
Τ
ον Αύγουστο  όπως  κάθε  χρόνο  θα
πραγματοποιηθεί και φέτος  το  κύριο
μέρος  των εκδηλώσεων  που ο Προ-

οδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων – Δέν-
δρων διοργανώνει. Φέτος οι εκδηλώσεις συν-
διοργανώνονται με την Αθλητική Ένωση
Ανδρονιάνων όπως και το 2010. Πιστεύαμε
και πιστεύομε  πως η κοινή προσπάθεια υπό
κοινή στέγη ή και υπό διαφορετική εκεί που
υπαρκτοί λόγοι δεν αντιστέκονται στην κοι-
νή προσπάθεια, είναι από τα δεδομένα
υπεύθυνης, ουσιαστικής και επωφελούς
στάσης και στόχων προσώπων και φορέων.
Οι δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συν-
θήκες των τελευταίων ετών που δεν έχουν
κοντινό χρονικά τέλος είναι ένας πρόσθετος
σημαντικός παράγων που οριοθετεί ως πο-
λυτέλεια την διάσπαση στα πλαίσια μάλιστα
του στενού γεωγραφικού πρώτα πρώτα χώ-
ρου μας. 

Οι οριστικοποιημένες εκδηλώσεις μας
στις οποίες πιθανόν θα προστεθούν 1-2
ακόμα είναι οι παρακάτω . 

1-Εκδήλωση εγκαινίων του έργου στη
βρύση του Σίφου με προσφορά ποτού και
μεζέ το Σάββατο πρωί 04/08/2012. 

2-Χορός στο γήπεδο του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων την Πέμπτη
09/08/2012 με Ελεύθερη είσοδο. Στην παρέα
μας το Αιγαιοπελαγίτικο 5 μελές συγκρότημα
«9 ΜΠΟΦΟΡ» που πέρσι περάσαμε μαζί τους
πολύ όμορφα.

3- Παράσταση θεάτρου Σκιών την Δευ-
τέρα 13/08/2012 με ελεύθερη είσοδο στο γή-
πεδο του Δημοτικού Σχολείου   Ανδρονιάνων

4- Την Τρίτη 14-08-2012 ώρα 18,30 στο
Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων εκδήλωση
αφιέρωμα στην τοπική Αγροτική παραγωγή

με αναφορά στη συκιά και το σύκο. Ομιλία,
παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού κλπ.  

5-Χορός  στο γήπεδο του Δημοτικού Σχο-
λείου Δένδρων το Σαββάτο 25/8/2012  με
Ελεύθερη είσοδο και παρέα μας το συγ-
κρότημα της ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΝΤΟΒΙΝΟΥ. 

6-Την Κυριακή 19/08/2012 ώρα 11,00
πμ στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων Εκ-
δήλωση με θέμα "Γεωλογικό ταξίδι στο  πα-
ρελθόν της Εύβοιας και αναπτυξιακές  δυ-
νατότητες." Ομιλητής ο Καθηγητής Γεώργιος
Θεοδώρου Διευθυντής του Μουσείου Πα-
λαιοντολογίας και Γεωλογίας το Πανεπι-
στημίου Αθηνών Μέλος της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

7-Τιμητική εκδήλωση στον συγχωριανό
μας μεγάλο ζωγράφο – χαράκτη Γιώργη Βαρ-
λάμο στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων
την Κυριακή 12/08/2012 και ώρα 11,00 πμ.

8-Επίσκεψη στο Μουσείο φυσικής  Ιστο-
ρίας Γουλανδρή και το Μουσείο ΓΑΙΑ στην
Κηφισιά με δαπάνη του Συλλόγου μας μέσα
στο Σεπτέμβρη 2012. 

9- Μέσα στο Σεπτέμβρη 2012 σε συνερ-
γασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο  Χαλκίδας
, ανάβαση στο βουνό μας για οριοθέτηση πα-
ραδοσιακών μονοπατιών.

Καλούμε  τους συγχωριανούς και φίλους
μας να συμμετέχουν στις κοινές μας εκδη-
λώσεις και να βοηθήσουν στην αρτιότερη
διοργάνωση των . Ας κάνομε την παρέα μας
ακόμα μεγαλύτερη και δυνατότερη . Θα εί-
ναι μια κοινή απάντηση στις προκλήσεις των
καιρών.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
– ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Σ
το έργο «Ανάδειξη – ανάπλαση και του-
ριστική αξιοποίηση περιοχών Δήμου Κύ-
μης Ν. Εύβοιας» με φορέα τον Ελληνικό

Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) έχομε αναφερθεί
σε όλη την μέχρι τώρα εξέλιξη του. Το έργο
αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη  και  αφορά
κύρια τον γεωγραφικό χώρο του κοινοτικού μας
διαμερίσματος. Το ΔΣ του Συλλόγου μας πα-

ρακολουθεί όπως μπορεί καλύτερα την εκτέ-
λεση  των εργασιών και παρεμβαίνει όταν εκτι-
μάται πως απαιτείται. Έχομε κατά νου μεταξύ
των άλλων τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν
το έργο και την ποιοτικά καλή του εκτέλεση
αλλά και την μετακατασκευαστική του πο-
ρεία.

1-Το έργο αναλήφθηκε από τον ανάδοχο κο
Βαλσαμάκη με τη σημαντική έκπτωση του

60%
2- Το παραπάνω γεγονός μας δημιουργεί

εύλογα ερωτήματα όσον αφορά την ακριβή και
κύρια την ποιοτική εκτέλεση του έργου.

3- Εκτιμάμε ως απαραίτητη την λειτουργι-
κή και αισθητική ενσωμάτωση  στο κυρίως έργο,
κτισμάτων και άλλων υποδομών της πρόσφα-
της τοπικής ιστορίας του χώρου (μύλοι, δομές

των έργων των εξορύξεων κλπ)
4- Βασικό θέμα είναι η σε βαθμό στα-

τικής επικινδυνότητας κατάσταση της
μεγάλης ιδιαίτερα γέφυρας στο μύλο
από όπου και ξεκινάνε όλα τα μονοπάτια.
Για την αναγκαία επισκευή και μάλιστα
από ειδικούς τεχνίτες των γεφυριών δεν
προβλέπεται κονδύλι στον προϋπολογι-
σμό του έργου και η παράλειψη αυτή απα-
ξιώνει στη γέννηση του το εν δυνάμει ση-
μαντικό εκτελούμενο έργο. 

5- Δεν μας διαφεύγει η σημαντική πα-
ράμετρος της μετά το έργο εποχής και
των αυτονόητων αναγκών ανάδειξης ,
συντήρησης αλλά και της καλώς νοού-
μενης εκμετάλλευσης του με οικονομικά
κριτήρια.

6- Κρίνοντας σκόπιμη την κοινή προσπάθεια
φορέων της περιοχής για το παρόν και το μέλ-
λον του έργου, αυτοδύναμου ή και ως μέρους
ευρύτερου προγράμματος, έχομε ως ΔΣ προ-
γραμματίσει σχετικές επαφές. Στις επαφές μας
εντάσσονται  βέβαια και αυτές με την Κοινο-
τική αρχή αλλά και με  τη Δημοτική που θα χρει-
αστεί να αποκτήσουν πιο μόνιμο και γόνιμο χα-
ρακτήρα.   
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Της Mελεγκρίνας οι δυο γιοι
κι οι δυο της θυγατέρες
κοντά εξηνταρήσανε
αλλά δεν ευτυχήσανε
να πιούν απ’ το ποτήριο
στου γάμου το μυστήριο
συντρόφους να ‘χουν και παιδιά 
και στο δεξί τους, βέρες.

Ο Γιώργης ο μεγάλος γιος
γνωστός και ως μουρλόγιωργης
άκακος πάντα και νωθρός
της Μιχαλούς χρωστούσε
και σα θεός στον Όλυμπον
εις βάρος των υπόλοιπων
ζωή και κότα ζούσε.

Στα ξένα ο μικρότερος
ο Mελεγκροσταμάτης
στο Λαύριο από παιδί
στα ορυχεία ορθοποδεί 
να γίνει επιστάτης.
Απόχτησε μεταξωτά
πουκάμισα δυο τρία
κουστούμι και ρεμπούμπλικο
μα ήτανε σκληρή η δουλειά
σερνότανε με την κοιλιά 
βαθιά στη γαλαρία.
Και για του λόγου τ’ αληθές
ο μόνος που μοχθούσε
τη φαμελιά ολάκερη
μονάχος συντηρούσε.

Οι κόρες ‘πιστοδρομικές
δεν είχαν βγει απ’ το χωριό
εκεί ‘χαν το νοικοκυριό
και στο κατώγι πλυσταριό
γεμάτο ψύλλο και κοριό
απ’ το πολύ σκουπιδαριό
και προίκα ένα χωράφι
παιδιά βρεθήκανε καλά
μα αυτές τη μύτη τους ψηλά
ξωμείνανε στο ράφι.

‘Κει που καθόντουσαν οι τρεις
μια μέρα στο χαγιάτι
στα χίλια εννιακόσια εφτά
μαντάτα λάβανε φριχτά:
Τη νύχτα βρήκε ο θάνατος
στον ύπνο το Σταμάτη!

Ξεσπάει θρήνος κι οδυρμός
υπέρμετρο το κλάμα

γιατί ετούτος ο χαμός
θα φέρει κι άλλο δράμα.
Οι πόροι τους στερεύουνε!
Χάνεται κάθε αβάντα
θα ‘ναι σκληρή η ανέχεια
συντρόφισσα για πάντα...

Σαν φέρανε το λείψανο
στη σάλα στο ανώγι
μαζεύτηκε όλη η γειτονιά
κάθε γριά και κάθε νια
ξεσπάει το μοιρολόγι.
Κούρνιασε ο Γιώργης στη γωνιά
(για αυτόν ο μήνας είχε εννιά
τσιγάρο στο ‘να χέρι του
στο άλλο κομπολόγι).

Γέμισε η κάμαρη κεριά
λιβάνια και λουλούδια
καθώς αόρατα όπως λέν’
πετούσαν τα αγγελούδια
η μια αδερφή μοιρολογεί
ξεσπάει η άλλη ξάφνου:

«Δεν ήτανε… Παρθένα μου…
καλή μου Παναγία…
Δεν ήταν… Άη Γιώργη μου
που ‘σαι καβάλα στ’ άτι…
Να έπαιρνες το Γιώργη μας
ν’ αφήσεις το Σταμάτη;»

Τ’ άκουσε ο Γιώργης κι άξαφνα
ολόρθος ετινάχτει
με την κεκέδικη φωνή
όλο του βγάζει τ’ άχτι!
«Πα…Πά…Πα… Παναγία μου
α…α...αυτά που κρένουν τούτες
μ...μ…μη χάφτεις μ…μην τα τρώγεις!
Δ…δεν ήταν ούλους να ‘παιρνες
και...και...και να ‘μενε ο Γιώργης;!»

«Ντροπή σου Γιώργη!» Θα ακουστεί
απ’ του παπά το στόμα…
Όμως η ιστορία αυτή
δεν τέλειωσε ακόμα…
Θες ήταν θέλημα θεού
θες σύμπτωση μεγάλη
στο χρόνο πάνου η μια αδερφή
στους δύο φεύγει κι η άλλη!
Κι έτσι για πείσμα ολουνών
κι έτσι για το γινάτι
ο Γιώργης ο μουρλόγιωργης
ξωμένει… αμανάτι! 

Άγνωστες  οι  βουλές  του  Κυρίου  

σε  χωριό  της  Κύμης  στα  1907

(του  Βασίλη  Διακάκη) 

ΑΠΙΘΑΝΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΠΙΦΑΝΟ ΑΠΙΘΑΝΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΑΠΙΦΑΝΟ 

Η δημοσίευση του ποιήματος που ακολουθεί γίνεται με την ευγενική

άδεια του κου Βασίλη Διακάκη. Είναι ένα πρώτο βήμα συνεργασίας μας

στον κόσμο του ωραίου. Στον κόσμο αυτό ο κος Διακάκης έχει πολλά να

μας προσφέρει . Τον ευχαριστούμε πολύ.



Έχομε ξανακάνει κουβέντα  για τις προσφορές συγ-

χωριανών και φίλων προς το Σύλλογο μας. Οι  προ-

σφορές  αυτές στην όποια μορφή και χρηματική αξία

των είναι για μας ουσιαστικότερες από ηθικής πλευράς

και αυξάνουν την ευθύνη μας απέναντι στους δωρη-

τές αλλά και όλους όσους καλύπτει ο Σύλλογος μας.

Ταυτόχρονα η ανάγκη κτιριακού χώρου για έδρα του

Συλλόγου μας γίνεται και μέσα από αυτή την αυξα-

νόμενη περιουσία , όλο και πιο εμφανής. Τα βιβλία εί-

ναι μια ιδιαίτερη κατηγορία προσφορών με ιδιαιτερό-

τητες στην απαιτούμενη αξιοποίηση των. Τελευταία

προσφορά βιβλίων αυτή του φίλου μας κ. Λεωνίδα Ίσα-

ρη τον οποίο και ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι, βαδί-

ζοντας δημιουργούμε, δημιουργώντας ανοίγομε δρό-

μους προς το αύριο, ανοίγοντας δρόμους ερχόμαστε

κοντύτερα και δυναμώνουμε απέναντι στα  κοινά ή όχι

προβλήματα μας. Και μέσα από το δυνάμωμα μας, με

αυτοπεποίθηση αισιοδοξούμε βάσιμα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ 

Απολαύστε το

συνημμένο έγγρα-

φο από το αρχείο

της κοινότητας

μας. Είναι ένα εύ-

ρημα από τα πολλά

που υπάρχουν στο

ιστορικό αρχείο

των κατοίκων του

χωριού που διασώ-

ζεται στο κοινοτικό

μας κατάστημα.

Ανασύρθηκε μαζί

με πολλά άλλα κατά την προσπάθεια καταγρα-

φής και αρχειοθέτησης που έγινε από τον πρό-

εδρο κ. Γιώργο Κ. Κωτσή και το τοπικό συμ-

βούλιο, προσπάθεια στην οποία και ο Προ-

οδευτικός σύλλογος Ανδρονιάνων - Δένδρων

συμμετείχε υλικά

και ηθικά. Κρίνομε

την προσπάθεια

αυτή μάλιστα κα-

θυστερημένη αλλά

βέβαια αναγκαία. 

Η όποια αξιο-

ποίηση της θα γίνει

στα πλαίσια του νό-

μου. Η σημερινή

παρουσία εδώ και

στο site μας είναι

συμβολική και έγι-

νε με τη σύμφωνη

γνώμη του τοπικού

συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου μας έχει καταγράψει ως απόφαση του την

άποψη της βαρύνουσας σημασίας που έχει και

για το σήμερα και για το μέλλον μας η πλούσια

και πολυδιάστατη ιστορική μας διαδρομή. 

