
Κάλλιο μαζί παρά χώρια
Γράφει ο Δήμος Θεοδόσης του Σταύρου

Ο χαρακτηρισμός είναι τιμητικός από μόνος
του. Εθελοντής. Με το εθελοντικό έργο τα
χέρια μπορεί να μη γεμίζουν, γεμίζουν όμως οι
ίδιοι οι άνθρωποι, που πράττουν, χωρίς να ει-
σπράττουν. Καλύτερο βέβαια είναι να συμ-
πράττουν. 

Αφήνουμε κατά μέρος την αδράνεια και
αναλαμβάνουμε το έργο και μέσα από το έργο
μας δείχνουμε τον δρόμο και απαιτούμε. Κι
επειδή η συλλογική δράση είναι αποτελεσματι-
κότερη από τη βολή πυρός κατά βούλησιν,
ψυχή της εθελοντικής δράσης δεν είναι η
ατομική πρωτοβουλία παρά τα όσα κι αυτή
μπορεί να προσφέρει, αλλά οι κάθε είδους συλ-
λογικότητες. Στις μέρες μας την έχουμε κάνει
αυτή την πρόοδο και πλέον έχουμε συλλογικές
κινήσεις με χαρακτήρα πολιτιστικό που κινητο-
ποιούνται σε διάφορους τομείς σε κάθε τόπο.
Φτάνει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να
στηρίξουμε τέτοιες δράσεις όπως μπορεί καθένας
και σε βάθος χρόνου όλοι μαζί θα καταφέρουμε
περισσότερα.

Ένας να πάρει την απόφαση να προσφέρει
είναι ένα βήμα μπρος για την κοινωνία. Όταν
την απόφαση αυτή πάρουν πολλοί, τα βήματα
πολλαπλασιάζονται, πάμε όλο και πιο πέρα.

Εθελοντισμός: μια νέα στάση ζωής;
Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Ετυμολογικά η λέξη εθελοντής προέρχεται
από το αρχαιοελληνικό ρήμα ἐθέλω, που σημαίνει
θέλω πολύ, επιθυμώ. Συνεπώς, η έννοια του
εθελοντισμού αναφέρεται στην ηθελημένη
πράξη για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό
ή άλλο αντάλλαγμα. Αναμφισβήτητα πρόκειται
για μία ευρεία έννοια, καθότι μπορεί να περι-
λαμβάνει είτε σταθερές και επαναλαμβανόμενες
δράσεις μέσα από συγκροτημένα προγράμματα
ή οργανώσεις, οπότε συνήθως αποκαλείται ως
«επίσημος Εθελοντισμός» όπως συμμετοχή σε
προγράμματα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ), Κοινωφελών Ιδρυμάτων ή Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. περιβαλλοντικά
προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, δασο-
προστασία, κοινωνική υποστήριξη κ.ά.), είτε
προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές δράσεις,
οπότε αποκαλείται ως «ανεπίσημος Εθελοντι-
σμός», όπως η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια
ενός ηλικιωμένου στο δρόμο ή ακόμα και η
μετά θάνατον προσφορά μελών του ανθρώπινου
σώματος για επιστημονικούς σκοπούς. Δεν είναι
τυχαίο πως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε το
1985 ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, για να τι-
μήσει τα εκατομμύρια των εθελοντών, που
είναι ταγμένα στην υπηρεσία του ανθρώπου,
συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. 

Το 2011 ανακηρύχθηκε με πρωτοβουλία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το «Ευρωπαϊκό
Έτος Εθελοντισμού» αποτελώντας μεγάλη
ευκαιρία για διεξαγωγή έρευνας του Ευρωβα-
ρόμετρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας κα-
τέδειξαν ενδιαφέροντα στοιχεία για την αντίληψη
περί εθελοντισμού στην Ευρώπη, όπως το γε-
γονός πως ελλείψει στατιστικών δεδομένων
της Eurostat ή άλλων γενικών στατιστικών δε-
δομένων δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά
με βεβαιότητα ο αριθμός των Ευρωπαίων που
παρέχουν εθελοντική εργασία, συνεπώς και η
συνεισφορά του εθελοντισμού στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της Ε.Ε. και των κρατών –
μελών της είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί
με ακρίβεια, αφού εθνικά δεδομένα υπάρχουν
σε λιγοστές χώρες της Ε.Ε. Μπορεί χονδρικά το

22% με 25% των Ευρωπαίων να μετέχει στην
παροχή εθελοντικής εργασίας, όμως ενδιαφέρον
προκαλεί το γεγονός πως είναι πολύ δύσκολη η
διατύπωση γενικών συμπερασμάτων λόγω του
διαφορετικού καθεστώτος του εθελοντισμού
στα διάφορα κράτη – μέλη και ευχαρίστηση το
γεγονός ότι διαπιστώνεται μία μαζική στήριξη
της ιδέας του να δημιουργηθούν εθελοντικές
ομάδες διάσωσης σε κάθε περιφέρεια και ότι
υπάρχει ένα αίσθημα ενθάρρυνσης της αλλη-
λεγγύης μεταξύ των γενεών. Τα υπόλοιπα συμ-
περάσματα που βγήκαν από την έρευνα και
αφορούν τους τομείς στους οποίους διαδραμα-
τίζει τον σπουδαιότερο ρόλο ο εθελοντισμός,
δηλαδή στον αθλητισμό και στον πολιτισμό,
στις αξίες τις οποίες καταδεικνύει, όπως η αλ-
ληλεγγύη και η ανθρωπιστική βοήθεια, και στο
όφελος του εθελοντισμού, δηλαδή στη διατή-
ρηση και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν κατακλείδι, οι εθε-
λοντές σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι φθάνουν
το ένα δισεκατομμύριο, που σημαίνει πως αν
φτιαχνόταν μια χώρα θα ήταν η 2η μεγαλύτερη
του κόσμου και η 7η πιο ισχυρή οικονομία.
Στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα βρίσκεται
στην 132η θέση επί συνόλου 145 χωρών στον
δείκτη World Giving Index.

Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας, η κουλ-
τούρα του εθελοντισμού σαν ένα επιπλέον
εφόδιο στη ζωή του κάθε ανθρώπου με στόχο
μια κοινωνία αλληλεγγύης έχει αρχίσει να ανα-
πτύσσεται τα τελευταία χρόνια είτε μέσω ευαι-
σθητοποιημένων πολιτών ή/και μέσω οργανω-
μένων δράσεων εθελοντικών φορέων. Σύμφωνα
με μελέτη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
το 2012 ο αριθμός των εθελοντών κυμαίνεται
από 30.000 έως 32.000. Επιπλέον, το 10,5%
συμμετείχε τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο
σε άτυπες κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ το
81,1% καμία φορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό
συμμετοχής (τουλάχιστον μία φορά) εμφανίζεται
σε ηλικίες από 25 έως 40 χρόνων (20,3%), ενώ
το μικρότερο σε ηλικίες από 16 έως 24 χρόνων.
Σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερη προτίμηση των
νέων στα πεδία εθελοντικής προσφοράς, προ-
ηγείται η προσφορά βοήθειας στα παιδιά
(46,9%), η εθελοντική αιμοδοσία (40,8%) και
η εθελοντική συμμετοχή σε φορείς καταπολέ-
μησης των ναρκωτικών (36,5%). Επισημαίνεται
δε ότι τα ποσοστά συμμετοχής των νέων σε
εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα (4,7%)
παραμένουν παρά πολύ χαμηλά σε σύγκριση
με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες για
τα χαμηλά επίπεδα εθελοντικής προσφοράς
στη χώρα μας οι βασικότεροι είναι η έλλειψη
παιδείας και εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης για τον χαρακτήρα, τις αξίες και
τους στόχους του εθελοντισμού, καθώς και για
τα οφέλη που προκύπτουν σε ατομικό και συλ-
λογικό επίπεδο, σε συνδυασμό με την κουλτούρα
του life style, του ατομικισμού και της κατανά-
λωσης που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες.
Από την άλλη, πέρα από τον ανασταλτικό της
ρόλο η «οικονομική κρίση» των τελευταίων
ετών, έφερε τον εθελοντισμό πιο πολύ στο
προσκήνιο  με τη μορφή δράσεων αλληλεγγύης
και βοήθησε μαζί με άλλους παράγοντες στην
αύξηση των ποσοστών εθελοντισμού στη χώρα
μας. Γεγονός πάντως είναι πως δεν φτάνει
μόνο να αναζητώνται εθελοντές, αλλά είναι
απαραίτητο να έχει δημιουργηθεί και το κατάλ-
ληλο πλαίσιο και περιβάλλον για να τους υπο-
δεχθεί. Σε κάθε περίπτωση μία τέτοια άνοδος
ενδιαφέροντος του προσφέρειν είναι ελπιδοφόρα,
ακόμα και μόνο με τη σκέψη ότι οι αριθμοί
βελτιώνονται πιθανότατα μαζί με την ανθρωπιά
μας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ 
Όπως  τα  μιλούνε  στο  χωριό  της  μάνας  μου 
Ανδρονιάνοι  τέως  Δήμου  Κοτυλαίων  Εύβοιας 



- Παρατάθηκε η προθεσμία της αρχικής υποβολής
στοιχείων ιδιοκτησιών επί ακινήτων στα πλαίσια του
Κτηματολογίου μέχρι την 29/11/2019. Δεν αργεί γι’
αυτό φροντίστε για την τακτοποίηση της υποχρέωσής
σας αυτής.

- Απεβίωσε στις 19-2-2019 η Παναγιώτα Παγώνη–Χρηστίδη σε ηλικία 97 ετών.
Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου. 

- Από τροχαίο στις 20-8-2019 έχασε τη ζωή της η Αλβανικής καταγωγής κάτοικος
από ετών Ανδρονιάνων MAJLINDA TOPI LESHI μητέρα 2 ανήλικων παιδιών.
Κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της και ήταν 40 ετών. 

- Απεβίωσε η Ιωάννα Λύκου (Σπυράκη) σε ηλικία 79 ετών. 
- Στις 13 Αυγούστου αποχαιρετήσαμε την αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Κα-

λαμπαλίκη Παγώνα του Κίμωνα που πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 93
χρόνων. Αν και η καταγωγή της δεν ήταν από το χωριό μας, το αγάπησε σαν
δικό της και πριν πεθάνει εξέφρασε την επιθυμία να μεταφερθούν τα οστά της
δίπλα στον σύζυγό της στον οικογενειακό τάφο του νεκροταφείου Ανδρονιά-
νων.

