
Με κεντρική ημερολογιακή αναφορά τον

Αύγουστο όπως κάθε χρόνο πραγματοποι-

ήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις του Προ-

οδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δέν-

δρων  σε συνεργασία με την Αθλητική Ένω-

ση Ανδρονιάνων όπως και το 2010 και όπως

άλλωστε είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο

φύλλο της εφημερίδας μας. Κοινή προσπάθεια

με στόχο την αναγκαία συμπίεση του κό-

στους και της κατ’ άτομο επιβάρυνσης χωρίς

πτώση της ποιότητας και της ποικιλίας των εκ-

δηλώσεων ούτε της συμμετοχής και της ικα-

νοποίησης των μελών και φίλων μας. Επιπλέον

βασική στόχευση αποτελεί η ουσία της κοινής

προσπάθειας, η μη διάσπαση δηλαδή των

υλικών και ψυχικών δυνάμεων μας ως

δημοτικής οντότητας, ανάγκη διαχρο-

νική και έντονα απαιτητή σε εποχές δύ-

σκολες όπως αυτές που ζούμε και που

θα ζήσομε στα επόμενα χρόνια. Οι εκ-

δηλώσεις μας πραγματοποιήθηκαν όλες

εκτός της επίσκεψης στα Μουσεία

«Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» και

«Γαία» στην Κηφισιά, που έχει ορισθεί

για την Κυριακή 18 Νοέμβρη 2012 και

η κοινή εκδήλωση με τον Ορειβατικό

Σύλλογο Χαλκίδας στα μονοπάτια του

βουνού μας στις 13/10/2012 η οποία θα

έχει και πιο μεθοδευμένη συνέχεια.

Φωτογραφίες και σχετικές αναφορές για  κά-

ποιες από τις εκδηλώσεις υπάρχουν στο φύλ-

λο αυτό της εφημερίδας μας ενώ πολύ περισ-

σότερες φωτογραφίες υπάρχουν στο site μας

www.andronianoi.gr. Λεπτομέρειες για το

κόστος και τα έσοδα του Συλλόγου θα δείτε
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Ό
πως έχομε ήδη ανακοινώσει ως
Διοικητικό Συμβούλιο, το ημε-
ρολόγιο μας για το 2013 θα πε-

ριλαμβάνει έργα του Γιώργη Βαρλάμου,
του μεγάλου μας συγχωριανού ζωγράφου
– χαράκτη, ο οποίος αποδέχθηκε με ευ-
χαρίστηση τη σχετική μας πρόταση. Ο
ίδιος έχει την επιμέλεια  και ήδη μετά από
πρόσφατη συνάντηση μας, το ημερολό-
γιο βαδίζει προς την ολοκλήρωση του με
την άξια συμμετοχή της κας Μάγιας
Στουρνάρα, μόνιμης συνεργάτιδας του

Γιώργη Βαρλάμου. Σήμερα με χαρά εί-
μαστε σε θέση να σας παρουσιάσομε το
εμπροσθόφυλλο  του Ημερολογίου μας
αυτού, για το οποίο ο Γιώργης Βαρλάμος
εκφράσθηκε με τα καλύτερα λόγια, έχον-
τας επιλέξει έργα από τα λιγότερο γνω-
στά του  αλλά εξ ίσου όμορφα και σαγη-
νευτικά με τα ευρύτερα γνωστά του.
Τον ευχαριστούμε πολύ.

Ανδρονιάνοι 02-10-2012
Σταμάτης Δ. Σπύρου  

ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  2013 

Κρατάτε δυνάμεις συγχωριανοί και φίλοι για το αύριο και ενώστε τες 
όταν και όπου χρειάζεται. Όπως ο Βαγγέλης Σαπουντζής 

και η γυναίκα του στον ολογυρίς στο χρόνο ανθοφόρο κήπο τους.

Κρατάτε δυνάμεις συγχωριανοί και φίλοι για το αύριο και ενώστε τες 
όταν και όπου χρειάζεται. Όπως ο Βαγγέλης Σαπουντζής 

και η γυναίκα του στον ολογυρίς στο χρόνο ανθοφόρο κήπο τους.

Συγκρίνοντας τις φωτογραφίες αυτές με τις

φωτογραφίες που στο site μας θα δείτε στο 1ο

μέρος του ομότιτλου σημειώματος μας που τρα-

βήχτηκαν περίπου 45 μέρες πριν, θα διαπιστώ-

σετε αβίαστα τις διαφορές.

Σαν Σύλλογος προσπαθούμε να είμαστε τα-

κτικά κοντά στο καθημερινό γίγνεσθαι του έρ-

γου και να παρεμβαίνομε όπου και όπως κρίνομε

θετικότερο για την πορεία του. Ταυτόχρονα απο-

φασίσαμε ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο

τη διάθεση του απαιτούμενου ποσού για την

προληπτική και αναγκαία παρέμβαση στην

προς τους Ανδρονιάνους βάση της μεγάλης γέ-

φυρας στο μύλο, παρέμβαση που ήδη σε ένα μέ-

ρος της έχει εκτελεσθεί.

Η παρέμβαση αυτή γνωρίζομε πως δεν είναι

επαρκής για το σημαντικό πρόβλημα στατικό-

τητας της γέφυρας αυτής και είναι ανεξάρτητη

από τη μεγαλύτερη και σαφώς δαπανηρότερη

επισκευή της συνολικής επιφάνειας του τόξου

της. Πιστεύομε πως σύντομα θα είμαστε σε θέση

να ανακοινώσομε πιο συγκεκριμένα και στέρεα

νέα προς τα οποία και ερευνάμε. Ένα από αυτά

πάντως είναι η εκδηλωμένη προθυμία συγχω-

ριανών και  φίλων μας για οικονομική ενίσχυση

του αναπόφευκτου αυτού επισκευαστικού έργου

του μεγάλου γεφυριού που θα αποτελέσει άλ-

λωστε απαραίτητο και δομικό συμπλήρωμα του

έργου των μονοπατιών.

Τέλος επαναλαμβάνομε την προτροπή μας

ακόμα πιο έντονα αυτή τη φορά, να κάνετε  τη

δική σας αυτοπρόσωπη επίσκεψη στο μονοπά-

τι από τα Δένδρα μέχρι το μύλο όπως αρκετοί άλ-

λοι την κάνουν, αφού εκτός των άλλων λόγω των

εκτελούμενων έργων έχει γίνει ευχερέστερη. Αξί-

ζει, είναι ανέξοδη, συναρπαστική και θα τονώ-

σει την αισιόδοξη σας οπτική. 

Προς  τα  πού  πάνε  τα  μονοπάτια  μας; 

Συνέχεια στη σελ. 5 

"ΚΑΛΟ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  ΝΑ  ΕΧΟΥΜΕ""ΚΑΛΟ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  ΝΑ  ΕΧΟΥΜΕ"



Στους μισθούς και στις συντάξεις 
κάνουνε περικοπές 
κι’ ο κοσμάκης κάνει τώρα 
στο χωριό του διακοπές. 

Οικονομία κάνουμε 
σε όλες τις περιπτώσεις 
και για να το γλεντήσουμε 
πάμε στις εκδηλώσεις. 

Στον παππού και στη γιαγιά 
τα καλοκαίρια πάνε 
όχι για να γλεντήσουνε 
μονάχα για να φάνε. 

Ο κόσμος μάζευε λεφτά 
πολλά μπάνια να κάνει 
μα η βενζίνη ακρίβινε 
για ένα μπάνιο φθάνει. 

Καλαράς Παναγιώτης 
(Στρούλιος) 
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Πρέπει ν’ αλλάξουμε ζωή
μα και νοοτροπία
γιατί εδώ που φθάσαμε
λύσις πια καμία. 

Η ζωή μας ήταν σπάταλη
από πολύ παλιά
κι όλοι αυτό κοιτάγαμε
να ζούμε πιο καλά. 

Να μην τα ισοπεδώνουμε
υπήρχαν και φτωχοί
κι αυτοί ήτανε άνθρωποι
και μέναν νηστικοί. 

Ο κόσμος ο υπόλοιπος
ζούσε μέσ’ τη σπατάλη
είχαν δεν είχανε λεφτά
κάναν ζωή μεγάλη. 

Τώρα καλά να πάθουμε
να υποφέρουμε όλοι
ζωή καλή δεν γίνεται 
με άδειο πορτοφόλι. 

Σωρό τα αυτοκίνητα
κότερα, κρουαζιέρες,
όλο και πιο ευχάριστα
περνάγανε οι μέρες. 

Πολλούς επλήρωνε ο μπαμ-
πάς
απ’ τη χρυσοπηγή
ρεμούλα, ασυδοσία
και δώστο κι όπου βγει. 

Δεν κράτησε όμως πολύ
και είδατε που βγήκε
δυστυχία κι ανεργία
όλο τον κόσμο βρήκε. 

Τώρα γυρεύουνε λεπτά
να βγούνε από την κρίση
κι αυτοί τα ίδια κάνανε
μα ποιος θα μας βοηθήσει. 

Το βλέπετε, το ξέρετε
κανένας δεν μας σώνει
μαζί θα καταρρεύσουμε
όλοι στην Ευρωζώνη. 

Η γη μας είναι πλούσια 
με λίγη οικονομία
όταν τα κάνουμε αυτά
θ’ αντέξει η κοινωνία.

Γιάννης Καλαμπαλίκης
Σόλιγκας

Επίκαιρα 

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 

Το Δ.Σ. εκφράζει στους οικείους των θανόντων τα συλ-
λυπητήρια του. 

Διακοπές  στο  χωριό 

Αναμνήσεις 

Όρθιοι: 1) Θεοδώρου Κων. αδελφός Αντωνάκενας, 2 Γιογιάτσι Δήμου Μητσόδημου αδελφός, 3) Αμπελιώτης Κων. πα-

τέρας Γιάννη Αμπελιώτη, 4) Ναζάρης, 5) Από Πύργο, 6) Από Πύργο. 

Καθιστοί: 1) Γεωργούσης Νικόλαος πατέρας Αφροδίτης, 2) Παντελής Δημ. Βράσας, 3) Θεοδώρου Θ. Θοδωρής, 4) Κα-

λαμπαλίκης Σταθήτσας, 5) Γεωργούσης Ευαγ. Κολενιός στην Αμερική το 1922 

Αρχείο Γιάννη Αμπελιώτη. Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί πολύ. 

― Απεβίωσε την 15/9/12 η Μαρία
Αλ. Δήμου σε ηλικία 77 ετών και κη-
δεύτηκε στο κοιμητήριο Δένδρων. 

― Απεβίωσε την 27/6/2012 ο
Ιωάννης Ανδρέα Νικολιάς σε ηλικία
88 ετών και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
της Ανθούπολης στο Περιστέρι.

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Προοδευτικού Συλλό-

γου Ανδρονιάνων -Δένδρων μπορείτε να καταβάλετε

την όποια ενίσχυση - συνδρομή σας προς το Σύλλογο

μας είτε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα του Συλ-

λόγου και διεύθυνση στο χωριό ,όπου έχει ορισθεί αρ-

μόδιος για την είσπραξη το μέλος του Δ.Σ. Γιώργος Θ.

Δήμος και ο νέος ταμίας μας Ευάγ. Γρ. Νικολιάς. Κα-

τάθεση 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 εισπρά-

ξεις ενεργούν με απόφαση του ΔΣ όλα τα

μέλη του. Σε κάθε περίπτωση εκδίδεται

ισόποση απόδειξη είσπραξης του Συλλό-

γου και γι’ αυτό θα πρέπει να μας γνω-

στοποιείτε το ονοματεπώνυμο και το πα-

τρώνυμο σας, τη διεύθυνση σας και τον

αριθμό ενός τηλεφώνου.   Για κάθε τυχόν

σχετικό πρόβλημα μπορείτε να έχετε

επαφή με οποιοδήποτε από τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

μας. Με την ευκαιρία το Δ.Σ. ευχαριστεί

για την όποια συνδρομή σας εκτιμώντας

την στο στενάχωρο καιρό μας ως υπέρ-

βαση και ως κίνητρο για την ουσιαστι-

κότερη παρουσία του Συλλόγου μας στα

πλαίσια του Καταστατικού του και των

στόχων του. Στόχος μας είναι μέσα από τη

γενικότερη παρουσία του Συλλόγου μας

και τις εκδηλώσεις του, οι οικονομικές σας

ενισχύσεις  ανταποδοτικά λειτουργώντας

να  σας επιστρέφονται σε είδος και χρη-

σιμότητα. Η ταχυδρομική επιταγή που λά-

βατε ή θα λάβετε μαζί με την εφημερίδα

μας, σκοπό έχει  τη διευκόλυνση σας στην αποστολή της

συνδρομής και της όποιας οικονομικής ενίσχυσης σας

προς το Σύλλογο μας και την επίσης διευκόλυνση της

προσπάθειας του Δ.Σ. για καλύτερη οργάνωση του αρ-

χείου μελών. Τέλος σας γνωρίζομε πως στο κάθε  φύλ-

λο της εφημερίδας μας εκτός των εισπράξεων όπως γι-

νόταν μέχρι τώρα, πλέον καταχωρούμε και τις δαπά-

νες  της καλυπτόμενης περιόδου με σύντομη αιτιολο-

γία της κάθε μιάς.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΚΑΙ  Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΙΙΣΧΥΣΗ  ΣΟΥ  
ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  

ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΕΦΟΔΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΠΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ 



1-ΣΜΥΡΝΗ 1922-2012  
Βίαιο το τέλος της Σμύρνης πριν από 90 χρόνια,

διέκοψε μια μακρόχρονη πολυδιάστατη ανάπτυξη, τέ-
τοια που ήταν και εξακολουθεί να είναι εναγώνιο ζη-
τούμενο αυτού που καλούμε πολιτισμένη κοινωνία μέ-
χρι τις μέρες μας. Με κατακτημένα στοιχεία πέρα από
καθαρά οικονομικά, η Σμύρνη αλλά και μεγάλο μέ-

ρος της Αιγαιακής Μικρασίας, είχε καταστεί πρότυ-
πο σημείο αναφοράς. Χαρακτηριστικό της και η πο-
λυπολιτισμικότητα, η αρμονική δηλαδή συμβίωση
πολλών εθνικοτήτων με κυρίαρχο το Ελληνικό ,οθω-
μανικής υπηκοότητας στοιχείο. Η καταστροφή ήταν
σχεδόν ολοκληρωτική, ιδιαίτερα βίαια και πάντως όχι
κεραυνός εν αιθρία. Τα γεγονότα εκείνα αποτελούν
άριστο ιστορικό προηγούμενο για γόνιμο διαλογισμό
, έρευνα  αλλά και συμπεράσματα. Χρωστάμε ως Έλ-
ληνες να προβληματιστούμε. Γιατί ο δρόμος για το
μέλλον δεν έχει δομικό στοιχείο την άγνοια τέτοιων
γεγονότων και της σύστασης των, αλλά η γνώση των
και η λήθη όταν έπεται της αντίστοιχης γνώσης εί-
ναι τότε ουσιώδης ως δυνατότητα και επιλογή. Ο ίδιος
αυτός  δρόμος δεν έχει συνθετικό στοιχείο  το ρε-
βανσισμό ούτε το υπερεγώ μας που φυλετικές, θρη-
σκευτικές, πολιτικές ή άλλου χαρακτήρα αδιέξοδες
ψευδαισθήσεις μπορεί να καλλιεργούν . Εξετάζοντας
το μεγάλο αυτό  ζήτημα στον τόπο και το χρόνο και
έχοντας στη διάθεση μας την ιστορική διαδρομή πριν
και μετά τα γεγονότα, θα μπορέσομε να καταγράψομε
πολλά και ποικίλα συμπεράσματα που κρατάνε την
επικαιρότητα τους  και σήμερα, με μια αφοπλιστική
διαχρονικότητα. 

