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Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκδηλώσεις του καλοκαιριού.
Συνέχεια στη σελ. 4

ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΖΟΥΜΕ, ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ,
ΟΛΟΙ ΜΑΣ (Οδυσσέας Ελύτης)
Τα πανηγύρια πάνε μπροστά και πίσω οι παρέες ή αντίστροφα; Όπως και να συμβαίνει, το
σίγουρο είναι πως πάνε μαζί. Μαζί και ταιριαστά έχοντας το ένα την ανάγκη του άλλου. Το
αφιέρωμά μας στο φύλλο αυτό Νο 108 της “ΦΩΝΗΣ” μας στις παρέες και στα πανηγύρια
αναφέρεται. Με την εκτίμηση πως οι παρέες έχοντας μεγαλύτερο εύρος, περιέχουν τα πανηγύρια
μη μπορώντας πάντως να κάνουν χωρίς αυτά. Δεν είναι άτοπη η ρήση «μοναχός ούτε στον παράδεισο», ηχώντας ως προτροπή προς κάθε παραλήπτη και ως ευχή. Οι παρέες που τραγουδιούνται
και οι παρέες που τραγουδούν και τις πιο πολλές φορές χορεύουν. Οι παρέες γόνιμο έδαφος για
διανθρώπινες επαφές διαφόρων μορφών, εναρκτήριες συχνά. Άλλοτε πάλι ανασύρουν από τα
προσωπικά μας αρχεία εικόνες, χρώματα, συναισθήματα κάνοντάς τα ζωντανά και αισιόδοξα
κομμάτια του σήμερα, κάνοντας αυτό το σήμερα να φαντάζει αδύναμο ακόμα και στην πιο
άσχημη και επιθετική του μορφή, τονίζοντας όλα τα όμορφα στοιχεία του από την άλλη. Και όταν
σμίγουν και εύκολα σμίγουν, με τα αντίστοιχα του ή των διπλανών, τότε κοινή είναι η συχνή διαπίστωση μέσα από την πολλαπλασιαστική ορμή αυτού του σμιξίματος, της αναγκαιότητας των
παρεών. Αυτών που τονίζουν κοινές απλές αλήθειες για το χτες αλλά και το σήμερα και το
μέλλον.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πανηγύρι:
Πνοή ζωής και Πολιτισμού
Γράφει η Κατερίνα Σακκή

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ

Τ

ο τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου ακαταστασία στο χώρο της παιδικής
χαράς στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Χαλίκια πεταμένα διάσπαρτα πάνω
στη μοκέτα, άδεια πλαστικά μπουκάλια,
χαρτιά, σακούλες από σουβλάκια, πλα-

στικές σακούλες, χαρτοπετσέτες κ.λπ.
πεταμένα έξω από τους ειδικά τοποθετημένους κάδους απορριμμάτων, κακή
και επικίνδυνη χρήση των παιχνιδιών
αλλά και φθορές, πέραν των φυσιολογικών. Βλέποντας αυτή την εικόνα έχουμε την αίσθηση ότι αγνοούν μερικοί τους
κανόνες υγιεινής και καθαρού περιβάλλοντος σε ένα χώρο μάλιστα που συγκεντρώνονται παιδιά, τα παιδιά τους για
να παίξουν.
Ένας χώρος στον οποίο το έργο
ολοκλήρωσής του κάποιοι χρηματοδότησαν διαχρονικά ή και πάλεψαν πολύ

να ολοκληρώσουν. Ένα έργο που ανήκει
σε όλους από κοινού ως προς τη χρήση
του και που κανείς δεν δικαιούται να μη
σέβεται. Παρακαλούμε πολύ ιδιαίτερα
τους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά
τους στην παιδική χαρά να τα επιβλέπουν
σωστά ώστε να μην της προκαλούν την
όποια ζημία.
Μπορεί και το δικό τους παιδί να
τραυματιστεί κάποια στιγμή από κάποια
τέτοια ζημιά. Επίσης, παρακαλούνται μικροί και μεγάλοι να διατηρούν το χώρο
καθαρό και να χρησιμοποιούν τους κάδους απορριμμάτων για τα σκουπίδια
και να μην τα πετούν κάτω. Η καθαριότητα και γενικά η καλή χρήση της παιδικής χαράς αλλά και του γηπέδου είναι
πρώτα συνευθύνη των χρηστών και των
συνοδών τους. Ας είμαστε συνυπεύθυνοι
στην καλή χρήση του χώρου και όχι
στην αλλοίωσή του.
Επικαλούμενοι τα αυτονόητα απαιτούμε και περιμένουμε από όλους, μικρούς και μεγάλους, να σέβονται τους
χώρους της παιδικής χαράς ως αγαθό
κοινής χρήσης.

Ανδρονιάνοι 24-8-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

“Μαζέψτε χρώμα και κάντε το επαφή, συναίσθημα”

Από τη βορειότερη μέχρι τη νοτιότερη και από την ανατολικότερη
μέχρι τη δυτικότερη γωνιά της Ελλάδας, ο θεσμός των πανηγυριών
κατέχει σημαντική θέση στην παράδοση, στις θρησκευτικές εορτές, στην
κουλτούρα, στον πολιτισμό και στη
λαϊκή παράδοση του λαού μας.
Το πανηγύρι αποτελούσε μαζί με
τους γάμους και τα βαπτίσια έναν
από τους λίγους τρόπους διασκέδασης των κατοίκων της κάθε γεωγραφικής περιοχής της χώρας μας και
ευκαιρία για επικοινωνία μεταξύ τους.
Αναλογιζόμενος κανείς τις σκληρές
και δύσκολες συνθήκες ζωής διαβίωσης που επικρατούσαν στη χώρα μας την εποχή που τα πανηγύρια κατείχαν εξέχουσα θέση στη ζωή των
Ελλήνων, συνειδητοποιεί κανείς ότι χρονικά τοποθετούνται σε μία εποχή που οι καθημερινές

αγροτικές εργασίες δεν άφηναν ελεύθερο χρόνο,
ενώ οι ανέσεις και ευκολίες σε σχέση με τις
ημέρες μας ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Συνεπώς, η επικοινωνία και γνωριμία των παρευρι-

Συνέχεια στη σελ. 5

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ
πληροφορεί πως με βάση ομόφωνη απόφασή
του διακόπτει την αποστολή ταχυδρομικά της
εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
– ΔΕΝΔΡΩΝ». Η δύσκολη αυτή απόφαση ενεργοποιείται από το επόμενο φύλλο 109 του τελευταίου τριμήνου του 2018. Το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι αναγκασμένο να ενεργήσει
έτσι προς τους παραλήπτες της εφημερίδας
μας οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις σχετικές
ανακοινώσεις μας μέσα από αυτήν αλλά και
μέσα από την ιστοσελίδα μας www.andronianoi.gr και οι οποίες ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια
(Φύλλο 101 της “ΦΩΝΗΣ” μας). Υπενθυμίζουμε
πως:
1- Από το επόμενο φύλλο 109 της εφημερίδας μας ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται
μόνο στα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου
μας, σε όσους τωρινούς παραλήπτες το ζητήσουν καθώς και στους τωρινούς παραλήπτες
κατοίκους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων τρίτων χωρών. Για κάθε σχετική διευκρίνιση ή για όποιο σχετικό λάθος, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου με όποιον τρόπο επιθυμείτε
ή και μέσα από την ιστοσελίδα ή τη σελίδα
στο facebook του Συλλόγου μας. Συμπληρωματικά των παραπάνω τονίζουμε πως ο περιορισμός των παραληπτών της εφημερίδας μας
σημαίνει και ανάλογη μείωση της ποσότητας
των φύλλων που θα εκτυπώνονται και πως ο

αριθμός των φύλλων που θα κυκλοφορούν
ελεύθερα στα γνωστά σημεία δεν θα αυξηθεί.
2- Μπορείτε να καταθέσετε τη συνεισφορά
σας στον Σύλλογο, επομένως και για την εφημερίδα μας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με κατάθεση στον λογαριασμό του
Συλλόγου μας στο όνομα του ταμία Ευάγγελου
Νικολιά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Νο
λογαριασμού 381/769855-05 με IBAN GR 7801
1038 100000 76985505, μη λησμονώντας πως
είναι αναγκαίο να αναγράφεται στο σχετικό
παραστατικό της Τράπεζας το ονοματεπώνυμο
και το πατρώνυμό σας και ένα τηλέφωνο για
την αναγκαία επικοινωνία.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, η όποια οικονομική ή άλλη συνεισφορά σας αποτελεί περιουσία
και τιμή για το Σύλλογό μας. Η ελάχιστη ετήσια
συνδρομή προς τον Σύλλογό μας έχει ορισθεί
πλέον από το Διοικητικό Συμβούλιο στα δέκα
(10,00) ευρώ η οποία καλύπτει και την έκδοση
και αποστολή της “ΦΩΝΗΣ” μας. Στην κρισιμότητα των καιρών μάλιστα η βαρύτητα της
συνεισφοράς σας είναι το άλφα και το ωμέγα
για να κρατηθεί ο Σύλλογός μας στα πόδια
του με υπευθυνότητα, ζωντάνια, αισιοδοξία.
Ζητώντας την κατανόησή σας
Ανδρονιάνοι 30-09-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

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
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΥΜΗΣ 28-8-1880

Αντικαταστάθηκε ο σταυρός στο Κοιμητήριο Δένδρων
λόγω φθορών του αρχικού ηλικίας 120 ετών. Χρησιμοποιήθηκε τοπική πέτρα ίδιας ποιότητας (Τεφεκές). Κατασκευαστής του αρχικού ο Γεώργιος Σταμ. Σπύρου και του
τωρινού ο απόγονός του Χρήστος Δημ. Σπύρου.

Στους Ανδρονιάνους περίπου τη δεκαετία του ’40...
η μητέρα μου δεύτερη από δεξιά... τις άλλες κοπέλες
δεν τις γνωρίζω... αν κάποιος ξέρει ας μας πει.
29-8-2018 Από Ρίτσα Κουζούπη

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ
ΑΥΤΗ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ
(Στίχοι της Ελένης Καλαμπαλίκη-Λάγιου)
Δυο πρόσωπα αγαπητά μιας κάποιας ηλικίας
Στο σπίτι μέσα βρίσκονται κάθε οικογενείας.
Ειν’ ο παππούς και η γιαγιά άνθρωποι με αξία
Για τα παιδιά τους γίνονται κι οι δύο τους θυσία.
Για τα εγγόνια πιο πολύ δίνουν και την καρδιά τους
Γιατί εκείνα δυο φορές τα θεωρούν παιδιά τους.
Κρίκο συνδετικό αποτελούν κι οι δύο
Ανάμεσα στο παρελθόν και στο μοντέρνο βίο.
Μεγάλωσαν παραδοσιακά με άλλες αντιλήψεις
Κι όμως προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις.
Τις γνώσεις που αποκτήσανε και την εμπειρία
Να μεταδώσουν θέλουνε στη νέα ηλικία.
Απ’ τις εξιστορήσεις τους μπορούμε ν’ αντιληφθούμε
Την εποχή που ζήσανε πως πέρναγαν να δούμε.
Τα χρόνια αυτά που έζησαν δεν είχαν ευκολίες
Και η ζωή τους ήτανε γεμάτη δυσκολίες.
Όμως αγωνίστηκαν με όλη την καρδιά τους
Παράδειγμα προς μίμηση είναι για τα παιδιά τους.
Αν και είναι τώρα πια μεγάλοι σε ηλικία
Να αισθάνονται πρέπει αποδεκτοί μέσα στην κοινωνία.
Μπορούνε να προσφέρουνε κι ας πέρασαν τα χρόνια
Να μεγαλώσουνε σωστά όλα τους τα εγγόνια.
Έχουνε χρόνο άφθονο μπορούν να τα φροντίσουν
Και τα εγγόνια παίρνουνε ό,τι και αν ζητήσουν.
Παίρνουν αγάπη και στοργή χαρά και ευτυχία
Μαθαίνουν και να σέβονται την τρίτη ηλικία.
Μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα στις υποχρεώσεις
Και να τηρούν τα έθιμα κι όλες τις παραδόσεις.
Το καλοκαίρι κι οι γιορτές είναι συνδεδεμένες
Με τον παππού και τη γιαγιά στη μνήμη χαραγμένες.
Πόσα νανουρίσματα και πόσα παραμύθια
Ακούσαμε απ’ τη γιαγιά και αυτό είναι αλήθεια.
Γι’ αυτό θα πρέπει οι γονείς ν’ αφήνουν τα παιδιά τους
Να ’ναι κοντά με τον παππού κοντά και στη γιαγιά τους.
Να τους διδάξουνε το χθες να τα παιδαγωγήσουν
Και για το αύριο που έρχεται να τα νουθετήσουν.

