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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 spirstam@hol. gr

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05»

ΙΛΙΟΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 

Στη ζωή κάθε ανθρώπου δρόμοι ανοίγονται
πολλοί. Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος
και μπορεί να ακολουθήσει όποιο δρόμο

θέλει. Πολλές φορές όμως το χέρι του Θεού, η
Θεία Πρόνοια τον οδηγεί εκεί που πρέπει. 

Έτσι και τον πατέρα Βελισσάριο τον
ώθησε η πρόνοια του Θεού να αγαπήσει την εκ-
κλησία, την ιεροσύνη και να ακολουθήσει τα λό-
για που είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέ-
τρο: 

«Ποίμανε τα πρόβατά μου». 
Το έργο του ποιμένα των ανθρώπων εί-

ναι πολύ δύσκολο διότι διεξάγεται ο αγώ-
νας προς το πνεύμα και τη σάρκα. 

Δεν καλείται να θεραπεύσει σωματικές
ασθένειες που η διάγνωσή τους είναι εύ-
κολη αλλά ψυχικές αδυναμίες. (Μιλάμε για
τον πραγματικό ποιμένα). 

Ο πατέρας Βελισσάριος τα κατά-
φερε. Το ευλογημένο ράσο που περιέβα-
λε την ταπεινότητά του σκόρπιζε την αρε-
τή και ακτινοβολούσε τον ανθρωπισμό.
Κατάφερε να συγκεντρώσει τον κόσμο
στην εκκλησία. 

Αγάπησε και αγαπήθηκε από τους αν-
θρώπους του χωριού και κυρίως από τα παιδιά
της εποχής του. Νουθετούσε, εμψύχωνε, δίδα-
σκε την πίστη, την καλοσύνη, την ταπεινότητα,
την πραότητα άλλοτε με παραδείγματα και άλ-
λοτε με λόγια αγάπης. 

Το κύριο γνώρισμά του ήταν η πραότητα. 
Ξεκίνησε με βήματα αργά αλλά αποφασι-

στικά. Γεννήθηκε στους Καρασαλιάνους - Δέν-
τρα. 

Χειροτονήθηκε ιερέας για την εκκλησία του
χωριού μας και έμεινε μέχρι το τέλος της εδώ
ζωής του. Δέχτηκε πολλά παιδιά για την ευχή των
σαράντα ημερών, βάφτισε, πάντρεψε, συνό-
δευσε στην τελευταία κατοικία πολλούς αφού
έμεινε τόσα χρόνια. 

Με καλό τρόπο, με διδαχές μάζευε τα παιδιά
στην εκκλησία. Τα βράδια της μεγάλης Τεσσα-
ρακοστής τα έβαζε στα ψαλτήρια να ψέλνουν τα
τροπάρια του Μεγάλου Απόδειπνου και κυ-
ρίως το «Κύριε των Δυνάμεων...» Και στο μικρό
Απόδειπνο τις ευχές στην Παναγία και το Χρι-
στό «Άσπιλε αμόλυντε...» και «δος ημίν Δέ-
σποτα». Μάλωναν τα παιδιά ποιος θα το πρω-
τοπεί. 

Τα προετοίμαζε να μάθουν τον επιτάφιο θρή-
νο για να μπορέσουν να λάβουν μέρος τη Με-
γάλη Παρασκευή. Τους μάθαινε την παράκλη-
ση της Παναγίας για να μπορούν να την ψάλλουν
τον Δεκαπενταύγουστο. 

Ήξεραν όλα τα τροπάρια των Αγίων που οι
εκκλησίες αφιερωμένες στο όνομά τους περι-
τριγυρίζουν το χωριό μας. 

Ένα παλαιό ισόγειο σπιτάκι έξω από τον πε-
ρίγυρο της εκκλησίας ακατοίκητο το περιποι-
ήθηκε, έβαλε μαστόρους και το έφτιαξαν και εκεί
συγκέντρωνε τα παιδιά για κατηχητικά μαθή-
ματα. 

Τα μάθαινε από μικρά με δυο τρία λογάκια
να εξομολογούνται, χωρίς ακόμα να νιώθουν τι
είναι εξομολόγηση. 

(Στο τέλος θα σας πω ένα ευτράπελο πραγ-
ματικό γεγονός γύρω απ’ αυτό). 

Ομολογώ ότι και εγώ έμαθα πάρα πολλά από
το μακαριστό πατέρα Βελισσάριο που τα θυ-
μάμαι ακόμα. 

Ήταν τόσο ήρεμος, τόσο πράος που δίδασκε
ακόμα και με τη σιωπή του. 

Δε ξεχάστηκε ποτέ ούτε ως άνθρωπος, ως ιε-
ρέας, ως λειτουργός. Είχε θαυμάσια φωνή στο
ψάλσιμό του. 

Τίμησε το χωριό μας, αλλά και οι χωριανοί
τον αγάπησαν και τον τίμησαν. 

Στην αυλή της εκκλησίας μας δεσπόζει η προ-
τομή του η οποία μας τον θυμίζει πάντα. 

Ο  σεβαστός  μας  πατέρας  
Βελισσάριος  Σαρρής
Γράφει  η  Αρετή  Χρυσάγη-Δημητρίου

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνεχίζουμε λοιπόν με έμφαση όπως
είναι φυσικό τους μήνες του κα-
λοκαιριού. Πάντα προσπαθώντας

να πατάμε στη γη και να πεταγόμαστε
από αυτή στις προσταγές του χορού και
σε κάποιες ανάλογες περιπτώσεις. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δένδρων απο-
φάσισε την οργάνωση καλοκαιρινών εκ-
δηλώσεων όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα που ακολουθεί. Οι εκδηλώσεις

και φέτος συνδιοργανώνονται με την
Αθλητική Ένωση Ανδρονιάνων όπως
και τα προηγούμενα χρόνια και από
κοινού σας καλούμε να συμμετέχετε.
Γνωρίζουμε πως οι δυσκολίες από τα
απανωτά μέτρα δεν μας αφήνουν πολλά
περιθώρια όμως μέσα από αυτή σας τη
συμμετοχή τα περιθώρια αυτά διευρύ-
νονται και ο δικός μας πολλαπλασιαστής
γίνεται βέβαιης θετικής και προωθητικής
απόδοσης και μας καλύπτει όλους. Είναι
μια απάντησή μας στα δύσκολα, μια
δική μας αντίθεση σε όσα και όσους
βάλθηκαν να μας κρύβουν τον ήλιο.
Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα
από τη δική σας υλική και ηθική συμμε-
τοχή αποκτάμε το κίνητρο και τις ανα-
γκαίες δυνάμεις να συνεχίσουμε. Και
δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε,
αφού πολλά τα ζητούμενα που μας αφο-
ρούν και οι καιροί το ίδιο. Το πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων όπως αυτή τη στιγ-
μή έχει διαμορφωθεί περιλαμβάνει  τις
παρακάτω εκδηλώσεις. Στη διάρκεια

του καλοκαιριού θα ενημερώνεστε με πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες με ανακοινώ-
σεις στα κεντρικά σημεία στα χωριά
μας και μέσα από το site του Συλλόγου
μας www.andronianoi.gr 

1- Τριήμερη εκδρομή στη Λευ-
κάδα και στην Πάργα που πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία Παρασκευή
4/7 έως Κυριακή 6/7/2014.

2- Εκδήλωση στη Βρύση στη
θέση Σίφος με προσφορά κρασιού  και

μεζέδων την Κυριακή 20-
7-2014 αμέσως μετά τη
λειτουργία στο  κοντινό
εξωκκλήσι του Προφήτη
Ηλία. Το κόστος θα καλυ-
φθεί από χορηγούς μας
αλλά και ο καθένας μπορεί
να φέρει και να καταθέσει
στο κοινό τραπέζι τα δικά
του εδέσματα. Φέτος στο
Σίφο θα τη βρούμε αλλιώς.

3- Συμμετοχή στην
4η γιορτή ανταλλαγής
παραδοσιακών σπόρων
1 και 2 Αυγούστου 2014
στο γήπεδο Δύστου ώρες
20:00 -24:00. Αναλυτικό-

τερα στη σελ. 6. 
4- Χορός στο γήπεδο του Δημο-

τικού Σχολείου Ανδρονιάνων την
Παρασκευή 8/8/2014 με είσοδο
2,00€. Φέτος θα είναι μαζί μας το γνω-
στό 7 μελές συγκρότημα του Μπάμπη
Πουρνάρα με νησιώτικο, δημοτικό,
λαϊκό πρόγραμμα και με το μενού μας
πλούσιο, απολαυστικό αλλά και κυρίως
προσιτό.  

5- Εξόρμηση καθαρισμού και
διαμόρφωσης μονοπατιού και χώρου
πηγής στο εξωκκλήσι του Αγίου Σπυρί-
δωνα από μέλη και φίλους μας την Κυ-
ριακή 10/8/2014 το πρωί.  

6- Ταξίδι στα άστρα με οδηγό
τον Δημήτρη Σταματίου με απογεί-
ωση από τον χώρο του Προφήτη Ηλία και
προσγείωση πάλι εκεί. Βράδυ Κυρια-
κής 10/8/2014 με μεζέ και κρασί. 

7- Παράσταση με τον γνωστό
ζογκλέρ-μίμο-κλόουν Σταύρο Ντα-
φλό και τους συνεργάτες του στο γήπε-

ΝΑ  ΒΡΕΘΟΥΜΕ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Συνέχεια στη σελ. 5

Επί αυτού δεν υπάρχει αντίρρηση. Η σχέση είναι θεμελιακή για κάθε Σύλλογο και η πο-
ρεία είναι μέλη-Σύλλογος-έργο-μέλη. Ο οβολός όλων μας καλύπτει το κόστος των κοινής ανα-
φοράς έργων του Συλλόγου και μάλιστα τού κόστους που δεν μπορεί παρά να πληρωθεί. Για-
τί υπάρχει και κόστος συχνά σημαντικό που δεν πληρώνεται χωρίς βέβαια να δημιουργείται
χρέος για το Σύλλογο εκτός από το ηθικό χρέος προς τα ηθελημένα μη αμειβόμενα μέλη και
φίλους χορηγούς του. Στεκόμαστε εδώ στο σοβαρό έργο του Συλλόγου μας αυτό της έκδοσης
και διανομής της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ. Το ετή-
σιο κόστος για να εκδοθεί και να φτάσει στα σπίτια μας όπου γής η εφημερίδα μας ανέρχε-
ται σε περίπου 4.500,00 ευρώ. Περίπου 5,50 ευρώ κατά παραλήπτη. Η μεγάλη πλειοψηφία
των παραληπτών όμως δεν καταβάλει ούτε αυτό το ποσό των 5,50 ευρώ πράγμα που σημαίνει
πως το δικό τους μερίδιο το καλύπτουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη και φίλοι. Η σχέση είναι
περίπου 1 προς 4 δηλ. ένα μέλος – φίλος πληρώνει και 4 δεν πληρώνουν το ποσό των 5,50
ευρώ. Ελάχιστο το ποσό αυτό για να μας διαφεύγει, μεγάλο όμως και ουσιαστικό για το Σύλ-
λογό μας που μπορεί έχοντάς το να το γονιμοποιήσει και να μας το επιστρέψει. 

