
Μαθαίνοντας τα νέα
προβλήματα λόγω έντο-
νων καιρικών φαινομένων
στα χωριά μας και την πε-
ριοχή μας, ήρθε στο νου
μου ανάλογη εμπειρία. Η
τελευταία έντονη και
λόγω βροχοπτώσεων είναι
αυτή του 1998 δηλαδή
πριν 22 χρόνια και απο-
τυπώνεται στο φύλλο 8
της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”.
Αναφορές σχετικές υπάρ-
χουν και σε άλλα φύλλα
της “ΦΩΝΗΣ” μας π.χ. στο
φύλλο 101 Οκτώβρης -
Δεκέμβρης 2016, φύλλο
94 Γενάρης - Μάρτης 2015
αλλά και στο site π.χ.
11/3/2015 και 10/1/2017
και στα άλλα ΜΚΔ του
Συλλόγου μας. Δεν είναι
λοιπόν πρωτόγνωρο το
γεγονός, δεν παύει όμως
να είναι ιδιαίτερα σοβαρό
όταν μάλιστα συνοδεύεται
και από άλλα όμοια φαι-
νόμενα στο ευρύτερο οδι-
κό δίκτυο. Και κυρίως όταν
περνάνε όλα αυτά με επι-
πτώσεις που ξεχνιούνται

για να επανέλθουν πιάνοντάς μας πάλι απροετοίμαστους και εμάς
όλους όσο μας αφορά, αλλά ιδιαίτερα τους υπεύθυνους φορείς
που συμπεριφέρονται υποταγμένοι λες στην ψυχολογία και τακτική
του «ράβε ξύλωνε δουλειά να μη σου λείπει». 

Ελπίζουμε πως τα έργα επισκευής που από τη Δημοτική μας
αρχή άμεσα ξεκίνησαν, θα αρνηθούν τον παραπάνω κανόνα και θα
ολοκληρωθούν σύντομα. 

Ου ψεύδει τέγξω λόγον 
(δε θα μουσκέψω με το ψέμα τον λόγο)

Γράφει ο Θεοδόσης Σ. Δήμος 

Οι Έλληνες της αρχαιότητας φαίνεται να είχαν
την επίγνωση ότι οι παραδομένες μυθολογικές τους
διηγήσεις περί θεών και ηρώων δεν ανταποκρίνονταν
στην πραγματικότητα. Ήδη ο Ησίοδος στη “Θεογονία”
του βάζει στο στόμα των Μουσών που τον ενέπνευσαν
τα εξής λόγια: «Ξέρουμε να λέμε ψέματα πολλά,
όμοια με αλήθειες, αλλά ξέρουμε, αν θέλουμε, να
ψάλουμε την αλήθεια.»

Για μία από τις γνωστότερες ιστορίες των μυθικών
κύκλων έγιναν ήδη από τα κλασικά χρόνια δύο προ-
σπάθειες αποκατάστασης της αλήθειας. Δύο από
τους μεγαλύτερους νόες της ελληνικής γραμματείας,
ο Ηρόδοτος και ο Ευριπίδης έδωσαν μία διαφορετική
εκδοχή της ιστορίας της ωραίας Ελένης. Η Ελένη
δεν πήγε ποτέ στην Τροία!

Ο συντηρητικός Ηρόδοτος, από την ιστορική-
χρονογραφική σκοπιά του, μεταφέρει όσα έμαθε από
τους Αιγύπτιους ιερείς. Ο Πάρις όντως άρπαξε την
Ελένη, αλλά οδηγήθηκε από φουρτούνα στην Αίγυπτο,
όπου ο βασιλιάς Πρωτέας τον βοήθησε να φύγει για
την πατρίδα του, αλλά κράτησε την Ελένη και τους
θησαυρούς που είχε κλέψει από τη Σπάρτη, για να
τα παραδώσει στον Μενέλαο, πράγμα που έγινε
μετά τη λήξη του τρωικού πολέμου. Οι Τρώες δεν
μπορεί να ήταν τόσο φρενοβλαβείς ώστε να πολεμούν
και να σκοτώνονται για χάρη του Πάρι. Εντούτοις, οι
Έλληνες δεν πίστευαν ότι η Ελένη δε βρίσκεται
στην Τροία, για αυτό και συνεχιζόταν ο πόλεμος
κατά θεία οικονομία, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Ήθε-
λαν με αυτόν τον τρόπο οι θεοί να δείξουν ότι τα με-
γάλα αδικήματα, όπως αυτό που διέπραξε ο Πάρις,
επισείουν μεγάλες τιμωρίες από τις ανώτερες δυνά-
μεις.

Ο καινοτόμος Ευριπίδης πάλι, με τον ποιητικό
του λόγο, δίνει μια διαφορετική εξήγηση στην ίδια
βάση. Η Ελένη δεν έφυγε καν με τον Πάρι, αλλά
κατά θαυματουργικό τρόπο μεταφέρθηκε από τον
Ερμή στο αιγυπτιακό βασίλειο του Πρωτέα, ενώ ο
Πάρις πήρε μαζί του ένα είδωλο. Έτσι, ο Πάρις είχε
την κενή ιδέα πως κοιμάται με την Ελένη και Έλληνες
και Τρώες πολεμούσαν για ένα είδωλο, το οποίο
ούτε ο Μενέλαος δεν κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο
όταν το πήρε πίσω. Ο ποιητής δίνει βάρος στη διαπί-
στωση ότι ο πόλεμος έγινε για ένα είδωλο, τόσες
ψυχές σκοτώθηκαν για ένα αέρινο κατασκεύασμα.
Πόσες φορές, άραγε, από τότε ψέματα και κούφιες
ιδέες στάθηκαν πηγές ποταμών αίματος;

Η ιστορία όμως ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι.
Άλλωστε, ο επιστημονικός νους του Αριστοτέλη έχει
αποφανθεί ότι «με την αλήθεια συμφωνούν όλα τα
γεγονότα, ενώ με το ψέμα γρήγορα διαφωνεί η αλή-
θεια». 

Πες ένα ψέμα, επιτρέπεται! 
Είναι Πρωταπριλιά!

Γράφει η Κατερίνα Σακκή

Ένας θρύλος του 19ου αιώνα λέει ότι η Αλήθεια
και το Ψέμα συναντήθηκαν κάποτε. Το Ψέμα, με χα-
μόγελο και ευχάριστη διάθεση, καλημέρισε την Αλή-
θεια και της είπε “Πολύ ωραία μέρα σήμερα!”. Η Αλή-
θεια κοίταξε γύρω της για να βεβαιωθεί κι εκείνη και
όντως η ημέρα ήταν ωραία.

