
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Προ-
οδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων- ∆έν-
δρων Κύµης στην τελευταία του συνεδρία-
ση ασχολήθηκε και µε το θέµα των καλο-
καιρινών εκδηλώσεών του.

Ο κορµός των εκδηλώσεων αυτών που
συνδιοργανώθηκε µε τη Νοµαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Νοµού Εύβοιας πραγµατοποι-
ήθηκε στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων
και αφορούσε.

1- Έκθεση των έργων της οµάδας των
παιδιών της πρώτης χρονιάς λειτουργίας
του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Εκπαίδευσης και Ψυχαγωγίας “Νίκος Κω-
τσής”. Η έκθεση λειτούργησε όλο το κα-
λοκαίρι κάθε Σάββατο και Κυριακή 6-9 µ.µ.
στην αίθουσα “Νίκος Κωτσής”.

2- Εκδήλωση µε θέµα «Είµαστε µόνοι
στο Σύµπαν;» και εισηγητή τον κο Αντώνη
Αντωνίου, καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθή-
νας.

Πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της Πα-
ρασκευής 8/8/2008 στην αίθουσα “Νίκος
Κωτσής”.

3- Εκδήλωση παρουσίασης του έργου
των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ευ-
βοίας και αναφορά στην Ιστορία του χωρι-
ού και του ∆ήµου Κύµης µε εισηγήτρια την
υπεύθυνη των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους Ν. Ευβοίας κα Κάλλια Χατζηγιάννη
και συµµετοχή του συµπολίτη µας κου Μι-
χάλη Ποντίκη.

Πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του Σαβ-
βάτου 16/8/2008 στην αίθουσα “Νίκος Κω-
τσής”.

4- Έκθεση φωτογραφίας µε ελεύθερο
θέµα.

∆ιάρκεια έκθεσης 11 έως 16/8/2008
στην αίθουσα του αθλητικού κέντρου “Μά-
κης Καλαράς”. Συµµετείχαν 3 ερασιτέχνες

φίλοι της φωτογραφίας από το χωριό.
5- Πανηγύρι-αντάµωµα την Τετάρτη

13/08/2008 µε το 10µελές συγκρότηµα της
Ελένης ∆ηµολιάνη.

Επιπλέον αυτών πραγµατοποιήθηκαν
επίσης µε επιτυχία οι εκδηλώσεις.

1- Πανηγύρι στο ∆ηµοτικό Σχολείο
∆ένδρων την Παρασκευή 29/8/2008.

2- ∆ιήµερη εκδροµή στην Ευρυτανία
στη Μονή Παναγίας Προυσού και σε Ιστο-
ρικά χωριά του Νοµού στις 2 και 3/8/2008.
Στο ιστορικό µοναστήρι µάς ενηµέρωσε
σχετικά ο κος Αλεξανδρίδης, ενώ στο χω-
ριό Κορυσχάδες µε την πλούσια και ση-
µαντική παρουσία στην πρόσφατη ιστορία
του τόπου µας, µας ενηµέρωσε από πρώτο
χέρι ο εκπαιδευτικός κος Κώστας Σαρρής.
Τους ευχαριστούµε πολύ και µέσω της
εφηµερίδας µας.

3- Επίσκεψη εκπαιδευτικού περιεχο-
µένου στο Πλανητάριο στην Αθήνα την
Κυριακή 28/9/2008 µε κάλυψη των εξόδων
µεταφοράς από τον Σύλλογο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Προοδευ-
τικού Συλλόγου Ανδρονιάνων- ∆ένδρων
Κύµης ευχαριστεί θερµά τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση του Νοµού µας ως συνδιορ-
γανώτρια των εκδηλώσεών του αυτών. Ευ-
χαριστεί ιδιαίτερα για τη συνδροµή και την
συµµετοχή τους τον κο Αντώνη Αντωνίου,
την κα Κάλλια Χατζηγιάννη και τον κο Μι-
χάλη Ποντίκη. Επίσης ευχαριστεί όλους
και όλες που µε τη βοήθειά τους και την
συµµετοχή τους στις εκδηλώσεις, βοήθη-
σαν στην µεγάλη τους επιτυχία και µέσω
αυτής στην προώθηση των στόχων και των
έργων του Συλλόγου.

Επίσης εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαρι-

Απολογισµός
για τις Καλοκαιρινές µας εκδηλώσεις

Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ

Ε
δώ και µερικά χρόνια επάνω στον
βορεινό τοίχο του νεκροταφείου
είχαν κατασκευαστεί µια σειρά

από οστεοφυλάκια καθ’ όλο το µήκος
του τοίχου. Τα οστεοφυλάκια ήταν κα-
τασκευασµένα από µπετόν και επενδε-
δυµένα µε µάρµαρο. Το πλάτος τους
ήταν πάνω από ένα µέτρο, ενώ το πλά-
τος του τοίχου επάνω στον οποίο εδρά-
ζονταν ήταν µισό µέτρο. Αυτό είχε σαν
συνέπεια το βάρος από τα οστεοφυλά-
κια να είναι έξω από την επιφάνειά του
στην οποία εδράζονταν. Έτσι δηµιουρ-
γήθηκαν ροπές ανατροπής, µε αποτέ-
λεσµα την περιστροφή των οστεοφυ-

λακίων και του θεµέλιου του τοίχου και
εφέτος την κατάρρευση ενός τµήµα-
τος.

Το µήκος του τοίχου που κατέρρευ-
σε είναι 13,50 µέτρα. Έγινε ένας αγώ-
νας δρόµου από τον ιερέα του χωριού
παπα-Χρήστο, τον σεβασµιώτατο κ. Σε-
ραφείµ, τον πρόεδρο του χωριού και
συγχωριανούς µας, να κατασκευαστεί
νέος τοίχος από µπετόν, στην θέση του
κατεστραµµένου, ύψους 6.00 µέτρα,
πριν από τον επερχόµενο χειµώνα, διό-
τι υπήρχε κίνδυνος, τάφοι µε νεκρούς
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ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ

ΚΥΜΗΧΑΛΚΙ∆Α

Συνέχεια στη σελ. 5 Συνέχεια στη σελ. 4

Τ
αχτικά ήθελε να είναι κοντά στις
δραστηριότητες των Συλλόγων
της ευρύτερης περιοχής της Κύ-

µης. Μέσα από την πολυετή του σχέση
µε τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιά-

νων, ήταν Πρόεδρος πολλά χρόνια,
γνώρισε, εκτίµησε και αγάπησε το πολύ
σοβαρό έργο, το οποίο επιτελούσαν
ανιδιοτελώς και µε πολύ µεράκι, τα µέ-
λη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Πολλά από τα έργα αυτά στόχευαν
στον εξωραϊσµό και το νοικοκύρεµα της
ευρύτερης περιοχής των Ανδρονιάνων,
την ανάπλαση των Ι. Ναών, τις µαζικές
δενδροφυτεύσεις, την ανάδειξη των µο-

νοπατιών, την αγορά οικοπέδων για δη-
µιουργία πλατειών, στις πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις και την έκδοση της Εφηµερί-
δας «Η Φωνή των Ανδρονιάνων», που
φτάνει σ’ όλες τις Ηπείρους.

Συνεχής, ήταν επίσης και η προσπά-
θεια ανάδειξης του περιβάλλοντος. Οι
όµορφες ακρογιαλιές, στις οποίες
όµως λείπει παντελώς η φροντίδα της
∆ηµοτικής Αρχής και το ευλογηµένο
πράσινο περιβάλλον, δεσπόζει παντού.
Ο ορεινός όγκος των Κολυταίων ο επί-
σης µεγάλος πλούτος, έγινε συνεχής

Η µεγάλη προσφορά του ∆ηµ. Λύκου
στους Συλλόγους

Ανδρονιάνων και Οξύλιθου

Συνέχεια στη σελ. 5
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ»

Aυτό το µήνα είχαµε

επίκαιρα καυτά

στιχάκια όλα τά ’γραψα

σταράτα και κοφτά.

Η φαγοµάρα ξέσπασε

στη Νέα ∆ηµοκρατία

αντάρτες µαχαιρώµατα

σ’ όλα τα υπουργεία.

Οι υπουργοί µαλώνουνε

ο ένας τον άλλον βρίζουν

και του ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές

όλοι πανηγυρίζουν.

Τα ίδια και µε το ΠΑΣΟΚ

είχαµε αν θυµάστε

για την καρέκλα τρώγονται

γι’ αυτό σίγουροι νά ’στε.

Τώρα άλλο δεν κάνουνε

τα γκάλοπ να κοιτάζουν

κι όσο µπορούνε πιο βαθιά

τα µάτια τους να βγάζουν.

Στις εκλογές που θά ’ρθουνε

µόνοι τους δεν θα βγούνε

Καρατζαφέρη - ΣΥΡΙΖΑ

κοιτάν για να σωθούνε.

Έχουµε τους πολιτικούς

που έχουνε καβγάδες

τώρα παρουσιάστηκαν

καλόγεροι παπάδες

Αυτοί είναι αδίσταχτοι

κι’ έχουν µεγάλο θράσο

και όλα τα καλύπτουνε

κάτω από ένα ράσο.

Ζηµιώσαν το δηµόσιο

µ’ αγοραπωλησίες

µ’ εκατοµµύρια ευρώ

κι’ ακίνητα µ’ αξίες.

Λίγοι παπάδες είναι αυτοί

που το ράσο δεν αξίζουν

τις αρπαχτές που κάνουνε

τον κόσµο σκανδαλίζουν.

Να σταµατήσουν στη µονή

συναλλαγές και κέρδη

και να δοθεί σ’ αχτήµονες

η γη του Βατοπαίδι.

Ως ήρθανε τα πράγµατα

κάτι πρέπει να γίνει

τον πρώτο λόγο τώρα πια

έχει η δικαιοσύνη.

Γιάννης Καλαµπαλίκης

(Σόλιγκας)

Επίκαιρα

• Στις 26 Αυγούστου 2008, µετά από
επέµβαση ανοιχτής καρδιάς και δίµηνη µά-
χη για τη ζωή απεβίωσε ο Πάτσαλης Γεώρ-
γιος, σύζυγος της συγχωριανής µας Τσοµά-
κα Αικατερίνης και πατέρας του Πάτσαλη
Αθανασίου.

Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Μηλάκι
Αλιβερίου.

∆άσκαλος στο επάγγελµα, ασχολήθηκε
µε τα συνδικαλιστικά και πολιτικά.

Αρκετές φορές εξελέγη αιρετός στο ΠΥ.Σ.Π.Ε. Ευβοίας
που είναι αρµόδιο για τοποθετήσεις και µεταθέσεις δασκάλων.

Για κάποια χρόνια επίσης ήταν προϊστάµενος της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης µε έδρα τη Χαλκίδα.

Καλός οικογενειάρχης και άνθρωπος βοηθούσε όπου µπο-
ρούσε.

Αιωνία η µνήµη του.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Καραβέλης Ιωάννης και η Καλλιόπη Χρηστίδη απέκτησαν στις 6/6/2008 ένα γλυκύ-

τατο κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Κων/νος Κοντογιάννης (εγγονός του Σόλιγκα) και η Νικολέττα Λεβέντη βάπτισαν

την κορούλα τους στον Ι.Ν. του Αγ. Ιωάννη του Ρώσου στις 12/7/2008. Το όνοµα αυτής
Στέλλα.

• Στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη στα ∆ένδρα ο Χρήστος Μπελιάς και η Λίτσα ∆ήµου βάπτισαν το
δεύτερο παιδί τους, ένα χαριτωµένο κοριτσάκι. Το όνοµα αυτής Παρασκευή.

Να τους ζήσουν.
Φωτογραφίες στη σελ. 8

ΓΑΜΟΙ
• Στις 30/8/2008 στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στους Ανδρονιάνους έγινε ο γάµος του Νικολά-

ου Ηρ. Σκοπελίτη και της Παρασκευής Παν. Καλαρά. Ακολούθησε δεξίωση στο κοσµικό
κέντρο «ΠΕΡΑΣΜΑ».

Να ζήσουν ευτυχισµένοι.

Αυτοί που έφυγαν

• Στις 2/8/2008 απεβίωσε στην Αδελαΐδα της
Αυστραλίας ο John Papas ∆ηµ. Παπανικολάου
ετών 87.

Ήταν τακτικός συνδροµητής την «Φωνής των
Ανδρονιάνων» και κατά καιρούς δωρητής. Έφυγε
από το χωριό σε ηλικία 10 ετών αλλά άφησε πίσω
την ψυχή του.

• Στις 24/4/2008 έφυγε από κοντά µας ο Αθα-
νάσιος Ιωάν. Τζαφέρας ετών 73.

• Στις 24/8/2008 απεβίωσε στους Ανδρονιάνους η Αγνή Νάνου
ετών 73.

Θερµά συλλυπήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Οι δρόµοι τις ξενιτιάς

Αναμνήσεις

Μια παρέα νέων συγχωριανών µας στα τέλη της δεκαετίας του ‘60.
Ποιοί νάναι άραγε (Από το αρχείο του Βαγγέλη ∆ήµου)

Από το αρχείο του Χρ. Σασάνη
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σηµαντικά σε συντοµία ή κάπως έτσι. Συνέχεια στη στήλη αυτή που
µόνο ανεπάρκεια υλικού δεν έχει να φοβηθεί. Έτσι αναγκαστικά επιλέγο-
µε τα θέµατα κατά την κρίση µας χωρίς να θεωρούµε πως αυτά που δεν
καταγράφοµε είναι υποδεέστερα των καταγραφόµενων.

Στο παρόν φύλλο επισηµαίνοµε τα παρακάτω.

1- Την κυκλοφορία του 8ου τεύχους (Καλοκαίρι- Φθινόπωρο 2008)
του περιοδικού «Άστερος» που εκδίδει στην Κύµη ο αγαπητός και αξιέ-
παινος φίλος κος Μιχάλης Ποντίκης. Προτρέποντας στην αγορά του αλ-
λά και κυρίως στο “ξεσκόνισµα” του καταγράφοµε από το µπροστινό του
εξώφυλλο τα περιεχόµενα.

-Οι επισκέψεις του Όθωνα στην Κύµη και οι τότε ∆ήµαρχοί της.
-Στα σινεµά του 1960.
-Επώνυµα καταγωγής στην περιοχή µας.
-Για το λιγνιτωρυχείο Πασσά.
-Τα κουµιώτικα αµπέλια.
-Για τη «Λυσίκοµο Εκάβη» του Λούλη.
-Στην Κύµη τον 17ο αιώνα.
Επίσης την κυκλοφορία του 25ου τεύχους (Καλοκαίρι 2008) του πε-

ριοδικού «Το ρόπτρο» που εκδίδει το Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο Αυ-
λωναρίου µε υπεύθυνο τον κο ∆ηµήτριο Σγούρο.

Ηλεκτρονική διεύθυνση “roptro.blogspot.com” . Κυκλοφορεί εδώ και
8-9 χρόνια καταγράφοντας κυρίως κείµενα ιστορίας και λαογραφίας της
περιοχής Αυλωναρίου αλλά και γράφοντας µε τον τρόπο αυτό τη δικιά
του σηµαντική ιστορία . Θα το βρείτε στο Αυλωνάρι αλλά και στα πρα-
κτορεία τύπου στις Κονίστρες και στην Κύµη.

Τέλος σηµειώνοµε την κυκλοφορία ενός ακόµη βιβλίου της κας Κού-
λας Ν.Φαφούτη. Λέγεται «Γυµνάσιο Κύµης 1940-1948» και ο τίτλος αυ-
τός παραπέµπει σχετικά µε το περιεχόµενο του. Στο εσωτερικό του
υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες αλλά και αποσπάσµατα από νεανικά
λευκώµατα της ιδιαίτερης εκείνης εποχής. Ένα ταξίδι σε κείνα τα δύσκο-
λα χρόνια µέσα από ένα βιβλίο τρυφερότητας και ευαισθησίας.

2- Κανείς δεν φρόντισε να µας ενηµερώσει πάνω στη λειτουργία,
τους στόχους , τα αποτελέσµατα κλπ αυτής της τοµής στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση που ονοµάστηκε «Καποδίστριας Ι». Ούτε καν µε την παρουσία-
ση ψυχρών αριθµών. Αντίθετα έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για το
βήµα που καταχωρείται ως «Καποδίτριας ΙΙ» που προβλέπει συνενώσεις
των υπαρχόντων ∆ήµων. Ο ∆ήµος Κύµης προβλέπεται να συνενωθεί µε
τους ∆ήµους Κονιστρών, Αυλώνος, ∆υστίων και Ταµυναίων δηµιουρ-
γουµένου έτσι ενός νέου ∆ήµου τεράστιου µε ετερόκλητα χαρακτηριστι-
κά και προοπτικές. Ήδη οι πρώτες αντιρρήσεις έχουν καταγραφεί και εί-
ναι δυναµικές µε πρώτες του Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κου Σε-
ραφείµ και της ∆ηµοτικής αρχής του ∆ήµου µας αλλά και των ∆ηµοτικών
συνδυασµών της αντιπολίτευσης , φορέων κλπ. Είναι βέβαιο πως η όποια
συνένωση και πολύ περισσότερο η επίσηµα προωθούµενη, θα οξύνει τα
προβλήµατα που και ο «Καποδίστριας Ι» δηµιούργησε.

3- Θα γίνοµε δυσάρεστοι σε πολλούς όµως θα πρέπει επιγραµµατικά
να κεντρίσοµε το “φορολογικό” νεύρο σας. Επειδή είναι σοβαρά τα θέ-
µατα αυτά και µάλιστα στις µέρες της αποκαθήλωσης των µέχρι χτες
«στυλοβατών» της παγκόσµιας οικονοµίας, µη ξεχάσετε στο αµέσως
επόµενο διάστηµα.

- Να δηλώσετε τα ακίνητά σας και τα επί αυτών δικαιώµατά σας στο
Κτηµατολόγιο , όσοι βέβαια έχετε τέτοια στις υποκείµενες στη φάση αυ-
τή περιοχές.

- Να ρυθµίσετε τις ληξιπρόθεσµες την 30/6/2008 φορολογικές υπο-
χρεώσεις σας κατά τις προβλέψεις του Ν.3697/2008. Το όφελός σας
µπορεί να είναι σηµαντικό.

- Να ετοιµάζεστε οι επιτηδευµατίες κάθε µορφής για την περαίωση
των µέχρι το 2006 υποχρεώσεών σας µε βάση τον ίδιο παραπάνω Νόµο.
Και εδώ το όφελός σας µπορεί να είναι σηµαντικό. Απαραίτητα να συνεν-
νοηθείτε µε τον υπεύθυνο φοροτεχνικό σας.

4- Το παζάρι στο Αυλωνάρι που αντίθετα µε άλλα αναπτύσσεται πα-
ρά φθίνει, λειτουργεί και φέτος. Όλη η περιοχή του ανατολικού τµήµα-
τος του Νοµού µας και όχι µόνο , ζει στους ρυθµούς του χρόνια τώρα. Χα-
ρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια το χρώµα της «παγκοσµιοποίησης»
πέρα από τα άλλα γνωρίσµατα µεταξύ των οποίων και αυτό της τσίκνας.
Στους εµπόρους από το 1982 και κάθε χρονιά από τότε , περιλαµβάνεται
και ο κος Θανάσης Μανώλης που εµπορεύεται βιβλία. «Η φωλιά του Βι-
βλίου» και ζεστασιά λόγω του αντικειµένου, αλλά και του κου Θανάση.
∆εν είναι ένας απλός έµπορος. Γνωρίζει το αντικείµενο, έχει άποψη, συ-
ζητά. Τόσα χρόνια στη θέση αυτή ο κος Θανάσης προσφέρει έργο. Πέρυ-
σι µου έλεγε πως µια χρονιά του είχαν κλέψει βιβλία και…το χάρηκε. Για-
τί είπε πως αν κλέβουν βιβλία σηµαίνει πως κάτι καλό πάει να γίνει. Φέ-
τος που τον επισκέφθηκα για να αγοράσω ως συνήθως κάποια βιβλία εκ-
δήλωσα τη γνώµη πως οι νέοι δεν διαβάζουν βιβλία. Με ευχαρίστηση τον
άκουσα να εκφέρει την αντίθετη άποψη όπως του έχει δηµιουργηθεί από
τη δουλειά του. Σίγουρα η γνώµη του έχει άλλο βάρος από τη δική µου
που όµως παρ’ όλα αυτά δεν την αφήνω.

5- Πολλές οι εκδηλώσεις το καλοκαίρι στην περιοχή µας. Άλλες πε-
ρισσότερο, άλλες λιγότερο σηµαντικές. Θα έλεγα πληθωρισµός εκδηλώ-
σεων που αναπόφευκτα δηµιουργούν την αίσθηση πως µια συντονισµένη
προσπάθεια θα είχε πολλά να προσφέρει από πλευράς οργανωτικής αλ-
λά και αποτελέσµατος. Είναι πάντως σηµαντικό κατ’ αρχή ότι αυτές ορ-
γανώνονται και πραγµατοποιούνται.

6- Τέλος αξίζει να σηµειώσοµε την πραγµατοποίηση της συνάντη-
σης- συνέλευσης που οργάνωσε η ∆ηµοτική µας αρχή στο χωριό µας το
βράδυ της 12/8/2008 στο καφενείο της Έφης (πρώην «Κούψη»).Παρα-
βρέθηκε και µίλησε ο ∆ήµαρχος κος ∆ηµ. Θωµάς. Έγινε ενηµέρωση και
συζήτηση σε γενικά ήπια πλαίσια παρά την ύπαρξη και κατάθεση διαφο-
ρετικών απόψεων. Αναµφισβήτητα είναι µία σηµαντική συνάντηση αυτή.
Είναι όµως συνάντηση και είναι µία. Σίγουρα ο δρόµος µέχρι την ουσια-
στική συµµετοχή των κατοίκων στα όσα τους αφορούν που ήταν και είναι
ζητούµενο, είναι πολύ µακρύς µε πολλές και ποικίλες δυσκολίες . Και οι
καιροί βιάζονται .

