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Φετινός χορός του Συλλόγου µας
στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 22-02-2009 στο κέν-

τρο ΓΟΡΓΟΝΑ (∆ωδεκανήσου 20 Ν.
Χαλκηδόνα) µε το σχετικό συµφωνητικό
να έχει υπογραφεί τρεις µήνες πριν. Ορ-
γανώθηκε από κοινού µε το Σύλλογο
των απανταχού Μαλετιάνων και είχε
σχετική επιτυχία από πλευράς προσέ-
λευσης αλλά µεγάλη επιτυχία από
πλευράς κεφιού και διασκέδασης όλων
σχεδόν όσων παραβρέθηκαν.

Συγκεκριµένοι λόγοι δεν µας βοήθη-
σαν φέτος να έχοµε προσέλευση ανά-
λογη µε προηγούµενες φορές. Το τα-
µείο πάντως ήταν τελικά σαφώς θετικό
µετά από 5 περίπου ώρες ευχάριστη πα-

ρέα µε το πρόγραµµα, την ορχήστρα αλ-
λά και το µενού του καταστήµατος. Η
∆ηµοτική αρχή του ∆ήµου Κύµης, την
οποία ευχαριστούµε, διέθεσε το ∆ηµο-
τικό λεωφορείο που µετέφερε από και
προς τα δύο χωριά µας µέλη των δύο
Συλλόγων µε τον καιρό ιδιαίτερα απει-
λητικό.

Για πρώτη φορά ο χορός ξεκίνησε
µεσηµέρι, στοιχείο κι αυτό προς αξιολό-
γηση από το ∆.Σ. του Συλλόγου µας. Η
κοινή προσπάθεια των δύο Συλλόγων
έχει εµφανή συµβολικό χαρακτήρα ενό-
ψει των σηµαντικών ζητηµάτων που
χρειάζεται να αποτελέσουν σηµείο ανα-

Ο αποκριάτικος χορός µας
στην Αθήνα

Η
ετήσια τακτική γενική συνέλευση
του Συλλόγου µας πραγµατοποι-
ήθηκε την 1 Φεβρουαρίου 2009

στον «Κένταυρο» στην λίµνη Άλσους Νέ-
ας Φιλαδέλφειας. Τα θέµατα που συζητή-
θηκαν πάντα µε την προεδρία του Κωνστ.
Παντ. Χρυσάγη ήταν: Έκθεση πεπραγµέ-
νων έτους 2008.

Πρόταση για τροποποίηση του κατα-
στατικού του Συλλόγου που θα δηµοσι-
ευθεί στο επόµενο φύλλο και στο site
µας.

Προοπτικές και σχέδια για το 2009.

Οι συζητήσεις έγιναν σ’ ένα ήρεµο και
πολιτισµένο κλίµα χωρίς διαφωνίες και
αντεγκλήσεις.

Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας από τον πρόεδρο κ. Σταµ.
∆. Σπύρου και εν συνεχεία το καθιερωµέ-
νο γεύµα. Όλοι αποχωρήσαµε ευχαρι-
στηµένοι ανανεώνοντας το ραντεβού για
τον Αποκριάτικο Χορό µας στις 22 Φε-
βρουαρίου, Κυριακή µεσηµέρι, στο κέν-
τρο «Γοργόνα», ∆ωδεκανήσου 20, Νέα
Χαλκηδόνα.
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ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΟΙ

ΚΥΜΗΧΑΛΚΙ∆Α

Πραγµατοποιήθηκε η Γεν. Συνέλευση
του Συλλόγου µας

Καθαρή ∆ευτέρα στο χωριό µας

Φίλοι των Ανδρονιάνων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας www.andronianoi.gr για περισσότερη και γρηγορότερη ενηµέρωση

Α
λλιώς τα σχεδιάζαµε και αλλιώς τα
γεγονότα µας υπέδειξαν να ενεργή-
σοµε. Έτσι φέτος την Καθαρή ∆ευ-

τέρα 2-3-2009 στο χωριό αρκεστήκαµε
στο πέταγµα του αητού που ο µικρός µας
φίλος Θεοδόσης εύστοχα αποκάλεσε
«πλαστικοαετό». Αρκετοί µικροί µας και
όχι µόνο, φίλοι και φίλες µαζεύτηκαν στην
αυλή του ∆ηµοτικού Σχολείου και στα

αλώνια προσπαθώντας να πείσουν τον αε-
τό τους να πετάξει. Ο καιρός ήταν ανοιξιά-
τικος, αλλά και απρόθυµος να βοηθήσει.
Στιγµιαία µόνο και ελαφρά κύµατα αέρα
δεν αρκούσαν για το πέταγµα. Λίγοι ικανοί
ή πιο τυχεροί είδαν τον αητό τους να ανα-
βαίνει ψηλά για λίγο. Η συµµετοχή όµως

Η εκδροµή µας στον Παρνασσό

Την Κυριακή 8-3-2009 ο Σύλλογός
µας οργάνωσε ηµερήσια εκδροµή
στον Παρνασσό και την γύρω περιο-
χή. Κατ' ανάγκη τηρήθηκε σειρά προ-
τεραιότητας συµµετοχής και το λεω-
φορείο του ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας είχε
100% πληρότητα. Ηµέρα της γυναί-
κας η µέρα της εκδροµής µας και το
γυναικείο φύλο είχε το πάνω χέρι. Το
αξίζει άλλωστε και όχι µόνο για τη µέ-

ρα αυτή. Αξίζει επίσης να επισηµάνο-
µε την αισθητή παρουσία νέων µας
στην εκδροµή που έδωσαν το στίγµα
τους και που χρειάζεται να είναι µαζί
µας και στις επόµενες εκδηλώσεις
µας βάζοντας τη σφραγίδα τους απαι-
τητική.

Κάναµε στάση στη Λιβαδειά και
επισκεφθήκαµε την τοποθεσία Κρύα

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 5

Συνέχεια στη σελ. 5

Ο Προοδευτικός Σύλλογος

Ανδρονιάνων - ∆ένδρων

σας εύχεται Καλό Πάσχα
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΟΝΙΑΝΩΝ»

Τα πρόσφατα περάσανε
σκάνδαλα Βατοπέδια
κι’ άνοιξαν πάλι οι πληγές
µ΄αυτά τα καλοπαίδια.

Μα πως το βρίσκουνε σωστό
να σπάζουν και να καίνε
κι’ οι δόλιοι αυτοί πιου τα’ χουνε
να κάθονται να κλαίνε.

Οι άνδρες της ασφάλειας
από µακριά κοιτάζουν
θρασύτατους κακοποιούς
τα πάντα να ρηµάζουν.

Σ’ αυτά τα επεισόδια
δεν είχαµε παπάδες
κι’ απ’ τις ζηµιές θα έχουνε
δουλειά κάποιοι τζαµάδες.

Να ψάξη η κυβέρνηση
τι φταίει αυτοί να βρούνε
και οι ζηµιές που γίνανε
ν’ αποκατασταθούνε.

Οι ληστές ρηµάζουνε
τον κόσµο κάθε µέρα
και που τα καταγγέλλουµε
παν’ όλα στον αέρα.

Αυτοί όχι µόνο δεν κλέβουνε
αλλά και σε σκοτώνουν
µπαίνουν µέσα στο σπίτι σου
και το ισοπεδώνουν.

∆εν πάει άλλο το κακό
έχει πια παραγίνει
πήραµε τον κατήφορο
τίποτα δεν θα µείνει.

Ο κόσµος απελπίστηκε
ασφάλεια καµία
που’ νε τα χρόνια τα παλιά
που υπήρχε ηρεµία.

Ληστές και ανασφάλεια
πως ο λαός να ζήσει
µαζί µε όλα τα κακά
εξέσπασε κι η κρίση.

Οι επιχειρήσεις άρχισαν
τον κόσµο να σχολάνε
και δεν θα βρίσκουν χρήµατα
ούτε ψωµί να φάνε.

Κι’ όπως λεν’ οι αρµόδιοι
θ’ αργήσει να ανακάµψη
και τούτο το φαινόµενο
πολύ κόσµο θα κάψη.

Μεσ’ την Ευρώπη η χώρα µας
επήρε τα πρωτεία
απ’ την ακρίβεια την πολλή
κι από την ανεργία.

Φταίνε και οι πολιτικοί
και στη Βουλή που πάνε
πάνε για να τσακώνονται
και γκάλοπ να µετράνε.

Τώρα εδώ τελειώνοντας
θα βάλω κι ένα αστείο
ο Παλαιοκώστας το’ σκασε
κι’ άφησε ένα αντίο.

∆ραπέτης δεύτερη φορά
από τον ουρανό
το’ σκασε µ’ ελικόπτερο
και φίλο Αλβανό.

Στις φυλακές Κορυδαλλού
ελικόπτερα πετάνε
κι’ άνθρωποι που τα βλέπουνε
κάθονται και γελάνε

Πάλι µαζί το σκάσανε
οι δύο καλοί οι φίλοι
κι’ οι φύλακες των φυλακών
εγίνανε ρεζίλι.

Ήτανε µια απόδραση
πολύ καλοστηµένη
και µέσα στην υπόθεση
είναι πολλοί µπλεγµένοι.

Για την κυβέρνηση κακό
ήτανε µαύρη ώρα
και έγινε ανέκδοτο
σ’ ολόκληρη την χώρα.

Γιάννης Καλαµπαλίκης
Σόλιγκας

Επίκαιρα

• Στις 18/10/08 ο Κων-
σταντίνος ∆ρούλιας και η
Ελένη Ευαγ. Καλαµπαλίκη
απέκτησαν το τρίτο τους παι-
δί. Ένα υγιέστατο αγοράκι.

• Στις 21/2/2009 ο Κων-
σταντίνος Κερµελής και η
Ρόζυ Στεφ. Νικολιά απέκτη-
σαν ένα χαριτωµένο κοριτσά-
κι.

• Στις 6/3/2009 ο Γιάννης
και η Αθανασίου ∆ήµου απέ-
κτησαν το δεύτερο παιδάκι
τους. Ένα υγιέστατο κοριτσά-
κι.

• Στις 10/3/2009 ήρθε στο
κόσµο το κοριτσάκι του Βαγ-
γέλη και της Αγγελικής Αµ-

πελιώτη.
• Στις 11/3/2009 ο Κων-

σταντίνος Τριανταφύλλου
και η Ελευθερία ∆ηµ. Χρυσά-
γη απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί. Μία γλυκύτατη κορού-
λα.

• Στις 13/3/2009 ήρθε στο
κόσµο ένα υγιέστατο αγοράκι
του Νικολάου Γ. Τσοµάκα και
της Αναστασίας Γκίρκη.

• Στις 5/8/2008 γεννήθηκε
ο γιός του Γεωργίου Χρ. Ταµ-
βάκου και της Σπυριδούλας
Περάκη.

Τους ευχόµαστε να τους
ζήσουν

Φωτογραφίες στη σελ. 8

"Έφυγε" η Ασηµίνα Λύκου
Βαρύ πένθος και απίστευτη η απώλεια ενός ανθρώ-

που µε άπειρη καλοσύνη, χαµόγελο και τιµιότητα. Χα-
ρίσµατα που θα µείνουν αλησµόνητα σε όσους από
εµάς την γνωρίσαµε και την αγαπήσαµε.

Ο θάνατος ήρθε να λυτρώση την Μένια από την
αβάστακτη ταλαιπωρία του τελευταίου καιρού αλλά
και να βυθίση σε βαρύ πένθος την οικογένειά της, τους
συγγενείς και φίλους της.

Άξια νοικοκυρά και υπόδειγµα µητέρας και συζύ-
γου.

Στις 23 Ιανουαρίου 2009 άφησε την τελευταία της
πνοή η Μένια (Ασηµίνα) του Χρυσοδόντη. Η θεία Μένια
για µας τους µικρότερους έφυγε για το µεγάλο ταξίδι
σε ηλικία 88 χρονών.

