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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

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  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05»

ΙΛΙΟΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 

Ο πατέρας μου ο αξέχαστος δάσκαλος 
Βαγγέλης  Κουτσούμπης 

Γεννήθηκε το 1922 και ήταν ένα από τα επτά
παιδιά της οικογένειας Γιώργου και Αγγελικής
Κουτσούμπη (Λιάκου).

Γονείς εργατικοί, καλοί και θρησκευόμενοι
έδωσαν καλή αγωγή στα παιδιά τους.

Τα ανέθρεψαν φτωχικά όπως οι περισσότε-
ροι την εποχή εκείνη.

Ο πατέρας μου από μικρό παιδί ήταν ανή-
συχος, ζωηρός και πνευματώδης, διακρινόταν για
την εξυπνάδα του.

Ήταν πολύ καλός μαθητής στο Δημοτικό
σχολείο και στο Γυμνάσιο.

Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων είχε περάσει
και στη Νομική Σχολή, αλλά λόγω της μεγάλης
φτώχειας της οικογένειάς του άφησε τη Νομι-
κή γιατί ήταν 4 τα χρόνια φοίτησης και πάλι κα-
τόπιν επιτυχών εξετάσεων εισήλθε στην Παι-
δαγωγική Ακαδημία Αθηνών που ήταν την επο-
χή εκείνη 2 χρόνια. 

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΑΜΕΣΗ 
ΑΝΑΓΚΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ 

Αγαπητά μέλη και φίλοι, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, τις ζούμε όλοι μας λι-
γότερο ή περισσότερο. Όμως είναι χρέος μας ως Δ.Σ. να σας θυμίσουμε πως
ο Σύλλογός μας και τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη έχουν αναντικα-
τάστατη σχέση. Μη ξεχνάτε τη συνδρομή σας ή την όποια ενίσχυσή σας στο
Σύλλογό μας, μέσω των μελών του Δ.Σ. ή με κατάθεση στο λογαριασμό μας
στην Εθνική Τράπεζα 381/769855-05 αναγράφοντας και το όνομά σας. Η
παρουσία του Συλλόγου με την εφημερίδα, το site, το ημερολόγιο, τις ποι-
κίλες εκδηλώσεις του με έμφαση τις καλοκαιρινές, καθώς και με το υπόλοιπο
έργο του, είναι κοινό κτήμα, όμως κοινό πρέπει να είναι και το κόστος αυ-
τού του έργου που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια σε όλη του τη διαδρο-
μή και μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού μας.  

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο  δάσκαλος  Βαγγέλης  Κουτσούμπης 

Στον φετινό αποκριάτικο χορό μας που με
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. οργανώσαμε στο
χωριό και πάλι, ενεργήσαμε διαφορετικά από τα

συνηθισμένα. Απολογιστικά βλέποντας τα πράγ-
ματα, κρίνουμε θετική την προσπάθειά μας και
όχι μόνο οικονομικά. Προσπαθήσαμε να γί-
νουμε όσο πιο πολύ ανώδυνοι για τα μέλη και φί-
λους, έχοντας στο  νού αλλά και στο πετσί μας
τις δυσκολίες των καιρών. Η παρουσία μελών και
φίλων ήταν πολύ ικανοποιητική, η διασκέδαση

έφτασε ψηλά. Η εξυπηρέτηση του Βαγγέλη
Μπαρούμη και του προσωπικού του αντάξιες
του όλου θετικού αποτελέσματος. Το Δ.Σ. ευ-
χαριστεί όλους και με έμφαση τους χορηγούς των

δώρων της λαχειοφόρου Κων. Κατσανάς
Α.Ε.,  Βασίλη Γεωργούση, Χρήστο Καρα-
μούζη και τους ανώνυμους. 

Αποκριάτικος  χορός  στο  χωριό  Κυριακή  2-3-2014 

Το Σαββάτο 8-2-2014 πραγματοποι-
ήθηκε στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπα-

ρούμη στο χωριό η Τακτική Εκλογοα-
πολογιστική Γενική μας Συνέλευση  σύμ-
φωνα με τα από το Καταστατικό του Συλ-
λόγου μας προβλεπόμενα.  Τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης εξαντλήθηκαν στο
σύνολό τους. Σχετική εισήγηση έκανε ο
πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σταμάτης Δ. Σπύ-
ρου ενώ των εργασιών προήδρευσε για
μια ακόμα φορά ο κ. Κων. Π. Χρυσά-
γης ευγενικά αποδεχόμενος την πρό-
σκληση του Δ.Σ.. Μέλη της εφορευτικής
επιτροπής ήταν η κ. Ελένη Δ. Σπύρου
συζ. Σταύρου Δήμου και η κ. Αγγελι-
κή σύζ. Γιώργου Μπαρούμη. Η έκθε-
ση της εξελεγκτικής επιτροπής για την
περίοδο 11/2/2013-4/2/2014 που ανα-
γνώσθηκε στη Γενική Συνέλευση δημο-
σιεύεται σε ιδιαίτερο χώρο στο φύλλο
αυτό της εφημερίδας μας όπως και τα
αποτελέσματα των αρχαιρεσιών και η
συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα. Δύο
τα νέα μέλη στο καινούργιο διετούς θη-
τείας Διοικητικό Συμβούλιο που θα το
ενισχύει και θα το ομορφαίνει η παρου-
σία του «ασθενούς φύλου» εκπροσω-
πούμενου από την κα Βλασία Σπύρου.
Το νέο Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του θα
συνεδριάζει τακτικά κάθε πρώτη Κυ-
ριακή του κάθε μήνα στο χωριό και

έκτακτα όταν και εφ’ όσον απαιτηθεί.
Χώρος συνεδρίασης ορίσθηκε να είναι τα

καφενεία του χωριού εναλλάξ
σε ανοιχτές συνεδριάσεις για
τα μέλη και φίλους. Αγαπητοί
συγχωριανοί έχοντας μπροστά
μας πολλές και ποικίλες προ-
κλήσεις στοχεύουμε να τις αν-
τιμετωπίσουμε με υπευθυνό-
τητα που σημαίνει με θάρρος,
γνώση, αξιοπρέπεια, συνέπεια,
επιμονή και  κυρίως με τη δική
σας αρωγή και συμμετοχή, ηθι-
κή και υλική.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών
της  08/02/2014 για την εκλογή Διοι-
κητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής διετούς θητείας του ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ είναι κατά σειρά εκλο-
γής: 
Α-Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (εκλέ-
γονται οι 9 πρώτοι).
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γεωρ. 

Ψήφοι 39
2. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. Ψήφοι 39
3. Βλαχαντώνης Αντώνης του Ευαγ. Ψήφοι 36
4. Νικολιάς Βαγγέλης του Γρηγ. Ψήφοι 36
5. Σπύρου Βλασία του Γεωρ. Ψήφοι 32  
6. Δήμος Γιώργος του Θεοδοσίου Ψήφοι 29
7. Μπαρούμης Γιώργος του Παντ. Ψήφοι 29
8. Κωτσής Νίκος του Κων/νου Ψήφοι 26
9. Προκοπίου Μιχάλης του Ιωαν. Ψήφοι 24
10. Μπαμπαράκος Δημήτρης του Γεωρ. 

Ψήφοι 13

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  8-2-2014  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ

Συνέχεια στη σελ. 5 

“ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΕΥΧΕΤΑΙ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ  

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ,  ΥΓΕΙΑ  
ΚΑΙ  ΓΟΝΙΜΑ  ΚΟΥΡΑΓΙΑ” 

Συνέχεια στη σελ. 4



Συνεδρίαση 12-1-2014 
Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2014,

συζητήθηκε κατ΄αρχήν ο πρόσφατος θάνατος του συγχωρια-
νού μας Γιώργου Κόρου στις 10-1-14 και η εκπροσώπηση του
Συλλόγου μας από τον Γραμματέα Αντ. Βλαχαντώνη, ο οποί-
ος εκφώνησε και σύντομο επικήδειο. Στην εξόδιο ακολουθία
χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος, ενώ πα-
ρευρέθη ο Υπουργός Πολιτισμού, πλήθος κόσμου και εκπρό-
σωποι από τον κόσμο της μουσικής. 

Από τις λοιπές εκκρεμότητες  συζητήθηκε το θέμα της δια-
νομής και τιμής του ημερολογίου για το νέο έτος, μοιράστη-
καν τεύχη για διανομή και ορίσθηκε  η ημερομηνία για την τα-
κτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών μας,
για το Σάββατο 8-2-14. Επίσης για τον αποκριάτικο χορό, απο-
φασίσθηκε και φέτος να γίνει στο χωριό, την Κυριακή πριν την
Καθαρά Δευτέρα και θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές ανα-
κοινώσεις στην εφημερίδα και το Site  για ενημέρωση των συγ-
χωριανών μας. 

Τέλος συζητήθηκαν διάφορα θέματα οικονομικής φύσεως,
το θέμα του Υδραυλικού, καθώς και ενημέρωση για την διά-
θεση της εφημερίδας, όπου με την πρώτη ευκαιρία θα πρέπει
να εξετασθεί το αρχείο των μελών και αποδεκτών. 

Γενική Συνέλευση 8-2-2014 
– κοπή πίτας 2014 
Το Σάββατο  8-2-2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα

του Μπαρούμη Ευαγ. στο χωριό, η Γενική Συνέλευση του Συλ-
λόγου η οποία σύμφωνα με το καταστατικό ήταν εκλογοαπο-
λογιστική. Αφού εκλέχθηκε Πρόεδρος και Γραμματέας της Γεν.
Συνέλευσης, έγινε η ανάλυση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για
το 2013, ο προγραμματισμός δράσης για το 2014, ο οικονομικός
απολογισμός, καθώς και η έκθεση ελέγχου διαχείρισης από την
Εξελεγκτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αρχαι-
ρεσίες για την εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. Η
όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας για το
2014. 

Συνεδρίαση 16-2-2014 
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου ο πλειοψηφών

υποψήφιος από τις αρχαιρεσίες της 8-2-2014, κος Σταμάτης
Σπύρου, συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο για τη διαδικασία
εκλογής Προεδρείου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο
κτίριο του Κοινοτικού Γραφείου και το νέο Προεδρείο απο-
τελείται από τον Σταμ. Σπύρου Πρόεδρο, Παν. Αγγελόπουλο
Αντιπρόεδρο, Αντ. Βλαχαντώνη Γεν. Γραμματέα και Ευάγ. Νι-
κολιά Ταμία. Στη συνεδρίαση αυτή ορίσθηκε ο Μιχ. Προκο-
πίου ως Αντιπρόεδρος για θέματα μελών Αθήνας. Επίσης ορί-
σθηκαν και η επιτροπή για την εφημερίδα και το SITE του Συλ-
λόγου, ενώ αποφασίσθηκε οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να γίνονται
εναλλάξ στα καφενεία του χωριού.

Συνεδρίαση 16-3-2014  
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
στο καφενείο της κας Έφης
Συζητήθηκαν απολογιστικά θέματα σχετικά με τον απο-

κριάτικο χορό και τη διάθεση του ημερολογίου. Επίσης οικο-
νομικά θέματα, καθώς και για το νέο φύλλο της εφημερίδας
και το κόστος μεταφοράς μέσω ΚΤΕΛ. Θα έχει αφιέρωμα στο
δάσκαλο Κουτσούμπη. 

Συζητήθηκε η ενδιαφέρουσα εκδήλωση από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Δύστου που θα γίνει στις 15-20 Απριλίου, για την αν-
ταλλαγή σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών με τη συμμετοχή
και του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Τέλος συζητήθηκαν διά-
φορες εκκρεμότητες όπως για το Ηρώον (συντήρηση), μονο-
πάτι προς πηγή στον Άγιο Σπυρίδωνα, για την ετοιμότητα του
πυροσβεστικού συνεννόηση με Δήμο από Πρόεδρο Κωτσή, και
τέλος για τη συμμετοχή στα έξοδα της συντήρησης του πε-
τρόχτιστου τοίχου της εκκλησίας στα Δένδρα.

Η συνεδρίαση έκλεισε με συζήτηση με τους παρευρισκό-
μενους συγχωριανούς. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Χιόνια στην Αμερική, βροχές στη Βρετανία  
μείον πενήντα οι βαθμοί απ’ τη θεομηνία.

