
Το δισέλιδο που ακολουθεί το επιμελήθηκε και μας το εμπιστεύθηκε για δημοσίευση ο παπα-Κώστας Β.
Σαρρής. Τον ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε κάτι ανάλογο και για τα Δένδρα (Καρασα-
λιάνοι) και ακόμα επιπλέον ιστορικές αναφορές στο θέμα. 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

Φίλοι  των  Ανδρονιάνων  να  επισκέπτεστε  την  ιστοσελίδα  μας  www.andronianoi.gr για  περισσότερη  και  γρηγορότερη  ενημέρωση. 
Aποστολή  συνεργασιών  μπορείτε  να  κάνετε  και  στη διεύθυνση stamatisspyrou@spyrou.eu

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο  του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  3 8 1 / 7 6 9 8 5 5 - 0 5 » 
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Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΝΟΡΙΑΣ  ΜΑΣ 

Συζητήθηκε για μια ακόμα φορά σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ το θέμα της αποστολής της εφημερίδας μας
“Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ”. Συνεκτιμήθηκαν οι γενικότερες εξελίξεις,
που σε μεγάλο βαθμό αποδυναμώνουν τις δραστηριότητες, επομένως και τα έσοδα των
Συλλόγων, καθώς και η σε σημαντικό βαθμό ωριμότητα των τωρινών συνθηκών. Λήφθηκαν
επίσης υπόψιν οι ενημερώσεις που δημοσιοποιήσαμε και τα μέτρα που εφαρμόσαμε
ιδιαίτερα από το 2018 όπως καταγράφονται στα τότε φύλλα της “ΦΩΝΗΣ” μας, π.χ. στο φ.
108 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018. Μετά από ομόφωνη απόφαση σε πρόσφατη
συνεδρίαση του Δ.Σ. δίνεται συνέχεια στην τότε πορεία του Δ.Σ. επί του θέματος.
Συγκεκριμένα η αποστολή της “ΦΩΝΗΣ” μας θα συνεχιστεί μόνο σε όσους παραλήπτες
δηλώσουν προς το Δ.Σ. τη θέλησή τους να παραμείνουν παραλήπτες της και στα
ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου μας. Διαδικαστικά θα προηγηθεί σχετική απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας στις 16-8-2022 και θα
ακολουθήσει η άμεση εφαρμογή από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της απόφασης που θα
ληφθεί.

Ανδρονιάνοι 30-06-2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
ανακοινώνει πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για το 2022, από την οποία θα εκλε-
γούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, θα συγκληθεί οριστικά την
Τρίτη 16 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των
αντί covid-19 μέτρων. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας μπορούν να παραβρε-
θούν, να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τη συνδρομή τους
μέχρι και το 2021. Οι υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξε-
λεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό.  

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

Γενική Συνέλευση.
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου.
4- Συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των παραπάνω.
5- Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6- Λοιπά θέματα.

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, η Γενική μας Συνέλευση, η κορυφαία συμμετοχική εκ-
δήλωση όλων των μελών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά από τα 3 χρόνια με τα τόσα λόγω
covid-19 προβλήματα και μέσα στην οξυνόμενη οικονομική και κοινωνική παγκόσμιας εμβέ-
λειας κατάσταση. Η Συμμετοχή σας θα βοηθήσει τον Σύλλογό μας στο έργο του στη δύσκολη
συνέχεια όπου η κοινή προσπάθεια θα μπορέσει να δώσει κάποιον συνεπή αγώνα απέναντι
στα κοινά μας προβλήματα. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας
Σταμάτης Δ. Σπύρου Παγώνα Λιβανίου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΤΟ  2022 

ΔΙΑΚΟΠH  ΤΗΣ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  
ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ» 
Ενημερώνουμε  τους  παραλήπτες  της  εφημερίδας  του  Συλλόγου  μας  πως  ισχύει   
η  απόφαση  του  Δ.Σ.  που  δημοσιεύθηκε  και  στα  φ.  121  και  122  της  “ΦΩΝΗΣ” 

Αγαπητά μέλη και φίλοι δηλώνουμε παρόντες
μετά από απουσία, για τους γνωστούς λόγους,
τριών χρόνων. Σας καλούμε στις εκδηλώσεις μας
για το καλοκαίρι τονίζοντας πως χρειάζεται να
έχουμε το νου μας.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: 
17/7- Συμμετοχή του χορευτικού μας στις εκδη-

λώσεις του χορευτικού των Κονιστρών στις 
Κονίστρες. 

25/7- Παράσταση του χορευτικού μας στο γήπεδο
του σχολείου Ανδρονιάνων με τη συμμετοχή
του χορευτικού των Κονιστρών. Είσοδος δωρεάν. 

29/7- Προβολή ταινίας στο σχολείο Ανδρονιάνων
με δωρεάν προσέλευση.

5/8- Ώρα 18:30 Διαγωνισμός ζωγραφικής στο
σχολείο Ανδρονιάνων για παιδιά με έξοδα του

Συλλόγου μας.
10/8- Από τις 18:00 η 2η Ποδηλατοδρομία 

Ανδρονιάνων (Γήπεδο Ανδρονιάνων-Δένδρα-
Γήπεδο Ανδρονιάνων).

13/8- Στο σχολείο Ανδρονιάνων το πανηγύρι
μας με το συγκρότημα του Σταύρου Κάργα
και την αφιλοκερδή συμμετοχή της Κατερίνας
Κόρου. 

14/8- Συμμετοχή του χορευτικού μας στο Μονόδρι
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου του χωριού. 

16/8- Παράσταση Καραγκιόζη με τον καλλιτέχνη
Αθανασίου με δαπάνη του Συλλόγου μας. 

Θα υπάρξει ιδιαίτερη ενημέρωση για την κάθε
εκδήλωση στο www.andronianoi.gr και στους
γνωστούς χώρους στο χωριό. 

ΕΙΜΑΣΤΕ  ΠΑΛΙ  ΕΔΩ  ΚΑΙ  ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
ΣΤΙΣ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΣ 



ΠΕΝΘΗ 
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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 Κιν.: 6932661355 
Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: Σταμάτης Δ. Σπύρου, 

Παγώνα Ι. Λιβανίου, Αγαθή Κ. Κωτσή, Δήμητρα Ε. Νικολιά 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 

Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 • Τηλ.: 210 2619003 • e-mail: karpouzi@otenet.gr 

Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα δεν είναι
δυνατόν να περάσουν και στην “ΦΩΝΗ” μας, αν και είναι σημαντικά
και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές εκπομπές
κ.λπ.. Αυτά και άλλα μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο
site μας όπου θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο αυτό
της εφημερίδας μας προτείνουμε βασικά πιο παλιά και τα νέα.
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 αναρ-
τώνται 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 (π.χ. στο φάκελο video-σκοπήσεις).

5- Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην περιοχή της
Κύμης της 13-2-2017 από το "ράδιο 901". Εκπομπή των
Γ. Λεκάκη-Α. Μαζαράκη σε συνεργασία με τον Σύλλογό μας
και με συμμετοχή του προέδρου του Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου
και των φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και Δήμητρας Γκιντίδου. 

6- Επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου μας για 
καλοπροαίρετες απόψεις. 

7- Βίντεο για το Γιώργη Βαρλάμο ζωγράφο-χαράκτη
(1/2019) και παλαιότερα.

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

9- Νέα δυνατότητα πρόσβασης στο site και άντλησης στοι-
χείων από αυτό με τη γνωστή διαδικτυακή μέθοδο ανίχνευσης
μέσω λέξεων ή φράσεων. 

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

11- Στα γεφύρια, τους μύλους, τα μονοπάτια μας. Bίντεο
πρόσφατα και μη.

12- Αποφάσεις σχετικές με το μεγάλο θέμα του κορωνοϊού
covid-19.

13- Το δάσος. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του WWF. Ανάρτηση
10/2/2021.

14- Αναρτήσεις σχετικά με τα έργα εθελοντών 
μελών και φίλων στα χωριά μας.

15- Σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Κοτύλαια.
Διάφορα θέματα. 

16- Πλαστική ρύπανση στις Ελληνικές θάλασσες. Ανάρτηση
14-5-2021.

17- Βίντεο Δημοτικής μας αρχής για τις ανεμογεννήτριες.
Ανάρτηση 17-5-2021.

18- Το ρέμα μας, Μέλας Κύμης. Παρουσίασή του σε ανάρτηση
της 20/5/2021.

19- Αφιέρωμα στην Κύμη. Τηλεοπτική εκπομπή σε ανάρτηση
της 27/5/2021.

20- Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου σε ταξίδι στην 
Ελληνική ιστορία. 2-6-2021

21- Τα βιολιά του Αιγαίου. Εκπομπή της ΕΡΤ 2 της 13-7-2021.
22- Πεθαίνουν τα πλατάνια της Ελλάδας. Ραδιοφωνική εκπομπή

14-7-2021 του Γιώργου Λεκάκη.
23- Συνεντεύξεις Κατερ. Κόρου 30/3/2021 και 30/9/2021.
24- Σοκ και δέος. Πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. 9/8/2021.
25- ΦΕΚ 6Β/11-1-1994 ορισμού ξηρών σύκων Κύμης ως

προϊόντος ΠΟΠ.
26- Συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου

Ιερακοτροφίας 1/2/2022. 
27- Το ποίημα ΕΙΡΗΝΗ του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου

και σχετικό βίντεο 3/3/2022.
28- Βίντεο με τους μοναδικούς Γιώργο Κόρο και Ελένη Βιτάλη

στο τραγούδι «Στον κατηφένιο σου οντά». 
29-Τα Κοτύλαια απειλούνται από τα σχέδια εγκατάστασης

ανεμογεννητριών. 
30-Οι Έλληνες που έφαγαν ψωμί ταΐζοντας την Νέα Υόρκη.

Πολύ ενδιαφέρον Βίντεο HISTORY. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr  και  στη  μερίδα  μας  στο  facebook 

ΕΓΓΡΑΦΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΚΥΡΟΥ  
ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

- Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών στις 23/4/2022 η Έφη 
Λουκάτου σύζυγος του Μανώλη Χρυσάγη (Πασαλά). Κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

- Απεβίωσε ο Στυλιανός Ψυχής (γαμπρός από αδελφή του
γιατρού Νίκου Νικολιά) σε ηλικία 67 ετών. Κηδεύτηκε στις
3/5/2022 στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου.

