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Πρόσκληση Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
31 Ιανουαρίου 2010
Αγαπητοί συγχωριανοί σας προσκαλούμε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου μας που θα γίνει στο
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΘΡΙΟΝ στο ΖΕΦΥΡΙ Παναγίας
Γρηγορούσσης και Αττικής Οδού την Κυ-

ριακή 31 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10.30
π.μ.
Όπως γνωρίζετει στις αρχές του νέου
χρόνου λήγει η θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την χρονική περίοδο 20072009.
Γι’ αυτό το λόγο την ημέρα της Γενι-

κής Συνέλευσης θα γίνουν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Παρακαλούμε αν κάποιοι από τους
συγχωριανούς μας επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο
νέο Δ.Σ. να επικοινωνήσουν
με τον Πρόεδρο Σπύρου Σταμάτη και τον αντιπρόεδρο κ.
Μπαρούμη Γιώργο.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Έκθεση πεπραγμένων
του απερχόμενου Δ.Σ. και
απολογισμός διαχειριστικής
περιόδου 2009.
2. Έκθεση ελέγχου διαχείρισης από την Εξελεκτική
Επιτροπή.
3. Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου 2010.
4. Συζήτηση και έγκριση
των ανωτέρω.
5. Tροποποίηση καταστατικού.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και το καθιερωμένο
γεύμα.
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Αναλυτικά στη σελ. 5

Εκδρομή στο Μουσείο της Ακρόπολης

ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
Αγαπητά μέλη και φίλοι, σας θυμίζομε ότι στο site μας "http://www.andronianoi.gr"
υπάρχει αναρτημένο το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου
μας. Μετά από ανάγνωσή του μπορείτε να πάρετε θέση είτε στη Γενική Συνέλευσή
μας της 31.01.2010 είτε και πριν από αυτή μέσω του site, μέσω mail ή με όποιο άλλο
πρόσφορο τρόπο. Η επώνυμη συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο Σύλλογο και τους στόχους του. Χρήσιμη τελικά σε όλους μας.

Συνέχεια στη σελ. 5

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
Αναλυτικά στη σελ. 4

Ένωση Πολυτέκνων Κύμης

Σ

το Μισόκαμπο εκεί που βρίσκεται το καινούργιο κτήριο της Ένωσης Πολυτέκνων έγινε μια όμορφη εκδήλωση διπλής σημασίας. Εγκαίνια του δικού της πια
κτηρίου και γιορτάζοντας τα 80 χρόνια 19292009 της ίδρυσης και λειτουργίας του Συλλό-

γου. Μεγάλη συμμετοχή με χαμόγελα επιτυχίας η. κ. Αθανασία Χονδρονικόλα χαιρετούσε στην είσοδο του κτηρίοου προσκαλεσμένους και μη. Στα συνεχή ανασταμάτητα

Συνέχεια στη σελ. 5

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου του Συλλόγου είναι αφιερωμένο σε αντικείμενα, ένα μέρος αυτών βέβαια, καθημερινής οικογενειακής κύρια χρήσης. Χρονική αναφορά αρκετά χρόνια πίσω. Επιλέχθηκε η
ασπρόμαυρη φωτογραφία ως καταλληλότερη με το θέμα. Οι φωτογραφίες είναι όλες
πρόσφατες από σπίτια στο χωριό μας. Αφιέρωμα λοιπόν σε κάποια από τα αντικείμενα
που στάθηκαν υπομονετικοί και έμπιστοι σύντροφοι του ανθρώπου. Τον βοήθησαν στον
καθημερινό του μόχθο, μεγάλωσαν τη χαρά του και απάλυναν τα βάσανα και τη λύπη
του, αφουγκραζόμενα τα παράπονα, τις αγωνίες, τις ελπίδες του. Έτσι που ξαφνικά
θαρρείς πως αποκτούν ζωή παρόλο που άψυχα παραμένουν.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΤΟ 2010 ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΕΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

Φίλοι των Ανδρονιάνων να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr για περισσότερη και γρηγορότερη ενημέρωση
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Επίκαιρα
Το δυο χιλιάδες το εννιά
πολλά τα γεγονότα
και στη πορεία η χώρα μας
άλλαξε κάποια ρότα.

Ο Σαμαράς βγήκε αρχηγός
άσχημα για τη Ντόρα
κι ο Μητσοτάκης έβριζε
π’ αναθεμά την ώρα.

Πέρασε άσχημη χρονιά
κι είναι γνωστή αιτία
που το τσουνάμι έπνιξε
τη Νέα Δημοκρατία.

Τον Σαμαρά συγχάρηκαν
να σταδιοδρομήσει
το κόμμα με ειλικρίνεια
να το υπηρετήσει.

Πολλλά ήταν τα σκάνδαλα
κουμπάροι, Βατοπέδια
που κάναν το Καραμανλή
και σήκωσε τα χέρια.

Ο Παπανδρέου ανέλαβε
και πήρε τα ηνία
κι’ είπε θα φτιάξω γρήγορα
και την οικονομία.

Το φώναξε, το τόνισε
το είπε και αντρίκια
εγώ αρχηγός δε μένω πια
και νά’ χω δεκανίκια.

Νομίζω θα δυσκολευθεί
τα πράγματα να φτιάξει
το χρήμα δεν μαζεύεται
όσο καλά κι αν ψάξει.

Στο χάλι που με φέρατε
κόψετε το λαιμό σας
να βρείτε τώρα ψάξετε
το νέο αρχηγό σας.

Η οικονομία πάτωσε
μείναν τα κατακάθια
κι ο Γιώργος πάει κι έρχεται
ξυπόλητος στ’ αγκάθια.

Τρεις ήταν υποψήφιοι
ο Ψωμιάδης, ο Σαμαράς
κι η Ντόρα η πιστή
που μοιάζει στο πατέρα της
η χαμογελαστή

Πάμε και ζητιανεύουμε
για πενταροδεκάρες
κι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας
μας δίνουνε σφαλιάρες.
Πρέπει και οι πολιτικοί
να κάτσουν να τα βρούνε
για το καλό της χώρας μας
να συνεργασθούνε.

Η μάχη ήταν άγρια
εβγάλανε μαχαίρια
κι ο Ψωμιάδης ο μικρός
τους έδωσε τα χέρια

Όταν δουλέψουνε μαζί
θα βρούνε κάποια λύση
κι έτσι μπορεί η πατρίδα μας
να βγει από τη κρίση.
Γιάννης Καλαμπαλίκης
Σόλιγγας

Τις ψήφους να μαζέψουνε
πήγαιναν τροχάδη
κι’ ο Παναγής ο φουκαράς
έψαχνε στο σκοτάδι.

Γεννήσεις
• Ο Τάσος Νικ. Μπελιάς
και η γυναίκα του Δήμητρα
Μπελιά απέκτησαν το δεύτερο
αγοράκι
τους
στις
16/9/2009.
• Ο Νίκος Μώρος και η Αντωνία Βελισσαρίου-Χρυσάγη

απέκτησαν αγοράκι στις 4-122009.
• Στις 17/10/2009 ήρθε
στον κόσμο το κοριτσάκι του
Κώστα Νικ. Χρυσάγη (του
Κωστάρα) και της Μάρας
Καρβούνη.

Βαπτίσεις
• Στις 18/10/2009 ο Κώστας Τριανταφύλλου και η
Ελευθερία Δημ. Χρυσάγη βάπτισαν την κορούλα τους
στον Ι. Ναό Αγίας Βαρβάρας.
Το όνομα αυτής Φανουρία
- Ραφαηλία.
• Στις 12/9/2009 ο Βαγγέλης και η Ζωή Σκοπελίτη βάπτισαν το αγοράκι τους στον

Ι.Ναό Αγ. Νεκταρίου στη Χαλκίδα. Το όνομα του Δημήτρης.
• Στις 13/9/2009 ο Βελισσάριος και η Άννα - Μαρία
Σκοπελίτη βάπτισαν τον γιό
τους στον Ι. Ναό Ζωδόχου
Πηγής στη Χαλκίδα
Ο μικρός ονομάσθηκε Μάριος.

Γάμοι
• Ο Σπύρος Σπύρου και η
Ευαγγελία Παν. Καραμούζη
ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά
του γάμου στις 7/11/2009
στον Ι. Ναό Αγίας Βαρβάρας
στο Ίλιον.
Μετά την τελετή ακολού-

θησε δεξίωση στο ξενοδοχείο
«Πάρνης Παλλάς» στην αίθουσα «Βυζαντινό».
Ευχόμαστε στο νέο ζευγάρι να έχει μια ευτυχισμένη
ζωή.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»
Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική
έκδοση του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων Εύβοιας
Αγ. Φανουρίου 5 Ζεφύρι 13451
Ιδιοκτήτης:
Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων Εύβοιας

Συντακτική Επιτροπή
Υπεύθυνοι ύλης:
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Δημήτρης Χρυσάγης
Δημιουργικό: Άρης Καρπούζης

Ενθύμιο
Εκδρομή στους Καρασαλιάνους Εύβοιας εν Ανδρονιάνοις τη 11-4-1939

Παλιές εκλογές
-Βρε, πού είναι οι παλιές εκλογές; είπε ο φίλος. Πού είναι
οι διαδηλώσεις, η φασαρία, τα τραπεζώματα, η περίεργη εκείνη προστατευτική σχέση υποψηφίου και εκλογέα (χτύπημα
στην πλάτη κλπ.), οι φωτογραφίες των τοίχων με το μελιστάλαχτο, κρυσταλλωμένο μειδίαμα, πού είναι οι αυτοσχέδιοι
ρήτορες, οι τενεκέδες, η καζούρα των χαμένων, πού είναι,
πού πήγανε όλα αυτά τα πράματα; Χάθηκε όλη η παλιά γραφικότητα, όλο εκείνο το ξέσπασμα του χιούμορ, της χαράς, της
πίκρας του κάθε τι, που μας βασάνιζε.
Τώρα ψηφίζαμε σιωπηλοί, βλοσυροί και αγριεμένοι. Ή
δεν πάμε καθόλου να ψηφίσουμε... Γι' αυτό κι εγώ θυμάμαι...
Θυμάμαι πρώτα πρώτα μια διαδήλωση Βενιζελικών στην
Κούμη με το γέρο-Θρασύβουλο επί κεφαλής. Ο Ταξιάρχης, η
Αγία Τριάδα, ο Εριτσίας (οι συνοικίες της Κουμης) ακολουθούσανε με φανατισμό το γέρο-Θρασύβουλο, το λιοτριβιάρη,
που στο τέλος αναγκάστηκε να βγάλη και... λόγο προεκλογικό:
- Λαέ, φώναζε, λαέ της Κουμης κοντά μου!... (Σαν έγινε
μια μικρή πάψη από τις φωνές του πλήθους και ο γέρο-Θρασύβουλος είδε ότι ήτανε κύριος της καταστάσεως ανέβηκε σ'
ένα τουμπάκι χωματένιο "κει δα στο καλογηρικό λιοτρίβι κι
έβγαλε λόγο).
- Λαέ, ξανά 'πε, λαέ της Κουμης! σε δέκανε (δέσανε) σε μια
μπαμπατσερή (βαμβακερή) κλουστή... (κλωστή).
Το πλήθος θυμάμαι, κλονίστηκε μπροστά σ' ένα επιχείρημα τόσο τρομερό! Αν η κλωστή ήτανε... μεταξωτή, τα πράματα
θ' αλλάζανε. Ένας αλλαλαγμός ακούστηκε τότες πέρα και το
πλήθος έξαλλο κινήθηκε για τις κάλπες παρασύροντας και το
ρήτορα, που δεν επρόλαβε να προσθέση τίποτα άλλο... Ούτε
και χρειαζότανε άλλωστε τίποτις άλλο.
Θυμάμαι ύστερα το μπακαλιάρο με τις πατάτες, που σερβιρίστηκαν στους Κοτύλαιους σε μια εκλογή. Εκεί στην είσοδο
των Καλημεριάνων, από την Κούμη, στα σπίτια του Λέρτα,
σειρές ολόκληρες από καζάνια έβραζαν με το πολύτιμο έδεσμα. Ο Λέρτας υπεστήριζε έναν υποψήφιο, και πλούσιος,
όπως ήτανε, ήθελε να περιποιηθή τους συμπολίτες του. Τόση

Aριστέα Καρπούζη
Θεοδοσίου 21 Ίλιον
Τηλ: 210 2625277 - 210 2619003
6972624492
e-mail: karpouzi@otenet.gr

όμως στάθηκε η σπατάλη του μπακαλιάρου και τόσο άτσαλος
ο τρόπος, που γινότανε και το σερβίρισμα και το γεύμα του,
που όποιος το είδε σίγουρα θα 'κανε χρόνια να ξαναβάλη
μπακαλιάρο στο στόμα του.
Με τρόπο τους πασάριζαν και κρασί και σε λίγο συντεταγμένοι σε στρατιωτικό σχηματισμό, χορτάτοι και ελαφρά τσαλακωμένοι από το κρασί, με το φλάμπουρο μπροστά ξεκίνησαν, με φωνές και αντάρα περισσή, για το εκλογικό τμήμα.
Όμως, αν θυμάμαι καλά, όλη αυτή η φασαρία σε τίποτα δεν
ωφέλησε. Ο προστατευόμενος υποψήφιος χαντακώθηκε από
τα μαύρα και στο τέλος η. ..μπουρού διελάλησε χλευαστικά
την αποτυχία του.
Θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά, που ψηφίσαμε με σφαιρίδιο στην Κούμη. Η επίγνωσι ότι ασκούσαμε το ύψιστο του
πολίτη καθήκον, μας είχε συγκινήσει τρομερά και είμαστε κατακίτρινοι.
Βλέπεις, η παρουσία του αντιπροσώπου σε κάθε κάλπη σ'
έκανε να αισθάνεσαι: «Ενώπιος, ενωπίω».
Σαν τελειώσαμε κατορθώσαμε να μείνωμε και στη διαλογή των ψήφων, βοηθώντας την εφορευτική επιτροπή. Το αβάκιο έπαιρνε και έδινε. Μέτραγε τα περισσότερα σφαιρίδια.
Πότε τα άσπρα, πότε τα μαύρα. Αναλόγως. Όταν εξαντλήθηκαν οι κάλπες των υποψηφίων έμενε, θυμάμαι, ακόμα μια
ανώνυμη, που δεν ήτανε κανενός και που είχε τοποθετηθή για
να στηρίξη τις άλλες κάλπες, που βρίσκονταν στην ίδια κάσσα.
- Θέλετε να την ανοίξωμε κι αυτείνε; ρώτησε ο Πρόεδρος
της Εφορευτικής Επιτροπής.
- Να την ανοίξωμε, είπαν κι οι άλλοι.
Κι όταν την άνοιξαν βρέθηκαν μέσα 223 άσπρα: Διακόσιοι
είκοσι τρεις πολίτες είχανε ρίξει μία λευκή ψήφο... Έτσι, έτσι
γουστάρατε...
Να τέτοια θυμάμαι, που σήμερα πια δεν τα 'χουμε, με τα
κόμματα ...αρχών, με τα ψηφοδέλτια και τον τρόπο εν γένει
των εκλογών. Η πρόοδος μας έφαγε.
Από τα Κυμαϊκά Χρονογραφήματα
του Ιωάννου Γεωργίου Αντωνίου

Αυτοί που έφυγαν
• Στις 28/11/2009 πέθανε η Καλλιόπη Βασ. Θεοδώρου στους Ανδρονιάνους ετών 88.
• Έφυγε από τη ζωή πλήρης
ημερών η Ελένη Κατσαβριά στις
3/10/2009. Γεννήθηκε στις 1812-1918 στους Ανδρονιάνους.
Γονείς ήταν ο Τάσος Διονυσίου
του (Γιαννάρα ) και η Αικατερίνη
(Κωστελίτσας).
Παντρεύτηκε στη Χαλκίδα το
1938 απέκτησε τρία παιδιά εφτά εγγόνια και εφτά
δισέγγονα.

