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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί συγχωριανοί και μέλη, με χαρά σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Η Γενική μας Συνέλευση θα γίνει και φέτος κατά την ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. στο χωριό στις 16-2-2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 2 μ.μ. στην ταβέρνα
του Βαγγέλη Μπαρούμη. Θα ακολουθήσει κοπή της πίτας και τραπέζι με δωρεάν φαγητό-κρασί.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012.
2. Έκθεση ελέγχου διαχείρισης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
3. Προγραμματισμός δράσης για το 2013.
4. Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω και διάφορα άλλα θέματα που
θα τεθούν στη Γενική Συνέλευση.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, μπορείτε και χρειάζεται όλοι να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας. Η συμμετοχή
σας αυτή αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα εν μέσω των δυσκολιών της εποχής μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Σταμ. Δ. Σπύρου
Αντ. Βλαχαντώνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤOΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ
ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας, φέτος κατά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ο αποκριάτικος χορός μας θα γίνει στο χωριό το Σαββάτο το βράδυ στις 16 του Μάρτη στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη. Η φετινή αποκριάτικη συνεστίασή μας και το όλο πρόγραμμα γίνεται προσπάθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο να είναι αφιερωμένα στο μεγάλο μας συγχωριανό Γιώργο Κόρο.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας γνωστοποιηθούν το συντομότερο με ανακοινώσεις στο χωριό και στην ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr.
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, η μεγάλη μας παρέα, μας χρειάζεται και την
χρειαζόμαστε. Δεν την χαρίζουμε και δεν την παραγκωνίζουμε για κανένα λόγο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Σταμ. Δ. Σπύρου
Αντ. Βλαχαντώνης

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Α

πό το φύλλο αυτό στην
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια. Υπήρχε
σαν σκέψη εδώ και μερικά χρόνια
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η καθυστέρηση συχνά είναι επιλογή εύλογη και αναγκαία μάλιστα, που έχει να
κάνει με το μέγεθος και τον ποιοτικό χαρακτήρα του θέματος, που με
τη σειρά τους επηρεάζουν ανάλογα
τη δεδομένη ευαισθησία, υπευθυνότητα και σεβασμό μας.
Ξεκινάμε λοιπόν τις αναφορές αφιερώματα σε συγχωριανούς μας
που πλέον δεν βρίσκονται ανάμεσά
μας και που άφησαν κατά κοινή παραδοχή,
ιδιαίτερα ίχνη και σημάδια στο πέρασμά
τους από το χωριό πρώτα αλλά και πολλές φο-

Σκίτσο Νίκου Ε. Κουτσούμπη

ρές από τον ευρύτερο γεωγραφικό, επαγγελματικό, κοινωνικό ή άλλης μορφής χώρο. Ο
κατάλογος των ονομάτων είναι βέβαια υπό
διαμόρφωση. Ως αφετηριακό αφιέρωμα το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή
του επέλεξε να είναι στον Παναγιώτη (Γιώτη) Βελ. Χρυσάγη και
δημοσιεύεται στο φύλλο αυτό.
Χρειάζεται επίσης εισαγωγικά
να διευκρινίσουμε πως κάθε αναφορά μας μέσα από την εφημερίδα
μας, θα είναι σχεδόν πάντα περιορισμένη, κυρίως με την έννοια πως
κατ΄ ανάγκην η δημοσιευόμενη ύλη
θα εμπλουτίζεται στη συνέχεια με
διαφόρους τρόπους, διαδικασία στην
Συνέχεια στη σελ. 4

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΗΛΙΕ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τα Διοικητικά Συμβούλια
του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ,
της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
και το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ
εύχονται σε όλους τους συγχωριανούς και φίλους, το 2013
να φέρει σε όλους καλύτερα νέα,
περισσότερη δύναμη και αισιοδοξία
και πάντα με υγεία και προκοπή.

Αυτό το θαύμα μπορούμε καθημερινά να το ζούμε και από κει ψηλά μάλιστα
από το χωριό και τα βουνά μας. Η καθημερινότητά του δεν αλλάζει το χαρακτήρα
και το χαρακτηρισμό. Είναι για κάποιους από τα θαύματα που τα προσπερνάνε.
Ούτε αυτό τα επηρεάζει. Σε καιρούς όπως τους τωρινούς ο συμβολισμός αυτής της
μοναδικής ομορφιάς μπορεί και απελευθερώνει αισιοδοξία προοπτικής, αναγκαίο
εφόδιο στην απαραίτητη προσπάθεια που χρειάζεται ο καθένας μας χωριστά
να κάνει αποφασιστικά. Ας υποδεχτούμε φίλες και φίλοι τη νέα χρονιά με ελπίδα
και αισιοδοξία αλλά με το κεφάλι ψηλά, αρμέγοντας απαραίτητα στηρίγματα
και από το «φως της οικουμένης» όπως αυτό το φως του Αιγαίου μας
και του ανατέλλοντα ήλιου του.
Ανδρονιάνοι 30-12-2012
Σταμ. Δ. Σπύρου

Φίλοι των Ανδρονιάνων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr για περισσότερη και γρηγορότερη ενημέρωση.
Aποστολή συνεργασιών μπορείτε να κάνετε και στη διεύθυνση spirstam@hol. gr
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ΣΑΝ ΠΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ

Αναμνήσεις

Στο Ανδρονιάνικο χωριό αν έρθεις δεν θα χάσεις
Έχει ωραία μαγαζιά την ώρα να περάσεις.
Πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα καφενεία
Να πιείς το καφεδάκι σου να φας και ποικιλία.

Έχεις πολλές επιλογές μπορείς να πας στην Έφη
Κι αν είσαι και κακόκεφος εκεί θα βρεις το κέφι.

Αν θέλεις κίνηση να δεις, να δεις και λίγο κόσμο
Να πας στη Λένη του Κρινή στον κεντρικό τον δρόμο.
Αν θες να μπεις στο Ίντερνετ πίνοντας τον καφέ σου
Στου Κέτσου πήγαινε ευθύς για τις παραγγελιές σου.
Ό,τι καφέ επιθυμείς αμέσως τόνε πίνεις
Κι αν θέλεις και δωμάτιο σου κλείνει για να μείνεις.
Αν θέλεις τζόκερ – στοίχημα κι απ’ όλα τα δελτία
Πήγαινε στου Κολιόμπεη και δώστα στη Σοφία.

Πέρνα κι από το φούρνο μας να δεις ψωμί που βγάζει
Πρώτο στην περιφέρεια κανένας δεν του μοιάζει.
Είναι του Κώστα του Κωτσή αλλιώς του Κωτσανούλα
Σαράντα χρόνια φούρναρης γνήσιος με τη βούλα.
Έχει και μπακάλικο αν θες να κάνεις ψώνια
Θα βρεις απ’ όλα τα καλά ακόμα και κολώνια.

Έχουμε κι’ άλλα μπακάλικα μικρά παντοπωλεία
στου Μπόνου εκεί όπου θα βρείς μεγάλη ποικιλία.
Στου Κέτσου την Αγγελική αν πας αμέσως τώρα
Θα βρεις εκεί μαναβική, γλυκά και άλλα δώρα.

Κι αν θες κρέας ολόφρεσκο να βάλεις στο ψυγείο
Θα πας στο Γιώργο τον Μπελιά που ’χει κρεοπωλείο.

Κι αν έρθει βράδυ και πεινάς και θες να φας σουβλάκι
Στου Μάμουκα πήγαινε ευθύς που ’χει το κουτουκάκι.
Έχει και γύρο κι ό,τι θες ακόμα και ψαράκι
Και όλα πεντανόστιμα φτιαγμένα με μεράκι.

Γιατί ’ναι ο Γιώργος μερακλής, είναι και καλλιτέχνης
Και πιάνει και το χέρι του, είν’ άνθρωπος της τέχνης.

Ταβέρνα έχουμε κι άλληνε πιο πέρα στου Μπαρούμη
Που είναι οι μεζέδες του νόστιμοι σαν λουκούμι.
Έχει της ώρας φαγητά και μαγαζί μεγάλο
Κι αυτό το τηγανόψωμο είναι το κάτι άλλο.

Και του Κουτσούμπη η γκαλερί που έχει έργα δικά του
Σε περιμένει για να δεις τα αριστουργήματά του.
Έχουμε και καλοκαιρινό καφέ που ’χει και θέα
Με πίτσες και με παγωτά, ποτά και άλλα ωραία.

Ο Νίκος κι ο Γιώργος τόχουνε μαζί κι η Αγαθούλα
Που είναι και τα τρία τους παιδιά του Κωτσανούλα.
Αυτά είν’ τα μαγαζάκια μας, μπορείτε νάρθετ’ όλοι
Και οι τιμές μας προσιτές για κάθε πορτοφόλι…

Γενάρης 2013
Ελένη Ε. Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»
Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας
Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003
Ιδιοκτήτης: Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας
Εκδότης-Διευθυντής: Σταμάτης Δ. Σπύρου, Πρόεδρος
Τηλ: 22210 75197 • Κιν: 6932661355
Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνοι ύλης:
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Χριστίνα Π. Πουλοπούλου,
Γιώργος Θ. Δήμος, Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης,
Παναγιώτης Αγγελόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1956 στην παραλία Κύμης όπου οι συγχωριανοί μας είχαν κατέβει συμμετέχοντες σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για το ΙΚΑ. Μας την παραχώρησε για δημοσίευση ο κ. Ηρακλής Χρυσάγης (του Φάκα) τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Σκόπιμα δεν αναφέρουμε ονόματα, έτσι που η φωτογραφία να λειτουργήσει για τους αναγνώστες ως κουίζ.

ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΡΙΒΥΝΑΝ

Τα καύσιμα ακρίβυναν
πετρέλαιο και ξύλα
και ο κοσμάκης έπαθε
πολύ μεγάλη νίλα.

Σβήσανε τα καλοριφέρ
ανάψανε οι σόμπες
και στα μπαράκια ακρίβυναν
ακόμα και τις μπόμπες.
Βενζίνη και πετρέλαιο
ένας στους δέκα βάζουν
κι οι υπόλοιποι φωνάζουνε
πως πέρα δεν τα βγάζουν.

Το τζάκι το καλοριφέρ
σταμάτησε να καίει
κι αναρωτιέται ο Έλληνας
άραγε τι να φταίει.

Άλλοι τα φάγαν τα λεφτά
και άλλοι τα πληρώνουν
οι πρώτοι θα περνούν καλά
κι άλλοι θα κρυώνουν.
Καλαράς Παναγιώτης
(Στρούλιος)

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ

• Στυλιανή Τ. Λύκου την 1-8-2012 ετών 92.
• Αναστάσιος Λύκος την 11-12-2012 ετών 89.
• Γεώργιος Κοντός την 25-11-2012 ετών 80.
• Γεώργιος Δ. Λύκος την 12-1-2013 ετών 77.

• Γεώργιος Ε. Κοίλιαρης την 13-1-2013 ετών 74.

• O άντρας της Νίνας Κολιόμπεη στις 3-1-2013.
Θερμά συλλυπητήρια

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνεδρίαση 29-7-2012

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 29ης Ιουλίου 2012, συζητήθηκαν και με την παρουσία μελών της αθλητικής ομάδας,
τα θέματα για άμεσες ενέργειες, ενόψει των καλοκαιρινών χορών στους Ανδρονιάνους και στα Δένδρα. Κυρίως οι λεπτομέρειες για τις προμήθειες των υλικών, τα φαγητά, τους προμηθευτές, τα δώρα, τους χορηγούς κ.λ.π.
Από τα λοιπά θέματα αναφέρθηκε ότι έγινε η τοποθέτηση τραπεζιών και παγκακίων στο Σίφο και αποφασίσθηκε η
εκδήλωση για τα εγκαίνια στις 4-8-12. Επίσης εκτενώς συζητήθηκε το θέμα των μονοπατιών και αποφασίσθηκε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδος να πραγματοποιηθεί ανάβαση στο βουνό για οριοθέτηση παραδοσιακών
μονοπατιών.

Συνεδρίαση 2-9-2012

Έγινε απολογισμός των εκδηλώσεων του Αυγούστου. Όλες
είχαν επιτυχία πλην του σύκου για το οποίο θα προγραμματιστεί ειδικό αφιέρωμα αργότερα. Έγινε ενημέρωση για τη
συνάντηση με το Γιώργη Βαρλάμο και την πρόθεσή του να
συνεργαστούμε για την έκδοση του ημερολογίου για το
2013. Από τα λοιπά θέματα ορίσθηκε η εξόρμηση – ανάβαση στο βουνό για την οριοθέτηση των μονοπατιών για τις 14
Οκτωβρίου, ενώ έγινε εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα του σχολείου στα Δένδρα και πως θα δοθεί λύση. Το πρόβλημα με τις καταπατήσεις δημόσιων χώρων θα πρέπει να τεθεί από τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος στο Δήμο
για τις νόμιμες ενέργειες.

Συνεδρίαση 7-10-2012

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Γραφείο
και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, διάφορα οικονομικά

και θέματα ταμείου. Επίσης οι λεπτομέρειες για την έκδοση
του ημερολογίου για το 2013, καθώς και η ύλη για το νέο φύλλο της εφημερίδας. Συζητήθηκε το θέμα των μονοπατιών και
η εξέλιξη της πορείας του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών του Δήμου Κύμης». Ακόμη τονίσθηκε η παρουσία μας στον Εφταό και προτάθηκε η κατασκευή στεγάστρου με παγκάκι.

