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«Εγύρισε η σκέψη μου ξανά προς τα παλιά, 
κι αγνάντευσε σαν όνειρο τα περασμένα χρόνια, 
το χωριουδάκι τ’ όμορφο, την πατρική φωλιά,
τα δέντρα, τα πηγάδια του, τις ρεματιές, τ’ αλώνια». 

Το χωριό μας είχε περισσότερα γεωργικά προ-
ϊόντα. Λάδι, σύκα, σταφύλια, κρασιά. Δεν είχαμε
καθόλου κηπευτικά. Οι κάτοικοι ήταν και είναι ερ-
γατικοί. Δεν υπήρχαν νερά. Ενώ έχουμε καταπρά-
σινα δέντρα και ρουμάνια, το καλοκαίρι τα άλλα
όλα ήταν ξερά. Δεν είχαμε υπόγεια νερά να τρέχουν
το καλοκαίρι. 

Είχαμε μόνο ύδρευση από πηγάδια και ευτυχώς
είχαν νερό όλο το καλοκαίρι. Με τι νερό να έχουμε
κηπευτικά; Με τι να τα ποτίσουμε; 

Έρχονταν μανάβηδες με άλογα ή γαϊδουράκια,
από τους Κήπους (χωριό), το Μονόδρι, το Ρολόγι,
φορτωμένα με καλάθια. Άπλωναν τα προϊόντα τους
έξω από το σπίτι της Θαλασσινίνας και του Καλαμ-
παλίκη και απέναντι στη μεγάλη αυλή δίπλα στου
Θεοδόση Λύκου. 

Ήταν σχεδόν κεντρικά για το χωριό. Εκεί ήταν
η καθημερινή αγορά. Έφερναν ντομάτες, μελιτζάνες,
φασολάκια, κρεμμύδια και άλλα ζαρζαβατικά. Ήξεραν
ότι θα τα πουλήσουν. 

Κάθε πρωί οι νοικοκυρές, από όλες τις συνοικίες,
έρχονταν για ψώνια. Κάθε μια έπαιρνε ότι και όσα
χρειαζόταν. Οι παλάτζες πήγαιναν και έρχονταν.
Πολλές φορές οι μανάβηδες ξεπουλούσαν γρήγορα
και έφευγαν. 

Αν δεν ξεπουλούσαν, όσα είχαν μείνει τα φόρ-
τωναν στα ζώα και γύριζαν τις γειτονιές. Εκεί τα
πουλούσαν. Υπήρχαν και άλλοι μανάβηδες που πή-
γαιναν στους Καρασαλιάνους και σε άλλα χωριά
και πουλούσαν. 

Όσοι χωριανοί είχαν άλογο ή γαϊδουράκι την
Κυριακή για περισσότερα και φθηνότερα προϊόντα
πήγαιναν στο παζάρι Κονιστρών. 

Πάντως οι δικοί μας μανάβηδες δεν σταματού-
σαν να έρχονται όσο υπήρχαν ζαρζαβατικά, γιατί
ήξεραν ότι θα τα πουλούσαν. 

Εκτός από τους μανάβηδες είχαμε και Μετο-
χιάτες που έρχονταν να πουλήσουν ότι είχαν και
να αγοράσουν ότι δεν είχαν. 

Έρχονταν με ζώα διασχίζοντας όλα τα βουνά
μας και τα τρογυρίσματα. 

Πολύ δύσκολοι αυτοί οι δρόμοι. 
Έδιναν ένα τενεκέ μέλι και έπαιρναν ένα τενεκέ

λάδι. (Τότε μέλι, λάδι και κρέας είχαν την ίδια
τιμή). 

Έδιναν πατάτες και έπαιρναν σύκα. Γύριζαν και

τις γειτονιές και πουλούσαν πατάτες, καρύδια, κά-
στανα, μήλα, κεράσια, ροδάκινα, ανάλογα με την
εποχή. 

Μια μέρα ήρθε στη γειτονιά μας ένας από το
Μετόχι, με ένα άλογο φορτωμένο με δυο καλάθια.
Αυτός φώναζε “ρουϊδάκενα καλά ρουϊδάκενα”. 

Τρέχει ένα κοριτσάκι της γειτονιάς και ανεβαίνει
στο πεζούλι του Μανωλάκη. 

“Στάσου μπάρμπα, στάσου να δω τι πουλάς, τι
είναι αυτά;” 

Μόλις τα είδε φώναξε: “Αυτά είναι ροδάκινα.
Στάσου να πω στη μαμά μου να πάρει. Μας αρέσουν”. 

Τις εποχές εκείνες αυτοκίνητα δεν υπήρχαν.
Οι γυναίκες απασχολημένες με σπίτια, παιδιά και
άλλες εξωτερικές δουλειές, δεν μπορούσαν να
πάνε για ψώνια στην Κύμη ή στις Κονίστρες. Έτσι
προτιμούσαν να ψωνίζουν από τους πραματευτάδες
που έρχονταν στο χωριό. Έφερναν διάφορα και
καλά, πράγματα, γιατί και αυτοί έκαναν δουλειές
στα χωριά. Θα σας αναφέρω ποιους πραματευτάδες
θυμάμαι: 

1) Ο Νίκος από το Κάδι. 
Έτσι τον έλεγαν. Ερχόταν συχνά. Είχε τακτική

μέρα. Είχε ένα γαϊδουράκι, το φόρτωνε με κάτι
ξύλινα κουτιά, με πορτάκια ένα από κάθε πλευρά.
Όταν τα άνοιγε φαίνονταν ράφια με διάφορα πράγ-
ματα. Αυτός πουλούσε ψιλικά που ήταν χρήσιμα
για το σπίτι και είχε και μικροεργαλεία. Είχε μια
καραμούζα που με αυτήν έδινε είδηση ότι ήρθε.
Γύριζε όλο το χωριό και πήγαινε και στα γύρω
χωριά. Έλεγαν ότι ήταν καλός, φθηνός, πρόθυμος
για εξυπηρέτηση. Πράος άνθρωπος. Ποτέ δε μάλωνε
με πελάτες. 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Ο
ι προσπάθειες
του Διοικητικού
Συμβουλίου για

την ανάπλαση της Παι-
δικής Χαράς στο Δημο-
τικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων ολοκληρώθηκαν με
μεγάλη επιτυχία. Η συμ-
παράσταση των κατοί-
κων, μόνιμων και όχι, του
χωριού μας αλλά και φί-
λων μας συγκίνησε. Το
κόστος ανήλθε στα
11.000,00 ευρώ και κα-
λύπτεται από χρηματική
δωρεά των ΙΩΑΝΝΗ και
ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ–ΙΩΑΚΕΙΜ
στη μνήμη των γονέων τους Σπύρου
και Λεμονιάς Τσαπαλιάρη και Σταμάτη
και Μαρίας Ιωακείμ και σχετική μνεία
θα γίνει σε ειδικό σημείο ατην Παιδική
Χαρά. Κάθε λόγος και ευχαριστία μας
αποδεικνύονται πενιχρά αποδιδόμενες

από όλους μας. Ο Ιωάννης και η Πο-
λυτίμη Τσαπαλιάρη είναι απόδημοι
από την Αυστραλία, ο κος Ιωάννης
καταγόμενος από την Ικαρία ενώ η
σύζυγός του Πολυτίμη κατάγεται από
το χωριό μας. Ως ελάχιστη τιμή στη

δωρεά τους αλλά και στην ανάλογη
συνεισφορά τους τα περασμένα χρό-
νια στο χωριό μας, τους απονείμαμε
τιμητική πλακέτα κατά τη διάρκεια
του πανηγυριού της Αγίας Παρα-
σκευής στις 26 Ιουλίου. Με αυτό τον
τρόπο ξεκινήσαμε και την οφειλόμενη
προσπάθεια που έχουμε αποφασίσει

ως Δ.Σ. για να τιμήσουμε
στα σαραντάχρονα του
Συλλόγου μας το 2017
τους απόδημους όπου γης
που κατάγονται από το
χωριό μας. Τιμή που έχει
και σαφή συμβολικό χα-
ρακτήρα έναντι της μεγά-
λης ιστορικά προσφοράς
των απόδημων προς τον
τόπο καταγωγής των. Δι-
ευκρινίζουμε πως το ποσό
που συγκεντρώθηκε από
μέλη και φίλους του Συλ-
λόγου μας επώνυμους και

ανώνυμους και που άγγιξε
τα 2.000,00 ευρώ διατέθηκε ή θα δια-
τεθεί σε άλλες αναγκαίες δαπάνες
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.  

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΤΗΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΑΡΑΣ  
ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΚΑΛΕΣΜΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-

ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ημερολογίου για το 2017
με θέμα: 

«Έργα ερασιτεχνών εν ζωή καλλιτεχνών με καταγωγή από τους Ανδρο-
νιάνους ή τα Δένδρα». 

Ως καλλιτεχνικά έργα νοούνται και λαμβάνονται οι δημιουργίες με την
ευρύτερη έννοια του όρου. Υπεύθυνοι για την όλη οργάνωση και παρακολού-
θηση της προσπάθειας ορίσθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο ο
πρόεδρος κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου τηλ. 6932661355 mail: spirstam@hol.gr
και ο Γιώργος Θ. Δήμος (Μάμουκας) τηλ. 2222032222 και 6936949111. 

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι–ες που ασχολούνται με το θέμα και το επι-
θυμούν, να έρθουν σε επαφή με τους παραπάνω σε σύντομο χρόνο. Θα ακο-
λουθήσει επιλογή με διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και
για την οποία θα κοινοποιηθεί νέα ενημέρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ

Ανδρονιάνοι 25-09-2016 

ΟΙ  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΔΕΣ  ΟΙ  ΚΑΝΑΤΑΔΕΣ  
ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΛΛΟΙ  ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΕΣ 

“Γλυκιές ευχές και η φύση συμφωνεί”

Η παιδική χαρά πριν και μετά την ανάπλασή της 

Οι  πραματευτάδες  στο  χωριό  μας 
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 



Η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη
Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο
την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε

από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το
1990 για να αποτίσει φόρο τιμής στους
ηλικιωμένους αλλά και να ευαισθητο-
ποιήσει και να υπενθυμίσει στην κοινωνία
τόσο τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας
όσο και το δικαίωμά της για ποιότητα
ζωής.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας για τους ηλι-
κιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον
πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλι-
κίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι
μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει
φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει
τα 2 δισεκατομμύρια.

Ο Π.Ο.Υ. πριν τριάντα χρόνια έχει επίσης επισημάνει την αύ-
ξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στα κράτη-μέλη του τονί-
ζοντας τα κοινωνικά και ιατρικά προβλήματα αυτής της ομάδας
πληθυσμού, ενθαρρύνοντας τη διδασκαλία της Γηριατρικής και
Γεροντολογίας στις Ιατρικές και άλλες Σχολές Επαγγελματιών
Υγείας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Ο.Η.Ε., όταν το ποσοστό του
πληθυσμού άνω των 65 χρόνων μιας χώρας είναι άνω του 7%,
χαρακτηρίζεται γηρασμένη. Η Ελλάδα, με ποσοστό σήμερα άνω
του 17,1% και προοπτικές για το άμεσο μέλλον, το 2020, να
πλησιάζει το 24%, θεωρείται χώρα γηρασμένου πληθυσμού.
Ταυτόχρονα ο πληθυσμός από 0-14 ετών αριθμεί το 14%, που
σημαίνει όχι μόνον ότι γερνάμε σαν χώρα αλλά ότι μελλοντικά
θα μειωθεί σημαντικά ο πληθυσμός της χώρας.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι στη χώρα μας ο
πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα
2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες να είναι περισσότερες από
τους άνδρες.

Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιω-
μένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων
στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη
σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντι-
κότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης
των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν
στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια
τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά
εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που δια-
θέτουν οι ηλικιωμένοι για να φροντίσουν όσους συγγενείς τους
έχουν ανάγκη κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65-74
ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι
νεώτεροι άνθρωποι αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν
κάποιον που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν μπορούν να διαθέσουν
περισσότερο χρόνο.

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη
κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι δια-
τηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα
ζωής, τονίζουν οι δύο διεθνείς οργανισμοί. 

Η βασική προσπάθεια για τον ηλικιωμένο θα πρέπει να είναι
η διατήρηση της καλής ποιότητας ζωής του, η εξασφάλιση της
αυτονομίας και αυτάρκειάς του, όπως και η προστασία του σε
περίπτωση ασθένειας. Αυτό συνεπάγεται ότι τα κράτη και οι

φορείς θα πρέπει να εργασθούν για πο-
λιτικές και προγράμματα που θα επιτρέ-
ψουν στους ηλικιωμένους να ζήσουν σ’
ένα περιβάλλον που ενισχύει τις δυνα-
τότητές τους, προάγει την ανεξαρτησία
τους ενώ τους προσφέρει στήριγμα και
φροντίδα καθώς γηράσκουν.

Εξίσου σημαντικό είναι να αναγνω-
ρίζεται και να γίνεται σεβαστή η αξιο-
πρέπεια, το κύρος, η σοφία και η παρα-
γωγικότητα των ηλικιωμένων σε όλες
τις κοινωνίες και ιδιαίτερα ο ρόλος τους
ως εθελοντών και ατόμων που προσφέ-
ρουν σε όλες τις ηλικίες. Αυτό, με τη
σειρά του, σημαίνει την προώθηση μιας
πιο θετικής εικόνας της γήρανσης.

Μια ισχυρή τρίτη ηλικία που θα έχει τη δυνατότητα να συ-
νεισφέρει σημαντικά στην αναπτυξιακή διαδικασία και στο
έργο της οικοδόμησης πιο παραγωγικών, ειρηνικών και αειφόρων
κοινωνιών θα είναι προς συμφέρον ολόκληρης της ανθρωπό-
τητας. 
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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  
From: Peggy Livaniou 
Sent: Monday, July 25, 2016 8:10 PM
To: Σπύρου Σταμάτης 
Subject: RE: Εορτή Προφ. Ηλία

Αγαπητέ κύριε Σπύρου,

Ήμουν στο χωριό τις δύο τελευταίες εβδομάδες φιλοξενώντας
κάποιους φίλους στο σπίτι μου. Η παραμονή μου εκεί συνέπεσε
με την εορτή του Προφ. Ηλία. Πήρα λοιπόν τους φίλους μου και
ανέβηκα στο εκκλησάκι να εκκλησιαστούμε αλλά και να γιορτά-
σουμε τον Προφήτη Ηλία. Με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι ο
σύλλογος δεν είχε φροντίσει ούτε άρτους να βάλει αλλά ούτε
και να προσφέρει κάποιο αναψυκτικό ή μεζέ στους συμπολίτες
μας. Όταν κατέβηκα από το βουνό έμαθα προς μεγάλη μου απο-
γοήτευση ότι ο σύλλογος είχε φροντίσει να προσφέρει σουβλάκια
και αναψυκτικά στον Σίφο! Και ερωτώ... γιατί στον Σίφο όταν οι
περισσότεροι εξ ημών δεν έχουμε 4Χ4 αυτοκίνητα για να ανεβούμε
εκεί και δεύτερον δεν υπήρχε ούτε μία ανακοίνωση ανηρτημένη
έξω από την εκκλησία που να το αναγγέλει αυτό, αλλά ούτε
φρόντισε κάποιος από τον σύλλογο να το ανακοινώσει στην εκ-
κλησία. Είσασταν όλοι άφαντοι.... Δηλαδή, αυτή η συνεστίαση
αφορούσε μία ομάδα ανθρώπων του συλλόγου μόνο; Και αν
είναι έτσι, γιατί μπήκε στην εφημερίδα των Ανδρονιάνων σαν
ένα προγραμματισμένο συμβάν (το έμαθα εκ των υστέρων γιατί
δεν είχα λάβει την εφημερίδα μέχρι εκείνη την ημέρα). Μετά από
όλα αυτά πώς θέλουμε την συμμετοχή του κόσμου στα δρώμενα
του χωριού; Πώς να συμβάλλει κάποιος χρηματικά όταν ξέρει οτι
στο τέλος μόνο οι ημέτεροι θα καρπωθούν τις εισφορές; Ίσως
είμαι λίγο καυστική αλλά πιστέψτε με ότι τέτοιου είδους γεγονότα
φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα.  

