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ΟΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009»
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, ενηµερώνει τα µέλη
και τους φίλους του για τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του στο
χωριό µας το καλοκαίρι που ήδη τρέχει. Φέτος έχοµε την ιδιαίτερη χαρά
της συνεργασίας µε την Αθλητική
Ένωση Ανδρονιάνων µε την πρόσφατα εκλεγµένη διοίκησή της. Η συνεργασία µας αυτή αρχικά αφορά την τέλεση των δύο καλοκαιρινών µας χορών
πιστεύοντας πως βρισκόµαστε στην
αρχή µιάς ευρύτερης συνεργασίας µε
προοπτική στο µέλλον. Μια συνεργασία που θα ωφελήσει το έργο και τους
σκοπούς των δύο φορέων του χωριού
µας και άµεσα το ίδιο το χωριό και τους
κατοίκους και επισκέπτες του.
Οι φετινές µας εκδηλώσεις περιλαµβάνουν.
1- Πανηγύρι στο γήπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το Σάββατο 8 Αυγούστου 2009 µε την Ελένη
Λεγάκη και όλο το συγκρότηµά της. Θα
υπάρχει πλήρες µενού και για όσους
νηστεύουν.

Τ

ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ
2- Πανηγύρι στο γήπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ένδρων στην τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου µε συγκρότηµα που σύντοµα θα σας ανακοι-

νωθεί.
3- Εκδήλωση αφιέρωµα στο µεγάλο µας Γιάννη Ρίτσο για τα 100 χρόνια
από την γέννησή του.
4- Εκδήλωση αφιέρωµα στο Παγκόσµιο έτος Αστρονοµίας που είναι το
2009, που θα περιλαµβάνει και ξενάγηση στον ουράνιο θόλο µας µε «τολµηρά» τηλεσκόπια.
5- Παράσταση Καραγκιόζη στη θύµηση του Ευγένιου Σπαθάρη που πρόσφατα έφυγε από την παρέα µας.
6- Οργάνωση εκπαιδευτικής εκδροµής µε έξοδα του Συλλόγου µας
στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης στην
Αθήνα.
Επίσης σηµαντική εκδήλωση αποτελεί η έκθεση από 18/7 έως 6/8/2009
έργων των µικρών µας φίλων που παρακολούθησαν φέτος µε µεγαλύτερη
συµµετοχή, διάθεση και αποτελέσµατα
τα µαθήµατα στο κέντρο παιδικής – νεανικής δηµιουργίας Ν. ΚΩΤΣΗΣ µε δασκάλα την αξιέπαινη κα Ευαγγελία Καραµπά.
Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας θα σας
κρατά έγκαιρα ενήµερους για τις λεπτοµέρειες των εκδηλώσεων µέσα από
το site µας www.andronianoi.gr αλλά
και µε σχετικές ανακοινώσεις στο χωριό.
Για τις εκδηλώσεις αυτές θα υποβληθεί άµεσα αίτηµα συνδιοργάνωσης
των στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. Αυτό έγινε και πέρυσι µε επιτυχία µε αποτέλεσµα που ενίσχυσε τις
προσπάθειες του Συλλόγου µας µε
2.000,00 ευρώ γεγονός για το οποίο
οφείλουµε να ευχαριστήσουµε και µε
την ευκαιρία αυτή την Νοµαρχιακή µας
Αυτοδιοίκηση .
Αγαπητοί φίλοι προσπαθούµε µέσα
από αυτά να κάνουµε δροσερότερο το
καλοκαίρι όλων µας. Και θα γίνει αυτό
µε τη συµµετοχή όλων µας. Είσαστε
όλοι καλεσµένοι .
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

∆ΕΜΕΡΟΥΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΙΤΑΛΟ
Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Στις 20 Μαρτίου 2009 στο ∆.∆. Βιτάλου έγινε όπως κάθε χρόνο η εκδήλωση
προς τιµή του Ευεργέτη Βαγγέλη ∆εµερούτη. Η φετινή εκδήλωση είχε κάτι το ξεχωριστό.
Ήταν ηµέρα εγκαινίων. Το κτίριο που
µε δικά του έξοδα είχε κατασκευάσει ο
Βαγγέλης ∆εµερούτης και στεγάζοταν
µέχρι πρότινος η βιβλιοθήκη του χωριού
από τώρα και στο εξής ονοµάζεται ∆εµερούτειο Πνευµατικό Κέντρο µε Πρόεδρο
τον ∆ήµαρχο Κύµης ∆ηµήτρη Θωµά.
Από τώρα εκτός της βιβλιοθήκης στο
ίδιο κτήριο και σε διαφορετικούς χώρους
φιλοξενούνται και διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Το γυµναστήριο, η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τµήµα ωδείου και
χορού. Επίσης στόχος των αρµοδίων του
Κέντρου είναι να δηµιουργηθεί και ένα
µουσείο ανθρακωρύχων του οποίου την
επίβλεψη θα έχει ο Μιχάλης Ποντίκης ως
εκπρόσωπος του ∆ήµου.
Ήταν µια ηµέρα µνήµης, µια µέρα τιµής
σε έναν άνθρωπο που έδωσε τόσα πολλά
στους νέους εκείνης της εποχής και όχι
µόνο και σήµερα συνεχίζει µε αυτά που
άφησε να προσφέρει για τον ίδιο σκοπό.
Τώρα κυρίως για τη νεολαία που τόσο
αγάπησε. Ξεχωριστό άνθρωπο δεν τον
έκανε η αγάπη που είχε για τους νέους και
φτωχούς συµπατριώτες του βοηθώντας
τους οικονοµικά αλλά γιατί έβγαινε έξω
από τα όρια του Βιτάλου και βοηθούσε
σχεδόν µε τον ίδιο τρόπο.
Αναφερόµενος στην οµιλία του ο ∆ήµαρχος για τον Βαγγέλη ∆εµερούτη είπε
τα εξής:
Μεγάλη η προσφορά του στην εκπαίδευση. Έκανε τα παιδιά να µάθουν γράµµατα και να βγούν µετέπειτα να
σπουδάσουν ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Σήµερα τιµούµε
έναν άνθρωπο που την εποχή εκείνη
έκανε τους Βιταλιώτες να νιώθουν πως

έχουν έναν άνθρωπο δικό τους που µπορούν να ακουµπήσουν επάνω του και ήταν
το στήριγµά τους.
ΧΡΥΣΑΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κύριος οµιλητής στην εκδήλωση ήταν
ο ανιψιός του Αντώνης Μυλωνάς ο οποίος
είπε για τον ευεργέτη και θείο του τα εξής.
Ο ευεργέτης του Βιτάλου Βαγγέλης
∆εµερούτης γεννήθηκε το 1902 στο Βίταλο. Ήταν το έβδοµο παιδί της οικογένειας. Γεννήθηκε µάλιστα όταν ο
µεγαλύτερος γιός της είχε παντρευτεί και
η γυναίκα του κυοφορούσε. Ντροπή για
εκείνα τα χρόνια το γεγονός. Ξεπεράστηκε όµως γρήγορα. Τα χρόνια περνούσαν ο Βαγγέλης µεγάλωσε και σε νεαρή
ηλικία πήρε το προσωνύµιο ΜΑΓΓΑΣ.
Μάγγας τότε πάει να πει κιµπάρης. Είχε
µπέσα, είχε λόγο αρχές που πάλευε γι’

Συνέχεια στη σελ. 5

ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ

Πάσχα 2009
πως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη
χρονιά το χωριό µας γέµισε κόσµο από τις αρχές της Μεγάλης
Εβδοµάδας µέχρι τη Κυριακή του Πάσχα. Καλός σύµµαχος ο ανοιξιάτικος
καιρός. Οι λειτουργίες στην εκκλησία
µας γίνοταν κανονικά τις ώρες που
έπρεπε µιας και είχαµε µόνιµο ιερέα. Ο
περισσότερος κόσµος έδωσε το “παρών” στη περιφορά του επιταφίου και

Ό

την βραδιά της Ανάστασης. Τόσο µέσα
στο ναό όσο και στο προαύλιο επικρατούσε το αδιαχώριτο.
Μετά το “Χριστός Ανέστη” µέλη του
Προοδευτικού Συλλόγου περίµεναν
τους συγχωριανούς προσφέροντάς
τους συµβολικά ένα κόκκινο αυγό και
ένα κουλούρι και προ πάντων µια ευχή
και ένα χαµόγελο από καρδιάς.
Φωτογραφίες στη σελ. 4

ι εκδροµές που οργανώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας
είναι µέσα στα πλαίσια των σκοπών
του. Φέρνει σε επαφή µέλη και φίλους
του, δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης του
γνωστικού αλλά και του αισθητικού ορίζοντα όσων συµµετέχουν κάποιοι από αυτούς ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις.
Είναι εκδηλώσεις που µας ζητούνται. Άλ-

Ο

λωστε Ελλάδα δεν είναι µόνο ο τόπος
µας, όσο και αν πραγµατικά δεν έχει να ζηλέψει σε οµορφιά και συγκινήσεις.
Η τριήµερη εκδροµή µας στην Ήπειρο
ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα και γι΄αυτό
η επιτυχία της µας ικανοποίησε ιδιαίτερα.
Πραγµατοποιήθηκε από 1 έως 3 του Μάη
που µας πέρασε και µας επιφύλαξε αρκε-

Συνέχεια στη σελ. 4

Φίλοι των Ανδρονιάνων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας www.andronianoi.gr για περισσότερη και γρηγορότερη ενηµέρωση
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Αναμνήσεις

Πολιτική σάτιρα
Έγιναν Ευρωεκλογές
µεγάλη αποχή
και σ’ όλους τους πολιτικούς
ένα µεγάλο Χι.

Έλα να κουβεντιάσουµε
και µίλα µου σταράτα
κι’ εγώ σαν φίλος καρδιακός
σου δίνω µια παράτα.

Ο κόσµος αδιαφόρησε
δεν πήγε να ψηφίσει
προτίµησε τη θάλασσα
να πάει να κολυµπήσει.

Πρέπει κάτι να κάνουµε
νοµίζω ήρθε η ώρα
κι’ αυτό θα είναι για καλό
σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Οι κυβερνώντες χάσανε
και για διαµαρτυρία
πολλοί δεν εψηφίσανε
Νέα ∆ηµοκρατία.

Να πάµε Κώστα σ’ εκλογές
κι ο κόσµος να ψηφίσει
κι όσο για το καλύτερο
αυτός θ’ αποφασίσει.

Εβγάλαν Ευρωβουλευτή
οι Πράσινοι Οικολόγοι
αυτό σε όλους είν’ γνωστό
γιατί υπήρχαν λόγοι

Γιατί να φύγω Γιώργο µου
δεν βλέπω την αιτία
ο κόσµος µε επέλεξε
για µια τετραετία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεφούσκωσε
και έµεινε η τσίπα
δεν πήγαινε τόσο κάλα
µε αρχηγό το Τσίπρα

Πρέπει να φύγεις γρήγορα
γιατί ο λαός φωνάζει
κρίση ανυπόφορη
κι η χώρα µας βουλιάζει.

Το ΚΑΠΑ - ΚΑΠΑ σταθερό
το κράτησε η Αλέκα
µόνη γυναίκα αρχηγός
κι’ ακούραστη µπεµπέκα.

Ωραία κι αν θα φύγω εγώ
εσύ θα κυβερνήσεις;
θα εφαρµόσεις πρόγραµµα
κι άλλες µεταρρυθµίσεις;

Το ΛΑΟΣ ανακάµθηκε
αυτό δεν είναι ψέµα
που γίνεται αφαίµαξη
απ’ το γαλάζιο αίµα.

Βέβαια έχω πρόγραµµα
και που θα βρω τους πόρους;
Απλούστατα λιτότητα
κι’ άλλους καινούργιους φόρους.

Είσαι αλεπού στα σίγουρα
Γιώργο Καρατζαφέρη
και όπως παν’ τα πράγµατα
τα έχεις καταφέρει.

Ο κόσµος είν’ υπέρβαρος
και κάνει απεργία
θα τρώει λιγότερο φαΐ
καλό για την υγεία.

Ο Γιώργος πήρε πάνω του
και όλο φοβερίζει
το Κώστα να παραιτηθεί
πάλι τό’ νε ζορίζει

Γιώργο µου έχεις άγνοια
δεν θα τα καταφέρεις
τώρα απ’ έξω απ’ το χορό
πολλά τραγούδια ξέρεις.

Τον Κώστα το’ νε κάλεσε
σ’ ένα µικρό ντιµπέι
να συζητήσουνε µαζί
τι είναι αυτό που φταίει

Ξέρεις τι λέω Γιώργο µου
µας πήρανε χαµπάρι
κι ο κόσµος µας τιµώρησε
που ο διάολος να πάρει.
Γιάννης Καλαµπαλίκης
(Σόλιγγας)

Γεννήσεις
• Στις 17/1/2009 ήρθε
στον κόσµο ένα υγιέστατο
και πανέµορφο αγοράκι, το
οποίο είναι ο πρώτος δισέγγονος του Νίκου Μπελιά
(Κολλίγας) και της Ζαχαρούλας. Ο ευτυχής πατέρας
είναι ο Νικόλαος Μπελιάς,
γιός του Ευάγγελου και της
Μαρίας Μπελιά, και η πανευτυχής µητέρα η Στέλλα

Μπερµπατιώτη.
• Γεννήθηκε ο δεύτερος
γιός του Βαγέλη Κωστόπουλου του Αθαν. και της Ειρήνης Γολεµάτη. (Εγγονός
της Ευαγ. Τσάγκου)
• Στις 16/5/2009 ήρθε στο
κόσµο το κοριτσάκι του Νίκου Συρινάκη και της Αγαθής Κωτσή.
Φωτογραφία στη σελ. 8

Βάπτιση
Βάπτισαν το 3ο τους παιδί, αγόρι και αυτό, ο Νίκος
Κουγεντάκης και η Ελένη Ιω.
Σπύρου στη Χαλκίδα την Κυριακή 21/6/2009 στον Προφήτη Ηλία στο κάστρο του Κα-

ράµπαµπα. Του δώσαν το όνοµα Μάριος ενώ το πανέµορφο
προσκλητήριο είχε σχεδιάσει
ο µεγάλος του αδελφός Λευτέρης.
Θερµές ευχές.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ»
Τρίµηνη πολιτιστική και κοινωνική
έκδοση του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων Εύβοιας
Αγ. Φανουρίου 5 Ζεφύρι 13451
Ιδιοκτήτης:
Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων Εύβοιας
Εκδότης-∆ιευθυντής
Σταµάτης ∆. Σπύρου
Πρόεδρος
Τηλ: 22210 75197
Κιν: 6932661355

Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνοι ύλης:
Σταµάτης ∆. Σπύρου
∆ηµήτρης Χρυσάγης
∆ηµιουργικό: Άρης Καρπούζης
Ηλεκτρονική σχεδίαση
- Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες
Aριστέα Καρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον
Τηλ: 210 2625277 - 210 2619003
6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Στον Εφταό
Καλαµπαλίκης Θαλασσινός (Σούλης), Χρυσάγης Γεώργιος (Πασαλάς), Κανέλλος (Γαµπρός Πασαλά),
Βελισσαράκος ∆ηµήτρης (Μητσαντώνης), Θεοδώρου Γεώργιος (Τσελέφρης), Νάνος (Αδελφός γιατρού
Νάνου), Μπροστά οι µικροί: Παντελής Μπάµπης, Λύκου Μαρία (Κούψη), Κούλα Χρυσάγη (Πασαλά).
Πίσω όρθιοι: Βαρλάµος Κων/νος, Άγνωστος, Βελισσαράκος Χρήστος (Μουσάρης)
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Ο ταχυδρόµος

