
Μας πέσανε μαζεμένες και σε ποσότητα και
σε ποικιλία. Βέβαια δεν μπορούμε να δηλώσουμε
πως «το περίσσιο χαλάει το ίσιο» αφού μιλάμε
για την κορυφαία εν δυνάμει κοινή δυνατότητα
όλων των πολιτών να αντιδράσουν, να επικρο-
τήσουν, να κατηγορήσουν, να προτείνουν, να
ελπίσουν. Έτσι κάποια στοιχεία αν και όχι πρω-
τοφανέρωτα δεν μας αφήνουν ασυγκίνητους
και απροβλημάτιστους. Όπως αυτό της μεγάλης
αποχής που κάνει για παράδειγμα τον νικητή
του 40% να είναι μειοψηφία στο λαό και παρ’
όλα αυτά νόμιμα να κυβερνά. Το θέμα βέβαια
είναι πολύ μεγάλο και κορυφαία ουσιαστικό
όπως και αν το καταχωρεί κάποιος. Ταυτόχρονα
δεν είναι ο χώρος αυτός της εφημερίδας μας
κατάλληλος για να αναλύσουμε το θέμα. Έτσι
σταματάμε εδώ εκφράζοντας την ευχή η άποψη
των πολλών να μπορέσει σύντομα να καταγρά-
φεται και να γίνεται σεβαστή μέσα από τις
συμμετοχικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν
ως πρώτη πλην όμως όχι από μόνη της ικανή,
τις εκλογές. Οι γενόμενες ψηφοφορίες στις 26
του Μάη (4 οι κάλπες) και 2 Ιουνίου αφορούσαν
εκλογή νέων Δημοτικών και Περιφερειακών Αρ-
χών και τους εκπροσώπους μας στην Ευρω-
βουλή. Στο Δήμο μας Κύμης-Αλιβερίου είχαμε
επανεκλογή του συνδυασμού υπό τον κ. Θα-
νάση Μπουραντά με μικρή διαφορά από τον
συνδυασμό του κ. Δημήτρη Θωμά. Στο Τοπικό
Συμβούλιο της Κοινότητάς μας εκλέχθηκαν ο κ.
Γιώργος Κων. Κωτσής που θα συνεχίσει ως
πρόεδρός του και οι κ.κ. Βαγγέλης Μπαρού-
μης, Γιώργος Κούσουλας, Δήμητρα Νικολιά
και Σπύρος Κωνσταντίνου ως μέλη. Οι υπο-
ψήφιοι από το χωριό μας για την Περιφέρειά
μας κα Κομίλη Δέσποινα και κ. Αγγελόπου-
λος Παναγιώτης παρότι δεν εκλέχθηκαν πέ-
τυχαν πολύ καλή παρουσία πιθανό εφόδιο για
το μέλλον. Ευχόμαστε οι εκλεγέντες να βρούν
το θάρρος και την πολιτική ευρύτητα και ωρι-
μότητα του γόνιμου διαλόγου, που τα οφείλουν
στους συμπολίτες τους και αποτελούν προϋπο-
θέσεις ύπαρξης του εφαρμοσθέντος για πρώτη
φορά συστήματος εκλογής της απλής αναλογι-
κής, για την ανάδειξη των πολλών τοπικών
προβλημάτων και προώθηση της λύσης των. Ο
Σύλλογός μας θα είναι παρών για συνεργασίες
και πρωτοβουλίες που το Δ.Σ. του θα κρίνει
χρήσιμες και γόνιμες όπως άλλωστε και στο
παρελθόν. Στις εκλογές για την ανάδειξη του
νέου κοινοβουλίου της χώρας που γίναν την 7η
Ιουλίου 2019 είχαμε μεταβολές αρκετές με
πρώτη την αλλαγή στο κυβερνητικό τιμόνι. Ευ-
χόμαστε τα άσχημα εκφυλιστικά συμβάντα των
τελευταίων ετών να μη συνεχιστούν μετριά-
ζοντας έτσι την αβέβαια και κατηφορική φορά
σε ευρύτερα αλλά και ειδικότερα θέματα και
καταστάσεις.

Ανδρονιάνοι Ιούλιος 2019
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΚΑΛΠΗ(ΚΑ)  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ 
Χορταστικές οι εκλογές φέτος τόσο για

τους ψηφοφόρους όσο και για τους υπηρε-
τούντες μέσα στα εκλογικά τμήματα, δικαστικούς
αντιπροσώπους, μέλη Εφορευτικής Επιτροπής
και Γραμματείς. Όπως και να το δεις, αυτή η
Κυριακή των εκλογών είναι ημέρα Γιορτής, και
αναπόφευκτα μας χαρίζει μοναδικά ωραίες στιγ-
μές με όσα συμβαίνουν μέσα στα εκλογικά
τμήματα που σίγουρα χρωματίζουν ευχάριστα
το παζλ των αναμνήσεων. Κάποια απ’ αυτά,
που καταγράφησαν ως ανεπανάληπτα, θα ξε-
γλιστρήσουν εδώ, όπως, με τον νεαρό εκλογέα
που μόλις ψήφισε και αντελήφθη ότι είχε κάνει
λάθος, ζητούσε επίμονα, να τον βοηθήσουμε
να ανοίξει την κάλπη για να βγάλει το φάκελο
που μόλις είχε ρίξει μέσα για να διορθώσει το

λάθος του με μία άλλη ψήφο. Είδα κι’ έπαθα να
τον πείσω ότι, μετά την απομάκρυνση της
ψήφου από τα χέρια του και τη ρίψη αυτής
στην κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Ο ευγενέστατος κύριος, ντυμένος με τα
γιορτινά του, είπαμε είναι μέρα γιορτής σήμερα,
ρωτούσε εναγωνίως αν θα είμαστε ανοικτά και
αύριο, για να έρθει να ψηφίσει ο γιός του που
τώρα δεν πρόλαβε, αλλά γρήγορα απογοητεύ-
τηκε, γιατί το εκλογικό κατάστημα κλείνει απο-
γευματινή ώρα της σήμερον. 

Η κυρία μπήκε στο παραβάν για να ψηφίσει
και μιά που δεν έλεγε να βγεί από κεί μέσα,
προσφέρθηκα, ευγενώς να την βοηθήσω. Πώς
την βρήκα;;; σε κατάσταση μονομαχίας με τα
ψηφοδέλτια απλωμένα και ανακατεμένα μπροστά
της να κοιτά πελαγωμένη μία αυτά και, μία
εμένα ως ναυαγοσώστη της, στο βαθύ πέλαγος.
Ευτυχώς κάποια στιγμή πήρε την μεγάλη από-
φαση να βγεί από το εκλογικό της αδιέξοδο
αλλά και από το παραβάν, αφού η Κυριακή των
επόμενων εκλογών ήταν προ των πυλών και
θα την έβρισκε ακόμα εκεί!

Πολλοί εκλογείς προσήρχοντο δύο δύο,
γιατί που ξέρεις, μπορεί η παρουσία του συνοδού
να φανεί χρήσιμη παντού, όπως στην περίπτωση
της κυρίας που ζήτησε να βοηθήσω το σύζυγό
της που συνόδευε, να ψηφίσει κι’ αυτός, αλλά
με τον όρο να μην τον ρωτήσω τι βούλεται
ψηφίζειν γιατί έχει λέει δυνατή φωνή και θα
ακουγόταν παντού. Σεβόμενη την επιθυμία της
αυτή, και πιστή στην αρχή ότι εκφραστής της
ψήφου είναι μόνο ο ψηφοφόρος, με προσπάθειες
τύπου παντομίμας, που, δε λέω, μου πήρε λίγο
χρόνο παραπάνω, μιάς και την τέχνη δεν την
κατέχω, καταφέραμε επιτυχώς το σκοπούμενο
αποτέλεσμα, με τον ψηφοφόρο ευτυχή να έχει
ψηφίσει ό εβουλήθη και εμένα υπερήφανη που
επιδόθηκα με επιτυχία σε άγνωστα πεδία τέχνης. 

Αυτά ως αναπάντεχα και αναπόδραστα του
υπερτάτου λειτουργήματός μου της ημέρας
αυτής, με όλους τους χαρακτήρες των ψηφο-
φόρων να παρελαύνουν για το αποκλειστικά
δικό τους δικαίωμα του εκλέγειν, αποφασιστικοί
και αναποφάσιστοι, υπέρμαχοι και θερμόαιμοι,
μοναχοί και αδύναμοι του κόσμου τούτου, με
την ημέρα αυτή ολότελα δική τους, μία μέρα
παντοδυναμίας και ανεξαρτησίας για όλους,
που σε όποια κοσμοθεωρία πολιτική ή μη και
αν ανήκουν, έχουν κοινό σημείο σύγκλισης την
αγάπη για την Πατρίδα. Αδιαπραγμάτευτες αξίες
στη ζωή μας. 

Και μιά που οι εκλογές πήραν τέλος, ας χα-
ρούμε και το καλοκαιράκι τώρα και πρώτα ο
Θεός, μαζί και στις επόμενες. 

Καλό Καλοκαίρι σε όλους φίλοι μου. 
Φιλικά 

Μαρία Νικ. Χρυσάγη 
Δικηγόρος
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Συνέχεια στη σελ. 5 

ΕΚΛΟΓΕΣ  2019  KAI ΑΛΛΕΣ

Η Δύναμις του διαφορετικού – το αδιέξοδο του όποιου ενός. 
Μαθήματα διαλόγου από τη φύση. 

ΚΑΛΩΣ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΕΡΘΕΤΕ
Αγαπητοί φίλοι και μέλη,
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

μας για τούτο το καλοκαιράκι προγραμμα-
τίσαμε τις εκδηλώσεις που στη συνέχεια
θα διαβάσετε. Προσκαλεσμένοι του Δ.Σ.
είσαστε όλοι εσείς που θα βρεθείτε στο
χωριό. Μέλη, φίλοι, ντόπιοι, επισκέπτες,
όλοι όσοι το θέλετε. Με καλή διάθεση για
τις εκδηλώσεις και τις παρέες που με
αυτές ή χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις θα
δημιουργήσουμε. Είναι μια απάντηση κοινή
σε κάθε φρένο μίζερο και άσχημο. Το σύ-
νολο των εκδηλώσεών μας φέτος είναι
αφιερωμένο συμβολικά και υποστηρικτικά
στην καμπάνια Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. που παλεύει
για τα δικαιώματα των παιδιών με νοητικά
προβλήματα. Σχετική αναφορά υπάρχει
στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας στη
σελίδα 4. 

1-Έχει προηγηθεί στις 24/6/2019 η ανα-
βίωση του εθίμου του Κλήδονα στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων,
με τη συμμετοχή μικρών μας φίλων αλλά
και αρκετών κατοίκων του χωριού μας.
Προσφέρθηκαν μεζέδες και αναψυκτικά.
Σχετική αναφορά υπάρχει στη σελ. 4 εδώ
στη “ΦΩΝΗ” μας. 

2-Επίσης η παιδική χορευτική ομάδα
του Συλλόγου μας συμμετείχε το βράδυ
της Κυριακής 14 Ιουλίου 2019 στο καθιε-
ρωμένο παιδικό φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών που οργανώνεται στο Μαρμάρι από
τη Δημοτική αρχή Καρύστου και τον εκεί
Σύλλογο “Ανεμοπύλες” και την UNESCO
τμήμα Νήσων και Πειραιά. Σχετική αναφορά
θα βρείτε στη σελ. 4 της εφημερίδας μας
αυτής.

3- Το Σάββατο το βράδυ 27/7/2019 το
πανηγύρι μας με το συγκρότημα του Νι-
κόλα Χατζόπουλου στους χώρους του Δη-
μοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. Είσοδος
πέντε (5,00) ευρώ για όλους τους πάνω
των 12 ετών. Με πολλά και καλά δώρα η
λαχειοφόρος μας. Το μενού μας πλούσιο
και γευστικότατο ανεβάζει κι αυτό το κέφι
της παρέας.

4- Ποδηλατοδρομία το απόγευμα της
Τετάρτης 7 Αυγούστου 2019 ώρες 6 έως
7:30 μ.μ. στη διαδρομή από τη διασταύρωση
Χρυσάγη μέχρι το χωριό (Δημοτικό Σχολείο
Ανδρονιάνων). Συμμετοχή ελεύθερη για
όποιον –α το μπορεί και το θέλει. 

5- Εκδήλωση γνωριμίας στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων πιθανόν μετά την
ποδηλατοδρομία με την ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩ-
ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ SAR -312 που είναι μια
εθελοντική οργάνωση βοήθειας επί δια-
φόρων θεμάτων (πυροπροστασία, φυσικές
καταστροφές, ατυχήματα διαφόρων μορ-
φών κ.λπ.) με έδρα το Αλιβέρι και με πλού-
σια δράση παρά το νεαρόν της ηλικίας

της από την ίδρυσή της τον Απρίλη του
2017.

6- Οργάνωση παράστασης (φουσκωτά)
για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας
στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Αν-
δρονιάνων την Κυριακή 11 Αυγούστου
2019 ώρα 6:00 μ.μ. Είσοδος δωρεάν. 

7- Μουσικοχορευτική παράσταση ΤΙΚ
ΤΑΚ ΝΤΟ για μικρούς και μεγάλους με
την ομάδα της Αργυρούλας Αθαν. Ταμβά-
κου ώρα 8:30 το βράδυ της Δευτέρας 12
Αυγούστου 2019. Είσοδος δωρεάν. 

8- Την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 και
ώρα 7 το απόγευμα στο γήπεδο του Δη-
μοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων οργανώ-
νουμε τον φετινό διαγωνισμό ζωγραφικής
με μπογιές ή μαρκαδόρους με θέμα τους
συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα τα παιδιά
με αναπηρία, στα πλαίσια της καμπάνιας
Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. Όλα τα αναγκαία έξοδα θα
καλυφθούν από το Σύλλογό μας. Θα απο-
νεμηθούν έπαινοι συμμετοχής και θα επι-
στραφούν τα έργα του περσινού διαγωνι-
σμού στα παιδιά που συμμετείχαν.

9- Αστρονομική εκδήλωση με το ιδιαί-
τερο όπως πάντα ενδιαφέρον της για το
βράδυ της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2019.
Στη θέση Αλώνια πάνω από το Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων με οδηγό για όλη
την πτήση και την προετοιμασία της το
Δημήτρη Σταματίου.

10- Προβολή παιδικής κινηματογρα-
φικής ταινίας από DVD για την Πέμπτη
βράδυ 15 Αυγούστου 2019 στην ταράτσα
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. Εί-
σοδος δωρεάν.

11- Το Σάββατο το βράδυ 31/8/2019 το
πανηγύρι μας με το συγκρότημα της Μα-
τούλας Ντοβίνου και του Μπάμπη Πουρ-
νάρα στους χώρους του Δημοτικού Σχο-
λείου Δένδρων. Είσοδος τρία (3,00) ευρώ
για όλους τους πάνω των 12 ετών. Πολλά
και καλά τα δώρα της λαχειοφόρου μας.
Αποχαιρετισμός στο καλοκαίρι μας με τρα-
γούδι, χορό, κέφι. 

12- Οργάνωση διήμερης εκδρομής έως
τα μέσα Σεπτέμβρη 2019.

