
Εκδροµή του Συλλόγου µας
στην Κωνσταντινούπολη

Π
ραγµατοποιήθηκαν µε µεγάλη επιτυ-
χία οι εκδηλώσεις «ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ
– ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009» που οργάνω-

σαν από κοινού ο ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ-∆ΕΝ∆ΡΩΝ και η
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ, σκο-
πεύοντας σε κοινή µελλοντική πορεία στα
πλαίσια των σκοπών τους. Οι εκδηλώσεις
πραγµατοποιήθηκαν στα δηµοτικά διαµε-
ρίσµατα Ανδρονιάνων και ∆ένδρων του ∆.
Κύµης. Συνδιοργανωτής ήταν η ΝΟΜΑΡ-
ΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και µε-
γάλος χορηγός το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Ε.Ο.Τ.

Οι εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθη-
καν ήταν.

-Πανηγύρι µε την Ελένη Λεγάκη και το
συγκρότηµα της, στις 8/8/2009 στο ∆ηµο-

τικό Σχολείο Ανδρονιάνων.
-Πανηγύρι µε τον Άλκη Κηρύκο και το

συγκρότηµα του, στο ∆ηµοτικό Σχολείο
∆ένδρων στις 26/8/2009.

-Έκθεση από 18/7 έως 6/8/09 έργων
των 25 µαθητών και µαθητριών που παρα-
κολούθησαν το 2ο έτος λειτουργίας του
τµήµατος Παιδικής δηµιουργίας µε δασκά-
λα την κα Ευαγγελία Καραµπά που λει-
τούργησε µε έξοδα του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων- ∆ένδρων στην
αίθουσα Ν. ΚΩΤΣΗΣ στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Ανδρονιάνων.

-Εκδήλωση µε θέµα «Ένα ταξίδι στο
ηλιακό µας σύστηµα» µε οµιλητή τον δρα
Αντώνη Αντωνίου και ξενάγηση στον ου-
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ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ

ΚΥΜΗΧΑΛΚΙ∆Α

«ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009»

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

Μ
ετά από την αποδοχή που είχαν οι
πρώτες µας εκδροµές σε διάφορα
µέρη του τόπου µας, αρχίσαµε να

σκεφτόµαστε πότε θα κάνουµε το µεγάλο
βήµα να βγούµε και εκτός των συνόρων
της πατρίδας µας κάνοντας µια πολυήµε-
ρη εκδροµή.

Η σκέψη σιγά-σιγά ωρίµασε και µετά
από προτροπές συγχωριανών µας που µας
ενθάρρυναν να κάνουµε αυτό το βήµα πή-

ραµε την µεγάλη απόφαση.
Έτσι στις 18 Αυγούστου 2009 ξεκινή-

σαµε για την πρώτη εκδροµή µας στο
εξωτερικό.

Η χώρα που επιλέξαµε ήταν η Τουρκία
και για την ακρίβεια η Κωνσταντινούπο-
λη.

Η συµµετοχή ήταν µεγάλη γιατί όπως
και να το κάνουµε όνειρο όλων είναι να

Συνέχεια στη σελ. 5

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ∆ΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ - ∆ΕΝ∆ΡΩΝ, γνωστοποιεί στα µέλη και φίλους του πως από
τις αρχές του Οκτώβρη, θα αναρτηθεί στο site µας www.androni-
anoi.gr το σχέδιο - πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού του
Συλλόγου για την κατά το δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή στη διαδικα-
σία που θα ολοκληρωθεί στην επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση
στις αρχές του 2010. Η συµµετοχή όποιου µέλους ή φίλου το επιθυµεί
θα πρέπει να είναι επώνυµη και µε τον προσφορότερο τρόπο. Περιµέ-
νοµε τη συµµετοχή σας θεωρώντας την ιδιαίτερα χρήσιµη.

Συνέχεια στη σελ. 4

Από την ηµέρα των εγκαινίων της έκθεσης ζωγραφικής των παιδιών στους Ανδρονιάνους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας πληροφορούµε ότι µετά την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου θα λει-
τουργήσουν ξανά τα προγράµµατα ζωγραφικής µε την κ. Ευαγ. Καραµπά
και γυµναστικής µε την κ. Νεκταρία Μάστορη.

ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ: Όσα πρέπει
να ξέρετε και δεν σας αφήνουν
να ακούσετε από τους ειδικούς

Θ
α ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω
τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιά-
νων- ∆ένδρων για την τιµή που µου

έκανε, ζητώντας µου να απευθυνθώ στους
αναγνώστες της εφηµερίδας για ένα τόσο
καυτό και επίκαιρο θέµα,όπως είναι αυτό της
νέας γρίπης ή γρίπης των χοίρων.

Ξεκινώντας ας δούµε τι είναι η γρίπη, αν
έχει σχέση µε το κρυολόγηµα και µετά θα
αναφερθούµε στην νέα γρίπη µε περισσότε-
ρες λεπτοµέρειες.

Στην ιατρική όταν λέµε γρίπη εννοούµε
την οξεία νόσο του αναπνευστικού συστήµα-
τος µε την υψηλή µεταδοτικότητα που προ-
καλείται από τους ιούς Α, Β και C της γρίπης.

Ο κόσµος όµως πολλές φορές λέγοντας
γρίπη συµπεριλαµβάνει και τα «κοινά κρυο-
λογήµατα» ή αλλιώς, όπως συνηθίζεται να
λέγονται «κρυώµατα» ή ακόµα και κάθε ίω-
ση, που προσβάλλουν τον άνθρωπο τους χει-
µερινούς µήνες. Αυστηρά ιατρικά η γρίπη
ορίζεται όπως πάρα πάνω αναφέρεται και

πρόκειται για σοβαρότερη ασθένεια που εκ-
δηλώνεται µε βαρύτερα συµπτώµατα.

Αφού ξεκαθαρίσαµε ότι άλλο γρίπη, άλ-
λο κοινό κρυολόγηµα, άλλο «κρύωµα» ας
δούµε και τι σηµαίνει ο όρος που τόσο ακού-
γεται το τελευταίο διάστηµα:

«Επιδηµία» και «πανδηµία»
Επιδηµία (από το επί+δήµος, δηλαδή πά-

νω στον πληθυσµό) είναι η εξάπλωση µιας
συγκεκριµένης ασθένειας σε µια καθορισµέ-
νη χρονική περίοδο σε µια οµάδα του πληθυ-
σµού, εξάπλωση η οποία ξεπερνάει τα "ανα-
µενόµενα" ή "προβλεπόµενα" όρια.

Με άλλα λόγια, επιδηµία είναι όταν µια
ασθένεια προσβάλλει ένα µέρος του πληθυ-
σµού (πόσο µεγάλο είναι αυτό το µέρος είναι
ακαθόριστο) µε τρόπο που την κάνει ανεξέ-
λεγκτη. Πανδηµία (πας + δήµος, δηλαδή
όλος ο πληθυσµός) είναι µια επιδηµία σε
παγκόσµιο επίπεδο.

Συνέχεια στη σελ. 6



• Στις 28 Ιουνίου 2009,
άφησε την τελευταία της
πνοή, µετά από σύντοµη
ασθένεια, η ∆ήµητρα Καρδά-
ση, πολύ αγαπητή Κυρία, η
οποία συνέδεσε πολύ µεγάλο
µέρος της ζωής της µε το αγα-
πηµένο της χωριό, τους Αν-
δρονιάνους. Πρωτοήρθε στο
χωριό το 1935, σε ηλικία 18
ετών, συνοδεύοντας την πρώ-
τη εξαδέλφη της Αρχοντούλα
Κλαδεµενάκη, που ήταν ήδη, εδώ και χρόνια, η δα-
σκάλα του χωριού.

Και η ίδια δασκάλα, αγάπησε πολύ το χωριό και
το έκανε τόπο γέννησής της. Νύµφευσε τον γιο της
Ιωάννη µε την κόρη του δάσκαλου του χωριού Νικό-
λαου Κωτσή, την Ελένη και απόκτησε µόνιµη κατοι-
κία στο χωριό εδώ και 30 χρόνια.

Υπήρξε δραστήριο µέλος του Προοδευτικού
Συλλόγου και δεν παρέλειψε ποτέ να µετέχει σε κά-
θε εκδήλωσή του, ενισχύοντάς τον ηθικά και οικονο-
µικά.

Η µεγάλη της αγάπη για το χωριό, την οδήγησε
να µεταφέρει τα οστά του συζύγου της στο νεκροτα-
φείο του χωριού, όπου µέλλει να µεταφερθεί και η
ίδια, για αιώνια ανάπαυση.

Ας είναι αιωνία η µνήµη αυτής.
Η οικογένεια ευχαριστεί θερµά, τόσο τον Προ-

οδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων, όσο και πολλούς
συγχωριανούς, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα της, στο
βαρύ της πένθος.

Ι. ΚΑΡ∆ΑΣΗΣ

• Στις 26/8/2009 στη Χαλκίδα έφυγε άδικα και
πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 28 ετών ο Θανάσης
Στραβοδήµος του Σωτ. ∆άσκαλος πολεµικών τε-
χνών και ιδιοκτήτης ΤAXI. Συγγενείς και φίλοι συντε-
τριµένοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοι-
κία στο Κοιµητήριο Χαλκίδας.
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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

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ»

Το καλοκαίρι τέλειωσε
µπάνια χαρές και γλέντια
κι’ ο κόσµος ξαναγύρισε
και πάλι στη µιζέρια.

Πολλοί ήταν που δεν φύγανε
και κάτσανε στ’ αυγά τους
γιατί δεν το επέτρεπαν
τα οικονοµικά τους.

Φέτος ήταν πιο δύσκολα
λόγο αυτή η κρίση
χωρίς λεφτά - χωρίς δουλειά
ποιός να παραθερίσει.

Στους συγγενείς µαζεύτηκαν
και στα χωριά κουβάρι
αδέρφια εγγόνια και παιδιά
ακόµα και κουµπάροι.

Εφύγανε πιο γρήγορα
δεν κάτσαν παραπάνω
ώσπου να παν στα σπίτια τους
και εκλογές επάνω.

Πάλι µπελάδες βρήκαµε
έξοδα και ταξίδια
όπως στις ευρωεκλογές
θα έχοµε τα ίδια.

Οι αρχηγοί εβγήκανε
και πάλι στα µπαλκόνια
λες και τη φάτσα τους είχαµε
να την ιδούµε χρόνια.

Μέχρι εχθές µας λέγανε
για τις µεταρρυθµίσεις
πως εκλογές δεν γίνονται
τέρµα οι συζητήσεις.

Τώρα βγαίνουν και µιλούν
για αυτοδυναµία
και δεν µας λένε τίποτα
για την οικονοµία.

Στους λόγους που µας βγάζουνε
λένε όλο τα ίδια
εγέµισε η χώρα µας
φωτιές κι’ αποκαΐδια

Αυτά όλα που κάηκαν
και εγινήκαν στάχτη
πιστεύω η µέρα έφτασε
να βγάλουνε το άχτι.

Κάθονται και µαλώνουνε
όλοι για εξουσία
και στα µεγάλα θέµατα
δεν δίνουν σηµασία.

Η ανεργία συνεχώς
την ανηφόρα πιάνει
και ο φτωχός να σκέφτεται
τι άλλο µπορεί να κάνει.

Οι κυβερνώντες συνεχώς
φόρους καινούργιους βάζουν
και στον εργάτη βάζουνε
κι όλο τον ξετινάζουν.

Πάντα οι εργαζόµενοι
µικροί - συνταξιούχοι
αυτοί θα την πληρώσουνε
κι’ όχι οι προνοµιούχοι.

Φορολογία τσουχτερή
παλιών αυτοκινήτων
τεκµήρια στα παλιόσπιτα
κι όλων των ακινήτων.

∆εν βλέπουνε τη φτώχεια µας
που η οικονοµία σφίγγει
αυτοί πάνε να βγάλουνε
κι από τη µύγα ξύγκι.

Τώρα αν γίνουν εκλογές
και όταν τελειώσουν
οι άλλοι που θα εκλεγούν
αυτά θα τα διορθώσουν;

Ιωάν. Καλαµπαλίκης
(Σόλιγκας)

Επίκαιρα

• Στις 11/7/2009 στο πανέ-
µορφο εκκλησάκι του Αγ. Γε-
ωργίου ο Νίκος και η Αναστα-
σία Τσοµάκα βάπτισαν το
αγοράκι τους. Το όνοµα αυ-
τού Γεώργιος (δισέγγονος
του δάσκαλου Ν. Κωτσή).

Ανάδοχος ο Αλέξανδρος
Οικονοµόπουλος.

Μετά την βάπτιση ακο-
λούθησε δεξίωση στη κοσµι-
κή ταβέρνα του Μπαρούµη.

• Στις 15/8/2009 ο ∆ηµή-
τρης και η Αθηνά Αϊδίνη βά-
πτισαν την κορούλα τους.

Το κοριτσάκι πήρε τα ονό-
µατα των δύο γιαγιάδων Ευ-
φηµία - Ευθυµία.

Το µυστήριο τελέσθηκε
στον Ι. Ναό του Αγίας Ελεού-
σας στο Αυλωνάρι. Ανάδοχοι
ο Μπάµπης και η Λία. Ακολού-
θησε δεξίωση στη ταβέρνα
του Ευαγγ. Μπαρούµη.

• O Γιώργος και η Σπυρι-
δούλα Ταµβάκου βάπτισαν
τον γιο τους στις 21/6/2009.

Το όνοµα αυτού Χρήστος -
Παναγιώτης.

• Ο Παντελής Μπελιάς και
η Μαρία Λεοντή βάπτισαν την
κόρη τους στις 6/9/2009 στην
Αγία Μαρίνα Εκάλης. Το όνο-
µα αυτής Ζαχαρούλα.

Φωτογραφίες στη σελ. 8

Βαπτίσεις

• Στις 30/7/2009 η Ειρήνη
Γ. Ταµβάκου (καθηγήτρια Ιτα-
λικών) και ο Βασίλης Κλαδού-
χος (ψυχίατρος) έφεραν στον
κόσµο ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι (δισεγγόνα του Χαρά-

λαµπου Ταµβάκου).
• Ο Ιωακείµ ∆. Χρυσάγης

και η Γεωργία Γ. Έξαρχου
απέκτησαν το δεύτερο παιδά-
κι τους µια πανέµοφη κορού-
λα.

Γεννήσεις

Αναμνήσεις

6 Ιουλίου 1952: Αυτοί είναι οι κτήτορες της Αγίας Παρασκευής (Από το αρχείο της κ. Βασιλικής Κουζούπη)
Είναι αυτή που κρατάει στο κέντρο της φωτογραφίας ένα καλάθι

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

Φωτιές τ’ Άη - Γιάννη

Ήτανε - µια φορά κι έναν καιρό -
χαρές καλοκαιριού, φωτιές τ' Άη-Γιάννη.
Πηδούσαµε κι' οι δυο µαζί, θαρρώ,
καίγοντας το Μαγιάτικο στεφάνι.