Ακραία τα φαινόμενα σε όλη την οικουμένη
σαρώνουνε οι άνεμοι και τίποτα δεν μένει.

Μείον πενήντα οι βαθμοί μα και κατολισθήσεις
παγώσανε οι άνθρωποι δεν έχουν πιά αισθήσεις.

Ακραία τα φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη
πυρηνικά απόβλητα γύρω από την Κρήτη.

Και στην Ελλάδα ψάχνουνε να βρουν φοροφυγάδες
μα τώρα πιά δεν πιάνονται ντύθηκαν μασκαράδες.

Του πάπα του τα πιάσανε τα δυό τα περιστέρια
δύο μεγάλα αρπαχτικά μέσα απ’ τα δυό του χέρια.

Την Ουκρανία χώρισαν Αμερική Ρωσία
και στη σκακιέρα παίζουνε η κα κε μπε  και η σία.

Ένα αεροπλάνο χάθηκε κανένας δεν το βρίσκει
γιατί ο πιλότος έπινε με γκόμενες ουίσκυ.

10-3-2014
Παναγιώτης Καλαράς (Στρούλιος) 
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ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 26/1/2014 απεβίωσε ο Κων/νος Καλαμπα-

λίκης, ετών 89 και ετάφη στους Ανδρονιάνους.
• Έφυγε από τη ζωή ο Φιλήμονας Τσάγκος το

Μάρτιο του 2014.
• Απεβίωσε ο Τριαντάφυλλος Σπύρου, γιος της

Ευαγγελίας Ταμβάκου τον Μάρτιο του 2014, ετών 59.
• Έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Κύτρου στις

12/3/2014.
• Την 22/11/13 απεβίωσε ο

Ευάγγελος Θεοδωρουλάκης,
εξάδελφος του Γραμματέα του
Συλλόγου μας Βλαχαντώνη Αν-
τώνη. Ήταν 77 ετών και ζούσε
στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.
Είχε δύο παιδιά και ήταν μέλος
του Συλλόγου μας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙ  ΑΝΕΜΩΝ  
ΚΑΙ  ΥΔΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από 1/1/2014 και
αποτελείται από  τους συγχωριανούς μας Ιωάννη Δ.
Κοντό, Σταμάτη Α. Παπανικολάου, Ευάγγελο
Γ. Βαρλάμο και Παναγ. Δ. Γεωργούση με πρό-
εδρο τον παπα-Χρήστο Φρατζίσκο.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εύχεται καλή  επιτυχία
στο έργο τους και καλή συνεργασία όπου χρειαστεί.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τα μέλη του αποχωρήσαντος
συμβουλίου. 

ΤΟ  ΝΕΟ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ    

Γράφει στο σημείωμά του για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ ο
γραμματέας του Συλλόγου μας, πως προωθείται η πώ-
λησή της δια της συχνά και όχι τυχαίας ούτε αθώας με-

θόδου του τεμαχισμού που θυμίζει βαρβαρότητα. Θα δημι-
ουργηθεί για να πουληθεί μια μικρή ΔΕΗ από το σώμα της
υπάρχουσας επιχείρησης. Κοιτάξτε γύρω σας αγαπητοί φίλοι
όπου και αν βρίσκεστε. Θα πέσουν διάφορα στην αντίληψή σας
με πρώτα πολλά από αυτά που τη φύση εκπροσωπούν. Ο αέ-
ρας, τα χρώματα, τα δέντρα, ο ουρανός υπέροχος με ή χωρίς
σύννεφα, το φως και τόσα άλλα. Θα πέσει στην αντίληψή σας
και ο άνθρωπος μέσα από τα έργα του από τα οποία παντα-
χού παρόν με διάφορες μορφές  αυτό που εκφράζεται με τις
λέξεις ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΔΕΗ. Προ-
ϊόν τεράστιας συνεχούς προσπάθειας και μόχθου, έχει στηρί-
ξει τη χώρα και τους ανθρώπους της, έργο διαρκώς εξελισ-
σόμενο που ανήκει σε όλο το λαό αφού εκτός των άλλων αυ-
τός το έχει στηρίξει πολλαπλά. Αποτελεί ένα με το σώμα της
Ελλάδας μας, με ό,τι μας περιβάλλει. Υπάρχει οπουδήποτε δί-
νοντας ανάσες στη ζωή και ξεπερνώντας κάθε δυσκολία, σκαρ-
φαλώνει και χώνεται παντού για να παίξει τον αναντικατάστατο
στο χτες, το σήμερα, το αύριο ρόλο της. Καίριας εθνικής ση-

μασίας έργο, αγκαλιάζει όλη τη χώρα, προστατεύει ό,τι κα-
λύτερο ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει. Τον πολιτισμό του, την
ιστορία του, τα πιο ακριβά του αλλά και τα μικρότερα δημι-
ουργήματά του. Οι οικονομικοί δείκτες και τα μεγέθη, συχνά
παραπλανητικά χρησιμοποιούμενα, είναι σε κάθε περίπτωση
ανεπαρκή στοιχεία για να αποδώσουν τη σημασία του κοι-
νωνικού αυτού αγαθού πόσο μάλλον για να δικαιολογήσουν
τις βέβηλες σκέψεις και σχέδια της με όποιο τρόπο ιδιωτικο-
ποίησης της ΔΕΗ. Η χρήση της ΔΕΗ ως μηχανισμού του πε-
λατειακού κράτους αλλά και ως εργαλείου για ασφαλέστερη
εφαρμογή άδικων μέτρων, δεν καθιστά την ΔΕΗ υπόλογη. Το-
νίζει όμως την ανάγκη οριστικής διακοπής της χρήσης αυτής
όχι με το και προς οποιονδήποτε ξεπούλημά της (αυτός είναι
σε κάθε περίπτωση ο δόκιμος όρος για την πώληση κοινωνι-
κών αγαθών όπως η ΔΕΗ, ξεπούλημα) αλλά υπό το καθεστώς
της υβριζόμενης πλην όμως τελικά αθώας και αναγκαίας κοι-
νωνικότητας. Με τη ΔΕΗ  δίπλα μας, στο Αλιβέρι, έχουμε ένα
επιπλέον λόγο να αντισταθούμε αποφασιστικά στο να μπει η
ΔΕΗ έστω και τμήμα της, στη ζυγαριά και υπό τον ζυγό.

Σταμ. Δ. Σπύρου 

Η  ΔΕΗ  ΔΕΝ  EINAI  ΚΑΙ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 

ΟΌμιλος ΔΕΗ Α.Ε., η μεγαλύτερη βιομηχανική και
στρατηγικής σημασίας, άρτια οργανωμένη και απο-
τελεσματική επιχείρηση της χώρας αποκρατικοποι-

είται.  Με σχέδιο νόμου, που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευ-
τέρα 10  Μαρτίου, ιδιωτικοποιείται το 30% από το χαρτο-
φυλάκιο του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ. Οι απο-
κρατικοποιήσεις αξίας 2,1 με 2,6 δις ευρώ φιλοδοξούν στην
προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδυτών που θα δώσουν
ώθηση ηλεκτροσόκ στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Γίνεται απόπειρα για την απόσχιση από τη μεγαλύτερη
βιομηχανία της χώρας, κλάδου 30% της μητρικής εταιρείας
που μεταφράζεται σε μονάδες, ορυχεία, εργαζόμενους αλλά
και πελάτες. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια καταναλω-
τές, 11 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής
ισχύος 2.363 Μεγαβάτ, έξι ορυχεία λιγνίτη και περίπου 3.000
εργαζόμενοι, συνθέτουν την «προίκα» της προς πώληση «μι-
κρής» ΔΕΗ. 

Συγκεκριμένα μεταβιβάζουν στους ιδιώτες επενδυτές τις
πιο σύγχρονες μονάδες παραγωγής, με τεράστια πάγια πε-
ριουσιακά στοιχεία και εμπορική αξία, ήτοι:

1. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμυνταίου Ι και ΙΙ
ισχύος 600 ΜW.

2. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι ισχύος 330
ΜW. 

3. Τα ορυχεία Αμυνταίου και Λακκιάς.
4. Το ορυχείο Κλειδιού.
5. Το ορυχείο Λόφων Μελίτης.
6. Τα ορυχεία Κομνηνά Ι και ΙΙ.
7. Το ορυχείο Βεύης.
8. Τον ΥΗΣ (υδροηλεκτρικό σταθμό), Πλατανόβρυση

ισχύος 116 ΜW.
9. Τον ΥΗΣ Θησαυρού Νέστου ισχύος 384 ΜW.
10. Τον ΥΗΣ Άγρα ισχύος 50ΜW.
11. Τον ΥΗΣ Έδεσσας ισχύος 19 ΜW.
12. Τον ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ ισχύος 334 ΜW .
13. Τον ΑΗΣ Κομοτηνής με καύσιμο φυσικό αέριο,

ισχύος 485 ΜW. 

Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ επι-
χειρεί την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και την είσοδο ιδιωτών παραγωγών και προμη-
θευτών που θα ανοίξουν τον ανταγωνισμό και θα δημιουρ-
γήσουν περισσότερες επιλογές ως προς το κόστος ηλεκτρι-
σμού. Αναμένεται όμως ιδιαίτερα έντονο κύμα αντίδρασης
από τη ΓΕΝΟΠ και των συνδικάτων, χωρίς να αποκλείονται
και ενδοκυβερνητικοί τριγμοί. 

Αντώνης Βλαχαντώνης 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΔΕΗ  Αναμνήσεις 

Αποκριές 1955 μαγαζί Μανωλάκη - Ανδρονιάνοι 



Το  κελάρυσμα  του  νερού 
Νερό, λέξη συνώνυμη με τη ζωή. Ως έκφραση που

αντικατοπτρίζει την κοινά αποδεκτή πραγματικότητα.
Δώρο που απλόχερα και χωρίς περιορισμούς και δια-
κρίσεις η φύση γεννά και προορίζει για όσους την κα-
τοικούν. Δυστυχώς όμως πολύ μεγάλα τα προβλήματα
για την δυνατότητα ο καθένας που κατοικεί τον πλανήτη
μας, να έχει την πρόσβαση στο νερό που η φυσική εν-
τολή απαιτεί.

Οι πρόγονοί μας λέγαν και το δίκαιο του λόγου τους
είναι αναντίρρητο, πως μήτε το φίδι μην πειράζεις όταν
πίνει νερό. Δεν είναι ξένα για μας αυτά τα εγκλήματα
που σε πολλά μέρη του πλανήτη μας διαρκώς δια-
πράττονται για ιδιωτικά οφέλη και απληστίες. Δεν μπο-
ρεί τα αγαθά που η φύση μας παραχωρεί με μόνο αν-
τάλλαγμα την συνετή διαχείρισή των,  να γίνονται όπλα
ανέντιμων σκοπιμοτήτων και παιχνιδιών σε χέρια
ισχυρών ή οποιουδήποτε άλλου.

Η χρησιμότητα του νερού από πολλές πλευρές εί-
ναι κορυφαία και αναντικατάστατη. Για την βιολογική
επιβίωση του ανθρώπου, των ζώων, των φυτών πρώτον
αλλά και ως βασικό στοιχείο της φυσικής ομορφιάς. Δεν
μπορεί κανείς να φανταστεί τη ζωή και τη συνέχισή της
χωρίς το νερό. Έτσι η εμπορευματοποίηση του νερού
δεν είναι νοητή ούτε η θυματοποίησή του από ρυπογόνες
δραστηριότητες. Ούτε είναι νοητή η αδιαφορία μας για
τα όσα γύρω μας συμβαίνουν και απειλούν τη χρήση του
νερού ως κοινωνικού αγαθού, την ποιότητά του, την
επάρκειά του, την απόλαυσή του από τον καθένα.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες δείτε το βίντεο στο site. Εί-
ναι πρόσφατο από τις πηγές της Κολέθρας που βρί-
σκονται κάτω από το χωριό Επισκοπή κοντά στις Κο-
νίστρες στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου. Χαρείτε το νερό και
σκεφτείτε το χρέος μας απέναντί του, απέναντι τελικά
στο μέλλον το δικό μας και όσων μας ακολουθούν ηλι-
κιακά.

Διαβάστε και το κείμενο που δημοσιεύουμε από το
πρώτο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ.
Ας έχουμε ανοιχτά τα αισθητήρια και την καρδιά μας.
Το νερό μας κινδυνεύει.