Πέρασαν μαζί, ώσπου έφτασαν σε ένα μεγάλο
πηγάδι γεμάτο νερό. Το Ψέμα βούτηξε το χέρι του

στο νερό και γυρίζοντας στην Αλήθεια της είπε με
το ίδιο πρόσχαρο και καλοσυνάτο ύφος. «Ωραίο και
ζεστό το νερό. Θες να κολυμπήσουμε μαζί»; Η
Αλήθεια και πάλι θέλοντας να διαπιστώσει η ίδια αν
αυτό που το Ψέμα της είπε ισχύει, βούτηξε το χέρι
της στο νερό. Πράγματι, το νερό ήταν πάρα πολύ
καλό και ότι έπρεπε για μια βουτιά. 

Βγάζουν, λοιπόν, τα ρούχα τους και βουτούν στο
πηγάδι. Κολυμπούσαν για αρκετή ώρα, όταν ξαφνικά
το Ψέμα, βγήκε από το πηγάδι με μια γρήγορη και
απρόσμενη κίνηση, φόρεσε τα ρούχα της Αλήθειας
και εξαφανίστηκε!

Η Αλήθεια οργισμένη βγαίνει γυμνή από το πηγάδι
και τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση ψάχνει για το
Ψέμα να πάρει τα ρούχα της. Ο κόσμος, βλέποντας
την γυμνή Αλήθεια, γύριζε το βλέμμα του αλλού
είτε από ντροπή είτε από θυμό. Η γυμνή Αλήθεια
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Η πνευματική, επιστημονική ή οποιαδήποτε άλλη πρόοδος της
ανθρώπινης κοινωνίας οφείλεται, κυρίως, σε ορισμένους ανθρώπους
προικισμένους με το τάλαντο της ευφυίας, έρευνας και εργατικότητας,
δίχως να παραγνωρίζεται και η συμβολή και των πολλών άλλων
ανθρώπων.

Μια τέτοια διακεκριμένη μορφή υπήρξε ο Γεώργιος Παπανι-
κολάου γεννημένος στην Κύμη το 1883. Απεβίωσε το 1962.

Ο Γεώργιος Παπανικολάου ως ιατρός μετανάστευσε στις
ΗΠΑ. Σύντομα αναδείχθηκε καθηγητής της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο
Κόρνελ των ΗΠΑ στον τομέα της κλινικής ανατομίας.

Με τις έρευνές του στο εργαστήριο, επινόησε τη μέθοδο της
απολεπιστικής κυτταρολογίας των γυναικείων γεννητικών οργάνων,
Test PAP όπως ονομάστηκε διεθνώς, με την οποία διαπιστώνεται η
πρώιμη εμφάνιση του καρκίνου της μήτρας των γυναικών.

Η μέθοδος αυτή οδηγεί στην επεμβατική, αποτελεσματική θε-
ραπεία του αρχικού σταδίου καρκίνου, η οποία σώζει τη ζωή της
ασθενούς. Συνεπώς δικαιολογημένα ο Γεώργιος Παπανικολάου
αναδείχθηκε ευεργέτης της υγείας των ανθρώπων.

Κατά την περίοδο 1993-1998 στο Νοσοκομείο Ασβεστοχωρίου
Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε ο καθη-
γητής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Καλλέργης ο οποίος πρότεινε την μετατροπή
του ονόματος σε “Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου”. Η
πρόταση έγινε δεκτή από το Υπουργείο Υγείας. Ο κύριος Καλλέργης
αμέσως φρόντισε, μετά την αλλαγή της ονομασίας να τοποθετηθεί

σε κεντρική θέση εισόδου, στο προαύλιο του Νοσοκομείου, η προ-
τομή του Γεωργίου Παπανικολάου από ορείχαλκο και η οδός η
οποία οδηγεί στο νοσοκομείο ονομάστηκε οδός Γεωργίου Πα-
πανικολάου.

Έτσι τιμήθηκε έμμεσα και η γενέτειρά του Κύμη, η οποία
γέννησε τον σπουδαίο αυτόν επιστήμονα.

Η μνήμη μου συχνά γυρίζει πίσω στα παιδικά-γυμνασιακά μου
χρόνια στους Ανδρονιάνους, τον Πύργο, στην Κύμη κ.α. Οι ωραίες
αναμνήσεις μου θερμαίνουν τη ζωή.

Θυμάμαι ότι στο μοναδικό δρόμο που οδηγεί προς το γυμνάσιο,
υπήρχε το σπίτι του Γεωργίου Παπανικολάου, περνούσαμε
μπροστά του, μικρά γυμνασιόπαιδα, το 1938-39 με κάποια αόριστα
παιδικά συναισθηματικά οράματα ότι, προσπαθούμε κι εμείς σε
κάτι καλό να εξελιχθούμε.

Η παρούσα επιστολή προέκυψε ως αφορμή μιας συζήτησης
που έγινε πρόσφατα, σε καθημερινή μας συνάντηση, μεταξύ
καλών φίλων, σχετικά με το θέμα Νοσοκομείο Παπανικολάου
που είχαμε στη Θεσσαλονίκη.

Οφείλω να συγχαρώ και δημοσίως τον καλό φίλο Κώστα
Καλλέργη, που ξέρει έμπρακτα να τιμάει δεόντως την μνήμη
προσωπικοτήτων, όπως τον Γεώργιο Παπανικολάου, το αξίζει.

Με την ευκαιρία ευχαριστώ τον Πρόεδρο και Διευθυντή της
εφημερίδας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”, κύριον
Σταμάτη Σπύρου, για την επιμελημένη θαυμάσια εφημερίδα, για
την παρούσα δημοσίευση και συγχαρητήρια που κρατάει τον
Σύλλογο ζωντανό και δραστήριο.

Με τιμή
Κώστας Παντελής
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Θεσσαλονίκη 

1- Όλα τα φύλλα από το 1ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1997
της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ.

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

3- Το καταστατικό του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων.
Αναρτημένο κείμενο από 11-11-2017.

4- Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και βίντεο από εκδη-
λώσεις του Συλλόγου μας, θα βρείτε επιλέγοντας στην κορυφή
της κεντρικής σελίδας στο site μας την υποσελίδα video - σκο-
πήσεις.

5- Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην περιοχή της
Κύμης που μεταδόθηκε από τον "901" τα μεσάνυχτα της
13.2.2017, εκπομπή των Γ. Λεκάκη - Α. Μαζαράκη σε συνεργασία
με τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρονιάνων-Δένδρων και με
συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου και των
φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και Δήμητρας Γκιντίδου. 

