
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ σας καλεί σύμφωνα
με το Καταστατικό στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του για το 2020, που θα είναι εκλογοαπολογιστική αφού θα
εκλεγεί το νέο Δ.Σ. για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση μετά
από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί στο χωριό στις 22-2-2020
και οριστικά το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Θα υπάρχει και μπουφές φαγητού και
ποτού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας μπορούν να πα-
ραβρεθούν, να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν τα μέλη που έχουν τα-
κτοποιήσει τη συνδρομή τους προς τον Σύλλογο μέχρι και το 2019. Υπο-
ψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική
Επιτροπή μπορούν να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα
με το Καταστατικό. 

ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1- Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός της περιόδου από την προ-

ηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου.
4- Τροποποίηση του Καταστατικού μας.
5- Συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των παραπάνω.
6- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής.
7- Λοιπά θέματα.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, οι εργασίες της Γενικής μας Συνέ-
λευσης αποτελούν την κορυφαία συμμετοχική εκδήλωση όλων των
μελών τόσο για την ενημέρωση και την υποβολή παρατηρήσεων, προτά-
σεων κ.λπ. όσο και για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες. Η φωνή και η δύ-
ναμη του Συλλόγου μας εξαρτάται κύρια από την δική σας συμμετοχή,
και την παρέμβασή σας. Τα θέματα που μας αφορούν είναι πολλά και
εξελισσόμενα και μόνο απαιτητικά, ενωτικά, υπεύθυνα και με θέληση,
γνώση, ήθος, αξιοπρέπεια και διαφάνεια μπορούν να αναδειχθούν με
στόχο την προώθηση και λύση τους. 

Για το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Η Γεν. Γραμματέας
Σταμάτης Δ. Σπύρου  Λίτσα Μ. Μπελιά 

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη Χο-
ρευτική του Ομάδα, σας προσκαλεί στην αποκριάτικη παρέα μας την
Κυριακή του τριημέρου της Aποκριάς το βράδυ 1η Μαρτίου 2020 στην
ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό. Είσοδος 3,00 ευρώ. Είναι
μια καλή ευκαιρία να σμίξουμε τις παρέες μας σε μια μεγάλη παρέα και
να διασκεδάσουμε μασκαρεμένοι ή  όχι δείχνοντας την απαραβίαστη διά-
θεσή μας για καλά δεξίματα και όμορφες καταστάσεις. 

Την επομένη μέρα την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020 και ώρα 10
το πρωί στη θέση Αλώνια θα οργανωθεί με έξοδα από τον Σύλλογό μας
και καιρού επιτρέποντος, διαγωνισμός πετάγματος χαρταετού για τους
μικρούς και νεαρούς μας φίλους και φίλες. 

Για το  Διοικητικό  Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Η Γεν. Γραμματέας
Σταμάτης Δ. Σπύρου  Λίτσα Μ. Μπελιά 

Ναι αλλά πόσο όμορφο μπλέξιμο. Καμία σχέση
με σκοτούρες. Το θέμα από μόνο του σε προδια-
θέτει ευχάριστα. Στην περίπτωσή μας μάλιστα τα
παρακλάδια που έπρεπε να φτάσουμε, αυτά που
φαίνονταν αλλά και αυτά που εμφανίστηκαν πάνω
στο ψάξιμο, κάμανε την προσπάθεια γοητευτικά
πλανεύτρα. Στο θέμα έχουμε αναφερθεί σε πολλά
περασμένα φύλλα της “ΦΩΝΗΣ” μας, βλέπεις
είναι τέτοιο που μοιάζει με διαχρονική ανάγκη.
Σκόπιμα δεν αναφερθήκαμε σε στιχοπλόκους
στους οποίους έχουμε κάνει συγκεκριμένα αφιε-
ρώματα από την εφημερίδα μας. Φύλλο 87 Μάρ-
της-Μάης 2013 στον Δημήτριο Σ. Σπίθα, φύλλο
97 Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2017 στον Ιωάννη Ιωα-
κείμ (Γιακίμης) και φύλλο 98 Ιανουάριος-Μάρτης
2016 στον Μανώλη Χρυσάγη (Μανωλάκης). Αντ-
λήσαμε πάντως πολλά στοιχεία από τη “ΦΩΝΗ”
μας την οποία ψάξαμε λεπτομερειακά απολαμ-
βάνοντας αυτό το ταξίδι. Κάποια άλλα στοιχεία
βρήκαμε από αρχεία μελών και φίλων τους οποίους
και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Έτσι μένουμε
με την εντύπωση μιας υπεύθυνης και όμορφης
παρουσίασης η οποία κάλλιστα μπορεί να απο-
δειχθεί αφετηριακή. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Οι μικροί Ησίοδοι του χωριού μας
Γράφει ο Θεοδόσιος Σ. Δήμος

Ο Ησίοδος, που μας παρέδωσε τον πλούτο
της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, γεννήθηκε κι
έζησε ως αγρότης σε κάποιο βοιωτικό χωριό.
Χωρίς να κάνουμε εξισώσεις, για να σκεφτούμε
πόσοι Έλληνες λαϊκοί ποιητές των ημερών μας
δημιούργησαν και η λογοτεχνία τους έμεινε στην
προφορική παράδοση.

Αν έρθουμε στο δικό μας χωριό, δεν είναι
απλό να κάνουμε πλήρη αναφορά στους λαϊκούς
ποιητές του. Κι αυτό γιατί το περιεχόμενο των
έργων τους χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία.
Όσον αφορά τους γνωστούς τέσσερις παλιούς
στιχοπλόκους μας -Μανωλάκη Χρυσάγη, Δημήτρη
Σπίθα, Γιάννη Ιωακείμ (Γιακίμη) και Δημήτρη Βε-
λισσαράκο (Μητσαντώνη)-, όλοι τους χάρισαν
στους συγχωριανούς τους και σε εμάς τους νεό-
τερους αυθόρμητα δίστιχα με αφορμήσεις από
την καθημερινότητα του περασμένου αιώνα.

Το έργο τους, όμως, δεν περιορίστηκε μόνον
εκεί. Ας θυμηθούμε τα χιουμοριστικά στιχουργή-
ματα του μπαρμπα-Γιάννη Γιακίμη, τα αυτοβιο-
γραφικά και επικαιρικά ποιήματα του μπαρμπα-
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Συνέχεια στη σελ. 5 



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 Ανδρο-
νιάνων. Αναρτημένο κείμενο από 11-11-2017.

4- Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και βίντεο από εκ-
δηλώσεις 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 συνερ-
γασία με τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων – Δένδρων
και με συμμετοχή του προέδρου του Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου
και των φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και Δήμητρας Γκιντίδου. 

6- Η επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου μας όπου
μπορείτε να καταθέσετε τις καλοπροαίρετες απόψεις σας. 

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

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

9- Βελτιωτική και πολύ πρακτική και χρήσιμη η νέα
εφαρμογή της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό και άντλησης
στοιχείων από αυτό με τη γνωστή διαδικτυακή μέθοδο ανί-
χνευσης μέσω λέξεων ή φράσεων. 

10- Το μοναδικό 100 σελίδων έργο για το γλωσσικό
ιδίωμα του χωριού μας του Γιάννη Γε. Ντεγιάννη στη χειρό-
γραφη πρωτότυπη μορφή του.

11- Αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
για τις γιορτές Χριστουγέννων και νέου έτους 2020. Εντυ-
πωσιακά τα βίντεο με την εκτόξευση βεγγαλικών προσφορά
του κου Σπύρου Νάνου με πρωτοβουλία του κου Δημ. Κ.
Λύκου. 

12- Βίντεο από την συμμετοχή των χορευτικών μας
στην εκδήλωση της UNESCO Πειραιά και νήσων “Καλωσο-
ρίσματος του 2020” την Κυριακή 19-1-2020 στη Χαλκίδα.

13- Καταστάσεις συμμετοχών στους διαγωνισμούς παι-
δικής ζωγραφικής που οργάνωσε ο Σύλλογός μας 12-8-
2017, 11-8-2018 και 13-8-2019. 

1- Δημιουργία εντός του 2020 υδατοδρόμιου ανοιχτά
της Κύμης. Είναι ένα από τα 4 που προβλέπονται για
την Εύβοια. 

Από επίσημη δημοσίευση 

Έφυγε από κοντά μας, το πρωί
της 5ης Νοεμβρίου 2019, η Δέ-
σποινα Θεοφιλοπούλου, το γένος
Σταύρου Σπύρου και ενταφιάστηκε
στο κοιμητήριο των Αγ. Θεοδώρων,
Ιλίου. Γεννημένη στο χωριό μας
την Άνοιξη του 1931, ήταν το δεύ-
τερο από τα έξι παιδιά του Σταύρου
και της Μαρουδιάς Σπύρου. Σε
πολύ μικρή ηλικία, λόγω οικονο-
μικών προβλημάτων, οι γονείς της
αναγκάστηκαν να τη δώσουν, ως
ψυχοκόρη, στην οικογένεια του
νομομηχανικού Κων/νου Δεληπέ-

τρου. Ακολουθώντας την οικογένεια αυτή στις μετακινήσεις
της, έζησε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως Άρτα
και Καρδίτσα... Το φθινόπωρο του 1961, παντρεύτηκε τον
Πολυχρόνη Θεοφιλόπουλο και απέκτησε τρεις κόρες, την
Παναγιώτα, την Μαρία και τη Σταυρούλα.... Πολύ νωρίς,
όμως έμεινε χήρα και αναγκάστηκε να επωμιστεί, μόνη
της, το βάρος της ανατροφής των παιδιών της. Δούλεψε
σκληρά, όλα της τα χρόνια. Ήταν ακούραστη, αεικίνητη,
ακάματη αλλά και λιτοδίαιτη... Γι’ αυτήν δεν υπήρχαν Κυ-
ριακές, γιορτές και σχόλες... Στις γιορτές που κάναμε στο
σπίτι ζωνόταν την ποδιά και πρωτοστατούσε στην κουζίνα...
πάντα πρόθυμη και ακούραστη.... Τα τελευταία 10 περίπου
χρόνια ταλαιπωρείτο από την ασθένεια της εποχής, την
«άνοια». 

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη... 
Καλό ταξίδι αγαπημένη μας θεια... 

Ρίτσα Νικολιά – Κουζούπη

• Απεβίωσε στις 14/4/2019 ο Ιωάννης Γεωρ. Δήμου σε
ηλικία 59 ετών και κηδεύτηκε στην Αθήνα.

• Απεβίωσε η Καλλιόπη Καπελέρη στις 30/11/2019 σε
ηλικία 74 ετών. Κηδεύτηκε στον Κόκκινο Μύλο στην
Αθήνα.

• Απεβίωσε ο Παντελής Κωνστ. Παντελής στις 22/11/2019
σε ηλικία 80 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Χολαρ-
γού.

