
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  
ΓΙΑ  ΤΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  ΜΑΣ

Το  έργο αυτό με  φορέα τον ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) στο
οποίο έχομε από καιρό αναφερθεί , δημοπρατείται τις αμέσως επόμενες μέρες.
Μαζί με αυτό δημοπρατείται και το έργο επίσης του ΕΟΤ, για τη δημιουργία πο-
δηλατοδρομίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τις 717.000 ευρώ με το
ΦΠΑ. Τα μονοπάτια έχουν όλα αφετηρία το Μύλο (Σαντά) με διαδρομές προς
Μαλετιάνους, προς γέφυρα Ανδρονιάνων παράλληλα με το ποτάμι, προς Αν-
δρονιάνους (από την περιοχή Μήτρικα) και προς Μεταλλεία στο Σκόλο περ-
νώντας από τα Δένδρα, τον προφήτη Ηλία και τα Τρογυρίσματα. Ο
ποδηλατόδρομος ακολουθεί τη διαδρομή ανατολικά της Κύμης- Ενορία- Καλη-
μεριάνοι- Βόρεια του Μεντουλίου και καταλήγει στο Μύλο (Σαντά). Η είδηση
είναι απόλυτα βεβαιωμένη. Η εκτέλεση αυτού του έργου σημαίνει  κατ’ αρχάς
πολλά για το χωριό μας που βρίσκεται στο κέντρο του ,αλλά και για όλη την ευ-
ρύτερη περιοχή της Κύμης . Πολλά για  τις δυνατότητες τουριστικής κύρια ανά-
πτυξης. Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό εφόδιο αλλά και μια εξ’ ίσου
σημαντική υποχρέωση φορέων και κατοίκων.  

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ο
λοκληρώθηκαν με θετικά αποτελέ-

σματα  οι  καλοκαιρινές εκδηλώσεις

του Συλλόγου μας  στο χωριό  μας  που

και φέτος  φιλοξένησε  πολύ  κόσμο με το κα-

λοκαίρι ήπιο και την συκοπαραγωγή  σημαν-

τικά μειωμένη και καθυστερημένη. Οι εκδη-

λώσεις που οργανώθηκαν με τη συμμετοχή της

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας ήταν.

1-Χορός στο χωριό την Παρασκευή

12/8/2011 στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων

με ελεύθερη είσοδο και  παρέα μας το Αιγαι-

οπελαγίτικο 5 μελές συγκρότημα «9 ΜΠΟ-

ΦΟΡ» του Ανδριώτη Δημήτρη Κυρτάτα και της

Σαντορινιάς Μαρίας Σιγάλα με τη σύντομη

αλλά αξιόλογη συμμετοχή της συμπατριώτι-

σας μας Ελένης Ε. Καλαμπαλίκη που τρα-

γούδησε για το χωριό μας. Ακούσαμε πολλές

και μόνο θετικές κριτικές τόσο για το συγ-

κρότημα όσο και για την όλη προσπάθεια  μας

με βασικό σημείο το προσιτό κόστος.

2-Έκθεση εικαστικών  9-16/8 στο «Αρχον-

τικό της Ειρήνης».  Περιλάμβανε έκθεση φω-

τογραφίας 5 ντόπιων εκθετών με ελεύθερο

θέμα και κατασκευών αποκλειστικά με το

χέρι  από μέταλλο και εν μέρει από ξύλο του

μπαρμπα Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα). 

3-Θεατρική παράσταση Κυριακή 7/8/2011

από τη θεατρική ομάδα «Μπουλούκι» και

ελεύθερη είσοδο.

4-Βραδυά Αφιέρωμα στο Γιάννη Σκαρίμπα

Τετάρτη 12/8/2011 στο Δημοτικό Σχολείο Αν-

δρονιάνων. Θαυμάσια εισήγηση του φιλόλογου

κου Μιχάλη Βαβούλα με θέμα «Η επικαιρότη-

τα του Γιάννη Σκαρίμπα» που περιλάμβανε και

προβολή οπτικοακουστικού σχετικού υλικού. 

5- Παράσταση θεάτρου Σκιών (θέατρο

σκιών Αθανασίου) την Κυριακή 14/8/2011 με

ελεύθερη είσοδο στο γήπεδο του Δημοτικού

Σχολείου Ανδρονιάνων .

6- Παρεμβάσεις graffiti νέων παιδιών από

το χωριό και τα γύρω χωριά σε τοίχους μπετ-

τόν στην είσοδο του χωριού και μετά από

άδεια των ιδιοκτητών.

7-Εκδήλωση για τα σπήλαια στο βουνό μας

την Κυριακή 21/8/2011 στο καφενείο της

Έφης .Για την  εκδήλωση αναφερόμαστε σε ιδι-

αίτερο σημείο στην εφημερίδα μας. 

8-Χορός στο σχολείο στα  Δένδρα την Πα-

ρασκευή 26/8/2011 παραμονή Αγίου Φανουρίου

με Ελεύθερη είσοδο. Μαζί μας ήταν το 6 με-

λές Ευβοιώτικο συγκρότημα του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΡΓΑ. Σύντομη αλλά ιδιαίτερη ήταν η πα-

ρουσία της γνωστής τραγουδίστριας Ματού-

λας Ντοβίνου από το γειτονικό μας χωριό Μα-

λετιάνοι την οποία ευχαριστούμε. Αντιμετω-

πίσαμε με επιτυχία δυσκολίες που πέρυσι μας
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
ΠΟΥ  ΠΕΡΑΣΕ

ΙΛΙΟΝ

77

ΚΩΔΙΚΟΣ: 4045 

Συνέχεια στη σελ. 4 

“Ανεπηρέαστη  η  ολιγαρκής  μάνα  φύση,  έχει  έτοιμοπόλεμη την  πρόταση  της 

και  το  μήνυμα  της.  Ευχή  να  έχομε  όλοι μας ένα  καλό  φθινόπωρο.  

Το  Δ.Σ.  του  Προοδευτικού  Συλλόγου  Ανδρονιάνων - Δένδρων” 

ΚΟΙΝΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΩΝ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ  

ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  (12  ΚΑΙ  26/8/2011)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ                                           ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Έσοδα  12/8/2011.........13.492,00€       Ορχήστρες ............................................4.850,00€
Έσοδα  26/8/2011...........7.095,00€       Ενοίκιο τραπεζοκαθισμ. ............................700,00€

Κρέατα-κοτόπουλα ................................2.194,00€ 
Μπύρες-κρασιά –ποτά ............................3.354,00€
Λοιπές προμήθειες ....................................956,00€
Χαρτικά ......................................................617,00€
Ψηστικά ....................................................590,00€
Εκτυπώσεις................................................355,00€
Μεροκάματα ..............................................479,00€
Διαφήμιση..................................................330,00€
Δώρα  λαχειοφόρου ..................................820,00€

ΣΥΝΟΛΑ......................20.587,00€        ΣΥΝΟΛΑ ..............................................15.245,00€

Καθαρό  υπόλοιπο  στο  ταμείο  5.342,00 ευρώ
Υπάρχει υπόλοιπο  ποτών  προς διάθεση αξίας περίπου 1.000,00 ευρώ. 

Έγινε αγιασμός στο νηπιαγωγείο του χωριού μας. Με καθηστέρηση λίγων ημερών. 
Εφέτος στο νηπιαγωγείο μας έχει 12 μαθητές. Στον αγιασμό παρέστησαν ο Πρόεδρος

του Τ.Σ. Γεώργιος Κων. Κωτσής ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής 
Ευάγγελος Βαρλάμος και η νηπιαγωγός Μαρινοπούλου Κατερίνα. 

Μετά τον αγιασμό οι μητέρες των παιδιών πρόσφεραν γλυκά και αναψυκτικά 

ΚΑΛΕΣΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις αρχές του ακόμα πιο δύσκολου 2012 και στα τέλη του Γενάρη, θα

πραγματοποιηθεί η καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας
που θα είναι και εκλογοαπολογιστική. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήσαμε το
θέμα όπου εκφράστηκε ομόφωνα η θέση για συντονισμένες προσπάθειες με στό-
χο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες. Δυνατότητα και
δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από το χωριό ή και φίλος –η,
τόσο για να ψηφίσει όσο και για να ψηφιστεί. Η διαδικασία είναι απλούστατη και
πολύ σύντομη με την οικονομική τακτοποίηση των 20 ευρώ ετήσια  συνδρομή.
Στα πλαίσια του καταστατικού και του νόμου θα εξετάσομε τη δυνατότητα η ψη-
φοφορία να διεξαχθεί σε πάνω από ένα σημεία και όποια άλλα μέτρα – προτά-
σεις  θα κρίνομε πως βοηθούν στον παραπάνω βασικό μας στόχο. Η σχετική ενη-
μέρωση σας θα γίνεται έγκαιρα ενώ βέβαια μπορείτε  να την ζητάτε από τα μέλη
του Δ.Σ.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι. Η κοινή προσπάθεια είναι η αρχή και το τέ-
λος της συνεπούς παρουσίας ενός κοινωνικού φορέα όπως ο Σύλλογος μας. Προ-
σπάθεια που σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που ζούμε, μπορεί να σταθεί φι-
λικά δίπλα μας. Παρουσία που μπορεί να γείρομε, να ακουμπήσομε πάνω της  όλοι
μας. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 



• Έφυγε και η μικρή Γερακίνα της Αν-

τίστασης Ζαχαρούλα Λυγίζου στις 23

Μαΐου 2011 σε ηλικία 87 ετών. 

• Απεβίωσε ο Ιωάννης Αθ. Κωτσής, οδοντίατρος στις

30/9/2011, ετών 81. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα. 

• Στις 31/8/2011 απεβίωσε η Καλ-

λιόπη Ιωαν. Χρηστίδη σε ηλικία 82 ετών.

Η κηδεία της έγινε στο νεκροραφείο Αγ.

Θεοδώρων στο Ίλιον. 

2 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος  2011 

Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση του Προοδευτικού 

Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας

Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003 

Ιδιοκτήτης:  Προοδευτικός Σύλλογος 

Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 

Εκδότης-Διευθυντής: Σταμάτης Δ. Σπύρου, Πρόεδρος

Τηλ: 22210 75197• Κιν: 6932661355 

Συντακτική Επιτροπή 

Υπεύθυνοι ύλης: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, 

Χριστίνα Π. Πουλοπούλου

Γιώργος Θ. Δήμος, Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης

Ηλεκτρονική σχεδίαση - Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: 

Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 

Θεοδοσίου 23 Ίλιον 

Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696 

e-mail: karpouzi@otenet.gr

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Το καλοκαίρι τέλειωσε 

πάνε τα παχνίδια 

στη πόλη στον λαβύρινθο 

θ’ αρχίσουνε τα ίδια. 

Πολλοί δεν πήγαν τουρισμό 

καθίσανε στ’ αυγά τους 

γιατί δεν τους επέτρεψαν 

τα οικονομικά τους. 

Πολλά χωριά γεμίσανε 

κουμπάρους και ξαδέρφια 

κι’ άλλοι που ήταν τυχερή 

σε φίλους και αδέρφια. 

Το καλοκαίρι τούτο δω 

να μην ξαναγυρίσει 

γιατί ο κόσμος ένιωσε 

την πιο μεγάλη κρίση. 