- Απεβίωσε στις 15-10-2019 η Ελένη Καπελέρη το γένος Σπίθα, σε ηλικία 100
ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

- Απεβίωσε στις 16-10-2019 ο Γεώργιος Σταμ. Σπύρου σε
ηλικία 91 ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Χαλκίδας. Ο
αποθανών ήταν συμμέτοχος σε πολλά φύλλα της
ΦΩΝΗΣ μας όπου έχουν δημοσιευθεί όμορφα κοινωνικά,
ιστορικά κείμενα για το χωριό μας και τους ανθρώπους
του (πλήρης αναφορά σε άλλη θέση στη σελίδα αυτή).
Είχε συνεργαστεί με το Σύλλογό μας συμβουλευτικά
για θέματα τεχνικά παραδοσιακών υποδομών και ιδιαίτερα
σχετικά με τα γεφύρια στο Μύλο με επιτόπια επίσκεψη
με μέλη του Δ.Σ. Για το ίδιο θέμα είχε κάνει και παρεμ-
βάσεις στη Δημοτική μας αρχή, τονίζοντας την ανάγκη
γρήγορης κατάλληλης επισκευαστικής παρέμβασης ιδι-
αίτερα στο ψηλό γεφύρι. Εξαιρετικά έργα του υπάρχουν και στην περιοχή μας
με κορυφαίο το μαρμάρινο καμπαναριό στο εσωτερικό του μοναστηριού Μετα-
μόρφωσης στην Κύμη. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Τίτλος άρθρου Φύλλο στο οποίο δημοσιεύθηκε
1- Κτίζοντας γεφύρια Φ. 63 Ιούνιος - Αύγουστος 2007
2- Προς τον Δήμαρχο Κύμης (γεφύρια) Φ. 66 Δεκέμβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008
3- Καρασαλιάνισσες του Μεσοπολέμου Φ. 69 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2008
4- Καρασαλιάνισσες του Μεσοπολέμου (2ο) Φ. 70 Δεκέμβριος 2008 - Φεβρουάριος 2009
5- Η δασκάλα μας η Αρχοντούλα Φ. 72 Ιούνιος - Αύγουστος 2009 
6- Ηθογραφία μιας περασμένης εποχής Φ. 73 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2009  
7- Το πατρικό μου σπίτι Φ. 75 Μάρτιος - Μάιος 2010
8- Το πατρικό μου σπίτι (2ο) Φ. 76 Ιούνιος - Αύγουστος 2010
9- Η εκκλησία του χωριού μου Δένδρα 

και το κωδωνοστάσιό της Φ. 77 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2010
10- Αναμνήσεις Φ. 78 Δεκέμβριος 2010 - Φεβρουάριος 2011
11- Ο δάσκαλός μας Φ. 79 Μάρτιος - Μάιος 2011
12- Η Σπαρτιάτικη εκπαίδευση Φ. 81 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2011
13- Στο μεγάλο ρέμα Φ. 82 Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012
14- Ο νερόμυλος Νάνου ή Αντωνίου Φ. 83 Μάρτιος - Μάιος 2012
15- Μια αποστολή και μια επιστολή Φ. 84 Ιούνιος - Αύγουστος 2012
16- Στις στοές των λιγνιτωρυχείων Ανδρονιάνων Φ. 85 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2012
17- Κομπόγιαννος ή κοκκινολαίμης Φ. 86 Δεκέμβριος 2012 - Φεβρουάριος 2013 
18- Σε ένα πανηγύρι στα Δένδρα στη Δεκαετία του 1930 Φ. 87 Μάρτιος - Μάιος 2013
19- Στην Καρασαλιάνικη βρύση Φ. 88 Ιούνιος - Αύγουστος 2013
20- Μνήμες από τα νεανικά μου χρόνια Φ. 89 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2013
21- Χελιδονοφωλιές στο σπίτι το πατρικό Φ. 90 Δεκέμβριος 2013 - Φεβρουάριος 2014
22- Η γιαγιά μου η Ελένη Φ. 93 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014
23- Ο αργαλειός, η υφάντρα, το στημόνι Φ. 96 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015
24- Τα στοιχειά που μας φοβίζουν Φ. 97 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015
25- Το μεγάλο ρέμα, τα αγαθά και οι ομορφιές του Φ. 99 Απρίλιος - Ιούνιος 2016
26- Οι πλάτανοι με τις κληματαριές Φ. 100 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΣΤΑΜ.  ΣΠΥΡΟΥ
ΣΤΗ  «ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ» 
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Στο φύλλο 112 της εφημερίδας μας προτείνουμε:
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 εκδη-
λώσεις του Συλλόγου μας, θα βρείτε επιλέγοντας στην κορυφή
της κεντρικής σελίδας στο site μας την υποσελίδα video-σκο-
πήσεις.

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 μπο-
ρείτε να καταθέσετε τις καλοπροαίρετες απόψεις σας. 

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

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

9- Αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας για
το καλοκαίρι 2019. Πανηγύρια, παρουσία χορευτικών μας κ.λπ.

10- Καλάς. Οι Έλληνες των Ιμαλαΐων. 19/9/2019
11- Συνέντευξη Δημ. Ιωαν. Θεοφίλου ως πρωταθλητή με

την ομάδα της ΑΕΚ Αθήνας στο ποδόσφαιρο σάλας.
12- Το μοναδικό 100 σελίδων έργο για το γλωσσικό ιδίωμα

του χωριού μας του Γιάννη Γ. Ντεγιάννη στη χειρόγραφη πρω-
τότυπη μορφή του. 

Πολλά από τα δημοσιευόμενα θέματα στο site μας, στη συνέχεια παρουσιάζονται και στη ΦΩΝΗ μας συχνά αλληλοσυμ-
πληρούμενα. 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 
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Είχα αναφέρει και από τις φιλόξενες σελί-
δες της εφημερίδας του Εξωραϊστικού Συλλό-
γου Ανδρονιάνων, γράφοντας για το κάπνισμα,
για το ηλεκτρονικό τσιγάρο (η-τσιγ) ότι δεν
αποτελεί ασφαλή εναλλακτική λύση για τους
καπνιστές, πολύ δε περισσότερο για όσους
αρχίζουν να το χρησιμοποιούν, κυρίως νέοι
και έφηβοι.

Πράγματι πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι
το η-τσιγ δεν αποτελεί καλύτερο μέσο για την
διακοπή καπνίσματος από τα υποκατάστατα
νικοτίνης αλλά και την ειδική φαρμακευτική
αγωγή, αφού τα ποσοστά διακοπής όσων τα
χρησιμοποίησαν ήταν περίπου όσα και εκείνων
που χρησιμοποίησαν εικονικό φάρμακο. Περίπου,

σύμφωνα με μελέτες, οι 2 στους 3 πρώην καπνιστές που χρησιμοποιούν
η-τσιγ χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και κλασικό πολλαπλασιάζοντας τις
πιθανότητες δυσάρεστων συμβάντων.

Ο δεύτερος κίνδυνος από το η-τσιγ είναι η ανησυχητική διείσδυση
της ατμιστικής συνήθειας σε έφηβους και νέους, στοιχείο που δείχνει
ότι αρχίζει να δημιουργείται μια νέα γενιά εξαρτημένων ατόμων και
μάλιστα μεταξύ των ατόμων μικρών ηλικιών. Σημαντικός παράγοντας
για το γεγονός αυτό είναι η προώθηση του η-τσιγ ως ακίνδυνου μέσου
και η νεωτεριστική του εμφάνιση με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται
από τους νέους περισσότερο ως «γκατζετάκι», κάτι όπως είναι ας πούμε
το σύγχρονο κινητό ή το τάμπλετ. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κατ’
εμέ κίνδυνος, το να εδραιωθεί δηλαδή η πεποίθηση ότι είναι αθώο και
αβλαβές.

Ο τρίτος αλλά όχι και ο τελευταίος ή λιγότερο σημαντικός κίνδυνος
είναι αυτά καθαυτά τα υγρά που χρησιμοποιούνται στα η-τσιγ. Αυτά
είναι χωρίς καμιά πιστοποίηση για το τι περιέχουν. Δεν υποχρεούνται οι
παρασκευαστές τους να αναφέρουν το ακριβές τους περιεχόμενο και
την αναλογία των συστατικών τους.

Έτσι κανείς δεν είναι σίγουρος τι χρησιμοποιεί ακόμα δε δεν είναι
σίγουρος για το αν περιέχει νικοτίνη ή όχι το υγρό πλήρωσης. 

Πολλοί από τους χρήστες η-τσιγ, προκειμένου να εξοικονομήσουν
χρήματα και να μειώσουν το κόστος χρήσης, καταφεύγουν σε αγορές
υγρών μέσω διαδικτύου διακινδυνεύοντας να προμηθευτούν υγρά με
άγνωστη σύνθεση ή να δημιουργούν δικά τους μείγματα που μπορεί να
είναι επικίνδυνα. 

Όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται η επιστημονική εμπειρία για τις συ-
νέπειες της χρήσης του η-τσιγ καθώς οι μελέτες διαδέχονται η μια την
άλλη και τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά.

Τα στοιχεία λένε ότι:
Α. το η-τσιγ δεν είναι ακίνδυνο. Ο χρήστης του εξακολουθεί να δια-

τρέχει πολλαπλάσιο κίνδυνο για εμφάνιση νοσημάτων από όλα τα συ-
στήματα του οργανισμού σε σχέση με τον μη καπνιστή.

Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο ατμός του η-τσιγ προκαλεί
στους πνεύμονες τις ίδιες βλάβες με εκείνες από τον καπνό του κλασικού
τσιγάρου.

Β. Το η-τσιγ είναι εθιστικό αφού τα υγρά που χρησιμοποιούνται πε-
ριέχουν νικοτίνη, η οποία είναι η τρίτη πιο εθιστική ουσία μετά την
κοκαΐνη και την ηρωίνη. 

Γ. Τα συστατικά των υγρών πλήρωσης μπορεί να φαίνονται κατ’
αρχήν αθώα αλλά όταν αυτά καίγονται και εισπνέεται ο ατμός τους
έχουν άλλα καρκινογόνο αποτέλεσμα αποδεδειγμένα και άλλα απλά
ερεθιστικό προκαλώντας βήχα, βρογχόσπασμο και σε ευαισθητοποιημένα
άτομα ακόμα και κρίση βρογχικού άσθματος.

Το περίεργο είναι να καλείται η επιστημονική κοινότητα να αποδείξει
την ασφάλεια των ατμών των εκατοντάδων βελτιωτικών που περιέχονται
στα υγρά των η-τσιγ ενώ θα έπρεπε οι εταιρείες παραγωγής να υποχρε-
ωθούν να τεκμηριώσουν την ασφάλειά τους με επιστημονικά δεδομένα.
Είναι άλλο πράγμα η βρώση της σοκολάτας και εντελώς διαφορετικό η
εισπνοή του ατμού καύσης της. Το ίδιο ισχύει και για την βανίλια αλλά
και άλλα διαδεδομένα αρωματικά που χρησιμοποιούνται στα υγρά πλή-
ρωσης με σκοπό βασικό να προσελκύσουν χρήστες μεταξύ των νεωτέρων
ατόμων.

Η τακτική αυτή, της χρήσης δηλαδή αρωματικών, ακολουθήθηκε και
από την καπνοβιομηχανία τη δεκαετία του ’60 προκειμένου να αυξηθεί η
διείσδυση της καπνιστικής συνήθειας μεταξύ των γυναικών σε συνδυασμό
με την δήθεν μειωμένη περιεκτικότητα σε πίσσα (τσιγάρα ελαφριά), λες
και υπήρχαν δεδομένα για τα ασφαλή όρια της έκθεσης σε αυτή.

Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το θολό τοπίο που εσκεμμένα δημιουργείται
από τις εταιρείες παρασκευής και προώθησης αυτών των προϊόντων,
εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ και τα πρώτα κρούσματα από μια οξεία πνευμονική
νόσο μεταξύ των χρηστών η-τσιγ. Τα κρούσματα αυτά ανήλθαν στα 450
μέχρι τον Αύγουστο ενώ έχουν σημειωθεί μεταξύ αυτών και 3 θάνατοι,
ενώ διερευνάται και ένας τέταρτος για το κατά πόσο σχετίζεται με το
άτμισμα.  Το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων του Αμερικάνικου Οργανισμού
Φαρμάκων και Τροφίμων (CDC, FDA) των ΗΠΑ συστήνουν ότι όσο η
έρευνα για την διαλεύκανση των αιτίων αυτών των καταστάσεων συνε-
χίζεται, ο κόσμος να απέχει από την χρήση προϊόντων η-τσιγ. Τα αρχικά
ευρήματα από την εν εξελίξει πολυπολιτειακή έρευνα που διενεργείται
πάνω στην σοβαρή πνευμονική βλάβη που συνδέεται με το άτμισμα,
έδειξε ομοιότητες στις εκθέσεις σε βλαπτικούς παράγοντες και στα
συμπτώματα που ανέφεραν οι ασθενείς, όπως επίσης και στα κλινικά
ευρήματα, δήλωσε η Dana Meaney–Delman, MD, MPH, διαχειρίστρια
περιστατικών που δηλώνονται στο CDC, κατά την διάρκεια της συνέντευξης
τύπου. Πολλοί, αλλά όχι όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι είχαν πρόσφατα
χρησιμοποιήσει προϊόντα που περιείχαν τετραϋδροκανναβινόλη (THC,
μια κρυσταλλική ουσία που είναι το κύριο δραστικό συστατικό της κάν-
ναβης), μερικοί ότι είχαν χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν
προϊόντα που περιείχαν και THC και νικοτίνη και μια μικρότερη ομάδα
από αυτούς ότι είχε χρησιμοποιήσει προϊόντα που περιείχαν μόνο
νικοτίνη, είπε η Dana Meaney–Delman. Το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας
της ΝΥ είπε ότι τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων έδειξαν
«πολύ υψηλά» επίπεδα οξικής βιταμίνης Ε σχεδόν σε όλα τα δείγματα
που περιείχαν κάνναβη.

Είναι πια εμφανές ότι όσο η χρήση του η-τσιγ διαδίδεται τόσο πλη-
θαίνουν και τα στοιχεία της βλαπτικής και επικίνδυνης επίδρασης του
ατμού του στον οργανισμό.

Τα περιστατικά του πρόσφατου διαστήματος εδραιώνουν την άποψη
ότι το άτμισμα πρέπει να ενταχθεί στις περιοριστικές ρυθμίσεις για το
κάπνισμα και ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να αντιμετωπίζει
και αυτό το «εναλλακτικό» προϊόν όπως τα προϊόντα καπνού. 

Η εμπειρία τόσων δεκαετιών από τις βλαπτικές συνέπειες του καπνί-
σματος δεν επιτρέπουν κανένα βαθμό ανοχής στα νέα προϊόντα υποκα-
τάστασης του κλασικού τσιγάρου. 

Η  χρήση  του  Ηλεκτρονικού  Τσιγάρου 
και  το  κύμα  των  πνευμονικών  νοσήσεων 

που  παρατηρείται  στις  ΗΠΑ 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 111 Απρίλιος έως Ιούνιος
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 λέ-
ξεων ή φράσεων. 

3- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

4- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία των χορευτικών τμημάτων
με επιτυχείς συμμετοχές στο πανηγύρι στο Μονόδρι,
στους Αγίους Αποστόλους Πετριών και στο πανηγύρι
27-7-2019 στο χωριό μας (Ανδρονιάνοι). 

5- Οργάνωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεών μας
για το καλοκαίρι 2019 με μεγάλη επιτυχία που ήταν
αφιερωμένες στην κοινωνική εκστρατεία ΙΔΑΝΙΚΑ υπέρ
των παιδιών με αναπηρία. Αναλυτικά σε άλλες σελίδες
στο φύλλο αυτό της ΦΩΝΗΣ μας. Τονίζουμε την σημαντική
επιτυχία που αποτυπώνεται και στα οικονομικά στοιχεία
των δύο πανηγυριών μας με αυτήν του πανηγυριού στα
Δένδρα 31 Αυγούστου να ξεπερνά τις προσδοκίες μας.

6- Σημαντικά και ποικίλα έργα επισκευών, διαμορφώσεων
στο χωριό και ιδιαίτερα στους χώρους των δύο Δημοτικών
μας Σχολείων Ανδρονιάνων και Δένδρων. 

7- Συνέχιση της προσπάθειας για την καλύτερη ανάδειξη
του έργου του Γιάννη Γ. Ντεγιάννη για το γλωσσικό

ιδίωμα του χωριού μας. Προχωράμε με τη δέουσα προ-
σοχή και μέσα από σχετικές συνεργασίες σε πρώτο
στάδιο στην έκδοση βιβλίου και πιθανόν στην έκδοση
του ημερολογίου μας για το 2020. Στα πλαίσια αυτά τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας
Πέγκυ Λιβανίου και Αγάθη Κωτσή, συναντήθηκαν με το
γιο του συγγραφέα κ. Γιώργο Ιω. Ντεγιάννη στο χωριό
μας, ο οποίος μας παρέδωσε προς χρήση στο σχεδιασμό
μας δύο φωτογραφίες του συγγραφέα πατέρα του.

8- Έναρξη λειτουργίας της νέας χρονιάς των χορευτικών
μας τμημάτων.

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 παραπάνω
και άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων και τους χορηγούς
εμφανείς και αφανείς. 

Αγαπητοί φίλοι καθώς η ευθύνη στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο ενόψει των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει με
βάση και εξωτερικά προς αυτό ευρύτερα ερεθίσματα
αυξάνει διαρκώς, χρειάζεται συντονισμένη κοινή δράση
με τη συμμετοχή των μελών και φίλων μας να γίνεται
ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Όπως είχε ανακοινώσει ο Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων-Δένδρων το θέμα του φετινού διαγωνισμού
ζωγραφικής ήταν αφιερωμένο στα Ι. Δ. ΑΝ. ΙΚΑ. Μια
σημαντική από πολλές απόψεις κοινωνική εκστρατεία
που αφορά στην προστασία των ανθρώπων με νοητική
αναπηρία. 

Την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019 συγκεντρώθηκαν
στο γήπεδο του χωριού παιδιά κάθε ηλικίας από 3,5
έως 14 ετών για τον διαγωνισμό ζωγραφικής. Ο Σύλ-
λογος πρόσφερε στα παιδιά υλικά ζωγραφικής (χαρτιά
και κηρομπογιές) και ξεκίνησαν την προσπάθεια να
αποτυπώσουν στο χαρτί αυτό που κατάλαβαν. Τα μι-
κρότερης ηλικίας ζωγράφισαν θέμα της επιλογής τους
ενώ αρκετά από τα μεγαλύτερα παιδιά που συνέλαβαν
το θέμα το αποτύπωσαν με το δικό τους ξεχωριστό
τρόπο. Σε όλα τα παιδιά προσφέρθηκαν έπαινοι συμ-
μετοχής. 

Πολλά ευχαριστώ στη Χριστίνα Σ. Δήμου που βοή-
θησε οργανωτικά την εκδήλωση και στα μέλη του Συλ-
λόγου που βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής
της όμορφης βραδιάς! 

Το χορευτικό συγκρότημα του Προοδευτικού Συλλόγου
Ανδρονιάνων - Δένδρων δέχθηκε την πρόσκληση από
τον Α.Ο. Μονοδρίου και χάρισε μια μαγική χορευτική
βραδιά σε όσους έδωσαν το παρόν στο πανηγύρι του
Μονοδρίου την Τετάρτη το βράδυ 14 Αυγούστου 2019.

Απο νωρίς πλήθος κόσμου κατέφθανε στο προαύλιο
του Δημοτικού Σχολείου Μονοδρίου και πολύ γρήγορα το
σημείο πλημμύρισε με κόσμο, έτοιμο να διασκεδάσει σε
νησιώτικους ρυθμούς. Την εκδήλωση άνοιξε το χορευτικό
μας συγκρότημα με ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς
και απέσπασε δικαίως το ζεστό χειροκρότημα των παρευ-
ρισκομένων.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη του Δ.Σ. αλλά
και άλλοι κάτοικοι των Ανδρονιάνων για να απολαύσουν
το χορευτικό μας συγκρότημα. Το γλέντι κράτησε μέχρι
το ξημέρωμα και όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για
την επόμενη χρονιά. 

Ένα από τα κύρια δικαιώματα των παιδιών είναι το
δικαίωμα στη χαρά. Και αυτό το είδαμε όλοι όσοι βρε-
θήκαμε την Κυριακή το βράδυ 11/8 στο γήπεδο του
χωριού. 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων είχε κανονίσει
να στηθούν δύο τεράστια φουσκωτά προσφορά για
τους μικρούς μας φίλους. 

Τα παιδιά από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί στο γήπεδο
και περίμεναν να στηθούν τα φουσκωτά για να ορμήσουν
και να ξεφαντώσουν από χαρά. Αλήθεια, έβλεπες στα
προσωπάκια τους ζωγραφισμένη την ανυπομονησία! 

Όταν δόθηκε το έναυσμα από τον υπεύθυνο, όρμησαν
πάνω τους και έπαιξαν με την ψυχή τους. Ο ανιματέρ
παράλληλα απασχόλησε τα μεγαλύτερα παιδιά με διάφορα
παιχνίδια και κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο για
περισσότερο από 4 ώρες. 

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τα παιδιά και το χά-
ρηκαν με την ψυχή τους! 
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ΔΥΟ  ΤΕΡΑΣΤΙΑ  ΦΟΥΣΚΩΤΑ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  

ΜΙΚΡΟΥΣ  ΜΑΣ  ΦΙΛΟΥΣ 

Βραδιά  Ζωγραφικής  2019 

Βραδιά  σινεμά  για  τους  
μικρούς  μας  φίλους 

Μάγεψε  το  χορευτικό  μας  
συγκρότημα  στο  πανηγύρι  

του  Μονοδρίου 

Ανήμερα της
Παναγίας, την
Πέμπτη 15 Αυγού-
στου 2019 ο Προ-
οδευτικός Σύλλο-
γος Ανδρονιάνων-
Δένδρων είχε
διοργανώσει βρα-
διά σινεμά στο

χώρο του γηπέδου, για τους μικρούς μας φίλους και όχι
μόνο. Πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για
να παρακολουθήσουν μία ταινία κινουμένων σχεδίων του
2016 τη Ζωούπολη (μεταγλωττισμένη). 

"Τικ  Τακ  Ντο" 
Μία  μουσικοθεατρική  παράσταση  για 

μικρούς  και  μεγάλους  στους  Ανδρονιάνους 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων για
μια ακόμη φορά πρόσφερε την Δευτέρα 12 Αυγούστου
2019 δωρεάν στους μικρούς και μεγάλους φίλους του
χωριού μας την μουσικοθεατρική παράσταση Τικ Τακ Ντο
με την ομάδα της Αργυρώς Αθαν. Ταμβάκου. 

Ερμήνευσαν:
Γεωργία Γρίβα, Χρήστος Καπένης, Ευτέρπη Κα-

τσαμάτσα, Στρατής Στηλ, Αργυρώ Ταμβάκου
Ήταν μια εκπληκτική παράσταση που παρακολούθησαν

με αμείωτο ενδιαφέρον μικροί και μεγάλοι και καταχειρο-
κρότησαν στο τέλος τους ερμηνευτές του έργου! 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  ΑΠΟ  Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. 
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Δ.Σ. Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων

Αγαπητοί, παρακαλούμε δεχθείτε τις θερμές ευχαρι-
στίες όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην οργά-
νωση-υλοποίηση της κοινωνικής εκστρατείας ΙΔΑΝΙΚΑ, για
την αφιέρωση σ' αυτή των καλοκαιρινών εκδηλώσεών σας -
μεταξύ τους και της βραδιάς ζωγραφικής παιδιών - σαν συμ-
βολική υποστήριξή σας. 