Οι προσπάθειες μας έχουν και θα αποκτή-

σουν μελλοντικά ουσιαστικότερη και  ευρύτε-

ρη σε έκταση και βάθος ταυτότητα. Σε αυτό το

σημείο και από αυτό το σημείωμα καλούμε κάθε

αποδέκτη να μας βοηθήσει με τον όποιο τρόπο

έχει προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας την

αρωγή σας αυτή βασικό συστατικό στοιχείο της

συνολικής μας προσπάθειας.
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Οι εκλογές εγίνανε

κι ο κόσμος θα ησυχάσει

το καλοκαίρι ευχάριστα

εύχομαι να περάσει.

Πολλοί απ’ τους πολιτικούς

δεν πίστευαν να χάσουν

τώρα ούτε έξω απ’ τη Βουλή

δεν θα ξαναπεράσουν. 

Ο λαός τιμώρησε

αυτούς που κυβερνήσαν

στα δυο μεγάλα κόμματα

πολλούς δεν τους ψηφίσαν. 

Οι Ευρωπαίοι από μακριά

μας παρακολουθούσαν

κάτι δεν πήγαινε καλά

κι όλο μας απειλούσαν. 

Οι φοβέρες συνεχίσθηκαν

δεν έλειψαν στιγμή

απ’ το ευρώ θα φύγουμε

θα πάμε στη δραχμή. 

Ο κόσμος πανικόβλητος

και για πιο σιγουριά

έβγαλε πρώτο κόμμα

Αντώνη Σαμαρά.

Συνεργασία θα γινεί

μ’ Αντώνη, Βαγγέλη, Φώτη

Θεός να τους φωτίσει

και η κυβέρνηση αυτή 

εύχομαι να κρατήσει. 

Ιωαν. Καλαμπαλίκης (Σόλ-

λιγκας)

ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΩΝ  17-6-2012 

Στις έξι του Μάη

οι εκλογές ήταν αποτυχία

ο κόσμος εκδικήθηκε

από τη δυστυχία. 

Πιστεύω να αλλάξουνε

τώρα όλοι μυαλό

κι οι δεύτερες οι εκλογές

να βγούνε σε καλό. 

Ο κόσμος απελπίστηκε

δεν ξέρει πως θα ζήσει

τα κόμματα τσακώνονται

το ποιος θα κυβερνήσει. 

Κάθονται και μαλώνουνε

και βγαίνουν στα κανάλια

αυτοί που μας εφέρανε

σ’ αυτά τα μαύρα χάλια. 

Αφήστε τους εγωισμούς

και την αλαζονεία

βλέπετε σας περιφρονεί

όλη η κοινωνία. 

Κι αυτοί που ανεβάσανε

λίγο τα ποσοστά τους

φαίνεται ότι πήρανε

αέρα τα μυαλά τους. 

Πρέπει σ’ αυτές τις εκλογές

όλοι σας να τα βρείτε

έστω κι αν είναι λίγο αργά

όλοι μαζί μπορείτε.

Όλοι να συναινέσουνε

και συνεργασθούνε

μην έρθουνε χειρότερα

από αυτά που ζούμε. 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΕΚΛΟΓΩΝ  6-5-2012 

Τα πράματα αλλάζουνε

σε όλο τον κόσμο τώρα

οι αλλαγές είναι πολλές

και στη δική μας χώρα. 

Οι Έλληνες ψηφίσανε

δεν βγήκε κάποιο κόμμα

δόθηκε περιθώριο

να το σκεφτούμε ακόμα. 

Και ο καιρός τρελάθηκε

μια κρύο, μία ζέστη

και στη Γαλλία ο Σαρκοζί

μεγάλη ήττα υπέστη. 

Όλοι μαζί φωνάζουνε

να κάνουμε ανάπτυξη

κι οι Έλληνες ευρίσκονται

μονίμως στην κατάψυξη. 

Το 2012 έχουνε προφητεύσει

να φάει κανείς δεν θα μπορεί

μονάχα αν θα φυτεύσει. 

Καλαράς Παναγιώτης (Στρού-

λιος)

ΑΛΛΑΓΕΣ  ΠΑΝΤΟΥ 

Απεβίωσαν 
― Απεβίωσε στις 12 Μαΐου 2012 σε ηλικία 81 ετών ο

Αναστάσιος Μουλαγιάννης. 

― Απεβίωσε στις 14 Απριλίου 2012 σε ηλικία 67 ετών

η Ελένη Αθ. Τζάνου. 

― Απεβίωσε στις 28 Απριλίου 2012 σε ηλικία 88 ετών

η Μαρία Κουτσούμπη.  

― Απεβίωσε στους Ανδρονιάνους η Ελένη Γεωργούση

του Γεωργίου (Λώλος) σε ηλικία 82 ετών. 

Υποζύγια,  άνθρωποι  και  κράτος  

την  δεκαετία  του  1960 

Προσφορές 

προς  τον  σύλλογό  μας 

Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 24-5-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ. το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοι-
νότητας Ανδρονιάνων συνήλθε σε συνεδρίαση στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (3) μελών βρέθη-
καν παρόντα: 

Παρόντες
1) Γεώργιος Κωτσής (Πρόεδρος)
2) Γεώργιος Λύκος
Απόντες
Γεώργιος Μπαρούμης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ευαγγελία Μπελιά για την τήρηση των

πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως ανωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης. 

Θέμα 1ο Αριθ. Απόφασης 1/2012
«Συνέχιση με κυβόλιθους από Νικολάου Χρυσάγη (Νικάκου) έως Αγ. Ελεούσα»
Το Τ.Σ. εισηγείται ομόφωνα την εκτέλεση του έργου «Συνέχιση με κυβόλιθους από Νικολάου Χρυσάγη (Νικάκου) έως

Αγία Ελεούσα».

Θέμα 2ο Αριθ. Απόφασης 2/2012
Τοποθέτηση (10) δέκα κουγκίων στη θέση μεταξύ Ευάγγελου Κρινή και Κων/νου Καραμούζη (Παπατρέχα). 

Θέμα 3ο Αριθ. Απόφασης 3/2012
α) Τσιμεντόστρωση δρόμου στη θέση Κοπάνα προς γήπεδο.
β) Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Παναγίτσα. 

Θέμα 4ο Αριθ. Απόφασης 4/2012
Πλακόστρωση του δρόμου από Μιχαήλ Μπελιά έως Ιωάννη Θεόφιλου.
Εξαντληθέντων των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση. 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2012

Συνεδρίασης  του  Τ.Σ.  Ανδρονιάνων 

― Απεβίωσε στις 2-7-2012 ο Αθανά-

σιος Παπανικολάου του Σταματίου ετών

87. 



1-Γκρεμνά  ‘ναι μας οι τόποι μας.
Έτσι  λέει  σε ένα του στίχο γνωστό

υπέροχο Ριζίτικο τραγούδι της Κρήτης. Θα
με λέγαν άραγε βέβηλο ή κάτι άλλο πιο
βαρύ, αν επιχειρούσα με όλο το σεβασμό
προς το τραγούδι και την ιστορία του , να
αλλάξω το στίχο του αυτό και μόνο; Το
επιχειρώ ζητώντας του ειλικρινή συγ-
γνώμη και γράφω τον ως «Γκρεμνάνε
εμάς τους  τόπους μας…» Παίρνω αφορ-
μή από την παρακάτω  πρόσφατη είδηση,
από τις πιο απαισιόδοξες και χαρακτηρι-
στικές παράλληλα του κλίματος που ισο-
πεδωτικές και αχαλίνωτες πολιτικές ,
δημιουργούν τα τελευταία χρόνια στον
τόπο μας. Πέρασε στα αζήτητα των κατά
τα άλλα λαλίστατων ΜΜΕ και είναι ντρο-
πή δική τους δίπλα στη ντροπή των απο-
φασισμένων που αλωνίζουν τη χώρα μας
τα τελευταία χρόνια καβάλα στις δρεπα-
νηφόρες αποφάσεις των. Μόνο που τώρα
πιά η ντροπή , συνηθισμένοι άλλωστε σ’
αυτήν  όλοι τούτοι , συνοδεύεται και από
την οργή των αδύναμων και  χρόνια πα-
ραγκωνισμένων που πληθαίνουν βαθειά
συνειδητοποιούμενοι. 

Η «κουκουβάγια» πέταξε

Μια πολύ λιτή, συγκινητική και εξόχως
πολιτική ανακοίνωση εξέδωσε ο σύλλογος
εργαζομένων στον Οργανισμό Εκδόσεως
Διδακτικών Βιβλίων για τη διάλυση του
Οργανισμού στο πλαίσιο της περικοπής
εταιρειών του Δημοσίου. Τα σχόλια ανή-
κουν στους αναγνώστες:

«Σε λίγες ώρες ο Ο.Ε.Δ.Β. (Οργανι-
σμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων) θα
αποτελεί παρελθόν, καταργείται οριστικά.
Μετά από 75 χρόνια η κουκουβάγια της
σοφίας και της αρετής ''πετάει μακριά'',
γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν έχει
θέση στη σύγχρονη μνημονιακή εκπαί-
δευση. Η μόρφωση θα γίνεται πλέον ηλε-
κτρονικά. Το. Μέλλον είναι...μόνο το. ''
ηλεκτρονικό βιβλίο'' και οι ''διαδραστικοί
πίνακες''. Οι εργαζόμενοι στον Ο.Ε.Δ.Β.
που όλα αυτά τα χρόνια εξέδωσαν και διέ-
νειμαν τρία δισεκατομμύρια βιβλία σε
εκατομμύρια μαθητές, αποχωρούν περή-
φανοι για τη συμβολή τους στη Δημόσια
και Δωρεάν Παιδεία, για τη διαχείριση του
δημόσιου χρήματος (μέσο κόστος κάθε βι-
βλίου 0,70 ευρώ), για την απουσία δια-
φθοράς και διαπλοκής τους, για το ότι κα-
τόρθωσαν να περισώσουν από τον ιδιω-
τικό φορέα, την ιστορία των σχολικών βι-
βλίων, δεκαπέντε χιλιάδες πρωτότυπα
έργα ζωγραφικής που κοσμούσαν κάπο-
τε τα σχολικά βιβλία (Τσαρούχης, Γκίκας,
Γραμματικόπουλος, Τάσος κ.λπ.), τριάντα
χιλιάδες (30.000) βιβλία, πολλά σπάνιων
εκδόσεων, που αποτελούν πλέον περι-
ουσία του υπουργείου Παιδείας.

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν με πίκρα

και ανησυχία για το μέλλον της έκδοσης
και διανομής των σχολικών βιβλίων. Ζή-
σανε τη φετινή χρονιά, τη χειρότερη από
ιδρύσεως του Ο.Ε.Δ.Β., που τα βιβλία
στάλθηκαν με τεράστια καθυστέρηση,
που τα λάθη και οι παραλείψεις των ιθυ-
νόντων στοίχησαν εκατομμύρια στους
Έλληνες πολίτες, προάγγελος των όσων
πρόκειται να επακολουθήσουν τη φετινή
χρονιά, που εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ
χειρότερη από κάθε πλευρά. Οι εργαζό-
μενοι αποχαιρετούν ολόκληρη την εκ-
παιδευτική κοινότητα για την πολύχρονη
συνεργασία και υπόσχονται να συνεχί-
σουν τον αγώνα για μία ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩ-
ΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ στην υπηρεσία του λαού.
Η κουκουβάγια της σοφίας και της αρετής
ελπίζει να μην ξεχασθεί και ονειρεύεται
τη μέρα που σε μία Ελλάδα ελεύθερη και
απαλλαγμένη από δανειστές - επιτηρητές
- τροϊκανούς, θα ξανακληθεί να προσφέ-
ρει τις υπηρεσίες της για την εκπαίδευση
των μαθητών»

"πάντα ανοιχτά 
πάντ' άγρυπνα
τα μάτια της ψυχής μου"
2- Στα του Δήμου  μας
Καταγράφομε ενημερωτικά σημαντι-

κά νέα σχετικά με τα συμβάντα στο Δήμο
μας στο προηγηθέν διάστημα με το εν-
δεχόμενο παραλήψεων να είναι σημαντικό
αλλά όχι σκόπιμο.

-Η καλή είδηση της υπογραφής της
σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό του λι-
μανιού Κύμης ύψους 8.979.000,00 €. Κά-
ποια έργα εκτελούνται ήδη και διάφορα
καταχωρούνται στον τοπικό τύπο. Το
μέλλον μπροστά μας έχει απαιτήσεις.

-Τα άσχημα νέα για τη συνεχή υπο-
βάθμιση της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης και
το κλείσιμο ή περιορισμό λειτουργίας
Δημόσιων οργανισμών και φορέων (Δ.Ο.Υ.
Κύμης, Ειρηνοδικείο Κύμης κλπ). Κτυπή-
ματα σε ευαίσθητα σημεία του κοινού σώ-
ματος. Δεν είναι βέβαια  παρηγοριά το ότι
παντού στη χώρα συμβαίνουν ανάλογα. 

- Η πρώτη ανακοίνωση από τη Δημο-
τική αρχή για τις καλοκαιρινές ετήσιες συ-
νελεύσεις δημοτών. Κύριο θέμα το καυτό
και επείγον πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων του μεγάλου σε έκταση
Δήμου μας. Η υπεύθυνη συμμετοχή φο-
ρέων και η δική μας στις συναντήσεις που
θα γίνουν είναι ουσιαστική και ιδιαίτερα η
κατάθεση της άποψης μας.

- Η επιτυχής οργάνωση 22-26/6 του
Πανελλήνιου πρωταθλήματος μπασκετ
νεανίδων στην Κύμη. Πρωταθλήτρια η
ομάδα του Απόλλωνα Πτολεμαϊδας. Επι-
τυχής και η 10η ανάβαση Κύμης που τε-
λέσθηκε 7+8/7 φέτος αναδεικνυόμενη
σαν σημείο αναφοράς πλεον ιδιαίτερα για
τους πολλούς λάτρεις της ταχύτητας και
του αυτοκινήτου.

Σταμ. Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Τ
α λιπίδια του αίματος είναι
δύο ειδών: α) η χοληστε-
ρόλη, που παρά το γεγο-

νός ότι έχει δαιμονοποιηθεί, επι-
τελεί στον οργανισμό κάποιες
πολύ σπουδαίες εργασίες όπως
η συμμετοχή στην κατασκευή
των κυτταρικών μεμβρανών που
διαχωρίζουν τον ένδο- από τον
έξωκυττάριο χώρο. Συντελεί λοι-
πόν στην ίδια την ύπαρξη των
κυττάρων του οργανισμού. Επί-
σης συμμετέχει στη σύνθεση
των γενετήσιων και άλλων ορ-
μονών και αποτελεί συστατικό
της χολής, β) τα τριγλυκερίδια
που αποτελούν πρώτη ύλη για
παραγωγή ενέργειας στον ορ-
γανισμό.