Η Σμύρνη ήταν και τότε και είναι, σχεδόν στο
οπτικό μας πεδίο για μας τους Κουμιώτες. Ο αέρας
του πολιτισμού της μας έχει , ίσως και λόγω αυτής της
γειτνίασης αλλά κυρίως  λόγω ιστορικής και κοινω-
νικής  συγγένειας , επηρεάσει και δεν το κρύβομε .
Δεν το μπορούμε ούτε και το θέλομε. Πέρα λοιπόν
από το σοβαρό και βαθειά ουσιαστικό κίνητρο της
γνώσης, κρατάμε  την πολιτισμική αύρα και αίσθη-
ση όπως αυτή των Σμυρναίικων τραγουδιών. Για να
κοιτάμε μπροστά πιο στέρεα και πιο αποφασιστικά
και πιο αισιόδοξα.   

2- ΠΛΗΓΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΕΥΒΟΙΑ 
(Πυρκαγιές 2012)
Βαριά πληγωμένη η Ευβοϊκή γή και το φετινό κα-

λοκαίρι . Ιδιαίτερα ο Καλλικρατικός μας Δήμος. Πε-
νήντα ίσως και περισσότερα ,χιλιάδες στρέμματα
αγροτικής και δασικής έκτασης έχασαν τη ζωή και το
χρώμα της ,με τις ζημίες μεγάλες  και για πολλούς ιδιο-
κτήτες αξεπέραστες. Πολλά   αυτά που συνόδεψαν
την καταστροφή. Για τα αίτια, τα επακόλουθα, τους
αυτουργούς , τις επιδράσεις στη ζωή το παρόν και το
μέλλον της. Το γεγονός παραμένει και αυτό που θα
πρέπει να κρατήσομε για την από δω και πέρα δε-
δομένη πορεία  , είναι η διαπίστωση πως γεγονότα

όπως αυτό που μάλιστα επαναλαμβάνονται χρονικά
, είναι καταδικά μας προβλήματα. Αποφεύγομε τη
σκέψη του τι μπορεί να επιφέρει στα χωριά μας μια
ανάλογη εμπειρία , η οποία λόγω της υπάρχουσας
χλωρίδας της περιοχής μας φοβάμαι πως θα είναι
τραγική, ανάλογη και της αυξανόμενης ανεπάρ-
κειας των όσων μπορούν να προλάβουν και να αν-
τιμετωπίσουν την κοινωνική και περιβαλλοντική
καταστροφή. Το μέγεθος της πρόσφατης κατα-
στροφής στο Δήμο μας μπορείτε να το αντιληφθεί-
τε δοκιμάζοντας τις αντοχές σας, με μια επίσκεψη και
στο koumiotis.blogspot.com του φίλου και συγχω-
ριανού μας Βασίλη Γε. Τσομάκα του οποίου η μέσα
από το δικτυακό του τόπο και την επίπονη προσπά-
θεια του  παρουσία είναι  αξιέπαινη.

3-  ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΑΣ 
Τεράστιο το θέμα και διαχρονικό αυτό της φο-

ροδιαφυγής . Συναφές αλλά μεγαλύτερης εμβέλειας
από  αυτό της εισφοροδιαφυγής. Μπορούμε να στα-
θούμε στη φοροδιαφυγή χρησιμοποιώντας ένα ακό-
μα χαρακτηριστικό  του φορολογικού μας συστήμα-
τος , το κύριο για τον περισσότερο κόσμο. Αυτό το χα-
ρακτηριστικό  είναι το κραυγαλέα άδικο αποτύπω-
μα του φορολογικού μας συστήματος στον κοινωνι-
κό ιστό, η ανεντιμότητα του δηλαδή. Ιστορικά υπαρ-
κτό χαρακτηριστικό ως γνήσιο πρωτότοκο τέκνο αν-
τίστοιχου συστήματος διοίκησης. Είναι σίγουρο πως
η διάβρωση της εξουσίας και ο  παράγωγος  και συ-
χνά δια γυμνού οφθαλμού διαπιστούμενος άδικος χα-
ρακτήρας της ,μαζί με την των εχόντων ασύμμετρη
και συστατική της δομής των φοροκλοπή,   προκα-
λεί και συχνά κάνει τη φοροδιαφυγή ένα είδος ασπί-
δας των ασθενέστερων. Η φοροδιαφυγή όμως αγα-
πητοί φίλοι μικρή ή μεγάλη ή μέγιστη παραμένει τέ-
τοια ανεξάρτητα από το μέγεθος της και την έκταση
της έχοντας το ίδιο όνομα. Η φοροδιαφυγή δεν κά-
νει το φορολογικό σύστημα ούτε συνεπώς και την κοι-
νωνία μας ,δικαιότερα. Διατηρεί το θολό τοπίο κοι-
νωνικά έτσι που ο λύκος να εξακολουθεί να χαίρεται.
Η καθαρότητα αποτελεί το πιο ουσιαστικό συστατι-
κό κάθε υλικού ή άυλου που ενδιαφέρει τον άνθρω-
πο και που παρ’ όλο τούτο αποτελεί ζητούμενο. Η φο-
ροδιαφυγή σου αποδυναμώνει το δίκαιο και την πει-
στικότητα της διεκδίκησης σου. Σου αφαιρεί   τη δυ-
νατότητα να κοιτάς στα μάτια τους γύρω σου. Η φο-
ροδιαφυγή του ενός είναι βάρος για τον μη φορο-
διαφεύγοντα ή τον ειλικρινέστερο φορολογούμενο.
Συχνά σημαίνει άμεση και ωμή σε βάρος του συ-
ναλλασσόμενου απάτη. Σου αφαιρεί δυνάμεις για να
ψάξεις τα πράγματα βαθύτερα και να πλησιάσεις έτσι
σε γόνιμες απαντήσεις. Μολύνει διαβρωτικά το κοι-
νωνικό σώμα και υγεία , τις κοινωνικές σχέσεις. Ας
μη ψάχνομε λοιπόν για δικαιολογίες, για έωλα επι-
χειρήματα. Ας ψάξομε για αυτά που θα στηρίζουν τον
έντιμο αγώνα μας και θα τον καταξιώνουν σαν τέτοιο.

Σταμ. Δ. Σπύρου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Α
ρρυθμία είναι ο όρος
που χρησιμοποιούμε
για να περιγράψουμε

την ύπαρξη ακανόνιστων –
μη ρυθμικών καρδιακών
παλμών. Το φάσμα των αρ-
ρυθμιών είναι ευρύ και
εκτείνεται από τις πλέον
«άκακες» έκτακτες κολπικές
συστολές, έως τις πλέον επι-
κίνδυνες κοιλιακές ταχυ-
καρδίες ή και την κοιλιακή
μαρμαρυγή. Ο όρος κολπι-
κές, υπερκοιλιακές ή κοιλια-
κές αναφέρεται στην εστία
γένεσης των αρρυθμιών.

Η κολπική μαρμαρυγή
αποτελεί μια υπερκοιλιακή
αρρυθμία, συνήθως με πολ-
λούς παλμούς – ταχυαρρυθμία – που
χαρακτηρίζεται από ασυντόνιστη κολ-
πική δραστηριότητα και επακόλουθο
τον περιορισμό της κολπικής μηχανι-
κής λειτουργίας.

Αποτελεί την πλέον συχνή εμμέ-
νουσα αρρυθμία κι εκδηλώνεται στο
0,1% των γυναικών και στο 0,2% των
ανδρών ηλικίας κάτω των 55 ετών με
αύξηση της συχνότητας με την πάρο-
δο της ηλικίας έως το 9,1% των γυναι-
κών και 11,1% των ανδρών ηλικίας
άνω των 80 ετών. Υπολογίζεται ότι η
πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρ-
μαρυγής διπλασιάζεται για κάθε δε-
καετία ζωής.

Διακρίνονται τρεις κατηγορίες της
αρρυθμίας αναλόγως κυρίως της χρο-
νικής διάρκειάς της ως εξής: α) παρο-
ξυσμική που αφορά επεισόδια διάρ-
κειας έως 7 ημέρες (οι περισσότερες
περιπτώσεις αφορούν επεισόδια ενός
24ώρου), β) εμμένουσα διάρκειας άνω
των 7 ημερών που χρειάζεται φαρμα-
κευτική ή ηλεκτρική παρέμβαση για να
αναταχθεί και γ) μόνιμη κολπική μαρ-
μαρυγή, η συνεχής ύπαρξη της οποίας
έχει γίνει αποδεκτή από το θεράπον-
τα ιατρό και από τον ίδιο τον ασθενή.

Η αιτιολογία της μπορεί να είναι
εξαιτίας προσωρινών ή αντιστρεπτών
καταστάσεων (οξεία κατανάλωση αλ-
κοόλ, χειρουργική επέμβαση, ηλε-
κτροπληξία, έμφραγμα μυοκαρδίου,
περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, πνευ-
μονική εμβολή, πνευμονικές νόσοι,
υπερθυρεοειδισμός), άλλων καταστά-
σεων (παχυσαρκία, βαλβιδοπάθειες
– κυρίως της μιτροειδούς καρδιακής
βαλβίδας – καρδιακή ανεπάρκεια,
στεφανιαία νόσος, αρτηριακή υπέρ-
ταση, μυοκαρδιοπάθειες, συγγενείς

καρδιοπάθειες, καρδιακοί όγκοι), οι-

κογενής ή, τέλος, ιδιοπαθής
(σε νέα άτομα κάτω από τα
60 έτη χωρίς υποκείμενη
νόσο).

Οι ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή παρουσιάζονται
είτε ασυμπτωματικοί, είτε
με ευρύ φάσμα εκδηλώσεων
όπως αίσθημα παλμών, δύ-
σπνοια, κόπωση, ζάλη, στη-
θάγχη, απορρυθμισμένη
καρδιακή ανεπάρκεια, καρ-
διογενής καταπληξία ή νευ-
ρολογικό σύνδρομο οφειλό-
μενο σε εμβολή.

Ο καρδιολόγος θα κα-
θορίσει το είδος και την πι-
θανή αιτιολογία της αρρυθ-
μίας, θα κατευθύνει τις απαι-

τούμενες εξετάσεις (ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα,
αιματολογικές εξετάσεις με έλεγχο
των θυρεοειδικών ορμονών κλπ.) και
θα προχωρήσει στη θεραπεία.

Η θεραπεία εκτείνεται σε τρεις
άξονες: α) ο καρδιακός ρυθμός που
εξαρτάται από την απόφαση για πι-
θανή ανάταξη της αρρυθμίας με φαρ-
μακευτικά ή ηλεκτρικά μέσα, β) η
καρδιακή συχνότητα με χορήγηση
φαρμάκων που ελέγχουν τον αριθμό
των παλμών σε ηρεμία και σε κόπωση,
γ) ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος, καθώς
η ύπαρξη αυτής της αρρυθμίας προ-
διαθέτει σε επεισόδια όπως το αγγει-
ακό εγκεφαλικό επεισόδιο, πολλές φο-
ρές μάλιστα αυτό αποτελεί και την
πρώτη εκδήλωση. Αυτός ο κίνδυνος
σταθμίζεται με τη χορήγηση αντι-
θρομβωτικής αγωγής – κυρίως αντι-
πηκτικά και μόνο σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις αντιαιμοπεταλιακά ή τίπο-
τα. 

Μεγάλη σημασία έχει η γρήγορη
αναγνώριση και αντιμετώπιση της αρ-
ρυθμίας, καθώς αν η διάρκεια είναι έως
24-48 ώρες είναι εύκολη η άμεση ανά-
ταξη της αρρυθμίας, ενώ αν η διάρκεια
είναι μεγαλύτερη η αντιμετώπιση κα-
θίσταται πολυπλοκότερη και δυσκο-
λότερη.

Συμπερασματικά, η κολπική μαρ-
μαρυγή αποτελεί το συχνότερο τύπο
αρρυθμίας, με αυξανόμενη συχνότητα
εμφάνισης με την πάροδο της ηλι-
κίας. Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί
πολλούς ακανόνιστους παλμούς ή δύ-
σπνοια και είναι σκόπιμο να απευ-
θυνθεί άμεσα σε ιατρό με σκοπό να εί-
ναι ευκολότερη και με τις λιγότερες πι-
θανές ανεπιθύμητες ενέργειες η εν-
δεικνυόμενη θεραπεία. 

Μια  ματιά  σε  μια  συχνή  καρδιακή  αρρυθμία: 

κολπική  μαρμαρυγή

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

- Τ’ αμάξα θα ξεχάσομε με τούτηνά τη γ-κρίση,
μα ‘γώ στη μετακίνηση θα σασέ πω τη λύση.

- Για τσι μετακινήσεις μας, ούλοι μικροί-μεγάλοι,
θωρώ ν’ αντιγιαγύρομεν εις τσοι γαϊδάρους πάλι.

- Ούλοι θα παραιτήσομε τ’  αμάξ’ αγάλι’ αγάλια
και θα διαφημίζουνε γαϊδάρους τα κανάλια.

- Δεν είν’ ο γάιδαρος κακός αν το καλοσκεφτείτε
και λίγη διαφήμιση ν’ ακούσετε μπορείτε:

- «Είναι αχεροκίνητος και καν’ οικονομία
δε θέλει μίζες και μπουζιά, λεβγέ και μπαταρία.

- Μπενζίνα δεν χρειάζεται, πετρέλαιο δε γ-κάνει
και «φυσικό αέριο» αμοναχός του βγάνει.

- Δεν γ- καίει λάδια μηχανής, υγρά και βαρβολίνες 

κι αντίς για καυσαέρια σου βγάνει καβαλίνες.
- Η μηχανή ντου άλογα και δυο και τρία βγάνει

κι έχει «ροπή» στα λάχανα, όντε θα βρει μποστάνι.
- Έχει και τετρακίνηση κι ουδέποτε κωλώνει,

δεν γ-κάνει διαφορικό και μπαίνει και στ’ αλώνι.
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο έχει το χαλινάρι,
εύκολα παίρνει τσι στροφές κι όπου κι α θες      παρκάρει. 
- Έχει μια κόρν’ αδυνατή, που όντε θα γκανίσει
μπορεί σε δώδεκα χωριά τσ’ αθρώπους να ξυπνήσει.
- Σύστημα αντικλεπτικό τέλειο διαθέτει,

όποιου σιμώνει γη «τσινέ», γη «δακανέ» του θέτει. 
- Σ’ όποια του δώσεις εντολή παίρνει γιαμιάς χαμπάρι,

με ένα «σέεε» ξεκινά και μ’ ένα «πρσου» φρενάρει. 
- Τα μπροστινά καθίσματα έχουν περίσσα χάρη

και γίνουνται δερμάτινα, αν βγάλεις το σομάρι. 
- Όμως το πίσω κάθισμα πλια μαλακό απ’ ούλα

είναι και θερμαινόμενο και λέγεται καπούλα. 
- Από το ΚΤΕΟ δεν περνά και δίπλωμα δε θέλει,

και μάλιστα τον οδηγεί και γέρος και κοπέλι. 

- Ετέθοια θα γροικούμενε από παέ και πέρα
και γαϊδαροχαρίσματα θα βγαίνουν στον αέρα.

- Πράγματι μ’ ένα γάιδαρο φχαριστημένοι θα ’στε,
μόνο τσι γαϊδαρόμυγες θα πρέπει να φοβάστε.