• Απεβίωσε ο Αθανάσιος Ντοβίνος σε ηλικία 72 ετών από
τους Μαλετιάνους όπου και κηδεύτηκε. Καλός φίλος
του Συλλόγου και του χωριού μας. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Π Ε Ν Θ Η  
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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» 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια για την ξαφνική
απώλεια του ιδρυτή και προέδρου της εταιρίας παιχνιδιών
Γεωργίου Μουστάκα.

Ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια
και στους οικείους του. 

Π. Λιβανίου
Μέλος Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 

Ανδρονιάνων-Δένδρων 

Θερμά  συλλυπητήρια 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην “ΦΩΝΗ” μας αν και είναι σημαν-
τικά και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές εκπομπές κλπ. Αυτά μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο site
μας. Στο φύλλο 113 της εφημερίδας μας προτείνουμε: 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ  

ΝΑ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ 

Φύλλο 112 Σελ. 8 Επιτυχόντες σε πανεπιστημιακές
εξετάσεις 2019

1- Γκοτζαμάνης Λάμπρος (εγγονός της Φίλης Κοντού).
Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω.

2- Στο άρθρο της σελίδας 6 «ΝΕΡΟ=ΖΩΗ;» παραλή-
φθηκε το όνομα του συγγραφέα που είναι ο εκ Καλη-
μεριάνων καταγόμενος δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αντώνιος Α. Αντωνίου. Άρθρα του έχουν δη-
μοσιευθεί στη “ΦΩΝΗ” μας πολλές φορές με την
ευγενική του σχετική άδεια. Ευκαιρία για ένα ακόμα
φιλικό ευχαριστώ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr 

Τσαγκάρικο Γεωργίου Λαγού

Ανδρονιάνοι  ένα  εμπορικό  κέντρο  διακίνησης  του  μεταξιού  (1800-1928) 
ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΟΛΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  ΤΗΣ  “ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ”.
Σκαλίζοντας τη “ΦΩΝΗ” μας μέσα από το siteμας ανταμώσαμε με το παρακάτω κείμενο της ΠΟΠΗΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ «ΚΥΜΑΙΑΣ»,

της σημαντικής αυτής πηγής για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύμης και των χωριών της. 
Δημοσιευμένο στο φ. 22 Ιούλιος-Αύγουστος 2000 της “ΦΩΝΗΣ” μας. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε την ανάγκη επιμελέστερης

ενασχόλησης με τα παλαιότερα περισσότερο φύλλα της εφημερίδας μας, μια καταγεγραμμένη από το Δ.Σ. ανάγκη-υποχρέωση που
προχωρά αλλά αργά. 

Αναμνήσε ι ς  

Μιχάλης Ποντίκης - Περιοδικό “Νέος Άστερος” τ. 14 Φθινόπωρο 2019 
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Η πνευμονία είναι
μια λοίμωξη του πνευ-
μονικού ιστού που μπο-
ρεί να προκαλέσει δυ-
σκολία στην αναπνοή
λόγω της φλεγμονής,
του υγρού και του
πύου, που δημιουργεί
στους πνεύμονες. Διά-
φοροι ιοί και βακτήρια
που είναι μεταδοτικά
προκαλούν πολλές
μορφές πνευμονίας.

Δεν είναι μεταδο-
τικές όλες οι μορφές
πνευμονίας αν και η

περίοδος κατά την οποία μπορεί να μεταδοθεί
από το ένα άτομο στο άλλο εξαρτάται από την
αιτία της λοίμωξης.

Είναι μεταδοτική η πνευμονία; Οι περισσότερες
περιπτώσεις πνευμονίας οφείλονται στη διασπορά
βακτηριδίων και ιών. Τα βακτηρίδια είναι ζώντες

οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα αντιβιοτικά.
Οι ιοί είναι λεπτές ίνες πρωτεΐνης και γενετικού
υλικού που δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά.
Και τα βακτηρίδια και οι ιοί είναι μεταδοτικοί.

Η πνευμονία συχνά αναπτύσσεται σε άτομα
στα οποία έχει προηγηθεί μια διαφορετική λοίμωξη,
όπως κάποιο κοινό κρυολόγημα. Αυτό κάνει το
άτομο πιο ευαίσθητο σε άλλους τύπους λοιμώξεων. 

Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι η πνευ-
μονιοκοκκική νόσος, μια βακτηριδιακή λοίμωξη
που μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις στα αυτιά,
στους παραρρίνιους κόλπους (ιγμορίτιδα), λοι-
μώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και
πνευμονία. 

Ένας άλλος τύπος βακτηριδίου που καλείται
Μυκόπλασμα της πνευμονίας μπορεί να προκαλέσει
άλλες μορφές πνευμονίας. Το μυκόπλασμα είναι
επίσης μεταδοτικό. 

Ο ιός της γρίπης είναι μια συνηθισμένη αιτία
ιογενούς πνευμονίας. Ο ιός διασπείρεται εύκολα
από άτομο σε άτομο, προκαλώντας μια ποικιλία
συμπτωμάτων και καταστάσεων. 

Στις λιγότερο συχνές αιτίες πνευμονίας περι-
λαμβάνονται: Η εισρόφηση τροφής ή περιεχομένου
από το στομάχι, μερικοί μύκητες. Οι μορφές αυτές
της πνευμονίας δεν είναι μεταδοτικές. 

Διάρκεια της λοίμωξης: Στις περισσότερες
περιπτώσεις οι λοιμώξεις είναι μεταδοτικές για
λίγες ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων
και για λίγες ημέρες μετά. Η ακριβής διάρκεια,
που ένα άτομο είναι μεταδοτικό, εξαρτάται από
τον τύπο του μικροοργανισμού που προκαλεί τη
λοίμωξη.  

Μερικές μορφές πνευμονίας: όπως η πνευ-
μονία που προκαλείται από μυκόπλασμα, παρα-
μένουν μεταδοτικές για αρκετές εβδομάδες. Εάν
ένα άτομο έχει πνευμονία, θα πρέπει να μιλήσει
με γιατρό προκειμένου να ενημερωθεί για τη
διάρκεια μεταδοτικότητας της λοίμωξης. 

Θεραπεία της πνευμονίας: Στα άτομα με βα-
κτηριδική πνευμονία συνταγογραφούνται αντιβιο-
τικά που σταματούν την εξέλιξη της λοίμωξης. Η
πνευμονία συνήθως παύει να είναι μεταδοτική
μια με δυο ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας. 

Ένα άτομο θεωρείται επίσης μεταδοτικό κατά
τη διάρκεια του πυρετού, έτσι είναι καλό να πα-
ραμένει εκτός εργασίας και σχολείου μέχρι να
υποχωρήσει ο πυρετός. 

Τα άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατά λοι-
μώξεων που μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία,
όπως τα στελέχη του πνευμονιόκοκκου, συνήθως
είναι άνοσα στα ειδικά αυτά μικρόβια. Ο εμβολια-
σμός μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτού
του τύπου λοίμωξης. 

Παράγοντες κινδύνου: Αν και ο οποιοσδήποτε
μπορεί να εμφανίσει πνευμονία, κάποια άτομα
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Πνευμονία συμ-
βαίνει όταν αναπτυχθεί στους πνεύμονες μια λοί-
μωξη. Αυτή μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές με
την αναπνοή και διασπορά σε άλλα μέρη του σώ-
ματος όπως η κυκλοφορία του αίματος. 

Τα άτομα που είναι πιο πιθανό να πάθουν
πνευμονία είναι: 

• Πολύ μικρά παιδιά και μωρά των οποίων τα
ανοσοποιητικά συστήματα δεν είναι πλήρως ανα-
πτυγμένα 

• Μεγαλύτερα άτομα με επηρεασμένο ανο-
σοποιητικό σύστημα 

• Έγκυες γυναίκες 
• Άτομα που παίρνουν φάρμακα που κατα-

στέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
• Άτομα με νοσήματα που αδυνατίζουν το

ανοσοποιητικό σύστημα όπως ο καρκίνος, η μό-
λυνση από HIV και το AIDS 

• Άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευ-
ματοειδής αρθρίτις 

• Άτομα με πνευμονικά και αναπνευστικά προ-
βλήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια (ΧΑΠ, COPD), η κυστική ίνωση (ΚΙ, CF)
και το άσθμα 

Τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά γύρω
σπό άτομα που είχαν πρόσφατα πνευμονία ή
άλλη αναπνευστική λοίμωξη.  

Μετάδοση: Η πνευμονία μεταδίδεται όταν μι-
κρόβια από το σώμα κάποιου με πνευμονία δια-
σπείρονται σε άλλο άτομο. Αυτό μπορεί να συμβεί
με διάφορους τρόπους όπως: 

• Εισπνοή της μόλυνσης. Αυτό μπορεί να συμ-
βεί όταν ένα άτομο με πνευμονία βήξει ή φτερνιστεί
και το άλλο άτομο εισπνεύσει τα μολυσμένα σω-
ματίδια. Αυτό είναι πιο πιθανό μεταξύ ατόμων
που βρίσκονται σε στενή επαφή το ένα με το
άλλο, όπως οι γονείς με τα παιδιά ή σε κακώς αε-
ριζόμενους χώρους όπως τα αεροπλάνα. 

• Από το στόμα ή τα μάτια. Αυτό μπορεί να
συμβεί όταν κάποιο άτομο ακουμπήσει μια επιφά-
νεια πάνω στην οποία ένα μολυσμένο άτομο έχει
βήξει ή φτερνιστεί. Όταν ένα άτομο με μια λοίμωξη
βήχει βάζοντας μπροστά από το στόμα του τα
χέρια του και μετά χαιρετίσει κάποιον άλλο με
χειραψία, το δεύτερο άτομο μπορεί να μολυνθεί
εάν ακουμπήσει το στόμα ή τα μάτια του χωρίς
να πλύνει τα χέρια του. 

Κομμάτια τροφής και ερεθιστικό υλικό από
την πεπτική οδό (π.χ. στομάχι) μπορεί επίσης να
προκαλέσουν πνευμονία. Αυτή καλείται πνευμονία
από εισρόφηση και μπορεί να προκληθεί όταν
ένα άτομο εισπνεύσει αυτά τα υλικά. 

Η πνευμονία από εισρόφηση συνήθως συμ-
βαίνει σε άτομα που έχουν προβλήματα κατάποσης,
όπως κάποιος με διάγνωση αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου ή άλλου νοσήματος του κεντρικού
νευρικού συστήματος, όπως η νόσος του Parkinson. 

Η πνευμονία από μύκητες τυπικά αναπτύσσεται
όταν το άτομο εισπνεύσει μικροσκοπικά σωματίδια
μύκητα από το περιβάλλον. Τα άτομα με επηρεα-
σμένο ανοσοποιητικό σύστημα είναι πιο πιθανό
να αναπτύξουν αυτό τον τύπο πνευμονίας. 