Ένας γλυκύτατος και χαµογελαστός άνθρωπος.
Έζησε όλα της τα χρόνια στο πανέµορφο χωριό

µας τους Ανδρονιάνους. Με µόνη εξαίρεση δυο περί-
που χρόνια όταν έφυγε στην Γερµανία ακολουθώντας
τα µεγάλα της παιδιά που ήταν εκεί και τον σύζυγό της
ψάχνοντας για καλύτερες µέρες.

Παντρεύτηκε τον Κώστα Λύκο απέκτησε δώδεκα
παιδιά. Πολλά εγγόνια και δισέγγονα. Έζησε όµορφες
στιγµές

µε πολλούς γαµπρούς και νύφες καθώς απέκτησε
πολλούς και καλούς συγγενείς.

Μια γυναίκα - µάνα άψογη, φιλική, καλοσυνάτη, ευ-
γενική χωρίς να χαλάει το χατίρι κανενός και µε βαθιά
θρησκευτική στάση, σηµάδεψε µια ολόκληρη εποχή
στο χωριό µας.

Mαζί µε τον επίσης αγνό και δραστήριο σύζυγό της
έγραψε την δική της ιστορία. ∆ίκαια λοιπόν θα µπορού-
σαµε να την αποκαλέσουµε η «Κυρά των Ανδρονιά-
νων».

Κηδεύτηκε την επόµενη ηµέρα του θανάτου της
στις 24 Ιανουρίου 2009 στο κοιµητήριο του χωριού
µας. Την συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία παι-
διά, εγγόνια, συγγενείς φίλοι και πλήθος συγχωρια-
νών µας που αγάπησε και την αγαπήσαν στην ζωή.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας εύχεται στην Μένια καλό
ταξίδι.

Στην οικογένειά της παντοτινή υγεία για να την θυ-
µούνται πάντα.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ
∆ηµ. Χρυσάγης

Έφυγε ο Ντίνος
Γιός του Βαγγέλη και της Λίτσας Μπελιά. Έφυγε

ένα λεβεντόπαιδο.
Ο θάνατός του µας αιφνιδίασε, γιατί κανείς δεν πε-

ρίµενε να χαθεί ένα παλικάρι µόλις 21 χρονών.
∆υστυχώς η ζωή και η µοίρα του φέρθηκαν άδικα.

Έφυγε νωρίς.
∆εν έκανε τον κύκλο του. ∆εν πρόλαβε να γεράσει.

∆εν πρόλαβε ούτε καν να ζήσει. Γιατί; Είναι από τα
ερωτήµατα που δεν έχουν απάντηση.

Το Ντίνο αποχαιρέτησαν οι γονείς, συγγενείς και
φίλοι της οικογένειας στις 2 Φεβρουαρίου 2009 στον
Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στο Ίλιον και τον συνό-
δευσαν στην τελευταία του κατοικία στο κοιµητήριο
Αγ. Θεοδώρων.

Το ∆.Σ. του Συλλόγου µας εκφράζει τα θερµά του
συλλυπητήρια στους δικούς του και τους λοιπούς συγ-
γενείς.

Επίσης αποφάσισε να προσφέρει αντί στεφάνου το

συµβολικό ποσό των 200 ευρώ στο Σύλλογο «Το χαµό-
γελο του παιδιού» υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής
του.

Καλό ταξίδι Ντίνο.
Χρυσάγης ∆ηµήτρης

ΕΠΙΚΗ∆ΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τον εκφώνησε ο πρώτος ξάδελφος
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑ-

ΤΕΡΙΝΑΣ, ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ.
Ντίνο µας
Οι γονείς σου µου είπαν να σου πω ότι θα' σαι πάν-

τα εδώ.
Το χιούµορ, το χαµόγελο, τ' αστεία η γκρίνια, τα

πειράγµατα στον αδερφό σου. Θα ζούµε µαζί, θα σε
φωνάζουµε, θα κλαίµε, θα γελάµε.

Μας έφυγες νωρίς, όνειρα γεµάτος, χωρίς να προ-
λάβεις να τα πραγµατοποιήσεις. Όµως πιστεύουµε ότι
τώρα, εκεί που πας, θα πραγµατοποιήσεις το µεγάλο
Όνειρο της ζωής σου.

Τώρα θα ταξιδεύεις, σ' ένα ιπτάµενο καράβι, στην
πλώρη, µε τα χέρια ανοικτά, θα πετάς, άρχοντας, βασι-
λιάς του κόσµου. Καράβια, θάλασσες θα ανοίγονται
µπροστά σου. Σ' αυτόν τον κόσµο τον καλύτερο που
πας, τον κόσµο των αγγέλων, να ξέρεις πως θα λείπεις
για πάντα σε όλους µας, µα θα' σαι στην ψυχή και τις
καρδιές µας.

Θα σε αγαπάµε για πάντα.

Μας άφησε ο µπάρµπα-Γιάννης
Για µιά νέα απώλεια συγχωριανού µας πενθεί το

χωριό µας. Ο µπάρµπα-Γιάννης Νικολιάς (Μπαρδα-
µάς) πέθανε στις 20-02-2009 σε ηλικία 80 ετών. Η επι-
δείνωση της κατάστασης του µετά από αναγκαία εγ-
χείρηση που υποβλήθηκε στο Νοσοκοµείο της Χαλκί-
δας, οδήγησε στο µοιραίο. Θερµά συλλυπητήρια στους
οικείους του.

Ήταν αρχές της δεκαετίας του '80 και νέοι εµείς µε-
ταφέραµε στο χωριό και νέα ακούσµατα µουσικά. Σε
ένα ανάλογο γλέντι στο καφενείο του Κούψη ήταν πα-
ρέα και ο µπαρµπα Γιάννης που χαιρόταν κι αυτός τα
τραγούδια από την «Εκδίκηση της γυφτιάς» διασκεδά-
ζοντας και επικροτώντας δυνατά «Να µου ζήσεις νεο-
λαία..».

Καλό σου ταξίδι µπαρµπα Γιάννη.

"Έφυγε" και ο Χρήστος Ε. Μπελιάς (Μπελίινας)
Πονάµε στη συνέχεια των

θανάτων συγχωριανών µας.
Ταξίδεψε µακρυά µας και ο
Χρήστος Ευαγ. Μπελιάς µετα-
νάστης εδώ και πολλά χρόνια
στη Γερµανία όπου και πέθανε
στις 25-02-2009 σε ηλικία 67
ετών έχοντας δηµιουργήσει
πολύτεκνη οικογένεια. Η γάγ-
γραινα της γραφειοκρατίας πα-
ρούσα και στην «Ενωµένη Ευ-
ρώπη», δεν επέτρεψε αµέσως
την µεταφορά της σορού του
στο αγαπηµένο του χωριό όπου
και τελικά ετάφη την Πέµπτη
5/3/09 στο κοιµητήριο των Αν-
δρονιάνων.

Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Καλό σου ταξίδι φίλε µας.

Γεννήσεις

Αναμνήσεις

Θάνατοι

Μια παρέα κοριτσιών το 1949 στους Ανδρονιάνους
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ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κυκλοφόρησε ένα καινούργιο cd από την εταιρεία Legent

µε οργανικά τραγούδια από τον αγαπηµένο µας Γιώργο Κόρο
που τον συνοδεύει πενταµελής παραδοσιακή ορχήστρα. Ο τίτ-
λος του είναι «Κατά Κόρον». Γράφει ο Αλέξης Βάκης µεταξύ
των άλλων παρουσιάζοντας το δίσκο στο τεύχος 62/14.3.09
του περιοδικού ‘Culture’ στην εφηµερίδα “Ο κόσµος του επεν-
δυτή” «Τα σηµάδια του χρόνου φαίνεται να σηκώνουν τα χέρια
ψηλά στην περίπτωση του Γιώργου Κόρου από την Εύβοια, που
για νιοστή φορά παραδίδει µαθήµατα στην τέχνη του λαϊκού
βιολιού.» Εµείς συµπληρώνοµε µε την ευχή ο συγχωριανός
µας Γιώργος Κόρος να έχει για πολλά χρόνια ακόµα τη δύνα-
µη να κάνει αυτό που µε µοναδικό τρόπο µας προσφέρει. Να
πολλαπλασιάζει τη χαρά και το µεράκι µας και να ελαχιστοποι-
εί τη λύπη και τον πόνο µας. Να τι λέει σε µια συνέντευξη του
στο Γιώργο Παπαδάκη στο περιοδικό ‘Το ντέφι’ τεύχος 10-
11/1982 απαντώντας στην ερώτηση: «Πες µου κάτι άλλο, αν εί-
ναι δυνατό να περιγραφεί, τι είναι τα ταξίµια που κάνεις, πως
αυτοσχεδιάζεις;» Και ο Γιώργος Κόρος απαντάει. «Ε αυτά τα
πράµατα…τι να σου πω, το ταξίµι είναι µια µελωδία ελεύθερου
ρυθµού, µια φαντασία… Τώρα τι να πεις, έχει αλλαγές και χρώ-
µατα, αλλά αυτά έχουν απαιτήσεις… αισθηµατικές. Κάθε νό-
τα,κάθε φράση, κάθε αλλαγή δρόµου, πρέπει να έχει και το πά-
θος της, εκείνο το… αυτό… πώς να το πω… είναι παθητική
µουσική αυτή… να παίζεις εσύ αλλά να βρίσκεις και ανταπόκρι-
ση. … Αλλά οι µερακλήδες είναι δυστυχώς λίγοι. Τα ταξίµια εί-
ναι να πούµε σαν να µιλάµε και ο ένας απαντάει στον άλλο και
λέει το παράπονό του, το αίσθηµά του, την ιστορία του κάτι
που του έτυχε, τέτοια πράµατα κι ο άλλος πάλι του λέει, τι λες
βρε παιδί µου αυτά έπαθες; κλπ.… Τέλος πάντων… ας πούµε
ότι µπορώ λίγο να τα κάνω αυτά, να µη λέµε πολλά πράµατα.»

Σε διπλανή σελίδα στο περιοδικό culture ο δηλωµένος λά-
τρης του Ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Goran Bregovits ανα-
φέρεται στο νέο του δίσκο µε τίτλο “Alkohol” που περιέχει τρα-
γούδια που τα ακούς πίνοντας κατά τα λεγόµενα του και µετα-
ξύ αυτών τραγούδια του γνωστά µε Ελληνικούς στίχους. Κα-
ταθέτει µάλιστα για µια ακόµα φορά την αγάπη του για την Ελ-
ληνική µουσική λέγοντας «Η Ελληνική µουσική είναι πολύ εν-
τυπωσιακή, πολύ δυνατή µουσική, που ακούγεται εδώ και χρό-
νια στα Βαλκάνια. Έχει επηρεάσει τη Βαλκανική µουσική στο
σύνολό της. Τα ρεµπέτικο έχει φτάσει µέχρι τη Βουδαπέστη..»
Goran σε ευχαριστούµε για τα καλά σου λόγια όπως και για τη
µοναδικότητα του έργου σου βέβαια, θα µου επιτρέψεις όµως
να προσθέσω κάτι για το ρεµπέτικο. Φίλοι του υπάρχουν και
πολύ πέρα από τη Βουδαπέστη και τα Βαλκάνια και σήµερα
κόντρα στις απόψεις κάποιων ειδικών ή όχι περί παρωχηµένου
ήχου, µηνύµατος κλπ Στις Σκανδιναβικές χώρες εκατοντάδες
είναι οι Σύλλογοι που καλλιεργούν ειδικά το ρεµπέτικο χρόνια
τώρα. Μάλιστα µόλις πριν 2 µέρες µια εµπειρία που σπάνια την
γεύεσαι “κάθισε” στο κουτούκι του Γιώργου ∆ήµου (Μάµουκα)
στο χωριό µας. Μια παρέα µε πρώτο τον φίλο από τον Πύργο

