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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
ο Αποκριάτικος χορός στο χωριό μας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο Αποκριάτικος χορός στο χωριό μας υπό
την αιγίδα του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων την Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019, στην ταβέρνα του Μπαρούμη. Μετά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σταμάτης Σπύρου, την εκδήλωση άνοιξαν τα χορευτικά
τμήματα των παιδιών και του γυναικείου τμήματος.
Ακολούθησε το αποκριάτικο γλέντι με τη συμμετοχή όλων, μικρών και μεγάλων,
με πολύ κέφι και χορό μέχρι τις πρωινές ώρες.
Και του χρόνου με υγεία.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 9-3-2019 ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το Σάββατο 9 του Μάρτη 2019
πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα του
Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό η Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας,
η οποία είχε και τον χαρακτήρα της
απλής απολογιστικής και προγραμματικής. Η συμμετοχή των μελών και η
όλη διαδικασία της Τακτικής Γενικής
μας Συνέλευσης που μία φορά κάθε
χρόνο συγκαλείται, δεν ήταν η αναμενόμενη και πρέπουσα. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν αποδέχεται αγόγγυστα
την κατάσταση αυτή η οποία υποβιβάζει
σε κάθε περίπτωση τον Καταστατικό
και ουσιαστικό ρόλο της κορυφαίας
αυτής συνάντησης από βασικό σε δευτερεύοντα. Δεν υπάρχουν αιτιάσεις ακόμα και οι υπαρκτές με «θετική» απόχρωση που να δικαιολογούν το συγκεκριμένο γεγονός. Ακούμε ως Δ.Σ. για
την παρουσία του, ποικίλες απόψεις
μελών μας αλλά και τρίτων σε άλλους
χώρους κι αυτό δεν είναι άσχημο, δεν
μπορεί όμως να είναι αποκλειστικής
μορφής.
Τη Γενική Συνέλευση ενημέρωσε
εκ μέρους του Δ.Σ. ο πρόεδρός του κ.
Σταμάτης Δ. Σπύρου σύμφωνα με
την ημερήσια διάταξη. Την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο
11/2/2018 ως 4/3/2019 διάβασε ο πρόεδρός της κ. Παγώνης Αντώνης. Δόθηκαν σχετικές διευκρινίσεις. Τα βασικά
σημεία του προγραμματισμού δράσης
του Δ.Σ. είναι η συνέχιση δυνατά τόσο
της έκδοσης της ΦΩΝΗΣ μας και της
λειτουργίας του www.andronianoi.gr
και της σελίδας μας στο facebook καθώς
και της λειτουργίας και ακόμα δυνατό-

τερης ανάπτυξης των χορευτικών μας
τμημάτων. Η οργάνωση των καλοκαιρινών και όχι μόνο εκδηλώσεών μας,
εκδρομών κλπ. Οργανωτικά θέματα
του Συλλόγου μας ως αποτέλεσμα νέων
αναγκών που δημιουργούν ή εντείνουν
εξωτερικές αλλά και εσωτερικές εξελίξεις.
Με την ανάγκη αρτιότερης και στα
μέτρα του σήμερα ενασχόλησης με
όσα μας αφορούν ως Σύλλογο στα
πλαίσια της δράσης μας και της προοπτικής του ως ενδιαφέρουσας γόνιμης.
Ανάγκες που σχετίζονται με την σε ευρεία έννοια περιουσία του Συλλόγου
μας όπως τα μέσα επαφής και δικτύωσης
με μέλη, φίλους και τρίτους όπως η
εφημερίδα, τα ηλεκτρονικά μέσα. Η
βελτίωση οργανωτικών αλλά και των
οικονομικών μας θεμάτων, η ανάπτυξη
των επαφών μας με ομοειδείς φορείς
κύρια της περιοχής μας, με τη Δημοτική
μας αρχή αλλά και με άλλες αρχές, ως
συνέχεια μέχρι τώρα σχετικών προσπαθειών αλλά και νέων κλπ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να συνεδριάζει κατά βάση το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και καλεί όλες τις φίλες
και φίλους στην κοινή προσπάθεια χωρίς
αποκλεισμούς διαδικαστικούς, περιεχομένου ή όποιους άλλους. Ανοιχτόκαρδα
και φιλόξενα το Διοικητικό Συμβούλιο
σας περιμένει πιστεύοντας στην αναγκαιότητα της συμμετοχικής σας δράσης
ως προωθητικής δύναμης για τα υπαρκτά αλλά και τα νέα κοινά θέματα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

Γ Ι Α ΑΥ Τ ΟΥ Σ Π ΟΥ ΦΥ ΓΑ Ν Ε
Γ Ι Α ΑΥ Τ ΟΥ Σ Π ΟΥ Λ Ε Ι Π ΟΥ Ν
Γέννηση - ζωή - θάνατος. Αυτό είναι όλο. Τεράστιο και μοναδικό για τον καθένα πάνω
στη γη μας. Η αρχή και το τέλος που οριοθετούν το μεταξύ τους περιεχόμενο. Μια
συνέχεια, ένα σύνολο, όχι όμως ίδιο στη σύνθεσή του. Το τέλος, ο φυσικός θάνατος είναι το
απόλυτο, το μόνο ανυπέρβλητο. Η απώλεια διά του θανάτου. Μας κάνει σοφότερους,
λιγότερα ουσιαστικούς κοινωνικά. Πρώτα αφήνοντας ήσυχους αυτούς που φύγανε. Είναι το
πιο απλό η πιο αναγκαία οφειλή μας προς τους νεκρούς το να τους αφήσουμε δηλαδή
ήσυχους στον ύπνο τους. Τόσο όταν η απώλειά τους ήταν «στην ώρα της» αλλά και όσο και
αν δεν ήταν επιλογή τους η φυγή τους αυτή αλλά και όσο και αν αυτή στέφθηκε με στεφάνι
ηρωϊσμού. Η συχνά άδικη φυγή μεγαλώνει αυτό το ατομικό αλλά και κοινωνικό μας χρέος.
Η τρύπα, το κενό που δημιουργείται μέσα μας από την απώλεια δικών μας, γίνονται νέα
οριστικά δεδομένα για όλη τη συνέχεια, δεν κλείνουν. Ας την δούμε όχι σαν μαύρη τρύπα
στο δικό μας σύμπαν, μα σαν παράθυρο ανοιχτό στη γη μας. Η παγκόσμια ζώσα κουλτούρα
και η δική μας η Ελληνική με περισσό θάρρος και πλουραλισμό ζυμωμένες με το ιστορικό
τους παρελθόν, αντιμετωπίζουν το θάνατο ως αυτό που τελικά είναι. Ως σημείο της ζωής, το
τελικό της σημείο. Και ως τέτοιο δεν του χαρίζονται. Το τραγουδάνε κιόλας πηδώντας
εύκολα και στρωτά από το μοιρολόι στο τραγούδι κάνοντάς τα και χορό και παρέα. Δεν είναι
τυχαίος ούτε επιπόλαιος και αβαθής ο χαρακτηρισμός πολύ συχνά με τρόπο ανακουφιστικό,
της οριστικής απώλειας ως μισεμό, όπως ακριβώς και κυρίως αποκαλείται η ξενιτιά, ο
ξενιτεμός που ναι μεν βαρύς και πολύ βαρύτερος στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, πλην
όμως εντός της ζωής. Είναι γιατί η απουσία που δημιουργεί η απώλεια, επιμένει και μπορεί
να γίνεται παρουσία. Όπου να κοιτάξουμε γύρω μας η απώλεια συμμετέχει στη ζωή μέσα
από τις δημιουργίες που αφήνει ή που παράγει. Με ευθύτητα ή συγκαλυμμένα αλλά
διακριτά. Στην καθημερινότητα, στη δουλειά, στις πράξεις, στα έργα, στο λόγο. Στην τέχνη
και όλα της τα συστατικά. Λογοτεχνία, ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, τραγούδι, παροιμίες.
Η ζωή δηλαδή που μένει πίσω και συνεχίζεται με την μοναδικότητά της, δεν φοβάται τελικά
το μοιραίο, αντίθετα μπορεί και δημιουργεί από αυτό εφόδια για την ίδια και τη συνέχεια
της. Ας δούμε τη μοιραία απώλεια ως δεδομένο, δομικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης.
Ζούμε με αυτό και κοιτάμε μπροστά δημιουργικά, με γνώση, με ήθος, με αξιοπρέπεια, με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
Ποίηση Χρήστος Κουλούρης
Ποιες καμπάνες τραγουδούν απ’ τα μεσάνυχτα τον όρθρο.
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Ποιες σκιές γίνανε σύννεφα και πέφτουνε βροχή
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Ποιες μέρες και ποιες νύχτες στήσαν χορό στ’ αλώνια.
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Ποιοι καβαλάρηδες περνούν και τρέμει η γη σαν φύλλο
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Ποιοι σώπασαν στερνά και συναυλίες φωνών η σιωπή.
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Ποιοι κρέμασαν στεφάνια του Μαγιού τον όρκο της αυγής
Οι νεκροί, οι άδικα νεκροί όλου του κόσμου.
Συνέχεια στη σελ. 5

“Πολλές ευχές για την ποθητή ανάσταση όλων”

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. 3 8 1 / 7 6 9 8 5 5 - 0 5 »
Νο ΙΒΑΝ: GR 7801 1038 100000 381 76985505
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ΕΝΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ»
ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ ΤΟΥ 1905…

