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ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Ο ΗΣΥΧΟΣ ΥΠΝΟΣ
ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ο πρόβληµα µε το κοιµητήριο στο
χωριό µας είναι πλέον λίγο - πολύ
γνωστό σε όλους. Το ίδιο γνωστή
είναι και η στασιµότητά του ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στην κορύφωσή του. Ο
Σύλλογός µας είδε από την αρχή το θέµα ως ιδιαίτερα σηµαντικό και ευαίσθητο
και ανάλογα κινήθηκε. Προσπάθησε να
αναδείξει το πρόβληµα στις πραγµατικές του διαστάσεις . Στα πλαίσια αυτά είχαµε συνάντηση ως ∆.Σ. µε τον Σεβα-

Τ

σµιώτατο Μητροπολίτη µας.
Η συνάντησή µας ήταν άκαρπη. Πρέπει πάντως να σηµειώσουµε από αυτή τη
συνάντηση
1. Την σαφή δήλωσή του ότι η Μητρόπολη είναι αναρµόδια νοµικά και
αδύναµη οικονοµικά επί του θέµατος.
2. Την σαφή αναφορά του στο ∆ήµο
Κύµης ως αρµόδιου κατά το Νόµο φορέα
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Συνέχεια στη σελ. 7

Έκθεση ζωγραφικής

Στην αίθουσα “Νίκος Κωτσής” του
∆ηµοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων
λειτουργούσε όλο το χρόνο τµήµα ζωγραφικής για τα παιδιά του χωριού
µας. Τα µαθήµατα ολοκληρώθηκαν
στο τέλος της σχολικής χρονιάς και τα
παιδιά θέλησαν να µας δείξουν τι έµαθαν σε όλο αυτό το διάστηµα. Έτσι µαζί µε τη δασκάλα τους κ. Ευαγγελία
Καραµπά έστησαν µια έκθεση των έργων τους στον χώρο που δηµιουργούσαν. Η έκθεση εγκαινιάστηκε την 5η
Ιουνίου 2008 µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος. Θα µείνει
ανοικτή σχεδόν όλο το καλοκαίρι κάθε
Σάββατο και Κυριακή. Σας προσκαλούµε να δείτε τα έργα των µικρών παιδιών µας.

Λίγα λόγια από την δασκάλα
ζωγραφικής
κ. Ευαγγελία Καραµπά
Καθώς εγκαταστάθηκα στην περιοχή της Κύµης αιστάνθηκα τυχερή γιατί
βρήκα δουλειά πάνω στο αντικείµενό
µου όχι µόνο στην Κύµη αλλά και
στους Ανδρονιάνους χάρη στον Προοδευτικό Σύλλογο. Με τα παιδιά είχαµε µια συνεργασία γεµάτη από ενδιαφέρουσες ιδέες που προέκυψαν µέσα
από τη δουλειά. Πολλές από αυτές
πραγµατοποιήθηκαν πάνω στο υλικό
που ήδη είχα έτοιµο για να εργαστούµε και που σήµερα µπορεί να δει όποιος ενδιαφέρεται από κοντά στην έκθεσή µας. Η ανταπόκριση στις δραστηΣυνέχεια στη σελ. 4

ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Χρειάζεται ιδιαίτερα να αναφερόµαστε στις προσφορές που γίνονται µε
αποδέκτη το γενικότερο κοινωνικό σύνολο και στοχεύουν στην αντιµετώπιση προβληµάτων του. Με το σκεπτικό αυτό µνηµονεύοµε την προσφορά του
συγχωριανού µας µέλους και επί σειρά ετών προέδρου του Συλλόγου µας
∆ηµήτρη Κ. Λύκου προς το Σύλλογό µας µε τελικό αποδέκτη το χωριό µας
και η οποία αφορά ένα φορτηγό µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ένα χρήσιµο εργαλείο µπροστά
σε έναν κίνδυνο που πολύ συχνά µας επισκέπτεται και απειλεί το περιβάλλον και τη ζωή µας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας ευχαριστεί το ∆ηµήτρη Κ. Λύκο
και του εύχεται να είναι πάντα άξιος για ανάλογες προσφορές.
• Επίσης επαινετή και η προσφορά προς το Σύλλογό µας του αποχωρούντα
από την ενεργό δράση λόγω συνταξιοδότησης συγχωριανού µας οδοντίατρου κ. Ιωάννη Αθαν. Κωτσή, να δωρίσει δηλαδή στο Σύλλογό µας τον εξοπλισµό του οδοντιατρείου του, προκειµένου να αξιοποιηθεί κατάλληλα για
τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού µας. Οι πρώτες σκέψεις για την αξιοποίηση του εξοπλισµού που σε λίγες µέρες θα βρίσκεται στο χωριό µας,
έχουν γίνει στο ∆.Σ. του Συλλόγου µας . Κε Κωτσή πολλά ευχαριστώ µαζί µε
πολλές ευχές εκ µέρους όλων των συγχωριανών µας."
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Οι φετινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου µας στο χωριό έχουν προγραµµατικά ουσιαστικά ολοκληρωθεί. ∆εν αποκλείεται πάντως το πρόγραµµα να
συµπληρωθεί µε κάποια ακόµα εκδήλωση. Έγινε και γίνεται σοβαρή προσπάθεια
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µέλη του Συλλόγου µε στόχο να γίνει το καλοκαιράκι δροσερότερο και αντάξιο του χώρου και των ανθρώπων του, ντόπιων και επισκεπτών.
Ενηµερωτικά καταγράφουµε τις εκδηλώσεις που προσπαθήσαµε και φέτος να
έχουν ευρύτητα τόσο από πλευράς θεµατικής όσο και από πλευράς αποδεκτών. Ο
Σύλλογός µας έγκαιρα θα ενηµερώσει πιο ιδιαίτερα για όλες τις εκδηλώσεις του
που θα πραγµατοποιηθούν από 25/7/08 µέχρι 16/8/08.
1- Πανηγύρι την Τετάρτη 13/06/2008 µε το 10 µελές συγκρότηµα της Ελένης
∆ηµολιάνη. Θα υπάρχει και νηστίσιµο φαγητό.
2- Εκδήλωση Ιστορικού- Πολιτιστικού περιεχοµένου µε τη συνδροµή των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ευβοίας και αναφορά στην Ιστορία του χωριού και
του ∆ήµου µας.
3- Εκδήλωση µε θέµα «Είµαστε µόνοι στο Σύµπαν;» και εισηγητή τον συµπατριώτη µας από τους Καληµεριάνους κο Αντώνη Αντωνίου, καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθήνας.
4- Έκθεση των έργων της οµάδας των παιδιών της πρώτης χρονιάς λειτουργίας του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας
“Νίκος Κωτσής”. Η έκθεση αυτή ήδη λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-9
µ.µ. στην ειδική αίθουσα του σχολείου του χωριού µας.
5- Έκθεση φωτογραφίας έγχρωµης ή ασπρόµαυρης µε ελεύθερο θέµα. Μπορεί να λάβει µέρος όποιος φίλος ή φίλη επιθυµεί αφού ενηµερώσει το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέχρι την 30/07/2008.
6- Οργάνωση εκδροµής στο Πλανητάριο στην Αθήνα και παρακολούθηση ενδιαφέρουσας παράστασης, αµέσως µετά το καλοκαίρι δηλ. µέσα στον ερχόµενο
Σεπτέµβρη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί όλους στις εκδηλώσεις του. Εύχεται καλό καλοκαίρι µε λιγότερες απώλειες και περισσότερη συµµετοχή.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων σας προσκαλεί
στο καλοκαιρινό πανηγύρι
του χωριού µας που θα γίνει
στις 13/8/2008 ηµέρα Τετάρτη
µε το συγκρότηµα
της Ελένης ∆ηµολιάνη
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Επίκαιρα
Κάθε µέρα που περνά τα είδη ακριβαίνουν
συντάξεις, µεροκάµατα, αυτά στάσιµα µένουν.
Για το πετρέλαιο βρίσκουµε δικαιολογία όλοι
και τον φτωχό αφήσανε µε δίχως πορτοφόλι.
Κάτω από της φτώχειας το όριο πάρα πολλοί που ζούνε
αυτούς να τους προσέξουνε και από κοντά να δούνε.
Άλλοι να θησαυρίζουνε και άλλοι να πεινάνε
ούτε το επιούσιο δεν έχουνε να φάνε.
Φωνάζει η κυβέρνηση µα είναι χαµένοι κόποι
ελεύθεροι αλωνίζουνε όλοι οι κερδοσκόποι.
Όσο και αν φωνάζουνε να ρίξουν την ακρίβεια
τίποτα δεν τους κάνουνε τα πράγµατα είναι ίδια.
Όλα αυτά που γίνονται είναι ασυδοσία
δείξτε πυγµή, στριµώχτε τους, αυτό έχει σηµασία.
Κανείς δεν ενδιαφέρεται την φτώχεια να βοηθήσει
την αύξηση που δώσανε ο κόσµος πως θα ζήσει;

Ο δρόµος της Αγίας Τριάδας
Θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στο δρόµο που
συνδέει τα χωριά Ανδρονιάνοι - Ταξιάρχες του ∆ήµου Κύµης (µέσω της Αγίας Τριάδας) και να εκφράσω τις απορίες µου, γιατί 31 χρόνια µετά την διάνοιξη η κατάσταση του δρόµου αυτού βρίσκεται
στο ίδιο σηµείο. Το 1963 ξεκίνησε η διάνοιξη του
δρόµου αυτού, αλλά λόγω του ότι ένα τµήµα ήταν
αρκετά βραχώδες (περίπου 500 µ.), σταµάτησε η
διάνοιξη στο σηµείο αυτό. Το 1977 η εταιρία Σκαλιστήρη που είχε την έδρα της στους Ανδρονιάνους,
σε συνεννόηση µε την Κοινότητα Ανδρονιάνων
προέβη στη διάνοιξη του βραχώδους τµήµατος, µε
συνέπεια να γίνει η πλήρης διάνοιξη του δρόµου
και να ενωθούν τα χωριά Ανδρονιάνοι - Ταξιάρχες
από την πλαγιά του βουνού. Από το 1977 µέχρι σήµερα ουδεµία βελτίωση έχει γίνει στο δρόµο αυτό,
ο οποίος εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό γεωργούς,

κτηνοτρόφους και πάνω απ’ όλα µπορεί να αποτελέσει το βασικό οδικό άξονα προς Χαλκίδα, διότι
έχει λιγότερες στροφές από τον υπάρχοντα και είναι και κατά 2 χλµ. συντοµότερος. Ακόµα υπάρχει
στο µέσο της διαδροµής Ανδρονιάνοι - Ταξιάρχες η
νέα γεώτρηση νερού του ∆ήµου Κύµης, για τον
έλεγχο της οποίας η πρόσβαση θα είναι καλύτερη
για τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Πιστεύω για τους λόγους τους οποίους ανέφερα, ότι αξίζει να προγραµµατιστεί η βελτίωση του δρόµου αυτού από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και ο δρόµος αυτός να αποτελέσει µελλοντικά τον άξονα για Χαλκίδα των κατοίκων των Ανδρονιάνων και των Βιτάλων.
Ανδρονιάνοι 18-6-2008
Φλικότατα
Γιάννης Κοντός

Οι δρόµοι τις ξενιτιάς
Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα πολλοί χωριανοί µας πήραν το δρόµο της ξενιτιάς για να αναζητήσουν µια καλύτερη ζωή. Ο συγχωριανός µας Χρήστος Σασάνης ανακάλυψε την λίστα επιβατών που
προερχόντουσαν από τους Ανδρονιάνους και τη δηµοσιεύουµε.
Το συγκερινένο ανήκει στο Μπαρµπα-Κώτσο. Σε επόµενο φύλλο θα δηµοσιευτούν και άλλα.