φορµή για το άρθρο αυτό στάθηκε µια παλιά
φωτογραφία του µπάρµπα Βαγγέλη του ταχυδρόµου, πάνω στο όµορφο άλογό του διανέµοντας την αλληλογραφία µας, που είχα τη χαρά
να την προσθέσω στο άλµπουµ µε τις αγαπηµένες
φωτογραφίες µου.
Πρόκειται για τον Ευάγγελο Νίττη του ∆ηµητρίου που γεννήθηκε το 1917 στους Καληµεριάνους.
Πατέρας τριών παιδιών, προσλήφθηκε στο ταχυδροµείο το 1947.
Ξεκινούσε πρωί-πρωί από τους Καληµεριάνους
καβάλα στο άλογο φορτωµένος µε την αλληλογραφία των γύρω χωριών της περιφέρειάς µας.
Με ζέστη και µε κρύο, ο µπαρµπα-Βαγγέλης
ασκούσε το καθήκον του πάντα σοβαρός και καλοσυνάτος.
Η διαδροµή του ήταν Μαχαλάς-ΜαλετιάνοιΚαζάρµα-Βίταλο-Κρινιάνοι-∆ένδρα-ΑνδρονιάνοιΠύργο-Μεντούλι-Μετόχι. Μπαίνοντας στο χωριό
µας, από την ανηφόρα της εκκλησίας, άρχιζε να
σφυρίζει µε την σφυρίχτρα και να φωνάζει, «ο ταχυδρόµος, ο ταχυδρόµος...» και έτσι µαζεύονταν
όλοι στο καφενείο του χωριού για να παραλάβουν
την αλληλογραφία τους.
Τα χρόνια πέρασαν και ο µπαρµπα-Βαγγέλης
βγήκε στην σύνταξη παραδίδοντας τη σκυτάλη των
καθηκόντων του στον γιο του, τον ∆ηµήτρη το 1974. Ο νέος ταχυδρόµος, βαδίζοντας και αυτός στα χνάρια του
πατέρα του, έµαθε να αγαπά τη δουλειά του αλλά και το χωριό µας. Συνταξιούχος σήµερα ο ∆ηµήτρης δεν
λησµονεί το χωριό µας αντιθέτως το επισκέπτεται συχνά.
Ο µπαρµπα-Βαγγέλης έφυγε από τη ζωή το 1982 αλλά εµείς εξακολουθούµε να αναπολούµε τις όµορφες
παλιές στιγµές του πάνω στο λεβέντικο άλογο του µε χαρά και για τους ανθρώπους της γενιάς του καµιά φορά µε δάκρυα στα µάτια.
∆ηµήτρης Τζαφέρας

ΠΕΝΘΗ

• Απεβίωσε στις 15/2/2009 στο Κερατσίνι η Μαρία Ι.
Μπόµπου ετών 82.
• Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο Γιάννης Παντ. Βαρλάµος στις 15/4/2009.
• Ένας ακόµα νέος σε ηλικία συγχωριανός µας
έφυγε από κοντά µας. Ο Αναστάσιος ∆ηµ. Λέρτας µε
καταγωγή από τα ∆ένδρα. Πολλά χρόνια µετανάστης
στη Γερµανία όπου και πέθανε σε ηλικία 52 χρονών την
προηγούµενη Πέµπτη 18/6/2009.
• Σε ηλικία 92 ετών απεβίωσε η Καλλιόπη Θεοφίλου
στις 29/3/2009.
• Έφυγε ξαφνικά από κοντά µας στις 13/6/2009 ο
Κώστας Παπακωνσταντίνου ετών 60 (γαµπρός του
Μάκη σύζυγος της Φιλής Κοντού). Η κηδεία του έγινε

στο Κορωπί Αττικής όπου κατοικούσε.
Ο εκλιπών υπήρξε υποδειγµατικός οικογενειάρχης
παντρεµένος µε την Ευµορφία
∆. Κοντού απέκτησαν µαζί 3
παιδιά και 4 εγγόνια. Ήταν
πάντα χαµογελαστός και αγαπητός σε όλους. Αγαπούσε
τους Ανδρονιάνους εξίσου µε
το δικό του χωριό και δεν έχανε την ευκαιρία να πηγαίνει µε την οικογένειά του διακοπές εκεί όπου η µοίρα το έφερε να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.
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ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ
Το έργο του Συλλόγου µας δεν είναι
µονόπλευρο και στατικό. Μέσα από αυτό
ενδιαφέρεται για τις καθηµερινές ανάγκες των συγχωριανών και των φίλων
µας, αλλά και την αντιµετώπισή τους µέσα στα πλαίσια που το εφικτό και το
ωραίο µας βάζουν , συχνά συγκρουόµενα µεταξύ τους.
Στα επίκαιρα έργα του Συλλόγου µας
περιλαµβάνονται.
1- Η πέτρινη βρύση στη θέση Σουβάλα. Έργο που επιτέλους τελείωσε µε κατασκευαστή τον κ.Σταύρο Κούσουλα.
2- Η βρύση στη θέση Σίφος. Το έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη µε την ευγενική και
αφιλοκερδή άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου κου Λευτέρη Σ. Μπαλτά από τους
Κρινιάνους. Η πηγή πάντως που είχε ξεστρατίσει εντοπίσθηκε και το νερό της
πλέον ακούγεται να κελαρίζει όπως παλιά.
3- Η Βρύση στην κάτω γειτονιά των
∆ένδρων. Θα ξεκινήσει η ουσιαστική της
ανακαίνιση µετά από συνεννόηση µε τον
ιδιοκτήτη του χώρου Βαγγέλη Σ. Σπύρου. Ήδη έχει καταβληθεί σχετική προκαταβολή για το ξεκίνηµα.
4- Τα έργα στην Αγία Παρασκευή
που είναι σε εξέλιξη. Περιλαµβάνουν
την κεραµοσκεπή της µε πρωτοβουλία
και δαπάνη µελών των Συλλόγου µας
που επιθυµούν την ανωνυµία τους. Ο
Σύλλογός µας συµπαραστέκεται και θα
επισκευάσει µε δαπάνη του άλλα σηµεία
της εκκλησίας (παράθυρα και τζάµια).
5- Το έργο στον περιβάλλοντα χώρο
της Αγίας Παρασκευής που κυρίως
έχουν να κάνουν µε την υπερχείλιση των
νερών από τη παλιά δεξαµενή αλλά και
τη φθορά στο δίκτυο ύδρευσης. Ήδη µε
δαπάνες του Συλλόγου µας καθαρίστηκε
η δεξαµενή εσωτερικά και εξωτερικά.
Έχει ζητηθεί η βοήθεια της ∆ηµοτικής
µας αρχής για τη συλλογή του νερού και
τη διοχέτευση του µέσω του υπάρχοντος αλλά απαιτούντος επισκευή δικτύου,
σε δεξαµενή του χωριού για κάθε ανάγκη εκτός ύδρευσης φυσικά.
6- Καθαρισµός του χώρου της παιδικής χαρά στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ένδρων που έγινε αφιλοκερδώς από το µέλος µας Χρήστο ∆. Σπύρου.
7- Προµήθεια και διάθεση δενδρυλλίων δωρεάν σε όποιον ενδιαφέρεται.
Αρκετά ήδη διατέθηκαν ενώ τα υπόλοιπα
φυλάσσονται ποτιζόµενα για να χρησιµοποιηθούν το Φθινόπωρο.
Επίσης σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται µε τη συµπαράσταση του Συλλόγου µας και µε δηµιουργούς αξιέπαινα
µέλη του, δύο σηµαντικές προσπάθειες
που αναφέρονται στην ιστορία και τον
πολιτισµό του χωριού µας και των ανθρώπων του. Τα έργα αυτά µε την ολοκλήρωση του καθενός θα τεθούν στην
κρίση όλων µέσα από εκδηλώσεις που
θα οργανώσει ο Σύλλογός µας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, ευχαριστεί και πάλι όλους
όσους ηθικά και υλικά βοηθάνε στο έργο
του. Η συνδροµή σας, η δουλειά σας, η
καλόπιστη κριτική σας µας σπρώχνουν
µπροστά αποφασιστικά και αυξάνουν
την ευθύνη µας. Σεβόµαστε την όποια
προσφορά σας και βαδίζουµε µε το σκεπτικό να πολλαπλασιάζοµε µέσα από τα
έργα µας το κάθε ευρώ που άλλος ευκολότερα και άλλος δυσκολότερα µας εµπιστεύεστε.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
µας ενηµερώνει τα µέλη και τους φίλους του ότι τις αµέσως επόµενες µέρες θα αναρτηθεί στο site µας www.andronianoi.gr το σχέδιο για την τροποποίηση του
καταστατικού µας που σαν θέµα είχε έρθει
στην Τακτική µας Συνέλευση της 1/2/2009.
Επειδή το κείµενο είναι αρκετά µεγάλο δεν
µας επιτρέπει την δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα µας. Σε κάθε περίπτωση µπορούν να
ζητούνται πληροφορίες από τα µέλη του ∆.Σ.
Η συµµετοχή σας στη σοβαρή αυτή προσπάθεια του ∆.Σ. του Συλλόγου µας είναι ευπρόσδεκτη και οπωσδήποτε χρήσιµη.
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ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ
Φέτος συµπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση στην πανέµορφη Μονεµβασιά που τόσο αγάπησε, του Γιάννη Ρίτσου, του από
όλους αναγνωρισµένου ως «ποιητή της Ρωµιοσύνης». Με το ποιητικό του έργο έγινε γνωστός ευρύτερα και µέσα από τα µελοποιηµένα
ποιήµατά του από το άλλο µεγάλο µας εφόδιο τον Μίκη Θεοδωράκη
αλλά και τον Χρήστο Λεοντή και άλλους. Το έργο όµως του Γιάννη Ρίτσου περιλαµβάνει θεατρικά και πεζά , σπουδαίο µεταφραστικό έργο
αλλά και εικαστικό. Τεράστιο έργο παγκόσµια και πανανθρώπινα αναγνωρισµένο ,δηµιούργηµα στο πολύ µεγάλο µέρος του υπό δυσµενείς συνθήκες διώξεων αλλά και υγείας του ίδιου. Στο ξεκίνηµα του ο
άλλος µεγάλος µας ποιητής Κωστής Παλαµάς που τότε βρισκόταν
ηλικιακά στη δύση του µίλησε για το Γιάννη Ρίτσο γράφοντας
«…Γλήγορο αργοφλοίσβισµα της γαλάζιας πλάσης
Να παραµερίσουµε για να περάσεις…».
Συµµετέχοντας στο γιορτασµό των 100 χρόνων παραθέτουµε το
ποίηµα του ποιητή «ΕΙΡΗΝΗ».
«Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη.
Το όνειρο της µάνας είναι η Ειρήνη.
Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δένδρα είναι η Ειρήνη.
Όταν οι ουλές απ’ τις λαβωµατιές κλείνουν στο πρόσωπο
του κόσµου
και µες στους λάκκους πού ‘σκαψαν οι οβίδες φυτεύουµε δένδρα
και στις καρδιές πού ‘καψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της
µπουµπούκια η ελπίδα,
κι οι νεκροί µπορούν να γείρουν στο πλευρό τους
και να κοιµηθούν
δίχως παράπονο ξέροντας πως δεν πήγε το αίµα τους του κάκου,
είναι η Ειρήνη.
ΕΙΡΗΝΗ είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο µπροστά
στο παιδί που ξυπνάει.
Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες
τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατώφλι σε κατώφλι
τη νύχτα
τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο
όπως βγαίνει
από το κουρείο της συνοικίας φρεσκοξυρισµένος ο εργάτης
το Σαββατόβραδο
είναι η Ειρήνη.
Τότε η ηµέρα που πέρασε δεν είναι µια µέρα που χάθηκε
µα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς µέσα στο βράδυ
και είναι µια κερδισµένη µέρα και ένας δίκαιος ύπνος.
Όταν λες αδερφέ µου, όταν λέµε αύριο θα χτίσουµε
όταν χτίζουµε και τραγουδάµε, είναι η Ειρήνη.
Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά
κι οι καµινάδες δείχνουν
µε σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το µεγάλο
γαρύφαλο του δειλινού
το ίδιο µπορεί να το µυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος,
είναι η Ειρήνη.
Η ΕΙΡΗΝΗ είναι τα σφιγµένα χέρια των ανθρώπων ,
είναι το ζεστό ψωµί στο τραπέζι του κόσµου,
είναι το χαµόγελο της Μάνας ,µονάχα αυτό , τίποτ’ άλλο δεν είναι
η ΕΙΡΗΝΗ.
Πάνω στις ράγες των στίχων µου το τραίνο
που προχωράει στο µέλλον
φορτωµένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η Ειρήνη.
Αδέρφια µου µες την Ειρήνη διάπλατα ανασαίνει
όλος ο κόσµος µε όλα τα όνειρα του.
∆ώστε τα χέρια αδέρφια µου ,αυτό είναι Η ΕΙΡΗΝΗ.»
Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε το 1990 στην Αθήνα. Ο τάφος του βρίσκεται στη γενέτειρα του στο θεϊκό βράχο της Μονεµβασιάς. Με ένα
βιβλίο του µαζί ένα πέρασµα µας από κει έχει πολλά να µας πει , να
µας µπολιάσει. Άλλωστε και µας οι µητέρες µας «καθάριζαν φρέσκα
φασολάκια στην δροσερή αυλόπορτα».
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Εκτός από την έκδοση του βιβλίου «Ταξιάρχες 1944» για το οποίο
γίνεται αναφορά σε άλλο σηµείο της εφηµερίδας µας, έπεσε στην
αντίληψή µας η έκδοση των παρακάτω.
-Τεύχος 9 Άνοιξη 2009 του περιοδικού «ΆΣΤΕΡΟΣ» από τον αξιέπαινο κο Μιχάλη Ποντίκη. Ο οποίος για µια ακόµα φορά τρυπώνει και
ξετρυπώνει και µας παρουσιάζει τα πάντα ενδιαφέροντα ευρήµατα
του. Από τα θέµατα του παρόντος τεύχους µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
διαβάσαµε αυτό για την αξιοπιστία ως γεωγράφου του Στέφανου του
Βυζάντιου. Το τεύχος αυτό περιέχει και CD µε το τραγούδι «Κούµη
πολιτεία του Αιγαίου».
-Τεύχος 27ον της περιοδικής έκδοσης « ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ» µε πλούσιο περιεχόµενο από την ιστορία, τη λαογραφία, τον πολιτισµό της
περιοχής του Αυλωναρίου µε πινελιές στο σήµερα. Αναφορές κάθε
άλλο παρά επιφανειακές τις περισσότερες φορές, µε πολλές φωτογραφίες που δίνουν πληρότητα στη θεµατολογία του. Η ηλεκτρονική
του διεύθυνση είναι www.toroptro.gr και σας περιµένει φιλόξενο.
Στην δεύτερη ηλεκτρονική διεύθυνση hhtp://toroptro.blogspot.com
µπορείτε να διαβάσετε µακροσκελές άρθρο για τη µετανάστευση και
τους µετανάστες µε εστίαση το Αυλωνάρι και την Αµερική. Ίσως είναι µια απάντηση στα πολλά που µας περιτριγυρίζουν και έχουν να
κάνουν µε το θέµα αυτό στη σύγχρονη µορφή του.
-2η έκδοση του βιβλίου «ΕΝΟΡΙΑ Το µπαλκόνι του Αιγαίου» του
Νικολάου ∆. Παππά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ενορίας µε την
άδεια του συγγραφέα. Ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά στοιχεία
για το γνωστό χωριό του ∆ήµου µας. Περιλαµβάνει αναφορά σε σηµαντικά πρόσωπα της νεότερης ιστορίας µας που συνδέθηκαν προσωπικά µε την Ενορία.
-Από τις εκδόσεις ∆Ω∆ΩΝΗ το βιβλίο «Ο ΑΝΤΑΜΗΣ» του Θανάση ∆. Κωνσταντίνου. ∆ιηγηµατική ιστορική αναφορά στα χωριά της
περιοχής µας τα χρόνια µετά τον τελευταίο πόλεµο. Η ιστορία του
Στέφανου που τον λέγαν Σταµάτη µε το ψευδώνυµο Αντάµης και της
Μαρούσας του, που σκιές και κάµες από το παρελθόν σταµάτησαν βίαια την αισιοδοξία αλλά και την ίδια τη ζωή τους. Όταν το παρελθόν
σταµατά το παρόν και ιδιαίτερα το µέλλον αντί να τα βοηθά.
ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡ∆ΙΕΣ ΜΑΣ
Το ταλαίπωρο νησί µας βρέθηκε στο κέντρο του κυκλώνα των
πυρκαγιών και φέτος και µάλιστα από νωρίς. Η µεγαλύτερη από αυτές κατέκαψε το πανέµορφο πευκοδάσος της Ριτσώνας δυτικά της
Χαλκίδας 13-14/6/09. Η Ριτσώνα που και στο πρόσφατο παρελθόν είχε ανάλογα προβλήµατα µικρής πάντως έκτασης σε σχέση µε το τωρινό που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Πυρκαγιές σε διάστηµα 3
ηµερών η πρώτη από την πιο φονική δεύτερη.
Η Ριτσώνα ακούγεται από καιρό σαν χώρος χωµατερής (ΧΥΤΑ)
για ντόπια αλλά κυρίως εισαγόµενα απορρίµµατα, αλλά και σαν τόπος εγκατάστασης φυλακών και πρόσφατα σαν σηµείο εγκατάστασης χώρων υποδοχής λαθροµεταναστών. Ταυτόχρονα η χωρίς στοιχειώδη έστω υποδοµή de facto χρήση της σαν τόπος εγκατάστασης
κάθε µορφής βιοτεχνίας και βιοµηχανίας ασφυκτιά το χώρο και την