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

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

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

9- Βελτιωτική και πολύ πρακτική και χρήσιμη η νέα εφαρμογή
της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό και άντλησης στοιχείων

από αυτό με τη γνωστή διαδικτυακή μέθοδο ανίχνευσης μέσω
λέξεων ή φράσεων. 

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

11- Βίντεο με θέμα «Οι γύπες στην Ευρώπη». Βίντεο WWF.
Ανάρτηση 4/2/2020.

12- Τα αδέσποτα και οι βάσει νόμου υποχρεώσεις των Δη-
μοτικών αρχών με βίντεο spot του Φιλοζωικού Σωματείου «Φρον-
τίζω». Ανάρτηση 18/2/2020.

13- Στα γεφύρια, τους μύλους, τα μονοπάτια μας. Δύο
βίντεο 10/3/2020.

14- Το αρχαίο ναυάγιο στο νησί Περιστέρα Αλοννήσου σε
Real Time. Ανάρτηση 3/4/2020.

15- Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν. Εισόδια Θεοτόκου Ανδρο-
νιάνων σε βίντεο του Γιώργου Β. Σαρρή. Με τον παπα-Βελισσάριο
Σαρρή. Ψάλλουν Γεώργιος Θεοδώρου (Τσελέφρης), Γεώργιος
Τσομάκας και Δημήτριος Τζαφέρας (Κάκος). Ανάρτηση 5/4/2020.

16- Το μεγάλο βάζο και οι παρέες. Ένα πολύ διδακτικό για
όλους και όλες βίντεο μάθημα. Αναρτήθηκε 11/4/2020.

17- Πολύ ενδιαφέρον άρθρο με ιστορικά στοιχεία για το
μύλο της Γιάνναινας ή Σαντά. Από το φ. 83 της ΦΩΝΗΣ μας του
Γεωρ. Σ. Σπύρου. Ανάρτηση 11/4/2020.

18- Το Ελληνικό χωριό Άγιος Ανδρέας στο μακρινό Περού.
Οπτικοακουστικό. Αναρτήθηκε 14/4/2020.

19- Ω! γλυκύ μου έαρ. Βίντεο ΕΡΤ 1983. Εξαιρετική απόδοση
από την Ειρήνη Παππά και χορωδία σε μουσική επεξεργασία
του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Αναρτήθηκε 14/4/2020. 

Μας είπαν για έναν ιό μια μέρα στις ειδήσεις
και άρχισαν να γίνονται συνέχεια συζητήσεις.
Τον είπαν Κορωναϊό κόβιντ δεκαεννέα
πως ήταν επικίνδυνος αυτά ήταν τα νέα.
Μια νόσος που εξαπλώνεται κι έρχεται με φόρα
και είναι για τον άνθρωπο πολύ θανατηφόρα.
Προσβάλλει επικίνδυνα τις ευπαθείς ομάδες
με πρόβλημα αναπνευστικό παππούδες και γιαγιάδες.
Στην Κίνα εμφανίστηκε και πλήττεται η καημένη
μα γρήγορα θα εξαπλωθεί σ' όλη την οικουμένη.
Και το κακό δεν άργησε κι είναι πολύ μεγάλο
κι έρχονται τα κρούσματα το ένα μετά το άλλο.
Ταχεία είν' η εξάπλωση μιλούν για πανδημία
κι έκκληση για βοήθεια ζητάει η Ιταλία.
Εκεί τους χτύπησε βαριά τα κρούσματα χιλιάδες
και κάθε μέρα φεύγουνε ψυχές εκατοντάδες.
Έφτασε και στη χώρα μας σαν να 'ναι εχθρός πολέμου
και σκόρπισε τον πανικό κι οι άνθρωποι τον τρέμουν.
Ένας αόρατος εχθρός που ήρθε να πολεμήσει
χωρίς όπλα και άρματα τον κόσμο να αφανίσει.
Ένας εχθρός που πολεμά με άδεια τη φαρέτρα
και όλοι εμείς καλούμαστε να λάβουμε τα μέτρα.
Και ήρθαν μέτρα αυστηρά τι άλλο πια θα δούμε;
από τον Κορωναϊό για να προστατευτούμε.
Έκλεισαν καταστήματα, έκλεισαν τα σχολεία
έκλεισαν φροντιστήρια να βρούμε σωτηρία.
Έκλεισαν τα θέατρα κι όλες οι διασκεδάσεις
κι έγινε απαγόρευση στις συνεστιάσεις.
Κλείσαν τις παιδικές χαρές, πάρκα κι υπηρεσίες
και η χαριστική βολή κλείσαν τις εκκλησίες.
Μας μάντρωσαν στα σπίτια μας μη βγάζουμε ούτε μύτη
το σλόγκαν που επικρατεί είναι "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ".
Τι μέρα είναι δεν ξέρουμε ούτε γιορτή και σχόλη
και μπήκαμε αναγκαστικά σε καραντίνα όλοι.
Μόνο με ειδικό χαρτί μπορείς έξω να βγαίνεις
να δίνεις και αναφορά ποιος είσαι που πηγαίνεις.
Τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κι όλοι όσοι ψωνίζουν
παίρνουν δεκάδες πράγματα τις τσάντες τους γεμίζουν.
Γεμίσαμε τα σπίτια μας με τρόφιμα διαρκείας
χλωρίνες και αντισηπτικά και με χαρτιά υγείας.
Πρέπει τα χέρια καθαρά πάντα να τα κρατάμε
και να προσέχουμε πολύ εκεί που ακουμπάμε.
Πρέπει να απολυμαίνουμε με το αντισηπτικό μας
να μην κολλήσουμε ιό γιατί αλίμονό μας.
Αρκεί ένα μόνο άγγιγμα ιό για να κολλήσεις
κι ένας Θεός ξέρει μετά άμα θα επιζήσεις.
Με γάντια όλοι κυκλοφορούν με μάσκες και μαντήλια
κάνουν δεήσεις στο Θεό κι ανάβουνε καντήλια.
Στην τηλεόραση έγινε ο ιός το πρώτο θέμα
και όλοι παρακολουθούν με καρφωμένο βλέμμα.
Γιατροί κι επιστήμονες τα 'χουν κι αυτοί χαμένα
και φάρμακα της γιατρειάς ψάχνουν απεγνωσμένα.
Βγαίνουν στην τηλεόραση για να μας συμβουλέψουν
κάνουν κι αυτοί ό,τι μπορούν για να μας προστατέψουν.
Φαινόμενα πρωτόγνωρα για την εποχή μας
το μόνο που μπορώ να πω να 'ναι ο Θεός μαζί μας.
Ο ιός δεν έκανε κακό μονάχα στην υγεία 
έφερε την καταστροφή και στην οικονομία.
Πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους
και να φροντίσουν δεν μπορούν τις οικογένειές τους.
Να 'ναι τυχαία όλα αυτά ή να 'ναι παιχνιδάκι
που παίζονται συμφέροντα εις βάρος του κοσμάκη;
Γιατί είναι κρίμα απ' το Θεό τόσοι άνθρωποι χαμένοι
που πάνω σ’ αυτούς κάποιοι μπορεί να βγούνε κερδισμένοι.
Ο εφιάλτης εύχομαι γρήγορα να περάσει
μόνο κακό προκάλεσε σ' ολόκληρη την πλάση.
Γεμάτες είναι οι κλινικές και όλα τα κρεβάτια
κι οι ασθενείς παρακαλούν με δακρυσμένα μάτια.
Γιατροί μα και προσωπικό μες τα νοσοκομεία
είναι στην πρώτη τη γραμμή τραβούν ταλαιπωρία.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν να τους πούμε
κι όλους στο τέλος νικητές θέλουμε να τους δούμε.
Και θα βρεθεί το φάρμακο τον ιό να πολεμήσει
μας αγαπάει ο Θεός και δεν θα μας αφήσει.
Να κάνουμε υπομονή όλοι μαζί μπορούμε
και σίγουρα μέρες καλές πάλι θα ξαναδούμε. 