Μετρούνε τον τιµάριθµο στα δυόµισυ έχει µείνει
και αντί για µάξι αύξηση µας δίνουν πάντα µίνι.
Την αύξηση που πήραµε κάτσε να την µετρήσεις
την µέρα είναι ΄ςνας καφές κι άντε µ’ αυτά να ζήσεις.

Αφιερωµένο στο Σύλλογό µας
Ο Σύλλογός µας έβγαλε νέα ηγεσία πάλι.
Καλά και άξια παιδιά πήρανε τη σκυτάλη.
Πρόεδρο και συµβούλιο συγχαίρω από καρδιάς
να είστε πάντα ακούραστοι αγαπητά παιδιά.
Πρέπει να βοηθήσουµε όλοι τον Σύλλογό µας
και µε αυτή την προσφορά βοηθούµε το χωριό µας.
Να δώσουµε βοήθεια και στην εφηµερίδα
να γίνεται η έκδοση µία φορά το µήνα.
Η εφηµερίδα µας να είναι πάντα υγιής
να την διαβάζουν οι χωριανοί στα πέρατα της γης.
Οι πατριώτες µας που βρίσκονται στα ξένα περιµένουν
όσο µπορεί πιο γρήγορα τα νέα να µαθαίνουν.
Νοµίζω, είναι µηδαµινό να δίνουµε όλοι κάτι,
είναι γνωστό ο Σύλλογος τίποτα δεν εισπράτει.
Είναι κρίµα να κοπεί αυτή η εφηµερίδα
γιατί οι Ανδρόνιανοι διαβάζουνε σε όλη την πατρίδα.
Καλαµπαλίκης Ιωάννης
(Σόλιγγας)

ΚΗ∆ΕΙΕΣ
Στις 7/7/2008 απεβίωσε ο Αριστείδης Κουτσούµπης ετών 77.

Για το τοιχίο στο κοιµητήριο Ανδρονιάνων

Αγαπηµένε µας
η γαλέρα της ζωής
σου είχε πολύ κουπί.
Ευχόµαστε να έχεις καλό ταξίδι.
Τα θερµά µας συλλυπητήρια.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ»
∆ίµηνη
Πολιτιστική και κοινωνική
έκδοση του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων
Εύβοιας
Αγ. Φανουρίου 5 Ζεφύρι
13451
Ιδιοκτήτης:
Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων Εύβοιας
Εκδότης-∆ιευθυντής
∆ηµήτρης Χρυσάγης
Πρόεδρος
Τηλ.: 210-2480921
6972318912

Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνοι ύλης:
Σταµάτης Σπύρου
∆ηµήτρης Χρυσάγης
Ηλεκτρονική σχεδίαση
- Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Aριστέα Καρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον
Τηλ: 210 2625277 6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

∆ικαιολογηµένη η ανησυχία των κατοίκων και
των φορέων του χωριού µας, µετά την πρόσφατη
κατολίσθηση του τοιχίου στη βορειο-ανατολική
πλευρά του νεκροταφείου. Η ανησυχία µεγαλώνει
αφού πέρασαν ήδη µήνες και λύση στο σοβαρό αυτό πρόβληµα δεν φαίνεται να δίνεται.
∆εν έχει ούτε καν δροµολογηθεί κάποια σοβαρή µελέτη ανακατασκευής του τοιχίου.
Και ενώ έτσι έχουν τα πράγµατα, το βράδυ της
Μεγάλης Παρασκευής ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Θωµάς ευρισκόµενος στους Ανδρονιάνους είπε, ρωτηθείς για το θέµα, ότι έδωσε εντολή σε µηχανικό, ο
οποίος συνέταξε µελέτη βάσει της οποίας το κόστος ανακατασκευής θα ανέλθει στις 15.000€ και η
∆ηµοτική Αρχή προτίθεται να καταβάλει τα 6.935€.
Ρωτηθείς τί εννοεί µε αυτό, εξήγησε ότι µέχρι το
ποσό αυτό δίνεται µε απ' ευθείας ανάθεση η κατασκευή κάποιου αόριστου έργου, π.χ. βελτίωσης
αγροτικών δρόµων, βελτίωσης τσιµεντοστρώσεων,
επισκευής δικτύου ύδρευσης κ.λ.π. οπότε τα χρήµατα αυτά, αφού δεν θα δοθούν για το αόριστο έργο, να δοθούν για το τοιχίο. ∆ηλαδή, αν όντως το
τοιχίο κόστιζε 15.000€ θα έδινε η ∆ηµοτική Αρχή
τα 6935€ οπότε βάζοντας και ο Σύλλογος ή ένας
από µας άλλες 8000€ το πρόβληµα θα έληγε. ∆εν

είναι όµως έτσι, διότι το τοιχίο θα κοστίσει πολύ περισσότερο. Αν κοστίσει π.χ. 100.000€ θα έδινε η
∆ηµοτική Αρχή περισσότερα από ένα 6935 δηλαδή
επτά 6935, δηλαδή περίπου 49.000€; Αφού έτσι εύκολα η ∆ηµοτική αρχή δίνει ένα ποσό 6.935€ ας
δώσει περισσότερα του ενός 6.935€.
∆ικαιολογηµένα αυτά τα 49.000€ θα έπρεπε να
δοθούν αφού στον προϋπολονισµό του 2007 έξι
6935€ δηλαδή περίπου 42.000€. που έπρεπε να δοθούν για διάφορα αόριστα έργα στο χωριό µας δεν
δόθηκαν. Ας δοθούν λοιπόν τώρα, µας τα οφείλουν!
Τώρα τί πρέπει να γίνει; Να δροµολογηθεί υπεύθυνη µελέτη ανακατασκευής του τοιχίου. Για να µειωθεί ο όγκος του τοιχίου και φυσικά το κόστος, θα
µπορούσε η διατοµή του να είναι κλιµακωτή, ή να
γίνουν µερικές πασσαλοµπήξεις, και κατόπιν αφού
γνωρίζουµε το ακριβές, κόστος να συζητήσουµε
σοβαρά την κάλυψή του. Παράλληλα ας ξεκαθαρίσουµε ότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο της Εκκλησίας ή της Μητρόπολης αλλά πρωτίστως δικό µας,
τοπικό και δηµοτικό.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φανεί η ευαισθησία και η αµεσότητα του ∆ηµάρχου στα προβλήµατά µας. Αυτό περιµένουµε.
∆ηµήτρης Λύκος
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5η Ιουνίου Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος
ΠαγκόσµιαΗηµέρα του Περιβάλλοντος γιορτάζεται στις 5
Ιουνίου. Η ηµέρα αυτή καθορίστηκε από τη Σύνοδο του ΟΗΕ στην
Στοκχόλµη το 1972 και σκοπό έχει να
ενηµερώνει και να ευαισθητοποιεί το
παγκόσµιο κοινό, αλλά και να προάγει την πολιτική δράση αναφορικά
µε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Μερικά χρόνια µετά
από τη θέσπιση της ηµέρας, κανείς
δεν θα φανταζόταν πως θα εξελισσόταν σε Ηµέρα Μνήµης.
Τα τελευταία 70 χρόνια ο πληθυσµός έχει τριπλασιαστεί, ενώ η κατανάλωση νερού έχει εξαπλασιαστεί
κατά παράλογο τρόπο. Σήµερα το
90% των πηγών της τροφής προέρχεται από σιτηρά, τα οποία καλύπτουν και τις ανάγκες των 2/3 της
Γης.
Λέγεται ότι το 2100 η στάθµη της
θάλασσας θα ανέβει περίπου µισό
µέτρο. Η υπερθέρµανση της ατµόσφαιρας, αλλά και οι πληµµύρες που
αναµένονται από την αύξηση της

Η

στάθµης των υδάτων θα οδηγήσει σε
µαζικές µεταναστεύσεις πληθυσµών
στις πιο ασφαλείς περιοχές του πλανήτη, µε αποτέλεσµα την ερήµωση
ολόκληρων χωρών.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν µερικούς µόνο λόγους, για τους οποίους θα έπρεπε όλοι µας να αρχίσουµε να ευαισθητοποιούµαστε απέναντι στις περιβαλλοντικές καταστροφές του πλανήτη, που εµείς οι ίδιοι
προκαλούµε και να υιοθετήσουµε µια
πιο υπεύθυνη στάση ζωής.
Τη φετινή χρονιά το σλόγκαν για
την Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος ήταν: «Χτυπήστε τη συνήθεια! Προς µια οικονοµία χαµηλής
κατανάλωσης διοξειδίου του άνθρακα». Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος, ας προσπαθήσουµε να δείξουµε την αγάπη µας
προς το περιβάλλον όχι µόνο αυτή τη
συγκεκριµένη ηµέρα του χρόνου, αλλά και τις υπόλοιπες 364 ηµέρες.
Κατερίνα Σακκή