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ∆. ΣΠΥΡΟΥ

Προς: Τον τοπικό τύπο και όλους τους συµ-
πολίτες Θέµα: Ιστορικό υλοποίησης Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού.

Ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο του νοσοκοµείου και µέλος
του ∆.Σ του Σωµατείου επιθυµώ να ενηµερώσω
τους συµπολίτες µου σχετικά µε την πρόσφατη
(1η Αυγούστου 2008) έναρξη της λειτουργίας
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Νο-
σοκοµείο - Κέντρο Υγείας Κύµης.

Κατ' αρχήν πρέπει να χαιρετίσω την ολοκλή-
ρωση της προσπάθειας ως ικανοποίηση των
προσδοκιών τόσο των νεφροπαθών αλλά και
όλων των κατοίκων της περιοχής. Πρέπει να
σηµειωθεί πως η κατασκευή και λειτουργία απο-
τελούσε πάγιο αίτηµα των εκάστοτε Σωµατείων
Εργαζοµένων και εµένα προσωπικά ως Προ-
έδρου του ∆.Σ. του Σωµατείου Εργαζοµένων
όλα αυτά τα χρόνια, αντιπροσωπεύοντας µε αυ-
τό τον τρόπο τη βούληση όλων των εργαζοµέ-
νων στο ΓΝ-ΚΥ Κύµης

Προς ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων και
µε σκοπό την καταγραφή της ιστορίας και της
αποκατάστασης της αλήθειας σχετικά µε τις
διαχρονικές προσπάθειες όλων των συντελε-
στών για την λειτουργία της Μονάδας Τεχνη-
τού Νεφρού, σας παραθέτω ένα σύντοµο ιστο-
ρικό:

• Στις 18/9/2000, επί διοικήσεως Σπύρου
Μάγκου, ξεκίνησε η διαδικασία περί κατα-
σκευής και λειτουργίας ΜΤΝ στο ΓΝ-ΚΥ Κύµης
µε αποστολή εγγράφου µε αρ. πρωτ. 57 προς το
Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας σχετικά µε την
ίδρυση ΜΤΝ στο νοσοκοµείο µας. Στις
18/10/2000, επί ίδιας διοικήσεως, µε αρ. πρωτ.
65, εστάλη και νέο αίτηµα προς το Γενικό Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας σχε-
τικά µε την πρόσληψη δύο επιµελητών κλάδου
ιατρών Ε.Σ.Υ., νεφρολόγων, βαθµών Α' και Β'

• Στις 15/9/2003, επί διοικήσεως Παναγιώτη
Νάνου, εστάλη νέο έγγραφο απόφασης διοικη-
τικού συµβουλίου µε αρ. πρωτ. 24 στο Υπουρ-
γείο Υγείας, ζητώντας: α) µετατροπή της θέσης
∆/ντή Καρδιολογίας σε θέση ∆/ντή Νεφρολο-
γίας, β) έγκριση σκοπιµότητας και επιχορήγηση
€180.000 για σύσταση της ΜΤΝ µε 9 θέσεις, γ)
ένταξη στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για 5
µηχανήµατα τεχνητού νεφρού για το ΓΝ-ΚΥ
Κύµης.

• Στις 30/10/2003, επί ίδιας διοικήσεως, µε
τον υπ' αριθ. ∆Υ8/Β έγγραφο του υπουργείου
Υγείας προς το ΓΝ-ΚΥ, το υπουργείο συµφωνεί
µε τα αιτήµατα του ∆ιοικητού Π. Νάνου για την
ΜΤΝ, ενώ γίνεται η προµήθεια των ειδικών κα-
θισµάτων για τη ΜΤΝ, τα οποία και παραλαµβά-

νονται από το νοσοκοµείο τον Μάιο του 2004.
Οι δε συσκευές αιµοκάθαρσης καταφθάνουν
στο νοσοκοµείο το Νοέµβριο 2004

• Στις 12/11/2003, ο τότε πρόεδρος και αντι-
πρόεδρος του ∆Σ του Σωµατείου Εργαζοµένων
του ΓΝ-ΚΥ Κύµης Κ. Σκιάνης και ο υπογράφων
αντίστοιχα, επισκέπτονται τη ΜΤΝ του ΓΝ Χαλ-
κίδας και ενηµερώνονται από το εκεί προσωπι-
κό για τις ανάγκες και προβλήµατα της µονάδας
µε σκοπό να προετοιµάσουν κατάλληλα το έδα-
φος για την επερχόµενη λειτουργία της ΜΤΝ
στο ΓΝ-ΚΥ Κύµης

• Στις 16/1/2004, επί διοικήσεως Π. Νάνου
απεστάλη έγγραφο µε αρ. πρωτ. 31035/2004
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος για πρό-
σκληση ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία της
Μ.Τ.Ν. Επί διοικήσεως Ευάγγελου Κατσαρού,
αντικαθίσταται η ηλεκτρογεννήτρια του Νοσο-
κοµείου προκειµένου να ανταπεξέλθει στις νέ-
ες ανάγκες της ΜΤΝ, ενώ βρίσκονται τα απα-
ραίτητα κονδύλια για συνέχιση του έργου. Η
ΜΤΝ δηµοπρατήθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Ευβοίας και έγινε ανάληψη από ιδιωτι-
κή εταιρία προκειµένου να κατασκευαστεί η
ΜΤΝ 5 θέσεων. Επί διοικήσεως Θεοφάνη Παπα-
δόπουλου (∆εκέµβριος 2006 έως σήµερα), έγι-
ναν οι ανάλογες παρεµβάσεις για προετοιµασία
του χώρου της ΜΤΝ και της αντίστοιχης ηλε-
κτρο-υδραυλικής εγκατάστασης προκειµένου
να εγκατασταθούν οι ήδη παραληφθείσες από
το 2004 συσκευές αιµοκάθαρσης και ειδικά κα-
θίσµατα αιµοκάθαρσης. Η διοικητική παραλαβή
της µονάδας πραγµατοποιήθηκε τελικά τον Ιού-
νιο του 2008 από το ∆ιοικητή και τα λοιπά µέλη
του ∆Σ του Νοσοκοµειου Γ. ∆ήµα, Μ. Σπανού
και τον υπογράφοντα.

Την 1/8/2008, έπειτα από πολλά εµπόδια και
8 χρόνια από την αρχική σύλληψή της, η Μονά-
δα Τεχνητού Νεφρού ξεκίνησε τη λειτουργία
της προσφέροντας τις υπηρεσίες της στο κοι-
νωνικό σύνολο της περιοχής και όχι µόνο.

Ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆.Σ.
του ΓΝ-ΚΥ Κύµης θέλω να συγχαρώ όλους
όσους από διαφορετικές θέσεις, συνέβαλαν
στη δηµιουργία της ΜΤΝ και ιδιαίτερα τα εκά-
στοτε σωµατεία εργαζοµένων στο ΓΝ-ΚΥ Κύ-
µης που αγωνίστηκαν για την επίτευξη αυτού
του µεγάλου στόχου. Θέλω επίσης να δηλώσω
ότι από πλευράς µου και µέσω της θεσµικής µου
θέσης, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για την πλή-
ρη στελέχωση της ΜΤΝ και την περαιτέρω βελ-
τίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Με εκτίµηση, Αντώνης ∆εµερούτης

Ο ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ

να µετακινηθούν έξω από το νεκροταφείο
στις γειτονικές ιδιοκτησίες.

Ο τοίχος κατασκευάστηκε εντός των γει-
τονικών ιδιοκτησιών, του συγχωριανού µας
κ. Ευθυµίου Βαρλάµου και του ζεύγους
Κωνσταντίνου Τοµάρα και Γεωργίας Σκιν-
τζή (η Γεωργία Σκιντζή είναι ανηψιά του ∆η-
µήτρη Τζαφέρα (Κάκος). Και οι τρεις παρε-
χώρησαν αφιλοκερδώς τµήµα του οικοπέ-
δου τους, εντός του οποίου κατασκευάστη-
κε ο τοίχος. Σε άλλη περίπτωση ο τοίχος θα
έπρεπε να κατασκευαστεί εντός του νεκρο-
ταφείου και για την θεµελίωση του οποίου
θα έπρεπε να µετακινηθούν τάφοι µε νε-
κρούς.

Τονίζω τις προσπάθειες του ∆Σ και µε-
λών του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιά-
νων- ∆ένδρων από την εµφάνιση του προ-
βλήµατος µέχρι και τώρα , για την εξεύρεση
λύσης και την κινητοποίηση κάθε αρµόδιου.

Θα πρέπει να ευχαριστήσουµε τον σεβα-
σµιώτατο κ. Σεραφείµ και την ΑΓΕΤ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ. Με ενέργειες του σεβασµιώτατου η
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ παρεχώρησε αφιλοκερδώς
το τσιµέντο σε σκόνη και τα αδρανή υλικά
(χαλίκια και άµµο), καθώς επίσης θα πρέπει
να ευχαριστήσουµε και τον ∆ήµαρχο κ. ∆η-
µήτρη Θωµά για το ποσόν των 6925,90 €
που θα διαθέσει για τον τοίχο.

Το συνολικό κόστος του έργου, χωρίς να
ληφθεί η αξία του τσιµέντου σε σκόνη και
των αδρανών υλικών τα οποία προσφέρθη-
καν, εκτιµάται στο ποσόν των 21.000.00 έως
22.000.00 €. Οι εργασίες που θα πρέπει να

πληρωθούν είναι, εκσκαφή θεµελίου, αγορά
σιδηρού οπλισµού, σιδέρωµα του τοιχίου,
ξυλότυπος (καλούπωµα), παρασκευή µπε-

τού και µεταφορά του στο εργοτάξιο, οι
ασφαλιστικές εισφορές ( το ΙΚΑ) των εργα-
ζοµένων, η µεταφορά µπάζων και το µπάζω-
µα του τοιχίου, καθώς και οι φόροι προς το
ελληνικό δηµόσιο όπως ο ΦΠΑ και άλλοι. Το
παραπάνω χρηµατικό ποσόν δεν έχει συγ-
κεντρωθεί ακόµα και όλες οι εργασίες
έχουν γίνει καλή τη πίστη των εργαζοµένων.

Παρακαλώ όλους τους συγχωριανούς
µας, όπου και αν ευρίσκονται, να προσφέ-
ρουν, ό,τι µπορεί ο καθένας, για την συγκέν-
τρωση του χρηµατικού ποσού.

Ο υπογράφων προσέφερε την µελέτη και
την επίβλεψη του έργου αφιλοκερδώς, κα-
θώς και την αµοιβή του σαν εργολάβου δη-
µοσίων έργων για την κατασκευή του τοί-
χου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
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στίες του στο µέλος του Συλλόγου µας κ.
Γιώργο Β. Σαρρή για την ενηµέρωση από
το blog του (koumiotis-andron.blogspot.com)
σχετικά µε εκδηλώσεις µας, καθώς και
στην φιλόξενη και αφιλοκερδή ιστοσελίδα
www.servitoros.gr όπου δηµοσιεύθηκαν
τόσο το πρόγραµµα όσο και ο απολογι-
σµός των εκδηλώσεών µας. Επίσης ευχα-
ριστεί την εταιρεία χορηγό µας «Κων/νος
Γεωργίου Κατσανάς Α.Ε.» EXPERT, Ορέ-
στη Μακρή Χαλκίδα, τον κο Κώστα Γλυκό
για τη δωρεά φιαλών Νερού Κύµης και βέ-
βαια τους συγχωριανούς µας Βαγγέλη
Μπαρούµη, Γιώργο ∆ήµο και Αδελφούς
Κωτσή που τη βραδιά του πανηγυριού
13/8/08 δεν λειτούργησαν τα καταστήµα-
τα τους διευκολύνοντας µε τον τρόπο
τους την επιτυχία της εκδήλωσής µας.

