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Σ το χωριό όλοι τον ήξεραν και τον έλεγαν
Μανωλάκη λόγω του μικρού του αναστήμα-
τος. Ήταν μικρός στο ανάστημα και γενικά

μικροσκοπικός, αλλά μεγάλος στο μυαλό και τα
έργα. Ήταν πνευματώδης, αεικίνητος, με ποιητικές
και σκωπτικές διαθέσεις. 

Έλεγαν στο χωριό ότι όταν ήταν νέος στη
στρατεύσιμη ηλικία έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι
και μετά άλλοι. Υπηρέτησε στρατιώτης πάρα πολλά
χρόνια. Όταν αποστρατεύτηκε έγραψε ένα βιβλίο,
γράφοντας σε ποιήματα όλη τη στρατιωτική του
ζωή. 

Ήταν πολύ σπουδαίο. Όταν ζούσε πολλές φορές
το διάβαζε ή το έδινε να το διαβάσουν φίλοι και
γνωστοί ή σε σπουδαίες περιπτώσεις. Τώρα πού
βρίσκεται αυτό το βιβλίο δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. 

Εγώ τον θυμάμαι στο σπίτι του. Ήταν σε κεντρικό
μέρος διώροφο. Πάνω ήταν το σπίτι που έμεναν
και κάτω το μαγαζί με μια μεγάλη αυλή. Ήταν κα-
φενείο, οινοπωλείο, ταβέρνα, λίγο απ’ όλα. 

Είχε τρεις κόρες και ένα γιο το Γεώργιο Χρυσάγη
με παρατσούκλι ο Πασαλάς. Στο μαγαζί είχε διάφορα
ποτά, μεζέδες και στην αυλή πολλά τραπέζια και
καρέκλες. Έκανε περισσότερη δουλειά Άνοιξη, Κα-
λοκαίρι και Φθινόπωρο, γιατί το μαγαζί δεν ήταν
μεγάλο. 

Πήγαιναν εκεί πολλοί γιατί τους εξυπηρετούσε
και τους διασκέδαζε με τα αστεία του. Μέσα στο
μαγαζί είχε διάφορα γλυκά για παιδιά. Καραμέλες,
γλειφιτζούρια, μεγάλες κουφέτες που τις λέγαμε
σαρακουλιές, στραγάλια και άλλα. 

Τα παιδιά αν είχαν κανένα πενηνταράκι, καμιά
δραχμούλα έτρεχαν στο μπάρμπα Μανώλη γιατί
εκτός απ’ αυτό που ζητούσαν τους έλεγε και ποι-
ήματα ανάλογα. Τα περισσότερα παιδιά ζητούσαν
σαρακουλιές γιατί ήταν πιο φτηνές. 

Πήγε ένα παιδάκι, άφησε τα λεπτά στον πάγκο
και ζήτησε σαρακουλιές. 

Του λέει: 
Τι να σου πω παιδάκι μου τι να σου μολογήσω
οι σαρακουλιές τελείωσαν πάρε τα λεπτά σου

πίσω 
Δώσε μου καραμέλες. 
Του λέει: 
Παιδί μου είναι πολύ γλυκές αλλά λιγάκι ακριβές 
τα λεπτά δε φτάνουν τώρα 
πάρε μια μονάχα, τα λεπτά σου κι άντε τράβα. 

Άλλη μια μέρα είδε τρεις γυναίκες από τους
Λενιάνους (συνοικία) να περνούν και ήθελε να τις
πειράξει λεκτικά. Είπε: 

Μπροστά πάει το σάρωμα από πίσω το φαράσι 
και πάρα πίσω η Φροδού με όλο της το νάζι.
Δεν τον παρεξήγησαν. Τον χαιρέτησαν, γέλασαν

και έφυγαν. 

Μια μέρα είχαν πάει στην αυλή τέσσερις παρέα.
Ένας απ’ αυτούς είχε βγάλει στον σβέρκο ένα με-
γάλο βουσουνάρι και τον πονούσε. Οι άλλοι για να
γελάσουν του είχαν πει ότι ο μπάρμπα Μανώλης
τα γητεύει και περνάνε. Αυτός το πίστεψε. 

Ένας τον φώναξε μέσα στο μαγαζί τάχα να
παραγγείλει κάτι να φάνε. Τα είπε όλα στον Μα-
νωλάκη και του είπε κάνε κάτι να γελάσουμε. Ο
μπάρμπα Μανώλης είπε σ’ αυτόν ότι πράγματι τα
γητεύει. Δεν γίνεται όμως εδώ θα πάμε στο άλλο
σπιτάκι που έχω κοντά στου Μητσόδημου. Το είχε
για τα ζώα του, την τροφή των ζώων και αποθήκη.

Γύρω γύρω είχε τοίχο που μπορούσαν να κρυ-
φτούν οι άλλοι. 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Τ η Δευτέρα του
Πάσχα 2-5-
2016 πραγμα-

τοποιήθηκε στην τα-
βέρνα του Βαγγέλη
Μπαρούμη στο χωριό
η Τακτική Γενική Συ-
νέλευση του Συλλό-
γου μας από την
οποία εκλέχθηκαν τα
μέλη του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου
και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας. Τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης εξαντλήθηκαν στο σύνολό τους. Προήδρευσε για πρώτη φορά γυναίκα
μέλος του Συλλόγου μας και συγκεκριμένα η κ. Νικολιά-Ζέρβα Δήμητρα. Μέλη
της Εφορευτικής Επιτροπής ήταν η κ. Ελένη Σπύρου-Δήμου, η κ. Σπύρου Μαρία
του Γεωρ. και η κ. Μαρία Καλαμπαλίκη-Σταματίου. Σχετική εισήγηση έκανε ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου και ακολούθησε συζήτηση επί διαφόρων
θεμάτων. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 6/4/2015-
24/2/2016 αναγνώσθηκε από το μέλος της κ. Παγώνη Αντώνη και τα οικονομικά
της στοιχεία μαζί με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση του
νέου Δ.Σ. σε σώμα καταχωρούνται στη συνέχεια του άρθρου. Εκλέχτηκαν τέσσερα
νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο πλέον συμμετέχουν τρεις γυναίκες
μέλη δίνοντάς του έτσι άλλη ποιοτική διάσταση αλλά και δυναμική. Το νέο Δ.Σ. με
ομόφωνη απόφασή του θα συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη Κυριακή του κάθε
μήνα στο χωριό και έκτακτα όταν και εφ’ όσον απαιτηθεί. Ο χώρος συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζεται με την πρόσκληση σε ανοιχτές συνεδριάσεις
για τα μέλη και φίλους. 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει συναίσθηση
της ευθύνης του σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και πιεστική και ζητά την δική σας
ηθική ή υλική συμμετοχή και συμπαράταξη. Μπορούμε παρέα να ελαφρύνουμε τα
φορτία που μας βαραίνουν και να δώσουμε χώρο στην ανθρώπινη επαφή, στην αι-
σιοδοξία, στην αξιοπρέπεια, στο όνειρο και στο ωραίο. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  2-5-2016 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 02/05/2016 για την εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας (δηλαδή μέχρι την
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018) του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ είναι κατά σειρά εκλογής: 

Α- Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (εκλέγονται οι 9 πρώτοι) 
1. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. ........................................................Ψήφοι 68 
2. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωρ. ....................................Ψήφοι 62 
3. Κωτσή Αγαθή του Κων. ..............................................................Ψήφοι 56 
4. Σπύρου Βλασία του Γεωρ. ..........................................................Ψήφοι 55 
5. Νικολιάς Βαγγέλης του Γρηγ. ....................................................Ψήφοι 51 
6. Μπελιά Λίτσα συζ. Μιχάλη ........................................................Ψήφοι 48 
7. Κωτσής Νίκος του Κων. ..............................................................Ψήφοι 44 
8. Μπαρούμης Βαγγέλης του Παντελή ........................................Ψήφοι 34 
9. Σταματίου Δημήτρης του Χρήστου ............................................Ψήφοι 34 

10. Βλαχαντώνης Αντώνης του Ευαγ. ............................................Ψήφοι 33 
11. Λιβανίου Παγώνα του Ιάκωβου ..................................................Ψήφοι 25 
12. Τότσι Άλεξ του Ντρισίμ ..............................................................Ψήφοι 17 
13. Κούσουλας Σταύρος του Τριαντ. ..............................................Ψήφοι   8 
Β- Για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλέγονται οι 3 πρώτοι) 
1. Παγώνης Αντώνης του Αθαν. ......................................................Ψήφοι 59 
2. Χρυσάγη-Παπασπύρου Μαρία ....................................................Ψήφοι 58 
3. Προκοπίου Μιχάλης του Ιωάν. ....................................................Ψήφοι 39 
4. Κούκης Παναγιώτης του Δημ. ....................................................Ψήφοι 23 
Στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα του Βαγγέλη

Μπαρούμη στους Ανδρονιάνους έλαβαν μέρος 92 μέλη και ψήφισαν 90 μέλη.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΣΕ  ΣΩΜΑ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το εκλεγμένο Δ.Σ. από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών μας της

02/05/2016 συνήλθε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό σε πρώτη συνε-
δρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, το Σάββατο 07/05/2016 ώρα 6.00
μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 

Με βάση τα αποτελέσματα της γενόμενης ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο
συγκροτήθηκε ομόφωνα ως εξής: 

Πρόεδρος ο Σταμάτης Δημ. Σπύρου.
Αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γεωρ. Αγγελόπουλος.
Γενικός Γραμματέας η Βλασία Γεωρ. Σπύρου.
Αναπληρωτής Γραμματέας η Λίτσα Μιχ. Μπελιά.
Ταμίας ο Βαγγέλης Γρηγ. Νικολιάς.
Μέλη ο Νίκος Κων. Κωτσής, η Αγαθή Κων. Κωτσή, ο Βαγγέλης Παντ. Μπα-

ρούμης και ο Δημήτρης Χρ. Σταματίου.
Επίσης ορίσθηκαν ομόφωνα οι εξής επιτροπές: 

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  2-5-2016  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Από αριστερά: 1. Γεώργιος Εμμ. Χρυσάγης, 
2. Παπα-Ιωάννης Νικολιάς, 3. Γεώργιος Δημητ. 
Γεωργούσης (Πρόεδρος), 4. Γεώργιος Νικολ. 
Γεωργούσης, 5. Νικόλαος Βασιλείου Κωτσής, 

6. Νίνα Γεωργ. Παγώνη, 7. Νίνα Γ. Γεωργούση-Νικολιά, 
8. Μαίρη Τζαφέρα - Χρυσάγη, 

9. Λίτσα Γ. Γεωργούση - Γιαννέτα 

Συνέχεια στη σελ. 5 “ΧΡΕΟΣ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΕΛΠΙΔΑ  ΖΩΝΤΑΝΗ” “ΧΡΕΟΣ  ΜΑΣ  ΝΑ  ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΕΛΠΙΔΑ  ΖΩΝΤΑΝΗ” 

O ΜΠΑΡΜΠΑ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΧΡΥΣΑΓΗΣ 
«Ο  ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ» 

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Ραντεβού στην πρώτη καλοκαιρινή εκδήλωση του Συλλόγου μας το Σάββατο βράδυ 25

Ιουνίου 2016 στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. Αναβίωση του εθίμου του
Κλήδονα. Ενημερωθείτε πληρέστερα και έγκαιρα μέσα από το site μας www.andronianoi.gr
και τις ανακοινώσεις μας στο χωριό. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



«…Σιγανή, …Mέτρια… ή …Δυνατή…» 
Ο Μπάρμπα Γιάννης των παιδιών 

Εκεί στα στενά δρομά-
κια του χωριού μας, που
τα παιδιά με το παιχνίδι
τους, έδιναν τη δική τους
χαρούμενη νότα και ζων-
τάνευαν τη γειτονιά, γινό-
ταν η συνάντηση με το
μπάρμπα Γιάννη μας, που
κατηφόριζε από το σπίτι
του για το καφενείο. 

Ήταν η στιγμή που όλα
τα παιδιά, σταματούσαν το
παιχνίδι τους και χαρού-

μενα έτρεχαν κοντά του, για να …αρχίσουν ένα άλλο παιχνίδι
που απλόχερα με αγάπη ο μπάρμπα Γιάννης χάριζε με… συνεργό
το μπαστουνάκι του. 

Ήταν ένα άλλο μοναδικό, ακριβό και αληθινό παιχνίδι. 
Τα παιδιά ανυπόμονα σπρωχνόντουσαν για να προλάβουν να

στηθούν μπροστά στο μπάρμπα Γιάννη, αλλά ο μπάρμπα Γιάννης
δεν βιαζόταν, περίμενε με υπομονή και το τελευταίο παιδάκι της
παρέας να δοκιμάσει τις…αντοχές του με «μία …σιγανή
…μέτρια ή …δυνατή …» -όπως έλεγε- που θα …έδινε με το
μπαστουνάκι του στα κεφαλάκια των παιδιών. 

Το κάθε παιδί αποφάσιζε, αν ήθελε τη «…σιγανή…», οπότε
το μπαστουνάκι του μπάρμπα Γιάννη ακουμπούσε απαλά στο
παιδικό κεφαλάκι, αν ήθελε «…τη μέτρια…» το παιδικό κεφαλάκι
ένοιωθε λίγο πιο έντονα το …χάϊδεμα από το μπαστούνι, ενώ
αν ήσουν πιο τολμηρός και ζητούσες τη «…δυνατή…», έβλεπες
το μπαστούνι να σηκώνεται με φόρα στον αέρα και με φόρα να
κατεβαίνει, και ενώ το …τολμηρό παιδάκι που τη ζήτησε είχε κα-
τατρομάξει ότι με την ίδια δύναμη θα προσγειωθεί στο κεφάλι
του, με τα υπόλοιπα να κοιτάζουν άφωνα τον τολμηρό, ο μπάρμπα

Γιάννης «φρέναρε» απότομα στον αέρα το μπαστουνάκι του,
λίγο πριν ακουμπήσει στο κεφαλάκι του παιδιού, για να ακουμπήσει
σ’ αυτό σαν λίγο πιο έντονο χάϊδεμα, και το παιδάκι να αισθάνεται
υπερήφανο απέναντι στα άλλα παιδάκια που τόλμησε τα…
δύσκολα και …τα κατάφερε. 

Και σίγουρα, κανένα παιδάκι δεν πόνεσε από το μπαστουνάκι
του μπάρμπα Γιάννη, ούτε ακόμα και με τη «…δυνατή…». 

Έπειτα ο μπάρμπα Γιάννης, συνέχιζε το δρόμο για το καφενείο
του ενώ τα παιδιά συνέχιζαν πιο χαρούμενα το παιχνίδι τους,
μετά το παιχνίδι με το μεγάλο τους φίλο τον μπάρμπα Γιάννη. 

Όταν ο μπάρμπα Γιάννης έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής
για το σπίτι του είχε πια σουρουπώσει και τα παιδιά είχαν
μαζευτεί στα σπίτια τους. 

Ήταν από τις ωραίες στιγμές του παιχνιδιού μας αλλά θα
μας γεμίζουν με ωραίες αναμνήσεις μία ολόκληρη ζωή. 

Ήταν το αληθινό και ακριβό παιχνίδι που σίγουρα, για τα ση-
μερινά παιδιά, είναι, δυστυχώς, άγνωστο. 

