
Τιμή πρόσκλησης 20€ κατ’ άτομο με πλήρες μενού και απεριόριστη κατανάλωση
κρασιών, μπύρα και αναψυκτικών. 
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6978303575

• Το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλει τα

μέλη του Συλλόγου μας στην ετήσια Γενι-

κή Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2011 ημέ-

ρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. 

Η εκδήλωση θα γίνει στο ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙ-

ΘΡΙΟ στο ΖΕΦΥΡΙ Παναγίας Γρηγορούσης

και Αττικής Οδού. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι

τα εξής. 

1) Έκθεση πεπραγμένων και οικονομι-

κός απολογισμός του περασμένου έτους

2010. 

2) Προγραμματισμός δράσης νέας

περιόδου 2011. 

3) Συζήτηση και έγκριση των ανω-

τέρω. 

Μετά τη γενική συνέλευση θα κο-

πεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα και θα

ακολουθήσει γεύμα. 

Η παρουσία σας θα μας δώσει με-

γάλη χαρά και κουράγιο για να συ-

νεχίσουμε το έργο και την πορεία του

Συλλόγου μας. 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Ο Γεν. Γραμματέας 

Αντώνης Ευαγγ. Βλαχαντώνης 
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Η 28η Οκτωβρίου γιορτάσθηκε και
εφέτος στο χωριό μας. 

Είχαμε το προνόμιο εφέτος να έχου-
με νηπιαγωγείο με πέντε κοριτσάκια που
έδωσαν ένα αλλοιώτικο
χρώμα στην ημέρα. 

Οι καιρικές συνθήκες
άλλαξαν λίγο το πρό-
γραμμα της ημέρας. 

Κι έτσι αντί για κατά-
θεση στεφάνων και απαγ-
γελία ποιημάτων στο
Ηρώο λόγω της βροχής
όλα έγιναν μέσα στην
εκκλησία. 

Για την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου μίλησαν
ο Γ. Γραμματέας του Συλ-
λόγου μας Αντώνης Βλα-

χαντώνης και ο δάσκαλος Ιωαν. Κοντός. 

Η ομιλία του Α. Βλαχαντώνη ήταν: 

Κυρίες και κύ́ριοι,
Η μνή́μη των εθνικών επετεί́ων δεν

εί́ναι απλώ́ς εκδήλωση ευγνωμοσύνης

στους πρωτεργά́τες των Αγώνων και θυ-
σιώ́ν, δεν είναι απλή εξιστόρηση των αν-
δραγαθημά́των και των ηρωίσμών των
προγόνων μας. Εί́ναι μια αφορμή́ για να

θυμηθού́με οι ίδιοι και να θυμίσουμε και σε
όλους τους άλλους το ιστορικό «γίγνε-
σθαι» της φυλή́ς μας. Νιώθουμε τη βαριά
κληρονομιά της φυλή́ς μας, της φυλή́ς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   ΣΤΙΣ  30/1/2011 
ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ  25/2/2011 

Εκδρομή  του  Συλλόγου  μας  στην  Βεργίνα 

Έδεσσα - Νάουσα - Παναγία  Σουμελά 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940  

ΙΛΙΟΝ

Σ
τις 30-31 Οκτώβρη 2010 ο Σύλλογος

πραγματοποίησε μια εκδρομή με

προορισμό την Βεργίνα - Έδεσσα -

Παναγία Σουμελά και τις γύρω περιοχές. 

‘Ηταν οι πρώτες ημέρες που οι χαμηλές

θερμοκρασίες ο δυνατός αέρας και οι

βροχές έκαναν την επέλασή τους. Κι όμως

το διήμερο της 30-31 Οκτωβρίου 2010 ο

ήλιος και ο καλός καιρός κυριάρχησαν λες

και συμμάχησαν μαζί μας για να χαρούμε

την εκδρομή μας. Την πρώτη ημέρα νωρίς

Συνέχεια στη σελ. 5 

Συνέχεια στη σελ. 4

Το Ημερολόγιο 2011 
του Συλλόγου μας

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ  2010 

Οι Δημοτικές επαναληπτικές εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2010
ανέδειξαν ως Δήμαρχο του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου τον Δημήτρη
Θωμά. 

Η ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής θα γίνει στις 26 Δε-
κεμβρίου 2010 ώρα 11:30 στην αίθουσα του 2ου Ενιαίου Λυκείου Αλι-
βερίου. 

Στο χωριό μας Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου αναδείχθηκε
ο Γεώργιος Κωνστ. Κωτσής τα άλλα δύο μέλη είναι ο Γεώργιος Λύ-
κος και ο Γεώργιος Μπαρούμης. 

Ευχόμαστε στη νέα δημοτική αρχή και προσωπικά στο Δήμαρχο
Δημήτρη Θωμά καλή και δημιουργική θητεία στα μεγαλύτερα τώρα
καθήκοντά του λόγω της επέκτασης του Δήμου και των διευρυμένων
αρμοδιοτήτων. Καλή συνεργασία. 

Το Δ.Σ. 
Γεώργιος Κωνστ. 

Κωτσής 

• Την Παρασκευή 25/2/2011 (επομένη
της Τσικνοπέμπτης) ο Σύλλογός μας
διοργανώνει Αποκριάτικη Συνεστίαση
στη Μουσική Ταβέρνα “Το σπίτι” Κων-
σταντινουπόλεως 72 & Ευδοξίας
(Ανθούπολη) απέναντι από το ΙΚΑ. 

Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί
σε ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον
με καλή ζωντανή μουσική, καλό φαγητό
και καλό κρασί. 



• Στις 2-10-2010 απεβίωσε ο Γεώργιος Νικολιάς

ετών 80. Υπήρξε επί δύο τετραετίες Πρόεδρος της Κοι-

νότητας Ανδρονιάνων και επίτροπος στην εκκλησία. 

• Στις 2-10-2010 έφυγε από τη ζωή η Ζουμπουλιώ Ι.

Νικολιά - Καραΐσκου στα 55 της χρόνια. 

• Στις 20-10-2010 έφυγε από την ζωή ο Γρηγόριος

Ευαγ. Νικολιάς ετών 78. 

• Την 1/11/2010 έφυγε από την ζωή ο Ευάγγελος Σπύ-

ρου ετών 65. 

• Στις 29-11-2010 Δήμητρα Θεοφίλου 96 ετών. Ήταν

η τελευταία από τις αδελφές της τις θρυλικές Πυργιώ-

τισσες. 
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Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική 
έκδοση του Προοδευτικού 

Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων 
Κύμης Εύβοιας

Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003 
Ιδιοκτήτης: 

Προοδευτικός Σύλλογος 
Ανδρονιάνων Εύβοιας 
Εκδότης-Διευθυντής 
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Πρόεδρος
Τηλ: 22210 75197
Κιν: 6932661355 

Συντακτική Επιτροπή 
Υπεύθυνοι ύλης: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου
Χριστίνα Π. Πουλοπούλου

Γιώργος Θ. Δήμος
Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης

Ηλεκτρονική σχεδίαση 
- Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: 
Εκδόσεις-Γραφικές τέχνες 

Aριστέα Καρπούζη 
Θεοδοσίου 21 Ίλιον 

Τηλ: 210 2625277 - 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Λίγα στιχάκια έγραψα 
στο παιδικό μου φίλο 
που το χωριό υπηρέτησε 
με ήθος και με ζήλο. 

Με ζήλο υπηρέτησες 
χωριό και εκκλησία 
ήσουν αξιαγάπητος 
αυτό είχε σημασία. 

Γιώργο εδούλεψες σκληρά 
για να τα βγάλεις πέρα 
και ήσουνα μέσα στο χωριό 
υπόδειγμα πατέρα. 

Σε χάσαμε όλοι ξαφνικά 
σ’ αναζητά η παρέα 
στο καφενείο τακτικά 
περνούσαμε ωραία. 

Άνθρωποι σαν εσένανε 
εύκολα δεν ξεχνιούνται 
οι φίλοι σου κι οι χωριανοί 
πάντα θα σε θυμούνται 

Γιάννης Καλαμπαλίκης 
Σόλιγγας 

Στην  μνήμη  του  φίλου  μου  του  Γιώργου 

Στις 2/10/2010 έφυγε από κοντά μας
η αγαπημένη μου φίλη από τα παιδικά μου
χρόνια Ζουμπουλιώ. Σήμερα παίρνω την
ευκαιρία να γράψω δύο λόγια θέλοντας ν’
αφιερώσω στη μνήμη της αυτές τις λίγες
γραμμές. 

Υπήρξε ένας αξιαγάπητος άνθρωπος

που άφησε πολύτιμες στιγμές στη θύμη-
σή μου, άφησε πολύτιμο έργο στη κοι-
νωνία, άφησε πίσω της μιά όμορφη οικο-
γένεια. Θα τη θυμάμαι με αγάπη και πάν-
τα θα ζει στη σκέψη μου. 

Μαρία Π. Χρυσάγη - Παπασπύρου 

Αφιέρωμα στη μνήμη της Ζουμπουλιώς

Αναμνήσεις 

Απεβίωσαν 

Θαρρώ πως σε βλέπω μπρο-
στά μου. Να βγαίνεις σχεδόν τρέ-
χοντας από την κλειστή αυλή
ώρα 5,30 το πρωί, σκοτάδι και
πολύ κρύο , Δευτέρα ξεκίναγε και
τότε  η βδομάδα. Το λεωφορείο
είχε ξεκινήσει κι αυτό και έπρεπε
βέβαια να φύγεις μαζί του. Σε 2
ώρες ξεκινούσες το γκρέιτερ της
Νομαρχίας  όπως πάντα με την
ίδια συνέπεια, το ίδιο
θάρρος.«Τρώγοντας» με το τσου-
βάλι σκόνη και λάσπη, χώμα και πέτρα,
βροχή και χιόνι, ζέστη και πάγο αδιαφο-
ρώντας  γιατί η δουλειά έπρεπε να βγεί,
έπρεπε να περάσουν πιο άνετα οι συντο-
πίτες με τα ζώα ή τα αυτοκίνητα και τα τρα-
κτέρ τους. Η Δίρφυς μας σε είχε φοβηθεί,
όμως τα χωριά της και οι άνθρωποί τους σε
αγάπησαν και σε περίμεναν. Τα πρωτο-
βρόχια  τα προλάβαινες πάντα. Τα χιόνια
στα βουνά, συχνά στα 5 ή 6 μέτρα στις
απόκρημνες πλαγιές της Δίρφυς, υποχω-
ρούσαν, έστω κι αν χρειαζόταν να βρεθεί
το μισό μηχάνημα σου πάνω από το κά-
τασπρο χάος… Εσύ μόνος , πάντα μόνος
αφού η υπηρεσία δεν δικαιολογούσε βοη-
θό, όντας αλλού ανοιχτοχέρα…. Με την
αυτοθυσία δεδομένο για σένα, με ανιδιο-
τέλεια , ερωτευμένος με τη δουλειά και τις
ανάγκες της με τα βουνά και το ύπαιθρο και
τους ανθρώπους της, πιστεύοντας στο κοι-
νωνικό τους αποτύπωμα. Γιατί πολύ τα

αγάπησες όλα αυτά…
Θείε Βαγγελάκη, ένα από τα

πιο παλιά σημάδια στο κεφάλι
μου, το πιο παλιό ίσως, είναι από
κτύπημα στο πέτρινο περβάζι του
παραθύρου στο πατρικό σπίτι
στους Καρασαλιάνους ,όταν με
έβαλες να παλέψω με το συνομή-
λικο επίσης ανιψιό σου και ξά-
δελφό μου Σταμ. Λάλο. Και συ
διασκέδαζες το κλάμα μας. Αρ-
γότερα κουρεύοντας μας πιτσιρι-

κάδες με τη ψιλή ή τη χοντρή σχεδόν μας
μάτωνες, όμως συνέχιζες το κούρεμα
βιαστικά αδιάφορος για τον παιδικό μας
πόνο. Ήθελες να παίξεις με την αγωνία της
κυρά Σταμάταινας τρέχοντας και στρί-
βοντας διαβολεμένα με το πατίνι κατα-
σκευή σου, στο φρύδι της ψηλής ταράτσας
πάνω από το ποταμάκι.

Θείε Βαγγελάκη, είμαι σίγουρος πως το
σφύριγμά σου στο χορό θα συνεχίσει το
ίδιο ταιριαστό, το ίδιο ξεσηκωτικό. Εσύ να
είσαι σίγουρος πως τα αγαπημένα δέντρα
στην «Πέτρα» και στο χωριό , θα κοιτούν
τώρα πιο επίμονα και με περισσότερες
προσδοκίες τον ουρανό.

Σταμ. Δ. Σπύρου 
Χαλκίδα 10-11-2010 

Ο Βαγγέλης Σταμ. Σπύρου πέθανε σε
ηλικία 65 χρονών στις 02-11-2010 και κη-
δεύτηκε στη Χαλκίδα.  

ΘΕΙΕ  ΒΑΓΓΕΛΗ  ΓΙΑΤΙ  ΚΑΙ  ΤΩΡΑ  ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ;  

Γεώργιος Νικολιάς 

Γρηγόριος
Ευαγ. Νικολιάς

K. Χρυσάγης, Νικ. Χρυσάγης, Ιωαν. Καλαμπαλίκης 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
Καλούδης Νίκος ........................................10€ 
Καλαμπαλίκης Γιάννης ..............................50€ 
Μπαρούμης Γιώργος του Παντ. ................30€ 
Τζαφέρας Δημήτρης του Κων. ..................20€ 
Τριανταφύλλου Ιωάν. του Σπ. ....................70€ 
Σπύρου Ιωάννης του Σταμ. ........................30€ 
Μπομπός Περικλής ..................................100€ 
Σπύρου Σταμάτης Δ. ................................500€ 
Δήμου Αικατερίνη συζ. Δήμ.......................20€ 
Σπύρου Αν. Μαρία ......................................30€ 
Τζινιέρη Κυπαρισσία ..................................20€ 
Τσίμπου Βούλα ..........................................20€ 
Βαρλάμος Ιωάννης του Παντ. ..................20€ 
Παπανικολάου Σταμάτης 
και Ζαχαρούλα ........................................120€ 
Γεωργούσης Παναγιώτης ..........................40€ 
Ντουμάνης Γιάννης....................................50€ 
Λύκος Σταμάτης ........................................20€ 
Καλαμπαλίκης Γιάννης του Νικ. ................50€ 

Μπελιάς Γεώργιος του Ιωαν. ....................50€ 
για Σίφο 
Κλοκωτίνη Καλλιόπη................................100€ 
(πέρασαν 15 χρόνια 
από το θάνατο του άντρα της) 
Σάγος Νίκος ..............................................50€ 
Σπύρου Δ. Σταμάτης ................................200€ 
(στη μνήμη του θείου 
του Βαγγέλη Σ. Σπύρου) 
Σπύρου Δ. Σταμάτης ................................100€ 
(στη μνήμη Ζουρμπουλιώς) 
Νικολιάς Βαγγέλης..................................100€ 
(στη μνήμη της ξαδέλφης 
του Ζουρμπουλιώς) 
Τσόκα Ευσταθία ........................................50€ 
Σπύρου Σωτηρία ........................................50€ 
Τζαφέρας Δημήτρης................................100€ 
για Σίφο 
Βαρλάμου Ευανθία ......................100$ Αυστρ. 

Ό
λοι γνωρίζουμε, πως τρεις από τις
σημαντικές γιορτές του Χριστιανι-
σμού, τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρο-

νιά και τα Θεοφάνεια, εορτάζονται στις 25 Δε-
κεμβρίου, 1 Ιανουαρίου και 6 Ιανουαρίου αν-
τίστοιχα. Τοποθετούνται στο χρόνο σε μια κρί-
σιμη καμπή της ζωής του ήλιου πάνω στη γη.
Πραγματικά, ο ήλιος βρίσκεται στο πιο μακρι-
νό σημείο από τη γη και γι’ αυτό μας στέλνει
τις ευεργετικές αχτίδες του, όλο και λιγότε-
ρες ώρες κάθε μέρα. Στο χρονικό αυτό διά-
στημα του Δεκεμβρίου, που ο ήλιος πολεμά-
ει, όπως τον φαντάστηκαν στους μύθους
τους, όλοι σχεδόν οι λαοί του κόσμου ενάντια
στις δυνάμεις του σκότους και βγαίνει νικητής,
έχουμε τις τρείς αυτές γιορτές.

Μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, 22 Δεκεμ-
βρίου, το σκοτάδι αρχίζει να υποχωρεί. Το φως
κερδίζει τη μάχη. Ο ήλιος ξαναπαίρνει το
δρόμο του προς τη γη - ξαναγεννιέται. Φως ση-
μαίνει ζωή πάνω στον πλανήτη μας και μετα-
φορικά σημαίνει χαρά, ελπίδα· είναι το στοι-
χείο του καλού στη ζωή μας. Άρα, τα Χρι-
στούγεννα σχετίζονται με το φως και τον ήλιο.
Στα ευαγγέλια δε μνημονεύεται ο μήνας που
γεννήθηκε ο Χριστός. Η γιορτή των γενεθλίων
του θεσπίστηκε για τις 25 του Δεκέμβρη από
τους χριστιανούς της Ρώμης γύρω στα 335 μ.Χ.
Το έκαναν για να παραμερίσουν τον περσινό
θεό Μίθρα που είχε τα γενέθλιά του την ίδια
μέρα και ήταν θεός του φωτός και του ήλιου.
Άρα ο Χριστός συνδέεται με τον ήλιο και ο
θεός Μίθρας εκτοπίζεται. Άλλωστε, στην
υμνογραφία των Χριστουγέννων υπάρχουν
πολλές μεταφορές και παρομοιώσεις που φα-
νερώνουν το σύνδεσμο του Χριστού με τον
ήλιο: «Ανέτειλας Χριστέ, εκ Παρθένου, νοητέ
ήλιε της Δικαιοσύνης». Και στο απολυτίκιο της
γιορτής: «Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός, ανέ-
τειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως. Σε
προσκυνείν, τον ήλιον της Δικαιοσύνης και Σε
γιγνώσκειν εξ ύψους Ανατολήν...»

Το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα
Χριστούγεννα και τα Φώτα ονομάζεται στο λαϊ-
κό εορτολόγιο “δωδεκάμερο’’ και θεωρείται
πολύ επικίνδυνη εποχή. Τις νύχτες -που είναι
και οι μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου- κυ-
κλοφορούν πάνω στη γη οι καλικάντζαροι, δαι-
μόνια του σκότους που άφησαν για λίγο την
κατοικία τους στα έγκατα της γης κι ανέβηκαν

στην επιφάνεια, για να πειράξουν τους αν-
θρώπους. Είναι μαύροι, κουτσοί, ελεεινοί, με
κάθε λογής κουσούρια σύμφωνα με τη λαϊκή
φαντασία. Όλο το χρόνο πριονίζουν το δέντρο
που κρατάει τη γη. Κι όταν δε μένει παρά μια
κλωστίτσα για να κοπεί το δέντρο και να χα-
λάσει ο κόσμος, τότε την παραμονή των Χρι-
στουγέννων, ανεβαίνουν πάνω στη γη, όπου
μένουν δώδεκα ημέρες ως την παραμονή των
Φώτων. Ευτυχώς, σ’ αυτό το διάστημα το
δέντρο του κόσμου ξαναγίνεται όπως πρώτα.
Αυτό το δέντρο είναι ο ήλιος, γιατί χάρη σ’ αυ-
τόν υπάρχει τούτη η φύση μέσα στην οποία και
χάρη στην οποία ζούμε. Οι εχθροί του ήλιου,
οι καλικάτζαροι αρχίζουν ξανά να ροκανί-
ζουν αυτό το δέντρο του ήλιου, το δέντρο της
ζωής, ως την παραμονή των επόμενων Χρι-
στουγέννων που θ’ ανέβουν και πάλι στη γη.

Οι άνθρωποι προσπαθούν ν’ απομακρύνουν
τους καλικάντζαρους με διάφορα μέσα: με τη
φωτιά, που την αφήνουν να καίει στο τζάκι τη
νύχτα, με ένα βοτάνι, τον απήγανο που έχει έν-
τονη μυρωδιά, με το σημείο του σταυρού που
διώχνει κάθε κακό. Προσπαθούν επίσης να
τους καλοπιάσουν ρίχνοντάς τους λουκάνικα
και ξεροτήγανα στα κεραμίδια, για να φάνε και
να μην πειράξουν. Τα δαιμόνια αυτά εξαφανί-
ζονται τα Θεοφάνεια γιατί τα κυνηγάει ο πα-
πάς με την αγιαστούρα του. Κανένα κακό δεν
μπορεί ν’ αντισταθεί στο Μεγάλο Αγιασμό, που
όλα τα εξαγνίζει. Φεύγουν οι καλικάτζαροι και
φεύγοντας, φωνάζουν:

Φεύγεστε να φεύγουμε
κι έρχετ’ ο ζουρλόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του.
Τα κακάβια στο κεφάλι
τα παιδιά στην αμασχάλη
φίου... και φύγαν σαν καπνός.
Τα λαϊκά έθιμα που εντοπίζονται στην πε-

ρίοδο του Δωδεκάμερου και κυρίως στα τρία
εξέχοντα σημεία της, τα Χριστούγεννα, την
Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, εκφράζουν τα πε-
ρισσότερα - με τον ένα ή άλλο τρόπο την έν-
νοια του τέλους και της αρχής. Διερμηνεύουν
την αγωνία που κατέχει τον άνθρωπο μπροστά
στο τέλος μιας περιόδου της ζωής του - δη-
λαδή μιας χρονιάς - και στην αρχή μιας και-
νούριας. 

Τ.Κ. 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ  

ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΧΡΟΝΟ



ΠΟΛΛΕΣ  ΟΙ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΑ
Απρόσμενο ίσως  το πλήθος και η ποικιλία  των  εκδηλώσεων του φθινοπώρου στη Χαλ-

κίδα. Σημαντικό στοιχείο η βαρύτητα που εμπεριείχαν για την τοπική οικονομία και παρα-
γωγή. Μέχρι σήμερα η Χαλκίδα, μοναδική όταν την κοιτάς από ψηλά όπως από την κατα-
καμένη Ριτσώνα ,σαν να βουτά στον Ευβοϊκό χειμώνα – καλοκαίρι και άντε πάλι στις πολ-
λές της αγωνίες, μέχρι σήμερα λοιπόν η Χαλκίδα μας από την γειτόνισσα της πλέον Αθή-
να είχε λαμβάνειν κυρίως τα αρνητικά της και μάλιστα τονισμένα με το χρώμα του νεο-
πλουτισμού αλλά και του άδολου ή όχι επαρχιωτισμού. Ευχή να είναι αυτά τα σκιρτήμα-
τα όχι θνησιγενή ή ανεπαρκή όπως κάποια ανάλογα στο παρελθόν, αλλά στοιχείο συντο-
νισμένης στην πορεία προσπάθειας που θα δώσει ουσιαστική και μακρόπνοη αναπτυξια-
κή χροιά στη Χαλκίδα ως πρωτεύουσας του  Δήμου στο  ριζικά νέο περιβάλλον. Όχι ως ένα
ακόμα στοιχείο υδροκέφαλης ανάπτυξης  αλλά ως μοχλός και πρότυπο ανάπτυξης όλου
του πολύπαθου από πολιτικές και πολιτικούς νησιού μας. Καταγράφομε εκδηλώσεις που
έγιναν στη Χαλκίδα μέσα στο Φθινόπωρο του 2010.

-4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκυμαντέρ που πλέον έχει καθιερωθεί και ουσιαστικά.
Έγινε αναφορά και στα σπήλαια στα βουνά περιοχής Κύμης. 
-«Οι δρόμοι του κρασιού της Στερεάς Ελλάδας»
-Ημερίδα για την παλιά Δημοτική αγορά της Χαλκίδας.
-Ημερίδα για το μέλλον της Χαλκίδας με τα μάτια νέων αρχιτεκτόνων.
-Εκδήλωση «Στα χνάρια της Χαλκίδας» με στόχο την ανάδειξη των παλαιών γειτονιών

της Χαλκίδας.
-Τριήμερο φεστιβάλ – έκθεση με θέμα Τουρισμός- Πολιτισμός- Γαστρονομία.    

ΒΙΒΛΙΑ 
Ευτυχής αυτός ο άνθρωπος που η ζεστασιά του βιβλίου και της ανάγνωσης του είναι

ανάγκη και βοηθός στο βηματισμό της ζωής ακόμα και στις σκοτεινότερες διαδρομές της
όπως αυτές που ζούμε τους τελευταίους ιδιαίτερα μήνες. Από τις πρόσφατες εκδόσεις  κα-
ταγράφομε τα παρακάτω.

«Ερωτικός Παπαδιαμάντης» από τις εκδόσεις Πατάκη. Φαντάζομαι πως αρκετοί είσαστε
οι αναγνώστες που θα ξαφνιαστείτε από τον τίτλο, ίσως μάλιστα εντοπίσετε ασέβεια σ’
αυτόν. Πρόκειται για 28 διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε ανθολόγηση Χρι-
στόφορου Λιοντάκη ο οποίος κλείνει την εισαγωγή του εκφράζοντας την ελπίδα του πως
η προσπάθεια του «.. να καταφέρει να μεταδώσει την ερωτική αύρα της γραφής του Πα-
παδιαμάντη στους αναγνώστες της». «Ένας Παπαδιαμάντης χωρίς ετικέτες : ούτε ηθογράφος
ούτε φτωχός ούτε άγιος, αλλά ένας άνθρωπος που πάσχει και προσπαθεί να βρει παρη-
γοριά στη γραφή» ,αναφέρεται  στο οπισθόφυλλο. Η μαγεία του Παπαδιαμάντη ακμαία και
ελκυστική διατρέχει τα κείμενα. Μέσα  από αυτά τα κείμενα η έλξη του Παπαδιαμάντη απο-
κτά και ερωτική διάσταση.

«Άπαντες στίχοι 1936-1970» του Γιάννη Σκαρίμπα σε φιλολογική επιμέλεια της Κα-
τερίνας Κωστίου από τις εκδόσεις Νεφέλη. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με 12 τραγούδια
του Διονύση Τσακνή για αντίστοιχα ποιήματα του μπάρμπα Γιάννη και με τίτλο «Εαυτού-
ληδες». Οι  μουσικές του συνθέτη αλλά και οι ερμηνείες, αναδεικνύουν χρώματα , εμπε-
ριεχόμενα πάντως στην ιδιαιτερότητα της γραφής και της σκέψης του βαθειά ανθρώπινου
Γιάννη Σκαρίμπα .

Αυτοβιογραφία Γιώργου Κόρου. Διαβάσαμε στο περιοδικό «Επίκαιρα» για  την επικείμενη
έκδοση μαζί με συνέντευξη του μεγάλου μας συγχωριανού και πανέλληνα μουσικού. Το
ενδιαφέρον δεδομένο τονίζεται και μέσα από τη συνέντευξη. Πλούσια στοιχεία για την Ελ-
λάδα και το δημοτικό και λαϊκό τραγούδι της, τις ελπίδες και τις αγωνίες, τις χαρές και τον
πόνο της πατρίδας και των απλών ανθρώπων της στα 70 και πλέον προηγούμενα χρόνια.
Περιμένομε την έκδοση με προσμονή.  

Η ζωή του Ευάγγελου Γεω. Δεμερούτη. Εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Σταμούλη» το βι-
βλίο του ανεψιού του «μάγκα» κου Αντώνη Μυλωνά. Καταγράφει κατά βήμα τη ζωή και το
έργο του «ευεργέτη» του Βιτάλου αλλά και των γύρω χωριών. Το βιβλίο πωλείται και στα
βιβλιοπωλεία της Κύμης.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Συντονισμένη καλλιέργεια γαϊδουράγκαθου (αγριαγκινάρας) σε περιοχές της πατρίδας

μας και κύρια στον Θεσσαλικό Κάμπο. Σε σχετικό  άρθρο στο τελευταίο τεύχος του ΟΙΚΟ
της «Καθημερινής» αναφέρονται πολλά και εντυπωσιακά στοιχεία από τα έγκυρα χείλη του
κου Νίκου Δαναλάτου, καθηγητή και διευθυντή του εργαστηρίου Γεωργίας στο τμήμα Γε-
ωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, που ηγείται της προσπάθειας η οποία ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει . Πρό-
κειται για καλλιέργειες με στόχο την παραγωγή καύσιμης ύλης (βιοκαύσιμο)  για σπίτια αλλά
και βιομηχανίες. Δύο κιλά γαϊδουράγκαθο ίσον ένα λίτρο πετρέλαιο! ,με κόστος στο ένα
τρίτο , κόστος εγκατάστασης 25,00 ευρώ το στρέμμα και σημαντικό εισόδημα για τον ορ-
γανωμένο παραγωγό. Τονίζει ακόμα ο κος Δαναλάτος πως «ατού του γαϊδουράγκαθου εί-
ναι ότι πρόκειται για πολυετές φυτό, μη βρώσιμο, το οποίο αναπτύσσεται γρήγορα και δεν
χρειάζεται πότισμα και φυτοφάρμακα».

Δεν θεωρούμε πως η οικολογία και κάθε τι γύρω από αυτήν  αποτελεί την απάντηση
για τα τόσα στραβά , γενικής ή όχι βαρύτητας. Σίγουρα όμως αποτελεί συστατικό στοιχείο
απαραίτητο σωστών πατημάτων και αποφάσεων. 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Μάθαμε πως εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έργο προϋπολογισμού

717.000,00 ευρώ ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπεί-
ρου 2007-2013 με δικαιούχο τον ΕΟΤ. Τίτλος του έργου «Ανάδειξη – Ανάπλαση και Του-
ριστική αξιοποίηση περιοχών του Δήμου Κύμης» και κύριος σκοπός του η ανάπλαση μο-
νοπατιών που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Κύμης και όλες οι διαδρομές έχουν
σαν αφετηρία το Μύλο (Σαντά) συνολικού μήκους 8,1 χιλιομέτρων. Μύλος – Μαλετιάνοι,
αλλά και Μύλος – γέφυρα Ανδρονιάνων και Μύλος Ανδρονιάνοι και τέλος η μεγάλη δια-
δρομή το μονοπάτι Μύλος- Δένδρα- Προφήτης Ηλίας- Μεταλλεία. Επίσης διαβάσαμε για
την ύπαρξη μελέτης δημιουργίας ποδηλατόδρομου που θα περνά από τα Δ.Δ. Κύμης – Ενο-
ρίας- Καλημεριάνων- Πύργου και Ανδρονιάνων μήκους 8 περίπου χιλιομέτρων. Το έργο προ-
βλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. 

Την δυνατότητα των φυσικών χαρακτηριστικών αλλά και των ιστορικών της στοιχείων
της περιοχής μας να στηρίξουν αποφασιστικά τέτοιες προσπάθειες, την έχομε καταθέσει
από παλιά. Έτσι η χαρά μας δεν κρύβεται στο άκουσμα τέτοιων ειδήσεων. Τις καλοδεχό-
μαστε και δηλώνομε την συμπαράσταση μας όπου και όπως χρειαστεί για την πραγματο-
ποίηση αλλά και την επιτυχία των έργων αυτών. Πιστεύομε πως μπορούν να γίνουν μα-
κροχρόνιας δυναμικής εφόδια για τους κατοίκους της περιοχής μας και για την ευρύτερη
περιοχή στα πλαίσια του νέου Καλλικρατικού Δήμου.   

ΚΛΑΣΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2010
Με συμμετοχή 22.000 δρομέων συνολικά για όλες τις αποστάσεις , πραγματοποιήθη-

καν στις 31-10-2010 οι αφιερωμένοι στον αγωνιστή της Δημοκρατίας και της παγκόσμιας
Ειρήνης  Γρηγόρη Λαμπράκη αγώνες που φέτος συνέπεσαν με τα  2.500 χρόνια από την
μάχη στο Μαραθώνα που κρίνεται ιστορικά ως καθοριστική για την τύχη της ανθρωπότη-
τας και ιδιαίτερα του λεγόμενου Δυτικού κόσμου. Στην κλασική διαδρομή οι 3 πρώτοι νι-
κητές  ήταν από την ΚΕΝΥΑ και κατά σειρά οι Ράιμον Μπέτ, Τζόναθαν Κιπκορίρ και Έντουιν
Κιμουτάι. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Ράσα Ντραζνταουκάιτε από τη Λιθουανία, δεύτερη
η Ρωσίδα Όλγα Γκλόκ και τρίτη η Ουκρανή Σβιτλάνα Στάνκο. Το χωριό μας είχε 3 συμμε-
τοχές στον Κλασικό Μαραθώνιο και συγκεκριμένα τον Γιάννη Γεω. Νικολιά, την Κατερί-
να Δ. Βελισσαράκου και τον Δημήτρη Γεωρ. Κοντό. Και μόνη η συμμετοχή των σημαίνει
τιμή για το χωριό μας. Συμμετοχές που αποτελούν πρόταση ουσίας ιδιαίτερα προς  τη νε-
ολαία μας. Μια σύντομη συζήτηση με τον πρωτοπόρο του χωριού μας Γιάννη Γ. Νικολιά
με ξάφνιασε ευχάριστα. Το παρελθόν του θέματος, ο αριθμός των ασχολουμένων, οι δυ-
νατότητες κλπ. Συμφωνήσαμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τις ερασιτεχνικές αθλητικές δρα-
στηριότητες με την πλατύτερη έννοια του αθλητισμού, στα πλαίσια και της προβολής του
χωριού και της περιοχής μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα με ευρύτητα και βάθος, άξιο να κρα-
τήσει και μεγαλώσει την προσοχή μας. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Η στεφανιαία νόσος και οι σο-

βαρές επιπλοκές της (έμφραγμα
μυοκαρδίου, αιφνίδιος καρδιακός
θάνατος) αποτελεί την πρώτη αιτία
θανάτου στη χώρα μας αλλά και διε-
θνώς. Πρόκειται για πάθηση κατά
την οποία προσβάλλονται οι στε-
φανιαίες αρτηρίες, δηλαδή οι αρ-
τηρίες που τροφοδοτούν με αίμα
την ίδια την καρδιά. Ως μέρος του
αρτηριακού δικτύου όλου του ορ-
γανισμού, οι στεφανιαίες αρτηρίες
υπόκεινται και αυτές στην επιβλαβή δράση πα-
ραγόντων που ονομάζονται παράγοντες κιν-
δύνου. Αυτοί κατανέμονται στους συμβατικούς
και στους νέους ή αναδυόμενους. Βεβαίως η
τελική εκδήλωση της νόσου εξαρτάται από την
αλληλεπίδραση τέτοιων παραγόντων κινδύνου
με γενετικούς παράγοντες.