Ο Σύλλογος έκανε δυό χορούς 

όχι να κονομίσει

τις δύσκολες ώρες που περνούν 

ο κόσμος να γλεντίσει. 

Ήταν τραγούδια όμορφα 

με κέφι και μεράκι 

και τα χωριά μας γλέντισαν 

και διώξαν το φαρμάκι. 

Γιατί εδώ που φτάσαμε 

σκέτη απελισία 

δεν φαίνετε από πουθενά 

μέρα καλή καμία. 

Η αλήθεια είναι αυτή 

η οικονομία χάλια 

και όλους μας τρελάνανε 

και αυτοί από τα κανάλια. 

Κάθε λεπτό κάθε στιγμή 

καινούργια ανακοινώνουν 

αυτή να πούνε ένα καλό 

τον κόσμο ξαγριώνουν. 

Τέλος για τους πολιτικούς 

δεν έχουν την αξία 

και από τον κόσμο 

χάσανε την αξιοπιστία 

Κάθοντε και τσακώνοντε 

όλες οι παρατάξεις 

και η τρόϊκα τα τρωχτικά

μας κόβουν τις συντάξεις. 

Θα φιάξουνε τα πράγματα, 

όλοι το συζητούμε 

και στην αβεβαιότητα 

σ’ αυτον το τόπο ζούμε. 

Γιάννης Καλαμπαλίκης 

Σόλιγγας 

Επίκαιρα Αναμνήσεις 

Απεβίωσαν 

"Τις φωτογραφίες μας τις εμπιστεύθηκε ο Παύλος Κ. Λύκος και τον ευχαριστούμε θερμά. 

Η μη αναφορά των ονομάτων των εικονιζόμενων δημιουργεί μιά μορφή ευχάριστου και ταξειδιάρικου κουίζ 

ΟΙ  ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΣ  ΔΕΝ  ΜΑΣ  ΞΕΧΝΟΥΝ 
Έτσι  κάνανε  και  πάλι  την  εμφάνιση  τους  αυτή τη φορά  μέσα  από  τις  στήλες  της Ευβοϊκής Γνώμης , εφημε-

ρίδας που εκδίδεται στη Χαλκίδα. Με ομόφωνη γνώμη όλων  των μελών του Δ.Σ. αλλά και κατ’ απαίτηση όλων των  συγ-

χωριανών και φίλων που μας  μίλησαν αφού έλαβαν  γνώση  του δημοσιεύματος που ακολουθεί και μετά από  συνεν-

νόηση και με το νομικό σύμβουλο του Συλλόγου μας, στάλθηκε μέσω ΕΛΤΑ Χαλκίδας συστημένη επί αποδείξει παρα-

λαβής (RE217253361GR-26.9.2011) το έγγραφο μας που επίσης ακολουθεί. Για  τη συνέχεια  θα σας ενημερώσομε στο

επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας και πιο άμεσα μέσα από το site μας.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΠΡΟΣ

Την εβδομαδιαία εφημερίδα ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ,

όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 

οδός Αθηνάς 2. ΧΑΛΚΙΔΑ

Κύριε Διευθυντά και κατά νόμο υπεύθυνε,

Στο φύλλο 1746/9.9.2011 και στη σελίδα 9 της

εφημερίδας σας «ΕΥΒΟΙΚΗ  ΓΝΩΜΗ», δημοσιεύθηκε

κείμενο με επικεφαλίδα  ‘‘ Έβγαλε μαχαίρι για την

παραγγελιά!’’ 

Ως  Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ που ορ-

γάνωσε στα πλαίσια του φετινού  πολιτιστικού

10μερου στο χωριό  το συγκεκριμένο λαϊκό πανη-

γύρι, όπως άλλωστε τούτο συμβαίνει κατ’ έτος με

επιτυχία, εκφράζουμε την άμεση, καθολική και  κα-

τηγορηματική βούληση ΟΛΩΝ των κατοίκων του χω-

ριού που πληροφορήθηκαν το υποτιθέμενο συμβάν

από τις στήλες της εφημερίδας σας δύο εβδομάδες

μετά την ‘’τέλεση’’ του και σας εκθέτουμε  ότι :

1-Το αναφερόμενο γεγονός και μάλιστα με πομ-

πώδη και απαράδεκτο  τρόπο, είναι ψευδέστατο και

δημιούργημα νοσηρής χαιρέκακης φαντασίας.

2-Ο καλοθελητής πληροφοριοδότης σας όποιος

και αν είναι έχει ήδη καταδικαστεί στην συνείδηση

των κατοίκων του χωριού.

3- Η εφημερίδα σας όφειλε, ως είχε κατά νόμο

υποχρέωση, να διερευνήσει με ιδιαίτερη προσοχή την

πληροφορία, προ της δημοσίευσης του άκρως συ-

κοφαντικού αυτού δημοσιεύματος, που πλήττει την

τιμή και την υπόληψη κάθε κατοίκου του χωριού μας,

του οποίου οι κάτοικοι διακρίνονται για  το φιλήσυ-

χο και  φιλόξενο χαρακτήρα τους και την μακρά πο-

λιτιστική τους δραστηριότητα.

4- Ζητάμε, ως ελάχιστη υποχρέωση που έχετε

έναντι ΟΛΩΝ των κατοίκων του χωριού μας, να μας

γνωστοποιήσετε τα στοιχεία του ανέντιμου πληρο-

φοριοδότη σας, διότι για τους κατοίκους του κοι-

νοτικού διαμερίσματος μας, η εναντίον του μομφή

πρέπει να του αποδοθεί, να αποκατασταθεί η αλή-

θεια στο ακέραιο και να ληφθούν σε βάρος του αλλά

και κάθε άλλου συνυπεύθυνου, όλα τα εκ του νόμου

προβλεπόμενα μέτρα και κυρώσεις.

5-Ζητάμε ως έχουμε δικαίωμα και εσείς την υπο-

χρέωση, κατ΄ άρθρο 14 παρ. 5 του Συντάγματος, την

δημοσίευση της παρούσας μας στο επόμενο φύλλο

της εφημερίδας σας, με προβολή σε θέση και έκτα-

ση ανάλογη του προσβαλλόμενου δημοσιεύματός

σας της 9-9-2011.

Ανδρονιάνοι Κύμης  24-09-2011

Το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΤΑΜ. Δ. ΣΠΥΡΟΥ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΝ  ΑΝΑΜΕΣΑ  ΜΑΣ

Ψελλίζομε δειλά (και ένοχα;) τη

συμπαράσταση μας στον από αρ-

κετά χρόνια μετανάστη στο χωριό

μας Τριτάν Μπάλα και στην 5 χρο-

νη κορούλα του. Στο βαθύ πόνο για

τον άδικο χαμό της ετοιμόγεννης

γυναίκας και μητέρας Φλώρας που

παρέσυρε και το 2ο παιδί τους,

ελάχιστα πριν δει το φως του ήλιου. 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων

-Δένδρων 



ΕΡΓΑ  ΚΥΜΑΙΩΝ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  

ΣΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΑ

Πραγματοποιήθηκε με  ιδιαίτερη

επιτυχία η 1η έκθεση εικαστικών με

έργα Καλλιτεχνών από την Κύμη και

την ευρύτερη περιοχή του Δήμου

μας. Οργανώθηκε από τον Σύλλογο

των εν Χαλκίδι Κυμαίων στα τέλη του

Σεπτέμβρη στο Κόκκινο Σπίτι στην

ωραιότερη ίσως θέση της Χαλκίδας,

στους φιλόξενους και ιδιαίτερα κα-

τάλληλους χώρους του. Αποδείχθη-

κε πως την καλλιτεχνική σπίθα της ευ-

ρύτερης Κουμιώτικης οικογένειας

δεν  μπορεί να την σκεπάζει η στάχτη.

Πολυποίκιλη, ανήσυχη, σαγηνευτική

,απαιτητική. Χρέος όλων όσων τους

ζεσταίνει η σπίθα αυτή και μέσα σε

αυτούς οι πολιτιστικοί με την ουσια-

στική  έννοια σύλλογοι, να σκύψουν

με περισσότερο ενδιαφέρον στο

θέμα. Η καλλιτεχνική δημιουργία σε

συνθήκες κρίσης βάλλεται από την

εξουσία ως τμήμα της κοινωνικότητας

και γι’ αυτό η προστασία και ανάπτυ-

ξη της αποτελεί εκτός των άλλων ση-

μαντικό συστατικό στοιχείο για συγ-

κράτηση του βίαια απειλούμενου κοι-

νωνικού ιστού.

ΙΣΩΣ  Η  ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ  ΕΛΙΑ  

ΑΥΤΗ  ΣΤΟΥΣ  ΚΗΠΟΥΣ  

ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

Κάποιοι από μας την έχουν επι-

σκεφθεί. Τεράστιο δένδρο ηλικίας

ούτε λίγο ούτε πολύ 3.200 ετών κατά

τις εκτιμήσεις που έχουν κάνει ειδι-

κοί επιστήμονες και δείχνει ακμαία. Τι

να είναι αυτό που την κρατά ζωντα-

νή; Γιατί η θέα της σου κόβει την ανά-

σα ; Είναι μήπως η ήττα του χρόνου;

Μήπως είναι η αντοχή της στα όσα 32

αιώνες τώρα την απείλησαν; Ίσως η

επιμονή της να δίνει ακούραστα βοή-

θεια στη ζωή ; Μήπως είναι η κάποια

κρυφή ελπίδα που μας μεταφέρει; Μή-

πως είναι η παρ’ όλα αυτά σεμνή της

παρουσία; Όχι δεν πρόκειται για την

ψευδαίσθηση της αθανασίας. Θαρρώ

πως είναι το κουράγιο που μας σπρώ-

χνει, μας δείχνει πως μπορούμε να

πάρομε από την ίδια τη ζωή που σε

κάθε περίπτωση συνεχίζεται. Το κου-

ράγιο από την αναγκαιότητα και την

δυνατότητα του καθημερινού έντιμου

και απαιτητικού αγώνα. Σήμα κατα-

τεθέν η ελιά των Κήπων. Που όμως

αξίζει να την αναδείξομε, να την σε-

βαστούμε.

Η  ΓΚΡΙΝΙΑ  ΠΟΥ  ΔΕΙΧΝΕΙ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ  ΑΝΗΣΥΧΙΑ

Γκρίνια ονομάζουν κάποιοι την

κατά την άποψη των κακή και ανεύ-

θυνη συμπεριφορά, ορίζοντας σαν τέ-

τοια ακόμα και την με επιχειρήματα

κριτική. Δεν θεωρούμε την  γκρίνια

αποβλητέο στοιχείο της καθημερινό-

τητας μας, έτσι δεν έχομε ενδοι-

ασμούς να γκρινιάξομε σε όσους με

την τακτική και τις αποφάσεις των

από την μη αμφισβητούμενη θέση

των, επηρεάζουν τη ζωή μας. Ο «Καλ-

λικράτης» έχει στρογγυλοκαθίσει

στη ζωή μας εδώ και ένα χρόνο,

βαλλόμενος πριν την εφαρμογή του

αλλά και μετά, από πολλούς ως πλα-

τειά επικίνδυνο και στενά υστερό-

βουλο νομοθέτημα στο χώρο της το-

πικής αυτοδιοίκησης.  Ο ένας χρόνος

λειτουργίας των ΟΤΑ υπό τον «Καλ-

λικράτη» , με το βασικότερο ίσως δο-

μικό του στοιχείο αυτό δηλαδή των

πόρων να εξελίσσεται αρνητικά, μόνο

σε απαισιόδοξες διαπιστώσεις οδηγεί.