Σ’ ευχαριστούμε Μπάρμπα Γιάννη μας για τις αναμνήσεις
που μας χάρισες και κάνουν πιό πλούσιο τον ψυχικό και συναι-
σθηματικό μας κόσμο. 

Σ’ ευχαριστούμε για το αληθινό παιχνίδι που ακούραστα και
με αγάπη είχες εμπνευστεί για εμάς τα παιδιά και ακούραστα
μοιραζόσουν μαζί μας. 

Σ’ ευχαριστούμε για το γέλιο που χάριζες στην παρέα των
παιδιών, που συναντούσες στο δρόμο σου. 

Σ’ ευχαριστούμε για όλες αυτές τις γλυκές αναμνήσεις που
γιά λίγο μας επιτρέπουν να νοιώθουμε ξανά παιδιά. 

Σ’ ευχαριστούμε που είχαμε την τύχη αυτή να σε έχουμε
στην παρέα μας, σαν το μεγάλο μας φίλο που μας αγαπούσε
πολύ. 

Ευχαριστούμε και σένα Σταμάτη που έχεις την ευαισθησία
να ανακαλείς στη μνήμη μας σπουδαία πράγματα της ζωής και
μας δίνεις την ευκαιρία να καταθέτουμε και εμείς αυτά που
πάντα θυμόμαστε. 

Μαρία Νικ. Χρυσάγη
Δικηγόρος
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Αναμνήσε ι ς  Η  Μαρία  Χρυσάγη  γράφει  
για  τον  μπάρμπα  Γιάννη  τον  Γιακίμη 

Τ ο χωριό μας πριν το μετονομάσουν Δένδρα το έλεγαν Κα-
ρασαλιάνοι από το όνομα του Τούρκου γαιοκτήμονα του
τόπου αυτού Καρά–Αλή και με την Κουμιώτικη διάλεκτο

Καράς-Αλής, το είπαν Καρασαλιάνους. Είχε επί της εποχής του
καμιά δεκαριά σπίτια σκόρπια. Με ισόγειο για τα κατοικίδια ζώα
(το κατώγι) και πάνω απ’ αυτό ψηλότερα δύο μέτρα περίπου
πάτωμα, ένα δωμάτιο όλο, για το νοικοκυριό τους και να κοιμούνται
οι εργαζόμενοι στα κτήματά του.

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους οικοδομήθηκε
το χωριό μας με πετρόχτιστα σπίτια με υψηλούς ορόφους και με
όψεις από πελεκητά αγκωνάρια πανέμορφα. Το αποτελούσαν
δύο γειτονιές από σπίτια. Το κάτω μέρος του οι Καρασαλιάνοι και
το επάνω οι Μαλαγιάνοι. Τώρα και τα δυο μαζί λέγονται Δένδρα.
Εκτός από τα ελαιόδενδρα ευδοκιμούν οι συκιές, οι καρυδιές, οι
κερασιές. Όμως το όνομα Δένδρα εδόθη από τα μεγάλα δένδρα
που υπάρχουν στην περιοχή τις βελανιδιές. Τις έλεγαν χαρακτη-
ριστικά Δένδρα και τις μεμονωμένες «ο Δένδρος». Καρπός των
τα βελανίδια, τάιζαν τα κατοικίδια ζώα κυρίως όμως τα έτρωγαν
οι χοίροι. Είναι αιωνόβια δένδρα με δυνατούς κορμούς μεγάλους
και με μεγάλες διαστάσεις τα κλαδιά τους, ο λαός τους. Είναι
δένδρα φυλλοβόλα. Υπήρχαν και υπάρχουν σε πολλά χωράφια
και στις άκρες προς τους όχτους, όπου έχουν σχηματισθεί από
παλαιές κατολισθήσεις του εδάφους αλλά και μέσα σε ισιώματα.

Στο επάνω χωριό σε ένα ίσιωμα στην άκρη των σπιτιών πριν
την όχθη προς το Μεγάλο ρέμα, είναι πέντε-έξι μαζί βελανιδιές.
Λόγω της βαριάς σκιάς που ρίχνουν στο έδαφος δεν το καλλιεργούν,
δεν παράγει τίποτα. Προς το φρύδι της όχθης υπάρχουν (αραιοί)
αργιές. Και αυτά είναι δένδρα αιωνόβια, αειθαλή, με φύλλα χρώ-
ματος πολύ βαθύ πράσινου.

Οι κάτοικοί του ήταν τότε γεωργοί αλλά οι πιο πολλοί κτηνο-
τρόφοι. Ζούσαν μια ζωή ήρεμη, ίσως φτωχική αλλά γαλήνια.

Στο ίσιωμα που αναφέρω πιο πάνω ανάμεσα στις άλλες βελα-
νιδιές ήταν ένας μεγάλων διαστάσεων δένδρος (βελανιδιά). Ο
πρώτος ιδιοκτήτης του το παρεχώρησε στα παιδιά του και εκείνα
στα δικά τους να παίρνουν τα βελανίδια και έγιναν πολλοί οι ιδιο-
κτήτες. Είχαν πολλοί μερίδιο απ’ αυτόν και τον έλεγαν Μισακό-
δενδρο.

Μεταξύ των κατοίκων ζούσε και ένας μεγάλης ηλικίας άνθρω-
πος, γεροντάκι. Νικόλαος το όνομά του, αλλά επειδή δεν ήταν
μεγαλόσωμος τον είπαν κατά την Κουμιώτικη επικρατούσα τότε

διάλεκτο Νικολάτσι και τελικά τον είπαν και επικράτησε Κολιάτσι.
Ήταν παντρεμένα τα παιδιά του, νοικοκύρηδες ήταν. Είχε την
ατυχία να φύγει απ’ τη ζωή η σύζυγός του και τον συντηρούσαν
τα παιδιά του. Τότε δεν υπήρχαν συντάξεις. Οι συνομήλικοί του
είχαν φύγει και αυτοί από τη ζωή. Αυτός ήταν γέρων μεν αλλά
υγιής. Δεν υπήρχαν συνηλικιώτες να κάνει παρέα, να συζητήσει
λίγο, καφενεία στο χωριό δεν υπήρχαν και περνούσε την ώρα πε-
ριφερόμενος στην γειτονιά και κάτω από την σκιά των δένδρων
το καλοκαίρι. Ενώ ήταν υγιής διερωτάτο, όχι μόνο σκεπτόταν,
αλλά το συζητούσε κιόλας, απορούσε πως θα φύγει απ’ την ζωή.
Εγώ πως θα πεθάνω έλεγε. Μια μέρα ρώτησε και τον ιερέα του
χωριού. Εκείνος του απάντησε με χιούμορ. Μην το σκέπτεσαι,
όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα φύγεις χωρίς να το καταλάβεις.

Το καλοκαίρι με την αφόρητη ζέστη πήγαινε και ξάπλωνε τα
μεσημέρια κάτω απ’ τη σκιά των δένδρων και του Μισακόδεν-
δρου.

Ήταν καλοκαίρι. Ιούλιος μήνας στην καρδιά του καλοκαιριού,
μεσημέρι νυσταγμένο καυτερό. Δεν φαινόταν η παραμικρή πνοή
του ανέμου. Δεν εκινείτο φύλλο λες και η φύση όλη εκοιμόταν.
Την απόλυτη ησυχία την διέκοπταν τα τζιτζίκια που και αυτά
έκραζαν νυσταγμένα.

Ξαφνικά μέσα στο καταμεσήμερο, στην απόλυτη ησυχία ακού-
γεται ένα απαίσιο κρακ-κρακ. Το μεγαλύτερο κλαδί του Μισακό-
δενδρου είχε ξεμασχαλισθεί απ’ τον κορμό του και έπεσε στη γη.
Δεν υπήρχε αιτία ή παλιά σχισμή ή αρμός. Πεντακάθαρο, ήταν,
δεμένο στη μάνα του στον κορμό του δένδρου. Τίποτε δεν έδειχνε
να το προκαλέσει να σπάσει, να ξεμασχαλισθεί. Άλλοτε είχε
δεχθεί τόσα φορτία απ’ τα χιόνια τους χειμώνες και τόσο τίναγμα
από τους δυνατούς ανέμους που δεν το πείραξαν, δεν έπαθε
τίποτε. Έσπασε μέσα σε απόλυτη ησυχία, ηρεμία της φύσης. Τι να
συνέβη, τι μεσολάβησε και ξεμασχαλίσθει. Ανεξήγητο το φαινόμενο.
Οι κάτοικοι του χωριού έλεγαν πως μέσα στο καλοκαίρι είχε
πάρει ο ύπνος τον δένδρον, τη βελανιδιά και μέσα στον ύπνο της
ξέφυγε το κλαδί της. Ίσως να συνέβη και αυτό.

Το καημένο το Κολιάτσι είχε ξαπλώσει στο χορτάρι για δροσιά
(μεσημέρι ήταν) στον ίσκιο της παρακείμενης βελανιδιάς. Το κλαδί
που ξεμασχαλίσθει ήταν πολύ μεγάλο και απλωνόταν πέρα από
το μέρος που είχε ξαπλώσει και ανεπαύετο. Ποιά η αιτία που
κόπηκε; Πώς ξεμασχαλίσθει απ’ τον κορμό του δένδρου; Πήγε
άραγε η Μοίρα του και το έριξε επάνω του να βρει ευκαιρία, δι-
καιολογία να τον πάρει απ’ την ζωή; Πώς να εξηγηθεί το γεγονός
αυτό; Ποιός να το ερμηνεύσει; Έπεσε το κλαδί και κτύπησε το
αναπαυόμενο το αποκοιμισμένο κορμί του και έγινε αιτία να φύγει
από τη ζωή, από αυτόν τον κόσμο.

Την απορία του, το πώς θα φύγω, πως θα πεθάνω, δεν
πρόφθασε να του την λύσει κάποιος διότι δεν αντελήφθη, δεν
πρόφθασε να την καταλάβει. Την κατενόησαν όσοι την είχαν
ακούσει και είδαν τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή.

Όμως παρέμεινε η απορία πως ξεμασχαλίσθει τόσο μεγάλο
γερό κλαδί. Το μεγαλύτερο κλαδί του Μισακόδενδρου, της βελα-
νιδιάς, μέσα στην απόλυτη ηρεμία του καλοκαιριού χωρίς την πα-
ραμικρή πνοή του ανέμου.

Γεώργιος Σταμ. Σπύρου
Μάρτιος 2016 

Ε Ν Α   Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Ο   Σ Υ Μ Β Α Ν  

1969 Οι μαθητές–τριες του Δημοτ. Σχολείου Δένδρων 
στον Προφήτη Ηλία 

1959 Δημ. Κοντός (Μάκης) – Μιχ. Μπελιάς 
(Μιχαλάκης) – Γιάννης του Κωστανταλιά 

Από το αρχείο του Γιάννη Δ. Κοντού. Τον ευχαριστούμε.

• Απεβίωσε στις 17-2-2016 ο Τάσος Σα-
πουντζής, ετών 73, και κηδεύτηκε στο κοι-
μητήριο των Δένδρων. 

• Έφυγε από τη ζωή η Μαρίκα Τσομάκα,
ετών 100, στις 26-2-2016. Η κηδεία της έγινε
στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

• Απεβίωσε στις 18-3-2016 στους Ανδρο-
νιάνους η Ελένη Μπομπού, ετών 81. Κηδεύτηκε στο κοιμη-
τήριο Ανδρονιάνων. 

• Νέος, στα 50 του έφυγε στις 2-4-2016 ο Αναστάσιος
Νικ. Μπελιάς παίρνοντας κι αυτός μαζί του όλα όσα αγάπησε,
όλα όσα τον πόνεσαν. Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 4-4-2016 στο
κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

• Κων/νος Σπ. Κουτσούμπης (του Σπυράκου) ετών 81.
Απεβίωσε στις 9-2-2016 και κηδεύτηκε την επομένη στο
κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

• Απεβίωσε στο Ίλιον ο Αναστάσιος Κωνσταντίνου (της
Φημίας) στις 8 Απριλίου 2016. 

• Απεβίωσε στις 21 Μαρτίου 2016 η Καλομοίρα Ιωάννου
Γεωργούση (Στρούτου) στο Σχηματάρι, ετών 72. 

• Έφυγε από τη ζωή η Ασπασία Παπανι-
κολάου-Χρυσικοπούλου, ετών 80, στις 3 Φε-
βρουαρίου 2016 και κηδεύτηκε στη Χαλκίδα. 

• Γεώργιος Κόντζογλου. Απεβίωσε σε
ηλικία 78 ετών στην Αθήνα όπου και κηδεύ-
τηκε. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Π Ε Ν Θ Η  

Πράγματι σε επικίνδυνο ταξίδι έχει εξελιχθεί η δια-
δρομή από τους Ανδρονιάνους μέχρι τα Δένδρα αλλά
και στη συνέχεια του μέχρι τους Κρινιάνους. 

Επικίνδυνος για
τους οδηγούς, τους πε-
ζούς αλλά και τα αυτο-
κίνητα. Η φυσιολογική
φθορά όταν ξεκινήσει,
συνεχίζει να μεγαλώνει
με αυξανόμενη ταχύτη-
τα, αν δεν επισκευαστεί
κατάλληλα. Ο χειμώνας
με τα νερά του και τα
χιόνια του συντελεί σε
ακόμα μεγαλύτερη φθορά. 

Η κατάσταση έχει γίνει οριακή σε αρκετά σημεία
όπως φαίνεται και από την φωτογραφία. Ο δρόμος
αυτός είναι ο μοναδικός «ευπρεπής» για την κυκλοφορία
μεταξύ των χωριών Ανδρονιάνοι-Δένδρα-Κρινιάνοι-Βί-
ταλα-Μαλετιάνοι και βασικός για την πρόσβαση στην
Κύμη.

Οδηγοί ιδιώτες, Επαγγελματίες αλλά και λεωφορεία
του ΚΤΕΛ που μεταφέρουν καθημερινά και μαθητές,
ζουν το πρόβλημα κάθε μέρα επιδεινούμενο και εύλογα
διαμαρτύρονται. 

Μαζί τους και οι αρκετοί διαβάτες κάθε ηλικίας. Με-
ταφέρουμε τη διαμαρτυρία τους και συνυπογράφουμε
απευθυνόμενοι αρχικά προς τη Δημοτική μας αρχή η
οποία σφυρίζει αδιάφορα. Το πρόβλημα απαιτεί λύση
ενόψει μάλιστα της άνοιξης και του καλοκαιριού οπότε
και η χρήση του δρόμου αυτού θα αυξηθεί σημαντικά
και επομένως οι ελλοχεύοντες κίνδυνοι. 

Σημ. Μετά τη διαμαρτυρία μας αυτή και με ενέργειες
του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και του Παναγ. Αγ-
γελόπουλου, ο δρόμος επισκευάστηκε μερικώς ενώ
είναι σε εξέλιξη ενέργειές των για την πρέπουσα και
επαρκή επισκευή του. 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ  Ο  ΔΡΟΜΟΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ – ΔΕΝΔΡΑ 



8-3-2016  Ημέρα  της  Γυναίκας 
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Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή και σοβαρή πάθηση.
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από
καρδιακή ανεπάρκεια. Οι κυριότεροι παράγοντες κιν-

δύνου είναι: ηλικία, ανδρικό φύλο, αρτηριακή υπέρταση,
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, έμφραγμα
μυοκαρδίου, σακχαρώδης διαβήτης, βαλβιδική καρδιακή
νόσος, παχυσαρκία.