παραδοσιακή του µορφή. Σαν χώρος οικιστικής ανάπτυξης δεν έχει
µέχρι σήµερα ακουστεί για κανένα από τα διαφορετικής ιδιαιτερότητας σηµεία της έκτασης της. Τώρα µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές δείχνει έτοιµη για όλα στα µάτια τουλάχιστον των επιβουλευτών
της. Τώρα πια η ερωτική σχέση που είχε παραδοσιακά η Ριτσώνα µε
τα αµπέλια της απειλείται άµεσα αν δεν διακόπηκε. Τώρα πια η γνωστή ρετσίνα της Ριτσώνας θα χάσει αρκετά από την υπέροχη γεύση
της. Η Ριτσώνα δεν θα έχει πια τη φήµη της ανάβασής της για τους
εραστές των ράλλυ αυτοκινήτων παρότι οι στροφές της δεν άλλαξαν
στον αριθµό. Η Χαλκίδα δεν θα φαίνεται από τη Ριτσώνα σαν να µπανιαρίζεται υπέροχα ανάµεσα σε Βόρειο και Νότιο Ευβοικό , παρότι η
θέση της δεν άλλαξε. Η αγανάκτηση ξεπερνά το φόβο, αυτόν που
προκαλεί η όλο και πιο έντονη διαβρωτική προσπάθεια να ανατραπούν ακόµα και φυσικά δεδοµένα και ανάγκες και να µείνει το µέλλον
και ο άνθρωπος χωρίς το σηµαντικό όπλο του συγκριτικού στοιχείου.
Μένει η αγανάκτηση να γίνει δράση και ελπίδα. Πολύς ο δρόµος…
∆ρόµο που πολλοί νέοι αποφασιστικά ακολουθούν. Όπως οι νέοι
από το ∆ήµο Κονιστρών την Εθελοντική Οµάδα ∆ασοπυρόσβεσης
Κονιστρών και έχουν ξεκινήσει το έργο τους έχοντας ήδη αποκτήσει
την απαραίτητη διοικητική υποδοµή τους. Μας συστήνονται µέσα
από το νεαρό site τους www.eodk.gr και µας προσκαλούν. Συγχαρητήρια στους φίλους µας που µε την κίνηση τους αυτή κλείνουν πολλά
στόµατα. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων – ∆ένδρων είναι
πρόθυµος για συνεργασία µε τους φίλους µας στα πλαίσια της ούτως
ή άλλως επικουρικής µας θέσης απέναντι στις µεγάλες απειλές που
το περιβάλλον δέχεται µε κύρια αυτή των πυρκαγιών.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟ
Η ευχάριστη πληροφόρηση της λειτουργίας site για το Εθνικό µας
Θέατρο έγινε µεγαλύτερη όταν µπήκαµε σ’ αυτό. Ψηφιοποιηµένο
πλούσιο υλικό στη διεύθυνση www.nt-archive.gr όπου τα θέµατα του
«Παραστάσεις», «Έργα», «Πρόσωπα», «Ρόλοι», «Θέατρα», «Συλλογές» έχεις τη δυνατότητα να τα αναζητήσεις χρονολογικά, αλφαβητικά , βάσει ονόµατος και σύνθετα. Μπορείς να απολαύσεις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου από το 1930 µέχρι πρόσφατα µέσα από
πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που περιλαµβάνει προγράµµατα, δηµοσιεύµατα, φωτογραφίες, παρτιτούρες, βίντεο κλπ
Μια αξιέπαινη προσπάθεια ,προσφορά για κάθε ενδιαφερόµενο.
ΣΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
Επισηµαίνουµε κάποια τρέχοντα ζητήµατα που έπεσαν στην αντίληψη µας ή που φίλοι µας εντόπισαν.
- Η φετεινή ελαιοπαραγωγή αν βοηθήσει ο καιρός φαίνεται να είναι καλή για πολλούς στην περιοχή µας. Θα πρέπει να βοηθήσει όµως
και ο παράγοντας άνθρωπος και ιδιαίτερα οι αρµόδιοι φορείς ενόψει
µάλιστα του γεγονότος ότι το λάδι για τους παραγωγούς στα χωριά
µας δεν είναι εµπορεύσιµο αγαθό αλλά κυρίως βασικό είδος και
αναντικατάστατο προσωπικής ή οικογενειακής χρήσης. Από επαφή
που είχαµε µε την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νοµού µας
λάβαµε την προφορική απάντηση πως υπεύθυνος για την δακοκτονία
είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισµός που εδρεύει στο Μεντούλι και πως
µέτρα κατά του πυρηνοτρίφτη δεν παίρνονται (ράντισµα κλπ) λόγω
αυξηµένου κόστους.
Ο τόπος µας κοιµάται στη σκιά της ελιάς και το ευλογηµένο λάδι
είναι σύντροφος στο προσκεφάλι µας από πάντα. Ο συµβολικός χαρακτήρας της ελιάς σπάει και τα όποια διαχωριστικά µεταξύ ιστορίας και µύθου. Είµαστε ευνοηµένοι που στον τόπο µας ευδοκιµεί η
ελιά, ένας ολιγαρκής µας φίλος.
- Πειραµατική ή όχι η τοποθέτηση στο ∆ήµο Κονιστρών συστήµατος δηµοτικού φωτισµού φωτοβολταικής τεχνολογίας, είναι θετική ενέργεια που ελπίζοµε να βρει σύντοµα µιµητές και να επεκταθεί
στα πλαίσια πάντα των αναγκών του επιβαρυµένου περιβάλλοντος
και των πολιτών.
- Καταγράφουµε τον ανεπαρκή καθαρισµό αγροτικών δρόµων
αλλά και δρόµων εντός των δηµοτικών διαµερισµάτων του ∆ήµου
µας. Την ίδια στιγµή ακούσαµε αλλά δεν το πιστέψαµε και για σκέψεις στη δηµοτική αρχή για γκρέµισµα της παλιάς πετρόχτιστης δεξαµενής στη γειτονιά Λενιάνοι στο χωριό µας για να φτιαχτεί πλατεία. Ακόµα για προθέσεις αγοράς οικοπέδου σε απόµερη θέση για
διαµόρφωση του σε πλατεία.
Θεωρούµε τουλάχιστον άστοχες τις σκέψεις αυτές ενόψει του
χώρου και των αναγκών που και αυτός δηµιουργεί σε όσους τον βιώνουν.
- Το κάθε Νοσοκοµείο είναι σοβαρή υπόθεση και αυτό είναι ευνόητο. Το Νοσοκοµείο Κύµης καταγγέλλουν κάποιοι πως είναι υπό
διάλυση. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, θα λέγαµε ταυτόχρονα µε
την παραπάνω καταγγελία, ακούµε πολλά για ανάπτυξη του. Ο απλός
δηµότης και οι επισκέπτες και κάθε τρίτος αναρωτιέται που βρίσκεται
η αλήθεια. Όταν τόσο σοβαρή διάσταση υπάρχει για ένα τόσο σοβαρό και κοινό θέµα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μα καθόλου καλά…
ΣΚΟΡΠΙΑ
-Κάποιοι φίλοι «εγκαινίασαν» το έργο του Συλλόγου µας στη θέση Σουβάλα. Την Πρωτοµαγιά έγινε αυτό αλλά δεν είµαστε εκεί , είδαµε όµως φωτογραφίες και ακούσαµε πολλά καλά από παραβρεθέντες.
- Σοβαρό πρόβληµα υγείας παρουσίασε ο Παπα Σούλης που πάντως όπως µαθαίνοµε το ξεπερνά. Ευχόµαστε πλήρη και γρήγορη
ανάρρωση. Το ίδιο ευχόµαστε για το ατύχηµα µε το αυτοκίνητο του
στον συγχωριανό µας Γιώργο Σπύρου (Μόλαρη).
- Επιτυχία είχε και η φετεινή γιορτή κερασιού στο Μετόχι το Σάββατο 6/6/09. Πιστεύοµε πάντως πως η καθιερωµένη αυτή εκδήλωση
πρέπει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί µέσα και από τον εµπλουτισµό
της.
Σταµάτης ∆. Σπύρου
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Πάσχα 2009

ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ
Συνέχεια από τη σελ.1

Κατάθεση στεφάνων
την 25η Μαρτίου 2009

τές ευχάριστες εκπλήξεις. Απολογιστικά και όχι βέβαια
εξαντλητικά καταγράφουµε µερικά σηµεία της εµπειρίας
µας.
- Την επίσκεψη στο Μουσείο κέρινων οµοιωµάτων του
Παύλου Βρέλλη λίγο πριν από τα Γιάννενα. Παρά λίγο να
πιάσουµε συζήτηση µαζί τους, αν κάποιοι δεν το έκαναν
βέβαια.

-Την επίσκεψη στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων που
αποδείχθηκε όπως αναµενόταν πολύ σύντοµη για να αισθανθούµε αυτό το θαύµα φυσικής οµορφιάς και ανθρώπινης παρουσίας.
-Τη µαγεία του φαραγγιού του Βίκου, µια βαθειά χαρακιά στην Ηπειρώτικη γή που την δροσίζει ολογυρίς του
χρόνου ο πεντακάθαρος και παγωµένος και το µεσοκαλόκαιρο Βοιδοµάτης.
-Τα συνεχή Ηπειρώτικα γεφύρια που λες και γενήθηκαν µε τη γή και µαζί της θα πεθάνουν σε πείσµα θεού και
ανθρώπων.
-Το σπήλαιο Περάµατος όπου αν οι εκδηλώσεις θαυµασµού είχαν βαθµό επικινδυνότητας όσο τα φλας των φωτογραφικών µηχανών , τότε το σπήλαιο και το θαυµαστό
του περιεχόµενο θα κινδύνευε.
-Την επίσκεψη στο νησί της λίµνης των Ιωαννίνων µε
τα τόσα ιστορικά στοιχεία του.
-Τις βροχές που µας συνόδευαν ή µας απειλούσαν. Μια
από αυτές µας έλουσε για τα καλά στη βόλτα µας µέσα
στο κάστρο των Ιωαννίνων.
-Την πανέµορφη παραλία της λίµνης µε τα τεράστια
και εύρωστα πλατάνια αλλά και την απόλυτη καθαριότητα.
-Το θαυµαστό έργο της Εγνατίας οδού που βρίσκεται
στη νηπιακή του ηλικία. Έργο αντάξιο του ανθρώπου, του
κόπου του και της ελπίδας του.
-Τη γραφικότητα του Μετσόβου που παρά τη µεγάλη
και συνεχή επισκεψιµότητα του κρατάει αρκετά από τα

αρώµατά του.
-Τη γνωριµία όλης της παρέας µας µε δύο Κρητικοπούλες από το Ηράκλειο την Ελένη Νάνου και την Ελένη Μαραγκάκη που γίναν απρόσµενα και ευχάριστα ένα µαζί µας
µη έχοντας άλλο προσφορότερο µέσο να επισκεφθούν τα
µέρη που και µεις διαβήκαµε. Άφησαν το ιδιαίτερο στίγµα
τους.
- Το τραγούδι του συνταξιδιώτη µας κου Χρήστου Ζέρβα (Τσίφτη) από τον Πύργο που έβαλε µε τον τρόπο του
αυτό ταιριαστή µε τα δρώµενα και τα τοπία πινελιά.
Συγκράτησα ένα στίχο του µπαρµπα Γιάννη του Σόλιγκα που ταξίδευε µόνος του µαζί µας και δεν σταµάτησε να
σκαρφίζεται στροφές και δεκαπεντασύλλαβους σε όλο
σχεδόν το µακρύ µας ταξίδι. Μας το φανέρωσε βγαίνοντας από το σπήλαιο των Ιωαννίνων που η αλήθεια αυτή, είχε την κούρασή του.
Πιαστήκανε τα πόδια µου δεν έβγαλα µιλιά
Τα ήθελε ο κώλος µου να µπω µεσ’ στη σπηλιά.
Και ακόµα ένα του µετά την επίσκεψη στα Ζαγοροχώρια.
Πολύ φχαριστηθήκαµε στα Ζγοροχώρια
Μα ιδιαίτερα εγώ µε τη γυναίκα χώρια.
Η προχθεσινή µονοήµερη και γι’ αυτό κουραστική εκδροµή µας ήταν στο ξωκλήσι της Αγίας Θεοδώρας 20 περίπου χιλιόµετρα δυτικά από την σαν σκουριασµένη εκτός
από ολόγυρα καµένη Μεγαλόπολη. Με δύο λεωφορεία
εκδράµαµε χωρίς να µας ακουµπήσει η ζεστή Κυριακή εκεί
που φτάσαµε µε τα πολλά νερά και την πλούσια βλάστηση
σε υψόµετρο 500-800 µέτρα. Πολλοί οι επισκέπτες στο
ξωκλήσι µε την ιδιαίτερη ιστορία και τα δένδρα να φαίνονται πως τρέφονται από την πλίθινη σκεπή του … Αυτό για
κάποιους λέγεται θαύµα, για πολλούς όµως ευεξήγητο
φυσικό γεγονός. Στο κατάστηµα που φάγαµε καλά και
φτηνά οι σερβιτόρες έτρεχαν σαν σβούρες υποµονετικά.
Ήταν όλες Αλβανικής καταγωγής.
Σταµάτης ∆. Σπύρου

Κατάθεση στεφάνων την 25η Μαρτίου
από τον Πρόεδρο του Τ.Σ. Ευάγγ. Νικολιά
και τον Αντιπρόεδρο του Προοδευτικού Συλλόγου
Γεώργιο Μπαρούµη