Παράλληλα εύκολα διαπιστώνομε

σοβαρές αδυναμίες που αφορούν

την λειτουργία οργάνων που το θε-

σμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» προ-

βλέπει. Ένα από αυτά είναι η λει-

τουργία των τοπικών συμβουλίων και

άλλο ένα η λειτουρ-

γία του νέου οργά-

νου που καλείται δη-

μοτική επιτροπή δια-

βούλευσης. Πλήρης

η αδρανοποίηση και

των δύο μετά την αρ-

χική και μοναδική συ-

νεδρίαση των το Γε-

νάρη (το Τ.Σ.του χω-

ριού μας) και τον

Μάρτη 2011 αντί-

στοιχα. Η υποβαθμι-

σμένη ή απούσα ως

μη προβλεπόμενη μέχρι το νέο κα-

θεστώς λειτουργία των οργάνων αυ-

τών δεν αποτελεί δικαιολογία συνέ-

χισης της ίδιας κατάστασης, αντίθε-

τα αποτελεί λόγο δυναμικής ενερ-

γοποίησης των στα πλαίσια της γε-

νικότερης δημοκρατικής και συμμε-

τοχικής λειτουργίας σε επίπεδο Δή-

μου. Την ανάγκη αυτή χρωματίζει

έντονα όχι μόνο το εγχείρημα- πεί-

ραμα του «Καλλικράτη» ως νέο, αλλά

ακόμα πιο πολύ η συνεχιζόμενη όλο

και πιο βίαια οικονομικά ύφεση που

πλέον απειλεί διαβρωτικά το κοινω-

νικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέ-

σεις και συμπεριφορές. Περιβάλλον

που αγωνιά και ψάχνει για συμπαρα-

στάτες και αρωγούς , ρόλο που σε κά-

ποιο βαθμό μπορεί να παίξουν οι Δη-

μοτικές αρχές και τα θεσμοθετημένα

όργανα των.

Χαλκίδα Σεπτέμβρης 2011

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Ο
αιφνίδιος θάνατος

κατά τη διάρκεια

αθλητικής δραστη-

ριότητας ή και γενικότερα

φυσικής άσκησης αποτε-

λεί ένα σπάνιο αλλά ιδιαί-

τερα τραγικό γεγονός, για-

τί αφορά συνήθως άτομα

νεαρής ηλικίας και σε καλή,

γενικά, φυσική κατάσταση.

Εκτός της βαθιάς οδύνης

της οικογένειας προκαλεί-

ται γενικότερη συγκίνηση

και ανησυχία. Είναι, λοι-

πόν, κατανοητό γιατί ο προ-

αθλητικός καρδιολογικός

έλεγχος έχει λάβει σημαν-

τικές διαστάσεις. Πρώτο στόχο έχει

την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου

στη διάρκεια σωματικής άσκησης,

αλλά σκοπός είναι και η διάγνωση άλ-

λων παθολογικών καταστάσεων που

μπορεί να μην αποκλείουν την αθλη-

τική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν

προφυλάξεις και παρακολούθηση.

Φυσιολογικά η καρδιά ενός συ-

στηματικά αθλούμενου ατόμου υφί-

σταται μεταβολές λειτουργικές και

μορφολογικές, που συνολικά συντε-

λούν στην εμφάνιση της «αθλητικής

καρδιάς». Οι μεταβολές αυτές εξαρ-

τώνται από τον τύπο της άσκησης,

την ένταση, την διάρκεια, αλλά και το

φύλο του αθλούμενου. Στην δυναμι-

κή άσκηση προκαλείται κυρίως διά-

ταση της αριστερής κοιλίας της καρ-

διάς με ανάλογη αύξηση του πά-

χους των τοιχωμάτων, ενώ στη στα-

τική άσκηση προκαλείται κυρίως

υπερτροφία των τοιχωμάτων της αρι-

στερής κοιλίας. Στη μεγάλη πλει-

ονότητα των περιπτώσεων η διάταση

και η υπερτροφία δεν παρουσιάζουν

πάντως σαφή απόκλιση από τα ανώ-

τερα φυσιολογικά όρια.

Μια σειρά καρδιακών παθήσεων

έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθανά αίτια

αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη

διάρκεια ή αμέσως μετά από αθλητι-

κή δραστηριότητα. Στα παιδιά, τους

εφήβους και τους νέους ενήλικες,

πρώτη σε συχνότητα είναι η λεγό-

μενη υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

(περίπου 50% των περιπτώσεων),

ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η ση-

μαντικότερη αιτία αιφνίδιου θανά-

του σε αθλούμενους είναι η στεφα-

νιαία νόσος (πάνω από 80% των πε-

ριπτώσεων). 

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

αποτελεί μια πάθηση κατά την οποία

προκαλείται παθολογική αύξηση του

πάχους των τοιχωμάτων της αριστε-

ρής κοιλίας, συχνά υπάρχει ιστορικό

της πάθησης και σε άλλα μέλη της οι-

κογένειας και χρειάζεται προσεκτική

εξέταση για το διαχωρισμό της από

τις φυσιολογικές αλλαγές που πα-

ρουσιάζει η «αθλητική καρδιά». Η κλι-

νική εξέταση από μόνη της μπορεί

να μην προσφέρει πολλά,

αλλά η προσεκτική αξιολό-

γηση του ηλεκτροκαρδιο-

γραφήματος και του καρ-

διακού υπερηχογραφήμα-

τος βοηθούν στη διάγνωση

και στη σύσταση για δια-

κοπή της άθλησης. 

Άλλες παθήσεις που

ενέχονται στην πρόκληση

αιφνίδιου θανάτου σε

αθλούμενους είναι οι συγ-

γενείς ανωμαλίες των στε-

φανιαίων αρτηριών, οι οποί-

ες είναι δύσκολο να δια-

γνωσθούν με το συνήθη

καρδιολογικό έλεγχο, αλλά

μπορεί να υποπτευθούμε σε περί-

πτωση ύπαρξης πρόδρομων συμ-

πτωμάτων, όπως στηθαγχικά ή συγ-

κοπτικά επεισόδια. Επίσης, το σύν-

δρομο Marfan, όπου παρατηρούνται

διαταραχές στην κατασκευή του αορ-

τικού τοιχώματος με κίνδυνο ρήξης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δί-

νεται σε νεαρά ψηλά άτομα με μυω-

πία και σκελετικές ανωμαλίες, δια-

ταραχές που παρουσιάζονται στο

σύνδρομο αυτό. Άλλο καρδιακό αίτιο

αιφνίδιου θανάτου σε αθλούμενους

αποτελεί η αρρυθμιογόνος δυσπλα-

σία της δεξιάς κοιλίας, η οποία συ-

νοδεύεται από διαταραχές στην κα-

τασκευή της δεξιάς κοιλίας και από

επικίνδυνες αρρυθμίες, η μυοκαρδί-

τιδα και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια,

οι οποίες παρουσιάζονται με συμ-

πτώματα όπως η εύκολη κόπωση, η

δύσπνοια στην προσπάθεια, το αί-

σθημα παλμών, η ζάλη ή και το συγ-

κοπτικό επεισόδιο (επεισόδιο απώ-

λειας συνείδησης). Τέλος, η στένω-

ση της αορτής, σπανίως η πρόπτωση

της μιτροειδούς βαλβίδας, αλλά και

σύνδρομα που παρουσιάζουν διατα-

ραχές στο «ηλεκτρικό» σύστημα της

καρδιάς (σύνδρομο προδιέγερσης

με εμφάνιση παροξυσμικών ταχυ-

καρδιών, το σύνδρομο «μακρού δια-

στήματος QT» και άλλα).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο

προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος

δεν είναι εξέταση ρουτίνας και πολ-

λές φορές απαιτείται εκτός του ιστο-

ρικού, της κλινικής εξέτασης και του

ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και άλ-

λες εξετάσεις όπως το καρδιακό

υπερηχογράφημα ή η 24ωρη κατα-

γραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήμα-

τος (Holter). Ενοχλήματα όπως αυτά

που αναφέρθηκαν δεν πρέπει να μας

αφήνουν αδιάφορους. Ενδείξεις καρ-

διακής νόσου πρέπει να οδηγούν

στη διενέργεια και άλλων εξετάσεων,

όπως η δοκιμασία κόπωσης που είναι

ιδιαίτερα χρήσιμη σε άνδρες ηλικίας

άνω των 35 που γυμνάζονται και

υποχρεωτική όταν συνυπάρχουν πα-

ράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νό-

σου. 

Προαθλητικός  καρδιολογικός  έλεγχος

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος,
καρδιολόγος 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΣΦΑΛΕΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Ολοκληρώθηκαν με δαπάνη του Συλλόγου μας οι εργασίες μόνωσης όλης της ταράτσας του Δημοτικού καταστήματος του χωριού μας. Στο κτίριο αυτό όπου

στεγάζεται και το Νηπιαγωγείο του χωριού, λειτουργεί μεταστεγασμένο και το αγροτικό γιατρείο. Η ανάγκη της επισκευής κρίθηκε  άμεση και απαραίτητη ενάν-

τια στην υγρασία που είχε ήδη γίνει απειλητική σε κάποια σημεία στο εσωτερικό του κτιρίου. Ο Σύλλογος μας αφού μελέτησε το θέμα ανέλαβε το κόστος που

ανήλθε στα 950 ευρώ . Ο συγχωριανός μας Κώστας Θ. Παπανικολάου πρόθυμα δέχθηκε αφιλοκερδώς την εκτέλεση της όλης προσπάθειας. Οι ευχαριστίες μας

πολλές για τον Κώστα και το παράδειγμα του. Η χαραμάδα για το φως πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και διαθέσιμη.

Το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 



4 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος  2011 

ανάγκασαν να ακυρώσομε αντίστοιχο γλέντι, έτσι

που του χρόνου θα έχομε καλύτερη οργάνωση

και επιτυχία, καλά νάμαστε μονάχα.  

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και επισκέπτες

,το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ, Σας ευ-

χαριστεί για τη συμμετοχή σας και τη βοήθεια

σας. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους στην έκ-

θεση φωτογραφίας τους Έλενα Χαραλαμπάκη,

Χρήστο Πανταζή, Βασίλη Σέγκο, Κωστή Δελη-

γιώργη, Παναγιώτη Κούκη και Σταμ. Δ. Σπύρου

αλλά και τον μπαρμπα Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σό-

λιγκα) για την έκθεση των γεμάτων μεράκι έργων

του. Επίσης τον κ. Γεώργιο Π. Κύτρο από τους

Κρινιάνους που μας παρέδωσε σε DVD του, τις

πάνω από 600 φωτογραφίες  που υπομονετικά

τράβηξε στους 2 χορούς μας. Δεν ξεχνάμε

τους 3 νεαρούς φίλους μας των οποίων τα ονό-

ματα δυστυχώς μας διαφεύγουν, που με κέφι δη-

μιούργησαν τις  graffiti παρεμβάσεις των. Ακόμα

τις γυναίκες που βοήθησαν στην ετοιμασία των

φαγητών και στην αξεπέραστη νοστιμιά τους

όπως και τους Χρήστο Δ. Σπύρου, Γιώργο Π. Μπα-

ρούμη για την κατασκευή των 2 εξεδρών, τον Δη-

μήτρη Σταματίου για τη δημιουργία εντύπων, τους

Νίκο Συρινάκη και Δημήτρη Μυλωνά (ηλεκτρο-

λογικά), Δημήτρη Καλαρά, Βασίλη Λύκο και τη γυ-

ναίκα του αλλά και όσους μας διαφεύγει άθελα

μας το όνομα τους.