Συνεδρίαση 4-11-2012

Κατά τη συνεδρίαση της 4ης -11-2012 στο Κοινοτικό Γραφείο το Δ.Σ. συζήτησε τρέχοντα θέματα όπως την παρακολούθηση της πορείας του έργου των μονοπατιών και τη συνεργασία με την υπεύθυνη του έργου από την πλευρά του
ΕΟΤ. Η εκδήλωση με τον Ορειβατικό Σύλλογο Χαλκίδος για
τα μονοπάτια θα γίνει την Άνοιξη. Συζητήθηκε η συμβολή του
Συλλόγου στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, η πραγματοποίηση εκδρομής στο μουσείο Γουλανδρή για τις 18-11
και η εκδήλωση για τον Γ. Κόρο σε συνδυασμό με το χειμερινό χορό.

Συνεδρίαση 16-12-2012

Συζητήθηκαν οικονομικά θέματα, η διάθεση του ημερολογίου καθώς και η ύλη για το νέο φύλλο της εφημερίδας. Αποφασίσθηκε ο χορός και το αφιέρωμα στον Γ. Κόρο να γίνουν
στο χωριό. Στη γιορτή του νηπιαγωγείου ο Σύλλογος θα διαθέσει δώρα όπως και πέρσι. Έγινε ενημέρωση για την πιθανή συνεργασία με το περιοδικό «Ελληνικό Πανόραμα» για την
προβολή του χωριού και της ευρύτερης περιοχής μέσω άρθρου από το περιοδικό. Τέλος συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες
και τα προβλήματα από ενδεχόμενη αποδοχή των προσφορών δύο οικοπέδων από συγχωριανούς στο Σύλλογο.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2012

Μια παλιά, «πλούσια» εξέταση:
Δοκιμασία κόπωσης

Η

δοκιμασία κόπωματος παλμών κατά τη
σης είναι μια διαδιάρκεια άσκησης, αλλά
γνωστική μέθοδος
επίσης πολύ σημαντική είπου προσφέρει πολλές χρήναι και η διάγνωση ασθεσιμες πληροφορίες στον
νών με βαλβιδοπάθεια που
τομέα της διάγνωσης, της
αιτιώνται ότι είναι ασυμπρόγνωσης αλλά και της
πτωματικοί, για το αν πράγίδιας της αντιμετώπισης
ματι είναι ασυμπτωματιπολλών καρδιαγγειακών
κοί, καθώς αυτό μπορεί να
παθήσεων. Η «φιλοσοφία»
καθορίσει τη μορφή της θετης εξέτασης στηρίζεται
ραπευτικής προσέγγισης.
Γράφει
στο γεγονός ότι κατά τη
Στο πεδίο της πρόγνωδιάρκεια της άσκησης αυ- ο Παναγιώτης σης η δοκιμασία κόπωσης
ξάνονται οι ανάγκες του Αγγελόπουλος, δίνει πολύτιμες πληροφοοργανισμού σε οξυγόνο. Για
καρδιολόγος ρίες για ασθενείς που έχουν
να μπορέσει ο οργανισμός
υποστεί ένα στεφανιαίο
να προσφέρει περισσότερο
επεισόδιο και σε αυτή την
οξυγόνο στους διάφορους ιστούς,
περίπτωση πρέπει να αξιολογηθούν
και ιδιαίτερα στο μυϊκό ιστό που
πληροφορίες πέρα από τις ηλεκτροέχει κινητοποιηθεί με την άσκηση,
καρδιογραφικές μεταβολές, όπως
αυξάνει την καρδιακή παροχή, δηείναι η εκτίμηση της απάντησης της
λαδή το ποσό αίματος που εξωθείται
αρτηριακής πίεσης στην κόπωση, η
ανά χρονική στιγμή. Αυτό επιτυγχάταχύτητα αποκατάστασης της αρνεται με αύξηση της αρτηριακής πίετηριακής πίεσης και της καρδιακής
σης, του όγκου παλμού και της καρσυχνότητας μετά το πέρας της άσκηδιακής συχνότητας και παράλληλα με
σης, αλλά και η ίδια η λειτουργική
ελάττωση των περιφερικών αγγειικανότητα του ασθενούς. Προγνωακών αντιστάσεων.
στικές πληροφορίες μπορούν να δοΗ άσκηση του εξεταζόμενου
θούν και σε άλλες περιπτώσεις, όπως
πραγματοποιείται με τη βοήθεια του
είναι σε ανθρώπους που έχουν υψηγνωστού κυλιόμενου τάπητα ή σε κάλές φυσιολογικές τιμές αρτηριακής
ποιες άλλες περιπτώσεις με τη βοήπίεσης για το ενδεχόμενο ανάπτυξης
θεια ποδηλάτου, ανάλογα με τη συαρτηριακής υπέρτασης στο μέλλον.
νήθεια, τον εξοπλισμό και την εμΣτο πεδίο της θεραπείας των
πειρία του εξεταστή. Η πιο συνηθιασθενών η δοκιμασία κόπωσης προσμένη μορφή άσκησης είναι το τρέσφέρει ανεκτίμητες πληροφορίες σε
ξιμο στον κυλιόμενο τάπητα σύμπεριπτώσεις όπως: α) στεφανιαίοι
φωνα με κάποιο συγκεκριμένο πρωασθενείς που λαμβάνουν φαρματόκολλο άσκησης, όπως είναι το ευκευτική αγωγή για την εκτίμηση του
ρέως γνωστό πρωτόκολλο Bruce.
αν πράγματι αντιμετωπίζονται επαρΑυτό αποτελείται από τρίλεπτα
κώς ή απαιτείται ενίσχυση της αγωάσκησης με τον τάπητα να τρέχει με
γής τους, β) υπερτασικοί ασθενείς
κάθε φορά αυξανόμενη ταχύτητα
που λαμβάνουν αντιϋπερτασική αγωκαι με κάθε φορά αυξανόμενη κλίση.
γή ακόμη και αν ελέγχεται ικανοΠαράλληλα ο ασθενής παρακολουποιητικά η πίεσή τους στην ηρεμία,
θείται στενά από τον υπεύθυνο ιατρό
πολλές φορές απαιτείται η γνώση του
για την πιθανή εμφάνιση κόπωσης ή
αν ελέγχεται και κατά τη διάρκεια
ύποπτης συμπτωματολογίας, ενώ
άσκησης, όπως συμβαίνει σε νέους
ταυτόχρονα παρακολουθείται η αρκαι δραστήριους ασθενείς, γ) ασθετηριακή πίεση ανά τακτά χρονικά
νείς που πάσχουν από κάποια μορφή
διαστήματα.
βαλβιδοπάθειας για το αν ελέγχεται
Πότε πραγματοποιείται μια δοικανοποιητικά η συμπτωματολογία
κιμασία κόπωσης; Όταν ο γιατρός
τους ή αναπτύσσουν εύκολα συμεπιζητά τη λήψη χρήσιμων πληροπτωματολογία με την άσκηση.
φοριών για τον ασθενή, πληροφοΕίναι όμως ασφαλής η δοκιμασία
ριών που θα βοηθήσουν στη λήψη
κόπωσης; Σίγουρα αρκετοί έχουν
αποφάσεων. Η πιο διαδεδομένη χρήακούσει για ανεπιθύμητα επεισόδια
ση της δοκιμασίας κόπωσης είναι στη
κατά τη διενέργεια μιας τέτοιας εξέδιερεύνηση ασθενών με ύποπτο προτασης. Η δοκιμασία αυτή είναι πολύ
κάρδιο άλγος και ενδιάμεση κλινική
ασφαλής και εκτιμάται ότι πραγμαπιθανότητα ύπαρξης στεφανιαίας
τικά βαριές επιπλοκές συμβαίνουν σε
νόσου. Σε αυτή την περίπτωση ο
1 στις 2.500 εξετάσεις. Προϋπόθεση
γιατρός θα αξιολογήσει βεβαίως τις
βέβαια αποτελεί το γεγονός να πραγπιθανές αλλαγές στο ηλεκτροκαρματοποιείται από εξεταστή που έχει
διογράφημα που τυχόν θα εμφανιεκπαιδευτεί για αυτό, που μπορεί να
στούν κατά τη διάρκεια της δοκιμααναγνωρίζει πότε δεν πρέπει να
σίας, αλλά επίσης την εμφάνιση ύποπραγματοποιηθεί και που ξέρει πότε
πτης συμπτωματολογίας στηθαγχινα την τερματίσει. Εξάλλου πρέπει
κού τύπου, την εμφάνιση ύποπτων
κανείς να σκεφτεί ότι σχεδόν όλες οι
αρρυθμιών ή ακόμη και την πτώση
εξετάσεις έχουν πιθανότητες ανετης αρτηριακής πίεσης (που όπως
πιθύμητων συμβάντων, ενώ από την
αναφέρθηκε φυσιολογικά στην
άλλη καθημερινές δραστηριότητες
άσκηση αυξάνεται).
όπως το γρήγορο περπάτημα ή οι
Άλλη χρήση στο πεδίο της διάαγροτικές εργασίες αποτελούν μια
γνωσης μπορεί να είναι η διερεύνημορφή δοκιμασίας κόπωσης χωρίς
ση αρρυθμιών ή η ανάπτυξη αισθήμάλιστα την επίβλεψη ιατρού.

Ανακοίνωση των εργαζομένων
Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης

Το Σωματείο των εργαζομένων στο Γ.Ν. - Κ.Υ. Κύμης εξέδωσε ανακοίνωση
για τα προβλήματα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κύμης, το οποίο αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο υποβάθμισης. Εμείς τονίζουμε ότι: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ Η
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΚΟ ΜΑΣ
Σε παλαιότερο φύλλο της εφημερίδας μας
υπάρχει αναφορά στο σύκο Κύμης, την παραγωγή και την προοπτική του, τις αγωνίες μας (φύλλο
73), ως ποικιλία σύκου το μοναδικό καταχωρημένο ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).
Ένα σοβαρό προωθητικό αλλά και απαιτητικό εφόδιο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
αλλά και σε τρίτες χώρες και βέβαια στην εγχώρια
αγορά. Η νομιμοποίηση κι ο χαρακτηρισμός του αυτός έληξε στο τέλος του περασμένου Αυγούστου και
αναρωτιόμαστε αν κάποιος από τους ιθύνοντες τοπικά ή ψηλότερα ευρισκόμενος ενδιαφέρθηκε και
με ποιο αποτέλεσμα για την ανανέωσή της. Το σύκο
μας είναι το μόνο ίσως προϊόν του τόπου μας που
μας αντιπροσωπεύει στον έξω κόσμο. Άραγε τι άλλο
παράγουμε που να μπορεί να βαδίσει θαρραλέα και
με επωφελή για τους παραγωγούς του αξιοπρέπεια
στις άγριες αγορές και στα παζάρια; Θα υπολογίσουμε και τη θαλάσσια παραγωγή ίσως και κάποια
από τα γλυκά μας και θα κλείσουμε χωρίς να υποστηρίζουμε μελλοντικά πως και άλλα προϊόντα της
γης μας δεν μπορούν επάξια να μπουν στον κατάλογο. Μη γελιόμαστε αυτή είναι η κατάσταση και
δυστυχώς δεν υπάρχει ουσιαστική, στοιχειώδης παραγωγή στους άλλους παραγωγικούς τομείς. Δεν
υποστηρίζω πως το σύκο είναι αυτό που θα μας σώσει όσο καλά και αν προσεχθεί και διαχρονικά διαφυλαχθεί επενδυτικά, παραγωγικά, εμπορικά. Δεν
φτάνει. Στους ασφυκτικά πιεστικούς όμως καιρούς
μας ιδιαίτερα, προκαλεί θλίψη και οργή η επιπολαιότητα που χρόνια τώρα δυναστεύει την συκοπαραγωγή μας, έχοντας συντελέσει στη συσσώρευση κάθε μορφής προβλήματων που απειλούν
και αυτήν ακόμα την ύπαρξή του. Θαρρείς και συνεχίζεται ένα στημένο παιχνίδι, ένα ύπουλο καθεστώς με βαλτώδες το μέλλον του σύκου και αναλογικά των παραγωγών και του τόπου μας. Στο παιχνίδι εμπλεκόμαστε και μεις ως παραγωγοί και υποτίθεται ευαίσθητοι και αγωνιούντες συμμέτοχοι, ως
μέλη του ανεπαρκέστατου συνεταιρισμού και της
διαρκούς απουσίας όλων από την ουσία του προβλήματος και της λύσης του. Στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη αιφνιδιαστικά αφού ελάχιστοι είχαν ενημερωθεί ενώ από αυτούς πολλοί το μάθανε τυχαία ή την τελευταία στιγμή και άλλοι επιλεκτικά ενημερωμένοι, συγκλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα του Συνεταιρισμού, που είχε μάλιστα ως μοναδικό θέμα της την
εσπευσμένη εκλογή νέας διοίκησης. Πρωτοφανής
η διαδικασία όχι , όμως αντικαταστατική και τελικά
φοβόμαστε παράνομη. Επικαλέστηκε ο κος Παπαϊωάννου ο (από την ίδρυσή του;), γεωπόνος του
Συνεταιρισμού που αντικαθιστά τύποις και ουσία
το Διοικητικό Συμβούλιο, πως η σπουδή οφείλετο
στο επείγον του πράγματος εν όψει της εφαρμογής του νέου (;) νόμου περί συνεταιρισμών. Η σοβαρότητα λοιπόν γίνεται δικαιολογία για αδικαιολόγητη ελαφρότητα. Επικαλέσθηκε σε κάποια
θέματα όχι πειστικά και επαρκώς, άρθρα του Καταστατικού. Κύριε Παπαϊωάννου και κύριοι της διοίκησης, απελθούσας και νεοεκλεγμένης, για να
πάει μπροστά όπως πρέπει και του αξίζει το σύκο
μας, χρειάζονται υπερβάσεις και όχι υστερήσεις.
Χρειάζεται γνώση, θέληση, ευρύτητα, πίστη, αποφασιστικότητα, γόνιμη ανησυχία και μέσα από
αυτά ουσιαστική συσπείρωση, συστράτευση των
παραγωγών. Η ιδιαιτερότητα του σύκου μας, είναι
αυτή που το τοποθετεί ψηλά. Είναι
αυτή που δεν μπορεί να σας θεωρήσει
επαρκείς για τον απαιτούμενο δύσκολο αγώνα.
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΟΠΗΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ
Πέθανε στην Αθήνα στα μέσα
του Γενάρη 2013 σε ηλικία 78 ετών η
Πόπη Πασπαλιάρη–Μπούνια. Η
«Κουμιώτισα» στην καταγωγή, η
«Κουμιώτισα» και μέσα από το σημαντικό εκπαιδευτικό, συγγραφικό
της έργο. Μια δυνατή φωνή για την
Κύμη και την περιοχή της, για τον πολιτισμό και τις αξίες της όπως τα ανέδειξε μέσα από το έργο και τη συνολική ατομική και συμμετοχική της παρουσία. Σημαντική η απώλεια και για
όσους τη γνωρίσαμε μέσα από τα χαρακτηριστικά κείμενά της που ανέβλυζαν αγάπη και πάθος για τη γενέτειρά της Κύμη. Ταυτόχρονα όμως σημαντικό το καθαρό και στέρεο αποτύπωμά της, που ως εφόδιο μας άφησε πίσω της.
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Η ΦΥΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΚΟΠΑΝΑ
Αφορμή για το σχόλιο αυτό είναι το γεγονός που
αποκαλύπτει η πρόσφατη αυτή φωτογραφία από
τη γνωστή σε όλους μας θέση Κοπανάς. Πριν από
χρόνια με δαπάνες του Συλλόγου μας διαμορφώθηκε ο χώρος και η βρύση. Όχι όμως όπως απαιτούσε η θέση και έτσι το ποτάμι τιμώρησε την επι-