Τα παιδιά της ζωγραφικής
επί τω έργω

Λόγω πληθώρας ύλης σε αυτό το φύλλο δεν δηµοσιεύουµε τις συνδροµές των µελών και φίλων. Θα επανορθώσουµε στο επόµενο φύλλο.
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∆ΕΜΕΡΟΥΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΒΙΤΑΛΟ
Συνέχεια από τη σελ.1
αυτές. Τραγουδούσε, γλεντούσε και ερωτεύονταν. Αυτός ήταν ο µπαρµπα-Βαγγέλης
και το παρατσούκλι του το κράτησε µέχρι τα
βαθειά του γεράµατα.
Στα 21 του χρόνια ντύθηκε φαντάρος να
πάει να υπηρετήσει την πατρίδα. Η πατρίδα
µας τότε συµµάζευε τα κοµµάτια της και
προσπαθούσε να σώσει τους αλύτρωτους
λαούς της στα Βαλκάνια και στη Μικρά
Ασία, ξέρετε τότε είχαµε στείλει µεγάλο
στρατιωτικό σώµα στη Μικρά Ασία
για να ελευθερώσει την Ιωνία.
Ο µάγκας λοιπόν παρουσιάστηκε και εκπαιδεύτηκε εκεί.
Οι αξιωµατικοί έκριναν πως
ήταν ο καλύτερος να βοηθήσει το
Στρατιωτικό σώµα.
Τον διέταξαν να πάει στη
Σµύρνη. Τι πήρε µαζί του; Ένα
όπλο και µια χλαίνη. Μετείχε σε
όλες τις νικηφόρες µάχες του
στρατού µας.
Στο Αϊβαλί, στο Κορδελιό, στη
Σµύρνη µέχρι Σαγγάρι. Γλύτωσε
εκεί µα η µοίρα του είχε στήσει
καρτέρι στο Εσκί-Σεχιρ τότε που
δεν έµεινε τίποτα όρθιο και ο Ελληνισµός έτρεχε «ο σώζων εαυτόν
σωθήτω». Πήρε τότε την µεγάλη
απόφαση και είπε στους φίλους
του. Εµένα δε θα µε φάνε οι Τσέτες. Ανασκουµπώθηκε λέγοντας.
Εγώ θα πάω στο Βίταλο. Πήρε το δρόµο της
επιστροφής. Περπατούσε νύχτα και κοιµόταν µέρα µην τύχει και συναντήσει κανένα
Τσέτη του Κεµάλ και τον χαλάσει. Έφθασε
στα ∆αρδανέλια και πέρασε στη Θράκη.
Εκεί το περπάτηµα γινόταν µετά τις 12 η
ώρα. ∆εν µπορούσαν να κρυφθούν.
Έφθασαν στον Έβρο, κολύµπησαν και
πέρασαν στο Ελληνικό έδαφος. Και εκεί
όµως η κατάσταση δύσκολη. Συγκοινωνίες
µε κάρα και βοϊδάµαξες. Τα τρένα γεµάτα
πρόσφυγες.
Πάλι ποδαρόδροµο έκλεισε ένα χρόνο
περίπου όταν έφθασε στο Βίταλο στο αγαπηµένο του σπίτι. Σωριάστηκε στη σκάλα.
Το χειρότερο ποιο ήταν; Οι αδελφές του
τον έβλεπαν πίσω απ’ το τζάµι και φοβόντουσαν να ανοίξουν. Όταν συνήλθαν και
πήγαν κοντά του δεν τον γνώρισαν.
Τα γένια µέχρι τη µέση και τα µαλλιά
µέχρι την πλάτη. Τίποτα δεν θύµιζε κάποιο
δικό τους. Εκείνος ψέλιζε συνεχώς: Είµαι ο
Βαγγέλης. Έβλεπαν ένα σκελετωµένο,
έναν αγνώριστο ταλαιπωρηµένο άνθρωπο.
Το µυαλό τους δεν πήγαινε πουθενά.
Επιστρατεύθηκαν τότε οι γειτόνισσες
και µε τα DNA της εποχής τους κατέληξαν
πως είχαν µπροστά τους το δικό τους άνθρωπο. Ναι ήταν ο Βαγγέλης. Ευτυχώς
έλεγε στον ανηψιό του και µε αναγνώρισαν
γιατί µε ένα πέταµα θα βρισκόµουν στο
µύλο του ΣΑΝΤΑ. ∆εν θα µιλάγαµε σήµερα.
∆εν θα είχα άλλο κουράγιο να ξανανέβω.
Τον περιποιήθηκαν µετά από αυτό οι
αδελφές του και σε τρείς µήνες νάτος πάλι
ένας άντρας, δυνατός έτοιµος να ξαναδουλέψει. Ποιά δουλειά όµως; Την δουλειά που

ήξερε. Φυσικά µόνο µπούκες.
Ήταν άνδρας πιά. Η αγάπη του για το Βίταλο µεγάλη. Η κοιλιά όµως άδεια. Έψαχνε
να βρει γάλα. Που να βρει; Φτώχεια και δυστυχία. Έφυγε για το Λαύριο µήπως και την
γεµίσει.
Μπα γρήγορα γύρισε πίσω. Αποφάσισε
να φύγει. Τα εισιτήρια για το µεγάλο ταξίδι
που είχε αποφασίσει δεν τον έφθαναν.
Τα συµπλήρωσε η αδελφή του η Νίνα.
Κι έτσι πήρε το πλοίο της γραµµής για
να φθάσει στην Νέα Υόρκη.

Εκεί αποφάσισε να µην πάει στον Βορρά
γιατί ο αδελφός του ο Κώστας του έστελνε
κακά µαντάτα. Αποφάσισε να πάει νότια
στο άγνωστο. Πέρασε το Τέξας – Αριζόνα
για να φθάσει στο Μεξικό. Εκεί άρχισε να
ρωτάει για κάποια δουλειά. Τι δουλειά ξέρεις; του είπανε. Ξέρω να ανοίγω µπούκιες,
δε ξέρω άλλη. Ε τότε του λένε θα τραβήξεις προς τον κόλπο του Μεξικού, ανατολικά. Εκεί θα βρείς. Εκεί που ανοίγουνε
στοές για να εκµεταλλευτούν νερά και ορυκτά. Έτσι έφθασε στην Αλόα όπου βρήκε
επιχειρήσεις που άνοιγαν στοές. Εκεί διαπιστώνοντας την µεγάλη του πείρα και τεχνική τον έκαναν εργολάβο. Η ζωή αυτή
όµως δεν του άρεσε και µε τους δικούς του
καµία επαφή.
∆ιαισθάνονταν όµως πως υπέφεραν.
Ανήσυχος κάτι έπρεπε να κάνει.
Οι φίλοι του βλέποντάς τον να υποφέρει του είπαν να πάει πιο νότια, εκεί που τα
µέρη είναι πεδινά µε µεγάλους κάµπους.
∆εν ήθελε να του το πούν πολλές φορές,
έφυγε. Εκεί που πηγαίνει βρίσκει Έλληνες
από την Τρίπολη που καλλιεργούσαν αγγουράκια – ντοµάτες – πιπεριές. Είχαν αρκετά χρήµατα. Τους λέει λοιπόν. Ρε παιδιά
αυτή την δουλειά την ξέρω και εγώ γιατί να
µην την κάνω; Του είπαν λοιπόν να πάει
στον Νοµάρχη ή Υπουργό και να ζητήσει
εκτάσεις. Το σύνταγµα του Μεξικού δεν
επέτρεπε σε ιδιώτες να έχουν πάνω από
χίλια στρέµµατα. Τα πήρε και άρχισε τη
δουλειά µε σύγχρονα µηχανήµατα και νέες
µεθόδους. Άρχισε να παράγει άριστα προϊόντα. Το έµαθαν σε πολύ λίγο χρόνο οι άρχοντες της περιοχής. Έµπαινε σε όλες τις
αγορές. Η παραγωγή που είχε δεν έφθανε

για την ντόπια αγορά και παρ’ όλα αυτά του
ζητούσαν να κάνει εξαγωγές.
∆ώστε µου κι άλλα χωράφια λέει σε
Υπουργούς και Νοµάρχες και τότε θα κάνω
εξαγωγές. ∆ώστε µου κι άλλες εκτάσεις.
Υπήρχε παραθυράκι στο Νόµο. Εάν οι
τοπικές κοινωνίες πούνε ναι, τότε θα σου
δώσουµε όσες εκτάσεις θέλεις σε συµβολική τιµή. Σκέφτηκε πως αυτό ήταν πανεύκολο. Γιατί ένιωθε πως όλοι τον αγαπούσαν.
Αυτούς που είχε στη δούλεψή του και
πληρωνόντουσαν είτε µε µηνιάτικο ή δεκαπενθήµερο ή βδοµαδιάτικο ήταν
όλοι ευχαριστηµένοι. Μερικοί
µάλιστα που είχαν πάθος µε γυναίκες – χαρτιά ή ποτά δεν προλαβαίναν να πάνε τα λεφτά στο
σπίτι.
Γύριζαν λοιπόν την άλλη
µέρα στον ταµία και του έλεγαν.
∆εν µας πλήρωσες. Και έτσι άρχιζαν οι αντιπαραθέσεις, πήρες,
δεν πήρα. Η διασταύρωση των
στοιχείων δύσκολη για την
εποχή. Έτσι έφθανε την διαµάχη
αυτή να λύσει από το τηλέφωνο
ο Μάγγας. Η λύση που έδινε; Να
τα ξαναδώσετε. Με όλα αυτά
βλέπετε πως δεν ήταν δύσκολο
από όλες τις τοπικές κοινωνίες
να πάρει το µεγάλο ΝΑΙ. Του ζήτησαν οι αρχές κάποια χαρτιά τα
πήγε και χωρίς δεύτερη κουβέντα του είπαν.
ΠΗΓΑΙΝΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΛΕΙΣ
Τις πήρε και άλλαξαν όλα. Ένα παράδειγµα.
Το ράντισµα στις απέραντες γεωργικές
του εκτάσεις γινόταν µε το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Φαντασθείτε τις εκτάσεις. ∆ούλευαν στην δούλεψή του 2.500 εργάτες. 50
τρέϊλερ µετέφεραν τα προϊόντα του σε συσκευαστήρια µέχρι το Οντάριο.
Εκεί εξειδικευµένες εταιρείες συσκεύαζαν και µετέφεραν τα προϊόντα στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Καναδά,
Λονδίνο. Η φίρµα της ντοµάτας ήταν “ΆΓΓΕΛΟΣ”. Στα άλλα κηπευτικά “ΕΥΒΟΙΑ”.
Και έτσι µέχρι σήµερα κυκλοφορούν τα
προϊόντα.
Έγινε πλούσιος άσχετα αν αυτή την
λέξη δεν ήθελε ούτε καν να την ακούει.
Έχω λεφτά, έλεγε. Το 1951 ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει τους συγγενείς. Κρίµα
δεν τον ήξερε κανείς πλην από κάνα δυό
ανήψια. Γύρισε όλα τα βουνά όχι µόνο µια
φορά. Σαν ελάφι έτρεχε ασταµάτητα. Σε
ένα µήνα έφυγε.
Πρόλαβε όµως να δει που κάνουν µάθηµα τα παιδιά. ∆ιακόσια µε διακόσια πενήντα παιδιά έκαναν µάθηµα πάρα πολύ
δύσκολα σ’ ένα µικρό χώρο.
Κι έτσι πήρε την απόφαση να κάνει σχολείο. Να πάνε οι µαστόροι ν’ αρχίσουν τις
εργασίες για το σχολείο και να γίνει γρήγορα. Ήταν εντολή διαταγή. ∆εν ήταν όµως
µόνο αυτό. Ήθελε να αντιµετωπίσει κάθε τι
στο χωριό. Συγγενείς φτωχούς – άρρωστους συγχωριανούς, καλούς µαθητές που
έπρεπε να πάνε στο Πανεπιστήµιο.

για πρόκληση. βροχής κατά το οποίο ψάλλουν το άσµα.
Βερβερίτσα περπατεί
τον θεό παρακαλεί
Θεέ µου ρίξε µια βροχή
µια βροχή βασιλική
για να γίνουν τα σπαρτά
και πολλά χορταρικά.

Μάης µε τα τριαντάφυλλα κι ο Απρίλης µε τα
ρόδα» έκοβε πολύχρωµα λουλούδια έπλεκε
µικρά και µεγάλα στεφάνια και τα κρεµούσε
στις πόρτες του σπιτιού του.
Την ίδια µέρα και την παραµονή της τελούσε και άλλα έθιµα τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από το απώτερο παρελθόν
όπως οι αγέρµοι των παιδιών στην Πάργα το
Μαγιόπουλο στον Άγιο Λαυρέντιο του Βόλου
και στη Ναύπακτο οι Μάηδες στην Αγόριανη
και στο Κεφαλόβρυσο ο Γιανίτσαρος στην
Πορταριά, η Βερβερίτσα η Πιπερίτσα σε πολλές περιοχές της Ελλάδα. Το τελευταίο είναι
κοινό έθιµο σχεδόν όλων των χωριών της Βόρειας Εύβοιας και είναι ένα µαγικό δρώµενο

ΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Λάβαµε επιστολή από τη Νέα Υόρκη µε
αποστολέα τον Κωνσταντίνο Ιωάννη
Βαρλάµο. Συγκινητική επιστολή από
τον ευρισκόµενο πολλά χρόνια εκεί
συγχωριανό µας. Προκόβει νοσταλγώντας την πατρίδα του και το χωριό
του τα ∆ένδρα. Η ανάγκη του για επαφή µε τη γενέτειρα του είναι φανερή
µέσα από το περιεχόµενο της επιστολής του. Ένα κείµενο για τους ευζώνους και άλλο ένα για το τσαρούχι.
Ακόµα µιά φωτογραφία του στο µνηµείο στο Χάνι της Γραβιάς το 1973.
Χαιρετάµε το συγχωριανό µας εκεί που
βρίσκεται και του στέλνουµε τις ευχαριστίες µας για το check που µας έστειλε.
Καταχωρούµε ένα ποίηµα που µας
έστειλε επίσης, µαζί και το υστερόγραφό του.
Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΣ
Το χάνι της Γραβιάς 8 Μαΐου 1821
ΤΩ ΣΤΡΑΤΑΡΧΕΙ Ο∆ΥΣΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ 120 ΗΡΩΑΣ
Από κρότον οργάνων βουίζει
της Γραβιάς το βουνό αντίκρυ
Λάµπουν όπλα χρυσά
και λευκή φουστανέλλα µαυρίζει.
Πρώτος άλλων ξιφήρης προβάλλει
εις ∆ερβίσης τον ίππον κεντρών
Ο υιός του Ανδρούτσου αυτόν ερωτά
πού πηγαίνεις;