Με τον τίτλο αυτόν ο «Μορφωτικός
και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κύμης» κυκλοφόρησε πρόσφατα και το διαθέτει,
ένα μικρό βιβλίο, ιστορικού περιεχομένου,
με συγγραφέα τον Δρ. Ιστορίας Βαγγέλη Αγγελή. Πρώτη ύλη για την εργασία αυτή του κ. Αγγελή αποτέλεσε ένα
ιστορικό τεκμήριο που κατέχει ο «Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κύμης» και συγκεκριμένα τέσσερις ομιλίες
χειρόγραφες, του τότε Σχολάρχη Κύμης
και διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου.
Με αφορμή την ίδρυση τον Μάη του
1905 ενός Σωματείου, παράρτημα στην
Κύμη της εταιρείας «Ελληνισμός», που
είχε έδρα την Αθήνα και 20 παραρτήματα
ανά την τότε Ελληνική Επικράτεια, ο συγγραφέας αναλύει περιεκτικά
όσο και πειστικά, τα του Σωματείου «Ελληνισμός» αλλά και
απαντά στο εύλογο ερώτημα «γιατί» η τότε Κύμη ήταν ένας χώρος
που ευνόησε, αν και σύντομα ατόνησε η προσπάθεια, την ίδρυση
του παραρτήματος αυτού του «Εθνικού Σωματείου».
Στα πλαίσια αυτής της ενδιαφέρουσας έρευνας του συγγραφέα,
καταγράφονται αρκετά ιστορικά όσο και κοινωνικά δεδομένα που
αξίζουν να διαβαστούν ακόμα και στο στενό πλαίσιο της πληροφόρησης. Στην Κύμη του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού
αιώνα με αναφορές στην γενικότερη ιστορική χρονική στιγμή με τα
πολλά κρίσιμα γεγονότα. Η σύνδεση του γενικότερου ιστορικού
πλαισίου με το ειδικότερο της επαρχιακής Κύμης, είναι ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον σημείο. Με προσεγγίσεις οικονομικές, παραγωγικές,
κοινωνικές ακόμα και ταξικές, και με στοιχεία πρωτότυπα, ο συγγραφέας μας προσφέρει ένα ταξίδι με πολλά αξιοπρόσεκτα που
κάποιες στιγμές ξαφνιάζουν, μέσα στο όχημα αλλά και έξω από τα
παράθυρά του.
Βεβαίως το σύντομο αλλά ζουμερό αυτό πόνημα είναι μια
ακόμα χρήσιμη κατάθεση του «Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού
Συλλόγου Κύμης» στα της περιοχής μας με προεκτάσεις πέρα από
αυτήν. Τα συγχαρητήριά μας ειλικρινή και για την για μια ακόμα
φορά επιβεβαίωση της αναντικατάστατης προσφοράς του Συλλόγου.
Χαλκίδα 6-2-2019
Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΡΑΣΑΛΙΑΝΟΥΣ 1877
ΟΙ ΚΑΡΑΣΑΛΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο «ΒΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ»
Δύο δημοσιεύματα του έτους 1877, αναφέρονται σε κατολίσθηση στον οικισμό Δένδρα και Χαρακόπου της περιοχής
μας. Προφανώς πρόκειται για την ίδια κατολίσθηση, μια και
τους δύο οικισμούς τους χωρίζει ένα ποτάμι. Μάλιστα στο
ένα δημοσίευμα αναφέρεται και σε προηγούμενη κατολίσθηση
όπου μια συνοικία του χωριού Καρασαλιάνοι εξαφανίσθηκε.
Πιθανόν να αναφέρεται στον οικισμό «Τραγιάνοι», ο οποίος
λέγεται ότι προϋπήρχε στην περιοχή.
Τα δύο δημοσιεύματα είναι:
1. Του περιοδικού «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
τεύχος Φεβρουαρίου 1877.
— Την 29 Ιανουαρίου εν τω χωρίω Καρασαλιάνοι του
δήμου Κοτυλαίων δύο ώρας μακράν της Κύμης, έκτασις γης
200-250 στρεμμάτων διερράγη εκ των συνεχών βροχών και
κατέπεσε, πού μεν ήμισυ μέτρον πού δε και πλέον τούτου.
Έπαθον δέ και κατεστράφησαν εις υδρόμυλος και μία οικία.
Η γη έλαβε τοιαύτην μετατόπισιν, ώστε ο εκείθεν διερχόμενος ποταμός έφραξεν εκ των παρασυρθεντων χωμάτων
σχηματίσας λίμνην αρκετής εκτάσεως. Άξιον περιέργειας
είναι ότι ενώ η γη κατέπιπτε και μετετοπίζετο οι επ' αυτής
χωρικοί μη εννοούντες το φαινόμενον έμειναν έκθαμβοι ότε
είδον την γην μετά των δένδρων και εαυτούς παρασυρθέντας
εις άλλην θέσιν. Και προ ετών εκεί εγένετο συνίζησις και μία
συνοικία του χωρίου λέγεται μέχρι σήμερον «Βουλημένος
Μαχαλάς».
2. Της εφημερίδος «ΕΥΡΙΠΟΣ» της 29 Ιανουαρίου 1877.
— Κατά τηλεγραφικήν αυτόθι είδησιν, πληροφορούμεθα,
ότι η συνοικία Χαροκόπου του χωρίου Βιτάλου, του δήμου
Κοτυλαίων, εβυθίσθη εις πολλών μέτρων βάθος. Άγνωστον
αν και άνθρωποι της συνοικίας ταύτης, συνισταμένης εξ 8 –
10 οικιών απωλέσθησαν. Αι προϊστάμεναι της Κύμης αρχαί
εδέησε να μεταβώσιν επί τόπου, και προσεχώς θέλομεν μάθει
τα καθέκαστα.
FB George Sarris 13-3-2019
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Τι ονομάζουμε Τριώδιο
Τριώδιο είναι το λειτουργικό βιβλίο, που αποτελείται από
ύμνους, ιερές Ακολουθίες και Συναξάρια της περιόδου που προετοιμάζουν τους Χριστιανούς για το Άγιο και Ιερό Πάσχα.
Η περίοδος της προετοιμασίας αυτής, αρχίζει από την Κυριακή
του Τελώνου και του Φαρισαίου και λήγει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Ο όρος “Τριώδιο” (απο τις λέξεις “τρία” και
“ωδή”) οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους Κανόνες των
Ακολουθιών, που περιέχονται σε αυτό,
έχουν μόνο τρεις
ωδές: την 8η και την
9η πάντοτε, ύστερα
δε μια από τις πέντε
πρώτες.
Το Τυπικό της
Εκκλησίας μας ορίζει
ότι το Σάββατο στον
Εσπερινό του Τελώνου και του Φαρισαίου, ο Δεξιός Ιεροψάλτης κατέρχεται
από το Αναλόγιό του και λαμβάνει το Τριώδιο, που βρίσκεται
κάτω από την Εικόνα του Χριστού στο Τέμπλο, κάνει τρεις μετάνοιες, προσκυνά τον Κύριο και πηγαίνει ξανά στο Αναλόγιό του,
όπου και άρχεται η ακολουθία του Εσπερινού.
Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στην
άκρως διδακτική παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου,
την οποία ο Κύριος διηγήθηκε, προκειμένου να διδάξει την αρετή
της ταπεινώσεως και να στηλιτεύσει την έπαρση, με μοναδικό
σκοπό την σωτηρία των ψυχών μας.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, με τρόπο απλό και κατανοητό, μας
μεταφέρει την παραβολή αυτή ως εξής:
“Eίπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην.... άνθρωποι δύο
ανέβησαν εις το ιερόν προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος και ο
έτερος Τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσηύχετο ο Θεός, ευχαριστώ σοι ότι ουκ ειμί ώσπερ οι λοιποί των
ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και ως ούτος ο Τελώνης
νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ πάντα όσα κτώμαι. Ο δε
Τελώνης μακρόθεν εστώς ού ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς είς
τον ουρανόν επάραι, αλλ' έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγων, ο
Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Λέγω υμίν, κατέβη ούτος δεδικαιωμένος εις τον οίκον αυτού ή γάρ εκείνος ότι πας ο υψών
εαυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται”
(Λουκ. 18,10-14).
Οι Φαρισαίοι την εποχή εκείνη εκπροσωπούσαν την υποκρισία,
την εγωιστική αυτάρκεια και έπαρση, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από τον δρόμο του Θεού. Αποκομμένοι από την
υπόλοιπη ιουδαϊκή κοινωνία, αποτελούσαν, λαθεμένα, το μέτρο
συγκρίσεως της ευσεβείας και της ηθικής για τους Ιουδαίους.
Αντιθέτως οι Τελώνες ήσαν η προσωποποίηση της αδικίας και
της αμαρτίας. Ως εισπράκτορες φόρων, οι Τελώνες διέπρατταν
αδικίες, κλοπές, εκβιασμούς, τοκογλυφίες και άλλες ειδεχθείς
ανομίες και γι' αυτό δικαιολογημένα τους μισούσε ο λαός.
Δύο αντίθετοι τύποι της κοινωνίας, οι οποίοι εκπροσωπούσαν
τις δύο αυτές τάξεις, ανέβηκαν στον Ναό να προσευχηθούν. Ο
πρώτος, ο κατ' όνομα και χαρακτηρισμό ευσεβής, έχοντας την
αυτάρκεια της δήθεν ευσέβειάς του ως δεδομένη, στάθηκε με
έπαρση μπροστά στον Θεό και άρχισε να απαριθμεί τις αρετές
του. Τις εξέθετε προκλητικότατα με τέτοιο τρόπο ώστε απαιτούσε,
θα λέγαμε, από τον Θεό να τον επιβραβεύσει γι' αυτές. Για να
πετύχει τον στόχο του και να πιστεύει ότι είναι αρεστός στον
Θεό, έκανε αήθη σύγκριση του εαυτού του με τους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερα, τη συγκεκριμένη στιγμή, με τον συμπροσευχόμενο στον Ναό Τελώνη.
Αντίθετα, ο αμαρτωλός Τελώνης, συναισθανόμενος την δεινή
του κατάσταση και γνωρίζοντας τα λάθη και τα πάθη του, με
συντριβή και ταπείνωση ζητά το έλεος του Θεού, πιστεύοντας
ότι μόνο με το έλεος του Θεού μπορεί να βρει τη λύτρωση και
την αγαλλίαση της ψυχής και της καρδιάς του. Αυτή η μετάνοιά
του τον δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Γίνεται δεκτή η προσευχή
του, σε αντίθεση με τον υποκριτή Φαρισαίο, του οποίου η
προσευχή όχι μόνο δεν έγινε δεκτή, αλλά συσσώρευε στον
εαυτό του περισσότερο κρίμα και περισσότερες αμαρτίες, εξαιτίας
της εγωπάθειάς του.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν να είναι η πρώτη
Κυριακή του Τριωδίου αφιερωμένη στη διδακτική αυτή παραβολή
του Κυρίου για να συνειδητοποιήσουν οι πιστοί πως η υπερηφάνεια
είναι η αγιάτρευτη ρίζα του κακού στον άνθρωπο. Αυτή τον
κρατά μακριά από την αγιαστική χάρη του Θεού, ενώ η ταπείνωση
είναι το σωτήριο αντίδοτο της καταστροφικής πορείας, στην
οποία οδηγεί τον άνθρωπο η εγωπάθεια.
Με πολύ απλά λόγια, το Τριώδιο είναι η χρονική περίοδος
που οι Χριστιανοί μας ετοιμάζονται για την νηστεία της Μεγάλης
Σαρακοστής και το Άγιο Πάσχα.
Οι εβδομάδες που μας οδηγούν προς το Άγιο Πάσχα είναι οι
εξής:
Η πρώτη είναι η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου,
που προτρέπει τους Χριστιανούς να είναι ταπεινοί, όπως ο
Τελώνης, και όχι υπερήφανοι όπως ο Φαρισαίος.
Η δεύτερη είναι η Κυριακή του Ασώτου, που μας διδάσκει
την αξία της μετάνοιας και το μεγαλείο της συγχωρήσεως.
Η τρίτη είναι η Κυριακή της Απόκρεω, όπου αναφέρεται
στην Δευτέρα Παρουσία, στην Κρίση που θα λάβει χώρα, καθώς
και στην χριστιανική αγάπη. Ονομάζεται έτσι, επειδή είναι η τελευταία ημέρα που οι χριστιανοί επιτρέπεται να φάνε κρέας.
Η τέταρτη είναι η Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής και
αναφέρεται στην εξορία των πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο.
Η επόμενη μέρα από την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής
είναι η Καθαρά Δευτέρα, η αρχή της μεγάλης νηστείας, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου είναι μία περίοδος νηστείας, προσευχής, και περισυλλογής, που μας προετοιμάζει για την Μεγάλη
Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. Ονομάζεται “Τεσσαρακοστή”, γιατί μιμείται την σαρανταήμερη νηστεία, που έκανε ο
Ιησούς Χριστός μας. Επίσης, λέγεται “Μεγάλη”, για να ξεχωρίζει
από την νηστεία των Χριστουγέννων.
Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας για όλους εμάς, Κληρικούς και
Λαϊκούς, τους όπου γης Ορθοδόξους Χριστιανούς, αυτή η
Κυριακή να είναι η απαρχή της μετάνοιάς μας και η διδακτική
αυτή παραβολή να γίνει το εφαλτήριο μιας νέας πνευματικής
ζωής, απαλλαγμένης από τις πολλές μας αμαρτίες, μια πνευματική
ζωή ομοιάζουσα προς κλίμακα από γης προς ουρανό, η οποία θα
οδηγήσει όλους μας στον Βασιλέα και Αναστάντα Κύριό μας, ο
Οποίος μας προσμένει στην αγκαλιά Του για να μας σκεπάσει,
“όν τρόπον όρνις επισυνάγει τα νοσσία αυτής υπό τάς πτέρυγας.”

π. Ι.Σ.
Πηγή: Arcadia portal

Αναμνήσεις

Από το μέλος μας Σπύρο Ι. Λαγό φωτογραφία 1959
στο Ηρώον του χωριού

Από το μέλος μας Νατάσα Τουλίτση και το αρχείο
του παππού της (Κοντογιαννάκης)