Προφύλαξη: Η διακοπή του καπνίσματος μπο-
ρεί να βοηθήσει στην πρόληψη της πνευμονίας.
Πολλές στρατηγικές μπορεί να βοηθήσουν στην
παρεμπόδιση της πνευμονίας. Ο πιο αποτελεσμα-
τικός τρόπος για να εμποδίσουμε τη διασπορά
των ιών και των βακτηριδίων είναι με συχνό πλύ-
σιμο των χεριών ειδικά κατά τους πιο κρύους
μήνες του χρόνου. Τα άτομα θα πρέπει να πλένουν
τα χέρια τους πριν το φαγητό, μετά τη χρήση της
τουαλέτας, μετά την επαφή με άλλα άτομα, πριν
επισκεφθούν άτομα ευαίσθητα στην πνευμονία
και κάθε φορά που γυρίζουν σπίτι μετά την έξοδό
τους σε δημόσιους χώρους.

Άλλες στρατηγικές για να εμποδίσουμε την
πνευμονία είναι: 

• Η διατήρηση ενήμερων όλων των εμβολια-
σμών καθώς επίσης η υποβολή σε ετήσιο αντιγρι-
πικό και αντιπνευμονιοκοκκικό εμβολιασμό 

• Η διακοπή καπνίσματος, καθώς το κάπνισμα
κάνει τους πνεύμονες πιο ευαίσθητους σε λοιμώ-
ξεις και προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα 

• Ο χειρισμός όλων των χρόνιων νοσημάτων,
ειδικά εκείνων που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό
σύστημα ή τους πνεύμονες 

• Η παραμονή μακρυά από το σχολείο ή την
εργασία όταν κάποιος είναι ασθενής ή έχει πυρετό 

Προστασία ευαίσθητων ατόμων από πνευμο-
νία: Τα περισσότερα άτομα αναλαμβάνουν από
την πνευμονία χωρίς κάποιες επακόλουθες συνέ-
πειες. Σε ευαίσθητα άτομα η πνευμονία μπορεί
να είναι θανατηφόρα. Παγκοσμίως η πνευμονία
ευθύνεται για το 16% των θανάτων σε παιδιά
κάτω των 5 ετών. Τα μεγαλύτερα άτομα και εκείνα
με αδυνατισμένο αμυντικό σύστημα είναι πιθανό-
τερο να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές. 

Τα ηλικιωμένα άτομα, τα άτομα με σοβαρά
νοσήματα, οι γονείς νεογνών και όσοι φροντίζουν
άρρωστα άτομα θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι
όλοι οι επισκέπτες πλένουν τα χέρια τους. Το πιο
καλό είναι ότι όποιος έχει αναπνευστικά συμπτώ-
ματα να μην επισκέπτεται ένα ευαίσθητο άτομο
μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματά του. 

Άλλες στρατηγικές που μπορεί να μειώσουν
τον κίνδυνο είναι: 

• Πλύσιμο των χεριών πριν το φαγητό, μετά
από επαφή με άλλα άτομα και μετά από έξοδο σε
δημόσιο χώρο 

• Απολύμανση όλων των επιφανειών στο σπίτι,
ειδικά εάν κάποιος έχει αρρωστήσει πρόσφατα 

• Το να έχουν γίνει όλοι οι εμβολιασμοί, ειδικά
κάθε ατόμου γύρω από νεογνά που είναι πολύ μι-
κρά για να εμβολιασθούν 

• Αποφυγή τοποθεσιών με ανεπαρκώς καθα-
ριζόμενο αέρα κατά τη διάρκεια της εποχής των
κρυολογημάτων και της γρίπης 

Άποψη: Η πνευμονία σκότωσε περίπου 50.000
άτομα στις ΗΠΑ το 2014. Παρ’ όλ’ αυτά περίπου
τα 2/3 των ενηλίκων δεν κάνουν τον συνιστάμενο
εμβολιασμό για την πρόληψη της πνευμονίας. 

Η πνευμονία είναι προλήψιμη, ειδικά σε άτομα
που δεν έχουν χρόνια αναπνευστικό νόσημα.
Αποφεύγοντας ασθενή άτομα, παραμένοντας στο
σπίτι όταν είναι άρρωστος, το πλύσιμο των χεριών
και η εφαρμογή των βασικών μέτρων υγιεινής,
όπως ο εμβολιασμός, είναι πιθανόν να προλαβαίνει
την πιθανά θανάσιμη νόσο. 

Είναι  μεταδοτική  η  πνευμονία; 
Αιτίες  και  μετάδοση 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 112 Ιούλιος
έως Σεπτέμβρης 2019 της εφημερίδας μας
“Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ”
ΚΥΜΗΣ.

2- Έκδοση και κυκλοφορία του ημερολογίου
μας για το 2020 με βάση το έργο του Γιάννη
Γε. Ντεγιάννη για το γλωσσικό ιδίωμα του
χωριού μας. Τυπώσαμε 250 τεμάχια και πω-
λούνται ουσιαστικά στο κόστος του, στην
τιμή των πέντε (5,00) ευρώ το καθένα.

3- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση
λειτουργίας του site μας www.andronianoi.gr

4- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 

5- Έναρξη λειτουργίας της νέας περιόδου
των χορευτικών τμημάτων που συμμετείχαν
στην εκδήλωσή μας της 24/12/2019. 

6- Οργάνωση των προγραμματισμένων εκδη-
λώσεών μας για τις γιορτές των Χριστου-
γέννων και του νέου έτους 2020 μεγάλο κό-
στος των οποίων καλύφθηκε από το Σύλλογό
μας. Αναφορά γίνεται και σε άλλες σελίδες
στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας. 

7- Συνέχιση της προσπάθειας για την  καλύτερη
ανάδειξη του έργου του Γιάννη Γε. Ντεγιάννη
για το γλωσσικό ιδίωμα του χωριού μας.
Ήδη προχωρήσαμε στην έκδοση του ημερο-
λογίου μας για το 2020 όπως προηγούμενα
αναφέρουμε με σκοπό την ευρύτερη γνωριμία
των συγχωριανών μας με το σημαντικό αυτό
έργο.  

8- Συμμετοχή μας στην προσπάθεια οργάνωσης
των πολιτιστικών φορέων του Δήμου μας
με πρωτοβουλία και ειδική πρόσκληση που
λάβαμε από τον εντεταλμένο δημοτικό σύμ-
βουλο σε θέματα πολιτισμού του Δήμου μας
κ. Κώστα Καρτελιά. Σχετική αναφορά υπάρχει
και στη σελ. 4 της “ΦΩΝΗΣ” μας στο φύλλο
αυτό. Η προσπάθεια είναι σε εξέλιξη και ήδη
οργανώνονται σχετικές εκδηλώσεις που
αναρτώνται στο site μας με βάση την σχετική
ενημέρωσή μας. Η προσπάθεια αυτή για το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι σημαντική και
μπορεί να βοηθήσει τους φορείς αλλά και
να βοηθηθεί από αυτούς. Ο υπό κατασκευή
δρόμος βέβαια είναι μακρύς και με πρόσθετες
δυσκολίες ως καινούργιος. 

9- Συμμετοχή μας στην 1η κοινή σύσκεψη των
τοπικών συμβουλίων και εκπροσώπων των
Δ.Σ. των Πολιτιστικών Συλλόγων Ανδρονιά-
νων-Δένδρων, Βιτάλου-Κρινιάνων, Μαλετιά-
νων και Πύργου, την Τετάρτη 15-01-2020
στο Αρχοντικό της Ειρήνης στο χωριό μας.
Συζητήσαμε το σημαντικό θέμα των γεφυριών
και μονοπατιών με σημείο αναφοράς και
εκκίνησης το μύλο Γιάννενας (Σαντά) και
την ανάγκη κοινών προσπαθειών, με στόχο
την βελτίωση και ανάπλαση των, ενόψει των
επιδεινούμενων προβλημάτων τους και της
συνεχιζόμενης απουσίας της  υπεύθυνης για
το χώρο και το έργο δημοτικής μας αρχής.
Εκδόθηκε σχετικό Δελτίο τύπου που δημο-
σιεύεται στη συνέχεια εδώ στη σελίδα 8.

10- Συμμετοχή με μεγάλη επιτυχία των χο-
ρευτικών μας με μικτό τμήμα στην εκδήλωση
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 2020 που οργανώθηκε
την Κυριακή 19-1-2020 στη Χαλκίδα για μια
ακόμα φορά. Οργανωτής η UNESCO Πειραιά
και νήσων. Έλαβαν μέρος πάνω από 60 χο-
ρευτικά φορέων από όλη σχεδόν την Ελλάδα
με τους χορευτές να ξεπερνούν τους 1.000. 

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. 

Αγαπητοί φίλοι η ευθύνη για το Διοικητικό
Συμβούλιο, το υπάρχον αλλά και αυτό που θα
αναδειχθεί από τις αρχαιρεσίες σε λίγο καιρό,
ενόψει των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί
και προφανώς θα αναληφθούν είναι μεγάλη.
Απαιτείται συντονισμένη κοινή δράση με τη
συμμετοχή των μελών και φίλων μας να γίνεται
ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2019 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Σε κάθε φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας απαιτείται
η καταγραφή ευχαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας. Προς άτομα αλλά και ομά-
δες και φορείς ατόμων με αφορμή γεγονότα
και καμιά φορά για απουσία τέτοιων. Εκκρεμεί
και κάποια υπό τύπον ανακεφαλαίωσης ανα-
φορά σε χορηγούς του Συλλόγου μας που με
οικονομικά μέσα ή την εργασία τους ή, σύνη-
θες, και τα δύο, έχουν προσφέρει πολλά στην
κοινή μας πορεία. Ακόμα και σε όσους μας
έχουν ρητά ζητήσει να μην τους αναφέρουμε
ονομαστικά. Ανάλογες τοποθετήσεις αρμόζουν
και στα άλλα μέσα επικοινωνίας του Συλλόγου
μας. Αυτό συχνά γίνεται με πιθανές μη ηθε-
λημένες παραλείψεις. Ας μας συγχωρεθούν.
Από το φύλλο Νο 111 της “ΦΩΝΗΣ” μας ξεκι-
νήσαμε την ειδική αυτή στήλη με αυτό το πε-
ριεχόμενο.

Ευχαριστούμε συνολικά αλλά και ατομικά
όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας
που βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώ-

σεών μας των εορτών Χριστουγέννων και
νέου έτους 2020. Τον συγχωριανό μας κο
Σπύρο Νάνο για τη χορηγία βεγγαλικών που
σωστά χρησιμοποιούμενα το βράδυ της
26/12/2019 αλλά και την παραμονή της πρω-
τοχρονιάς εντυπωσίασαν τους κατοίκους του
χωριού αλλά και των γύρω χωριών.

Ευχαριστούμε το μέλος μας και επί πολλά
χρόνια πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας
Δημήτρη Κων. Λύκο, για την καθοριστική βοή-
θειά του στην χορηγία βεγγαλικών.