Οι συμβατικοί παράγοντες κινδύνου δεν εί-
ναι άλλοι από το κάπνισμα, τις διαταραχές των
λιπιδίων του οργανισμού (υψηλή ολική και
«κακή» χοληστερόλη, χαμηλή «καλή» χολη-
στερόλη, συχνά σε συνδυασμό με υψηλά
τριγλυκερίδια), την αρτηριακή υπέρταση, που
άλλοτε δεν τη γνωρίζουμε και άλλοτε δεν θε-
ραπεύεται επαρκώς, το σακχαρώδη διαβήτη ή
και απλά τις διαταραχές γλυκόζης νηστείας,
την παχυσαρκία και την καθιστική ζωή με την

έλλειψη φυσικής άσκησης, το άγ-
χος και την κατάθλιψη.

Σε αυτούς τους καθιερωμέ-
νους παράγοντες κινδύνου έχουν
τα τελευταία χρόνια προστεθεί και
νεότεροι, όπως είναι η υψηλής
ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρω-
τεΐνη (CRP) και άλλοι δείκτες
υποκλινικής φλεγμονής, η λιπο-
πρωτεΐνη (α), το σκορ ασβεστίου
των στεφανιαίων αρτηριών και
άλλοι.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αφού συ-
νεκτιμηθούν από τον καρδιολόγο μπορούν να
οδηγήσουν με τη βοήθεια ειδικών μοντέλων
στην πρόβλεψη της πιθανότητας ενός συγ-
κεκριμένου ανθρώπου να εμφανίσει ένα σο-
βαρό καρδιακό επεισόδιο στο μέλλον. Με
αυτές τις πληροφορίες και αξιολογώντας τυ-
χόν συμπτωματολογία (προκάρδιο άλγος, αί-
σθημα παλμών, δύσπνοια κλπ), μπορούν να
προγραμματιστούν οι κατάλληλες διαγνω-
στικές εξετάσεις (όπως είναι το τρίπλεξ της
καρδιάς και η πλούσια σε πληροφορίες δοκι-
μασία κόπωσης) προκειμένου να δοθούν οι κα-
τάλληλες οδηγίες και, εάν χρειάζεται, θερα-
πείες ώστε να προληφθούν οι σοβαρές επι-
πλοκές της στεφανιαίας νόσου. 

Παράγοντες  κινδύνου  στεφανιαίας  νόσου - Πρόληψη 

1. Ανατροπή στα δομικά στοιχεία της
ζωής

Μεγάλο θόρυβο και παγκόσμια φρενίτιδα
προκάλεσε η ανακοίνωση της ΝΑΣΑ για μια
«ανακάλυψη στην αστροβιολογία που θα έχει
συνέπειες στην αναζήτηση αποδείξεων για
την εξωγήϊνη ζωή». Και μόνο αυτή η ανακοί-
νωση ήταν αρκετή για να αρχίσουν να δημι-
ουργούνται απίστευτα σενάρια από τους λά-
τρεις του Διαστήματος και των εξωγήϊνων. Η
ανακάλυψη τελικά δεν ήταν εξωγήϊνοι αλλά
ένα βακτήριο στη λίμνη Μόνο της Καλιφόρνιας
(γνωστό ως GFAJ-1 ), το οποίο έρχεται να ανα-
τρέψει την κρατούσα θεωρία για το γενετικό
μοντέλο των οργανισμών και κάθε είδους
ζωής στη Γη. Συγκεκριμένα το βακτήριο αυτό
κατάφερε να ζήσει σε άκρως τοξικό περι-
βάλλον «τρώγοντας» το δηλητήριο αρσενικό,
αντικαθιστώντας το φώσφορο στο DNA του.
Είναι όντως απίστευτο για τα γήϊνα δεδομέ-
να , άρα είναι εξωγήϊνο και σύμφωνα με ει-
δικούς η δυνατότητα αυτή ενός οργανι σμού
μαρτυρεί τις δυνατότητες που υπάρχουν για
εντοπισμό και άλλων τέτοιων «απίστευτων»
μορφών ζωής, τόσο στη Γη , όσο και σε άλ-
λους πλανήτες, τη Σελήνη κλπ. 

2. Καμπάνα για τις χωματερές 
Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει κλείσει και

αποκαταστήσει όλες τις χωματερές από το
2005, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Εσω-
τερικών, 316 σκουπιδότοποι εξακολουθούν να
λειτουργούν. Απ’ αυτές τουλάχιστον οι 250
δεν μπορούν να κλείσουν, καθώς δεν υπάρχει
κανένα σχέδιο για την εναλλακτική διαχείρι-
ση των απορριμμάτων που δέχονται.

Στις 28 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία που
έχει δώσει η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της
Ευρωπ. Επιτροπής για το ελληνικό σχέδιο για
κλείσιμο και αποκατάσταση των χωματερών.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθεί
πρόστιμο που υπολογίζεται σε 200.000 ευρώ
την ημέρα!

Υπενθυμίζουμε ότι η παραγόμενη ποσό-
τητα απορριμμάτων ετησίως στην Ελλάδα,
υπολογίζεται σε 5.5 εκατ. τόνους. Από αυτή
την ποσότητα με ανάπτυξη μονάδων διαχεί-
ρισης είναι δυνατόν να παραχθούν 400 MW
ισχύς ηλεκτρικής ενέργειας και να ηλεκτρο-
δοτηθούν 2 εκατ. κάτοικοι. 

3. Ρύπανση της θάλασσας 
Τελικά η συνολική ποσότητα πετρελαίου

που χύθηκε στον Κόλπο του Μεξικού από τις
20 Απριλίου μέχρι τις 16 Ιουλίου, ανήλθε σε
4,9 εκατομ. βαρέλια Δυστυχώς οι επιπτώσεις
της ρύπανσης είναι τεράστιες και συνεχίζον-

ται ακόμη. Οι εθελοντές περισυνέλεξαν 8.148
πουλιά και 1.140 θαλάσσιες χελώνες, βου-
τηγμένα στο παχύρευστο υγρό,(πολλά από τα
οποία νεκρά ). Ήδη το ένα τέταρτο από το πε-
τρέλαιο έχει αντληθεί ή καεί. Από το υπόλοι-
πο πιστεύουν ότι το ένα τρίτο έχει εξατμισθεί
ή αποικοδομηθεί από βακτήρια, το άλλο ένα
τρίτο έχει κατακαθήσει στο βυθό, σε παραλίες
ή μέσα στο νερό ως παχύρευστη μάζα, και το
υπόλοιπο (περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια) είναι το
πιο επικίνδυνο για το περιβάλλον. Είναι αυτό
που διαλύθηκε με χημικές ουσίες καταπολέ-
μησης πετρελαιοκηλίδων και βρίσκεται μέσα
στο νερό σε απειροελάχιστα σε μέγεθος
σταγονίδια, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη
θαλάσσια ζωή όχι μόνο του Κόλπου αλλά όλου
του πλανήτη. 

4. Ορισμένα στατιστικά με ενδιαφέρον 
4.1 . Αυτοκίνητα στους Ελληνικούς δρό-

μους 
Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που

κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους
ανέρχεται σε 5.000.000 οχήματα. 

Τα αυτοκίνητα με ηλικία πάνω από 20 έτη
ανέρχονται σε 600.000 .

Ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων
στην Ελλάδα είναι 11,7 έτη, έναντι 6,8 στην
Ευρώπη. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των βαρέων οχη-
μάτων στην Ελλάδα είναι 18,3 έτη, έναντι 8,5
στην Ευρώπη. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών λε-
ωφορείων είναι 15,2 έτη, έναντι 8,5 των ευ-
ρωπαϊκών.              

4.2. Οριακές θερμοκρασίες 
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μετρή-

θηκαν είναι όχι στον Ισημερινό αλλά στη Λι-
βύη 58 oC και στην Καλιφόρνια, στην «κοιλά-
δα του θανάτου» 56,7 οC. 

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες παρατη-
ρήθηκαν όχι στους πόλους , αλλά στον Ρωσικό
σταθμό Βοστόκ στην Ανταρκτική με -88 oC και
στην Ανατ. Σιβηρία με -71 οC. 

4.3. Δάση Αμαζονίου 
Από τον Αύγουστο του 2009 έως τον Ιού-

λιο του 2010 χάθηκαν στον Αμαζόνιο από τις
δραστηριότητες του ανθρώπου, 2.296 τε-
τραγ. χιλιόμετρα δάσους, ενώ το ίδιο διάστημα
από το 2008 έως 2009 χάθηκαν 4.375, ήτοι λι-
γότερα κατά 2.079 τετραγ. χιλιόμετρα που
έχει σαν αποτέλεσμα όφελος από τη μείωση
του ρυθμού αποψίλωσης 0,5 δισεκατ. τό-
νους CO2 . 

Αντώνης Βλαχαντώνης 

ΣΥΝΤΟΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΝΕΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  κου  Κ.  ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 

Ευχαριστίες μέσω της εφημερίδας μας στέλνει ο υποψήφιος
στις εκλογές για τους ΟΤΑ του προηγούμενου μήνα, κος  Κώ-

στας Δεληγιώργης σε όσους και όσες τον τίμησαν με την
ψήφο τους. Παραθέτει  και τους παρακάτω στίχους  του με-
γάλου μας ποιητή Γεωργίου Δροσίνη.
Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα
Σε ξένα αναστυλώματα δεμένο.
Ας είμαι ένα καλάμι, ένα χαμόδεντρο.
Μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν’ ανεβαίνω.

Δε θέλω του γυαλιού το λαμπροφέγγισμα,
Που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρι.
Θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου,
Κι ας είμαι κι ένα ταπεινό λυχνάρι. 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος 



το απόγευμα επισκεφθήκαμε τον αρχαι-

ολογικό χώρο της Βεργίνας και θαυμάσαμε

όλα τα ευρήματα που έφερε στο φως η σκα-

πάνη του σπουδαίου αρχαιολόγου μας Αν-

δρόνικου. Στη συνέχεια απο-

λαύσαμε το καφέ μας σ’ ένα

υπαίθριο καφενεδάκι στις όχθες

του φράγματος του Αλιάκμονα.

Καταλήξαμε στην Έδεσσα όπου

διανυκτερεύσαμε. Το ξενοδο-

χείο μας που ήταν δίπλα στους

καταρράκτες μας έδωσε την

ευκαιρία να επισκεφθούμε και

να θαυμάσουμε τους καταρ-

ράκτες τόσο τις βραδινές ώρες

φωτισμένους και φαντασμο-

γορικούς όσο και την επόμενη

με το φως της ημέρας. Αναχω-

ρήσαμε από την Έδεσσα την

Κυριακή το πρωί για την Νάου-

σα στο πάρκο του Αγίου Νικολάου όπου όλοι

μαγευτήκαμε από τα τρεχούμενα νερά που

πηγάζουν από τα σπλάχνα του βουνού και

την ομορφιά της φύσης. Οι τρεις πόλεις που

ζουν εκεί στις παρυφές του Βερμίου δικαίως

χαρακτηρίζονται ως οι τρεις νεράϊδες. Μι-

λάμε για την  Βέροια τη Νάουσα και την

Έδεσσα. 

Τελευταία επίσκεψή μας ήταν η εκκλη-

σία της Παναγίας Σουμελά. Σ’ ένα πανέ-

μορφο τοπίο μισή ώρα περίπου από τη Βέ-

ροια στις πλαγιές του Βέρμιου βρίσκεται η

μονή της Παναγίας Σουμελά. Σημείο ανα-

φοράς για τον Ελληνισμό του Πόντου και

όχι μόνο. 

Μακάρι να είχαμε κι άλλες μέρες στη

διάθεσή μας να μείνουμε πιο

πολύ σ’ αυτά τα πανέμορφα

μέρη. 

Ο Σύλλογός μας θα συνε-

χίσει να διοργανώνει εκδρομές

σε τακτά χρονικά διαστήματα

γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι

έχουν μεγάλη αποδοχή από

τους συγχωριανούς και φί-

λους. 

Τα ταξίδια είναι ένα παρά-

θυρο στον κόσμο. 

Είναι ακόμα μια ευκαιρία

να βρισκόμαστε όλοι μαζί και

να δραπετεύουμε για λίγο από

την καθημερινότητα. 

των Ελλή́νων ποτισμένη με το αί́μα και το
δάκρυ αναριίθμητων γενεώ́ν και με την
προσταγή́ να μείνει ακέ́ραιη, υπερήφανη και
ζωντανή́ στην ψυχή μας, ώστε να μπο-
ρέ́σουμε να τη μεταδώσουμε και εμεί́ς στα
παιδιά μας, στις νέες γενιέ́ς και να μείνει
πάντα ά́σβεστη φλόγα, ζωντανή ανά́ τους αι-
ώνες να φέγγει στα μονοπά́τια της Ιστορίας.

Βρισκό́μαστε σήμερα εδώ για να γιορ-
τάσουμε την ιστορική ́  επέ́τειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940. Επέ́τειο που θυμίζει μια κο-
ρυφαία στιγμή́ της ιστορίας μας, την λαμ-
πρό́τερη στους νεώ́τερους χρό́νους. Γιατί́
σπουδαιό́τατη υπή́ρξε η συμβολή́ της Ελ-
λά́δος και στην έκβαση του 2ου Παγκόσμίου
Πολέ́μου, που επηρέ́ασε πολλαπλά και απο-
τελεσματικά́ την πορεία του υπέ́ρ των Συμ-
μά́χων. Η από́φαση της Ελλά́δος να προ-
βά́λει αντί́σταση στον φασιστικό ά́ξονα σε
εποχή́ των μεγάλων θριά́μβων του, προκά-
λεσε σε ό́λο τον κόσμο μεγάλο ενθουσια-
σμό́. Η Ελλάς βρέ́θηκε ξαφνικά στο επίκεν-
τρο του ενδιαφέ́ροντος της παγκόσμιας

κοινή́ς γνώ́μης και εισέ́πραττε μέ́σω ά́ρθρων,
δηλώσεων, ανταποκρίσεων αλλά́ και εκδη-
λώ́σεων τον παγκόσμιο θαυμασμό́ για τον
ηρωίκό αγώνα της, που πολλοί μά́λιστα τον
έκριναν ισάξιο με τα πολεμικά́ τρόπαια των
αρχαί́ων Ελλήνων.