ΠΕΝΘΗ
-Απεβίωσε ο Τριαντάφυλλος Ιω. Βολιώτης σε ηλικία 84
ετών στις 6-2-2019. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δένδρων.
-Απεβίωσε η Αναστασία Διον. Γεωργοπούλου σε ηλικία
90 ετών στις 13-2-2019. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Ανδρονιάνων.
-Απεβίωσε η Αικατερίνη Ευαγ. Λύκου σε ηλικία 87 ετών
στις 10-3-2019. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δένδρων.
-Απεβίωσε ο Ευάγγελος Κων. Καραμούζης (Γιόκα) στις
11-3-2019 σε ηλικία 68 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Περιστερίου Αττικής.
-Απεβίωσε η Βιολέτα Εμ. Χρυσάγη στις 13-3-2019 σε
ηλικία 87 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων.
-Απεβίωσε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου στις 23-3-2019 σε
ηλικία 75 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Αλιβερίου.
-Απεβίωσε ο Κυριάκος Διον. Γεωργόπουλος σε ηλικία
65 ετών στις 5-4-2019. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Χαλκίδας.
-Απεβίωσε ο Ιωάννης Γεωρ. Δήμου σε ηλικία 59 ετών
στις 14-4-2019. Κηδεύτηκε στην Αθήνα.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1-Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα. Πλην
όμως όχι απρόσμενα. Έτσι με τη δέουσα προσοχή φροντίστε για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για τα
εισοδήματά σας πραγματικά ή τεκμαρτά μέχρι το τέλος
Ιουνίου.
2-Η προθεσμία για τη δήλωση στο κτηματολόγιο
όλων των δικαιωμάτων σας επί ακινήτων παρατείνεται
μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019. Η ψυχοφθόρα διαδικασία των
διαδοχικών καταληκτικών ημερομηνιών εφαρμόζεται και
στο σημαντικό αυτό θέμα.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: .................... 22220 29300
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: ................ 22213 50100
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ........................ 22230 22222
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: .................. 22233 50201-203
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΜΗΣ: .................. 22220 24000
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΜΗΣ: ...................... 22220 22555
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ........................................................ 199
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: ...................................... 22220 22208
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: .................................. 22220 22606
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΜΗΣ: .................... 22220 22011
ΚΤΕΛ ΚΥΜΗΣ: .............................................. 22220 22257
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Πρόσθετα του τσιγάρου
Είδαμε στο προηγούμενο πώς έφτασε ο καπνός από την
Αμερική σε όλο τον
τότε γνωστό κόσμο,
πώς χρησιμοποιήθηκε από τις διάφορες
Εξουσίες ως μέσο
για αύξηση των κρατικών εσόδων μέσω
της φορολογίας του,
Γράφει
αλλά και τις όποιες
ο πνευμονολόγος
θεραπευτικές ή άλΚώστας Ν. Μανάρας λες ιδιότητές του
απέδιδαν οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια
μέσα από τη διάδοση θρύλων αλλά και παραδόσεων.
Φτάσαμε έτσι στα τέλη του 19ου αιώνα
οπότε και εφευρίσκεται η μηχανή που φτιάχνει
τσιγάρα. Τεράστια ανακάλυψη η οποία έδωσε
πολύ μεγάλη ώθηση στην καπνοβιομηχανία
επιτρέποντας την μεγαλύτερη διάδοση του
τσιγάρου και του καπνίσματος και μέχρι τα
μέσα του 20ού αιώνα οπότε άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες τεκμηριωμένες μελέτες
για τις βλαπτικές συνέπειες του καπνού και
του καπνίσματος στην υγεία των ανθρώπων
καθώς και έγιναν και οι αποκαλύψεις για την
χρήση χημικών προσθέτων στα τσιγάρα από
τις καπνοβιομηχανίες.
Οι καπνοβιομηχανίες, προκειμένου να κάνουν το τσιγάρο πιο ελκυστικό στους χρήστες
και να αυξήσουν και την εξάρτησή τους από
αυτό, πήραν την άδεια να βάλουν στα τσιγάρα
περίπου 600 πρόσθετα. Τα πρόσθετα αυτά
είχαν έγκριση ως πρόσθετα τροφών αλλά δεν
δοκιμάστηκαν καίγοντάς τα, αφού η καύση
τους παράγει 4.000 περίπου ουσίες από τις
οποίες οι 70 είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες.
Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανευρεθεί
μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου,
υδροκυανικά και αμμωνία. Είναι τρομακτικό
αν σκεφτούμε ότι οι καπνιστές δεν δηλητηριάζουν μόνο τον εαυτό τους αλλά και όσους
εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου, με τον
οποίο μολύνουν τον αέρα του χώρου εντός
του οποίου καπνίζουν. Έχουν απομονωθεί 43
γνωστά καρκινογόνα τόσο στον καπνό, που
εισπνέει άμεσα ο καπνιστής, όσο και στον
αέρα του χώρου μέσα στον οποίο αυτοί καπνίζουν. Επομένως το τσιγάρο είναι ένα σύστημα διανομής τοξικών χημικών και καρκινογόνων ουσιών.
Ποιος είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται
αυτά τα τόσο βλαπτικά πρόσθετα;
100 από τα 599 πρόσθετα των τσιγάρων
έχουν φαρμακολογικές δράσεις που καλύπτουν
την μυρωδιά του καπνού που βγαίνει από τα
τσιγάρα στο χώρο, ενισχύουν ή συντηρούν
την διανομή της νικοτίνης, μπορεί να αυξάνουν
την εξάρτηση από την νικοτίνη και μπορεί
επίσης να καλύπτουν τα συμπτώματα και την
νόσηση που συνδέονται με το κάπνισμα. Δεν
είναι γνωστό αν οι ουσίες αυτές προστέθηκαν
για τις χρήσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω,
τονίζουν οι Michael Rabonoff και συν. στο
άρθρο τους στο αμερικάνικο περιοδικό American Journal of Public Health τον Νοέμβριο του
2007 προκειμένου να προστατευθούν από πιθανές νομικές ενέργειες των καπνοβιομηχανιών.
Έρευνα που έγινε κατά τις προηγούμενες
δεκαετίες έδειξε ότι οι καπνοβιομηχανίες
έχουν εμπλακεί σε εκτεταμένες προσπάθειες
ανάπτυξης γενετικά τροποποιημένου, βιομηχανικά παραγόμενου καπνού με σκοπό να ενισχυθεί η διανομή (πρόσληψη) της νικοτίνης,
χρησιμοποιώντας τον ανασυσταθέντα καπνό
και τα εκχυλίσματα νικοτίνης για να ελέγξουν
τα επίπεδα της νικοτίνης στα τσιγάρα και να
επηρεάσουν τις καπνιστικές συμπεριφορές
των ανθρώπων.
Ο ανασυστημένος καπνός είναι βασικό
συστατικό των σύγχρονων τσιγάρων. Το φύλλο
του καπνού αυτού παρασκευάζεται από ανα-

κυκλωμένους κορμούς, κοτσάνια φύλλων καπνού, από την σκόνη του καπνού καθώς και
από παραπροϊόντα από τα δάπεδα, δηλαδή
από τα παραπροϊόντα της παραγωγικής επεξεργασίας του καπνού (Tobacco Control 1999).
Τα παραπροϊόντα αυτά αλέθονται, εξάγεται η
νικοτίνη και στο εναπομένον μείγμα προστίθενται χημικά, υλικά πλήρωσης, κόλλα και
άλλοι παράγοντες, στη συνέχεια το μείγμα
περνούσε από πρέσα για τον σχηματισμό ενός
φύλλου, αυτό ψεκαζόταν με την νικοτίνη, που
είχε προηγουμένως αφαιρεθεί, και τέλος κοβόταν σε μικρά κομματάκια για να προστεθεί
στο μείγμα του καπνού που έμπαινε στα τσιγάρα.
Οι καπνοβιομηχανίες διέθεσαν σημαντικούς
πόρους στην έρευνα και την ανάπτυξη της
χρήσης και της εισαγωγής προσθέτων στα
τσιγάρα και έχουν αναγνωρίσει, όπως αναφέραμε πιο πάνω, την χρήση 599 διαφορετικών
προσθέτων στα τσιγάρα τους. Σύμφωνα με
διάφορα έγγραφα των καπνοβιομηχανιών πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την γεύση και την αίσθηση του τσιγάρου.
Μέχρι το 1970 τα τσιγάρα που πωλούνταν
στις ΗΠΑ περιείχαν λίγα πρόσθετα. Σήμερα
όμως η περιεκτικότητά τους σε πρόσθετα
φτάνει το 10% του βάρους τους και είναι
κυρίως σάκχαρα, ουσίες για να διατηρούν τα
τσιγάρα υγρά, παράγωγα της αμμωνίας, κακάο
και γλυκόριζα. Εκτός από αυτά τα κύρια πρόσθετα τα τσιγάρα περιέχουν και διάφορα άλλα
σε περιεκτικότητα που φτάνει το 0,01% του
βάρους τους. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η
ποσότητα των προσθέτων ανέβηκε στην δεκαετία του ’90, ειδικά η χρήση των γλυκαντικών,
τα οποία κατά τους ερευνητές προστίθεντο
προκειμένου να παρασύρουν τον νεαρό πληθυσμό στο κάπνισμα.
Υπάρχουν μελέτες που έχουν εξετάσει
την τεχνολογία της χρήσης της αμμωνίας
στην αύξηση των επιπέδων της νικοτίνης και
της ελεύθερης βάσης της νικοτίνης στον
καπνό του τσιγάρου, δηλαδή την αύξηση της
εξαρτησιογόνας δράσης του τσιγάρου.
Οι πρακτικές αυτές της καπνοβιομηχανίας
είχαν σαν αποτέλεσμα την μειωμένη επίγνωση
των μη καπνιστών αλλά και των καπνιστών
για την παρουσία βλαπτικών ουσιών στον
καπνό του τσιγάρου του περιβάλλοντος.
Σε μια μελέτη που εξέτασε την χρήση
των προσθέτων από την καπνοβιομηχανία,
εξετάσθηκαν τα πρόσθετα που αναστέλλουν
τον μεταβολισμό της νικοτίνης και αυξάνουν
το εθιστικό δυναμικό των τσιγάρων, εστιάζοντας ειδικά στις νευρολογικές τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν από την Philip Morris για
να εκτιμήσει τα αποτέλεσματά τους στην λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
των καπνιστών. Επίσης διερευνήθηκε η προσθήκη αντιοξειδωτικών και αμβλυντών στα
τσιγάρα σε μια προσπάθεια που έκανε η καπνοβιομηχανία για να προληφθεί η νόσηση, η
γενετική τροποποίηση του καπνού για να αυξηθούν τα επίπεδα της β καροτένης με σκοπό
την μείωση των ειδικών καρκινογόνων νιτροζαμινών του καπνού καθώς επίσης μελετήθηκε
και η χρήση άλλων «ωφέλιμων» προσθέτων.
Από όσα παραπάνω αναφέρθηκαν γίνεται
σαφές ότι το τσιγάρο προκειμένου να γίνει
ελκυστικό στους χρήστες, να προκαλεί λιγότερα συμπτώματα κατά την χρήση του, να
είναι πιο ευχάριστο στους καπνιστές αλλά
και να έχει σαν αποτέλεσμα την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για κατανάλωση τσιγάρων,
οδήγησε τις καπνοβιομηχανίες στην προσθήκη
πολλών εκατοντάδων ουσιών που πολλές από
αυτές είναι αναγνωρισμένα καρκινογόνες.
Επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό
μας πάντα ότι ο καπνός του τσιγάρου είναι το
ίδιο βλαπτικός και για όσους τον εισπνέουν
παθητικά.
Από το 1994 και μετά δεν υπάρχει δημοσιευμένος κατάλογος με τα πρόσθετα των
τσιγάρων στις ΗΠΑ, ούτε και υπάρχει αναφορά
στο ποια καπνοβιομηχανία χρησιμοποιεί τι.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1- Έκδοση και διανομή του Φ. 109 Οκτώβρης
έως Δεκέμβρης 2018 της εφημερίδας μας
“Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ” ΚΥΜΗΣ.
2- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση
λειτουργίας του site μας www.andronianoi.gr
Βελτιωτική και πολύ πρακτική και χρήσιμη η
νέα εφαρμογή της δυνατότητας πρόσβασης
σε αυτό και άντλησης στοιχείων από αυτό
με τη γνωστή διαδικτυακή μέθοδο ανίχνευσης
μέσω λέξεων ή φράσεων.
3- Επιτυχής ολοκλήρωση κυκλοφορίας, διανομής του Ημερολογίου του Συλλόγου μας
για το 2019. Θέμα του «Οι παρέες και τα
μαγειρέματά τους». Για όποιον ενδιαφέρεται
υπάρχουν ακόμα λίγα ημερολόγια που διατίθενται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην τιμή των πέντε (5,00) ευρώ το
τεμάχιο. Τηλέφωνα για επικοινωνία
6932661355 Σταμάτης Δ. Σπύρου και
6977073651 Βαγγέλης Γ. Νικολιάς και
6973687222 Αγάθη Κ. Κωτσή.
4- Πραγματοποίηση της απολογιστικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Συλλόγου μας το Σάββατο 9/3/2019 στην
ταβέρνα του Βαγ. Μπαρούμη στο χωριό με
μικρή πάντως συμμετοχή μελών μας.
5- Οργάνωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα
Αποκριάτικης εκδήλωσης την Κυριακή
10/3/2019 στην ταβέρνα του Βαγ. Μπαρούμη
στο χωριό.
6- Οργάνωση με έξοδα του Συλλόγου μας εκδήλωσης πετάγματος χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα 11/3/2019 στη θέση Αλώνια
η οποία δεν είχε σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες (άπνοια).
7- Επίσκεψη στα γεφύρια, τα μονοπάτια και
τους μύλους μας για πρώτη αποτύπωση
της κατάστασής τους ενόψει περαιτέρω
ενεργειών μας.
8- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.
9- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία των χορευτικών τμημάτων τα οποία συμμετείχαν
και στην εκδήλωσή μας της 10/2/2019.
10- Συμμετοχή στον εορτασμό της Εθνικής
επετείου της 25ης Μαρτίου στο χωριό με
παρουσία και μελών του παιδικού μας χορευτικού με παραδοσιακές ενδυμασίες.
11- Συνεργασία με τη Δημοτική μας αρχή
(κος Σαμαράς) για τα θέματα επισκευής του
Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων για τα
οποία τακτικά ενεργούμε. Οι πλέον πρόσφατες υποσχέσεις από τη Δημοτική μας
αρχή είναι παχιές και ελπίζουμε να προχωρήσουν πειστικά και άμεσα. Πάντως έγινε