Η  ποίηση  και  τα  τραγούδια 
Παγκόσμια μέρα Ποίησης έχει ορισθεί η 21η

Μαρτίου κάθε χρονιάς. Η συνεισφορά της χώρας
μας διαχρονικά είναι κορυφαία εν όψει και της πολύ-
πλευρης στήριξής της από τον πλούτο και την ομορφιά
της γλώσσας μας. Όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου,
την ψυχή σου, η ποίηση είναι παρούσα.

Στέκει πάντα ελκυστική και άδολη, σαγηνευτική και
ήρεμη, προκλητική και υπομονετική. Όταν μάλιστα φω-
λιάζει και συχνά φωλιάζει, στα τραγούδια άξιων δημι-
ουργών, έχει τη δύναμη να σε παρασύρει, να σε απο-
γειώσει. Ή μήπως τα τραγούδια φωλιάζουν στα ποι-
ήματα; Η ποίηση δεν βάζει στόχους, δεν δίνει λύσεις,
δεν ποδηγετεί. Όμως, αθόρυβη ίσως, βρίσκεται στο πλάι
μας δυνατό και συνάμα τρυφερό αποκούμπι, ανάσα βα-
θειά, αεράκι δροσερό γεμάτο αρώματα από τη φύση.

Το φως της χώρας μας, περιέχει ευδιάκριτα στοιχεία
της ποίησης και των τραγουδιών της. Ένα μίγμα αναν-
τικατάστατο, αδιαπραγμάτευτο, ανεκτίμητης πολιτι-
σμικής και ηθικής αξίας. Και γίνεται το ερώτημα «πώς
έγινε σε τούτο τον αιώνα να μην ακούσεις ένα ποιητή»
στο τραγούδι το γνωστό, σαφής και εύλογη προτροπή
προς όλους ιδιαίτερα στους στενούς μας χρόνους.
Μπορεί να συμμετέχει σε ένα ξεκίνημα σε γερές βάσεις

μια τέτοια επαφή. Ένα ξεκίνημα που η ζωή πλέον το
απαιτεί ως άμεση ανάγκη.

ΑΝΟΙΧΤΗ  ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ  
ΑΠΟ  ΤΟ  www.andronianoi.gr 
Αδελφάκια η εφημερίδα μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ-

ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ και το site μας
www.anronianoi.gr αγαπημένα, ταιριαστά αλλά και  με
το χαρακτήρα του το καθένα. Την εφημερίδα μας όλοι
την ξέρετε και είναι το μεγαλύτερο αδελφάκι σε ηλικία.
Το site, πολύ μικρότερο στην ηλικία, παρεξηγημένο από
πολλούς, ίσως τους τρομάζει κάποιους άλλους, έχει το
θάρρος αλλά και κάθε δικαίωμα να καλεί να το γνωρί-
σουμε. Σήμερα δεν είναι δύσκολη η επαφή ούτε ιδιαί-
τερα δαπανηρή, ενώ οι δυνατότητές του είναι πολύ με-
γάλες και οι υποσχέσεις του προς το Σύλλογό μας, τους
σκοπούς του, τα μέλη, τους φίλους και κάθε τρίτο πολ-
λές, βάσιμες και ελπιδοφόρες. Μια επίσκεψη στο σκά-
φος θα σας δώσει τη δυνατότητα να εκτιμήσετε πολλά
από αυτά που δυνητικά προσφέρει χωρίς μάλιστα κα-
νένα επί της ουσίας αντάλλαγμα πλην το λίγο έως λίγο
περισσότερο χρόνο σας. Δεν θα σας αρνηθεί να επι-
σκεφτείτε όχι μόνο το κατάστρωμα αλλά και τα αμπά-
ρια του, ακόμα και στα κατάρτια του να ανεβείτε. Πολ-
λά θα δείτε, θα ζήσετε. Κείμενα αλλά και εικόνες και κί-
νηση χωριστά αλλά και αδελφωμένα. Έτσι το μέσον
αυτό επικοινωνίας και επαφής μπορεί να γίνει ζεστό και
φιλικό, κοινό και καθημερινό. Η αμεσότητα, η ταχύτητα,
η πληρότητα στην ενημέρωση είναι αξεπέραστη. Δεν αν-
τιμάχεται το αδελφάκι του την εφημερίδα παρά την σε
πολλά σημεία υπεροχή του. Παίρνει από αυτό εμπειρίες
και κάθε φορά του δίνει χωρίς υστεροβουλία και έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη του σε απόσταση πλέον
από το αρχικό πνεύμα κατανόησης και ανοχής ίσως. Το
Διοικητικό Συμβούλιο με σύνεση, υπευθυνότητα, πλή-
ρη διαφάνεια αλλά και πολύ κόπο παρακολουθεί και τα
δύο αδελφάκια, παιδιά του Συλλόγου μας. Είναι και τα
δύο στη διάθεσή σας για συμμετοχή στη διαμόρφωσή
των, στην εξέλιξή των, στην κατά το δυνατόν βελτι-
στοποίησή των, πάντα στα πλαίσια των σκοπών του Συλ-
λόγου μας.

Αγαπητοί φίλοι και μέλη, κάντε το  βήμα και θα απο-
ζημιωθείτε. Μπείτε στο site μας και ταξιδέψτε μαζί του.
Για παράδειγμα σκαλίστε τα παρακάτω θέματα, για να
μείνουμε στα πλέον πρόσφατα. Βίντεό μας 23 λεπτών
της ώρας από πρόσφατη εκδήλωση του Συλλόγου Φί-
λων του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας της Εται-
ρείας Ευβοϊκών Σπουδών στο ξενοδοχείο LUCY στη
Χαλκίδα, με θέμα την αρχαία Κύμη και τις εν δυνάμει
σοβαρές της υποσχέσεις για το σήμερα, όπως τις ανα-
πτύσσει ο γνωστός ερευνητής κος Γιώργος Λεκάκης.
Πολλές διαπιστώσεις και απόψεις του ακούστηκαν
για πρώτη φορά και είναι, όχι μόνο για τούτο, ευρύτε-
ρου ενδιαφέροντος. Σκαλίστε επίσης τα θέματα Μου-
σικό οδοιπορικό στην Κύμη με τη Δόμνα Σαμίου της
ΕΡΤ του 1976, δείτε και ακούστε το  παραδοσιακό μας
τραγούδι «Σαν δεις καράβι να περνά στης Οκτωνιάς τον
κάβο» σε διαφορετικές εκτελέσεις. Δείτε και διαβάστε
για την άξια προσπάθεια του Μάκη Καλαρά στους χει-
μερινούς παραολυμπιακούς αγώνες στο Σότσι της Ρω-
σίας τον περασμένο μήνα Μάρτη αλλά και πολλά άλλα
και ποικίλα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και ισχύει για
ένα αλλά και περισσότερα άτομα ταυτόχρονα. Χωρά-
με όλοι. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου   
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι αδρά
τα λιπίδια του αίματος διακρίνονται στις
εξής κύριες κατηγορίες:

1. «κακή» χοληστερόλη ή χοληστερόλη
χαμηλής πυκνότητας

2. «καλή» χοληστερόλη ή χοληστερόλη
υψηλής πυκνότητας

3. Τριγλυκερίδια.
Όσον αφορά στη χοληστερόλη χαμηλής

πυκνότητας, η προσπάθειά μας πρέπει να εί-
ναι να την ελαττώσουμε γιατί αυτή η ελάτ-
τωση συνδυάζεται με ελάττωση της καρ-
διαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Μέτρα βελτίωσης λοιπόν των επιπέδων της
είναι:

• Η ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης
κορεσμένων λιπαρών έχει πολύ ισχυρή ευερ-
γετική επίδραση. Οι κύριες πηγές κορεσμένου λίπους στη δια-
τροφή είναι οι εξής: τα είδη κρέατος που είναι πλούσια σε λίπη,
η πέτσα των πουλερικών, προϊόντα κρέατος, όπως τα λουκάνι-
κα και οι κρεατόπιτες, γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά,
όπως τυρί και κρέμα γάλακτος, βούτυρο, λαρδί, έλαιο καρύδας
και φοινικέλαιο, σφολιάτες, κέϊκ και μπισκότα, γλυκά και σο-
κολάτα.

• Η ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης trans λιπαρών
(υδρογονομένων φυτικών ελαίων), τα οποία περιέχονται κυρίως
στα συσκευασμένα τρόφιμα.

• Η πρόσληψη τροφίμων πλούσιων (εμπλουτισμένων) σε φυ-
τοστερόλες (διατίθενται σε διάφορες μορφές όπως ροφήματα, γά-
λατα, βούτυρα και γιαούρτια).

• Η αύξηση της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε φυτικές
ίνες. Παραδείγματα τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες είναι οι
ακόλουθες: καλαμπόκι, φασόλια, αβοκάντο, ζυμαρικά ολικής αλέ-
σεως, καφέ ρύζι, ψωμί ολικής αλέσεως, βρώμη, αχλάδια, μπιζέ-
λια, μπρόκολο, μήλα, αμύγδαλα.

• Η ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης αυτούσιας χολη-
στερόλης. Παραδείγματα τροφών πλούσιων σε χοληστερόλη εί-
ναι: το κρέας, τα αυγά (ο κρόκος), τα θαλασσινά και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα από πλήρες γάλα.

Συντηρητικά μέτρα ελάττωσης των επιπέδων των τριγλυκε-
ρίδιων στο αίμα, τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για αύξηση των
καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέ-
ση με τη χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας, είναι τα εξής:

• Η ελάττωση του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους με στό-
χο να επανέλθουμε στο φυσιολογικό για το ύψος μας βάρος σώ-
ματος. Αυτό μπορεί να γίνει δυνατό με ελάττωση των θερμίδων
που προσλαμβάνουμε με τρόπο ώστε να γίνει αρνητικό το ισο-
ζύγιο ενέργειάς μας κατά 300-500 θερμίδες την ημέρα.

• Η ελάττωση της πρόσληψης αλκοόλ σε επίπεδο <10-
20γραμ. την ημέρα για τις γυναίκες και <20-30γραμ. την ημέ-
ρα για τους άνδρες.

• Η ελάττωση της πρόσληψης μόνο-και δισακχαριδών (ζάχαρη,
φρουκτόζη, σουκρόζη) καθώς ο μεταβολισμός της γλυκόζης και
των λιπιδίων συνδέονται στενά.

• Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, ελάττωση της δι-
αιτητικής πρόσληψης υδατανθράκων, πρόσληψη συμπληρωμά-
των πλούσιων σε n-3 πολυακόρεστα λιπαρά.

Τέλος, μέτρα αύξησης (βελτίωσης) της καλής χοληστερόλης
HDL είναι τα εξής:

• Η ελάττωση της πρόσληψης τροφών πλούσιων σε trans λι-
παρά

• Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας
• Η ελάττωση του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους
• Η ελάττωση της διαιτητικής πρόσληψης υδατανθράκων κι

αντικατάστασή τους με ακόρεστα λιπαρά (μονοακόρεστα λιπα-
ρά έχει το ελαιόλαδο, ενώ πολυακόρεστα έχουν το ηλιέλαιο, η σό-
για, το καλαμποκέλαιο και τροφές όπως φρούτα, σπόροι, καρύ-
δια, λαχανικά).

• Η κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω. 

Επιμονή  και  υπομονή: 
βελτίωση των λιπιδίων αίματος

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

Έργο του ανήσυχου και ταλαντούχου 
μικρού μας φίλου Γιάννη Κύτρου 
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Από την Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών απεφοίτησε το
1946. Το 1947 πήρε διορισμό. Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκε την
Ελένη τη μητέρα μου το γένος Νικολάου Νικολιά, η οποία του

συμπαραστάθηκε σε όλη
του τη ζωή.

Απέκτησαν τρία παι-
διά, την Αγγελική, το Γιώρ-
γο και τον Νίκο. 

Υπηρέτησε κατά σει-
ρά στα σχολεία Κουτου-
μουλά (Αλιβερίου), Πόθι
(Κάβο Ντόρο), Καλυβίων
(Καρύστου), Βιτάλου και
Δέντρων. Στα Δέντρα υπη-
ρέτησε τον περισσότερο
καιρό και με δικές του
ενέργειες κτίστηκε το Σχο-
λείο. Υπηρέτησε και στο
σχολείο Ανδρονιάνων. 