Ηλεκτρονική σχεδίαση
- Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες

Εκδότης-Διευθυντής
Σταμάτης Δ. Σπύρου
Πρόεδρος
Τηλ: 22210 75197
Κιν: 6932661355

Αναμνήσεις

• Στις 29/10/2009 πέθανε ο
Στάθης Χατζηιωαννίδης ετών
65. Καταγόταν από την Παλαιοκώμη Σερρών. Ήταν σύζυγος
της συγχωριανής μας Λίτσας Γ.
Νάνου με την οποία είχαν αποκτήσει δύο γιούς.

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
Απόγεμα Τρίτης 10 Νοέμβρη στο κοιμητήριο
της Κηφισιάς, με βροχή έντονη και το πένθος
ανείπωτο. Τελευταίος αποχαιρετισμός στην
μόλις 27χρονη Αγγελική Κων. Χρυσάγη. Δύο
μέρες πριν η μάστιγα των δρόμων για μία ακόμα φορά δεν συγκινήθηκε από τα νιάτα, τα
ανεκπλήρωτα όνειρα, τον ενθουσιασμό, την
αθωότητα. Βαραίνει η πλήρης ανικανότητα
συμπαράστασης στους οικείους. Μόνο, ίσως,
μια ευχή. Να είναι το τελευταίο θύμα. Να είναι η
Αγγελική ο τελευταίος άδικα νεκρός.
Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων εκφράζοντας όλα τα μέλη
και τους φίλους του, συμπαραστέκεται στο
πένθος των γονιών και λοιπών συγγενών . Φτωχά και αδύναμα.
Ανδρονιάνοι 25/11/2009
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Επιστολές που λάβαμε
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε
Με μεγάλη χαρά και αγαλλίαση είδαμε να δημοσιεύετε στο τεύχος 72 της αγαπητής μας εφημερίδας «Η
Φωνή των Ανδρονιάνων» άρθρο του κ. Γ. Σπύρου με
τίτλο: «Η δασκάλα μας η κα Αρχοντούλα».
Το άρθρο το διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί
από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι η πρώτη ίσως
φορά, που καταγράφεται στην εφημερίδα του χωριού
μας, η προσωπικότητα της Αρχοντούλας Κλαδεμενάκη, της δασκάλας του χωριού, που υπηρέτησε εκεί σταθερά και με συνέπεια όλη τη θητεία της στη Εκπαίδευση
(35 χρόνια).
Ιδιαίτερα μας συγκίνησαν τα λόγια του αγαπητού
συντάκτη για την κα Αρχοντούλα, ως μιας πραγματικής
αρχόντισσας, σεβαστής και αγαπητής ήδη από τη νεαρή
της ηλικία, της οποίας η διδασκαλία σε μάγευε κυριολεκτικά, με την γλυκύτητα, την ευγένεια, την πειθώ, την
φιλαλήθεια, αλλά και την αυστηρότητα και σε έκανε να
αγαπήσεις το σχολείο με μεγάλο ενδιαφέρον για τα μαθήματα, μιας και σου λυνόταν κάθε απορία.
Ο συντάκτης την παρομοιάζει με έναν επίγειο άγγελο, που οδηγούσε τα παιδιά στο δρόμο το σωστό, ώστε να
γίνουν εκλεκτά μέλη της κοινωνίας με σπουδές και
επαγγελαμτική ανέλιξη. Αν και δεν τιμήθηκε όσο θα
έπρεπε, όπως λέει ο συντάκτης, δεν έπαψε να συγκεντρώνει την αγάπη των συγχωριανών, οι οποίοι εν ζωή
την τίμησαν κατά την αναχώρησή της από το Σχολείο,
λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και μετά θάνατον, οργάνωσαν τελετή μνημοσύνου και κατασκεύασαν τον τάφο της
με δαπάνη τους, για αιώνια ανάπαυση στο χωριό που
έζησε, δίδαξε τόσες γενιές και τόσο πολύ αγάπησε, ώστε
να ταφεί εκεί. Η προσφορά της δεν περιοριζόταν μόνο στα
υποχρεωτικά της καθήκοντα ως δασκάλας, αλλά επεκτεινόταν και σε κάθε είδους ηθική και υλική βοήθεια σε
μικρούς και μεγάλους, σε παιδιά και σε γονείς με την φιλανθρωπία της, που δεν έβλεπε ποτέ το φως της δημοσιότητας.
Εμείς, η οικογένειά της, ευχαριστούμε θερμά τον
συντάκτη του άρθρου αυτού, για την πράγματι επαινετή
πρωτοβουλία του να αναδείξει, έστω και μετά από τόσα
χρόνια, το έργο και την προσωπικότητα μιας πραγματικής αρχόντισσας, ξεδιπλώνοντας ουσιαστικά τα εσώψυχα
αυτής της μεγάλης μορφής, που πέρασε από το χωριό
μας.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά και τον Πρόεδρο του
«Προοδευτικού Συλλόγου», γιατί πρόθυμα δέχτηκε να
φιλοξενήσει στην εφημερίδα του χωριού, τις αναφορές
του εκλεκτού συντάκτη, ως μνημόσυνο αιώνιο προς τη
δασκάλα του χωριού, την λίαν αγαπητή από όλους, Αρχοντούλα, η οποία πιστεύουμε, ότι θα αγάλλεται, με τις
ενθυμίσεις αυτές στον τόπο της αιώνιας γαλήνης, όπου
θα ευρίσκεται.
Για την οικογένεια
Χρυσούλα Κλαδεμενάκη- Μυλωνά
Ευάγγελος Ι. Μυλωνάς
Πέτρος Ι. Μυλωνάς

Διαδίκτυο
και ο μαγικός κόσμος του
ο διαδίκτυο είναι ένας μαγνήτης της παιδικής περιέργειας και σίγουρα ανοίγει το παράθυρο σε ένα απέραντο εικονικό χώρο γεμάτο θαύματα για τα παιδικά μάτια,
αλλά δυστυχώς παράλληλα γεμάτο σκοτεινές «παγίδες» για
την ψυχική υγεία και ανάπτυξη. Πρέπει να παρθούν έντονα
μέτρα προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι χρήστες.
Ο κόσμος του διαδικτύου είναι αχανής και κανείς δεν μπορεί
να τον ελέγξει. Τα περιστατικά εξαπάτησης ή και κακοποίησης των παιδιών που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από
επιτήδειους οι οποίοι χρησιμοποιούν την ανωνυμία του διαδικτύου προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους είναι
εκατομμύρια. Τα παιδιά κατά την περιήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου εκτίθενται άθελά τους σε ακατάλληλες
για εκείνα ιστοσελίδες που προωοθούν την βία, το μίσος και
τη πορνογραφία. Σχεδόν όλοι οι γονείς δεν μπορούν να
ελέγξουν τα παιδιά τους από άγνοια.
Από διάφορες έρευνες που έχουν δει την δημοσιότητα
βλέπουμε ότι ένας στους δυο γονείς στην Ελλάδα δεν έχει
χρησιμοποιήσει ποτέ διαδίκτυο ενώ το 35% των γονέων
στην Ελλάδα δεν θέτει κανένα περιορισμό στη χρήση του
διαδικτύου από τα παιδιά τους. Πάντως επιστήμονες και
ερευνητές λένε «όχι» στον αφορισμό του διαδικτύου γιατί
αναμφίβολα το παιδιί μπορεί να αντλήσει από εκεί πολλά καλά και χρήσιμα πράγματα.
Η ευθύνη της προστασίας του παιδιού βρίσκεται όπως
και στην πραγματική ζωή στα χέρια των γονέων του. Η προστασία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση.
Η γνώση και η σωστή ενημέρωση αποτελούν την οριστική λύση του προβλήματος. Καθημερινά αποδεικνύεται πως
λίγοι σημερινοί νέοι αλλά όχι μόνο αυτοί γνωρίζουν και κατανοούν τις τεχνικές δυνατότητες που κρύβονται στο διαδίκτυο οι οποίες εύκολα μπορεί να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης.
Δημ. Χρυσάγης

Τ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε εδώ και δύο μήνες
να αρχίσει τα μαθήματα πληροφορικής στην αίθουσα Νίκος
Κωτσής εκεί που βρίσκονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Μάλιστα και εδώ είναι το περίεργο μετά την παραίνεση των
γονιών ο Σύλλογος είπε ναι, οι γονείς είπαν ναι, τα παιδιά τι
κρίμα είπαν όχι. Ε λοιπόν αξιαγάπητοι γονείς την επόμενη
φορά πρώτα να ρωτάτε τα παιδιά και μετά να αποφασίζετε.
Αλλάξανε τα πράγματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ
Μεταφέρομε την είδηση από το φύλλο
3488/26.11.09 της αξιόπιστης και συνεπούς εβδομαδιαίας εφημερίδας του Νομού μας «Πανευβοϊκό Βήμα»
στην οποία παραπέμπομε κάθε ενδιαφερόμενο για το
πλήρες κείμενο.
Στις 13 και 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο
Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα Συνέδριο με θέμα «Η Ελλάδα και η ομογένεια των Α’ και Β’ Ολυμπίων». Στη
διάρκεια του συνεδρίου βραβεύθηκαν οι αθλητές που
πρώτευσαν στα αγωνίσματα της Α’ και Β’ Ολυμπιάδας
που πραγματοποιήθηκαν το 1896 και 1900 αντίστοιχα
στην Αθήνα. Οι Ολυμπιάδες αυτές ήταν ο σπόρος για
την αναβίωση στη σύγχρονη εποχή των Ολυμπιακών
Αγώνων που τον έριξαν οι Έλληνες Αλέξανδρος Σούτσος, Δημήτριος Βικέλας και Ευάγγελος Ζάππας. Τα
βραβεία παρέλαβαν,τιμής ένεκεν, οι σημερινοί Δήμαρχοι των πόλεων όπου ήταν Δημότες οι Ολυμπιονίκες
εκείνων των αγώνων. Μεταξύ των βραβευθέντων, το
βραβείο του οποίου παρέλαβε ο δήμαρχος Κύμης κ.
Δη. Θωμάς, ήταν ο Κυμαίος αθλητής Ιωάννης Ψύχας.
Εργάτης του στρατιωτικού αρτοποιείου βγήκε πρώτος
στο αγώνισμα της διελκυστίνδας κατ’ άτομο.
Και κάτι ακόμα που αναφέρεται στο δημοσίευμα
αυτό. Ο πρώτος Γυμναστικός Σύλλογος στην Αθήνα
ιδρύθηκε το 1893 ενώ ο πρώτος Γυμναστικός Σύλλογος στην Κύμη είχε ιδρυθεί το 1891 δύο χρόνια νωρίτερα δηλαδή.
ΟΤΑΝ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΡΑΝΕΙ
Ή ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Οι βροχές απαραίτητα συνοδεύουν το Φθινόπωρο
και το Χειμώνα. Μακάρι ποτέ να μη χρειαστεί να αναφερόμαστε σε τέτοια φυσικά αυτονόητα. Είναι όμως
ευκαιρία να τονίζομε τις έμπρακτα αποδεικνυόμενες
αποστάσεις των φορέων όπως οι ΟΤΑ, που επί «Καποδίτρια 1» έγιναν μεγαλύτερες και εντονότερες, από τις
καθημερινές ανάγκες των δημοτών. Η φωτογραφία
που ακολουθεί (βλέπε σελίδα 8) λέει τα πάντα σχεδόν
από μόνη της και είναι πολύ πρόσφατα τραβηγμένη λίγο πρίν τη γέφυρα πηγαίνοντας από τα Δένδρα στους
Κρινιάνους. Είδαν αποείδαν που λέμε στα χωριά μας
και οι 4 γνωστοί και φίλοι συγχωριανοί μας «πήραν το
θέμα στα χέρια τους» και μαζί τα απαραίτητα εργαλεία. Γνωρίζουν πως τέτοιες προσπάθειες χρήσιμες είναι, όμως δεν λύνουν το πρόβλημα και περισσότερο
δεν αποτελούν άλλοθι για την αδράνεια και απουσία
των σημερινών δημοτικών αρχών που είναι εμφανής
και σε άλλες περιπτώσεις. Άραγε ο «Καποδίτριας 2» τι
αποτελέσματα θα φέρει σε τέτοια καθημερινά ζητήματα με δεδομένη μάλιστα την αντίστοιχη ανεπάρκεια

