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Το ενδιαφέρον και η αγάπη του Συλλόγου
μας για τη Συκιά και τα Σύκα Κύμης είναι μεγάλα
και εμφανώς εκδηλωμένα και διαρκή. Στα πλαίσια
αυτά και το αφιέρωμά μας. Ευχαριστούμε για τις
συμμετοχές. Καλή σοδειά και καλή διάθεσή της
συγχωριανοί –ές. 

ΟΙ  ΣΥΚΙΕΣ,  ΤΑ  ΣΥΚΑ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΛΙΑΣΙΜΟ  ΤΟΥΣ 
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

Το χωριό μας και τα άλλα χωριά της περιοχής
Κύμης, είχαν και έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα
να είναι κατάφυτα από συκιές. 

Αν και δεν έχουμε μεγάλες πεδιάδες, έχουμε
άφθονα δέντρα, συκιές και ελιές. 

Από μικρή που ήμουνα θυμάμαι ότι σε όλα τα
κτήματα, όπου υπήρχαν ανηφορικά και κατηφορικά
είχαν σε όλα πολλές συκιές. 

Στους Παρασευγιάνους, Μεσσανούς, Αγία
Τριάδα, προς Προφήτη Ηλία, προς Καρασαλιάνους
δικά μας κτήματα αλλά και κάθε νοικοκύρη σε
όλη την περιοχή. Ακόμα και σε ανηφορικά κτήματα
έκαναν με πέτρες πεζούλια και φύτευαν συκιές.
Όπου κι αν ήταν οι συκιές τις είχαν περιποιημένες
και είχαν πολλές φυλλωσιές. 

Είχαμε πολλών ειδών συκιές όπως: 
1) Μακροβάσταγες. Έκαναν πολύ καλά σύκα

να τα τρώμε χλωρά. Μπορούσαμε και να τα λιά-
σουμε. 

2) Φακάκια. Αυτά είχαν απ’ έξω φλούδα χρω-
ματιστή. Ήταν πολύ γλυκά και τα τρώγαμε χλωρά. 

3) Οι κατάλληλες συκιές. Από τις οποίες λιά-
ζαμε τα ωραία σύκα και τα πουλούσαμε. 

4) Οι Αρινοί. Ήταν ένα είδος σαν αρσενική
συκιά. Δεν τα μπόλιαζαν τα σύκα τους. Μαζεύαν
τα σύκα άγουρα τέλος Ιουλίου, τα περνούσαν σε
σπάρτα και τα κρεμούσαν στις καλές συκιές. Τα
μυγάκια τους έβγαιναν και μπόλιαζαν τα καλά
άγουρα σύκα και δεν έπεφταν από τη συκιά. 

Στις αρχές Αυγούστου, άρχιζαν σιγά – σιγά
να γίνονται τα σύκα. Γίνονταν και τα μαζεύαμε
τον υπόλοιπο Αύγουστο και μέχρι τέλος Σεπτεμ-
βρίου. Έπρεπε να μαζεύονται εγκαίρως για να
μην παραγίνονται και πέφτουν μουστάδες κάτω
και χαλάνε. Έτρεχαν και έφθαναν τα σύκα σε
κάθε κτήμα. Ήταν και κάποιος άλλος που έριχνε
τα σύκα σε καλάθια, τα φόρτωνε σε κάποιο ζώο

και τα πήγαινε στο σπίτι. Αν ήταν άλλοι στο σπίτι
τα άπλωναν στα πλαίσια. Αν δεν ήταν πολλοί,
έκαναν όλες τις δουλειές οι ίδιοι. 

Από νωρίς το καλοκαίρι είχαν ετοιμάσει τα
πλαίσια και τις βαγιούλες. Τα πλαίσια ήταν φιαγ-
μένα με σανίδια. Οι βαγιούλες είχαν γύρω-γύρω
ξύλα και μέσα πλεκτά σύρματα να παίρνουν αέρα
τα σύκα. 

Έβαζαν σε ταράτσες, μπαλκόνια και αυλές
στρίποδα και πάνω σ’ αυτά έβαζαν αντένες και
πάνω στις αντένες τα πλαίσια και τις βαγιούλες.
Αν μπορούσε να γίνει έβαζαν αντένες και σε γει-
τονικές ταράτσες. 

Τα πολλά σύκα, θέλαν πολλά χέρια, γιατί
είχαν πολλές δουλειές. Έπρεπε να τα φτάσουν,
να τα φέρουν σπίτι να τα στρώσουν στα πλαίσια,
να τα βάλουν στον ήλιο, να τα γυρίσουν να τα
σκίσουν με ψαλιδάκι. Όταν στεγνώσουν να τα
ξαναγυρίσουν. Μετά να τα ενώσουν δυο μαζί να
φιάξουν μια ασκάδα, όπως έλεγαν. 

Έπειτα να φιάξουν μέσα στο σπίτι ή σε αποθήκη
ένα κρεβάτι στρωμένο με σπάρτα, να βάζουν τα
σύκα τα οποία ήταν έτοιμα, αυτά που είχαν
ξεραθεί. 

Ποιός να καθήσει; Ποιός να κοιμηθεί; Ποιός
να ξεκουραστεί αυτές τις μέρες; 

Ήταν κουραστική δουλειά που ούτε να φάνε
προφθαίναν. 

Όταν ο καιρός ήταν καλός με πολλές λιακάδες,
κουράζονταν, αλλά έκαναν δουλειές. 

Αν έβρεχε τι να γίνει; Έπρεπε να μαζευτούν
τα πλαίσια το ένα πάνω στο άλλο να μπουν μέσα
στο σπίτι ή να σκεπαστούν καλά. 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Έ
να ακόμα πολύ δύσκολο καλοκαίρι μιάς ακόμα ανάλογα δύσκολης
χρονιάς, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας και απειλεί και το μέσα
μας. Συνθήκες Ελληνικές αλλά και παγκόσμιες πλέον που ακουμπάνε

και απειλούν με κοινωνική βαρβαρότητα τον λεγόμενο κοινωνικό ιστό, τις διαν-
θρώπινες δηλαδή σχέσεις. Ο Σύλλογός μας στο πλαίσιο αυτό προσπαθεί να
κρατά καθαρό και εμφανές το στίγμα του γνωρίζοντας πως ο ρόλος του είναι
τώρα πιο χρήσιμος αλλά και πιο δύσκολος ταυτόχρονα. Έτσι στο σημαντικά
ανανεωμένο από τις εκλογές της 2-5-2016 Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα
αποφασίσαμε την οργάνωση εκδηλώσεων και να πάμε χέρι – χέρι με το καλο-
καιράκι μας και όλους εσάς. Βασικό στήριγμα του Συλλόγου μας και των προ-
σπαθειών του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι η συμμετοχή σας. Η συμμετοχή
μελών, φίλων, αλλά και επισκεπτών, προσφέρει υλικά και ηθικά και στην
καλύτερη παρουσία και τέλεση των εκδηλώσεων αλλά και στην εξίσου σημαντική
αισιόδοξη προοπτική. Ο χειρότερος σύμβουλος είναι η αδράνεια, η ηττοπάθεια.
Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση πως ο Σύλλογός μας μπορεί από μόνος του να
κυνηγήσει το κακό ούτε βέβαια να το εξαλείψει. Θέλουμε όμως να καταλάβει
πως υπάρχει κόσμος που του λέει όχι έχοντας άλλες απόψεις και άλλα σχέδια
από αυτό και από όσους του κάνουν πλάτες. Σας καλούμε λοιπόν όλους και
όλες με ανοιχτές αγκαλιές στις φετινές μας εκδηλώσεις που θα διαβάσετε
εδώ. Τυχόν μεταβολές θα σας γίνουν έγκαιρα γνωστές με ανακοινώσεις στους
γνωστούς χώρους στο χωριό και μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου
μας www.andronianoi.gr, με προσωπική επαφή, στις παρέες μας κλπ.  

1- Στις 24/6/2016 οργανώσαμε την αναβίωση του έθιμου του Κλήδονα στο
Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Συμμετείχε το παιδικό τμήμα του χορευτικού
μας και προσφέρθηκαν μεζέδες, αναψυκτικά και κρασί. Τα μέλη της Χορευτικής
μας Ομάδας βοήθησαν αποφασιστικά και φέτος στην επιτυχή οργάνωση της
εκδήλωσής μας, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων του χωριού που τα
βάλανε με τις φωτιές και βγήκαν νικητές. Σχετική αναφορά υπάρχει και σε
άλλο σημείο στην εφημερίδα μας αυτή. 

2- Οργάνωση της γνωστής συνάντησης στη Βρύση στο Σίφο την Τετάρτη
20 Ιουλίου μετά τη λειτουργία στο κοντινό εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Ο
Σύλλογός μας θα προσφέρει κρασί και σουβλάκι μαζί και τη μουσική διασκέδαση
με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από χορηγούς μέλη και φίλους.

3- Χορός στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων την Τρίτη 26
Ιουλίου ανήμερα της Αγίας Παρασκευής με το πλήρες συγκρότημα της Ελένης
Λεγάκη και είσοδο κατά άτομο 5,00 ευρώ και τα παιδιά δωρεάν. 

4- Την Παρασκευή 29 Ιουλίου το βράδυ ετοιμαστείτε για ένα ακόμα ταξίδι
στα άστρα. Οδηγός και φέτος ο “δος του τέτοια” Δημήτρης Σταματίου και
επιβάτες όλοι όσοι και όσες παραβρεθούμε στον μοναδικό χώρο του Προφήτη
Ηλία, με το Αιγαίο απέναντί μας να μας ζηλεύει. 

5- Παράσταση δωρεάν για όλα τα παιδιά αλλά και πρόθυμους μεγάλους
στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το Σάββατο το βράδυ 13
Αυγούστου. Κλόουν, ανιματέρ, παιχνίδι σε ένταση. 

6- Προβολή κινηματογραφικής ταινίας από DVD και στη συνέχεια σχετική
συζήτηση την Κυριακή το βράδυ 14/8/2016 στην ταράτσα του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων. 

7- Χορός τρικούβερτος στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων το
βράδυ της Παρασκευής 26 Αυγούστου, παραμονή του Αγίου Φανουρίου με το
γνωστό συγκρότημα «Οι Θαλασσινοί». Ατομική είσοδος 3,00 ευρώ και για τα
παιδιά δωρεάν. 

8- Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής στη Βόρεια Εύβοια (Άγ. Ιωάννη Ρώσο,
κάμπινγκ Αγ. Άννας κλπ.) το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με προσιτό ει-
σιτήριο.

9- Οργάνωση έκθεσης έργων ερασιτεχνών φωτογράφων με ελεύθερο
θέμα και συμμετοχή στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων από 10 έως 15 Αυ-
γούστου. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες πάμε μαζί. Στις εκδηλώσεις μας και μέσα από
αυτές στο διάλογο και την αλληλοβοήθεια. Όπως και να έχει, μόνο παρεούλα
μπορούμε να πετύχουμε σε κάποια τουλάχιστον από τα πολλά που μας
αφορούν, μας αρέσουν, μας συγκινούν, μας τραβάνε. 

Καλό καλοκαίρι καλές παρέες. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΚΑΛΟ  ΤΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  ΜΑΣ 
ΜΕ  ΤΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΣ 

Η  ΣΥΚΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΥΚΑ  ΜΑΣ 

“ Κ Α Λ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  
Μ Ε  Τ Ι Σ  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ  Μ Α Σ ”

“ Κ Α Λ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι  
Μ Ε  Τ Ι Σ  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ  Μ Α Σ ”

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Δ.Σ. σε πρόσφατη συνεδρίασή του και για λόγους οικονομίας του ανε-
παρκούς όπως αποδεικνύεται χώρου της εφημερίδας μας, δεν θα ξαναδημοσι-
εύσει τις περιλήψεις των πρακτικών των συνεδριάσεών του. Τα πρακτικά θα
δημοσιεύονται πλήρη στο site του Συλλόγου www.andronianoi.gr. Αρχή από το
πρακτικό Ιανουαρίου 2016. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 



Ποιός  αμάρτησε  περισσότερο; 
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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, Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος, 
Αγαθή Κ. Κωτσή 

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» 

Αναμνήσε ι ς  
Η χρησιμότητα και το όφελος της μέλισσας προς τον άνθρωπο

έχει αναγνωριστεί από πολλούς αρχαίους πολιτισμούς. Ιδιαίτερες
αναφορές προς την Μέλισσα υπάρχουν σε διάφορους μύθους
της αρχαίας Ελλάδας.

Μέλισσα, η τροφός του Δία
Σύμφωνα με έναν αρκετά διαδεδομένο μύθο, η Ρέα αποφάσισε

μετά από συμβουλή της Γαίας και του Ουρανού να γεννήσει τον
Δία μακριά από τον Κρόνο, ώστε να μην τον καταβροχθίσει όπως
έκανε και με τα πέντε προηγούμενα παιδιά τους.

Η Ρέα γέννησε τον Δία στο Δικταίο Άντρο, σπήλαιο στην
οροσειρά Δίκτη της Κρήτης. Έπειτα ανέθεσε την προστασία και
την ανατροφή του βρέφους στους Κουρήτες (χθόνιοι δαίμονες)
και τις Δικταίες Νύμφες (Ορεάδες νύμφες της Δίκτης).

Οι νύμφες Αμάλθεια και Μέλισσα, κόρες του Μελισσέα που
ήταν Βασιλιάς της Κρήτης, γηραιότερος και αρχηγός των Κουρητών,
τάιζαν τον Δία με γάλα και μέλι.

Η Μέλισσα ανέθρεψε τον Δία με ιδιαίτερη φροντίδα και ταΐ-
ζοντάς τον μέλι ώστε να μεγαλώσει γρηγορότερα και να διεκδικήσει
την θέση του ανάμεσα στους Θεούς. Ο Δίας αγάπησε το μέλι και
μάλιστα ένα από τα ονόματά του είναι «Μελιττεύς» προς τιμήν
της τροφού του Μέλισσας. Λέγεται μάλιστα πως οι μέλισσες
εναπόθεταν μέλι απευθείας στο στόμα του Δία με την χάρη της
Μέλισσας, και από αυτή ονομάστηκε το γνωστό σε όλους μας
έντομο, καθώς και όλες οι νύμφες τροφοί του Δία που την διαδέ-
χτηκαν.

Όταν ο Κρόνος αντιλήφθηκε τον ρόλο της Μέλισσας στην
διάσωση του Δία, εξοργίστηκε και την μεταμόρφωσε σε γεωσκώ-
ληκα. Ο Δίας την λυπήθηκε και την μεταμόρφωσε ξανά, αυτή την
φορά σε μέλισσα.

Μέλισσες, οι ιέρειες της θεάς Δήμητρας
Σύμφωνα με τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πορφύριο οι ιέρειες

της χθόνιας Δήμητρας αποκαλούνταν Μέλισσες. Κάποτε η ίδια η
θεά αποφάσισε να μυήσει προσωπικά στα μυστικά της μια από
τις πλέον ευλαβείς ιέρειές της, την γηραιά Μέλισσα. Κάποιες γυ-
ναίκες προσπάθησαν να μάθουν τα μυστικά της μυήσεως της Μέ-
λισσας, αλλά αυτή παρέμεινε πιστή στην Δήμητρα και δεν απο-
κάλυψε τίποτε.

Έξαλλες από την ζήλια, δολοφόνησαν την Μέλισσα, διαμελί-
ζοντάς την. Όταν το αντιλήφθηκε η Δήμητρα έστειλε λοιμό στις
φόνισσες, και από τις σάρκες της Μέλισσας εξαπέλυσε σμήνη
μελισσών.

Στις θυσίες προς τιμήν της θεάς Δήμητρας, προσέφεραν ταύ-
ρους, βόδια και μέλι.

Οι Θεές και η Μέλισσα
Εκτός από την Δήμητρα, και άλλες θεές ή θεότητες της

αρχαίας Ελλάδας ονόμαζαν τις ιέρειές τους Μέλισσες. Η μέλισσα
ήταν ένα από τα εμβλήματα της λατρείας της Πότνιας.

Πότνια (Κυρά, Δέσποινα) ήταν ένας τίτλος που έδιναν σε
διάφορες θεές όπως η Αθηνά, η Δήμητρα, η Άρτεμις και η Περσε-
φόνη στον Μινωικό και στον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Η «Πότνια
Θηρών» (κυρά των ζώων), αρχαία τοιχογραφία της οποίας έχει
βρεθεί στην Σαντορίνη, είναι η Άρτεμις, οι ιέρειες της οποίας
ονομάζονταν «Μέλισσαι». Την ίδια ονομασία είχαν και οι ιέρειες
της Περσεφόνης αλλά και της Κυβέλης που ήταν η Φρυγική λα-
τρευτική αντιστοίχιση της Ρέας. Θεά της γονιμότητας, και της
αναγέννησης της φύσης.

Μνασέας ο Πατρεύς
Ο Μνασέας μας διηγείται τον μύθο πως η νύμφη Μέλισσα

πρώτη βρήκε στο δάσος μια κηρήθρα και αφού την γεύτηκε την
έβαλε σε νερό και έφτιαξε ένα ποτό. Μοιράστηκε την ανακάλυψή
της με τους ανθρώπους και έτσι έγινε προστάτιδα της μέλισσας
και οι άνθρωποι έδωσαν στο έντομο το όνομα της νύμφης η
οποία τους δίδαξε να τρώνε το μέλι. Σε μια εποχή που οι
άνθρωποι συμπεριφέρονταν σαν αγρίμια και αλληλοσπαράζονταν,
η Μέλισσα εξευγένισε το πνεύμα τους και τους δίδαξε ταπεινο-
φροσύνη.

Ο ρόλος των νυμφών όπως η Μέλισσα στην μυθολογία και
τους λαϊκούς μύθους ήταν πολύ σημαντικός. Στις νύμφες αποδί-
δονταν σημαντικές ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη
του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως η εξημέρωση των ζώων. Η
διάδοση αυτών των μύθων βοήθησε στην διάδοση και διατήρηση
των ανακαλύψεων και των αξιών που πρεσβευόταν μέσω αυτών.
Λέγεται μάλιστα πως οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες ανθρώπων
εμπνεύστηκαν από την κοινωνία της μέλισσας, διατηρώντας για
πολύ καιρό την ιερότητα της μέλισσας και προσδίδοντας σε αυτή
ιδιαίτερη αξία. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο πόσο ιδιαίτερα εμ-
φανής είναι η χρήση της μέλισσας ως λατρευτικού συμβόλου
από τον Μινωικό αλλά και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Τάφοι,
αλλά και σιταποθήκες έχουν βρεθεί σε σχήμα θολωτής κυψέλης.
Η Κρήτη ήταν από τα πρώτα μέρη που υπήρξε μελισσοκομία
στον Ελλαδικό χώρο, ενώ ήταν γνωστή και θεωρούταν θεόσταλτη
γνώση, η τεχνική παραγωγής μελοίνου (οινοπνευματώδες ποτό
από την ζύμωση του μελιού με άλλους χυμούς ή νερό).

Η μυθολογία της Μέλισσας είναι σχεδόν ανεξάντλητη και
κάθε ένας από τους μύθους που ερεύνησα για αυτό το άρθρο
έχει διαφορετικές εκδοχές. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως
πάντα η μέλισσα συνδεόταν με τις γενεσιουργές δυνάμεις της
φύσης – ίσως πολύ απλά γιατί αυτό κάνει, και ο άνθρωπος το
αναγνώρισε από νωρίς.

Σήμερα γνωρίζουμε πως το 80% της επικονίασης των φυτών
οφείλεται σε αυτές τις επίμονες εργάτριες που έρχονται στην
ζωή, φέρνουν ζωή, πεθαίνουν για την διαιώνιση της ζωής, και
ποτέ δεν σταματούν να εργάζονται σαν μια από τις πιο καλά ορ-
γανωμένες κοινωνίες που μπορείς να παρατηρήσεις στην φύση.
Ίσως τελικά οι μέλισσες έχουν αρκετά να μας διδάξουν ακόμη.

meliforos.com

Η  Μέλισσα  στην  Ελληνική  Μυθολογία 

Νεανική παρέα στη σπηλιά στην Αγία Παρασκευή
Ανδρονιάνων δεκαετία 1970. 
Γιάννης Μπεγλής, Μαριάννα Χρυσάγη, Γιώργος Σαπουντζής,
Νίκος Νικολιάς, Ελένη Χρυσάγη, Ρίτσα Νικολιά, Ρούλα
Χρυσάγη (Νικάκου), Γιάννης Νικολιάς, Σταύρος Χρυσάγης,
Λίτσα Σπύρου (Μόλαρη), Βασίλης Χουλιάρας στη σπηλιά
πάνω από την Αγ. Παρασκευή μέσα δεκαετίας του ’70. 
Από το μέλος μας Ρίτσα Κουζούπη την οποία ευχαριστούμε. 

Επειδή τα εκκλησάκια σώζονται αλλά δεν σώζουν, 
μεγάλη προσοχή φίλες και φίλοι στις φωτιές. 

Μη το δυσκολεύουμε άλλο το καλοκαιράκι μας. 

Μπορεί η Εκκλησία να αμαρτήσει; Σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποκάλυψε μία συγκλο-
νιστική ιστορία. 

Σε μία εκκλησία εξαφανίζονταν τα κεριά. Τελικά έπιασαν
τον δράστη και ήταν ένα παιδάκι. Και όταν το ρώτησαν γιατί
κλέβει τα κεριά, αυτός απάντησε ότι τους έκοψαν το ρεύμα
στο σπίτι και παίρνει τα κεριά για να μπορεί αυτός και τα
αδέλφια του να διαβάζουν τα μαθήματά τους. 

Και ο Αρχιεπίσκοπος αναρωτήθηκε ποιός αμάρτησε περισ-
σότερο το παιδάκι (που έκλεβε κεριά) ή η Εκκλησία; 

Πηγή: tovima.gr 30-12-2012 

• Απεβίωσε στις 30/6/2016 ο Ευάγγελος Βολιώ-
της, ετών 81 και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο των
Δένδρων. 

• Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ευαγ. Κουτσούμπη,
ετών 90, στις 8/7/2016. Η κηδεία της έγινε στο Κοι-
μητήριο Ανδρονιάνων.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των. 

Π Ε Ν Θ Η  

Zητώντας πρώτα συγγνώμη ιδιαίτερα για λάθη σε δημοσι-
εύσεις που αφορούν προσωπικά θέματα. 

1- Το φύλλο 98 ήταν το πρώτο του 20ού έτους κυκλοφορίας
και όχι το τελευταίο δηλ. το 4ο του 19ου. 

2- Το μέλος και φίλος Μανώλης Γ. Χρυσάγης εντόπισε και
μας κοινοποίησε την παρακάτω διόρθωση που αποτελεί και
συμπλήρωση στο κείμενο της κας Αρετής Χρυσάγη για τον
μπαρμπα-Μανώλη Χρυσάγη. Ο μπαρμπα-Μανώλης είχε δύο
γιους και τέσσερεις κόρες και όχι ένα γιο και τρεις κόρες. Τα
ονόματά τους Δημήτρης και Γιώργος και Καλή, Βαγγέλα,
Πάτρα και Φαλιά. Προφανώς η διόρθωση είναι απαραίτητη
χωρίς να υποβιβάζει την προσφορά της κας Αρετής. 

Απεικονίζεται φοιτητική παρέα έξω από το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών εποχή 1935-1936. Από αριστερά
όπως κοιτάμε, άγνωστος φοιτητής, δεύτερος με το
ψηλό καπέλο ο πατέρας μου Νικ. Χρυσάγης (Νικάκος),
δίπλα του άγνωστος φοιτητής, μετά καθιστός με το
μαύρο κουστούμι ο Βαγγέλης ο Νάνος, συμφοιτητής
με τον πατέρα μου στη Νομική και αδελφός του για-
τρού Βασίλη Νάνου της Δασκάλισσας και τελευταίος
με το καπέλο και αυτός το ψηλό ο Γιώργος ο Νάνος,
Δάσκαλος. 

Φωτογραφία και πληροφορίες από το μέλος του
Συλλόγου μας Μαρία Ν. Χρυσάγη–δικηγόρο. 

Την ευχαριστούμε πολύ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  Φ.  98 

Όλοι ψάχνουν για λεφτά 
κι αλλάζουν την δουλειά τους 
μα με την φορολόγηση 
βρίσκουνε το μπελά τους. 

Οι μέρες είναι δύσκολες 
και τα λεφτά δεν φτάνουν 
ο κόσμος κάνει υπομονή 
μέχρι να τους ξεκάνουν. 

Τους μετανάστες στέλνουνε 
θέλουν κι’ αυτοί να φάνε 
κι όσοι δεν έχουνε λεφτά 
στη θάλασσα πετάνε. 

Λεφτά δεν έχουν οι Έλληνες 
και ψάχνουν στα σκουπίδια 
σε απεργία αν κατεβείς 
σου σπάνε τα παΐδια. 

Έτσι μας καταντήσανε 
να είμαστε χρεωμένοι 
να παίρνουν όλα τα λεφτά 
τίποτα να μην μένει. 

Καλαράς Παναγιώτης (Στρούλιος) 6-2-2016 

Όλοι  ψάχνουν  για  λεφτά 
Μαρία Χρυσάγη
25-6-2016 
Για όσους θυμούνται (fourties plus…) 
Ο πραματευτής…κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια

ένα σωρό…
Το έχουμε ζήσει κι’ αυτό!!! Με τον έμπορο τον κυρ

Νίκο…στα σοκάκια του χωριού με το κινητό του …ψιλικα-
τζίδικο που, όμως, έβρισκες τα πάντα!!!! Αφιερωμένο…

Ο  ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ 



1- Έκδοση και διανομή του Φ. 98 Ιανουάριος
– Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016 της εφημερίδας
μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ”. 

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση λειτουργίας
του site μας www.andronianoi.gr 

3- Συνέχιση λειτουργίας του τμήματος ενηλί-
κων της Χορευτικής μας ομάδας αλλά και της
παιδικής ομάδας με 13 πλέον μικρούς μας φίλους
και κυρίως φίλες. 

4- Οργάνωση της εκδήλωσης εορτασμού του
Κλήδονα την Παρασκευή 24-6-2016 στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων με παρουσία
του παιδικού χορευτικού του Συλλόγου μας. 

5- Αποστολή μέσω του Τοπικού Κοινοτικού
Συμβουλίου εγγράφου με αιτήματα–προτάσεις
έργων για ένταξη στο 5ετές πρόγραμμα του
Δήμου Κύμης–Αλιβερίου. 

6- Αντικατάσταση με καινούργια του ηλε-
κτρολογικού πίνακα και του εξωτερικού φωτισμού
(προβολείς) στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 

7- Οικονομική εξόρμηση για αντιμετώπιση

μέρους του κόστους της παιδικής χαράς στο Δη-
μοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 

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

9- Ανακαίνιση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,
της παιδικής χαράς στο Δημοτικό Σχολείο Αν-
δρονιάνων. Σχετικό το αίτημά μας με ΑΠ
11268/21.6.2016 προς την Δημοτική Ενότητα Κύ-
μης. 

10- Επισκευή φθορών στο Μνημείο του Ηρώου
του χωριού με δαπάνη και εργασία των αδελφών
Γιάννη και Χρήστου Δ. Σπύρου. 

11- Προσφορά δώρων, βιβλία διακοπών, στα
παιδιά του Νηπιαγωγείου μας στο κλείσιμο της
σχολικής χρονιάς. 