Μάνα συγγνώµη!…
Το σηµερινό χρονογράφηµα, έχει δηµοσιευτεί πριν µερικά χρόνια οτη
γιορτή της µητέρας κι επειδή είχε πάρει τα πιο συγκινητικά τηλεφωνήµατα
από αναγνώστες και αναγνώστριες, µη έχοντας κάτι καλύτερο να γράψουµε
για τη φετινή γιορτή της µάνας, το επαναλαµβάνουµε ως µικρή κατάθεση
αγάπης, µνήµης και συγγνώµης, για όλες τις µάνες του κόσµου!
Καµία αγάπη, κανένας δεσµός, δεν αντέχει σε σύγκριση µε τον ακατάλυτο
δεσµό που δένει τη µάνα κάθε χρώµατος, θρησκείας και φυλής µε τα παιδιά
της. Από το πρώτο σκίρτηµα στα σπλάχνα της, που φέρνει το µήνυµα πως µια
καινούργια ζωή γεννιέται µέσα της, πληµµυρίζει από ευτυχία κι αρχίζει να
αγαπάει το παιδί της πριν το δει. Πριν το γνωρίσει. Και από τη στιγµή που µε
οδύνες θα το φέρει στον κόσµο και θ' ακούσει το πρώτο του κλάµα, ένα έχει
µόνο σκοπό. Τη φροντίδα του. Την προστασία του. Την ευτυχία του.
Φύλακας άγγελός του σε κάθε του στιγµή, σε κάθε του βήµα. Στο προσκέφαλό του σαν το ψήνει ο πυρετός. Κοντά του όταν ξενυχτάει επάνω στα βιβλία. Πίσω από το τζάµι καρτερώντας να το δει να «ξεµυτάει» απ' τη γωνιά του
δρόµου, σαν γυρνάει από τη δουλειά. Ακούραστη συντρέχτρα και µετά το γάµο του, αν χρειαστεί, για να µεγαλώσει τα παιδιά του, όταν το ζευγάρι λείπει
στη βιοπάλη. Είναι στιγµές, που µνήµες από τα παιδικά µας χρόνια έρχονται
να µας θυµίσουν το στοργικό της βλέµµα. Το άγγιγµά της. Το απαλό της χάδι.
Το λόγο της παρηγοριάς στις δύσκολες στιγµές. Το γλυκό νανούρισµα, που
αντηχεί στ' αυτιά µας σαν θεία µουσική. «Κοιµήσου αγγελούδι µου κι εγώ σε
ξαγρυπνάω...»
Σ' αυτή τη µάνα, την αξιαγάπητη, τη µοναδική ηρωίδα που µας τα έδωσε
ΟΛΑ, φανήκαµε άραγε αντάξιοι της αγάπης της; Της ανταποδώσαµε τη λατρεία της, τη στοργή της, κάτι απ' όσα εκείνη απλόχερα πάντα µας πρόσφερε:
'Οταν ο χρόνος κύρτωσε το κορµί της και οι δυνάµεις της άρχισαν να την εγκαταλείπουν, τη βάλαµε στο «θρόνο» που της άξιζε, στην πιο ζεστή του σπιτιού γωνιά, ή κάποια µέρα γεµίσαµε µια βαλίτσα µε τα ρούχα της και την πήγαµε
σε κάποιο ίδρυµα που γράφει απ' έξω «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ»;
Ο Σαράντος Καργάκος έγραψε κάποτε: «Μια µάνα µπορεί να κρατήσει
ακόµη και δέκα παιδιά. ∆έκα παιδιά, δεν µπορούν να κρατήσουν µια µάνα!» Οι
χιλιάδες των γεµάτων «µάνες» γηροκοµείων, αποδεικνύουν του λόγου το
αληθές...
Μάνα. Μάνα του «πολιτισµένου» κόσµου, οι άνθρωποι της «νέας εποχής»
σε πότισαν στα γηρατειά σου φαρµάκι. Τι και αν παριστάνεις µπροστά τους
την χαρούµενη και ευτυχισµένη, σαν έρχονται κάποιες µέρες την εβδοµάδα
στο γηροκοµείο για να σε δουν. Τι και αν δείχνεις κατανόηση, βιάζοντας τον
εαυτό σου να χαµογελάει, όταν βεβαιώνεις ότι «περνάς καλά». Η σκέψη σου
πετάει στην κούνια του εγγονιού σου, που θα'θελες να ακουµπάει στο δικό
σου κρεβάτι και η ψυχή σου σφίγγει σαν προσπαθείς να κρύψεις το δάκρυ της
πίκρας και της µοναξιάς που κυλάει από τα µάτια σου.
Μάνα αν ζεις, ή αν σε σκέπασε το κρύο του τάφου χώµα, η σκέψη µας σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, βρίσκεται κοντά σου. Κι όσοι σε πίκραναν, κι όσοι σε πλήγωσαν, δυο µόνο λέξεις έχουν να σου πουν. ΜΑΝΑ
ΣΥΓΓΝΩΜΗ...
Με αγάπη δικός σας
Χαρίτων ο Γλαφυρός
Από την «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ»
Το έστειλε σε εµάς ο φίλος
και συγχωριανός Γεώργιος Νάνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνδροµές και προσφορές θα δηµοσιευτούν
στο επόµενο φύλλο λόγω έλλειψης χώρου

6η Ανάβαση Κύµης:
Οι αναβάσεις επιστρέφουν!
ραγµατοποιήθηκε για µια ακόµη χρονιά η
Ανάβαση της Κύµης στις 17-18 Μαΐου
2008 από τον ∆ήµο Κύµης και τη Λέσχη
Αυτοκινήτου Start-lain. Αν και η διοργάνωση
διανύει µόλις τον έκτο χρόνο ζωής της, έχει
αναδειχθεί σε µία από τις δηµοφιλέστερες
διοργανώσεις στη χώρα µας. H 6η Ανάβαση
αποτέλεσε το δεύτερο γύρο του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος και παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον από πλευράς συµµετοχών, αφού αυτές
ανήλθαν στο ρεκόρ των 142 συµµετοχών. Παρόλα τα απρόοπτα, που οδήγησαν στην πολύωρη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του αγώνα, για
µια ακόµη φορά η διοργάνωση ενός τόσο σηµαντικού γεγονότος για την Κύµη και την ευρύτερη περιοχή ήρθε σε πέρας, συγκέντρωσε πάνω από 15.000 θεατές και απέδειξε πως η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί σηµαντικό αρωγό σε
µια τόσο σηµαντική προσπάθεια. Οι 52 στροφές
των 3,1 χιλιοµέτρων έκαναν για µια ακόµη φορά την ανάβαση δύσκολη, αλλά και πιο ενδιαφέρουσα...
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Τα απρόοπτα – ∆ια πυρός και σιδήρου...
Ο αγώνας διεξήχθη στην διαδροµή των
3χλµ. µε τις 52 στροφές από την παραλία έως
την είσοδο της πόλης της Κύµης. Τα προκριµατικά έγιναν το Σάββατο το πρωί και ο αγώνας
την Κυριακή το µεσηµέρι. Βέβαια, η έναρξη του
αγώνα έγινε µε µιάµιση ώρα καθυστέρηση, τόσο εξαιτίας της αργοπορηµένης άφιξης αρκετών θεατών, όσο και λόγω εγκαταλείψεων κατά
το γύρο προθέρµανσης. Και κατά τη διάρκεια
του πρώτου σκέλους, το οποίο διακόπηκε αρκετές φορές, καταγράφηκαν και καθυστερήσεις,
καθώς σηµειώθηκαν αρκετές έξοδοι αγωνιστικών αυτοκινήτων. Τελικά, ύστερα από σύντοµη
συνεδρίαση των αγωνοδικών, αποφασίστηκε να
διεξαχθεί κανονικά το δεύτερο σκέλος της ανάβασης.
Ως ένα από τα σηµαντικότερα περιστατικά
της ανάβασης θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός πως το Ford Escort WRC του Παναγιώτη
Καϊτατζή τυλίχτηκε στις φλόγες λίγα µέτρα µετά τη γραµµή του τερµατισµού. Προς ανακούφιση όλων ο οδηγός βγήκε έγκαιρα από το αυτοκίνητο, ενώ χάρη στους συναθλητές του, οι
οποίοι επενέβησαν άµεσα µε πυροσβεστήρες,
κατασβέστηκε η φωτιά.
Οι χρόνοι, τα ρεκόρ και οι νικητές
Η απονοµή των επάθλων έγινε στις πέντε το
απόγευµα της Κυριακής, στην κεντρική πλατεία
της Κύµης. Βραβεία απονεµήθηκαν σε πολλούς
οδηγούς, ανάλογα µε την κατηγορία του αγώ-

να, µε την µάρκα των αυτοκινήτων και µε τα κυβικά.
• Πρώτος, σε ταχύτητα, αναδείχθηκε ο Λάµπρος Κύρκος µε ένα FORD ESCORT WRC σε
χρόνο 4: 03.38.
• ∆εύτερος αναδείχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος µε ένα PEUGEOT 206 WRC σε χρόνο 4:
14.81.
• Ο Λεωνίδας Κύρκος αναδείχθηκε τρίτος
µε ένα MITSUBISΗI EVO 9 σε χρόνο 4: 15.11.
Τα αποτελέσµατα αναλυτικά
Πίσω από το Λάµπρο Κύρκο στην άτυπη γενική βρέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, οδηγώντας το Peugeot 206 WRC της κλάσης Α/8. Τον
Ηλιόπουλο ακολούθησαν στην κατηγορία Α οι
νικητές της Α/6 Βαγγέλης Τσιούρης µε το Peugeot 106 Rallye και της Α/5, Αργύρης Μουστάκας µε το Chevrolet Aveo.
Ταχύτερος στην Α/7 ήταν ο Στράτος Φωτεινέλης µε το Honda Civic Type-R, ενώ µετά από
µάχη µε το χρονόµετρο, ο ∆ηµήτρης Πολατσίδης (FIAT Cinquecento) επικράτησε οριακά της
Ελένης Μαλακτάρη (FIAT Seicento) στην κλάση
Α/0.
Τον τρίτο καλύτερο χρόνο της ηµέρας σηµείωσε ο Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει µε το Mitsubishi
Evo 9 στην κατηγορία Ν και την κλάση Ν/4. Η
δεύτερη θέση της Ν/4 πέρασε στα χέρια του
Θανάση Ηλιάδη, που οδηγούσε επίσης Evo 9,
ενώ στην οµάδα Ν έως 2 λίτρα επικράτησε ο
∆ηµήτρης Μανούσης µε Honda Civic Type-R.
Νικητής στη Ν/2 ήταν ο Κώστας Μπάντζος, µε
Peugeot 106 Rallye.
Η κατηγορία Ε παρουσίασε τις περισσότερες συµµετοχές. Το νικητή Λάµπρο Κύρκο ακολούθησε ο ∆ηµήτρης Παπαδιώτης µε Renault
Clio Williams, που επικράτησε στην Ε/11. Στα δικίνητα της Ε/12 επικράτησε ο Μιχάλης
Ευθυµίου µε BMW M3, στην Ε/10 ο Σταύρος
Χατούπης µε Peugeot 205 και στην Ε/9 ο Ρένος
Αρβανιτάκης µε Suzuki Swift GTI. Όπως στην
Πιτίτσα, έτσι και στην Κύµη, ο Νίκος Ζακχαίος
ήταν ο ταχύτερος στην αναµέτρηση των Peugeot 106 Rallye της Ε/Ν9. Ακολούθησαν ο Χρήστος Βασιλείου και ο Σπύρος Νίκας.
Στο Nissan Note Challenge νικητής ήταν και
πάλι ο Παναγιώτης Χαλάτσης, ενώ στην κατηγορία των Ιστορικών, η µάχη ανάµεσα στους
Θανάση ∆εγγεστίνο (Ford Escort RS MKI), Σωτήρη Ρόκκο (Alfa Romeo Alfetta GT) και Γιάννη
Κακλή (Alfa Romeo Veloce) έληξε µε νικητή τον
πρώτο.
Κατερίνα Σακκή

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο Κώστας Παντελής γεννήθηκε το 1927 στους Ανδρονιάνους Κύµης Ευβοίας. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή των Αθηνών από την οποία
απεφοίτησε το 1952. Υπηρέτησε στο στρατό ως
έφεδρος ανθυπίατρος. Άσκησε την οδοντιατρική
για τριάντα επτά χρόνια. Παράλληλα µε την επαγγελµατική και επιστηµονική του εργασία ασχολήθηκε µε κοινωνικά και µορφωτικά προβλήµατα.
∆ιετέλεσε πρόεδρος σχολικών συλλόγων και
άλλων οργανισµών, πραγµατοποιώντας οµιλίες
της ειδικότητάς του και άλλων θεµάτων. Έχει τιµηθεί µε τον Αργυρό Σταυρό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Το 1976 έχει εκδώσει το βιβλίο µε τίτλο - Προληπτική Οδοντιατρική».
Από το 1972 είναι µόνιµος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεµένος µε την ιατρό Ροδοθέα Αντωνιάδου και έχουν δύο γιούς επιστήµονες.
Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ Νικηταρά 2, 10678 Αθήνα • Τηλ.: 210 3822496, 210 3838020
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Έκθεση ζωγραφικής
Συνέχεια από τη σελ. 1

ριότητες των εικαστικών ήταν µεγάλη.
Τα παιδιά στάθηκαν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προθυµία να γνωρίσουν την
ζωγραφική και τις κατασκευές όπως

µέχρι τότε δεν ήξεραν. Μάθανε να παρατηρούν τα σχήµατα και τα χρώµατα
από λουλούδια, πρόσωπα, αντικείµενα, τη φύση, µελετώντας τα και διασκεδάζοντας το αποτέλεσµα. Μάθανε

πώς να πραγµατοποιούν µια κατασκευή από το µηδέν.
Οι δραστηριότητες που µπορούν να
αναπτυχούν ακόµη εικαστικά είναι
πολλές και πλούσιες σε πρακτικό,
πνευµατικό και ψυχαγωγικό επίπεδο.