Πρωτοµαγιά
Φύσεως θυµιάµα αρώµατα
Ω Φύσι παµµήτειρα θεά
πολυµήχανε µήτερ
Η πρώτη του Μάη η οποία καθιερώθηκε ως εορτή των εργατών (Εργατική Πρωτοµαγιά) από το εργατικό κίνηµα και τον
σοσιαλισµό κατά το έτος 1889 και αποτελεί πλέον σύµβολο κοινωνικών αγώνων
πρωτοϋπήρχε ως εορτή όλων των λαών
του βορείου ηµισφαιρίου οι οποίοι υποδέχονταν την πρωτοµαγιά όπως και την παραµονή της µε εύθυµα τραγούδια ποικίλους χορούς και ειδωλολατρικά έθιµα
επειδή την θεωρούσαν ως την τελική νίκη
του θέρους κατά του χειµώνα και ταυτόχρονα ως κατανίκηση του θανάτου µε
αποθέωση της ζωής. Ιδιαίτερα ο Ελληνικός λαός ακολουθώντας πιστά την παράδοση
αυτή που χάνεται στα βάθη των αιώνων περιµένει ανυπόµονα την πρωτοµηνιά του Μάη
και δίνει ένα ξεχωριστό τόνο µε το τραγούδι
«Τώρα Μαγιά τώρα δροσιά τώρα το καλοκαίρι…». Ο χρυσοµάης ήλθε και µαζί του η ιδανική χαρά για µια ξέφρενη απόλαυση της οργιαστικά αναγεννηµένης και ανθισµένης
φύαης που κάνει στις καρδιές των ανθρώπων
πιο περιπόθητη τη ζωή.
Αυτή τη µέρα ο Ελληνικός λαός είτε
αγροτικός είτε αστικός εγκατέλειπε το σπίτι
του ξεχύνονταν οµαδικά στους αγρούς τραγουδούσε τα επιχώρια τραγούδια όπως «Μάη
µ’ Μάη µ’ Χρυσοµάη» «Εµπήκε ο Μάης… ο

Το τελευταίο το έλεγε: Επίδοµα στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Τα γράµµατα πηγαινοέρχονταν. Ο ταχυδρόµος
έπαιρνε γράµµατα και έφερνε τσεκ. Είχε
βάλει ειδικό γραµµατέα να διαβάζει τα
γράµµατα που έπαιρνε και να τον ενηµερώνει.
Πρόσεξε, έλεγε, µην δεν µου πεις για
κανένα ανήµπορο ή για µαθητή που θέλει
να σπουδάσει. Αυτός ήταν ο Μάγγας.
Το 1979 τον βράβευσε η Ακαδηµία Αθηνών. Ο τύπος της εποχής εκείνης, ο τηλεφώς της Καθηµερινής έγραψε: Η
ανθρωπότητα θα σωθεί από τον άνθρωπο.
Αντίστοιχα βραβεία πήρε και στο εξωτερικό.
Στο Μεξικό τότε είχε µεγάλη εγκληµατικότητα, ο Βαγγέλης ο ∆εµερούτης «ο
πλούσιος» κυκλοφορούσε µε ανοιχτό πουκάµισο.
∆εν είχε σωµατοφύλακες. Ποτέ δεν κινδύνεψε και το έλεγε µε καµάρι. Ήταν επίσης και καλός χειριστής της τράπουλας.
Έπαιζε σε µεγάλα καρέ όπως το Λας Βέγκας.
Έφτιαξε τηλεφωνικό πόκερ µε τον Νικ
δε Γκρικ τον µεγαλύτερο χαρτοπαίκτη στην
Αµερική. Ο Βαγγέλης έχασε και του το είπε.
Και ο Νικ απάντησε. Έλληνα είσαι έντιµος
και θέλω να συναντηθώ µαζί σου. ∆εν πρόλαβαν όµως λόγω θανάτου του αντιπάλου
του.
Ο µπαρµπα Βαγγέλης πέθανε και τον
έθαψαν στο Σιάτλ. Κάθε χρόνο γίνεται εκεί
µνηµόσυνο από τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
∆. ΧΡΥΣΑΓΗΣ

Παρ’ ότι ο λαός υποδέχεται το Μάη µε
χαρές και γιορτές θεωρεί αυτό το µήνα
δυσοίωνο και του αποδίδει πάρα πολλά
κακά και ίσως γι’ αυτό τον υποδέχονται
εορταστικά για να τα εξορκίσουν. Αυτό
µας το αποδεικνύουν οι πολλές παροιµίες
που αφορούν το Μάη όπως «ώρα του Μάη
να σ’ εύρει» (κατάρα), «ο γάµος ο µαγιάτικος πολλά κακά’ ποδίδει» (κρητική παροιµία)
«το Μάη παντρεύονται τα γαϊδούρια», «στο
καταραµένο τόπο το Μάη βρέχει» το τελευταίο αποτελεί ολοφάνερη αντίφαση µε την
τέλεση του εθίµου την πρώτη του Μάη. Υπέρ
της αντίφασης συνηγορούν και οι λαϊκές ρήσεις «αν κάνει ο Μάης δυό νερά κι ο Απρίλης
άλλο ένα χαρά σ’ αυτόν το γεωργό που’ χει
πολλά σπαρµένα.
Mιχαήλ Χρ. Αλεξανδρής
Φιλόλογος
από το αρχείο Ευβοϊκών Μελετών.
Επιλογή κειµένων:
Χριστίνα Πουλοπούλου

Κι αποκρίνεται εκείνος για να σφάξω
όπου βρω του προφήτου εχθρούς
και πατών στους άπιστους νεκρούς
τον Αλλάχ να ανακράξω.
Και λαβόντας µίαν σφαίραν
εις το στέρνον πληγήν
Και κρότον πεσών κατά γης
ερυθρόν το αίµα του χύνει.
Και ανοίξας τας θύρας
εις το Χάνι της Γραβιάς
Ο υιός του Ανδρούτσου
µετρά και κραυγάζει.
Εκατόν δέκα οκτώ είσαστε όλοι
και δαµάσατε τόσους εχθρούς
Μόνον δύο αφήκε νεκρούς
των απίστων το βόλι.
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821
Κων/νος Ιωάννου Βαρλάµος
από τα ∆ένδρα Ευβοίας
ΥΓ : Το 1952 τελειώνοντας το ∆ηµοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων και ντυµένος Εύζωνας απαγγέλλω το ποίηµα αυτό στο
Ιστορικό Ηρώο Ανδρονιάνων µε δασκάλες Αρχοντούλα Κλαδουµενάκη και
Χριστίνα Παπαδοπούλου.
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Γεώργιος Παπανικολάου
Ο Γιατρός από την Κύµη που µας χαρίζει ζωή...
ταν στις 13 Μαϊου του 1883 γεννήθηκε
στην Κύµη Ευβοίας, κανείς δεν µπορούσε να φανταστεί πως µετά από µερικά
χρόνια το όνοµά του θα συνδεόταν µε µία από
τις σηµαντικότερες ανακαλύψεις στην επιστήµη της ιατρικής και ότι ο ίδιος θα έδινε την ευκαιρία µε την απλή και φθηνή µέθοδό του στις
γυναίκες σε όλες τις γωνιές του πλανήτη να
διαπιστώσουν ένα τόσο σηµαντικό πρόβληµα
όπως ο καρκίνος της µήτρας. Θεωρείται ο θεµελιωτής ενός νέου επιστηµονικού κλάδου
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της «αποφολιδωτικής κυτταρολογίας». Η µέθοδος που ακολούθησε βασίζεται στη µελέτη
των αποφιλιδουµένων κυττάρων του οργανι-

σµού στις διάφορες κοιλότητες αυτού και
έλαβε προς τιµή του την ονοµασία «Μέθοδος
Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπανικολάου» και
εν συντοµία «Τεστ Παπ» ανοίγοντας ευρείς
νέους ορίζοντες στην ιατρική έρευνα, στη γενετήσια φυσιολογία και ενδοκρινολογία ειδικότερα για τον καρκίνο.
Γιος του Νικολάου Παπανικολάου, γιατρού στην Κύµη, ∆ηµάρχου της πόλης για αρκετό χρονικό διάστηµα και Βουλευτή Ευβοίας
και Καρυστίας, ακολουθεί το επάγγελµα του
πατέρα του φοιτώντας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του επιστρέφει στη γενέτειρά του µε την απόφαση να µην ασκήσει το ιατρικό επάγγελµα και φεύγει το 1907 για την
Ιένα της Γερµανίας, όπου παρακολουθεί µαθήµατα βιολογίας από τα ινδάλµατά του, τους
καθηγητές Χαίκελ και Βάισµαν. Το 1908 θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Freiburg και τέλος
στο Μόναχο, όπου το 1910 θα του απονεµηθεί
ο τίτλος του ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφίας για
την εργασία του «Περί των συνθηκών της διαφοροποιήσεως του φύλου των ∆αφνιδών».
Την ίδια χρονιά επιστρέφει στην Αθήνα, όπου
παντρεύεται την Ανδροµάχη Μαυρογένη
(απόγονο της Μαντούς Μαυρογένους), η
οποία στήριξε και συνέχισε το έργο του τόσο
όταν ο σύζυγός της ήταν στο απόγειο του έργου του, αλλά και µετά το θάνατό του στο
Μαϊάµι µέχρι το θάνατό της το 1982.
Στη συνέχεια µεταβαίνει στο Μονακό,
όπου εργάζεται στο ωκεανογραφικό ινστιτούτο του Πριγκιπάτου του Μονακό, όµως το
1912 επιστρέφει για να πάρει µέρος στους
Βαλκανικούς Πολέµους, µετά τη λήξη των
οποίων µεταναστεύει µε τη σύζυγό τους στις
Η.Π.Α. Η άσχηµη οικονοµική τους κατάσταση
τους αναγκάζει να δουλέψουν και σε εµπορικό κατάστηµα. Σύντοµα η ευφυΐα του αναγνωρίζεται και αρχίζει να εργάζεται ως βοηθός
στον κλάδο της ανατοµίας στο Πανεπιστήµιο
του Κορνέλ. Ακολούθως εκλέγεται υφηγητής,
έκτακτος καθηγητής και τέλος τακτικός καθη-

γητής της ανατοµίας και ιστολογίας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστηµίου αυτού στο διάστηµα 1914-1961.
Όπως γράφει ο καθηγητής Ιστορίας της
Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σπύρος Μαρκέτος, ο Παπανικολάου σε γράµµα
προς του γονείς του γράφει χαρακτηριστικά:
«Το ιδανικόν µου δεν είναι να πλουτίσω ούτε
να ζήσω ευτυχής, αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δηµιουργήσω, να κάµω κάτι τι αντάξιον
ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού».
Ξεκινάει την έρευνά του στην εκφυλιστική
κληρονοµική επίδραση του οινοπνεύµατος σε
ινδικά χοιρίδια και έπειτα στρέφεται σε προβλήµατα αναπαραγωγής σχετιζόµενα µε τη
λειτουργία των γεννητικών οργάνων, τον καθορισµό του φύλου, τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, καθώς και των φυλετικών ορµονών, ενώ το 1923 εφαρµόζει τη µέθοδό του
σε γυναίκες προς µελέτη των φυσιολογικών
γεννητικών λειτουργιών και στη συνέχεια για
τη διάγνωση του καρκίνου της µήτρας. Η µέθοδος αντιµετωπίζεται αρχικά µε δυσπιστία,
καθώς η εφαρµογή επί αποφολιδουµένων κυττάρων ήταν πρακτικά αδύνατη.
Οι έρευνες όµως συνεχίζονται και επεκτείνονται στη συνέχεια στις κυτταρολογικές
αλλοιώσεις στο καρκίνο του αυχένα. της µήτρας και του ενδοµητρίου, των οποίων τα πορίσµατα ο Κυµιώτης ιατρός δηµοσιεύει το
1943 από κοινού µετά του καθηγητή γυναικολογίας Έρµπερτ Τράουστ σε ειδική µονογραφία υπό τον τίτλο «∆ιάγνωσις του καρκίνου
της µήτρας µέσω των κολπικών επιχρισµάτων». Η εργασία κεντρίζει το ενδιαφέρον της
παγκόσµιας ιατρικής κοινότητας και χρησιµοποιείται άµεσα δοκιµαστικά σε διάφορα νοσοκοµεία. Το 1944 γίνεται η πρώτη εφαρµογή επί
του ουροποιητικού συστήµατος και στη συνέχεια επί του πεπτικού και άλλων συστηµάτων
του οργανισµού.
Το συγγραφικό έργο του Γεωργίου Παπανικολάου αποτελείται από 158 άρθρα και 5
συγγράµµατα. Τα συγγράµµατα αυτά και ιδιαι-

Εµβόλια κατά του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας
ΗPV είναι ένας ιός ο οποίος βασίζεται
στο DNA και µολύνει το δέρµα και τις
βλεννογόνες µεµβράνες των ανθρώπων και ορισµένων ζώων. Μέχρι στιγµής
έχουν αναγνωρισθεί πάνω από 100 διαφορετικά στελέχη του ιού από τα οποία µια οµάδα
30-40 µορφών του είναι σεξουαλικώς µεταδιδόµενα και µολύνουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Όλοι οι τύποι του HPV µεταδίδονται µε δερµατική επαφή.
Οι ιοί των ανθρώπινων θηλωµάτων ταξινοµούνται ανάλογα µε την ικανότητά τους να
προκαλούν κακοήθη µεταλλαγή των µολυσµένων κυττάρων δηλαδή την ικανότητά
τους να προκαλούν καρκίνο. Μερικοί τύποι
του ιού όπως για παράδειγµα οι HPV 16 και
HPV 18 σχετίζονται συχνότερα µε την εµφάνιση καρκίνου και κατατάσσονται σε υψηλού
κινδύνου τύπους του ιού ενώ άλλοι τύποι που
δεν σχετίζονται µε την ανάπτυξη καρκίνου,
αντίθετα ενοχοποιούνται για την εµφάνιση
κονδυλωµάτων, αποτελούν τύπους του ιού
χαµηλού κινδύνου.
Από τα 100 διαφορετικά στελέχη του ιού
τα 4 είναι εκείνα που απαντώνται συχνότερα
και επηρεάζουν την υγεία της γυναίκας και
αυτοί είναι οι 6,11,16 και 18.
Από αυτά οι δύο πιο επικίνδυνες µορφές
είναι οι τύποι 16 και 18 οι οποίοι προκαλούν
προκαρκινικές δυσπλασίες που µπορούν να
εξελιχθούν σε καρκίνο των γεννητικών οργάνων. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε αυτούς
τους δύο τύπους οφείλεται το 71% των περιπτώσεων καρκίνου. Αντίθετα οι τύποι 6 και 11
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ευθύνονται για το 90% των περιπτώσεων εµφάνισης γεννητικών κονδυλωµάτων. Σύµφωνα µε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν πάνω
από το 50% των γυναικών έχουν προσβληθεί
από κάποιας µορφής σεξουαλικά µεταδιδόµενο τύπο του HPV και περίπου το 26,8% των
γυναικών ηλικίας 14 έως 59 ετών έχουν µολυνθεί από τουλάχιστον µιας µορφής του
ιού.
Για την διάγνωση του HPV δεν υπάρχει
αιµατολογική εξέταση, αντίθετα οι γιατροί
ψάχνουν για τις εκδηλώσεις του όπως κονδυλώµατα ή δυσπλασίες κάνοντας τεστ Παπανικολάου (τεστ Παπ) και κολποσκόπηση. Η
ανάπτυξη καρκίνου µέσω τύπων του HPV είναι µια αρκετά αργή διαδικασία που µπορεί
να διαρκέσει για χρόνια. Εποµένως ο γιατρός
µπορεί να εντοπίσει τα προκαρκινικά κύτταρα
µε τη βοήθεια του τεστ Παπανικολάου (τεστ
Παπ) και να προληφθεί η εκδήλωση της ασθένειας.
Στο τεστ Παπ ο γιατρός παίρνει δείγµα
κυττάρων από τον τράχηλο και στην συνέχεια µε την βοήθεια µικροσκοπίου προσπαθεί
να εντοπίσει καρκινικά κύτταρα. Με αυτόν
τον τρόπο είναι δυνατή η πρόληψη και η αποφυγή εκδήλωσης καρκίνου του τραχήλου της
µήτρας. Αυτή η µέθοδος είναι κατά 60% επιτυχής στην εντόπιση λειτουργικών ανωµαλιών.
Η εµφάνιση δύο εµβολίων που προστατεύουν από τους πιο επικίνδυνους τύπους
του HPV έδωσε µια επιπλέον βοήθεια στην
πρόληψη των ιών των ανθρώπινων κονδυλω-