Η προσπάθειά μας για προστασία όλων των παιδιών με
νοητική αναπηρία από κάθε μορφής κακοποίηση και για να
λαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες φροντίδας, ση-
ματοδοτεί κατ' ουσία την κοινωνική ανάγκη για την ισότητα
μεταξύ των ανθρώπων άρα και για το σεβασμό των ατομι-
κών/κοινωνικών δικαιωμάτων τους που έχουν ιστορικά κα-
τακτηθεί κι αναδειχθεί ως αναγκαία και ώριμα από τον
πολιτισμό της ανθρωπότητας. Θεωρούμε ότι αυτό ακριβώς
είναι το υπόβαθρο της υποστήριξης στην εκστρατεία μας,
τουλάχιστον από τους περισσότερους που την εκφράζουν.
Συνεπώς και οι δικές τους προσπάθειες/δραστηριότητες -
στα αντικείμενά τους - στηρίζονται σε ανάλογο υπόβαθρο.
Απ' την άποψη αυτή θεωρείστε δεδομένη και τη δική μας
ηθική συμπαράσταση στο Σύλλογό σας.

Ευχόμαστε δημιουργικές επιτυχίες στις δραστηριότητές
σας. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά.

Η Συντονιστική Ομάδα 
της κοινωνικής εκστρατείας ΙΔΑΝΙΚΑ 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ  ΜΑΣ 
ΣΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ  (31-8-2019) 

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά Π α ν ηγ υ ρ ι ώ ν

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΟΧΙ  
ΤΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 



Σε κάθε φύλλο της ΦΩΝΗΣ μας απαιτείται η καταγραφή ευ-
χαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Προς άτομα
αλλά και ομάδες και φορείς ατόμων με αφορμή γεγονότα και
καμιά φορά για απουσία τέτοιων. Εκκρεμεί και κάποια υπό
τύπον ανακεφαλαίωσης αναφορά σε χορηγούς του Συλλόγου
μας που με οικονομικά 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 Νο 111 της ΦΩΝΗΣ μας ξεκινήσαμε την ειδική
αυτή στήλη με αυτό το περιεχόμενο.

Ευχαριστούμε συνολικά αλλά και ατομικά όλα τα μέλη και
φίλους του Συλλόγου μας που βοήθησαν στην διοργάνωση των
εκδηλώσεών μας το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα τους Νίκο
Σειρηνάκη για την δωρεάν εγκατάσταση των ειδών υγιεινής
στις τουαλέτες και των νέων προβολέων στο Δημοτικό Σχολείο
Ανδρονιάνων. Τον Κύτρο Ιωακείμ (Κίμωνα) και την επιχείρηση
Λιάπη στην Κύμη για την δωρεά χρωμάτων. Τον Αργύρη Νικο-
λιά για την δωρεάν εργασία του στην κατασκευή της εξέδρας
για το πανηγύρι των Ανδρονιάνων. Τον Νικόλαο Γ. Τσομάκα για
την δωρεά ενός πυροσβεστήρα και ενός πλήρους κιβωτίου
πρώτων βοηθειών. Τον Χρήστο Δ. Σπύρου για την δωρεάν κα-
τασκευή της εξέδρας για το πανηγύρι στα Δένδρα. Τον
Κλεάνθη Ε. Δήμο για τον δωρεάν καθαρισμό του Δημοτικού
Σχολείου Δένδρων. Επίσης τις εταιρείες από την Κύμη Τροφο-
εμπορική Α.Ε., Β. Τσίμπας - Κ. Λιάπης Ο.Ε., Κρούμπαλης, Λέρ-
γιου Νικολέττα για την δωρεάν διάθεση διαφόρων ειδών
τροφίμων για τις εκδηλώσεις μας.

Ευχαριστούμε όσες και όσους οικονομικά βοήθησαν το Σύλ-
λογό μας και τα ονόματά τους καταγράφονται στην σχετική κα-
τάσταση εισπράξεων στη σελίδα 3 στο φύλλο αυτό της ΦΩΝΗΣ
μας. Επίσης όσους φίλους και μέλη μας που αποδεδειγμένα
βοηθούν με δώρα ή υπηρεσίες τους επιμένοντας να κρατούν
την ανωνυμία τους.

Ευχαριστούμε το μέλος μας και επί πολλά χρόνια Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Δημήτρη Κων. Λύκο, για την επι-
σκευή του φορτηγού δωρεά του από το 2010 προς το Σύλλογό
μας, έτσι που έγινε δυνατή η καλύτερη χρήση του σε διάφορες
εργασίες μας στα χωριά μας.

Επίσης ευχαριστούμε τη Δημοτική μας αρχή για την γόνιμη
συνεργασία μας σχετικά με την πραγματοποίηση των δύο πα-
νηγυριών μας 27/7/2019 (Ανδρονιάνοι) και 31/8/2019 (Δένδρα)
τόσο για την χορήγηση της ειδικής άδειας χρήσης των χώρων
των δυο Δημοτικών μας Σχολείων όσο και για την αποκομιδή
των σκουπιδιών όπου ευχαριστούμε ιδιαίτερα και το προσωπικό
της σχετικής δημοτικής υπηρεσίας.

Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Κύτρο Γεώργιο από τους Κρι-
νιάνους για την φωτογραφική κάλυψη στα πανηγύρια μας και
την παραχώρηση σχετικού υλικού στο Σύλλογό μας. 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ»
Γράφει η Φιλιώ Καλαμπαλίκη

Καλοί, χρυσοί εμείς οι ‘Ελληνες, με μεγάλη ιστορία και
ένδοξους αγώνες… αλλά έχουμε και κάτι παθογένειες που
μας φρενάρουν και δεν μας αφήνουν να προοδεύσουμε
όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα που είμαστε!

Προσέχουμε σαν τα μάτια μας το σπίτι μας, τον κήπο
μας, το χωράφι μας, καθαρίζουμε και νοικοκυρεύουμε την
ιδιοκτησία μας, θυσιαζόμαστε για τα παιδιά μας, αγαπάμε
τα κατοικίδιά μας, λέμε τώρα…, αλλά δεν νοιαζόμαστε
όσο χρειάζεται, και ενίοτε καθόλου, για το κοινό μας
«σπίτι», για το φυσικό περιβάλλον, για τα κοινά μας προ-
βλήματα, για τους αδύναμους συμπολίτες μας, για τα αδέ-
σποτα ζώα… για ό,τι τέλος πάντων δεν μας ανήκει ατομικά
και το μοιραζόμαστε με τους άλλους! Θεωρούμε πως για
όλα αυτά αποκλειστικά υπεύθυνοι  είναι οι κρατικοί φορείς,
οι δήμοι, οι κοινότητες. Ψηφίζουμε κάθε τόσο αυτούς
που νομίζουμε πως θα επιλύσουν τα προβλήματα που
ενίοτε εμείς δημιουργούμε, και μετά από λίγο τους κατη-
γορούμε ότι αδρανούν… Λησμονούμε όμως πως η δική
μας αδράνεια τροφοδοτεί την δική τους… και τα προβλήματα
διαιωνίζονται! Όσο ρίχνουμε τις ευθύνες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
στο κράτος δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα!

Εδώ ακριβώς χρειάζεται ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, δηλαδή η
εκούσια και ανιδιοτελής (χωρίς υλικό προσωπικό όφελος)
ατομική και συλλογική, οργανωμένη ή μη, δράση της κοι-
νωνίας των πολιτών όλων μας δηλαδή, ανεξάρτητα από
την συμμετοχή των κρατικών φορέων…

Ο εθελοντισμός, που σημειωτέον  είναι μια απαραίτητη
καθημερινότητα στην ζωή των ευρωπαϊκών λαών, δεν
είναι απλά ένας όρος, είναι μια πολυμορφική διαδικασία
και στάση ζωής, που αφορά όλους, χωρίς κοινωνικές, οι-
κονομικές, θρησκευτικές και εθνικές διακρίσεις. Προάγει
και προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και δυναμώνει
την αλληλεγγύη και την συνοχή της κοινωνίας μας, πράγμα
απαραίτητο για να ζούμε καλά και με ασφάλεια!

Οι τομείς όπου μπορεί να αποδώσει ο εθελοντισμός
αφορούν όλο το φάσμα της ζωής μας, όπως η πολιτική
προστασία (έκτακτες καταστάσεις, θεομηνίες, σεισμοί
κλπ.), η προστασία του περιβάλλοντος (αντιμετώπιση
πυρκαγιών, δενδροφυτεύσεις, αποψίλωση, καθαρισμός
ακτών, πλατειών, δρόμων κλπ.), η βελτίωση και η καθα-
ριότητα των δημόσιων χώρων, η διατήρηση και η προστασία
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η φροντίδα και η προ-
στασία των αδέσποτων ζώων… μα πάνω απ’ όλα η αλλη-
λεγγύη και η προσφορά στους αδύναμους και δεινοπα-
θούντες της τοπικής ή γενικότερης κοινωνίας μας, ανε-
ξάρτητα από κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνικές διαφορές,
η προσφορά στους πρόσφυγες και κυνηγημένους!

Είμαι ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ σημαίνει:
• Προσφέρω χωρίς ανταμοιβή
• Βοηθάω τον αδύναμο με διάθεση αλληλεγγύης κι όχι

φιλανθρωπίας
• Συμβάλλω σε μια πιο δίκαιη και ασφαλή κοινωνία
• Γνωρίζω ανθρώπους, επικοινωνώ, βγαίνω από το

καβούκι μου

• Αισθάνομαι χρήσιμος, γίνομαι υπεύθυνος
• Μοιράζομαι
• Σέβομαι και προστατεύω τα άλλα ζώα και το φυσικό

περιβάλλον
• Διαδίδω με τη δράση μου τις πανανθρώπινες αξίες

της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της ΙΣΟΤΗΤΑΣ και του ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΜΟΥ

• ΓΙΝΟΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Για όλα αυτά χρειάζομαι ενότητα και οργάνωση, χρει-

άζομαι τους συνανθρώπους μου, τους γείτονές μου, τους
συγχωριανούς μου, τους συμμαθητές μου, γιατί η δύναμή
μας είναι η συνεργασία μας στη δράση!

Και μόνο τότε θα δούμε να μπαίνουν στο χορό και οι
κρατικοί και δημοτικοί φορείς… γιατί δεν θα μπορούν να
κάνουν αλλιώς!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Από την Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν
Και με τον εθελοντισμό κάτι να συνεισφέρουν.
Ο εθελοντισμός δείχνει τον εαυτό μας
Είναι μια πράξη ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπό μας.
Μια παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία
Που γίνεται αυτόβουλα με πληρωμή καμία.
Οργανώσεις εθελοντικές σε όλη την Ελλάδα
Αναζητούν εθελοντές να γίνουν μια ομάδα.
Σκοπός κάθε εθελοντή είναι να βελτιώσει
Κάθε ανάγκη του κοινού και ό,τι μπορεί να δώσει.
Μορφές του εθελοντισμού υπάρχουνε χιλιάδες
μπορούν να δρουν ατομικά μπορούν και σε ομάδες.
Ο επίσημος εθελοντισμός είναι στις οργανώσεις
Στις μη κυβερνητικές μα και σε εκδηλώσεις.
Επίσης σε ιδρύματα σε διάφορα σχολεία
Οι προσφορές είναι πολλές κι έχουν μεγάλη αξία.
Ενώ στον ανεπίσημο ο εθελοντής βοηθάει
Σπίτια που έχουν έλλειψη και πράγματα τους πάει.
Απλά πράγματα καθημερινά που όταν τα κοιτάξεις
Θα δεις πως τέτοιες προσφορές είναι σπουδαίες πράξεις.
Μπορείς να μπεις εθελοντής στους ναυαγοσώστες
Ή στην πυροσβεστική ή και στους διασώστες.
Μαθαίνεται ο εθελοντισμός και σε μικρά παιδάκια
το βλέπουμε άλλωστε αυτό και με τα προσκοπάκια.
Στα πιο μικρά χωριά και στην επαρχία
Είν’ η ζωή αλλιώτικη κλειστή η κοινωνία.
Θα πρέπει εκεί οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι
Και να βοηθούν τον τόπο τους όπου είναι γεννημένοι.
Και στο δικό μας το χωριό το λέω με καμάρι
Όχι που να το παινευτώ έχει περίσσια χάρη.
Έχουμε ομάδα εθελοντών τους δρόμους καθαρίζουν
Έχουμε τα ταλέντα μας τους τοίχους ζωγραφίζουν.
Στα θέματα όλοι του χωριού ο ένας με τον άλλο
Βοηθάνε απ’ τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο.
Έτσι κρατάνε το χωριό μέσα στη ζωντάνια
Και νιώθουν οι Ανδρόνιανοι γεμάτοι περηφάνια.
Όλοι να είναι εθελοντές έξω ή και απ’ το σπίτι
Αρκεί να υπάρχει θέληση από κάθε ενεργό πολίτη. 