- Απεβίωσε η Ελένη Δοϊτσίδη το γένος Τζαφέρα στις
17/6/2022 σε ηλικία 72 ετών και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο στα
Δένδρα.

- Απεβίωσε ο Ιωάννης Παναγή Χρυσάγης, ιατρός γυναι-
κολόγος στις 5/6/2022 σε ηλικία 74 ετών. Η κηδεία του έγινε στο
Γ΄ Κοιμητήριο Αθηνών στις 8/6/2022.

- Απεβίωσε η Αναστασία Γεωρ. Νάνου στις 7/3/2022 σε
ηλικία 81 ετών. 

«Η Νάνου Αναστασία (Σούλα) το γένος Σουσανίδου γεννήθηκε
στις 11/8/1940 στον Πειραιά όπου και έζησε. Έφυγε από τη ζωή
στις 7/3/2022 Καθαρά Δευτέρα, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
Νίκαιας σε ηλικία 81 ετών. Το κενό που άφησε στην οικογένειά
της και στους οικείους της τεράστιο. Ήταν μια ιδιαίτερα αγαπητή
κυρία!!!!! 

Επίσης κάτι τραγικό και ειρωνικό, την ημέρα της κηδείας της
στις 15/3/2022 ήταν τα γενέθλια της κόρης μου, της μικρής Ανα-
στασίας μας, που έχει το όνομά της. Έκλεινε τα 4!!! Δυστυχώς
δεν χάρηκε την αγάπη της γιαγιάς της για πολύ!!! 

Νάνου Έφη»

- Απεβίωσε στις 7-6-2022 η Ελένη Κωτσή σύζ. Ιωάννη 
Καρδάση σε ηλικία 76 ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Στις 07 Ιουνίου, άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 76

ετών, η Ελένη Καρδάση, το γένος Κωτσή, κόρη του αείμνηστου
δάσκαλου του χωριού Νικόλαου Κωτσή.

Έζησε τα παιδικά της χρόνια στους Ανδρο-
νιάνους και μετέπειτα εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα όπου παντρεύτηκε με τον Ιωάννη Καρ-
δάση και δημιούργησαν οικογένεια αποκτώντας
δύο κόρες, την Δήμητρα και τη Ζωή. Παράλληλα
συνέχισε τις σπουδές της και απέκτησε το
πτυχίο της από την τότε Ανωτάτη Εμπορική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είχε πάντα τον τόπο της στην καρδιά της,
υπήρξε δραστήριο μέλος του Προοδευτικού
Συλλόγου και δεν παρέλειψε ποτέ να μετέχει

σε κάθε εκδήλωσή του, ενισχύοντάς τον ηθικά και οικονομικά. 
Ας είναι αιωνία η μνήμη αυτής. 
Η Οικογένεια ευχαριστεί θερμά, τόσο τον Προοδευτικό

Σύλλογο Ανδρονιάνων, όσο και πολλούς συγχωριανούς, οι οποίοι
στάθηκαν δίπλα της, στο βαρύ της πένθος.

ΑΛΙΜΟΣ 11.06.2022 

Από  τους  Ανδρονιάνους  στην  Αλάσκα 
Ένα μεγάλο κεφάλαιο της πολιτισμικής εξέλιξης ενός τόπου

είναι αναμφισβήτητα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
Εδώ και καιρό ψάχνω τα αρχεία του Ellis Island στη Ν.

Υόρκη όπου υπάρχουν καταγεγραμμένες πληροφορίες για την
άφιξη στις ΗΠΑ όλων των μεταναστών. Τα αρχεία παλιά και τα
ονόματα δεν είναι πάντα ευανάγνωστα, πάραυτα βρήκα αυτό
που έψαχνα. 

Ο παππούς μου λοιπόν Βελισσαράκος Αντώνιος του
Βελισσάριου στις αρχές του 20ού αι., του αιώνα των μεγάλων
εθνικών, πολιτικών και πληθυσμιακών αλλαγών, μετανάστευσε
στην Αλάσκα των ΗΠΑ σε ηλικία 20 ετών. "Αναχώρησα από
την πατρίδα ημέρα Κυριακή, την 5η Ιουνίου 1911" έγραφε στο
ημερολόγιο ημερομισθίων που κρατούσε.

Είχε αρχίσει η εποχή του χρυσού. Εκατοντάδες άνδρες
από όλο τον κόσμο έφταναν εκεί με το όραμα της χρυσής 
ευκαιρίας.

Έφτασε λοιπόν στην Ν. Υόρκη και από κει την 15η
Αυγούστου 1911, στην Δ. Ακτή των ΗΠΑ στο Portland του
Oregon και τέλος στο Janeau πρωτεύουσα της Αλάσκας, το
κέντρο της μεγαλύτερης βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού.

Τα ορυχεία ήταν στην περιοχή Trendwell, το βάθος των
υπόγειων στοών όπου δούλευαν ήταν 1600μ. Συνθήκες σκληρής
δουλειάς, 362 από τις 365 μέρες του χρόνου! Χαμηλές θερμο-
κρασίες και μοναξιά αλλά η σκέψη επιστροφής στην πατρίδα
ζεστό πανωφόρι.

Επέστρεψε στους Ανδρονιάνους 15 Απρίλη του 1922 σε
ηλικία 31 έτους. 

100 χρόνια πριν!
Κατερίνα Βελισσαράκου Fb 22-6-2022 

Από τον Παντελή Παντελή τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Αναμνήσε ι ς  

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 122 Γενάρης-Μάρτης
2022 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση λειτουργίας
του site μας www.andronianoi.gr και των άλλων μας
μέσων επικοινωνίας.

3- Επανέναρξη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τα μέτρα covid-19. Η λειτουργία των χορευ-
τικών τμημάτων συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με
τα σχετικά λόγω covid-19 πρωτόκολλα. 

4- Οργάνωση της γιορτής του Κλήδονα το βράδυ της
24-6.

5- Επισκευαστικές εργασίες και εργασίες καθαρισμού
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.

6- Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και
πλέον φορέων κατά της εγκατάστασης ανεμογεννη-
τριών στην Κεντρική Εύβοια και στα βουνά μας.

7- Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για το θέμα
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά μας
(σχετικά στη σελ. 3 στο φύλλο αυτό).

Αγαπητοί φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καταλήξει σε
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και προχωρά δυναμικά στην
πραγματοποίησή του. Τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα κατά της
Covid-19 μας επιτρέπουν αυτό το ξάνοιγμά μας, στο οποίο
βέβαια η προσοχή μας δεν πρέπει να απουσιάζει. Η γόνιμη 
συνεργασία μας με το Κοινοτικό μας Συμβούλιο είναι πάντα
ενεργή και ουσιαστική. Σχετική ενημέρωση για τις δραστηριότητές
μας προκύπτει όπως πάντα από την τρίμηνη ταμειακή κατάσταση
ενώ παρουσιάζεται και σε άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της
“ΦΩΝΗΣ” μας με σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό όπως
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. Καλούμε
τα μέλη και τις φίλες-ους μας στην αναγκαία συντονισμένη
συμμετοχική δράση με την ευχή ο ερχομός του καλοκαιριού να
μας βοηθήσει. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ
Δύσπνοια σημαίνει δυσκολία

αναπνοής. Αν και μπορεί να γίνει
αντιληπτή με την παρατήρηση, η
δύσπνοια γενικά θεωρείται υπο-
κειμενικό σύμπτωμα και περιγρά-
φεται με διάφορους τρόπους. Οι
ασθενείς μπορεί να αναφέρουν
δυσάρεστο αίσθημα συνειδητοποί-
ησης του αναπνευστικού έργου,
δυσκολία αναπνοής, κοπιαστική
αναπνοή, αίσθημα ασφυξίας, ανάγ-
κη για την καταβολή μεγαλύτερης
αναπνευστικής προσπάθειας ή αί-
σθημα αδυναμίας εκτέλεσης πλή-
ρους αναπνοής. Αυτή η υποκειμε-
νικότητα του συμπτώματος είναι
που οδηγεί μερικές φορές στο λαν-

θασμένο χαρακτηρισμό ως δύσπνοιας άλλων συμπτω-
μάτων. Τέτοιο σύμπτωμα μπορεί να είναι το αίσθημα
αδυναμίας εκτέλεσης ικανοποιητικά βαθιάς (κατά την
κρίση του ασθενούς) εισπνοής. Αυτό μπορεί να αποτελεί
τυπική εκδήλωση άγχους. Από την άλλη πλευρά, αίσθημα
ανάλογο με τη δύσπνοια παρατηρείται και σε φυσιολογικά
άτομα μετά από υπερβολική προσπάθεια ή μετά από
εκούσια συγκράτηση της αναπνοής. 

Επιμέρους ιδιαίτεροι χαρακτηρισμοί είναι οι όροι:
ορθόπνοια, είναι η δύσπνοια που εμφανίζεται σε θέση
κατάκλισης και υποχωρεί όταν ο ασθενής καθίσει ή ση-
κωθεί όρθιος. Ταχύπνοια, είναι η αύξηση της συχνότητας
των αναπνοών, ενώ υπέρπνοια είναι η αύξηση του
πλάτους των αναπνοών. 

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ 
Από πρακτική άποψη η δύσπνοια διακρίνεται σε δυ-

σκολία αναπνοής που προκαλείται όταν καταβάλλεται
προσπάθεια και σε δυσκολία αναπνοής που εμφανίζεται
σε ηρεμία. Δύσπνοια προσπαθείας προκαλείται κυρίως
από παθήσεις του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού
συστήματος. Από τις παθήσεις του αναπνευστικού, το
πιο συχνό αίτιο είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονική
νόσος. Με τον όρο αυτό αναφέρονται οι καταστάσεις
χρόνιας παρεμπόδισης της ροής αέρα στους πνεύμονες,

που οφείλεται σε χρόνια βρογχίτιδα ή/και πνευμονικό
εμφύσημα. Τα δύο αυτά νοσήματα συχνά συνδυάζονται
στον ίδιο ασθενή με υπεροχή του ενός από τα δύο.
Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων που προ-
καλούν διάχυτη διήθηση του διάμεσου πνευμονικού
ιστού, που στη συνέχεια προκαλούν πνευμονική ίνωση.
Τα αίτια μπορεί να είναι λοιμώδη, περιβαλλοντικά, με-
ταβολικά, νεοπλασματικά, ανοσολογικά ή άγνωστα. Πα-
ραδείγματα αποτελούν η φυματίωση, η σαρκοείδωση,
οι πνευμονοκονιώσεις, τα νοσήματα του κολλαγόνου, η
ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση κ.ά. 

ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΠΝΟΙΑ
Η δύσπνοια επίσης αποτελεί την πιο ευαίσθητη και

σταθερή λειτουργική διαταραχή σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια. Η δύσπνοια σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί
να εκδηλωθεί ως: α) δύσπνοια προσπαθείας, β) δύσπνοια
κατάκλισης ή ορθόπνοια, γ) νυχτερινή παροξυσμική δύ-
σπνοια ή καρδιακό άσθμα, δ) οξύ πνευμονικό οίδημα. Το
οξύ πνευμονικό οίδημα είναι μορφή παροξυσμικής δύ-
σπνοιας και αποτελεί εκδήλωση οξείας κάμψης της αρι-
στερής κοιλίας της καρδιάς, συνήθως λόγω εμφράγματος
ή λόγω σοβαρών διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.
Σημαντικό αίτιο είναι και οι παθήσεις των καρδιακών
βαλβίδων (κυρίως της μιτροειδούς). Άλλη χαρακτηριστική
μορφή παροξυσμικής δύσπνοιας είναι το βρογχικό άσθμα
που έχει οξεία εισβολή και χαρακτηριστικά εκπνευστικό
χαρακτήρα. Απότομη εισβολή παροξυσμικής δύσπνοιας
χαρακτηρίζει και τις τυπικές περιπτώσεις πνευμονικής
εμβολής. Αυτή συνοδεύεται από πλευροδυνία, βήχα, αι-
ματηρή απόχρεμψη και σημεία καρδιακής και περιφερικής
κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Αυτά οφείλονται σε από-
φραξη πνευμονικής αρτηρίας από έμβολο. Υπάρχουν
πολλές παθήσεις που μπορεί να προκαλούν δύσπνοια.
Πρώτο παράδειγμα είναι ο πνευμοθώρακας, δηλαδή η
είσοδος αέρα στον υπεζωκοτικό χώρο που είναι ο χώρος
ανάμεσα στους πνεύμονες και το θώρακα. Επίσης, πα-
ράδειγμα αποτελεί η απόφραξη των ανώτερων ανα-
πνευστικών οδών. Άλλες παθήσεις είναι αυτές του με-
σοθωρακίου, η αναιμία, η παχυσαρκία, η κύηση κ.ά.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ
Συμπεραίνουμε ότι η προσέγγιση της αιτιολογίας

και της θεραπείας σε περιπτώσεις δύσπνοιας μπορεί να
χρειαστεί τη συνεργασία περισσότερων του ενός γιατρού.
Τις περισσότερες φορές θα χρειαστεί πλήρης κλινικός
και εργαστηριακός έλεγχος από καρδιολόγο και πνευ-
μονολόγο (ακτινογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα, σπι-
ρομετρία και άλλα). Για περισσότερες πληροφορίες και
ενημέρωση σε καρδιολογικά θέματα μπορείτε να διαβά-
σετε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας.

Σημείωση συντακτικής επιτροπής:
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.andronianoi.gr

θα βρείτε το επίκαιρο άρθρο του Παναγιώτη Αγγελό-
πουλου με θέμα «Καρδιά και καύσωνας. Μέτρα 
προστασίας». 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2022 

Ως ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ
και δια του Δ.Σ. αυτού μετά από πρόσφατη σχετική ομόφωνη απόφασή
του, αντιστεκόμαστε στα μηδενικής απασχόλησης σχέδια εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στα βουνά μας. Αδυνατούμε να τα δεχτούμε και θα
αντισταθούμε συμμετοχικά στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα
βουνά μας. Εκτός από το πλήθος επιστημονικών, τεχνικών κ.λπ.
θέσεων καταθέτουμε και τα εξής υπέρ της αρνητικής μας απόφασης.
Πρόκειται για ένα έργο τέρας, θνησιγενές και ιδιοτελές που προτίθεται
να επιβάλλει βίαιη διακοπή στην ιστορία του τόπου μας. Αισθητική,
παραγωγική, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική. Το μοναδικό ελατοδάσος
του Αιγαίου στα χίλια και πάνω μέτρα απειλείται με αφανισμό μαζί με
το έως εκεί πάνω εξαίρετο και με πολλές σπηλαιολογικές κ.λπ. ιδιαιτε-
ρότητες φυσικό τοπίο. Η παραγωγική παραδοσιακή και μη δραστηριότητα
(κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αρωματικά φυτά, ΠΟΠ Σύκο Κύμης
κ.λπ.) της βίαια και μέχρι σήμερα υποβαθμιζόμενης περιοχής μας απει-
λείται καίρια από οριστικής εμβέλειας τακτικές αποφάσεις που σπρώχνουν
τους κατοίκους της περιοχής σε αδιέξοδα απασχόλησης κ.λπ. ενδιαφε-
ρόντων ζωής. Ο σημαντικός υδροφόρος ορίζοντας που τροφοδοτείται
αδιάλειπτα από τα βουνά μας, θα υποβαθμιστεί έντονα τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά. Οι ανεμογεννήτριες απορρίπτονται λοιπόν αφού
μόνο ως σταυροί κοιμητηρίου μπορούν να στέκονται στις πλουσιόφυτες
βουνοκορφές μας.

https://eprm.ypen.gr/src/App/w1/1200 
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Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

Άνθρωπος κρατώντας το στήθος του λόγω 
αγωνιώδους αισθήματος δύσπνοιας 



Ευχαριστούμε τον φίλο και
συγχωριανό μας από την Γερ-
μανία Ιάκωβο Λιβάνιο που
έστειλε αθλητικό υλικό για την
νεολαία του χωριού μας (επαγ-
γελματικό φιλέ βόλεϊ, μπάλες
ποδοσφαίρου και βόλεϊ). 

Γιώργος Κωτσής 

✒ Τελείωσαν οι δασικοί
δρόμοι του βουνού έως Βρω-
μονέρα, και σήμερα ολοκλη-
ρώθηκε το στρώσιμο Μηλί-
τσα-Γεροέλατος, Μεταλλεία
έως Ανδρονιάνους στου 
Κοπανά γύρω στα 13 χιλιό-
μετρα. Θα ευχαριστήσω τους
αντιδημάρχους κ. Α. Θεοδώ-
ρου, κ. Κ. Δήμα, τον εξαίρετο
χειριστή Γιώργο Ράπτη όπως
και τον Γιώργο Αντωνίου για
την μεταφορά μας, επίσης τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κελαϊ-
δίτη για την διάθεση του 
μηχανήματος!!! 

Γεώργιος Κούσουλας
6-6-2022

✒ Τέλος καλό για την φωτιά
που ξέσπασε από κεραυνό στα
όρια Ανδρονιάνων-Πύργου στην
περιοχή Κουβελάρι. Η φωτιά ξέ-
σπασε γύρω στις 8:00 μ.μ. και
σβήστηκε κοντά στις 11:30 μ.μ.

Για την αποκατάσταση της αλή-
θειας κανείς αντιδήμαρχος δεν βρέ-
θηκε στο σημείο όπως ψευδώς
αναφέρουν κάποια σάιτ. Από την
πρώτη στιγμή οι πρόεδροι Ανδρο-
νιάνων-Πύργου επιχειρούσαν στο
σημείο με τον Γιώργο Κωνσταν-
τίνου και το όχημά του που το
έχει εξοπλίσει για πυρκαγιές, τον

πατέρα του Δημήτρη Κωνσταντίνου και τον Φίλιππα 
Μπαρούμη. Από την κάτω μεριά εμείς και από την πάνω η 
Πυροσβεστική με επικεφαλής τον Δημήτρη Δεμερούτη. 

7-6-2022 

✒ Τις προηγούμενες μέρες προχωρήσαμε σε συντήρηση
(όσο μπορούσαμε) του κατεστραμμένου δρόμου Ανδρονιάνων-
Δένδρων καθώς και σε αποκαταστάσεις δρόμων από ζημιές
που έχουν προκληθεί από την υπηρεσία ύδρευσης. Επίσης 
ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Παπανικολάου που μας καθάρισε
τα αλώνια με το μηχάνημά του.

17-6-2022

✒ Με εργάτη του Δήμου και αναλώσιμα της Κοινότητάς μας
(χορτοκοπτικό, μεσινέζα, βενζίνη) καθαρίσαμε κεντρικά σημεία
και όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη σε Ανδρονιάνους και Δένδρα. 

12-7-2022 

✒ Με μηχάνημα
μισθωμένο από τον
Δήμο ολοκληρώθη-
κε η διάνοιξη και
βελτίωση των δρό-
μων που οδηγούν
στα εξωκλήσια μας
Πρ. Ηλίας και Αγ.
Παρασκευή.

Συνεχίζουμε τις
επόμενες μέρες με
τη βελτίωση όλων
των αγροτικών δρό-
μων Ανδρονιάνων
και Δένδρων.

✒ Επίσης ευχα-
ριστούμε τον συγ-
χωριανό μας Δημή-
τρη Μυλωνά που
με το μηχάνημά του
(καταστροφέα) κα-
θάρισε αφιλοκερδώς
τον δρόμο από 
Ανδρονιάνους έως
την γέφυρα των Δέν-
δρων και τον γύρω
χώρο στο γήπεδο.

14-7-2022 
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✒ Νέοι καθαρισμοί με την εθελοντική μας ομάδα και την 
οικονομική βοήθεια συγχωριανών μας έλαβαν χώρα στο χωριό
μας το τελευταίο τρίμηνο. Καθαρίστηκαν δρομάκια εντός του 
οικισμού, στο σχολείο και στην παιδική χαρά των Δένδρων, στα
Αλώνια και στο Μύλο του Σαντά. Ο Πρόεδρος του χωριού μας
Γεώργιος Κωτσής ευχαριστεί θερμά τους: Αγάθη Κωτσή,
Κώστα Μπαρούμη, Σπύρο Κωνσταντίνου, Βαγγέλη Ζέρβα,
Χρήστο Κωνσταντίνο Κάτσο, Γεώργιο Κωνσταντίνου, 
Μανώλη Διαμαντούλη, Πέγκυ Λιβανίου, Δημήτρη Μυλωνά,
Αντώνη Γέραλη, Τάσο Κούσουλα, Σταύρο Στοφόρο, Ηλία
Κωστή, Αλέξανδρο Παπανικολάου αλλά και τον Αντιδήμαρχο
κ. Χρήστο Σαμαρά για τη συνέπειά του στις ανάγκες του 
Νηπιαγωγείου των Ανδρονιάνων. 