Τέλος πολλές οι ευχαριστίες μας στους χο-

ρηγούς των δώρων στις λαχειοφόρους Νικ. Μ.

Μπελιά (Lemnos Village), κατάστημα Ευαγ.

Μπουρνούς, Κατάστημα Μαρινάγη, Χαρ. Τετρά-

δη και Μαρ. Σαπουτζή (ασφ.γραφεία) ,Θεοδ.

Μπαμπαράκου (παραδοσιακά γλυκά Κύμης), τα-

βέρνα Ξουρή.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους υπεύθυνους

των καταστημάτων του χωριού που στο πανηγύρι

της 12-8-2011 παρέμειναν κλειστά.

Πιστεύομε πως φέτος  αφουγκραστήκαμε κα-

λύτερα τα μηνύματα των δύσκολων καιρών και

τις παράγωγες εύλογες απαιτήσεις των συγχω-

ριανών και φίλων μας και σύμφωνα με αυτά πο-

ρευτήκαμε. Κοιτάξαμε να δώσουμε με τις εκδη-

λώσεις μας μήνυμα και τόνο ενάντια στην κατή-

φεια και την αδράνεια που είναι σύμμαχοι των

σκοτεινών και απαισιόδοξων καιρών και πρακτι-

κών. Θα συνεχίσομε με το ίδιο σκεπτικό και ζη-

τάμε τη συμμετοχή σας με πράξεις, σκέψεις, από-

ψεις και καλόβουλη κριτική. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Προοδευτικού Συλλόγου 

Ανδρονιάνων – Δένδρων 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  
ΠΟΥ  ΠΕΡΑΣΕ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Στο Ανδρονιάνικο πανηγύρι μας
επεφύλαξαν μια έκπληξη. Δύο συγ-
χωριανοί μας που έχουν ταλέντο
στη στιχουργική ο Γιάννης Καλαμ-
παλίκης (Σόλιγκας) και ο Παναγιώ-
της Καλαράς έγραψαν από ένα
ποιήμα ο καθένας αφιερωμένο στο
χωριό μας. 
Η ορχήστρα πήρε τα στιχάκια τους
τα έντυσε με τη κατάληλη μουσική
και ο κόσμος τα χάρηκε και χόρεψε
μ’ αυτά. 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
Το Ανδρονιάνικο χωριό 
θέλων να στο γυρίσω 
τα όμορφα τοπία του 
να σας τα τραγουδίσω 
(Ρεφρεν) 
Αν χωριό μου σ’ αγαπώ 
και ποτέ δεν σε ξεχνώ 

Απόψε με καλέσατε 
σ’ αυτό το πανηγύρι 
για να περάσουμε καλά 
κανένας να μην φύγει 

Να πιείτε μπύρες και κρασί 
να κάνετε κεφάλι 
χορεύοντας ως το πρωί 
Ανδρόνιανοι και άλλοι. 

Να μπείτε όλοι στο χορό 
όλοι σαν μια παρέα 
μαζί να αποδείξουμε 

ότι περνάμε ωραία 

Στο Σύλλογο θα αναφερθώ 
να τον ευχαριστήσω 
του χρόνου αν με καλέσεται 
εγώ δεν θα σας στήσω 

Καλαράς Παναγιώτης 
(Ανδρόνιανος) 

Στους Ανδρονιάνους 
όταν πας και κάνεις ένα γύρω 
θα δεις τοπία όμορφα 
πολλά χωριά τριγύρω. 

Το Μαλετιάνο Βίταλο 
και Μαχαλά Κρινιάνοι 
ο Πύργος είν’ απέναντι 
μετά Καλημεριάνοι. 

Είναι πανέμορφο χωριό 
από παντού αγναντεύεις 
και όλους τους περαστικούς 
ο τόπος του μαγεύει. 

Από παράδοση παλιά 
το ’χουμε να γλεντάμε 
και τα λεφτά που παίρνουμε 
ξέρουμε να τα φάμε. 

Ρεφραίν 
Αχ χωριό μου σ’ αγαπώ
όπου κι αν πάω 
εσένα δεν ξεχνώ. 

Σόλιγγας
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε στο καφενείο της Έφης Παπα-

νικολάου (Κούψη) η προγραμματισμέ-

νη εκδήλωση αναφορά στα σπήλαια

των βουνών μας, μέσα από τις επί χρό-

νια προσπάθειες του Σπηλαιολογικού

Ελληνικού Εξερευνητικού Όμιλου

(ΣΠΕΛΕΟ).

Ήταν μια εκδήλωση γνωριμίας με

τον ΣΠΕΛΕΟ και ενημέρωσης για το

έργο τους και ιδιαίτερα για αυτό στα

βουνά του χωριού μας. Η εκδήλωση

ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του Δή-

μου Κύμης- Αλιβερίου και του Προ-

οδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δένδρων,

ένα νέο στοιχείο κι αυτό με όχι μόνο σημει-

ολογική σημασία. Μετά την σύντομη αναφορά

στην εκδήλωση από τον πρόεδρο του Συλλό-

γου κ. Σταμ. Δ. Σπύρου και την αντιδήμαρχο κα

Αρετή Μπάτσα, προβλήθηκε το σχε-

τικό ωριαίο ντοκιμαντέρ του Δήμου

Κύμης που με μεγάλο ενδιαφέρον, μυ-

σταγωγική θα τολμούσαμε να πούμε

την ατμόσφαιρα, παρακολούθησε το

μεγάλο και κάθε ηλικίας ακροατήριο.

Ακολούθησε ενημέρωση για το

έργο του ΣΠΕΛΕΟ που μας έκανε η

πρόεδρος του κα Χάρις Νικολαϊδου,

έργο ανιδιοτελές που και μέσα από το

ντοκιμαντέρ έμεινε στη σκέψη των θε-

ατών ως επίπονο, ουσιαστικό και επαι-

νετό. Η θετική οικολογική παρέμβαση

στη συνείδηση μας είναι δεδομένη,

εφοδιάζοντας μας ανάλογα για το

μέλλον. Για το έργο και την συνολικά παρου-

σία του ΣΠΕΛΕΟ μπορεί ο καθένας να αντλή-

σει πληροφορίες από το διαδίκτυο και την ιστο-

σελίδα www.speleo.gr

Ανδρονιάνοι 22-08-2011

Σταμ. Δ. Σπύρου 

Στα  έγκατα  των  βουνών  μας

Πινελιές  Δημ.  Χ.  Σταματίου  στο “Σίφο” 
Ο συγχωριανός μας Δημ. Χ. Σταματίου με ή χω-

ρίς το ταλέντο του, βρίσκεται κοντά στο Σύλλο-

γο μας και κάθε τόσο το αποδεικνύει έμπρακτα.

Τελευταία του παρέμβαση , το σχέδιο του σε πέ-

τρα Βιτάλου με το σήμα και το όνομα του Συλ-

λόγου μας, που ήδη είναι τοποθετημένο πάνω

ακριβώς από τη Βρύση στο "Σίφο". Είναι ένας ακό-

μα λόγος να επισκεφτείτε τον με σεβασμό ανα-

μορφωμένο από το Σύλλογο μας "Σίφο" με τις πολλές θύμησες για πολλούς

από μας , με το δροσερότατο και πιο πλούσιο φέτος τρεχούμενο νερό. Ένας

ακόμα λόγος να ευχαριστήσομε θερμά το Δημήτρη.

Σταμ. Δ. Σπύρου 

1. 25 Ιουλίου Αγίας Παρασκευής στο χωριό.  
2. 7ο Πανευβοϊκό Φεστιβάλ Κύμης. 
3. 19 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Καθενών. 
4. 10 Οκτωβρίου στο Αυλωνάρι. (το παιδικό τμήμα) 

Συμμετοχές  του  Χορευτικού  του  Πνευματικού  
Κέντρου  Ανδρονιάνων Λιχουδιά  που... σκοτώνει!

Μη συλλέγετε κανένα είδος μανιταριού αν δεν το γνωρίζετε, προειδοποιούν οι ειδικοί. Τα

τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία οι σύλλογοι μανιταρόφιλων. Η Ελλάδα είναι μία από

τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο σε ποικιλία μανιταριών. Τα δάση μας είναι γεμάτα με σπά-

νια είδη,παρ΄ όλα αυτά όμως απαιτείται προσοχή, δεδομένου ότι το 2010 σημειώθηκαν 250 πε-

ριστατι-κά δηλητηριάσεων από μανιτάρια, δύο από τα οποία απέβησαν θανάσιμα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 7.000 είδη μανιταριών, εκ των οποίων τα δηλητηριώδη είναι μόλις

15 είδη.

Ειδικά οι ερασιτέχνες συλλέκτες μανιταριών θα πρέπει να γνωρίζουν πως το βράσιμο ή το

ψήσιμο των επικίνδυνων μανιταριών δεν ακυρώνει τις δηλητηριώδεις ιδιότητές τους. Το πόσο

σοβαρή είναι μια δηλητηρίαση εξαρτάται από την ποσότητα επικίνδυνων μανιταριών που θα

καταναλω-θούν, καθώς και από την κατάσταση του ατόμου. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται

μέσα σε ένα 24ωρο από την κατανάλωση και αφορούν κυρίως γαστρεντερικά προβλήματα. 

Ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη ελληνικών μανιταριών είναι ο φαλλοειδής Αμανίτης που

βρίσκεται με μεγάλη συχνότητα σχεδόν σε όλα τα δάση από τις αρχές του Ιουνίου, μέχρι το

Φθινόπωρο. 

Σπανιότερο αλλά εξ ίσου επικίνδυνο είδος είναι ο εαρινός Αμανίτης, με κατάλευκο χρώ-

μα, που φυτρώνει από τα μέσα Μαϊου σε ορεινές περιοχές κυρίως της βόρειας Ελλάδος.

Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης

Μεταλλειολόγος Μηχανικός   

Θαμμένος  “Θησαυρός”
Το «διαμάντι της γαστρονομίας», η τρούφα, είναι ένα

υπόγειο μανιτάρι που,αν και στη χώρα μας υπάρχει από

την αρχαιότητα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει «μόδα»,

προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας του κό-

σμου. 

Η συλλογή της άγριας τρούφας μοιάζει με κυνήγι

«κρυμμένου θησαυρού». Οι καλύτεροι κυνηγοί είναι τα

ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα λεγόμενα «τρουφό-

σκυλα» Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 27 από τα 33

συνολικά είδη τρούφας που υπάρχουν στον πλανήτη με-

ταξύ αυτών και η σπάνια λευκή τρούφα (η tuber mag-

natum που ανακαλύφθηκε το 2010!).