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

του προκατόχου του;
ΤΟ ΣΥΚΟ ΚΥΜΗΣ
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ» ΤΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν, πρόσφατα όπως και σε άλλη
στήλη αναγράφεται,εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης στην έδρα του στο Μεντούλι (Ταμπάκικα). Ο συνεταιρισμός αυτός εκπροσωπεί το μοναδικό σύκο Κύμης
που είναι αναγνωρισμένο για τα ιδιαίτερα ποιοτικά του
χαρακτηριστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνώριση – εισιτήριο για τις Ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές, θετικό γεγονός ιδιαίτερου ειδικού βάρους στη σύγχρονη άκρως ανταγωνιστική και αμείλικτη οικονομία της κάθε άλλο παρά απρόσωπης αγοράς. Η παραγωγή του σύκου και όσα συνδέονται με αυτήν, η θέση των παραγωγών κλπ είναι θέματα πρωταρχικά όμως πέρα από το σκοπό του σημειώματος αυτού που θέλει να θίξει με συντομία την εσωτερική οργάνωση του Συνεταιρισμού και ιδιαίτερα τον
τρόπο λειτουργίας του διοικητικού οργάνου του με
αφορμή τις πρόσφατες εκλογές. Προσωπικά διαπίστωσα πως η σχετική ενημέρωση των μελών του Συνεταιρισμού ήταν επιεικώς απαράδεκτη. Το καταστατικό θα πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη προσοχή στα
διαδικαστικά θέματα. Αναρωτιέμαι και ρωτάω.
Τι εκλογική διαδικασία είναι αυτή χωρίς ταυτόχρονη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση;
Τα μέλη δεν πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστά αποδεικνυόμενου αυτού και από την προσωπική πρόσκλησή των στις καταγραφόμενες στην πρόσκληση διαδικασίες;
Η τήρηση αυστηρών διαδικασιών που αφορούν τη
λειτουργία του κυρίαρχου όργανου της Γενικής Συνέλευσης, είναι πρωταρχικής και καθοριστικής σημασίας.
Όργανα και φορείς κοινωνικού χαρακτήρα και περιεχομένου οφείλουν επί ποινή αποπομπής των από την
κοινωνική συνείδηση, όταν ξεστρατίζουν προκλητικά
από τους σκοπούς τους οποίους κλήθηκαν να υπηρετήσουν. Είναι η χειρότερη μορφή ξεστρατίσματος το
να καταλήγουν να γίνονται εργαλεία της κάθε άλλης
οποιασδήποτε μορφής και στόχων προσπάθειας ατομικής ή και συλλογικής. Το ξεστράτισμα αυτό οδηγεί μαθηματικά στην αποτυχία του φορέα σε σύντομο χρόνο
και όταν έχει να κάνει με φορείς όπως ένας Παραγωγικός μονοπωλιακού προϊόντος Συνεταιρισμός , αποκτά εγκληματικό χαρακτήρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Για όσους και όσες οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και το internet είναι συχνής χρήσης επαγγελματικά ή
όχι αλλά και για τους λάτρεις της καλής μουσικής επισκέπτεστε τη διεύθυνση www.radioart.gr .Αξίζει την
προσοχή σας.
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΜΑΣ ΦΙΛΩΝ
Ο μικρός μας φίλος Θεοδόσης του Σταύρου
Δήμου και της Ελένης Σπύρου (ετών 9) μας έστειλε τα παρακάτω.
Α- Το ποίημά του με τίτλο «Βάρκα μου καλή».
Μια βάρκα εξεκίνησε
Για μακρύ ταξίδι
Στην πόλη να πάει, κίνησε
Να βρεί κανένα στρείδι.

Π

ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25/10/2009
στο χωριό η γνωστοποιημένη ενημερωτική
εκδήλωση του Συλλόγου μας με θέμα τη νέα
γρίπη. Στο φιλόξενο καφενείο της Ελένης Κρινή τελικά έγινε η εκδήλωση με πρόθυμο εισηγητή τον
γιατρό συγχωριανό μας Νίκο Γεωργ. Νικολιά τον
οποίο θερμά ευχαριστούμε για την παρουσία του και
όσα χρήσιμα μας ανέπτυξε.. Δυστυχώς η παρουσία
ακροατών ήταν μικρή αν και το θέμα ενδιαφέρει τον
καθένα. Η εισήγηση ήταν σφαιρική, κατανοητή,
αποκαλυπτική και χρήσιμη. Έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν οι απαντήσεις και αναπτύχθηκε ωφέλιμος
διάλογος. Η εισήγηση θα αναρτηθεί στο site μας μόλις έχομε το σχετικό κείμενο από τον γιατρό μας,
όπως συνεννοηθήκαμε μαζί του.

Νάχει διαμάντι μέσα το στρείδι
Τράτα μου τράτα μου εσύ καλό ταξίδι
Γειά σου βάρκα μου καλή.
Να γυρίσεις με διαμάντια γεμάτη
Που νάναι από στρείδια βγαλμένα
Έχε γειά τράτα ψηλή.
Β- Επιθυμίες – προτάσεις
• Να ξαναλειτουργήσει το Δημοτικό σχολείο.
• Να μπούνε ονόματα στους δρόμους.
• Να λειτουργεί μόνιμα το ιατρείο.
• Να καθαρίζονται οι δρόμοι και τα σοκάκια
του χωριού.
Δεκέμβρης 2009
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ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2
ε μια μεγαλειώδη σε πλήθος, παλμό και ένταση
συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 στην αίθουσα του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου, παρά τη σφοδρή κακοκαιρία, ο λαός της Κύμης και φορείς της ευρύτερης περιοχής υπενθύμισαν και επανέλαβαν με το δυνατό «παρών» τους ότι
δεν θα δεχθούν τη συνένωσή τους με τον Δήμο Αλιβερίου, ενόψει του «Καποδίστρια 2», διατυπώνοντας ξανά
την ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη πρόταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην αντίστοιχη εξίσου δυναμική και επιτυχημένη περσινή συγκέντρωση, πρόταση την οποία θα υπερασπιστούν ενωμένοι, με κάθε τρόπο και με όλες τους τις δυνάμεις.
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ»
Την μεγάλη αυτή συγκέντρωση στήριξαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ.κ.
Σεραφείμ, η βουλευτής Ευβοίας κα Παπανδρέου, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κύμης και των Δήμων Κονιστρών, Αυλωναρίου, Δυστίων και Ταμυνέων, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων από την Κύμη, την ευρύτερη περιοχή και όλη σχεδόν την Εύβοια.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, κάτοικοι και φορείς της περιοχής του Δήμου Κύμης, των όμορων Δήμων,
Βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθμού, της Εκκλησίας και φορέων του Νομού, συγκεντρωθήκαμε στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κύμης για να
επαναλάβουμε εγκαίρως όλοι μαζί την ξεκάθαρα διαμορφωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση, την οποία έχουμε για
τον τόπο μας σε σχέση με την πιθανολογούμενη ενοποίηση των Δήμων Κύμης, Κονιστρών, Αυλώνος, Δυστίων και
Αλιβερίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της προσφάτως
εξαγγελθείσας, νέας διοικητικής μεταρρύθμισης / Καποδίστριας 2, που θα ισχύσει από τις επόμενες δημοτικές
εκλογές.

Μ

Πιστεύουμε ότι η πιθανή εφαρμογή αυτής της τεράστιας συνένωσης θα είναι καταδικαστική για την περιοχή
μας. Οι περιοχές της Κύμης και του Αλιβερίου οι οποίες,
σύμφωνα και με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό,
έχουν διαφορετικούς προσανατολισμούς και στόχους
ανάπτυξης, αλλά και διαφορετική ιστορική, πολιτική και
κοινωνική δομή, διαφορετική οικονομική παράδοση και
λειτουργία, δεν μπορούν να ενοποιηθούν, αλλά θα πρέπει
να αποτελέσουν δυο ξεχωριστούς Δήμους.
• Με δεδομένο ότι η εξαγγελθείσα νέα διοικητική μεταρρύθμιση, θα καθορίσει καίρια την πορεία του Δήμου
μας και ολόκληρης της περιοχής και για τις επόμενες δεκαετίες, δίνουμε εγκαίρως με τη συγκέντρωσή μας αυτή,
δυναμική απάντηση σε όσους - εξυπηρετώντας ενδεχομένως άλλους σκοπούς και αδιαφορώντας για το μελλοντικό
κόστος - επιδιώκουν και μεθοδεύουν έναν ενοποιημένο
Δήμο από την Κύμη μέχρι το Αλιβέρι.
• Από την ίδρυσή του, το 1835, έως σήμερα η παρουσία του Δήμου Κύμης είναι συνεχής, ενώ παράλληλα
αποτελεί και έδρα της επαρχίας Καρυστίας. Από την απογραφή του 1879 είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην περιοχή.
• Σήμερα καταγράφει μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία που ενισχύεται με την προοπτική μεγάλων έργων
όπως ο νέος διευρωπαϊκός οδικός άξονας Σχηματάρι –
Χαλκίδα – Κύμη και το χαρακτηρισμένο, σύμφωνα με τον
Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, Εθνικής Σημασίας λιμάνι
του, Διεθνή Πύλη της χώρας προς το Βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Παρευξείνιες Χώρες και την Τουρκία, ενώ την ίδια
ώρα η πόλη του Αλιβερίου χαρακτηρίζεται ως Ενεργειακό
Κέντρο.
Οι προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου Κύμης στηρίζονται επίσης στη φυτική και ζωική παραγωγή, την ήπια τουριστική αξιοποίηση και την προστασία και την διατήρηση του
αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος.

Απόσπασμα ομιλίας
της Μαρίας Χαρτσά
Γραμματέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ
Είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε μορφή Καποδίστρια ΙΙ
που θα έχει έδρα τη ΚΥΜΗ.
Η προσπάθειά μας αυτή βέβαια για να ήταν αποτελεσματική θάπρεπε να έχει εκδηλωθεί στη φάση της σχεδίασης με
δυναμικές μορφές και κινητοποιήσεις αλλά και να έχει υποστηριχθεί απ’ αυτούς που μπορούσαν ανάλογα.
Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Βεβαίως δεν αδικούμε τον Δήμαρχό μας ο οποίος και στο παρελθόν ανέλαβε και άλλες πρωτοβουλίες, για τα αποτελέσματα των οποίων όμως ουδέποτε
μας ενημέρωσε.
Θάπρεπε να γνωρίζει ο λαός της Κύμης τι τύχη είχαν οι
προηγούμενες επιστολές προς τον αρμόδιο Υπουργό της
Νέας Δημοκρατίας και ποιάς υποστήριξης έτυχαν από τους
Βουλευτές όλους ανεξαιρέτως του Νομού μας.
Η πρότασή μας είναι:
― Να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες που
έχουν προηγηθεί (αποτελέσματα).
― Να μας ενημερώση η ΤΕΔΚΕ για το σκεπτικό της πρότασής της στην Νοτιοανατολική Εύβοια να ενσωματωθούν
πέντε (5) δήμοι ενω σε όλη την υπόλοιπη Εύβοια ενσωματώνονται 2-3.
― Και τέλος πέρα από την υποβολή του αιτήματος δια
της υπηρεσιακής οδού να εκδηλωθούν δυναμικές ενέργειες
και κινητοποιήσεις προς όλους τους φορείς.
Να μην γίνει εκμετάλλευση και οικειοποίηση από κάποιους αλλά να εμφανιστεί ως καθολική διαμαρτυρία του λαού
της Κύμης ο οποίος διεκδικεί το αυτονόητο.

Εκπρόσωποι του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων
Δένδρων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και στηρίζουν
απόλυτα τις θέσεις του Δημάρχου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
Στο Μεντούλι τη 13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00
π.μ. συνήλθαν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Περιφέρειας Κύμης σε Γενική Συνέλευση.
Εκλέχτηκε εφορευτική επιτροπή 1) Παπαϊωάννου Αθανάσιος 2) Κάραλης Κωνσταντίνος και
3) Κρινής Παναγιώτης του Γεωρ. .
Αφού τελείωσε η ψηφοφορία έγινε διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την
Εφορευτική Επιτροπή και προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα. Εγγεγραμένοι 828. Ψήφισαν
172 συνεταίροι. Βρέθηκαν έγκυρα ψηφοδέλτια 172 και άκυρα 0.
Έλαβαν:
Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βογιαντζής Φίλιππος του Νικολάου ψήφους ....................................................................145
Κρινής Χρήστος του Βασιλείου ψήφους ..............................................................................98
Μαρίνου Ελένη του Αλεξάνδρου ψήφους ..........................................................................16
Σάρλης Ηλίας του Κωνσταντίνου ψήφους ..........................................................................57
Σκαντζής Αναστάσιος του Παναγιώτη ψήφους ..................................................................63
Χουλιαράς Νικόλαος του Αθανασίου ψήφους ....................................................................47
Αντιπρόσωποι για την Ε.Α.Σ. Ευβοίας
Αναγνώστου Ιωάννης του Χαραλάμπου ψήφους ..............................................................100
Μπαρούμης Θεμιστοκλής του Ιωάννη ψήφους ....................................................................49

2) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Κρινής Χρήστος του Βασιλείου με ψήφους ....................................5
3) ΤΑΜΙΑΣ – ΣΥΜΠΡΑΤ. ο κ. Χουλιαράς Νικόλαος του Αθανασίου με ψήφους ....................5
4) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο κ. Σάρλης Ηλίας του Κωνσταντίνου με ψήφους ....................................5
5) ΜΕΛΟΣ ο κ. Σκαντζής Αναστάσιος του Παναγιώτη με ψήφους ........................................5
Επίσης αποφασίζεται όπως ο κ. Πρόεδρος και αυτού κωλυομένου ο κ. Αντιπρόεδρος μαζί με
τον συμπράττοντα Σύμβουλο και αυτού κωλυομένου μαζί με τον Ταμία εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό σε όλες του τις σχέσεις, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο και σύμβαση στο όνομα του Συνεταιρισμού μέσα στα όρια περιορισμού που βάζει ο Νόμος, το Καταστατικό και η Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος παρακαλείται να κοινοποιήσει την απόφαση αυτή στο Ειρηνοδικείο, στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και τις άλλες Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και στην
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας.
Μετά τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση
και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
Βογιατζής Φίλιππος
Τα Μέλη
Κρινής Χρήστος
Χουλιαράς Νικόλαος
Σάρλης Ηλίας
Σκαντζής Αναστάσιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Μεντούλι 13 Δεκεμβρίου 2009
Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Περιφέρειας Κύμης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βογιατζής Φίλιππος
Ο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χουλιαράς Νικόλαος