ΣΤΙΣ  ΜΕΡΕΣ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

- Απεβίωσε ο Γιάννης Αδαμόπουλος την 10-2-2020 σε
ηλικία 66 ετών. Κηδεύτηκε την 12-2-2020 στη γενέτειρά του,
στην Κύμη που πολύ αγάπησε και υπηρέτησε και με κορυφαίο
πολιτιστικό έργο ευρύτερης αποδοχής.

- Απεβίωσε η Μαρία Λάμπρου Βολιώτη σε ηλικία 91 ετών.
Κηδεύτηκε στο Περιστέρι Αττικής.

- Απεβίωσε η Λένα Αναγνώστου-Λύκου την 2-3-2020 σε
ηλικία 39 ετών. Κηδεύτηκε στη Χαλκίδα.

- Απεβίωσε η Χαρίκλεια Κατσού την 24-4-2020 σε ηλικία
85 ετών και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων την 25-
4-2020.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των. 

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 • Τηλ.: 22210 75197 • Κιν.: 6932661355 
Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παγώνα Ι. Λιβανίου, Αγαθή Κ. Κωτσή 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 

Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696 • e-mail: karpouzi@otenet.gr 

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Κάποιος φίλος μου έστειλε φωτογραφία το παρα-
κάτω δελτίο ταυτότητας ενός συμπατριώτη μας που
γεννήθηκε το 1889. Το δημοσιεύω μήπως γνωρίζει κά-
ποιος ποιας οικογένειας είναι πρόγονος ο Σπύρου Σπύ-
ρος του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Το επώνυμο
Σπύρου προκύπτει από την υπογραφή, μια και είναι
σβησμένο στη θέση Επώνυμο. 

Από  τον  Γιώργο  Β.  Σαρρή  
τον  οποίο  ευχαριστούμε 

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 113 Οκτώβρης έως Δεκέμβρης
2019 της εφημερίδας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ.

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

3- Τακτική και εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
μέχρι και αυτό της 1/2/2020. Ο κορωνοϊός διέκοψε βίαια τις
συνεδριάσεις μας. 

4- Συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια με το τοπικό συμβούλιο
του χωριού μας και τους Συλλόγους Βιτάλου, Μαλετιάνων
και Πύργου και τα αντίστοιχα τοπικά συμβούλια των, καθαρι-
σμού των μονοπατιών και των χώρων στα δύο γεφύρια και
τους δύο μύλους στις 10/3/2020.

5- Οργάνωση εκδήλωσης πετάγματος χαρταετών στη θέση
Αλώνια τη Μεγάλη Δευτέρα 2/3/2020 μετ’ εμποδίων.

6- Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού των 2
χωριών μας (σελ. 4).

Αγαπητοί φίλοι, όπως και εδώ αναφέρουμε αλλά και σε
άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της ΦΩΝΗΣ μας, η πανδημία του
Κορωνοϊού Covid-19 και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, μας
ανάγκασε να αναστείλουμε μετά τον Φεβρουάριο τις εκδηλώσεις
μας. Έτσι ακυρώθηκε η αποκριάτικη συνεστίασή μας που
είχαμε ορίσει για την Κυριακή 1/3/2020 ενώ η τακτική μας
Γενική Συνέλευση (εκλογοαπολογιστική) που είχαμε ορίσει
για το Σάββατο 29/2/2020 αναβλήθηκε μέχρι να μας επιτρέψουν
τα παραπάνω μέτρα. 

Σχετική ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας προκύπτει
όπως πάντα από την τρίμηνη ταμειακή κατάσταση. Σχετικές
αναφορές περιέχονται βέβαια και σε άλλα σημεία στο φύλλο
αυτό της ΦΩΝΗΣ μας σε σχετικά κείμενα και φωτογραφικό
υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές και συχνά με πολύ περισσότερο
αντίστοιχο υλικό μπορείτε να βρείτε και στο site μας www.an-
dronianoi.gr καθώς και στη σελίδα μας στο facebook. Ευχαρι-
στούμε όσες και όσους πήραν μέρος στην πραγματοποίηση
των παραπάνω και άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων και τους
χορηγούς εμφανείς και αφανείς. 

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020 

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 κλπ. Αυτά μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο site μας
όπου θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο 114 της εφημερίδας μας προτείνουμε: 

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

Τιμητική  Μνήμη 
Για  τον  Γεώργιο  Παπανικολάου 



Αρ. Φύλλου 114  •  Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2020 3

Και εκεί που ετοιμαζόμασταν να γιορ-
τάσουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας
και προγραμματίζαμε πού θα βρούμε τον
καλύτερο μπακαλιάρο για να τιμήσουμε
διατροφικά την μεγάλη γιορτή μας βρήκε
το κακό. Δεν είχαμε πιάσει καλά τα μη-
νύματα που μας έρχονταν από το εξω-
τερικό ή νομίζαμε ότι εμάς δεν μας
άγγιζε γιατί είμαστε λαός με ειδικό DNA,
όπως δεν σταματάει να μας λέει ο «αρ-
χηγός» από τις τηλεοράσεις, προσπα-
θώντας να μας πουλήσει κρέμες ή επι-
στολές του Ιησού.