Ευχαριστούμε όσες και όσους οικονομικά
βοήθησαν τον Σύλλογό μας και τα ονόματά
τους καταγράφονται στην σχετική κατάσταση
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
των. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Γράφει 
ο πνευμονολόγος

Κώστας Ν. Μανάρας 
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Εικόνα 1: Λοβώδης πνευμονία αριστερού κάτω λοβού
Β Φυσιολογικές κυψελίδες 
C Κυψελίδες με πνευμονία

Φλεγμονή στο τοίχωμα της κυψελίδας (πάχυνση)
Υγρό και πύο γεμίζουν τους αεροχώρους που περιέχει 

βακτηρίδια και κύτταρα του αίματος. 



Δυναμική ήταν η παρουσία του χορευτικού τμήματος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανδρονιάνων στην εκδήλωση
λαϊκού πολιτισμού για την υποδοχή του νέου έτους που
πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ομίλου για την
UNESCO Πειραιώς και Νήσων στο ΔΑΚ Χαλκίδας, την
Κυριακή 19-1-2020. Ο λόγος όμως δεν ήταν μόνο οι
ικανότητες των χορευτών με τις κουμιώτικες ενδυμασίες,
που σίγουρα ξεχώρισαν ανάμεσα στους 2 χιλιάδες και
πλέον άλλους χορευτές από όλη την Ελλάδα, αλλά και
ότι για πρώτη φορά στα οχτώ χρόνια του χορευτικού
τμήματος μαμάδες συνοδεύονταν από τους γιους και
τις κόρες τους. Άψογη η εμφάνισή τους και δικαίως
απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομέ-
νων. 

Με την συμμετοχή
πολλών κατοίκων του
χωριού μας  αλλά και
από όμορα χωριά
πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή, 15 Δεκεμβρί-
ου 2019 η ημερήσια
Χριστουγεννιάτικη εκ-
δρομή μας στο Πάρκο
των Ευχών στην πόλη
της Λάρισας. Μαζί μας
και η νεολαία του χω-
ριού μας αλλά και ο
Πρόεδρος της Κοινό-
τητας των Ανδρονιά-
νων Γεώργιος Κω-
τσής. Αυτό μας χαρο-
ποίησε ιδιαίτερα.  Ελ-
πίζουμε να τους έχου-
με και σε επόμενες εκδρομές του Συλλόγου. 

Το Πάρκο των Ευχών ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μι-
κρούς και μεγάλους! Ένα σκηνικό που έμοιαζε να έχει
βγει από κάποιο παραμύθι! Η Λίμνη των Χριστουγέννων
με το τεράστιο δέντρο της, το πολύχρωμο Fun Park, το
τρενάκι του Βορείου Πόλου, το Σπίτι του Άη Βασίλη, το
Εργαστήρι των Ξωτικών, η Ακαδημία των Μικρών Μάγων,
το Παλάτι της Βασίλισσας του Πάγου, καθώς και ένα
σωρό άλλες εκπλήξεις που έχουν στηθεί στο Πάρκο Αλ-
καζάρ στολισμένο με φωτάκια, έλατα, χιόνι, αστέρια, αγ-
γέλους, μπάλες... προσφέρουν στους επισκέπτες μοναδικές
στιγμές! 

Φυσικά δεν παραλείψαμε να επισκεφτούμε το κέντρο
της πόλης για να γευματίσουμε και να περιηγηθούμε
στους στολισμένους εορταστικά πεζόδρομους με όμορφες
βιτρίνες και χριστουγεννιάτικο διάκοσμο! 

Το μικρούλι αυτό δωράκι μοιράστηκε σε πάνω από
100 οικογένειες των Ανδρονιάνων και Δένδρων Κύμης
ως γούρι για τη νέα χρονιά. Μια αξιέπαινη ενέργεια από
το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου του χωριού και ιδι-
αίτερα των γυναικών του. Τόσο γλυκές αυτές και το
γούρι που φτιάχτηκε με το μυαλό, τα χέρια και την
ψυχή. 
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Ημερήσια  εκδρομή  στο  Πάρκο
των  Ευχών  στη  Λάρισα 

Χριστουγεννιάτικη  γιορτή 
στο  Νηπιαγωγείο 

Τα παιδάκια του
Νηπιαγωγείου και η δα-
σκάλα τους διοργάνω-
σαν μια μικρή και σύν-
τομη γιορτή στο Νη-
πιαγωγείο την Παρα-
σκευή το πρωί, 20 Δε-
κεμβρίου 2019  με την
παρουσία γονέων.
Έψαλλαν όλα μαζί τα
κάλαντα και δέχτηκαν
δώρα προσφορά του
Συλλόγου μας. 

Ευχόμαστε στα παι-
διά και τους γονείς τους
υγεία, χαρά και αγάπη
και να περάσουν ευχά-
ριστες και χαρούμενες
γιορτές! 

ΤΟ  EVIATOP
ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΜΑΣ 

Χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση  
την  παραμονή  των  

Χριστουγέννων  στο  χωριό  μας 

ΤΟ  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ  UNESCO  ΠΕΙΡΑΙΑ  ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ, 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  2020  
ΤΗΝ  19-1-2020  ΣΤΗ  ΧΑΛΚΙΔΑ 

Με επιτυχία (θα μπορούσαμε και καλύτερα) πραγματο-
ποιήθηκε στο χωριό μας η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση την
παραμονή των Χριστουγέννων στην ταβέρνα «Ο Παντελής». 

Τα δώρα συνολικά 50 που μοίρασε ο Άγιος Βασίλης στην
πλατεία Φροσύνης το βράδυ της 26/12/2019 ήταν προσφορά
προς τον Σύλλογό μας από την εταιρεία παιχνιδιών ΜΟΥ-
ΣΤΑΚΑΣ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά την
χορηγό εταιρεία όσο και τα μέλη μας Νίκο Γ. Τσομάκα και
τη γυναίκα του για την καθοριστική βοήθειά τους. 

Ξεχωριστή εμφάνιση με εμφανή την χαροποιό 
σύμπραξη των ενηλίκων με τους μικρότερους χορευτές 

Όταν  ο  Άη  Βασίλης
ήρθε  στους  Ανδρονιάνους 

ΠΟΛΛΑ  ΔΩΡΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΣΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ Συνάντηση  Πολιτιστικών  Φορέων 

Δήμου  Κύμης-Αλιβερίου  στις  8-12-2019 

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΦΡΟΣΥΝΗΣ  ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ 

Συγκέντρωση-Σύσκεψη των Πολιτιστικών Συλλόγων Κύμης-
Αλιβερίου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8-12-2019 στον πο-
λυχώρο Χάνι στο Αυλωνάρι κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε
ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού
Κώστας Καρτελιάς.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί Πρόεδροι
Συλλόγων, άνθρωποι που ασχολούνται με τον πολιτισμό, σκη-
νοθέτες, φωτογράφοι, εικαστικοί κ.ά. οι οποίοι συμμετείχαν σε
μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση για το πως μπορεί να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις συνένωσης των προσπαθειών των
Πολιτιστικών Συλλόγων για την πραγματοποίηση μεγάλων εκ-
δηλώσεων στο Δήμο, οι οποίες θα ξεφεύγουν από τα στενά
πλαίσια ενός χωριού ή μιας πόλης.

Το συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι κάτι νέο μπορεί
να δημιουργηθεί στον τομέα του πολιτισμού και ότι έχουν ωρι-
μάσει οι συνθήκες συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων με συ-
νεννόηση και προγραμματισμό ώστε να υπάρξουν αξιόλογες
εκδηλώσεις σε όλο τον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώ-
στας Κέκης, Αθηνά Ανδριώτη, η Πρόεδρος του νομικού προσώ-
που πολιτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Μαρία Μπότη και
η Αντιπρόεδρος Αθανασία Χονδρονικόλα. 
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Μήτσου Σπίθα, την προτρεπτική ποίηση του μπαρμπα-Μα-
νώλη Χρυσάγη εναντίον του επιχειρηματία, του οποίου οι
εξορύξεις έθεσαν κάποτε σε κίνδυνο το χωριό, και βέβαια
τα μικρά έπη του τόπου μας, γραμμένα από τους δύο τε-
λευταίους και σχετικά με τους Βαλκανικούς πολέμους.
(Απ’ όσα έχουν καταγραφεί, τα περισσότερα έχουν κατά
καιρούς δημοσιευτεί στην εφημερίδα μας). 

Μια ανάσα πριν από τη σημερινή μέρα, ο μπαρμπα-
Γιάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας) μάς άφησε πλούσιους
τους ευρηματικούς του στίχους, που αφορούν τόσο το
παρόν και το παρελθόν του χωριού μας, όσο και τη
σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας μας.

Τα έργα αυτά, γραμμένα όλα στον παραδοσιακό δεκα-
πεντασύλλαβο ιαμβικό στίχο, με το εύρος του περιεχομένου
τους, ακυρώνουν την ευτέλεια που θέλουν πολλοί να χα-
ρακτηρίζει τη λαϊκή ποίηση. Μπορεί να μη γεννήθηκαν
από κάποια έντεχνη ποιητική ιδιοφυΐα, διαμορφώθηκαν
όμως σε αλληλεπίδραση με το κοινό τους, τον κόσμο του
χωριού μας.

Για τους στιχοπλόκους του χωριού μας 
που λάτρευαν να γράφουν στίχους 

και δεν είναι πια κοντά μας…
Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Θα μπορούσαμε με σημερινά δεδομένα να τους χαρα-
κτηρίσουμε ως αυτούς που επιδίδονταν στη στιχουργία,
που στιχουργούσαν, ως στιχογράφους και ως στιχοποιούς.
Με τα δεδομένα παλαιότερων εποχών, στις οποίες έζησαν,
χαρακτηρίζονταν αυτοί που πολλές φορές «χάνονταν»
παράλληλα με τους ρυθμούς της καθημερινότητας στην
αγαπημένη τους ασχολία, το γράψιμο στίχων, έχοντας
ένα μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί ως τους μοναδικούς
τους σύμμαχους και συχνά μόνο το μυαλό τους.

Για αυτούς τους ανθρώπους η καταγραφή προσωπικών
εμπειριών, ερεθισμάτων από το εξωτερικό περιβάλλον, η
αποτύπωση σκηνών της καθημερινότητας μέσα από τη μα-
γεία σύνθεσης και συγγραφής στίχων αποτελούσε πηγαίο
τρόπο έκφρασης, σκέψεως και συναισθημάτων. Για τους
υπόλοιπους μια τέτοια συνήθεια μπορεί να φαινόταν
σπατάλη χρόνου και χωρίς νόημα.