Αγαπητοί φίλοι –ες, δεν λησμονούμε λοιπόν την ελάχιστη αυτή συνεισφορά μας και την
τακτοποιούμε σύμφωνα με τις οδηγίες που στην πρώτη σελίδα σε κάθε φύλλο της εφημερί-
δας μας αναφέρονται. Δώστε μας ανάσες στον ανηφορικό δρόμο. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

Η  ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΑΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  ΕΡΓΟ 

Αγία Παρασκευή 1954 

ΑΝΑΣΕΣ 
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΕΣ 



“Έξω από το καφενείο Κρινή - Ανδρονιάνοι 1974. 
Από αριστερά Δημ. Βαρλάμος με τα 3 παιδιά του, 

Ιωάννης Θεοδώρου (Σανέτης), Γεώργιος Βλ. Κοντός 
(Σατράπης), Θεοδόσης Γ. Δήμος (Μάμουκας)” 
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• Επιστολή Οικείων Φιλήμονα Τσάγκου 
Σας ευχαριστούμε πολύ που συμπεριλάβατε το θάνατο του πατέρα

μας Φιλήμονα στην στήλη σας με τα κοινωνικά. Ο πατέρας μας αγαπούσε
πολύ το χωριό του Ανδρονιάνοι στο οποίο γεννήθηκε και πέρασε τα πρώ-
τα χρόνια της ζωής του και πολλά παιδικά καλοκαίρια και αργότερα ως
οικογένεια και εμείς μαζί του πολλά ευχάριστα οικογενειακά καλοκαί-
ρια!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σας παρακαλούμε να συνεχί-
ζουμε να λαμβάνουμε την καλογραμμένη εφημερίδα σας για να μαθαί-
νουμε τα νέα του τόπου μας που επίσης αγαπούμε πολύ και με χαρά θα
συνεισφέρουμε για την έκδοσή της και σας προτρέπουμε να συνεχίσε-
τε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και το εκτιμάμε πολ!!

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Τσάγκου Σταματίνα του Φιλήμονος 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ  ΣΤΟ  ΓΙΩΡΓΗ  Τ.  ΤΑΜΒΑΚΟ
Το παραμύθι του Χατζηχάνου τελειώνει

σήμερα. Ένα παραμύθι που μας έλεγες όταν
είμαστε μικροί. Το συνέχισες στα παιδιά
μας! Μόνο που δεν το τελείωνες ποτέ. Για-
τί πάντα έφευγες, είχες μια δουλειά. Σήμερα
όμως τελειώνει χωρίς να ξέρουμε τι απέγι-
νε στο τέλος ο Χατζηχάνος. Γιατί εσύ ο αφη-
γητής… τελείωσες.

Ήσουν ένας άνθρωπος που βοηθούσες,
χωρίς να το φωνάζεις. Ένας άνθρωπος τα-
πεινός και αθόρυβος. Όταν πληγωνόσουν
δεν το έλεγες. Κρατούσες τα πάντα για τον
εαυτό σου, είχες έναν δικό σου τρόπο να

επεξεργάζεσαι αυτά που σε πλήγωναν. Δεν μας είχες συνηθίσει να σε βλέ-
πουμε ανήμπορο και άρρωστο. Τώρα προς το τέλος μας ξάφνιασες όλους.
Φευγάτος ήσουν πάντα, όταν σε ενοχλούσε κάτι, γιατί είχες δουλειά ή
γιατί ήθελες να κάνεις ένα τσιγάρο. Θα σε θυμόμαστε, πάντα θα λέμε ότι
πήγες για ένα τσιγάρο. Γειά σου μπαρμπα Γιώργη όπως σε λέγαμε. Δώσε
χαιρετίσματα στο λεβέντη που μας έφυγε τόσο νωρίς και σε  όλους όσους
θα είναι κοντά σας. Παρηγοριά για μας το ότι θα είστε κοντά ο ένας με
τον άλλον. 

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 
― Απεβίωσε στις 24/4/2014 ο Νικόλαος Κουρούσης, γαμπρός του

αειμνήστου δασκάλου Ευαγγέλου Κουτσούμπη, ετών 74. Κηδεύτηκε στο
Νεκροταφείο Ανδρονιάνων.

― Έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Τ. Ταμβάκος στις 3/5/2014.
― Απεβίωσε ο Χρήστος Ζέρβας, ετών 67, στις 18/5/2014. 
― Έφυγε από τη ζωή η Παρασκευή σύζυγος Γεωρ. Λέρτα τον Ιού-

νιο του 2014.
― Απεβίωσε στις 26/6/2014 η Άννα Ι. Κρινή, ετών 85, γνωστή φυ-

σιογνωμία στην κοινωνία του χωριού μας, αφού διατηρούσε για πολλά
χρόνια το ιστορικό καφενείο "Η Συνάντηση", παράδοση που διατηρεί σή-
μερα η κόρη της, Ελένη.

― Έφυγε από τη ζωή η Πελαγία Σαπουτζή στις 30/6/2014.
― Απεβίωσε η Παναγιώτα Καραμούζη, αδερφή της Μορφούλας

Ζερμπαλά στις 30/6/2014.
― Έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Λιβάνιος, ετών 94, στις 7/5/2014.
― Απεβίωσε στην Αυστραλία η Ευανθία Βαρλάμου συζ. Κώστα

Βαρλάμου (Γίγα). 
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Οι εκλογές εγίνανε, τελείωσαν κι αυτές 
για περιφερειάρχες, δήμαρχους και ευρωβουλευτές.
Τη δεύτερη την Κυριακή τρείς κάλπες είχαν στήσει
κι ανάθεμα αν γνώριζε κανείς τι θα ψηφίσει. 
Τα ψηφοδέλτια ήτανε ολόκληρη φυλλάδα 
για να ψηφίσεις κάποιονε σε έπιανε ζαλάδα.
Στα κουτουρού ψηφίζανε κανέναν δεν γνωρίζαν
σ’ αυτούς που βάλανε σταυρούς δεν ξέραν αν αξίζαν.
Οι εκλογές που γίνανε φέραν τα πάνω κάτω
και τα μικρά τα κόμματα επήγανε στον πάτο.
Πανωλεθρία έπαθε ο Πάνος ο Καμμένος

και τον υπολογίζανε, ήταν ο πιο χαμένος.
Υποχωρούν οι βουλευτές και φεύγουν ένας ένας
στις Εθνικές τις εκλογές δεν θα μείνει κανένας. 
Η κυβέρνηση άλλαξε μπας κι έρθει κάποια τάξη
υπουργούς εβάλανε κι οι δύο παρατάξεις.
Ο Σαμαράς επέμενε δεν γινότανε αλλιώς 
μόνο τα ρούχα άλλαξε πάλι ο Μανωλιός.
Το μέλλον είναι σκοτεινό και όλοι το γνωρίζουν 
άλλοι ανεβάζουν ποσοστά, αυτοί πανηγυρίζουν.

Ιωάννης Καλαμπαλίκης (Σόλιγκας) 
Ιούνιος 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΑΤΙΡΑ – Εκλογές  Μάης  2014 

Συνεδρίαση 16-4-2014 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο καφενείο της

κας Ελένης Κρινή.
Συζητήθηκαν απολογιστικά θέματα από προηγούμε-

νο Δ.Σ., σχετικά με την εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Δύστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγου-
στο, για την ανταλλαγή σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών
με τη συμμετοχή και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Επίσης
διάφορα οικονομικά θέματα, για τη διάθεση του ημερο-
λογίου, καθώς και για τρέχουσες εκκρεμότητες ενόψει του
Πάσχα, όπως η καθιερωμένη διανομή με αυγό και κου-
λούρι, ο καθαρισμός δρόμων, η κατασκευή πίνακα ανα-
κοινώσεων και θέματα για την εφημερίδα και τις εκδη-
λώσεις του καλοκαιριού. Τέλος έγινε αναφορά για την έκ-
δοση του περιοδικού “Ελληνικό Πανόραμα” που έχει αφιέ-
ρωμα στο τελευταίο τεύχος στην Κύμη, και προγραμμα-
τίστηκε συνάντηση του Συλλόγου με τους συνεργάτες της

έκδοσης για παρουσίαση της περιοχής του χωριού μας σε
επόμενο τεύχος. 

Συνεδρίαση  10-5-2014 
Η συνεδρίαση έγινε στην καφετέρια του κ. Νίκου Λύ-

κου, όπου συζητήθηκαν απολογιστικά διάφορα οικονο-
μικά θέματα προηγούμενης περιόδου. Επίσης έγινε συ-
ζήτηση για την άρση της υποθήκης από το Υποθηκοφυ-
λάκιο του Υδραυλικού και τη μεταβίβασή του στο Σύλλογο.
Έγινε αναφορά για το χωράφι του Συλλόγου στον Αγ.
Γιώργη, για την παιδική χαρά στο Σχολείο και συντήρη-
ση του πυροσβεστικού οχήματος. Τέλος συζητήθηκαν οι
εκδηλώσεις για το καλοκαίρι, όπως η εκδρομή για Ιούνιο-
Ιούλιο, η οργάνωση εκδήλωσης για τη γιορτή του Κλήδονα
στις 24 Ιουνίου, η συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
για τις 26/7, της Αγίας Παρασκευής και το χορευτικό του
χωριού, καθώς και η εκδήλωση του Αγίου Φανουρίου στα
Δένδρα στις 22/8. 

Συνεδρίαση 22-6-2014 
Η συνεδρίαση έγινε στο κοινοτικό γραφείο και συζη-

τήθηκαν διάφορα τρέχοντα θέματα, όπως η συντήρηση
του πυροσβεστικού οχήματος, για να είναι σε ετοιμότη-
τα. Έγινε καταγραφή ανταλλακτικών και αναμένεται η
εκτίμηση κόστους για να δοθεί για συντήρηση. 

Αποφασίσθηκε να γίνει παραγγελία για παγκάκι στη
γέφυρα Δένδρων, στο χώρο που διαμορφώθηκε για πε-
ρίπατο, καθώς και στη βρύση της Αγίας Παρασκευής, ενώ
υπήρξε και πρόταση για παγκάκι στη Βρωμονέρα. Επίσης
αποφασίσθηκε να λήξει το θέμα της Σουβάλας με ειδο-
ποίηση στον εργολάβο, ενώ το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται
πρόταση για δωρεά απογόνων της Φροσύνης στο Σύλλογο.
Από  τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθεί
στις 4 έως 6/7 η εκδρομή στη Λευκάδα, ενώ αποφασί-
σθηκαν για τις 20/7 η εκδήλωση στο Σίφο, στις 8/8 χο-
ρός Ανδρονιάνων, στις 22/8 χορός στα Δένδρα, και στις
3-4/8 θα γίνει η εκδήλωση ανταλλαγής σπόρων και για
το σύκο. Προγραμματίζεται βραδιά Καραγκιόζη, πιθανόν
ζογκλέρ-μάγου και βραδιά έναστρου ουρανού. Τον Αύ-
γουστο θα οργανωθεί και έκθεση αγιογραφίας, ενώ το Σε-
πτέμβριο θα προγραμματιστεί εκπαιδευτική εκδρομή. Τέ-
λος έγινε πρόταση για το επόμενο ημερολόγιο του Συλ-
λόγου να έχει θέμα το σύκο. 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  
Δ.Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Γιατί αλλάξαν οι καιροί τα τελευταία χρόνια
γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά να βγούμε για τα ψώνια;
Γιατί δεν ασχολούμαστε με το επάγγελμά μας 
και τρέχουμε ξεσκούφωτοι σε ό,τι βρεθεί μπροστά μας;
Γιατί αφού ψηφίζουμε για να αλλάξει κάτι
κάθε φορά που βγαίνουνε μας βλέπουν με άλλο μάτι;

Γιατί πριν τους ψηφίσουμε είναι όλο υποσχέσεις
και μόλις αναλάβουνε αρχίζουν κατασχέσεις;
Είναι χιλιάδες τα γιατί και λίγα τα διότι
για να τα αναλύετε διαβάστε Παναγιώτη.   