Ήταν παιδαγωγός άριστος, φιλομαθής, αγαπούσε τα
παιδιά και ήταν και ο ίδιος αγαπητός στους μαθητές του. Ήταν
άριστος γνώστης της Ελληνικής γλώσσας.  

Κουράστηκε πάρα πολύ από τις συχνές μετακινήσεις σε
σχολεία που ήταν σχεδόν όλα μονοθέσια (40-50-60 μαθητές),
ιδιαίτερα στην υπηρεσία του στο Κάβο Ντόρο. 

Φώτιζε και δίδασκε ότι μπορούσε από τον εαυτό του, την
ψυχή του, το είναι του. Θα τον θυμούμαστε πάντα. Αυτά τα
λίγα για τον σοφό δάσκαλο και πατέρα μας. 

Ο δάσκαλος Βαγγέλης Κουτσούμπης πέθανε τον Μάρτιο
του 1995. 

Νίκος Ε. Κουτσούμπης 

Διάλογος με τον πατέρα μου
Είμαστε οι δυο μας ένα ηλιόλουστο μεσημέρι του Αυγού-

στου. Καθόμουν στο μπαλκόνι και παρατηρούσα τον όμορφο
γαλάζιο ουρανό με λίγα κατάλευκα συννεφάκια που ακολου-
θούσε αργά-αργά το ένα πίσω από το άλλο, αλλάζοντας
σχήματα, χάνοντάς τα πίσω από τους απέναντι λόφους που εί-
χαν ένα μολυβί χρώμα από το έντονο φωτεινό φως του ήλι-
ου. 

Ένιωθα πολύ όμορφα, ο νους ήταν ήσυχος, είχε γίνει ήσυ-
χος χωρίς προσπάθεια και υπήρχε μια αίσθηση αγάπης, απέ-
ραντης αγάπης, γαλήνης και ηρεμίας. 

Ο πατέρας μου μονολογούσε κάπου, κάπου και ήταν και
αυτό ομορφιά. 

Άκουσα πιο δυνατά τη φωνή του να μου φωνάζει «Κόλια
μου, Κόλια μου». Αμέσως πετάχτηκα όρθιος και έτρεξα κον-
τά του. «Ναι πατέρα». «Κόλια μου καφέ». Αμέσως του ετοί-
μασα τον καφέ του και του τον πήγα στο κρεβάτι που καθό-
ταν πολλές ώρες γυρισμένος στο πλάι ακούγοντας ραδιόφω-
νο. 

«Κάθισε Κόλια μου» μου είπε με την πιο μελωδική φωνή,
γλυκιά και ευγενική.

Κάθησα δίπλα του χαϊδεύοντάς τον στο κεφάλι του και γυ-
ρίζοντας τα λίγα κάτασπρα μαλλιά του προς τα πίσω που ενο-
χλούσε τα μάτια του. Δεν αντέδρασε καθόλου μόνο χαμογέ-
λασε ευχαριστημένος, ήταν εκείνη τη στιγμή ευτυχισμένος.

Η κουβέντα μας συνεχίστηκε για μισή περίπου και πα-
ραπάνω ώρα, με μια φιλική ένταση και μια αίσθηση τρυφε-
ρότητας, συμπόνοιας ο ένας για τον άλλον. 

Η αγάπη ήταν εκεί γαλήνια και ήρεμη, την αισθανόσου-
να, την ένιωθες σε όλο το δωμάτιο.

Καθήσαμε έτσι αρκετά λεπτά χαϊδεύοντας τα λίγα κάτα-
σπρά του μαλλιά και εκείνος μου ζήτησε να μου κρατήσει το
χέρι, κρατώντας το σφιχτά με τρυφερότητα, μείναμε λίγο χω-
ρίς να μιλάμε, γυρνώντας το κεφάλι του πότε-πότε να με κοι-
τάζει, τον καφέ τον είχε ξεχάσει τελείως. 

Το πρόσωπό του είχε μια γαλήνια και ήρεμη έκφραση, τα
μάτια του με κοιτούσαν με καλοσύνη, αγάπη, μετά από αρκετά
λεπτά απόλυτης σιωπής αρχίσαμε πάλι την κουβεντούλα
μας. 

Νιώθω και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον πα-
τέρα μου γιατί μου έδειξε να μάθω μόνος μου τον εαυτό μου,
εκείνος μου το πρωτοδίδαξε: ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-
ΓΝΩΣΗΣ.

Νίκος Ε. Κουτσούμπης 

Ο  ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΜΑΣ  Ο  ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ 
Θα πάω πίσω στα παλιά, το χρόνο θα γυρίσω 
κ’ ένα δάσκαλο καλό θέλω ν’ αναπολήσω.

Ένα σπουδαίο δάσκαλο που κάθε σχολειό τον θέλει 
και λόγος γίνεται, βέβαια, για τον Κουτσούμπη το Βαγγέλη.

Που ήταν έξυπνος πολύ, ήταν και διαβασμένος, 
ήταν στο είδος του άνθρωπος μορφωμένος.

Σαν δάσκαλος ήταν άριστος, δίδασκε χωρίς κόπο 
να μάθει γράμματα στα παιδιά, τους έδειχνε τον τρόπο.

Και τα παιδιά τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν  
και του ‘δειχναν σεβασμό, γιατί τον εκτιμούσαν.

Δίδαξε σε πολλά χωριά κι άφησε ιστορία 
σε κάθε χωριό που πήγαινε είχε και μια εμπειρία.

Πρωτοπήγε στου Κουτουμουλά ν’ αρχίσει την καριέρα 
ξεδιπλώνοντας το ταλέντο του μέρα με την ημέρα.

Μετά πήγε στην Κάρυστο, σ’ ένα χωριό, το Πόθι   
στα έξι χρόνια που έμεινε σαν το χωριό του νιώθει.

Στους Καρασαλιάνους έφτιαξε ένα σχολειό δικό τους  
για να διδάξει τα παιδιά μέσα στο χωριό τους.

Και τα λεφτά που έμειναν απ’ το σχολειό που είχε φτιάξει 
στο κράτος πίσω τα έδωσε γιατί ήθελε να είναι εντάξει.

Και τα βιβλία που έπαιρνε για να ‘χει το σχολειό του 
τα πλήρωνε αν και φτωχός όλα από το μισθό του.

Δεν ήταν δάσκαλος απλός κι αυτό ήταν το ωραίο  
ήτανε και άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο.

Πήγε και στο Βίταλο κ’ εκεί ένα φεγγάρι   
κ’ έμαθε σ’ όλα τα παιδιά το αλφαβητάρι.

Είχαμε και την τιμή να είναι στο χωριό μας 
και να τον έχουμε κ’ εμείς δάσκαλο δικό μας.

Σαν μορφωμένος που ήτανε είχε πολλά να δώσει  
τη μόρφωσή του στα παιδιά να τους τη μεταδώσει.

Έκανε και τρία παιδιά μαζί με την Ελένη 
και είχαν μια οικογένεια πολύ ευτυχισμένη.

Ήτανε σύζυγος καλός και άψογος πατέρας 
τα βάρη τα οικογενειακά τα έβγαζε εις πέρας.

Εμείς θα τον θυμόμαστε και θα τόνε τιμάμε  
γιατί έναν τέτοιο δάσκαλο συχνά δε συναντάμε.

Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)
15/3/2014
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Μονοπατώντας  στα  γεφύρια  και  στους  μύλους 
Δίωρη σε αργό τέμπο ήταν η βόλ-

τα στους αγαπημένους αυτούς χώ-
ρους την Κυριακή 16-2-2014. Ηλιο-
φωτεινή η μέρα, θα ήταν απολαυστι-
κότερη ως διάλειμμα χειμωνιάτικης πε-
ριόδου. Λίγα τα νερά στα ποτάμια
στο μέσο ενός αφλέβιστου Φλεβάρη κι
ενός πολύ ήπιου χειμώνα συνέχεια

ενός παρόμοιου περσινού. Τα χιόνια
φέτος δεν έχουν φανεί καλά - καλά
ούτε στις βουνοκορφές μας και οι
βροχές λίγες και συνήθως φοβισμένες
κι αυτές παρότι αναγκαίες.

Μέσα από τις φωτογραφίες προ-
σπάθησα να φανεί η κατάσταση στα
μονοπάτια, το έργο που παραδόθηκε
καθυστερημένα τέλη του Μάρτη 2014
όπως πληροφορηθήκαμε από τους
υπεύθυνους του ΕΟΤ. Με λίγη προ-
σοχή θα διαπιστώσετε τα λίγα αλλά χα-
ρακτηριστικά προειδοποιητικά ση-
μεία που ως προβλήματα έχουν ήδη
παρουσιαστεί και ως ατέλειες έχουν
οριστικοποιηθεί. Μια βόλτα εκεί θα
σας δώσει τη δυνατότητα να διαπι-
στώσετε ιδίοις όμμασι αυτά που οι φω-
τογραφίες αδιάψευστα καταμαρτυ-

ρούν.
Το έργο πάντως και η κατάσταση

που μέσα από αυτό έχει δημιουργηθεί,
έχει δεν έχει παραδοθεί, είναι και στη
δική μας ευθύνη όσον αφορά τη χρή-
ση του, την προβολή του, τις παρεμ-
βάσεις γενικά για την ευρύτερα επω-
φελέστερη βιωσιμότητά του αλλά και
την υπαρκτή ανάγκη συμπλήρωσής
του. 

Πολύ περισσότερες φωτογραφίες
και λεπτομέρειες θα βρείτε στο
www.andronianoi.gr

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ο  δάσκαλος  Βαγγέλης  Κουτσούμπης 

Δημοτικό σχολείο Δένδρων δεκαετία 1950

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 25  ΜΑΡΤΗ  2014

Για την επέτειο και την διαχρονική της σημασία μί-
λησε για μια ακόμα φορά ο Γιάννης Δ. Κοντός,
συνταξιούχος εκπαιδευτικός. 
Τον ευχαριστούμε και πάλι. 



11. Νικολιάς Νίκος του Ευαγ. Ψήφοι 5
12. Σκοπελίτης Γιάννης του Δημ. Ψήφοι 5
Β-Για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλέγον-
ται οι 3 πρώτοι).
1. Παγώνης Αντώνης του Αθαν. Ψήφοι 39
2. Κούκης Παναγιώτης του Δημ. Ψήφοι 33
3. Νάνου Ευθυμία του Γεωρ. Ψήφοι 23
4. Καϊμακούδης Γιώργος του Αποστ. Ψήφοι 9

Στην Γενική Συνέλευση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην ταβέρνα του Βαγγέλη
Μπαρούμη στους Ανδρονιάνους έλαβαν
μέρος και ψήφισαν 48 μέλη.

Οι εκλεγμένοι θα συνέλθουν σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Καταστατικό προ-
κειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα, την
Κυριακή 16-2-2014 στο κοινοτικό κατά-
στημα Ανδρονιάνων-Δένδρων ώρα 11:30
π.μ. 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 
Το εκλεγμένο από τις αρχαιρεσίες  της

08/02/2014 Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ συνεδρίασε την Κυ-
ριακή 16/02/2014 στο κοινοτικό κατά-
στημα Ανδρονιάνων και συγκροτήθηκε
σε σώμα για  θητεία διετούς  διάρκειας.  

Οι αρμοδιότητες ορίσθηκαν ομόφωνα
ως εξής: 

Πρόεδρος: Σταμάτης Δ. Σπύρου
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γ. Αγ-

γελόπουλος. Για θέματα των μελών της
Αθήνας ο Μιχάλης Ι. Προκοπίου.

Γραμματέας: Αντώνης Ευαγ. Βλα-
χαντώνης με βοηθό την Βλασία Γεωρ.
Σπύρου.

Ταμίας: Βαγγέλης Γρηγ. Νικολιάς.
Επίσης ομόφωνα: 
α- ορίσθηκαν ως υπεύθυνη επιτροπή

για την εφημερίδα και τη λειτουργία του
site του Συλλόγου τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, Σταμάτης Δ. Σπύρου-Γιώργος
Θ. Δήμος-Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης και 

β- αποφασίσθηκε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο θα συνεδριάζει ανοιχτά για τα
μέλη του Συλλόγου τακτικά την πρώτη Κυ-
ριακή κάθε μήνα, εναλλάξ στα καφενεία
του χωριού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρι-
στεί τα μέλη του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ για
την τιμητική ψήφο τους και ζητά από
όλους την συμμετοχή και την θαρραλέα και
δίκαιη κριτική τους με στόχο επιτυχείς κοι-
νές προσπάθειες σε θέματα που χρειάζε-
ται το χωριό.  