Ανενημέρωτοι ή ανεύθυνοι
Μικρή συμμετοχή όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
Ήταν ανενημέρωτοι πράγματι οι συνεταίροι; Νομίζω όχι. Γνωρίζω πολύ καλά πως είχε γίνει
θυροκόληση σε όλα τα χωριά, από το προηγούμενο Δ.Σ. Μήπως δεν έφθανε αυτό; Μήπως
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή το καινούργιο Δ.Σ. στην ενημέρωση των μελών. Επειδή όπως γνωρίζουμε πολλά μέλη του συναιρετισμού βρίσκονται στην Χαλκίδα ή την Αθήνα.
Είναι ανεύθυνοι; Εάν ήταν πράγματι ενημερωμένοι και δεν προσήλθαν, τότε ναι έτσι είναι. Και θα κατηγορήσω περισσότερο εκείνους που πήραν μεγάλες και τζάμπα επιδοτήσεις
και τώρα περιμένουν κατά την περίοδο της συγκομιδής των σύκων να βρέξει για να πάρουν
καινούργιες από τις τάχατες καταστροφές.
Δημ. Χρυσάγης
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας το νέο Δ.Σ. του Αγρ. Συνεταιρισμού συνεδρίασε και αποφάσισε.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1
Στο Μεντούλι σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 16:00
στα γραφεία της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Περιφέρειας Κύμης συνήλθαν τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού σε συνεδρίαση:
1) Βογιατζής Φίλιππος του Νικολάου
2) Κρινής Χρήστος του Βασιλείου
3) Σκαντζής Αναστάσιος του Παναγιώτη
4) Σάρλης Ηλίας του Κωνσταντίνου και
5) Χουλιαράς Νικόλαος του Αθανασίου
που εκλέχθηκαν με την Νο 31/12 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση Γενικής Συνέλευσης και με μυστική ψηφοφορία έκαναν την παρακάτω κατανομή αξιωμάτων.
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Βογιατζής Φίλιππος του Νικολάου με ψήφους ......................................5

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, ανακοινώνει στα μέλη και φίλους του
την οργάνωση διήμερης εκδρομής στο Πήλιο και τα χωριά του και τα καλεί να δηλώσουν συμμετοχή. Ατομικό κόστος συμμετοχής 80,00 ευρώ που περιλαμβάνει και
πρωινό στο ξενοδοχείο διαμονής. Αναχώρηση από το χωριό το Σάββατο 16-01-2010
ώρα 7,00 π.μ. και επιστροφή το βράδυ της Κυριακής 17-01-2010.
Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα:
22220 32030 και 6978303575
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Ένωση Πολυτέκνων Κύμης
Συνέχεια από τη σελ.1
«μπράβο» που έπαιρνε η κ. Πρόεδρος συνέχιζε μόνη της: Με
την βοήθεια όλων των μελών του Συλλόγου παρακαλώ απαντούσε.
Μέρος της ομιλίας της:
Θα μου επιτρέψετε, όμως, να πάρω τα πράγματα με την χρονολογική τους σειρά ούτως ώστε να κατανοήσουμε όλοι μας λίγο καλύτερα την ιστορία του συλλόγου και να υπάρχει μια πιο
ολοκληρωμένη και σαφής εικόνα σε όλους εσάς.
Ξεκινώ από την ίδρυση της Ενώσεως
Η Διοικούσα προσωρινή επιτροπή
Ο πρόεδρος
Αθανάσιος Κατρής
Τα μέλη της επιτροπής
Νικ. Γ. Μπάστας
Γεώργιος Δ. Μωραΐτης
Ιωάννης Δ. Φεργάδης

εδρο τον Ζαφείρη Μπέη, μέλη την Χρυσούλα Χαρτσά, Βελισσάριο Νίττη και Θέμη Διονυσίου, ο Σύλλογος με την έγκριση
του τότε Δημάρχου Χρήστου Θεοδώρου αποκτά δικό του
γραφείο, στο Εργατικό Κέντρο όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα.
Μια καρέκλα και ένα τραπεζάκι που βρήκαμε στο κτίριο τοποθετήσαμε στο γραφείο και αρχίσαμε να ψάχνουμε και να λειτουργούμε.
Σε ένα χρόνο περίπου αποκτήσαμε ό,τι χρειάζεται ένα σύγχρονο λειτουργικό γραφείο.
Γνωρίσαμε τον Πρόεδρο, την Γραμματέα, τα μέλη, τους
υπαλλήλους της ΑΣΠΕ, μας έμαθαν πάρα πολλά και χρήσιμα
και το πώς να λειτουργούμε γενικότερα. Κάναμε τροποποίηση

10 πρώτα ιδρυτικά μέλη ήτοι:
Ευάγγελος Αλεξανδρής
Ιωάννης Γ. Σαμψώνης
Παύλος Τσεκούρας
Ιωάννης Δ. Χροναίος
Νικόλαος Ιωάννου Ζερβός
Νικόλαος Δ. Συρίβλης
Δημήτριος Κ. Βεζύρης
Κων/νος Δ. Συρίβλης
Αναστάσιος Δ. Λουκάς και
Βασίλειος Παπουτσόγλου
Το 1930 ιδρύεται η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
Το 1931 ιδρύεται ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Θα σας αναφέρω κάτι που εγώ 18 χρόνια που είμαι πρόεδρος της ενώσεως δεν το ήξερα και είμαι σίγουρη πως και εσείς
θα θέλατε να μάθετε. Ξεφυλλίζοντας βιβλία να σας αναφέρω
σήμερα κάτι περισσότερο διαπίστωσα το εξής:
Στο φύλλο 12, της 16ης Μαΐου 1937 του δημοσιογραφικού
οργάνου της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, «ΦΩΝΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» δημοσιεύθηκε πίνακας, που δείχνει τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις που ανήκαν τότε
στην δύναμη της Α.Π.Σ.Π.
Ήταν εγγεγραμμένοι 41 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 180
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ.
Στους Κεντρικούς αναφέρεται και ο Σύλλογος Χαλκίδας.
Στους επαρχιακούς αναφέρονται Σύλλογος Κύμης, Σύλλογος Αλιβερίου, Σύλλογος Κονιστρών, Σύλλογος Καρύστου,
Σύλλογος Σκύρου, Σύλλογος Ιστιαίας.
Στις 22 Οκτωβρίου 1933 στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυτέκνων εξέδωσαν ψήφισμα να συγχωνευτούν οι μικροί σύλλογοι. Να παραμείνουν είτε κατά νομούς, είτε κατά Ειρηνοδικειακάς Περιφερείας ή κατά παλαιάς Επαρχίας.
Το 1965 διαγράφηκε μεγάλος αριθμός Πολυτεκνικών Συλλόγων.
Σήμερα υπάρχουν 111 Πολυτεκνικές Οργανώσεις. Στην Εύβοια είναι 3, Κύμης με 579 μέλη, Χαλκίδας με 3.928 μέλη και
Ιστιαίας με 362 μέλη.
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου κάποιο χρονικό διάστημα
είχαν σταματήσει. Το Προεδρείο της ΑΣΠΕ αποφάσισε για να
μην διαγραφεί και ο Σύλλογος της Κύμης λόγω της ιστορίας του
να αναθέσει στον κ. Ιωάννη Καραβασίλη να θεωρεί τις Πολυτεκνικές ταυτότητες. Αναλαμβάνει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με
Πρόεδρο τον δάσκαλο Αντωνίου, αργότερα τον Θέμη Μπαρούμη και γραμματέα πάντα τον Αναστάσιο Μάστορη. Ο Μάστορης
ήταν υπάλληλος του Δήμου Κύμης, θεωρούσε και διεκπεραίωνε ό,τι χρειάζονταν οι Πολύτεκνοι παράλληλα με την εργασία
του.
Το 1991 αναλαμβάνω πρόεδρος του συλλόγου και μαζί
με τα τότε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γραμματέα τον
Ευάγγελο Μάρκου, Ταμία τον Αθανάσιο Τσερόλα, Αντιπρό-

του Καταστατικού του 1929 με νέα Επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ’’ με νέα άρθρα και με 5μελές συμβούλιο. Γνωριστήκαμε με όλους τους συλλόγους της
χώρας και ιδιαίτερα με το προεδρείο της Χαλκίδας που μας βοήθησε σε ό,τι τους ρωτούσαμε. Μας ψήφισαν δύο συνεχείς τριετίες στο Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ. Εκπροσωπήσαμε την Ένωσή μας σε εκδηλώσεις, συνέδρια, Γενικές Συνελεύσεις, σε Ελλάδα και Κύπρο. Συμμετείχαμε σε ψηφίσματα σε διαμαρτυρίες, παρουσίες στο Υπουργείο Υγείας, συναντήσεις με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κων/νο Στεφανόπουλο, τον
αρχηγό της Ν.Δ. Μιλτιάδη Έβερτ αρχηγούς σχεδόν όλων των
κομμάτων, με όλους τους Βουλευτές όλων των κομμάτων και
ιδιαίτερα του Νομού μας, άριστη συνεργασία με όλους τους Νομάρχες της Εύβοιας, ιδιαίτερα με τους κ. Λάζαρο Κυρίζογλου και
Θανάση Μπουραντά και πολλά άλλα.
Είχαν αρχίσει να δίνονται και προϊόντα (φρούτα, κρέας, λάδι, αργότερα ρύζι, μακαρόνια, φέτα) ως διατροφικό βοήθημα
στους πολύτεκνους της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
ποσότητες ήταν αρκετά μεγάλες ειδικά στα φρούτα πορτοκάλια,
μήλα, νεκταρίνια, γιαρμάδες, μια φορά φέραμε ακτινίδια και
μανταρίνια κάθε φορά περίπου στον ενάμιση τόνο. 180 τόνους
φρούτα υπογράφαμε συμβάσεις.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα
που δημιουργούσε η έλλειψη χώρου για την αποθήκευση
και διανομή των παραπάνω προϊόντων.
Τη λύση στο πρόβλημα έδωσε ο αείμνηστος Αντώνης Β.
Παπουτσόγλου γιός ενός από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου δωρίζοντας το παρόν οικόπεδο που ανεγέρθη το παρόν
κτίριο.
Την 1η Αυγούστου 1998 τελούμε τον Αγιασμό των Θεμελίων του κτιρίου και ξεκινάει η ανέγερσή του.
Oι πρώτοι που έστειλαν οικονομική βοήθεια στο σύλλογό
μας ήταν:
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αυλωναρίου μας έστειλε
100.000 δρχ.
Ο πρόεδρος του συνδέσμου ύδρευσης Κονιστρών Τίμος
Βαλσαμάκης 150.000 δρχ.

Εκδρομή στο Μουσείο της Ακρόπολης
πως τον περασμένο χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήσαμε μια εκπαιδευτική - ψυχαγωγική εκδρομή για τη νεολαία του χωριού μας. Προορισμός
ήταν η Αθήνα και το μουσείο της Ακρόπολης.
Τα έξοδα της εκδρομής καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου
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από τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων - Δένδρων.
Η εκδρομή αυτή έγινε την Κυριακή 6η Δεκεμβρίου.
Ξεκινήσαμε από το χωριό με την απειλή της βροχής να
αιωρείται από πάνω μας, ύστερα από μια βροχερή νύχτα
που προηγήθηκε. Ευτυχώς όμως δεν έβρεχε στον πηγαιμό
και στη παραμονή μας στην Αθήνα.

Μετά από μια στάση στο Σείριο φθάσαμε γύρω στις 11
έξω από το Μουσείο.
Εκεί μας περίμενε το τρενάκι με το οποίο κάναμε το
γύρω στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Μετά από τη βόλτα
αυτή μπήκαμε στο μουσείο και άρχισε η ξενάγηση.
Το μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα υπερσύχρονο αντισεισμικών προδιαγραφών κτίριο όπως μας είπε ο ξεναγός κτισμένο επάνω στις ανασκαφές της αρχαίας Αθήνας.
Αποτελείται από τρεις ορόφους με ευρήματα κατά σειρά των χρονικών ιστορικών περιόδων.
Στο τρίτο όροφο ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να
κινηθεί σαν να βρίσκεται επάνω στο βράχο της Ακρόπολης
ενώ παράλληα μπορεί να βλέπει την Ακρόπολη και το Παρθενώνα.
Και αυτό γιατί ο όροφος αυτός έχει τα ίδια μέτρα που
έχει και ο ναός του Παρθενώνα.
Στην επιστροφή η βροχή χάλασε τα σχέδια των παιδιών που ήθελαν να σταματήσουν στη πίστα με τα (cart)
αυτοκίνητα.
Χάρηκαν όμως τη δίωρη στάση ξανά στο Σείριο και τα
ψώνια στο JUMBO.
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλα τα παιδιά καλές γιορτές και ο
νέος χρόνος να φέρει ό,τι επιθυμούν σ’ αυτά και τις οικογένειές τους.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνας 10.000 δρχ.
Ο πρόεδρος Συλλόγου Πολυτέκνων Ιστιαίας (είχε έρθει
στον Αγιασμό) 20.000 δρχ.
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Μυτιλήνης 20.000 δρχ.
Με την βοήθεια των ανωτέρω και τα δικά μας χρήματα που
ήταν 4.000.000 δρχ. ξεκινήσαμε.
Τα χρήματα που είχαμε ήταν τόσα όσα είχαμε υπολογίσει τα
κυβικά μπετόν.
Στο σημείο αυτό ξεκινούν προβλήματα, το τρέξιμο να προσπαθούμε να βρούμε χρήματα.
Και τότε ήρθαν οι επόμενες προσφορές:
― Ο τ. Δήμαρχος Κύμης κ. Γεώργιος Σιδεράκης με δύο μπετονιέρες τσιμέντο.
― Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, με παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κύμης κ.κ. Σεραφείμ, με το ποσό του
1.000.000 δραχμών.
― Μας ήρθαν και τα χρήματα που υποσχέθηκε ο τ. Υφυπουργός και τ. Βουλευτής κ. Χρήστος Θεοδώρου 3.000.000
δρχ. και αργότερα άλλα 5.000.000 σύνολο 8.500.000 δραχμές.
― Η Νομαρχία Ευβοίας με το αρχικό ποσό των 1.500.000
δραχμών. Δώρο όλα τα τούβλα από την κ. Ελένη Βαβουλιώτη.
Η αποχωμάτωση δώρο του κ. Κόκκου Γιώργου.
Έτσι φτάσαμε το κτίριο μέχρι και τα σοφατίσματα και με μόνο
χρέος 1.000.000 δρχ. που είχαμε δανειστεί να εξοφλήσουμε το
ΙΚΑ των εργατών.
Ο τ. Διοικητής του Νοσοκομείου Κύμης Βαγγέλης Κατσαρός
φίλος του Νικήτα Κακλαμάνη τότε Υπουργού Υγείας μεσολάβησε και μας έστειλε 3.000,00 ευρώ και ξεχρεώσαμε.
Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στις έως τότε δαπάνες
που δυστυχώς δεν έφθασαν για να ολοκληρωθεί το έργο. Η
λύση βρέθηκε το 1994 από το Νομάρχη Εύβοιας Θανάση
Μπουραντά και έτσι πραγματοποιήθηκε ένα όνειρο ζωής δέκα χρόνων.
Ένα κτίριο όμορφο με όλες τις ανέσεις.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κύμης Δημήτρη Θωμά για τις
20 καρέκλες, τα δύο τραπέζια που μας πρόσφερε και για την
πληρωμή του φορτωτή που μας έστρωσε τα χαλίκια ανάμεσα
δρόμου και οικοπέδου.
Ευχαριστούμε
Τον Δήμαρχο Κονιστρών Δημήτρη Παπαναστασίου για τις
50 καρέκλες που μας πρόσφερε.
την Αναστασία και Παρασκευή Μώρου για τις 50 καρέκλες
που μας πρόσφεραν.
Τον Γιώργο Κόκκο για την δωρεά στα χαλίκια.
Τον Δημήτρη Ιωάννου που μας έκανε δώρο τις προσκλήσεις.
Τον γείτονα, τα παιδιά του Δήμου και τους φίλους Λευτέρη
και Σταύρο που μας βοήθησαν.
Την οικογένεια Ευαγγέλου Στάμου στην μνήμη του πατέρα
του ιερέα Ευστρατίου Στάμου έφερε στην ένωση 600 βιβλίια με
όλους τους νόμους που αφορούσαν τους πολύτεκνους αξίας
650.000 δρχ. Χρήσιμο σε όλους μας. Με την υπ’ αριθ. 13/1011-2009 Απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΤΑΜΟΥ.
Αποτελέσματα εκλογών της 13/12/2009 στη σελ. 6