Γύρω, της γειτονιάς µας τα παιδιά,
χαρούµενα γελούσαν και φωνάζαν.
Και µας κοιτούσαν οι γρηές µε την καρδιά
βαριά, κι' αναστενάζαν...

Μπαινόβγαιναν µε βιάση στα µπαλκόνια,
στα παραθύρια, στις αυλόπορτες, να ιδούν,
ν' ακούσουν τα παιδιά, που σαν τ' αηδόνια,
πηδώντας, άρχιζαν να τραγουδούν!

Και µας κοιτούσε ακόµα, κάποια κόρη,
µέσ' απ' τις γρίλιες ενός παραθυριού,
που τώρα ειν' φτωχή γεροντοκόρη,
... κι' ήταν τρελές χαρές καλοκαιριού...

Κι' άλλες φωτιές στο δρόµο, πέρα ως πέρα!
Καίγανε χάρτιν' ανθρωπάκια τα παιδιά
κι' εφλόµωναν οι κάπνες τον αέρα
κι' εγώ πηδούσα µε την άσπρη µου ποδιά!

Κι' ήτανε - µια φορά κι' έναν καιρό -
χαρές καλοκαιριού, φωτιές τ' Αη-Γιάννη.
Πάνε από τότε, δέκα χρόνια και, θαρρώ,
και λίγοι µήνες, που έχεις, πια, πεθάνει...

Κωστής Κοκοροβιτς
Από το αρχείο του Γιώργου Νάνου

Τα θερµά µας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων

Περασµένα και αλησµόνητα
24 Ιουνίου του Άη Γιάννη του Προδρόµου

“Ανοίγουµε τον κλήδονα µε τ’ Αϊγιαννού τη χάρη
κι όποια ’χει καλό ριζικό απόψε να το πάρει”

• Έφυγε από τη ζωή στις
29/6/09 η Ελένη Αθαν. Κουν-
τούρη ετών 73. Η εκλιπούσα
γεννήθηκε στο γειτονικό Βίτα-
λο το 1936. Παντρεύτηκε
στους Ανδρονιάνους τον Αθα-
νάσιο Κουντούρη.

Ήταν µια ευγενική ήρεµη
γυναίκα αφοσιωµένη στην οι-
κογένειά της.

Από το γάµο της απέκτησε
τρείς αξιόλογες θυγατέρες που κι’ αυτές µε τη σειρά
τους έκαναν ωραίες οικογένειες και της χάρισαν εγ-
γόνια.

Ετάφη στο κοιµητήριο του Βιτάλου.



Ν
έα πνοή αισιοδοξίας επικρατεί στις τάξεις της Α.Ε.Α.
έπειτα κι απ’ την πολυπόθητη άνοδο της στη Β2 ερα-
σιτεχνική κατηγορία. Τέσσερα χρόνια σκληρής δου-

λειάς και αφοσίωσης στους στόχους της οµάδας, αποδει-
χτήκαν και εµπράκτως πως δεν πήγαν χαµένα. Παίχτες και
παράγοντες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό µέσα κι έξω
απ’ τα «άδεια» γήπεδα, που συνήθισε χρόνια τώρα η οµάδα
ν’ αγωνίζεται, µε µοναδικό σκοπό ένα µέλλον γεµάτο επι-
τυχίες.

Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, κι είναι σίγουρο πως µία
τέτοια παρουσία ταιριάζει απόλυτα στην κατάσταση που
επικρατεί στους κόλπους της Α.Ε.Α. Η οµάδα του χωριού
µας, και πλέον νεοφώτιστη στη Β2, καλείται να δώσει
σκληρές µάχες σ’ ένα αν µη τι άλλο πιο απαιτητικό, δύσκο-
λο και ανταγωνιστικό πρωτάθληµα, προκειµένου να παρα-
µείνει στη κατηγορία και να συνεχίζει να ελπίζει θέτοντας
ολοένα και υψηλότερους στόχους.

Προς αυτή την κατεύθυνση εντάχθηκαν στην οµάδα
µας νέοι παίχτες ικανοί να συνεισφέρουν τα µέγιστα στην
εκπλήρωση των στόχων µας. Χαρακηριστικά καθ’ όλη τη
διάρκεια της µεταγραφικής περιόδου η οµάδα προέβη σε
συνολικά 7 µεταγραφές, ενώ παράλληλα διεξήχθησαν
εκλογές για τη σύσταση µελών της νέας διοίκησης, ευελπι-
στώντας πως κι εκείνοι απ’ τη µεριά τους να πράξουν τα δέ-
οντα για την οµάδα.

Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε το πολύ κα-
λό οικονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε έπειτα από την
συνεργασία µεταξύ της Α.Ε.Α. και του συλλόγου Ανδρονιά-
νων στα δύο πανηγύρια που έλαβαν χώρα κατά την περίο-
δο του Αυγούστου, όπως επίσης και την οικονοµική ενίσχυ-
ση ύψους 2.500€ από το ∆ήµο Κύµης και την κάλυψη µέ-
ρους των εξόδων της οµάδας, που αναµένονται να είναι
ιδιαιτέρως αυξηµένα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η
Α.Ε.Α. ευχαριστεί επίσης και την οµάδα της Κύµης για την
παραχώρηση παιχτών καταδεικνύοντας τις πολύ καλές
σχέσεις των δύο συλλόγων.

Τέλος ένα έργο, το οποίο χρόνια τώρα απαχολούσε
σχεδόν όλους και ειδικότερα την νεολαία του χωριού µας,
η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στην τοποθεσία Κοπανά,
φαίνεται να βαίνει στην τελική ευθεία έπειτα κι’ απ’ την άφι-
ξη του χλοοτάπητα και των απαραίτητων υλικών. Ελπίζου-
µε ο ∆ήµαρχος Κύµης ∆ηµήτρης Θωµάς να ενεργήσει άµε-
σα για την αποπεράτωση του γηπέδου και να συνεχίσει να
βρίσκεται στο πλευρό της οµάδας όπως έµπρακτα έχει
αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων απευθύνει κάλεσµα
προς όλους τους φιλάθλους, να είναι δίπλα της σ’ αυτό το
νέο ξεκίνηµα και να στηρίξουν µε κάθε τρόπο την δύσκολη
αυτή προσπάθεια. Η εκπλήρωση των στόχων της οµάδας,
δεν είναι προνόµιο των λίγων… είναι υπόθεση όλων µας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Το 1975 η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κύµης είχε εκδώσει βιβλίο

– οδηγό µε τίτλο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ σχεδόν 300 σελίδων. Αξίζει να σηµειωθεί πως η
τότε Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κύµης κάλυπτε το γεωγραφικό χώ-
ρο µέχρι την Αµάρυνθο και το χωριό Πράσινο Αλιβερίου όπως προ-
κύπτει από το βιβλίο αυτό. ∆ηλαδή ουσιαστικά το χώρο των σηµερι-
νών ∆ήµων Κύµης, Σκύρου, Κονιστρών, Αυλώνος, Αµαρυνθίων και
Ταµυναίων. Στο βιβλίο γίνεται σύντοµη αναφορά σε όλα τα χωριά
και κωµοπόλεις του γεωγραφικού αυτού χώρου µε κείµενο και φω-
τογραφίες. Περιλαµβάνονται επίσης χάρτες και στατιστικοί πίνα-
κες που συµπληρώνουν το κείµενο µε τα ιστορικά, λαογραφικά, πο-
λιτιστικά και λοιπά στοιχεία. Με την απαραίτητη προς τα πίσω σχε-
δόν 35χρονη προσαρµογή το βιβλίο είναι ένα χρήσιµο σηµείο ανα-
φοράς. Το κείµενο που ακολουθεί αφορά τους οικισµούς Ανδρονιά-
νοι και ∆ένδρα και παρατίθεται µετά από σκανάρισµα και επεξερ-
γασία του πρωτοτύπου, επιδιώκοντας την κατά το δυνατόν αντι-
προσωπευτικότερη παρουσίαση του ιδιαίτερα όσον αφορά τα
γραµµατολογικά χαρακτηριστικά του (στίξη κλπ). ∆εν έγινε καµµία
επέµβαση στη γλώσσα του κειµένου.

ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ
Ό επισκέπτης του Πύργου αφού επανέλθη είς τήν δηµοσίαν

οδόν Κύµης - Χαλκίδος καί διανύση εν χιλιόµετρον αύτης ακολουθεί
την παρακαµπτήριον οδόν, µήκους 4 χιλιοµέτρων και φθάνει είς
τούς Άνδρονιάνους. Ή διαδροµή και έδώ είναι θαυµασία. Παντού κυ-
ριαρχεί η εύλογη ένη έλαία και η προσοδοφόρος είς την περιοχήν
ταύτην συκή.

‘H ‘oροσειρά των Κοτυλαίων ορέων, είς τας υπωρείας τής οποί-
ας είναι κτισµένον το χωρίον, προβάλλει τώρα ένώπιόν µας περισ-
σότερον ογκώδης καί επιβλητική.

Αι οίκίαι τού χωρίου, βυθισµέναι κυριολεκτικώς εις το πράσινον
τών ελαιών καί πολλών οπωροφόρων δένδρων, έχουν την ιδίαν αρ-
χιτεκτονικήν µε τας οικίας των χωρίων Πύργου και Καληµεριάνων.
Τό τοιούτον είναι εν δείγµα της συνεχούς επαφής των κατοίκων
των τριών χωρίων, ανηκόντων, ως είποµεν, παλαιότερον, είς τον αυ-
τόν δήµον.

Κατά τάς µαρτυρίας των γερόντων την ονοµασίαν του οφείλει
είς την ύπαρξιν άντρων (σπηλαίων). Κατ' άλλους έλαβε το όνοµα
αυτό από τους πρώτους κατοίκους του, οι οποίοι ήσαν άνδρες µε τό
επώνυµον Νάνος. Ή δευτέρα εκδοχή φαίνεται ώς ανταποκρινοµένη
περισσότερον προς την πραγµατικότητα, καθ' όσον πολλοί εκ των
σηµερινών κατοίκων φέρουν τό επώνυµον «Νάνος».

Οι κάτοικοι του χωρίου είναι φιλόξενοι και ή παρουσία των ξέ-
νων δεν τους αφήνει αδιάφορους. Τους πλησιάζουν µε καλωσύνην
και εγκαρδιότητα και τους προσφέρουν άπο τα νοστιµώτατα και
εκλεκτά σύκα της εντοπίου παραγωγής.

Παλαιότερον τό χωρίον ευρίσκετο εις ανθηράν κατάστασιν. Τα
εκλεκτότερα σύκα της Ελληνικής αγοράς προήρχοντο από εδώ.
Άφθονος ήτο και ή παραγωγή ελαίου καί οίνου. Από το υπέδαφος
εξήγετο λιγνίτης αρίστης ποιότητος. Και σήµερον ακόµη εξακολου-
θεί να κρατά τα σκήπτρα της παραγωγής εκλεκτής ποιότητος σύ-
κων. Το ρεύµα της αστυφιλίας επηρέασε και εδώ τους κατοίκους και
αρκετοί εξ αυτών, αναζητούντες ευνοϊκωτέρας συνθήκας διαβιώσε-
ως, έχουν έγκατασταθή εις Αθήνας και Χαλκίδα. ∆εν λησµονούν
όµως την γενέτειραν και πολλάκις επισκέπτονται ταύτην κυρίως κα-
τά την θερινήν περίοδον.

Εις περίπατος ηµισείας ώρας οδηγεί τον επισκέπτην εις το µα-
γευτικώτατον ελατοδάσος του «Καστροβαλά», το οποίον κατά την
αρχαιότητα ήτο αφιερωµένον εις την θεάν Άρτεµιν.

Έν τω χωρίω έχουν ανεγερθή εν συνόλω έπτα (7) ωραιότατοι
ναοί και µερίµνη του εκλεκτού ιερέως λειτουργεί κατηχητικόν σχο-
λείον. Το χωρίον έχει αναδείξει αρκετούς επιστήµονας και εξ αυτού
κατάγονται οι στρατηγοί Β. Παγώνης, Ν. Θεοφίλου καί Ευάγγελος
Καλαµπαλίκης.

Εις το βόρειον µέρος και εις απόστασιν χιλίων µέτρων ευρίσκε-
ται εις µαγευτικήν τοποθεσίαν το µικρόν χωρίον «∆ένδρα» ανήκον
εις την κοινότητα Ανδρονιάνων.

Τα δύο (2) ∆ηµοτικά Σχολεία, εν 1) θέσιον εις τον συνοικισµόν
∆ένδρων και έτερoν 2) θέσιον εις το χωρίον µεταλαµπαδεύουν, από
πολλών ετών, τα φώτα της ελληνοχριστιανικής παιδείας εις τας
αγνάς ψυχάς των µαθητών των.

2 )θέσιον ∆ηµοτικόν Σχολείον Ανδρονιάνων
Το ∆ηµοτικόν Σχολείον Άνδρονιάνων ιδρύθη το έτος 1845 ώς 2)

τάξιον ∆ηµοτικόν σχολείον αρρένων. Τό έτος 1916 ίδρύθη και έτε-
ρον σχολείον 1)τάξιον θηλέων. ∆ιά ∆ιατάγµατος 5 - 10 - 29 (ΦΕΚ
406) τα δύο σχολεία συνεχωνεύθησαν εις εν 3) τάξιον µικτόν ∆ηµο-
τικόν Σχολείον. Το έτος 1972 το τριτάξιον ∆ηµοτικον Σχολείον Άν-
δρονιάνων υπεβιβάσθη είς 2)θέσιον (ΦΕΚ 367/ 23 - 5 - 1972).

∆ ι δ α κ τ ή ρ ι ο ν. Το σχολείον εστεγάσθη αρχικώς εις εκκλη-
σιαστικόν οίκηµα. Το 1907 ανηγέρθη δια δωρεάς του Ανδρέα Συγ-
γρού 2)θέσιον διδακτήριον και κατά τα έτη 1954 έως 1956 εγένετo
προσθήκη τρίτης αίθούσης. Το 1972, δαπάναις του δηµοσίου και τη
υποκινήσει της ατοµικής πρωτοβουλίας έγινε γενική επισκευή του
διδακτηρίου.