Γιώργης Λέκκας 
Δάφνη – Αττικής 

Γλωσσάρι:
αδυνατή = δυνατή

αντιγιαγύρομεν = επιστρέψουμε
γιαμιάς =αμέσως
γκανίσει = γκαρίσει
γροικούμενε = ακούμε
δακανέ = δαγκωνιά
θέτει = δίνει
καβαλίνες = περιττώματα γαϊδουριών
όντε = όταν
ούλα = όλα
παέ = εδώ
πλια = πιο πολύ
τσινέ = κλωτσιά 

Ο Γιώργος Αριστοτέλης Λέκκας,
γεννημένος και αναθρεμμένος στο
Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνης, με έν-
τονα τα βιωματικά στοιχεία και τις εμ-
πειρίες του αγρότη, του εργάτη, του
μαθητή, του σπουδαστή, του ξνιτεμένου
με τα πρώτα μουσικά ακούσματα από
τον λυράρη πατέρα του, με τις πολύτιμες
στιχουργικές διδαχές του αείμνηστου
γιατρού λιγοτέχνη Μιχάλη Καυκαλά και
με την έμφυτη αγάπη που τρέφει σε
κάθε τι το αγνό και γνήσιο, ευελπιστεί με
το παρόν να προσθέσει ένα μικρό λιθαράκι στο τόσο σκληρά δο-
κιμαζόμενο οικοδήμημα της κρητικής μας παράδοσης. 

ΚΑΥΤΗ ΣΑΤΙΡΑ

Λύση  στη  μετακίνηση  
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Η
εκδήλωση του Συλλόγου μας αφιέρωμα στη ζωή και
το έργο του συγχωριανού μας ζωγράφου χαράκτη
Γιώργη Βαρλάμου πραγματοποιήθηκε στο χωριό

μας την Κυριακή 12-8-2012 στην αίθουσα Ν. Κωτσής του δη-
μοτικού σχολείου Ανδρονιάνων. Ως μια μικρή ευγενική μας
απάντηση, στα όσα μας προσφέρει αέναα με το μοναδικό
του έργο. Προηγήθηκε επίσκεψη μας στο σπίτι του στην Αθή-
να εκ μέρους του Συλλόγου μας.

Μιάμισυ και πλέον ώρα μαζί του, με συζήτηση για την
τέχνη και το έργο του, για το χωριό, τους ανθρώπους και την

παρουσία των , για το σήμερα, για τις προοπτικές του κοι-
νού αύριο κλπ. Μια πολύ σημαντική συνάντηση για μας, που
μπορεί να σηματοδοτήσει ανάλογα τα επόμενα βήματα μας.
Ένα από αυτά είναι το ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το
2013 το οποίο θα αναφέρεται στο έργο του μεγάλου μας συγ-
χωριανού και το οποίο ανέλαβε και επιμελείται ο ίδιος ο
Γιώργης Βαρλάμος που με μεγάλη χαρά δέχθηκε τη σχετι-
κή μας πρόταση.

Στις επόμενες μέρες στο site μας θα αναρτηθεί το ολι-
γόλεπτο video που τραβήξαμε στη συνάντηση μας αυτή και
περιέχει αναφορά του Γιώργη Βαρλάμου στη σχέση του ίδι-
ου και του έργου του με το χωριό και παραινέσεις του προς
το Σύλλογο μας.

Οι φωτογραφίες είναι από την συνάντηση μας, ενώ η τρί-
τη είναι από πρωτότυπο πορτραίτο, έργο του Γιώργη Βαρ-
λάμου του 1976 που δώρησε σε φίλο του και που το πρω-
τότυπο κατέχει μέλος του Συλλόγου μας.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η εισήγηση που ετοίμασε
και παρουσίασε στην εκδήλωση μας της 12-8-12 ο γραμ-
ματέας του Συλλόγου μας Αντώνης Βλαχαντώνης.

Γιώργος Βαρλάμος: Η ζωή και η τέχνη του
Ο Γιώργος Βαρλάμος ασχολήθηκε με την τέχνη της χα-

ρακτικής και της ζωγραφικής γιατί δεν μπορούσε, κατά δή-
λωσή του χωρίς αυτήν. Ένας από τους κυριότερους λόγους
που ασχολήθηκε περισσότερο με τη χαρακτική ήταν επει-
δή με αυτό τον τρόπο μπορούσε να έχει το έργο του σε πε-
ρισσότερα αντίτυπα, να προσφέρει χαρά σε όσους τα απο-
κτούσαν αλλά συνάμα να τα έχει και ο ίδιος. Χρησιμοποι-
ώντας με βαθειά γνώση και ευχέρεια τα μέσα της τέχνης του,
επεσήμανε με το έργο του διαχρονικές αξίες και εμβάθυνε
στις σχέσεις των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον
εστιάζοντας πάντα στο συναίσθημα που εξέπεμπε η κάθε ει-
κόνα και τονίζοντας τη χαρά που προσφέρει η φύση. 

Όπως ο ίδιος αναφέρει, η ελληνική παράδοση επηρέα-
σε βαθιά τον τρόπο της δουλειάς του και η τέχνη του ήταν
το μέσο, ώστε να στρέψει την προσοχή του κοινού τόσο στην
αρχαία Ελλάδα όσο και στο Βυζάντιο ως πηγές έμπνευσης.
«Η παράδοση αυτή έχει στο ενεργητικό της έναν από τους
μεγαλύτερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας και βασίζε-
ται στο χαρακτήρα του λαού μας, ενός λαού αισιόδοξου, που
αγαπά τη ζωή και την ομορφιά, που έχει ευστροφία πνεύ-
ματος, υπερηφάνεια, φιλότιμο και ακόμα καλοσύνη και αγά-
πη…» 

«Αγαπώ την Ελλάδα, τον ΄Ελληνα που κουβαλά μέσα του
το ίδιο γονίδιο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα … την ανοι-
χτή του καρδιά και τη μεγαλοψυχία του στις δύσκολες στιγ-
μές.»   

Για το Γιώργη Βαρλάμο, η ομορφιά είναι το κατ΄ εξοχήν
στοιχείο της παράδοσής μας και η επιδίωξή του είναι να κά-
νει τους αναγνώστες να σκεφτούν ότι παρά την ασχήμια που
μας περιβάλλει, υπάρχουν αισιόδοξες πτυχές της καθημε-
ρινότητας, τις οποίες πρέπει κανείς να ανακαλύπτει. «Είναι
ωραία η γη, η ζωή ακόμα περισσότερο και είναι τόσο κρί-
μα να χάνουμε τις μέρες μας μέσα στην κακομοιριά και υπο-
κρισία…, έχουμε ανάγκη να ξαναβρούμε το ¨καλόν κ΄αγα-
θόν¨των προγόνων μας και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η
τέχνη». 

Ο Γιώργος Βαρλάμος γεννήθηκε το 1922 στην Πάρο. Πα-
τέρας του ήταν ο Δημ. Βαρλάμος από το χωριό μας,ενώ η
μητέρα του καταγόταν από την Τήνο. Το χωριό μας όπως
ανέφερε στη συνάντησή μας το αγάπαγε ιδιαίτερα γιατί το
είχε σαν ησυχαστήριο. Στους περιπάτους του στην πλούσια
φύση του χωριού μας και στο βουνό έβρισκε την ηρεμία και
ησυχία που μάταια αναζητούσε στις πολύβουες μεγαλου-
πόλεις. 

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανήκει
στη χορεία των εκλεκτότερων «μαθητών», του μεγάλου δη-

μιουργού και φωτισμένου δασκάλου της τέχνης Γιώργου Κε-
φαλληνού, και στη συνέχεια επί έντεκα χρόνια στενός συ-
νεργάτης του. Τη δεκαετία του 1950 συνέχισε τις σπουδές
του με υποτροφία στη Χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών
στο Παρίσι (Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts) με
δασκάλους τους Cami, Cotte, Prost και στη συνέχεια στο Τε-
χνικό Κολέγιο Εστιέν (Estienne), όπου ειδικεύτηκε στην τέ-
χνη του βιβλίου και στη χάραξη γραμματοσήμων.

Είναι εξίσου γνωστός ως ζωγράφος και ως Χαράκτης. Το
έργο του είναι εντυπωσιακό σε όγκο αλλά και νοηματική ολο-
κλήρωση. Είναι τεράστιο, τόσο στην περιοχή της ζωγραφι-
κής, όσο και σε όλες τις τεχνικές της χαρακτικής, με εικο-
νογραφήσεις τουλάχιστον 200 βιβλίων και αναρίθμητες ξυ-
λογραφίες, χαλκογραφίες και λιθογραφίες. 

Ο Γιώργης Βαρλάμος είναι βαθύς γνώστης της κλασσι-
κής χαρακτικής, ίσως ο πιο ενημερωμένος Έλληνας χαρά-
κτης μετά τον Γαλάνη και η ιστορική του πληροφόρηση δι-
ευκόλυνε να αναμειγνύει τις τεχνικές με τρόπο λειτουργι-
κό, ώστε να αποδίδει οπτικά την υφή των υλών. Έχοντας με-
λετήσει βαθειά και επίμονα τους τρόπους πιστής απόδοσης
των πιο διαφορετικών υλικών (σάρκα, ύφασμα, φυτά) με τα
πιο διαφορετικά μέσα (λάδια, ακουαρέλες, χαρακτική) κα-
ταλήγει, μέσα από μια αφαιρετική διαδικασία, σε μια ζω-
γραφική που αποδίδει τη βαθύτερη ουσία της φύσης χωρίς
εμφανείς λεπτομέρειες και σε μια χαρακτική, όπου τα πιο
λαμπερά χρώματα είναι παρόντα με τη χρήση μόνο του μαύ-
ρου. Ένα μέρος του εικονογραφικού του έργου έχει κοινω-
νικό χαρακτήρα. 

Με εκθέσεις και συμμετοχές σε
διεθνή Κέντρα και Μουσεία, μέχρι σή-
μερα έχει λάβει μέρος σε πολλές πα-
ρουσιάσεις και βραβεύτηκε σε διε-
θνείς εκθέσεις όπως στη Μόσχα, το Βε-
λιγράδι, τη Λειψία (στο μουσείο για την
τυπογραφεία και την τέχνη του βιβλί-
ου) για την επιμέλεια βιβλίου με ποίηση
του Neruda, το Παρίσι, το Λουγκάνο
κ.ά., ενώ για το σύνολο του έργου του
τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το
1995.

Διεκδίκησε τρεις φορές την έδρα
της Χαρακτικής στην ΑΣΚ και παρ΄όλο
που στην κοινή γνώμηήταν δεδομένη
η εκλογή του ως συνεχιστής του έργου
του Κεφαλληνού, σε ένα εργαστήριο
που είχε ήδη τη φήμη ενός από τα κα-
λύτερα, αν όχι το καλύτερο στον κόσμο,
το ¨καθεστώς ¨ της Σχολής τον απέρ-
ριψε με πείσμα. 

Σαν ζωγράφος διακρίθηκε για τις
τολμηρές χρωματικές του συνθέσεις σε
λάδια, ακρυλικά και ακουαρέλες, ιδι-
αίτερα στην απόδοση της ελληνικής χλωρίδας, με τέτοιο τρό-
πο ώστε τα Αγριολούλουδα του Βαρλάμου να θεωρούνται
μοναδικά και αξεπέραστα ενώ στη Χαρακτική η πρωτοπο-
ριακή μα και ταυτόχρονα τέλεια απόδοση της φύσης τον κα-
τατάσσει στην κορυφή των χαρακτών. 

Παρ΄ όλο που η χαρακτική και η ζωγραφική είναι δια-
φορετικές τέχνες με διαφορετικές εκφραστικές δυνατότη-
τες, στη δημιουργία του Γ. Βαρλάμου και τα λουλούδια και
οι φιγούρες είναι όλα αγαπημένα θέματα και το ένα μπαί-
νει μέσα στο άλλο. Δε βλέπει όρια ανάμεσα στη ζωγραφι-
κή, ανάμεσα στη χαρακτική παρ΄όλο που είναι διαφορετι-
κές τέχνες, διαφορετικές εκφράσεις. Γιατί όλα αυτά είναι μια
εξέλιξη στην πολύχρονη εικαστική του πορεία. Δίκαια λοι-
πόν χαρακτηρίζεται ως ο καλλιτέχνης που «ζωγραφίζει σαν
Χαράκτης και χαράζει σαν Ζωγράφος». 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε μερικά χαρα-
κτηριστικά έργα του, που ίσως αποτελούν σταθμούς στην
καλλιτεχνική του διαδρομή. 

Και πρώτο ανάμεσά τους, η μνημειώδης έκδοση « Δέκα
Λευκαί Λήκυθοι», του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
για την οποία εργάστηκε ο Γ. Κεφαλληνός με επιλεγμένους
από τον ίδιο ως συνεργάτες, τους «μαθητές» του στο Ερ-
γαστήρι Χαρακτικής της Σχολής Καλών Τεχνών, Λουίζα Μον-
τεσάντου, Νίκο Δαμιανάκη και Γιώργη Βαρλάμο. Ένα ει-
καστικό και εκδοτικό «θαύμα», που τυπώθηκε σε 400
αριθμημένα αντίτυπα και χρειάστηκε τρία χρόνια δουλει-
άς για να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει το 1956. Στην
Ελλάδα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες χαρακτικές
εκδόσεις. 

Ακόμη η πολυτελής έκδοση του 1973, με τις επτά σωζό-
μενες τραγωδίες του Σοφοκλή. Ένα έργο από τις παρισινές
καλλιτεχνικές εκδόσεις «Union Latin d; Editions», το οποίο
κυκλοφόρησε σε τρείς τόμους, με αριθμημένα αντίτυπα, εξαι-
ρετικής καλαισθησίας, διακοσμημένοι με 48 ακουαρέλες του
Γ. Βαρλάμου. Μια έκδοση που χαρακτηρίστηκε τότε στο Πα-
ρίσι, ως «ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά γεγονό-
τα, τόσο από φιλολογικής όσο και από εικαστικής πλευράς». 

Από τις πρόσφατες δραστηριότητές του στο συλλεκτι-
κό βιβλίο, το μυθιστόρημα «Δάφνης και Χλόη», εκδόσεις
Διάτων,μετάφραση Ρόδη Ρούφου, για το οποίο ο Γ. Βαρ-
λάμος, αξιοποιώντας τις βαθιές γνώσεις του για τη χαρακτική
και την τυπογραφία, βάζει την προσωπική του σφραγίδα στο

έργο. Ο ίδιος θεωρεί ότι με την τέχνη του μπόρεσε να με-
τατρέψει το κείμενο σε χρώμα και εικόνα και να δράσει σαν
ένας κρίκος για τη μεταφορά του συναισθήματος ανάμεσα
στον συγγραφέα και στον αναγνώστη. Με την εικονογρά-
φηση του συγκεκριμένου βιβλίου, που πρόκειται για μια ποι-
μενική ερωτική μυθιστορία από τον Λέσβιο ποιητή Λόγγο
στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ., ο Γ. Βαρλάμος θέλησε επί-
σης να υμνήσει το ρομαντικό ερωτισμό που στις μέρες μας
τείνει να εκλείψει και να διαμαρτυρηθεί για τη σημερινή επο-
χή όπου όλα είναι εναντίον κάθε κανόνα.

Τέλος κυκλοφόρησε τελευταία το λεύκωμα «τ΄αγριο-
λούλουδα του Βαρλάμου». 

Ανεμώνες, κυκλάμινα, μαργαρίτες, χωνάκια, παπαρού-
νες, μενεξεδάκια, καμπανούλες, ταπεινά λουλούδια της φύ-
σης. Αγριολούλουδα που πολλές φορές περνούν απαρατή-
ρητα, με το βλέμμα να φεύγει γρήγορα από πάνω τους. Σ΄
αυτό το τρυφερό κομμάτι της φύσης, με τα χιλιάδες χρώματα
και την πνοή του ήλιου και του αέρα αναφέρεται το βιβλίο
ψηφίδων της φύσης, με την προσωπική επιμέλεια του καλ-
λιτέχνη και τη βοήθεια άξιων συνεργατών. Μια έκδοση που
απευθύνεται στο πλατύ κοινό, την οποία χαρακτηρίζει η ποι-
ότητα και η μαστοριά. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται 71
ζωγραφικά έργα, φιλοτεχνημένα από τη δεκαετία του 60 έως
σήμερα. 