Αγαπητοί συμμέτοχοι και μη, για τυχόν
αλλαγές αλλά και περισσότερα στοιχεία
που πιθανόν απαιτηθούν στο παραπάνω
πρόγραμμα θα ενημερωθείτε έγκαιρα
στους γνωστούς χώρους στο χωριό και
μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του Συλ-
λόγου μας www.andronianoi.gr, με προσω-
πική επαφή, στις παρέες μας κ.λπ.  

Το καλοκαιράκι μας βοηθά τις παρέες
σας και βοηθιέται από αυτές. Θα τα πούμε
και από κοντά λοιπόν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 



Οι εκλογές είναι θεσμός απ’ τα αρχαία χρόνια
Και θα κρατήσει σίγουρα για πάντα και αιώνια.
Γίνονται για να αναδείξουμε κάποιους αντιπροσώπους
Που θα εκπροσωπήσουνε όλους τους ανθρώπους.
Ο χρόνος που θα διεξαχθούν είναι καθορισμένος
Και ο λαός από νωρίς είν’ ενημερωμένος.
Τα κέντρα τα εκλογικά είναι στα σχολεία
Και γίνεται και μυστική η ψηφοφορία.
Δίνονται ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων
Και οι υποψήφιοι είναι απλοί είναι και των γραμμάτων.
Οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν
Σε ποιόν θα βάλουνε σταυρό και ποιόνε θα ψηφίσουν.
Οι κάλπες θα ανοίξουν το πρωί μόλις θα ξημερώσει
Και στις 7 τ’ απόγευμα  η ψηφοφορία θα τελειώσει.
Η εφορευτική επιτροπή θα καταμετρήσει
Όλα τα ψηφοδέλτια όσων έχουν ψηφίσει.
Το πρώτο κόμμα που θα βγει θα έχει την πλειοψηφία
Το 51 τοις εκατό απ’ την ψηφοφορία.
Ένας καλός πολιτικός θα πρέπει να έχει γνώσεις
Να έχει καλή στρατηγική για να έχει και αποδόσεις.
Να έχει για τον τόπο του μεγάλο ενδιαφέρον
Κι όχι να έχει στο μυαλό μονάχα το συμφέρον.
Θα πρέπει να είναι ισχυρή η προσωπικότητά του
Και να αποδείξει στο λαό την ικανότητά του.
Θα πρέπει να είναι έξυπνος να κάνει συζητήσεις
Και σ’ όλα τα προβλήματα να δίνει πάντα λύσεις.
Να κυβερνά με λογική και να ’χει εμπειρία 
Να οδηγεί σε άνοδο την οικονομία.

Τέτοιο όμως πολιτικό στα μέτρα τα δικά μας
Θα δούμε εδώ στη χώρα μας μόνο στα όνειρά μας.
Τα ΘΑ πάνε και έρχονται κι όλο μας κοροϊδεύουν
Και ψέματα αραδιάζουνε κι όλους μας δουλεύουν.
Μας τάζουν προεκλογικά λαγούς με πετραχήλια
Να μας γυρίσουν τα μυαλά μας λένε λόγια χίλια.
Μας πείθουν πως θα κάνουνε τα έργα τα μεγάλα
Στο τέλος μας τη φέρνουνε και μένουμε μπουκάλα.
Μετά από τις εκλογές ούτε που μας θυμούνται
Και οι 300 στη βουλή όρθιοι κοιμούνται.
Μόνο τους φόρους ξέρουνε να τους ανεβάζουν
Και σε μια νύχτα στα κρυφά κι άλλους καινούργιους βγάζουν.
Τις συντάξεις, τους μισθούς όλο και τα μειώνουν
Κι όλα τα ακριβαίνουνε τα νεύρα μας φουντώνουν.
Μας δίνουνε τα ψίχουλα μας παίρνουν τα καρβέλια 
Οι άνθρωποι δεν παίζονται είν’ όλοι τους για γέλια.
Ο κόσμος όμως ξύπνησε και άλλο δε χαζεύει
Ξέρει ποιος είναι ο σωστός και ποιος τον κοροϊδεύει.
Γνωρίζει πλέον πολύ καλά τα δικαιώματά του
Και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
Γι’ αυτό σε κάθε εκλογές το θέμα θα εξετάζει
Και θα προσέχει και πολύ την ψήφο που θα βάζει. 

- Απεβίωσε ο Γεώργιος Δημ. Μπαμπαράκος στις 14-
5-2019 σε ηλικία 88 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Χαλκίδας.

- Απεβίωσε η Ζαχαρούλα Ρούσσου (Μπούρμπουλα
Βελισσαράκου) στις 6-6-2019 σε ηλικία 71 ετών.
Κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

- Απεβίωσε η Σοφία Π. Παντελή στις 16-6-2019 σε
ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

- Απεβίωσε ο Αναστάσιος Αργυρακόπουλος σε ηλικία
63 ετών. Κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

- Απεβίωσε στις 18-7-2019 η Παρασκευή Λέρτα σε
ηλικία 83 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Δέν-
δρων.

- Επίσης από τροχαίο στις 24-6-
2019 έχασε τη ζωή του ο για πολλά
χρόνια γεωπόνος του Συνεταιρι-
σμού παραγωγών σύκων της πε-
ριοχής μας Θανάσης Παπαϊωάννου
από τον Οξύλιθο. Ήταν 59 ετών. 
Θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους των. 

Π Ε Ν Θ Η  
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Αναμνήσε ι ς  

Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση 
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 

Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003 
Ιδιοκτήτης:  

Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 
Εκδότης-Διευθυντής: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, Πρόεδρος • Τηλ.: 22210 75197 • Κιν.: 6932661355 
Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παγώνα Ι. Λιβανίου, Αγαθή Κ. Κωτσή 
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 

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Η φωτογραφία του 1972 που δόθηκε στον Λυκειάρχη 
σε κάδρο για το γραφείο. 

Facebook 20-5-2019
Βαγγέλης Στάμου

Μαθητές - τριες Κύμης 1949 
από Facebook Λευτέρης Γ. Κηπιώτης Απρίλης 2019 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓ.  ΘΑΝΑΣΗ
ΚΥΜΗΣ 1836 

(μας το παραχώρησε ο π. Κώστας Β. Σαρρής) 

Αιτήματα  για  την  κάλυψη  
των  αναγκών  

της  Τ.Κ.  Ανδρονιάνων  προς  
τον  Δήμο  Κύμης - Αλιβερίου 

- Λήγει στις 29 Ιουλίου 2019 με πιθανή την παράταση
λίγων ακόμα ημερών, για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδημάτων
που αποκτήθηκαν το 2018. 

- Η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση έως 120
δόσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών
ισχύει μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

- Από τις 11 Ιουνίου το πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» της Ναυτικής
Εταιρείας Σκύρου, συνδέει το λιμάνι της Κύμης με την
Αλόννησο και την Σκόπελο. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάβ-
βατο 10 το πρωί αναχώρηση από την Παραλία Κύμης και τις
ίδιες αυτές μέρες επιστροφή προς Κύμη από τα γειτονικά
μας αυτά νησιά.

- Παρατάθηκε η προθεσμία της αρχικής υποβολής
στοιχείων ιδιοκτησιών επί ακινήτων στα πλαίσια του
Κτηματολογίου μέχρι την 31/10/2019. Δεν είναι μακριά
και αυτή η ημερομηνία. 

Καλή σας ημέρα

Απαντώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του  ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ.
Η φωτογραφία που μου στέλνετε εδώ είναι από το ημερολόγιο
του Συλλόγου μας του έτους 2004 και καλύπτει το μήνα Αύγουστο.
Ολόκληρο το ημερολόγιο αυτό, ημερολόγια άλλων ετών, τα
φύλλα και των 110 ως σήμερα εκδοθέντων ης εφημερίδας Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ του Συλλόγου
μας και πολλά άλλα για μας το χωριό μας και την περιοχή μας
μπορείτε να τα βρείτε στο site μας  www <http://www.andronianoi.gr>
.andronianoi.gr. Για τη φωτογραφία τώρα μερικά στοιχεία. Είναι
τραβηγμένη το 1947 κατά την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης
του Νοσοκομείου Λαμίας, αποτελεί τμήμα και του τωρινού εκεί
Νοσοκομείου Λαμίας. Εργασίες εκτελούσε και μια ομάδα τεχνιτών
και εργατών πέτρας από τα χωριά μας, ειδικευμένων στην τέχνη
αυτή. Ανάλογες εργασίες σε περιοχές έξω από τα χωριά μας
ακόμα και στο εξωτερικό έχουν εκτελέσει τέτοια συνεργεία
(γνωστά ως μπουλούκια) από τα χωριά μας ιδιαίτερα τα δύσκολα
χρόνια του μεσοπολέμου και μετά την κατοχή του ’40 έως τη δε-
καετία του ’50. Τα ονόματα όσων εικονίζονται στη φωτογραφία
και ήταν από τα χωριά μας είναι από αριστερά κοιτώντας.
Κώστας Τσαλούμας από το χωριό Χαροκόπου Βιτάλου Κύμης,
Δημήτρης  Σπύρου (Μητσάκος) από το χωριό Δένδρα Ανδρονιάνων
Κύμης, άγνωστη, Σταμάτης Σπύρου (Μαχούσης) ο αρχιμάστορας
της ομάδας, από το χωριό Δένδρα Ανδρονιάνων Κύμης, άγνωστη,
άγνωστος, άγνωστος πίσω όρθιος, άγνωστη, Βαγγέλης Βαρλάμος
και Γιάννης Προκοπίου επίσης από το χωριό Δένδρα Ανδρονιάνων
Κύμης και καθιστοί ο Γιώργος Σταμ. Σπύρου από το χωριό
Δένδρα Ανδρονιάνων Κύμης και ένας ακόμα άγνωστος. Κατά
την πιθανότερη εκδοχή όλοι οι άγνωστοι και οι άγνωστες ήταν
εργαζόμενοι από την περιοχή της Λαμίας.

Ευχαριστώ για την επαφή μας αυτή. Στη διάθεσή σας για ό,τι
σχετικό. Ελπίζω να βοήθησα στην ευγενική σας προσπάθεια για
την οποία παρακαλώ να μας κρατήσετε ενήμερους.

Σταμάτης Δ. Σπύρου εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

From: ILIAS GOULTAS [mailto:goultas@gmail.com] 
Sent: Monday, May 6, 2019 1:41 PM
To: stamatisspyrou@spyrou.eu
Subject: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΤΙΣΤΑΔΩΝ

Από ΒΕΛΛΙΑ Χαράλαμπο

Ευχαριστώ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΧΤΙΣΤΑΔΩΝ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΑΦΟΡΟΥΝ  

ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ 
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Το καλοκαίρι η
υγεία διατρέχει
πολλούς κινδύνους
μεταξύ των οποίων
είναι η επίδραση της
ηλιακής ακτινοβο-
λίας και των υψη-
λών θερμοκρασιών
στον οργανισμό μας
αλλά και τα δήγμα-
τα από έντομα και
ερπετά.

Στις αγροτικές
περιοχές η ανάγκη
για εκτέλεση εργα-

σιών υπό συνεχή έκθεση στον ήλιο μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την υγεία και να δη-
μιουργήσει προβλήματα ποικίλης σοβαρότη-
τας.

Α. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Όταν οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος,
στις οποίες εκτίθεται ένα άτομο, είναι πολύ
υψηλές, εννοούμε συνθήκες καύσωνα, ο χρό-
νος έκθεσης σε αυτές είναι παρατεταμένος
και δεν έχουν ληφθεί τα δέοντα μέτρα προ-
στασίας τότε μπορεί να εμφανιστούν:

- ηλίαση (ερυθρότητα και πόνος στο δέρ-
μα, οίδημα, πυρετός, κεφαλαλγία, αδυναμία,
ναυτία, ίλιγγος, παραισθήσεις, παραλήρημα
και σε βαριές περιπτώσεις σπασμοί και απώ-
λεια συνείδησης)

- θερμικές κράμπες (επώδυνες μυϊκές
συσπάσεις στους βραχίονες, στα πόδια, στην
κοιλιά, εφίδρωση)

- θερμική συγκοπή ή λιποθυμία (αύξηση
θερμοκρασίας σώματος [πλησιάζει τους 39°C],
ωχρότητα, ζαλάδες, γενική εξάντληση, τα-
χυκαρδία και λιποθυμία)

- θερμική εξάντληση (μεγάλη εφίδρωση,
αδυναμία, ωχρό και κρύο δέρμα, ασθενής
παλμός, κανονική θερμοκρασία)

- θερμοπληξία (θερμοκρασία σώματος με-
γαλύτερη των 40°C, θερμό και ξηρό δέρμα,
ταχυπαλμία και γρήγορη αναπνοή, σύγχυση,
παραλήρημα ή σπασμοί, πιθανή απώλεια συ-
νείδησης).

Εκτός όμως από αυτές τις οξείες κατα-
στάσεις, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο,
χωρίς την λήψη προστατευτικών μέτρων,
μπορεί να προκαλέσει ηλιακά εγκαύματα,
ποικίλης βαρύτητας και έκτασης, και καρκίνο
του δέρματος, όταν η έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία είναι χρονικά παρατεταμένη, για
πολλά χρόνια.

Όμως από την άλλη ο ήλιος με την ηλιακή
ακτινοβολία είναι σημαντικός παράγοντας
στην διατήρηση της υγείας του οργανισμού,
αφού παρεμβαίνει σε διάφορους μηχανισμούς
και βοηθάει την παραγωγή στον οργανισμό
βιταμίνης D και μέσω αυτής την ισορροπία
του ασβεστίου και της καλής κατάστασης
των οστών, των οποίων το ασβέστιο αποτελεί
βασικό συστατικό.

Η έλλειψη βιταμίνης D και ασβεστίου
στον οργανισμό μπορεί να προκαλέσει ραχι-
τισμό και να κάνει τα οστά επιρρεπή σε κα-
τάγματα. Η χώρα μας, η οποία έχει το πλεο-
νέκτημα να έχει ηλιοφάνεια πολλές μέρες
τον χρόνο, δεν ανήκε σε αυτές που ο πληθυ-
σμός τους είχε προβλήματα έλλειψης βιτα-
μίνης D. Τα τελευταία όμως χρόνια σε έρευνες
που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι η ανε-
πάρκεια βιταμίνης D αποτελεί πια βασικό
πρόβλημα και στις Μεσογειακές χώρες, γε-
γονός που προκάλεσε έκπληξη και αποδόθηκε
στην ευρεία χρήση αντιηλιακών μέσων (λάδια,
λοσιόν). Βλέπουμε δηλαδή ότι στην προσπά-
θεια να προστατευτούμε από την βλαβερή
ηλιακή ακτινοβολία όταν αυτή είναι υπερβο-
λική έχουμε συνέπειες από την υποέκθεση.

Πώς μπορούμε να προστατευθούμε από
τις βλαβερές επιδράσεις της ηλιακής ακτι-
νοβολίας;

1. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις
ώρες από 2 το μεσημέρι μέχρι 5 το απόγευ-
μα.

2. Όσοι εκτίθενται στον ήλιο θα πρέπει
να χρησιμοποιούν αντιηλιακές λοσιόν με
υψηλό δείκτη προστασίας, απαραίτητα δε
και καπέλο, που να καλύπτει μύτη, σαγόνι
και αυχένα. Συστήνεται επίσης να φορούν
ένα ελαφρύ βαμβακερό πουκάμισο με μακριά
μανίκια καθώς και παντελόνι με μακριά πα-
τζάκια από το ίδιο υλικό.