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια παθολογική κατάσταση
που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα,
είτε διότι δεν παράγεται ινσουλίνη, είτε διότι η ινσουλίνη δεν
είναι αποτελεσματική. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου
900.000 διαβητικοί, εκ των οποίων οι μισοί είναι χωρίς αγωγή
και μόνο οι 250.000 είναι σωστά ρυθμισμένοι. 

Ασθενείς με Σ.Δ. έχουν μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης
καρδιοπάθειας (2-4 φορές μεγαλύτερη καρδιαγγειακή θνη-
τότητα), νεφρικής ανεπάρκειας, αμφιβληστροειδοπάθειας και
τύφλωσης. Είναι η κύρια αιτία μη τραυματικού ακρωτηριασμού
των κάτω άκρων. 

Η αύξηση του οξειδωτικού στρες, η ανοχή στην ινσουλίνη και η υπερινσουλιναιμία
προκαλούν φλεγμονή, νευρο-ορμονική ενεργοποίηση (ενεργοποίηση του συμπα-
θητικού νευρικού συστήματος και του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης) και μυοκαρδιακή
αναδιαμόρφωση (υπερτροφία και ίνωση του μυοκαρδίου). Σταδιακά προκύπτει
σοβαρή αθηροσκλήρωση και δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, ενώ συνυπάρχουν
ταυτόχρονα σημαντικές παθήσεις, όπως νεγρική ανεπάρκεια και αρτηριακή υπέρ-
ταση. Διαβητικοί τύπου 2 έχουν τον ίδιο κίνδυνο καρδιακού συμβάματος με μη
διαβητικούς που ήδη έχουν υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Για αύξηση κατά 1% της
βασικής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης υπάρχει αύξηση 8% κινδύνου εμφάνισης
καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης, αγγειογραφικές μελέτες έχουν αναδείξει πως
διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν πιο διάχυτη και σοβαρή στεφανιαία νόσο σε
σχέση με τους μη-διαβητικούς. Εκτός των ανωτέρω, ο διαβήτης προκαλεί καρδιακή
ανεπάρκεια και μέσω της ανάπτυξης διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας. Αυτή χαρα-
κτηρίζεται ιστολογικά από υπερτροφία μυοκυττάρων, ίνωση και διήθηση του
διάμεσου ιστού από λιπαρά οξέα και μικροαγγειοπάθεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη σκλήρυνση του καρδιακού και αγγειακού τοιχώματος, παράταση της διαστολικής
χάλασης, βράχυνση της φάσης εξώθησης και μείωση του όγκου παλμού. 

Από την άλλη πλευρά, η παχυσαρκία αποτελεί κλινική κατάσταση στην οποία
η υπερβολική αποθήκευση λίπους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την
υγεία του ατόμου. Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία, η καθιστική
ζωή, η πλούσια σε λιπαρά δίαιτα, η εθνικότητα και το οικογενειακό ιστορικό. 

Η παχυσαρκία έχει φτάσει ταχύτατα σε επιδημικά μεγέθη με σχεδόν το μισό
του ολικού πληθυσμού να είναι παχύσαρκοι, ιδίως στην Ευρώπη και τη Μεγάλη
Βρετανία. Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η παιδική παχυσαρκία (σε ηλικίες 5-17
ετών), που παρατηρείται κυρίως σε Αμερική (30%), ενώ ακολουθεί η Ευρώπη σε
ποσοστό 20%.

Έχει παρατηρηθεί πως η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος συνοδεύεται από
σημαντικές επιπλοκές για την υγεία, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η
υπέρταση και η καρδιαγγειακή νόσος. Υπολογίζεται πως η επίπτωση του
σακχαρώδη διαβήτη πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον, ενώ η πρόληψη αύξησης
σωματικού βάρους στους ενήλικες θα μπορούσε να μειώσει κατά 50% το σύνολο
των διαβητικών ασθενών. 

Ένας παράγοντας κινδύνου που μπορεί να θεωρηθεί και σύνδεσμος μεταξύ
παχυσαρκίας και σακχαρώδους διαβήτη είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη με ση-
μαντικές επιπλοκές στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Σημαντικό και σχετικά ανέξοδο ρόλο στην αντιμετώπιση έχει η αλλαγή των
υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών και η ρύθμιση των λοιπών παραγόντων κινδύνου.
Αλλαγές στη διατροφή, η διακοπή καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, η
μείωση του σωματικού βάρους και η άσκηση είναι μέθοδοι που αποτρέπουν την
πρόοδο της νόσου, την πολυφαρμακία και αναζωογονούν τον ασθενή. Στόχος
είναι όλοι οι ασθενείς να έχουν επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σχεδόν
φυσιολογικά (6%) ή τουλάχιστον λιγότερο του 7%. Η ινσουλίνη μπορεί να
χορηγηθεί με ασφάλεια σε διαβητικούς ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια ή
καρδιακή ανεπάρκεια. Οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου και β-αδρενεργικών
υποδοχέων είναι ιδιαίτερα ωφέλιμοι και θεωρούνται ως φάρμακα πρώτης γραμμής. 

Σακχαρώδης  Διαβήτης  
και  Παχυσαρκία  προκαλούν  

Καρδιακή  Ανεπάρκεια 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Α’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016 

H
ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πραγ-
ματική και μας βοηθά με απλό τρόπο να
κατανοήσουμε, χωρίς συναισθηματισμούς,

τι σημαίνει ένα οικοσύστημα και γιατί η απώλεια
ενός κρίκου της αλυσίδας μπορεί να έχει συνέπειες
για όλους μας. Με λίγα λό-
για, γιατί μπορεί να μας
αφορά η εξαφάνιση ενός
είδους. 

Πρόκειται για ένα με-
γάλο «οικολογικό» πείραμα
-έτσι το χαρακτήρισε ο
William Ripple, καθηγητής
Oικολογίας στο πανεπιστή-
μιο του Όρεγκον- που
πραγματοποιείται στο Γε-
λοουστόουν των ΗΠΑ. Στο
εθνικό πάρκο, ο τελευταίος
λύκος σκοτώθηκε το 1926.
Οι επιστήμονες, παρατη-
ρώντας τις αλλαγές που προκλήθηκαν στη συνέχεια,
αποφάσισαν να μεταφέρουν στο Γελοουστόουν
μερικές δεκάδες γκρι λύκους από τον Καναδά. Η
επανεγκατάσταση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα
– ακόμη και αλλαγή της κοίτης των ποταμών! 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή... Όταν
χάθηκαν οι λύκοι, αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός
των μεγάλων ελαφιών – ήταν φυσικό, καθώς έλει-
παν οι «θηρευτές» τους. Τα ελάφια, με τη σειρά
τους, σχεδόν εξαφάνισαν τη βλάστηση – γιατί
αυτή είναι η τροφή τους. 

Με την παρουσία των πρώτων 14 λύκων, άρχισε
να μειώνεται ο αριθμός των ελαφιών. Το πιο ση-
μαντικό όμως ήταν ότι άλλαξε ριζικά η συμπεριφορά
τους: απέφευγαν τις κοιλάδες και τα φαράγγια
(τα μέρη δηλαδή όπου κινδύνευαν να παγιδευτούν

από τους θηρευτές τους). Η βλάστηση στις περιοχές
αυτές αναγεννήθηκε – σε μερικά σημεία το ύψος
των δέντρων πενταπλασιάστηκε μέσα σε έξι χρόνια. 

Οι γυμνές πλαγιές των κοιλάδων γρήγορα κα-
λύφτηκαν από δάση λεύκας, ιτιάς και γηγενούς

κίτρινου ιβίσκου. Και μόλις
έγινε αυτό, αυξήθηκε ση-
μαντικά ο αριθμός των που-
λιών. Το ίδιο συνέβη και με
τους κάστορες – που τρέ-
φονται από δέντρα. 

Τα τρωκτικά αυτά, όπως
και οι λύκοι, χαρακτηρίζον-
ται «μηχανικοί του οικοσυ-
στήματος» – δημιουργούν
φωλιές για να φιλοξενη-
θούν άλλα είδη. Τα φράγ-
ματα που χτίζουν οι κάστο-
ρες στα ποτάμια, π.χ., στε-
γάζουν βίδρες, μοσχοπόν-

τικες, πάπιες, ψάρια, ερπετά και αμφίβια. 
Παράλληλα οι αρκούδες (που συνέβαλαν με

τη σειρά τους στη μείωση του πληθυσμού των
ελαφιών) πλήθυναν επειδή υπήρχαν περισσότερα
μούρα στους θάμνους που ξαναφύτρωσαν. 

Και το πιο συγκλονιστικό: η παρουσία των
λύκων άλλαξε και τη γεωμορφολογία του πάρκου,
κυρίως τα ποτάμια. Πώς έγινε αυτό; Τα ανανεωμένα
δάση με το ριζικό τους σύστημα σταθεροποίησαν
το έδαφος στις όχθες. Έτσι σχηματίστηκαν λιγό-
τεροι μαίανδροι, η διάβρωση μειώθηκε, τα ρυάκια
στένεψαν, δημιουργήθηκαν περισσότερες μικρές
λίμνες – ιδανικά καταφύγια της άγριας φύσης. 

Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτές οι αλλαγές
ξεκίνησαν από 45 «μέτοικους» λύκους σε μια
έκταση 8.987 τετραγωνικών χιλιομέτρων! 

Το  θαύμα  της  Φύσης:  Πώς  κατάφεραν  
45  λύκοι  να  αλλάξουν  ένα  ολόκληρο  οικοσύστημα 

ΚΟΙΤΑΖΕΙ  ΤΑ  ΧΕΡΙΑ  ΤΗΣ 

Κοιτάζει τα χέρια της. Πώς έγιναν
έτσι; Πού βρέθηκαν τόσες φλέβες, τόσες
ελιές και σημάδια, τόσες ρυτίδες στα
χέρια της; 

Εβδομήντα χρόνια τα κουβαλάει μαζί
της και ποτέ δεν γύρισε να τα κοιτάξει.
Ούτε τότε που ήταν χλωρά, ούτε που
μέστωσαν, ούτε που μαράθηκαν, ώσπου
ξεράθηκαν. 

Όλα αυτά τα χρόνια η έγνοια της
ήταν αλλού, όχι στα χέρια της: μην
κοπεί, μην καεί, μην τρυπηθεί, μην το
παρακάνει το βράδυ με τον άντρα της –
όποτε τύχαινε, μια στις τόσες– κι ακούσει
πάλι τα λόγια του, καρφί στην καρδιά
της “πού τα ‘μαθες αυτά μω γυναίκα;” 

Κοιτάζει τα χέρια της σαν να τα βλέ-
πει πρώτη φορά. Ξένα της φαίνονται,
καθώς κάθονται άνεργα πάνω στη μαύρη
ποδιά της, σαν προσφυγάκια. Έτσι της
έρχεται να τα χαϊδέψει. 

Και τι δεν τράβηξαν αυτά τα χεράκια,
στα κρύα και στα λιοπύρια, στη φωτιά,
στα νερά, στα χώματα, στα κάτουρα και
στα σκατά. Πέντε χρόνια κατάκοιτη η

πεθερά της, αλύχτησε ώσπου να της
βγει η ψυχή. 

Κοιτάζει πάλι τα χέρια της. Τι θα τα
κάνει; Να τα κρύψει κάτω από την ποδιά
της να μην τα βλέπει, να τα χώσει στην
περούκα της διπλανής, που κοιμάται με
το κεφάλι γουλί, να τα βάλει στις μάλ-
λινες κάλτσες που της έφερε ο γιος της
μόλις του ‘πε ότι κρυώνει εδώ στο γη-
ροκομείο που την έριξε η μοίρα της; 

Τόσα χρόνια δεν γύρισε να τα κοι-
τάξει και τώρα δεν μπορεί να πάρει τα
μάτια της από πάνω τους. Κι όταν δεν
τα κοιτάει ή κάνει πως δεν τα κοιτάει,
την κοιτάνε αυτά. 

Άνεργα χέρια, τι περιμένεις, αφού
δεν έχουν δουλειά κάθονται και κοιτάνε.
Δεν είναι που κοιτάνε, άσ’ τα να κοιτάνε,
είναι που κοιτάνε σαν να θέλουνε κάτι.
Ξέρει τι θέλουν: να τα χαϊδέψει. 

Δεν θα τους κάνει τη χάρη. Ντρέπε-
ται, γριά γυναίκα, να χαϊδεύεται στα
καλά καθούμενα. 

Τα κοιτάζει κλεφτά και βλέπει μια
σκουριά από καφέ στο δεξί. Σηκώνεται
και πάει στο μπάνιο, πιάνει το μοσχο-
σάπουνο και πλένει τα χέρια της. Τα
πλένει, τα ξαναπλένει, δεν λέει ν’ αφήσει
το σαπούνι, της αρέσει έτσι που γλι-
στρούν απαλά, το ένα μέσα στο άλλο,
“κοίτα”, λέει, “που μ’ έβαλαν να τα χαϊ-
δέψω θέλοντας και μη, τα σκασμένα”
και γελάει από μέσα της που δεν την
κοιτάνε τώρα όπως πριν, χαμένα μέσα
στους αφρούς και τα χάδια, σαν να
‘χουν κλείσει τα μάτια, μην τους πάει
σαπούνι και τα πάρουν τα δάκρυα. 

“ΓΥΝΑΙΚΩΝ” Μιχάλης Γκανάς 
(εκδόσεις ΜΕΛΑΝΙ) 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 97 Οκτώβρης - Δε-
κέμβρης 2016 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”. 

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση λειτουργίας του
ουσιαστικά αναβαθμισμένου site μας www.an-
dronianoi.gr 

3- Συνέχιση λειτουργίας του τμήματος ενηλίκων
της Χορευτικής μας ομάδας αλλά και του παιδικού
της τμήματος με πάνω από 10 μικρούς μας φί-
λους. 

4- Οργάνωση με καλά αποτελέσματα αποκριάτικης
συνεστίασης το Σάββατο 19-3-2016 στην ταβέρνα
του Βαγγέλη Μπαρούμη με την παρουσία του
παιδικού τμήματος της Χορευτικής ομάδας του
Συλλόγου μας. 

5- Ολοκλήρωση διανομής του πολύ όμορφου  ημε-
ρολογίου μας για το 2016 με θέμα «Παλιά επαγ-
γέλματα και ασχολίες» στα δύο χωριά μας. 

6- Παρουσία του Χορευτικού τμήματος ενηλίκων
του Συλλόγου μας την Καθαρή Δευτέρα στις
αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κύμη. 

7- Παρουσία μας στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
στο χωριό μας. 

8- Αγορά τραπεζιού πινγκ πονγκ που τοποθετήθηκε
στην αίθουσα άθλησης στο Δημοτικό Σχολείο
Ανδρονιάνων μετά από σχετικό αίτημα νέων
του χωριού μας. 

9- Κατασκευή φραγής από σιδηρόπλεγμα στη
βρύση στη Σουβάλα προς την ιδιοκτησία του κ.
Σταμάτη Θεοδώρου. 

10- Επαφές με μέλη και φίλους του Συλλόγου μας
και με φορείς του τόπου μας με διάφορα μέσα.

11- Απόφαση και έναρξη ενεργειών ανακαίνισης
των παιδικών χαρών στα χωριά μας. 