10-5-2022

✒ Ευχαριστούμε τον φίλο και συγχωριανό μας Δημήτρη 
Μυλωνά που με το μηχάνημά του καθάρισε το Δημοτικό Σχολείο
και την παιδική χαρά στα Δένδρα καθώς και τον αντιδήμαρχο κ.
Χρήστο Σαμαρά για τη συνέπειά του στις ανάγκες του Νηπια-
γωγείου Ανδρονιάνων.

28-6-2022

✒ Μπράβο στον Κυνηγετικό
Σύλλογο Κύμης και σε όσους
βοήθησαν να φτιαχτεί το όμορφο
κιόσκι στην Βρωμονέρα.

14-5-2022 

✒ Ένα μεγάλο ευχαριστώ
και από τις δύο Κοινότητες στον
ιδιώτη χωματουργό Κώστα 
Καραμούζη που εθελοντικά με

το μηχάνημά του ήταν η ψυχή της επιχείρησης και βοήθησε την
Πυροσβεστική και εμάς ανοίγοντας τους δρόμους που ήταν
απροσπέλαστοι.

31-5-2022 

✒ Την Κυριακή 26 Ιουνίου
επισκέφτηκαν τα χωριά Ανδρο-
νιάνοι και Πύργο περιπατητές
από Σύλλογο της Αθήνας με δύο
λεωφορεία, περπάτησαν στα μο-
νοπάτια μας στον Μύλο Σαντά,
έκαναν βόλτες στα σοκάκια και
έφαγαν σε ταβέρνα του χωριού
μας. Συνεχίζουμε τον καθαρισμό
και τη συντήρηση των μονοπα-
τιών μας για ευκολότερη πρό-
σβαση των επισκεπτών.

✒ Πριν λίγες μέρες συναν-
τηθήκαμε με τον πρόεδρο του
Πύργου και κανονίσαμε τις λε-
πτομέρειες για τον καθιερωμένο
καθαρισμό του Μύλου Σαντά και
τα μονοπάτια μας που οδηγούν
εκεί. Πραγματοποιήσαμε τον 
καθαρισμό με εθελοντές από 
Ανδρονιάνους, Πύργο και 
Μαλετιάνους, έχει μείνει ένα 
μονοπάτι ακαθάριστο από 
γέφυρα Ανδρονιάνων προς Μύλο
Πύργου που θα καθαρίσουμε τις
επόμενες μέρες. 

ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Χωριά και Πολίτες της Κύμης 24/06/2022

Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Κοινή επιστολή-αίτημα φορέων περιοχής
Κύμης λόγω άμεσων κινδύνων στα 2 γεφύρια στη
θέση «Μύλος Σαντά».

Μεταξύ των χωριών Ανδρονιάνοι-Δένδρα, Βίταλα-Κρι-
νιάνοι, Μαλετιάνοι, Πύργος του Δήμου μας, στέκουν αγέρωχα
ακόμα, δύο υπέροχα πέτρινα γεφύρια Ηπειρώτικης τεχνικής
και αισθητικής κατασκευασμένα στα τέλη του 19ου αιώνα,
σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ των. Η εκεί τοποθεσία
έχει μείνει γνωστή ως «Μύλος Σαντά». Τα παλιά μονοπάτια
που διασταυρώνονται εκεί, συνέδεαν τα όμορα γειτονικά
χωριά μεταξύ των, ενώ για τους κατοίκους των περισσότερων
από αυτά τα χωριά για πολλές δεκαετίες, τούτα τα μονοπάτια,
αποτελούσαν την μοναδική διέξοδο προς τον λοιπό κόσμο,
προς τον κεντρικό δρόμο για μεταφορά των στα αστικά
κέντρα του Νομού μας, προς την Αθήνα κ.λπ. Το σημείο
αυτό απετέλεσε δηλαδή για πολλά χρόνια το μεγάλο,
ζωογόνο σταυροδρόμι για τους κατοίκους των γύρω χωριών
αλλά και τους επισκέπτες. Τόσο για τις κοινωνικές τους
ανάγκες, όσο και για τις εργασιακές, παραγωγικές κ.λπ. Η
κατασκευή και λειτουργία των δύο γεφυριών, αποτέλεσε
απαραίτητο κρίκο στην ζωτική αυτή λειτουργία των μονο-
πατιών. Με κέντρο την τοποθεσία αυτή, πριν από 10
χρόνια, κατασκευάστηκε μετά από προσπάθειες της Δημοτικής
μας αρχής, έργο ανάδειξης των παλιών μονοπατιών. Ιδιαίτερα
μετά την εκεί κατασκευή του δημοτικού έργου που αναφέ-
ρουμε, οι επισκέπτες του χώρου αλλά και οι μέσω αυτών
των μονοπατιών και γεφυριών επισκέπτες των γειτονικών
χωριών, πολλαπλασιάστηκαν, εντυπωσιασμένοι από την
φυσική ομορφιά της περιοχής αλλά και την πρόσφατη ιδι-
αίτερα ιστορία της.

Εδώ και αρκετά χρόνια οι φθορές από το χρόνο και τις
φυσικές συνθήκες, έχουν γίνει εμφανείς και στα δύο αυτά
γεφύρια και σήμερα απειλούν άμεσα την στατική ικανότητα
και επάρκειά τους. Απειλούν πλέον την ύπαρξή των. Φθορές
που εμφανίζονται έντονα τόσο στη βάση των γεφυριών
(θεμελίωση) από τα πολλά κατά τους χειμώνες νερά, αλλά
και στο δομικό μέρος τους λόγω της διάβρωσης κυρίως
από τους πολλούς κισσούς, την υγρασία κ.λπ. 

Επειδή έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε για το
μέλλον τα έργα αυτά που συνεργάστηκαν άψογα με τον
άνθρωπο και με τη ζωή στο πέρασμά της για πολλές
δεκαετίες και επειδή θεωρούμε πως η ιστορία των δύο γε-
φυριών εν όψει αυτών των υπαρκτών και ιδιαίτερα σοβαρών
προβλημάτων τους αλλά και η εξαιρετική αισθητική του
χώρου και η ασφάλεια των επισκεπτών, απαιτούν υπεύθυνη
και γρήγορη αντιμετώπιση, εμείς οι υπογράφοντες την πα-
ρούσα εκ μέρους των κατοίκων των παραπάνω χωριών,
παρακαλούμε όπως άμεσα ασχοληθείτε με το πρόβλημα με
σκοπό την κατάλληλη και μακρόπνοη λύση του. Τέλος 
τονίζουμε πως και το δημοτικό έργο των μονοπατιών (καλν-
τερίμια, τοιχοποιίες, κιγκλιδώματα κ.λπ.) απαιτεί από καιρό
σοβαρή επισκευαστική παρέμβαση.

Μένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση αλλά
και κάθε βοήθεια που μας αναλογεί και την οποία τακτικά
έμπρακτα καταθέτουμε. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΥ  ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

Από  τη  γιορτή  του  Κλήδονα 
24-6-2022  στους  Ανδρονιάνους 



ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΟΥ

Παίρνοντας την απόφαση να σκιαγραφήσω και
να περιγράψω -όσο μου είναι δυνατόν- τους τύπους
και τις φυσιογνωμίες των συμπατριωτών μου, οι
οποίοι δεν υπάρχουν πια στη ζωή και οι οποίοι για
μένα αποτελούν θησαυρό που με την πάροδο του
χρόνου χάνεται και απομακρύνεται, κατ’ αρχήν
ζητώ συγνώμη από τους απογόνους των, που με
την περιγραφή των εκλιπόντων συγγενών τους,
είναι δυνατόν να θεωρηθώ ως υβριστής των, αφού
με την περιγραφή τούτων, μοιραίως, μαζί με τα
προτερήματά των, όσα η μνήμη μου συνεκράτησε,
αναφέρομαι και στα ελαττώματά των και τις κακές
συνήθειές των. Είμαι βέβαιος όμως ότι, αν ήτο 
δυνατόν οι ίδιοι οι περιγραφόμενοι να διάβαζαν τα
παρακάτω, με συγκατάβαση και χωρίς κακία θα με
έκριναν, μια και προσπάθησα να περιγράψω τον
πραγματικό των χαρακτήρα με τα ελαττώματα και
τα προτερήματά των.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ)
Πρόκειται περί του εφημερίου του χωριού μας.

Πολύ με απασχόλησε αν θα έπρεπε να καταπιαστώ
με τον αγαθό λευίτη, τον παπα-Γιάννη, ο οποίος
σε κάθε κρίσιμον καμπήν στην πορεία που πέρασε
το χωριό μας στα δύσκολα χρόνια της κατοχής,
βρέθηκε ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ και αρωγός σε κάθε δεινο-
παθούντα ομοχώριόν του. Επειδή όμως, όπως και
ο ίδιος σε στιγμές έξαρσης έλεγε «είμαι παπάς
αλλά είμαι και Γιάννης», δεν καταπιάνομαι με
τον παπά αλλά με τον Γιάννη. Πληθωρικός λοιπόν
ο παπα-Γιάννης στην σωματική του διάπλαση.
Τα γένια του πλούσια, τα μάτια του αετίσια, μύτη
γαμψή, στόμα μεγάλο και μέτωπο υψηλό και
φαρδύ, το βάδισμά του αρχοντικό και πάντα κρα-
τούσε το ραβδί του. Στο βάδισμά του είχε πράγματι
μία μεγαλοπρέπεια και όπως ο ίδιος έλεγε, ο τότε
μητροπολίτης Κύμης Παντελεήμων είχε καλέσει σε
συγκέντρωση στο μητροπολιτικό του μέγαρο όλους
τους ιερείς της περιφέρειάς του. Στην συγκέντρωση
αυτή έτυχε να πάει με καθυστέρηση ο παπα-
Γιάννης και όταν μπήκε στην αίθουσα της συγ-

κέντρωσης, αφού απέδωσε τον καθιερωμένο χαι-
ρετισμό στον Δεσπότη κάνοντας μετάνοια, εν μέσω
των συγκεντρωμένων παπάδων, με το μεγαλοπρεπές
βάδισμά του ξεκίνησε να καταλάβει την θέση του,
τότε ο Δεσπότης τόσο εντυπωσιάστηκε από την εν
γένει εμφάνιση και το παράστημα του παπα-
Γιάννη που του είπε: «παπα-Γιάννη μοιάζεις
σαν Πατριάρχης». Τότε ο παπα-Γιάννης σταθείς
και ατενίσας τον Δεσπότη του απάντησε «Σεβα-
σμιότατε κι εγώ Πατριαρχάκος είμαι»!