3. Θα πρέπει να διευθετείται ο χρόνος
εργασίας σε εξωτερικούς χώρους και να αυ-
ξάνονται τα διαλείμματα σε συχνότητα και
διάρκεια.

4. Να λαμβάνονται άφθονα υγρά.
5. Να μην λαμβάνονται οινοπνευματώ-

δη.
6. Να διακόπτονται οι εξωτερικές εργασίες

όταν η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 38°C.
Εάν κάποιος εκτεθειμένος σε υψηλές θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος αρχίζει να μην αι-
σθάνεται καλά, να ζαλίζεται, να έχει εξάντ-

ληση, να παρουσιάζει κράμπες, ωχρότητα ή
ακόμα πιο έντονα και σοβαρά συμπτώματα
όπως παραισθήσεις, παραλήρημα κ.λπ. φρον-
τίστε να τον μεταφέρετε άμεσα σε σκιερό
και δροσερό μέρος, να του αφαιρέσετε τα
περιττά ρούχα, να χαλαρώσετε ο,τιδήποτε
μπορεί να τον πιέζει, όπως ζώνες, παπούτσια,
στηθόδεσμο (αν πρόκειται για γυναίκα), να
τον ξαπλώσετε ανάσκελα ή στο πλάι αν ζα-
λίζεται ή έχει τάση για εμετό και να φροντί-
σετε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια ή φρον-
τίδα αν διαπιστώσετε ότι η κατάστασή του
επιδεινώνεται ή τα συμπτώματά του είναι
σοβαρά ή δεν βελτιώνονται. Κατά τους θερι-
νούς μήνες και ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες
είναι πολύ υψηλές χρειάζεται να προσέχουν
ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και τα
άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας όπως
οι καρδιοπαθείς, οι ασθενείς με νοσήματα
του αναπνευστικού καθώς και εκείνοι με ψυ-
χιατρικά νοσήματα. Όλοι αυτοί οι ασθενείς
θα πρέπει στην αρχή του καλοκαιριού να
συμβουλεύονται τον γιατρό τους, γιατί μπορεί
να χρειαστεί να τροποποιηθεί η φαρμακευτική
αγωγή τους. Είναι λάθος να μειώνουν τα
φάρμακά τους χωρίς ιατρική οδηγία ή ακόμα
χειρότερο να τα διακόπτουν γιατί αυτό μπορεί
να έχει σαν αποτέλεσμα απορρύθμιση του
χρόνιου νοσήματός τους.

Στην διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών
στους εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο
παραμονεύουν άλλοι δυο κίνδυνοι. Ο ένας
είναι τα διάφορα έντομα, σφήκες, μέλισσες
και άλλων ειδών υμενόπτερα. Το δάγκωμα
αυτών των εντόμων για πολλούς είναι απλά
επώδυνο ενώ για κάποιους λίγους μπορεί να
αποβεί σοβαρότερο ή ακόμα και απειλητικό
για την ζωή τους. Τα άτομα αυτά είναι αλ-
λεργικά στο δηλητήριο των εντόμων αυτών
και αν το γνωρίζουν θα πρέπει να τα απο-
φεύγουν, αν δε η ευαισθησία τους είναι σο-
βαρότερη τότε θα πρέπει να έχουν πάντα
μαζί τους μια ένεση αδρεναλίνης, την οποία
να κάνουν οι ίδιοι στον εαυτό τους, αφού θα
τους έχει εκπαιδεύσει γι’ αυτό ο γιατρός
που την έχει συστήσει. Σε όλες τις άλλες
ηπιότερες περιπτώσεις τα δήγματα αυτών
των εντόμων αντιμετωπίζονται συντηρητικά
με τοπικές αλοιφές κορτιζόνης ή αντισταμι-
νικών ή με αντισταμινικά από το στόμα με
ιατρική ένδειξη. Επειδή τα έντομα αυτά τα
βρίσκουμε πιο συχνά σε μέρη όπου υπάρχει
νερό χρειάζεται να δείχνουμε ιδιαίτερη προ-
σοχή όταν πάμε να πιούμε νερό από εξωτε-
ρικές βρύσες ή λάστιχα, γιατί μπορεί το έν-
τομο να είναι μέσα σε αυτά, να μην το δούμε
και να το καταπιούμε μαζί με το νερό, οπότε
διατρέχουμε σοβαρό κίνδυνο να μας δαγκώσει
στον φάρυγγα ή στον λάρυγγα και λόγω του
έντονου οιδήματος (πρηξίματος) που θα προ-
κληθεί να απειληθεί ακόμα και η ζωή του θύ-
ματος. Προσοχή λοιπόν όταν πάτε να πιείτε
νερό από εξωτερικά λάστιχα ή βρύσες. Αφή-
στε πρώτα να τρέξει νερό και μετά πλησιάστε
για να πιείτε. Ο άλλος πιθανός κίνδυνος,
που παραμονεύει το καλοκαίρι σε μέρη σκιερά
και υγρά ή κοντά σε πηγές νερού, είναι τα
φίδια. Χρειάζεται προσοχή και σε αυτά λοιπόν.
Δεν πρέπει να περπατάμε σε χωράφια και
γενικά στην ύπαιθρο με γυμνά πόδια ή με
πέδιλα και σαγιονάρες. Πρέπει να φοράμε
ψηλό παπούτσι και κάλτσα μέχρι τα μέσα
του μηρού, όσο και αν αυτό και με το που το
ακούμε μας ζεσταίνει. Επίσης πρέπει απα-
ραίτητα να φοράμε γάντια όταν χρειάζεται
να πιάνουμε για να μεταφέρουμε αντικείμενα
από το έδαφος, αφού συνήθως εκεί στην
σκιά μπορεί να παραμονεύει κάποιο φίδι.
Δεν είναι όλα τα φίδια δηλητηριώδη και ούτε
στην χώρα μας υπάρχουν φίδια που το δη-
λητήριό τους να προκαλεί άμεσα ή σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα τον θάνατο. Αυτό
που πρέπει να ξεχάσουμε είναι η παλιά
άποψη ότι στο δάγκωμα του φιδιού, στο ση-
μείο του δαγκώματος κάνουμε χαρακιές, πιέ-
ζουμε για να φύγει το δηλητήριο, ρουφάμε,
για να απομακρύνουμε το δηλητήριο ή δέ-
νουμε ψηλότερα από το δάγκωμα για να επι-
βραδύνουμε την κυκλοφορία. ΔΕΝ ισχύει τί-
ποτε από τα πάρα πάνω. Κάθε δάγκωμα
φιδιού θα αντιμετωπίζεται σαν δάγκωμα από
δηλητηριώδες φίδι, το θύμα θα απομακρύνεται
σε ασφαλές μέρος, θα του αφαιρούνται
ρούχα και αντικείμενα που τον πιέζουν από
την περιοχή του δαγκώματος, θα το ξαπλώ-
νουμε, θα προσπαθούμε να το ηρεμήσουμε
και θα φροντίσουμε για την γρήγορη μετα-
φορά στο νοσοκομείο, όπου θα του παρα-
σχεθούν οι δέουσες υποστηρικτικές και ανα-
κουφιστικές αγωγές. 

Κλείνω εδώ αυτό το άρθρο το οποίο θέλω
να πιστεύω ότι σας έδωσε κάποιες χρήσιμες
γνώσεις για τους κινδύνους που διατρέχουμε
το καλοκαίρι, πώς να τους αποφεύγουμε και
πώς να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες στην
υγεία μας. 

Καλό καλοκαίρι! 

Το  καλοκαίρι  και  οι  κίνδυνοί  του  
για  την  υγεία 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 110 Γενάρης
έως Μάρτης 2019 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- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 

4- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία των χορευ-
τικών τμημάτων από τα οποία το νεανικό
τμήμα συμμετείχε στην ετήσια εκδήλωση
του φορέα “Ανεμοπύλες” και της UNESCO
τμήμα Πειραιά και νήσων μας στο Μαρμάρι
14/7/2019. 

5- Οργάνωση εκδήλωσης για τον Κλήδονα
24/6/2019 στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου
Ανδρονιάνων.

6- Αλλαγή προβολέων στο γήπεδο του Δημο-
τικού Σχολείου Ανδρονιάνων με σύγχρονους
τεχνολογίας Led. Ανάλογοι θα τοποθετηθούν
και στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων.

7- Ανακατασκευή τουαλετών στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων και θα ακολουθήσει
επισκευή τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο
Δένδρων. Εκτός από την τοποθέτηση των ει-
δών υγιεινής κατασκευάστηκαν οι 3 σιδερένιες
πόρτες. 

8- Πολλαπλά άλλα έργα απαραίτητων επι-
σκευών μικρών και μεγαλύτερων στο Δημο-
τικό Σχολείο Ανδρονιάνων και θα ακολουθή-
σουν σε αυτό των Δένδρων.

9- Συνάντηση μετά από απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του προέδρου του Δ.Σ. με
τον κο Βαγγέλη Στάμου υπεύθυνο του τμή-
ματος Κύμης της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπου-

δών. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν και
τους δύο φορείς.  Μεταξύ αυτών η καλύτερη
ανάδειξη του έργου του Γιάννη Γ. Ντεγιάννη
για το γλωσσικό ιδίωμα του χωριού μας σχε-
τικό γνήσιο αντίγραφο του οποίου παραδόθηκε
στον κο Στάμου. Επίσης το ιδιαίτερης βαρύ-
τητας της προμήθειας στο Σύλλογό μας των
υπαρχόντων τόμων των εκδόσεων της Εται-
ρείας Ευβοϊκών Σπουδών κλπ. Έγινε μια
αρχή με τη συνέχεια να είναι ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα. 

10- Συνάντηση και συζήτηση με την υποψήφια
του νομού μας στις βουλευτικές εκλογές
της 7 Ιουνίου 2019 Ασημίνα Παπαναστασίου
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 1-7-2019 καθώς και
με τον υποψήφιο βουλευτή Τάσο Πρατσόλη
μετά από λίγες μέρες.

11- Προσφορά δώρων στα παιδάκια που τελεί-
ωσαν τη σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο
του χωριού μας.

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
πήραν μέρος στην πραγματοποίηση των παρα-
πάνω και άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων
και τους χορηγούς εμφανείς και αφανείς. Αγα-
πητοί φίλοι καθώς η ευθύνη στο Διοικητικό
Συμβούλιο ενόψει των πρωτοβουλιών που ανα-
λαμβάνει με βάση και εξωτερικά προς αυτό ευ-
ρύτερα ερεθίσματα αυξάνει διαρκώς, χρειάζεται
συντονισμένη κοινή δράση με τη συμμετοχή
των μελών και φίλων μας να γίνεται ακόμα πιο
αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2019 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Γράφει 
ο πνευμονολόγος

Κώστας Ν. Μανάρας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2019 

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 ΚΥ-
ΜΗΣ.

2-Τα ημερολόγια που έχει εκδώσει ο Σύλ-
λογός μας που αναρτώνται σταδιακά.

3-Το καταστατικό του Προοδευτικού Συλ-
λόγου 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 καλο-
προαίρετες απόψεις σας. 

7- Βίντεο αναφορά στο Γιώργη Βαρλάμο
ζωγράφο χαράκτη (30/1/2019) αλλά και παλαι-
ότερα.

8- Το χωριό και ο Σύλλογός μας. Κεντρικό
ενημερωτικό θέμα στην αρχική του μορφή με
σκοπό την συνεχή συμπλήρωση και βελτίωσή
του.

9-Παγκόσμια ημέρα χορού (27/4/2019).
10-Παλιά κτίρια της Χαλκίδας (7/5/2019).
11-Αγαπώ και πράττω 2019 (16/6/2019).
12-Θαύματα στη φύση (22/6/2019). 
13- Εορτασμός Κλήδονα (27/6/2019) και

αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας για το καλοκαίρι 2019.

14-Συμμετοχή του παιδικού μας χορευτικού
στο 9ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο
Μαρμάρι 14-7-2019. 

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 ενδιαφέ-
ροντα. 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 ενδιαφερό-
μενος. Με αυτό το σκεπτικό γεννήθηκε αυτή η στήλη στη ΦΩΝΗ μας. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

www.andronianoi.gr 



Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ «ΙΔΑΝΙΚΑ»
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΕ-
ΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ

Μια σημαντι-
κή από πολλές
απόψεις κοινωνι-
κή εκστρατεία
που αφορά στην
προστασία των
ανθρώπων με
νοητική αναπηρία
βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Κεντρικό
της σύνθημα: Ίθι!
(= εμπρός). Δι-
καιώματα ανε-
ξάρτητα από ικα-

νότητες – Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. Την υποστηρίζουν ήδη η ηγεσία
της Εκκλησίας, ηγετικοί παράγοντες της κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης, οι μεγάλες οργανώσεις του αναπηρικού
κινήματος, μεγάλα ΑΕΙ κ.ά. Την υποστηρίζει και ο Σύλλογός
μας και της αφιερώνει συμβολικά τις καλοκαιρινές εκδη-
λώσεις του. Στα πλαίσια αυτά έχει διαλέξει και το θέμα
του φετινού διαγωνισμού ζωγραφικής. Καλούμε όλους
τους συμπολίτες να συμπληρώσουν την Ατομική Δήλωση
Υποστήριξης στη διεύθυνση https://idanika.gr/atomiki-dilosi-
ypostirixis/. Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε στη δι-
εύθυνση www.idanika.gr. Διαβάστε παρακάτω τη Διακήρυξη
της εκστρατείας.

Διακήρυξη της εκστρατείας Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ.
Με αφορμή κρούσματα χρόνιας αιχμαλωσίας, σεξουα-

λικής βίας και λεκτικού ρατσισμού σε βάρος ανθρώπων με
νοητική αναπηρία, που έτυχε να γίνουν γνωστά το 2018,

Με δεδομένο ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν
ούτε στοιχειώδη δικαιώματα,

Και υπολογίζοντας στην κοινωνική ευαισθητοποίηση
για όλα τα δικαιώματά τους και γενικότερα για ατομικά
και κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων ανεξάρτητα από
ικανότητες,

Ενώνουμε τη φωνή μας, ώστε οι άνθρωποι με νοητική
αναπηρία:

1. Να προστατεύονται από σεξουαλική και κάθε
μορφής σωματική βία. Ας παρθούν σ’ όλα τα επίπεδα επι-
πλέον μέτρα προληπτικής ενεργοποίησης (ευρείας κοινω-
νικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης υπηρεσιών κ.ά.)
απέναντι στον κίνδυνο τέτοιων κρουσμάτων, ας εξεταστεί
και η ενίσχυση του νομικού πλαισίου.

2. Να προστατεύονται από λεκτικό και κάθε μορφής
ρατσισμό. Ας δοθούν επίσημες κατευθύνσεις/οδηγίες συ-
νοδευόμενες κι από τεκμηριωτικό υλικό (ιδιαίτερα για τα
σχολεία), ώστε η διατύπωση «διανοητικά καθυστερημένος»
και οι ομοειδείς στο διαπροσωπικό και δημόσιο λόγο, να
συνιστούν έκφραση σεβασμού και αλληλεγγύης σε μια
ανθρώπινη κατάσταση που υπερβαίνει την προσωπική βού-
ληση και τις μέχρι σήμερα δυνατότητες της επιστήμης.