πολαιότητά μας και κυριολεκτικά σκέπασε με
χώμα στο κατέβασμά του μεγάλο μέρος του έργου.
Φέτος είδε και αποείδε, φέρθηκε διαφορετικά. Με
το μπόλικο νερό του, παρέσυρε τα χώματα-προσχώσεις και αποκάλυψε το θαμμένο έργο. Έτσι λοιπόν προκαλούμενοι συζητήσαμε το θέμα στο Δ.Σ.
και αποφασίσαμε να δούμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις έτσι που το θάψιμο να μην επαναληφθεί
αλλά και να αναδείξουμε την θαυμάσια αυτή όσο
και γεμάτη μνήμες τοποθεσία στη βρύση και στη
διαδρομή προς αυτήν.

Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Ζήσαμε στην εξέλιξή του το θέμα της Δ.Ο.Υ. Κύμης που συνεχίζει όπως φαίνεται τη λειτουργία της
αντίθετα με αυτήν άλλων Δ.Ο.Υ. του νομού μας
αλλά και της χώρας. Και η εξέλιξη αυτή ενέχει για
κάποιους τον χαρακτήρα προσωπικής επιτυχίας ή
αποτυχίας και στη συνέχεια διαχωριστικής γραμμής, αντί της ζητούμενης κοινής προσπάθειας εν
όψει των σοβαρότερων και ευρύτερων προβλημάτων των οποίων η προοπτική βαραίνει και
απαιτεί. Αν η οπτική μας φτάνει μέχρι την επομένη ή μεθεπομένη, έχουμε χάσει την ουσία βαδίζοντας σε δρόμους παλιούς και επικίνδυνους. Πονάμε και μεις με την κάθε μορφής αφαίμαξη της περιφέρειας που φοβίζει ιδιαίτερα και την περιοχή
μας. Μια μορφή αφαίμαξης δείχνουν και τα στοιχεία της απογραφής που έγινε το 2011 και που πρόσφατα ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Ο πόνος όμως, όπως λέει και ο στιχουργός,
είναι σοφός, ή μπορεί να γονιμοποιηθεί σε σοφία
συμπληρώνω. Γίνεται όμως απειλή σοβαρή όταν το
νέο λείπει από τον ορίζοντα στην οικονομία, στην
κοινωνία ,στο σκεπτικό και στο συναίσθημά μας.
Η εξέλιξη είναι αναπόφευκτη, όσες αντιρρήσεις και
αν έχουμε πολλοί από εμάς. Οι στοχεύσεις της αλλά
και η κατανομή των ωφελημάτων της είναι μεταξύ των άλλων δυό βασικά στοιχεία που πρέπει να
μας απασχολήσουν πολύ σοβαρότερα. Προς την θετικά σταθερή προοπτική του τόπου και των ανθρώπων του χωρίς πισωγυρίσματα που θέλουν μάλιστα να μας παρουσιάζονται, προσβάλλοντας
την κοινή λογική και αξιοπρέπεια, σαν το αναγκαίο
νέο και η λύση.
Χαλκίδα Γενάρης 2013
Σταμ. Δ. Σπύρου

Και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου ΕΛΛΑΣ
που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

οποία στοχεύουμε. Καταληκτικά πάντως
το σύνολο των στοιχείων προσδοκούμε να
καταγραφεί σε ένα βιβλίο με γραπτό λόγο
και οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό.

Στην προσπάθειά μας αυτή καλούμε ως
συνοδοιπόρους όλους όσους μπορούν και
θέλουν να βοηθήσουν με τον όποιο τρόπο.
Έτσι που κάθε φορά η αναφορά να έχει τη
μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα, εγκυρότητα αλλά και ομορφιά στην παρουσία και
το περιεχόμενο.

Θεωρούμε την προσπάθειά μας αυτή
ουσιαστική, μέσα στον Καταστατικό και
επιθυμητό ρόλο του Συλλόγου μας. Στοχεύει στην επιζητούμενη πάντα συσπείρωση και στην ανθρώπινη επαφή και ζε-

στασιά της, στοιχεία συστατικά για την πιο
αισιόδοξη ματιά που ατομικά και συλλογικά έχουμε ανάγκη.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ

ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥ ΓΙΩΤΗ
Συγχαίρω τον πρόεδρο και τον Σύλλογό μας
που γράφουνε για τους καλούς που ζήσαν στο χωριό μας.

Γιώτη άνθρωπους σαν και σένανε πρέπει να τους θυμούνται
γιατί πολλά αφήσανε, δεν πρέπει να ξεχνιούνται.
Όλοι οι καλοί οι άνθρωποι που άφησαν ιστορία
πρέπει να τους θυμόμαστε γιατί έχουνε αξία.
Αείμνηστε Γιώτη και εγώ θα σε θυμάμαι πάντα
κι αν είχα και τη δύναμη θα σού ‘φτιαχνα ανδριάντα.
Όλα αυτά που μούμαθες είχαν μεγάλη αξία
και με βοηθήσανε πολύ στη σταδιοδρομία.
Το ξέρω πως βοήθησες και άλλα πολλά παιδιά
θα σε θυμάμαι όσο ζω, στο λέω από καρδιάς.
Δεκέμβρης 2012
Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΕΛΙΣ. ΧΡΥΣΑΓΗ (ΓΙΩΤΗ)

Κ

ατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσουμε
για την τιμή που μας κάνετε ως οικογένεια να επιλέξετε να αναφερθείτε στην προσωπικότητα και το έργο του
πατέρα μου. Με τιμά επίσης η πρόταση συνεργασίας με την έγκριτη εφημερίδα «Η
φωνή των Ανδρονιάνων-Δένδρων», η
οποία αποτελεί σύνδεσμο με το χωριό, έχει
πολύ ενδιαφέροντα θέματα γραμμένα με
υπευθυνότητα και αγάπη από άξιους συνεργάτες. Μου είναι λίγο δύσκολο να αναφερθώ στον πατέρα μου, λόγω της συναισθηματικής φόρτισης αλλά θα προσπαθήσω
να απαριθμήσω ορισμένα χαρακτηριστικά τα
οποία μου έχουν αποτυπωθεί έντονα στη
μνήμη. Ως προς τον επαγγελματικό τομέα
μου αφηγήθηκε ο αδερφός μου ο Χρήστος.
Βιογραφία
Ο Παναγιώτης Βελισσαρίου Χρυσάγης (Γιώτης) γεννήθηκε το 1923 και πέθανε το 1994. Ήταν χαμηλών τόνων, σοβαρός, τυπικός, υποδειγματικός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας. Αγαπούσε τη μεγάλη οικογένεια και φρόντιζε να μην της λείπει τίποτα. Είχε πάθος με το διάβασμα και
τη δουλειά του. Οι απόψεις του ήταν πολύ
προχωρημένες για την εποχή του! Ήταν επίσης προοδευτικός και φιλελεύθερος. Δε
χρειαζόταν να κάνει υποδείξεις αφού η συμπεριφορά του αποτελούσε το καλύτερο πρότυπο.
Επαγγελματική ενασχόληση
Όταν ξεκίνησε την εργασία του εργάστηκε με χειροκίνητα και χειροποίητα εργαλεία. Το 1945 ένα πολεμικό γερμανικό αεροπλάνο είχε καταρριφθεί στο βουνό. Τότε
συγκέντρωσε κάποιους φίλους από το χωριό,
το Σόλιγκα, τον Αμπελιώτη και άλλους και
με ζώα κατευθύνθηκαν στο σημείο της πτώσης. Στη συνέχεια απέσπασαν κάποια εξαρτήματα από το αεροπλάνο (τα οποία έκρινε
ο πατέρας μου κατάλληλα), και αφού τα φόρτωσαν, τα μετέφεραν στο χωριό κάτω από
αντίξοες συνθήκες. Με αυτά τα συντρίμμια
ως πρώτη ύλη ενεργοποιώντας τη φαντασία,
τη γνώση, τη δημιουργικότητα, με επιμονή,
υπομονή και προσήλωση στο στόχο, με πρωτόγονα μέσα και χωρίς ηγετικό ρεύμα δημι-

Τ

ούργησε χειροποίητο τόρνο και δράπανο
(Σήμερα βρίσκονται κάπου στο Βίταλο).
Έκοβε ξύλα καρυδιάς από το βουνό, τα
οποία κουβαλούσε μόνος του και τους έδινε
με τα χέρια του πνοή και λειτουργικότητα μετατρέποντάς τα σε κοντάκια. Με αυτά κατασκεύασε χειροποίητα όπλα υψηλής τεχνολογίας ικανά να ανταγωνιστούν ευρωπαϊκά για την εποχή τους. Για το λόγο αυτό
συνέρρεαν στο χωριό άνθρωποι από όλα τα
μέρη της Ελλάδας για να αποκτήσουν ένα
όπλο του Γιώτη. Από το μαγαζί πέρασαν ως
μαθητευόμενοι αρκετοί, όπως ο Νίκος ο μάστορας (από τους Μαλετιάνους), ο θείος μου,
ο Παντελής Σπύρου, ο Γιάννης Σαπουτζής, ο Μανώλης Κοίλιαρης, ο Τριαντάφυλλος Προκοπίου κ.ά. Μερικοί από
αυτούς μετανάστευσαν στη Γερμανία, όπου
χρησιμοποιούσαν γόνιμα τις γνώσεις που
αποκόμισαν από τον πατέρα μου.
Κατασκεύασε γύρω στα 1.400 όπλα,
από τα οποία 30 δίκανα. (ο Καλαμπαλίκης
ο Κώστας έχει ένα καθώς και ο Μπελιάς
Χαράλαμπος). Σήμερα ο μεγαλύτερος γιος,
ο Χρήστος αφού μαθήτευσε κοντά στον πατέρα του συνεχίζει ερασιτεχνικά πλέον την
τέχνη.
Μαρουδιά Παν. Χρυσάγη
Δεκέμβρης 2012