Ενώ εμείς λοιπόν πορευόμαστε ανέ-
μελοι, τα καμπανάκια των υπεύθυνων

κτύπησαν.
Συστάθηκε μια επιτροπή επιστημόνων με επικεφαλής τον λοι-

μωξιολόγο κ. Τσιόδρα και η Πολιτική Προστασία αφέθηκε στα
χέρια του κ. Χαρδαλιά ενώ όλο το πολιτικό σύστημα συντάχθηκε
πίσω από την Κυβέρνηση στηρίζοντας τις βασικές επιλογές της
στην αντιμετώπιση του πανδημικού κύματος που αναπόφευκτα θα
έπληττε και την χώρα μας.

Οι περιορισμοί, που επιβλήθηκαν, ήταν πρωτόγνωροι και δεν
έλειψαν οι αντιδράσεις και οι αντιστάσεις. Σε κανέναν δεν αρέσει
να του χαλάς τις συνήθειες και όλοι ψάχνανε να βρουν επιχειρήματα
για να στηρίξουν τις αντιδράσεις στους περιορισμούς.

Η χώρα γέμισε με ειδικούς επιδημιολόγους, λοιμωξιολόγους,
ειδικούς στην πολιτική προστασία ενώ το διαδίκτυο γέμισε με
ψεύτικες ή διαστρεβλωμένες αναρτήσεις που δημιουργούσαν ή
επέτειναν την σύγχυση.

Στην αρχή, οι πρώτες αντιδράσεις είχαν να κάνουν με τις καρ-
ναβαλικές εκδηλώσεις.

Είδαμε ότι παρά την απαγόρευση κάποιοι θεώρησαν ότι μπο-
ρούσαν να τις παραβιάσουν και οι φωτογραφίες των καρναβαλιστών
της Πάτρας αλλά και σε άλλες πόλεις έκαναν τον γύρο της
χώρας. Και να, σε λίγες μέρες άρχισαν να «σκάνε» τα πρώτα
κρούσματα στην Αχαΐα και στην Ηλεία σε συνδυασμό με τους εκ-
δρομείς στους Αγίους Τόπους που ήταν από εκεί.

Ακολούθησαν οι φωνές για τους αθλητικούς αγώνες και πριν
αλέκτωρ... σταμάτησαν και αυτοί.

Όσο ο αριθμός των κρουσμάτων μεγάλωνε τα μέτρα γίνονταν
πιο έντονα ενώ από την διπλανή μας Ιταλία τα κρούσματα και οι
νεκροί από τον ιό μεγάλωναν δραματικά.

Γιατί λοιπόν όλα αυτά;
Μήπως μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο; Να κάνουμε τα

μέτρα πιο ήπια ή μικρότερης διάρκειας; Αυτά τα δυο ερωτήματα
θα μας κυνηγάνε πάντα γιατί είναι μια ερώτηση επί φανταστικού
και δεν μπορεί να οδηγήσει σε ορθολογική συζήτηση.

Θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι οι ιώσεις δεν
έχουν ειδικές θεραπείες. Αντιμετωπίζονται μόνο προληπτικά. Στην
πρόληψή τους πρώτο ρόλο παίζουν τα εμβόλια και η ανοσία (η αν-
τίσταση του κάθε οργανισμού, δηλαδή) που αποκτάει η κοινωνία
(αγέλη, όπως θα έχετε ακούσει να την λένε) έναντι αυτών. Για να
θεωρηθεί μια ομάδα ανθρώπων δυσπρόσβλητη σε έναν ιό θα
πρέπει τουλάχιστον οι 7 στους 10 να έχουν ανοσία σε αυτόν. Η
ανοσία αυτή ή θα αποκτηθεί με φυσικό τρόπο, με την νόσηση, δη-
λαδή αρρωσταίνοντας κάποιος από τον ιό αυτόν αποκτά στην συ-
νέχεια ανοσία (αντίσταση) σε αυτόν, ή με τον εμβολιασμό (τεχνητή
ανοσία). Με τον τελευταίο εισάγεται στον οργανισμό μας ιός
νεκρός ή εξασθενημένος ή τμήμα του και έτσι διεγείρεται το
αμυντικό μας σύστημα για να παραγάγει τα όπλα εκείνα (αντισώ-
ματα) τα οποία στο μέλλον θα τον προστατεύουν από αυτόν. Εδώ
τελειώνει η αντιμετώπιση των ιώσεων και των επιδημιών που προ-
καλούνται από αυτές.

Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε για «ειδικές» θεραπείες,
για το παλιό και φτηνό φάρμακο κατά της ελονοσίας που δίνεται
σε βαριά νοσούντες ασθενείς με καλά και ελπιδοφόρα αποτελέ-
σματα είναι θεραπείες επικουρικές. Υποβοηθητικές. Γιατί τις
δίνουμε τότε; Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. Μα για να υποστη-
ρίξουμε τους οργανισμούς των βαριά πασχόντων και να τους δώ-
σουμε το χρόνο και την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι
τον καταστροφικό ιό. Παρακολουθώντας και μελετώντας το πώς
εισέρχεται στον οργανισμό, από ποιο μονοπάτι, πώς μπαίνει μέσα
στα κύτταρα για να πολλαπλασιαστεί, πώς προκαλεί αυτό που
εμείς οι γιατροί λέμε «καταρράκτη της φλεγμονής» που έχει σαν
αποτέλεσμα την προσβολή όλων των συστημάτων του οργανισμού,
που καταλήγει στην πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία και οδηγεί
τελικά τους περισσότερους από τους βαριά πάσχοντες μέσα στις
μονάδες εντατικής θεραπείας στον θάνατο, είναι μια εντελώς
απαραίτητη διαδικασία για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε με
ασφάλεια στις υποστηρικτικές θεραπείες. Η πορεία αυτή προς
την κατανόηση των μηχανισμών δράσης του ιού είναι και επίπονη,
έχει χαρές, επιτυχίες αλλά και λύπες και την συνοδεύουν απώλειες
ανθρώπινων ζωών. Ζωών και ασθενών αλλά και του προσωπικού,
ιατρικού και νοσηλευτικού, που δίνει την μάχη για τον κάθε νοση-
λευόμενο στις νοσοκομειακές δομές. Και είναι βαρύς αυτός ο
φόρος. Υπάρχει φως στο τούνελ της εύρεσης του φαρμάκου που
θα βοηθάει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τον ιό αυτό καλύτερα
και να τον κάνει πιο αποτελεσματικό και τελικά νικητή σε αυτή
την μάχη. Οι ειδήσεις λένε ότι κάποιο τέτοιο φάρμακο θα το
δούμε πιθανόν και μέσα στο καλοκαίρι. Το εμβόλιο όμως;