Τα λιπίδια προκειμένου να
κυκλοφορήσουν μέσω του αίματος και να
φτάσουν στα διάφορα όργανα του σώμα-
τος μετατρέπονται σε μεγαλύτερα σωμα-
τίδια που ονομάζονται λιποπρωτεΐνες. Αυ-
τές χωρίζονται στην υψηλής πυκνότητας
«καλή» χοληστερόλη HDL και στη χαμηλής
πυκνότητας «κακή» χοληστερόλη LDL.
Αυτός ο διαχωρισμός εξυπηρετεί και μια
κλινική ανάγκη, καθώς τα επίπεδα της χο-
ληστερόλης και κυρίως της LDL χοληστε-
ρόλης σχετίζονται θετικά με τον κίνδυνο
ανάπτυξης στεφανιαίας νόσου, μέσω συσ-
σώρευσης στο τοίχωμα των αγγείων και δη-
μιουργίας πλακών/στενώσεων, αλλά και με
την ίδια την καρδιαγγειακή θνησιμότητα.
Από την άλλη, τα επίπεδα της HDL χολη-
στερόλης έχουν αντίστροφη συσχέτιση
με το στεφανιαίο κίνδυνο.

Είναι σημαντικό για εμάς αυτό το θέμα;
Είναι γιατί υπολογίζεται ότι το 50% των Ελ-
λήνων άνω των 18 ετών έχουν τιμές χο-
ληστερόλης άνω των 200mg/dl. Επίσης
υπολογίζεται ότι μείωση της χοληστερόλης
κατά 10% συνοδεύεται από μείωση της στε-
φανιαίας θνησιμότητας κατά 20%. Γι’ αυτό
το λόγο κι έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα η
υποχρεωτική διενέργεια εξετάσεω χολη-
στερόλης (ολικής και κλασμάτων) και τρι-
γλυκεριδίων, για την πρόληψη των καρ-
διοπαθειών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες
και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε
τρία χρόνια από εκεί κι έπειτα.

Επιγραμματικά, οι δυσλιπιδαι-
μίες διακρίνονται σε πρωτοπαθείς
που οφείλονται σε γενετική δια-
ταραχή κάποιου σημείου στο με-
ταβολισμό τους (α. χυλομικροναι-
μία, β. οικογενής υπερχοληστε-
ρολαιμία ομόζυγος και ετερόζυ-
γος, γ. μικτή υπερλιπιδαιμά, δ. οι-
κογενής υπερτριγλυκεριδαιμία, ε.
οικογενής μείωση της HDL) και σε
δευτεροπαθείς που οφείλονται σε
άλλες παθήσεις ή σε λήψη συγ-
κεκριμένων φαρμάκων. Παραδείγ-
ματα παθήσεων που προκαλούν
δυσλιπιδαιμίες είναι ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, ο υποθυρεοειδι-
σμός, η αποφρακτική ηπατική νό-
σος, η χρόνια νεφρική νόσος και
το νεφρωσικό σύνδρομο, η παχυ-
σαρκία, η κατάχρηση οινοπνεύ-

ματος. Παραδείγματα φαρμάκων που μπο-
ρούν να προκαλέσουν δυσλιπιδαιμίες είναι
τα προγεστερινοειδή, τα αναβολικά στε-
ροειδή, τα κορτικοστεροειδή, τα διουρητι-
κά σε μεγάλες δόσεις, οι β-αναστολείς κ.ά.

Σημαντικές συστάσεις για την αντιμε-
τώπιση των δυσλιπιδαιμιών πριν και πα-
ράλληλα με την τυχόν χορηγηθείσα φαρ-
μακευτική αγωγή είναι:

• ο έλεγχος του υπερβάλλοντος σω-
ματικού βάρους μέσω της μείωσης της
πρόσληψης θερμίδων και μέσω αύξησης της
φυσικής δραστηριότητας (ισοτονική άσκη-
ση όπως βάδισμα, ελαφρύ τρέξιμο, κολύμπι)

• η μείωση της συνολικής κατανάλωσης
λιπών στο 30% της συνολικής ενεργειακής
πρόσληψης ή και χαμηλότερα με μείωση
της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών
οξέων σε λιγότερο από το 10% της ενερ-
γειακής πρόσληψης θερμίδων, με ενθάρ-
ρυνση της χρήσης ελαιολάδου και όχι άλ-
λων τύπων λαδιού και με μείωση της προσ-
λαμβανόμενης χοληστερόλης σε λιγότερο
από 300mg ημερησίως

• η αύξηση της κατανάλωσης σύμπλο-
κων υδατανθράκων 

• ο έλεγχος της κατανάλωσης άλατος
• η λήψη 2gr φυτικής στερόλης ή στα-

νόλης με τη μορφή μαργαρινών ή ροφη-
μάτων (μπορεί να μειώσει την LDL χολη-
στερόλη κατά 8-10%) 

Διαταραχές  των  λιπιδίων  του  αίματος 
(δυσλιπιδαιμίες)

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
καρδιολόγος 

Η  αλήθεια  των  στίχων  και  των  σκίτσων 

Ένα από τα πιό γνωστά ποιήματα του καυ-
στικού σατυρικού μας ποιητή Γιώργου Σουρή με
τους στίχους του να διατηρούνται καυτεροί σχε-
δόν 120 χρόνια μετά και να καταγράφουν ένα
ακόμα μέτρο για το μπόϊ και το χαρακτήρα μας
μέχρι σήμερα και να μας προβληματίζουν. Ο Γ.Θ.
Δήμος ταίριαξε 2 σκίτσα του και ήρθε κι έδεσε το
γλυκόπικρο τοπίο.

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

Δυστυχία σου, Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα; 

Π
ρίν από 20-30 περίπου χρόνια, η ύπαρ-
ξη της τηλεόρασης ως ένα προσιτό
αλλά και γοητευτικό μέσο ενημέρω-

σης, ήταν ένα ελπιδοφόρο γεγονός, αφού
συνδύαζε εικόνα, ήχο, λόγο και προοιώνιζε
μια δυναμική εξέλιξη στο χώρο των Μ.Μ.Ε.
Κι όταν η τηλεόρσαση έγινε πολυκαναλική,
με την είσοδο των ιδιωτικών καναλιών, η υπό-
σχεση για πολυφωνία, κριτική και κατάργη-
ση του τηλεοπτικού κρατικού μονοπωλίου
έγινε πραγματικότητα. Ποικίλες εκπομπές
βομβαρδίζουν έτσι από τότε την καθημερι-
νή ζωή των πολιτών-θεατών παρέχοντάς
τους πολλές επιλογές και δυνατότητες για
ενημέρωση, ψυχαγωγία και μόρφωση. 

Όμως, το πέρασμα του χρόνου, και ειδικά
τα τελευταία έτη, τα ιδιωτικά κυρίως κανά-
λια έχουν επικεντρωθεί σ’ ένα είδος εκπομ-
πών που σχετίζονται με την τέχνη της μα-
γειρικής. Ειδικά τις πρωϊνές αλλά και τις με-
σημεριανές ώρες τηλεθέασης, οι οθόνες κα-
τακλύζονται από πιάτα, μαχαίρια, μίξερ,
κουζίνες και κάθε λογής προϊόντα προς
βρώση. Κι ανάμεσά τους ακτινοβολούν
όμορφες μαγείρισες ή σοβαροί και στιβαροί
σεφ. Παρουσιάζαν συνταγές απ’ όλη την Ελ-
λάδα αλλά κι από ξένες χώρες με πάθος κι
ενθουσιασμό. Αναμειγνύουν τα υλικά, βρά-
ζουν, ψήνουν, δοκιμάζουν και πάντα σχεδόν
το αποτέλεσμα αντανακλάται σ’ ένα ηδονι-
κό “Μμμ…” την ώρα που γεύονται το φαγη-
τό ή το γλυκό που μόλις παρασκευάστηκε.
Μαγειρική λοιπόν παντου. Στο στούντιο,
στα σπίτια, στο δρόμο, στην αυλή, στην εξο-
χή, δίπλα στο κύμα. 

Μαγειρική πουλιέται απ’ όλους τους κα-
ναλάρχες, απ’ όλους τους τηλεπαρουσια-
στές. Σε μερικές δε εκπομπές υπάρχει και η

αξιολόγηση. Από τους ειδικούς, που έγιναν
βέβαια τηλεοπτικοί σταρ, μέχρι τους αφανείς
που φιλοδοξούν να κερδίσουν τουςπερισ-
σότερους βαθμούς για την προσπάθειά τους
να ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο αλλά και τις
υπόλοιπες προσδοκίες των συνδαιτημόνων
τους. Και ο μαγερικός ανεμοστρόβιλος πα-
ρέσυρε και τα παιδιά που διακρίνονται για την
αθωότητά τους, τον αυθορμητισμό και την
χαρωπή ευθύτητά τους. Καλό είναι να μά-
θουν τα παιδιά να μαγειρεύουν, να αναλαμ-
βάνουν ευθύνες και ρόλους στην διαχείρη-
ση του νοικοκυριού. Αλλά είναι κάπως αρ-
νητικό το θέμα του ανταγωνισμού, της πρω-
τιάς, της φήμης που αποκτίεται σε πανελ-
λαδικό επίπεδο. Θα μπορούσαν να προβλη-
θούν εκπομπές με πρωταγωνιστές τα παιδιά,
οι οποίες όμως θα προάγουν τη γνώση, θα
καλλιεργούν την επαφή με το φυσικό περι-
βάλλον, με τις τέχνες. 

Εξάλλου, όλες αυτές οι εκπομπές περί
μαγειρικής θυμίζουν κάποιους άλλους και-
ρούς, τότε που οι Έλληνες πλήττονταν απ’
το “κατοχικό σύνδρομο” κι επιδίωκαν να
απολαμβάνουν πλήθος και πλούτο εδεσμά-
των. Σίγουρα, είναι χρήσιμο, στην εποχή μας,
να φροντίζουμε τη διατροφή μας και το σώμα
μας ή να διανθίζουμε το καθημερινό οικο-
γενειακό ή φιλικό τραπέζι με νέες ιδέες και
συνταγές. Αλλά μέχρι ενός ορίου. Αυτός ο
κατακλυσμός εκπομπών με μαγειρέματα εί-
ναι υπερβολή. Ας υπάρξει επιτέλους ένα πιο
ισορροπημένο πρόγραμμα στην ελληνική
τηλεόραση, τέτοιο που ν’ ανταποκρίνεται στο
αρχαίο σοφό ρητό: νούς υγιής εν σώματι υγι-
εί. 

Τ.Κ. 

Η  τηλεόραση  και  τα…  μαγειρέματά  της  
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Σ
οφότεροι και πιό ρεαλιστές οι αρ-
χαίοι Έλληνες νομοθέτες και εφαρ-
μοστές των φορολογικών νόμων

και αποφάσεων από τους αντίστοιχους
της νεώτερης Ελλάδας. Πολλά σημεία
από το συνοπτικό κείμενο που ακολου-
θεί είναι συντριπτικά σε βάρος της σχε-
δόν 200 ετούς σύγχρονης Οικονομικής
Ιστορίας του Ελληνικού κράτους. Μάλι-
στα αυτά τα σημεία και κάποια άλλα ίσως
θα μπορούσαν να αποτελούν
οδηγό για τη σύγχρονη οικονο-
μική και κοινωνική πολιτική των
σύγχρονων κρατών.

Εάν οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν
ήταν μάστορες στην επιβολή και
την είσπραξη φόρων, σήμερα
ίσως να μην υπήρχε ο Παρθενώ-
νας. Υπερβολή; Κι όμως, χάρη
στο χαράτσι που πλήρωναν οι άλ-
λες πόλεις κατά την Α’ Αθηναϊκή
Συμμαχία - ειδικότερα από το
454 π.Χ., το ένα εξηκοστό του
ετήσιου φόρου πήγαινε υπέρ
της... θεάς Αθηνάς - ο Περικλής
εξοικονόμησε τα χρήματα για να
χτιστεί ο περίφημος ναός.

Πριν από 2.500 χρόνια τα κρατικά τα-
μεία της Αθήνας ήταν γεμάτα, χωρίς τη
βοήθεια των οικονομολόγων του Χάρ-
βαρντ. Η οικονομική κρίση ήταν άγνωστη
λέξη και το πλεόνασμα έφτανε σε τέτοιο
ύψος που αν το είχε σήμερα ο Γ. Παπα-
κωνσταντίνου θα έκλαιγε από χαρά.
Και τότε όμως, χωρίς την πίεση των ευ-
ρωπαίων εταίρων, έμπαιναν φόροι με διά-
φορες ονομασίες, τακτικοί και έκτα-
κτοι, άμεσοι και έμμεσοι, για δημόσια
έργα, για στρατιωτικό εξοπλισμό, κ.λπ.
Ουδείς διέφευγε. Πλήρωναν οι έχοντες
και κατέχοντες, πλήρωναν όμως και οι
μέτοικοι, οι ξένοι δηλαδή, πλήρωναν και
οι πόρνες!

Οι αρχαίοι φόροι έμπαιναν με την έγ-
κριση της Βουλής. Οσο για τη διαφάνεια,
τα ονόματα όσων πλήρωναν αναγρά-
φονταν στους φορολογικούς καταλό-
γους της εποχής, που βρίσκονταν σε κοι-
νή θέα. Πάνω σε πέτρινες πλάκες και
στήλες δηλαδή, σαν αυτές που υπάρ-
χουν στο Επιγραφικό Μουσείο, ένα
γνωστό-άγνωστο αλλά πολύ ενδιαφέρον
μουσείο στην οδό Τοσίτσα 1, που ανα-
δεικνύει και τεκμηριώνει κομμάτια της
Ιστορίας.

Εκεί βρήκαμε τη μνημειώδη «Στήλη
της εξηκοστής», έναν λίθινο φορολογι-
κό κατάλογο ύψους 3,5 μέτρων όπου εί-
ναι καταγεγραμμένες κατά γεωγραφικές
ενότητες οι καταβολές των συμμάχων
της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας την περίο-
δο 454/3-440/39 π.Χ., προκειμένου να
υπάρχει μια «καβάντζα» για να αντιμε-
τωπιστούν οι Πέρσες. Οι εισφορές ήταν
ανάλογες με την οικονομική κατάσταση
των 265 συμμάχων. Βλέπουμε δηλαδή
από τους Ιωνες οι Κυμαίοι να πληρώνουν
12 τάλαντα (6.000 δραχμές) και οι Νι-
σύριοι μόλις ένα, ενώ από τη Θράκη οι
Μενδαίοι έδιναν εννέα τάλαντα και οι
Θάσιοι 30!

