
TΡΙΜΗΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  &  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕNΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
Έτος  ίδρυσης  1977 - Γραφεία:  Ανδρονιάνοι  Κύμης  Εύβοιας  Τ.Κ.  34003  • Τηλ:  22210  75197  Fax:  22210  77267 

Έτος 19ο  •  Αριθμός  Φύλλου  95  •  Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2015  •  Τιμή φύλλου 0,01 Ευρώ  • www.andronianoi.gr • e-mail: ps_andronianon@yahoo.gr

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»

Νο ΙΒΑΝ : GR 7801 1038 100000 381 76985505 

ΙΛΙΟΝ

77

ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Το αφιέρωμά μας στο εργοστάσιο μεταξουργίας -

σηροτροφίας Φαφούτη που λειτούργησε για 25 περί-
που, πολύ δύσκολα χρόνια στο χωριό μας, εμπεριέχει
και την βασική όχι μόνο στα στενά όρια του χωριού και
της περιοχής μας αγωνία για το σήμερα και κυρίως για
το αύριο. Την αγωνία που δημι-
ουργεί η υπανάπτυξη, η αδρά-
νεια, η οικονομική και κοινωνική
καθοδική πορεία. Ένα εργοστά-
σιο, το μοναδικό ίσως σε αυτό το
μέγεθος στην ιστορία του χωριού,
που δημιούργησε απασχόληση
άμεσα και έμμεσα σε μεγάλο για
τα τοπικά δεδομένα ντόπιο προ-
σωπικό, αποτελεί σε κάθε περί-
πτωση συγκριτικό ποσοτικό αλλά
και κυρίως ποιοτικό στοιχείο με
τη σημερινή κατάσταση και την
προοπτική στο μέλλον. Ευχή το
συγκριτικό στοιχείο να οδηγήσει
σε γόνιμα συμπεράσματα και να
επιδράσει προωθητικά έστω και
σε επίπεδο διαλόγου. Προηγού-
μενες αναφορές στη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ εντοπίσαμε στο φύλλο 16 Ιούλιος-Αύγου-
στος 1999 άρθρο του Γ. Νάνου, στο φύλλο 39 Μάιος
-Ιούνιος 2003 το παρακάτω επαναδημοσιευόμενο
ποίημα του Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα) και στο φ.
82 Δεκέμβριος 2011- Φεβρουάριος 2012 άρθρο της
Αρετής Χρυσάγη-Δημητρίου.  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΗ 

Η σηροτροφία στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης
γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τον 19ο και 20ο αιώνα, αν και
δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί πότε ακριβώς πρωτοξεκί-
νησε. Γεγονός είναι πως είχε το χαρακτήρα οικοτεχνίας
όχι μόνο με την έννοια ότι στα περισσότερα σπίτια
υπήρχε αργαλειός, αλλά και ότι υφαίνονταν κομμάτια που
δεν προορίζονταν – ή ίσως σπάνια – για το εμπόριο. Σε
κάθε περίπτωση το μετάξι, όποιο κομμάτι της δραστη-
ριότητας και αν αναλάμβανε η κάθε οικοτεχνία, είχε πλα-
τιά διάδοση στα κουμιώτικα νοικοκυριά. Ένας μεγάλος
αριθμός βραβευμένων Ευβοέων αναφέρεται το 1914 σε
φύλλο της εφημερίδας ‘’Εύριπος’’ της Χαλκίδας, από αυ-
τούς οι περισσότεροι είναι βραβευμένοι άνδρες και γυ-
ναίκες από την περιοχή της Κύμης. Η «Έκθεση Σηρο-
τροφίας και Μεταξουργίας» διοργανώθηκε από το Βα-
σιλιά Γεώργιο το 1912, η απονομή των βραβείων όμως
αναβλήθηκε λόγω πολέμου μέχρι το πέρας του. (Μιχά-
λης Ποντίκης, 19ος – 20ος αιώνας Ιστορία και Πολιτι-
σμός).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η καλλιέργεια του μεταξι-
ού συνδέθηκε στενά με τη ζωή των κατοίκων της Εύβοι-
ας, και ιδιαίτερα της Κύμης και των χωριών της και απο-
τέλεσε για αιώνες μέρος της καθημερινής ζωής, της κουλ-
τούρας και των ενδυματολογικών συνηθειών της περιο-
χής: από τα μεταξωτά πουκάμισα, τις μπόλιες της νυφι-

κής και γιορτινής φορεσιάς, τμήμα της ανδρικής παρα-
δοσιακής φορεσιάς, κουκουλάρικα κουστούμια μέχρι και
νυχτικά, καλύμματα, μεταξωτές πετσέτες και μαντήλια,
τραπεζομάντηλα, μαξιλαροθήκες και άλλα. Τέτοιου είδους
μεταξωτά αριστουργήματα φαντάζουν σήμερα αδια-
νόητα, όμως αποτέλεσαν βασικό κομμάτι του τρόπου ζωής

των ανθρώπων της περιοχής κά-
ποιες δεκαετίες πριν και εκτίθενται
σήμερα στο Λαογραφικό Μουσείο
Κύμης.

Στους Ανδρονιάνους και στην
ευρύτερη περιοχή υπήρχαν πολλές
οικογένειες, που ασχολούνταν με
τη σηροτροφία. Στην οικογένεια
Φαφούτη όλα ξεκινούν από τoν
πατέρα Γιάννη και τη μητέρα Ζωή,
που φέρνουν για πρώτη φορά το με-
ταξόσπορο στο χωριό και ασχο-
λούνται με την καλλιέργειά του. Η
αξιοποίησή του άργησε, καθότι αρ-
χικά δινόταν ως τροφή στις κότες. Οι
παλιοί θυμούνται ακόμη την ιδιό-
μορφη μυρωδιά, που αναδυόταν,
όταν τρέφονταν με αυτό τα ζωντα-

νά. Αφότου η αξία του γίνεται αντιληπτή, το ζεύγος Ιωάν-
νη Φαφούτη προμηθεύει τους ντόπιους με σπόρους, που
προορίζονταν για την εκτροφή του μεταξοσκώληκα στα
σπίτια, ενώ και οι ίδιοι ασχολούνται ‘’πρακτικά’’ με την
εκτροφή του μεταξοσκώληκα (σηροτροφία) υπό τη μορ-
φή οικοτεχνίας.

Το 1925, το τέταρτο και μικρότερο από τα τέσσερα
παιδιά τους, την Κατερίνα, το Νίκο, το Βασίλη, ο γεν-
νηθείς το 1897, Γιώργος Φαφούτης, εγκαθιστά εργο-
στάσιο μεταξουργίας με ατμοκίνητη μηχανή από την Ιτα-
λία στον τόπο καταγωγής και διαμονής τους, τους Αν-
δρονιάνους, και συγκεκριμένα ακριβώς κάτω από την εκ-
κλησία «Εισόδια της Θεοτόκου» και δίπλα από την οικία
της οικογένειας. Το 1926 ο Γιώργος Φαφούτης παν-
τρεύεται την Ελένη, κόρη του παπα Νικόλα Μα-
στρονικολή από την Κάρυστο και αποκτούν τέσσερα
παιδιά: τη Ζωή, την Κούλα (Κυριακή), το Γιάννη και
τη Γαρυφαλλιά, που απεβίωσε σε βρεφική ηλικία. Η
Ελένη θα αποτελέσει εκτός από πολύτιμη σύζυγος, το βα-
σικότερο στήριγμά του και συνοδοιπόρος του στις χαρές
και λύπες του βίου τους. Πολλοί θυμούνται ακόμα τις αγα-
θοεργίες της κατά τη διάρκεια του πολέμου και το κα-
λοσυνάτο του χαρακτήρα της. 

Καλόψυχος, ήσυχος, δίκαιος άνθρωπος με σεβασμό
απέναντι σε όσους δούλευαν μαζί του, περήφανος και
αξιοπρεπής, άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή είναι μερικά
από τα στοιχεία που θυμούνται όσοι έζησαν από κοντά
τον κυρ Γιώργη, όπως τον αποκαλούσαν όσοι δούλεψαν
μαζί του. Οι παλιοί θυμούνται χαρακτηριστικά το πρώ-
το ραδιόφωνο που έφερε ο Γιώργος Φαφούτης στο χω-
ριό και γύρω από αυτό το ραδιόφωνο μαζεύονταν πολ-
λοί κάτοικοι του χωριού τα βράδια κατά τον πόλεμο του
’40 για να ακούσουν τις ειδήσεις από το μέτωπο.

“ΜΑΚΑΡΙ  ΟΙ  ΜΕΡΕΣ  ΤΟΥΤΕΣ  ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ  ΚΑΡΠΕΡΕΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΜΑΣ” 

“ΜΑΚΑΡΙ  ΟΙ  ΜΕΡΕΣ  ΤΟΥΤΕΣ  ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ  ΚΑΡΠΕΡΕΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ  ΜΑΣ” 

Το  Εργοστάσιο  Μεταξουργίας  των  Ανδρονιάνων 
Αναπηνιστήριο  Μετάξης  Γεωργίου  Φαφούτη 

Γεώργιος και Ελένη Φαφούτη

Συνέχεια στη σελ. 4 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  
ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΣ  

Πρωτόγνωρες οι συνθήκες για τη χώρα μας, για τους Έλληνες και ιδιαί-
τερα για όσους κατανοούμε με τη λέξη μικρομεσαίοι. Τη μεγάλη δη-
λαδή πλειοψηφία των κατοίκων αυτής της χώρας. Την πλειοψηφία των

κατοίκων αλλά και των καταγόμενων από το χωριό μας. Μια βαριά πραγματι-
κότητα που επιμένει και που δεν μπορεί παρά να ρίχνει τη σκιά της σε κάθε
προσπάθεια και του Συλλόγου μας. Πλην όμως δεν θα της κάνουμε το χατίρι
να σταθούμε άβουλοι στις βουλές της. Αυτό αποφασίσαμε στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου μας παμψηφεί. Κοιτάμε μπροστά λαμβάνοντας υπ’ όψιν
τις μεγάλες δυσκολίες αλλά με γνώση, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Έτσι
αποφασίσαμε και φέτος την οργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων και σας κα-
λούμε να παραβρεθείτε, να συμμετέχετε. Άλλωστε φέτος με τη Χορευτική μας
Ομάδα ενταγμένη στο Σύλλογό μας, οι δυνάμεις μας όπως έδειξε και η πετυ-
χημένη εκδήλωσή μας στις 23 Ιουνίου για τον Κλήδονα, είναι μεγαλύτερες
και ποιοτικότερες. Μαζί σας λοιπόν και φέτος αγαπητά μέλη, φίλοι, επισκέ-
πτες θα πούμε Ναι στην παρέα και την αλληλεγγύη ταυτόχρονα με το Όχι
στην κατήφεια και την απομόνωση. Σας καλούμε λοιπόν όλους και όλες στις
φετινές μας εκδηλώσεις που στη συνέχεια καταγράφουμε. Οποιεσδήποτε ελ-
λείψεις στο πρόγραμμά μας οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες που δη-
μιουργεί η οριακή γενικότερη κατάσταση και θα τακτοποιηθούν έγκαιρα με
κατάλληλη ενημέρωσή σας με ανακοινώσεις στο χωριό, στο www.androni-
anoi.gr, με προσωπική επαφή κλπ.  

1- Ήδη στις 23/6/2015 οργανώσαμε την αναβίωση του έθιμου του
Κλήδονα στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Συμμετείχε το παιδικό
τμήμα του Χορευτικού μας και προσφέρθηκαν μεζέδες, αναψυκτικά και κρασί.
Τα μέλη της Χορευτικής μας Ομάδας βοήθησαν αποφασιστικά στην επιτυχή
οργάνωση της εκδήλωσής μας ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή νέων του χωριού
που αψήφησαν τις φωτιές μαζί και με κάποιους –ες μεγαλύτερους. 

2- Η εκδρομή μας το τριήμερο 17-18-19 Ιουλίου 2015 στις Σέρρες,
λίμνη Κερκίνη, Βουλγαρία, Αμφίπολη. Αν λόγω της τρέχουσας οξυμένης
κατάστασης δεν επιτευχθεί η απαραίτητη συμμετοχή, η εκδρομή θα οργανω-
θεί το συντομότερο δυνατόν μέσα στο καλοκαίρι και θα σας ενημερώσουμε.
Κόστος κατά άτομο 130,00 ευρώ. Πληροφορίες στο μέλος του Δ.Σ. κα Βλασία
Σπύρου τηλ. 6942819419 και 2222032165. 

3- Συνάντηση στη Βρύση στο Σίφο τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
μετά τη λειτουργία στο κοντινό εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία. Ο Σύλ-
λογός μας θα προσφέρει κρύα μπύρα και σουβλάκι μαζί και τη μουσική δια-
σκέδαση με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από φίλους και μέλη του. 

4- Χορός στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το Σάββατο
25 Ιουλίου παραμονή της Αγίας Παρασκευής με το γνωστό μας συγκρό-
τημα “9 Μποφόρ”. 

5- Επίσκεψη γνωριμίας αλλά και καθαρισμού στο Μύλο, τα γεφύρια
και τα μονοπάτια το Σάββατο 8 Αυγούστου 2015. 

6- Παράσταση δωρεάν για παιδιά αλλά και μεγάλους στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει ορι-
στικοποιηθεί για την Κυριακή  το βράδυ 9 Αυγούστου 2015. 

7- Προβολή της ταινίας «ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΥΓΗΣ» από
DVD και στη συνέχεια σχετική συζήτηση την Παρασκευή βράδυ 15/8/2015
στην ταράτσα του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. 

8- Χορός στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων την Τετάρτη 19
Αυγούστου 2015 με το γνωστό μας συγκρότημα του Μπάμπη Πουρνάρα. 

9- Νέο ταξίδι στα άστρα με οδηγό και φέτος τον Δημήτρη Σταματίου
με απογείωση από τον υπέροχο χώρο του Προφήτη Ηλία και προσγείωση πάλι
εκεί. Θα προβληθεί και σχετικό DVD. Βράδυ Σαββάτου 22 Αυγούστου
2015 αντίκρυ στο Αιγαίο μας. 

10- Συμμετοχή τμήματος της Χορευτικής ομάδας του Συλλόγου μας σε
διεθνή εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη την τελευταία εβδομάδα του Αυ-
γούστου. 

Επίσης έχει αποφασισθεί αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τόπος και ο χρό-
νος οργάνωσης εκδήλωσης με αναφορά στην Αρχαία Κύμη μέσα από τις έρευ-
νες του Ερευνητή κου Γιώργου Λεκάκη με τον οποίο υπάρχει η κατ’ αρχήν
συμφωνία. Θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα με την τακτοποίηση των εκκρε-
μοτήτων.