Εκτός από την έκθεση στο ∆.∆. Ανδρονιάνων λειτούργησε άλλη µια έκθεση των παιδιών του ∆ήµου Κύµης
στο Λαογραφικό Μουσείο που επιµελήθηκε η κ. Καραµπά.

Έργο µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείο Κύµης στο Λαογραφικό Μουσείο

Τοπικό Συµβούλιο Νέων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τα καταγράφοµε όπως µας τα µεταφέρουν κάτοικοι του χωριού µας που ζουν τα
προβλήµατα από πρώτο χέρι αλλά και
όπως ο καθένας µπορεί να τα διαπιστώσει.
Πολλά από αυτά χρονίζουν, ενώ πιθανή

ενασχόληση µαζί τους στο παρελθόν δεν έφερε ουσιαστικό αποτέλεσµα.
Η καταγραφή τους έχει και την
έννοια της απαίτησης για την αντιµετώπισή τους. Το ότι προβλήµατα
υπήρχαν και θα υπάρχουν, δεν
αποτελεί σε κάθε περίπτωση ίχνος
δικαιολογίας για αδράνεια. Αντίθετα η αντιµετώπισή τους στη βάση
τους αποτελεί προϋπόθεση για τη
συνέχεια που νοµοτελειακά θα φέρει και
αυτή τα δικά της προβλήµατα. ∆εν είναι
ίδια τα προβλήµατα. Είναι κάποια όµως
που προσβάλλουν το κοινό αίσθηµα και
την αξιοπρέπεια που όλοι την δικαιούµαστε το ίδιο µε όλους τους άλλους γύρω
µας και ιεραρχούνται στις πρώτες θέσεις.
Προβλήµατα όπως:
1. Το πρόβληµα της καθαριότητας, των
σκουπιδιών. Αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, χειροτερεύει. Η ∆ηµοτική αρχή
φαίνεται χωρίς πρόγραµµα, χωρίς ουσιαστικά σχέδιο επαρκές και αντάξιο της σοβαρότητας του προβλήµατος που το καλοκαίρι οξύνεται επικίνδυνα. Η συνυπευθυνότητα όλων µας είναι άµεση, σηµαντική
και προσωπική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
ανακοινώσει ηµερήσιο πρόστιµο 34.000,00
ευρώ για κάθε µια από τις 1.555 παράνο-

µες χωµατερές της χώρας µας (λίγες µου
φαίνονται ) που θα εξακολουθήσουν από
το τέλος του χρόνου να υπάρχουν.
Πόσες από αυτές τις 1.555 παράνοµες
χωµατερές είναι κοντά µας ;
2. Το πρόβληµα της συγκοινωνίας µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Μας καταγγέλλουν ανεξήγητη τακτική
στην εκτέλεση των δροµολογίων του ΚΤΕΛ αλλά και
του λεωφορείου του ∆ήµου.
Καταστάσεις προσβλητικές ιδιαίτερα για τους προχωρηµένης ηλικίας επιβάτες
που υφίστανται και κινδύνους κατά της σωµατικής

τους ακεραιότητας . Το σκηνικό όταν µάλιστα οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές , µας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω. Απαιτείται ελάχιστη ευαισθησία από τους αρµόδιους για να βελτιωθεί ουσιαστικά η
απαράδεκτη αυτή κατάσταση και υποχρεούνται να την δείξουν.
3. Η διαµορφωµένη κατάσταση στους
δρόµους του χωριού, έξω από αυτό αλλά
και µέσα σ’ αυτό. Μεγάλες φθορές σε πολλά σηµεία, τους κάνουν δύσβατους, ενώ
τα βάτα και η άγρια βλάστηση συχνά τους
εξαφανίζει. Περνάµε πάντως από τον Καποδίστρια Ι στον Καποδίστρια ΙΙ κατά τα
άλλα. Η όποια δικαιολόγηση για έλλειψη
πόρων, για προτεραιότητες µεγάλων έργων κ.λ.π. εντείνουν την ανησυχία και την
οδηγούν στην οργή.

τα τέλη του Φεβρουαρίου άρχισε να
ψιθυρίζεται ένας νέος θεσµός ο
οποίος αφορά στους νέους κάθε ∆ήµου. Συγκεκριµένα επρόκειτο για τη δηµιουργία µιας Συνέλευσης και ενός Συµβουλίου στα οποία θα συµµετέχουν άτοµα ηλικίας 15-28 ετών και θα έχουν ενεργή συµµετοχή στα κοινά. Όταν το ακούσαµε θέλαµε να ασχοληθούµε περισσότερο και να ενηµερωθούµε γι’ αυτή την
καινοτόµο κίνηση.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2006 ψηφίστηκε
νόµος (υπ’ αριθµό 3443) σύµφωνα µε τον
οποίο σε κάθε ∆ήµο θα δηµιουργούνται
συµβούλια µε σκοπό την ενίσχυση της
συµµετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται
στα ενδιαφέροντά τους. Έργο των Τοπικών Συµβολίων Νέων είναι ο εντοπισµός,
η ανάδειξη και η παρακολούθηση των
αναγκών και των τοπικών προβληµάτων
της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον τα Τοπικά Συµβούλια Νέων είναι αρµόδια για την ανάληψη πρωτοβουλιών και
δραστηριοτήτων για την πλήρη και αποτελεσµατική ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, της µέριµνας για τη λήψη
µέτρων µε σκοπό την ενεργό συµµετοχή
των νέων στη τοπική κοινωνία και την
ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε αντίστοιχα Τοπικά Συµβούλια Νέων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά όλα αυτά
προϋποθέτουν την άριστη συνεργασία
του Συµβουλίου µε τον οικείο Οργανισµό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για τη συµµετοχή των νέων σε αυτό
το θεσµό τηρείται µητρώο νέων στο
οποίο εγγραφονται, µετά από αίτησή
τους, νέοι ηλικίας 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραµµένοι στο δηµοτολόγιο του
οικείου δήµου. Το µητρώο κλείνει λίγες
µέρες πριν τις εκλογές και ανοίγει ξανά
µετά τις εκλογές.
Η Συνέλευση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων απαρτίζεται από το σύνολο
των εγγεγραµµένων στα οικεία µητρώα
νέων του δήµου και είναι αρµόδια για τη
χάραξη των κατευθυντήριων γραµµών
και πολιτικών ως προς τη δράση των αντίστοιχων Συµβουλίων Νέων. Τα µέλη της
Συνέλευσης µπορούν να δηµιουργήσουν
οµάδες που να αφορούν σε διάφορα θέµατα όπως το περιβάλλον, τα ναρκωτικά,
τον εθελοντισµό και να διαχειρίζονται τα
διάφορα προγράµµατα στα οποία έχουν
ενταχθεί. Η Συνέλευση Νέων ∆ήµου Κύµης απαρτίζεται από 164 άτοµα.
Το Συµβούλιο των Τοπικών Συµβουλίων Νέων διαφέρει σε αριθµό από δήµο
σε δήµο ανάλογα µε τον αριθµό των κατοίκων. Το συµβούλιο του ∆ήµου Κύµης
είναι πενταµελές, εφόσον σύµφωνα µε

Σ

την τελευταία απογραφή ο αριθµός των
κατοίκων δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες. Το Συµβούλιο έχει την ευθύνη για
την εφαρµογή των κατευθυντήριων
γραµµών και πολιτικών που χαράσσει η
Συνέλευση.
Οι εκλογές στο ∆ήµο Κύµης διεξήχθησαν στις 23 Μαρτίου. Από την εκλογική
διαδικασία και την πρώτη συγκέντρωση
του συµβουλίου προέκυψαν οµόφωνα τα
εξής αποτελέσµατα:
Μπελιά Αγγελική Πρόεδρος
Γλάρος Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Χονδρονικόλας Ηλίας Γραµµατέας
Γλυκού Έλενα Ταµίας
Παππά Πηνελόπη (Λόη) Μέλος
Καραµπίνη Παναγιώτα
πρώτη επιλαχούσα.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι
να αφυπνίσουµε τους νέους της περιοχής µας και να τους πείσουµε ότι πρέπει
να πάψουν να απαξιώνουν την πολιτική.
∆ιότι πολιτική δεν σηµαίνει Ν∆, ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λ.π. Ούτε ρουσφέτια, ψέµατα. Πολιτική είναι η τέχνη της αρµονικής συµβίωσης των ανθρώπων που επιτυγχάνεται µε τη διαχείριση του συµβολικού. Μπορούµε να κάνουµε πολιτική
και να συµµετέχουµε στην εξέλιξη της
κοινωνίας µε καθαρά και τίµια παιχνίδια
και αυτό έχουµε σκοπό να κάνουµε. Είµαστε η Νέα Γενιά και δεν θα κάνουµε τα
λάθη του παρελθόντος. Τα είδαµε και
νιώσαµε τις συνέπειες. Οι µεγαλύτεροι
είναι το παρελθόν. Εµείς το µέλλον. Αλλά
όλοι µαζί το παρόν. Και όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε την αλλαγή και να συµβάλουµε στην εξέλιξη και την ανάπτυξη.
Με σύµµαχους τους µεγαλύτερους,
αλλά οδηγούς εµάς!
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Πάσχα 2008

Μέρα Μαγιού… στο πλοίο της γραµµής

πως πάντα το χωριό µας γέµισε από
κόσµο που πήγε να περάσει τις
άγιες µέρες του Πάσχα. Οι καιρικές
συνθήκες δυσκόλεψαν λίγο τα πράγµατα.
Αν και τέλος Απριλίου ο καιρός θύµιζε χειµώνα. Το ότι δεν είχαµε και φέτος έναν ιερέα να κάνει τις θείες λειτουργίες στην ώρα
τους δεν στέρησε τους πιστούς να νιώσουν
την κατάνυξη που αισθάνεται κανείς στη περιφορά του επιταφίου µιας και έγινε µε το

Ό

φως του ήλιου. Η λειτουργία της Ανάστασης έγινε στις 10:00 µ.µ. και κράτησε ένα
τέταρτο. Την ηµέρα του Πάσχα, αν και ο καιρός πάλι βροχερός οι χωριανοί µας έψησαν
τον οβελία κάτω από τέντες και έτσι κρατήθηκε το έθιµο. Μόνο τη δεύτερη µέρα της
Λαµπρής βγήκε ο ήλιος και έτσι στο ξωκκλήσι του Αή Γιώργη ανταλλάξαµε τις ευχές
που δεν προλάβαµε το βράδυ της Ανάστασης.