Οι ξέ́νοι της εποχής εκείνης βλέ́πουν με
ιδιαίτερο ενδιαφέ́ρον και θαυμασμό́ την
εξέλιξη του ελληνοίταλικού πολέμου. Θαυ-
μάζουν πως έ́νας μικρός λαός κατατροπώ́νει

και κουρελιάζει ένα γί́γαντα.
Ενώ θεωρούσαν πως θα έκαναν
έ́να περί́πατο μέχρι την Αθή́να, οι
Ιταλοί́, καθηλώθηκαν έ́ξι μή́νες
μακριά από τα σύνορα της πα-
τρί́δας μας και υπέστησαν μία
ήττα ιστορική́. Η νίκη των Ελ-
λή́νων γράφτηκε με χρυσά
γρά́μματα στην Παγκόσμια ιστο-
ρία. Η ή́ττα από τους Γερμα-
νούς στη συνέ́χεια της νίκης επί
των Ιταλών δεν αλλάζει τα
πρά́γματα. Οι Έλληνες στο
πνεύ́μα του «μολώ́ν λαβέ́» απο-
φάσισαν αδί́στακτα να προ-
βά́λουν αντίσταση και στους

πανταχού́ νική́σαντες Γερμανούς.
Το έ́πος του ’40 αποτέλεσε την καταδί-

κη του κακού́ και μήνυμα πανευρωπαΐκή́ς και
πανανθρώ́πινης νί́κης των λαών. Η ελευθε-
ρί́α και η ανεξαρτησία είναι αγαθά́ που για
να υπάρξουν απαιτού́νται θυσίες. Και το κό-
στος αυτό́ για τους ηρωΐκού́ς αγωνιστές
αλλά́ και τον ελληνικό́ λαό ήταν βαρύ́ για
άλλη μία φορά́. Ο πρώ́τος Έλληνας νεκρό́ς

στις 28 Οκτωβρίου ήταν ο λοχί́ας του 24ου

φυλακίου, Αναστά́σιος Τσομίδης, ενώ την 1η
Νοεμβρί́ου πέ́φτει μαχόμενος στο ύψωμα
Τσούκα ο ανθυπολοχαγό́ς Αλέξανδρος Διά-

κος. Αυτέ́ς οι θυσίες αποτέλεσαν το προοί-
μιο της εκατό́μβης που ακολούθησε στα

χρό́νια της κατοχής, το προοίμιο πληθώ́ρας
άλλων θυσιών. Συνολικά́ καθ’ ́ό́λη τη διά́ρκεια
του αγώνα της κατοχή́ς και της αντί́στασης,
η συνολική́ απώ́λεια του πληθυσμού́ εκτι-
μά́ται σε 935.000 Έλληνες ή το 13% του πλη-
θυσμού́. Ελαττώ́θηκε κατά 50-
80% η γεωργική́ και κτηνο-
τροφική́ παραγωγή́, κατα-
στρά́φηκαν ολοσχερώς 5.000
τετρ. χιλιό́μετρα δασώ́ν, το
56% του οδικού δικτύ́ου, το
90% των γεφυρώ́ν, το 75%
των εμπορικώ́ν πλοίων, το
100% των αεροπλά́νων της
πολιτική́ς αεροπορί́ας, το
σύ́νολο των λιμανιώ́ν, η
διώ́ρυγα της Κορί́νθου,
φρά́γματα, δί́κτυα ύ́δρευσης,
τηλεπικοινωνί́ες και τέ́λος
401.000 οικοδομέ́ς με απο-
τέ́λεσμα το 18% του πληθυ-
σμού́ να μεί́νει ά́στεγο.

Η σημερινή́ επέτειος του Έ́πους του ’́40
αποτελεί́ μία θαυμά́σια ευκαιρία που θα εμ-
πνεύ́σει και θα καθοδηγήσει ό́λους μας για
τη συσχέ́τιση εκεί́νων των ιστορικών γεγο-
νό́των και των διδαγμά́των που αυτά μας
αφή́νουν με τη σημερινή́ συγκυρί́α και την
αναγκαί́α στά́ση του καθενό́ς μας και του συ-
νό́λου των Ελλή́νων απέ́ναντι στο παρό́ν και
το μέ́λλον. 

Πρέ́πει να αποδεί́ξουμε κι εμεί́ς ό́πως και
οι πρό́γονοί́ μας, ό́τι οι εσωτερικέ́ς δυ-
νά́μεις του Ελληνισμού δεν έ́χουν μειωθεί́
και οι ηθικέ́ς δυνά́μεις παραμέ́νουν ανέ́πα-
φες. Ακό́μη ό́τι η αγά́πη μας για την πατρί́δα,
για ό́,τι εί́ναι Ελληνικό́, είναι βαθιά́ ριζωμέ́νη
μέ́σα μας, ό́πως καί́ει ά́σβεστη μέ́σα μας και
η αγά́πη για την ελευθερί́α.

Εμείς οι σημερινοί́ Έ́λληνες, εί́ναι ανά́γκη
να αποδεί́ξουμε έ́μπρακτα ό́τι εί́μαστε αν-

τά́ξιοι των ιστορικώ́ν μας προγό́νων, έ́χου-
με τους ί́διους πό́θους και τα ί́δια ιδανικά́, και
ας σταθού́με με συγκί́νηση και πλημμυρι-
σμέ́νοι από́ βαθύ́ αί́σθημα της αιώ́νιας ευ-
γνωμοσύ́νης, μπρός στον Έ́λληνα Μαχητή́

όλων των εποχώ́ν, από́ τους Μαραθωνο-
μά́χους και τους ή́ρωες των Θερμοπυλώ́ν
στους Βυζαντινού́ς ακρί́τες και ναυμά́χους
με το «υγρό́ν πυρ». Από τους Κλέ́φτες και
Αρματολού́ς στις ηρωΐκέ́ς μορφές του ’́21 και
των νεώτέρων χρό́νων και ας νιώσουμε
βαθειά́ στην ψυχή́ μας το μή́νυμα του ’́40,
ένα μή́νυμα αντί́στασης, ενότητας, ιδανικώ́ν
και λευτεριά́ς.

Σηκώ́νουμε στους ώ́μους μας βαριά́ κλη-
ρονομιά́ και πρέ́πει με κά́θε θυσί́α να φα-
νού́με ά́ξιοι γι’ ́  αυτό́. Πιστεύ́ουμε και ευ-
χό́μαστε η νέ́α γενιά́ των Ελλή́νων να δη-
μιουργή́σει μια νέ́α Ελλά́δα λαμπρή́ σαν τον
ή́λιο της, αθάνατη όπως οι ήρωες του ́40 και
αιώνια ό́πως η ιστορί́α της.

Ζήτω η 28η Οκτωβρί́ου 1940 
Ζήτω η Ελλάς. 

Αντώ́νης Βλαχαντώ́νης

28 Οκτωβρίου 2010 
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Εκδρομή  του  Συλλόγου  μας  στην  Βεργίνα 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  

Οι  γιορτές  με  μια  άλλη  ματιά...
Κάθε χρονιά, αυτές τις μέρες, τις παραμονές των Χριστουγέννων

ακούγονται συνέχεια λέξεις όπως: ευτυχία, αγάπη, ειρήνη, αδελφοσύνη, αλ-
ληλεγγύη, ομόνοια. Το κλίμα που επικρατεί είναι εορταστικό, λαμπερό με
πολλά δώρα και υλικά αγαθά. Στη σημερινή εποχή μάλιστα, ο καταναλωτι-
σμός μας χειραγωγεί σε τέτοιο βαθμό που τείνει να αλλοτριώσει και να με-
ταμορφώσει πολλές φορές τις ιδέες και τα αισθήματά μας. Έτσι, πολλές απ’
αυτές τις ιδέες όπως η ειρήνη, η αλληλεγγύη των ανθρώπων και των λαών,
η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλες, τείνουν να γίνουν “κενό
γράμμα’’, αφού εκφράζονται απλώς σε συνθήκες, συμφωνίες, συνέδρια και
συνελεύσεις. Στην πράξη, όμως, όλα αυτά δε φαίνεται να ενισχύουν απο-
τελεσματικά την ειρήνη και την ευτυχία των ανθρώπων· αντίθετα κυριαρχούν
η απειλή, η καταστροφή, η προσφυγιά, η πείνα και η δυστυχία.

Αυτή η κατάσταση, αυτός ο καθολικός παραλογισμός που ζούμε καθη-
μερινά σ’ όλη τη γη κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη να σκεφτούμε λογι-
κότερα και συνειδητοποιώντας την κατάσταση να καταλάβουμε ότι δεν αρ-
κούν μόνο οι ευχές· ότι εκείνο που χρειάζεται είναι η ατομική και συλλογι-
κή προσπάθεια όλων μας σε πράξεις τέτοιες που να υπηρετούν πράγματι την
αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και την ειρήνη μεταξύ των λαών.

Τ.Κ.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συνεδρίαση  3/10 /2010 στο χωριό 
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα περιληπτικά:
Εφημερίδα και σάϊτ. Γίνεται προσπάθεια για συνεχή βελτίωση τόσο της

παρουσίασης όσο και της θεματολογίας. Δημοτικό σχολείο, διαχωρίσθηκαν
οι εκκρεμότητες σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση μικρών επι-
σκευών που θα αναλάβει ο Σύλλογος και για τα σοβαρότερα θέματα (σκε-
πή, θέρμανση κλπ.), καθώς και τη δημιουργία Αγροτ. Ιατρείου που θα γίνει
παράσταση στο Δήμο για ενέργειες. Συμφωνήθηκε η προμήθεια ειδικών κά-
δων απορριμμάτων για μόνιμες θέσεις σε επιλεγμένα σημεία του χωριού.
Συζητήθηκε η οργάνωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, η έκδοση
του ημερολογίου του 2011 οι ανάγκες του νηπιαγωγείου καθώς και τα έργα
που είναι σε εξέλιξη (Σίφος, Σουβάλα) .

Συνεδρίαση 14/11/2010 στο χωριό 
Συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που έχει αναλάβει ο Σύλλογος για άμε-

σες ενέργειες,όπως σιδερικές επισκευές στο Σχολείο, η δημιουργία βι-
βλιοθήκης στο σχολείο,καθώς και η επισκευή του Α/Κ.

Ορίσθηκε η Γεν.συνέλευση να γίνει την τελευταία Κυριακή του Ιανουα-
ρίου. Για το νηπιαγωγείο πάρθηκε απόφαση για την κατασκευή τάπητα στην
αυλή και τοποθέτηση διπλής κούνιας και τραμπάλας. Συμφωνήθηκε η συμ-
μετοχή του Συλλόγου στην εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νο-
εμβρίου με άρτο και γλυκό. Συζητήθηκε απολογιστικά η εκδρομή της 30-31
Οκτωβρίου η οποία είχε μεγάλη επιτυχία. Τέλος αποφασίσθηκε η σύσταση
φυσιολατρικής ομάδας ορειβασίας και ο προγραμματισμός περιπάτων σε επι-
λεγμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής του χωριού μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Από την βραδινή μας έξοδο στην Έδεσσα 

Από το πάρκο του Αγίου Νικολάου στην Νάουσα Από το πάρκο του Αγίου Νικολάου στην Νάουσα 



Ό
σοι επισκέφθηκαν την αίθουσα εκθεμάτων για την

εξόρυξη του λιγνίτη στην περιοχή μας που δη-

μιούργησε πρόσφατα ο Δήμος Κύμης στο Βίτα-

λο, θα συμφωνήσουν ότι η ιστορία της περιοχής της Κύ-

μης είναι ένα πεδίο πραγματικά τεράστιο, που όμως μέ-

χρι σήμερα ελάχιστα έχει ερευνηθεί. Η εξόρυξη του λι-

γνίτη στον τόπο μας, που ξεκινάει το 1834 στην Καζάρ-

μα και φτάνει, ως δραστηριότητα, μέχρι και τη δεκαετία

του 1990, αποτελεί ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του

πλούσιου ιστορικού μας παρελθόντος. Γιατί βέβαια την

Ιστορία δεν την συγκροτούν μόνο αναφορές σε πολεμι-

κά γεγονότα του παρελθόντος, σε ηρωισμούς και σε νε-

κρούς (στων οποίων την μνήμη, ο σεβασμός των ζώντων

είναι αυτονόητα απεριόριστος) αλλά επίσης η καταγρα-

φή των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών γεγο-

νότων και αλλαγών που συντελέστηκαν στον ιστορικό χρό-

νο. Για το πόσο σπουδαία ήταν για την περιοχή μας η εξό-

ρυξη του λιγνίτη, αρκεί μόνο να αναφέρουμε ότι όταν η

εταιρεία του Σκαλιστήρη διέκοψε οριστικά τις εργασίες της,

το 1962, στα λιγνιτωρυχεία της Κύμης δούλευαν 2.000 άν-

θρωποι, δηλαδή το 1/6 περίπου του πληθυσμού της! 

Ως υπεύθυνος για την πολιτιστική πλευρά του εγχει-

ρήματος στο Βίταλο, επικεντρώθηκα αρχικά (και εν όψει

της δημιουργίας της αίθουσας) σε δύο στοιχεία που τα θε-

ώρησα βασικά: 1) την ιστορική τοποθέτηση του θέματος

και 2) τον σχεδιασμό της έρευνας για τον εντοπισμό του

υλικού που θα περιλάμβανε η έκθεση. Ως προς το δεύτε-

ρο τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, καθώς αντίγραφα αρ-

χειακού υλικού όπως και φωτογραφίες των εγκαταστάσεων

εξόρυξης, είχαν με τα χρόνια σιγά-σιγά συγκεντρωθεί σε

ένα αυτοσχέδιο «προσωπικό αρχείο» που μπορούσε να

χρησιμεύσει στην περίπτωση αυτή σαν «μαγιά». Ως προς

το πρώτο όμως, αν και είχα στη διάθεσή μου αρκετά σκόρ-

πια στοιχεία από διάφορες πηγές για το θέμα, η απουσία

μιας συνθετικής εργασίας που να καλύπτει όλη τη διάρ-

κεια της λειτουργίας και όλες της πλευρές της εξόρυξης

του λιγνίτη (και γενικά των εξορύξεων) στην περιοχή μας,

με δυσκόλεψε αρκετές φορές. Και, ακόμα και τώρα, όσο

περισσότερο το συνειδητοποιώ, τόσο πιο εκπληκτικό μου

φαίνεται: δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο που να παρουσιά-

ζει έστω συνοπτικά την ιστορία των εξορύξεων σε μια πε-

ριοχή που η εξόρυξη του λιγνίτη ήταν από τις πλέον βα-

σικές δραστηριότητες στην οικονομία της για 150 και πλέ-

ον χρόνια! Τη στιγμή που θα μπορούσαν, χωρίς υπερβο-

λή, να έχουν γραφτεί πολλοί τόμοι.

Σίγουρα υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποί-

ους αυτή η ιστορική εργασία δεν έγινε μέχρι σήμερα. Δεν

είναι του παρόντος, θεωρούμε, να τους αναλύσουμε. Αυτό

που έχει περισσότερη σημασία, εφόσον κατανοούμε την

ανάγκη να προχωρήσει μια τέτοια εργασία, είναι να δη-

μιουργήσουμε ως συλλογικοί φορείς και πρόσωπα, τις προ-

ϋποθέσεις κάποια στιγμή να γίνει. Σε παλαιότερη παρέμ-

βασή μου σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο Π. Σ. Αν-

δρονιάνων σε συνεργασία με το τμήμα Χαλκίδας των Γε-

νικών Αρχείων του Κράτους, είχα αναφερθεί στην ανάγ-

κη για συγκέντρωση με κάθε τρόπο αρχειακού και φωτο-

γραφικού (με την μορφή αντιγράφων) υλικού που τυχόν

υπάρχει σε οικογενειακά αρχεία και αφορά στην κοινωνική

και οικονομική ζωή στο χωριό παλαιότερα. Και πραγματι-

κά η άποψη ότι τέτοιο αναξιοποίητο υλικό υπάρχει ακόμα

(είτε έχει σήμερα θέση οικογενειακού κειμηλίου είτε

απλά αγνοείται «θαμμένο» σε μια αποθήκη) επιβεβαιώνεται

σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αναφέρω ως παράδειγμα με-

ρικά φύλλα της εντελώς ξεχασμένης εφημερίδας «ΚΥΜΗ»

του 1930 που έφθασαν πολύ πρόσφατα στα χέρια μου,

φύλλα στα οποία δημοσιεύονται και κάποιες σχετικά ευ-

κρινείς φωτογραφίες από την περιοχή μας. Σε ένα λοιπόν

από τα εν λόγω φύλλα υπάρχει φωτογραφία (που ανα-

δημοσιεύουμε) του 1930 από το χώρο εργασίας στο με-

ταξουργείο του Γ. Φαφούτη στους Ανδρονιάνους. Θεωρώ

ότι ως υλικό είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Όμως η συγκέντρωση υλικού αυτού του είδους, μια

