
Ικανοποιητική η προσέλευ-
ση των μελών και ομαλή η πορεία
των εργασιών. Μετά την εκλογή
προεδρείου της Τ.Γ.Σ., αναγνώ-
σθηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής από την πρόεδρό της
κα Έφη Γ. Νάνου ενώ τον διοι-
κητικό απολογισμό του 2012 κα-
θώς και τον προϋπολογισμό του
2013 παρουσίασε ο πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου.

Αναφέρθηκε στις δύσκολες
οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες
ο Σύλλογός μας και το Δ.Σ. πρέπει να βα-
δίσουν πάντα μπροστά με πολλά μέτω-
πα ανοιχτά και ενδιαφέροντα, στην
πρώτιστη σημασία της υλικής και ηθι-
κής συμπαράστασης  των μελών και φί-
λων κλπ. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα
για το Σύλλογο και τη Διοίκησή του με-

λήματα και σχέδια τα οποία ζητούν τη
συμμετοχή όλων τόσο στην προώθησή
τους όσο και στη συμπλήρωσή τους.

Μεγάλο βάρος έδωσε στην έκδοση
της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ που
κλείνει 17 χρόνια συνεχούς γόνιμης πα-
ρουσίας και προσφοράς, στην δυναμι-

κά ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη
παρουσία της ιστοσελίδας μας
www.andronianoi.gr, στην όλο και
πιο εμφανή απουσία στέγης του Συλ-
λόγου. Αναφέρθηκε τέλος με έμφαση
στην ανάγκη συνένωσης των δυνάμεων
όλων όσων πονάνε το χωριό και τους αν-
θρώπους του, θέμα με ιδιάζουσα σημα-
σία στις δύσκολες μέρες και γεγονότα

που όλοι βιώνουμε, κα-
λώντας τη διοίκηση του
«Πνευματικού Κέντρου
Βελ. Σαρρή» σε κοινή
δράση υπό την στέγη του
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
– ΔΕΝΔΡΩΝ».

Ακολούθησε σχετική
συζήτηση και οι εργα-
σίες της Τ.Γ.Σ. ολοκλη-
ρώθηκαν με την ομόφω-
νη έγκριση του οικονομι-
κού και διοικητικού απο-
λογισμού καθώς και του

προγραμματισμού της Διοίκησης για
την επόμενη επίσης πιεστική χρονιά. 

Η συζήτηση συνεχίστηκε ενδιαφέ-
ρουσα στα τραπέζια και τις παρέες στο
φαγοπότι που ακολούθησε και που πα-
ρέθεσε μετά την κοπή της πίττας όπως
πάντα το Δ.Σ. 
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Φίλοι  των  Ανδρονιάνων  να  επισκέπτεστε  την  ιστοσελίδα  μας  www.andronianoi.gr για  περισσότερη  και  γρηγορότερη  ενημέρωση. 
Aποστολή  συνεργασιών  μπορείτε  να  κάνετε  και  στη διεύθυνση spirstam@hol. gr

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05»

ΙΛΙΟΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 014045 

Πραγματοποιήθηκε  η  Τακτική  Γενική  
Συνέλευση  του  Συλλόγου  μας Ο Δημήτρης Θεοφίλου,

ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά
του Ιωάννη και της Ελένης Θε-
οφίλου. Γεννήθηκε στους Αν-
δρονιάνους της Εύβοιας το 1903,
όπου μεγάλωσε και έζησε ως το
θάνατό του το 1989.

Ήταν παντρεμένος με την
Καλλιόπη Σκιανή από τους Τα-
ξιάρχες, με την οποία απέκτησε
τέσσερα παιδιά. Την Ελένη, τον
Γιάννη, τον Λευτέρη και τη Μα-
ρία.

Από παιδί ξεχώριζε, εξαιτίας της ευφυΐας του
και της ακόρεστης δίψας για γνώση.

Παρά την ανέχεια της εποχής και την αρ-
νητική διάθεση των γονιών του, κατάφερε δου-
λεύοντας παράλληλα να τελειώσει το Σχολαρ-
χείο, άθλος για εκείνη την εποχή, όπου μόνο τα
παιδιά των οικονομικά εύρωστων οικογενειών,
είχαν δικαίωμα στη μόρφωση.

Το ανήσυχο πνεύμα του τον
οδηγούσε στην αναζήτηση βιβλίων,
διάβαζε ότι έπεφτε στα χέρια του,
καθώς ήταν πολύ δύσκολο να απο-
κτήσει δική του βιβλιοθήκη. Η
αγάπη του επεκτεινόταν στη φύση
καθώς και στην τέχνη της σιδη-
ρουργίας την οποία εξασκούσε
σχεδόν σε όλη του τη ζωή με απα-
ράμιλλη εργατικότητα και αγάπη.
Στο εργαστήριό του οποίο ήταν
εξοπλισμένο με καμίνι, αμόνι κ.λ.π
έφτιαχνε μόνος του κάθε είδους ερ-
γαλεία, απαραίτητα για γεωργικές
και άλλες καθημερινές εργασίες. Ο
Δημήτρης Θεοφίλου εξασκούσε
και την ιδιότητα του πεταλωτή.
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι για πάρα πολλά
χρόνια, σχεδόν μέχρι τα γεράματά του, δεν
ενέδωσε στα «έτοιμα» βιομηχανικά πέταλα και
πετάλωνε όλα τα άλογα της περιοχής με πέτα-
λα χειροποίητα, καμωμένα στο εργαστήριό του.
Αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και τη θεωρού-
σε δημιουργία. Εκτός από την κύρια απασχόλησή
του σαν σιδηρουργός, νεώτερος ασχολήθηκε και
με την υλοτομία κόβοντας ξύλα από το δάσος για
τάβλες, πατώματα, σκεπές κ.λ.π. με πριόνια χει-
ροποίητα (καταρρακτή, καρμαγκιόλα) και τσε-

κούρια. Για κάποιο διάστημα δού-
λεψε σε δημόσιο έργο στη Χαλ-
κιδική φτιάχνοντας τα εργαλεία
των εργατών και των μαστόρων.
Επίσης δούλεψε στην τότε Επι-
χείρηση Ηλεκτρισμού στο Αλιβέ-
ρι.

Ο Δημήτρης Θεοφίλου
ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Τον
χαρακτήριζε μια σπάνια εντιμό-
τητα και ένα βαθύ αίσθημα δι-
καιοσύνης. Δεν τον ενδιέφεραν τα
υλικά αγαθά, ήξερε ότι τα ση-

μαντικά στη ζωή είναι η γνώση, η αρετή, η δη-
μιουργία. Οι συμβουλές του προς τους νεώτερους
ήταν πάντα καλοπροαίρετες και προσανατολι-
σμένες προς τη γνώση, τη μόρφωση, το πέταγ-
μα της σκέψης και του πνεύματος κι αυτό έκα-
νε πράξη στη ζωή του. Δεν έχανε το χρόνο του
στο «καφενείο» και στις ανούσιες συζητήσεις και
σχολιασμούς για τη ζωή των άλλων. Περνούσε

από το καφενείο, μόνο για να χαιρετήσει τους φί-
λους του και να διαβάσει κάποια εφημερίδα (αν
και όποτε την έβρισκε).  

Ήταν δημοκρατικός, πίστευε πολύ στη δου-
λειά και απεχθανόταν το εύκολο χρήμα.

Βοηθούσε συνανθρώπους του που είχαν
ανάγκη, με σιωπηλό διακριτικό τρόπο.

Δυο περιστατικά που μένουν χαραγμένα
στη μνήμη της οικογένειάς του μαρτυρούν το
ήθος και την ποιότητα αυτού του ανθρώπου: Το

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΗΤΡΗ  Ι.  ΘΕΟΦΙΛΟΥ 

Το  Δ.Σ.  του  Προοδευτικού  Συλλόγου  
Ανδρονιάνων - Δένδρων  σας  εύχεται  

Καλό  Πάσχα  και  η  Ανάσταση  
να  γίνει  απαίτηση  όλων 

Το  Δ.Σ.  του  Προοδευτικού  Συλλόγου  
Ανδρονιάνων - Δένδρων  σας  εύχεται  

Καλό  Πάσχα  και  η  Ανάσταση  
να  γίνει  απαίτηση  όλων 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Φίλες και φίλοι, ξεφυλλίστε
τις φωτογραφίες που ακολου-
θούν καθώς και όσες έχουν προ-
ηγηθεί μαζί με σχετικά video για
το ίδιο θέμα στο site μας. Φω-
τογραφίες από το έργο στα μο-
νοπάτια, στους μύλους και στα
γεφύρια. Μπαίνοντας η άνοιξη
η μαγεία μεγαλώνει. Ταυτό-
χρονα το έργο ολοκληρώνεται
όπως μας είπαν και από την αρ-
μόδια υπηρεσία του ΕΟΤ. Σαν Σύλλογος ετοιμάζουμε σχετική υπεύθυνη πα-
ρέμβαση στοχεύοντας την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, προς τους αρμόδι-
ους εντοπίζοντας σημεία που την απαιτούν. Το έργο είναι ήδη και δικό μας κτή-
μα. Ας το γνωρίσουμε αρχικά και στη συνέχεια μαζί να το αγαπήσουμε όπως
χρειάζεται.

Από  τον  ένα  μύλο  στον  άλλο 



Οι οικογένειες Νικολάου
και Δημητρίου 

Ζερμπαλά ευχαριστούν
όσους κατέθεσαν 

αντί στεφάνων 
το χρηματικό ποσό 

των 230,00€ το οποίο 
προσέφεραν 

στον Προοδευτικό 
Σύλλογο Ανδρονιάνων 
- Δένδρων εις μνήμη 

της αγαπημένης 
τους μητέρας. 
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Πόλεμο οικονομικό κοιτάζουν να μας κάνουν
Αυτό τον τρόπο διάλεξαν όλους να μας ξεκάνουν.

Να πάρουν θέλουν τα λεφτά και να μας καταστρέψουν
Θέλουμε ή δεν θέλουμε όλους να μας κουρέψουν.

Όλοι οι μισθοί μειώνονται τα πράγματα ακριβαίνουν
Κι όλα τα μικρομάγαζα συνέχεια μέσα μπαίνουν.

Αλλάζουν νομοσχέδια και παίρνουν νέα μέτρα
Και στο λαιμό του καθενός κρεμάνε και μια πέτρα.

Όλες οι συζητήσεις πια μιλούν για οικονομία
Έχεις εσύ άλλα λεφτά; Μπα δεν υπάρχει μία.

Μάρτης  2013  Κολλαράς  Παναγιώτης  (Στρούλιος) 

ΠΟΛΕΜΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
Μέσ’ στη βροχή κι αν περπατώ  υπάρχει μία σκέψη
όσο πολύ και να βραχώ μια μέρα ίσως φέξει. 

Στο δρόμο τον απέναντι θα κουραστώ να φτάσω
Έχει πολλά εμπόδια μα θα τα ξεπεράσω. 

Στο δρόμο αυτόν τον λαμπερό θέλω να περπατάω 
Να μ’ οδηγεί μπροστά το φως πίσω να μην κοιτάω. 

Ελεύθερος πια στη ζωή μπροστά κοιτάω μόνο
Για να γιατρέψω τις πληγές που μ’ άφησε ο πόνος.

Πραγματικότητα ήτανε όλος αυτός ο δρόμος
Και δεν θα ήθελα ξανά να περπατήσω μόνος.

Μάρτης  2013   Απόστολος  Λύκος 

Ο  ΔΡΟΜΟΣ  ΧΩΡΙΣ  ΓΥΡΙΣΜΟ 

Οι Ανδρονιάνοι έχουνε γύρω τους εκκλησίες
σε κάθε μια στη χάρη της γίνονται λειτουργίες

Φρουρούν το χωριουδάκι μας το ΄χουν προστατευμένο
και έλεγε ο Παπα Βελιός πως είναι ευλογημένο. 

Είναι τα Εισόδια η μεγάλη μας εκκλησία
Κι η χάρη της γιορτάζεται Νοέμβρη είκοσι μία.

Είναι πανέμορφη εκκλησιά στολίδι στο χωριό μας
και να πηγαίνουμε συχνά να κάνουμε το σταυρό μας.

Ακούμε το ρολόϊ της βλέπουμε το καμπαναριό της
και η προτομή του Παπα-Βελιού κοσμεί το προαύλιό της.

Έχουμε την Ανάληψη μια εκκλησία άλλη
Ένα ξωκκλήσι που είναι απλό μα η χάρη του μεγάλη.

Έχει γιορτή μεταβλητή αλλάζει η ημερομηνία
και μέρα Πέμπτη πάντοτε γίνεται λειτουργία. 

Μετά το Πάσχα έχει γιορτή περνούν μέρες σαράντα
και όλοι στο εκκλησάκι μας πηγαίνουν όπως πάντα.

Είναι και η Μεταμόρφωση κι αυτό είναι ξωκκλήσι 
και μια φορά μεσ’ στη χρονιά κι αυτό θα λειτουργήσει.

Είναι εκκλησάκι όμορφο και περιποιημένο
κι όταν έρθει η χάρη του θα είναι στολισμένο.

Έξι Αυγούστου θ΄ ανοιχτεί αυτή η εκκλησία
και θα θυμάστε πάντοτε πως είναι και νηστεία. 

Πιο κει ο Άη Γιώργης μέσα στα κυπαρίσσια
Ένα απ΄τα πιο όμορφα που έχουμε ξωκκλήσια.

Άμα το Πάσχα είναι πριν απ’ τις είκοσι τρεις Απριλίου
τότε Απρίλη είκοσι τρεις είναι του Άη Γεωργίου.