Αξίζει όμως να αναφέρομε και το πρόσφατα πανέμορ-
φο λεύκωμα «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ» που αφιερώνει ο Γ. Βαρλάμος
στον αλησμόνητο δάσκαλό του Γ. Κεφαλληνό, ως χρέος τι-
μής. Περιέχει σημειώσεις από το εργαστήρι, την τεχνική της

χαρακτικής, την αρχή της τυπογραφίας
και έργα χαρακτικής. Είναι εξειδικευ-
μένο λεύκωμα και διδάσκει όσους θέ-
λουν να εμβαθύνουν στις λεπτομέρει-
ες της τέχνης. Μα το συναρπαστικό-
τερο μάθημα που δίνει ο Βαρλάμος, μά-
θημα κι απόδειξη της μεγάλης τέχνης
του, μάθημα – χαρά της όρασης, του
νου και της ψυχής – είναι τα ίδια τα
μαυρόασπρα και έγχρωμα δημιουρ-
γήματα της «ένθεα» ανθρώπινης τέ-
χνης των χεριών του, που περιλαμβά-
νονται στο λεύκωμα.

Γιώργος Βαρλάμος: Χαρακτική
Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η τέ-

χνη της χαρακτικής είναι η πρώτη μέ-
θοδος αναπαραγωγής σχεδίων σε χαρ-
τί. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα
μέσα του 15ου αιώνα ταυτόχρονα με
την ευρεία χρήση του χαρτιού στην Ευ-
ρώπη. Με αυτήν τη διαδικασία, μια πα-
ράσταση παράγεται σε πολλά, σχεδόν
πανομοιότυπα μεταξύ τους αντίτυπα. 

Πρώτα κατασκευάζεται η μήτρα ή πλάκα, μια σκληρή
επίπεδη, κυλινδρική ή άλλου σχήματος επιφάνεια, όπου χα-
ράσσεται με ειδικές μεθόδους η παράσταση. Η μήτρα
όπου γίνεται η χάραξη, είναι κατασκευασμένη από ξύλο, χαλ-
κό ή λίθο(πέτρα), πράγμα που δίνει και το όνομά του στο τε-
λικό προϊόν: Ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία. 

Στη μελανωμένη μήτρα πιέζεται ένα κομμάτι χαρτιού ή
άλλου υλικού το οποίο απορροφά το μελάνι, αποτυπώνον-
τας έτσι την παράσταση. 

Το έργο που δημιουργείται κατ΄αυτόν τον τρόπο απο-
καλείται χαρακτικό. Στην ίδια μήτρα μπορούν να τυπωθούν
πολλά χαρακτικά, ο αριθμός τους όμως ποικίλει ανάλογα με
τη σκληρότητα του υλικού της μήτρας, η οποία φθείρεται
με κάθε τύπωμα. 

Η παλαιότερη τεχνική της χαρακτικής είναι η ξυλο-
γραφία, που άρχισε να χρησιμοποιείται στη Δύση από το
1400 κυρίως για εικονογραφήσεις βιβλίων, με στόχο να έχει
εύκολη πρόσβαση σε αυτά το ευρύ κοινό. 

Για να φτιάξει ο Βαρλάμος τις ξυλογραφίες ζωγραφίζει
επάνω σε εντελώς λεία και επίπεδη ξύλινη επιφάνεια (μή-
τρα) το αντίστροφο του σχεδίου που θέλει να χαράξει. Στη
συνέχεια σκαλίζει με αιχμηρά εργαλεία τη μήτρα και δημι-
ουργεί το έργο του σε ανάγλυφη μορφή. Ύστερα απλώνει
μελάνι πάνω στη μήτρα και πιέζει ένα κομμάτι χαρτί επά-
νω της. Στο χαρτί αποτυπώνονται μόνο οι μαυρισμένες ανά-
γλυφες γραμμές του σχεδίου, ενώ το υπόλοιπο μένει λευκό.

Άλλη μία μέθοδος χαρακτικής είναι η λιθογραφία, την
οποία επίσης εξάσκησε ο Βαρλάμος. Ανακαλύφθηκε τυχαία
από τον Alois Senefelder (1771-1834), ο οποίος ήθελε να βρει
έναν τρόπο να τυπώνει ευκολότερα και με λιγότερο κόστος
τα έργα του. 

Στη λιθογραφία η επιφάνεια που τυπώνεται είναι λεία
, δηλαδή δεν είναι χαραγμένη. Ο χαράκτης σχεδιάζει το έργο
του με λιπαρό μολύβι σε πέτρινη πλάκα και στη συνέχεια,η
πλάκα υγραίνεται. Όταν κατόπιν απλωθεί λιπαρή μελάνη
στην πλάκα, το νερό την εμποδίζει να διαβρέξει όλα εκεί-
να τα σημεία που δεν έχουν σχεδιασθεί και έτσι αυτή συγ-
κεντρώνεται στα σημεία που θέλει ο χαράκτης να εκτυπώ-
σει.

Αντώνης Βλαχαντώνης
Αύγουστος 2012 

Εκδήλωση - αφιέρωμα  στον  Γιώργη  Βαρλάμο 



στα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία. Ση-

μειώνομε επίσης ότι

1- Έσοδα είχαμε κατά τον προγραμματι-

σμό μας μόνο από τους δύο χορούς μας. Οι

υπόλοιπες εκδηλώσεις μας ήταν δωρεάν για

τα μέλη και φίλους μας. Τά έσοδα από τους

2 χορούς ήταν € 11.791,00 + € 6.509,00 δη-

λαδή € 18.300,00 και τα συνολικά έξοδα ήταν

€ 13.452,00 αφήνοντας πλεόνασμα €

4.848,00.

2- Η εκδήλωση για το Σύκο δεν πραγμα-

τοποιήθηκε λόγω μικρής συμμετοχής, μας

άφησε όμως χρήσιμο υλικό για το θέμα που

θα δημοσιοποιηθεί σύντομα. Σε κάθε περί-

πτωση η σχετική προσπάθεια για το σύκο Κύ-

μης ήταν αφετηριακού χαρακτήρα.

3- Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του Συλλόγου μας, συζητήσαμε απο-

λογιστικά και αναλυτικά το θέμα των εκδη-

λώσεων. Τα συμπεράσματα μας, ακόμα και τα

αρνητικά αποτελούν εφόδιο μια τις μελλον-

τικές μας προσπάθειες στις οποίες πιστεύο-

με.

Πολλές ευχαριστίες οφείλομε και από

αυτό το σημείωμα σε όλους όσους μας βοή-

θησαν για την πραγματοποίηση των εκδη-

λώσεων. Τα παιδιά και τους νέους μας που

ήταν δυναμικά παρόντες ιδιαίτερα στα πα-

νηγύρια μας. Τους χορηγούς μας που κάλυ-

ψαν συγκεκριμένα κόστη όπως τα ιδιαίτερα

μπλουζάκια των χορών, το κόστος των εκδη-

λώσεων στο Σίφο 4/8/12 και στον προφήτη

Ηλία 31/8 κλπ. Το Γιώργο Μπαρούμη και

τον Χρήστο Σπύρου για την κατασκευή

των εξεδρών για τις ορχήστρες. Τους ιδιο-

κτήτες των καταστημάτων στο χωριό

που δεν τα λειτούργησαν τα πανηγύρια.

Τον κ. Κύτρο Γεώργιο από τους Κρινιά-

νους που και φέτος όπως

και πέρυσι, στο πανηγύρι

μας της 8/8/2012 με όπλο

τη φωτογραφική του μη-

χανή κατέγραψε  πολλά

και σεμνά μας δώρισε σχε-

τικό, πλούσιο σε περιεχό-

μενο CD. Ιδιαίτερες ευχαρι-

στίες στους κατ΄ επιθυμία των

ή όχι ανώνυμους και ανώνυμες

που συνέδραμαν με το δικό

τους τρόπο στην καλύτερη επι-

τυχία των εκδηλώσεων. Επί-

σης πολλά ευχαριστώ στον ει-

σηγητή της εκδήλωσης μας  της

19/08/2012 με θέμα "Γεωλογι-

κό ταξίδι στο  παρελθόν της Εύβοιας και  ανα-

πτυξιακές  δυνατότητες" κ. Γεώργιος Θεο-

δώρου, στον γεωπόνο του Συνεταιρισμού κο

Παπαϊωάννου για την παρουσία του στην εκ-

δήλωση για το σύκο, αλλά και στον πρόεδρο

του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλετιάνων κ.

Αντώνη Δεμερούτη και στο μέλος του ίδιου

Συλλόγου κ. Θανάση Ψύχα για την παρουσία

τους στο χορό στα Δένδρα όπου μας δόθηκε

και η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε θέμα

που αφορούν και τους δύο Συλλόγους. 

Τέλος μια σημείωση ακόμα. Μέσα από τις

εκδηλώσεις μας ένα χρήσιμο δημιουργούμε-

νο που παραμένει, είναι το αρχείο μας στο

οποίο μεγάλο όγκο κατέχει το οπτικό υλικό

(φωτογραφίες, βίντεο κλπ). Στην εποχή μας

που είναι και εποχή της ταχύτητας με τα τόσα

θετικά αλλά και αρνητικά της, έχει

αλλάξει και ο χαρακτήρας του υλι-

κού αυτού και ιδιαίτερα των φω-

τογραφιών. Ταυτόχρονα δεν είναι

δυνατή ή σκόπιμη η δημοσίευση

μέσα από την εφημερίδα μας πολ-

λών φωτογραφιών. Το θέμα το συ-

ζητήσαμε στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

πριν λίγες μέρες και οι σχετικές

αποφάσεις μας ήταν ομόφωνες.

Σκεφθήκαμε ειδικά στο βαρυφορ-

τωμένο από πλευράς ύλης τρέχον

φύλλο της εφημερίδας μας να προ-

σθέσομε 2 ή 4 ακόμα έγχρωμες

σελίδες. Άκυρη σκέψη όμως αφού το επιπλέον

κόστος ανέρχεται σε τετρακόσια ευρώ , απα-

γορευτικό ποσό όπως είναι ευνόητο για το σή-

μερα. ‘Ετσι στο site μας που κι αυτό δεν είναι

ανέξοδο , μπορείτε να εξερευνήσετε πολλές

φωτογραφίες ή και βίντεο, ενώ υπάρχει η δυ-

νατότητα προμήθειας σε όποιο μέλος

ή φίλο θελήσει απευθυνόμενο στο

Δ.Σ. του Συλλόγου μας,  σχετικού

υλικού σε cd, dvd ή άλλο ηλεκτρονι-

κό μέσο.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες , μέλη ή

όχι του Συλλόγου μας, ευχή μας τελι-

κά είναι μέσα από τα πανηγύρια και

τις λοιπές εκδηλώσεις μας, που απο-

τελούν όπως γνωρίζετε ένα μέρος

της παρουσίας μας στο χρόνο, να

βγαίνομε πιο στέρεα αισιόδοξα δυ-

νατοί και πιο σοφοί. Και αυτά τα

οφέλη να τα επαναφέρομε στον αγώνα μας

για την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου

μας με στόχο καλύτερα  αποτελέσματα και

νέα.

Ανδρονιάνοι Σεπτέμβρης 2012   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Προοδευτικού Συλλόγου 

Ανδρονιάνων- Δένδρων Κύμης 
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Την Κυριακή 19 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημοτικό σχολείο η εκδήλω-
ση που οργάνωσε ο Σύλλογος μας με  ομιλία
του Καθηγητή κ. Γεωργίου Θεοδώρου , Δι-
ευθυντή του Μουσείου Παλαιοντολογίας
και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επι-
στημών και Τεχνών.

Την ομιλία με θέμα «Γεωλογικό ταξίδι
στο παρελθόν της Εύβοιας και της Κύμης  και
αναπτυξιακές δυνατότητες», παρακολού-
θησαν αρκετοί συγχωριανοί μας, το ενδια-
φέρον τν οποίων κράτησε έντονο μέχρι τέ-
λους η όντως ενδιαφέρουσα ομιλία, αλλά και
το γλαφυρό ύφος του καθηγητή. 

Μετά τη σύντομη εισαγωγή από τον
Πρόεδρο του Συλλόγου, ο κος Θεοδώρου άρ-
χισε την παρουσίασή του ευχαριστώντας
κατ΄ αρχήν το Σύλλογο για την ευκαιρία που
του δίνεται να αναπτύξει βασικές έννοιες της
Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας, αλλά και
ενδιαφέροντα θέματα από τις έρευνες απο-
λιθωμάτων τα τελευταία χρόνια στον Ελλα-
δικό χώρο. 

Με απλά και καταληπτά λόγια, χωρίς
πολλούς επιστημονικούς όρους , ανέπτυξε
την εξέλιξη της ζωής και τη βιοποικιλότητα
κάθε γεωλογικής περιόδου, ταξιδεύοντάς μας
νοερώς στο πολύ απώτερο παρελθόν μέχρι
την δημιουργία της Γης προ 4,6 δισεκ. Χρό-
νια. Ανέπτυξε τη διακύμανση του κλίματος
και την επίπτωση στο περιβάλλον, ενώ στά-
θηκε περισσότερο στην εξέλιξη της γεωλο-
γικής ιστορίας του Ελληνικού χώρου και ιδι-

αίτερα της Εύβοιας. 
Τόνισε τη σημαντική και επίπονη εργα-

σία που επιτελούν οι ομάδες ανασκαφών του
Πανεπιστημίου για τη συλλογή ευρημάτων,
την καταγραφή και τα συμπεράσματα για
την ηλικία, την εξέλιξη και του είδους των

διάφορων οργανισμών και την ανασύνθεση
του περιβάλλοντος.

Για την περιοχή μας θεωρεί ότι έχει με-
γάλο γεωλογικό και επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον και θα πρέπει να διερευνηθεί περισσό-
τερο, ίσως και με τη βοήθεια του Δήμου ή άλ-
λου Δημόσιου Φορέα.  Ο Πρόεδρος και Γεν.
Γραμματέας του Συλλόγου τον ενημέρω-
σαν για την ιστορία της περιοχής, ενώ έδει-
ξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γεωλογικά ευ-
ρήματα που είδε στην μικρή περιήγηση που
του έγινε στην περιοχή  (Δένδρα, Βίταλο,
Πύργο, Μύλο Σαντά). 

Αντ. Βλαχαντώνης 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ  ΤΑΞΙΔΙ  ΣΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ
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Συνέχεια από τη σελ. 1 

Η εκδήλωση ήταν εκτός προ-

γράμματος. Το γεγονός ενδιαφέρον

και από πλευράς αισθητικής εκτός

συναγωνισμού όπως η βίωσή του το

κατέγραψε. Η ομόφωνη απόφαση

των ΔΣ των 2 οργανωτών συλλόγων

του χωριού μας αν και χωρίς άνεση

χρόνου, προσέλκυσε αρκετούς φί-

λους και φίλες που απόλαυσαν την

Αυγουστιάτικη πανσέληνο έχον-

τας και τη δυνατότητα ανίχνευσης

του φαινομένου, της Σελήνης και

γενικά του διαυγέστατου ουράνιου

θόλου μέσα από το ατίθασο τηλεσκόπιο του

πάντα πρόθυμου φίλου μας Δημήτρη Στα-

ματίου και του σχετικού γνωστικού του επι-

πέδου. Κοινή διαπίστωση η θέληση καθιέ-

ρωσης της εκδήλωσης αυτής στο μοναδικό

αυτό χώρο. Οι φωτογραφίες που ακολου-

θούν, αν και σαφώς ανεπαρκείς να κατα-

γράψουν την ομορφιά του γεγονότος, με-

ταφέρουν κάτι από αυτό.

Η  πανσέληνος  (31/8/12)  
ήταν  στην  ώρα  της  και  πολύ  γενναιόδωρη

Από το ξεκίνημα της προσπάθειας μας

για ανακατασκευή και ανάδειξη της παλιάς

βρύσης στο Σίφο, το Διοικητικό Συμβού-

λιο του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρο-

νιάνων – Δένδρων είχε τάξει να καλέσει

εκεί τα μέλη και τους φίλους του σε ανοι-

χτή παρέα. Το κάλεσμα μας ήταν για το

Σαββάτο 4-8-2012 με προσφορά μεζέ και

κρύας μπύρας ενώ μέλη του Συλλόγου μας

χρειάστηκε να προσφέρουν με κέφι μάλι-

στα τον κόπο τους. Γυναίκες κυρίως, προ-

βλέψανε παραπέρα και κάθε μια από αυ-

τές κουβάλησε αφιλόκερδα και ανοιχτό-

καρδα καλούδια. Και ήρθαν και έδεσαν όλα

αυτά με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον και

το παγωμένο νερό της βρύσης. Αρκετοί οι

νεαροί της μεγάλης παρέας μας ανέβηκαν

ως εκεί με τα ποδήλατα τους προβλέποντας

ή υποδεικνύοντας έτσι μελλούμενα. Χρει-

άζεται να ευχαριστήσομε και εδώ τον ιδιο-

κτήτη του χώρου που τον παραχώρησε

στο Σύλλογο μας για χρήση από το ξεκίνη-

μα της προσπάθειας μας και ακόμα να το-

νίσομε πως ο χώρος αυτός θα βελτιωθεί στο

μέλλον και πως είναι στη διάθεση των επι-

σκεπτών που θα σεβαστούν αυτόν και το

φυσικό περιβάλλον.

Στο  Σίφο  με  κέφι 



1.- ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Από την εμφάνιση της Εκκλησίας παρου-

σιάσθηκε το πρόβλημα της σχέσης της με την
Πολιτεία. Αλλά και οι χριστιανοί πολίτες έπρε-
πε να πάρουν μια θέση στις σχέσεις τους, όχι
μόνο με τους άλλους πολίτες, αλλά και στις σχέ-
σεις τους με την Πολιτεία. Η Αποστολική πε-
ρίοδος ξεκινάει με την ίδρυση της Εκκλησίας επί
της γης κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και πε-
ριλαμβάνει τους τρεις πρώτους αιώνες τελειώνει
δε με το τέλος του 3ου αιώνα, όπου κατά το διά-
στημα αυτό η Εκκλησία ήτανε τελείως χωρι-
σμένη από την Πολιτική εξουσία.  

Στον ίδιο το Χριστό έθεσαν το πρόβλημα οι
Σαδδουκαίοι. Πως το αντιμετώπισε; Δεν το
αγνόησε, αλλά έφτασε στη ρίζα του και το έλυ-
σε: «απόδοτε ουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα
του Θεού τω Θεώ» (Ματθ. 22. 21). Ο Ωριγένης
το ερμηνεύει αλληγορικά. Πρώτα θα παραδώ-
σουμε το κακό στον Καίσαρα κι έπειτα το καλό
στο Θεό. 

Άλλη μια φορά ασχολήθηκε με το θέμα του
φόρου. Στην απαίτηση του φορατζή να πληρώ-
σει φόρο, αντέτεινε ότι δεν υποχρεούται, αλλά
τελικά τον πλήρωσε για να μη σκανδαλίσει
(Ματθ. 17. 24-27). 

Σε μια άλλη περίπτωση αποσαφήνισε τη
θέση της πολιτικής εξουσίας έναντι της θεϊκής.
Στον Πιλάτο απαντάει: «ουκ είχες εξουσίαν
ουδεμίαν κατ’ εμού, ει μη ην σοι δεδομένον άνω-
θεν» (Ιω. 19. 11). Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική
εξουσία προέρχεται από το Θεό. 

Σχετική είναι και αναφορά περί της «βασι-
λείας των ουρανών». Στέλνει τους Αποστόλους
με την εντολή: «πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέ-
γοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών»
(Ματθ. 10. 7). Αλλού συνιστά: «ζητείτε δε πρώ-
τον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην
αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν»
(Ματθ. 6. 33). Αλλά και στην Κυριακή προσευ-
χή το πρώτο μας αίτημα είναι: «ελθέτω η βασι-
λεία σου» (Ματθ. 6. 9-13). Όταν δε ρωτήθηκε για
τη βασιλεία του Θεού απάντησε: «ιδού γαρ η βα-
σιλεία του Θεού εντός υμών εστιν» (Λουκ. 17. 21).
Κι ο ληστής στο σταυρό παρακάλεσε: «μνήσθητί
μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου»
(Λουκ. 23. 42). 

Ως προς την επίγεια βασιλεία, ο Χριστός αρ-
νήθηκε δυο φορές να γίνει επίγειος βασιλιάς. Την
πρώτη φορά, όταν ο διάβολος, θεωρώντας τον
άνθρωπο, άρχισε να τον πειράζει: «σοι δώσω την
εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών,
ότι εμοί παραδέδοται, και ω εάν θέλω δίδωμι αυ-
τήν. συ ουν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μου, έσται
σου πάσα». Έλαβε όμως την αποστομωτική
απάντηση: «ύπαγε οπίσω μου, Σατανά. γέγρα-
πται γαρ, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και
αυτώ μόνω λατρεύσεις» (Ματθ. 4. 6-8). Τη
δεύτερη φορά αρνήθηκε την επίγεια βασιλεία
που του προσφέρθηκε από τον όχλο μετά το θαύ-
μα του χορτασμού των πεντακισχιλίων: «Ιησούς
ουν γνους ότι μέλλουσιν έρχεσθαι και αρπάζειν
αυτόν ίνα ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρη-
σε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος» (Ιω. 6. 15). 

Αλλά και για την πολιτική εξουσία το ξεκα-
θάρισε: «οίδατε ότι οι δοκούντες άρχειν των
εθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυ-
τών κατεξουσιάζουσιν αυτών» (Μάρκ. 10. 42).
Τον Ηρώδη, που ήταν φορέας της πολιτικής
εξουσίας τον χαρακτήρισε αλεπού, δηλ. κα-
τεργάρη: «πορευθέντες είπατε τη αλώπεκι ταύ-
τη» (Λουκ. 13. 32). Στις τρεις τελευταίες αυτές
περιπτώσεις παρουσιάζεται ο Κύριος να χα-
ρακτηρίζει την εξουσία καταπιεστική, πο-
νηρή και δούλη του Σατανά.    

Στη συνομιλία του με τον Πιλάτο κάνει
σαφή διάκριση μεταξύ ουράνιας και κοσμικής
εξουσίας. Έτσι, όταν ρωτήθηκε από αυτόν, αν
είναι βασιλιάς των Ιουδαίων, ο Κύριος απαντάει:
«η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τού-
του» (Ιω. 18. 36). Ο ίδιος δε, ανέχεται τη χρή-
ση βίας από την πολιτική εξουσία. Αυτό φαίνε-
ται στην αποστροφή προς τον Πέτρο να βάλει
το μαχαίρι στη θήκη: «ή δοκείς ότι ου δύναμαι
άρτι παρακαλέσαι τον πατέρα μου, και παρα-
στήσει μοι πλείους ή δώδεκα λεγεώνας αγγέ-
λων;» (Ματθ. 26. 53). 

Συμπερασματικά συνοψίζεται η διδασκαλία
του Κυρίου πάνω στις εξουσίες: 

1.- Ο Χριστός είναι βασιλιάς στη βασιλεία του
Θεού, την Εκκλησία, αυτή δε η εξουσία είναι δια-
φορετική από την πολιτική εξουσία. 

2.- Οι χριστιανοί είναι πολίτες της βασιλεί-
ας του Θεού, δηλ. της Εκκλησίας και επιδιώκουν
την εγκαθίδρυση της βασιλείας αυτής στη γη.

3.- Η επίγεια εξουσία είναι δοσμένη άνωθεν. 
4.- Οι χριστιανοί έχουν υποχρεώσεις έναν-

τι της κοσμικής εξουσίας, τις οποίες οφείλουν να
εκπληρώνουν. 

5.- Ο Χριστός απέφυγε την ανάληψη πολι-
τικής εξουσίας, πράγμα που σηματοδοτεί την μη
ανάληψη τέτοιας εξουσίας από τους ευρισκό-
μενους εις «τύπον και τόπον Χριστού», δηλ. τους
επισκόπους. 

6.- Επισημαίνονται οι καταδυναστεύσεις, οι
καταπιέσεις και οι πονηριές της κοσμικής εξου-
σίας. 

7.- Ανέχεται την άσκηση της πολιτικής εξου-

σίας, ακόμη και εάν φθάνει μέχρι τη βία. 
Αξιοσημείωτη ακόμη είναι η προτροπή του

Ιωάννη Προδρόμου για την μη κατάχρηση
εξουσίας από τους εκφραστές της: «μηδένα δια-
σείσητε μηδέ συκοφαντήσητε, και αρκείσθε
τοις οψωνίοις υμών» (Λουκ. 3. 14). Ο ίδιος
ελέγχει δημόσια την πολιτική εξουσία στο πρό-
σωπο του βασιλιά Ηρώδη: «Ο δε Ηρώδης ο τε-
τράρχης, ελεγχόμενος υπ’ αυτού περί Ηρωδιά-
δος της γυναικός του αδελφού αυτού και περί

πάντων ων εποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προ-
σέθηκε και τούτο επί πάσι και κατέκλεισε τον
Ιωάννην εν τη φυλακή» (Λουκ. 3. 19-20). 

Στην Αποστολική εποχή οι χριστιανοί αδια-
φόρησαν για την υπάρχουσα εγκόσμια κατά-
σταση και επομένως και με τις σχέσεις τους με
την Πολιτεία. Αντίθετα από ότι έκανε ο Χριστός,
οι πρώτοι χριστιανοί δεν πήραν θέση στα πολι-
τικά θέματα. Προσπαθούσαν να ζήσουν όσο το
δυνατόν καλύτερα μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο του
Αντιχρίστου, γιατί από στιγμή σε στιγμή θα έρ-
θει ο Κύριος εν δυνάμει. Δηλαδή πίστευαν ότι
σύντομα θα έρθει η Β’  παρουσία. Αυτή η σκέ-
ψη επηρέασε τους χριστιανούς και στις σχέσεις
τους με την Πολιτεία: «ο Κύριος εγγύς. μηδέν
μεριμνάτε, αλλ’ εν παντί τη προσευχή και τη δε-
ήσει μετά ευχαριστίας τα αιτήματα υμών γνω-
ριζέσθω προς τον Θεόν» (Φιλιπ. 4. 6). Αλλά και
αλλού αναφέρεται η «εγγύτητα»: «αμήν λέγω
υμίν ότι εισί τινες των ώδε εστηκότων, οίτινες ου
μη γεύσωνται θανάτου έως αν ίδωσι την βασι-
λείαν του Θεού εληλυθίαν εν δυνάμει» (Μάρκ.
9. 1) και «αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η
γενεά αύτη μέχρις ου πάντα ταύτα γένηται»
(Μάρκ. 13. 30). 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω εσχατολογικών
επισημάνσεων είναι η σχηματισθείσα την απο-
στολική εποχή αντίληψη, ότι οι χριστιανοί πρέ-
πει να ζουν σαν ξένοι και παρεπίδημοι σ’ αυτή
τη γη. Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος είναι σα-
φέστατοι: «αγαπητοί, παρακαλώ ως παροί-
κους και παρεπιδήμους, απέχεσθαι των
σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά
της ψυχής, την αναστροφήν υμών εν τοις έθνε-
σιν έχοντες καλήν, ίνα εν ω καταλαλούσιν υμών
ως κακοποιών, εκ των καλών έργων εποπτεύ-
σαντες δοξάσωσι τον Θεόν εν ημέρα επισκοπής»
(Πέτρ. Α΄ 2. 11-12). «ου γαρ έχομεν ώδε μέ-
νουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζη-
τούμεν» (Εβρ. 13. 14). Και ενώ στην επίγεια πο-
λιτεία είναι σαν ξένοι, είναι συμπολίτες με τους
αγίους. «άρα ουν ουκέτι εστέ ξένοι και πάροι-
κοι, αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του
Θεού» (Εφεσ. 2. 19). Έτσι οι χριστιανοί αποτε-
λούν το εκλεκτό γένος: «υμείς δε γένος εκλεκτόν,
βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός εις πε-
ριποίησιν» (Πέτρ. Α΄ 2. 9) και θα βασιλεύσουν
επί της γης: «και εποίησας αυτούς τω Θεώ
ημών βασιλείς και ιερείς, και βασιλεύσουσιν επί
της γης» (Απκ. 5. 10), οπότε θα δημιουργηθεί μια
καινούρια κατάσταση: «και είδον ουρανόν και-
νόν και γην καινήν» (Αποκ. 21. 1). 

Ειδικά, η Ορθόδοξη Εκκλησία, χωρίς να κα-
ταργεί τις ιδιαίτερες Πατρίδες, κινείται πάνω και
πέρα από αυτές, γιατί προσδιορίζεται από την
«μέλλουσαν» και όχι την «μένουσαν πόλιν»
(Εβρ. 13. 14). Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του
αγίου Ιω, Χρυσόστομου, ότι όλος ο παρών βίος
είναι «αποδημία» και ότι ο άνθρωπος δεν είναι
απλώς «πολίτης», αλλά «οδίτης». Γι’ αυτό συ-
νιστά: «Μη είπης έχω τήνδε την πόλιν, και έχω
τήνδε. Ουκ έχει ουδείς πόλιν. Η πόλις άνω εστί.
Τα παρόντα οδός εστιν». 

Προς τούτο οι χριστιανοί είχαν δημιουργή-
σει μια κοινωνία με οικογενειακή αγάπη. Γι’ αυτό
οι τακτικές συνεστιάσεις ονομάστηκαν «Αγά-
πες». Στα Ιεροσόλυμα έφθασαν να ζουν με
κοινοκτημοσύνη: «του δε πλήθους των πιστευ-
σάντων ην η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις
τι των υπαρχόντων αυτώ έλεγεν ίδιον είναι, αλλ’
ην αυτοίς άπαντα κοινά» (Πράξ. 4. 32). Η αγά-
πη λοιπόν είναι το νέο στοιχείο, που έφερε ο χρι-
στιανισμός στις κοινωνικές σχέσεις των αν-
θρώπων και στις σχέσεις μεταξύ των μελών της
Πολιτείας. Σ’ αυτές τις σχέσεις δεν πρέπει να
υπάρχει συμμόρφωση με το πνεύμα του κόσμου,
αλλά με το θέλημα του Θεού: «και μη συσχη-
ματίζεσθε τω αιώνι τούτω, αλλά μεταμορφούσθε
τη ανακαινώσει του νοός υμών, εις το δοκιμάζειν
υμάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευά-
ρεστον και τέλειον» (Ρωμ. 12. 2). Γι’ αυτό, όταν
ο ανθύπατος Σέργιος Παύλος έγινε χριστιανός,
δεν του είπε ο Παύλος να εγκαταλείψει το
αξίωμά του, αλλά να ανακαινιστεί πνευματικά
(Πράξ. 13. 7-12). Το θέλημα του Θεού προσδιο-

ρίζεται σαφώς από τον ίδιο τον Κύριο: «ουκ ερω-
τώ ίνα άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλ’ ίνα τη-
ρήσης αυτούς εκ του πονηρού» (Ιω. 17. 15), δηλ.
«δεν σου ζητώ να τους πάρεις (τους χριστιανούς)
από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον
πονηρό».

Για την υποταγή των χριστιανών στην κο-
σμική εξουσία (στον Καίσαρα) έχουμε πάμ-
πολλες αναφορές. Χαρακτηριστικές είναι οι
αναφορές του Παύλου και του Πέτρου: «Πάσα
ψυχή εξουσίαις υπερεχούσαις υποτασσέσθω. ου
γαρ εστιν εξουσία ει μη υπό Θεού. αι δε ούσαι
εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισίν. ώστε ο
αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διατα-
γή ανθέστηκεν. οι δε ανθεστηκότες εαυτοίς
κρίμα λήψονται. οι γαρ άρχοντες ουκ εισί φόβος
των αγαθών έργων, αλλά των κακών. θέλεις δε
μη φοβείσθαι την εξουσίαν; Το αγαθόν ποίει, και
έξεις έπαινον εξ αυτής. Θεού γαρ διάκονός εστί
σοι εις το αγαθόν. εάν δε το κακόν ποιής, φοβού.

ου γαρ εική την μάχαιραν φορεί. Θεού γαρ
διάκονός εστιν, έκδικος εις οργήν τω το κακόν
πράσσοντι. διό ανάγκη υποτάσσεσθαι ου μόνον
δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. δια
τούτο γαρ και φόρους τελείτε. λειτουργοί γαρ
Θεού εισιν εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες.
απόδοτε ουν πάσι τας οφειλάς, τω τον φόρον τον
φόρον, τω το τέλος το τέλος, τω τον φόβον τον
φόβον, τω την τιμήν την τιμήν» (Ρωμ. 13. 1-7).
«Υποτάγητε ουν πάση ανθρωπίνη κτίσει δια τον
Κύριον. είτε βασιλεί, ως υπερέχοντι, είτε ηγε-
μόσιν, ως δι’ αυτού πεμπομένοις εις εκδίκησιν μεν
κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών….. πάντας
τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν
φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε» (Πέτρ. Α΄ 2. 13-
17). «Πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπεί-
κετε. αυτοί γαρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών
υμών ως λόγον αποδώσαντες» (Εβρ. 13. 17).

Τα τρία τελευταία κείμενα, είναι κείμενα
«πολιτικής θεολογίας» και διδάσκουν τα εξής:

1.- Υποταγή στους πολιτικούς άρχοντες. Το
ίδιο διδάσκει και η Π. Διαθήκη: «Γιέ μου, να σέ-
βεσαι τον Κύριο και το βασιλιά και με τους τα-
ραξίες να μην ανακατεύεσαι. Γιατί άξαφνα η

συμφορά τους θα φανεί και ποιος να ξέρει τι κα-
ταστροφές θα προκληθούν από τον ένα κι απ’ τον
άλλο» (Παροιμ. 24. 21-22). 

2.- Ο χριστιανός πρέπει να υποτάσσεται
στους άρχοντες για λόγους συνειδήσεως και όχι
από φόβο. 

3.- Η κοσμική εξουσία είναι εκ Θεού. Το ίδιο
καταγράφεται και στην Π. Διαθήκη: «Η εξου-
σία της γης είναι στα χέρια του Κυρίου, κι αυτός
τον άνθρωπο που πρέπει θ’ αναδείξει πάνω της,
όταν θα ‘ρθεί η στιγμή» (Σοφ. Σειρ. 10. 4). 

4.- Σκοπός της εξουσίας είναι να κρίνει με δι-
καιοσύνη τους πολίτες. 

5.- Η πολιτική εξουσία είναι όργανο του
Θεού και υπηρετεί το θείο σχέδιο για τον κόσμο
και η πληρωμή των φόρων είναι θεμιτή. 

6.- Ο αντίθετος στην πολιτική εξουσία είναι
αντίθετος στη βουλή του Θεού 

7.- Ο άρχοντας εκτελεί τα καθήκοντά του με
χαρά και όχι με γογγυσμό. 

8.- Δεν υπάρχει φόβος στην πολιτική εξου-
σία από τους υπάκουους πολίτες.

9.- Η χρήση βίας από την πολιτική εξουσία
είναι ανεκτή. 

Την περίοδο αυτή των τριών πρώτων αι-
ώνων, δηλ. κατά την περίοδο πριν από τη σύ-
ζευξη εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας, οι
Πατέρες προσθέτουν:

1.- Οι άρχοντες τιμώνται, αλλά δεν προ-
σκυνούνται.

2.- Προσευχόμαστε για όλους εχθρούς και
φίλους και επομένως και για τους άρχοντες:
«Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιείσθαι δε-
ήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ
πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων
των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμον και ησύχιον
βίον διάγωμεν εν πάση ευσεβεία και σεμνότη-
τι» (Τιμ. Α΄ 2. 1-2). 

3.- Να μην εφαρμόζεται ο πολιτικός νόμος,
εάν συγκρούεται με τον νόμο του Θεού. Προέχει
λοιπόν ο νόμος του Θεού: «πειθαρχείν δει Θεώ
μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. 5. 29). 

Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ
«Τα  μεν  άνω  μόνον  Θεού.  Τα  δε  κάτω  και  ημών»

Γρηγόριος Θεολόγος

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ   1. Τοποθεσία σε είσοδο του χωριού- Το μικρό όνομα της τραγουδίστριας της
σόουλ μουσικής Τάρνερ 2- Μπρούς … Με τις ταινίες του έκανε γνωστό  το καράτε.- Κατα-
σκευασμένοι από μαλί- Θυμιζει σιωπή- Ελληνική δημόσια τηλεόραση  3-Δέχεται και νερό αλλά
και κρασί- … και γανιασμένοι. Έκφραση που ακούγεται στο χωριό μας 4-Τέλος  προσευχής-Λου-
λούδια που προτιμούν σταυρόλεξα- Από τους πιο γνωστούς μονόχειρες (παρατσούκλι) 5-Μάζευε
πληροφορίες αδιάκριτα-Απαραίτητη στα πουλιά και πάνω σε δένδρα- Το μικρό όνομα του συν-
θέτη που έγραψε και το «Ρόζα» 6-Υπηκοότητα που κυριαρχούσε στη Σμύρνη  -Έτσι φωνάζουν
τον προπονητή Κατσαβάκη –Κάνει παρέα με το τακ 7-Έχει εξαφανιστεί και από το χωριό μας
δυστυχώς (αντίστροφα) –Είναι πολύ πιθανόν και ίδια-Πρόθεση και άρθρο 8-Δημιουργείται από
τη βροχή –Για  ένα τετραγωνάκι χάθηκε η αγάπη 9-Όνομα που προτιμούν οι Σκωτσέζοι-Γνω-
στός Άγγλος ποδοσφαιριστής 10- Το σπίτι του κάτω από του Πασαλά στο χωριό μας –Κυριάρ-
χησε στους ουρανούς (αρχικά) 11-Γυναικείο όνομα όπως στο χωριό μας το συνηθίζουν-Νότα Βυ-
ζαντινή-Αρχικά μεγάλου δήμου- ένας από τους μήνες που το κρασί θέλει νερό(αιτιατική) 12- Ξύ-
νουν τα νύχια τους και στο χωριό μας μερικοί-Σκοτεινό το βασίλειο του (αιτιατική) –Κοντά σε
αυτόν και η γνώση13-Το σπίτι της φάτσα στην είσοδο του σχολείου Ανδρονιάνων (παρατσού-
κλι)-Τα αρχικά του σθένους-Βουνοκορφή πάνω από το χωριό μας-Τούτη … που την πατούμε 14-
Νησί στη Μεσόγειο- Έτσι παρασκευάζονται τα σύκα μας- Και έτσι φτιάχνεται η σαρδέλα 15-Στα
μαγαζιά του χωριού σερβίρεται-Δηλώνουν καλή ποιότητα-Το μικρό όνομα ενός από τους Κα-
τσιμιχαίους (αιτιατική και αυτό)- Πρόθεση της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας 16-Πρώτο συνθε-
τικό αρκετών  πόλεων στην Αμερική- Παρατσούκλι  του μακαρίτη Γεωργίου Καλαμπαλίκη και
των απογόνων του-Παρατσούκλι οικογένειας τεχνιτών πέτρας στο χωριό μας.

ΚΑΘΕΤΑ 1.Ο πρώτος συνήθως κάτοικος που συναντάς  στους Καρασαλιάνους- Έχει τη στά-
νη του λίγο πέρα από την εκκλησία του Αη Γιώργη στο χωριό (παρατσούκλι)2- Ο κάθε άγιος σε
συντομία-Μπύρα που σερβίρουν και στο χωριό μας-Βόσκουν κι αυτά 3-Το κοινοτικό τους δια-
μέρισμα ανήκει στο Δήμο μας -Χαϊδευτικά η Ασημένια στο χωριό μας - Όμοια σύμφωνα 4-Αμα-
νές χωρίς αυτό δεν γίνεται-Παρατσούκλι του Γιώργη Β. Σπύρου- Μαίρη.. ..Παλιά τραγουδίστρια
5- Σε παρομοιώσεις παρόν- Όχι Βυζαντινή νότα αυτή- …Μπούα Αφριακανός δρομέας Ολυμπιονίκης
–Τα μωρά τα κάνουν πάνω τους 6-Χαρακτηρίζει το χωριό μας  και αυτός- Ο Βελιός του.. Έχει
κουρέψει πολλούς συγχωριανούς μας 7-Γειτονικό μας χωριό- Με ένα ‘ι’ στο τέλος θα το πατά-
γαμε- Με το… και με το σεις. Γνωστή έκφραση για συμπεριφορές 8- Την συναντάμε και ως φυ-
τική- Το περίσιο χαλάει το … Σοφή και αυτή η παροιμία μας- Αποτελούν σκελετό 9-Αθλητικός
όμιλος- Εκφράζει και αντίρρηση- Ακολουθεί το γω –Προσωπικά  10-Χαιδευτικό γυναικών που
συχνάζει στο χωριό μας- Ψάρι που τώρα είναι στην εποχή του αλλά η τιμή του είναι στον ουρανό
–Ο παπαγάλος έχει δύο 11-Ένα τι στα μέτρα του χωριού μας-Θεός κι αυτός 12-Ο πιο γνωστός
ίσως αριθμός με γράμματα –Στα γράμματα το λέμε και ξεφτέρι 13-Παπα…Αδελφός του Σαντά-
Δύο άρθρα παρέα- Το χρησιμοποιούμε σε ερωτήσεις 14-Αγαπημένη πιο παλιά των παιδιών σαν
παιχνίδι- Από του … Από την καλή μεριά – Κι’ άλλη Βυζαντινή νότα 15- Παλιός Πρόεδρος της
κοινότητας μας 16-Κλωσόπουλα –Το εγώ μεταξύ Ιταλών- Από τις γνωστότερες ταινίες του Ρο-
μάν Πολάνσκι 17-Καλπάζει συχνά σε ποιήματα-Παρατσούκλι του συγχωριανού μας  Γιώργου Στα-
ματίου. 

Γιώργος Θ. Δήμος 
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Σήμερα ο κόσμος είναι προβληματισμένος με
οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, με προβλή-
ματα υγείας και ανεργίας. 

Τίποτα δεν πάει καλά. 
Οι άνθρωποι περπατούν στους δρόμους

σκυθρωποί και αμίλητοι. Δεν θέλουν να μιλήσουν
με κανέναν γιατί ξέρουν τα περιεχόμενα των συ-
ζητήσεων. Τίποτα καλό. Παντού προβλήματα.
Έχουν τα δικά τους δεν αντέχουν να ακούσουν
και να φορτωθούν και άλλα. 

Η τηλεόραση, οι εφημερίδες μια τέλεια
απογοήτευση. Που είναι τα παλιά έργα που τα
περιμέναμε με αγωνία. Τα σημερινά και αυτά
όλα στενόχωρα. 

Περισσότερες δυσκολίες και σκέψεις έχουν
οι νέοι, αγόρια και κορίτσια. 

Με τις σκέψεις αυτές θυμήθηκα κάτι που
είχα διαβάσει σε μια εφημερίδα της Κύμης
«Κυμαϊκα νέα» αν θυμάμαι καλά. Το χρονο-
γράφημα έγραφε πάντα κάποιος που υπέγραφε
«Πετισούνας».

Σε κάποια εφημερίδα μιλούσε για την αλε-
γρία, δηλαδή αλέγρος, έξω καλή καρδιά. 

Έγραφε: Κάποια μέρα συναντήθηκαν δυο
γνωστές Κουμιώτισσες. 

Η κυρά Καλλιόπη και η θεία Ρηνιώ. Η κυρά
Καλλιόπη, πολύ έξυπνη γυναίκα καπετάνισσα.
Ο άνδρας της πρώτος καπετάνιος του Εμπορι-
κού Ναυτικού. Είχε οικογένεια, παιδιά, συγγε-
νείς και χρήματα αρκετά, έρχονταν. 

Η θεία Ρηνιώ κάπως ηλικιωμένη, χήρα χω-
ρίς παιδιά και με συγγενείς που ζούσαν μακριά
από την Κύμη. 

Τόπος συνάντησης έξω από το σπίτι της Ρη-
νιώς.

Η Καλλιόπη:
― Καλημέρα Ρηνιώ μου. Από πού έρχεσαι;
― Πήγα στο γιατρό τον Αντωνίου.
(Αντωνίου γιατρός Κουμιώτης, έμενε στη

Χαλκίδα και μια μέρα της εβδομάδας πήγαινε
στην Κύμη και έβλεπε τους αρρώστους. Νοσο-
κομείο τότε δεν υπήρχε). 

― Ίντα έχεις μέσα στην τσάντα;
― Μου βρήκε ο γιατρός ότι πάσχω από την

καρδιά μου, τσάι μου έγραψε φάρμακα. Πέρα-
κα ’πο το φαρμακείο τσάι τα πήρα.

― Ούλα φάρμακα είναι;
― Ναι Καλλιόπη μου. 
― Άστα μέσα στο σπίτι. Πάρε ένα μαχαίρι

τσάι ένα γκοφινάτσι να πάμε για χόρτα. Τώρα
δά δεν έχου δουλειά. Πάμε λιγάτσι να ξεσκά-
σουμε. 

Θα πάμε στον Προφήτη Ηλία. Πάρα πέρα
έχουνε σκηνές οι γύφτοι. Θα πάμε να κάνουμε
λίγο χάζι. 

Πήραν κοφινάκια και μαχαίρια και ξεκίνη-
σαν. Ο δρόμος για τον Προφήτη Ηλία ανηφο-
ρικός πολύ. 

Στο δρόμο η κυρά Καλλιόπη ρωτούσε:
― Είσαι καλά Ρηνιώ μου; Να καθήσουμε λι-

γάτσι; Μήπως λάφαξες; (λαχάνιασες)
― Όχι Καλλιόπη μου. Καλά είμαι. 
― Μμμ έκανε η κυρά Καλλιόπη. 
Έφθασαν στα αμπέλια, μάζευαν χόρτα, η

κυρά Καλλιόπη έλεγε αστεία και γελούσαν.
Κάθε τόσο όμως ρωτούσε μήπως λάφαξε. 

Πήγαν κοντά στον καταυλισμό των γύφτων.
Λέει η κυρά Καλλιόπη:

― Έχου μια δραχμίτσα. Πάμε να την δώ-
σουμε στα γυφτόπουλα να χορέψουν να γελά-
σουμε λίγο, να κάνουμε χάζι. Πήγαν. Έδωσαν τη
δραχμίτσα. Άρχισε ο χορός, τα τραγούδια και
άλλα αστεία. Πήγαν και οι γονείς. Ξυπόλητοι
αλλά γελαστοί. Προσφέρθηκαν να τους πουν τη
μοίρα αλλά δε δέχτηκαν. 

Η Ρηνιώ κάποια στιγμή είπε:
― Καλλιόπη μου ίντα άνθρωποι χαρούμενοι

είναι οι γύφτοι. Χωρίς σπίτια, χωρίς ρούχα και
είναι όλο γέλια και χαρές. 

Αφού έκαναν χάζι πήραν το δρόμο της επι-
στροφής. 

Στο δρόμο η Καλλιόπη όλο ρωτούσε αν κου-
ράστηκε και αν λάφαξε. Απαντούσε όχι. Όταν
έφτασε στο σπίτι της είπε η Καλλιόπη: 

― Ρηνιώ μου μην πάρεις τα φάρμακα αυτήν
την εβδομάδα. Θα έρχομαι εγώ στο σπίτι σου να
λέμε αστεία τσάι κουσέλια (κουτσομπολιά). 

― Μη ίντα να που στο γιατρό, θα με μαλώ-
σει, ντρέπομαι. 

― Θα πάμε μαζί, όταν ματάρθει. Θα μιλήσου
εγώ. Είναι ξάδερφός μου. 

Όταν ήρθε πήγαν οι δυο γυναίκες μαζί. Δεν
πρόφθασε να μιλήσει και να ρωτήσει ο γιατρός
την άρρωστη, μίλησε η Καλλιόπη. 

― Δε μου λες γιατρέ μου, ξέρεις πολλούς καρ-
διακούς να ανεβαίνουνε στον Προφήτη Ηλία,
τόσο μεγάλη ανηφόρα, να μη λαφάσουνε; Έδω-
σες φάρμακα στη Ρηνιώ; Ξέχασες να της δώσεις
το σπουδαιότερο. Την αλεγρία. Από αυτό έχει
ανάγκη. 

Εγώ έκαμα τη δοκιμή. 
Ο γιατρός κοίταζε τις γυναίκες και έλεγε και

ξανάλεγε (αλεγρία, αλέγρος, έξω καρδιά). Άλλοτε
στεκόταν αμίλητος. Ίσως σκεπτόταν την ψυχο-
σωματική σχέση που όλοι παραδέχονται. 

Γέλασε, τις χτύπησε φιλικά στον ώμο και
είπε: «Ασφαλώς παίζει ρόλο η αλεγρία, έχετε δί-
κιο. Αλλά για να προφθάσουμε ας πάρει και κα-
νένα φάρμακο. Να προσπαθήσει να γελάει και
να μην μένει μόνη και σκέπτεται».

Σε μας ποιος μπορεί να δώσει την αλεγρία;
Ποιος μπορεί να δώσει την αλεγρία στα νέα παι-
διά, τα άνεργα, με πτυχία ή χωρίς πτυχία που ψά-
χνουν όλη μέρα για μια δουλειά; 

Σήμερα μας πυροβολούν κάθε μέρα, εφη-
μερίδες, τηλεοράσεις, περιοδικά, πολιτική και
πολιτικοί με το αντίθετο της αλεγρίας. Με άγχος,
σκέψη και πολύ στενοχώρια. Βλέπουμε το σή-
μερα και είμαστε γεμάτοι άγχος και για το αύ-
ριο.  

Η  Αλεγρία 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου 

Ο
πόλεμος του 1940  τελείωσε το
Μάιο του 1941 και η Ελλάδα έμεινε
υπό τη κατοχή των Ιταλών ,των

Γερμανών και των Βουλγάρων. Σκιά φόβου
και δυστυχίας  επεφέρετο   πάνω από τη
χώρα μας και επισκίαζε τα πάντα. Εργασία
δεν υπήρχε πουθενά, κυρίως στα ελεύθερα
επαγγέλματα. Μόνο στα λιγνιτωρυχεία
υπήρχε και δούλευαν αρκετοί άνθρωποι. Το
χρήμα όμως έχανε την αξία από τη μία μέρα
στην άλλη. Άρχισε η ανέχεια και η πείνα εμ-
φανιζόταν όλο και πιο απειλητική. Όλοι οι
άνθρωποι τότε, άνδρες, γυναίκες και εμείς(
παιδιά ήμασταν τότε) ριχτήκαμε να σκά-
βουμε με τσάπα και δικέλι τα χωράφια, μέ-
χρι την τελευταία άκρη για να σπείρουμε σι-
τάρι, κριθάρι και ρεβίθια. Η σοδιά όμως θα
ερχόταν το επόμενο καλοκαίρι. Τα κτήμα-
τα στη περιφέρεια μας, στην Κύμη, δεν
αποδίδουν σε σιτηρά. Όλοι οι λόφοι, οι πλα-
γιές, μέχρι χαμηλά στις ρεματιές ήταν  κα-
τάφυτοι  από αμπέλια, συκιές, ελιές. Ευ-
τυχώς από λάδι ήμασταν αυτάρκεις. 

Πιο κάτω από το Αυλωνάρι, στ’ αρβα-
νιτοχώρια, όπως τα έλεγαν τότε οι κάτοι-
κοι της περιοχής μας, στον κάμπο του Αυ-
λωναρίου, των Κριεζών, Κουτουμουλά, Δύ-
στου οι κάτοικοι των χωριών ήταν κυρίως
γεωργοί. Είχαν εκτάσεις μεγάλες σε χω-
ράφια με γόνιμο έδαφος για να καλλιερ-
γήσουν σιτηρά και απέδιδαν πολλή σοδιά.
Είχαν πολλά δημητριακά για να τραφούν
οι οικογένειες τους και το περίσσευμα να
το χρησιμοποιήσουν για τις άλλες ανάγκες
τους.

Οι τεχνίτες (μαστόροι) της περιοχής μας
ζήτησαν εκεί εργασία. Είχαν ανάγκη από
τρόφιμα, σιτηρά για να τραφούν οι οικο-
γένειες τους. Αυτή την ανάγκη την εκμε-
ταλλεύτηκαν οι κάτοικοι των κάμπων και
άρχισαν να χτίζουν σπίτια με φτηνό κόστος,
με ημερομίσθια φθηνά, πάμφθηνα. Ένα
ημερομίσθιο κόστιζε μια οκά σιτάρι ,δια-
μονή  και  φαγητό. Τότε μονάδα βάρους
ήταν η οκά και οι υποδιαιρέσεις της. Το κιλό
ήρθε στις συναλλαγές μας την επόμενη δε-
καετία. Ο πατέρας μου είχε πολλούς γνω-
στούς στα χωριά αυτά. Ήταν άριστος τε-
χνίτης και κοινωνικότατος. Πριν από 18 –
20 χρόνια από τότε είχε εργασθεί στα χω-
ριά αυτά. Ήταν τότε νέος, παλικάρι και πε-
λεκούσε, λάξευε τα αγκωνάρια, στο συ-
νεργείο που έκτιζαν τότε σπίτια και είχε από
τότε πολλούς γνωστούς. Θυμάμαι μια κυ-
ρία στο χωριό Καλέτζι τον ρωτούσε: « Εσύ
δεν πελέκαγες τα αγκωνάρια τότε; » Ο πρω-
τομάστορας που διευθύνει το συνεργείο στο
έργο και επιβλέπει είναι ο πελεκητής των
αγκωναριών της οικοδομής. Αυτόν συμ-
βουλεύονταν οι χτίστες. Ο πατέρας μου με
έπαιρνε μαζί του το καλοκαίρι του 41 για μι-
κροδουλειές στα χωριά αυτά και ήταν γνω-
στά μου τα μέρη αυτά.

Ήταν οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη
(41) που ο πατέρας μου με έστειλε να πάω
μια επιστολή στο χωριό Λέπουρα στο  Δη-
μήτρη Τόγια. Ήταν πλούσιος, νοικοκύ-
ρης, άρχοντας του χωριού. Πέρα από τις με-
γάλες εκτάσεις σε χωράφια που είχε στον
κάμπο, είχε και αλευρόμυλο με κινητήριο
δύναμη  πετρελαιομηχανή, σε ειδικό κτίριο
στεγασμένο και υδραυλικό ελαιοτριβείο.

Η επιστολή αφορούσε την έναρξη κα-
τασκευής κάποιας οικοδομής. Έπρεπε να
την πάω εγώ. Ο πατέρας μου εργαζόταν στο
χωριό μας, τηλέφωνο δεν υπήρχε για να
επικοινωνήσει, ούτε συγκοινωνία υπήρχε,
αυτοκίνητο ούτε στη φαντασία μας και  οι
δρόμοι ήταν κατεστραμμένοι. Σε μερικά ση-
μεία υπήρχε άσφαλτος και αυτή πολύ
φθαρμένη. Το μέσον συγκοινωνίας ήταν τα
πόδια μας, ο ποδαρόδρομος.

Η απόσταση από το χωριό μας Καρα-
σαλιάνοι έως τα Λέπουρα ήταν και είναι 34
χιλιόμετρα και η επιστροφή άλλα 34, γί-
νονται 68 χιλ. Θα βάδιζα 68 χιλιόμετρα για
να πάω και να επιστρέψω για την επιστο-
λή αυτή. Ήμουν τότε 13 χρονών, φορούσα
κοντό παντελόνι, όπως όλα τα παιδιά της
ηλικίας μου. Επιπλέον, παπούτσια δεν
υπήρχαν, όχι μόνο εγώ δεν είχα, αλλά και
οι συνηλικιώτες μου και οι μεγαλύτεροι. Τα
παπούτσιa ήταν είδος πολυτελείας. Βαδί-
ζαμε ξυπόλυτοι, όχι μόνο τα αγόρια αλλά
και τα κορίτσια παρ΄ότι ήταν δεσποινι-
δούλες.  Δεν μας ένοιαζε όμως αυτό καθό-
λου. Όλοι βαδίζαμε ξυπόλυτοι. Έφυγα
πρωί από το χωριό μας, με την ανατολή του
ήλιου. Θα περνούσα από τους Ανδρονιά-
νους, από το σπίτι του γέρο Γιόκα ( το γιό-
κας είναι το χαϊδευτικό του γιός,  γιόκα μου,
του φώναζε φαίνεται η μητέρα του και του
έμεινε).Ήταν κτίστης και κάποια παραγ-
γελία θα του μετέφερα και θα συνέχιζα το
δρόμο προς τα Λέπουρα. Θα περνούσα
ψηλά από το δρόμο της Αγίας Τριάδος, θα
έβγαινα κάτω από το χωριό Γιάννηδες και
θα ακολουθούσα τον αυτοκινητόδρομο
από εκεί και κάτω. Ήταν γνωστά μου τα
μέρη και ο δρόμος. Είχα περάσει και άλλες
φορές από αυτά. Καθώς κατηφόριζα το

δρόμο από την πλατεία των Ανδρονιάνων
προς το φούρνο του Γεωργούση για να πε-
ράσω από το σπίτι του γέρο-Γιόκα (κάπου
μπρός από το σπίτι του Μολάρη), πάτησα
ένα χαλίκι με τη δεξιά μου φτέρνα. Με πό-
νεσε πολύ, πάρα πολύ το πόδι μου, όμως δεν
θα έχανα χρόνο για να το κοιτάξω. Οι
δρόμοι όλοι ήταν τότε χωματόδρομοι όλο
χαλίκια μικρά και πιο μεγάλα.

Πέρασα από το σπίτι του μαστρο-Γιό-
κα,  του μετέφερα την παραγγελία από τον
πατέρα μου και ξεκίνησα για την αποστο-
λή μου. Είχα πολύ δρόμο να βαδίσω. Πέ-
ρασα τις Κονίστρες, τα Διρεύματα και
πλησίαζα στο Μονόδρι.  

Σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν: άραγε
θα είμαι εδώ όταν θα βασιλεύει ο ήλιος στην
επιστροφή: 

Σκεφτόμουν πού θα βραδιαστώ. Το
πόδι μου με πονούσε, δεν πάταγα τη φτέρ-
να μου, κούτσαινα, αλλά σκεφτόμουν  το
χρόνο που θα έχανα για να το κοιτάξω. Με
κατέτρωγε η έννοια της επιστροφής. ‘Όπου
υπήρχε μονοπάτι, στα Διρεύματα, στο
Ωρολόγι ή πιο κάτω, περνούσα από αυτά
για να συντομεύσω το δρόμο μου. Δεν
γνώριζα αλλά και δεν συναντούσα άνθρω-
πο να χαιρετήσω. Καθώς όμως προσπερ-
νούσα το χωριό Βοριπόμπη (τώρα Δάφνη),
στο τελευταίο σπίτι συνάντησα ένα συμ-
μαθητή μου στο γυμνάσιο Κύμης. Ήταν
από το χωριό Ταξιάρχες. Ρούσος λεγόταν
(άραγε να ζει; ποιός ξέρει;) Επέστρεφε στο
χωριό του. Μιλήσαμε και ανταλλάξαμε
σκέψεις τι ώρα να είναι περίπου. Συμφω-
νήσαμε στο ότι δεν ήταν ακόμα μεσημέρι.
Δεν είχαμε ωρολόγι. Μόνο λίγοι άνθρωποι
μεγάλης ηλικίας είχαν ωρολόγι στην τσέπη
στο γιλέκο τους και το επιδείκνυαν. Μίλη-
σα με το συμμαθητή μου και πήρα κουρά-
γιο. Συνάντησα κάποιον να χαιρετήσω.
Χωρίσαμε και τράβηξε ο καθένας μας το
δρόμο του. Λίγο πιο πέρα αριστερά του δρό-
μου ήταν σταδιοδείκτης και πλάι στο χω-
ράφι μια ξυγκαθιά. Επιτέλους απεφάσισα
να κοιτάξω το πόδι μου. Πάτησα επάνω στο
μαρμάρινο σταδιοδείκτη και είδα πως στη
φτέρνα μου, από το πάτημα (γλίστρημα)
στο χαλίκι είχαν δημιουργηθεί δύο εξογ-
κώματα το ένα πίσω από το άλλο σαν τις
φάλαγγες του μέσου δακτύλου μου. Με ένα
αγκάθι της ξυγκαθιάς έκανα την επέμβα-
ση. Πονούσα αλλά με καινούριο κουράγιο
προχώρησα κουτσαίνοντας και μετά από
οκτώ ακόμα χιλιόμετρα έφτασα στον προ-
ορισμό μου στα Λέπουρα. Δεν συνάντησα
τον κύριο Τόγια. Έλειπε σε δουλειά του. Συ-
νάντησα όμως τη σύζυγό του και της έδω-
σα την επιστολή. Ευγενέστατη η κυρία
Τόγια, την γνώριζα από προηγούμενη συ-
νάντηση που ήμουν με τον πατέρα μου.
Ήταν αδελφή του δασκάλου κυρίου Σγού-
ρου που δίδασκε στο δημοτικό σχολείο
της Κύμης. Της έδωσα την επιστολή, της
είπα ότι την φέρνω από τον πατέρα μου για
τον σύζυγό της και την χαιρέτησα για να
φύγω. Μου είπε να περιμένω λίγο. Μου
προσέφερε μια φέτα ψωμί και τυρί. Ήξε-
ρε ότι ερχόμουν με τα πόδια και από πόσο
μακριά. Την ευχαρίστησα για τα δώρα και
πήρα το δρόμο της επιστροφής.

Το ψωμί και το τυρί το γλέντησα έως
ότου φτάσω στη Λαμπούσα. Νερό θα έπι-
να μετά από διαδρομή  εννέα χιλιομέτρων
από ένα μαγγανοπήγαδο δίπλα στο δρόμο
μέσα σε ένα περιβόλι. Καθώς περνάμε
από το χωριό Βαριμπόμπι, προς την Κύμη
πλησίον στο χωριό Λοφίσκο, υπάρχει ένα
ευθύ μέρος του δρόμου με κυπαρίσσια
πλάι του δεξιά. Μέσα από τα κυπαρίσσια
ήταν το περιβόλι τότε,  φαίνεται πως τα εί-
χαν φυτέψει για να το προστατέψουν από
τους βοριάδες και τον χιονιά. Στο επάνω
στο πιο ψηλό μέρος του χτήματος ήταν το
μαγγανοπήγαδο για να ποτίζουν το περι-
βόλι άνετα με αυλάκι να ρέει το νερό.
Πάντα όταν διαβαίναμε, πίναμε εδώ νερό.
Γυρίζαμε την  μανέλα του μισή ή μια στρο-
φή και από τους κρεμαστούς κουβάδες
παίρναμε και πίναμε πεντακάθαρο νερό.
Στο πηγάδι αυτό ήπια νερό.