Τάσο Καρτελιά, είχε φέρει όργανα για το κέφι της και για το κέ-
φι όσων τυχερών ήταν παρόντες το προηγούµενο Σαββατό-
βραδο εκεί. Στην παρέα αυτή ήταν και ένα ζευγάρι βέρων Ελ-
βετών µουσικών και συνάµα τραγουδιστών. Ο Φέλιξ Χάλερ
έπαιζε ακορντεόν και λαούτο και η Γιούνο Χάλερ βιολί (mail
τους:ufehaller@bluewin.ch Στην πατρίδα τους δουλεύουν παί-
ζοντας και τραγουδώντας Ελληνική µουσική και τραγούδια µε
πενταµελή κοµπανία σε µαγαζί που το ονοµάζουν «ΚΑΦΕ-
ΝΕΙΟ», έτσι ακριβώς είναι και η ονοµασία του. Είναι εκπληκτι-
κό να τους ζείς υπό τις συνθήκες αυτές να παίζουν και να τρα-
γουδούν ρεµπέτικα κυρίως αλλά και νησιώτικα, λαϊκά. Με χει-
ρόγραφα των στίχων τουλάχιστον χίλιων τραγουδιών ζούσαν
το κάθε τραγούδι και µε το παίξιµο τους και µε το τραγούδι
τους. Μέσα στο πνεύµα των τραγουδιών µας, στο πετσί των
µελωδιών και των ρυθµών, εύκολα παρακολουθούσαν κάποια
από τα τραγούδια που τους ήταν άγνωστα και που οι Έλληνες
της παρέας τους έπαιζαν. Μας έπαιξαν µέχρι και την πατινάδα
το σκοπό αυτό του γάµου αλλά και τον Καντιφένιο της οντά.
Όλο το µαγαζί ξεσηκώθηκε. Ο Φέλιξ µάλιστα µας είπε κάποια
στιγµή µε τον τρόπο του την άποψη του για τα τραγούδια µας
µε τη φράση «οι Έλληνες δεν χρειάζονται ψυχοθεραπεία.
Έχουν τα τραγούδια τους…». Στην παρέα των µουσικών και
ερµηνευτών συµµετείχαν τα αδέλφια Λευτέρης και Χρυσό-
στοµος Κροµπάς, ο Λευτέρης από τον Κρεµαστό και ο Μιχά-
λης από το Αλιβέρι. Να είναι καλά όλοι τους.

Σε ιδιαίτερη θέση στην εφηµερίδα µας υπάρχει σχετική
φωτογραφία στη σελίδα 8.

ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΗΣ
Ένα κείµενο αλιευµένο από το «Ποντίκι Art» της 5/3/2009.

Κείµενο του ποιητή στιχουργού Θοδωρή Γκόνη καλή του ώρα,
που συµπυκνώνει ανάλογους προβληµατισµούς µας στο συ-
νειδητό ή υποσυνείδητο καταχωρηµένους. Προσυπογράφον-
τας, το δηµοσιεύοµε ακέραιο όπως απαιτείται σε τέτοιες περι-
πτώσεις. Κρατάµε βέβαια αυθόρµητα ένα µέρος από το περίσ-
σευµα ευαισθησίας, απαραίτητο εφόδιο στο σκληρό σήµερα
και το απειλητικά άνυδρο µέλλον. Η αισιοδοξία µας χρειάζεται
στηρίγµατα για να είναι και ελπιδοφόρα όπως απαιτείται.

«Μπορείς να µου πεις το ‘υ’ το ποτηράκι πώς να το στείλω
µε e-mail, µε courier, µε sms; ∆εν είναι εύθραυστο; ∆εν κινδυ-
νεύει; Άντε να το κάνω γιώτα. ∆εν θέλει όµως και το γιώτα
τους ρόζους του; ∆εν θέλει τα νερά του, τις γωνίες του, τις
κούρµπες του, τις καµάρες του, το καµάρι του, το κάψιµό του;

Έτσι; Μόνο µια κάθετη γραµµή; Τέτοια ανευθυνότητα; Πού
είναι ο κόπος, ο χρόνος, η ρυτίδα, η γοµολάστιχα, το λάθος, η
διόρθωση, η εκατό φορές τιµωρία του; To ‘υ’ το ποτηράκι θέλω
να σου το στείλω γεµάτο. Με το χεράκι του. Να το κρατάς. Με
το πιαστράκι, µε το νάζι του. Να ξεχειλίζει. Να στάζει γράµµα-
τα, σπουδάµατα του Θεού τα πράµατα και τα µεροκάµατα…
Θέλω όταν το ανοίξεις να σε πάρει και να σε σηκώσει. Να
δεις,να µε δεις, να σε πιάσω να µε πιάσεις ,να µε µυρίσεις, να
σε γνωρίσω να µε γνωρίσεις. Από µικρό παιδί το φυσάω και δεν
κρυώνει αυτό το γυαλί, αυτή την αλφάβητο. Είναι το χέρι µου,
το πρόσωπό µου, ο χαρακτήρας µου. Ευανάγνωστος, δυσανά-
γνωστος, λοξός, ίσιος, αργός, γρήγορος, αιχµηρός, στρογγυ-
λός, βατός, άβατος. Είναι η ανορθογραφία µου, η φωτογραφία
µου. Ωραία. Ωραία και καλά και τα καινούργια και η τεχνολογία
δεν λέω. Μαζί σου. Εύκολα και γρήγορα. Όµως το Άλφα µας το
οικογενειακό, το Γάµα µε το καπελάκι το δικό µας, τον ίσκιο
µας, το οικόσηµό µας, στον Καιάδα; ∆εν είναι κρίµα; Γράψε µου
µε το χέρι σου, στείλε µου ένα γράµµα σε παρακαλώ, απάντη-
σέ µου µε τη φωνή σου».

ΣΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ
1. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διαβάσαµε πως ο ∆ήµος Κύ-

µης είναι ένας από τους λίγους του Νοµού µας που εντάχθηκε
στο πρόγραµµα της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακών Σχεδια-
σµών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών «FREE WI
FI». Πρόκειται για τη δηµιουργία 279 πανελλαδικά νέων σηµεί-
ων δωρεάν ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης. Προσδοκού-
µε περισσότερη και έγκυρη ενηµέρωση αρχικά και αµέσως µε-
τά την κατά το δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης
αφού ∆ήµος Κύµης δεν είναι µόνο η Κύµη.

2. Ευχάριστο επίσης το νέο της υπαγωγής του ∆ήµου Κύ-
µης στο πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που αφορά
την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του ∆ήµου γιά συνολι-
κή δαπάνη 1,2 εκατοµµύρια ευρώ. Το ∆.∆. Ανδρονιάνων θεω-
ρείται από τους κατοίκους του “ριγµένο” από τις µέχρι τώρα
ανάλογες εργασίες αγροτικής οδοποιίας και απαιτεί αυτή τη
φορά να αναπληρωθεί η διαπιστούµενη υστέρηση.

3. Είναι υποχρέωση να συµπληρώσοµε και διορθώσοµε τις
µέχρι τώρα αναφορές µας ως Σύλλογος στο σε εξέλιξη θέµα
της βάρβαρης επέµβασης στο κάµπο Βιτάλου όπως ο νέος πο-
λεοδοµικός σχεδιασµός του ∆ήµου Κύµης προβλέπει. Ο κ.
∆ηµ. Κ. Λύκος εκλεγµένος εκπρόσωπος στο ∆ήµο ως αρχηγός
συνδυασµού της ελάσσονος αντιπολίτευσης, µας έκανε ρητά
γνωστό πως η καταγεγραµµένη και στα πρακτικά συνεδριάσε-
ων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άποψή του ήταν και είναι ενάν-
τια στα προτεινόµενα επί του συγκεκριµένου από το νέο ΓΠ

Σχέδιο. Το καταγράφοµε ως ένα και όπως φαίνεται µοναδικό
θετικό στοιχείο στο ∆.Σ. του ∆ήµου µας και των εκπροσωπού-
µενων συνδυασµών.

4. Γνωρίζοµε καλά πως η λειτουργία στη ∆.Ο.Υ. Κύµης
δεν είναι επαρκής. Αυτό επιδρά αρνητικά στη λειτουργία των
επιχειρήσεων αλλά και σε όλους τους φορολογούµενους που
αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. αυτής καλύπτει. Έτσι δεν µπορούµε
παρά να συµπαρασταθούµε στις κινητοποιήσεις απαιτητικής
διαµαρτυρίας που έχουν ξεκινήσει µε θέµατα αιχµής το κτιρια-
κό αλλά και τις ανάγκες σε υπαλληλικό προσωπικό και που συ-
νέχεια τους είναι η στάση εργασίας στην υπηρεσία αυτή που
έχει ανακοινωθεί για τις 7-4-2009 µε απόφαση του Συλλόγου
Εργαζοµένων στις ∆.Ο.Υ. Εύβοιας και Βοιωτίας.

5. Η κατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας στα ∆.∆. Αν-
δρονιάνων και ∆ένδρων δεν µπορεί βέβαια να βελτιωθεί από
µόνη της. Πολύ περισσότερο όταν η ∆ηµοτική αρχή στη χθεσι-
νή της (23-3-2009) συνεδρίαση είχε όπως διαβάσαµε ως ένα
από τα θέµατα της την αναβολή στην έναρξη των σχετικών έρ-
γων. Συναφές µε το θέµα αυτό είναι και το χρονίζον θέµα της
παρουσίας εγκαταλειµµένων µεταφορικών µέσων σε διάφορα

σηµεία του ∆.∆. Ανδρονιάνων. Η παρουσία των δηµιουργεί
προβλήµατα αλλά και ρυπαίνει αισθητικά. Η φωτογραφία που
δηµοσιεύουµε είναι χαρακτηριστική και απαθανατίζει το πρό-
βληµα στο κεντρικότερο σηµείο του χωριου. Σαν Σύλλογος κα-
λούµε τους “δράστες” να ευαισθητοποιηθούν και να αποµακρύ-
νουν τα όπως και να έχει σκουπίδια και καλούµε τη ∆ηµοτική
αρχή να ενδιαφερθεί για το πρόβληµα και να ενεργήσει καθ’
όσο την αφορά για την οριστική του λύση.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Η οικολογική διάσταση των πραγµάτων ιστορικά ήταν

από την γέννηση των υπαρκτή σε µικρό ή µεγάλο βαθµό. Με το
πέρασµα των χρόνων πλέον όλο και πιο έντονος αλλά και απο-
καλυπτικος γίνεται ο βαθµός επικινδυνότητας πράξεων και πα-
ραλείψεων. Έτσι τα καµπανάκια γύρω µας σήµερα έχουν γίνει
καµπάνες και µας καλούν. Είναι θέµα όπου η συµµετοχή όλων
µας είναι όχι µόνο προαπαιτούµενο αλλά και µε µεγάλη πι-
στεύω δυναµική αποτελεσµατικότητας. ∆ιαστάσεις του θέµα-
τος και µορφές ποικίλες. Ρύπανση του περιβάλλοντος σύµφυ-
τη θαρρείς της όποιας οικονοµικής και παραγωγικής προσπά-
θειας που µηδενίζει συχνά αν δεν κάνει αρνητικά τελικά τα
όποια αποτελέσµατα αυτής της ανάπτυξης. Τα ζούµε καθηµε-
ρινά. Ακούµε πλήθος δυσοίωνων προβλέψεων ειδικών. Η απει-
λή ως παγκοσµιοποιηµένη αποκτά τερατώδεις διαστάσεις. Οι
παγκόσµια ή όχι συµβολικά καθορισµένες ηµέρες µας σκουν-
τάνε παρακινητικά. Όπως η 22-3 ως παγκόσµια ηµέρα του νε-
ρού. Γιατί το νερό ως κύριο αγαθό καθηµερινής χρήσης για κά-
θε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη, όχι µόνο τείνει να µειώνεται
αλλά, το χειρότερο, εκατοµµύρια συνάνθρωποι µας πεθαίνουν
από την έλλειψη του ή την κακή του ποιότητα.