«Εκτός από αυτόν τον τακτικό φόρο,
από το 440 π.Χ. η Αθήνα επέβαλλε
στους συμμάχους της και έκτακτη εφά-
παξ εισφορά, τη λεγόμενη επιφορά»,
μας πληροφορεί η διευθύντρια του Επι-
γραφικού Μουσείου Μαρία Λαγογιάννη.
«Η δε είσπραξη είχε ανατεθεί σε ειδι-
κούς άρχοντες, τους Ελληνοταμίες».

Οπως αποδεικνύεται, οι αρχαίοι Αθη-
ναίοι είχαν πολλά κόλπα για την εί-
σπραξη των φόρων. Οταν οι άλλες πό-
λεις άρχισαν να διαμαρτύρονται ενόψει
της Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας, οι Αθηναίοι
τους υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν
τον συμμαχικό φόρο. Αυτό που έκαναν
τελικά ήταν να του αλλάξουν όνομα και
να τον πουν «σύνταξη».

Η κυρίαρχη αθηναϊκή πολιτεία είχε
διάφορες πηγές για να γεμίζει το δη-
μόσιο ταμείο. Υπήρχαν οι καταβολές για
εκμίσθωση δημόσιας περιουσίας (κτή-
ματα, οικοδομήματα ή τα μεταλλεία του
Λαυρίου), υπήρχαν και οι δικαστικές
καταβολές.

Κι άλλα τακτικά τέλη γέμιζαν τον
κρατικό κορβανά: για να εισαχθούν και
να εξαχθούν προϊόντα από τα αττικά λι-

μάνια (πεντηκοστή), ή για να εισαχ-
θούν εμπορεύματα από τις πύλες της πό-
λης (διαπύλιον). Καμία εξαίρεση. Οι μέ-
τοικοι έπρεπε να ανανεώνουν επί πλη-
ρωμή μία φορά το χρόνο την άδεια πα-
ραμονής τους στην Αθήνα (μετοίκιον),
ενώ κατέβαλλαν και επιπρόσθετο τέλος
για να έχουν το δικαίωμα να εργασθούν
(ξενικόν). Οι δε οίκοι έδιναν τον... πορ-
νικό φόρο.

Οι αμυντικές δαπάνες Μέρος των
κρατικών εσόδων πήγαινε για δημόσια
έργα. Σε μια στήλη του μουσείου (432/1
π.Χ.) σώζονται δύο τροπολογίες σε ψή-
φισμα που σχετίζονται πιθανότατα με τη
βελτίωση του συστήματος ύδρευσης
της Αθήνας ή την κατασκευή και επι-
σκευή των κρηνών. «Το έργο είχε προ-
γραμματιστεί να γίνει ‘από ολιγίστων
χρημάτων’, αλλά κατά προτεραιότητα»,
εξηγεί η Μ. Λαγογιάννη. «Η οικογένεια
του Περικλή μάλλον προσφέρθηκε να
καλύψει τη δαπάνη, αλλά η πόλη απο-
φάσισε τα χρήματα να δοθούν από τον
φόρο των συμμαχικών πόλεων». Οι αρ-
χαίοι ημών πρόγονοι φρόντιζαν, επί-
σης, να εξασφαλίσουν κονδύλια για
την άμυνα. «Οι πιο εύποροι ήταν υπο-
χρεωμένοι να αναλαμβάνουν την ‘τριη-
ραρχία’, την ετήσια δαπάνη για εξοπλι-
σμό ενός πολεμικού πλοίου και τη σίτι-
ση των ναυτών, που καθορίζονταν σε μια
δραχμή ανά ναύτη ημερησίως», συνε-
χίζει η διευθύντρια του μουσείου, το
οποίο εκθέτει μια σχετική στήλη του
481/0 π.Χ.

Χρειαζόταν τόλμη για να αρνηθεί κά-
ποιος αυτό το σημαντικό έξοδο. Σε
αυτή την περίπτωση έπρεπε να υποδεί-
ξει κάποιον άλλον, που θεωρούσε πιο
πλούσιο, και να προτείνει αντίδοση. Να
ανταλλάξει, δηλαδή, την περιουσία του
με την περιουσία του πλουσιότερου.
Αν ο άλλος πολίτης αρνιόταν, τότε η
ανάθεση γινόταν από τα αρμόδια δικα-
στήρια.

Υποχρεωτική, αλλά ιδιαίτερα τιμητι-
κή ήταν και η χορηγία, η ανάληψη της
δαπάνης για την προετοιμασία του χο-
ρού, τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, τις
παραστάσεις των δραματικών αγώνων.
«Η χορηγία στοίχιζε 300-5.000 δρχ.,
όταν τον 5ο αιώνα ο ετήσιος μισθός της
ιέρειας της Αθηνάς Νίκης ήταν 50 δρχ.»,
τονίζει η Μ. Λαγογιάννη, καθώς μας δεί-
χνει μια στήλη του 313/2 π.Χ. Πρόκειται
για τιμητικό ψήφισμα του Δήμου Αιξω-
νής (η σημερινή Γλυφάδα) για δύο χο-
ρηγούς, τον Αυτέα και τον Φιλοξενίδη,
οι οποίοι «καλώς και φιλοτίμως εχορή-
γησαν».

Σαν να μην έφταναν και τότε τα τα-
κτικά μέτρα, υπήρχαν και έκτακτα. Οπως
η «επίδοσις» (σε χρήματα ή για την εκτέ-
λεση συγκεκριμένου δημόσιου έργου)
την οποία κατέβαλλαν οι πλούσιοι αλλά
και οι μέτοικοι για την ενίσχυση της πό-
λης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κι
ακόμα η «εισφορά» σε περίοδο πολέμου
για στρατιωτικές δαπάνες.

Κι αν κάποιος πιανόταν να φοροδια-
φεύγει, ο νόμος ήταν αυστηρός, ακόμα
και για τον φοροεισπράκτορα. Για του
λόγου το αληθές, υπάρχει ένα ψήφισμα
του 510 π.Χ. για τους αθηναίους κλη-
ρούχους στη Σαλαμίνα, οι οποίοι ήταν
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρο, να
εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία,
ενώ δεν επιτρέπονταν να εκμισθώσουν
τη γη που τους είχε παραχωρηθεί. Εάν
τα παραβίαζαν, πλήρωναν πρόστιμο, το
τριπλάσιο του μισθώματος, στο Δημόσιο. 

Πώς  φορολογούσαν  στην  Αρχαία  Ελλάδα ΠΑΣΧΑ  2012 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων -Δένδρων μπορείτε να
καταβάλετε την όποια συνδρομή ή ενίσχυση
σας προς το Σύλλογο μας είτε με ταχυδρομική
επιταγή στο όνομα του Συλλόγου και διεύ-
θυνση στο χωριό ,όπου έχει ορισθεί αρμόδιος
για την είσπραξη το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος
Θ. Δήμος και ο νέος ταμίας μας Ευάγ. Γρ. Νι-
κολιάς. Κατάθεση μπορείτε να κάνετε στο νέο
λογαριασμό του Συλλόγου 381/769855-05
στην Εθνική Τράπεζα όπου εμφανίζεται το
όνομα του ταμία μας και του προέδρου του ΔΣ
Σταμάτη Δ. Σπύρου ενώ εισπράξεις ενεργούν
με απόφαση του ΔΣ όλα τα μέλη του . Σε κάθε
περίπτωση εκδίδεται  ισόποση   απόδειξη εί-
σπραξης του Συλλόγου και γι’ αυτό θα πρέπει
να μας γνωστοποιείτε  το ονοματεπώνυμο και
το πατρώνυμο σας , τη διεύθυνση σας και τον
αριθμό ενός τηλεφώνου.   Για κάθε τυχόν σχε-
τικό  πρόβλημα μπορείτε να έχετε επαφή με
οποιοδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συλλόγου μας. 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 ουσια-
στικότερη παρουσία του Συλλόγου μας στα
πλαίσια του Καταστατικού του και των στόχων
του. Η ταχυδρομική επιταγή που θα λάβετε
μαζί με την εφημερίδα μας, σκοπό έχει  τη δι-
ευκόλυνση σας στην αποστολή της συνδρο-
μής και της όποιας οικονομικής ενίσχυσης σας
προς το Σύλλογο μας και την επίσης διευκό-
λυνση της προσπάθειας του Δ.Σ. για καλύτε-
ρη οργάνωση του αρχείου μελών.

Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την
στο εξής καταχώρηση στο  κάθε  φύλλο της
εφημερίδας μας εκτός των εισπράξεων της κα-
λυπτόμενης περιόδου όπως γινόταν μέχρι
τώρα, πλέον και των δαπανών με σύντομη αι-
τιολογία της κάθε μιάς.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΝΙΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ  ΤΙΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 
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Σε συνέχεια της ιστορικής αναδρομής για το λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, αναφέρουμε

ότι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων γινόταν μόνο με υπόγειες εκμεταλλεύσεις έως το

1975. Στη συνέχεια άρχισε η ανάπτυξη και εκμετάλλευση μικρού τμήματος του κοιτάσματος

επιφανειακά στην περιοχή Πλάκες Αλιβερίου.

Η ανάγκη εξηλεκτρισμού της χώρας τέθηκε επιτακτικά με το τέλος του Β΄Παγκ. Πο-

λέμου, στο πρώτο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας (1948). Η πε-

ρίπτωση να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης του Αλιβερίου προέκυψε όταν η αμερικανική εται-

ρία «Εμπάσκο», ανέλαβε να μελετήσει το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού με τη λειτουργία

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου. Αρχικά προτάθηκε να κατασκευασθεί εργοστάσιο στη Χαλ-

κίδα, που είναι επίκεντρο για τη διανομή του ρεύματος στη χώρα. Τελικά και μετά από

πολλές αντιρρήσεις και ενδοιασμούς, προκρίθηκε η περιοχή Αλιβερίου, όπου η Εμπάσκο

είχε πραγματοποιήσει τις πρώτες γεωτρήσεις. Το Μάρτιο του 1950, η ελληνική Κυβέρ-

νηση ανέθεσε στον αμερικανικό οίκο «Πήρς Μάνατζμεντ» τον καταρτισμό προκαταρτι-

κής μελέτης για την αξιοποίηση του κοιτάσματος Αλιβερίου, η οποία προέβλεπε την κα-

τασκευή ατμοηλεκτρικού εργοστασίου και την διάνοιξη του ορυχείου Αλιβερίου. Η ετή-

σια παραγωγή καθαρισμένου λιγνίτη υπολογίζετο σε 667.000 τόνους, ενώ τα βέβαια απο-

θέματα εκτιμήθηκαν σε 25.000.000 τόνους.

Τον Νοέμβριο του 1950, ανετέθη στον οίκο «Πήρς» σαν κύριος εργολάβος της ΔΕΗ,

η όλη εργασία ανάπτυξης και οργάνωσης του λιγνιτωρυχείου και της κατασκευής του ερ-

γοστασίου καθαρισμού του λιγνίτη. Τον Ιούνιο του 1951 άρχισαν οι εργασίες για το άνοιγ-

μα δύο μεγάλων πηγαδιών από τη γερμανική εταιρία «Χόλτσμαν», που ανέλαβε το έργο

αυτό σαν υπεργολάβος του οίκου «Πήρς», ενώ η αμερικανική εταιρία «Ρόμπερτς εντ Σέ-

φερς», κατασκεύασε το εργοστάσιο καθαρισμού του λιγνίτη, ως υπεργολάβος του οίκου

«Πηρς». Οι όλες εργασίες ολοκληρώθηκαν σε διάστημα δυόμισι χρόνων.

Η κατασκευή του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου προχώρησε γρηγορότερα και άρχισε

να λειτουργεί με την πρώτη ηλεκτρογεννήτρια τον Ιούνιο του 1953 και με τη δεύτερη τον

Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Τελικά ο οίκος «Πήρς» με τη λήξη της σύμβασής του τον Μάϊο

του 1954 παρέδωσε το έργο στη Διοίκηση της ΔΕΗ, που ανέλαβε τη Διεύθυνση της εκ-

μετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων στις 21 Μαίου 1954.

Από γεωλογικής απόψεως αναφέρουμε ‘ότι το λιγνιτοφόρο σύστημα ανήκει στη γε-

ωλογική περίοδο του Μειοκαίνου και περιέχει λιμναίες μάργες, αργίλους, μαργαϊκούς ψαμ-

μίτες και κροκαλοπαγή στα ανώτερα σημεία. Στα ιζήματα αυτά αναπτύσσονται τα στρώ-

ματα του λιγνίτη με ενδιάμεσες παρεμβολές αργίλου και μάργας. Είναι η λεγόμενη βαθ-

μίδα Μπρινιά ή στρώματα Μπρινιά με ηλικία Μειοκαινική. Τα λιγνιτοφόρα στρώματα κα-

λύπτονται από ιζήματα που αποτελούνται από απολιθωματοφόρες μάργες, μαργαϊκούς

ψαμμίτες και κροκαλοπαγή που χαρακτηρίζονται ως βαθμίδα Κουστουμάλου και γεωλο-

γικά ανήκουν στο Ανώτ. Πλειόκαινο έως Πλειστόκαινο.

Ως προς τη χημική σύσταση ο λιγνίτης Αλιβερίου είχε κατά μ. ό. Την κάτωθι σύστα-

ση 

Υγρασία: 35,3%, μόνιμος άνθραξ: 21,1% ,

Πτητικά: 32,8%, τέφρα: 10,8% ,

Και η θερμιδική του ικανότητα ήταν 3.375 θερμίδες. 

2.  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ 

Το λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου αποτελείτο από δύο συγκροτήματα :

Α) από το παλαιό λιγνιτωρυχείο, δηλαδή από τη συνέχιση της εκμετάλλευσης στις

θέσεις «Βρύση», «Παλιάλωνα» και «Νο 4 τμήμα», που είχε γίνει από την παλιά ιδιοκτή-

τρια εταιρία. Αρχικά παρουσιάσθηκαν σοβαρά προβλήματα πυρκαϊών, κυρίως από αυτα-

νάφλεξη του λιγνίτη και δυσκολία εξόρυξης. 

Β) από την ανάπτυξη από τη ΔΕΗ, δύο νέων ορυχείων γνωστά ως Νο 1 και 2 και την

υπαίθρια εξόρυξη λιγνίτη στη θέση Σπάρτο , μεταξύ των δύο ορυχείων.