Για  το  Γιώργη  Βαρλάμο 

Ο Γιώργης Βαρλάμος, κορυφαίος χαράκτης ζωγράφος, έφυγε
από τη ζωή στις 13 Σεπτέμβρη 2013. Πάνε 6 κιόλας χρόνια από τον
οριστικό χωρισμό, τα ίδια 6 χρόνια κατά τα οποία η παρουσία του
είναι έντονη, σαν τα υπέροχα χρώματα των πινάκων του, σαν την
γήινη ζεστασιά των θεμάτων του, σαν τη δύναμη των μηνυμάτων
του. Σαν αυτά και μέσα από αυτά. Είχα την τύχη της προσωπικής
γνωριμίας, αρχικά μέσα από τη ζεστή χρόνια φιλία και αλληλοεκτί-
μηση με τον πατέρα μου και αργότερα μέσα από τον Προοδευτικό
Σύλλογο Ανδρονιάνων-Δένδρων του οποίου υπήρξε ο πρώτος Πρό-
εδρος του Δ.Σ. του πριν από 42 χρόνια αφήνοντας πολύτιμα στοι-
χεία, ρίζες δυνατές που βαθαίνουν και μας κρατάνε. Σε συνάντηση
που είχαμε το 2012 ως Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μας είχε χαιρετήσει
με την απλή όσο και μεστή διαχρονικής ουσιώδους αλήθειας προ-
τροπή και ευχή "να προσπαθείτε να κάνετε τον κόσμο λιγότερο
κακό..."

Η παρουσία του στο τέλος του 1ου Διαγωνισμού Παιδικής Ζω-
γραφικής του Συλλόγου μας το 2001 στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρο-
νιάνων και η σχετική αναφορά του παρατηρώντας τα έργα των
παιδιών, ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά στοιχεία που μας ακο-
λουθούν και τα ακολουθούμε. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Στο επόμενο φ. 113 της ΦΩΝΗΣ μας το αφιέρωμα

θα αναφέρεται στους ντόπιους λαϊκούς θανόντες στι-
χοπλόκους. Πολύστιχα ή και μικρότερα δημιουργήματα,
δίστιχα ή μονόστιχα, απλών ανθρώπων που το σχετικό
ταλέντο τους και οι εμπειρίες στη ζωή τους σμίξαν κά-
ποτε και αποτυπώθηκαν. Το βλέπουμε και ως χρέος στη
μνήμη τους. Καλούμε όσες φίλες και φίλους έχουν σχε-
τικά στοιχεία να απευθυνθούν στα μέλη του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας Σταμάτη Δ. Σπύρου τηλ. 6932661355, Λι-
βανίου Πέγκυ τηλ. 6974600569, Κωτσή Αγάθη τηλ.
6973687222. Έχουμε την άποψη πως δεν είναι λίγοι οι
στιχοπλόκοι αυτοί και μάλιστα με βάση πολλά από τα
σχετικά ακούσματα, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο σχετι-
ζόμενο και με τα τεκταινόμενα στις μέρες μας. Δεν είναι
μόνο αυτή η άνετη και όμορφη επαφή τους με το σή-
μερα αλλά και η ιστορική κοινωνική καταγραφή σχέ-
σεων, καταστάσεων, συνηθειών των προγόνων μας.
Πιθανολογούμε πως τα αποτελέσματα αυτής μας της
προσπάθειας μπορεί να αποδειχθούν πρόπλασμα σχε-
τικής ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας μετέπειτα ενασχόλησης.
Ελπίζουμε πως έτσι θα γίνει με τη δική σας συμμετοχή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΛΑΪΚΟΙ  ΣΤΙΧΟΠΛΟΚΟΙ 
ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ 

ΚΑΙ  ΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ

Εθελοντισμός 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΟΜΟΡΦΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΛΗΝ  ΟΜΩΣ  ΟΥΣΙΩΔΩΣ  ΕΛΛΙΠΗΣ 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ  ΜΕ  
ΣΕΒΑΣΜΟ  ΤΗ  ΒΡΥΣΗ  ΣΑΡΡΗ  

ΣΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

1- Δωρεά στην οικογένεια της άτυχης MAJLINDA
TOPI LESHI ενός ψυγείου.

2- Οικονομική ενίσχυση €200,00 στον, ευχόμαστε,
απόλυτα επιτυχή αγώνα του μικρού ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-
ΡΑΦΑΗΛ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ. 



Οι πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου του
2019 είναι μια σειρά από χιλιάδες πυρκαγιές που έχουν
λάβει χώρα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου το 2019.
Το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών λαμβάνουν χώρα
στο τμήμα του δάσους της Βραζιλίας. Γειτονικές χώρες,
όπως η Βολιβία, το Περού και η Παραγουάη έχουν επίσης
αναφέρει πυρκαγιές στα εδάφη τους.

Οι πυρκαγιές τράβηξαν την προσοχή της επιστημονι-
κής και διεθνούς κοινότητας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2019, αφότου το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής
Έρευνας (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE)
δημοσίευσε στατιστικά στοιχεία που βασίζονται σε δορυ-
φορικές παρατηρήσεις και τεκμηρίωναν τουλάχιστον
75.336 πυρκαγιές στην χώρα την περίοδο 1ης Ιανουαρίου-
23ης Αυγούστου 2019. Στο ίδιο διάστημα πάνω από

40.000 από αυτές τις πυρκαγιές έλαβαν χώρα στο τροπικό
δάσος του Αμαζονίου, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε
που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων το 2013.

Στις 20 Αυγούστου, οι πυρκαγιές κατέκαιαν δασικές
εκτάσεις στις πολιτείες Αμαζόνας, Ροντόνια, Μάτο Γκρόσο
και Παρά. Οι πολιτείες Αμαζόνας και Άκρε κήρυξαν κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης ως απάντηση στις πυρκαγιές.

Οι εμπειρογνώμονες συνδέουν τις πυρκαγιές με εμπρη-
σμούς που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την εκκαθάριση της
γης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή κτι-
ρίων ή να στηρίξει την κτηνοτροφία και τις εξαγωγές της
Βραζιλίας, όπως το βόειο κρέας. Η Βραζιλία λάμβανε μέτρα
από το 2004 για να μειώσει την αποψίλωση του Αμαζο-
νίου, αλλά η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πυρκαγιών
ανησυχεί τους ειδικούς λόγω της σημασίας της λεκάνης
του Αμαζονίου στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον, οι τακτικές εμπρησμών μπορεί να απειλήσουν
τις προστατευόμενες γαίες των αυτόχθονων φυλών στο
δάσος του Αμαζονίου.

Οι πυρκαγιές αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας κριτικής
προς την κυβέρνηση της Βραζιλίας, ιδιαίτερα από περιβαλ-
λοντικές ΜΚΟ και την κυβέρνηση της Γαλλίας, η οποία συ-
νορεύει με την Βραζιλία λόγω της Γαλλικής Γουιάνας. Ως
παράγοντας για την πρόκληση των πυρκαγιών θεωρούνται
οι πολιτικές του προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου οι οποίες
έχουν αποδυναμώσει την προστασία του τροπικού δά-
σους. Ο Μπολσονάρου και οι υπουργοί του απάντησαν
ότι η αποψίλωση των δασών είναι αναγκαία για την ανοι-
κοδόμηση της οικονομίας της Βραζιλίας. Επίσης δήλωσαν
ότι τα δεδομένα της διαστημικής υπηρεσίας είναι λανθα-
σμένα ως μέρος καμπάνιας παραπληροφόρησης εναντίον
της κυβέρνησής του.

https://el.wikipedia.org/ 

Το 2015 από το διαστημικό τηλεσκόπιο
Kepler ανιχνεύθηκε η ύπαρξη ενός εξωπλα-
νήτη στον οποίο δόθηκε η ονομασία Κ2-
18b. Έχει ακτίνα διπλάσια από εκείνη της
Γης ενώ η μάζα του ισοδυναμεί με 8 ή 9 γή-
ινες μάζες. Περιφέρεται γύρω από ένα κόκ-
κινο, άρα σχετικά ψυχρό, αλλά και μικρό
άστρο ενεργού (επιφανειακής) θερμοκρασίας
3500 περίπου βαθμών και, όπως λέμε σε
μια πιο εξειδικευμένη ορολογία, φασματικού
τύπου Μ3. Ο κόκκινος αυτός νάνος, άρα
και οι πιθανοί πλανήτες του, απέχουν από
εμάς περίπου 110 έτη φωτός και εντοπίζονται
στον αστερισμό του Λέοντα. Το διαστημό-
πλοιο «Βόγιατζερ» θα χρειαζόταν 2 εκα-
τομμύρια χρόνια για να φθάσει εκεί. 

Πρόσφατα όμως, ερευνητική ομάδα
αστρονόμων του τμήματος Φυσικής και
Αστρονομίας του Πανεπιστημιακού Κολεγίου
του Λονδίνου (UCL), στην οποία ανήκει και
ο Έλληνας Άγγελος Τσιάρας, με δημοσί-
ευσή τους στο έγκυρο επιστημονικό περιο-
δικό “Νature Astronomy” και με βάση πα-
ρατηρήσεις τους από το διαστημικό τηλε-
σκόπιο Hubble προέβησαν στην άκρως εν-
διαφέρουσα διαπίστωση ότι ο εν λόγω εξω-
πλανήτης διαθέτει ατμόσφαιρα πλούσια σε
υδρατμούς. Σύμφωνα με την εν λόγω ερευ-
νητική ομάδα ο Κ2-18b θεωρείται προς το
παρόν τουλάχιστον, ο μοναδικός πλανήτης
που γνωρίζουμε, ο οποίος περιφέρεται γύρω
από ένα άστρο, έξω από το ηλιακό μας σύ-
στημα, και ο οποίος διαθέτει ικανές ποσότητες
νερού (πιθανώς και σε υγρή μορφή). Η
ύπαρξη νερού αλλά και η θερμοκρασία του
τον τοποθετούν στην λεγόμενη «οικόσφαι-
ρα» ή «κατοικήσιμη ζώνη» που δημιουργείται
γύρω από ένα άστρο.

Τα τελευταία 25 περίπου χρόνια έχουμε
ήδη ανακαλύψει πάνω από 4.000 πλανήτες
να περιφέρονται γύρω από σχετικά κοντινά
μας άστρα. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς
είναι αέριοι γίγαντες με μέγεθος παρόμοιο
με του Δία, του μεγαλύτερου πλανήτη στο
Ηλιακό μας Σύστημα.

Επειδή μετά από κάθε τέτοια ανακάλυψη
αφήνονται από μερικούς (όχι άδικα ίσως)
και κάποιες υπόνοιες περί ύπαρξης ζωής
ίσως είναι χρήσιμο να αποσαφηνισθούν κά-
ποιες καταστάσεις.