Efi Skaraki Φωτογραφία από το χωριό Ανδρονιάνους!!!
Ρίτσα Κουζούπη Ποιοί είναι Έφη;
Maria Velissarakou Kontzoglou Κορίτσια τους γνωρίζω
όλους εγώ.
Mary Moraitis Efi πού βρήκες τη φωτογραφία, είναι
της αδερφής της μάνας μου ο γάμος με τον Mπάζο. Τα
γράμματά μου δεν είναι τόσο καλά.
Mary Moraitis Η μικρή παράνυφη είμαι εγώ.
Stamatis Spyrou Μαρία γίνε συγκεκριμένη. Θα τα
χρειαστώ τα στοιχεία σου.
Efi Skaraki Όταν έλθω στο χωριό!!! Θα σας δώσω
πολλές φωτογραφίες από τους Ανδρονιάνους, τις βρήκα
σε ένα συρτάρι της μητέρας μου!!! Μαρίας Βολιώτη!!
Maria Velissarakou Kontzoglou Είναι ο γάμος της
Ιωάννας Βαρλάμου με τον Κώστα Κοίλιαρη (Μπάζο) στην
Αυστραλία. Δεξιά καθιστή είναι η μάνα της νύφης Ρηνιώ
Βαρλάμου (Βελισσαράκου) αδερφή του παππού μου, οι
άλλες κόρες της με τους άντρες τους, ο γιος της Κώστας
Βαρλάμος (Γίγας) με τη γυναίκα του, Νίκος και Γιώργος
Ιωακείμ (Θείος μου) με τη μητέρα τους και τον πατέρα
τους.
Efi Skaraki Έχω πολλές φωτογραφίες στο σπίτι στο
χωριό που δεν τους γνωρίζω!!!
Stamatis Spyrou Καλή σου μέρα. Στην εφημερίδα του
Συλλόγου μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”
κάθε φορά δημοσιεύουμε μία ή και δύο φωτογραφίες από
παλιά. Παράλληλα σκεφτόμαστε στο Δ.Σ. του Συλλόγου
αυτές τις φωτογραφίες αλλά και άλλες επίσης παλιές
αλλά μη δημοσιευμένες, να τις χρησιμοποιήσουμε σε
κάποια άλλη προσπάθειά μας π.χ. έκδοση κάποιου σχετικού
βιβλίου, κάποια έκθεση κ.λπ. Ευχαριστώ για την καλή σου
διάθεση και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.

ΠΕΝΘΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Στο προηγούμενο φύλλο 107 στη σελίδα 8,
στην αναφορά στην αθλητική επιτυχία της Αγγελικούλας Παπασπύρου αναφέρεται ως άθλημα το
καράτε αντί του σωστού που είναι το Τάε Κβο
Ντο.
Ζητάμε συγγνώμη.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»
Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας
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Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696 • e-mail: karpouzi@otenet.gr

Αναμνήσεις

Από το Facebook Γ.Β. Σαρρής

• Απεβίωσε η Βασιλική Αρτ. Ιωάννου στις 18-72018 σε ηλικία 90 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε η Αθηνά Δημητρού στις 18-7-2018 σε
ηλικία 92 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε η Αικατερίνη Δημ. Δήμου στις 6-82018 σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Πλάκας Λαυρίου.
• Απεβίωσε ο Αθανάσιος Βελ. Κουντούρης στις 78-2018 σε ηλικία 86 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε ο Γεώργιος Βασ. Καλαράς στις 26-92018 σε ηλικία 86 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Μπουρτζίου Χαλκίδας.
• Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Γεωρ. Σαπουτζής στις
1-10-2018 σε ηλικία 90 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε ο Αθανάσιος Προκ. Τζάνος στις 1-102018 σε ηλικία 78 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε ο Βλαχάκης Αναστάσιος σε ηλικία 72
ετών.
• Απεβίωσε ο Ανδρόνικος Παπανικολάου στις 1610-2018 σε ηλικία 85 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.
• Απεβίωσε η Κερατσού Χριστοφ. Λύκου στις 2310-2018 σε ηλικία 80 ετών και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.
Συλλυπητήρια στους οικείους των θανόντων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΙΠΗ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙ’ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ.
(Γράφει ο πνευμονολόγος Κώστας Μανάρας)
Θα ήθελα στην αρχή να ευχαριστήσω τον
Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων-Δένδρων,
για την ευκαιρία που μου δίνει να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες της εφημερίδας για
ένα συνηθισμένο θέμα, τη γρίπη, για να τους
ενημερώσω για κάποια θέματα που σχετίζονται
με αυτή και που πολλοί ή δεν τα γνωρίζουν ή
έχουν λανθασμένη άποψη.
Η γρίπη είναι μια ασθένεια που προσβάλλει
το αναπνευστικό σύστημα, οφείλεται σε ιό και
μεταδίδεται αρχικά στον άνθρωπο από τα πουλιά (κοτόπουλα) και κάποια θηλαστικά (γουρούνια), με το αίμα και τα περιττώματά τους και
στην συνέχεια από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω των σταγονιδίων που αποβάλλει το
πάσχον άτομο με τον βήχα ή το φτέρνισμα
αλλά και με μολυσμένα από τον πάσχοντα αντικείμενα. Μεταδίδεται επίσης με τα φιλιά, την
χειραψία κλπ.
Από τη στιγμή που ο ιός θα εισέλθει στον
οργανισμό ενός ανθρώπου και τον μολύνει,
μετά την πάροδο περίπου 2 ημερών (1-4) εάν
νοσήσει, γιατί μπορεί και να μην εμφανίσει
γρίπη, θα παρουσιάσει τα συμπτώματα της
νόσου που είναι ρίγη, αιφνίδια είσοδος υψηλού
συνήθως πυρετού, με καταρροή, κακουχία,
αδυναμία, μυαλγίες, αρθραλγίες, βήχα. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να διαρκέσουν κάποιες
μέρες με τον βήχα να συνεχίζεται μέχρι και 2
εβδομάδες. Εάν παραταθούν τα συμπτώματα ή
είναι πολύ έντονα πρέπει να ζητείται ιατρική
βοήθεια.
Άτομα, που πριν αρρωστήσουν είναι καθόλα υγιή, μεταδίδουν τον ιό από μια ημέρα
πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων μέχρι 5
έως και 7 ημέρες μετά (μέσος όρος 4-6 ημέρες). Τα παιδιά όμως όπως και τα άτομα που
έχουν επηρεασμένο ανοσοποιητικό (αμυντικό)
σύστημα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό για
περισσότερες ημέρες. Τον ιό της γρίπης τον
μεταδίδουν και τα άτομα που έχουν έρθει σε
επαφή με τον ιό αλλά δεν νόσησαν.
Η νόσηση από τη γρίπη μπορεί να είναι
ήπια και να αντιμετωπιστεί με συντηρητικά
μέτρα στο σπίτι, μπορεί να απαιτήσει νοσηλεία
σε νοσοκομείο ή και εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή να αποβεί και θανατηφόρα.
Στις ΗΠΑ από το 2010 και μετά κάθε χρόνο
από τότε παρουσιάζονται 9-35.000.000 κρούσματα γρίπης, από αυτά 140-710.000 θα χρειαστούν εισαγωγή σε νοσοκομείο και 12-56.000
θα πεθάνουν από γρίπη ή τις επιπλοκές της.
Επειδή τα συμπτώματα της γρίπης μοιάζουν με εκείνα του κοινού κρυολογήματος θα
πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε χειμερινή ίωση
δεν είναι γρίπη και ότι συνήθως στη γρίπη τα
συμπτώματα είναι πιο έντονα, πιο σοβαρά, εμφανίζονται σχετικά απότομα και διαρκούν
πάνω από τρία 24ωρα.
Η διάγνωση της γρίπης γίνεται φυσικά από
τον γιατρό, ο οποίος επί υποψίας μπορεί να ζητήσει να γίνουν ειδικές εξετάσεις αίματος για
να τεθεί η διάγνωση.
Κάποια άτομα από αυτά που θα παρουσιάσουν γρίπη θα νοσήσουν σοβαρότερα και θα
εμφανίσουν επιπλοκές όπως πνευμονία, ιγμορίτιδα, ωτίτιδα, εγκεφαλίτιδα, μυοσίτιδα, περικαρδίτιδα κ.ά.
Προσοχή λοιπόν, σε αυτό που είπαμε πιο
πάνω, να αναζητήσετε ιατρική εκτίμηση εάν
τα συμπτώματα είναι σοβαρότερα, διαρκούν
περισσότερο, η κατάσταση του ασθενή επιδεινώνεται ή πάσχει από χρόνια νοσήματα που
μπορεί να επιδεινωθούν.
Η γρίπη, όπως κι όλες οι ιώσεις, δεν έχει
ειδική θεραπεία. Οι ήπιες μορφές της αντιμε-

τωπίζονται με αντιπυρετικά, παραμονή στο
κρεβάτι, αποφυγή των πολλών επαφών, με
υγρά από του στόματος και ελαφριά και καλή
διατροφή. Οι σοβαρότερες όμως, κυρίως λόγω
των επιπλοκών, μορφές της μπορεί να χρειαστούν ιατρική παρέμβαση και ειδικότερες θεραπείες. Τα αντιβιοτικά δεν προσφέρουν
τίποτε στη γρίπη αντίθετα η αλόγιστη χρήση
τους κάνει κακό αφού επιδεινώνει την μικροβιακή αντοχή που ήδη αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της ιατρικής καθημερινότητας.
Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της
γρίπης είναι ο προληπτικός ετήσιος εμβολιασμός. Αυτός πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος
Οκτωβρίου. Γίνεται στους ενήλικες με μία
δόση. Εμβολιάζονται άτομα πάνω από 60 ετών
καθώς και κάθε άτομο που πάσχει από χρόνια
νοσήματα πάντα με τη συμβουλή και την καθοδήγηση γιατρού. Βέβαια αν χρειαστεί μπορεί
να γίνει οποτεδήποτε στη διάρκεια της περιόδου της γρίπης. Η προστασία (ανοσία) που
προκαλεί το εμβόλιο εμφανίζεται μετά από 2
εβδομάδες. Δεν εμβολιάζονται τα βρέφη κάτω
των 6 μηνών, γι’ αυτό θα πρέπει να εμβολιασθούν οι γονείς τους καθώς και όποιος άλλος
συμμετέχει στη φροντίδα τους ή βρίσκεται
στο στενό τους περιβάλλον. Στις ομάδες που
πρέπει να εμβολιάζονται ανήκουν και οι έγκυοι
καθώς και οι λεχώνες μέχρι 2 εβδομάδων από
τον τοκετό. Τα σύγχρονα αντιγριπικά εμβόλια
προκαλούν κυρίως ήπιες αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (κοκκινίλα, πρήξιμο, πόνο).
Πολύς κόσμος παραπονιέται ότι ενώ έκανε
το αντιγριπικό εμβόλιο πέρασε ένα χειμώνα
«κολλώντας συνέχεια γρίπη». Εδώ θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι, όπως είπαμε και πιο πάνω,
το εμβόλιο χρειάζεται 15 μέρες περίπου για να
καλύψει το άτομο. Στο διάστημα αυτό μπορεί
κάποιος να εμφανίσει γρίπη. Δεύτερον επειδή
ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται, «αλλάζει» δηλαδή, εύκολα υπάρχει περίπτωση να εμφανίσει
κάποιος γρίπη από νέο στέλεχος που δεν
υπάρχει σε αυτά του εμβολίου. Όμως ακόμα
και στην περίπτωση αυτή η νόσηση θεωρείται
ότι θα είναι ηπιότερη σε σχέση με αυτή που θα
εμφανίσει κάποιος μη εμβολιασμένος. Τρίτον
και εξ ίσου σημαντικό είναι ότι το αντιγριπικό
εμβόλιο δεν προστατεύει από τα κοινά κρυολογήματα, που όπως είπαμε και πιο πάνω είναι
συνήθεις ήπιου μορφής ιογενείς λοιμώξεις του
αναπνευστικού.
Κάποιοι επίσης ισχυρίζονται ότι καλύτερα
να νοσήσουν από γρίπη για να αποκτήσουν
ανοσία παρά να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό είναι
λάθος, γιατί η γρίπη μπορεί να προκαλέσει
βαριά νόσηση με σοβαρές επιπλοκές, που μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατο.
Άρα δεν μπορεί κάποιος να διακινδυνεύσει
αυτή την έκβαση προκειμένου να επιτύχει ανοσία έναντι ενός συγκεκριμένου τύπου ιού ο
οποίος τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην εμφανιστεί. Άρα, με τη λογική αυτή, κάθε χρόνο
θα πρέπει να υποβάλλει τον οργανισμό του στη
βάσανο της νόσησης, διακινδυνεύοντας ακόμα
και τη ζωή του, και να μην εμβολιάζεται.
Κλείνοντας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η
γρίπη είναι μια ιογενής νόσος που εμφανίζεται
τους χειμερινούς μήνες, μπορεί να είναι ήπιας
πορείας ή πολύ σοβαρής, που μπορεί, λόγω
των επιπλοκών της, να οδηγήσει τον πάσχοντα
στο νοσοκομείο ή ακόμα και στο θάνατο, δεν
αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά και ο μόνος
τρόπος πρόληψής της είναι η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ο αντιγριπικός εμβολιασμός
με τη σύσταση του θεράποντα γιατρού του καθενός.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1- Έκδοση και διανομή του Φ. 107 Απρίλιος –
Ιούνιος 2018 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.
2- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση
λειτουργίας του site μας www.andronianoi.gr
3- Συνάντηση του προέδρου του Δ.Σ. Σταμ.
Δ. Σπύρου και του προέδρου του Τ.Σ. Γιώργου Κ. Κωτσή με τον αντιπεριφερειάρχη κ.
Φάνη Σπανή την 7/8/2018 στο γραφείο του.
Συζήτηση διεξοδική σε φιλικό κλίμα για
βασικά θέματα του χωριού μας και συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο, το συγκοινωνιακό,
η κατάσταση των σχολικών υποδομών κλπ.
αλλά και για γενικότερα κύρια θέματα της
περιοχής μας.
4- Οργάνωση με επιτυχία πλούσιων εκδηλώσεων το καλοκαίρι 2018 με βαρύτητα στα
παιδιά.
5- Επιτυχής παρουσία – συμμετοχή στο 8ο
φεστιβάλ Ευβοϊκών παιδικών χορευτικών
στο Μαρμάρι 22-7-2018.
6- Προσφορά γλυκών και νερού στα εξωκλήσια
Προφ. Ηλίας 20/7 και Αγ. Παρασκευή 26/7.
7- Πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες στους
χώρους του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων.
8- Πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες στους
χώρους του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων.
9- Τοποθέτηση κεραίας για την αναγκαία σύνδεση του Ιατρείου με το διαδίκτυο που ξε-