Αν όμως είναι πιο αργά και πέσει πάρα πέρα
τότε του Άη Γιώργη η γιορτή θα ΄ναι την άλλη μέρα.

Στην άνοδο προς το βουνό είναι άλλο εξωκκλήσι
ο  Άγιος Σπυρίδωνας που έχει θαυματουργήσει.

Είναι έρημο, απόμερο κι απόμακρο εκκλησάκι
και το δρομάκι του στενό και δύσβατο λιγάκι.

Δεκέμβριο στις δώδεκα είναι η τιμητική του
γιατί τότε ο Άη Σπυρίδωνας την έχει τη γιορτή του.

Άλλο ένα ξωκκλήσι όμορφο που είναι στους Ανδρονιάνους
Άγια Ελεούσα λέγεται κει πάνω στους Λενιάνους.

Στης Ζωοδόχου πηγή θα την σημαιοστολίσουν
και όσοι πιστοί προσέλθουνε για να την προσκυνήσουν.

Πιο πάνω η Άγια Παρασκευή στέκει και μας προσέχει
πεζούλια, δέντρα και νερό κι όμορφη θέα έχει. 

Είκοσι έξι Ιουλίου γιορτάζει η εκκλησία
όμως και την παραμονή θα γίνει λειτουργία.

Στην κορυφή ενός βουνού είν΄ άλλη μια εκκλησία
φυλάει σκοπιά εκεί ψηλά κι είν’ του Προφήτη Ηλία.

Είκοσι Ιουλίου έχει γιορτή κι όλοι θα ανεβούνε
κι από τα γύρω τα χωριά θα την επισκεφθούνε. 

Να πούμε και για άλλη μια, για την Άγια Τριάδα
που όταν γιορτάζει έχουμε αργία στην Ελλάδα.

Είναι και μια άλλη εκκλησιά δίπλα στους Ανδρονιάνους
του Άη Γιάννη είν’ αυτή μες στους Καρασαλιάνους.

Σεπτέμβριο γιορτάζεται στις είκοσι έξι
και πανηγύρι γίνοταν μέχρι η αυγή να φέξει.

Αυτές φυλάνε το χωριό οι οκτώ μας εκκλησίες
και πάντοτε στη χάρη τους γίνονται αρτοκλασίες.

Ελένη Ε. Καλαμπαλίκη 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 

Η Τρόικα μας έβαλε μνημόνια με όρους
τώρα για να τα βγάλουμε μας τρέλαναν στους φόρους.

Βλέπουμε πράγματα τρελά δεν ξέρω που το πάνε
Θα μας φορολογήσουνε και κει που κατουράμε. 

Οι κρατικοί  μας  λειτουργοί  αυτοί που βγάζουν νόμους 
Τα βάρη τα φορτώνουνε στων αλλωνών τους ώμους.

Το  χέρι ο πολιτικός στην τσέπη δεν το βάζει
Ο κόρακας του κόρακα το μάτι δεν του βγάζει.

Κανένανε δεν σκέπτονται κανένα δεν πονούνε
Ας τον κοσμάκη να πεινά και να αυτοκτονούνε.

Οι πιο πολλοί χωρίς φωτιά ψοφήσανε απ’ το κρύο
Κανείς δεν σκέφτεται τα παιδιά πως πάνε στο σχολείο.

Οι φτωχοί για θέρμανση κουβέρτες και σεντόνια
Και άλλοι με καλοριφέρ τη βγάζουν στα σαλόνια.

Τώρα ζητάει και η ΔΕΗ αυξήσεις για να κάνει
Αφήστε τον κόσμο ήσυχο λιγάκι να ανασάνει.

Να κόψουν τα προνόμιά τους, τους παχουλούς μισθούς
Κι η κρίση να μην είναι μόνο για τους μισούς.

Μας φτιάξανε τον ΕΟΠΥΥ στο σύστημα υγείας
Να εξυπηρετούμαστε όλοι δια μαγείας.

Ο ΕΟΠΥΥ αποδείχτηκε στο τέλος μια οπή
Ο κόσμος αγανάκτησε και είναι όλο οργή.

Μόνο όλα τα νούμερα για ραντεβού ακούμε
Κι ώσπου να πάρουμε σειρά μπορεί και να μη ζούμε.

Στον κρατικό μηχανισμό τα πάντα δεν δουλεύουν
Κι αυτοί τα βλέπουν ρόδινα τον κόσμο κοροϊδεύουν.

Έτσι μας καταντήσανε σ΄αυτά τα μαύρα χάλια
Και αποδείξεις αντί λεφτά βάζουνε στα τσουβάλια.

Δεκέμβρης 2012
Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας) 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ  ΜΕ  ΟΡΟΥΣ

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 

Αναμνήσεις 

• Ζερμπαλά Ευμορφία ετών 82. Απεβίωσε 15-
2-2013. Κηδεύτηκε στους Ανδρονιάνους.

• Βλάχου- Μπελιά Κων/να ετών 86. Απεβίωσε 14-3-2013.
Κηδεύτηκε στο Σχηματάρι.

• Στοφόρος Νικόλαος ετών 74. Απεβίωσε 5-4-2013. Κη-
δεύτηκε στη Χαλκίδα.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους  οικείους των θα-
νόντων. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

• Μακρή Αγγελική ετών 91. Απεβίωσε 24-2-
2013. Κηδεύτηκε στους Ανδρονιάνους.

Στο Ηρώον του χωριού 25-3-1961 
Συγχωριανές κάπου 
στο χωριό το 1956 

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το φετινό ημερολόγιό μας ξεφεύγει κατά πολύ από το χαρακτήρα του ημεροδείκτη. Έτσι μπορεί να απο-

κτηθεί και σε μεταγενέστερο χρόνο. Η έντονη παρουσία του Γιώργη Βαρλάμου, χαρακτηριστικές πτυ-
χές του έργου του αλλά και η συνολική επιμέλειά του στην έκδοση, υπογραμμίζουν την διαχρονική ιδιαι-
τερότητα του ημερολογίου μας για το 2013. Για όσους δεν απέκτησαν μέχρι σήμερα το ημερολόγιο, υπάρ-
χει η δυνατότητα να καλύψουν αυτή την απουσία και τώρα με σχετικό τους αίτημα σε κάποιο από τα μέλη
του Δ.Σ. ή στο site του Συλλόγου μας www.andronianoi.gr  κλπ.

• Μπίζας Ιωάννης ετών 70. Απεβίωσε 18-2-2013. 



Συνεδρίαση  13-1-2013 
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 13ης Ια-

νουαρίου 2013, συζητήθηκαν τα θέματα για άμε-
σες ενέργειες, όπως επίσης για την προετοιμασία
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που αποφασίσθηκε
να γίνει στο χωριό, στις 16-2-2013 ημέρα Σάββα-
το. Για το λόγο αυτό έγινε εκτενής ενημέρωση και
κλείσιμο των οικονομικών θεμάτων και εκκρεμο-
τήτων του ταμείου. Επίσης ο ετήσιος αποκριάτικος
χορός αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί επίσης
στο χωριό, στις 16 ή 17 Μαρτίου πριν την Καθαρά
Δευτέρα. Για την εφημερίδα συνεχίζεται η προ-
σπάθεια για καλύτερη παρουσίαση των θεμάτων
και από το νέο φύλλο θα γίνονται αναφορές και
αφιερώματα σε αξιόλογους συγχωριανούς μας. Το
SITE γίνεται προσπάθεια για συνεχή ενημέρωση
και υλικό ενώ παρατηρείται σχετική αύξηση επι-
σκεψιμότητας. Η διάθεση του ημερολογίου είναι
ικανοποιητική ενώ η θεματολογία του δημιούργησε
εντύπωση και ευμενή σχόλια.

Γενική  Συνέλευση  16-2-2013 
– Κοπή πίτας  2013 
Το Σάββατο 16-2-2013, πραγματοποιήθηκε

στο χωριό στην ταβέρνα του Βαγ.
Μπαρούμη, μετά από απόφαση του
Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου η οποία σύμφωνα με το κατα-
στατικό ήταν απολογιστική. Έγινε
ανάλυση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
για το 2012, ο διοικητικός και οικο-
νομικός απολογισμός, καθώς και η έκ-
θεση ελέγχου διαχείρισης από την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Ακολούθησε ο
προγραμματισμός δράσης για το 2013
και στη συνέχεια συζήτηση και έγ-
κριση των ανωτέρω. Η όλη εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας
για το 2013 και την παράθεση γεύ-
ματος. 

Συνεδρίαση  3-3-2013  
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε

στο Κοινοτικό Γραφείο του χωριού. 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με

τη λειτουργία της εργολαβίας για τα
μονοπάτια, και την ενδεχόμενη πα-
ρέμβαση του Συλλόγου, πριν την ορι-

στική παραλαβή του έργου, για συμμόρφωση με τη
σύμβαση. Απολογιστικά αναφέρθηκαν η πραγμα-
τοποίηση της Γεν. Συνέλευσης με σχετικά ικανο-
ποιητική παρουσία κόσμου. Ομόφωνα αποφασί-
σθηκε ο αποκριάτικος χορός να γίνει τελικά στις 17
Μαρτίου ημέρα Κυριακή στην ταβέρνα του Βαγγ.
Μπαρούμη.

Από εκκρεμότητες τέθηκε το θέμα αποστολής
του ετήσιου ημερολογίου και σε συγχωριανούς  με
το ταχυδρομείο, με σχετική ενημερωτική επιστο-
λή. Επίσης η έκδοση του νέου φύλλου της εφημε-
ρίδας πρέπει να γίνει μέχρι αρχές Απριλίου. Λόγω
Πάσχα θα προγραμματισθούν καθαρισμοί σε συγ-
κεκριμένα σημεία όπως Πλατεία Παγώνη, αλ-
σύλλιο  Αγιώργη, παιδική χαρά Σχολείου κλπ.

Τέλος συζητήθηκε το θέμα της συνεργασίας με
το περιοδικό Ελληνικό Πανόραμα. Θα πρέπει να
υπάρξουν επαφές με το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, με
τοπικούς Συλλόγους, καθώς και με άτομα που έχουν
διάθεση και υλικό (φωτογραφικό κλπ.) για να βοη-
θήσουν στην προβολή της περιοχής μας μέσω
του περιοδικού.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΣΑΛΠΑΡΙΣΜΑ  
ΤΟΥ  ΝΑΥΑΡΧΟΥ  ΝIΚΟΥ  ΠΑΠΠΑ

Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργί-
ου στην Παραλία Κύμης την Τρίτη 9 Απρίλη 2013
ο ναύαρχος ε.α. Νίκος Παππάς που πέθανε σε
ηλικία 83 χρονών. Ως Κυβερνήτης του αντιτορπι-

λικού «Βέλος» το 1973 πρωτοστάτησε στο γνωστό
ως Κίνημα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
κατά του τότε δικτατορικού καθεστώτος στη χώρα
μας. Αν και «την άλλη μέρα η θάλασσα δεν ήξερε
τίποτα» (Νίκος Καββαδίας «Η βάρδια») ο Νίκος
Παππάς έχει πλέον την αέναη δυνατότητα από την
τελευταία του κατοικία φάτσα στο χρώμα, τους
ήχους και τα υφιστάμενα και μέλλοντα γεγονότα
του αγαπημένου του Αιγαίου, να διδάσκει αξιο-
πρέπεια και υπευθυνότητα τονίζοντας την εκ των
πραγμάτων και την ανθρώπινη φύση αδιαπραγ-
μάτευτη και καθολική ανάγκη διαχρονικής ισχύος
των.  

ΔΥΟ  ΧΡΟΝΙΑ  ΧΩΡΙΣ  ΤΟ  ΘΑΝΑΣΗ  ΒΕΓΓΟ
Όταν ο Θα-

νάσης Βέγγος,
ο διπλανός μας
σ υ ν ά ν θ ρ ω π ο ς
του μόχθου, της
συνέπειας, της
αλληλεγγύης, της

εντιμότητας, της αισιοδοξίας, ο καλός μας ο άν-
θρωπος, φτάνει στο σημείο να πάρει αποφασι-
σμένος το όπλο του προτρέποντάς μας  πειστικά με
την πράξη του αυτή να κάνουμε το ίδιο, είναι αυτό
σίγουρο σημάδι πως τα πράγματα έχουν φτάσει
πλέον στο δεν πάει άλλο. 

ΤΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΜΑΣ
Απανωτές και καθολικές οι κλήσεις από το

Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνο. Η πληθώρα
φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων  ολογυρίς
του χρόνου έχει γίνει  βασανιστική καθημερινότητα.
Τώρα είναι και ο καιρός των δηλώσεων εισοδή-
ματος που πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30 Ιουνί-
ου, όμως το taxisnet θα είναι έτοιμο μετά τις 8 του
Μάη παρά τον από πέρυσι προγραμματισμό λει-
τουργίας του από την 1η Φλεβάρη 2013. Χρειάζε-
ται μεγάλη προσοχή εν όψει των μεγάλων αλλαγών
αλλά και των ιδιαίτερα αυξημένων επιβαρύνσεων
που δίκην δρεπανηφόρου άρματος έχουν νομοθε-
τηθεί. Του χρόνου τα πράγματα προβλέπονται σύμ-
φωνα με τα νομοθετημένα ακόμα πιο επώδυνα χω-
ρίς αυτό να αποτελεί ανακούφιση για τα τρέχον-
τα. Το κακό πρέπει να κοιτά το καλύτερό του και
όχι το χειρότερό του. Στο δρόμο για τη δόμηση του
λεγόμενου περιουσιολογίου τα στυγνά, ανίερα
και ισοπεδωτικά μέτρα με τη μορφή φορολογικών
κλιμάκων, τεκμηρίων, υποχρεωτικής υποβολής
δήλωσης εισοδήματος όλων των άνω των 18 ετών
πολιτών, της καταγραφής και στη συνέχεια φο-
ρολόγησης κάθε εσόδου φορολογούμενου αλλά και
αρχικά απαλλασσόμενου κλπ., καραδοκούν. Προ-
σοχή λοιπόν πριν υπογράψετε. Ειλικρινή και πλή-
ρη ενημέρωση του λογιστή σας και προσοχή στην
υπογραφή σας. Και σεις φίλοι και πολύπαθοι λο-
γιστές φοροτεχνικοί, βάλτε τα δυνατά σας. Οι φο-
ρολογούμενοι χρειάζονται την υπευθυνότητά μας. 