Αναμφισβήτητα αυτοί που επιδίδονταν στη στιχουργία
ήταν άνθρωποι ως επί το πλείστον της διπλανής πόρτας,
που διακρίνονταν από ένα έμφυτο ταλέντο, που ήταν εν-
τελώς ανεξάρτητο από την εκπαίδευση που έλαβαν στη
ζωή τους. 

Τη σημαντικότητα της καταγραφής αυτής συμπεριφορών,
γεγονότων από την καθημερινότητα ή περιγραφής των
προσώπων της εποχής είναι δύσκολο να την εκτιμήσει
κανείς την ώρα που γράφεται το ποίημα, η ρίμα ή οι στίχοι.
Περισσότερο παιδικό και απλοϊκό φαίνεται το ποίημα τη
δεδομένη χρονική στιγμή παρά σημαντικό. Η αξία του
όμως εκτιμάται πολύ καιρό αργότερα – μπορεί και χρόνια
μετά – και καταδεικνύει όχι μόνο το ταλέντο του δημιουργού,
αλλά αποτελεί σημαντική καταγραφή των συνηθειών, σκη-
νών, προσώπων και στιγμών του τόπου, στο οποίο αναφέ-
ρονται. Τις περισσότερες φορές είναι τόσο παραστατικά
γραμμένο που καθιστά εφικτό και για τους μη παρόντες
στη δεδομένη χρονική περίοδο να «βιώσουν» αυτό που
περιγράφεται και να αποτελέσουν μέρος αυτής χρόνια αρ-
γότερα, σε τελείως άλλη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση
αυτή και μόνο η συμβολή τους που εμπεριέχει τη χρονική
μεταφορά γεγονότων του παρελθόντος σε μελλοντική
χρονική στιγμή αποτελεί εξεχόντως σημαντική συνεισφο-
ρά.

Το παρόν φύλλο της εφημερίδας είναι αφιερωμένο σε
αυτούς που λάτρευαν να γράφουν στίχους και που δεν
είναι πια κοντά μας, σε αυτούς που αυτά που έβλεπαν και
σκέφτονταν προτιμούσαν να τα αποτυπώνουν σε στίχους
με ρίμες, ομοιοκαταληξίες και λογοπαίγνια. Τους στίχους
τους οφείλουμε να τους διαφυλάξουμε σαν κάτι πολύτιμο
πολιτισμικά, λαογραφικά και συναισθηματικά. Οποιαδήποτε
μνεία όπως στο αφιέρωμα αυτό τους την οφείλουμε.

ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΑΝΤΩΝΗΣ)
Απεβίωσε το 1986. Οι παρακάτω στίχοι

αποτελούν απόσπασμα από μεγάλο ποίημά
του αναφερόμενο σε κάποιες κοινοτικές
εκλογές στο χωριό μας. Το ποίημα μας
το παραχώρησε η κόρη του Μαρία Κόν-
τζογλου-Βελισσαράκου. Την ευχαριστούμε
πολύ για την πρόθυμη συνεργασία της
και την υπόσχεσή της για επόμενη συ-
νεργασία. 

Ήθελα να τα έπινα στου Κώστα Ντερμπεντέρη
στο δένδρο να καθόμουνα και να είναι καλοκαίρι

απ’ το Σκουρφούδι νάρχεται το δροσερό τ’ αγέρι.
Και να πετύχαινα κρασί και να είναι γιοματάρι
και κάνα κοτόπουλο, καλοβρασμένο μεσ’ στο λάδι
νάτανε κι άλλοι μαζί να μην είμαστε μόνοι
και αν τα ξημερώματα τελειώναν όλα
από γιοματάρι το κρασί θα είχε γίνει σώσμα.
Γνωστός σας είμαι ο ποιητής κοντεύω να γεράσω
τα υπόλοιπα τα χρόνια μου στο χωριό θα τα περάσω.
Μένω οδός Δαμάρεως Παγκράτι της Αθήνας 
εισπράκτωρ το επάγγελμα και φίλος της ρετσίνας.

ΚΑΛΗΜΕΡΙΣΜΑ
Πρωινός επισκέπτης σε στοά εξόρυξης κάρβουνου, μία

από τις πολλές που υπήρχαν στα χωριά μας, στην περιοχή
Τραγιάνου-Λυκορέματα μεταξύ Δένδρων και Κρινιάνων.
Τους καλημέρισε με τον παρακάτω στίχο:

Καλημερίζω τη στοά και το προσωπικό της
όπου τυγχάνει αρχηγός ο Τάσος ο Βολιώτης.

ΜΑΡΟΥΔΙΑ  Σύζ.  ΙΩΑΝΝΗ  ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Απεβίωσε το 1992. Οι στίχοι που ακολουθούν συνόδευαν

οικογενειακή φωτογραφία που έστειλε στο σύζυγό της
μετανάστη μαζί με πολλούς άλλους συγχωριανούς στην
Περσία τη δεκαετία του 1930. 

Στέλνομε το κορμάκι μας μες στη φωτογραφία
Να μας κοιτάς μπαμπάκα μας που είσαι στην Περσία.
Θα μας κοιτάς περίεργος και μεις θα σε κοιτούμε
Θ’ αναστενάζεις από καρδιάς που δεν θα σου μιλούμε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΤΑΜ.  ΣΠΥΡΟΥ  (ΜΑΧΟΥΣΗΣ)
Απεβίωσε 7/1/2012. Πολλά τα στιχουργικά του πονήματα

και κατορθώματα. Πολλά και στη διάρκεια που ήταν μαθητής
μέσης εκπαίδευσης στην Κύμη αλλά και στη Χαλκίδα. Μά-
λιστα στη Χαλκίδα απέκτησε λόγω της τακτικής εφαρμογής
ως μαθητής αυτής του της ποιητικής ικανότητας, το παρα-
τσούκλι «ποέτας». Δυστυχώς ελάχιστα άφησε σε γραπτό
κείμενο. 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που βλασφημούν τα θεία
μα είναι καλοί εις την ψυχή κι αγνοί εις την καρδία.
Υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που κάνουν το σταυρό τους
και σκύβουν το κεφάλι τους ως τον αστράγαλό τους.
Νομίζουν τα εγκλήματα που έχουν καμωμένα
με τους σταυρούς που κάνουνε πως είναι συγχωρεμένα.

ΤΟ  ΑΗΔΟΝΙ
Ζεις μόνο μες τις ρεματιές γλυκύτατο αηδόνι
μα η γλυκιά σου η λαλιά τα άγρια μερώνει.
Είσαι σαν ένας βασιλιάς μέσα σ’ όλη τη φύση 
που δεν μπορεί άλλος σαν και σε να γλυκοτραγουδήσει.
Γι’ αυτό και γω σ’ αγάπησα αηδόνι αηδονάκι
γιατί ξεχνώ τον πόνο μου μ’ ένα σου τραγουδάκι.
Αηδόνι μου σε αγαπώ μα δεν μπορώ να σου το πω.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΞΗΛΑΡΗΣ  
(ΝΙΚΑΤΣΙ)

Απεβίωσε το 2006. Καταγωγή από τα
Δένδρα όπου και διέμενε. Τακτικός ιερο-
ψάλτης στον Άη Γιάννη Θεολόγο πάνω
ακριβώς από το σπίτι του. Σχετική δημο-
σίευση έχει γίνει στο φύλλο 25, σελίδα
2, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2001.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΚΡΑΣΟΠΙΝΑΔΩΝ
Επέρασε πολύς καιρός χωρίς να τραγουδήσω
Παρέα με τους φίλους μου να πιω και να γλεντήσω.
Απόψε έχω όρεξη λιγάκι να σουρώσω 
και όλα τα παράσιτα απ’ το λαιμό να διώξω.
Θα γίνω πάλι πρόεδρος με τη σειρά να πιάσω
Τους παραβάτες του κρασιού όλους να τους δικάσω.
Θα γίνω πάλι πρόεδρος στην έδρα μου θα κάτσω 
και όλους λιγάκι την προβιά να τους την ετινάξω.
Και δεν θα είμαι πρόεδρος όπως ήμουν και πρώτα
θα τιμωράω αυστηρά μισό κιλό και κότα.
Σε αυτά τα λόγια φίλοι μου για δώστε σημασία
και προσπαθήστε να έχετε και λίγο πειθαρχία.
Και σεις οι ταβερνιάρηδες με κέφι και με γέλια
καλό κρασί να βάζετε πάντοτε στα βαρέλια.
Καλό κρασί να βάζετε και εκλεκτούς μεζέδες 
να τρώνε και να πίνουνε όλοι οι γλεντζέδες.

ΣΕΛΗΝΗ
Ο άνθρωπος θυσίασε σοφία και επιστήμη
Και με πυραύλους προσπαθεί να φτάσει στη σελήνη.
Και όταν πετύχει το σκοπό απόφαση θα πάρει
με νέα πάλι άλματα να φτάσει και στον Άρη.

Θέλει να φύγει απ’ τη γη γιατί την εβαρέθη
Να κάθεται από μακριά σαν άστρο να την βλέπει.

ΘΗΣΕΑΣ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 
Το παρακάτω ποίημα δημοσιεύθηκε στο φύλλο 32,

σελίδα 6 της “ΦΩΝΗΣ” μας Μάρτης-Απρίλης 2002 μαζί με
σχετική επιστολή του Κώστα Καλαμπαλίκη αδελφού του
Θησέα.

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ
Μια Κυριακίτσα το πρωί με τηλεφώνημά σου
στον Άγιο Σάββα έσπευσα και κάθισα κοντά σου.
Κάτσε Θησέα να σου πω τι έπαθα ο καημένος
με δάγκωσε ο γάιδαρος και είμαι λυπημένος.
Με προσοχή σε άκουσα και φεύγοντας σου είπα
Μεγάλη θα έχεις σύνταξη Θανάση από το ΙΚΑ.
Γειά σου και περαστικά Θανάση να θυμάσαι
πως χάρη στο γαϊδούρι σου ήσυχος θα κοιμάσαι.
Κι έτσι αντί το γάιδαρο Θανάση να υβρίζεις
Θα πρέπει να τον ευγνωμονείς και να τον μακαρίζεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΤΑΜ. ΣΠΥΡΟΥ
Απεβίωσε 16-10-2019 και σχετική αναφορά υπάρχει

στο προηγούμενο φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας σελ. 2. Αγαπούσε
τη γραφή, ιδιαίτερα τα πεζά κείμενα, όμως και ποιήματα
υπάρχουν στα γραπτά που άφησε. Το παρακάτω έχει δη-
μοσιευθεί στο φύλλο 88 Ιούνιος – Αύγουστος 2013 σελίδα
7 της εφημερίδας μας στο οποίο παρατηρούμε την μη
χρήση ρίμας.