µάτων αφού έρευνες έδειξαν ότι ο εµβολιασµός προστατεύει από τους καρκινογόνους
τύπους HPV 16 και HPV 18 σε ποσοστό
100%. Συνοψίζοντας µελέτες έχουν αποδείξει ότι µε την ανάπτυξη προστατευτικών αντισωµάτων µέσω του εµβολιασµού και την
συχνή επίσκεψη στον ιατρό σας για ελέγχο
µέσω τεστ Παπ µπορεί να µειωθεί η εµφάνιση
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας σε ποσοστό 94%.
Oι περισσότεροι άνθρωποι µολύνονται
στην παιδική ηλικία από διάφορους δερµατικούς τύπους του HPV αφού έχει την ικανότητα να παραµένει στο περιβάλλον για αρκετά
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Για να προληφθεί
µια τέτοια µόλυνση θα πρέπει να είµαστε αρκετά προσεκτικοί κατά την επαφή µας µε επιφάνειες όπως δηµόσιες τουαλέτες κλπ. Επιπλέον για τον λόγο αυτό συνιστάται στην νεολαία η χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλική πράξη όχι µόνο για την προστασία
και την πρόληψη από το HPV αλλά και από
άλλες σεξουαλικές µεταδιδόµενες ασθένειες όπως το aids και οι ηπατίτιδες.
Η πολιτεία βοηθώντας σηµαντικά τον
αγώνα για την καταπολέµηση του τραχήλου
της µήτρας χορηγεί στα νεαρά κορίτσια µέχρι την ηλικία των 25 χρόνων µέσω των
ασφαλιστικών ταµείων δωρεάν το εµβόλιο
αυτό µέχρι σήµερα ενώ υπάρχουν προοπτικές για την αύξηση αυτού του ορίου ηλικίας
έως και 40 ετών.
Γιαννέλου Πολίνα Φοιτήτρια Βιολογίας
Νίκος Σάγος Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Ανακοίνωση ∆ιαθήκης Κων/νου Γεωργ. Καλαµπαλίκη
Ως ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ ελάβαµε
την 6-4-2009 µε συστηµένη επιστολή ΕΛΤΑ, το έγγραφο
1056877/1689/ Α0011/ 16.3.2009 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµ.
Περιουσίας και Εθνικών κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε το παραπάνω θέµα...Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της από 26-8-2004 ιδιόγραφης
διαθήκης του θανόντα την 3-2-2008 συγχωριανού µας Καλαµπαλίκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου που δηµοσιεύθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε το υπ' αριθµόν 2563/18.4.2008
πρακτικό συνεδρίασης του. Με την διαθήκη του αυτή ο εκλιπών
συγχωριανός µας ορίζει ως κληρονόµο του και τον Προοδευτικό
Σύλλογο Ανδρονιάνων τον Σύλλογο µας δηλαδή, µε το σχετικό
απόσπασµα του χειρογράφου του να έχει επακριβώς ως εξής.
«∆'. Στον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων, που εδρεύει
στην οδό Ωρωπού 10, Λαµπρινή-11146- Αθήνα τηλεφ.2102132788 ,210-2924589 και έχει σήµερα πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του τον κύριο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΥΚΟ αφήνω
κληρονοµιά: α)Ένα αγρό χέρσο και ακαλλιέργητο επί πολλά χρόνια µε δέκα (10) παλαιά δέντρα εληάς µηδενικής απόδοσης, λόγω
µακροχρόνιας εγκατάλειψης της καλλιέργειάς του ,επιφανείας
εφτακοσίων (700) περίπου τ.µ. στη θέση «ΚΑΨΑΛΟ» εκτός του
Οικισµού του χωρίου Ανδρονιάνων. β) Ένα δεύτερο αγρόν χέρσο

,ακαλλιέργητο από τον καιρό που µας το κληρονόµησε ο πατέρας
µου ,το 1975, µε τρία ελαιόδεντρα (το 4ο ξεράθηκε) σε λίαν επικλινή θέση, στη θέση «ΡΟΜΑΝΑ» επιφανείας τριακοσίων είκοσι
(320) τ.µ. εκτός του Οικισµού Ανδρονιάνων Εύβοιας.
Ο τότε πρόεδρος του ως άνω Προοδευτικού Συλλόγου υποχρεούται να δηµοσιεύσει το τµήµα αυτό της διαθήκης µου που
αφορά την κληρονοµίαν των δύο αυτών αγρών, στην Εφηµερίδα
του Συλλόγου «Η Φωνή των Ανδρονιάνων».
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων εκφράζει την βαθειά του συγκίνηση και σεβασµό για την
βούληση του Κωνσταντίνου Γεωργίου Καλαµπαλίκη και θα ενεργήσει άµεσα για την διεκπεραίωση της υπόθεσης. Ταυτόχρονα το
∆.Σ. αποδέκτης για λογαριασµό των µελών του Συλλόγου µας
των περιουσιακών αυτών στοιχείων, αισθάνεται µεγάλο το βάρος
αλλά και τη χαρά της ευθύνης που και τέτοιες ενέργειες αναπόφευκτα δηµιουργούν. Ευθύνη για συνέχιση και ανάπτυξη των
προσπαθειών του για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου
µας.
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ 07-04-2009
ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

τέρως ο περίφηµος Άτλας Αποφολιδωτικής
Κυτταρολογίας, αποτελούν χάρη στη µεστότητα του κειµένου τους και την απαράµιλλη εικονογράφησή τους, βιβλία-σταθµούς, όχι µόνο για τον κλάδο της κυτταρολογίας, αλλά και
για ολόκληρη την ιατρική βιβλιογραφία του
20ού αιώνα.
Αξίζει να αναφερθεί πως ιδιαίτερη όµως
αγάπη έτρεφε για τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία των Καντ και Νίτσε, τη µουσική, ενώ ασχολήθηκε για οκτώ χρόνια µε το βιολί. Ιδιαίτερη
κλίση είχε και στις ξένες γλώσσες.
Κατά τη διάρκεια της ζωής του έλαβε πολλές διακρίσεις. Το Πανεπιστήµιο Cornell τον
ανακήρυξε το 1957 οµότιµο καθηγητή της
ίδιας έδρας. ∆ιετέλεσε ακόµη σύµβουλος ιατρός του περίφηµου Memorial Hospital της Νέας Υόρκης, ενώ η Αµερικανική Ακαδηµία Τεχνών και Επιστηµών, η Ένωση των Αµερικανικών Ιατρικών Κολεγίων και η Αµερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία τού απένειµαν τιµητικά
βραβεία. Το 1949, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών ονόµασε τον Παπανικολάου
επίτιµο διδάκτορά της, ενώ η Ακαδηµία Αθηνών τον Νοέµβριο του 1957 τον ανακήρυξε
παµψηφεί επίτιµο µέλος της. Υπήρξε δε ο
πρώτος στον οποίο απονεµήθηκε η ανωτάτη
τιµητική διάκριση της Ακαδηµίας Αθηνών. Μεταθανατίως του απενεµήθη και το Βραβείο του
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.
Πεθαίνει στο Μαϊάµι της Φλώριδας το
1962 αφήνοντας παρακαταθήκη µία από τις
σηµαντικότερες ανακαλύψεις για την ανθρώπινη ζωή. Το 1995 τυπώνεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος χαρτονόµισµα αξίας 10.000
δραχµών, στο οποίο απεικονίζεται ο σπουδαίος αυτός ιατρός. Πρόσφατα, η εκποµπή της
τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, «ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»
τον συµπεριέλαβε στους 10 σηµαντικότερους
Έλληνες όλων των εποχών µε την Μαρία Χούκλη να παρουσιάζει το άνθρωπο και επιστήµονα Γεώργιο Παπανικολάου.
Σήµερα, το τεστ Παπανικολάου (τεστ –
παπ) χρησιµοποιείται παγκοσµίως για την διάγνωση του καρκίνου της µήτρας, επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυτταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήµατος προσφέροντας ζωή σε εκατοµµύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη.
Κατερίνα Σακκή

Ταξιάρχες 1944

Στις 24 Μάη 1944 οι δυνάµεις κατοχής εκτέλεσαν 30 άµαχους στους Ταξιάρχες (Κακολύρι) και κατέκαψαν τα
σπίτια του χωριού.
Ο ∆ήµος Κύµης θεωρώντας χρέος του την
ανάδειξη του κορυφαίου αυτού γεγονότος
της περιόδου της γερµανικής κατοχής στην
περιοχή µας, χρηµατοδότησε τη δηµιουργία
και την αναπαραγωγή
του βιβλίου αφενός ως
έκφραση τιµής στους
αδικοχαµένους συµπατριώτες µας και αφ'
ετέρου, ως ανάγκη διατήρησης της ιστορικής µνήµης και πληρέστερης κατανόησης της ιστορίας του τόπου.
Στις σελίδες αυτού του βιβλίου περιγράφεται µέσα από µαρτυρίες και ντοκουµέντα η στυγνή βαρβαρότητα των δυνάµεων κατοχής και επιβεβαιώνεται δραµατικά η ανάγκη για αντίσταση µε κάθε
τρόπο σε φασιστικά - ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Έπειτα από την αποφράδα εκείνη ηµέρα, η ζωή στο Κακολύρι υπήρξε ένας δύσκολος και διαρκής αγώνας υπέρβασης
εκείνων των τραγικών στιγµών και επιβίωσης, πολύ πιο έντονος από ό,τι σε άλλες περιοχές, παρότι ο πόλεµος που προηγήθηκε είχε αφήσει παντού τα βαθιά σηµάδια του. Αναδεικνύεται συνεπώς το καθήκον και η αναγκαιότητα υπεράσπισης
από εµάς τους νεότερους, της παγκόσµιας ειρήνης.
Ευχαριστώ θερµά όλους όσοι συνέβαλαν στη δηµιουργία αυτού του βιβλίου και
ιδιαίτερα τον Μιχάλη Ποντίκη που είχε
την επιµέλεια και χωρίς τη δική του συµβολή δεν θα µπορούσε να ευοδωθεί αυτή
η προσπάθεια.
Ο ∆ήµαρχος Κύµης
∆ηµήτρης Γ. Θωµάς
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Μάιος αποτελεί έναν ξεχωριστό µήνα του έτους όχι
µόνο γιατί είναι ο προάγγελος της πολυπόθητης -σε
όλους µας- καλoκαιρινής περιόδου αλλά κυρίως γιατί
τον συγκεκριµένο µήνα γιορτάζουµε την επέτειο σηµαvτικών
παγκόσµιων ηµερών. Πρoσπερνώvτας την Πρωτοµαγιά καθώς έχω αναφερθεί διεξοδικά σε προηγούµενο άρθρο, θα
σταθώ στην επέτειο της Παγκόσµιας Ηµέρας της Ελευθερίας του Τύπου, της Παγκόσµιας Ηµέρας της Μητέρας, της
Παγκόσµιας Ηµέρας της Οικογένειας και της Παγκόσµιας
Ηµέρας Κατά του Καπνίσµατος.
Η Παγκόσµια Ηµέρα της Ελευθερίας του Τύπου εορτάζεται στις 3 Μαΐου. Αποτελεί ιδιαίτερη επέτειο από τη στιγµή
που τη συγκεκριµένη µέρα γιορτάζουµε την ελευθερία του
λόγου, τη δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και το δικαίωµα της ελεύθερης ανταλλαγής και έκφρασης ιδεών.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ελευθερία του Τύπου συµβάλλει στην ενηµέρωση των πολιτών για όλα τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα σε τοπικό αλλά και παγκόσµιο
επίπεδο, προάγει τις δηµοκρατικές αξίες των δηµοκρατικών
κοινωνιών, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, παρεµβαίνει στον δηµόσιο διάλογο, αποκαλύπτει τις περιπτώσεις
κατάχρησης εξουσίας και ευνοεί την πολυφωνία, αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος των κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρει ο Τύπος.
Παρόλο που η Ελευθερία του Λόγου είναι ανθρώπινο δικαίωµα που κατοχυρώνεται νοµικά από το Σύνταγµα των ∆ηµοκρατικών πολιτευµάτων και από το άρθρο 19 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, σε πολλά
ανελεύθερα και δικτατορικά καθεστώτα ο Τύπος αντιµετωπίζει τη λογοκρισία του κράτους εξουσίας ενώ οι λειτουργοί
του καταπιέζονται, τροµοκρατούνται, φιµώνονται, συλλαµβάνονται, φυλακίζονται ακόµα και δολοφονούνται ή αυτοεξορίζονται ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Αυτή λοιπόν η Παγκόσµια Επέτειος αποτελεί ύµνο στην
Ελευθερία του Λόγου και µία ευκαιρία να τιµήσουµε τους δηµοσιογράφους που έπεσαν ασκώντας το καθήκον τους µε
την πραγµατοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων παγκοσµίως.
Η Παγκόσµια ηµέρα της Μητέρας εορτάζεται την 2η Κυριακή του Μαΐου. Ο εορτασµός αυτός καθιερώθηκε το 1912
στις Η.Π.Α.. όπου και δηµιουργήθηκε ο ∆ιεθνής Σύλλογος για
την Ηµέρα της Μητέρας. Οι µητέρες όλου του κόσµου έχουν
αντάξια κερδίσει την δική τους Παγκόσµια Ηµέρα λόγω της
αποστολής τους και της κοινωνικής προσφοράς τους. Η δηµιουργία οικογένειας, η ανατροφή ενός ή περισσοτέρων παιδιών, η στήριξή τους για µία ολόκληρη ζωή, ο δύσκολος και
πολλαπλός ρόλος της γυναίκας ως µητέρα, ως σύζυγος και
ως εργαζόµενη, αναδεικνύουν το περίπλοκο κοινωνικό έργο
προσφοράς των µητέρων.
Αν σε όλα αυτά προσθέσουµε το γεγονός ότι οι γυναίκεςµητέρες προσφέρουν όχι µόνο στα παιδιά τους και στο σύζυγό τους αλλά και στους γονείς τους και στα πεθερικά τους,
τότε αντιλαµβανόµαστε την πολλαπλή δράση και συνεισφορά τους.
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Παγκόσµιες ηµέρες
Πέρα από τα οικογενειακά ζητήµατα που απασχολούν τις
µητέρες, τα εργατικά θέµατα είναι ένα µεγάλο κοµµάτι των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν καθώς οι περισσότεροι εργοδότες δεν επιθυµούν µητέρες στο εργατικό τους δυναµικό
και έτσι γεvvιέται το δίληµµα καριέρα ή οικογένεια
Θετικά βήµατα για την επίλυση των πολύπλοκων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µητέρες είναι, η αλλαγή νοοτροπίας, η συνεισφορά και των δύο φύλων στις οικογενειακές υποχρεώσεις και η συνειδητοποίηση ότι οι µητέρες
πλην των υποχρεώσεων που τους αναλογούν, έχουν και δικαιώµατα και οφείλουν να βρίσκουν χρόνο για να ασχολούνται και µε τις ανάγκες του εαυτού τους.
Η Παγκόσµια Ηµέρα της Oικογένειας εορτάζεται στις 15
Μαΐου, ένας εορτασµός που καθιερώθηκε το 1993 από τον
Ο.Η.Ε. Η κοινωνία αποτελείται από µικρούς πυρήνες που καλούνται οικογένειες και τα µέλη τους αποτελούν τον καθρέπτη της κάθε οικογένειας στην κοινωνία. Έτσι κατανooύµε
τον θεµελιώδη ρόλο της οικογένειας στην κοινωνία. Το γεγονός της ύπαρξης προβληµατικών µελών στην κοινωνία, τις
περισσότερες φορές, σχετίζεται µε την έλλειψη ισορροπίας
µέσα σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν µία σειρά προβληµάτων.
Η Παγκόσµια Ηµέρα της Οικογένειας αποτελεί µία καλή
ευκαιρία για να στραφεί το ενδιαφέρον και η προσοχή της
πολιτείας στα προβλήµα:rα που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες και για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία πάνω στα σοβαρά
οικογενειακά ζητήµατα.
Λόγω του βαρυσήµαντου ρόλου που διαδραµατίζει η οικογένεια στην κοινωνία, κρίνεται απαραίτητη η προάσπιση
του θεσµού και η παροχή βοήθειας από ειδικούς στις προβληµα:rικές οικογένειες που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης.
Στις 31 Μαΐου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα Κατά του Καπνίσµατος, µέρα που καθιερώθηκε το 1988 από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας.
Τα στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των ατόµων που
καπνίζουν είναι απoγoητευτικά, ειδικά στην Ελλάδα που
έχουµε 200.000 παιδιά καπνιστές και τους ενήλικους καπνιστές να αγγίζουν το ποσοστό 45-50%. Έχοντας τη γνώση και
την ενηµέρωση από ιατρoύς και επιστήµονες που έχουν διεξάγει και δηµοσιεύσει έρευνες σχετικά µε τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατoς, είναι θλιβερό να ανακοινώνονται
τέτοια υψηλά ποσοστά καπνιστών.
Το συστηµατικό κάπνισµα συνδέεται µε 3,5 εκα:roµµύρια
θανάτους παγκοσµίως ανά χρόνο, µε την αφαίρεση 8-12
ετών ζωής από τους καπνιστές, µε αγγειακές νόσους, µε
πνευµονοπάθειες, µε διάφορες µορφές καρκίνου, µε καρδιακά νoσήµατα, µε εθισµό σε χηµικές ουσίες (που κάποια τσιγάρα περιέχουν), µε την αλλαγή χρώµατoς στο δέρµα και
στα δόντια των καπνιστών (που γίνονται κίτρινα λόγω της νικοτίνης που περιέχεται στον καπνό), µε την πρόωρη γήρανση
του δέρµατoς και γενικότερα µε την υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής.