Απρίλης 2013  
Σταμ. Δ. Σπύρου 
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Μια μέρα προσήλθε
ένας κύριος λέγον-
τας: «Γιατρέ εδώ

και λίγο καιρό ζαλίζομαι κά-
ποιες στιγμές και όταν κάνω
εργασίες στο χωράφι «φου-
σκώνω» πιο εύκολα από άλ-
λοτε». Μετά από την εξέτα-
σή του διαπιστώθηκε ότι το
κύριο πρόβλημα ήταν η πα-
ροδική ελάττωση των παλ-
μών της καρδιάς του.

Η φυσιολογική καρδια-
κή λειτουργία χαρακτηρί-
ζεται από τη ρυθμικότητά
της που κυμαίνεται γενικά
στην ηρεμία σε κάποια πλαί-
σια μεταξύ των 60 και 100
παλμών ανά λεπτό. Τα παι-
διά γενικά έχουν περισσό-
τερους παλμούς από τους ηλικιωμέ-
νους, ενώ από την άλλη μεριά φυσιο-
λογικοί νέοι που αθλούνται έχουν χα-
μηλούς παλμούς.

Όταν οι παλμοί της καρδιάς είναι
χαμηλότεροι από τους 60 ανά λεπτό,
τότε μιλούμε για βραδυκαρδία, ενώ
αν είναι άνω των 100 ανά λεπτό, ανα-
φερόμαστε σε ταχυκαρδία.

Στις βραδυκαρδίες η χαμηλή
καρδιακή συχνότητα μπορεί να είναι
ανεπαρκής για τη διατήρηση ικανο-
ποιητικής κυκλοφορίας με εκδηλώσεις
όπως η ζάλη, η συγκοπή, η έντονη κό-
πωση ή να εγκυμονούνται κίνδυνοι για
αιφνίδια ακόμη και παύση της λει-
τουργίας της καρδιάς. Οι βραδυ-
καρδίες μπορούν να οφείλονται σε
παροδικά ή/και αίτια που αντιμετω-
πίζονται (διαταραχές των ηλεκτρολυ-
τών του αίματος, επίδραση φαρμάκων,
υποθυρεοειδισμός, ισχαιμία/έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου κλπ.) ή μπο-
ρεί να λαμβάνουν μόνιμο χαρακτήρα
που δεν αναμένεται να διορθωθούν
(ιδιοπαθής εκφύλιση λόγω ηλικίας,
χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά,
συστηματικά νοσήματα κλπ.). 

Στις περιπτώσεις αυτές, κι εφ’
όσον δεν παρατηρείται κάποιο παρο-
δικό αίτιο για τη βραδυκαρδία, η επι-
στήμη προσφέρει μια πανίσχυρη θε-
ραπεία που επαναφέρει σχεδόν σε
φυσιολογικά επίπεδα την καρδιακή
λειτουργία: τους βηματοδότες. Δυ-
στυχώς για τις περιπτώσεις αυτές δεν
υπάρχουν αποτελεσματικά και ασφα-
λή φάρμακα, παρά μόνο για επείγου-
σες και βραχείες καταστάσεις που θα
γεφυρώσουν το κενό μέχρι την ορι-

στική θεραπεία (π.χ. ατροπίνη).

Ημερομηνίες σταθ-
μός αποτελούν το 1958
όπου έγινε η πρώτη εμ-
φύτευση βηματοδότη σε
άνθρωπο, ενώ για την
Ελλάδα ο πρώτος βημα-
τοδότης τοποθετήθηκε
το 1961. Αυτό που επιδιώ-
κεται με την τεχνητή βημα-
τοδότηση είναι να τοποθε-
τηθούν ειδικά ηλεκτρόδια
μέσω των φλεβών στο δεξιό
κόλπο ή/και στη δεξιά κοιλία
της καρδιάς τα οποία να
«αισθάνονται» τα αυτόχθο-
να ερεθίσματα και να χορη-
γούν ηλεκτρικά ερεθίσματα
στο μυοκάρδιο με τη βοή-
θεια του προγραμματισμού
του βηματοδότη που είναι

πλέον πολύ μικρός σε μέγεθος και
τοποθετείται υποδόρια στο θώρακα. 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι η
εξέλιξη της επιστήμης ανέδειξε τη δυ-
νατότητα των βηματοδοτών να ανα-
κόπτουν κάποιες ταχυκαρδίες και επί-
σης να προσαρμόζουν τη βηματοδο-
τική συχνότητα αναλόγως των δρα-
στηριοτήτων των ασθενών. Επίσης
ανακαλύφθηκαν οι αμφικοιλιακοί βη-
ματοδότες για την όσο το δυνατόν πιο
φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς
σε προχωρημένες περιπτώσεις καρ-
διακής ανεπάρκειας. Αυτοί οι βημα-
τοδότες φέρουν ηλεκτρόδιο εκτός από
τις δεξιές κοιλότητες και στην αρι-
στερή κοιλία, έτσι ώστε να βηματο-
δοτούνται συγχρονισμένα και οι δύο
κοιλίες της καρδιάς. Τέλος, πολλές
φορές οι βηματοδότες συνδυάζονται
με απινιδωτικό σύστημα όταν απαι-
τείται η εξασφάλιση ανάταξης πιθανής
κακοήθους/θανατηφόρας αρρυθμίας
σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Για την παρακολούθηση της καλής
λειτουργίας ενός βηματοδότη ο καρ-
διολόγος θα εκτιμήσει τυχόν συμ-
πτωματολογία και θα προβεί σε εξε-
τάσεις όπως το ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα με και χωρίς τη χρήση μαγνήτη
για έλεγχο της μαγνητικής συχνότητας
του βηματοδότη και της επάρκειας της
μπαταρίας του, και το Holter παρα-
κολούθησης του καρδιακού ρυθμού.
Τέλος με τη βοήθεια ειδικών συ-
σκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί
εξειδικευμένος έλεγχος όλων των πα-
ραμέτρων λειτουργίας του συστήμα-
τος και να πραγματοποιηθεί προ-
γραμματισμός ανάλογα με τις ανάγ-
κες. 

Η  συνύπαρξη  ανθρώπου 
και  μηχανής  στην  Καρδιολογία

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

Σκίτσο  Γ.Θ. Δήμου

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Η ΓΗ μας, πονά μαζί με όσους πο-
νούν επάνω της.

Η ΓΗ μας, πονά με όσα άδικα συμ-
βαίνουν στο σώμα της.

Ο πόνος της ΓΗΣ μας μεγαλώνει
διαρκώς.

Η ΓΗ μας απειλείται όταν απει-
λούνται τα παιδιά της και τα φίλια έργα

τους.
Χρέος να απαλύνουμε τον πόνο της

ΓΗΣ μας απαλύνοντας τον πόνο των
συνανθρώπων μας.

Ο δρόμος για το μέλλον μακραίνει,
πάει μόνο μπροστά και απαιτείται να τον
συνεχίσουμε. Μερίδιο φίλες και φίλοι
αναλογεί στον καθένα μας.

23-3-2013:  Ώρα  και  μέρα  της  Γης
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Γιορτή  25ης  Μαρτίου 

Τα  μονοπάτια  μας  συνεχίζουν  το  δρόμο  τους

Αυτή τη φορά η συνεργασία μας με τον Ορει-
βατικό Σύλλογο Χαλκίδας την Κυριακή 14 Απρι-
λίου 2013 ήταν πετυχημένη και άφησε πίσω της

αισιόδοξες υποσχέσεις για νέες ανάλογες προ-
σπάθειες στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον αφού
εκτός των άλλων

-το βουνό μας είναι μαγευτικό και μεγάλο
-υπάρχει αστείρευτο θα λέγαμε έδαφος συ-

νεργασίας
-η συμμετοχή μελών του Συλλόγου

μας, έδωσε στους συμμετέχοντες μικρή
μεν αλλά ουσιαστική εμπειρία που ανε-
βάζει την συμμετοχή αυτή από πλευράς
γνώσης αλλά και ενδιαφέροντος.

Ο κοινός μας στόχος ήταν σύμφω-
να με το πρόγραμμα ο καθαρισμός και
η κατάλληλη σήμανση παλιών μονο-
πατιών μεταξύ Μηλίτσας – Βρωμονέρας
– Εφταού – Σπηλιάς Αγιάσματος και
έτσι εξελίχθηκε.

Ο καιρός μας έκανε όλα τα χατίρια
χωρίς μάλιστα «λάδωμα». Μας πρό-
σφερε πλούσια και ανυστερόβουλα,
μεγάλο εύρος από τις ομορφιές του. Αί-
θριος ως το μεσημέρι, σταδιακή συννεφιά μετά που
κατέληξε σε ομίχλη και βροχή  με την ψυχρούλα
να ισορροπεί στα άκρα. Ούτε συνεννοημένοι να εί-
μαστε. Τελειώνοντας την 4ωρη προσπάθειά μας

στο βουνό μας , άρχισε η βροχή. Απολαυστικές
συνθήκες απόδρασης που το ατομικό τσιπουρά-
κι στο σύντομο γεύμα τις υπογράμμισε χαρακτη-

ριστικά.
Οι φίλοι μας του Ορειβατικού Συλ-

λόγου Χαλκίδας αποδείχθηκαν υπομο-
νετικοί  και καλοί δάσκαλοι. Άλλος ένας
λόγος ευχαριστιών και αυτός.

Μέσα στο ελατοδάσος συναντήσα-
με και τους φίλους αναβάτες με τις πο-
λυκυβισμένες EDURO μηχανές τους.
Μας είπαν πως ήταν γύρω στις 160
μηχανές από όλη σχεδόν την Ελλάδα,
άρα και ισόποσοι τουλάχιστον οδηγοί
αποκλειστικά αν δεν κάνουμε λάθος
γένους αρσενικού. Άλλη μια ενδιαφέ-
ρουσα συνάντηση, όσο και αν για κά-
ποιους εμπεριέχει στοιχεία αντίθεσης.

Ας μη το δούμε έτσι και μάλιστα στο ξεκίνημα. Μας
ενώνει άλλωστε η αγάπη για το περιβάλλον μας,
τη φύση μας. Το βουνό μας έλκει όλο και περισ-
σότερους επισκέπτες αν και κακοτράχαλος αλλά
όχι αδιάβατος για αυτοκίνητα από ελαφρά φορ-
τηγάκια και πάνω, ο από το χωριό μας συντομό-

τερος από κάθε άλλον (παλιά Μεταλλεία, Μετα-
ξάρι, Ψηλοκοτρώνι κλπ.) δρόμος. Ακόμα και μι-
κρούς σε ηλικία φίλους και φίλες, όπως ήταν και
στη δική μας παρέα κερδίζοντας πανάξια τα εσώ-

ψυχα εύγε μας για την επιλογή
τους αλλά και για την αντοχή
τους. Ελπίζω πως ανταμείφθη-
καν από την Κυριακάτικη αυτή
εμπειρία. 

Ακολουθήστε τον δρόμο
των φωτογραφιών που ακο-
λουθούν εδώ και στο www.an-
dronianoi.gr (κάποιες από αυ-
τές είναι του μικρού εκκολα-
πτόμενου φωτογράφου Θεο-
δόση Σ. Δήμου) και την επό-
μενη φορά θα είσαστε στην
παρέα μας.