III. ΟΛΟΙ να λαμβάνουν ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες υπηρεσίες
για την αναπηρία τους. Ας καταγραφούν στις τοπικές κοι-
νότητες οι οικογένειες που έχουν μέλη με νοητική αναπηρία
και για οποιουσδήποτε λόγους λαβαίνουν περιορισμένες
ή καθόλου υποστηρικτικές υπηρεσίες και ας αναληφθούν
σ’ όλα τα επίπεδα πρωτοβουλίες δραστικού περιορισμού
του φαινομένου.

Τα προαναφερόμενα, που δεν προκαλούν επιβαρύνσεις
στα δημόσια οικονομικά, είναι απολύτως σύμφωνα με διε-
θνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
αναπηρία. 

Στις 9 Ιουνίου 2019 διοργανώθηκε στην Παραλία
Κύμης, ο 4ος φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου του τοπικού
μη κερδοσκοπικού σωματείου Αγαπώ και Πράττω ο
οποίος σκοπό είχε την αγορά ενός αξονικού τομογράφου
για το Γενικό Νοσοκομείο Κύμης ''Γεώργιος Παπα-
νικολάου". Συμμετείχε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
του και ο Σύλλογος του χωριού μας. Μικροί και μεγάλοι
τρέξαμε για άλλη μια χρονιά με μεγάλη χαρά. 

Φέτος το Αγαπώ και Πράττω τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο τυφλός μαραθωνοδρόμος Στέργιος Σι-
ούτης, ο Ηρακλής Βασιλειάδης βαλκανιονίκης 86
χρόνων και ο υπερμαραθωνοδρόμος, Μιλτιάδης Μπα-
ράκος ο οποίος έκανε 100 km απόσταση Ψαχνά - Κύμη
για να είναι εγκαίρως στην έναρξη του αγώνα. 

Στoν όμορφο αυτό αγώνα την 3η θέση κατέλαβε η
Ελένη Συρινάκη.

Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Τσομάκα για το
φωτογραφικό υλικό του αγώνα. 
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Ι .Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. 

Τέλος  περιόδου 
για  το  Νηπιαγωγείο  μας! 

Το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης και συστράτευ-
σης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής μέσα στο χωριό, έστειλαν τα παιδιά
του χωριού μας διοργανώνοντας μια εξόρμηση με σακκούλες
και γάντια στο γήπεδο και την παιδική χαρά συλλέγοντας
όλα τα απορρίμματα που ήταν διασκορπισμένα εκεί, εν όψει
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Με
αυτό τον τρόπο τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα
δράσης για το περιβάλλον. 

Μήνυμα  δράσης  για  το  
περιβάλλον  από  τα  παιδιά  

του  χωριού  μας 

Αγαπώ  και  Πράττω  2019 

Με μεγάλη συγκίνηση και πολύ χαρά έληξε την Παρα-
σκευή 14 Ιουνίου 2019 η σχολική περίοδος στο Νηπιαγωγείο
μας! 

Τα παιδιά μαζί με την δασκάλα τους ετοίμασαν μια
όμορφη γιορτή και απήγγειλαν ποιήματα το κάθε ένα ξε-
χωριστά και όλα μαζί. Η Νηπιαγωγός μας, Κα Αικατερίνη
Κυπραίου, απευθυνόμενη στους γονείς και άλλους συγ-
γενείς που ήρθαν να καμαρώσουν τα παιδάκια, είπε ότι
"ήταν μια συγκινητική χρονιά για εκείνη" και ότι "θα της
λείψουν τα παιδιά". Ευχήθηκε σε όλους Καλό καλοκαίρι
και αμέσως μετά τον ρόλο έλαβαν τα παιδιά και ξεκίνησε
η γιορτή.

Στο τέλος ο Σύλλογός μας δια της εκπροσώπου του
Κα Αγάθης Κωτσή, μοίρασε στα παιδάκια αναμνηστικά
δωράκια για το καλοκαίρι. Την όμορφη αυτή γιορτή έκλεισε
η προσφορά αναψυκτικών και εδεσμάτων από τους γο-
νείς.

Ευχόμαστε στα παιδάκια να περάσουν ένα ευχάριστο
καλοκαίρι. 

Ο  εορτασμός  του  Κλήδονα 
στο  χωριό  μας  (2019) 

Εορτάσθηκε και εφέτος με επιτυχία το έθιμο του Κλή-
δονα στο χωριό μας! Μικροί και μεγάλοι μαζεύτηκαν στο
γήπεδο του χωριού για το πατροπαράδοτο έθιμο. 

Εκεί τα άγαμα κορίτσια του χωριού πήραν τις στάμνες
τους στον ώμο και πήγαν στη βρύση για το αμίλητο νερό. 

Όταν επέστρεψαν έριξαν το νερό σε μια πήλινη γάστρα
όπου προηγουμένως είχαν τοποθετήσει μικρά προσωπικά
τους αντικείμενα. Εν συνεχεία σκέπασαν τη γάστρα με
ένα κόκκινο πανί. Κατά την παράδοση, μια πρωτότοκη
κόρη βάζει το χέρι της στο δοχείο και βγάζει αντικείμενα
λέγοντας παράλληλα δίστιχα. Κάθε δίστιχο αντιστοιχεί
στην κάτοχο του αντικειμένου και κατά κάποιο τρόπο φα-
νερώνει το μέλλον της. 

Παράλληλα στο κέντρο του γηπέδου άναψαν φωτιά με
ξερά μαγιάτικα στεφάνια που έφεραν από το σπίτι τους
αρκετοί από τους παρευρισκόμενους αλλά και ξερών θά-
μνων. Οι μεγάλοι θυμήθηκαν τα παιδικά τους χρόνια και τα
μικρά παιδιά ξετρελάθηκαν και άρχισαν να πηδάνε πάνω
από τη φωτιά. Αυτό συνεχίστηκε για αρκετή ώρα μέχρι
που εξαντλήθηκαν όλοι οι θάμνοι.  

Ταυτόχρονα με τις φωτιές μοιράστηκαν στους παρευ-
ρισκόμενους διάφορα εδέσματα και αναψυκτικά προσφορά
των γυναικών του χωριού. Και στους μικρούς μας φίλους
παγωτό!

Ήταν μια βραδιά με ενθουσιασμό, χαρά και αναμνήσεις! 
Και του χρόνου με υγεία όλοι μαζί να γιορτάσουμε τον

Κλήδονα! 

Για ακόμη μια φορά η χορευτική μας ομάδα παίδων
έλαβε μέρος στο 9ο Χορευτικό Παιδικό Φεστιβάλ στο
Μαρμάρι, 14 Ιουλίου 2019.  

Το 9ο Χορευτικό Παιδικό Φεστιβάλ συνδιοργάνωσαν
ο Δήμος Καρύστου, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Ανεμοπύλες»
του Δήμου Καρύστου και έλαβε χώρα το Σαββατοκύ-
ριακο 13-14 Ιουλίου 2019 στην παραλία Μαρμαρίου.

Συμμετείχαν πολλά παιδικά χορευτικά τμήματα από
όλη την Εύβοια και μεταξύ αυτών τα χορευτικά τμήματα
των Κονίστρων, των Στύρων, των Ανδρονιάνων, της
Αμαρύνθου, της Καρύστου και του Μαρμαρίου.

Τα παιδιά της χορευτικής μας ομάδας είχαν μια
θαυμάσια παρουσία και δικαιολογημένα απέσπασαν
το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκόμενων.

Όπως είπε η οργανωτική επιτροπή, την επόμενη
χρονιά το Φεστιβάλ Μαρμαρίου θα είναι διεθνές και
θα λάβουν μέρος χορευτικά τμήματα και από άλλες
χώρες.  

Πέγκυ Ι. Λιβανίου 

9ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
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Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συγ-
χωριανοί,

Έχουμε σήμερα τη μεγάλη τιμή
να γράψουμε μια μικρή αναφορά
στη ζωή, τον αγώνα και το τεράστιο
έργο δυο αγωνιστών και ηρώων της
ζωής! Σε δυο ιδιαίτερες προσωπικό-
τητες του τόπου μας, τους γονείς
μας, που έφεραν εμάς τα συνολικά
12 παιδιά τους στη ζωή και μας με-
γάλωσαν σε ιδιαίτερα δύσκολους και-
ρούς.

Ήταν άνθρωποι ακούραστοι, δρα-
στήριοι, γεμάτοι ενέργεια, μοναδικοί,
πανέξυπνοι, αγαπητοί, και πάντοτε
πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους
συγγενείς και φίλους τους!

Ο πατέρας μας Κωνσταντίνος
Δ. Λύκος, ο Χρυσοδοντης, γεννήθηκε
το 1913 στον οικισμό Δένδρα Αν-
δρονιάνων και η μητέρα μας Ασημέ-
νια, το γένος Ευάγγελου Μπελιά, το
1921 στους Ανδρονιάνους.

Παντρεύτηκαν το 1938. Ήταν σε
ηλικία 25 και 16 ετών αντίστοιχα.

Μέχρι το 1952 μέναμε στα Δέν-
δρα, τότε λέγονταν Καρασαλιάνοι,
όπου σε ένα μικρό δυάρι μέναμε μαζί με τον παππού μας
Δημήτρη και τη γιαγιά μας Κυπαρισία, οι γονείς μας και τα
πρώτα 7 παιδιά, 6 αγόρια και 1 κορίτσι. Σ' αυτό το σπίτι
γεννηθήκαμε στα πιο δύσκολα χρόνια, στο δεύτερο παγ-
κόσμιο πόλεμο, στα χρόνια της κατοχής, του εμφυλίου πο-
λέμου και αργότερα στα πρώτα χρόνια του 1950, με
πείνες, τεράστιες στερήσεις και κακουχίες.

Το 1939 γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος ο Δημήτρης,
το 1941 ο Βαγγέλης, το 1943 ο Χαράλαμπος, το 1946 ο
Αναστάσιος {Τάσος}, το 1948 η πρώτη αδερφή μας η Κυ-
παρισία [Σούλα], το 1950 ο Γιώργος, και το 1951 ο έβδομος
στη σειρά ο Γιάννης.

Το 1951 αγόρασαν οι γονείς μας το σπίτι της Γιαννά-
κενας, το τωρινό πατρικό, μαζί με ένα κτήμα στην περιοχή
«Κοπάνα» και έτσι μετακομίσαμε στους Ανδρονιάνους.
Είχαμε χάσει ήδη τον παππού Δημήτρη, δυστυχώς από την
πείνα, και τη γιαγιά Κυπαρισία αλλά η οικογένειά μας ήταν
πολύ μεγάλη. Στους Ανδρονιάνους γεννήθηκαν στα επόμενα
χρόνια μέχρι το 1962 άλλα πέντε παιδιά. Το 1954 γεννήθηκε
το όγδοο παιδί ο Παύλος, το οποίο πήρε το όνομά του από
τον τότε Βασιλιά Παύλο που το βάφτισε με εκπρόσωπό
του όπως τότε ήταν το έθιμο. Το 1957 γεννήθηκε η
δεύτερη αδερφή μας η Ευαγγελία [Λίτσα], το 1959 το
δέκατο παιδί ο Αχιλλέας, το 1961 ο ενδέκατος ο Νίκος και
με τη γέννηση της τρίτης αδερφής μας της Άρτεμις το
1962 φτάσαμε συνολικά τον απίστευτο και σπάνιο αριθμό
των 12 παιδιών!

Για να περιγράψουμε το μεγαλείο της ζωής των γονέων
μας και τον αγώνα τους θα έπρεπε να γράψουμε ένα ολό-
κληρο βιβλίο. Ας κάνουμε όμως εδώ έστω μια μικρή
αναφορά στο έργο και στην παρακαταθήκη τους.

Στην περίοδο της κατοχής και μετά ζούσαμε οι
γονείς με τα παιδιά τα καλοκαίρια κατά διαστήματα επίσης
σε πρόχειρη κατοικία στην περιοχή «Αβδελοπήγαδο» κοντά
στο Σίφο οπού εργάζονταν οι γονείς μας. Εκεί ζήσαμε
πολλά επικίνδυνα γεγονότα με πυροβολισμούς και αντίξοες
καταστάσεις του πολέμου. Έπρεπε ο πρώτος από τα
αδέρφια να προσέχει τα πιο μικρά από τις συνεχείς ριπές.
Σε ένα κανάλι κρυμμένοι σκύβαμε τα κεφάλια να προφυ-
λαχτούμε.

Σ’ αυτή την περίοδο, περίπολος Γερμανών στρατιωτών
συνέλαβε τον πατέρα μας μαζί με τον ανιψιό του Γιώργο
Αν. Λέρτα ενώ βρίσκονταν κοντά στον Προφήτη Ηλία.
Τους έδωσαν από ένα ξυλοκιβώτιο να το κουβαλούν και
πήγαιναν προς τους Ανδρονιάνους, όπου ήταν μια μεγαλύτερη
ομάδα στρατιωτών. Ο Γερμανός που ακολουθούσε τον πα-
τέρα μας κάποια στιγμή γλίστρησε και έπεσε. Ο πατέρας
μας άρπαξε την ευκαιρία αυτή και γρήγορα δραπέτευσε
τρέχοντας ενώ γύρω του έπεφταν σαν βροχή άπειροι πυ-
ροβολισμοί. Έτσι ευτυχώς κατάφερε και σώθηκε παρά τον
τεράστιο κίνδυνο. Ο ανιψιός του ο Γιώργος Λέρτας κατέληξε
στις φυλακές στη Χαλκίδα όπου μετά από πολλούς μήνες
αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Επίσης ζήσαμε πολλά τραγικά γεγονότα στη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου. Αξέχαστο είναι που ένας «ιδιόρ-
ρυθμος» γείτονας από τους Κρινιάνους ερχόταν με άλλους
φίλους του στο σπίτι μας στα Δένδρα, που δίπλα έμενε και
ο αδερφός του πατέρα μας ο Νίκος και τον χτυπούσαν βά-
ναυσα για τις «αριστερές» του πεποιθήσεις. Όταν ήταν ο
πατέρας μας στο σπίτι κατάφερνε συνήθως να τους
ηρεμήσει γιατί ήταν πολύ αγαπητός και κανείς δεν του
έκανε κακό.

Κάποιες φορές όμως δεν μπορούσε να επέμβει και εκεί
κρατούμενος από άλλους και τραβώντας τα μαλλιά του
ήταν αναγκασμένος να βλέπει το βάναυσο ξυλοδαρμό του
αδερφού του.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο ακολούθησαν επίσης πολύ
δύσκολα χρόνια για τους γονείς μας με τόσα πολλά παιδιά,
με πάρα πολλές στερήσεις και μεγάλο αγώνα για επιβίωση.
Όμως με την εργατικότητα, προθυμία, τιμιότητα και καλο-
σύνη του πατέρα μας και την ουσιαστική συμπαράσταση
της μητέρας περάσαμε αυτά τα αντίξοα και απαιτητικά
χρόνια.

Η μητέρα μας έπρεπε να μαγειρεύει για τη μεγάλη οι-
κογένεια, να ζυμώνει και να πηγαίνει τα βαριά καρβέλια
στο φούρνο σε γειτονικό σπίτι.

Μεγάλο πρόβλημα ήταν και το ντύσιμο των παιδιών.
Ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, που έπρεπε τα παιδιά
να πηγαίνουν μακρινές αποστάσεις μέχρι και 10 χιλιομέτρων
με τα πόδια στο γυμνάσιο Κονίστρων.

Πολύ δύσκολο ήταν και το πλύσιμο των ρούχων, χωρίς
πλυντήριο και απορρυπαντικά, αλλά έπρεπε να είναι πεν-
τακάθαρα! Αυτό το απαιτούσε η μητέρα μας. Έπρεπε

επίσης όλα μέσα στο σπίτι να είναι
τακτοποιημένα και να αστράφτουν.