Το εμβόλιο έχει πιο μακρύ δρόμο να διανύσει. Πιθανόν η καλή
είδηση να φανεί στο τέλος του επόμενου χειμώνα. Αυτό θα είναι
η λύση. Άρα πού βαδίζουμε;

Εμείς εδώ σαν χώρα ξεπερνάμε το πρώτο κύμα της πανδημίας
όρθιοι με τις ελάχιστες απώλειες. Τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης
που έγκαιρα εφαρμόστηκαν ήταν ο κύριος λόγος αυτής της επιτυ-
χίας. Εξ ίσου σημαντικό ρόλο έπαιξε και το ΕΣΥ, γιατροί και λοιπό
προσωπικό, νοσοκομειακές υποδομές, που μπόρεσαν, παρά το ότι
δεν ήταν ούτε σωστά εξοπλισμένοι ούτε και εξοικειωμένοι στην
αντιμετώπιση τέτοιας κρίσης, να αντεπεξέλθουν με ηρωισμό και
αυταπάρνηση, κερδίζοντας ζωές αλλά και χρόνο για μπορέσουν
να αποδώσουν οι παράπλευρες δράσεις. Και βέβαια να μην ξεχάσω
να αναφέρω την κοινωνική αλληλεγγύη, που πήρε γενικευμένη
και συγκινητική μορφή, με πράξεις ατομικής και συλλογικής
δράσης που έδωσαν στην χώρα πόρους για να αυξήσει κατακόρυφα
τον διαθέσιμο εξοπλισμό, ώστε να γίνει το έργο των εργαζομένων
στα νοσοκομεία ευκολότερο, καλύτερο και αποτελεσματικότερο.
Όμως η κοινωνική απομόνωση που έσωσε ζωές έχει και ένα κό-
στος.

Κόστος πρώτα ιατρικής φύσεως θα μου επιτρέψετε να πω. Με
την κοινωνική απομόνωση μειώσαμε την διασπορά και έτσι, όπως
ανέφερα πιο πάνω, μειώθηκε και η φυσικά επίκτητη ανοσία της
αγέλης. Σας θυμίζω ότι ενώ για να το πετύχουμε αυτό θα έπρεπε
να έχουν νοσήσει, αφού δεν έχουμε εμβόλια, οι 7 στους δέκα
συμπολίτες μας, με βάση μαθηματικούς υπολογισμούς αυτός ο
αριθμός φτάνει δεν φτάνει τους 2 στους δέκα. Άρα ως κοινωνία
είμαστε ευάλωτοι το επόμενο διάστημα που θα επιχειρηθεί η απο-
κλιμάκωση των μέτρων. Δεν αποκλείεται να δούμε μια αύξηση
του αριθμού των κρουσμάτων που θα οδηγήσει πάλι σε υποχώρηση
και εφαρμογή νέων περιοριστικών μέτρων. Έτσι θα πορευτούμε
μετά από κανένα μήνα. Ας μην περιμένουμε επάνοδο στην προ
κορωνοϊού κατάσταση με τρόπο που θα μοιάζει με το γύρισμα
ενός κουμπιού. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι ηλικιωμένοι
αλλά και τα άτομα μικρότερης ηλικίας που έχουν σοβαρά υποκείμενα
νοσήματα θα συνεχίσουν να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο αν νο-
σήσουν και όταν αποκλιμακωθούν τα μέτρα σταδιακά. Επομένως
δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα επιτήρησης και προστασίας
τους μέχρι να βρεθεί και να διατεθεί σε ευρεία κλίμακα εμβόλιο
κατά του νέου κορωνοϊού. Οι μεγάλες ομαδικές συναθροίσεις
δεν θα επιτραπούν και μένει να δούμε πώς θα εξειδικευθούν τα
μέτρα περιορισμού τους καλοκαιρινούς μήνες.

Και στο τέλος, αν και όχι λόγω σημαντικότητας αλλά επειδή
πρώτα και πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι οι οικονομικές
επιπτώσεις.

Όπως δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτή τη στιγμή με ακρίβεια
ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλο τον πληθυσμό αλλά μετράμε
μόνο τα σοβαρά περιστατικά, αυτά που φτάνουν στα νοσοκομεία,
αυτούς που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
και τους θανάτους έτσι και στην οικονομία οι επιπτώσεις είναι
κατ' υπολογισμό και μάλιστα με προβλέψεις που μέρα με την
ημέρα αλλάζουν, ενώ στην καθημερινότητα βλέπουμε μαγαζιά
κλειστά, ανθρώπους που είτε έχασαν την δουλειά τους ή δεν
δουλεύουν και δεν πληρώνονται ή παίρνουν μέρος του μισθού
τους, ανθρώπους της παραγωγής και του μόχθου να μην μπορούν
είτε να προγραμματίσουν τις δουλειές τους ή να μην μπορούν να
διαθέσουν τα προϊόντα που μένουν στα χωράφια και στις αποθήκες
τους. 10% λένε ότι θα μειωθεί το εθνικό μας εισόδημα, περίπου
καμιά 20ριά δις € φέτος, χωρίς κανείς να μπορεί να υπολογίσει
πόσο ανήκεστη είναι η βλάβη που θα υποστούν ολόκληροι κλάδοι
της οικονομίας μας όπως, ας πούμε, ο τουρισμός. Πόσο θα
αντέξουν, αν αντέξουν τα μαγαζιά εδώ στην γειτονιά μας, στην
παραλία της Κύμης και σε όλο το παραλιακό μέτωπο, που ενώ
ετοιμάζονταν να ξεπεράσουν το σοκ από τις καταστροφές που
επέφεραν οι καιρικές συνθήκες, τώρα πρέπει να προσθέσουν και
τις συνέπειες της πανδημίας. Θα αντέξουν τα οικονομικά της
χώρας ώστε να γίνουν τα προγραμματισμένα έργα υποδομής για
να ξανανοίξει ο δρόμος Στόμιο-Πλατάνα ή θα μετατεθούν για το
απώτερο μέλλον, επειδή οι πόροι αυτοί θα προσανατολισθούν για
να καλύψουν άλλες ανάγκες;