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ
ΤΟΥ 2010 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνεστίαση του Συλλόγου μας στην Αθήνα
για το 2010. Ο χαμός μέσα στο 2009 τριών νέων
συγχωριανών μας, (Ντίνος Μπελιάς, Θανάσης
Στραβοδήμος και Αγγελική Χρυσάγη) η συμπαράσταση προς τους οικείους των και ο σεβασμός
στη μνήμη των νεκρών όρισε την απόφασή μας. Ο
χαμός νέων ανθρώπων είναι σε κάθε περίπτωση
άδικος και αξεπέραστος.

"Με χρώματα από τη φύση καλό χειμώνα
νάχομε συγχωριανοί και φίλοι"
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ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Μια ιστορία σαν παραμύθι για να θυμούνται οι παλιότεροι
και να μαθαίνουν οι νεότεροι
ίπλα στον αυτοκινητόδρομο, πιο πέρα από το χωριό
Βέλος, πεντακόσια περίπου μέτρα μακριά προς το
Αλιβέρι, ήταν τότε στα χρόνια που θ’ αναφερθώ μια
γειτονιά από λίγα σπίτια. Τώρα έχουν κτισθεί πολλά εκεί
γύρω και στην απέναντι πλευρά του δρόμου και στις γύρω
πλαγιές και η περιοχή έχει πάρει τελείως διαφορετική
όψη. Ήταν η περιοχή του Άσπρου. Έτσι έλεγαν το μέρος
αυτό. Επειδή ήταν το μαγαζί η ταβέρνα του κ. Άσπρου.
Ήταν τότε και τώρα είναι τα δύο σπίτια στη στροφή του
δρόμου δεξιά με τον αιωνόβιο πλάτανο στην αυλή τους
και δεξιότερα πιο πέρα, το πανέμορφο εκκλησάκι. Πιο πάνω αριστερά καθώς προσπερνάμε από το Βέλος τον αυχένα και αγναντεύουμε το Αλιβέρι και την περιοχή του, αριστερά του δρόμου τα δύο σπίτια με την ταβέρνα του
Άσπρου και στο μεταξύ διάστημα δύο καλοχτισμένα πετρόχτιστα σπίτια με ισόγειο και όροφο. Οι ιδιοκτήτες τους
τα διατηρούν και στέκονται εκεί όπως τότε. Μόνο κατά
την κατασκευή τους, οι τεχνίτες κτίστες είχαν μιστρίσει
τους αρμούς μεταξύ των λίθων με ασβεστοκονίαμα. Τώρα
έχουν αποξίσει το μίστρισμα και έχουν καλύψει τους αρμούς αυτούς με ημίλευκο τσιμεντοκονίαμα. Στο ένα απ’
αυτά τα σπίτια τα τελευταία χρόνια βλέπω καθώς περνώ
με το αυτοκίνητο, έχουν βάλει κισσό και καλύπτει όλη τη
δυτική πλευρά, από τα θεμέλια έως την κριπίδα. Μάλλον
για να είναι δροσερό το καλοκαίρι. Όταν τα βλέπω έρχονται στο νου μου όλες εκείνες οι αναμνήσεις από τα γεγονότα που έζησα ξεκινώντας από αυτά τα σπίτια.
ταν παραμονή των Χριστουγέννων του έτους 1941.
Ο καιρός χιονιάς. Ο βοριάς φυσούσε μανιασμένα
και του ξέφευγαν νιφάδες από χιόνι. Σε ένα από τα
πετρόχτιστα αυτά σπίτια, είχαμε πάει με τον πατέρα μου
να λάβει την αμοιβή της εργασίας του που είχε πραγματοποιήσει. Είχαμε πάει από το χωριό μας, με τα πόδια από
την προηγούμενη ημέρα. Αυτοκίνητο τότε δεν υπήρχε
ιδιωτικό, ούτε στη φαντασία μας, μα ούτε και συγκοινωνία. Τότε μετά τον πόλεμο του 40, στην κατοχή, επειδή το
χρήμα έχανε από την μία ημέρα στην άλλη την αξία του,
είχε καθιερωθεί η αμοιβή της εργασίας στο ελεύθερο
επάγγελμα να γίνεται με είδος όπως σιτάρι, λάδι ή
όσπρια. Ο μόχθος, ο κόπος, η εργασία μιας ημέρας από
ανατολής ηλίου μέχρι τη δύση του. Από ήλιο σε ήλιο όπως
έλεγαν ανταλλάσσονταν με μια οκά στάρι. Αυτό ήταν το
ωράριο και η αμοιβή ενός ημερομισθίου.
Μόνο από του Αγίου Γεωργίου έως του Αγίου Δημητρίου, από καβαλάρη σε καβαλάρη (Κουμιώτικη διάλεκτος),
επιτρέπετο ανάπαυσις δύο ωρών το μεσημέρι, μετά το
φαγητό. Αυτό έγινε από αμοιβαία ανάγκη μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι είχαν ανάγκη από
τα δημητριακά για να τραφούν οι οικογένειές τους. Οι δε
εργοδότες, είχαν άφθονα και εκμεταλλευόμενοι το φθηνό κόστος εργασίας εύκολα πλήρωναν σε είδος την αμοιβή. Επίσης μέτρον βάρους ήταν τότε επισήμως καθιερωμένη η οκά και οι υποδιαιρέσεις της. Το χιλιόγραμμο, το κιλό καθιερώθηκε στο τέλος της επόμενης δεκαετίας. Θα
παίρναμε λοιπόν για την αμοιβή της εργασίας του πατέρα
μου οκτώ οκάδες σιτάρι, οκτώ οκάδες λάδι και πέντε οκάδες χοιρινό κρέας. Ήταν οι εορτές των Χριστουγέννων και
το χοιρινό συνηθίζεται. Ο πατέρας μου θα έπαιρνε το λάδι
σε νταμετζάνα σε ειδική συσκευή τοποθετημένη να μεταφέρεται στην πλάτη ασφαλώς και το χοιρινό κρέας σε κάποιο κοφίνι. Εγώ θα μετέφερα το σάκο με το σιτάρι στον
ώμο. Δεν ήταν τόσο φοβερό το βάρος που θα μετέφερα,
όσο η μεγάλη διαδρομή. Από του Άσπρου έως το χωριό
μας Καρασαλιάνοι, η απόσταση ήταν 38 χιλιόμετρα περίπου. Τότε υπήρχαν πλάι στον αυτοκινητόδρομο σταδιοδείχτες μαρμάρινοι που έδειχναν και γνωρίζαμε επακριβώς πόσα χιλιόμετρα ήταν η απόσταση από χωριό σε χωριό αλλά και συνολικώς μια διαδρομή.
Αλλά και το φοβερό κρύο, ο χιονιάς. Ήμουν παιδί ακόμα, φορούσα κοντό παντελόνι, μα τα πόδια μου θα ήταν
σε διαρκή κίνηση, καθώς θα περπατούσα. Στο σώμα ήμουν
καλά ντυμένος. Το δεξί μου χέρι θα υπέφερε καθώς θα
κρατούσα το στόμιο του σάκου πάνω από τον αριστερό
μου ώμο και το πρόσωπό μου από την χιονοθύελλα. Ήταν
περίπου έντεκα η ώρα πριν το μεσημέρι όταν ξεκινήσαμε
για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας με τα πόδια. Η θέλησή
μας , το ηθικό μας ήταν ακμαιότατο. Φεύγοντας περάσαμε
από το χωριό Βέλος, όλο τον κάμπο μέχρι τα Λέπουρα,
συνέχεια τον κάμπο στη Λαμπούσα. Ο χιονιάς να μαίνεται, να δυναμώνει. Ο παγωμένος αέρας και οι νιφάδες από
το χιόνι μας είχαν παγώσει το πρόσωπο. Όμως εμείς είχαμε τόση δύναμη, τόσο κουράγιο που τ’ αψηφούσαμε. Περάσαμε ανάμεσα από τους λόφους προς τα χωριά Νικολίττα, Λάλα, τώρα λέγονται Νεοχώρι, χωρίς να συναντήσουμε άνθρωπο. Ανηφορίσαμε στο χωριό Βαρυμπόμπη
και προχωρήσαμε προς το χωριό Μπούζι, τώρα λέγεται
Λοφίσκος, κόντρα στο χιονιά. Δεξιά και αριστερά στους
λόφους ο αέρας είχε στοιβάξει χιόνι ανάμεσα στους θάμνους και στους απήφανους. Στον αυτοκινητόδρομο δεξιά μας ήταν δυό τρία σπίτια κάπως παλιά περιφραγμένα
και αριστερά του δρόμου ένα φαίνονταν καινούριο. Οι κύριες όψεις του έβλεπαν Ανατολή- Δύση και οι δυό μεγαλύτερες που δεν είχαν κουφώματα έκοβαν τελείως το βοριά.
Πήγαμε σε αυτό το σπίτι ν απαγκιάσωμε, να συνέλθωμε
από το κρύο, την ανεμοθύελλα. Είχαμε βαδίσει έως εδώ
περίπου δέκα τέσσερα χιλιόμετρα χωρίς να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, άκουσε
τη συνομιλία μας, βγήκε κάποια στιγμή, κοίταξε προς
εμάς και μπήκε βιαστικά μέσα στο σπίτι της και αμπάρωσε,
κλείδωσε την πόρτα με σύρτη. Εγώ και ο πατέρας μου ούτε που την ενοχλήσαμε, απλά πήγαμε να καλυφτούμε από
το βοριά. Στον πατέρα μου βαρυφάνηκε ο τρόπος αυτής
της κυρίας και πάντα θυμόταν την περιφρονητική αυτή κίνηση. Δεν είμαστε ούτε κλέφτες, ούτε ζητιάνοι, ούτε
στην αυλή της πατήσαμε. Φορτωμένοι μέσα στο χιονιά είμαστε και πήγαμε να καλυφθούμε λίγο από το κρύο. Αφού
ξεκουραστήκαμε λίγο, συνήλθαμε και συνεχίσαμε με το
φορτίο μας το δρόμο για το χωριό μας. Περάσαμε τον
κάμπο του Αυλωναρίου κατεβήκαμε στο χωριό Ρολόι και
ανεβήκαμε στο λόφο στο Πυρνάκι. Εδώ ήταν στρωμένο
το χιόνι. Ο αέρας είχε κοπάσει και το χιόνι έπεφτε αστα-
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μάτητα. Από εδώ βλέπαμε αριστερά μας τα Κοτύλαια, στο
βάθος εμπρός μας όσο ήταν δυνατόν να ιδούμε πέρα από
τις Κονίστρες προς το Βύταλο, τα βουνά των Κουρουνίων
του Οξύλιθου δεξιότερα όλες οι πλαγιές ακόμα και τον
κάμπο του Μονονδρίου όλα κάτασπρα από το χιόνι. Περάσαμε μέσα από το Μονόδρυ με χιόνι παρ’ ότι είναι χαμηλά
στο ποτάμι. Ανηφορίσαμε τους λόφους προς τα Δυρεύματα και φτάσαμε στις Κονίστρες. Εδώ το χιόνι θα ήταν 1520 εκατοστά. Εδώ συναντήσαμε κατά τύχη τον κ. Γεωργούση, καθηγητή Μαθηματικών, συνηλικιώτη και συμμαθητή του πατέρα μου στα παιδικά τους χρόνια. Ήταν από
τους Ανδρονιάνους, δίδασκε στο Γυμνάσιο Κονιστρών
Μαθηματικά, έμενε στις Κονίστρες και συναντηθήκαμε.
Χαιρετηθήκαμε και ρώτησε τον πατέρα μου με απορία από
πού ερχόμαστε φορτωμένοι με τέτοιο κρύο και τέτοια
ώρα (πλησίαζε να σουρουπώσει), και φυσικά ο πατέρας
μου του εξήγησε. Η απόσταση από του Άσπρου έως τις
Κονίστρες είναι είκοσι οκτώ χιλιόμετρα και εδώ συναντήσαμε άνθρωπο τον κ. Γεωργούση να χαιρετήσωμε, να μιλήσωμε. Στο ύψος του δρόμου που είναι η εκκλησία των
Κονιστρών απέναντι σ΄ ένα μαγαζί μας προσέφερε, μας
κέρασε κονιάκ λόγω καιρού. Εδώ πρωτοήπια κονιάκ και
πήραν φωτιά τα ούλα μου και γύρισε ο ουρανός σφοντύλι.
Το ήπιαμε στην υγειά του, τον ευχαριστήσαμε και αφού
ανταλλάξαμε ευχές για τις γιορτές των Χριστουγέννων
και του επερχόμενου νέου έτους, συνεχίσαμε τον δρόμο
μας και ο καιρός τον χαβά του. Έπεφτε διαρκώς χιόνι.
Φτάσαμε στο χωριό Ταξιάρχες, τότε το έλεγαν Κοκολύρι.
Αριστερά του δρόμου ήταν και τώρα είναι, ένα σπίτι με
ισόγειο και όροφο, λίγο κάπως μοναχικό πριν τη στροφή
με τις βελανιδιές και λίγο μακριά από τα πιο πέρα συγκεντρωμένα σπίτια και μαγαζιά.
Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, κυρία με όλη τη σημασία
της λέξεως, μας είδε που βαδίζαμε φορτωμένοι μέσα στο
χιονιά και μας κάλεσε μέσα στο σπίτι της, στο ισόγειο έμενε να ζεσταθούμε λίγο. Μας προσέφερε και ψωμί μήπως
πεινούσαμε. Το δεχθήκαμε, την ευχαριστήσαμε για την
φιλοξενία, της ευχηθήκαμε απ’ την καρδιά μας για τις
άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και συνεχίσαμε τον
δρόμο μας. Την μεθεπόμενη των Χριστουγέννων, η μητέρα μου ζύμωσε ψωμί και άναψε φούρνο. Έστειλε στην κυρία αυτή ένα καρβέλι ψωμί μαζί με τις άπειρες ευχές της
και ευχαριστίες της για την φιλοξενία που μας προσέφερε. Ακολουθώντας πάντα τον αυτοκινητόδρομο φθάσαμε
στη στάση αυτοκινήτων του Πύργου. Είχε πια νυχτώσει.
Μόνο η ανταύγεια από το χιόνι έδινε λίγο φως να βλέπουμε πού βρισκόμαστε. Θα μπαίναμε τώρα στο δρόμο προς
το χωριό και θ’ ακολουθούσαμε, έτσι γινόταν πάντα, τον
δρόμο προς τον Ρίχτη που η εταιρεία λιγνίτου είχε κατασκευάσει να μεταφέρει το κάρβουνο με τρενάκι μέχρι το
λιμάνι της Κύμης. Ο δρόμος μέχρι τον Ρίχτη ήταν ομαλός.
Τον γνωρίζαμε καλά και να ξεφεύγαμε λίγο από το μέσον,
δεν κινδυνεύαμε να πέσουμε στο γκρεμνό.
Από εδώ και πάνω το χιόνι ήταν απάτητο. Θα είχε πάνω από 60 εκατοστά. Τα πόδια μου σε κάθε βήμα, έμπαιναν μέσα στο χιόνι πολύ πιο ψηλά από το γόνατο. Κρύο
δεν αισθανόμουν καθόλου, παρ’ ότι τα πόδια μου ήταν γυμνά και πάνω απ’ το γόνατο, έκαιγαν, πέταγαν φωτιά, το
αίμα έβραζε όπως λένε. Φθάσαμε στο Ρίχτη. Από εδώ έως
το χωριό, ο δρόμος περνά δίπλα στα ποτάμια, με όχθες
απόκρημνες, άγριες, γυμνές και κατακόρυφες, δέκα και
δεκαπέντε μέτρα ψηλότερα από την κοίτη τους, πάνω από
την πέτρινη τοξωτή γέφυρα πάνω στο Μαλετιάνικο ποτάμι, κατεβαίνει και περνά μπροστά από το νερόμυλο, πολύ
πλησίον εκεί που συμβάλουν τα δύο ποτάμια. Ανηφορίζει
έπειτα και περνά πάνω από την άλλη τοξωτή πέτρινη γέφυρα στο Μεγάλο Ρέμα, χωρίς προστατευτικό κάγκελο
και αυτή και το υπόλοιπο κομμάτι του σχεδόν μονοπάτι
πάνω από κρημνούς και δίπλα στο ρέμα του χωριού μας.
Περάσαμε και το τελευταίο αυτό κομμάτι του δρόμου, χιονισμένο, νύχτα χωρίς φως και έπειτα από διαδρομή 38 χιλιομέτρων, φθάσαμε επιτέλους στο σπίτι μας και φέραμε
τα δώρα αυτά από την εργασία του πατέρα μου. Αλήθεια,
πως κατορθώσαμε και φθάσαμε σπίτι μας;! Και τώρα έπειτα από τόσα χρόνια απορώ. Όταν το σκέφτομαι φεύγει ο
νους μου. Είχε από πολλή ώρα νυχτώσει και είμαστε στην
ερημιά. Φως δεν υπήρχε πουθενά. Μόνο με την ανταύγεια
από το χιόνι καταλαβαίναμε που βρισκόμαστε. Πώς περάσαμε πάνω από τις τοξωτές πέτρινες γέφυρες χωρίς κάποιο προστατευτικό κάγκελο; Χιονισμένες δίχως φως,
που και ημέρα καλοσυνάτη φοβάται κάποιος να περάσει
από πάνω τους; Και τα ποτάμια από κάτω καθώς κυλούν
με ορμή τα νερά τους και κτυπούν στις πέτρες, στους βράχους, κάνουν τέτοια βοή, τέτοιο θόρυβο λες και χαλάει ο
κόσμος, γκρεμίζεται το σύμπαν. Μόνο ο θεός το γνωρίζει.
Πώς περάσαμε από τους δρόμους αυτούς πλάι σε κρημνούς; Ένα ολίσθημα, ένα παραπάτημα, θα μας κόστιζε τη
ζωή. Μόνο στον έναν από εμάς ή θα χανόμασταν και οι
δυο μας στον γκρεμνό; Δεν μπορεί. Ο θεός ή κάποιος
άγιος θα καθοδηγούσε τα βήματά μας να πατάμε σε σταθερό έδαφος. Οπωσδήποτε η Χάρις του θεού, η θεία Πρόνοια φρόντισε γι’ αυτό.
Ακόμα θυμάμαι τη γλυκιά στιγμή του γυρισμού, της
επιστροφής μας. Την στοργή που μας δέχθηκαν η μητέρα
μου, τ’ αδέλφια μου, η γιαγιά μου. Την λαχτάρα που ξανασυναντηθήκαμε. Τη θαλπωρή, τη ζεστασιά του σπιτιού
μας. Τα χαρούμενα, γελαστά πρόσωπα των ανθρώπων της
οικογένειας μας. Αλλάξαμε ρούχα γιατί ήμασταν βρεγμένοι από την κορυφή ως τα νύχια. Συνήλθαμε από το κρύο,
τον αγώνα του φορτίου που μεταφέραμε, την αγωνία της
ατέλειωτης διαδρομής, αλλά κυρίως την αγωνία από τους
κινδύνους που περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι του δρόμου προς το χωριό μας. Έστρωσε η μητέρα μου τραπέζι,
είχε έτοιμο το φαγητό να φάμε όλη η οικογένεια μαζί. Τι
γλυκιά γεύση, τι νοστιμιά που είχε το καλομαγειρεμένο
εκείνο φαγητό της μητέρας μου! Όλα αυτά συνέθεσαν
ωραίες, ωραιότατες, ανεπανάληπτες στιγμές από αυτές
που συμβαίνουν μια φορά στη ζωή και δεν ξανασυμβαίνουν.
Δεκέμβρης 2009
Γεώργιος Σ. Σπύρου