Ο ΓΙΩΤΗΣ Β. ΧΡΥΣΑΓΗΣ

ο εργαστήριο του Παναγιώτη Βελισσαρίου Χρυσάγη (Γιώτη) λειτούργησε από τα μέσα της δεκαετίας
του ’40 στον ίδιο γνωστό χώρο δίπλα στο λιοτρίβι και σπίτι του Χρήστου Βαρλάμου μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του το 1990.
Στο ίδιο κτίριο λειτουργούσε το σιδηρουργείο
του Κώσταρου. Στην αρχή ο Γιώτης ασχολήθηκε με μικροεπισκευές διαφόρων αντικειμένων και μετά την επιστροφή του από
την στράτευση, κατά τη διάρκεια της οποίας το εργαστήρι του το δούλευε ο κατά 10 έτη
νεώτερος Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας),
ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα όπλα, για
να αναδειχτεί σύντομα και για πολλά χρόνια
οπλουργός κυνηγετικών όπλων γνωστός σε
όλη την Εύβοια και σε πολλά άλλα μέρη της
Ελλάδας. Πολύ μελετηρός και σε θέματα τεχνικά, πήρε τα πρώτα ερεθίσματα στον τεχνικό τομέα δουλεύοντας στη Μακεδονία
στα έργα κατασκευής γέφυρας στο Νέστο
ποταμό, κοντά στον εκεί εργοδηγό πατέρα
του συγχωριανού μας Ηρακλή του Φάκα. Το
ξεκίνημά του ως οπλουργού έγινε το 1946 ή
ίσως το 1947 όταν ο μπαρμπα Βαγγέλης Νίτης ο ταχυδρόμος του πήγε ένα κυνηγετικό
όπλο για επισκευή. Ο Γιώτης άρπαξε την ευκαιρία και επισκευάζοντας με τον παραγιό
του Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα) το όπλο
του μπαρμπα Βαγγέλη αντιγράφοντας τα
απαραίτητα και καθυστερώντας όσο απαιτήθηκε την παράδοση του επισκευασμένου

όπλου, κατασκεύασε ένα καινούργιο κυνηγετικό όπλο. Ήταν το πρώτο για να ακολουθήσουν στη συνέχεια πολλά άλλα όλα
αξιόπιστα και δυνατά. Τα βασικά μηχανήματά του τα έφτιαξε μόνος του και είναι αυτά
που τον συντρόφευσαν σε όλη την επαγγελματική του δραστηριοποίηση. Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων του ως τεχνίτη
αλλά και ως ανήσυχου και παραγωγικού μυαλού.
Πληροφορίες αρκετές και φερέγγυες
πήραμε για το Γιώτη κυρίως από μαθητές του
με πιο πλούσιες αυτές του μπαρμπα Γιάννη
Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα). Κοινή η άποψη
για τον Γιώτη σε πολλά βασικά στοιχεία. Ακέραιος χαρακτήρας, βαθύς γνώστης ως επαγγελματίας ήταν τεχνίτης αυτοδίδακτος σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί θυμούνται επίσης τις μεγάλες του δυνατότητες στο αγαπημένο του
τάβλι. Ανήσυχο πνεύμα για τα κοινωνικά ζητήματα διώχθηκε για τις ανησυχίες του αυτές. Σεμνός, τίμιος και δημιουργός με την
άξια γυναίκα του πολυμελούς επιτυχημένης
οικογένειας. Έχει αφήσει μνήμη αγαθή
στους μεταγενέστερους, αλλά και πολλά
στοιχεία ανθρώπου ικανά προς παραδειγματισμό.
Για τη μεταφορά των διηγήσεων
και πληροφοριών
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Γενάρης 2013
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Η μαγεία της γης μας
στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή - Γαία

Η προγραμματισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας επίσκεψη μελών και φίλων του στα μουσεία Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και ΓΑΙΑ στην
Κηφισιά, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 18-11-2012.

Η δίωρη περιήγησή μας στα πλούσια σε
εκθέματα μουσεία, μας έδειξε και μας έδωσε
πολλά και ουσιαστικά και πιστεύουμε όχι φευγαλέα, με το κινούμενο ομοίωμα της γήινης
σφαίρας να αφηγείται μαζί με τα εκθέματα
την ιστορία της και την ιστορία μας.

Συναρπαστικά ταξίδια στους χώρους των
μουσείων με γόνιμα κεντρίσματα στην φαντασία, ιδιαίτερα των μικρών μας επισκεπτών, το πλήθος και η ζωντάνια των οποίων
μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά.
Η κάλυψη από το Σύλλογό μας της δα-

Ο ΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ

Τόση επιμονή και τρυφεράδα, τόσο άδολα και διαχυτικά... Θαρρείς και αναπνέουν θαρραλέα και αισιόδοξα.
Η γεμάτη νουνέχειες ρητορική των «αψύχων». Τι να μπορέσει να καταγράψει η φωτογραφική μηχανή και η κά-

και πιο πειστικά την διαμορφωμένη κατάσταση στα Γεφύρια και το Μύλο τους, εκεί στο γεμάτο εικόνες και καθέκαστα σταυροδρόμι των χωριών μας και των ποταμιών
μας. Είναι βέβαιο πως η επιτόπου επίσκεψή σας έχει να
σας δώσει πολλά περισσότερα. Το έργο των μονοπατιών
συνεχίζεται και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα ολοκληρωθεί. Ήδη τελειώνει όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες και το μονοπάτι από την μικρή γέφυρα προς το
Ρίχτι, πάντως όχι στα χνάρια του παλιού, για όσους το θυμούνται. Το ευχόμαστε, κρατώντας και εκφράζοντας τις

απόψεις μας όπου και όπως και όταν κατά τη συλλογική μας απόφαση απαιτηθεί για το μέχρι τώρα έργο που
το βλέπουμε θετικά, αλλά και για το υπολειπόμενο τμήμα του.
Σχετικά με την πορεία των εργασιών ψάξτε το site μας,
ψάξτε το Blog του φίλου μας και αξιέπαινου Βασίλη Γ.
Τσομάκα (koumiotis.blogspot.com) και οπωσδήποτε με
την πρώτη ευκαιρία επισκεφτείτε το χώρο και βαδίστε
το μονοπάτι προς τα Δένδρα που είναι και το πιο ολοκληρωμένο.
Σταμ. Δ. Σπύρου

μερα; Καλή η προσπάθεια όμως πάντα θα είναι ημιτελής.
Αγαπητοί φίλοι στο site μας www.andronianoi.gr θα βρείτε και σχετικό βίντεο, σύντομο και πρόσφατο (26-122012) με το οποίο θελήσαμε να φέρουμε πιο κοντά σας

Όταν το περίσσο χαλάει το ίσο

Στις δύσκολες και στις
ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις σαν αυτές των τελευταίων 2 χρόνων μας,
χρειάζεται να ενεργούμε
έτσι που να μπορούμε να
συνεχίσουμε. Όχι τυφλά μα
με γνώση, όχι υποτακτικά
μα απαιτητικά, όχι μοιρολατρικά μα προοπτικά, όχι
εγωιστικά και κακομοιρίστικα μα με ευρύτητα και
αλληλεγγύη. Έχοντας το δίκιο με το μέρος μας, η προσπάθεια αυτή θα έχει τελικά την ουσιαστική ηθική
νομιμοποίηση και κάλυψη, απαραίτητα
εφόδια για το επίπονο δρομολόγιο.
Αντισώματα χρειαζόμαστε και ο εαυτός
μας μπορεί να τα δημιουργήσει αν λάβει τη
σχετική εντολή. Τέτοια αντισώματα και τέτοια εντολή, αντιμάχονται σε αποφάσεις
και ενέργειες ή αδράνειες της στιγμής. Ας
σεβαστούμε φίλοι και φίλες τουλάχιστον τα
αυταπόδεικτα στηρίγματά μας.
Τα ξέρουμε ή μπορούμε εύκολα ή όχι,

πάνης μεταφοράς των επισκεπτών και η διανομή στα παιδιά δώρων αγορασμένων από τα
μουσεία, δεν καλύπτει το οφειλόμενο μεγάλο ευχαριστώ προς αυτά αλλά και προς τους
ενήλικες της παρέας μας, συνοδούς των παιδιών ή όχι.

γρήγορα ή όχι να τα εξακριβώσουμε και να
τα αγκαλιάσουμε. Η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο είναι πρόσφατη και
μέσα στο δρόμο μας στο χωριό. Μία από τις
πολλές που υπάρχουν αποτυπωμένες ή
όχι. Δυστυχώς μπορεί και να είναι ανώδυνη
σε σχέση με πολλές άλλες ανάλογες εικόνες των ημερών που διαπιστώνουμε στο
χωριό και την περιοχή του, ως τμήμα του
γενικότερου πλάνου.
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Ο

Ποδηλατικοί αγώνες
στα βουνά της Κύμης

ργανώθηκε στις 3 και 4 Νοέμβρη στα βουνά της Κύμης ο αγώνας DOWNHILL
που αφορούσε την 1η Πανελλήνια κατάβαση από υψόμετρο 600 σχεδόν μέτρων και διαδρομή 1500 μέτρων με πολλές ιδιαιτερότητες και ελκυστικές δυσκολίες για τους συμμετέχοντες. Γύρω
στους 90 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες
αλώνισαν με την ευκαιρία του αγώνα
αυτού τα βουνά μας και έμειναν εντυπωσιασμένοι από τα Κοτύλαια.
«Έδωσαν και πήραν» κατά την ντόπια
έκφρασή μας που βρήκε εφαρμογή
στην κυριολεξία της. Σκοπός των οργανωτών και των αθλητών μεταξύ των
οποίων είναι και νέοι από την περιοχή
μας, είναι να επαναληφθεί ο αγώνας
και του χρόνου και να καθιερωθεί.
Διαβάστε το σχετικό κείμενο οργανωτικού μέλους της προσπάθειας για
να μπείτε όσο μέσα από ένα κείμενο είναι δυνατόν, στο συναρπαστικό κόσμο της ποδηλασίας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.downhill.gr θα βρείτε και άλλα στοιχεία για
τον συγκεκριμένο αγώνα αλλά και για το άθλημα της ποδηλασίας. Στην ίδια διεύθυνση
θα απολαύσετε, εφ’ όσον αντέξετε την ανάσα σας να κόβεται, σχετικό video ολόκληρης
της κατάβασης από κάμερα στο κεφάλι ριψοκίνδυνου αθλητή.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
«Τα μεν άνω μόνον Θεού. Τα δε κάτω και ημών»
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
2.- ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τρεις αιώνες μετά την ίδρυση της Εκκλησίας
οι σχέσεις των χριστιανών με την πολιτική εξουσία άλλαξαν εντελώς. Όχι μόνον έπαυσαν οι
διωγμοί, αλλά ο διορισμός σε κρατικές υπηρεσίες
γίνεται μόνον από χριστιανούς. Αρκεί να είσαι χριστιανός για να καταλάβεις μια οποιαδήποτε αυτοκρατορική διοικητική θέση. Η «πολιτική θεολογία» απομάκρυνε την «πολιτική φιλοσοφία»
του Αριστοτέλη και προσαρμόσθηκε άνετα στις
ανάγκες και τα πολιτικά προβλήματα της νέας
εποχής. Η Ρωμαϊκή περίοδος ξεκινάει από τις αρχές του 4ου αιώνα και λήγει στα μέσα του 15ου
αιώνα και περιλαμβάνει την περίοδο από της συστάσεως του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους με
τον Μ. Κωνσταντίνο και λήγει με τον τελευταίο
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο και
την οριστική κατάκτηση της αυτοκρατορίας από
τους Τούρκους.
Οι Πατέρες της περιόδου αυτής δεν αδιαφόρησαν για την πολιτική ζωή και την πολιτική εξουσία. Η περίοδος αυτή δεν είναι δημοκρατική περίοδος, ώστε ο πολίτης να έχει υπευθυνότητα,
αλλά ήταν μοναρχία, όπου φυσικά ο πολίτης θεωρείται ανεύθυνος. Την περίοδο αυτή αρκετοί
Πατέρες ασχολήθηκαν με το θέμα της πολιτικής
εξουσίας και ανέπτυξαν την «πολιτική θεολογία»:
1.- Καισαρείας Ευσέβιος (+339). Διαμορφώνει τη σκέψη του μέλλοντος στη φιλοσοφία της ιστορίας και στο ρόλο του χριστιανού αυτοκράτορα.
2.- Κορδούης Όσιος (+358). Σχολιάζει την
εκκλησιαστική πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου.
3.- Καισαρείας Βασίλειος (+379). Παρουσιάζει την «πολιτική θεολογία» του και μιλάει
για την πνευματική και ηθική αντίσταση.
4.- Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος
Θεολόγος (+389). Καθοδηγητικός λόγος προς
τους πολιτευόμενους.
5.- Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Χρυσόστομος (+407). Περί κενοδοξίας λόγος.
6.- Πτολεμαΐδος Συνέσιος (+414). Το ειδικό έργο περί Βασιλείας.
7.- Αμίδης Ακάκιος (+450). Αγόρασε
τους αιχμαλώτους των Ρωμαίων και τους ελευθέρωσε.
8.- Ισίδωρος Πηλουσιώτης (+435). Θαυμάσιες επιστολές της πολιτικής του θεολογίας.
9.- Σωκράτης ιστορικός (+540). Εκκλησιαστική Ιστορία με πολιτικά γεγονότα.
10.- Αγαπητός διάκονος (+450). Καθήκοντα του πολιτικού άρχοντα.
11.- Κύρου Θεοδώρητος (+458). Ερμηνεύει τον Παύλο στο περί εξουσίας.
12.- Τάφρων Γρηγέντιος (+500). Νομοθέτησε σαν χριστιανός ηγέτης.
13.- Μάξιμος ομολογητής (+662). Περί
αγαθού βασιλέως.
14.- Ιωάννης Δαμασκηνός (+749). Ασχολείται με τους πολιτικούς άρχοντες και τη σχέση
τους με την Εκκλησία.