Υπόσχεται αντάξια, πλουσιότερη και
πιο ουσιαστική συνέχεια και ανακοινώνει

α) την έναρξη λειτουργίας σε λίγες µέ-
ρες της δεύτερης χρονιάς των τµηµάτων
Παιδικής δηµιουργίας µε δασκάλα και φέ-
τος την κα Ευαγγελία Καραµπά και εκµά-
θησης βασικών δεξιοτήτων σε ΗΥ µε δά-
σκαλο τον κο Κώστα Κατσό. Και τα δύο
τµήµατα θα λειτουργήσουν και φέτος στην

αίθουσα Νίκος Κωτσής στο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Ανδρονιάνων.

β) την οργάνωση διήµερης εκδροµής
την 15 και 16 του Νοέµβρη 2008 στα Μετέ-
ωρα και τη λίµνη Πλαστήρα και

γ) την άµεση έναρξη των εργασιών
ανάπλασης της παλιάς βρύσης στον κάτω
οικισµό στα ∆ένδρα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµπερασµα-
τικά θεωρεί πως οι εκδηλώσεις είχαν αξιό-
λογη επιτυχία τόσο οργανωτικά , όσο και
οικονοµικά όσες βέβαια είχαν τέτοιο εν-
διαφέρον και περιεχόµενο. Παρά την βελ-
τίωση πάντως πολλά χρειάζεται και µπο-
ρούν να γίνουν. Το ∆.Σ. πιστεύει πως η ευ-
ρύτητα των εκδηλώσεων είναι ανάγκη
υπαρκτή και µάλιστα µε προωθητική δυνα-
µική. Με το σκεπτικό αυτό το ∆.Σ. καλεί το
κάθε µέλος του αλλά και κάθε µη µέλος
του, να του γνωρίσουν σχετικές προτά-
σεις και απόψεις του µε στόχο τη συνολική
βελτίωση στην επίτευξη των σκοπών του
Συλλόγου.

Ανδρονιάνοι Κύµης
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Προοδευτικού Συλλόγου
Ανδρονιάνων- ∆ένδρων Κύµης

Συνέχεια στη σελ. 4

Απολογισµός για τις Καλοκαιρινές µας εκδηλώσεις
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προσπάθεια να αναδειχθεί ως στόχος
εναλλακτικού τουρισµού. Το φανταστι-
κό αυτό πράσινο πρέπει όλοι µας να
προστατέψουµε ως κόρη οφθαλµού,
αφού είναι το δυνατό στοιχείο, που
µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της
περιοχής µας, τονίζει µε έµφαση ο ∆η-
µήτρης Λύκος.

Γίνονται τον τελευταίο καιρό προ-
σπάθειες έγκαιρου εντοπισµού στο ξεκί-
νηµα κάποιας πυρκαγιάς. Αυτό όµως εί-
ναι πολύ λίγο! ∆εν υπάρχουν στο ∆ήµο
µας τα µέσα τα οποία θα χρησιµοποι-
ηθούν για να σβήσει η πυρκαγιά στο ξε-
κίνηµά της. Αυτό σηµαίνει, ότι σε κάθε
χωριό µας θα πρέπει να υπάρχει ένα
ευέλικτο µικρό πυροσβεστικό όχηµα, το
οποίο θα σπεύσει αµέσως για την κατά-
σβεση.

Πήρε ως εκ τούτου την απόφαση κατ’
αρχάς να προσφέρει δύο πυροσβεστικά.
Ζήτησε τη γνώµη φίλων. Η απόφαση
ήταν να δοθούν σε Συλλόγους των Τοπι-
κών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου µας.
Επέλεξε λοιπόν τον Πολιτιστικό Σύλλο-
γο Οξύλιθου και τον Προοδευτικό Σύλ-
λογο Ανδρονιάνων, που τους διακρίνει
σοβαρή δυναµική.

Την σύµφωνη γνώµη, ότι οι παραπά-
νω Σύλλογοι θα ήταν σε θέση να αξιο-
ποιήσουν σωστά τα εργαλεία, που τους
έδινε, είχαν και φίλοι από τα δύο χωριά.

Ακολούθως ρώτησε τους Προέδρους
των Συλλόγων, επισηµαίνοντάς τους
παράλληλα, ότι τη προσφορά αυτή δεν
πρέπει να την δουν σαν ένα δώρο, αλλά
ως εργαλείο, το οποίο δίνεται µόνο σε
υπεύθυνο Σύλλογο, ο οποίος αναλαµβά-
νει και πολλές υποχρεώσεις σωστής
χρήσης. Αναλαµβάνει δηλαδή µεγάλη
ευθύνη.

Και οι δύο Σύλλογοι µετά από από-
φαση των ∆.Σ. ευχαρίστως αποδέχθη-
σαν την προσφορά.

Έτσι στις 4 Αυγούστου τα δύο πυρο-
σβεστικά έφθασαν στον Οξύλιθο και
στους Ανδρονιάνους αντίστοιχα.

Η υποδοχή που του επιφυλάχτηκε
στον Οξύλιθο ήταν πρωτόγνωρη. Η χα-
ρά και συγκίνηση, που πήρε από τους φί-
λους και φίλες Οξυλιθιώτες ήταν µεγά-

λη, όσο επίσης µεγάλη και η ικανοποί-
ησή του για την προσφορά του, στη προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Φυσικά οι Σύλλογοι θα χρησιµοποι-
ούν τα αυτοκίνητα αυτά και για άλλες
εργασίες, όπως καθαριότητα γηπέδων
και δρόµων, µεταφορές στις ηµέρες των
πολιτιστικών εκδηλώσεων, δενδροφυ-
τεύσεις, ποτίσµατα κ.ά.

Η επόµενή του κίνηση είναι η παρά-
δοση δύο ακόµη αυτοκινήτων, µε τον αν-
τίστοιχο εξοπλισµό πυρόσβεσης σε άλ-
λα δύο χωριά. Το ένα θα δοθεί στο Σύλ-
λογο Μετοχίου, περιοχή που δεν έχει τί-
ποτε να ζηλέψει από τις Ελβετικές Άλ-
πεις.

Συµπληρωµατικά θέλει να κάνει προς
όλους, ειδικά τους συνδηµότες του, µία
ιδιαίτερη διευκρίνιση. Έζησε πολλά χρό-
νια στο Βερολίνο, όπου εκτός από τις
σπουδές του, διδάχθηκε και πολλά από
την γερµανική νοοτροπία, όπως την τά-
ξη, το σεβασµό στον άνθρωπο και την
αγάπη στο περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, επειδή του έλειψε
πολύ ο τόπος του, αισθάνεται και λει-
τουργεί ελεύθερα και ξεκάθαρα ως τοπι-
κιστής, θέτει δε αυτή του την θέση υπε-
ράνω οτιδήποτε άλλου.

Και καταλήγοντας µας είπε ότι µε τις
αρχές του αυτές, θα συνεχίσει να προ-
σφέρει για το καλό της περιοχής του.

Η µεγάλη προσφορά του ∆ηµ. Λύκου

στους Συλλόγους Ανδρονιάνων & Οξύλιθου
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ήταν αποδεκτό κοινώς ότι η παι-
δική χαρά του χωριού µας ήταν
σε πολύ κακή κατάσταση.

Σκουριασµένες σπασµένες κούνιες που ήταν
επικίνδυνες για τα παιδιά µας. Όλοι βλέπαµε
πως πρέπει κάτι να γίνει.

Η τοπική αυτοδιοίκηση σχεδόν ανύπαρ-
κτη σ’ αυτό τον τοµέα.

Κατόπιν αυτού ο Προοδευτικός Σύλλο-
γος του χωριού µας ανέλαβε να ανακαινίσει
και να εξωραΐσει τον χώρο της παιδικής χα-
ράς όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

Γι’ αυτό το λόγο πραγµατοποιήσαµε µια
λαχειοφόρο χάριν στην προσφορά του κ.
Αριστοτέλη Παπαδηµητρίου και της Σό-
νιας Κουτσούµπη που ήταν µια ραπτοµηχα-
νή Singer αξίας 400€. Όλα τα µέλη του ∆.Σ.
του Συλλόγου προµηθεύτηκαν µπλοκ και
λαχνούς τους οποίους φρόντισαν να πουλή-
σουν γι’ αυτό το σκοπό.

Ευχαριστούµε όλους τους συγχωριανούς

µας αλλά και φίλους από άλλα χωριά που αν-
ταποκρίθηκαν κι έτσι συγκεντρώθηκε ένα
ποσό ικανό για να ανταπεξέλθουµε οικονο-
µικά στην δηµιουργία αυτού του έργου.

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι ο δάσκαλός
µας Νίκος Κωτσής ήταν ο πρώτος που διέθε-
σε χρήµατα για το σκοπό αυτό.

Αποτέλεσµα όλων αυτών των προσπα-
θειών ήταν να φτιάξουµε ένα όµορφο χώρο
να περνούν τα παιδιά ευχάριστα την ώρα
τους.

Στις 26/7/2008 ανήµερα της Αγίας Πα-
ρασκευής άνοιξαν οι πόρτες της καινούργιας
πλέον παιδικής χαράς που την περίµεναν µε
τόση ανυποµονησία οι µικροί µας φίλοι.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλα τα
παιδιά να περνούν όµορφες και ξένοιαστες
στιγµές στο χώρο αυτό µε την υποχρέωση κι’
αυτά µε τη σειρά τους να το προφυλάξουν
και να το διατηρήσουν τόσο όµορφο όσο την
πρώτη µέρα.

Ανακαίνιση Παιδικής χαράς

Αφιερωµένο στο καλοκαίρι που έφυγε. Στο φθινόπωρο
που ήρθε. Στο καλό κρασί και στην παρέα που µένουν

Α.Ε. ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ

Στις 26 Ιουλίου 2008 γιορτή της Αγίας Παρασκευής η Α.Ε.Α. διοργάνωσε µουσική

βραδιά µε τον Βασίλη Τερλέγκα.

Ήταν µια βραδιά γεµάτη µουσική, κέφι και ξεφάντωµα µέχρι τις πρώτες πρωινές

ώρες.
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Αγαπητοί συνδηµότες,
Ο ∆ήµος µας κάνοντας ένα ακόµα βήµα για την προστασία του περιβάλλοντος,

από το Φεβρουάριο του 2007, συµµετέχει στο πρόγραµµα ανακύκλωσης ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το επόµενο βήµα ειναι η ανακύκλωση στο χαρτί,
πλαστικό, γυαλί και µέταλλα.