προσπάθεια που οπωσδήποτε θα πρέπει να έχει μέθοδο και

διάρκεια, είναι νομίζω το ένα σκέλος για την δημιουργία

των προϋποθέσεων που προανέφερα σχετικά με την

έρευνα για τα λιγνιτωρυχεία. Το άλλο σκέλος θεωρώ ότι

είναι η παροχή κινήτρων ιδίως σε νέους (κάτω των τριάν-

τα χρόνων) που έχουν (είτε λόγω σπουδών είτε λόγω καλ-

λιεργημένου προσωπικού ενδιαφέροντος) μια έφεση

προς την έρευνα, έτσι ώστε να ασχοληθούν με την ιστο-

ρία των τοπικών λιγνιτωρυχείων. Αλλά και με την δια-

χρονική παρουσία των συμπατριωτών μας που εργάσθη-

καν στις εξορύξεις σε άλλα σημεία της χώρας. Τα κίνητρα

βέβαια αυτά είναι μάλλον δύσκολο στην «υλιστική» επο-

χή μας να μην είναι οικονομικά: ένα σημαντικό χρηματι-

κό βραβείο για τον συγγραφέα μιας σχετικής εργασίας (και

ας καλύπτει αυτή ένα μέρος, έστω, του πολύπλευρου θέ-

ματος) ή η κάλυψη εξόδων για (σχετική) έρευνα εκτός πε-

ριοχής Κύμης (υπάρχει άραγε περιοχή συστηματικής εξό-

ρυξης σε ολόκληρη τη χώρα στην οποία δεν δούλεψαν συμ-

πατριώτες μας;) είναι πρακτικά παραδείγματα μορφών που

μπορούν να λάβουν τα κίνητρα αυτά. Τα στοιχεία πάντως

της ευελιξίας, της φρεσκάδας και της μακροχρόνιας προ-

οπτικής σε μια τέτοια έρευνα, μπορούν να παίξουν ου-

σιαστικό ρόλο ως προς την έκβασή της, γι’ αυτό και είναι

πιστεύω προτιμότερο, όπως προανέφερα, τα κίνητρα

αυτά να δοθούν περισσότερο σε νέους ανθρώπους. Χω-

ρίς αυτό καθόλου να σημαίνει ότι και οι μεγαλύτεροι σε

ηλικία δεν έχουν να συνεισφέρουν σημαντικά στον επι-

διωκόμενο σκοπό.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επισημά-

νουμε ότι το θέμα «ιστορία των λιγνιτωρυχείων» στην πε-

ριοχή μας, έχει και μια διάσταση ΥΠΕΡ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ: Η εξό-

ρυξη στο Έντζι σταμάτησε το 1962. Έχουν περάσει από

τότε σχεδόν πενήντα χρόνια. Οι άνθρωποι που «πρόλαβαν»

και δούλεψαν εκεί και που βρίσκονται ακόμα ανάμεσά μας,

είναι πια λίγοι. Οι μαρτυρίες τους για την δουλειά στα λι-

γνιτωρυχεία είναι όχι μόνο διαφωτιστικές αλλά και προ-

σφέρουν πληροφορίες που δεν θα είναι στο μέλλον επα-

νακτήσιμες από άλλη πηγή. Είναι λοιπόν εξαιρετικά επεί-

γον ένας πολιτιστικός φορέας όπως ο Π. Σύλλογος των

Ανδρονιάνων, να προχωρήσει (σε συνεργασία ενδεχομέ-

νως και με άλλους συλλογικούς φορείς) σε ηχογράφηση

όσο το δυνατόν περισσότερων τέτοιων μαρτυριών (πρα-

κτική που αν δεν κάνω λάθος ο Σύλλογος έχει ήδη ξεκι-

νήσει σε άλλους τομείς), ει δυνατόν και σε βιντεοσκόπη-

ση των συγκεκριμένων αφηγητών. Η (ανοικτή) έρευνα για

την αποτύπωση και την προβολή της ιστορικής, κοινωνι-

κής και πολιτιστικής ταυτότητας του χωριού και της ευ-

ρύτερης περιοχής, καθιστά αυτή την κίνηση απόλυτα και

άμεσα αναγκαία.  

Κύμη, Σεπτέμβριος 2010    

Μιχάλης Γ. Ποντίκης  
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Τα  λιγνιτωρυχεία,  βασικό  κεφάλαιο  της  ιστορίας  του  τόπου  μας 

Ξεκινήσαμε  καλά 

Να είναι τα φυσικά θέλγητρα της περιο-
χής μας που μας καλούν και μας προκαλούν;

Να είναι υποσυνείδητα κίνητρα στοιχει-
ώδους αντίδρασης στα όσα μας απειλούν;

Να είναι προσπάθεια ατελούς απάντησης
στη μπόχα της τηλεόρασης και της ελώδους
στασιμότητας;

Ό,τι και να είναι από αυτά ή κάτι άλλο, η
προσπάθεια του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, προ-

σπαθεί να τα αφουγκράζεται και να ενεργεί.
Σκοπεύει και θα παλέψει η αρχή που έγινε να
αποδειχθεί γόνιμος σπόρος. Ο Γιώργος Δή-
μος που το πρότεινε το πιστεύει και δεν εί-
ναι ο μόνος. Θα είναι ένας ακόμα σπόρος που
θα «σηκώσει κεφάλι». Και επειδή στο Δ.Σ. κα-
τανοούμε πως είναι το ίδιο σημαντικά στη
ζωή η άφιξη αλλά και το ταξίδι, κάναμε το
πρώτο βήμα. Ένα βήμα που κράτησε 3 ώρες.
Από το Δέλτα στον Άγιο Γιώργη μέχρι το Με-

ταξάρι και επιστροφή. 25 οι συμμετέχοντες,
με εύρος ηλικιακό από 11 ο Φίλιππος Γ. Μπα-
ρούμης μέχρι 61 ο Δημ. Π. Χρυσάγης. Ιδιαί-
τερα οι μικρές και νεαρές ηλικίες είχαν την
τιμητική τους και μείναμε με την σαφή αί-
σθηση του διαφορετικού αλλά και θετικού.
Πειραματική η πρώτη μας εξόρμηση, μας
έδωσε τη δυνατότητα να βγάλομε ακόμα και
οργανωτικά συμπεράσματα. Ανάλογες εμ-

πειρίες φίλων και μελών όπως του Κυρήκου
Σταματάκη που ως συμμέτοχος μας βοήθη-
σε με τη χρήσιμη παρέμβαση του , θα ενι-
σχύσουν τη συνέχεια της προσπάθειας μας.
Συγγενής η κίνηση μας αυτή με την περσι-
νή μας προσπάθεια δημιουργίας πυροσβε-
στικής ομάδας, θα επιδιώξομε την συνερ-
γασία των και την ενοποίηση αν απαιτηθεί.
Η Οικολογική διάσταση που σαν φυσικό λί-
πασμα στέκεται στη ρίζα όλων αυτών των

προσπαθειών, είναι στη βάση του στεριώ-
ματος των. 

Κάποιες προσωπικές διαπιστώσεις από το
ταξίδι είναι τέτοιες που με έλκουν. Είχα τη
δυνατότητα συνεχούς διαλόγου για αρκετά
θέματα, κοινές αγωνίες θα έλεγα, με φίλους
που χρόνια τώρα μια καλημέρα όλη κι όλη λέ-
γαμε σαν τύχαινε να συναντηθούμε, παρ’ ότι
από το παρελθόν οι θύμησες είναι πολλές και
κάποιες τους σε αυτό το τρίωρο πρόλαβαν
και ζωντάνεψαν… Ιδιαίτερα θετική αυτή η εμ-
πειρία που εκτός των άλλων έκανε το ανέ-
βασμα ξεκούραστο και ευχάριστο. Στέκομαι
προς το παρόν μόνο σε αυτό και στη διαπί-
στωση της έκδηλης αντιαισθητικότητας αυ-
θαίρετων ενεργειών κάποιων συνανθρώπων
μας, που φροντίζουν να αφήνουν βέβηλο
στίγμα και πληγή στο κοινό μας σώμα και στο
σε καμιά περίπτωση ιδιόκτητο αγαθό που
ακούει στο όνομα φυσικό περιβάλλον. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα οργανώσει
όπως απαιτηθεί τη νέα αυτή προσπάθεια με
ευπρόσδεκτες όπως πάντα τις προτάσεις και
τη συμμετοχή κάθε φίλου και μέλους, ενη-
μερώνοντας όπως απαιτείται τους συνο-
δοιπόρους. Κατά νου έχομε ότι και αυτή η κί-
νηση μας είναι ένα κομμάτι στο παζλ που από
τη γέννηση του ο Σύλλογος μας προσπαθεί
να συμπληρώσει. Ακόμα και αν με ένα νέο
κομμάτι αντικαθιστά κάποιο άλλο που προ-
ηγήθηκε χωρίς να πάει χαμένο, το παζλ εί-
ναι ανοικτό, είναι υπαρκτό και απαιτεί παίκτες
πολλούς, όλο και πιο πολλούς. Μια διαρκής
δημιουργία, βάλσαμο και για τους συμπαίκτες
αλλά και για τους θεατές, εν δυνάμει παίκτες
και αυτοί.

Φίλοι και φίλες ο δρόμος είναι κυρίως
μπροστά μας ως συνέχεια αυτού που ως φυ-
σική ανάγκη αφήνομε πίσω μας, προσπα-
θώντας να ξεπερνάμε την απαισιοδοξία του
ποιητή και των κεριών του.

Ανδρονιάνοι 30/11/2010
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Ο
νομάσαμε την προσπάθεια «1η
Έκθεση» έργων ντόπιων δημι-
ουργών εικαστικού περιεχομέ-

νου. Τολμήσαμε την προσπάθεια βασι-
σμένοι σε μια ιδέα του μέλους του Δ.Σ.
Γιώργου Θ. Δήμου. Η έκθεση στήθηκε με
τις δικές του προσπάθειες με αυτές του
επίσης μέλους του Δ.Σ. Αντώνη Βλα-
χαντώνη και μελών του Συλλόγου μας.
Η ιδέα αποδείχθηκε και απολογιστικά γό-
νιμη. Οι συμμετοχές πολλές, τα έργα ποι-
κίλα, το ενδιαφέρον των όχι και λίγων
επισκεπτών μεγάλο και συμμετοχικά τα
σχόλια των. Έτσι το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας αποφάσισε την επιδίωξη του εύλο-
γου καθήκοντος του. Την συνέχιση της
προσπάθειας με διαρκή βελτίωση της, θε-
ωρώντας ως βελτίωση και την αξιοποίηση
του πνεύματος και του περιεχομένου της
1ης αλλά και κάθε επόμενης έκθεσης και
απώτερο στόχο την καθιέρωση της το-
πικά και γιατί όχι ευρύτερα. Το Δ.Σ. ευ-
χαριστεί και από το σημείο αυτό όσες και
όσους συμμετείχαν και με ομόφωνη
απόφαση του το Ημερολόγιο 2011 του
Συλλόγου μας αποτελείται από έργα
των που παρουσιάστηκαν στην έκθεση.

Η τέχνη δεν μπορεί παρά να είναι
ελεύθερη. Σαν Δ.Σ. ενεργούμε με βάση
και αυτό το κριτήριο. Την ελευθερία. Δια-
φορετικά οι επιλογές μας και οι ενέρ-
γειες μας θα ήταν λειψές, διάτρητες και
ατελέσφορες.

Σας ευχόμαστε στο 2011 να βρείτε
απάντηση και διέξοδο στα ερωτήματα και
τις ανησυχίες σας, με υγεία και κουρά-
για.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

Το  Ημερολόγιο  2011 

του  Συλλόγου  μας 



Σ
τα δυτικά και λίγο ψηλότερα από τα τε-
λευταία σπίτια είναι κτισμένη η εκκλησία
του χωριού μας. Το έδαφος εδώ είναι

επικλινές μεν αλλά αρκετά ομαλό και εκτε-
ταμένο για να κτισθεί η εκκλησία. Για να γί-
νει οριζόντια η αυλή του Ναού με ελαφρά κλί-
ση ώστε να φεύγουν τα νερά της βροχής, στο
πίσω μέρος δυτικά έχουν σκάψει το έδαφος
μέχρι και δυόμιση μέτρα και με τοίχο καλο-
κτισμένο στηρίζουν τα χωράφια γύρω ψηλό-
τερα από το προαύλιο του Ναού. Ανατολικά
ένας τοίχος γερά θεμελιωμένος στηρίζει την
αυλή της εκκλησίας τρία μέτρα περίπου ψη-
λότερα από το δρόμο. Ο δρόμος αυτός χωρίζει
το προαύλιο του Ναού από τα τελευταία
σπίτια και ιδιοκτησίες. Από το δρόμο αυτόν με
μία σκάλα αρκετά πλατιά ανεβαίνομε στο
χώρο της εκκλησίας. Δυτικά του Ναού περί-
που 50 μέτρα υψώνεται λόφος κατάφυτος από
πεύκα, βόρεια και ανατολικά, νότια δε έχει αμ-
πέλια και χωράφια με ελιές και συκιές. Ένα
δρομάκι στενό με κατεύθυνση νότια βόρεια
διατρέχει τα πόδια του λόφου και εξυπηρετεί
τα πιο πέρα και τα πιο μακρινά κτήματα. Ο
Ναός είναι αφιερωμένος εις τον άγιο Ιωάννη
το Θεολόγο, τον αγαπημένο μαθητή του Χρι-
στού. Εορτάζεται δε στις 26 Σεπτεμβρίου, και
γίνεται πανηγύρι στο χωριό. Έχει κτισθεί
στο τέλος του προπερασμένου αιώνα. Καθώς
ο επισκέπτης ανεβαίνει την είσοδο του, ανα-
τολικά πάνω στην εξέχουσα κόγχη του ιερού
βλέπει να αναγράφεται σε ειδική πλάκα η
αφιέρωση του Ναού {  ΙΣ. ΧΣ. Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙ-
ΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ [ 1897. ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΩΝ ΓΕ. ΣΤΑ. ΣΠΥΡΟΣ.] }. Κτίστηκε από
εξαίρετο αρχιτέκτονα ειδικό στην κατασκευή
Ναών, βαθύ γνώστη της τέχνης της λάξευσης
γωνιολίθων, θολωτών και γενικώς γνώστη των
πετρωμάτων και των υλικών κατασκευής οι-
κοδομημάτων, τον Γεώργιο Στ. Σπύρο, τον
παππού μου. Οι τοίχοι του Ναού είναι κτι-
σμένοι από πέτρωμα της περιοχής (τεφεκέ)
επιλεγμένο όμως σε απλή τοιχοποιία, αλλά με
πολλή προσοχή και καλλιτεχνικά κτισμένοι.
Στηρίζονται πάνω σε κρηπίδωμα από λαξευ-
τούς μεγάλους λίθους που καλύπτουν τα θε-
μέλια και φαίνονται – αλλά και όντως – να
εδράζονται σε πλατύ γερό θεμέλιο. Όλες οι
γωνίες είναι σχηματισμένες με γωνιολίθους
λαξευμένους. Οι κυρίως γωνίες του είναι
κατασκευασμένες από λαξευτά αγκωνάρια δι-
πλά σταυροειδώς τοποθετημένα και σχημα-
τίζουν κολόνα τετράγωνη σε όλο το ύψος του
Ναού, από την κρηπίδα της βάσης έως την
κρηπίδα της στέγης που στεφανώνει γύρω το

Ναό και τα αετώματά του. Η κρηπίδα της στέ-
γης είναι απλή αλλά θαυμάσια πελεκημένη και
τοποθετημένη, φαίνεται δε σα να έχει πρό-
σφατα κατασκευασθεί. Την προστατεύουν
απ’ τη βροχή, το χιόνι, από τις καιρικές με-
ταβολές, τα κεραμίδια που την σκεπάζουν. Ο
Ναός έχει δύο σειρές παραθύρων για να ει-
σέρχεται πλούσιο φως από τα πολύχρωμα
τζάμια τους. Τα κατωκάσια, οι παραστάδες, τα
πρέκια των παραθύρων και των θυρών είναι
κατασκευασμένα από πέτρα, μονόλιθο το
κάθε ένα, με τέχνη λαξευμένα και τοποθετη-
μένα, προεξέχουν δε της παρειάς του τοίχου
περίπου 3 εκατοστά του μέτρου και σχηματί-
ζουν γύρω τους κορνίζα που διακόπτει τη συ-
νέχεια της τοιχοποιίας. Στη δυτική είσοδο της
εκλησίας  υπάρχει μεγάλο υπέρθυρο διαστά-
σεων 0,20Χ0,32Χ1,75 μέτρα μήκους και στη
νότια κυρία είσοδο του Ναού πολύ μεγαλύ-
τερο 0,25Χ0,35Χ1,85 μέτρα. Πάνω δε ανα-
γράφεται «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ 1897». Το είχαν όμως ασπρί-
σει με γαλάκτωμα ασβέστου και με πολλή
προσοχή και ενδιαφέρον μπορεί να τα δια-
κρίνει σήμερα κάποιος. Οι παραστάδες της ει-
σόδου και το πρέκι της είναι λαξευμένα και
σχηματίζουν κορνίζα περίτεχνη. Τη δεκαετία
του 1930 κατασκεύασαν νάρθηκα από μπετόν
αρμέ, προ της εισόδου και εκεί γίνεται η προ-
ετοιμασία για να εισέλθει κάποιος στο Ναό.
Εσωτερικά η εκκλησία είναι μία αίθουσα
εκτός του ιερού βήματος χωρίς κολόνες, αν-
τίθετα με τους ναούς των γύρω χωριών.

Στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι, ήταν σου-
βατισμένοι οι τοίχοι ωραιότατα, πίσω δε από
το ιερό βήμα, στην κόγχη του ιερού ψηλά ήταν
ζωγραφισμένη η Παναγία με το Χριστό βρέ-
φος. Τι ωραία ζωγραφική! Φαίνεται όμως ότι
ο σουβάς με την πάροδο του χρόνου αποσα-
θρώθηκε και αποκολλήθηκε του τοίχου. Τώρα
έχουν αποξύσει τους σουβάδες, έχουν κα-
θαρίσει τους λίθους της τοιχοποιίας και έχουν
καλύψει τους αρμούς μεταξύ των λίθων με
ημίλευκο τσιμεντοκονίαμα. Η στέγη του είναι
ξύλινη, κατασκευασμένη με ζευκτά ψαλιδω-
τή. Κάλυψαν τα ζευκτά της στέγης με  ταβά-
νι αψιδωτό. Τρεις αψίδες διατρέχουν κατά μή-
κος τον ουρανό του Ναού ωραιότατα κατα-
σκευασμένες. Δυτικά της εισόδου και ψηλά
έχει κατασκευασθεί γυναικωνίτης που εξυ-
πηρετείται από εξωτερική είσοδο δίπλα στη
Β.Δ. γωνία του Ναού και φωτίζεται από τα πα-
ράθυρα της δεύτερης σειράς, νότια, δυτικά και
βόρεια.  Το τέμπλο του θαυμάσιο. Με ωραι-
ότατες ζωγραφισμένες εικόνες λες και θα σου
μιλήσουν. Με τη μορφή της Παναγίας και δε-

ξιά της τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, στον
οποίο είναι αφιερωμένος ο Ναός. Στην άλλη
πλευρά της ωραίας πύλης τον Χριστό και αρι-
στερά του τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, βα-
πτιστή. Και άλλες εικόνες, όπως του Αγίου Φα-
νουρίου που εορτάζεται στις 27 Αυγούστου
ως δεύτερος προστάτης του χωριού μας. Την
εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής και όλες τις ει-
κόνες ψηλά στο τέμπλο και στους τοίχους
ανηρτημένες, αφιερωμένες από πιστούς ευ-
λαβείς. Όλες είναι θαυμάσια ζωγραφισμένες.
Μα και το δεσποτικό το εικονοστάσι, τα ψαλ-
τήρια, το παγκάρι, τα στασίδια, όλα είναι με
προσοχή, με ζήλο και ευλάβεια κατασκευα-
σμένα από επίλεκτους τεχνίτες. 

Εκείνο που κάνει κάποιον να απορεί αν
γνωρίζει από αυτά και να θαυμάζει είναι όχι
μόνο η τέχνη, ή μαστοριά, ή πείρα, η αρχιτε-
κτονική κάθε στοιχείου της εκκλησίας, αλλά
ο κόπος, η προσπάθεια, ο τρόπος μεταφοράς
των υλικών, μα κυρίως των μεγάλων μονολί-
θων για τα κατωκάσια, παραστάδες, πρέκια
παραθύρων και θυρών. Δεν υπήρχαν δρόμοι
τότε προς την εκκλησία. Μονοπάτια ήσαν. Θυ-
μάμαι όταν ήμουν παιδί και σα νέος, με πόση
δυσκολία ανεβαίναμε να εκκλησιαστούμε,
από τις πέτρες, τα χαλίκια που είχαν οι δρό-
μοι, και από τα νερά που έτρεχαν το χειμώ-
να. Για να περάσει ο επιτάφιος κάθε Μ. Πα-
ρασκευή, τα παιδιά του χωριού, ημέρες πριν
καθαρίζαμε τους δρόμους, παραμερίζαμε τις
πέτρες και τα χαλίκια.

Και τις μεν πέτρες, τ’ αγκωνάρια, βάρους
70-80 κιλών τα μετέφεραν με ημιόνους, φορ-
τωμένα στα σάγματά τους με ειδική φόρτω-
ση. Όμως τους μεγάλους μονολίθους πως
τους μετέφεραν; Στη θέση Σουβάλα προς τα
Λακάκια, εκεί υπήρχαν και υπάρχουν διά-
σπαρτοι ογκόλιθοι από τεφεκέ, που τους τε-
μάχιζαν με σφήνες στις διαστάσεις που ήθε-
λαν. Για να τους μεταφέρουν όμως, είχαν κα-
τασκευάσει εσχάρες από ξύλα σκληρά ή μα-
δέρια, οριζόντια στο επάνω μέρος για να το-
ποθετούν τους μεγάλους μονολίθους, στο
κάτω μέρος λίγο κυρτά για να γλιστρούν στο
έδαφος και με ζευγμένους ημιόνους τα έσυ-
ραν σαν έλκηθρο και ίσως μέσα από χωράφια
με μικρές διακυμάνσεις, που οι ιδιοκτήτες τους
παραχώρησαν την χρήση ευχαρίστως (ο σκο-
πός ήταν ιερός, εκκλησία έκτιζαν), τα μετέ-
φεραν έως το προαύλιο της εκκλησίας. Όμως
υπήρχε και λατομείο στη θέση Πέτρα, πεν-
τακόσια περίπου μέτρα βόρεια του ναού με
γερό πέτρωμα. Σ’ ένα κτήμα που αγόρασαν οι
γονείς μου, με πεύκα, δίπλα στο ρεματάκι φαι-
νόταν λατομείο. Αν από εκεί εξόρυσσαν τους
μεγάλους μονολίθους, η μεταφορά τους προς
το χώρο της εκκλησίας θα ήταν ευκολότερη
από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Το δρομάκι που
διατρέχει τις ρίζες του λόφου φτάνει έως εδώ,
αλλά και πολύ πιο πάνω. Στο δρόμο αυτόν με
σταθερό έδαφος, με χαλίκια στρωμένο, χω-
ρίς λάσπες με ελαφριές υψομετρικές διαφο-
ρές, εύκολα θα γλιστρούσε το έλκηθρο προς
το προαύλιο της εκκλησίας. Πάντως ή από τη
θέση Σουβάλα ή από τα λατομεία στην Πέτρα,
κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εγίνετο η μεταφορά
των μεγάλων μονολίθων για παραστάδες, κα-
τωκάσια, πρέκια θυρών και παραθύρων, βά-
ρους από 140 έως 400 κιλά.

Το ωραιότερο και το πλέον εντυπωσιακό
όμως στοιχείο του ναού είναι το κωδωνο-
στάσιό του . Είναι κτισμένο στη Β.Α γωνία της
εκκλησίας. Στους ναούς των γύρω χωριών τα
κωδωνοστάσια είναι κατασκευασμένα στη
Δυτική τους όψη. Προβάλλει πολύ ψηλά από
την στέγη της εκκλησίας προς τον ουρανό και
είναι να το θαυμάζει κάποιος πάνω στη βάση
του σε σχήμα οκταγώνου. Η βάση του είναι κα-
τασκευασμένη μαζί με τους τοίχους της εκ-
κλησίας , φτάνει δε στο ύψος τη στέγη της.
Με μία σκάλα στο εσωτερικό της βάσης , κυ-
κλική ,μοναδική στην κατασκευή της ,δεν έχει
επαναληφθεί πουθενά παρόμοια στην περιο-
χή τουλάχιστον της Κύμης, Ανεβαίνει έως την
κορυφή της βάσης. Τα σκαλοπάτια της είναι
κατασκευασμένα από πέτρα συμπαγή το κάθε
ένα. Στηρίζονται εξωτερικά στον τοίχο της βά-
σης και είναι συγχρόνως κτισμένα μ’ αυτή.
Εσωτερικά δε, εκεί που είναι το φανάρι (όπως
λέγεται) κάθε κυκλικής σκάλας σχηματίζουν
κολόνα διαμέτρου 0,20 μέτρα και φαίνεται ότι
κάθε σκαλοπάτι στηρίζεται εξωτερικά στον
τοίχο της βάσης, εσωτερικά δε στην στρογ-
γυλή κολόνα. Το κάτω μέρος του κάθε σκα-
λοπατιού είναι πελεκημένο και ακολουθεί
την κλίση της σκάλας. Το επόμενο ακολουθεί
το προηγούμενο αρμονικά. Η σκάλα είναι κα-
τασκευασμένη με τον τύπο 2y+λ =0,64 μέτρα.
Δηλαδή 2 ύψη συν το πλάτος του πατήματος
ισούται με 64 εκατοστά του μέτρου που είναι
σε μήκος το αβίαστο βήμα του ανθρώπου. Εδώ
το πάτημα είναι στενό και το ύψος μεγάλο.
Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Καθώς μπαίνεις
στην είσοδό του και ανεβαίνεις τη σκάλα, αι-
σθάνεσαι ότι εισέρχεσαι στο εσωτερικό ενός
κοχλία, χωρίς όμως να φοβίζει ο στενός χώ-
ρος. Τα υπεράνω μας σκαλοπάτια είναι το-

ποθετημένα πολύ ψηλότερα από το ανθρώ-
πινο σώμα και δε φοβίζουν, μήπως κτυπή-
σουμε, ιδίως κατά την κάθοδο. Φθάνοντας
στην κορυφή της βάσης, αρχίζει το κυρίως κω-
δωνοστάσιο. Τέσσερις κολόνες τετραγωνικής
διατομής ξεκινούν από τη βάση και φθάνουν
έως την κορυφή. Τα αγκωνάρια στις κολόνες
αυτές είναι λαξευμένα στο εσωτερικό του μέ-
ρος και σχηματίζουν κενό 15- 17 εκατοστά του
μέτρου διάμετρο. Το κενό αυτό έχει πληρω-
θεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δηλαδή περι-
κλείουν μια κολόνα από μπετόν αρμέ που δεν
φαίνεται από τη βάση έως την κορυφή τους.
Μέσα στο μπετόν αυτό, στις κολόνες αυτές,
σε ειδικά τοποθετημένους μοχλούς (πύρους)
αγκυρώνονται οι περιμετρικά και χιαστί σι-
δερένιες λάμες, πάχους τριών εκατοστών
(0,03) και πλάτους δέκα εκατοστών του μέ-
τρου (0,10), σε προκαθορισμένο ύψος, έτσι
ώστε οι κολόνες να συνδέονται μεταξύ τους
ωσάν με συνδετήριους δοκούς και να συνερ-
γάζονται. Σ’ αυτές αναρτώνται και οι καμπά-
νες. Ακουμπούν σε έναν άβακα σε κάθε κο-
λόνα στο αυτό ύψος, ο οποίος διακόπτει τη
συνέχεια, κατά το ύψος, στις κολόνες και
προσδίδει κάποια ξεχωριστή χάρη σ’ αυτές. Σε
αυτό το ύψος οι κολόνες συνδέονται με αψί-
δες (καμάρες) με καμαρολίθια λαξευτά και εί-
ναι στεφανωμένες πάνω από το μεσαίο (κλει-
δί) με οριζόντια κορνίζα. 

Αυτό επαναλαμβάνεται και κάτω από την
κορυφή του. Τέσσερις ακόμα αψίδες καμάρες,
όμοιες σαν αυτές, στεφανώνουν το μέτωπο
του κωδωνοστασίου κάτω από την κορνίζα
(κρηπίδα) της οροφής. Στην κορυφή, στις τέσ-
σερις γωνίες του κωδωνοστασίου είναι το-
ποθετημένα τέσσερα πέτρινα λαξευτά ακρο-
κέραμα με μορφή από φύλλα άκανθας, ωσάν
κόσμημα, και στο μέσον, πάνω σε πυραμοει-
δή βάση, στην κορυφή ο πέτρινος σταυρός κα-
ταπληκτικής τέχνης και μοναδικής ξεχωριστής
μορφής. Από το χωριό κάτω χαμηλά φαίνεται
να υψώνεται περήφανα προς τον ουρανό
πάνω από τη βάση του οκτώ και πλέον μέτρα.
Ο αρχαίος θεατής ή ιστορικός θα έλεγε:
«Θέαμα κεκαλλιστωμένο γεγένηται το κω-
δωνοστάσιο. Εις μεν τους βλέποντας υπερ-
φυσικό εις δε τους ακούοντας  εντελώς απί-
στευτον».

Καθώς πέρασαν τα χρόνια, από την κα-
τασκευή του, τα αγκωνάρια από πέτρωμα «τε-
φεκέ» διαβρώθηκαν και καθώς είχαν φθαρεί,
από σεισμούς, έφυγαν λίγο- λίγο από την κα-
τακόρυφο οι κολόνες. Χρειάστηκε να ανακα-
τασκευασθεί, να κτισθεί καινούριο πάνω από
τη βάση του. Πριν από είκοσι δύο χρόνια πε-
ρίπου ξήλωσαν τις κολόνες έως τη βάση τους
και με καινούριες το κατασκεύασαν όμοιο καθ’
όλα προς το πρώτο, προς το πρωτότυπο. Μόνο
τα τέσσερα ακροκέραμα με μορφή από φύλ-
λα άκανθας, και ο περίτεχνος σταυρός που
προέρχονται από το πρωτότυπο, τοποθετή-
θηκαν στο καινούριο στην ίδια θέση τους. Την
εργασία αυτή την ανέλαβε ο αδερφός μου Δη-
μήτρης Στ. Σπύρου, εξαίρετος τεχνίτης στη
λάξευση γωνιολίθων και άριστος στην οικο-
δομική, με τεχνίτες, βοηθούς του τα παιδιά
του. Το απεκατέστησαν όμοιο προς το πρώ-
το, προς το πρωτότυπο και τώρα υψώνεται χα-
ριέστατο πάνω από το Ναό προς τον ουρανό. 

Πριν γίνει η ανακατασκευή του κάποιος κύ-
ριος, θεοσεβής από το χωριό μας ήθελε δι’
εξόδων του, να το ξαναοικοδομήσει, αλλά με
μάρμαρο. Υπήρχαν τα μάρμαρα. Δύο επίτρο-
ποι που συναντήθηκε μαζί τους όμως του εί-
παν: « Δεν θέλομε να μας το φτιάξεις με μάρ-
μαρο. Αλλά με τι καλυτερο θέλετε να γίνει:
τους ρώτησε. Εμείς θέλομε να μας το φτιά-
ξεις με «τεφεκέ». Λες και ήταν δικό τους το
κωδωνοστάσιο. Δεν ήταν δυνατόν ούτε εύ-
κολο να εξευρεθεί πέτρωμα γερό από τεφε-
κέ…ν’ αντέχει στο χρόνο. Ούτε ήταν δυνατόν
να δαπανηθούν τόσα χρήματα και έπειτα
από λίγα χρόνια να χρειάζεται να ανακατα-
σκευασθεί. Αυτά είναι μνημεία και πρέπει να
μένουν αιώνια. Να γίνονται από υλικά αιώνια.
Ένας τρίτος του είπε: «Για σκέψου ν’ ασπρί-
σει τσί πάνου!» Θ’ άσπριζε το μάρμαρο εκεί
ψηλά και δεν το άντεχε. Αυτά του είπαν και
ο άνθρωπος απογοητεύτηκε.  Ίσως να ήταν κα-
λύτερα που ήρθαν τα πράγματα έτσι. Τώρα
έχει κτισθεί με πέτρωμα «μαλαντρίνα» κα-
λύτερο ίσως από το πέτρωμα «τεφεκέ».

Η καμπάνα του θα κτυπά και θ’ αναγγέλ-
λει λυπημένα μα και χαρούμενα γεγονότα της
ζωής. Θα κτυπά πάντα καλώντας τους Χρι-
στιανούς τ’ απογεύματα την ώρα του Εσπε-
ρινού. Θα κτυπά τις Κυριακές το πρωί στον όρ-
θρο μα και όταν ψάλλεται στο Ναό η δοξο-
λογία. Πόσες φορές έχει κτυπήσει και θα κτυ-
πήσει στο μέλλον τη Μεγάλη Παρασκευή θλιμ-
μένα για το γεγονός της Σταύρωσης του Χρι-
στού! Αλλά και πάντα θα κτυπά την ημέρα της
Λαμπρής, του Πάσχα, για ν’ αναγγείλει το πα-
νηγυρικό, το χαρμόσυνο της Αναστάσεως του
Χριστού γεγονός! 

Δένδρα Κύμης Μάρτης 2010  
Γεώργιος Σταμ. Σπύρου 

6 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2010 

Η  εκκλησία  του  χωριού  μας  και  το  κωδωνοστάσιό  της  (Δένδρα  Κύμης) 

Π
άλι για την Τέχνη θα γράψω και ας
γίνω βαρετός. Αυτό που λέμε « η
φτήνια τρώει τον παρά», το έχετε

ακούσει. Σήμερα λοιπόν η φτήνια τρώγει
την Τέχνη.