Σταμ. Δ. Σπύρου
Ανδρονιάνοι 15-4-2013 

ΣΤΟ  ΒΟΥΝΟ  ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΛΛΙΩΣ 



Δεκέμβριος  2012 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2013 5

Ένα από τα σημαντικά ενδιαφέροντα των βουνών μας είναι τα
πολλά σπήλαιά τους, οι πολλές καταβόθρες, τα βάραθρα. Γνω-
ρίζουμε τις καλοκαιρινές εδώ και χρόνια επισκέψεις και σχετι-

κές με το θέμα έρευνες του ΣΠΕΛΕΟ στα ΚΟΤΥΛΑΙΑ με επίκεντρο τη
Βρωμονέρα. Άλλωστε το καλοκαίρι του 2011 είχαμε την ευκαιρία διορ-
γάνωσης ανάλογης εκδήλωσης στο καφενείο της Έφης στο χωριό με πα-
ρουσίαση από τους φίλους του ΣΠΕΛΕΟ και προβολή ωριαίου ντοκυ-
μανταίρ. Φέτος το καλοκαίρι θα επιδιώξουμε να έχουμε σαν Σύλλογος
καλύτερη επαφή με τους φίλους μας του ΣΠΕΛΕΟ και την επαινετή τους
προσπάθεια. Το ντοκυμανταίρ αυτό που μπορείτε να το βρείτε στο site
μας, έχει χρηματοδοτήσει η Δημοτική Αρχή του τότε Δήμου Κύμης και
είναι πολύ χαρακτηριστικό της σημαντικής, επίμονης όσο και αποτε-
λεσματικής δουλειάς του  ΣΠΕΛΕΟ αλλά και της ομορφιάς και της ση-
μασίας που μπορεί να έχουν για την περιοχή μας τα θαυμαστά αυτά έργα
της φύσης. Επίσης στο site μας www.andronianoi.gr μπορείτε να βρεί-
τε σχετικά θέματα από το περιοδικό ΚΟΡΦΕΣ τεύχη 69 και 71 του 1988,
που αναφέρονται σε ανάλογες έρευνες του ΣΠΕΛΕΟ κοντά στο χωριό
Μανίκια (4 σελίδες) και κοντά στο χωριό Κάδι (1 σελίδα). Αξίζει να τις
διαβάσετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας. Μη σας «φοβίζει» η 25
ετής απόσταση. Μια ανάσα είναι…          

Ανδρονιάνοι 14-3-2013
Σταμ. Δ. Σπύρου 

1988 - ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΑΘΡΑ  
ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΑΣ  

πρώτο διαδραματίστηκε στη Χαλκιδική, όπου δού-
λεψε για κάποιο διάστημα όπως προαναφέραμε.
Φεύγοντας από το χώρο της δουλειάς, κάθε από-
γευμα διέσχιζε ένα αμπέλι, εύρωστο και γεμάτο λι-
γουρευτά σταφύλια. Ο ιδιοκτήτης του παρακολου-
θούσε κρυμμένος ακολουθώντας το ένστικτο της κα-

χυποψίας του για τυχόν κλοπές της σοδειάς του.
Μετά από ένα μήνα, δεν άντεξε και παρουσιάστη-
κε μπροστά στον Δημήτρη λέγοντάς του τα πα-
ρακάτω λόγια: «Σε παρακολουθώ ένα μήνα, ποτέ δεν
άπλωσες το χέρι σου να κόψεις ούτε μια ρώγα στα-
φυλιού… Πώς γίνεται αυτό; Δεν το λιμπίστηκες
ποτέ;»

Η απάντησή του ήταν αφοπλιστικά απλή: «Μα
πώς θα κόψω έστω κι ένα τσαμπί από αμπέλι που
δεν ορίζω; Που δεν είναι δικό μου;» Από εκείνη τη
μέρα ο καχύποπτος αγρότης του πρόσφερε σταφύλια
όταν τον συναντούσε.

Ένα ακόμη περιστατικό που μαρτυρά τον ξε-

χωριστό χαρακτήρα του και το οποίο θυμούνται
πολύ καλά τα παιδιά του και ο εγγονός του Προ-
κόπης είναι το παρακάτω: «Όταν επισκέφθηκε το
καινούργιο σπίτι της κόρης του δεν ασχολήθηκε με
τοίχους, διακόσμηση, του σπιτιού και άλλα τα
οποία συνήθως απασχολούν τους γονείς όσον αφο-
ρά τα σπίτια, και τις ιδιοκτησίες, καθώς την προσοχή
του απέσπασε ο «Ηρόδοτος» της Δευτέρας Γυμνα-

σίου που είχε ο εγγονός του προσπαθώντας να δια-
βάσει. Πίνοντας τον καφέ του, διάβασε σιωπηλά όλο
το βιβλίο κι έπειτα αποχώρησε με ένα χαμόγελο φα-
νερής ικανοποίησης που φώτιζε την ευγενική του
φυσιογνωμία.»

Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία και
τη χαρά να μιλήσουμε για τον αγαπημένο μας Δη-
μήτρη Θεοφίλου, τον οποίο πάντα κρατάμε στις
πιο όμορφες και νοσταλγικές περιοχές της μνήμης
μας.

Απρίλης 2013 
Προκόπης Τζάνος - Μάρκος Θεοφίλου 

Η εορτή του Πάσχα είναι το κέντρο της λατρευτικής ζωής του Ορθοδό-
ξου. Από αυτήν αρχίζουν τα Αναγνώσματα των Αποστολικών και Ευαγγε-
λικών Περικοπών, που αναγιγνώσκονται στις καθημερινές και τις Κυρια-
κές όλου του λειτουργικού χρόνου.

Είναι εορτή κινητή. Τελείται σε διαφορετική κατ’ έτος ημερομηνία, πάν-
τοτε δε μετά την εαρινή ισημερία.

Τους δύο πρώτους χριστιανικούς αιώνες στην Ανατολή γιορταζόταν το
Πάσχα πάντοτε την 14η του εβραϊκού μηνός Νισάν (αντιστοιχεί προς τον
δικό μας Μάρτιο/Απρίλιο), ημέρα κατά την οποία παρέδωσε το πνεύμα Του
ο Κύριος στον Σταυρό του Γολγοθά, οποιαδήποτε κι αν ήταν αυτή η ημέ-
ρα.

Αντιθέτως στη Δύση γιορταζόταν πάντοτε ημέρα Κυριακή, και συγκε-
κριμένα την Κυριακή μετά την εαρινή πανσέληνο.

Έγιναν πολλές συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Ανατολής και της
Δύσης για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής ημέρας εορτασμού του Πάσχα, χω-
ρίς όμως αποτέλεσμα. Έφθασαν μάλιστα στα πρόθυρα του σχίσματος, το οποίο
αποφεύχθηκε χάρις στη μεσολάβηση του αγίου Ειρηναίου, επισκόπου Λου-
γδούνου (σημερινής Λυών).

Επειδή η διένεξη συνεχιζόταν, επελήφθη του θέματος η αγία Πρώτη Οι-
κουμενική Σύνοδος, που συνήλθε το έτος 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας, προς
ειρήνευση των πιστών.

Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε, όπως γράφει ο ιστορι-
κός της Εκκλησίας Ευσέβιος, «τήν ἁγιωτάτην τοῦ Πάσχα ἑορτήν μιᾷ καί τῇ
αυτῇ ἡμέρᾳ συντελεῖσθαι. Οὐδέ γάρ πρέπει ἐν τοσαύτῃ ἁγιότητι εἶναι τινά
διαφοράν» . Αποφασίστηκε να αποκλεισθεί ο συνεορτασμός του Πάσχα «μετά
τῶν κυριοκτόνων» Ιουδαίων και «πάντες οἱ ἐξ Ἑώας ἀδελφοί», οι πιστοί δη-
λαδή της Ανατολής, να εορτάζουν το Πάσχα «σύμφωνα Ρωμαίοις», όπως στη
Δύση. Καθορίστηκε δε ως ημέρα να είναι πάντοτε Κυριακή, και μάλιστα
η Κυριακή, η οποία ακολουθεί την πρώτη πανσέληνο μετά την εα-
ρινή ισημερία.

Ανατέθηκε δε στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας, λόγω της καλλιέργειας των
μαθηματικών και αστρονομικών επιστημών σ’ αυτή την πόλη, να γνωστο-
ποιεί κάθε χρόνο με ειδικό γράμμα, το οποίο ονομαζόταν «πασχάλιον γράμ-
μα», στις άλλες Εκκλησίες την ημέρα του εορτασμού του Πάσχα.

Η τάξη αυτή διακόπηκε μετά την αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, διό-
τι στα κλίματα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είχαν εισβάλει και επικρα-
τήσει πολλοί Μονοφυσίτες.

Η απόφαση όμως της Αγίας Α’ Οικουμενικής Συνόδου παρέμενε αιωνίως
και το Πάσχα εορταζόταν πάντοτε πλέον την πρώτη Κυριακή μετά την παν-
σέληνο που ακολουθούσε την εαρινή ισημερία.

Όταν όμως άλλαξε το Ημερολόγιο και αντί του Ιουλιανού εισήχθη το
Γρηγοριανό, το οποίο διαφέρει κατά 13 ημέρες από το προηγούμενο, το Πα-
τριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Ελλάδος κλπ. εγκολ-
πώθηκαν και ακολούθησαν το νέο Ημερολόγιο, χωρίς όμως να θίξουν το
Πασχάλιο. Τον καθορισμό του Πάσχα τον συνεχίζουν βάσει του παλαιού
Ημερολογίου, γι’ αυτό και δεν συμπίπτει πάντοτε το Πάσχα των Ορθοδό-
ξων με το Πάσχα των Παπικών, οι οποίοι προσάρμοσαν το Πασχάλιο βά-
σει του νέου Ημερολογίου. Η παπική εξ άλλου «Εκκλησία» χρησιμοποιεί
διαφορετική μέθοδο υπολογισμού των πανσελήνων από εκείνη που χρη-
σιμοποιεί η Ανατολή. Εκτός αυτού, οι μεν Δυτικοί θεωρούν εαρινή ισημε-
ρία την 21η Μαρτίου (με το νέο) ενώ οι Ορθόδοξοι την 3η Απριλίου (με
το νέο). Συνεορτασμό είχαμε το 1974 (14 Απριλίου), το 1977 (10 Απρι-
λίου), το 1980 (6 Απριλίου) κλπ..

Σύμφωνα λοιπόν με το Πασχάλιο της Ορθοδοξίας, η ημερομηνία της
εορτής του Πάσχα θα κυμαίνεται πάντοτε μεταξύ της 4ης Απριλίου και 8ης
Μαΐου, με το νέο βεβαίως Ημερολόγιο οι αριθμοί αυτοί. Δεν μπορεί να έχου-
με Πάσχα ούτε πριν από τις 22 Μαρτίου (με το παλαιό) ούτε μετά τις 25
Απριλίου (με το παλαιό). Διότι ρυθμιστής είναι ο ουρανός, η πρώτη δηλαδή
πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία, όπως καθόρισε η Α’ Οικουμενική
Σύνοδος.

Αντώνης Βλαχαντώνης 

Ο  καθορισμός  της  ημερομηνίας  
του  Πάσχα 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΗΤΡΗ  Ι.  ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ο αποκριάτικος χορός στο χωριό το βράδυ
της Κυριακής 17-3-2013 στην άνετη ταβέρ-
να του Βαγγέλη Μπαρούμη, πέρασε στο

παρελθόν. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν απο-
τελούν κάποια εικόνα του. Η οικονομική του εκκα-
θάριση που όπως και να το κάνουμε έχει γίνει πλέ-
ον αγωνία και αγώνας μας, είχε θετικό αποτέλεσμα
που έστω και μικρό θα μας καλύψει κάποια έξοδα
και αυτό είναι προσφορά και θυσία των μελών και
των φίλων.

Αυτή τη φορά μέσα από αυτή μας την προσπά-
θεια αισθανθήκαμε πολύ περισσότερο τα επακό-

λουθα της κρίσης, η οποία βαθαίνοντας αφήνει παν-
τού πλέον τα σημάδια της. Δεν βαρυγκομούμε βέ-
βαια. Αποτελεί κίνητρο για μεγαλύτερη, περισσότερο
ανήσυχη και συμμετοχική προσπάθεια. Για να εί-
μαστε στο κάτω κάτω πιο έτοιμοι για το απαιτητι-
κότερο αύριο. Κοιτάμε μπροστά και κατάματα τις
απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις αλλά και τις δυνά-
μεις τις φανερές αλλά και τις κρυφές.

Πολλά τα ευχαριστώ μας σε όλους όσους πα-
ραβρέθηκαν στη συνεστίασή μας, συγχωριανούς ή
φίλους και επισκέπτες. Και πρόσκληση σε όσους
απείχαν για τον όποιο λόγο.

Απολογιστικά  για  τον  Αποκριάτικο  χορό  17-3-2013 



Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 
3.- ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί την

πολιτική θεολογία είναι η σχέση Εκκλησίας και
Πολιτείας. Με το θέμα αυτό ασχολείται το Εκ-
κλησιαστικό ή Κανονικό Δίκαιο. Από την ορθό-
δοξη άποψη οι σχέσεις μεταξύ Εκκλησιαστικής
εξουσίας και Πολιτικής εξουσίας δεν είναι αντί-
θετες, αλλά είναι διαφορετικές. Ο Χρυσόστο-
μος είναι χαρακτηριστικός: «Ουκ επ’ ανατροπή
της κοινής πολιτείας ο Χριστός τους παρ’ αυτού
νόμους εισήγαγεν, αλλ’ επί διορθώσει βελτίονι»,
δηλ. «Ο Χριστός έφερε στον κόσμο τους δικούς
Του νόμους, όχι για να ανατρέψει την συνηθι-
σμένη πολιτική εξουσία, αλλά για να γίνει κα-
λύτερη». Αντίθετα η Δυτική σκέψη ακολουθεί τον
ιερό Αυγουστίνο, που θεωρεί αντίθετες την Εκ-
κλησία και την Πολιτεία. Αντιπροσωπευτικός τύ-
πος (κατά τον Αυγουστίνο) είναι ο Άβελ για την
Εκκλησία και ο Κάιν για την Πολιτεία (καλή –
κακή). Συνέπεια αυτού είναι η ύπαρξη του Πα-
πικού Κράτους. 