Τέλος η καθιερωμένη μονοήμερη δωρεάν εκδρομή αναψυχής και εκπαι-
δευτικού περιεχομένου για τους μικρούς μας φίλους –ες θα πραγματοποιηθεί
φέτος πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες σταθείτε δίπλα μας. Καταθέστε την άποψή σας,
προτείνετέ μας ενέργειες. Η βοήθειά σας όπου μπορείτε και θέλετε μας είναι
πολύ χρήσιμη και ουσιαστική. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ 



Συνεδρίαση  8-3-2015
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

και ιδιαίτερα με το θέμα της ενσωμάτωσης της χορευτικής ομά-
δας στο σύλλογο και της παραγγελίας λαβάρου για τις εκδη-
λώσεις του χορευτικού.   

Ο Πρόεδρος ανέφερε σχετικά με τη συνεργασία με τους γει-
τονικούς συλλόγους, καθώς και το θέμα για το πολεοδομικό σχέ-
διο στην περιοχή Κύμης, με πιθανή παρέμβαση στο Δήμο. Έγι-
νε αναφορά στην προώθηση των εκκρεμοτήτων των ακινήτων
του συλλόγου, ενώ τονίστηκε η καλή πορεία του site. Το φύλ-
λο της εφημερίδας προβλέπεται για μετά το Πάσχα, με φωτο-
γραφικό υλικό από την γιορτή 25ης Μαρτίου και Πάσχα, ενώ
καθορίστηκε η Γενική Συνέλευση για τις 11-4-2015. Τέλος για
το ημερολόγιο του 2016, προτάθηκε θεματολογία με παλιά επαγ-
γέλματα του χωριού. 

Έκτακτη Συνεδρίαση  11-4-2015
Με ιδιαίτερη πρόσκληση συνήλθε εκτάκτως το Δ.Σ. του Συλ-

λόγου, με μοναδικό θέμα την αναβολή της Τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης, λόγω του αιφνιδίου θανάτου του Γεωργίου Β.
Σπύρου και της τέλεσης της εξόδιου ακολουθίας την ίδια
μέρα. 

Συνεδρίαση  16-5-2015 
Η συνεδρίαση έγινε στο καφενείο της κας Έφης Παπανι-

κολάου και συζητήθηκαν απολογιστικά οικονομικά και θέμα-
τα προηγούμενης περιόδου, όπως συνεργασία με άλλους συλ-
λόγους, την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, καθώς και για τα έργα
μικρής κλίμακας στο χωριό σε συνεργασία με το Τοπικό Συμ-
βούλιο (καθαρισμοί δρόμων, αποψιλώσεις κλπ.). Επίσης την προ-
βολή των εκδηλώσεων του χορευτικού του Συλλόγου, την ανα-
βάθμιση του Site, την αναθεώρηση του αρχείου μελών, καθώς
και την παρακολούθηση της πορείας των θεμάτων με τα ακίνητα
του Συλλόγου. 

Εκτενής συζήτηση έγινε για το πρόβλημα της συντήρησης
των δύο σχολείων και την επίσπευση για την υλοποίηση της προ-
σφοράς από τον κ. Αλεξ. Θεοδώρου για το σχολείο Δένδρων,
όσο και για την προσφορά χορηγών για καύσιμα στα μηχανή-
ματα από ΤΕΡΝΑ, για τη διάνοιξη του δρόμου προς Βρωμονέ-
ρα.  Τέλος έγινε αναφορά για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού
(Σίφος, Χοροί κλπ.), για προγραμματισμό εκδρομών, ενώ έγι-
νε πρόταση ώστε η επόμενη Γ. Συνέλευση του χρόνου να γίνει
την περίοδο του Πάσχα. 

Γενική Συνέλευση  16-5-2015
Μετά από δύο απρόβλεπτες και αναγκαστικές αναβολές,

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16-5 η Γενική Συνέλευση (μετά
το Δ.Σ.), στο καφενείο της κας Έφης Παπανικολάου. 

Με την εκλογή Προεδρείου ακολούθησε η ανάγνωση του
πρακτικού για τον οικονομικό απολογισμό, από τον Ταμία του
Συλλόγου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα θέματα για
τον διοικητικό απολογισμό του 2014 και τον προγραμματισμό
για το 2015 που θα αναρτηθεί άμεσα στο site του Συλλόγου, το-
νίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία του Συλλόγου στα νέα κοινωνι-
κά δεδομένα της περιοχής, την αναγκαιότητα συνεργασίας με
άλλους συλλόγους για τα κοινά θέματα, αλλά και την ανα-
γκαιότητα συμμετοχής και παρουσίας των μελών στις διάφορες
εκδηλώσεις και δράσεις του Συλλόγου. Ιδιαίτερα θετικό και ελ-
πιδοφόρο χαρακτήρισε την ένταξη του Χορευτικού του χωριού
μας στον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων Δένδρων καθώς
και την πολύ σημαντική ανάπτυξη (επισκεψιμότητα κλπ.) του
site του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση του δι-
οικητικού και οικονομικού απολογισμού και προγραμματι-
σμού του Συλλόγου. 

Συνεδρίαση  14-6-2015 
Έγινε αναφορά στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ειδικότε-

ρα στα οικονομικά, με ιδιαίτερη μνεία στις οικονομικές προ-
σφορές μέσω συλλόγου. Έγινε εκτενής συζήτηση για τις εκδη-
λώσεις του καλοκαιριού, με αρχή στις 23-6, του Άη Γιάννη, με
το έθιμο του Κλήδονα που θα γίνει όπως πέρσι, καθώς και για
το Σίφο. Για τους χορούς αποφασίστηκε να γίνει στις 25-7 ημέ-
ρα Σάββατο στους Ανδρονιάνους και 19 ή 20-8 στα Δένδρα. 

Συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την οργάνωση, την ορ-
χήστρα, τις προσφορές και τους λαχνούς. Για τις λοιπές εκδη-
λώσεις θα γίνει πρόγραμμα όπως πέρσι. 

Αναφέρθηκε η συμμετοχή μελών του Χορευτικού σε εκδή-
λωση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Σύλλογος θα ενισχύσει οι-
κονομικά το Τοπικό Συμβούλιο για μικρής έκτασης βελτιώσεις
και καθαρισμούς. Τέλος θα γίνει προσπάθεια οργάνωσης 3ήμε-
ρης εκδρομής για Αμφίπολη ή Σύρο. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

― ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Γεωργούλης). Πέθανε 7-
5-2015 ετών 84. Κηδεύτηκε στο κοιμη-
τήριο Ανδρονιάνων.

― ΜΠΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Πέθανε 24-5-2015 ετών
62. Κηδεύτηκε την επομένη στο κοιμη-
τήριο Ανδρονιάνων.

― Απεβίωσε στις 3 Ιουνίου 2015 η
Σταυρούλα Βερνάρδου (αδελφή του

Γ. Νάνου), ετών 90 και κηδεύτηκε στο Γ’ Νεκροταφείο
Αθήνας.

― Έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιουνίου 2015 η Μαρία
Μπαρούμη (Μοναχογίνας), ετών 84, στο Ίλιον.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Αναμνήσεις 

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΨΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1967.
Σταύρος Καλαμπαλίκης (Μάνταλος ή Σταφίσκης),
Χρήστος Ι. Βαρλάμος (Καλυβίτης), Αθανάσιος Κ. 

Καλαμπαλίκης (Χαψής), Ιωάννης Ε. Μπελιάς 
(Γιαννούλης), Κων/νος Τ. Καραμούζης, 

Κων/νος Ν. Χουλιαράς (Ντερμπεντέρης) και 
Γεώργιος Καλαμπαλίκης (Χρυσόγιωργης). 

Ζει μόνο ο μπαρμπα Κώστας Χουλιαράς 
καλά να είναι για πολλά ακόμα χρόνια". 
(Ευχαριστούμε τον Ευθύμιο Χ. Βαρλάμο 
για την παραχώρηση της φωτογραφίας) 

Ανακοινώνουμε την αποπεράτωση έργου, που έλαβε χώρα
στο χωριό μας, εντός του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ, και αφορά τον καθα-
ρισμό και την αποκατάσταση ζημιών του δημοτικού σχολείου και
της παιδικής χαράς.

Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά τον Προοδευτικό Σύλ-
λογο Ανδρονιάνων για την οικονομική στήριξη ύψους 380
ευρώ (200€ καθαρισμός δρόμων, πλατειών +180€ αποκατά-
σταση ζημιών), που μας παρείχε, βοήθεια άκρως απαραίτητη για
την εκπόνηση των δραστηριοτήτων μας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στην νεολαία του χω-
ριού μας, που προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν την
εργασία τους, όποτε κι αν τους ζητηθεί, αποδεικνύοντας έμ-
πρακτα την αγάπη και την αφοσίωση στον τόπο που ζούνε και
μεγάλωσαν και στο μέλλον της τοπικής μας κοινότητας.

Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη
Κωτσής Γεώργιος Παπανικολάου Ελευθερία

Σπύρου Βλασία 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ  2015 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 94 Γενάρης-Μάρτης 2015
της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ.

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση λειτουργίας του site μας
www.andronianoi.gr στο οποίο η επισκεψιμότητα είναι συ-
νεχώς ανοδική.

3- Οργάνωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής μας στις
16-5-2015 στο καφενείο της Έφης Παπανικολάου στο χω-
ριό. Διαβάστε σχετικά σε άλλο σημείο του φύλλου αυτού. 

4- Τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
11/4, 16/5 και 14/6 στο χωριό.

5- Συγκέντρωση χρημάτων με πρωτοβουλία μελών του
Συλλόγου ποσού 400,00€ για κάλυψη εξόδων (καύσιμα) μη-
χανημάτων για επισκευή δρόμου από το χωριό μέχρι το Με-
ταξάρι.

6- Αρχικός καθαρισμός εξωτερικού και εσωτερικού χώ-
ρου Υδραυλικού. 

7- Καθαρισμός δημόσιων χώρων Ανδρονιάνων – Δέν-
δρων σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.

8- Καθαρισμός μνήματος δασκάλας Αρχοντούλας Κλα-
δεμενάκη στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.

9- Έναρξη καλοκαιρινών εκδηλώσεών μας με την φετι-
νή 2η αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα την Τρίτη
23/6/2015. Δες σχετικό σημείωμα και φωτογραφίες σε άλλο
χώρο στο φύλλο αυτό.

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και από την τρίμηνη οι-
κονομική κατάσταση που δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα στο
παρόν φύλλο. Σχετικές αναφορές μπορείτε να βρείτε και στο
site μας www.andronianoi.gr

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 
Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Ελλάδα συγκλονίζεται, πολλά τα γεγονότα 
και παγκοσμίως έχουμε στραμμένα όλα τα νώτα. 
Όλοι οι Ευρωπαίοι έπεσαν επάνω στον Αλέξη 
δεν μπορούσε ο φουκαράς άλλο πια να αντέξει. 
Το δημοψήφισμα έκανε, ο κόσμος να ψηφίσει    
και ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει. 
Ο κόσμος τώρα δεν μπορεί συμπέρασμα να βγάλει, 
ποια είναι η σωστή γραμμή, η μία ή η άλλη. 
Οι κυβερνήσεις συνιστούν ψηλά το ανάστημά σας  
και ας μην έχουνε φαΐ και γάλα τα παιδιά σας. 
Με αυτό τώρα που γίνεται τον κόσμο τον ζορίζει  
και για το όχι και το ναι κανένας δε γνωρίζει. 
Από την άλλη τη μεριά, η αντιπολίτευση φωνάζει  
το όχι μην ψηφίσετε και τον λαό διχάζει. 
Τα νεύρα μας τα σπάσανε εδώ και μήνες τώρα 
και ο κόσμος εύχεται μην έρθει η μαύρη ώρα. 
Εγώ είμαι αισιόδοξος, να μην ανησυχούμε,  
τον κόσμο δε θα αφήσουνε, λύση καλή θα βρούνε. 

Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας)
27/6/2015 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών
υγείας του Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Κύμης, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους κατοίκους
της περιοχής ευθύνης του Νοσοκομείου μας, ότι ανά-
λαβε καθήκοντα από 21-4-2015 γυναικολόγος.

Το τμήμα δέχεται μετά από ραντεβού ενώ αυτό
συμβάλει συνολικά στην αύξηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Στο γυναικολογικό τμή-
μα υπηρετούν Νοσηλευτές - Μαίες και η δραστηριό-
τητα του τμήματος θα ξεκινήσει να ανθεί. Η γκάμα των
υπηρεσιών και των εξετάσεων θα αυξηθεί ενώ, ενη-
μερώνουμε ότι, μετά την μετατροπή του νέου, από
02/02/2014, σύγχρονου υπερήχου που το Νοσοκομείο
έχει στη διάθεσή του, θα πραγματοποιείται από προ-
γεννητικός έλεγχος μέχρι και αυχενική διαφάνεια σε
εγκύους.

Σημειώνουμε δε ότι το Γενικό Νοσοκομείο – Κέν-
τρο Υγείας Κύμης έχει το όνομα του Μεγάλου Ευερ-
γέτη Ιατρού της ανθρωπότητας του «Γεώργιου Πα-
πανικολάου» και ήταν προσωπικό στοίχημα του Ανα-
πληρωτή Διοικητή Ευάγγελου Χατζημαργαρίτη
μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, την επανα-
λειτουργία του Γυναικολογικού Τμήματος, το οποίο είχε
δέκα (10) χρόνια να λειτουργήσει λόγω έλλειψης ει-
δικευμένου ιατρού.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
του ΓΝ-ΚΥ Κύμης

Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

Γυναικολογικό  Τμήμα  
στο  Νοσοκομείο  Κύμης 

ΛΥΚΟΣ 
ΘΕΟΔ.



ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΜΕ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ 

Το έγκλημά μας στρέφεται και εναντίον μας και
εναντίον των συνεπιβατών και εναντίον της ζωής  και
της περιουσίας τρίτων. Όλοι αυτοί είναι  αθώοι, θύ-
ματα απέναντι σε μας και την εγκληματική μας βλα-
κεία και ανευθυνότητα. Και είναι  ένα καθημερινό έγ-
κλημα. Κάνετε ένα μικρό τεστ, που δυστυχώς πολύ εύ-
κολα μπορείτε να κάνετε οδηγώντας ή σταματήστε κα-
τάλληλα στο πλάι του δρόμου. Παρατηρήστε τους οδη-

γούς των διερχόμενων αυτοκινήτων. Πολύ γρήγορα
θα αντιληφθείτε κάποιον (-α) να οδηγεί και πολύ συ-
χνά με μεγάλη ταχύτητα γιατί μόνο αυτός (-ή) δα έχει
δίκιο και πρέπει να τα προλάβει όλα. Είναι έντονη η
αίσθηση που θα σας τυπωθεί στο νοητικό σας. Ο, η
οδηγός δείχνει σαφώς πως βρίσκεται αλλού. Οπου-
δήποτε αλλού εκτός από το αυτοκίνητο οδηγώντας το.
Δεν σας προτείνω να τσεκάρετε τον εαυτό σας να τη-
λεφωνεί και να οδηγεί. Σε κάθε περίπτωση θα ξαφ-
νιαστείτε δυσάρεστα και θα αλλάξετε συμπεριφορά.
Μιλάω ως παθός και μαθός.