Παναγιώτης Καλαράς (Στρούλιος) 
Ιούνιος 2014 

ΓΙΑΤΙ; 

«Τρίστιχα και τετράστιχα που έχω γράψει…» μας έστειλε με αφιέρωσή του το μέλος και φίλος του Συλλό-
γου μας Αντώνης Βενιζέλος. Ένα από αυτά ακολουθεί. Απολογισμός έμμετρος της ζωής του, σίγουρα μερι-
κός. Φίλε Αντώνη σε ευχαριστούμε πολύ και σου ευχόμαστε υγεία και οι ανησυχίες σου να σε συντροφεύουν
και να σε στηρίζουν πάντα. 

Η  ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ  ΣΚΕΨΗ
Όλη η ζωή μας ένα ψέμα το παρελθόν μας μια σταγόνα μες στο χθές  
άλλο του κόσμου είναι το θέμα και του παράδεισου οι πόρτες ανοιχτές.
Εμείς την ιστορία αλλιώς την γράψαμε κι εσείς τη λέτε αλλιώς σαν να ‘ναι άλλη 
εμείς την ιστορία με φως χαράξαμε στην πύλη των ηρώων τη μεγάλη.
Όλη η ζωή μας ένα βήμα απ’ το ποτέ στο πουθενά μια δρασκελιά  
του Μαγιακόφσκι ένα ποίημα είναι του μέλλοντος αστέρι στα μαλλιά. 
Όλη η ζωή μας μια θυσία κι ένα τραγούδι με παράπονο μαζί 
η λαϊκή περιουσία πικρό παζάρι σε μεγάλο μαγαζί. 

ΣΤΙΧΟΙ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΗ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αναμνήσεις 

Σκίτσο του Στέλιου Καζαντζίδη 
του Γιάννη Γεωργ. Βαρλάμου 

23-8-1964 Αλέκος Στρατής και η γυναίκα του, 
Δημ. Σ. Σπύρου, Σταμ. Γ. Σπύρου και γονατιστός Τάσος Κ. Λύκος  



ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΣΕ  ΤΡΥΦΕΡΕΣ  ΗΛΙΚΙΕΣ

Μια απλή ματιά στις δύο αυτές παραπάνω φω-
τογραφίες δεν θα σας αφήσει να τις προσπερά-
σετε. Δεν σας αφήνουν να πάτε παρακάτω σφυ-
ρίζοντας αδιάφορα. Για πολλούς λόγους και για
ακόμα περισσότερους αν είσαστε γονείς με μικρά
παιδιά, ευτυχείς και μόνο γι’ αυτό. Όμως σταθεί-
τε λίγο στις δίδυμες θάλεγα αυτές φωτογραφίες.
Μη φοβηθείτε τα ερωτηματικά, τον προβληματι-
σμό που γεννούν αβίαστα. Σε κάθε περίπτωση η
διαφορά που αποτυπώνεται στις δύο αυτές φω-
τογραφίες είναι τεράστια  σε έκταση και σε βάθος.
Είναι ουσιαστική και πραγματική, δίπλα μας,
μέσα μας. Δεν είναι θέμα κυρίως φυλετικό, δεν εί-
ναι θέμα κυρίως  οικονομικής ανισότητας ή κάτι
άλλο. Είναι κυρίως θέμα επιλογής; Είναι κυρίως
θέμα ισορροπίας; Δεν μπορούμε να μένουμε στις
όποιες διαπιστώσεις. Είναι ένας ακόμα λόγος
σοβαρός να ψαχτούμε για το σήμερα ως βίωμα
αλλά και κυρίως ως ρίζα του αύριο των παιδιών
(μας ή όχι μας), των παιδιών όλου του κόσμου. Δεν
είναι όλα τα πράγματα ίδιας δυναμικής και εμ-
βέλειας, δεν είναι πέρα από μας και έξω μας. Δεν
τα αφήνουμε όλα στη λογική του όσα πάνε και όσα
έρθουν. Δεν τα αφήνουμε στα χέρια των δυνατών
και των ειδημόνων. Γιατί έχουμε ευθύνη προσω-
πική για όσα κτίζουν το αύριο του οποίου την απο-
κλειστικότητα δεν την δικαιούται κανείς όπως άλ-
λωστε για το μέχρι σήμερα η ιστορία επιβεβαιώνει. 

ΤΑ  ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ  ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 
ΚΑΙ  ΟΙ  ΚΟΥΜΙΩΤΕΣ 

Η περιοχή της
Κύμης και τα χωριά
της έχουν συνδεθεί
με διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας
αλλά και τρίτων χω-
ρών μέσω της ερ-
γατικής δύναμης
της περιοχής που
ταξίδευε εκεί για να
μπολιάσει με την
αξιοσύνη της, τη μα-
στοριά της, την
ντομπροσύνη της
όπου της το ζητού-
σαν, μέχρι λίγες δεκαετίες πριν το σήμερα. Προ-
σωπικά πιστεύω πως το αναμφισβήτητο αυτό
γεγονός χρειάζεται να εξετασθεί πολύ περισσότερο
σε όλες του τις διαστάσεις και να γίνει γνώση, κτή-
μα των νεώτερων ως ουσιαστικό τμήμα της ιστο-
ρίας του τόπου μας. Όσο  για πολλά σημεία του θέ-
ματος υπάρχουν γνώστες από πρώτο χέρι το έδα-
φος είναι ακόμα πιο πρόσφορο και ο χρόνος
βοηθός. 

Κυκλοφόρησε (Ιδιωτική έκδοση) πριν 3 μήνες
το βιβλίο «ΒΑΡΔΑ ΒΟΥΛΙΑΜΕΝΤΟ» του κ.
Κώστα Χαλεμού. Αναφέρεται στα ανθρακωρυ-
χεία Καλογρέζας και έχει αναφορές και μαρτυρίες
και για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στην πα-
ραγωγική τους λειτουργία οι πολλοί εργαζόμενοι
από την περιοχή μας, που λειτούργησαν εκεί ως
«σχολή Κύμης». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε
λίγα βιβλιοπωλεία όπως το «Βιβλιαγορά» στην Κα-
λογρέζα όπου μπορείτε και με ένα τηλεφώνημα στο
2102775706 να το παραγγείλετε και να σας στα-
λεί. Την ιστορία μας την ψάχνουμε γιατί χρειάζεται
να την μάθουμε και μαθαίνοντάς την σωστά,
από έγκυρες πηγές, θα μας είναι στήριγμα «απά-
νω της να γείρουμε».
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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, Χριστίνα Π. Πουλοπούλου, Γιώργος Θ. Δήμος, 
Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης, Παναγιώτης Αγγελόπουλος 

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» 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ  

Ηκατανάλωση αλκοόλ αποτελεί μια συνήθεια
που ανάγεται βαθιά μέσα στο χρόνο. Παρά τη
συνέχιση αυτής της συνήθειας δια μέσου

των αιώνων, δεν παραγνωρίζουμε ότι η φύση του αλ-
κοόλ είναι διπλή και διαφοροποιείται ανάλογα με την
προσλαμβανόμενη δόση. Η κατανάλωση μέτριων πο-
σοτήτων έχει να επιδείξει θετικές επιδράσεις στην αν-
θρώπινη υγεία, ενώ αντίθετα οι μεγάλες ποσότητες αλ-
κοόλης μπορεί να έχουν πολλές και βαρείες επιπλοκές.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί κατ’ αρχάς ότι το είδος
του αλκοόλ, σύμφωνα με πολλές μελέτες, δεν παίζει ιδι-
αίτερο ρόλο στην επίδραση που προκαλείται στον αν-
θρώπινο οργανισμό (δηλ. αν πρόκειται για κρασί, μπύ-
ρα ή ουίσκι). Μόνο μερικές ενδείξεις αναφέρουν ότι
ίσως έχει λίγο καλύτερη επίδραση το κόκκινο κρασί που
λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος χάρη
στην πληθώρα των πολυφαινολικών ενώσεων που δια-
θέτει.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι μέτρια κατανάλωση θεωρείται η κα-
τανάλωση 1 ποτού ημερησίως για τις γυναίκες και 1-2 ποτών για τους άν-
δρες με το κάθε ποτό να περιέχει 12-14 γραμ. αιθυλικής αλκοόλης. Σε ένα
ποτό αντιστοιχούν περίπου 340 γραμ. μπύρας, 140 γραμ. κρασιού και 45
γραμ. ποτών που προέρχονται από απόσταξη κι έχουν υψηλή περιεκτικό-
τητα (>40%) σε αλκοόλη. 

Μέτρια κατανάλωση: θετικές επιδράσεις
Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με αρκετές ευνοϊκές επιδρά-

σεις όπως:
• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (μια

έκφρασή της αποτελεί το γνωστό έμφραγμα του μυοκαρδίου), κυρίως σε άν-
δρες ηλικίας άνω των 45 ετών και σε γυναίκες ηλικίας άνω των 55 ετών. Αυτή
η προστατευτική δράση ισχύει και για ανθρώπους που έχουν ήδη επιλέξει
ένα υγιεινό τρόπο διαβίωσης.

• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης ισχαιμικών αγγειακών εγ-
κεφαλικών επεισοδίων και άνοιας.

• Προστατευτική δράση έναντι της εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη και
γενικώς βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης.

• Προστασία έναντι της επέλευσης θανάτου από καρδιακά αίτια.
Αυτές οι θετικές επιδράσεις διαμεσολαβούνται από πλήθος μηχανισμών,

όπως είναι η ευνοϊκή επίδραση στην αρτηριακή πίεση και στα λιπίδια του
αίματος, με αύξηση της καλής χοληστερόλης HDL κι ελάττωση της οξει-
δωμένης κακής χοληστερόλης LDL και των τριγλυκεριδίων. Επίσης η μέτρια
κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί ελάττωση της φλεγμονής στον οργανισμό και
της θρομβογένεσης, ενώ πιθανώς προάγει και την ισχαιμική προετοιμασία
του μυοκαρδίου έναντι πραγματικών ισχαιμικών προσβολών.

Μεγάλη κατανάλωση: καταστροφικές επιδράσεις
Η κατάχρηση αλκοόλης κι ο αλκοολισμός αποτελούν οξέα κοινωνικά προ-

βλήματα με θλιβερές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Πρακτικά οι χρόνιοι
αλκοολικοί καταναλώνουν >160 γραμ. αλκοόλης την ημέρα, τα προβλήματα
αφορούν πρακτικά σε όλα τα συστήματα του οργανισμού και οφείλονται σε
παρεκτροπή προς το επιβλαβές όλων των μηχανισμών που παραπάνω ανα-
φέρθηκαν ότι μεσολαβούν τις καλές επιδράσεις της μέτριας κατανάλωσης
αλκοόλ.

Ιδιαιτέρως πρέπει να αναφερθούν η πρόκληση αλκοολικής μυοκαρ-
διοπάθειας, δηλαδή σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας με έκπτωση της συ-
στολικής και διαστολικής καρδιακής λειτουργίας, κατάσταση που μπορεί να
βελτιωθεί με τη διακοπή της περαιτέρω κατανάλωσης αλκοόλ. Εδώ ανα-
φέρεται και η ύπαρξη γενετικής προδιάθεσης στην εκδήλωση αυτής της κα-
τάστασης, όπως επίσης και γενετική ρύθμιση της ταχύτητας μεταβολισμού
της αλκοόλης.

Επίσης η μεγαλύτερη του μετρίου κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει
την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης ή να κάνει δύσκολη τη φαρμακευτι-
κή ρύθμιση της πίεσης σε γνωστούς υπερτασικούς.

Αναφέρεται ακόμη η επιδείνωση των λιπιδίων με αύξηση της ολικής και
της κακής χοληστερόλης, αλλά επίσης ιδιαιτέρως των τριγλυκεριδίων.