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ
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Έχεις ποτέ μετρήσει πόσα μέτρα
πλαστικής σακούλας έχεις αποθηκεύσει
στα ντουλάπια του σπιτιού σου επειδή
απλά «χρειάζονται»; Έχει εκτιμηθεί ότι
κάθε Έλληνας χρησιμοποιεί κάθε χρόνο
τουλάχιστον 240 πλαστικές σακούλες.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι χρησιμο-
ποιούμε μια πλαστική σακούλα για μό-
λις 20 λεπτά περίπου ενώ αφού τις πε-
τάξουμε χρειάζονται εκατοντάδες χρό-
νια για να αποσυντεθούν στο περιβάλ-
λον.

Έτσι λοιπόν, όταν μια πλαστική σα-
κούλα «φύγει» από το σπίτι μας συναν-
τάει άλλες 8 δισεκατομμύρια σακούλες
και μαζί καταλήγουν στη χωματερή αλλά
δυστυχώς και στο χερσαίο και το υδά-

τινο περιβάλλον. Εκεί θα απειλήσουν,
πολλές φορές θανάσιμα θαλάσσια είδη
όπως την Caretta caretta, τα δελφίνια και
τις φάλαινες. Αλλά και σε εμάς τους αν-
θρώπους θα προσφέρουν γερές δόσεις
ρύπανσης.

Τι μπορείς να κάνεις:
Πάρε μέρος στη νέα μας

πρωτοβουλία, την Καλύτε-
ρη Ζωή για να βοηθήσεις
την τσέπη σου και το περι-
βάλλον κάνοντας μικρές αλ-
λαγές στην καθημερινότη-
τά σου -  όπως για παρά-
δειγμα τη μείωση της χρή-
σης πλαστικής σακούλας.

Ξεκίνα να χρησιμοποιείς πάνινες
τσάντες ή  τσάντες πολλαπλών χρήσεων
για τα ψώνια σου. Διάλεξε αυτή που σου
αρέσει περισσότερο από το e-shop μας!

Τέλος, αν δεν μπορείς να αποφύγεις
τη χρήση τους, τότε θυμήσου να παίρνεις
από τα super markets μόνο όσες σα-
κούλες χρειάζεσαι.

Καλή αρχή στις αγορές χωρίς πλα-
στικές σακούλες!

Όχι  άλλο  πλαστικό  στη  ζωή  μας 

Οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστρο-
φικού βακτηρίου που απειλεί τα ελαιόδενδρα,
παρέχει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη-
τας Εύβοιας. 

Σχετικά με το πρόβλημα αυτό, επισημαί-
νονται τα εξής:

«Το βακτήριο καραντίνας Xyleffa fas-
tidiosa, που εμφανίστηκε πρόσφατα στην
Ιταλία προσβάλλοντας πολλά στρέμματα ελαι-
οδένδρων, αμυγδαλιάς, καλλωπιστικών φυτών
(πικροδάφνη), δασικών δένδρων (βελανιδιά)
καθώς και ζιζανίων, απειλεί τα ελαιόδενδρα
και άλλα φυτικά είδη της χώρας μας. 

«Εμφανίζεται σποραδικά στην αρχή μέσα
στον ελαιώνα και εξαπλώνεται ταχύτατα στα
υγιή ελαιόδενδρα με την βοήθεια μυζητικών
εντόμων φορέων και των υψηλών θερμοκρα-
σιών, ενώ από περιοχή σε περιοχή μεταδίδε-
ται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Στα δένδρα στα οποία έχει εγκατασταθεί
το βακτήριο, φράσει τα αγγεία του ξύλου με

αποτέλεσμα την καχεκτική ανάπτυξη και τε-
λικά την ξήρανση. Τα αρχικά συμπτώματα
φύλλων και βλαστών εμφανίζονται με χλω-
ρώσεις σε μεμονωμένα φύλλα που εξελίσ-
σονται σε ξηράνσεις και στη συνέχεια εξα-
πλώνονται στους βραχίονες και προοδευτικά
επέρχεται η ξήρανση των δένδρων. 

»Στη χώρα μας μέχρι και σήμερα δεν έχει
γίνει γνωστοποίηση του επιβλαβούς οργανι-
σμού σε αρμόδια Αρχή. Επειδή όμως θεωρεί-
ται υψηλού κινδύνου φυτοπαθογόνος οργα-
νισμός, αφού προσβάλλει μεγάλο αριθμό ξε-
νιστών (ζιζάνια, καλλωπιστικά, δασικά δένδρα,
πυρηνόκαρπα), η πιθανότητα να εισαχθεί
και στη χώρα μας είναι μεγάλη. 

»Παρακαλούμε, όσοι εισάγουν, διακι-
νούν, ή/και καλλιεργούν φυτικά είδη ελιάς,
αμυγδαλιάς, πικροδάφνης, βελανιδιάς και
παρατηρήσουν τυχόν ύποπτα συμπτώματα, να
τα γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας, στα
τηλέφωνα 22213-53920, 22213-53918».

ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ 
φ. 3689/13.3.2014

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ:

Καταστροφικό  βακτήριο  απειλεί τα  ελαιόδενδρα  
όπως  και  αμυγδαλιές,  βελανιδιές  και  άλλα  δένδρα 

Γενική Συνέλευση 8-2-2014 
Τα παρακάτω αιτήματα του Συλλόγου μας

δια μέσου του Δ.Σ. του προς την Δημοτική μας
Αρχή, έχουν υποβληθεί και γραπτά και προ-
φορικά και εξακολουθούν να είναι υπαρκτά, επί-
καιρα, δίκαια και βέβαια αποτελούν διεκδική-
σεις όλων των συγχωριανών. Απευθύνεται για
μια ακόμα φορά στην αποχωρούσα Δημοτική
Αρχή αλλά και σε αυτή που θα εκλεγεί από τις
επικείμενες εκλογές. 

1- Η ανάγκη επισκευής του ιστορικού Δη-
μοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων  έτσι που να εξα-
σφαλιστεί η μακρόχρονη λειτουργικότητά του
ως σχολείου.

2- Η ανάγκη επισκευής του Δημοτικού
Σχολείου Δένδρων με πρώτη παρέμβαση την το-
ποθέτηση ξυλοσκεπής με κεραμίδια με σκοπό
να γίνει κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων και
συναντήσεων.

3- Η μεταφορά στο επισκευασμένο Δημο-
τικό Σχολείο Ανδρονιάνων του Νηπιαγωγείου
του χωριού. Έτσι που να μπορέσει ο Σύλλογός

μας να αποκτήσει την δικαιούμενη και απα-
ραίτητη διοικητική του  σε χώρο του Κοινοτι-
κού καταστήματος.

4- Ολοκλήρωση του μονοπατιού στο τμήμα
από τον Πυργιώτικο μύλο μέχρι τη γέφυρα Αν-
δρονιάνων στα πρότυπα του υπάρχοντος μέχρι
το μύλο αυτό μονοπατιού. Το τμήμα αυτό όπως
είναι σήμερα καθιστά το όλο έργο κολοβό βά-
ζοντας του τόνο ανορθογραφίας. 

5- Προώθηση νέας πρότασης για χρηματο-
δότηση νέου έργου που θα αφορά την ανάδει-
ξη της μεταλλευτικής ιστορίας  και πολιτιστικών,
ιστορικών στοιχείων του τόπου μας όπως αυτά
των υπαρχόντων ακόμα υποδομών και εξοπλι-
σμού, με τη δημιουργία και σύγχρονων υπο-
δομών πολιτισμού και αναψυχής.

6- Η ανακατασκευή της παραδοσιακής
βρύσης στον κάτω οικισμό στα Δένδρα. 

7- Διάνοιξη και διαμόρφωση σε σύγχρονο
δρόμο του υπάρχοντος αγροτικού παλιού δρό-
μου Ανδρονιάνοι- Ταξιάρχες. 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ 

"ΔΕΝ  ΑΡΝΙΟΜΑΣΤΕ  ΤΗΝ  ΑΝΟΙΞΗ 
ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΤΗΣ"

"ΔΕΝ  ΑΡΝΙΟΜΑΣΤΕ  ΤΗΝ  ΑΝΟΙΞΗ 
ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΤΗΣ"

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Το αξιόλογο αυτό μηνιαίο περιοδικό καλύπτει με υψηλά ποιοτικά στάνταρ τόπους της χώρας
μας, με έμφαση στον πολιτισμό και την ιστορία. Το διάστημα 7 ως 10 Απρίλη βρέθηκαν άνθρω-
ποί του στην περιοχή Κύμης ετοιμάζοντας σχετικό αφιέρωμα. Σαν Δ.Σ. από καιρό, προτείναμε αυτή
την επίσκεψη και συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους του περιοδικού στα πλαίσια του αφιε-
ρώματος. Μέσα από το site μας αλλά και στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας, θα σας ενη-
μερώσουμε αναλυτικότερα.

Το  περιοδικό  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
προβάλλει  την  Κύμη



Στις 28/01/2014 πραγματοποιήθηκε διευρυμένη σύ-
σκεψη φορέων στο Επιμελητήριο Ευβοίας για το θε-
σπισθέν και ισχύον από 1/1/2014 φορολογικό καθε-
στώς που δρώντας τιμωρητικά και ισοπεδωτικά οδηγεί
στον αφανισμό των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
δηλαδή του κύριου παραγωγικού ιστού της παραγωγικής
δραστηριότητας στη χώρα μας. Κοινή απαίτηση των φο-
ρέων της Εύβοιας  είναι η ακύρωση ισχύος των νέων ρυθ-
μίσεων που επιβλήθηκαν χωρίς αναπτυξιακή προοπτική
φτάνοντας στα όρια της αντισυνταγματικότητας (π.χ.
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας).

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΕΥΒΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ:

1. Άμεση κατάργηση των άρθρων 53-60 του
Ν.4174/2013 που αφορούν τα νέα εξοντωτικά φορολογι-
κά πρόστιμα. 

2. Άμεση κατάργηση του εξοντωτικού προστίμου
ύψους 10.550 ευρώ για μη αναγραφή έστω και ενός κα-
νονικά ασφαλισμένου ατόμου στην μηνιαία ΑΠΔ.    

3. Μη εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των μι-
κρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αντίστοιχων
εισοδημάτων του αγροτικού τομέα (επαναφορά αφορο-
λόγητου ορίου εισοδήματος στο ποσό του επίσημα απο-
δεκτού ελάχιστου εισοδήματος κλπ.).

4. Αποδοχή του ανθρώπινου λάθους ως συστατικού της
έννομης συμπεριφοράς και όχι ως κριτηρίου δόλιας πα-
ραβατικότητας. 

5. Θεσμοθέτηση ενός απλού, σταθερού, δίκαιου και σε
αναπτυξιακή κατεύθυνση φορολογικού συστήματος που
θα στοχεύει στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότη-
τας και της εργασίας ενάντια σε δυνατότητες και παρα-
θυράκια φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ στον αναγκαίο

διάλογο με άξονα τα παραπάνω αιτήματα που αποτελούν
τα κορυφαία επιμέρους ειδικότερων αιτημάτων που απορ-
ρέουν από τις ίδιες αιτίες.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στο Υπουργείο Οι-
κονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης, ΕΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ Επιμε-
λητήρια, Συλλόγους-Σωματεία με κοινοποίηση στα ΜΜΕ.
Το επόμενο άμεσο βήμα θα είναι η δυναμική κινητοποί-
ηση όλης της Εύβοιας (φορέων και πολιτών) με στόχο την
μη εφαρμογή των νέων άδικων μέτρων με την υιοθέτηση
και πραγματοποίηση κάθε μορφής κοινά αποδεκτών κι-
νητοποιήσεων.  