Στο ορυχείο Νο 1 τη βάση της υπογείου εκμετάλλευσης αποτελούν τα δύο μεγάλα

πηγάδια με βάθος 115 μ. Από αυτά το ένα είναι το πηγάδι για την ανέλκυση του λιγνίτη,

που γίνεται με κλωβούς και ανεβάζουν στην επιφάνεια δύο δύο τα υπόγεια βαγόνια με-

ταφοράς με φορτίο 2,5 τόνους λιγνίτη το καθένα. Το δεύτερο πηγάδι είναι για τον αε-

ρισμό και για τη μεταφορά του προσωπικού και των υλικών. Ο πυθμένας των δύο πηγα-

διών αρχικά βρισκόταν στο υψόμετρο μείον 70 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ

με την πρόοδο των εργασιών έφθασε στο βάθος των 150μ.  Στα επίπεδα αυτά αναπτύχ-

θηκαν οριζόντιες στοές (κύριες) ενισχυμένες με μπετόν,διαμέτρου 3,5μ.και συνολικού μή-

κους περίπου 900 μ., που χρησιμεύουν για την κίνηση των υπογείων συρμών και του προ-

σωπικού μέχρι το κοίτασμα, που βρίσκετο 220 μ. περίπου μακριά.

Από τις κύριες στοές διακλαδίζονται μικρότερες στοές μέσα και έξω από το κοίτα-

σμα και αποτελούν τις γραμμές για τη μεταφορά και τον αερισμό. Από αυτές ξεκινούν

μικρότερες στοές με κλίση 55 μοιρών (κεκλιμένα),που συνδέουν τις κύριες στοές με τα

σημεία όπου γίνεται η εξόρυξη του λιγνίτη σε υψηλότερα επίπεδα. 

Όταν εξορυσσόταν  μια ποσότητα λιγνίτη από το μέτωπο εξόρυξης, μεταφερόταν με

διαδοχικά συστήματα μεταφοράς (αλυσιδωτούς ταινιοδρόμους),μέχρι τα κεκλιμένα και

έπεφταν στις κύριες στοές για να φορτωθούν στα βαγόνια των 2,5 τόνων. Οι συρμοί των

βαγονίων οδηγούντο με ηλεκτράμαξες στο πηγάδι ανέλκυσης και τα βαγόνια ανασύρονταν

στην επιφάνεια με ισχυρά βαρούλκα. Στην επιφάνεια τα βαγόνια ανατρέπονται στην κο-

ρυφή μεταλλικού πύργου και με σύστημα ιμάντων μεταφέρεται σε αποθηκευτικούς χώ-

ρους από όπου φορτώνεται σε μεγάλα βαγόνια των 9 τόνων

και οδηγείται με ντηζελάμαξες μέσω σιδηροδρομικής γραμ-

μής μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, στο εργοστάσιο που βρί-

σκεται στη θέση Κάραβος.

Για την εκμετάλλευση του άλλου μέρους του κοιτάσματος,

αναπτύχθηκε το λιγνιτωρυχείο Νο 2, που βρίσκεται ΒΑ του Νο

1ορυχείου και σε απόσταση 1200μ. περίπου. Στο Νο 2 η όλη

λειτουργία γίνεται μέσω δύο κεκλιμένων στοών (φιρέδες), που

χρησιμοποιούνται η μία για την ανέλκυση του λιγνίτη και η άλλη

για τον αερισμό. Οι στοές αυτές έχουν κλίση 22 μοιρών στην

αρχή και 17 στη συνέχεια. Το πλάτος τους είναι 3 μ. και το ύψος

2,5 μ. 

Όλες οι εργασίες στο λιγνιτωρυχείο γίνονται με ηλεκτρι-

κό ρεύμα. Η υπόγεια μεταφορά, η άντληση των νερών, η ανέλ-

κυση, ο φωτισμός, ο αερισμός και η κίνηση των μηχανημάτων

και των συνεργείων γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο λιγνίτης πριν καεί στο εργοστάσιο, καθαρίζεται στο συγ-

κρότημα του καθαριστηρίου που είναι κοντά στο εργοστάσιο.

Μετά την καύση του λιγνίτη, η τέφρα φορτώνεται σε ειδικά

βαγόνια στο εργοστάσιο και με δηζελάμαξες μεταφέρεται σε

χώρους απόθεσης στο ορυχείο.

Το  λιγνιτωρυχείο  Αλιβερίου  (β'  μέρος) 
Του Αντώνη Βλαχαντώνη 

Π
ολλά έχει καταγράψει

στο ενεργητικό ο Γκύν-

τερ Γκράς,  σύγχρονος

Γερμανός άνθρωπος του πνεύ-

ματος. Όσο και αν το παρελθόν

του δεν είναι αψεγάδιαστο και

πολιτικά όπως και ο ίδιος έχει πα-

ραδεχτεί, στη μεταγενέστερη

παρουσία του έχει πιστωθεί με

κυρίως θετικές παρεμβάσεις

υπέρ των Γκαστερμπαϊντερς στη

χώρα του και όχι μόνο και γενι-

κά υπέρ των αδυνάτων της σύγ-

χρονης παγκοσμιότητας, ενώ πρόσφατο είναι το ποίημα του υπέρ της Ελλάδας και

ενάντια της κρατούσας πολιτικής της χώρας του.

Γκύντερ Γκρας: Ποίημα διαμαρτυρίας για την Ελλάδα  Μαρτυρία ψυχής και πνεύ-

ματος καταθέτει μία από τις μεγαλύτερες εν ζωή φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού

πνεύματος, ο Γκύντερ Γκρας, με ένα ποίημα που δημοσιεύει στο σημερινό φύλλο

της εφημερίδας «Σιντόιτσε Τσάιτουνγκ» (Süddeutsche Zeitung) του Μονάχου.

Με τίτλο «Ντροπή της Ευρώπης», ο Γκρας επιχειρεί με ειρωνεία πικρόχολη κι

απογοήτευση να στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς το πολιτικο-οικονομικό

κατεστημένο της Γερμανίας να αμβλύνει τις πιέσεις προς την Ελλάδα, τη χώρα που

αποτέλεσε τη μήτρα του πολιτισμού και της σημερινής Ευρώπης. Με κυνικότητα

που θυμίζει τον Μπέρτολ Μπρεχτ, ο Γερμανός νομπελίστας ψέγει το ιμπεριαλιστικό

κατεστημένο και αντιτάσσει την εικόνα της Ελλάδας με το κλασσικό μεγαλείο απέ-

ναντι στη λάσπη του φτωχού, παρακμασμένου και διεφθαρμένου κράτους.

Με μελανά χρώματα σκιαγραφεί τους δανειστές και τους τοκογλύφους της χώ-

ρας μας ως τους δεσμώτες που θέλησαν να δώσουν το κώνειο στον Σωκράτη. Κι

εκεί υπάρχει η ελπίδα, όπως γεννήθηκε στο μυαλό του Γκρας. Ο Σωκράτης πετά

το δηλητήριο κι αντιστέκεται. Ίσως αυτή είναι μια ωδή πόνου για μια κοινωνία που

θρηνεί. Στενάζει από την πίεση της ανέχειας. Θλίβεται από την στέρηση. Αποχαιρετά

τα καλύτερα μυαλά της. Αυτή η Ελλάδα, αγέρωχη και τραγική σαν την Αντιγόνη,

ενέπνευσε τον Γκύντερ Γκρας και τού έδωσε δύναμη να κάνει όσα δεν τολμά ο

ντόπιος πολιτικός και «πνευματικός» κόσμος.

Έτσι κι η Ελλάδα, μέσα στην ψυχή μας, θέλουμε να είναι ο ατίθασος Δαυΐδ που

θα κατατροπώσει τον αυθάδη Γολιάθ, τον οκνηρό, δύστροπο και αλαζόνα «ευρω-

παϊκό γίγαντα» των στατιστικών, του χρήματος και της απανθρωπιάς.

Ντροπή της Ευρώπης

Ένα ποίημα από τον Γκύντερ Γκρας (Aπόδοση: Χάρης Λαζαρόπουλος)

Κοντά στο χάος, διότι δεν ταιριάζει στις αγορές.

Αποστασιοποιήθηκες από τη χώρα που σου έδωσε ρίζες. 

Ό,τι αναζήτησες με την ψυχή σου, έκρινες πως κατέκτησες. 

Και τ' αξιολόγησες μ' αξία απολειφαδιού. 

Σαν γυμνή ταπεινωμένη, διαπομπεύουν τη χώρα τούτη, 

μα παροιμία δίδασκε να της χρωστάς ευγνωμοσύνη. 

Καταδικασμένη στη φτώχεια, χώρα με πλούτο 

που διακοσμεί μουσεία, με ανοίκεια και λάθρα λάφυρα. 

Ορδές επέδραμαν με όπλων βία 

στ' αγιασμένα νησιά σου, κρατούσαν τον Χαΐδερλιν* στων στολών τις τσέπες. 

Χώρα έγινες ανεπιθύμητη, ενώ Συνταγματάρχες σου 

γίναν καλοδεχούμενοι σύμμαχοι. 

Χώρα αποκαθηλωμένη από δικαιώματα, στημένη από ισχυρογνώμονες, 

αυστηρά και δίχως έλεος. 

Αντιστέκεται μαυροντυμένη η Αντιγόνη και στο πανελλήνιο 

πένθος φέρει ο λαός, αυτός που κάποτε ήταν ξένιος. 

Μακρά απ' τα σύνορα οι οικείοι του Κροίσου κόμισαν ό,τι έλαμπε χρυσό 

κι εσύ τα δέχθηκες στα κελάρια σου. 

Πιες! Επιτέλους πιες! Οικτίρουν οι υποτακτικοί των επιθεωρητών 

αλλά οργίλος ο Σωκράτης πετά το ποτήρι γεμάτο. 

Βλασφημούν σε μεικτή χορωδία την ουσία και τον λόγο σου, 

ενώ οι θεοί ξεσηκώνονται όταν τους εξορίζεις απ' τον Όλυμπο... 

Δίχως φιλότιμο θα μαραθείς δίχως τη χώρα τούτη, 

το πνεύμα που σε εμπνεύστηκε Ευρώπη... 

Γκύντερ  Γκρας: 

Ποίημα  διαμαρτυρίας  για  την  Ελλάδα

ΟΙ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΠΑΡΕΩΝ 



Λ
ένε πως όταν ο θεός έπλαθε τον Παράδεισο ξέφυγε από
τα χέρια του ένα κομμάτι απ’ αυτόν και έπεσε στη γη και
με την σκέψη να πλάσει τον παράδεισο όμορφο, αλλά και

με τη βιασύνη να τον τελειώσει σε μια μέρα όπως συνήθιζε να
τελειώνει και τ’ άλλα του έργα αυθημερόν,  ξέχασε το κομμά-
τι που έπεσε. Έμεινε εκεί για να το βλέπουν οι άνθρωποι και να
φαντάζονται πως κάπως έτσι θα είναι και όλα τα μέρη του πα-
ραδείσου. Τόση ομορφιά έχει αυτό το μέρος. Το κομμάτι αυτό
είναι το μέρος που συναντώνται τα δυο ποτάμια, το Μαλετιά-
νικο με το μεγάλο ρέμα, το Καρασαλιάνικο πριν, αλλά και μετά
τη συμβολή τους. Σίγουρα δεν συνέβη αυτό.

Το βέβαιο είναι πως το νερό, η φύση γενικά έχει εργασθεί
χιλιάδες αιώνες από τον καιρό της Δημιουργίας για να σκάψει
τόσο βαθιά τη κοίτη των χειμάρρων  μέσα σε χώματα, να γλύ-
ψει τα πετρώματα και να δημιουργήσει αυτές τις απόκρημνες
και σχεδόν κατακόρυφες όχθες αλλού τελείως γυμνές και αλ-
λού κατάφυτες από μεσογειακή βλάστηση. 

Έπειτα από εκατομμύρια χρόνια από τον καιρό της δημι-
ουργίας και εντελώς πρόσφατα ήρθαν οι κατ’ εικόνα και ομοί-
ωση του Θεού, αυτά τα εντελώς εφήμερα πλάσματα, οι άνθρωποι
και έβαλαν σ’ αυτόν τον θεϊκό ζωγραφικό πίνακα τις πινελιές
τους. Το τόλμησαν βέβαια από ανάγκη. Έκτισαν στο ένα ποτά-
μι μια πανέμορφη πέτρινη, τοξωτή γέφυρα και στο άλλο μια επί-
σης καλλίγραμμη τοξωτή γέφυρα και ανάμεσά τους είχαν το-
ποθετήσει από πριν σαν αγριολούλουδο στο πέτο της επικλινούς
όχθης της ρεματιάς το νερόμυλο. Ο ιδιοκτήτης του κτήματος πλη-
σίον της συμβολής των δύο χειμάρρων, σκέφτηκε πολύ έξυπνα
και τολμηρά να κατασκευάσει εδώ το νερόμυλο εκμεταλλευό-
μενος το νερό και των δύο χειμάρρων που και το καλοκαίρι έχουν
νερό, αλλά και την καταλληλότητα γι’ αυτόν  τον σκοπό της από-
τομα επικλινούς όχθης. Έφερε ειδικό μηχανικό της εποχής γι’
αυτό το σκοπό, μελέτησε το τοπίο, καθόρισε τη θέση του νε-
ρόμυλου με σχέδιο, τη θέση της δεξαμενής νερού ( της στέρ-
νας) την υψομετρική διαφορά τους για το ύψος της βαρέλας.
Με χοροβάτη υπολόγισε και καθόρισε από ποιό  υψόμετρο θα
έπρεπε να πάρει το νερό από τα δυο ποτάμια, την κλίση που
έπρεπε να έχει η αμπολή για να ρέει το νερό άφθονο και γρή-
γορα στη στέρνα που θα τροφοδοτούσε το νερόμυλο. Χαμηλά
στο βάθος, εκεί που θα θεμελίωναν το κτίσμα του μύλου, έσκα-
ψαν και έφτιαξαν  υπόγειο χώρο σαν μικρό αλώνι, έκτισαν τοί-
χο κυκλικό με ισχυρό κονίαμα έστρωσαν το δάπεδο με πέτρα
ίσιο οριζόντιο και αυτό με το όμοιο κονίαμα να μη φθείρεται από
το νερό που στο μέλλον θα έρρεε με ορμή για να κινηθεί ο μύ-
λος και αυλάκι βαθύ να φεύγει το νερό προς το ποτάμι. Και με
βάση αυτό τον χώρο που θα τοποθετούσαν τη φτερωτή έκτισαν
πάνω στο σπιτάκι το κτίσμα του μύλου τόσο ώστε για να χω-
ρέσουν οι μυλόπετρες, σκάφη για να πέφτει το αλεύρι,  να ρί-
χνουν το σιτάρι για άλεσμα χώρο να τοποθετούν τους σάκους
με το σιτάρι ή το αλεύρι, πλάστιγγα για να ζυγίζουν (τους σά-
κους με το αλεύρι ή το σιτάρι) και όλα αυτά που συνθέτουν τη
λειτουργία του νερόμυλου και να επιτρέπουν να κινείται ανά-
μεσά τους ο μυλωνάς. 

