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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

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

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05»
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 

Σύντομο βιογραφικό 
του γιατρού 

Βασίλη Ιω. Νάνου
Ο ιατρός Βασίλης Ι. Νάνος

γεννήθηκε το 1904 στους Αν-
δρονιάνους και απεβίωσε περί-
που το 1989. Ήταν γιος του δα-
σκάλου Ιωάννη Νάνου, ο οποίος
με την πολιτική κρίση προπολε-
μικά μετατέθηκε στην Κρήτη
όπου αρρώστησε από πλευρίτι-
δα. Μετά απ’ αυτό, φεύγει για
την Κάρυστο κι από εκεί πάλι
στο χωριό σαν δάσκαλος. Λέγε-
ται, μάλιστα, ότι ήταν απ’ τους
καλούς δασκάλους. Η μητέρα
του γιατρού ήταν η Μαρία Δε-
μερούτη απ’ το Βίταλο, η οποία
ήταν συγγενής του ευεργέτη
Μάγκα. Είχε πέντε αδέρφια: το
Δημήτρη, δικαστή, την Ελένη,
νοικοκυρά, την Παρασκευή
(Παράσχω), την Κατερίνα, για-
τρό και το Βαγγέλη, δικηγόρο,
υπάλληλο στο Υπουργείο Οικονομικών και Διευ-
θυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Φαντάρος στις Σέρρες είχε άριστες σχέσεις με
την οικογένεια Καραμανλή. Μάλιστα ήθελαν να του
δώσουν και την αδελφή τους. Ο γιατρός, όμως, είχε
μεγάλο δεσμό με κοπέλα πάλι απ’ τις Σέρρες, δα-
σκάλα το επάγγελμα, από καλή οικογένεια, με δύο
αδελφούς, πολιτικό μηχανικό και γιατρό. Όταν την
έφερε στους Ανδρονιάνους, τα σχόλια της γειτονιάς
ήταν αρνητικά, καθώς ο κόσμος έλεγε ότι αυτή η
κοπέλα δεν κάνει για γυναίκα γιατρού. Η κοπέλα
αναγκάστηκε να φύγει και μετά από λίγα χρόνια
παντρεύτηκε.

Κάποιος ιατρός Καραγιώργας ζήτησε απ’ το για-
τρό να γίνει μέτοχος στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, αλλά
ο γιατρός δε δέχτηκε. Στους Ανδρονιάνους έχει βοη-
θήσει πολλούς ανθρώπους είτε με φάρμακα είτε με
χρήματα. Από το φαρμακείο Καπιτσαλά έπαιρνε
αντιγριπικά εμβόλια και εμβολίαζε όλο το χωριό.

Πέθανε απ’ την καρδιά του το 1989 περίπου στο
σπίτι του κάτω απ’ το Λυκαβηττό.

Πηγή: Κα Κατερίνα Νάνου, γυναίκα του Βαγ-

γέλη. Τηλ.: 2222032229. Διεύ-
θυνση: Σύρου 56, Κυψέλη.

Συλλογή πληροφοριών:
Γιώργος Θ. Δήμος

Στο φύλλο 63 της εφημερί-
δας έχει γράψει η Αρετή Χρυ-
σάγη για το Βασίλη Νάνο και
ακολουθεί πρόσφατο κείμενό
της στα πλαίσια του αφιερώμα-
τος αυτού.

Λίγοι πραγματικοί άνθρωποι
με άλφα κεφαλαίο, με την πραγ-
ματική σημασία της ανθρωπιάς
υπήρχαν και υπάρχουν. Ο άν-
θρωπος είναι κοινωνικός και
πάντα έχει την ανάγκη των άλ-
λων. Ο παραλυτικός της Βηθεσ-
δά όταν ρωτήθηκε για τον Χρι-
στό απάντησε. «Άνθρωπο ουκ
έχω», ο Διογένης έψαχνε με το
φαναράκι και τον ρώτησαν τι
θέλει. Απάντησε «ζητείται άν-
θρωπος». Άρα όλοι χρειαζόμα-

στε τον Άνθρωπο.
Στο χωριό μας όσοι έζησαν και γνώρισαν το για-

τρό Βασίλη Νάνο δεν τον ξεχνούν. Υπήρξε  πρότυπο
Ανθρωπιάς και Προσφοράς. Υπήρξαν και άλλοι,
αλλά λόγω της θέσης του ο Βασίλης Νάνος ήταν ξε-
χωριστός. Ποιά προτερήματά του να αναφέρει κα-
νείς; Εργατικός, άνθρωπος του καθήκοντος, ακού-
ραστος ,αγαπητός στον πλησίον, πρόθυμος, εξυ-
πηρετικός και χρήσιμος σε όλους. Ας αρχίσουμε
όμως από την αρχή.

Γεννήθηκε στους Ανδρονιάνους παιδί πολυ-
μελούς οικογένειας, με έξι παιδιά, τρία αγόρια, τρία
κορίτσια. Ο πατέρας δάσκαλος. Ο μισθός δεν ήταν
αρκετός να θρέψει οκτώ άτομα και να σπουδάσει
τόσα παιδιά. Το χωριό μας χωρίς πεδινές εκτάσεις,
έπρεπε να εργαστούν σκληρά. Να βάλουν στόχους
από μικροί. Να σπουδάσουν ή να μεταναστεύσουν
ή να φύγουν ναυτικοί. Έβαλαν στόχους να σπου-
δάσουν και το πέτυχαν τέσσερα παιδιά, μετά από
πολλούς κόπους. Ο δευτερότοκος γιός Βασίλης

Η  ΑΝΘΡΩΠΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΤΟΥ  ΓΙΑΤΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ  ΝΑΝΟΥ  

ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 4

Γιατρός Νάνος Βασίλης 
με φίλο του, στρατιώτες 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προ-
γραμματισμένες εκδηλώσεις του ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ για το καλοκαίρι
2014, με την εκδρομή με έξοδα μετάβα-
σης του Συλλόγου για παιδιά στο Σοφι-
κό Κορίνθου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μας, στη συνεδρίασή του
στο χωριό την Κυριακή 21-9-2014 είχε
βασικό του θέμα τον απολογισμό των εκ-
δηλώσεων αυτών Διοικητικά και Οικο-
νομικά. Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη και
τους φίλους που βοήθησαν στην οργά-
νωση και ολοκλήρωση των ποικίλων εκ-
δηλώσεων, τους χορηγούς για την ση-
μαντική τους στήριξη ταμειακά ή με την
προσφορά δώρων, τα καταστήματα του
χωριού για την μη λειτουργία των το
βράδυ του πανηγυριού της 8-8-2014.
Πολλές ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλους
και όλες που παραβρέθηκαν στις εκδη-
λώσεις μας, βοηθώντας αποφασιστικά με

την παρουσία τους αυτή, υλικά και ηθι-
κά στις προσπάθειες του Δ.Σ. Η βοήθεια
του κάθε μέλους και φίλου, η όλη στάση
του καθένα μας κεφαλαιοποιείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται δηλαδή
δύναμη για καλύτερα μελλοντικά συλ-
λογικά αποτελέσματα. Είναι βασικό να

μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα
του Συλλόγου από κάθε ξένη
πρόσμειξη ακόμα και καλοπρο-
αίρετη. Οι επόμενες κινήσεις
του Δ.Σ. αφορούν κυρίως τις
ανειλημμένες υποχρεώσεις μας
για  την προετοιμασία, του ημε-
ρολογίου μας για το 2015 με
θέμα το Σύκο μας και βέβαια την
τακτή λειτουργία του site μας
www.andronianoi.gr 

Η συμμετοχή σας στις προ-
σπάθειές μας αυτές αποτελεί
πάντα επιθυμία μας όπως για
όλες μας τις ενέργειες.  

Αγαπητοί φίλοι και φίλες ξεφυλλί-
ζοντας την εφημερίδα μας σε αυτό της το
φύλλο θα βρείτε αναφορές και στοιχεία
τόσο για τις εκδηλώσεις μας όσο και για
τα επόμενα βήματά μας που σε κάθε πε-
ρίπτωση φροντίζουμε να είναι προσεγ-
μένα σε όλη τους την πορεία αν και δεν
έχουμε την ψευδαίσθηση του αλάθη-
του. 

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις
στη σελ. 5. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
– ΔΕΝΔΡΩΝ

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΑΣ  
ΑΡΧΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΠΟΜΕΝΟ  ΒΗΜΑ

"Με  μανιτάρια  μας  στις  παρέες  μας 
για  Καλό  Φθινόπωρο" 

"Με  μανιτάρια  μας  στις  παρέες  μας 
για  Καλό  Φθινόπωρο" 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΜΑΣ  ΤΟΥ  2015 
Το ημερολόγιό μας για το 2015 θα είναι αφιερωμένο στη συκιά και το σύκο

της περιοχής μας μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Με βάση την ίδια αυτή απόφαση στο ημερολόγιο θα αναφέρονται οι χο-
ρηγοί του κόστους δημιουργίας του ημερολογίου που θα δηλώσουν μέχρι τις 10
του επόμενου μήνα (Νοέμβρη) την σχετική επιθυμία σε κάποιο από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. 

Ελάχιστο ποσό χορηγίας ορίσθηκαν από το Δ.Σ. τα τριάντα (30,00) ευρώ.
Το Δ.Σ. 

ΚΑΙ  ΣΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΜΑΣ  
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  ΝΑ  ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ 

Αγαπητά μέλη και φίλοι επανερχόμαστε στα οικονομικά του Συλλόγου μας
και ιδιαίτερα σε αυτά που στηρίζονται στην κατά το καταστατικό μας και τις
αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου μας σχέση με τα μέλη του. Ως συνέχεια
λοιπόν του σημειώματός μας της 1ης σελίδας του προηγούμενου φύλλου Νο 91
της εφημερίδας μας, σας γνωρίζουμε πως για την οικονομική τακτοποίηση των
μελών  προβλέπονται ειδικές διατάξεις στο καταστατικό. Στα πλαίσια αυτά το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση τυπική αλλά και ουσιαστική και ηθι-
κή να εξετάσει το θέμα και κάποια στιγμή να προχωρήσει στην εκκαθάριση του
μητρώου μελών του Συλλόγου όπου μια εξεταζόμενη παράμετρος είναι και η οι-
κονομική θέση των. Όσον αφορά την συνδρομή των μελών και φίλων σε σχέ-
ση με το κόστος της έκδοσης και διανομής της εφημερίδας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ, έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο, να προχωρήσουμε με προσοχή βέβαια, στις αρχές του επό-
μενου έτους στην εκκαθάριση του αρχείου παραληπτών. 

Το Δ.Σ. 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας  στέλνει  πολλές  ευχές  
στους  επιτυχόντες  στις  εισαγωγικές  εξετάσεις  αλλά  και  σε  όλους  

τους  μαθητές  και  μαθήτριες  για  τη  νέα  σχολική  χρονιά  2014-2015.
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• Απεβίωσε η Αικατερίνη Γ. Νικολιά στις 18/7/2014, ετών 83.
• Έφυγε από τη ζωή η Νικολέτα Σταματίου στις 24/7/2014, ετών

70.
• Απεβίωσε ο Άγγελος Καμπούρης, σύζυγος της Αναστασίας Γ.

Μπομπού, στις 27/7/2014, ετών 42.
• Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Γ. Νικολιά στις
3/8/2014, ετών 92.
• Απεβίωσε ο Νίκος Γεωργούσης στις
20/8/2014, ετών 82.
• Έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Χρηστίδης στις
2/9/2014, ετών 88.
• Απεβίωσε ο Φραγκίσκος Κοντοσόρος, σύζυ-
γος της Παρασκευής Τ. Ταμβάκου στις 6-9-2014.
(φωτογραφία) 
• Απεβίωσε ο Βασίλειος Δ. Καλαμπαλίκης
στις 8/10/2014, ετών 66. 

• Απεβίωσε ο Δημήτριος Ιω. Νικολιάς στις 10/10/2014, ετών 56.
Συλλυπητήρια στους οικείους των. 

ΠΕΝΘΗ 

1- Μπελιάς Χρήστος του Βασ.- Ξυλουργ. εργασίες
-4o χλμ. Χαλκίδας- Αρτάκης

2- Αμπελιώτης Ευάγγελος του Ιω.- Συστημ. ασφα-
λείας –Κορθίου 5 Κάτω Πατήσια

3- Μαρινάγης – Ηλεκτρικά, υδραυλικά - Κονίστρες
4- Μαργωμένος  Super Market - Κύμη
5- Φρέσκα ψάρια “Ο Κώστας” –Ανδρονιάνοι 
6- Motor Γεωργικόπουλος
7- Αντωνίου Αφοι –Είδη υγιεινής - Κάμπος Οξυ-

λίθου
8- Κάβα «Ο Αλέξης» - Βερανζέρου 27, Αθήνα 
9- Καφενείο Έφης Παπανικολάου - Ανδρονιάνοι
10- Νικολιάς Ζαχαρίας του Ευ. – Τροφές ζώων Pet

shop - Κονίστρες
11-Ταβέρνα “Ο Μάμουκας” - Ανδρονιάνοι
12- Ν. & Γ.Κωτσής ΟΕ – Αρτοποιΐα – Ανδρονιάνοι
13- Σειρινάκης Νικόλαος – Ηλεκτρολόγος - Αν-

δρονιάνοι
14- Νικολιάς Αργύρης του Ευαγ.- Οικοδομ. Εργα-

σίες - Ανδρονιάνοι
15- Αφοί Χριστούλη –υγρά  καύσιμα - Ταξιάρχες
16- Αρχοντικό της Ειρήνης – Ιnternet καφέ - Αν-

δρονιάνοι
17- Νικολιάς Ευάγ. του Γρηγ. –πολιτ. μηχανικός -

Ανδρονιάνοι
18- Κουτέλος ψαροταβέρνα – Πλατάνα 
19- Μπελιάς Ιωαν. του Ευαγ. – Κρεοπώλης – Αγ.