ήδη επισκευή της κεραμοσκεπής του Σχολείου Ανδρονιάνων από συνεργείο του Δήμου
μας.
12- Τοποθέτηση τζαμιών στο Δημοτικό Σχολείο
Δένδρων με δαπάνες του Συλλόγου μας
ως ένα ακόμα βήμα προς την συνολική επισκευή του.
13- Υπήρξε πρόσκληση του Συλλόγου μας
για συμμετοχή στην 5η έκθεση (οι προηγούμενες 4 είχαν γίνει τις χρονιές 20072008-2009-2010) για τον Ελληνικό λαϊκό
πολιτισμό 12-14 Απρίλη 2019 στο ΣΕΦ με
οργανωτή το ΕΟΣΣ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά για να μπορέσουμε
να έχουμε μια καλή παρουσία με το χορευτικό μας αλλά και με σχετικά με την έκθεση
εκθέματα. Έτσι δεν δηλώσαμε τελικά συμμετοχή τονίζοντας στους οργανωτές τους
λόγους και δηλώνοντας το ενδιαφέρον μας
για κάθε μελλοντική εκδήλωση που θα μας
αφορά σαν Σύλλογο.
14- Πρώτη εκκαθάριση του μητρώου παραληπτών (ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ) της ΦΩΝΗΣ
μας. Διαγράφηκαν 229 παραλήπτες σύμφωνα
με τις κατ’ επανάληψη σχετικές ανακοινώσεις
μας και δεν τους στάλθηκε το φ.109 της
ΦΩΝΗΣ μας. Είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσει μέσα στο 2019 νέα εκκαθάριση.
Αγαπητοί φίλοι, σχετική ενημέρωση υπάρχει
όπως πάντα και σε άλλες σελίδες στο παρόν
φύλλο της ΦΩΝΗΣ μας, στην τρίμηνη ταμειακή κατάσταση αλλά και σε σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές και συχνά με πολύ περισσότερο αντίστοιχο υλικό μπορείτε να βρείτε
και στο site μας www.andronianoi.gr καθώς
και στη σελίδα μας στο facebook. Ευχαριστούμε όσες και όσους βοήθησαν για την
πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών
και εκδηλώσεων και τους χορηγούς μας εμφανείς και αφανείς. Αγαπητοί φίλοι η ευθύνη
στο Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει με βάση και
εξωτερικά προς αυτό ευρύτερα ερεθίσματα,
αυξάνει διαρκώς. Χρειάζεται λοιπόν συνεχή
ενεργοποίηση και νέες, δυνατότερες οργανωτικές προσπάθειες στα πλαίσια των οποίων
η συμμετοχή των μελών και φίλων μας γίνεται ακόμα πιο αναγκαία. Στείλτε μας τη
δική σας συμπαράσταση και συμπαράταξη.
Σταθείτε δίπλα μας για πολύ καλύτερη συνέχεια που αφορά το χωριό μας και όλους
μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

4

Αρ. Φύλλου 110 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Αποκριάτικα δρώμενα στο χωριό μας
από τους παιδικούς μας φίλους

Με μεγάλη μας χαρά είδαμε την Παρασκευή το βράδυ τα
παιδιά του χωριού να έχουν μεταμφιεστεί σε μασκαράδες με
διάφορα ρούχα που είχαν στο σπίτι τους, καπέλα, μάσκες
και ό,τι άλλο βρήκαν για να μην αναγνωρίζονται και άρχισαν
να περιδιαβαίνουν τα δρομάκια του χωριού και να χτυπούν
τις πόρτες των σπιτιών κάνοντας διάφορα αστεία. Οι συγχωριανοί μας άνοιγαν τα σπίτια τους και καλοδεχόντουσαν
τα παιδιά και έκαναν αστεία μαζί τους. Ήταν μια ευχάριστη
νότα και όλοι το διασκέδασαν πολύ.
Ευχόμαστε στην Έφη, τη Χριστίνα, το Βαλέριο, την
Ελένη Συρινάκη, την Ελένη Κωτσή, τον Ορέστη, τον
Αλέξανδρο, την Παρασκευή και τη Μαρία Νικολιά (τα
παιδιά που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο δρώμενο) να είναι
καλά και του χρόνου να μας ξανάρθουν!
Μπράβο στα παιδιά μας!

Η συμμετοχή μας στο
Καρναβάλι της Κύμης

Για μια ακόμη φορά η
συμμετοχή μας στο Καρναβάλι της Κύμης δημιούργησε
ιδιαίτερη αίσθηση. Συμμετείχαμε με δύο άρματα "Ζωή
και Κότα" και "Κανέλα
Κάνε Μπε"! Ήταν υπέροχες
δημιουργίες και καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο!
Δείτε φωτογραφικό υλικό
που παραχωρήθηκε από τον
συμπατριώτη μας φωτογράφο κ. Βασίλη Τσομάκα.
Τον ευχαριστούμε θερμά!
Παιδιά και του χρόνου με
υγεία!

Πέταγμα των χαρταετών
στο χωριό

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί ο Σύλλογος μοίρασε
στα παιδιά χαρταετούς για το καθιερωμένο πέταγμα στα
Αλώνια. Δυστυχώς, όμως, η άπνοια και ο καλός καιρός
δεν βοήθησε καθόλου στο να "πετάξουν" προς μεγάλη
απογοήτευση των παιδιών. Η καλή διάθεση και η προσπάθεια μετράει.

O εορτασμός της
25ης Μαρτίου στο χωριό μας

Στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου τελέστηκε
θεία λειτουργία και δοξολογία παρουσία πολλών συγχωριανών, του Προέδρου του χωριού μας, μελών του Δ.Σ.
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων, των
παιδιών του Νηπιαγωγείου μας με την δασκάλα τους αλλά
και άλλων παιδιών του χωριού μας ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές (για πρώτη φορά).
Ακολούθησε παρέλαση όλων των παιδιών στον κεντρικό δρόμο του χωριού μας με κατάληξη το Ηρώον των
Πεσόντων στην είσοδο του χωριού για επιμνημόσυνη
δέηση και κατάθεση στεφάνων.
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου ιερέως μας π. Χρήστου στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος του χωριού κ. Γεώργιος Κωτσής, η
δασκάλα του Νηπιαγωγείου κ. Αικατερίνη Κυπραίου, η
κ. Σταυρούλα Μπελιά εκπροσωπώντας την Αντίσταση
και δύο μαθήτριες από το χωριό μας, η Έφη Μπαρούμη
και η Ελένη Κωτσή, εκπροσωπώντας τον Προοδευτικό
Σύλλογο Ανδρονιάνων-Δένδρων.
Στο τέλος εψάλη ο Εθνικός Ύμνος από όλους τους παρευρισκομένους.
Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία!

Τοποθετήθηκαν και τα τζάμια στο Δημ. Σχολείο
στα Δένδρα με δαπάνη του Συλλόγου μας

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ
ΤΟΥ Ι.Ν. “ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ”
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Στα τέλη του 2018 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση
– κατασκευή αλεξικέραυνου στο καμπαναριό της
εκκλησίας του χωριού μας, το οποίο καταλήγει
ακόμα ψηλότερα. Ήταν μια ανάγκη για την εκκλησία του χωριού, η ικανοποίηση της οποίας σε
κάποιο βαθμό που δεν γνωρίζουμε, καλύπτει ανάλογα και το χωριό από τον κίνδυνο της πτώσης κεραυνών.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
www.andronianoi.gr
Έχουμε ξαναπεί πως η εφημερίδα μας και το site μας
με την εκεί εμπεριεχόμενη τα τελευταία χρόνια σελίδα
μας στο facebook, είναι αδελφάκια με 10-11 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Με την παρουσία τους αλληλοβοηθούνται και μέσα από την κοινή τους προσπάθεια
ξέχωρα από την ατομική τους, βοηθούν τον Σύλλογό
μας στο γενικότερο έργο και σκοπούς του.
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.
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
video-σκοπήσεις.
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- Ανταπόκριση από τα γεφύρια, τα μονοπάτια, τους
μύλους μας. Περιέχει 29 φωτογραφίες. Επίσης 2 βίντεο
του κάτω μέρους των δύο γεφυριών στην προσπάθεια
καλύτερης αποτύπωσης των φθορών τους. Οι σχετικές
λήψεις έγιναν 31/3/2019 και η ανάρτηση 2/4/2019.
8- Αποκριάτικος χορός και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας στο χωριό και στο Καρναβάλι της Κύμης (5 και
14/3/2019).
9- Η ιστορία της παλιάς γέφυρας της Χαλκίδας (15/2/2019).
10- Βίντεο-αναφορά στο Γιώργη Βαρλάμο ζωγράφο χαράκτη
(30/1/2019).
11- Η σκληρή και λιγότερο γνωστή πτυχή του 1821
(27/3/2019).
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Ο ΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
Αγαπητοί φίλοι Πρόεδρε
και μέλη του Δ. Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων,
Θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνατε,
να μου δωρίσετε ένα φωτογραφικό αντίγραφο της ανέκδοτης εργασίας του Ιωάννη
Ντεγιάννη για το γλωσσικό
ιδίωμα των Ανδρονιάνων. Η
κίνησή σας αυτή αποτελεί
για μένα, πέρα από την πρακτική σπουδαιότητά της σε
σχέση με τα προσωπικάγλωσσικά μου ενδιαφέροντα, και μια έμμεση αναγνώριση της όποιας συμβολής
μου στη διεύρυνση της δημόσιας συζήτησης για την ιδιωματική γλώσσα της περιοχής μας, κυρίως μέσα από το μικρό
περιοδικό «Λέου», που πριν από λίγα
χρόνια εξέδιδα.
Αγαπητοί φίλοι, με αφορμή μια πρώτη
σύντομη συζήτηση με τον κ. Πρόεδρο
όταν μου παρέδωσε την εν λόγω εργασία,
παίρνω το θάρρος να σας προτείνω μερικά
πράγματα σχετικά με τη διαχείρισή της.
Δεσμεύομαι δε ότι δεν θα κοινοποιήσω
σε τρίτους ό,τι γράφω στη συνέχεια, ούτε
θα το δημοσιεύσω, χωρίς εννοείται αυτό
να θεωρηθεί δεσμευτικό για τις όποιες
δικές σας επιλογές.
Πρώτα-πρώτα θεωρώ δεδομένο ότι η
εργασία του Ι. Ντεγιάννη θα πρέπει, με
τον τρόπο που θα γίνει ευρύτερα γνωστή,
να ωφελήσει το χωριό και τους κατοίκους
του, τους συμπατριώτες μας που δεν διαμένουν εδώ, τις νεότερες γενιές συμπατριωτών, τωρινές και μέλλουσες, όπως
και κάθε ενδιαφερόμενο, είτε ερευνητικά
είτε απλώς πληροφοριακά, για την γλώσσα
των Ανδρονιάνων, που είναι ιστορικά,
ίσως το πιο βασικό στοιχείο της κοινωνικής
και πολιτιστικής ταυτότητας του χωριού.
Για την ουσία του πράγματος έχω να
παρατηρήσω τα εξής:
Το κείμενο στην φωτογραφική του
αναπαραγωγή, χωρίς καθόλου να ευθύνεται η ποιότητά της (αντίθετα, η ποιότητα
είναι πολύ καλή), είναι αρκετά δύσκολο
στην ανάγνωσή του. Κατά τη γνώμη μου
για τρεις κυρίως λόγους, τους εξής:
1. Ο σχετικά δύσκολος γραφικός χαρακτήρας του Ντεγιάννη.
2. Η όχι καλή ποιότητα στο χειρόγραφο όπως είναι αυτό σήμερα, των αποτυπωμένων συμβόλων, είτε αυτό οφείλεται
στο ξεθώριασμα της μελάνης σε κάποια
σημεία λόγω πολυκαιρίας, είτε στην μέτριας ποιότητας ύλη που χρησιμοποιήθηκε
στην αρχική καταγραφή. Και

3. Η σπανιότητα των λέξεων (άγνωστες πολλές από
αυτές στο μέσο σημερινό
αναγνώστη), η οποία δεν
επιτρέπει την εύκολη διασταύρωσή τους, με λογική
συνέπεια τη δυσχέρεια στην
ανάγνωση και από αυτή την
άποψη.
Προτείνω λοιπόν τα
εξής:
Η εργασία να καθαρογραφτεί σε ψηφιακό κείμενο.
Αυτό δεν είναι κάτι απλό
λόγω των δυσκολιών στην
ανάγνωση, που επεσήμανα.
Για αυτό, αντί να επιφορτισθεί την καθαρογραφή στο κομπιούτερ ένα πρόσωπο,
νομίζω ότι είναι πιο σωστό να αναλάβει
τη δουλειά αυτή μια μικρή ομάδα (3-5)
ενδιαφερόμενων εθελοντών, που εί δυνατόν να έχουν κάποια σχέση με τα
γλωσσικά ή φιλολογικά θέματα. Έτσι θα
επιμεριστεί η δουλειά, θα κερδηθεί χρόνος,
ενώ τα μέλη της «τεχνικής» αυτής ομάδας, θα μπορούν σε τακτά διαστήματα
να διασταυρώνουν τα μεταγραμμένα κείμενα που έχουν ετοιμάσει. Επικεφαλής
και υπεύθυνος για αυτή την ομάδα θα
πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι κάποιος
φιλόλογος με καταγωγή από το χωριό ή
έστω την ευρύτερη περιοχή, για να έχει
μια πιο ουσιαστική επαφή με το θέμα.
Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η εργασία,
ο Σύλλογός σας θα κρίνει αν αυτή θα εκδοθεί σε βιβλίο ή αν θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο. Η γνώμη μου είναι ότι με την
προσθήκη ενός προλόγου από κάποιο
πρόσωπο με ευρύτερο ή ίσως και πανελλήνιο κύρος στα γλωσσικά θέματα, είναι
καλό να τυπωθεί σε ένα μικρό βιβλίο που
σε όγδοο σχήμα (14 Χ 21) δεν πιστεύω
ότι θα ξεπερνά τις 120 σελίδες. Η έκδοση
μπορεί να γίνει σε σχετικά λίγα αντίτυπα
(150-200), εφόσον επιλεγεί το ψηφιακό
τύπωμα (σήμερα και οι μεγάλοι εκδοτικοί
οίκοι αυτό επιλέγουν όταν τυπώνουν λίγα
αντίτυπα από κάποιο βιβλίο) και αν δεν
έχει περιττά «εξτρά» (λ.χ. έγχρωμες σελίδες) το κόστος θα είναι μικρό και αποσβέσιμο με την πώληση σχετικά λίγων
αντιτύπων. Αν υπάρξει δε μεγαλύτερη
ζήτηση, είναι εύκολο να ξανατυπωθεί.
Πιστεύω ότι ένα βιβλίο-αντικείμενο θα
ικανοποιήσει περισσότερο από ένα ψηφιακό, το κοινό που ενδιαφέρεται για
την τοπική γλώσσα, ιδιαίτερα τους πιο
μεγάλους σε ηλικία.