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΕΥ-

ΒΟΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕ-

ΧΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΒΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΙΔΙΟ-

ΚΤΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452, 2221022885, 2221023510 
Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr,
www.eviachamber.gr 
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Ψήφισμα  των  φορέων  του  Νομού  Ευβοίας  για  τα  νέα  φορολογικά  μέτρα 

1. Οι μέλισσες κατά τη διάρκεια της ζωής τους που εί-
ναι έξι εβδομάδες επισκέπτονται 40.000 λουλούδια. Για να
παραχθεί επίσης 1 κιλό μέλι οι μέλισσες πρέπει να διανύ-
σουν 400.000 χιλιόμετρα περίπου.

2. Μια υγιής τρίχα από τα μαλλιά του ανθρώπου μπο-
ρεί να σηκώσει 200 γραμμάρια σε βάρος. Ένας άνθρωπος
που έχει όλα τα μαλλιά του, δηλαδή 30.000 τρίχες, θα μπο-
ρούσε να σηκώσει (με τα μαλλιά του σε πλεξούδα) βάρος
6 τόνων.

3. Τα μυρμήγκια μπορούν να φάνε έναν τεράστιο πύ-
θωνα. Είναι απίθανο κι όμως αληθινό. Μετά από ένα γερό
γεύμα ο πύθωνας ναρκώνεται και πέφτει σε ένα είδος λή-
θαργου. Όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, επωφε-
λούνται τα μυρμήγκια και σιγά σιγά τον καταβροχθίζουν.

4. Τα δίκτυα των σιδηροδρόμων που υπάρχουν σε όλο
τον κόσμο έχουν μήκος 1.245.000 χιλιόμετρα. Το μήκος τους
δηλαδή καλύπτει 31 φορές τον γύρο της Γης. 

5. Οι λύκοι είναι γνωστό πως είναι από τα αγριότερα ζώα
ειδικά όταν είναι πεινασμένοι. Επιτίθενται σε μικρές αγέ-
λες ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές. Όταν πεινούν κα-
λούν με το ουρλιαχτό τους ο ένας τον άλλον . Μάλιστα όταν
ετοιμάζονται για επίθεση το κύριο χαρακτηριστικό τους εί-
ναι ότι στρέφουν τη μουσούδα τους προς τον ουρανό όταν
ουρλιάζουν.

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Ο αριθμός 142.857 πολλαπλασιαζόμενος επί 1, 2, 3, 4,

5 και 6, δίνει γινόμενο που περιέχει τα ψηφία που τον απο-
τελούν, με την ίδια σειρά αλλά με διαφορετικό αρχικό αριθ-
μό. 

Συγκεκριμένα:  
εάν πολλαπλασιαστεί με το 1 δίνει γινόμενο:  142.857 
εάν πολλαπλασιαστεί με το 2 δίνει γινόμενο:  285.714 
εάν πολλαπλασιαστεί με το 3 δίνει γινόμενο:  428.571 
εάν πολλαπλασιαστεί με το 4 δίνει γινόμενο:  571.428 
εάν πολλαπλασιαστεί με το 5 δίνει γινόμενο:  714.285 
εάν πολλαπλασιαστεί με το 6 δίνει γινόμενο:  857.142
Επίσης ο αριθμός 142.857, εάν πολλαπλασιαστεί με το

7, δίνει γινόμενο τα ψηφία του οποίου είναι όλα 9,
:999.999.  Το 9 είναι το άθροισμα των ψηφίων του αριθ-
μού  27, που είναι επίσης το άθροισμα των ψηφίων του αριθ-
μού 142.857. 

Εάν τον ίδιο αριθμό 142.857 τον πολλαπλασιάσουμε με
το 8 θα λάβουμε τον αριθμό 1.142.856, που είναι ο ίδιος
αριθμός εάν προσθέσουμε το πρώτο ψηφίο 1 στο τελευταίο
ψηφίο 6. 

Τέλος εάν τον πολλαπλασιάσουμε με το 9, θα λάβουμε
τον αριθμό  1.285.713, που εάν προσθέσουμε το πρώτο ψη-

φίο 1 στο τελευταίο 3, προκύπτει ο ίδιος αριθμός με άλλο
αρχικό.

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ "π"
Ως γνωστόν ο αριθμός  ‘’π’’  είναι ο λόγος της περιφέ-

ρειας ενός κύκλου προς τη διάμετρό του και έχει αποφα-
σιστική σημασία σε μαθηματικές εφαρμογές στην αστρο-
νομία, την οικονομία και τη θεωρία του χάους. 

Ένα μαθηματικό αίνιγμα που βασάνισε το ανθρώπινο
μυαλό από την εποχή των Βαβυλωνίων βρήκε την καλύτερη

μέχρι τώρα λύση: μια ιαπωνική επιστημονική ομάδα έσπα-
σε το παγκόσμιο ρεκόρ, υπολογίζοντας την τιμή του “π’’
κατά προσέγγιση τρισεκατομμυριοστού!!  

Ο αριθμός που έχει 1,2 τρισεκατομμύριο δεκαδικά
ψηφία, είναι τόσο μεγάλος που θα χρειάζονταν σχεδόν
40.000 χρόνια μόνο και μόνο για να τον διαβάσει κανείς!!

Το νέο ρεκόρ της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή Για-
σουμάσα Κάναντα από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο είναι έξι
φορές καλύτερο από το προηγούμενο, που το κατείχε πάλι
ο ίδιος με 206 δισεκατομμύρια δεκαδικά ψηφία. Θεωρη-
τικά τα δεκαδικά ψηφία του ‘’π’’ είναι άπειρα, μονολότι οι
περισσότεροι άνθρωποι αρκούνται συνήθως στο γνωστό
“3,14’’.  

Οι πρώτες προσπάθειες υπολογισμού του ‘’π’’ έγιναν το
2200 π.Χ. από τους Βαβυλώνιους που κατέληξαν στο
3,125.  Το 250 π.Χ., οι Έλληνες μαθηματικοί τα κατάφεραν
πολύ καλύτερα, με τον αριθμό  3,14285,  που εχρησιμο-
ποιείτο στα σχολεία μέχρι να μπει στην τσέπη των μαθη-
τών ο υπολογιστής.  Ο αριθμός ‘’π’’  με περίπου 80 δεκα-
δικά είναι όπως παρακάτω:

3.14159265358979323846264338327950288419716939
937510582097494459230781640628620899862.!!

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητάς μας, με βάση το πα-
ρακάτω έγγραφό του, καταγγέλλει προς την Δημοτική μας
αρχή την προσπάθεια δημιουργίας ιδιοκτησιακών τετελε-
σμένων σε τμήμα στη στάση Κώτσου. Το Δ.Σ. του Συλλόγου
δημοσιεύει την καταγγελία και την προσυπογράφει ομόφω-
να. 

Παράξενα  και  εντυπωσιακά ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η πυρκαγιά ξέσπασε και ολοκλήρωσε γρήγορα το κατα-
στροφικό της έργο, άγριες πρωινές ώρες της 4-4-2014 κά-
νοντάς τις πιο άγριες. Το ιστορικό 1ο Δημοτικό Σχολείο Κύ-
μης και το δίπλα του 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης, καταστράφη-
καν ολοσχερώς όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτο-
γραφία του φίλου συγχωριανού Βασίλη Τσομάκα τον
οποίο και ευχαριστούμε για την παραχώρηση.  

Στο koumiotis.blogspot.com του αξιέπαινου Βασίλη
μπορείτε να δοκιμάσετε τις αντοχές σας στις πολλές φωτο-
γραφίες από την καταστροφή. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ  ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ 
ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ  ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο κ. Θανάσης Ντοβίνος φίλος του Συλλόγου
μας, προσέφερε για τις ανάγκες μας ένα air condition
ψύξης – θέρμανσης. Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί θερμά. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ    
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Πάσχα! Ανάσταση του Χριστού. Η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. 
Άνοιξη, η ομορφιά της φύσης. 
Όποιος ζήσει στο χωριό μας το Πάσχα, έστω και λίγες φορές δεν το ξεχνά

ποτέ. 
Εμείς πώς να το ξεχάσουμε; Εμείς που το ζήσαμε τα μικρά παιδικά μας χρό-

νια και αρκετά μεγάλοι και ξέρουμε καλά τα ήθη και τα έθιμά του; Τέτοιες μέ-
ρες πάντα το μυαλό και η καρδιά μας τρέχει εκεί. Ζητούν να ξαναζήσουν τα πα-
λιά έστω και νοερά. Αυτό παθαίνω κι εγώ και θέλω να τα θυμήσω στους μεγα-
λύτερους και να τα μάθουν οι νεώτεροι. 

Οι προετοιμασίες για το Πάσχα άρχιζαν μετά την Καθαρά Δευτέρα. Από
τότε άρχιζε η νηστεία, η γενική καθαριότητα σπιτιών και κάθε βράδυ οι Εσπε-
ρινοί. 

Ο μακαριστός παπα Βελισσάριος συγκέντρωνε μικρά και μεγάλα παιδιά
και μας μάθαινε να ψέλνουμε το «Κύριε των δυνάμεων» και να λέμε με σειρά
το «Άσπιλε...»

Η εκκλησία γέμιζε κάθε βράδυ από κόσμο παρά τις πολλές δουλειές. 
Τα έθιμα του χωριού μας άρχιζαν κυρίως από το Σάββατο του Λαζάρου.
Τότε έρχονταν γυναίκες κυρίως από την περιοχή της Βρύσης. Τις έλεγαν «Λα-

ζαρούδες». Πήγαιναν στα σπίτια και έλεγαν την ανάσταση του Λαζάρου με ένα
ποίημα σαν κάλαντα. 
«Λάζαρος αποθαμένος απ’ το μνήμα αναστημένος, 
πες μας Λάζαρε τι είδες εις τον Άδη που πήγες.
― Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και πόνους. 
Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι της καρδιάς και των χειλέων 
και μη με ρωτάτε πλέον».

Για αμοιβή έδιναν στις Λαζαρούδες αυγά. Σιγά-σιγά το έμαθαν και παιδιά
τα Λαζαράκια. Αυτά όμως δεν έπαιρναν αυγά. Έπαιρναν χρήματα. 

Την Κυριακή των Βαΐων ήταν έθιμο ο στολισμός των εκκλησιών με βά-
για εις ανάμνηση της υποδοχής του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Στο χωριό μας
την παροχή των Βαΐων και λουλουδιών στην εκκλησία αναλάμβαναν οι νεόνυμφοι
της χρονιάς από την περσινή γιορτή των Βαΐων έως τη φετινή. Έλεγαν ότι αυτό
γινόταν για να μεταδοθεί σε αυτούς η γονιμοποιός δύναμη των αειθαλών κλα-
διών. 

Την παραμονή μάζευαν λουλούδια, βιολέτες, Πασχαλιές και βάγια ανθισμένα.
Μ’ αυτά έφτιαχναν μικρά μπουκετάκια και τα έδεναν. Τα έβαζαν σε δίσκους
κυκλικά ώστε να μη φαίνονται τα κοτσάνια και στη μέση δυο μεγαλύτερα μπου-
κέτα. Το βράδυ τα πήγαιναν στην εκκλησία και τα έβαζαν πέρα πέρα στα σκα-
λάκια έξω από το ιερό. Πήγαιναν και κλαδιά από βάγια και τα έβαζαν σε διά-
φορα σημεία της εκκλησίας. Μετά τον Εσπερινό τα διάβαζε και τα ευλογούσε
ο ιερέας. Στην εκκλησία μαζεύονταν πολύς κόσμος, κυρίως γυναίκες και γινό-
ταν η επιλογή των καλύτερων δίσκων. Την επομένη στην κατάλληλη ώρα της
λειτουργίας ο παπάς μοίραζε στον κόσμο τα μπουκετάκια και φιλούσαν το σταυ-
ρό και την εικόνα. 

Από το βράδυ των Βαΐων άρχιζαν οι κατανυκτικοί εσπερινοί της Μεγάλης
Εβδομάδας. Η Εβδομάδα των Παθών, του καθολικού πένθους. Κάθε βρά-
δυ αγρυπνίες. Την ημέρα οι γυναίκες έκαναν δουλειές και προετοιμασίες με κου-
λουράκια, τσουρέκια που εμείς τα λέγαμε Λαμπροκουλούρες. Όταν τα έψηναν
μοσχομύριζαν οι γειτονιές. Δεν ξέρω αν είχαν τέχνη στο φιάξιμο και μοσχομύριζαν
ή μας φαίνονταν έτσι επειδή τα τρώγαμε μια φορά το χρόνο. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν αυγά και ασβέστωναν τους τοίχους και τα πε-
ζούλια των δρόμων που θα περνούσε ο Επιτάφιος. Οι δουλειές-δουλειές και τα
βράδια γεμάτη η εκκλησία. 

