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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  
ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  

«ΤΟ  ΔΕΝΤΡΟ  ΠΟΥ  ΧΟΡΕΥΕΙ»
(Εκδόσεις  Καστανιώτη  1988) 

Μα η ζωή δεν παύει. Ακόμα κι αν της φεύγουν
οι άγιοί της. Φτουράει με άλλα, διάφορα. Κι αν ήταν
πολλά στην Κύμη που τη δείχναν πάλι σε φούντω-
μά της. Μπαίναν και βγαίναν μπάρκα στο λιμάνι της,

παίρναν βαρέλια και κρασιά για ξένους τόπους, φέρ-
ναν πραμάτειες διάφορες που αξίζαν. Και μοναχά
από υφάσματα τα πιο απαλά βελούδα και τα κρου-
στά ατλάζια που ‘χαν οι καπιτάλες της Ευρώπης ,γιό-
μιζαν πια τα μαγαζιά της Κύμης για καμιζόλια και
φουστάνια με αμέτρητα σιδερωτά λαγκιόλια στις
ντόπιες φορεσιές των γυναικών. Κι ως να μη φτά-
ναν τούτα, ήταν τώρα και τα μεταξωτά που φτιά-
χνονταν εδώ από τα κουκούλια και δείχναν πια και
αυτά πως άνθιζε η ζωή. Γιατί σε λίγα χρόνια μέσα,

απ’ όταν ήρθε ο άνδρας της Πελαγίας με τους με-
ταξόσπορούς του, τα καλοκαίρια γιόμιζαν οι κάματες
στα σπίτια από βαγιούλια και τάβλες με τα τρίπο-
δα που πάνω τους, σε σπάρτα και κλαριά, οι μετα-
ξοσκώληκες μεγάλωναν και χτίζαν τα σπιτάκια
τους. Κι άκουγες εκεί μέσα, άμα τους φέρναν τα φύλ-
λα απ’ τα συκάμινα, το μάσημά τους σαν θρόϊσμα
σε δάσος, κι απορούσες πως τρώγαν έτσι αχόρτα-
γα. Φορτώματα η θροφή τους. Μα ήταν και το με-
τάξι τους πολύ, που αφήναν στα κλαριά, άμα ξε-
ψύχαγαν κλεισμένοι στα κουκούλια, πεταλούδια. Και
τότε ακολουθούσε άλλη δουλειά. Βράζονταν τα
κουκούλια ή ψήνονταν στους φούρνους κι έβγαινε
πια η κλωστή μαλαματένια που την υφαίναν κι
έφτιαχναν μεταξωτά για φορεσιές και προίκες.
Λάμπαν στα τζαμιλίκια τα μεταξένια ανάλαφρα
κουρτίνια και μες στις εκκλησιές πάνω στις Άγιες
Τράπεζες οι στρώσες τους και σε εικονοστάσια οι πο-
διές τους. Άσε τις Κυριακές και σε γιορτές τ’ άχνι-
να μαντίλια και πουκάμισα του κόσμου. 

Ο,ΤΙ  ΚΑΛΟ  ΦΙΛΕΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΙ Ο,ΤΙ  ΚΑΛΟ  ΦΙΛΕΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΙ 

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ-ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣΗμερολόγιο  2016 
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ -

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όλο αυτό το φωτογραφικό υλικό του
ημερολογίου μένει στη σκέψη του θεα-
τή, όταν το ξεφυλλίζει, για λίγα δευτε-
ρόλεπτα.

Όσο δηλαδή διαρκεί το φλας του
φωτογράφου, που απαθανατίζει μικρές

στιγμές του ανθρώπινου βίου. Μένοντας,
όμως, για έναν ολόκληρο μήνα η κάθε
φωτογραφία στη ματιά του αναγνώστη
- θεατή, γίνεται ένα μνημείο της συλ-
λογικής μνήμης. Μνημονεύει κανείς
πρόσωπα του παρελθόντος νοσταλγικά,
ανακαλύπτει πτυχές της ζωής των αν-
θρώπων του τόπου στο χώρο εργασίας
τους, συγκινείται συνειδητοποιώντας
τις δυσκολίες και τους κόπους της κα-
θημερινότητάς τους. Τότε το σκληρό
πρόσωπο της ζωής, όπως το βίωσαν οι
πρόγονοί μας, γίνεται αφορμή για να κα-
τανοήσουμε, εμείς οι σύγχρονοι, την

εσωτερική δύναμη του ανθρώπου. Τόσο
στο σώμα, που άντεχε ασύλληπτες για
εμάς κακουχίες και αντιξοότητες, όσο
και στο νου που έκρινε, αποφάσιζε, δη-
μιουργούσε, εργαζόταν σιωπηλά για
την επιβίωση, με μέτρο, με σεβασμό στη
φύση, με αλληλεγγύη προς το συνάν-
θρωπο.

Άγνωστες, ίσως, για τις νεότερες
γενιές, κάποιες δραστη-
ριότητες της παραδο-
σιακής κοινωνίας, όπως
το γνέσιμο του μαλλιού
να γίνει κλωστή για
ύφανση, η παρασκευή
του τραχανά, το αλώνι-
σμα, η εξόρυξη γαιαν-
θράκων, παίρνουν “σάρ-
κα και οστά” στις παρα-
τιθέμενες σιωπηρές
απεικονίσεις του παρελ-
θόντος. Μας ταξιδεύουν
στο παρελθόν και συμ-
πληρώνουν τις γνώσεις
μας για τη γενέθλια γη.
Κυρίως, όμως, μας πα-
ρακινούν να εμβαθύ-

νουμε τη σκέψη μας για τον τρόπο της
ζωής μας. Έτσι, θα μπορέσουμε να εκτι-
μήσουμε και να απολαύσουμε, χωρίς πα-
ράπονα και μιζέρια, τα υπάρχοντα αγα-
θά και τις ευκολίες που έχουμε σήμερα,
να αγωνιστούμε για την επίτευξη μιας
καλύτερης ζωής, χωρίς ακρότητες και
υπερφίαλες επιδιώξεις, μιας ζωής που θα
τη χαρακτηρίζει η υπομονή, η αλήθεια,
η απλότητα, το καθάριο βλέμμα, το χα-
μόγελο, το αίσθημα συνύπαρξης και
συνεργασίας.

Φ. Καραστερίου

Συνέχεια στη σελ. 5 

1-Έκδοση και διανομή του Φ.95
Απρίλιος-Ιούνιος 2015 της εφημερί-
δας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-
ΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

2-Ενημέρωση,  παρακολούθηση
λειτουργίας του site μας www.an-
dronianoi.gr στο οποίο η επισκεψι-
μότητα είναι συνεχώς ανοδική.

3-Οργάνωση εκδήλωσης στη
βρύση του Σίφου την 20/7/2015
μετά τη λειτουργία στο κοντινό εξωκ-
κλήσι του Προφήτη Ηλία. 

4-Οργάνωση του πανηγυριού
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων το Σάββατο 25/7/2015 και την
παρουσία του χορευτικού του Συλλόγου
με τα 2 τμήματά του (παιδικό και ενη-
λίκων).

5-Οργάνωση του πανηγυριού
στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων
την Τετάρτη 19/8/2015. 

6-Τακτικές συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου 5/7, 2/8, 6/9 και
έκτακτη 23/8 στο χωριό.

7-Επισκευή μεταλλικού προ-
στατευτικού στην ταράτσα του Δημο-
τικού Σχολείου Ανδρονιάνων.  

8-Προμήθεια άρτων στη λει-
τουργία της 20/7 στον Προφήτη

Ηλία της 26/7 στην Αγία Παρα-
σκευή και της 25/9 στον Άγιο Ιωάν-
νη Θεολόγο στα Δένδρα.

9-Λοιπές εκδηλώσεις μας κα-
λοκαιριού σύμφωνα με το δημοσιευ-
μένο πρόγραμμά μας.

10-Παραγγελία και κατασκευή λά-
βαρου του Συλλόγου και της χορευ-
τικής ομάδας.

11-Επιστολή προς τη Δημοτική
μας αρχή, για παραχώρηση χρήσης στο
Σύλλογό μας των Δημοτικών Σχολεί-
ων Ανδρονιάνων και Δένδρων.

12-Ολοκλήρωση του Ημερολο-
γίου μας για το 2016 που μέχρι 20
Οκτώβρη θα είναι έτοιμο προς διάθεση.

13-Σημαντική τεχνική αναβάθ-
μιση του site μας.

14-Κατασκευή ράμπας εισόδου
στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου
Δένδρων.

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και
από την τρίμηνη οικονομική κατάσταση
που δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα στο
παρόν φύλλο. Σχετικές αναφορές μπο-
ρείτε να βρείτε και στο site μας www.an-
dronianoi.gr

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 
Γ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

• Απεβίωσε ο Κλεομένης Σταματίου στις 9 Ιουλίου
2015.

• Έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 ο Ηρακλής
Σκοπελίτης. 

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας. 

Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 2/3/2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 18:00 το Τ.Σ. συνήλθε σε συνεδρία-
ση στο κατάστημα του τοπικού διαμερίσματος για συ-
ζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό
θέμα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία γιατί σε σύνολο (3)
τριών μελών βρέθηκαν (3) τρία 

Παρόντες                                                       Απόντες 
1-Κωτσής Γιώργος (πρόεδρος)                 Κανένας
2-Παπανικολάου Ελευθερία Τ.Σ.
3-Σπύρου Βλασία Τ.Σ.
ο  πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και

εισηγήθηκε το παρακάτω μοναδικό θέμα.
Θέμα 1ον                            Αρ. Aπόφ. 1/2015
«Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος 2016

τοπικού διαμερίσματος Ανδρονιάνων».
Το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται: 
1-Ασφαλτόστρωση από διασταύρωση Χρυσάγη

(Κώτσου) έως Δένδρα μήκους 4 χιλιομέτρων.
2-Τσιμεντόστρωση και διάνοιξη δρόμου προς δια-

σταύρωση Χρυσάγη (Καλιώς μονοπάτι).
3- Τσιμεντόστρωση – διαμόρφωση δρόμου από Β.

Μπαρούμη έως Γ. Θεοφίλου.
4-Ολοκλήρωση έργου με κυβόλιθους από οικία

Χρυσάγη έως Αγ. Ελεούσα.
5-Αντιμετώπιση προβλήματος κατολίσθησης βρά-

χων στις Κόκκινες.
6-Διάνοιξη δρόμου από Σουβάλα προς Λενιάνους.
7-Πλακόστρωση πλατείας στα Κάτω Δένδρα.
8-Αποπεράτωση γηπέδου, φωτισμός – περίφραξη.
9-Μελέτη δρόμου από αλώνια έως οικόπεδο Χρυ-

σάγη.
10-Διαμόρφωση-ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων-

πλατειών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      1-Παπανικολάου Ελευθερία

2-Σπύρου Βλασία 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Αναμνήσεις 

Στη φωτογραφία αυτή του 1965 εμφανίζονται 
από αριστερά κοιτώντας την οι: Γιάννης Χρυσάγης 
(του Φράγκου), Τάσος Λύκος (του Χρυσοδόντη), 
Θαλασσινός Καλαμπαλίκης (της Θαλασσινίνας) 

και Γιάννης Κοντός (του Μάκη). 
Μας την εμπιστεύτηκε για την εφημερίδα η Φίλη Κοντού 

(του Μάκη) και για τούτο πολύ την ευχαριστούμε. 

Το καλοκαίρι τέλειωσε 
πολύ νωρίς νυχτώνει 
το κύμα των μεταναστών 
ποτέ δεν τελειώνει. 

Χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες 
που μπαίνουν μες τη χώρα 
πολιτικοί το συζητούν 
για να περνά η ώρα. 

Το θέμα είναι σοβαρό 
κάτι πρέπει να γίνει 
αν έρθουν και Τζιχαντιστές 
τίποτα δεν θα μείνει. 

Θα έχουμε και εκλογές 
με αποχή μεγάλη 
να δούμε απ’ το αδιέξοδο 
τη χώρα ποιος θα βγάλει. 

Οι βουλευτές φωνάζουνε 
να φύγουν τα βαρύδια 
ο κόσμος έχει βαρεθεί 
τα ίδια και τα ίδια. 

Οι τράπεζες μας δίνουνε 
λεφτά για μια εβδομάδα 
αυτά δεν γίνονται αλλού 
μονάχα στην Ελλάδα. 

Κόντρα μας πάει κι ο καιρός 
βροχές και καταιγίδες 
και η νεολαία ξενυχτά 
λες κι είναι νυχτερίδες. 

Καλαράς Παναγιώτης
(Στρούλιος) 15-10-2015 

Λίγο από όλα

Συνεδρίαση  5-7-2015
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης και έγινε αναφορά στον απολογισμό της προ-
ηγούμενης συνεδρίασης. Συζητήθηκαν οικονομικά θέματα
και διάφορες εκκρεμότητες σχετικά με την εφημερίδα, το
site καθώς και τη συμμετοχή μελών του χορευτικού τμή-
ματος του Συλλόγου σε διεθνή εκδήλωση Συλλόγων στην
Κωνσταντινούπολη, που θα γίνει τον Αύγουστο. Αναφο-
ρά έγινε στην επιτυχή οργάνωση του εθίμου του Κλήδο-
να στο Σχολείο, αλλά και τη μεγάλη συμμετοχή των
νέων του χωριού. 

Για τις λοιπές εκδηλώσεις που είναι προγραμματι-
σμένες έγινε συζήτηση για τις λεπτομέρειες και τον συν-
τονισμό των ενεργειών για την επιτυχία τους, με προ-
βληματισμό μόνο για την πραγματοποίηση της 3ήμερης
εκδρομής. 