Γεώργιος
20- Αφοι Π. Γκιζέλη ΟΕ – Εμπόριο ξυλείας - Αυ-

λωνάρι
21- Θεοδώρου ΑΕ – Εμπόριο ξυλείας – Ν. Αρτάκη,

Κύμη
22- Νικολιάς Νικ. του Ευαγ. - Οικοδομ. Εργασίες

-Ανδρονιάνοι
23- Μπελιάς Νικ. του Ιω. – κρεοπωλείο - Πλατά-

να
24- Καφενείο Φούτρα - Μονόδρυ
25- Μπελιάς Ιωαν.- Βλάχου Γεωργία –Γαλακτο-

κομικά - Ανδρονιάνοι
26- Περήφανος – Συνεργείο αυτοκινήτων- Αυλω-

νάρι
27- Πεταχτή Π. – Pet shop - Κονίστρες
28- Εκκενώσεις βόθρων “Ο Άρης” - Πλατάνα
29- Μπουμπλίνης Ευάγ. - Εστιατόριο - Πλατάνα
30- Καράμπελας Δημήτριος - Φωτογραφικά -

Κύμη
31- eco ΔΟΜΗ – Γέφυρα Οξυλίθου
32- Μπόνος Βλάσης – ψαράς - Βρύση
33- Παπαελευθερίου Γιώργος - Ασφάλειες – Χαλ-

κίδα, Δυρεύματα
34- Εστιατόριο Πέλαγος - Πλατάνα
35- Κωνσταντίνου Γεώργιος- Σιδηροκατασκευές

- Αλιβέρι
36- Μάρκος Βαγγέλης- Παντοπωλείο - Βίταλα
37- Μπελιάς Βασίλης – Οικοδομ. Έργα - Ανδρο-

νιάνοι
38- Café Ρόδον  Μπάστας Κων.- Κύμη
39- Platanenhof – café, ιππασία – Γέφυρα Σκο-

τεινή
40- Μπαρούμης Γιώργος- Οικοδ. εργασίες - Αν-

δρονιάνοι
41- Κύτρου Μαρίκα – Παντοπωλείο - Βίταλα
42- Αφοι Αναστ. Ψαριανού – Ορνιθοτροφείο -

Μεντούλι
43- Ντοβίνου Μαρία - Ενδύματα - Κύμη
44- Λάμπρου Κων.- Ψαράς - Κύμη
45- Αθηνά και Μαρία Λιάπη ΟΕ - Κύμη
46- Fast Food Μπιμπής Νικ. - Κύμη
47- Μ. Βογιατζή - Νικολιά Σχολικά είδη - Κονίστρες
48- Ευθυμιάδης Γρηγ. Cosmote - Χαλκίδα
49- Μπαρούμη Αγγελική –Παντοπωλείο - Ανδρο-

νιάνοι
50- Βέκιος Μανώλης  Σιδηροκατασκευές - Αλιβέ-

ρι
51- Ταβέρνα “Ο Κοκόσας” - Οξύλιθος
52- Άρτος και Ζύμη Αλιμπινίσης ΑΒΕΕ – Πέι Δο-

κού Χαλκίδα
53- Mega Καραπαζβάντης ΑΕ – Λιανή Άμμος

Χαλκίδα
54- Τριανταφύλλου Λίνα – Σχολικά, δώρα - Κύμη
55- Ρέτσας ΑΕ  SM AB – Αλιβέρι, Ερέτρεια
56- Κατσανάς ΑΕ Ηλεκτρ. είδη - Αρεθούσας 73

Χαλκίδα
57- ΧΙΟΝΑΤΗ ΑΕ Νίκος Γεωργαλάς - παραγ.κο-

τόπουλων - Ν. Αρτάκη

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων
– Δένδρων ευχαριστεί και από το σημείο αυτό όλους
τους χορηγούς μας. 

ΧΟΡΗΓΟΙ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2014

Συνεδρίαση 13-7-2014 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο καφενείο της

κας Έφης Παπανικολάου.
Συζητήθηκαν απολογιστικά θέματα από προηγούμενο

Δ.Σ., σχετικά με τα οικονομικά και την τακτοποίηση-εκκα-
θάριση του αρχείου μελών, για να περιοριστούν τα έξοδα απο-
στολής της εφημερίδας. Δόθηκαν Φ/Α αρχείου μελών και οδη-
γίες για την ενημέρωσή του.

Στη συνέχεια έγινε εκτεταμένη συζήτηση για το σύνολο
των εκδηλώσεων του καλοκαιριού, όπως αναφέρονται στο
φύλλο 91 της εφημερίδας του Συλλόγου. Έγινε λεπτομερής
συζήτηση για την εκδήλωση στο Σίφο στις 20/8 σχετικά με
τις προμήθειες και τις ετοιμασίες. Συζητήθηκε η ανάγκη δη-
μιουργίας ενός μικρού εξωκκλησιού στον Εφταό και γι’
αυτό θα γίνει πρόταση στο εκκλησιαστικό συμβούλιο. 

Τέλος αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση δωρεάν εκ-
δρομής, εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τη νεολαία του χωριού
μας, πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Συνεδρίαση  3-8-2014 
Η συνεδρίαση έγινε στο καφενείο της κας Ελένης Κρινή.

Συζητήθηκαν απολογιστικά θέματα όπως η εκδήλωση στο
Σίφο και τον Προφήτη Ηλία, η γιορτή της Αγίας Παρασκευής
και η εκδήλωση ανταλλαγής παραδοσιακών σπόρων.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για τους χο-
ρούς στις 8/8 και στις 25/8 σχετικά με τις προμήθειες φα-
γητών, ποτών, χορηγών, αφισών και μουσικών συγκροτη-
μάτων. Αποφασίστηκε οι τιμές να είναι ίδιες με τις περσινές,
ενώ θα υπάρχει είσοδος 2 ευρώ.

Για τις λοιπές εκδηλώσεις την Κυριακή στις 10 Αυγούστου
το πρωί θα γίνει καθαρισμός στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο μο-
νοπάτι για την πηγή-αγιασμό, ενώ το βράδυ μετά τις 8.00 θα
έχει παρατήρηση του ουρανού με τηλεσκόπιο, στον Προφήτη
Ηλία. 

Θα γίνουν επίσης η βραδιά με το μάγο, η εκδήλωση για

το σύκο Κύμης, καθώς και βραδιά με προβολή κινηματο-
γραφικής ταινίας και σχετική συζήτηση. Προγραμματίζεται
επίσης έκθεση αγιογραφίας στο κοινοτικό γραφείο από 14-
8 έως 17-8 με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ζωγράφων από το
χωριό μας. 

Στις 16-8 προγραμματίζεται να γίνει προβολή DVD με
θέμα την αρχαία Κύμη από σχετική ομιλία στην Χαλκίδα του
ερευνητή κου Λεκάκη. 

Τέλος αποφασίσθηκε να γίνει η εκδρομή για τους νέους
του χωριού αρχές Σεπτεμβρίου στο Σοφικό Κορινθίας. 

Συνεδρίαση 21-9-2014 
Η συνεδρίαση έγινε στην καφετέρια του κου Ν. Λύκου.

Συζητήθηκαν θέματα προηγούμενου Δ.Σ., έγινε αναφορά στις
εκδηλώσεις του καλοκαιριού και δόθηκε ο ταμειακός απο-
λογισμός των δύο χορευτικών εκδηλώσεων, που έγινε από κοι-
νού με την Αθλητική Ένωση και απέφερε θετικό υπόλοιπο
4.818 ευρώ. 

Συζητήθηκε το νέο φύλλο της εφημερίδας που θα έχει
αφιέρωμα στο γιατρό Βασίλ. Νάνο. 

Επίσης για το ημερολόγιο του 2015 αποφασίσθηκε το
θέμα να αφορά το σύκο σε όλη την παραγωγική του διαδι-
κασία. Σε συνεργασία με τον κο Λεκάκη είναι σε εξέλιξη το
θέμα της Αρχαίας Κύμης, ενώ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
του Υδραυλικού, εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να το εξετά-
σει πιθανόν και μέσω δικηγόρου. Ενόψει της νέας σχολικής
χρονιάς ο Σύλλογος έκανε σχετικά δώρα στη δασκάλα και στα
8 παιδιά του νηπιαγωγείου. 

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την εξέλιξη του
θέματος με το Πνευματικό Κέντρο, το οποίο διακόπτει  τη δρά-
ση του και υπάρχει η πρόθεση να ενσωματωθεί στο Σύλλο-
γο. Περιμένουμε τα σχετικά έγγραφα από τον δικηγόρο που
όρισαν για την εκκαθάριση.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  
Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  Γ΄ τριμήνου 

Αγαπητοί φίλοι
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προβολή που κάνατε στο

βιβλίο μου ΒΑΡΔΑ ΒΟΥΛΙΑΜΕΝΤΟ (http://www.andronianoi.gr/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=428:kalogreza-
koumiotes&catid=37:variouscat&Itemid=63) από την ιστοσελίδα σας
και να σας ενημερώσω με την ευκαιρία ότι το βιβλίο πλέον διατίθε-
ται και στην Κύμη από το βιβλιοπωλείο του κ. Δήμου Νίκου. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία...
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κώστας Χαλέμος
6974 716107 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι νέοι είναι άνεργοι κάνουν πολλές αιτήσεις
μήπως και βρουν κάποια δουλειά, με δίχως απαιτήσεις.
Οι νέοι ψάχνουν για δουλειά πάνε σε ξένα κράτη
εκεί που οι πολιτικοί τους βλέπουν μ’ άλλο μάτι.
Βγάζεις Πανεπιστήμιο και παίρνεις το πτυχίο
δουλειά σε σουβλατζίδικο, σαν νάπιασε λαχείο.
Λίγο το μεροκάματο δύο ευρώ την ώρα 
αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ σε τούτη εδώ τη χώρα.
Οι νέοι δεν παντρεύονται δεν κάνουνε παιδιά
και τη γυναίκα θέλουνε μόνο για μια βραδιά.

Παναγιώτης Καλαράς (Στρούλιος) 

Οι  νέοι  είναι  άνεργοι 

Τον λόγο που ακούσαμε Τσίπρα και Σαμαρά  
πάρα πολλά ετάξανε με άδειο τον κουμπαρά.
Στο λόγο του ο Σαμαράς έταξε ελαφρύνσεις
πολλές φορές ακούσαμε τα ίδια ήξεις αφήξεις.
Μίλησε για τον ΕΝΦΙΑ που είν’ του λαού εφιάλτης
και τον καταδικάζουνε όλες οι παρατάξεις.
Ο φόρος είναι δίκαιος, όσοι έχουν να δώσουν
και όταν δεν έχουν τίποτα πες μου τι να πληρώσουν.
Πλησιάζουνε κι οι εκλογές ο κόσμος περιμένει
κάτι πρέπει να κάνουνε αλλιώς θα βγουν χαμένοι.
Ο Τσίπρας τάπε μια χαρά με πόζα και καμάρι
και όταν βγεί κυβέρνηση αλλάζει το τροπάρι.
Εμίλησε για παροχές και των γιορτών τα δώρα 
είναι έξω απ΄ το χορό και μας τα λέει τώρα.
Τα είπε και δεσμεύτηκε τους φόρους θα μειώσει
κι από το τελευταίο ευρώ κανείς δεν θα γλυτώσει.
Ο κόσμος τους βαρέθηκε κανείς δεν τους πιστεύγει
και στα κανάλια όταν μιλούν σηκώνεται και φεύγει.
Τους λόγους τους ακούσαμε τι άλλο εμείς να πούμε
και ποιός μας λέει ψέματα στο τέλος θα το δούμε.

Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας)    

Σαμαράς  και  Τσίπρας  
στη  Θεσσαλονίκη 

«Εφιαλτικές είναι οι διαπιστώσεις  της μελέτης που
δημοσιεύεται στο οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της
Ελλάδος για τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελληνική
κοινωνία την περίοδο 2009-2012…. Στα «ψιλά γράμ-
ματα» της μελέτης αναγράφεται ίσως η πιο ανατρι-
χιαστική αναφορά, που αφορά στον ορισμό του «κα-
νονικού δωματίου». Σύμφωνα με τις παραμέτρους της
έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ για τη δομή της Έρευνας Οικο-

γενειακών Προϋπολογισμών και της Έρευνας Εισο-
δήματος και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, «ως κανονικό δωμάτιο θεωρείται κάθε δω-
μάτιο με επιφάνεια τουλάχιστον τέσσερα τετραγωνι-
κά μέτρα, ύψος δύο μέτρα, παράθυρο, στο οποίο
χωρά ένα κρεβάτι»! Χωρίς σχόλια…

Για την αντιγραφή (γεμάτος οργή)
Σταμ. Δ. Σπύρου
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ΜΕ  ΤΟΝ  ΤΙΤΛΟ

«Θα  τελειώσει  ο  εφιάλτης;» 

Αναμνήσεις 

Αγ. Παρασκευή Ανδρονιάνοι - Αναμνηστική στο κατασκ. στάδιο 



ΔΕΝ  ΦΤΑΙΕΙ  ΒΕΒΑΙΑ  ΤΟ  ΑΙΓΑΙΟ  
ΜΑΣ  ΟΥΤΕ  Η  ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  ΜΑΣ

Και να αυτό που τώρα θέλω να σου πω... Η Με-
σόγειός μας, το Αιγαίο μας είναι ένας απέραντος τά-
φος. Εμείς όμως σε αυτόν τον αχανή ομαδικό τάφο
αδικοχαμένων, πλατσουρίζουμε, βγάζουμε αναμνη-
στικές φωτογραφίες σέλφι ή όχι, κρατάμε στατιστι-
κές τουριστικών επιδόσεων, σχεδιάζουμε ανάπτυξη
και κέρδη και πολλά άλλα στοιχεία αποδεικτικά της
συνευθύνης μας. Τα σύγχρονα όπλα εκτός από έξυ-
πνα είναι και «αναίμακτα» χωρίς όμως να πάψουν
να έχουν όνομα. Άραγε ο τόσος στοχασμός, η απο-
ρία, ο πόνος στα ματάκια της μικρούλας αυτής που
θα έπρεπε να γελάνε κάνοντάς τα ακόμα πιο υπέροχα,
είναι ξένος για μας; 

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΣΤΗ  ΛΩΡΙΔΑ  ΤΗΣ  ΓΑΖΑΣ

Φοβάμαι πως υπάρχει κάτι ακόμα πιο απάνθρωπο
από το να κλαίει χωρίς να παίρνει απάντηση, το παι-
δί που πεινάει απαιτώντας με τον τρόπο αυτό το ελά-
χιστο αυτονόητο. Να φάει για να ζήσει και να μεγα-
λώσει. Κι αυτό το ακόμα πιο απάνθρωπο είναι να
κλαίει το παιδί από το φόβο των όπλων, από το φόβο
όλων αυτών που τα όπλα χρησιμοποιούμενα επιβά-
λουν βάναυσα ακόμα και σε πεινασμένα παιδιά. 