12- Συμμετοχή κατά την επίσκεψη στο χωριό του
αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού στη συνάν-
τηση – συζήτηση που οργανώθηκε στις 22-4-
2016. Το Σύλλογο εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
Παναγ. Αγγελόπουλος με μέλη του Δ.Σ. 

13- Επισκευή κοινοτικού φωτισμού με ενέργειες
της γραμματέως του Δ.Σ. κ. Βλασίας Σπύρου. 

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και από την τρίμηνη
οικονομική κατάσταση που δημοσιεύουμε πα-
ρακάτω. Σχετικές αναφορές μπορείτε να βρείτε
και στο site μας www.andronianoi.gr 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
A’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 
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Ο  Γιώργης  Βαρλάμος  για  τον  Γεώργιο  Παπανικολάου 

Δ ημοσιεύουμε μια παλιά φωτογραφία
από αρχικά φύλλα της εφημερίδας
μας του Συλλόγου μας καθώς και την

πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου της. Θα
δείτε πως εκδόθηκε στις αρχές του 1997 που
φαντάζει ενόψει και των όσων από τότε έχουν
συμβεί γενικότερα αλλά και ειδικότερα, μα-
κρινό πολύ περισσότερο από αυτό που πραγ-
ματικά είναι. 

Στις αρχές του 2017 λοιπόν κλείνουν
είκοσι χρόνια συνεχούς έκδοσης και κυκλο-
φορίας της. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θεω-
ρούμε πως αυτό το γεγονός είναι μια σημαν-
τική κατάκτηση, ένα εφόδιο επομένως για
την μελλοντική πορεία του Συλλόγου μας
στην προσπάθεια για την καλύτερη δυνατόν
ευόδωση των στόχων του. Άλλωστε, παρά τα
λάθη που η δράση, η κάθε δράση, εμπεριέχει
ως ενδεχόμενο, η ανταπόκριση που φτάνει
σε μας από τα μέλη και τους φίλους και φίλες
μας φορτίζει το κουράγιο και τη θέληση της
συνέχειας. Έχουμε ως Δ.Σ. αποφασίσει ομό-
φωνα διάφορες ενέργειες σε σχέση με την

εφημερίδα και μι-
λάω εδώ για τα μέ-
χρι σήμερα εκδο-
θέντα φύλλα. Κά-
ποιες από αυτές εί-
ναι: 

1- Η ηλεκτρο-
νική επεξεργασία
( ψ η φ ι ο π ο ί η σ η )
όλων των παλαιών
φύλλων και μέχρι
το Νο 66 που δεν
υπάρχουν σε αυτή
(ηλεκτρονική) τη
μορφή. 

2- Η ανάρτηση
αμέσως μετά όλων
αυτών των φύλλων στο site του Συλλόγου
μας www.andronianoi.gr 

3- Η κατάλληλη καταγραφή της ύλης όλων
των μέχρι σήμερα φύλλων έτσι που να είναι
δυνατή η αναζήτηση των θεμάτων με διάφο-
ρους τρόπους (θέμα, ονοματεπώνυμο συντάκτη
κλπ.). Σε σχέση με αυτή την ενέργεια μέχρι
τώρα έχουμε προχωρήσει στην αρχική κατα-
γραφή της ύλης όλων των φύλλων. 

4- Η αναδημοσίευση διαφόρων θεμάτων,
φωτογραφιών παλαιών κύρια κλπ., με ανάρ-
τησή τους στο site του Συλλόγου μας. 

Στα πλαίσια αυτά είναι νομίζουμε ευνόητο
πως αναζητάμε αρωγούς κάθε μορφής, ηθικού
και υλικού δηλαδή χαρακτήρα. Νομίζουμε
πως είναι μια από τις σχεδιασμένες προσπά-
θειές μας που αξίζουν τον κόπο της συμμε-
τοχής. Προσωπικά έχω την αίσθηση πως συν-
τελεί προς την κατεύθυνση αυτή και όλη η με
μορφή λάβας κινούμενη κατάσταση πραγμάτων
κοντά μας αλλά και πιο μακριά μας. 

Χαλκίδα στις 23-3-2016
Σταμ. Δ. Σπύρου 

ΤΑ  ΠΑΛΙΑ  ΦΥΛΛΑ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΜΑΣ 
«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ  ΚΥΜΗΣ» 

Εορτασμός 25ης Μαρτίου. Δεκαετία 1960. 
Από το αρχείο Βελ. Σαρρή 

Α μ ό λ α   κ α λ ο ύ μ π α . . .  
Γράφει η Κατερίνα Σακκή 

Έ χει ταυτιστεί με την Καθαρά Δευτέρα
περισσότερο από κάθε σύμβολο και
πετάει στον ελληνικό ουρανό την

ημέρα αυτή για να συμβολίσει την ανάταση,
την κάθαρση της
ψυχής μετά το
διονυσιακό ξε-
φάντωμα της
Αποκριάς και να
υποδηλώσει τη
Σαρακοστή, τη
μεγάλη 40ήμερη
νηστεία του Πά-
σχα. 

Οι ρίζες του
βρίσκονται βαθιά
στην Κίνα και από
τους λαούς της
Ανατολής χρησι-
μοποιούνταν σε
μαγικές τελετές,
θρησκευτικές εκ-
δηλώσεις και σε

τελετουργίες για τον εξορκισμό του κακού.
Θεωρούνταν ότι όσο πιο ψηλά πετούσε,
τόσο πιο τυχεροί θα ήταν. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ο αυτοκράτορας της Κίνας Γουέν
Χσουν χρησιμοποιούσε για επιβάτες τους
κρατούμενούς του για να κάνει πειράματα
πτήσεων. Οι τυχεροί που επιζούσαν κέρδιζαν
την ελευθερία τους. Από εκεί ο αετός “πέ-
ταξε’’ στην Κορέα, στην Ινδονησία, στη Μα-
λαισία για να φτάσει στην Ιαπωνία και να
εμπλουτιστεί με περισσότερο έντονα χρώ-
ματα και να φτάσει να γιορτάζεται κάθε
χρόνο, την Πέμπτη ημέρα του Μαΐου την
Ημέρα των Παιδιών (ή Κοντομόνο) το πέ-
ταγμα του χαρταετού σε σχήμα κυπρίνου.
Στη Βόρεια Ινδία, ακόμα και σήμερα, στη
γιορτή Basant, που έχει ρίζες στην ινδουι-
στική μυθολογία, οι χορευτές των αιθέρων
υποδέχονται την άνοιξη. Ευρωπαίοι εξερευ-
νητές κατά το 1400 μ.Χ. φέρνουν το χαρτα-
ετό από τις χώρες της Ασίας στη Γηραιά
Ήπειρο. Κατά τη μακραίωνη ιστορία του
χρησιμοποιήθηκε
πέρα από το συμ-
βολισμό του και
για τη μέτρηση
της θερμοκρα-
σίας, την ταχύτη-
τα των ανέμων,
τη μελέτη της
ατμόσφαιρας και
του ηλεκτρισμού,
τις αεροφωτο-
γραφίσεις, ακόμα
και ως συσκευές
π α ρ α τ ή ρ η σ η ς
κατά τους δύο
Παγκοσμίους πο-
λέμους. Γνωστό
είναι το διάσημο
πείραμα του Βε-

νιαμίν Φραγκλί-
νου με τον τεχνη-
τό χαρταετό, που
απέδειξε ότι οι
αστραπές δεν εί-
ναι τίποτα άλλο
παρά στατικός
ηλεκτρισμός και
τον οδήγησε
στην κατασκευή
του αλεξικέραυ-
νου. 

Στην αρχαία
Ελλάδα ο χαρτα-
ετός δεν θα μπο-
ρούσε να είναι
άγνωστος. Σύμ-
φωνα με τις πη-
γές, ο αρχιμηχα-
νικός Αρχύντας του Τάραντος χρησιμοποίησε
στην αεροδυναμική του τον αετό, ενώ σε
ελληνικό αγγείο της κλασσικής περιόδου
βρίσκουμε απεικόνιση κόρης, που κρατά στα
χέρια της λευκή σαΐτα με το νήμα της,

έτοιμη να την πε-
τάξει. Στη νεότε-
ρη Ελλάδα ο χαρ-
ταετός έφτασε
πρώτα από τα λι-
μάνια της Σμύρ-
νης, Χίου και
Κωνσταντινούπο-
λης, τα λιμάνια
της Επτανήσου,
της Σύρας, των
Πατρών και ακο-
λούθησαν τα
αστικά κέντρα,
όπου η πρόσβαση
στα κατασκευα-
στικά υλικά όπως
σπάγγος ήταν
ευκολότερη. 

Και στην Τέ-
χνη της ζωγραφικής δεν θα μπορούσε να
μην έχει συγκινήσει πολλούς διάσημους ξέ-
νους, αλλά και πολύ σημαντικούς Έλληνες
ζωγράφους, όπως τον Χαλκιδαίο Δημήτρη
Μυταρά, τους Αλέκο Φασιανό, Νίκο Χατζη-
κυριάκο-Γκίκα, Σπύρο Βασιλείου, Γιάννη
Μαγγανάρη, που με τη δύναμη του πινέλου
αποτύπωσαν την ευφορία που προκαλεί ο
χαρταετός στο πέταγμά του. 

Ανεξάρτητα από την ονομασία, που του
δίνει ο κάθε λαός, από τα υλικά από τα
οποία φτιάχνεται, από τα διαφορετικά ήθη
και έθιμα που συμβολίζει, είναι γεγονός
πως ο χαρταετός καταφέρνει να ξεσηκώσει
μικρούς και μεγάλους σε διαφορετικές χρο-
νικές στιγμές σε διάφορα μέρη του πλανήτη,
ενώ κοινό είναι το αίσθημα της προσπάθειας
και της αγωνίας μέχρι να πετάξει στους αι-
θέρες, και το ακόμα πιο έντονο αίσθημα χα-
ράς που προκαλεί όταν αυτό γίνει εφικτό. 

Δημήτρης Μυταράς 

Σπύρος Βασιλείου

Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώον του χωριού 25/03/2016 

Γιορτούλα αποκριάτικη του Συλλόγου μας για τους μικρούς μας φίλους στο Αρχοντικό της Ειρήνης 

Φετινά βραβεία και σε μαθητές και μαθήτριες από το χωριό μας και το Βίταλο. 
Βασιλική Ε. Νικολιά, Παρασκευή Κ. Μπαρούμη, Γεωρ. Βλ. Αποστόλου εγγονός του Νταλιάνου 

και Κων. Αθ. Καλογιάννης. Καλή πρόοδο. 

Αμέσως μετά το “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ” στους Ανδρονιάνους 

Αλέκος Φασιανός 

Νίκος 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας 



“Omne vivum ex ovo” (Η ζωή προέρχεται
από το αυγό), έλεγαν οι Ρωμαίοι συμπυκνώ-
νοντας σε μία φράση μια βαθύτατα ριζωμένη
πίστη διαφόρων πολιτισμών ανά την υφήλιο,
που περιγράφει την αρχή του σύμπαντος
μέσα από ένα κοσμικό αυγό. 

Κατά τον λαογράφο Γ.Α. Μέγα, χρωματι-
στά αυγά, κυρίως κόκκινα, μνημονεύονται
στην Κίνα, για εορταστικούς σκοπούς, ήδη
από τον 5ο π.Χ. αιώνα και την Αίγυπτο τον
10ο π.Χ. αιώνα. Αυτά τα προχριστιανικά σύμ-
βολα της ζωής ενώθηκαν με τη σημειολογία
του κόκκινου χρώματος και συμβολίζουν την
Ανάσταση του Κυρίου, αφού, όπως σπάει το
τσόφλι στη διαδικασία του τσουγκρίσματος,
έτσι έσπασε και ο τάφος από τον οποίο βγήκε
ο Χριστός, αλλά και την αναγέννηση του αν-

θρώπου και της ελπίδας. 
Το έθιμο του τσουγκρίσματος έχει και

μαντικό χαρακτήρα επειδή υπάρχει η πεποί-
θηση πως θα πάει καλά η χρονιά εκείνου που
το αυγό του δεν έσπασε. 

Τα αυγά βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη,
που αποκαλείται και Κόκκινη Πέμπτη. Πι-
στεύεται δε ότι η καταλληλότερη χρονική
στιγμή είναι προτού ξεκινήσει η Θεία Ακο-
λουθία, διότι “άμα ακουστούν οι καμπάνες,
τα αυγά θα σπάσουν”. Παλιά, που δεν υπήρχαν
οι χημικές βαφές, χρησιμοποιούσαν για κόκκινη
μπογιά κομματάκια από ένα είδος κόκκινου
ξύλου (αιματόξυλο) ή “ριζάρι, κιννάβαρι και
όξος”, δηλαδή ερυθράδανο ή αλιζάρι, κρεμέζι
και ξίδι, όπως αναφέρει ο Παπαδιαμάντης
στο διήγημα “Παιδική Πασχαλιά”. 

Ιδιαίτερη αξία έχει το πρώτο αυγό που θα
βαφτεί. Το ονομάζουν “αυγό της Παναγίας”
και το φυλάσσουν στο εικονοστάσι για έναν
χρόνο. Με αυτό μπορούν να ξεματιάσουν,
αλλά και να ξορκίσουν τα φυσικά φαινόμενα,
όπως είναι το χαλάζι και οι πλημμύρες. Αν,
πάλι, κρατηθεί για τρία χρόνια στο εικονοστάσι,
ο κρόκος του γίνεται σαν το κεχριμπάρι και
τότε το αυγό λέγεται “κρατητήρας” και παίζει
το ρόλο του φυλαχτού. 

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΤΡΩΣ 
Μελίσσα Στοΐλη (εκδόσεις ΚΙΧΛΗ) 
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Κόκκινα  αυγά  σύμβολα  και  ξόρκια 

Του είπε λοιπόν θα πάμε εμείς οι δυο και
θα κάνεις ότι σου λέω. Το δέχτηκε. Εσείς θα
καθήσετε εδώ είπε στους άλλους. Μόλις έφυ-
γαν οι δύο, έφυγαν και οι άλλοι και πήγαν και
κρύφτηκαν έξω από τον τοίχο. 

Του έδωσε μια κολοκύθα να κρατά, να
κοιτάζει τον ήλιο και να επαναλαμβάνει ότι
του λέει: 
Βουσουνάρι μου καλό 
επανάληψη 
γιατί βγήκες μοναχό 
και δε βγήκατε εκατό 
σαν ετούτο που κρατώ. 

Τότε κατάλαβε, πέταξε την κολοκύθα και
έβριζε τους άλλους, που είχαν πεταχτεί μέσα
και γελούσαν. Το τι έγινε δε λέγεται όταν γύ-
ρισαν στην αυλή. 

Ας αφήσουμε τα αστεία του μπάρμπα Μα-
νώλη και ας πάμε στα σοβαρά. 

Είναι και αυτά τόσα πολλά. 
Η περιοχή του χωριού μας και των άλλων

χωριών μέχρι την Κύμη είχαν πλούσιο υπέδα-
φος με λιγνίτη. Παλαιότερα είχαν έρθει επι-
στήμονες Γεωλόγοι που γνώριζαν την ποιότητα
και ποσότητα του λιγνίτη. Έτσι υπήρχαν εται-
ρείες που αγόραζαν το υπέδαφος. Μπροστά
από χρόνια είχε αρχίσει η εξαγωγή του λιγνίτη
στην περιοχή μας και όλο απλωνόταν. Είχαν
ανοίξει πολλές μπούκες - στοές - που όλο
προχωρούσαν. Ήταν στα βυθά και κατά μήκος
του ποταμού των Καρασαλιάνων προς την
πλευρά της ξηράς. 