Ψηλά από τον υπόγειο χώρο της φτερωτής περίπου 8 μ. κα-
τασκεύασαν τη δεξαμενή νερού (στέρνα). Το έδαφος προσφε-
ρόταν γι’ αυτό. Έσκαψαν το έδαφος σε βάθος περίπου 1,50 μ.
και σε διαστάσεις τέτοιες ώστε να χωρά πάνω από 100 κυβικά
μέτρα νερό. Έκτισαν τοίχο περιμετρικά  για να μην πέφτουν χώ-
ματα μέσα στη δεξαμενή αλλά και να μη υπάρχει κίνδυνος διαρ-
ροής νερού. 

Αριστερά του μύλου τοποθέτησαν τη βαρέλα. Μια  χοάνη
ύψους περίπου 7,50 μέτρων και με διάμετρο 0,80 μέτρων, κάτω
στενεύει και έχει τρύπα το ρουξούνι για να φεύγει το νερό και
να κτυπά τη φτερωτή. Την συνέθεσαν επί τόπου με λαμαρίνες
χοντρές προκατασκευασμένες κυκλικά με μπριτσίνια συνδε-
δεμένες μεταξύ τους σφυρηλατημένα. Τότε δεν υπήρχαν οξυ-
γονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις και μάλιστα σε τέτοιο
μέρος. Φτάνει σε ύψος λίγο ψηλότερα από τη στάθμη του νε-
ρού της στέρνας γεμάτης και κατεβαίνει στο υπόγειο του μύ-
λου (στο ζουρείο)  λίγο ψηλότερα από τη φτερωτή του μύλου,
ώστε το νερό να ρέει από το ρουξούνι της και να κτυπά τα φτε-
ρά κατά πρόσωπο. Έχει μία κλίση    προς τα πίσω. Έγερνε και
είναι ακόμα εκεί γερτή σ’ ένα τοίχο φαρδύ, ακουμπισμένη, πα-
νίσχυρο λες και αναπαύεται επάνω του. Την αγκαλιάζει λίγο στα
πλευρά της στηριγμένη με ειδικά στηρίγματα ώστε  να γίνεται
ένα μ’ αυτόν και να μη κινδυνεύει να μετακινηθεί   ούτε     κατ’
ελάχιστον από το βάρος που έπαιρνε όταν γέμιζε με νερό. Ο
τοίχος αυτός κατά την κατασκευή του νερόμυλου, νομίζω ότι
ήταν το εσωτερικό μέρος της πρώτης πέτρινης βαρέλας. Λόγω
του ύψους και  της πίεσης του νερού διερράγη, έσπασε, άνοι-
ξε και αντί να την ξαναχτίσουν, τοποθέτησαν τη σιδερένια βα-

ρέλα και πολύ καλά έπραξαν. Τώρα αναπαύεται πάνω σ’ αυτόν
τον τοίχο στον κοίλον μέρος της πέτρινης βαρέλας. 

Δύο τοίχοι κτισμένοι παράλληλα σε κοινό θεμέλιο, συνέχεια
της στέρνας έως τη βαρέλα, σχηματίζουν μεταξύ τους αυλάκι
πλάτους 0,50 μέτρων και βάθος 1,50 μέτρου όσο το βάθος της
στέρνας, για να ρέει το νερό από τη στέρνα στη βαρέλα. Στο
βάθος στο αυλάκι αυτό, συνέχεια στο άνοιγμα της βαρέλας υπήρ-
χε  σιδερένια εσχάρα  για να μη πέφτουν μέσα πέτρες ή κάτι
άλλο που θα μπορούσε να φράξει, να κλίσει την έξοδο του νε-
ρού απ’ το ρουξούνι. Στο βάθος προς το αυλάκι αυτό ήταν το
στόμιο της στέρνας. Ένα εμπόδιο μόνιμο, σταθερό ήταν τοπο-
θετημένο εμπρός από το στόμιο της. Μεταξύ του εμποδίου αυ-
τού και του στομίου της στέρνας  έμπαινε σφηνωτά και σαν έμ-
βολο κινητό φράγμα και απέκλειε τη διαφυγή, τη διαρροή του
νερού. Όταν απεσύρετο,  άφηνε ελεύθερο το νερό να ρέει προς
τη βαρέλα. Η στέρνα γέμιζε με νερό  και από τα δυο ποτάμια.
Από το Μαλετιάνικο ήταν πιο εύκολη η παροχή, έχει μεγάλη κλί-
ση και έτσι η δέση του νερού στην άμπολή γινόταν λίγο πιο πάνω
περίπου 80μ. από το ύψος της κουτσούρας.

Από το άλλο ποτάμι το μεγάλο ρέμα, η δέση του νερού γι-
νόταν πιο μακριά και οι όχθες του εδώ είναι απόκρημνες. Δια-
κόσια πενήντα μέτρα προς το ανάντι μακριά από το μύλο το πο-
τάμι κάνει μια απότομη στροφή αριστερά. Οι όχθες εδώ είναι
πολύ πλησίον η μία της άλλης. Τα πετρώματα είναι σκληρά και
δεν μπόρεσε το νερό να διευρύνει την κοίτη του. Εκμεταλλεύ-
τηκαν αυτό το στένωμα και έκτισαν τοίχο μέσα στο ποτάμι ισχυ-
ρό και ανύψωσαν την κοίτη του. Έσκαψαν και θεμελίωσαν τον
τοίχο βαθιά σε παρθένο γερό έδαφος. Επίσης έσκαψαν και κα-
θάρισαν τις δύο όχθες σαν θεμέλιο, ώστε ο τοίχος όχι μόνο να
εδράζεται σε στερεό έδαφος, αλλά να ακουμπά και να στηρί-
ζεται και στις δύο όχθες, ώστε να μην είναι δυνατό να ανατραπεί
από τα φορτία, από μπάζα, πέτρες που θα έφερνε το ποτάμι τους
μετέπειτα χειμώνες. Έκτισαν τοίχο με θηραϊκοκονίαμα και με
πέτρα ασβεστόλιθο. Την συγκέντρωσαν μέσα από την κοίτη του
χειμάρρου, που το νερό δουλεύοντας αιώνες είχε μεταφέρει από
τα Κοτύλαια έως εδώ, μα και πολύ πιο κάτω. Το ύψος του τοί-
χου θα είναι περίπου 4μ. και πάνω στη στέψη του, που τότε σαν
παιδί είχα ειδεί, θα είχε πάχος 0,80μ. κάτω στη βάση του θα εί-
ναι πιο φαρδύς. Εμπρός που το νερό κρημνίζεται είναι κατα-
κόρυφος και σχηματίζεται ο καταρράχτης, προς τα πίσω όμως
θα είναι επικλινής. Κάτω βαθειά στα θεμέλιά του άφησαν τρύ-
πα να διαφεύγει το νερό προς τα κάτω, για να μην σχηματίζε-
ται από τα νερά λίμνη πίσω από τον τοίχο και εμποδίζει το χτί-
σιμο κατά την κατασκευή του, αλλά και να σκληρυνθεί το κο-
νίαμα.

Όταν τελείωσε το κτίσιμο του τοίχου και είχε σκληρυνθεί το
θηραϊκοκονίαμα, έκλεισαν την τρύπα του τοίχου και πίσω από
αυτόν προς το ανάντι σχηματίστηκε λίμνη μέχρι το ύψος του τοί-
χου, στης αμπολής τη δέση. Το χειμώνα και τους επόμενους το
ποτάμι με τις κατεβασιές του επέχωσε σιγά σιγά τη λίμνη και
τώρα η κοίτη του έχει ανέβει στο ύψος του τοίχου. Ύψωσαν λοι-
πόν την κοίτη του 4 μέτρα και από το ύψος αυτό έδεσαν το νερό
στην αμπολή. Αυτή ακολουθεί την αριστερή πλευρά- όχθη- της
ρεματιάς με ομοιόμορφη όσο γίνεται κλίση ομαλή ώστε να ρέει
το νερό άφθονο και να γεμίζει η στέρνα γρήγορα.

Πώς κινείται ο μύλος. Έτσι όπως το φωτογράφησαν τα παι-
δικά μου μάτια όταν πήγαινα στο μύλο να αλέσω σιτάρι.

Κάτω στον υπόγειο χώρο του Μύλου ( στο ζουρείο) ήταν το-
ποθετημένη η  φτερωτή επάνω σε σιδερένιο κατακόρυφο άξο-
να που στηριζόταν  πάνω σε σιδερένια βάση, έτσι ώστε να δύ-
ναται να περιστρέφεται χωρίς να μετακινείται από τη θέση του
και πάνω συνδεδεμένος καταλλήλως με την επάνω μυλόπετρα.
Λίγο ψηλότερα από το δάπεδο του υπόγειου αυτού χώρου 0.40
έως 0,50μ. ήταν τοποθετημένα τα φτερά. Ήταν σιδερένιες λά-
μες 15-20cm πλάτους, τοποθετημένες οριζόντια, ακτινωτά με
κέντρο τον άξονα και στην περιφέρεια ήταν στηριγμένες σε στε-
φάνη σιδερένια χοντρή με μπουλόνια και ήταν στραμμένα προς
το ρουξούνι της βαρέλας, το κοίταζαν κατά πρόσωπο. Ο κατα-
κόρυφος άξονας της φτερωτής ήταν καταλλήλως συνδεδεμέ-
νος  με την επάνω μυλόπετρα. 

Η ράχη της μυλόπετρας ήταν πελεκημένη ομοιόμορφα κυ-
ματοειδώς και ακτινωτά. Επάνω από την μυλόπετρα ήταν το-
ποθετημένη η καλαχίδα, μια σκάφη ξύλινη σε σχήμα πυραμίδας
χαμηλού ύψους και τοποθετημένη ανάποδα, η κορυφή της προς
τα κάτω. Εκεί έριχναν το σιτάρι προκειμένου να το αλέσουν. Στην
κορυφή της κάτω είχε στόμιο για να ρέει το σιτάρι και να πέ-
φτει στη στρογγυλή χοάνη της επάνω μυλόπετρας. Το στόμιο
της κολαχίδας το έκλεινε ένα εμπόδιο ξύλινο, μακρόστενο το-
ποθετημένο ως προς τη στενή του επιφάνεια όρθιο (νώμο),προς
δε το μήκος του οριζόντιο. Προς τα έξω ήταν στηριγμένο μό-

νιμα για να μην μετακινείται από τη θέση του . Στο μέσον του
περίπου ήταν τοποθετημένο ξύλο από βέργα αγριλιάς, γερό κα-
τακορύφως ( το αδράχτι). Η κάτω άκρη του ακουμπούσε στην
κυματοειδή ράχη της μυλόπετρας, πάνω δε δεμένο στο οριζόντιο
ξύλινο εμπόδιο με σπάγκο τετράδιπλο στριμμένο αντίθετα της
κίνησης της μυλόπετρας για να μην ξεστρίβει. Εμπρός από τις
μυλόπετρες ήταν τοποθετημένη σκάφη ορθογωνική 0,40*0,40
και μήκος 080, στηριγμένη σταθερά πίσω προς τις μυλόπετρες
και εμπρός είχε ένα μικρό ανοιχτό χώρο για να πατά το πόδι του
ο μυλωνάς, όταν μάζευε το αλεύρι με τη σέσουλα. 

Τη σκάφη επάνω τη σκέπαζε ποδιά από ύφασμα. Ήταν στα-
θερή προς τις μυλόπετρες και στην έξω πλευρά ήταν τοποθε-
τημένη περαστή σιδερένια βέργα για να την κρατά τεντωμένη
με το βάρος της πάνω από τη σκάφη, έτσι ώστε να μην πέφτει
μέσα στη σκάφη τίποτε άλλο εκτός από το αλεύρι. Οι δυο μυ-
λόπετρες εξωτερικά και γύρωθεν ήταν κλειστές, κατά τέτοιον
τρόπο ώστε να μην ξεφεύγει κατά την περιστροφή της το αλεύ-
ρι, μόνο προς τη σκάφη είχαν άνοιγμα 30cm περίπου και από
αυτό το άνοιγμα έπεφτε το αλεύρι στη σκάφη.

Όταν γέμιζε η στέρνα με νερό, ο μυλωνάς έριχνε στην κα-
λαχίδα ένα σακί στάρι, αφού προηγουμένως το είχε ζυγίσει και
είχε σημειώσει το βάρος και το όνομα του νοικοκύρη. Ανέβαι-
νε στη στέρνα, απέσυρε το κινητό φράγμα, από το στόμιο της
στέρνας, και το νερό ορμούσε μέσα από το πέτρινο αυλάκι στη
βαρέλα και σε λίγο χρονικό διάστημα γέμιζε με νερό έως πάνω
μέχρι τη στάθμη του νερού της γεμάτης στέρνας.

Το νερό από τη βαρέλα έφευγε με ορμή από το ρουξούνι χα-
μηλά στο κάτω μέρος της βαρέλας και χτυπούσε, ράπιζε τα φτε-
ρά της φτερωτής και αυτά με το χτύπημα του νερού  υποχω-
ρούσαν το ένα μετά το άλλο όλο και πιο γρήγορα και ανάγκα-
ζαν τη φτερωτή και τον άξονά της να περιστρέφονται, καθώς
δε ήταν προσαρμοσμένος στην επάνω μυλόπετρα, παρέσυρε και
αυτήν σε περιστροφή.

Με τη σειρά της καθώς περιστρέφετο ανάγκαζε το κατα-
κόρυφο ξυλάκι αγριλιάς να ανεβοκατεβαίνει στην κυμματοειδή
ράχη της. Και αυτό ακολουθώντας το κύμα ανοιγόκλεινε το στό-
μιο της καλαχίδας με ένα πολύ γλυκό κλικ κλικ και το σιτάρι έπε-
φτε ρυθμικά και όσο ο μυλωνάς είχε ρυθμίσει να πέφτει στη χο-
άνη της απάνω μυλόπετρας. Εκείνη καθώς περιστρέφετο, άλε-
θε το σιτάρι με την κάτω μυλόπετρα, το έκαναν αλεύρι και το
έριχνε στη σκάφη σχεδόν κατά την εφαπτομένη. Ο μυλωνάς
όταν ήτο  η ώρα ανασήκωνε την ποδιά από τη σκάφη και με τη
σέσουλα μάζευε το αλεύρι και το έριχνε στο σακί του νοικοκύρη,
αφού είχε κρατήσει για αλεστικά το ένα δέκατο του βάρους του
αλέσματος. Έως ότου αδειάσει η στέρνα από το νερό, αυτό επα-
ναλαμβανόταν πολλές φορές. Τον χειμώνα που το νερό γέμι-
ζε τη στέρνα γρήγορα, ο μύλος δούλευε σχεδόν  συρματικά. 