Κατ’ αρχάς οι περισσότεροι από εκείνους

που αναφέρονται στο θέμα της ζωής δεν
εννοούν τη ζωή στο στοιχειώδες της επίπεδο
(ενδεχομένως κάποια βακτήρια ή φυτά)
αλλά στην εξελιγμένη της μορφή. Η στοι-
χειώδης ζωή για κάποιους λόγους δεν τους
ενδιαφέρει. Ενδιαφέρονται μόνον για πιθα-
νούς εξελιγμένους πολιτισμούς. Βασικό συ-
στατικό της ζωής είναι, ως γνωστόν, το
νερό. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι ναι
μεν η ύπαρξη ζωής συνεπάγεται και την
ύπαρξη νερού αλλά η ύπαρξη νερού ΔΕΝ
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΑΝΑΓΚΗΝ και την ύπαρξη
ζωής. Το νερό λοιπόν από μόνο του δεν
αποδεικνύει ούτε καν την ύπαρξη στοιχει-
ώδους μορφής ζωής. Η επιστήμη (και όχι η
παρα-επιστήμη) όμως είναι ξεκάθαρη. Οι

προϋποθέσεις για την ύπαρξη ζωής
είναι πολλές και πρέπει να ισχύουν
ταυτόχρονα. Παρόλα αυτά όμως, δε-
δομένου ότι μόνο στον Γαλαξία μας
υπάρχουν περίπου 700 δισεκατομμύρια
άστρα και αν σκεφθούμε ότι γνωρίζουμε
προς το παρόν την ύπαρξη 100 περίπου
δισεκατομμυρίων γαλαξιών, το πλήθος
των αστέρων που θα ήταν κατάλληλοι
να δημιουργήσουν γύρω τους πλανήτες
ή πλανητικά συστήματα με συνθήκες
παρόμοιες αλλά και ακριβώς ίδιες με
εκείνες της Γης, είναι πολύ μεγάλο.
Μπορούμε μάλιστα και να το υπολογί-

σουμε.
Άρα στο ερώτημα «Υπάρχει αλλού ζωή;»

η απάντηση είναι «Γιατί όχι; Δεν έχουμε
λόγους να το αποκλείσουμε». Δεν φτάνει
όμως αυτό. Χρειάζεται και μια, όχι απόδειξη,
αλλά έστω και μια μικρή ένδειξη. Τέτοια,
είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν έχουμε. Τα
όσα λέγονται από μερικούς κατά καιρούς
είναι είτε κανονική απάτη, είτε ασάφειες
είτε έχουν ερμηνευθεί σε ποσοστό πάνω
από 95%. Αλλά και στο ερώτημα «Αν
υπάρχει κάπου εξελιγμένος πολιτισμός, είναι
δυνατόν να επικοινωνήσουμε;», η απάντηση
είναι πάλι όχι. Η πιθανότητα μιας τέτοιας
επικοινωνίας είναι μηδέν. Ίσως να είμαστε
«καταδικασμένοι» να μην μάθουμε ποτέ.

Αλλά το πιο σημαντικό, κατά την άποψή
μου, δεν είναι το να μάθουμε αν είμαστε
μόνοι μας ή όχι στο Σύμπαν. Το σημαντικό
είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο σπάνια
είναι η Γη. Να καταλάβουμε το πλήθος των
διαδικασιών και των γεγονότων που τη με-
τέτρεψαν σε αυτόν τον φιλόξενο γαλάζιο
πλανήτη που ζούμε. Αλλά που ο γαλάζιος
αυτός και φιλόξενος πλανήτης, δυστυχώς,
«κραυγάζει απελπισμένα» αιμορραγώντας
και πεθαίνοντας από τα δικά μας εγκλήματα.
Ας ακούσουμε επιτέλους αυτήν την κραυγή
απελπισίας της Γης. Είναι πραγματικά υπο-
κριτικό και τραγικό να προσπαθούμε να κά-
νουμε κατοικήσιμο τον Άρη, τη στιγμή ακρι-
βώς που κάνουμε ακατοίκητη τη Γη. Ένας
αγώνας επιβίωσης πρέπει να αρχίσει. Και να
αρχίσει από σήμερα. Διαφορετικά …τελει-
ώσαμε. 
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Ν Ε Ρ Ο  =  Ζ Ω Η ;  Φυτεύουμε  βελανιδιές  στα  καμένα 

Η μόνη λύση για τις πυρκαγιές και η πραγμα-
τική λύση για την κλιματική αλλαγή: απέναντι
στα δάση των ανεμογεννητριών που φυτεύουν
οι Μεγαλοεργολάβοι της «Πράσινης Ανάπτυξης»
ας αντιτάξουμε την δημιουργία πραγματικών
δασών μέσω της σποροφύτευσης βελανιδιών!

Ας μην περιμένουμε από τους ανευθυνοϋ-
πεύθυνους πολιτικούς μας «άρχοντες» να πά-
ρουν τους κασμάδες και τα τσαπάκια τους για να
φυτέψουν πευκάκια στα καμένα μπροστά από τις
τηλεοπτικές κάμερες του ΣΚΑΪ! Ας αναλάβουμε
δράση τώρα εμείς: οι Πολίτες και οι Συλλογικοί
μας φορείς! Η λύση είναι μία και χωρίς μεγάλο
κόστος: Σποροφύτευση Βελανιδιών!

Η αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων με
βελανιδιές μπορεί να βελτιώσει αισθητά το μι-
κροκλίμα της περιοχής, να περιορίσει τις πυρκα-
γιές και να κάνει το έργο της πυρόσβεσης πολύ
πιο εύκολο. Πρόκειται για λύση που αφορά όλη
τη νότια Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς παλαιότερα
καλυπτόταν από τεράστια βελανιδοδάση, και
παρά τις «φιλότιμες προσπάθειες» του Ελληνι-
κού Κράτους να τα εξαφανίσει παντελώς, υπο-
λείμματά τους συναντούμε ακόμη σε όλη την
Ελλάδα!

Γιατί οι βελανιδιές;
1. Καίγονται πιο αργά. Τα περισσότερα

είδη βελανιδιάς, εκτός από το πουρνάρι, καίγον-
ται πιο δύσκολα από τα πεύκα που συνήθως η
πολιτεία χρησιμοποιεί στις αναδασώσεις. Οι ανα-
δασώσεις με πεύκα και γενικότερα με τα κωνο-
φόρα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην
ερημοποίηση και την καταστροφή αφού αρπά-
ζουν φωτιά πολύ εύκολα σε αντίθεση με την βε-
λανιδιά που είναι πολύ πιο βραδυφλεγής.

2. Φυτρώνουν παντού. Η βελανιδιά είναι
από τα λιγοστά πλατύφυλλα δέντρα που μπο-
ρούν να φυτρώσουν πάνω σε καθαρά βραχώδεις
σε περιοχές. Αυτό αποδεικνύεται από την παρου-
σία της σε περιοχές όπως το Ξηρόμερο της Αι-
τωλοακαρνανίας αλλά και στις Κυκλάδες όπως
Τζια, Κύθνος, Τήνος ή Νάξος.

3. Αποθηκεύουν νερό. Χάρη στο τεράστιο
ριζικό σύστημα που αναπτύσσει, η βελανιδιά λει-
τουργεί σαν μια μεγάλη αποθήκη νερού. Με την
διαπνοή των φύλλων αυξάνει την υγρασία στο
περιβάλλον και ταυτόχρονα ψύχει την ατμό-
σφαιρα.

4. Φέρνουν βροχές. Όπως το νερό φέρνει
νερό, έτσι και οι μεγάλες εκτάσεις με Δρυοδάση
φέρνουν βροχή. Μπορούν, έτσι, να παίξουν ση-
μαντικό ρόλο στον κύκλο του νερού αυξάνοντας

τις βροχοπτώσεις και εμπλουτίζοντας τον υδρο-
φόρο ορίζοντα. Μιλάμε, άρα, για μία άμεση βελ-
τίωση του μικροκλίματος ως λύση στην
κλιματική αλλαγή. Έτσι, δεν διορθώνεται απλώς
μία συνέπεια της κλιματικής αλλαγής αλλά ανε-
βαίνουμε στην κορυφή της πυραμίδας και λύ-
νουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα που ξεκινάει με
την αύξηση της θερμοκρασίας.

5. Ευνοούν την βιοποικιλότητα. Η βελα-
νιδιά δημιουργεί πολύ πλούσια οικοσυστήματα.
Επιτρέπει και ευνοεί την μεγάλη ποικιλία φυτών
και δέντρων στην περιοχή της. Σφενδάμια, κου-
τσουπιές, φράξοι και πολλά άλλα φυτρώνουν με
ευκολία αν έχει δουλευτεί το έδαφος από τις βε-
λανιδιές. Χάρη στα πεσμένα φύλλα του φθινο-
πώρου που με την πάροδο των χρόνων
δημιουργούν ένα πλούσιο χούμους που ακόμη
και σε πετρώδεις περιοχές ευνοούν την εγκατά-
σταση και άλλων φυτών. Αντίθετα, οι πευκώνες
δημιουργούν πολύ φτωχά οικοσυστήματα αφή-
νοντας ελάχιστα άλλα φυτά να φυτρώσουν στις
περιοχές τους.

6. Ξαναφυτρώνουν αν καούν. Ακόμα και
σε περίπτωση πυρκαγιάς, η βελανιδιά μπορεί
χάρη στο βαθύ της ριζικό σύστημα να βγάλει
νέους βλαστούς χωρίς να έχει ανάγκη από τε-
χνητή αναδάσωση.

7. Ο μύθος των ταχυαυξών ειδών πεύ-
κου… Λένε για την βελανιδιά ότι μεγαλώνει
αργά. Είναι μύθος. Σε συγκεκριμένο τεστ που
έγινε στον Υμηττό της Αττικής υπάρχουν βελα-
νιδιές που έχουν το τριπλάσιο μέγεθος από
πεύκα της ίδιας ηλικίας.

Σε βάθος χρόνου τα δάση βελανιδιάς μπο-
ρούν να αποτελέσουν έναν άξονα ανάπτυξης για
την βιολογική κτηνοτροφία, την συλλογή μανι-
ταριών (τα δάση βελανιδιάς είναι ιδανικές περιο-
χές για μανιτάρια), την επιλεκτική υλοτομία, ενώ
με βάση πρόσφατες έρευνες τα βελανίδια απο-
τελούν πρώτη ύλη και για την κοσμετική.

Οι δυσκολίες…
Ένα βασικό και ουσιαστικό πρόβλημα στο

θέμα των βελανιδιών είναι η βόσκηση των αιγο-
προβάτων. Για να πετύχει μια αναδάσωση με βε-
λανιδιές, χρειάζεται απόλυτη προστασία από τα
φυτοφάγα θηλαστικά για τουλάχιστον μια δεκαε-
τία. Μετά τη δεκαετία, η παρουσία της κτηνο-
τροφίας σε δάση βελανιδιάς είναι απαραίτητη για
την καλλιέργεια του δάσους ενώ συγχρόνως τα
καθαρίζουν από τα χόρτα μειώνοντας έτσι τον
κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδανικό μοντέλο αποτελεί η
νομαδική κτηνοτροφία για να μπορεί το δάσος
να αναπτύσσεται. Εδώ χρειάζεται μια γενναία
απόφαση. Με νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και
χρηματικές αποζημιώσεις, οφείλουμε να εμποδί-
σουμε την βόσκηση στις καμένες περιοχές αν θέ-
λουμε να ευνοήσουμε την ανάπτυξη της
βελανιδιάς. Μετά από μία δεκαετία, μπορεί να
επανέλθει ελεγχόμενη και να επιτρέπεται μόνο
για έξι μήνες το χρόνο.