Πόσοι επαγγελματίες μικροί, μεσαίοι και μεγαλύτεροι θα μπο-
ρέσουν μετά από 3-4 μήνες να αντιμετωπίσουν τον όγκο των με-
ταχρονολογημένων υποχρεώσεών τους; Πού θα φτάσει η ανεργία;
Και μιλάμε για μια οικονομία που προσπαθούσε να βρει τον βημα-
τισμό της μετά από μια δεκαετία κρίσης. Είναι σαν το νεαρό φυτό
που μετά το κάψιμο από το χιόνι έχει διάθεση να ζήσει. Ξαναπετάει.
Το βλέπεις, χαίρεσαι και παίρνεις και συ κουράγιο για τις καλύτερες
μέρες που θάρθουν, και κει που νομίζεις ότι όλα πάνε καλύτερα,
τσουπ, ξεπετάγεται ένα τυχαίο γεγονός, ένας αστάθμητος παρά-
γοντας και πάει να το καταστρέψει. Υπάρχει λύση;

Πάντα υπάρχουν λύσεις στη ζωή.
Η πανδημία αυτή μας έδωσε μαθήματα.
Στον κόσμο αυτό που ζούμε σήμερα, στον κόσμο των ανοικτών

συνόρων και της ελεύθερης επικοινωνίας ανθρώπων, αγαθών και
χρημάτων κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι στο απυρόβλητο
και μπορεί να πορεύεται μόνος του και ανεπηρέαστος.

Αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρουν πρώτα και κύρια οι οικο-
νομικά ισχυροί και να ανοίξουν τον μπεζαχτά για να συνδράμουν
ουσιαστικά και όχι με ψίχουλα τις οικονομίες των πιο αδύναμων.

Δεν μπορεί η πανδημία αυτή να οδηγήσει ούτε τους ανθρώπους
στην ιδιώτευση ούτε και τις κοινωνίες στον απομονωτισμό. Όλοι
μαζί θα ξεπεράσουμε τις συνέπειές της.

Η κατάσταση από δω και πέρα θα είναι δύσκολη από κάθε
άποψη γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ενέργειές μας
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαφαινόμενες οικο-
νομικές δυσκολίες.

Όταν μου είπαν να γράψω κάτι σε σχέση με αυτό που βιώνουμε
το τελευταίο δίμηνο δεν θέλησα να μπω σε ιατρικά θέματα. Είναι
ανιαρά και πολλές φορές δημιουργούν λόγω παρερμηνειών πα-
ρενέργειες. Πέρασα στο χαρτί σκόρπιες σκέψεις που δεν ήξερα
και τι τίτλο να τους βάλω. Είναι ερωτηματικά και απορίες που
απασχολούν και μένα. Τι κάνουμε από δω και πέρα, τι δυσκολίες
μας περιμένουν τις επόμενες μέρες, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
Κάποιοι σκεπτικιστές λένε και γράφουν ότι οι οικονομικές δυσχέ-
ρειες και τα προβλήματα θα κάνουν τα όσα περάσαμε λόγω της
οικονομικής κρίσης να μοιάζουν με παιδική χαρά. Ας ελπίσουμε
να μην επιβεβαιωθούν οι Κασσάνδρες.

Όσον αφορά πιο ειδικά θέματα θα πω τώρα στο τέλος για να
εμπεδωθούν και καλύτερα δυο κουβέντες. 

Α. Το ενεργό κάπνισμα αποτελεί, και στην νόσηση από τον
νέο κορωνοϊό, αυτοτελή παράγοντα κινδύνου, γιατί αυξάνει τις
πύλες εισόδου του ιού στον οργανισμό και κάνει την είσοδό του
και ευκολότερη και μαζικότερη.

Β. Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί νόσημα που κάνει τα
άτομα πιο ευπρόσβλητα από τον κορωνοϊό.

Γ. Οι ειδικές θεραπείες που μπορεί να ακολουθεί κάποιος
πρέπει να συνεχίζονται και ο ασθενής θα πρέπει να είναι σε
συνεχή επικοινωνία και επαφή με τον γιατρό του.

Δ. Επειδή ετέθη από κάποιους, οι παρεμβάσεις πνευμονικής
αποκατάστασης (φυσική άσκηση, π.χ.) που πιθανόν ακολουθούν
κάποιοι, λόγω υποκείμενου πνευμονικού νοσήματος, πρέπει να
συνεχίζονται με την καθοδήγηση του θεράποντα πνευμονολόγου
του, αλλά δεν αποτελούν μέσο ειδικής προστασίας από τον νέο
κορωνοϊό.

Ε. Τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου συνεχίζουν να έχουν
τις ίδιες ενδείξεις χορήγησης αλλά δεν αποτελούν ειδικό μέτρο
προστασίας κατά του κορωνοϊού. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι
μπορούν και τώρα να το κάνουν σε συνεννόηση με τον γιατρό
τους. 

ΜΕΡΕΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  COVID-19 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

Μπορεί ο κορονοϊός να έχει κηρυχθεί σε πανδημία,
ωστόσο οι επιπτώσεις του είναι περιορισμένες σε σχέση
με άλλες ασθένειες που έχουν πλήξει κατά καιρούς
την ανθρωπότητα. Από την αρχαιότητα μέχρι και τον
20ό αιώνα υπήρξαν ασθένειες που αφάνισαν στην κυ-
ριολεξία ολόκληρες περιοχές, οδήγησαν σε κλυδωνι-
σμούς αυτοκρατοριών, αλλαγές στο οικονομικοκοινωνικό
περιβάλλον και εκατόμβες νεκρών. Αρκεί να σκεφτεί
κανείς για παράδειγμα ότι η βουβωνική πανώλη κατά
τη διάρκεια του Μεσαίωνα σκότωσε έναν στους τρεις
κατοίκους της Ευρώπης, ενώ η ισπανική γρίπη που ξέ-
σπασε λίγους μήνες πριν το τέλος του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου είχε πολλαπλάσια θύματα από τον ίδιο τον
πόλεμο.

Ας δούμε τις σημαντικότερες πανδημίες κατά χρονική
περίοδο...

430 π.Χ.: Ο λοιμός – που οδήγησε στην κατάρρευση
της αρχαίας Αθήνας

Εικάζεται πως ο λοιμός προερχόταν από την Αιθιοπία.
Εκτιμάται ότι σκότωσε το 16% με 33% του πληθυσμού
της πόλης (Αθήνα – Πειραιάς) που τότε ανερχόταν σε
300.000. Άρα, οι θάνατοι ήταν από 48.000 μέχρι 96.000,
αριθμός τεράστιος για τα δεδομένα της εποχής. 