ΤΑ  ΤΡΑΥΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Οι επιπτώσεις μιάς πυρκαγιάς στο φυσικό περι-

βάλλον είναι σε μικρή ή μεγαλύτερη έκταση οδυνη-
ρές. Αυτό το πικρό ποτήρι όλοι το έχουμε γευτεί. Είτε
από κοντά είτε από μακρυά, ζωντανά ή μέσα από τις
κάθε μορφής δυνατές επαφές. Γίνονται οδυνηρότε-
ρες αυτές οι επιπτώσεις όσο πιο πολύ διαρκούν στο
χρόνο, όσο η φύση από μόνη της ή ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας αδυνατούν να τις επουλώσουν. Παρά-
δειγμα μια πυρκαγιά σε ελατοδάσος. Τέτοιο παρά-
δειγμα έχουμε κοντινό μας στα βουνά μας και συγ-
κεκριμένα στην ψηλότερη κορφή των Κοτυλαίων αυ-
τήν που γνωρίζουμε με το όνομα «Αλοκτέρι». Έχε-
τε προσέξει την πληγή στην πλαγιά του όπως φαίνεται
από ανατολικά; Δεν ήταν έτσι πάντα, αλλά τη δε-
καετία του 1960 μια πυρκαγιά κατέφαγε μεγάλο τμή-
μα της, αυτό που από τότε μέχρι τώρα είναι κενό και
βραχώδες και που μέχρι τότε ήταν πλούσιο ελατο-
δάσος. Μπορεί το ελατοδάσος να καίγεται πιο δύ-
σκολα και πιο αργά από το πευκοδάσος για παρά-
δειγμα, όμως αναγεννάται πολύ πιο αργά ή και κα-
θόλου σε σχέση με το πευκοδάσος. Είναι διαφωτι-
στική η περίπτωση της τεράστιας καταστροφής του
ελατοδάσους της Πάρνηθας το 2007, στο οποίο μέ-
χρι σήμερα από τότε έγιναν σοβαρές διορθωτικές  πα-
ρεμβάσεις από τον ανθρώπινο παράγοντα. Διαπι-
στώστε διαβάζοντας ενδιαφέρον κείμενο στο
www.andronianoi.gr, το πόσο δύσκολο είναι το εγ-
χείρημα. Δηλαδή πόσο βαρειά αρρώστια είναι η πυρ-
καγιά για τα δάση μας αλλά και για μας που μ’ αυτά
και μ’ αυτά φυρί – φυρί το πάμε να αδυνατήσουμε
ή να στερήσουμε από τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας ακόμα και αυτό, το ιδιαίτερα χρήσιμο, συγκρι-
τικό  στοιχείο. 

Χαλκίδα  30-09-2014
Σταμ. Δ. Σπύρου 
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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  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Μετά από τις πρώτες ημέρες ανάληψης του Δή-
μου από τη νέα Δημοτική αρχή, ορίσθηκαν αρμο-
διότητες στους συγχωριανούς μας που εκλέχθηκαν
δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής: α) Αγγελόπουλος
Παναγιώτης, πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Άθλησης, αντιπρόεδρος της Α΄βάθμιας
Σχολικής Επιτροπής και αναπληρωματικό μέλος στο
Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης
και Έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανι-
κολάου» αλλά και στη Β’βάθμια Σχολική Επιτροπή
και β) Μπελιάς Ευάγγελος, αντιπρόεδρος στη Δη-
μοτική  Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κύ-
μης-Αλιβερίου (ΔΕΥΑΚΑ), μέλος του Δ.Σ. της Α’βάθ-
μιας Σχολικής Επιτροπής και αναπληρωματικό μέ-

λος στη Β’βάθμια Σχολική Επιτροπή. Επίσης ο κος
Γεώργιος Παγώνης που κατάγεται από το χωριό
μας, είναι μέλος στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Παπανι-
κολάου, μέλος στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου, μέ-
λος στη Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή και αναπλη-
ρωματικό μέλος στην Α'βάθμια Σχολική Επιτροπή. 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εύ-
χεται καλή επιτυχία στο έργο τους,  εκφράζει την θέ-
ληση όλων των μελών για αποδοτική συνεργασία σε
βασικά αλλά και σε δευτερεύοντα ζητήματα που
αφορούν με τη στενή αλλά και ευρύτερη έννοια τους
συγχωριανούς  και το χωριό. Ανάλογη συνεργασία
στοχεύει να έχει με το νέο τοπικό συμβούλιο όπως
μέχρι σήμερα και εύχεται επίσης καλή δουλειά. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ  ΜΑΣ  ΣΤΗ  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

Οαιφνίδιος θάνατος κατά τη διάρκεια αθλητι-
κής δραστηριότητας ή και γενικότερα φυσι-
κής άσκησης αποτελεί ένα σπάνιο αλλά ιδι-

αίτερα τραγικό γεγονός, γιατί αφορά συνήθως άτομα
νεαρής ηλικίας και σε καλή, γενικά, φυσική κατάσταση.
Εκτός της βαθιάς οδύνης της οικογένειας προκαλεί-
ται γενικότερη συγκίνηση και ανησυχία. Είναι, λοιπόν,
κατανοητό γιατί ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγ-
χος έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις. Πρώτο στό-
χο έχει την πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου στη
διάρκεια σωματικής άσκησης, αλλά σκοπός
είναι και η διάγνωση άλλων παθολογικών κα-
ταστάσεων που μπορεί να μην αποκλείουν την
αθλητική δραστηριότητα, αλλά απαιτούν προ-
φυλάξεις και παρακολούθηση.

Φυσιολογικά η καρδιά ενός συστηματικά αθλού-
μενου ατόμου υφίσταται μεταβολές λειτουργικές και μορφολογικές, που συ-
νολικά συντελούν στην εμφάνιση της «αθλητικής καρδιάς». Οι μεταβο-
λές αυτές εξαρτώνται από τον τύπο της άσκησης, την ένταση, τη διάρκεια,
αλλά και το φύλο του αθλούμενου. Στην δυναμική άσκηση προκαλείται κυ-
ρίως διάταση της αριστερής κοιλίας της καρδιάς με ανάλογη αύξηση του πά-
χους των τοιχωμάτων, ενώ στη στατική άσκηση προκαλείται κυρίως υπερ-
τροφία των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας. Στη μεγάλη πλειονότητα των
περιπτώσεων η διάταση και η υπερτροφία δεν παρουσιάζουν πάντως
σαφή απόκλιση από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια.

Μια σειρά καρδιακών παθήσεων έχουν ενοχοποιηθεί ως πιθα-
νά αίτια αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη διάρκεια ή αμέσως μετά
από αθλητική δραστηριότητα. Στα παιδιά, τους εφήβους και τους νέ-
ους ενήλικες, πρώτη σε συχνότητα είναι η λεγόμενη υπερτροφική μυο-
καρδιοπάθεια (περίπου 50% των περιπτώσεων), ενώ στις μεγαλύτερες ηλι-
κίες η σημαντικότερη αιτία αιφνίδιου θανάτου σε αθλούμενους είναι η στε-
φανιαία νόσος (πάνω από 80% των περιπτώσεων). 

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί μια πάθηση κατά
την οποία προκαλείται παθολογική αύξηση του πάχους των τοι-
χωμάτων της αριστερής κοιλίας, συχνά υπάρχει ιστορικό της πάθησης
και σε άλλα μέλη της οικογένειας και χρειάζεται προσεκτική εξέταση για το
διαχωρισμό της από τις φυσιολογικές αλλαγές που παρουσιάζει η «αθλη-
τική καρδιά». Η κλινική εξέταση από μόνη της μπορεί να μην προσφέρει
πολλά, αλλά η προσεκτική αξιολόγηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και
του καρδιακού υπερηχογραφήματος βοηθούν στη διάγνωση και στη σύσταση
για διακοπή της άθλησης. 

Άλλες παθήσεις που ενέχονται στην πρόκληση αιφνίδιου θα-
νάτου σε αθλούμενους είναι οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανι-
αίων αρτηριών, οι οποίες είναι δύσκολο να διαγνωσθούν με το συ-
νήθη καρδιολογικό έλεγχο, αλλά μπορεί να υποπτευθούμε σε πε-
ρίπτωση ύπαρξης πρόδρομων συμπτωμάτων, όπως στηθαγχικά ή
συγκοπτικά επεισόδια. Επίσης, το σύνδρομο Marfan, όπου παρατη-
ρούνται διαταραχές στην κατασκευή του αορτικού τοιχώματος με κίνδυνο
ρήξης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δίνεται σε νεαρά ψηλά άτομα με
μυωπία και σκελετικές ανωμαλίες, διαταραχές που παρουσιάζονται στο σύν-
δρομο αυτό. Άλλο καρδιακό αίτιο αιφνίδιου θανάτου σε αθλούμενους απο-
τελεί η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, η οποία συνο-
δεύεται από διαταραχές στην κατασκευή της δεξιάς κοιλίας και από επι-
κίνδυνες αρρυθμίες, η μυοκαρδίτιδα και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια, οι
οποίες παρουσιάζονται με συμπτώματα όπως η εύκολη κόπωση, η δύσπνοια
στην προσπάθεια, το αίσθημα παλμών, η ζάλη ή και το συγκοπτικό επεισόδιο
(επεισόδιο απώλειας συνείδησης). Τέλος, η στένωση της αορτής, σπανίως
η πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας, αλλά και σύνδρομα που πα-
ρουσιάζουν διαταραχές στο «ηλεκτρικό» σύστημα της καρδιάς (σύνδρομο
προδιέγερσης με εμφάνιση παροξυσμικών ταχυκαρδιών, το σύνδρομο
«μακρού διαστήματος QT» και άλλα).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο προαθλητικός καρδιολογικός
έλεγχος δεν είναι εξέταση ρουτίνας και πολλές φορές απαιτείται
εκτός του ιστορικού, της κλινικής εξέτασης και του ηλεκτροκαρ-
διογραφήματος, και άλλες εξετάσεις όπως το καρδιακό υπερηχο-
γράφημα ή η 24ωρη καταγραφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος
(Holter). Ενοχλήματα όπως αυτά που αναφέρθηκαν δεν πρέπει να μας αφή-
νουν αδιάφορους. Ενδείξεις καρδιακής νόσου πρέπει να οδηγούν στη διε-
νέργεια και άλλων εξετάσεων, όπως η δοκιμασία κόπωσης που είναι ιδιαί-
τερα χρήσιμη σε άνδρες ηλικίας άνω των 35 που γυμνάζονται και υποχρε-
ωτική όταν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου. 

Προαθλητικός  καρδιολογικός  έλεγχος 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

Η νέα  Δημοτική αρχή του Δήμου μας έχει πλέ-
ον αναλάβει. Κρατώντας μικρό καλάθι, ευχόμαστε
επιτυχίες για το καλό των δημοτών, απευχόμενοι
εξάρσεις ανούσιου τοπικισμού και αποπροσανα-
τολιστικές ρεβανσιστικές τακτικές. Ο Προοδευ-
τικός Σύλλογος Ανδρονιάνων – Δένδρων Κύμης
όπως και με την προηγούμενη αρχή, θα σταθεί
υπεύθυνα και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του απέναντι στη νέα Δημοτική αρχή, επιδιώ-
κοντας σχέσεις συνεργασίας. Στα πλαίσια αυτά

επαναφέρουμε προς τη νέα Δημοτική μας αρχή

αλλά και προς την αντιπολίτευση, τα αιτήματα -
προτάσεις μας που πριν τις αρχαιρεσίες του Μαΐ-
ου είχαμε κοινοποιήσει στις παρατάξεις που διεκ-
δικούσαν την ψήφο μας (δες σελ. 5 στο φύλλο 90
της εφημερίδας μας) και που βέβαια εξακολουθούν
να υφίστανται χωρίς να αποτελούν  τα μοναδικά
που ως Σύλλογος έχουμε στο οπτικό μας πεδίο
αφουγκραζόμενοι τις αγωνίες των συμπολιτών μας. 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων – Δένδρων Κύμης

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ 

Η κακοκαιρία του χειμώνα 2013-2014 στις ΗΠΑ,
πρωτοφανής για τα χρονικά της χώρας, δεν άφησε
ανεπηρέαστο ούτε τον Νιαγάρα, όπως άλλωστε και
όλες τις υδάτινες επιφάνειες στις Πολιτείες. Ο φω-
τογράφος του Reuters, Aaron Harris απαθανάτισε
τους παγωμένους καταρράκτες και κέρδισε αμέσως
τις εντυπώσεις. Το τοπίο, που είναι έτσι ή αλλιώς μα-
γευτικό, μεταμορφώνεται με τους κρυστάλλους πά-
γου να παίρνουν τη θέση του νερού που ρέει.

Παγωμένοι σταλακτίτες παντού και κομμάτια πά-
γου μεταμόρφωσαν τους καταρράκτες σε ένα από-
λυτα χειμωνιάτικο τοπίο που θυμίζει Ανταρκτική.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ροή του νερού συ-
νεχίζεται κανονικά καθώς η κατάψυξη ισχύει σε ορι-
σμένα σημεία και κυρίως στο επάνω μέρος των κα-

ταρρακτών. Οι καταρράκτες του Νιαγάρα έχουν
παγώσει ξανά το 1912 από όπου η φωτογραφία και
το 1936. 

Πάγωσαν  οι  καταρράκτες  του  Νιαγάρα 



Πολίτικη κουζίνα λοιπόν, δηλαδή κουζίνα απ’ την Πόλη, την
ομορφότερη και μακροβιότερη πόλη στον κόσμο.  Μέσα από
ένα ταξίδι γεύσεων, πιάτων, συνταγών, μπαχαρικών, εδε-

σμάτων ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο, σε Ελληνικούς τόπους,
όπου άκμαζε το Ελληνικό στοιχείο και που τώρα όμως αποκαλούν-
ται «χαμένες πατρίδες».