Σταδιακά τα πράγματα ανάγκασαν τις δυο
εξουσίες να συνεργάζονται και στην ουσία να αλ-
ληλοεπηρεάζονται. Χαρακτηριστική είναι η πα-
ρατήρηση του εκκλησιαστικού ιστορικού Σω-
κράτη του Σχολαστικού (+450): «Αν προσέ-
ξεις, θα παρατηρήσεις πως παράλληλα βρί-
σκονται χρονικά και αναπτύσσονται τα πολιτι-
κά κακά και οι εκκλησιαστικές δυσχέρειες. Για-
τί ή ταυτόχρονα θα βρεις να αυξάνουν ή τα μεν
να ακολουθούν τις δε και άλλοτε προηγούνται τα
εκκλησιαστικά και ακολουθούν τα πολιτικά, άλ-
λοτε το αντίθετο. Έτσι ώστε δεν μπορείς να απο-
δώσεις την μεταξύ τους χρονική ακολουθία στη
σύμπτωση, αλλά οι δικές μας αμαρτίες είναι αι-
τία και για την κατάπτωση και των δυο….. Κι
αυτά από τότε που άρχισε να χριστιανίζει η Πο-
λιτεία». Η σύμπλεξη των δυο εξουσιών ήτανε τέ-
τοια, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν εμ-
πλοκές. Έτσι: 

Ο Μ. Κων/νος χαρακτήριζε τον εαυτό του
Υπερεπίσκοπο (Episcopus Episcoporum) και
ως «Επίσκοπο των εκτός της Εκκλησίας», δηλ.
των εξωτερικών υποθέσεων της Εκκλησίας. Ο
Ιουστινιανός Α΄ γράφει σε μια Νεαρά: «Μέ-
γιστα των ανθρώπων τα δώρα Θεού, παρά της
άνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας, ιερωσύνη τε και
βασιλεία, η μεν της θείας υπηρετουμένη, η δε των
ανθρωπίνων εξάρχουσά τε και επιμελλουμένη και
εκ μιάς τε και της αυτής αρχής εκατέρα προϊούσα
και τον ανθρώπινον κατακοσμούσα βίον». Ο
Λέων Γ΄ Ίσαυρος έλεγε: «είμαι ιερέας και βα-
σιλέας». Παραδείγματα συνεργασίας Εκκλη-

σίας και Πολιτείας αναφέρθηκε παραπάνω ο ΠΓ΄
κανόνας της Συνόδου της Καρθαγένης. 

Συνεργάζονται λοιπόν οι δυο αυτές εξουσίες
(πρέπει να συνεργάζονται), αλλά δεν ταιριάζουν
απόλυτα μεταξύ τους, γιατί διαφέρουν. Πρώτος
ο Κορδούης Όσιος, εκκλησιαστικός σύμβου-
λος του Μ. Κων/νου σε επιστολή του στον αυ-
τοκράτορα γράφει: «Μην ανακατεύεσαι στα
εκκλησιαστικά. Ούτε να μας συμβουλεύεις (στα
εκκλησιαστικά), αλλά μάλλον εσύ να μαθαίνεις
γι’ αυτά από εμάς. Ο Θεός σου έδωσε την πολι-
τική εξουσία. Σε μας την εκκλησιαστική». Ο Χρυ-
σόστομος λέει πιο καθαρά: «Ο Θεός έχει εμ-
πιστευθεί στο βασιλιά τα επίγεια, στον ιερέα τα
επουράνια. Στον βασιλιά έχει εμπιστευθεί τα σώ-
ματα, στον ιερέα τις ψυχές. Ο βασιλιάς χαρίζει
τα χρήματα. Ο ιερέας καθαρίζει τα κατακάθια
των αμαρτιών. Εκείνος αναγκάζει. Αυτός παρα-
καλεί….. Εκείνος χρησιμοποιεί υλικά όπλα, αυ-
τός πνευματικά. Εκείνος πολεμάει τους βαρβά-
ρους. Αυτός τους δαίμονες. Η ιερωσύνη είναι πιο
σεβαστή κι απ’ τη βασιλική αρχή….. Ο ιερέας στέ-
κει μεταξύ του Θεού και της ανθρώπινης φύσης,
μας κατεβάζει τις θείες ευλογίες και ανεβάζει
στον ουρανό τις προσευχές μας….. Γι’ αυτό και
το κεφάλι του βασιλιά ο Θεός το έβαλε στα χέ-
ρια του ιερέα, διδάσκοντας ότι ο ιερέας είναι ανώ-
τερος πνευματικά του πολιτικού άρχοντα. Η ιε-
ρωσύνη είναι τόσο ανώτερη απ’ τη βασι-
λεία, όσο το πνεύμα απ’ την ύλη, όσο ο ου-
ρανός απ’ τη γη και τα θεία από τα επί-
γεια». Κατά Χρυσόστομο, η μία επιβάλλεται
με το φόβο και την ανάγκη, ενώ η άλλη με την
ελεύθερη συγκατάθεση και με τη συμφωνία της
γνώμης. Ο πολιτικός άρχοντας πιάνει τον μοιχό
και τον τιμωρεί, του κόβει το κεφάλι, ενώ ο εκ-
κλησιαστικός δεν τον τιμωρεί, αλλά του κόβει το
πάθος. Αλλά και στη διοίκηση υπάρχει διαφορά.
Η πολιτική εξουσία είναι μοναρχία, η εκκλη-
σιαστική είναι δημοκρατία (με το Συνοδικό σύ-
στημα διοίκησης της Εκκλησίας).  

Οι άρχοντες μερικές φορές ξεχνιούνται και
κάνουν κατάχρηση της εξουσίας τους, έτσι θέ-
λουν να νομοθετήσουν και για την Εκκλησία (Ι.
Δαμασκηνός). Και: «ου βασιλέων εστί νο-
μοθετείν τη Εκκλησία». Ο ίδιος μεγάλος Πα-
τέρας της Εκκλησίας αναφέρει αλλού: «Ου πεί-
θομαι βασιλικοίς κανόσι διατάττεσθαι την εκ-
κλησίαν, αλλά πατρικαίς παραδόσεσιν εγγράφοις
τε και αγράφοις». 

Η ταύτιση μάλιστα βασιλείας και ιερωσύνης
είναι χαρακτηριστική και υπάρχει π.χ. στα στοι-
χηρά προσόμια του Εσπερινού της εορτής του
αγίου Κωνσταντίνου, όπου καταγράφονται τα

κάτωθι:
Ιερεύς τε χρισθείς και Βασιλεύς ελαίω,

εστήριξας την Εκκλησίαν του Θεού. 
Βέβαια ο Μ. Κωνσταντίνος ουδέποτε χρί-

στηκε Ιερέας. Αυτοανακηρύχθηκε, όπως ανα-
φέρθηκε «Επίσκοπος των εκτός» επόπτης των
θρησκευτικών πραγμάτων, ανώτατος άρχων
της Εκκλησίας (Ευσέβιος, βίος Κων/νου Δ΄,
24). Είναι εκπρόσωπος του Θεού επί της γης «της
ουρανίου βασιλείας εικόνι κεκοσμημένος» (Ευ-
σέβιος, Τριακονταετηρίς, Ι ΒΕΠΕΣ, τ. 24, σελ.
238), απόλυτος κυρίαρχος και λογοδοτεί μόνο
στον επουράνιο αυθέντη. Aυτοανακηρύχθηκε δε
«Επίσκοπος Επισκόπων» χωρίς αντίδραση της
Εκκλησίας. Η πολιτική, ότι ο αυτοκράτορας
ενεργούσε ως επίσκοπος επισκόπων βρήκε κα-
τοχύρωση στη θεωρία για εξουσία «κατά την τά-
ξιν Μελχισεδέκ», του παλιού εκείνου αγενεα-
λόγητου άρχοντα, ο οποίος συγκέντρωσε στον
εαυτό του ταυτόχρονα βασιλεία και ιερωσύνη.
Τούτο επαναλήφθηκε με τον αυτοκράτορα Θε-
οδόσιο Β΄, ο οποίος επευφημήθηκε από την Σύ-
νοδο Κων/πολης του 448 με τις λέξεις: «πολλά
τα έτη τω αρχιερεί βασιλεί» (ACO 2, 1,1,138,28),
ο δε αυτοκράτορας Μαρκιανός επευφημήθη-
κε στην Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο με παρόμοιες λέ-
ξεις «πολλά τα έτη τω ιερεί, τω βασιλεί» (ACO,
2,1,2,157,29). Αυτή η θεώρηση έπαψε οριστικά
να ισχύει μετά την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο. Τα
λόγια του Κορδούης Οσίου προς τον βασιλέα
Κωνστάντιο «μη τίθει σεαυτόν εις τα εκκλη-
σιαστικά, μηδέ συ περί τούτων ημίν παρακε-
λεύου, αλλά μάλλον παρ’ ημών συ μάνθανε ταύ-
τα, σοι βασιλείαν ο Θεός ενεχείρησεν, ημίν τα της
εκκλησίας επίστευσε» τελικά έγιναν συνείδηση
και πίστη της Εκκλησίας.

Οι σχέσεις εκκλησιαστικών και πολιτικών αρ-
χόντων στην πράξη ήταν διάφορες. Ήταν ανά-
λογες με το μέτρο του ήθους των προσώπων,
ιδίως των εκκλησιαστικών. Ο κανόνας πάντως
ήταν ο λόγος του Γρηγορίου Θεολόγου: «το
μέτρο για κάθε πνευματική προστασία των πι-
στών απ’ τους κληρικούς είναι η αδιαφορία του
ατομικού συμφέροντος και η δράση για το συμ-
φέρον των άλλων» και ο Ωριγένης έλεγε: «οι πο-
λιτικοί άρχοντες κατακυριεύουσι, ενώ οι εκ-
κλησιαστικοί εξυπηρετούσι». Παραδείγματα
έχουμε πολλά. 

Η Σύνοδος της Σαρδικής (342) με τους Κα-
νόνες Ζ΄ και Η΄ συνιστά στους επισκόπους να
βοηθούν τους αδικουμένους μεσιτεύοντας υπέρ
αυτών με επιστολή προς τους πολιτικούς άρ-
χοντες. Επίσης η Σύνοδος της Καρθαγένης (419)
προτρέπει τον αυτοκράτορα να ορίσει Έκδικο,

που θα τον βοηθήσουν για να προστατεύσει τους
πτωχούς «κατά της των πλουσίων τυραννίδος».
Ο Μ. Βασίλειος έλεγε: «τη φιλία με τον βασι-
λιά τη θεωρώ μεγάλο καλό, υπό τον όρο να βοη-
θάει στη προαγωγή της ευσέβειας, χωρίς όμως
αυτή τη θεωρώ ολέθρια». Ο αυτοκράτορας Μ.
Θεοδόσιος διέταξε τον επίσκοπο του Καλλινί-
κου να ξανακτίσει μια Συναγωγή, που ο επί-
σκοπος ενθάρρυνε το ποίμνιό του να τη λεηλα-
τήσει. Αναφέρθηκε παραπάνω η περίπτωση Μ.
Θεοδοσίου και Μεδιολάνων Αμβροσίου,
καθώς και της Ευδοξίας με τον Ι. Χρυσόστο-
μο. Ο Πτολεμαΐδος Συνέσιος φέρθηκε με σθε-
ναρή στάση στις αδικίες. Ο Μ. Φώτιος τοπο-
θετεί τον Πατριάρχη στην ίδια θέση με τον αυ-
τοκράτορα. Λέγει πως είναι ο πατριάρχης η έμ-
ψυχη και ζωντανή εικόνα του Χριστού, ενώ για
τον αυτοκράτορα λέγει πως πρέπει να είναι «εν
ζήλω θείω διαβόητος», αλλά πουθενά δεν ανα-
φέρει ότι είναι εικόνα Θεού. Στην Η΄ Οικουμε-
νική (880) όρθιοι οι Συνοδικοί έψαλαν: «πολλά
τα έτη στον υπερασπιστή της ορθοδόξου
πίστεως….. είμαστε όλοι δούλοι του αυτο-
κράτορα». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις πολιτικοί άρχον-
τες ζητούσαν συμβουλές από τους εκκλησιαστι-
κούς. Ο Πατριάρχης Αρσένιος αφόρισε τον
αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο (1259) για
αμαρτήματά του. Ο αυτοκράτορας απομάκρυνε
τον πατριάρχη, αλλά τελικά γονυπετής ζήτησε
συγγνώμη από την Σύνοδο. Ο πατριάρχης Αθα-
νάσιος Α΄ (1289) παρεμβαίνει στην κοινωνική
πολιτική του κράτους, θεωρώντας την αυτο-
κρατορία σαν μοναστήρι του. Την ίδια πολιτική
ακολούθησε και ο πατριάρχης Ιωάννης ΙΒ΄
(1304), οι δε πατριάρχες Νικόλαος Μυστικός
και Μιχαήλ Κηρουλάριος, όταν παρενέβησαν
σε καθαρώς πολιτικά θέματα έχασαν τη λαϊκή
υποστήριξη. Ορισμένες φορές όμως κληρικοί ξε-
πέφτουν πνευματικά, γι’ αυτό ο Ισίδωρος Πη-
λουσιώτης λέει: «άλλοτε οι ιερείς σωφρονίζουν
τους αυτοκράτορες, τώρα οι ιερείς φοβούνται τον
αυτοκράτορα για τις απρέπειές τους». 

Η ταύτιση εκκλησιαστικής και πολιτικής
εξουσίας σε ένα και το αυτό πρόσωπο απαγο-
ρεύεται ρητά από τους Κανόνες της Εκκλησίας.
Ο ΣΤ΄ κανόνας των αγίων Αποστόλων είναι σα-
φέστατος: «Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκο-
νος κοσμικάς φροντίδας μη λαμβανέτω. Ει δε μη,
καθαιρίσθω». Αλλά και άλλοι κανόνες διαλαμ-
βάνουν το αυτό. Ο Ζ΄ κανόνας της Δ΄ Οικουμε-
νικής απαγορεύει τόσο κάθε κοσμικό αξίωμα, όσο
και το στρατιωτικό αξίωμα στους κληρικούς.
«Τους άπαξ εν Κλήρω τεταγμένους και μοναστάς,
ωρίσαμεν μήτε επί στρατείαν, μήτε επί αξίαν κο-
σμικήν έρχεσθαι. Η τούτο τολμώντες….. αναθε-
ματίζεσθαι». Ο δε Λ΄ κανόνας των αγίων Απο-
στόλων απαγορεύει την εκλογή επισκόπου με τη
βοήθεια πολιτικού άρχοντα. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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Στα παιδικά μας χρόνια, πηγαίναμε σχολείο
από το χωριό μας Καρασαλιάνοι στο χω-
ριό Ανδρονιάνοι, που είχε εξαθέσιο δη-

μοτικό σχολείο. Μακριά περίπου ένα χιλιόμετρο
το σχολείο από το χωριό μας.