Σας ευχαριστώ
Κύμη 6 Φεβρουαρίου 2019
Μιχάλης Ποντίκης

Ο ΕΝΑΣΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΟ DNA ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
Ένα από τα πιο θεαματικά παραδείγματα της ενστικτώδους συμπεριφοράς των ζώων είναι αυτό της αποδημίας
των πουλιών. Το κρύο τα διώχνει προς
πιο φιλόξενους και φιλεύσπλαχνους για
αυτά τόπους για να επιστρέψουν και να
μας θυμίσουν με τα κελαηδίσματα τους
ότι ήρθε και πάλι η άνοιξη.
Με εμφανή γνώση του ουρανού και
του μαγνητικού πεδίου της Γης, τα πουλιά είναι ικανά για φανταστικά κατορθώματα στον τομέα της
πλοήγησης. Πειράματα έδειξαν ότι ορισμένα είδη μπορούν να διατρέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς να παρεκκλίνουν ποτέ ούτε εκατοστό από την καθορισμένη
πορεία. Και αυτό, χωρίς
ποτέ να έχουν ξανακάνει
τον δρόμο αυτό και χωρίς να τους τον
έχει μάθει ποτέ κανένας. Και κάτι ακόμα
πιο εντυπωσιακό: πουλιά που έχουν
απομακρυνθεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα από εκεί που ζούσαν,
σε μέρη άγνωστα, επιστρέφουν στις
φωλιές τους πετώντας σχεδόν σε ευθεία
γραμμή. Ποιος από εμάς δεν έχει θαυμάσει τα χελιδόνια που επιστρέφουν
την άνοιξη στη φωλιά τους;
Η κλασική βιολογία θα έλεγε ότι
αυτά τα εξαιρετικά χαρίσματα του προσανατολισμού και πλοήγησης των πουλιών είναι «γραμμένα», «αποθηκευμένα»
μέσα στα μόρια του DNA των πουλιών.
Όμως ακόμα και έτσι δεν έχουμε ιδέα
με ποιον τρόπο ένας ζωντανός οργανισμός ερμηνεύει τη διευθέτηση των γονιδίων του καταλήγοντας σε μια τόσο
εντυπωσιακή συμπεριφορά, ικανή να
τροποποιείται μπροστά σε απρόβλεπτα
και μη προγραμματισμένα γεγονότα. Ας
κάνουμε όμως και μια πιο προχωρημένη
σκέψη: αν όντως είναι έτσι τότε θα μπορούσαμε, ίσως, να αποκωδικοποιήσουμε

ΓΙΑ ΑΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΥΓΑ ΝΕ
ΓΙΑ ΑΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΙ ΠΟΥΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Από τότε τα σπίτια γερνούν κι αυτά σαν
τους ανθρώπους και αργοπεθαίνουν παρατημένα
από μας που δε λογαριάσαμε την ψυχή που
άφησαν ζωντανή μέσα οι αγαπημένοι μας που
έφυγαν και μας προσκαλεί πίσω. Σκοτεινά είναι
τα σπίτια χωρίς τα πρόσωπα, μα με τις αναμνήσεις
τις γλυκόπικρες και την αγάπη στο εικονοστάσι
γίνονται πάλι φωτεινά και μας προσμένουν.

Για αυτούς που φύγαν...
Από την Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΝΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ
Να ξημέρωνε μια μέρα, μια γιορτή μια Πασχαλιά,
όλοι να ’ταν εδώ πέρα κι εγώ να ’λειπα μακριά.
Να γλεντάνε, να γελάνε και να πίνουν στην υγειά
τη δική τους, τη δική μου κι όσων λείπουν μακριά.
Να ξημέρωνε μια μέρα, μια καλή Πρωτοχρονιά,
όλοι να ’ταν εδώ πέρα κι εγώ να ’λειπα μακριά.
Να τους λείπω, να μου λείπουν, να με σκέφτομαι συχνά
και τρελά ν’ αγαπηθούμε μέχρι να τους δω ξανά.
Στίχοι:
Μιχάλης Γκανάς
Μουσική: Νίκος Ξυδάκης
Ερμηνεία: Σωκράτης Μάλαμας

Τα άδεια σπίτια
Γράφει ο Θεοδόσης Στ. Δήμος
Όλοι μας έχουμε σε κάποια ιδιαίτερη πατρίδα
ένα μέρος αγαπημένο, ένα πατρικό σπίτι θεμελιωμένο σε αναμνήσεις. Η κατά καιρούς επιστροφή εκεί μοιάζει με αποδημία σε τόπο ιερό,
στο χώμα όπου βλαστήσαμε, και ιδιαίτερα όταν
συνδυάζεται με την αντάμωση με αγαπητά πρόσωπα.
Ο καιρός περνά, οι καταστάσεις αλλάζουν,
δυστυχώς κάποια πρόσωπα μας αφήνουν. Και
τότε τα σπίτια μένουν γυμνά, τοίχοι κρύοι. Και
από λιόλουστα που ήταν πριν, δείχνουν συννεφιασμένα. Ως φαίνεται, οι άνθρωποι τα φώτιζαν,
τα ζέσταιναν, έτσι που γίνονται πικρά στην όψη
σαν λείψουν. Κι αφού οι άνθρωποι κάναν τους
τόπους, γίνεται βαριά η επιστροφή με το που
γίνει η επίσκεψη προσώπων επίσκεψη τόπων.

Το Ανδρονιάνικο χωριό με κόσμο ήταν γεμάτο
μα όμως τώρα ο πληθυσμός έχει κατέβει κάτω.
Άλλοι ανθρώποι έφυγαν και άλλοι έχουν πεθάνει
και έχουν μείνει λιγοστοί τώρα οι Ανδρονιάνοι.
Παλιά όλα τα σπίτια του με κόσμο ήταν γεμάτα
γέρους, γριές, ενήλικες μα προπαντός με νιάτα.
Ήταν ένα απ’ τα χωριά που έσφυζε από ζωντάνια
και οι κάτοικοί του ήτανε γεμάτοι περηφάνια.
Περνούσες απ’ τις γειτονιές και από κάθε σπίτι
κι οι μυρωδιές των φαγητών σου έσπαγαν τη μύτη.
Όλα τα σπίτια ανοιχτά κι απ’ έξω ωραίες γλάστρες
κι οι φούρνοι έβγαζαν καπνό που έψηναν στις γάστρες.
Είχαν τα περιβόλια τους είχαν τα ζωντανά τους
και όλη μέρα πάλευαν για τα υπάρχοντά τους.
Όλα τα μπαλκόνια τους λουλούδια στολισμένα
και κάθε βράδυ έβλεπες τα φώτα αναμμένα.
Είχαν ταβέρνες μπόλικες είχαν και καφενεία
σχολείο με πολλά παιδιά που άκουγες φασαρία.
Υπήρχαν σπουδαίοι άνθρωποι με πνεύμα και σοφία
άνθρωποι πολυτάλαντοι και άνθρωποι με πτυχία.
Άλλοι στα καλλιτεχνικά άλλοι στην καλλιτεχνία
καθένας στο στοιχείο του ήτανε ευφυΐα.
Σιγά-σιγά με τον καιρό τα χρόνια που πέρασαν
οι άνθρωποι μεγάλωσαν και φυσικά γέρασαν.
Επόμενο και φυσικό ήτανε να πεθάνουν
και τις δουλειές που είχανε να μην τις ξανακάνουν.
Και βλέπεις στα μπαλκόνια τους λουλούδια ξεραμένα
και τα παντζούρια τους κλειστά τα φώτα όλα σβησμένα.
Οι γειτονιές ερημικές επικρατεί ησυχία
και το σχολείο μας κλειστό δεν έχει φασαρία.
Δεν είναι μόνο γέροντες που έχουν μία ηλικία
και φεύγουν φυσιολογικά μέσα απ’ την κοινωνία.
Είναι και νέοι άνθρωποι που έχουνε πεθάνει
τα τελευταία χρόνια δε ο αριθμός αυξάνει.
Έχουν φύγει νέοι πολλοί ελπίζω όχι άλλοι
γιατί έχουμε μες στο χωριό απώλεια μεγάλη.
Βλέπετε ο χάροντας αυτός με το δρεπάνι
ούτε τα χρόνια μας κοιτά ούτε εξαιρέσεις κάνει.
Γέρους και νέους και παιδιά δεν έχει προτιμήσεις
αν είναι πλούσιος ή φτωχός δεν κάνει διακρίσεις.
Εμείς θα τους θυμόμαστε θα ’ναι μες στο μυαλό μας
και θα τους μνημονεύουμε πάντα μες στο χωριό μας.

21 ΜΑΡΤΗ: Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

την πληροφορία που εμπεριέχεται στο
DNA του πουλιού και να ανασκευάσουμε
τον χάρτη ολοκλήρου του ουρανού! Και
ακόμα πιο πέρα: θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε μια βιντεοταινία του ουρανού, με όλες τις αλλαγές που αυτός
υφίσταται στη διάρκεια του χρόνου!
Πράγματι, για να κατευθυνθεί το πτηνό
προς μια συγκεκριμένη πορεία πρέπει
να λάβει «υπόψη» του τις αλλαγές στην
εμφάνιση του ουρανού, που προκαλούνται από την ετήσια περιφορά
της Γης γύρω από τον Ήλιο.
Οι αστερισμοί του καλοκαιριού δεν είναι οι ίδιοι με
εκείνους του χειμώνα. ΕΝΑΣ
ΕΞΥΠΝΟΣ ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ,
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ,
ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ…
Ποιοι είναι εκείνοι οι βιολογικοί μηχανισμοί που ερμηνεύουν την όλη αυτή
συμπεριφορά; Μπορεί κανείς να προχωρήσει αναγωγικά και να αναζητήσει
κάποια ερμηνεία σε επίπεδο στοιχειωδών
σωματιδίων; Μάλλον όχι. Το παραπάνω
φαινόμενο μας κάνει να πιστέψουμε ότι
κάποιες καινοφανείς αρχές παρεμβαίνουν για να καθοδηγήσουν το πουλί
στην πτήση του. Οι αρχές αυτές δεν
έχουν νόημα στο κατώτερο επίπεδο των
στοιχειωδών σωματιδίων, αλλά εμφανίζονται σε ανώτερο επίπεδο, όταν το
σύστημα ξεπερνά ένα ορισμένο όριο
πολυπλοκότητας. Σε κάθε νέα βαθμίδα
πολυπλοκότητας, εμφανίζονται νέοι νόμοι αυτο-οργάνωσης, που δεν μπορούν
να συναχθούν από τους νόμους που
διέπουν τα κατώτερα επίπεδα. Για άλλη
μια φορά, η καθαρή αναγωγική μηχανιστική εξήγηση απορρίπτεται.