Για αυτό που συμβαίνει στην Τέχνη
οφείλουν κάποτε να λογοδοτήσουν οι ηθι-
κοί αυτουργοί του εγκλήματος, που είναι
οι ηγέτες των υψηλών θέσεων έως και οι
πιο μικροί των δήμων και της εκκλησίας. 

Κοιτάξτε τα έργα τους. Αν νομίζετε
ότι αυτά αντανακλούν την πίστη τους και
τα πιστεύω τους στους ανθρώπους που
τους επιλέγουν, καλά το νομίζετε. Η
ποιότητα που βλέπετε στα έργα τους εί-
ναι αντιστρόφως ανάλογη με την υπο-
στήριξή σας.

Βεβαίως σε αυτήν την κατηφόρα, με-
γάλη ευθύνη φέρουν οι άσχετοι πολεο-
δόμοι και πλείστοι μηχανικοί. Δεν εξη-
γείται αλλιώς, γιατί γέμισαν τα χωριά μας
ακαλαίσθητα έως εμετικά κατασκευά-
σματα. Οι αναθέσεις «φασόν»,  οι συμ-
φωνίες με τους άσχετους «κολλητούς»
και το πόσο μεγαλύτερο κέρδος θα επι-
φέρουν στους διαπλεκόμενους τα έργα
τους, συνεχίζεται.

Το έγκλημα για την παράδοση είναι δι-
πλό, διότι είναι προ πολλού πεθαμένη.
Την ξεβράκωσαν, τη βίασαν και με σημαία
τον εξωραϊσμό της βάζουν και την τα-
φόπλακα.

Ρίξτε μια ματιά σε όλες τις εκκλησίες
που έχουν γίνει παρεμβάσεις. Το λιγότερο
που έχει διαπραχθεί είναι η ιεροσυλία. Με
κανένα σεβασμό αυτοί λοιπόν « οι τίπο-
τα», που τους έλαχε να καταντήσουν τα
μικρά διαμάντια της αρχιτεκτονικής σαν
τη μούρη τους, συνεχίζουν ακάθεκτα το
έργο τους.

Αγράμματοι και απαίδευτοι επίτροποι,
μαζί με ατάλαντους ιερείς να διαχειρί-
ζονται ξένα χρήματα με τόση κακία για
έργα που ανήκουν σε όλους!

Οι αδαείς και ενοχλητικοί να σταμα-
τήσουν τώρα την προχειρότητα που έγι-
νε συμφέρον και την ομάδα του «ωμό-
πλινθου», που εδώ και χρόνια έχει δια-
μορφώσει ένα πλαίσιο κάκιστο γύρω από
την Τέχνη. Χωρίς αίσθηση του ωραίου και
του απλού, οι «μικροί» ηγέτες της κρίσης
και του σκοταδισμού γέμισαν τα χωριά με
πλατείες «καρικατούρες» και τα δρομά-
κια με πλακοστρώσεις «πάζλ», χωρίς να
πάρουν τη γνώμη μας.

Αντιδράστε επιτέλους, βγείτε απ’ το
καβούκι σας και σώστε ό, τι μπορείτε.
Έχετε λόγο για τις χυδαίες παρεμβάσεις
που καταπιέζουν την ψυχή.

Τινάξτε από πάνω σας τη στάχτη της
κακομοιριάς, της τεμπελιάς  και της συ-
ναλλαγής.

Τέχνη και ικεσία ποτέ δεν περπάτησαν
μαζί, πόσο μάλλον με το ψέμα. Αιώνες
τώρα το κεφάλι του ο Έλληνας το έχει
στραμμένο στον ουρανό.

Το δόγμα της λύπησης και της συγ-
χώρεσης, για άλλους λαούς. Μας έμαθαν
να χειροκροτούμε το φτηνό, το μέτριο και
το ψεύτικο σε τελετές και συνεδριά-
σεις. Έτσι όμως συμβαίνει όταν λείπει η
απλότητα και υπολείπεται κατά πολύ η
παιδεία. Τότε, την Τέχνη ή τη μισείς ή τη
φοβάσαι.

Μάθετε να εκτιμάτε την καθαρότητα
των συνειδήσεων και των τεχνών.

Ευχαριστώ

Ιωάννης Σπύρου του Δημητρίου, 
ένας αγράμματος λιθοξόος 

Κρίση,  εξουσία  

και  σκοταδισμός  στην  Τέχνη 
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Ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να ξε-
φύγουμε από το παρελθόν.

Το παρόν δύσκολο για μας λόγω ηλικίας
και για όλους λόγω της σημερινής κατά-
στασης.

Το μέλλον αόρατο.
Έτσι το μυαλό μας γυρίζει στα παλιά, στις

αναμνήσεις ευχάριστες ή δυσάρεστες και
εκεί ακουμπά για λίγο και ξεχνιέται.

Έτσι κι εγώ σήμερα γύρισα πολύ-πολύ
πίσω και θυμήθηκα ένα παλιό περιστατικό.
Αφορμή μου έδωσε ένα τυχαίο συμβάν.
Είχα πάει να επισκεφθώ μία συγγενική οι-
κογένεια σ’ ένα χωριό της περιοχής Χαλκί-
δας. Το απογευματάκι ξέσπασε στην αυλή
ενός γειτονικού και συγγενικού σπιτιού καυ-
γάς μεταξύ μάνας και κόρης. Η μάνα έστελ-
νε την κόρη της σε μια δουλειά που αναγ-
καστικά θα περνούσε έξω από το νεκροτα-
φείο.

Η κόρη ήταν μικρή μαθήτρια έκτης Δη-
μοτικού και προφασιζόταν ότι φοβάται να πε-
ράσει από το νεκροταφείο. Φοβόταν τα φαν-
τάσματα.

Η μάνα επέμενε, η κόρη αρνιόταν, ο καυ-
γάς συνεχιζόταν και έφτασαν μέχρι το ξύλο.

Εμείς είμασταν στη γειτονική αυλή. Σαν
συγγενής αναγκάστηκα να επέμβω.

Στην αρχή φώναξα τη μητέρα και μυστι-
κά της είπα ότι δεν φταίει το παιδί. Όταν
εμείς οι μεγάλοι, παππούδες και γιαγιάδες μι-
λάμε για φαντάσματα, για όνειρα με πεθα-
μένους και άλλα τι θα κάνουν τα παιδιά.

Μετά στράφηκα στη κόρη. Έχεις δίκιο.
Και εγώ έχω δει φάντασμα. Έλα να σου πω
μια ιστορία και θα καταλάβεις. Ήρθε πρόθυ-
μη να ακούσει. Θέλησαν όμως να την ακού-
σουν όλοι. Άρχισα! Πάνε πολλά χρόνια.
Ήμουν πολύ νέα. Έφυγα για πρώτη φορά μα-
κριά από το σπίτι μου. Θα πήγαινα να σπου-
δάσω. Θα έλειπα ένα χρόνο. Βρέθηκα σε
άγνωστο περιβάλλον μακριά από γονείς και
αδέλφια.

Παρακάλεσα την αδελφή μου να μου γρά-
φει συχνά και σε κάθε γράμμα να μου γρά-
φει τα νέα του χωριού. Έτσι διαβάζοντάς τα
θα νιώθω κοντά τους.

Πραγματικά μου έγραφε συχνά και μου
περιέγραφε κάθε τι που συνέβαινε. Ένιωθα
έντονα τη ξενιτιά και το γράμμα της με έφερ-
νε στο χωριό.

Κάποια μέρα πήρα γράμμα που μου έγρα-
φε κάτι δυσάρεστο. Μια οικογένεια που
είχε δυο γιούς με μικρή διαφορά ηλικίας, ο
ένας πέθανε. Ξαφνικά ένιωσε ένα πόνο και
πριν προλάβουν να τον πάνε στο γιατρό ξε-
ψύχησε.

Ήταν νέος και όλο το χωριό τον έκλαψε.
Η αδελφή μου όμως σ’ αυτό το γράμμα

έκανε ένα λάθος. Λάθος στο όνομα του πε-
θαμένου. Έγραφε πέθανε ο Βασίλης αντί του
άλλου. Παρόλο ότι έμεναν μακριά από το σπί-
τι μας και δεν τους ήξερα λυπήθηκα πολύ. Για
πολλές μέρες σκεφτόμουν τον καημένο το
Βασίλη που πέθανε τόσο νέος. Μετά τα μα-
θήματα οι άλλες ασχολίες απομάκρυναν
από το μυαλό μου αυτό το γεγονός. Τα γράμ-

ματα συνεχίζονταν με άλλα νέα του χωριού.
Χριστούγεννα - Πάσχα δεν πήγα στο χω-

ριό. Περίμενα με αγωνία το καλοκαίρι. Επι-
τέλους ήρθε. Δεν έβλεπα την ώρα να φθά-
σω στο χωριό. Έφθασα με τρένο στη Χαλκί-
δα και την άλλη μέρα με το αυτοκίνητο των
9:30 έφυγα για το χωριό. Έφθασα στο σταθ-
μό του Κώτσου. Δεν περίμενα το αυτοκίνη-
το του χωριού γιατί θα αργούσε.

Άφησα τη βαλίτσα μου και βιαστική έφυ-
γα με τα πόδια. Προχωρούσα γρήγορα μέσα
στη ζέστη, ήταν Ιούλιος μήνας.

Έφθασα κοντά στο χωριό, λίγο πιο κάτω
από την παλιά εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ρίχνω μια ματιά προς τα δεξιά και τι βλέ-
πω; Το Βασίλη να ανηφορίζει. Το Βασίλη που
τον θεωρούσα πεθαμένο. Πιο κάτω ήταν ένα
ποταμάκι και πιο πέρα η βρύση «Άργελος»
που εκεί διαδραματίζονταν όλα τα γεγονό-
τα με φαντάσματα που είχα στα παιδικά μου
ακούσματα. Προσπαθώ να προχωρήσω. Του
κάκου. Τα πόδια μου κόπηκαν, η ανάσα έγι-
νε γρήγορη. Αν προχωρούσα θα τον συναν-
τούσα. Και μετά; Πήγα στην άκρη του δρό-
μου, πιασμένη από ένα δεντράκι και έμεινα
εκεί με κλειστά μάτια μισολιπόθυμη αρκετή
ώρα. Η φαντασία μου οργίαζε. Αν έρθει
κοντά μου; Αν μου μιλήσει; Σε λίγο δειλά-δει-
λά άνοιξα τα μάτια και τον είδα να περνά το
δρόμο, να ανηφορίζει σ’ ένα μονοπάτι δίπλα
στην εκκλησία, μακριά από μένα. Σηκώνομαι
και προχωρώ όσο μπορώ. Φθάνω στο πρώτο
σπίτι του χωριού. Στην αυλή ήταν η Τσελέ-
φρενα, νοικοκυρά του σπιτιού και μακρινή
συγγενής μου. Μόλις με είδε ήρθε να με χαι-
ρετήσει. 

― Λίγο νερό, σας παρακαλώ, ψελίζω
έτοιμη να καταρρεύσω.

― Τι έπαθες; Τι έχεις; Γιατί είσαι έτσι;
Μόνη σου ερχόσουν;

― Όχι είπα. Ερχόμουν με το Βασίλη τον
τάδε. Το είπα και γούρλωσα τα μάτια μου και
περίμενα να μου πει: Τι λες παιδί μου; Αυτός
έχει πεθάνει τόσο καιρό.

Αντί αυτού μου απάντησε:
― Αφού είχες παρέα γιατί φοβόσουν;
Τα έχασα, δεν ήξερα τι να πω. Έφυγα. Στο

σπίτι έμαθα τι είχε συμβεί. Είχε πεθάνει ο
αδελφός του και από λάθος η αδελφή μου
έγραψε το όνομά του. Το παιδί και όλοι έβγα-
λαν ένα στεναγμό ανακούφισης. Αν δεν μά-
θαινα την αλήθεια δε θα πίστευα ότι είδα
έναν πεθαμένο; Αυτό δε συμβαίνει ποτέ.
Ούτε πεθαμένοι περπατούν, ούτε φαντά-
σματα υπάρχουν είναι διάφορες συμπτώσεις,
διάφορα περιστατικά που η φαντασία και ο
ταραγμένος νους τα μεγαλοποιεί και τα
διαφοροποιεί. Μερικοί ευφάνταστοι τα διη-
γούνται και μένουν από γενιά σε γενιά. Να
πηγαίνετε στις δουλειές σας, να περνάτε από
παντού και να μη φοβάστε. Δεν υπάρχει τί-
ποτα απ’ όλα αυτά.

Σήμερα να φοβάστε μόνο τους κακούς
ανθρώπους. Εσείς οι μικρές να μην εμπι-
στεύεσθε άγνωστους, να μην τους ακολου-
θείτε πουθενά και να προσέχετε.

Έχουν αλλάξει οι καιροί και οι άνθρωποι.

Απρόσμενες  συμπτώσεις 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου 

H ελιά

Μέρος τρίτο 
Μια άλλη λειτουργία της φορεσιάς, που

θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μαγική,
συνδέεται κυρίως με τη νυφική φορεσιά. Ιδι-
αίτερα τα ζωσίματα, που δένονται στο σώμα
έχουν φυλακτική ή μαγική σημασία.

Η μαγική λειτουργία της φορεσιάς συγ-
κεντρώνεται κυρίως στον κεφαλόδεσμο και
στο πουκάμισο, της νυφιάτικης φορεσιάς. Ο
κεφαλόδεσμος της νύφης πιστεύεται ότι
φέρνει ευτυχία και καλοτυχιά. Το πουκάμι-
σο, επειδή έρχεται σε άμεση επαφή με το
σώμα και σύμφωνα με την άποψη του Fraz-
er για την «εξ επαφής» μαγεία, μεταβιβά-
ζεται σ’ αυτό η δύναμη του γυμνού σώματος,
συγκεντρώνει τις περισσότερες μαγικές
ιδιότητες ιδιαίτερα μάλιστα το νυφικό που-
κάμισο, που καθαγιάζεται από την εκκλησία
κατά την τελετή του γάμου και το οποίο σε
παλιές φορεσιές ήταν κόκκινο. Η διακόσμηση
του πουκάμισου έχει κάποιο νόημα στην πα-
ραδοσιακή κοινωνία, που αλλάζει ή ξεχνιέ-
ται μέσα στο χρόνο. Στην Εύβοια λεγόταν
«μεγάλο πουκάμισο» και είχε κεντημένη την
«πέρδικα με τα 12 περδικάκια».

Υλικά και τεχνίτες της παραδοσιακής
φορεσιάς.

Τα πολύτιμα υφάσματα, οι βαρύτιμες
χρυσοΰφαντες στόφες, τα κλαδωτά και ρι-
γωτά μεταξωτά, τα μεταξωτά ατλάζια, τα
μάλλινα μερινά, οι βαριές χρωματιστές τσό-
χες, τα πλούσια βελούδα για τις πολύτιμες
αστικές φορεσιές, τα φέρνανε συνήθως οι
μεγάλοι ισναφλήδες-πρωτομαστόροι των
συντεχνιών εμπορευόμενοι, από την Πόλη
και τα εργαστήριά της, καθώς και από τη Χίο
και την Κύπρο, όπου από το 17ο αι. αναφαί-
νονται εργαστήρια σημαντικά για βαρύτιμα
μεταξωτά υφάσματα. Πολλά πλούσια υφά-
σματα εισάγονταν από τη Ρωσία, την Ιταλία
(Τεργέστη, Γένοβα, Βενετία, Πάδοβα) στην
Αυστρία, τη Γαλλία και απ’ την Αγγλία.

Οι ραφτάδες-τερζήδες ή οι χρυσοραρά-
πτες, ράβανε ή κεντούσανε όλες αυτές τις
πλούσιες φορεσιές και τους επενδύτες
τους. Γενικά στους πλανόδιους τεχνίτες
μετανάστες και ταξιδευτές χρωστιέται με-
γάλο μέρος αν όχι το μεγαλύτερο της διά-
δοσης, διατήρησης και ανάπτυξης των τε-
χνών καθώς και η παρατηρούμενη ομοι-
ομορφία σε πολλούς κλάδους και είδη τους.
Και αναμφίβολα είναι εκείνοι που εξαπλώ-
νουν απ’ τα τέλη περίπου του 18ου αι. τη
φουστανέλα με τα πλούσια ολοκέντητα γι-
λέκα, φέρμελες, μεϊντάνια, τουζλούκια και
στο πιο απόμακρο χωριό, παντού όπου ακτι-
νοβολούσε ο Ελληνισμός και μάλιστα όταν
στα επαναστατικά χρόνια και στην απελευ-
θέρωση η φουστανέλα που συμβολίζει τον
ιερό Αγώνα, καθιερώνεται σαν εθνικό ένδυ-
μα και τη φοράει ολόκληρη η ρωμιοσύνη.