15.- Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος
(+893). Συνέγραψε το: «Ποιο είναι το έργο του
άρχοντα» και «Κατάχρηση εξουσίας από τον πολιτικό άρχοντα».
16.- Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαος Α΄
Μυστικός (+925). Ασχολείται με την πολιτική
εξουσία και τον πολιτικό άρχοντα.

17.- Συμεών Νέος Θεολόγος (+1022).
Αναφέρεται στις σχέσεις των πολιτικών αρχόντων.
18.- Κύριλλος Φιλεώτης (+1110). Ασχολείται με τον έλεγχο του πολιτικού άρχοντα.
19.- Νικηφόρος Βλεμμύδης (+1272).
Έγραψε έργα πολιτικής Θεολογίας.
20.- Νικόλαος Καβάσιλας (+1371). Ασχολείται με την οικονομική πολιτική.
Δεν ασχολήθηκαν μόνο μεμονωμένοι Πατέρες με τα θέματα της πολιτικής εξουσίας, αλλά και
Σύνοδοι. Έτσι:
1.- Η Σύνοδος της Καρθαγένης (419)
στον ΠΓ΄ κανόνα της ζητάει από την πολιτική
εξουσία βοήθεια, ώστε η εκκλησιαστική εξουσία
(οι Επίσκοποι) να μπορούν να εμποδίζουν την αδικία που γίνεται από τους πλουσίους προς τους
πτωχούς. Η ίδια Σύνοδος με τον ΡΙΕ΄ κανόνα της
θεσπίζει, ότι μπορεί κληρικός να ζητήσει την επέμβαση του Βασιλέως, ώστε να κριθεί υπόθεσή του
από Επισκόπους.
2.- Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος (451) στον
Ζ΄ Κανόνα της απαγορεύει στους κληρικούς να
γίνονται πολιτικοί άρχοντες.
Είναι γνωστό, ότι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας
λατρευόταν σαν θεός, ταυτόχρονα δε κατείχε τον
τίτλο του Αρχιερέα των ειδώλων, του Μέγιστου
Αρχιερέα (Pontifex Maximus), ειδικά δε ο Μ.
Κωνσταντίνος αυτοανακηρύχθηκε Υπερεπίσκοπος (Episcopus Episcoporum). Οι χριστιανοί
άρχισαν να επηρεάζουν τις αντιλήψεις αυτές και
έτσι μετά από πιέσεις του αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων, ο αυτοκράτορας Γρατιανός αρνήθηκε
τον τίτλο του Αρχιερέα των Ειδώλων (380).
Την περίοδο 4ου-6ου αιώνα έχουμε πατερικές και άλλες καταγραφές για τη «θεόθεν» βασιλεία. Έτσι καταγράφονται οι εξής αναφορές.
Κορδούης Όσιος προς Μ. Κων/ντίνο: «Ο
Θεός σου έδωσε τη βασιλεία».

Καισαρείας Ευσέβιος: «Ο αυτοκράτορας
θα δυναμώσει τη μοναρχική του δύναμη, αν μιμηθεί το Θεό, αυτό όμως κατορθώνεται προσέχοντας το Θεό για πρότυπο διακυβερνήσεως
των επιγείων» και «μάλλον δι’ ευχής αιτείσθαι τω
επισκόπω καν εν τω παρόντι, καν εν τω μέλλοντι, της του Θεού δουλείας αξίω αυτώ φανήναι».
Κων/πόλεως Γρηγόριος Θεολόγος: Ο
αυτοκράτορας «εικών ει του Θεού», «Χριστώ συνάρχεις, Χριστώ συνδιοικείς» και «αρχής ίδιον το
ελεείν….. μίμησε τον Δεσπότην».
Ισίδωρος Πηλουσιώτης: «Ο βασιλιάς,
που εφαρμόζει τους νόμους, είναι ο έμψυχος νόμος».
Ιουστινιανός αυτοκράτορας: «Με τη θέληση του Θεού κυβερνάμε μια αυτοκρατορία, που
μας την έχει προσφέρει η θεία Μεγαλοσύνη και
μόνον ο Θεός και ο αυτοκράτορας, που ακολουθεί το Θεό, μπορούν να κυβερνήσουν με δικαιοσύνη».
Μάξιμος Ομολογητής: «Ο άρχοντας που
είναι η βάση της πολιτικής εργασίας εκφράζει πιο
πιστά τη θεία θέληση και δίκαια έτυχε να κυβερνά
τους ανθρώπους. Παρουσιάστηκε στ’ αλήθεια στη
γη σαν δεύτερος θεός».
Λέων Ίσαυρος αυτοκράτορας: «Βασιλεύς
και ιερεύς ειμί και ο Θεός το κράτος της βασιλείας
εγχειρήσας ημίν ως ηυδόκησε…..».
Έτσι ο αυτοκράτορας είναι τοποτηρητής του
Θεού στη γη, διορισμένος από τον Χριστό και ο
Θεός του δίνει το γόητρο και τον έλεγχο του κράτους. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται και στα νομίσματα, όπου ο αυτοκράτορας στεφανώνεται
από τον Χριστό ή την Παναγία και κρατάει τη
σφαίρα με το σταυρό, σημάδι της οικουμενικότητας και σταυρόσχημο σκήπτρο, σύμβολο της
ρωμαϊκής και χριστιανικής εξουσίας στον κόσμο.
Τίποτε άλλο δεν μπορούσε να δείξει καλύτερα και
με πιο εντυπωσιακό τρόπο στους λαούς και τα
έθνη τις ιδεολογικές αρχές που εμψύχωναν το Ρωμαϊκό κράτος. Η εξουσία δεν ήτανε οπωσδήποτε κληρονομική. Τις περισσότερες φορές ένας
απλός πολίτης ή στρατιώτης με τις προσωπικές
του ικανότητες γινόταν αυτοκράτορας. Έτσι, ο
άρχοντας στέκεται τουλάχιστον με την ανοχή του
λαού, διότι η κυριαρχία ανήκε στο λαό και ο λαός
είχε εκχωρήσει την εξουσία στον αυτοκράτορα.
Η αντίληψη αυτή είναι παράλληλη με τη θεοκρατία και είναι υπόλειμμα της αντίληψης της ελληνοχριστιανικής σκέψης. Ο Χρυσόστομος το θεμελιώνει χαρακτηριστικά. Ο Θεός λέει «τους
άρχοντας μετά των αρχομένων έστησε….. Όπου
γαρ η της (χριστιανικής) πίστεως ευγένεια….. ουδείς πολίτης, αλλ’ εις μιαν άπαντες αξιώματος
αναβαίνουσιν υπεροχήν», βασιζόμενος στα λόγια
του Κυρίου. «Ο υψών εαυτόν…..». Την μη κληρονομική βασιλεία υποστηρίζει και ο Μ. Βασίλειος, θεωρώντας ότι τα παιδιά του βασιλιά είναι
απαίδευτα, έχουν μάθει στην κολακεία και την καλοπέραση και από την άλλη είναι παράλογη η
εκλογή με κλήρο ή από το Δήμο και επιμένει στην
αξιοκρατία. Το ίδιο και ο Ισίδωρος Πηλουσιώτης

δεν δέχεται το βασιλόπουλο, αλλά «τον βασιλικήν έχουσα ψυχήν».
Όσον αφορά την αξιοσύνη ή μη των αρχόντων (εκκλησιαστικών ή πολιτικών) θαυμάσια το
προσδιορίζει ο άγιος Αναστάσιος Σιναΐτης. «Οι
άξιοι άρχοντες προωθούνται στις πόλεις που
τους αξίζουν, ενώ οι ανάξιοι, με παραχώρηση ή
επιθυμία Θεού, προχειρίζονται στους ανάξιους πολίτες. Γι’ αυτό, αν δεις κάποιον ανάξιο και πονηρό
άρχοντα ή επίσκοπο, μην απορήσεις και μη συκοφαντείς το Θεό, αλλά μάλλον μάθε και πίστευε,
ότι παραδοθήκαμε σε τέτοιους τυράννους, που και
η κακία τους ακόμη δεν είναι ανάλογη με το κακό
που μας αξίζει». Ώστε ο Θεός προωθεί άρχοντες
(εκκλησιαστικούς ή πολιτικούς), ανάλογα με την
ποιότητα των πολιτών. Στους καλούς πολίτες προωθεί καλούς άρχοντες και στους κακούς παραχωρεί (ανέχεται) κακούς άρχοντες.
Όσον αφορά τους εκκλησιαστικούς άρχοντες,
ο Χρυσόστομος κάνει σαφή διάκριση μεταξύ
της διδασκαλίας του άρχοντα αυτού και της
ζωής του και εξηγεί, ότι το «μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε», ισχύει για τον τρόπο της ζωής και «ου περί
πίστεως». Όπως επίσης τονίζει την ανάγκη,
όπως ο κάθε κοσμικός άρχοντας, στο να μπορεί
να κυβερνήσει πρώτα τον εαυτό του και μετά τους
άλλους και τούτο ισχύει και για τους εκκλησιαστικούς άρχοντες: «Ούτε εκείνος που ασκεί την
πολιτική εξουσία, ούτε εκείνος που ασκεί την
πνευματική, θα μπορέσουν να τις διαχειριστούν
δίκαια, αν προηγουμένως δεν κυβερνήσουν τον
εαυτό τους όπως πρέπει»(Β΄ προς Κορινθίους,
ομιλ. ΙΕ΄, ΕΠΕ 19, 418-420).
Βέβαια καταλήξαμε, η πολιτική του αυτοκράτορα και οι ιδιοτροπίες του να διαμορφώνουν
τη μοίρα των εκατομμυρίων υπηκόων του και βλέπουμε πόσο είναι εύκολη η υπερβολή και η κατάχρηση της εξουσίας, όσο η φύση του ανθρώπου
θα είναι η ίδια και απαράλλακτη. Χαρακτηριστική
κατάχρηση εξουσίας, η αυτοκράτειρα Ευδοξία, η
οποία κατάσχεσε παράνομα το κτήμα της χήρας
και ο αυστηρός έλεγχος από τον Χρυσόστομο.
Επίσης, ο Μεδιολάνων Αμβρόσιος δημόσια έλεγξε τον πανίσχυρο αυτοκράτορα Μ. Θεοδόσιο για
τις πολιτικές του πράξεις και του απαγόρευσε τη
θεία κοινωνία, μέχρις ότου αυτός δημόσια εξεδήλωσε τη μετάνοιά του.
Η αντίθεση ορισμένων Πατέρων στην εξουσία είναι χαρακτηριστική. Ο Μ. Αθανάσιος αντιτάχθηκε στις αιρετικές αποκλείσεις του Μ.
Κωνσταντίνου και του διαδόχου του Κώνσταντα,
ο Μ. Βασίλειος αντιτάχθηκε στον Ουάλλη, ο
Ιωάννης Χρυσόστομος στον Θεοδόσιο Β’, ο Μάξιμος Ομολογητής στις αιρετικές θέσεις των αυτοκρατόρων Ηράκλειου και Κώνσταντα. Ο Πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός λέγει: «Στις σιχαμερές διαταγές του βασιλιά δεν θα υπακούσει ο
χριστιανός».

Στις στοές των λιγνιτωρυχείων Ανδρονιάνων

Το λεκανοπέδιο πριν από την Κύμη το περιβάλλουν τα Κοτύλαια όρη δυτικά, βόρεια το όρος Περιστέρι, τα βουνά της Κύμης ανατολικά και νότια τα βουνά του Κουρουνίου και του Οξυλίθου.
Απλώνεται με κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ και είναι κατάφυτο από απέραντους ελαιώνες και πριν από χρόνια ήταν και με
ατέλειωτους αμπελώνες.
Τα νερά καθώς κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά, πέφτουν στο
μεγάλο αγωγό, το Μεγάλο ρέμα και στο άλλο το Μαλετιάνικο, που
συναντώνται περίπου στο μέσον του λεκανοπεδίου. Γίνονται τώρα
ένα ποτάμι που έχει την ίδια κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ. Μόνο
μετά την γέφυρα της Σκοτεινής προς το χωριό Μεντούλι, που εδώ
το ονομάζουν Μέλα ποταμό, στρέφεται προς τα ανατολικά και
έχει διέξοδο, εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος, στο χωριό Πλατάνα.
Από το μέσον και πάνω, βόρεια, ανατολικά και δυτικά το λεκανοπέδιο έχει λιγνιτοφόρα στρώματα στο υπέδαφός του. Κατά καιρούς μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, εταιρείες διάφορες εκμεταλλεύτηκαν τον λιγνίτη.
Προς το ανατολικό μέρος του χωριού Πύργος χαμηλά στη ρεματιά η εταιρία “ΕΤΖΙ” άνοιξε στοά και εκμεταλλεύτηκε για εκατό περίπου χρόνια τον λιγνίτη. Επίσης πιο βόρεια στο χωριό Μαλετιάνοι η ίδια εταιρεία άνοιξε στοά “φυρρέ” για την εκμετάλλευσή
του. Η μεταφορά του λιγνίτη από τη στοά στους Μαλετιάνους έως
την περιοχή του “ΕΤΖΙ” γινόταν με εναέριο μεταφορέα, με κουβάδες που ήταν κρεμαστοί, γατζωμένοι σε κυλιόμενο συρματόσχοινο πάνω σε υψηλούς σιδερένιους πύργους και από εκεί έως
το λιμάνι της Κύμης σε βαγόνια με ειδικό τρενάκι.
Χιλιάδες άνδρες ντόπιοι στην εξόρυξή του και γυναίκες στη
διαλογή του λιγνίτη εργάζοντο στην εταιρεία και πολλοί ξένοι
έφθασαν εδώ να εργασθούν από πολλά μέρη της Ελλάδος, στην
αναπτυσσόμενη περιοχή και σε διάφορες εργασίες, οικοδομικές,
πέραν της εξόρυξης, διαλογής και μεταφοράς του λιγνίτη.
Προς το ΒΔ μέρος του λεκανοπεδίου και κατά μήκος της δεξιάς όχθης του Μεγάλου ρέματος που είναι και απόκρημνη, η εταιρεία “Βογιατζή” την δεκαετία 1910-20 άνοιξε στοές για να εκμεταλλευτεί τον λιγνίτη που υπάρχει στα έγκατά του κάτω από
την περιοχή των χωριών Ανδρονιάνοι, Καρασαλιάνοι και πολύ βορειότερα. Όλες οι στοές από το Νο 1 έως το Νο 12 είναι κατασκευασμένες στη δεξιά του όχθη και αριθμημένες από τις πηγές
του Μεγάλου ρέματος προς το Κατάντι. Κατευθύνονται από ανατολικά προς δυτικά με ελαφρά απόκλιση προς τα βόρεια ή νότια
αναλόγως της κλίσεως και κατευθύνσεως των γεωλογικών στρωμάτων του υπεδάφους, για να εκμεταλλεύονται τον λιγνίτη ευκολότερα.
Διακόσια περίπου μέτρα πριν από την συμβολή του Μεγάλου
ρέματος με το άλλο ποτάμι το Μαλετιάνικο έχουν ανοίξει τη στοά
Νο 11. Είναι εσκαμμένη σε απόκρημνη όχθη μέσα σε πετρώμα-

τα αργιλλώδη αλλά στερεά και παραμένει ανοιχτή. ΄Εως και σήμερα διασώζεται. Οι διαστάσεις της θα είναι 2,50 μέτρα πλάτος
και ύψος περίπου 3,00 μέτρα. Κατευθύνεται ίσια κάτω από το χωριό Ανδρονιάνοι. Φαίνεται όμως πως οι τότε κάτοικοι του χωριού διαμαρτυρήθηκαν, πως αν εξόρυσσαν τα στρώματα του λιγνίτη
κάτω από το χωριό, ίσως πάθαινε κάποια καθίζηση το έδαφος και
θα ήταν καταστροφή για το χωριό. Γι’ αυτό όταν πήγα να εργασθώ (σχεδόν παιδί ακόμα) τότε στην κατοχή το 1943, είχαν κλείσει με τοίχο τη στοά 60-70 μέτρα πιο μέσα από το στόμιό της.
Λίγα μέτρα πριν τον τοίχο αυτό, άνοιξαν μια άλλη στοά προς
τα αριστερά. Ήταν στενή πλάτους περίπου 1,30 μ. και 1,60 μ.
ύψους, ίσα ίσα που χώραγε να περάσει το βαγόνι και ο εργαζόμενος σκυφτός. Τις διαστάσεις τις καθόριζαν οι ξύλινες κάσες που
στήριζαν την οροφή και τα πλαϊνά της, να προστατεύουν τους εργαζόμενους από τα αργιλώδη πετρώματα που εδώ ήταν σαθρά.
Η καμπύλη γραμμή της εστρέφετο προς τα δεξιά και είχε το σχήμα ως αν το αριστερό χέρι του γράμματος Ψ κεφαλαίου και τερμάτιζε 40-50 μέτρα περίπου πιο μέσα. Στο τέρμα της είχαν κατασκευάσει χώρο ως αν μικρό αλώνι. Από το σημείο αυτό κατέβαινε αριστερά στοά, με μεγάλη κλίση 50% περίπου (φυρρές) για
να συναντήσει χαμηλά τα λιθανθρακοφόρα στρώματα. Μετά την
εξόρυξη του λιγνίτη, τον μετέφεραν με μικρό βαγόνι (σέσουλα)
που εκινείτο πάνω σε σιδερένιες ράγες εδώ στο χώρο που αναφέρω (σαν μικρό αλώνι), το φόρτωναν με φτυάρι σε μεγαλύτερο βαγόνι και τον μετέφεραν έξω της στοάς στη διαλογή.
Από τον χώρο αυτόν ξεκινούσαν οι εργαζόμενοι να πάνε ο καθένας στην ειδική εργασία του. Οι ξυλοδέτες (μποσκαδόροι), οι
μιναδόροι, οι εξορύχτες, οι εργάτες που φόρτωναν και μετέφεραν το κάρβουνο με βαγόνι έξω στη διαλογή. Αλλά και λίγο πριν
τελειώσει η οκτάωρος εργασία τους, όταν τέλειωνε η βάρδια, εδώ
γινόταν η συνάντηση, το προσκλητήριο. ΄Εως όταν έρθει η ώρα
της αναχώρησης, συζητούσαν διάφορα θέματα της εργασίας των
ο καθένας, αλλά κυρίως το οικονομικό.
Ήταν τότε η κατοχή, τα χρόνια δύσκολα. Το χρήμα έχανε την
αξία του από την μια ημέρα στην άλλη. Αλεύρι για ψωμί δεν υπήρχε. Στην περιφέρεια μας είχαμε ελαιόλαδο ευτυχώς. Όλες οι οικογένειες ήταν αυτάρκεις από λάδι. Τα χωράφια μας όμως δεν
απέδιδαν σιτηρά. Οι κάτοικοι εστρέφοντο προς τα χωριά πιο κάτω
από το Αυλωνάρι που είχαν εκτάσεις μεγάλες, κάμπους και παρήγαν σιτάρι. Η αγορά του σίτου δεν γινόταν με χρήματα, αλλά
η συναλλαγή εγένετο είτε με εργασία (φθηνό μεροκάματο) είτε
είδος με είδος. Οι νοικοκυρές των χωριών μας από ανάγκη αντάλλασσαν τα χαλκώματα της προίκας των (ταψιά, τεντζερέδες,
καζάνια) με λίγες οκάδες σιτάρι ή φασόλια ή φάβα.
Μεταξύ των εργαζομένων στη στοά Νο 11 ήταν και ο Ανδρέας Νικολιάς. Νομίζω πως ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία μεταξύ
των εργαζομένων. Είχα ακούσει πως ο μπάρμπα Ανδρέας (έτσι

Γρηγόριος Θεολόγος

Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

αναφερόμαστε τότε σαν παιδιά για τους μεγαλύτερούς μας) ήταν
αρχιεπιστάτης σε κάποια εταιρεία προς το Δομοκό. Αρρώστησε η σύζυγός του βαριά και έφυγε εσπευσμένως και ήρθε στο χωριό στην άρρωστη γυναίκα του. Η σύζυγός του πέθανε τελικά.
Όταν επέστρεψε στην εργασία του, στην εταιρεία δεν τον δέχθηκαν ως επιστάτη, αλλά τον προσέλαβαν ως απλούν εργάτη επειδή έφυγε άρον άρον από την εργασία του, για τιμωρία; Δεν ξέρω!
Τώρα εργαζόταν εδώ ως επικεφαλής εργαζομένων. Ήταν έξυπνος άνθρωπος που ξεχώριζε. Μια μέρα στη συζήτηση επάνω στο
οικονομικό θέμα, για να τονίσει αλλά και να εκφράσει με απλά
λόγια, όμως με πόση σοφία, τον νόμο προσφοράς και ζήτησης,
στην περίπτωση που οι νοικοκυρές από ανάγκη έδιναν για λίγο
σιτάρι τα χαλκώματα από την προίκα τους, είπε απευθυνόμενος
προς τον πατέρα μου: «Μάστρο Σταμάτη, αλίμονο στο είδος που
πάει να βρεί τον μπαρά και αλίμονο στον μπαρά που πάει να βρεί
το είδος». Μερικά λόγια μας μένουν αξέχαστα. Τότε ομιλούσαν
όλοι με βαριά Κουμιώτικη προφορά.
Μια μέρα μέρος του χώρου αυτού και η στοά λίγα μέτρα προ
αυτού κατολίσθησαν. Η στοά έκλεισε τελείως από τα σαθρά πετρώματα καθώς και ένα μέρος του χώρου αυτού και μας έκλεισαν μέσα στη στοά και δεν ήταν δυνατόν να βγούμε έξω. Μια μικρή στοά που την είχαν ανοίξει για εξαερισμό μάλλον, επικοινωνούσε με την πολύ πιο κάτω στοά Νο 12 πολύ μακριά απ’ την
στοά Νο 11. Μέσα από αυτήν την στενή στοά, πέρασαν δύο εργαζόμενοι, ο Μήτρος ήταν ο ένας, δεν ενθυμούμαι τον δεύτερο
και ειδοποίησαν τα γραφεία της εταιρείας και τον επιστάτη, ότι
έγινε κατολίσθηση στο μέρος εκείνο της στοάς Νο 11 και να βοηθήσουν απ έξω, να βάλουν δύναμη να πάρουν τα χώματα, να ανοίξει η στοά να μας ελευθερώσουν.
Ήρθαν όντως από το έξω μέρος φόρτωναν τα μπάζα σε βαγόνι και σιγά σιγά άνοιξαν την στοά. Όταν κάποια στιγμή τη μισάνοιξαν, με έστειλαν να βοηθήσω, να φορτώσω με το φτυάρι το
βαγόνι με μπάζα. Οι ξύλινες κάσες που στήριζαν τα πλαϊνά τοιχώματα και την οροφή της στοάς, πήγαιναν πότε δεξιά πότε προς
τα αριστερά από τα φορτία των χωμάτων. Αισθανόμουν φόβο, τρόμο μη με καταπλακώσουν. Οι ράγες που επάνω τους εσύρετο το
βαγόνι ήταν σκεπασμένες με χώματα και εγώ παιδί ακόμα με πολύ
προσπάθεια θα μπορούσα να σπρώξω το βαγόνι προς τα έξω, αν
ήταν ανάγκη να γλιτώσω.
Τελικά ως το απόγευμα (ήμουν σε πρωινή βάρδια) απεμακρύνθησαν τα χώματα και κατορθώσαμε να βγούμε έξω σώοι. Οι
επόμενες βάρδιες επισκεύασαν ή τοποθέτησαν καινούργιες κάσες και στερέωσαν τα πλαϊνά, έφραξαν και στερέωσαν την οροφή της στοάς να έχουν σιγουριά για τις περαιτέρω εργασίες.
Γεώργιος Σ. Σπύρου
Χαλκίδα Μάιος 2012
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ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Δ

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου

εν ξεχνιούνται οι παλιές παιδικές
αναμνήσεις όσα χρόνια κι αν περάσουν. Για να καταλάβει κάποιος την
ομορφιά της τότε - έστω και φτωχής - ζωής
μας πρέπει να τη ζήσει.
Τα νυχτέρια τότε ήταν οι κοινωνικές
σχέσεις των ανθρώπων και κυρίως των γυναικών. Με την πάροδο των ετών όλα έχουν
αλλάξει και οι κοινωνικές σχέσεις είναι σήμερα περισσότερο τυπικές.
Τα Μ.Μ.Ε. και οι τηλεοράσεις έκλεισαν
τον κάθε άνθρωπο σπίτι του. Τον απομόνωσαν. Είπα προηγουμένως για τις γυναίκες
κυρίως, γιατί για τους άνδρες είναι και τώρα
τα παραδοσιακά καφενεία, το τραπεζάκι με
τα χαρτιά, τον καφέ, το κρασάκι.
Οι γυναίκες ήταν τότε μέσα σ’ όλες τις
δουλειές, στο σπίτι, στα παιδιά και έξω στα
χωράφια και αμπέλια.
Η διέξοδός τους ήταν καμιά γιορτή, κάποιος γάμος, πανηγύρι και τα νυχτέρια τις
φεγγαρόλουστες βραδιές της άνοιξης και του
καλοκαιριού στις γειτονιές.
Κάθε γειτονιά είχε το δικό της μέρος για
το νυχτέρι.
Στη δική μας γειτονιά ήταν τα πεζούλια
του Μανωλάκη για τις πιο μεγάλες σε ηλικία
και το παλιοπήγαδο προς τα αλώνια για τις
κοπέλες.
Κάποιο βράδυ η Μαρία της Αντώναινας
πήρε τα πραγματάκια της μέσα σ’ ένα μικρό
Κακολυριάνικο κοφινάκι με πράσινα ξόμπλια
να πάει στο νυχτέρι.
Είχαν κανονίσει να κάνουν νυχτέρι όλες
οι φιλενάδες. Να πουν ιστορίες να γελάσουν
και να συζητήσουν που θα πάνε την άλλη
μέρα για δουλειά. Ανάλογα με την εποχή. Για
βοτάνισμα, θέρισμα, τρύγο. Πολλές πήγαιναν και ντισικάρικα. Δηλαδή μαζί πότε στης
μιας, πότε στης άλλης τη δουλειά.
― Φεύγω μάνα, είπε η Μαρία.
― Να πας κορίτσι μου. Εγώ θα μείνω να
στρώσω του πατέρα σου να κοιμηθεί γιατί είναι κουρασμένος. Θα ρίξου λίγο βίκο και
σανό στα ζωντανά. Θα βάλου τα ρεβίθια στο
νερό να τα βράσου αύριο και πιο αργά θάρθου να σε πάρου να γυρίσουμε μαζί. Εσύ πηγαίνοντας πέρασε ’πό τη θεία σου τη Ρηνιώ
και πες της ότι μεθαύριο θα χρειαστούμε το
καζάνι να βάλουμε μπουγάδα.
― Καλά μάνα θα περάσου.
Πέρασε έδωσε την παραγγελιά, πήρε και
τη φίλη της τη Λούλα και έφυγαν.
― Άντε αργήσατε είπαν όλα τα κορίτσια
που κάθονταν στη σειρά.
Χάσατε τις όμορφες ιστορίες που μας
είπε η θεία Λένη για τον πόλεμο.
Μας τις είπε τόσο όμορφα σαν να τις ζούσε.
― Αμ δεν της έζησα η καψερή. Άφησε την
κόρη της με την παρέα των κοριτσιών και
έφυγε.
Το φεγγάρι είχε ανέβει ψηλά. Η κοριτσοπαρέα άρχισε τα δικά της με συζήτηση,
γέλια και πειράγματα.
Εκείνη την ώρα πέρασε ο Γιαννάκης με
το άλογο. Καλησπέρισε τη συντροφιά.
― Καλησπέρα ξάδερφε, είπε η Νίνα.
Για που το έβαλες;
― Πάω στο μύλο του Σαντά. Έχω πάει το
στάρι και μας υποσχέθηκε ότι θα το αλέσει
με την πρώτη στέρνα. Τώρα το νερό είναι λιγοστό. Θα αργήσει να ξαναγεμίσει. Η μάνα
μου αύριο πρωί πρέπει να ζυμώσει γιατί
έχουμε εργάτες.
― Στο καλό Γιαννάκη, είπαν όλες μαζί.
― Είδες μαρή, είδες πως κοίταζε η Λένη
το Γιαννάκη;
― Εσένα τι σε κόφτει; Της είπαν οι άλλες. Φοβάσαι μήπως καμιά σου πάρει το δικό
σου;
Η συζήτηση βρήκε ενδιαφέρον θέμα και
συνεχίστηκε γύρω απ’ αυτά, μέχρι αργά

έως ότου τέλειωσε το νυχτέρι. Κάποιο άλλο
βράδυ οι μεγαλύτερες είχαν νυχτέρι στου
Μανωλάκη τις πεζούλες. Εκεί υπήρχε συζήτηση και δουλειά. Έγνεθαν με τη ρόκα,
έπλεκαν, κένταγαν γιατί έπρεπε να τελειώσουν τα προικιά των κοριτσιών. Παράλληλα συζητούσαν, έλεγαν τα νέα τους.
Ήταν ένας τρόπος ξεκούρασης, επικοινωνίας, σύσφιξης σχέσεων. Πείραζαν η μια
την άλλη, έλεγαν και τα κουτσομπολιά. Κι
αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Και τα γέλια ανάλογα πήγαιναν και έρχονταν.
Και το παιδομάνι όσο ήταν ελεύθερο και
επιτρεπόταν να είναι ξυπνό, χάλαγε τον κόσμο από φωνές και παιχνίδια.
Τα νυχτέρια συνεχίζονταν και τις χειμωνιάτικες βραδιές στα σπίτια, όχι έξω.
Μαζεύονταν πότε στο ένα σπίτι, πότε στο
άλλο, γειτόνισσες, συγγενείς και φίλες. Κρεμούσαν γύρω-γύρω στο δωμάτιο λιχνάρια,
λάμπες για να βλέπουν να κάνουν δουλειά κι
αν υπήρχε και κανένα λουξ τότε όλα ήταν μια
χαρά.
Η οικοδέσποινα δε δούλευε. Περιποιόταν
τους καλεσμένους. Πρόσφερε σουτζούκια,
χαϊμαλιά, κυδώνια. Πολλές φορές έφτιαχναν
τηγανίτες ή λουκουμάδες. Φουσκάκια έλεγαν
τότε τους λουκουμάδες.
Ο νοικοκύρης φρόντιζε τη σόμπα να μη
σβήσει και όταν έφευγε καμιά που ήταν μόνη
της, τη συνόδευε στο σπίτι της κρατώντας
φαναράκι.
Εκεί στα νυχτέρια έλεγαν ιστορίες, παραμύθια, αινίγματα αυτοσχέδια γεγονότα για
ξωτικά, για στοιχειά τόσο ωραία πλασαρισμένα που φαίνονταν αληθινά. Ακόμα αλληλοπειράζονταν.
― Μάθατε τι είπε ο Γιάννης του Κωσταντή. Από τον κήπο του έκοψε μια κολοκύθα 45 οκάδες.
― Το άκουσα κι εγώ είπε ο Μήτσος.
Πήγα χθες στο σιδεράδικο του Μπογιατζή
και έφτιαχναν ένα καζάνι πελώριο, σαν πυθάρι.
― Σώπα καημένε είπε ο Σπύρος. Τι να το
κάνουν τόσο μεγάλο;
― Μα που θα βράσουν την κολοκύθα του
Γιάννη;
Όλοι έσκασαν στα γέλια.
― Εσύ Σευγή μου πως τα πέρασες στην
Αθήνα;
― Πολύ καλά. Ξεκουράστηκα. Ο γιος μου
δε με άφησε ούτε μια μέρα να μαγειρέψου.
Όλο στο σανατόριο τρώγαμε (εστιατόριο).
Άλλα γέλια και χάχανα.
Πόσα να πει κανείς; Τι να πρωτοθυμηθεί;
Λέγονταν τόσα πολλά. Πότε; Τότε που αφήναμε τα κλειδιά στην πόρτα ή κάτω από το
χαλάκι. Τότε που νοιαζόταν ο ένας για τον
άλλον.
Θα σας παραθέσω δυό στροφές από ένα
μεγάλο ποίημα του Αθάνα που έχει σχέση μ’
αυτά.

Οι χωριανοί

Όλοι μας γνωριζόμαστε από ανήλικα παιδιά
με το μικρό του όνομα ο ένας τον άλλον κράζει.
Στα μυστικά μας δεν μπορεί
να βάλουμε κλειδιά.
Ξέρει ο ένας τ’ αλλουνού
τα μάτια να διαβάζει.
Σαν όπως τα τρεχούμενα
μοιράζουμε νερά
και τα σπαρτά ποτίζουμε
καθείς με την αράδα,
έτσι τις μοιραζόμαστε
και λύπες και χαρές
για βρέχει σ’ όλο το χωριό,
για σ’ όλο έχει λιακάδα.
Και συνεχίζεται.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Το μικρό όνομα της γυναίκας του Κωτσανούλα 2. Παρατσούκλι του Γιώργου Ν.
Γεωργούση 3. Επίθετο οικογενειών από τα
Δένδρα 4. Παρατσούκλι του Βασίλη Παντελή. 5. Παρατσούκλι της μητέρας του Κωστή Θ. Παπανικολάου 6. Παρατσούκλι του
Νίκου Χρυσάγη. 7. Μικρό όνομα μιάς κόρης
του Χρήστου Βαρλάμου (Καλυβίτη) 8. Το
επίθετο της Κυρήκενας από τον άντρα της.
9. Παρατσούκλι του Γιώργη του Κλεάνθη
(αιτ.) 10. Αποκαλούν έτσι τον Κωστέλο 11.
Επίθετο οικογενειών στους Λουκανιάνους
12. Παρατσούκλι του Νίκου Παντελή 13.
Συγκινεί με τα κείμενά της στην εφημερίδα
μας (μικρό όνομα) 14. Η γυναίκα του Γιώρ-

γη Κολαρά 15. Αδελφός της Κουντούρενας
16. Μικρό γυναικείο όνομα που το συναντάς
σε κάθε ίσως οικογένεια και στο χωριό μας
17. Είχε το σπίτι του Συρινάκη 18. Το μικρό
όνομα κόρης του Γ. Μπομπού. 19. Παρατσούκλι του Γιώργη Ε. Γεωργούση 20. Παλαιό το καφενείο του στο χωριό δεν λειτουργεί πλέον 21. Ο Θανάσης Μπομπός
διαφορετικά 22. Παρατσούκλι του Βασίλη
Μπελιά 23. Το επίθετο προηγούμενου προέδρου του Συλλόγου μας. 24. Το μικρό όνομα σιδηρουργού από τα Δένδρα 25. Ο πατέρας του Θεοδ. Δήμου (παρατσούκλι) 26.
Δεν μας λείπει στο χωριό και το προστατεύουμε.
Γιώργος Θεοδ. Δήμος

ΣΤΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ

Ταξιδεύοντας προς την περιοχή της Κύμης και των χωριών της που πάντα παραμένουν ελκυστικά, λησμονείστε για πόσο χρονικό διάστημα δεν το γνωρίζουμε, την διέλευσή σας από τον παραλιακό δρόμο Στόμιο – Πλατάνα. Τις τελευταίες αυτές μέρες ξεκίνησαν επιτέλους, τα έργα επισκευής του δρόμου αυτού, που ελπίζουμε πως θα λύσουν
οριστικά τα γνωστά προβλήματα και θα εξαλείψουν τους κινδύνους που τα συνοδεύουν.
Η κυκλοφορία δεν είναι εφικτή και έτσι θα χρειαστεί χωρίς βέβαια να ακυρώσετε
το ταξίδι σας, να αλλάξετε το δρομολόγιό σας μετά το Αυλωνάρι με κατεύθυνση την περιοχή της Κύμης έχοντας στη διάθεσή σας πάνω από 4 σχετικές επιλογές, ενδιαφέρουσες όλες.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
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ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

τον καθημερινό λόγο ακόμη και σήμερα, παρά τις όποιες επιρροές που έχει δεχθεί η γλώσσα μας, χρησιμοποιούμε αυτούσιες εκφράσεις προερχόμενες από την αρχαία
ελληνική. Αυτές αποτελούν και την απόδειξη ότι η γλώσσα είναι το μοναδικό πολιτισμικό κληροδότημα, το οποίο παραμένει
ανεπηρέαστο από το χρόνο.
Είναι λοιπόν χρήσιμο να θυμηθούμε από πού προέρχονται
και από ποιους ελέχθησαν για πρώτη φορά.
-Αιδώς Αργείοι: το λέμε όταν θέλουμε να καταδείξουμε αισθήματα ντροπής αναφερόμενοι σε κάποιον άλλον. Ειπώθηκε
από το Στέντορα (σε έντονο ύφος) προς τους Αργείους κατά τη
διάρκεια του Τρωϊκού πολέμου, με σκοπό να τους ανυψώσει το
ηθικό όταν ο Αχιλλέας αποχώρησε από τη μάχη.
-Αντίπαλον δέος: το λέμε όταν αναφερόμαστε σε ισχυρό
αντίπαλο. (Θουκυδίδης – Γ11).
-Από μηχανής θεός: μη αναμενόμενη βοήθεια, λύση, συνδρομή σε κάποιο πρόβλημα ή δύσκολη κατάσταση. Προέρχεται από θεατρικό τέχνασμα στην αρχαία Ελλάδα που χρησιμοποιούσαν οι τραγικοί ποιητές όταν ήθελαν να δώσουν διέξοδο
στην πλοκή του έργου και εμφάνιζαν ένα θεό σε εναέρια κατασκευή (γερανός).
-Αρχή άνδρα δείκνυσι: όταν οι πράξεις, τα έργα χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο στον οποίο αναφερόμαστε. (Βίας ο Πριηνεύς, Σοφοκλής Αντιγόνη).
-Ασκοί του Αιόλου: σε περιπτώσεις επικείμενων δεινών
ή καταστροφών. Ο Αίολος έδωσε στον Οδυσσέα ένα ασκό, ο
οποίος περιείχε ανέμους. Όταν λοιπόν οι σύντροφοι του Οδυσσέα άνοιξαν τον ασκό, απελευθερώθηκαν οι άνεμοι και παρέσυραν το πλοίο στο νησί των Λαιστρυγόνων.
-Αχίλλειος πτέρνα: αδύνατο σημείο. Η φράση προέρχεται από το μύθο του Αχιλλέα, σύμφωνα με τον οποίο όταν η μητέρα του τον βύθιζε στο αθάνατο νερό, τον κρατούσε από τη
φτέρνα, και παρέμεινε θνητός στο σημείο αυτό.
-Βίος αβίωτος: ζωή ανυπόφορη. (Χίλων ο Λακεδαιμόνιος).
-Γαία πυρί μειχθή τω: σε περιπτώσεις καταστροφής, όταν
θέλουμε να δώσουμε έμφαση.
-Γη και ύδωρ: υποδηλώνει περιπτώσεις υποταγής, πλήρους
υποχώρησης, παράδοσης άνευ όρων. Η φράση προέρχεται από
τον Ηρόδοτο, σύμφωνα με τον οποίο οι Πέρσες απεσταλμένοι
ζήτησαν από τους Σπαρτιάτες γη και ύδωρ σε ένδειξη υποταγής. (Ηροδότου Ιστορία V 17-18).
-Γόρδιος δεσμός: αναφέρεται σε περιπτώσεις δύσκολων
ή άλυτων προβλημάτων. Η φράση λέγεται σε περιπτώσεις δύσκολων καταστάσεων, όπως με το Μέγα Αλέξανδρο και το «γόρδιο δεσμό», τον οποίο σύμφωνα με το χρησμό όποιος τον έλυνε θα γινόταν κυρίαρχος της Ασίας.
-Δαμόκλειος σπάθη: απειλητικές καταστάσεις. Η φράση
προέρχεται από επεισόδιο με τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο και έναν αυλικό τον Δαμοκλή τον οποίο για να του δείξει πόσο επικίνδυνο ήταν το αξίωμα του τυράννου, τον έβαλε
να καθίσει στο θρόνο, ενώ από πάνω του κρεμόταν ξίφος σε μια
τρίχα αλόγου.
-Δρακόντεια μέτρα: αναφέρεται σε περιπτώσεις λήψης
αυστηρών – σκληρών μέτρων. Η φράση προέρχεται από το Δράκοντα (7ος αιώνας π.Χ.), αρχαίο νομοθέτη των Αθηνών, ο οποίος ήταν γνωστός για τους αυστηρούς και σκληρούς νόμους που
επέβαλε.
-Έπεα πτερόεντα: αερολογίες, αβάσιμα επιχειρήματα.
Ομηρική έκφραση βασισμένη στην αντίληψη ότι τα λόγια
όταν εκστομίζονται τα παίρνει ο αέρας. (Ομήρου Ιλιάδα Α 201).
-Επί ξυρού ακμής: στην κόψη του ξυραφιού, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, σε κρίσιμο σημείο. Ομηρική φράση η οποία ειπώθηκε από το Νέστορα στο Διομήδη στην προσπάθειά του να
τον παροτρύνει για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον των
Τρώων. (Ομήρου Ιλιάδα Κ 173).
-Εκατόμβη: θυσία με πολλά θύματα, μεγάλη απώλεια. Στην
αρχαία Ελλάδα εκατόμβη ονόμαζαν τη θυσία στους θεούς με
προσφορά από 100 βόδια. (Ομήρου Ιλιάδα Α 65).
-Ες αύριον τα σπουδαία: αναβολή, αργότερα θα ασχοληθούμε με τα σοβαρά ζητήματα ή θέματα.
Τη φράση είπε ο Θηβαίος Αρχίας, όταν έλαβε το γράμμα που
τον προειδοποιούσε ότι κινδυνεύει από τον Πελοπίδα. (Πλουτάρχου Πελοπ. 10).
-Ή ταν ή επί τας: ή θα τη φέρεις νικητής (την ασπίδα) ή
θα σε φέρουν επάνω της νεκρό, δηλαδή ή θα επιτύχουμε, ή θα
αποτύχουμε. Τη φράση την έλεγαν οι Σπαρτιάτισσες μητέρες
στα παιδιά τους, όταν τους έδιναν την ασπίδα για τον πόλεμο.
(Πλουτάρχου Λακεδαιμ. Αποφθ. 16).
-Ήξεις αφήξεις: Λέγεται όταν κάποιος αλλάζει συνεχώς
γνώμη. Η φράση προέρχεται από το χρησμό του μαντείου των
Δελφών «ήξεις αφήξεις ου θνήξεις εν πολέμω». Η θέση του κόμματος πριν ή μετά το αρνητικό μόριο ου, καθορίζει και τη σημασία του χρησμού.
-Ιστός της Πηνελόπης: Λέγεται για έργο που δεν τελειώνει. Η φράση είναι από την Οδύσσεια όπου η Πηνελόπη ύφαινε ένα ύφασμα την ημέρα και το ξήλωνε την νύχτα, θέλοντας
να ξεγελάσει τους μνηστήρες μέχρι να γυρίσει ο Οδυσσέας από
την Τροία. (Ομήρου Οδύσσεια Τ 149).
-Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα: Λέγεται για όσους
υπερηφανεύονται και καυχώνται για ανεπιβεβαίωτα κατορθώματα και καλούνται να αποδείξουν ότι λένε την αλήθεια. Η
φράση προέρχεται από μύθο του Αισώπου, σύμφωνα με τον
οποίο κάποιος ισχυριζόταν ότι κάποτε στη Ρόδο έκανε ένα πολύ
μεγάλο άλμα και του ζήτησαν να το επαναλάβει.
-Κέρβερος: Σκληρός, ανυποχώρητος. Προέρχεται από το
ομώνυμο τέρας που φύλαγε τον Άδη και δεν επέτρεπε την είσοδο.
-Κέρας Αμαλθείας: Παραπέμπει σε πλούτο, αφθονία υλικών αγαθών. Η φράση προέρχεται από περιστατικό όπου η
Αμάλθεια έτρεφε το μικρό Δία με κέρατο κατσίκας γεμάτο γάλα
και μέλι.
-Κομίζω γλαύκα εις Αθήνα: αναφέρεται όταν λέγονται
ήδη γνωστά πράγματα. Η φράση λέγεται διότι στην Αθήνα η
γλαύκα, η κουκουβάγια, ήταν γνωστή σαν σύμβολο της Αθήνας
και εικονιζόταν παντού (στους δρόμους, στα νομίσματα κ.λ.π.).

(Αριστοφάνη ,Όρνιθες 301).
-Κόπρος του Αυγείου: Συγκεντρωμένες ατασθαλίες, ή καταστάσεις που δύσκολα διορθώνονται.
Η φράση προέρχεται από άθλο του Ηρακλή, κατά τον οποίο
καθάρισε την κοπριά από τους στάβλους του Αυγείου.
-Κουτί της Πανδώρας: Εμφάνιση πολλών δεινών ταυτόχρονα. Η φράση προέρχεται από τη μυθολογία, σύμφωνα με
την οποία ο Δίας για να τιμωρήσει τους ανθρώπους έδωσε στην
Πανδώρα ως δώρο ένα κιβώτιο γεμάτο με όλες τις συμφορές,
με αποτέλεσμα μόλις το άνοιξε να βγουν όλα τα δεινά, εκτός από
την ελπίδα.
-Κύκνειο άσμα: Η τελευταία ενέργεια, πράξη, έργο κάποιου. Προέρχεται από το τελευταίο τραγούδι του κύκνου πριν
το θάνατό του. (Πλάτωνος Φαίδων 84 Ε).
-Μέμνησο των Αθηναίων: Μην ξεχνάς αυτόν που πρόκειται να εκδικηθείς. Τη φράση αυτή έλεγε καθημερινά ένας υπηρέτης στο Δαρείο υπενθυμίζοντας ότι έπρεπε να τιμωρήσει τους
Αθηναίους, διότι συμμετείχαν στην πυρπόληση των Σάρδεων.
(Ηροδότου Ιστορία V 105).
-Μηδένα προ του τέλους μακάριζε: Μην βιάζεσαι να μακαρίσεις κάποιον πριν το τέλος. Με αυτό σχολίασε ο Σόλωνας
τους θησαυρούς του Κροίσου, όταν ο τελευταίος τους έδειξε με
υπερηφάνεια. (Ηροδότου Ι 327).
-Μερίς του λέοντος: Αναφέρεται για το μεγαλύτερο μερίδιο. (Αισώπου μύθοι – λέων και αλώπηξ).
-Προκρούστειος Κλίνη: Εννοεί προσαρμογή κάποιας κατάστασης βάσει συμφέροντος. Προέρχεται από τον μυθικό κακούργο Προκρούστη ο οποίος έδενε τα θύματά του σε κρεβάτι κι έπειτα τους έκοβε ή εξάρθρωνε τα πόδια, προκειμένου να
τους φέρει σε ίσο μήκος με το κρεβάτι.
Αντώνης Βλαχαντώνης

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
Η Α.Ε. ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Ευχάριστη αυτή τη φορά η είδηση για την Α.Ε. Ανδρονιάνων. Στην 15η αγωνιστική εκτός έδρας αγωνιζόμενη, συνέτριψε τον Ηρακλή Πράσινου με 5-1. Θεωρώντας δεδομένη τη
νίκη της σε βάρος του Ατρόμητου Χαλκίδας αφού ήδη η ΑΕΑ
προηγείται αυτού με 2-0 από τον διακοπέντα λόγω δυσμενών
καιρικών συνθηκών αγώνα της 13ης αγωνιστικής, η ομάδα μας
στρογγυλοκάθεται πλέον στη 2η θέση της βαθμολογίας.
4ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων – Νεάπολη Χαλκίδας 40 με σκόρερς τον Βαγ. Νικολιά, τον Βαγ. Λαθουρά, τον
Γιώργο Κωτσή και τον Κώστα Δήμου.
5ος αγώνας Ζάρακες – Α.Ε. Ανδρονιάνων 4-1 με σκόρερς
τους Δ. Αποστόλου, Ε. Γκίκα, Δ. Γκίκα, Ευφροσύνη και
Ν. Καλαρά.
6ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων – Α.Ο. Τραχηλίου 3-0 με
σκόρερς τους Β. Λαθουρά, Περήφανο (2).
7ος αγώνας Α.Ο. Καμάρες - Α.Ε. Ανδρονιάνων 1-1. Σκόρερς
ο Χ. Τσιμπός και ο Ν. Περήφανος.
8ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων – Α.Ο. Αγίου Αθανασίου 01. Σκόρερ ο Δ. Σουρτζής.
9ος αγώνας Α.Ο. Αναγέννηση Οκτωνιάς - Α.Ε. Ανδρονιάνων 2-2 με σκόρερς τους Χ. Χατζηανδρέου, Δ. Βλασσόπουλο και Κ. Παπαδημητρίου, Ν. Περήφανο.
10ος αγώνας Κεραυνός Χαλκίδας – Α.Ε. Ανδρονιάνων 32 με σκόρερς τους Ι. Παπαδέδε (2), Γ. Κυρίτση και Κ. Παπαδημητρίου (2).
11ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων – ΑΕΚ Χαλκίδας 2-1 με
σκόρερς τους Ε. Λαθουρά, Ν. Περήφανο και Δ. Μεσαριτσίδη.
12ος αγώνας Άρτεμη Αγ. Γεωργίου - Α.Ε. Ανδρονιάνων 63 με σκόρερς τους Α. Αϊδίνη (3), Ν. Καρλαύτη, Ι. Σαμαρά
(2) και Κ. Παπαδημητρίου, Ε. Καλογιάννη, Ν. Περήφανο.
13ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων – Ατρόμητος Χαλκίδας διακόπηκε στο 25ο λεπτό από τον διαιτητή εξ αιτίας ακαταλληλότητας του γηπέδου Κύμης από την ισχυρή νεροποντή. Στο σημείο εκείνο η ΑΕΑ προηγείτο με 2-0 και ο αγώνας θα επαναληφθεί για την υπόλοιπη διάρκειά του, σε λίγες μέρες.
14ος αγώνας Α.Ε. Ανδρονιάνων –Κονίστρες 3-0 χωρίς αγώνα.
15ος αγώνας Ηρακλής Πράσινου - Α.Ε. Ανδρονιάνων 1-5.
Μετά και την 15η αγωνιστική η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες που έγιναν στις 23/12/2012
στο Ηράκλειο Κρήτης από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Αγίου Νικολάου Κρήτης, ο Γιάννης Μαρίνου Καλαμπαλίκης, εγγονός του μπάρμπα Γιάννη του Σόλιγκα, κατέλαβε την δεύτερη θέση.
Ευχόμαστε πολλές και μεγαλύτερες επιτυχίες.

Γεννήσεις

― Ο Δημήτρης Χρυσάγης και η Ηλιάνα Μανωλίτση απέκτησαν κοριτσάκι στις
22-10-2012.
― Ο Νίκος Τάραντος και η Κατερίνα Κοντού απέκτησαν αγοράκι στις 13-102012.

― Ο Γιώργος Ζέρβας και η Κατερίνα
Γ. Μπαρούμη (κόρη του αντιπρόεδρου
του Συλλόγου μας) απέκτησαν κοριτσάκι στις
24-10-2012.
Έχουν θερμές τις ευχές μας.

Γάμοι

Τα δεσμά του γάμου ένωσαν στις 29-8-2012 τον Γεώργιο Ζέρβα και την Κατερίνα Γ. Παντελή, κόρη του
αντιπρόεδρου του Συλλόγου
μας.
Έχουν θερμές τις ευχές
μας.

Βαπτίσεις

― Ο Γεώργιος Ταμβάκος και η Σπυριδούλα Περράκη βάπτισαν το δεύτερο γιό
τους στον Ιερό Ναό Παναγίτσας Κηπούπολης και του έδωσαν το όνομα Αντώνης.
O Αντώνης είναι το τρίτο εγγόνι του
Χρήστου και της Αργυρώς Ταμβάκου.

Πρόσφατες κυκλοφορίες

«Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια
ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.» Με αφορμή αυτούς τους στίχους
του Οδυσσέα Ελύτη, που ταιριαστά συνόδευσαν την παλιά σφραγίδα της τέως
Κοινότητας Ενορίας ως εξώφυλλο στο
περσινό ημερολόγιο-αφιέρωμα στην
«θάλασσα και ιστορία» μας, σκεφθήκαμε φέτος το ημερολόγιο να είναι ένα
αφιέρωμα στην ελιά. Αυτό το πολύτιμο
δέντρο, που άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τόπο μας, τον συντροφεύει αιώνες τώρα. Σχηματίζει δε, έναν υπέροχο ελαιώνα,
μια «θάλασσα» από ελιές, που αγκαλιάζει το χωριό μας και
φτάνει ως τη θάλασσα του Αιγαίου.