Πηγή: Aντώνιος Αντωνίου
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Η αυξημένη βροχόπτωση λόγω κλιματικής αλλαγής
δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερους υδάτινους πόρους

Παρά το ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει
σημαντικά τη βροχόπτωση σε κάποιες περιοχές
του πλανήτη, η παγκόσμια διαθεσιμότητα
υδάτινων πόρων καταγράφει πτώση, αναφέρει
νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.
Καθώς αυξάνεται η μέση θερμοκρασία, ο
θερμότερος αέρας είναι σε θέση να διατηρήσει
περισσότερη υγρασία, καθιστώντας τις βροχοπτώσεις πιο έντονες σε διάφορες περιοχές.
Ωστόσο, ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή
επιδεινώνει τις συνθήκες ξηρασίας σε άλλες
περιοχές, γεγονός που καθιστά το έδαφος
ξηρότερο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
το ολοένα και ξηρότερο έδαφος μειώνει την
ποσότητα των υδάτων που εισέρχεται σε
ζωτικούς πόρους γλυκού νερού.
Αναλύοντας δεδομένα από 43.000 σταθ-

μούς παρατήρησης βροχόπτωσης και 5.300
σημεία παρακολούθησης ποταμών σε 160
διαφορετικές χώρες, η μελέτη αποτελεί την
πιο λεπτομερή στο αντικείμενό της. Βάσει
αυτής της έρευνας, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι για κάθε 100 σταγόνες βροχής
που πέφτουν στην ξηρά, μόνο 36 θεωρούνται
«μπλε νερό». Με τον όρο αυτό οι επιστήμονες
χαρακτηρίζουν τη βροχή που εισέρχεται σε
ποτάμια, λίμνες και υδροφόρους ορίζοντες.
Το υπόλοιπο 64% διατηρείται ως υγρασία
του εδάφους. Αυτό ονομάζεται «πράσινο
νερό» και καταναλώνεται από τα όλο και πιο
«διψασμένα» τοπία και οικοσυστήματα.
Συνοπτικά, καθώς η γη απορροφά όλο
και περισσότερη βροχόπτωση, όλο και λιγότερο νερό βροχής διαρρέει σε ποτάμια και
επομένως υπάρχει λιγότερο νερό διαθέσιμο
για ανθρώπινη χρήση.
Σημαντικές νέες εκθέσεις από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και άλλους
οργανισμούς, προειδοποιούν ότι η κλιματική
αλλαγή θα φέρει πιο έντονες καταιγίδες και
βροχοπτώσεις στο μέλλον. Αυτό με τη σειρά
του θα δημιουργήσει προκλήσεις για τις
πόλεις που αντιμετωπίζουν περισσότερες
πλημμύρες, ειδικά καθώς παλαιώνουν οι υποδομές.
Πηγή: Ναυτεμπορική 14/1/2019

Τα ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ και ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΑ ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ
στα ΣΤΥΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ!!!
Του Γιώργου Λεκάκη

Με τα μεγαλιθικά Δρακόσπιτα Ευβοίας έχω
ασχοληθεί ουκ λίγες φορές.
Είναι μερικά από τα αινίγματα της αρχαιότητος, όλου του πλανήτη, που ανατρέπουν,
εάν μελετηθούν διεξοδικώς, το παραμύθι της
εξελίξεως του ανθρώπου, όπως συμβατικώς
λέγεται, διαδίδεται, διδάσκεται...
Και όταν λαμβάνω τέτοιες ειδοποιήσεις...
κρυώνω και έχω πυρετό συνάμα:
"Στις 14 Μαρτίου 2019 πληροφορηθήκαμε
τον θάνατο του ομότιμου καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλον μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαου Μουτσόπουλου. Η είδηση αυτή γέμισε με θλίψη τις
καρδιές όλων εκείνων που σέβονται και αγαπούν
την ιστορία, τα έθιμα, τις παραδόσεις και τη
φύση της Καρύστιας γης. Ο ακούραστος ερευνητής Ν. Μουτσόπουλος αφιέρωσε ένα μεγάλο
κομμάτι της ζωής και της ψυχής του σε έρευνες
γύρω από τα Δρακόσπιτα. Ήταν εκείνος που
παρουσίασε δώδεκα, νέα από αυτά τα εκπλη-

κτικά, πανάρχαια δημιουργήματα, πέρα από
εκείνα που είχαν μελετήσει άλλοι Έλληνες και
ξένοι ερευνητές μέχρι το τέλος της δεκαετίας
του 1950. Ήταν εκείνος επίσης που έκανε
σπουδαία ανασκαφική έρευνα, υπό δύσκολες
συνθήκες, στο Δρακόσπιτο στην κορυφή της
Όχης. Στα Δρακόσπιτα του αείμνηστου Ν.
Μουτσόπουλου έρχονται να προστεθούν άλλα
δέκα μεγαλιθικά μνημεία τα οποία επισκέφτηκε,
μελέτησε και κατέγραψε ο Θεόδωρος Ι. Σκούρας ωθούμενος από την αγάπη του για τη
Νότιο Εύβοια.
Πριν μερικές ημέρες συμπολίτες μας που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού
αντίκρυσαν μαζί με τους επισκέπτες τους μηχανήματα να σκάβουν σε απόσταση 50 μέτρων
δίπλα από το πεζοπορικό μονοπάτι που οδηγεί
στην Ακρόπολη των Στύρων και μέσα σε πυκνή
βλάστηση. Σε απόσταση αναπνοής από τα Δρακόσπιτα και το κάστρο Άρμενο έχουν ξεκινήσει
εργασίες για την κατασκευή αιολικού πάρκου
18 MW εταιρείας αιολικής ενέργειας στη θέση
«Κορυφή» της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων.
Η συγκεκριμένη εταιρεία θα τοποθετήσει έξι,
μεγάλες ανεμογεννήτριες των 3 MW με εσωτερική οδοποιία και οδοποιία πρόσβασης πολλών
χιλιομέτρων, γραμμές μεταφοράς και κτήριο
ελέγχου. Η αλλοίωση του περιβάλλοντος στην
ευρύτερη περιοχή και η ενδεχόμενη καταστροφή
αρχαιολογικών θέσεων και ευρημάτων θα είναι

ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. Η απολογία που θα δώσουμε στις επόμενες γενεές θα είναι πικρή.
Το 2011 ο τωρινός Δήμαρχος Καρύστου Λ.
Ραβιόλος δήλωνε ότι για εκείνον «οι περιοχές
τουριστικής ανάπτυξης, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και φυσικού κάλλους
θεωρούνται κόκκινες γραμμές». Δύο χρόνια
αργότερα, τον Απρίλιο του 2013 σε Δημοτικό
Συμβούλιο δήλωνε εκ νέου ότι «η προστασία
της ιδιοκτησίας, η προστασία των περιοχών
του φυσικού κάλλους, τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος... πρέπει να τεθούν
ως κόκκινες γραμμές για την εγκατάσταση
ΑΠΕ». Κόκκινες γραμμές ως δηλαδή το ΕΣΧΑΤΟ
ΟΡΙΟ της υποχώρησης. Απευθυνόμαστε σε
εσάς που ζητάτε από τους πολίτες της Καρυστίας
να σας δώσουν ξανά την πολύτιμη ψήφο τους,
να δηλώσετε δημόσια ΠΟΥ βρίσκονται οι δικές
σας κόκκινες γραμμές στην καταστροφή που
συντελείται μια ανάσα από τα Δρακόσπιτα και
την Ακρόπολη των Στύρων!
Εξηγήστε στους πολίτες, ΠΟΥ θα θέσετε
την δικιά σας κόκκινη γραμμή όταν και αν
μπουν ανεμογεννήτριες ακόμα και μέσα στο
Φαράγγι του Δημοσάρη και δίπλα από το Δρακόσπιτο της Όχης;
Εξηγήστε στους πολίτες, γιατί έχουν γίνει
αρκετές πυρκαγιές τους τελευταίους μήνες
στην περιοχή κοντά στα Δρακόσπιτα των Στύρων, όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό
που δημοσιεύουμε;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ;
ΠΟΥ;

Αρμόδιοι Φορείς, Δήμαρχε Καρύστου,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Σύλλογοι, Επιστημονική Κοινότητα, Πολίτες της Καρυστίας:
Προστατέψτε το μέλλον αυτού του τόπου!
Σταματήστε τώρα τη δημιουργία του συγκεκριμένου αιολικού πάρκου! Προστατέψτε τα Δρακόσπιτα των Στύρων και την
Ακρόπολη!
Προστατέψτε τα μοναδικά αυτά μεγαλιθικά κτίσματα!”
ΠΗΓΗ:
ΑΝΤΙ-ΑΙΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World
Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη
του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο
Ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική
απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την
22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το
Νερό.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού
για το 2019 είναι «Νερό για όλους: Να μη
μείνει κανείς πίσω». Πρόκειται για μια προσαρμογή ενός από τους κύριους στόχους της
Aτζέντας για την Aειφόρο Aνάπτυξη 2030.
Συγκεκριμένα, ο Στόχος 6 αναφέρει την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στα ύδατα έως
το 2030 και την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων
πόρων.
Επί του παρόντος, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ασφαλές πόσιμο νερό, στο σπίτι, στο σχολείο, στο αγρόκτημα, στο εργοστάσιο και αγωνίζονται για να
επιβιώσουν και να προοδεύσουν. Περιθωριοποιημένες ομάδες - γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία κ.ά - συχνά υπόκεινται
σε διακρίσεις όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό.

Στατιστικά στοιχεία του ΟΗΕ

Το Νερό, ο επονομαζόμενος και λευκός
χρυσός, πηγή ζωής για τον άνθρωπο, βρίσκεται
ανισομερώς κατανεμημένος στον πλανήτη.
• 2.1 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς
ασφαλές νερό στο σπίτι.
• Ένα στα τέσσερα δημοτικά σχολεία δεν
έχουν πόσιμο νερό με τους μαθητές να χρησιμοποιούν μη ασφαλείς πηγές ή να διψούν.
• Περισσότερα από 700 παιδιά κάτω των
πέντε ετών πεθαίνουν κάθε μέρα από διάρροια
που συνδέεται με το μη ασφαλές νερό και την
κακή υγιεινή.
• Το 80% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν μη ασφαλείς πηγές ύδατος ζουν σε
αγροτικές περιοχές.
• Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι υπεύθυνα
για τη συλλογή νερού σε οκτώ στα δέκα νοικοκυριά, που δεν διαθέτουν νερό στο σπίτι τους.
• Πάνω από 800 γυναίκες πεθαίνουν κάθε
μέρα από επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη και
τον τοκετό.
• Για τα 68,5 εκατομμύρια άτομα που έχουν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους,
η πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης
είναι ιδιαίτερα προβληματική.
• Περίπου 159 εκατομμύρια άνθρωποι συλλέγουν το πόσιμο νερό τους από τα επιφανειακά
ύδατα, όπως λιμνούλες και ρυάκια.
• Περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού
- βιώνουν έντονα την έλλειψη νερού για τουλάχιστον ένα μήνα του έτους.
• 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν
να μεταναστεύσουν λόγω έντονης λειψυδρίας
έως το 2030.
• Οι πιο πλούσιοι λαμβάνουν γενικά υψηλά
επίπεδα υπηρεσιών ύδατος με (συχνά πολύ)
χαμηλό κόστος, ενώ οι φτωχοί καταβάλλουν
πολύ υψηλότερη τιμή για μια υπηρεσία παρόμοιας ή μικρότερης ποιότητας.

Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ
και της ΟΥΝΕΣΚΟ

Εξαιτίας της δημογραφικής έκρηξης, της
οικονομικής ανάπτυξης και των εξελίξεων στο
μοντέλο κατανάλωσης η παγκόσμια ζήτηση
για νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά 20-30%
σε σχέση με το τρέχον επίπεδο ως το 2050,
αναφέρουν ο ΟΗΕ και η UNESCO στην ετήσια
έκθεσή τους.
Η ανεπαρκής πρόσβαση σε πόσιμο νερό
ποιότητας και η έλλειψη υπηρεσιών καθαρισμού
των χρησιμοποιημένων υδάτων κοστίζουν ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, με 780.000 θανάτους
ετησίως εξαιτίας της δυσεντερίας και της χολέρας, πολύ περισσότερους από τα θύματα συγκρούσεων, σεισμών και επιδημιών.