Στη γειτονιά µας έχοµε για παράδειγµα το µεγάλο πρόβλη-
µα της ρύπανσης του ποταµού Ασωπού στη Βοιωτία και Αττική
αλλά και αυτού του πάλαι ποτέ πλουσιότατου ψαρότοπου που
λέγεται Βόρειος και Νότιος Ευβοϊκός. Το πρόβληµα δεν είναι
µακρυά µας, είναι µέσα µας δεν το αισθανόµαστε;

2. Το Σάββατο 28/3/09 η διεθνής οικολογική οργάνωση
WWF καλεί όλους µας σε συµµετοχή στην παγκόσµιας εµβέ-
λειας πρωτοβουλία της µε το όνοµα «Η ώρα της γης». Για µία
ώρα τη µέρα αυτή, από τις 8,30 µέχρι τις 9,30 το βράδυ συµµε-
τοχή του καθένα σηµαίνει να κατεβάσει το διακόπτη της ηλε-
κτροδότησης σπιτιών, γραφείων, καταστηµάτων, δηµόσιων και
δηµοτικών χώρων κλπ. Στην πρωτοβουλία συµµετέχουν πολ-
λοί ∆ήµοι µεταξύ των οποίων και ο ∆ήµος Κύµης, ο ∆ήµος Χαλ-
κίδας µε σχετικές των αποφάσεις. Ας έχοµε όµως το νου µας.
Οι συµβολικές αυτές κινήσεις έχουν νόηµα µόνο όταν µπο-
ρούν τελικά να προβληµατίζουν και ο προβληµατισµός αυτός
να σε οδηγεί σε επόµενα βήµατα σοβαρότερα, απαιτητικότε-
ρα, άµεσα αλλά και µακροχρόνια. Με αυτή την έννοια λέµε ναι.

Σταµάτης ∆. Σπύρου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η εκκλησία µας
απόκτησε µόνιµο ιερέα

Προς ενηµέρωση των συγχωριανών µας αλλά και των
συντοπιτών µας από τα γύρω χωριά ο Σύλλογός µας
ανακοινώνει τα παρακάτω.
Ο κατά τα τελευταία χρόνια ιερέας στο χωριό µας παπα
Χρήστος ιερουργούσε έχοντας ως έδρα του τους Κα-
ληµεριάνους. Σύµφωνα µε έγγραφη απόφαση του Μη-
τροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κ.κ Σεραφείµ, ο παπα
Χρήστος από την 16/01/2009 έδρα του πλέον θα έχει
το χωριό µας µε ταυτόχρονη υποχρέωση του να λει-
τουργεί και στα χωριά Βίταλα και Κρινιάνοι. Συγκεκρι-
µένα θα λειτουργεί τη µία Κυριακή στο χωριό µας, την
επόµενη στα Βίταλα, την αµέσως επόµενη πάλι στο
χωριό µας και την τέταρτη στους Κρινιάνους . Αυτό θα
επαναλαµβάνεται κάθε µήνα. Την απόφαση αυτή µας
την έκανε γνωστή ο παπα Χρήστος για ενηµέρωση κά-
θε ενδιαφερόµενου.

Την 1η Απριλίου η διενέργεια του διαγωνισµού για
την προµελέτη του νέου οδικού άξονα Χαλκίδα - Κύµη
(Μεσόγεια χάραξη).

Ο ∆ήµος Κύµης εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή
του, γιατί η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 5 περί-
που χρόνια, για την κατασκευή του Νέου οδικού Άξονα
Χαλκίδα - Κύµη και την αξιοποίηση του Λιµανιού της Κύ-
µης ως πύλη εξόδου της χώρας για το Β.-Β.Α. Αιγαίο και
την Τουρκία, υιοθετήθηκε από την πολιτεία και αρχίζει
πλέον να έχει ορατά αποτελέσµατα.

Παραθέτουµε αυτούσια την από 6-2-2009 προκήρυ-
ξη του ΥΠΕΧΩ∆Ε:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της µελέτης είναι «Μελέτη
Οδικού Άξονα Χαλκίδας Κύµης (Μεσογειακή Χάραξη)»
και ο τόπος της παροχής είναι: Εύβοια.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Εκπόνηση µελε-
τών οδοποιΐας, µέχρι του σταδίου της προµελέτης, κα-
θώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλ-
λοντικών µελετών για τη νέα χάραξη του οδικού άξονα
Χαλκίδας - Κύµης. Η παρούσα προκήρυξη περιλαµβάνει:
α) τη σύναψη τριών (3) χωριστών συµβάσεων µε διαφο-
ρετικούς αναδόχους για την επόνηση αντίστοιχων προ-
καταρκτικών (αναγνωριστικών) µελετών β) τη σύναψη
µίας (1) σύµβασης µε έναν από τους άνω αναδόχους για
την εκπόνηση της προµελέτης τού ως άνω έργου. Η δη-
µιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα Χαλκίδα - Κύµη
θα συµβάλει αποφασιστικά στην τουριστική και εµπορι-
κή ανάπτυξη και συνολικά στην οικονοµική ανάπτυξη
τόσο της περιοχής αυτής όσο και της περιοχής των γει-
τονικών νήσων του Αιγαίου από την ευκολότερη,
ασφαλέστερη και συντοµότερη διασύνδεσή τους από
το λιµάνι της Κύµης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 1.670,000 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ
19% 317.300,00 Ευρώ)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 µήνες από την ανάθε-
ση της σύµβασης της προκαταρκτικής µελέτης και 11
µήνες από την ανάθεση της σύµβασης της προµελέτης.

Ο ∆ήµος Κύµης ευχαριστεί όλους αυτούς που πίστε-
ψαν και στήριξαν αυτή την οραµατική πρόταση για την
Κύµη, αλλά και ολόκληρο τον Νοµό, όλα αυτά τα χρόνια.
Τους Φορείς και πρόσωπα εντός και εκτός Νοµού, εκ-
προσώπους στο Κοινοβούλιο και φυσικά την ηγεσία του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και τον Υπουργό κ. Σουφλιά.

Ο ∆ήµαρχος Κύµης
∆ηµήτρης Θωµάς

∆ΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Ξεκινά τις αµέσως προσεχείς ηµέρες την παρουσία του
στην περιοχή του ∆ήµου µας ο Σύλλογος Μαχητικών
Τεχνών Χαλκίδας «ΠΑΜΜΑΧΟΣ». Προπονητής είναι ο
κ. Κουγεντάκης Νίκος γαµπρός του µέλους του Συλλό-
γου µας από τα ∆ένδρα κ. Γιάννη Σταµ. Σπύρου. Τα µα-
θήµατα θα γίνονται κάθε Σάββατο από 5 έως 8 µµ στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο γήπεδο Κύµης, την
οποία η ∆ηµοτική αρχή παραχώρησε δωρεάν. Όπως
συµπεράναµε από το σχετικό έντυπο στα µαθήµατα πε-
ριλαµβάνεται και το Παγκράτιο άθληµα. Ολοκληρωµένο
άθληµα µε καθαρά Ελληνικές ρίζες και βασικό στους
Ολυµπιακούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα θεωρούµενο
«το εν Ολυµπία το κάλλιστον».
Τηλέφωνο για κάθε σχετική πληροφορία
το 6946840147 κος Κουγεντάκης Νίκος.
Ευχόµαστε καλή επιτυχία.



και η προσπάθεια σε κάθε περίπτωση δεν αµελείται. Φαίνεται πάντως πως σε κάποιο άλλο
χώρο θα πρέπει να προσπαθήσοµε στο µέλλον. Χώρο πιο ανοιχτό και ψηλότερα στο βου-
νό.

Παρ' όλες τις δυσκολίες, οι χαρταετοί που ανυψώθηκαν, έστω και για λίγο, ήταν των
αδελφών Κύτρου από το Βίταλο, του γιου και της κόρης του Αντώνη Παγώνη και του Νί-
κου Πανταζή (εγγονός της Βούλας Τσοµάκα).

Στα παιδιά απονεµήθηκαν συµβολικά ένα µικρό χρηµατικό ποσό και αναµνηστικός
έπαινος για την συµµετοχή τους.

Τα αδέλφια από το Βίταλο, οι Παναγιώτης, ∆ηµοσθένης και Γιάννης, προσέφεραν ευ-
γενικά το ποσό που τους αντιστοιχούσε στο Σύλλογό µας.

Τα έξοδα της όλης εκδήλωσης ήταν χορηγία του συγχωριανού µας ιατρού Ιωάννη
Παν. Χρυσάγη. Τον ευχαριστούµε πολύ!
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Φωτογραφίες από τη Γενική Συνέλευση

Καθαρή ∆ευτέρα στο χωριό µας

Συνέχεια από τη σελ.1

Συνέχεια από τη σελ.1

Π
ρόκειται για ένα ερώτηµα που
κρέµεται στα χείλη των περισ-
σότερων από εµάς καθώς πλη-

σιάζει η περίοδος των Αποκριών. Μι-
κροί και µεγάλοι ανυποµονούν να
ανοίξει το τριώδιο για να κυκλοφο-
ρούν στο δρόµο ντυµένοι µασκαράδες
και να αναβιώνουν παλαιά έθιµα.

Τι είναι όµως οι Απόκριες; Τι συµ-
βολίζουν; Είναι ξενόφερτο έθιµο ή
σχετίζονται άµεσα µε τις θρησκευτι-
κές µας παραδόσεις; Τι εννοούµε όταν
λέµε ότι «άνοιξε το Τριώδιο»;

Τριώδιο καλούµε το βιβλίο της εκ-
κλησιαστικής ακολουθίας των ύµνων
που ψάλλονται από την Κυριακή του
Τελώνου και Φαρισαίου ως το Μεγάλο
Σάββατο.

Αναφορικά µε τις Απόκριες, η ετυ-
µολογική ανάλυση της λέξης δηλώνει
την αποχή από το κρέας. Ο χρονικός
προσδιορισµός των Αποκριών είναι
τρεις εβδοµάδες, έναρξη Τριωδίου την
πρώτη Κυριακή πριν την Καθαρά ∆ευ-
τέρα.

Η περίοδος αυτή ονοµάστηκε Από-
κριες η ετυµολογική ανάλυση της λέ-
ξης δηλώνει την αποχή από το κρέας.
Ο χρονικός προσδιορισµός των Απο-
κριών είναι τρεις εβδοµάδες, έναρξη
Τριωδίου την πρώτη Κυριακή του Τε-
λώνου και του Φαρισαίου και ολοκλή-
ρωση την τρίτη συνεχή Κυριακή πριν
την Καθαρά ∆ευτέρα.

Η περίοδος αυτή ονοµάστηκε Από-
κριες επειδή οι Χριστιανοί συνήθιζαν
να απέχουν από το κρέας και να τρώνε
γαλακτοκοµικά (έτσι προέκυψαν και οι
όροι της Τυροφάγου και της Τυρινής)
προκειµένου να προετοιµαστούν για

την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής
που οδηγεί στην λαµπρή γιορτή της
χριστιανοσύνης, την Ανάσταση. Γι’ αυ-
τό άλλωστε Απόκριες γνωρίζουν µόνο
οι Χριστιανοί - Καθολικοί και Ορθόδο-
ξοι.

Η περίοδος των Αποκριών αποτε-
λεί ένα ευχάριστο διάλειµµα για µε-
ταµφι΄σεις, ξεφάντωµα µε χορούς και
τραγούδια και αναβίωση εθίµων που
έχουν τις ρίζες τους σε παλαιές εθνι-
κές εορτές της ρωµαϊκής εποχής, τις
λεγόµενες και Σατουρνάλια αλλά και
στις διονυσιακές εορτές των αρχαίων
Ελλήνων.

Κάποια από τα βασικά αποκριάτικα
δρώµενα που απολαµβάνουµε σχεδόν
σε όλες τις αποκριάτικες παρελάσεις,
είναι η αναπαράσταση του Γάµου και
το Γαϊτανάκι.