Τέλος, η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλης συνδέεται με την πρόκληση
αρρυθμιών από αθώες έως και θανατηφόρες, με χαρακτηριστικότερη την
κολπική μαρμαρυγή η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε νέα άτομα μετά από
οξεία μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ συνήθως σε αργίες (το λεγόμενο σύνδρομο

της καρδιοπάθειας των αργιών ή «holiday heart syndrome»). 

Αλκοόλ  και  καρδιά: 
«Παν  μέτρον  άριστον» 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 
Αγγελόπουλος, 

καρδιολόγος 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων, ευχαριστεί τους οικείους του
αποθανόντα Γεωργίου Ταμβάκου για την πρωτοβουλία τους να ζητήσουν αντί στεφάνων στη
μνήμη του, να ενισχύσουν οι επιθυμούντες  οικονομικά το Σύλλογό μας. Η κίνησή τους αυτή απέ-
φερε στο Σύλλογό μας το σημαντικό ποσό των 385,00 €

Εάν δεν βρίσκετε το όνομά σας ενώ έχετε καταβάλλει ποσό προς το Σύλλογο παρακαλούμε
επικοινωνείτε άμεσα με τον κο Βαγ. Γρ. Νικολιά τηλ. 6977073651 ή τον κο Σταμ. Δ. Σπύρου
τηλ. 6932661355 για τον εντοπισμό και διόρθωση του λάθους.

Η κατάθεση € 50,00 την 14/2/2014 που στο προηγ. φύλλο είχε ένδειξη "Ανώνυμος" αφορά
το μέλος μας Νικ. Β. Σαρρή και η κατάθεση € 50,00 Παντελής Κώστας Θεσ/κη αφορά τον
παπα-Κώστα Βελ. Σαρρή. 



Σύκα Κύμης και όχι τύπου Κύμης ή
Τ.K. Σε ένα - ενάμιση μήνα ξεκινά η
νέα παραγωγική περίοδος που διαρ-

κεί λιγότερο από 2 μήνες. Αναζητείστε τα
κυρίως στο τόπο παραγωγής των δηλαδή
στην περιοχή της Κύμης, στα γύρω χωριά
τόσο τα νωπά όσο και επεξεργασμένα ξηρά

που έχουν την μορφή που δείχνει η φωτο-
γραφία. Η διαφορά στη μορφή, στο χρώμα
των σύκων, δεν δηλώνει άλλο τύπο σύκου
Κύμης, ούτε άλλη ποιότητα, η οποία είναι
εξαιρετική σε όλα τα σύκα Κύμης. Η οπτι-
κή διαφορά οφείλεται σε διαφορετική επε-
ξεργασία μόνο σε ένα σημείο της όλης
επταήμερης συνολικά κοινής κατά τα άλλα
παραγωγικής διαδικασίας. Κλιβανισμένα τα
ανοιχτόχρωμα ακλιβάνιστα τα σκουρό-
χρωμα.

Τα σύκα Κύμης είναι τα μόνα σύκα Ελ-
ληνικής παραγωγής που μπορούν να κυ-
κλοφορούν με το διαβατήριο ποιότητας
του προϊόντος Π.Ο.Π. (Προϊόν ονομασίας
προέλευσης) που χορηγούν με αυστηρά
κριτήρια οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Σαν τρόφιμο είναι αποδε-
δειγμένα εξαιρετικό στη γεύση, στις ιδιό-
τητές του από πλευράς υγιεινής και μπορεί
να συμπληρώνει γεύματα και μικρογεύμα-
τα αποτελώντας σε κάθε περίπτωση τμήμα
των με ιδιαιτερότητα.

Για τους μη έχοντες σχέση με την Κύμη
τα χωριά και το περιβάλλον της τωρινό και
ιστορικό – πολιτιστικό, το σύκο Κύμης δί-
νει  μια πολύ καλή ευκαιρία  για να μας επι-
σκεφθείτε. Αποτελεί μια πειστική δικαιο-
λογία για να πείσετε τη γυναίκα σας, τον άν-
τρα σας ή τα παιδιά σας ή και την παρέα

σας. Έτσι θα μπορέσετε να γνω-
ρίσετε εκτός από τα σύκα Κύμης,
πολλές από τις χαρές και τις χάρες
της περιοχής. Το πολύ καλό της
κλίμα υγιεινό και δροσερό,  τις
πολλές και πεντακάθαρες  βοτσα-
λωτές παραλίες της, τα κοντινά
πευκόφυτα αλλά και ελατόφυτα
δάση της, το εντυπωσιακά ποικι-
λόβλαστο περιβάλλον της. Ακόμα
θα δοκιμάσετε και θα απολαύσε-
τε τα πασίγνωστα γλυκά Κύμης
που δεν είναι μόνο τα αμυγδαλω-
τά της. Θα πεισθείτε γευστικά
από την ονομαστή θαλασσινή πα-

ραγωγή, αλλά και τα πολλά άλλα προϊόντα
που παράγονται με πρώτη ύλη από την
πλούσια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής
(κρέατα, γαλακτοκομικά, μέλι, αρωματικά
φυτά και βότανα κλπ.).

Η εμπειρία από τις τοπικές ταβέρνες,
κουτούκια, καφενεία στα γύρω χωριά θα
υπογραμμίσει την ορθότητα της απόφασής
σας να επισκεφθείτε την πλούσια σε πολι-
τισμό και σε ιστορία πρόσφατη και παλιό-
τερη, περιοχή της Κύμης. Από τα τέλη Ιου-
λίου και για ένα και πλέον μήνα, τα πανη-
γύρια και οι πολλές άλλες πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις που οργανώνουν Σύλλογοι που
επιμένουν να αντιστέκονται δημιουργικά
στα πολλά χωριά της περιοχής, θα σας
προσφέρουν το κάτι παραπάνω.

Μιάμισυ ώρα από τη Χαλκίδα, δυόμισυ
ώρες από την Αθήνα. Καλώς να έλθετε λοι-
πόν. Οι παρέες μας έχουν και τόπο και χρό-
νο και καλή διάθεση και για σας.

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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Στις επανευρέσεις δακτυλιωμένων
πουλιών στο Εθνικό πάρκο Δέλτα
Αξιού, τα στρουθιόμορφα πουλιά

όπως είναι τα χελιδόνια, «κλέβουν την πα-
ράσταση» με το σθένος τους και την γενε-
τήσια επιμονή τους να μην έχουν κα-
νέναν χειμώνα στη ζωή τους.

«Πρόκειται βέβαια για τίμημα
που το πληρώνουν ακριβά καθώς, τα
μισά από αυτά τα πουλιά, δεν κατα-
φέρνουν ποτέ να φτάσουν στον προ-
ορισμό τους» επισημαίνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δρ Σάββας
Καζαντζίδης, ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ
- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, μέ-
λος του Ελληνικού Κέντρου Δακτυ-
λίωσης πουλιών και πρόεδρος της Επιστη-
μονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα.

Όπως αναφέρει, την τελευταία πενταε-
τία έχουν γίνει στην περιοχή περίπου 5.000
δακτυλιώσεις από ορνιθολόγους και μέλη του
Φορέα Διαχείρισης οι οποίοι, εξαιρετικά
σπάνια (μία στις 1.000 φορές), «πέφτουν»
σε πουλί που έχει ήδη δακτυλιωθεί.

«Επειδή λοιπόν είναι δύσκολο να πετύ-
χουμε δακτυλιωμένο πουλί, εντοπίζουμε
από μακριά με τηλεφακούς, αν έχουν δα-
κτυλίδια και ιδιαίτερα πλαστικά που είναι πιο
ευανάγνωστα αφού κάθε χώρα επιλέγει το
δικό της χρώμα», εξηγεί ο κ. Καζαντζίδης.

Δίνοντας στοιχεία για τις φετινές επα-
νευρέσεις, υπογραμμίζει τη σημασία που

έχει η περιοχή για τα φλαμίνγκο, πολλά από
τα οποία διακόπτουν το ταξίδι τους από τη
δυτική Ευρώπη για την ανατολή και μένουν
να διαχειμάσουν στο Εθνικό πάρκο Αξιού.

«Πρόκειται, κυρίως, για ανήλικα πουλιά

που εξαντλημένα από το ταξίδι, επιλέγουν να
ξεχειμωνιάσουν στο Δέλτα μαζί με τους γο-
νείς τους. Σε έρευνές μας διαπιστώσαμε ότι
το 70% των φλαμίνγκο είναι πουλιά που γεν-
νήθηκαν πριν από ένα χρόνο και αδυνατούν
να πετάξουν άλλο προς την ανατολή για να
διαχειμάσουν», σημειώνει ο κ. Καζαντζίδης.

Εκτίμησή του πάντως είναι ότι η συνεχής
παρουσία και μεγάλη ποικιλία πουλιών στο
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, αποτελούν δεί-
κτη υγείας για την κατάσταση του υγροτό-
που, με σημαντικό ρόλο να παίζουν προς την
κατεύθυνση αυτή οι ορυζώνες που «κρύ-
βουν» άφθονη τροφή και αποτελούν ιδανι-
κά καταφύγια για τα πουλιά.

Πηγή: Ναυτεμπορική 11-6-2014 

Οι  θαυμαστές  πτήσεις  των  χελιδονιών 

Τα  σύκα  Κύμης  και  όχι  μόνο  
σας  καλούν  στην  περιοχή

Δεν είναι καθόλου ευχάριστα
τα όσα αποκάλυψε ο υφυ-
πουργός Υγείας Αντώνης

Μπέζας για την προοπτική του νέου
Νοσοκομείου Χαλκίδας, απαντών-
τας σε σχετική ερώτηση που είχε
καταθέσει στη Βουλή ο Κ. Μαρκό-
πουλος. 

Ο υφυπουργός ανέφερε συγκεκρι-
μένα, ότι το νέο Νοσοκομείο της
Χαλκίδας αποτελεί μεν έργο πρώ-
της προτεραιότητας, ωστόσο όμως
δεν μπορεί να αναλάβει καμία δέ-
σμευση για τη συνέχιση της χρη-
ματοδοτήσεώς του από την πλευρά
του Υπουργείου Υγείας, ενώ διευ-
κρίνισε ότι από τα 22 εκατομμύρια
ευρώ που έχουν διατεθεί από το
ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας, έχουν ήδη
απορροφηθεί τα 17,5 εκατ. ευρώ. 

Συνεχίζοντας ο Αντώνης Μπέζας
επεσήμανε ότι δεν υπάρχει το έργο
αυτό στο Τομεακό Πρόγραμμα του
Υπουργείου Υγείας, ενώ απέκλεισε

και άλλες δύο πιθανές πηγές χρη-
μάτων: 

Το ΠΕΠ Στερεάς και το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
λόγω ελλείψεως χρημάτων. 

Μόνη πηγή 
Η μόνη πηγή που απομένει είναι οι

τέσσερις αιτήσεις που έχουν υπο-
βληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για συνδρομή της στη χρηματοδό-
τηση του έργου, χωρίς όμως μέχρι
τώρα να δοθεί κάποια απάντηση στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, που παρακο-
λουθεί πλέον το θέμα. 

• ΠΑΝΤΩΣ, ο Κ. Μαρκόπουλος
δήλωσε ότι θεωρεί επιβεβλημένη τη
συνάντηση όλων των βουλευτών
του Νομού με τον υπουργό Υγείας,
την οποία μάλιστα και θα επιδιώξει,
προκειμένου να συζητηθούν όλα τα
θέματα υγείας στο Νομό μας. 