Υπήρξε μανιώδης καπνιστής, τα μουστάκια του
και τα γένια του ήταν κίτρινα από τον καπνό. Τόσο
καπνιστής ήταν ώστε κατά την διάρκεια της λει-
τουργίας, στο διάκενό της έβγαινε έξω και κάπνιζε
το μισαδάκι του, όταν απηύθυνε την δέση «Τον
οίνον, τον σίτον, το έλαιον – χαμηλόφωνα λένε
πως τον άκουσαν να λέει – και τον καπνόν». Η
αλήθεια είναι ότι, επειδή είχε πολυμελή οικογένεια
και επειδή τα έσοδά του ήταν περιορισμένα, με
δυσκολία τα έβγαζε πέρα και πολλές φορές με 
εύσχημο τρόπο, όταν εψώνιζε, προσπαθούσε να
περικόψει μέρος του αντιτίμου. Μία μέρα λοιπόν,
ήρθε ο ψαράς ο καδίτης ο κουτσός με τη φοράδα
του και πουλούσε ψάρια, φωνάζοντας ως συνήθως,
«ψάρια ολοζούντανα» -και γι’ αυτό τον λέγανε
«Ολοζούντανο»- πήγε και ο παπα-Γιάννης και
πήρε μια οκά ψάρια και ενώ έπρεπε να πληρώσει
70 δραχμές, του έδωσε 50. Όταν ο ψαράς του
λέγει «παπα-Γιάννη τα ψάρια κάνουν 70, ενώ εσύ
μου έδωσες 50», τότε ο παπάς, αφού τον κοίταξε
με το αετίσιο βλέμμα του, ύψωσε το δεξιό του χέρι
και με το τριαδικό σημείο του λέγει «πενήντα και η
ευλογία!». Κόκκαλο ο Ολοζούντανος!

Επειδή η πενία τέχνας κατεργάζεται, έτσι και ο
παπα-Γιάννης, σε κάθε ξενιτεμένο που ερχόταν
στο χωριό και πήγαινε στην εκκλησία, τιμητικά και
πριν τελειώσει η λειτουργία, του προσέφερε το αν-
τίδωρο τυλιγμένο στο χαρτάκι, αποστέλλοντάς του
το με ένα παιδί, επάνω σε έναν δίσκο, και ο αποδέ-
κτης του αντίδωρου, για την τιμητική διάκριση
που του εγίνετο ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος,
άφηνε επάνω στον δίσκο το κατά θέληση φιλοδώ-
ρημα του παπά… 

ΤΑ  ΚΟΤΥΛΑΙΑ  ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΣΧΕΔΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΝΕΩΝ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ 

Αρ. Φύλλου 123  •  Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2022 5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤ.  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΓΙΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΕΙΜΕΝΑ  ΚΙΜΩΝΑ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

Οργανώθηκε την 29-4-2022 στην Παραλία Κύμης με
μεγάλη επιτυχία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ιπποκλής»
και τον Πρόεδρό του Κώστα Καρτελιά, εκδήλωση τιμής
στον Γεώργιο Ν. Παπανικολάου στα 60 χρόνια από
το θάνατό του. Το ογκώδες και πάγκοινο θέμα «Η αξία
του ανθρώπου» κάλυψαν ομιλούντες ο τέως Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής
Σχολής του ΕΚΠ Αθηνών κ. Προκόπιος Παυλόπουλος
και ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠ Αθηνών καθηγητής 
Φιλοσοφίας Θεοδόσης Πελεγρίνης. Συντονιστής ήταν
ο δημοσιογράφος Γιάννης Τριάντης. Το θέμα της εκδήλωσης ήρθε να καλύψει τον σκοπό του έργου του
μεγάλου μας συντοπίτη Γεώργιου Ν. Παπανικολάου που ήταν ακριβώς η ζωή του ανθρώπου. Του κάθε
ανθρώπου. Την υψηλή για τα δεδομένα της περιοχής μας εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί συντοπίτες μας ενώ
ενδιαφέρων ήταν ο διάλογος που αναπτύχθηκε μετά το τέλος των ομιλιών. 

Η  ΑΞΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  ΚΑΙ  Ο  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 



Παρατίθεται η σχετική με το θέμα της ίδρυσης της Κύμης στην Νότια Ιταλία καταγραφή από τον Ιταλό ιστορικό VALERIOM
MANFREDI. Πρόκειται για ευκρινή ιστορική αναφορά για τον ρόλο των Ευβοέων αποίκων μεταξύ των οποίων και των ορμώμενων από
την αρχαία Κύμη, στην Δυτική Μεσόγειο με έμφαση στην Νότια Ιταλία, την Σικελία κ.λπ. 

Κυριακή 5 Ιουνίου 2022: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
Πρόκειται πραγματικά για ένα από τα, φαινομενικά, πιο ακατανόητα

γεγονότα των τελευταίων 200 ετών. Πρόκειται για μια άκρατη λεηλασία
της φύσης από τη μεριά μιας άπληστης κοινωνίας. Για μια αλόγιστη
σπατάλη των φυσικών πηγών και της ενέργειας από μέρους μιας βιο-
μηχανικής κοινωνίας που στήριξε την ύπαρξή της στη φιλοσοφία του
παράλογου κέρδους. Πρόκειται για μια θρησκεία της «Οικονομικής
Ανάπτυξης» και για μια λατρεία (χωρίς εισαγωγικά) της αύξησης του
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, χωρίς μελέτη των επιπτώσεων αυτής
της ανάπτυξης στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Πρόκειται για
μια σφοδρή κυριολεκτικά επίθεση του ανθρώπου στην ίδια του τη
«μάνα», τη «μάνα Γη». Και εμείς υποκριτικά «ανησυχούμε» και εκ-
φράζουμε την ανησυχία μας με τις διάφορες παγκόσμιες ημέρες και
ώρες, όπως η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η ώρα της Γης που
είχαμε πριν λίγους μήνες και άλλα τέτοια «γλυκανάλατα», χωρίς
βέβαια να υποβιβάζουμε ή να παραγνωρίζουμε και σοβαρές προσπάθειες
και πρωτοβουλίες που έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αλλά γιατί απορούμε και ανησυχούμε για την όλη αυτή κατάσταση;
Προς τι ο «θρήνος» και ο «κοπετός»; Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας
εκπλήσσει το γεγονός της όποιας επικείμενης δυσάρεστης εξέλιξης για
να μην πούμε καταστροφής. Θα έπρεπε να το περιμένουμε. Είναι σαν
να τροφοδοτούσαμε μια πυριτιδαποθήκη με μπαρούτι και να αναρω-
τιόμαστε μετά γιατί εξερράγη.

Η Γη, όπως και κάθε πλανήτης, κάθε αστέρας και γενικά κάθε
σώμα αποτελεί, για την σύγχρονη επιστήμη, ένα ενεργειακό πύκνωμα.
Χρησιμοποιώντας ο πολιτισμός μας το υλικό της (πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, πυρηνικοί αντιδραστήρες κ.λπ.), ως μέσον παραγωγής ενέργειας,
μικραίνουμε την ενεργειακή της πυκνότητα, αφού η απελευθερούμενη
γήινη ενέργεια χάνεται μέσα στον περιβάλλοντα κοσμικό χώρο. Τότε
η Γη, όπως γνωρίζει ο κάθε φυσικός, ως «ζωντανός» οργανισμός,
προσπαθεί να βρει μια νέα θέση ελάχιστης ενεργειακής ισορροπίας.
Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους. Πρώτον μειώνει τον
όγκο της γεγονός που δημιουργεί έντονες γεωλογικές ανακατατάξεις
στον γήινο φλοιό δημιουργώντας έντονα, ακραία και καταστρεπτικά
φαινόμενα και δεύτερον προσπαθεί να αυξήσει τα μειωμένα ενεργειακά
της αποθέματα προσλαμβάνοντας ενέργεια από τον Ήλιο. Το φαινόμενο
αυτό δημιουργεί έντονα κλιματολογικά φαινόμενα καταστροφικά για
τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Έτσι, δυστυχώς, έχουμε φθάσει στην επόμενη, αναμφισβήτητα
απελπιστική, κατάσταση: Η αύξηση των ρύπων του διοξειδίου του άν-
θρακα είναι ακριβώς εκθετική, εκρηκτική θα λέγαμε. Αν δεν πάρουμε
κανένα μέτρο η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μέχρι το 2200 θα
ανεβεί κατά 6 βαθμούς. Μην κάνουμε την αφελή σκέψη να θεωρήσουμε
μικρή αυτή την αύξηση. Είναι σαν να έχει κάποιος σήμερα 36 πυρετό
και να του πούνε ότι αν δεν προσέξει σε λίγους μήνες θα φτάσει
στους 42. Ήδη ξέρουμε ότι όταν η θερμοκρασία της Γης, πριν χιλιάδες
χρόνια, ήταν 3 βαθμοί πάνω από εκείνην του 1900 μ.Χ. (έτος που
εκλαμβάνεται σήμερα ως βάση στις μετρήσεις της γήινης θερμοκρασίας),
η στάθμη της θάλασσας ήταν περίπου 30 μέτρα ψηλότερα. Πράγμα
το οποίο σήμερα θα σήμαινε καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους
του κόσμου. Σημειώνεται ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
οφείλεται κυρίως στη διαστολή των υδάτων λόγω της ανόδου της
θερμοκρασίας και όχι από το λιώσιμο των παγόβουνων γιατί αυτά δεν
προσθέτουν νερό. Ακριβώς λόγω αυτής της διαστολής, σήμερα ο
ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι 3,2 mm/έτος. Αλλά
πολύ σύντομα, όταν θα λιώσουν οι πάγοι της Γροιλανδίας, της δυτικής
Ανταρκτικής, των Άλπεων, των Ιμαλαΐων θα προστεθεί νερό που δεν
υπήρχε στους ωκεανούς. Είναι προφανές ότι τότε η στάθμη της
θάλασσας θα ανεβεί μέτρα και όχι εκατοστά. 