Όπως όλα τα μανιτάρια, η τρούφα είναι ένας μύκητας, ο οποίος αναπτύσσεται σε πλήρη

συμβίωση με τις ρίζες κάποιων δένδρων (βαλανιδιά, λεύκα, φουντουκιά, ιτιά, οξιά κ.ά.). Θεω-

ρείται ότι έχει θεραπευτικές αλλά και ισχυρές αφροδισιακές ιδιότητες. Ήταν γνωστή και στους

αρχαίους Έλληνες με την ονομασία «ύδνον» και μάλιστα θεωρούσαν ότι δημιουργείται από τους

κεραυνούς που έριχνε ο Δίας στη Γη. Σύμφωνα με τους αρχαίους Ρωμαίους, οι καλύτερες τρού-

φες βρίσκονταν στην Ελλάδα και τη Λιβύη. 

Από τα 33 είδη τρούφας, μόνο 5 είναι εμπορικά: η καλοκαιρινή μαύρη, η χειμωνιάτικη μαύ-

ρη, η tuber brumale, η tuber magnatum (λευκή), και η tuber borchii. Η τιμή της κυμαίνεται από

400έως 1000 ευρώ το κιλό ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την εποχή. Η πιο σπάνια εί-

ναι η λευκή με τιμή συνήθως από 1000 ευρώ το κιλό και μπορεί να κοστίσει μια ολόκληρη πε-

ριουσία. Πρόσφατα στο Χονγκ Κογκ, σε δημοπρασία 1,5 κιλό tuber magnatum πουλήθηκε προς

330.000 δολάρια!

Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Προοδευτικό Σύλλογος Ανδρονιάνων - Δένδρων διοργανώνει διή-

μερη εκδρομή το Σαββατοκύριακο στις 12-13 Νοεμβρίου 2011 στα Κα-

λάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα - Αρχαία Ολυμπία. 

Τιμή συμμετοχή 85€ ανά άτομο. 

Στη τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά διανυκτέρευση με πρωϊνό στο ξε-

νοδοχείο “Ολυμπία Παλλάς”. 

Για πληροφορίες κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα: 6978303575 και

22220 32030 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ  
ΤΟ  ΠΑΖΑΡΙ  ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 

Βοηθά εδώ που τα λέμε και η αυξανόμενη και όπως φαίνεται μεγάλης διάρκειας
οικονομική κρίση. Ίσως και να είναι αιτία για τις αλλαγές που το παζάρι χρειάζε-
ται έτσι που να προσαρμοσθεί στο σήμερα που τις απαιτεί. Η Δημοτική αρχή έκα-
νε  καλή προσπάθεια φέτος που θα πρέπει να συνεχισθεί από όλες τις πλευρές. Σκη-
νές μάλιστα όπως αυτή που καταγράφει η παραπάνω φωτογραφία βοηθούν με τον
τρόπο τους. Το ηλικιωμένο ζευγαράκι, καλή του ώρα, φεύγει από το παζάρι έχον-
τας κάνει τη βόλτα του σ’ αυτό. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 



Ο
φίλος Νίκος Ε. Κουτσούμπης

,χρόνια τώρα με συνέπεια βάζει

την ιδιαίτερη σφραγίδα του στις

ζωντανές καλοκαιρινές μέρες του χωρι-

ού, στο γνωστό φιλόξενο  χώρο του. Από

τότε που η προσπάθεια του ξάφνιαζε για

τα δεδομένα και τις συνήθειες του χωριού

μας. Με πάθος συζητά γι’ αυτό που υπη-

ρετεί, τη ζωγραφική κι ακόμα για τα παι-

διά, για το μέλλον μέσα από την δυναμική

του παρόντος, αλλά και για το ρόλο της

τέχνης στο περιβάλλον των ογκούμενων

περιορισμών. Ο Νίκος μας εμπιστεύτηκε

τη μπροσούρα του που στην είσοδο της

έκθεσης ο επισκέπτης μπορεί να ξεφυλ-

λίζει.  Ολόκληρη υπάρχει αναρτημένη στο

site μας www.andronianoi.gr και στην

εφημερίδα μας θα δημοσιευθεί κατ’ ανάγ-

κην σε συνέχειες. Φίλε μας Νίκο ευχα-

ριστούμε και σου ευχόμαστε συνεχή

ζωντάνια και ανήσυχη δημιουργικότητα.

Το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

- ΔΕΝΔΡΩΝ 
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ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ  
ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΙΚΟ  Ε.  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ 

Η ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Κων/νος Καλαράς Δημ. ..........................30€ 
Ελένη Καλαμπαλίκη Γεωργ. ..................50€ 
εις μνήμη του συζύγου της 
και του αδελφού της Δημ. Βελισσαράκου 
Γεώργιος Μπελιάς Ιωαν. ......................120€ 
Ελένη Τσώνη Χρ. ....................................20€ 
Νίνα Καρανικολάου ................................10€ 
Λέλα Γ. Νάνου ........................................20€ 
Ελένη Θεοδώρου ....................................30€ 
Νίνα Θεοδώρου ......................................20€ 
Αρετή Μπαξεβανάκη ..............................20€ 
Αναστάσιος Μπαξεβανάκης....................20€ 
Γιάννης Γεωργούσης ..............................50€ 
Γιάννης Δήμου ........................................10€ 

Γιάννης Νάνος ........................................50€ 
Αριστείδης Νάνος Γεωργ. ......................50€ 
Αντώνης και Γιώργης Παγώνης ..............80€ 
Παναγιώτης Κούκης................................20€ 
Βούλα Τσίμπου........................................50€ 
Ζαχαρούλα Κανελλοπούλου ..................50€ 
Κυρήκος Σταματάκης..............................40€ 
Σταμάτης Σπύρου Δημ. ........................300€ 
Νίκος Λύκος ............................................22€ 
Κουτσούμπης και Θεοδώρου ..................50€ 
Νίκος Κωτσής του Κων. ..........................30€ 
Αναστάσιος Λύκος................................500€ 
Περικλής Κ. Μπελιάς ..............................30€ 
Γεώργιος Στεφάτος ................................20€ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Το κόσμο όλοι έπιασε
πολύ μεγάλη κρίση
κι έτσι δημιουργήθηκαν
πολύ μεγάλα μίση. 

Ευρώ χαθήκανε πολλά
τα φάγανε οι μεγάλοι 
και οι μικροί πληρώνουμε
όλο αυτό το χάλι. 

Μεγάλο κόλπο παίζεται 
σ’ όλη την οικουμένη 
δουλεούουν όλοι πιο πολύ 
και τίποτα δεν μένει. 

Η κρίση συναιχίζεται 
αυξάνει η ανεργεία 
και οι εργάτες ευρίσκονται 
μονίμως σε αργεία. 

Τα καύσιμα ακριβαίνουμε 
τα τρόφιμα επίσης 
αυτό είναι το αποτέλεσμα 

όλης αυτής της κρίσης. 
Γίνοναι αλλαγές πολλές 
μα τίποτα δεν βγαίνει 
το ποσοστό αυξάνουνε 
οι αγανακτισμένοι. 

Οι Έλληνες καπνίζουνε 
όλοι σαν το φουγάρο 
νόμοι ψηφίστηκαν πολλοί 
κι ένας για το τσιγάρο. 

Ποτέ δεν εφαρμόστηκε 
όπως και τόσοι άλλοι 
κι Έλληνες σε ποσοστό 
θα είναι πρώτοι πάλι.  

ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ 
Τον τελευταίο τον καιρό
πολλοί ταλαιπωρούνται
και όμως το καπνίζουνε
κι όλοι τους ας φοβούνται.

Τα μέσα ενημέρωσης
και οι γιατροί φωνάζουν
πως άμα δεν το κόψετε
στο φέρετρο σας βάζουν.
Δυο ρουφηξιές είν’ αρκετές
όλους να τους σκοτώσει
κι απεγνωσμένα ψάχνουνε
κάποιον για να τους σώσει.

Καρκίνο πως τους προκαλεί
είπανε νέτα σκέτα
και γρήγορα το γράψανε
σε όλα τα πακέτα.

Όσοι καπνίζετε λοιπόν
ας τόχετε υπόψη
πως άμα δεν το κόψετε
εκείνο θα σας κόψει.

Καλαράς Παναγιώτης  
Ανδρόνιανος 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

–  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΝΙΙΣΧΥΣΕΩΝ

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του υποβάλλονται, το Δ.Σ.  του Προ-
οδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους
του πως για την καταβολή της συνδρομής των (έχει ορισθεί σε 20,00 € το χρόνο) ή
της όποιας χρηματικής ενίσχυσής των, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομική επιταγή
στο όνομα του Συλλόγου και διεύθυνση στο χωριό, όπου έχει ορισθεί αρμόδιος για
την είσπραξη το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Θ. Δήμος. Επίσης μπορούν να κάνουν σχε-
τική κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου Νο191/611132-79 στην Εθνική Τράπε-
ζα της Ελλάδος. Θα σας αποστέλλεται με τη λήψη της επιταγής ή την ενημέρωση του
λογαριασμού μας, απόδειξη είσπραξης του Συλλόγου. Βέβαια την ίδια τακτοποίηση
μπορείτε να έχετε με την καταβολή σας σε ένα από τα 9 μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας
την σχετική απόδειξη. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας πρέπει να είναι τουλάχι-
στον το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, η πλήρης διεύθυνση κατοικίας  και ο αριθ-
μός ενός τηλεφώνου. Με την ευκαιρία το Δ.Σ. ευχαριστεί για την όποια συνδρομή σας
εκτιμώντας την στο στενάχωρο καιρό μας ως υπέρβαση και ως κίνητρο για την ου-
σιαστικότερη παρουσία του Συλλόγου μας στα πλαίσια του Καταστατικού του και των
στόχων του.    

Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  ΘΥΜΑ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ
Με πρόσφατο νόμο καταργήθηκε το μειωμένο ταχυδρομικό τέλος για έντυπα

όπως η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ. Το κόστος αποστολής πολλα-

πλασιάσθηκε και γίνεται δυσβάστακτο για τους περιοριζόμενους οικονομικούς πό-

ρους του Συλλόγου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως είχε υποχρέωση ασχολή-

θηκε με το θέμα και ως προσωρινή λύση επέλεξε την μείωση του συνολικού τα-

χυδρομικού κόστους μέσω της εκκαθάρισης του καταλόγου παραληπτών της εφη-

μερίδας. Οριστική απόφαση θα λάβει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό θα

εκλεγεί και συγκροτηθεί μετά τη Γενική Συνέλευση του ερχόμενου Γενάρη 2012. 

Το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 
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Είναι Σεπτέμβρης. Ανοίγουν τα σχολεία. Οι δρόμοι γέ-
μισαν πιαιδιά, παντού φωνές και γέλια. Τα κουδούνια των
σχολείων άρχισαν να χτυπούν. 

Είναι αδύνατο όλα αυτά να αφήσουν αδιάφορο έναν
άνθρωπο που βρισκόταν για 35 χρόνια μέσα σ’ όλα αυτά. 

Πάντως εγώ κάθε χρόνο αυτές τις μέρες τα ξαναζώ. 
Θα μου πείτε θα ήθελες να τα ξαναζήσεις ενεργά όλα

αυτά; 
Ασφαλώς όχι, με τις σημερινές δυνάμεις. Αλλά οι σκέ-

ψεις και οι αναμνήσεις, δεν περιορίζονται. 
Αυτές τις μέρες, ο νους γυρίζει στα παλιά και φέρ-

νει χίλες αναμνήσεις. 
Εφέτος όμως το παράκανε και γύρισε πολύ-πολύ στα

παλιά. Με πήγε στα πρώτα χρόνια όπου νεοδιόριστη δα-
σκάλα βρέθηκα σ’ ένα ορεινό χωριό κοντά στα σύνορα. 