Σε όλη τη φροντίδα και το
συντονισμό των εργασιών και καθη-
κόντων των μελών της οικογένειας
είχε μεγάλη συμμετοχή και η μητέρα
μας, η οποία ήταν και η πιο αυστηρή.
Τα μεγάλα παιδιά έπρεπε να προσέ-
χουν, όπως πάντα τόνιζε η μητέρα
μας, τα μικρότερα. Μην κάνουν κά-
ποια ζημιά, μην πάθουν τίποτα και
να διαβάσουν για το σχολείο.

Η μητέρα μας είχε παράλληλα
με τα καθήκοντα του σπιτιού και
εξωτερικές δουλειές. Έπρεπε για με-
γάλα διαστήματα, χειμώνα καλοκαίρι
να πηγαίνει και αυτή με τον πολύτιμο
βοηθό που είχαμε, το μουλάρι μας
την Κόκκινα, κάθε μέρα από το Αβδε-
λοπήγαδο στην Παραλία με τα πόδια
δυο δρομολόγια για να ξεφορτώσει
εκεί τα ξύλα προς πώληση και να
φορτώσει την Κόκκινα με αλεύρια
για το χωριό μας.

Επίσης πολλές συγχωριανές έρ-
χονταν και ζητούσαν την βοήθειά
της την οποία πάντα προσέφερε με

μεγάλη ευχαρίστηση, σε χαρές και σε λύπες.
Ήταν πάντα πρόθυμη να κάνει σε γάμους και βαφτίσια

διάφορα φαγητά και γλυκά με τις φοβερές συνταγές της.
Επίσης την παρακαλούσαν συχνά σε θανάτους συγχω-

ριανών μας να «πλύνει και να ντύσει» τον αποθανόντα για
να έχει μια αξιοπρεπή κηδεία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, λόγω της κρίσης και της
πείνας που υπήρχε στα δύσκολα αυτά χρόνια του 1940 και
του 1950, η μητέρα μας προσφέρθηκε σε πολλές άλλες
μητέρες και βύζαξε για πολλούς μήνες τα νεογέννητα
μωρά τους για να επιζήσουν.

Ο πατέρας μας έπρεπε σ' αυτά τα αντίξοα χρόνια να
δουλεύει κάθε μέρα δυο βάρδιες για να μπορέσουμε να με-
γαλώσουμε και να επιζήσουμε η μεγάλη αυτή οικογένεια
με 12 παιδιά. Τη μια βάρδια δούλευε σκληρά στις «μπούκες»
και άλλες τόσες ώρες μαζί με το μουλάρι μας την Κόκκινα,
με το οποίο μπορούσε και έκανε μεταφορές κάρβουνου σε
κατοίκους των Καρασαλιάνων και Ανδρονιάνων. Επίσης
πήγαινε πάνω στο βουνό όπου έκοβε κορμούς δένδρων
και τους κουβαλούσε με το μουλάρι μας στην Παραλία ή
στις «μπούκες» και τους πουλούσε. Σ' αυτές τις δουλειές
έπρεπε να βοηθούν πάντα τον πατέρα μας και τα μεγαλύτερα
αδέρφια.

Όμως η πίεση ήταν αβάσταχτη και τα προβλήματα
συνολικά τεράστια, έτσι ώστε ο πατέρας μας αναγκάστηκε
να ξενιτευτεί και να φύγει αρχές του '60 στη Γερμανία,
ακολουθώντας τα μεγάλα παιδιά του και θέλοντας επίσης
να είναι στην ξενιτιά μαζί τους. Είχε προηγηθεί το 1958 ο
πρώτος ο Δημήτρης που πήγε στην Αυστρία και μετά στη
Γερμανία για να σπουδάσει.

Τα επόμενα χρόνια του 1960 και 1970 ακολούθησαν
και πήγαν στη Γερμανία και όλα τα υπόλοιπα παιδιά και
επίσης κατά διαστήματα και η μητέρα μας.

Ο πατέρας μας δούλεψε εκεί σκληρά για σχεδόν 20
χρόνια! Γρήγορα είχε την αναγνώριση που του άξιζε και
εργαζόταν σαν εργοδηγός. Παρέμεινε όμως πάντα τίμιος
και δίκαιος. Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν που όταν του
ζήτησε ο προϊστάμενος του εργοστασίου να αναγκάσει το
προσωπικό του να κάνει κάποιες «δύσκολες δουλειές» ο
πατέρας μας αρνήθηκε! Είπε: «το προσωπικό μου δεν θα
το χρησιμοποιήσω για τέτοιες δουλειές υποτιμητικές».

Σε άλλους εκεί εξήγησε μεγαλοφώνως: «δεν φοβήθηκα
τους Γερμανούς ως κατακτητές, θα τους φοβηθώ τώρα
εδώ;»

Ο πατέρας μας επέστρεψε το 1979 για πάντα στην
Ελλάδα πλέον σαν συνταξιούχος. Τα περισσότερα αδέρφια
μας έμειναν και δούλεψαν επίσης πολλά χρόνια στο
Βερολίνο, ο καθένας στον τομέα του. Κάποια από τα
αδέρφια μας επέστρεψαν στην πορεία στην πατρίδα μας,
τρία αδέρφια μας ζουν ακόμα στο Βερολίνο με την δεύτερη
και τρίτη γενιά.

Ο πατέρας μας απεβίωσε το 2001 και η μητέρα
μας το 2009...

Έφυγαν και οι δυο σε ηλικία 88 ετών αφήνοντας πίσω
τους ένα τεράστιο έργο ζωής, μια τεράστια παρακαταθήκη
και μια κληρονομιά με 10 παιδιά, τριάντα εγγόνια και
επίσης δεκάδες δισέγγονα!

Έφυγαν όμως με τον μεγάλο καημό του χαμού δυο
παιδιών τους, του Χαράλαμπου το 1987, μετά την παρα-
δειγματική προσφορά του Τάσου μας, δίνοντάς του το ένα
του νεφρό και χαρίζοντάς του έτσι εννέα ολόκληρα χρόνια
ζωής.

Ακολούθησε δυστυχώς και ο πρόωρος θάνατος του
Γιάννη μας το 1996 που έφυγε άδικα από μια απλή γρίπη!

Και τα δυο αδέρφια μας πέθαναν σε ηλικία μόνο 44
ετών!

Έφυγαν οι γονείς μας επίσης με τον καημό ότι κάποια
παιδιά τους «έμειναν στην έρημη τη Γερμανία και δεν θα
επιστρέψουν για πάντα στην όμορφη πατρίδα μας όσο
εμείς ακόμα ζούμε» όπως έλεγαν συχνά με μεγάλη λύπη!

Όλοι εμείς οι απόγονοί τους θα τους αγαπάμε και θα
μας λείπουν πάντα!

Εμείς τα παιδιά τους θα συνεχίσουμε να δίνουμε το
δικό μας καθημερινό αγώνα στη ζωή μας, όπου και αν βρι-
σκόμαστε, έχοντας πάντα σαν πρότυπο αυτούς τους ήρωες
μιας απίστευτης ζωής, με αμέτρητα σοφά μηνύματα και δι-
δάγματα βγαλμένα από την απλή καθημερινότητα!

Για όλα αυτά θα τους ευγνωμονούμε πάντα, με
μεγάλη αγάπη, σεβασμό και υπερηφάνεια, εμείς τα παιδιά
τους!... 

Αχιλλέας Κ. Λύκος εκ μέρους όλων των αδελφών. 
Βερολίνο Ιούνιος 2019 
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Οι εκλογές με ποίηση Σουρή…
γράφει η Κατερίνα Σακκή 

Με αφορμή τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές, καθώς
και τις Εθνικές Εκλογές που διεξήχθησαν φέτος με διάστημα
ενός μήνα και κάτι μεταξύ τους δεν θα μπορούσε να λείψει η
νεοελληνική ποίηση. Παραθέτοντας δύο ποιήματα ενός από τους
σπουδαιότερους σατιρικούς ποητές, του Γεώργιου Σουρή και
χωρίς σχόλια καταδεικνύουμε δύο διαχρονικά φαινόμενα – πα-
θογένειες της ελληνικής κοινωνίας που παραμένουν αναλλοίωτα
στο χρόνο: το πρώτο ποίημα, «Δυστυχία σου Ελλάς» γράφτηκε
το 1893 και σατιρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο
της πρώτης χρεοκοπίας, με τον τότε πρωθυπουργό Χαρίλαο
Τρικούπη τονίζοντας τη νοοτροπία των εμπλεκομένων στην
πολιτική χωρίς να αφήνει έξω από το πεδίο βολής του και τους
πολιτικούς, συχνά και τους ανώνυμους πολίτες. Το δεύτερο
ποίημα, «Ο Ρωμηός», γράφει για τη νοοτροπία του πολιτικά
αδιάφορου ανθρώπου:

Δυστυχία σου Ελλάς 
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Ο Ρωμηός
Στὸν καφενὲ ἀπ᾿ ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος, 
τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ, 
καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος, 
κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ.

Σὲ μία καρέκλα τὅνα ποδάρι μου τεντώνω, 
τὸ ἄλλο σὲ μίαν ἄλλη, κι ὀλίγο παρεκεῖ
ἀφήνω τὸ καπέλο, καὶ ἀρχινῶ μὲ τόνο
τοὺς ὑπουργοὺς νὰ βρίζω καὶ τὴν πολιτική.

Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί οὐρανὸς! τί φύσις!
ἀχνίζει ἐμπροστά μου ὁ καϊμακλῆς καφές, 
κι ἐγὼ κατεμπνευσμένος γιὰ ὅλα φέρνω κρίσεις, 
καὶ μόνος μου τὶς βρίσκω μεγάλες καὶ σοφές.

Βρίζω Ἐγγλέζους, Ρώσους, καὶ ὅποιους ἄλλους θέλω, 
καὶ στρίβω τὸ μουστάκι μ᾿ ἀγέρωχο πολύ, 
καὶ μέσα στὸ θυμό μου κατὰ διαόλου στέλλω
τὸν ἴδιον ἑαυτό μου, καὶ γίνομαι σκυλί.

Φέρνω τὸν νοῦν στὸν Διάκο καὶ εἰς τὸν Καραΐσκο, 
κατενθουσιασμένος τὰ γένια μου μαδῶ, 
τὸν Ἕλληνα εἰς ὅλα ἀνώτερο τὸν βρίσκω, 
κι ἀπάνω στὴν καρέκλα χαρούμενος πηδῶ.

Τὴν φίλη μας Εὐρώπη μὲ πέντε φασκελώνω, 
ἀπάνω στὸ τραπέζι τὸν γρόθο μου κτυπῶ...
Ἐχύθη ὁ καφές μου, τὰ ροῦχα μου λερώνω, 
κι ὅσες βλαστήμιες ξέρω ἀρχίζω νὰ τὶς πῶ.

Στὸν καφετζῆ ξεσπάω... φωτιὰ κι ἐκεῖνος παίρνει.
Ἀμέσως ἄνω κάτω τοῦ κάνω τὸν μπουφέ, 
τὸν βρίζω καὶ μὲ βρίζει, τὸν δέρνω καὶ μὲ δέρνει, 
καὶ τέλος... δὲν πληρώνω δεκάρα τὸν καφέ.

Αναμφισβήτητα και προς δυσάρεστη έκπληξη και συνειδητο-
ποίηση τα ποιήματα αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. 

ΕΚΛΟΓΕΣ  2019 
ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ 
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Απαγορευμένα υλικά για τους μπλε
κάδους της ανακύκλωσης 

Οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης συσκευα-
σιών, συχνά φορτωμένοι με κάθε είδους σκου-
πίδι, δίνουν μια εικόνα των μεγάλων προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει ακόμα η ανακύκλωση
στη χώρα μας. Φανερώνουν όμως και τη σύγ-
χυση για το τι πρέπει να πέφτει ή όχι στον
μπλε κάδο, την οποία έχουν ακόμα και πολίτες
που θέλουν να συμμετέχουν στην ανακύκλωση.
Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, με αποτέλεσμα
αρκετοί πολίτες να ρίχνουν στους κάδους της
ανακύκλωσης (μπλε ή άλλων συστημάτων και
χρωμάτων) υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται
στο συγκεκριμένο σύστημα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις τα ακατάλληλα υλικά δημιουργούν
σοβαρά προβλήματα στο σύστημα: καταλαμ-
βάνουν πολύτιμο χώρο, διαμορφώνουν σύμ-
μεικτο φορτίο το οποίο είναι πολύ δύσκολο ή
και αδύνατο να ανακυκλωθεί, λερώνουν και
καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, απειλούν
με τραυματισμό τους εργαζομένους στα Κέντρα
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

Τα 15 συχνότερα λάθη που κάνουμε
στην ανακύκλωση

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ευαισθη-
τοποιούνται και συμμετέχουν στην προσπάθεια
προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της ανα-
κύκλωσης.

Όμως υπάρχουν κάποια πολύ συχνά λάθη
που κάνουμε -εν αγνοία μας συνήθως- και τα
οποία μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα
προβλήματα από ό,τι λύνουν. 

Διαβάστε λοιπόν 15 λάθη που κάνουμε συ-
χνά όταν ανακυκλώνουμε:

1. Σπασμένα γυαλιά. Μπουκάλια και γυά-
λινες συσκευασίες ανακυκλώνονται. Αλλά όχι
και τα σπασμένα γυαλιά. Και αυτό γιατί τη δια-
λογή των υλικών την κάνουν εργαζόμενοι με
τα χέρια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυ-
ματισμού των εργαζομένων.

2. Κουτιά από πίτσα, συσκευασίες έτοι-
μου φαγητού. Μπορεί να είναι χάρτινα και
πλαστικά αλλά δεν ανακυκλώνονται καθώς
είναι γεμάτα λίπη και υπολείμματα τροφών.

3. Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτο-
διασπώμενες. Οι απλές πλαστικές σακούλες,
μπορούν να ανακυκλωθούν. Οι βιοδιασπώμενες
έχουν ημερομηνία λήξης μετά την οποία αρχί-
ζουν να θρυμματίζονται. Έτσι, δεν πρέπει να
τις ρίχνουμε στην ανακύκλωση.

4. Κομματάκια χαρτί. Για να ανακυκλωθεί
κάποιο χαρτί πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον
Α4. Αυτό σημαίνει ότι σχισμένες σελίδες, εισι-
τήρια και άλλα χαρτάκια δεν πρέπει να ρίχνονται
στους μπλε κάδους.

5. Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί. Λερω-
μένες χαρτοπετσέτες ή κομμάτια λαδωμένου
χαρτιού όχι μόνο δεν ανακυκλώνονται, αλλά
αχρηστεύουν και τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα
υλικά. Επίσης, χαρτί που έχει βραχεί ακόμη και
αν στεγνώσει δεν ανακυκλώνεται. Ακατάλληλα
είναι επίσης το χαρτί κουζίνας και το χαρτί
υγείας ακόμη και αν είναι καθαρά.

6. Υλικά από πηλό. Τα κεραμικά είδη,
όπως π.χ. σκεύη ή κούπες καφέ δεν ανακυ-
κλώνονται.

7. Αφρολέξ και φελιζόλ. Είναι ιδιαίτερα
εύφλεκτα υλικά, καθώς μπορούν να πάρουν

φωτιά σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας της
ανακύκλωσης. Συνεπώς, η ρίψη τους στους
μπλε κάδους δημιουργεί προβλήματα.