Είχα να περάσω εμπρός από το μύλο σχεδόν 40 χρόνια. Τα
έφερε έτσι η ζωή ώστε οι νέοι τότε έφευγαν να βρουν εργασία
μετά τον εμφύλιο, και εγώ έκανα το ίδιο. Ο τρόπος ζωής άλλαξε
και ολίγον κατολίγον δεν πήγαινε κανείς στο μύλο να αλέσει.
Οι δρόμοι σιγά σιγά εγκαταλείφθησαν, είτε έκλεισαν από κλα-
διά δένδρων ή κατολίσθησαν, είτε έγιναν καινούριοι, για να περ-
νούν αυτοκίνητα. Αυτό συνέβη και στους δρόμους από το χω-
ριό  μας μέχρι το μύλο. Έμαθα πως μια ομάδα ξένων τουριστών
ενδιαφέρθηκε να τον διορθώσει εθελοντικά και χωρίς αμοιβή.
Έκοψαν κλαδιά δένδρων όπου εμπόδιζαν, γεφύρωσαν με μακριά
ξύλα ή μαδέρια τα μέρη που είχαν κατολισθήσει και έτσι με προ-
σοχή μπορεί να φτάσει κάποιος ως εκεί. Πήγα μια μέρα με πα-
ρέα προσφιλή μου πρόσωπα αγαπημένα εκδρομή ως εκεί για να
ιδώ. Μια ερημιά απλωνόταν. Μόνο ο θόρυβος που έκαναν τα νερά
καθώς κυλούσαν και από τα δύο ποτάμια ακουγόταν. 

Τότε τη δεκαετία του 40 που σαν παιδί θυμάμαι όλοι οι άν-
θρωποι από τα γύρω χωριά από δω περνούσαν να πάνε στις δου-
λειές τους, εδώ ήταν το μεγάλο σταυροδρόμι. Τα παιδιά να πάνε
στο γυμνάσιο στην Κύμη, οι άνθρωποι οι μεγαλύτεροι να ψω-
νίσουν στις Κονίστρες ή στην Κύμη ή να φύγουν με το λεωφορείο
για πιο μακρινούς δρόμους από εδώ .περνούσαν πάνω από τις
γέφυρες και μπροστά από τον μύλο. Οι εργαζόμενοι στα λι-
γνιτωρυχεία από τα γύρω χωριά , για να δώσουν το παρόν στα
γραφεία της εταιρείας και μετά τη βάρδια τους να επιστρέψουν
στα σπίτια τους στα χωριά τους από εδώ περνούσαν. Ξεχωρι-
στά οι νοικοκυρές, οι νοικοκυραίοι, τα παιδιά που συνεχώς έφτα-
ναν έως εδώ να αλέσουν σιτάρι ή να πάρουν το άλεσμα. Πώς
χάθηκαν όλα αυτά! Αυτή η διαρκής κίνηση των ανθρώπων, ο θό-
ρυβος, οι συνομιλίες αυτών που περνοδιάβαιναν για τις δουλειές
τους. Οι κοτούλες του μυλωνά που στριφογύριζαν και έβρισκαν
άφθονο σιτάρι να τσιμπήσουν, οι πάπιες που κολυμπούσαν στη
στέρνα. Πώς έσβησαν όλα αυτά! Ο δρόμος πέρα από την γέφυρα
προς τον Πύργο έχει γκρεμιστεί και δεν είναι δυνατόν να πε-
ράσει κάποιος απέναντι, μα ούτε και να έρθει από κει προς τα
εδώ.

Πήγα να ιδώ τον μύλο. Το σπιτάκι που στέγαζε τον μύλο. Στα
παιδικά μου μάτια τότε φάνταζε μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο από
αυτό που έβλεπα τώρα. Στο ισόγειο κάτω είχε πόρτα δίφυλλη
και μέσα οι μυλόπετρες τοποθετημένες χαμηλότερα από το κα-
τώφλι της εισόδου του μύλου δυο σκαλοπάτια. Πάνω από αυ-
τές η καλαχίδα , εμπρός από τις μυλόπετρες η σκάφη.  Είχε
χώρο, θέση για να τοποθετούνται οι σάκοι με το σιτάρι, για να
το αλέσουν, θέση για τους σάκους με το άλεσμα, το αλεύρι, πλά-
στιγγα κάπως μικρή για να ζυγίζει ο μυλωνάς το σιτάρι και το
άλεσμα και στη δυτική πλευρά του στον τοίχο κρεμασμένο σε
ένα καρφί, ένα παλιό καντάρι. Πάνω είχε πάτωμα για να ανα-
παύεται ο μυλωνάς. Καθώς η είσοδός του ήταν στον ανηφορι-
κό δρόμο, πάλι ισόγειο ήταν. Νομίζω πως είχε ένα ή δύο σκα-
λοπάτια για να μπεις μέσα. Στο βάθος ο όροφος είχε τζάκι ανα-
τολικά και νότια πάνω από τη δίφυλλη πόρτα του μύλου είχε ένα
μικρό κάπως παράθυρο, κάτω δε από τη χαμηλή ποδιά του, ένα
κρεβάτι πρόχειρα στρωμμένο, με τάβλες, να αναπαύεται ο μυ-
λωνάς.  Πάνω η οροφή ήταν στέγη ψαλιδωτή, τα δε ξύλα, τα
ψαλίδια κατάμαυρα από την κάπνα, από το τζάκι και τα πλατά-
νια έστεκαν θεόρατα πάνω από το μύλο. 

Τώρα είδα ένα σπιτάκι ερειπωμένο, μια σταλιά, τέσσερις τοί-
χοι μια οργιά ο καθένας. Πώς χώραγαν όλα αυτά που αναφέ-
ρω μέσα σε αυτό! Δεν υπήρχε πόρτα δίφυλλη, ούτε καλαχίδα,
ούτε σκάφη. Μα δεν υπήρχε ούτε πάτωμα ούτε παράθυρο, ούτε
τζάκι. Ούτε καν ψαλιδωτή στέγη. Μόνο μερικές πλάκες πάνω
στους τοίχους ακουμπισμένες μαρτυρούσαν ότι κάποτε απο-
τελούσαν μέρος της πλακοσκεπούς στέγης του. Μονάχα τα πλα-
τάνια έστεκαν θεόρατα όπως τότες. Κάτω στο βάθος που ήταν
οι μυλόπετρες και πιο πέρα, στρώμα τα πλατανόφυλλα και εκεί
στην άκρη στη βορινή πλευρά στον τοίχο ακουμπισμένη γερτή
μια μυλόπετρα.

Δεν ξέρω πώς μου φάνηκε. Βιάστηκα να φύγω, ανηφορί-
ζοντας να περάσω τη γέφυρα, να μπω στο δρόμο, στο μονοπάτι
προς το χωριό μας, με το κεφάλι σκυμμένο και με μια θλίψη στα
μάτια, σαν να είχα απαντήσει νεκρό.    

6 Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2012 

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ (του Αντωνίου ή του Νάνου)  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1-Κάτοικος  γειτονιάς  στα Δένδρα. 
2-α)Ούτε  μισό ούτε μέρος του. β)Πρόβατο μικρό σε ηλι-

κία και εμπειρίες.
3-α)Συνεχόμενα στο αλφάβητο αλλά από την ανάποδη

β) Παράγει και εκτυπωτές (αρχικά).
4-α)Δέντρο που χαρακτηρίζει και προβάλλει το χωριό μας

β)Σε μια τέτοια την έπεσαν 7 σπουργίτια.
5-α) Πλήρης με βάση την καθαρεύουσα β)Μόλις…ξεκι-

νά. γ) Συμμετέχει σε ποδοσφαιρικό όρο.
6-α) …..Στιούαρτ. Βρετανός ροκ τραγουδιστής  β)Πολ-

λοί τη φοβούνται παρ’ ότι θεραπεύει.

7-α) Τα πρώτα του Ησίοδου β)Σαν παρατσούκλι  κυκλο-
φορούσε στο χωριό μας.

8)  Σε δεύτερο ρόλο στο θέατρο σκιών.
9- α) Εντολή σε διακόπτη ρεύματος β) Τέτοιο  φαγητό

το αποφεύγομε.
10-α)Τον έχομε όλοι στα πόδια μας β)Κατάληξη αρσε-

νική.
11-α)Μονάδα της ΔΕΗ β)Ομόηχα φωνήεντα γ) Η εφηβεία

καθαρευουσιάνικα.

ΚΑΘΕΤΑ
1-α)Διετέλεσε πρόεδρος στην κοινότητα μας (παρα-

τσούκλι)  β) Νότα βυζαντινή.
2-α) …. Μπάνο. Ιταλός τραγουδιστής στα πάνω του στα

1960-1970 β)Αναφέρεται και στη σημαία άσχετα από εθνι-
κότητα.

3-Κάτοικος γειτονιάς των Ανδρονιάνων.  
4-Ο αριθμός 16 όπως αποτυπώνεται με γράμματα.
5-α)Στη λωρίδα αυτή χύνεται πολύ αθώο αίμα χρόνια

τώρα β) Για ψάρεμα πρώτη.
6-α)Χαρακτηριστικό μεταφορικών εταιρειών β) Περιοχή

έξω από τους Ανδρονιάνους.
7-Ανδρικό  σπάνιο όνομα που απαντάται στο χωριό μας
8-α) Παρ’ ότι μικρό μας δείχνει β) Βοηθά χαμηλοσυντα-

ξιούχους
9- α)Πάντα έχει προορισμό β) Το μικρό όνομα του παλι-

ού μπασκετμπολίστα Γιατζόγλου.
10-α)Το επίθετο  ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ τη δεκαετία

του 1970 β)Αναφορική αντωνυμία.
Ιούνιος 2012
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΙΚΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  Νo 1
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Δ
υο σπουδαίες δουλειές, επίπονες και κου-
ραστικές, αλλά τόσο χρήσιμες και απαραί-
τητες για τη ζωή των ανθρώπων. Η αξία τους

φαίνεται και από το ότι έδωσαν το όνομά τους σε
δυο μήνες του χρόνου.

Ιούνιος = θεριστής, Ιούλιος = αλωνάρης.
Στα καμποχώρια αυτοί οι μήνες έχουν χαράξει

τη ζωή των ανθρώπων, λόγω κούρασης μεγάλης,
αλλά και λόγω σοδειάς. 

Σήμερα η πρόοδος και ο πολιτισμός έκανε
όλους να τους ξεπερνούν. 

Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εργατικών χε-
ριών στις μεγάλες σιτοπαραγωγικές πεδιάδες επι-
νόησε ο Αμερικανός Μακ Κόρμιν την πρώτη απλή
θεριστική μηχανή. Αυτή απάλλαξε τους ανθρώπους
από το θερισμό με δρεπάνια. 

Σιγά-σιγά σ’ αυτήν προστέθηκαν άλλα μηχα-
νήματα και προέκυψε η θεριζοαλωνιστική μηχανή
που συνδυάζει θερισμό και αλωνισμό. 

Μπορεί σε μια μέρα να θερίσει και να αλωνίσει
60-70 στρέμματα. 

Πρέπει όμως η επιφάνεια του εδάφους να είναι
επίπεδη και χωρίς πέτρες. Ας γυρίσουμε όμως εμείς
στο μικρό και ορεινό χωριό μας, την παλιά εποχή. 

Δεν είχε κάμπο, δεν είχε μεγάλες εκτάσεις, είχε
μικρά χωράφια και πεζούλια που οι άνθρωποι τα
έσπερναν. θέριζαν και αλώνιζαν, ελπίζοντας αν ο
καιρός τους ευνοούσε να βγάλουν το στάρι της χρο-
νιάς τους. 

Ο αγώνας άρχιζε από το Νοέμβριο μήνα με τη
σπορά. Όργωναν τα χωράφια με ένα άλογο ή γαϊ-
ουράκι που τραβούσε το αλέτρι, ή έσκαβαν με τσά-
πες. Μετά το Πάσχα έπρεπε να τα βοτανίσουν. Δη-
λαδή να βγάλουν από το σιτάρι τα αγριόχορτα που
είχαν φυτρώσει. Δεν υπήρχαν τότε φάρμακα ζιζα-
νιοκτόνα να τα ραντίσουν. 

Έλεγαν στις νοικοκυρές,
«βγάλε τα στολίδια σου
και μπες στα βοτανίδια σου».
Τον Ιούνιο είχαν το θερισμό. Με τα δρεπάνια

μέσα στον ήλιο θέριζαν, έδεναν χερόβολα, έφιαχναν

λιμάρια και μετά δεμάτια. 
Ένα χερόβολο, μια αγκαλιά στάχυα, έξι χερό-

βολα, ένα λιμάρι. 
Τέσσερα λιμάρια ένα δεμάτι. Τα δεμάτια τα κου-

βαλούσαν στα αλώνια και έκαναν θημωνιές. 
Το αλώνι ήταν κυκλικό και επίπεδο. Στη μέση

είχε ένα μεγάλο πάσσαλο, ένα γερό ξύλο. Για να
μην έχει πετραδάκια το αλώνι, το έστρωνα με λιω-
μένη κοπριά βοδιών και έκανε μία κρούστα. 

Τα ζώα που αλώνιζαν ήταν δεμένα και το σχοι-
νί περνούσε από τον κεντρικό πάσσαλο για να τα
συγκρατεί. 

Εκινούντο κυκλικά για να λιώσουν τα άχυρα και
να χωρίσει το σιτάρι. Μαζί τους έφερνε βόλτα και
ένας άντρας, ο λεγόμενος βαλμάς. 

Η τοποθεσία των αλωνιών έπρεπε να είναι σε
μέρος που φυσούσε αέρας. Μετά άρχιζε το λίκνι-
σμα (ξανέμισμα). Έπαιρναν τα δικούλια (ξύλινες πη-
ρούνες) και σήκωναν ψηλά στάρι και άχυρα. Τα άχυ-
ρα τα έπαιρνε ο αέρας και τα πήγαινε πιο πέρα! Ήταν
χρήσιμα κι αυτά για τροφή των ζώων. 

Αν φυσούσε αέρας όλα ήταν μια χαρά. Αν δεν
φυσούσε περίμεναν γιατί άλλος τρόπος δεν υπήρ-
χε. 

Μετά κοσκίνιζαν το στάρι να φύγουν τα άχυρα
και το έβαζαν σε σακιά και το πήγαιναν σε αποθή-
κες. 

Πολλοί νέοι αγνοούν το βάσανο των ανθρώπων
εκείνης της εποχής ώσπου να φθάσει το στάρι στο
μύλο και το καρβέλι στο τραπέζι. 

Θα σας μεταφέρω σε μια ομιλία με το παράπο-
νο της νοικοκυράς εκείνης της εποχής και με την
ομιλία εκείνης της εποχής. 

Ούλα εμείς οι μαυρομοίρες οι γυναίκες τα τρα-
βάμε. Τσε σπίτι, τσε αμπέλι, τσε χωράφι. Ούτε μέρα,
ούτε νύχτα τα ποσώνουμε. 

Αμί τσείνο το καλοτσαίρι να μην έρχεται. Ίντα
να πρωτοκάμεις; Στο αμπέλι ξεφυλλίσματα, διαφί-
σματα, βλαστοκόμματα. Χειρότερα πο ούλα το θέ-
ρος. Εργάτες ε βρίσκεις. Καθένας τρέχει να μαζέ-
ψει τα δικά του, μην πιάσει κάνας λίβας τσε τα κά-
ψει. Τρέχουμε σούνταχα να γλιτώσουμε λίγο ήλιο
τσε να κάμουμε μία στάλα δουλειά πριν έρτει η κάψα
του ήλιου. Τσε ίντα να προλάβεις. Ίντα να πρωτο-
κάμεις; Πόσο να αντέξεις; Η μέρα τελειωμό δεν έχει.

Μη τσίνο το αλώνισμα; Ούλη τη μέρα στο πο-
δάρι. Φέρε νερό σκάσαμε ’πό τη ζέστη. Φέρε φαΐ
πεινάκαμε. Σκούντα μέσα με το δικούλι τα στάχυα
να πατηθούνε. Φέρε δικούλια, φέρε κόσκινα τσε δρι-
μόνια, φέρε σακιά. 

Ούλα εγώ, λες τσε δεν υπάρχει άλλος. Αυτά μου
κάψανε τη γούνα τσε γέρακα πριν την ώρα μου. 

Αυτά περνούσαν τότε οι άνθρωποι στα χωριά.
Γι’ αυτό πολλοί έφυγαν για τις πόλεις να δουλέψουν
σε εργοστάσια. Άραγε πότε ήταν καλύτερα; Τότε
με τους τόσους κόπους; Τώρα που έχουμε όλες τις
ευκολίες αλλά ανεργία, άγχος και αστάθεια; 

Κανείς δεν μπορεί να επιλέξει. Κάθε ένας ζει τα
εύκολα και τα δύσκολα της εποχής του. 

ΘΕΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου 

ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  

ΝΙΚΟ  Ε.  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ 

3ο  ΜΕΡΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συνεδρίαση  1-4-2012 
Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 1ης Απριλίου

2012,συζητήθηκαν τα θέματα για άμεσες ενέρ-
γειες, όπως ο καθαρισμός και η συντήρηση της παι-
δικής χαράς στο Δημ. Σχολείο λόγω και της
καλοκαιρινής περιόδου, ενώ τέθηκε και το θέμα
της λειτουργίας της παιδικής χαράς στα Δένδρα.
Για την εφημερίδα συνεχίζεται η προσπάθεια για
καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων, ενώ για το
SITE άλλαξε μορφή και θα πρέπει να υπάρχει συ-
νεχής ενημέρωση και με υλικό για δημιουργία αρ-
χείου. 

Από τα λοιπά θέματα αναφέρθηκε ότι έγινε η
τοποθέτηση τραπεζών και παγκακίων στο Σίφο ενώ
έγινε εκτενής συζήτηση για τον καθορισμό των θε-
ρινών εκδηλώσεων, όπως η πραγματοποίηση εκ-
δρομής στο εξωτερικό η εναλλακτικά τριήμερης
στο εσωτερικό. Στις εκδηλώσεις θα ενταχθούν
οπωσδήποτε τα προϊόντα του χωριού (σύκα, ελιά
κλπ), ενώ θα γίνει συνεννόηση για μία των εκδη-
λώσεων για Γ. Κόρο, ή Γ. Βαρλάμο. Τέλος συζητή-
θηκαν διάφορες προτάσεις όπως επαφές με τον
Πρόεδρο Συλλόγου Αργυρού για κοινές εκδηλώ-
σεις, η προβολή ταινιών κοινωνικού ή πολιτιστικού
ενδιαφέροντος για ευρεία συζήτηση, καθώς και
διάφορες ομιλίες γενικότερου ενδιαφέροντος
όπως πχ. Για τα 90χρονα από τη Μικρασιατική κα-
ταστροφή.

Συνεδρίαση 5-2012 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Κοινο-

τικό Γραφείο. Έγινε πιο συγκεκριμένη συζήτηση
για τις καλοκαιρινές και μετέπειτα εκδηλώσεις μας
ενώ  το βασικό θέμα ήταν το πρόβλημα στα γεφύ-
ρια στο Μύλο (Γιάνενας ή Σαντά)  εν’ όψει των ερ-
γασιών ανάπλασης- δημιουργίας μονοπατιών, έργο
του ΕΟΤ, που θα ξεκινούν από το μύλο και τα γε-
φύρια. Μετά από συζήτηση επί του θέματος, απο-
φασίσθηκε η επιτόπια επίσκεψη στα γεφύρια για
καλύτερη  εκτίμηση της κατάστασης , παρέα με τον
γνώστη του αντικειμένου κο Γεώργιο Σταμ. Σπύρου
με τον οποίον είχε γίνει  προσυνεννόηση. Στην επί-
σκεψη συμμετείχαν από το ΔΣ οι Σταμ. Δ. Σπύρου,
Δημ. Γ. Μπαμπαράκος, Δημ. Γ. Νικολιάς και Μιχ. Ι.
Προκοπίου μαζί και  με τον κο Γεω. Σ. Σπύρου.
Κοινή εκτίμηση από την επίσκεψη έμεινε η πολύ
άσχημη κατάσταση του μεγάλου ιδιαίτερα γεφυ-

ριού που απαιτεί άμεση και σοβαρή  επισκευαστική
παρέμβαση από εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο.

Συνεδρίαση 3-6-2012  
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Κοινο-

τικό Γραφείο 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία

του ταμείου, διάφορα οικονομικά και σχετικά με
την καταγραφή μελών και το μητρώο συνδρομητών
της εφημερίδας, το οποίο θα πρέπει να εκκαθαρι-
σθεί. Από εκρεμμότητες τέθηκαν η αποστολή στο
Δήμο εγγράφου για θέματα που έχουν τεθεί ξανά
όπως για το Δημ. Σχολείο (επισκευή, συντήρηση
σκεπής) καθώς και για τα Δένδρα (πρόβλημα γέ-
φυρας, αποκατάσταση βρύσης, συντήρηση και μό-
νωση σχολείου). Για την εκδρομή αποφασίσθηκε η
πραγματοποίηση 3ήμερης εκδρομής στις Πρέσπες,
τον Ιούλιο. Για το χορό να γίνει επαφή με το περ-
σινό συγκρότημα. Στις εκδηλώσεις θα υπάρχει η
βραδιά Καραγκιόζη, έκθεση φωτογραφίας, ενώ θα
διερευνηθεί η δυνατότητα ομιλίας και παρουσία-
σης σχετικών θεμάτων από τον καθηγητή Παλαι-
οντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Θεοδώρου. 

Συνεδρίαση 30 -6-2012 
Κατά τη συνεδρίαση της 30-6-2012 στο Κοινο-

τικό Γραφείο ήταν παρόντα και τα μέλη του Αθλη-
τικού Συλλόγου Ανδρονιάνων με τον οποίο θα
πραγματοποιηθούν από κοινού οι δύο χοροί που θα
γίνουν στις 9-8 στους Ανδρονιάνους και στις 25-8
στα Δένδρα. Συζητήθηκαν εκτενώς οι λεπτομέ-
ρειες για τις εκδηλώσεις των χορών, όπως τα συγ-
κροτήματα, οι προσκλήσεις, οι χορηγοί, η
διαφήμιση, τα δώρα, και αναλυτικά για τα ποτά και
τα φαγητά. 

Τέλος το ΔΣ συζήτησε τρέχοντα θέματα όπως
η προμήθεια τσουλήθρας και τάπητα για την παι-
δική χαρά, ανακοίνωση στην εφημερίδα για τους
συνδρομητές, η καταγραφή ελλείψεων και κατα-
σκευή βιβλιοθήκης στο μικρό γραφείο του Δημ.
Σχολείου και ολοκλήρωσε με τη συζήτηση για την
εργολαβία που εκτελεί τον καθαρισμό και δημι-
ουργία μονοπατιών από το Μύλο μέχρι τον Προ-
φήτη Ηλία.  

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
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Εθελοντικές  εργασίες 

των  κατοίκων  των  Καρασαλιάνων 

Γεννήσεις 

Το νεογεννητο του Γεωργιου Ταμβα-

κου και της Σπυριδουλας Περρακη που

γεννηθηκε 9-4-2012.Το τριτο εγγονι του

Χρηστου και της Αργυρως Ταμβακου. 

Ο Γεώργιος Νικολιάς και η Κωνσταν-

τιίνα Παπανικολάου απέκτησαν κοριτσά-

κι στις 5-7-2012. 

Ο Χρήστος Μπελιάς του Ιωαν. και η Λίτσα Δήμου απέ-

κτησαν στις 9/7/2012 το τρίτο κοριτσάκι τους. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα. 

O Δημήτρης Κοντός του Γεωργίου

(Γιωργαούλας) και η Όλγα Σαγιάκου απέ-

κτησαν αγοράκι στις 20-4-2012. 

Το δεύτερο παιδί τους απέκτησαν την 5/6/2012 ο Γιώρ-

γος Ι. Μπελιάς και η Μαρία Θεοφιλοπούλου. Ένα υγιέστα-

το κοριτσάκι. 

Καθαρισμός δεξαμενής αγιασμού Καρασαλιάνων 

Ο κ. Γιώργος βάφει την βρύση 

Τοποθέτηση σωλήνας και τσιμεντώστρωση 
στην ανηφόρα του Άη Γιάννη 

1.Ασφαλτόστρωση από “Δέλτα” εως “Κοπανά” και
εως Χρήστου Γιαννούλη.

2.Διάνοιξη δρόμου στου Χριστίδη-τειχίο απο Δήμο.
3.Τοποθέτηση μόνιμης σημαίας στον Ηρώον για τους

πεσόντες.

4.Νοικοκύρεμα στους χώρους σκουπιδιών σε Αγία
Ελεούσα,Κώτσου, και πίσω από την Εκκλησία με τειχιο.

5.Καθάρισμα και ρίξιμο τσιμέντου δεξια κι αριστερα
του δρόμου στη βρύση των Δένδρων.

6.Καθαρισμός στου Κώτσου και καλλωπισμός  του
χώρου εισόδου του χωριού μας με πεζοδρόμιο και λου-
λούδια.

7. Καθαρισμός του χωριού και ασβέστωμα για το Πά-
σχα.

8. Ολοκλήρωση αρχειοθέτησης κοινότητας και βά-
ψιμο του γραφείου. Έτσι το κτίριο της κοινότητας με-
τατρέπεται σε ένα λειτουργικό πλέον χώρο.

9. Στρώσιμο δρόμου Προφήτης Ηλίας-Σίφος (με χα-
λίκι).

Ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους όλους
τους εθελοντές που βοήθησαν καθώς και τον Προ-
οδευτικό Σύλλογο Ανδρωνιάνων για την παραχώρηση
του πυροσβεστικού οχήματος. 

Έργα  που  έγιναν  πρόσφατα 
στη  τοπική  μας  κοινότητα 

Γεννήθηκε στις 6/7/2012 στην Αθήνα

η δεύτερη κορούλα της Βλασίας Σπύρου

και του Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Στις

μέρες μας κάθε νέο βρεφάκι αποτελεί σί-

γουρα αχτίδα ζωής και ελπίδας. 

Από την εορτή του Νηπιαγωγείου 
για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 

Με  τις  καλύτερες  εντυπώσεις 

Σκοτώνουν  τα  άλογα  

όταν γεράσουν 

Ακριβώς έτσι και χωρίς διάθεση ανέξοδων και αδιέξο-

δων υπερβολών. Ακριβώς αυτή η αίσθηση κυριάρχησε

στους συνοδοιπόρους της εκδρομής μας στην Καστοριά, τις

Πρέσπες, το Νυμφαίο 6-7 και 8/7/2012. Όχι μόνο για  το φυ-

σικό, το αστικό και βέβαια το ανθρώπινο περιβάλλον αλλά

και την παρέα μας στην οποία η παρουσία των μικρών μας

φίλων ήταν απολαυστικά αισθητή και πολυδιάστατη. Ήταν

η μεγάλη έκπληξη του τριημέρου μας, που αν και καυτό όπως

σε όλη την Ελλάδα από πλευράς θερμομέτρου, μάλλον δρο-

σερούλι μας φάνηκε.

Το φωτογραφικό υλικό θα βρείτε στο site μας  www.an-

dronianoi.gr. Όπως και νά 'χει όμως η συμμετοχή πάντα προ-

σφέρει πολλά περισσότερα και ουσιαστικότερα. 

Γκρεμίστηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής η  πε-

τρόκτιστη παλιά δεξαμενή στους Λενιάνους που χρόνια τώρα

δεν εχρησιμοποιείτο ,για τη διαμόρφωση ελεύθερου χώρου

έργο από χρόνια σχεδιασμένο, σε συνδυασμό με την  ανά-

δειξη της εκκλησίας της Αγ. Ελεούσας και της ενδιάμεσα

ευρισκόμενης  παλιάς εκκλησούλας. Αρκετούς το γκρέμι-

σμα τους πόνεσε και αυτό όχι γιατί η δεξαμενή αντιστάθηκε

πολύ δυνατά στον αφανισμό της.   

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά την ποιήτρια
κα Ευαγγελία Κ. Αρβανάκου που  εκτός του όμορφου ποι-
ήματος της για το χωριό μας που δημοσιεύσαμε στο Φ. 82
της ΦΩΝΗΣ μας, μας έστειλε τώρα και την πρόσφατη  5η ποι-
ητική της συλλογή με τίτλο αναφοράς «ΚΥΜΑΤΙΣΤΗ ΠΟΙ-
ΗΣΗ». Θα επενέλθομε στο site και στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας. 