Το 2015 περίπου 844 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες
πόσιμου νερού και, μόνο το 39% του παγκόσμιου πληθυσμού διέθετε ασφαλείς υπηρεσίες
καθαρισμού. «Η πρόσβαση στο νερό είναι
ένα ανθρώπινο δικαίωμα ζωτικής σημασίας
για την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Ωστόσο δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν
να το στερούνται», καταγγέλλει η Οντρέ Αζουλέ, γενική διευθύντρια της UNESCO.
Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης που
έχει καθορίσει το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την
Ανάπτυξη (UNDP), και ο οποίος προβλέπει
«έως το 2030 παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση στο πόσιμο νερό, σε προσιτό κόστος», δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Ποιοι υποφέρουν περισσότερο από αυτή
την κατάσταση; Οι καταστάσεις διαφέρουν
πολύ από τη μία περιοχή του κόσμου στην
άλλη, όμως οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν ένα κοινό στοιχείο: «Οι πιο φτωχοί
υφίστανται περισσότερες διακρίσεις», τονίζει
ο Ρίτσαρντ Κόνορ, επικεφαλής των συντακτών
της έκθεσης.
Η έκθεση διαχωρίζει την κατάσταση των
φτωχών στο αστικό περιβάλλον από αυτών
στην ύπαιθρο και από των ανθρώπων που
έχουν εκτοπιστεί με τη βία. «Στις λιγότερο
προηγμένες χώρες το 62% των αστών ζουν
σε παραγκουπόλεις και συχνά δεν έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης ή καθαρισμού υδάτων», επισήμανε ο Κόνορ. Οι
κάτοικοι αυτοί αναγκάζονται να αγοράζουν νερό
από πλανόδιους πωλητές και ενδέχεται να το
πληρώνουν «δέκα φορές πιο ακριβά» από
τους πλούσιους συμπολίτες τους που έχουν
πόσιμο νερό στο σπίτι τους. Ωστόσο «η πλειονότητα των ανθρώπων που έχει πρόσβαση
σε μη βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού
και όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες καθαρισμού ζουν στις
αγροτικές περιοχές», διευκρινίζεται στην έκθεση. Οι υποδομές εκεί είναι ανεπαρκείς.
Οι γυναίκες έχουν μικρότερη πρόσβαση
σε πόσιμο νερό σε σχέση με τους άνδρες. Στις
αγροτικές περιοχές «το βάρος να πάνε να
βρουν νερό πέφτει στις γυναίκες και στα
κορίτσια με δυσανάλογο τρόπο, [...] μια εργασία που δεν πληρώνεται και δεν αναγνωρίζεται», υπογραμμίζει η έκθεση.
Στα τέλη του 2017, 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκτοπισμένοι εξαιτίας συγκρούσεων ή διώξεων. Οι πληθυσμοί αυτοί «αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα στην πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες παροχής
και καθαρισμού νερού», ενώ «οι μαζικοί
εκτοπισμοί ασκούν πίεση στους πόρους
και στις υπηρεσίες», επισημαίνεται.
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ο ΟΗΕ δεν έχει να προσφέρει θαυματουργές λύσεις, αλλά σκιαγραφεί κάποιες προτάσεις. «Οι πιο πλούσιοι που πληρώνουν
πολύ λίγο [για το νερό] θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν περισσότερο ώστε η
πρόσβαση να είναι καθολική», προτείνει ο
Κόνορ.
Οι χώρες, αλλά και οι ιδιώτες, πρέπει να
επενδύσουν μαζικά στις υποδομές. Οι ανάγκες
εκτιμώνται στα 114 δισεκατομμύρια δολάρια
ετησίως, τρεις φορές το ποσό που δαπανάται
τώρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος
λειτουργίας και συντήρησης.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η οριοθέτηση και
προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, η ενίσχυση τοπικών προϊόντων διεθνούς αναγνώρισης, όπως το
ελαιόλαδο και η μαστίχα, καθώς και η
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας
των οικισμών είναι τα βασικά στοιχεία του
νέου Χωροταξικού της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, που θεσμοθετήθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και δίνει το στίγμα
της «επόμενης ημέρας» στα νησιά που δοκιμάστηκαν από την οικονομική κρίση και
δέχτηκαν το μεγαλύτερο βάρος των προσφυγικών ροών.
Η Μυτιλήνη και η Χίος χαρακτηρίζονται
δευτερεύοντες εθνικοί πόλοι, ενώ Μύρινα,

Άγιος Κήρυκος και Σάμος αποτελούν κέντρα
περιφερειακής σημασίας.
Για τη σύνδεση
των νησιών με την
υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπεται η δημιουργία
δύο θαλάσσιων αξόνων, ο πρώτος με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη
που θα διατρέχει την περιφέρεια, θα συνεχίζει στα Δωδεκάνησα και θα καταλήγει
στην Κύπρο, ενώ ο δεύτερος θα εξασφαλίζει
απευθείας σύνδεση με την Κύμη Ευβοίας,
απ' όπου θα υπάρχει οδική πρόσβαση στη
δυτική Ελλάδα.

Πηγή:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 22-3-2019
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΑΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1893 - ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΥΜΑΪΚΑ 1894
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΤΡΙΜΗ - Κυμαίου

Προεκλογικό το κλίμα στη χώρα μας και μάλιστα πολλαπλό.
Έτσι το κείμενο που ακολουθεί έρχεται ως συνεπές με αυτό
το κλίμα και μάλιστα με ιδιαίτερο χρωματισμό. Συμπεράσματα
αρκετά του 1894 με τα τωρινά. Ποσοτικά δηλαδή αξιακά εις
δραχμάς τότε σε ευρώ τώρα, αλλά και ποσοτικά και ποιοτικά.
Για τα Δημοτικά έσοδα, τα έξοδα, τον ισοσκελισμό τους.
Καλή μελέτη.

7
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ομάδες αίματος

Κάθε άνθρωπος ανήκει σε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος.
Αυτές οι ομάδες, αποτελούν υποκατηγορίες των τεσσάρων
κύριων ομάδων του συστήματος ΑΒΟ – A, B, AB ή O. Το
σύστημα ρέζους (Rh) διαχωρίζει περαιτέρω αυτές τις τέσσερεις
ομάδες σε Rh θετικό (+) ή Rh αρνητικό (-), δημιουργώντας
οκτώ βασικούς τύπους ή ομάδες αίματος: O-, O+, B-, B+, A-,
A+, AB- ή AB+.
Η πιο συχνή ομάδα αίματος είναι η O+, και η σπανιότερη η
AB.

τιγόνο που υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτές οι
διαφορές αναφέρονται σαν σπάνιες ομάδες αίματος και είναι
δύσκολο να βρεθούν μονάδες αίματος που να ταιριάζουν (να
είναι συμβατές) έτσι ώστε να μπορούν να μεταγγιστούν αυτοί
οι άνθρωποι εφόσον το χρειαστούν.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Εσύ ξέρεις τι ομάδα αίματος είσαι;
Ο έλεγχος των ομάδων αίματος

Ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος στο σύστημα ΑΒΟ γίνεται με τη συσχέτιση ορατών συγκολλήσεων που παρατηρούνται
όταν αναμιγνύεις πλάσμα, το υγρό συστατικό του αίματος, με
ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα που μεταφέρουν οξυγόνο.
Το σύστημα Rhesus system, ανακαλύφθηκε το 1939, και
βασίζεται στην παρουσία αντιγόνων – κυρίως του D αντιγόνου.
Τα αντιγόνα είναι μόρια που συνδέονται σε ένα αντίσωμα.
Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει ή να μην έχει τον παράγοντα Rh
(D αντιγόνο) στην επιφάνεια των ερυθρών του αιμοσφαιρίων,
οπότε χαρακτηρίζεται σαν ρέζους θετικός (Rh+) ή αρνητικός
(Rh-).

Η συμβατότητα των ομάδων αίματος

Δεν είναι όλες οι ομάδες αίματος συμβατές μεταξύ τους.
Αυτό οφείλεται στα διαφορετικά αντισώματα που έχει κάθε άνθρωπος ανάλογα με την ομάδα αίματός του. Έτσι ενώ όσοι
έχουν ομάδα αίματος Α έχουν στο πλάσμα τους φυσικά αντισώματα αντι-Β, η ομάδα Β έχει αντι-Α αντισώματα και η ομάδα
Ο έχει αντι-Α και αντι-Β αντισώματα.
Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας ασθενής με ομάδα αίματος
Β πάρει αίμα ομάδας Α, τα αντι-Α αντισώματα που έχει στο
πλάσμα του θα καταστρέψουν τα ερυθρά Α της μονάδας
αίματος που πήρε γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές
αντιδράσεις μέχρι και θάνατο.

Παν-δότης και Παν-δέκτης

Όσοι έχουν ομάδα αίματος Ο θεωρούνται ως “πανδότες”.
Τα ερυθρά αυτών των ανθρώπων δεν έχουν το Α και Β
αντιγόνο και για αυτό το αίμα τους μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ασθενή ανεξαρτήτως της ομάδας του.
Αντίθετα όσοι έχουν ομάδα αίματος AB+ είναι γνωστοί ως
“πανδέκτες”. Αυτοί δεν έχουν στο πλάσμα τους κανέναν από τα
φυσικά αντισώματα ούτε το αντι-Α ούτε το αντι-Β και μπορούν
να πάρουν αίμα από όλες τις ομάδες.

Σπάνιες ομάδες αίματος

Μερικές φορές ένας άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί με ένα
σπάνιο αντιγόνο στα ερυθρά αιμοσφαίριά του, ή χωρίς ένα αν-

Από τον πίνακα αυτό προκύπτουν
τα εξής ενδιαφέροντα όσο και χρήσιμα.

Από ποιες ομάδες αίματος δέχεται
κάθε ομάδα αίματος

Η Ομάδα αίματος Α+ παίρνει από τις ομάδες Α+ Α- Ο+ και ΟΗ Ομάδα αίματος Α- παίρνει από τις ομάδες Α- και ΟΗ Ομάδα αίματος Β+ παίρνει από τις ομάδες Β+ Β- Ο+ και ΟΗ Ομάδα αίματος Β- παίρνει από τις ομάδες Β- και ΟΗ Ομάδα αίματος ΑΒ+ παίρνει από τις ομάδες ΑΒ+ ΑΒ- Α+ ΑΒ+ Β- Ο+ Ο- δηλαδή παίρνει αίμα από οποιαδήποτε άλλη
ομάδα αίματος ενώ δίνει μόνο στον εαυτό της.
Η Ομάδα αίματος ΑΒ- παίρνει από τις ομάδες ΑΒ- Α- Β- και ΟΗ Ομάδα Ο+ παίρνει από τις ομάδες Ο+ ΟΚαι η Ομάδα Ο- παίρνει μόνο από τον εαυτό της ενώ δίνει σε
όλες.

Σε ποιες ομάδες αίματος
δίνει κάθε ομάδα αίματος

Η Ομάδα αίματος Α+ δίνει στις ομάδες Α+ ΑΒ+
Η Ομάδα αίματος Α- δίνει στις ομάδες Α+ Α- ΑΒ+ ΑΒΗ Ομάδα αίματος Β+ δίνει στις ομάδες Β+ ΑΒ+
Η Ομάδα αίματος Β- δίνει στις ομάδες Β+ Β- ΑΒ+ ΑΒΗ Ομάδα αίματος ΑΒ+ δίνει μόνο στην ομάδα ΑΒ+ δηλαδή ενώ
δίνει μόνο στον εαυτό της παίρνει αίμα από οποιαδήποτε άλλη
ομάδα αίματος.
Η Ομάδα αίματος ΑΒ- δίνει στις ομάδες ΑΒ+ ΑΒΗ Ομάδα Ο+ δίνει στις ομάδες Α+ Β+ ΑΒ+ Ο+
Και η Ομάδα Ο- δίνει σε όλες τις ομάδες και παίρνει μόνο από
τον εαυτό της.

http://ekea.gr/blood-groups/

ΔΙΑΚΟΠHKE Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ πληροφορεί πως με
βάση ομόφωνη απόφασή του διακόπηκε η ταχυδρόμηση
της εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ». Η διακοπή ενεργοποιήθηκε για 239 παραλήπτες
από το προηγούμενο Νο 109 φύλλο της ΦΩΝΗΣ μας για
τους γνωστούς λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν κοινοποιηθεί προς όλους τους παραλήπτες της. Της διακοπής
προηγήθηκε προσεκτικός έλεγχος των τηρούμενων αρχείων
του Συλλόγου μας. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα
υπάρξει και νέα αντίστοιχη ενέργεια πάντα μετά από την
οφειλόμενη προσοχή. Υπενθυμίζουμε πως:
1-Από το παραπάνω φύλλο 109 της εφημερίδας μας
ταχυδρομική αποστολή 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 αλλά θα μειωθεί σταδιακά.
2-Μπορείτε να καταθέσετε τη συνεισφορά σας στο
Σύλλογο, επομένως και για την εφημερίδα μας, στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή με κατάθεση στο λογαριασμό
του Συλλόγου μας στο όνομα του ταμία Ευάγγελου Νικολιά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 381/769855-05 με IBAN GR 7801 1038
100000 76985505, μη λησμονώντας πως είναι αναγκαίο

να αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό κατάθεσης 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 σεβαστή για το
Σύλλογό μας. Η ελάχιστη ετήσια συνδρομή προς το
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 και αισιοδοξία μπροστά στο δύσκολο αλλά και προκλητικό κοινό
μέλλον.
Ζητώντας την κατανόησή σας
Ανδρονιάνοι 20-03-2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
1- Φύλλο 109. Στη στήλη Γεννήσεις σελίδα 8.
Ορθή πληροφορία «Στις 17/12/2018 ο Αθαν.
Γεωργ. Σαμπάνης και η Κάλια Ευαγ. Τσάγκου απέκτησαν το δεύτερό τους παιδί που είναι κοριτσάκι».
2- Φύλλο 109. Στη στήλη Γεννήσεις σελίδα 8.
Λόγω μη ικανοποιητικής λήψης και εμφάνισης της
φωτογραφίας που μας στάλθηκε του μωρού του Δημ.
Μυλωνά και Σταυρ. Καλαμπαλίκη δεν δημοσιεύθηκε
μαζί με την είδηση της γέννησης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 31-3-2019
ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ, ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ ΜΑΣ