Τα παιδιά την Μεγ. Πέμπτη είχαν δουλειές. Πήγαιναν στην εκκλησία, χω-
ρίζονταν σε ομάδες αγόρια και κορίτσια. Άλλοι γύριζαν στο χωριό μαζεύοντας
λουλούδια για τον Επιτάφιο (τότε δεν αγόραζαν). Άλλοι πήγαιναν να κόψουν
δεντρολίβανα από τους φράχτες των χωραφιών. Είχε πολλά στην περιοχή της
Παναγίτσας στην Ανάληψη. Άλλοι ανέβαιναν σε δέντρα βαγιάς και έκοβαν κλω-
νάρια. 

Το απόγευμα όλα τα παιδιά μαζί έκοβαν τα δεντρολίβανα και τα βάγια μι-
κρά-μικρά και τα έριχναν σε πανέρια που τους έδινε η νεωκόρος. Όταν χτυπούσε
η καμπάνα τα άφηναν και πήγαιναν στην αγρυπνία να ακούσουν τα 12 Ευαγ-
γέλια και τη σταύρωση του Χριστού. Οι κοπέλες οι μεγάλες όταν τελείωνε η αγρυ-
πνία έμεναν στην εκκλησία να στολίσουν τον Επιτάφιο. 

Τη Μ. Παρασκευή μετά την αποκαθήλωση τα παιδιά έπαιρναν τα πανέ-
ρια με τα βάγια και τα δεντρολίβανα και τα σκόρπιζαν στους δρόμους από όπου
θα περνούσε ο Επιτάφιος. Οι νοικοκυρές αυτών των δρόμων ετοίμαζαν φανα-
ράκια, κεριά και λιβανιστήρια για τον Επιτάφιο. Οι δρόμοι μοσχομύριζαν. Ο κό-
σμος ήταν αφοσιωμένος στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ένιωθαν ως τα βάθη
της ψυχής τους το θείο δράμα. Στην εκκλησία έψαλλαν τα εγκώμια και μετά άρ-
χιζε η περιφορά. Όταν γύριζαν στην εκκλησία κρατούσαν ψηλά τον Επιτάφιο
και όλοι περνούσαν από κάτω. 

Το Μ. Σάββατο γίνονταν οι προετοιμασίες για την Ανάσταση. Έφτιαχναν
μαγειρίτσα, γαρδουμπάκια κ.λπ. Τα μεσάνυχτα πήγαιναν να παρακολουθήσουν
την Ανάσταση. Κανένας δεν έφευγε πριν τελειώσει η λειτουργία. Έπαιρναν το
άγιο φως και στην εξώπορτα του σπιτιού όταν έφταναν ο νοικοκύρης έκανε ένα
σταυρό στον τοίχο με το κερί (γινόταν ένας σταυρός μουτζούρα) και μετά άνα-
βαν το καντήλι. Φρόντιζαν να κρατήσουν πολλές μέρες το άγιο φως. Έτρωγαν
και έπεφταν για ύπνο. 

Τότε δεν υπήρχε το έθιμο του οβελία. Σε κάθε γειτονιά άναβαν φούρνο και
οι νοικοκυρές έψηναν το αρνί ή μέρος αυτού. Αργότερα άρχισε το έθιμο του ψη-
τού αρνιού στη σούβλα και γενικεύθηκε. Το απόγευμα γινόταν η γιορτή της αγά-
πης. Το βράδυ πολλοί συγγενείς και φίλοι μαζεύονταν σ’ ένα σπίτι και γλεντούσαν. 

Η εβδομάδα της Διακαινησίμου περνούσε με λειτουργίες και γλέντια.
Πότε σε σπίτια, πότε σε εξοχές. Χαίρονταν την Ανάσταση και την Άνοιξη. Αν
το Πάσχα ήταν νωρίς η γιορτή του Αγίου Γεωργίου γινόταν κανονικά. Αν ήταν
αργά γινόταν μετά το Πάσχα γιατί είχε αναστάσιμα τροπάρια. Τότε εμείς την
τρίτη μέρα του Πάσχα είχαμε πανηγύρι. Εκκλησιασμό στον Άγιο Γεώργιο, επι-
σκέπτες φίλους και συγγενείς από τα γύρω χωριά και το βράδυ γλέντι στα μα-
γαζιά με όργανα. 

Μετά την Κυριακή του Θωμά άρχιζαν πάλι οι αγροτικές δουλειές. (Βγά-
λε τα στολίδια σου και μπες στα βοτανίδια σου). Βοτάνισμα, ξεφύλλισμα, ράν-
τισμα στα αμπέλια και άλλα. 

Αυτά όλα τα θυμάμαι και τα νοσταλγώ. Ήταν μια όμορφη ήρεμη, κουρα-
στική και φτωχική ζωή, αλλά είχε και τις χάρες της. Δεν ξέρω όμως ποια από

αυτά τα έθιμα συνεχίζουν να υπάρχουν. 
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2. Πεθερά του Ντίνου Σπύρου.   
5. Έδωσε το σπίτι της για να χτιστεί το κοινοτι-
κό γραφείο.   
6. Το όνομα της κόρης της Χαρίκλειας Παπανι-
κολάου.   
7. Πλούσιος (κουμιώτικη διάλεκτος).
10. Το μέρος που τρώγεται απ’ το αμύγδαλο.  
14. Απάνεμο (κουμιώτικη διάλεκτος). 
15. Περίττωμα αγελάδας (κουμιώτικη διάλεκτος).   
17. Παρασκευάζεται από γάλα.  
18. Γυμνός (κουμιώτικη διάλεκτος). 
21. Ωρύομαι (κουμιώτικη διάλεκτος). 
22. Όχι άδειο. 
24. Ανιψιός του γιατρού Παγώνη.  
25. Το γένος της γυναίκας του Βαγγέλη Νικολιά.  
27. Μητέρα του Ιωάννη Θεοδώρου.
32. Νερό (καθαρεύουσα).  
33. Άλογο ποιητή.  
34. Όλο (κουμιώτικη διάλεκτος).  
35. Κοτσάνι (κουμιώτικη διάλεκτος).  
36. Εργαλείο που χρησιμοποιείται για σκάψιμο
(κουμιώτικη διάλεκτος).
37. Ένα… την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
38. Διαπεραστικό κρύο.  
40. Βρίσκεται ανάμεσα στις πέτρες σε οποι-
οδήποτε σπίτι. 
41.  Σακί.  
42. Το επίθετο της Ελένης του Σαραμαλέκη.
44. Μικρή μεταλλική πλάκα κοπτικών εργαλεί-
ων.  
45. Παρατσούκλι του Γιώργου Ι. Δήμου. 
46. Σόμπα (κουμιώτικη διάλεκτος).  
47. …στρούκα: τη ρίχνουμε στην Ανάσταση. 
52. Σχολική τσάντα. 
54. Τοποθεσία κοντά στο εξωκκλήσι της Ανά-
ληψης. 
56. Τα δύο ενωμένα σύκα.   
61. Απότομη πλαγιά με χαλίκια.
63. Κάθε ζωντανός οργανισμός. 
65. Σύμφωνα με θρύλο, εκεί λούζονταν οι νε-
ράιδες. 
67. Τιποτένια κι ανάξια άτομα.  
68. … τα χείλη των ασεβών. 
70. Γιος του Βαγγέλη Βελισσαράκου.
71. Τοποθεσία μεταξύ Ανδρονιάνων και Πύργου.  
73. Πολλές γυναίκες Άραβα αξιωματούχου. 

76. Χρησιμοποιείται για να πιάνονται τα ψάρια.  
78. Αλάτι (καθαρεύουσα).
79. Επτά είναι της Ίριδας (ενικός).

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Κρητικό οινοπνευματώδες ποτό.  
3. Κρύος άνεμος.  
4. Διπλό σημαίνει κρυφά, ύπουλα. 
8. Συνεχής θόρυβος, φασαρία (κουμιώτικη διά-
λεκτος).
9. Στραπατσάδα (ονομασία που συναντάται
μόνο σε Ανδρονιάνους και Βίταλο).
11. Κόρη του η Μαρία Κουτσούμπη.
12. Μικρόσωμη, κιτρινόμαυρη σφήκα (κουμιώ-
τικη διάλεκτος).
13. Είδος τους και τα μαυρομάτικα (ενικός).
16. Μήπως, τάχατες.
19. Έμενε στο σπίτι του Δημήτρη Βελ. Σπίθα.
20. Χρησιμοποιούταν για να τρομάξουν τα παι-
διά. 
23. Κόρη του η Σοφία Αλ. Νάνου.
26. Κατηγορώ (κουμιώτικη διάλεκτος).
28. Κόρη του Γιώργου Κουτσούμπη.
29. Ευχάριστη οσμή, ευωδία.
30. Μπες (κουμιώτικη διάλεκτος).
31. Συχνό.
39. Κουρνιάζω (κουμιώτικη διάλεκτος).
43. Εκεί πίστευαν οι αρχαίοι πως πήγαιναν οι
ψυχές των νεκρών.
48. Και έτσι πουλιέται το αλεύρι.
49. Επ’ αδερφή γαμπρός του Λόντου.
50. Προστακτική του ρήματος έρχομαι.
51. Μπορεί να είναι βιολογική ή θετή.
53. Από εκεί βγαίνει το αλεύρι (καθαρεύουσα). 
55. Το φοράνε οι γυναίκες στους ώμους.
57. Απόφθεγμα.
58. Πολύ έξυπνο άτομο.
59. Ευδοκιμούν στην περιοχή μας.
60. Αλλιώς το χρώμα καφέ.
62. Ανιψιά του Δημήτρη Σπίθα.
64. Συμπερασματικός σύνδεσμος.
66. Ποτάμι.
69. Διάστημα εξήντα λεπτών.
72. Ήχος ρολογιού.
74. Παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γλυκό.
75. Έλεγαν τον άνδρα της Γανωτίνας.
77. Θεία της Πολυτίμης. 

Οι  εορτές  του  Πάσχα
Ήθη  και  έθιμα  του  χωριού  μας 

Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Στης μόνης μπαλκονόπορτας του δεύτερου ορόφου
δίπλα στο ξεστόχι της, στης στέγης την κρηπίδα
ήταν τρεις τέσσερεις μαζί φωλιές χελιδονίσιες 
που δεν τις πείραζε κανείς, τις καμαρώναμε όλοι,
κτισμένες σαν μια γειτονιά, σαν πολυκατοικία.
Και όπως ήτανε μαζί μοιάζαν σαν μοναστήρι
κτισμένο πάνω σε γκρεμνό, αλλά και σαν παλάτι
που δεν θα ήταν δυνατόν εχθροί να το πατήσουν,
φτιαγμένες με μια μαστοριά και με μια τέτοια τέχνη
μπορούσαν να τις κτίσουνε μόνο τα χελιδόνια.
Με τι χαρά τις κτίζανε, όλο φτεροκοπούσαν
μόλις το ένα έφευγε επέστρεφε το άλλο 
με μύρια τιτιβίσματα έδειχναν τη χαρά τους
και κάθε χρόνο φέρνανε στην οικογένειά μας
και γενικά στο σπίτι μας ζωή, χαρά κι ελπίδες.
Όμως και τι δεν θα ‘δινα για να ερμηνεύσω

αυτά τα τιτιβίσματα! Τι άραγε να λέγαν;
Γιατί το ένα έλεγε και το άλλο απαντούσε,
πρέπει τραγούδι να ΄τανε που χτίζαν τη φωλιά τους
μόνο τα λόγια τα ‘λεγαν στη γλώσσα τη δικιά τους.
Σκεπτόμουνα μικρό παιδί, όταν θα μεγαλώσω
να έβρισκα τη δύναμη, την έμπνευση, την τέχνη,
να έχτιζα μία φωλιά κι εγώ όπως τα χελιδόνια,
να κρύψω την αγάπη μου ή ό,τι είχα για δικό μου
να την κρατήσω μια ζωή να την φυλώ για πάντα
αλλά με κείνη τη χαρά που ‘χαν τα χελιδόνια.
Μα όταν το φθινόπωρο φεύγαν για να ξανάρθουν
του χρόνου πιά την άνοιξη, νοιώθαμε τόση θλίψη
ωσάν να φεύγαν συγγενείς, αδέλφια για ταξίδι.