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ (ΣΟΛΙΓΚΑΣ)
Ο πιο γνωστός και ιδιαίτερα με το παρατσούκλι του

«Σόλιγκας» μέσα από τη “ΦΩΝΗ” μας στιχοπλόκος. Αγα-
πητός ευρύτερα και για τις πολύ συχνές στιχοπλοκίες του
που πήραν θέση σε πάνω από 60 φύλλα της “ΦΩΝΗΣ” μας
από τη γέννησή της μέχρι την απώλειά του στις 18/7/2017.
Διαλέξαμε την πρώτη του παρουσία στην εφημερίδα μας,
χαιρετισμό στο ξεκίνημα έκδοσής της, στο φύλλο 8, σελίδα
3, Μάρτης-Απρίλης 1998.

Συγχαίρουμε το Σύλλογο με την εφημερίδα
που στο χωριό μας δίνουνε ζωντάνια και ελπίδα.
Κουράγιο, να δουλέψουμε όλοι για το χωριό μας
και ό,τι κι αν προσφέρουμε, είν’ όφελος δικό μας.
Μπράβο, συγχαρητήρια σας λέγω απ’ την καρδιά μου,
με τη δουλειά που κάνετε, ακούραστα παιδιά μου.
Να εργαστείτε όλοι μαζί με αγάπη κι ενωμένοι,
και να ’στε σίγουροι γι’ αυτό θα βγείτε κερδισμένοι.
Θέλω και γω στη στήλη σας κάτι να προσφέρω
με τους απλούς τους στίχους μου και γω να συνεισφέρω.

ΑΡΤΕΜΗΣ  ΙΩΑΝΝΟΥ 
Απόσπασμα από στιχούργημα που απήγγειλε προς το

συντάκτη της εφημερίδας μας Δημήτρη Κ. Λύκο το οποίο
δημοσιεύθηκε στο φύλλο 53, σελίδα 2, της “ΦΩΝΗΣ” μας
και είναι το μοναδικό του που μπορέσαμε να αλιεύσουμε
από αυτήν. O μπαρμπα-Αρτέμης απεβίωσε στις 16/1/2017.

ΘΕΛΩ  ΝΑ  ΓΙΝΩ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ήθελα κάτι να γίνω, μα πάλι τι να γίνω;
Άνθρωπος είμαι βρε παιδιά μα άνθρωπος αν μείνω,
έτσι χωρίς μυαλό και γνώση 
τέτοια μεγάλη συμφορά ο Θεός να μη τη δώσει.
Κι αρχίζει πάλι ο μπαμπάς παιδί μου τι θα γίνεις;
τι σου αρέσει πιο πολύ χωρίς δουλειά μη μείνεις.
Και σκέπτομαι και σκέπτομαι αχ! τώρα τι να κάνω
ζάλη με πιάνει αληθινή και το μυαλό μου χάνω…
Δικηγόρος είν’ καλά, μα τι ’ναι τούτο πάλι
πρέπει στον κόσμο να πουλάς ψευτιές με το τσουβάλι.
Το άσπρο μαύρο να το λες πως είναι η νύχτα μέρα
πως έχει η θάλασσα κρασί κι η σιγαλιά αέρα.
Πρέπει να κάνεις το κακό το αθώο περιστέρι
πως είναι ο λύκος με το αρνί αγαπημένο ταίρι.
Α! όχι αυτό το επάγγελμα αυτό για με δεν κάνει.
Μηχανικός είναι καλά μου το ’πανε και οι άλλοι
θα έχω αμοιβή καλή κι εκτίμηση μεγάλη.
Μα αν συμβεί καμιά φορά κι η μηχανή θυμώσει 
και σπάσει το καζάνι της και πέσει και με λιώσει,
και κάνει το κορμάκι μου αληθινή σαλάτα, 
εκτός που θα ’μαι ολημερίς μουτζουρωμένη γάτα.
Α! όχι αυτό το επάγγελμα αυτό για με δεν κάνει…
Αλλά γιατί για όλα αυτά σκοτίζομαι από τώρα;
Θε να σκεφτώ καλύτερα όταν θα έρθει η ώρα. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΜΠΛΕΞΑΜΕ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΤΙΧΟΠΛΟΚΟΥΣ  ΜΑΣ 



6 Αρ. Φύλλου 113  •  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2019

Ο τίτλος του άρθρου αυτού εκφράζει μια παρά-
φραση της διαπίστωσης του μεγάλου ογκόλιθου της
επιστήμης, του Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert Einstein,
1879-1955), «Αυτό που είναι ακατανόητο είναι γιατί
το Σύμπαν είναι κατανοητό». Πράγματι, αν κάνουμε
μερικές σκέψεις, θα δούμε ότι η παραπάνω ρήση
έχει μια βαθειά φιλοσοφική διάσταση. Οι εκπληκτι-
κές επιτυχίες της επιστήμης, που καθημερινά σχεδόν
παρατίθενται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και
στη διάρκεια των ειδησεογραφικών δελτίων, μας κά-
νουν να ξεχνάμε πως είναι σχεδόν θαύμα ότι η επι-
στήμη λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει γιατί η Κτίση ή,
αν θέλετε, η Φύση χαρακτηρίζεται από κανονικότη-
τες που ονομάζονται «νόμοι». Ωστόσο, ένας δεύτε-
ρος παράγοντας εξίσου σημαντικός είναι ότι ο
εγκέφαλός μας είναι ικανός να αντιληφθεί αυτές τις
κανονικότητες. Πράγματι, η Κτίση μας στέλνει νότες
μουσικής, αλλά δεν μας δίνει τη μελωδία. Στο χέρι
μας είναι να την αποκωδικοποιήσουμε. Αν παρατη-
ρήσουμε τις κανονικότητες, η σημασία τους δεν
είναι πάντοτε εμφανής. Η ανατολή και η δύση του
Ήλιου μας γοητεύουν με τις μωβ και πορτοκαλί τους
αποχρώσεις. Όμως χρειάσθηκε να περιμένουμε
μέχρι τον 18ο αιώνα έως ότου ο Γάλλος φυσικός
Λεόν Φουκό (Leon Foucault, 1819-1868) να αναρ-
τήσει το εκκρεμές από την οροφή του «Πάνθεον»
στο Παρίσι, και να παρατηρήσει ότι το επίπεδο τα-
λάντωσης του εκκρεμούς άλλαζε ανάλογα με τον
ήλιο στις διάφορες ώρες της ημέρας, για να κατα-
λάβουμε ότι ο Ήλιος ανατέλλει και δύει επειδή η Γη
κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον εαυτό
της κάθε 24 ώρες. Χρειάσθηκε η ιδιοφυία ενός Γιο-
χάννες Κέπλερ (Johannes Kepler, 1571-1630) και
ενός Ισαάκ Νεύτωνα (Isaac Newton, 1642-1727) για
να ξεδιαλύνουμε το μυστήριο της κίνησης των πλα-
νητών (μυστήριο που απασχολούσε και τους αρχαί-
ους μας προγόνους) και να καταλάβουμε ότι
κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές, με τον Ήλιο τοπο-
θετημένο σε μια από τις εστίες της έλλειψης. Το μή-
νυμα της Φύσης φθάνει σε εμάς κωδικοποιημένο και
στο χέρι μας είναι να το αποκωδικοποιήσουμε. Το
εκπληκτικό είναι ότι ο εγκέφαλός μας είναι σε θέση
να αποκρυπτογραφήσει, τουλάχιστον εν μέρει, τον
κοσμικό αυτό κώδικα και έτσι μπορούμε να προ-
οδεύσουμε προς μια πληρέστερη κατανόηση του
κόσμου. Θα μπορούσαμε να ζούσαμε σε ένα Σύμπαν
μη κατανοητό; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι
σαφώς καταφατική. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να
ζούμε σε ένα σύμπαν όπου οι κανονικότητες θα
ήταν τόσο συγκεκαλυμμένες, τα κίνητρα τόσο καλά
κρυμμένα, η μελωδία τόσο απόκρυφη που η απο-
κωδικοποίηση του κοσμικού κώδικα θα απαιτούσε
ασύγκριτα πιο πολλές διανοητικές ικανότητες από
αυτές που διαθέτει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αλλά
θα μπορούσαμε να ζούμε και σε ένα σύμπαν που οι
κανονικότητες θα ήταν τόσο εμφανείς και διάφανες,
που θα τις είχαμε μπροστά στα μάτια μας και δεν
θα χρειαζόταν καμιά διανοητική προσπάθεια να κα-
ταλάβουμε το νόημά τους. Βρισκόμαστε δηλαδή σε
ένα ενδιάμεσο σύμπαν. Και αυτή είναι η πρώτη
«σύμπτωση». Δεν ζούμε σε καμιά από τις δύο πα-
ραπάνω ακραίες περιπτώσεις, αλλά ζούμε, όπως εί-
παμε, σε ένα ενδιάμεσο σύμπαν όπου η δυσκολία
του κοσμικού κώδικα μοιάζει μυστηριωδώς προσαρ-
μοσμένη στη δυνατότητα του ανθρώπινου εγκεφά-
λου να την καταλάβει. Το έργο δεν είναι εύκολο,
αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Είναι αρκετά δύ-
σκολο ώστε να αποτελεί για μας μια σοβαρή πρό-
κληση, χωρίς να μας αποθαρρύνει και να μας
αναγκάζει να κατεβάσουμε τα όπλα. Μου έρχονται
στο νου πάλι τα λόγια του Αϊνστάιν «Ο Θεός είναι
περίπλοκος, αλλά δεν είναι κακός». Περίπλοκος,
επειδή το μυστικό της μελωδίας δεν μας το προσφέ-
ρει στο πιάτο. Και δεν είναι κακός -αν ήταν ποτέ δυ-
νατόν- γιατί, αφού βάλουμε τα δυνατά μας, θα
μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον κώ-
δικα. Δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση με τις
κάμπιες, που υφίστανται τους φυσικούς νόμους
χωρίς ποτέ να τους καταλαβαίνουν. Μια δεύτερη
«σύμπτωση», εξίσου εκπληκτική, αφορά τη δυνα-
τότητα του εγκεφάλου μας να αφομοιώνει συγκε-
κριμένα γεγονότα και αφηρημένες έννοιες, την
ικανότητα να μαθαίνει φυσική, χημεία, μαθηματικά,
πληροφορική, μουσική, λογοτεχνία κλπ. Για να μπο-
ρεί να δημιουργεί αυτό που λέμε επιστήμη. Ποια η
θέση μας μπροστά σε αυτές τις «συμπτώσεις»; Τι
στάση να κρατήσουμε μπροστά σ’ αυτές τις εκπλη-
κτικές «συμπτώσεις», ανάμεσα δηλαδή στις ιδιότη-