Κλείνοντας να µην παραλείψω να
αναφερθώ στα αποκριάτικα τραγούδια
που δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο στις
εορταστικές εκδηλώσεις ενισχύοντας
παράλληλα το εύθυµο κλίµα και για
του λόγου το αληθές ένα µικρό από-
σπασµα από το αποκριάτικο τραγούδι
µε τίτλο «Πως πετούν τα πουλιά».

«Πως πετούν τα πουλιά,
θα πετάξω κι εγώ,
στου χορού τη χαρά
την τρελή Αποκριά…
… Να πιερότοι, να και κολοµπίνες
να κοφετί, να και σερπαντίνες,
γύρνα και από εδώ, γύρνα και από

εκεί,
για να δούµε ποιός θα ζαλιστεί…».
Καλές Αποκριές και καλή προετοι-

µασεία για την Μεγάλη Σαρακοστή.
Τζαφέρα Αγγελική

Τι θα ντυθείς φέτος τις απόκριες;



φοράς γι’ αυτούς αλλά και άλλους Συλλόγους στην περιοχή ή και ευρύτερα. Είναι ση-
µαντική η θέση των δύο Συλλόγων µας µε την οποία συντάχθηκε και ο εκπρόσωπος
του Συλλόγου των απανταχού Βιταλιωτών για συνεργασία και κοινές προσπάθειες
στο έδαφος που υπαρκτά προβλήµατα δηµιουργούν. Προβλήµατα όπως αυτό των
βλέψεων της ΛΑΡΚΟ ΑΕ στην περιοχή µεταξύ Κάµπου Βιτάλου, Μετοχίου, Αιγαίου
και Κοτυλαίων αλλά και αυτό της δηµιουργίας οργανωµένου χώρου εγκατάστασης
και λειτουργίας κτηνοτροφιών µονάδων πάλι στον Κάµπο Βιτάλου που κάποιοι φαίνε-
ται πως µισούν παρά αγαπούν και σέβονται όπως του αξίζει.

Σύντοµο χαιρετισµό και ευχαριστίες προς συµµετέχοντες και µη συγχωριανούς
και φίλους απηύθυναν ο πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Σταµάτης ∆. Σπύρου και ο
πρόεδρος του Συλλόγου των απανταχού Μαλετιάνων κ. Αντώνης ∆εµερούτης που

τόνισαν µεταξύ των άλλων την ανάγκη συµµετοχής µελών και φίλων στις µε σαφή
προσανατολισµό προσπάθειες των δύο Συλλόγων.

Καλή Σαρακοστή σε όλους και καλές νέες αντάµωσες.
Το ∆.Σ. του Προοδευτικού

Συλλόγου Ανδρονιάνων – ∆ένδρων
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Ο αποκριάτικος χορός µας στην Αθήνα

Η εκδροµή µας στον Παρνασσό

µε τα πολλά νερά, πέτρινα γεφύρια και πλατάνια. Περνώντας από την ασφυκτιώ-
σα Αράχοβα χωρίς στάση, ανεβήκαµε στο χιονοδροµικό κέντρο Φτερόλακας
Παρνασσού. Τα χιόνια πολλά , τα χιονισµένα έλατα µαγευτική εµπειρία παρότι η
εικόνα δεν µας ήταν ξένη , οι επισκέπτες πολλοί για σκί, τούµπες ή απλή εµπει-
ρία. Για φαγητό σταµατήσαµε στο χωριό Επτάλοφος (Αγόριανη) στη Βορειοδυτι-
κή πλευρά του βουνού. Πολλά νερά και εντυπωσιακή η οικιστική - τουριστική ανά-
πτυξη σε όλη τη διαδροµή από την Αράχοβα µέχρι τον Επτάλοφο. Πέτρινες µονο-

κατοικίες σε βάση µπετόν και πολλές οι ταµπέλες «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» δηµιουργούν εν
όψει µάλιστα της οικονοµικής κρίσης εύλογες απορίες.

Το ατυχές γεγονός της βλάβης του λεωφορείου την ώρα που βρισκόµαστε
στον Επτάλοφο θα µπορούσε να µας βάλει όλους σε κίνδυνο. Ευτυχώς ο καλός
µας οδηγός το αντιλήφθηκε έγκαιρα. Τελικά η επιστροφή µας ολοκληρώθηκε µε
άλλο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας µε καθυστέρηση τριών ωρών. Ο Σύλλογος
µας θα δώσει συνέχεια στο θέµα που αν και τελικά δεν σκίασε την εκδροµή µας,
δηµιούργησε εύλογη ανησυχία σε όλους µας και ερωτηµατικά για την στάση του
ΚΤΕΛ.

Συνέχεια από τη σελ.1

Συνέχεια από τη σελ.1

Ευχαριστούµε για τα δώρα που µας προ-
σέφεραν για την λαχειοφόρο αγορά στον
αποκριάτικο χορό µας στην Αθήνα τους:
1) Εταιρεία «Άρτος & Ζύµη» Αλιµπινίσης
Α.Ε. έδρα Χαλκίδα.
2) Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
3) Οπτικά Παναγόπουλος - Ανθούπολη.

4) Ιωάν. ∆ηµ. Θεοφίλου
Αγγ. Κωνστ. Χρυσάγη
Ελένη ∆ηµ. Χρυσάγη
Ευχαριστούµε επίσης την Μαρία Κρινή για
τα δώρα που προσέφερε την ηµέρα της
εκδροµής στο Παρνασσό και που εµείς µε
τη σειρά µας χαρίσαµε κατόπιν κλήρωσης
που έγινε µέσα στο λεωφορείο.

Ευχαριστούµε
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο
Η µεγαλύτερη σε ηλικία γειτόνισσα, η

οποία δεν περίµενε να µάθει κάτι από τον
καφέ της και συµµετείχε µόνο στη χαρά της
µικροπανήγυρης, είχε φέρει το καβουρδι-
στήρι. Η θεια Ποινού, από το ∆έσποινα, ∆ε-
σποινιώ, Ποινιώ, Ποινού. Μια αρχόντισσα
ευθυτενής, λυγερή γυναίκα, θα ήταν τότε
γύρω στα εβδοµήντα πέντε της. Ενώ κα-
βουρδιζόταν ο καφές, πήρε η µατιά της µια
γυναικεία φιγούρα να κατηφορίζει το καλν-
τερίµι του Κολιαρά. Τώρα για ν’ αποφύγει
την αντηλιά, ή γιατί, όπως έλεγε, είχε κον-
τύνει το φως της, η θεία Ποινού έβαλε τη δε-
ξιά παλάµη πάνω από τα φρύδια της για να
δει καλύτερα. Και επειδή πάλι δεν έβλεπε,
ρωτάει «ω γειτόνισσες, ποια είναι τσείνη δα
που έρχεται ξάπλα ξά-πλα στου Κολιαρά;»
Γύρισαν να ιδούν κι αυτές, έβαλαν τις παλά-
µες πάνω από τα φρύδια, είδαν καθαρά ποια
ήταν και της λένε: «θεία Ποινού, η Βαγγελία
σου είναι». Την φώναζαν θεία γιατί ήταν πο-
λύ νεότερές της, είχαν την ηλικία της Βαγ-
γελίας, της θυγατέρας της, που ήταν παν-
τρεµένη στους Ανδρονιάνους και ερχόταν
να τη δει. Εκείνη σκιρτώντας από χαρά ανα-
φωνεί «ωπω η πέρδικά µου!» Από ξάπλα ξά-
πλα είδε δια µιας το περπάτηµα της πέρδι-
κας. Και πράγµατι η Βαγγελία της βάδιζε πε-
ρήφανα σαν πέρδικα. Είναι γνωστό ότι η
πέρδικα έχει το πλέον περήφανο περπάτη-
µα. Έτυχε να δω στη Σκύρο να περπα-τούν
πέρδικες και είναι συγκλονιστικό το βάδι-
σµά τους. Όταν έφτασε η θεία Βαγγελία στη
γειτονιά, της πρόσφεραν, ήπιε κι αυτή τον
καφέ της.

Περνούσε η ώρα έως ότου να καβουρδί-
σουν, να αλέσουν, να ψήσουν και να σερβί-
ρουν τον καφέ και το κους κους πήγαινε κι
έδινε. Ο µπαρµπα-Στάθης καθόταν σε µια
καρέκλα που του έφεραν κορδωτός ακουµ-
πώντας τον αγκώνα του στο τραπέζι που εί-
χε στρωθεί ειδικά µε τραπεζοµάντηλο και
την παλάµη στο µάγουλο. Με σκεπτικό
ύφος άρπαζε τις πληροφορίες και σηµείωνε
στο µυαλό του από αυτά που άκουγε ποια
περίµενε επιταγή ή γράµµα. Και ερχόταν η
ώρα του ξηγήµατος, της ερµηνείας. Έπαιρ-

νε το φλιτζάνι κάθε µιας γειτόνισσας ξεχω-
ριστά, το γύριζε µπρούµυτα σε πιάτο µεγά-
λο του φαγητού ρηχό, όχι σε πιατάκι του κα-
φέ παρακαλώ, γύριζε λοξά το πιάτο και έρ-
ρεε προς τα κάτω το περίσσευµα αυτό του
φλιτζανιού παίρνοντας σχήµα σαν κεφάλι
ανθρώπινο µε µακρύ λαιµό. Το ξήγηµα του
καφέ δε γινόταν στο φλιτζάνι, στο πιάτο γι-
νόταν. Έπαιρνε τότε ο µπάρµπα-Στάθης
ύφος Πυθίας και έδινε ερµηνεία σε κάθε µι-
κρό σχήµα που έβλεπε σχηµατισµένο στο
πιάτο. «Νάτο, έρχεται, όπου νάναι θα το λά-
βεις. Τώρα γράµµα είναι, επιταγή είναι, πάν-
τως είναι πολύ κοντά». Και όταν συγκατέ-
νευε η γειτόνισσα ότι περιµένει µέρα µε τη
µέρα γράµµα ή επιταγή, έπαιρνε ο µπαρµπα-
Στάθης ένα χαµόγελο πανηγυρικό και έλεγε
το ανεπανάληπτο: «να µη βασκαθού, πώς τα
πετυχαίνου!» Θαύµαζε τον εαυτό του πώς
τα πετύχαινε και να µην τον µατιάσουν. Έτσι
έλεγε σε όλες τις κυρίες γειτόνισσες εξη-
γώντας τον καφέ σύµφωνα µε τις επιθυµίες
και τις προσδοκίες τους. Ή ακόµα αν είχε
σχηµατιστεί κάποιο αυλάκι από τον καφέ,
έλεγε «θα κάνεις ένα δρόµο κοντινό, τώρα
Κούµη είναι, Κονίστρες είναι …»

Μέχρι το αποµεσήµερο είχε τελειώσει
το πανηγυράκι του καφέ και έπρεπε να γυρί-
σουν οι γειτόνισσες στις δουλειές του νοι-
κοκυριού τους, ο δε µπαρµπα-Στάθης να φύ-
γει γιατί είχε µακρύ δρόµο για το χωριό του,
για να ξανάρθει την επόµενη εβδοµάδα την
ίδια µέρα. Οι γειτόνισσες εν τω µεταξύ ευ-
χαριστηµένες γιατί είχαν λάβει απαντήσεις
σύµφωνα µε τις προσδοκίες τους είχαν βά-
λει στο κοφίνι του η µια τυρί τουλουµίσιο, η
άλλη µια κουλούρα ψωµί από το χθεσινό
φούρνισµα ζυµωµένη ειδικά γι’ αυτόν, η άλ-
λη καρύδια και άλλα καλούδια και ακόµα του
έβαζαν και µερικές δραχµούλες. Έβγαζε τα
προς το ζην διασκεδάζοντας και τις γειτό-
νισσες και εαυτόν.

Και όταν ερχόταν η ώρα του χωρισµού
ήσαν όλοι ικανοποιηµένοι. Οι µεν γειτόνισ-
σες µε τα ευχάριστα µέλλοντα, ο δε µπαρµ-
πα-Στάθης µε τα παρόντα στο γεµάτο κοφίνι
του.

Γιώργος Σ. Σπύρου

ΚΑΡΑΣΑΛΙΑΝΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Α
ν κάτι χαρακτηρίζει την Εύβοια και
ειδικότερα, την πόλη της Χαλκίδας
εκτός από την οµορφιά της, αυτό

είναι… τα «τρελά νερά της», δηλαδή το
φαινόµενο της αλλαγής της ροής των
θαλάσσιων ρευµάτων του πορθµού του
Ευρίπου. ∆εκαετίες το ενδιαφέρον όλων
– πόσο µάλλον της επιστηµονικής κοινό-
τητας – µονοπωλεί το σηµείο όπου ενώ-
νεται µε µία κινητή γέφυρα ο βόρειος µε
το νότιο Ευβοϊκό κόλπο και όπου τα νερά
αλλάζουν κατεύθυνση κάθε έξι ώρες άλ-
λοτε προς βορρά και άλλοτε προς νότο.

Η διαδικασία του φαινοµένου της Άµ-
πωτης και της Πληµµυρίδας είναι αδιά-
κοπη µέσα στους αιώνες. Κατά την κορύ-
φωση του φαινοµένου η ταχύτητα του
ρεύµατος φθάνει ακόµα και τα εννέα µί-
λια την ώρα. Τα νερά ρέουν φυσιολογικά
προς µία κατεύθυνση για έξι ώρες, ενώ
µετά από αυτό ακολουθεί διάστηµα δέ-
κα περίπου λεπτών, όπου τα νερά µέ-
νουν στάσιµα. Στη συνέχεια αλλάζουν
κατεύθυνση και κινούνται προς την αντί-
θετη κατεύθυνση επίσης για περίπου έξι
ώρες. Η ροή των ρευµάτων εξαρτάται
ολοκληρωτικά από τη σελήνη και έχει
άµεση σχέση µε τη διάρκεια κάθε σελη-
νιακού µήνα. Ένα ακόµη ενδιαφέρον
στοιχείο, που καθιστά επίσης παγκο-
σµίως µοναδικό το παλιρροϊκό φαινόµε-
νο του Ευρίπου είναι το φαινόµενο κατά
το οποίο στις περιόδους ισηµερίας, δη-
λαδή στις 21 Μαρτίου και 21 Σεπτεµβρί-
ου τα ρεύµατα αλλάζουν αµέσως κατεύ-
θυνση χωρίς τη στασιµότητα των δέκα
λεπτών περίπου, όπως συµβαίνει όλες
τις υπόλοιπες ηµέρες του χρόνου.

Παρόλα τα φαινόµενα που παρουσιά-
στηκαν πιο πάνω, αξίζει να σηµειωθεί
πως υπάρχουν και περίοδοι ακαταστα-
σίας των ρευµάτων του Ευρίπου, στις
οποίες τα νερά δεν υπακούν σε κανένα
φυσικό νόµο και δεν ισχύει η 6ωρη εναλ-
λαγή της κατεύθυνσής τους. Οι περίοδοι
ακαταστασίας συµβαίνουν δύο φορές
µέσα στο σεληνιακό µήνα και έχουν
διάρκεια τριών ηµερών και κατά τη διάρ-
κεια των περιόδων αυτών είναι δυνατόν
τα νερά να αλλάζουν κατεύθυνση έως
και 14 φορές το 24ωρο ή αντίθετα να µη

συµβαίνει καµία αλλαγή των ρευµάτων
µέσα στη µέρα.

Ο λόγος που παρατηρείται το φαινό-
µενο αυτό οφείλεται πιθανότατα στο κύ-
µα της παλίρροιας που έρχεται κυρίως
από τη Μεσόγειο στην Εύβοια και µπαί-
νει στο νότιο και βόρειο Ευβοϊκό µε κα-
τεύθυνση προς τον Εύριπο. Επειδή υπάρ-
χει διαφορά στο µήκος διαδροµής από
βορρά προς νότο, το κύµα που έρχεται
από το νότο φθάνει στον Εύριπο 1 ώρα
και 15 λεπτά νωρίτερα από το κύµα που
φθάνει από το βορρά. Έτσι, οι περισσό-
τεροι υδάτινοι όγκοι φθάνουν από τα νό-
τια νωρίτερα, µε αποτέλεσµα να ανεβά-
ζουν τη στάθµη στο µέρος εκείνο κατά
30 ως 40 εκατοστά, οπότε δηµιουργείται
το ρεύµα από τα νότια προς τα βόρεια.
Μετά 6 ώρες αντιστρέφονται οι συνθή-
κες και έτσι η άµπωτη διαδέχεται την
πληµµυρίδα, γιατί τότε στο βόρειο τµήµα
έχουν συσσωρευτεί περισσότερα νερά.

Άµεσα συνδεδεµένη µε τα «τρελά
νερά» της Εύβοιας είναι η ιστορική Γέ-
φυρα του Ευρίπου, το σηµείο από όπου ο
επισκέπτης µπορεί να «ταξιδέψει νοε-
ρά» µε την πορεία των θαλάσσιων ρευ-
µάτων. Η γέφυρα µετρά χρόνια ζωής
από την προ Χριστού εποχή, αφού ανα-
φορές για την κατασκευή της ξύλινης
γέφυρας στο στενό του Ευρίπου και
ενός πύργου στις δύο πλευρές της Βοι-
ωτικής και Ευβοϊκής Ακτής έχουµε ήδη
από τον ∆ιόδωρο. Επί Ιουστινιανού, το
510 π.Χ. κατασκευάστηκε η συρταρωτή
Γέφυρα, ενώ επί Τουρκοκρατίας και µετά
η γέφυρα ήταν ξύλινη και ακίνητη. Το
1858 µετατρέπεται σε ξύλινη το 1896
αντικαταστάθηκε µε σιδερένια περιστρο-
φική και διατηρείται σε αυτή τη µορφή
ως το 1962, όταν δηλαδή κατασκευάστη-
κε η υπάρχουσα συρταρωτή, που όλοι
µας γνωρίζουµε.

Μύθοι, ψευδαισθήσεις µαγείας, προ-
σπάθειες πολλών να δώσουν τη δική
τους επιστηµονική και µη εξήγηση στο
φαινόµενο είναι αυτά που διατηρούνται
στο χρόνο γύρω από το φαινόµενο και
κάνουν το κοµµάτι της Εύβοιας µυστη-
ριώδες κα µαγικό…

Κατερίνα Σακκή

Τα «τρελά» νερά του Ευρίπου…

Τ
ο Υπουργείο Πολιτισµού µε αφορµή
τα 100 χρόνια από την γέννηση του
Γιάννη Ρίτσου και θέλοντας να τιµήση

την προσφορά του ποιητή της Ρωµιοσύνης
ανακήρυξε το 2009 ως έτος Γιάννη Ρίτσου.

Στο πλαίσιο του εορτασµού θα γίνονται

καθ’ όλο το έτος αφιερώµατα και εκδηλώ-
σεις σ’ όλη την χώρα καθώς και στην γενέ-
τειρα του ποιητή στην Μονεµβασιά.

1. Κυκλοφόρησε λεύκωµα έκδοση από
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου µε χρονολόγιο
της ζωής του, εργοβιογραφία, άρθρα, ανθο-
λόγιο, φωτογραφικό υλικό. Συνοδεύεται

από ανέκδοτο CD µε την φωνή του ποιητή.
2. Σειρά από 12 συλλεκτικές τηλεκάρ-

τες ΟΤΕ στις οποίες θ’ αναγράφονται στίχοι
του Ρίτσου.

3. Κινητή έκθεση αφιερώµατος στο Ρί-
τσο που θα συνοδεύει εκδηλώσεις στο
πλαίσιο του εορασµού και θα περιοδεύει
στη χώρα το 2009.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε το 1909

στη Μονεµβασιά και πέθανε το 1990 στην
ΑΘήνα. Η ποίηση του θεωρείται από τις κο-
ρυφαίες στιγµές του νεότερου ελληνικού
λυρικού λόγου.

Ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας η
οποία επτώχευσε όταν ο ίδιος ήταν έφη-
βος. Τελείωσε το γυµνάσιο στο Γύθειο το
1924 συγχρόνως δηµοσίευσε τα πρώτα ποι-
ήµατά του στην «∆ιάπλαση των παιδιών»
περιοδικό που διηύθυνε ο Γρηγ. Ξενόπου-
λος. Έχασε τη µητέρα του και ένα µεγαλύ-
τερο αδελφό από φυµατίωσε γεγονός που
τον επηρέασε πολύ.

Το 1925 µετακόµισε στην Αθήνα και ερ-
γάσθηκε ως δακτυλογράφος στην Εθνική
Τράπεζα, Προσεβλήθη και ο ίδιος από φυ-
µατίωση και γύρισε στη Μονεµβασιά.

Το 1926 γράφτηκε στην Νοµική σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών από την οποία
δεν αποφοίτησε λόγω της υγείας του και
της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασής
του.

Το 1934 εξέδωσε την πρώτη ποιητική
συλλογή µε τον τίτλο «Τρακτέρ» παράλλη-

λα συνδέθηκε µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας και άρχισε συνεργασία µε τον Ρι-
ζοσπάστη.

Το 1935 δηµοσίευσε το βιβλίο “Πυραµί-
δες” και το 1936 τον “Επιτάφιο” έργο εµ-
πνευσµένο από την αιµατοβαµένη απεργία
των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης στις 9
Μαΐου 1936. Ακολούθησαν «Το τραγούδι
της αδελφής µου» 1937 έργο που εξυµνή-
θηκε από τον Κωστή Παλαµά, η «Εαρινή
συµφωνία» 1938 το «Εµβατήριο του ωκεα-
νού» το 1940.

Κατά την διάρκεια της γερµανικής κατο-
χής προσχώρησε στο ΕΑΜ και συνέχισε να
γράφει. Συνελήφθη και εκτοπίσθηκε το
1948 αρχικά στη Λήµνο και ακολούθησαν
µια σειρά εξοριών στην Μακρόνησο, στον
Αγ. Ευστράτιο έως το 1952 που αποφυλακί-
στηκε ύστερα από έντονες διεθνείς διαµαρ-
τυρίες χωρίς να υπογράψει δήλωση µετα-
νοίας. Τότε αρχίζει η συνεργασία του µε
την εφηµερίδα Αυγή και δηµοσιεύεται το
έργο του «Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλο».

Το 1954 παντρεύεται την παιδίατρο Γα-
ρυφαλιά (Φαλίτσα) Γεωργιάδη και ένα χρό-
νο αργότερα γεννιέται η µοναδική του κόρη
Ελευθερία (Έρη). Τον ίδιο χρόνο τιµήθηκε
µε το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης για την
«Σονάτα του Σεληνόφωτος».

Η περίοδος που ακολούθησε χαρακτηρί-
σθηκε από εντυπωσιακή λογοτεχνική παρα-
γωγικότητα. Τα ποιήµατά του µελοποιήθη-
καν από τον Μίκη Θεοδωράκη τον Χρήστο
Λεόντη και άλλους, και έγιναν ευρύτερα

γνωστά στον Ελληνικό λαό. Την ηµέρα του
πραξικοπήµατος της 21ης Απριλίου 1967
εκτοπίσθηκε αρχικά στη Γυάρο µετά στη
Λέρο στη συνέχεια λόγω ασθένειας µετα-
φέρθηκε στο Καρλόβασι της Σάµου, τόπο
καταγωγής της γυναίκας του σε κατ’ οίκον
περιορισµό.

Μετά την πτώση της δικτατορίας γύρισε
στην Αθήνα και συνέχισε την λογοτεχνική
του παραγωγή.

Το 1975 αναγορεύτηκε επίτιµος διδά-
κτωρ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το
1977 τιµήθηκε µε το βραβείο ειρήνης Λένιν.

Μερικά από τα έργα του Γιάννη Ρίτσου
Επιτάφιος 1936
Ρωµιοσύνη 1966
∆εκαοχτώ λιανοτράγουδα
της πικρής πατρίδας 1973
Καπνισµένο Τσουκάλι 1974
Η κυρά των αµπελιών 1975
Συντροφικά τραγούδια 1981

Ένα µικρό απόσπασµα από τον Επιτάφιο

Γιέ µου σπλάχνο των σπλάχνων µου
της καρδιάς µου καρδούλα
πουλάκι της φτωχειάς αυλής
ανθέ της ερηµιάς µου.

Πώς κλείσαν τα µατάκια σου
και δεν θωρείς που κλαίνε
και δεν σαλεύεις δε γροικάς
τα που πικρά σου λέω

Χ.Π.

2009: Έτος Γιάννη Ρίτσου



Βρισκόµαστε στη Μεγάλη Τεσσαρακο-

στή και προχωρούµε προς το Πάθος και την

Ανάσταση του Κυρίου.

Είναι τώρα εποχή νηστείας, προσευχής,

µετάνοιας και συγνώµης, για να σωθούµε

από τις αµαρτίες µας, που είναι πηγή πολ-

λών κακών. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να

µας σώσει. Τον σταύρωσαν εν µέσω δύο λη-

στών και ήταν η µεγαλύτερη ύβρη και ταπεί-

νωση για τον Κύριο. Είχε όµως αυτό το γε-

γονός τη µεγαλύτερη σηµασία και διδασκα-

λία για µας.

Ο ένας εκ των ληστών, την τελευταία

στιγµή, πάνω στο Σταυρό αναγνώρισε τη

θεότητα του Κυρίου, είπε το «Μνήσθητί µου

εν τη βασιλεία σου» και εσώθη. Με τη µετά-

νοιά του και τη σωτηρία του µας διδάσκει

πρώτα την αλήθεια και τη δύναµη της χάρι-

τος του Θεού. Κάνει ένα κακούργο µέσα σε

µια στιγµή Άγιο. Τον εισάγει στον Παράδει-

σο λέγοντάς του «Σήµερον µετ’ εµού έση εν

τω Παραδείσω». ∆εύτερον µας δείχνει στα-

θερή την ευσπλαχνία του Θεού και την ελπί-

δα ότι µπορούµε µε τη µετάνοια και την αλη-

θινή πίστη να σωθούµε.

Ο Μακαριστός παπά-Νικόλας, ιερέας

του χωριού µας προ πολλών ετών, κατάφε-

ρε τότε και πήγε στο Άγιο Όρος.

Από εκεί έφερε ένα φυλλάδιο αντίγρα-

φο από αρχαίο χειρόγραφο του Αγίου

Όρους που περιγράφει το όραµα ενός µονα-

χού.

Ο µοναχός οραµατίστηκε τη στιγµή που

ο µετανοήσας ληστής, φθάνει στην είσοδο

του Παραδείσου. Εκεί συναντά τους δύο

Προφήτες, Ηλία και Ενώχ.

Οι δύο αυτοί Προφήτες σύµφωνα µε τη

Χριστιανική Παράδοση ανέβηκαν σύσσωµοι

στον ουρανό.

Ο µετανοήσας ληστής πήγε στον Παρά-

δεισο νωρίτερα από το Χριστό, ο οποίος

έµεινε στη γη µέχρι της Αναλήψεως.

Εκεί διεξάγεται ένας διάλογος µεταξύ

ληστή και Προφητών. Αυτά που οραµατί-

στηκε τα έγραψε σ’ ένα ωραίο ποίηµα µε

ερωτήσεις και απαντήσεις, χρησιµοποιών-

τας τα 24 γράµµατα του αλφαβήτου. Ο Μα-

καριστός παπά-Νικόλας πήρε µερικά φυλ-

λάδια απ’ αυτό το ποίηµα. Αυτά τα µοίρασε

σε πολλούς χωριανούς.

Ένα απ’ αυτά βρέθηκε στα χέρια της µα-

καρίτισσας µητέρας µου και από εκείνη σε

µένα.

Θα ήθελα να το µοιραστώ και µάλιστα

αυτές τις µέρες µαζί σας.

Θα το γράψω όπως ακριβώς ήταν γραµ-

µένο µε µερικές λέξεις στην αρχαία.

∆ιάλογος Ενώχ και Ηλιού των Προφη-

τών προς το Ληστή, στην είσοδο του Παρα-

δείσου.

Προφήται: Άνθρωπε ποίος είσαι συ

και ποίος έστειλέ σε

Εδώ εις τον Παράδεισον

ποίος οδήγησέ σε;

Ληστής: Άνθρωπος είµαι εκ της γης

ωσάν και σας πλασµένος,

µε την εικόνα του Θεού

του Πλάστου τιµηµένος.

Προφήται: Βλέποµεν είσαι άνθρωπος,

µα τις είσαι ρωτούµε,

πώς επροχώρησες εδώ;

Ετούτο απορούµε.

Ληστής: Βλέποντες άνθρωπο λοιπόν,

τι πλέον ερωτάτε;

Και σείς δεν είσθε άνθρωποι;

Εδώ ουν τι ζητάτε;

Προφήται: Γέροντα δεν σε βλέπουµε,

αλλ’ ούδε ιερέα

Πώς συντυχαίνεις το λοιπόν

τοσούτο θαρραλέα;

Ληστής: Γέρων δεν είµαι βλέπετε,

ουδέ ιερωµένος,

Με έστειλε όµως ο Θεός

ας είναι δοξασµένος.

Προφήται: ∆εν οµοιάζεις εκ Θεού,

ούτε απεσταλµένος.

Εσύ ’σαι αγριάνθρωπος,

φονιάς κι αιµατωµένος.

Ληστής: ∆εν οµοιάζω αληθώς,

πλην η φιλανθρωπία

Του Ιησού µε έσωσεν,

ως άπειρος ως θεία.

Προφήται: Ευλογηµένε άνθρωπε,

µα πώς, να ζήσεις πες µας,

Πώς έπαθες, πώς έκαµες,

αυτό φανέρωσέ µας.

Ληστής: Ευλογητός ο Κύριος

µε ένα λόγο µόνο.

Με έσωσε, µ’ εδέχτηκε

χωρίς κόπο και πόνο.

Προφήται: Ζή Κύριος µας οµιλείς

µυστήριο µεγάλο

Ειπέτο όµως εξ αρχής,

προς πίστωσιν µας µάλλον.

Ληστής: Ζή Κύριος να το ειπώ

όντως εσταυρωµένος,

Ο Ευεργέτης Ιησούς

στο ξύλο καρφωµένος.

Προφήται: Ήλιε και πώς έβλεπες

του κόσµου τον ∆εσπότη;

Εσταυρωµένο το Χριστό

βαβού τον φωτοδότη;

Ληστής: Ήλιος εσκοτίσθηκε,

η γη όλη εκλονίσθη,

Μνηµεία ηνεώχθησαν

και ο Ναός εσχίσθη.

Προφήται: Θαυµάσια ω άνθρωπε,

πράγµατα διηγείσαι

Και ευεργέτης µας εσύ,

επ’ αληθείας είσαι.

Ληστής: Θαύµατα πόσα βλέποντας

ευθύς εγώ πιστεύω

Το Μνησθητί µου Κύριε

κράζω και δεν οκνεύω.

Προφήται: Είδες µεγάλα πράγµατα,

είπες µεγάλο λόγο.

Μα πώς να σµίξεις έτυχε

εκεί τον θείο λόγο;

Ληστής: Είδα και είπα όλα αυτά

γιατ’ ήµουν σταυρωµένος

Κι εγώ µαζί µε τον Χριστό

στο ξύλο κρεµασµένος.

Προφήται: Καλά αυτά µεν ο Χριστός

δια τας αµαρτίας,

τας ιδικάς µας έπαθε,

εσύ δε δια ποίας.

Ληστής: Καλά ποτέ δεν έκανα,

πάντα κακά µεγάλα,

Άξιον ούν δεν έπραξα

απόλαυσα και µάλα.

Προφήται: Ληστού ανθρώπου θάνατος

και να µας συµπαθήσεις,

Είναι αυτός ο θάνατος

όπ’ έχεις σύ γνωρίσει.

Ληστής: Ληστής άλλ’ όµως είµαι εγώ,

κλέπτης και εδικάσθην δικαίως.

Αλλ’ ούν να δικαστώ εγώ,

αυτός κατεδικάσθη.

Προφήται: Μετέπειτα δε ο Χριστός,

τι αποκρίθηκέ σου;

∆ια την πίστη σου αυτή

τι χάρη έδωκέ σου;

Ληστής: Μετ’ εµού λέγει σήµερον

έση εν Παραδείσω

Αυτό είπε το χάρισµα

εγώ θα σου χαρίσω.

Προφήται: Να έµβης δε πώς σ’ άφησε

θαυµάζοµεν εκείνη

ροµφαία η αγγελική

εκείνη η φλογίνη

Ληστής: Να εύρω τούτον τον Σταυρόν

µου έδωκε σηµείον

Και παρευθύς εστράφηκα

ως είδον τον πλησίον.

Προφήται: Ξύλον εδίωξε Αδάµ,

το ξύλο πάλι τώρα,

Έφερε τούτον τον ληστή

εν Παραδείσου χώρα.

Ληστής: Ξύλον δε τώρα τον Αδάµ

εκ των καταχθονίων

Ανέβασε και ύψωσε

έως των ουρανίων.

Προφήται: Όντως κατά αλήθειαν

καλός ληστής και κλέπτης

Ότι και τον Παράδεισον

έµαθες σύ να κλέπτης.

Ληστής: Όντως παράδειγµα

εγώ είµαι της µετανοίας

Και της µεγάλης του Χριστού

και άκρας ευσπλαχνίας.

Προφήται: Πώς έγινε η σταύρωσις,

είπε µε συντοµίαν,

∆ιότι έχουµε γι’ αυτό

πολλήν επιθυµίαν.

Ληστής: Πώς έγινε, ακούσατε

εις εκ των µαθητών του,

Ιούδας τον επρόδωσε,

φεύ τον διδάσκαλόν του.

Προφήται: Ραβδίζεται ο Κύριος

λοιπόν καταφρονείται;

Ω ουρανοί πώς το κακόν

αυτό δεν εκδικείται;

Ληστής: Ραβδίζεται, επτύεται,

υβρίζεται, σταυρούται,

Όξον, χολήν ποτίζεται,

θάπτεται και νεκρούται.

Προφήται: Σώνει σου πλέον άνθρωπε,

φθάνει παρακαλούµε,

Ότι να σε ακούσωµεν

πλέον δεν ηµπορούµε.

Ληστής: Σώνει, αλλ’ όµως µε αυτά

το γένος των ανθρώπων,

Εύρεν όντως αρµόδιον

της σωτηρίας τρόπον.

Προφήται: Τι έκαµαν οι άλλοι δε

έντεκα µαθηταί του;;

Εστάθηκαν, εφάνηκαν

και παρηγορηταί του;

Ληστής: Τι έκαµαν; Τον άφηκαν

µόνον µεµονωµένον,

Εκτός απ’ την µητέρα του

Μαρίαν την Παρθένον.

Προφήται: Ύστερον τι απέγινεν

ο Κύριος ειπέ µας;

Ανέστη από των νεκρών,

αυτό φανέρωσέ µας.

Ληστής: Ύστερον δεν ηξεύρω πια

ο Κύριος τι γένει.

Πιστεύω όµως ως Θεός νεκρός

δεν αποµένει.

Προφήται: Φεύ τω λαώ των σταυρωτών

τω εξαπολεσθέντι

Εύγε τω Ευαγγελιστή

και σύ τω σταυρωθέντι.