Το σχολείον από της ιδρύσεώς του ελειτούργησε κανονικώς.
Παρατίθενται κατωτέρω τα ονόµατα των υπηρετησάντων εις το

σχολείον εκπαιδευτικών.
Πρό του 1892 υπηρέτησεν εις καλόγερος ονοµαζόµενος ∆ιονύ-

σιος. Έν συνεχεία. υπηρέτησαν οι διδάσκαλοι:
'Εµµανουήλ Σταυρινίδης, Νάνος Γεώργιος, Νάνος Ιωάννης, Ζα-

φείρης Νικόλαος, Σταυρινίδης Κων/νος, Ντεγιάννης Γεώργιος, Κλα-
δεµενόκη Αρχοντούλα, Βολιώτης ∆ηµήτριος, Σκόντζακας ∆ηµή-
τριος, Λαγός Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Xριστίνα, Κωτσής Νικό-
λαος, Θεοδώρου Ελένη, Μεντή Μαρία, Τσιλικοχρύσου Ασπασία.

Σήµερον εις το σχολείον ανήκουν οργανικώς οι διδάσκαλοι,
Κουτσούµπης Ευάγγελος και Γεωργίλη Ευανθία, υπηρετεί δε πρo-
σωρινώς η διδασκάλισσα Ασηµάκου Ευαγγελία, έξ Αγίου Ιωάννου -
Ευβοίας.

l)θέσιον ∆ηµοτικόν Σχολείον ∆ένδρων
Το 1) θέσιον ∆ηµοτικον Σχολείον ∆ένδρων ιδρύθη το έτος 1959.

(ΦΕΚ 45/10 - 3 - 1959).
Το έτος 1962 επερατώθη δαπάναις του δηµοσίου 1) τάξιον διδα-

κτήριον.
Εις το σχολείον από της ιδρύσεώς του υπηρέτησαν οι διδάσκα-

λοι: Κουτσούµπης Ευάγγελος, Φουσέκας Νικόλαος, Καλογήρου
Παντελής.

Σήµερον υπηρετεί ο διδάσκαλος Kαρακώστας Ευάγγελος, εκ
Πουγκακίων Φθιώτιδος.

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
-Το καλοκαιρινό τεύχος του περιοδικού «ΆΣΤΕΡΟΣ» από τον φί-

λο κο Μιχάλη Ποντίκη, το διαβάζεις µονορούφι όχι επειδή είναι το
Νο 10 αλλά επειδή όπως πάντα, είναι και το αισθάνεσαι προϊόν συ-
στηµατικής δουλειάς καµωµένης µε µεράκι και κόπο.

-Τεύχος 28ον του περιοδικού «ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ» µε προσεγµένες
και τεκµηριωµένες αναφορές στην ιστορία, τη λαογραφία, τον πολι-
τισµό της περιοχής του Αυλωναρίου µε το ανάλογα πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό πάντα ενδιαφέρον. Θυµίζοµε την ηλεκτρονική του δι-
εύθυνση που είναι:

www.toroptro.gr καθώς hhtp://toroptro.blogspot.com.
-Η προσεγµένη έκδοση από τις Ευβοϊκές εκδόσεις Κίνητρο Ε.

Καλέµη «ΣΚΥΡΟΣ ∆ιατροφή και παράδοση». Τσιµπηµένη λίγο η τι-
µή του όµως το περιεχόµενο αλλά και η αισθητική του βιβλίου σε
αποζηµιώνουν µε το παραπάνω. Συγγραφέας του βιβλίου η κα Όλγα
Ζαχαράκη που κατάγεται από το γειτονικό µας νησί. Τη Σκύρο που
πάντα είναι εκεί λίγο παραπονεµένη αλλά µε αιώνια συντροφικότη-
τα, συνοδεύοντας τον καθηµερινό ερχοµό του πρώτου φωτός της
µέρας.

ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
- Ο γνωστός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) απέκτησε

αδελφάκι. Είναι ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ-
ΚΑ) που τον συνοδεύει η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αφορά και
αυτός όλους µας άσχετα από το ταµείο ασφάλισης µας. Πρόκειται
για έναν αριθµό µε 11 ψηφία. Είναι το νούµερο της ασφαλιστικής
µας ταυτότητας. Τα πρώτα 6 ψηφία δηλώνουν την ακριβή ηµεροµη-
νία γέννησής µας (ηµέρα/µήνας/έτος). Σύντοµα και χρήσιµα πληρο-
φοριακά στοιχεία είναι τα παρακάτω όπως επίσηµα έχουν ανακοι-
νωθεί.

«Σύµφωνα µε το από 22/05/2009 ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, η εφαρµογή του ΑΜΚΑ θα
ξεκινήσει από 01/10/2009.

Σύµφωνα µε τη παρ. 2 άρθρο 153 του Ν.3655/08 από 01/06/2009
«ουδείς» δύναται να απασχοληθεί ως µισθωτός ή ως αυτοαπασχο-
λούµενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές,
να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να
εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδό-
µατα και βοηθήµατα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται
υποχρεωτικά επί όλων των «ως άνω αντιστοίχων παραστατικών».

Η χορήγηση του ΑΜΚΑ θα γίνεται από τα ΚΕΠ και τα γραφεία
ΑΜΚΑ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης µε έκδοση σχετικής
«Βεβαίωσης ΑΜΚΑ-Υπεύθυνης ∆ήλωσης».

Επίσης από 1/10/2009
1. ∆εν θα χορηγείται καµία βεβαίωση ή πιστοποιητικό προς

Ασφαλισµένους ή Συνταξιούχους χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.
Εξαιρείται µόνο η βεβαίωση περί µη εγγραφής στα Μητρώα,

αφού δεν αναφέρεται στο άρθρο 153 του Ν.3655/08.
2. ∆εν επιτρέπεται ρύθµιση οφειλών, αν ο ασφαλισµένος δεν

έχει ΑΜΚΑ.
3. ∆εν εκδίδεται απόφαση διαγραφής από τα Μητρώα ή Συντα-

ξιοδοτική απόφαση χωρίς την αναγραφή του ΑΜΚΑ.
4. ∆εν εκδίδεται βιβλιάριο ασθενείας ούτε θεωρείται, αν δεν

έχει ΑΜΚΑ ο άµεσα ασφαλισµένος και τα τυχόν προστατευόµενα
µέλη. Ο ΑΜΚΑ αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας καθώς και των
µελών.

Στο ΦΕΚ 596/τ.Β/01.04.2009 δηµοσιεύτηκε η υπ’ αριθµ.
Οικ.7791/245/Φ80321 Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα: « Καθο-
ρισµός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΑΜΚΑ, παρακα-
λούµε επισκεφθείτε το: www.amka.gr.

Είναι ευκολοµνηµόνευτο σαν όνοµα και σίγουρα µε πολλές ευ-
καιρίες για τις επιχειρήσεις κάθε µορφής και µεγέθους. Το ΕΣΠΑ δη-
λαδή που ήδη κάνει τα πρώτα του βήµατα και θα είναι παρόν µέχρι
το 2013 αρχικά. Στα πλαίσια αυτού το ΕΣΣΑΑ που αφορά αγροτικές
επιχειρήσεις και επενδύσεις. Σαν Σύλλογος θεωρούµε ιδιαίτερα σο-
βαρό το θέµα και θα προσπαθήσοµε να είµαστε κοντά στα τεκταινό-
µενα µέσα από το www.andronianoi.gr και από την εφηµερίδα µας,
δίνοντας ένα πρώτο ίσως στοιχείο για όποιον ενδιαφέρεται. Στα
ίδια πλαίσια άµεσα θα στηθεί µε δαπάνες του Συλλόγου µας σε κεν-
τρικό σηµείο στο χωριό µας ειδικός χώρος ανακοινώσεων (stand),
όπου θα αναρτώνται ανακοινώσεις που θα αφορούν τους συγχω-
ριανούς µας και θα έχουν να κάνουν και µε το ΕΣΠΑ αλλά και µε
όποιο άλλο θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Μια συντοµότατη αναφο-
ρά στο ΕΣΣΑΑ από την ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr καταγρά-
φει τα εξής:

«Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα
εστιάζεται σε τρείς βασικούς άξονες.

-Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και
της δασοκοµίας

-Βελτίωση του περιβάλλοντος της υπαίθρου
-Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και δια-

φοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας.
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΟΙ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Οι ασυνήθιστες σε ένταση και διάρκεια βροχές στις αρχές του

Σεπτέµβρη και ιδιαίτερα αυτές που έπεσαν στις 11,12 και 13 του µή-
να έφεραν το ∆ήµο µας και τους γειτονικούς του ∆ήµους στο κέν-

τρο των γεγονότων ,δυστυχώς άσχηµων για µια ακόµα φορά. Απρο-
ετοίµαστοι ακόµα και για συνηθισµένης έντασης βροχές, πώς να
σηκώσοµε παρόµοιες. ∆υστυχώς ένας νέος άνθρωπος χάθηκε κα-
θώς και περιουσίες. Πάντως η απουσία ή η ελλιπής παρουσία του
κράτους, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των ΟΤΑ κλπ δεν αποτε-
λεί άλλοθι για την προσωπική µας συνυπευθυνότητα σε πολλά θέ-
µατα της καθηµερινής µας ζωής, αντίθετα µπορεί να είναι κίνητρο
για µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ενεργοποίηση. Η δηµοσιευόµε-
νη φωτογραφία από το ποτάµι του Μονοδρίου είναι χαρακτηριστική.

Σταµάτης ∆. Σπύρου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑΑθλητική Ένωση Ανδρονιάνων…
Νέα πνοή µετά την άνοδο!!!

Συνδροµές
Μενέλαος ∆ήµου ........................................................€20
∆ηµήτρης Σκοπελίτης....................................................50
Αρτέµης και Βάσω ........................................................50
Βλαχαντώνης ................................................................30
Κυρήκος Σταµατάκης ....................................................30
Τσόκα Ευανθία ............................................................100
Σταύρος Κούσουλας ......................................................50
Μπελιάς Νίκος Βασ. (για Σίφο)....................................100
Κωστόπουλος Αθανάσιος ............................................20
Σκοπελίτης ∆ηµήτρης (για Σίφο) ..................................50
Αρετή Καλαρά - Κοντού ................................................30
Η παρέα του Κωστέλου ................................................50
Παγώνης Γεώργιος και Πίτσα
(εις µνήµη του πεθερού του) ......................................100
Χρυσάγης ∆ηµήτρης του Παναγή (για Σίφο) ..............200
Σταπαλιάρης Γιάννης και Πολυτίµη (∆ωρεά) ..........1.000
Μποµπός Αναστάσιος ..................................................50
Mπελιάς Γεώργος του Ιωαν. (για Σίφο) ........................80
Μπελιάς Βασίλειος του Νικ. ..........................................50
Καπετάνιος Κώστας ......................................................50
Σπύρου Τριαντάφυλλος ................................................20
Σπύρου Νίκος (για Σίφο) ..............................................100
Παπανικολάου Έφη (για Σίφο) ......................................50
Σκοπελίτης ∆ηµήτρης (για Σίφο) ................................100
Giannakopoulos Niki ......................................................50
Κουτσούµπη Βασιλική....................................................30
Κρινής Βασίλειος του Ιωάν. ................................∆ολ. 300
Χρυσάγης Γιάννης του Παναγή (για Σίφο) ..............€ 300
Μπελιά Ελευθερία και Λίτσα ........................................50
Βελισσάριος Βολιώτης ..................................................30
Σταµατίου Γιώργος ......................................................30
Α/φοί Κωτσή ..................................................................20
Μπελιάς Νίκος του Ιωαν. ..............................................20
Σπύρου Σταµάτης του ∆ηµ. (για Σίφο) ........................300
Κωστόπουλος Θανάσης ................................................20
Αλεξανδράκης Μπάµπης (για Σίφο) ..............................50
Ντουµάνης Γιάννης
(εις µνήµη Ευστάθιου Παγώνη) ..................................500
Τζαφέρας ∆ηµήτρης του Κων. ......................................50
Γέραλη Ζαχαρούλα ........................................................50
Σταθαρά Σοφία ..............................................................30
Ντουµάνης Ιωάννης ......................................................50
Τζαφέρας ∆ηµήτρης......................................................20
Καϊµακούδης Γιώργος ..................................................20
Σπύρου Σταµάτης του ∆ηµ. ..........................................50
∆ήµου Γιάννης του ∆ηµ. ..............................................50
Θεοδώρου Ιωάννης........................................................20
Τσάγκου Ασηµένια ......................................................100
Παπανικολάου Σταµάτης ..............................................20
Ταµβάκος Γεώργιος του Χαραλ. ..................................50
Λέρτα Χαρίκλεια ............................................................15
Βαρλάµος Κων/νος του Ευαγ. ........€75 (100 ∆ολλάρια)
Χρυσάγη Αρετή ............................................................50
Σπύρου Γιάννης του Σταµ. ............................................20
Βαρλάµος Ιωάννης του Παντ. ......................................20
Κοµήλη Αγγελική ..........................................................20
Σπύρου Μαρία του Αναστ. ............................................30
Μανάρας Κωνσταντίνος του Νικ. ..................................50
Παπασπύρος Βασίλης (για Σίφο) ................................200
Μπαρούµης Γεώργιος (για Σίφο) ................................200

Ζερµπαλάς Νίκος (Καραµούζης) προσέφερε 200€ εις
µνήµη του αγαπηµένου του βαπτισιµιού Αθανασίου Στρα-
βοδήµου του Σωτ. ετών 28.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Συλλόγου µας ανακοι-
νώνει ότι για την Κυριακή 25 του Οκτώβρη έχει προγραµµα-
τίσει επίκαιρη ενηµερωτική εκδήλωση για το θέµα της
Γρίπης στο χωριό µας. Εισηγητής θα είναι ο γνωστός σε
όλους συγχωριανός µας γιατρός κ. Νικόλαος Γ. Νικολιάς.
Θα υπάρξει βέβαια και νέα ενηµέρωση για τις λεπτοµέρειες.
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ράνιο θόλο από τον κο ∆ηµ. Σταµατίου και
τα δυνατά τηλεσκόπια του, την 13/8/2009
στους χώρους του ∆ηµοτικού Σχολείου Αν-
δρονιάνων.

-Εκδήλωση αφιέρωµα στο µεγάλο µας
ποιητή Γιάννη Ρίτσο στα 100 χρόνια από τη
γέννηση του µε επιµέλεια και παρουσίαση
από τους εκπαιδευτικούς κο Μιχάλη Βα-
βούλα και την κα Άννα Παπαζαχαρίου, την
14/8/2009 στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων.

-Παράσταση θεάτρου σκιών µε δωρεάν
είσοδο, από το επιτελείο του καλλιτέχνη
Θανάση Σπυρόπουλου την 16/8/2009 στο
γήπεδο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ανδρονιά-
νων.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων θα ολοκλη-
ρωθεί µε την εκπαιδευτική επίσκεψη στο
νέο Μουσείο Ακρόπολης στην Αθήνα που
έχει προγραµµατισθεί να γίνει µε έξοδα
των δύο Συλλόγων µέσα στο Οκτώβρη
2009.