Ο Λάμπρος Βολιώτης
για τον Κώστα Παντελή
και το νέο βιβλίο του
Το νέο βιβλίο του συγχωριανού μας Κώστα Δ. Παντελή
με τον τίτλο « Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ» εξακοσίων επτά σελίδων, είναι βαθυστόχαστο, ιστορικοκοινωνικού περιεχομένου και ευχάριστο σε
κάθε αναγνώστη, για να γνωρίσει συνοπτικά την εικόνα
του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, την επίδραση που
άσκησε η Ελληνική φιλοσοφία στην πνευματική ανάπτυξη
του ανθρώπου και γενικά του πολιτισμού.
Για τον αναγνώστη που είναι ξένος σε τέτοια θέματα ,
η τυχόν δυσκολία του ξεπερνιέται με την εκλαΐκευση του
κειμένου. Η αφήγηση των προσώπων που αναφέρονται
στο κείμενο του βιβλίου, γίνεται με επιλογή των θεμάτων ,
με περιληπτικό τρόπο και δίνει την ευκαιρία στον απλό
αναγνώστη , να γνωρίσει συνοπτικά τη συνολική εικόνα
του Αρχαίου Πολιτισμού.
Αναφέρω εδώ ένα και μόνο σημείο του κειμένου του βιβλίου χαρακτηριστικό ,για την αξία του όλου περιεχομένου του. «…Για τον Πλάτωνα , το ανώτερο αγαθό είναι η
Αρετή ,την αποκτά ο άνθρωπος με την ηθική ζωή. Οι αρετές προσθέτουν ποιότητα στον άνθρωπο και εμπλουτίζουν
με ανωτερότητα την κοινωνία. Επειδή ο άνθρωπος ρέπει
προς την μαλθακότητα, ανάγκη είναι να διδάσκεται την
ηθική ζωή από νέος. Συμφωνεί με την αντίληψη πως θεμελιώδεις αρετές είναι η δικαιοσύνη, η φρόνηση, η ανδρεία
και η σοφία δηλαδή η γνώση , από τις οποίες προέρχονται
και όλες οι άλλες αρετές. Ο Αριστοτέλης συμφωνούσε μαζί του στην ιδέα περί Αρετών. Άριστη πολιτεία είναι αυτή
στην οποία επικρατεί η δικαιοσύνη, αυτή που έχει την κατάλληλη παιδεία και την αντίληψη περί ηθικότητας …..» .
Ο Κώστας Δ. Παντελής έχει εκδώσει το έτος 1976 και
το βιβλίο με τίτλο «Προληπτική οδοντιατρική» σχετικό με
την επιστήμη που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Για τον υποφαινόμενο Λάμπρο Αν. Βολιώτη ο Κώστας Δ.
Παντελής είναι ο Ντίνος Δ. Παντελής ,ο επιμελής συμμαθητής μου στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων, ο εξάδελφος και φίλος μου κατά τη χρονική διάρκεια προ της Γερμανικής κατοχής και σε συνέχεια στο Γυμνάσιο της Κύμης
κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και δύο χρόνια
μετά την απελευθέρωση. Μετά το οκτατάξιο Γυμνάσιο της
Κύμης , σπούδασε στο Πνεπιστήμιο Αθηνών στην οδοντιατρική Σχολή. Άσκησε την οδοντιατρική για περισσότερα
από τριάντα πέντε χρόνια . Αρχικά στην Κύμη και από το
έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη , όπου είναι μόνιμος κάτοικος
και διαμένει με την οικογένεια του. Ο Ντίνος Δ. Παντελής
έχει άριστη επαγγελματική και επιστημονική μόρφωση και
προσέφερε πολλά στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης , σε
μορφωτικά και κοινωνικά προβλήματα , διετέλεσε δε Πρόεδρος Σχολικού Συλλόγου και άλλων Οργανισμών. Είχε
την ευγενή καλοσύνη και μου έστειλε με αφιέρωση το νέο
βιβλίο του, το οποίο μελέτησα σε τρεις ημέρες ,δεδομένης
και της αδυναμίας μου να μελετώ βιβλία ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου.
Θερμά τον ευχαριστώ , με την ευκαιρία αυτή , τον συγχαίρω για την έκδοση του ωραίου αυτού βιβλίου, με το
πλούσιο περιεχόμενό του, τον περιληπτικό, επιλεκτικό,
απλό και ευχάριστο τρόπο, εμπνεόμενο από ηθικό και λογικό νόημα της Ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και με τα
διάφορα σχόλια που έχουν σχέση με επίκαιρα και ανθρώπινα προβλήματα. Ο Θεός να του δίνει υγεία και δύναμη
για να συνεχίσει να προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες
στην κοινωνία.
Λάμπρος Αν. Βολιώτης
Αθήνα

Εκλογές
στην Ένωση Πολυτέκνων Κύμης
Στην Κύμη σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 ώρα 20:00 μ.μ.
στα εδώ γραφεία της Ένώσεως Πολυτέκνων Κύμης και Περιχώρων και σύμφωνα με την υπαρ. πρωτ.: 160 πρόσκληση συνήλθε
σε σώμα το εκλεχθέν Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις
εκλογές της Κυριακής 13ης Δεκεμβρίου 2009.
Μετά από συζήτηση και με ομόφωνη απόφαση έγινε ο καθορισμός των εκλεχθέντων μελών σε Σώμα κατά τον εξής τρόπο:
Πρόεδρος:
Αθανασία Χονδρονικόλα
Αντιπρόεδρος:
Άννα Χουλιάρα
Γραμματέας:
Ελένη Μικερόζη
Ταμίας:
Βασίλειος Υδραίος
Μέλος:
Χρυσούλα Χαρτσά
Α’ Αναπλ. μέλος:
Αθανάσιος Τσερόλας
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Η Γραμματέας
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Οι Ευβοείς Άγιοι
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου

Ε

ίμαστε υπερήφανοι για το όμορφο χωριό μας, αλλά πρέπει να
είμαστε και για το νησί μας την Εύβοια. Το νησί μας δεν έχει να
παρουσιάσει μόνο θαυμάσιες φυσικές ομορφιές και αξιόλογα
Βυζαντινά μνημεία. Έχει να εμφανίσει και ωραίες ψυχές. Έχει να
αναδείξει έμψυχους ναούς, μέσα στους οποίους ο κόσμος ένιωσε
την αποσταμένη ελπίδα να ζωντανεύει.
Υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες ότι ο τόπος της Εύβοιας ανέδειξε μια ολόκληρη σειρά αληθινά μεγάλων αγίων που η ζωή τους
υπήρξε αριστοτέχνημα και το τέλος τους μεγαλείο. Είναι «Οι εν Ευβοία διαλάμψαντες άγιοι».
Εκείνοι που πότισαν το χώμα της με το δάκρυ τους και ανύψωσαν τον τόπο με την άγρυπνη προσευχή τους.
Είναι οι άγιοι οι οποίοι ή από αυτήν καταγόμενοι, ή σ’ αυτήν
διαμείναντες ή με αυτήν σχετισθέντες εδόξασαν το Θεό με το βίο
τους και τα έργα τους και καθαγίασαν τη νήσο είτε με τον μαρτυρικό
τους θάνατο είτε με τον ασκητικό τους βίο.
Υπηρέτησαν τους ανθρώπους όχι μόνο τις ημέρες που έζησαν
εδώ, με τα έργα της αγάπης τους, με το λόγο τους, αλλά και σήμερα
υπηρετούν την ανθρωπότητα. Είναι πρότυπα ζωής και δείχτες πορείας.
Βοήθησαν τους ανθρώπους σε περιόδους και εποχές άγνοιας
και αμάθειας και έγιναν φωστήρες μεγάλου μεγέθους στην Εύβοια.
Οι ιερές αυτές μορφές πριν λίγα χρόνια ήταν γνωστές μόνο στο
στενό περιβάλλον που έζησαν. Ήσαν άγνωστες ακόμα και σε πολλούς Ευβοείς. Έπρεπε να γίνουν γνωστές, να τους τιμήσει η νήσος
και να τιμηθεί και αυτή δι αυτών.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδας
κ.κ. Νικόλαος Σελέντης φρόντισε να γίνουν γνωστοί οι διαλάμψαντες εν Ευβοία άγιοι.
Πρώτο βήμα υπήρξε η απόφαση για την καθιέρωση της εορτής
των αγίων των Τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα.
Δεύτερον η έγκριση της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδας της εορτής και της ιεράς ακολουθίας την οποία έγραψε ο Μοναχός υμνογράφος Γεράσιμος Μικρογιαννανίτης.
Πρώτη φορά εορτάστηκε το Μάϊο του 1970. Τώρα εορτάζεται
κάθε χρόνο σε μεγαλοπρεπή ναό που χτίστηκε σιγά -σιγά σε οικόπεδο που χάρισε Χαλκιδαίος Χριστιανός στο δρόμο στην Έξω Παναγίτσα προς Αρτάκη.
Σύμφωνα με το τροπάριο «Τον υπέρτιμον βίον… οσίων ενδεκάριθμον χορόν, τριάδα δε κλεινών, ιεραρχών…» οι άγιοι και όσιοι
είναι δεκατέσσερις. Οι εξής:
1. Άγιος Ρηγίνος Επίσκοπος Σκοπέλου
Καταγόταν από τη Λιβαδειά. Έζησε στη Σκόπελο. Εσφράγισε το
βίο του αθλητικώς. Η τίμια κεφαλή του απετμήθη από τον ηγεμόνα
της Ελλάδας. Η μνήμη του εορτάζεται 25 Φεβρουαρίου.
2. Τιμόθεος Μητροπολίτης Ευρίπου
Γεννήθηκε στον Κάλαμο Αττικής. Αφού χειροτονήθηκε διάκονος, ιερέας και επίσκοπος αργότερα προήχθη σε αρχιεπίσκο Ευρί-

που.
Το 16ο αιώνα εξαπολύθηκε διωγμός κατά των Χριστιανών από
το Σουλτάνο Σελίμ τον Β’, εδιώχθη και κατέφυγε στο Πεντελικό
όρος όπου βρίσκεται και η κάρα του.
3. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
Γεννήθηκε στη Σηλυβρία Θράκης το 1846, έγινε επίσκοπος Πενταπόλεως Αιγύπτου.
Στην Εύβοια κήρυξε το λόγο του Ευαγγελίου επί τρία σχεδόν
έτη. Από το Φεβρουάριο 1891 έως τον Αύγουστου 1893. Περιερχόταν πόλεις και χωριά. Έφτασε και στην Κύμη και δίδαξε το λόγο του
Θεού. Αγαπήθηκε πολύ από τον Ευβοϊκό λαό, ο οποίος λυπήθηκε
όταν τον μετέθεσαν. Ίδρυσε ιερή μονή στην Αίγινα. Εκοιμήθη στην
Αίγινα 9 Νοεμβρίου 1920. Ανακηρύχθηκε Άγιος τον Απρίλιο 1961.
Τα θαύματά του είναι πολλά.
4. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος
Γεννήθηκε σε χωριό της Ρωσίας το 1690. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1711 ήταν στρατιώτης και αιχμαλωτίστηκε. Πουλήθηκε σε Οθωμανό αξιωματικό που τον πίεζε να αρνηθεί την πίστη
του. Πήγαινε κρυφά στην εκκλησία. Προαισθάνθη το τέλος του και
ζήτησε να κοινωνήσει. Ο ιερέας του έστειλε την κοινωνία μέσα σε
μήλο. Παρέδωσε την ψυχή του στις 27 Μαΐου 1730 που και γιορτάζει.
Όταν έγινε η ανακομιδή, το ιερό του λείψανο ευρέθη ακέραιο.
Το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Προκοπιείς έφεραν
το άγιο Λείψανό του στο Προκόπι Ευβοίας. Εκτίσθη αργότερα ναός
επ’ ονόματί του όπου βρίσκεται το άγιο λείψανό του. Αποτελεί κέντρο προσκυνήματος και θαυματουργεί.
5. Όσιος Δαυίδ «γέρων»
Γεννήθηκε στη Γαρδινίτσα Λοκρίδας. Ονομαζόταν από μικρός
«γέρων» για τη μεγάλη του φρόνηση. Έφθασε στην Εύβοια και βρήκε κατάλληλο μέρος άσκησης στο όρος Ξηρόν κοντά στις Ροβιές βορείου Ευβοίας. Εκεί με εράνους έκτισε μονή που ακμάζει μέχρι σήμερα. Έκανε πολλά θαύματα και εν ζωή και μετά το θανατό του.
Προείδε το θανατό του. Αναπαύθηκε την 1η Νοεμβρίου όπου γιορτάζεται η μνήμη του.
6. Όσιος Νίκων ο Μετανοείτε
Γεννήθηκε σε χωριό του Πόντου. Ήρθε στην Εύβοια. Κήρυττε
από το ψηλό φρούριο της Χαλκίδας. Πάντα άρχιζε με τη λέξη «Μετανοείτε» θαυματούργησε σώζοντας ένα παιδί που έπεσε ψηλά από
το φρούριο. Όλοι νόμιζαν ότι σκοτώθηκε. Όταν συνήλθε είπε «Δεν
έπαθα τίποτα, γιατί με πήρε στην αγκαλιά του αυτός ο μοναχός».
7 και 8 Ευθύμιος και Δανιήλ οσιότατοι μοναχοί
Έζησαν σύμφωνα με το συνοδικό το 12ο αιώνα. Ο μεν Ευθύμιος «διέλεμψε εν ασκήσει» σε πόλη της Εύβοιας, ο δε Δανιήλ «εν
τη νήσω». Πιθανόν στη μονή Καλυβίτου κοντά στα Ψαχνά. Αναφέρεται ότι ο μοναχός Δανιήλ ονομάσθη Σταλίτης γιατί έζησε τον
οσιακό του βίο πάνω σε στύλο ή κίονα.
9. Όσιος Νικόλαος ο Σικελιώτης

Γεννήθηκε στη νήσο Σικελία. Αγαπούσε τη μοναχική ζωή. Οδηγήθηκε στην Εύβοια από θεία Πρόνοια στο όρος Νεότοκος (σήμερα
λέγεται Σκοτεινή) Εκεί δεν υπήρχε νερό. Χτύπησε μια πέτρα και ανέβλυσε νερό.Έκανε και άλλα θαύματα. Συνελήφθη μαζί με πολλούς
άλλους από Αγαρηνούς. Το πλοίο που τους μετέφερε έπεσε σε τρικυμία και κινδύνεψαν όλοι. Ο όσιος κατέπαυσε την τρικυμία. Εξεπλάγησαν οι Αγαρηνοί από το θαύμα, μετάνοιωσαν και γύρισαν μεταφέροντας όλους στον τόπο τους.
10. Ο Όσιος Συμεών
Γεννήθηκε στο Βαθύρεμα Θεσσαλίας. Ίδρυσε μοναστήρι στο
Φλάμπουρο Πηλίου. Μετά 3ετία ανέλαβε αποστολικό έργο. Ήρθε
και στη Χαλκίδα και κήρυττε. Ήταν τόσο πειστικός που τον παρακολουθούσαν και Τούρκοι. Το έμαθαν οι άρχοντες Τούρκοι και τον
συνέλαβαν. Τον αλυσόδεσαν και ήταν έτοιμοι να τον κάψουν. Η μητέρα του Τούρκου Κεχαγιά που παρακολουθούσε τις ομιλίες του,
μεσολάβησε παρακαλώντας το γιό της να τον ελευθερώσει. Το κατάφεραν, τον ελευθέρωσε και φεύγοντας για το Πήλιο τον ακολούθησαν και Ευβοείς.
11 Ο Άγιος Ιερόθεος εκ Καλαμών
Γεννήθηκε στον Κάλαμο Πελοποννήσου. Έγινε μοναχός στη μονή Ιβήρων Αγ. Όρους.
Εκεί γνώρισε Σκοπελίτες μοναχούς οι οποίοι τον έπεισαν να πάνε μαζί στη Σκόπελο. Εκεί έμεινε οκτώ χρόνια. Δίδασκε στο σχολείο,
κήρυττε στην εκκλησία, μελετούσε και προσευχόταν. Από εκεί πήγε
στο ερημονήσι Γιούρα να μονάσει. Αρρώστησε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νησί.
12. Όσιος Χριστόδουλος εν Πάτμω
Γεννήθηκε στη Νίκαια Βιθυνίας. Πήγε προσκυνητής στους Αγίους τόπους. Μετά στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε άδεια να
ιδρύση μονή στην Πάτμο.
Η άδεια εδόθη αλλά πριν τελειώσει η μονή αναγκάστηκε να φύγει λόγω επιδρομών. Από την Πάτμο ήρθε στη Λίμνη Ευβοίας,
ασκήτευσε ζώντας μέσα σε σπήλαια. Δίδασκε, βοηθούσε τους Χριστιανούς και έκανε θαύματα.
Εκοιμήθη στη Λίμνη και ετάφη. Αργότερα το λείψανό του μετεφέρθη στην Πάτμο.
13. Νικόδημος ο Αγιορείτης
Καταγόταν από τη Νάξο. Μόνασε στο Αγ. Όρος. Ήταν πολυγραφότατος. Για ένα διάστημα μόνασε στη νήσο Σκυροπούλα παρά την
Εύβοια γράφοντας και διδάσκοντας στην Εύβοια.
Επέστρεψε στο Αγ. Όρος και εκοιμήθη.
14. Όσιος Γεράσιμος ο Ευβοεύς
Καταγόταν από την Εύβοια. Ήταν πρώτος μαθητής του Οσίου
Γρηγορίου του Σιναΐτου. Ήταν κι αυτός Σιναΐτης. Έφθασε σε μεγάλο
ύψος ασκητικής θεωρία και πράξης.
Έγινε συνεχιστής του έργου του δασκάλου του.
Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου.
Αυτοί είναι οι Ευβοείς άγιοι.
Έζησαν σε άσχημους καιρούς με ομολογητικούς αγώνες και κόπους.
Σε μια ολιγοσέλιδη αναφορά δεν μπορεί κανείς να προβάλει μ’
όλγ τη λαμπρότητα την πολύπλευρη και πολυσύνθετη μορφή τους.
Απλώς θελήσαμε να τους γνωρίσουμε.
Με την πίστη που διαθέτουν αντλούν θαυματουργική δύναμη
την οποία διοχετεύουν στους πονεμένους.
Ας τους παρακαλέσουμε κι εμείς με πίστη και ευλάβεια να μεσιτεύουν και για μας.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΟΡΑΤΟ ΦΙΛΟ

Δ

ημιουργέ των πάντων, βοήθησέ με,
γιατί αν το χέρι σου δεν μου δείξει
το δρόμο, θα πλανηθώ μακριά από το
μονοπάτι που οδηγεί στην ευτυχία και την
επιτυχία. Δε σου ζητώ χρυσάφι ούτε ευκαιρίες αλλά καθοδήγηση. Δώσε μου διάρκεια
ζωής που απαιτείται για να φτάσω τους
στόχους μου, αλλά βοήθησέ με να ζήσω τη
σημερινή μέρα σαν να είναι η τελευταία
μου κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ για τον
εαυτό μου και τους άλλους ανθρώπους.
Βοήθησέ με να έχω το καθαρό μυαλό να
συνειδητοποιώ πόσο τυχερός είμαι που
μου έχει επιτραπεί να ζω ακόμα , όταν άλλοι πολύ καλύτεροι μου έχουν φύγει.
Ακούω με ευγνωμοσύνη τους χτύπους της
καρδιάς μου και σκέφτομαι ότι ίσως η παράταση αυτή μου δίνεται για να εξελιχτώ
σαν ανθρώπινη οντότητα.
Βοήθησέ με να ζω το Σήμερα χωρίς να
σκέφτομαι το Χθες ή το Αύριο. Εξάλλου
δεν μπορώ να αλλάξω τίποτε από τα λάθη
του Χθες ,ούτε αξίζει να ταλαιπωρούμαι με
προβλήματα του Αύριο που μπορεί να μην
προκύψουν ποτέ.
Φέρε με αντιμέτωπο με το μίσος ,για να
μη μου είναι άγνωστο, αλλά γέμισε τη ψυχή μου με αγάπη και δύναμη να την εκφράζω, για να γκρεμίζει το τείχος της καχυποψίας και του μίσους που έχτισαν γύρω από
την καρδιά τους οι άνθρωποι και στη θέση
του να χτίζει γέφυρες επικοινωνίας και
αγάπης. Βοήθησε με να αναζητώ λόγους
για να χειροκροτήσω, ποτέ δικαιολογίες
για να επικρίνω .Να αγαπώ όλους τους ανθρώπους, τους αποτυχημένους γιατί μπορεί να με διδάξουν, τους φιλόδοξους γιατί
μπορούν να με εμπνεύσουν, τους ταπεινούς γιατί έχουν κάτι το θείο, τους νέους
για την πίστη που κρύβουν, τους γέρους για
τη σοφία που χαρίζουν, τους πλούσιους
γιατί είναι τόσο μόνοι, τους φτωχούς γιατί
είναι τόσοι πολλοί, τους άσχημους για τη
γαλήνη της ψυχής τους , και τους ωραίους
για τη θλίψη των ματιών τους. Βοήθησέ με
να αγαπώ και τον εαυτό μου. Ποτέ να μην
επιτρέψω στην ψυχή μου την αυταρέσκεια