Από το εξαιρετικό ιστολόγιο 
«Γη και Ελευθερία»

Πηγή: fanpage.gr 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ  2019 

Φωτογραφία του έτους 1918 κατά την οποία εκατοντάδες
στρατιώτες παραταχτήκανε αποτίοντες φόρο τιμής στα 8
εκατομμύρια άλογα που πέθαναν κατά τη διάρκεια του Α'
Παγκοσμίου Πολέμου.
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Αρχαία  Ελληνικά  πήλινα  σκεύη 

Σημαντική εγκατάσταση των ιστορικών χρόνων εντοπίστηκε στο πλαίσιο
παρακολούθησης τεχνικού έργου, για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου
στην θέση Πυργάρι-Ντάρδιζα, σε απόσταση 3 χλμ. νότια του χωριού Γιαν-
νιτσίου του Δήμου Καρύστου. Στη θέση πραγματοποιείται, υπό την εποπτεία
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας και της προϊσταμένης, δρ. Α. Σίμωσι,
αρχαιολογικός καθαρισμός, από τις 29 Ιουλίου 2019, ενώ θα ακολουθήσουν
δοκιμαστικές τομές. 

Η υπό διερεύνηση εγκατάσταση εντοπίζεται σε φυσικά οχυρή θέση,
καθώς καταλαμβάνει τμήμα βραχώδους λόφου, με προσαρμογή στο φυσικό
ανάγλυφο και με εποπτεία προς βορρά στους θαλάσσιους δρόμους και στον
οχυρωμένο οικισμό της Φιλάγρας. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εκτείνονται
σε μήκος 46 μ. και πλάτος 22.50 μ. και αναπτύσσονται με διεύθυνση ΝΑ –
ΒΔ, ενώ το συνολικό εμβαδό της υπό διερεύνηση θέσης καταλαμβάνει
έκταση ενός στρέμματος περίπου. Κατά τον καθαρισμό αποκαλύφθηκαν
ισχυροί εξωτερικοί τοίχοι, αψιδωτός χώρος και ορθογώνια δωμάτια, τα
οποία διαρθρώνονται συμμετρικά, εκατέρωθεν ενός διαδρόμου που καταλήγει
σε ανοιχτό χώρο στη ΒΔ στενή πλευρά και ενός αύλειου χώρου στη ΝΑ
πλευρά. 

Ο προκαταρκτικός χαρακτήρας της μελέτης των δεδομένων δεν επιτρέπει
προς το παρόν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αναφορικά με τη
συσχέτιση των αποκαλυφθέντων χώρων με συγκεκριμένες δραστηριότητες,
ωστόσο επιβεβαιώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας η ανθρωπογενής χρήση
του χώρου. 

Τα κινητά ευρήματα που προήλθαν από τον καθαρισμό του χώρου πε-
ριλαμβάνουν κυρίως ακόσμητη, χονδροειδή κεραμική, από αγγεία χρηστικού
και αποθηκευτικού χαρακτήρα, ενώ ελάχιστα είναι τα παραδείγματα της λε-
πτότεχνης, διακοσμημένης κεραμικής, τα οποία περιορίζονται σε τμήμα
αρύβαλλου με μελανή γραπτή διακόσμηση και λίγα μελαμβαφή θραύσματα.
Επιπλέον, στα ευρήματα περιλαμβάνονται μια αγνύθα, καθώς και μια
σκωρία σιδήρου, στοιχεία που ενδεχομένως μαρτυρούν βιοτεχνικές δρα-
στηριότητες που λάμβαναν χώρα στη θέση. 

Βάσει της κεραμικής, η εγκατάσταση χρονολογείται στους αρχαϊκούς
χρόνους, πιθανώς στον 6ο αι. π.Χ., ενώ υπάρχουν ενδείξεις που επιτρέπουν
την υπόθεση της ύπαρξης και άλλων ιστορικών φάσεων. Η συνέχιση των
αρχαιολογικών ερευνών στη θέση ενδέχεται να επιφέρει νέα δεδομένα, που
θα βοηθήσουν στην κατανόηση του χαρακτήρα της εγκατάστασης. 

Υπεύθυνη Αρχαιολόγος του έργου είναι η κ. Νάντια Γιαγκουδάκη, υπό
την επίβλεψη της Τμηματάρχου κ. Φανής Σταυρουλάκη. 

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 10.9.2019. 

ΣΧΟΛΙΟ Γ. Λεκάκη:
Θα καταχωθεί άραγε (και) η αρχαία αυτή εγκατάσταση για να εγκατα-

σταθούν ανεμογεννήτριες... και... "οι Μήδοι επί τέλους να διαβούνε"; 

Σημαντική  αρχαία  εγκατάσταση 
του  6ου  αι. π.Χ.  βρέθηκε  στο  Πυργάρι 

Καρυστίας,  στην  Εύβοια,  εκεί  που 
θα  εγκαθιστούσαν  αιολικό  πάρκο!!! 

Τα  ζώα,  Ιωάννης  Πολέμης 
Ποτέ δε θα πειράξω τα ζώα τα καημένα·
μην τάχα σαν εμένα, κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ’ αφήνω στους δρόμους να πεινούν.
Aν δεν μιλούν κι εκείνα κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη, δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν, στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει κι αγάπη λαχταρά;
Aκόμα κι όταν βλέπω πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάδια τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω να τα παρηγορώ.
(Από το βιβλίο: Iωάννης Πολέμης, Πρώτα βήματα,
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Bιβλίων, 1904).

Ο Ιωάννης Πολέμης (1862 – 28 Μαΐου 1924)
ήταν Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1862. Η καταγωγή του δι-
καστή πατέρα του ήταν από την Άνδρο, ενώ η μητέρα
του ήταν Αθηναία. Και οι δύο οικογένειες πάντως
είχαν ρίζες βυζαντινές. Ξεκίνησε να γράφει ποίηση
στα 13 χρόνια του. Ο Ιωάννης Πολέμης καταγόταν
από ιστορική οικογένεια του Βυζαντίου. Ολοκλήρωσε
τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα και γράφτηκε
στη Νομική Σχολή, γρήγορα ωστόσο εγκατέλειψε τις
σπουδές του, καθώς τον είχε από νωρίς έλξει η λογο-
τεχνία. Ποιητικά του έργα Ποιήματα 1883, Χειμωνανθοί
1888, Ερείπια 1890, Σπασμένα μάρμαρα 1917.

Ήρθε σε επαφή με τον
Παλαμά και τους ποιητές
του κύκλου του. Καρπός της
επαφής αυτής στάθηκε η
στροφή του Πολέμη από την
καθαρεύουσα στη δημοτική
γλώσσα.

Δημοσίευσε επίσης αν-
θολογίες και πεζογραφήματα,
ενώ ασχολήθηκε με το θέα-
τρο, συγγράφοντας αρχικά
έμμετρα δράματα με βυζαν-
τινή θεματολογία στη δημο-
τική (από τα οποία η Πρόκρις
παραστάθηκε στο Βασιλικό Θέατρο) και αργότερα
μονόπρακτα (τα οποία βραβεύτηκαν στον Αβερώφειο
διαγωνισμό μαζί με το τρίπρακτο Βασιλιάς Ανήλιαγος),
καθώς και πολύπρακτα έργα. Μετέφρασε έργα των
Σαπφούς, Ανακρέοντα, Θεοκρίτου, Ευριπίδη,
Ουγκώ, Μιστράλ, Μολιέρου, Αριστοφάνη και άλ-
λων. Πέθανε το 1924 από βρογχοπνευμονία. Το έργο
του Ιωάννη Πολέμη τοποθετείται χρονικά στο πέ-
ρασμα από το ρομαντισμό της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής
στη Νέα Αθηναϊκή Σχολή. Η γραφή του χαρακτηρίζεται
από μελαγχολική διάθεση που παραπέμπει στην ποίηση
του Αχιλλέα Παράσχου. 

https://www.catisart.gr/to-diachroniko-poiima-toy-
ioanni-polemi-gia-ta-zoa/ 

1η ΟΚΤΩΒΡΗ  ΗΜΕΡΑ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Συνεχίζει ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου να είναι
πρωταθλητής στην παραγωγή αστικών απορριμ-
μάτων ανά κάτοικο (762 κιλά/κάτοικοι) το εννεάμηνο
του 2019 και αυξήθηκε κατά 28% σε σχέση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2018. Ακολουθεί
η Ερέτρια χωρίς όμως αισθητή αύξηση σε σχέση
με το 2018 ενώ οι Δήμοι Χαλκιδέων (αύξηση 27%)
και ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας (αύ-
ξηση 22,75%) είχαν την αμέσως επόμενη αύξηση
όταν όλοι οι άλλοι κινήθηκαν στα περυσινά επίπεδα.
Ειδικά για τους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου (πρωτί-
στως) και Ερέτριας τα ερωτηματικά μένουν ανα-

πάντητα. Γιατί παράγεται τόσο μεγάλος όγκος
σκουπιδιών σε σχέση με τους λοιπούς Δήμους;
Θα δοθούν άραγε απαντήσεις; Οφείλεται στην
συμπεριφορά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων;
Δεν ξέρουν να ζυγίζουν; Δεν ξέρουν να μετράνε;
Κάποιος λόγος πρέπει να υπάρχει και τόσο οι
Δήμοι όσο και ο ΦΟΔΣΑ πρέπει να δώσουν εξηγή-
σεις. Η μείωση του όγκου των σκουπιδιών είναι
ζήτημα οικονομικό και κυρίως περιβαλλοντικό και
γι’ αυτό είναι κυρίως πολιτικό. Για να δούμε... 

Δημήτρης Κατσούλης 25-10-2019 

ΕΥΛΟΓΕΣ  ΑΠΟΡΙΕΣ  ΔΗΜ.  ΚΑΤΣΟΥΛΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΩΤΙΑ  
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ  ΣΤΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 



1- Γκοτζαμάνης Λάμπρος (εγγονός της Φίλης Κον-
τού). Χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθήνας.

2- Κρινή Κατερίνα του Ιωάννη. Τουριστικών Επαγγελ-
μάτων Ρόδου.

3- Μιχαήλ Άννα του Σταύρου και της Αναστασίας, εγ-
γονή της Αννούλας Βαρλάμου (Κοντόγιαννη). Νομικό Τμήμα
Στρατιωτικής Σχολής ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης.

4- Νικολιά Ελευθερία του Νικολάου και της Μαρίας.
Γεωπονικό Άρτας.

5- Σαρρής Κωνσταντίνος του Βελισσαρίου. Οικονο-
μικό Τμήμα Στρατιωτικής Σχολής ΣΣΑΣ.

6- Σπύρου Ευάγγελος του Σταματίου Σπύρου και της
Τζαννή Ευαγγελίας. Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο
Πάτρας. 

7- Τζαφέρα Αμέρισα. Πολιτιστικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας Μυτιλήνης.

Πολλές ευχές για επιτυχή φοιτητικό βίο και προ-
κοπή με υγεία. 

1- Η φτωχότερη παραγωγή σύκων Κύμης. Ακόμα μικρό-
τερη και από αυτήν του 2018, οδηγεί σε απουσία από πολλές
αγορές του μοναδικού αυτού προϊόντος της γης μας.

2- Οι μεγάλες καταστροφές, ευτυχώς χωρίς θύματα, από
πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία στο νησί μας. Μεγάλη κα-
ταστροφή και στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου για μια ακόμα χρο-
νιά.