τες του εγκεφάλου και σε αυτές που αποκαλούνται
«φυσικοί νόμοι» και που μας επιτρέπουν να αποκω-
δικοποιήσουμε το μυστικό αυτής της μελωδίας; Για
έναν αμετάπειστο δαρβινιστή, οι συμπτώσεις αυτές
δεν έχουν τίποτα το μυστηριώδες. Είναι απλώς απο-
τέλεσμα της φυσικής επιλογής που σχημάτισε και
διαμόρφωσε τον εγκέφαλο του ανθρώπου κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να κατανοεί τους φυσι-
κούς νόμους και να προσαρμόζεται όσο το δυνατόν
καλύτερα για να επιβιώσει. Το επιχείρημα αυτό,
σύμφωνα με την άποψη πολλών, είναι και από επι-
στημονική άποψη εξαιρετικά ισχνό. Η δαρβινική εξέ-
λιξη συνεισέφερε σίγουρα στην ανάπτυξη των
νοητικών μας ικανοτήτων για να μπορέσουμε να αν-
τιμετωπίσουμε τις αλλαγές του περιβάλλοντος.
Όμως οι ικανότητες αυτές έχουν συγκεκριμένο και
πρακτικό χαρακτήρα. Έτσι, ο άνθρωπος έμαθε να
κρύβεται από τα αρπακτικά, να προστατεύεται από
την κακοκαιρία, να αγωνίζεται ενάντια στο κρύο ή
τη ζέστη, να βρίσκει την τροφή του ή να αποφεύγει
τα αντικείμενα που πέφτουν πάνω του. Όμως είναι
πολύ αμφίβολο ότι ο αγώνας για την επιβίωση απαι-
τεί γνώση των νόμων της βαρύτητας ή της διάδο-
σης του φωτός, κατανόηση του σχηματισμού των
γαλαξιών ή της μαύρης τρύπας, ή ακόμα λεπτομερή
εξοικείωση με τη δομή των ατόμων. Αυτή η καθαρά
διανοητική γνώση, θεωρητικά, δεν προσφέρει κα-
νένα βιολογικό πλεονέκτημα. Δύσκολα συνδέουμε
την πρόοδό μας στα μαθηματικά με την αύξηση των
πιθανοτήτων μας να επιζήσουμε. Το να μάθουμε
πώς και από τι είναι φτιαγμένο το Σύμπαν δεν μας
χρησιμεύει καθόλου στον ανταγωνισμό για το σφε-
τερισμό των περιορισμένων φυσικών πόρων του
πλανήτη. Θα μπορούσε βέβαια να αντιταχθεί το επι-
χείρημα ότι η γνώση, για παράδειγμα, των μυστη-
ρίων του ατόμου επιτρέπει την κατασκευή ενός
πυρηνικού εργοστασίου, που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την οικειοποίηση αυτών των περιορισμένων
πόρων. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η επιστήμη
γενικά δεν γεννήθηκε για ωφελιμιστικούς σκοπούς.
Όταν για παράδειγμα ο Αϊνστάιν ανακάλυψε ότι η
ύλη είναι μια μορφή ενέργειας, δεν περνούσε καν
από το μυαλό του η κατασκευή της ατομικής βόμ-
βας. Το κίνητρό του δεν αφορούσε θέματα επιβίω-
σης ή ανταγωνισμού. Ήταν απορροφημένος από τη
σχετικότητα του χρόνου και του χώρου. Είναι εξίσου
ακριβές ότι η βαθύτερη γνώση των φυσικών νόμων
-αν και αρχικά παρακινήθηκε από καθαρά αισθητικά
και διανοητικά κίνητρα- παράγει τεχνολογικές εφαρ-
μογές, που στην πλειονότητά τους συνεισφέρουν
στην αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας. Η γνώση
των νόμων της βαρύτητας του Νεύτωνα για παρά-
δειγμα επιτρέπει στα αεροπλάνα να μας μεταφέρουν
από τη μια γωνιά της υδρογείου στην άλλη σε λιγό-
τερο από μια μέρα, πηγαίνει ανθρώπους στο φεγ-
γάρι, οι ηλεκτρομαγνητικοί νόμοι του Μάξγουελ
επιτρέπουν σε εικόνες από τον πλανήτη ολόκληρο
να εισβάλλουν στο σαλόνι μας μέσα στη μικρή
οθόνη και σε εμάς να συνομιλούμε με οποιονδή-
ποτε, αν το επιθυμούμε, σε όλα σχεδόν τα σημεία
του πλανήτη. Όμως, ακριβώς όπως ο Αϊνστάιν, έτσι
και Νεύτων ή ο Μάξγουελ παρακινήθηκαν από την
πνευματική επιθυμία για γνώση και όχι από ανάγκη
για επιβίωση. 

Οι τρόποι απόκτησης της γνώσης: Είναι
σαφές ότι, γνώση του κόσμου αποκτάται με δύο
διαφορετικούς τρόπους: Από τη μια, η αισθητη-
ριακή, η άμεση και η ενστικτώδης γνώση και από
την άλλη η διανοητική, η λιγότερη άμεση και πιο
σκεπτικιστική. Βλέποντας ένα μήλο να πέφτει μέσα
στο δεντρόκηπο, μπορούμε να αρκεστούμε σε μια
γνώση που επικαλείται τις αισθήσεις μας. Μπορούμε
να θαυμάσουμε το υπέροχο σκουροκόκκινο χρώμα
της φλούδας του μήλου, να ακολουθήσουμε την
πτώση του από το κλαδί της μηλιάς ως το έδαφος,
να ακούσουμε τον ξερό ήχο της επαφής του με το
χορτάρι και να μην προχωρήσουμε άλλο. Μπο-
ρούμε, όμως, και να εξετάσουμε την πτώση του
μήλου σε ένα πιο αφηρημένο και βαθύ επίπεδο.
Έχοντας γνώση του νόμου του Νεύτωνα και του
νόμου των μαθηματικών, μπορούμε να υπολογί-
σουμε με ακρίβεια την τροχιά που ακολουθεί στην
πτώση του το μήλο, το χρόνο που χρειάζεται για να
φθάσει στο έδαφος, την ταχύτητα που θα έχει τη
στιγμή της προσεδάφισης, αλλά και να επαληθεύ-
σουμε όλα αυτά τα στοιχεία με ακριβείς τρόπους μέ-
τρησης. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Η  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ,  ΨΑΛΤΙΚΗ  
ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΤΗΣ  ΑΫΛΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΗΣ  UNESCO 

ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ  ΤΟΥ  ΘΑΝΟΥ  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ 
Από  τις  απώλειες  που  μας  κάνουν  φτωχότερους 

Εφτά. Σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις.
Μάτσο χωράνε σε μια κούφιαν απαλάμη.
Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις.
Ο πιο μικρός αχολογάει μ’ ένα καλάμι.

Γυαλίζει ο Σημ της μηχανής τα δυο ποδάρια.
Ο Ρεκ λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι.
Μ’ ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπυ τη μαλάρια
κι ο στραβοκάνης ο Χαράμ πίτες ζυμώνει.

Απ’ το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα.
Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατίρι;
Κόρη ξανθή και γαλανή που όλο εμελέτα
ποιος ρήγα γιος θε να την πιει σ’ ένα ποτήρι.

Ραμάν αλλήθωρε, τρελέ, που λύνεις μάγια,
κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι
σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπιράγια,
και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει.

Ο Τοτ, του λείπει το ένα χέρι μα όλο γνέθει,
τούτο το απίθανο σινάφι να βρακώσει.
Εσθήρ, ποια βιβλική σκορπάς περνώντας μέθη;
Ρούθ, δε μιλάς; Γιατί τρεκλίζουμε οι διακόσιοι;

Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει.
Μ’ ένα ξυστρί καθάρισέ με απ’ τη μοράβια.
Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
Γιέ μου πού πας; Μάνα, θα πάω στα καράβια.

Κι έτσι μαζί με τους εφτά κατηφοράμε.
Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει.
Τα μάτια σου ζούνε μια θάλασσα, θυμάμαι...
Ο πιο στερνός μ’ έναν αυλό με νανουρίζει.

Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει.
Μ’ ένα ξυστρί καθάρισέ με απ’ τη μοράβια.
Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
Γιέ μου πού πας; Μάνα, θα πάω στα καράβια. 

ΕΞΙ  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΠΟΥΣΙΑ  
ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ  ΚΟΡΟΥ 

Η ιδιαίτερη περίπτωση του Γιώργου
Κόρου παραμένει «ανεκμετάλλευτη». Με
όχημα την αναγνωρισιμότητα και το εκτόπι-
σμά του θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας
φορέας που να λειτουργεί ως κέντρο έρευ-
νας της παραδοσιακής μουσικής και της με-
τεξέλιξής της στα χρόνια και το «πάντρεμά»
της με σύγχρονες μορφές, είδη και τεχνικές
μουσικής και τραγουδιού.

Κώστας Μπαλαχούτης 
Ερευνητής Ελληνικού τραγουδιού 

Γιατί  το  Σύμπαν  είναι  τόσο  απλό; 
Γράφει ο Αντώνιος Αντωνίου Αστροφυσικός Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Ποίηση: Νίκος Καββαδίας 



Ιδιαίτερα αυστηρές οι διατάξεις
και τα πρόστιμα της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 80727-
15.11.2019 των Υπουργών Οι-
κονομικών-Προστασίας Πολίτη-
Υγείας και Εσωτερικών που ισχύει
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στο ΦΕΚ 4177 Β δηλαδή από
15/11/2019. 

Τα πρόστιμα χωρίζονται σε αυτά που
επιβάλλονται στον καπνίζοντα και σε αυτά,
τα βαρύτερα, που επιβάλλονται στον υπεύ-
θυνο του χώρου όπου διαπιστώνεται η πα-
ράβαση. 

Τα πρόστιμα γίνονται περισσότερο αυ-

στηρά σε περίπτωση υποτροπής.
Εξοφλούνται σε 15 μέρες από
την επίδοση του σχετικού εγ-
γράφου επιβολής του προστίμου.
Προβλέπονται και ποινές πέρα
από την επιβολή προστίμου. 

Επίσης προβλέπεται η τήρηση
σχετικού βιβλίου στα υγειονομικού

ενδιαφέροντος καταστήματα (ταβέρνες,
καφετέριες κλπ χώροι εστίασης, κέντρα δια-
σκέδασης) για την καταγραφή των παραβά-
σεων. Χρειάζονται επιπλέον σημαντικές δι-
ευκρινίσεις σε αρκετά σημεία της απόφασης
που πρέπει να δοθούν άμεσα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ  
ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΙΣΧΥ  
ΑΠΟ  15  ΝΟΕΜΒΡΗ  2019 

Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη βάση αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. σε ποσοστά ανακύκλωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι επιδόσεις της Ελλάδας στη διαχείριση
των πλαστικών αποβλήτων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

Όπως διαφαίνεται, η Ελλάδα εξακολουθεί να θάβει το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών
αποβλήτων που δημιουργούνται, πράττοντας αναποτελεσματικά στο κομμάτι της ανακύ-
κλωσης.