Και να σκεφθείτε πως εταιρείες κατασκευής και
πώλησης αυτοκινήτων διαφημίζουν τα προϊόντα
τους επικαλούμενοι ως πλεονέκτημα συχνά «χωρίς
χρέωση» το απαράδεκτο “camera on board” ή κάτι
ανάλογο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  ΚΥΜΗΣ

Η φωτογραφία που συνοδεύει το μικρό πικρό αυτό
κείμενο είναι πρόσφατη, της 14-6-2015. Μπορεί από
μόνη της να πει πολλά και να καταλογίσει  περισσό-
τερα. Όλοι από εκεί δα περνάμε μπαίνοντας και βγαί-
νοντας από το χωριό. Το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο
Ανδρονιάνων βυθίζεται στα απόνερα της εγκατάλει-
ψης και της μικρότερης ή μεγαλύτερης αδιαφορίας.
Μια επίσκεψη με μιά στάση εκεί θα σας ξαφνιάσει δυ-
σάρεστα αλλά όχι απρόσμενα. Το πρόβλημα οξύνε-
ται και βαθαίνει όσο οι υπεύθυνοι σφυρίζουν αδιά-

φορα και προσπερνάνε χρόνια τώρα. Η διακοπή
λειτουργίας του σαν σχολείο πριν από 25 περίπου χρό-
νια, όπως έχει γίνει με πολλά δημοτικά  σχολεία άλ-
λωστε στην Ελλαδική περιφέρεια κυρίως, δεν προ-
διαγράφει αυτή την εγκατάλειψη. Είναι χαρακτηρι-
στικό δείγμα των προτεραιοτήτων που ως κοινωνία
θέτουμε και ακολουθούμε με έμφαση σε αυτές των
διαχρονικά κυβερνώντων. Περάσαν πολλά χρόνια
αμέσως πριν αυτή την τελευταία στενάχωρη πεντα-
ετία με την εθνική μας ψευδεπίγραφη τελικά έπαρ-
ση στα ουράνια, που απέδειξε τον εκτός των άλλων
επιφανειακό και πρόσκαιρο χαρακτήρα των επιλογών

μας. Μείναν σημάδια όπως αυτό της φωτογραφίας για
να ξύνει την πληγή που είναι από αυτές που δεν κλεί-
νουν από μόνες τους. Στην εύκολη και συνήθη σε τέ-
τοιες περιπτώσεις ερώτηση «ο Σύλλογος τι κάνει;» δεν
θα απαντήσω από εδώ αφού άλλωστε η απάντηση εί-
ναι διαχρονικά μέχρι πρόσφατα θετικά και συγκε-
κριμένα καταχωρημένη. Σε κάθε περίπτωση πάντως
πριν το θέμα φτάσει στο απροχώρητο και οι κίνδυνοι
γίνουν άσχημα γεγονότα, χρειάζεται το κάτι παρα-
πάνω για ουσιαστική παρέμβαση στο Δημοτικό μας
Σχολείο. 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΣΚΕΨΗΣ
Εξ αντικειμένου ιδιαίτερα ενδιαφέρον το θέμα. Για

μας τους Ανδρόνιανους πιο ενδιαφέρον όταν έρχεται
να πάρει θέση επί αυτού ο εξ Ανδρονιάνων καταγό-
μενος όπως αναφέρεται και στην είσοδο του βιβλίου
και συνεπές μέλος του Συλλόγου μας κος Κώστας Δ.
Παντελής με το βιβλίο του «Η επικαιρότητα της Αρ-
χαίας Ελληνικής Σκέψης» εκδόσεις «Παπαζήση»
2008. Πολυσέλιδο το πόνημα του κου Παντελή το
οποίο με αφιέρωσή του με χαρά έλαβα χτες. Μόνο να
το ξεφυλλίσω βρήκα χρόνο και συνεπώς δεν τολμώ
ακόμα να εκφράσω άποψη. Βρίσκω πάντως πρόσθετο
ενδιαφέρον στην πρωτοτυπία του συγγραφέα να
αναφερθεί στο θέμα υπό μορφή μυθιστορηματική. Ση-
μειώνω πως στην εφημερίδα μας «Η φωνή των Αν-
δρονιάνων – Δένδρων» στο φύλλο 67 του 2008
υπάρχει ενημερωτικό σημείωμα για το βιβλίο που μό-
λις είχε εκδοθεί και στο φύλλο 73 του 2009 έχει δη-
μοσιευθεί σχετικό για το βιβλίο κείμενο του κου
Λάμπρου Α. Βολιώτη. Από το εισαγωγικό στο βι-
βλίο σημείωμα του κου Παντελή αποσπώ τα παρα-
κάτω.

«Το βιβλίο αυτό μαζί με την πνευματική ψυχα-
γωγία που φιλοδοξεί να προσφέρει, δίνει την ευκαι-
ρία στον απλό αναγνώστη να γνωρίσει συνοπτικά τη
συνολική εικόνα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
και τη δυνατότητα να βρεί απάντηση στα πιο κάτω
ερωτήματα. Ποιό είναι το περιεχόμενο του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού; Πώς δημιουργήθηκε και ποιά
πορεία ακολούθησε ο πνευματικός και καλλιτεχνικός
πολιτισμός των Ελλήνων; Ποιό νόημα και ποιό σκο-
πό δίνουν οι άνθρωποι στο περιεχόμενο αυτού του πο-
λιτισμού; Ποιά ευεργετική επίδραση άσκησε η ελλη-
νική φιλοσοφία στην πνευματική ανάπτυξη του αν-
θρώπου και γενικά στον πολιτισμό; Με ποιό τρόπο συ-
νέβαλε ο ελληνικός πολιτισμός στην ανάπτυξη του δυ-
τικού πολιτισμού; Ποιά είναι η ανάγκη να γνωρίσουμε
σήμερα καλύτερα την ιστορική ταυτότητα αυτού
του πολιτισμού;»

«Στο έργο αυτό υπάρχει μια ιδιορρυθμία. Ενώ τα
πρόσωπα του έργου είναι φανταστικά, όπως και οι
προσωπικές δραστηριότητές τους βρίσκονται στην πε-
ριοχή του μύθου, όμως τα ιστορικά πρόσωπα και γε-
γονότα στα οποία αναφέρονται και οι απόψεις οι οποί-
ες διατυπώνονται, εκφράζονται κατά το μεγαλύτερο
μέρος πάνω σε πραγματικά ιστορικά δεδομένα. Η
ιδιόρρυθμη αυτή αντίφαση προτιμήθηκε με σκοπό να
γίνει ευχερέστερα αντιληπτή η ιστορική πραγματι-
κότητα και οι συνέπειές της από τον αναγνώστη».

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ
1-Tην ώρα που μισθοί-συντάξεις πήγαν στο μισό,

την ώρα που η ανεργία πήγε παρ' όλα αυτά 4 φορές
πάνω, την ώρα που τo flexible working σαρώνει, την
ώρα που μια θέση εργασίας σπάει στα 2, 3, 4 δίνον-
τας αντίστοιχες "ευκαιρίες απασχόλησης" οι "φίλιες
δάνειες δυνάμεις" για κάθε ευρώ δάνειο χρεώνουν και
εισπράττουν ένα ευρώ τοκοπρομήθειες. Πώς γίνεται
και είμαστε άξιοι και φερέγγυοι στους πιστωτές με το-
κογλυφικά επιτόκια σε βάρος μας και για τους ίδιους
πιστωτές αφερέγγυοι και ανάξιοι με επιτόκια όπως άλ-
λων δανειζόμενων;

2-Οι μέρες είναι γκαστρωμένες. Δεν πρόκειται για
ανεμογκάστρι. Ο τοκετός έρχεται ως βέβαιο μελλού-
μενο. Ποιός μπορεί να αμφισβητήσει τη φύση;

Το χρέος μας για το ξεψάχνισμα του ερχόμενου
παραμένει ως φυσική επίσης ανάγκη και μάλιστα ενι-
σχυμένο. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ μηνύματα έδωσε στους εργα-
ζόμενους της «Ηλεκτρομηχανικής Κύμης»
ΕΠΕ, η επίσκεψη σ’ αυτήν, την Μεγάλη Πέμ-
πτη, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμύ-
νης Κώστα Ήσυχου, τον οποίο συνόδευαν ο
βουλευτής Ευβοίας Γιώργος Ακριώτης και ο
πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Στέφανος
Μπασινάς.

Οι εργαζόμενοι όχι μόνον έλαβαν ήδη τα δε-
δουλευμένα τους μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015,
αλλά και σαφείς διαβεβαιώσεις από τον υπουρ-
γό, ο οποίος περιηγήθηκε στους χώρους του ερ-
γοστασίου και ενημερώθηκε για τις παραγω-
γικές δυνατότητές του.

Δήλωση
Αμέσως μετά απ’ αυτά ο Κώστας Ήσυχος

τόνισε:

«Είδα ότι η «Ηλεκτρομηχανική Κύμης»
έχει άρτια υποδομή, αλλά και ανθρώπινο δυ-
ναμικό που εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται δυ-
στυχώς στο περιθώριο.

Αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Κύμης το ερ-
γοστάσιό της, που μπορεί να παράγει και να
προσφέρει πολλά, αλλά δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια αφέθηκε στο στόχαστρο της απόλυτης
απαξίωσης.

Η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι
ξεκάθαρη προς την κατεύθυνση της παραγω-
γικής ανασυγκροτήσεως της Χώρας και της
εξαντλήσεως όλων των δυνατοτήτων, έτσι ώστε
η «Ηλεκτρομηχανική Κύμης» να ξαναμπεί σε
παραγωγική διαδικασία, διασφαλίζοντας, αφε-
νός, τις θέσεις εργασίας και αφετέρου συμ-
βάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής της».

Δήλωση  του  Κ.  Ήσυχου  που  επεσκέφθη  το  εργοστάσιο  την  Μ.  Πέμπτη

«Η  Η/Μ  Κύμης  θα  ξαναμπεί 
σε  παραγωγική  διαδικασία» 

Μόνιμη θεραπεία για την σπονδυλική στήλη, την πλάτη και τον
πόνο στα κάτω άκρα

Η σπονδυλική στήλη,
ο πόνος στην πλάτη και το
πόδι, εμφανίζονται συ-
νήθως λόγω της καθιστι-
κής ζωής ή της ακραίας
φυσικής δραστηριότητας.
Σταματήστε να ανησυ-
χείτε γιατί υπάρχει μία
φυσική λύση για τα προ-
βλήματά σας. Αν αρχίσε-
τε να καταναλώνετε αυτό
το φάρμακο, θα νιώσετε
τις θετικές αλλαγές από
τις πρώτες κιόλας μέρες.

Αν συνεχίσετε την κατανάλωση, θα αποφύγετε πλήρως τους πόνους μέσα σε
δύο μήνες.

Δοκιμάστε αυτήν την φυσική θεραπεία και δεν θα αναγνωρίζετε την ρα-
χοκοκαλιά σας. Κάθε πράγμα που είναι ιδιοφυές είναι πραγματικά πολύ απλό
και προσιτό.

Αν θέλετε να ξεχάσετε τον πόνο στη σπονδυλική στήλη, θα πρέπει να λαμ-
βάνετε τα ακόλουθα φρούτα κάθε βράδυ, για δύο μήνες:

1 αποξηραμένο σύκο
1 αποξηραμένο βερίκοκο
5 αποξηραμένα δαμάσκηνα
Αυτά τα φρούτα περιέχουν ουσίες που προκαλούν την αναγέννηση των

ιστών, οι οποίες συνδέουν τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Τους κάνουν σκλη-
ρούς και δυνατούς. Οι σπόνδυλοι αρχίζουν να στέκονται στα δικά τους μέρη,
φυσικά, χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική χειροκίνητη διόρθωση.

Δοκιμάστε αυτήν την θεραπεία και δεν θα το μετανιώσετε!
Κάθε φρούτο περιέχει ορισμένα στοιχεία και ουσίες, η ανάμειξή τους κά-

νει τη θεραπεία φυσική και αποτελεσματική. Είναι εξαιρετικά αποτελεσμα-
τική για τον πόνο στον σκελετό. Είναι χρήσιμο τόσο για τους άνδρες όσο και
τις γυναίκες.

Επιμέλεια: Μαρία Κρεμμύδα

Άμυνα  υγείας  με  σύκα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Ηκαρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να οριστεί ως μια
ανωμαλία της καρδιακής κατασκευής ή λει-
τουργίας που οδηγεί σε αδυναμία της καρδιάς να

χορηγεί οξυγόνο (μέσω του αίματος) σε ρυθμό αντίστοιχο
με τις απαιτήσεις των ιστών του σώματος.

Πρακτικά, λοιπόν, η καρδιακή ανεπάρκεια ορίζεται
ως ένα σύνδρομο όπου οι ασθενείς παρουσιάζουν τυπι-
κά συμπτώματα (όπως είναι η δύσπνοια, το «πρήξιμο»
των αστραγάλων και η κούραση) και αντικειμενικά ση-
μεία κατά την ιατρική εξέταση (όπως είναι το «φού-
σκωμα» των φλεβών του τραχήλου, η ακρόαση υγρών
ρόγχων από τους πνεύμονες και η ψηλάφηση μιας έκτο-
πης καρδιακής ώσης) τα οποία προκύπτουν από μια ανω-
μαλία της καρδιακής κατασκευής ή λειτουργίας. Πολλά
από τα συμπτώματα αυτά συναντώνται και σε άλλες πα-
θήσεις. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι η διαπίστωση συγ-
κεκριμένου υποκείμενου καρδιακού προβλήματος είναι
ύψιστης σημασίας για να τεθεί η διάγνωση της καρδια-
κής ανεπάρκειας. Επίσης, είναι προφανές ότι η αναγνώριση της συγκεκριμένης
αιτίας που προκαλεί το σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας είναι απαραίτη-
το προκειμένου να σχεδιαστεί και η κατάλληλη θεραπεία που θα απευθύνεται
στο συγκεκριμένο αίτιο.

Αναφέρεται ότι περίπου 1-2% του ενήλικου πληθυσμού στις αναπτυγμένες
χώρες πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, με την επίπτωση να φθάνει πάνω από
το 10% ανάμεσα σε ανθρώπους ηλικίας 70 ετών και άνω. Στην Ελλάδα πιθανό-
τατα υπάρχουν 200.000 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 30.000 περίπου
νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Τουλάχιστον οι μισοί από τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια παρου-
σιάζουν χαμηλή συσταλτικότητα της καρδιάς. Από αυτές τις περιπτώσεις, τα δύο
τρίτα προκαλούνται από τη στεφανιαία νόσο, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο προ-
καλείται από παθήσεις όπως κάποιες ιώσεις, η κατάχρηση αλκοόλ, η χημει-
οθεραπεία και η «ιδιοπαθής» διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία σε μερικές
περιπτώσεις έχει γενετική βάση.