Από εκεί δεν σταμάτησα πουθενά από
την αγωνία μου μη νυχτωθώ ( σε ξένα μέρη
βάδιζα μονάχος), παρά μόνο όταν έφτασα
στη γέφυρα κάτω από το χωριό Γιάννηδες
στη στροφή του αυτοκινητόδρομου προς το
χωριό Ταξιάρχες. Στο στηθαίο της, που
ήταν από μεγάλους λίθους, λαξευτούς,
συμπαγείς, κάθισα να ξεκουράσω λίγο το
πόδι μου. Ο ήλιος ήθελε μισό καλάμι ακό-
μα για να ακουμπήσει στα Καδήτικα βου-
νά και βασιλέψει πίσω από τα Κοτύλαια. Γι
αυτό και ξεθάρρεψα να ξαποστάσω.

Όταν έφτασα στο χωριό, στο σπίτι
μας, ήταν νωρίς (ημέρα), ακόμα δεν είχε
σουρουπώσει και έφερα εις πέρας την
αποστολή μου, που γι αυτό είχα βαδίσει
εξήντα οκτώ  χιλιόμετρα εκείνη την ημέρα.  

Γεώργιος Σ. Σπύρου 

ΜΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  
ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αρκετό καιρό τώρα
ακούγαμε πως εξελίσσον-
ταν έργα στην πηγή Αρέ-
θουσα για τον καθαρισμό
της. Ουσιαστικά για να
μπορέσει να γίνει προσιτή
στον επισκέπτη. Περιμέ-
ναμε με προσμονή τα απο-
τελέσματα και να που πλέ-
ον, έστω με όχι ολοκλη-
ρωμένη παρέμβαση όπως
της αξίζει της ονομαστής
πηγής στην ανατολική εί-
σοδο της Χαλκίδας, αυτή
είναι έτοιμη να μας δε-
χτεί.

Το συνημμένο είναι
απόσπασμα από την έγ-
κριτη εφημερίδα της Χαλ-
κίδας «Πανευβοϊκόν
Βήμα» φύλλο
3619/6.9.2012. Ηχεί σαν
ένα χαρμόσυνο νέο στο σκοτεινό τοπίο γύρω μας.
Μακάρι να είναι προμήνυμα ανάλογων παρεμ-
βάσεων στην Χαλκίδα  και ιδιαίτερα στην ίδια
την ευρύτερη περιοχή της Αρέθουσας με τα μο-
ναδικά βιομηχανικά κτίρια της σύγχρονης ιστο-
ρίας μας που προς τα παρόν καταρρέουν αγέ-
ρωχα.

Συμπληρωματικά αναφέρομε πως η συγκε-
κριμένη περιοχή της Αρέθουσας, η πηγή, το πο-
ταμάκι, η διαδρομή, είναι λίγο πριν τα φανάρια

στο ΚΤΕΛ μπαίνοντας στη Χαλκίδα από τη με-
γάλη γέφυρα και αμέσως μετά τα φανάρια
στρίβοντας προς Ερέτρεια - Αλιβέρι - Κύμη. Εί-
ναι το ποταμάκι, δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει τον
Ηριδανό στην Αθήνα που, γεμάτο μέχρι πρό-
σφατα σκουπίδια καθημερινότητας, διασχίζει το
παρακείμενο πάρκο του λαού. Πολλά συγχα-
ρητήρια σε όσους έχουν και σήμερα το θάρρος
και την ψυχή να κυνηγάνε το ωραίο και να πα-
ραδειγματίζουν τους πολλούς. 

Η  πηγή  Αρεθούσα  
και  το  κελάρισμά  της 
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ΝΕΑ ΤΗΣ Α.Ε.  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ Βαπτίσεις 

Στις 16/4/2012 ημέρα Δευτέρα έγινε η βά-

πτιση της κόρης του Νίκολαου και της Ανα-

στασίας Τσομάκα, στο εξωκλήσι του Άη

Γιώργη Ανδρονιάνων, το όνομα της Ευαγ-

γελία!

3η  ΣΥΝΕΧΗ ΝΙΚΗ ΠΕΤΥΧΕ 

Η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Στον 3ο αγώνα στο Αφράτι  την  Κυριακή  14-10-2012

με  αντίπαλο  την τοπική ομάδα της Αναγέννησης, η ομά-

δα μας κέρδισε  με 2-0 αδικούμενη μάλιστα καθαρά από

το σκορ . Τα γκολ πέτυχαν ο Κ. Παπαδημητρίου και ο Βαγ.

Λαθουράς. Έτσι η ΑΕΑ συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώ-

τη θέση της βαθμολογίας. Την επόμενη αγωνιστική  η ΑΕΑ

θα επιδιώξει στην έδρα της με τη Νεάπολη Χαλκίδας νέα

νίκη που θα την κρατήσει στην κορυφή εν όψει μάλιστα των

2 διαδοχικών ντέρμπυ με την ομάδα των Ζαράκων και με

αυτήν του Τραχηλίου. Παιδιά όλα τα παιχνίδια είναι στα

μέτρα σας εφ όσον έτσι τα αντιμετωπίζετε. Καλή επιτυχία.  

Οι μέχρι τώρα αγώνες της Α.Ε. Ανδρονιάνων είναι

1ος αγώνας Κονίστρες –ΑΕ Ανδρονιάνων 0-3 χωρίς

αγώνα.

2ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων- Ηρακλής Πράσινου 2-

1 με σκόρερς τον Κ. Παπαδημητρίου (2) και τον Ι. Μαρ-

κουλή.

3ος αγώνας Αναγέννηση Αφρατίου- ΑΕ Ανδρονιάνων

0-2 με σκόρερς το Κ. Παπαδημητρίου και τονΒαγ. Λαθουρά.

Μετά και την 3η αγωνιστική η  βαθμολογία  διαμορ-

φώθηκε  ως εξής.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
ΝΕΩΝ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΩΝ  ΑΠΟ  ΦΕΤΟΣ 

Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης νέοι και παίδες από το
χωριό μας και την Κύμη συγκρότησαν από κοινού 2 ομάδες και
θα συμμετάσχουν με το όνομα «ΚΥΜΗ/ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ» στα αν-
τίστοιχα πρωταθλήματα .Το πρόγραμμα είναι.

ΝΕΩΝ
1ος Αγώνας Αμαρυνθιακός – Κύμη/Ανδρονιάνοι
2ος Αγώνας Ρεπό
3ος Αγώνας Κύμη/Ανδρονιάνοι - Κάρυστος
4ος Αγώνας Νεοχώρι/Κονίστρες - Κύμη/Ανδρονιάνοι
5ος Αγώνας Κύμη/Ανδρονιάνοι - Γυμνού
ΠΑΙΔΩΝ
1ος Αγώνας Μονόδρυ – Κύμη/Ανδρονιάνοι
2ος Αγώνας Κύμη/Ανδρονιάνοι - Αμαρυνθιακός 
3ος Αγώνας Ερέτρεια - Κύμη/Ανδρονιάνοι 
4ος Αγώνας Ρεπό 
5ος Αγώνας Κύμη/Ανδρονιάνοι – Αίολος Κριεζών 

Το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Ανδρονιάνων ανα-
κοίνωσε  ότι το Σαββάτο 27-10-2012 στο χωριό θα διε-
ξαχθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της και
εκλογές για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Οργάνων της.
Περισσότερες πληροφορίες στα μέλη της διοίκησης της
Ένωσης.  

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ  ΝΕΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
ΣΤΗΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ  ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  
ΑΠΟ  ΤΗΝ  Κα  ΕΥΑΓ.  Κ.  ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ 

Επιλέξαμε γιατί ταιριάζει στο γλυκό μας φθινόπωρο το πα-
ρακάτω ποίημα από την 5η ποιητική συλλογή της φίλης μας
ποιήτριας κας Ευαγ. Κ. Αρβανάκου με τίτλο «Ποίηση κυμα-
τιστή». Κα Αρβανάκου ευχαριστούμε  για το κλίμα που μας
μεταφέρετε. 

Δεν ησυχάζεις ουρανέ,
συνέχεια ζωγραφίζεις
κρατάς παλέτα «θεϊκή» 
κι όλα τα χρωματίζεις.

Σε ώρα Φθινοπωρινή, 
μ' αχόρταγο το βλέμμα,
σε καμαρώνω από τη γη,
σ' Ανατολή και Γέρμα!

Βλέπω τα νεφελώματα! 
Ταξιδευτές και φίλοι, 
ν' αρχίζουνε καμώματα,
γαλαζογκρίζοι ίσκιοι!

Τούτα τα νεφελώματα 
σαν βλέπω, πως μερεύω!
Φορούνε τόσα χρώματα,
λιόφωτα, τα χαζεύω!

Ανάμεσα τους,δες, πετούν 
γλαρόπουλα με χάρη,
σπουργίτες και περιστερές 
και πάπιες ένα σμάρι!

Νοιώθω τα νεφελώματα 
μορφές που με κοιτάζουν
κι άλλοτε, ναν' παπλώματα, 
τη γη μας να σκεπάζουν.

Τα συννεφένια σχήματα 
αλλάζουν κι όλο αλλάζουν, 
σαν προβατάκια ή κύματα, 
μα κι αγγελάκια μοιάζουν!

Ευχαριστώ σε ουρανέ,
ζωγράφε του Απείρου,
Ευλογημένε κρατερέ, 
και ποιητή του ονείρου! 

ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ 

― Στις 19/8/12 ο Δημήτρης Αϊδίνης και η Αθηνά Πα-
πανικολάου βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Το όνομα του Δέ-
σποινα.

― Στις 9/9/12 ο Ζαχαρίας Νικολιάς και η Ευαγγελία
Ρήγκου βάπτισαν το κοριτσάκι τους. Το όνομα του Αικατε-
ρίνη. 

Ο  συνεργάτης  μας  
Βασίλης  Διακάκης  ξαναβραβεύεται!

Στις 6-6-2012 ο Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασ-
σός", ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου
ετήσιου λογοτεχνικού διαγωνισμού για έργα που είχαν
υποβληθεί το έτος 2011, όπου ο συνεργάτης μας Βασίλης
Διακάκης βραβεύεται για δεύτερη φορά (την περασμένη
χρονιά είχε κερδίσει δεύτερο βραβείο στην Ποίηση με την ποι-
ητική συλλογή 94 ποιημάτων με τίτλο "ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"),
αυτή τη φορά με το έμμετρο θεατρικό του έργο "TERRA
MOVETUR" (Η Γη κινείται), στο διαγωνισμό των θεατρικών
έργων. Το έργο του κατετάγη δεύτερο πανελλαδικά, ανάμε-
σα σε 26 συνολικά έργα, αποσπώντας τον 1ο Έπαινο. Πρό-
κειται για πρωτότυπο έργο, μια κουρσάρικη περιπέτεια των
αρχών του 17ου αιώνα (1600-1640 μ.Χ.), στο φλεγόμενο Αρ-
χιπέλαγος του Αιγαίου, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στην
υπόδουλη Κύμη εκείνης της εποχής, και όπου κάποιοι από τους
ήρωές του έργου ήσαν υπαρκτά πρόσωπα! 

ΓΙΑ  ΤΑ  ΚΑΛΑ  ΝΕΑ 
ΟΙ  ΕΥΧΕΣ  ΜΑΣ  ΠΟΛΛΕΣ

Η Ευτυχία Αντ. Δεμερούτη με καταγωγή από τους
Μαλετιάνους και το Βίταλο ειδικευμένη καρδιολό-
γος γιατρός στο Ωνάσειο Κ/Χ Κέντρο και μέλος της
Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, αναγορεύ-
θηκε διδάκτορας στην Ιατρική σχολή του Πανεπι-
στήμιου Αθήνας. Διεύθυνση ιατρείου η Λεωφ. Ελ. Βε-

νιζέλου 21 στα Μελίσια τηλ. 210 6136777 

Πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ οι πα-

ρακάτω , φοιτητόκοσμος πλέον, από το χωριό μας. 

1-Δήμου Ελένη  του Νικολάου και της Μαρίας- Πα-

νεπιστήμιο Αιγαίου (Χίος) .Τμήμα Ναυτιλίας και επιχει-

ρηματικών σπουδών.

2-Καλαμπαλίκης Ιωάννης του Νικολάου και της Ελέ-

νης- ΤΕΙ Λαμίας. Τμήμα Πληροφορικής και τεχνολογίας

ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3-Νικολιάς Αλέξανδρος του Νικολάου και της Αικα-

τερίνης- Πανεπιστήμιο Θράκης . Τμήμα  ηλεκτρολόγων

μηχανικών και μηχανολόγων ηλεκτρονικών υπολογι-

στών.

4-Παπανικολάου Ανδρόνικος του Σταματίου και της

Ζαχαρούλας-Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τμήμα στατιστι-

κής και ασφαλιστικής επιστήμης.

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού  Συλλόγου Ανδρονιάνων –

Δένδρων εύχεται σε όλους καλή και γόνιμη φοιτητική ζωή. 

ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ –ΤΡΙΕΣ   2012-2013
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

Η κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας του Γιώργη

Βαρλάμου ακούγεται και πέρα από τα σύνορα της χώρας

μας. Καλύπτει την πολύ μεγάλη πλειοψηφία μας. Φωνή

που μας χρειάζεται αν και από μόνη της δεν αρκεί όπως

είναι φυσικό. Μπορεί να γίνει όμως φερέγγυο όπλο μας.

Η σύνδεση της κραυγής του  με τη ζωή και το έργο του

παγκόσμιου ευεργέτη συντοπίτη μας γιατρού Γεωργίου

Ν. Παπανικολάου ηχεί και ως προτροπή και ως διδαχή για

τον καθένα. Για το χτές για το σήμερα για το αύριο, για

τις ευθύνες και τις ανάγκες, για την ελπίδα, την αξιο-

πρέπεια και το δίκαιο.

Δείτε το παρακάτω έργο του Γιώργη Βαρλάμου και το

σχετικό του κείμενο. Είναι η ενημερωτική κάρτα για εκ-

δήλωση του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Σύλλογου

Κύμης που έγινε το καλοκαίρι φέτος στην Κύμη προς τι-

μήν του Γ. Ν. Παπανικολάου.

Κραυγή  αγωνίας  
και  διαμαρτυρίας 

του  Γιώργη  Βαρλάμου

Επειδή  αγαπάμε  τα  μονοπάτια  μας
Επειδή λοιπόν

αγαπάμε τα μονο-
πάτια μας και τα
αγαπάνε και πολλοί
άλλοι φίλοι μας, το
Διοικητικό Συμβού-
λιο του Προοδευτι-
κού Συλλόγου Αν-
δρονιανων – Δέν-
δρων Κύμης σε συ-
νεργασία με τον
Ορειβατικό Σύλλο-
γο Χαλκίδας, οργά-
νωσαν το Σαββάτο
13 Οκτώβρη 2012 από κοινού εξόρμηση καθαρισμού και σήμανσης
μονοπατιών στο βουνό μας. Ο σχεδιασμός αυτής της πρώτης κοι-
νής προσπάθειας κάλυψε τη διαδρομή από τον Προφήτη Ηλία,
όπου δόθηκε η ευκαιρία επαφής με τα έργα που μέσα στο κα-
λοκαίρι εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του ευρύτερου έργου του ΕΟΤ
για αξιοποίηση των μονοπατιών μας, με τελικό προορισμό τη Βρω-
μονέρα. Η συμμετοχή μας ως Σύλλογος (μέλη-φίλοι) ήταν ελά-
χιστη. Όμως συμφωνήσαμε οι δύο φορείς να επαναλάβομε στο
κοντινό μέλλον με περισσότερη επιμέλεια και συντονισμό την προ-
σπάθεια , αφού άλλωστε η πρώτη αυτή μας έδειξε και τις ανάγ-
κες του εγχειρήματος. 

Ανδρονιάνοι  14-10-2012
Το  Διοικητικό Συμβούλιο
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιανων – Δένδρων Κύμης  