Η Ελλάδα χρειάζεται επίσης να προχωρήσει σε ορθή καταγραφή των πλαστικών απορ-
ριμμάτων που παράγονται και διαχειρίζονται στη χώρα, καθώς σήμερα εκτιμάται πως η
απόκλιση μεταξύ των ποσοτήτων που εμφανίζονται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών (ΚΔΑΥ) και των ποσοτήτων που αναφέρονται στις σχετικές εθνικές εκθέσεις είναι
σημαντική. 

Απαιτούνται συστημικές λύσεις 
H περιβαλλοντική οργάνωση προτείνει πέντε αρχές για τις συστημικές λύσεις που απαι-

τούνται που αφορούν τις κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων
αλλά και τους τελικούς χρήστες:
1. Μείωση στη χρήση πρωτογενών πλαστικών. 
2. Ανάληψη ευθύνης από κάθε συμβάλλοντα στο παγκόσμιο πρόβλημα της ρύπανσης από

πλαστικά, πάντα στο μερίδιο που αναλογεί. 
3. Μηδενική διαρροή πλαστικών στη φύση. 
4. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να γίνουν ο κανόνας για τα πλαστικά στο τέλος

κύκλου ζωής τους. 
5. Αντικατάσταση των πρωτογενών πλαστικών με δευτερογενή πλαστικά υλικά ή με μη-

τοξικά, βιοαποδομήσιμα εναλλακτικά. 

WWF:  Επιδεινούμενη  η  παγκόσμια  
πλαστική  ρύπανση 

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ 
ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΥΕΤΕΣ 

Οι παρακάτω καταγγελίες που δεν είναι μόνες μέσω της “ΦΩΝΗΣ” μας στο φ. 17
Σεπτέμβρης-Οκτώβρης 1999 και στο φ. 28 Ιούλιος–Αύγουστος 2001 είναι δύο ακόμα
αποδείξεις, προκαλώντας τους αρμόδιους όλο αυτό το 20ετές διάστημα. 

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών 21-12-2019 

ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 συ-
νάντηση των Προέδρων των Κοινοτήτων και των Προέδρων
των Πολιτιστικών Συλλόγων του Πύργου, Ανδρονιάνων-
Δένδρων, Μαλετιάνων και Βιτάλου. Θέμα της συνάντησης
αυτής, ο Μύλος Γιάννενας (Σαντά), μιας μοναδικής ομορφιάς
σταυροδρόμι που ενώνει και τα τέσσερα χωριά με δύο πέτρινα
τοξωτά γεφύρια και ένα απαράμιλλου φυσικού κάλλους
ποτάμι. Επιθυμία αλλά και απόφαση όλων είναι μέχρι το κα-
λοκαίρι -ενεργοποιώντας όλες τις δημιουργικές τους δυνά-
μεις- να αναδείξουν και να παραδώσουν στους κατοίκους της
περιοχής και όχι μόνο, ένα μοναδικό προορισμό. 

Εκείνο που έμεινε από την συνάντηση αυτή είναι η αισιο-
δοξία, το πάθος και το ενδιαφέρον όλης της περιοχής για τη
διάσωση του φυσικού αυτού πλούτου... 

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ
Η επαφή με το καλό βιβλίο είναι κάτι πέρα και πάνω

από κορυφαία καρπερή συνήθεια. Από αυτές που σε κάνουν
να βρεις χρόνο, να την εντάξεις στην καθημερινότητά σου
όσο στριφνή και πλανεύτρα και νάναι. Το διάβασμα, η
μελέτη των βιβλίων στην πρώτη απαραβίαστη θέση. Όμορφες
εκδοχές σου δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Όπως π.χ. αξιό-
λογες εκδόσεις σε CD’s και άλλα ανάλογα μέσα ή σε
πολλά σημεία στο διαδίκτυο κ.λπ. Έτσι τεράστιες πνευματικές
κατακτήσεις έρχονται ακόμα πιο κοντά μας, σχεδόν ει-
σβάλλουν άξια, τρυφερά και ουσιαστικά στο μέσα μας.
Από αυτές που δομούν βελτιωτικά το είναι μας με μοναδικές
δυνατότητες, ως κοινωνικά όντα. 

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΤΟΥ 2020 ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Η “Γιορτή Πολιτισμού και υποδοχής του Νέου Χρόνου
2020” διοργανώθηκε από τον Όμιλο της Unesco Πειραιώς
& Νήσων στη Χαλκίδα την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020.
Συμμετείχε και το Χορευτικό Τμήμα του Προοδευτικού Συλ-
λόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων με 15 άξιους χορευτές με
παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής Κύμης. Συμμετείχαν
πάνω από 60 χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών Ελ-
ληνικών χορών από όλη σχεδόν την Ελλάδα, συνολικά
πάνω από χίλιοι χορευτές. Το κλειστό γήπεδο «Μελίνα
Μερκούρη» αποδείχθηκε ανεπαρκές για να χωρέσει τα
συγκροτήματα και το πλήθος των θεατών με το έκδηλο
κέφι και ενθουσιασμό τους. Οι οργανωτικές αδυναμίες που
συνεχίζονται, απαιτείται να εκλείψουν βοηθώντας στην
βελτίωση της εκδήλωσης που δείχνει με σαφήνεια και
ορμή πως ενδιαφέρει πολλούς φορείς και πολίτες. Είναι
φανερή μια αυξανόμενη συμμετοχή πολλών φορέων και
πολιτών κάθε ηλικίας στο θέμα των παραδοσιακών χορών
ως τμήμα της συνολικής Ελληνικής Λαϊκής Παράδοσης,
που απαιτεί και άλλες προσπάθειες, μέσα, οργανωτικότητα
κ.λπ. που θα αποτρέψουν φαινόμενα ασφυξίας και αδιεξόδων. 

ΚΟΤΥΛΑΙΑ ΟΡΗ - 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ 

Στο σε πολλά σημεία, του προσιτής επισκεψιμότητας
πανέμορφου δάσους στα Κοτύλαια όρη, δυτικά της Κύμης
όπου κυριαρχεί κομψότατη ποικιλία ελάτου, συναντάς
πολλά όμορφα και θαυμαστά γύρω σου στα οποία και μόνο
συνήθως στεκόμαστε. Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή

έχουμε να λέμε για
τις ομορφιές του με
την ευκαιρία της συλ-
λογής μανιταριών
που αφθονούν στις
πλαγιές και τις ρε-
ματιές εκεί. Πλην
όμως μέσα στο εξαι-
ρετικό αυτό περιβάλ-
λον συναντάς και οι-
κολογικά εγκλήματα.
Όπως αυτό που κα-
ταγράφουν οι σημε-

ρινές αυτές φωτογραφίες, στην γνωστότατη ποταμιά της
Αλογόβρυσης που βγάζει στον Εφταό και στην Μηλίτσα
και από κει στην Βρωμονέρα κ.λπ. Κάποιος ξέρασε τα πιο
κακά του απωθημένα και έφυγε ανακουφισμένος. Ο λαός
μας λέει από παλιά πως “όποιος κατουράει στη θάλασσα
το βρίσκει στο αλάτι”. Αν όχι αυτός τότε οι απόγονοί του
αλλά και οι διπλανοί του. Ταυτόχρονα προκλήσεις όπως
αυτές, εκτός δρόμου δηλαδή, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα
πρόταση για τον εθελοντισμό. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ 
10-11-2019 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Αγορά  απινιδωτή 
Με επιτυχία έληξε η προσπά-

θεια που είχαμε ξεκινήσει το κα-
λοκαίρι για αγορά απινιδωτή για
το χωριό μας. Τον παραλάβαμε
και είμαστε πολύ χαρούμενοι που
θα υπάρχει ένα εργαλείο για τους
κατοίκους σε περίπτωση ανάγκης
(ελπίζουμε να μην χρειαστεί
ποτέ). Θέλω να ευχαριστήσω τον
κόσμο που ανταποκρίθηκε, αλλά
κυρίως που μας εμπιστεύτηκε σε αυτήν την προσπάθεια.
Υπήρξε κόσμος που δεν γνωρίζαμε, και όμως μας
έψαξε για να μας δώσει χρήματα, από Κύμη, παραλία,
Μονόδρυ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέλγιο, Αγγλία και
ήταν πραγματικά κάτι που με εντυπωσίασε. Οφείλω
να πω ότι τα χρήματα μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα,
απλά η επιλογή του απινιδωτή πήρε λίγο χρόνο. Η
αρχική του τιμή ήταν 1.350 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχει
1.100. Εμείς καταφέραμε να τον αποκτήσουμε 999
ευρώ. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε να κά-
νουμε κάποια σεμινάρια για να μάθουμε όσο πιο πολλά
άτομα μπορούμε την χρήση του. Σε αυτό έχουν προ-
σφερθεί το ΕΚΑΒ Κύμης και ο καρδιολόγος του χωριού
μας Αγγελόπουλος Παναγιώτης. 

Ευχαριστούμε και πάλι όσους συμμετείχαν σε αυτή
την προσπάθεια και μην ξεχνάμε ότι με συμμετοχή και
συλλογικές προσπάθειες όλα μπορούν να γίνουν. 

Το πρώτο τους παιδί που είναι αγοράκι απέκτησαν
η Ελένη Γε. Δήμου (Μάμουκα) και ο Βαγγέλης Ζέρβας
στις 3-1-2020. 

Να το χαίρονται και να τους χαίρεται. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Πρώτη θέση και χρυσό μετάλλιο για
τα αγόρια στην κατηγορία παμπαίδων Α
για την ομάδα χάντμπολ Κορωπίου στο
πρόσφατο τουρνουά Climax στη Θεσ-
σαλονίκη. Στην ομάδα συμμετέχει και
είναι αρχηγός της, ο Γιάννης Καραγιάν-
νης, εγγονός της Φίλης Κοντού (Μάκη).
Συγχαρητήρια και πολλές μεγάλες επι-
τυχίες. 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

Όταν λέμε ότι προσπαθούμε
να βρούμε λύση για το νερό δεν
περιμένουμε τον Αύγουστο ως
δια μαγείας να λυθεί το πρόβλη-
μα. Από τώρα κάνουμε τις προ-
σπάθειές μας, για την Κοινότητα
Ανδρονιάνων και πολλών εθε-
λοντών αποτελεί στοίχημα η βελ-
τίωση του νερού για το χωριό
μας και κατ’ επέκταση και της
Κύμης. Ευχαριστούμε τον πρώην
υδραυλικό του Δήμου Νίκο Πα-
πανικολάου για τις πολύτιμες
συμβουλές του και τον Γιάννη
Παπανικολάου. Η προσπάθεια θα
συνεχιστεί. 

Γιώργος Κ. Κωτσής 

ΤΟ  ΤΟΠΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Τ’ ΑΛΩΝΑΚΙ 52 
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020 
Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Κύμης 
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ 14 

Φθινόπωρο 2019 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ τ. 59 
Χριστούγεννα 

Ηλίας Ρωσσίδης, πέθανε 27-12-2019. 
Στα χρόνια που έπαιζε, στις κερκίδες υπήρχαν φίλαθλοι 

και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ