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο Συλ-
λόγων των Ανδρονιάνων, ευχαριστούν
τους συγχωριανούς και φίλους για την ενί-
σχυσή τους, στις φετεινές καλοκαιρινές
εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουν προς

τους εισηγητές και δηµιουργούς των εκδη-
λώσεων αλλά και στους χορηγούς µας
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν µε 150€
Νικολιάς Αργύρης Οικοδοµικές εργασίες,
Μπαρούµης Γιώργος Εργολάβος Οικοδο-
µών, Λύκος Νικόλαος Αρχοντικό της Ειρή-
νης και Auto Center Κωτσής

Χορηγοί µε 50€ οι:
Picollino παιδικά, Ηλεκτρολογείο Αυτο-

κινήτων Αµπελιώτης Γιώργος Ταξιάρχες,
Αρτοποιείο Ζαχαροπλαστικής Νικ. & Γε-
ωργ. Κωτσής, Moto racing Ε. Γεωργικόπου-
λος, Κτηνιατρικά φάρµακα Ζαχαρίας Ε. Νι-
κολιάς, Ελένη Κρινή Παραδοσιακό καφε-
νείο “Η Συνάντηση”, Κατασκευές Αλουµινί-
ου “Ο Λέανδρος”, Έφη Παπανικολάου Πα-
ραδοσιακό καφενείο “Οι Ανδρονιάνοι”, Αµ-
πελιώτης Ευάγγελος συστήµατα - ασφά-
λειες - συναγερµοί, Χριστούλης πρατήριο
υγρών καυσίµων Κονίστρες, Καφέ - µπαρ -
ψησταριά “Το κουτούκι της Ειρήνης” στο Βί-
ταλο, Οικοδοµικές εργασίες - τζάκια - σκά-
λες Μαρτζούκος Γεώργιος, Γενικό συνερ-
γείο αυτοκινήτων Νίκος Σπ. Σπύρου, Κόκος
Club Κονίστρες, Αγγελόπουλος Ε.Π.Ε. Su-
per Market Κονίστρες, ∆οµικά υλικά οικο-
δοµικά εργαλεία Ανδρέου Αναστάσιος -
Ιωάννης Ελαιοτριβάρης Μονόδρι, κατάστη-

µα αθλητικών ειδών Φραγκίσκος Κοντοµη-
νάς, Έπιπλα κουζίνας Χρήστος Μπελιάς,
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Συρινάκης Νι-
κόλαος, Γνήσιο Ελληνικό µέλι Ζ. Γεράλη,
Ενοικιαζόµενα δωµάτια Α. Γεωργικόπου-
λος, Ταβέρνα - ψησταριά “Ο Κόκοσας”, Οι-
κοδοµικές εργασίες Νικόλαος Νικολιάς,
Συνεργείο αυτοκινήτων Γιάννης Παπαρή-
γας Χάνια Αυλωναρίου, Τεχνικό γραφείο
Ευάγγελος Γρ. Νικολιάς, Ινστιτούτο Αισθη-
τικής Ιουλία Ι. Μπελιά, Μπενέτος Μπετόν,
Μιχαήλ Μπελιάς εργολάβος οικοδοµών,
Εµπόριο αυτοκινήτων, Ιnternet Cafe ∆ήµας,
Χρυσάγης ∆ηµήτριος & Υιός εγκαταστά-
σεις ανελκυστήρων, Ευστάθιος Θεοφίλου
Ευθυγραµµίσεις - ζυγοσταθµίσεις, Μπελιάς
Βαγγέλης εργολάβος, Φρουτεµπορική
Γιαγκουδάκη Αργυρούλα, Κρεοπωλείο
Καµπούρης Ι. Αναστάσιος, Χρώµατα Μαρι-
νάγη, Σχολή οδηγών Νίκος Ι. Κωνσταντί-
νου, Draculli Coffee, Μorow Service, Βαφές
αυτοκινήτων ∆ηµ. Σπανός, ∆ηµόσια - ιδιω-
τικά έργα Βασίλειος Μπελιάς, Κούρος Cafe
Bar Στόµιο Παραλία Οξυλίθου, Γ.Ν. Τσα-
πράλης Ηλεκτρικές συσκευές, Ταβέρνα -
Ψησταριά “Ο Παντελής”, Κόκκος χωµα-
τουργικά, Υλικά οικοδοµών Κύτρος Ιωα-
κείµ, Φανοποιΐα - Βαφές ∆ηµήτρης Μπί-
λιος, Αλέκος Ψαριανός Φρούτα - λαχανικά,
Pizzaria, Μπουρνούς Ευάγγελος γεωργικά
εργαλεία, Συνεργείο αυτοκινήτων Μολές
Γιώργος.

Ξεχωριστές ευχαριστίες στους χορη-
γούς δώρων για τη λαχειοφόρο µας στις
εταιρίες Expert Κων. Κατσανάς Α.Ε. και Άρ-
τος και ζύµη Αλιµπινίσης ΑΒΕΕ της Χαλκί-
δας.

Ευχαριστούµε επίσης όπως κάθε χρόνο
τους: Ευαγ. Μπαρούµη (ταβέρνα ο Παντε-
λής), Γιώργο ∆ήµου (Μάµουκας), τη καφε-
τέρια Κωτσή, τα δύο παραδοσιακά καφε-
νεία Κρινή και Κωστέλου, που κράτησαν
κλειστά τα µαγαζιά τους την ηµέρα του πα-
νηγυριού. Επίσης τον κρεοπώλη Γεώργιο
Μπελιά που µας παραχώρησε άλλη µια φο-
ρά την παρασκευή των κρεάτων και τέλος
όλες τις κυρίες που βοήθησαν για τη παρα-

σκευή των εδεσµάτων που προσφέρθηκαν
στα πανηγύρια µας.

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια του ΠΡΟ-
Ο∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ –
∆ΕΝ∆ΡΩΝ και της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ ιδιαίτερα ευχαριστούν για
την προβολή των εκδηλώσεων ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
2009 τον συντοπίτη δηµοσιογράφο κο
Γιώργο Κιούση και την Εφηµερίδα Ελευθε-
ροτυπία (αναφορά στο φύλλο της 5/8/2009
σελ.54) και την πάντα φιλόξενη Ιστοσελίδα
της Εύβοιας www.servitoros.gr για την δη-
µοσίευση τόσο του προγράµµατος όσο και
του απολογισµού των εκδηλώσεων.

Θερµά ευχαριστούν επίσης για την ση-
µαντική οικονοµική ενίσχυση των, τη ΝΟ-
ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ- Ε.Ο.Τ.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η κ. Αρετή Χρυσάγη και ο αδελφός της Βαγγέλης

Ο Βασίλης Κρινής µε τη γυναίκα του Χριστίνα

«ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009»

Από το πανηγύρι στα ∆ένδρα

Από το πανηγύρι στα ∆ένδρα

Από την εκδήλωση στις 13 Αυγούστου 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΟΤ
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Μ
ια σεµνή όσο και ουσιαστική και όµορφη λογο-
τεχνική-ποιητική βραδιά, µε αποκλειστικό «κα-
λεσµένο» τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο, έγινε στους

Ανδρονιάνους, την παραµονή του δεκαπενταύγου-
στου, οργανωµένη βεβαίως από τον Προοδευτικό Σύλ-
λογο Ανδρονιάνων – ∆ένδρων.

Γεµάτη από συγχωριανούς αλλά και κάποιους επι-
σκέπτες η λιτή αίθουσα του ∆ηµοτικού Σχολείου Αν-
δρονιάνων, όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση και απ’ όπου
πρέπει να έφυγαν µε την αίσθηση ότι κάθε άλλο παρά
έχασαν το χρόνο τους, αντίθετα µε την αίσθηση ότι τον
γέµισαν µε νοήµατα και εικόνες υψηλής αισθητικής
απόλαυσης και βαθιάς ουσίας για τα ανθρώπινα και τα
κοινωνικά.

Εξάλλου η ποίηση του µεγαλύτερου ίσως ποιητή
της νεότερης Ελλάδας και πάντως σίγουρα του πιο µε-
γάλου λαϊκού ποιητή, του ποιητή της Ρωµιοσύνης, εί-
ναι γεµάτη µε τέτοια νοήµατα και εικόνες.

Υπέροχα σπαράγµατά τους, φρόντισαν και πέτυχαν
να δώσουν οι οργανωτές-οικοδεσπότες και οι οµιλητές
της βραδιάς για το Γιάννη Ρίτσο, που έγινε και µε την ευ-
καιρία των εκατό χρόνων από τη γέννηση του.

Εδειξαν τον ανυπόκριτο σεβασµό και θαυµασµό τους
για τον Ποιητή και την ελικρινή έγνοια τους για την ποιότη-
τα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην επαρχιακή κοι-
νωνία, όχι τόσο µε την πρωτοβουλία της οργάνωσης, όσο
µε την συγκινητικά λιτή όσο και ουσιαστική «σκηνοθεσία» -
που προφανώς απαίτησε πολύ καλή προετοιµασία – αυτής
της πολιτιστικής εκδήλωσης. Που οµόρφυνε και φώτισε

περισσότερο την ήδη όµορφη και φωτισµένη βραδιά, απ’ το
αυγουστιάτικο φεγγάρι και τα λαϊκά πανηγυριώτικα δρώ-
µενα για το ∆εκαπενταύγουστο.

Καλωσορίζοντας τους συγχωριανούς και επισκέπτες, ο
πρόεδρος του Συλλόγου Σταµάτης ∆. Σπύρου, µε λίγα µε-
στά λόγια συνέδεσε την εκδήλωση µε το έργο του Συλλό-
γου τονίζοντας πως αυτή αποτελεί ουσιαστικά αφιέρωµα
στην Παγκόσµια Ειρήνη, αλλά και επιστροφή στο ιστορικό
∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού της ζεστασιάς και της τρυ-

φερότητας των άδολων µαθητικών χρόνων.
Πήραν στη συνέχεια τη σκυτάλη, ο κος Μιχάλης

Βαβούλας και η κα Άννα Παπαζαχαρίου εκπαιδευτικοί,
ενώ στην οθόνη, ψηφιακές εικόνες από τη ζωή και το
έργο του Ποιητή, «έδεναν» µε το περιεχόµενο των λό-
γων τους και µε έναν τρόπο το «οπτικοποιούσαν».

Ο κος Μιχάλης Βαβούλας µίλησε για το Γ. Ρίτσο
µέσα απ’ τα ίδια τα ποιήµατά του, αυτά τα σπουδαία
έργα της πραγµατικής λαϊκής τέχνης, του πραγµατι-
κού λαϊκού προοδευτικού πολιτισµού. Χαρακτηριστικά
αποσπάσµατα από τον Επιτάφιο, τις Γειτονιές του Κό-
σµου, το Καπνισµένο Τσουκάλι κ.α. δόνησαν το νου και
την καρδιά µε δυνατά κοινωνικά µηνύµατα, µε βαθιά
ανθρώπινα αισθήµατα. Επαιξε καταλυτικό ρόλο σ’ αυ-
τό και η εξαιρετική παρουσίαση, η εξαιρετική απαγγε-
λία, η εξαιρετική συναρµογή των ποιητικών σπαραγµά-
των...

Η κα Άννα Παπαζαχαρίου αναφέρθηκε το ίδιο εξαι-
ρετικά στη ζωή και το έργο του µεγάλου µας ποιητή
έχοντας παράλληλα την επιλογή του οπτικοακουστι-

κού υλικού που πλαισίωσε την όλη εκδήλωση.
Πολλά ακόµη θα µπορούσαν και ίσως θα έπρεπε να

γραφούν γι’ αυτή τη θαυµάσια εκδήλωση. Θα µπορούσαν
να συνοψισθούν ωστόσο στην παραίνεση και την ευχή: Να
επαναληφθεί, να γίνουν κι άλλες, πολλές άλλες τέτοιες,
τις έχει ανάγκη η µικρή επαρχία, τις έχουµε όλοι ανάγκη
και κυρίως οι νέες γενιές.

Θανάσης Κ. Βασιλείου

ΟΙ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

γνωρίσουν την Πόλη.
Μετά από ένα πολύωρο ταξίδι φτάσαµε

στον προορισµό µας. Παρά το προχωρηµέ-
νο της ώρας διαπιστώσαµε ότι αυτή η µεγά-
λη πόλη ποτέ δεν κοιµάται και δεν ησυχά-
ζει.

Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
µας και τις αρκετές ώρες ξεκούρασης ξεκι-
νήσαµε την επόµενη ηµέρα να γνωρίσουµε
τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.

Άραγε τι προλαβαίνει κανείς να γνωρί-

σει µέσα σε λίγες µέρες σ’ αυτή την ταχύ-
τερα εξελισσόµενη µητρόπολη στον κό-
σµο;

Εµάς σαν Έλληνες µας ενδιέφεραν πε-
ρισσότερο όσα είχαν σχέση µε το Βυζάντιο
και την ιστορία του. Τα θαυµαστά µνηµεία
που έχουν µείνει να θυµίζουν ότι όλα στα-

µάτησαν την αποφράδα εκείνη ηµέρα στις
29 Μαΐου του 1453 που έγινε η άλωση της
Πόλης από τους Τούρκους.

Ήταν µια περιήγηση που τα συναισθή-
µατα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Σ’ αυτό

συνέβαλε ο εξαιρετικός ξεναγός που είχα-
µε που µας εξηγούσε ακούραστος µε λε-
πτοµέρεια το κάθε τι που βλέπαµε.

Πώς να µη νιώσεις δέος επισκεπτόµε-
νος τις παλιές Βυζαντινές εκκλησίες;
Όπως την Παναγία των Βλαχερνών όπου
πριν αιώνες σε µια από τις πολλές πολιορ-
κίες που υπέστη η Πόλη οι κάτοικοι για
πρώτη φορά έψαλαν τον Ακάθιστο Ύµνο.
Στην επίσκεψη στο Πατριαρχείο αντικρύ-
ζοντας το σηµείο που απαγχονίσθηκε ο Πα-
τριάρχης Γρηγόριος ο Ε’. Την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου, την Ζωοδόχο Πηγή στο
Μπαλουκλή µε το αγίασµα στη στέρνα µε
τα ψάρια. Όσοι έχουν διαβάσει το µυθιστό-
ρηµα της Ιορδανίδου «Λωξάνδρα» θα θυ-
µούνται την αναφορά στην Παναγία Μπα-
λουκλιώτισα όπου η ηρωίδα ζητούσε τη
βοήθειά της.