Μπράβο σας «τελευταίοι των Μοϊκανών» τα καταφέρατε, να µε ταξιδέψετε, αν
και ο Αχιλλέας παρέµεινε πεισµατικά δεµένος στο λιµάνι. Καταφέρατε να µου δηµιουργήσετε την ανάγκη, να θέλω να σας ευχαριστήσω δηµόσια.
Γιατί, οργανώσατε µια καταπληκτική εκδήλωση, πλούσια σε περιεχόµενο, αποφασιστικά λιτή στα «περί την εκδήλωση», που περιφρουρήθηκε ανακουφιστικά, µε
παρρησία, από τον Σταµάτη τον Χονδρογιάννη, όταν φάνηκαν σηµάδια απόκλισης.
Γι' αυτό, ευχαριστώ το τοπικό τµήµα της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών και ειδικότερα τον Πρόεδρο του κ. Κων/νο Πράγια, καθώς και τα υπόλοιπα µέλη του ∆. Σ. Ευχαριστώ τους χορηγούς.
Ευχαριστώ τον Σταµάτη τον Χονδρογιάννη, για την ιδέα του, για το κάτι τις από
το έργο και την τέχνη του που µας διέθεσε, για την παρρησία του, στην οποία ήδη
αναφέρθηκα, για την υπόσχεσή του ότι θα ξανανταµώσουµε.
Μα πιο πολύ, ευχαριστώ όλους εκείνους, τους διψασµένους σαν και µένα, που
παραβρεθήκανε, και ήταν πολλοί! έτσι, όταν ο κόµπος στο λαιµό δεν άντεξε να συγκρατήσει την συµπόνια, την λύπη, τον θυµό, την θλίψη, την οργή, απ' το µοιρολόγι
της µάνας, κι' όλα µαζί ξέσπασαν σε εκείνο το λυτρωτικό δάκρυ, δεν ήµουν µόνος,
ήµασταν όλοι µαζί, µια συντροφιά, δεν χρειάστηκε να ντραπώ, µου συµπαραστάθηκαν µε τα δικά τους δάκρυα, δέθηκα µαζί τους, γίναµε ένα.
Επίσης, ζώντας αυτήν την ατµόσφαιρα παρηγορήθηκα, γιατί είδα ότι είµαστε ακόµα άνθρωποι, συµπονάµε στον πόνο του άλλου, οργιζόµαστε µε το άδικο, µας συγκινεί το ποίηµα του Ρίτσου, η σκηνοθεσία του Σταµάτη, η απαγγελία της Παπαθανασίου, και είµαστε έτοιµοι να βγούµε στους δρόµους, µε την µουσική του Θεοδωράκη
και την φωνή της Βενετσάνου.
Ξαναγυρίζω στο δάκρυ, µού ’µεινε, ήταν τόσο ανθρώπινο! και τό ’χουµε ανάγκη
καθώς φαίνεται, κάτι σαν µια βαθιά ανάσα πότε -πότε, σ' αυτή την δύσκολη πορεία
προς τα µπρος.
Μιας πορείας, που παρά το βάρος της ανυπόφορης καθηµερινότητας, προσπαθεί
να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο, ασίγαστη την επιθυµία, µιας καλύτερης ζωής.
Συγχαρητήρια σε όλους,
Σας ευχαριστώ
Κ. ∆εληγιώργης

25 Μαρτίου 2008
Χάρη στο νηπιαγωγείο και τους µικρούς µαθητές η γιορτή του Ευαγγελισµού πήρε την εορταστική ατµόσφαιρα που άρµοζε στην ηµέρα. Την παραµονή το πρωί έγινε
η καθιερωµένη γιορτή στο σχολείο µε τις εθνικές ενδυµασίες απαγγέλλοντας ποιήµατα και σκετς. Την επόµενη µέρα µετά τη θεία λειτουργία, όταν όλοι ξεκίνησαν για
την κατάθεση στεφάνου, πάλι τα µικρά παιδιά έδωσαν ζωντάνια µε την παρουσία
τους. Κουνώντας σηµαιούλες στα χέρια τους ακολούθησαν µαζί µε τη δασκάλα τους
την πορεία προς το Ηρώο ολοκληρώνοντας το εορταστικό διήµερο.

Ηµέρα µνήµης

Από το πρόσφατο µνηµόσυνο για τους εκτελεσθέντες
από τους Γερµανούς κατοίκους των Ταξιαρχών
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ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

― Επειδή η τέχνη είναι εξάρτηση και η µόνη εξουσία που δεν παράγει τυραννία,
µα το σπουδαιότερο δεν υποκρίνεται, θα γράψω λίγα λόγια µπας και ξορκίσω το κακό. Και µπορεί µέσα από την τέχνη να έµαθα να υποµένω και να σιωπώ, αλλά µέχρι
εδώ, γιατί τα πράγµατα έχουν γίνει επικίνδυνα, αρχίζω.
― Η περιοχή της Κύµης µε τα γύρω χωριά έχουν κληρονοµήσει µικρά διαµάνια αρχιτεκτονικής που χωρίς αυτά θα είµαστε πολύ φτωχοί στη παράδοσή µας.
― Ας αρχίσουµε από τους Ναούς µικρούς και µεγάλους. Επειδή οι της Εκκλησίας από ανέκαθεν ακούγοντας για τέχνη και µάρµαρο πάθαιναν κάτι σαν αναφυλαξία, έτσι και σήµερα είναι µοιραίο αυτά τα κτίσµατα να µαραζόνουν γιατί οι
υπεύθυνοι µόνο ενδιαφέρον δεν δείχνουν.
∆εν ξέρουν ότι αυτά τα έργα δεν τους ανήκουνε; Γι’ αυτά έχουν δουλέψει και
έχουν πληρώσει οι χωριανοί, γιατί πίστευαν πραγµατικά και το πιο σπουδαίο είναι
ότι είναι έργα απλών ανθρώπων µε καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Με ποιο δικαίωµα
λοιπόν απλώνουν τόσο εύκολα χέρι και τα ξεγυµνώνουν οι άσχετοι παππούδες και
οι κακαναίσθητοι επιτρόποι; Και ποιοι άσχετοι “µαστόροι” της πλάκας αλλοδαποί
και µη είναι αυτοί που βεβηλώνουν αυτά τα Μνηµεία; Φταίνε όµως αυτοί; Με αυτές
τις άχαρες επεµβάσεις και τα σκατ…αρµολογήµατα στους παλαιούς Ναούς, και
ακόµα χειρότερα στους καινούργιους µε κανένα αισθητικό κριτήριο κατασκευασµένους, δείχνουν τη λατρεία και την πίστη τους;
― Ή να αναφερθούµε σε ∆ηµόσια κτήρια ή ιδιωτικές κατασκευές, κρήνες, πλατείες και κάθε λογής έργα που θα µπορούσαν να κοσµήσουν τα χωριά µας;
Σας θυµίζουν τίποτε από απλότητα και αρχοντιά;
― Ασχετοί “τεχνίτες” και πληµµελώς συµµετέχοντες µηχανικοί ισοπέδωσαν τα
πάντα µε σηµαία τη φτηνή δουλειά. Τις “φασόν” συµφωνίες για το εύκολο και το
“κιτς”, το άσχηµο είναι ότι και πανελλαδικώς ελάχιστες εξαιρέσεις διαφαίνονται.
― Κακά τα ψέµατα οι κοινωνίες που πρώτευσαν και δηµιούργησαν “Αρχαία Ελλάδα” είχαν στην κορυφή την Αρχιτεκτονική, τις τέχνες, γράµµατα, επιστήµες και
θέατρο. Βλέπετε σήµερα να κυριαρχεί ένα απ’ αυτά;
Όχι, γιατί όλα αυτά είναι συνδεδεµένα.
― Πρέπει να κλείσω µε τη λέξη ξυπνήστε. Η τέχνη µας αφορά όλους. Είναι παιδεία, µάθετε να ζήτε µε αυτή, κάντε την εργασία σας τέχνη. Ίσως δεν υπάρχει άλλη
ευκαιρία. Να µάθουµε να αγαπάµε τον εαυτό µας, τους γύρω µας, την εργασία, το
σπίτι µας και τη χώρα µας αλλιώς δεν αλλάζει ο κόσµος.
Προσδοκώ Ανάσταση Τεχνών
Να περιµένω;
Ι. Σπύρου ∆. “λιθοξόος”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑ
ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΚ∆ΟΤΗ
Ο Θεοδόσης είναι ένα βέρο Αντρονιανάτσι µαθητής από τη νέα χρονιά της γ’ τάξης
δηµοτικού σχολείου στη Χαλκίδα. Γιος του Σταύρου ∆ήµου και της Ελένης Σπύρου. Γεµάτος ανησυχίες που τελευταία προσπαθεί να τις ικανοποιήσει εκδίδοντας
µια εφηµεριδούλα γραµµένη στο χέρι προς το παρόν. Την ονοµάζει «ΤΑ ΝΕΑ» και
έχει σήµα – συνέχεια του τίτλου τον κεραυνό. Ένα φύλλο την εβδοµάδα. Για να
βγάζει τα έξοδά του έχει εξασφαλίσει χορηγό. Μας έκανε εντύπωση η προσπάθειά
του αυτή και του ζητήσαµε να µας απαντήσει σε τρείς ερωτήσεις. Το έκανε πρόθυµα και άµεσα. Να τι µας απάντησε.
1-Πώς ξεκίνησες την εφηµεριδούλα;
― Εκείνη την ηµέρα, τα δελτία µίλαγαν για την ακρίβεια. Εγώ σκέφτηκα πρώτα από
µέσα µου και ύστερα φωναχτά να φτιάξω µια εφηµερίδα.
Τα «ΤΑ ΝΕΑ» το σκέφτηκα εγώ , τον δηµιούργησε η Χριστίνα, η αδελφή µου, που
µε βοηθούσε στα δύο πρώτα τεύχη.
2.Ποιό είναι το περιεχόµενο της εφηµεριδούλας;
― Η εφηµερίδα έχει έξι σελίδες, το περιεχόµενο είναι µια σελίδα για το περιβάλλον ή τη διατροφή, ένα δύο ή τρία θέµατα, τοπικά νέα και ταξίδια ή γνώσεις. Επίσης, έχει εγκυκλοπαίδεια, και ένα περιοδικό γεωγραφίας για τον κόσµο.
3. Ποιο το µέλλον της εφηµεριδούλας;
― Και βέβαια, θα την συνεχίσω µέχρι να τελειώσει η εγκυκλοπαίδεια ή το περιοδικό για τον κόσµο. Και σταµατώντας την εφηµερίδα, θα γράψω για τους είκοσι αιώνες που πέρασαν (Παγκόσµια Ιστορία). Θα το γράψω σαν περιοδικό.
Τηλέφωνο 22220 31375.
Θεοδόσης ∆ήµου
29/06/08

«Ο Φρεντ»
Ο Φρεντ το σκυλάκι
το όµορφο µικρό κουκλάκι
είναι σκέτη ζωγραφιά
µα και σπαζοκεφαλιά

Κάνει όλο αταξίες
γαβ και γουβ και φασαρίες
µα είναι όµορφος πολύ
και τον αγαπώ πολύ.