4-3-2014
Γεώργιος Σταμ. Σπύρου 

ΧΕΛΙΔΟΝΟΦΩΛΙΕΣ  
ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ  ΜΟΥ  ΤΟ  ΠΑΤΡΙΚΟ 



"Το νηπιαγωγείο Ανδρονιάνων γιόρτασε τις Απόκριες με
ένα πάρτυ, γεμάτο χορό, μουσική, παιχνίδια, φαγητό και όμορ-
φες αποκριάτικες στολές . Οι μικροί μας μασκαράδες (από αρι-
στερά προς τα δεξιά στην 1η φωτό) Ελένη Συρινάκη,
Αλέξανδρος Σινάνι, Ελένη Δήμου και Βαλέριο Λέσι".

ΓΑΜΟΣ -ΒΑΦΤΙΣΗ
Στις 22/2/2014 παντρεύτηκαν ο Γεώργιος Ζέρβας και

η Κατερίνα Γεωργίου Μπαρούμη και βάφτισαν την
κόρη τους Χρύσα στον Άγιο Βλάσιο Κονιστρών.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Ο Αργύρης Ευ. Νικολιάς και η Ελένη Κ. Παπανικο-

λάου απέκτησαν κοριτσάκι στις 26/3/2014.
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει.

1. Συμμετοχή στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς
στο Σότσι της Ρωσίας. Σημαιοφόρος της Ελληνικής απο-
στολής:

h t t p : / / w w w . t a n e a . g r / n e w s / s p o r t s / a r t i -
cle/5095522/monadikos-ellhnas-athlhths-stoys-
paraolympiakoys-o-makhs-kalaras/

2. Οι επιδόσεις του
Μάκη Καλαρά στους Χει-
μερινούς Παραολυμπιακούς
στο Σότσι της Ρωσίας:

Εκτός του σλάλομ στο
αλπικό sit ski έμεινε ο Μά-
κης Καλαράς, που δεν κα-
τάφερε να ολοκληρώσει το
πρώτο σκέλος του αγώνα,
στο πλαίσιο της 6ης ημέρας
για τους 11ους Χειμερινούς
Παραολυμπιακούς Αγώ-
νες, στο Σότσι 2014. 

Ο Έλληνας Παραολυμ-
πιονίκης «έχασε μια πόρτα»,

περίπου στα μισά της διαδρομής, με αποτέλεσμα να μεί-
νει εκτός του δεύτερου σκέλους, μαζί με 15 ακόμη αθλη-
τές.

http://www.star.gr/Pages/Athlitika.aspx?art=219026
&artTitle=den_ta_katafere_stous_cheimerinous_paraoly
mpiakous_o_kalaras

Εξαιρετική εμφάνιση, στην παρθενική του παρουσία
σε Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, πραγματο-
ποίησε ο Μάκης Καλαράς στο γιγαντιαίο σλάλομ sit ski
στο Σότσι της Ρωσίας.

Ο πρωταθλητής μας και Παραολυμπιονίκης του
2004 στη δισκοβολία, ήταν 30ος στο πρώτο σκέλος και
23ος στο δεύτερο, οπότε, με με συνολική επίδοση 3:37.60,
κατετάγη 22ος μεταξύ 47 αθλητών.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα το στόχο μου:
να τερματίσω. Όλη η προσπάθειά μου έχει πιάσει τόπο.
Σκοπεύω από εδώ και πέρα να συνεχίσω να αγωνίζομαι
και να πάρω μέρος σε πολλούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά και
παγκόσμια κύπελλα ώστε να βελτιώσω την κατάταξή μου
και να μπορέσω να διεκδικήσω να είμαι και πάλι στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2018 στην Κορέα», δήλωσε
ο Μάκης, προσθέτοντας ότι στο δεύτερο σκέλος του γι-
γαντιαίου σλάλομ πήγε συντηρητικά για να μπορέσει να
φτάσει έως τον τερματισμό.

Με την συμμετοχή του ολοκληρώθηκε η ελληνική πα-
ρουσία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, που
ολοκληρώνονται αύριο, Κυριακή.

«Το Σότσι για μένα ήταν μόνο η αρχή. Κατέγραψα
πράγματα, απέκτησα σημαντικές εμπειρίες και πλέον ο
Μάκης Καλαράς θα είναι τελείως διαφορετικός στις μελ-
λοντικές διοργανώσεις», κατέληξε ο αθλητής μας.

Στις σχετικές παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις
αλλά και σε άλλες μπορείτε να δείτε τις επιδόσεις του
Μάκη Καλαρά. Μάκη σε ευχαριστούμε γιατί το μάθημα
ζωής που δίνεις είναι διαρκές. 
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Πέρυσι τον Ιούνιο από το www.andronianoi.gr αλλά και
στο φύλλο 87 Μάρτης - Μάης 2013 της εφημερίδας μας,
με χαρά υποδεχτήκαμε την άξια άνοδο στην Γ’ Εθνική κατη-
γορία του Α.Ο. Κύμης στο ποδόσφαιρο και του Γυμναστι-
κού Συλλόγου Κύμης στο μπάσκετ.

Πολλοί θεώρησαν την επιτυχία αυτή ως απροσπέλαστη.
Σήμερα και ενώ απομένουν αρκετές αγωνιστικές για το κλεί-
σιμο της αγωνιστικής περιόδου 2013/2014, τα γεγονότα

αποδεικνύουν πως η περσινή επιτυχία ήταν ενδιάμεση  κορυφή
πριν την παραπάνω. Μιλώντας μάλιστα για το μπάσκετ, ήδη
από τώρα δηλαδή 6 αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν, ο Γ.Σ.
Κύμης έχει πανάξια κατακτήσει την πρώτη θέση αφού σε 15
αγώνες έχει πετύχει μόνο νίκες. Που σημαίνει πως στη νέα πε-

ρίοδο 2014/2015 θα παλεύει στη δεύτερη Εθνική κατη-
γορία.

Θα συμφωνείτε πως η νέα αυτή απανωτή επιτυχία του
Γ.Σ. Κύμης, μοιάζει ονειρική. Η επιτυχία αυτή που δεν χρει-
άζεται να πούμε πως είναι πρωτόγνωρη, αποτελεί θετικό
δεδομένο για όλη την περιοχή Κύμης έχοντας δίκαια δια-
στάσεις  και  πέρα από αθλητικές. Πολλά συγχαρητήρια
σε όλους όσους μόχθησαν για την κατάκτηση αυτή και
πρώτα στο αγωνιστικό και προπονητικό team.

Στην Γ’ Εθνική στο ποδόσφαιρο ο Α.Ο. Κύμης μετά την
απρόσμενη ήττα της προηγούμενης  αγωνιστικής, έπεσε
στην 3η θέση από την 2η που κατείχε. Χωρίς να έχει χά-
σει τις ελπίδες του για να πετύχει τη δική του υπέρβαση,
δέκα αγωνιστικές πριν το τέλος ο Α.Ο. Κύμης  βάσιμα αι-
σιοδοξεί και παλεύει. Σε κάθε περίπτωση η μέχρι τώρα πα-

ρουσία του Α.Ο. Κύμης αποτελεί μεγάλη επιτυχία, υποθήκη
για το μέλλον άμεσο και απώτερο. Άξιοι συγχαρητηρίων όλοι
οι συντελεστές της επιτυχούς πορείας. 

Η  παρουσία  του  Μάκη  Καλαρά  
στους  Παραολυμπιακούς  

του  Σότσι Επέστρεψε στις νίκες την Κυριακή 23/3/2014 η
Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων. Αγωνίστηκε με την
ομάδα του Κεραυνού Μύτικα Χαλκίδας την οποία

και κέρδισε με 2-1. Με τη νίκη της αυτή η ΑΕ Ανδρονιά-
νων ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας. Μετά τον
αγώνα αυτόν η ΑΕ Ανδρονιάνων κατά τις πληροφορίες
μας παραιτήθηκε από τη συνέχεια δηλαδή δύο αγωνι-
στικές πριν το τέλος τερματίζοντας άδοξα την φετινή της
ιδιαίτερα αγχώδη και στριμωγμένη σεζόν. Ελπίζουμε και
ευχόμαστε πως αυτό το γεγονός δεν προδικάζει το μέλ-
λον της ομάδας.

Τα αποτελέσματα της ΑΕ Ανδρονιάνων  μετά την 15
αγωνιστική μέχρι την οποία αναφερθήκαμε στο Φ. 89 της
εφημερίδας μας ήταν: 

15ος αγώνας Κυριακή 12-1-2014 ΑO Κονιστρών
και  Περιχώρων- ΑΕ Ανδρονιάνων 2-5 με σκόρερς τους
Ν. Πετρογιάννη, Ε. Ρίζο και Ι. Χροναίο (2), Κ. Κέκη (2),
Κ. Κωτσή.

16ος αγώνας Σάββατο  18-1-2014 ΑΕ Ανδρονιά-
νων- Αναγέννηση Οκτωνιάς 0-2 με σκόρερς τους Α.Φούν-
τη, Α. Περιβολάρη.

17ος αγώνας Σάββατο  25-1-2014 ΑΕ Ανδρονιά-
νων- Α.Ο. Τραχηλίου 1-2  με σκόρερς τους Κ. Κέκη και Ε.
Παπαγρηγορίου.

18ος αγώνας Σάββατο  1-2-2014 Αναγέννηση Μο-
νοδρίου - ΑΕ Ανδρονιάνων 1-0 με σκόρερ τον Γ. Μανιά-
τη.

19ος αγώνας Σάββατο  8-2-2014 ΑΕ Ανδρονιά-
νων – Αγία Ελεούσα  0-2  με σκόρερς τους Ε. Καλογιάν-
νη (αυτογκόλ) και Ε. Τζάνο.

20ος αγώνας Κυριακή  16-2-2014 Α.Ο. Μετοχί-
ου- ΑΕ Ανδρονιάνων 3–4 με σκόρερς τους Δ. Ι. Τσαλμά,
Α. Ξουρίκη (2) και Κ. Κέκη (3) ,Κ. Ευαγγελινό (αυτογκόλ). 

21ος αγώνας Κυριακή  23-2-2014 ΑΕ Ανδρο-
νιάνων – Απόλλων Χαλκίδας 1-6 με σκόρερς τους  Κ. Κέκη
και Κ. Αλεξίου (2), Μ. Αγγελάτο (2), Θ. Αγγελίδη , Γ. Μα-
τσούκα.  

22ος αγώνας Κυριακή  9-3-2014 Α.Ο. Κοσκίνων
–Α.Ε. Ανδρονιάνων 6–1  με σκόρερς τους  Β.Δημολιάνη
(3), Κ. Τσαρούμη (2) ,Κ. Μπίμπη και Γ. Κωτσή.  

23ος αγώνας Κυριακή  16-3-2014 Α.Ο.Μιαούλης
Φύλλων-Α.Ε. Ανδρονιάνων 6–0 με σκόρερς τους Ν.
Μπουλίο, Ε. Τουλούμη (2), Ι. Καρατζή (2) και Γ. Βασι-
λείου.

24ος αγώνας Κυριακή  23-3-2014 Α.Ε. Ανδρο-
νιάνων-Κεραυνός Μύτικα Χαλκίδας 2–1 με σκόρερς
τους Κ. Κέκη, Σ. Καποδίστρια και Δ. Κουτσούρη.  

Η βαθμολογία μετά από 24 αγώνες έχει διαμορφω-
θεί ως εξής: 

ΠΡΟΩΡΟ  ΤΕΛΟΣ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ  Α.Ε.  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

ΓΕΙΑ  ΣΟΥ  
ΚΟΡΟ  ΑΘΑΝΑΤΕ… 

Η  Κύμη  σε  διαστάσεις  εθνικές  αθλητικά 

"Η  ΑΘΩΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ 
ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΩΝ" 

ΕΚΔΟΣΗ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ολοκλήρωση  Δημοτικού  έργου 
στα  Δένδρα  που  αφορά  

διάνοιξη - τσιμεντόστρωση  δρόμου 
μέσα  στον  οικισμό  Μαλαγιάνων