8. Συσκευασίες τοξικών υλικών. Πλα-
στικές ή μεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν
ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά.,
δεν πρέπει με τίποτα να ρίχνονται στους μπλε
κάδους, γιατί τα κατάλοιπα των τοξικών δύσκολα
απομακρύνονται.

9. Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες.
Παρότι κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από
αλουμίνιο, τα ψηφιακά δισκάκια ή οι παλιές
μας βιντεοκασέτες περιέχουν πολλές προσμίξεις,
καθιστώντας αδύνατη την άμεση ανακύκλωσή
τους. Το ίδιο ισχύει και για τις βιντεοκασέτες
(όσες έχουν απομείνει). Αν θέλουμε να απαλ-
λαγούμε από αυτά χωρίς να επιβαρύνουμε το
περιβάλλον πρέπει να επικοινωνήσουμε με την
Ανακύκλωση Α.Ε., Βιομηχανική περιοχή Κομο-
τηνής (Τ/25310-58.100), ή να τα παραδώσουμε
στην εταιρεία Eurosun (Kτίριο SANYO, 12ο
χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρ-
φωση).

10. Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιρο-
πίρουνα. Παρότι πλαστικά, τα συγκεκριμένα
υλικά μιας χρήσης δεν ανακυκλώνονται.

11. Πλαστικά έπιπλα. Οι μπλε κάδοι ανα-
κύκλωσης δεν είναι κατάλληλοι για πλαστικά
έπιπλα, παρά μόνο για υλικά συσκευασίας. Τα
ογκώδη πλαστικά αντικείμενα, τα οποία συχνά
περιέχουν και άλλα υλικά, πρέπει να κατευθύ-
νονται στα κέντρα συγκέντρωσης ογκωδών
αντικειμένων. Σχεδόν όλοι οι δήμοι διαθέτουν
τέτοια κέντρα, μάλιστα κάποιοι παραλαμβάνουν
με δικά τους οχήματα τέτοια απορρίμματα από
το σπίτι μας με ένα τηλεφώνημα.

12. Συρμάτινες κρεμάστρες. Οι περισ-
σότερες έχουν και πλαστικά μέρη με αποτέλεσμα
να υπάρχει κίνδυνος ανάμιξης των δυο υλικών.
Αν έχουμε την υπομονή, διαχωρίζουμε τα υλικά
και τα πετάμε ξεχωριστά στον κάδο.

13. Τηλεκάρτες. Δεν θεωρούνται συ-
σκευασίες γι' αυτό και δεν πρέπει να μπαίνουν
στους μπλε κάδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
κόστος ανακύκλωσής τους είναι μεγαλύτερο
από το κόστος παραγωγής.

14. Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια.
Ενώ τα πλαστικά μπουκάλια είναι βασικό ανα-
κυκλώσιμο υλικό, τα καπάκια τους ανακυκλώ-
νονται με διαφορετικό τρόπο. Αφαιρούμε λοιπόν
τα καπάκια και τα πετάμε ξεχωριστά στον μπλε
κάδο.

15. Κουτιά χυμών. Υπάρχουν ορισμένα
κουτιά χυμών που δεν ανακυκλώνονται, λόγω
του συνδυασμού πλαστικού και χαρτονιού.
Πριν τα πετάξουμε στον μπλε κάδο, πρέπει να
ελέγξουμε αν φέρει την ειδική σήμανση κα-
ταλληλότητας για ανακύκλωση.

Τα... SOS της ανακύκλωσης
1. Να διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά

συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
2. Να αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες

από τα υπολείμματα και, αν χρειάζεται, να
τις ξεπλένουμε.

3. Να διπλώνουμε/συμπιέζουμε τα χαρτο-
κιβώτια.

4. Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συ-
σκευασίας μέσα σε δεμένες σακούλες, αλλά τα
ρίχνουμε χύμα.

5. Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους
μπλε κάδους ανακύκλωσης.

6. Κλείνουμε τους κάδους, για να προστα-
τεύσουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά από τη βρο-
χή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

https://www.eoan.gr/el/content/20/ti-uli-
ka-anakuklonoume

Πηγή: http://www.kathimerini.gr 
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Ο άνθρωπος αλλοιώνει τα φυσικά τοπία
της Γης με τόσο δραματικό τρόπο, ώστε ένα
εκατομμύριο είδη φυτών και ζώων κινδυνεύουν
με αφανισμό και παράλληλα απειλείται το σύνολο
των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτάται η
ανθρωπότητα για την επιβίωσή της. Αυτό ήταν
το συμπέρασμα της έκθεσης αξιολόγησης του
ΟΗΕ – ένα παγκόσμιο SOS.

Η έκθεση αποτελεί την πιο καθαρή επιστη-
μονική ματιά για τη μείωση της βιοποικιλότητας
σε όλη την υφήλιο και τους κινδύνους που αυτή
εγκυμονεί για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μία
περίληψή της, η οποία επικυρώθηκε από αντι-
προσώπους των ΗΠΑ και 131 άλλων κρατών,
δόθηκε στην δημοσιότητα στο Παρίσι.

Τα συμπεράσματα της μελέτης κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου. Στα περισσότερα χερσαία
οικοσυστήματα, από τις σαβάνες της Αφρικής
μέχρι τα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής, τα
ενδημικά ζωικά και φυτικά είδη μειώθηκαν κατά
20% ή ακόμα περισσότερο, κυρίως κατά τη
διάρκεια του περασμένου αιώνα. Καθώς ο πλη-
θυσμός της Γης υπερβαίνει τα επτά δισεκατομ-
μύρια, δραστηριότητες όπως η γεωργία, η υλο-
τομία, η λαθροθηρία, η αλιεία, η εξόρυξη με-
ταλλευμάτων και άλλες μεταβάλλουν τον φυσικό
κόσμο, με ρυθμούς που δεν έχουν προηγούμενο
στην ανθρώπινη ιστορία.

Ταυτόχρονα μία νέα απειλή εμφανίστηκε
στο προσκήνιο. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί
πολύ σοβαρό παράγοντα μείωσης της άγριας
ζωής, μεταβάλλοντας τις τοπικές κλιματικές συν-
θήκες όπου πολλά θηλαστικά, πτηνά, έντομα,
ψάρια και φυτά εξελίχθηκαν προκειμένου να
επιβιώσουν. Όταν συνδυάζεται με τους άλλους
τρόπους που ο άνθρωπος καταστρέφει το πε-
ριβάλλον, η κλιματική αλλαγή σήμερα οδηγεί
κάποια είδη, όπως οι τίγρεις της Βεγγάλης,
στον αφανισμό. Ως αποτέλεσμα, η απώλεια
βιοποικιλότητας αναμένεται να επιταχυνθεί μέχρι
το 2050, ιδιαίτερα στους τροπικούς, εκτός βέβαια
και αν τα κράτη ενισχύσουν άμεσα και σε μεγάλο
βαθμό τις προσπάθειες για τη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη
έκθεση του ΟΗΕ ερευνά ενδελεχώς τη σύνδεση
της ανθρώπινης ευδαιμονίας με την τύχη των
υπόλοιπων ειδών.

«Επί μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι
θεωρούσαν ότι η βιοποικιλότητα ήταν ταυτόσημη
με τη διάσωση της φύσης», επισημαίνει ο Ρόμ-
περτ Ουάτσον, επικεφαλής της Διακυβερνητικής
Επιστημονικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα
και τα Οικοσυστήματα, που εκπόνησε τη μελέτη
κατόπιν αιτήματος των εθνικών κυβερνήσεων.
«Ωστόσο, αυτή η έκθεση αποσαφηνίζει τους
συνδέσμους ανάμεσα στη βιοποικιλότητα και
στη φύση και παράγοντες όπως είναι η ασφάλεια
τροφίμων και το καθαρό νερό, τόσο στις φτωχές
όσο και στις εύπορες χώρες».

Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση για «μετα-
σχηματιστική αλλαγή» που περιλαμβάνει τον
περιορισμό της υπερκατανάλωσης, την ελάττωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωρ-

γίας και την πάταξη της παράνομης υλοτομίας
και αλιείας.

Η καταγραφή
Ωστόσο, οι επιστήμονες κατάφεραν να δη-

μιουργήσουν καταλόγους μόνο για ένα κλάσμα
των ζωντανών οργανισμών, περίπου 1,3 εκατ.
είδη. Η έκθεση εκτιμά ότι πάνω στη Γη επιβιώ-
νουν περίπου οκτώ εκατομμύρια είδη φυτών
και ζώων, τα περισσότερα από τα οποία είναι
έντομα. Από το 1500 μ.Χ. μέχρι σήμερα, έχουν
αφανιστεί ολοκληρωτικά περίπου 680 είδη, όπως
η πελώρια χελώνα Πίντα των νήσων Γκαλα-
πάγκος και η ιπτάμενη αλεπού του Γκουάμ.

Αν τα κράτη δεν ενισχύσουν τις προσπάθειές
τους να προστατεύσουν όσα φυσικά οικοσυ-
στήματα έχουν απομείνει, μπορεί να γίνουν
μάρτυρες του αφανισμού του 40% των αμφίβιων
ειδών, του ενός τρίτου των θαλασσίων ειδών
και του ενός τρίτου των κοραλλιογενών υφάλων.
Περισσότερα από 500.000 χερσαία είδη, επι-
σημαίνει η έκθεση, δεν διαθέτουν αρκετά φυσικά
οικοσυστήματα προκειμένου να διασφαλίσουν
την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Κατά τη
διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα, η απώλεια
της παγκόσμιας βιοποικιλότητας προκαλείται
από δραστηριότητες όπως είναι η αποψίλωση
των δασών προκειμένου να δημιουργηθούν
καλλιεργήσιμες γαίες, η επέκταση του οδικού
δικτύου και των πόλεων, η υλοτομία, το
κυνήγι, η υπεραλιεία, η ρύπανση των υδάτων
αλλά και η μεταφορά ειδών-εισβολέων σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Ο διαρκώς μειούμενος αριθμός ειδών δεν
θα κάνει απλώς τον κόσμο λιγότερο πολύχρωμο
και θαυμαστό, σημειώνει η έκθεση. Ταυτόχρονα,
αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο για
τον άνθρωπο.

Ωστόσο, μία αχνή ελπίδα περιέχεται στην
έκθεση. Όταν οι κυβερνήσεις προστάτευσαν
αποφασιστικά τα απειλούμενα είδη, όπως συνέβη
με τον κοκκινολαίμη των Σεϋχελλών και τον
αραβικό όρυγα, κατάφεραν να αποτρέψουν τον
κίνδυνο του αφανισμού. Άλλωστε, τα κράτη
προστάτευσαν αποτελεσματικά περισσότερο
από το 15% των παγκόσμιων εδαφών και το
7% των ωκεανών με τη δημιουργία προστα-
τευόμενων περιοχών.

Τέλος, οι συντάκτες της βαρυσήμαντης έκ-
θεσης επισημαίνουν ότι οι προσπάθειες για τον
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής είναι κομβικής
σημασίας, αλλά υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη
βιοκαυσίμων, προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη
βιοποικιλότητα εξαιτίας της περαιτέρω κατα-
στροφής των δασών. 

Το έκτο κύμα
Η ιστορία του γαλάζιου πλανήτη είναι μια

αλληλουχία δημιουργίας και καταστροφής. Μετά
τη μεγάλη εξάπλωση της ζωής στην Κάμβρια
περίοδο, σημειώθηκαν πέντε μαζικές εξαφα-
νίσεις ειδών τα τελευταία 500 εκατ. χρόνια,
με τελευταίο εκείνο που αφάνισε και τους
δεινόσαυρους, πριν από 65 εκατ. χρόνια. Οι
επιστήμονες εκτιμούν ότι 99% των ζωικών και
φυτικών ειδών που έζησαν κάποτε στη Γη,
δεν υπάρχουν πια. Η διαφορά του έκτου κύ-
ματος μαζικής εξαφάνισης ειδών, που βρίσκεται
σε εξέλιξη στις μέρες μας, είναι ότι για πρώτη
φορά δεν ευθύνονται φυσικά φαινόμενα,
όπως οι διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινο-
βολίας, οι εκρήξεις ηφαιστείων και οι πτώσεις
αστεροειδών, αλλά σχεδόν αποκλειστικά, σε
ποσοστό της τάξης του 99%, η ανθρώπινη
δραστηριότητα. Υπολογίζεται ότι, ενώ ο φυσι-
κός ρυθμός εξάλειψης ειδών είναι γύρω στα
πέντε τον χρόνο, σήμερα χάνουμε 1.000 έως
και 10.000 περισσότερα είδη. Η καταστροφή
βιότοπων (τροπικά δάση, κοραλλιογενείς ύφαλοι,
πολικές θάλασσες, λιβάδια κ.ά.) σε μεγάλη κλί-
μακα, η εισβολή εξωτικών ειδών εκεί που δεν
υπήρχαν πριν και η κλιματική αλλαγή είναι
ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες της
καταστροφής, που προέρχονται βασικά από
την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πηγή: www.kathimerini.gr 

Η  ανθρωπότητα  πριονίζει  το  κλαδί 
στο  οποίο  κάθεται

BRAD PLUMER/THE NEW YORK TIMES

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ 
ΤΟ  ΚΟΙΝΟ  ΜΑΣ  ΜΕΛΛΟΝ 

Με δύο ημέρες διαφορά
γιορτάζονται δύο από τις ση-
μαντικότητες παγκόσμιες ημέρες:
η Παγκόσμια Ημέρα Ποδη-
λάτου στις 3 Ιουνίου και η
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος στις 5 Ιουνίου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Πο-
δηλάτου (World Bicycle Day)
ορίστηκε από τα 193 μέλη του
ΟΗΕ στην 72η Γενική Συνέλευσή
του στις 12 Απριλίου 2018 κα-
τόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας
από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Στόχο είχε να στρέψει την
προσοχή του κοινού στο ποδήλατο όχι μόνο εκείνη τη συγκε-
κριμένη ημέρα του χρόνου, αλλά κάθε ημέρα του.

Η πρώτη παγκόσμια και διαχρονική μελέτη για τη χρήση

των ποδηλάτων, που διεξήχθη στην Αμερική το 2015 από ερευ-
νητές του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς και δημοσιεύθηκε στο
περιοδικό "Journal of Transport and Health" (Μεταφορές και
Υγεία), έδειξε κάποια ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως ότι το
42% των νοικοκυριών παγκοσμίως διαθέτουν τουλάχιστον ένα
ποδήλατο και ότι ο συνολικός αριθμός ποδηλάτων που κατέχουν
ιδιώτες στον πλανήτη εκτιμάται τουλάχιστον 580 εκατομμύρια.
Αναλογικά με τον πληθυσμό τα περισσότερα ποδήλατα βρίσκονται
στη βόρεια Ευρώπη, ενώ τα λιγότερα στην Αφρική και στην
κεντρική Ασία. Σε απόλυτους αριθμούς, τα περισσότερα ποδήλατα
κυκλοφορούν στην Ινδία και την Κίνα, που από κοινού έχουν το
ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Κοντολογίς, δύο ημέρες μετά, η παγκόσμια ημέρα περι-
βάλλοντος έρχεται να μας θυμήσει το πόσο αλληλένδετες
είναι αυτές οι δύο ημέρες, καθώς και τα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα: περιβαλλοντική ρύ-
πανση, κλιματική αλλαγή, τρύπα του όζοντος, απόβλητα, απο-

δάσωση, ερημοποίηση, εξαφάνιση βιολογικών ειδών, ρύπανση
των υδάτων, όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατα-
στροφή των δασών, μείωση της βιοποικιλότητας κτλ. 