Πώς να µη νιώσεις έκθαµβος περνών-
τας το κατώφλι της Αγιά Σοφιάς σ’ αυτό το
θαύµα της αρχιτεκτονικής που είναι συνδε-
δεµένο µε την περίοδο της ακµής της Βυ-
ζαντινής Αυτοκρατορίας όσο και µε την
πτώση της;

Το ίδιο εντυπωσιασµένος µένει κάποιος
από την επίσκεψη στο Υδραγωγείο του Ιου-
στινιανού, τον αρχαίο ιππόδροµο, τη Μονή
της Χώρας µε τα ωραιότερα ψηφιδωτά του
κόσµου όσα έχουν διασωθεί από την µανία
καταστροφής των κατακτητών.

Μαγευτική η κρουαζιέρα στο Βόσπορο
στο κοµµάτι αυτό της θάλασσας που χωρί-
ζει την Ευρώπη από την Ασία.

Πώς να περιγράψει κανείς τα Πριγκηπο-
νήσια. Την ήρεµη Χάλκη και την κοσµοπολί-
τικη Πρίγκηπο µε την καταπράσινη οµορφιά
και τις παλιές αριστοκρατικές επαύλεις, κυ-
ρίως Ελλήνων της Πόλης.

Στην Πόλη υπάρχουν όµως και τα αξιο-
θέατα που έχουν σχέση µε το Ισλάµ και την
Οθωµανική Αυτοκρατορία.

∆εν µπορεί κανείς να µην θαυµάσει το
Ντολµά Μπαχτσέ άλλοτε παλάτι των σουλ-
τάνων. Είναι το καλύτερο µουσείο της
Τουρκίας. Όπως άλλωστε και το Τοπ-Καπί
όπου ήταν τα πρώτα Οθωµανικά ανάκτορα.
Εκεί φυλάσσονται θησαυροί αµύθητης
αξίας. Το Μπλε Τζαµί που βρίσκεται ακρι-
βώς απέναντι από την Αγιά Σοφιά. Ας έρ-
θουµε και στην Κωνσταντινούπολη του σή-
µερα. Όπως προανέφερα είναι η ταχύτερα
εξελισσόµενη µητρόπολη στον κόσµο.

Καθηµερινώς δέχεται χιλιάδες επισκέ-
πτες από όλα τα µέρη.

Μια πόλη που µεταλλάσσεται συνεχώς
και για να γνωρίσεις την καθηµερινότητα
ίσως πρέπει να ξεφύγεις από τις τουριστι-
κές διαγεγραµµένες πορείες.

Αλλά έστω και µέσα από αυτές µπορείς

να καταλάβεις πολλά και να υποψιαστείς τι
κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα. Εξ’ άλλου
όλες οι πόλεις του κόσµου έχουν και την
σκοτεινή πλευρά τους.

Το µάτι του ευαισθητοποιηµένου ταξι-
διώτη θα διακρίνει από το φιµέ τζάµι του
λεωφορείου τις φτωχογειτονιές, τις παλιές
πολυκατοικίες, τις στριµωγµένες η µια δί-
πλα στην άλλη. Όπου εκεί σίγουρα δεν
ζούν οι έχοντες και κατέχοντες. Είναι φυ-
σικό όµως σε µια πόλη 17 εκατοµµυρίων να
υπάρχουν αυτές οι ανισότητες.

Ο τουρίστας όµως θα χαρεί την σύγ-
χρονη Πόλη για τους ωραίους δρόµους, τα
ξενοδοχεία, τα ωραία καταστήµατα στο πε-
ζόδροµο που καταλήγει στην πλατεία Τα-
ξίµ. Θα αφήσει αβίαστα τα χρήµατά του
στην πολύβουη αγορά µε τις χιλιάδες κατα-
στήµατα, στους πλανόδιους µικροπωλητές
που σε κυνηγούν σε κάθε βήµα αποκαλών-
τας σε «µπατζανάκη». Με λίγα λόγια η
αγορά της Πόλης είναι η χαρά του κατανα-
λωτή.

Μ’ αυτά τα λίγα θέλησα να περιγράψω
το ταξίδι µας και νοερά να µεταφέρω εικό-
νες σ’ αυτούς που δεν έχουν επισκεφθεί
την Πόλη.

Ευχαριστούµε όλους τους συγχωρια-
νούς και τους φίλους του Συλλόγου που
συµµετείχαν σ’ αυτή την εκδροµή.

Πιστεύω να έµειναν ευχαριστηµένοι.
Ο Σύλλογός µας και εγώ προσωπικά κά-

ναµε ότι µπορούσαµε γι’ αυτό.
Σας υποσχόµαστε ότι θα ακολουθή-

σουν κι άλλες τέτοιες εκδροµές, πάντα µε
την βοήθειά σας, την κατανόηση και την
αγάπη σας.

Καλό χειµώνα.

Χριστίνα Πουλοπούλου

Εκδροµή του Συλλόγου µας στην Κωνσταντινούπολη
Συνέχεια από τη σελ.1

Από το εσωτερικό της Αγιά Σοφιάς



6 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2009

Τι συµβαίνει µε τη νέα γρίπη; Πώς ξεκίνησε και πώς εξα-
πλώθηκε;

Η γρίπη είναι µια µεταδοτική ασθένεια στα πτηνά και τα θη-
λαστικά και προκαλείται απο ιούς (RNA της οικογένειας των
Ορθοβλεννοϊών).

Στα κύτταρα των χοίρων υπάρχουν ειδικές θέσεις (υποδο-
χείς) στο εξωτερικό τους περίβληµα (κυτταρική µεµβράνη),
στις οποίες συνδέονται στελέχη των ιών της γρίπης των αν-
θρώπων και των πτηνών. Τα στελέχη αυτά των ιών ανταλλά-
σουν µεταξύ τους γενετικό υλικό, µε αποτέλεσµα τη δηµιουρ-
γία νέων στελεχών του ιού της γρίπης µε χαρακτηριστικά και
από τους ιούς της γρίπης των πτηνών και των ανθρώπων και
των χοίρων. Ο καινούργιος αυτός ιός δεν έχει αποµονωθεί πο-
τέ ξανά κατά το παρελθόν και γι’ αυτό αναµένεται ότι θα δια-
σπαρεί ταχύτερα και θα προσβάλει περισσότερους ανθρώ-
πους .

Τον Απρίλιο 2009 εµφανίστηκαν κρούσµατα γρίπης στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ και επιδηµία στο Μεξικό από έναν νέο
τύπο ιού γρίπης που ονοµάστηκε νέος ιός A (H1N1). Ο ιός υπά-
γεται στην οµάδα εκείνων που πρώτη φορά αναφέρονται σε
επιδηµίες στους χοίρους το 1918, ενώ σε ανθρώπους αποµο-
νώθηκε το 1974. Μέχρι το 2005 παγκοσµίως καταγράφηκαν 37
περιπτώσεις σε ανθρώπους, εκ των οποίων το 44% είχε απο-
δεδειγµένη επαφή µε χοίρους. Το 1976 σε επιδηµία 13 στρα-
τιωτών στο New Jersey δεν τεκµηριώθηκε ποτέ επαφή µε χοί-
ρους. Σήµερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, παρακολουθούµε
την επιδηµία της γρίπης από το ξεκίνηµά της, την άνοιξη του
2009 στο Μεξικό, και τη µετάδοσή της στις ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες του κόσµου.

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) βρι-
σκόµαστε µπροστά σε µια µέτριας βαρύτητας πανδηµία όπου
η νόσος µεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε 2 τουλάχι-
στον χώρες µιας γεωγραφικής ζώνης του ΠΟΥ . Ο βαθµός σο-
βαρότητας της πανδηµίας προκύπτει από την ταχεία και την
χωρίς επιπλοκές ανάρρωση της πλειονότητας των ασθενών,
χωρίς την ανάγκη ιατρικής περίθαλψης ή νοσηλείας και από
την παρατήρηση ότι η βαρύτητα της νόσου δε διαφέρει από
εκείνη της κοινής γρίπης.

Η νέα γρίπη, στην οποία αναφερόµαστε παρουσιάζει και
άλλη µια ιδιοµορφία, που έχει να κάνει µε τη σοβαρότητα της
νόσησης. Φαίνεται ότι τα κρούσµατα στο Μεξικό νοσούν σο-
βαρότερα από ό,τι στις άλλες χώρες, στοιχείο το οποίο αναγ-
κάζει τους επιστήµονες να υποθέσουν ότι πιθανόν και να
έχουµε να κάνουµε, στην περίπτωση του Μεξικό, µε άλλο στέ-
λεχος του ιού. Μένει να αποδειχθεί.

Πώς και για πόσο διάστηµα µεταδίδεται ο ιός;
Τυπικά και αυτή η γρίπη µεταδίδεται όπως και η «παλαιά»,

µε µολυσµένα σταγονίδια που αποβάλλονται µε τον βήχα και
το φτέρνισµα. Ο ιός για να µολύνει τον άνθρωπο πρέπει να

µπει στον οργανισµό του από το αναπνευστικό σύστηµα, επο-
µένως ο άνθρωπος µολύνεται είτε εισπνέοντας τα µολυσµένα
µε τον ιό σταγονίδια που αποβάλλει αυτός που νοσεί (άµεση
επαφή) είτε από διάφορα αντικείµενα που έχουν µολυνθεί από
σταγονίδια που έχουν επικαθίσει σ’ αυτά. Οι ιοί της γρίπης
µπορούν να εξακολουθούν να µολύνουν για περίπου µια εβδο-
µάδα σε θερµοκρασία σώµατος (περίπου 36,5), πάνω από 20
µέρες σε µηδέν βαθµούς Κελσίου και για πολύ µεγαλύτερες
περιόδους σε χαµηλότερες θερµοκρασίες.

Από όσα είπαµε πάρα πάνω ένας που νοσεί µε γρίπη τη µε-
ταδίδει από την πρώτη ηµέρα που εµφανίζονται τα συµπτώµα-
τα και για ακόµα επτά ηµέρες, ενώ τα παιδιά και ειδικές οµά-
δες ανθρώπων, που πάσχουν από σοβαρά νοσήµατα (λευχαι-
µίες, καρκίνο, AIDS, σακχαρώδη διαβήτη κ.α.) τα οποία προκα-
λούν µείωση της φυσικής άµυνας του οργανισµού (ανοσία) και
τα οποία µπορεί να τα διαβάσετε και σαν ανοσοκατασταλτικά
νοσήµατα, µπορεί να µεταδίδουν τον ιό για πολύ µεγαλύτερο
χρονικό διάστηµα, µέχρι και 20 µέρες.

Αν αναρωτηθείτε γιατί συµβαίνει αυτό θα πρέπει να ξέρε-
τε τα εξής.

Όταν ο ιός εισβάλει σε ένα οργανισµό πολλαπλασιάζεται
πάρα πολύ γρήγορα και εάν µπορέσει ο τελευταίος µε τις δι-
κές του δυνάµεις να αντιµετωπίσει τον εισβολέα τότε δεν θα
υπάρξει νόσηση. Αν όµως είτε γιατί ο οργανισµός µολύνθηκε
από πολύ µεγάλο αριθµό ιών είτε γιατί ο ιός είναι πολύ µολυ-
σµατικός είτε γιατί η άµυνα του οργανισµού είναι ανεπαρκής
τότε το άτοµο θα νοσήσει µε κάθε φορά διαφορετική βαρύτη-
τα.

Μοναδικά όπλα του οργανισµού κατά των ιώσεων, γενικά,
είναι η πολύ καλή φυσική του κατάσταση καθώς και η καλή φυ-
σική ανοσία. Τα µικρά παιδιά δεν έχουν προλάβει να αναπτύ-
ξουν καλή ανοσία, αυτοί δε που πάσχουν από τα πολύ σοβαρά
νοσήµατα, που αναφέραµε πιο πάνω, έχουν αρνητικά επηρεα-
σµένο αµυντικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να αποβάλουν µε το
βήχα σταγονίδια µε µεγάλο αριθµό ιών άρα και πιο µολυσµατι-
κών και για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο νέος ιός της γρί-
πης δε µεταδίδεται µε την κατανάλωση καλά µαγειρεµένου
χοιρινού κρέατος ή παραγώγων του. Επίσης δεν υπάρχουν εν-
δείξεις ότι ο ιός βρίσκεται στην αλυσίδα παραγωγής χοιρινού
κρέατος.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA) επιση-
µαίνει ότι δεν υπάρχουν επιστηµονικά δεδοµένα που να συνη-
γορούν υπέρ της άποψης ότι οι ιοί της γρίπης µπορούν να µε-
ταδοθούν στον άνθρωπο από την κατανάλωση κρέατος, όπως
είναι το χοιρινό κρέας και τα παράγωγά του. Παρόλο που σε
πολλούς ανθρώπους αρέσει να καταναλώνουν ωµό κρέας, οι
οδηγίες που ισχύουν προτρέπουν σε καλό µαγείρεµα όλων
των ειδών κρεάτων, για την αποφυγή µετάδοσης στον άνθρω-
πο πολλών τροφιµογενών νοσηµάτων άσχετων µε την νέα
γρίπη.

Συµπτώµατα που προκαλούνται από ιό της νέας γρίπης
Τα συµπτώµατα της νόσου της νέας γρίπης είναι παρόµοια

µε αυτά της εποχικής γρίπης και µπορεί να περιλαµβάνουν
αιφνίδια έναρξη πυρετού - συνήθως πάνω από 38 C - και συµ-
πτώµατα από το αναπνευστικό σύστηµα (όπως βήχας, καταρ-
ροή, πονόλαιµος), πόνος στους µυς, πονοκέφαλος, ενώ µπο-
ρεί να παρουσιαστούν και άλλα συµπτώµατα, όπως ρίγος, αί-
σθηµα κόπωσης και σπανιότερα διάρροια και έµετοι.

Ο νέος ιός της γρίπης µπορεί να προσβάλει και το κατώτε-
ρο αναπνευστικό σύστηµα και να προκαλέσει πνευµονία. Σε
µεγαλύτερο κίνδυνο, λόγω των επιπλοκών που µπορεί να προ-
καλέσει ο ιός, βρίσκονται τα άτοµα µε µειωµένη άµυνα, οι ηλι-
κιωµένοι, οι έγκυες, τα βρέφη και τα άτοµα µε χρόνια νοσήµα-
τα του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήµατος καθώς
και τα παχύσαρκα άτοµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατη-
ρείται σοβαρή νόσηση σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους που
µολύνονται µε τον ιό.

Εδώ θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής:
Να έχετε κατά νου ότι η γρίπη, είτε η εποχική είτε και η

νέα, σε σχέση µε τις ιώσεις που εµφανίζονται τους χειµερι-
νούς µήνες διαφέρει στην ένταση και τη διάρκεια των συµπτω-
µάτων.