Στα βυζαντινά χρόνια όπως και στα κα-
τοπινά ως σήμερα, ο ράφτης κεντούσε ο
ίδιος και τα φορέματα έτσι που η ονομασία
ράφτης κατάντησε συνώνυμη αλλά και ταυ-
τόσημη με τον κεντητή, όπως και το αντί-
στροφο. Ο ράφτης δεν κεντά, αλλά ράβει,
στερεώνει, καρφώνει πάνω στο ύφασμα τα
υλικά (κορδονάκια,σιριτάκια). Δεν υπάρχει
ράπτης που να μην είναι και κεντητής. Ο ρά-
φτης ξέρει μονάχα μιας κατηγορίας κέντη-
μα που στα βυζαντινά χρόνια λεγόταν κλα-
πωτό, κεντήματα που συνεχίζουν οι ραφτά-
δες απ’ τα τούρκικα χρόνια ως τα σημερινά.
Αυτά παίρνουν την ονομασία τερζίδικα και ο
τεχνίτης τερζής. Το επάγγελμα του ράφτη
θεωρούνταν από τα πιο αξιοπρεπή. Είχαν

φτάσει να ονομάζουν ράφτη κάθε ξεχωριστό
άνθρωπο.

Κεντήματα και κοσμήματα 
της παραδοσιακής φορεσιάς.
Τα κεντήματα και τα κοσμήματα μπορούν

ν’ αποτελέσουν, ενιαίο, ξεχωριστό κύκλο,
μέσα στο σύνολο της λαϊκής καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Και τα δυο πηγάζουν απ’ την
ίδια προαιώνια διάθεση του ανθρώπου για
διάκριση και επιβολή. Τα κεντήματα αποτε-
λούν ιδιαίτερη ομάδα της κεντητικής, που εί-
ναι ένας από τους βασικότερους κλάδους της
ελληνικής λαϊκής τέχνης. Από τα δύο είδη
φορεσιάς την αντρική και γυναικεία, εκείνη
που παρουσιάζει πλουσιότερο κεντητό διά-
κοσμο και μεγαλύτερη μορφολογική ποικιλία,
είναι η δεύτερη. Η έμφυτη φιλαρέσκεια της
γυναίκας και η τάση της προς τον καλλωπι-
σμό και το στολίδι, μαζί με το γεγονός ότι η
διακόσμηση ανήκει στο χώρο της οικιακής τέ-
χνης κι επηρεάζεται περισσότερο από τοπι-
κές, πατροπαράδοτες συνήθειες, που η γυ-
ναίκα ακολουθεί με θρησκευτική προσήλω-
ση, δημιούργησαν μια ποικιλία τοπικών πα-
ραλλαγών κι ένα διακοσμητικό πλούτο, που
δεν υπάρχει στην απλούστερη και αυστη-
ρότερη αντρική φορεσιά. Έτσι τα κομμάτια
και τα εξαρτήματα της ελληνικής φορε-
σιάς, εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγα-
λύτερο μέρος του κεντητού διάκοσμου, εί-
ναι τα γυναικεία πουκάμισα, φέσια, μπόλιες,
ποδιές και οι διάφοροι ανδρικοί και γυναικείοι
επενδύτες σ’ όλες τους τις μορφές, είτε μα-
κρείς, όπως το πιρπιρί, είτε κοντοί, όπως τα
σιγκούνια, οι φέρμελες, τα μεϊντάνια και τα
κοντογούνια.

Οι φορεσιές εκτός απ’ τα κεντήματα στο-
λίζονται και με δαντέλλες. Η δαντέλλα είναι
το στερνοπαίδι της κεντητικής και το μόνο
είδος, που έμεινε αυστηρά γυναικεία χει-
ροτεχνία. Η τεχνική της συνίσταται στο πο-
λύπλοκο δέσιμο κόμπων και θηλιών, λιγό-
τερων ή περισσότερων ανάλογα με τις απαι-
τήσεις του σχεδίου.

Οι γνησιότεροι και αντιπροσωπευτικό-
τεροι τύποι ελληνικής δαντέλλας είναι η αρα-
τζιδέλλα και η μπιμπίλα. Δύο άλλοι τύποι εί-
ναι εκείνη που πλέκεται στα κοπανέλλια και
η χυτή, που πλέκεται με τα δάχτυλα. Επί-
δραση της δαντέλλας μαρτυπούν τα λευκά
κεντήματα, συνηθισμένα και αυτά κυρίως στα
ελληνικά νησιά.

Απαραίτητο συμπλήρωμα της φορεσιάς,
ιδιαίτερα της γυναικείας, είναι το κόσμημα.
Πανάρχαιη είναι η καταγωγή του, τόσο που
για τους εθνολόγους παραμένει ανοικτό το
ερώτημα αν ο άνθρωπος ντύθηκε πρώτα ή
στολίστηκε. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πολ-
λοί σημερινοί ημιάγριοι ή πρωτόγονοι λαοί,
ενώ περιορίζουν στο ελάχιστο το ντύσιμό
τους, σκεπάζουν το σώμα τους με άφθονα
κοσμήματα. Το κόσμημα ιδιαίτερα κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας αποτελεί ένα εύ-
κολο τρόπο αποταμίευσης και μεταφοράς
των αγαθών σε περίπτωση ανάγκης, είχε φυ-
σική συνέπεια τη μετακίνηση, τη μετατόπι-
ση ή και την εκποίηση.

Έτσι πολλές φορές εξαφανίζεται η πηγή
και χάνεται η συνέχεια. Είναι λοιπόν δύσκολο
να εντοπίσουμε τα κοσμήματα σε ορισμένα
γεωγραφικά όρια και να καθορίσουμε αυ-
στηρά τους τύπους που από παράδοση συ-
νηθίζονταν στις διάφορες ποικιλίες των ελ-
ληνικών ενδυμασιών.

Η συνέχεια και το τέλος 
στο επόμενο φύλλο 

H  Eλληνική  φορεσιά 
Γράφει η Μαρουδιά Χρυσάγη, Φιλόλογος 

Η ελιά είναι δέντρο μακρόβιο
και αειθαλές και οι καρποί της
είναι βρώσιμοι και θρεπτικοί
και απ’ αυτούς εξάγεται το
ελαιόλαδο.

Το κλάδεμα είναι
σπουδαία καλλιεργητική
εργασία και έχει ιδιαίτερη
επίδραση στην καρποφο-
ρία των ελαιοδέντρων.
Κατά το κλάδεμα πρέπει
να διευκολύνουμε τον αε-
ρισμό και το φωτισμό των
εσωτερικών κλαδιών και όταν το
έδαφος είναι φτωχό σε συστατικά,
πρέπει το κλάδεμα να είναι πιο έντονο για
εξοικονόμηση νερού.

Η συγκομιδή του καρπού γίνεται το Νο-
έμβριο και με έκθλιψη του καρπού λαμβά-
νουμε το ελαιόλαδο. Στο χωριό μας πριν με-
ρικά χρόνια υπήρχαν τέσσερα ελαιοτριβεία
(λιοτρίβια) και ένα στο συνοικισμό των
Δένδρων. Η παραγωγή λαδιού στο χωριό
μας πλησίαζε τους 150 τόνους με καλή σο-
δειά και είναι περίπου η ίδια και σήμερα. Οι
κάτοικοι του χωριού παρ’ ότι το κόστος καλ-

λιέργειας είναι δαπανηρό και
ασύμφορο εξακολουθούν να

καλλιεργούν τα ελαιόδεν-
τρα, ευελπιστώντας να
φάνε λάδι γνήσιο και
χωρίς ξένες προσμί-
ξεις. Σε άρθρο καθη-
γητή του Πανεπιστη-
μίου στη χημεία τρο-
φίμων αναφέρεται ότι

μέχρι 20% νόθευση στο
λάδι, δε γίνεται αντιλη-

πτή η νόθευση ούτε από το
χημείο.
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο

σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και άλλες
αντιοξειδωτικές ουσίες που είναι ευεργε-
τικές στην καρδιά. Η ποιότητα του λαδιού
δεν εξαρτάται μόνο από τα οξέα που πε-
ριέχει, αλλά και από τις άλλες ουσίες που
πρέπει να περιλαμβάνει.

Η ελιά εθεωρείτο κατά την αρχαιότητα
ως σύμβολο σοφίας, ειρήνης, αφθονίας, δό-
ξας και θριάμβου.

Ιωάννης Δ. Κοντός
Δάσκαλος 

Έργο  του  Νικολάου  Κουτσούμπη 



Στις 21 Νοεμβρίου γιόρτασε η εκκλησία του
χωριού μας. 

Πολύς κόσμος παρακολούθησε την λειτουρ-
γία που έγινε χοροστατούντος του σεβασμιο-
τάτου Μητροπολίτου Σκύρου - Καρυστίας κ. Σε-
ραφείμ. 

Μετά τη θεία λειτουργία και το κήρυγμα του

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη τον κόσμο περί-
μεναν στο προαύλιο του Ιερού Ναού τέσσερα νε-
αρά κορίτσια προσφέροντας γλυκά και άρτους. 

Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι
καλά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την  ημέρα
αυτή. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Γιορτή  Νηπιαγωγείου 

Η γιορτή των Εισοδίων της  Θεοτόκου  

στο  χωριό  μας 

Τ
α μικρά παιδάκια του νηπιαγωγείου μας υπό την καθοδήγηση της δα-
σκάλας τους έκαναν μια εκδήλωση λόγω των εοραστικών ημερών. Οι πέν-
τε μικρές μαθήτριες του νηπιαγωγείου έπαιξαν ένα σκετσάκι, τραγού-

δησαν τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δίνοντας χαρά στις μα-
μάδες και τις γιαγιάδες που είχαν συγκεντρωθεί για να τα καμαρώσουν. Ο Προ-
οδευτικός Σύλλογος θέλοντας να συμβάλει στη γιορτή των παιδιών τους προ-
σφερε μικρά δωράκια και αναψυκτικά που συνόδεψαν τα γλυκίσματα που εί-
χαν φτιάξει οι μαμάδες των παιδιών. 

Ευχόμαστε στα παιδιά και τη δασκάλα τους χρόνια πολλά, θα είμαστε δί-
πλα τους όποτε μας το ζητήσουν. 

Το Δ.Σ. 

Τ
ο έλατο είναι ένα ταπεινό
δέντρο και γι’ αυτήν του
την ταπεινοφροσύνη αντα-

μείφθηκε, κι έτσι κάθε χρόνο, τα
Χριστούγεννα, στολίζεται στα
σπίτια όλων μας.

Σαν γεννήθηκε ο Χριστός, η
πλάση είχε χαρά μεγάλη. Τα που-
λιά, τα ζώα, τα δέντρα και τα λου-
λούδια έσκυψαν πάνω του, για να
του δείξουν την αφοσίωσή τους
και να του προσφέρουν δώρα.
«Εγώ», είπε η φοινικιά, που έστε-
κε δίπλα στο στάβλο, «θα του χα-
ρίσω το πιο όμορφό μου φύλλο,
να τον δροσίζει στη ζέστη του κα-
λοκαιριού».

«Κι εγώ», είπε η ελιά «θα του
χαρίσω το πιο γλυκό μου λάδι, ν’
αλειφτεί!»

«Κι εγώ», είπε το έλατο, «τι
μπορώ να του δώσω;»

«Τίποτα», βιάστηκαν να πουν
τα άλλα με μια φωνή.

«Τα δάκρυά σου κολλούν σαν
κόλλα και οι βελόνες σου θα τρυ-
πήσουν το τρυφερό του δέρμα!»

«Έτσι είναι», είπε το έλατο,
σκύβοντας με θλίψη το κεφάλι,

«δίκιο έχετε. Δεν έχω τίποτα

άξιο να χαρίσω στον Χριστούλη!»
Όμως ένας άγγελος εκεί κον-

τά άκουσε το σιγομουρμούρισμα
των δέντρων και συμπόνεσε το
ταπεινό έλατο. Κι έτσι, σαν έπε-
σε η νύχτα, ζήτησε από τα μικρά
αστεράκια του ουρανού να χα-
μηλώσουν και να σταθούν πάνω
στα κλαδιά του έλατου. Εκείνη τη
στιγμή, το Θείο Βρέφος άνοιξε τα
ματάκια του και, βλέποντας το
έλατο λαμπροστολισμένο, χαμο-
γέλασε ευτυχισμένο.

Τα χρόνια περνούσαν κι όλο
και περισσότεροι άνθρωποι στη
γη γιόρταζαν τη Γέννηση του
Χριστού. Έτσι λοιπόν, Εκείνος
ζήτησε από το Πνεύμα των Χρι-
στουγέννων να στείλει ένα έλα-
το με κεράκια και στολίδια, ώστε
κάθε παιδάκι να μπορέσει να δει
εκείνο που ο Χριστός είδε από την
φάτνη κάποτε και τον γέμισε ευ-
τυχία.

Η ταπεινοφροσύνη του έλα-
του ανταμείφτηκε και, ποτέ, δέν-
τρο άλλο κανένα δε φώτισε τόσα
πολλά ευτυχισμένα προσωπάκια.

Τριανταφυλλιά Καραστερίου 

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΜΙΚΡΟΥΣ  ΜΑΣ  ΦΙΛΟΥΣ

Πώς  το  έλατο 

έγινε  Χριστουγεννιάτικο  δέντρο 

Τα πρώτα χιόνια του 2010 στο χωριό μας 

ΚΑΛΗ  Η  ΠΟΡΕΙΑ  

ΤΗΣ  Α. Ε.   ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Η Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων έδωσε

για τη Β’ κατηγορία Εύβοιας ,τους παρακάτω

αγώνες με τα  αποτελέσματα να αποτυπώνουν

θετική πορεία που φαίνεται και στη βαθμολογία.

Ευχόμαστε η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτε-

ρη.

1ος αγώνας 19/9/2010 ΑΕ Ανδρονιάνων –

Τραχήλι  2-1 με σκόρερς τους Κ. Δήμου , Γ. Κω-

τσή και για την αντίπαλη ομάδα ο Μ. Παράσχος.     

2ος αγώνας 26/9/2010  Ατρόμητος Χ. - ΑΕ

Ανδρονιάνων  0-1 με σκόρερ τον Μπόζα .   

3ος αγώνας 3/10/2010 ΑΕ Ανδρονιάνων –

Ζάρακες  1-0 με σκόρερ τον Τζελίλι.    

4ος αγώνας 10/10/2010 ΑΕ Ανδρο-

νιάνων – Καλοχώρι/Παντείχι 1-1 με σκό-

ρερς τους Κ. Δήμου και για την αντίπα-

λη ομάδα ο Π. Κωνσταντούρας.   

5ος αγώνας 17/10/2010 Πράσινο - ΑΕ

Ανδρονιάνων 3-2 με σκόρερς τους Τζε-

λίλι και Κ Παπαδημητρίου  και για την αν-

τίπαλη ομάδα ο Ι. Μαρκουλής (3).   

6ος αγώνας 24/10/2010 ΑΕ Ανδρο-

νιάνων – ΑΕΚ Χαλκίδας 0-3 με σκόρερ

τον Μεσαρτζίδη (3).   

7ος αγώνας 31/10/2010 Αγ. Ελεού-

σα - ΑΕ Ανδρονιάνων 3-5 με σκόρερς

τους Κ. Δήμου (2), Γ. Κωτσή (2) και Μπό-

ζα και για την αντίπαλη ομάδα ο Σ. Μπα-

ρώτας, Α. Γκίκας και Α.Μαρίνος.   

8ος αγώνας 21/11/2010 ΑΕ Ανδρονιάνων –

Άρτεμις 0-2 με σκόρερς τους Α. Αϊδίνη και Σ.

Λαθουρά.   

9ος αγώνας 28/11/2010 Καμάρες - ΑΕ Αν-

δρονιάνων 4 – 2  με σκόρερς τους Τζελίλι (2)

και για τον αντίπαλο ο Μπρισίμης (2), Δ. Γέρα-

λης αυτογκόλ και Δ. Χατζηβαγγέλης. 

10ος αγώνας 5/12/2010 ΑΕ Ανδρονιάνων –

Ευβοϊκός 3-0 με σκόρερς τους Κ. Δήμου (2), Ν.

Περήφανο .   

11ος αγώνας Άγ. Ιωάννης – ΑΕ Ανδρονιά-

νων αναβλήθηκε λόγω του χιονιού .       

12ος αγώνας 19/12/2010 Εύριπος - ΑΕ Αν-

δρονιάνων 1-1 με σκόρερς τους Ν. Περήφανο

& για τον αντίπαλο  ο Ι. Πράγιας.   

Α.Ε.  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ