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί μια συνήθεια που ανάγεται
βαθιά μέσα στο χρόνο. Παρά τη συνέχιση αυτής της συνήθειας
δια μέσου των αιώνων, δεν παραγνωρίζουμε ότι η φύση του
αλκοόλ είναι διπλή και διαφοροποιείται ανάλογα με την προσ-
λαμβανόμενη δόση. Η κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων έχει
να επιδείξει θετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, ενώ
αντίθετα οι μεγάλες ποσότητες αλκοόλης μπορεί να έχουν
πολλές και βαριές επιπλοκές.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί κατ’ αρχάς ότι το είδος του αλ-
κοόλ, σύμφωνα με πολλές μελέτες, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο
στην επίδραση που προκαλείται στον ανθρώπινο οργανισμό
(δηλ. αν πρόκειται για κρασί, μπύρα ή ουίσκι). Μόνο μερικές
ενδείξεις αναφέρουν ότι ίσως έχει λίγο καλύτερη επίδραση το
κόκκινο κρασί που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος
χάρη στην πληθώρα των πολυφαινολικών ενώσεων που δια-
θέτει.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μέτρια κατανάλωση θε-
ωρείται η κατανάλωση 1 ποτού ημερησίως για τις γυναίκες
και 1-2 ποτών για τους άνδρες με το κάθε ποτό να περιέχει
12-14 γραμ. αιθυλικής αλκοόλης. Σε ένα ποτό αντιστοιχούν
περίπου 340 γραμ. μπύρας, 140 γραμ. κρασιού και 45 γραμ. ποτών που
προέρχονται από απόσταξη κι έχουν υψηλή περιεκτικότητα (>40%) σε αλκοόλη. 

Μέτρια κατανάλωση: θετικές επιδράσεις
Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αρκετές ευνοϊκές επιδράσεις όπως:
• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (μια έκφρασή

της αποτελεί το γνωστό έμφραγμα του μυοκαρδίου), κυρίως σε άνδρες ηλικίας
άνω των 45 ετών και σε γυναίκες ηλικίας άνω των 55 ετών. Αυτή η προστατευτική
δράση ισχύει και για ανθρώπους που έχουν ήδη επιλέξει ένα υγιεινό τρόπο δια-
βίωσης.

• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων και άνοιας.

• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη και
γενικώς βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης.

• Προστασία έναντι της επέλευσης θανάτου από καρδιακά αίτια.
Αυτές οι θετικές επιδράσεις διαμεσολαβούνται από πλήθος μηχανισμών, όπως

είναι η ευνοϊκή επίδραση στην αρτηριακή πίεση και στα λιπίδια του αίματος, με
αύξηση της καλής χοληστερόλης HDL κι ελάττωση της οξειδωμένης κακής χολη-
στερόλης LDL και των τριγλυκεριδίων. Επίσης η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ
προκαλεί ελάττωση της φλεγμονής στον οργανισμό και της θρομβογένεσης, ενώ
πιθανώς προάγει και την ισχαιμική προετοιμασία του μυοκαρδίου έναντι πραγματικών
ισχαιμικών προσβολών.

Μεγάλη κατανάλωση: καταστροφικές επιδράσεις
Η κατάχρηση αλκοόλης κι ο αλκοολισμός αποτελούν οξέα κοινωνικά προβλήματα

με θλιβερές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Πρακτικά οι χρόνιοι αλκοολικοί κατα-
ναλώνουν >160 γραμ. αλκοόλης την ημέρα, τα προβλήματα αφορούν πρακτικά σε
όλα τα συστήματα του οργανισμού και οφείλονται σε παρεκτροπή προς το
επιβλαβές όλων των μηχανισμών που παραπάνω αναφέρθηκαν ότι μεσολαβούν
τις καλές επιδράσεις της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ.

Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθούν η πρόκληση αλκοολικής μυοκαρδιοπάθειας,
δηλαδή σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας με έκπτωση της συστολικής και διαστολικής
καρδιακής λειτουργίας, κατάσταση που μπορεί να βελτιωθεί με τη διακοπή της πε-
ραιτέρω κατανάλωσης αλκοόλ. Εδώ αναφέρεται και η ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης
στην εκδήλωση αυτής της κατάστασης, όπως επίσης και γενετική ρύθμιση της τα-
χύτητας μεταβολισμού της αλκοόλης.

Επίσης η μεγαλύτερη του μετρίου κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει την εμ-
φάνιση αρτηριακής υπέρτασης ή να κάνει δύσκολη τη φαρμακευτική ρύθμιση της
πίεσης σε γνωστούς υπερτασικούς.

Αναφέρεται ακόμη η επιδείνωση των λιπιδίων με αύξηση της ολικής και της
κακής χοληστερόλης, αλλά επίσης ιδιαιτέρως των τριγλυκεριδίων.

Τέλος, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλης συνδέεται με την πρόκληση αρρυθμιών
από αθώες έως και θανατηφόρες, με χαρακτηριστικότερη την κολπική μαρμαρυγή
η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε νέα άτομα μετά από οξεία μεγάλη κατανάλωση
αλκοόλ συνήθως σε αργίες (το λεγόμενο σύνδρομο της καρδιοπάθειας των αργιών
ή «holiday heart syndrome»). 

Η  διπλή  όψη  του  νομίσματος: 
δράση  του  αλκοόλ  στην  καρδιά 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο της Δημοτικής μας αρχής ΑΠ 9121/23.05.2016,
καταθέτουμε τις προτάσεις μας σχετικά με βασικά κατά προτεραιότητα έργα προς
ένταξη στο 5ετές Δημοτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα αφού λάβαμε υπόψιν μας τις
ανάγκες των κατοίκων της Τοπικής μας Κοινότητας αλλά και την αναπτυξιακή της
προοπτική. 

1- Η ανάγκη επισκευής του ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων αλλά
και του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων έτσι που να εξασφαλιστεί η μακρόχρονη λει-
τουργικότητά των για τις ανάγκες των κατοίκων και τις πολύπλευρες δραστηριότητες
και ανάγκες του Συλλόγου μας. 

2- Ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση, ανάδειξη, εκμετάλλευση των το-
πικών αξιοθέατων, τοπικών προϊόντων με ιδιαίτερη προσοχή στο σύκο Κύμης.
Σχετική παρέμβασή μας στο 3672/3.3.2015 έγγραφο της Δημοτικής μας αρχής. 

3- Επισκευαστικές εργασίες στα πλαίσια τακτικής παρακολούθησης, αλλά και
συμπληρωματικά έργα, στο σημαντικό έργο που εκτελέσθηκε στην περιοχή μας και
αφορά τα μονοπάτια και τους παλαιούς μύλους. 

4- Προώθηση πρότασης για χρηματοδότηση νέου έργου που θα αφορά την
ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας και πολιτιστικών, ιστορικών στοιχείων του
τόπου μας όπως των υπαρχόντων ως υπολείμματα κυρίως ακόμα υποδομών και
εξοπλισμού. 

5- Βελτίωση, διαμόρφωση οδικού δικτύου τόσο του με πολλά προβλήματα
υπάρχοντος κύριου δικτύου (σημειώνουμε με έμφαση το απειλούμενο με κατάρρευση
τμήμα του καθημερινής χρήσης δρόμου Δημ. Σχολείου Ανδρονιάνων – Αλώνια –
Λενιάνοι) αλλά και αγροτικών δρόμων όπως των δρόμων Ανδρονιάνοι – Ταξιάρχες,
Ανδρονιάνοι – Μεταλλεία – βουνό, Ανδρονιάνοι – Προφ. Ηλίας – Κάμπος Βιτάλου. 

6- Βελτίωση της επικοινωνίας των κατοίκων της Τοπικής μας Κοινότητας με τις
άλλες Κοινότητες και το κεντρικό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε σχέση με τους μαθητές
και μαθήτριες και τους ηλικιωμένους.

7- Το πρόβλημα των κατολισθήσεων και ιδιαίτερα μεταξύ των οικισμών Δένδρα
και Κρινιάνοι. Ένας σοβαρός κίνδυνος που ελλοχεύει και απειλεί κάθε χειμώνα όχι
μόνο τους δρόμους επικοινωνίας αλλά και σπίτια, αφού τα προ ετών εκτελεσθέντα
έργα έχουν ήδη σε μεγάλη έκταση αχρηστευθεί. 

8- Πληρέστερη, εγκυρότερη και έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων, ιδιαίτερα
των νέων της Τοπικής Κοινότητας επί θεμάτων που εν δυνάμει τους αφορούν.
Θέματα κοινωνικά, επενδυτικά, εργασιακά, εκπαιδευτικά κλπ. 

Παραμένουμε πρόθυμοι για συνεργασία επί θεμάτων που μας αφορούν ως
φορέα της Τοπικής μας Κοινότητας. 

Για τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων – Δένδρων 

Σταμάτης Δ. Σπύρου Βλασία Γ. Σπύρου
Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεν. Γραμματέας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ  

ΣΤΟ  5ετές  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 



Αν άρχιζε βροχή τη νύχτα; Άρχιζαν οι φωνές. Βρέχει,
βρέχει, τα σύκα μέσα, για να ειδοποιηθούν οι γείτονες που
κοιμόνταν. 

Τα σύκα που είχαν ξεραθεί και τα είχαν μαζέψει στο
κρεβάτι με τα σπάρτα ήταν λίγο σκούρα αλλά πολύ γλυκά. Τα
ήθελαν άσπρα. Άρχισαν λοιπόν να τα κλιβανίζουν. 

Έφιαχναν κλίβανο ξύλινο σαν ντουλάπι. Μετρούσαν να
χωράνε μέσα στο μήκος και το πλάτος τα πλαίσια που ήθελαν
να κλιβανίσουν. 

Μέσα σ’ αυτόν έβαζαν πιατάκια σιδερένια γεμάτα θειάφι.
Τα άναβαν και έκλειναν καλά στον κλίβανο. Άρχιζε να μοιρίζει
το θειάφι και να βγάζει καπνό. Σε ανάλογη ώρα που ήξεραν,
τον ανοίγαν και έβγαζαν τα πλαίσια στον ήλιο. 

Ο ήλιος τα άσπριζε από τη μια μεριά τα γύριζαν από την
άλλη και ακολουθούσε σκίσιμο, ένωση να γίνουν ασκάδες
όταν έπρεπε και πάλι τα ξαναγύριζαν. Αυτά τα σύκα γίνονταν
κάτασπρα και τα έλεγαν κλιβανισμένα και τα πουλούσαν πιο
ακριβά. 

Όταν τελείωνε το λιάσιμο έπρεπε να τα ζεματίσουν. Αυτό
γινόταν για να μην πιάνουν σκουλήκια, όσο καιρό κι αν κρα-
τούσαν τα σύκα κι όπου να τα έβαζαν. 

Γέμιζαν ένα καζάνι νερό, έριχναν μέσα λίγα φύλλα από
βάγια για άρωμα και άναβαν φωτιά. 

Έφιαχναν άλλο κρεβάτι στρωμένο με σπάρτα για να
ρίχνουν τα ζεματισμένα σύκα. Γέμιζαν κοφινάκια με αζεμάτιστα
σύκα. 

Η μητέρα ή κάποια έμπειρη έβαζε το κοφινάκι στο βραστό
νερό. Ήξερε πόσο θα το αφήσει για να το βγάλει. Όταν το
έβγαζε το έβαζε να στραγγίσει και έβαζε άλλο κοφινάκι στο
καζάνι. Όταν στράγγιζαν καλά τα σύκα τα έβαζαν στο στεγνό
κρεβάτι. Κατά αυτόν τον τρόπο ζεμάτιζαν σιγά σιγά όλα τα
σύκα. 

Μετά από 10 ημέρες ήταν έτοιμα και μπορούσαν να που-
ληθούν. Κρατούσαν όσα ήθελαν για την οικογένειά τους,
έδιναν αν ήθελαν σε γνωστούς και φίλους. Τα άλλα τα σκέ-
παζαν με ένα σεντόνι και περίμεναν τον έμπορο. 

Έρχονταν αγοραστές, τα έβλεπαν και αν συμφωνούσαν
στην τιμή τα έπαιρναν. 

Στο χωριό μας ένα διάστημα είχε έρθει ένας μεγαλέμπορος
Εβραίος που είχε μεγάλο κατάστημα στον Πειραιά. Τα αγόραζε
σχεδόν όλα του χωριού μας αλλά πολλά και από άλλα χωριά.
Τα ήθελε και πακεταρισμένα. 

Για να μην χάνει χρόνο από τις δουλειές του βρήκε έναν
έμπειρο αντιπρόσωπο για να αγοράζει τα σύκα για λογαριασμό
του. Νοίκιασαν μια αποθήκη για την τοποθέτηση των εμπο-
ρευμάτων και ένα μαγαζί, για να δουλεύουν εκεί να πακετάρουν
τα σύκα. Αυτό ήταν καλό για το χωριό μας. Πρώτον πουλιόταν
όλα τα σύκα και δεύτερον δούλευαν πολλές κοπέλες για το
πακετάρισμα. 

Έρχονταν τακτικά αυτοκίνητα και έπαιρναν τα πακεταρι-
σμένα και πολλά σε καλάθια. 

Από ότι είχα ακούσει αυτό κράτησε λίγα χρόνια. Ήρθε ο
πόλεμος του 1940. Άντρες του χωριού επιστρατεύτηκαν. Ο
μεγαλέμπορος σαν Εβραίος χάθηκε. Ποιος είχε κουράγιο;
Ήρθαν Ιταλοί, Γερμανοί, έπαιρναν και έκαναν ό,τι τους άρεσε.
Καταστράφηκαν σπίτια και μαγαζιά. 

Ένα διάστημα υπήρξε μεγάλη κάμψη. 
Μετά τακτοποιήθηκαν και όλα ξανάρχισαν κανονικά. Πε-

ριποιήθηκαν τις συκιές και φύτεψαν και άλλες. 
Άρχισαν πάλι το μάζεμα των σύκων στην εποχή του και

με τον ίδιο τρόπο λιασίματος. 
Τα σύκα ήταν ένα μεγάλο έσοδο στο χωριό. Γιατί σαν τα

σύκα της περιοχής μας δεν υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Και έτσι μπορούσαν να πουληθούν παντού. 

Οι συκιές εκτός από τα σύκα είχαν και άλλη χρησιμότητα. 
Μας έδιναν τα φύλλα τους. Το χωριό μας ήταν ορεινό.

Χειμώνας βαρύς με χιόνια και βροχές. Είχαμε ζώα  προβατίνες
και κατσίκες. Έπρεπε να φάνε. Τις καλές ημέρες με ήλιο και
καλοσύνη του Φθινοπώρου, μαδούσαμε τα φύλλα από τις συ-
κιές. Τα ξεραίναμε και τα βάζαμε σε αποθήκες. Όταν έριχνε

χιόνι ή έβρεχε πολύ, είχαμε τροφή για τα ζώα. 
Κι αυτή ήταν δύσκολη δουλειά. Δύσκολο το μάδημα, το

μάζεμα, να ξεραθούν και να αποθηκευτούν. 
Σε κάποιο ιατρικό βιβλίο διάβασα ότι τα ξερά σύκα

ωφελούν στη δυσκοιλιότητα. Επίσης ωφελούν όταν ο οργα-
νισμός μας έχει ανάγκη σιδήρου, καλίου, νατρίου και ασβεστίου. 

Άρα τα σύκα που τρώγαμε μας ωφελούσαν χωρίς να ξέ-
ρουμε την αξία τους. 

Τώρα έχουν φύγει πολλοί από το χωριό. 
Για δουλειές, για σπουδές για την επιστήμη τους. Δεν

ξέρω αν ασχολούνται πολλοί με όσα την παλιά εποχή. 
Ξέρω ό,τι και να γίνει όλοι αγαπάμε το χωριό και λαχτα-

ρούμε να βρεθούμε εκεί. Όσοι μπορούν, τα καλοκαίρια και
κυρίως τον Αύγουστο βρίσκονται εκεί. 

Πολλοί προσπαθούν να φέρουν το χωριό στις παλιές του
δόξες. Ένας από αυτούς ο Σύλλογός μας και κυρίως Αυτός.  

ΠΩΣ  ΜΕΛΩΝΟΥΝΕ  ΤΑ  ΣΥΚΑ
Γράφει ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας) 

Τα σύκα είναι ένα γεωργικό παραδοσιακό προϊόν. Η
περιοχή μας από παλιά καλλιεργούσε συκιές. Τα σύκα τα
επεξεργαζόντουσαν, τα πουλούσαν και πολλοί έπαιρναν καλά
λεφτά. Εγώ από παιδί ασχολήθηκα με τα σύκα. Η μητέρα μου
ήταν παραγωγός. Έφτιαχνε περίπου χίλιες οκάδες σύκα και
με αυτά ζούσαμε.

Θα κάνω μια περιγραφή της επεξεργασίας του σύκου. Η
συκιά είναι ένα δέντρο που δε ζητάει πολλά πράγματα. Αλλά
η επεξεργασία του σύκου είναι πολύ δύσκολη και χρονοβόρα.
Η συγκομιδή του σύκου πολλές φορές ξεκινάει από τις 15
Αυγούστου και κρατάει γύρω στις είκοσι μέρες. Τα σύκα δε
γίνονται όλα μαζί. Κάθε τρεις μέρες θέλουνε μάζεμα. Τα
σύκα είναι απαλλαγμένα από φάρμακα. Αυτά που είναι να
πέσουν θα πέσουν και λέγονται ανεμόσυκα. Το μάτι της
συκιάς κάνει τρία και τέσσερα σύκα. Από αυτά, τα δύο με
τρία θα μείνουν, τα άλλα θα πέσουν. Πολλοί λέγουν ότι
θέλουν αρρηνό να κρατήσουν. Ο αρρηνός είναι παρόμοιος με
το σύκο. Όταν ωριμάσει, βγαίνουν από μέσα κάτι μυγάκια και
από αυτά επικονιάζεται το σύκο. Τώρα ελάχιστοι βάζουν αρ-
ρηνό. Παλιά, θυμάμαι, ο κόσμος έτρεχε να βρει αρρηνούς
στους κρεμνούς και τσακωνόντανε ποιος θα πρωτομαζέψει,
γιατί υπήρχαν λιγοστοί.

Παλιά, ο κόσμος υπόφερε, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι και
κουβαλούσε τα σύκα με τα γαϊδουράκια, στον ώμο και με τα
πόδια. Και τώρα πολλοί υποφέρουνε, γιατί τα χτήματα δεν
έχουν δρόμο. Τα σύκα στη μεταφορά τους είναι πολύ ευαίσθητα
και μπορεί να λιώσουν στα κοφίνια που τα κουβαλάνε. Τα πη-
γαίνουν στο σπίτι και εκεί είναι η λιακουτή. Πολλοί που
έχουν ταράτσες τα λιάζουν εκεί και άλλοι στις αυλές. Παλιά
η λιακουτή γινόταν με αντένες, που φέρναν από το βουνό.
Από πάνω ρίχναμε σπάρτα. Τότες τα σπάρτα ήταν και αυτά
πολύ δύσκολα. Δεν υπήρχαν όπως έχει τώρα. Τώρα έχουμε
τα πλαίσια με πηχάκια και με πλεχτό σύρμα και είναι μεγάλη
ευκολία.

Τα σύκα φοβούνται πολύ τη βροχή. Μπορεί να σου χαλά-
σουν, να ξινίσουν και να τα πετάξεις. Τώρα υπάρχουν οι μου-
σαμάδες, τα νάιλον και είναι ευκολία. Παλιά, κόβαμε κλαριά
από πλατάνια, τα δέναμε και τα πλακώναμε να γίνουν πλακέ
και με αυτά σκεπάζαμε τα σύκα και τα λέγαμε θαλλό. Θυμάμαι
παλιά όταν έπιανε βροχή τη νύχτα και είχαν τα σύκα ξέσκεπα,
φωνάζανε ο κόσμος «τα σύκα μέσα» δυνατά, για να ξυπνήσουν
και όλη νύχτα το χωριό βούιζε από τις φωνές. 

Η επεξεργασία του σύκου γίνεται ως εξής. Στη λιακουτή
γίνεται η διαλογή. Τα σύκα τα ώριμα τα σκίζουμε αμέσως.
Όσα δεν έχουν ωριμάσει τα κρατάμε μια μέρα στον ήλιο.
Όταν τα ανοίξουμε, τα κρατάμε άλλες δυο μέρες και μετά τα
κολλάμε με ένα άλλο αντίστοιχο σύκο. Τα δυο σύκα γίνονται
ένα και το λέμε ασκάδα. Τα αφήνουμε στον ήλιο άλλες τρεις
μέρες και μετά τα μαζεύουμε. Μετά γίνεται η απεντόμωση με
βραστό νερό και τελειώνει η διαδικασία του σύκου. Αυτά τα
σύκα λέγονται του ήλιου. Τα σύκα που γίνονται άσπρα θέλουν
διαφορετική επεξεργασία. Αυτά τα λέμε κλιβανισμένα. Πώς
γίνεται η επεξεργασία; Έχουμε έναν κλειστό χώρο, τοποθε-
τούμε τα πλαίσια, βάζουμε ένα δοχείο με θειάφι, του ανάβουμε

φωτιά και τα αφήνουμε δυο και τρεις ώρες. Τα βάζουμε στον
ήλιο και γίνονται λευκά. Η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται όπως
στα άλλα. 

Η  ΣΥΚΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΚΟ  
ΠΕΡΑ  ΚΑΙ  ΠΑΝΩ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΥΜΗ

Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 
Η συκιά και το σύκο κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην μυθο-

λογία, στην ιστορία, στον πολιτισμό. Δεν υπερβάλλω και
κάποια στιγμή στο μέλλον θα επανέλθω με πολύ περισσότερα
στοιχεία. Η παρουσία των καταγράφεται και στον γραπτό
λόγο κάθε μορφής σηματοδοτώντας την σημασία των για
τον άνθρωπο σε μεγάλη ευρύτητα των ενδιαφερόντων του
στην παρουσία του στη γη μας.

Στην αναφορά αυτή παραθέτω δύο από τα πολλά απο-
σπάσματα που με τον μοναδικό του όπως σε κάθε του έργο
τρόπο, ο Γιάννης Ξανθούλης γεμίζει το μυθιστόρημά του «Ο
θείος Τάκης» εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Θα έλεγε κάποιος
πως το έργο αυτό του Γιάννη Ξανθούλη με την αέρινη γραφή
του και το ανάλαφρο χιούμορ του είναι ένα αφιέρωμα στη
Συκιά. Το παραθέτω και ως πρόταση να αναζητήσετε και απο-
λαύσετε το βιβλίο αυτό.

«…Βγαίνοντας παρατήρησε ότι στα εξωτερικά σκαλιά,
παρόλο που ο Οκτώβρης πλησίαζε, ένα θαλερό φυτό είχε ξε-
πεταχτεί μεσ’ από το σκασμένο τσιμέντο, σύρριζα στα θεμέλια
του σπιτιού. Μια συκιά. Είχε απλώσει σαν παιδικές παλάμες
μερικά φυλλαράκια, με προοπτική να θεριέψει ενάντια στο
χειμώνα που ζύγωνε. Θυμήθηκε αμέσως τα όνειρα με τις
συκιές που είχαν δει τ’ αδέλφια της, τις συκιές που υιοθετούν
την εγκατάλειψη και τον πόνο των έρημων σπιτιών. Συκιές
άγριες, με πολλούς πικρούς καρπούς, θρεμμένους απ’ το
πικρό αίμα της καρωτίδας της πιο ανθεκτικής ανάμνησης.
Έσκυψε να την ξεριζώσει, να σπάσει τα τρυφερά ακόμη
κλαδιά, γέμισαν τα χέρια της γαλακτερούς χυμούς. 

Αλλά η ρίζα πήγαινε βαθιά και σίγουρα σύντομα αλλά,
επίμονα ντάλια θα ξεπετιόταν απ’ την χαμογελαστή σχισμή
του τσιμέντου…»

«“…Μπαμπά εδώ ήταν το παλάτι του θείου Τάκη;” 
“Ναι, στη θέση αυτή. Αλλά το είχαν καταλάβει τα σκοτεινά

πνεύματα και η βασίλισσα των ποντικιών. Όταν κάηκε, για να
μη δείχνει άσχημο, η πονετική νεράιδα Συκιά έσπειρε ένα
φουντωτό δάσος με δέντρα της – κι όλη η γειτονιά μοσκοβό-
λησε σύκα. Μόνο όμως ένα δέντρο κάνει μαύρα σύκα, που
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δεν τα τρώνε ούτε τα πουλιά. Αυτά τα σύκα,
που η νοστιμιά τους δεν έχει το ταίρι της σ’
όλη την Ελλάδα, είναι τα αγαπημένα του
θείου Τάκη. Και κάποιο βράδυ έρχεται εκείνος,
μυστικά, και τα μαζεύει…”».

ΣΥΚΑ  ΚΥΜΗΣ
Γράφει η Ελένη Ευαγ. Καλαμπαλίκη 

(Λάγιου) 

Το φυλλοβόλο δέντρο η συκιά 
με τα πολλά τα σύκα 

είναι ένα δέντρο χρήσιμο 
με νοστιμιά και γλύκα. 

Καλλιεργείται απ’ τα πανάρχαια 
τα χρόνια στην Ελλάδα 

και για να βγάλει ωραίους καρπούς 
θέλει πολλή λιακάδα. 

Τα φύλλα της είναι χνουδωτά 
ψηλός είναι ο κορμός της 
σαρκώδης με γλυκό χυμό 

είναι και ο καρπός της. 

Υπάρχουν σύκα από συκιές 
με διάφορες ποικιλίες 

λευκά, μαύρα και βασιλικά  
με θρεπτικές αξίες. 

Είναι πολύ υγιεινά 
γλυκά σαν πετιμέζι 

γι’ αυτό πρέπει να βρίσκονται 
συνέχεια στο τραπέζι. 

Υπάρχουν συκιές στην Εύβοια 
στη Καλαμάτα, στη Λακωνία 
υπάρχουν σε διάφορα νησιά 

μα και στη Μεσσηνία. 

Αυτά που είναι καλύτερα 
και έχουν μεγάλη φήμη 

είναι βεβαίως πιο νόστιμα 
τα σύκα από την Κύμη. 

Απ’ όλα τα περίχωρα 
μαζί κι οι Ανδρονιάνοι 

τα σύκα που παράγουνε 
κανένας δεν τα φτάνει. 

Αρχές Αυγούστου αρχίζουν 
τα σύκα να φουντώνουν 

κι όλοι οι παραγωγοί 
καλάθια να φορτώνουν. 

Τα σύκα που μαζεύουνε 
στα πλαίσια αραδιάζουν 
μετά το θειάφι ανάβουνε 

σε κλίβανο τα βάζουν. 

Μετά το θειάφι τα βγάζουνε 
στον ήλιο για να ασπρίσουν 
και από τις δύο τις μεριές 

όλα θα τα γυρίσουν. 

Γίνονται και ακλιβάνιστα 
χωρίς θειάφι να βάλουν 
κι απευθείας τα πλαίσια 

στον ήλιο θα τα βγάλουν. 

Τα σχίζουν και τα ανοίγουνε 
τα αφήνουν στη λιακάδα 

μετά θα τα ενώσουνε 
να γίνει η ασκάδα. 

Και πάλι παραμένουνε 
στον ήλιο να λιαστούνε 

για ν’ αποξηραθούν καλά 
και να συσκευαστούνε. 

Στο τελικό το στάδιο 
θα τα αποστειρώσουν 

και πάλι θα τα αφήσουνε 
για λίγο να στεγνώσουν. 

Μετά απ’ αυτό το στάδιο 
θα συσκευασθούνε 

και είναι πλέον έτοιμα 
να καταναλωθούνε. 

Τα σύκα επίσης γίνονται 
ωραία μαρμελάδα 

παστέλι, συκόμελο, γλυκό 
να τρώει όλη η Ελλάδα. 

Εμείς σας το προτείνουμε 
κι εσείς μην το ξεχνάτε 
τα σύκα Κύμης πάντοτε 

πρέπει να προτιμάτε. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν τις καλοκαιρινές
μας εκδηλώσεις με τη γιορτή του Κλήδονα
την Παρασκευή 24-6-2016 το βράδυ στο
Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Τα παιδιά,
μικρότερα αλλά και μεγαλύτερα, το ευ-
χαριστήθηκαν ιδιαίτερα. Γυναίκες του χω-

ριού φτιάξαν μεζεκλίκια και ο Σύλλογός
μας πρόσφερε κρασάκι και αναψυκτικό.
Το παιδικό χορευτικό μας τμήμα χόρεψε
παραδοσιακά τραγούδια δείχνοντας την
διαρκή βελτίωσή του. Παίρνοντας αφορμές

από τις εκδηλώσεις αυτές αλλά και από
ερεθίσματα φίλων και μελών του Συλλό-
γου, έχουμε κάθε λόγο τη γιορτή αυτή
να την αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
Να σημειώσουμε πως η προχθεσινή γιορτή
είχε και το χαρακτήρα εγκαινίων της και-

νούργιας εγκατάστασης φωτισμού των
χώρων του σχολείου, που με δαπάνες
του εγκατέστησε ο Σύλλογός μας. 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων 
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Οι καιροί  των  ψαριών 

Η  ΣΥΚΙΑ  ΜΑΣ  

ΚΑΙ  ΤΑ  ΣΥΚΑ  ΜΑΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 4 

Η  Πρωταπριλιά  
και  τα  ψέματά  της 

Γράφει η Κατερίνα Σακκή 

Είναι Πρωταπριλιά… πες το με ένα ψέμα! 
Εχθές ημέρα Πρωταπριλιάς
εσυλλογίσθη κι ο βασιλιάς
να παραιτήσει το τόσο γλέντι,
τους περιπάτους και το ραχάτι,
σπαθί να βάλει κι αυτός λεβέντη,
και στων εχθρών μας να μπει το μάτι.
Εχθές ημέρα Πρωταπριλιάς
κι ο δεύτερός μας ο βασιλιάς,
ο σερ Τρικούπης με τα φωκόλα
εσκέφθη μια δουλειά χρυσή,
οι νέοι φόροι να βγουν απ' όλα,
κι απ' τον καπνό μας κι απ' το κρασί.
Εχθές που ήταν Πρωταπριλιά,
αποφάσισαν κι οι Τραπεζίτες
να μη φτωχαίνουν τον κόσμο πλια, 
κι ούτε να 'χουν κρυφούς μεσίτες
κι απ' τα καλά των και τους παράδες
να πάρουν μέρος κι οι φουκαράδες.
Εχθές που ήταν Πρωταπριλιά,
αποφάσισαν κι οι λωποδύτες
να πιάσουν άλλη καλή δουλειά,
κι έτσι να γίνουν χρηστοί πολίτες,
κι ο Κοσσονάκος να ησυχάζει
και στο Δελτίο να μην τους βάζει.
Εχθές που ήταν Πρωταπριλιά,
κι η εταιρία του Γκαζ ακόμη
εσυλλογίσθη πως πρέπει πλια
να πλημμυρίσουν με φως οι δρόμοι
και όταν φέγγει λαμπρό φεγγάρι
να μην αφήνει σβηστό φανάρι.
Εχθές που ήταν Πρωταπριλιά,
εσκέφθη κι όλη η Ρωμιοσύνη
να φασκελώσει την τεμπελιά
και προκομμένη κι αυτή να γίνει,
να λείψει τόση κλεψιά και ψέμα
και τη σημαία να βάψει μ' αίμα.

Το τόσο διαχρονικά επίκαιρο από ποτέ
ποίημα, που εξέδωσε στις 2 Απριλίου του
1883 ο μοναδικός συντάκτης και εκδότης
Γεώργιος Σουρής στο πρώτο φύλλο της
θρυλικής εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας
«Ο Ρωμηός» αντικατοπτρίζει απόλυτα το
πνεύμα της Πρωταπριλιάς, καθώς και τις
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Το ποίημα,
που φέρει και τον ομώνυμο τίτλο, περιγράφει
με σκωπτική διάθεση τις αποφάσεις, που
δήθεν ελήφθησαν από σειρά παραγόντων
του δημόσιου βίου της χώρας την ημέρα
εκείνη, όπου γιορτάζουν κάθε χρόνο οι ψεύ-
τες. 

Το έθιμο της Πρωταπριλιάς είναι μία ημέρα
που γιορτάζεται παγκοσμίως, αλλά την κα-
ταγωγή του την αναζητά κανείς στην Ευ-
ρώπη, έχει πολλές εκδοχές σχετικά με τον
τόπο και το χρόνο προέλευσής του. 

Η πρώτη εκδοχή σχετίζεται με τους Κέλτες,
το λαό της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι οποίοι
συνήθιζαν την Πρωταπριλιά, οπότε και ο
καιρός καλυτέρευε, να βγαίνουν για ψάρεμα.
Παρόλο που επρόκειτο για δεινούς ψαράδες,
τις περισσότερες φορές γύριζαν με άδεια
χέρια λέγοντας ψέματα σχετικά με τα ψάρια
που είχαν πιάσει. Η συνήθεια αυτή με το
πέρασμα του χρόνου έγινε έθιμο. 

Η δεύτερη εκδοχή θέλει τη Γαλλία γενέ-
τειρα του εθίμου το 16ο αιώνα. Κατά τη
διάρκεια του Μεσαίωνα οι Γάλλοι γιόρταζαν
την Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου. Το 1560
ή το 1564 ο βασιλιάς Κάρολος Θ’ μετέθεσε
την 1η Απριλίου στην πρώτη ημέρα του
έτους, την 1η Ιανουαρίου, έτσι ώστε να
συμβαδίζει ημερολογιακά με τις άλλες χώρες.
Η αλλαγή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις με
τους αντιδραστικότερους να συνεχίζουν να
γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά τους την 1η
Απριλίου και με τους υπόλοιπους να τους
στέλνουν πρωτοχρονιάτικα δώρα, να τους
λένε περιπαικτικά ψέματα ή να τους κάνουν
ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα για να τους
κοροϊδέψουν. Ιστορικά, η δεύτερη εκδοχή
θεωρείται πιο βάσιμη ιστορικά. Στην Ελλάδα
το πρωταπριλιάτικο έθιμο έγινε γνωστό
από την εποχή των Σταυροφοριών. 

Στην εποχή μας ο εορτασμός της πρωτα-
πριλιάς έχει παγιωθεί και με την αμεσότητα
των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, οι
φάρσες, τα αστεία και οι κατασκευασμένες
ιστορίες παίρνουν άλλη διάσταση και πε-
ριεχόμενο, διατηρώντας όμως πάντα το κί-
νητρο και το σκοπό που γίνονταν στο πέρα-
σμα του χρόνου και που συνεχίζουν να γί-
νονται: να κοροϊδέψουν και να περιπαίξουν
το συνομιλητή. 
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Τα νερά που κατέρχονται από τα Κοτύ-
λαια όρη, από τ’ άλλα γύρω βουνά, τα πη-
γαία, αλλά και τα νερά όλου του Λεκανο-
πεδίου, κατεβαίνουν προς το μέσο του και
σχηματίζουν το Μεγάλο Ρέμα. 

Διαρρέει εις το μέσον του περίπου όλο
το Λεκανοπέδιο από Β.-Δυτικά, προς τα
Ν.-Ανατολικά και πριν απ’ το χωριό Μεντούλι
στρέφεται προς τ’ ανατολικά και εμβάλλει
στο Αιγαίο πέλαγος, στο χωριό Πλατάνα. 

Το έδαφος αργιλώδες αλλά και τα πιο
σκληρά πετρώματα, αργιλώδη είναι. Ανά
τους αιώνες έχει διαβρώσει βαθειά το έδα-
φος ακόμα και στο βάθος τα πετρώματα.
Οι όχθες σε πολλά μέρη είναι απότομα επι-
κλινείς, κρημνώδεις, μέχρι που φοβίζουν.
Αλλού πάλι τελείως γυμνές από βλάστηση,
κατακόρυφες, είκοσι και τριάντα μέτρα
ύψος. Όπου είναι απότομα επικλινείς, είναι
κατάφυτες από αραιούς (αργειές) σπάρτα,
θάμνους της μεσογειακής βλάστησης. 

Η κοίτη του βαθειά, κυλά τα νερά του
σε πετρώματα αργιλώδη, σκληρά. Τα έχει
διαβρώσει και αυτά σε αρκετό βάθος. Φαί-
νεται η κλίση των γεωλογικών στρωμάτων.
Στα πετρώματα αυτά βλέπαμε τότε παιδιά,
ψάρια απολιθωμένα μεγάλα σαν παλαμίδες
με χρώμα, σαν χρυσάφι. Από το δρόμο που
περνά στη δεξιά όχθη του, δέκα-δεκαπέντε
μέτρα ψηλότερα απ’ την κοίτη του, τα ση-
μαδεύαμε με πέτρες, ποιος θα τα πετύχει.
Παιδιά είμαστε, δεν γνωρίζαμε, δεν μας
είπε κάποιος τι αξία έχουν αυτά τα απολι-
θωμένα ψάρια για την ιστορία της εξέλιξης
της ζωής.

Να ήταν κάποτε θάλασσα; Να μετεφέρ-
θησαν από άλλο μέρος; Όμως τόσο βα-
θειά!!!

Το νερό έχει διαβρώσει γλύφοντας τα
πετρώματα αυτά και όπου είχε σχηματισθεί
μικρός καταρράκτης εμπρός προς το κατάντι
έχουν σχηματισθεί μικρές λιμνούλες (σου-
βάλες), τις λέγαμε. Τα καλοκαίρια εκεί κο-
λυμπούσαμε. Η θάλασσα ήταν μακριά να
κάνουμε μπάνιο. 

Σε πολλά μέρη φαίνονται πως έχουν
γίνει κατολισθήσεις του εδάφους προς το

Μεγάλο Ρέμα. Τα αργιλώδη χώματα τα
υπόγεια νερά, βοήθησαν σ’ αυτό.  

Αλλά και τώρα στη διάρκεια της ζωής
μας, όχι μόνο σε παλιές εποχές, σε πολλά
μέρη που υπάρχουν φλέβες και ρέουν νερά
γίνονται κατολισθήσεις. Στα διπλανά κτή-
ματα φαίνονται τα απόκρημνα πρανή που
δημιουργούνται απ’ αυτές και το έδαφος
γλιστρά, κινείται διαρκώς προς το Μεγάλο
Ρέμα. Το χωριό Δένδρα είναι κτισμένο σ’

ένα μεγάλο κάθισμα του εδάφους που
έγινε, ποιός γνωρίζει πόσες χιλιάδες χρόνια
πριν από εμάς; Στους διπλανούς λόφους
φαίνεται το πρανές από την κατολίσθηση
αυτή.

Από το μέσον και πάνω όλο σχεδόν το
λεκανοπέδιο έχει βαθειά κάτω από τ’ αργι-
λώδη πετρώματα λιγνιτοφόρο στρώμα λι-
γνίτη, κάρβουνο. Δεν ξέρω πώς δημιουρ-
γήθηκε ο λιγνίτης, πώς σκεπάσθηκε τόσο
βαθειά κάτω από τ’ αργιλώδη πετρώματα
και κάτω από το πέτρωμα «τεφεκέ». 

Από πού ήρθαν όλα αυτά, πώς μετε-
φέρθησαν και σκέπασαν το λιγνιτοφόρο
στρώμα σε τέτοιο βάθος! Πολύ περίεργο.

Κατά μήκος της δεξιάς όχθης του στους
λόφους που είναι κτισμένα τα χωριά Αν-
δρονιάνοι και πολύ πιο επάνω βόρεια από
το χωριό Δένδρα, είχαν ανοίξει στοές. Κά-
ποια εταιρεία εκμεταλλευόταν τον λιγνίτη
σε μήκος της όχθης, τρία χιλιόμετρα και
πλέον. Οι στοές ήταν αριθμημένες από το
Ν.1 έως το Ν.12, από τα ανάντι προς τα
κατάντι του ρέματος. Στις απόκρημνες
όχθες άνοιξαν στοές σε σκληρά και ημί-
σκληρα πετρώματα και βρήκαν το στρώμα
του λιγνίτη. Πολλοί άνθρωποι εργάζονταν.
Στις στοές άνδρες ….. εξόρυσσαν  και με-
τέφεραν το κάρβουνο με βαγόνια έξω από
τις στοές και το άδειαζαν σε υπόστεγα
σκεπαστά, ειδικά κατασκευασμένα και εκεί
γινόταν η διαλογή του λιγνίτη από γυναίκες
και κορίτσια. Ξεχώριζαν τον καθαρό λιγνίτη
και τα περιττά γαιώδη υλικά (αρμίριχα κλπ.)
τα μετέφεραν με βαγόνια σε σιδηροτροχιές
και τα έριχναν (κρήμνιζαν) στο Μεγάλο
Ρέμα από τις όχθες του. Τα νερά του παρέ-

συραν αυτά τα περιττά υλικά που είχαν
χρώμα σκούρο προς το μαύρο και τα νερά
του γίνονταν θολά, σκούρα. Το Μεγάλο
Ρέμα από το μέσον του και κάτω το έλεγαν
Μέλα ποταμό. Τον καθαρό λιγνίτη τον φόρ-
τωναν σε βαγόνια που κινούντο πάνω σε
σιδηροτροχιές με τη βοήθεια εργατών, κατά
μήκος της δεξιάς όχθης έως κάτω χαμηλά
στη θέση Ν.12. Με λίγη κλίση οι γραμμές
και τα βαγόνια κινούντο εύκολα φορτωμένα
αλλά και στην επιστροφή στην άνοδο, άδεια
χωρίς φορτίο. Όπου η κατωφέρεια ήταν
πολύ απότομα επικλινής τα κατέβαζαν ή
τα ανέβαζαν με βίτζι. 

Από το Ν.12 που γινόταν η συγκέντρωση
του λιγνίτη από όλες τις στοές, τον μετέ-
φεραν απέναντι στην αριστερά του όχθη
προς τον λόφο του Πύργου στον Ρίχτη,
όπως έλεγαν το μέρος, με κουβάδες που
κινούντο πάνω σε ισχυρά συρματόσχοινα.
Είχαν κτίσει ειδικές εγκαταστάσεις (ΣΙΛΟ)
αποθήκες. Εκεί συγκέντρωναν το λιγνίτη
σε αυτά και από ειδικές πορτούλες (στόμια)
που ήταν στο κάτω μέρος των (ΣΙΛΟ) αλλά
ψηλά απ’ το δρόμο τρία περίπου μέτρα το
φόρτωναν εύκολα σε βαγόνια και με τρενάκι
τον μετέφεραν στο λιμάνι της Κύμης. Με
μία ελαφριά κλίση που είχαν οι σιδηροτρο-
χιές από τον Ρίχτη έως το λιμάνι κινούντο
το τρενάκι εύκολα. 

Στο νότιο βραχίονα του λιμανιού είχαν
κατασκευάσει «ΣΙΛΟ» ψηλά. Μετέφεραν
εκεί τον λιγνίτη πάλι με κουβάδες εναερίως
και τον φόρτωναν σε καΐκια και τον μετέ-
φεραν όπου τον χρειάζονταν. 

Ίσως απ’ αυτό το «ΣΙΛΟ» φόρτωναν τον
λιγνίτη από το μεγάλο λιγνιτωρυχείο του
ΕΤΖΙ που τον μετέφεραν έως εκεί πάλι με
τρένο και έως το «ΣΙΛΟ» εναερίως. Στην
κατοχή της Ελλάδος απ’ τους Ιταλούς το
1941 μετέφεραν το κάρβουνο από το Ρίχτη
με αυτοκίνητα οι Ιταλοί. 

Η εξόρυξη του λιγνίτη και η μεταφορά
του ήταν δαπανηρή. Πολλοί άνθρωποι ερ-
γάζονταν όχι μόνο από τα γύρω χωριά
αλλά και από άλλα μέρη είχαν έρθει για να
εργασθούν. Στο Μεγάλο Ρέμα  η κοίτη του
έχει μεγάλη κλίση κυρίως μέχρι το μέσον
της διαδρομής του περίπου, έως τη συμβολή
του με το Μαλετιάνικο ποτάμι. Και πιο κάτω
πάλι έχει μεγάλη κλίση αλλά πιο ομαλή. 

Σε όλο του το μήκος και στις δύο όχθες
του έχει πλατάνους σε μερικά μέρη πανύ-
ψηλους, θεόρατους. 

Το καλοκαίρι που η κοίτη του στένευε
στα κτήματα που έφθαναν στο ποτάμι,
ακόμα και κάτω απ’ τις απόκρημνες όχθες
όπου η κοίτη του ήταν πιο ομαλή φύτευαν
περιβόλια κυρίως φασολιές. Καθάριζαν το
αμμοχάλικο απ’ τις κροκάλες, έριχναν λίγο
χώμα για λίπανση κοπριά, το δε νερό κυ-

λούσε άφθονο δίπλα για να ποτίσουν τα
περιβόλια και τα προϊόντα γίνονταν νοστι-
μότατα και άφθονα. Απασχόληση για φτω-
χούς παραγωγούς αλλά πανέμορφη. Κάτω
χαμηλά στη συμβολή του με το Μαλετιάνικο
ποτάμι στα τέλη του 19ου αιώνα, έκτισαν
δύο πέτρινες τοξωτές γέφυρες μία στο
κάθε ποτάμι (ρέμα) για να ενώσουν τις
απόκρημνες όχθες των. Ο ιδιοκτήτης του
κτήματος που κατέβαινε μέχρι τη συμβολή
των έκτισε εκεί κάτω αλλά λίγο υψηλότερα
από εκεί που κυλούν τα νερά τους, μύλο.
Κινητήριος δύναμη, το νερό. Έφτιαξε λίγο
πιο ψηλά από τον μύλο (στέρνα), δεξαμενή
νερού για να συγκεντρώνει άφθονο νερό
που έπαιρνε εύκολα και από τα δύο ποτάμια
με αμπολές που η δέση τους ήταν πολύ
πιο πάνω προς τα ανάντι των ποταμιών και
ο μύλος δούλευε νύχτα και ημέρα. Οι νοι-
κοκύρηδες απ’ τα γύρω χωριά έφερναν σι-
τάρι να το αλέσουν, αλεύρι για ζύμη. Οι
δρόμοι χωματόδρομοι ήταν αλλά όλοι εδώ
συναντούντο. Ήταν μεγάλη ευκολία οι γέ-
φυρες για να περνούν τα ποτάμια οι άν-
θρωποι. Όλοι οι εργαζόμενοι στις στοές
των λιγνιτωρυχείων από εδώ περνούσαν
να εργασθούν αλλά και να επιστρέψουν
στα σπίτια τους. Το μεγάλο σταυροδρόμι
εδώ ήταν στις γέφυρες στο μύλο, στο νε-
ρόμυλο. 

Εκτός από το Μαλετιάνικο ποτάμι που
συμβάλλει στο Μεγάλο Ρέμα πλάι στο νε-
ρόμυλο πιο κάτω από το χωριό Μεντούλι
δέχεται τα νερά από το ρέμα που ρέει απ’
τα δυτικά απ’ το χωριό Κάδι. Το καδίτικο
ρέμα. Σε όλη την διαδρομή του έως πλησίον
στις εκβολές του και από τις δύο όχθες
του από ανατολικά και δυτικά πολλά μικρά
και μεγαλύτερα ρεματάκια που ρέουν ανά-
μεσα σε αμέτρητους λόφους ρίχνουν τα
νερά τους στο Μεγάλο Ρέμα ή Μέλα ποτα-
μό. 

Τώρα εδώ στο μεγάλο σταυροδρόμι οι
δύο πέτρινες καλλίγραμμες τοξωτές γέ-
φυρες πάνω από τα δύο ποτάμια που ενώ-
νουν τις απόκρημνες όχθες των, ο νερόμυ-
λος εις το μέσον με την στέρνα και τις αμ-
πολές του, τους πλάτανους δεξιά και αρι-
στερά στις όχθες πανύψηλους, θεόρατους
και πάνω απ’ τον μύλο ακόμα, τα νερά των
ποταμιών να ρέουν ανάμεσα σε βράχους
με ορμή και θόρυβο, οι όχθες πανύψηλες
αλλά και πολύ πριν και μετά το νερόμυλο,
απόκρημνες πανύψηλες κατάφυτες από
αριές, θάμνους και δένδρα της μεσογειακής
βλάστησης το τοπίο φαίνεται άγριο μεν
αλλά φανταστικά ωραίο, παραδεισένιο. Ίσως
και ο παράδεισος να έχει τέτοιες ομορφιές. 

Γεώργιος Σταματίου Σπύρου
12/02/2016 

Το  Μεγάλο  Ρέμα.  Τ’  αγαθά  και  οι  ομορφιές  του. 

Μ ε τ α ν ά σ τ ε ς   σ τ η ν   Α υ σ τ ρ α λ ί α  
Αυστραλία. Η χώρα που δημιουργήθηκε από κατάδικους

και τους φύλακές τους. Οι συγκλονιστικές περιπέτειες των
πρώτων Ελλήνων πειρατών που εξορίστηκαν στην Αυστρα-
λία...

Το 1788 οι πρώτοι Ευρωπαίοι, που ήταν στην πλειοψηφία
τους κατάδικοι της Αγγλίας, εγκαθίστανται μόνιμα στην Αυ-
στραλία. 

Ολλανδοί και Πορτογάλοι θαλασσοπόροι ανακάλυψαν
αρκετά νωρίς την Αυστραλία, αλλά δεν τη βρήκαν ιδιαίτερα
ελκυστική. Όμως, τον Απρίλιο του 1770, ο Ουαλός θαλασ-
σοπόρος Κάπταιν Κουκ τη διεκδίκησε για το αγγλικό στέμμα.
Μετά την αμερικανική επανάσταση του 1776, η Μεγάλη
Βρετανία, αφού είχε χάσει πλέον το δικαίωμα να εξάγει
τους καταδίκους της στην Αμερική, “θυμήθηκε” τη νέα αποικία
της, ανακαλύπτοντας πλέον νέο προορισμό γι’ αυτούς. Έτσι,
τον Μάρτιο του 1787, μπαίνει σε εφαρμογή η πρόταση για
αποστολή καταδίκων στην Αυστραλία και στις 26 Ιανουαρίου
του 1788, μετά από ένα οκτάμηνο ταξίδι, φθάνουν στο

Μπότανι Μπέυ, 11 πλοία, με 1.487 άτομα, εκ των οποίων οι
778 ήταν κατάδικοι (192 γυναίκες) και οι υπόλοιποι ήταν
φρουροί και στρατιώτες με τις οικογένειές τους. Όταν έφτα-
σαν, αντιμετώπισαν λειψυδρία και τρομερή ξηρασία και έτσι
ο επικεφαλής της αποστολής κάπταιν Άρθουρ Φίλιπ, τους
οδήγησε 12 χιλιόμετρα βορειότερα όπου ανακάλυψαν ένα
μεγάλο φιλόξενο λιμάνι και εγκαταστάθηκαν, εκτοπίζοντας
σιγά σιγά τους ιθαγενείς στην ενδοχώρα. Ο πρώτος αυτός
οικισμός ονομάστηκε Σίδνεϋ, από το όνομα του τότε Υπουρ-
γού Στρατιωτικών και Αποικιών της Αγγλίας.

Η μέρα που εποίκησαν για πρώτη φορά Ευρωπαίοι την
“νέα” αυτή ήπειρο, γιορτάζεται μέχρι σήμερα ως «Η Ημέρα
της Αυστραλίας». … 

Οι στρατιωτικοί δημιούργησαν αγροκτήματα, οικήματα
και δρόμους, χρησιμοποιώντας τους κατάδικους. Όσοι
έδειχναν καλή διαγωγή για ένα διάστημα απελευθερώνονταν
με όρους και τους παραχωρούνταν έκταση γης για καλλιέργεια
και ανάπτυξη. Από το 1788 μέχρι τη λήξη της μεταφοράς κα-
ταδίκων το 1868, περίπου 160.000 άνδρες και γυναίκες με-
ταφέρθηκαν στην Αυστραλία ως κατάδικοι. Η Αυστραλία
αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, ειδικά μετά το 1851
που ανακαλύφθηκε χρυσός, ο πληθυσμός της τριπλασιάστηκε
σε 1,7 εκατομμύρια, καθώς κατέφθαναν πλοία με επίδοξους
χρυσοθήρες από όλο τον κόσμο. Το 1901, γίνεται ομοσπον-
διακό κράτος και κατά την διάρκεια των δύο παγκόσμιων πο-
λέμων φθάνουν στο λιμάνι της ορδές μεταναστών από όλο
τον κόσμο. Σήμερα, η Αυστραλία έχει έναν πληθυσμό 22
εκατομμυρίων ανθρώπων, το 43 τοις εκατό των οποίων είτε
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είτε έχουν ένα γονέα που
γεννήθηκε στο εξωτερικό.... 

Οι πρώτοι Έλληνες στην Αυστραλία στις αρχές του 1800 
Κατάδικος ήταν και ο πρώτος Έλληνας που βρέθηκε

στην Αυστραλία, το 1802. Ο Δαμιανός Γκίκας, ήταν Υδραίος
καπετάνιος και συνελήφθη άδικα για πειρατεία από ένα
αγγλικό πολεμικό πλοίο και καταδικάστηκε σε εξορία στο
Σίδνεϋ. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για την τύχη
του, καθώς δεν είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του στα

αρχεία της Αυστραλίας ή της Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση του Γιώργου Παππά, που βρέθηκε σε αυ-
στραλιανό έδαφος το 1814, ως μέλος βρετανικού πληρώματος
εποικισμού. Παντρεύτηκε μια ιθαγενή (Αβορίγινα), εγκατέλειψε
το πλοίο του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Σίδνεϋ. Παλιές
αυστραλιανές εφημερίδες του 1900, αναφέρουν ότι υπήρχαν
και άλλοι Έλληνες που φέρονται να έφτασαν στην 5η ήπειρο
μεταξύ του 1803 και του 1820. 

Η ιστορία των επτά Ελλήνων ναυτικών που γλίτωσαν 
στο παρά πέντε από τη θανατική καταδίκη 

και οδηγήθηκαν στην Αυστραλία 
Στα αρχεία του αυστραλιανού κράτους, φιγουράρουν τα

ονόματα επτά Ελλήνων ναυτικών που κατέφθασαν στις 27
Αυγούστου του 1829 στις ακτές της Αυστραλίας ως βαρυ-

Συνέχεια στη σελ. 7 

Κατάδικοι

Ταφόπετρα Αντώνη Μανώλη 
πρώτου Έλληνα στην Αυστραλία 
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Είναι ένα παλιό έθιμο μπορούμε να πούμε Πανελλαδικό. 
Άναβαν φωτιές την παραμονή του Άη Γιάννη στις 23 Ιουνίου και την

άλλη μέρα στις 24 Ιουνίου έλεγε τα ποιήματα, κάποιος τα δίστιχα και
άλλος, όποιος ήθελε και ένας συντόνιζε την όλη γιορτή. 

Τον Άη Γιάννη τον έλεγαν Φωταρά. 
Μερικοί πίστευαν ότι οι φωτιές του είχαν μαγικές ιδιότητες. Όποιος πη-

δούσε τρεις φορές δε θα πονούσε η μέση του όλο το χρόνο. 

Μερικά από τα δίστιχα. (2 στίχους) 

1) Ανοίγουμε τον Κλήδονα με του Άη Γιαννιού τη χάρη 
και όποια είναι τυχερή εφέτος θα του πάρει. 

2) Ανοίγουμε τον Κλήδονα να βγουν τα κλειδωμένα 
να βγουν τα καλορίζικα και καλοτυχισμένα. 

3) Της πρώτης της καλότυχης καλά θα πάνε ούλα 
θαρθεί γαμπρός γυρεύοντας, λεβέντης με σακούλα. 

4) Κόρη στα χιόνια πάτησες και πήρες την ασπράδα 
κι από την τριανταφυλλιά τη ροδοκοκκινάδα; 

5) Το κυπαρίσσι το ψηλό, το μεσιανό κλωνάρι, 
το κοντογειτονόπουλο γυρεύει να σε πάρει. 

6) Μικρές μεγάλες πέρδικες βγάλατε απ’ τα όρη 
ελάτε να παινέσουμε αυτήν εδώ την κόρη.

7) Όμορφη παγκαλόμορφη, με δαχτυλίδι μέση 
θα πάρεις εσύ για ταίρι σου εκείνον που σ’ αρέσει. 

8) Κόρη μου όταν πρωτοπάς στης πεθεράς το σπίτι, 
σαν κυπαρίσσι να σταθείς σα λεμονιά ν’ ανθίσεις. 

9) Σ’ αγάπησε και σ’ αγαπά και θέλει να σε πάρει
εσύ είσαι η νύχτα η όμορφη και κείνος το φεγγάρι. 

10) Μ’ αρέσει μες την άβυσσο του μαύρου του ματιού σου 
να βλέπω το κυμάτισμα κόρη του λογισμού σου. 

11) Πέντε άσχημες να μοιραστούν τα ζηλευτά σου κάλλη 
όλες θα γίνουν όμορφες και κούκλα θάσαι πάλι. 

12) Ποιός κρίνος, ωραιότατος σούδωσε την ασπράδα
και ποιά μηλιά ροδομηλιά τη ροδοκοκκινάδα; 

13) Κοπέλα μου να χαίρεσαι τα 10 δάχτυλά σου 
αυτά που κουραστήκανε να φτιάξουν τα προικιά σου. 

14) Με άσπρα είσαι άγγελος και με τα μαύρα αφέντης 
και με χρυσοπράσινα αυγερινός που φέγγει. 

15) Να σε παινέσω ήθελα μα είσαι παινεμένη   
σαν κάδρο ευρωπαϊκό είσαι ζωγραφισμένη. 

16) Στρογγυλομηλοπρόσωπη σαν του παπά το δίσκο 
ολημερίς να σε θωρώ κουσούρι δε σου βρίσκω. 

17) Όση άμμο έχει η ακρογιαλιά και όσους το δέντρο κλώνους, 
σου εύχομαι να παντρευτείς τον πλούσιο καλό σου. 

18) Μαλαματένιε μου σταυρέ, χώμα του Άη Τάφου 
το μάθανε που σ’ αγαπώ κι όλοι με μένα τάχουν. 

19) Πρόσεχε πάλι πρόσεχε, γιατί η τύχη και το γυαλί 
δεν κρατάνε πολύ. 

20) Κόρη μου όταν γεννήθηκες ήταν ημέρα σχόλη 
και οι μοίρες σου ετάξανε την ευτυχία όλη. 

21) Δεν είσαι άσχημη, σε βλέπω όμορφη 
γιατί η μάσκα από χρυσό όλες τις ασχήμιες σκεπάζει. 

Για να γελάσουν και να διασκεδάσουν εκτός από τα καλά δίστιχα
έλεγαν και πολλά πειραχτικά όχι ευχάριστα. 

Αν θέλετε λέτε:

1) Άντρα η καρδιά της λαχταρά που είναι στη μαυρίλα, 
μα ποιός να την παντρευτεί τη δίποδη καμήλα. 

2) Σα μάθει ο σκύλος γράμματα κι η γάτα να διαβάζει 
τότε κι εσύ θα παντρευτείς να κάνει ο κόσμος χάζι. 

3) Είσαι άσπρη σαν το φούρνο μας και σαν το μαγειριό μας 
μελαχρινή και νόστιμη ωσάν το γαϊδαρό μας. 

4) Όταν στερέψει η θάλασσα και βγούνε τα χταπόδια, 
τότε κι εσύ θα παντρευτείς με τα στραβά τα πόδια. 

5) Να είσαι πάντα λογική, όμορφη και καλή 
γιατί αυτό είναι το οξυγόνο της καρδιάς. 

6) Να προσπαθείς να κάνεις μεγάλα έργα, όχι μεγάλα λόγια. 
7) Αν θέλετε να μάθετε ποιά η προκοπή της, 

ανήμερα Χριστούγεννα έπλενε το βρακί της. 

Αυτά και άλλα πολλά έλεγαν, και διασκέδαζαν χωρίς παρεξήγηση. 
Το βράδυ, όταν η γειτονιά ησύχαζε μια-μια οι κοπέλες έβαζαν μια

γουλιά νερό στο στόμα από την κανάτα που είχε τα ριζικάρια και έπαιρναν
τους δρόμους του χωριού, περιμένοντας να ακούσουν ένα αντρικό όνομα,
να φωνάξουν. Το όνομα που θα άκουγε έτσι θα έλεγαν αυτόν που θα πάρει. 

Οι μεγάλες σε ηλικία, πιο μεγάλες και από μένα, όταν ήταν κοπέλες της
παλιάς εποχής έκαναν και κάτι άλλο. Την παραμονή του Αγίου Ιωάννη το
βράδυ, έπαιρναν από το σπίτι λίγο σιτάρι και το έσπερναν σε γλάστρες, σε
αυλές κλ.π. Έλεγαν: 

Άγιε Γιάννη μου καλέ και καλέ θαυματουργέ 
Εκεί στην έρημο που πας και τις μοίρες χαιρετάς, 
αν βρεις και τη δική μου, να μου την χαιρετήσεις 
και να της πεις να ’ρθει, να θερίσουμε το στάρι 
όπου σπέρναμε το βράδυ. 
Περίμεναν ποιόν θα έβλεπαν όνειρο, αυτόν θα έπαιρναν. Ξένοι δεν

υπήρχαν τότε. 

Ο   Κ Λ Η ΔΟ Ν Α Σ
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου,

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός 

Μετανάστες  στην  Αυστραλία 

ποινίτες, που εξορίστηκαν μόνιμα από τις βρετανικές
αρχές γλιτώνοντας έτσι τα χειρότερα, δηλαδή την
εκτέλεση. Ήταν το πλήρωμα της σκούνας “Ηρακλής”,
με πλοίαρχο τον Αθηναίο Αντώνη Μανώλη και έξι
νεαρούς ναυτικούς από την Ύδρα: το Δαμιανό Νινή,
το Γκίκα Βούλγαρη, το Γεώργιο Βασιλάκη, τον Κων-
σταντίνο Στρόμπολη, το Γεώργιο Λαρίτσο και το Νι-
κόλαο Παπανδρέα. Είχαν κουρσέψει το βρετανικό
εμπορικό μπρίκι “Άλκηστη”, χωρίς να πειράξουν τους
Βρετανούς ναυτικούς, στις 29 Ιουλίου του 1827 έξω
από τη Μάλτα. Η λεία τους δεν ήταν πολύτιμη, επρό-
κειτο για είδη πρώτης ανάγκης, θειάφι, σκοινιά,
σκεύη και πιπέρι. Δύο μέρες αργότερα, τους έπιασε
το βρετανικό πλοίο “Gannet” που εκτελούσε περιπο-
λίες στα νότια της Κρήτης, οδηγώντας τους στη
Μάλτα για να δικαστούν.... 

Το δικαστήριο, ο ναύαρχος 
Έντουαρντ Κόδριγκτον, η θανατική καταδίκη 

και η εξορία στην μακρινή Αυστραλία 
Τραγική ειρωνεία είναι ότι στο δικαστήριο προ-

έδρευε ο αντιναύαρχος Έντουαρντ Κόδριγκτον,
γνωστός από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου. Αν και
τέσσερις μήνες νωρίτερα είχε σώσει την ελληνική

επανάσταση, δεν έκανε το ίδιο και για τους ναυτικούς.
Ο Κόδριγκτον, δεν συμπαθούσε τους πειρατές. Είχε
στείλει πέντε φορές έγγραφες διαμαρτυρίες προς
την ελληνική επαναστατική ηγεσία ζητώντας την
περιστολή της πειρατείας απειλώντας να πάρει
μέτρα. Έτσι τους καταδίκασε σε θάνατο. Όμως, γλί-
τωσαν στο παρά πέντε την εκτέλεση, καθώς το Λον-
δίνο αποφάσισε ότι θα ήταν πιο χρήσιμοι στο βρετα-
νικό κράτος αν εξορίζονταν μόνιμα στην Αυστραλία
για καταναγκαστικά έργα. 

Η καθημερινότητά τους στην Αυστραλία 
και η προσπάθεια επαναπατρισμού τους 
Όταν έφτασαν στο Σίδνεϋ, τέθηκαν στις υπηρεσίες

των αποικιακών αρχών και από ότι φαίνεται γρήγορα
αξιοποιήθηκαν οι ιδιαίτερες γνώσεις τους στην οι-
νοποιΐα. Μετά την κήρυξη της ελληνικής ανεξαρτη-
σίας, το 1834, κινητοποιήθηκε η ελληνική διπλωματία
για τον επαναπατρισμό τους μετά και από παρότρυνση
των συγγενών τους. Την υπόθεση ανέλαβε προσωπικά
ο Σπυρίδων Τρικούπης και τελικά οι Βρετανοί συμ-
φώνησαν να απαλλαγούν πλήρως και να επιστρέψουν
στην πατρίδα τους. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε μόνο
να καταβάλει τα έξοδα της μεταφοράς τους, 4.921
δραχμές, που ήταν αρκετά για την εποχή. Από τους
επτά οι πέντε επέλεξαν να επιστρέψουν. Ο πρώην
πλοίαρχος του πληρώματος, Αντώνης Μανώλης
αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο Σίδνεϋ και σε
ηλικία 50 ετών (το 1854), έγινε ο πρώτος Αυστραλός
υπήκοος, ελληνικής καταγωγής. Εργάστηκε εκεί
ως κηπουρός και πέθανε σε ηλικία 76 ετών, στις 22
Σεπτεμβρίου του 1880, στο Πίκτον (γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1804). Την επιλογή του Αντώνη Μανώλη
ακολούθησε και ο Γκίκας Βούλγαρης, μόνο που είχε
καλύτερη τύχη. Απέκτησε περιουσία, έγινε Αυστραλός
υπήκοος το 1861 και άλλαξε το όνομά του σε
Τζίγκερ. Παντρεύτηκε μια νεαρή Ιρλανδή και απέκτησε
10 παιδιά και 52 εγγόνια. Οι απόγονοί του φτάνουν
μέχρι τις μέρες μας, έχουν όμως πλέον ενταχθεί
στην ιρλανδική και την καθολική κοινότητα. Την
πρώτη αυτή ομάδα των Ελλήνων μεταναστών (κα-
ταδίκων), ακολούθησαν σκασιάρχες ναυτικοί που
εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βρουν καλύτερη
τύχη στην αχανή ήπειρο των 8.000.000 τετραγωνικών
χιλιομέτρων.

Η περιπετειώδης ζωή στην Ελλάδα, της πρώτης 
Ελληνίδας μετανάστριας στην Αυστραλία 
Η Αικατερίνη Πλέσσου, γεννήθηκε στο χωριό

Πλεσιβίτσα (σημερινό Πλαίσιο) της Θεσπρωτίας το
1809 ή το 1810. Ο πατέρας της Γιώργος, που ήταν
έμπορος από τις Σέρρες, ταξίδευε συχνά και έτσι η
δεκατετράχρονη μητέρα της Βασιλική, μεγάλωνε
μόνη τα δύο νήπια παιδιά της, την Αικατερίνη και
τον Κωστούλα. Η Βασιλική ήταν πανέμορφη και την
πολιορκούσαν πολλοί άνδρες. Την είδε ο γιος του
Αλή Πασά, Μουχτάρ, την ερωτεύτηκε και την πήγε
στο χαρέμι του. Απείλησε, μάλιστα, τον σύζυγό της
να μην την ξαναπλησιάσει γιατί θα τον σκότωνε. Η
Κατερίνα όσο μεγάλωνε γινόταν όλο και πιο όμορφη.
Ο γιος του Αλή Πασά άρχισε να γλυκοκοιτάζει και
αυτή με αποτέλεσμα η μάνα της να αρραβωνιάσει
εσπευσμένα την δωδεκάχρονη κόρη της με τον
γιατρό του Αλή Πασά που δεν ήταν άλλος από τον
Ιωάννη Κωλέττη, μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελ-
λάδος. Ο αρραβώνας διαλύθηκε όταν πέθανε ο Αλή
Πασάς και ο γιος του και η Κατερίνα βρέθηκαν στο
Μεσολόγγι. Εκεί γνώρισε το λόρδο Βύρωνα και έκα-
ναν στενή παρέα, μάλιστα ήταν από τους τελευταίους
ανθρώπους που τον είδαν εν ζωή. Μετά την Έξοδο
του Μεσολογγίου, η νεαρή κοπέλα περιπλανήθηκε
αρκετά και βρέθηκε στο νησάκι της Καλάμου, κοντά
στις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί, γνώρισε και

παντρεύτηκε το 1827, τον διοικητή της βρετανικής
φρουράς του νησιού και βετεράνο της μάχης του
Βατερλό, Τζέημς Χένρυ Κράμερ....