Το κάπνισµα είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που πρέπει
να εκλείψει και αυτό θα επιτευχθεί µόνο µε ριζική αλλαγή
στη βάση, δηλαδή στην εκπαίδευση και κατ' επέκταση στην
νοοτροπία. Το πρώτο και το καλύτερο παράδειγµα είναι οι
γονείς (και εδώ επιστρέφουµε στο σηµαντικότατo και πoλυδιάστατo ρόλο που διαδραµατίζει ο θεσµός της οικογένειας).
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι όταν υπάρχουν γονείς που καπνίζουν µέσα στο σπίτι, τότε τα παιδιά πιθανό να ακολουθήσουν το παράδειγµα των γονιών τους. Πόσο άσχηµη εικόνα
είναι αυτή που γονείς έχουν το τσιγάρο αναµµένο και τα µικρά παιδιά τους στην αγκαλιά, γιατί δεν µπορούν να αναλογιστούν τον κίνδυνο στον οποίο τα εκθέτουν; Γιατί τέτοια παγερή αδιαφορία για ένα καίριο ζήτηµα υγείας;
Ένας άλλος παράγοντας που ωθεί τα παιδιά στο κάπνισµα είναι αυτό που οι άγγλοι αποκαλούν "peer pressure".
Πρόκειται για το συναiσθηµα που προκαλούν οι συνοµήλικοι
µεταξύ τους, δηλαδή για να ανήκει κάποιος σε µία οµάδα φίλων πρέπει να µιµείται τις πράξεις τους και να συµπεριφέρεται ανάλογα µε αυτούς. Επιπλέον παράγοντας που ωθεί τα
παιδιά στο κάπνισµα είναι η προώθηση ενός συγκεκριµένου
"Prestige" γοήτρου και προτύπου (κάτι που προωθείται και
µέσα από ταινίες και την τηλεόραση) για τους καπνιστές.
Έτσι δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις στα παιδιά
που νοµίζουν ότι καπνίζοντας προβιβάζονται σε ανώτερα
επίπεδα ενώ το µόνο που κάνουν είναι να υποβαθµίζουν την
υγεία τους και να αποδυναµώνουν το ανοσοποιητικό τους
σύστηµα
Η περιέργεια για το άγνωστο και το διαφορετικό και η
απόκτηση µίας νέας εµπειρίας, µπορούν µε τη σειρά τους να
οδηγήσουν τα παιδιά στο κάπνισµα
Μία άλλη παράµετρος όταν εξετάζεται ένα τόσο φλέγον
ζήτηµα είναι οι παθητικοί καπνιστές. Πρόκειται για αυτούς
που δεν καπνίζουν, που δεν θέλουν να καπνίζουν όµως τους
αναγκάζουν οι καπνιστές που κάνουν κατάχρηση του δικαιώµατός τους. Η νοµοθετική προστασία των µη καπνιστών
οφείλει να εφαρµοστεί σ' όλες τις εκφάνσεις της δηµόσιας
ζωής (στους εργασιακούς χώρους, στις δηµόσιες υπηρεσίες,
στους χώρους αναψυχής και διασκέδασης, στα πανεπιστήµια…).
Πρέπει επιτέλους να κατανoήσoυµε ότι η βελτίωση, η
πρόοδος και ανατρoπή των “κακώς κειµένων” µπορεί και πρέπει να επιτευχθεί, όλα αποτελούν ζήτηµα νοοτροπίας, δηλαδή ζήτηµα εκπαίδευσης και τρόπου ζωής. Kαπvιστές θυµηθείτε ότι ενώ εσείς αδειάζετε την υγεία και την τσέπη σας,
κάποιοι πλουτίζουν εις βάρος σας. Πίσω από το κάπνισµα και
την προώθησή του κρύβονται οικονοµικά συµφέροντα. Η επιλογή είναι δική σας, κανείς άλλωστε δεν σας αναγκάζει να
κάνετε κάτι που δεν θέλετε.
Παθητικοί καπνιστές συνεχίστε τον αγώνα για µία καλύτερη ποιότητα ζωής γιατί και το θέλετε και το αξίζετε.
Kαπvιστές και µη καπvιστές, µάθετε στα παιδιά σας ότι αντί
για καφέ και τσιγάρο στο πρωινό τους γεύµα είναι προτιµότερο το γάλα και τα φρούτα.
ΤΖΑΦΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Τάσος Μυλωνάς «τελευταία επιθυµία»
Του Κ. ∆εληγιώργη
Μετά την δηµοσίευση της διαθήκης του Τάσου Μυλωνά,
σε προηγούµενο φύλλο, µου έγινε γνωστό ότι υπάρχει και
µια άλλη επιστολή του, προς τον αρχηγό της αντιστασιακής
οµάδας στην οποία ανήκε Ηλία Ντεγιάννη, επίσης από τους
Ανδρωνιάνους,
Η αναζήτηση της χειρόγραφης επιστολής, µε οδήγησε
στην κ. Βάσω Ντεγιάννη, την οποία ευχαριστώ, για την ευγενή παραχώρηση από το αρχείο της οικογένειας Ντεγιάννη,
του αντίγραφου το οποίο δηµοσιεύουµε.
Την επιστολή αυτή, κατά πάσα πιθανότητα την γράφει ο
Τάσος Μυλωνάς, αµέσως µετά την διαθήκη του, δηλαδή ελάχιστα πριν την εκτέλεσή του. Την εµπιστεύεται στον εξοµολόγο ιερέα, που τον επισκέπτεται. Πρόκειται για ένα σπουδαίο ιστορικό ντοκουµέντο, ήθους, πατριωτισµού και µεγαλοψυχίας. Είναι νοµίζω τα λιγότερα µε τα οποία θα µπορούσε
να το χαρακτηρίσει κανείς.
Αγαπηµένε Ηλία.
Νοµίζω ότι πρέπει να έχεις εν συνόψει την εξέλιξιν της
συλλήψεώς µας. Από το χέρι µου σου γράφω, εκτελών την
εντολή σου.
Εις τας 3 Ιουλίου επήγα αµέσως εις το σπίτι, ηµέραν Παρασκευήν. Όταν προσεπάθησα να ανοίξω την πόρταν ξεπρόβαλαν δύο Ιταλοί, µε τα πιστόλια στο χέρι, µε πήραν µέσα και
αφού µου έδεσαν τα χέρια µε µιαν φανέλα του Χρήστου, ο
ένας επήγε να φωνάξει αυτοκίνητο να µε πάρουν. Έµεινα µε
τον έναν και αφού εκατόρθωσα να λύσω τα χέρια µου και να
διαµειφθή πάλη µε κτυπήµατα παρήλθον 20 λεπτά, εκατόρθωσα να ανοίξω τις δύο πόρτες της κάµαρης και την εξώπορτα και τραβώντας τον έξω να ξεφύγω από τα χέρια, και να το
βάλω στα πόδια, εκείνος από πίσω να µε πυροβολή 6 φορές
χωρίς βέβαια να µε πάρη καµιά. Επήρα την γωνία της οδού
Μεσογείων και αφού είχα αποµακρυνθή περίπου 250 – 300
µέτρα, οπότε η φυγή µου ήταν εξησφαλισµένη, τρέχοντας µε
έπιασε πίσω από το γιακά ένας Ανθυπασπιστής της χωροφυλακής. Γυρίζω και βλέπω τον Βελισσάριον Ιωαν. ∆ήµου, από
τους Ανδρονιάνους. Τον παρακαλώ και του υποδεικνύω
όλους τους κινδύνους που διέτρεχα, του λέγω εν συνόψει το
πώς συνελήφθην και ότι διατρέχω τον έσχατον των κινδύνων, εν τούτοις µένει ανένδοτος και µετά 8 – 10 λεπτά µε παραδίδει σε δύο καραµπινιέρηδες, όπου και πάλι µε πήγαν στο
σπίτι. Όταν µε παρέδιδε στους καραµπινιέρηδες του επρότεινα το χέρι και του είπα επί λέξει: «Βελιό γειά σου, εγώ φεύγω
για πάντα απ΄ τον κόσµο αυτόν και αν πας στο χωριό µας,
πες στη µάνα µου και στους δικούς µας, χαιρετισµούς και
ότι εσύ µε παρέδωσες στο θάνατον». Ούτε όµως µου απάντησε ούτε και το χέρι µου έδωσε, το τι επακολούθησε είναι
περιττό να σου πω. Με κατέβασαν ύστερα οι καραµπινιέριδες
εις την πλατείαν Συντάγµατος. Τρεις µέρες µε χτυπούσαν µέχρι την Κυριακήν. Πριν πιάσουν εµένα είχαν πιάσει την πρώ-

την ηµέραν Πέµπτη απόγευµα τον Αντώνη λέγει, εις την κάµαρά του. Το Σάββατο πρωί τον φέρνουν εις αντιπαράστασιν
και όταν µε είδε εις την κατάστασιν που µε είχαν φέρει δεν
ξέρω γιατί εφοβήθηκε και εµαρτύρησε χωρίς ούτε µια ξυλιά
να φάη. Το Σάββατο το απόγευµα φέρνουν τον Σπύρο, τους
οµολογεί όλα, την εξέλιξιν της αγοράς της βάρκας, τον σκοπόν της αγοράς. Την Κυριακή πρωί εις τας 2 η ώρα νύχτα τον
παίρνουν και πηγαίνουν µαζί του και παραδίδει τον Χρήστο
στους Αγίους Θεοδώρους µέσα στην βάρκα. Εξυλοκοπήθη
και ο Χρήστος αγρίως δια το πραγµατικό του όνοµα, παρουσία του Σπύρου. Τους φέρνουν στις 8 η ώρα Κυριακή πρωί 5
Ιουλίου. Υποβάλλοµαι σε ανάκρισιν αρνούµαι τα πάντα. Με
εκλαµβάνουν ως συναρχηγόν. Το απόγευµα της καταθέσεως
των άλλων αναγκάζοµαι να οµολογήσω χωρίς να έχουν το
πραγµατικό µου όνοµα. Την ∆ευτέρα πρωί φέρνουν την Πηνελόπη, η οποία λέγει δυό λέξεις οπότε κατάλαβα πια την
πραγµατικότητα και τον αληθή καταδότην, αλλά απέφευγα
να του πω τίποτε µήπως έχει ευρυτέρας διαστάσεις. Την Τετάρτην το βράδυ µας φέρνουν εις τας φυλακάς όπου µας
αποµονώνουν µε µόνον το καλόν πως µας έχουν όλους µαζί
όπου τους πείθω να µην επεκταθεί το κακόν. Μετά 20 ηµέρες
µας κατεβάζουν στο µπουντρούµι, αυστηρά αποµόνωσιν χωριστά τον καθέναν επί 70 ηµέρας και αφού ετελείωσαν οι τακτικές ανακρίσεις χωρίς ευτυχώς να κατατεθούν περισσότερα, µας ανέβασαν πάνω. Εις τας 23 Νοεµβρίου 1942 περάσαµε από δίκην και όλοι καταδικαστήκαµε εις θάνατο πλην του
Σπύρου, τρεις εµείς οι παρόντες και 2 εσύ µε τον Χαράλαµπον. Περισσοτέρας λεπτοµερείας θα µάθης από τους επιζώντας εις ηµέρας Ελευθερίας.
Το ότι εάν εκτελέσουν την απόφασίν των και αποθάνω το
ξέρεις πολύ καλά πως δεν µε στενοχωρεί, τόσο διότι θα φύγω µε την ψυχήν µου ήσυχην ότι εξετέλεσα κάθε σου εντολήν, µε όλην την αγάπην προς τον σκοπόν και την προθυµίαν,
την οποίαν πρέπει να έχει κάθε Έλληνας εις παροµοίας περιστάσεις και διότι εκατόρθωσα να κρατήσω και τους άλλους
να µην επεκταθεί το κακό πολύ περισσότερον.
Φεύγω µε την ψυχήν ήσυχην διότι το µικρό λιθαράκι το
οποίον και εµείς βάλαµε εις το µεγάλο οικοδόµηµα της Ελευθερίας και η σταγόνα το αίµα που χύνοµε από το µικρό µας
(σώµα), είναι για να ποτίσωµεν το δένδρον της Ελευθερίας,
για να στεγασθούν και σκιασθούν οι επιζήσαντες Έλληνες,
έχουν και αυτά την θέσιν των.
Εκείνο το οποίον κατά τι µε συγκινεί είναι ότι δεν κατορθώσαµε την περάτωσιν του έργου που µας ενεπιστεύθη η πατρίς εν τω προσώπω ηµών και ως γνωρίζεις αφήνω και σε µάναν και αδελφήν και σε όλους τους δικούς µας, το δεύτερο
και πιο φαρµακερό ποτήρι στην πρόσκαιρην αυτήν ζωήν.
Λια µου, φεύγοντας σου ζητώ µερικά πράγµατα που θα
ήθελα να τηρήσης και προσέτι εις τον καταδότην µας δεν θέλω να φανήτε σκληροί και προπάντων εις τον Ανθυπασπιστήν