3- Το πρόβλημα ύδρευσης στα χωριά μας φέτος συνεχί-
ζεται ακόμα και τώρα τον Οκτώβρη. Αναπάντητα ερωτήματα
από την ανεπαρκή Δημοτική αρχή, σε ένα καίριο πρόβλημα
που χρονίζει επιδεινούμενο. Δεν πάει άλλο πλέον. 

Φτωχή  ανθρωπότητα,  δεν  μπόρεσες 

ούτε  ένα  κεφάλαιο  να  γράψεις  ακόμα…
(Τάσος Λειβαδίτης)

Ένας κόσμος άδικος απέναντι στα μωρά, στα παιδιά,
με την αδικία διάχυτη χωρίς αιδώ να συνοδεύει στην πορεία
του τον «πολιτισμένο» κόσμο, ένας τέτοιος κόσμος δεν
έχει καμιά δικαιολογία, ούτε και μέλλον. Είναι οριστικά
στιγματισμένος όχι μόνο γενικά αλλά και ατομικά, προσωπικά.
Τα μάτια αυτά της αθωότητας, της απορίας δεν μπορούν
να κατηγορηθούν για κανενός είδους ενοχή. Να δουν παι-
χνίδια θέλουν, φαγητό και χαμόγελα. Να παίξουν με άλλα
παιδάκια έξω από κάθε μορφής φράχτη. Να μεγαλώσουν
παίζοντας και μαθαίνοντας. Πόσο θα μας πάρει ακόμα να
χωνέψουμε πως τα χαρούμενα παιδιά, τα γέλια και οι φω-
νούλες παιδιών, ανοίγουν το μέλλον όλων μας; Και πως
αυτά είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά τους και κορυφαία
υποχρέωση όλων μας; 
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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.

- Ο Δημήτρης Μυλωνάς και η Σταυρούλα Καλαμ-
παλίκη βάπτισαν το 1ο παιδί τους το Σάββατο 28-9-
2019 στον Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Ανδρονιάνων. Το
όνομα αυτού Χρήστος.

- Ο Τάσος Μπελιάς και η Δήμητρα Μπούρα βάπτισαν
το 3ο αγόρι τους την Κυριακή 15-9-2019 στον Ι.Ν.

Αγίας Βαρβάρας στο Ίλιον. Του έδωσαν τα ονόματα
Αναστάσης-Ραφαήλ. 

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

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΜΑΣ  ΠΛΗΓΩΣΑΝ  ΚΑΙ  ΦΕΤΟΣ 

― Ένωσαν τους δρόμους
τους ο Ευάγγελος Ζέρβας και η
Ελένη Γ. Δήμου το Σάββατο 14-
9-2019 στο εξωκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου Ανδρονιάνων όπου η
νύφη έφτασε με συνοδεία και 2
ντόπιων μουσικών κατά το παλιό
αυτό έθιμο που πλέον από ετών
δεν τηρείται (φωτογραφία).

― Ο Δημήτρης Χρ. Μυλωνάς
και η Σταυρούλα Ν. Καλαμπαλίκη

τέλεσαν το γάμο τους το Σάββατο 28-9-2019 στον Ι.Ν.
Εισοδίων Θεοτόκου Ανδρονιάνων. 

Πολλές ευχές για πολλές χαρές με υγεία. 

ΓΑΜΟΙ 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  2019 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΑΣ 

(Γιος της Αθανασίας Καλαμπαλίκη–Λάγιου)
Έκανε σκληρή τετρά-

μηνη προετοιμασία για το
Πανϊαπωνικό Πρωτάθλη-
μα. Οι αγώνες ήταν στην
Οσάκα της Ιαπωνίας και
εκπροσώπησε την Ελλάδα
μας. Κατάφερε να φτάσει
στον προημιτελικό όπου

έδωσε πολύ δυνατή μάχη απέναντι στον Ιάπωνα
αθλητή ο οποίος πήρε τον αγώνα λόγω μιας αιμορ-
ραγίας στην μύτη του Έλληνα αθλητή μας ο οποίος
ήταν πολύ ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Την μεγάλη αυτή ευκαιρία στον αθλητή αλλά και
στην Γαλανόλευκη την έδωσε ο δάσκαλός του Φώτης
Σκουζής. Ο Γιάννης Πύργας έχει να δώσει ακόμα
πολλούς αγώνες εντός και εκτός Ελλάδος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΙΩ.  ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Μια ακόμα μεγάλη επι-

τυχία του Δημήτρη. Με
την ομάδα του την ΑΕΚ
και αγωνιζόμενος στην
θέση του τερματοφύλακα,
κατέκτησε το Πρωτάθλη-
μα Ποδοσφαίρου Σάλας. 

ΤΑΜΒΑΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Πανα-
γιώτη Ταμβάκος συνε-
χίζοντας τους αγώνες του
στο πλαίσιο του Πρωτα-
θλήματος Μotocross Νο-
τίου Ελλάδος 2019 στην

κατηγορία των 65cc, αγωνίστηκε στην Αρχαία Ολυμπία
και στον Πύργο Ηλείας, καταλαμβάνοντας και στους
δύο αγώνες την 2η θέση. 

Ευχόμαστε σε όλους καλή συνέχεια και πολ-
λές μεγαλύτερες επιτυχίες. 

ΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
ΤΗ  ΝΕΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ

Στην νέα σχολική χρονιά 2019/2020 το νηπιαγωγείο Ανδρο-
νιάνων λειτουργεί με πέντε παιδάκια. Πολλές χαρούλες, πολύ παι-
χνίδι μαζί με τις πρώτες επαφές τους με τους φίλους τους
γράμματα και αριθμούς στα πρώτα σχολικά τους βήματα, ευχό-
μαστε στα πρωτάκια μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η 1η Ποδηλατοδρομία - Ανάβαση
Ανδρονιάνων την Τετάρτη, 7/8/2019. Οι μικροί μας αλλά και μεγαλύ-
τερης ηλικίας φίλοι έλαβαν θέση στην αφετηρία στου Χρυσάγη για
την εκκίνηση. Ανάμεσά τους και ένα παιδάκι 3,5 ετών που έτρεξε με
το ποδήλατο του μπαμπά του μέσα σε ένα καλαθάκι. Ο δρόμος είχε
κλείσει από την Αστυνομία για όλα τα ΙΧ και μηχανάκια για
ασφαλέστερη ανάβαση και ένα περιπολικό προηγείτο των ποδηλατο-
δρόμων. Στο τέλος της πομπής ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
για να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια ήταν αναγκαία στους ποδηλάτες.
Βέβαια οι μικροί μας φίλοι δυσκολεύτηκαν αρκετά στον ανηφορικό
δρόμο του χωριού μας αλλά στο τέλος τα κατάφεραν! Τερμάτισαν
όλοι και καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους
στο γήπεδο του χωριού. Εν συνέχεια τους μοιράστηκαν παγωμένα
νερά, μπανάνες και παστέλια. 

Ακολούθησε ομιλία από εκπρόσωπο της Αστυνομίας σχετικά με
τον Κ.Ο.Κ. (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Απευθυνόμενη στα παιδιά
η εκπρόσωπος της Αστυνομίας αναφέρθηκε στην χρησιμότητα της
ζώνης ασφαλείας, του κράνους σε ποδήλατα και μηχανάκια, στο τι
πρέπει να προσέχουν στο δρόμο και ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά
των παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο. 

Στη συνέχεια έγινε απονομή μεταλλίων στους τρεις πρώτους και
δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους άλλους συμμετέχοντες
ποδηλάτες. 

Η βραδιά έκλεισε με την παρουσίαση ενός προγράμματος πρώτων
βοηθειών από έμπειρο εκπαιδευτή-εισηγητή του ΕΚΑΒ ο οποίος κα-
θήλωσε τους παρευρισκόμενους με την παραστατική παρουσίασή
του. Αναφέρθηκε στο τι πρέπει να γνωρίζουμε και ποια βοήθεια μπο-
ρούμε να παράσχουμε σε άτομα που εμφανίζουν έμφραγμα ή πνιγμό,
για εγκαύματα, για τσιμπήματα εντόμων ή φιδιών, αλλεργίες, για
ετήσιες εξετάσεις που πρέπει να υποβάλλονται γυναίκες και άνδρες
και πολλά άλλα. Εν κατακλείδι δέχθηκε και απάντησε σε πολλές ερω-
τήσεις των παρευρισκόμενων. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δέχθηκαν τα συγχαρητήρια
των παρευρισκόμενων, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την όμορφη
αυτή διοργάνωση. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους
σε όλους τους εθελοντές που βοήθησαν κατά τη διάρκεια της ποδη-
λατοδρομίας. Πολλές ευχαριστίες για την παρουσία των παιδιών πο-
δηλατών αλλά και των θεατών για την υπέροχη ατμόσφαιρα που δη-
μιούργησαν δίνοντάς μας μαθήματα αν μη τι άλλο, συμπεριφοράς.
Πολλές επίσης ευχαριστίες στο Αστυνομικό Τμήμα Κύμης και στους
υπεύθυνους του ΕΚΑΒ Κύμης κ. Κόκκο και τον εκπαιδευτή κ. Ανα-
γνώστου για την υποδειγματική παρουσία του σε όλη την εκδήλωση.   

Η 1η ποδηλατοδρομία ανάβαση Ανδρονιάνων και οι συμμετέχοντες
φίλοι μας, μας έκαναν όλους να αισθανθούμε αισιόδοξα ποδηλάτες
μπροστά στα επόμενα βήματά μας.  

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ 1ης ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΚΥΜΗΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Τερμάτισαν όλοι οι συμμετέχοντες και κατά σειρά
1ος- Ρούπας Κων/νος ετών 15 με το νο 21
2ος- Ταμβάκος Χρήστος ετών 12 με το νο 66
3ος- Σουφλέρης Δαυίδ - Δούκας ετών 11 με το νο 2
4ος- Γιατράς Διονύσης ετών 7,5 με το νο 13
5ος- Τότσι Ορέστης ετών 8 με το νο 100
6ος- Κωτσής Κωνσταντίνος ετών 12 με το νο 1
7ος- Ταμβάκος Αντώνης ετών 7 με το νο 3
8ος- Ρεβελιώτης Ζέφυρος ετών 11 με το νο 99
9ος- Ταράντος Δημήτρης ετών 7 με το νο 11

10ος- Γιατράς Βασίλης ετών 6 με το νο 12
11ος- Συρινάκη Ελένη ετών 11 με το νο 5
12ος- Τσομάκας Γιώργος ετών 10 με το νο 10
13ος- Γιατράς Χρυσοβαλάντης ετών 3,5 με το νο 14
14ος- Γιατράς Νικόλαος ετών 44 με το νο 15
Νικητές είναι όλοι. Για τη συμμετοχή τους, την αγωνιστικότητά

τους και το ήθος τους.
Το Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ

1η ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ - 
ΑΝΑΒΑΣΗ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ Ο Σταύρος Σιδεράκης και η Ελένη Μυλωνά απέ-

κτησαν στις 25/5/2019 αγοράκι.
Να το χαίρονται και να τους χαίρεται. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι της νέας Δημοτικής Αρχής
του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου ως εξής:

Νίκος Μπαράκος. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.
Γιάννης Πιλάτης. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Αναπληρωτής Δήμαρχος.
Αλέξανδρος Θεοδώρου. Αντιδήμαρχος Κύμης.
Κώστας Δημάς. Αντιδήμαρχος Κονιστρών.
Χρήστος Σαμαράς. Αντιδήμαρχος Δυστίων. 
Γιώργος Κότσαρης. Αντιδήμαρχος Αυλώνος. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Ο Σύλλογός

μας θα επιδιώξει καλή συνεργασία όπου, όταν και εφόσον
αυτή απαιτηθεί. 

ΓΙΑ  ΤΗ  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΑΡΧΗ 