κίνησε ήδη την λειτουργία του στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων.
10- Προσφορά δώρων στα παιδάκια του Νηπιαγωγείου.
11- Κατασκευή αναμνηστικών του Συλλόγου
μας (κούπες, διακοσμητικά αυτοκόλλητα)
η διάθεση των οποίων συνεχίζεται. Αρμόδια
η Ελένη Ν. Δήμου.
Στην οργάνωση και πραγματοποίηση των
παραπάνω υπήρξε σημαντική η εθελοντική
συμμετοχή και πολλών άλλων μελών και φίλων. Ιδιαίτερα θέλουμε να τονίσουμε την
καίρια βοήθεια πολλών γυναικών του χωριού
στα του πανηγυριού αλλά και άλλων εκδηλώσεών μας. Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, εμφανείς και αφανείς, για τους
οποίους γίνεται αναφορά σε ιδιαίτερο σημείο
της εφημερίδας μας αλλά και στο site μας.
Σχετική ενημέρωση υπάρχει και σε άλλες σελίδες στο παρόν φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας,
στην τρίμηνη ταμειακή κατάσταση αλλά και
σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές μπορείτε να βρείτε
και στο site μας www.andronianoi.gr.
Αγαπητοί φίλοι το να μπορεί το Διοικητικό
Συμβούλιο να προγραμματίζει και να δημιουργεί έχει σαν πρώτη προϋπόθεση την δική
σας συμπαράσταση και συμπαράταξη. Σταθείτε
δίπλα του.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας, το Ιατρείο του χωριού
στεγάζεται πλέον στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Οι ώρες λειτουργίας του είναι κάθε
Τρίτη από 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι, με χρήση του κατάλληλα διαμορφωμένου γραφείου
και του διαδρόμου μεταξύ των αιθουσών. Οι σχετικές δαπάνες καλύφθηκαν από το ταμείο
του Συλλόγου μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του Ιατρείου από κοντά. Επίσης για την αρτιότερη λειτουργία και ευπρεπέστερη εμφάνιση του
Ιατρείου, μέλη του Συλλόγου μας που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία των και χορηγοί,
το έχουν με δαπάνη ή εργασία των εξοπλίσει με διάφορα χρήσιμα σχετικά αντικείμενα. Για
την ενέργειά των αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο τα ευχαριστεί ιδιαίτερα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ www.andronianoi.gr
Πολλά από τα δημοσιευόμενα θέματα στο
site μας, στη συνέχεια παρουσιάζονται και στη
ΦΩΝΗ μας συχνά αλληλοσυμπληρούμενα. Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα
δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην εφημερίδα μας αν και είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές
εκπομπές κ.λπ. Σκεφθήκαμε λοιπόν πως θα
ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά-στήλη στη
“ΦΩΝΗ” μας, που θα ενημερώνει τους αναγνώστες της για την ύπαρξη αυτών των θεμάτων
και της δυνατότητας να τα ακουμπήσει κάθε
ενδιαφερόμενος. Με αυτό το σκεπτικό γεννήθηκε αυτή η στήλη στη “ΦΩΝΗ” μας.
Της ευχόμαστε καλό ταξίδι.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.andronianoi.gr

1- Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος Φεβρουάριος 1997 της εφημερίδας μας “Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.
2- Τα ημερολόγια που έχει εκδώσει ο Σύλλογός μας που αναρτώνται σταδιακά.
3- Το καταστατικό του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων. Αναρτημένο κείμενο από
11-11-2017.

4- Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και
βίντεο από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, θα
βρείτε επιλέγοντας στην κορυφή της κεντρικής
σελίδας στο site μας την υποσελίδα videoσκοπήσεις.
5- Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην
περιοχή της Κύμης που μεταδόθηκε από τον
“901” τα μεσάνυχτα της 13.2.2017. Εκπομπή
των Γ. Λεκάκη-Α. Μαζαράκη σε συνεργασία
με τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων –
Δένδρων και με συμμετοχή του προέδρου του
Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου και των φίλων μας Μιχάλη
Ποντίκη και Δήμητρας Γκιντίδου.
6- Η επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου
μας όπου μπορείτε να καταθέσετε τις καλοπροαίρετες απόψεις σας.
7- 8ο Φεστιβάλ Ευβοιώτικων παιδικών χορευτικών στο Μαρμάρι 22-7-2018.
8- Εκδηλώσεις μας καλοκαιριού 2018.
9- Ολική έκλειψη σελήνης-23/7/2018.
10- Έμφυλη βία-26/7/2018.
11- Παραδοσιακό αλώνισμα-29/8/2018.
12- Οι Ολυμπιακοί αγώνες χιλιάδες χρόνια
πριν το 776 π.Χ.-5/9/2018.
13- Ομορφιές της Εύβοιας. Έκθεση Γιώργου
Γατόπουλου-18/8/2018.
14- Ζωγραφισμένος τάφος στην Κύμη της
Κάτω Ιταλίας-2/10/2018.
15- Γιορτή μανιταριού Καλαμπάκα Θεσσαλίας-1/10/2018.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ 2015-2016-2017-2018

Στοιχεία από τις σχετικές δημοσιεύσεις στη “ΦΩΝΗ” μας και στο www.andronianoi.gr
Χαλκίδα 27-8-2018
Σταμάτης Δ. Σπύρου - Πρόεδρος του Δ.Σ.
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Σχετική ενημέρωση και υλικό υπάρχει και στη “ΦΩΝΗ”
μας (στο φύλλο αυτό κυρίως στη σελίδα 4) αλλά και στο site
μας www.andronianoi.gr το ίσως πρωτόγνωρα για τους γνωστούς λόγους βαρύ κλίμα ξεπεράσθηκε σε μεγάλο βαθμό
συμμετέχοντας πάντως στη μέχρι τώρα εμπειρία μας έτσι
που οι μελλοντικές μας προσπάθειες να είναι ακόμα πιο ικανοποιητικές από κάθε πλευρά. Το Διοικητικό Συμβούλιο απολογιστικά αλλά και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
συζήτησε το θέμα έτσι που η τέλεση των εκδηλώσεων και
τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις να είναι κοινά και κατά
το δυνατόν τεκμηριωμένα. Φέτος όπως και το 2017 δεν οργανώσαμε πανηγύρι στα Δένδρα και αυτή η απουσία καταγράφεται ως πρόβλημα με το έργο της κατασκευής της
κεραμοσκεπής στο εκεί Δημοτικό Σχολείο να αποτελεί μια
φοβόμαστε ανεπαρκή από μόνη της δικαιολογία. Χρειάζεται
να ευχαριστήσουμε όλους τους με κάθε τρόπο χορηγούς
μας, πολλοί από τους οποίους ήταν και τα προηγούμενα χρόνια με τη σχετική αναλυτική αναφορά να υπάρχει στο site
μας. Επίσης ευχαριστούμε τους συγχωριανούς μας Κώστα
Ιω. Αμπελιώτη για την προσφορά για ακόμα μία χρονιά
των κοτόπουλων για το πανηγύρι μας, τον Βασίλη Γεωργούση για την προσφορά δώρων στα μέλη του παιδικού χορευτικού, τον Νίκο Ι. Μπελιά για την προσφορά του
ελαιόλαδου. Επίσης ιδιαίτερη μνεία και ευχαριστίες οφείλονται σε όσες και όσους το ανθρώπινο χωρίς σκοπιμότητα
λάθος και η δική τους συχνά θέληση δεν τους καταγράφει
ονομαστικά. Έχει κι αυτό τη σημασία και τη χάρη του.
Καλό Φθινόπωρο σε όλους με την επαφή μας αδιατάρακτα δυνατή.
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«ΟΠΩΣ ΤΑ ΜΙΛΟΥΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΥ»
ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίσαμε και
έχουμε πλέον στα χέρια μας ως Διοικητικό Συμβούλιο, σε ηλεκτρονικό αρχείο, το σύνολο των 104 σελίδων του, το μοναδικό
χειρόγραφο έργο του συγχωριανού μας Γιάννη Γ. Ντεγιάννη
αναφορά στο γλωσσικό ιδίωμα του χωριού μας, σε τοπωνύμια
του χωριού, αντικείμενα, σχετικά σχέδια του συγγραφέα κ.λπ.
Σύντομη πρώτη αναφορά υπάρχει στη σελίδα 4 του προηγούμενου φύλλου 107 της “ΦΩΝΗΣ” μας. Με ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, το έργο αυτό θα αξιολογηθεί και
παρουσιασθεί στο επόμενο διάστημα, με τρόπο και ενέργειες
που θα αποφασίσουμε έχοντας κατά νου την σοβαρότητα και
μοναδικότητά του. Προς το παρόν ως Δ.Σ. ευχαριστούμε θερμά
τον απόγονο του συγγραφέα κ. Γεώργιο Ντεγιάννη νόμιμο
κάτοχο του αντιγράφου του έργου για τις ενέργειες ανάσυρσης
του έργου και την πρόθυμη συνεργασία του και παραχώρηση
του δικαιώματος χρήσης του. Επίσης ευχαριστούμε, την αρμόδια
υπηρεσία (Εθνική Βιβλιοθήκη) για την μέσω του προσωπικού
της συνεργασία καθώς και τα μέλη μας Θανάση Χ. Ταμβάκο για
την επαγγελματική και δωρεάν φωτογράφιση όλου του έργου
και τους Γιώργο Θ. Δήμο και Φιλιώ Καλαμπαλίκη για τις
επίμονες σχετικές προσπάθειές των και τη συνεργασία των με
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μια υπέροχη εκδήλωση
για μικρούς και μεγάλους

Η χορευτική ομάδα παίδων του χωριού μας έλαβε
μέρος στο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών υπό
την αιγίδα του Δήμου Καρύστου και της UNESCO Νήσων
και Πειραιώς την Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018 στο Μαρμάρι.
Την ομάδα μας συνόδευσαν στο Μαρμάρι οι γονείς
τους αλλά και συγχωριανοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή
την εκδήλωση σε ένδειξη συμπαράστασης αλλά και ψυχαγωγίας με ενδιάμεση στάση στα Ν. Στύρα για καφέ, μπάνιο
και φαγητό.
Ήταν μια όμορφη εκδήλωση και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μας και τον δάσκαλό τους
για την άριστη εμφάνισή τους. Μας εκπροσώπησαν επάξια
και απέσπασαν τα χειροκροτήματα του κόσμου που είχε
συγκεντρωθεί εκεί για να τα καμαρώσουν.
Τα ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!

Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα

Στις 11/8/2018 τελέστηκε ο εορτασμός του
θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνα στο ομώνυμο ξωκλήσι του χωριού μας.
Η εορτή του Αγίου
Σπυρίδωνα είναι στις 12
Δεκεμβρίου αλλά στο χωριό μας τελείται κάθε
χρόνο στις 11 Αυγούστου που είναι και η ημέρα της ανεύρεσης της
εικόνας από την συγχωριανή μας Αικατερίνη
Μπελιά-Μυλωνά μητέρα
της κας Βλαχάκη.
Το ξωκλησι του Αγίου
Σπυρίδωνα κτίστηκε κοντά στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα και που υπάρχει
πηγή, τρεχούμενο νερό.
Αρκετός κόσμος και φέτος παρακολούθησε με
κατάνυξη τη θεία λειτουργία στο όμορφο ξωκλήσι
μας.
Και του χρόνου με υγεία!

8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΡΜΑΡΙ 22-7-2018

Την Παρασκευή το απόγευμα, 10 Αυγούστου 2018,
στήθηκε μια όμορφη παράσταση με φουσκωτά και διάφορα παιχνίδια στο γήπεδο του χωριού, προσφορά
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων
στους μικρούς μας φίλους.
Η παράσταση είχε ένα μεγάλο φουσκωτό και μια
ανιματέρ η οποία απασχόλησε τα παιδιά με διάφορα
παιχνίδια. Οι μικροί μας φίλοι και όχι μόνον, έπαιξαν
με την καρδιά τους και φάνηκαν να το ευχαριστήθηκαν
πολύ. Στα μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά μοιράστηκε
μαλλί της γριάς, αναψυκτικά, νερό και κουλουράκια.
Όλα προσφορά του Συλλόγου.
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας με την κυρία τους

Εορτή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Μεταμόρφωση του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου και εορτάζει το ομώνυμο ξωκλήσι μας στην είσοδο του χωριού. Ετελέσθη θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας παρουσία πολλών
ευσεβών χριστιανών του χωριού μας.
Και του χρόνου με υγεία! Χρόνια πολλά και ευλογημένα!
Κινηματογραφική βραδιά 13-8-2018 για παιδιά
Στο φετινό μας διαγωνισμό ζωγραφικής που έγινε στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων το απόγευμα της
11/8/2018, συμμετείχαν 41 μικρές φίλες και φίλοι που φάνηκε
πως πολύ το χάρηκαν. Στον διαγωνισμό του 2017 οι συμμετέχοντες ήταν 32. Το θέμα και φέτος ήταν ελεύθερο αλλά με
χρήση κηρομπογιών. Απονεμήθηκαν γραπτοί έπαινοι σε όλα
τα παιδιά που συμμετείχαν ενώ επιστράφηκαν τα περισσότερα
από τα έργα του διαγωνισμού 2017 στους δημιουργούς των.
Το ίδιο θα γίνει και για τα φετινά έργα το πιθανότερο στον
επόμενο ανάλογο διαγωνισμό. Ευχαριστούμε την Χριστίνα Σ.
Δήμου για την οργανωτική της βοήθεια στη διάρκεια του φετινού διαγωνισμού.

Αστρονομική βραδιά!

Εσπερινός Αγίας Παρασκευής

Ετελέστηκε στις 26 Ιουλίου 2018 το απόγευμα ο Μέγας
εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας στο πανέμορφο ξωκλήσι της
Αγίας Παρασκευής παρουσία πλήθους κόσμου.

Η παρέα στο Σίφο 14/8/2018. Η προσπάθεια για την off road
ποδηλατοδρομία δεν ήταν πετυχημένη με πολύ λίγες συμμετοχές αλλά με χρήσιμη συζήτηση στην παρέα που στήσαμε
εκεί μπροστά στην με λίγο νερό αλλά αδιάκοπης δροσερής
ροής βρυσούλα.

Την Παρασκευή το βράδυ, 17/8/2018, πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα του σχολείου μια όμορφη εκδήλωση
με θέμα «Βραδιά Αστρονομίας». Ο Δημήτρης Σταματίου
έστησε το τηλεσκόπιό του στην ταράτσα του σχολείου
στοχεύοντας την Σελήνη και τον Κρόνο.
Μικροί και μεγάλοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον να
δουν τους δύο αυτούς πλανήτες ζωντανά μέσα από το
τηλεσκόπιο του Δημήτρη. Παράλληλα προβλήθηκαν διάφορα ντοκιμαντέρ με θέμα τους πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά με τεράστιο
ενδιαφέρον που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής.
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΖΟΥΜΕ,
ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
σκόμενων στη γιορτή του πανηγυριού αποτελούσε βασικό λόγο ύπαρξης του θεσμού. Ουσιαστικά, τα πανηγύρια αποτελούσαν την ευκαιρία να διασκεδάσει κανείς με τους συγχωριανούς του, να χορέψει και να τραγουδήσει,

να δει μαζεμένους τους φίλους του και να
ανταλλάξει τα νέα του και να ξεφύγει από τη
δύσκολη καθημερινότητα. Για τα νεότερα ηλικιακά μέλη της τοπικής κοινωνίας η περίσταση
των πανηγυριών σήμαινε και συναναστροφή
και γνωριμία με τους νέους της ευρύτερης
περιοχής που δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην παντρειά, ήταν δηλαδή ένας τόπος
συνάντησης, ευκαιρία για νέες γνωριμίες,
προξενιά, ένα είδος νυφοπάζαρου.
Τα πανηγύρια λάμβαναν και λαμβάνουν
χώρα σε ενορίες με την ευκαιρία θρησκευτικής

εορτής, όπου γίνεται και η θρησκευτική λειτουργία, η περιφορά της εικόνας και συνοδεύονται συνήθως από υπαίθρια αγορά (εμποροπανήγυρη). Άλλοτε γίνεται στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας, με τους υπεύθυνους για
τη φροντίδα του ναού να αναλαμβάνουν οικονομικά την υλοποίησή του και την ετοιμασία
ντόπιων εδεσμάτων για τους
συμμετέχοντες ή σε χώρους
που να επιτρέπουν τη συνάθροιση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, όπως στις πλατείες
του χωριού. Βασικό χαρακτηριστικό όλων των πανηγυριών είναι ότι πλαισιώνονται με δημοτικά τραγούδια, ντόπια ακούσματα και τραγούδια με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων
και τραγουδιστών, καθώς και
από παραδοσιακούς χορούς.
Σε πολλές περιοχές σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας μάλιστα τα
πανηγύρια με τα γλέντια, τους
χορούς και τα τραγούδια, κρατούσαν μέχρι και 3 ημέρες, γεγονός που στις ημέρες μας τείνει να εκλείψει με το χρόνο
εορτασμού να έχει συρρικνωθεί.
Παρά την αλλαγή αυτή στις
ημέρες μας τα πανηγύρια εξακολουθούν να αποτελούν ένα
σημαντικό κοινό μέσο έκφρασης για τους περισσότερους πανηγυριστές παρά τις πολιτισμικές και όχι μόνο αλλαγές των τελευταίων
δεκαετιών. Μέσα λοιπόν στο ξεθώριασμα των
ηθών και των εθίμων και κοντολογίς στη σταδιακή διάσπαση της συνοχής της κοινότητας,
τα πανηγύρια αποτελούν ένα είδος αντίστασης
στην αποξένωση και την αποκοπή από τις
ρίζες μας, που μας κρατούν ζωντανούς και
μας υπενθυμίζουν από πού ξεκινήσαμε και
πού βρισκόμαστε.

ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Υπάρχουν άραγε ακόμη συντροφιές που τραγουδούν;

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ που κυκλοφόρησαν
τη χρονιά που πέρασε (1998)
θα αξιωθούν άραγε να γίνουν
σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές;
Πόσα θα αξιωθούν να
ξανατραγουδηθούν, όχι μετά
από δέκα και είκοσι χρόνια
αλλά μετά από τέσσερις μήνες; Για πόσα από αυτά άραγε θα γίνει αναφορά ότι σημάδεψαν την ελληνική μουσική και σέρνουν μέσα τους
τη μεγάλη πνευματική περιπέτεια; Κυκλοφόρησαν χιλιάδες τραγούδια. Οι εφημερίδες και
οι παραγωγοί του ραδιοφώνου χόρτασαν από
τα αφασικά δελτία Τύπου, τις πολυέξοδες
παρουσιάσεις και τις δεξιώσεις, τα φρουφρού
και τ’ αρώματα που στόλισαν κάθε νέο cd
προκειμένου να γαργαλήσει τη φαντασία και
να αγκυλώσει το συναίσθημα. Τι θα μείνει
από όλα αυτά και ποιος αδέκαστος κριτικός
θα ακούσει προσεκτικά και με το χέρι στην
καρδιά όλη ετούτη την παραγωγή και θα αποφασίσει ποια άξιζαν και ποια όχι; Ή μήπως
χάθηκαν οι παρέες που τραγουδούσαν κάποτε
αγκαλιασμένες στις ταβέρνες και γέμιζε ο κόσμος χρώματα; Υπάρχουν πια ταβέρνες, όπως
υπήρχαν πριν από τριάντα χρόνια, τότε που
σηματοδοτούσαν τις χρονιές με τραγούδια
και έδιναν σήματα και μηνύματα σ’ εκείνους
που θά ’ρθουν;
Φυσικά πολλά τραγούδια «χαντακώνονται» πριν καν κυκλοφορήσουν ενώ άλλα μόλις
και μετά βίας αντέχουν για δυο τρεις μήνες.
Στον αφρό μένουν ελάχιστα. Ωστόσο πρέπει
να αναρωτηθεί κανείς αν η συχνή επανάληψη
ενός τραγουδιού στο ραδιόφωνο, που γίνεται
ύστερα από φορτική πίεση των δισκογραφικών
εταιρειών ή από αμηχανία των ραδιοφωνικών
παραγωγών ή από προσωπικές επεμβάσεις
των συντελεστών, σημαίνει αυτομάτως και
«επιτυχία». Δεν είναι λίγες οι φορές που ενώ
ένα τραγούδι φαινόταν στην αρχή ότι θα
κάνει καριέρα και θα συναγωνιστεί -σε εμπορική τουλάχιστον επιτυχία- τα «χρυσά»
του αιώνα, μόλις σταμάτησε ο θόρυβος τα
ελατήριά του διαλύθηκαν, οι ροδίτσες του
πήραν τους δρόμους και οι ωροδείκτες του
σταμάτησαν στη μοιραία στιγμή της πτώσης
του. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα ρολόγια
των επιβατών στις τρομακτικές πτώσεις αεροπλάνων.
Όλοι γνωρίζουμε πλήθος τραγούδια που
ακούστηκαν κατά κόρον για ένα διάστημα,
σε βαθμό προκλητικό, και ύστερα ξεχάστηκαν.
Ασφαλώς η προσωπικότητα των ερμηνευτών

έπαιξε τεράστιο ρόλο, αλλά
όταν η γη είναι άγονη πώς να
φυτρώσει χορταράκι; Δεν είναι
μόνο ο καταιγισμός των νέων
τραγουδιών που κατά κάποιον
τρόπο καλύπτει την παλαιότερη παραγωγή. Είναι ότι όλοι
προτιμούν να φωταγωγήσουν
τα σκοτάδια μας με κεράκι.
Είναι η απάτη, πρώτα από όλα,
όλοι θέλουν να πιστεύουν πως
όσα κάνουν σε πέντε λεπτά
είναι αριστουργήματα. Είναι
το άγχος τους να υπενθυμίζουν
συνεχώς, κάθε εξάμηνο, ότι είναι ακόμη υπολογίσιμοι, ότι δεν τελείωσε το λάδι τους, ότι
υπάρχουν, ότι έχουν να δώσουν ακόμη πολλά.
Ξεχνούν πως παλαιότερα και η παραμικρή
κατάθεση ενός δίσκου -κυρίως από τότε που
άρχισαν να κυκλοφορούν οι δίσκοι μακράς
διαρκείας- ήταν ένα γεγονός.
Μικρό ή μεγάλο, αδιάφορο. Γεγονός ήταν
ακόμη και για έναν «δεύτερο» τραγουδιστή
να κυκλοφορήσει LP, ενώ εξίσου γεγονός
ήταν η κυκλοφορία της Ρωμιοσύνης. Φυσικά
τα μεγέθη είναι διαφορετικά, αλλά η παρουσία
και των δύο ήταν υπολογίσιμη.
Από την άλλη όχθη εμφανίστηκε και η
νέα γενιά των κριτικών - δουλειά που παλαιότερα έκαναν οι δημοσιογράφοι από μόνοι
τους, χαρίζοντάς μας ανατριχιαστικά κείμενα
εναντίον τραγουδιών που έμειναν ως τις μέρες
μας και είναι αξιοπρεπέστατα. Αυτή η νέα
γενιά ανασύρει τραγούδια που οι παλαιότεροι
έθαψαν από βλακεία και άγνοια, ή από φανερή
ανικανότητα και μίσος και ως εδώ τα πράγματα
βελτιώνονται. Το ολίσθημα όμως καραδοκεί
στο επόμενο σκαλοπάτι, όταν αυτοί οι νέοι
κριτικοί αρχίζουν τα σαλιαρίσματα και τα θυμιάματα για σημερινά κατάπτυστα τραγούδια.
Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει από πού ξεκινούν για να φτάσουν στο θυμίαμα και πώς
είναι δυνατόν να μη βλέπουν στους τυπωμένους στίχους την ευκολία και την αφασία,
στίχους που καμιά φορά αναδημοσιεύουν τα
περιοδικά για να γελάσει κάθε πικραμένος.
Το τρελό είναι ότι έχουν το χάρισμα να «πείθουν». Με έξυπνες ακροβασίες, τολμούν να
υποστηρίζουν ότι το μαύρο είναι άσπρο. Δεν
ξέρω πόσους παίρνουν στο λαιμό τους και
πόσους κάνουν ευτυχισμένους με αυτά τα
ακροβατικά. Εύχεται όμως κανείς, πέρα από
μισόλογα και μουρμούρες των ειδημόνων, να
ακουστεί κάποτε και μια σοβαρή φωνή που
θα ασχοληθεί μαζί τους και θα τους τινάξει
στον αέρα μαζί με τους «δημιουργούς» και
τα «δημιουργήματά» τους.