Ο δρόμος που συνδέει τα δυο χωριά είναι
κατασκευασμένος, στις ρίζες του λόφου και προς
το επάνω μέρος σχηματίζεται όχθη (όχτος), σε
μερικά μέρη, δυο και τρία μέτρα ύψους. Καθώς
πλησιάζουμε στο χωριό Ανδρονιάνοι, σε ένα μέ-
ρος του δρόμου, η όχθη είναι σχεδόν κατακό-
ρυφη και στο φρύδι της επάνω υπήρχαν μυρτιές-
και τώρα υπάρχουν. Το χώμα φαίνεται συμπα-
γές, παρθένο, καθαρό, σχεδόν ασπρόχωμα. Οι
νοικοκυρές τότε, έσκαβαν στην όχθη και έπαιρ-
ναν το πιο άσπρο χώμα, για να χωρίσουν το μού-
στο. Ολίγον κατ΄ ολίγον με το σκάψιμο, σχη-
μάτισαν κοιλώματα στην όχθη κάτω από τις μυρ-
τιές. Οι ατέλειωτοι εκείνοι χειμώνες, - τους λέω
ατέλειωτους γιατί στην περιφέρειά μας, κάτω
από τα Κoτύλαια όρη διαρκώς έβρεχε ή χιόνι-
ζε, άρχιζαν  στα μέσα Νοεμβρίου, της Αγίας Αι-
κατερίνης  τη γιορτή και έλεγαν να σταματήσουν
τέλος του Μάρτη ή του Απρίλη. Μόλις έλιωνε το
πρώτο χιόνι - έστρωνε το επόμενο. Πάντοτε
όμως στα μέσα Ιανουαρίου έκανε ημέρες ηλιό-
λουστες, ανοιξιάτικες. Ήταν οι λεγόμενες Αλ-
κυονίδες ημέρες που διαρκούσαν δύο και πλέ-
ον εβδομάδες. Τότε άρχιζαν να ανθίζουν οι αμυ-
γδαλιές και τον Φεβρουάριο ξανάρχιζε πάλι να
βρέχει ή να χιονίζει. Για να πάμε στο σχολείο,
σκεπάζαμε το κεφάλι μας, το σώμα μας και τη
σάκα με τα βιβλία, που ήταν κρεμασμένη στον
ώμο μας, με ένα σακάκι χονδρό και πηγαίναμε
τροχάδην, να βραχούμε όσο γινόταν ολιγότερο.
Στην επιστροφή μετά τα μαθήματα, όταν μας
έπιανε η βροχή, προσπαθούσαμε να προστα-
τευθούμε (λαγάζαμε) στα κοιλώματα αυτά στις
όχθες του δρόμου, κάτω από τις μυρτιές και μό-
λις κόπαζε η βροχή, τρέχαμε να φθάσουμε στο
σπίτι μας πριν μας προλάβει η επόμενη μπόρα. 

Μετά το φαγητό και το διάβασμα στο σπί-
τι μας, αν είχαμε χρόνο, βλέπαμε από τα πα-
ράθυρα το χιόνι που έπεφτε, ή το ρεματάκι του
χωριού, που φούσκωνε όταν έβρεχε πιο πολύ.
Αυτή ήταν η διασκέδασή μας.

Είχαμε πάει πρόσφατα με τη σύζυγό μου,
τώρα πια μεγάλοι σε ηλικία με τα παιδιά μας και
την εγγονή μας στο χωριό. Ήταν στα μέσα
Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνην έβρεχε αστα-
μάτητα και έκανε πολύ κρύο. Όλο το λεκανο-
πέδιο λες και το είχε σκεπάσει κάποιο τεράστιο
σαν καπάκι σύννεφο. Έκανε τόση βροχή δυνατή
και συνεχή που δεν βλέπαμε τα απέναντι χωριά.
Ο λόφος του Χαροκόπου, απέναντι από το με-

γάλο ρέμα, μόλις διακρινόταν. Καθώς κοίταζα
απ’ το παράθυρο έξω τη βροχή θυμήθηκα με
συγκίνηση τα παιδικά μου χρόνια. Ήρθαν στο
νου μου εκείνοι οι χειμώνες, που τρέχαμε να
φθάσουμε στο σχολείο, με σκεπασμένο το κε-
φάλι μας την πλάτη και τη σάκα με τα βιβλία,
με ένα χονδρό σακάκι και να επιστρέψουμε πάλι
τροχάδην μέσα στις λάσπες του δρόμου, γιατί
οι δρόμοι τότε χωματόδρομοι ήταν και σκε-

πτόμουν πώς επιζήσαμε σ’ αυτά τα μέρη με πα-
ρόμοιες κακοκαιρίες, πώς επιβιώσαμε με τέτοιο
κρύο και βροχή όντας παιδιά για να μάθουμε
λίγα γράμματα στο σχολείο στους Ανδρονιάνους.
Μήπως συνετέλεσε σ’ αυτό η θερμή αγκαλιά της
μητέρας, τα γλυκά και στοργικά λόγια της, οι
συμβουλές της, οι ορμηνιές της, η απέραντη κα-
λοσύνη της, η λαχτάρα να μας καλοδεχτεί με κεί-
νο το άγιο, το θεϊκό χαμόγελό της και τώρα πια
μεγάλοι σε ηλικία τα θυμόμαστε όλα με ευ-
γνωμοσύνη και τα νοσταλγούμε με συγκίνηση.

Οι μεγάλοι άνδρες πήγαιναν κυνήγι με το
όπλο να χτυπήσουν καμιά τσίχλα ή κότσυφα. Τα
καημένα αυτά τα πουλιά πήγαιναν να σταθούν
λίγο μέσα στο καταχείμωνο, στα κλαδιά κάποιας
βελανιδιάς, γυμνά από φύλλα. Εκεί τους έστη-
ναν καρτέρι και ενώ αυτά έμεναν ακάλυπτα, τα
πυροβολούσαν.

Στις διακοπές των Χριστουγέννων ή τις
Κυριακές που δεν έβρεχε ή δεν χιόνιζε, κάναμε
και εμείς τον κυνηγό. Όπλο είχαμε τη σφεντό-
να. Σε ξεχιονισμένα μέρη χωραφιών πλησίον σε
πεζούλες ή κάτω από μυρτιές στήναμε δόκανα
ή πλάκες, να πιάσουμε καμιά τσίχλα που τότε
υπήρχαν πολλές ή κανένα κότσυφα. Πολλές φο-
ρές όμως κάτω από τις πλάκες ή στο δόκανο βρί-
σκαμε αντί για τσίχλα κάποιο κομπογιάννο.

Τι μας έφταιγε το καημένο αυτό πουλάκι και
το σκοτώναμε μέσα στο χιoνιά; Περαστικός ήτα-
νε και κάτι έψαχνε να βρει να τσιμπήσει. Ένα
πουλάκι μια σταλιά είναι. Το μήκος του (τo μπόι

του) δεν ξεπερνά τα επτά ή οκτώ εκατοστά μαζί
με την ουρά του. Το σώμα του ούτε μια μπου-
κιά δεν είναι.

Είναι όμως ζωντανός, τόσο χαριτωμένος,
τόσο ταχύς στο πέταγμά του,  τόσο σβέλτος στις
μετακινήσεις του από το ένα κλαδί στο άλλο, που
δεν προλαβαίνεις να αντιληφθείς κατά πού θα
πετάξει. Το πουλί αυτό ο κομπογιάννος ή
κοκκινολαίμης ή βασιλάκος, ή ζαγκής,
όπως τον ονομάζουμε στα μέρη μας, λόγω
του μικρού αναστήματός του, έχει κάνει
ένα μεγάλο άθλο, ένα μεγάλο κατόρθωμα.
Ο μεγαλύτερος ολυμπιονίκης είναι. Θα το διη-
γηθώ όπως το έχω ακούσει από τον πατέρα μου
όταν ήμουν παιδί. Ίσως ο πατέρας μου να το
είχε ακούσει από τον παππού μου. 

Λέγεται πως τα πουλιά κάποτε είχαν μια
γιορτή, είχαν αργία. Είχαν συγκεντρωθεί σε έναν
δικό τους χώρο. Τσιμπολογούσαν κάποιο σπο-
ράκι ή έπιναν νεράκι καμιά γουλιά και συνομι-
λούσαν.  Συζητούσαν διάφορα θέματα που τα
απασχολούσαν. Κάποια στιγμή  καταφθάνει ένα
που είχε καθυστερήσει στη συνάντηση (στο ραν-
τεβού), τρομαγμένο, λαχανιασμένο, με κομμέ-
νη την ανάσα του, την αναπνοή του..

-Τι σου συμβαίνει; ρώτησαν  τα πουλιά κα-
θώς το είδαν τόσο τρομαγμένο. 

-Τι, τι να σας πω,  άρχισε να λέει με διακε-
κομμένη την ομιλία του. Είδα από πολύ κοντά
τον αετό. Ήταν τόσο μεγάλος, φαινόταν τόσο
δυνατός, τόσο τρομερός. Έχει τόση δύναμη που
με το ράμφος του , με τα νύχια του, μπορεί να
σκοτώσει με ένα χτύπημα  ένα λαγό ακαριαίως.
Αν τα βάλει κάποιος μαζί του χάθηκε. 

Πετάχτηκε ο κομπογιάννος, που δεν είχε δει,
ούτε είχε ακούσει ποτέ για τον αετό και ρωτά-
ει.

- Πόσο μεγάλος είναι;
- Είναι πολύ μεγάλος και πολύ δυνατός. Αν

το ειδείς να πετάει τρομάζεις από το άνοιγμα των
φτερών του.

-Ε! πόσο μεγάλος είναι; Τόσο; Άνοιξε την
αριστερή του φτερούγα ο κομπογιάννος, τέν-
τωσε και το αριστερό του πόδι όσο μπορούσε.
Γέλασε το πουλί που είχε δει τον αετό. 

-Μεγάλος σου λέω. 
Ο κομπογιάννος άνοιξε τότε και την άλλη

φτερούγα του, τέντωσε και το δεξί του πόδι και
ρωτάει πάλι. 

-Μήπως τόσο; 
-Κομπογιάννε μου, σου λέω και πάλι. Είναι

πολύ μεγάλος, πολύ δυνατός και κανείς δεν τολ-
μάει να τα βάλει μαζί του.

- Ε! όσο μεγάλος και αν είναι, εγώ θα τον πα-
λέψω και με στοίχημα, λέει ο κομπογιάννος.

Το πληροφορήθηκε ο αετός, έμαθε ποιος εί-
ναι ο αντίπαλος και γέλασε με το θράσος του,
την τόλμη του κομπογιάννου.

Συμφωνήθηκε η μέρα και η ώρα της μονο-
μαχίας. Πως το καταδέχτηκε αυτό ο αετός,
δεν ξέρω! Ανέβηκε σε έναν μεγάλο βράχο ο κομ-
πογιάννος, πανέτοιμος για την μονομαχία. Φά-
νηκε ψηλά στον ουρανό ο αετός και έκανε
βόλτες με ανοιχτά τα φτερά του. Ήταν τόσο
ψηλά στον ουρανό που ο κομπογιάννος τον έβλε-
πε μεγάλο σαν τον εαυτό του. Ο αετός με τη δυ-
νατή του όραση τον έβλεπε καθαρά πάνω στο
βράχο. Έκανε στροφές, ψηλά  και όλο κατέβαινε
χαμηλότερα με ανοιχτά πάντα τα φτερά του, έως
ότου υπολογίσει το ύψος  για να κάνει την επί-
θεση, να ορμήσει και  να κατακεραυνώσει στην
κυριολεξία τον αντίπαλο. Όσο κατέβαινε χα-
μηλότερα, φαινόταν όλο και πιο μεγάλος και φο-
βερός.

Ο κομπογιάννος ήταν σε ετοιμότητα. Πα-
ρακολουθούσε το πέταγμα του αετού για να
αμυνθεί την κατάλληλη στιγμή. Ο αετός υπο-
λόγισε το ύψος και έκανε όπως συνηθίζει στο κυ-
νήγι του. Όρμησε από το ύψος  εκείνο να αρ-
πάξει με τα νύχια του, να χτυπήσει με το ράμ-
φος του τον καημένο τον κομπογιάννο. Σε δέ-
κατα όμως της στιγμής, πριν τον αρπάξει ο αε-
τός, σαν σπίθα, σαν αστραπή, πήδηξε κάτω από
το βράχο και κρύφτηκε ο κομπογιάννος. Ο αε-
τός με την ορμή που ρίχτηκε να τον αρπάξει, χω-
ρίς να προφθάσει να καταλάβει πώς του ξέφυ-
γε ο αντίπαλος μέσα από τα νύχια του, χτύπη-
σε το στήθος του στο βράχο και σκοτώθηκε.

Άκουσε το γδούπο από το χτύπημα του αε-
τού στο βράχο ο κομπογιάννος και κατάλαβε σω-
στά τι συνέβη. Βγήκε από την κρυψώνα του και
με ένα πέταγμα ανέβηκε στο βράχο και βλέπει
τον αετό νεκρό.

Θαύμασε το δυνατό του σώμα, τις τεράστιες
φτερούγες του, τα πανίσχυρα όπλα που του χά-
ρισε η φύση, ράμφος, πόδια, όνυχες και έκλα-
ψε όμως γιατί πήγε τόσο άδικα χαμένη η λε-
βεντιά του.