Δύσκολοι καιροί, άγνωστοι άνθρωποι και το χιρότε-
ρο όλων η γλώσσα και το σχολείο θα λειτουργούσε ως
μονοθέσιο με 112 παιδιά. 

Οι κάτοικοι Πόντιοι, Καισάριοι και Μικρασιάτες. Κα-
θένας με τη γλώσσα του. 

Οι ηλικιωμένοι δεν μιλούσαν Ελληνικά. 
Οι νεώτεροι, μιλούσαν σπαστά, ανάκατα. Πολλές φο-

ρές ήταν δύσκολο να συνενοηθείς θα σας αναφέρω με-
ρικά αίτια της γλώσσας. 

Πρώτη μέρα στο σχολείο. Ειδοποίησα παπά για τον
αγιασμό. Στέλνω μια μαθήτρια να πάρει κεριά, καρβου-
νάκια και λιβάνι. Γυρίζει φέρνει κεριά και καρβουνάκια
αλλά λιβάνι δεν βρήκε σε κανένα μαγαζί. 

Κάποια στιγμή με ρωτά: 
― Τι είναι το λιβάνι; Τι το κάνουν; 
― Να ανάψουμε τα καρδουνάκια και να το βάλουμε

να λιβανίσουμε. 
― Α! Θυμιάμα θέλετς; Πάω να πάρω. 
Ευτυχώς συνενοηθήκαμε. 
Ένα πρωί ένας μικρός ήρθε στο σχολείο, με χείλια και

μάγουλα λερωμένα. 
― Τι έφαγες τον ρωτώ. Γιατί δεν πλήθυκες; 
― Έφαγα Λάπους. (Ήταν καισάριος). 
― Τι είναι αυτό; ρωτώ. 
― Μαλέζ απαντά ο Πόντιος. 
― Τρίμα απαντά ο Μικρασιάτης. 
Ωραία συνενόηση. 
Ύστερα έμαθα ότι αυτό ήταν μια κρέμα με αλεύρι κα-

λαμποκίσιο και πετιμέζι. 
Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν με τα μικρά της πρώ-

της. Απαντούσαν σ’ ότι τα ρωτούσες, μονολεκτικά, προ-
σπαθούσαν να μάθουν να απαντούν με προτάσεις. Άρχισα
με τα ονόματά τους. 

π.χ. ― Πως σε λένε; 
― Εμένα με λένε Μαρία (έλεγε το όνομά της).  
Αφού είπαμε τα δικά τους ονόματα τώρα να πούμε της

μαμάς.  
π.χ. Τη μαμά μου τη λένε, Ελένη. 
Ένας μικρός λέει: τη μαμά μου τη λένε Γιάνναινα. 
Του απαντώ, τη λένε Γιάνναινα, γιατί λένε το μπαμ-

πά Γιάννη. Έχει όμως και δικό της όνομα. 
― Όχι δεν έχει. 
Προσπαθώ με άλλους τρόπους να βγάλω το όνομα της

μαμάς. 
― Τον ρωτώ. Όταν έρχεται ο μπαμπάς από το χωράφι

πως τη φωνάζει για να κατέβει να τον βοηθήσει; 
― Έλα κάτω μαρύ τσακίσου; 
Βγάλτε συμπέρασμα. 
Άλλη μέρα. 
Ανάγνωση στην πρώτη τάξη, ένας απ’ όλους τους μα-

θητές διαβάζει απ’ έξω παπαγαλία. Άρχισε «Η Άννα έπαι-
ζε με τις φίλης της. Εκυνηγούσαν πεταλούδες αλλά οι
φουρτουλάκες επετούσαν μακριά». Όλοι άρχισαν τα γέ-
λια. Στη γλώσσα του τις πεταλούδες της έλεγαν φουρ-
τουλάκες. 

Μου είπαν εκεί στο χωριό ότι πριν, λίγα χρόνια είχε
συμβεί κάτι τρομερό εξ αιτίας της γλώσσας. 

Πολλοί είχαν φύγει, για αντίσταση στα βουνά. Έλε-
γαν πάμε στο κόμμα πολλές φορές πήγαιναν Βουλγαρία-
Σερβία. 

Όταν έφυγαν οι Γερμανοί άρχισε ο εμφύλιος και ο
στρατός κυνηγούσε αυτούς που ήταν στα βουνά στο κόμ-
μα. 

Κάποια μέρα ήρθε ο στρατός στο χωριό με έναν λο-
χαγό και ζητούσε το σπίτι ενός Καισάριου. Βρήκε εκεί το
μικρό του παιδί και το ρωτά. 

― Που είναι ο πατέρας σου; 
― Στο κόμμα απαντά. 
― Η μητέρα σου, ο παππούς, η γιαγιά 
― Όλοι είναι στο κόμμα. 
Ο Λοχαγός εκνευρίζεται. Όλοι στο κόμμα; 
Βάλτε φωτιά να κάψουμε το σπίτι. 
Ρίχνουν βενζίνη. Βάζουν φωτιά το σπίτι λαμπαδιάζει. 
Τρέχουν οι γείτονες. Γιατί; Αυτός είναι ένας φιλή-

συχος άνθρωπος. Πουθενά δεν είναι ανακατεμμένος. 
Έως ότου μάθει ότι στη γλώσσα των Καισαρίων το

κόμμα ήταν το χωράφι, το σπίτι είχε κάει. 
Άλλη ημέρα. 
Ανάγνωση στη τρίτη τάξη. Το κεφάλαιο έχει τη λέξη

αιμοβόρο ζώο. Ζητούν να μάθουν τι θα πει η λέξη αιμο-
βόρο. Εξηγούμε ότι αιμοβόρα λέγονται τα ζώα που ρου-
φούν αίμα. Τους αρέσει να πίνουν αίμα. Αναφέρουν ζώα
αιμοβόρα λιοντάρι, τίγρις, λύκος κ.λ.π. 

Ένα παιδί σηκώνει χέρι και λέει. 
― Εγώ ξέρω έναν που του αρέσει να ρουφά αίμα,

αλλά δεν είναι ζώο. Είναι άνθρωπος. Ποιός; Ρωτούν όλοι.
Με πήγε ο μπαμπάς μου στο Κιλκίς σ’ ένα γιατρό, που με
σειρά μπαίναμε μέσα ένας-ένας και με ευχαρίστηση μας
ρουφούσε από το χέρι αίμα. Μου ρούφησε και μένα και
γελούσε. Άρα είναι αιμοβόρος. 

― Δεν είναι αιμοβόρος. Είναι γιατρός μικροβιολόγος.
Δεν το ρουφούσε, δεν το έπινε το έπαιρνε για να το εξε-
τάσει σα γιατρός που ήταν. 

Κάποια μέρα ήρθε ο κ. Επιθεωρητής για επιθεώρηση.
Αφού δίδαξα εγώ και εξέτασε τους μαθητές, πήγε και κά-
θησε στην καρέκλα. Λέει στα παιδιά. 

― Τώρα κάθομαι στην καρέκλα. ποιός και πως μπο-
ρεί να με σηκώσει. 

Είδα πολλοί μαθητές να σηκώνουν χέρι. Εγώ προ-
βληματίστηκα. Τι άραγε θέλει ο επιθεωρητής και τι θα πουν
τα παιδιά: 

Λέει σ’ έναν μαθητή, λέγε, εσύ, «Θα σας ψάλλω τον
εθνικό ύμνο». 

Εγώ ξαφνιάστηκα. 
Ο επιθεωριτής τους έδωσε συγχαρητήρια. Ήταν έξυ-

πνα παιδιά. Όλα τα χάλαγε η πολυγλωσσία και το ότι δεν
μιλούσαν καλά Ελληνικά. 

Ας σταματήσω εδώ γιατί σα κούρασα με τις αναμνή-
σεις μου και σας ζητώ συγνώμη. 

Εγώ όμως μεταφέρθηκα σε χρόνια πολύ μακρινά, σε
τόπους ξένους, σε χωριά που έζησα και άφησα εκεί χρό-
νια της ζωής μου. 

Χρειάζεται μέσα μέσα να γίνεται αυτό από όλους μας
να γυρίζουμε στα παλιά γιατί αυτό θα μας ζωντανεύει. 

Αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της διδασκαλικής  μου  ζωής 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 
Πιο πλατιά κεντήματα φορούν τις καθημερινές οι νιόνυφες, τα

μισά λουλουδάκια, τα μαγιάκια, τα κληματόφυλλα, τα κλαδευτά-
κια, τις κλειδωνιές με τα ματάκια, τα λουλούδια, τα μονωτηρα ή δι-
πλά λουλούδια, το κουνάρι, τα μεγάλα λουλούδια, τις μεγαλύτε-
ρες ή τις μικρότερες πιπιρίτσες ή το πιπιρίτσι, το Μάη το μίκρυνε.
Τα πιο πλατιά ειναι όμως τα κεντήματα που μπαίνουν στα μεγάλα
ποκάμισα και ανάμεσα τους πρώτο (με φάρδος 0,20 μ.) το ποκά-
μισο με το βεζύρι ή τον βεζύρη, κέντημα που με την ίδια ονομα-
σία συναντάμε μόνο στο νυφιάτικο ποκάμισο της Τανάγρας. Με το
ποκάμισο αυτό η νύφη δε βάζει το τρίτο ποκάμισο, παρά μονάχα
το δεύτερο, γιατί τα δυο μαζί συμπληρώνουν το ύψος του νυφιά-
τικου κεντητού ποδόγυρου που είναι 0,30 μ. Ο ποδόγυρος του δεύ-
τερου νυφιάτικου ποκάμισου που φοριέται με το βεζύρι έχει κα-
θορισμένα κεντήματα- τα μαγιάκια, τα λουλούδια τα μονότηρα, το
κουνάρι. Άλλα πλατιά κεντήματα που στολίζουν τα γιορτινά πο-
κάμισα είναι ο Μάης ο διπλός, η Αράχωβα, η διπλή πέρδικα με τα
δώδεκ;α περδικάκια που φοριούνται επίσης με καθορισμένη πάν-
τα σειρά. Ο Μάης από κάτω, η Αράχωβα από πάνω και η πέρδικα
παραπάνω.

Οι μεταξωτές μάνικες νυφικές ή γιορτινές ράβονται πάνω σ' ένα
πλατύ μάλλινο μπούστο που δεν εφαρμόζει στο σώμα και φορι-
ούνται πάνω από τα μεγάλα ποκάμισα χωρίς μανίκια. Λένε μάλι-
στα πως παλιότερα οι νύφες φορούσαν πάνω από το μεγάλο κεν-
τητό ποκάμισο και ένα ακόμη ολομέταξο με μανίκια. Οι μάνικες γί-
νονται με λεπτότατο μετάξι, από κουκούλια δικά τους, κατεργα-
σμένο όμως από τις κουκλούδισσες, στις οποίες έδιναν οι γυναί-
κες όσα κουκούλια ήταν απαραίτητα και τα υπόλοιπα τα πουλού-
σαν στους εμπόρους ή τα άλλαζαν με νήμα. Το "ύφασμα για τις μά-
νικες το ύφαιναν οι ίδιες ουβγιαστό, με διάφορες δηλαδή γραμ-
μές σε αποστάσεις παρόμοιο με τα μεταξωτά της Κύμης και άλ-
λων ελληνικών περιοχών. Για κάθε μάνικα χρησιμοποιούσαν ολό-
κληρο το πλάτος του υφάσματος και τη ραφή, που αρχίζει από τον
ώμο, την κλίση, τη σκέπαζαν με λεπτό κεντίδι. Στην άκρη κάθε μα-
νικιού κεντούσαν με πολύχρωμα μετάξια ένα επαναλαμβανόμενο
μοτίβο που δεν έχει σχέση με τη διακοσμητική έκφραση των άλ-
λων κεντημάτων της Αγιάννας και θυμίζει περισσότερο τα κεντή-
ματα της Σκύρου.

Η τραχηλιά, από το ίδιο μεταξωτό ύφασμα που γίνονται και οι
μάνικες, στερεωμένη στο σιγκουνι, φοριόταν κάτω από αυτό και
έπεφτε ως κάτω από τη μέση σκεπάζοντας το στήθος. Το άνοιγ-
μα του λαιμού και την τραχηλιά τα στολίζουν ολόγυρα με μια αγο-
ραστή νταντέλλα.

Το σιγκουνι ή σιγκούνα το πρωτοφορούσαν πάνω από το πο-
κάμισο τη μέρα του γάμου, είναι άσπρο, ολόμαλλο, και κεντημέ-
νο με μετάξια, εκτός από μερικά καθημερινά που έχουν λιγότερο
κέντημα. Το ύφασμα τους το τσουκνοπάνι, γίνεται από ρούτινο δια-
λεχτό μαλλί χωρίς σιβα, που δεν έχει δηλαδή καθόλου μαύρη τρί-
χα, τα τσουκνίτικα μαλλιά.

Για κάθε σιγκουνι χρειάζονται τρεις οργιές ή εφτάμιση πήχες
τσουκνοπάνι. Όταν το υφαίνουν έχει φάρδος.0.40 μ. γιατί πρέπει
να γίνει μπαστό, να μπάσει, να μαζέψει για να καταλήξει το φάρ-
δος του στους 20 πόντους. Κάθε νοικοκυρά φωνάζει πέντε ως έξι
συγγενείς ή φίλες της να τη βοηθήσουν, για να το μπάσουν στο
χέρι. Το τρίβουν γερά όλες μαζί σε μια σκάφη με χλιαρό νερό δυο
ως τρεις ώρεςώσπου να γίνει το μπάσιμο, να στενέψει δηλαδή το
ύφασμα και να γίνει σαν της νεροτριβής, πηχτό, παχύ και μαλα-
κό, κατάλληλο για τη σιγκούνα.

Το σιγκουνι ράβεται από ειδικές γυναίκες, τις σεγκούνες. Κό-
βουν το μονοκόματο ίσιο φύλλο της πλάτης, το κοκκαλάρι, τα δυο
ίσια μπροστινά ή φτερούγες και το υπόλοιπο ύφασμα λοξό, ώστε
να σχηματίζονται τρεις λοξές-λαγκιόλα-στα δεξιά της σιγκούνας
και τρεις στα αριστερά, όσο χρειάζεται για να σκεπάσει το σώμα
και να σταυρώνουν χαμηλά μπροστά οι φτερούγες. Η ράφτρα ή σεγ-
κούνα δεν κεντά ποτέ το σιγκουνι. Το στολίζουν οι γυναίκες μό-
νες τους πάνω στις ραφές με μετάξια χοντρά σαν κορδονέτο, τη
χοντρήλα, βαμμένα μαύρα και στριμμένα διπλά. Ράβουν όπως οι
τερζήδες, με λεπτό μετάξι τη μια χοντρήλα κοντά στην άλλη έτσι
που να σχηματίζονται στενότερες ή πλατύτερες ταινίες, οι λου-
ρίδες ή κορδέλλες. Στις παλιές σιγκούνες μερικές λουρίδες γίνονται
με πολύχρωμες χοντρήλες στους γύρους των μανικιών και σε άλλα
τους τμήματα. Και η πιο φτωχιά πρέπει να έχει σαν προίκα της δώ-
δεκα σιγκούνες, ενώ οι πλουσιότερες παίρνουν δεκαπέντε ως εί-
κοσι.

Η τσιπούνα είναι το παλιότερο ολόμαλλο εξωτερικό φόρεμα
που φορούσαν το χειμώνα πάνω από το σιγκουνι. Είναι χωρίς μα-
νίκια και με φλόκια στην εξωτερική μεριά. Οι νέες είχαν μαύρες
τσιπούνες και οι γριές άσπρες που όταν πολυκιτρίνιζαν τις βάφα-
νε και αυτές μαύρες. Τα τελευταία χρόνια όλες οι γυναίκες και τα
κορίτσια φορούσαν την πατατούκα, ένα πολύ πλατύ μαύρο πα-
νωφόρι από εκλεκτό τσουκνίτικο πανί βαμμένο μαύρο που είχε στε-
νά μανίκια και έφτανε λίγο πιο ψηλά από το σιγκουνι.

Η ποδιά φοριόταν πάνω από τη σιγκούνα και σκέπαζε την τρα-
χηλιά από τη μέση και κάτω. Η νυφιάτικη ήταν παλιότερα μάλλι-
νη, υφαντή στον αργαλειό, κόκκινη και κεντημένη στο χέρι. Στο κέν-
τρο είχε ένα τυπικό σχέδιο, την κλάρα ή τη γλάστρα με τα λου-
λούδια. Τη θέση της πήρε η φέλπινη ποδιά, που είναι μαύρη με λίγα
πολύχρωμα ξενικά κεντήματα.

Τις καθημερινές οι νιόπαντρες φορούσαν υφασμένες μάλλινες
ποδιές, τις σπαθωτές ή τις χασαδριανές ποδιές, στολισμένες με
χτυπητές πολύχρωμες αράδες, τα λεγόμενα σπαθωτά ή κασα-
δριανά. Τα στολίσματα αυτά ήταν οριζόντιες γραμμές, άλλες στε-
νότερες κι άλλες φαρδύτερες, που τα λέγανε βέργιες και τα ύφαι-
ναν διαφορότροπα με τη σπάθα. Η σπάθα, από τα σύνεργα του αρ-
γαλειού, είναι ένα σανίδι πέντε ως έξι δάχτυλα φαρδύ, που το περ-
νούν ανάμεσα στο νήμα, κανονίζοντας το ανάλογα έτσι που να γί-
νονται καθώς περνάει η σαΐτα τα διάφορα σχέδια. Τις ποδιές αυ-
τές δε φοράει πια η γυναίκα όταν το κορίτσι της γίνει δέκα ή δώ-
δεκα χρόνων, δε φοράει φανταχτερή ποδιά. Η ποδολουρίδα ή λου-
ρίδα είναι η στενή νυφική ζώνη, ένα περίπου δάχτυλο φαρδιά, που
σφίγγει το σιγκουνι στη μέση. Γίνεται από μαύρο βελούδο και κεν-
τιέται με πολύχρωμα μετάξια, τα λογάδια. Συνήθως τα στερεώνουν
στη μέση με τα ασημένια κλειδωτήρια και σπανιότερα με τις μι-
κρότερες ασημένιες στρογγυλές πόρπες, τους τοκάδες, που
γαντζώνουν δεξιά και αριστερά τις δυο άκρες της ποδολουρίδας.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 

H  Eλληνική  φορεσιά 
Γράφει η Μαρουδιά  Χρυσάγη,  Φιλόλογος 

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Γι’ αυτό το λόγο η χρονιά αυτή είναι αφιερωμένη στο
έργο του. Πολλοί Δήμοι και πολιτιστικοί φορείς πραγ-
ματοποίησαν εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη μνήμη του
και την προσφορά του στη λογοτεχνία. 

Η κρατική τηλεόραση παρουσιάζει εκπομπή για το
έργο του με τίτλο “Το σκοτεινό τριγώνι” . Υποθέτω με
μικρή θεαματικότητα αφού η πλειοψηφία του λαού φα-
νατίζεται με τις τούρκικες σειρές όπου τους οδηγούν τα
ιδιωτικά κανάλια. 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιά-
θο το Μάρτιο του 1851 από τον ιερέα Αδαμάντιο Εμ-
μανουήλ και την Αγγελική (κόρη του Αλέξανδρου Μω-
ραϊτίδη). Τέλειωσε το Δημοτικό και τις δυό πρώτες τά-
ξεις του ελληνικού σχολείου στη Σκιάθο το 1863.
Αλλά μόνο το 1867 στο γυμνάσιο Χαλκίδας τέλειωσε την
Α.και Β. τάξη. Την Γ’ τάξη εμαθήτευσε στον Πειραιά. 

Τον Ιούλιο του 1872 πήγε στο Άγιο Όρος χάριν προ-
σκυνήσεως όπου έμεινε λίγους μήνες. Τελικά πήρε απο-
λυτήριο Γυμνασίου το 1894 από το Βαρβάκειο. Τον ίδιο
χρόνο γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών απ’ όπου ποτέ δεν αποφοίτησε ενώ γρά-
φει το πρώτο του λυρικό ποίημα για τη μητέρα του.

Το 1889 δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Η μετανάστις»
στην εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Το 1882 αρχίζει να δη-
μοσιεύει το μυθιστήρημα «Έμποροι των Εθνών» στην
εφημερίδα «Μη χάνεσαι» ενώ παράλληλα εργάζεται ως
μεταφραστής. Το 1884 αρχίζει να δημοσιεύει σε συνέ-
χειες το μυθιστόρημα «Γυφτοπούλα» στην εφημερίδα
«Ακρόπολις». Από το 1902 ως το 1904 μένει στη Σκιά-
θο και δημοσιεύει τη «Φόνισσα». Στις 13 Μαρτίου
γιορτάζεται στο Σύλλογο Παρνασσός η 25ετηρίδα του
στα ελληνικά γράμματα. Αμέσως επιστρέφει στην πα-
τρίδα του όπου παραμένει μέχρι το τέλος της ζωής του.
Πεθαίνει στις 3 Ιανουαρίου του 1911 από πνευμονία. 

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους νεοέλληνες συγγραφείς και η
«Φόνισσα» αποτελεί για πολλούς αναγνώστες το αρι-
στούργημά του. Ένα ψυχολογικό θρίλερ πολύ προχω-
ρημένο για την εποχή του. 

Η Φραγκογιαννου κεντρική ηρωίδα της «Φόνισ-
σας» είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που πνίγει νέα κο-
ρίτσια για να λυτρώσει τη φτωχή τους οικογένεια από
το βάρος τους, αλλά και τα ίδια από τα μελλοντικά τους
βάσανα της προβλέψιμης ζωής τους. 

Στο τέλος του μυθιστορήματος η ηρωίδα χάνεται «εις
το ήμισυ του δρόμου μεταξύ της θείας και της ανθρώ-
πινης δικαιοσύνης». Ο διαταραγμένος ψυχισμός, η δια-
ταραγμένη ηθική και δεινή κοινωνική συνθήκη αλλά και
η υπόκωφη γοητεία θανάτου συνδυάζονται αριστουρ-
γηματικά στο πρόσωπο της ηρωίδας η οποία δικαίως συγ-
κρίνεται με τους αρχέτυπους ήρωες μεγάλων κλασικών
συγγραφέων. 

Σε εποχές όπως η σημερινή όπου αυτόκλητοι τιμη-
τές θεωρούν ότι δικαιούνται να υποκαθιστούν δια της
αυτοδικίας τη θεσμική δικαιοσύνη αυτή η αφήγηση απο-
κτά ιδιαίτερο νόημα.

Η ψυχογραφική δύναμη του Παπαδιαμάντη απεικο-
νίζει με τραγική ειρωνεία τη διαταραγμένη βούληση του
«εκλεκτού», ο οποίος στο όνομα του όποιου φοντα-
μενταλισμού1, του υπαγορεύει τη θεία δίκη αφαιρώντας
εν ψυχρώ την ανθρώπινη ζωή. 

Η «Φόνισσα», οι «Έμποροι των Εθνών», η «Γυφτο-
πούλα» έχουν μεταφερθεί τηλεοπτικά σε εποχές που
η τηλεόραση είχε μια ποιότητα μ’ όλες τις αδυναμίες της.

1 ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ: Όρος που χρησιμοποιείται
για να υποδηλώσει την απόλυτη προσήλωση σε ένα αυ-
στηρό πλαίσιο θεμελιωδών κανόνων, οι οποίοι εκφρά-
ζουν είτε μια θρησκεία είτε μια ιδεολογίας. 

Χ.Π. 

100  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ   
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Γάμοι 

Γεννήσεις 

Ό
πως και πέρυσι έτσι και φέτος τα παιδιά της

Αθλητικής Ένωσης Ανδρονιάνων ξεκίνησαν με

επιτυχία  την αγωνιστική περίοδο 2011-2012  στο

2ο όμιλο της  Β’ κατηγορίας Εύβοιας. Στον πρώτο φε-

τεινό τους  αγώνα παίζοντας εκτός έδρας το Σάββατο

24-9-2011, κέρδισαν την Άρτεμι Αυλωναρίου  με 3-2. Οι

ασφαλείς μας πληροφορίες λένε πως τα παιδιά της ΑΕΑ

πέτυχαν εντυπωσιακή ανατροπή  αφού  το νικητήριο γκολ

ήρθε στο 93’ αν και βρέθηκαν να χάνουν με 2-0. Περισ-

σότερα θα έχομε στην επόμενη επαφή μας.

Αγαπητοί συγχωριανοί , οι ποδοσφαιριστές της

ομάδα μας , η διοίκηση της και γενικά όλοι όσοι πασχί-

ζουν για την αξιοπρεπή παρουσία στα γήπεδα της Εύ-

βοιας,  χρειάζονται την ηθική και υλική μας υποστήριξη.

Η θετική παρουσία των θα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας

στο αποπνικτικό και ζοφερό περιβάλλον που μας απει-

λεί. Το γήπεδο στου Κοπανά που με κόπο ετοίμασαν με

τη σημαντική βοήθεια της Δημοτικής αρχής ,είναι βασι-

κό  βοήθημα  στη δύσκολη προσπάθεια των, όμως δεν

φτάνει.    

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων

–Δένδρων εύχεται στην Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων

καλή πορεία στη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΜΕ  ΗΤΤΕΣ  Ο 2ος  ΚΑΙ 3ος   ΑΓΩΝΑΣ 

Δύο απανωτές ήττες δέχτηκε η Αθλητική Ένωση Αν-

δρονιάνων την 2η και 3η αγωνιστική.  Στον δεύτερο

αγώνα παίζοντας στο γήπεδο Κύμης δηλ. εντός έδρας

την Κυριακή  2-10-2011, έχασε από τον Έραπο Χαλκί-

δας με το ευρύ  σκορ  5-2. Στον τρίτο (9-10-11) αγώνα

με τον Ερμήλιο Ανθηδώνας  ηττήθηκε με σε βάρος τους

γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με 4-3 και βρί-

σκονται στην 9η θέση στη βαθμολογία. Παιδιά της ΑΕΑ

και οι ήττες είναι μέσα στο παιχνίδι γι’ αυτό δείτε το από

την καλή πλευρά. Πεισμώστε  δηλαδή και  οι νίκες θα έρ-

θουν άμεσα. Η πρώτη επόμενη από αυτές στον αγώνα

ης Κυριακής 16-10-11 με τον Αστέρα Δροσιάς στο γή-

πεδο του Μονοδρίου. Καλή επιτυχία.  

ΒΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ  ΘΕΤΙΚΟ 
ΤΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

• Στις 25/6/2011 στον Άγιο Δημήτριο στο Γκολφ Γλυ-

φάδας ο γάμος της Μαριρένας Βολιώτη,κόρη του Ιωάν-

νη και της Γεωργίας Βολιώτη,εγγονή του Νίκου (Αστυ-

νόμου) και της Μαρίκας Βολιώτη και του Βασίλη Ελευ-

θεράκη του Παναγιώτη. 

• Στις 30 Ιουλίου 2011 τέλεσαν το γάμο τους ο Κων-

σταντίνος Λάμπρου και η Παναγιώτα Ευαγγ. Δήμου στον

Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου στα Δένδρα. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι. 

Ο αγαπημένος Δάσκαλος του χω-

ριού μας Νικόλαος Κωτσής ευτύχησε

να δει το 12ο δισέγγονό του.

Είναι ο Ιωάννης Γκομόζιας, που

γεννήθηκε στις 24.5.10, καρπός του

Δημητρίου Γκομόζια και της Ζωής

Καρδάση, θυγατέρας της Λένης του

Δάσκαλου.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσει και

να τον καμαρώσουν, σαν ένα νέο εκλεκτό και ωφέλιμο

μέλος της κοινωνίας μας, στον δε δίσπαπο μακροζωϊα,

ώστε να δει και άλλα δισέγγονα. 

• Ο Κώστας Τριανταφύλ-

λου και η Ελευθερία Δημ.

Χρυσάγη (του Φράγκου) απέ-

κτησαν το δεύτερο παιδί

τους ένας υγιέστατο αγο-

ράκι. 

• Την 1-8-2011 ο Τάσος

και η Μαρία Καραγιάννη απέ-

κτησαν ένα υγειές κοριτσά-

κι (εγγονή της Φίλης Κοντού

κόρη του Μάκη). 

Να τους ζήσουν. 

Ο κ. Γιάννης Ν. Κα-

λαμπαλίκης αποτύπω-

σε σε ξυλόγλυπτο

έργο του το πρωτότυ-

πο του οποίου έχει πα-

ραδώσει στο τοπικό

Συμβούλιο Ανδρονιά-

νων, ένα μέρος της

ιστορίας της κοινότη-

τας μας. Έργο με ονο-

μαστική , χρονολογική

καταγραφή  και φωτο-

γραφίες όλων σχεδόν

των κοινοταρχών από

το 1912 που ιδρύθηκε

η κοινότητα Ανδρο-

νιάνων. Ένα πιστό αντίγραφο του έργου του μας παρέ-

δωσε ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και με

συντομία μας έκανε κοινωνούς της όλης προσπάθειας

του. Στο φύλλο αυτό δημοσιεύομε φωτογραφία του έρ-

γου του. Στο επόμενο φύλλο θα υπάρχει εκτενής ανα-

φορά στην προσπάθεια του μπάρμπα Γιάννη όπως ανα-

λυτικότερα μας υποσχέθηκε πως θα μας την εξιστορή-

σει . Μπάρμπα Γιάννη  να είσαι γερός και ικανός για πολ-

λά χρόνια ακόμα.

Το Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΕΚΑΤΟ  ΧΡΟΝΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ 

Μ
ε 24 παίκτες και με όρεξη για δουλειά έγινε

η πρώτη συγκέντρωση της Β' Ομάδας της

ΑΕΚ. Το τεχνικό επιτελείο της Ένωσης, υπο-

δέχθηκε τα παιδιά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ

στα Σπάτα, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στά-

διο της προετοιμασίας της ομάδας για τις επόμενες

δύο εβδομάδες. Το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, απο-

τελούμενο από τους Ντανιέλ Μπατίστα (προπονητής),

Τάσο Στασινόπουλο (άμεσο συνεργάτη), Γιώργο Βαμ-

βακά (Υπεύθυνος Φυσικής Ανάπτυξης), Νίκο Καλαμ-

ποκά (Φυσιοθεραπευτή), Στέλιο Σεραφίδη (Υπεύθυνο

Προπόνησης Τερματοφυλάκων) μίλησαν στα παιδιά

πριν την έναρξη της προπόνησης και στην συνέχεια

έπιασαν δουλειά. Μέρος της προπόνησης παρακο-

λούθησαν και οι προπονητές των μικρότερων τμημά-

των, Μανώλης Παπαδόπουλος, Άγγελος Χατζόπουλος,

Γιώργος Παπακωστούλης. Από πλευράς παικτών, το

«παρών» έδωσαν οι Γκίνης, Παπαδόπουλος, Στέργιος,

Γαρουφαλιάς, Παπαδημητρίου, Αργυρίου, Ντούμπερετ,

Γρόντης, Αρέστη, Παληαρούτος, Δημγιόκα, Κοτίμπας,

Νικoλιάς Αλέξανδρος, Μάλτσι, Κοζάκης, Φούντας,

Βλάχος, Ναυπλιώτης, Κίσσας, Τσέβας, Ερέκι, Μίκος,

Κέζος. Πρόκειται για παίκτες από την περσινή Β' Ομά-

δα και παίκτες από την ΑΕΚ (U17) που προωθήθηκαν

φέτος. Δικαιολογημένα «απών» ήταν ο Κώστας Μα-

νωλάς, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Ωστόσο, από αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί

στην ομάδα. Το «παρών» έδωσαν και αρκετοί γονείς

των παιδιών, οι οποίοι αψήφησαν την ζέστη και πα-

ρακολούθησαν όλη την προπόνηση της Ένωσης.

Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Ν.  ΝΙΚΟΛΙΑΣ  
ΣΤΗΝ  Β΄ ΟΜΑΔΑ  ΤΗΣ  Α.Ε.Κ. 

ΔΡΟΜΟΙ  ΥΠΕΡΑΝΤΟΧΗΣ 

Γιάννης Γ. Νικολιάς. Ο υπερμαραθωνοδρόμος

συγχωριανός μας. Στα 51 του τερμάτισε στον ιδιαίτε-

ρης δυσκολίας διεθνή υπερμαραθώνιο Πίστοια- Αμ-

πετόνε Ιταλίας τον περασμένο Ιούλιο. Ο αγώνας αυ-

τός, διαδρομής 50 χιλιομέτρων διοργανώνεται εδώ και

36 χρόνια. Ο Γιάννης με έναν ακόμα τερματισμό, συμ-

πληρώνει 50 διεθνείς συμμετοχές –τερματισμούς σε

υπερμαραθώνιες διαδρομές. Ρεκόρ πραγματικά εντυ-

πωσιακό για το Γιάννη που σε κάθε ευκαιρία τονίζει τον

τόπο καταγωγής του με καμάρι όπως έχει δηλώσει. Τε-

λευταία συμμετοχή του και τερματισμός ήταν στον 1ο

αγώνα ορεινής διαδρομής 25 χιλιομέτρων στις κορυ-

φογραμμές της δικιάς μας Δίρφυς, που διεξήχθη με

πολλές συμμετοχές την 2/10/2011. Αξιοζήλευτες οι αν-

τοχές σου φίλε Γιάννη σε εποχές μάλιστα που άλλες

αντοχές των γύρω μας εξαντλούνται.  