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Κοιτάζοντας κανείς προς τον ουρανό καθ’ όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών,
θεάται έναν από τους πιο ευδιάκριτους σχηματισμούς αστέρων. Είναι το λεγόμενο «ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ». Πρόκειται για τρία λαμπερά άστρα, τα οποία, παρόλο που
δεν έχουν καμιά βαρυτική αλληλεπίδραση, απέχουν τελείως διαφορετικές αποστάσεις
από εμάς και ανήκουν σε διαφορετικούς αστερισμούς, καλύπτουν σχεδόν όλη την κεντρική περιοχή της έναστρης νύχτας σχηματίζοντας ένα σχεδόν ισοσκελές τρίγωνο.
Το πρώτο άστρο του τρίγωνου είναι ο «μπλε υπεργίγαντας» Ντένεμπ (Deneb). Ανήκει στον αστερισμό του Κύκνου (α Cygni) και είναι το πιο μακρινό από τα τρία αφού
απέχει από την Γη περίπου 2.600 έτη φωτός. Έχει μάζα 19 ηλιακές μάζες, «επιφανειακή» θερμοκρασία περί τους 8.000 βαθμούς Kelvin και είναι 100.000 φορές λαμπρότερο
του Ήλιου αφού έχει ακτίνα 200 φορές μεγαλύτερη από εκείνην του Ήλιου. Με άλλα
λόγια, αν τον φέρναμε στην θέση του Ήλιου θα έφτανε μέχρι την Γη.
Το δεύτερο άστρο είναι ο Βέγας (Vega). Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι
μας (στο ζενίθ δηλαδή του τόπου μας). Ανήκει στον αστερισμό της Λύρας (α Lyrae).
Είναι σχετικά κοντά μας, αφού απέχει από την Γη «μόνο» 26 έτη φωτός και είναι 80
φορές λαμπρότερος του Ήλιου. Το 14000 μ.Χ., που λόγω της μετάπτωσης των ισημεριών τα Χριστούγεννα στο Βόρειο Ημισφαίριο της Γης θα είναι καλοκαίρι, ο άξονας της
Γης θα σημαδεύει τον Βέγα και όχι τον Πολικό Αστέρα που σημαδεύει σήμερα.
Το τρίτο λαμπρό άστρο του τριγώνου είναι ο Αλταΐρ (Altair). Βρίσκεται στον αστερισμό του Αετού (α Aquilae), και περιστρέφεται με ταχύτητα 240 χλμ./δευτερόλεπτο
(ο Ήλιος περιστρέφεται με 2 χλμ./δευτερόλεπτο). Αποτέλεσμα της γρήγορης περιστροφής του είναι το ωοειδές σχήμα του. Είναι σχεδόν διπλάσιος σε μέγεθος από τον Ήλιο,
λίγο θερμότερος από αυτόν (7.700 βαθμοί Kelvin) και βρίσκεται, επίσης, σχετικά κοντά
μας (είναι το πιο κοντινό από τα τρία), αφού απέχει από την Γη «μόνο» 17 έτη φωτός.
Όμως, ένα έμπειρο στην αστρονομική παρατήρηση μάτι, το πιο θεαματικό αντικείμενο που θα μπορούσε να παρατηρήσει και να φωτογραφήσει με τη βοήθεια ενός τηλεσκοπίου είναι το πανέμορφο νεφέλωμα «Βρόχος του Κύκνου» (Loop Cygni).
Εντοπίζεται στον αστερισμό του Κύκνου εκεί δηλαδή που βρίσκεται ο Ντενέμπ. Πρόκειται για το «λείψανο» μιας τρομακτικής αστρικής έκρηξης υπερκαινοφανούς (supernova) που συνέβη πριν από 50.000 χρόνια σε απόσταση 1.400 ετών φωτός από τη Γη.
Τα διάφορα τμήματά του έχουν καταγραφεί με διαφορετικούς αριθμούς στο Νέο Γενικό
Κατάλογο (NGC), μεταξύ των οποίων είναι το νεφέλωμα NGC 6960 που βρίσκεται στα
δυτικά και που θυμίζει μια Σκούπα Μάγισσας (έτσι άλλωστε αποκαλείται και χαϊδευτικά),
ενώ στα ανατολικά παρατηρείται το νεφέλωμα Δαντέλα (NGC 6992) και οι παραφυάδες
του.
Αντώνης Α. Αντωνίου

Αρχιεπίσκοπος για Μητροπολίτη Καρυστίας:
“Δώρο του Θεού στην Εκκλησία για να παραδειγματιζόμαστε”
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε στις 5-10-2018 το απόγευμα
στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής η τιμητική εκδήλωση για τη συμπλήρωση Πεντηκονταετούς Αρχιερατικής ποιμαντορίας
του Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου
κ. Σεραφείμ με την παρουσίαση σχετικού
αφιερωματικού Επιστημονικού Τόμου με
τον τίτλο «Δίκαιον
Όφλημα».
Την εκδήλωση
προλόγισε και συντόνιζε ο Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.
Αλέξανδρος Κατσιάρας, Γενικός Διευθυντής του ραδιοφωνικού
Σταθμού της Εκκλησίας.
Παρέστησαν, επίσης, Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ακαδημαϊκοί και
εκατοντάδες κληρικοί και λαϊκοί.
Στον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος
εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμητική
αυτή εκδήλωση χαρακτηρίζοντας το γεγονός θαυμαστό και υπέροχο, ενώ επεσήμανε ότι ο Μητροπολίτης Καρυστίας και
Σκύρου κ. Σεραφείμ είναι «δώρο του Θεού
στην Εκκλησία, για να παραδειγματιζόμαστε».

Κατόπιν, για την προσωπικότητα του
Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ μίλησαν, ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος και
ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Τζιράκης.
Την παρουσίαση του τιμητικού τόμου
έκανε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Γλάρος, ενώ
χορός ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του
Αναπληρωτού Καθηγητού του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Δημητρίου Μπαλαγεώργου απέδωσε βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους.
Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Καρυστίας ευχαρίστησε όσους συνέγραψαν τον
τόμο, αλλά και όσους τον τίμησαν με την
παρουσία τους.
Πηγή: romfea.gr
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Σκιασμένα

ια συνηθισμένη φωτογραφία από αυτές που τραβούσαν ως αναμνηστικό στο τέλος της σχολικής
χρονιάς. Μόνο που από τη χρονιά εκείνη μας χωρίζουν
πλέον ογδόντα χρόνια σχεδόν και δεν γνωρίζουμε πόσοι
από τους φωτογραφιζόμενους βλέπουν ακόμη το φως του
ήλιου, όπως το έβλεπαν εκείνη την ημέρα μαζί με τον φακό
του φωτογράφου. Για έναν μόνο είμαστε σίγουροι ως προς
αυτό, ένα από τα κεκαρμένα αγόρια που με βλέμμα σκιερό
στρέφονται στον φακό. Όλοι είναι σκυθρωποί. Και τα
κορίτσια, παρά τη θερινή ενδυμασία και τα σχεδόν ομοιόμορφα
καρέ κομμένα μαλλιά, με τους λευκούς φιόγκους που τα κοσμούν εδώ κι εκεί. Σαφής εξαίρεση δύο από τα αγόρια: κάθονται εκατέρωθεν στις χαμηλές κολόνες που βρίσκονται

«Στην απλότητα βρίσκεται η ευτυχία»
του Οδυσσέα Ελύτη
Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα
και με τα πιο μικρά..
Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών.
Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές.
Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους.
Που οι χειμώνες έχουν πέτρινα, χιονισμένα σπίτια.
Που ξέρω ν' ανακαλύπτω τα κρυμμένα πετροράδικα στις κρυψώνες τους.
Μου φτάνει που μ' αγαπάνε τέσσερις άνθρωποι.
Πολύ...
Μου φτάνει που αγαπάω τέσσερις ανθρώπους.
Πολύ...
Που ξοδεύω τις ανάσες μου μόνο γι' αυτούς.
Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι.
Που δε με νοιάζει να με θυμούνται.
Που μπορώ και κλαίω ακόμα.
Και που τραγουδάω... μερικές φορές...
Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν.
Και ευωδιές που με γοητεύουν...

ΑΓΑΛΜΑ
ΚΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Αυτό το άγαλμα ονομάζεται «Κενότητα/Μελαγχολία»
και δημιουργήθηκε από έναν καλλιτέχνη πατέρα που είχε
χάσει το παιδί του. Περιγράφοντας πώς ένας γονέας αισθάνεται μετά την απώλεια ενός παιδιού....
Σε λίμνη στη Γενεύη της Ελβετίας

στην αρχή της σκάλας. Ίσως εξαιτίας της εξέχουσας θέσης,
του ύψους στο οποίο βρίσκονται, ο ένας πάνω κι από την
κεφαλή της δημοδιδασκάλισσας, να αισθάνονται από αυτό
και μόνο μια υπεροχή που τους χαρίζει το χαμόγελο. Εξίσου
μειδιά και ο εξ ευωνύμων δημοδιδάσκαλος. Σαφώς νέος, με
το λευκό άνθος στην μπουτονιέρα. Γαρδένια; Ίσως, γιατί η
εποχή το επιτρέπει και γιατί η περιοχή επέτρεπε στις
γαρδένιες να ευδοκιμούν σε τεράστια βαρέλια αντί για γλάστρες.
Δημοτικό σχολείο Κύμης. Η είσοδος, ως προς το μέγεθος
τουλάχιστον, μεγαλειώδης σχεδόν, γιατί τα υλικά δεν αναδεικνύουν μεγαλείο. Στο βάθος της προοπτικής κεντρικά,
ανοίγει για το βλέμμα του θεατή η κεντρική πόρτα του σχολείου και, σαν από συγκυρία ή σαν από τη βούληση του
φωτογράφου, ένα ακόμη παράθυρο που μας φέρνει αυτόματα
στο πίσω μέρος του κτιρίου, μέσα από τα δύο υαλόφρακτα
παραλληλόγραμμα. Το φως που έρχεται από εκεί, εξαιτίας
της σκίασης του εσωτερικού του κτιρίου που μεσολαβεί,
προβάλλει πιο έντονο ανοίγοντας έναν ορίζοντα του οποίου
αδυνατούμε να εικάσουμε το περιεχόμενο. Μόνο το φως
μάς επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση εκεί όπου μας οδηγεί με
αρχιτεκτονική ακρίβεια η σκάλα της εισόδου με τις περίπου
είκοσι βαθμίδες της. Στις πρώτες άλλωστε από αυτές
στέκονται τα λίγο περισσότερα από σαράντα παιδιά αυτής
της τάξης, της Γ΄ Δημοτικού. Ντυμένα με τα «καλά» τους
όπως αρμόζει στην περίσταση. Η σοβαρότητά τους έχει να
κάνει ίσως με τη σπανιότητα της συνθήκης της φωτογράφισης.
Την εποχή εκείνη η φωτογραφία συνδεόταν με την τελετουργία της κλήσης του φωτογράφου ή της επίσκεψης στο
φωτογραφείο.
Αλλά είμαστε στο έτος 1937 ή 1938 και δεν γνωρίζουμε
εάν τα πρόσωπα αυτά προαισθάνονται το μέλλον, που θα
τα σφραγίσει στη συνέχεια, αφού θα ζήσουν τον πόλεμο

πρόσωπα

από τα μετόπισθεν, ως άμαχος πληθυσμός, με την εξαίρεση
του δασκάλου τους, και την Κατοχή στη συνέχεια. Οπωσδήποτε ο αχός των γεγονότων που πλησιάζει έχει φτάσει
στο ανατολικό αυτό ακρωτήρι της Εύβοιας και όλοι ελπίζουν
να τους προσπεράσει. Ωστόσο τα στρατεύματα Κατοχής,
κυρίως τα γερμανικά, θα αποδειχθούν ιδιαιτέρως σκληρά
στην περιοχή, εν αντιθέσει με τους ιταλούς φίλους που αντιπροσωπεύουν το πιο ανθρώπινο πρόσωπο της επιβολής.
Αυτό θα το ζήσουν στο πετσί τους τα παιδιά κι ας μη
φαίνεται ακόμη στη φωτογραφία. Στην ηλικία αυτή, που
«καταλαβαίνουν» πλέον, η Κατοχή θα σημάνει το πρόωρο
τέλος της παιδικής ηλικίας και θα τους ανοίξει σε βιώματα,
στα οποία ο θάνατος θα έχει την πρωτοκαθεδρία.
Μόνο η δασκάλα τους, στα δεξιά,
μπορεί με το μαύρο ρούχο της και τη
στάση της να ανακαλεί αυτή την επιβολή. Κλασική μορφή που προβάλλει
από τον προηγούμενο, γι’ αυτούς,
αιώνα με τα πιθανόν πρεσβυωπικά γυαλιά που στίλβουν στιγμιαία στο φως
και καθιστούν το βλέμμα της κατά τι
πιο σκοτεινό, στέκεται ως δυσοίωνη
υπόμνηση. Παρά το όχι και τόσο προχωρημένο της ηλικίας της, αν δει κανείς
προσεκτικά το αρυτίδωτο πρόσωπό
της, δίνει μια εντύπωση πρεσβύτη, με
το μαύρο ρούχο και μια αίσθηση ακαμψίας που έρχεται σε αντίθεση με τη
μάλλον ανθηρή και χαλαρή, με το χέρι
στην τσέπη του παντελονιού, στάση
του συναδέλφου της.
Το δημοτικό σχολείο της Κύμης
λειτουργούσε μέχρι πριν από λίγα χρόνια
στο ίδιο κτίριο, ατενίζοντας τον ήλιο
που ξεμυτίζει από τα πιο μεγάλα βάθη
της ανατολής, μέσα από τη θάλασσα, με την ωρολογιακή
του ακρίβεια. Είναι το στραφτάλισμα της ζωής στην πρώτη
της λάμψη και ασφαλώς στη φωτογραφία βρίσκεται πίσω
από την πλάτη του φωτογράφου και του θεατή. Το κτίριο
πριν από λίγα χρόνια, αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα,
κάηκε σε πυρκαγιά και στέκει έκτοτε κουφάρι χωρίς στέγη,
με την αυλή μπροστά του να το υπομνηματίζει με τρόπο
ακόμη πιο ζοφερό. Εκεί που δεν το έκαψαν ο πόλεμος και
τα χρόνια, ενώ θέρισαν τους βλαστούς της φωτογραφίας,
το έκανε παρανάλωμα η ανθρώπινη αβελτηρία. Αυτή που
συνήθως δεν φαίνεται, αλλά βρίσκεται πάντοτε στον ορίζοντα
μιας λειψής πρόνοιας. Και δίνει χώρο στην κάθε είδους καταστροφή. Μετράει κανείς μετά τις απώλειες. Μετράει και
τις πορείες, μαζί με όσους έμειναν.
Κι οι επόμενες γενιές στοιχίζονται σε αντίστοιχες φωτογραφίες. Η ζωή άλλοτε θ’ ανθίσει και θα καρποφορήσει κι
αλλού θα κόψει πρόωρα το νήμα, ενώ αλλού θα γίνει ένα
βάσανο που δεν έχει τέλος. Όμως, πέρα από τις περιστάσεις,
που κάποτε είναι περισσότερο και κάποτε λιγότερο ευοίωνες,
καθένας θα χαράξει μια πορεία δική του με συγκλίσεις και
αποκλίσεις από τους οικείους και τους γύρω, από το
ανθρώπινο κοπάδι στο οποίο βρέθηκε. Κάποια στιγμή ο
φακός θα τον συλλάβει, όπως εδώ, σε μια ομαδική φωτογραφία. Είναι η στιγμή όπου όλοι ονειρεύονται το μέλλον
για να έρθει. Και το μέλλον έρχεται ανάλογα και με τη
σπορά του καθενός. Όπως πάντα η παραβολή του σπορέα
έχει τον λόγο της. Το χωράφι όπου σπέρνει ο καθένας
επίσης. Η Κύμη είναι πια μια ανάμνηση. Φεύγει κανείς για να
οργώσει χωράφια και χωράφια, να σπείρει εκεί όπου τα
εδάφη είναι γόνιμα. Όμως ο σπόρος είχε βλαστήσει γι’
αυτούς εκεί: στο δημοτικό σχολείο Κύμης.
“ΤΑ ΝΕΑ” 20-5-2017 Δημ. Σχολείο Κύμης 1937
και ανάλυση Θαν. Χατζόπουλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-2019 ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΣΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ,
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΟΡΘΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ
Αυτό είναι το πρόγραμμα 2018-19 της ΕΣΤΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ για το Γυμνάσιο. Σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει
το πρόγραμμα για το Λύκειο.
Η Εστία Γνώσης Χαλκίδας κάνει γνωστό ότι, στα πλαίσια
της προώθησης της επιστήμης και της γνώσης, συνεχίζει και
για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 τις καθημερινές επιστημονικές και διδακτικές της δραστηριότητες στο χώρο,
κυρίως της Αστρονομίας – Αστροφυσικής, της Πληροφορικής,
των Μαθηματικών και της Φυσικής.
Οι μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί επισκέπτες της
θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης
των εννοιών και των νόμων που διέπουν το Σύμπαν. Η ανάγκη
για την γνώση αυτή καθίσταται πλέον επιτακτική μετά την,
δυστυχώς, πλήρη κατάργηση του μαθήματος της Αστρονομίας
από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Γυμνασίων και Λυκείων
της χώρας μας.
• Με διαδραστικό τρόπο να εισχωρήσουν στον χώρο της
Πληροφορικής, της Ρομποτικής, των Μαθηματικών και της
Φυσικής.
Το αρχικό πλαίσιο του προγράμματος για το Γυμνάσιο
διαμορφώνεται ως εξής:
1. Αστροφυσική- Αστρονομία:
Θέμα: «Αστρικές περιπλανήσεις». Πρόκειται για μια διαδραστική περιήγηση στις γειτονιές των αστέρων, τη γνωριμία
με τη «ζωή» τους, την εξέλιξή τους και τελικά τον «θάνατό»
τους. Κατά την περιήγηση αυτή επιχειρείται η ανακάλυψη
και προσέγγιση των φυσικών νόμων που διέπουν τη φύση
και τη δομή των αστέρων. Εναλλακτικό θέμα: «Τα άδυτα του
μικρόκοσμου και του μακρόκοσμου».
2. Μετά την πολύ επιτυχημένη συνεργασία τα προηγούμενα
χρόνια με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Χαλκίδας, συνεχίζεται και αυτήν τη χρονιά, η ενότητα που προσεγγίζει
τον σχολικό εκφοβισμό και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα
μέσα από θετικά πρότυπα.
3. Συνεχίζεται, επίσης, η ενασχόληση με διαδραστικά εκθέματα και μέσω αυτών ανάπτυξη προβληματισμών που οδηγούν σε έννοιες που αφορούν τα Μαθηματικά, την Αστρονομία,

την Πληροφορική, τη Φυσική και τη Φιλοσοφία της Επιστήμης.
4. Σε προαιρετική βάση, παρουσιάζεται το θέμα «Το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου».
Σημείωση: Η ημερομηνία έναρξης της ενότητας «Εισαγωγή
στην Ρομποτική», που αποτελούσε μέρος του καθημερινού
προγράμματος της Εστίας τα προηγούμενα τρία χρόνια, θα
ανακοινωθεί μετά από μερικές εβδομάδες.
Εξακολουθεί η πλήρης απουσία του μαθήματος της Αστρονομίας από το ελληνικό σχολείο.
Κόντρα σε μια παράδοση αιώνων, που εμείς ως Έλληνες
είχαμε στην επιστήμη της Αστρονομίας, το μάθημα της
Αστρονομίας-Αστροφυσικής εξακολουθεί να απουσιάζει παντελώς από το ελληνικό σχολείο. Μετά την δυσάρεστη και
άτοπη κατάσταση η γνώση των νόμων που διέπουν το Σύμπαν
για έναν απόφοιτο ελληνικού σχολείου θα είναι παντελώς
ανύπαρκτη.
Η Εστία Γνώσης Χαλκίδας φιλοδοξεί να καλύψει, κατά το
μέτρο του δυνατού, αυτό το κενό. Καλούνται οι μαθητές και
οι καθηγητές των Γυμνασίων και Λυκείων να συμμετάσχουν
ακόμα περισσότερο μαζικά στο πρόγραμμα της Εστίας.
Λόγω του αυξημένου αριθμού των σχολείων που επισκέπτονται την Εστία Γνώσης Χαλκίδας (περσινός αριθμός συμμετεχόντων 2676 μαθητές/τριες), παρακαλούνται τα σχολεία
που ενδιαφέρονται να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή.
Έναρξη: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Αντώνιος Αντωνίου
Δρ. Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών
Η επιστημονική ομάδα
Αριστείδης Αράπογλου (Master of Science, Master of Education), Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Εύβοιας
Κώστας Χαϊνάς, Μαθηματικός, Δρ. Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρης Μαυρομμάτης, Καθηγητής Μαθηματικών της Εθνικής
Εστίας Επιστημών
Απόστολος Παπανικολάου, Καθηγητής Μαθηματικών της
Εθνικής Εστίας Επιστημών
Γιώργος Καρβελάς, Επιμελητής Ανηλίκων
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ΟΡΤΣΑ ΤΑ ΠΑΝΙΑ

Σ

τις αρχές του φετινού δύστροπου καλοκαιριού, σε αντίθετη
κατεύθυνση και διάθεση, ο φίλος Μιχάλης Ποντίκης κυκλοφόρησε ένα ακόμα πόνημά του ως επιμελητής αυτή
τη φορά. Μιλάω για το “ΟΡΤΣΑ ΤΑ ΠΑΝΙΑ!” με τον κατατοπιστικό
υπότιτλο “Τα ιστιοφόρα πλοία της Κύμης μέσα από λογοτεχνικές
αφηγήσεις και περιγραφές της εποχής”. Περιέχει 12 κείμενα
το καθένα με τη γλυκύτητα της αυθεντικότητάς του και όχι
μόνον αυτής. Έχοντας την ευγενική άδεια του φίλου Μιχάλη
δημοσιεύουμε το παρακάτω σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον
κείμενο του Γερμανού περιηγητή στην Κύμη στα μέσα του
19ου αιώνα Ζαχαρία Φον Λίνγκενταλ.

Ζαχαρίας Φον Λίνγκενταλ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΙΩΤΙΚΟ ΚΑΪΚΙ, ΤΟ 1838

(...) Η πολίχνη Κούμη, βρίσκεται στο νότιο μέρος του ακρωτηρίου Κοίλη και είναι χτισμένη σε γραφική τοποθεσία πάνω
σε ένα ύψωμα που απέχει από τη θάλασσα μια ώρα. Μολονότι
δεν διαθέτει λιμάνι υπάρχει ωστόσο μια ασφαλής αποβάθρα
με καλό αγκυροβόλιο όπου είναι αγκυροβολημένα πολλά εμπορικά σκάφη. Στην παραλία υπάρχουν δίπλα σε ψαροκαλύβες
μερικές αποθήκες και προσωρινές υγειονομικές εγκαταστάσεις.
Οι Κουμιώτες διεξάγουν ένα ζωηρό εμπόριο με κόκκινο κρασί
που παράγεται στα περίχωρα σε άριστη ποιότητα. Τα πλοία
τους αυλακώνουν το Αιγαίο προς όλες τις κατευθύνσεις και
πηγαίνουν πάρα πολύ συχνά στην Αθήνα, τη Σμύρνη και την
Κωνσταντινούπολη. Οι Κουμιώτες είναι έμπειροι και τολμηροί
ναυτικοί. Ένα σκάφος με δύο Κουμιώτες βρισκόταν άλλοτε
στα χρόνια της Επαναστάσεως στον Γαλατά, στο λιμάνι της
Κωνσταντινούπολης δίπλα σ’ ένα πλούσια φορτωμένο αλλά
κακοφρουρούμενο τούρκικο βρίκι. Την κατασκότεινη νύχτα επιτέθηκαν οι Κουμιώτες στο τούρκικο καράβι, σήκωσαν γρήγορα
την άγκυρα κι έπειτα από διάφορες περιπέτειες και κινδύνους
έφθασαν αισίως σε ένα λιμάνι, όπου αξιοποίησαν τη λεία.
Ένας από κείνους τους Κουμιώτες, ένας πλούσιος, ζει σήμερα
στην πατρίδα του όπου τον έχουν σε μεγάλη υπόληψη. Είναι
περήφανος να τον λένε «ο μέγας κλέφτης». Για τους Έλληνες
δεν είναι καθόλου υβριστικό να είναι κάποιος κλέφτης και να
τον λένε και κλέφτη. Όπως άλλοτε οι Σπαρτιάτες έτσι και
τώρα οι απλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αισθάνονται μπρος στους
κλέφτες φόβο και εκτίμηση συνάμα.
Στις 9 του Μάη [1838] το απόγευμα στις 4 αναχώρησα από
την Κούμη μ' ένα καράβι που είχα νοικιάσει επιτούτο, μια άλλη
ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να βρεθεί. Το
πλήρωμα της γολέττας το αποτελούσε ο καπετάνιος, δύο
ναύτες και δύο μούτσοι. Όλοι είχαν μετοχές στο καράβι, ο
ένας φώναζε τον άλλον «αδερφέ» και φαινόταν πως δεν είχαν
καμιά ιδέα από υποταγή. Ωστόσο ο καθένας έκανε το καθήκον
του γιατί αυτό απαιτούσε το συμφέρον του.
Μόλις είχαμε περάσει το Ακρωτήρι Κοίλη οπότε άρχισαν
να χαλαρώνουν τα πανιά στα κατάρτια. Σε λίγο ο αέρας είχε
ολότελα πια σταματήσει. Το καλοκαίρι παρουσιάζεται στα νερά
αυτά σχεδόν κάθε μέρα σε ορισμένες ώρες μια απόλυτη
νηνεμία εναλλάξ με ορισμένους κανονικούς ανέμους. Γι’ αυτό
ταξιδεύει κανείς με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και συνάμα και
ασφάλεια με μικρότερα σκάφη και βάρκες οπότε μπορεί κανείς
να κάνει χρήση μια του κουπιού και μια του πανιού. Έτσι είναι
κατά κανόνα φιαγμένα και εξοπλισμένα και τα καράβια των
πειρατών που μπορεί κανείς ακριβώς γι’ αυτό το λόγο να τα
καταδιώξει αποτελεσματικά και με επιτυχία μόνο με μικρά πολεμικά σκάφη που κινούνται με ατμό. Από την καταδίωξη με
καταδρομικά που έχουν μόνο πανιά γλιστρούν τα πειρατικά εύκολα κωπηλατώντας προς ρηχούς και βραχώδεις όρμους. Κατά
τη διάρκεια της νηνεμίας πήγε ο καπετάνιος με τη βάρκα σ’
ένα κοντινό βραχονήσι για να ψαρέψει αστακούς. Είχε ένα
εξασκημένο μάτι: σ’ ένα βάθος 10 έως 14 πόδια είχε επισημάνει
στο βράχο τους αστακούς που τους κάρφωνε στα σβέλτα με
μια τρίαινα, στερεωμένη σ’ ένα μακρύ κοντάρι. Σιγά-σιγά απλώθηκε το βράδυ κι οι ναύτες τυλιγμένοι στα καφετί πανωφόρια
τους πλάγιασαν στο κατάστρωμα για ύπνο ενώ για μένα είχαν
ετοιμάσει στη στενόχωρη καμπίνα ένα μέρος για να κοιμηθώ.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πάλι με αδύναμο αέρα
διανύσει ένα μικρό μέρος της διαδρομής και το πρωί βρισκόμαστε
με μπουνάτσα μπρος από τη Σκόπελο και τα άλλα γύρω νησιά.
Από πίσω μας φαινόταν ακόμη η Εύβοια με το ψηλό βουνό. Η
νηνεμία κράτησε ως το μεσημέρι. Ο καπετάνιος και το πλήρωμά
του είχαν καθίσει κυκλικά στο κατάστρωμα της πρύμνας κι
έπαιρναν το λιτό τους γεύμα που το αποτελούσαν ψωμί, ελιές
και τυρί κι ένας πηχτός χυλός. Αυτή είναι η καθημερινή τροφή
των ανθρώπων σ’ αυτές τις χώρες και ακριβώς αυτή η λιτότητα
του κανονικού τρόπου ζωής είναι η καλύτερη μέθοδος ερμηνείας
της αυστηρότητας με την οποίαν οι Έλληνες περνούν την
περίοδο της νηστείας. Η εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη, αν
θα έπρεπε να τηρούνται οι κανόνες της νηστείας, να απαγορεύσει
ακόμα και τα πιο αθώα φαγητά, αφού το συνηθισμένο φαΐ των
ανθρώπων του λαού μοιάζει αυτό καθ’ αυτό με μόνιμη νηστεία.
Μετά το φαγητό το ρίξανε σε διάφορες διασκεδάσεις. Ο
ένας μετά τον άλλο διάβαζαν απαγγελτά από μια βιογραφία
του Μεγαλέξαντρου στα νεοελληνικά, που είχε τυπωθεί στη
Βενετία. Φυσικά οι καλοί μου οι Κουμιώτες δεν καταλάβαιναν
ούτε τα μισά από κείνα που ήταν γραμμένα και τυπωμένα, κι
αυτό γιατί στην Κούμη μιλάνε μια διάλεκτο που είναι πολύ διαφορετική από τη νεοελληνική που χειρίζονται στη γραπτή
γλώσσα. Ωστόσο έδειχναν πως ήθελαν μάλλον να ασκηθούν
στην ανάγνωση και την κατανόηση της γραπτής γλώσσας παρά
να θέλουν να διασκεδάζουν. Χάριν ποικιλίας τραγουδούσε κανένας ναύτης που τον θαύμαζαν οι σύντροφοί του σαν υπέροχο
τραγουδιστή. Οι μελωδίες των τραγουδιών του μου έδιναν την
εντύπωση πως πηγάζουν από μια ιδιόρρυθμη μουσική, είχαν
γενικά ένα μελαγχολικό απαλό τόνο που παρουσιάζεται σαν
χαρακτηριστικό και στα τραγούδια των Σλάβων. Ο τραγουδιστής
δεν κατόρθωνε ο ίδιος ν' αποδώσει κατά λέξιν πιστά το κείμενο
των τραγουδιών του. Το ένα τραγούδι ήταν ένα εγκώμιο για
τον Καποδίστρια. Το άλλο είχε πάνω-κάτω τους εξής στίχους:
Α[ς] γένουμουν καθρέπτης! να βλέπεσαι σε μένα
κι εγώ να βλέπω πάντα το κάλλος σου κι εσένα.
Ας γένουμουν κτενάκι! σιγά-σιγά ν’ αρχίζω
να σχίζω τα μαλλιά σου, να σ’ τα γλυκοκτενίζω.
Ας ήμουν αεράκης! και όλος να κινήσω,
σ’ τα στήθη σου να πέσω, γλυκά να τα φυσήσω.
Ας ήμουν τέλος ύπνος! να έρχομαι το βράδυ
να δένω τα γλυκά σου ματάκια σ’ το σκοτάδι.
(Σ.Μ. Ο Ζαχαρίας φον Λίνγκενταλ παραθέτει και μια έμμετρη
μετάφραση στα γερμανικά του ελληνικού τραγουδιού).
Επιτέλους σηκώθηκε ένα αεράκι που κυμάτισε ελαφρά την
επιφάνεια της θάλασσας κι άρχισε να φουσκώνει τα πανιά.
[...] στις τρεις το απόγευμα ρίχναμε άγκυρα στην αποβάθρα
της Θεσσαλονίκης».
(μετάφραση: Π. Κ. Ενεπεκίδη)

Γιατί καίγονται τα δάση;

1. Οι φωτιές στα δάση είναι φυσιολογικά φαινόμενα.
Η φωτιά είναι ομαλά ενταγμένη στα μεσογειακού τύπου
οικοσυστήματα. Σε όλες τις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο,
στην Καλιφόρνια, στο Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας, στη
Νότια Αφρική, στην Αυστραλία, στη Χιλή είναι σύνηθες φαινόμενο. Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα φωτιά στην Καλιφόρνια έκανε στάχτη 2.000 σπίτια. Η Ελλάδα δεν είναι
ειδική περίπτωση. Ακόμα και τα ζώα της χώρας μας είναι
προσαρμοσμένα σε αυτήν. Υπάρχουν πουλιά που πάνε μόνο
στις καμένες εκτάσεις γιατί εκεί βρίσκουν πολλά έντομα. Και
τα έντομα είναι πολλά, γιατί τα φυτά που βγαίνουν στις
καμένες περιοχές ανθίζουν γρηγορότερα. Είναι, όσο
και αν δεν το πιστεύουμε, αυτός ο κύκλος της ζωής
των μεσογειακών οικοσυστημάτων. Μια καμένη περιοχή, την πρώτη χρονιά μετά τη φωτιά είναι κήπος.
2. Δεν αντιμετωπίζονται σωστά οι πυρκαγιές. Η πυρκαγιά των δασών θέλει ειδική αντιμετώπιση. Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχουν καταγράψει
όλες τις προηγούμενες φωτιές, από το 1985 έως
σήμερα. Υπάρχουν σε εξειδικευμένα προγράμματα
ανά πάσα στιγμή δεδομένα, όπως οι άνεμοι που
φυσούν, μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία, τα
είδη των φυτών που έχουν φυτρώσει, η ηλικία
τους, οι εκτάσεις που έχουν ξανακαεί, και ο χρόνος
που συνέβη αυτό. Έχοντας διαθέσιμα όλα τα στοιχεία
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις φλόγες κάθε φορά
με τον τρόπο που χρειάζεται. Η σύγκριση με την Ελλάδα
είναι καταλυτική. Εδώ ο καθένας λειτουργεί περίπου ως μαθητευόμενος μάγος.
3. Ποιοι είναι οι εμπρηστές. Εμπρηστές στην Ελλάδα
είναι η ΔΕΗ, οι ανεξέλεγκτες χωματερές και όσοι έχουν
κοπάδια. Δεν υπάρχουν σατανικοί εμπρηστές με κουκούλες
και μηχανές που καίνε τα δάση. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών που προκαλούνται από άλλες αιτίες. Στη
Χαλκιδική η φωτιά ξεκίνησε πέρσι από κεραυνό. Τώρα έλεγε
κάποιος ραδιοφωνικός σταθμός ότι υπήρχε εμπρηστικός μηχανισμός στην Πάρνηθα. Είναι λάθος. Βρίσκουν μια παλιά
οβίδα και λένε μετά ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό.
4. Τα πεύκα είναι οι μεγάλοι ένοχοι. Έχουμε μια
μανία με τα πεύκα. Τα φυτεύουμε παντού. Στα στρατόπεδα
τα βάζουν δίπλα στις πυριτιδαποθήκες. Τα πεύκα όμως
έχουν ένα… μειονέκτημα. Χρειάζονται, προκαλούν, τη φωτιά.
Ανήκει στο DΝΑ τους.
Στο Πήλιο που δεν έχει πεύκα, πήγαν οι δασολόγοι και
φύτεψαν. Τα πεύκα αυτά έχουν καεί έως τώρα τρεις φορές.
Στην Πάρνηθα τα πεύκα έκαψαν τα έλατα. Από τη ρητίνη
βγαίνει το εύφλεκτο νέφτι.
5. Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας. Υποτίθεται ότι
είχαν κάνει Εθνικό Δρυμό και μιλούσαν για τα κρι-κρι που τα
έφεραν από την Κρήτη. Είχαν μαντρώσει μια περιοχή και
είχαν βάλει μέσα ελάφια. Για να δουλέψει πραγματικά ένα
οικοσύστημα με ζαρκάδια και ελάφια έπρεπε να υπήρχαν και
λύκοι. Τα ελάφια είχαν γίνει τόσο πολλά που τρώγανε
συνεχώς τους φλοιούς των ελάτων.

6. Δεν θα λιγοστέψει το οξυγόνο των Αθηναίων.
Άκουσα ότι θα λιγοστέψει το οξυγόνο στην Αθήνα. Το
οξυγόνο, τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια, δεν έχει ελαττωθεί.
Το οξυγόνο παράγεται κατά ενενήντα τοις εκατό από τους
ωκεανούς. Πιστεύει κανείς ότι στη Σαχάρα δεν έχουν οξυγόνο;
Στους πόλους που δεν έχουν δέντρα δεν έχουν οξυγόνο
άραγε;
Άκουσα επίσης να λένε και να ξαναλένε εξαφανίστηκε ο
τελευταίος πνεύμονας πρασίνου. Δεν ήταν ο τελευταίος
πνεύμονας πρασίνου στο Λεκανοπέδιο. Υπάρχει η άλλη
πλευρά της Πάρνηθας, η Πεντέλη, ο Υμηττός που ξαναπρασίνισε.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο η μελέτη αποκατάστασης με αριθμό 16/2018 της τεχνικής υπηρεσίας
του Δήμου μας για την εκτέλεση έργου αποκατάστασης
οδικού δικτύου (ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου)
της Τ.Κ. Ανδρονιάνων ύψους 190.000.00€.

7. Δεν χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα, ούτε
αναδασώσεις. Στο Άγιον Όρος, πριν από δέκα χρόνια, μια
φωτιά είχε κατακάψει τα πάντα. Καθηγητές και οικολόγοι
λέγανε ότι έπρεπε να γίνουν αναδασώσεις. Οι καλόγεροι δεν
άφησαν κανέναν να μπει μέσα. Οι καλόγεροι ευτυχώς δεν
έχουν γίδια. Το δάσος έγινε καλύτερο απ΄ ό,τι ήταν πριν.
Στην Πάρνηθα σήμερα υπάρχει ένας υποόροφος. Είναι ο
σχίνος, η κουμαριά, το πουρνάρι. Σε αυτά τα φυτά καίγεται
μόνο το από πάνω μέρος. Καίγεται δηλαδή το 40%. Το 60%
το αποτελούν οι ρίζες τους. Αυτά τα φυτά «ξαναπετάνε»
αμέσως με τις πρώτες φωτιές. Αυτά που ακούμε περί πλημμυρών κ.λπ. είναι ανοησίες. Το έδαφος και το νερό συγκρατούνται από τον υποόροφο, γιατί οι ρίζες είναι ζωντανές.
Δεν πρέπει να πατήσει κανείς μέσα στην καμένη έκταση,
να κόψει κορμούς, να τους σέρνει. Στην Πεντέλη, σε εκείνες
τις φοβερές αναδασώσεις, μικρών τμημάτων ευτυχώς,
σκάβανε και φύτευαν ασθενικά δεντράκια και συγχρόνως
καταστρέφανε γύρω στα 100 μικρά φυτά που είχαν φυτρώσει
από μόνα τους.
Ο Καθηγητής Νίκος Μάργαρης διετέλεσε ακαδημαϊκός
δάσκαλος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης όπου εξελέγη Διευθυντής Τομέα Οικολογίας
στα 35 του.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έβαλε τα θεμέλια για την
ίδρυση του Τμήματος Περιβάλλοντος.
πηγή:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=1969156570050089&id=100008672956784

Γάλλοι ερευνούν
Κύμη και Κάρυστο

Η Βιβή Μπουραντά και η Βούλα Αγιοστρατίτη υποδέχθηκαν
στο Επιμελητήριο εκπροσώπους του Πανεπιστημίου PAU της Γαλλίας

Δωρεάν έρευνες και business plan για την ανάπτυξη
μορφών εναλλακτικού τουρισμού στην Εύβοια εξασφάλισε η
διοίκηση του Επιμελητηρίου, προχωρώντας σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο PAU της Γαλλίας.
Τη συμφωνία με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο εισηγήθηκαν
στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Γιάννης Μαραγκός και η Βιβή Μπουραντά.
Τόνισαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε το Γαλλικό
Πανεπιστήμιο και την εκτίμησή τους ότι η περιοχή της Κύμης
μπορεί να αναδειχθεί σε παγκοσμίου φήμης προορισμό για
αναρρίχηση, πεζοπορία κ.λπ., ενώ η περιοχή της Καρύστου
για καταδυτικό τουρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική επιβάρυνση του Επιμελητηρίου Εύβοιας θα είναι μηδαμινή. Θα εξασφαλίσει, όμως,
τα δικαιώματα των Πανεπιστημιακών ερευνών που θα γίνουν,
ώστε να τις αξιοποιήσει για να διεκδικήσει μελλοντικά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα και παρεμβάσεις προώθησης
του εναλλακτικού τουρισμού.
“ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ 5-10-2018”
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
Ο φίλος Νίκος Κουτσούμπης, ο μικρός γιος
του δασκάλου του χωριού μας Ευαγγέλου
Κουτσούμπη, χρόνια
τώρα ομορφαίνει ιδιαίτερα τα καλοκαίρια το
χωριό μας. Με την έκθεση με έργα του ζωγραφικής στην ιδιόκτητη
ισόγεια αίθουσα στο πατρικό του σπίτι. Μια αίθουσα που σε αρκετούς
από μας θυμίζει και πολλά άλλα όμορφα που
βιώσαμε εκεί στον ίδιο
χώρο σε δύσκολα χρόνια όντας όμως νέοι και
συνομήλικοι. Εκεί παρέες και ποτό με ξηρούς καρπούς, πάντα όπως το θυμάμαι
ήπιες καταστάσεις. Με ακούσματα μουσικά που τσίγκλαγαν
τους νεανικούς μας πρώτους πολιτικούς προβληματισμούς
και ανησυχίες αλλά και την αισθητική μας. Μαρίζα Κωχ,
Διονύσης Σαββόπουλος δυό από τα ονόματα από τον
Ελληνικό μουσικό χώρο που γέμιζαν την αίθουσα εκείνη
αλλά και τις καρδιές μας με τη δυναμική της ελπίδας και
του φωτός που πάντα κουβαλά μαζί του ως χαρακτηριστικά
του το πραγματικά νέο. Προσωπικά διαπίστωσα με το πέρασμα του χρόνου, πως εκείνες οι εμπειρίες ήταν από
αυτές που επηρέασαν γόνιμα τη σκέψη μου και την δραστηριοποίησή μου αργότερα. Αθώες και μη εκτιμητέες
στη βίωσή τους παρά μόνο ίσως ελκυστικές ως τμήμα της
όμορφης παρέας που είχε βασικό της μέλος και το Νίκο.
Ο Νίκος στο παρελθόν έχει βοηθήσει το Σύλλογό μας
έχοντας καθοδηγήσει παιδιά που συμμετείχαν σε καλοκαιρινό διαγωνισμό Ζωγραφικής αλλά και με την παραχώρηση για δημοσίευση στη “ΦΩΝΗ” μας ενός παραμυθιού
του (2011-2012) όπως και ενός έργου του για το ημερολόγιό
μας του 2017 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Είχα την
ευκαιρία να μιλήσω μαζί του το φετινό καλοκαίρι και να
διαπιστώσω πως ήταν αλήθεια η μέχρι τότε άποψή μου
για το φίλο Νίκο. Ιδιαίτερα για την αγάπη του προς τα
παιδιά και για την τέχνη του τη ζωγραφική, ως φερέγγυο
εκπρόσωπο του ωραίου στη ζωή μας αλλά και για τον
προβληματισμό του για τα κακώς κείμενα του κόσμου
γύρω μας. Να είσαι καλά φίλε Νίκο και δυνατός.

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
Ένα θέμα που το προηγούμενο διάστημα μας
απασχόλησε και ως Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου μας, ήταν αυτό
των αδέσποτων σκυλιών.
Με τελικά αίσιο τέλος. Η
παρέμβαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν συμπληρωματική των κινήσεων των συγχωριανών μας
κ. Φιλιώς Καλαμπαλίκη,
Κατερίνας Βελισσαράκου
και Κατερίνας Αμπελιώτη
στις οποίες οφείλονται
ευχαριστίες και συγχαρητήρια. Προφανώς το θέμα θα
επανέλθει όντας θέμα που και η Δημοτική αρχή έχει παραπεταμένο αλλά και πολλοί από μας το θεωρούν αδιάφορο
αν όχι θέμα προς επίδειξη απάνθρωπης συχνά βίας. Στη
φωτογραφία ένα από τα 4 μωρά σκυλάκια που όλα βρήκαν
σίγουρη γωνιά με ενέργειες των παραπάνω.

ΜΕ ΚΕΦΙ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με κέφι και αισιοδοξία ξεκίνησε η νέα περίοδος για τα
χορευτικά μας τμήματα. Τα δύο παιδικά και το ένα ενηλίκων.
Με την ως τώρα παρουσία και εμπειρία των χορευτικών
μας κύριο οδηγό, σκοπεύουμε η νέα περίοδος να είναι
ακόμα καλύτερη μέσα και από σχετικές συνεργασίες
τοπικά ή και ευρύτερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί
τον δάσκαλο και τις υπεύθυνες από το Δ.Σ. των χορευτικών,
τους γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά για την όρεξη, την
προθυμία και την εμφανή πρόοδό τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην αναχωρήσασα από το χωριό μας κα Γεωργακοπούλου Σταυρούλα για την πλούσια και δυναμική της παρουσία στη λειτουργία των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου μας κι αυτές πέρα από την έκφρασή των στην
όμορφη γιορτούλα που της έστησαν ένα γλυκό βράδυ του
περασμένου Αυγούστου τα παιδικά χορευτικά και γονείς.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μ άκ η ς Κ αλ α ρά ς

12-10-2018
Παιδικά πρόσωπα μαθητών Γυμνασίου κατέκλυσαν το
Δημοτικό Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλλης». Ο παραολυμπιονίκης δισκοβολίας και extreme sportsman Mάκης Καλαράς
μας μίλησε για τη ζωή και τη δράση του, μας μετέδωσε
τον ενθουσιασμό και το πάθος του για ζωή, μας γέμισε
ερωτηματικά, μας άφησε τροφή για σκέψη και μας άνοιξε
τους ορίζοντες για μια ποιοτικότερη ζωή που αφορά σε
όλους!
Θα αγωνιστεί την Κυριακή στον αγώνα Relay Sprint
Triathlon με το χειρήλατό του!
Σ’ ευχαριστούμε Mάκη Καλαρά!

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς
στο Νηπιαγωγειο

Κτύπησε και πάλι το κουδούνι στο Νηπιαγωγείο του
χωριού μας. Ευχόμαστε στα μικρά μας καλή και δημιουργική
χρονιά!

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ-ΚΑΕ
ΣΤΗN 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2018-2019
Πολύ ανανεωμένος όσον αφορά τουλάχιστον τους αθλητές
του παρουσιάζεται στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου
2018-2019 ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΑΕ στην
1η κατηγορία μπάσκετ. Προπονητής παραμένει ο κ. Γιάννης
Καστρίτης για να συνεχίσει την επιτυχή του παρουσία στην
ομάδα και στο χώρο του μπάσκετ. Η έδρα του Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ
είναι η ίδια της επιτυχημένης περσινής περιόδου δηλαδή το
κλειστό “Τάσος Καμπούρης” της Κανήθου στη Χαλκίδα. Ευχόμαστε παρουσία ανάλογη και γιατί όχι καλύτερη της προηγηθείσας περιόδου και όσον αφορά την τελική κατάταξη αλλά
και το όμορφο παιχνίδι και συνολική εμφάνιση του Συλλόγου.
Σε κάθε περίπτωση αυτό αποτυπώνεται ως όφελος για την
περιοχή της Κύμης δημιουργώντας βέβαια πρόσθετες ουσιαστικές και μακρόπνοες υποχρεώσεις για τη διοίκηση και όχι
μόνο. Επομένως η παρουσία μας δίπλα στις προσπάθειες της
ομάδας είναι απαραίτητη αλλά και ελκυστική.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 89-93 Κυριακή 07/10/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ................ 74-77 Κυριακή 14/10/2018
ΚΟΛΟΣΣΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 97-90 Σάββατο 20/10/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ .................... 56-87 Σάββατο 27/10/2018
Επίσης για το Κύπελλο ο Γ.Σ. Κύμης στις 3/10/2018 κέρδισε
εκτός έδρας το ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS με 61-69.

Η παράσταση μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε χώρο
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6983470906 και 215 5652039

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ
1- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡ.
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
- ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2- ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΠΕΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΧΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ.
ΔΡΟΥΛΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
4- ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
5- ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΝΑ ΚΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΛΑΜΙΑΣ
6- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
7- ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
8- ΕΛΕΝΑ ΚΩΝ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΑΘΗΝΩΝ
9- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΟΕΕ
ΑΘΗΝΩΝ
10- ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
11- ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΣΟΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
12- ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝ.
ΠΑΝΤΑΖΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σημ.: Η αξιέπαινη Πολυξένη κατάγεται από τη
μητέρα της Κωνσταντίνα
από τα Δένδρα (απόγονος
οικογενειών Δήμου από
τον παππού της Δημήτρη
και Σπύρου από την γιαγιά
της Αικατερίνη που απεβίωσαν και οι δύο μέσα
στο 2018). Είναι μητέρα 2
δεσποινίδων και μιάς ακόμα μικρότερης σε ηλικία
κόρης. Σε δημοσιοποίησή
της στο facebook σχετικά
με την εισαγωγή της στα
ΑΕΙ αναφέρει:
«Η σημερινή μέρα είναι
για μένα η αφετηρία για
ένα νέο ξεκίνημα!
Είναι αποτέλεσμα ενός
πολύ δύσκολου αγώνα
ζωής -της ζωής μου- που
μεταφέρει ένα μήνυμα σε
όλους:
Δεν υπάρχει τίποτα που
δεν μπορούμε να πετύχουμε αρκεί να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας
με υπομονή και πίστη.
Η δύναμη είναι μέσα
μας και μπορούμε να μετουσιώσουμε κάθε αρνητικό σε θετικό!!!!»

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ

Στις 19/09/2018 ο Τάσος
και η Δήμητρα Μπελιά απέκτησαν το τρίτο παιδί τους
που είναι αγοράκι.

ΒΑΠΤΙΣΙΑ

Στις 15 Ιουλίου 2018 έγινε
η βάπτιση της δεύτερης θυγατέρας της Άλκηστις Κουζούπη (κόρη του Αντώνη και
της Ρίτσας Κουζούπη-Νικολιά) και του Κωνσταντίνου
Κωνσταντόπουλου, στην Αγ.
Βαρβάρα Ιλίου... Και το όνομα
αυτής ΑΝΤΩΝΙΑ...
Ευχόμαστε να ζήσει.

Στις 29 Σεπτέμβρη 2018
οι Ευθύμιος Βαρλάμος και
Βασιλική Αποστολάκη εβάπτισαν την κόρη τους στο
εξωκλήσι της Αγ. Παρασκευής Αφάντου Ρόδου. Το
όνομά της Αγγελική-Μαρία.
Ανάδοχοι η Βασιλική Βαρλάμου και η Χρυσάνθη Σαββένα.