Από την άλλη πλευρά, η καρδιακή ανεπάρκεια με φυσιολογική ή σχεδόν φυ-
σιολογική συσταλτικότητα καρδιάς έχει ένα τελείως διαφορετικό επιδημιολο-
γικό και αιτιολογικό προφίλ. Συνήθως οι πάσχοντες είναι μεγαλύτερης ηλικίας
και πιο συχνά γυναίκες και παχύσαρκοι. Είναι λιγότερο πιθανό να πάσχουν από
στεφανιαία νόσο και πιο πιθανό να πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και κολ-
πική μαρμαρυγή.

Ο απαραίτητος βασικός έλεγχος θα κατευθυνθεί από τον καρδιολόγο και πε-
ριλαμβάνει γενικές εξετάσεις αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα πλήρες 12 απα-
γωγών και το, ουσιαστικότερο όλων, ένα πλήρες διαθωρακικό υπερηχοκαρ-
διογράφημα (τρίπλεξ καρδιάς). Αυτό θα δώσει πληροφορίες για την αιτιολογία,
θα βοηθήσει στον προγραμματισμό αλλά και στην παρακολούθηση της θερα-
πείας και θα δώσει προγνωστικές πληροφορίες.

Εκτός αυτών ο καρδιολόγος μπορεί να ζητήσει ειδικότερες εξετάσεις, ανα-
λόγως των ειδικών συνθηκών που αφορούν σε κάθε συγκεκριμένο ασθενή, όπως
για παράδειγμα το σπινθηρογράφημα καρδιάς ή και η στεφανιογραφία σε πε-
ριπτώσεις όπου πιθανολογείται η στεφανιαία νόσος ως υποκείμενη αιτία.

Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα ο καρδιολόγος θα συντονίσει τη θεραπεία,
η οποία στη σύγχρονη εποχή περιλαμβάνει πολλές θεραπευτικές ομάδες φαρ-
μάκων και κάποιες περιπτώσεις θεραπευτικών συσκευών όπως οι καρδιακοί βη-
ματοδότες/απινιδωτές ή και οι συσκευές αμφικοιλιακής βηματοδότησης. 

Παράλληλα, τέλος, θα πρέπει να εκτιμηθούν και αντιμετωπιστούν οι συμ-
παρομαρτούσες νόσοι όπως για παράδειγμα η αναιμία, το άσθμα και οι χρόνιες
αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και ο σακχαρώδης διαβήτης. 

Περί  καρδιακής  ανεπάρκειας 
ο  λόγος… 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 



Το εργοστάσιο μετάξης (μηχανοκίνητο αναπηνιστήριο) του
Γεωργίου Φαφούτη ήταν το πρώτο που είχε ατμοκίνητη μη-
χανή και ουσιαστικά περνούσε από το πλαίσιο της οικοτεχνίας
και περιορισμένης παραγωγής στη βιομηχανική και οργανωμέ-
νη παραγωγή και στο εμπόριο του μεταξιού. Όλοι θυμούνται το
χαρακτηριστικό ήχο της μπουρού, που χτυπούσε στις 6 το πρωί
για να σημάνει την έναρξη της εργασίας, στις 12 το μεσημέρι, που
γινόταν διάλειμμα για φαγητό και στις 2 το μεσημέρι, που σφύ-
ραγε τη λήξη της εργασίας. Ήταν τόσο δυνατός ο ήχος της μπου-
ρού, που ακουγόταν στα γύρω χωριά και αποτελούσε το σήμα κα-
τατεθέν του εργοστασίου.

Η παραγωγή της κλωστής μεταξιού γινόταν όλο το χρόνο, με
ιδιαίτερη ένταση την περίοδο της άνοιξης λόγω της μεγάλης πο-
σότητας μουρόφυλλων που απαιτούνται για τη σηροτροφία και
τα οποία αποτελούν τη μοναδική τροφή του μεταξοσκώληκα. Ο
Γεώργιος Φαφούτης επεξεργαζόταν το κουκούλι και παρήγαγε
την κλωστή του μεταξιού. Προμηθευόταν κουκούλια από το χω-
ριό και από την ευρύτερη περιοχή, τα οποία υπόκεινταν στη δια-
δικασία της απόπνιξης σε ατμολέβητα ή κλίβανο, που διέθετε.
Όμως, επειδή η τοπική παραγωγή κουκουλιού δεν ήταν αρκετή,
ταξίδευε 2-3 φορές το χρόνο στο Σουφλί, από όπου επίσης προ-
μηθευόταν τον κύριο όγκο κουκουλιών. 

Το εργοστάσιο απασχολούσε από 15-22 κοπέλες. Με ιδιαί-
τερη παραστατικότητα, ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης, τον οποίο
ευχαριστούμε θερμά για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδω-
σε, περιγράφει τον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου. Ο ίδιος δού-
λεψε ως θερμαστής στο μεταξουργείο κατά τα έτη 1946-1950. Μας
περιγράφει την ατμοκίνητη μηχανή, που λειτουργούσε με λιγνίτη,
τον οποίο κουβαλούσαν από τα λιγνιτωρυχεία της περιοχής με
μουλάρια, τη διαδικασία της βιομηχανικής αναπήνισης, δηλαδή
το ξετύλιγμα της μεταξωτής κλωστής από το κουκούλι και το τύ-
λιγμά της σε ανέμες, κατά την οποία εργάτριες επέβλεπαν τις πέν-
τε λεκάνες, μέσα στις οποίες έβραζαν τα κουκούλια, τα ανακά-
τευαν και τα τροφοδοτούσαν στις εξειδικευμένες εργάτριες (μα-
στόρισσες), που ξετύλιγαν τα κουκούλια. Μετά την επεξεργασία
της κλωστής ακολουθούσε η συσκευασία και η αποθήκευση του
μεταξιού, που γινόταν σε κοτσόπηχα για να πωληθεί σε εμπόρους
της Αθήνας. Ενδιαφέρον συγκεντρώνει το γεγονός πως πέρα από
τη λήψη της μεταξένιας ίνας (νήματος) από το κουκούλι, σημα-
σία είχε η κατασκευή νήματος μονόκλωνης, αλλά και με περισ-
σότερες από μία ίνα μετάξης.

Στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διεξάγεται στις
10-28 Σεπτεμβρίου 1933, απονέμεται στο Γεώργιο Ι. Φαφού-

τη για το ατμοκίνητο εργοστάσιο μεταξουργίας του το Χρυσό
Βραβείο για την ποιότητα της μετάξης που παρήγαγε. Έχει προ-
ηγηθεί και αργυρούν βραβείο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
μερικά χρόνια πριν. 

Η χρονική περίοδος που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα καλή για

την πορεία του μεταξουργείου. Ο Γιώργος Φαφούτης συνά-
πτει συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥ Α.Β.Ε.Ν.Υ.,
που συνέδεσαν το όνομά τους όσο κανείς άλλος με το εμπόριο και
τη βιομηχανία επεξεργασίας νημάτων και κατασκευής υφα-
σμάτων στην Ελλάδα.

Στο ημερολόγιο των Θεόδωρου & Άγγελου Πανάγου ανα-

φέρεται χαρακτηριστικά πως το Νοέμβριο του 1934 «ο Άγγελος
Πανάγος οργάνωσε το πρώτο βαφείον με θέρμανσιν από γκα-
ζιέρες και μεγάλα τετσερέδια, μαρμίτες δια την βαφήν της μετάξης
την οποίαν τώρα προμηθευόμεθα από μεταξοπαραγωγούς, και
από το χωριό Ανδρονιάνους της Κύμης, που ήταν το εργοστάσιον
Φαφούτη με το οποίο μάλιστα ήλθαμεν εις συμφωνίαν κατόπιν
επιτόπιου ταξιδιού του Άγγελου και μας παρέδιδεν ολόκληρον την
παραγωγή του, η οποία ήτο η καλυτέρα της Ελλάδος από από-
ψεως ποιότητας».

Στο εργοστάσιο του Γεωργίου Φαφούτη υπήρχε λόγω της
υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων η δυνατότητα παραγωγής και
μονόκλωνης μεταξωτής ίνας, που πωλούταν ακόμα και στην Αμε-
ρική για την κατασκευή ειδών πολυτελείας της εποχής, όπως γυ-
ναικείων μεταξωτών καλτσών.

Στον Οδηγό της Ελληνικής Βιομηχανίας του Συνδέσμου Ελ-
λήνων Βιομηχάνων του 1949 το εργοστάσιο του Γεωργίου Φα-
φούτη συγκαταλέγεται στα Αναπηνιστήρια Μετάξης ανάμεσα στα
μεγαλύτερα και γνωστότερα αναπηνιστήρια, που διαδραμάτιζαν
πανελλαδικώς βασικό ρόλο στον κλάδο την εποχή εκείνη και δρα-
στηριοποιούνταν στις περιοχές του Σουφλίου, των Σερρών, της
Έδεσσας, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου διακόπτεται η λειτουργία του
εργοστασίου και ξεκινάει ξανά μετά τη λήξη του. Μετά τον πό-
λεμο η ζήτηση για το μετάξι μειώνεται, η ζωική μέταξα αντικα-
θίσταται από τη φυτική και η εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει τα
έτοιμα πλεκτά και κεντήματα, ενώ σιγά σιγά εγκαταλείπεται η
σηροτροφία στην περιοχή. Το εργοστάσιο σταματάει τη λει-
τουργία του γύρω στο 1952. Ο Γιώργος Φαφούτης πε-
θαίνει το Μάιο του 1986.

Από ιστορικής απόψεως το εργοστάσιο του Φαφούτη, που
χάρισε για τρεις περίπου δεκαετίες οικονομική ευμάρεια στο χω-
ριό και στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο
αναφοράς της εποχής και των Ανδρονιάνων, ενός ομολογουμέ-
νως γεωγραφικά μικρού χωριού, αλλά ταυτόχρονα και για την
ιστορία του κλάδου παραγωγής μεταξιού στον ελλαδικό χώρο.
Για τη γράφουσα, που τυγχάνει δισεγγονή του Γεωργίου Φα-
φούτη, η συγκινησιακή φόρτιση και περηφάνεια είναι μεγάλες,
όχι μόνο λόγω του δεσμού αίματος, αλλά πολύ περισσότερο εξαι-
τίας της ύπαρξης μίας πολύ σημαντικής, για την εποχή, πρωτο-
ποριακής βιομηχανικής μονάδας, που έδωσε ανάπτυξη στην πε-
ριοχή και εργασία στους συγχωριανούς μας σε δύσκολες εποχές. 

Ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας) μας περιγράφει πε-
ριεκτικά και γλαφυρά με ένα ποίημα σκηνές από το εργοστάσιο
του Γιώργου Φαφούτη και μας μεταφέρει νοερά σε αυτό (το
ποίημα έχει δημοσιευθεί σε παλαιότερο φύλλο της εφημερίδας).   

Το εργοστάσιο του Φαφούτη έβγαζε μετάξι
1. Μου ήρθε πάλι στο μυαλό να γράψω λίγους στίχους 
για του Φαφούτη το εργοστάσιο και της Μπουρούς τους ήχους. 

2. Τώρα θα πούνε μερικοί τι γράφει, δε βαριέται, 
μα κάτι που είχε το χωριό δεν πρέπει να ξεχνιέται. 

3. Αυτό το εργοστάσιο του αείμνηστου Φαφούτη 
μακάρι να το είχαμε την εποχή ετούτη. 

4. Έδινε αξία στο χωριό έδινε και δουλειά 
και τα προικιά της έφτιαχνε η κάθε κοπελιά.

5. Θαρρώ κορίτσια δούλευαν καμιά εικοσαριά
μα η δουλειά που κάνανε δεν ήταν και βαριά.

6. Γιατί εδούλεψα και εγώ ως θερμαστής και ξέρω
και με τους στίχους τούτους δω τις αναμνήσεις φέρω.

7. Όταν εσφύραγε η μπουρού και ακουγόταν μακριά
όλοι την ώρα ξέρανε τριγύρω στα χωριά.

8. Ρολόγια δεν υπήρξανε όπως υπάρχουν τώρα 
και τα χωριά πηγαίνανε με της μπουρούς την ώρα.

9. Ήταν εργοστάσιο που έβγαζε μετάξι 
κι όλα εκεί δουλεύανε με σύστημα και τάξη.

10. Το εργοστάσιο με ατμό τις μηχανές κινούσε
κι ο κόσμος με τα ζώα τους κάρβουνο κουβαλούσε.

11. Το κάρβουνο το βγάζανε μεσ’ την περιοχή μας 
και τις δουλειές τις είχανε άνθρωποι δικοί μας.

12. Μόνο τη μέρα δούλευαν δε δούλευαν το βράδυ
με το μαγγάνι βγάζανε νερό απ΄το πηγάδι.

13. Γιατί εκείνο τον καιρό αντλίες δεν υπήρχαν
κι ο κόσμος βολευότανε με ό,τι μέσο είχαν.

14. Το νερό το βγάζαν εναλλάξ δύο μικρές κοπέλες
και το μαγγάνι αμόλαγαν κάναν κι αυτές τις τρέλες.

15. Το εργοστάσιο ήθελε πάρα πολύ νερό
κι ο κόσμος έτσι δούλευε εκείνο τον καιρό.

16. Πολλά χωριά δουλεύανε με τη σηροτροφία
ήτανε μεσ’ τα σπίτια τους κι είχανε μια ασχολία.

17. Ήταν εποχιακή δουλειά αλλ’ ήτανε δικιά τους
κάτι έπαιρναν κι από εκεί και ζούσαν τα παιδιά τους.

18. Το εργοστάσιο έκλεισε το νάυλον η αιτία
για το χωριό μας ήταν μεγάλη ατυχία. 

19. Αυτή είναι η εξέλιξη και φύγαμε απ’ τη φύση
κι άλλους τρόπους εφεύρεσε ο άνθρωπος να ζήσει. 
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Το  Εργοστάσιο  Μεταξουργίας  των  Ανδρονιάνων 
Αναπηνιστήριο  Μετάξης  Γεωργίου  Φαφούτη 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Το Χρυσούν Βραβείο, που απονεμήθηκε στην 8η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1933 στο Γεώργιο Φαφούτη 

για το Ατμοκίνητο Εργοστάσιο Μεταξουργίας 
στους Ανδρονιάνους Ευβοίας

Οδηγός Ελληνικής Βιομηχανίας 1949 του Συνδέσμου 
Ελλήνων Βιομηχάνων, κατηγορία: Αναπηνιστήρια Μετάξης 

Φωτογραφία με τη χρονολογία κατασκευής του εργοστασίου 
με τα αρχικά του ονόματος του ιδιοκτήτη και την 

ημερομηνία θεμελίωσης του εργοστασίου 

Φωτογραφία από το εσωτερικό του εργοστασίου 
και τις κοπέλες, που εργάζονται στην παραγωγή του 

μεταξιού. Διακρίνονται οι Μαρουδιά Παγώνη (του Κανιάφα),
Δέσποινα (της Αννέτας), Σταυρούλα Σταμέλου 

(του Χειλέφου), Μαρία Σταμέλου (της Κόλιενας), 
Αφροδίτη Νικολιά (της Πόπης), 

Λιλή Παπανικολάου (της Τίγκως), Καλλιόπη Παπανικολάου 
(του Φούρλα), Στυλιανή (της Παπανικολίτσας), 

Αρετή (του Αρεστ. του Κώτσα),
Ελένη Λύκου (της Μορφούλας), Νίνα Καλαμπαλίκη 

(Σταθίτσας), Βασιλική Χρηστίδη και Μαρία 
Κουτσούπη (του Λιάκου). Η φωτογραφία έχει 

δημοσιευθεί σε παλαιότερη έκδοση της εφημερίδας.