∆εν θα ήθελα, επ’ ουδενί να υποκαταστήσει η ενηµέρωση
αυτή την επαφή του οιουδήποτε µε τον γιατρό του και πολύ
περισσότερο δε να αποτελέσει οδηγία για την αντιµετώπιση
κάποιας νόσου.

Ο λόγος που λέγονται και γράφονται κάποια πράγµατα εί-
ναι για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσµος και να απευθύνεται στο
γιατρό του όταν κάτι δεν πάει καλά µε την υγεία του.

∆εν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε εφησυχασµός.
Πότε να απευθυνθούµε στο γιατρό µας;
Τα άτοµα που ήταν προηγουµένως υγιή καλό θα είναι εφό-

σον η εξέλιξη της κατάστασής τους δεν εµπνέει ανησυχία να
αφήσουν να περάσει ένα 3ήµερο και εφόσον ο πυρετός παρα-
µένει ή δεν υποχωρεί τότε ασυζητητί να επισκεφθούν το για-
τρό τους. Καλή θα ήταν και µια επαφή στην αρχή της νόσησης
προκειµένου να ενηµερωθεί ο γιατρός και να εκτιµήσει καλύ-
τερα την κατάσταση.

Τα άτοµα που πάσχουν από κάποια άλλη ασθένεια, καρδιο-
πάθεια, σάκχαρο, πνευµονοπάθεια κλπ, να επικοινωνήσουν
άµεσα µε τα πρώτα συµπτώµατα µε το γιατρό που τους παρα-
κολουθεί για το χρόνιο νόσηµά τους προκειµένου να λάβουν
οδηγίες.

Αν ο πυρετός υποχωρήσει αρχικά και στη συνέχεια παρου-
σιάσει εκ νέου επιδείνωση µαζί µε άλλα συµπτώµατα όπως βή-
χα µε πτύελα «βρώµικα» ή και αναµειγµένα µε αίµα, πόνο στο
στήθος µε ή και χωρίς δυσκολία στην αναπνοή ή και «βράσιµο»
στο στήθος τότε η ανάγκη επίσκεψης στο γιατρό καθίσταται
επιτακτική.

Τι πρέπει να κάνουµε σε περίπτωση επιδηµίας της νέας
γρίπης;

∆εν χρειάζεται σε ατοµικό επίπεδο να κάνουµε τίποτε άλ-
λο πέρα από τα αυτονόητα. Και αυτονόητα σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις είναι:

Να αποφεύγουµε κλειστούς χώρους µε πολύ κόσµο και
κακό αερισµό.

Να αερίζουµε πολύ καλά το χώρο που εργαζόµαστε και τα
δωµάτια του σπιτιού µας.

Όταν βήχουµε να µη χρησιµοποιούµε για να εµποδίσουµε
την εκτόξευση των σταγονιδίων την παλάµη µας αλλά είτε τον
αγκώνα µας ή χαρτοµάντηλο το οποίο πρέπει και να πετάµε

αµέσως µετά.
Να µην φέρνουµε σε επαφή τα χέρια µας µε τα µάτια, τη

µύτη ή στόµα χωρίς προηγουµένως να τα έχουµε πλύνει.
Εάν έχουµε υπόνοια ότι µπορεί να έχουµε νοσήσει να απο-

φεύγουµε να έρθουµε σε επαφή µε υγιείς και ακόµα περισσό-
τερο µε ευαίσθητα άτοµα (έγκυες, µικρά παιδιά, άτοµα που πά-
σχουν από σοβαρά νοσήµατα).

Καταναλώστε άφθονους χυµούς φρούτων (πορτοκάλια).
Υπάρχουν µελέτες που ισχυρίζονται ότι η πρόσληψη βιταµί-
νης C κάνει τη νόσηση από γρίπη, αλλά και τις άλλες χειµερι-
νές ιώσεις, ηπιότερη.

Και θα επιµείνω. Κρατάτε ενήµερο το γιατρό σας για την
πορεία της κατάστασής σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
µαζί του αν κάτι στην κατάστασή σας νοµίζετε ότι χειροτε-
ρεύει ή σας φοβίζει.

Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας άµεσα αν θεωρείτε ότι νο-
σήσατε από τη νέα γρίπη και εκείνος θα σας κατευθύνει.

Θεραπεία της νέας γρίπης.
Η νέα γρίπη, όπως βέβαια και η εποχιακή, αλλά και κάθε ίω-

ση ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Η παρατηρούµενη άσκοπη, άχρηστη και εν τέλει επικίνδυ-

νη κατανάλωση αντιβιοτικών το µόνο που µπορεί να έχει σαν
αποτέλεσµα είναι στην καλύτερη περίπτωση να µην επηρεά-
σει καθόλου την πορεία της νόσου ή την πιθανότητα εµφάνι-
σης επιπλοκών και στη χειρότερη να περιορίσει σηµαντικά και
ίσως επικίνδυνα τα φάρµακα που θα µπορει να δώσει ο γιατρός
σας σε περίπτωση επιπλοκών. Εκεί δηλαδή που πραγµατικά
χρειάζονται.

Και αν αναρωτηθείτε «µα καλά και πώς θα περάσει τόσος
πυρετός, πώς θα προλάβουµε τις επιπλοκές;» θα σας απαντή-
σω ότι ο οργανισµός του καθενός από µόνος του και χωρίς
βοήθεια θα ξεπεράσει τη γρίπη.

Εµείς το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να λειτουρ-
γήσουµε βοηθητικά, συµπληρωµατικά χορηγώντας:

Αντιπυρετικά του τύπου του Depon, Panadol όταν ο πυρε-
τός ξεπερνά τους 38 βαθµούς Κελσίου.

Αν ο πυρετός δεν υποχωρεί ικανοποιητικά µπορεί να χρη-
σιµοποιηθούν κρύες κοµπρέσες (στο µέτωπο, το θώρακα, τα
µπούτια του ασθενή) ή ακόµα και κρύο µπάνιο για αρκετή ώρα
µέχρι να υποχωρήσει ο πυρετός κάτω από το 38. Μη φοβάστε
το µπάνιο όταν ο πυρετός είναι υψηλός. ∆εν κινδυνεύει να
«κρυώσει» ο ασθενής σας. Ξεκινήστε σιγά σιγά από τα πόδια
προς το υπόλοιπο σώµα και κρυώνετε το νερό σιγά σιγά και
όσο το ανέχεται ο ασθενής. Πρέπει να φτάσει σε ένα τέτοιο
σηµείο που το νερό να είναι πιο κρυο από τη θερµοκρασία του
σώµατός του για να είναι αποτελεσµατικό.

Άφθονα υγρά, νερό και χυµούς, δείχνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή αν υπάρχουν έµετοι, οπότε η λήψη υγρών θα πρέπει να
γίνεται µε καθοδήγηση του γιατρού σας.

Ελαφριά πλούσια σε θερµίδες γεύµατα (κρεατόσουπες,
κοτόσουπες, ψαρόσουπες κλπ).

Άφησα το θέµα του εµβολιασµού τελευταίο για να σας πω
µερικά σηµαντικά πράγµατα.

Τα ΜΜΕ κατά την προσφιλή τους τακτική, και εν πολλοίς
ανεξήγητα, έδωσαν µια τεράστια έκταση στο θέµα του εµβολί-
ου κατά της νέας γρίπης όσο και για το εµβόλιο κατά του πνευ-
µονιόκοκκου.

Είµαστε χώρα της υπερβολής και είναι αδύνατον να γίνου-
µε χώρα της λογικής.

Το εµβόλιο για τη νέα γρίπη θα βρίσκεται στη θέση του τον
επόµενο µήνα οπότε και θα αρχίσει ο εµβολιασµός των ευπα-
θών οµάδων του πληθυσµού, τις οποίες θα διαβάσετε πιο κάτω
ποιες είναι.

∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής κανένας στοιχείο που να συνη-
γορεί ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε µαζικό γενικό εµβολια-
σµό, αν και σύµφωνα µε τις δηλώσεις του υπουργού υγείας η
χώρα µας έχει εξασφαλίσει επαρκείς δόσεις. Και όταν λέµε
στοιχείο εννοούµε τη θνησιµότητα, η οποία φαίνεται να κυµαί-
νεται σε αναµενόµενα επίπεδα.

∆ιαβάστε πάρα κάτω ποια άτοµα θα εµβολιασθούν:
• Άτοµα τα οποία διαµένουν σε ιδρύµατα, σε γηροκοµεία ή

σε άλλους χώρους όπου προσφέρεται µακροχρόνια περίθαλ-
ψη

• Παιδιά ή ενήλικες µε χρόνια καρδιακά ή πνευµονικά προ-
βλήµατα

• Παιδιά ή ανήλικοι µε διαβήτη, νεφρικές ασθένειες, αναι-
µία ή προβλήµατα του ανοσολογικού συστήµατος όπως το
AIDS

• Έγκυες γυναίκες µε υψηλού κινδύνου ασθένειες
• Παιδιά που παίρνουν µακροχρόνια θεραπεία µε ασπιρίνη
• Άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 50 ετών
• Οι επαγγελµατίες που εργάζονται στον τοµέα της υγείας
Το εµβόλιο που ήδη πήρε άδεια κυκλοφορίας από τον Ορ-

γανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει όλα τα
εχέγγυα ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας.

Ντόρος πολύς έγινε και για το εµβόλιο κατά του πνευµο-
νιόκοκκου, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και κάποια χρόνια στην
ελληνική αγορά µε συγκεκριµένες ενδείξεις, οι οποίες εξακο-
λουθούν εν ισχύει και σήµερα.

Ναι, πρέπει να εµβολιασθούν και κατά του πνευµονιοκόκ-
κου όσοι ΚΑΚΩΣ ενώ έπρεπε δεν έχουν εµβολιασθεί ακόµα.

Σ’ αυτούς προστίθενται και κάποιες άλλες οµάδες ακόµα,
λόγω της νέας γρίπης και της αυξηµένης πιθανότητας σε περί-
πτωση επιπλοκών να προσβληθούν από πνευµονία από πνευ-
µονιόκοκκο.

Αυτό είναι όλο το θέµα και βέβαια επ’ ουδενί το εµβόλιο
αυτό δεν µπορεί να υποκαταστήσει το εµβόλιο κατά της νέας
γρίπης, όπως άφησαν να εννοηθεί τα ΜΜΕ στην αρχή της εµ-
φάνισης της νέας γρίπης.

Κλείνοντας το άρθρο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο χειρό-
τερος εχθρός σε τέτοιες καταστάσεις είναι ο πανικός.

Ας κρατήσουµε την ψυχραιµία µας και ας αντιµετωπίσουµε
την όποια κατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών,
κλείνοντας τ’ αυτιά µας στις δηµοσιογραφικές υπερβολές.

Και τέλος, κρατάτε επαφή µε το γιατρό σας.
Θα σας γλυτώσει από πολλά.

Κώστας Ν. Μανάρας
Ειδικός Πνευµονολόγος
Ανδρούτσου 1 Χαλκίδα

Τηλ. 2221076766 Κιν. 6978308599

ΗΚύµη είναι κωµόπολη του νοµού Ευβοίας, αποτελών-
τας παράλληλα το λιµάνι του. Αριθµεί περίπου 3.000
κατοίκους. Χτισµένη αµφιθεατρικά µε θέα το Αιγαίο

Πέλαγος, γεωγραφικά τοποθετείται στο µέσο της ανατολικής
πλευράς του νησιού, αποτελούµενη από µικρότερα και µεγα-
λύτερα χωριά. Η ιδιαιτερότητα των χωριων αυτων δεν περιο-
ρίζεται στην πλούσια βλάστηση τους αλλά επεκτείνεται και
στις αρχιτεκτονικές κατασκευές µε έµφαση στην παράδοση
και την τοιχοδοµία, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα το Αυ-
λωνάρι που έχει κτιστεί πάνω σε λόφο µε ευδιάκριτο στολίδι
του ένα πύργο της εποχής του µεσαίωνα.

Ο Οξύλιθος µε την οµώνυµη παραλία του όπου εκβάλλει ο
ποταµός Μανικιάτης, το Χωνευτικό µε το ιαµατικό πόσιµο νε-
ρό του, το χωριό Μανίκια µε την απόκρηµνη τοποθεσία του
στη σκιά άγριων βράχων, η µονή της Μεταµορφώσεως του
Σωτήρα µε τη µοναδική θέα στο Αιγαίο και το καταπράσινο
τοπίο, οι βυζαντινές εκκλησίες του Αγ. Νικολάου, της Αγ. Άν-
νης, της Κοιµήσεως της Θεοτόκου και οι τρεις σταυρεπίστεγες
του 13ου και 14ου αιώνα, αποτελούν µερικά µόνο από τα
αξιοθέατα της περιοχής.

Η παράδοση θέλει την Κύµη να είναι µία από τις καλύτε-
ρες ναυτικές πόλεις. Ήδη από την αρχαιότητα, µας είναι γνω-
στές δύο αποικίες της Κύµης στη ∆ύση, πρόκειται για την Κύ-
µη της Αιολίδας και την Κύµη (Cuma) της Κοµπανίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πολιτιστικής ακµής που
γνώρισε η Κύµη κάποτε, είναι η µορφή της αρχαίας µάντισσας
Κυµαίας Σιβύλλας που έχει αναπαραστήσει ο Μιχαήλ Άγγελος
στις περίφηµες τοιχογραφίες του στην οροφή της εκκλησίας
“Capello Sixtina”.

Στα µέσα του 19ου αιώνα οι ναυτικές δραστηριότητες
πολλαπλασιάζονται ως αποτέλεσµα της αύξησης του διαµετα-
κοµιστικού εµπορίου µε τα λιµάνια της Γαλλίας και του Εύξει-
νου Πόντου. Στη Γαλλία και συγκεκριµένα στη Μασσαλία, οι
Κυµαίοι ναυτικοί µεταφέρουν το φηµισµένο µαύρο τους κρα-
σί µε το οποίο οι Γάλλοι χρωµάτιζαν το δικό τους. Σε αυτή άλ-
λωστε την ιστορική περίοδο αναφέρεται και το Λαογραφικό
Μουσείο της Κύµης.

Ευρέως γνωστοί επιστήµονες και καλλιτέχνες όπως ο ια-
τρός Γ. Παπανικολάου (µε το γνωστό Παπ Τεστ), ο χαρά-
κτης και µέλος της γαλλικής ακαδηµίας ∆. Γαλάνης, ο ταγµα-
τάρχης και ελευθερωτής των Ιωαννίνων κατά τον Α’ Βαλκανι-
κό Πόλεµο Ι. Βελισσαρίου, ο λογοτέχνης Β. Λούλης, ο οι-
κονοµολόγος Ν. Μουζέλης και άλλοι έχουν τις ρίζες τους
στην Κύµη.