Η Κωνσταντινούπολη, μία πόλη σε στρατηγική γεωπολιτική θέση,
έχει ηλικία πάνω από 2.500 έτη, αφού πρωτοκατοικήθηκε από Έλ-
ληνες αποίκους του 8ου αιώνα π.Χ. και συγκεκριμένα από Μεγα-
ρείς. Αυτοί με αρχηγό το Βύζαντα, ίδρυσαν το αρχαίο Βυζάντιο, πόλη
που είχε διαρκή παρουσία επί Ρωμαίων, Βυζαντινών, Οθωμανών.
Μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη από τον Ρωμαίο ιδρυτή της
Μέγα Κωνσταντίνο και Ινσταμπούλ από τους Οθωμανούς κατακτητές
της.

Στους εναπομείναντες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ανα-
φέρεται και η ταινία. Στην καθημερινή τους ζωή, στις σχέσεις τους,
στον πολιτισμό τους, στους φόβους τους, στα όνειρά τους. Η ταινία
συνδυάζει την οικογένεια και τις σχέσεις των μελών της, τα εθνικά
ζητήματα, την πολιτική και την διπλωματία, την γαστρονομία μα και
την αστρονομία, τον έρωτα, τον γάμο, τις αστείες σκηνές αλλά και
τις τραγικές.

Η κουζίνα της Πόλης αποτελεί συνεκτικό, συμβολικό στοιχείο
που ενώνει τα μέλη της οικογένειας. Γίνεται, επίσης, κριτήριο απο-
δοχής ή απόρριψης του εγγονού, της υποψήφιας νύφης κ.α. Απο-
τελεί, λοιπόν, σημείο – σφραγίδα των κατοίκων της Πόλης που τους
χαρακτηρίζει. Επιπλέον, τα αρωματικά και τα μπαχαρικά της κα-
θώς και οι γεύσεις που αναδύονται απ’ τη χρήση τους έχουν τέτοια
δύναμη που ταξιδεύουν το θεατή στο Σύμπαν. Μεταμορφώνονται
σε αστέρια, σε πλανήτες, σε αστρική σκόνη. Μέσα σ’ αυτά ταξι-
δεύουμε γενετικά ή υπαρξιακά, χωρίς να θλιβόμαστε για την μι-
κρότητά μας σε σχέση με τους κανόνες του Σύμπαντος, την απε-
ραντοσύνη και τα μυστήριά του. Γιατί η επίγεια ζωή μας, μέσα από
τη χαρά, στην επαφή και την επικοινωνία –βοηθά σε όλα αυτά και
η πολίτικη κουζίνα– γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και αποκτά νόημα.
Παράλληλα η ταινία φωτίζει και μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο,
το 1964. Τότε, πολλοί Έλληνες της Πόλης απελάθηκαν απ’ τον τόπο
τους εγκαταλείποντας συγγενείς και φίλους. Φθάνοντας στην Ελ-
λάδα, αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων, αφού οι Έλληνες τους
αποκαλούν «Τούρκους», δεν τους αποδέχονται πιστεύοντας ότι έχουν
μπολιαστεί με τα Τουρκικά πολιτιστικά στοιχεία. Αυτό μας θυμίζει
το πώς αποκαλούσαν τους Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες, μετά
το 1922. «Τουρκόσπορους» και «βρωμιάρηδες» έλεγαν τους πρό-
σφυγες, τότε. Κι ας ήταν πιο πολύ Έλληνες από αυτούς. Κι ας ήταν
πρόσφυγες. Ταυτόχρονα στην ταινία γίνεται λόγος και για τα αισχρά
πολιτικά παιχνίδια που παίζονται εις βάρος των λαών στα παρα-
σκήνια της διπλωματίας και καλλιεργούν το μίσος, την διάσπαση,
την έχθρα. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν και πολλά. Αντίθετα, έχουν
φιλικές σχέσεις, ερωτεύονται μεταξύ τους, δείχνουν αισθήματα αλ-
ληλεγγύης και σεβασμού. Ακόμη στην ταινία γίνονται αναφορές στην
εποχή της Χούντας των συνταγματαρχών του ’67. Παρουσιάζονται
ανάγλυφα οι πρακτικές της αστυνομίας για την «ορθή», κατά τα πι-
στεύω τους, διαπαιδαγώγηση των μικρών μαθητών. Για παράδειγ-
μα, κάνοντας επισκέψεις τα παιδιά σε πολεμικά μουσεία θα ανα-
πτύξουν την εθνική τους συνείδηση!! (Πάντα, δυστυχώς, τα όπλα
και η βία συνδέονται με τα εθνικά φρονήματα!!..) Ταυτόχρονα, δια-
γράφονται και τα ιδεώδη του χουντικού καθεστώτος «Πατρίς-θρη-
σκεία-οικογένεια». Με τις τακτικές των Χουντικών και των υπο-
στηρικτών τους διαστρεβλώθηκε το περιεχόμενο των παραπάνω εν-
νοιών.

Πέρα από αυτά η ταινία διαθέτει και μια σειρά από αστείες σκη-
νές. Χαρακτηριστικές είναι οι εξής: η «επίθεση» των νέων ηλεκτρικών
συσκευών της κουζίνας στο παραδοσιακό νοικοκυριό των Κων-
σταντινουπολιτών, η παρουσία του μικρού πρόσκοπου στον οίκο ανο-
χής , όπου αναλαμβάνει θέση «μάγειρα», η διετής διαμονή του μι-
κρού Φάνη στο «μέρος» του σπιτιού, ως εφηβική αντίδραση στις επι-
θυμίες των γονέων. Σπουδαία θέση τέλος, στην ταινία κατέχουν η
εμπνευσμένη –δημοφιλής πλέον– μουσική της Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα που είναι, πράγματι, ταξιδιάρικη και συγκινητική καθώς και
η εκπληκτική φωτογραφία που ζωντανεύει γλαφυρά τις συνοικίες
και τα μνημεία της Πόλης, τις καθημερινές σκηνές της ζωής των κα-
τοίκων, τις σκηνές αποχωρισμού καθώς και τη θρησκευτική ζωή Χρι-
στιανών και Μουσουλμάνων. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, η απόσπαση
βραβείων τόσο για τη μουσική όσο και για τη φωτογραφία της ται-
νίας. 

Ως συμπέρασμα η ταινία κατορθώνει να συγκεράσει πολύ πε-
τυχημένα πλήθος στοιχείων αντίθετων ή άσχετων φαινομενικά με-
ταξύ τους. Η γαστρονομία περιέχει μέσα της την αστρονομία, η ανε-
μελιά και η χαρά της παιδικής ηλικίας έρχεται να συγκρουστεί με
την απογοήτευση και την απώλεια αγαπημένων προσώπων, η
προσπάθεια για αναβίωση του παιδικού έρωτα ανακόπτεται από μια
εκλογικευμένη – συνετή απόφαση της μητέρας – συζύγου, το «έν-
δοξο» παθών γεμάτο, παρελθόν της νιότης  του καπετάνιου που αλω-
νίζει τον κόσμο συγκρούεται με τη θλιβερή απόφαση για ένα συμ-
βατικό γάμο χωρίς ενθουσιασμό και έρωτα. Όλα τα παραπάνω στοι-
χεία περιπλέκονται αριστοτεχνικά από το δημιουργό της και μας δω-
ρίζουν ένα έξοχο καλλιτεχνικά έργο και μια απολαυστική για μικρούς
και μεγάλους ιστορία…

Φιλιώ Καραστερίου 
Αύγουστος 2014
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έγινς γιατρός και ειδικεύτηκε στην παιδιατρική  και  ψυ-
χολογία. Πήγε στρατιώτης, εποχή πολέμου. Τον έστειλαν
στη Μακεδονία. Δεν ξέρω πότε  ακριβώς. Γύρω στο 1940-
1944. Εργάστηκε σε νοσοκομεία, χειρουργεία κλπ. Περι-
ποιήθηκε τους αρρώστους, τους τραυματίες, κάθε πονεμένο.
Αυτό το έδειχναν τα γράμματα ευχαριστίας από πολλούς,
όταν απολύθηκε. Τα έδειχνε στον πατέρα μου (είμασταν
συγγενείς και γείτονες) και εξηγούσε κάθε περίπτωση. Απο-
φάσισε να ασκήσει το επάγγελμά του στο Παγκράτι Αθη-
νών. Ποτέ όμως δεν ξέχασε το χωριό του. Γιορτές, διακο-
πές και κάθε ευκαιρία τον έφερνε στο χωριό. Πάντα με μια
βαλίτσα φάρμακα. Ερχόταν ξεκούραστος; Ερχόταν να ξε-
κουραστεί; Μάλλον όχι. Τον έφερνε στο χωριό η αγάπη στον
Άνθρωπο. Ο ερχομός του γινόταν αμέσως γνωστός. Από την
άλλη μέρα το πρωί γέμιζε η σκάλα του και τα πεζούλια της
γειτονιάς. Μάνες με παιδιά στην αγκαλιά. Άνδρες, γυναί-
κες με προβλήματα υγείας, δεμένα χέρια ή πόδια. Έρχον-
ταν από όλες τις γειτονιές του χωριού και από τα γύρω χω-

ριά. Περίμεναν να ξυπνήσει ο γιατρός. Εμείς οι γείτονες που
τους βλέπαμε λέγαμε “Είναι δυνατόν να τους δει όλους;” Και
όμως. Όταν ξυπνούσε έναν-έναν τους ανέβαζε σε ένα δω-
μάτιο. Άκουγε τα προβλήματα κάθε ενός, έκανε διάγνωση
της ασθένειας και αν είχε φάρμακα που ταίριαζαν στην
ασθένεια, έδινε. Αν όχι, έγραφε συνταγή. Αν αυτός ήταν
φτωχός κάτω από το χαρτί της συνταγής έδινε και χρήμα-
τα. Όπου χρειαζόταν έλεγε “Θα σε ξαναδώ ή θα έρθεις ή θα
έρθω”, αν ήταν στο χωριό μας. Ποτέ δεν έπαιρνε λεπτά. Ποτέ
δεν είπε κουράστηκα, δεν θα σας δω όλους. Το απόγευμα
πήγαινε στο καφενείο να πιεί έναν καφέ και να δει τους χω-
ριανούς. Αν παρουσιαζόταν κάποιος να του πει ότι αρρώ-
στησε ο τάδε και με έστειλαν να σε φωνάξω να τον δεις, πα-
ράταγε και τον καφέ. Έκανε και άλλες αγαθοεργίες. Είχε
έναν φίλο και πήγαιναν και ψώνιζαν στο μπακάλικο. Έβα-
ζαν τα ψώνια σε σακκούλες και πολλές φορές και λεπτά και
ο φίλος τη νύχτα και κρυφά τα άφηνε σε μπαλκόνια ή μέσα
από την εξώπορτα, αλλά κανένας δεν ήξερε ποιός τα πήγε.
Πολλές φορές τον βλέπαμε να πηγαίνει προς το Κάκαβο (το-
ποθεσία) με μια τσάντα και ένα κλαδευτικό ψαλίδι. Όταν
τον ρωτούσαν πού πάει έλεγε “Πάω να μαζέψω ανθισμένο
θυμάρι. Είναι το καλύτερο φάρμακο για το βήχα. Τα δίνω
στις μαμάδες που έχουν κρυολογημένα παιδιά στο Παγκράτι
να το βράσουν και να τους δώσουν να πιούν. Να μην τρέ-
χουν για φάρμακα και σιρόπια. Δεν βλέπουν που το κουτί
απ’ έξω έχει κλωνάρι θυμαριού;” Μάζευε και άλλα βότανα.

Όταν πήρε σύνταξη στην αρχή έμενε στο χωριό λίγο και
μετά συνέχεια στο χωριό. Έβλεπε αρρώστους, έδινε συν-
ταγές, χρήματα κλπ. Αργότερα καταλάβαινε τις δυνάμεις
του και ελαττώθηκαν οι επισκέψεις στους αρρώστους και
αυξήθηκαν οι αγαθοεργίες. Υπήρχε μια πραγματικά άπο-
ρη οικογένεια που την συντηρούσε ο Βασίλης ο γιατρός χω-
ρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Αυτά έγιναν γνωστά μετά τον θά-
νατό του. Εκτός από όλα αυτά ήταν και άριστος συζητητής.
Στο καφενείο, σε κάποιο συγγενή, σε κάποια φιλική ή συγ-
γενική αυλή έδινε ιατρικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συμ-
βουλές. Ερχόταν πολλές φορές στην αυλή μας σαν συγγε-
νής και γείτονας. Μόλις οι περαστικοί έβλεπαν το Βασίλη
έρχονταν στην αυλή και γίνονταν πολλοί. Καθόμουν και πα-
ρακολουθούσα και γω τις συζητήσεις. Κυρίως θέματα
υγείας και ψυχολογίας. Θυμάμαι πάρα πολλά από τα λόγια
του. Ένα βράδυ μιλούσε για το χωριό, για την αγάπη  που
πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, την συνεννόηση κλπ. Εγώ κάτι
τον ρώτησα και μου απάντησε.

“Άκου Αρετή. Τούτη τη γωνιά τη σφηνωμένη κάτω από
τα βράχια της Σκάλας (βουνό) μην την ξεχάσεις ποτέ όπου
και αν βρεθείς. Εδώ θα είναι πάντα το πατρικό σου σπίτι,
οι ρίζες σου, οι παιδικοί σου φίλοι και οι παιδικές αναμνή-
σεις”. Πραγματικά, σωστά όσα είπε. Τίποτα δεν ξεχνιέται,
η σκέψη μας είναι εκεί. Νομίζω τις καλοσύνες και την προ-
σφορά αυτού του ανθρώπου πρέπει να την αναφέρουμε σε
κάθε δεδομένη στιγμή. Να την θυμούνται οι παλαιότεροι και
να την μαθαίνουν οι νεότεροι. Να ξέρουν ότι στο χωριό μας
έζησαν σπουδαίοι άνθρωποι, που αγαπούσαν την επιστή-
μη τους αλλά πάνω από όλα τον άνθρωπο. Ο Βασίλης (ο
Άγιος Ανάργυρος όπως τον έλεγαν) δεν έκανε δική του οι-
κογένεια και ένοιωθε οικογένειά του τους συγχωριανούς
του. Όταν πέθανε η μητέρα και η αδελφή του Παρασκευή,
έμενε μόνος. Τότε δεν ήμουν εγώ εκεί. Γι’ αυτό δεν ξέρω τί-
ποτα για την τότε ζωή του ούτε πότε πέθανε. Έμαθα ότι τε-
λευταία έλεγε στους φίλους του, δεν είμαι καλά. Κάποια
μέρα προνόησε το θάνατό του. Πήγε στα καφενεία και χαι-
ρέτησε όλους με χειραψία. Τον ρώτησαν, “φεύγεις; Που θα
πας;” “Ε! κάπου θα πάω”. Την άλλη μέρα το πρωί τον βρή-
καν πεθαμένο. Πράγματι προνόησε το θάνατό του. Ας εί-
ναι αναπαυμένος εκεί που βρίσκεται. 

Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

Γράφει ο Ιωάννης Δ. Κοντός
Συνταξιούχος Εκαπαιδευτικός
Αγαπητέ γιατρέ Βασίλη Νάνο, μου ανατέθηκε να σου

απευθύνω αυτόν το χαιρετισμό και να σου πω ότι για μας
θα ζεις πάντοτε στην ανάμνησή μας. Ο ξαφνικός θάνατός
σου μας λύπησε όλους, διότι χάσαμε έναν καλό επιστήμο-
να που τον διέκρινε πάντοτε το χαμόγελο, η καλοσύνη, η
αγάπη προς όλους εμάς τους συγχωριανούς σου, αλλά και
όλους τους άλλους ανθρώπους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας εργάσθηκες φιλότιμα και διακρίθηκες για
τον αδαμάντινο χαρακτήρα σου και για το αμέριστο εν-
διαφέρον και την αγάπη σου προς τους συνανθρώπους σου.
Ακόμα κι όταν απεχώρησες από τη δουλειά σου, δεν έπα-
ψες να αγαπάς όλους εμάς και να προσφέρεις αφειδώς τις
πλούσιες επιστημονικές σου γνώσεις.

Κάθε μέρα περίμεναν πολλοί άρρωστοι στο ΙΚΑ Παγ-
κρατίου να σε ενημερώσουν για την υγεία τους και να σου
ζητήσουν την ιατρική σου γνωμάτευση. Κατόρθωσες κατά
εκπληκτικό τρόπο να συνδυάζεις το υπηρεσιακό σου κα-
θήκον με τον ανθρωπισμό. Αγαπητέ Βασίλη, οι αρετές που
σε κοσμούσαν ήταν πολλές και η υγειονομική προσφορά σου
μεγάλη. Ήσουν ο αγαπητός άνθρωπος, σωστός και ολο-
κληρωμένος, που με την ευγένεια και την ανωτερότητα του
χαρακτήρα σου μας έδωσες τον ιδεώδη τύπο ανθρώπου, ενώ
βλέπουμε σήμερα να πολεμείται η αγάπη, η δικαιοσύνη, η
ελευθερία. Γκρεμίζεται ό,τι στηρίζει τον άνθρωπο και θε-
μελιώνει τον πολιτισμό.

Αγαπητέ γιατρέ, ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να
αναπαύσει την ψυχή σου.

Ιωάννης Δ. Κοντός 

Για  το  Νάνο  τον  ιατρό 
Δυο λόγια θέλω να σας πω για έναν παθολόγο  
έναν γιατρό από το χωριό, γι’ αυτόν θα κάνω λόγο.

Δεν τον γνώριζα και καλά από γνωστούς και φίλους, 
ξέρω πως ήτανε καλός, γιατρός από τους λίγους.

Το σπίτι που έμενε ήτανε στα καφενεία πιο πάνω  
και όπως καταλάβατε, μιλάω για το Νάνο.

Αυτόν τον έξυπνο γιατρό, το Νάνο το Βασίλη,  
που μόνο καλό είχαν να πουν οι συγγενείς και οι φίλοι. 

Στην Αθήνα εργαζόταν, εκεί ήταν η δουλειά του  
που ήταν το μεράκι του, ήτανε και η χαρά του.

Δούλευε με όρεξη χωρίς καιρό να χάνει 
και ήθελε τους άρρωστους όλους καλά να κάνει.

Δεχότανε ευχάριστα κάθε έναν πελάτη 
μέσα στο ιατρείο του, στο ΙΚΑ στο Παγκράτι.

Στο χωριό που ερχόταν, στους ασθενείς που είχε  
ποτέ δεν έπαιρνε λεφτά και φάρμακα τους παρείχε.

Ήθελε να τρώνε τα παιδιά τροφές με βιταμίνες 
πλούσιες σε σίδηρο και σε πρωτεΐνες.

Συμβούλευε όλους τους γονείς σωστές τροφές να δίνουν  
να μεγαλώσουνε σωστά, γερά παιδιά να γίνουν.

Ήταν πολύ πονόψυχος και τους φτωχούς βοηθούσε  
και ό,τι ανάγκη είχανε έκανε ό,τι μπορούσε.

Οι κουβέντες του ήτανε λιγοστές, με νόημα γεμάτες  
χωρίς λόγια περιττά, ορθές, κοφτές, σταράτες.

Έμεινε ελεύθερος ως τα γεράματά του  
και προσπαθούσε σα γιατρός να κάνει τη δουλειά του.

Κι έτσι οικογένεια δεν είχε αποκτήσει, 
αφοσιώθηκε στην ιατρική τον κόσμο να βοηθήσει.

Αν και πέρασαν χρόνια πολλά που έχει αποβιώσει,  
δε θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά που έχει δώσει.

Ελένη Καλαμπαλίκη

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στα 100 χρόνια
από την κατασκευή
του Ρίχτη που ακόμα
και σήμερα και ευτυ-
χώς δεσπόζει του λι-
μανιού στην Παραλία
της Κύμης και μετά
την επέκτασή του, ο
αξιέπαινα ανήσυχος
συντοπίτης μας Μι-
χάλης Ποντίκης, συ-
νέγραψε σχετικό πό-
νημα. Έχει περιλάβει
όλες τις λεπτομέρειες
για την κατασκευή
του, τη χρήση του κλπ. με αρκετές φωτογραφίες
αλλά και με δύο μαρτυρίες εχόντων προσωπική
γνώση για το μοναδικό αυτό κτίσμα της σύγχρο-
νης μεταλλευτικής ιστορίας του τόπου μας. 

Αναζητήστε το στην Κύμη και ρουφήξτε το. 

Ο  Ρίχτης  στο  λιμάνι  
της  παραλίας  Κύμης 

Βραβείο στο γιατρό Βασ. Νάνο 
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ΟΣεβ. Μητροπολίτης Καρυστίας και
Σκύρου κ. Σεραφείμ, στην προσφώνη-
σή του προς το νέο Δήμαρχο Κύμης-

Αλιβερίου Αθανάσιο Μπουραντά και προς
όλους τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς και τοπικούς
συμβούλους, τόνισε τα εξής: 

«Κυρίες και κύριοι, εκλεγμένοι της νέας
Δημοτικής Αρχής. Είσθε εκλεκτοί και κλητοί του
λαού της περιοχής του Δήμου Κύμης-Αλιβερί-
ου. Προκαταβολικά ευχόμεθα να είσθε και
κλητοί και εκλεκτοί του Θεού. 

Ο μεγάλος αριθμός των μελών συμβουλίου, η
επιστημονική και επαγγελματική μόρφωση, η εμ-
πειρία των περισσοτέρων σας εις τα της διοικήσε-
ως, η κοινωνική εκτίμηση και καταξίωση που
απολαμβάνετε, η γνώσις των θεμάτων και προ-
βλημάτων, λόγω εντοπιότητας, είναι μερικά από τα
πολλά που εγγυώνται την επιτυχία της αποστολής
σας. 

Οι δημοκρατικές διαδικασίες έδωκαν το δι-
καίωμα της εξουσίας που είναι απαραίτητη και απο-
τελεσματική. Δημιουργεί όμως και τον κίνδυ-
νο της υπεροψίας, με τα γνωστά και ολέθρια
αποτελέσματα. Γι’ αυτό και η Αγ. Γραφή συνι-
στά: «Ηγούμενον σε κατέστησαν, μη επαί-
ρου, αλλά γενού ως εις εξ αυτών» και πα-
ροιμία λέει: «Οι καλοί ηγέτες δεν είναι αλα-
ζόνες». 

Η  διακονία 
Παράλληλα προς την εξουσία, υπάρχει

και η διακονία. Ο συνδυασμός εξουσίας και
διακονίας, στην πράξη αποκλείουν την υπεροψία
και την αυθαιρεσία και καλλιεργούν την ευθύνη για
την προσφορά υπηρεσιών, που εξυπηρετούν άμε-
σα τον λαό. 

Κατά το απόφθεγμα του Κυρίου, που είπε και
έκανε πράξη την διακονία, «δεν ήρθα να δια-
κονηθώ, αλλά να διακονήσω». Και ένα τρίτο
στοιχείο είναι η ενότης. Εργασία εν συνεργασία θα
έχει ως αποτέλεσμα την παμψηφία στις αποφάσεις.
Όλοι έχετε ταχθεί και υποσχεθεί να υπηρετήσετε

και εξυπηρετήσετε το λαό και τον τόπο. 
Συσκεφθείτε εν ομοφροσύνη, συνεργα-

στείτε εν αληθεία, συνδεθείτε εν αγάπη και
προχωρήστε εν ομονοία, με βεβαιότητα επι-
τυχίας. Στις προτεραιότητες ασφαλώς θα είναι η
φροντίδα για την εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών,
για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, για την
αναβάθμιση και επιτυχία ποιότητος ζωής. 

Η  πνευματική  ζωή 
των  πολιτών 

Μην παραλείψετε όμως και την πνευματική
ζωή των πολιτών, με ανάλογα έργα και εκδη-
λώσεις. Η μέριμνα για την ύδρευση, την αποχέ-
τευση, την αποκομιδή των απορριμμάτων εί-
ναι πρώτη ανάγκη. Όμως υπάρχουν και οχετοί
λυμάτων και σκουπιδιών που μολύνουν τις
ψυχές, που προκαλούν δυσοσμία μέχρι
ασφυξία και υποβαθμίζουν το πνευματικό
περιβάλλον. 

Ο Δήμος δικαιούται και υποχρεούται να προ-
σέξει ιδιαίτερα και τον τομέα αυτόν. Να ιδείτε τον
άνθρωπο στην πλήρη σύνθεση και ύπαρξή του,
σώμα και πνεύμα. Και τα δύο να εξυπηρετηθούν,
οπότε και θα ωφεληθούν. 

Αγαπητοί άρχοντες του τόπου μας. Ο
Θεός σας κατευοδώνει στην αρχόμενη πορεία και
διακονία με τον φωτισμόν και την δύναμη του Πα-
ναγίου Πνεύματος. 

Ο λαός ελπίζει και περιμένει τις υπηρεσίες
σας, που θα τον βοηθήσουν στην καθημερινή ζωή
του και η Εκκλησία εύχεται σε κάθε ιερή ακολου-
θία νυχθημερόν και δη και εις την Θείαν λειτουρ-
γίαν, υπέρ των πιστοτάτων αρχόντων, ίνα εν
τη γαλήνη αυτών και ημείς ήρεμον και ησύ-
χιον βίον διάγημεν. 

Όθεν χαίροντες και συγχαίροντες, ευ-
χόμεθα υγείαν, σταθεράν δύναμιν, μετά συ-
νέσεως, εργασία εν συνεργασία, διά μίαν συν
Θεώ χρηστήν διοίκησιν, με πολλά και καλά
έργα την ερχόμενη και αρχομένην πενταετή

Ομιλία  του  Σεβασμ.  Μητροπολίτου  Καρυστίας  
και  Σκύρου  κ.  Σεραφείμ  στην  ορκωμοσία  

του  Δημάρχου  Κύμης-Αλιβερίου 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  2014 

Από 1η Οκτωβρίου η διοίκηση του Γ. Ν. – Κ.Υ. Κύμης έπειτα από σχε-
τική απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνει την έναρξη λει-
τουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με προγραμματισμό επι-

σκέψεων (ραντεβού), η οποία θα συμβάλει τόσο στην εύρυθμη λειτουργία του
Νοσοκομείου όσο και στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών.  

Σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού θα προγραμματίζονται δια ζώσης ή
τηλεφωνικά, καθημερινά από τις 8.30 έως τις 14.00,  από τη γραμματεία των
εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κύμης. Οι ενδιαφερόμενοι θα επι-
κοινωνούν στα τηλέφωνα: 2222-350126 & 2222-350154. Η εξυπηρέτηση των
ασθενών για τα παρακάτω τμήματα, θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραν-
τεβού και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.  

Παθολογικό: Καθημερινά: 08:30 - 14:00
Χειρουργικό: Καθημερινά: 08:30 - 14:00
Νεφρολογικό: Καθημερινά: 08:30 - 14:00
Ορθοπεδικό: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 - 14:00
Καρδιολογικό: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 - 14:00
Οδοντιατρικό: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 - 14:00
Μικροβιολογικό: Καθημερινά: 08:00 - 11:00
Ακτινολογικό: (ακτινογραφίες): Καθημερινά: 08:30 - 14:00
Τμήμα Υπέρηχων: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 08:30 - 14:00
TEST PAP: Τρίτη-Πέμπτη: 10:00 - 14:00
Επισημαίνουμε πως η αναμονή για ραντεβού δε θα υπερβαίνει τη μια εβδο-

μάδα, καθώς και ότι τα επείγοντα περιστατικά πάντα εξυπηρετούνται χωρίς
ραντεβού από το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι τα τμήματα του Μικροβιολογικού Ερ-
γαστηρίου και  το Ακτινολογικό Τμήμα ελέγχονται και πιστοποιούνται από
το ΕΣΕΑΠ (Διεργαστηριακού Σχήματος Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών
Εργαστηρίων) και από την ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας)
αντίστοιχα και πληρούν όλα τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας.

Ενημέρωση Πολιτών
1. Η εξέταση στο Ιατρείο κοστίζει 5 ευρώ. Όλοι οι ασφαλισμένοι πρέπει

να προσκομίσουν στη Γραμματεία των Ιατρείων απαραίτητα το βιβλιάριό τους,
στο οποίο ο Γιατρός, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, γράφει την επίσκεψη.
Ο ασφαλισμένος προσκομίζει το θεωρημένο δελτίο στη Γραμματεία μετά την
εξέτασή του.

2. Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής ιατρική
βεβαίωση πρέπει απαραίτητα να κλείσουν ραντεβού με τον γιατρό που εν-
διαφέρονται.

3. Για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων απαιτείται ιατρική εντο-
λή και η προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας.