Έπειτα καμάρωσε για τη δική του σβελτά-
δα, την ετοιμότητά του στο φτερούγισμα και για
το κοφτερό μυαλό του. Με το αίμα του αετού
έβαψε το στήθος του να δείξει ότι είναι νικητής
και τροπαιούχος.

Από τότε έμεινε με το όνομα κοκκινο-
λαίμης από το αίμα του αετού, βασιλάκος
ως λιλιπούτειος βασιλιάς, κομπογιάννος
για τον εγωισμό του, την κομπορημοσύνη
του και ζαγκής για το ανάστημά του, για
το μπόι του. 

Γεώργιος Σ. Σπύρου

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ  Ή  ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ
«Τα  μεν  άνω  μόνον  Θεού.  Τα  δε  κάτω  και  ημών»

Γρηγόριος Θεολόγος



Δεκέμβριος  2012 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2013 7

Το χωριό μας με τις φυσικές του
ομορφιές και την πλούσια βλά-
στηση που έχει, συναντάς μέσα στη

χλωρίδα του και το φαρμακείο της φύ-
σης. 

Στα χωράφια του, τις ακροποταμιές
του, στα ρουμάνια και τα βουνά του, θα
βρεις πάρα πολλά χρήσιμα βότανα. 

Τα παλαιότερα χρόνια κάθε σπίτι είχε
το πρόχειρο φαρμακείο του. Κάθε επο-
χή μάζευαν οι νοικοκυρές τα βότανα
που ήταν ανθισμένα, τα έβαζαν σε ίσκιο
να ξεραθούν και τα φύλαγαν σε πάνινα
σακουλάκια για το χειμώνα και για κάθε
ανάγκη. 

Τότε δεν ήταν εύκολο να βρούν τα
φάρμακα και χρησιμοποιούσαν στις
ανάγκες βότανα. 

Από που να αρχίσει κανείς, είναι
πολλά. Το Μάιο μήνα τα χωράφια γέμι-
ζαν από ανθισμένο χαμομήλι και μο-
σχοβολούσε ο τόπος. Είναι ένα από τα πιο
χρήσιμα βότανα. Παλιά το θεωρούσαν
δώρο Θεού στον άνθρωπο. Ένα από τα
αγαπημένα φυτά του Ιπποκράτη. Συγ-
κεντρώνει πολλά χρήσιμα στοιχεία. Άλα-
τα καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου και
αιθέριο έλαιο. Έχει πολλές θεραπευτικές
ιδιότητες. Αντιπυρετικό, καταπραΰνει
κάθε πόνο και διευκολύνει την κυκλο-
φορία. Χρήσιμο για κομπρέσες κρύες, σε
πονόματο και δερματικές παθήσεις. 

Το φασκόμηλο. Έχει πολύτιμα
στοιχεία. Το αναζητούν οι ξένοι και το
αγοράζουν. Οι Κινέζοι το αποκαλούν
«ελληνικό τσάι» και έδιναν δυο κιβώτια
δικό τους τσάι, για να πάρουν ένα ελλη-
νικό. 

Άλλοι το ονομάζουν «ιερό φυτό» και
οι βοτανολόγοι αναζητούν τον αρωματικό
θάμνο στο τέλος της Άνοιξης. 

Βοηθάει στα κρυολογήματα και το
βήχα. Θεωρείται αντισηπτικό και το
βραστάρι του χρησιμοποιείται για γαρ-
γάρες του λαιμού και της στοματικής κοι-
λότητας. Συνιστάται για θεραπεία ψαμ-
μιάσεων των νεφρών. 

Τσάι του βουνού όπως το λέμε δεν
έχει το χωριό μας. Είναι άφθονο στο Με-
τόχι.

Το φλισκούνι ή βληχούνι ή μέντα, εί-
ναι μυρωδάτο και ανθισμένο τραβά τις
μέλισσες. Υπάρχει σε πολλά χωράφια
στους Παρασευγιάνους (τοποθεσία) και
στη Σουβάλα προς Καρασαλιάνους. Απλό
σε εμφάνιση αλλά θαυματουργό. Είναι
αποχρεμπτικό και χρησιμοποιείται κατά
του άσθματος. Ανακουφίζει από το βήχα.
Σπουδαίο αντιαθριτικό. Θεραπεύει την
ουρική αθρίτιδα. Ο Ιπποκράτης την ονό-
μαζε «Μέντα ποδογκάρα». Κατεβάζει το
ουρικό οξύ στο αίμα. Είναι αντισπα-
σμωδικό και ευστόμαχο. Το αφέψημά του
για το στομάχι πίνεται χλιαρό και λίγο-
λίγο.

Θυμάρι. Το άνθος των μελισσών.
Μαζεύεται αρχές καλοκαιριού ανθισμέ-
νο. Αρωματίζει φαγητά, καταπραΰνει
το βήχα και τον ελαφρό κοκκίτη. Μαζί με
χαμομήλι και φασκόμηλο θεραπεύουν το
παιδικό άσθμα. Ο μακαρίτης γιατρός
Βασίλης Νάνος έπαιρνε μία σακούλα
και ένα ψαλίδι και πήγαινε προς Αγία
Παρασκευή. Όταν τον ρωτούσαν έλεγε:
«Πάω να κόψω θυμάρι να δώσω στις
Παγκρατιώτισσες (εκεί το ιατρείο του),
να βράζουν, να δίνουν στα παιδιά τους
όταν έχουν βήχα. Τρέχουν και αγοράζουν
σιρόπια, δε βλέπουν το θυμαράκι έξω από
το μπουκάλι;»

Ρίγανη. Αρωματικό φυτό. Αρωμα-
τίζει φαγητά, σαλάτες και μπριζόλες.
Άφθονη στο χωριό μας. Στη φαρμακευ-
τική συντελεί στη ρύθμιση του τυμπανι-
σμού και διεγείρει την έκκριση χολής. Κά-
νει καλό στο στομάχι και τα έντερα. 

Αγριοράδικο ή πικραλίδα. Είναι

το ραδίκι του βουνού. Είναι διουρητικό,
τονωτικό και αποτοξινωτικό. Τρώγεται
βραστό, σαλάτα. Περισσότερο χρησι-
μεύει το ραδικόζουμο για θεραπεία και
πρόληψη. Κατεβάζει την υψηλή πίεση.
Έχει καλή επίδραση στη χοληδόχο κύστη
και προλαμβάνει τη δημιουργία πέτρας. 

Στην Κατοχή τα ραδίκια και άλλα
χόρτα με μπόλικο λάδι, έσωσαν κόσμο. 

Η τσουκνίδα. Το αγκαθερό φυτό.
Οι τρυφερές κορυφές της τρώγονται
σαλάτα. Το αφέψημά της θεραπεύει μη-
τρορραγίες, ψαμμιάσεις και ρευματι-
σμούς. 

Αγριοτριανταφυλλιά. Είναι θαυ-
μάσιο λουλούδι και καλό
βότανο. Έλεγαν ότι από
το χέρι κάποιου θεού του
Ολύμπου, χύθηκε νέκταρ
και φύτρωσε η αγριο-
τριανταφυλλιά. Τα πέταλά
της είναι πλούσια σε βιτα-
μίνη C. Με το βραστάρι
τους θεραπεύουν αμυγδα-
λίτιδες, άφθες και πονοκε-
φάλους. 

Αγριάδα. Ο φόβος
των αγροτών. Τα ριζώματά
της αδυνατίζουν όλα τα
φυτά που είναι κοντά τους.
Τα ζιζανιοκτόνα δύσκολα
την εξαφανίζουν. 

Το ρίζωμά της σα βραστάρι είναι
πολύ διουρητικό. Κάνει καλό σε νεφρο-
πάθειες και χολολιθιάσεις. 

Δεντρολίβανο. Είναι θάμνος. Τον
χρησιμοποιούσαν σαν φράχτη στα χω-
ράφια. Υπήρχε πάρα πολύ προς το εκ-
κλησάκι της Αναλήψεως. Πηγαίναμε,
κόβαμε, τον τεμαχίζαμε σε μικρά κομ-
μάτια και στρώναμε τότε τους δρόμους
που θα περνούσε ο Επιτάφιος τη Μ.
Παρασκευή. Μαζεύεται το καλοκαίρι
στην ανθοφορία και αποξηραίνεται.
Αρωματίζει φαγητά. Είναι θερμαντικό
και διεγείρει την κυκλοφορία του αίμα-
τος προς τον εγκέφαλο και βοηθάει στη
συγκέντρωση της μνήμης. Καταπραΰνει
τις ημικρανίες. 

Κόνιζος. Θάμνος με πράσινα φύλλα
και κίτρινα λουλούδια. Έχει άσχημη μυ-
ρωδιά. Είναι φάρμακο για τις αιμορροΐ-
δες. Κόβουμε τα πράσινα φύλλα του, τα
κοπανίζουμε και τα βάζουμε σε ένα πανί
και μ’ αυτό να ακουμπούν στις αιμορ-
ροΐδες. Το κάνουμε δυο τρεις φορές και
περνούν. 

Σαλέπι. Γνωστό από τα αρχαία χρό-
νια. Φυτρώνει σε πλαγιές, σε θάμνους και
σε βουνά. Είναι άφθονο στο βουνό του
χωριού μας και στις πλαγιές προς τον
Προφήτη Ηλία. Χρήσιμοι είναι οι βολβοί
του. Το γνωρίζουμε από το λουλούδι
του. Αν ξεραθεί το λουλούδι δεν μπο-
ρούμε να το μαζέψουμε. Το μαζεύουμε
τον Μάη. Σκάβουμε και παίρνουμε το
βολβό. Πλένουμε τους βολβούς και τους
ξηραίνουμε. Μετά για να το χρησιμο-
ποιήσουμε το τρίβουμε και γίνεται μια
σκόνη. Το βράζουμε σαν τον καφέ. Πρέ-
πει όμως σε ένα φλυτζάνι τσαγιού να βά-
λουμε λίγο, στη μύτη του κουταλιού. Γί-
νεται ένα γλοιώδες αφέψημα, γευστικό
και θερμαντικό. Το σαλέπι είναι το πιο
θερμαντικό αφέψημα του χειμώνα. 

Τα παλαιότερα χρόνια στην Αθήνα
γύριζαν οι σαλεπιτζήδες και το πουλού-
σαν στους δρόμους. Εγώ μικρή θυμάμαι
ότι ερχόντουσαν στο χωριό μας και το
αγόραζαν αποξηραμένο οι σαλεπιτζήδες
πολύ ακριβά.

Τώρα υπάρχουν τόσα άλλα δεν ξέρω
αν ακόμα πουλούν οι σαλεπιτζήδες.

Πάντως το σαλέπι ξέρω ότι το πίνουν
πολύ στην Κωνσταντινούπολη και για να
τους αρκεί το σπέρνουν. Στην Ιταλία
σπέρνουν το φλισκούνι και το χρησιμο-
ποιούν στη φαρμακευτική, ζαχαροπλα-
στική και σαπονοποιΐα.

Υπάρχουν τόσα πολλά στη χλωρίδα
του χωριού μας χωριστά αυτά που φυ-
τεύουμε στις γλάστρες ματζουράνα, αμ-
παρόριζα, λεβάντα κ.λπ. Έχουμε και
πολλούς θάμνους χρήσιμους που μας
δίνουν πολλά όπως οι μυρτιές, οι δάφνες,
τα σκίνα. 

Παρ’ όλη την πρόοδο στην Ιατρική
και τα τόσα φάρμακα, πάντα, παλιά
αλλά και τώρα χρησιμοποιούνται τα βό-
τανα. Εκτός από τη χρήση που κάνουμε
απλά εμείς χρησιμοποιούνται και στην
φαρμακευτική. Το χωριό μας είναι ευ-
λογημένο. Γι’ αυτό πάντα το θυμόμαστε
και το νοσταλγούμε. 

ΟΡΙΣΜΟΙ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1. Παππούς του Σούλη Καλαμπαλίκη.
2. Παρατσούκλι του Γρηγόρη Παπανικολάου.
3. Γιός της Μαρίκας του Διδή.
4. Παρατσούκλι του Γεωργίου Προκοπίου από τα
Δένδρα.
5. Του Γιάννη Ταμβάκη ο μεγάλος γιός. 
6. Ο παλιός τσοπάνης Κώστας Δήμου.
7. Επίθετο του Στέφανου του Χασαπάκη.
8. Το επάγγελμα του Βασίλη Νάνου.
9. Το όνομα κόρης του Κλεάνθη Δήμου.
10. Ο πατέρας του Τάκη της Πιτιλίτσας.
11. Το παρατσούκλι του Βασίλη Θεοδώρου.
12. Το παρατσούκλι του Κων/νου Μ. Χρυσάγη.
13. Το παρατσούκλι του Κώστα του Μπεχλιβάνη.
14. Ο αδελφός του Χρυσοδόντη.

15. Ο πατέρας του Σταμάτη Παπανικο-
λάου.
16. Το παρατσούκλι του Νίκου Γεωρ-
γούση.
17. Ο γιός του Κώστα της Μαριώς.
18. Ο δεύτερος γιός του Γιάννη Παπα-
νικολάου.
19. Η μάνα της πεθεράς του Σκαπε-
τούρη.
20. Το όνομα αυτού που είχε τι σπίτι του
Στρούτου.
21. Το παρατσούκλι του αδελφού του
Μουσάρη.
22. Το επίθετο του άντρα της Φανής.
23. Το όνομα του άντρα της Σοδειάς.
24. Το όνομα του αδελφού του Βάρκα.
25. Η γυναίκα του Τατάμη.
26. Το παρατσούκλι του Σπύρου Λύκου.
27. Η μάνα του δάσκαλου Γιάννη Κον-
τού.
28. Το παρατσούκλι του Νίκου Παντε-
λή.
29. Το όνομα της αδελφής του Φάκα.