Κώστας Αφένδρας 
“ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ” 

Δεν  υπάρχουν  άλλα  χρήματα 
για  το  νέο  Νοσοκομείο  Χαλκίδας 

ΜΕΧΡΙ το 2016 απογορεύεται, σύμ-
φωνα με τη νέα διάταξη του Δασαρχείου
Χαλκίδας, η συλλογή
του τσαγιού της Εύ-
βοιας. Πρόκειται για
το μοναδικό είδος με το
όνομα «Σιδερίτης» που
φυτρώνει μόνο του σε
περιοχές της Δίρφυς
και απειλείται με εξα-
φάνιση λόγω της αλό-
γιστης συλλογής του
από τον άνθρωπο. 

Το τσάι της Εύβοιας έχει σπουδαίες
θεραπευτικές ιδιότητες (π.χ. στην αντιμε-
τώπιση της βρογχίτιδας, του κοινού κρυο-
λογήματος, του βήχα κ.λπ.) και σύμφωνα
με Προεδρικό Διάταγμα του 1981 αποτε-
λεί απολύτως προστατευόμενο είδος. 

Εκτός από την κοπή-συλλογή του
απαγορεύεται ρητά η εκρίζωση και η με-
ταφύτευσή του, η πώλησή του στην αγορά,
καθώς και η συλλογή των σπόρων του, η
οποία επιτρέπεται μόνο για επιστημονικούς
σκοπούς. 

«Ο Σιδερίτης εκπέμπει SOS και πρέ-
πει να τον διασώσουμε για να παραμείνει
και να διαιωνιστεί στις επόμενες γενιές»
είπε στη «Γνώμη» η Δασάρχης Χαλκίδας
Δέσποινα Κομίλη και πρόσθεσε: «Μαζί

με τις υπόλοιπες απαγορεύσεις, ισχύει και
η εξής: Στις περιοχές που φύεται, απαγο-

ρεύεται ρητά η καλ-
λιέργεια άλλων ειδών
τσαγιού, ώστε να απο-
φευχθεί τυχόν αλλοί-
ωση του γενετικού υλι-
κού του ενδημικού εί-
δους». 

Στο προσεχές διά-
στημα το Δασαρχείο
Χαλκίδας σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Δασο-

λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
πρόκειται να εκπονήσει επιστημονική με-
λέτη με σκοπό την καταγραφή του πλη-
θυσμού του Σιδερίτη και της ευρωστίας των
φυτών. 

«Σε περίπτωση που τα αποτελέσμα-
τα είναι θετικά, δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγ-
ματος ως προς τη διαχείριση του τσαγιού»
ανέφερε η κ. Κομίλη. 

Μέχρι τότε, όμως, επεσήμανε ότι το Δα-
σαρχείο πραγματοποιεί εντατικούς ελέγ-
χους σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η
καταστροφή του και να αναχαιτιστεί η πα-
ράνομη διακίνησή του στην αγορά. 

ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ 13-6-2014 

Απειλείται  με  εξαφάνιση  ο  «Σιδερίτης»  της  Δίρφυς 

Το  τσάι  της  Εύβοιας  εκπέμπει  SOS 

“Αγαπητοί  συγχωριανοί  
καλή  να  είναι  η  σοδειά  μας  

και  να  παίρνει  απ’  αυτήν  η   καρδιά  μας” 



Πρόδρομε η γέννησή σου, 
τα κορίτσια να παντρέψει 
και τις τύχες να μαντέψει.

Στην Ελλάδα με υγεία, 
χρήμα, αγάπη ευτυχία,  
οι δουλειές να ξαναρχίσουν.

Εγώ είμαι η πιο όμορφη κ’ έχω περίσσια χάρη,
θέλουν να με παντρέψουνε με τούτο το μοσχάρι.

Ποιηματάκια  που  έγραψε  
η  Σταυρούλα Ι. Μπελιά  για  τον  Κλήδονα 
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Κυκλοφόρησε στις 3-6-
2014 το νέο τεύχος Νο 99
Μάιος-Ιούνιος 2014 του εξαι-
ρετικού στο πεδίο αναφο-
ράς του περιοδικού ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Πε-
ριλαμβάνει και αφιέρωμα
28 σελίδων στην Κύμη,
αφιέρωμα με πλούσιο και
έγκριτο περιεχόμενο και
άψογες φωτογραφίες, στοι-
χεία για τα οποία διακρίνεται
το περιοδικό αυτό. 

Όσοι παρακολουθούν τις
ενημερώσεις μας ως ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ στο site μας αλλά και
στην εφημερίδα μας, ήταν
ήδη ενήμεροι για το ενδεχό-
μενο αυτού του αφιερώμα-
τος. 

Όπως αναφέρεται στο
τωρινό αφιέρωμα, που είναι
το πρώτο τέτοιας έκτασης
και ποιότητας στα Ελληνικά
έντυπα ΜΜΕ, αλλά και όπως
μας πληροφόρησαν οι υπεύ-
θυνοι του περιοδικού στις
επαφές που είχαμε στα πλαίσια αυτού
του αφιερώματος, θα ακολουθήσει σε
σύντομο χρόνο νέα επίσκεψη στην πε-
ριοχή μας που πλέον θα καλύψει τα χω-
ριά γύρω από την Κύμη και κατά την
οποία η βοήθειά μας ως φορέα θα είναι
πολύ πλουσιότερη όπως έχουμε υπο-
σχεθεί.

Τότε θα έχουμε και τη δυνατότητα

στενότερης επαφής με τους εκδότες του
περιοδικού και ανταλλαγής απόψεων
ιδιαίτερα για τα αφιερώματά τους στην
Κύμη μας και τα χωριά μας.

Προμηθευτείτε το περιοδικό για να
απολαύσετε το αφιέρωμα στην Κύμη
αλλά και την άλλη ύλη του που «βγάζει
στη φόρα» με υπευθυνότητα πολλά από
τα τόσα όμορφα του τόπου μας.

Το  περιοδικό  Ελληνικό  Πανόραμα 
με  αφιέρωμα  στην  Κύμη 

ΠΑΣΧΑ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  

δο Ανδρονιάνων την Τρίτη το βράδυ
12/8/2014 με δωρεάν είσοδο για μικρούς και
μεγάλους. Το κόστος θα καλύψει ο Σύλλογός μας.

8- Εκδήλωση για το σύκο Κύμης. Πα-
ραγωγικές αλλά και ιστορικές- πολιτιστικές
διαστάσεις. Την Τετάρτη 13/8/2014 στο Δη-
μοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.

9- Προβολή ταινίας από DVD και στη συ-
νέχεια σχετική συζήτηση την Πέμπτη βράδυ
14/8/2014.

10- Προβολή σε βίντεο ομιλίας του
ερευνητή κου Γιώργου Λεκάκη με θέμα την
αρχαία Κύμη το Σαββάτο 16/8/2014 το βρά-
δυ στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.

11- Έκθεση εικαστικών και αγιογρα-
φίας την 14 έως 16 Αυγούστου 2014 στο Κοι-
νοτικό Κατάστημα Ανδρονιάνων.

12- Χορός στο γήπεδο του Δημοτικού

Σχολείου Δένδρων την Παρασκευή
22/8/2014 με είσοδο 2,00 €. Εδώ θα αντα-
γωνιστούμε το κέφι του χορού στους Ανδρο-
νιάνους με το πενταμελές συγκρότημα του Νί-
κου Πηλιχού και το μενού μας παραμένει
ατού μας.   

13- Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής
αναψυχής και εκπαιδευτικού περιεχομένου αρ-
χές Σεπτέμβρη 2014 για τους μικρούς μας φί-
λους –ες.  

Αγαπητοί φίλοι και φίλες παρακολουθείστε
μας. Καταθέστε την άποψή σας, προτείνετέ
μας ενέργειες. Η βοήθειά σας όπου την μπορείτε
και την θέλετε μας είναι πολύ χρήσιμη και ου-
σιαστική.   

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το  έθιμο  του  Κλήδονα  στις  23-6-2014  στους  Ανδρονιάνους 

ΝΑ  ΒΡΕΘΟΥΜΕ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Τις διακοπές περίμενα
να πάω το καλοκαίρι
με την γιαγιά μου να βρεθώ
να της κρατώ το χέρι.

Με μάθαινε πώς να μετρώ
στον αργαλειό να υφαίνω
πάθη και συναισθήματα
αρμονικά να δένω.

Με τις σαΐτες στη σειρά
το υφάδι να αδειάζω
με της ψυχής τα νήματα
να αυτοσχεδιάζω.

Με το μυαλό μου στόλιζα
όμορφες κοπελούδες
με το στημόνι έδινα
μορφές σε πεταλούδες.

Με γούστο εζωγράφιζα
μπουκέτα μενεξέδες

με τις πατήτρες τ’ άλλαζα
και βγαίναν καντιφέδες
και με την φαντασία μου
το χτένι σαν κτυπούσα
χόρευαν όλα γύρω μου
κι εγώ τους τραγουδούσα.

Καθώς την ξίγκλα άνοιγα
το υφαντό να ισιώσει
τέντωνε η παράσταση
που είχε χαλαρώσει.

Εκεί επάνω στο πανί
ξεδίπλωνα τ’ αστέρια
κατάλευκα τα όνειρα
ωσάν τα περιστέρια.

Αυτά είναι τα μαθήματα
που πήρα απ’ την Γιαγιά μου
την Άγια την Σταμάτενα
την έχω στην καρδιά μου!!!

Ντίνα Πανταζή

Στον  αργαλειό  της  Γιαγιάς  μου 

Στο φ. 9 Μάιος-Ιούνιος
1998 θα βρείτε άρθρο
για τον Κλήδονα του κ.
Γεωργίου Νάνου 
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Ενώ ο ΟΗΕ απευθύνει δραματική έκκληση για την υπερ-
θέρμανση του πλανήτη, Κομισιόν και από κοντά η Ελ-
λάδα κοιμούνται και ονειρεύονται βρόμικα καύσιμα.

Η κλιματική αλλαγή, παρά τη λυσσαλέα προσπάθεια που γί-
νεται σε παγκόσμιο επίπεδο από ευθυγραμμισμένους με το
λόμπι της βρόμικης βιομηχανίας πολιτικούς και επιστήμονες,
είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη συμβαίνει τώρα και οι επι-
πτώσεις από την αλλαγή του κλίματος στη δη-
μόσια υγεία, την οικονομία, τη γεωργία και το
περιβάλλον είναι απολύτως ορατές.

Αδιαμφισβήτητο γεγονός, παρά επίσης τη
λυσσαλέα προσπάθεια που γίνεται από τους
συνήθεις υπόπτους, είναι το ότι, όπως ο ΟΗΕ
έχει επισημάνει, για την κλιματική αλλαγή ευ-
θύνεται σε ποσοστό 95% η ανθρώπινη δρα-
στηριότητα.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι φυσικό
φαινόμενο, δεν είναι μια νομοτελειακή εξέλιξη,
αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων παραγόντων
που είναι σε όλους απολύτως γνωστοί.

Οι παράγοντες που συνδέονται με την ανθρώπινη δρα-
στηριότητα είναι κυρίως η εκτός ορίων χρήση ορυκτών πό-
ρων, όπως είναι ο άνθρακας, ο λιγνίτης, το πετρέλαιο και το
φυσικό αέριο, η καύση των οποίων απελευθερώνει τεράστιες
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι
ακόμα η εκτεταμένη καταστροφή των δασών, του φυσικού
συμμάχου μας που έχει την ιδιότητα να απορροφά τα λεγό-
μενα αέρια του θερμοκηπίου.

Και στην Ελλάδα η κατάσταση είναι γνωστή σε όλους,
αφού πλήθος μελετών έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου
ότι η περιοχή της Μεσογείου συμπεριλαμβάνεται στα 18 «καυ-
τά» σημεία του πλανήτη. Απολύτως γνωστό είναι και το αστρο-
νομικό οικονομικό κόστος που επιφέρει η κλιματική αλλαγή
στη χώρα μας, όπως και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προ-
κειμένου να μειωθούν κατά το δυνατόν οι δραματικές επι-
πτώσεις. Αστρονομικό κόστος που κυμαίνεται από 294 δισε-
κατομμύρια ευρώ μέχρι 701 δισεκατομμύρια ευρώ, ανάλογα
με το εάν και τι μέτρα θα ληφθούν!

Και ενώ όλα είναι γνωστά και κοστολογημένα, και μάλι-
στα από τους απόλυτα πολιτικά ορθούς, αφού η πιο σημαν-
τική μελέτη για τη χώρα μας έχει γίνει με πρωτοβουλία της
Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθ’ ύλην αρμόδιοι συνεχίζουν να
βρίσκονται σε βαθύ ύπνο. Ξυπνούν για λίγο από τον λήθαρ-
γο μόνο όταν συμμετέχοντας σε ημερίδες περί κλιματικής αλ-
λαγής απαγγέλλουν εκθέσεις ιδεών και ξαναπέφτουν στη νιρ-
βάνα όταν επιστρέφουν στα γραφεία τους.

Ο χρόνος, όμως, κυλά αντίστροφα και η Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει να λάβει γενναίες αποφάσεις με το βλέμμα στο
μέλλον της Γης και όχι στο μέλλον συγκεκριμένων βιομηχα-
νιών. 

Η Ε.Ε. στέκεται προσοχή σε οικονομικά λόμπι
Την ίδια ώρα που η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλ-

λαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών (IPCC) απηύθυνε,
στις 31 Μαρτίου, δραματική έκκληση για τις επιπτώσεις της
υπερθέρμανσης του πλανήτη και ιδιαίτερα για την αύξηση της
επισιτιστικής ανασφάλειας και των συγκρούσεων κατά τον 21ο

αιώνα, τονίζοντας τα προβλήματα της έλλειψης νερού, του
αριθμού των μεγάλων πλημμυρών, της μετανάστευσης, της

επισιτιστικής ανασφάλειας και της φτώχειας,
η Ευρώπη – και όχι μόνο – αρνείται να ανα-
λάβει ηγετικό ρόλο και κάνοντας στροφή 180
μοιρών συντάσσεται με το ισχυρό λόμπι της
βιομηχανίας.

Έτσι και ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τη
λήψη ενός νέου πακέτου μέτρων για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει αρχίσει,
η Ευρωπαϊκή Ένωση από πρωτοπόρος κινδυ-
νεύει να γίνει ουραγός, υπακούοντας στις
προτάσεις συγκεκριμένων οικονομικών ομάδων
και όχι στην κοινή λογική.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ελληνική κυβέρνηση που,
έχοντας την περίοδο αυτή την προεδρία της Ε.Ε., αναλώνε-
ται στο να αποδείξει και σε αυτή την περίπτωση ότι είναι ένας
υπάκουος μαθητής που συμμορφώνεται με τις επιταγές της
«βρόμικης» βιομηχανίας.

Σε σημείο βρασμού
Το πλαίσιο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πο-

λιτική των 27 στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας μέ-
χρι το 2030 προκάλεσε την οργή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, των επιστημόνων και των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων, αφού με τα μέτρα που προτείνονται δεν πρόκειται
να επιτευχθεί η συμφωνία που προβλέπει η άνοδος της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη να μην ξεπεράσει τους 2 βαθμούς
Κελσίου.

Για να επιτευχθεί ο στόχος, αυτό που συμφωνήθηκε το
2009 από τις κυβερνήσεις των μεγαλύτερων ρυπαντών του
πλανήτη και τον ΟΗΕ ήταν ότι θα πρέπει τα βιομηχανικά κρά-
τη στο σύνολό τους να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου κατά 40% ως το 2020.

Η πρόταση της Κομισιόν, όμως, για μείωση των εκπομπών
κατά 40% έως το 2030, χωρίς μάλιστα δεσμευτικά μέτρα για
κάθε κράτος - μέλος για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
ανάπτυξη των ΑΠΕ, είναι απογοητευτική και συνώνυμη με την
εγκατάλειψη της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στον τομέα της κλι-
ματικής αλλαγής.

Και πρόκειται για μια πρόταση που, όπως αποκάλυψε πρό-
σφατα έκθεση του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης των Πο-
λυεθνικών (Corporate Europe Observatory) και των Φίλων της
Γης Ευρώπης (Friends of the Earth Europe), υπαγορεύθηκε
από τον τομέα εκείνο της βιομηχανίας που επηρεάζεται από
τη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών.

Έτσι με μια πρωτοφανή απόφαση η Κομισιόν θεωρεί ως
καθοριστικό στόχο του πλαισίου για το κλίμα και την ενέρ-
γεια μέχρι το 2030 την ανταγωνιστικότητα της βαριάς βιο-
μηχανίας και όχι την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπαρόζο δέχθηκε όλες
τις προτάσεις του λόμπι της βιομηχανίας, να μην υπάρχουν
δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος - μέλος για την ανάπτυ-
ξη των ΑΠΕ, να καταργηθούν οι επιδοτήσεις και να χρημα-
τοδοτηθούν τα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Στον αντίποδα οι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις,
όπως η Greenpeace, επισημαίνουν ότι προκειμένου να κα-
ταβληθεί η ύστατη προσπάθεια για να μην ανέβει πάνω από
2 βαθμούς η μέση θερμοκρασία της Γης, θα πρέπει να απο-
φασιστεί ελάχιστη μείωση 55% των εγχώριων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα, αύξηση έως και 45% των ΑΠΕ στη συ-
νολική παραγωγή ενέργειας και 40% της ενεργειακής απο-
δοτικότητας.

Πτώχευση λόγω υπερθέρμανσης
Η ελληνική κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα δεν

μπορούν να επικαλεστούν άγνοια για τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής στη χώρα μας, αφού εδώ και τρία χρόνια εί-
ναι στη διάθεση όλων η εξαιρετική μελέτη που έγινε από δια-
κεκριμένους επιστήμονες, με συντονιστή τον καθηγητή Χρή-
στο Ζερεφό, με πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μελέτη, που διήρκησε 26 μήνες, αποτίμησε το κόστος
της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία, το κόστος
της τυχόν αδράνειας καθώς και το κόστος των μέτρων άμ-
βλυνσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η έκθεση της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματι-
κής Αλλαγής επεξεργάστηκε τρία σενάρια, με αυτό της Μη
Δράσης να έχει εφιαλτικές προβλέψεις για το κόστος της κλι-
ματικής αλλαγής, που εκτιμήθηκε στο αστρονομικό ποσό των
701 δισεκατομμυρίων ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2008) σω-
ρευτικά μέχρι το 2100, εάν δεν ληφθούν μέτρα.

Αντίστοιχα το Σενάριο Μετριασμού, σύμφωνα με το
οποίο η Ελλάδα θα μειώνει συνεχώς και δραστικά τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο αντίστοιχης παγκόσμιας
προσπάθειας, με αποτέλεσμα η αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας να περιοριστεί στους 2 βαθμούς Κελσίου, προβλέπει
σωρευτικό κόστος ίσο με 294 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, το Σενάριο Προσαρμογής αντιστοιχεί σε μακρο-
χρόνιο πρόγραμμα επενδύσεων σε πολλούς τομείς για την προ-
στασία από τις ζημίες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι επενδύσεις σε μέ-
τρα προσαρμογής θα διασφαλίσουν μείωση του κόστους από
την κλιματική αλλαγή σχεδόν κατά 30%, δηλαδή σε 510 δι-
σεκατομμύρια έναντι 701 δισεκατομμυρίων ευρώ στην περί-
πτωση του σεναρίου Μη Δράσης.

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, 
τεύχος 1808 στις 16 Απριλίου 2014

το β΄ μέρος σε επόμενο φύλλο 

Κλιματικές  αλλαγές:  Η  Ε.Ε.  στέκεται  προσοχή  σε  οικονομικά  λόμπι 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δύστου, Δήμου Κύμης
- Αλιβερίου μας ανακοίνωσε μερικές σκέψεις των
μελών του, που αφορούν την διατήρηση της βιο-

ποικιλότητας στην χώρα μας και την οικονομική ανάπτυξη
της Νότιας Εύβοιας, προσβλέποντας στην δική μας βοήθεια.

Ακολουθεί η επιστολή:
Θέμα: 4η Γιορτή Ανταλλαγής Σπόρων Ντόπιων

Ποικιλιών Χωρίς Χρήματα 
Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Σας μεταφέρουμε μερικές σκέψεις μας που αφορούν την

διατήρηση της βιοποικιλότητας της χώρας μας και την οι-
κονομική ανάπτυξη της νότιας Εύβοιας, προσμένοντας
στην βοήθειά σας.

Όπως γνωρίζετε, τον Απρίλιο του 2013 έγινε η 3η
γιορτή ανταλλαγής σπόρων ντόπιων ποικιλιών χωρίς χρή-
ματα με μεγάλη επιτυχία. H γιορτή γίνεται γνωστή, εδώ και
τρία χρόνια, σε πανελλαδική κλίμακα μέσω εφημερίδων, ρα-
διοφωνικών εκπομπών και του διαδικτύου με πολλαπλά οφέ-
λη για την περιοχή μας.

Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εν-
διαφέρονται για να ξαναβρούμε τις μυρωδιές, τις γεύσεις και
την νοστιμιά των ντόπιων ποικιλιών. Μάλιστα στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε είναι επιβεβλημένο να παρά-
γουμε τα δικά μας προϊόντα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου
λοιπόν, αυτή η γιορτή των σπόρων να μεγαλώσει και να αγ-
καλιάσει όλους τους παραγωγικούς τομείς του δήμου μας και,
γιατί όχι, και τους μεταποιητικούς με την πιθανή  συμμετοχή
και των Δήμων Καρύστου και Σκύρου.

Μπροστάρηδες σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να
είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι, εκτός του κεντρι-
κού στόχου που θα είναι η Συλλογή, Διατήρηση και Ανταλ-
λαγή σπόρων ντόπιων ποικιλιών χωρίς χρήματα, θα μερι-
μνήσουν για την οργάνωση δρώμενων πολιτιστικού περιε-

χομένου, τα οποία θα προκύψουν κατόπιν συζήτησης.

Εκτός των πολιτιστικών συλλόγων είμαστε σε επαφή για την
συμμετοχή και των παρακάτω φορέων και όχι μόνο

1. Επιμελητήριο Ευβοίας
2. Περιβαλλοντικοί σύλλογοι
3. Συνεταιρισμοί Παραγωγής Αγροτικών Προ-

ϊόντων (π.χ. Συνεταιρισμός Σύκων Κύμης κ.ά.), Συ-
νεταιρισμός Γυναικών Αυλωναρίου

4. Ομάδες παραγωγών 
5. Μεμονωμένοι παραγωγοί ελαιόλαδου, οπω-

ροκηπευτικών, τυροκομικών προϊόντων, κρέατος,
οσπρίων κλπ.

6. Αμπελουργοί (παραγωγή - εμφιάλωση)
7. Εταιρείες μεταποίησης προϊόντων διατροφής
8. Εταιρεία παραγωγής μπύρας
9. Δρακούλης (καφέδες, κλπ.)
Στο πλαίσιο της γιορτής θα γίνει προβολή των αρωμα-

τικών φυτών της Εύβοιας και περιοχών με αρχαιολογικό και
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Μπορούν να προστεθούν πολ-
λές ιδέες ακόμη για το πώς μπορεί να εμπλουτιστεί αυτή η

εκδήλωση.
Η γιορτή της ανταλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 1-

2 Αυγούστου 2014 από 8:00 – 12:00 μ.μ. Ο χώρος της
γιορτής  θα είναι το γήπεδο ΔΥΣΤΟΥ, όπου περιμετρικά
θα στηθούν τα περίπτερα με πρόσοψη στο διάδρομο του στί-
βου όπου και θα γίνεται η κυκλοφορία. Η περιοχή διαθέτει
ρεύμα, πάρκιν, νερό και τουαλέτες. Στο τέλος θα προ-
σφερθούν τσίπουρο, κρασί, ψωμί, τυρί, ελιές και άλλα το-
πικά προϊόντα με τη συμμετοχή σας.

Η γιορτή αυτή, εάν και εφόσον διατηρηθεί και διευρυνθεί
ο χαρακτήρας της, θα βοηθήσει τόσο στην προστασία του
περιβάλλοντος και της (ελληνικής) μεσογειακής διατροφής
με βάση τις ντόπιες ποικιλίες όσο και στην ανάπτυξη της το-
πικής οικονομίας.

Παρακαλούμε πολύ τα Διοικητικά Συμβούλια των Πο-
λιτιστικών Συλλόγων, οι φορείς και όσοι επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στη Γιορτή μας, να παραβρεθούν στην παραπάνω
συνάντηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας
1. Ευάγγελος Αβδελάς 
6944508501 (08:00-14:00)
Email : avdelas_geo@yahoo.gr
2. Πολυξένη Μουστάκα
6942262127
Email: xmousta@yahoo.gr 
3. Γεωργία Σίμωση
6987087084
Email: g_simosi@yahoo.gr 
4. Κώστας Μπατσακούτσας 
6944720000
Email: kmpatsa@otenet.gr

Πρόταση  Διεύρυνσης  Γιορτής  Ανταλλαγής  Σπόρων 
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Το ισόγειο σπιτάκι κάτω από την εκκλησία όπου γίνονταν τα κατηχητικά μαθή-
ματα ανακαινίστηκε μετά το θάνατό του νομίζω και φέρει το όνομά του, η δε εικό-
να του κοσμεί την αίθουσα αυτή. 

Εκτός από εξαίρετος λειτουρ-
γός ήταν και υπέροχος οικογε-
νειάρχης. Είχε μια θαυμάσια οι-
κογένεια. Η πρεσβυτέρα ήταν
υπεράξια του ονόματος που έφε-
ρε. Τα πέντε παιδιά του δυο κορί-
τσια και τρία αγόρια ήταν πάρα
πολύ καλά. 

Αξιώθηκε να δει και το μεγά-
λο του γιο Κωνσταντίνο ιερέα.
Ιερουργούσε στην εκκλησία του
Αγίου Ανδρέα στην περιοχή Λαμ-
πρινής στα Άνω Πατήσια. 

Ήμουν τυχερή και εγώ να τον
ακούσω ως λειτουργό όταν για
λίγο έμεινα εκεί κοντά. Να ακούω

πολύ ωραία λόγια από τους εκκλησιαζόμενους για τον ιερέα και να καμαρώνω λέ-
γοντας: «Είμαστε πατριώτες από το ίδιο χωριό».

Τώρα θα σας αναφέρω κάτι για να δικαιολογήσω τα γραφόμενά μου ότι τόσο μι-
κρά εξομολογούντο. 

Μια οικογένεια με το δεκάχρονο παιδί τους πήγαν στους Ανδρονιάνους στη για-
γιά. Το παιδί μόλις πήγαν αναζήτησε το κοριτσάκι, τη γειτονοπούλα που έπαιζαν κάθε
φορά μαζί, να παίξουν. Η μαμά είπε: «Έχει πάει στην εκκλησία να εξομολογηθεί».
Όταν συναντήθηκαν τα συνομήλικα παιδιά ρώτησε να μάθει τι είναι εξομολόγηση,
τι λένε, τι κάνουν. 

Απαντά. «Πηγαίνουμε στην εκκλησία στον πατέρα Βελισσάριο. Μας φωνάζει ένα-
ένα και μας ρωτά και απαντάμε ανάλογα. Ακούτε τους γονείς σας; Αγαπάτε τα αδελ-
φάκια σας; Μήπως βρίζετε; Μήπως λέτε άσχημα λόγια; Μήπως μουτζώνετε;» Εγώ
απάντησα σε όλα όπως έπρεπε. Μου λέει: «Μπράβο είσαι καλό παιδί. Με συμβού-
λευσε και μου είπε αύριο να πάω να κοινωνήσω». 

Μετά από λίγο λέει: «Τι καλά. Σήμερα δε με ρώτησε αν λέω ψέματα. Γιατί λέω.
Στην πραγματικότητα δεν ήξερε την αξία της εξομολόγησης». 

Ο σπόρος όμως είχε σπαρεί και η συνήθεια είχε αρχίσει. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΒΕΛΙΟ
Μες στο χωριό μας είχαμε έναν παπά ωραίο
που ήτανε ξεχωριστός, το έργο του σπουδαίο.

Για μια ολόκληρη ζωή ήτανε στο χωριό μας
τον είχαμε πατέρα μας και άνθρωπο δικό μας.

Λέω για τον παπα-Βελιό για αυτόν τον ιερέα
που είχε άγια ψυχή και μια καρδιά ωραία.

Ήταν άνθρωπος ήσυχος, γεμάτος καλοσύνη
που θα μπορούσε σε όλους μας παράδειγμα να γίνει.

Είχε υπέροχη φωνή, γεμάτη μελωδία
και σε τραβούσε για να μπεις μέσα στην εκκλησία.

Έψελνε με ένα ρυθμό και έναν άλλο αέρα
χαιρόσουν να τον ακούς να ψέλνει όλη μέρα.

Θυμάμαι που πηγαίναμε μικρές στην εκκλησία
μας μάθαινε της Σαρακοστής όλη την ψαλμωδία.

Ψέλναμε το «Άσπιλε», το «Δώσε ημίν» επίσης,
το «Κύριε των δυνάμεων» κι όλες τις παρακλήσεις.

Τη Μεγάλη Παρασκευή λέγαμε τη «Ζωή εν τάφω»,
το «Κύριε ελέησον» πίσω από τον Επιτάφιο.

Μας δίδασκε στο Κατηχητικό θέματα της θρησκείας
να μπούμε στο δρόμο του Θεού και όχι της αμαρτίας.

Ήταν και υπέροχος γονιός στα πέντε τα παιδιά του
και το ένα ακολούθησε τα χνάρια τα δικά του.

Για αυτά αγωνιζότανε όλη την ημέρα
και στο πλευρό του ήτανε πάντα η πρεσβυτέρα.

Έκανε και άλλες δουλειές μες στα χωράφια που είχε
και την αγροτική δουλειά πολύ καλά κατείχε.

Παλιά είχε και ένα άλογο που ήταν κοντή η ουρά του,
ανέβαινε και πήγαινε μ’ αυτό στα κτήματά του.

Τιμή μας που τον είχαμε μες το χωριό ιερέα,
ήταν σε όλους αγαπητός και ευχάριστη παρέα.

Γι’ αυτό και από σεβασμό ως προς το πρόσωπό του,
τού έφτιαξαν μία προτομή μετά το θάνατό του.

Η προτομή του βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία
και αυτό είναι για το χωριό μεγάλη ευλογία.

Εκεί ψηλά που βρίσκεται σίγουρα μας προσέχει,
τη σκέψη και την έννοια του για το χωριό θα έχει.

Πάτερ-Βελισσάριε, και εμείς δε σε ξεχνάμε,
μες τις καρδιές μας βρίσκεσαι, πάντα θα σ’ αγαπάμε.

Ελένη Καλαμπαλίκη  1/4/2014  

Στο φύλλο 10 Ιούλιος-Αύγουστος 1998 της εφημερίδας μας υπάρχει εκτενής ανα-
φορά στον πατέρα Βελισσάριο Σαρρή. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Λαγός τη … έσειε, κακό στην κεφαλή του
2. Παρατσούκλι του αειμνήστου 

Κωνσταντίνου Βαρλάμου.
3. Επίθετο παλαιού ντελάλη του χωριού μας.
4. Συγκλονισμός (ξένη λέξη).
5. Άντρας της Φροθούς.  
6. Έλεγαν έτσι γιο του Μπεκλιβάνη

(παρατσούκλι).
7. Γυναικεία στήθη (κουμιώτικη διάλεκτος). 
8. Παλαιά μονάδα μέτρησης μάζας.
9. Μητέρα του Βλάσση Κοντού.
10. Αδερφή του Νικολού Σαπουντζή. 
11. Ξάδερφος του Μητσάκου.
12. Ευδιαθεσία.
13. Κωμόπολη της Νοτίου Ευβοίας.
14. Φωνή γαϊδάρου.
15. Κόρη του Καρρά.
16. Δοχείο λαδιού, λαδικό.
17. Αποφυγή μιας αγγαρείας.
18. Μέσο φωτισμού.
19. Αδερφή του Γιακίμη.
20. Διαζευκτικός σύνδεσμος.
21. Την έχουν όλα τα ζώα.
22. Υπόσχεση προς το Θεό.
23. Όνομα κόρης του Νίκου Κ. Χρυσάγη.
24. Αδερφός της πεθεράς της Μαρίας 

του Χειλέφου.
25. Γιος του Γιώργου Ευ. Βαρλάμου.
26. Αδερφός του Βελιού Κουντούρη.
27. Θείος της Λιλής του Θαλασσινού.
28. Χωρίς διάθεση.
29. Αδερφός της μάνας της Πολυτίμης.
30. Πυκνό χιόνι (κουμιώτικη διάλεκτος).
31. Λένε ένα γιο του Γιάννη Δ. Προκοπίου.
32. Όχι αθώος.
33. Γρήγορος.
34. Γαϊδούρα.
35. Περιοχή στη διαδρομή από Ανδρονιάνους

προς το μύλο της Γιάνναινας.

ΚΑΘΕΤΑ
36. Αδερφή της Χειλέφαινας.
37. Πρόχειρο ρούχο.
38. Κουρνιάζω (κουμιώτικη διάλεκτος).
39. Άτομο με προβλήματα άρθρωσης.
40. Λένε έναν αδερφό της Γιαννούλαινας.

41. Ό,τι κάνει τα πράγματα ορατά.
42. Το επίθετο του παπα-Νικολού.
43. Το όνομα της γυναίκας 

του Νίκου Εμμανουήλ.
44. Ζώα (κουμιώτικη διάλεκτος).
45. Μητέρα της Ευτυχίας.
46. «Στον …, στη ρίζα» τίτλος παραδοσιακού

κουμιώτικου τραγουδιού.
47. Όργανο ακοής στον άνθρωπο.
48. Κουνιάδα του Κάνιου.
49. Ομοιοκαταληξία.
50. Φωτιά (καθαρεύουσα).
51. Κόρη της Τίγκως.
52. Γιαγιά (κουμιώτικη διάλεκτος).
53. Πρόθεση.
54. Μπατζανάκης του Δημήτρη Λαγού.
55. Κουνιάδος της Σοφίας του Φάκα.
56. Ξαπόστασα, ξεκουράστηκα μετά 

από κούραση (κουμιώτικη διάλεκτος).
57. Τοποθεσία μεταξύ Λενιάνων και Κακάφου.
58. Η περιοχή μεταξύ Ανδρονιάνων 

και Καρασαλιάνων.
59. Αν είναι δυνατόν (κουμιώτικη διάλεκτος).
60. Αδερφή της δεύτερης γυναίκας 

του Γρηγόρη Παπανικολάου.
61. Κόρη του Αλέκου Σαρρή.
62. Χοντρό και μακρύ στρατιωτικό πανωφόρι.
63. Αδερφός της Μάκαινας.
64. Πρόσωπο (λαϊκή έκφραση).
65. Ανιψιά της Μαρίας του Λιάκου.
66. Σαρκοφάγο ζώο.
67. Αδερφός του Γίγα.
68. Μία στο ένα, μία στο άλλο 

(κουμιώτικη διάλεκτος).
69. Όχι σε συσκευασία.
70. Αδερφός του παπα-Στάθη.
71. Μέχρι.
72. Που ωριμάζει αργά.
73. Θεία της Ζαχαρούλας Βοσδογάννη.
74. Το όνομα της γυναίκας 

του Γιώργου Δ. Καλαρά.
75. Δυνατή αλλά σύντομη βροχή.
76. Παρατσούκλι του Δημήτρη Θεοφίλου.
77. Γιος του Μπαρδαμά.
78. Χρόνια (καθαρεύουσα).
79. Ή ταν ή επί … .   

Θεοδόσης Στ. Δήμος 

Ο  σεβαστός  μας  πατέρας  
Βελισσάριος  Σαρρής 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

Συνέχεια από τη σελ. 1

Σκίτσο Γιώργου Θ. Δήμου Ιούνιος 2014 

Έξω από το Κατηχητικό γύρω στο 1970 



Αξιέπαινη προ-
σπάθεια μαθητών του
Γυμνασίου Κύμης και
από όσα γνωρίζουμε
πρώτη παρουσίαση
αυτής της έκτασης του
πολύ ενδιαφέροντος
θέματος των παλιών
γεφυριών στην περιο-
χή Κύμης με έμφαση στα γεφύρια στο Μύλο Σαντά (Γιάνε-
νας). Η πολυσέλιδη εργασία ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του
περιβαλλοντικού προγράμματος «Ο κήπος με τα διακλαδω-
τά γεφύρια 2011-2013» με υπεύθυνους τους καθηγητές Ζα-
φειροπούλου Αθηνά, Πολυχρονιάδου Πόλυ, Λαζάρου
Δημήτρη, Ραφτόπουλο Θεόδωρο και στα πλαίσιά της δη-
μιουργήθηκε περιβαλλοντική ομάδα συλλογικής δράσης
από 34 μαθητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου Κύ-
μης. Υπάρχουν πολλές αναφορές στην περιοχή Κύμης με στοι-
χεία από τη μυθολογία, την προϊστορία, την ιστορία της. Στοι-
χεία πολιτιστικά και εκτενής αναφορά στην χλωρίδα και πα-
νίδα της περιοχής και πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχε-
τικά σχέδια. 

Η εργασία υπάρχει στο σύνολό της αναρτημένη στο site
μας www.andronianoi.gr από 17-4-2014 και αξίζει να την με-
λετήσετε ή να την ξεφυλλίσετε και να δώσετε αυθόρμητα όπως
και μεις πολλά συγχαρητήρια στους συντελεστές και πρώτα
στους μαθητές και μαθήτριες και τους καθηγητές τους.  

Σας προσκαλούμε στο «8ο οδοιπορικό στην Ελ-
ληνική παράδοση» το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014 και
ώρα 9:00 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού
Σχολείου Ανδρονιάνων στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκ-
δηλώσεων για να απολαύσετε παραδοσιακούς χορούς. Το
χορευτικό τμήμα Ανδρονιάνων θα χορέχει χορούς από
“Νησιά του Αιγαίου”. Το χορευτικό «Ρίζες» Ψαχνών με
τμήμα του θα χορέψει χορούς από την Κύπρο και ένα δεύ-
τερο τμήμα του θα χορέψει χορούς από την Μακεδονία.
Θα ακολουθήσει λαϊκό γλέντι με το συγκρότημα του
Γιώργου Σαμπαριώτη με 6μελή ορχήστρα. 

Φαγητό – κρασί- χορός ΔΩΡΕΑΝ. 
Είσοδος 2,00€ κατά άτομο. 

― Παντρεύτηκαν στις 22/6/2014 στον Ι.Ν. Αγίων Τα-
ξιαρχών στο Σχηματάρι Βοιωτίας η Ευαγγελία Σ. Τζαβέλ-
λα (κόρη της Ζαχαρούλας Γεωργίου Τσομάκα) και ο Βασί-
λης Βλαστάρης.

― Στις 7 Ιουνίου 2014 ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου,
ο ορθοδοντικός Μάριος Νικ. Λεβέντης και η οδοντίατρος

Γιούλη Αντ. Βλαχαντώνη, κόρη του Γραμματέα του Συλ-
λόγου μας. Στην όμορφη τελετή που έγινε στο Δημαρχείο Χαλ-
κίδος, καθώς και στη δεξίωση που ακολούθησε παρέστη πλή-
θος συγγενών και φίλων. Ευχόμαστε ολόψυχα στο νέο ζευ-
γάρι κάθε ευτυχία.

Ηεκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε στις δύο συνε-
χόμενες Κυριακές 18 και 25 του περασμένου Μάη.
Εκλογές για ανάδειξη των Ευρωβουλευτών ταυτό-

χρονα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης δηλαδή στις Περιφέρειες της Ελλάδας και στους Καλ-
λικρατικούς Δήμους. Αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, μεγάλη
η αποχή αν και από τις μικρότερες από άλλες χώρες μέλη της
Ε.Ε. ένα επιπλέον  σημάδι σοβαρής υποβάθμισης στο πολι-
τικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Συνοπτικά τα αποτελέ-
σματα.

Α- Οι 21 ευρωβουλευτές από τη χώρα μας εκλέ-
χτηκαν ως εξής: 

ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 26,57% εκλέγει 6 ευρωβουλευτές
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με ποσοστό 22,72% εκλέγει 5 ευ-

ρωβουλευτές
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ με ποσοστό 9,39% εκλέγει 3 ευρωβου-

λευτές
ΕΛΙΑ με ποσοστό 8,02% εκλέγει 2 ευρωβουλευτές 
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με ποσοστό 6,60% εκλέγει 2 ευρωβου-

λευτές
ΚΚΕ με ποσοστό 6,11% εκλέγει 2 ευρωβουλευτές
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ με ποσοστό 3,46% εκλέ-

γει 1 ευρωβουλευτή
Β- Περιφερειακές εκλογές – Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας
1-Κώστας Μπακογιάννης υποστηριζόμενος από τη Νέα

Δημοκρατία
Την πρώτη Κυριακή έλαβε 41,35% και την δεύτερη

56,06%
2-Βαγγέλης Αποστόλου υποστηριζόμενος από τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ. Την πρώτη Κυριακή έλαβε 18,75% και την δεύτερη
43,94%

3-Αθανάσιος Γιαννόπουλος, ανεξάρτητος, έλαβε
14,4%

4-Απόστολος Γκλέτσος με τη Χρυσή Αυγή, έλαβε
9,04%

5-Γιώργος Μαρίνος με το ΚΚΕ έλαβε 8,83% 
6-Κώστας Χαϊνάς με τη Δημοκρατική Αριστερά, έλα-

βε 4,27%
Γ-Δημοτικές εκλογές-Δήμος Κύμης Αλιβερίου
1-Ο συνδυασμός του Θανάση Μπουραντά έλαβε

46,86% την πρώτη Κυριακή και 51,88% τη δεύτερη.
2-Ο συνδυασμός του μέχρι τώρα Δήμαρχου Δημήτρη

Θωμά έλαβε 45,45% την πρώτη Κυριακή και 48,12% τη δεύ-
τερη.

3-Ο συνδυασμός του ΚΚΕ με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώ-
στα Μιχαήλ έλαβε 7,69%

Εκλέγονται στο νέο Δ.Σ. του Δήμου Κύμης Αλιβερίου από
το χωριό μας ο Αγγελόπουλος Παναγιώτης του Γ. και ο
Μπελιάς Βαγγέλης του Γ. (Δημοτική Ενότητα Κύμης) και
ο καταγόμενος από το χωριό μας Παγώνης Γεώργιος
(Δημοτική Ενότητα Αλιβερίου) και οι τρείς με το συνδυασμό
του Θανάση Μπουραντά.

Στο Τοπικό Συμβούλιο Ανδρονιάνων – Δένδρων εκλέ-
γονται  από το συνδυασμό του Δημήτρη Θωμά ο μέχρι τώρα
πρόεδρος του Τ.Σ. Κωτσής Γεώργιος του Κων. που θα εί-
ναι και πάλι πρόεδρος του Τ.Σ. και η Ελευθερία Παπανι-
κολάου-Μπόνου και από το συνδυασμό του Θανάση
Μπουραντά η Σπύρου Βλασία του Γε.. 

Καλή δουλειά με διάθεση και ανοιχτές καρδιές και μυα-
λά. Ο Σύλλογός μας με το Διοικητικό του Συμβούλιο, θα κοι-
τάξει όπως πάντα να είναι υπεύθυνος στο ρόλο που του ανή-
κει. 
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ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΥΜΗΣ 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ  ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  2014

Από  την  3ήμερη  εκδρομή  
(4-6/7/2014)  του  Συλλόγου  μας  

στην  Λευκάδα - Πάργα 

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις 

Γάμοι 

― Γεννήθηκε στις 27/6/2014 το αγοράκι των Χρήστου
Ι.Μπελιά-Γαρυφαλλιάς Ευ.Δήμου.

― Ήρθε στον κόσμο το αγοράκι της Κατερίνας Γ.
Κωνσταντίνου και του συζύγου της Έρωτα (Σάκης) στις
23/6/2014. 

― Γεννήθηκε το κοριτσάκι της Αθηνάς Ι. Σπύρου (εγ-
γονή του Δημ. Σπύρου) και του Δημήτρη Πούλιου στις
20/6/2014. 

― Βαπτίστηκε η κόρη των Σταύρου Πόγκα και Δήμη-
τρας Ευ. Νικολιά στις 15/6/2014 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θε-
οτόκου στους Ανδρονιάνους. Το όνομα αυτής Μαρία-Ευαγ-
γελία.

― Ο Νίκος Δ. Σειρηνάκης και η Αγαθή Κ. Κωτσή βά-
πτισαν την κόρη τους Δήμητρα στις 29/6/2014. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  
«ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»

Ενδιαφέρουσες  νέες  απόψεις 
για  την  Αρχαία  Κύμη

Την Κυριακή 23-3-2014 οργανώθηκε στο ξενοδο-
χείο LUCY στη Χαλκίδα εκδήλωση με θέμα «ΕΥ-
ΒΟΙΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με πρωτοβου-
λία του Συλλόγου «Οι φίλοι του Λαογραφικού Μου-
σείου Χαλκίδας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπου-
δών».

Στις εισηγήσεις περιλαμβάνονταν και η αρχαία
Κύμη μέσα από τις οπτικοακουστικές παρουσιάσεις δύο
έγκριτων ερευνητών.

Την εισήγηση του κου Γιώργου Λεκάκη δημοσιο-
γράφου-ερευνητή με θέμα «Η Αβαντιάς Εύβοια και η
πύλη εισόδου της, η Κύμη», την βιντεοσκοπήσαμε και
μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο site www.an-
dronianoi.gr, συγχωρώντας μας τις όποιες ατέλειες.

Διαθέστε τον αναγκαίο χρόνο των 25 λεπτών και θα
αποζημιωθείτε. Πολλές απόψεις του εισηγητή ακού-
στηκαν για πρώτη φορά παρουσιαζόμενες οπτικοα-
κουστικά και ενδιαφέρουν όποιον θέλει να μάθει και να
λάβει εξηγήσεις για αρκετά σημεία σχετικά με την αρ-
χαία Κύμη που μέχρι σήμερα οι σχετικές πληροφορίες
δεν φώτιζαν.