Μια ημίωρη επίσκεψη στα κεντρικά σημεία του γνωστού αυτού μοναδικού τόπου των χωριών μας, είναι
αρκετή για να αισθανθούμε αλλιώς αλλά και για να
βγάλουμε χρήσιμα και χρησιμοποιήσιμα συμπεράσματα.
Μια επίσκεψη που, διαπιστώνει κανείς, πως δυστυχώς
πολύ λίγοι από τους ντόπιους έχουν κάνει έστω και μία
φορά. Ακόμα και από αυτούς που υποτίθεται πως τους
πονάν τα όσα γύρω μας και γύρω τους υπάρχουν, βαδίζουν και προφανώς αλλάζουν, αλαλάζοντας αυτά τα
όσα καμιά φορά μη μπορώντας πλέον να κάνουν κάτι
άλλο.
Οι φωτογραφίες αλλά και τα βίντεο της 31-3-2019,
στο σύνολό τους βρίσκονται στο site του Συλλόγου
μας. Από αυτά, ακόμα πιο έκδηλα και ευρύτερα από μια
επιτόπου επίσκεψη, διαπιστώνουμε πολλά και κυρίως
αρνητικά και απαισιόδοξα, που όμως ταυτόχρονα
τονίζουν το χρέος όλων όσων ενδιαφέρονται για την
ιστορία και τις ομορφιές και το αύριο του στενού μας
τόπου. Ο τόπος αυτός πονεμένος και από πρόχειρες
καιροσκοπικές παρεμβάσεις υποτίθεται αναπτυξιακές,
αλλά και η προέκτασή του, στηρίχθηκε από το δημοτικό
έργο του 2014 ανάπλασης μονοπατιών που ξεκινάνε
από, ή καταλήγουν, στα δυό αυτά ιστορικά γεφύρια.
Δυστυχώς από κει και πέρα το έργο αφέθηκε από
την πλευρά της Δημοτικής αρχής στη δικαιοδοσία της
οποίας ανήκει, στην τύχη του παρά τις προς αυτήν με
διαφόρους τρόπους αναφορές του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και όχι μόνο. Ο χρόνος από μόνος του ήδη έχει
αποτυπωθεί αρνητικά στο έργο ενώ οι καιρικές συνθήκες
έχουν επιφέρει πρόσθετες πληγές σ’ αυτό. Προβλήματα
επιδεινούμενα χρόνο με το χρόνο. Φυσικά επακόλουθα,
αναμενόμενα δηλαδή και δεν μας επιτρέπουν να επικαλεσθούμε την άγνοια. Μεμονωμένες παρεμβάσεις όπως
κατά καιρούς έχουν γίνει δεν αρκούν, για την πρέπουσα
επισκευή και συντήρησή του ακόμα και αν νομικά επιτρέπονται. Μέσα στις ανάγκες αυτές που, χωρίς να είμαστε αρμόδιοι να τις εκτιμήσουμε υπεύθυνα φοβόμαστε
πως έχουν σε μεγάλο βαθμό σημαντική επικινδυνότητα
και επομένως απαιτούν αμεσότητα στην αντιμετώπισή
τους, περιλαμβάνονται και οι ανάγκες στα δυό γεφύρια
και περισσότερο στο ψηλό (Γιάννενας).
Η παρέμβαση που κάναμε ως Σύλλογος πριν μερικά
χρόνια, στήριξης της βάσης του με ρίψη στο σημείο
εκείνο ογκόλιθων, έχει όπως ήταν αναμενόμενο εξαλειφθεί από τους αυξημένους χειμερινούς όγκους των
νερών του ποταμού. Τα νερά τα οποία κατατρώγουν το
σημείο αυτό που αποτελεί τη βάση αυτής της πλευράς
της γέφυρας με επακόλουθο τον όλο και πιο κοντινό
κίνδυνο κατάρρευσής της. Επιπλέον εξίσου σοβαρό
δείχνει το πρόβλημα στο κάτω μέρος της καμπύλης
της ίδιας αυτής γέφυρας.
Ο τόπος αυτός είχε αρχίσει να γίνεται ελκτικός
πόλος πολλών επισκεπτών από πολλά σημεία πέρα
από τα κοντινά. Όμως έχουμε ήδη ως Σύλλογος γίνει
δέκτες αρνητικών εκδηλώσεων επίσκεψής του από περιπατητές και γενικότερα φυσιολάτρες, λόγω αυτών
των οξυνόμενων προβλημάτων. Ερχόμαστε λοιπόν ξανά
να τονίσουμε την ολοφάνερη ευθύνη και πλήρη απουσία
της Δημοτικής μας αρχής. Παράλληλα να τονίσουμε
και να προτείνουμε και πάλι την ανάγκη κοινής δράσης
των φορέων η και μεμονωμένων ατόμων των όμορων
χωριών μας, όντας του σημαντικού αυτού θέματος ενός
από τα αρκετά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συνευθύνης μας. Πρόταση στην οποία θα επανέλθουμε
στο κοντινό επόμενο διάστημα.
Ανδρονιάνοι 31-3-2019
Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ-ΔΕΝΔΡΑ

Τούτες τις μέρες, το δεύτερο δεκαήμερο του Απρίλη 2019, βάλαν
μπρος η Δημοτική μας αρχή με συνεργεία της για την επισκευή του
βασικού δρόμου από διασταύρωση Χρυσάγη (Κώτσου) μέχρι Ανδρονιάνους και Δένδρα. Επισκευή της οποίας η έκταση και η ποιότητα τα
κρίνουν το εθνικό μας χαρακτηριστικό παρατσούκλι του “ράβε ξύλωνε”. Ήταν ανάγκη που χρόνιζε μαζί με τις αντίστοιχες υποσχέσεις
στις πολλαπλές πιέσεις ατομικές ή φορέων όπως ο Σύλλογός μας και
το τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι πολίτες, όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν το δρόμο αυτό με πρώτους τους μόνιμους κατοίκους, κατέχουν το εφόδιο της κρίσης επί των γεγονότων αυτών
εντάσσοντας στο κοινό πλαίσιο τη συμμετοχή ή απουσία τόσο της Δημοτικής αρχής όσο και την προσωπική, με τα ποιοτικά της συστατικά.
Με αυτό τον τρόπο συμπεραίνουν και ενεργούν όταν απαιτηθεί.
Χωρίς να χρειάζονται ωραιοποιήσεις ή άλλες προσθήκες ή αφαιρέσεις
που ακόμα και όταν υπάρχουν έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα
να κάνουν χρήσιμους συμψηφισμούς. Σε κάθε περίπτωση οι ευχαριστίες όλων προς όσους –ες βοήθησαν να εκτελεσθεί το αναγκαίο
αυτό έργο είναι δεδομένες και μέσω της ΦΩΝΗΣ μας. Ελπίζουμε όλοι
και όλες πως η επισκευή του δρόμου, θα ολοκληρωθεί με επάρκεια
από κάθε πλευρά. Έτσι που οι ανηφοριές στη ζωή μας να δουν μια
μικρή και ουσιαστική βελτίωση.
Ανδρονιάνοι 12-4-2019
Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ακόμα μια διάκριση για τον
Χρήστο Ταμβάκο. Στο βάθρο
των νικητών κατάφερε να ανέβει για ακόμα μια φορά κατακτώντας την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross στη Χαλκίδα πριν λίγες
μέρες. Μπράβο και ευχές για
πολλές πιο μεγάλες επιτυχίες
στο Χρήστο.

H ανδρική ομάδα της AEK με τερματοφύλακα τον Δημήτρη Ιω. Θεοφίλου
(Μητσούρη) προκρίθηκε στον τελικό
με αντίπαλο τον ΠΑΟ στο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου σάλας! Οι τελικοί αγώνες
ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο 4-5 Μάη
στο Καματερό. Καλή επιτυχία Δημήτρη.

Ακόμη μια επιτυχία για Ναυπάκτιους αθλητές. Αυτή την
φορά δύο αδέρφια η Μαρία
Πύργα και ο Γιάννης Πύργας
κατέκτησαν την δεύτερη θέση
(Γιάννης Πύργας) και την τρίτη
θέση (Μαρία Πύργα στο άθλημα Euro-Balkan Kyokushinkaikan
Knockdown Championships
«Matsui Cup» 2019 με την σχολή του Φώτη Σκουζή στους
Βαλκανικούς αγώνες 2019 που πραγματοποιήθηκαν στο Βόλο. Μητέρα
των αδελφών Γιάννη και Μαρίας Πύργα είναι η Αθανασία Καλαμπαλίκη (Λάγιου). Πολλές ευχές και για μεγαλύτερες επιτυχίες.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Το χρέος μας οφείλουμε να το γνωρίζουμε καλά ως πολίτες
μπροστά στην αναντικατάστατη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών.
Με δεδομένο αυτό βαδίζουμε προς τις πρώτες φετινές εκλογές για
την ανάδειξη αρχών στο Δήμο και στην Περιφέρειά μας. Νηφάλια, με
γνώση και αξιοπρέπεια αλλά και απαιτητικά. Πηγαίνοντας από την αυτοκριτική στην κριτική και την προσωπική μας απόφαση. Στις επερχόμενες αυτές εκλογές λοιπόν, είναι εύλογο να στρέψουμε την προτίμησή
μας σε υποψήφιους συγχωριανούς και συγχωριανές. Μέχρι την στιγμή
της εκτύπωσης της ΦΩΝΗΣ μας έχουμε υπ’ όψιν μας πως ζητάνε την
ψήφο μας οι παρακάτω συμπολίτες μας που κατάγονται ή διαμένουν
στο χωριό μας. Η καταγραφή γίνεται με αλφαβητική του επωνύμου
των υποψηφίων σειρά με την κατάσταση μη οριστικοποιημένη
ιδιαίτερα όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές.
1- Αγγελόπουλος Παναγιώτης. Περιφερειακές στο συνδυασμό
«Επιμένουμε», υποψήφιος Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.
2- Δήμος Γιώργος. Δημοτικές στο συνδυασμό με υποψήφιο Δήμαρχο
τον Κώστα Κέκη.
3- Κομίλη Δέσποινα (Σπύρου εκ μητρός). Περιφερειακές στο συνδυασμό «Επιμένουμε», υποψήφιος Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός.
4- Κωνσταντίνου Σπύρος. Δημοτικές στο συνδυασμό με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Δημήτρη Θωμά.
5- Κωτσής Γιώργος. Δημοτικές στο συνδυασμό με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Δημήτρη Θωμά.
6- Μπαρούμης Βαγγέλης. Δημοτικές στο συνδυασμό με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Θανάση Μπουραντά.
7- Μπελιάς Χρήστος. Δημοτικές στο συνδυασμό με υποψήφιο
Δήμαρχο τον Κώστα Κέκη.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Κώστας
Ιω. Πανταζής
και η Άννα σύζ.
Κ. Πανταζή απέκτησαν στις 254-2018 δίδυμα,
ένα κοριτσάκι
και ένα αγοράκι.
- Ο Γιώργος
Ευαγ. Σπύρου
και η Εύη Πολίτη, απέκτησαν αγοράκι στις 9/10/2018.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ-ΚΑΕ
ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2018-2019
Οριακή είναι η θέση του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΜΗΣ – ΚΑΕ στην Α1 κατηγορία μπάσκετ. Η παραμονή
της στην πρώτη κατηγορία φαίνεται πολύ αμφίβολη.
Μία μόλις αγωνιστική πριν το τέλος των αγώνων της
κανονικής περιόδου η ομάδα της Κύμης βρίσκεται στις
τελευταίες επικίνδυνες για υποβιβασμό θέσεις.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................. 89-93 Κυριακή 7/10/2018
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
ΠΑΟΚ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............................ 78-60 Σάββατο 10/11/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – Α.Ε.Κ. ............................ 67-78 Σάββατο 17/11/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ................ 94-61 Σάββατο 24/11/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ .................... 57-66 Κυριακή 9/12/2018
ΡΕΘΥΜΝΟ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 78-64 Σάββατο 15/12/2018
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .... 81-74 Σάββατο 22/12/2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΑΡΗΣ ............................ 75-57 Σάββατο 29/12/2018
ΛΑΥΡΙΟ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .......................... 86-68 Σάββατο 5/1/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – Π.Α.Ο. ............................ 62-87 Σάββατο 12/1/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ .................. 92-82 Σάββατο 19/1/2019
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ................ 92-69 Κυριακή 27/1/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ .................... 91-86 Σάββατο 2/2/2019
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 94-93 Σάββατο 2/3/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΠΑΟΚ ............................ 73-90 Σάββατο 9/3/2019
Α.Ε.Κ. – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............................ 96-92 Σάββατο 16/3/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ................ 86-82 Σάββατο 23/3/2019
ΧΟΛΑΡΓΟΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 73-66 Σάββατο 30/3/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ .................... 77-84 Σάββατο 6/4/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ .... 90-83 Τετάρτη 10/4/2019
ΑΡΗΣ – Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............................ 95-60 Σάββατο 13/4/2019
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ .......................... 89-88 Σαββάτο 20/4/2019
Επίσης για το Κύπελλο ο Γ.Σ. Κύμης στις 3/10/2018
κέρδισε εκτός έδρας το ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KINGS με
61-69 και την 3-11-2018 στην έδρα της στη Χαλκίδα
κέρδισε το πολύ δυνατό φέτος Περιστέρι με 74-73.
Στον ημιτελικό αγώνα το Σάββατο 13/2/2019 έχασε στην
έδρα της από τον ΠΑΟΚ με 61-72 έχοντας κάνει μια
πολύ καλή πορεία στο θεσμό του Κυπέλλου.