30. Το επάγγελμα της Λενίτσας του Τσουπλάκου.
31. Το όνομα της μάνας του Κωστή του Κωστέλου.
32. Ήταν ο Τσελέφρης.
33. Το παρατσούκλι του πατέρα του Λάγιου.
34. Το όνομα της κόρης της Κωσταντινιάς.
35. Το όνομα της γυναίκας του Πόπου.
36. Το μικρό όνομα γιού του Χρήστου του Καλυβίτη.
37. Γαμπρός του Σαπουτζή.
38. Η μάνα του Θανάση του Χαψή.
39. Το όνομα της κόρης του Κωσταντούρα.
Ευχαριστώ τον κ. Ηρακλή Χρυσάγη και τον κ.
Γεώργιο Σταματάκη για την πολύτιμη βοήθεια
τους.

Γιώργος Θ. Δήμος 

Αρωματικά βότανα
Το φαρμακείο της φύσης

ΤΑΜΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 



Έχουμε αναφερθεί στον φίλο μας και συ-
νεργάτη κ. Βασίλη Διακάκη. Στο site μας
με ανάρτηση από 27-07-2012 αλλά και

στην εφημερίδα μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ στο φύλλο Νο
84/2012.

Αυτή τη φορά ερχόμαστε να ανακοινώσουμε
με σπουδή χαράς, την έκδοση του θεατρικού του
έργου Η ΓΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ (TERRA MOVETUR)
από τις εκδόσεις ΟΣΕΛΟΤΟΣ και ημερομηνία έκ-
δοσης 07-01-2013. Έργο για το οποίο βραβεύ-
θηκε από το Φιλολογικό Σύλλογο ΠΑΡΝΑΣ-
ΣΟΣ τον περασμένο Ιούνιο 2012, με το πρώτο
βραβείο της κατηγορίας του. Έργο ιστορικών αναφορών που
όπως μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω «εμπλέκει» και την
Κύμη της τότε περιόδου. Στη συνέχεια θα βρείτε μικρή πε-
ριγραφή για το έργο αλλά και συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δι-

ευθύνσεις από όπου μπορείτε να το προμηθευτείτε και να αντ-
λήσετε άλλες σχετικές πληροφορίες. Ευχόμαστε στο φίλο μας
Βασίλη να είναι δυνατά και ουσιαστικά παραγωγικός για πολ-
λά χρόνια. Είναι εν δυνάμει βοήθεια για όλους μας.

Περιγραφή
Το έργο επικεντρώνεται χρονικά στην καρδιά της σκλα-

βιάς, τη χρονική περίοδο 1595-1650 μ.Χ. όπου το παιδομάζωμα
και η πειρατεία στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στο Αρχιπέ-
λαγος (Αιγαίο) βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

Υπήρξαν ωστόσο κάποιοι γενίτσαροι -πολύ λίγοι- που δεν
έπαψαν ούτε στιγμή να νιώθουν Έλληνες και να συμπαρα-
στέκονται κρυφά στους σκλαβωμένους Ρωμιούς. Ένας απ’ αυ-
τούς, ο ψαριανός Λευτέρης Κοντζιάς (μυθικό πρόσωπο),
που τον στηρίζει άριστα η σύντροφός του Ασσινού (από την
Κύμη του Νεγροπόντε). Γόνος παλιάς ναυτικής οικογένειας,
είχε την ατυχία στα δώδεκά του μόλις να απαχθεί από Τούρ-
κους πειρατές, μα στο κατόπιν είχε την τύχη να κερδίσει την
αμέριστη εμπιστοσύνη του σουλτάνου, εκμεταλλευόμενος άρι-
στα τις απρόσμενες ευκαιρίες που του δόθηκαν. Φθάνει στα
ανώτερα αξιώματα της Υψηλής Πύλης, γίνεται ρεΐς, διοικεί το
στόλο του Αρχιπελάγους με επιτυχία, χτυπά με την πιστή
τσούρμα του και με άκρα μυστικότητα τους μπαρμπαρέζους
πειρατές, σύμμαχους του σουλτάνου. Προσπαθεί να είναι φί-
λος με τους δυτικούς κουρσάρους εκείνους που του δείχνουν
φιλία, φανερώνεται τότε σαν απλός έμπορος Ρωμιός ναυτι-
κός και κρυφά ως μυστηριώδης αδίσταχτος κουρσάρος σε εκεί-
νους που τον αντιμετωπίζουν εχθρικά. Καταφέρνει ν αποχτήσει
ένα τρομερό όργανο-όπλο που πρόσφατα είχε κατασκευάσει
μερικά απ’ αυτά ο Γαλιλαίος. Το οπτικό όργανο κανοκιάλι
(γνωστό ως διόπτρα του Γαλιλαίου). Αρκεί να φανταστεί κα-
νείς τη σπουδαία στρατηγική σημασία αυτού του αποτελε-
σματικού οργάνου εκείνη την εποχή, που πρόσφερε τεράστια
υπεροχή στους κουρσάρους και τους στόλους που το κατεί-
χαν. Το όργανο αυτό για τον Κοντζιά έχει ιδιαίτερη χρηστι-
κή και κυρίως συμβολική αξία (όπως και το περίφημο γιορν-
τάνι της Ασσινούς). Στα χέρια του αποκτά μεταφυσική ση-
μασία. Φροντίζει ώστε να γίνει κειμήλιο από γενιά σε γενιά και
ως σύμβολο να θυμίζει την αναγκαιότητα της εξέγερσης του
σκλαβωμένου γένους, γι’ αυτό θα το διαφυλάξει ως κόρη
οφθαλμού, για τις μελλοντικές γενιές των Ρωμιών...

Ωραίο μουσικό θέατρο, έμμετρο και με επι-
τυχημένες ομοιοκαταληξίες. Είναι σχεδόν επι-
στημονικό δοκίμιο με πλήθος πληροφοριών και
αξιόλογων πράξεων. Έχει θεατρική τεχνική. Ικα-
νό να ανταποκριθεί σε παράσταση με διαφορετικά
ιδεολογικά γνωρίσματα. Αξιοποιεί τις τεχνικές αυ-
τού του είδους, ταυτόχρονα όμως με τα ιδιαίτερα
προσόντα του, διεκδικεί μια ανάλογη σκηνοθεσία
που θα αναδείξει τα ομολογουμένως ιδιαίτερα
προσόντα του σε όλα τα επίπεδα...

(Επιτροπή κρίσεως Θεατρικού Διαγω-
νισμού 2011, Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡ-

ΝΑΣΣΟΣ)

Ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα 2012-2013 με
την Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων να παραμένει στην 5η
θέση της βαθμολογίας παρά τη νέα ήττα της, εκτός έδρας (γή-
πεδο Ενωσιακό Χαλκίδας) αυτή τη φορά, από τον Ατρόμη-
το Χαλκίδας με σκορ 1-3. Τιμητική θέση και μπράβο στα παι-
διά που έκλεισαν τις υποχρεώσεις τους παρά τα μεγάλα προ-
βλήματα γενικότερα και ειδικότερα. Η φανερή κάμψη στους
τελευταίους αγώνες οδήγησε στη βαθμολογική πτώση.

Οι αγώνες 15ος έως και 26ος που έδωσε η Α.Ε. Ανδρο-
νιάνων είναι: 

15ος αγώνας Ηρακλής Πράσινου -ΑΕ Ανδρονιάνων  1-5 με
σκόρερς τους Ι. Μαρκουλή και Κ. Παπαδημητρίου (2), Ε.
Λαθουρά, Ν. Περήφανο και Λατίφι. 

16ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων – Αναγέννηση Αφρατίου
0-2 με σκόρερ τον Κ. Μούντριχα (2).

17ος αγώνας Α.Ε. Νεάπολης -ΑΕ Ανδρονιάνων 1-2 με σκό-
ρερς τους Δ. Παπασωτηρίου και Ν. Περήφανο, Γ. Κωτσή.

18ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων - Ζάρακες 0-3 με σκόρερς
τους Γ. Πέππα (2) και Δ. Γκίκα.

19ος αγώνας Α.Ο. Τραχηλίου -ΑΕ Ανδρονιάνων 2-1 με
σκόρερς τους Χ. Θεοχάρη, Ν. Παπαγεωργίου και Ε. Λα-
θουρά.

20ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων – ΑΟ  Καμάρες 2-1 με σκό-
ρερς τους Β. Λαθουρά, Γ. Ζαλούφλη και Θ. Πάλλη.

21ος αγώνας Α.Ο. Αγ. Αθανασίου - ΑΕ Ανδρονιάνων 2-
0 με σκόρερς τους Δ. Σίδερη και Μ. Γεροντίτη.

22ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων – Αναγέννηση Οκτωνιάς
5-2 με σκόρερς τους Ν. Περήφανο, Ν. Βλάχο, Λατίφι, Ε.
Λαθουρά (2) και Φαράντο, Α. Περιβολάρη. 

23ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων – Κεραυνός Χαλκίδας 1-
1 με σκόρερς τους Στάμου (αυτογκόλ) και Γ. Ματσούκα.

24ος αγώνας ΑΕΚ Χαλκίδας - ΑΕ Ανδρονιάνων 5-2 με
σκόρερς τους Ι. Κάραλη (2), Κ. Μαραγκό (3) και Ν. Πε-
ρήφανο, E. Λατίφι.

25ος αγώνας ΑΕ Ανδρονιάνων – Άρτεμις Αγ. Γεωργίου
2-4 με σκόρερς τους Ν. Περήφανο, Ε. Λαθουρά και Ι. Σα-
μαρά (2), Α. Αϊδίνη (2).

26ος αγώνας Ατρόμητος Χαλκίδας - ΑΕ Ανδρονιάνων 3-
1. 

Τα 54 γκολ της ομάδας μας στη σαιζόν αυτή πέτυχαν οι:
N. Περήφανος 14, Β. Λαθουράς 10, Κ. Παπαδημη-

τρίου 9, Γ. Κωτσής και Ε. Λατίφι από 3, Ν. Βλάχος 2, και
από 1 γκολ οι Β. Νικολιάς, Κ. Δήμου, Ν. Καλαράς, Ε. Κα-
λογιάννης, Γ. Βαρλάμος, Γ. Ζαλουφλής. Επίσης ένα
ήταν αυτογκόλ υπέρ της ΑΕΑ και 6 τα γκολ των 2 αγώνων που
δεν διεξήχθηκαν με τις Κονίστρες. 

Η τελική βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής: 

8 Δεκέμβριος  2012 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος  2013 

Γεννήσεις 

• Ο Κάρλ Μάνιγχ και η Παναγιώτα Τζι-
νιέρη (εγγονή του Σπύρου Κούψη - κόρη της Σού-
λας) απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι στις 9-12-
2012. 

• Ο Γεώργιος Γεωργούσης (γιός του
Παναγιώτη και της Ερμιόνης) και η Ελένη
Κολιακουδάκη απέκτησαν αγοράκι στις 2-
11-2012. 

• Ο Νίκος Συρινάκης και η Αγάθη Κωτσή
απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους, κοριτσάκι στις
9-3-2013. 

5η  ΘΕΣΗ  ΤΕΛΙΚΑ  Η  ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  

ΠΟΙΟΙ  ΣΚΟΡΑΡΑΝ  ΚΑΙ  ΠΟΣΑ  
ΓΚΟΛ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  Α.Ε.Α. 

Η  Γη  κινείται  με...  οδηγό  τον  Βασίλη  Διακάκη 

Γιορτή  του  Νηπιαγωγείου  
τις  Απόκριες 

1- Κ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2- Α_ _ _ _
3- Ρ_ _ _
4- Α_ _ _ _ _ _ _ 
5- Σ_ _ _ _ _ 
6- Α_ _ _ _ 
7- Λ_ _ _ _ 
8- Ι_ _ _ _ _ _ 
9- Α_ _ _ _ _ _ _ 
10- Ν_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
11- Ο_ _ _ _ _ _ _ _ 
12- Ι_ _ _ _ _ _  

ΟΡΙΣΜΟΙ
1- Λέμε έτσι τους κατοίκους των Δένδρων
2-Είχε το παλιό λιοτρίβι με το σύζυγό της στα Δέν-

δρα.
3-Ξύλινο εργαλείο για το γνέσιμο.
4-Μεγάλη γιορτή που γίνεται πρώτα στα Δένδρα και

μετά στους Ανδρονιάνους.
5-Το επώνυμο του αξέχαστου Παπα-Βελιού.
6-Έθιμο της Καθαρής Δευτέρας όπου βραβεύει ο

Σύλλογός μας.
7-Είναι πολλοί στα Δένδρα, ακίνδυνοι όμως για τα

πρόβατα.
8-Ναός στα Δένδρα που οι κάτοικοι πανηγυρίζουν

στη χάρη του.
9-Λέγεται η νονά αλλά και ο εργολάβος Δημόσιων

Έργων.
10-Είχε παλιά καφενείο και ταβέρνα στην πλατεία

στα Δένδρα.
11-Έγινε και σε μονοπάτια στο βουνό μας από το Σύλ-

λογό μας.
12-Στο Platanenhof κοντά στου Κώτσου μπορείς να

κάνεις σε άλογα.
Μάρτης 2013

Σταυρούλα Ιω. Μπελιά  

Α Κ Ρ Ο Σ Τ Ι Χ Ι Δ Α  

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΓΟΡΑ 