Τη φετινή χρονιά το μή-
νυμα της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Περιβάλλοντος που επι-
λέχθηκε από τη χώρα υποδοχής
για φέτος, την Κίνα, που απο-
τελεί και τον κυριότερο ρυπαντή
του κόσμου είναι «καταπο-
λεμήστε την ατμοσφαιρική
ρύπανση». Μας ενεργοποιεί
να εξετάσουμε πώς μπορούμε
να κάνουμε αλλαγές στην κα-
θημερινότητά μας για να μει-
ώσουμε την ποσότητα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που
παράγουμε και να σταματήσουμε τη συμβολή της στην παγκόσμια
υπερθέρμανση και τις επιπτώσεις της στην υγεία όλων μας.

Αναμφισβήτητα κοινός παρονομαστής του βασικού μηνύματος
και των δύο σημαντικών αυτών ημερών πρέπει είναι αυτό για το
οποίο ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες
απευθύνει έκκληση την παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος
και συμπυκνώνεται σε μία φράση: όλοι για μία πράσινη και
όχι για μία γκρίζα οικονομία. 

3  Ιουνίου:  Παγκόσμια  Ημέρα  Ποδηλάτου – 
5  Ιουνίου:  Παγκόσμια  Ημέρα  Περιβάλλοντος 

γράφει η Κατερίνα Σακκή 
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ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ  1921 
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ 13 ΑΝΟΙΞΗ 2019 

Ο φίλος Μ. Ποντίκης για το Σύλλογο 
και το έργο Γ. Ντεγιάννη - ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ 13 Άνοιξη 2019 

Μια γριούλα πέρασε…
Στάθηκε, ανασήκωσε απ’ το καλάθι που κρατούσε

μερικά συκόφυλλα που το σκέπαζαν, διάλεξε και με
φίλεψε δυο σύκα…

– Με γνωρίζεις κυρά μου; τη ρώτησα…
– Όχι παιδί μου, είναι ανάγκη να σε γνωρίζω για να

σε φιλέψω;
Άνθρωπος δεν είσαι; Άνθρωπος είμαι και εγώ, δεν

φτάνει;
Γέλασε… ένα δροσερό κοριτσίστικο γέλιο…
Και τράβηξε το δρόμο της κούτσα-κούτσα κατά το

κάστρο.
Έσταζαν τα δυό σύκα μέλι, ποτέ θαρρώ δεν

γεύτηκα πιο νόστιμα..
Τα ‘τρωγα και με δρόσιζαν τα λόγια της γριάς…
«άνθρωπος είσαι, άνθρωπος κι εγώ, φτάνει!»

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
Απόσπασμα από το 

«Αναφορά στον Γκρέκο» 

ΤΟ  ΚΑΛΑΘΙ  ΜΕ  ΤΑ  ΣΥΚΑ 

Σε κάθε φύλλο της ΦΩΝΗΣ μας απαιτείται η κατα-
γραφή ευχαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας προς άτομα αλλά και ομάδες και φορείς ατόμων
με αφορμή γεγονότα και καμιά φορά για απουσία τέ-
τοιων. Εκκρεμεί και κάποια υπό τύπον ανακεφαλαίωσης
αναφορά σε χορηγούς του Συλλόγου μας που με οι-
κονομικά μέσα ή την εργασία τους ή, σύνηθες, και τα
δύο, έχουν προσφέρει πολλά στην κοινή μας πορεία.
Ακόμα και σε όσους μας έχουν ρητά ζητήσει να μη
τους αναφέρουμε ονομαστικά. Ανάλογες τοποθετήσεις
αρμόζουν και στα άλλα μέσα επικοινωνίας του Συλλόγου
μας. Αυτό συχνά γίνεται με πιθανές μη ηθελημένες
παραλείψεις. Ας μας συγχωρεθούν. Από το φύλλο
αυτό Ν. 111 της ΦΩΝΗΣ μας ξεκινάμε την ειδική αυτή
στήλη με αυτό το περιεχόμενο.

Ευχαριστούμε το μέλος μας από παλιά και μέλος
στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας στα τέλη της 10ετίας του
1990 Δημήτρη Π. Παντελή (Βράσα) για την σημαντική
βοήθειά του προς το Σύλλογό μας. Οικονομική στη
μνήμη της πρόσφατα θανούσας μητέρας του αλλά και
υλική που περιλαμβάνει χορηγία για τις λαχειοφόρους
στα 2 πανηγύρια μας (4 ζεύγη παπούτσια), χορτοκο-
πτικού καθώς και οδικού καθρέπτη για επικίνδυνη
στροφή στο δρόμο προς το χωριό μας. Σε συζήτηση
που είχαμε μας θύμισε πως σε αίθουσα του οικογενει-
ακού εργοστασίου των παραγωγής υποδημάτων είχαν
τελεσθεί οι διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων αλλά
και συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ευχαριστούμε τον κ. Νάνο Σπύρο για τη δωρεά
πυροτεχνημάτων για το Πάσχα. 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ  

Μήνυμα  για  την  
Παγκόσμια  Ημέρα  Χορού,  

την  29η  Απριλίου 
Του δρ. Άλκη Ράφτη προέδρου του Διεθνούς 

Συμβουλίου Χορού CID (UNESCO, Παρίσι)

Στις 29 Απριλίου, όπως κάθε χρόνο από το 1982, εκατομμύ-
ρια χορευτές σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσουν την Παγκόσμια
Ημέρα του Χορού. Είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Χορού CID (UNESCO, Παρίσι). 

Χορεύοντας, μεταφέρεται κάποτε κανείς στη σφαίρα του
υπερφυσικού. Η μουσική σε συνδυασμό με την κίνηση ενώνουν
σώμα και μυαλό και τα οδηγούν σε μια υπέρτερη κατάσταση.
Αυτή η εκστατική εμπειρία απελευθερώνει, επεκτείνεται βαθύ-
τερα στην εσωτερική μας διάσταση, ενώνοντας το άτομο με το
σύμπαν. 

Δημιουργώντας, οι χορογράφοι μερικές φορές καταφέρνουν
να εμφυσήσουν στον θεατή τη σύνδεση με το ιερό, το μυστη-
ριακό, το μεγαλειώδες άγνωστο. Εκτός από ψυχαγωγία και
τέχνη, ο χορός τότε γίνεται όχημα ανύψωσης του συνειδητού:
αναζήτηση του απόλυτου νοήματος. Μια τέτοια χορογραφία
οδηγεί πέρα από τα ορατά, τα βιωμένα και τα γνωστά. 

Δηλιάδες - χορεύουσες νύμφες στο νησί της Δήλου στην
αρχαία Ελλάδα...

Ντεβαντάσι – διακόνισσες των ναών που διατήρησαν τις
κλασικές παραδόσεις Μπαρατανάτυαμ και Όντισι στην
Ινδία...

Ντερβίσηδες σούφι - οπαδοί του Πέρση ποιητή Ρουμί με
τον στροβιλίζοντα χορό τους...

Αζτέκοι ιερείς που «τραγουδούσαν με τα πόδια» στο προ-
ισπανικό Μεξικό... 

Ανέκαθεν η πνευματικότητα ήταν παρούσα στο χορό. 
Σήμερα γινόμαστε μάρτυρες, ειδικά στην Αμερική, της τα-

χείας διάδοσης του χορού στη θεία λειτουργία. Ο χορός επιστρέ-
φει ως πρακτική λατρείας, σωματική μορφή προσευχής,
έκφραση αφοσίωσης στο Θεό. Χιλιάδες ιερείς-χορογράφοι εκ-
παιδεύονται και συγκεντρώνουν δικό τους ποίμνιο. Ήδη σε ορι-
σμένα μέρη τα εκκλησιάσματα χορού ξεπερνούν σε αριθμό τις
σχολές χορού. 

Το θέμα που προτείνουμε για την Ημέρα του Χορού και για
τις εκδηλώσεις το 2019 είναι "Χορός και πνευματικότητα". 

Με θερμές ευχές για την Ημέρα μας! 
Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ημέρας του Χορού

και στείλτε ανακοίνωση της εκδήλωσής σας για να αναρτηθεί
εκεί. 

Στην επίσημη ιστοσελίδα θα βρείτε: 
1 - Οδηγίες και ιδέες για σχετικές εκδηλώσεις 
2 - Το επίσημο μήνυμα της Ημέρας του Χορού, καθώς και τα
μηνύματα προηγουμένων ετών 
3 - Εκδηλώσεις ανά χώρα και περιοχή 
4 - Πώς να σχεδιάσετε την αφίσα ή το έντυπο και να το στείλετε
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 

ΠΗΓΗ: International Dance Council CID / Conseil International
de la Danse
CID c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France, τηλ.
+33 1 4568 4953 φορ. +33 6 1155 3111.
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Στα χωριά μας, Ανδρονιάνοι και Δένδρα εννοούμε,
πολλά τα μικρά και λίγο μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται
από το Σύλλογό μας και από το Τοπικό Συμβούλιο της
Κοινότητάς μας. Χρήσιμα έργα που δημιουργούν αεράκι
δροσερό και χρωματισμούς αισιόδοξους. Έντονη είναι η
συμμετοχή πολλών συγχωριανών μας κάποιοι-ες από
τους οποίους παίρνουν και σχετικές πρωτοβουλίες. Στη
ΦΩΝΗ μας θα αναφερθούμε στο επόμενο φύλλο μας Ν.
112 του καλοκαιρινού τριμήνου ίσως και ως αφιέρωμα
με κείμενα σχετικά ελπίζουμε αντίστοιχα συμμετοχικά,
αλλά και επαρκές φωτογραφικό υλικό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΡΓΑ  ΚΑΙ  ΗΜΕΡΕΣ  ΜΑΣ  
ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 



ΓΙΑ  ΤΗΝ  “ΦΩΝΗ”  ΜΑΣ  Ο  ΛΟΓΟΣ
Παίρνω αφορμή από την κουβέντα που κάναμε στην τε-

λευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας όταν φθάσανε
σε αυτό με έμφαση, απόψεις για την εφημερίδα του Συλλόγου
μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ που μι-
λάνε για διακοπή της έκδοσής της ή κυκλοφορία της μόνο
ηλεκτρονικά. Γιατί λέει κοστίζει στο Σύλλογο. Προσωπική μου
εκτίμηση είναι πως πολλοί από τους προτείνοντες αυτό το
αίτημα, ελάχιστα έως καθόλου έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη
για τα του Συλλόγου. Καλές οι κριτικές και δεν μας αφήνουν
αδιάφορους όπως και αν εκδηλώνονται, αλλά θα τις θέλαμε
πιο τεκμηριωμένες και ευθείες και όχι ρηχές και ανεύθυνες.
Καταγράφω πάντως μερικές σχετικές παρατηρήσεις για τη
ΦΩΝΗ μας.

1-Εκδίδεται από τις αρχές του 1997 μετά από σοφή
απόφαση και πρωτοβουλία του τότε Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας.

2-Δεν έχει αποκτήσει ποτέ εμπορική χροιά με αποφάσεις
των Δ.Σ. του Συλλόγου.

3-Κοστίζει περίπου 3.400 € το χρόνο (έκδοση και αποστολή)
δηλ. σχεδόν 5 ευρώ κατά παραλήπτη.

4-Στο κόστος περιλαμβάνεται μόνο το εκταμιευόμενο από
το Σύλλογό μας. Υπάρχει και σημαντικό άλλο κόστος που
όμως ηθελημένα δεν πληρώνεται και αποτελεί πάγια χορηγία
προς το Σύλλογο.

5-Δεν πωλείται από την αρχή της έκδοσής της μέχρι
σήμερα επίσης με αποφάσεις των Δ.Σ. του Συλλόγου.

6-Είναι σημαντικές οι κριτικές που φτάνουν στο Δ.Σ. από
πολλές πλευρές και περισσότερο έξω από το χωριό και είναι
πολύ καλές και τακτικές.

7-Η ηλεκτρονική κυκλοφορία και ανάρτηση στο site του
Συλλόγου μας της εφημερίδας μας δεν γίνεται  τυχαία. Το Δ.Σ.
ήταν αυτό που ανάρτησε και τα πρώτα φύλλα 1 έως 66 της
ΦΩΝΗΣ μας στο www.andronianoi.gr πριν 2 περίπου χρόνια. Το
Δ.Σ. ομόφωνα έχει εγκρίνει και έχει προχωρήσει σε αυτήν την
συγκεκριμένη σταδιακή μείωση του κόστους έκδοσης και δια-
νομής της. Από 1.300 φύλλα σταδιακά φτάσαμε στην έκδοση
700 φύλλων ενώ από το 2008 εκδίδεται ανά τρίμηνο από ανά
δίμηνο μέχρι τότε. Ο δηλωμένος από την αρχή της ηλεκτρονικής
της καταχώρησης στόχος της τελικά μόνο ηλεκτρονικής της
κυκλοφορίας, είχαμε και έχουμε την πεποίθηση πως είναι μα-
κροχρόνιος και μάλιστα πιθανόν όχι συνολικού χαρακτήρα. 

Επίσης ως σημαντικά στα υπόψιν καταχωρώ πως πολλοί
είναι οι παραλήπτες της που την αναζητούν στη φυσική της,
στην έγχαρτη μορφή. Κάποιοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στο
Σύλλογο με βασικό κίνητρο την ΦΩΝΗ μας στη φυσική της,
μορφή. Οι ηλικιωμένοι αναγνώστες της είναι πολλοί και μόνο
με αυτή της τη μορφή βολεύονται και είναι κατανοητό αυτό.
Πώς μπορούμε να παραβλέψουμε την ιδιαίτερη και σημαντική
αυτή κατηγορία των μελών και φίλων αναγνωστών της “ΦΩΝΗΣ”
μας; Τους ηλικιωμένους δηλαδή; Και τέλος πάντων ποιός
μπορεί να μας πείσει για το ύψος των απωλειών στα έσοδα
αλλά και στη γενική του Συλλόγου μας αν προχωρήσουμε στο
αδιανόητο βήμα της διακοπής έκδοσης της εφημερίδας μας
στη φυσική της έγχαρτη τωρινή μορφή;

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Δεν καταργούμε την φωνή μας. Δεν καταργούμε τη γραφή

μας. Όπως δεν καταργούμε το λόγο μας. Αλληλοσυμπληρούμενα
αλλά με την δική του ταυτότητα το καθένα. Γενικότερα μιλώντας
στεκόμαστε προς το παρόν στη λατινική ρήση «verba volant
scripta manent» που δηλώνει πως «τα λόγια φεύγουν τα γραπτά
μένουν». Με όσα κρύβει πίσω και μέσα της που είναι σημαντικά
και ουσιαστικά και για τις διανθρώπινες σχέσεις. Βαθειά και
πλατιά διαπίστωση και μήνυμα.

Ανδρονιάνοι 14-7-2019 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου Ο Κώστας και η Άννα Δήμου βάπτισαν το Σάββατο

20/7/2019 τα δίδυμά τους στην εκκλησία Αγίων Αναρ-
γύρων στην Πλάκα Λαυρίου Αττικής. Τα ονόματά τους
Τατιάνα και Αλέξανδρος.