Μάιρα Σπύρου
Ιούνιος 2008

«ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΙΑΣ»
Πρωτοµαγιά για άλλους αποτελεί την επίσηµη έναρξη της άνοιξης και για
άλλους αποτελεί τον επίσηµο εορτασµό των εργατικών αγώνων. Η πρώτη του Μάη καθιερώθηκε ως η παγκόσµια ηµέρα των εργατών και στα χείλη όλων όσων τιµούν µία τέτοια επέτειο κρέµεται ένα κλασικό σύνθηµα,
«Η 1η του Μάη δεν είναι αργία αλλά απεργία». Μία απεργία που έχει τις ρίζες της
στο 1886, χρονολογία σταθµός για την κορύφωση των εργατικών διεκδικήσεων.
Βέβαια το αγωνιστικό ρεύµα είχε διαµορφωθεί ήδη από το 1884 στο συνέδριο της
Αµερικανικής Οµοσπονδίας Εργασίας µε κύρια αιτήµατα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη µείωση του ωραρίου.
Την 1η του Μάη του 1886 η Αµερικανική Οµοσπονδία που είχε λάβει την απόφαση να κινητοποιήσει τους εργάτες κατόρθωσε να συγκεντρώσει χιλιάδες απεργούς στο Σικάγο, στην πλατεία Haymarket που αποτελούσε το πλέον ξακουστό
βιοµηχανικό κέντρο των Ηνωµένων Πολιτειών µε σύνθηµα «8 ώρες δουλειά, 8
ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ύπνο». Κλειστοί παρέµειναν οι σιδηρόδροµοι της Πολιτείας και πολλές βιοµηχανίες.
Το πνεύµα αλληλεγγύης ήταν διάχυτο ανάµεσα στους εργάτες (λευκούς και
µαύρους) όπως άλλωστε άφησαν να φανεί και µέσα από το τραγούδι τους.
Ω Αµερικανοί εργάτες κόκκινοι, λευκοί, κίτρινοι, µαύροι. Ελάτε ψηλά σηκώστε
τα κεφάλια, πετάξτε κάτω τα εργαλεία σας. Στο διάβολο τα αφεντικά, στο διάβολο
η σειρήνα του εργοστάσιου. Αυτή είναι η µέρα των εργαζοµένων, η δική µας µέρα.
Εµπρός.
Ωστόσο το αδελφικό αυτό κλίµα των κοινωνικών αγώνων αµαύρωσαν οι τροµοκρατικές ενέργειες των αστυνοµικών που είχαν παραταχθεί απέναντί τους και
έβαψαν την απεργία µε αίµα αφήνοντας να εκραγεί µία βόµβα ανάµεσα στους διαδηλωτές και στη συνέχεια αδειάζοντας τα όπλα επάνω τους συνέλαβαν αρκετούς
από αυτούς.
Οι δίκες-παρωδίες που ακολούθησαν στις 27 Μαΐου, οδήγησαν 8 µέλη της
Μαύρης ∆ιεθνούς (Α. Σπαίς, Α. Πάρσον, Τζ. Ένγκελ, Μ. Σνοµπ, Α. Φίσερ, Ο. Νυµπ,
Λ. Λινγκ και Σ. Φήλντεν) στο κακουργιοδικείο. Οι εφτά καταδικάστηκαν σε θάνατο
δι’ απαγχονισµού και ο εναποµένοντας σε 15 χρόνια φυλάκισης. Συγκίνηση προκαλεί απόσπασµα της απολογίας του Σπαίς ενώπιον των δικαστών, «...Κύριοι δικαστές, αν σας περνάει από το µυαλό η ιδέα στα σοβαρά πως µε τις κρεµάλες σας
µπορείτε να σταµατήσετε το κίνηµα που εξωθεί εκατοµµύρια γονατισµένων από
την πίεση εργατών στην εξέγερση, είστε µα την αλήθεια πτωχοί τω πνεύµατι...».
Χρόνια αργότερα οι επίσηµες αρχές της πολιτείας θα αποκαταστήσουν το λάθος των προγόνων τους όταν στις 25/6/1893 θα τελέσουν στο τάφο των εκτελεσθέντων δέηση στη µνήµη τους και θα αναρτήσουν χάλκινο µνηµείο
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Τζαφέρα Αγγελική

ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
Τα όσα δηµοσιεύοµε στη στήλη αυτή αποτελούν και µια πρόσκληση συµµετοχής προς όλους τους µικρούς µας φίλους. Να µη διστάσουν να µας στείλουν τη
δική τους «άποψη» µε τη µορφή που ο καθένας τους θα επιλέξει.
Για το φύλλο αυτό το υλικό που έφτασε στα χέρια µας είναι το παρακάτω.
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
1. Τι σηµαίνουν τα αρχικά Ο.Α.Ε.∆ ;
Όταν Αποτύχεις Έλα ∆ω.
2. Τρεις τύποι, ένας Ελβετός, ένας Άγγλος κι ένας Πόντιος, περηφανεύονται
για τις επιδόσεις τους στην τοξοβολία και το καλό σηµάδι που έχουν και αποφασίζουν να κάνουν έναν αγώνα για να δουν ποιος είναι ο καλύτερος. Αποφασίζουν να κάνουν τον εξής αγώνα: Κάτω από ένα δέντρο να κάθεται ο ένας από
τους τρεις µε ένα µήλο στο κεφάλι και ένας άλλος να τον σηµαδεύει από απόσταση ογδόντα µέτρων. Πρώτος δοκιµάζει ο Ελβετός. Πάει ο Πόντιος κάτω από
το δέντρο µε ένα µήλο στο κεφάλι, σηµαδεύει από απόσταση ογδόντα µέτρων ο
Ελβετός, αφήνει το βέλος να φύγει και καρφώνεται στο µήλο µε αποτέλεσµα να
το κόψει στα δύο. Τότε φωνάζει ο Ελβετός:
- I am … Goulielmos Tellos!
Σειρά έχει ο Άγγλος. Πάει ο Ελβετός κάτω από το δέντρο µε ένα µήλο στο
κεφάλι, σηµαδεύει ο Άγγλος και αφήνει το βέλος για να κόψει και αυτός µε τη
σειρά του το µήλο στα δύο. Οπότε φωνάζει:
-I am… Robin Hood!
Τελευταίος ήταν ο Πόντιος. Πάει ο Άγγλος κάτω από το δέντρο µε ένα µήλο
στο κεφάλι, σηµαδεύει ο Πόντιος και αφήνει το βέλος µε αποτέλεσµα να καρφωθεί ακριβώς στην καρδιά του Άγγλου! Και τότε φωνάζει:
-I am…sorry!
3.Ο ληστής ταραγµένος που ξύπνησε το ζευγάρι και απειλώντας τους µε το
όπλο τους λέει:
-Τώρα, αφού µε είδατε, λυπάµαι αλλά θα σας σκοτώσω!
Ρωτάει τη γυναίκα:
-Πώς σε λένε εσένα;
-Σιµέλα, απαντά η Πόντια.
-Αµάν, λέει ο ληστής, Σιµέλα λένε τη µαµά µου! Θα σου χαρίσω τη ζωή!
-Εσένα πώς σε λένε; ρωτάει τον άντρα.
-Γιωρίκα, λέει αυτός, αλλά µε φωνάζουν Σιµέλα!
Μάιρα Σπύρου και Θεοδόσης ∆ήµου
6/2008
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Κουβεντούλες και ανέκδοτα της παλιάς εποχής
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Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - ∆ηµητρίου

ζωή µας σήµερα είναι πολύ διαφορετική από τότε. Τα πάντα
έχουν εξελιχθεί προς το καλύτερο. Συνεχώς καινούργιες εφευρέσεις παρουσιάζονται για να µας διευκολύνουν. Τα
σπίτια µας είναι γεµάτα ηλεκτρικές συσκευές που µας εξυπηρετούν.
Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κοµπιούτερ,
κινητά τηλέφωνα και τόσα άλλα µας συντροφεύουν.
Και όµως είµαστε γεµάτοι άγχος και
µοναξιά. Από τη µια πλευρά ανέσεις, από
την άλλη αρρώστιες, ναρκωτικά, ανεργία,
κλεψιές, φόνοι,που φοβόµαστε και µέσα
στο σπίτι µας. Χάθηκαν οι γειτονιές, οι ανθρώπινες σχέσεις. ∆ε θέλω σε καµιά περίπτωση να συγκρίνω τις εποχές, γιατί φυσικά δεν υπάρχει καµιά σύγκριση.
Eγώ σαν άτοµο όταν νιώσω άγχος και
µοναξιά δραπετεύω νοερά για το χωριό
µας. Για το χωριό των παιδικών µου αναµνήσεων. Το χωριό που όταν γινόταν γάµος γλεντούσε όλο το χωριό. Και όταν κάποιος πέθαινε ήταν λυπηµένοι και συµµετείχαν όλοι στον πόνο. Σήµερα δεν υπάρχουν αυτά.
Κάποια απ’ αυτές τις ηµέρες ένιωσα
έτσι και αµέσως µεταφέρθηκα στο πεζούλι
του Μανωλάκη, το πεζούλι της γειτονιάς
µου εκείνης της εποχής. Εκεί µαζεύονταν
οι γειτόνισσες για µια µικρή ξεκούραση.
Άλλες έγνεθαν, άλλες έπλεκαν και συζητούσαν τα γενόµενα εκείνη την εποχή στο

χωριό και µε την τότε διάλεκτο.
Σε µια τέτοια απόδραση σας καλώ
όλους µικρούς και µεγάλους, γνωστούς
και αγνώστους να ακούσουµε εκείνης της
εποχής.

Κουβέντες µάνας και παιδιού
― Προβάτα (περπάτα) βρε Μητσάκο
µου γιάντα εµπροβατείς γλήγορα; Αργήκαµε.
Ο πατέρα σου θα χολοσκάσει (στενοχωρτιέται)
― Ε µπορού καλέ µάνα. Έ µπορού να
προβατήξου γλήγολα. Τρουπήκανε τα παπούτσα µου τσε µε τσιλώνουνε (αγκυλώνουν) οι πέτρες.
Κουβέντα κουµπάρας
στην κουµπάρα.
― Ήντα τσαιρός είναι τούτος µωρή
κουµπάρα. Βρέχει µπουµπουνίζει τσε η
κατσακνιά (οµίχλη) έφτασε κάτου πο του
Τσινιάκου τη µάντρα.
Έ λέπεις τίποτα. Το πρωί το πούσι ήταν
πόξου πο το σπίτι. Έχου τσε ένα τσεφάλι
καζάνι. Κουρταλιέται (κουνιέται) το µυαλό
µου.
Λες να έχου κάνα κακό; Λες να είµαι
άρρωστη;
― Μη χολοσκάς (στενοχωριέσαι) κουµπάρα µου. Πο το τσαιρό είναι. Τσε το δικό
µου τσεφάλι έτσιδά είναι. Σκώθηκα σούντοχα το πρωί τσε δε µπόριενα να προβατήξου. Σκουντούφλαγα.

Πήγα πάλι ντουγρού στο κρεβάτι.

Κουβέντες γειτόνισσας
― Ήντα παθα Σεβγή µου (Παρασκευή)
Έφιαξα γλυκό βύσσινο τσε γέµισα το πινιοτάτσι (βάζο) τσε τόβαλα στη σκαλεθούρα. Πήγε τσείνο το ξεπατωµένο το φηλυκό
µου (κορίτσι) τσε τόφαγε ούλο.
Πήγα να τρατάρου την κουµπάρα µου
την Πηνού (∆έσποινα) τσε εν βρήκα τίποτα. Γίνηκα ρεζίλι. Ολούρµου κοτζά µου
φηλυκό να µη στιµάει (λογαριάζει) τίποτα;
Χίλιες φορές της τόπα. Το γλυκό είναι
για τους µουσαφίρηδες. Τσείνη το χαβά
της.

Ξερός γιατρέ µου;
Κάποια χωριανή µας είχε άρρωστο το
παιδί της και κάλεσε γιατρό.
Μόλις πήγε ο γιατρός ήθελε να τον κεράσει.
― Να ψήσου ένα γκαφέ γιατρέ µου;
― Ευχαριστώ έχω πιεί, είπε ο γιατρός.
― Να σε κεράσω ένα γλυκό;
― Ευχαριστώ δεν τρώω γλυκά.
― Ένα ουζάκι;
― Όχι, όχι δε θέλω τίποτα.
― Μη ήρθες στο σπίτι µου γιατρέ µου
τσε να φύγεις ξερός;
Γελώντας ο γιατρός της λέει:
― Βάλε ένα ουζάκι να φύγω χλωρός.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ον τελευταίο καιρό συζητείται έντονα
το θέµα της συνένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. Το βασικό επιχείρηµα υπέρ
των συνενώσεων είναι ότι µε τον τρόπο αυτόν θα προκύψουν ισχυροί ∆ήµοι. ∆εν συµφωνώ µε το επιχείρηµα. Κεντρικός στόχος
της όποιας µεταρρύθµισης θα πρέπει να είναι
η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους
δηµότες.
Ο “ισχυρός’’ ∆ήµος δεν µπορεί να τίθεται
ως αυτοσκοπός, απλά ως ο φορέας παροχής
αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα να τις προσφέρει.
Με µία πρώτη προσέγγιση, αυτό που πρέπει να κάνει ο ∆ήµος για τον ∆ηµότη του είναι
η αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων του. Η καθαριότητα, η προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. Η συντήρηση και βελτίωση των οδικών (διαδηµοτική συγκοινωνία) δικτύων, η παρέµβαση και δράση σε ζητήµατα πολιτικής
προστασίας. Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας (βρεφονηπιακοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, συντήρηση και λειτουργία σχολικών κτιρίων) και όποιες άλλες αρµοδιότητες µεταβιβαστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε την
προτεινόµενη µεταρρύθµιση.
Νοµίζω ότι είναι µάλλον προφανές, ότι οι
υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε πολύ καλύτερο βαθµό, όταν η Τ.Α. βρίσκεται και λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δηµότη. Γιατί και ο ∆ήµος βρίσκεται κοντά, µαζί και
δίπλα στον δηµότη και τα προβλήµατά του,
ενώ και ο ∆ηµότης είναι κοντά, στην Τ.Α.
στην λειτουργία της οποίας µπορεί να παρεµβαίνει, να συµµετέχει αλλά και να ελέγχει.
Αυτό όµως, να µη γελιόµαστε συµβαίνει τότε
µόνο, που ο ∆ήµαρχος επιθυµεί και ζητάει την
γνώµη και την συνεργασία µε την Αντιπολίτευση και τους δηµότες γενικότερα. Πράγµα
ως γνωστό πολύ σπάνιο.
Εδώ έρχεται ένα άλλο επιχείρηµα των
υποστηρικτών των συνενώσεων. Μπορεί ένας
∆ήµος µε την σηµερινή του µορφή να λειτουργήσει υπό τις σηµερινές συνθήκες και
µάλιστα, είναι σε θέση να ενταχθεί σε προ-
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γράµµατα και να απορροφήσει κονδύλια από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νοµίζω ότι και εδώ δεν υπάρχει πρόβληµα.
Είναι βέβαιο ότι µία απόλυτα εξειδικευµένη υπηρεσία σε επίπεδο ΤΕ∆Κ που θα ασχολείται µε την έρευνα των προγραµµάτων και
την απορρόφηση κονδυλίων από την Ε.Ε. θα
έχει καλύτερα αποτελέσµατα, από την οποιαδήποτε υπηρεσία που θα λειτουργεί στα
όρια και για λογαριασµό ενός ∆ήµου.
Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, αυτό
που θα πρέπει να εξεταστεί είναι, εάν ο κάθε
∆ήµος ξεχωριστά είναι σε θέση να παρέχει
τις υπηρεσίες, που παραπάνω προσδιορίσαµε, προς τους δηµότες του. Και αν µεν είναι
σε θέση, σήµερα ή προοπτικά σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα να καλύψει τις ανάγκες,
παραµένει ως αυτόνοµος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά την εξέταση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη το δυναµικό στοιχείο
των σηµερινών ∆ήµων και να µην κριθούν
στατικά, γιατί πολλές περιοχές αναπτύσσονται πληθυσµιακά µε γρήγορους ρυθµούς. Έτσι
οι εν λόγω ΟΤΑ, δεν πρέπει να κριθούν µε βάση την σηµερινή κατάσταση ή µε βάση την
απογραφή του 2001, αλλά την προοπτική
τους, όπως αυτή διαγράφεται µε βάση την τάση που έχει δηµιουργηθεί.
Αν τελικά κριθεί ότι ο συγκεκριµένος ΟΤΑ
δεν µπορεί να προχωρήσει αυτόνοµα, θα πρέπει να γίνει συνένωσή του µε κάποιον ή κάποιους άλλους ΟΤΑ. Η συνένωση των ΟΤΑ θα
γίνει επί τη βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων,
όπως πληθυσµιακά, χωροταξικά, κοινωνικοοικονοµικά, αναπτυξιακά, πολιτιστικά, γεωφυσικά, ιστορικά.
Στη φάση αυτή, θα πρέπει τον πρώτο και
κυρίαρχο λόγο να τον έχουν οι ίδιοι οι δηµότες. Εάν τελικά κριθεί ότι ένας ∆ήµος δεν
µπορεί να ακολουθήσει πλέον αυτοτελή πορεία, θα πρέπει οι ίδιοι οι δηµότες του, µέσα
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να επιλέξουν τον ∆ήµο µε τον οποίο θα συνενωθούν.
∆ηµήτρης Λύκος

Το σανατόριο
Μια ηλικιωµένη γυναίκα από το χωριό
µας πήγε στην Αθήνα καλεσµένη από το
γιο της για να ξεκουραστεί λίγες µέρες. Ο
γιός ήταν εργένης. Την γύρισε παντού και
την περιποιήθηκε.
Όταν γύρισε στο χωριό πήγε στη γειτόνισσα να διηγηθεί τα της Αθήνας.
― Τι να σου που Ρηνιώ µου πως πέρακα. Μέρες πρέπει να σου λέου τι είδαν τα
µάτια µου. Ο γιός µου µε γύρισε παντού.
Για να µην κουραστού ούτε µία µέρα
δε µάφησε να µαγειρέψου.
Κάθε µέρα τρώγαµε στο σανατόριο
(εστιατόριο).

Ο γάϊδαρος
Ο µπάρµπα Γιάννης ο Γιακίµης είχε
ένα γάιδαρο ψηλό και δυνατό, κυπραίικο.
Πολλοί γείτονες και γνωστοί του τον ζητούσαν να κάνουν µερικές δουλειές.
― Μπάρµπα Γιάννη µού δίνεις το γάϊδαρό σου να φέρω ένα φόρτωµα ξύλα από
του Μπαρασεφγιάνου; Ή ελιές ή σύκα
κ.λ.π. Ο µπάρµπα Γιάννης, πρόθυµος τον
έδινε. Κάποια µέρα πήγε κάποιος και τον
ζήτησε.
Ο µπάρµπα Γιάννης ή δεν ήθελε να τον
δώσει ή βαριόταν να τον σαµαρώσει είπε:
― Ευχαρίστως θα στον έδινα, αλλά τον
έχω δέσει στο χωράφι στα Λακάκια να βοσκήσει. Εκείνη την ώρα άρχισε ο γάϊδαρος
από το κατώγι να γκαρίζει.
― Μπάρµπα Γιάννη άκου ο γάϊδαρος
είναι εδώ.
Χωρίς να τα χάσει απαντά:
Μ… Μ… Ντρέποµαι για λογαριασµό
σου. Να πιστεύεις το γάϊδαρο και όχι εµένα; Ντροπή!

ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ Ο ΗΣΥΧΟΣ
ΥΠΝΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

3. Την δήλωσή του ότι δεν είχε προσωπική εκτίµηση του προβλήµατος αφού δεν είχε επισκεφθεί το κοιµητήριο.
Υπακούοντας στη ευαισθησία µας ψάξαµε το θέµα και διαπιστώσαµε πως η ευθύνη της λειτουργίας, συντήρησης, διαχείρισης κλπ των Κοιµητηρίων ανήκει πράγµατι στη ∆ηµοτική αρχή.
Σχετικά και σαφέστατα ορίζουν ο ΑΝ 582/68 , το Π∆ 410/95 κλπ.
Εποµένως και για το λόγο αυτό η απουσία της ∆ηµοτικής αρχής
πρέπει άµεσα να αντικατασταθεί από παρουσία επαρκή και έγκαιρη για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα. Μάθαµε πως έχουν
γίνει κάποιες κινήσεις για να ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης
και θα παρακολουθήσουµε την εξέλιξή του. Πάντως καταγράφουµε την καθυστέρηση ως ανησυχία αφού το καλοκαίρι δεν
σκέφτεται να τρενάρει την πορεία του και το φθινόπωρο δεν αργεί.
Η φωτογραφία που δηµοσιεύοµε στο φύλλο αυτό είναι χαρακτηριστική. Μια επίσκεψη στο χώρο δηµιουργεί αµείλικτα ερωτήµατα. Εµείς µέσα από αυτή την δυσάρεστη εµπειρία καταγράφουµε:
• Την άποψη των πιο ειδικών για τα εµφανή σηµάδια φθοράς
στον ευρύτερο χώρο αλλά και στο κτίριο της εκκλησίας ως χρήζοντα ολοκληρωµένης µελέτης για την ουσιαστική αντιµετώπιση των προβληµάτων.
• Το ερώτηµα µήπως πρέπει πλέον να σχεδιάσοµε την µεταφορά του Κοιµητηρίου σε καταλληλότερο χωροταξικά και εδαφολογικά σηµείο;
• Τη θετική απάντηση των υπευθύνων του Γηροκοµείου Κύµης στο αίτηµα του εφηµέριου του χωριού µας ιερέα Χρήστου
Φραγκίσκου για παραχώρηση τού προς Βορρά όµορου µε το κοιµητήριο κτήµατος (Κάκου) για την πιθανότητα επέκτασης του
κοιµητήριου σε αυτό.
• Την απορία µας για την όλη συµπεριφορά του Μητροπολίτη µας ήρθε να µεγαλώσει η θέση του όπως γράφτηκε στον τοπικό τύπο (Ευβοική Γνώµη 27.6.2008) για το άλλο πονεµένο θέµα
της λειτουργίας της «Ηλεκτροµηχανικής Κύµης ΑΕ» πως δηλαδή «Εγώ έχω τα κλειδιά αυτού του εργοστασίου». Οποία αντίφαση!
Το όλο θέµα συνεχίζει να µας απασχολεί και να µας ανησυχεί. Μας µένει προς το παρόν η στυφή έως πικρή γεύση της συµπεριφοράς ιδιαίτερα όσων θα έπρεπε πρώτοι και πέρα από τυπικές αρµοδιότητες να δουν το πρόβληµα στις διαστάσεις του ,
αλλά και η εξοργιστική έως υβριστική αδιαφορία κατοίκων του
χωριού µας.
Ανδρονιάνοι 30/6/2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
υχνά σηµαντικά γεγονότα ξεφεύγουν
από το οπτικό µας πεδίο και δεν εννοώ
εξ’ αιτίας της όποιας µορφής σκοπιµότητα. Είναι χρήσιµο να καταγράφονται τα γεγονότα αυτά και να γίνονται γνωστά. Θεωρώντας αφετηριακή αυτή την αναφορά αν και δεν
είναι στην ουσία, θα επιδιώξοµε ανάλογη παρουσία σε κάθε φύλλο της εφηµερίδας µας.
Στο παρόν φύλλο επισηµαίνοµε τα παρακάτω.
1- Την λειτουργία εδώ και δύο περίπου
µήνες από το µέχρι πρόσφατα ενεργό µέλος
του Συλλόγου µας Γιώργο Βελ. Σαρρή προσωπικού blog µε διεύθυνση στο διαδίκτυο
www.koumiotis-andron.blogspot.com Μια προσπάθεια σε θετική κατεύθυνση που µπορεί να
προσφέρει σηµαντικά στο χωριό αλλά και ευρύτερα. Μια προσπάθεια που απαιτεί πολύ
κουράγιο και χρόνο και που ευχόµαστε να τα
έχει πάντα σε επάρκεια ο φίλος Γιώργος, που
ας µου επιτρέψει µια, όχι την µοναδική, προσωπική καλοπροαίρετη παρατήρηση όπως
µου δηµιουργήθηκε από την τακτική µου επίσκεψη στο blog του. ∆εν ξεχνάµε τόσο εύκολα τα περασµένα για τα οποία µάλιστα έχοµε
παλέψει φίλε Γιώργο. Είναι σαν να τα αποκηρύσσοµε και να τα καταχωρούµε στα λάθη
µας. Τη στιγµή µάλιστα που η ζωή συνεχίζεται
το ίδιο και οι προσπάθειες για θετικές προοπτικές, έστω και µε τρόπους µε τους οποίους
µπορεί κατά περίπτωση να µη συµφωνούµε.
2- Την σηµαντική και από όσα γνωρίζω
µοναδική έκδοση ενός µουσικού CD µε αναφορά στα Κουµιώτικα τραγούδια µε βάση το
υλικό που είχε καταγράψει επί τόπου το 1955
ο σηµαντικός ερευνητής Σίµων Καρράς και η
γυναίκα του . Το CD συνοδεύεται από ανάλογα ενδιαφέρον πληροφοριακό φυλλάδιο και
τα περιεχόµενα 20 τραγούδια ερµηνεύουν

Σ

Κουµιώτες ερασιτέχνες τραγουδιστές και
τραγουδίστριες. Την έκδοση επιµελήθηκαν ο
Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κύµης µε την γνωστή του πάντα ευαισθησία
και ο Σύλλογος προς διάδοση της Εθνικής
µουσικής «Σίµων Καράς».
3- Την ενδιαφέρουσα έκδοση του βιβλίου
«Η επικαιρότητα της αρχαίας Ελληνικής σκέψης» µε συγγραφέα τον συγχωριανό µας
Κων/νο ∆. Παντελή από τον εκδοτικό οίκο
«Παπαζήσης». Περισσότερα σε άλλη στήλη
µας.
4- Την άοκνη προσπάθεια του Κουµιώτη
ερευνητή της Τοπικής Ιστορίας και πολιτισµού κ. Μιχάλη Γ. Ποντίκη που έχει µέχρι τώρα αποτυπωθεί χαρακτηριστικά στα 7 τεύχη
του περιοδικού «ΑΣΤΕΡΟΣ» (Γεωγραφία,
Ιστορία, Πολιτισµός της περιοχής Κύµης).
Μάθαµε πως σε λίγες µέρες κυκλοφορεί το
Νο 8 τεύχος και αδηµονούµε. Φίλε Μιχάλη η
προσπάθειά σου είναι µεγάλη προσφορά για
τον τόπο µας και µε ευρύτερη δυναµική. Έργο
ζωής που καταξιώνει το δηµιουργό του. Ευχόµαστε να έχεις για πολλά χρόνια τη δύναµη
να συνεχίζεις.
5- Την, έστω και καθυστερηµένα, επισήµανση της κυκλοφορίας του µουσικού έργου
«Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» σε µουσική του µεγάλου µας Μίκη Θεοδωράκη, ερµηνεία της αξεπέραστης
Μαρίας Φαραντούρη και σε ποίηση του συντοπίτη µας από τον Πύργο Κώστα Καρτελιά.
Μάλιστα το έργο παρουσιάσθηκε πέρυσι το
καλοκαίρι στη θέση Προφήτης Ηλίας στην
Κύµη µε την θετική πρωτοβουλία του ∆ήµου
Κύµης που θα έπρεπε πάντως να έχει προετοιµάσει το χώρο καταλληλότερα.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΣΠΥΡΟΥ
30/06/2008

ΒΑΠΤΙΣΗ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ
ΣΤΙΣ 26/7/2008
Η Α.Ε. Ανδρονιάνων σας προσκαλεί
να παρευρεθείτε στη µουσική
βραδιά µε τον Βασίλη Τερλέγκα
Το ∆.Σ. και οι ποδοσφαιριστές της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ θέλει να ευχαριστήσει
τον Κώστα Παπανικολάου (Κώστελο)
για τις στολές που πρόσφερε στην οµάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ
Όλο και πιο κοντά η άνοδος

ο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2007-2008 βρήκε την οµάδα των Ανδρονιάνων στη 3η θέση του βαθµολογικού πίνακα. Η οµάδα του χωριού µας έπειτα από µία εκπληκτική πορεία κατάφερε όχι µόνο
να την κατοχυρώσει αλλά και να διεκδικεί λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος
την άνοδό της στην Β’ ερασιτεχνική
κατηγορία.
Αποτέλεσµα αναµενόµενο τόσο
για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές
όσο και για τους παράγοντες της
οµάδας που χρόνο µε τον χρόνο βλέπουν την άνοδο ολοένα να πλησιάζει.
Είναι το λιγότερο άλλωστε που αξίζουν όλοι εκείνοι που ασχολήθηκαν
και ασχολούνται µε την οµάδα καθ’
όλη τη διάρκεια της παρουσίας της
στα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα.
Μπορεί η παρουσία µας να µην

Τ

ήταν και η καλύτερη στην αρχή της
σεζόν, αλλά αυτό δεν µας εµπόδισε
να βρούµε τον καλό µας εαυτό και ν’
αναρριχηθούµε θέση τη θέση αγγίζοντας την κορυφή της κατηγορίας.
Αδιάψευστο στοιχείο που δείχνει τη
συνοχή της οµάδας και τη δίψα µας
για κάτι καλύτερο: «Στα δύσκολα δεν
τα παρατήσαµε, δεν πιστέψαµε πως
οι ήττες µας ανήκουν» κι όλοι συγκεντρωµένοι στους στόχους µας καταφέραµε να κάνουµε αυτό που σήµερα ονοµάζουµε επιτυχία, θα καταφέρουµε αυτό που αύριο θα ονοµάζουµε θαύµα.
Γιατί σαν θαύµα φάνταζε η άνοδος όταν πρωτοξεκινήσαµε, µα ολοένα κι εκείνη πλησιάζει στα µέρη µας,
γιατί αυτό το αποτέλεσµα µας αξίζει,
γιατί το µέλλον είναι στα χέρια µας
και µας ανήκει.

Στις 16/6/2008 ο Ιωάννης και η Αθανασία βάπτισαν το αγοράκι τους στα Εισόδια της Θεοτόκου
στους Ανδρονιάνους. Το όνοµα αυτού Νικόλαος. Ακολούθησε γλέντι στη ταβέρνα του Μπαρούµη.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχεται να τους ζήσει.

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Λειτουργεί πράγµατι σαν κάλεσµα. Κάτι νέο και διαφορετικό για το στενό
χώρο του χωριού µας . Ουσιαστικά ο Νίκος Κ. Λύκος και η γυναίκα του Αγγελική Μπαρούµη προτείνουν κάτι εναλλακτικό και σύγχρονο. Ανοίγουν τους
ορίζοντες και έδειξαν σεβασµό στο χώρο και το κτίριο. Αυτό στο κέντρο του
χωριού. Το κτίριο της «Ειρήνης» µεταξύ των παραδοσιακών καφενείων «Κρινή»

και «Κούψη».
Σε ένα περιβάλλον πολύ ευχάριστο µπορείς να πιεις το ποτό σου ή να φας
το γλυκό σου ταξιδεύοντας αµέριµνος ή ερευνητικά στο διαδίκτυο µέχρι την
άκρη του κόσµου αλλά και τα βάθη της γνώσης. Η κύρια αίθουσα στο ισόγειο
του καταστήµατος προσφέρεται και για εκδηλώσεις άλλης µορφής αφού υπάρχει κατάλληλη υποδοµή για ποικίλες προβολές . Στον πάνω όροφο είναι διαθέσιµα 4 δωµάτια για παραµονή µε σύγχρονες ανέσεις και µε θέα ως το Αιγαίο.
Ευχόµαστε επιτυχία στη νέα προσπάθεια του Νίκου και της γυναίκας του.