Στην εποχή της τεχνολογίας που ζούµε, οι ανάγκες για πρώτες ύλες διαρκώς
αυξάνονται και ο κίνδυνος για την καταστροφή του περιβάλλοντος διαρκώς µεγα-
λώνει. Αρκετά από τα µέταλλα που χρησιµοποιούµε καθηµερινά είναι συστατικά
της γης και τα αποθέµατά τους δεν είναι ανεξάντλητα,

Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων είναι ένα ακόµα όφελος της ανακύ-
κλωσης.

Αν η ανακύκλωση ήταν συνήθεια σε όλους µας, οι ήδη παραφορτωµένοι χώροι
υγειονοµικής ταφής θα δέχονταν καθηµερινά πολύ λιγότερα σκουπίδια. Η διαχείρι-
ση των αποβλήτων αποτελεί κοµµάτι της εικόνας και του πολιτισµού ενός τόπου.

Ας καταλάβουµε ότι το καθαρό περιβάλλον, είναι δικαίωµά µας και πρέπει να το
διεκδικήσουµε:

• Οικονοµία στην κατανάλωση πρώτων υλών που προέρχονται από φυσικούς
πόρους.

• Προσπάθεια για περιορισµό των αποβλήτων.
• Οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας.
• Βελτίωση στην ποιότητα ζωής.
• Για να µην γίνουν τα σκουπίδια κληρονοµιά στα παιδιά µας.
• Εµείς παράγουµε τα απόβλητα, γνωρίζουµε πια τους κινδύνους.
• Για την επιτυχία του προγράµµατος συµµετέχουµε όλοι µας.
• Ώστε να προστατεύουµε το περιβάλλον, τον εαυτό µας, τις επόµενες γενιές.
Α' ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Κάθε συσκευή όταν την πετάµε στα σκουπίδια επιβαρύνει την υγεία µας µε τρό-

πους που δεν φανταστήκαµε. Ας δούµε γιατί και πως.
Οι συσκευές αυτές περιέχουν:
• Μόλυβδο, ο οποίος προκαλεί βλάβες σε: νεφρά, συκώτι, αίµα, πνεύµονες, δερ-

µατίτιδες - αλλεργίες, καρκινογενέσεις
• Υδράργυρο, ο οποιος εύκολα συσσωρεύεται στα έµβια όντα και περνά στην

τροφική αλυσίδα µέσω των ψαριών. Προκαλεί χρόνια προβλήµατα καθώς και βλά-
βες του εγκεφάλου.

• Αµίαντο, καρκινογενές υλικό, που προκαλει µόλυνση του αερίου ορίζοντα κι
έχει έντονη τοξικότητα εάν έρθει σε επαφή µε µάτια και δέρµα.

Το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης απόβλητων ηλεκτρικού ηλε-
κτρονικού εξοπλισµού είναι υπεύθυνο για την ανακύκλωση των συσκευών.

Ο ∆ήµος Κύµης υπέγραψε σύµβαση µε το εν λόγω σύστηµα.
Έτσι στην τοποθεσία όπου βρίσκεται η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου, στο

Μεντούλι Ταµπάκικα υπάρχει κοντέινερ της εταιρειας όπου ο κάθε πολίτης µπορεί
να µεταφέρει µόνος του την παλιά συσκευή του ή να την αφήνει έξω από το σπίτι
του από όπου θα την παραλαµβάνει το όχηµα του ∆ήµου, αφού προηγουµένως έχει
ειδοποιήσει την αρµόδια υπηρεσία στο τηλ 22220-31060.

Για τις µικρές ηλεκτρικές συσκευές ειδικο! κάδοι υπάρχουν σε όλα τα σχολεια
και τα κοινοτικά γραφεία του ∆ήµου µας.

Β' ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)
Οι µπαταρίες εµπεριέχουν βαρέα µέταλλα (όπως το κάδµιο) και διαβρωτικά

οξέα. Τα βαρέα µέταλλα θεωρούνται καρκινογόνα και απορροφώνται από τους ζων-
τανούς οργανισµούς, από το νερό, τον αέρα και την τροφή.

Τα διαβρωτικά -οξέα προκαλούν προβλήµατα στον ανθρώπινο οργανισµό, κυ-
ρίως στα µάτια και στο δέρµα.

Η εταιρεία ΑΦΗΣ ειναι υπεύθυνη για την ανακύκλωση των µπαταριών,
Ο ∆ήµος Κύµης συνεργάζεται µε την εταιρεία ΑΦΗΣ.
Κάδοι της εταιρείας βρίσκονται σε καταστήµατα και σχολεια.
Και µην ξεχνάµε:
Η εναλλακτική διαχειρίση των συσκευών και άλλων προϊόντων είναι υποχρεωτι-

κή σύµφωνα µε το νόµο 2939 του 2001.
Ο ∆ήµαρχος Κύµης
∆ηµήτρης Γ. Θωµάς

Ο ∆ήµος Κύµης προχωρά στην Ανακύκλωση
Ας στηρίξουµε όλοι την προσπάθεια

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΛΕ-
ΤΙΑΝΩΝ, κάθε χρόνο στα εννιάµερα της Παναγίας, πραγ-
µατοποιεί το παραδοσιακό του πανηγύρι.

Ο χώρος όπου γίνεται το πανηγύρι είναι µια έκταση 5
στεµµάτων στρωµένη µε ασφαλτοτάπητα. Στο κέντρο
υπάρχει παλιό παραδοσιακό πετρόχτιστο κτήριο δίπλα από
την είσοδο της στοάς, εδώ ήταν η καρδιά του Φιρέ, όπου
εργάτες από όλη την περιοχή δούλευαν στα υγρά και σκο-
τεινά υπόγεια -τούνελ, κάνοντας εξόρυξη λιγνίτη.

Στους Μαλετιάνους υπάρχουν τρεις χαρακτηριστικές
κατασκευές, το πέτρινο κτίσµα που προανέφερα, η στοά
που κατέβαιναν οι εργαζόµενοι και το σιλό απ’ όπου έπε-
φτε ο λιγνίτης για να µεταφέρεται από τα φορτηγά στο λι-
µάνι. Το σύνολο αυτό των εγκαταστάσεων µας θυµίζουν
τους δεκάδες εργαζόµενους που δούλευαν σκληρά στην
επιφάνεια και στα έγκατα της γης για τα προς το ζην.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μαλετιάνων αυτόν το χώ-
ρο συνεχίζει να τον αξιοποιεί και να τον διατηρεί σαν ένα

ιστορικό µέρος του χωριού, ώστε να θυµούνται οι παλαι-
ότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι.

Η αίθουσα του Φιρέ είχε διακοσµηθεί και µετατραπεί σε
όµορφο µπουφέ όπως συµβαίνει στα µεγάλα ξενοδοχεία
από τον ειδικό της δουλειάς, τον κύριο Γιάννη Ντοβίνο.

Το πλούσιο φαγητό και η ζωντανή µουσική µε νησιώτι-
κα και λαϊκά τραγούδια και σε συνδυασµό µε το όµορφο
περιβάλλον έδωσαν ένα ξεχωριστό κέφι στους 860 συνδη-
µότες µας που όπως κάθε χρόνο ήρθαν να διασκεδάσουν.

Η Ματούλα Ντοβίνου στο τραγούδι και τα εννέα άτοµα
µουσικοί και τραγουδιστές ένα υπέροχο µουσικό σχήµα,
συνέδραµαν για µια ιδιαίτερη βραδιά κεφιού και χορού και
φέτος στους Μαλετιάνους.

Για την άνετη παραµονή των επισκεπτών το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και ο Πρόεδρός του Αντώνης ∆εµερούτης δια-
µόρφωσαν καλύτερα των χώρο και πρόσθεσαν εξοπλισµό.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους 26 πατριώτες µας, ειπε ο
πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν 27χρόνια δηµιούργησαν

το Σύλλογο των Απανταχού Μαλετιάνων.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ, σε όλες τις ∆ιοικήσεις του

Συλλόγου µας, που µε προσπάθειες, κόπο και πολλή προ-
σωπική δουλειά, καταφέραµε, ένα ορυχείο που έβγαζε
κάρβουνο, να το αξιοποιήσουµε, σε πολιτιστικό χώρο του
χωριού µας, και να θυµούµαστε τους πατριώτες µας, που
δούλευαν σε αυτά τα υπόγεια.

Με πλούσια λαχειοφόρο αγορά αξίας 3000 ευρώ και
γλέντι µέχρι το πρωί έκλεισε άλλο ένα πανηγύρι της περιο-
χής µας όπου ήρθαν πολλοί πατριώτες και αντάλλαξαν ευ-
χές και απόψεις για το σύλλογο και το χωριό. Εύχοµαι σε
όλους υγεία και αγάπη. Θα σας περιµένουµε πάλι του χρό-
νου εδώ στο όµορφο χωριό ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ.

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.

Η Παναγία να είναι κοντά µας
Ο πρόεδρος Αντώνης ∆εµερούτης

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΛΕΤΙΑΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Τ
ο ραδιόφωνο ως γνωστόν είναι ένα
µέσο µαζικής επικοινωνίας και ενηµέ-
ρωσης. Ιστορικά η εφεύρεσή του δεν

έχει αποκλειστικά ένα πατέρα παρότι τυπι-
κά ο τίτλος αυτός αποδίδεται στον Ιταλό
Γκουλιέλµο Μαρκόνι υπήρξαν πολλές πα-
ράλληλες και σχετικά σύγχρονες µεταξύ
τους έρευνες και ανακαλύψεις διαφορετι-
κών επιστηµόνων που οδήγησαν στην δη-
µιουργία του. Ως αρχή θα µπορούσε να τε-
θεί η διατύπωση της ηλεκτροµαγνητικής
θεωρίας του φωτός από τον Βρετανό
Τζέιµς Κλάρκ Μάξγουελ το 1873.

Αρκετά αργότερα το 1907 ο αµερικα-
νός Λίντε Φόρεστ εφεύρε την ραδιοφωνική
λυχνία η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε
από το τρανζίστορ κάνοντας δυνατή την
ενδυνάµωση αδύναµων ραδιοφωνικών ση-
µάτων και κατά συνέπεια την δηµιουργία
εξαιρετικά αποτελεσµατικών ραδιοφωνι-
κών δεκτών.

Ήδη από το 1910 στις ΗΠΑ λειτουργού-
σαν αρκετοί ραδιοερασιτέχνες οι οποίοι
επικοινωνούσαν µεταξύ τους µε αυτοσχέ-
διους ραδιοφωνικούς ποµπούς και δέκτες.

Το 1912 ψηφίστηκε ο πρώτος ρυθµιστι-
κός νόµος για την ραδιοφωνία µε τον οποίο
αξίωνε απ’ όλους τους ερασιτεχνικούς ρα-
διοφωνικούς σταθµούς να πάρουν άδεια
λειτουργίας από το Υπουργείο Εµπορίου.

Μέσα σ’ ένα χρόνο 690 ραδιοφωνικοί
σταθµοί είχαν πάρει άδεια λειτουργίας
στις ΗΠΑ µε περισσότερους από 1.000.000
ακροατές.

Στην Ευρώπη η πρώτη ραδιοφωνική µε-
τάδοση έγινε στην Μεγάλη Βρετανία στις
14 Νοεµβρίου 1922 από το B.B.C.

Συµπληρώνονται φέτος εβδοµήντα
χρόνια Ελληνικό ραδιόφωνο
Οι πρώτες προσπάθειες µετάδοσης ρα-

διοφωνικών εκποµπών ξεκίνησαν το 1923
ο πρώτος όµως επίσηµος εθνικός ραδιο-
σταθµός ήταν ο κρατικός Ραδιοφωνικός
Σταθµός Αθηνών που ιδρύθηκε το 1938.

Ακολουθώντας το κρατικό µονοπωλια-
κό µοντέλο ιδρύθηκε το 1945 το Εθνικό
Ίδρυµα Ραδιοφωνίας (Ε.Ι.Ρ. υπό την αιγίδα
του οποίου πέρασε ο µοναδικός ως τότε
Ελληνικός ραδιοφωνικός σταθµός).

Στις δεκαετίες 1950-1960 η κρατική ρα-
διοφωνία αναδιοργανώθηκε και στη θέση
ενός ραδιοφωνικού σταθµού πανελλαδι-
κής εµβέλειας δηµιουργήθηκαν τρεις (Α’ Β’
Γ’ πρόγραµµα).

Από την ίδρυση του πρώτου ραδιοφωνι-
κού σταθµού µέχρι την εισβολή της τηλεό-
ρασης το ραδιόφωνο υπήρξε σηµείο ανα-
φοράς για τους Έλληνες.

Χρησιµοποιήθηκε για ενηµέρωση, για
ψυχαγωγία ακόµη και για αντίσταση. Ας
µην ξεχνάµε τα κρυµµένα ραδιόφωνα στη
κατοχή τότε που ο εθνικός ραδιοφωνικός
σταθµός είχε σιγήσει, οι άνθρωποι απε-

γνωσµένα ήθελαν να ενηµερωθούν από ξέ-
νους ραδιοφωνικούς σταθµούς όπως το
B.B.C. και άλλους. Το ίδιο συνέβαινε και
στα χρόνια της χούντας που τα µέσα ήταν
ελεγχόµενα και κατευθυνόµενα.

Από το 1950 και µετά ένα - ένα τα ελλη-
νικά σπίτια προµηθεύονταν την µαγική συ-
σκευή του ραδιοφώνου. Μέσο ψυχαγωγίας
και ενηµέρωσης µε εκποµπές που κάλυ-
πταν όλα τα είδη και τα γούστα. Προποµποί
των τηλεοπτικών σαπουνόπερων υπήρξαν
οι ραδιοφωνικές σαπουνόπερες.

Οι παλαιότεροι θα θυµούνται τις εκποµ-
πές όπως «Το σπίτι των Ανέµων», «Πικρή
µικρή µου αγάπη» που καθήλωναν χιλιάδες
νοικοκυρές κάθε πρωί.

Ένα ραδιοφωνικό ας πούµε ριάλιτυ
ήταν η εκποµπή του Γιώργου Οικονοµίδη
κάθε Κυριακή µεσηµέρι που αναδείκνυε τα-
λέντα.

Ποιος δεν θυµάται το πρωινό ξύπνηµα
µε γυµναστική και τις παιδικές εκποµπές
της Αντιγόνης Μεταξά (Θείας Λένας) και
µετέπειτα της κόρης της Λήδας Κροντηρά.

Υπήρχε ακόµη το θέατρο της ∆ευτέρας
µε έργα ξένης και ελληνικής λογοτεχνίας.
Τους ρόλους απέδιδαν καταξιωµένοι ηθο-
ποιοί της εποχής όπως Έλλη Λαµπέτη,
Αλέξης Μινωτής, Παξινού, Χατζηαργύρη
και πολλοί άλλοι.

Τις ιστορίες του Αστυνόµου Μπέκα, τον
Πράκτορα 055, παιχνίδια γνώσεων κάτι αν-
τίστοιχο µε τα σηµερινά τηλεπαιχνίδια µε
παρουσιαστές τον Ίκαρο, τον Άλκη Στέα,
τον Όµηρο Αθηναίο.

Επίσης από ραδιοφώνου γίνονταν γνω-
στή η δισκογραφία της εποχής. Κάθε Κυ-
ριακή εταιρείες όπως η Κολούµπια, η Μί-
νως διαφήµιζαν τις δισκογραφικές δουλει-
ές των λαϊκών τραγουδιστών.

Ήταν η εποχή που το λαϊκό τραγούδι
άρχισε να παίρνει θέση στο ραδιόφωνο
γιατί µέχρι τότε εκείνο που κυριαρχούσε
ήταν το ελαφρό. Εκεί τότε στις αρχές του
1960 µπήκαν στα ερτζιανά και οι ερασιτε-
χνικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί. Κάθε γειτο-
νιά είχε και το σταθµό της και οι αφιερώ-
σεις έδιναν και έπαιρναν.

Με τον ερχοµό της τηλεόρασης το ρα-
διόφωνο παραγκωνίσθηκε αρκετά. Βλέπε-
τε το καινούργιο µέσον διέθετε εικόνα,
άνοιγε καινούργιους ορίζοντες αλλά συγ-
χρόνως στερούσε την φαντασία.

Στις αρχές του 1990 δηµιουργήθηκε η
ιδιωτική ραδιοφωνία και έτσι το ραδιόφωνο
άλλαξε εντελώς όπως αλλάζουν όλα µε τη
πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη.

Τα τελευταία χρόνια ανακτά την προτί-
µηση του κόσµου γιατί όσο κι αν άλλαξε
δεν παύει να είναι ένα µέσον που σε αφή-
νει να ονειρευτείς και να ταξιδέψεις σε ει-
κόνες του µυαλού και της ψυχής.

Χρ. Πουλοπούλου

1938-2008

70 χρόνια ραδιόφωνο
στην Ελλάδα
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Σ
ε όλα τα µέρη της Ελλάδας και κυρίως
στα χωριά υπάρχουν πολλοί ιδιωµατι-
σµοί στην οµιλία. Έτσι και στην περιο-

χή της Κύµης, ανατολικά από τα Κοτύλαια
όρη και µέχρι το Αυλωνάρι σχεδόν, υπάρ-
χουν αρχαϊκά φαινόµενα π.χ. Η προφορά
των ρηµάτων που λήγουν σε (ω) µετατρέ-
πεται σε (ου) Σου λέου, Σου γράφου, θα φά-
ου, θα πάου.

Η προφορά του (υ) και (οι) µετατρέπεται
σε (ου) ξουλιάζου αντί ξυλιάζω τουραχνιέ-
µαι αντί τυραννιέµαι, τσουλιά αντί κοιλιά.

Επίσης παρατηρούνται φαινόµενα τσι-
τσικισµού, δηλαδή τροπή του (κ) σε (τσ)
µπροστά από φωνήεντα και δίψηφα σε (ει,
οι, αι).

Εκείνος - τσείνος, κερί - τσερί, καιρός -
τσαιρός, κήπος τσίπος κ.λ.π.

Το ίδιο στην κατάληξη των υποκοριστι-
κών παιδάτσι, πραµατάτσι, αµπελάτσι
κ.λ.π.

Έχουµε και την εξάλειψη του (δ) από το
(δε) δε θέλω, γίνεται έ θέλου, δεν πάω, γί-
νεται έ µπάου, Σου είπα, ε µου είπες.

Όλα αυτά τα ιδιώµατα και πολλά άλλα
τα συναντάµε στις παλιές συνοµιλίες των
χωριών µας.

Ας συνεχίσουµε λοιπόν τις παλιές συ-
νοµιλίες για να τις ξαναθυµηθούµε εµείς οι
µεγάλοι και να τις ακούσουν οι νεότεροι.

Συνοµιλία µάνας µε τα παιδιά της.
― Ακούστε παιδάτσα µου. Σήµερα θα

πάµε για ελιές. Ο τσαιρός εν είναι καλός.
Ψες, έβρεχε. Γι’ αυτό ντυθήτε καλά. Βάλτε

πολλά σκουτιά (ρούχα), σκουφούνια (κον-
τές κάλτσες) τσουράπια (µεγάλες και χον-
τρές κάλτσες) τσε καµία χοντρή πατατού-
κα. Το χωράφι µας είναι αλάργα πο τα σπί-
τια. Τσαι άµα πιάσει βροχή ήντα θα κάµου-
µε;

― Καλέ µάνα τσειδά κοντά είναι η καλύ-
βα του Μπουγιατζή. Άµα πιάσει βροχή θα
πάµε να τρουπώσουµε. Μόνο πάρε κανένα
προσφάγι ε µπορού να τρώου ψιλαχό (σκέ-
το) ψωµί.

― Γιάντα βρε, πότε σας άφηκα νηστι-
κούς.

Πάντα στο κοφίνι έχου ψωµί, βλαρό τυ-
ρί, ελιές, καµιά ασκάδα σύκα, τσαι στραγά-
λια.

Έχετε παράπονο;

Μάνα µε κόρη
― Γιατί µωρή ε µπροσέχεις; Σ’ έστειλα

για νερό στο πηγάδι τσαι έσπατσες τη στά-
µνα.

― Ήντα να κάµου καλέ µάνα. Το µπα-
κράτσι ήτανε µεγάλο, ε µπορούσα να το
τραβήξου να ντο βγάλου. Το τράβηξα από-
τοµα, έζαψε τσαι την έσπασε. Σάµατις τό’
θελα;

― Εν είναι τούνο (αυτό). Είσαι σε ούλα
απρόσεχτη.

Είδες τη κάλτσα σου; Σού ’φύγε ένας
πόντος τσαι πήρε τον ανήφορο. Θα τρουπή-
σει ούλη.

Πιάσε γιαµιάς (αµέσως) έναν ανάστολα
να προλάβεις. Εν έχουµε λεφτά για άλλες

κάλτσες.

Η προξενήτρα
(ανέκδοτο αλλά πραγµατικό)

Μια οικογένεια στο χωριό µας είχε µια
κόρη και ήθελε να την παντρέψει. Φώναξε
µια γειτόνισσα που έκανε την προξενήτρα
και είχε ένα συγγενικό παληκάρι, να την
στείλει για προξενιά. Η µάνα της είπε:

― ∆εσποινιώ µου την κόρη µου την ξέ-
ρεις.

Ξέρεις τις χάρες της. Όµορφη, καλοσυ-
νάτη, νοικοκυρά, µε προίκα και προικιά. Πή-
γαινε στην τάδε συγγένισσά σου και κάνε
προξενιά για το γιό της.

― Όλα τα ξέρω χρυσή µου. Ξέρω πως
θα µιλήσω. Την άλλη µέρα πήγε.

― Ήρτα Λενιώ µου να σε δου και να σου
κάνου και µια προξενιά για το γιό σου. Άξια
τύχη και για τους δυό να σµίξουνε.

Οι χάρες της κοπέλας πολλές. Όµορφη,
νοικοκυρά και προικιά να δουν τα µάτια
σου. Την ξέρεις για ποια σου λέω. Προχτές
έβγαλε τα προικιά να τα αερίσει, γέµισαν
τοίχοι, φράχτες, αυλές, θάµαξε ο κόσµος.

― Τα ξέρω ∆εσποινιώ µου και τα πι-
στεύω όσα µου είπες. Μα προχτές άκουσα
κάτι. Μου είπαν ότι αγαπάει τον τάδε και
τον ανεβάζει στο σπίτι από το παράθυρο.

― Τ’ άκουσα κι εγώ Λενιώ µου.
Προξενήτρα να σου πετύχει. Και να τα

είχε ακούσει έπρεπε να τα αρνηθεί όλα.
Το διπλό µέτρηµα (αληθινό)

Την εποχή της πείνας, του 41 πολλοί

κτίστες πετράδες από το χωριό µας έφτια-
χναν ένα γκρουπ µε όλους τους τεχνίτες
και ένα για κουµάντο και πήγαιναν στα χω-
ριά του ∆ύστου να δουλέψουν παίρνοντας
για πληρωµή σιτάρι.

Πήγαν σε ένα χωριό που κάποιος ήθελε
να του χτίσουν ένα διώροφο πέτρινο σπίτι
και να το σοφατίσουν εσωτερικά. Συµφώ-
νησαν πόσα κιλά στάρι το µέτρο η πέτρα,
πόσα κιλά το σοφάτισµα, τα υλικά του νοι-
κοκύρη, θα τους τάιζε τρία γεύµατα την
ηµέρα και θα κοιµούνταν εκεί σε ένα υπό-
στεγο. Όλα εντάξει.

Άρχισαν τη δουλειά. Ύστερα από λίγες
µέρες ο νοικοκύρης άρχισε τις τσιγκουνιές.

Τους έκοψε ένα γεύµα, ήθελε να ελατ-
τώσουν τις οκάδες του σταριού, ανά µέτρο
κ.λ.π.

Οι µαστόροι ζητούσαν να διακόψουν
την εργασία και να φύγουν.

Αυτός που έκανε κουµάντο τους είπε:
Υποµονή στο τέλος όλα θα τα πληρώσει

και εις διπλούν µάλιστα.
Έφτασε το τέλος, χτίστηκε και σοφατί-

στηκε το σπίτι. Άρχισε το µέτρηµα. Μέτρη-
σαν τους τοίχους εξωτερικά. Ο αρχηγός
λέει: Τώρα πάµε να µετρήσουµε την πέτρα
εσωτερικά.

Το αφεντικό έβαλε τις φωνές. Τι δυό
φορές θα το µετρήσετε;

Ο κουµανταδόρος του φωνάζει: Έλα δω
αφεντικό. Όταν χτίζουµε την πέτρα µας εί-
δες;

― Σας είδα, λέει.
― ∆εν έχτιζαν δύο; Ένας από µέσα,

ένας απ’ έξω;
― Ναι έτσι είναι.
― Ε, ο απ’ έξω θα πληρωθεί, ο από µέσα

θα µείνει απλήρωτος;
― ∆ίκιο έχεις µάστορα.
Έτσι µε τις τσιγκουνιές και τις περικο-

πές στα συµφωνηθέντα, πλήρωσε περισσό-
τερα και έµεινε και ευχαριστηµένος.

Συνεχίζουµε τις παλιές κουµιώτικες συνοµιλίες
και τα ανεκδοτάκια

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - ∆ηµητρίου

Είτε πρόκειται για ηµέρα καθορισµένη σύµφωνα µε
το νόµο ή ανάλογα µε τα κατά τόπους έθιµα, που εί-
ναι αφιερωµένη στον πανηγυρισµό επετείου είτε για

πανηγυρική εκδήλωση που γίνεται σε συγκεκριµένη χρονι-
κή στιγµή για τον εορτασµό γεγονότος χωρίς να επαναλαµ-
βάνεται σε περιοδικά διαστήµατα, είναι γεγονός πως οι
γιορτές σε όλη την Ελλάδα και στην Εύβοια συγκεκριµένα
γιορτάζονται µε µεγάλο ενθουσιασµό. Ιδιαίτερα το καλο-
καίρι οι γιορτές αποκτούν την έννοια του θεσµού, της συ-
νάντησης στο ίδιο µέρος, στην ίδια χρονική περίοδο µε την
ίδια παρέα και αναµένονται µε ακόµα περισσότερη αγωνία
κάθε χρόνο από µικρούς και µεγάλους σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας, και στην Εύβοια ειδικότερα:

Γιορτή καλαµαριού
στην παραλία της Χιλιαδούς
Όποιος επισκεφτεί την Χιλιαδού κατά το µήνα Ιούλιο,

δε θα πρέπει να χάσει τη γιορτή του καλαµαριού, που διορ-
γανώνεται στην περιοχή. Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε πριν
17 χρόνια και αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις της θά-
λασσας, του ψαρέµατος και του καλού ψαριού. Το συναρ-
παστικό στη γιορτή αυτή είναι ο διαγωνισµός, που συµπερι-
λαµβάνει ψάρεµα από τις 9 το βράδυ έως τις 11 το πρωί και
ξεκινά µε µία φωτοβολίδα και µε τα σκάφη να ξεκινούν µε
τα πληρώµατά τους προς το συγκεκριµένο τόπο ψαρέµατος.
Το διαγωνισµό πλαισιώνουν εκδήλωση µε φαγοπότι, πολλά
χορευτικά συγκροτήµατα, ενώ δίνονται 5 έπαθλα για τους
διαγωνιζόµενους: τρία έπαθλα για τα περισσότερα κιλά κα-
λαµαριών, ένα για το µεγαλύτερο καλαµάρι και ένα για το
µικρότερο.

Γιορτή κερασιού στο Μετόχι Κύµης
Ιδιαίτερα δηµοφιλής στην περιοχή της Εύβοιας είναι η

γιορτή του κερασιού στο Μετόχι, που έχει καθιερωθεί στην
περιοχή από το 1988. Μια µεγάλη ποικιλία άριστων κερα-
σιών περιµένει κάθε χρόνο το καλοκαίρι τους επισκέπτες να
γευτούν τα εκλεκτά κεράσια και να γνωρίσουν από κοντά
την περιοχή. Ειδικά τη φετινή χρονιά οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία να περιηγηθούν και στις εκθέσεις αγροτικών
προϊόντων παραγωγής Μετοχίου και φωτογραφίας στο πε-
ρίπτερο λαϊκής τέχνης, να διασκεδάσουν στη γιορτή µε τους
φιλοξενούµενους τραγουδιστές και τους παραδοσιακούς
χορούς. Πρόκειται για µια γιορτή που πλέον έχει πάρει τη
µορφή καθιερωµένου θεσµού και αποσκοπεί µακροπρόθε-
σµα στην αύξηση της παραγωγής, στη βελτίωση της ποι-
ότητας, στη διαφήµιση του προϊόντος και στην τουριστική

ανάπτυξη.
Γιορτή σαρδέλας στις Πετριές
Μια ακόµα δηµοφιλής γιορτή της Εύβοιας είναι αυτή

της σαρδέλας, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Πετριών Εύβοιας σε συνεργασία µε τη Νοµαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας. Η φετινή σειρά εκδηλώσεων, µε
τίτλο “Πανσέληνος 2008″ πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιου-
λίου στο γραφικό λιµανάκι των Αγίων Αποστόλων και περι-
λάµβανε παραδοσιακούς χορούς από τα παιδικά χορευτικά
τµήµατα των πολιτιστικών συλλόγων Πετριών και Αγίου
Ιωάννη και γλέντι µε ορχήστρα, µε το Σύλλογο να προσφέ-
ρει στους επισκέπτες ορεκτικά, ψητή σαρδέλα και γαριδο-
µακαρονάδα. Αξίζει να σηµειωθεί πως η γιορτή λαµβάνει
χώρα για τέταρτη συνεχή χρονιά, πράγµα που ενδυναµώνει
τη θέληση να συνεχιστεί ως θεσµός και στο µέλλον.

Γιορτή τσαγιού στην Κάτω Σέττα
Σκοπός της πρωτοβουλίας για την καθιέρωση της γιορ-

τής αυτής ήταν η ανάδειξη της ευβοϊκής ποικιλίας τσαγιού.
Είναι γνωστό ότι το τσάι της Εύβοιας (ή τσάι απ' το ∆έλφι),
µε την επιστηµονική ονοµασία "Sideritis euboea", είναι πο-
λυετής πόα ύψους 30-50 εκ. Χαρακτηρίζεται από το πυκνό
και λευκό χνούδι σε όλα τα µέρη του, τον ξυλώδη στη βάση,
ισχυρό, απλό ή µερικές φορές µε παρακλάδια βλαστό του,
έχει άνθη κίτρινα ή λευκά, µικρά, κατά σπονδύλους και φυ-
τρώνει κυρίως στη∆ίρφη σε υψόµετρο 1000-1540 µ. Η συγ-
κεκριµένη ποικιλία τσαγιού είναι χαρακτηριστική για όλη
την περιοχή της Εύβοιας. Έτσι, ύστερα από οµόφωνη από-
φαση η γιορτή προγραµµατίστηκε για τις 28 Ιουνίου, στην
Κάτω Σέττα, µε την ελπίδα να συνεχιστεί και στο µέλλον.

Άλλες γιορτές
Αξίζει να αναφέρουµε τη γιορτή της προβατίνας στην

Καλλιθέα (Άνω Μάµουλα), τα Κριεζώτεια στην Αγία
Τριάδα, µε τις οµιλίες, τις εκθέσεις, την προβολή ταινιών
και πολιτιστικές εκδηλώσεις, το µεγάλο πανηγύρι της
Zωοδόχου Πηγής και τον ∆εκαπενταύγουστο, το εµπορικό
πανηγύρι την 1η Σεπτεµβρίου και τέλος το µεγάλο πανηγύ-
ρι του Aγίου Iωάννη του Pώσου στις 27 Mαΐου στο Προκό-
πι.

Πέρα από τις καθιερωµένες γιορτές και τα πολυάριθµα
πανηγύρια στο νησί της Εύβοιας, αξίζει να υπενθυµίσουµε
στο σηµείο αυτό και παζάρια που λαµβάνουν χώρα σε κάθε
γωνιά της Εύβοιας διατηρώντας κάτι το αυθεντικό και πα-
ραδοσιακό, µε την περίοδο του 15 Αύγουστου να κορυφώ-
νονται στις περισσότερες περιοχές. Πρόκειται για συνήθει-

ες και έθιµα που µεταβιβάζονται από τους µεγαλύτερους για
να τα ενστερνιστούν οι µικρότεροι ηλικιακά και προσελ-
κύουν το ενδιαφέρον όχι µόνο των ντόπιων, αλλά κυρίως
των επισκεπτών της Εύβοιας.

Κατερίνα Σακκή

Γιορτές καλοκαιριού στην Εύβοια

Συνδροµές
Μπαρούµης Γιώργος ..........................................€ 50
Σπύρου Σταµάτης....................................................40
Χρυσάγης ∆ηµήτρης ..............................................35
Παπασπύρος Βασίλης ............................................35
∆ήµου Ευάγγελος του Κλεάνθη ............................20
Νικολιάς Ευάγγελος του Ιωάννη............................20
Γεωργούσης Νικόλαος του ∆ηµ. ............................40
Σασάνης Χρήστος ..................................................50
Χρυσάγη Αρετή του ∆ηµ. ......................................50
Σπύρου Γιώργος......................................................40
Αγγελίδου ............................................................200
Μπελιά Ευαγγελία του Χρήστου ............................25
Μπελιά Ελευθερία του Χρήστου ............................25
Κουζούπη Βασιλική ................................................20
Σταµατίου Ευαγγελία ............................................50
Μπελιάς Γιώργιος του Ιωάννη ..............................150
εις µνήµη των γονιών του
Λάµπρου Προκόπης ..............................................120
Α/φοί Κωτσή............................................................15
Σαρρής Κων/νος (ιερέας)........................................30
Σταµέλος Ευάγγελος ............................................75
Χρυσάγης Γιάννης του Παναγή............................700
Μπαρούµης Γιώργος ..............................................45
Κουτσούµπη Ελένη ..............................................150
Ευανθία ..............................................................100$
Γιαννακόπουλος Νίκος ........................................150
Σταµάτης Κων/νος ................................................50$
Γεωργούση Μαρία ..................................................20
Μαξιλάρη Μαρουδιά ..............................................50
Τσοµάκα Αικατερίνη ..............................................15
Αγγελική Χρυσάγη του Βασ. ................................150
Κρητικός Στάθης ....................................................50
Σπύρου Μαρία ........................................................20
∆εν θα πρέπει ξεχάσουµε να ευχαριστήσουµε τους
εκατοντάδες χωριανών και φίλων που πρόσφεραν
χρήµατα µέσω των λαχειοφόρων αγορών και κατά
συνέπεια δεν αναφέρονται τα ονόµατά τους.



Τις τελευταίες ηµέρες του Αυγούστου έγινε µια ξε-
χωριστή σύναξη µια ξεχωριστή βραδιά στο καφενείο
Κρινή.

Η βραδιά ήταν αφιερωµένη στο αγαπητό µας στιχο-
πλόκο Γιάννη Καλαµπαλίκη (Σόλιγκα). Όλα ήταν µια

ιδέα του παιδικού φίλου του Σόλιγκα Γιώργου Νάνου
(Αλεξίου) ο οποίος µάζεψε όλα τα ποιήµατα που έχει
γράψει σ’ ένα λεύκωµα και του χάρισε µαζί µ’ ένα τιµητι-
κό δίπλωµα και µετάλλιο.

Ο Γιώργος Νάνος µίλησε για το Σόλιγκα όχι βέβαια
µε πεζό λόγο µα µε έµµετρο όπως ταίριαζε στη περίπτω-
ση.

Στο φίλο µας το Γιάννη
που όλο ρίµες κάνει
καλές και πιπεράτες
και σάτιρα γεµάτες

Και συνεχίζει:

Από καιρό είχαµε σκεφθεί
εδώ να συναχθούµε
και λόγια επαινέτικα
στο φίλο µας να πούµε.

Σ΄αυτή εδώ τη σύναξη
η ποίηση κι η σάτιρα γιορτάζει
γι’ αυτό κι’ ο λόγος ο πεζός
νοµίζω δεν ταιριάζει.

Γι’ αυτό κι’ εγώ αποφάσισα
εµµέτρως να µιλήσω
και µε δεξκαεξασύλλαβους
το λόγο µου ν’ αρχίσω.

Στη συνέχεια πάντα µε έµµετρο λόγο αναφέρθηκε
στη ζωή του αγαπητού φίλου του από τα παιδικά χρόνια
έως σήµερα κλείνοντας µε το στίχο.

Με αγάπη περισσή
στη φιλία την τρανή
της Παρασκευής ο γιός
ή του Κώστα ο εγγονός
ή ο Αλεξίου ο δυνατός.

Με την παρουσία τους τίµησαν αυτή τη σύναξη πάρα
πολλοί φίλοι του Σόλιγκα συνοµήλικοί του αλλά και νεό-
τεροι. Όπως προανέφερα ήταν µια ξεχωριστή βραδιά
που κυριάρχησε η ποίηση, η σάτιρα και το ζωντανό τρα-
γούδι από τους συνδαιτηµόνες.

Θα την θυµόµαστε όλοι.
Χριστίνα Πουλοπούλου

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ

Η Λύκου Μαρία του Παύλου εισήχ-
θη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέ-
θυµνο) στο τµήµα Ψυχολογίας.
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Τ
ο πρώτο δεκαήµερο του Αύγουστου (3-14/2008)
πραγµατοποιήθηκε σπηλαιολογική αποστολή στην
περιοχή που βρίσκεται ανάµεσα στα χωριά Ανδρονιά-

νους, Κάδι και Μετόχι Ευβοίας µε βάση την πηγή της Βρω-
µονέρας, από τον Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό
Όµιλο (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο).

Βασικός µας στόχος ήταν η συνέχιση των εξερευνήσε-
ων του συλλόγου µας στα σπήλαια της περιοχής. Η περιο-
χή δεν ήταν άγνωστη σε εµάς καθώς οι πρώτες αποστολές
έχουν ιστορία πάνω από 20 χρόνια και στο διάστηµα αυτό
πολλά έχουν γίνει.

∆ίνοντας µια σειρά στα γεγονότα, µπορούµε να πούµε
ότι σχεδόν για 17 χρόνια µέλη του συλλόγου µας εξερευ-
νούν, χαρτογραφούν και φωτογραφίζουν τις καταβόθρες
και τις πηγές της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής Εύβοι-
ας που ξεκινά από τα Μανίκια, το Μετόχι, την Κύµη, τους
Ανδρονιάνους, Κάδι έως και τον Αϊ Βλάση. Το έντονο καρ-
στικό τοπίο και η έντονη διάβρωση των νερών βοήθησε
στην δηµιουργία διαφόρων σπηλαίων αλλά κυρίως καταβο-
θρών µε απόληξη στις γνωστές πηγές και κολέθρες της πε-
ριοχής.

Ενδεικτικά, τα µεγαλύτερα και βαθύτερα σπήλαια της
περιοχής είναι η καταβόθρα των Μανικίων, η οποία µετά
τις εργασίες για την κατασκευή του φράγµατος έχει φρά-
ξει από φερτά υλικά και είναι αδύνατη η πρόσβαση στα πιο
ενδιαφέροντα σηµεία του σπηλαίου. Επίσης, οι καταβό-
θρες «του Παπά ο Λάκος», «Παπασπηλιά» και του Τσεκού-
ρα καθώς και η Κολέθρα του Μετοχίου είναι από τα µεγα-
λύτερα σπήλαια της περιοχής και σ’ αυτά επικεντρώθηκε

το ενδιαφέρον της καλοκαιρινής µας αποστολής.
Από τους βασικούς στόχους της φετινής αποστολής

ήταν η συνέχιση των εξερευνήσεων µε την βοήθεια ανα-
πνευστικών συσκευών, δηλ. προσπαθήσαµε να περάσουµε
όπου µπορούσαµε τα πληµµυρισµένα µε νερό σιφόνια τα
οποία µέχρι τώρα µας εµπόδιζαν να συνεχίσουµε, κάνο-
ντας σπηλαιοκατάδυση. Παράλληλα βελτιώσαµε τις ήδη
υπάρχουσες χαρτογραφήσεις, δίνοντας πιο ρεαλιστική
όψη των σπηλαίων.

Μια από τις βασικές επιδιώξεις µας ήταν να µοιραστού-
µε τις όµορφες εικόνες που πήραµε από τα σπήλαια µε
τους κατοίκους της περιοχής, µιας και η επίσκεψη σ’ αυτά
απαιτεί εξειδικευµένες σπηλαιολογικές τεχνικές. Για το
σκοπό αυτό, µας έκανε την τιµή να µας φιλοξενήσει ο ∆ή-
µος της Κύµης, παραχωρώντας µας τον χώρο του ∆ηµαρ-
χείου όπου την ∆ευτέρα 11 Αυγούστου παρουσιάσαµε µε-
ρικά από τα σπήλαια της περιοχής αλλά και το ιστορικό της
συγκεκριµένης αποστολής.

Έπειτα από το αίσιο τέλος της αποστολής θα θέλαµε να
ευχαριστήσουµε όλους τους κατοίκους της για την αµέρι-
στη βοήθειά τους όπου και να τη χρειαστήκαµε. Ειδικότερα
δε, ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο κ. Θωµά µε τους συνεργά-
τες του ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουµε στην οι-
κογένεια του Γιάννη Μπελιά, που µας στήριξαν από την αρ-
χή µέχρι το τέλος και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία
της φετινής µας σπηλαιολογικής αποστολής.

Κλείνοντας αυτή την σύντοµη αναφορά θα θέλαµε να
πούµε λίγα για τον σύλλογό µας. Ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο είναι ένας
από τους µεγαλύτερους και παλαιότερους συλλόγους,
που ασχολούνται αποκλειστικά µε την εξερεύνηση και κα-
ταγραφή του θαυµαστού, υπογείου κόσµου της πατρίδας
µας. Σκοπός του συλλόγου µας είναι η διάδοση της Σπηλαι-
ολογίας και η εξερεύνηση των ελληνικών σπηλαίων.

Ο ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο ιδρύθηκε το 1982 από φυσιολάτρες µε
αγάπη για τα σπήλαια και πάθος για την εξερεύνησή τους.
Από τότε και µέχρι σήµερα, δεκάδες άνθρωποι, νέοι στο
σώµα και στην ψυχή, έχουν ενταχθεί στην οικογένεια του
οµίλου µας και ακούραστα οργώνουν την Ελλάδα εξερευ-
νώντας και καταγράφοντας νέα σπήλαια. Ο σύλλογός µας
δρα χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι πόροι του είναι
οι συνδροµές των µελών του. Συνεργάζεται δε µε τις αρµό-
διες αρχές για την προστασία και µελέτη των ελληνικών
σπηλαίων, χωρίς αµοιβή, ενηµερώνοντάς τες για τις ανα-
καλύψεις του.

Η Σπηλαιολογία είναι µια δραστηριότητα που συνδυά-
ζει τη ζωή στη φύση, την άθληση, τη µάθηση αλλά και την

κοινωνική επαφή και τη συνεργασία. Ο σπηλαιολόγος γνω-
ρίζει νέες περιοχές της Ελλάδας, έρχεται σ' επαφή µε τους
κατοίκους των περιοχών αυτών, συνεργάζεται µαζί τους,
γνωρίζει τα ήθη και έθιµά τους και δηµιουργεί νέους φί-
λους. Συµβάλλει δε τα µέγιστα στην προστασία του περι-
βάλλοντος µε την ενηµέρωση της κοινωνίας για την αξία
και την προστασία των σπηλαίων.

Σας ευχαριστούµε λοιπόν και ανανεώνουµε το ραντε-
βού µας για την επόµενη αποστολή των µελών µας στην
περιοχή σας.

Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2008
Βασίλης Τριζώνης

Σπήλαια

Ο «Σόλιγκας» και οι φίλοι του

O Ιωάννης Ευαγ. Μπελιάς (εγγονός του Γιαν-

νούλη) άνοιξε κρεοπωλείο στα Χάνια Αυλωνα-

ρίου. Του ευχόµαστε καλές δουλειές

Το ζεύγος Μπελιά µε τη Παρασκευούλα τους

Στέλλα Κοντογιάννη η νεότερη
δισέγγονη του Σόλιγκα

Το νεογέννητο του ζεύγους
Καραβέλη