Εγώ θα συνεχίσω να επισημαίνω τα “στραβά” γιατί αγαπάω
το χωριό μου. Μπορεί να απείχα τόσα χρόνια από την κοινότητα
του χωριού λόγω διαφόρων υποχρεώσεων αλλά τώρα θα σας τα

λέω ίσια και σταράτα και ας μην τα λαμβάνετε υπόψιν σας.  Αυτό
που έγινε ήταν ανεπίτρεπτο. Θα μπορούσατε να το κανονίσετε
μία άλλη μέρα μέ τα άτομα που είχατε συναποφασίσει το γεγονός.
Όμως, δώσατε άσχημη εντύπωση στον κόσμο.  

Ελπίζω να συναντηθούμε κάποια στιγμή και να μιλήσουμε
από κοντά γι’ αυτά τα θέματα.  

Με εκτίμηση,
Π. Λιβανίου

Καλημέρα κα Λιβανίου
Καθυστέρησα να σας απαντήσω επειδή απουσίαζα στο χωριό

λόγω του εκεί χθεσινού πανηγυριού. Εκεί ήμουνα και στις 20 του
μήνα και πήγα και στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία. Δεν σκοπεύω
να απαντήσω αναλυτικά στο μήνυμά σας αφήνοντας τη συζήτηση,
θεμιτή βεβαίως, σε εκ του σύνεγγυς συνομιλία που κατά την
γνώμη και την εμπειρία μου επιβάλλουν τα συγκεκριμένα θέματα
που μου θέτετε. Κρίνω πάντως ότι δεν μπορούμε να καταλήγουμε
σε βιαστικά και άκρως προσβλητικά για το Διοικητικό Συμβούλιο
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο συμπεράσματα, όπως το “Πώς
να συμβάλλει κάποιος χρηματικά όταν ξέρει ότι στο τέλος μόνο
οι ημέτεροι θα καρπωθούν τις εισφορές”. Με ξαφνιάσατε δυσά-
ρεστα. Σκέφτομαι πως κάποιος, λάθος σας πληροφόρησε και
προφανώς κακώς υιοθετήσατε τις πληροφορίες. Η πραγματικότητα
είναι σε τεράστια απόσταση από την τοποθέτησή σας. Δεν κλείνω
το θέμα όπως σας έγραψα και στην αρχή ελπίζοντας να τα
πούμε από κοντά σύντομα. Περιμένω τηλέφωνό σας για τον επό-
μενο χρόνο επίσκεψής σας στο χωριό όπως άλλωστε και στο ξε-
κίνημα της ηλεκτρονικής μας επαφής είχαμε πει. Το μήνυμά σας
θα το φέρω όπως υποχρεούμαι προς συζήτηση στην επόμενη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα είναι το πιθανότερο
το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα 30 του μήνα στο χωριό.

Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ.
Σταμάτης Δημ. Σπύρου  mail 27-7-2016 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΜΕ  ΜΕΛΗ – ΦΙΛΟΥΣ, ΦΙΛΕΣ 

1- Επί του θέματος της 8ης σελίδας στο Φ. 99  «Διευκρίνηση
επί των οικονομικών του Συλλόγου μας». Προς αποφυγή πα-
ρεξηγήσεων τονίζουμε πως η κα Σπύρου Μαρία (Μόλαρη) με
την χορηγία της για την αγορά του πινγκ πονγκ, δεν κάλυψε
και υποχρεώσεις της ως μέλος του Συλλόγου μας, αφού
τέτοιες υποχρεώσεις δεν υπήρχαν στο χρόνο της χορηγίας. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

Εν έτει 1956 Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου. 
Στο Ηρώον πεσόντων Ανδρονιάνων Κύμης Ευβοίας,

ο Νικ. Χρυσάγης (Νικάκος) καταθέτων στεφάνι. 

• Απεβίωσε την 29η Ιουνίου
2016 ο Δημήτρης Ι. Κουντούρης,
συνταξιούχος καθηγητής, σύζυ-
γος της Γεωργίας Κουσκούτη,
στο Αλιβέρι. Αγαπούσε πολύ το
χωριό και το επισκεπτόταν συχνά.
Άφησε δύο γιους, νύφες και εγ-
γόνια. Ήταν μόνον 70 ετών.

• Απεβίωσε την 21η Αυγού-
στου 2016 ο Νικόλαος Κ. Κωτσής, για πολλά
χρόνια εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Αν-
δρονιάνων. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Ανδρο-
νιάνων την 22/08/2016.

• Απεβίωσε την 13η Σεπτέμβρη 2016 ο Ιωάννης
Ν. Καλαμπαλίκης σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων την επομένη. 

• Απεβίωσε ο Μανόλης Κουκλάκης στις 28
Αυγούστου 2016 και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.

• Απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου 2016 η Κούλα
Αντ. Βελισσαράκου ετών 74.

• Απεβίωσε ο Δημήτρης Ιωαν. Λαγός, ετών
73, στις 10 Οκτωβρίου 2016. Κηδεύτηκε στο Κοι-
μητήριο Αγ. Θεοδώρων στο Ίλιον Αττικής. Ήταν
από τα τολμηρά και διορατικά ιδρυτικά μέλη του
Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων τότε το
1974. 

Θερμά συλλυπητήρια. 

Π Ε Ν Θ Η  

Διον.  Παπαζήσης 
για  το  νερό 

αυτό είναι ένα διερευνητικό μήνυμα μέσω
http://www.andronianoi.gr/ από τον/την:

διονυσης παπαζησης <sakipis007@gmail.com>

Καλησπέρα είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς
που κάνουν διακοπές στους Ανδρονιάνους, θα ήθελα
να μου απαντήσετε ειλικρινά γιατί υπάρχει συνεχό-
μενη διακοπή νερού στο χωριό; Γιατί ακούω διάφορα
από διάφορους!! Απλά τo θεωρώ απαράδεκτο γιατί
έτσι όχι μόνο δεν θα μείνουμε εδώ αλλά αναγκαζό-
μαστε πολλοί από εμάς να διαλέξουμε ένα άλλο
μέρος για τις καλοκαιρινές μας διακοπές!!! Και
φυσικά να λέμε σε κάποιους που θέλουν να επισκε-
φτούν το χωριό ότι δεν υπάρχει νερό!!! Υπάρχουν
παιδιά, ηλικιωμένοι, που έχουν ανάγκη το νερό,
που από όσο ξέρω το πληρώνουν χρυσάφι εδώ στο
χωριό, οι μόνιμοι κάτοικοι και οι μη μόνιμοι!!! Προ-
σωπική μου γνώμη είναι να κόβεται κατά την διάρκεια
της νύχτας και όχι σε ώρες αιχμής όπως τώρα. 

Σεβαστέ δάσκαλε
Ακούγοντας το άγγελμα του θανάτου σου, στη μνήμη

μας ήρθε η πρώτη μας μέρα που ήρθαμε στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων. Με την πάνινη σάκα κρεμασμένη στον
ώμο, προσπαθούσαμε να στοιχηθούμε και με φόβο σε θω-
ρούσαμε εκεί ψηλά στη σκάλα του σχολείου, να μας καλω-
σορίζεις, να μας δίνεις τις πρώτες οδηγίες, να μας εξηγείς
τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. 

Έξι ολόκληρα χρόνια, τα πρώτα μας χρόνια, καθημερινά
μας καλωσόριζες από το ίδιο βήμα.

Με την παιδαγωγική αυστηρότητα και την επάρκεια των
γνώσεων που σε διέκρινε, μας ενέπνευσες την αγάπη για τη
μόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια, την ελευθερία, την
εργατικότητα. 

Ανήκες στους ανθρώπους, που δεν τους αναδεικνύουν
οι τίτλοι. Με κύριο εφόδιο το λειτούργημά σου, που με
θέρμη και αγάπη υπηρέτησες, προσπάθησες να μας μετα-
λαμπαδεύσεις τη γνώση και τη μόρφωση.

Κι εμείς που ευτυχήσαμε να σε έχουμε δάσκαλο στην
Πέμπτη και Έκτη στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, σου
χρωστάμε το «ευ ζην», γιατί μας μετέδωσες μόνο αξίες,
ιδανικά και άλλες αρετές ώστε να ακολουθήσουμε το σωστό
δρόμο και να γίνουμε καλοί και αγαθοί άνθρωποι.

Ήσουν περήφανος πάντα για την προσφορά και τα επι-
τεύγματα των κατοίκων του χωριού σου, που σε καιρούς χα-
λεπούς δημιούργησαν έργα θαυμαστά. Πάντα παρών σε
όλες τις εκδηλώσεις του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρο-
νιάνων, συμμετέχοντας για πολλά χρόνια και στο Διοικητικό
Συμβούλιο.

Φεύγεις πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω σου σπουδαίο
έργο και σημαντική παρακαταθήκη για όλους μας. Κυρίως,
όμως, αφήνεις ένα τιμημένο όνομα στα παιδιά και τα εγγόνια
σου, υστεροφημία ζηλευτή.

Βρισκόμαστε εδώ να σε αποχαιρετίσουμε και πιστεύω
ότι τα λίγα τούτα φτωχά λόγια, είναι ένας χαιρετισμός από
καρδιάς από έναν μαθητή σου, αλλά και ένα πνευματικό
παιδί σου. Γιατί εκτός από δάσκαλο είχα την τύχη να σε έχω
και νονό.

Σεβαστέ δάσκαλε 
Με τη συναίσθηση της πενιχρότητας των λόγων μου, τε-

λειώνω στέκοντας ευλαβικά μπροστά στη σεπτή σορό σου
απευθύνοντάς σου, τον τελευταίο χαιρετισμό. Θα σε θυμό-
μαστε πάντα. 

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην αγαπημένη
σου οικογένεια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.
«Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ και αξιοσέβαστε δάσκα-

λε».
Γεώργιος Βελ. Σαρρής 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ  ΝΙΚΟΥ  ΚΩΤΣΗ 

1η  Οκτωβρίου:  Παγκόσμια  Ημέρα  για  την  Τρίτη  Ηλικία 
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Μ όλις 20% των αιφνί-
διων θανάτων έχουν
βίαιο χαρακτήρα (τρο-

χαία, ατυχήματα άλλου τύπου,
δολοφονίες κ.λπ.). Κατά συν-
τριπτική πλειοψηφία (80%) οφεί-
λονται σε παθολογικά αίτια.
Αυτά τα παθολογικά αίτια μπο-
ρεί να είναι: ο αιφνίδιος καρ-
διακός θάνατος, τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια και η από-
φραξη της αναπνευστικής οδού.

Ο αιφνίδιος καρδιακός θά-
νατος είναι ο φυσικός θάνατος,
ο οποίος οφείλεται σε καρδιακά
αίτια και επέρχεται εντός ωρών
(συνήθως εντός μιας ώρας) από
την έναρξη των συμπτωμάτων
της νόσου. Ο αιφνίδιος καρδια-
κός θάνατος εμφανίζεται με συ-
χνότητα 1:10.000 στο γενικό πληθυσμό
και 1:100.000 σε άτομα νεαρής ηλικίας.
Πάντως τα άτομα με καρδιοπάθεια πα-
ρουσιάζουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο με
συχνότητα 1:1.000 σε ετήσια βάση.

Στα αίτια του αιφνίδιου καρδιακού θα-
νάτου περιλαμβάνονται:
1. Η στεφανιαία νόσος (οξεία ή χρόνια)
2. Οι συγγενείς ανωμαλίες των στεφανι-

αίων αρτηριών
3. Η Διατατική μυοκαρδιοπάθεια και η

Δυσπλαστική δεξιά κοιλία
4. Η Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, οι

διηθητικές νόσοι και οι αταξινόμητες
μυοκαρδιοπάθειες

5. Η μυοκαρδίτιδα
6. Βαλβιδοπάθειες
7. Συγγενείς καρδιοπάθειες
8. Καρδιακοί όγκοι
9. Σύνδρομο Brugada-Long QT/Short QT
10. Κατεχολαμινική κοιλιακή ταχυκαρ-

δία-ιδιοπαθής κοιλιακή μαρμαρυγή.
Σύμφωνα με στατιστικές στη χώρα

μας, σε ποσοστό περί το 50% των περι-
πτώσεων αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
σε νέους ανθρώπους, προϋπάρχουν συμ-
πτώματα (π.χ. πόνος στο στέρνο ή λαχά-
νιασμα). Επίσης, σε περίπου 20% υπάρχει
ιστορικό αιφνίδιου θανάτου στην οικογέ-
νεια. Στο 65% ο αιφνίδιος καρδιακός θά-
νατος συμβαίνει στην ηρεμία και μόλις
35% κατά την άσκηση ή την έντονη καθη-
μερινή δραστηριότητα. Πάντως 30% των
περιστατικών έχουν ιστορικό ενασχόλησης
με τον αθλητισμό. 

Τι συμβαίνει όμως; Ειδικότερα στην
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια τα τοιχώ-
ματα της αριστερής κοιλίας της καρδιάς
γίνονται παχύτερα, όπως συμβαίνει εξάλ-
λου και σε μερικούς φορμαρισμένους
αθλητές. Επιπλέον όμως η έντονη άσκηση
μπορεί να προκαλέσει την αποκόλληση
λιπούχων αποθέσεων, κυρίως σε μεγαλύ-
τερες ηλικίες, με επακόλουθο το σχημα-
τισμό θρόμβων και την απόφραξη ή τον
περιορισμό της ροής αίματος στις αρτηρίες
που φέρνουν αίμα στο μυ της καρδιάς.
Στις μισές περιπτώσεις ο αιφνίδιος καρ-
διακός θάνατος δεν προειδοποιεί. Αρκεί
μια ασήμαντη αθηρωματική πλάκα, που
μπορεί να μη φανεί ακόμη και σε εξειδι-
κευμένες εξετάσεις όπως η στεφανιογρα-
φία, να σπάσει και να δημιουργηθεί μέσα
σε διάστημα λεπτών ένας θρόμβος που
θα φράξει την αρτηρία. Ή αρκεί ο παρατε-
ταμένος σπασμός της αρτηρίας σε ένα
βαρύ καπνιστή για να προκληθούν όλα τα
δυσάρεστα επακόλουθα της διακοπής της
ροής αίματος σε κάποια αρτηρία.