Θερμές οι ευχές μας να κάνουν όνειρα και να τα
παλεύουν. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Αυτή είναι η σημερινή 30-6-2019 κατάσταση των σύκων Κύμης
στην κεντρική παραγωγική περιοχή των χωριών της Κύμης.

Φαίνεται όψιμη η ωρί-
μανση των και ανάλογα
όψιμη αναμένεται η συλ-
λογή και η δεκαήμερη
απαιτούμενη επεξεργασία
των.

Έτσι το ξεκίνημα προ-
βλέπεται υπό φυσιολογι-
κές καιρικές συνθήκες 5
με 10 Αυγούστου και το
τέλος της μετά από ένα
μήνα.

Αν ο καιρός δεν φανεί
εχθρικός όπως πέρυσι

αλλά φιλικός ως συνήθως, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για καλή
σοδειά. Καλή δύναμη το λοιπόν και καλά μπερκέτια με τον απαι-
τούμενο σεβασμό στο σύκο μας και τη μοναδικότητά του από
όλους τους παραγωγούς. 

ΑΜΑ  ΔΕΝ  ΠΑΙΝΕΨΕΙΣ  ΤΟΝ  ΤΟΠΟ  ΣΟΥ  
ΘΑ  ΣΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΤΑΙ 

ΠΩΣ  ΠΑΝΕ  ΤΑ  ΣΥΚΑ 
ΚΑΙ  ΟΙ  ΣΥΚΙΕΣ  ΦΕΤΟΣ; 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας
εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. Καθιερώθηκε
από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με στόχο την κατα-
πολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα
τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπο-
λογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατομμύρια
παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά ορ-
γανωμένου δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μετα-
φοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά
αναπτυγμένες χώρες.

Η 12η Ιουνίου εί-
ναι, επίσης, αφιερω-
μένη στα παιδιά της
αφρικανικής ηπεί-
ρου, που στην πλει-
οψηφία τους εργά-
ζονται από πολύ
τρυφερές ηλικίες
και κάτω από αντί-
ξοες συνθήκες. 

Παιδιά ακόμη και πέντε ετών δουλεύουν εξοντωτικά
ωράρια, εξορύσσοντας βράχια, χρυσάφι, διαμάντια και
πολύτιμα μέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και τη Νότια
Αμερική, διατρέχοντας μόνιμο κίνδυνο να πεθάνουν
λόγω εργατικού ατυχήματος, να τραυματισθούν ή να
μετατραπούν σε χρονίως ασθενείς.

Το 1999 οι περισσότερες χώρες – μέλη της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν μια συμφωνία που
υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της
παιδικής εργασίας. Έως σήμερα, όμως, τα αποτελέσματα
αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα
στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε κάποιο περι-
βάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωματική του υγεία.
73 εκατομμύρια από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας
κάτω των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χι-
λιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα.

Περίπου 171 εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη ερ-
γάζονται σε ορυχεία, λατομεία και άλλους επικίνδυνους
χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά,
εντομοκτόνα ή βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Περιλαμβά-
νονται στα κατ’ εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα
παιδιά, κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε
να μορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας
εφόδια για μια καλύτερη ζωή. 

Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δου-
λεύουν σε μαγαζιά, βιοτεχνίες, εργοστάσια, αγροτικές
εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν
την υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωμά
τους σ’ ένα μέλλον ίσων ευκαιριών.

Τα στοιχεία είναι κατ’ εκτίμηση, καθώς δεν υπάρχουν
ανάλογες έρευνες για το θέμα, και αυτό ακριβώς αποτελεί
ένα από τα πολιτικά αιτήματα του «Δικτύου για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού», δηλαδή, να λειτουργήσει το θε-
σμοθετημένο Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.

Σε ποιον δεν αρέσει η σοκολάτα; Οι περισσότεροι
την απολαμβάνουν με μεγάλη ευχαρίστηση, αγνοώντας
βασικές πληροφορίες για το προϊόν που καταναλώνουν,
όπως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει παραχθεί.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Nestle και άλλες μεγάλες
εταιρείες παραγωγής σοκολάτας ήρθαν αντιμέτωπες με
μηνύσεις επειδή χρησιμοποιούν παιδιά – σκλάβους στις
φυτείες κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού. 

Στο πλαίσιο έρευνας που διεξήχθη από τη Fair Trade
Hellas, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες σοκολάτες
ιδιωτικής ετικέτας ΔΕΝ πληρούν οικολογικά και κοινωνικά
κριτήρια, ενώ παγκοσμίως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ επωμίζονται μεγάλα κέρδη, τη στιγμή που οι
μικροί παραγωγοί κακάο ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώ-
χειας. Η οικολογική καταστροφή λόγω των βλαβερών
και πολύ τοξικών φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται
στις καλλιέργειες είναι ανυπολόγιστη.

Και ενώ τα παιδιά του “αναπτυγμένου” κόσμου απο-
λαμβάνουν την γλυκιά γεύση της, η πραγματικότητα για
τα παιδιά στην Αφρική μόνο πίκρα κρύβει.

Σύμφωνα με καταγγελίες οργανώσεων σε όλο τον
κόσμο, η βιομηχανία σοκολάτας κατηγορείται ότι συγ-
καλύπτει την εκμετάλλευση και εργασία μικρών παι-
διών.

Παιδιά ηλικίας από 11 έως 16 ετών ή και πολύ μικρό-
τερα, ζουν παγιδευμένα και εργάζονται σε απομονωμένες
φάρμες κυρίως της Δυτικής Αφρικής, όπου αναγκάζονται
να δουλεύουν από 80 έως 100 ώρες την εβδομάδα.
Συχνά, πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού από τα αφεντικά
τους.

Οι μεγάλες εταιρείες, αν και έχουν δεσμευτεί ότι θα
λάβουν μέτρα για να σταματήσει η παιδική εργασία στις
φυτείες τους, μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να ασχολούνται
ιδιαίτερα με το πρόβλημα.

“Αυτή τη στιγμή, καμία μεγάλη εταιρεία παραγωγής
σοκολάτας δεν εγγυάται ότι το κακάο, που χρησιμοποιεί
σαν πρώτη ύλη, δεν προέρχεται από παιδική εργασία”,
εξηγεί η Elizabeth Jardim, επικεφαλής της μη κερδοσκο-
πικής οργάνωσης “Green America”, για τα δικαίωματα
των καταναλωτών και το ηθικό εμπόριο.

“Ωστόσο, οι περισσότερες έχουν ξεκινήσει προγράμ-
ματα σχετικά με την προώθηση της βιωσιμότητας, προ-
σπαθώντας να αντιμετωπίσουν την παιδική εργασία με
διάφορους τρόπους, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην πίεση
των καταναλωτών”, αναφέρει η Jardim.

Σημαντικός μοχλός πίεσης των εταιρειών είναι οι
καταναλωτές με τη δύναμη που διαθέτουν. Aς απαιτή-
σουμε όλοι από τις παρακάτω μεγάλες εταιρείες παρα-
γωγής σοκολάτας να αναλάβουν δράση, ώστε να μπει
ένα τέλος στην παιδική εργασία:

Hershey, Mars, Nestle, ADM Cocoa, Godiva, Fowler’s
Chocolate, Kraft.

Με πληροφορίες από collective-evolution.com/inde-
pendent.co.uk / Fair Trade Hellas

Πηγή: www.omorfhzwh.gr

Βάλε  ένα  τέλος  στην  παιδική  εργασία 

Το σημείωμα αυτό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ,
δημιουργήθηκε για να βοηθήσει σε μια πρώτη επαφή μας με πρόσωπα
και φορείς που έχουν ή θα αποκτήσουν σχετικό ενδιαφέρον. Ελπί-
ζουμε πως έτσι θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια πρότασή μας. Πι-
στεύουμε στο χωριό μας και στον τόπο μας και αυτό είναι το πρώτο
μας κίνητρο, παρακάμπτοντας κατά το δυνατόν, θεμιτές ή όχι υπερ-
βολές, όπως συμβαίνει με την όλη μας παρουσία ως φορέα.

Καλή συνέχεια λοιπόν και καλές συναντήσεις. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΚΑΙ  Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΣ
Το χωριό μας λέγεται Ανδρονιάνοι και περιλαμβάνει και το μικρό-

τερο χωριό Δένδρα. Στην απογραφή πληθυσμού του 2011 βρέθηκε
με 446 κατοίκους (390+56 οι δύο αυτοί οικισμοί) ενώ ο πληθυσμός
των είχε φτάσει στις δεκαετίες του 1940 και του 1950 στους 1.500
κατοίκους.

Ο Σύλλογός μας λέγεται ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ είναι 45 ετών με διαρκή ενεργή ποικίλη παρου-
σία. Μερικές κύριες δραστηριότητές μας είναι: Εκδίδουμε την
τρίμηνη εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ συνε-
χώς από το 1997 δωρεάν για τα μέλη μας, της οποίας όλα τα 110
μέχρι σήμερα εκδοθέντα φύλλα υπάρχουν αναρτημένα στο παρα-
κάτω site μας. Από το 2009 ευρισκόμαστε και στο διαδίκτυο στο
www.andronianoi.gr και στο www.facebook.com/pr.sy.an.de. τα
οποία αποτελούν εν δυνάμει ζωντανούς εξελισσόμενους χώρους συ-
νάντησης με μέλη, φίλους, επισκέπτες για θέματα του χωριού μας
και της περιοχής μας. Λειτουργούμε εδώ και 10 και πλέον χρόνια χο-
ρευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών που σήμερα είναι ένα παιδικό,
ένα νέων και ένα ενηλίκων. 

Το χωριό μας είναι ημιορεινό στις πλαγιές των Κοτυλαίων ορέων,
πολύ όμορφο και ιδιαίτερα φιλόξενο, ευρισκόμενο σε κεντρικό ση-
μείο της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για όλα τα πα-
ρακάτω περιγραφόμενα. Εμείς σαν Σύλλογος μπορούμε να
παράσχουμε: 

-Υπηρεσίες φιλοξενίας, καταλύματος, ενημέρωσης, ξενάγησης.
Διατίθενται δωρεάν χώροι διαμονής στα δύο Δημοτικά Σχολεία μας. 

-Συμμετοχή μας σε δραστηριότητές σας, μελών μας μεμονωμένα
ή συλλογικά. 

-Συνεργασία παροδική ή τακτική επί των δραστηριοτήτων σας
αλλά και των δραστηριοτήτων μας.

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ
-Απόσταση οδική από Αθήνα 2,5 ώρες και από Χαλκίδα 1,5 ώρες.

Το οδικό δίκτυο κεντρικό αλλά και εσωτερικό με αρκετά, μικρής κυ-
ρίως έντασης προβλήματα.

-Όμορη περιοχή με το όρος Δίρφυ και την παραλία Χιλιαδού του
Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με πρόσβαση εύκολη και εξαίσιου κάλ-
λους οδικά αλλά και πεζοπορικά. 

-Περιοχή με ποικίλο γεωγραφικό περιβάλλον. Θαλάσσιο-πεδινό-
ημιορεινό-ορεινό. Οι εξαιρετικές παραλίες (Θαψά-Μουρτερή-Σου-
τσίνι-Τσίλαρο-Στόμιο, Ναυτικό κ.λπ.) κάποιες από τις οποίες προσιτές
μόνο δια θαλάσσης αλλά και το εξαιρετικό ελατοδάσος Καστροβαλά,
η οργιάζουσα και ευρύτατης ποικιλίας βλάστηση σε περιοχές όπως
στα γεφύρια του 19ου αιώνα στη θέση Μύλος Γιάννενας (Σαντά), η
σημαντική πανίδα, πολλά μονοπάτια σηματοδοτημένα και όχι, πολλές
«κρυφές» ομορφιές κ.λπ.

-Χωριά πολλά σε κοντινή μεταξύ των απόσταση.
-Ιστορικότητα, με ενδιαφέρον για έρευνα από την αρχαία μέχρι

την νεότερη ιστορία.
-Ιδιαιτερότητα παραγωγική αγροτικού και διατροφικού περιεχο-

μένου που αξίζει να υπογραμμισθεί.
Φυτική παραγωγή με πρώτα τα σύκα Κύμης (ΠΟΠ) τον Αύγουστο

και επιπλέον κεράσια, βύσσινο, μήλα κλπ. Ευνοημένη από τη φύση
περιοχή παράγει πολλά αρωματικά φυτά με κορυφαία το τσάι Σιδε-
ρίτης στη Δίρφυ και στα διπλανά βουνά και την ρίγανη. Μεγάλη και
ποικίλη θαλάσσια παραγωγή. Ποικιλία κτηνοτροφικών προϊόντων
κάθε κατηγορίας. Παραδοσιακά γλυκά και συνταγές μαγειρικής. Εξαι-
ρετική παραγωγή μελιού διαφόρων ποικιλιών π.χ. από έλατο. Κου-
κουλάρικα. 

-Ορεινοί, πεδινοί, παραθαλάσσιοι τόποι. Μικρές οι μεταξύ των
αποστάσεις. Ήπιες και μη διαδρομές.

-Χώροι για αναρρίχηση και άλλες δραστηριότητες μικρής ή μεγα-
λύτερης επικινδυνότητας.

-Πολλά τα σπήλαια ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο.
-Αρκετά μικρά ποτάμια ακίνδυνα και προσιτά ακόμα και στο φόρτε

τους, καταλήγουν όλα στο Αιγαίο.
-Πολλά ενδιαφέροντα θρησκευτικής προσέγγισης.
-Εκδηλώσεις φορέων με έμφαση τους καλοκαιρινούς, αλλά όχι

μόνο, μήνες.
-Επαρκή καταλύματα και χώροι εστίασης κάθε προτίμησης.
-Ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον.
-Κλίμα ήπιο σε κάθε εποχή και προτεινόμενο από πλευράς υγιει-

νής. Με αρκετές βροχές, χιόνια κάθε χρόνο σε μέτρια ποσότητα και
διάρκεια εκτός εξαιρέσεων. Χωρίς έντονες θερμοκρασιακές εξάρσεις
με καλοκαίρια δροσερά και χειμώνες μαλακούς.

-Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αστικό και μη.
-Χαρακτηριστικά του ντόπιου πληθυσμού η έμπρακτη φιλοξενία

και η απλότητα.
-Μην ξεχνάτε το μοναδικό Αιγαίο μας. Μπορείτε να το απολαύ-

σετε εύκολα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Το γνωστό τραγούδι
είναι λειψό όταν διατρανώνει την ομορφιά στο Αιγαίο μας μόνο στην
Ανατολή του. Τα δειλινά στο Αιγαίο μας είναι το ίδιο υπέροχα & αυτό
μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα στην περιοχή μας.

Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ σύμφωνα με τα όσα στην αρχή της επιστολής μας αυτής ανα-
φέρουμε ή απευθείας στα τηλέφωνα των μελών του Δ.Σ.

-Σταμάτης Δ. Σπύρου, πρόεδρος του Δ.Σ. τηλ. 6932661355
-Παγώνα Λιβανίου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τηλ. 6974600569
-Αγάθη Κωτσή, μέλος του Δ.Σ. τηλ. 6973687222 και
-Φιλιώ Καλαμπαλίκη, μέλος του Συλλόγου τηλ. 6946511646 

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ τ. 13 
Άνοιξη 2019 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ τ. 57 
Άνοιξη 2019 