Σήμερα η μέση άνοδος της θερμοκρασίας της, σε σχέση με το
1900 μ.Χ. είναι 0,85 βαθμοί Κελσίου και στην Μεσόγειο λίγο πάνω
από 1. Με αυτή την άνοδο ήδη είναι εμφανείς ακραίες καιρικές συμπε-
ριφορές. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ως στόχο τη συγκράτηση της
ανόδου της θερμοκρασίας μέχρι το 2100 στους 2 βαθμούς. Και
μάλιστα πρέπει η θερμοκρασία της Γης να φτάσει σε αυτό το σημείο
όχι με εκθετικό ρυθμό (γιατί ο χρόνος δεν σταματάει τότε) αλλά με
μια συνάρτηση που, όπως λέμε σε πιο εξειδικευμένη ορολογία, να έχει
στραμμένα τα κοίλα της προς τα κάτω. Αν δεν το λάβουμε αυτό
υπόψη μας, και περιοριστούμε στο να πάρουμε έστω και αυστηρά
μέτρα, υπολογίζουμε ότι το 2100 να έχουμε φθάσει τους 2,7 βαθμούς
Κελσίου αλλά θα εξακολουθούμε να εκπέμπουμε ρύπους. Για να φθά-
σουμε τους 2 βαθμούς, που έχει τεθεί ως στόχος από τον ΟΗΕ, θα
πρέπει οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σήμερα να πέσουν σχεδόν
κατακόρυφα και το 2065 να έχουν οπωσδήποτε μηδενιστεί. Δυστυχώς,
στις διάφορες διεθνείς διασκέψεις για το περιβάλλον, τα μέτρα περιο-
ρισμού των ρύπων που «υποσχέθηκαν» ότι θα τηρήσουν οι χώρες
που συμμετείχαν, παραπέμπουν σε μια αύξηση της θερμοκρασίας
κατά 2,7 βαθμούς, μια θερμοκρασία στην οποία νησιά, όπως για πα-
ράδειγμα οι Μαλδίβες, δεν θα υπάρχουν. Έτσι, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, τους 2,7 βαθμούς θα τους ζήσουν τα παιδιά μας. 
Τα εγγόνια μας δεν ξέρουμε τι πολιτισμό θα βιώσουν. Σε μια άνοδο
της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς ο πολιτισμός μας θα έχει πλήρως
καταστραφεί. Στους 6 βαθμούς ο πολιτισμός αν υπάρχει θα 
είναι τελείως πρωτόγονος και στους 12 δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος
παρά μόνο κάποιες μορφές ζωής. Αυτή, δυστυχώς, είναι η ζοφερή
πραγματικότητα.

Ας κάνουμε λοιπόν μίαν έκκληση έστω της τελευταίας στιγμής. Ας
ακούσουμε επιτέλους την κραυγή απελπισίας της Γης που πεθαίνει αι-
μορραγώντας από τα δικά μας εγκλήματα. Είναι πραγματικά υποκριτικό
και τραγικό να προσπαθούμε να κάνουμε κατοικήσιμο τον Άρη, τη
στιγμή ακριβώς που κάνουμε ακατοίκητη τη Γη. Αν συνεχίσουμε έτσι
εκείνος που θα αντιδράσει θα είναι ο ίδιος ο πλανήτης μας. Και θα αν-
τιδράσει βίαια, για να μην πούμε ότι ήδη έχει αρχίσει να αντιδρά. Και
βέβαια η Γη και το κλίμα της μετά από μια τεράστια χρονική περίοδο,
θα ξαναβρούν την ενεργειακή τους ισορροπία. Μόνο που δεν θα
υπάρχει κανείς για να το απολαύσει. Γιατί αυτός που θα καταστραφεί
ολοσχερώς είναι ο (σε πολλούς τομείς απάνθρωπος) σημερινός
πολιτισμός μας και φυσικά όλοι εμείς, οι «σοφές», «ευφυείς» και κομ-
πορρήμονες ανθρώπινες υπάρξεις που τον ανεχόμαστε χωρίς να
κάνουμε τίποτα για να τον αναμορφώσουμε. Και πρέπει κάποια στιγμή
βαθιά μέσα μας να συνειδητοποιήσουμε ότι και το περιβάλλον δεν το
φτιάξαμε εμείς. Είναι και αυτό ένα δώρο. Και αν δεν το συνειδητοποι-
ήσουμε και δεν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε. 
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Η  ΣΦΟΔΡΗ  ΕΠΙΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Γράφει ο Δρ Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Αντώνης Α. Αντωνίου

Η  ΑΡΧΑΙΑ  ΚΥΜΗ  ΣΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ  ΚΑΙ  Η  ΚΥΜΗ  ΣΤΗ  ΝΟΤΙΑ  ΙΤΑΛΙΑ 

Ήταν σα να σε πρόσμενα Κερά
απόψε που δεν έπνεε έξω ανάσα,
κι έλεγα: Θάρθει απόψε απ’ τα νερά
κι από τα δάσα.
Θάρθει, αφού φλετράει μου η ψυχή,
αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι

και θα μυρίζει ήλιο και βροχή
και νειό φεγγάρι …
Και να, το κάθισμά σου σιγυρνώ,
στολνώ την κάμαρά μας αγριομέντα,
και να, μαζί σου κιόλας αρχινώ
χρυσή κουβέντα:
… Πως – να, θα μείνει ο κόσμος με το “μπά”
που μ’ έλεγε τρελόν πως είχες γίνει
καπνός και – τάχας – σύγνεφα θαμπά
προς τη Σελήνη …
………………………………………..
Νύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ·
κίνησα να σε βρω στο δρόμο – ωιμένα –
μα σκούνταφτες (όπου εσκούνταφτα) χρυσή
κι εσύ με μένα.
Τόσο πολύ σ’ αγάπησα Κερά,
που άκουγα διπλά τα βήματά μου!
Πάταγα γω – στραβός – μεσ’ τα νερά;
κι εσύ κοντά μου …

(Μελοποιήθηκε το 1979 από τον Νικόλα Άσιμο) 

ΟΥΛΑΛΟΥΜ
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ 



Στις μέρες μας η ενδοσχολική βία και η μαθη-
τική επιθετικότητα αποτελούν μια θλιβερή πραγ-
ματικότητα που στιγματίζει το σύγχρονο σχολείο.
Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο νεα-
νικής παραβατικότητας, που εμφανίζεται σε πολλές
χώρες του κόσμου και αναφέρεται στη χρήση
βίας μεταξύ μαθητών ή συνομήλικων παιδιών. Το
φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου,
δεν είναι καινούργιο, αλλά αντίθετα, τόσο παλιό,
όσο και η διαδικασία της σχολικής μάθησης, όσο
και το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Ο σχολικός εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών
επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών και
εφήβων. Αν και το φαινόμενο αυτό υπήρχε πάντα,
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει λάβει
ανησυχητικές διαστάσεις, έχει προσελκύσει σε
μεγάλο βαθμό το ερευνητικό ενδιαφέρον παγκο-
σμίως. Λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που επι-
φέρει στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και
στην υγεία των εμπλεκόμενων παιδιών, θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυσυζητημένα 
σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα. Ο σχολικός εκ-
φοβισμός είναι η δραστηριότητα της επαναλαμ-
βανόμενης, συστηματικής απρόκλητης και αδι-
καιολόγητης επιθετικής συμπεριφοράς από μαθητές
σε συμμαθητές τους, με σκοπό την επιβολή και
την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου,
εντός και εκτός του σχολείου. 

Τα χαρακτηριστικά του είναι: 1. Το στοιχείο
της ανισορροπίας, όσον αφορά τη δύναμη 
2. Ο εκφοβισμός χαρακτηρίζει ένα άτομο που
συμπεριφέρεται με έναν ορισμένο τρόπο, για να
αποκτήσει εξουσία πάνω σε ένα άλλο άτομο. 

Εμφανίζεται με τη μορφή: του σωματικού εκ-
φοβισμού που εκδηλώνεται με χτυπήματα, σπρω-
ξίματα, κλωτσιές, γροθιές, χαστούκια, τσιμπήματα,
τράβηγμα μαλλιών, δαγκωνιές, χτυπήματα με
όπλα ή άλλα αντικείμενα, του λεκτικού εκφοβισμού
που εκφράζεται με πειράγματα, κοροϊδία, βρίσιμο,
σαρκασμό, ειρωνεία, διακρίσεις, προσβολές, πει-
ρακτικά ονόματα, σεξουαλικά σχόλια, του κοινω-
νικού ή έμμεσου εκφοβισμού που εκφράζεται με
διάδοση κακόβουλων και ψευδών φημών, κατα-
στροφή προσωπικών αντικειμένων, απομόνωση
από παρέες και δραστηριότητες, αγνόηση ατόμου,
του σεξουαλικού εκφοβισμού, που εκδηλώνεται
με σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητο άγγιγμα,
μηνύματα, ανήθικες χειρονομίες, γράμματα, ζω-
γραφιές με πονηρό περιεχόμενο, σεξουαλική επί-
θεση, του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, που εκ-
φράζεται με εκβιασμό μέσω Διαδικτύου και ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, μέσω υβριστικών μη-
νυμάτων στο κινητό τηλέφωνο, σιωπηρές ηλε-
κτρονικές κλήσεις, παραποίηση προσωπικών δε-
δομένων, βιντεοσκόπηση με σκοπό τον εκβιασμό
ή τον εξευτελισμό, την ταπείνωση. 

Στην Ελλάδα: ένα στα πέντε παιδιά
(19,1%) έχει εμπλακεί σε κάποια μορφή
εκφοβισμού, ένας στους είκοσι εφήβους
έχει υποστεί ηλεκτρονικό εκφοβισμό, ενώ
ένας στους επτά (14,2%) έκανε ο ίδιος 
εκφοβισμό σε άλλους (cyberbullying
HBSC/WHO,2018). Το ποσοστό των μαθη-
τών που εκφοβίζονται φτάνει το 8,7%, ενώ
των μαθητών που εκφοβίζουν το 7,45%,
ένα στα δέκα παιδιά σχολικής ηλικίας έχει
εμπλακεί συστηματικά σε πράξεις εκφοβι-
σμού. Πανελλήνια έρευνα που διενεργήθηκε
το 2018, αναφέρει ότι τα αγόρια υπέστησαν
εκφοβισμό με τη μορφή σωματικής βίας
(4,5%) και με τη μορφή άσχημων χαρα-
κτηρισμών για την εθνικότητα (5,6%) και
τη θρησκεία τους (3,5%), ενώ τα κορίτσια
με τη μορφή διάδοσης ψεμάτων και φημών. 