∆ήµου.
Γειά σου εσύ παιδί και αδελφός της µάνας θείας και αδελφής. Ανταποδώστε εις την εξαδέλφην Κούλα χήρα Γρ. Μποµπού τις θυσίες και τα έξοδα δια την εις φυλακάς διατροφήν
µου επί δίµηνον. Προστάτευσε τις δύο ανιψιές µου Ζαχαρούλες της αδελφής µου Παρασκευής και του Γιάννη, διότι έχουν
το όνοµα της γλυκειάς µου µάνας, που δεν γνώρισα.
Με αυτά σταµατώ αποχαιρετώ όλα τα παιδιά της παρέας
και εν γένει όλους τους Έλληνες, µε τις εγκάρδιες ευχές
µου. Ζήτω η Πατρίδα µας Ελλάς κα τα ένδοξα παιδιά της. Σε
φιλώ
Τάσος Μυλωνάς
Στο ποίηµα «Ρωµιοσύνη» λέει κάπου ο Ρίτσος, «φέρναν
την ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάµι», και εξηγούσε ο ίδιος, «φέρναν την ζωή σαν ποτάµι στα δυο τους χέρια
που παρέµεναν στεγνά, γιατί δεν κρατούσαν τίποτα γι’ αυτούς!…» τόσο ανιδιοτελείς; Ναι, ποιητές ήθους, Άνθρωποι,
µε το άλφα κεφαλαίο!
Σε αυτούς ανήκει και ο Τάσος, προσφέρεται για την πατρίδα, για τους συνανθρώπους του, δίνει την ζωή του, δεν
κρατάει τίποτα για τον εαυτό του.
Κι΄ εµείς… ούτε ένα µνηµόσυνο!
Η παρακµή ξεκινάει από το «κοίτα τη δουλειά σου, άσε
τους άλλους».
Τον Τάσο όµως δεν τον ακουµπάνε αυτά, δεν περιορίζεται, προχωράει πάρα πέρα, όχι µόνο ενστερνίζεται τον λόγο
του Χριστού, που λέγει: «ηκούσατε ὅτι ἐρρέθη, αγαπήσεις
τὸν πλησίον σου καὶ µισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ἐγὼ δὲ λέγω
ὑµῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑµᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς µισοῦσιν ὑµᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑµᾶς καὶ διωκόντων
ὑµᾶς» (Ματθ. ε’, 43-44, αλλά τον εφαρµόζει πλήρως, τον κάνει πράξη.
Αυτή είναι η τελευταία του επιθυµία! «...Λια µου, φεύγοντας σου ζητώ µερικά πράγµατα που θα ήθελα να τηρήσης και
προσέτι εις τον καταδότην µας δεν θέλω να φανήτε σκληροί
και προπάντων εις τον Ανθυπασπιστήν ∆ήµου».!!!
Πόσο περισσότερο άνθρωπος, από άνθρωπος του σήµερα
ήταν… Πόσους καθηµερινούς φραγµούς είχε ξεπεράσει;…
Πόσο «Άνθρωπος» είχε γίνει! Τι παράδειγµα!
Είµαστε τυχεροί, που είναι ο δικός µας άνθρωπος, ο συγγενής, ο φίλος, ο χωριανός.
Τελειώνοντας θα µου επιτρέψετε να πω, ότι ο Τάσος Μυλωνάς, ανήκει σε εκείνη την κατηγορία Ανθρώπων, που τους
αξίζει µια θέση στα σπίτια µας, κάπου εκεί στο εικονοστάσι, ή
πάρα δίπλα έστω, σε µια γωνιά, κάτι σαν εικονοστάσι, που θα
φιλοξενεί, τους λαϊκούς, ανώνυµους, µα χειροπιαστούς
«άγιους». για να µας συντροφεύουν και να µας κατευθύνουν
στο καλό.
Τάσο σε ευχαριστούµε, ας είναι αιωνία η µνήµη σου.
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Εγκαίνια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ - ΛΟΤΤΟ
του συγχωριανού µας Μάκη Καλαρά

Αφιερωµένο στη γιορτή της µητέρας
«Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ»
Μάνα το γέλιο στα δυό σου χείλη,
βάλσαµο είναι, είναι ροσόλι.
Της γης το φίλτρο το µαγεµένο
που µ’ ανακούφιση ρουφάµε όλοι.

Για σένα έγραψαν ποιήµατα µύρια
για σε λαλούνε γλυκά πουλιά.
Μάνα! Για σένα βγαίνει ο ήλιος
κι εξαφανίζει τη συννεφιά.

Όπου κι αν βρίσκεται παντού ειν’ ίδια
µια τεράστια ζεστή αγκαλιά.
Π’ απλώνει πάντα τα δυό της χέρια
µοιράζει χάδια, γλυκά φιλιά.

Μεσ’ την αγκάλη σου γλυκιά µανούλα
σβήνει και χάνεται η παγωνιά.
Εκεί εζήσαµε χρόνια ευτυχίας.
Γιατ’ η καρδιά σου, του κόσµου είναι
η ζεστή γωνιά.

Μάνα για σένα, κίτρινοι, µαύροι,
κόκκινοι, άσπροι, γλυκά µιλάνε.
Του κόσµου ελπίδα αγαπηµένη,
οι πάντες σκύβουνε και σε φιλάνε.

Παγώνης Ηρακλής
Από το αρχείο του συγχωριανού µας
Γεωργίου Νάνου

Γεννήσεις

Το νεογέννητο κοριτσάκι
του Νίκου Συρινάκη
και της Αγαθής Κωτσή

Επιστολή των παιδιών του χωριού προς τον Σύλλογο

τις 29/9/2009 έγιναν τα επίσηµα
εγκαίνια του πρακτορείου ΠΡΟΠΟ
του Ολυµπιονίκη µας Μάκη Καλαρά στο Ν. Ηράκλειο.
Σ’ ένα όµορφο καλαίσθητο χώρο µε
την σφραγίδα της προσωπικότητάς του
στέγασε ο Μάκης τις επιχειρηµατικές
του δραστηριότητες.
Πλήθος κόσµου όλων των ηλικιών
παραβρέθηκε στα εγκαίνια καθώς και πάρα πολλοί συγχωριανοί µας που κατοι-

Σ

κούν στο Ν. Ηράκλειο.
Με την παρουσία τους τίµησαν ακόµη
το Μάκη πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον αθλητικό χώρο.
Ήταν µια φανταστική βραδιά γεµάτη
µουσική, χαµόγελα, πλούσιο µπουφέ,
φαγητά, γλυκά, ποτά.
Ευχόµαστε στο Μάκη καλές δουλειές και πάντα να έχει επιτυχίες στις αθλητικές του δραστηριότητες και προσωπική
ευτυχία.

Οι Ανδρονιάνοι… τρέχουν
“Οι Ανδρονιάνοι …τρέχουν” ήταν ο
τίτλος στη σελίδα ΓΝΩΜΗ - ΣΠΟΡ στην
εφηµερίδα ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ Πέµπτη
16 Απριλίου 2009.
Παρών ήταν και φέτος στον Μαραθώνιο της Ρώµης ο Ευβοιώτης Γιάννης
Νικολιάς. Έχοντας στην φανέλα του την

ελληνική σηµαία ο Νικολιάς που κατάγεται από τους Ανδρονιάνους Κύµης εκπροσώπησε επάξια το χωριό και το Νοµό
µας. Τερµάτισε την υπερπροσπάθεια σε
4 ώρες 55 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.
Μπράβο Γιάννη.
Επίσης µια γυναίκα µε καταγωγή κι
αυτή από τους Ανδρονιάνους η Κατερίνα Βελισσαράκου έτρεξε πρόσφατα σε
24ωρο Μαραθώνιο αγώνα στο φεστιβάλ
υπεραποστάσεων στις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Η διαδροµή
ήταν σε ταρτάν, χαλίκι και άσφαλτο,
ιδιοµορφίες που στο σύνολό τους δυσκολεύουν αρκετά τους δροµείς.
Η Κατερίνα µας (δεν την ξέραµε, έγινε δικιά µας) κατατάχθηκε 23η στη γενική κατάταξη αλλά από τις γυναίκες ήταν
στη 2η σειρά κάνοντας συνολικά 124,5
χιλιόµετρα σ’ αυτό το δύσκολο αγώνισµα. Μπράβο Κατερίνα, σου ευχόµαστε
συνεχείς επιτυχίες. Ας είσαι παράδειγµα
προς µίµηση για τους µικρούς συγχωριανούς µας.
Ελάτε να γνωρίσουµε καλύτερα την
Κατερίνα Βελισσαράκου
Γεννήθηκα στη Ν.Πέραµο Αττικής το
1966 και σπούδασα Marketing στο ΤΕΙ
Θες/νίκης.Για πολλα χρόνια εργάστηκα
στον κλάδο της πληροφορικής ενώ πα-

ράλληλα παρακολούθησα µαθήµατα σε
ιδιωτική σχολή Βυζαντινής αγιογραφίας.Την τελευταία δεκαετία ασχολούµαι µε τις δραστηριότητες του συζύγου
µου στον κλάδο της εστίασης ενώ παράλληλα κάνοντας το χόµπυ επάγγελµα
και µε την αγιογραφία έχοντας λάβει µέρος σε εκθέσεις στη Θεσ/νίκη, Πήλιο,
Σαντορίνη, Ν.Πέραµο. Εδώ και ένα χρόνο ζω µε τον σύζυγό µου στην Αθήνα και
ασχολούµαι µε τον χώρο που έχει πρόσφατα δηµιουργήσει στην περιοχή Γκάζι, οπου µπορεί κάποιος να δοκιµάσει ιδιαίτερα εδέσµατα –tapas- µε συνοδεία
µπύρας η κρασιού. Σαν δροµέας είµαι
αθλήτρια του συλλόγου δροµέων Απόλλων ∆υτ. Αττικής και ιδρυτικό µέλος του
συλλόγου "Αθλητές για τα δικαιώµατα
των ζώων".
Η δροµική µου ηλικία είναι µικρή,
τρία χρόνια ασχολούµαι, αλλά είναι αρκετα ώστε να µπορώ να µιλήσω γι’ αυτά
που µου χαρίζει το τρέξιµο όπως ευεξία,
χαρά και αυτοπεποίθηση. Μοιράζοµαι
στιγµές όµορφες µε φίλους δροµείς και
ιδιαίτερα µε το σύζυγό µου, ο οποίος είναι και αυτός δροµέας. Για εµας τις γυναίκες που απειλούµαστε από τον καρκίνο του µαστού και την οστεοπόρωση η
άσκηση είναι αναγκαία όπως αναγκαία
είναι και για την διατήρηση της ψυχικής
µας ηρεµίας. Φυσικά εννοείται ότι η
άσκηση πρέπει να συνοδεύεται και από
υγιεινή διατροφή, όσο για το τσιγάρο…είναι άγνωστη λέξη. Εχω λάβει µερος σε αρκετους µικρούς αγώνες, σε κάποιους ηµιµαραθώνιους και µαραθώνιους και σε δυο αγώνες υπεραποστάσεων. Καποιοι σηµαντικοί για εµένα και
όµορφοι αγώνες ήταν: 2006 ∆ΡΟΜΟΣ
ΒΟΥΝΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24 χµ,
1η στην ηλικιακή µου κατηγορία
2007 ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Πέλλα-Θεσ/νίκη
2008 ΕΥΡΥΤΑΝΙΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΒΟΥΝΟΥ 20 χµ. ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 χµ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Μυστρά 21 χµ, 2η στην ηλικιακή µου κατηγορία. ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΜΕΓΑΡΑ 21 χµ,
2η στην ηλικιακή µου κατηγορία. ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 12 ΩΡΩΝ ∆ηµ. Στάδιο
Χαϊδαρίου, 1η γυναίκα µε 86,3 χµ
2009 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΓΩΝΑΣ 24 ΩΡΩΝ, 2η
Ελληνίδα µε 124.5 χµ.

Γράφοντας αυτή την επιστολή θέλουµε
να ευχαριστήσουµε τα µέλη του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - ∆ένδρων
που επιτέλους µας έκαναν να νιώσουµε ότι
έχουµε αξία κι’ εµείς τα παιδιά µε αυτά που
µας προσέφεραν.
Πρώτα - πρώτα µε την ζωγραφική που
µας άνοιξε µια νέα σελίδα καλλιτεχνικής
σκέψης. ∆εύτερον η γυµναστική. Μικροί µεγάλοι χαρήκαµε που µπορούσαµε να
εκτονωθούµε και να γυµνάσουµε το σώµα
µας.
Μα το πιο σπουδαίο για µας είναι η πληροφορική που µπορεί να έχει σταµατήσει
για κάποιους λόγους αλλά θα θέλαµε να εισακουσθούµε να µπει το ιντερνετ και να
µας φέρετε κάποιον ειδικό να ξαναφτιάξουµε τα τµήµατα και να συνεχίσουµε αυτή
την ευχάριστη δραστηριότητα.
Ακόµη ευχαριστούµε για τις εκπαιδευτικές εκδροµές που διοργανώσατε και µας
δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσουµε καινούργια µέρη και να ψυχαγωγηθούµε.
Μακάρι ο Σύλλογος να συνεχίσει αυτή

την προσπάθειά του για την ευχαρίστηση
των παιδιών του χωριού µας. Το κείµενο αυτό εκφράζει την άποψη όλων των παιδιών
του χωριού.
Επιµέλεια - Σύνταξη
Ελένη Γ. ∆ήµου
Ελένη Ν. ∆ήµου
Χαρούλα Μυλωνά
Κατερίνα Μπαρούµη

Μπράβο Νίκο

Στην 7η Ανάβαση Κύµης που πραγµατοποιήθηκε στις 17/5/2009 Νικόλαος Μώρος από
τη Κύµη (γαµπρός του συγχωριανού µας Βελλή Χρυσάγη) κατατάχθηκε στην 18η θέση σε
σύνολο 33 συµµετοχών µε Peugeot 106 Rallye και χρόνο 4.36.79.

Νους υγιής εν σώµατι υγιεί
π’ ό,τι βλέπουµε στη φωτογραφία οι γονείς του πρέπει να
του έχουν περάσει για τα καλά
αυτό το µήνυµα. Έτσι ο µικρός µας
φίλος παράλληλα µε τα µαθήµατα
του σχολείου κάνει θαύµατα και στα
µαθήµατα αυτοάµυνας.
Εκµέρους του ∆.Σ. του Συλλόγου µας ευχόµαστε πάντα επιτυχίες.
Ο Ευάγγελος - Αχιλλέας Ζορµπάς έχει γεννηθεί στην Χαλκίδα το
2002 και πηγαίνει στην Α’ τάξη του
∆ηµοτικού.
Παρακολουθεί µαθήµατα καράτε
- αυτοάµυνας από το έτος 2006 σε
ηλικία 4 χρόνων, στον Σύλλογο
Α.Π.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ µε προπονητή
του τον Φουρλή Απόστολο.
Έχει πάρει µέρος σε αγώνες Πανευβοϊκούς και Πανελλήνιους. Το
2007 στους Πανευβοϊκούς κατάκτησε στην
κατηγορία του την 1η θέση ΚΑΤΑ (Χρυσό) 3η
θέση ΚΟΥΜΙΤΕ (Χάλκινο)
Στους Πανευβοϊκούς του 2008
1η θέση ΚΑΤΑ (Χρυσό)
1η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ (Χρυσό)
Το 2009 στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
1η θέση ΚΑΤΑ (Χρυσό)
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3η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ (Χάλκινο)
Στις 21-6-2009 στους Πανευβοϊκούς
1η θέση ΚΑΤΑ (Χρυσό)
1η θέση ΚΟΥΜΙΤΕ (Χρυσό)
Οι γονείς
Ελένη Σταµατίου
Θωµάς Ζορµπάς
(Είναι εγγονός του «Νίκου Σκαπετούρη»)

Επιµέλεια σελίδας: ∆ηµήτρης Χρυσάγης