4. Ο ενδιαφερόμενος που έχει κλείσει ραντεβού την προκαθορισμένη ημέ-
ρα προσέρχεται 15 λεπτά νωρίτερα στη Γραμματεία των Τακτικών Ιατρείων,
όπου επικυρώνει το ραντεβού του, τακτοποιείται οικονομικά, παίρνει την κάρ-
τα του και επισκέπτεται το ιατρείο στο οποίο έχει ραντεβού. Απαραιτήτως πρέ-
πει να φέρει το βιβλιάριο ασθενείας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Ξεκίνησαν  από  1/10  τα  προγραμματισμένα  
ραντεβού  στο  Γ. Ν. – Κ. Υ. Κύμης 
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Α’  ΜΕΡΟΣ 
Πέρυσι ο σύλλογός μας στη μεγάλη του εκδήλωση στο κλεί-

σιμο «της χορευτικής του χρονιάς», παρουσίασε τη διαλεκτι-
κή σχέση χορού και τέχνης. Κάποιες από τις εικόνες που πα-
ρουσιάστηκαν (γλυπτά, αγγεία κ.α.) ανάγονται στον αρχαίο ελ-
ληνικό κόσμο και σχετίζονταν βέβαια με το χορό και τη μουσική.
Παράλληλα παρουσιάστηκε η στήλη του Σείκιλου (μετά το 200
π.Χ.), η οποία απεικονίζει  μουσική της εποχής. Ο ελληνικός χο-
ρός λοιπόν και η ελληνική μουσική, έρχονται από πολύ παλιά,
έχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ο φίλος του συλλόγου μας
κ. Μιχάλης Αλεξανδρής, μας έστειλε το παρακάτω κείμενο το
οποίο θα ολοκληρωθεί στα επόμενα τεύχη της εφημερίδας μας.
Θέμα του, το τραγούδι και ο χορός από την εποχή του Ομήρου. 

Το τραγούδι και ο χορός είναι τόσο παλιά όσο και ο κόσμος,
και δεν είναι διόλου παράξενο που ο Όμηρος κάνει πλείστες ανα-
φορές σε τραγουδιστές, σε τραγούδια και σε χορούς με αξε-
πέραστο τρόπο που μόνο εκείνος γνώριζε. Το τραγούδι εκφράζει
έντονα πάθη ψυχής, χαρά, λύπη, πόνο, νοσταλγία, έρωτα, ενώ
ο χορός είναι ολοκληρωμένη έκφραση του ψυχικού κόσμου, διό-
τι συνδυάζει αρμονικά τον λόγο, τη μελωδία, τη μουσική και την
κίνηση.

Η επίκληση της Μούσας στον πρώτο στίχο της Ιλιάδος "Μή-
νιν άειδε θεά" καθιστά σαφή τον ρόλο της θεάς και του στι-
χοπλόκου. Η πρώτη εγείρει και εμπνέει τη φαντασία του δη-
μιουργού και ο δημιουργός οιστρηλατούμενος πλέκει με μου-
σικό ρυθμό τους στίχους, με τους οποίους εξυμνεί κλέα αν-
δρών. Οι σημασίες του ρήματος αείδω ποικίλλουν ανάλογα με
τη χρήση του: εμπνέω επί θεών (Α1), ψάλλω τον παιάνα
(Α473), επί ανθρώπων τραγουδώ/εξυμνώ (Β598, Ι189/191, Λ473,
α154/325, θ489, ξ464, ρ385), επί πτηνών κελαδώ/λαλώ (τ519),
επί τόξου περνώ σφυρίζοντας (φ411). Η αοιδή, ως παράγωγο
του ρήματος, σημαίνει το χάρισμα της ωδής (Β595, θ498), το
τραγούδι (α328/421, ρ605), το θέμα του τραγουδιού (Ω721= θλι-
βερό τραγούδι, μοιρολόι, θ580, ω200). Από το αοιδή το ρήμα
αοιδιάω= τραγουδώ (ε61, κ227) και εξ αυτού το αοίδιμος=
ο άξιος να υμνηθεί, να μνημονευθεί με τραγούδια (Ζ358), όπως
ήταν οι επώνυμοι και ανώνυμοι πεσόντες και επιζήσαντες στα
πεδία των μαχών μπροστά και μέσα στα τείχη της Τροίας. Σή-
μερα χαρακτηρίζουμε τον καλλίφωνο τραγουδιστή με το ίδιο
όνομα, με το οποίο ο Όμηρος βάφτισε το πιο καλλικέλαδο που-
λί αηδόνα (τ548)= αηδόνι.

Ο Παιήων (= ο παιάνας) διέφερε από την αοιδή, από το
τραγούδι με τη σημερινή έννοια, διότι όταν μία σύντομη με-
λοποιημένη ευχή προ της ενάρξεως μιας σπουδαίας πράξεως,

όπως γινόταν προ των μαχών, όταν δηλ., το πολεμικό εμβατή-
ριο, ή μία δοξολογία μετά το τέλος ευτυχούς εκβάσεως μιας επι-
χειρήσεως, όπως συνέβη στους Παναχαιούς με τον θάνατο του
Έκτορος (Χ391) "νύν δ' αγ' αείδοντες παιήονα, κούροι
Αχαιών, νυησίν επί γλαφυρήισι νεώμεθα, τον δ' άγωμεν.
Ηράμεθα μέγα κύδος. Επέφνομεν Έκτορα δίον, οι
Τρώες κατά άστυ θεώι ως ευχετόωντο" (=και τώρα εμπρός
τραγουδώντας, παιδιά των Αχαιών, ας πάμε πίσω στα όμορφα
καράβια μας και να φέρουμε αυτόν εδώ. Πήραμε μεγάλη δόξα.
Σκοτώσαμε τον θεϊκό Έκτορα, στο όνομα του οποίου προσεύ-
χονταν οι Τρώες σαν σε θεό) ή μετά την απαλλαγή από κινδύ-

νους, όπως συνέβη στους Αχαιούς, που απαλλάχθησαν από τη
φονική νόσο του Απόλλωνος (Α472-474) "οι δε πανημέριοι
μολπήι ιλάσκοντο, καλόν αείδοντες παιήονα, κούροι
Αχαιών, μέλποντες εκάεργον. Ο δε φρένα τέρπετ'
ακούων" (= κι αυτοί όλη τη μέρα με τραγούδι παρακαλούσαν
για ιλασμό, ψάλλοντας τον όμορφο παιάνα, τα παιδιά των Αχαι-
ών, και εξυμνώντας τον τοξότη. Κι αυτός ευχαριστιόταν να
ακούει).

Ο τραγουδιστής, ονομαζόμενος αοιδός (λέξη και σήμερα
σε χρήση), είναι και ψάλτης, όπως περιγράφεται (Ω720) κον-
τά στη νεκρική κλίνη του Έκτορος, και ταυτόχρονα δημιουρ-
γός, όπως ωσάν οι βάρδοι και οι τροβαδούροι των μεσαιωνικών
χρόνων. Είναι αυτοδίδακτος (χ347), εμπνέεται, όπως και ο μάν-
της, από κάποια θεότητα, τη Μούσα, από την οποία λαμβάνει
αυτό το μοναδικό χάρισμα της αοιδής (Α1, θ13, ρ518). Ο γλυ-
κόλαλος τραγουδιστής συνεπαίρνει την ψυχή του ακροατή, τον
γοητεύει, τον μαγεύει και τον παρακινεί να συμμετάσχει μαζί
του και να αισθανθεί, ανάλογα με την περίσταση, αγαλλίαση
ή άφατη οδύνη. Για το λόγο αυτό είναι πρόσωπο ιερό και απα-
ραβίαστο (χ345), το οποίο τιμούν βασιλείς και ηγεμόνες και πε-
ριβάλλουν με φιλία και εμπιστοσύνη, όπως δείχνεται στην Οδύσ-
σεια (γ267): ο Αγαμέμνων κατά την απουσία του στην Τροία επι-
τρέπει σε αοιδό την φύλαξη της γυναίκας του. Τιμητική θέση
κατέχει ο αοιδός στο παλάτι του Αλκίνοου, όπως μαρτυρείται
στη ραψωδία θ της Οδύσσειας. 

Παρεκβατικά αξίζει να αναφερθούμε στις καλλίφωνες
Σειρήνες (μ39/42/44/52/158/167/198, ψ326), των οποίων το

τραγούδι ήταν τόσο ελκυστικό και ευφρόσυνο, πλην όμως επι-
κίνδυνο σ' όποιον το άκουγε, ώστε ο Οδυσσεύς βούλωσε τα αυ-
τιά των συντρόφων του, για να μην το ακούσουν και παρα-
συρθούν προς το μέρος των Σειρήνων, και ο ίδιος προτίμησε να
το απολαύσει ακούοντας δεμένος στο κατάρτι του πλοίου.

Ο αοιδός δεν είναι μόνο στιχοπλόκος (ραψωδός) αλλά και
μουσικοσυνθέτης (μελοποιός) και οργανοπαίχτης (κιθαρι-
στής). Χειρίζεται δύο μουσικά όργανα, την κίθαριν και την
φόρμιγγα. Η πρώτη, η οποία παράγει ήχο γλυκύτερο της λύ-
ρας, σύγκειται από δύο κυρτά κέρατα, τα οποία προς τα πάνω
αφίστανται και προς τα κάτω πλησιάζουν και τα οποία στέκονται
όρθια πάνω σε κάποιο κενό  ηχείο. Πάνω και κάτω στα πλη-
σιέστερα μέρη των κεράτων υπάρχουν δύο εγκάρσιες κεραίες
(το ζυγόν και το υπολύριον), στις οποίες είναι προσδεδεμένες
οι χορδές, εντεινόμενες με στρόφιγγες, τους κόλλοπας. Η τέ-
χνη του κιθαρίζειν και το παίξιμο της κιθάρας αποδίδονται με
την ίδια λέξη, κίθαρις (Ν731, θ248) και με την κιθαριστύς
(Β600). Η φόρμιγξ διαφέρει από την κιθάρα μόνο κατά το μέ-
γεθος και φέρεται επί των ώμων. Ο Όμηρος μνημονεύει το ζυ-
γόν (Ι187), με το οποίο συνδέονται οι πήχεις, και τους κόλ-
λοπας (φ406-407), με τους οποίους εντείνονται οι χορδές. Εί-
ναι το κατ' εξοχήν όργανο του Απόλλωνος (Α603, Ω63) αλλά και
των αοιδών (θ67, χ332, ψ133) και του ιδίου του Αχιλλέως (Ι186).

Ο ποιητής την ονομάζει "γλαφυρή"= λαξευτή (θ257,
ψ144) και "περικαλλή, δαιδαλέη"= διακοσμημένη, περίτε-
χνη (Α603, Ι186). Είναι το σύνηθες μουσικό όργανο στα συμ-
πόσια και στις γιορτές (Σ495, ρ273, φ430). Το ρήμα φορμίζω,
το οποίο χρησιμοποιείται και για το παίξιμο της κιθάρας
(Σ605), αποδίδει την τέχνη του χειριστή του οργάνου αυτού
(α155, δ18,θ266). Το ξύλο, από το οποίο κατασκευαζόταν η φόρ-
μιγξ, δεν είναι γνωστό, όμως με βάση την πληροφορία, την οποία
δίδει ο Θεόκριτος (Ειδύλλια, 24, στιχ. 109-110) για φόρμιγγα
κατασκευασμένη από ξύλο πυξαριού "άμφω χείρας έπλασ-
σε πυξίνα εν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εύμολπος" {= ο Εύ-
μολπος ο Φιλαμμονίδης με τε δύο του χέρια έπλασε φόρμιγγα
από πυξάρι), είναι βέβαιο ότι προετιμάτο το ξύλο τού φυτού αυ-
τού (buxus sempervirens= πύξος ο αειθαλής}, διότι είναι
βαρύτερο πάντων των άλλων, ακόμη και του εβένου, όπως πα-
ρατηρεί ο Θεόφραστος (Περί φυτών ιστορίας, Ε, 3, 1) "πυ-
κνότατα ούν δοκεί και βαρύτατα πύξος είναι και έβενος.
ουδέ γαρ ούδ' επί ύδατος ταύτ' επινεί. και η μέν πύξος
όλη, της δ' εβένου η μήτρα" (=συμπαγέστατα λοιπόν φαί-
νονται ότι είναι και βαρύτατα το πυξάρι και ο έβενος. Διότι αυτά
ούτε στο νερό δεν επιπλέουν. Και το μεν πυξάρι ολόκληρο, του
δε εβένου η καρδιά). Είναι όμως περίεργο που ο Όμηρος δεν
αναφέρει τη λύρα, το επινοηθέν υπό του Ερμού μουσικό όργανο
και δωρηθέν στον Απόλλωνα. Δύο ακόμη μουσικά όργανα, μάλ-
λον κατ' αποκλειστική χρήση των ποιμένων, όπως και σήμερα,
είναι ο αυλός και η σύριγξ (Κ13, Σ526).

συνέχεια στο επόμενο φύλλο…

Ο  Όμηρος  τραγουδάει  και  χορεύει
Μιχαήλ Αλεξανδρής, Καθηγητής Φιλόλογος- Γραμματέας Εταιρείας  Ευβοϊκών Σπουδών 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΟΠΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ανδρονιάνοι 18-10-2014

ΠΡΟΣ:
Τοπικό Συμβούλιο Ανδρονιάνων 

ΘΕΜΑ: Συντήρηση-επισκευή Σχολείων 
Δ.Δ. Ανδρονιάνων

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών και επαφών
με το Δήμο Κύμης, επανερχόμαστε για να σας επιση-
μάνουμε την αναγκαιότητα ενεργειών από μέρους σας,
προς την Δημοτική Αρχή του Δήμου Κύμης – Αλιβερί-
ου, για τα εξής θέματα που απασχολούν το χωριό μας:

1. Άμεση επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Ανδρο-
νιάνων π.χ. της σκεπής και της εισόδου και για λόγους
ασφαλείας, δεδομένου ότι αποσπώνται τεμάχια πέ-
τρας του τοιχίου και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού,
ενώ υπάρχουν και προχωρημένα σημάδια υγρασίας. Θα
πρέπει επίσης να ληφθεί άμεσα μέριμνα για την ετοι-
μασία του σχολείου και την εκεί λειτουργία του Νηπια-
γωγείου, όπως είχε δεσμευτεί σε επαφές μας η προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή.

2. Προγραμματισμό για την επισκευή και αποκα-
τάσταση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων
(επισκευή σκεπής, παράθυρα κλπ.), για τη δυνατότητα
χρησιμοποίησής του για τις ανάγκες των δημοτών και
των κατοίκων του χωριού. 

Θυμίζουμε τέλος πως και τα δύο κτίρια χρησιμο-
ποιούνται από τον Σύλλογό μας στις εκδηλώσεις του,
ενεργώντας προς τούτο μικρές αναγκαίες επιδιορθώσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ  ΚΥΜΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας

Σταμ. Δ. Σπύρου Αντ. Ε. Βλαχαντώνης

Ανδρονιάνοι 18-10-2014

ΠΡΟΣ:
Πολιτιστικό Σύλλογο Πύργου Κύμης
Πολιτιστικό Σύλλογο Βιτάλου Κύμης

Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλετιάνων Κύμης
Πολιτιστικό Σύλλογο Ταξιαρχών Κύμης

ΘΕΜΑ: Συνεργασία σε κοινά θέματα

Αγαπητοί φίλοι,

Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας στην τελευταία συνεδρίαση της 12-10-
2014, σας καλούμε σε κοινή συνάντηση για την ανάλυ-
ση της κατάστασης για την περιοχή μας και την στα πλαί-
σια του ρόλου μας προοπτική συνεργασίας μας με τη νέα
Δημοτική Αρχή. 

Εκτός από την ανάλυση και την ανταλλαγή απόψε-
ων, θεωρούμε σκόπιμο και θετικό την λήψη αποφάσε-
ων και περαιτέρω ενέργειες επί υπαρκτών κοινού εν-
διαφέροντος θεμάτων. 

Σας καλούμε στη συνάντηση αυτή την Κυριακή 9 Νο-
εμβρίου και ώρα 11 π.μ., στην καφετέρια της “Ειρήνης”,
στους Ανδρονιάνους. 

Σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας
- 6932661355 Σταμ. Δ. Σπύρου
- 6979112518 Αντ. Ε. Βλαχαντώνης
- 6972052156 Παναγ. Αγγελόπουλος
- 6977073651 Βαγγέλης Νικολιάς

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ  ΚΥΜΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας 

Σταμ. Δ. Σπύρου Αντ. Ε. Βλαχαντώνης

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΜΕ  ΟΜΟΦΩΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αδερφή του Βίτσιλη.
2. Συκιά (κουμιώτικη διάλεκτος).
3. Πατέρας της Νίνας της Κούψαινας.
4. Κοιλιά (κουμιώτικη διάλεκτος).
5. Αδερφός του Μενέλαου Θεοφίλου.
6. Αδερφή της Σακκέλαινας.
7. Το υπόγειο μέρος του φυτού.
8. Γαμπρός του Κουρελή.
9. Το σπίτι του είναι πίσω από της Αμαλίας.
10. Πεθερά του Τσούτου.
11. Αυτός που δημοσίως εκφράζει 

τα επιχειρήματά του.
12. Θείος της Φροσύνης.
13. Γυναίκα του Χαράλαμπου Σαρμά.
14. Δασάκι.
15. Όχι όμορφα.
16. Αδερφός του Μουντζούκου.
17. Θεία του Γιάννη Αμπελιώτη.
18. Αδερφή της Ντίνας Θ. Παπανικολάου.
19. Το επίθετο του Φιλήμονα.
20. Αδερφός του Ντέγια.
21. Πεθερός της Δέσποινας του Τσελέφρη.

ΚΑΘΕΤΑ
22. Το καθιστό κορίτσι της φωτογραφίας.
23. Γαμπρός του Σταματάκη.
24. Πατέρας των δύο ακριανών κοριτσιών της

φωτογραφίας.
25. Μάνα του Χαψή.
26. Καπνιά (κουμιώτικη διάλεκτος).
27. Σφοδρή κίνηση.
28. Κυνήγι (ιδιωματισμός).
29. Άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος.
30. Αποτρεπτικό μόριο.
31. Χαϊδεμένη Αθανασία.
32. Όταν …αρχαίων.

33. Ξανά …αρχαίων.
34. Άμφια.
35. Πατέρας της Καλλιόπης Μαξιλάρη.
36. Εκτιμώ (κουμιώτικη διάλεκτος).
37. Πεθερά του Μητσοπιτίλη.
38. Τρώμε και το Πάσχα.
39. Πεθερός της Αφροδίτης.
40. Συμπεθέρα του Μητσόδημου.
41. Ένα γεωργικό εργαλείο

(κουμιώτικη διάλεκτος).
42. Αδερφός της Σεβγάρας.
43. Σταχτοδοχείο.
44. Δολοφόνος του Άβελ.
45. Πατέρας της Αντωνίας.
46. Τόσους οικισμούς έχει το Τοπικό Διαμέρισμα 

Ανδρονιάνων. 

Θεοδόσης Σ. Δήμος 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 91
1. ΦΤΕΡΑ, 2. ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ, 3. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, 4. ΣΟΚ, 5. ΜΠΙΡΚΟΣ, 6. ΑΛΗ, 7. ΜΕΜΕ,
8. ΟΚΑ, 9. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΙΝΑ, 10. ΓΑΛΑΝΑ, 11. ΓΙΟΓΙΑΤΣΙ, 12. ΚΕΦΙ, 13. ΜΑΡΑΜΑ-
ΡΙ, 14. ΓΚΑ, 15. ΜΑΡΙΝΑ, 16. ΡΟΪ, 17. ΛΟΥΦΑ, 18. ΦΑΝΑΡΙ, 19. ΚΑΛΙΩ, 20. ΕΙΤΕ, 
21. ΟΥΡΑ, 22. ΤΑΜΑ, 23. ΡΟΥΛΑ, 24. ΚΩΤΣΟΣ, 25. ΦΑΝΗΣ, 26. ΛΑΖΑΡΟΣ, 27. ΧΡΥ-
ΣΟΓΙΩΡΓΗΣ, 28. ΑΚΕΦΑ, 29. ΜΠΟΝΟΣ, 30. ΚΟΛΗΜΑΤΟΥΡΑ, 31. ΜΙΜΗ, 32. ΕΝΟ-
ΧΟΣ, 33. ΤΑΧΥΣ, 34. ΟΝΑ, 35. ΜΙΤΡΙΚΑ, 36. ΣΕΒΓΑΡΑ, 37. ΡΟΜΠΑ, 38. ΛΑΓΑΖΟΥ,
39. ΚΕΚΕΣ, 40. ΑΡΤΕΜΗ, 41. ΦΩΣ, 42. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, 43. ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 44. ΖΑ, 45. ΜΠΑ-
ΛΑΦΙΝΑ, 46. ΚΟΜΠΟ, 47. ΑΥΤΙ, 48. ΣΤΕΛΙΑΝΗ, 49. ΡΙΜΑ, 50. ΠΥΡ, 51. ΦΗΜΙΑ, 
52. ΜΑΜΗ, 53. ΑΠΟ, 54. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, 55. ΣΩΤΗΡΗΣ, 56. ΠΟΣΤΑΚΑ, 57. ΦΑΛΑΚΑ-
ΡΟ, 58. ΚΟΛΙΑΡΑ, 59. ΟΛΟΥΡΜΟΥ, 60. ΓΕΩΡΓΙΑ, 61. ΕΡΑΣΜΙΑ, 62. ΧΛΑΙΝΗ, 
63. ΚΟΥΛΙΑΣ, 64. ΜΟΥΡΗ, 65. ΛΕΛΑ, 66. ΥΑΙΝΑ, 67. ΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, 68. ΔΙΣΙΚΑΡΙ-
ΚΑ, 69. ΧΥΜΑ, 70. ΣΑΝΤΑΣ, 71. ΕΩΣ, 72. ΕΨΙΜΟΣ, 73. ΦΙΛΙΩ, 74. ΛΟΥΛΑ, 
75. ΔΡΟΛΑΠΙ, 76. ΜΗΤΣΟΥΡΗΣ, 77. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 78. ΕΤΗ, 79. ΤΑΣ.

Σ του εσπερινού την ώρα, ο ήλιος έστελνε τα  τελευταία του φιλήματα στα χρω-
ματιστά τζάμια της εκκλησιάς μας κι εκείνα έπεφταν περίτεχνα εδώ κι εκεί,
γεμίζοντας με χρωματιστές απαλές πινελιές, στις πλάκες, στα εικονίσματα,

στα στασίδια.Τι μυσταγωγία! Τι ανάταση! Κι εκεί μεσ’ την μυσταγωγία, βγήκε
ο παπάς μας. Νέος, ψηλός, μαύρα μαλλιά, μαύρα ράσα, γαλήνια μορφή, αγία και κον-
τά ένα παιδόπουλο μια στάλα, με κατάξανθα μαλλιά σγουρά, με φωτισμένο αγγε-
λικό πρόσωπο, με τη λαμπάδα που τρεμόπαιζε στα μικρά του χέρια και φώτιζε την
είσοδο του ιερέα μας. Στάθηκαν μπρος την ωραία πόλη, μπρος τον Θεό ο ιερωμέ-
νος και το παιδί, ο πατέρας και ο γιος. Φως ιλαρόν Αγίας δόξης. Η ανεπανάληπτη
φωνή του γέμισε την εκκλησιά μας και τις ψυχές μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο Θεός
μας έστελνε φως ιλαρόν, Αγίας δόξης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μορφή του μακαρι-
στού πατρός Βελισσαρίου. Την αγιότητά του, τον απλό  τρόπο του να εισέρχεται στις
ψυχές όλων μας, την δραστηριότητά του στα πάντα όχι μόνο να συγκεντρώνει τα παι-
διά στην εκκλησία, αλλά είχε το νου του παντού. Είχε ακόμα και δανειστική βιβλιοθήκη
με πολλά και διάφορα βιβλία για όλους, όσους αγαπούσαν τη μελέτη. Άραγε τι να
γιναν αυτά τα βιβλία; Ποιος ξέρει! Έτρεχε και επισκεπτόταν τους ασθενείς ενορί-
τες του. Η αγάπη του έφθανε παντού. Γνωρίζω καλά ότι επισκεπτόταν συχνά μία ασθε-
νή με φυματίωση και μάλιστα στο τελευταίο στάδιο. Βέβαια ήξερε καλά τους κινδύνους
όμως δεν δίσταζε να κάνει ότι δεν έκαναν οι πολλοί. Πόσο ωφελήθηκε η πονεμένη
ψυχή της μόνο ο Θεός γνωρίζει. Όπως πήγαινε συχνά σε μία κατάκοιτη, που το  σπί-
τι της ήταν δίπλα στο φούρνο της Αμαλίας και την γυρόφερναν οι χιλιαστές κι εκεί
ο πατήρ Βελισσάριος απλά μα πειστικά οδηγούσε το ποίμνιό του. Η δραστηριότη-
τά του απλωνόταν στους εφήβους στα ξωκλήσια με πολλούς κόπους, σε αγροτικές
εργασίες και φυσικά στην υπέροχη οικογένειά του. Όταν είχε πέσει από δέντρο κι
ήταν βαριά χτυπημένος όλοι ανησυχούσαμε μικροί μεγάλοι. Ένα βράδυ η κυρία που
ήταν απέναντι από την εκκλησία άκουσε μελωδική ψαλμωδία. Περίεργη πήγε να δει.
Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, η εκκλησία ολοφώτιστη. Μόλις όμως προσπάθησε να ανοί-
ξει την πόρτα τα πάντα έσβησαν. Ο πατήρ Βελισσάριος ήταν πάντα γαλήνιος στις
δοκιμασίες, και ταπεινός από την αρχή της ιερωσύνης του. Θυμάμαι γέροντας και
ασθενής στο τέλος βγήκε στην ωραία Πύλη και  ζήτησε συγνώμη ταπεινά για τα τυ-
χόν λάθη του. Όλοι ξέσπασαν σε λυγμούς. Έτσι αποχαιρέτησαν τον καλό μας ιερέα.

Με απέραντο σεβασμό και αγάπη στο μεγάλο μας ΔΑΣΚΑΛΟ που ότι καλό φυ-
λάμε στην ψυχή μας το οφείλουμε σε ΚΕΙΝΟΝ.

Λέλα Λέρτα-Μουλαγιάννη 

Αναμνήσεις
Στο  φως  του  εσπερινού 



• Παντρεύτηκε ο Γιάννης Σταματίου και η σύντροφός του
Κωνσταντίνα στις 20-9-2014. 

• Στις 13-9-2014 τέλεσαν τους γάμους των
ο Γιώργος Καϊμακούδης με την Ναταλία
Κουλίεβα στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανε-
ρωμένης στη Ν. Αρτάκη. Θερμές οι ευχές μας. 

Το τραπέζι και το δυνατό γλέντι δόθηκαν
στην ταβέρνα “Τσίμπος” στην Αγία Ελεούσα
Χαλκίδας με το γαμπρό και τη νύφη να
φτάνουν εκεί έφιπποι στη μηχανή τους. 

Κυκλοφόρησαν τα νέα τεύχη των περιοδικών "Το Ρό-
πτρο" και "Λέου". Θα τα βρείτε στην Κύμη και είναι από τις
εκδόσεις που δεν ξεφυλλίζεις αλλά τις ξεψαχνίζεις. Κάθε φορά
σε κάθε τεύχος των. Έτσι που να αναζητείς στη συνέχεια το
επόμενο τεύχος. 

Με έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα πα-
ρακολουθεί ο ελληνικός λαός αλλά και όλος ο κό-
σμος την σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη

στον τύμβο της Αμφίπολης.
Η σημασία της ανακάλυψης είναι τεράστια και αν ο

τύμβος βρεθεί ασύλητος μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά
τη μοίρα όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ελ-
λάδος. 

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο, εξαιρετικό ταφικό
μνημείο, μια “νεκρική κιβωτό”, που χρονολογείται στο τέ-
λος του 4ου αι. π.Χ., μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Τα ευρήματά του θα αναδείξουν την Αμφίπολη
ενδεχομένως αλλάζοντας και την έως σήμερα ιστορία της
Μακεδονίας. 

Η περίοδος της ιστορίας μετά το θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και μέχρι το Ρωμαίο αυτοκράτορα Αύγουστο,
συμβατικά ονομάζεται “ελληνιστική”. Κέντρο αποτελού-
σε η Αλεξάνδρεια, η “μαγική πόλη”, για την οποία θα ανα-
φερθούμε λεπτομερέστερα σε επόμενο άρθρο. 

Όση σπουδαιότητα και σημασία έχει η εξάπλωση, αποί-
κηση και δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδος στη δυτική Με-
σόγειο, με τις αποικίες (βλέπε για τις ευβοϊκές αποικίες σε
2 προηγούμενα άρθρα), τόση σπουδαιότητα και κυριολε-
κτικά απίστευτο γεγονός αποτελεί το μέγεθος της εξά-
πλωσης του ελληνισμού και κατά την ελληνιστική περίο-
δο. 

Μέσω του ελληνισμού του Πόντου, εξελληνίζονται σε
μεγάλο βαθμό οι ισχυροί ημινομάδες Σκύθες της Κριμαί-
ας. Ακολουθούν οι παραδουνάβιοι Σαρμάτες, οι Θράκες,
οι Ιλλυριοί, οι Γέτες, οι Δάκες και οι Κέλτες, ενώ Έλληνες
έμποροι και στρατιώτες εξερευνούν στην Αφρική, την κοι-
λάδα του Νείλου, τη Νουβία, την Αιθιοπία και την Αβησ-
συνία χτίζοντας και οικισμούς. 

Όταν οι στρατιές του Αλέξανδρου έφτασαν νικηφόρες
στη Βακτριανή, βρήκαν εγκατεστημέ-νους Έλληνες της Ιω-
νίας. Ήταν από τις πόλεις της Μ. Ασίας που κατέλαβαν οι
Πέρσες και εξόρισαν στα πέρατα της επικράτειάς τους,
όσους θεώρησαν επικίνδυνους και οι απόγονοί τους υπο-
δέχτηκαν τον Αλέξανδρο. 

Όταν έγινε η διανομή των Μακεδονικών κατακτήσε-
ων μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ολό-
κληρη η Ασία παραχωρήθηκε στους Σελευκίδες. Τους επό-
μενους όμως δύο αιώνες διαδραματίσθηκαν άπειρες συγ-
κρούσεις με πρωταγωνιστές Έλληνες βασιλίσκους της Βα-
κτριανής και των Ινδιών. Γύρω στα 250 π.Χ., εβδομήντα
χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου ο Έλληνας σα-
τράπης που είχε διοριστεί κυβερνήτης στις επαρχίες της
Βακτριανής και της Σογδιανής, ανακηρύσσει την αυτονομία
του και αναγορεύεται βασιλιάς της Βακτριανής, (όπου τα
σημερινά κράτη Αφγανιστάν και Τατζικιστάν), με το όνο-
μα Διόδοτος Α΄. Αυτό απετέλεσε την αφορμή επέκτασης
των αυτονομήσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα
σύνολο από τριάντα εννέα διαδοχικούς Έλληνες βασιλί-
σκους, οι οποίοι επεξέτειναν βαθμιαία την κυριαρχία
τους σε μια τεράστια έκταση που σήμερα είναι τα κράτη
Καζακστάν και Αφγανιστάν έως και το Πακιστάν και την
Ινδία. 

Οι περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους Έλλη-
νες “βασιλείς” δεν προέρχονται από γραπτά μνημεία
αλλά από νομίσματα που έκοβαν και είναι σήμερα περι-
ζήτητα από συλλέκτες και Μουσεία της Δύσης. Από αυτά

γνωρίζουμε τον Ευθύδημο, τον Αγαθοκλή που ήταν ο πρώ-
τος που έκοψε νομίσματα από νικέλιο, τον Δημήτριο, τον
Ευκρατίδη, τον Αντίοχο, τον Νικία, τον Ηλιοκλή, τον Παν-
τελέοντα κ.ά. Oι περισσότεροι απ’ αυτούς ήταν πρώην
στρατιωτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι, αδίστακτοι, σκλη-
ροί με τυχοδιωκτική συμπεριφορά, αλλά και πολύ γενναίοι
και τολμηροί. Μερικοί απ΄ αυτούς προέβησαν και σε πρά-
ξεις μεγάλης για την εποχή τους γενναιότητας και τόλμης,
όπως η διάβαση γύρω στα 200 π.Χ. από το στρατό τους του
οροπεδίου Hindakus (Ινδοκούχ), ανάμεσα στη Βακτρία και
την Ινδία, που θεωρείται το πιο δύσβατο πέρασμα του κό-
σμου. 

Το 1960 βρέθηκε στο Αφγανιστάν στην πόλη Καντα-
χάρ, που ταυτίζεται με την Αλεξάνδρεια της Αραχωσίας που
ίδρυσε ο Μ. Αλέξανδρος, μια εξαιρετικής σημασίας δί-
γλωσση επιγραφή από την εποχή του Ασόκα (261-224 π.Χ.),
στα ελληνικά και στα αραμαϊκά. 

Τέλος ένας Έλληνας από την Αλεξάνδρεια του Καυ-
κάσου, ο Μένανδρος αναδεικνύεται ως ο μόνος ίσως σο-
βαρός βασιλιάς ανάμεσα στους συναδέλφους του των μα-
κρινών αυτών περιοχών. Βασιλεύει για 25 χρόνια (από το
155 – 130 π.Χ.) στην περιοχή του Παντζάμπ και τις απέ-
ραντες πεδιάδες του Ινδού ποταμού. Ενδιαφέρεται για το
Βουδισμό και πολύ περήφανος κυκλοφορεί δίγλωσσα νο-
μίσματα με τον τίτλο Βασιλεύς Βασιλέων στα ελληνικά
και Μαχαραγιάς (μέγας βασιλεύς) στα ινδικά. Ο καλός
βασιλιάς Μένανδρος μνημονεύεται στην ινδική λογοτεχνία
με κολακευτικά πάντοτε επίθετα, αλλά δυστυχώς το μεγάλο
ινδο-ελληνικό βασίλειο που οικοδόμησε διασπάστηκε
αμέσως μετά τον θάνατό του σε μικρές ηγεμονίες. 

Με την εκθρόνιση όμως το 55 π.Χ. του τελευταίου Έλ-
ληνα βασιλιά του δυτικού Παντζάμπ, από τον Σκύθη
πρίγκιπα Άζη Α΄, τα ελληνικά βασίλεια αρχίζουν σιγά σιγά
να αποσυντίθενται. Η τελευταία ελληνική κυριαρχία άν-
τεξε στο ανατολικό Παντζάμπ άλλα 35 χρόνια, μέχρι το 20
π.Χ. 

Τελειώνοντας θα πρέπει να μη ξεχνάμε ότι η γοητεία
της εποχής αυτής, έγκειται στην κοσμογονία της διάδοσης
του ελληνικού πνεύματος, στη σύντηξη των πολιτισμών, στη
στροφή της θρησκείας προς την εσωτερικότητα, στην υπέ-
ροχη διδασκαλία του Επίκουρου, στη γραφή των ευαγγε-
λίων στην ελληνική γλώσσα, καθώς και στη μετάφραση της
βίβλου στα ελληνικά από τους ίδιους τους Εβραίους. 

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο καταλυτικός ρόλος
του ελληνισμού όσον αφορά στις πολιτισμικές του επι-
δράσεις αλλά και την προετοιμασία του εδάφους για την
μεταγενέστερη επικράτηση του Χριστιανισμού. Η ανά-
πτυξη της κριτικής ικανότητας, που πρώτοι οι Έλληνες φυ-
σικοί φιλόσοφοι καλλιέργησαν και της φιλοσοφικής σκέ-
ψης που ακολούθησε, αποτελούν παραμέτρους πολύ
σπουδαίες για τον μονοθεϊσμό. 

Είναι γεγονός ότι προετοίμασε το έδαφος και τη δια-
φοροποίηση που επήλθε στον τότε γνωστό κόσμο σε
Ανατολή και Δύση από την εξάπλωση του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου και των επιγόνων του, με όχημα την ελληνική
γλώσσα, την ελληνική παιδεία, του ελληνικού πνεύματος,
των υπέροχων διδασκαλιών του Πυθαγόρα και του Επί-
κουρου, τη σύνθεση της αριστοτέλειας λογικής, την ανά-
πτυξη των επιστημών, τη φιλοσοφία των Στωϊκών. 

Αντώνης Βλαχαντώνης 
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Ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΣΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ 

Μεγάλη συμμετοχή αθλητών απ’ το χωριό μας άνδρες και
γυναίκες κάθε ηλικίας στους 2 αγώνες που έγιναν
στην Πλατάνα στις 19 Ιουλίου και στη Βρύση στις 2 Αυ-

γούστου, 3 απ’ αυτούς ανέβηκαν στο βάθρο, εκ των οποίων 2 γυ-
ναίκες. 

Στον αγώνα της Πλατάνας είχαμε συμμετοχή 15 αθλητών απ’
το χωριό μας και συγκεκριμένα 7 στη διαδρομή των 10 χλμ. που
κατάφεραν να τερματίσουν όλοι επιτυχώς σε καλό χρόνο, 3 στη
διαδρομή των 3 χλμ. και 5 στον αγώνα παίδων 1 χλμ. όπου 2 απ’
τα παιδιά μας βραβεύτηκαν και συγκεκριμένα η Βασιλική Ε. Νι-

κολιά στην κατηγορία κοριτσιών τερμάτισε στη δεύτερη θέση
όπως και στην κατηγορία αγοριών τερμάτισε δεύτερος ο Κου-
τεντάκης Λευτέρης. 

Στον αγώνα της Βρύσης που διεξάγεται για 8η φορά τα λε-
γόμενα Δραγονάρια είχαμε συμμετοχή 5 αθλητών εκ των οποί-
ων μια γυναίκα η γνωστή έμπειρη υπερμαραθωνοδρόμος Κα-
τερίνα Βελισσαράκου η οποία έχει τρέξει σε πολλούς διεθνείς
αγώνες κατάφερε να έλθει δεύτερη στη γενική κατάταξη γυναι-
κών. Στον αγώνα αυτό αξιόλογη προσπάθεια έκανε ο νεαρός δρο-
μέας Βαγγέλης Σταματίου που τερμάτισε σε καλό χρόνο όπως
και ο Γιώργος Κωτσής που έχει γίνει σπουδαίος δρομέας κι αυ-

τός και ο αδελφός του το απέδειξαν στην Πλατάνα.
Στον αγώνα στη Βρύση συμμετείχε και ο βετεράνος μαρα-

θωνοδρόμος του χωριού Γιάννης Νικολιάς. Συμμετοχή όμως εί-
χαμε και στον παιδικό αγώνα αφού κατάφερε να τερματίσει με
επιτυχία ο μικρός Κώστας Ν. Κωτσής. 

Οι 7 που τερμάτισαν στον αγώνα 10 χλμ. της Πλατάνας είναι: 
οι αδελφοί Νίκος και Γιώργος Κωτσής
οι αδελφοί Κώστας και Βασίλης Αναγνώστου
ο Βαγγέλης Σταματίου
ο Κουγιεντάκης Λευτέρης
και ο θρυλικός βετεράνος αθλητής του χωριού μας ο δάσκα-

λος Βελισσάριος Χρυσάγης που τερμάτισε επιτυχώς, αποτε-
λεί παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους. 

Οι 3 που έτρεξαν τη διαδρομή 3 χλμ. και τερμάτισαν με επι-
τυχία είναι:

ο Χρήστος Παπανικολάου
ο Γιώργος Κοντός
και ο Γιάννης Πύργας

και τα 5 παιδιά που συμμετείχαν στη διαδρομή 1 χλμ. είναι: 
ο Κώστας Κωτσής
ο Χρήστος Ταμβάκος
ο Κουγιεντάκης Νίκος 2ος κατηγορία αγοριών
η Ελένη Κωτσή
και η Βασιλική Νικολιά 2η κατηγορία κοριτσιών 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΔΡΟΜΕΩΝ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ  
ΣΕ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΑΝΑ  ΚΑΙ  ΒΡΥΣΗ 

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις 

Γάμοι 

Η Ρένα Ραψομανίκη είναι παντρεμέ-
νη με τον Παναγιώτη Κούκη (μέλους της
Ε.Ε. του Συλλόγου μας) και έχουν δύο παιδιά.

Στη «Φούγκα για δύο» ο αναγνώστης πα-
ρακολουθεί τον διπλά ανεκπλήρωτο έρωτα
(μία στα δεκαοχτώ και μία στα πενήντα) του
ζευγαριού των πρωταγωνιστών. Η αισθη-
ματική ιστορία όμως είναι μόνο η επιφάνεια,
ενώ στο βάθος η συγγραφέας αποπειράται να
ψυχογραφήσει τη γενιά της μεταπολίτευσης
–μια γενιά τόσο υπερεκτιμημένη όσο και συ-
κοφαντημένη.

Έκδοση  βιβλίου 
από  τη  Ρένα  Ραψομανίκη

• Γεννήθηκε το κοριτσάκι του Θεόδωρου Κ. Παπανικο-
λάου και της Κατερίνας Παναγιωτοπούλου στις 19-7-2014.

• Ήρθε στον κόσμο το κοριτσάκι του Γιώργου Νικολιά και
της Κωνσταντίνας Κ. Παπανικολάου στις 26-9-2014. 

• Βαπτίστηκε ο Φώτης Προκοπίου του Δη-
μητρίου και της Αθανασίας.

• Ο Νίκος Δ. Σειρηνάκης και η Αγαθή Κ. Κω-
τσή βάφτισαν την δεύτερη κόρη τους Δήμητρα στις
29-6-2014 στην Αγία Κυριακή Καμπιά Στενής Εύ-
βοιας. (φωτογραφία) 

• Βαπτίσθηκε  στις 4-
10-2014 το 4ο παιδί, αγό-
ρι και αυτό, του Νίκου Τρ. Προκοπίου
και της Κυριακής Ιωάννου και το όνο-
μά του Κωνσταντίνος. 

• Βαπτίσθηκαν μαζί τα 2 παιδιά (αγο-
ράκι Γιάννης-κοριτσάκι Δέσποινα) του
Γιώργου Μπελιά (Γιαννούλη) και της
Μαρίας Θεοφιλοπούλου στις 11-10-
2014 στον Άγιο Βλάση Κονίστρας.

Πολλές θερμές ευχές.

Νέα  τεύχη  “Ρόπτρο”  και  “Λέου” 

Πριν την εκκίνηση στη Βρύση στις 2 Αυγούστου
Βαγγέλης Σταματίου, Κατερίνα Βελισσαράκου, 

Γιάννης Νικολιάς, Γιώργος Κωτσής 