Συνεδρίαση  2-8-2015 
Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα της χορευτικής ομά-

δας του Συλλόγου και μετά την αναφορά στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν οικονομικά θέματα του
ταμείου του Συλλόγου, τονίστηκε η αναγκαιότητα απο-
γραφής της περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και θέμα-
τα για την οργάνωση και τα διαδικαστικά του χορευτικού
τμήματος. Έγινε αναφορά για την αναβάθμιση του site,
καθώς και για το νέο φύλλο της εφημερίδας που μοιρά-
στηκε και έχει αναφορά στο εργοστάσιο μεταξουργίας ση-
ροτροφίας Φαφούτη. 

Σχετικά με τις εκδηλώσεις έγινε αναφορά απολογι-
στικά για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου, τη συνάντηση στο
Σίφο στις 20/7 και στο χορό την παραμονή της Αγίας Πα-
ρασκευής με το συγκρότημα 9 Μποφόρ. Για τον Αύγου-
στο συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για τις προγραμματι-
σμένες εκδηλώσεις το Σάββατο 8/8 στο Μύλο και τα μο-
νοπάτια, τις παραστάσεις δωρεάν για τα παιδιά στο
Σχολείο και το “ταξίδι” στα άστρα, στον Προφήτη Ηλία
και τέλος τις λεπτομέρειες για το χορό στο γήπεδο του Δημ.
Σχολείου Δένδρων, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, με το συγ-
κρότημα του Μπάμπη Πουρνάρα. 

Συνεδρίαση 6-9-2015
Έγινε αναφορά στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ει-

δικότερα στον απολογισμό των εκδηλώσεων του καλο-
καιριού, και στον ταμειακό απολογισμό, στα οικονομικά
σε σχέση και με το μητρώο παραληπτών της εφημερίδας
και το μητρώο μελών. 

Αναφέρθηκε η συμμετοχή μελών του χορευτικού
τμήματος σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη, και
θέματα σχετικά με την εφημερίδα και την αλλαγή πακέ-
του για το site. Για το ημερολόγιο του 2016 είναι έτοιμα
τα κείμενα και θα δοθεί στο  τυπογραφείο. Θα γίνει η πα-
ραγγελία για το λάβαρο και αποφασίσθηκε να δοθούν
δώρα στα παιδιά με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, καθώς και την αναφορά στην εφημερίδα των επι-
τυχόντων από το χωριό μας, στις εισαγωγικές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Τέλος τονίστηκε η αναγκαιότητα απογραφής της πε-
ριουσίας του Συλλόγου, ενώ για τη μεταβίβαση από το δω-
ρητή του οικοπέδου στο κατηχητικό θα γίνει πληρεξού-
σιο σε συμβολαιογράφο.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  Δ.Σ. 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  Γ΄  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  1/2015  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Zητώντας πρώτα συγγνώμη ιδιαίτερα για λάθη σε δη-
μοσιεύσεις που αφορούν λεπτά, προσωπικά θέματα όπως
αυτό της αναγγελίας του θανάτου του Θεοδόση Βασ. Μπε-
λιά, ζητάμε την κατανόησή σας και την ανοχή σας για τα
παρακάτω, αθέλητα βέβαια, λάθη που εντοπίστηκαν
στο φύλλο 95 Β’ τρίμηνο 2015 της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ. Προσπάθειά μας είναι πάν-
τα η αποφυγή και τέτοιων λαθών στην εφημερίδα μας όσο
και αν ανθρώπινα τα λάθη. 

1-Στη σελίδα 2 στο θέμα «Θάνατοι» στη φωτογραφία
αντί Θεοδόσιος Β. Μπελιάς αναγράφεται Λύκος Θεοδ.

2-Οικονομικά 2ου τριμήνου 2015 σελ.6 αα 20 ει-
σπράξεων. Αντί Μαρία Νικ. Λεβέντη είναι Μάριος Νικ. Λε-
βέντης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

Η φίλη μας κ. Μαρία Ν. Χρυσάγη με επιστολή της επι-
σημαίνει: 

“…ένα σοβαρό ζήτημα αφορά τη βλάβη που έχει υποστεί ο
δρόμος που συνδέει περιφερειακά το χωριό για την Αγία Πα-
ρασκευή. Η βλάβη παρουσιάζεται στο σημείο κοντά στα αλώ-
νια προς Λενιάνους, όπου υπάρχει σοβαρή κατολίσθηση και μά-
λιστα το μισό οδόστρωμα έχει ήδη υποχωρήσει.

Εκτός από τον κίνδυνο ατυχήματος που παραμονεύει για τα
διερχόμενα αυτοκίνητα, στο σημείο αυτό, υπάρχει σοβαρός κίν-
δυνος σε λίγο χρονικό διάστημα να μην υπάρχει καθόλου δρό-
μος, αφού είναι σίγουρο ότι και το υπόλοιπο οδόστρωμα, εάν δεν

υπάρξει αντιστήριξη, θα υποχωρήσει, με αποτέλεσμα να απο-
κοπεί εντελώς η διέλευση και κυκλοφορία των οχημάτων από
το δρόμο αυτό και το χωριό να αποκλεισθεί οδικά.

Παλαιότερα, το 2011 (από τότε έχει παρουσιαστεί η βλάβη),
επί Δημαρχίας Θωμά, είχα κάνει διάβημα στο Δήμο, με κάποι-
ες επιστολές που είχα στείλει, υπόψη του Δημάρχου και του Το-
πικού Συμβουλίου του χωριού μας, αλλά, όπως είναι φυσικό, όλοι
εκώφευσαν.

Ο Σύλλογός μας, με την αντιπροσωπεία του, σίγουρα θα
ακουστεί καλύτερα…”

ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΡΥΣΑΓΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΗΛ. 2105231283
ΚΙΝ. 6936877677

ΣΟΒΑΡΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ 
ΑΠΟ  ΤΑ  ΑΛΩΝΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΛΕΝΙΑΝΟΥΣ 

Τώρα ο νέος πρωθυπουργός πρέπει πολύ να τρέξει
και να δουλέψει σοβαρά ο Τσίπρας ο Αλέξης.

Τρεις εκλογές τις έκανε μέσα σε ένα χρόνο 
γιατί φοβήθει ο φουκαράς μήπως και μείνει μόνος.

Τις εκλογές τις έκανε για να ξεκαθαρίσει
την ήρα από το στάρι έπρεπε να χωρίσει.

Πολύ καλά τους έκανε που σήκωσαν κεφάλι
και στη δραχμή που θέλανε να μας γυρίσουν πάλι.

Μήπως πάνε καλύτερα στη Νέα Δημοκρατία;
Πολλοί ξεσηκωθήκανε υπάρχει αναρχία.

Όλοι να γίνουν αρχηγοί θέλουν να κυβερνήσουν
κι ας μη γνωρίζουνε καλά το τι θα συναντήσουν.

Κάποιοι τρέχανε γρήγορα θέλανε να προφτάσουν 
μαζεύανε υπογραφές τις εκλογές μη χάσουν.

Ελλάδα πως κατάντησες κι ήρθες σ’ αυτά τα χάλια
οι ξένοι μας περιγελούν σαν βλέπουν τα κανάλια.

Πρέπει να τρέξουν γρήγορα αυτοί που κυβερνάνε 
γιατί πολλοί δεν έχουνε ούτε ψωμί να φάνε.

Ο κόσμος σας εψήφισε σας έβγαλε και πάλι
αν δεν δουλέψετε σωστά σίγουρα θα σας στείλουνε  
εκεί που πήγαν κι άλλοι.

Γιάννης  Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας)
6-10-2015 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 



ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ  ΠΕΣ ΜOY  
ΟΤΙ  ΚΟΙΜΑΣΑΙ ….

Ήθελες μόνο να βγεις στην άμμο και να παίξεις με
το σχεδόν συνομήλικο αδελφάκι σου και τους φίλους
σου και μετά να φάτε με τους γονείς σας. Δεν γνώρι-
ζες πως και τα δύο αυτά φυσικά αυτονόητα, παιχνί-
δι και φαγητό, σας ήταν απαγορευμένα από τους πο-
λιτισμένους που ασχολούνταν με το χτίσιμο τρύ-
πιων, γυμνών, απάνθρωπων τοίχων και τους οικονο-
μικούς δείκτες. Μικρούλη μας η καρδιά και το μυαλό
πολλών από μας πήραν από την εικόνα σου. Για  πάν-
τα. Καλό σου ταξίδι. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Κύμης Αλιβερίου 
18403/23-9-2015 

Κύριοι,
Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-

ΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ συσταθείς το 1977, διατηρείται
ενεργός και ακμαίος όλα αυτά τα χρόνια, προσφέ-
ροντας έργο σύμφωνα με το Καταστατικό του στα
μέλη του και τους φίλους του. Στα πλαίσια των τα-
κτικών δραστηριοτήτων του, χρησιμοποιεί τμήμα του
κτιρίου και των ελεύθερων χώρων του ιστορικού Δη-
μοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων μετά από συνεννόηση
με τη Δημοτική αρχή. Με το παρόν έγγραφό μας και
μετά από πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και επειδή:

Α-Ο Σύλλογός μας δεν έχει μόνιμη στέγη για το
αρχείο του, τα περιουσιακά του στοιχεία, δημιουρ-
γήματα εκδηλώσεών του, τις συνεδριάσεις των ορ-
γάνων του  κλπ.

Β-Η Χορευτική Ομάδα Ανδρονιάνων ενεργο-
ποιείται πλέον πλήρως ενταγμένη στo Σύλλογό μας
με προοπτική ανάδειξης και επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων της αλλά και του Συλλόγου μας γενι-
κότερα.

Γ-Οι εκδηλώσεις που τακτικά οργανώνουμε
έχουν ανάγκη βελτίωσης και ανάπτυξης. 

Δ-Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έχει
αποφασίσει να προχωρήσει σε νέες δραστηριότητες

όπως για παράδειγμα τη δημιουργία αναγνωστηρί-
ου και βιβλιοθήκης, αίθουσας πολιτιστικών, αθλη-
τικών κλπ. εκδηλώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους που είναι βασικοί ενός
ευρύτερου πλήθους λόγων, παρακαλούμε για την στα
όρια της νομιμότητας παραχώρηση του συνόλου του
κτιρίου και των εξωτερικών χώρων του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων στο Σύλλογό μας προς χρή-
ση στα πλαίσια των Καταστατικών του στόχων. Με
το ίδιο σκεπτικό αιτούμεθα και την ανάλογη παρα-
χώρηση του κτιρίου και των εξωτερικών χώρων του
Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Δένδρα του κοι-
νοτικού μας διαμερίσματος στο Σύλλογό μας. Κρί-
νουμε πως τα Δημοτικά Σχολεία Ανδρονιάνων και
Δένδρων είναι κατάλληλα παρ’ όλες τις επισκευα-
στικές παρεμβάσεις που απαιτούν και για τις οποί-
ες σας έχουμε καταθέσει σχετικό έγγραφο όπως και
στην προηγούμενη Δημοτική αρχή, να καλύψουν  σε
μεγάλο βαθμό τον άμεσο αλλά και τον μεσοπρόθε-
σμο σχεδιασμό μας.

Πρόθυμοι για κάθε επιπλέον πληροφορία ή ό,τι
σχετικό απαιτηθεί.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ

Σταμάτης Δ. Σπύρου
Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ 

Δύσπνοια σημαίνει δυσκολία στην αναπνοή. Αν
και μπορεί να γίνει αντιληπτή με την παρατή-
ρηση, η δύσπνοια γενικά θεωρείται υποκειμε-

νικό σύμπτωμα και περιγράφεται ως δυσάρεστο αί-
σθημα συνειδητοποίησης του αναπνευστικού έργου,
κοπιαστική αναπνοή, αίσθημα ασφυξίας, ανάγκη για
την καταβολή μεγαλύτερης αναπνευστικής προσπά-
θειας ή αίσθημα αδυναμίας εκτέλεσης πλήρους ανα-
πνοής.

Αυτή η υποκειμενικότητα του συμπτώματος είναι
που οδηγεί μερικές φορές στο λανθασμένο χαρακτη-
ρισμό ως δύσπνοιας του αισθήματος αδυναμίας εκτέ-
λεσης ικανοποιητικά βαθιάς (κατά την κρίση του
ασθενούς) εισπνοής, που αποτελεί τυπική εκδήλωση
άγχους. Από την άλλη πλευρά αίσθημα ανάλογο με τη
δύσπνοια παρατηρείται και σε φυσιολογικά άτομα μετά
από υπερβολική προσπάθεια ή μετά από εκούσια
συγκράτηση της αναπνοής.

Επιμέρους ιδιαίτεροι χαρακτηρισμοί είναι οι όροι: ορθόπνοια είναι η δύ-
σπνοια που εμφανίζεται σε θέση κατάκλισης και υποχωρεί όταν ο ασθενής
καθίσει ή σηκωθεί όρθιος. Ταχύπνοια είναι η αύξηση της συχνότητας των
αναπνοών, ενώ υπέρπνοια είναι η αύξηση του πλάτους των αναπνοών.

Από πρακτική άποψη η δύσπνοια διακρίνεται σε δύσπνοια που προκα-
λείται όταν καταβάλλεται προσπάθεια και σε δύσπνοια που εμφανίζεται σε
ηρεμία.

Δύσπνοια προσπαθείας προκαλείται κυρίως από παθήσεις του ανα-
πνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος. Από τις παθήσεις του ανα-
πνευστικού, το πιο συχνό αίτιο είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονική νό-
σος. Με τον όρο αυτό αναφέρονται οι καταστάσεις χρόνιας παρεμπόδισης
της ροής αέρα στους πνεύμονες, που οφείλεται σε χρόνια βρογχίτιδα ή/και
πνευμονικό εμφύσημα. Τα δύο αυτά νοσήματα συχνά συνδυάζονται στον
ίδιο ασθενή με υπεροχή του ενός από τα δύο.

Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων που προκαλούν διάχυ-
τη διήθηση του διάμεσου πνευμονικού ιστού, που στη συνέχεια προκαλούν
πνευμονική ίνωση. Τα αίτια μπορεί να είναι λοιμώδη, περιβαλλοντικά, με-
ταβολικά, νεοπλασματικά, ανοσολογικά ή άγνωστα (π.χ. φυματίωση, σαρ-
κοείδωση, πνευμονοκονιώσεις, νοσήματα του κολλαγόνου, ιδιοπαθής πνευ-
μονική ίνωση κ.ά.).

Η δύσπνοια επίσης αποτελεί την πιο ευαίσθητη και σταθερή λειτουρ-
γική διαταραχή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η δύσπνοια σε αυ-
τές τις περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί ως: α) δύσπνοια προσπαθείας, β)
δύσπνοια κατάκλισης ή ορθόπνοια, γ) νυχτερινή παροξυσμική δύσπνοια ή
καρδιακό άσθμα, δ) οξύ πνευμονικό οίδημα.

Το οξύ πνευμονικό οίδημα είναι μορφή παροξυσμικής δύσπνοιας και απο-
τελεί εκδήλωση οξείας κάμψης της αριστερής κοιλίας της καρδιάς, συνήθως
λόγω εμφράγματος ή λόγω σοβαρών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
Σημαντικό αίτιο είναι και οι παθήσεις των καρδιακών βαλβίδων (κυρίως της
μιτροειδούς).

Άλλη χαρακτηριστική μορφή παροξυσμικής δύσπνοιας είναι το βρογχικό
άσθμα που έχει οξεία εισβολή και χαρακτηριστικά εκπνευστικό χαρακτή-
ρα.

Απότομη εισβολή παροξυσμικής δύσπνοιας χαρακτηρίζει και τις τυπι-
κές περιπτώσεις πνευμονικής εμβολής, μαζί με πλευροδυνία, βήχα, αιμα-
τηρή απόχρεμψη και σημεία καρδιακής και περιφερικής κυκλοφορικής ανε-
πάρκειας. Αυτά οφείλονται σε απόφραξη πνευμονικής αρτηρίας από έμβολο.

Άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλούν δύσπνοια είναι ο πνευμο-
θώρακας (είσοδος αέρα στον υπεζωκοτικό χώρο, δηλ. ανάμεσα στους πνεύ-
μονες και το θώρακα), η απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών,
οι παθήσεις του μεσοθωρακίου, η αναιμία, η παχυσαρκία, η κύηση κ.ά.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι η προσέγγιση της αιτιολογίας και της θε-
ραπείας σε περιπτώσεις δύσπνοιας μπορεί πολλές φορές να χρειαστεί τη συ-
νεργασία περισσότερων του ενός γιατρού. Τις περισσότερες φορές θα χρει-
αστεί πλήρης κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος από καρδιολόγο και πνευ-
μονολόγο (ακτινογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα, σπιρομετρία και άλλα). 

Συχνό  και  ανησυχητικό: 
Δύσπνοια 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  Γ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2015 

Φτωχότερη είναι η κοινότητα των
εθελοντών στη Λέσβο.

Την τελευταία του πνοή άφησε στο
Νοσοκομείο Λέσβου ο ιερέας Στρατής
Δήμου, νικημένος από την επάρατη
νόσο.

Ο Παπαστρατής από το Κεράμι,
όπως ήταν γνωστός, περιέθαλψε χι-
λιάδες φτωχούς και πρόσφυγες κατά τη
διάρκεια του πολύχρονου φιλανθρω-
πικού του έργου. Μαζί με τα μέλη της
ΜΚΟ "Αγκαλιά" στο Κεράμι της Καλ-
λονής.

Ο Παπαστρατής συνέβαλε καθο-
ριστικά στη δράση του εθελοντικού κι-
νήματος στη Λέσβο και ήταν ένα από
τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στην
προσπάθεια για αλληλεγγύη σε πρό-
σφυγες και μετανάστες. Επίσης, αδιά-
κοπα φρόντιζε καθημερινά δεκάδες
φτωχούς συμπολίτες μας.

Η δράση του εξαπλώθηκε σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό καθώς εκτός του
πρόσφατου αφιερώματός του για λο-
γαριασμό της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, εμφανί-
στηκε στους New York Times σε ανά-
λυσή τους αναφορικά με τη μετανα-

στευτική κρίση στην, ήδη υπό κρίση,
Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο.

“Έχω δει τα μικρά παιδιά με φου-
σκάλες στα πόδια τους και έγκυες γυ-
ναίκες που κρατούσαν τις κοιλιές τους
και έκλαιγαν από τον πόνο”, έλεγε. “Αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν είναι μετανάστες,
δεν επιλέγουν να έρθουν εδώ. Είναι τα
παιδιά του πολέμου, που προσπαθούν
να ξεφύγουν από τις σφαίρες”, σημεί-
ωνε. 

Πέθανε  ο  παπα-Στρατής  
της  Λέσβου  και  όλου  του  κόσμου Σημ.: Τα έξοδα € 2.040,00 για το ταξίδι μελών της Χορευτικής ομάδας μας στην Κωνσταντινού-

πολη για την εκεί συμμετοχή τους σε διεθνές Φεστιβάλ, καλύφθηκαν στο ακέραιο από τους ίδι-
ους τους συμμετέχοντες.

Ευχαριστίες πολλές στο μέλος  μας Χρήστο Β. Μπελιά για την προσφορά του στο Σύλλογο μας
δέκα επτά δίσκων σερβιρίσματος κατασκευής του, στη μνήμη του αδελφού του Θεοδόση Β. Μπε-
λιά. 



Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά έτσι να 'μαι
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά να κοιμάμαι.

Να 'ν' αφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω
με κουφάρι γειρτό και με πλώρη εκεί που θα γείρω.

Να 'ν' η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά έτσι να 'ναι
και τα βράχια κατάπληκτα και τ' αστέρια μακριά να κοιτάνε.

Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές δίχως χάρη
κι έτσι κούφιο κι ακίνητο μες σε νύχτες βουβές το φεγγάρι.

Έτσι να 'μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό έτσι να 'μαι
σ' αμμουδιά πεθαμένη και κούφιο νερό να κοιμάμαι.

Γιάννης Σκαρίμπας, "Σπασμένο Καράβι"

Ταυτισμένος όσο κανένας άλλος λογοτέχνης με την ευ-
βοϊκή πρωτεύουσα, η Χαλκίδα αποτέλεσε βασικό θέμα των
ποιημάτων του. "Σπασμένο Καράβι", "Χαλκίδα", "Το εισι-
τήριο", "Ο Γλάρος", "Φαντασία" είναι τα πιο γνωστά του ποι-
ήματα, που έγραψε για αυτή. Ο ίδιος την αντιμετώπισε στα
ποιήματά του με έντονο το στοιχείο του ερωτισμού είτε ως
σύμβολο είτε ως μεταφορά δίνοντάς της τη δική του προ-
σωπική πινελιά. Το ίδιο προσωπικό στίγμα έδωσε και σε όλο
του το έργο, που δεν χαρακτηρίζεται από κάποια συγκε-
κριμένη σχολή και ρεύμα, αλλά από στοιχεία της δικής του
μυθολογίας, όπως το εικονοκλαστικό ύφος και την ιδιόρρυθμη
"επαναστατική" γλώσσα, και αποτέλεσε δικαίως το σημαν-
τικότερο εκπρόσωπο του υπερρεαλισμού και έναν από τους
πρωτοπόρους των Ελληνικών Γραμμάτων.

Ο μπάρμπα - Γιάννης Σκαρίμπας, όπως ήταν γνωστός
στον κύκλο των φίλων του, γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου
του 1893 στην Αγία Ευθυμία Παρνασσίδος. Προερχόταν από
ιστορική οικογένεια, που ήταν απόγονοι αγωνιστών της Επα-
νάστασης του 1821. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του
στο Α' Γυμνάσιο της Πάτρας και αφότου υπηρέτησε στον Ελ-
ληνικό Στρατό ως ανθυπασπιστής, διορίστηκε τελωνο-
σταθμάρχης στην Ερέτρια. Στη Χαλκίδα εγκαταστάθηκε το
1915 για να εργαστεί ως εκτελωνιστής, όπου και απέκτησε
με τη σύζυγό του Ελένη Κεφαληνίτη πέντε παιδιά. Στην
πόλη αυτή έζησε έκτοτε όλη του τη ζωή και σε αυτή απεβίωσε

στις 21 Ιανουαρίου 1984 έχοντας ταξιδέψει ελάχιστα.
Την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα την πραγματο-

ποίησε κατά τη δεκαετία του 1910 δημοσιεύοντας ποιήμα-
τα και πεζά σε διάφορα περιοδικά της Αθήνας και στις εφη-
μερίδες "Εύριπος" και "Εύβοια" της Χαλκίδας με το ψευ-
δώνυμο "Κάλλις Εσπερινός". Με το πραγματικό του όνο-
μα εμφανίστηκε το 1929, οπότε και έλαβε το Α' βραβείο διη-
γήματος για το δημοσιευμένο στα Ελληνικά Γράμματα πεζό
"Ο καπετάν Σουρμελής ο Στουραΐτης" χάρις στο πρω-
τότυπο ύφος του, στην εκρηκτική του γλώσσα και στις πλού-
σιες εικόνες του και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από την κρι-
τική επιτροπή, που απαρτιζόταν από τους Μπαστιά, Φώτη
Κόντογλου, Κώστα Καρθαίο και Λέοντα Κουκούλα.
Επιπλέον, βραβεύτηκε σε λογοτεχνικό διαγωνισμό και για
τη συλλογή του “Καημοί στο Γρηπονήσι”, που εκδόθη-
κε το 1930. Το ανήσυχό του ύφος και το επαναστατικό του
χαρακτήρα του έκανε από την πρώτη στιγμή αισθητό το "α-
λα-Σκαρίμπα" ύφος, όπως το χαρακτήρισαν οι μετέπειτα
μελετητές του. Ακολούθησε τρία χρόνια αργότερα, το 1932,
η έκδοση ενός καινούριου βιβλίου του, η συλλογή "Το
θείο τραγί" και το 1935 το μυθιστόρημα "Μαριάμπας".
Και στα δύο κοινός παρονομαστής είναι το αναρχικό του γρά-
ψιμο, που δεν υποβάλλεται σε κανόνες, όπου το πραγματι-
κό μπλέκεται με το φανταστικό, το κωμικό και το δραματι-
κό.

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει από μυθιστορή-
ματα, μεταξύ των οποίων "Το σόλο του Φίγκαρο", "Το
Βατερλώ των δύο γελοίων", θεατρικά όπως το πρώτο του
θεατρικό, που παίχτηκε στη Χαλκίδα το 1942, ο 'Ήχος του
κώδωνος", το "Σεβαλιέ Σερβάν της κυρίας", η "Κυρία
του τραίνου", ο "πάτερ Συνέσιο", τα "Καγκουρώ", το
"Σημείο του σταυρού", μέχρι τις ποιητικές συλλογές
"Ουλαλούμ", "Εαυτούληδες", "Βοϊδάγγελοι", διηγή-
ματα, όπως "Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα", "Τρεις
άδειες καρέκλες", αντιδιηγήματα "Σπαζοκεφαλιές στον
ουρανό" και άλλα.

Εξέχουσα θέση όμως στο έργο του Σκαρίμπα κατέχει ο
Καραγκιόζης, τον οποίο θεωρούσε το γνησιότερο είδος λαϊ-
κού θεάτρου με προέλευση από τα ορφικά, ελευσίνια, διο-
νύσια μυστήρια και με ρίζες από την αρχαία παράδοση των
Ελλήνων, που εκφράζει τα όνειρα και τους καημούς του ελ-
ληνικού λαού. Ο ίδιος υπήρξε μανιώδης καραγκιοζοπαίχτης
δημιουργώντας όλες τις φιγούρες του Θεάτρου Σκιών.

Ιδιαίτερη, επίσης, θέση στο έργο του αποτελεί το πολυ-
συζητημένο τρίτομο έργο του "Το 1821 και η Αλήθεια",
που συμπυκνώνει τη δική του αλήθεια αναφορικά με την επα-
νάσταση του 1821. Το έργο αυτό δεν αποτέλεσε μία αμιγώς
ιστορική καταγραφή, αλλά άνοιξε το δρόμο στους ιστορικούς
για την ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας πίσω από τα
ιστορικά γεγονότα και συνέδεσε την προσωπικότητα του
Σκαρίμπα με συνείδηση τόσο εθνική όσο και λαϊκή. Τα τε-
λευταία χρόνια πολλά από τα ποιήματα του Σκαρίμπα έχουν
μελοποιηθεί από συνθέτες και τραγουδοποιούς, όπως ο Νι-
κόλας Άσημος που μελοποίησε το "Ουλαλούμ", ο Γιάν-
νης Σπανός και ο Διονύσης Τσακνής, που μελοποίησε 12
ποιήματα του Σκαρίμπα και πραγματοποίησε τη μουσική
παράσταση «Εαυτούληδες» στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών.