Οικία Φαφούτη κάτω από την εκκλησία 
«Εισόδια της Θεοτόκου» (αριστερά). 

Τμήμα του εργοστασίου του Γεωργίου Φαφούτη, 
ακριβώς δίπλα από τον οικία της οικογένειας (δεξιά)



Μέλος του Συλλόγου μας ,
έλαβε από συγγενή του στην
Αυστραλία το τετρασέλιδο που
ακολουθεί από Ελληνικό πε-
ριοδικό που εκδίδεται εκεί. Γί-
νεται αναφορά στην κα Ελένη
Σταμέλου ετών 108 παρακα-
λώ, η οποία μιλά για τη ζωή της
αναφέροντας πως η καταγωγή
της είναι από τους Ανδρονιά-
νους της Εύβοιας. Διαβάστε το
ενδιαφέρον αυτό κείμενο. Εδώ
η συνηθισμένη ευχή «να τα
εκατοστήσει» είναι τελείως
εκτός ορίων. Θα ευχηθούμε
λοιπόν στην κα Ελένη να ζήσει
πολλά χρόνια ακόμα με τη ζωντάνια που μας δείχνει μέσα από
το κείμενο αυτό.

Ανδρονιάνοι 3-5-2015
Σταμ. Δ. Σπύρου

Η  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ  ΕΣΤΕΙΛΕ 
ΚΑΡΤΑ  ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ  ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΘ 

Μία ευχετήρια κάρτα από τη βασίλισσα Ελισάβετ έλαβε
πρόσφατα η ομογενής Ελένη Σταμέλου από το Περθ της Αυ-
στραλίας, στον εορτασμό της 108ης επετείου των γενεθλίων
της.

Γεννήθηκε το 1906 στην Εύβοια, ζει στο σπίτι της κόρης
της Μαρίας και έχει 4 παιδιά, 12 εγγόνια και 24 δισέγγονα.

Ήταν μοδίστρα στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα είναι
καλά στην υγεία της. Το μυστικό της μακροζωίας της ήταν «να
χαίρεται το δώρο της ζωής» όπως λέει η ίδια.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η κ. Σταμέλου είναι η γη-
ραιότερη Ελληνίδα της Δυτικής Αυστραλίας και ίσως ολό-
κληρης της χώρας.

Σημειώνεται ότι η γηραιότερη Ελληνίδα της Αυστραλίας
απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία 110 ετών.

Ήταν η Κατερίνα Κιλικίδου, Πόντια στην καταγωγή,
της οποίας η μητέρα, επίσης πέθανε σε ηλικία 110 ετών.

Η Ελένη Σταμέλου ακούγοντας το τηλέφωνο να χτυπάει,
πλησιάζει, φωνάζοντας: «Καλές γιορτές να έχετε παιδιά
μου!». Στα 108 της ήταν το πρόσωπο των περασμένων ημε-
ρών. Όχι τόσο γιατί ακούστηκε ότι έλαβε την ευχετήρια κάρ-
τα της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, όσο γιατί παραδέ-

χτηκε ότι δεν την έλαβε ποτέ! Είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία
Ελληνίδα της Δυτικής Αυστραλίας και το μόνο που δεν θέλει
είναι να γυρίσει - όπως πολλοί θα περίμεναν - στην Ελλάδα.

«Αποφάσισα να ζήσω μια δεύτερη ζωή στην Αυ-
στραλία»

«Γεννήθηκα στους Ανδρονιάνους Ευβοίας, ένα χωριό κον-
τά στην Κύμη. Τα πράγματα ήρθαν έτσι στα 62 μου, έχοντας
ήδη ζήσει μια ολόκληρη ζωή εκεί και αποφάσισα να ζήσω μια
δεύτερη στην Αυστραλία», λέει η υπεραιωνόβια Ελληνίδα στο
news.gr. Η Ελλάδα δεν της λείπει, πέρασαν άλλωστε πολλά
χρόνια από τότε που έφυγε. Όταν ακούει τα παιδιά και τα εγ-
γόνια της να λένε ότι θέλουν να γυρίσουν εδώ, τους φωνάζει:
«Τι θέλετε μωρέ και φεύγετε, εδώ είναι το σπίτι σας!».

To μικρόβιο της μετανάστευσης 
«To μικρόβιο της μετανάστευσης ήρθε όταν η μεγάλη μου

κόρη παντρεύτηκε στην Αυστραλία ένα παλικάρι από τους Αν-
δρονιάνους. Έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω κι εγώ. Ζούσε
ο πατέρας του γαμπρού ήταν Ελλάδα και αφού το ζευγάρι αν-
τάλλαξε φωτογραφίες με το ταχυδρομείο, το συνοικέσιο
έγινε και σμίξανε τα παιδιά. Λίγα χρόνια αργότερα ακολού-
θησε τον ίδιο δρόμο και ο μικρός μου γιος», περιγράφει η κυ-
ρία Ελένη.

Από το 1968 στην Αυστραλία
Τα τελευταία 46 χρόνια ζει στο Περθ της Δυτικής Αυ-

στραλίας. Μαζί με την κόρη της. Από το 1968 έως και σήμε-
ρα εκεί. Με ένα παράπονο: «Το όνειρό μου ήταν να δημι-
ουργήσω δικό μου σπίτι τόσο στην Ελλάδα, όσο κι εδώ. Τε-
λικά δεν έγινε ποτέ. Έφυγα από την Ελλάδα και τα άφησα όλα
πίσω. Ήρθα στην Αυστραλία και έμεινα με την κόρη μου. Έτσι
το όνειρο, έμεινε απλά όνειρο». 

«Έλεγα πως θα ’ναι για λίγο όταν ήρθα στο Περθ. Λίγο -
λίγο όμως και το “λίγο” έγινε μία ζωή. Έχασα τον άνδρα μου,
είχα παρέα όμως τα παιδιά μου, ότι πιο σημαντικό απέκτη-
σα στην πορεία του βίου μου. Οι γιατροί πίστευαν μάλιστα ότι
εγώ θα έφευγα πρώτη. Όταν το 1990 είχα έντονους πόνους
στο στομάχι, ένας γιατρός Έλληνας, μου “χάριζε” έξι - το πολύ
- μήνες ζωής. Πίστευε πως είχα καρκίνο και δεν θα την έβγα-
ζα. Έκανα εξετάσεις, δεν μου βρήκαν τίποτα τελικά. Ούτε χο-
ληστερίνη, ούτε ζάχαρο, ούτε τίποτα. Έζησα άλλα 24 χρόνια.
Μέχρι στιγμής…». Κλείνοντας το μάτι στη ζωή, η Ελένη Στα-
μέλου, τρέφεται με τα χόρτα που μαζεύει από το μποστάνι
του σπιτιού της. Δεν πάει ποτέ σε γιατρούς, ίσως επειδή δεν
τούς εμπιστεύεται, αλλά επειδή δεν χρειάζεται. Παραπονιέ-

ται ότι έχει αϋπνίες ή απλά κοιμάται και δεν καταλαβαίνει ότι
την παίρνει ο ύπνος. «Νιώθω μονίμως άρρωστη», λέει και η
νύφη της που τηv ακούει, παρούσα στη συζήτηση, γελάει όταν
ακούει την τόσο τετριμμένη αυτή φράση από τα χείλη της.
«Βγαίνω στη βεράντα και χαζεύω τους περαστικούς. Ή πη-
γαίνω από το σπίτι της κόρης μου στο σπίτι του γιου μου». Η
νύφη της, Σούλα Σταμέλου φτιάχνει με τη σειρά της το πορ-
τραίτο της γιαγιάς: «Ήταν πάντοτε αφοσιωμένη στην οικο-
γένεια. Δεν δούλεψε ποτέ εκτός σπιτιού. Κύρια ασχολία της
ήταν τo κέντημα. Ήταν κεντήστρα της εποχής. Έχοντας ζή-
σει πολέμους, ζητούσε πάντα από τα παιδιά της να μην σκορ-
πάνε τα χρήματα, αλλά να τα κρατάνε για μια δύσκολη στιγ-
μή».

Η κάρτα της Βασίλισσας δεν ήρθε ποτέ… 
«Να μην ξεχάσω να σας πω...: η κάρτα της βασίλισσας δεν

ήρθε ποτέ. Είχαμε στείλει mail όταν έκλεισε η γιαγιά τα 100.
Από τότε όμως δεν μας απάντησε κανείς, παρά το γεγονός ότι
η Ελισάβετ είχε καλέσει τις αιωνόβιες να τις στέλνουν γράμ-
ματα για να τους απαντάει στις γιορτές». Η γιαγιά Ελένη, στο
άκουσμα της λέξης «γηροκομείο», αρρωσταίνει. Κι όταν κά-
ποτε τα παιδιά της προσπάθησαν να την αφήσουν για λίγες
ημέρες, εκείνη, αφού επισκέφθηκε μια πατριώτισσά της
από τους Ανδρονιάνους, το έσκασε και πήρε το δρόμο της επι-
στροφής για το σπίτι. Μόλις μπήκε και αντίκρισε τα παιδιά
της, τους πέταξε δυο κουβέντες και το θέμα έκλεισε εκεί: «Δεν
ξαναπατάω, είναι όλοι γέροι». Και ίσως να 'χει δίκιο. Όσο κου-
ραστικό και συνηθισμένο αν ακούγεται, γέρος δεν είσαι, γέ-
ρος νιώθεις. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην ψυχή... 
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Μας  χαιρετά  με  τα  108  χρόνια  της  από  την  Αυστραλία 

ΟΙ  ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ,  Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΟΥΣ,  ΤΟ ΧΡΕΟΣ  ΜΑΣ 
Μια πρώτη, μικρή, ανεπαρκής αναφορά

αυτή που επιχειρούμε στο φύλλο αυτό της
εφημερίδας μας, στην ομογένεια απανταχού
του πλανήτη μας. Αναδεικνύεται ως χρέος μας
η συνεπέστερη προσέγγιση στην ιστορική,

διαχρονική παρουσία τους. Η αναφορά μας
γίνεται στα στενά περιθώρια της κοινότητάς
μας, με γνώση πως το θέμα είναι πανελλαδι-
κής αναφοράς και η ιστορία μας το έχει κα-
ταγράψει πολύπλευρα όπως πολύπλευρη και
ευδιάκριτη είναι και η παρουσία της ομογέ-
νειάς μας. Πυρήνες ομογενών με καταγωγή
ή έχοντες σχέση με το χωριό μας υπάρχουν σε
όλες τις ηπείρους της γης μας. Με τη θύμη-

σή τους πίσω στον τόπο καταγωγής τους, πολύ
συχνά και με διάφορους τρόπους αποδει-
κνύουν την αγάπη τους γι’ αυτόν. Όσον αφο-
ρά το χωριό μας, η αγάπη των ομογενών μας
έχει καταγραφεί και καταγράφεται και μέσα

από το Σύλλογό μας, την εφημερίδα μας, το
site μας, τη δραστηριότητά μας. Ο Σύλλογός
μας τους ευχαριστεί και με αυτό το σημείωμα
και την αναφορά στο φύλλο μας αυτό. Εκτι-
μάμε ιδιαίτερα το ότι στέκονται κοντά μας με
έμφαση στα τελευταία δύσκολα χρόνια που
περνά ο τόπος μας και η αρωγή τους γίνεται
ακόμα πιο ουσιαστική. Μια ματιά και στα οι-
κονομικά μας που σε κάθε φύλλο καταχω-

ρούμε όπως και στο τωρινό φανερώνει του λό-
γου το αληθές. Έτσι η αναφορά μας αυτή εί-
ναι αφετηριακή της απαιτούμενης ενασχό-
λησής μας με την ποικίλη προσφορά των ομο-
γενών μας. Οι ομογενείς μας στις χώρες της
Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας
αποτελούν τους μαζικότερους και ενεργητι-
κότερους πυρήνες και με την παρουσία τους
πλούτισαν και πλουτίζουν τον στενό μας
αλλά ανοιχτό και πανέμορφο τόπο μας. Στο
ξεκίνημά μας στο φύλλο αυτό της εφημερίδας
μας γίνεται αναφορά στους ομογενείς μας στη
μακρινή Αυστραλία. Καταχωρούμε δημοσί-
ευση από εκεί Ελληνικό περιοδικό που ανα-
φέρεται στην 108χρονη από τους Ανδρονιά-
νους κα Ελένη Σταμέλου. Επίσης ιδιαίτερη
η αναφορά μας στην οικογένεια του Γιάννη
και της Πολυτίμης Τσαπαλιάρη, των οποί-
ων η οικονομική και ηθική κατά έτος ενίσχυση
είναι σημαντικότατη προς το Χορευτικό του

χωριού μας αλλά και προς το Σύλλογό μας. Ο
κος Γιάννης Τσαπαλιάρης κατάγεται από
την Ικαρία και από το χωριό μας με το οποίο
έχει πολύ δεθεί κατάγεται η γυναίκα του Πο-
λυτίμη με συγγενείς τον μπαρμπα Γιάννη
Ιωακείμ (Γιακίμη), τη θεία Καλιώ, τον Βα-
σίλη Θεοδώρου (Μπόνο), την Μαρουδιά
Μπελιά (Κωστάκη). Οι παραπάνω δύο οι-
κογενειακές φωτογραφίες με διαφορά αρ-
κετών ετών μεταξύ των είναι της οικογένει-
ας Τσαπαλιάρη στην Αυστραλία. 

Προηγούμενες αναφορές σχετικά με τους
ομογενείς και τον ξενιτεμό εντοπίσαμε στα
φύλλα της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ Ν.4/1997, 9/1998, 28/2001,
48/2004, 58/2006, 61/2007, 62/2007,
66/2008, 67/2008, 68/2008, 69/2008 και
82/2012.

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Στη μέση η ασπρομαλλούσα μητέρα της Πολυτίμης, Μαριορή, 
αδελφή του Βασ. Θεοδώρου (Μπόνου) και της Μαρουδιάς Μπελιά (Κωστάκη) 

και αριστερά της ο πατέρας της Σταμάτης Ιωακείμ αδελφός του μπαρμπα Γιάννη 
του Γιακίμη και της θείας Καλιώς. Οι υπόλοιποι εικονιζόμενοι είναι μέλη 

της οικογένειας του Σταμάτη Ιωακείμ.

Καθιστοί ο Γιάννης και η Πολυτίμη Τσαπαλιάρη και πίσω τους οι τρεις γιοί τους 
Σταμάτης-Σπύρος-Κώστας με τις συζύγους τους και τα 14 παιδιά και εγγόνια τους.  
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(Όπως παρουσιάσθηκε στην Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας της 16-
5-2015)

Κύριες αναγκαίες προϋποθέσεις για
την επιτυχέστερη πραγματοποίηση των στό-
χων του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Η συμμετοχή μελών και φίλων με οποι-
αδήποτε μορφή. Οικονομική, εργασιακή,
κριτική κλπ. 

-H παρουσία του Διοικητικού Συμβου-
λίου με μεγαλύτερη οργανωτικότητα και
δυναμική.

Βασικά δεδομένα
-Η συνεχιζόμενη χρονίζουσα οικονομική

κρίση ως αρνητικό στοιχείο που όμως δημι-
ουργεί δυνατότητες.

-Η μικρή συμμετοχή στις προσπάθειες
του Δ.Σ. ως αρνητικό στοιχείο.

-Η οργανωτική ένταξη του Χορευτικού
Ανδρονιάνων στο Σύλλογο ως ιδιαίτερα θε-
τικό στοιχείο.

-Η μακρόχρονη συνεχής και ζωντανή πα-
ρουσία του Συλλόγου μας και οι κατακτήσεις
του σε όλο αυτό το διάστημα.

Δραστηριότητες προς ενέργεια 
1- Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του

Χορευτικού τμήματος.
2- Συνεργασία με Συλλόγους των γειτο-

νικών μας χωριών στα πλαίσια της εξελισ-
σόμενης προσπάθειας.

3- Συνεργασία με φορείς άλλους, Δημο-
τική Αρχή, Τοπικό Συμβούλιο, Εταιρεία Ευ-
βοϊκών Σπουδών κλπ. 

4- Συμμετοχή, παρεμβάσεις σε γενικό-
τερα θέματα που μας αφορούν όπως η
εφαρμογή του νέου Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου που αφορά τον πρώην Δήμο Κύμης,
το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών, το
θέμα του σύκου Κύμης και της φθίνουσας
παραγωγικής και γενικότερης παρουσίας του
κλπ. 

5- Δυναμικότερη και ουσιαστικότερη
λειτουργία του site www.andronianoi.gr του
οποίου η επισκεψιμότητα αναπτύσσεται θε-
αματικά.

6- Η απρόσκοπτη και βελτιούμενη έκ-
δοση της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ. 

7- Προσπάθεια βελτίωσης των οικονο-
μικών μας στα πλαίσια που και η οικονομι-
κή κρίση μας επιβάλλει, τόσο στην πλευρά
των εσόδων όσο και των εξόδων.

8- Εκδηλώσεις μας καλοκαιρινές και
λοιπές στη βάση των προηγούμενων με
προσπάθεια εμπλουτισμού και βελτίωσής
των.

9- Έκδοση του ημερολογίου μας για το
2016 με θέμα τα τοπικά επαγγέλματα που
έχουν εκλείψει.

10- Τακτοποίηση εκκρεμότητας τυπι-
κής μεταφοράς στην ιδιοκτησία του Συλλό-

γου του ακινήτου του Υδραυλικού αλλά και
δωρεών μελών και φίλων του Συλλόγου που
υφίστανται σε εκκρεμότητα.

11- Καθαρισμός, οριοθέτηση, απογραφή
του ακινήτου του Υδραυλικού και του εξο-
πλισμού του.

12- Προσεκτική και σταδιακή εκκαθά-
ριση του αρχείου παραληπτών της εφημε-
ρίδας μας σύμφωνα και με όσα κατά καιρούς
έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα και στο
site του Συλλόγου μας.

13- Έλεγχος και εκκαθάριση του αρχεί-
ου μελών του Συλλόγου.

14- Οργάνωση εκδρομών αναψυχής και
γνωστικού – εκπαιδευτικού περιεχομένου
δωρεάν ή όχι.

15- Οργάνωση του ιστορικού αρχείου της
Κοινότητας Ανδρονιάνων με τελικό στόχο
την ψηφιοποίησή του σε συνεργασία με το
Τοπικό Συμβούλιο.

16- Επισκευή του μνημείου Ηρώου και
του περιβάλλοντός του χώρου.

17- Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου στην
Αγία Παρασκευή ιδιαίτερα όσον αφορά τα
προβλήματα από την υπερχείλιση της δεξα-
μενής και τον καθαρισμό του οικοπέδου.

18- Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου στο
μύλο και τα εκεί γεφύρια.

19- Παρέμβαση στο έργο της Σουβάλας
με τοποθέτηση οριοθετικού κιγκλιδώματος.

20- Επισκευή έργου στο Σίφο και καθα-
ρισμός, βελτίωση περιβάλλοντος χώρου.

21- Προώθηση ουσιαστικών λύσεων σχε-
τικά με το Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων
όπως έχουμε από καιρό προτείνει στη Δη-
μοτική αρχή, την προηγούμενη και την τρέ-
χουσα.

22- Προώθηση ουσιαστικών λύσεων
σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο Δένδρων και
αρχικά την τοποθέτηση κεραμοσκεπής έχον-
τας υπ’ όψιν την σχετική και επιβεβαιωμέ-
νη χορηγία του κου Αλέξανδρου Θεοδώρου.

23- Παρεμβάσεις του Συλλόγου μας στα
Δημοτικά Σχολεία μας για χρηστική και αι-
σθητική βελτίωσή των όπως η αλλαγή του
φθαρμένου και επικίνδυνου μεταλλικού κιγ-
κλιδώματος στη ταράτσα του υποστέγου
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων, ο κα-
θαρισμός του χώρου και των δύο Σχολείων
κλπ. 

24- Λοιπά οργανωτικά θέματα του Συλ-
λόγου μας όπως η δημιουργία του ανα-
γκαίου μετά την παρουσία του χορευτικού
τμήματος, λάβαρου.

25- Λοιπές ενέργειες που θα απαιτηθούν
από την τρέχουσα πραγματικότητα, προτά-
σεις μελών και φίλων κλπ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Προοδευτικού Συλλόγου 

Ανδρονιάνων–Δένδρων 

Προγραμματισμός  δράσης  έως  την  
επόμενη  Τακτική  Γενική  Συνέλευση 

Όταν γίνεται λόγος για την Κ. Ιτα-
λία ο νους συνήθως πηγαίνει σ’
αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως

"Μεγάλη Ελλάς" (Magna Grecia),
γιατί εκεί οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργη-
σαν πλήθος αποικιών με μεγάλο πολιτισμό.
Η περιοχή αυτή δεν αποτέλεσε απλώς
έναν σταθμό των Ελλήνων αλλά υπήρξε
ένα από τα μέρη του αυτόχθονα Ελληνι-
σμού. Η Ιταλία δηλαδή, μαζί με την Ελλα-
δική χερσόνησο και τη Μ. Ασία ήταν η κυ-
ρίως Ελλάδα!

Η "Μεγάλη Ελλάδα" γέννησε μεγά-
λους της διανόησης και της επιστήμης, με-
ταξύ των οποίων οι δύο καλύτεροι νομο-
θέτες της Ελλάδας, ο Ζάλευκος ο Λοκρός
και ο Χαρώνδας, ο Αρχιμήδης, ο Παρ-
μενίδης και ο Ζήνων, ιδρυτές της Ελεα-
τικής Σχολής, ο Θεόκριτος, ο Ξενοφά-
νης, κλπ. Επίσης μεγάλος αριθμός γνω-
στών Ελλήνων την επισκεπτόταν συχνά:
Πλάτων, Αισχύλος, Σιμωνίδης ο Κείος,
Πίνδαρος, Βακχυλίδης, κ.α. Σπουδαίες
πόλεις η Γκρέτσια Σαλεντίνα (η Ελλάς
του Σαλέντο), η Καλημέρα, γνωστή για την
περίφημη επιγραφή της "Τσένη σου εν εί-
σαι ετού στην καλημέρα (Ξένη εσύ δεν εί-
σαι εδώ στην καλημέρα)", η Καλλίπολις, ο
Τάραντας, η Ηράκλεια, οι Θούριοι, η Κα-
λαβρία, η Κατάνη (σημ. Κατάνια), η Σελι-
νούς, ο Πάνορμος (Παλέρμο), η Νεάπολη
(Ρόδιοι την είχαν ονομάσει Παρθενόπη και
έπειτα οι Χαλκιδείς ίδρυσαν νέα πόλη: Νε-
άπολη), η Κύμη, η Νάξος για την οποία κά-
νει λόγο και ο Θουκυδίδης; "Ελλήνων σε
πρώτοι Χαλκιδείς εξ Ευβοίας πλεύ-
σαντες, μετά Θουκλέους οικιστού,
Νάξον ώκησαν και Απόλλωνος αρχη-
γέτου βωμόν, όστις νυν έξω της πό-
λεως έστιν, ιδρύσαντο". Χαλκιδείς άποι-
κοι εγκαταστάθηκαν και στην Ορτυγία
(νησάκι δίπλα στις Συρρακούσες) πριν το
773 π.Χ. Εκεί βρήκαν πηγή που χύνεται κα-
τευθείαν στη θάλασσα όπως και η πηγή
Αρέθουσα στη Χαλκίδα και την ονόμασαν
κι αυτή Αρέθουσα. Η ονομασία και η αρ-
χαία διαμόρφωση της πηγής, διατηρείται
από τους Ιταλούς ως σήμερα. Η Εύβοια λοι-
πόν και η πόλη μας η Χαλκίδα με σημαν-
τική παρουσία και σ’ αυτήν την περιοχή...

Βέβαια οι Έλληνες που έζησαν εκεί
άφησαν ως τμήμα του πολιτισμού τους και
τα τραγούδια τους, τα οποία έχουν άμεση
σύνδεση με τη γλώσσα τους. Τα τραγούδια
των αποίκων της Ν. Ιταλίας, Σικελίας,
Καλαβρίας σώζονται μέχρι σήμερα και
πολλοί μελετητές μπορούν να θαυμάσουν
το μεγαλείο του πολιτισμού, της γλώσσας
και των παραδόσεών τους... Γκρεκάνοι λοι-
πόν οι Ελληνόφωνοι της Κ. Ιταλίας και
γκρεκάνικη η γλώσσα τους. Καμαρώνουν
οι Γκρεκάνοι γι’ αυτήν τη γλώσσα και
διατρανώνουν την ελληνική τους καταγωγή
με κάθε ευκαιρία!

Τα γκρεκάνικα, έχουν τις ρίζες τους στα
ελληνικά, όπως πιστοποιούν και οι ακό-
λουθες φράσεις, όπως διατυπώνονται στο
"Λεξικόν Γκρίκο-Ελληνικό-Ιταλικό" του
Αντόνιο Γκρέκο. 

addomata (εβδομάδα) (settimana στα
ιταλικά), το "βδ" μετατράπηκε σε "dd" 

afidi = φίδι (serpe στα ιταλικά), 
agapisia = αγάπη, στοργή, πάθος, πί-

στη (affetto στα ιταλικά) 
AvriΙi = Απρίλης (apri le στα ιταλικά),
cero = καιρός (tempo στα ιταλικά)

π.χ. "Simmeri ο cero in vasta-ti mavri"
(=σήμερα ο καιρός είναι στις μαύρες του) 

chari = χάρις (grazia στα ιταλικά) 
choreo = χορεύω (balΙο στα ιταλικά)

π.χ. "su serri na choressi?" (= εσύ ξέρεις να
χορέψεις;).

Στον Τάραντα υπάρχει ο χορός "Τα-
ραντέλα Πίτσικα", που έχει τις ρίζες του
στο φαινόμενο "ταραντισμός", που ίσχυε
από τα αρχαία χρόνια. Ο ταραντισμός
ήταν ένα είδος κρίσης, που απέδιδαν στο
τσίμπημα (πιτσικάρισμα) μιας αράχνης.
(Εξ’ ου και ταραντούλα). Για να θεραπευ-
τεί επομένως κάποιος, διεξαγόταν μία
"μουσική κάθαρση"....

Στον Ιταλικό Νότο, στην περιοχή της
Απουλίας και της Καλαβρίας βρίσκεται μια
Ελλάδα ξεχασμένη, με την πιο γλυκιά,
την πιο τραγουδιστή ελληνική που μιλή-
θηκε ποτέ, την Griko... 

Από πρόγραμμα εκδηλώσεων 
του Συλλόγου Χαλκίδας 

“Τ’ Αλωνάκι” 

Κάτω Ιταλία
η “Μεγάλη Ελλάδα”  (Magna  Grecia) 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Β’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015 



Τα σχέδια του ΟΛΠ 
και οι νέες θέσεις εργασίας
Δικαίωμα στην ελπίδα έχει πλέον η Εύβοια,

εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που
πλήττει την Ελλάδα. Το νησί που δεσπόζει στο
Αιγαίο ελέγχοντας τα θαλάσσια περάσματα
προς και από τη Μαύρη Θάλασσα και τη Με-
σόγειο παλεύει με τους «δαίμονές» του τόσα
χρόνια αφού έχει ένα αρνητικό πανευρωπαϊ-
κό ρεκόρ. Είναι ο πρώτος νομός στην Ευρώπη
σε άνεργους νέους.

Μία γεωγραφική περιοχή που την τετραε-
τία 1985-1989 είχε το υψηλότερο κατά κεφα-
λήν εισόδημα στη Γηραιά Ήπειρο, καταδικά-
στηκε στη συνέχεια σε βιομηχανικό μαρασμό,
με τα λουκέτα που μπήκαν στα εργοστάσια,
αφήνοντας στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμε-
νους που κατέχουν μοναδική τεχνογνωσία.

Η οικονομική ξαστεριά για την Εύβοια
έρχεται από τη θάλασσα, με μοχλό ανάπτυξης
τον Οργανισμό Λιμένων Νήσου Εύβοιας
(ΟΛΝΕ) ο οποίος προήλθε από τη συνένωση 10
Λιμενικών ταμείων και στις 30 Ιουνίου συμ-
πληρώνει δύο χρόνια λειτουργίας, ως Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μετόχους το
υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού με τον αναπληρωτή υπουργό
Ναυτιλίας, Θ. Δρίτσα να έχει την εποπτεία
μαζί με τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

Η Cοscο έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον για
επενδύσεις στο λιμάνι της Χαλκίδας ως περι-
φερειακού του Πειραιά.

Αναπτυξιακό σχέδιο
Η διοίκηση του Οργανισμού έχει εκπονή-

σει μεγάλο σχέδιο το οποίο έχει την έγκριση
όλων των κομμάτων σε μία μοναδική για τα ελ-
ληνικά δεδομένα κοινωνική και πολιτική ομο-
φωνία. Σχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει χι-
λιάδες θέσεις εργασίας.

Οι άξονες του πλάνου είναι η δημιουργία
νέου εμπορικού λιμανιού, η τουριστική ανά-
πτυξη για την επιβατηγό ναυτιλία, ο εκσυγ-
χρονισμός των άλλων μεγάλης σημασίας λιμέ-
νων της Εύβοιας, η κρουαζιέρα και τα γιοτ. Η
ακτοπλοΐα θα μετατρέψει τη Χαλκίδα σε κύριο
περιφερειακό σταθμό για τα υδροπλάνα.

Ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ-
τιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, την
περασμένη εβδομάδα ενέκρινε 250.000 ευρώ
για τα πρώτα έργα σύνδεσης του λιμανιού της
Κύμης με το βασικό οδικό δίκτυο.

Μεγάλη σημασία στα αναπτυξιακά έργα
στο νησί δίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αλέξης
Τσίπρας ο οποίος προεκλογικά είχε τονίσει:
«Στρατηγική προτεραιότητα είναι η μεταφορά
του λιμανιού της Χαλκίδας στη θέση που προ-
βλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες. Αυτό το
έργο θα συμβάλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των παραγωγικών αναγκών ολόκληρης της πε-
ριφέρειας και για αυτό θεωρείται καθοριστικής
σημασίας».

Το νέο λιμάνι
Το νέο λιμάνι θα κατασκευαστεί στον όρμο

Βαθέως Αυλίδος. O πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος, Θανάσης Τσέργας και ο αντι-
πρόεδρος Κωνσταντίνος Κουλουρίδης ξε-
δίπλωσαν τα επενδυτικά σχέδια και τα οποία
στηρίζονται σε υπάρχουσες υποδομές οι οποί-
ες έχουν ανάγκη για εκσυγχρονισμό και συν-
τονισμό χωρίς να απαιτούν μεγάλα κεφάλαια
για τον σκοπό αυτό. Άλλωστε ο ΟΛΝΕ είναι αυ-
τόνομος οικονομικά καθώς διαχειρίζεται τον
δικό του προϋπολογισμό και χωρίς χρέη. Ένα
πρότυπο περιφερειακό σύστημα λιμένων.  

«Πρώτος μας μεγάλος στόχος είναι η ολο-
κλήρωση της πρώτης φάσης για τη μεταφορά
του εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας, το οποίο
θεωρείται περιφερειακό λιμάνι του Πειραιά από
τον αστικό ιστό της πόλης σε κατάλληλο χώρο
που ανήκει στον Οργανισμό και έχει μέτωπο
προς τη θάλασσα μήκους 1.500 μέτρων» επι-
σημαίνει στο «b.s.» ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος Θανάσης Τσέργας:

«Η πρώτη φάση αφορά τα πρώτα 500 μέ-
τρα και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα από την
έναρξη των εργασιών, υπολογίζουμε σε 2 ½
χρόνια, αφού δεν υπάρχουν προβλήματα απαλ-
λοτριώσεων ούτε η χρονοβόρος διαδικασία
της μεταφοράς αδρανών για να γεμίσουμε τη
θάλασσα. Θα χρησιμοποιήσουμε  τα υλικά
από τα νταμάρια. Περιμένουμε τις τελευταίες
υπογραφές στις μελέτες και υπολογίζουμε ότι
μέσα στο 2016 θα αρχίσουν τα έργα. Σε πρώ-
τη φάση θα δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις ερ-
γασίας, άμεσες και έμμεσες, και  σε βάθος 2-3
ετών,  που θα έχει ολοκληρωθεί το λιμάνι, θα
έχουμε 2.000 θέσεις. Για τα πρώτα 500 μέτρα
εκτός από την Cosco έχει δείξει ενδιαφέρον και
η ΒΙΟΧΑΛΚΟ».

Τα πλεονεκτήματα  
Τα πλεονεκτήματα της νέας θέσης είναι η

εγγύτητα της σιδηροδρομικής γραμμής και
του εθνικού οδικού άξονα που θα εξυπηρετούν
άμεσα τις ανάγκες των γύρω βιομηχανικών και
διαμετακομιστικών κέντρων στα Οινόφυτα
και στο Σχηματάρι. Είναι μόλις 40 λεπτά από
το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» διευ-
κολύνοντας τις υπηρεσίες logistics, ενώ το
τρένο  εξυπηρετεί ήδη την χημική βιομηχανία
“Akfa” που είναι μοναδική στην Ελλάδα με άμε-
ση πρόσβαση σε λιμάνι. Μάλιστα υπάρχει
σχέδιο ώστε ο χώρος που λειτουργούσαν τα τσι-
μέντα Χαλκίδας να μετατραπεί σε χώρο για lo-
gistics όπου θα μεταφερθούν οι δραστηριότη-
τες από τον Άγιο Γεώργιο της Δραπετσώνας
που έκλεισε για περιβαλλοντικούς λόγους.

«Θα κατασκευάσουμε ένα λιμάνι που ανή-
κει στο Δημόσιο και θα κάνει παραχωρήσεις
εξυπηρετώντας τη βιομηχανική ζώνη που αρ-
χίζει να αναπτύσσεται» τονίζει ο Θανάσης
Τσέργας. Τα έσοδα από τη λειτουργία του
πρώτου κομματιού του νέου λιμανιού θα επεν-
δυθούν για την ολοκλήρωση της δεύτερης φά-
σης σύμφωνα με το πλάνο του Οργανισμού.

Η Εύβοια έχει άλλα τρία εμπορικά λιμάνια
τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΛΝΕ, της Κύμης, της
Καρύστου και του Κυμάσι Μαντουδίου, στα
οποία γίνονται βελτιωτικά έργα.

Θαλάσσιος Τουρισμός 
Όμως ο Οργανισμός Λιμένων Νήσου Εύ-

βοιας έχει αρχίσει και την αντεπίθεση στον του-
ριστικό κλάδο με πολλαπλά επενδυτικά βέλη
στην φαρέτρα του.

Η διοίκηση θέλει να δημιουργήσει τρεις πύ-
λες εισόδου στη χώρα για έλεγχο διαβατηρίων,
όπως προβλέπει η ΣΕΓΚΕΝ, σε τρία λιμάνια του
νησιού, στην Αιδηψό, στην Κάρυστο και στην
Κύμη.

«Η Ελλάδα δεν έχει πύλη εισόδου στη
ρότα των σκαφών από τη Μαύρη Θάλασσα»
υπογραμμίζει ο Θανάσης Τσέργας: «Πρέπει
να πηγαίνουν πρώτα στον Πειραιά ή σε άλλο
νησί για να κάνουν είσοδο στην Ε.Ε. και μετά
να επιστρέφουν στην Εύβοια. Οι Ρώσοι, για πα-
ράδειγμα, που κατεβαίνουν με τα mega yaghts
θέλουμε να έχουν πύλη εισόδου-εξόδου το λι-
μάνι της Κύμης. Το κόστος για τη δημιουργία
κάθε πύλης εισόδου ανέρχεται στα 200.000
ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σμό» και προσθέτει:

«Για το λιμάνι της Κύμης έχουμε ήδη αι-
τήματα από ναυτιλιακές εταιρείες της Σμύρνης
για θαλάσσια σύνδεση με τον Αλί Αγά και τη με-
ταφορά φορτηγών οχημάτων. Ήδη στην Κύμη
λειτουργεί το νέο της λιμάνι με εμπορικές και
τουριστικές χρήσεις. Επίσης είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη πύλη εισόδου αλιευμάτων στην
χώρα».

Η δεύτερη πύλη εισόδου προορίζεται για το
λιμάνι της Καρύστου: «Πολλά mega yaghts
αλλά και εμπορικά πλοία που ανεβαίνουν προς
το βόρειο Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα λόγω
κακοκαιρίας απαγκιάζουν στην Κάρυστο.
Όμως επειδή δεν υπάρχει πύλη εισόδου δεν
μπορούν να βγουν έξω οι επιβάτες και τα πλη-
ρώματα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε
την πύλη ώστε να εξυπηρετούνται επιβάτες
αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες να μπορούν
να αλλάζουν πληρώματα, μέσω Καρύστου, να
παίρνουν πιστοποιητικά νηογνωμόνων και να
κάνουν την τροφοδοσία τους» τονίζει ο πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΝΕ:

«Η Κάρυστος το 2015 παρουσίασε αύξηση
σε αυξήσεις σκαφών σε ποσοστό 120% γιατί
πλέον είναι ένα ολοκληρωμένο λιμάνι με μόνη
εκκρεμότητα την πύλη εισόδου η οποία υπο-
λογίζουμε ότι μαζί με της Κύμης θα λειτουρ-
γήσουν από το 2016. Η Εύβοια έχει το πλεο-
νέκτημα ότι είναι πιο κοντά σε όλα. Και για αυτό
την επιλέγουν ως βάση τα σκάφη αναψυχής».

Κρουαζιέρα 
Άμεση προτεραιότητα για τη διοίκηση του

ΟΛΝΕ είναι η λειτουργία της υπηρεσίας ελέγ-
χου διαβατηρίων στο λιμάνι της Αιδηψού όπου
προσεγγίζουν κρουαζιερόπλοια που κάνουν
θρησκευτικό τουρισμού και χιλιάδες τουρίστες
επισκέπτονται τον ναό του Αγίου Ιωάννη του
Ρώσου που βρίσκεται στο Προκόπι και είναι
αφιερωμένος στον ομώνυμο άγιο. Μεγάλος
αριθμός προσκυνητών επισκέπτεται καθημε-
ρινά το ιερό λείψανο του Αγίου.

«Είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε την
πύλη εισόδου από τα μέσα του καλοκαιριού.
Περιμένουμε την έγκριση από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Γιάννη Πανούση»
λέει ο Θανάσης Τσέργας:

«Έχουμε πολλά αιτήματα από εταιρείες
κρουαζιέρας για να προσεγγίσουν τα πλοία τους
γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον προσκυ-
νητών για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο».

Ακτοπλοΐα 
Όμως η Εύβοια εξυπηρετεί ακτοπλοϊκά

και τα γύρω νησιά όπως τις Σποράδες. Από το
λιμάνι Κυμάσι Μαντουδίου υπάρχει από φέτος
καθημερινό δρομολόγιο, έξι φορές την εβδο-
μάδα για Σποράδες. Το ταξίδι διαρκεί 75 λεπτά
έναντι τεσσάρων ωρών που κάνει κάποιος
από τον Βόλο. Πέρσι διακινήθηκαν 25.000 αυ-
τοκίνητα και 6.000 ΙΧ με μικρότερη συχνότη-
τα δρομολογίων.

Υδροπλάνα 
Η Εύβοια είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα

υδροπλάνα. Η Χαλκίδα θα γίνει ένα από τα τέσ-
σερα περιφερειακά υδατοδρόμια ενώ θα είναι
και βάση επισκευής. Το υδατοδρόμιο θα λει-
τουργήσει σε χωροθετημένη περιοχή του Ορ-
γανισμού. 

Ήδη ο ΟΛΝΕ έχει υπογράψει σύμβαση με
την Hellenic Seaplanes. Επίσης, θα λειτουρ-
γήσουν άλλα τρία περιφερειακά υδατοδρόμια
στην Εύβοια, στα λιμάνια Καρύστου, Αιδηψού
και Κύμης.

Το αντίδοτο στην ανεργία 
«Το επενδυτικό σχέδιο του Οργανισμού Λι-

μένων Νήσου Εύβοιας είναι το αντίδοτο στην
ανεργία που μαστίζει κυρίως τη νεολαία. Ήμα-
σταν η πρώτη βιομηχανική περιοχή της Ελλά-
δας και τώρα τίποτα» επισημαίνει στο «b.s.»
ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Κωνσταν-
τίνος Κουλουρίδης: «Θέλουμε να έρθουν
πίσω οι 10.000 χαμένες θέσεις εργασίας μέσου
του αναπτυξιακού αυτού προγράμματος. Δεν
υπάρχει πλάνο από άλλον φορέα. Όλα τα κόμ-
ματα δέχθηκαν το πλάνο του Οργανισμού. Αν
υλοποιηθεί ο νομός της Εύβοιας θα επανέλθει».

Μηνάς Τσαμόπουλος
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 7-6-2015 

ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
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Το νέο λιμάνι στη Χαλκίδα θα δώσει και πάλι ζωή στην Εύβοια

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι λέξεις με τη σημείωση κ.δ.

ζητούνται στην κουμιώτι-
κη διάλεκτο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Έτοιμος(κ.δ.)
2. Άγουρο αμύγδαλο(κ.δ.)
3. Σκοτάδι
4. Κοκκινολαίμης(κ.δ.)
5. Όχι εύγευστα
6. Χτυπώ(κ.δ.)
7. Μυρωδιά
8. Υπάρχει και μια γυναι-

κεία κοντά στην Κύμη
9. Λαδερό φαγητό(κ.δ.)
10. Μεταλλικό εργαλείο των

σιδηρουργών πάνω στο
οποίο γίνεται η σφυρη-
λάτηση

11. Αρσενική συκιά(κ.δ.)
12. Νησί των Κυκλάδων
13. Κοίτα(κ.δ.)

14. Άχαρος(κ.δ.)
15. Οπωροφόρο δέντρο
16. Εκεί βάζουμε τα σύκα για

να λιαστούν
17. Λάκκος(κ.δ.)
18. Πλάι-πλάι(κ.δ.)
19. Δεικτικό μόριο

ΚΑΘΕΤΑ
20. Φωνάζω(κ.δ.)
21. Μικρή κανάτα
22. Απάνεμο(κ.δ.)
23. Ανόητος 
24. Γράμμα της αλφαβήτου
25. Μαγειρικά σκεύη(κ.δ.)
26. Προσφώνηση Οθωμανού

αξιωματούχου
27. Ουδέτερο άρθρο
28. Φόρα(κ.δ.)
29. Τα μέρη του πλοίου που

βρίσκονται στο ύψος της
επιφάνειας της θάλασ-
σας

30. Οργανισμός Γεωργικών
Ασφαλίσεων

31. Η κίνηση υγρού προς
μίαν κατεύθυνση

32. Νοτιοανατολικός άνεμος
33. Ένα χρώμα
34. Τροφή γαϊδάρων
35. Άνοιγμα στη γη από το

οποίο αναβλύζει νερό
36. Μικρής διάρκειας βροχή
37. Ό,τι παράγει ένας άν-

θρωπος με την εργασία
του

38. Ζηλευτός
39. Γρήγορα Γάλλων
40. Υπέθεσα
41. Στραπατσάδα(κ.δ.)
42. Έφαγα τα…=έφαγα τον

τόπο(κ.δ.)
43. Ημιφορτηγό 

Θεοδόσης Σ. Δήμος 

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο  
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1.ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ, 2.ΠΑΝΤΕΛΟΝΗΣ, 3.ΙΝΤΑ, 4.ΕΛΤΑ, 5.ΕΙΡΗΝΗ, 6.ΑΓΙΑ, 7.ΟΝΑ, 8.ΑΣΕ,
9.ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 10.ΟΣΣΑ, 11.ΑΜΕΣΟΣ, 12.ΑΣ, 13.ΤΙΚ, 14.ΣΙ, 15.ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ, 16.ΤΙ,
17.ΠΡΟΚΑ, 18.ΡΙΝΑ, 19.ΕΠΙ, 20.ΜΑΧΟΥΛΑ, 21.ΚΑΠΝΟΠΩΛΗΣ, 22.ΔΕΜΑΤΙ, 23.ΣΟΥΝ-
ΤΑΧΑ, 24.ΕΛΑΙΑ, 25.ΜΠΑΛΑΣ, 26.ΣΟΣ, 27.ΡΑΒΙ, 28.ΠΑΙΔΑΣ, 29.ΑΚΡΟ, 30.ΤΑΜ-
ΠΛΑΣ, 31.ΙΝΑΤΙ, 32.ΤΗΝΟΣ, 33.ΚΑΙ, 34.ΚΕΝΟ, 35.ΟΣΤΡΙΑ, 36.ΘΟΔΩΡΗΣ, 37.ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ, 38.ΑΣΗΝΟΥ, 39.ΤΟΥΛΑ, 40.ΠΕΡΙΚΛΗΣ, 41.ΝΤΕΓΙΑΣ, 42.ΑΣΚΟΠΟΣ, 43.ΛΙ-
ΓΝΟΣ, 44.ΣΙΤΑ, 45.ΤΣΙΠΟΥΡΔΕΛΗΣ, 46.ΕΛΑ, 47.ΓΑΛΑΝΟΣ, 48.ΜΑΣ, 49.ΠΑΡΑΣΤΑΤΟ,
50.ΘΑΝΑΣΗΣ  



Την ίδια μέρα που διεξήχθη η μηχανοκίνητη ΑΝΑΒΑΣΗ
στις 52 στροφές της Κύμης, επισημοποιήθηκε, λίγες
ώρες αργότερα και η ΑΝΑΒΑΣΗ της ομάδας μπάσκετ

της Κύμης στην Α2.

Ο Γυμναστικός της πόλης στην προτελευταία αγωνιστι-
κή κέρδισε το Δούκα στο κλειστό "Ν. Μαρίνος" με 84-71 σφρα-
γίζοντας και τυπικά το εισιτήρο ανόδου στην Α2 στην παρ-
θενική του εμφάνιση στην Β' Εθνική μπάσκετ, όπως έκανε και
στις τέσσερις προηγούμενες παρθενικές εμφανίσεις της
κουμιώτικης ομάδας σε κάθε κατηγορία που συμμετείχε από
την ίδρυσή της.

Μετά τη λήξη του αγώνα άρχισαν τα πανηγύρια παιχτών,
διοικούντων, φιλάθλων και προπονητικού τιμ και στη γιορ-
ταστική ατμόσφαιρα δονούσε η ιαχή “ΑΝΤΙΟ, ΑΝΤΙΟ, Η
ΚΥΜΗ Α2” 

Άντε και του χρόνου να φωνάζουν ... “ΑΝΤΙΟ, ΑΝΤΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Α2!”

TO ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΚΥΜΗ-ΔΟΥΚΑΣ 84-71
Διαιτητές: Μαγκουνής, Αργυρούδης
Δεκάλεπτα: 21-16, 26-18, 18-21, 19-16
Γ.Σ. Κύμης (Μπρατσιάκος): Σέττος 4, Παπαντωνίου 9 (2),

Κατράνας 14 (4), Κωνσταντακόπουλος 7 (1), Γκιζογιάννης 12
(3), Κολώκας 8, Κακιούζης 14, Λόλας, Σιαμανδούρας 2,
Ερεβμπεναζιε 2, Σκουλούδης 7, Μιλόσεβιτς 5

ΔΟΥΚΑΣ (Γιαννόπουλος): Αθανασιάδης 4, Γιαννάκης 6
(1), Αγραβάνης 8 (1), Μαστόρος 2, Σταθόπουλος 9 (1), Τσιγ-
κάνος, Ζακυνθινός 6, Τζέμης 6, Κεφάλας 13 (3), Θέος 17 (1) 
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Ο  Γυμναστικός  Σύλλογος  Κύμης
γιορτάζει  την  άνοδο  στην  Α2 

Γεννήσεις 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  5-7-2015 

Προπολεμικά, την ήρεμη ατμόσφαιρα του χωριού μας,
τις βραδινές κυρίως ώρες, διέκοπτε το «ντελάλισμα» του
Χουλιαρά του ντελάλη.

Κρατώντας το μπαστούνι του και χτυπώντας το στα καλντε-
ρίμια, διέσχιζε τους δρόμους του χωριού ντελαλίζοντας. Ο Χου-
λιαράς ήταν τυφλός. Έμενε με την οικογένειά του κοντά στο
Υδραυλικό. Με το μπαστούνι του πήγαινε παντού. Πήγαινε στα
χωράφια του να σκάψει, να σπείρει μα κυρίως ήταν ο ντελάλης,
το στόμα του χωριού.

Ήταν γραφικός, και διαλαλούσε με τη γνωστή τραγουδιστή
φωνή του, τις κάθε είδους ανακοινώσεις. 

«Απόψε στις έξι η ώρα στου Χιλέφου το μαγαζί θα παίξει Κα-
ραγκιόζη. Δύο δραχμές το εισιτήριο για τους μεγάλους και ένα
πενηνταράκι για τους μικρούς. Μη χάσετε το θέαμα». Άλλη μέρα:

«Ακούσατε, ακούσατε. Απόψε στης Ειρήνης το μαγαζί θα παι-
χτεί κινηματογραφική ταινία. Μην τη χάσει κανείς. Σπουδαία η
υπόθεση θα κλάψετε με την ψυχή σας. Το εισιτήριο πολύ φτηνό,
τρεις δραχμές». «Το απόγευμα στις πέντε η ώρα θα γίνει δημο-
πρασία για τις ελιές της εκκλησίας. Όποιος ενδιαφέρεται να τρέ-
ξει». «Ακούσατε, ακούσατε, αύριο στη Βρωμονέρα θα μοιραστούν
τα λαχίδια (μερίδια). Όποιος ενδιαφέρεται να πάει. Αύριο μόνο
θα είναι ο αντιπρόσωπος της κοινότητας, άλλη μέρα δεν θα ξα-
ναπάει. Θα τα χωρίσει σε μερίδια και θα τα κληρώσει στους εν-
διαφερομένους.

«Στο παλιοπήγαδο βρέθηκε ένα αρνάκι. Χάθηκε. Δεν ξέρουμε
ποιανού είναι. Τώρα βρίσκεται στου Κολιόμπεη το μαγαζί.
Όποιος το έχασε να πάει να το πάρει και να δώσει και σε μένα
τον κόπο μου». Αυτά και τόσα άλλα διαλαλούσε απ’ άκρη σ’ άκρη

του χωριού.
Ανέβαινε τα καλντερίμια προς τους Λενιάνους (συνοικία), από

εκεί περνούσε προς την εκκλησία, προχωρούσε στους Λουκα-
νιάνους, κατηφόριζε και από του Φλώρου προχωρούσε προς τους
Κωτσάνους, έβγαινε στο σχολείο και ξαναγύριζε στα μαγαζιά. Πολ-
λές φορές παιδιά πειραχτήρια, αργόσχολοι ή και ενδιαφερόμε-
νοι τον πλησίαζαν και τον ρωτούσαν «Μπάρμπα Νίκο, τι είπες
απόψε, τι φώναξες;». Αυτός τότε σοβαρά, σοβαρά τους έλεγε:
«Τώρα θα σας το πω και με το στόμα» και, επαναλάμβανε την αγ-
γελία με κανονική ομιλία (με το στόμα όπως έλεγε) γιατί το ντε-
λάλισμα το θεωρούσε κάτι άλλο και όχι ομιλία κανονική.

Ήταν τίμιος και εκτελούσε κάθε εργασία που του ανέθεταν
ευσυνείδητα. Δεν άφηνε καμιά γειτονιά χωρίς ενημέρωση. Πλη-
ρωνόταν απ' αυτόν που του ανέθετε το ντελάλισμα. Στις δημο-
πρασίες πληρωνόταν απ' αυτόν στον οποίο κατακυρωνόταν η δη-
μοπρασία. Στον πλειοδότη ή μειοδότη ανάλογα. Αυτός ήταν πάν-
τα παρών και φώναζε τις προσφορές.

Έχω ακούσει ότι παλαιότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό
αναγραφόταν κονδύλιο «για ανακοινώσεις δια κήρυκος». Επίσης
έχω ακούσει το εξής για το ντελάλισμα. Κάποια φορά ο ντελάλης
Χουλιαράς πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς Λενιάνους φωνά-
ζοντας: «Ακούσατε, ακούσατε, στο σχολείο ήρθε ένα αυτοκίνη-
το γεμάτο μήλα, χαρούπια και ταχίνι». Πριν προφθάσει να τε-
λειώσει τη διαδρομή τον πήραν μπροστά άντρες, γυναίκες και παι-
διά, τρέχοντας προς το σχολείο να προλάβουν γιατί νόμισαν ότι
αυτά που έφερε το αυτοκίνητο μήλα και χαρούπια δεν πουλιούνται
αλλά τα χύνει.

Εκτός από ντελάλης ο Χουλιαράς ήταν και πηγαδάς.

Το χωριό τότε υδρευόταν από πηγάδια. Σε κάθε γειτονιά υπήρ-
χαν δύο - τρία πηγάδια. Αυτά όλο το χρόνο ήταν ξέσκεπα και κατά
διαστήματα ήθελαν καθάρισμα. Μετά από συνεννόηση καθάρι-
ζαν σε κάθε γειτονιά το ένα και τον επόμενο χρόνο το άλλο. Το
διάστημα του καθαρισμού και ώσπου να μαζέψει καινούριο νερό
οι γείτονες υδρεύονταν από το άλλο. Ο καθαρισμός γινόταν το κα-
λοκαίρι.

Μετά από ανακοίνωση (ντελάλισμα) άδειαζαν το πηγάδι από
το νερό. Έδεναν τον Χουλιαρά με σχοινιά και τον κατέβαζαν στο
πηγάδι. Αυτός γέμιζε ζεμπίλια με πέτρες και λάσπη και οι άλλοι
τα ανέβαζαν. Αν και τυφλός καθάριζε πολύ καλά τα πηγάδια.

Όταν ήταν βέβαιος ότι το είχε καθαρίσει καλά, φώναζε και
τον ανέβαζαν δεμένο με σχοινιά. Το πηγάδι σιγά - σιγά από τις
φλέβες μάζευε νερό. Επί ένα μήνα δεν έπαιρναν από εκεί νερό
να πιούν οι γείτονες. Έπαιρναν από το άλλο.

Όταν πέθανε ο Χουλιαράς στο ντελάλισμα τον αντι-
κατέστησε «ο υπουργός» ψευδώνυμο του Παπανικολάου.
Στα πηγάδια δεν βρέθηκε κάποιος να τον αντικαταστήσει. Σήμερα
τα επαγγέλματα αυτά έχουν χαθεί. Του ντελάλη το αντικατέστησε
το μεγάφωνο και τα αυτοκίνητα, που φθάνουν και στο πιο ακραίο
σημείο του χωριού. Του πηγαδά, χάθηκε τελείως. Τώρα υπάρχουν
οι βρύσες από τις οποίες υδρεύονται όλα τα χωριά. Τα πηγάδια,
άλλα τα σφράγισαν, τα έκλεισαν και άλλα τα διατηρούν σαν μου-
σειακά στοιχεία.

Αρετή Χρυσάγη - Δημητρίου
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  
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Εορτασμός  του  Κλήδονα  23-6-2015 

• Στις 23 Ιανουαρίου 2015
γεννήθηκε η κόρη του Κων-
σταντίνου Κωνσταντόπου-
λου και της Άλκηστις Κου-
ζούπη (κόρη του Αντώνη Κου-
ζούπη και της Ρίτσας Νικολιά). 

Πολλες και θερμές οι
ευχές μας. 

Προηγούμενα δημοψηφί-
σματα στην Ελλάδα (θεσμοθέ-
τηση στο σύνταγμα του 1924)

1- Την 22/11/1920 με θέμα
"υπέρ ή όχι της επανόδου του
βασιλιά Κωνσταντίνου" Υπέρ
του Ναι  98,97%!!!

2- Την 19/4/1924 με θέμα
"περί εκπτώσεως της δυνα-
στείας και ανακήρυξης της δη-
μοκρατίας" Υπέρ του Ναι
69,78%

3- Την 3/11/1935 με θέμα
"Περί μεταβολής του πολιτεύ-
ματος σε βασιλευομένη κοινο-
βουλευτική δημοκρατία", Ναι

το 97,87 %!!!
4- Την 1/9/1946 με θέμα

"την επάνοδο ή όχι του βασιλιά
Γεωργίου" Ναι το 68,4%

5- Την 29/9/1968 με θέμα
"επικύρωση ή όχι του νέου συν-
τάγματος" Ναι το 92,10%  

6- Την 29/7/1973 με θέμα
"τροποποίηση ή όχι του συν-
τάγματος" Ναι το 78,4%

7- Την 8/12/1974 με θέμα
"υπέρ ή όχι της αβασίλευτης δη-
μοκρατίας" Ναι το 69,2%

Δηλαδή είναι η πρώτη
φορά που υπερίσχυσε σε
δημοψήφισμα το "Όχι". 

"ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ".

Εκδόσεις  συγχωριανών  μας 

Η συλλογή μου «Μονόλογοι»
αποτελεί ένα διάλογο με τον εαυ-
τό μου για την προσέγγιση μιας
ενότητας φυσικών και μεταφυ-
σικών καταστάσεων και εννοιών
αυθύπαρκτων, συγκρουόμενων
ή εναλλασσόμενων στο ίδιο πρό-
σωπο, που βιώνει τον έρωτα, το
θάνατο, τη διάσταση καλλιτεχνι-
κής και ανθρώπινης φύσης, την
προμηθεϊκή θέληση για δύναμη,
το χρόνο, την αιωνιότητα, το
απόλυτο, το θείο. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκα τον Οκτώβρη του

1963 στην Αθήνα. Σπούδασα Νομι-
κά κι ασχολήθηκα με τη Θεολογία και
τη Φιλοσοφία. Από το 1988 εργάζο-
μαι ως Δικηγόρος. Ποιήματά μου
έχουν δημοσιευθεί σε φιλολογικά
περιοδικά και η στα χέρια σας ποι-
ητική μου συλλογή έχει τιμηθεί από
την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών. 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Στης μοναξιάς τους πάγους 

πόνος τα σωθικά ξεσκίζει 
πιο δυνατός από της πείνας την ανάγκη. 
Διψώ για των θεών τη θεϊκή ουσία 
μεθυσμένος με τη δίψα μου.

Μακριά από τους θεούς 
από τη θεϊκή ουσία μακριά 
η μοναξιά μου τον πόνο τρέφει, 
η μεγάλη απόσταση από τους ανθρώπους. 

Επαγγέλματα  που  χάθηκαν:  το  επάγγελμα  του  ντελάλη  και  του  πηγαδά  