Εργάζονταν εκεί πάρα πολλοί. Ήταν μινα-
δόροι που έσπαζαν το λιγνίτη με μυτερά ερ-
γαλεία, άλλοι κουβαλούσαν το λιγνίτη με βα-
γονάκια που κυλούσαν σε ράγες, άλλοι υλο-
τόμοι που κουβαλούσαν ξύλα από τα έλατα
του βουνού και άλλοι τα τοποθετούσαν για να
στηρίζουν τις στοές. Από πάνω τους φώτιζαν
λάμπες ασετυλίνης. Υπήρχαν δουλειές για
πολλούς αλλά επικίνδυνες. Οι μπούκες προ-
χωρούσαν οριζόντια σε μεγάλο βάθος και σε
πολλές κατευθύνσεις. 

Το λιγνίτη τον πήγαιναν στο Ρίχτη (τοπο-
θεσία) με όσα μέσα χρειάζονταν και από εκεί
με αυτοκίνητα στην παραλία της Κύμης για
να φορτωθούν σε καράβια. 

Ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα ρήγμα στην
εκκλησία του χωριού μας. Σε λίγες μέρες χά-
θηκε το νερό από το πηγάδι του Κ. Φαφούτη.
Σε έναν συνοικισμό πιο πέρα από το ποτάμι
των Καρασαλιάνων του Χαρακόπου έπεσε
ένα σπίτι και σιγά σιγά άρχισαν και τα άλλα
να παρουσιάζουν ρήγματα. 

Σημάδι ότι έφθασαν στα χωριά τα υπόγεια
έργα. Του Χαρακόπου χάθηκε. Όλα γκρεμί-
στηκαν. 

Άρχισαν συζητήσεις τι πρέπει να γίνει.
Πολλές ανησυχίες σ’ όλα τα γύρω χωριά.
Πήραν την απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει
να σταματήσουν τα υπόγεια έργα. Ο Μανω-
λάκης στα μαγαζιά του χωριού και έξω από

τις μπούκες με αυτοσχέδια ποιήματα φώναζε
και ξεσήκωνε τους χωριανούς σαν άλλος Τυρ-
ταίος. Ο κουτσός ποιητής Τυρταίος με τα ποι-
ήματά του στον Πελοποννησιακό πόλεμο ξε-
σήκωνε το στρατό και έφερε τη νίκη. 

Έτσι και ο Μανωλάκης φώναζε: 
Ξεσηκωθείτε χωριανοί, τον ύπνο παρατήστε. 
Στις μπούκες όλοι φθάσετε αν θέλετε να
ζήστε. 
Αρπάξτε ότι έχετε, φτυάρια, λοστούς, ξινάρια, 
κανέναν μην αφήσετε πετάξτε τους λιθάρια. 
Το όμορφό μας το χωριό την άγια εκκλησιά
μας 
τα σπίτια μας τα όμορφα κι όλα τα υπάρχοντά
μας. 
Πρέπει να υπερασπίσουμε απ’ τ’ άδικο ασκέρι 
του Μπογιατζή του προύχοντα που έβαλε
εδώ χέρι. 
Η εκκλησία εράγισε και το νερό εχάθει,
τα δέντρα εμαράθηκαν ο τόπος εξεράθει.
Ω Παναγιά μου Δέσποινα δεν του έκοβες το
χέρι 
την ώρα που υπέγραψε να πάρει αυτά τα
μέρη. 
Ωραίο Ανδρονιάνο μας, πώς να σ’ απαρνη-
θούμε. 
Από τα τόσα σου καλά ποιό να μη θυμηθούμε; 
Το δροσερό αέρα σου; Τα κρύα τα νερά σου;
Τα αέρινα τα αλώνια σου; Την όμορφη εκ-
κλησιά σου; 
Και ’σένα ωραία εκκλησία πως να σ’ απαρνη-
θούμε. 
Τάχα θα φιάξει ο Μπογιατζής τέτοια εκκλησιά
να δούμε. 

Για πολλές μέρες οι χωριανοί με αιχμηρά
εργαλεία έπιαναν την είσοδο στις μπούκες
εμποδίζοντας τους εργάτες να μπουν μέσα
να εργαστούν. Μαζί τους και ο μπάρμπα Μα-
νώλης φωνάζοντας να σεβαστούν τα χωριά
μας και τα σπίτια μας. Πήγαινε από μπούκα σε
μπούκα χωρίς να υπολογίζει κόπους. 

Ακολούθησαν καυγάδες και φασαρίες.
Αυτό γινόταν καθημερινά μέχρι να ληφθούν
αποφάσεις από τους ανωτέρους να σταματή-
σουν οι εργασίες. 

Ο μπάρμπα Μανώλης όταν έβλεπε σε μια
μπούκα περισσότερους, τους έστελνε και σε
άλλες. 

Αυτά και άλλα πολλά εύθυμα και σοβαρά
είχε πει και είχε κάνει. 

Στην αυλή του υπήρχε μια μεγάλη πεζούλα
και μια άλλη προς το δρόμο κατά μήκος του
σπιτιού. Σ’ αυτήν τότε μαζεύονταν όλες οι
γειτόνισσες όταν δεν είχαν δουλειά. Εκεί
έπλεκαν, έγνεθαν και συζητούσαν τα δικά
τους και τα του χωριού και μάθαιναν τα νέα.
Στη μέσα πεζούλα και στην αυλή (όταν δεν
είχε πελάτες) παίζαμε, τρέχαμε και ανεβοκα-
τεβαίναμε, τα παιδιά της γειτονιάς. 

Σ’ αυτήν την πεζούλα όταν είχαμε λίγο
μεγαλώσει ετοιμάζαμε τα παιγνίδια του Κλή-
δονα και την άλλη μέρα τον ανοίγαμε. 

Ποτέ δεν μας έδιωξε, ποτέ δεν μας μάλωσε,
ποτέ δεν τον ενόχλησαν οι γειτόνισσες. Είχε
τόση καλοσύνη, τόση αγάπη, τόση υπομονή
που όλα τα δεχόταν. 

Η γυναίκα του ήταν λίγο διαφορετική.
Πολλές φορές μάλωνε εκείνην αντί για μας
όταν μας μιλούσε. 

Ένας τέτοιος άνθρωπος πως να ξεχαστεί.
Νομίζω ότι όσοι τον γνώρισαν πάντα τον θυ-
μούνται. Εγώ πάντως πολλές φορές δραπετεύω
νοερά στο χωριό, στα πεζούλια των παιδικών
μου χρόνων, στα πεζούλια του μπάρμπα Μα-
νώλη. 

Θυμάμαι αυτά αλλά και την καλοσύνη του
μπάρμπα Μανώλη. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

O ΜΠΑΡΜΠΑ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΧΡΥΣΑΓΗΣ 
«Ο  ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ» 

Αποκριές 1955 στο μαγαζί του Μανωλάκη 

Α-Για την εφημερίδα του Συλλόγου: 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος και Αγαθή Κ. Κωτσή.
Β- Για το site του Συλλόγου: 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος και Δημήτρης Χ. Σταματίου.
Γ- Για το Χορευτικό τμήμα: 
Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος, Λίτσα Μ. Μπελιά, Βλασία Γ. Σπύρου και Αγαθή Κ.

Κωτσή. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                            Η Γεν. Γραμματέας 

Σταμάτης Δ. Σπύρου                             Βλασία Γ. Σπύρου 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02/05/2016 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ με

ομόφωνη απόφασή του ανακοινώνει τα στοιχεία των μελών του για την ευχερέστερη δυνα-
τότητα επαφής με τα μέλη και φίλους του Συλλόγου. 

Τηλέφωνο e-mail 
1. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. ................................6932661355 ― spirstam@hol.gr 
2. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωρ. ..............6972052156 ― pagelop@gmail.com 
3. Κωτσή Αγαθή του Κων.........................................6973387222 ― ----------------- 
4. Σπύρου Βλασία του Γεωρ. ..................................6942819419 ― pagelop@gmail.com 
5. Νικολιάς Βαγγέλης του Γρηγ. ............................6977073651 ― evnikol@otenet.gr 
6. Μπελιά Λίτσα συζ. Μιχ. ......................................6976177553 ― ------------------ 
7. Κωτσής Νίκος του Κων. ......................................6997285411 ― ------------------ 
8. Μπαρούμης Βαγγέλης του Παντ.........................6972883828 ― ------------------ 
9. Σταματίου Δημήτρης του Χρ. ..............................6979024320 ― ------------------ 

ΕΚΛΟΓΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανακοινώνεται ότι οι εκλεγέντες ως μέλη της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής του

Συλλόγου μας όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής των
εκλογών, συνήλθαν σύμφωνα με το Καταστατικό και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής
τον κ. Αντώνη Παγώνη του Αθαν. 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Παγώνης Αντ. του Αθαν. 

Χρυσάγη – Παπασπύρου Μαρία 
Προκοπίου Μιχάλης του Ιωαν. 

ΜΗΝΥΜΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κύριε Σπύρου καλησπέρα,

Θα ήθελα να διαβιβάσετε τα συγχαρητήριά μου σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την
εκλογή/επανεκλογή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με
την ψήφο τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να παρευρεθώ
στην Γ.Σ. αλλά θα προσπαθήσω να συμβάλλω με τον τρόπο μου στην επιτυχία των δραστη-
ριοτήτων του χωριού μας. Όλοι, εκλεγμένοι και μη, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε
ότι περνάει από το χέρι μας για την ανάπτυξη του χωριού μας. 

Χρόνια Πολλά σε όλους,
Με εκτίμηση,

Παγώνα Λιβανίου
13-5-2016 

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ  2-5-2016  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΠΟΥ  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  2-5-2016 

Το ποσό των λοιπών εξόδων € 6.197,02 αφορά τις εξής πληρωμές: 
1. Έκδοση των ημερολογίων 2015 και 2016 ........................................................1.799,50 € 
2. Έξοδα της χορευτικής ομάδας ........................................................................1.420,00 € 
3. Επισκευαστικές εργασίες σχολείων κ.λπ. ..........................................................630,00 € 
4. Δώρα λαχειοφόρων ............................................................................................760,00 € 
5. Ενισχύσεις ............................................................................................................300,00 € 
6. Εκτυπωτικά ..........................................................................................................366,00 € 
7. Κατασκευή λάβαρου του Συλλόγου ....................................................................221,50 € 
8. Αγορά τραπεζιού πινγκ-πονγκ ............................................................................250,00 € 
9. Λοιπά έξοδα site www.andronianoi.gr ..................................................................231,73 € 

10. Φόρος ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου ..........................................................43,94 € 
11. Λοιπά έξοδα ........................................................................................................174,35 €
                                                                                                                                 6.197,02 € 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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Ά νοιξε και επίσημα το Διαχρονικό Μουσείο
Αρέθουσας στη Χαλκίδα… Το 1979 το
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο χαρα-

κτήρισε το παλιό οινοπνευματοποιείο «Αρέθουσα»
ως έργο τέχνης που χρειάζεται «ειδική προστασία»:
... 37 χρόνια αργότερα και 3 χρόνια από την υπο-
γραφή της συμβάσεως αξιοποιήσεως... άνοιξε!
Και είναι απαραίτητα, για μία περιοχή σαν την Εύ-
βοια, να έχει ένα τέτοιο μουσείο, αφού έχει αν-
θρώπινη κατοίκηση και πολιτισμό εδώ και 110.000
χρόνια... (Αρκεί να το δούμε κάπου αυτό να ανα-
φέρεται)... Στο ανακαινισμένο βιομηχανικό κτίριο
έχουν προστεθεί αποθήκες, εργαστήρια συντηρή-
σεως, γραφεία, θεατράκι, για ενημέρωση επισκε-
πτών... Αναμένεται εξοπλισμός multimedia… Πρό-
κειται για το πρώτο σύγχρονο μουσείο στην Εύβοια! 

Θα ολοκληρωθεί το 2017. Θα φιλοξενεί αρ-
χαιολογικούς θησαυρούς όλης της Εύβοιας (και
της Σκύρου). Θα περιλαμβάνει περισσότερες χρο-
νολογικές περιόδους από το Αρχαιολογικό της
Χαλκίδας. Ήδη μπορεί να θαυμάσει κανείς και το
άγαλμα του Ποσειδώνος (του 1ου αιώνα π.Χ.),
που εκτίθεται για πρώτη φορά, όπως ανασύρθηκε
από τα νερά του Ευρίπου. Άλλωστε στις δίνες
των νερών του Ευρίπου στροβιλίσθηκαν ο Ποσειδών
και η νύμφη Αρέθουσα. Οι Κρήτες Κουρήτες, ιδρυ-
τές της Χαλκίδος, και η συντοπίτισσα νύμφη τους,
Αρετούσα, έχουν πολλά να διηγηθούν εδώ.. (Αρκεί
κανείς να καταλάβει τη μυθολογία μας). Το μουσείο
θα είναι ανοιχτό κάθε Πέμπτη (09:00-15:00). 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ αλλά όσες φορές συζήτησα με
κάποιον Χαλκιδέο για το συγκεκριμένο έργο, το
συμπέρασμα ήταν πάντα το ίδιο: Υπέροχη η απο-
κατάστασις του παλιού βιομηχανικού κτιρίου αλλά
τρομερά απογοητευτική η προσθήκη του νέου!
Και αναπόφευκτο το ερώτημα: «Ήταν ανάγκη;»... 

Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η προσθήκη; Ο
«διάλογος» του παλαιού με το καινούργιο... θα
έλεγαν, ίσως, κάποιοι ότι είναι επιθυμητός. Ποιος
διάλογος όμως, όταν κατά βάσιν κυριαρχεί ο «μο-
νόλογος» του καινούργιου και συνήθως χωρίς αι-
σθητική; Και ας μην πάμε μακριά... Στο βάθος βλέ-
πουμε την αισθητική του νέου κτιρίου του ΚΤΕΛ.
Προέκυψε μετά τον αφανισμό ενός άλλου εξαιρε-
τικού βιομηχανικού κτηρίου, του κτηρίου Κιαπέκου... 

Αλλά ας πάμε και πιο μακριά: «Όλη η πόλις
της Χαλκίδας κατακλύζεται από τον «μονόλογο»
του κακού καινούργιου», μας λέει η τοπογράφος-
μηχανικός Κατερίνα Παππά. «Πλήθος αξιόλογων
κτηρίων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς έχει
απωλεσθεί. Τη θέση τους έχουν πάρει ογκώδη
άμορφα κτίρια, χωρίς ανθρώπινο μέτρο, αρμονία
ή αισθητική. Χαρακτηριστικός είναι ο αριθμός των
κηρυγμένων νεώτερων μνημείων της Χαλκίδος
από το Υπουργείο Πολιτισμού: Μόλις 55 (το 2014).
Αριθμός ενδεικτικά μικρός και αναλογικά τραγικός,
λαμβάνοντας υπόψιν την πλούσια νεωτέρα ιστορία
της Χαλκίδας, αλλά ακόμη και το, ομολογουμένως
όχι καλό, παράδειγμα άλλων ελληνικών πόλεων». 

Ας πούμε όμως ότι «ναι, ήταν αδήριτη η ανάγ-

κη» να γίνει προσθήκη. Δε μπορούσαμε διαφορετικά
γιατί άραγε; Έπρεπε να γίνει αυτή; Να πνίξει τόσο
βάναυσα το παλιό βιομηχανικό κτίριο της «Αρέ-
θουσας», να μη σεβαστεί ούτε τον «περιβάλλοντα
χώρο του μνημείου» και να δεσπόζει τόσο απει-
λητικά στο χώρο;

«Η πίσω όψις του παλιού βιομηχανικού εξα-
φανίστηκε τελείως», σημειώνει η κ. Παππά. «Μία
όψις θαυμάσια που μάλιστα απολάμβαναν όσοι
έκαναν τον περίπατό τους στο «Πάρκο του Λαού»
αλλά και όσοι παρακολουθούσαν παραστάσεις
του παρακείμενου υπαίθριου θεάτρου «Ορέστη
Μακρή». Αποτελούσε ένα υπέροχο φόντο-σκηνικό
για κάθε παράσταση που δίνοταν εκεί. Κανείς δε
φαντάστηκε ότι ο Δήμος θα μπορούσε να επιτρέψει
το σαμποτάρισμα της ιδιοκτησίας του και να μην
αποτρέψει την υποβάθμιση των χώρων του». 

Υπάρχουν οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί
στα πλαίσια του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού. Τις
παρουσίασε, σε πλήθος κόσμου, αρχιτέκτων κατά
την ημερίδα του ΤΕΕ για τα Βιομηχανικά Κτίρια
της Εύβοιας (28.2.2010 στη Χαλκίδα). «Εάν τις
ιδεί κανείς, λέει η κ. Παππά αναρωτιέται: 

1. Μήπως ήταν αντικειμενικά η χειρότερη επι-
λογή; 

2. Μήπως 9.426.920 ευρώ (προϋπολογισμός)
δεν είναι λίγα, για ένα έργο που μεγάλο μέρος
του είναι κατά κοινή ομολογία εξαφανιστέο; 

3. Μήπως το νέο κτίριο γκρεμίζονταν;....ή, τέ-
λος πάντων, «Θάψτε το! Μην το βλέπουμε», όπως
είπε κάποιος. Ορθότερα βυθίστε το (ιδού πεδίον
δόξης λαμπρό για επιστημοσύνες και ακόμη υψη-
λότερους προϋπολογισμούς!) καθώς τα υπόγεια
νερά είναι άφθονα στο χώρο. Ολόγυρα άλλωστε
ευρίσκονται και οι πηγές της αρχαίας Αρέθουσας!
Χώρος σεπτός και ιερός που θα έπρεπε να χρήζει
άλλης αντιμετωπίσεως... 

4. Μήπως κάποιους αρχιτέκτονες-συνθέτες
διακρίνει περισσός εγωκεντρισμός και ταυτόχρονα
ελλιπής ικανότητα σεβασμού μνημείων; 

5. Μήπως το Υπουργείο Πολιτισμού όφειλε
και μπορούσε να προστατέψει καλύτερα ένα από
τα εναπομείναντα μνημεία μιας «καθημαγμένης»
πολιτιστικά Χαλκίδας, που ωστόσο δείχνει να αφυ-
πνίζεται και να συνειδητοποιεί εγκλήματα του πα-
ρελθόντος (όπως, λ.χ. γκρέμισμα παραθαλάσσιων
τειχών, ξενοδοχείου «Παλίρροια», κτιρίου «Νείλου»,
κ.α. πολλών-πολλών); 

6. Αλήθεια... πόση δυστοκία στο Υπουργείο
Πολιτισμού για μία απόφαση που για άλλες χώρες
(που σέβονται, προστατεύουν και αναδεικνύουν
τον πολιτισμό τους) φαντάζει αυτονόητη; 

7. Μήπως να ανησυχήσουμε και για τη Δημο-
τική Αγορά Χαλκίδος;… μεγάλο τμήμα της οποίας
αποτελεί μνημείο 131 ετών; Για τη Δημοτική Αγορά
επίσης προγραμματίζεται «αρχιτεκτονικός διαγω-
νισμός» (περιττός, δαπανηρός και χρονοβόρος,
λένε πολλοί)... 

Γιώργος Λεκάκης 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ:  Νέα  προσθήκη  
επισκιάζει  το  παλαιό  όμορφο  κτίριο  της  Χαλκίδος… 

“ Α π ό   Α θ η ν ώ ν   ε ι ς   Κ ύ μ η ν ”  

Από το περιοδικό “ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ” με την άδεια των υπευθύνων 



Μέσα σε ένα χρόνο είχαμε 1.600 νεκρούς
και 20.000 τραυματίες σε τροχαία ατυχήματα. 

Κάθε ημέρα έχουμε πέντε νεκρούς, πέντε
τετραπληγικούς, 10 παραπληγικούς, 60 τραυ-
ματίες, ενώ δεκάδες χιλιάδες ευρώ είναι το
κόστος σε υλικές ζημιές. 

Είναι σαν να πέφτει κάθε μέρα σε μια κα-
τοικημένη περιοχή, ένα μικρό αεροσκάφος
της αεροπλοΐας με 20 επιβάτες. 

Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήματα συμβαί-
νουν σε κατοικημένες περιοχές με ταχύτητες
κάτω από 45 χλμ. την ώρα. Και τα περισσότερα
θύματα που αφήνουν την τελευταία τους πνοή
στην άσφαλτο, είναι κάτω των 30 ετών. Σύμ-
φωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία, το
60 με 70% των θυμάτων από τροχαία ατυχή-
ματα, είναι ηλικίας 15 - 29. 

Αυτά τα συγκλονιστικά στοιχεία παρου-
σίασε στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφά-
λειας ο Αναστάσιος Μαρκούζος, γνωστός ως
Ιαβέρης. Και η κοινή παραδοχή όλων των
μελών της ήταν ότι στους ελληνικούς δρόμους
γίνεται καθημερινά μια γενοκτονία. 

Αιτία; 
Οι τραγικοί δρόμοι και οι επικίνδυνοι οδηγοί

που σε συνδυασμό με την άγνοια και την

αδιαφορία οδηγούν σε ένα εγκληματικό απο-
τέλεσμα, όπως εξήγησε ο Ιαβέρης. Και αυτά
μας κατατάσσουν στην 28η και τελευταία
θέση στην Ε.Ε. «Τον καρκίνο του δρόμου στη
χώρα μας τον αντιμετωπίζουμε με παυσίπονο
αντί χειρουργείου», είπε και έφερε ως παρά-
δειγμα το γεγονός ότι, ενώ σε όλες τις χώρες
έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα από
20% - 99,5%, όπως η Σουηδία, στην Ελλάδα
είχαμε αύξηση ως και 60%. 

«Το αυτοκίνητο γίνεται όπλο, όταν μπαίνει
ένα βλήμα» είπε χαρακτηριστικά ο Ιαβέρης
και εξήγησε: «Μέσα στα τελευταία 100 χρόνια,
στην Ελλάδα που πέρασε και δύο πολέμους,
έχασαν τη ζωή τους σε ώρα μάχης 70.000 ελ-
ληνόπουλα. Στα 60 τελευταία χρόνια με το
αυτοκίνητο έχασαν τη ζωή τους 140.000 άν-
θρωποι, δηλαδή τα θύματα ήταν τετραπλάσια,
ενώ 350.000 έμειναν ανάπηροι». 

Ο Ιαβέρης, έθεσε και μια άλλη σημαντική
παράμετρο, την οικονομική καθώς όπως είπε,
«το 40% του κόστους στην υγεία, είναι από
τροχαία». «Τα τροχαία ατυχήματα κοστίζουν
12 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. 

Στα 50 χρόνια σημαίνει 600 δισ. ευρώ πε-
ταμένα ματωμένα, στην άσφαλτο. Και μετά
λέμε πώς να εξοικονομήσουμε λεφτά και βά-
ζουμε ισοδύναμα, όταν όλα αυτά τα χρήματα
πετιούνται άδικα στο δρόμο», επεσήμανε ο
Ιαβέρης. 

Ο γνωστός αυτοκινητιστής ήταν αποκα-
λυπτικός, σε ότι αφορά την εγκληματική
άγνοια που επιδεικνύουν οι γονείς, απέναντι
στα παιδιά τους. «Ένας γονιός που οδηγεί με
πάνω από 10 χλμ. την ώρα το αυτοκίνητο και
αφήνει το παιδί του να κάθεται στη μέση των
πίσω καθισμάτων και δεν το δένει κανονικά
στο παιδικό κάθισμα είναι σαν να το προορίζει
για αναπηρικό καροτσάκι που θα το σπρώχνει
σε όλη του τη ζωή, αν συμβεί ένα βίαιο φρε-
νάρισμα», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Μίλησε, όμως, και για γενικότερη άγνοια
που υπάρχει στην κοινή γνώμη, σε ότι αφορά
την σημασία που έχει η ασφαλής οδήγηση,
επικαλούμενος το εξής παράδειγμα: «Ρωτή-
σανε σε ένα τηλεπαιχνίδι 100 ανθρώπους για
ποιο επάγγελμα χρειάζεται μικρότερη προσοχή
και η πιο δημοφιλής απάντηση με ποσοστό
80% ήταν ο επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή,
ο οδηγός του σχολικού που μεταφέρει τα
παιδιά μας», ανέφερε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε
στην παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη,
υπογραμμίζοντας ότι «είναι απόπειρα φόνου,
είναι απόπειρα αυτοκτονίας». 

Ο Ιαβέρης, υπογράμμισε ακόμα, ότι, μόνο
αν αναληφθεί πρωτοβουλία σε υψηλό πολιτικό
επίπεδο, μπορεί το εθνικό αυτό πρόβλημα να
πάρει σοβαρές διαστάσεις. «Για να σταματήσει
το έγκλημα και η γενοκτονία που συντελείται
καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους, πρέπει

η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας να πάει στο
Μαξίμου και να ζητήσει από τον πρωθυπουργό
να το πάρει πάνω του γιατί είναι μέγα εθνικό
και πολιτικό ζήτημα», τόνισε και η πρότασή
του αυτή έδειξε να έχει θετική αποδοχή από
την Επιτροπή. 

Κλείνοντας ο Ιαβέρης την ενημέρωσή του,
έδωσε μια συμβουλή σε όλους τους οδηγούς
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η λύση του προ-
βλήματος είναι η αυτοεκτίμηση. Καθένας, πρέ-
πει να ξέρει πόσο ανεκτίμητος και λατρεμένος
είναι, και πόσο θα λείψει από τα παιδιά ή
τους γονείς του, αν εμπλακεί σε μια ανόητη
σύγκρουση, επειδή τα μυαλό του είναι στα
κάγκελα. Αν θέλουμε άμεσα να μειώσουμε το
οδικό έγκλημα, κάθε πρωί ας κοντοσταθούμε
και ας σκεφτούμε πόσες αγκαλιές μας περι-
μένουν το απόγευμα». 

news247.gr

Το Δ.Σ. των Εργαζομένων στην Ηλε-
κτρομηχανική Κύμης εξέδωσε την παρακάτω
ανακοίνωση: 

Οι εργαζόμενοι της ΗΜΚ εδώ και έναν
χρόνο έχουν γίνει αποδέ-
κτες μιας κίβδηλης και
φέλλινης πολιτικής από το
Υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας. Σύμφωνα μ’ αυτήν και
ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Η εταιρία έχει μείνει
από τον Οκτώβριο του
2013 χωρίς Διοίκηση. 

- Δεν έχει δοθεί καμία
σύμβαση για την παραγω-
γική της δραστηριότητα. 

- Η δέσμευση του ΥΕΘΑ περί μετατρο-
πής της ΗΜΚ σε στρατιωτικό εργοστάσιο,
παραμένει αδρανής. 

- Οι εργαζόμενοι παραμένουν ΑΠΛΗ-
ΡΩΤΟΙ εδώ και εννέα(!) μήνες. 

- Η συντήρηση της κτιριακής και μηχα-
νολογικής εγκατάστασης δεν έχει υλοποι-
ηθεί, με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κίν-
δυνοι για τη σωματική ακεραιότητα των
εργαζομένων. 

Για όλα τα παραπάνω και ακόμη περισ-
σότερα ΔΕΝ έχει δρομολογηθεί ουδεμία
λύση. 

Στη συνάντηση που έγινε στο ΥΕΘΑ,
μετά το επιτακτικό αίτημα των εργαζομένων,
στις 22/1/2016, με τον ΑΝΥΕΘΑ κ. Βίτσα,
τους βουλευτές του Νομού μας κο Ακριώτη,
κα Λιβανίου και τον πρόεδρο του Εργατικού
Κέντρου Ευβοίας, κ. Μπασινά υπήρξε ρητή
δέσμευση για την εξόφληση των εργαζο-
μένων σε μία εβδομάδα, καθώς και η πρό-
θεση ανακοίνωσης για το σχεδιασμό της
απρόσκοπτης λειτουργίας του εργοστασίου
περί τα τέλη Φεβρουαρίου και με την προ-
ϋπόθεση βέβαια πως θα υπήρχε εκ νέου
ενημέρωση των εργαζομένων. Εκ τότε σιγήν
ιχθύος... τηρείται ευλαβικά.... 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΜΕ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΨΕΜΑΤΑ, 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! 
Κύριε Βίτσα, το τελευταίο διάστημα ο

τύπος βρίθει με δηλώσεις σας όπου κατα-
δεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο του υπουρ-
γείου που ευτυχώς προσφέρει και καλώς
πράττει, το 90 % του συσσιτίου στα θύμα-
τα-πρόσφυγες του πολέμου στη Συρία, καλό
όμως θα ήταν να μην στρουθοκαμηλίζετε
όταν πρόκειται για άλλα θέματα. Οι εξα-

θλιωμένοι εργαζόμενοι της ΗΜΚ έχουν γίνει
πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, λόγω
της αδιαφορίας σας. 

Αντί τα ρούχα του ελληνικού στρατού
να φτιάχνονται στα Άδανα
της Τουρκίας, μπορούν να
παραχθούν στο ΜΟΝΑΔΙΚΟ
στο είδος του κρατικό ερ-
γοστάσιο της Ηλεκτρομη-
χανικής Κύμης. Εργοστά-
σιο, το οποίο έχει την ικα-
νότητα να παράγει και να
τροφοδοτεί τις Ε.Δ. με παν-
τός είδους στρατιωτικό ιμα-
τισμό, κράνη, αλεξίσφαιρα,

στολές ΡΒΧΠ, εξαρτήσεις, απάρτια όλμων,
και τόσα άλλα προϊόντα. Προϊόντα τα οποία
θεωρούνται πολεμικό υλικό (ΑΡΘΡΟ 346,
Ν. 4028/2011, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΘΑ αριθμ.
121078/2006). 

Η διάσωσή του, η διασφάλιση των θέ-
σεων εργασίας και η ανάπτυξή του, όπως
έχουμε τονίσει, θα δώσει νέα οικονομική &
εργασιακή πνοή στην περιοχή της Κύμης
που είναι χαρακτηρισμένη ως άγονη και
μειονεκτική, με ανεργία που ανέρχεται στο
τεράστιο ποσοστό του 80%. Μαζί με την
‘‘αριστερή” ευαισθησία που επιδεικνύει η
κυβέρνηση για πλήθος άλλων ομάδων, όπως
οι αδιόριστοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 98,
σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν και οι διο-
ρισμένοι μέσω ΑΣΕΠ εργαζόμενοι της Ηλε-
κτρομηχανικής. 