Τα παιδιά-θύτες είναι συνήθως παιδιά με χα-
μηλή αυτοεκτίμηση, ενώ φαίνονται σίγουρα για
τον εαυτό τους, είναι ενεργητικά και υπερδρα-
στήρια, επιθετικά, επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων
και σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, ικανά να 

ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις, δίχως ηθι-
κούς ενδοιασμούς ή τύψεις για τις πράξεις τους,
έχουν κύρος, ισχύ, είναι δημοφιλή μέσα στην
ομάδα και έχουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. 

Τα παιδιά-θύματα έχουν περισσότερο άγχος
και ανασφάλεια από άλλους μαθητές, είναι ήσυχα
και ευαίσθητα, εσωστρεφή και μοναχικά, με
χαμηλή αυτοεκτίμηση, φοβισμένα και με 
παθητική στάση απέναντι στη βία, δύσκολα 
υπερασπίζονται τον εαυτό τους. 

Οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη
γέννηση του φαινομένου είναι: 

Η οικογένεια: όταν είναι μη λειτουργική, η
κακή διαπαιδαγώγηση, η κακομεταχείριση, η κα-
κοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, η έλλειψη
ορίων, κατανόησης, υποστήριξης, ενθάρρυνσης
των παιδιών. Η εκπαίδευση: η αρνητική σχολική
επίδοση, η σχολική αποτυχία, η έλλειψη συνερ-
γασίας στη μάθηση και η μη συμμετοχή σε
σχολικές δραστηριότητες, η ανταγωνιστικότητα
και η μη τήρηση των κανόνων της τάξης, το ψυ-
χολογικό κλίμα σχολείου. Οι παρέες λειτουργούν
για το παιδί ως ένας ενδιάμεσος χώρος προς την
ανεξαρτητοποίηση και εξερεύνηση εναλλακτικών
τρόπων για την επίλυση των συγκρούσεων (στάσεις
ανυπακοής, επιθετικότητας και εκφοβισμού). Οι
κοινωνικοί παράγοντες: Το έλλειμμα επικοινωνίας
μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων, τα υψηλά επί-
πεδα ανεργίας και εγκληματικότητας, η υψηλή
πυκνότητα του πληθυσμού, η ανεπάρκεια ελεύ-
θερων χώρων για αθλητισμό και ψυχαγωγία, οι
κοινωνικές δομές που ανέχονται ή ενθαρρύνουν
τη βία (κατά των γυναικών, των μεταναστών,
των παιδιών), οι κοινωνικές ανισότητες που επι-
κρατούν. Τέλος, η ιδιοσυγκρασία, το φύλο, η έλ-
λειψη ενσυναίσθησης, τα χαρακτηριστικά της νε-
ανικής ηλικίας, τα πρότυπα ηλικίας, η κατάθλιψη
της εφηβικής ηλικίας, η αίσθηση ψυχικού κενού,
η καταπίεση, η ανασφάλεια. Η επίδραση των
ΜΜΕ: η συνεχής παρακολούθηση βίας οδηγεί σε
εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 

Ο αντίκτυπος στο κοινωνικό περιβάλλον είναι
ότι τα θύματα στιγματίζονται, ταπεινώνονται,
εξευτελίζονται, εμφανίζεται δυσλειτουργία στην
κοινωνική ενσωμάτωσή τους, αποκτάται χαμηλή
αυτοεκτίμηση, ανωριμότητα, κατάθλιψη, σχολική
φοβία, διακόπτεται η φοίτηση από το σχολείο,
εμφανίζεται νευρικότητα, ανησυχία, χρησιμοποι-
ούνται ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες και αλκοόλ,
καθώς επίσης ελλοχεύει και τάση για αυτοκτονία. 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, έχει
ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχο-
λικού εκφοβισμού. Ο βαθμός της εμπλοκής κάθε
μέλους σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο
και με τη σοβαρότητα, την συχνότητα και την
ένταση του περιστατικού του εκφοβισμού. 
Ο διευθυντής και το σύνολο των εκπαιδευτικών,
αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική
συμπεριφορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με
τους γονείς. Επιπλέον, να μιλήσουν με το παιδί
που εκφοβίζεται και να το διαβεβαιώσουν ότι θα
το προστατέψουν. Το παιδί που πράττει εκφοβισμό
πρέπει να οδηγηθεί στον διευθυντή, και από κει
και πέρα να δεχτεί βοήθεια και από άλλους φορείς. 

Από την άλλη, οι γονείς οφείλουν να παρέχουν
ασφάλεια στο παιδί το οποίο εκφοβίζεται, ενώ
αντίθετα οι γονείς των οποίων το παιδί τους 
εκφοβίζει, πρέπει να παρακολουθούν στενά την
συμπεριφορά του. Οι μαθητές πρέπει να αντιδρούν
και να αναφέρουν το γεγονός σε ενήλικες, και όχι
να γίνονται ΑΠΑΘΕΙΣ παρατηρητές τέτοιων 
φαινομένων. 

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια
ημέρα εναντίον της σχολικής βίας και του εκφο-
βισμού. Κατά αυτή την ημέρα αφιερώνονται δι-
δακτικές ώρες στα σχολεία, ώστε να πραγματο-
ποιηθούν εκδηλώσεις εναντίον της γένεσης και
ανάπτυξης των παθογενών αυτών φαινομένων.
Η επίδραση της ενημέρωσης των παιδιών σχετικά
με αυτά τα θέματα, τα έχει ευαισθητοποιήσει αρ-
κετά και έχει βελτιστοποιήσει την ποιότητα της
σχολικής ζωής! 

Γεωργούση Ν. Μαρία 

Εκπαιδευτικός Θεολόγος, πτυχιούχος Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
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ΤΟ  ΧΙΟΥΜΟΡ  ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ 
Ο  ΦΙΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ  ΠΟΝΤΙΚΗΣ  ΣΚΑΛΙΖΕΙ  ΤΟ  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ  ΟΜΟΡΦΟ  ΘΕΜΑ 

ΤΟΥ  ΧΙΟΥΜΟΡ  ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ  ΚΑΙ  ΜΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΒΙΑ  ΚΑΙ  ΣΧΟΛΙΚΟΣ  ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Γράφει η Μαρία Ν. Γεωργούση, εκπαιδευτικός 

Έφυγε στις 26-6-2022 από τη ζωή η συνθέ-
της, στιχουργός και ενίοτε τραγουδίστρια, Βάσω
Αλαγιάννη, η οποία έχει υπογράψει, μουσικά και
στιχουργικά, μια σειρά από ξεχωριστά τραγούδια,
με τη δική τους πλέον θέση στο εγχώριο ρεπερ-
τόριο των νεότερων χρόνων. Πολύ ουσιαστική η
συνεργασία της με τους Μανώλη Ρασούλη,
Νίκο Παπάζογλου που παρήγαγε υπέροχα 
διαχρονικά τραγούδια όπως τα «Υδροχόος» και
«Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ». 

ΑΠΩΛEΙΕΣ  -  ΑΠΟΥΣΙΕΣ 



Κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου γιορ-
τάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της
Παιδικής Εργασίας, που ως κύριο στόχο
έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
για την καταπολέμηση της παιδικής ερ-
γασίας και τον περιορισμό της παράνο-
μης διακίνησης παιδιών. Με γνώμονα
τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων
του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, ο
Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center, πορεύεται με βάση
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, που είναι η προώθηση των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών με προτεραιότητα την ευημερία τους, την εκπαίδευση
και την πρόληψη κάθε είδους βίας ενάντια σε αυτά, καθώς και στην ψυ-
χοκοινωνική και νομική τους στήριξη. 

Αναφορικά με τη σύμβαση, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν
το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση
και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή
που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την
υγεία του ή τη σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική
ανάπτυξή του. Επιπλέον, τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να παίρνουν
Νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα για να εξα-
σφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη ειδικότερα: 
• Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο

στην επαγγελματική απασχόληση, 
• Προβλέπουν μία κατάλληλη ρύθμιση των ωραρίων και των συνθηκών

εργασίας, 
• Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για να εξασφαλίσουν

την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου (Αρ. 32). 
Παρόλα αυτά, χρονολογικά μπορούμε να πούμε πως η παιδική ηλικία

δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το παιχνίδι
και τα ξέγνοιαστα μαθητικά χρόνια. Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον
πλανήτη χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται να εν-
ταχθούν στον κόσμο της εργασίας και σε κάποιες περιπτώσεις με σκληρό
τρόπο. 

Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό προϋπολογισμό
αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα παιδιά στην εργασία,
και κατ' επέκταση στην εκμετάλλευσή τους από πολύ μικρή ηλικία. Ο κυ-
ρίαρχος ρόλος του οικονομικού παράγοντα στην έναρξη της παιδικής ερ-
γασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει κανείς την οικογενειακή προέλευση
των παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων οι-
κογενειών, αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό προσφύγων. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παιδικής Εργασίας θεωρείται υψίστης
σημασίας γιατί μας θυμίζει τις προσπάθειες που χρειάζεται να γίνουν σε
Παγκόσμιο επίπεδο μέσω συστημάτων και προγραμμάτων κοινωνικής
προστασίας. Η κοινωνική προστασία είναι ταυτόχρονα ένα ανθρώπινο 
δικαίωμα και ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής για την αποτροπή των οικο-
γενειών από το να καταφεύγουν στην παιδική εργασία σε περιόδους
κρίσης. 

Ενώ έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στη μείωση της παιδικής
εργασίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η θετική αυτή πορεία έχει επιβρα-
δυνθεί με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα έχει σταματήσει κατά την
περίοδο 2016-2020. Σήμερα, 160 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να
ασχολούνται με την παιδική εργασία – μερικά από αυτά έως και 5 ετών.