Η μόνιμη εγκατάσταση 
της Αικατερίνης Πλέσσου στο Νιουκάστλ 

Το ζευγάρι ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές λόγω
του επαγγέλματος του Βρετανού αξιωματικού, ώσπου
η χώρα του τον έστειλε να υπηρετήσει στην Αυ-
στραλία. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1835, η Αικατερίνη
Πλέσσου, φθάνει στο Σίδνεϋ με ένα πλοίο που με-
ταφέρει 300 κατάδικους και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα
έποικος στο Νιουκάστλ. Στην Αυστραλία θα γεννηθεί
το έκτο παιδί τους. Απέκτησαν συνολικά έντεκα
παιδιά, εκ των οποίων έζησαν πέρα από τα παιδικά
τους χρόνια, μόνο τα έξι. Από αυτούς μόνο ο γιος
της Ρόμπερτ απέκτησε απόγονους και έτσι συνεχί-
ζεται μέχρι τις μέρες μας, η οικογένεια των Κράμερ
– Πλέσσου. Η Κατερίνα Πλέσσου έζησε ήρεμα αλλά
σχετικά φτωχικά στην Αυστραλία, αφού στην κατοχή
της η οικογένεια είχε μόνο ένα μικρό αγρόκτημα και
τον στρατιωτικό μισθό του συζύγου. Μετά τον θάνατό
του, το 1864, η Αικατερίνη μετακόμισε στο Σίδνεϋ
όπου ήδη είχε εγκατασταθεί ο γιος της Χένρυ. Μαζί
έμειναν μέχρι τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου
του 1907, σε ηλικία περίπου 98 ετών. Η τελευταία
της οικία στο προάστιο Darlinghurst στο ανατολικό
Σίδνεϋ δεν υπάρχει πια, αφού κατεδαφίσθηκε τη δε-
καετία του 1970 για την διαπλάτυνση λεωφόρου.... 

Ο ελληνικός πληθυσμός στην Αυστραλία 
Το 1880 υπήρχαν στην Αυστραλία περίπου 150

Έλληνες. Στην πρώτη επίσημη απογραφή του 1891,
βρέθηκε ότι ζούσαν εκεί 482. Αυτοί οι μετανάστες
κατάγονταν κυρίως από τα Κύθηρα, την Ιθάκη, το
Καστελλόριζο και τη Μακεδονία. Είκοσι χρόνια μετά,
το 1911, ο αριθμός τους ξεπερνάει τους 2.500 και
μετά τη μικρασιατική καταστροφή καταφθάνουν
ορδές μεταναστών στην Αυστραλία. Το μεγαλύτερο
μεταναστευτικό κύμα σημειώθηκε την δεκαετία του
’50. Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης που ιδρύθηκε
τον Αύγουστο του 1897, είναι γηραιότερη και από
την Αυστραλιανή Συνομοσπονδία. Σήμερα, ο ελλη-
νισμός της Αυστραλίας ξεπερνά τις 700.000, σύμφωνα
με επίσημη απογραφή. 

Πηγή: www.mixanitouxronou.gr 

Συνέχεια από τη σελ. 6 

Έλληνες μετανάστες στο πλοίο για την Αυστραλία 



Το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ, ανακοινώνει πως μετά από
ομόφωνη απόφασή του, από το τρέχον φύλλο της εφημερίδας
μας 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 φ. Νο 99
σταδιακά μόνο σε όσους φίλους και φίλες μας έχουν δηλώσει
την επιθυμία τους να συνεχιστεί η αποστολή της και βέβαια
σε όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη. 

γ/ Εξαίρεση θα γίνει με τους παραλήπτες μας στο εξωτε-
ρικό στους οποίους θα συνεχίσουμε την αποστολή της εφη-
μερίδας 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 κα-
λύτερο δυνατό έλεγχο. 

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

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

3- πως η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημε-
ρίδας μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.andronianoi.gr η
οποία στις αρχές του 2016 αναβαθμίστηκε ουσιαστικά, δεν
θα επηρεαστεί. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

Χαμομήλι των αγρών που χρήζει προστασίας αφού
έχει αρχίσει να σπανίζει όπως για παράδειγμα στα
ορεινά χωριά της Κύμης. Παρότι πιστός, γλυκύτατός
μας φίλος, αποδεδειγμένα αποδεκτός.

ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΜΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μπορεί η ενασχόληση με αυτό να καλύψει με πλη-

ρότητα ποσοτική αλλά και κυρίως ποιοτική και διαρκή,
την δραστηριότητα ενός και πολλών φορέων κοινής
δυναμικής δράσης, κοινής προσφοράς. Για το περιβάλλον
ο λόγος. Όταν μάλιστα αυτό ορίζεται όχι μόνο ως το
αναντικατάστατα ζωογόνο φυσικό μας περιβάλλον,
αλλά και ως το πολιτιστικό, ιστορικό κλπ. περιβάλλον,
τότε το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται και ο χώρος γί-
νεται άπλετος και ελκυστικός. Με τις διαφορετικές εκ-
φάνσεις και αποτυπώσεις του να καταγράφουν την
ιστορική του διαδρομή, σημείο δομικό αν το σχετικό
ενδιαφέρον μας θέλουμε να είναι σοβαρό και με προ-
οπτική. Σαν Σύλλογος ανέκαθεν το περιβάλλον πέρα
από καταστατικός μας στόχος, έχει καταγραφεί στην
παρουσία μας με αρκετή σαφήνεια, που δεν θα την χα-
ρακτήριζα και με ικανοποιητική επάρκεια. Να ένα ακόμα
ευγενικό πεδίο δράσης που μάλιστα μας αφορά όλους.
Αν αυτό το τελευταίο το εντοπίσουμε στα θέματα του
φυσικού περιβάλλοντος, εδώ θα ξεπροβάλλει αφοπλι-
στικά το στοιχείο της συνευθύνης όλων μας. 

Η 5η Ιουνίου κάθε χρόνου έχει καθιερωθεί ως παγ-
κόσμια ημέρα για το περιβάλλον. Έτσι με αυτή την ευ-
καιρία αναρτήσαμε στο site μας ένα βίντεο που μας
στήνει στον τοίχο από το ποταμάκι της Καζάρμας μετά
το Βίταλο. Το ποταμάκι στο οποίο καταλήγει και ένα μι-
κρότερο από την περιοχή της χωματερής Κύμης μεταξύ
Καζάρμας και περιοχής Κατσαρόλα, μέσω του Χωνευ-
τικού Κύμης καταλήγει στο Αιγαίο μας. Το τράβηξα
πριν 3 χρόνια, όμως η κατάσταση παραμένει λίγο πολύ
ίδια και σήμερα. Επίσης αναρτήσαμε και ένα θέμα για
τον ταπεινό (;) σκαραβαίο με επίσης οικολογική διάσταση
που εκπλήσσει. 

Τέλος με την ευκαιρία, θέλω να υπενθυμίσω πως η
εφημερίδα και το site του Συλλόγου μας, αλλά και η
όλη του δραστηριοποίηση αναζητεί συνεργασίες και
συμμετοχή του κάθε μέλους και φίλου. Ο Σύλλογος
είναι μια δίοδος ασφαλούς προσφοράς, ένας γόνιμος
χώρος συνύπαρξης με πολλά ενδιαφέροντα εντοπισμένα
αλλά και προσδοκώμενα. 

ΠΑΙΔΙΚΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΣΤΟΥΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2002 

Στο αρχείο του Συλλόγου μας περιλαμβάνονται
πολλά στοιχεία από αυτά που έχει οργανώσει στο
χωριό μας κυρίως και που μπορούν με όποιο δυνατό
μέσο να αποθηκευτούν και να παραμείνουν. Σαν μια
σημαντική παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου
έχουν καταγραφεί αυτές που αφορούσαν τα παιδιά και
μιά από αυτές είναι οι διαγωνισμοί ζωγραφικής.

Αναρτήσαμε στο site μας επαγγελματικά φωτογρα-
φημένα και τα 26 έργα των παιδιών που συμμετείχαν
στον διαγωνισμό εκείνο που οργανώθηκε στην εσωτερική
αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. Το προσε-
κτικό μάτι του επισκέπτη θα καταγράψει ως αρνητικό

σημείο πως σε πολλά έργα δεν αναγράφεται το όνομα
του μικρού-ής ζωγράφου. Είναι μια σημαντική λεπτο-
μέρεια που ναι μεν δεν αλλοιώνει την ομορφιά, ατομική
και κυρίως συνολική, της εκδήλωσής μας αυτής, όμως
αποτέλεσε αρνητικό σημείο και μάλιστα τετελεσμένο
που πάντως στον αντίστοιχο επόμενο διαγωνισμό μας
αποφύγαμε. 

Θυμάμαι στην εκδήλωση αυτή είχε παραβρεθεί αν-
ταποκρινόμενος σε σχετική μας πρόσκληση ο Γιώργης
Βαρλάμος που εξέφρασε τα θετικά και αισιόδοξα σχόλιά

του τόσο για την προσπάθειά μας όσο και κυρίως για
τα έργα των μικρών διαγωνισθέντων. Χρωστάμε πολλά
στο δάσκαλο Γιώργη Βαρλάμο. Περάσαν λοιπόν κιόλας
14 χρόνια. Χρόνια στα οποία συνέβησαν συνηθισμένα
γεγονότα αλλά και συνταρακτικά. Δεκατέσσερα από
τα σαράντα χρόνια ζωντανής παρουσίας του Συλλόγου
μας. 

Παρουσία που μας έχει κάνει σοφότερους αλλά και
πιο αποφασισμένους. Το μέλλον στέκεται μπροστά μας
φορτωμένο με τα του παρελθόντος περιμένοντας από
τη δική μας προσπάθεια να γονιμοποιηθεί, να γεννοβο-
λήσει. Θα είμαστε παρόντες με τις απαραίτητες δυνάμεις
στηριγμένες στο ήθος, στη γνώση, στην αξιοπρέπεια,
στην υπευθυνότητα, υπογραμμισμένα από την αισιόδοξη
προοπτική, που σε κάθε περίπτωση υπάρχει ζητώντας
πάντως στηρίγματα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΚΡΑΥΓΑΖΟΥΝ 
Χρονίζουν τα προβλήματα με τα Δημοτικά μας σχο-

λεία και πονάνε. Ο Σύλλογός μας έχει βάλει το θέμα
και στην προηγούμενη Δημοτική αρχή και στην τωρινή
ως η αρμόδια για τα προβλήματα αυτά. Ένα σημείο που

φωνάζει απαιτητικά και με το δίκιο του είναι αυτό που
καταγράφει η φωτογραφία. Πολύ πρόσφατη φωτογραφία
της οροφής της κεντρικής εισόδου στο Δημοτικό Σχολείο
Ανδρονιάνων. Θα πέσει και θα μας πλακώσει. Τα λόγια
περισσεύουν.

Σταμ. Δ. Σπύρου 
10-7-2016 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΑΛΛΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

ΓΑΜΟΙ – ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
• Στις 8 Μαΐου 2016 έγινε ο

θρησκευτικός γάμος της Άλκηστις
Κουζούπη (θυγατέρας του Αντώ-
νη Κουζούπη και της Ρίτσας Νι-
κολιά-Κουζούπη) και του Κων-
σταντίνου Κωνσταντόπουλου,
στο Ίλιον. Την ίδια ημέρα το ζεύ-
γος βάφτισε την κορούλα τους
Κατερίνα. Να ζήσουν χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι και να τους ζήσει
και η νεοφώτιστη Κατερινούλα… 

• Ο Αθανάσιος Μακρυγιάννης και η Μαρία Δημ. Σπίθα βάπτισαν
την κορούλα τους στις 19-6-2016 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
στη Δροσιά Χαλκίδας. Το όνομά της Τριανταφυλλιά. Πολλές ευχές. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ  ΤΗΣ  

«ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  - ΔΕΝΔΡΩΝ»

Γ.  ΚΟΡΟΣ  
ΑΠΟ  ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΤΟ  1982 

Υπέροχα τα δίδυμα του Σπύρου Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας Δήμου, 
δεν άντεξαν την αναμονή στη γιορτή του Κλήδονα και κοιμήθηκαν 

Διευκρινίζουμε πως για λόγους διαχειριστικής
τάξης κάθε ποσό που εισπράττει ο Σύλλογός μας
καταχωρείται και εμφανίζεται ονομαστικά στα βιβλία
του με διευκρίνιση σχετικά με την είσπραξη. Διευ-
κρίνιση είναι και ο σκοπός της είσπραξης κατά τις
επιθυμίες του καταβάλλοντα το ποσό. Αυτή η
τακτική που προβλέπεται και από το καταστατικό
οδηγεί όπως είναι αυτονόητο στην ανάγκη παρου-
σίασης όλων των πληρωμών που ενεργούνται.
Όταν πρόκειται για ποσό που καταβάλλει μέλος
του Συλλόγου, σε κάθε περίπτωση καταχωρείται
στη μερίδα του και καλύπτει πιθανή του οφειλόμενη
συνδρομή προς το Σύλλογο. Πρόσφατη τέτοια πε-
ρίπτωση είναι η είσπραξη από το μέλος μας Μαρία
Γ. Σπύρου (Μόλαρη) η οποία κάλυψε την αγορά
τραπεζιού πινγκ- πονγκ. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  
ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Ένα αντίτυπο του βιβλίου
αφιέρωσε ο συγγραφέας του στο 
Σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε. 