Ο Γιάννης Σκαρίμπας είναι από τις λίγες φυσιογνω-
μίες των Ελληνικών Γραμμάτων, καθότι ασχολήθηκε με σχε-
δόν όλα τα είδη του γραπτού λόγου: ποίηση, διήγημα, νου-
βέλα, μυθιστόρημα, ιστορικό δοκίμιο, θέατρο, Καραγκιόζη,

σχολιογραφία.
Εισήγαγε στοιχεία σουρεαλισμού στην ελληνική γλώσ-

σα χρησιμοποιώντας τη με τρόπο αναρχικό και παράδοξο σε
μία εποχή που τα ελληνικά γράμματα δεν είχαν κάτι το ανα-
τρεπτικό να επιδείξουν, ανατρέποντας τους παραδοσιακούς
θεσμούς της αφήγησης και σφραγίζοντας με την παρουσία
του την ελληνική ηθογραφία. Αυθεντική προσωπικότητα,
ανατρεπτικός και αντισυμβατικός χαρακτήρας, που ταξίδεψε
λίγο, αλλά το μυαλό του ταξίδευε συνέχεια, 31 χρόνια μετά
το θάνατό του, τα «τρελά νερά» της Χαλκίδας που αγάπη-
σε και έκανε σημείο αναφοράς στο έργο του, εξακολουθούν
να μας τον θυμίζουν.

Δύο μήνες μετά το θάνατό του το 1984 ιδρύθηκε ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος «Φίλοι του Σκαρίμπα» από τους
συντοπίτες του τιμώντας μέχρι σήμερα τη μνήμη του με εκ-
δηλώσεις. Το «Μουσείο Σκαρίμπα» στεγάζεται στην οδό
Κακαρά 3, ενώ η προτομή του φιλοτεχνημένη από τον Ευ-
βοιώτη γλύπτη Αντώνη Καραχάλιο βρίσκεται απέναντι από
την είσοδο του Ξενοδοχείου «Παλίρροια». Έχει τιμηθεί από
την Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών και από το Δήμο Χαλκιδέων,
καθώς και με το Α' Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας για το βι-
βλίο του "Φυγή προς τα Εμπρός". Πέθανε στην τελευταία
κατοικία του στην οδό Κομίνη 8, στη Χαλκίδα και κηδεύτη-
κε στο κάστρο του Καράμπαμπα.

Μπορεί η Πρέβεζα να έχει τον Καρυωτάκη, η Αλε-
ξάνδρεια τον Καβάφη, η Σκιάθος τον Παπαδιαμάντη,
η Χαλκίδα έχει αναμφισβήτητα το Σκαρίμπα. Ίσως η Χαλ-
κίδα με τα τρελά νερά της να εναρμονιζόταν απόλυτα με το
ιδιόρρυθμο του χαρακτήρα και το υπερρεαλιστικό της
πραγματικότητας του Σκαρίμπα, ο ίδιος αναμφισβήτητα επι-
κέντρωσε μεγάλο μέρος του συγγραφικού του έργου σε αυτή,
κάνοντας ακόμη περισσότερο την πόλη, όπου δημιούργησε,
δική του πόλη, κάνοντας τη Χαλκίδα, τη Χαλκίδα του Σκα-
ρίμπα. 
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Ξεκινά  η  παραγωγή  προϊόντων  οικοτεχνίας  από  αγρότες 
Σε εφαρμογή μπαίνει, με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, η

Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας.

Την απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των
απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής

παρασκευής, υπέγραψε στις 27 Αυγούστου ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, αλλά δεν είχε
προλάβει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Με την υπογραφείσα Απόφαση δίνεται για πρώτη φορά
η δυνατότητα μικρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προ-
ϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, από κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες.

Η διάθεση των παραγόμενων προϊόντων της οικοτεχνίας

μπορεί να γίνεται σε τοπικές αγορές, εμποροπανηγύρεις, δη-
μοτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικού εμ-
πορίου και μαζικής εστίασης.

Επίσης προβλέπεται η συνεργασία μεταξύ παραγωγών για
την παραγωγή οικοτεχνικών προϊόντων.

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:
Α. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευά-

σματα (π.χ. παξιμάδια κ.τ.λ.) και ζυμαρικά με κύριο συστα-
τικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ.).

Β. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με γλυκαντικές
ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες, ζελέ
φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς. 

Γ. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα
αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυμούς φρού-
των κ.α τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. 

Δ. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι,
τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και
προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες.

Ε. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση, τρόφιμα φυ-
τικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρ-
ποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.

ΣΤ. Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξη-
ραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιμα

Ζ. Γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 3438 /Β/2014 ).

Σε δήλωσή του ο Βαγγέλης Αποστόλου είχε αναφέρει:
«Επιδίωξή μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μικρούς κυ-
ρίως παραγωγούς να διατηρήσουν τοπικές παραδοσιακές συν-
ταγές μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αλλά και να ενι-
σχυθούν οι αγροτουριστικές δραστηριότητες και οι συνέργειες
μεταξύ παραγωγών. Ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα, με
νόμιμο τρόπο, να έρθει σε επαφή με τον καταναλωτή, να ωφε-
ληθεί μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας του προ-
ϊόντος του, να αυξήσει το εισόδημά του αλλά και να αποκτήσει
άμεση ρευστότητα». 

Γιάννης  Σκαρίμπας:  
ο  “αιώνια”  γοητευμένος  από  την  ευβοϊκή  πρωτεύουσα 

Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Γιάννης Σκαρίμπας 

Εξώφυλλο δίσκου του Διονύση Τσακνή 
με δώδεκα τραγούδια σε στίχους του 

Γιάννη Σκαρίμπα, από τη συλλογή «Εαυτούληδες», 
φιλοτεχνημένο από τον Αλέκο Φασιανό 
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Οι παραδοσιακοί χοροί και τα οφέ-
λη τους στην ανάπτυξη των παιδιών

Καλαματιανός, τσάμικος, συρτός, μπάλος,
Ικαριώτικος… Οι ελληνικοί χοροί δεν έχουν
τέλος. Όπως και τα πολλαπλά οφέλη τους
στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών.

Χορός: Είναι η τέχνη, η οποία καλλιερ-
γεί το σώμα και το νου. Μέσα από το χορό εκ-
φραζόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, επικοινω-
νούμε, ασκούμαστε.

Παραδοσιακός χορός:
Όλα τα προηγούμενα, αλλά με
την προσθήκη του στοιχείου
του λαϊκού πολιτισμού, μέσα
από τον οποίο εκφράζονται
έντονα συναισθήματα για τον
τόπο και το λαό, την ιστορία
του, τη λεβεντιά του.

Κυκλικοί σχηματισμοί,
όμορφες φορεσιές, λεβέντες
νέοι και λυγερόκορμες κοπέ-
λες που εκτελούν περήφανα
αρχέγονες φιγούρες. Αλήθεια,
ποιος Έλληνας δεν έχει ακού-
σει τους ξεσηκωτικούς σκο-
πούς της παραδοσιακής μας
μουσικής και δεν έχει πεταχτεί από τη θέση
του. Γιατί οι ήχοι του κλαρίνου, ας το παρα-
δεχτούμε, κυλάνε μέσα στο αίμα μας και στο
άκουσμά τους ξυπνά το θυμικό και ο νους κα-
λώντας μικρούς και μεγάλους σε κινήσεις
γνώριμες εδώ και αιώνες στη φυλή. Αν ανα-
τρέξουμε στην ιστορία, θα δούμε ότι ο χορός
από την αρχαιότητα ήδη ήταν αναπόσπαστο
κομμάτι της εκπαίδευσης και της διαπαιδα-
γώγησης των μαθητών.

Τα οφέλη τους στα παιδιά
Μάλιστα, όπως μας λέει η κ. Σοφία Μα-

τζαριώτη, απόφοιτος της σχολής παραδο-
σιακών χορών της Δόρας Στράτου, καθώς οι
ελληνικοί χοροί διακρίνονται για την ιδιαίτερη
αισθητική τους, τη ρυθμικότητά τους, το
συντονισμό χεριών και ποδιών, την έκφραση
υψηλών ιδανικών, αλλά και της αισιόδοξης
και χαρούμενης διάθεσης του λαού, δίνουν
ευκαιρίες στα παιδιά να εκδηλώσουν τη ζων-
τάνια τους, να σύρουν το χορό, να νιώσουν τη
χαρά της δημιουργικής έκφρασης, να τρα-
γουδήσουν, να συγκινηθούν, να αποκτή-
σουν σχέση με την ελληνική μουσική και το
τραγούδι. Ο παραδοσιακός χορός είναι φυ-
σική κίνηση και γι’ αυτό αποτελεί μια εξαι-
ρετική φυσική άσκηση για το σώμα και το
πνεύμα ενός παιδιού.

Διδάσκει την περηφάνια και την απο-
γείωση, ενώ με την αναβίωση των ηθών, εθί-
μων και συνηθειών της λαϊκής μας παράδο-
σης γίνεται το μέσο που συνδέει το παρελθόν
και την ιστορία με τη σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα. Η διδασκαλία των παρα-
δοσιακών χορών πέρα από τη λαογραφική και

πολιτιστική αξία που έχει, αναφέρεται στην
ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού, την
καλή του ισορροπία, τη σωματική άσκηση (οι
ειδικοί δεν διακρίνουν το χορό ως άσκηση
από αθλήματα του τύπου ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ, βόλεϊ, κ.λπ., γι’ αυτό και αποτελεί ξε-
χωριστή, αυτόνομη ενότητα), την αισθητική
του καλλιέργεια, την κοινωνικοποίησή του,
την καλή συνεργασία και το πνεύμα ομαδι-
κότητας που αναπτύσσεται στους κόλπους

της ομάδας (ιδίως για τις ανάγκες της προ-
ετοιμασίας και της διοργάνωσης μιας παρά-
στασης).

Παράδοση, λαογραφία, πολιτισμός,
λαϊκή έκφραση & ψυχαγωγία

Η κ. Ματζαριώτη πιστεύει ότι οι παρα-
δοσιακοί χοροί αφενός δηλώνουν πολλά για
την ιστορία του τόπου από τον οποίο προ-
έρχονται αφετέρου δε για τις συνήθειες δια-
σκέδασης και ψυχαγωγίας των κατοίκων. Η
ίδια θεωρεί πολύ σπουδαίο, η διδασκαλία των
χορών να μην περιορίζεται στο πρακτικό σκέ-
λος, στο να μάθουν τα παιδιά απλώς κάποια
βήματα και να μετατοπίζουν μηχανικά το
σώμα τους, αλλά αυτά να συνοδεύονται από
πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, πλη-
ροφορίες σχετικές με τις φορεσιές (πολύ
σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης ενός χο-
ρού), από παρότρυνση για αυτοσχεδιασμό,
αυτοέκφραση, συμμετοχή με χτύπημα των χε-
ριών και τραγούδι.

Στοιχεία δηλαδή που θα βοηθήσουν τα
παιδιά να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και
υπευθυνότητα. Σημαντικό είναι επίσης να
αφιερώνεται χρόνος για την εκμάθηση των
λόγων του τραγουδιού και αν κάποια παιδιά
το επιθυμούν και κάποιων οργάνων. Γιατί
μπορεί ο χορός να αποτελεί καλλιτεχνική δη-
μιουργία που συνδέεται άμεσα με την κοι-
νωνία και την ιστορία κάθε τόπου αλλά συγ-
χρόνως δίνει στα παιδιά την αίσθηση ότι δια-
σκεδάζουν πραγματικά και με την ψυχή τους
και χαίρονται όλη τη διαδικασία κάθε λεπτό.
Και αυτό είναι το ζητούμενο.

Πηγή: topoikaitropoi.gr

Παραδοσιακοί  χοροί  και  παιδί 

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ 
ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΟΣ (ΜΑΜΟΥΝΙ)

Πατρίδα του μεταξοσκώληκα είναι η Κίνα.
3500-4000 χρόνια π.Χ. λέγεται ότι άρχισε η
εκτροφή του στην Κίνα. Από ό,τι λέει η κινέζι-

κη παράδοση η αυτοκράτειρα HSI-LING-SHI
παρατήρησε στους κήπους της τους πρώτους
μεταξοσκώληκες σε άγρια φυσικά κατάσταση.
Αντελήφθη τη μεγάλη αξία τους και ευθύς
αμέσως την επέβαλε στους υπηκόους της. Η
εκτροφή τους επί πολλούς αιώνες αποτέλεσε για
τους Κινέζους κρατικό μυστικό. Διά νόμου δεν
επετρέπετο η εξαγωγή κουκουλιών σε άλλες χώ-
ρες εκτός από μετάξι και υφάσματα. Τον 4ο αι-
ώνα μ.Χ. διαδόθηκε εις Χατάν (κεντρική Ασία)
η σηρική.

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι στην Κω ζού-
σε ένα είδος σκουληκιού πάνω στα κυπαρίσσια,
στις βελανιδιές και σε άλλα δέντρα, που από τα
εκκρίμματά τους οι κάτοικοι, ύστερα από ειδική
κατεργασία, ύφαιναν λευκά υφάσματα. 

Το 552 επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού, Βυ-
ζαντινοί μοναχοί έφεραν από την Κίνα ωάρια
μεταξοσκώληκα μέσα σε κούφια μπαστούνια.
Φυσικά, ύστερα από αυτό το γεγονός άρχισε η
εκτροφή του μεταξοσκώληκα στην αυτοκρα-
τορία του Βυζαντίου και αργότερα θα επεκτα-
θεί και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Επί
Ενετών, η Θήβα ήταν το κέντρο εκτροφής του
μεταξοσκώληκα. Σιγά-σιγά μεταδόθηκε και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως Πελο-
πόννησο, Θεσσαλία, Εύβοια, Μακεδονία, Θρά-
κη. Επί Τουρκοκρατίας, όλα τα χωριά της Κύ-
μης, του Καστροβαλά, των Κονιστρών και του
Αυλωναρίου συνέχισαν να ασχολούνται με τη
σηροτροφία. Αυτό διαπιστώνεται από μερικά
έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
όπου αναφέρεται ότι οι χωρικοί παρέδιδαν κάθε
χρόνο μετάξι στους αγάδες (π.χ. ο Καστροβα-
λάς 10 οκάδες).

Το χωριό μας, πριν από εκατό και πλέον
χρόνια, είχε την τιμή να έχει και βιοτεχνίες για
την παραγωγή μεταξιού. Πρώτος ο μπαρμπα-
Γιάννης Φαφούτης με τον γιο του Γιώργο έφε-
ραν από την Ιταλία, περίπου το 1925, ειδικά μη-
χανήματα παραγωγής μεταξιού από τα κου-
κούλια. Το εργοστάσιο αυτό απασχολούσε
περί τα δεκαπέντε κορίτσια. Επίσης, οι αδελ-
φοί Γεώργιος και Αριστείδης Νάνος είχαν προ
του πολέμου μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες.
Αγόραζαν τα κουκούλια από τους συγχωριανούς
μας και από τα γύρω χωριά και πουλούσαν το
μετάξι στη Χαλκίδα και στην Αθήνα. Λίγα
χρόνια μετά τον πόλεμο, όταν η τεχνολογία ανα-
κάλυψε νέες υφαντικές ίνες, η εκτροφή μετα-
ξοσκώληκα πήρε την κατιούσα, με αποτέλεσμα
να κλείσει το εργοστάσιο του Φαφούτη και οι
μικρές βιοτεχνίες.

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
Μέλισσα και μεταξοσκώληκας (μαμούνι),

τόσο ωφέλιμα έντομα για τον άνθρωπο, ήταν
φυσικό να τον ακολουθούν και στον ύπνο,
αλλά πάντα με καλό υπονοούμενο. Από έναν
παμπάλαιο έμμετρο ονειροκρίτη:

Α) Μετάξι
Αν μαζεύεις μετάξι 
ομαλά και με τάξη,
κέρδη, πλούτη καρτέρει
το όνειρό σου να φέρει.
Μα αν εκείνο μπερδεύεται 
τη στιγμή που μαζεύεται,
βιαστικά καταφθάνουν μπερδεψιές στη δουλειά
σου,
που συχνά θα σε κάνουν να τραβάς τα μαλλιά
σου.
Αν δεις μεταξοσκώληκες μέσα στην κάμαρά
σου,
μεγάλη η ευτυχία σου κι ατέλειωτη η χαρά σου.

Β) Μέλισσα
Μέλισσα αν δεις στον ύπνο σου να σε κρυφο-
κεντρώνει,
επιβουλή επικίνδυνη το όνειρο φανερώνει.
Αλλά αν ακούσεις μέλισσα μονάχα να βουίζει,
κάποιος ξενιτεμένος σου στον τόπο του γυρί-
ζει.

Επιστολή 
κ. Λέλας Λέρτα – Μουλαγιάννη
«Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι το ερ-

γοστάσιο Φαφούτη δεν ήταν το μοναδικό του
χωριού μας. Πριν απ’ τον Φαφούτη λειτουρ-
γούσε η βιοτεχνία του Γεωργίου Νάνου. Το σπί-
τι του ήταν εκεί που είναι το κατάστημα του κ.
Μπόνου και περιελάμβανε ακόμη το σπίτι που
είναι δίπλα. Κάτω στη μεγάλη αυλή ήταν στε-
γασμένη η βιοτεχνία του, που είχε περίπου δέκα
καζάνια και δίπλα κοντά η ανέμη, που στα πό-
δια υπήρχε η πατήθρα με κάθισμα που καθό-
ταν αυτός ή αυτή που θα έπαιρνε από το καζάνι
που έβραζε τα κουκούλια κι έπαιρνε ένα, το
τραβούσε σαν κλωστή, το ένωνε στην ανέμη και
πατώντας την πατήθρα άρχιζε να τυλίγεται
γύρω στην ανέμη το μετάξι. Το μετάξι που θα
πήγαινε στο εμπόριο τυλιγόταν σε μπομπίνα.
Έκανε ακόμα και μπρισίμι και κορδονέτο,
χρήσιμα στους ράφτες. Όταν μάζευε το εμπό-
ρευμα ερχόταν στην Αθήνα στο μεγάλο εργο-
στάσιο μεταξουργίας που είναι εκεί που σήμε-
ρα είναι τα γραφεία του ΚΚΕ.

Είχε κι ο αδελφός του μια, ίσως πιο μικρή,
βιοτεχνία, που δεν κράτησε για πολύ. Αρι-
στείδης Νάνος λεγόταν.

Όταν άνοιξε το εργοστάσιο Φαφούτη, που
ήταν σύγχρονο κι αρκετά μεγάλο, και κάθε πρωί
ακουγόταν η μπουρού του Φαφούτη κι έτρεχαν
οι εργάτριες να δουλέψουν.

Το χωριό ασχολείτο με το κουκούλι και κάθε
σπίτι είχε τις μουριές του και στην κατάλληλη
εποχή αγόραζε το σπόρο και μόλις φαινόταν ο
μεταξοσκώληκας έβαζαν κλαριά τσισούρι, ανέ-
βαινε επάνω ο μεταξοσκώληκας και με το σά-
λιο που έβγαζε κλεινόταν μέσα στο κουκούλι
του. Έπρεπε να προσέχουν να μην προλάβει η
χρυσαλίδα και τρυπήσει το κουκούλι, οπότε για
τον έμπορο ήταν άχρηστο. Όμως η κάθε νοι-
κοκυρά μ’ αυτό το κουκούλι ύφαινε το κου-
κουλάρικο ύφασμα που χρησιμοποιείτο σε
πολλές ανάγκες.

Το χωριό μπορούσε με την προκοπή του να
διατηρεί και την βιοτεχνία και το εργοστάσιο.

Στα χέρια μου έφθασε μία μισοτελειωμένη
μπομπίνα που με το μετάξι της έκανα ένα
ολομέταξο μικρό πετσετάκι. Απ’ την γιαγιά μου,
τη Λέρταινα, έχω ένα κουκουλάρικο που το χρη-
σιμοποιούσε σε σεντόνι και το κέντησα με
φλος μεταξωτή κλωστή και είναι τώρα ένα υπέ-
ροχο τραπεζομάντηλο. Όταν εμφανίστηκε η φυ-
τική κλωστή, ας πούμε μεταξωτή, αυτό κόστι-
σε τον θάνατο της ολομέταξης κλωστής, έπει-
τα ήταν πολύ ακριβή για το βαλάντιο για τον
πολύ κόσμο.

Ο Γεώργιος Νάνος μετεφέρθη στις Κονί-
στρες αφού εργάστηκε αρκετό καιρό εκεί, με-
τέφερε την βιοτεχνία στη Χαλκίδα κι άρχισε απ’
την αρχή. Τέλος κατέληξε στον Τύρναβο. Ερ-
γάστηκε εκεί πολλά χρόνια. Ήταν γέρος πια και
μετρώντας τις δυνάμεις του εγκατέλειψε τον
Τύρναβο κι εγκαταστάθη εν ησυχία στις Κονί-
στρες. Αυτός ήταν πατέρας της γιαγιάς μου,
Αρετής».

Λέλα Λέρτα - Μουλαγιάννη 
Πληροφορίες στο διαδίκτυο
koumiotis-andron.blogspot.com
tro-ma-ktiko.blogspot.gr
www.geocities.ws
www.ftiaxto.gr
www.zoo.gr 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  
ΣΤΗΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

ΑΠΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ  ΤΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ήμε-
ρο ταξίδι (26 Αυγούστου έως 1η Σεπτεμβρί-
ου) στην Πόλη από τους:

• Εκπολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Ψα-
χνών “ΟΙ ΡΙΖΕΣ” 

• Εκπολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Κύ-
μης “Αξάνεμες” 

• Χορωδιακό και Χορευτικό Σύλλογο Κο-
νιστρών &

• Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων –
Δένδρων Κύμης

Αφορμή ήταν η συμμετοχή τους στο 2ο
Φεστιβάλ του Δήμου Beylikduzu με θέμα
“Συναντήσεις Αγάπης και Ειρήνης” όπου 70
χορευτές παρουσίασαν Ελληνικούς παρα-
δοσιακούς χορούς από την Εύβοια, την Θρά-
κη, τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πε-

λάγους. Οι ομάδες “έδεσαν” φιλικά, η συ-
νεργασία αποδείχτηκε επιτυχημένη και το
αποτέλεσμα ήταν άριστο. Εκτός από το Φε-
στιβάλ (29 Αυγούστου), οι χορευτές και οι συ-
νοδοί τους επισκέφτηκαν την Αγία Σοφία, το
Πατριαρχείο, το Μπλε Τζαμί, τον Βυζαντινό
Ιππόδρομο, τα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ,
Τοπ Καπί, Μονή της χώρας, Μονή της Ζωο-
δόχου Πηγής και πολλά άλλα αξιοθέατα της
Πόλης. Επίσης πραγματοποιήθηκε κρουα-
ζιέρα στον Βόσπορο, επίσκεψη στην Θεολο-
γική Σχολή της Χάλκης, στην Πρίγκηπο και
έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο στην Μονή Βλα-
χερνών, εκεί όπου εψάλλει για πρώτη φορά
το 626 μ.Χ. Τέλος επέστρεψαν γεμάτοι ει-
κόνες από την ομορφιά της Κωνσταντινού-
πολης, της πόλης που είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την ιστορία μας. 

Ευθύμιος Χ. Βαρλάμος 

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ-ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑΣ



6 Αρ. Φύλλου 96  •  Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2015 

Η εγκατάλειψη του πατρικού εδάφους και η εγκατάστα-
ση σε ξένο έδαφος προερχόταν κυρίως από οικονομικούς λό-
γους και κατ’ ελάχιστον από άλλους λόγους. 

Είχαμε ηπειρωτική μετανάστευση και υπερπόντια σε
Αμερική, Καναδά και Αυστραλία κ.λπ. 

Η Αίγυπτος υπήρξε μία από τις κυριότερες χώρες προς την
οποία εστράφη ο Ελληνισμός. 

Στις αρχές του αιώνα μας άρχισε το αυξανόμενο ρεύμα με-
ταναστών στην Αμερική. 

Η Αμερική τότε είχε ανάγκη εργατικών χεριών και οι δι-
κοί μας ανάγκη εργασίας. Έφευγαν τα βαπόρια γεμάτα να
πάνε στην Αμερική να δουλέψουν. 

Είχαν προηγηθεί πόλεμοι, ανταλλαγή πληθυσμών, φτώ-
χια, ορφάνια που έδιωχναν ακόμα και κοπέλες να πάνε να παν-
τρευτούν με άγνωστους που έβλεπαν σε φωτογραφίες το γαμ-
πρό και ο γαμπρός σε φωτογραφίες τη νύφη. Στο χωριό μας
και γενικά στην περιοχή μας δεν είχαμε όμοιες καταστάσεις.
Τα αίτια ήταν οικονομικά. 

Κάθε οικογένεια είχε μερικά κτήματα, τα έσπερνε και ζού-
σαν. 

Όταν όμως είχε πέντε-έξι παιδιά και έπρεπε να μοιραστούν
τα κτήματα δεν μπορούσαν να ζήσουν. 

Γι’ αυτό τα παιδιά εγκαίρως στρέφονταν σε διάφορες τέ-
χνες, σε σπουδές και στη θάλασσα. Γίνονταν ναυτικοί. 

Ταξίδευαν με τα καράβια και όταν έβρισκαν καμιά καλή
ευκαιρία έβγαιναν σε διάφορες χώρες. 

Στην αρχή δούλευαν σε ξένες δουλειές και σιγά-σιγά γνω-
ρίζονταν, μάζευαν μερικά χρήματα και έκαναν δικές τους δου-
λειές. Εστιατόρια, ξενοδοχεία και διάφορες επιχειρήσεις. 

Έστελναν μετά προσκλήσεις σε φίλους και συγγενείς να
πάνε να δουλέψουν. Δουλειές εδώ δεν υπήρχαν και πρόθυμα
πήγαιναν. 

Πολλοί έπαιρναν και τις οικογένειές τους. Αυτοί είχαν και
κόρες ανύπαντρες οι οποίες εκεί παντρεύονταν με γνω-
στούς. Άλλοι που ήθελαν να παντρευτούν, γνώριζαν τις εδώ
οικογένειες και εγίνοντο προξενιά. Έτσι δημιουργούσαν δι-
κές τους οικογένειες, έκαναν παιδιά, εγγόνια και έμεναν μο-
νίμως στην Αμερική. 

Όσοι πήγαιναν αφήνοντας εδώ τις οικογένειες ήταν πιο
δύσκολα τα πράγματα. Έστελναν γράμματα και χρήματα υπό
την μορφή εμβασμάτων που ήταν μια σπουδαία πηγή ευη-
μερίας. 

Όταν όμως αργούσαν να γυρίσουν άρχιζαν οι στενοχώριες. 
Έφευγαν αφήνοντας μικρά παιδιά και γυρίζοντας τα έβρι-

σκαν μεγάλα. Ζούσαν μακριά από τα παιδιά τους. Τα παιδιά

δεν έβλεπαν τον πατέρα τους και οι γυναίκες τους άνδρες τους.
Προσπαθούσαν να μαζέψουν λίγα χρήματα για να γυρίσουν. 

Οι γυναίκες διαμαρτύρονταν. Σε κάθε γράμμα έγραφαν
πότε θα έρθεις. 

Ένας απαντούσε. Θέλω να έρθω μα είμαι μακριά δεν εί-
ναι εύκολο. Έγραφε: 

Να ήταν η Αμερική 
στη μάντρα του Τσινιάκου
με το κεφάλι θα έδινα 
να ερχόμουν κατά κάτου. 
Κάποτε τα κατάφερε και γύρισε. Από το χωριό μας και την

περιοχή μας είχαμε και έχουμε πολλούς μετανάστες που προ-
όδευσαν. 

Έκαναν δικές τους δουλειές. Είχαν δικές τους οικογένει-
ες με παιδιά και εγγόνια. Έτσι μένουν εκεί μονίμως. Δούλε-
ψαν τίμια. Φέρθηκαν στους ξένους με πολύ καλούς τρόπους. 

Αγαπήθηκαν και τους σεβάστηκαν όλοι. Αναδείχτηκαν
σπουδαίοι άνθρωποι στις δουλειές τους και στις οικογένειές
τους. Έκαναν υπερήφανο το χωριό μας και την Ελλάδα. 

Βοήθησαν πολλούς να μεταναστεύσουν και έδιναν και χρή-
ματα σ’ αυτούς που είχαν ανάγκη. 

Μετανάστες είχαν στείλει χρήματα να αγοραστούν τα
στρωσίδια της εκκλησίας μας και άλλα που εχρειάζοντο. Με-
τανάστης έδωσε τα χρήματα να κτιστεί η εκκλησία του Αγί-
ου Σπυρίδωνα, είχε φέρει χρήματα προίκα της κόρης του. Την
κόρη την έχασε ξαφνικά και τα χρήματα τα έδωσε για να φτια-
χτεί από τα θεμέλια ο Ναός του Αγίου Σπυρίδωνα. 

Όσοι έμειναν και μένουν μακριά ακολουθούν τη θρησκεία
μας, τα ήθη και έθιμά μας. Όπου και αν βρίσκονται νιώθουν
και είναι Έλληνες. Έρχονται κατά διαστήματα σαν τουρίστες
να δουν την πατρίδα τους συγγενείς και φίλους και να ξανα-
φύγουν. Όσοι πήγαν για λίγα χρόνια και γύρισαν έφεραν χρή-
ματα. 

Άλλοι έφτιαξαν σπίτια, πάντρεψαν κόρες και έζησαν τα
παιδιά τους και οι ίδιοι καλά. 

Άλλοι έβαλαν τα λεφτά στις Τράπεζες και με τον πόλεμο
του 1940 τα έχασαν. 

Όπως και να έγινε αφού γύρισαν στην πατρίδα ήταν ευ-
χαριστημένοι. Γνώρισαν ξένα μέρη, έφεραν χρήματα και πέ-
ρασαν καλά. 

Οι δυσκολίες οι πολλές ξεχάστηκαν γιατί υπήρχαν και δυ-
σκολίες. Πέρασαν πόλεμοι. Το 1922, το 1940. Σκοτώθηκαν πολ-
λά παλικάρια. Ακολούθησε φτώχια, ορφάνια. Δουλειές που-
θενά. Χωριά μισογκρεμισμένα. 

Τα βαπόρια έφευγαν γεμάτα Έλληνες να πάνε στην Αμε-
ρική να δουλέψουν. Έφευγαν και κοπέλες να πάνε να δου-
λέψουν ή να παντρευτούν. Παντρεύονταν με άνδρες που τους
γνώριζαν από φωτογραφία και οι γαμπροί το ίδιο πάλι τις γνώ-
ριζαν από φωτογραφίες. 

Αυτά συνέβαιναν περισσότερο στην Μακεδονία γιατί
ήταν πολλοί πρόσφυγες και προσφυγοπούλες. 

Ένας συγχωριανός έγραψε βιβλίο με θέμα «οι νύφες». 
Στις δικές μας περιοχές δεν τα γνωρίσαμε. 
Τα γνωρίζουμε τώρα με τους πρόσφυγες και λίγους με-

τανάστες. 
Έρχονται με βάρκες και βουλιάζουν και πνίγονται πολλοί. 
Αυτοί που γλιτώνουν δεν έχουν μέρος να μείνουν. Μένουν

σε πλατείες χωρίς στέγη, χωρίς φαγητό, χωρίς δουλειά. Τι θα
γίνουν τόσοι άνθρωποι; Ποιες χώρες θα μπορέσουν να τους
δεχτούν ανθρώπινα; Τους λυπόμαστε, τους σκεπτόμαστε, αλλά
τι μπορούμε να κάνουμε; Πάντως οι δικοί μας μετανάστες ή
έμειναν εκεί ή γύρισαν, έζησαν πολύ καλά. 

Μετανάστευση - Μετανάστες 
Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

Επίδομα έως και 600 ευρώ δικαιούνται οι κάτοικοι
113 χωριών από περιοχές της Εύβοιας οι οποίες έχουν χα-
ρακτηριστεί ως «ορεινές και μειονεκτικές». Θα πρέπει να
καταθέσουν αιτήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για να
εισπράξουν τα χρήματα.

Βασική προϋπόθεση για να λάβει κανείς το επίδο-
μα είναι να μην έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω
των 4.700 ευρώ για το έτος 2015. Οι περισσότεροι δήμοι
έχουν κινητοποιήσει το ΚΕΠ και τις υπηρεσίες τους για
την υποβολή αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν:
• Αίτηση με τα στοιχεία τους και τον τραπεζικό λο-

γαριασμό τους.
• Βεβαίωση του δήμου, από την οποία να προκύπτει

η επί διετία τουλάχιστον διαμονή τους σε ορεινή και μει-
ονεκτική περιοχή. 

• Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2014.
• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη είσπραξης της οικονο-

μικής ενίσχυσης από άλλο πρόσωπο της οικογένειας.

Τα 113 χωριά
Οι περιοχές που δικαιούνται την οικονομική ενί-

σχυση είναι:
Βόρεια Εύβοια: Λίμνη, Λουτρά Αιδηψού, Αβγοριά,

Αγδίνες, Αγ. Άννα, Αγριοβότανο, Αμέλαντες, Αχλάδι, Βα-
σιλικά, Βουτάς, Γαλατσάδες, Γαλατσώνας, Γερακιού,
Γιάλτρα, Δαφνούσα, Ελληνικά, Καστανιώτισσα, Κεράμεια,
Κερασιά, Κοκκινομηλιά, Κοτσικιά, Κουρκουλοί, Κρυο-
νερίτης, Λιχάδα, Μηλιές, Μονοκαρυά, Παππάδες, Πήλι,
Ροβιές, Σκεπαστή, Σπαθάρι.

Κεντρική Εύβοια: Αγ. Σοφία, Αγ. Αθανάσιος, Άνω
Βάθεια, Άτταλη, Βλαχιά, Βούνοι, Γλυφάδα, Γυμνού,
Ερέτρια (οικισμός Γέροντα), Θεολόγος, Καμαρίτσα,
Καμπιά, Κοντοδεσπότι, Κυπαρίσσι, Λουκίσια, Λούτσα,
Μακρυκάπα, Μετόχι Διρφύων, Μίστρος, Νεροτριβιά, Πα-
γώντας, Σέττα, Σταυρός, Στενή Διρφύος, Στρόπωνες, Φύλ-
λα. 

Νότια Εύβοια: Κάρυστος, Κύμη, Σκύρος, Αγ. Βλά-
σης, Αγ. Γεώργιος, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Λουκάς, Αετός,
Ακταίο, Αλμυροπόταμος, Αμυγδαλιά, Ανδρονιάνοι, Άνω
Κουρούνι, Άνω Ποταμιά, Αργυρό, Αχλαδερή, Βίταλα, Βρύ-
ση, Γαβαλάς, Γιαννίτσι, Γραμπιά, Ενορία, Ζάρακες,
Θαρρούνια, Κάδι, Καλημεριάνοι, Καλλιανού, Καλύβια, Κα-
τσαρώνι, Κάτω Κουρούνι, Κόμιτο, Κονίστρες, Κόσκινα,
Κρεμαστός, Μακρυχώρι, Μαλετιάνοι, Μανίκια, Μαρμά-
ρι, Μελισσώνας, Μεσοχώρια, Μύλοι, Νέα Στύρα, Οξύλι-
θος, Οκτωνιά, Παραδείσι, Παρθένι, Πετριές, Πλατάνα,
Πλατανιστός, Πολυπόταμος, Πράσινο, Πύργος, Στουπαίοι,
Στύρα, Ταξιάρχες, Τραχήλι. 
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ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΑΠΟ
113  ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Παίρνουν  600  ευρώ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ  
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Βάννα  Πανδή-Αγαθοκλή 

Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Χρησιμο-
ποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγ-
κης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., διευκολύνοντας την τη-
λεφωνική πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Είναι ιδιαίτερα
χρήσιμος αριθμός για τους πολίτες που ταξιδεύουν εντός
της Ε.Ε. και έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης στο εξωτερικό.

Το 112 λειτουργεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης
ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. αποτελεί ωστόσο
τον μοναδικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης. Λει-
τουργεί επίσης σε μερικές χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η Ελ-
βετία και η Νότια Αφρική.

Στην Ελλάδα, το 112 λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέ-
ρες την εβδομάδα και συνδέει τον καλούντα, ανάλογα με
το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αυτός αναφέρει με:

· την Αστυνομία
· τo Πυροσβεστικό Σώμα
· το ΕΚΑΒ
· το Λιμενικό Σώμα
· την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056
· την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα

παιδιά 116000
Στις τηλεφωνικές κλήσεις προς το 112 απαντούν

αμέσως ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές στα ελληνικά, αγ-
γλικά και γαλλικά.

Η κλήση προς το 112 είναι χωρίς χρέωση και μπο-
ρεί να γίνει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο (ακόμη και
χωρίς κάρτα SIM).

Η κλήση προς το 112 μπορεί να γίνει και από δημό-
σιους τηλεφωνικούς θαλάμους χωρίς τηλεκάρτα.

Ο αριθμός 112 λειτουργεί εντός της εμβέλειας οποι-
ουδήποτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αν η περιοχή του
συμβάντος δεν καλύπτεται από το δίκτυο κινητής τηλε-
φωνίας του καλούντος, η κλήση προς το 112 πραγματο-
ποιείται μέσω άλλων δικτύων κινητής τηλεφωνίας που κα-
λύπτουν τη συγκεκριμένη περιοχή (λειτουργία υπηρεσίας
εθνικής και διεθνούς περιαγωγής).

Η κλήση στο 112 παρέχει τη δυνατότητα εντο-
πισμού της θέσης του καλούντος.

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του 112  στην Ελ-
λάδα είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία
του 112 στα κράτη μέλη της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε στον
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http:// www.112.eu

112:  Ο  αριθμός  
που  πρέπει να  θυμάστε 



Στο πατρικό μου σπίτι, δεξιά του, συνέχεια
και σε όλο του το μήκος κολλητά είχε, θυ-
μάμαι, μια αποθήκη. Οι τοίχοι της κα-

λοχτισμένοι, η δε στέγη της ήταν μονόριχτη
πλακοσκεπής. Το δάπεδό της λίγο ψηλότερο
από την αυλή του σπιτιού αλλά χαμηλότερο από
την άλλη αποθήκη του σπιτιού μας όπου ήταν
τοποθετημένα τα πιθάρια με το λάδι και τις
ελιές. Μέσα ήταν βαρέλια. Ήταν η αποθήκη για
τα κρασιά. Σε αυτήν έβγαιναν τα ρουξούνια από
τα πατητήρια μας γιατί το δάπεδό της ήταν επί-
τηδες χαμηλότερο.

Ήταν και ένα βαρέλι πολύ μεγάλο, το λέ-
γαμε βαρέλα. Στην μια όψη του είχε μια πορ-
τούλα και εμείς παιδιά μπαίναμε απ' αυτήν
μέσα. Παίζαμε, τραγουδούσαμε και τι απόδο-
ση είχε η φωνή μας! Στις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα που όλο το λεκανοπέδιο ήταν ένας
απέραντος αμπελώνας, ήταν το κρασί άφθονο.
Είχα ακούσει απ’ την γιαγιά μου πως κάποια
χρονιά δεν είχε καλή τιμή (εξευτελιστική) ο μού-
στος και τον έχυσαν κατ' ευθείαν στο ρέμα του
χωριού που περνά δίπλα (η εκμετάλλευσις
των εμπόρων).

Όταν ο πατέρας μου επέστρεψε από την
Περσία που είχε πάει να εργασθεί, έβγαλε την
πλακοσκεπή στέγη, έκτισε τους τοίχους της
ψηλά έως το δάπεδο του δεύτερου ορόφου του
σπιτιού μας και λίγο χαμηλότερα να μη μπαί-
νουν τα νερά της βροχής, την σκέπασε με
πλάκα από μπετοναρμέ. Στο ύψος της πλακο-
σκεπούς στέγης τοποθέτησε πάτωμα και ιδι-
αίτερη σκάλα απ' την αυλή μας.

Δηλαδή προσετέθη ένα άλλο σπίτι. Τον
χώρο αυτόν τον χρησιμοποιούσαμε σαν απο-
θήκη γιατί είχαμε μέσα λογιών λογιών συγύρια
απ' το νοικοκυριό μας. 

Κυρίως όμως ήταν το εργαστήρι μας. Στο
ανατολικό του μέρος που είχε το φως περίσσιο
απ' το παράθυρο, ήταν τοποθετημένος ο αρ-
γαλειός. Πλάι του η μασουρίστρα με τον περί-
τεχνο τροχό, η ανέμη με τα γνέματα ψηλά το
τυλιγάδι, κόσκινο, σίτα, δριμόνι. Στη γωνιά ο
χερόμυλος, ο καλλιτεχνικά φιαγμένος απ’ τον
πατέρα μου. Δύο σκάφες, η μια από κορμό πλα-
τάνας συμπαγής για να ζυμώνει η μητέρα μου
το ψωμί, δύο πινακωτές για τα καρβέλια στο
φούρνο και άλλα πολλά πράγματα του νοικο-
κυριού μας.

Τους ατέλειωτους χειμώνες στην κατοχή θυ-
μάμαι η αδελφή μου η μεγαλύτερη ύφαινε και
εγώ διασκέδαζα τυλίγοντας μασούρια στη μα-
σουρίστρα που τα τοποθετούσε στη σαΐτα και
ύφαινε.

Από μικρό παιδί θυμάμαι θαύμαζα την
υφαντική τέχνη. Πώς έβαζαν στη σειρά όλες τις
εργασίες που γίνονταν έως ότου καθίσει η
υφάντρα στη θέση της να υφάνει, αλλά και πιο
πέρα.

Η αυλή του σπιτιού μας φθάνει πιο πέρα απ'
τη βρύση του χωριού. Η βρύση είναι μέσα στην
αυλή αυτή. Η αυλή ανηφορίζει πάνω απ' τη
βρύση προς το σπίτι μας. Σ ένα μικρό ίσιωμα
που είχαν δημιουργήσει στην επάνω άκρη της
και κάτω απ' την πεζούλα με τις αμυγδαλιές, τις
τριανταφυλλιές και τα κυπαρίσσια ήταν το-
ποθετημένοι δύο πάσσαλοι σε σχήμα ύψιλον,
μακριά ο ένας του άλλου 1,00-1,20 μ. Ήταν το-
ποθετημένοι έτσι ώστε να βάζουν επάνω το αντί
και να τυλίγουν το στημόνι.

Ήμουν πολύ μικρό παιδί, περίπου 4 ετών.
Όμως φωτογράφισαν τα παιδικά μου μάτια
κατά τύχη μέρος εργασίας που γιάντευαν το
στημόνι και από τότε θαύμαζα όλη αυτήν την
περίπλοκη εργασία που κάνουν οι γυναίκες έως
ότου έρθει η στιγμή να καθίσει στον αργαλειό
η υφάντρα. Όταν μεγάλωσα και πήγα σχολείο,
μας δίδαξαν οι δάσκαλοί μας για την Πηνελό-
πη που ύφαινε και το βράδυ ξεΰφαινε περιμέ-
νοντας τον αγαπημένο της Οδυσσέα και σκε-
φτόμουν πως κάποια θεά δίδαξε στις γυναίκες
αυτήν την περίπλοκη τέχνη. Ίσως η θεά Αθη-
νά. Για να γίνει η κλωστή, στημόνι και το μαλ-
λί να γίνει με το αδράχτι κλωστή υφάδι, γί-
νονται τόσες εργασίες περίπλοκες που συνδέ-
ονται η μία με την άλλη, αλλά είναι τόσο ξε-
χωριστές.

Θυμάμαι λοιπόν πως ήταν πολλές γυναίκες
για να γίνει το γιάντεμα, να τοποθετηθεί το στη-
μόνι στο αντί. Άλλες που ήξεραν και άλλες ίσως
να μάθουν κάποιο μυστικό της εργασίας αυτής.
Δυο-τρεις ήταν επάνω στους πασσάλους που
τύλιγαν, έστρεφαν το αντί και τύλιγαν σ' αυτό
το στημόνι. Το αντί ήταν από πολυτελές ξύλο
στρογγυλό με διάμετρο περίπου 8 εκ. το δε μή-
κος του περίπου 1,20 μ. Στη μια άκρη του πολύ
πιο χονδρό και σε μήκος 20 εκ. η κεφαλή του.
Είχε τέσσερις τρύπες στρογγυλές για να το-
ποθετούν σ' αυτές ξύλινους μοχλούς στρογγυ-
λούς για να περιστρέφουν εύκολα το αντί και
να τυλίγουν το στημόνι. Σε όλο του το μήκος
είχε μια εγκοπή βάθους περίπου 1 εκ. για να το-
ποθετηθεί η πρώτη βέργα, που επάνω της εί-

χαν δέσει το στημόνι και η βέργα χανόταν στο
βάθος της εγκοπής αυτής.

Μακριά απ' τους πασσάλους αυτούς περί-
που 10 μ. θυμάμαι την θεία Αριστείδαινα.
Είχε τυλίξει γύρω από τη μέση της το στημόνι
και στη συνέχεια περασμένο πάνω απ' τον ώμο
της για να μη της γλιστρά και με το κορμί της
κρατούσε αντίσταση κόντρα να τυλίγεται σφι-
χτά στο αντί το στημόνι. Όλο το στημόνι ήταν
οι κλωστές του σαν μια πολύ χοντρή κοτσίδα
κόκκινη. Ήταν μιτάρι στημόνι για κουρελού-
δες. Είχαν δε απλώσει στον τοίχο πέρα απ' τη
βρύση πάνω σε στηρίγματα τρείς-τέσσερεις φο-
ρές πέρα-δώθε γιατί το στημόνι είχε πολύ μά-
κρος. Καθώς τύλιγαν το στημόνι, κάθε επτά ορ-
γιές μάκρος έβαζαν μια βέργα αγριλιάς. Το μή-
κος αυτό το έλεγαν πήχη, να ξέρουν πόσες πή-
χεις έχουν στημόνι. Αφού τύλιγαν στο αντί το
στημόνι, το τοποθετούσαν στην ειδική από τά-
κους υποδοχή στον αργαλειό.

Από την άλλη πλευρά, να γένει το μαλλί
κλωστή και να γένει υφάδι, χρειάζεται κόπος,
ειδικές εργασίες. Το μαλλί το παίρνουν από τις
προβατίνες. Τις κουρεύουν μετά τα μέσα Μαΐ-
ου για να πάρουν και αυτές λίγη δροσιά. Έπει-
τα πρέπει να πλυθεί πολύ καλά και αφού στε-
γνώσει στον ήλιο πρέπει να ξαστεί. Το ξαίνουν
σε εργαλείο που το λένε λαναρά. Αυτό είναι δύο
πλαίσια με σύρματα ανοξείδωτα, τοποθετημένα
στο εσωτερικό τους, μέχρι το μέσον του μήκους
των όρθια, έπειτα κλείνουν με ελαφριά γωνία
το ένα πλαίσιο αντίθετα του άλλου. Τοποθε-
τείται το μαλλί ενδιαμέσως και έπειτα σύρον-
τας το ένα πάνω στο άλλο το ξεπλέκουν, το
αραιώνουν, γενικά το ξαίνουν. Από το ξασμέ-
νο μαλλί παίρνουν μέρος και το τοποθετούν στη
ρόκα, μια τουλούπα.

Τοποθετείται η ρόκα στη μέση και στην κο-
ρυφή της που είναι τοποθετημένο το μαλλί φτά-
νει στο ύψος πιο ψηλά απ' το κεφάλι. Από εδώ
αρχίζουν να γνέθουν το νήμα. Κυρίως οι για-
γιάδες γνέθουν. Παίρνουν λίγο μαλλί και κά-
νουν αρχή με τ’ αδράχτι. Τραβούν απ' τη ρόκα
λίγο μαλλί και το κάνουν κλωστή στριμμένη. Το
αδράχτι είναι ξύλινο και πάχους στο μέσον του
περίπου 1-1,5 εκ. και μήκος 0,25-0,30μ. Στο
επάνω μέρος είναι τοποθετημένο ένα μικρό άγ-
κιστρο σιδερένιο να περνά ενδιαμέσως το
νήμα και να το παρασύρει σε περιστροφή. Στο
κάτω μέρος του περνούν ένα σφοντύλι να το
βοηθά στην περιστροφή με το βάρος του.
Αφού το νήμα φθάσει σε μήκος μέχρι το γόνατο,
για ευκολία με την παλάμη το σέρνουν στριφτά
στο μηρό στο πόδι τους και περιστρέφεται με
ορμή τ’ αδράχτι, ενώ συγχρόνως τραβούν το
μαλλί από τη ρόκα φτιάχνουν το μάλλινο νήμα.
Όταν το αδράχτι γεμίσει, μαζεύουν το νήμα σε
κουβάρια με πολλά αδράχτια. Έπειτα με το τυ-
λιγάδιτο μαζεύουν σε κοτσόπηχα. Τα τοποθε-
τούν σε ανέμη από καλάμια φτιαγμένη ελα-
φριά. Παίρνουμε την μασουρίστρα με τον πε-
ρίτεχνο τροχό και από το κοτσόπηχο μασου-
ρίζουμε το νήμα και φτιάχνουμε μασούρια
μεγάλα τόσο να χωρούν στη σαΐτα και η υφάν-
τρα περνά τη σαΐτα επιδέξια ανάμεσα στα στη-
μόνια και συμπυκνώνει το υφάδι της (νήμα)
χτυπώντας το με το χτένι που είναι αναρτημέ-
νο στην κορυφή του αργαλειού σε ειδική υπο-
δοχή. Όμως ως τη στιγμή που θα καθίσει η
υφάντρα να υφάνει, πρέπει να γίνουν και άλ-
λες εργασίες ακόμα περίπλοκες.

Ο αργαλειός ο δικός μας ήταν κατασκευα-
σμένος σαν πλαίσιο 1,00μ. πλάτους και μήκους
περίπου 2,00μ. τοποθετημένο σε τέσσερεις στύ-
λους κολώνες ύψους 1,70μ. περίπου από ξύλο
πλατάνας. Μέχρι 0,50μ. ύψος είχαν πάχος
0,15μΧ0,15μ. που ήταν και η πρώτη στρώση και
στο ύψος αυτό ήταν το κάθισμα της υφάντρας.
Από εκεί και επάνω είχαν διαστάσεις
0,06μΧ0,15μ. περίπου στραμμένες προς το
μήκος του αργαλειού. Στο ύψος 0,80μ. ήταν το-
ποθετημένο σε ειδικούς τάκους το πίσω αντί.
Στη θέση της υφάντρας εμπρός της το αντί ήταν
τοποθετημένο σε δύο κολώνες στο ύψος της πο-
διάς της για να μην εμποδίζονται οι κινήσεις
της. Στο μέσον του μήκους και όσο φτάνουν τα
χέρια της υφάντρας ήταν αναρτημένα από το
πλαίσιο της οροφής του τα μιταρόξυλα με τα μι-
τάρια, τα χτένια, τα καρούλια 

Οι τεχνίτριες περνούσαν το στημόνι μέσα
από τα μιτάρια το ένα στην επάνω θέση του
ενός και στην κάτω θέση του επόμενου μία μία
κλωστή του στημονιού. Έπειτα απ' τα χτένια,
ανάμεσα στα δόντια τους και τα έδεναν σε μια
βέργα που την τοποθετούσαν στην ειδική εσο-
χή στο εμπρός αντί. Χαμηλά στο δάπεδο ήταν
οι πατήθρες λοξά τοποθετημένες, γερτές προς
τα εμπρός και αναρτημένες σε ειδικά λεπτές σι-
δερένιες βέργες για να μένουν σταθερές στο μή-
κος, να μην τεντώνουν με την πολλή χρήση.

Πατώντας τις εναλλάξ ανέβαζαν ή κατέ-
βαζαν τα μιτάρια και δι' αυτών το στημόνι.
Αφού στήριζαν στο εμπρός αντί τη βέργα με το

δεμένο σ' αυτή στημόνι, άρχιζαν να υφαίνουν
σεντόνι ή κουρελού ή κουβέρτα. Πατώντας τη
μια πατήθρα έως το έδαφος άνοιγε το στημό-
νι στο μέσον και εμπρός απ' το χτένι και με μια
επιδέξια κίνηση η υφάντρα με το χέρι της περ-
νούσε τη σαΐτα με το υφάδι ανάμεσά τους απέ-
ναντι. Με τo χτένι που ήταν αναρτημένο σε κα-
τάλληλη θέση και σε ειδικό πλαίσιο τοποθε-
τημένο κτυπούσε το υφάδι, το ίσιωνε και το
συμπύκνωνε.

Έπειτα με την ίδια επιδεξιότητα περνούσε
τη σαΐτα από δεξιά προς τ' αριστερά και αφού
είχε πατήσει την άλλη πατήθρα και είχε ανοί-
ξει το στημόνι προς διασταύρωση χτυπούσε
πάλι με το χτένι το υφάδι, το ίσιωνε και το συμ-
πύκνωνε. Κατ' αυτόν τον τρόπο έκλεινε μέσα
στο στημόνι που διασταύρωνε το υφάδι και
σχημάτιζε το ύφασμα. Όμως για να κρατηθεί
στο ίδιο πλάτος το ύφασμα, χρησιμοποιούμε
την ξύγκλα. Το εργαλείο αυτό το σχηματίζουν
δυο σιδερένια ελάσματα με δόντια στα άκρα
τους, για να εισχωρούν στο ύφασμα δεξιά και
αριστερά στα άκρα και κουμπώνουν στο μέσον
με δύο εξοχές του ενός που μπαίνουν σε δύο
υποδοχές (τρύπες) του άλλου και κρατούν
σταθερά το ύφασμα στο ίδιο πλάτος.

Τα δύο αντιά έχουν υποδοχές στα άκρα

τους που μπαίνουν ξύλινοι μοχλοί και τα κρα-
τούν σταθερά ακίνητα. Όταν γεμίζει με υφά-
δι η ποδιά εμπρός από την υφάντρα έως πλη-
σίον εις το χτένι βγαίνουν οι μοχλοί απ' τα δύο
αντιά και τυλίγει στο εμπρός αντί η υφάντρα
το ύφασμα και αφού τοποθετήσει τους μοχλούς
στη νέα θέση συνεχίζει την ύφανση. Το στημόνι
για σεντόνια είναι διαφορετικό από το στημό-
νι για κουρελούδες. Αυτό είναι πιο χονδρό, ισχυ-
ρό από μιτάρι κόκκινου χρώματος.

Όταν τελείωνε το στημόνι και γενικά η
ύφανσις η υφάντρα αν ήταν ανύπανδρη και
ήταν σε ηλικία γάμου έπαιρνε την τελευταία
βέργα απ’ το αντί (απ' το στημόνι), ντυνόταν και
έβγαινε περίπατο δήθεν για κάποια δουλειά
στους δρόμους του χωριού. Το όνομα που είχε
αυτός που θα συναντούσε πρώτο ή άκουγε να
φωνάζουν κατά τύχη κάποιον θα παντρευόταν
νέο που είχε το όνομά του. Θα ήταν τρισευτυ-
χής να άκουγε ή συναντούσε άνθρωπο που είχε
το όνομα εκείνου που λαχταρούσε ή ονει-
ρευόταν να παντρευτεί. Δεν ξέρω αν μεσολα-
βεί ο θεός, ή τύχη, αλλά συμβαίνει και είναι
πέρα για πέρα αλήθεια.

Γεώργιος Σ. Σπύρου
Μάιος 2015 
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Ο  αργαλειός,  η  υφάντρα,  το  στημόνι,  το  υφάδι 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Υποθετικός σύνδεσμος
2. Γιος του Κολιόβλαχου
3. Αιώρα (κουμιώτικη διάλε-

κτος)
4. Κόρη του Μητσοπιτήλη
5. Ταξιδεύουν πάνω σε ράγες

(μία γραφή)
6. Το μισό των δύο χιλιάδων
7. Είδος πλοίου
8. Το σπίτι του είναι το πρώ-

το που συναντάμε ερχό-
μενοι στους Λενιάνους
από τους Καρασαλιάνους

9. Έμενε απέναντι από της
Δασκάλισσας

10. Πληθωρική παρουσία
πράγματος

11. Φρούτο που ευδοκιμεί και
στο χωριό μας το φθινό-
πωρο

12. Πρόσωπο (αργκό)
13. Έλεγαν τη γυναίκα του

Χρήστου Βαρλάμου
14. Αρχαίος αέρας
15. Αιγυπτιακή θεότητα
16. Αδελφός του Παντελή

Χρυσάγη
17. Ζωύφιο που τρέφεται με

ξύλο
18. Παλιά γενική του ονόμα-

τος Υρώ
19. Την έχουν όλα τα παπού-

τσια
20. Θείος του Αρβανίτη
21. Αδελφή της Αμερικάναι-

νας
22. Κόρη του γερο-Σινανά
23. Πεθερά του Βαγγέλη Βλα-

χαντώνη
24. Πεθερός του Λιονταρά
25. Αδελφή της Μαρίκας της

Τσομάκαινας

ΚΑΘΕΤΑ
26. Παρατσούκλι του Ευθύ-

μιου Καλαρά
27. Διακοσμητικά νήματα

στην άκρη υφάσματος
(μία γραφή)

28. Αργά
29. Ξέρω αρχαίων
30. Πεθερά του Φέση
31. Πουλούσε ζαχαρωτά στην

είσοδο της εκκλησίας μας
32. Ναι ιταλών
33. Ποιοτικά φωνήεντα
34. Γόνατο (καθαρεύουσα)
35. Ομώνυμη Εταιρεία
36. Νότα του διαπασών
37. Οι Χριστιανοί το παίρ-

νουν με τη βάφτισή τους

38. Το επώνυμο της Σταυ-
ρούλας του παπα-Νικο-
λού

39. Έλεγαν γνωστό πασά των
Ιωαννίνων

40. Νευρικότητα
41. Αδελφός της Βλάσαινας
42. Αδελφή της Σερμέταινας
43. Κόρη του Σταύρου του

Μαχούση
44. Πατέρας του δασκάλου

Κουτσούμπη
45. Γυναίκα του Πολύβιου
46. Ιέρεια του Απόλλωνα
47. Αχνός
48. Γιος της Καραγκιούλαινας
49. Πεθερός του Σόλιγκα
50. Γιος (καθαρεύουσα)
51. Το σκάμε την Πρωτοχρο-

νιά
52. Μαχαίρι, του οποίου η

λεπίδα διπλώνεται
53. Αδελφός του Μουστακά-

τση
54. Εγγονός του Κολιάτση
55. Όνομα γιου του Νικολού

Σαπουντζή
56. Γαμπρός του Καπνοπώλη

Θεοδόσης Σ. Δήμος 

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο  

ΛΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1. ΧΑΖΙΡΙ, 2. ΤΣΑΓΑΛΟ, 3. ΕΡΕΒΟΣ, 4. ΖΑΓΚΗΣ, 5. ΑΝΟΣΤΑ, 6. ΖΑΒΓΟΥ, 7. ΟΣΜΗ,
8. ΜΟΝΗ, 9. ΓΙΑΓΚΛΙΤΙΚΟ, 10. ΑΜΟΝΙ, 11. ΑΡΡΗΝΟΣ, 12. ΣΕΡΙΦΟΣ, 13. ΑΝΤΑ, 
14. ΠΑΡΑΝΤΟΛΟΣ, 15. ΜΗΛΙΑ, 16. ΠΛΑΙΣΙΟ, 17. ΒΟΘΑΝΑ, 18. ΠΑΡΑΜΠΑΡΙ, 19. ΝΑ,
20. ΒΑΤΑΛΑΛΩ, 21. ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ, 22. ΤΖΑΝΕΜΟ, 23. ΧΑΖΟΣ, 24. ΝΙ, 25. ΑΝΤΖΙΑ,
26.ΑΓΑ, 27. ΤΟ, 28. ΖΑΓΚΑ, 29. ΙΣΑΛΑ, 30. ΟΓΑ, 31. ΡΟΗ, 32. ΟΣΤΡΙΑ, 33. ΣΟΜΟΝ,
34. ΣΑΝΟ, 35. ΠΗΓΗ, 36. ΜΠΟΡΑ, 37. ΕΡΓΟ, 38. ΕΠΙΖΗΛΟΣ, 39. ΒΙΤ, 40. ΕΙΚΑΣΑ, 
41. ΣΦΟΓΓΑΤΟ, 42. ΣΟΥΜΑΡΑ, 43. ΒΑΝ 



Το  Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ, ανακοινώνει πως μετά από ομό-
φωνη απόφασή του, από το μεθεπόμενο φύλλο της εφημερίδας
μας δηλ.το Νο 98 του Α’ τριμήνου  2016 και για λόγους της οφει-
λόμενης εκκαθάρισης του αρχείου παραληπτών της: 

α/ Θα περιοριστεί σημαντικά η ταχυδρομική αποστολή της
εφημερίδας μας.

β/ Η εφημερίδα μας θα αποστέλλεται από το παραπάνω τεύ-
χος Νο 98 μόνο σε όσους φίλους και φίλες μας δηλώσουν την επι-
θυμία τους να συνεχιστεί η αποστολή της.

γ/Εξαίρεση θα γίνει με τους παραλήπτες μας στο εξωτερικό
στους οποίους θα συνεχίσουμε την αποστολή της εφημερίδας.

Επίσης από το τρέχον φύλλο Νο 96 η διανομή της εφημερί-
δας μας κυρίως στο χωριό και τη γύρω περιοχή θα περιορισθεί ση-
μαντικά και θα διανέμεται κατά το δυνατόν υπό έλεγχο.  

Υπογραμμίζουμε: 
1- Πως η εφημερίδα θα συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν. 
2- Πως η κάλυψη του κόστους της εφημερίδας μας (5€ ετή-

σια) είναι δίκαιο αίτημα του Δ.Σ. αλλά και των ταμειακώς εντά-
ξει μελών και φίλων.

3- Πως η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερί-
δας μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.andronianoi.gr η οποία
πρόσφατα αναβαθμίστηκε ουσιαστικά, δεν θα επηρεαστεί.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Τα πρώτα αποτελέσματα του Γ.Σ. Κύμης: 
03-10-2015 Α.Σ. Μαχητές Δόξα Πεύκης - Γυμν. Σύλλο-

γος Κύμης  54-69
10-10-2015  Γυμν. Σύλλογος Κύμης - Φίλιππος Βέροιας

81-53
17-10-2015  Δόξα Λευκάδας - Γυμν. Σύλλογος Κύμης

75-84
Με τις ευχές μας για ακόμα ψηλότερα. 
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ΣΤΗΝ  Α2  ΕΘΝΙΚΗ  ΜΠΑΣΚΕΤ 

Γεννήσεις 

ΚΑΛΕΣ  ΔΟΥΛEΙΕΣ 

Νέες  εκδόσεις 

• Στις 7 Αυγούστου 2015 γεν-
νήθηκε ο εγγονός του Γραμματέα
του Συλλόγου μας. Στους ευτυ-
χείς γονείς Γιούλη Βλαχαντώνη
και Μάριο Λεβέντη, αλλά και
στους αγαπητούς παππούδες, Αν-
τώνη και Νίκο και στις γιαγιάδες
Βάσω και Ειρήνη, ευχόμαστε
να τους ζήσει και κάθε ευτυχία. 

• Στις 24-9-2015 γεννήθηκε
ένα υγιέστατο αγοράκι του
Κων/νου Τζαβέλλα και της Χαλδαίου Καλομοίρας, τρισέγ-
γονο του Νικόλαου Κωτσή και δισέγγονο του Γεωργίου Τσομάκα. 

Βαπτίσεις
• Βαφτίστηκε ο Γεώργιος Έρωτας του Ζήση και της Κατε-

ρίνας Γ. Κωνσταντίνου στις 19 Ιουλίου 2015 στον Ι.Ν. Αγίου Γε-
ωργίου στα Φύλλα. Νονοί είναι οι Δαμιανός και Γιώργος Κου-

μιανός.
• Βαφτίστηκε η Κρυσταλλία-

Άννα Πούλιου του Δημήτρη
Πούλιου και της Αθηνάς Σπύ-
ρου, εγγονή του Γιάννη και Άν-
νας Σπύρου, στις 26 Ιουλίου 2015
στην Ι. Μονή Παναγίας Περιβλέ-
πτου Πολιτικών. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 

ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ»

Χάρτης Κύμης Λιθανάγλυφα κτιρίων Κύμης 

Το Ρόπτρο Ν0 46 

Δόθηκαν στη δημο-
σιότητα από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών τα τε-
λικά αποτελέσματα των
Εθνικών - Βουλευτικών
εκλογών της 20ης Σε-
πτεμβρίου 2015. Στο
100% των εκλογικών
τμημάτων (19.513), και
επί 9.840.525 εγγε-
γραμμένων, προσήλθαν
και ψήφισαν 5.566.295
πολίτες (από 6.330.786
τον Ιανουάριο του
2015). Η αποχή ήταν
μεγαλύτερη από τον Ια-
νουάριο του 2015 με το
ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 να
είναι 56,57% (από 63,87%). Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 5.431.850
(97,58%), τα άκυρα 70.061 (από 114.703 τον Ιαν. του 2015) και τα
λευκά 64.384 (από 34.809 τον Ιαν. του 2015 και από 25.052 το
2012). Συνολικό ποσοστό των εκτός βουλής κομμάτων 6,41%
(από 8,62% τον Ιανουάριο του 2015 και 5,98% στις εκλογές του
2012).

Ειδικότερα, με διαφορά 7,36% κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τη ΝΔ σύμ-
φωνα με τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών - βουλευτικών εκλο-
γών του Σεπτεμβρίου 2015 (με ενσωμάτωση στο 100%) της κα-
ταμέτρησης στην Επικράτεια. Νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας
είναι για άλλη μία φορά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στις Εθνικές
Εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τα κόμματα λαμβάνουν:

TAXHEAVEN.GR

Εκλογές  Σεπτέμβριος  2015: 
Τα  τελικά  αποτελέσματα  ανά  κόμμα 

1η  ΟΚΤΩΒΡΗ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Ο ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΑΠO ΟΛΟΥΣ  
ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
ΞΕΦΕΥΓΕΙ  ΑΠΟ  ΚΑΘΕ  ΠΛΑΙΣΙΟ. 

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ  ΗΘΙΚΑ. 

Λουκέτο σε ακόμα μία ιστορική εφημερίδα που κυκλο-
φορούσε στα περίπτερα εδώ και 84 χρόνια...

Η ιστορική εβδομαδιαία εφημερίδα «Πανευβοϊκό
Βήμα» έβαλε «λουκέτο», μετά από 84 χρόνια λειτουργίας.
Ο εκδότης Δημήτρης Παπαγρηγορίου, αποφάσισε να
αναστείλει την λειτουργία της εφημερίδας, η οποία κυκλο-
φορούσε στα περίπτερα της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφημερίδα ενδέχεται να συ-
νεχίσει να λειτουργεί σε ηλεκτρονική μορφή. Τα τελευταία
χρόνια στην Εύβοια βλέπουμε τοπικές εφημερίδες να κλεί-
νουν η μία μετά την άλλη.

Η στέρηση εσόδων σε συνδυασμό με τη μείωση των πω-
λήσεων έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τις περιφερειακές εφη-
μερίδες. Στην Εύβοια όλα αυτά τα χρόνια αρκετές τοπικές
εφημερίδες έκλεισαν και κάποιες άλλες είναι ένα βήμα πριν
κλείσουν, αφού οι πωλήσεις έχουν πέσει κατακόρυφα. 

Πηγή: eviazoom.gr

ΕΚΛΕΙΣΕ  ΤΟ  ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ  ΒΗΜΑ 

Το Δ.Σ. του Συλλό-
γου μας εύχεται
στους μαθητές-μα-
θήτριες, φοιτητές-
φοιτήτριες επιτυ-
χή νέα σχολική
χρονιά με υγεία
και τα κουράγια
τους επαρκή και
γόνιμα. 