Η σημαντική πρόοδος προς τον τερματισμό της παιδικής εργασίας
απαιτεί αυξημένες και συστηματικές επενδύσεις σε καθολικά συστήματα
κοινωνικής προστασίας τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, ως μέρος μιας ολοκληρωμένης και συνολικής προ-
σέγγισης για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center, υλοποιεί πολυεπίπεδα αν-
θρωπιστικά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των δικαιωμάτων
όλων των παιδιών. Εστιάζει παράλληλα και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν έρευνα, εκπαίδευση επαγγελματιών
και αλλαγή πολιτικών που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ανθρωπιστικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα του Οργανισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Hope
For Children” CRC Policy Center καλώντας στο 22103234, καθώς και
μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας www.uncrcpc.org.cy 

https://www.sigmalive.com/news/local/967421/pagkosmia-imera-kata-
tis-paidikis-ergasias 

ΝΑ  ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ  ΤΟ  ΣΥΚΟ  ΚΥΜΗΣ 
ΣΤΟ  ΥΨΟΣ  ΠΟΥ  ΔΙΚΑΙΟYΤΑΙ 

Η Συκιά Κύμης με τα συκαλάκια της εύρωστη και με μπόλικο
καρπό οδεύει πολλά υποσχόμενη προς την φετινή παραγωγική
περίοδο. Κόντρα σε κάθε «τ. Κύμης» τερτίπια παραπλανητικά,
δόλια και εγκληματικά, τα οποία όλο και πιο συχνά κάποιοι
ένοχα χρησιμοποιούν προσβάλλοντας το μοναδικό ΠΟΠ σύκο
Κύμης, την παραγωγή και τους υπεύθυνους παραγωγούς. Καλά
μπερκέτια το λοιπόν και οι αρχές να έχουνε το νου τους στα
«τ.» κάποιων τύπων…. 

5  ΙΟΥΝΙΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  HΜΕΡΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η καθιέρωση της 5ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Περι-
βάλλοντος ξεπερνά το συμβολικό χαρακτήρα που έχουν πολλές
άλλες παγκόσμιες ημέρες. Έχει για γενικότερους αλλά και ειδι-
κότερους λόγους το χαρακτήρα ανάγκης για άμεση, συνεχή και
συνεπή δράση υπέρ της αντιμετώπισης και της λύσης των όλο
και πιο αυξημένων προβλημάτων του περιβάλλοντος. Αυτή η
προσπάθεια που και στην περιοχή μας αποκτά νέα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, τα οποία ως συνεχώς διαμορφούμενα απαιτούν
ετοιμότητα και αποφασιστικότητα από φορείς και πολίτες, αφορά
και χρειάζεται την ευρύτερη και συνεπέστερη συμμετοχή. 

Τα προβλήματα στο περιβάλλον που προκύπτουν από τη
δράση του ανθρώπου και ιδιαίτερα μάλιστα από τη στρατηγικά
αλλήθωρη οπτική της αποκαλούμενης αναπτυγμένης ανθρωπό-
τητας, αποκτούν όλο και πιο έντονα χαρακτήρα παγκόσμιο
ακόμα και με τη γέννησή τους. Οι φυσικές καταστροφές, μια
από τις οποίες θέρισε πέρσι τον Αύγουστο τη Βόρεια Εύβοια με
πληγές που φοβίζουν το καλό μέλλον του τόπου, έχουν στη
δομή τους σαφή αποτυπώματα ευθύνης του ανθρώπινου παρά-
γοντα. 

Στη γειτονιά μας, στο νησί μας, το θέμα της βιαστικής και
βίαιας εγκατάστασης ανεμογεννητριών και άλλων έργων «πρά-
σινης ενέργειας» προδιαγράφεται ιδιαίτερα απειλητικό για το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το βουνό μας, τα Κοτύλαια,
γνωστά ευρύτερα για τα πολλά και πολλαπλά χαρίσματά του,
απειλείται αντί ως ελατότοπος να ατενίζεται ως κρανίου τόπος
με τις ανεμογεννήτριες ως σταυρούς μαρτυρίου. Η αγωνιστική
διάθεση και η εξ αυτής δράση στο τώρα και στα μελλούμενα
είναι αυτονόητη και μας θέλει και μας χωρά όλους. 

Ο αγώνας για το περιβάλλον και τις ανάγκες του, είναι
αγώνας για τη βελτίωση της ζωής όλων μας, αγώνας για τη δια-
τήρηση και βελτίωση των παραγωγικών πλεονεκτημάτων του
τόπου μας, είναι αγώνας που τον οφείλουμε στις επόμενες
γενιές. Ένας αγώνας που μπορεί να μας ενώνει και να δυναμώνει
πολλαπλασιαστικά ως κοινός, δημιουργώντας έτσι εύφορο τοπίο
και αρτεσιανές συνθήκες για το σήμερα και το αύριο. 

Χαλκίδα στις 2-6-2022 
Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

“Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ” 
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 188 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 

“ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ” 
ΤΕΥΧΟΣ 20 - ΑΝΟΙΞΗ 2022 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - ΤΕΥΧΟΣ 66 - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022 

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας ΟΠΣΕ, με μήνυμά
της την 13-5-2022 ζήτησε και από τον Σύλλογό μας την αποστολή
στοιχείων του όπως ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα. Η Ομοσπονδία
Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας προχωρά σε επικαιροποίηση των στοιχείων
όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Εύβοιας, προκειμένου να δημιουργηθεί
ένα νέο αρχείο απογραφής τους. 

Για τον λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε την φόρμα συμπλήρωσης των
στοιχείων σας και παρακαλούμε όπως μας την αποστείλετε ηλεκτρονικά
συμπληρωμένη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΟΠΣΕ
Αναστάσιος Δημητρίου

Στο μήνυμα αυτό απαντήσαμε άμεσα την 14-5-2022 ως εξής επισυ-
νάπτοντας συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα στοιχείων του Συλλόγου
μας. 

Καλή σας μέρα,
Επισυνάπτουμε την κατάσταση με τα ζητούμενα στοιχεία για το

Σύλλογό μας. Η προσπάθειά σας ως ΟΠΣΕύβοιας είναι καλή και χρήσιμη
κίνηση με αισιόδοξο χαρακτήρα. Διαβάζοντας τους παραλήπτες του
μένουμε με την εντύπωση πως υπάρχουν σύλλογοι και ανάλογες οντότητες
που δεν καταγράφονται. Για παράδειγμα ο με πλούσιο και διαρκές εδώ
και 40 χρόνια Σύλλογος “Φίλοι του Γιάννη Σκαρίμπα” με έδρα τη
Χαλκίδα και πρόεδρο τον επαινετό Κώστα Μπαϊρακτάρη.

Φιλικά,
Σταμάτης Δ. Σπύρου

Πρόεδρος Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΣΤΗΝ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ  ΤΟΥ  1941 

Κύριε Ζορμπαλά καλή σας μέρα, 
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για την εφη-

μερίδα και το site του Συλλόγου μας. Επίσης σας
ευχαριστώ για την άδεια που μας δώσατε για τη
δημοσίευση στη “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ, Φ. 122”, του ποιήματός σας «ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ» που ακουμπά με μεγάλη ευαισθησία
το ιδιαίτερα λεπτό θέμα του αυτισμού στα παιδιά.
Καλή δύναμη και καλά δεξίματα με πολλές χαρές. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Κύριε Σπύρου σας ευχαριστώ πολύ για τη δη-
μοσίευση στην εφημερίδα (φ. 122 σελίδα 8) του
ποιήματός μου “ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ”. Είναι
μια ευκαιρία αυτή για να δω και να μάθω πράγματα
μέσα απ’ το εξαιρετικό σάιτ που διατηρείτε: 
“Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”. Συγχα-
ρητήρια σε σας και τους συνεργάτες σας, πραγματικά
πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και καθαρή-ευκολο-
διάβαστη η ηλεκτρονική έκδοση! Εύχομαι επιτυχίες
για το γενικό καλό στα τοπικά θέματα αλλά και 
γενικότερα. 

Το ποίημα που μελοποιήθηκε “ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ” είναι ένα τραγούδι-η φωνή των αυτι-
στικών! Μια μουσική και στιχουργική έμπνευση και
σύνθεση τριών συντελεστών, του μουσικοσυνθέτη
και εκπαιδευτικού Μάκη Τσιγάντε, του ποιητή
Γιάννη Ζορμπαλά και του μουσικού παραγωγού
Μανώλη Μάτσου. 

Η “little onion design” έφτιαξε το καταπληκτικό
βίντεο του τραγουδιού και ο Νίκος Παγίδας και ο
“Νευρώνας” (Nevronas.gr) αγκάλιασε την όλη προ-
σπάθεια και ανέλαβε την όμορφη αυτή παρουσίαση.
Το τραγούδι κυκλοφορεί στο youtube με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητο-
ποίησης για τον Αυτισμό (2 Απριλίου). 

Η  ΕΛΠΙΔΑ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΜΑΣ  ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

12  ΙΟΥΝΙΟΥ - Παγκόσμια  Ημέρα  Κατά  της  Παιδικής  Εργασίας 

• Ο Σταύρος Σιδεράκης και η Ελένη Μυλωνά έφεραν στον κόσμο
ένα υγιέστατο κοριτσάκι στις 16 Ιουνίου 2022. 

Πολλές-πολλές ευχές. 

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ 

• Ο Γιάννης Καλαμπαλίκης και η Μαρία Βενιζέλου, βάπτισαν στις
19 Ιουνίου 2022 το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Αμέρισα. Πολλές
ευχές. 

• Ο Χρήστος Σταματίου και η Μαρία Ράουνα, βάπτισαν το αγοράκι
τους στις 19 Ιουνίου 2022 στη Λάρνακα Κύπρου. Το όνομα αυτού
Δημήτρης. Πολλές ευχές. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

• Στις 11/6/2022 ετελέσθη στον Άγιο Γεώργιο στον Λοφίσκο ο θρη-
σκευτικός γάμος του Παντελή Μπαρούμη και της Γεωργίας Μανή. Ακο-
λούθησε η βάφτιση του γιου τους ο οποίος έλαβε το όνομα Γεώργιος. 

Να ζήσουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. 

ΓΑΜΟΙ - ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Η νέα αυτή ποιητική συλλογή του συντοπίτη
φίλου Κώστα Καρτελιά παρουσιάσθηκε σε εκδή-
λωση στον κήπο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-
σείου στην Αθήνα στις 25/5/2022. Το καλωσορί-
ζουμε και ευχόμαστε καλοτάξιδο. Όπως του αξίζει
και του πρέπει. 

Η  ΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΚΑΡΤΕΛΙΑ  ΚΟΝΤΑ  ΜΑΣ 