Όταν υπάρχουν προειδοποιητικά συμ-
πτώματα, αυτά είναι κυρίως ο πόνος που
εντοπίζεται στο κέντρο του θώρακα, οπι-
σθοστερνικά. Σπανιότερα ο πόνος μπορεί
να εντοπίζεται στο επιγάστριο (στομάχι),
στον τράχηλο, ανάμεσα στις ωμοπλάτες
ή στο αρ. άνω άκρο. Ο πόνος περιγράφεται
ως βάρος, σφίξιμο ή κάψιμο. Συνοδεύεται

από ιδρώτα, ανησυχία, ζάλη,
ωχρότητα, μουδιάσματα. Χρήσιμο
είναι το μάσημα μιας ασπιρίνης
και η άμεση επίσκεψη στο νοσο-
κομείο.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια είναι αιμορραγικά στο
15% των περιπτώσεων και συ-
νηθέστερα σε νεαρές ηλικίες, ή
θρομβωτικά στο 85% των περι-
πτώσεων συνηθέστερα σε μεγα-
λύτερες ηλικίες. Στις δυτικές κοι-
νωνίες το εγκεφαλικό επεισόδιο
αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα
αιτία θανάτου μετά τα καρδιακά
επεισόδια και τον καρκίνο. 

Μπορεί να εισβάλουν αιφνί-
δια με εμετούς και ναυτία, να
συνοδεύονται από τρομερό πο-
νοκέφαλο -κυρίως κατά τη ρήξη

ανευρύσματος αγγείου στον εγκέφαλο-
με διαταραχές στην ομιλία, στην όραση,
με μυϊκή αδυναμία στο μισό μέρος του
σώματος, με ζάλη, αστάθεια κλπ. Αν το
εγκεφαλικό είναι βαρύ ο ασθενής μπορεί
να πέσει σε κώμα ή να επέλθει και ο θά-
νατος.

Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια
είναι τα πιο επικίνδυνα. Όταν συμβούν σε
σχετικά υγιείς ανθρώπους συνήθως αφο-
ρούν σε ρήξεις ανευρυσμάτων στον εγ-
κέφαλο. Εκτιμάται ότι το 3,5-6% του πλη-
θυσμού έχει σακοειδές ανεύρυσμα και μά-
λιστα το 15-30% από αυτούς έχουν πα-
ραπάνω από ένα ανευρύσματα.

Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίν-
δυνο για σχηματισμό ανευρυσμάτων στις
αρτηρίες του εγκεφάλου περιλαμβάνουν:

Το κάπνισμα, την υπέρταση, τη χρήση
ναρκωτικών ουσιών κι ιδιαίτερα της κο-
καΐνης, τους όγκους του εγκεφάλου, το
οικογενειακό ιστορικό ανευρύσματος, τις
εκ γενετής ανωμαλίες σε τοιχώματα αρ-
τηριών, τις δυσγενεσίες όπως η αρτηριο-
φλεβική δυσπλασία, κληρονομικές παθή-
σεις, όπως η πολυκυστική νόσος των νε-
φρών, κ.ά.

Η απόφραξη αεραγωγού από αναφυ-
λαξία έχει επίσης αιφνίδια εγκατάσταση.
Η αναφυλαξία είναι μια οξεία αλλεργική
αντίδραση στην οποία μπορεί να συμμε-
τέχει όλο το ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να
συμβεί σε ορισμένους ανθρώπους μετά
την έκθεσή τους σε κάποια ουσία στην
οποία είναι έντονα αλλεργικοί. Οι συνήθεις
ουσίες που προκαλούν αναφυλαξία είναι
οι τροφές, τα φάρμακα και τα τσιμπήματα
από έντομα. 

Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 15%
του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο να υπο-
στεί αναφυλαξία. Τα συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα περιλαμβάνουν
συριγμό, δύσπνοια, σφίξιμο στο λαιμό,
βήχα, βραχνή φωνή, πόνο ή σφίξιμο στο
στήθος, ρινική συμφόρηση και δυσκολία
στην κατάποση.

Συνήθως υπάρχει ιστορικό αλλεργιών
και σε αυτή την περίπτωση ο αλλεργιολό-
γος έχει καταστρώσει για εμάς ένα σχέδιο
επείγουσας αντιμετώπισης με την επί τό-
που χορήγηση αδρεναλίνης που έχουμε
πάντα μαζί μας. 

Σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προλη-
φθούν όλα τα ανωτέρω και χρειάζονται:

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης,
καρδιολογική εκτίμηση, σωστή ιατρική πα-
ρακολούθηση της ενδεχόμενης καρδιακής
νόσου, έλεγχος των καρωτίδων με υπε-
ρηχογράφημα, όταν συνυπάρχουν παρά-
γοντες κινδύνου και συμπτώματα, έλεγχος
της χοληστερίνης, αιματολογικές εξετάσεις
ανάλογα με την ηλικία, έλεγχος για σακ-
χαρώδη διαβήτη, διακοπή του καπνίσματος,
περιορισμός στην κατανάλωση αλκοόλ,
έλεγχος του σωματικού βάρους και έλεγ-
χος και εφαρμογή των οδηγιών του ειδικού
αλλεργιολόγου. 

Οι  εκπλήξεις  δεν  είναι  πάντα  ευχάριστες:  
αιφνίδιος  θάνατος 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 
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Μ έχρι τη δεκαετία του 1930, όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο
της Κύμης που ορίζουν τα Κοτύλαια όρη δυτικά, το
Περιστέρι βόρεια, τα Κουμιώτικα βουνά ανατολικά

και τα Κουρουνιάτικα, νότια, ήταν κατάφυτο από αμπέλια.
Ακόμη και στις πλέον επικλινείς πλαγιές στα κτήματα προς το
Μεγάλο Ρέμα ήταν φυτεμένα όλα με αμπέλια.

Με καΐκια από το λιμάνι της Κύμης μετέφεραν στις γειτο-
νικές χώρες κρασιά (μούστο). Φόρτωναν και μετέφεραν με
καΐκια τότε κληματόβεργες χιλιάδες στην Γαλλία για να φυ-
τέψουν αμπέλια.

Τι ωραία θα ήταν τότε να έβλεπε κάποιος ψηλά από τα
Κοτύλαια όλο το λεκανοπέδιο που ήταν ένας απέραντος αμ-
πελώνας!!! Έφερναν με καΐκια από το Αγιο Όρος κοπριές και
βοηθούσαν τ' αμπέλια, τα λίπαιναν να διατηρούνται και να
παράγουν πολλά σταφύλια με λίγα έξοδα. Μετά βγήκαν τα
λιπάσματα. Ήταν ακριβά και όχι μόνο. Οι αμπελουργοί δεν
είχαν χρήματα για να αγοράσουν λιπάσματα. Οι ιδιοκτήτες
αμπελιών που θα τα πλήρωναν μετά τη σοδειά έπρεπε να βά-
λουν υποθήκη τα κτήματά τους για να πάρουν λίγους σάκους
λίπασμα. Έτσι σιγά σιγά σταμάτησαν να καλλιεργούν αμπέλια.
Τότε κάθε σπίτι είχε σχεδόν τα δικά του πατητήρια για να
πατούν τα σταφύλια και με τον μούστο να κάνουν κρασί δικό
τους και να πουλήσουν όσο νόμιζαν και ήθελαν. Οι έμποροι
απ' την άλλη πλευρά κοίταζαν να εκμεταλλευτούν τους αμπε-
λουργούς προσφέροντας χαμηλές τιμές για να τους πάρουν
τον μούστο.

Στο πατρικό μου σπίτι, που το είχε κτίσει ο παππούς μου
τη δεκαετία του 1890, είχε δύο πατητήρια που τα ρουξούνια
τους έβλεπαν προς τη μεγάλη αποθήκη, που ήταν δίπλα, κολ-
λητά στο σπίτι μας. Το δάπεδό της ήταν χαμηλότερο από τα
πατητήρια.

Είχε μέσα ένα βαρέλι πεντακοσάρι (χώραγε μέσα πεντα-
κόσιες οκάδες κρασί), και ένα πολύ μεγαλύτερο που το
λέγαμε βαρέλα. Είχε μια πορτούλα στη μια του όψη για να το
πλένουν καλύτερα. Είχαμε και ένα τρακοσάρι για την οικογένειά
μας σε άλλη αποθήκη, στο ισόγειό μας, που κατώγι το λέγαμε.
Απέναντι απ' την είσοδό του πλησίον στα πιθάρια με το λάδι
και τις ελιές.

Μου διηγείτο η γιαγιά μου πως μια χρονιά οι έμποροι προ-
σέφεραν πολύ χαμηλή τιμή για να πάρουν το μούστο, πάμφθηνα.
Αφού γέμισαν τα βαρέλια τους με μούστο για κρασί το
υπόλοιπο το έχυσαν στο ρεματάκι που περνά δίπλα από το
σπίτι μας, γιατί θεώρησαν κοροϊδία να το πουλήσουν τόσο
φθηνά. Ένας ακόμη λόγος που εγκατέλειψαν την καλλιέργεια
των αμπελιών, η εκμετάλλευση των εμπόρων.

Η μητέρα μου είχε προίκα της ένα αμπέλι στη θέση Κου-
βαλάρη (λόφος ιδανικός για αμπέλια) πέντε στρεμμάτων. Πα-
ρήγαγε πολλά φορτώματα σταφύλια. Τα φόρτωναν με ταρπιά
στ' άλογα ή ημιόνους για να τα μεταφέρουν. Ο πατέρας μου

είχε απ' τους γονείς του κτήματα αλλά και αυτά που αγόρασε
ήταν και στις δύο όχθες του μεγάλου ρέματος, αμπέλια ήταν.
Θυμάμαι, παιδί ήμουν, είχαμε ένα κτήμα στη δεξιά όχθη (απ'
τη γιαγιά μου). Το έδαφος ήταν πολύ επικλινές, κατηφορικό.
Για να γίνει ομαλό για καλλιέργεια, είχαν κτίσει τοίχους και
δημιούργησαν πεζούλες, μικρά ισιώματα για να μπορούν να
τα καλλιεργήσουν. Στις πεζούλες αυτές υπήρχαν συκιές και
κερασιές. Έφτανε μέχρι κάτω χαμηλά στο ποτάμι. Το μεγαλύ-
τερό του μέρος ήταν αμπέλι. Στην κάτω άκρη του, σύριζα στο

ρέμα, υπήρχε ένα ίσιωμα πλάτους περίπου πέντε μέτρα και
περίπου είκοσι μέτρα μήκους. Ήταν παλιά κοίτη του ποταμιού.
Είχε μετακινηθεί τώρα η κοίτη του πιο πέρα αλλά ήταν και βα-
θύτερη πάνω από δύο μέτρα απ' τη διάβρωση.

Στο ίσιωμα αυτό ήταν πλατάνια στη σειρά. Ίσως να τα
είχε φυτέψει ο παππούς μου γιατί δεν ήταν φυτρωμένα στην
όχθη όπως συνήθως φυτρώνουν, αλλά περίπου στο μέσον
του χώρου αυτού. Η κοίτη του ρέματος βαθειά, οι όχθες του
πανύψηλες, απότομα επικλινείς κυρίως η αριστερή ανατολική
όχθη, δεν τα έβλεπε ο ήλιος πριν απ' τις δέκα η ώρα. Εκείνα
προσπαθούσαν να τον αντικρύσουν πιο νωρίς και είχαν γίνει
πανύψηλα, θεόρατα. Στις ρίζες του πλησίον στον κορμό τους,
είχε φυτέψει κλήματα. Αυτά εύρισκαν τροφή, δροσιά στα αμ-
μοχάλικα, ήθελαν και αυτά να τα λούζει ο ήλιος και ανέβαιναν
ψηλά πάνω στα πλατάνια μέχρι την κορυφή τους. Δεν θυμάμαι,
ίσως να τα λίπαιναν, να τους έριχναν κοπριά και με τη δροσιά
απ' τα αμμοχάλικα εύρισκαν τροφή, ανεπτύσσοντο και ανέβαιναν
ψηλά στους πλάτανους εύρωστα και γόνιμα. Κάθε χρόνο
έβλεπαν προς τον ήλιο, ανάμεσα απ' τα κλαδιά των πλατάνων.

Οι κληματόβεργές τους ήταν γεμάτες σταφύλια. Ασπροκουν-
τούρες τα λέγαμε. Τόση γονιμότητα χωρίς κλάδεμα όπως τ'
αμπέλια, χωρίς ξεφύλλισμα και χωρίς θειάφισμα. Έτσι χωρίς
φροντίδα, ήταν γεμάτα σταφύλια πεντακάθαρα. Μόνη δυσκολία
ο τρύγος των. Έβαζαν οι γονείς μου κάποια γυναίκα επιδέξια,
ν' ανεβαίνει στις πλατάνες με πολύ προσοχή. Τοποθετούσε
τα σταφύλια που έκοβε σε κοφίνι και αφού το γέμιζε, το κα-
τέβαζε στο έδαφος με σχοινί που είχε πάρει μαζί της, στο
ανέβασμά της. Αυτό επαναλαμβανόταν έως ότου κόψει όλα
τα σταφύλια όσα ήταν δυνατόν να κόψει. Θυμάμαι τη Ρίνα,
κόρη της θείας Χρύσαινας πάνω σε μια πλατάνα που τρυγούσε
τα σταφύλια. Φαίνεται ήταν επιδέξια, τολμηρή. Από αυτά τα
σταφύλια με το μούστο τους, η μητέρα μου έφτιαχνε μουστα-
λευριά ή σουτζούκια κλπ.

Μέσα από το πέρασμα του χρόνου, όλοι μεγαλώνουμε.
Μεγάλωσαν και οι γονείς μου, γήρασαν. Άφησαν τα κτήματα
στα παιδιά. Εμείς, τα παιδιά τους, ανοίξαμε τα φτερά μας σαν
τα πουλιά, φύγαμε τα πιο πολλά απ' το χωριό, πήρε το κάθε
ένα το δρόμο που διάλεξε κατά τύχη. Παράτησαν τα κτήματα,
τ' αμπέλια έγιναν χωράφια, χωρίς κλήματα. Παράτησαν και
τα κλήματα στους πλατάνους. Τα χωράφια παρατήθηκαν και
μερικά έγιναν σχεδόν ρομάνια απ' τους βάτους και τους θά-
μνους. Εμείς περάσαμε μέσα απ' τη ζωή τόσο γρήγορα, τόσο
σύντομα σαν θεατές και σαν περιηγητές. Όμως οι αιωνόβιοι
πλάτανοι έμειναν εκεί πανύψηλοι, θεόρατοι, και εκείνες οι
ομορφιές που γνωρίσαμε στα παιδικά μας χρόνια, δεν σβήνουν,
δεν ξεχνιούνται.

Γεώργιος Σταματίου Σπύρου 

Ο ι   π λ ά τ α ν ο ι   μ ε   τ ι ς   κ λ η μ α τ α ρ ι έ ς  
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Από τις παρέες του καλοκαιριού 

Π ρόσφατες εργαστηριακές μελέτες επι-
βεβαίωσαν ότι το ριγανέλαιο είναι ένα
ισχυρό φυτικό αντιβιοτικό, με αντιμυ-

κητιακές και αντι-ιικές ιδιότητες.
Το ριγανέλαιο θεραπεύει ή βοηθάει να υπο-

χωρήσει η ακμή, αλλεργίες, αρ-
θρίτιδα, άσθμα, δυσκοιλιότητα,
λαρυγγίτιδα, πιτυρίδα, διάρροια,
πεπτικές διαταραχές, τσιμπήμα-
τα εντόμων, βρογχίτιδα, πληγές,
κρυολογήματα, γρίπη, κόπωση,
ασθένειες των ούλων, πονοκέ-
φαλους, εμμήνων διαταραχές,
πόνο στους μυς, παράσιτα, φυ-
ματίωση, πνευμονία, ψωρίαση,
φλεβίτιδα και κονδυλωμάτα. Η
θεραπεία είναι φυσική χωρίς πα-
ρενέργειες και ενδεχομένως,
αποτελεσματική.

Φυσικά θέλει προσοχή να
μη λαμβάνεται όταν υπάρχει εγ-
κυμοσύνη ή υπάρχει θεραπεία με φάρμακα και
πάντα με τη συμβουλή του γιατρού.

Έτσι μπορούμε να το φτιάξουμε έτσι που
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ όλους και
είναι και για προστασία από ασθένειες.

Σίγουρα δεν είναι δυνατό σαν το αιθέριο
έλαιο αλλά είναι σπιτικό και ωφέλιμο.

Οι πρώτες ύλες (ρίγανη, ελαιόλαδο) πρέπει
να είναι φυσικές και αρίστης ποιότητας, αλλιώς
δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα.

Η ρίγανη είναι από τα σημαντικότερα βό-
τανα και υπάρχει άφθονη. 

Πάντα τα βότανα που θέλουμε να βάλουμε
στο λάδι, πρέπει να είναι φρέσκα και αν είναι
δυνατόν να τα μαζέψουμε μόνοι μας.

Αλλιώς δεν θα έχουμε τα θεραπευτικά
αποτελέσματα που θέλουμε.

Αν θες να φτιάξεις ριγανέλαιο δεν θα το
βάλεις στον ήλιο.

Υλικά: 
1 μέρος ρίγανη φύλλα και άνθη ή σπόρους

(αφορά όγκο π.χ. 1 κούπα)
3 μέρη ελαιόλαδο (3 κούπες)
Θα βάλεις σε μια κατσαρόλα τη ρίγανη

αφού την έχεις περάσει πριν από το μούλτι
και κατόπιν θα ρίξεις το λάδι.

Θα ανάψεις το μάτι της κουζίνας στο μισό
(πολύ χαμηλά) και θα το αφήσεις στη φωτιά 6
ώρες.

Να προσέξεις να μην περάσεις τους 100
βαθμούς. Στην ανάγκη να το κατεβάζεις για
λίγο από τη φωτιά.

Αφού κρυώσει θα το στραγγίξεις καλά και
θα βάλεις τα υπολείμματα σε ένα πανί και θα
το πιέσεις ώστε να βγουν όλες οι ουσίες.

Το υλικό αυτό θα το βάλεις σε ένα γυάλινο
μπουκάλι σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.

Κρατάει περίπου 6-8 μήνες. 
Εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι

πρόκειται για ένα φυσικό και πολύ ισχυρό αν-
τιβιοτικό (σε πολλές περιπτώσεις καλύτερο
από τα χημικά αντιβιοτικά) ενώ δεν έχει καμία
από τις παρενέργειες αυτών.

Εξοντώνει άμεσα τα μικρόβια χωρίς αυτά
να γίνονται ανθεκτικά στην χρή-
ση του ριγανέλαιου κάτι που
συμβαίνει σχεδόν πάντα με τα
χημικά αντιβιοτικά.

Θωρακίστε τον οργανισμό
σας έναντι του κρυολογήματος
και της γρίπης ακόμη και του
ιού Η1Ν1 πίνοντας μία σταγόνα
ριγανέλαιο αραιωμένο σε ένα
ποτήρι νερό.

Έρευνες δείχνουν ότι έχει
αποτελεσματική δράση και στην
μείωση του σακχάρου, ενώ σε
άλλη πρόσφατη έρευνα του
ΑΠΘ το ριγανέλαιο έδειξε πολύ
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

στην οξείδωση των λιποπρωτεϊνών του ορού
του αίματος.

Αντιμετωπίστε ελαφρά εγκαύματα και ανα-
κουφιστείτε από τον πόνο αναμιγνύοντας μία
σταγόνα ριγανέλαιου σε μία κουταλιά έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο.

Κατάλληλο επίσης για ψωρίαση, μυκητίαση
και δερματοπάθειες (2-3 σταγόνες σε μία κου-
ταλιά λάδι).

Εάν έχετε αλλεργία σε τσιμπήματα σφήκας
ή μέλισσας, κάνοντας έγκαιρη τοπική εφαρμογή
με ριγανέλαιο θα έχετε άμεσα και σωστικά
αποτελέσματα.

Κάντε εισπνοές από το μπουκαλάκι του ρι-
γανέλαιου για να αντιμετωπίσετε πνευμονικά
και αναπνευστικά προβλήματα.

Μπορείτε επίσης να βάλετε σε ένα μαντη-
λάκι μία σταγόνα ριγανέλαιο και να το τοπο-
θετήσετε κάτω από το μαξιλάρι σας.

πηγή: EXPRESSTIME.GR 

ΡΙΓΑΝΕΛΑΙΟ  ΤΟ  ΦΥΣΙΚΟ  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ. 
ΔΕΙΤΕ  ΠΩΣ  ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ! 

Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 08-10-2016 ημέρα Σαββάτο, σχετικά με το επιδει-
νούμενο πρόβλημα στον κοινοτικό δρόμο από τη θέση Αλώνια προς το βόρειο τμήμα του
χωριού (Λενιάνοι) και τις πέραν αυτού τοποθεσίες, οι παρακάτω ονομαστικά υπογράφοντες
που αποτελούν τα μέλη: 

α- του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Ανδρονιάνων και 

β- του Διοικητικού Συμβουλίου
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρο-
νιάνων-Δένδρων 

κατέληξαν στην ομόφωνη κοινή
απόφαση – ψήφισμα που ακολουθεί. 

1-Τονίζουμε με έμφαση την συ-
νέχιση και επιδείνωση του σοβαρού
προβλήματος βατότητας του εντός
του χωριού μας βασικού δρόμου από
τη θέση Αλώνια προς την βόρεια γει-
τονιά (Λενιάνοι) και τις εκεί και πέραν
αυτής τοποθεσίες και ιδιοκτησίες.

2-Υπογραμμίζουμε πως το συγ-
κεκριμένο πρόβλημα το έχουμε από
καιρό θέσει προς τη Δημοτική αρχή
χωρίς την παραμικρή ουσιαστική αν-
ταπόκρισή της. 

3-Επισημαίνουμε την σοβαρότητα του προβλήματος ενόψει μάλιστα της έλευσης
του χειμώνα, αφού ο δρόμος αυτός είναι για πολλές περιπτώσεις μοναδική δίοδος προς
την πολυπληθή γειτονιά Λενιάνοι, προς πολλές ιδιοκτησίες, τα εξωκκλήσια της Αγίας
Παρασκευής και του Προφήτη Ηλία κλπ. Το πρόβλημα εγκυμονεί πλέον άμεσους
κινδύνους αποκλεισμού των περιοχών αυτών αλλά και κατά της ασφαλούς διέλευσης
των διερχομένων.   

4-Διαμαρτυρόμαστε έντονα προς κάθε αρμόδια αρχή για την αδράνεια αντιμετώπισης
του προβλήματος.

5-Απαιτούμε την άμεση ενεργοποίηση των αρμοδίων για την λύση του προβλήματος.
6-Καταθέτουμε την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας.
7-Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας για περαιτέρω δυναμικότερες κινητοποιήσεις

αν δεν εισακουσθούμε.
8-Καλούμε τους κατοίκους του χωριού μας να προσυπογράψουν την ανακοίνωση –

ψήφισμα αυτή ως ένδειξη συμφωνίας με τα εδώ καταγραφόμενα, προκειμένου να το
χρησιμοποιήσουμε όπως και όπου απαιτηθεί με στόχο τη λύση του αναφερόμενου προ-
βλήματος.  

Τα μέλη του Τοπικού                             Τα μέλη του Δ.Σ. του Προοδευτικού
Κοινοτικού Συμβουλίου                            Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων

Γιώργος Κ. Κωτσής Πρόεδρος Σταμ. Δ. Σπύρου Πρόεδρος
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Γ εννημένη στο χωριό
Δροσιά (παλαιότερη
ονομασία Χάλια) της

Χαλκίδας στις 22 Αυγού-
στου 1921 και με καταγωγή
από την Οκτωνιά, η γέν-
νημα θρέμμα Σωτηρία
Μπέλλου υπήρξε η κορυ-
φαία τραγουδίστρια του
λαϊκού και ρεμπέτικου τρα-
γουδιού.

Από μικρή ηλικία και
ψέλνοντας με τον αγαπημένο της παππού,
που ήταν παπάς στο Σχηματάρι, αρχίζει να
γνωρίζει τους εκκλησιαστικούς ήχους και
τη βυζαντινή μουσική. Σε ηλικία 10 ετών
φεύγει από τον παππού της και πηγαίνει
στους γονείς της και στα μικρότερά της
αδέλφια, στη Χαλκίδα. Ανήσυχο πνεύμα και
σε ηλικία 17 ετών αποφασίζει θαυμάζοντας
τη Σοφία Βέμπο να γίνει τραγουδίστρια προ-
καλώντας τις αντιρρήσεις των γονιών της.
Εγκαταλείπει τη Χαλκίδα και τον Οκτώβριο
του 1940, με την έναρξη του ελληνοϊταλικού
πολέμου, μετακομίζει στην Αθήνα. Τότε παν-

τρεύεται το Βασίλη Τριμούρα, που ήδη γνώ-
ριζε από τη Χαλκίδα. Ο γάμος τους κρατάει
όμως μόλις έξι μήνες, καθότι κατά τη διάρκεια
ενός από τους ξυλοδαρμούς, η Μπέλλου ρί-
χνει βιτριόλι στο πρόσωπό του, και βρίσκεται
στις φυλακές «Αβέρωφ» για έξι μήνες ύστερα
από μείωση της ποινής της από 3,5 χρόνια
στο Εφετείο).

Μετά την αποφυλάκιση και έχοντας βιώ-
σει την αγριότητα του Εμφυλίου γνωρίζεται
σε μία ταβέρνα των Εξαρχείων με το Βασίλη
Τσιτσάνη, ο οποίος ενθουσιάζεται από την
ιδιαίτερη φωνή της και της προτείνει να

μπουν στο στούντιο.
Ποιός μπορεί να ξεχά-

σει τη «Συννεφιασμένη Κυ-
ριακή», τα «Καβουράκια»,
το «Όταν πίνεις στην τα-
βέρνα», το «Κάνε λιγάκι
υπομονή», τις επιτυχίες
των πρώτων ηχογραφήσε-
ων, που την καθιέρωσαν
ως την κορυφαία λαϊκή
τραγουδίστρια. Στα χρόνια
1948 – 1955 που ακολου-

θούν είναι περιζήτητη ανάμεσα στους κορυ-
φαίους συνθέτες. Συνεργάζεται μεταξύ άλ-
λων με τους Γιάννη Παπαϊωάννου («Γύρνα
στη ζωή την πρώτη», «Κάνε κουράγιο καρδιά
μου», «Άνοιξε, άνοιξε»), Γιώργο Μητσάκη
(«Ο ναύτης», «Το σβηστό φανάρι»), Από-
στολο Καλδάρα («Είπα να σβήσω τα παλιά»),
Απόστολο Χατζηχρήστο, Μανώλη Χιώτη και
άλλους. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του ’60 γνωρίζει μία κάμψη, όμως από το
1966 κερδίζει ξανά τη θέση της κορυφαίας
ερμηνεύτριας του είδους, κάνοντας πρωτο-
ποριακές συνεργασίες με σύγχρονους έν-

τεχνους συνθέτες όπως: Μούτσης
(«Το φράγμα»), Σαββόπουλος
(«Το βαρύ ζεϊμπέκικο»), Ανδριό-
πουλος («Λαϊκά προάστια»), Κου-
νάδης («Δεν περισσεύει υπομο-
νή»), Λάγιος («Λαός»)και άλλους.
Παράλληλα, ξανατραγουδάει πα-
λιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγού-
δια, μέσα από τα οποία την αγά-
πησε η νέα γενιά και τη στήριξε
στις αδιάκοπες εμφανίσεις της
στα λαϊκά κέντρα, στις μπουάτ
της Πλάκας, καθώς και σε μεγά-
λες συναυλιακές και άλλες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις.

Το Μάρτιο του 1993 εισάγεται
στο νοσοκομείο «Σωτηρία» με
βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια
και πνευμονικό εμφύσημα και λίγο
αργότερα διαγιγνώσκεται με καρ-

κίνο του λάρυγγα, χάνει τη φωνή της. Στις
27 Αυγούστου 1997, πέντε ημέρες μετά από
τα γενέθλιά της, αφήνει την τελευταία της
πνοή στο νοσοκομείο «Μεταξά» στον Πει-
ραιά. Όμως, τα τραγούδια της και η προσω-
πικότητά της είναι τόσο έντονα που μας
συντροφεύουν μέχρι και σήμερα μαζί με
αυτό το χαρακτηριστικό μέταλλο της φωνής
της, που όλοι, λάτρεις και μη του ρεμπέτικου
και του λαϊκού τραγουδιού, λάτρεψαν. 

Κατερίνα Σακκή 
Σεπτέμβρης 2016 
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Σωτηρία  Μπέλλου: 
η  Ευβοιώτισσα  αρχόντισσα  του  ρεμπέτικου 

Δ ιαφορετικός ο απολογισμός μας αυτού
του τριμήνου. Στο τρίμηνο που έκλεισε
τον Σεπτέμβρη η παρουσία του Συλλόγου

μας ήταν και λόγω καλοκαιριού έντονη. Οι εκ-
δηλώσεις μας πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο
σύνολό τους σύμφωνα με το πρόγραμμα ενώ
το οικονομικό αποτέλεσμά τους ήταν θετικότερο
από πέρυσι και πληροφορίες θα βρείτε στη
σελ. 3 και σχετικά βίντεο στο site μας. Το Δ.Σ.
ομόφωνα αποφάσισε πως χίλια (1.000,00) ευρώ
από το αποτέλεσμα αυτό να κρατηθούν ως ξε-
κίνημα για την αποκατάσταση του Δημοτικού
Σχολείου Δένδρων με στόχο ως το επόμενο
καλοκαίρι να έχουμε ολοκληρώσει το σημαντικό
αυτό έργο, αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτο-
βουλίες και πιστεύοντας στην συμπαράσταση
όλων και ιδιαίτερα των καταγόμενων από τα
Δένδρα. Χρειάζεται να υπογραμμίσουμε με ευ-
χαριστίες την βοήθεια οικονομική ή με όποιο
άλλο τρόπο στις προσπάθειες του Δ.Σ. όλων
όσων την πρόσφεραν.

Όσον  αφορά τη συνέχεια της δράσης του
Δ.Σ. και πέρα από τα σταθερά και σοβαρά θέ-

ματα της έκδοσης της εφημερίδας μας, της
λειτουργίας των δύο χορευτικών τμημάτων
και της λειτουργίας του site αλλά και της σελί-
δας μας στο facebook που πρόσφατα ξεκινή-
σαμε, αναφέρουμε πως: α/Μέσα στο Γενάρη
του 2017, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ορι-
σθεί, έχουμε κατ’ αρχήν συμφωνήσει την πα-
ρουσία μας σε δίωρη ζωντανή ραδιοφωνική
εκπομπή του κου Γιώργου Λεκάκη στον ραδιο-
σταθμό 901, εκπομπή σχετικά με την Κύμη και
τα χωριά της, β/ Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την
προσπάθεια οργάνωσης και ψηφιοποίησης (ηλε-
κτρονικό αρχείο) του ιστορικού αρχείου της
κοινότητάς μας γ/ Θα επανέλθουμε στο θέμα
της συνεργασίας με συλλόγους γειτονικών
χωριών μας, για το οποίο έχουν προχωρήσει
σχετικές επαφές. Τέλος σας γνωρίζουμε πως
σε χώρους του Δημοτικού Σχολείου Ανδρο-
νιάνων έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν δύο
τμήματα γυμναστικής και σχετικές πληροφορίες
μπορείτε να πάρετε και από μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΤΟ  ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
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Ο Ι   Π Ρ ΩΤ Ο Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ   Μ Ε ΤΑ Ν Α Σ Τ Ε Σ   ( 1 5 0 0  –  1 8 7 2 )  

Π
οιοι ήταν αλήθεια, οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες
στην Αμερική (ΗΠΑ), στον Καναδά, στην Αυστραλία
και σε τόσες άλλες χώρες που σήμερα υπάρχουν Έλ-

ληνες; Και δε μιλάμε για ταξιδιώτες–επισκέπτες, που πήγαν
εκεί και ξαναγύρισαν. Γιατί περί αυτών πολλά λέγονται από
τα πανάρχαια χρόνια. Εννοούμε τους εποίκους που πήγαν
εκεί για να προκόψουν. Τόσο στη Φλόριδα των ΗΠΑ, όσο και
στην Καμπέρα, έγιναν ενέργειες για να τιμηθούν οι πρώτοι
Έλληνες μετανάστες που είναι γνωστοί. Αυτές οι ενέργειες
μας κέντρισαν να αναζητήσουμε ποιοί και πότε πήγαν πρώτοι
σε κάθε χώρα.

ΧΙΩΤΕΣ: 
Οι πρώτοι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής (1484)
Οι ελληνικές παροικίες της Λατινικής Αμερικής ιδρύθηκαν

κυρίως από Χιώτες ναυτικούς, σύμφωνα με έρευνα του
καθηγητή Αναστασίου Τάμη, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου
Ελληνικών Μελετών και Ερευνών (ΕΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου
Λατρόμπ της Μελβούρνης.

Η παρουσία των Χιωτών στην Αμερική ξεκίνησε με την
ανακάλυψή της από τον Χριστόφορο Κολόμβο ο οποίος το
1484 πήγε στη Χίο όπου πήρε οκτώ έμπειρους ναυτικούς για
να τον βοηθήσουν στο ταξίδι του για την ανακάλυψη της Αμε-
ρικής. “Από το 1670”, λέει ο δρ. Τάμης,
“βρίσκουμε Χιώτες στη Βραζιλία και
την Αργεντινή. Στις χώρες αυτές καθώς
και στην Βενεζουέλα και την Ουρου-
γουάη οι Χιώτες πρωτοστάτησαν στην
ίδρυση των Ελληνικών Κοινοτήτων
που υπάρχουν έως και τις μέρες μας”.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
(1500)
Στην Τυνησία ζουν σήμερα περίπου

100 Έλληνες. Παλιότερα ζούσαν ση-
μαντικά περισσότεροι. Οι μετοικίσεις
– μεταναστεύσεις Ελλήνων στην Τυ-
νησία έγιναν γύρω στο 1500, μετά
την επικράτηση της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Το 1645 ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας είχε αναγνωρίσει την
ύπαρξη σημαντικής Ελληνικής κοινό-
τητας. Όπως αναφέρει ακόμη και σή-
μερα επιγραφή, γραμμένη στα Ελλη-
νικά ο ναός του Αγίου Γεωργίου, στην
οδό Ρώμης αρ. 5, της Τύνιδας χτίστηκε
από τους Έλληνες το 1845.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΡΙΕΓΚΟΣ – 
Φλόριδα (1540)
Ο Σεραφείμ Κανούτας που ασχο-

λήθηκε με την ιστορία της Αμερικής,
στο βιβλίο του «Χριστόφορος Κολόμβος, ένας Έλλην ευγενής»,
αναφέρει ότι ο Κολόμβος που ανακάλυψε το Νέο Κόσμο,
ήταν βυζαντινής καταγωγής. Ανήκε στην οικογένεια των Δι-
συπάτων, κι ότι από τη μητέρα του είχε συγγένεια με τους
Παλαιολόγους. Γι’ αυτό και στο δεύτερο ταξίδι του είχε μαζί
του έναν ναύτη τον Ιωάννη Γκριέγκο. Αναμφισβήτητος όμως,
θεωρείται ο Θεόδωρος ή Δωρόθεος, ο οποίος πήρε μέρος σε
μία εξερευνητική αποστολή των Ισπανών υπό την αρχηγία
του Ντον Παμφίλο ντι Ναρβάεθ. Όπως μας πληροφορεί ο συ-
νάδελφος κ. Δημ. Παπαγιαννάκης, του Ελληνικού Πρακτορείου
Ειδήσεων της Φλόριδας: “Τα ημερολόγια δυο ισπανικών απο-
στολών, του Ναρβάεθ το 1527 και του Ντε Σότο το 1540 απο-
καλύπτουν το όνομα του πρώτου Έλληνα που συμμετείχε
στην κατάκτηση της αμερικανικής ηπείρου, έσωσε την αποστολή
στην οποία συμμετείχε από βέβαιο θάνατο και στο τέλος σκο-
τώθηκε από Ινδιάνους.

Στις 17 Ιουνίου 1527 απέπλευσε από το λιμάνι του Σαν
Λουκάρ ντε Μπαρεμέδα της Ισπανίας στόλος 5 πλοίων με κυ-
βερνήτη τον Αδελάντο Ντον Παμφίλιο ντε Ναρβάεθ και 600
άντρες με προορισμό την Αμερική. Ανάμεσά τους βρισκόταν ο
δον Θεόδωρος, Έλληνας με καταγωγή μάλλον από νησί του
Αιγαίου, άριστος γνώστης της ναυπηγικής, ο οποίος συμμετείχε
στο ένοπλο τμήμα του στόλου. Σκοπός της αποστολής, που
χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το βασιλιά της Ισπανίας
Φίλιππο B΄, ήταν η κατάκτηση και η εγκατάσταση διοίκησης
στις επαρχίες που βρισκόταν μεταξύ του ποταμού Ρίο Γκράντε,
στη δυτική πλευρά του Κόλπου του Μεξικού και του ακρωτηρίου
της Φλόριδας. Το Σεπτέμβριο του 1527, ύστερα από ένα
σχετικά καλό ταξίδι, η αποστολή έφτασε στον Άγιο Δομίνικο
και σύμφωνα με τον χρονικογράφο και ταμία της αποστολής
Αλβάρ Νούνεθ Καμπέθα ντε Βάκα, αγοράστηκε ένα ακόμη
πλοίο, άλογα, και αντικαταστάθηκαν όσοι άντρες είχαν αρρω-
στήσει ή πεθάνει στη διάρκεια του ταξιδιού. Στη διάρκεια της
45ήμερης παραμονής της αποστολής στον Άγιο Δομίνικο οι
απώλειες των Ισπανών μεγάλωσαν, καθώς όπως σημειώνει ο
Βάκα, περισσότεροι από 145 άντρες μας ξεμυαλίστηκαν από
τις ντόπιες γυναίκες, χωρίς όλοι τους να επιστρέψουν στα
πλοία”.

Επόμενος σταθμός των Ισπανών ήταν το Σαντιάγκο της
Κούβας, όπου η αποστολή χωρίστηκε σε δύο μέρη. H πρώτη,
με δυο καράβια και τον Θεόδωρο μέλος του πληρώματος,
απέπλευσε με προορισμό το Τρινιντάντ για να φορτώσει προ-
μήθειες. H δεύτερη, με επικεφαλής τον κυβερνήτη Ναρβάεθ,
παρέμεινε στο Σαντιάγκο. Στο Τρινιντάντ όμως τυφώνας χτύ-
πησε τα δύο πλοία με αποτέλεσμα να βυθιστούν σχεδόν αύ-
τανδρα παρασύροντας στο βυθό 60 άντρες. H τύχη χαμογέλασε
στον Θεόδωρο και σε άλλους 30 ναυτικούς, που είχαν βγει
στη στεριά προκειμένου να μεταφέρουν τα εφόδια στα πλοία
και έτσι γλίτωσε το θάνατο. Στις 5 Νοεμβρίου του 1527 ο
ισπανικός στόλος απέπλευσε από την Κούβα έχοντας πλέον
στη δύναμή του 4 πλοία, 400 άντρες και 80 άλογα. Στις 14
Απριλίου του 1528 οι Ισπανοί κατακτητές αποβιβάστηκαν στις
ακτές της δυτικής Φλόριδας, κοντά στη σημερινή πόλη Τάμπα,
αφού προηγουμένως κινδύνευσαν να χάσουν όλα τους τα
πλοία πάνω στα κοφτερά βράχια των υφάλων που περικλείουν
το αμερικανικό λιμάνι. «Μόνο ο Θεός ξέρει πώς γλιτώσαμε
αφού για ημέρες δεν φυσούσε καθόλου αέρας και τα πλοία
είχαν ακινητοποιηθεί στο πιο επικίνδυνο σημείο, εκεί που τα
ναυάγια ήταν περισσότερα από τα ψάρια. Επί 15 ημέρες ακού-
γαμε τους υφάλους να γδέρνουν τις καρίνες των πλοίων μας
και όλοι μαζί προσευχόμασταν για τη ζωή μας», γράφει στο
ημερολόγιό του ο Βάκα. Ακολούθησαν μερικές ημέρες όπου
οι Κονκισταδόρες ετοίμασαν πρόχειρα καταλύματα και εγκα-
τέστησαν ένα υποτυπώδες διοικητήριο. «Από τις πρώτες
ημέρες μας επισκέφτηκαν Ινδιάνοι που μας έδειξαν μικρά
κομμάτια χρυσού. Όταν τους ρωτήσαμε πού τα βρήκαν, μας
είπαν από τα βουνά που μένουν οι Απαλάτσι (φυλή Ινδιάνων)
και ότι θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν εκεί», σημειώνει ο
Βάκα στο ημερολόγιό του.

Στην πορεία τους προς τα βουνά των Απαλάτσι οι Ισπανοί
αιχμαλώτιζαν τα γυναικόπαιδα των Ινδιάνων που συναντούσαν,
σκότωναν τους άντρες και τους αρχηγούς τους προκειμένου
να αναγκάσουν τους Ινδιάνους να τους μεταφέρουν το συν-
τομότερο δυνατό στην πηγή του χρυσού. Ωστόσο η τακτική
αυτή ελάχιστα τους βοήθησε καθώς σύντομα βρέθηκαν απο-
κλεισμένοι στην ηπειρωτική χώρα, δίχως εφόδια, με ασθένειες
να έχουν αποδεκατίσει το 1/3 των ανδρών και τους Ινδιάνους
να τους επιτίθενται σε καθημερινή βάση. «Πιστεύαμε ότι η
αποστολή και η ζωή μας θα τελείωνε σε εκείνα τα βουνά.
Είχαμε φάει σχεδόν όλα μας τα άλογα και τρεφόμασταν
πλέον με σπόρους καλαμποκιού. Ευτυχώς όμως τότε βρέθηκε

ένας άνθρωπος, στην κυριολεξία
σταλμένος από τον Θεό», εξομολο-
γείται ο Βάκα. Ο άνθρωπος που έσωσε
την ισπανική αποστολή που βρέθηκε
αποκλεισμένη και αποδεκατισμένη
στα βουνά των Απαλάτσι ήταν ο δον
Θεόδωρος που ανέλαβε να ναυπη-
γήσει βάρκες ώστε οι κονκισταδόρες
να διαφύγουν μέσω παραπόταμων
του Μισισιπή. Από τις 4 Αυγούστου
μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κατασκεύα-
σε πέντε πλοιάρια μήκους 10 μέτρων
από ξύλο και δέρματα ζώων. Αντί για
καρφιά χρησιμοποίησε σφήνες από
πευκόξυλο και κατράμωσε τις βάρκες
με το ρετσίνι των πεύκων. Ακολού-
θησε άλλος ένας μήνας περιπλάνησης
των Ισπανών, που κατάφεραν να
βγουν στην ανοικτή θάλασσα, αδυ-
νατούσαν ωστόσο να εντοπίσουν την
αρχική τους βάση όπου είχαν αφήσει
τα πλοία τους. Στη διάρκεια της πε-
ριπλάνησής τους περισσότεροι από
100 άντρες πέθαναν από την πείνα
και τις μάχες με τους Ινδιάνους, ενώ
η δίψα απειλούσε να εξαφανίσει
όσους είχαν καταφέρει να επιζήσουν.

Στις 28 Οκτωβρίου του 1528 η
εναπομείνασα αποστολή έφτασε σε

έναν όρμο, κοντά στη σημερινή πόλη Πενσακόλλα της Φλόριδας.
Εκεί Ινδιάνοι προσφέρθηκαν να τους προμηθεύσουν με νερό
και ο Θεόδωρος επέμενε να τους ακολουθήσει, ώστε να βε-
βαιωθεί ότι οι Ινδιάνοι δεν θα τους ξεγελούσαν και απλά θα
τους άρπαζαν τα δοχεία τους. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις του
Ναρβάεθ και των υπολοίπων μελών του πληρώματος ο Θεό-
δωρος αποβιβάστηκε μαζί με τον υπηρέτη του. Το απόγευμα
της ίδιας ημέρας όταν οι Ινδιάνοι επέστρεψαν ο Έλληνας δεν
βρισκόταν μαζί τους, ενώ στις επίμονες ερωτήσεις των Ισπανών
για το τι συνέβη στον Θεόδωρο αρνήθηκαν να απαντήσουν
και τράπηκαν σε φυγή. Οι σύντροφοι του Θεόδωρου προσπά-
θησαν τις δύο επόμενες ημέρες να εντοπίσουν ίχνη του χωρίς
όμως επιτυχία. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι έφυγε από
κοντά τους διότι ήθελε να έχει περισσότερες πιθανότητες να
επιβιώσει, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι σκόπευε να εξαγοράσει
τους Ινδιάνους και να ανακαλύψει πρώτος το χρυσάφι. H απο-
στολή του Ναρβάεθ τελικά δεν στάθηκε τόσο άτυχη στη συ-
νέχεια, αφού κατάφεραν το 1535 να φτάσουν στην Καλιφόρνια
και τελικά επέστρεψαν στην Ισπανία το 1537, δέκα χρόνια
αφότου είχαν φύγει από την πατρίδα τους.

Η επόμενη αναφορά για το Θεόδωρο, βρίσκεται στο
χρονικό του Κονθάλο Βαλντέζ, γραμματέα του Ισπανού κατα-
κτητή Ντε Σότο. Όταν, λοιπόν, το 1540 ο Ντε Σότο έφτασε
στο σημείο που είχε εξαφανιστεί ο Θεόδωρος το 1528 έμαθε
ότι δυο χριστιανοί που βρισκόταν στην αποστολή του Ναρβάεθ
έμειναν με τους Ινδιάνους, οι οποίοι άγνωστο για πιο λόγο
τους σκότωσαν. Οι Ινδιάνοι που αφηγήθηκαν το τέλος του Θε-
όδωρου δεν γνώριζαν το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε ο Έλ-
ληνας ναυτικός, ούτε πού βρισκόταν θαμμένος. Παρέδωσαν
ωστόσο στον Ντε Σότο το εγχειρίδιο που χρησιμοποιούσε ο
Έλληνας ναυτικός.

*** Έλληνες ναυτικοί πήραν μέρος και στην αποστολή του
Μαγγελάνου στην Παταγονία.

Το άγαλμα του πρώτου Έλληνα μετανάστη στην Αμερική
στήθηκε στην Τάμπα της Φλόριδα με πρωτοβουλία της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν
με επίσημη τελετή στις 8 Ιανουαρίου 2005. “Η ιστορία των
Ελλήνων στην Αμερική, αρχίζει εδώ” γράφει η επιγραφή

κάτω από το άγαλμα του Θεόδωρου. Το πρώτο πρόπλασμα
του Θεόδωρου ετοιμάστηκε στην Ελλάδα. Είναι ντυμένος με
ενδυμασία της εποχής εκείνης.

Το άγαλμα είναι από μπρούτζο, ώστε να μην έχει αλλοιώσεις,
επειδή στήθηκε κοντά στη θάλασσα. Έχει ύψος περίπου οκτώ
πόδια και είναι τοποθετημένο επάνω σε βάση από γρανίτη
εξωτερικά ύψους πέντε ποδιών. Φυσικά υπάρχει το όνομα
“Θεόδωρος” και δίπλα η λέξη Griego, γιατί οι Ισπανοί θαλασ-
σοπόροι και οι μετέπειτα μελετητές, έτσι τον ονόμαζαν. Αξίζει
να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο στην επέτειο της 14ης Απριλίου
1528 θα οργανώνονται από την Ομοσπονδία της Φλόριδας
εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ελληνικό πολιτι-
σμό.

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο. 
Το διαβάσαμε από το: 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ (1500 – 1872) 
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/04/1500-

1872.html#ixzz4KDI1HGMI 

ΔΥΟ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ 
ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά οι Πολιτιστικοί Δεσμοί ανακοινώνουν

την απόφασή τους για την υλοποίηση μιας ιδέας που εκυο-
φορείτο στα μέλη και στους φίλους του συλλόγου εδώ και
πολύ καιρό: Η ιδέα πια ωρίμασε και αποφασίστηκε η ίδρυση
του κινηματογραφικού τμήματος των Πολιτιστικών Δεσμών.

Γι’ αυτό το λόγο οι Πολιτιστικοί Δεσμοί προσκαλούν
όσους ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στην ιδρυτική συ-
νάντηση που θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ. στο
Εργατικό Κέντρο Κύμης. Στη συνάντηση αυτή θα καθοριστούν
οι στόχοι, ο τρόπος λειτουργίας, οι πρωτοβουλίες και οι
άμεσες δραστηριότητες του κινηματογραφικού τμήματος.

Β) Η ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΥΜΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Μετά τις διακοπές του καλοκαιριού η Λέσχη Ανάγνωσης
Λογοτεχνικού Βιβλίου Κύμης εισήλθε στον πέμπτο χρόνο
λειτουργίας της.

Η έναρξη της νέας περιόδου έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου
με το μυθιστόρημα του Στέφαν Τσβάιχ «Επικίνδυνος Οίκτος»
που θεωρείται ένα από τα λογοτεχνικά αριστουργήματα
του 20ού αιώνα.Το βιβλίο έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της
Λέσχης να κάνουν μια από τις δημιουργικότερες συζητήσεις
τους.

Η επόμενη συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Κύμης
θα γίνει την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στο ξενο-
δοχείο Κύμη-Παλλάς με θέμα συζήτησης το μυθιστόρημα
της Τρέισυ Σεβαλιέ «Το κορίτσι με το σκουλαρίκι» των εκ-
δόσεων«Ωκεανίδα». Πηγή έμπνευσης της συγγραφέως
υπήρξε ένας από τους πιο αισθαντικούς και μυστηριώδεις
πίνακες του Βερμεέρ (Μουσείο Χάγης). Το έργο γράφτηκε
το 1999, μεταφράστηκε σε 38 γλώσσες και μεταφέρθηκε
στον κινηματογράφο το 2003 από τον Πήτερ Βέμπερ με
την Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Κόλιν Φερθ στους κύριους
ρόλους.

Τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης Κύμης συναντιούνται
μια φορά το μήνα (από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο) για να συ-
ζητήσουν το βιβλίο που επέλεξαν. Διαβάζονται περίπου
δέκα βιβλία το χρόνο. Μερικές φορές προσκαλούνται οι
συγγραφείς του βιβλίου και συμμετέχουν στη συζήτηση
που γίνεται για το έργο τους.

Για τη δημιουργικότερη οργάνωση της Λέσχης Ανά-
γνωσης έχει φτιαχτεί από τα μέλη της καταστατικό λει-
τουργίας της και έχει ιδιαίτερα προσεχτεί η διαδικασία επι-
λογής βιβλίων.

Όλες οι συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης γίνονται
σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Κύμη–Παλλάς. Η Λέσχη Ανά-
γνωσης είναι πάντοτε ανοικτή στην είσοδο νέων μελών. 

Κινηματογραφικό  τμήμα  
και  Λέσχη  Ανάγνωσης  

από  τους  πολιτιστικούς  δεσμούς 
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2) Ο Ρούπας από τον Πύργο. 
Είχε και αυτός άλογο φορτωμένο με ντουλάπια, με ράφια

εσωτερικά που άνοιγαν να βλέπουν οι πελάτες τα χρώματα
και τα σχέδια των υφασμάτων. Αυτός είχε μόνο υφάσματα.
Δούλευε με τον πήχυ. Γύριζε το χωριό αλλά περισσότερο τον
εξυπηρετούσαν οι πλατείες. Στεκόταν περισσότερο στην αυλή
του Κολιόμπεη, της Φροσύνης και όπου αλλού έβρισκε μαζε-
μένους πελάτες. Είχε υφάσματα για φορέματα μικρών και με-
γάλων, για αντρικά παντελόνια, για πουκάμισα, μπλούζες και
για σεντόνια, μαξιλάρια κ.λπ. 

Προσπαθούσε να καταφέρει τις γυναίκες να ψωνίσουν. 
Φώναζε μια κυρία: “Έλα εδώ Μαρία. Έχεις παιδιά. Πρόσεξες

αυτό το ύφασμα; Είναι ντρίλι από τα καλά. Σε ξέρω και το
πήρα για σένα. Πάρε δυο-τρεις πήχες. Δεν θα το ξαναβρείς.
Στο άλλο χωριό που πήγα μου φάγανε τα χέρια. Δυο τόπια
πούλησα”. “Πάρε Γεωργία αυτό το ύφασμα. Θα φιάξεις ένα φό-
ρεμα της κόρης σου μούρλια. Θα το βλέπουν και θα το
ζηλεύουν”. Λέγε-λέγε και παινεύοντας τα υφάσματα έκανε
καλή δουλειά. 

3) Βαγγέλης Ζαφείρης από το Κακολύρι (Ταξιάρχες). 
Ερχόταν με ένα μεγάλο άσπρο άλογο. Είχε ντουλάπα με-

γάλη, με ράφια που άνοιγαν και από τις δυο πλευρές. Πουλούσε
έτοιμα ρούχα. Εσώρουχα αντρικά, γυναικεία, μπλούζες, φούστες,
κάλτσες και πολλά άλλα. Δεν είχε καθόλου υφάσματα και φο-
ρέματα. 

Ήταν ομιλητικός, εξυπηρετικός. Έκανε παζάρια όταν του
ζητούσαν να κατεβάσει τις τιμές να τα δώσει πιο φθηνά. 

Έδινε και βερεσέ σε μεγάλες ανάγκες. Γνώριζε καλά τους
χωριανούς και ήξερε ότι δε θα χάσει τα λεπτά του. 

Είχε και αυτός καραμούζα να ξέρουν ότι έχει έρθει. Γύριζε
όλο το χωριό αλλά στεκόταν περισσότερο στα μέρη που μα-
ζεύονταν πελάτες. Ερχόταν συχνά και γνώριζε όλες τις
γυναίκες με τα ονόματά τους και τα χούγια τους. Κολάκευε τις
γυναίκες και παίνευε τα ρούχα που πουλούσε. 

“Καλώς τες μου. Πού ήσουνα κυρά Ελένη; Χάθηκες. Έχω
καιρό να σε δω. Πού ήσουν; Ομόρφυνες. Κορίτσι μου αυτή η
μπλούζα σου ταιριάζει να την πάρεις. Σε ομορφαίνει. Είναι και
καλό ύφασμα. Θα την έχεις χρόνια”. Με τα λόγια και τους
επαίνους, τις κατάφερνε και ψώνιζαν. Έκανε καλές δουλειές. 

4) Βασίλης Παπαπροκοπίου. Και αυτός από τους Ταξιάρχες. 
Με άλογο, με ντουλάπια, με όλα

όσα χρειάζονταν. Αυτός πουλούσε και
έτοιμα ρούχα και υφάσματα. Ήταν σο-
βαρός άνθρωπος. Γνώριζε πάρα πολλούς
στο χωριό μας. Μιλούσε με ευγένεια.
Ήξερε κι αυτός το κόλπο. Για να πουλήσει
πολλά έπρεπε να παινεύει τα υφάσματά
του και να παινεύει και τους πελάτες. 

“Κυρία Μαρία μου το πρόσεξες αυτό
το ύφασμα και το σχέδιο; Έχει μεγάλη
τράβηξη στις Κονίστρες”. 

“Κύριε Βασίλη είναι πολύ λεπτό αυτό
το κομπινεζόν. Δεν έχεις κάποιο πιο
χονδρό για μας τις πιο παλιές;” 

“ Σε καλό σου, εσύ παλιά; Εσύ είσαι
κούκλα. Αν ντυνόσουν σαν τις άλλες,
θα τις έβαζες όλες κάτω.” 

Με όλα αυτά πες-πες ψώνιζαν. 
5) Ερχόταν και ο Ποντίκης από τις

Κονίστρες. Ήταν δυο αδέλφια και είχαν
μαγαζί. Ο ένας έπαιρνε το άλογο και
πήγαινε στα χωριά και ο άλλος ήταν
στο μαγαζί. Ο ένας με το άλογο ο πρα-
ματευτής ερχόταν και στο χωριό μας.
Είχε τα απαραίτητα ντουλάπια και έπαιρ-
νε έτοιμα ρούχα από το μαγαζί και που-
λούσε. Τα ρούχα ήταν καλής ποιότητος. 

Έφερναν στο μαγαζί καλά υφάσματα από καλά μαγαζιά
των Αθηνών και πολύ καλά έτοιμα ρούχα. 

Είχαν στο μαγαζί μια καλή μοδίστρα η οποία με τα υφάσματα
έραβε φορέματα, μπλουζάκια, φούστες, πουκάμισα κ.λπ. 

Είχε πάρει καλό όνομα και όλοι τον προτιμούσαν. 
Μια μέρα κάποια διαμαρτυρήθηκε ότι το παντελόνι που

πήρε του παιδιού της το έπλυνε και έμπασε. 
“Είναι αδύνατο αυτό. Ήταν ύφασμα Δημητριάδη 3 άλφα.

Ίσως το παιδί σου ψήλωσε ή πάχυνε. Θα σου δώσω ένα άλλο
ίδιο και να το πλύνεις τώρα με ζεστό νερό”. Όσοι ήταν εκεί και
το άκουσαν πήραν το μέρος του πραματευτή. Τόση εμπιστοσύνη
είχαν. 

Όταν φιάχτηκαν οι δρόμοι άφησε το άλογο και πήρε αυτο-
κίνητο. Αυτός ερχόταν στο χωριό μέχρι τελευταία. 

Όταν είχαν φιαχτεί λίγο οι δρόμοι ο Ζαφείρης ο Βαγγέλης
πήρε μια μηχανή και πίσω είχε καρότσα. Ερχόταν μ’ αυτήν και
πουλούσε. Με το άλογο ερχόταν μετά ο αδερφός του Χαρά-
λαμπος. Όχι την ίδια μέρα φυσικά. 

Σιγά-σιγά με τον καιρό φιάχτηκαν οι δρόμοι και όλοι οι
πραματευτάδες έρχονταν με αυτοκίνητα. Στην αρχή μέχρι το
σχολείο και μετά σ’ όλο το χωριό. Με τον καιρό άλλαξαν τα
είδη ρουχισμού. Άλλαξαν τα οικονομικά των οικογενειών. 

Κάθε μέρα από κάθε χωριό πήγαινε στην Κύμη αυτοκίνητο
και γύριζε. Οι νοικοκυρές πήγαιναν σε μαγαζιά της Κύμης να
ψωνίσουν. 

Έτσι λιγόστεψαν οι πραματευτάδες και με τον καιρό στα-
μάτησαν τελείως. 

Προσπάθησα να ρίχνω λάδι στο λυχνάρι της μνήμης μου
και να διατηρώ άσβεστη τη φλόγα της αγάπης για το χωριό
μου. 

Ταξίδι ανταμώματος στο τρίστρατο των Λενιάνων 
Γράφει η Μαρία Νικ. Χρυσάγη, Δικηγόρος 

Είναι καλό να ταξιδεύει κανείς και να γυρίζει το χρόνο
λίγο πίσω, ειδικά όταν αναφέρεται σε τοπικά γεγονότα όπου
οι εικόνες παραμένουν βαθειά χαραγμένες στην καρδιά, στη
ψυχή και στο μυαλό, ανακαλώντας τις …μνήμες που ανήκουν
σε όλους εμάς που έχουμε ένα κοινό προνόμιο, να μας ενώνει
η κοινή καταγωγή, τα κοινά βιώματα, το δικαίωμα να μοιραστούμε
τις μνήμες που θα ενώσουν το παρελθόν με το παρόν και θα
επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε μέρος αυτού του ανταμώματος,
αλυσίδα με γερούς τους κρίκους να δυναμώνουν τα συναισθή-
ματα και τους δεσμούς με τους «δικούς μας ανθρώπους»,
τους συγχωριανούς μας που τίποτα δεν μπορεί να διασπάσει,
όποιο χρονικό ή τοπικό διάστημα και αν έχει μεσολαβήσει.

Είμαστε μέρος αυτού του ανταμώματος, που μας συντρο-
φεύει λίγο ή πολύ και μας δίνει χαρά και γαλήνη και υπερηφάνεια
και σημασία έχει να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις μνήμες
που κουβαλάμε. 

Το αφιέρωμα αυτό ανήκει σε βιοπαλαιστές, που έπαιξαν το
ρόλο τους στη μικρή γλυκιά καθημερινότητα του χωριού, σε
νοσταλγικές εποχές των παδικών μου χρόνων και αφιερώνουμε
την αγάπη μας στους… πρωταγωνιστές αυτούς.

Όλοι ερχόντουσαν καθημερινά στο χωριό και ένας απ’
αυτούς έφθανε με «όχημά» του, το συμπαθέστατο γαϊδουράκι
του, φορτωμένο με το εμπόρευμα που το πήγανιε «σπίτι-
σπίτι», «πόρτα-πόρτα», μιας και το υπόμονο ζωάκι, αν και φορ-
τωμένο αρκετές ώρες, μπορούσε να περιδιαβαίνει όλα τα
στενά δρομάκια και καλντερίμια του χωριού και να φθάνει και
στο τελευταίο σπίτι στην άκρη του χωριού, όπου η νοικοκυρά
που γνώριζε την ώρα άφιξης, περίμενε για να προμηθευτεί
αυτό που της έλειπε από τον καλό και εξυπηρετικό προμηθευτή
της-εμποράκο.

«Ο έμπορααααααας…» ακούστηκε να φωνάζει όσο πιο δυ-
νατά γινόταν, ο κυρ-Νίκος που ερχόταν από άλλο χωριό για να
διαλαλήσει το εμπόρευμά του, και το γαϊδουράκι του, ταυτισμένο
απόλυτα με το αφεντικό του, μπασμένο και αυτό στη βιοπάλη,
λες και καταλάβαινε το μόχθο του αφεντικού του, τον κοιτούσε
με συμπάθεια και «αγωνία» αν και σήμερα θα βγει το μεροκάματο,
και με μεγάλη υπομονή στεκόταν μέσα στον ήλιο για να ψωνί-
σουν οι γυναίκες της γειτονιάς ότι χρειάζονταν από τα μικρά

απαραίτητα πράγματα του νοικοκυ-
ριού, που κουβαλούσε στις ράχες
του. Και είχε μεγάλο ενδιαφέρον
το κινητό αυτό ψιλικατζίδικο του
κυρ-Νίκου, που αποτελείτο από τα
μικρά ντουλαπάκια με πορτάκια και
συρταράκια, ισόβαρο και στις δύο
πλευρές του μικρού ζώου, και το
καθένα από αυτά τα ντουλαπάκια,
που ήθελες να τα ανοίξεις όλα,
ήταν γεμάτο από διαφορετικά πράγ-
ματα, από είδη ραπτικής, κουβαρί-
στρες, ανεμάκια, κλωστές για κέν-
τημα, βελόνες και βελονάκια και
άλλα πολλά, και  όταν το κάθε πορ-
τάκι και συρταράκι άνοιγε, έπαιρνε
άλλη διάσταση στα παιδικά μάτια
και στη ψυχή μας, και αναπτέρωνε
την ελπίδα μας, ότι η καλή μας η
μητέρα σίγουρα θα βρει αυτό που
πραγματικά αναζητούσε, στο... τε-
ράστιο..., όπως φάνταζε τότε στα
παιδικά μας μάτια, μαγαζί του κυρ
Νίκου, για να ευχαριστηθεί αυτή
και μαζί της και μείς, και να είναι
όλοι ευχαριστημένοι και περισσό-

τερο ο καλός μας εμποράκος που είχε τη χαρά να εξυπηρετήσει
την καλή του πελάτισσα που θα αγόραζε και θα συνέβαλε κι
αυτή στη συγκέντρωση του μικρού μεροκάματου. Σε λίγο τα
μικρά ντουλαπάκια έκλειναν βιαστικά και ο καλός μας εμποράκος
βιαστικός και αυτός, έπαιρνε το δρόμο να προλάβει και τα
άλλα χωριά, είχε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να νυκτώσει... και
μαζί πολλές ελπίδες!!!!!   

Α! Ναι! καταμεσήμερο ακουγόταν άλλη μία γλυκιά φωνή
αυτή του σαμαλά!!!! «σάμαλιιιιι..., εξαιρετικό σάμαλιιιιι!!!!», Ξέ-
ρετε... αυτός που είχε συνωμοτήσει με εμάς τα παιδιά...
ακριβώς λίγο πριν την ώρα του μεσημεριανού ύπνου (τότε
έφθανε και στηνόταν έξω από το σπίτι μου), και η φωνή του
και το προσφερόμενο είδος λειτουργούσαν, καταλυτικά, για
την ικανοποίηση της γλυκιάς μας επιθυμίας!!! Τι γλυκό κι αυτό
και τι γλυκός άνθρωπος αυτός ο σαμαλάς!!!!! 

«Βρεεειιιιιιι... ο γιαουρτάάάιιιιιιιιις...», φώναζε χαρακτηριστικά,
όπως πολύ καλά θυμάμαι, ο συμπαθέστατος κύριος που ερχόταν
από το Κάδι, με το μικρό του απλό χαμηλό τρίκυκλο, γεμάτο
με μικρά κεσεδάκια με φρέσκο, αγνό γιαούρτι, τοποθετημένα
με τη σειρά σε χάρτινες κούτες πάνω στην καρότσα. Τις πε-
ρισσότερες φορές, θυμάμαι, πως όταν βγαίναμε έξω για να
αγοράσουμε γιαούρτι, βλέπαμε μόνο το τρίκυκλο με τα γιαούρτια
και ο γιαουρτάς... άφαντος!!! Είχε σταθμεύσει το τρίκυκλό  του
στο τρίστρατο στους Λενιάνους, είχε φορτωθεί με γιαούρτια,
παραμάσχαλα, για να φθάσει στα απομακρυσμένα σπίτια, μιάς
και το τρίκυκλό του δεν έφθανε ως εκεί, ώστε να εξυπηρετήσει
την πέρα γειτονιά με το φρέσκο αγνό προϊόν του, που με κόπο
και μεράκι είχε παρασκευάσει στο μικρό του εργαστήριο στο
Κάδι, μαζί με όλη την οικογένεια που ήταν και παραγωγοί της
πρώτης ύλης. Ο γιαουρτάς, ευγενής, σεμνός, ήσυχος και όσο
πιο λιγομίλητος γινόταν, όσο και απόμακρος, δεν είχα ακούσει
ποτέ λέξη απ’ αυτόν, παρά μόνο αυστηρά αυτές τις τρεις
λέξεις που με αυτές διαλαλούσε το προϊόν του. Συνήθως, κα-
λοκαίρι, ερχόταν πρωϊνές ώρες, γιατί το γιαούρτι δεν ...αντέχει
πολλές ώρες στο ζεστό ήλιο.  

Είναι χαρακτηριστικό, ότι όλοι αυτοί οι συμπαθέστατοι...
πρωταγωνιστές της μικρής μας καθημερινότητος, ήταν πολύ
κλεισμένοι στον εαυτό τους και προσηλωμένοι μόνο στο σκοπό
τους, να διαθέσουν όσο πιο γρήγορα γινόταν το εμπόρευμά
τους και να φύγουν. 

Καλή τους ώρα όπου και αν βρίσκονται!!! 
Μέσα σε όλα αυτά υπήρχε και η ώρα της ψυχαγωγίας για

μικρούς και μεγάλους. Ήταν η ώρα που κατέφθαναν οι μανάβηδες
από τους Κήπους με τις φρεσκάδες τους και γινόταν πανηγύρι.
Ο Αριστείδης... ο Βαγγέλης... ο Θανάσης. Ο ένας φημιζόταν
για τις καλές του ντομάτες, ο άλλος για τις μελιτζάνες, άλλος
για τα πεπόνια τα μπανανέ γεμάτα άρωμα… όλοι όμως για το
φρέσκο προϊόν. Οι μανάβηδες λοιπόν κατά τις 6 το πρωί
άπλωναν τις φρεσκάδες τους σε λαϊκή αγορά σε κεντρικό
σημείο απέναντι από το καφενείο, όπου έπιναν τον καφέ τους

και τάϊζαν με σανό τα άλογά τους για να έχουν τις ανάλογες
δυνάμεις για τη σχετική περιήγηση. Μετά ξεχύνονταν στους
δρόμους του χωριού, με τα άλογα φορτωμένα με τα ζαρζαβατικά
μέσα στις κόφες. Ήταν η ώρα του κοινού ανταμώματος, όπου
όλη η γειτονιά αντηχούσε από γέλια και αστεία και φυσικά με
τα γνωστά παζάρια από τις νοικοκυρές, με αντάλλαγμα τις
αστείρευτες πηγαίες ατάκες των μανάβηδων με το χαρακτηρι-
στικό τους χιούμορ που έκαναν την επικοινωνία ξεχωριστή,
μοναδική και αυτούς «δικούς μας ανθρώπους». Στις καλές πε-
λάτισσες έδιναν και «δώρο» τον μαϊντανό. Μάλιστα ήταν αυτοί
που, ανάλογα με το εμπόρευμα, προσδιόριζαν και το πιάτο της
ημέρας, αν θα έβγαιναν γεμιστά, μελιτζάνες γιαχνί ή φασολά-
κια!!!!! Όλα νοστιμότατα.

Μοναδικές στιγμές, θα τις θυμόμαστε πάντα να ζωγραφίζουν
τις θύμισες.

ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΕΣ 
Γράφει η Ελένη Ευαγ. Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

Αν ταξιδέψω στα παλιά και πάω τα χρόνια πίσω
Ένα παλιό επάγγελμα πολύ θα νοσταλγήσω.

Είναι ο πραματευτής που μου ‘ρχεται στη μνήμη
Τα χρόνια τα πολύ παλιά είχε μεγάλη φήμη. 

Αυτός ο πλανόδιος έμπορος που βλέπαμε παιδάκια
Να έρχεται στις γειτονιές και στα στενά σοκάκια.

Περιφερόταν στα χωριά μέσα απ’ τα μονοπάτια
Κι είχε πάνω στο γάϊδαρο όλη του την πραμάτεια.

Ώρες γυρνούσε τα χωριά αυτή ήταν η δουλειά του
Διαλαλώντας δυνατά τα εμπορεύματά του.

Ο κυρ-Νίκος ο έμπορος που όλο χαμογελούσε 
Ερχόταν με τον γάϊδαρο και ψιλικά πουλούσε.

Έτρεχε κάθε νοικοκυρά κάτι για να πάρει
Από τα ντουλαπάκια του που κρέμονταν στο σαμάρι.

Γεμάτα είδη ραπτικής, κλωστές και ανεμάκια
Και διάφορα άλλα πράγματα βελόνες, βελονάκια.

Κι αφού τελείωνε η δουλειά μετρούσε ότι είχε λάβει
Έπαιρνε το δρόμο βιαστικά γρήγορα να προλάβει.

Να πάει και στ’ άλλα τα χωριά κι εκεί κάτι να δώσει
Να βγει το μεροκάματο η μέρα πριν νυχτώσει.

Μες στο καταμεσήμερο μια φωνή ακουγόταν
“Σάμαλι, σάμαλι παιδιά” ο σαμαλάς ερχόταν.

Και τρέχανε όλα τα παιδιά με μια χαρά στα μάτια
Να δοκιμάσουν κι αυτά τη γλύκα απ’ τα κομμάτια.

Ένας θόρυβος γνωστός που ακούγονταν στα αυτιά μας
Ήταν ένα τρίκυκλο αυτό του γιαουρτά μας.

Που ήταν η καρότσα του γεμάτη κεσεδάκια
Μέσα σε κούτες χάρτινες με φρέσκα γιαουρτάκια.

Κάθε πρωί οι μανάβηδες κι αυτοί με την σειρά τους
Έρχονταν να πουλήσουνε ό,τι είχε η σοδειά τους.

Άλλος ερχόταν με τρακτέρ αλλος με φορτηγάκι
Άλλος καβάλα στ’ άλογο με κέφι και μεράκι.

Ερχόταν και ο παπουτσάς παπούτσια για να δώσει 
Ερχόταν και ο γανωτής καζάνια να γανώσει.

Όλοι αυτοί οι πραματευτές που είχαν μια περηφάνεια
Ερχόντουσαν και δίνανε μες το χωριό ζωντάνια.

Τα χρόνια όμως πέρασαν και όλοι μπροστά κοιτάμε
Και τους πραματευτάδες μας πια δεν τους συναντάμε.

Τώρα βρίσκουμε ότι θέλουμε σε μαγαζιά μεγάλα
Σε πανηγύρια, λαϊκές, είδη σπιτιού και άλλα.

Σαν μια γλυκιά ανάμνηση θα ’ναι μες το μυαλό μας
Θα νοσταλγούμε τις εποχές εκείνες στο χωριό μας. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Kostas Manaras 10-8-2016 Μυρωδιές και αναμνήσεις.
Σήμερα αναπολώντας εκείνες τις στιγμές, τις καλοκαρινές

μέρες των διακοπών στο χωριό, με εντυπωσιάζει το γεγονός
ότι παρά το πράσινο το χωριό μας στερείτο εντελώς οπωροκη-
πευτικών.

Δεν είχαμε νερό.
Εμείς οι "Κατωχωριανοί" ποτιζόμασταν από το πηγάδι της

θείας Πόπης και φέρναμε και νερό από την πηγή του Κοπανά,
είτε με τις στάμνες επ' ώμου είτε κουβαλώντας τες με τα ζώα,
γαϊδούρια, άλογα οι λιγότεροι.

Σημείο συνάντησης, κοινωνικής ενημέρωσης και ανταλλαγής
απόψεων ο Κοπανάς, ανταγωνιστής των καφενείων και του
φούρνου του χωριού.

Η έλλειψη, λοιπόν, νερού έκανε τις καλλιέργειες καλοκαι-
ρινών προϊόντων αδύνατη και η ανάγκη σε αυτά καλυπτόταν
από τους περιοδεύοντες μανάβηδες.

Αργότερα πολύ, μιλάω για μετά τα μέσα της δεκαετίας του
80, άρχισαν με την υδροδότηση του χωριού, δειλά δειλά να
εμφανίζονται τα πρώτα οικογενειακά μποστάνια. Βλέπεις οι
κάτοικοι ήταν άμαθοι σε τέτοιου είδους εργασίες.

Πηγαίνοντας πάλι προς τα πίσω, θυμάμαι τον παππού μου,
τα μεσημέρια του καλοκαιριού, που ερχόταν από τον Κήπο, το
κτήμα μας κάτω από τη στάση του λεωφορείου στου Κώτσου,
εκεί που είναι σήμερα το Platanenhof, Θεέ μου τι άσχημο
όνομα (!), καβάλα στο Χότζα το γαϊδουράκι μας, να κουβαλάει
στο ταγάρι ή σε ένα κοφινάκι ένα δυο τσαμπιά μοσχάτα στα-
φύλια, κάνα αχλάδι και ό,τι άλλο μπορούσε να έχει φυτέψει
και να έχει αποδώσει η γη εκεί κάτω.

Ευλογημένα προϊόντα, η γεύση και η νοστιμάδα τους είναι
βαθιά χαραγμένα στη μνήμη και αποτελούν κριτήρια για συγ-
κρίσεις με τα ό,τι τρώμε σήμερα.

Α ρε ξάδερφε τι μου έφερες στο μυαλό.

Stamatis Spyrou Ξάδελφε Κώστα πολλά τα κοινά ενθυμήματα.
Σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΟΙ  ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΔΕΣ  ΟΙ  ΚΑΝΑΤΑΔΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΛΛΟΙ  ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΕΣ 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

ΣΤΑ  100  Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ
Το πρώτο της φύλλο εκδόθηκε στις αρχές του 1997

επί προεδρίας στο Σύλλογό μας του (†) Νίκου Ε. Ταμ-
βάκου. Στα σχεδόν 20 χρόνια της έφτασε στο 100ό
φύλλο. Σε τέτοια νούμερα όπως το εκατό τους αποδί-
δονται σε πολλές περιπτώσεις δυσανάλογες διαστάσεις
πέρα από την συμβολική τους σημασία. Άλλοτε πάλι
θεωρούνται οριακά ή ευγενής και αισιόδοξη ευχή κλπ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας τα 100
φύλλα μάς δίνουν αισιοδοξία και κουράγιο για την συ-
νέχεια. Όταν μάλιστα αυτή η συνέχεια υπάγεται σε
ένα ιδιαίτερα δύσκολο αντικειμενικά και υποκειμενικά
περιβάλλον, τότε αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση
για προσπάθεια άξια και ικανή προς τα μπροστά. Δεν
θα πούμε κάτι παραπάνω για τώρα. Στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας θα υπάρξει ειδικό αφιέρωμα στα
100 φύλλα και τα 20χρονα της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ. Πέρα από τις σχετικές προσπά-
θειες του Διοικητικού Συμβουλίου ζητάμε και τη δική
σας συμμετοχή με τον τρόπο που θα επιλέξετε ερχόμενοι
σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. αλλά και μέσα από το
site του Συλλόγου μας (www.andronianoi.gr) ή τη διεύ-
θυνσή του στο facebook όπου μπορείτε να μας εντοπίσετε
πολύ εύκολα με το όνομα του Συλλόγου (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ). Μας
ενδιαφέρουν απόψεις, προτάσεις και ό,τι άλλο για την
εφημερίδα αλλά και για την όλη παρουσία του Συλλόγου
μας.

Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΝΑΓΚΗ  ΣΕΒΑΣΜΟΥ  ΤΗΣ
Η περιοχή της Κύμης έχει σημαντικό γεωλογικό εν-

διαφέρον και αυτό είναι γνωστό. Στην νεώτερη ιστορία
της περιοχής έχει καταγραφεί η εκμετάλλευση λιγνι-
τοφόρων κοιτασμάτων οργανωμένα ή όχι. Ποιοτικά τα
κοιτάσματα έχουν βαθμολογηθεί με πολύ θετικό βαθμό,
πλην όμως με μεγάλο βαθμό δυσκολίας εξόρυξης που
μαζί με τον μικρό σχετικά όγκο τους, την εκτιμώμενη
δηλαδή συνολική τους ποσότητα, τα κατέταξε στα μη
οικονομικού ενδιαφέροντος. Από την αναπτυχθείσα
σχετική βιομηχανική δραστηριότητα η περιοχή της
Κύμης κρατήθηκε στα πόδια της και τα χωριά αντιστά-
θηκαν στις σειρήνες της έσω και έξω μετανάστευσης.
Μέχρι που τα σχετικά έργα διέκοψαν τη λειτουργία
τους, το τελευταίο στις αρχές της δεκαετίας 1960.
Μείναν πέρα από τις κάθε μορφής αναμνήσεις και τις
πολλές και ποικίλες ιστορίες, υποδομές που χρόνο με
το χρόνο χάνονται από τη φθορά, την κλοπή, την αδια-
φορία. Ένα από αυτά που εντυπωσιάζει σαν κατασκευή

είναι αυτό το κτίριο της φωτογραφίας. Ο «Ρίχτης»
όπως τον αποκαλούν οι συντοπίτες που βρίσκεται πολύ
κοντά στα μονοπάτια, στα γεφύρια και στο Μύλο της
Γιάννενας ή όπως είναι περισσότερο γνωστός ως Μύλος
του Σαντά. Ο «Ρίχτης» ήταν μέρος του συστήματος
συλλογής και μεταφοράς σε καράβια στο λιμάνι της
Κύμης του λιγνίτη από την γύρω περιοχή. Αργοπεθαίνει
και γίνεται λεία διαφόρων καιροσκόπων με την αδιαφορία
όλων να ξεχειλίζει. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  
ΑΓΩΝΕΣ  2016

Κορυφαίο αθλητικό γεγονός οι Ολυμπιακοί και Πα-
ραολυμπιακοί αγώνες ανά 4ετία, που φέτος τελέσθηκαν
στη Βραζιλία, με τις πρόσθετες των γνωστών ειδήσεις
και φήμες πριν, κατά, μετά να μας κατακλύζουν. Τα
ντοπαρίσματα και οι απαγορευμένες ή όχι ουσίες σε
πρώτη θέση με διαχρονική πλέον ισχύ όπως π.χ. αυτή
της πρόσφατης αφαίρεσης από την IAAF του χάλκινου
ολυμπιακού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Πεκίνου το 2008 από την Πηγή Δεβετζή. Αναρωτιέται
εύλογα κανείς ενόψει των πολλών τέτοιων κρουσμάτων
και του δηλητηριώδους και θολού τοπίου που δημιουρ-
γούν, μήπως τελικά οι Ολυμπιακοί κ.λπ. μεγάλοι αγώνες,
ο πρωταθλητισμός ή θάνατος, είναι κυρίως εμπορικές
φιέστες σε πολλά επίπεδα και διαστάσεις σε απόσταση
από ο,τιδήποτε άλλο; Εμείς πάντως μείναμε με τη
μεγάλη χαρά που μας δώσαν οι επιτυχίες των ολυμπιο-
νικών και κυρίως οι πολύ περισσότερες των παραολυμ-
πιονικών μας, των οποίων ο αγώνας είναι διδαχή ζωής
διαρκής, θυμίζοντάς μας και το ασημένιο κατόρθωμα
του δικού μας Ευθύμιου Καλαρά στο δίσκο στους πα-
ραολυμπιακούς αγώνες του 2004. 

ΔΕΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟ  ΘΕΟ  ΜΑΣ!
Το σημείο αυτό βρίσκεται στο έμπα του κάμπου Βι-

τάλου στο δρόμο από τους Κρινιάνους. Χρονίζει και
επιδεινώνεται απειλώντας και προκαλώντας ανάλογα.
Βρίσκεται στο ξεκίνημα πευκοδάσους που φτάνει στα

Δένδρα και πιο πέρα προς τους Ανδρονιάνους και το
γεγονός αυτό δεν είναι βέβαια ο μόνος λόγος που μας
αφορά και θίγουμε το γεγονός ως απαράδεκτο. Ας
γίνει κάτι πριν θρηνήσουμε όλοι μαζί. 

Ανδρονιάνοι Σεπτέμβρης 2016 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΑΛΛΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Εντυπωσιακά ξεκίνησε ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΥΜΗΣ τις φετινές του υποχρεώσεις στην πρώτη κατηγορία
του μπάσκετ. Ως ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΥΜΗΣ ΚΑΕ
SEAJETS, με έδρα το κλειστό Κανήθου «Τάσος Καμπούρης»
και με πολλές αλλαγές στο roster της και με τον ίδιο προ-
πονητή (κος Μπρατσιάκος) μπήκε πολύ αποφασιστικά στις
υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδας 2016-2017 και
πέτυχε 3 συνεχόμενες νίκες που τον οδήγησαν στις 8
ομάδες. Εκεί σκόνταψε βίαια στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τα
αποτελέσματα που πέτυχε είναι: 

1- Τετάρτη 21-9-2016 
Ηρακλής Θεσσαλονίκης - Κύμη SEAJETS 69-73
2- Τετάρτη 28-9-2016 
Κύμη SEAJETS - Ρέθυμνο 87-77
3- Σάββατο 1-10-2016 
Πανιώνιος - Κύμη SEAJETS 73-77
4- Τετάρτη 5-10-2016 
Άρης Θεσσαλονίκης - Κύμη SEAJETS 98-62
Βλέπουμε αισιόδοξα και ρεαλιστικά τα πράγματα μη

ξεχνώντας πως το πρώτο παιδί το έκαψε ο παπάς. 
Καλή συνέχεια ευχόμαστε στην πρώτη παρουσία της

Κύμη SEAJETS στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ
σας καλώς ορίζει ως εν δυνάμει φίλους–ες του χωριού
μας. Η δημιουργία αυτής της νέας διόδου επαφής
προήλθε από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου. Έχοντας την θέση αρχής πως
οι καταστατικοί σκοποί του Συλλόγου εξυπηρετούνται
και από σύγχρονα μέσα όπως είναι το διαδίκτυο και οι
παράπλευρες δυνατότητές του, μπαίνουμε και στο
«λαβύρινθο» του facebook. Χωρίς υπερβολές και επι-
πόλαιες προσεγγίσεις αλλά με το μέτρο της γνώσης
και της σύνεσης, με την υπευθυνότητα και τον σεβασμό
που απαιτούνται. Ζητάμε αντίστοιχο σκεπτικό και συμ-
περιφορά από όλους τους φίλους και φίλες που θα
συναντηθούμε και με αυτό το μέσον. Με αυτές τις αρ-
χικές σκέψεις σας υποδεχόμαστε στο δυναμικό αυτό
βήμα διαλόγου, προτάσεων, συνεργασιών για ό,τι
ωραίο, χρήσιμο, για τοπικά του χωριού και της περιοχής
μας ζητήματα αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 
Οκτώβρης 2016 

ΜΕΧΡΙ  ΤΟΝ…  ΑΡΗ  Η  ΠΡΩΤΗ  ΠΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΥΜΗΣ  ΚΑΕ  SEAJETS  ΣΤΗ  ΜΕΓΑΛΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΛΩΣ  ΗΡΘΑΤΕ  
ΣΤΗΝ  ΠΑΡΕΑ  ΜΑΣ 

Μπορέσαμε και συλλέξαμε τα παρακάτω ονόματα επιτυχόντων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Για την όποια παράλειψη ζητάμε
συγγνώμη. Οι ευχές μας για επιτυχείς σπουδές αφορούν όλους
τους επιτυχόντες και επιτυχούσες αλλά και όλα τα πρωτάκια
από το νηπιαγωγείο … και πάνω.
1. Άγγελος Νικ. Φιλιππής - 5ος στη Σχολή Μεταλλειολόγων στο

Πολυτεχνείο Αθήνας. 
2. Γρηγόρης Ευαγ. Νικολιάς - Μηχ/κος Χωροταξίας-Περιβ/ντος

Παν/μιο Θεσσαλίας. 
3. Παναγιώτης Ευαγ. Νικολιάς - Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών. 
4. Νικόλαος Παν. Καλαράς - Ηλεκτ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. 
5. Αλέξανδρος Σταμ. Παπανικολάου – Μηχανικών Εμπορικού

Ναυτικού Χανιά Κρήτης. 

Η  ΚΑΘΕ  ΑΡΧΗ  ΜΕ  ΚΑΘΕ  ΕΥΧΗ 

ΓΑΜΟΙ 
Στις 27-8-2016 η Κάλλια του Βαγγέλη

και της Κατερίνας Τσάγκου και ο Θανάσης
του Γιώργου και της Ελάνης Σαμπάνη τέ-
λεσαν το γάμο τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στα Παλιχώρια Αγ. Ιωάννη
Αλιβερίου.

Πολλές οι ευχές μας. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
― Βαπτίστηκαν οι Αθανάσιος-Φώτης και Παναγιώτης-Άγγελος

Κωνσταντίνου, δίδυμοι γιοι του Σπύρου Κωνσταντίνου και της
Ντίνας Δήμου, στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θε-
οτόκου στους Ανδρονιάνους. Νονοί είναι οι Γιώργος Φαφούτης,
Ελεάνθη Κλαδούχου και Άννα Περνιεντάκη.

― Βαπτίστηκε στον Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στους Ανδρο-
νιάνους ο γιος του από χρόνια μετανάστη στο χωριό μας Μπεν, στις
3 Σεπτεμβρίου 2016.

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα! 

Αγαπητοί συγχωριανοί,
διανύοντας τη δεύτερη θητεία μου ως πρόεδρος του Τ.Δ. Αν-

δρονιάνων, έχοντας σύμφωνους και τα μέλη του Τ.Σ. Ανδρονιάνων
Β. Σπύρου και Ε. Παπανικολάου, και λαμβάνοντας υπόψιν την
απίστευτη ταλαιπωρία, που ανεξαιρέτως υποστήκατε από τις συ-
νεχόμενες και ανεξέλεγκτες διακοπές νερού, νιώθουμε την ανάγκη
να εκφράσουμε τη βαθιά μας λύπη, καθώς και να ζητήσουμε μία
δημόσια συγνώμη από όλους σας.

Οι τραγικές καταστά-
σεις που όλοι βιώσαμε,
μας γυρίζουν πολλά χρό-
νια πίσω, στις δεκαετίες
του ’90 και στις αρχές
του 2000, όταν κάθε χω-
ριό διαχειριζόταν με χρο-
νοδιάγραμμα το νερό
που του αναλογούσε.

Από αυτό το βήμα
θέλω να σας ενημερώσω
ότι η τοπική μας κοινό-
τητα και προσωπικά
εγώ, ως πρόεδρος του
τοπικού συμβουλίου, εί-
χαμε υποβάλει αίτημα

τόσο στη Δημοτική Ενότητα Κύμης όσο και στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α (Δη-
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου),
που κατατέθηκε την 16/06/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 2131,
για άμεσο καθαρισμό των δεξαμενών του χωριού μας, αίτημα που
εκ των υστέρων αποδείχτηκε πως η παράβλεψή του διόγκωσε
κατά πολύ το υφιστάμενο πρόβλημα.

Στα έξι χρόνια της θητείας μου, είναι η πρώτη φορά που
κλήθηκα να αντιμετωπίσω ένα τέτοιο ζήτημα. Χωρίς σε καμία πε-
ρίπτωση ν' αποτελώ την οριστική λύση του προβλήματος, αρκέστηκα
αποκλειστικά και μόνο στον καθημερινό έλεγχο της στάθμης των
δεξαμενών.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως όσα περάσαμε αυτό το καλοκαίρι,
αποτελούν μια εξαίρεση, και πως οι υπεύθυνοι θα αναλογιστούν
τις ευθύνες τους και θα διορθώσουν τα όποια προβλήματα προ-
έκυψαν εφέτος, δυσχεραίνοντας αφόρητα την καθημερινότητά
μας.

Ευχόμαστε να είναι η τελευταία φορά που απολογούμαστε
ενώπιόν σας αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις εξαιρετικά κακές συν-
θήκες που αντιμετωπίσατε.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Γεώργιος Κ. Κωτσής Βλασία Γ. Σπύρου

Ελευθερία Παπανικολάου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

(Ανασύρθηκε από τη δεξαμενή του χωριού) 