Ληστής: Φεύ δε πάσι τοις λαοίς

όσοι Χριστόν αρνείσθε

Τον Ιησού µου και Θεόν,

υµείς δε ποίοι είσθε;

Προφήται: Χαίροµεν εις το κήρυγµα

της σης οµολογίας

Ούτος δε είναι ο Ενώχ,

εγώ δε ο Ηλίας.

Ληστής: Χαίρω όπου σας εύρηκα

και σείς δε να µου πήτε

Ποτέ δεν αποθαίνετε,

ως πότε θέλει ζήτε;

Προφήται: Ψυχών, σωµάτων ο Θεός

και της αθανασίας,

Θέλει µας έχει ζωντανούς

έως της συντελίας.

Ληστής: Ψυχής µου της αµαρτωλής,

Χριστός η σωτηρία,

Μα διατί παρακαλώ

τόση µακροζωία;

Προφήται: Ώστε να έλθη ο καιρός

κακός του αντιχρίστου

Και θεοµάχων τε, αυτού

του πλάνου και απίστου.

Ληστής: Ώστε δια καλόν ζήτε

και σωτηρίαν,

Ω δια την σην πρόνοιαν

Χριστέ και την σοφίαν.

Μακάρι η ανασκόπησις του µετανοήσαν-

τος ληστού να φέρει και σε µας ωφέλεια.

ΥΓ. Ο µακαριστός παπά-Νικόλας Καρα-

µούζης ήταν συλλειτουργός µε τον επίσης

µακαριστό παπά-Γιάννη Νικολιά.
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Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΝΩΜΗ
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - ∆ηµητρίου

Μαρινάγης Τάσος ............................€ 50
Χρυσάγης ∆ηµήτρης ..........................50
Λύκος Γεώργιος του Νικ. ....................30
Χουλιαράς Κώστας
(Ντερµπεντέρης) ................................50
Κωστοπούλου Ευαγγελία ..................50
Βελέρη Έλλη ......................................10
Μαξιλάρη Νίνα ....................................20
Θεοφίλου Ιωάννης και Ζωή ................30
Γεωργούσης Βασίλειος του ∆ηµ.........20
Κωτσής Κων/νος και Άννα ..................50
Τσιβακούδης Γεώργιος και Σούλα ......30
Αµπελιώτης Γιάννης............................50
Κρινής Κώστας του Νικ. ......................50
Χρυσάγης Γιάννης (Βρακάς) ..............25
Ταµβάκου - Κρητικού Αγγελική ..........30
Ταµβάκος Γιάννης του Τριαντ. ............50
Ταµβάκος Γεώργιος του Τριαντ...........50
Ταµβάκος Χρήστος..............................50
Ταµβάκος Χαράλαµπος ......................50
Λύκος Χαράλαµπος ............................20
Χρηστίδης Κώστας ..............................20
Χρυσάγης ∆ηµήτρης του Παναγή ......50
Νάνος Γεώργιος
και ∆ενάρδου Σταυρούλα ..................70
Χρυσάγης Βασίλης του Παναγή ........30
Ζερµπαλάς ∆ηµήτρης ........................20
Καλαράς Γεώργιος Βασ. ....................20
Καλαράς Βασίλειος Γεωργ. ................20
Καλαράς ∆ηµοσθένης Γεωργ. ............20

Παπαζαχαρίου Γιάννης ......................50
Λύκος Βασίλειος Κων/νου ..................50
Βολιώτης Λάµπρος ..........................100
Βολιώτης Γιάννης και Τάσος ..............40
Μητσοσκούρα Άννα ............................25
Χρυσάγης Παντελής Κων/νου ............50
Χρυσάγης Κώστας και Αγγελική ......100
Ζερµπαλάς Νίκος ................................50
Τζαβέλας Στέφανος και Ζαχαρούλα ..50
Σασσάνης Χρήστος και Λίτσα ............50
Κοντός Μανώλης ................................50
Κωτσής Νίκος και Ελένη ....................50
Τριανταφύλλου Κώστας και Ρίτσα......20
Καρδάσης Ιωάννης..............................50
Θεοφίλου Στάθης ................................50
Σπύρου Σταµάτης ..............................100
Παπασπύρος Βασίλης και Μαρία ........50
Σπίθα Κική............................................20
Λύκος Αχιλλέας ................................100
Κανέτη Κατερίνα ................................20
Χρηστίδης Ιωάννης ............................30
Παπανικολάου Κώστας ......................20
Καρανικολού Νίνα ..............................10
Γεωργούσης Νίκος ∆ηµ.......................50
Τζαφέρης ∆ηµήτρης ..........................20
Μπελιά Χρ. Ασηµίνα............................20
Μπελιά Χρ. Ελευθερία ........................25
Μπελιά Χρ. Ευαγγελία ........................25
Σπύρου Σταµ. Ιωάννης ........................30

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ



Γεννήσεις Βάπτιση

Αποκριάτικο µασκέ παιδικό πάρτυ στο Βίταλο
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Η νεογέννητη κορούλα
του Κων/νου Τριανταφύλλου και
της Ελευθερίας ∆ηµ. Χρυσάγη

Το νεογέννητο του Γεωργίου
Χρ. Ταµβάκου και

της Σπυριδούλας Περάκη

Ο νεοφώτιστος Κων/νος
του Ιωάννη Χρηστίδη

και της Μαρίας Κορωνίδου

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων

του ∆ηµοτικού σχολείου του Βιτάλου

διοργάνωσε αποκριάτικο µασκέ πάρτυ

για τα παιδιά, στις 28 Φεβρουαρίου

2009, στο µαγαζί της Ειρήνης Χουλια-

ρά (Μπούµπη).

Επικράτησε µεγάλο κέφι και πλή-

θος µεταµφιέσεων, τόσο από µικρούς,

όσο και από µεγάλους. Το παρακάτω

σατιρικό ποιηµατάκι είναι αντιπροσω-

πευτικό της βραδιάς:

Θριάµβευσε ο Σύλλογος

γονέων του Βιτάλου

στο πάρτυ που διοργάνωσε

δεν έµοιαζε µε άλλο

Είχαµε µια καλόγρια

που µοίραζε ευχούλες

και δίπλα της ο διάβολος

κόλαζε τις ψυχούλες

Η καµαριέρα η όµορφη

καθάριζε ένα λούτσο

και οι πειρατίνες ψάχνανε

να βρούνε κάνα µούτσο

Μάγισσες είχαµε πολλές

µέχρι κι η Κλεοπάτρα

έφτασε στο γλέντι µας

µ' έναν αράπη γι' άντρα.

Σ
τις 18 Ιανουαρίου 2009
Κυριακή γιορτή του
Αγ. Αθανασίου λει-

τούργησε για τελευταία φο-
ρά στην εκκλησία στο Βίτα-
λο ο ιερέας Αναστάσιος ∆ε-
µερούτης ή αλλιώς ο αγα-
πητός σε όλους παπα-Σού-
λης.

Μετά το πέρας της λει-
τουργίας ο παπα-Σούλης
µάζεψε το εκκλησιαστικό
ποίµνιό του, µπροστά στην Ωραία Πύλη
και µε την χαρακτηριστική δυνατή φωνή
του απηύθυνε θερµό χαιρετισµό λέγον-
τας τα εξής:

Σαν σήµερα 18 Γενάρη του 1955 φό-
ρεσα ράσα.

Τουτέστιν από το 1955 µέχρι το
2009 δηλαδή 54 χρόνια στεγνά κλει-
σµένα. Σαν σήµερα προσέχτε µια συγ-
κυρία που έχει. 18 Γενάρη του 1975 πή-
ρα διορισµό και ήρθα στο Βίταλο, σαν
σήµερα το 1975. Σήµερα πάλι 18 Γενάρη
εγώ πρέπει να αποχωρήσω να πάω να
ξεκουραστώ έτσι δεν είναι;

Στο σηµείο αυτό οι πιστοί του εύχον-
ται να είναι πάντα γερός και ότι θα 'πρε-
πε να µείνει κι άλλο κοντά τους. Κι αυ-
τός απαντά γελώντας σε κάποιον:

"∆εν πάει άλλο Θανάση µου, τα πό-
δια δε στέκουν."

Και συνεχίζει:
Λοιπόν για κοίτα συγκυρία 18-18-18

για 54 χρόνια. 8 χρόνια συνταξιούχος
σας εξυπηρέτησα.

Άλλωστε δεν φεύγω γι' αλλού ακό-
µα είµαι εδώ. Θα µε βλέπετε. Μην στε-
ναχωριέστε ορισµένοι γιατί σας βλέπω
να κλαίτε. Μη κλαίτε καθόλου ό,τι χρει-
αστήτε θα είµαι εδώ. Ένα να ξέρετε σας
αγαπάω όλους.

Έχω µια τέτοια αγάπη
µαζί σας που όπου κι' αν
βρεθώ, όπου κι αν βρεθείτε,
να είστε βέβαιοι θα σας
µνηµονεύω.

Περάσαµε πάρα πολύ
όµορφα. Παράπονο από κα-
νένα, κι αν παρ' ελπίδα έχω
πικράνει κανένα δια λόγου
γιατί άλλο δεν φαντάζοµαι,
γιατί εγώ βαρούσα της νύ-
φης για να τ' ακούη η πεθε-

ρά, τόκανα αντίθετα, λοιπόν δεν κρατώ
παρεξήγηση σε κανένα.

Αγάπη έχω µέσα µου και αγάπη να
έχετε.

Άµα έχετε αγάπη µέσα σας έχετε
τον Θεό, άµα αγάπη δεν έχετε δεν τον
ξέρετε το Θεό κι ούτε σας ξέρει.

Αγάπη λοιπόν να έχετε και τιποτ' άλ-
λο.

Περάσαµε όµορφα και νοµίζω φτιά-
ξαµε αρκετά. Φτιάξατε δεν τάφτιαξα
εγώ. Εµείς ενεργήσαµε και φτιάξαµε
αυτά τα πράγµατα, σαν στολίδι. Εσείς οι
ίδιοι έρχεστε και τα καµαρώνετε αυτά
τα πράγµατα κι αν καµία φορά σας στρί-
µωξα λιγάκι λέγατε, α! βγαίνει έξω, λε-
φτά ζητάει πάλι. Λεφτά για τον εαυτό
µου δεν ζήτησα ποτέ, ας βρεθεί ένας να
το πει ας παρουσιαστεί. Αλλά γίνανε οι
δουλειές πολλές και όµορφες, εσείς το
κάνατε µε την δραχµή σας, δεν µας έχει
δώσει κανείς τίποτε.

Μόνο ένα εκατοµµύριο µας έχουν
δώσει από τα κρατικά λαχεία που τα ρί-
ξαµε στον Αγ. Μανδήλιο.

Να καµαρώνετε όλες τις εκκλησίες.
Τις έχουµε κάνει κούκλες συν δυο και-
νούργιες.

Να είστε καλά σαν τα ψηλά βουνά
σας εύχοµαι µέσα από την καρδιά µου.

Τελευταία λειτουργία για τον παπα-Σούλη

Από τη µουσική συνάντηση
ένα βράδυ στη ταβέρνα του Μάµουκα

Μερικά παιδιά από το παιδικό τµήµα γυµναστικής του Προοδευτικού Συλλόγου
Ανδρονιάνων - ∆ένδρων που λειτουργεί στην αίθουσα “Μάκης Καλαράς”Σταµατίου ∆ηµήτρης

Σας πληροφορούµε ότι στο ∆ηµοτικό Σχολείο των Ανδρονιάνων από τις 16

Μαρτίου 2009 άρχισαν να λειτουργούν 2 µήµατα γυµναστικής.

Ένα παιδικό και ένα για γυναίκες δύο φορές την εβδοµάδα το καθένα.

Τα έξοδα του παιδικού τµήµατος καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Προ-

οδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων - ∆ένδρων.

Υπεύθυνη γυµνάστρια και στα δύο τµήµατα είναι η κ. Νεκταρία Μάστορη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