και τον εφησυχασμό, αλλά να την τρέφω
με διαλογισμό και προσευχή. Ποτέ να μην
της επιτρέψω να ερωτοτροπεί με την πίκρα
και την απόγνωση.
Να απαλλαγώ από τις ψευδαισθήσεις
τελειότητας και από την εσφαλμένη αντίληψη ότι πρέπει να είμαι τέλειος για να με
αγαπούν , καθώς και από την εντύπωση ότι
όλοι πρέπει να με αγαπούν. Να απελευθερωθώ από τη φυλακή της προσήλωσης στο
εγώ μου και να επικεντρωθώ στις ανάγκες
των άλλων. Βοήθησε με να μπορώ να δω
την αθωότητα στις υπερβάσεις των άλλων,
να μην είμαι επικριτικός, να ακούω με την
καρδιά μου και να παραβλέπω λίγο τις αδυναμίες των άλλων.
Βοήθησέ με να βρίσκω την ευτυχία όχι
μέσα από την απόκτηση πραγμάτων που
δεν έχω, αλλά μέσα από την αναγνώριση
και εκτίμηση αυτών που έχω. Δώσε μου τη
δύναμη να ελέγχω τα συναισθήματά μου.
Τα δέντρα και τα φυτά αναπτύσσονται και
ανθίζουν ανάλογα με τον καιρό Εγώ ,όμως
κάνω το δικό μου καιρό και τον κουβαλάω
μαζί μου. Αν κουβαλάω μαυρίλα και απαισιοδοξία, αυτή θα μεταδώσω και στους άλλους. Υπάρχουν μέρες που πρέπει να παλεύω συνέχεια ενάντια σε δυνάμεις που
απειλούν να με τσακίσουν, όπως η απελπισία και η κατάθλιψη. Υπάρχουν όμως και
άλλες δυνάμεις που πλησιάζουν με χαμόγελο και τείνουν χέρι φιλίας που επίσης
μπορούν να με καταστρέψουν. Είναι η περηφάνια, η αίσθηση παντοδυναμίας, η αυταρέσκεια. Όταν η θλίψη βαραίνει την καρδιά μου, θα λέω «θα περάσει και αυτό».
Όταν θα είμαι φουσκωμένος από τη χαρά
της επιτυχίας ή είμαι χωμένος μέσα στα
πλούτη, θα προειδοποιώ τον εαυτό μου
πως κι αυτό θα περάσει.,
Βοήθησέ με να αντιμετωπίσω τον κόσμο γελώντας, θα γελώ με τις αποτυχίες
μου και αυτές θα χάνονται μέσα σε σύννεφα από καινούρια όνειρα, θα γελώ με τις
επιτυχίες μου κι εκείνες θα συρρικνώνονται για να αποκτήσουν την πραγματική
τους αξία.

Βοήθησέ με να παραμείνω ταπεινός
περνώντας μέσα από εμπόδια και αποτυχίες. Μην κρύψεις όμως από τα μάτια μου
το βραβείο που φέρνει η νίκη.
Βοήθησέ με να αποκτήσω τη συνήθεια
να προσπαθώ και να ξαναπροσπαθώ χωρίς
να σκύβω το κεφάλι νικημένος. Να χαιρετίζω τον καινούριο ήλιο με την πεποίθηση ότι
αυτή θα είναι η καλύτερη μέρα της ζωής
μου. Να συνειδητοποιήσω ότι γεννήθηκα
για να γιορτάζω νίκες , όχι να κλαψουρίζω
και να μεμψιμοιρώ. Να πάψω να ξεγελάω
τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει πιο εύκολο
πράγμα από το να ξεγελά κανείς τον εαυτό
του, αφού πάντα πιστεύουμε πρόθυμα αυτά που θέλουμε.
Βοήθησέ με να καλωσορίζω την ημέρα
με σιγουριά, χαρά και ενθουσιασμό. Δώσε
μου τη δυνατή όραση και έντονη αντίληψη
να βλέπω την ομορφιά και τη γοητεία σε
κάθε κατάσταση, όπως οι ερωτευμένοι
βλέπουν στο αντικείμενο της αγάπης τους
αρετές αόρατες για τους άλλους. Άλλως
τε για να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, πρέπει να έχουμε κάτι στη ζωή μας που
να είναι για μας πηγή ενθουσιασμού.
Επίτρεψέ μου να δίνω χαμόγελο αντί
για συνοφρύωμα, ένα χαρούμενο καλό λόγο αντί για σκληρότητα και πικρία. Αυτό είναι εξίσου ευεργετικό τόσο για μένα όσο
και για τους άλλους. Οι μικρές πράξεις
αγάπης και φροντίδας και τα καλά λόγια
κατευνάζουν, ηρεμούν, παρηγορούν και
διώχνουν τη σκυθρωπή και αρνητική διάθεση.
Βοήθησέ με να αντιμετωπίζω τις αντιξοότητες της ζωής σαν ευκαιρίες για την
ηθική μου τελείωση και να συνειδητοποιήσω τη μεγάλη αλήθεια, ότι όλα τα πράγματα στη ζωή βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς αλλαγής και οτιδήποτε μου συμβαίνει, κακό ή καλό, θα το υποφέρω ή θα το
απολαύσω για ένα πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα.
Βοήθησέ με κάθε βράδυ να επανεξετάζω τα λόγια και τις πράξεις της ημέρας .Η
βελτίωση είναι το φυσικό αποτέλεσμα της

επανεξέτασης, αρκεί να μην είμαστε έτοιμοι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας.
Ακόμα και τα χειρότερα ελαττώματα υποχωρούν όταν τα αναγκάζουμε να λογοδοτούν κάθε μέρα με ερωτήματα όπως: Σε
ποια αδυναμία μου κυριάρχησα σήμερα; Σε
ποιο πειρασμό αντιστάθηκα; Ποια αρετή
απέκτησα; Έκανα κάποιον ευτυχισμένο ή
έστω να χαμογελάσει;
Κράτα με πάντα γαλήνιο, βοήθησέ με
να αποφεύγω τους κομπασμούς, και την
ακόμα πιο σοβαρή αμαρτία της υποβάθμισης του εαυτού μου. Βοήθησέ με να απελευθερωθώ από τους φόβους μου και τις
ανασφάλειές μου. Οι φόβοι δημιουργούν
μια συνεχή αγωνία για τη ζωή και μια δυσπιστία για τους άλλους. Βασίζονται στην
άγνοια της πνευματικής μας φύσης, σε μια
έλλειψη πίστης στον εαυτό μας και τον θεό
και σε μια ταύτιση με το σώμα μας και το
εγώ. Μη ξεχνάμε ότι το σώμα μας είναι το
όχημα της ψυχής.
Βοήθησέ με να μη στηρίζομαι σε εξωτερικές μορφές ασφάλειας. Να απελευθερωθώ από τις επιθυμίες, που μας κλέβουν το
χρόνο, τη σκέψη, την ενέργεια και γινόμαστε σκλάβοι τους. Το μεγάλο μυστικό είναι
να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε, χωρίς να μας γίνονται απαραίτητα. Βοήθησέ
με να αποκτήσω μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Να προσπαθώ να αλλάξω ό,τι μπορώ και να δέχομαι ό,τι δε μπορώ να αλλάξω. Βοήθησέ με να νιώσω ότι η ζωή μας δίνει ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε. Βιώνουμε
εκείνες τις καταστάσεις, που θα φέρουν
στην επιφάνεια τις αδυναμίες μας, ώστε να
εξελιχθούμε. Να αποκτήσω ένα αίσθημα
ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης απέναντι
στο θεό και ένα καθαρό μυαλό ώστε να
βλέπω αυτά που έχω και όχι αυτά που δεν
έχω Τέλος, βοήθησε με να επαναπρογραμματιστώ θετικά απέναντι στη ζωή με θετικές σκέψεις και δηλώσεις και να πω μέσα
από τα βάθη της καρδιάς μου ένα γεμάτο
ευγνωμοσύνη «Αμήν».
Το κείμενο μας το έστειλε
η κ. Άννα Παπαζαχαρίου - Φιλόλογος
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ΣΤΗΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
Το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης Ανδρονιάνων και οι ποδοσφαιριστές μας ευχαριστούν θερμά
τους παρακάτω για τις προσφορές τους στην ομάδα μας.
• Ξενοδοχειακό συγκρότημα LEMNOS VILLAGE (στολές).
• Την εταιρεία μελετών και κατασκευών Κωνσταντίνος Λύκος - Μαρίλη Λύκου (μπουφάν)
• Θεοδώρου Α.Ε. εισαγωγές και εμπορία ξυλείας (σάκους).
Γεώργιος Κ. Κωτσής

Καρδιολογικό Ιατρείο στην Κύμη
Ο συγχωριανός μας Παναγιώτης Αγγελόπουλος σύζυγος της Βλασίας Γ. Σπύρου,
πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικευμένος καρδιολόγος της Πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου
Αθηνών, ζει πλέον εδώ κοντά μας και προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του στο πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο του. Είναι χαρά μας, αφού μελέτες του ανακοινώνονται σε
διεθνή και πανελλήνια ιατρικά συνέδρια.
Στο ιατρείο του μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρης προληπτικός καρδιολογικός
έλεγχος, καθώς διαθέτει έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφο (triplex), τεστ κόπωσης και
άλλο εξοπλισμό για διερεύνηση αρυθμιών και αρτηριακής υπέρτασης.
Το ιατρείο του βρίσκεται στην Κύμη και λειτουργεί καθημερινά από τις 8:30 π.μ. 13:30 μ.μ. και τα απογεύματα από τις 6:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ., εκτός Τετάρτης, καθώς και
Σάββατο κατόπιν συννενόησης με το γιατρό.
Τα ταμεία που γίνονται δεκτά είναι ο ΟΓΑ, Δημοσίου, ΤΕΒΕ, ΤΥΔΚΥ, Οίκος Ναύτου,
Λιμενικό Σώμα, Εθνική Ασφαλιστική και λοιπές ιδιωτικές ασφάλειες, ΤΣΑΥ κ.α.
Του ευχόμαστε καλές διαγνώσεις.

Γεννήσεις - Βαπτίσεις - Γάμοι

Ο γιος του Τάσου και της Δήμητρας Μπελιά

Ο Μάριος Βελισσαρίου - Σκοπελίτης

Ο Δημήτρης Ευαγ. Σκοπελίτης
μαζί με τον πατέρα του

Η Φανουρία - Ραφαηλία Τριανταφύλλου
(εγγονή του Φράγκου)

Συγχαρητήρια
Αποφοίτησε από την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου ο Γιώργος Γεωργούσης του Δημητρίου και της Άννας.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΔΑΣΑΚΙ ΤΟΥ
Ο Άγιος Σπυρίδωνας που έχει την τιμητική του στις 12 Δεκέμβρη, ως εξωκλήσι
του χωριού μας είναι γνωστό και σίγουρα
αγαπητό μας. Αν λίγο σταματήσομε τις αισθήσεις μας κοιτάζοντάς το, θα διαπιστώσουμε ότι σε αρκετή έκταση γύρω από αυτό
έχει αναπτυχθεί ένα πανέμορφο δάσος από
βελανιδιές. Δεν συναντάς εύκολα τέτοιο
δάσος από βελανιδιές. Απαιτεί την συνεπή
προσοχή μας έμπρακτα. Εύκολα διαπιστώνομε ότι στο κάτω άκρο του, το κακό χέρι
πολλών από μας, ενεργεί απειλητικά σε
βάρος του τοπίου. Για τη χωματερή μιλάω
που σου μπαίνει στο μάτι ακόμα και από
του «Κώτσου». Επιπλέον κάποιοι γνωρίζοντες καταγγέλλουν παράνομη υλοτομία
στο δασάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Τι σημαίνει αυτό; Εγκληματικές πράξεις. Καλούμε τη Δημοτική αρχή και το τοπικό
Συμβούλιο να πάρουν θέση. Και ταυτόχρονα να πάρουμε υπεύθυνη θέση όλοι
μας. Μη φτωχαίνουμε άλλο τη ζωή μας.
Μη βάζουμε τρικλοποδιές στο μέλλον των
παιδιών μας. Είναι υποχρέωσή μας πρώτα
και μετά δικαίωμά μας.

Σπύρος Σπύρου και Ευαγγελία Παν. Καραμούζη

Σ’ ένα διόροφο του 1926 στο κεντρικό δρόμο
στους Ταξιάρχες άνοιξε ένα παραδοσιακό καφέ - οινοπαντοπωλείο η Ερασμία Φελέρη κόρη του Γεωργίου και της Ξένης.
Την πρόσοψη του καταστήματος κοσμεί μια ξύλινη ταμπέλα με τη φίρμα του καταστήματος.
Προφανώς θα είναι κατασκευή του αδελφού της
Σταμάτη Φελέρη που κι αυτός διατηρεί ξυλουργικό
εργαστήριο στην περιοχή.

Στο γειτονικό μας Νεοχώρι
άνοιξε ένα ανθοπωλείο. Ιδιοκτήτης του είναι ο Απόστολος Καρόζης μνηστήρας της Κατερίνας
Γεωργ. Λύκου (εγγονή του Νίκου
και της Νίνας) από τα Δένδρα
Τις υπηρεσίες της στη γυναικεία ομορφιά προσφέρει η Δήμητρα Δήμου σε ένα κομψό
κομμωτήριο που άνοιξε στους
Κρινιάνους - Βίταλα. Τα εγκαίνια έγιναν στις 25/10/2009.

Τέσσερις κάτοικοι από τα Δένδρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τις έντονες
βροχοπτώσεις «πήραν το θέμα στα χέρια τους»και μαζί τα απαραίτητα εργαλεία

Ευχόμαστε σε όλους τους νέους επαγγελματίες καλές δουλειές