Ενδεικτική-Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
2. Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
3. Ζάππας Α., Ευβοϊκά Γ", εταιρεία ελληνικών εκδόσεων,

1984
4. Σαµψών Α., Ευβοϊκή Κύµη, εκδόσεις Εταιρεία Ευβοϊκών

σπουδών
5. Σκούρας Θ., Ακροπόλεις, Καστρα και Πύργοι της Εύβοι-

ας, εκδόσεις ΝΑ Εύβοιας
6. Τουριστικός Οδηγός Κύµης, 1998
7. Τσαούσης Ι., Ευβοϊκή εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις Βασι-

λόπουλος Σ.
Τζαφέρα Αγγελική

Ένα άρθρο για την Κύµη...

ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ: Όσα πρέπει να ξέρετε και δεν σας αφήνουν να ακούσετε από τους ειδικούς
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Α
σφαλώς θα παραξενευτείτε πως τέτοια εποχή κατα-
πιάστηκα µ’ αυτό το Θέµα. Θα σας εξηγήσω: Πρώτον
πριν λίγο καιρό γιορτάσαµε την Κοίµηση της Πανα-

γίας, τη γιορτή της µεγάλης µας µάνας και δεύτερον πι-
στεύω ακράδαντα πως η µητέρα και η λέξη µητέρα είναι
πάντα επίκαιρες. Ποτέ δεν έχουν ηµεροµηνία για να τις θυ-
µόµαστε και ποτέ δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης.

Από τα παλιά χρόνια και µέχρι σήµερα την ύµνησαν οι
ποιητές χύνοντας άφθονο µελάνι και ζωγράφοι πάµπολοι
ασχολήθηκαν µε το θέµα «µητέρα».

Είναι πάντα παρούσα σε κάθε µας στιγµή πιστεύω πως
κι αν ακόµα έχει φύγει για το ουράνιο ταξίδι και από εκεί
µας σκέπτεται.

Η µεγαλύτερη όµως αιτία που ασχολούµαι µ’ αυτό το θέ-
µα είναι ότι µε συγκλόνισε ένα ποίηµα και ένα άρθρο που
διάβασα σ’ ένα περιοδικό αυτές τις µέρες.

Μιλούν και τα δύο για τη µάνα. Θα ήθελα να τα µοιρα-
στώ µαζί σας. ∆εν ξέρω αν το επιθυµείτε πάντως εγώ το
τολµώ. Το ποίηµα είναι του Αθάνα (Αθανασιάδη - Νόβα) και
το άρθρο ανώνυµο.

Ποίηµα «Μάνα»
∆εν είναι Μάνα ο πόνος µου, που σ’ έχω χάσει µόνο,
µια µέρα θε να σ’ έχανα, µε του Θεού την τάξη
που στέλνει άσπρο άγγελο, κοντά του να σε κράξει.
Αναδιπλώνει ο πόνος µου όταν θυµάµαι τώρα
πως όταν σ’ είχα ξέχναγα πως µια µέρα θα σε χάσω.
Κι έτσι ποτέ δεν έκανα εξαήµερο την ώρα
Και την ηµέρα εξάµηνο να σε γλυκοχορτάσω!

Το ανώνυµο άρθρο
«Η γυναίκα µου, µου πρότεινε να βγω ένα βράδυ για φα-

γητό µε µια άλλη γυναίκα.

― Γνωρίζω και εσύ γνωρίζεις καλά πως την αγαπάς, µου
είπε µια µέρα ξαφνιάζοντάς µε. Η ζωή είναι πολύ σύντοµη.
Αφιέρωσέ της λίγο χρόνο. Εγώ θα µείνω µε το µωρό.

― Μα εγώ εσένα αγαπώ, της είπα έντονα.
― Το ξέρω. Εξίσου όµως αγαπάς κι εκείνη.
Η άλλη γυναίκα την οποία ήθελε η γυναίκα µου να επι-

σκεφθώ ήταν η µητέρα µου.
Ήταν χήρα εδώ και δύο χρόνια και εγώ το µοναχοπαίδι

της.
Όµως οι απαιτήσεις της δουλειάς, της οικογένειας, των

παιδιών µε έκαναν να την επισκέπτοµαι αραιά και πού.
Εκείνο το βράδυ της τηλεφώνησα και την προσκάλεσα

για την εποµένη να βγούµε µαζί για δείπνο και µετά κινηµα-
τογράφο.

― Τι συµβαίνει; Είστε καλά; µε ρώτησε.
― Η µητέρα µου είναι από τους ανθρώπους που εκλαµ-

βάνει ένα νυχτερινό τηλεφώνηµα ή µια πρόσκληση σαν αρ-
χή κακών µαντάτων.

― Νοµίζω ότι είναι µια καλή ιδέα να περνούσαµε λίγο
χρόνο µαζί, της απάντησα. Οι δυό µας.

Τι λές;
Σκέφτηκε λιγάκι και απάντησε.
― Θα το ήθελα πολύ.
Όταν πήγαινα να την πάρω αισθανόµουν περίεργα.
Είχα έναν εκνευρισµό. Όταν έφτασα τη βρήκα αρκετά

συγκινηµένη.
Με περίµενε στην πόρτα ντυµένη και το προσωπό της

ακτινοβολούσε.
― Είπα στις φίλες µου ότι θα βγω µε το γιό µου, και όλες

συγκινήθηκαν.
Πήγαµε σ’ ένα εστιατόριο µε ζεστή ατµόσφαιρα.
Η µητέρα µου µ’ έπιασε από το µπράτσο και καµάρωνε

σαν να ήταν η µεγάλη κυρία της χώρας.
Μόλις καθήσαµε πήρα τον κατάλογο να της διαβάσω

γιατί τα µάτια της έπιαναν µόνο µεγάλες φιγούρες. Όταν
έφθασα στα µισά σήκωσα τα µάτια και την κοίταξα. Χαµογε-
λούσε.

― Εγώ ήµουν αυτή που σου διάβαζα τον κατάλογο όταν
ήσουν µικρός. Θυµάσαι;

― Ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς και να ανταποδώσω εγώ
τη χάρη της απάντησα.

Κατά τη διάρκεια του φαγητού είχαµε ευχάριστη συζή-
τηση. Αναµνήσεις από τα παλιά. Τόσο µας συνεπήρε η κου-
βέντα που ξεχάσαµε το σινεµά.

Όταν επιστρέψαµε στο σπίτι µου είπε. Θέλω να ξανα-
βγούµε, αλλά την πρόταση θα την κάνω εγώ. Μαζί και η γυ-
ναίκα σου. Την αγκάλιασα και τη φίλησα.

― Πώς πήγε το ράντεβου; Ρωτησε η γυναίκα µου.
― Πολύ καλά και σ’ ευχαριστώ που το σκέφτηκες.
Μερικές µέρες αργότερα η µητέρα µου έφυγε από ανα-

κοπή καρδιάς. Συνέβησαν όλα τόσο γρήγορα που δε µπόρε-
σα να κάνω τίποτα.

Λίγο καιρό µετά έλαβα ένα φάκελο από το εστιατόριο
που είχαµε πάει. Είχε µέσα ένα σηµείωµα. «Το δείπνο είναι
προπληρωµένο. ήµουν σίγουρη πως δε θα µπορούσα να πα-
ρευθερώ στο δεύτερο δείπνο. Θα πας µε τη γυναίκα σου. ∆ε
θα µπορέσεις ποτέ σου να αισθανθείς τι σηµαίνει για µένα
εκείνη η βραδιά. Σ’ αγαπώ»

Τότε συνειδοποίησα και κάτι άλλο. Τη σπουδαιότητα να
δίνουµε στους αγαπηµένους µας το χρόνο που τους αξίζει.

Τίποτα στη ζωή δεν είναι και δεν θα είναι σπουδαιότερο
και σηµαντικότερο από την οικογένειά µας.

Αφιέρωσε χρόνο σ’ αυτούς που αγαπάς. Αυτοί δεν µπο-
ρούν να περιµένουν. Εάν ζει η µητέρα σου… Απόλαυσε κά-
θε στιγµή. Εάν δε ζει… Να τη θυµάσαι και να προσεύχεσαι
γι’ αυτήν».

Έτσι τελειώνει το άρθρο.
Εµείς τι να πούµε; Τα είπε όλα.
Απλώς να τα σκεφθούµε και να εφαρµόσουµε αυτά που

πρέπει.

Μητέρα
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - ∆ηµητρίου

Στα παιδικά προσχολικά µου χρόνια, η µεγαλύτερή
µου αδελφή που ήταν πολύ καλή, άριστη µαθή-
τρια, µ΄ έπαιρνε µαζί της στο σχολείο. Εκείνη πή-

γαινε στη ∆ευτέρα τάξη. Η δασκάλα µας παρότι δεν εί-
χα την ηλικία να γραφτώ στο σχολείο, µε εδέχετο να
παρακολουθώ τα µαθήµατα. Η µητέρα µου µε έντυνε
µε ρούχα πεντακάθαρα και η αδελφή µου µε κρατούσε
από το χέρι και πηγαίναµε στο σχολείο. Η δασκάλα µε
έβαλε να κάθοµαι στο πρώτο θρανίο δεξιά στην αίθου-
σα και παρακολουθούσα το µάθηµα. Ήταν τόσο όµορ-
φα. Με κατέτρωγε η σκέψη πότε θα µεγαλώσω να γρα-
φτώ ως µαθητής στο σχολείο. Το επόµενο σχολικό έτος
γράφτηκα κανονικά στην Α τάξη. ∆ασκάλα µας ήταν
όπως και το προηγούµενο σχολικό έτος η κα Αρχοντού-
λα το όνοµά της. ∆εσποινίδα ήταν αλλά τη φωνάζαµε
κυρία Αρχοντούλα, από σεβασµό µάλλον παρά από συ-
νήθεια. Αρχόντισα στο σχολείο, στο µάθηµα αλλά και
στην κοινωνία στο χωριό. Με το δεσποινίς στα παιδικά
µας µάτια στη συνείδηση µας, φαινόταν το χαριτωµένο
της άνοιξης, της νιότης. Με το κυρία νοµίζαµε ότι απο-
δίδαµε το σοβαρό, το σεβαστό. Η κυρία Αρχοντούλα εί-
χε τη χάρη της άνοιξης αλλά και το σοβαρό της κυρίας.
Το δεσποινίς µας φαινόταν λίγο φθηνό, ενώ το κυρία,
το σοβαρό, το ακριβό, το πανάκριβο.

∆ίδασκε το µάθηµα στην τάξη τόσο ωραία! Σε µά-
γευε. Παρακολουθούσα και προσπαθούσα να µη µου
διαφύγει ούτε µία λέξη από αυτά που µας έλεγε. Σε
έκανε να αγαπήσεις το σχολείο. Με το γλυκύτατό της
τρόπο, αλλά συγχρόνως και αυστηρό µε την ευγένειά
της αλλά και µε πειθώ, σε έκανε να καταλάβεις ότι αυτά
που έλεγε ήταν η µόνη αλήθεια. Παρακολουθούσες το
µάθηµα χωρίς να έχεις την παραµικρή αµφιβολία ή
απορία. Την είχα τοποθετήσει στην παιδική µου φαντα-
σία ψηλά όπως τα εικονίσµατα πλάι στην Παναγία.
Όταν τελείωσε το σχολικό έτος προβιβάστηκα στη Β’
τάξη. Φαίνεται ότι ήµουν καλός µαθητής διότι το πρώ-

το όνοµα που εκφώνησε ότι προβιβάστηκε ήταν το δι-
κό µου, παρότι το επίθετό µου άρχιζε από σίγµα και εί-
ναι πέραν από το µέσο του αλφαβήτου. Με προβίβασε
µε άριστα δέκα και µε τόνο. Ο θεός έστειλε έναν άγγελο
και κατέβηκε στο χωριό µας, στους Ανδρονιάνους, να
διδάξει στο σχολείο στα παιδιά την αγάπη, να γίνουν
κοινωνικά και να µπορούν να βαδίσουν το σωστό δρό-
µο στη ζωή. ∆ίδαξε στο σχολείο µας, αφότου διορίστη-
κε ως δασκάλα έως ότου πήρε σύνταξη. Τριάντα πέντε
χρόνια. Πολλά από τα παιδιά αυτά που δίδαξε και που
είχαν το χάρισµα της ευµάθειας της αγxίνειας από την
φύση, αλλά και από την οικογένειά τους, από τους γο-
νείς τους, σωστή κατεύθυνση και αρχές, αλλά και βοή-
θεια, βρήκαν το σωστό δρόµο, ξεχώρισαν και άλλοι έγι-
ναν καθηγητές, άλλοι δάσκαλοι, άλλοι ακολούθησαν
άλλες σπουδές, έγιναν όµως επιστήµονες στην εργασία
τους και σπουδάζοντας καλλιέργησαν τα θεία αυτά δώ-
ρα της φύσης. Θα έπρεπε κάποιος από τα παιδιά αυτά
να γράψει λίγα λόγια για τον άγγελο αυτό που έστειλε ο
θεός στο χωριό µας µε τη µορφή της κας Αρχοντούλας
και όχι µόνο, αλλά ένα ευχαριστήριο ύµνο να πλέξει ένα
εγκώµιο. ∆εν νοµίζω ότι την εξετίµησαν, την τίµησαν
στο χωριό µας όσο έπρεπε. Άγαλµα έπρεπε να έχει στη-
θεί προς τιµήν της. Όµως έτσι γίνεται συνήθως. Ελάχι-
στοι τιµώνται στη ζωή ή και µετά τη ζωή τους όπως
τους αξίζει. Ως άνθρωποι είµαστε επιλήσµονες, αγνώ-
µονες, δεν αγαπάµε ούτε καν εκτιµάµε τους ευεργέτες
µας, αυτούς που µας δίδαξαν και µας έδειξαν το σωστό
δρόµο, κάθε αλήθεια. Αν κάποια στιγµή µας παρατήρη-
σαν για κάτι που δεν κάναµε σωστά, πρόφθασαν να
µην κάνουµε εµείς το λάθος, θυµόµαστε την παρατή-
ρηση και όχι το σωστό που µας έδειξαν, το καλό που
προέκυψε από την παρατήρηση. Μας προσέφεραν τό-
σα πολλά και όµως εµείς τους αγνοούµε επίτηδες. Αγα-
πάµε και θέλουµε να προβάλουµε τον εαυτό µας και ας
µην αξίζει. Αυτά που ξέρουµε, που γνωρίζουµε, µας τα
δίδαξαν, δεν τα µάθαµε δια της επιφοιτήσεως του αγί-
ου πνεύµατος. Για κάθε τι που γνωρίζουµε, αν ανατρέ-
ξουµε πίσω στο χρόνο θα θυµηθούµε τον δάσκαλο, τον
διδάξαντά µας. Αυτόν που µας τα πρωτοδίδαξε και να
τα οµολογούµε. Ο κάθε ένας βέβαια έχει τη φροντίδα
της εργασίας του, τη σκέψη του επαγγέλµατός του.
Όµως έπρεπε κάποιος να γράψει λίγα λόγια για την κα
Αρχοντούλα. Ό,τι έλεγε ήταν σοφία, ό,τι έκανε ήταν
παράδειγµα προς µίµηση. Πιστεύω πως όταν έφυγε
από τη ζωή, από τον κόσµο αυτόν και έφτασε στους
ουρανούς, οι άγγελοι θα παραµέρισαν ευγενικά, µε
υπόκλιση θα της άνοιξαν δρόµο να περάσει προς την
αιώνια Γαλήνη.