Εάν νομίζετε με τακτικισμούς που αφο-
ρούν την εξόντωση των εργαζομένων και
συνεχείς αναβολές θα καταφέρετε να με-
τατρέψετε την ΗΜΚ σε ‘‘νέου τύπου HOT
SPOT ή ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΧΩΝ” πλανάστε πλά-
νην οικτρά. 

Καλούμε τους βουλευτές του νομού να
πάρουν θέση για το ζήτημα!!!!! 

Επειδή έως τώρα η υπομονή μας εκλαμ-
βάνεται ως αδυναμία εμείς σας δηλώνουμε
ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώ-
σουμε τα κλειδιά της εταιρίας μας. Περι-
φρουρούμε τη λειτουργία του εργοστασίου
της Ηλεκτρομηχανικής και υποστηρίζουμε
με κάθε τρόπο την ανάπτυξή του. Έτσι, ο
δίκαιος αγώνας μας θα έχει επιτελέσει το
σκοπό του που δεν είναι άλλος από την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και
αυτό θα γίνει μόνο με ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙ-
ΧΤΑ! 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Αρ. Φύλλου 98  •  Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2016 7

Ηλεκτρομηχανική  Κύμης:  
Πρόσφυγες  στην  ίδια  μας  τη  χώρα  βιώνουμε 

έναν  πρωτοφανή  κοινωνικό  αποκλεισμό 

ΛΥΣΕΙΣ  ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟΥ  ΦΥΛΛΟΥ  97 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΑΒΔΕΛΟΠΗΓΑΔΟ, ΜΕΤΑΞΑΡΙ, ΜΙΤΡΙΚΑ, ΛΑΚΚΑΚΙΑ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ), ΚΑΚΚΑΦΟΣ,
ΚΟΚΚΙΝΕΣ, ΓΟΥΡΝΑ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ: ΛΑΤΣΕΣ, ΜΗΛΙΤΣΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ, ΚΑΡΙΕΣ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ), ΒΑΘΡΑΚΟΡΕΜΑ,
ΚΩΣΤΑΝΤΑΛΙΑ, ΒΑΡΛΑΜΟΓΙΑΝΝΗ (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ)
ΔΙΑΓΩΝΙΑ: ΚΟΛΙΑΝΤΗ, ΠΕΤΡΑ, ΦΑΛΑΚΑΡΟ, ΚΑΜΠΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ: ΒΥΘΑ, ΣΙΝΟΣ 

Ο  Ιαβέρης  για  την  καθημερινή  σφαγή  στους  δρόμους  και  τις  ευθύνες  μας 

πηγή φωτογραφίας: intime 

Κ
ατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
δεν σταμάτησαν ποτέ οι μεταναστευ-
τικές ροές από τον παραδοσιακό ελ-

ληνικό γεωγραφικό χώρο προς άλλες χώρες.
Η αιτία ήταν προφανής: αναζήτηση καλύτερων
συνθηκών ζωής. Σημαντικές μετακινήσεις Ελ-
λήνων προς το «εξωτερικό» άρχισαν να ση-
μειώνονται από τις τελευταίες δεκαετίες του
17ου αιώνα και συνεχίστηκαν με αμείωτους
ρυθμούς σε όλη τη διάρκεια του 18ου αλλά
και στις αρχές του 19ου αιώνα. Εκτός από τις
πραγματικά δύσκολες συνθήκες ζωής στον
τόπο τους, αυτό που τραβούσε τους Έλληνες
στο εξωτερικό ήταν το εμπόριο αλλά και η
δίψα της μάθησης και των σπουδών. Βεβαίως,
εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω των
συνεχών πολεμικών συγκρούσεων ήταν συχνά
και τα προσφυγικά κύματα προς αναζήτηση
ασφαλέστερων τόπων διαβίωσης. Είτε μαζικά
είτε μεμονωμένα, κύματα Ελλήνων κατέκλυσαν
όλο αυτό το μεγάλο διάστημα διάφορες πόλεις
και περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας κατά
κύριο λόγο. 

Ο  δαίμων  του  εμπορίου 
Ένας από τους βασικότερους λόγους ανα-

ζήτησης καλύτερων αντικειμενικών συνθηκών
ήταν η ανάγκη του εμπορίου, που ωθούσε
τους Έλληνες στο να αναζητήσουν την τύχη
τους έξω από τον περιχαρακωμένο πατροπα-
ράδοτο χώρο τους. Από τα τέλη του 17ου
αιώνα και εξής παρατηρούμε την εξάπλωση
του ελληνικού στοιχείου σε διάφορα σημεία
του ορίζοντα. Να σημειώσουμε ότι σε όλη τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας οι Έλληνες, είτε
εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας είτε εκτός αυτών, δεν έπαυσαν να ασχο-
λούνται επιτυχώς με το εμπόριο. Φυσικά, μέσα
σε συνθήκες σκλαβιάς οι αντικειμενικές δυ-
νατότητες ήταν περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά,
δεν έλειψαν τα σημαντικά εμπορικά κέντρα
σε συνθήκες υποδούλωσης, ούτε τα αντίστοιχα
που εδραιώθηκαν στις διάφορες χώρες της
Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. 

Των  Ελλήνων  οι  κοινότητες 
Περισσότερο έντονες μετακινήσεις ση-

μειώθηκαν στις περιοχές της Μακεδονίας, της
Ηπείρου και της Θεσσαλίας, ιδίως με την ανά-
πτυξη των οικονομικών σχέσεων Ανατολής -
Δύσης. Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση των πό-
λεων, κωμοπόλεων και κωμών της Μακεδονίας
ενθάρρυνε τη μετανάστευση των κατοίκων
της. Μέσω του Δυρραχίου από τα δυτικά έβρι-
σκαν διέξοδο προς Ιταλία (Βενετία) ενώ από
τις κοιλάδες του Αλιάκμονα, του Αξιού, του
Μοράβα και του Δούναβη προς τις βόρειες
χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευ-
ρώπης. 

Επί Τουρκοκρατίας, ο άνω ρους του Αλιάκ-
μονα αποτελούσε έναν φυσικό δρόμο επικοι-
νωνίας των κατοίκων της περιοχής και ήταν ο
συντομότερος δρόμος των ταχυδρόμων και
των καραβανιών που ξεκινούσαν από τα Γρε-
βενά για το Μοναστήρι. 

Παρατηρούμε ότι προς την Ιταλία τα ρεύ-
ματα των αποδήμων διατηρούσαν αμείωτη τη
ροή τους σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρα-
τίας, ιδίως δε προς τη Νότια Ιταλία και τη Σι-
κελία, όπου προϋπήρχε το ελληνικό στοιχείο.
Στην Ιταλία δημιουργήθηκαν και οι σημαντι-
κότερες ελληνικές παροικίες. Ακμαιότατες και
επίσης σημαντικές παροικίες αναπτύχθηκαν
και στην Αυστροουγγαρία και αυτό λόγω των
σχετικά ευνοϊκών προνομίων που παραχωρή-
θηκαν, τα οποία έδωσαν μια δημιουργική
ώθηση στον εκεί απόδημο ελληνισμό. Μετά
τη λήξη των δυο ρωσοτουρκικών πολέμων
του 1768-1774 και του 1787-1792, παρατηρή-
θηκαν νέα μεταναστευτικά κύματα, προερχό-
μενα κυρίως από την Πελοπόννησο και τα
νησιά του Αιγαίου με κατεύθυνση κατά κύριο
λόγο τη Νότια Ρωσία, την Κριμαία και την
Οδησσό, όπου το ελληνικό στοιχείο ήταν κυ-
ρίαρχο για μεγάλο διάστημα. Δεν είναι δε τυ-
χαίο ότι εκεί ιδρύθηκε και η Φιλική Εταιρεία
το 1814. Γύρω από τις περιοχές της Τιφλίδας,
του Κερτς και του Ταγανόρκ ιδρύθηκαν αμιγώς
ελληνικά χωριά. Επίσης, μια ακόμα ευνοϊκή
για τον ελληνισμό περιοχή ήταν αυτή της

Μολδαβίας λόγω της φαναριώτικης προστασίας
που είχε η περιοχή. Κυρίαρχη, τέλος, ήταν η
ελληνική κοινότητα στο Ιάσιο και το Βουκου-
ρέστι. 

Οι  απόδημοι 
Εδώ να τονίσουμε ότι αξιοσημείωτο μέρος

των αποδήμων έφευγε από τις εστίες του με
σκοπό να βγάλει ένα εισόδημα σε ένα χρονικό
διάστημα κι έπειτα να επιστρέψει. Έτσι παρα-
τηρείτο το φαινόμενο να ξενιτεύονται για
μήνες ή και χρόνια εποχικοί εργάτες, όπως
χτίστες, ξυλουργοί, χαλκουργοί κ.λπ., που
κουβαλούσαν μαζί τους και τα εργαλεία της
εργασίας τους. Αυτοί συνήθως έφευγαν του
Αγίου Γεωργίου από τους τόπους τους – με
τους δικούς τους να τους συνοδεύουν ως την
έξοδο του χωριού –, για να επιστρέψουν του
Αγίου Δημητρίου ή λίγο αργότερα, τις μέρες
των Χριστουγέννων. Ωστόσο, αρκετοί ανάμεσά
τους ήταν εκείνοι που γύριζαν πολύ αργότερα,
μια και έμεναν για πολλά χρόνια (από 5 έως
20) εργαζόμενοι σκληρά. Αυτοί συνήθως έπαιρ-
ναν μαζί τους και τις οικογένειές τους και η
επιστροφή τους συνδυαζόταν με τον πλουτισμό
τους. Ήθελαν να γυρίσουν στην πατρίδα πε-
τυχημένοι και πλούσιοι. 

Οι χώρες που συγκεντρώνουν τους πε-
ρισσότερους Έλληνες είναι αυτές της Κεν-
τρικής Ευρώπης, η Βόρεια Βαλκανική και η
Νότια Ρωσία. Σε αυτές τις χώρες δημιουργή-
θηκαν σημαντικές και μεγάλες ελληνικές πα-
ροικίες, που σύντομα οργανώθηκαν σε δρα-
στήριες κοινότητες. 

Ωστόσο, η ελληνική παρουσία δεν περιο-
ρίστηκε αποκλειστικά σε αυτές τις χώρες.
Επεκτάθηκε, σχηματίζοντας μικρότερες πα-
ροικίες, στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία,
την Πολωνία κ.α. Έλληνες συναντούμε επίσης
και στην Αίγυπτο, την Ινδία, ακόμα και στη
μακρινή Αμερική – ωστόσο αυτές οι παροικίες
θα αναπτυχθούν μετά την Ελληνική Επανά-
σταση. 

Τα  ελληνικά  σχολεία  των  αποδήμων 
Αξιοσημείωτο και πολλαπλώς σημαντικό

είναι το γεγονός ότι στους κόλπους των ελ-
ληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό ιδρύθηκαν
και διάφορα περίφημα ελληνικά σχολεία. Έτσι,
δημιουργούνται πνευματικές εστίες που δια-
τηρούν ζωντανό τον ελληνισμό, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται, δίνοντας στους απανταχού Έλ-
ληνες τη μεγάλη ευκαιρία να μορφωθούν. Οι
Έλληνες της διασποράς είχαν την τεράστια
ευκαιρία και δυνατότητα να μορφωθούν στη
Βενετία και τις άλλες ιταλικές πόλεις, στη
Βιέννη, το Ιάσιο, τα γαλλικά και ολλανδικά
πανεπιστήμια. Η παρουσία των Ελλήνων σε
αυτά ήταν αξιοσημείωτη και ιδιαίτερα σημαντική
γιατί όταν αυτοί οι μορφωμένοι Έλληνες επέ-
στρεφαν στη σκλαβωμένη πατρίδα τους έφερ-
ναν μαζί και τα φώτα του ευρωπαϊκού πνεύ-
ματος. Να τονίσουμε ότι, εκτός από τα ελληνικά
σχολεία, αξιοσημείωτη υπήρξε και η εκδοτική
δραστηριότητα των απόδημων Ελλήνων. Ιδι-
αίτερη εκδοτική κίνηση παρατηρείται στη Βιέν-
νη και τη Βενετία. Στις σημαντικές αυτές ευ-
ρωπαϊκές πόλεις εκδόθηκαν και οι πρώτες
ελληνικές εφημερίδες. 

Ευεργετικές  συνέπειες 
Η αναγκαστική μετανάστευση των Ελλή-

νων σε διάφορες χώρες και η άμεση ανάγκη
επικοινωνίας με τις κατά τόπους κοινωνίες
είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθούν οι ορί-
ζοντες των Ελλήνων, να αποκτήσουν έναν
κοσμοπολιτισμό και να γίνουν οι ίδιοι γλωσ-
σομαθείς. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά
στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος
ΙΑ’, σελ. 231, «Στα Αμπελάκια περισσότερα
από 200 άτομα μιλούσαν ανεκτά γερμανικά,
ενώ στη Σιάτιστα πάρα πολλοί μιλούσαν γερ-
μανικά ή ιταλικά. Τη στενή μάλιστα επαφή
των Δυτικομακεδόνων και ιδίως των Σιατιστι-
νών, Κοζανιτών με την Κεντρική Ευρώπη τη
μαρτυρούν ακόμα και σήμερα οι δανεισμένες
από τη γερμανική λέξεις που πέρασαν από
εκείνα ακόμα τα χρόνια στο στόμα τους…». 

ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΜΠΡΟΥΝΤΖAΚΗΣ 
“ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 10-3-2016” 

Ο  Ελληνισμός  της  Διασποράς 



Τ ο θέμα των παιδικών χαρών στους χώρους των δη-
μοτικών σχολείων και στο νηπιαγωγείο στα χωριά
μας, απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο στη δι-

ευρυμένη συνεδρίασή του στο χωριό την Κυριακή 3-4-
2016. 

Αφού συζητή-
σαμε αναλυτικά το
θέμα και με δεδο-
μένο πως για το
Δ.Σ. κάθε ζήτημα
που αφορά τα παι-
διά έχει προτεραι-
ότητα, αποφασίσα-
με ομόφωνα δε-
σμεύοντας και το
Δ.Σ. που θα προκύ-
ψει από την εκλογική διαδικασία της Τακτικής Γενικής μας
Συνέλευσης στις 2-5-2016, να προχωρήσουμε στην ου-
σιαστική ανακαίνιση αυτών των χώρων και του εξοπλισμού
των. 

Ανακαίνιση όπου και όπως χρειάζεται έτσι που πρώτα
πρώτα να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους μικρούς
μας φίλους και φίλες. Σταθμίζοντας υπεύθυνα τις οικονο-
μικές δυνατότητες αλλά και τις ανειλημμένες μας υπο-
χρεώσεις, θα προχωρήσουμε έτσι που οι παιδικές χαρές
να είναι έτοιμες ενόψει του καλοκαιριού. Αποφασίσαμε
επίσης στα πλαίσια αυτά ένα μέρος του κόστους να καλυ-
φθεί από περιορισμό κάποιων δαπανών δευτερεύουσας
σημασίας και ταυτόχρονα να ενεργήσουμε συγκεκριμένα
για την είσπραξη αντίστοιχων πόρων από διάφορες πηγές. 

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους και φίλες του Συλ-
λόγου μας, να βοηθήσουν στην κάλυψη του κόστους που
εκτιμάμε σε 3.000,00 ευρώ. 

Καλούμε επίσης τους επισκέπτες των παιδικών χαρών,
να τις χρησιμοποιούν και να τις απολαμβάνουν σαν τέτοιες
και το βάρος των γονιών είναι αυτονόητα ιδιαίτερο στο
σημείο αυτό. Η άσχημη εμπειρία του παρελθόντος προσυ-
πογράφει και υπογραμμίζει την έκκληση αυτή. 

Ανδρονιάνοι 3 Απρίλη 2016 
ΤΟ Δ.Σ.

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ, ανακοινώνει πως μετά από ομό-
φωνη απόφασή του, από το επόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας δηλ. το Νο 99 του Β’ τριμήνου 2016 για λόγους οικονομικούς
αλλά και για λόγους της οφειλόμενης εκκαθάρισης του αρχείου
παραληπτών της θα προχωρήσει στα παρακάτω μέτρα. Η απόφαση
αυτή συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην φετινή Τακτική Γενική μας
Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό στις 2 Μάη 2016. 

α/ Θα περιοριστεί σημαντικά η ταχυδρομική αποστολή της
εφημερίδας μας. 

β/ Η εφημερίδα μας θα αποστέλλεται από το παραπάνω
τεύχος Νο 99 μόνο σε όσους φίλους και φίλες μας δηλώσουν
την επιθυμία τους να συνεχιστεί η αποστολή της και βέβαια στα
ταμειακά εντάξει μέλη. 

γ/ Εξαίρεση θα γίνει με τους παραλήπτες μας στο εξωτερικό
στους οποίους θα συνεχίσουμε την αποστολή της εφημερίδας
εκτός ειδικών εξαιρέσεων. 

Επίσης από το φύλλο Νο 96 η διανομή της εφημερίδας μας
κυρίως στο χωριό και τη γύρω περιοχή έχει περιορισθεί και θα
περιορισθεί ακόμα πιο πολύ διανεμόμενη με τον καλύτερο
δυνατό έλεγχο. 

Υπογραμμίζουμε επίσης: 
1- Πως η εφημερίδα θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν. 
2- Πως η κάλυψη του κόστους της εφημερίδας μας (5 €

ετήσια κατά παραλήπτη) είναι δίκαιο αίτημα του Δ.Σ. αλλά και
των ταμειακώς εντάξει μελών και φίλων. 

3- Πως η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας
μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.andronianoi.gr η οποία πρό-
σφατα αναβαθμίστηκε ουσιαστικά, δεν θα επηρεαστεί. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 
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Έσπασε Ελληνικά και όχι μόνο ιστορικά δεδομένα ο Γυμναστικός
Σύλλογος Κύμης με την κατάκτηση της πρωτιάς στην Α2 Εθνική
κατηγορία του μπάσκετ. Μια προσπάθεια πριν το τέλος είναι
πρωταθλήτρια άσχετα από τα αποτελέσματα της τελευταίας
αγωνιστικής. Επιτυχία ευρύτερων διαστάσεων αλλά και ευθυνών,
άξια θετικού προβληματισμού αθλητικού και όχι μόνο περιεχομένου.
Πολλά πολλά συγχαρητήρια σε όσους μόχθησαν για τούτο το
κατόρθωμα και πρώτα στους παίχτες και την τεχνική και διοικητική
ηγεσία. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει παραπάνω κατηγορία…  
Τα αποτελέσματα του Γ.Σ.Κ. μετά τον 13ο αγώνα είναι: 
13ο  παιχνίδι  16-01-16  Γ.Σ. Κύμης - Εθνικός 85-80 
14ο  παιχνίδι  24-01-16  Φάρος Κερατσινίου - Γ.Σ. Κύμης 94-65 
15ο  παιχνίδι  30-01-16  Γ.Σ. Κύμης - Α.Σ.Π. Προμηθέας 67-77 
16ο  παιχνίδι  06-02-16  Γ.Σ. Κύμης - Μαχητές Δόξα ΠΕ 75-71 
17ο  παιχνίδι  13-02-16  Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας - Γ.Σ. Κύμης 76-77 
18ο  παιχνίδι  27-02-16  Γ.Σ. Κύμης - ΑΕ Δόξα Λευκάδας 79-69 
19ο  παιχνίδι  05-03-16  Α.Σ.Ε. Δούκας - Γ.Σ. Κύμης 72-79 
20ο  παιχνίδι  12-03-16  Γ.Σ. Κύμης - Γ.Σ. Περιστερίου 80-64 
21ο  παιχνίδι  19-03-16  Α.Ε. Ψυχικού - Γ.Σ. Κύμης 85-63 
22ο  παιχνίδι  ΡΕΠΟ 
23ο  παιχνίδι  02-04-16  Γ.Σ. Ηρακλής - Γ.Σ. Κύμης 62-73 
24ο  παιχνίδι  09-04-16  Γ.Σ. Κύμης - Πευκοχώρι 99-72 
25ο  παιχνίδι  16-04-16  Γ.Σ. Κύμης - Πανερυθραϊκός 77-73 
26ο  παιχνίδι  23-04-16  Α.Ε. Λιβαδιάς - Γ.Σ. Κύμης 81-88 
27ο  παιχνίδι  07-05-16  Γ.Σ. Κύμης - Παγκράτι 92-66 
28ο  παιχνίδι  14-05-16  Εθνικός - Γ.Σ. Κύμης 72-73 
29ο  παιχνίδι  20-05-16  Γ.Σ. Κύμης - Φάρος Κερατσινίου 67-56 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  Ο  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΥΜΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  

ΧΡΟΝΟΥ  ΣΤΗΝ  BASKET  LEAGUE 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΙ  ΛΟΓΩ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  
ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 

Είναι μια δυνατότητα που με άνεση και άπλετη την συ-
ναντάς στα του Συλλόγου μας. Είναι ένα ζητούμενο αποτέ-
λεσμα αλλά και βασικό στοιχείο της όλης μας προσπάθειας.
Ο διάλογος, δομικό στοιχείο και του κοινωνικού μας πολιτι-
σμού. Η συνειδητοποίησή του, η αποδοχή του, η επιδίωξή
του, η ανάλυσή του, η οικοδόμηση πάνω σε αυτόν. Μπορεί
να ξεκινά από μας όμως η κοινωνικοποίηση των αποτελε-
σμάτων του έχει ισχυρή δυναμική. Ξεκινώντας πολλές
φορές από αυτά που μας χωρίζουν. Γιατί η διαφορετικότητα
είναι φυσική ανάγκη. Γιατί το είναι και το μη είναι δημιουργούν
το γίγνεσθαι.

Παρακάτω καταγράφω δύο από τους πιο πρόσφατους
διαλόγους μεταξύ φίλων που ακουμπάνε το Σύλλογό μας
και το χωριό μας.

ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 
Σταμάτη καλησπέρα,
Αποχωρώντας από τη θέση του Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.

του Συλλόγου, θα ήθελα κατ’ αρχήν να σου εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου στη θέση
του Προέδρου, και σου εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου,
που επιτελείς με τόση επιτυχία.

Επίσης θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ καλή
συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια με κοινό στόχο τη
σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου. Θεωρώ ότι
πέρα από όποια προσωπικά οφέλη, δουλέψαμε συλλογικά,
καταβάλλοντας ιδιαίτερες προσπάθειες πολλές φορές για
να προσφέρουμε στον κόσμο πολιτισμικό, επιστημονικό και
κοινωνικό επίπεδο, με ομιλίες, εκδηλώσεις, παραστάσεις,
εκθέσεις, αρθρογραφίες κλπ.

Λειτουργήσαμε επίσης και ως “σφόνδυλος” για την εξο-
μάλυνση όποιων διαφορών, με τελικό επακόλουθο την
επιτυχή ενσωμάτωση του Πνευματικού Κέντρου στο Σύλλογο.
Σίγουρα θεωρώ επιτυχία τη λειτουργία του χορευτικού υπό
τον Σύλλογο, προδιαγράφοντας πολύ καλές προοπτικές
για το μέλλον. 

Εκφράζοντας και πάλι τα θερμά μου συγχαρητήρια, θα
ήθελα να μεταφέρεις και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τις
ευχές μου για καλή συνεργασία και επιτυχία στο έργο σας.
Ευχόμενος καλύτερες συνθήκες και στο πολιτικο-κοινωνικό
περιβάλλον, για να αναδειχθεί και το έργο του Συλλόγου
όσο γίνεται καλύτερα.

Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης  
11-5-2016  

Αντώνη καλημέρα
Ευχαριστώ για το mail σου και τα όσα γράφεις. Μένω με

την άποψη και την επιθυμία πως και εκτός Δ.Σ. η βοήθειά
σου προς τις προσπάθειες του Δ.Σ. είναι δεδομένη (εφημερίδα,
site και όχι μόνο). Πιστεύω πως η πορεία του Συλλόγου μας
μπορεί να ελπίζει πως η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει δυνα-
τότητες επιτυχούς πορείας με μεγαλύτερη, ποιοτικότερη
και κυρίως πιο συμμετοχική δράση από τα μέλη του Δ.Σ.,
αλλά και από μέλη και φίλους εκτός Δ.Σ.. Μέσα από τη
δράση του Συλλόγου πιστεύω πως κάτι ποιοτικό και όχι
στιγμιαίο μένει έστω και αν αργεί να φανεί και να γίνει αν-
τιληπτό και ελπίζω πως αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά,
τους νέους που ακουμπάμε. Δεν παραβλέπω την ουσιαστι-
κότητα που οι γενικότερες συνθήκες των τελευταίων χρόνων
υπογραμμίζουν ιδιαίτερα έντονα και απαιτητικά, της σύσφιξης
των σχέσεων των συγχωριανών αλλά και τρίτων επισκεπτών,
φίλων κλπ. ούτε βέβαια και την ανάγκη ενασχόλησης με
την ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, αλλά και την κα-
θημερινότητα του στενού αλλά και ταυτόχρονα τεράστιου
τόπου μας. Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογός μας, ο κάθε
Σύλλογος είναι ένα παράθυρο ευάερο και ευήλιο και όχι
ένας τοίχος, ένας φράχτης. Ένας χώρος για κοινές πρώτα,
ευγενείς, συνεπείς ανθρώπινες δραστηριότητες πέρα από
τις όποιες αναπόφευκτες (η ζωή τις καθορίζει) διαφορές
κάθε μορφής φτάνει να μη μιλάμε για θάνατο, μίσος, ανεν-
τιμότητα. 

Καλή σου μέρα με πολλές ευχές για ό,τι αγαπάς και θα
αγαπήσεις. 

Χαλκίδα 12-5-2016 
Σταμ. Δ. Σπύρου 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ  ΣΑΜΑΛΙ 
Μαρία Ν. Χρυσάγη 
Σταμάτη τι μου θύμησες!!!

κατά σύμπτωση έχω προσω-
πική εμπειρία από τα μεση-
μέρια της παιδικής μου ηλι-
κίας στο χωριό, όταν ο …
σαμαλάς ερχόταν καταμεσή-
μερο έξω από το σπίτι μου
στηνόταν στον απέναντι τοί-

χο και φώναζε …σάμαλιιιιιιι… 
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Μαρία εγώ θυμάμαι τον μεγάλο του ταβλά που τον

στήριζε στη μέση του έχοντάς τον κρεμασμένο με σπάγκο
στο λαιμό και το λυπημένο του ύφος που μπορώ να πω πως
με πονά ακόμα. Ακόμα θυμάμαι τη χαρακτηριστική σαν προ-
σκλητήριο φωνή του “εξαιρετικόοοοο σάμαλιιιιιι” αλλά και
τις παγαποντιές που συχνά του κάναμε για να αρπάξουμε
ένα λαχταριστά αμαρτωλό άθελά του κομμάτι, πετώντας
στον ταβλά του οτιδήποτε άλλο εκτός από το αντίτιμο. Δεν
με συγχωρώ με όση ανοχή κι αν προσπαθώ να δείξω στην
τότε παιδική μας αυθαιρεσία… 

Μαρία Χρυσάγη 
Ώρα συνωμοσίας μεταξύ παιδιών και σαμαλά. Τον θυμάμαι

σαν τώρα… όπως τον περιγράφεις, αλλά στο τέλος αποζη-
μιωνόταν, γιατί σηκωνόμαστε από τον ύπνο για να φάμε
σάμαλι, γιατί η μητέρα μου, δεν κατάφερνε την ώρα αυτή
να …αντισταθεί στην επιθυμία μας. ήξερε ο σαμαλάς… σί-
γουρα ποιά ώρα θάρθει έξω από το σπίτι μας να φωνάξει. Τι
ωραία τι καλά!!!!!! Ωραίες αναμνήσεις…

Σταμ. Δ. Σπύρου
31-03-2016 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΑΛΛΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε Ι Σ  
• Στις 12/2/2016 ο Δημήτρης Ιω. Δήμου και η Μαρία Κων. Θεο-

δώρου, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί που είναι κοριτσάκι. 
• Απέκτησαν στις 10/8/2015 κοριτσάκι ο Θανάσης Μακρυγιάννης

και η Μαρία Δημ. Σπίθα. 
• Στις 6/1/2016 γεννήθηκαν τα δίδυμα αγοράκια του Σπύρου

Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας Δήμου. 
Να τους ζήσουν! 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ  
ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ  ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  
ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  - ΔΕΝΔΡΩΝ» 

Στον  Μαραθώνιο  της  Χαλκίδας  
συμμετείχαν  και  συγχωριανοί  μας 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ  
ΣΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ  

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΔΕΝΔΡΩΝ  
ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

ΔΕΝ  ΠΕΤΑΜΕ  ΤΟ  ΜΠΑΛΑΚΙ 

Πριν μερικούς μήνες νέοι του χωριού μας ζήτησαν να
προμηθεύσει ο Σύλλογός μας ένα τραπέζι πινγκ πονγκ
για την αίθουσα άθλησης στο Δημοτικό Σχολείο του
χωριού. 

Τους το υποσχεθήκαμε και έστω με σχετική καθυστέ-
ρηση ολοκληρώσαμε την υπόσχεση. Δεν συνηθίζουμε να
πετάμε το μπαλάκι έξω, χρειάζεται όμως να είμαστε
συνετοί ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς. 

Προχωρήσαμε στην προμήθεια μετά από καλή έρευνα
της αγοράς και της μεταφοράς του από την Αθήνα. 

Έτσι σήμερα Σάββατο 26-3-2016 ο Παναγιώτης Αγγε-
λόπουλος με την Βλασία Σπύρου εκπροσωπούντες το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μαζί με νέους του χωριού μας
συναρμολόγησαν και εγκατέστησαν το τραπέζι στην αί-
θουσα άθλησης στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει το τραπέζι πινγκ
πονγκ στους νέους μας στο χωριό έχοντάς τους εμπι-
στοσύνη για την καλή χρήση του. Η δαπάνη της αγοράς
καλύφθηκε τελικά από χρηματική προσφορά προς το Σύλ-
λογο του μέλους του κας Μαρίας Γεωρ. Σπύρου στη
μνήμη του πατέρα της Γεωργίου Β. Σπύρου (Μόλαρη).
Την ευχαριστούμε πολύ ελπίζοντας πως η ευγενική χει-
ρονομία της θα βρει μιμητές, αφού οι σύμφωνα με τους
σκοπούς του Συλλόγου μας ανάγκες είναι πολλές. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

Tραπέζι  πινγκ-πονγκ  
στο  Δημοτικό  Σχολείο  

Ανδρονιάνων 