Γεώργιος Σ. Σπύρου

Η δασκάλα µας η κα Αρχοντούλα

Τ
α καλοκαίρια του Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή των
Ανδρονιάνων - ∆ένδρων έχουν άρρηκτα συνδεθεί µε τη
νηστίσιµη, αλλά νόστιµη και µυρωδική φανουρόπιττα της

γιορτής του Αγίου Φανουρίου, που µαζεύει στις 27 του Αυγού-
στου ντόπιους και επισκέπτες της περιοχής στην εκκλησία του
Αγίου Ιωάννου στα ∆ένδρα.

Ο φανερωτής των απωλεσθέντων αντικειµένων, Άγιος Φα-
νούριος συγκαταλέγεται αναµφισβήτητα στους ιδιαίτερα αγα-
πητούς αγίους των πιστών, ενώ η φήµη του είναι ισάξια της πα-
σίγνωστης πίτας, που φτιάχνεται προς τιµήν του, έτσι ώστε ο
Άγιος να µας “φανερώσει” κάτι που ψάχνουµε ή έχουµε χάσει.
Το αξιοσηµείωτο όµως είναι πως πέρα από την ηµέρα εορτής
του, είθισται να φτιάχνουµε φανουρόπιτα οποιαδήποτε στιγµή
νιώθουµε την ανάγκη να ζητήσουµε βοήθεια.

Σχετικά µε τον αριθµό των υλικών της πίτας του αγίου οι
απόψεις διίστανται. Λέγεται πως η παρασκευή της Φανουρό-
πιττας γίνεται µε 7 ή 9 ή 11 ή ακόµα και 12 υλικά, αριθµοί συ-
σχετισµένοι µε τις µαντικές και µαγικές πρακτικές.

Η φανουρόπιτα, αφού διαβαστεί στην εκκλησία, κόβεται
σαν πίτα σε κοµµάτια, µοιράζεται στην εκκλησία και ζητείται
από αυτούς που τους δόθηκε να µνηµονεύσουν την ψυχή της
µάνας του Αγίου Φανουρίου.

Σύµφωνα µε τα έθιµα της λαϊκής λατρείας, σε πολλά µέρη
της Ελλάδας, οι ανύπαντρες κοπέλες φτιάχνουν την πίτα για
να τους φανερώσει ο Άγιος τον υποψήφιο γαµπρό. Άλλες πάλι
βάζουν ένα κοµµάτι της κάτω από το προσκέφαλο για να τους
φανερωθεί ο µέλλων σύζυγός τους.

Η ίδια η ύπαρξη του αγίου παρέµενε άγνωστη για πολλούς
αιώνες και το 1500 µ.Χ. βρέθηκε η Ιερή εικόνα του στη Ρόδο,
που έφερε το όνοµά του, όταν έσκαβαν σε ερείπια παλαιού να-
ού έξω από τα τείχη της πόλης. Η αµφίεσή του παρέπεµπε σε
στρατιωτικό Άγιο. Σε ειδικά εικονίδια πάνω στην ίδια εικόνα
υπήρχαν σκηνές από το µαρτύριο του Αγίου. Από τη Ρόδο η λα-
τρεία του εξαπλώθηκε στα κοντινά νησιά και κυρίως στην Κρή-
τη. Σήµερα, πολλά σπουδαία µοναστήρια και δεκάδες ναοί είναι
αφιερωµένα στον Άγιο Φανούριο.

Για τον Άγιο Φανούριο δεν γνωρίζουµε τόσο πολλά πράγ-
µατα όσο για το όνοµά του, όµως είναι αναµφισβήτητο το γεγο-
νός ότι η ύπαρξή του αποκαλύφθηκε µε µεγάλη θαυµατουργική
δύναµη. Έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως ο θεός των χαµένων
αντικειµένων και έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιονδήπο-
τε άλλο µε εθιµικούς άρτους και γλυκίσµατα, µε την γνωστή σε
όλους φανουρόπιτα, το ευλογηµένο γλυκό του καλοκαιριού.

Κατερίνα Σακκή

Φανουρόπιτα…
η γλυκιά πίτα των προσδοκιών!

“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ

8 ΚΑΙ 26/8/09”
Ο οικονοµικός απολογισµός των δύο χορών ανα-

κοινώθηκε στο χωριό άµεσα. Εµφανίζει έσοδα

38.729,23 και έξοδα 23.188,28. Τα καθαρά απο-

τελέσµατα ήταν 15.540,95 που µοιράσθηκαν σε

ίσα µέρη στους δύο Συλλόγους µας κατά τη συµ-

φωνία των.
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Γιώργος Τσοµάκας του Νίκου και της Ανα-
στασίας (δισέγγονος του δάσκαλου Κωτσή)

Χρήστος - Παναγιώτης Ταµβάκος
µαζί µε τον παππού του

Ευφηµία - Ευθυµία Αϊδίνη του ∆ηµητρίου
και της Αθηνάς (εγγονή του Κωστέλου

και της Έφης)

Το νεογέννητο κοριτσάκι του Ιωακείµ
Χρυσάγη και της Γεωργία Εξάρχου

(Εγγονή του Φράγκου)

Η ευλογηµένη ελιά κοιτά κατάφατσα τον ήλιο µας , παίρνει δύναµη από αυτόν αλλά
και του δίνει. Ευτυχία είναι να ζείς έτσι απλά την απλοχεριά της φύσης.

Καλό Φθινόπωρο σε όλους.

Ζαχαρούλα Μπελιά
του Παντελή και της Μαρίας

Γεννήσεις - Βαπτίσεις
Ο παππούς Χαράλαµπος Ταµβάκος συγχαίρει τον εγγονό του

Ιωάννη Γ. Ταµβάκο για την απόκτηση του πτυχίου του Πολιτικού Μη-
χανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του εύχεται καλή
σταδιοδροµία.

Αποφοίτηση

• Φανή Γεωργ. Μαξιλάρη εισήχθη πρώτη στην ΑΣΟΕ Αθηνών

(εγγονή του Μίµη Μαξιλάρη).

• Παρασκευή Ιωαν. Θεοφίλου εισήχθη στην Ιατρική Σχολή

Αθηνών. (δισέγγονη του δάσκαλου Νίκου Κωτσή) (Φωτογρα-

φία).

Εισαγωγές στα Α.Ε.Ι.

Σ
το προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας αναφερθήκα-
µε στα τότε επίκαιρα έργα του Συλλόγου µας. Είναι απα-
ραίτητο να συνεχίσοµε την ενηµέρωση πιστεύοντας πως

η στήλη αυτή θα γίνει µόνιµη όντας αναγκαία από τη ζωντανή
πραγµατικότητα του έργου του Συλλόγου µας.

1- Η βρύση στη θέση Σίφος. Το έργο βρίσκεται στο τελικό
του στάδιο κατά το οποίο περιµένοµε την εκπλήρωση της ρη-

τής υπόσχεσης του ∆ηµάρχου µας κ. ∆ηµ. Θωµά για τη δωρεάν
διάθεση 22-25 κυβικών έτοιµου µπετόν που απαιτούνται. Κα-
λούµε τα µέλη και τους φίλους να επισκεφθούν το χώρο για να
διαπιστώσουν το µέγεθος αλλά και το χαρακτήρα του έργου
µας.

2- Η βρύση στην κάτω γειτονιά των ∆ένδρων. Συνέβησαν

µέσα στο καλοκαίρι σηµαντικά γεγονότα που µας ανάγκασαν
να διακόψοµε την εκτέλεση του έργου αυτού που οι κάτοικοι
και επισκέπτες του οικισµού δίκαια µας ζητούσαν και µας ζη-
τούν την πραγµατοποίηση του. Ο Σύλλογος µας έχει κάνει την
απαραίτητη ενηµέρωση στο χωριό αλλά και µέσα από το Site
µας. Σε κάθε περίπτωση αποποιούµεθα τον όποιας µορφής δό-
λο εκ µέρους του οποιουδήποτε. Στη συνέχεια καταχωρούµε
µόνο την από 8.7.09 απάντηση µας προς το ∆ηµοτικό Συµβού-
λιο του ∆ήµου µας, έχοντας στη διάθεση του καθενός τα υπό-
λοιπα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΚΥΜΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Υπ’ όψιν κ. ∆ηµήτρη Θωµά
∆ηµάρχου Κύµης
Αγαπητοί κύριοι-ες ,
Θέµα:Απόφαση ∆.Σ.135/7.7.2009 επί της αναφοράς των

Βαρβάρας Βολιώτη & Παρασκευής Μοτσενίγου περί κοινόχρη-
στου χώρου στον οικισµό Κάτω ∆ένδρων Τ.∆. Ανδρονιάνων.

Ευχαριστούµε για την άµεση ενηµέρωση µας για το παρα-
πάνω θέµα και για την εντυπωσιακά γρήγορη ενασχόληση σας
µε αυτό. Επί του προκειµένου θα επανέλθοµε όπως απαιτείται.
Τονίζοµε µόνο ότι ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων κα-
λή τη πίστει ενεργώντας σχεδίασε το συγκεκριµένο έργο ανά-
πλασης της παλιάς βρύσης και όχι του χώρου της βρύσης στον
οικισµό Κάτω ∆ένδρων . Είναι προφανές ότι ο Προοδευτικός
Σύλλογος Ανδρονιάνων ούτε τη δύναµη έχει ,ούτε την αρµο-
διότητα αλλά ούτε και την πρόθεση να χρήζει ιδιοκτήτες και
ιδιοκτησίες και ακόµη να ανατρέπει ή αντιστρατεύεται αποφά-
σεις θεσµικών οργάνων όπως η ∆ηµοτική ή η, πάλαι ποτέ, Κοι-
νοτική αρχή που της είναι σεβαστές. Απορούµε πώς κάτι τέ-
τοιο συµπέραναν κάποιοι.

Παρακαλούµε τέλος να µας κοινοποιήσετε αν είναι δυνα-
τόν την απόφαση σας αυτή και ηλεκτρονικά για να την αναρτή-
σοµε άµεσα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου µας.

Σχετικό mail: spirstam@hol.gr
Με τιµή

Για τον Προοδευτικό
Σύλλογο Ανδρονιάνων
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Σταµάτης ∆. Σπύρου

3-Τα έργα στην Αγία Παρασκευή που ολοκληρώθηκαν
πριν τον εορτασµό της.

Η σηµαντική δαπάνη για την κεραµοσκεπή καλύφθηκε,
από µέλη του Συλλόγου µας και φίλους που επιθυµούν την
ανωνυµία τους, µε τη βοήθεια του ∆.Σ. του Συλλόγου και ιδιαί-
τερα του µέλους του κ. Στέφανου Τζαβέλλα και των µελών
µας ∆ηµήτρη Γ. Μπαµπαράκου και Γεωργίου Κ. Σαπουντζή. Η
δαπάνη για τα υπόλοιπα καλύφθηκε από τις δικές σας συνδρο-

µές προς το Σύλλογο µας και µε τον ίδιο τρόπο θα καλυφθεί και
η προσεχής σχεδιασµένη σηµαντική δαπάνη για την επισκευή
των παραθύρων. Χρειάζεται να αναφέροµε πως οι εργασίες
ελαιοχρωµατισµού έγιναν αφιλοκερδώς από τον κ. Θωµά

Ζορµπά γαµπρό του συγχωριανού µας κ. Νίκου Σταµατίου
(Σκαπετούρη). Επίσης αφιλοκερδής ήταν η εργασία του κ.
Γιάννη Θεοφίλου (Σαραµαλέκη) για την επισκευή του δικτύου
ύδρευσης. Σηµαντική βοήθεια προσέφερε ο Ευαγ. Καλαµπαλί-
κης και η γυναίκα του Κούλα που κάθε χρόνο φροντίζει για το
καθαρισµό της Αγ. Παρασκευής και τον εξωραϊσµό του εξωτε-
ρικού χώρου. Το ∆.Σ. ευχαριστεί όλους για τη συνεισφορά και
το παράδειγµα που δίνουν.

4- Στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας µας πιστεύοµε πως
θα είµαστε σε θέση να αναφέροµε πιο συγκεκριµένες λεπτο-
µέρειες για τις δύο σηµαντικές προσπάθειες µελών του Συλλό-
γου µας που αναφέρονται στην ιστορία και τον πολιτισµό του
χωριού µας και των ανθρώπων του.

Η προσπάθεια του Συλλόγου µας δεν είναι απλά να εκτε-
λούνται κάποια έργα µε τις κάθε µορφής συνδροµές και ενι-
σχύσεις σας και τη συµµετοχή σας στις εκδηλώσεις µας (πα-
νηγύρια, λαχειοφόροι, εκδροµές κλπ) . Προσπαθούµε το κάθε
ευρώ που µας εµπιστεύεστε να πιάνει το µεγαλύτερο δυνατό
τόπο στις ανάγκες µας, στις ανάγκες του χωριού µας, στις καρ-
διές µας ενώ όλα σχεδόν γύρω µας συνεχώς και πολύ γρήγο-
ρα αλλάζουν και µας επηρεάζουν. Με συλλογικότητα, πρό-
γραµµα, µεράκι και διαφάνεια προσπαθούµε κοιτώντας µπρο-
στά µε αισιοδοξία και εµπιστοσύνη στη δύναµη που η συµπα-
ράσταση και η βοήθεια σας µας εξασφαλίζει.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ – ∆ΕΝ∆ΡΩΝ

ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Συλλόγου µας , εύχεται σε όλους τους µαθητές

και τις µαθήτριες καλή σχολική χρονιά ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Θα είναι καλή η

χρονιά αν βάλετε και σεις παιδιά τα δυνατά σας.