541-542 μ.Χ.: Η «πανώλη του Ιουστινιανού» που
έπληξε και τον ίδιο τον Βυζαντινό αυτοκράτορα

Ήταν η πιο θανατηφόρα ασθένεια που έπληξε την
χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην κορύφωσή
της σκότωνε πάνω από 5.000 άτομα την ημέρα στην
Κωνσταντινούπολη! Η πανδημία προκάλεσε τον θάνατο
περίπου 25 εκατομμυρίων ανθρώπων κατά τη διάρκεια
του πρώτου κρούσματος και άλλων 50 εκατομμυρίων
κατά το δεύτερο κρούσμα, μετά από δύο αιώνες (το
750 μ.Χ.).

1348-1353 μ.Χ.: Η τρομερή πανούκλα του Μεσαίωνα
που αποτέλεσε την αιτία να δημιουργηθεί η λέξη «κα-
ραντίνα»

Θεωρείται η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή
στην ιστορία. Ξέσπασε στα μέσα του 14ου αιώνα και
πήρε την αποτρόπαια ονομασία «Μαύρος Θάνατος».
Αρκεί να σκεφτεί κανείς πως έχασε τη ζωή του περίπου
ένας στους τρεις κατοίκους της γηραιάς ηπείρου με
τον πληθυσμό να μειώνεται από τα 85 εκατομμύρια στα
περίπου 30. Οι πρώτες καταγραφές φαινομένων πα-
νούκλας έγιναν τον Οκτώβριο του 1347, όταν γενοβέζικα
εμπορικά πλοία που είχαν ξεκινήσει από το λιμάνι της
Κάφας στην Κριμαία, προσέγγισαν τη Μεσσήνη της Σι-
κελίας.  

Η πρώτη πανδημία χολέρας (1817)
Η πρώτη από τις επτά πανδημίες της χολέρας τα

επόμενα 150 χρόνια, προήλθε από τη Ρωσία, όπου ένα
εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 

Η Ρωσική Γρίπη (1889)
Η πρώτη σημαντική πανδημία γρίπης ξεκίνησε από

τη Σιβηρία και το Καζακστάν από όπου μεταφέρθηκε
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έπληξε τη Β. Αμερική και την
Αφρική. Έως το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι
είχαν χάσει τη ζωή τους.

1918-1919: Η γρίπη που σκότωσε περισσότερους
απ' όσους ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος (Ισπανική γρίπη ή
γρίπη των πτηνών)

Εκδηλώθηκε αρχικά στη Γαλλία τον Απρίλιο του
1918 ανάμεσα στα βρετανικά συντάγματα που στάθμευαν
στη Ρουέν και στο Βιμερέ, θέρισε τη ζωή σύμφωνα με
τους μετριοπαθείς υπολογισμούς 21.640.000 ανθρώπων,
αλλά αρκετοί ανεβάζουν το νούμερο στα 40 ή και τα 50
εκατομμύρια. Φαίνεται ότι προήλθε από την Κίνα και
μεταδόθηκε από Κινέζους εργάτες που μεταφέρονταν
μέσω του Καναδά προς την Ευρώπη.  

Η Ασιατική Γρίπη (1957-1958)
Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα και πολύ

γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο προκα-
λώντας συνολικά περίπου 1,1 εκατομμύρια θανάτους
παγκοσμίως, με 116.000 θανάτους μόνο στις ΗΠΑ.  

Η μάστιγα του AIDS (1981)
Το AIDS, που ταυτοποιήθηκε το 1981, καταστρέφει

το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου, με αποτέλεσμα
τον θάνατό του από ασθένειες που το σώμα συνήθως
καταπολεμά. Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε στις αμε-
ρικανικές κοινότητες των ομοφυλοφίλων, αλλά πιστεύεται
ότι αναπτύχθηκε από έναν ιό χιμπατζή από τη Δυτική
Αφρική. Μέχρι σήμερα 35 εκατομμύρια άνθρωποι σε
όλο τον κόσμο έχουν πεθάνει από AIDS.

Γρίπη των Χοίρων ή H1N1 (2009 – 2010)
Εμφανίσθηκε το 2009, μολύνοντας περίπου 60,8

εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ και με θνητότητα παγκοσμίως
μεταξύ 151.700 και 575.400. 

Κορωνοϊός ή COVID-19 (2019 – έως σήμερα)
Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στο προσκήνιο

τις αδυναμίες της παγκόσμιας κοινότητας στο να απο-
τρέψει την εξάπλωση ιογενών ασθενειών. Επίσημα ξε-
κίνησε από την πόλη Ουχάν στη ΒΔ Κίνα. Η Ευρώπη
μέχρι σήμερα μετρά 115.990 θανάτους σε σύνολο
1.293.822 κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί
49.377 θανάτους (897.961 κρούσματα), η Ασία 7.511
θανάτους (183.577 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και
η Καραϊβική 6.202 θανάτους (123.517 κρούσματα), η
Μέση Ανατολή 6.005 θανάτους (141.367 κρούσματα), η
Αφρική 1.279 θανάτους (26.856 κρούσματα) και η
Ωκεανία 98 θανάτους (7.950 κρούσματα).

Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα και
από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημείωση: Ως μικρότερης έκτασης και θνητότητας
πανδημίες καταγράφονται του ιού SARS (2002 – 2003)
από την Ασία και Ebola (2014 – 2016) από την Αφρική.

Πληρέστερο ιστορικό για τις πανδημίες υπάρχει
στο www.andronianoi.gr 

Πανδημίες:  Ιστορική  αναδρομή
Επιμέλεια της Πέγκυς Λιβανίου 

Γράφει 
ο Πνευμονολόγος 

Κώστας Ν. Μανάρας 
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Η νοτιά της σκόνης, η σκόνη της νοτιάς έντονες το
Σάββατο 7 του Μάρτη, αλλά αδύναμες μπροστά στην δυ-
ναμική αύρα της ουσιαστικά πρώτης σε αυτή την έκταση
κοινής εθελοντικής προσπάθειας. Σμίξαμε όμορφα φορείς
των χωριών Ανδρονιάνοι - Δένδρα, Βίταλα - Κρινιάνοι, Μα-
λετιάνοι και Πύργος και συγκεκριμένα οι Πολιτιστικοί των
Σύλλογοι και τα Τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια. Μαζί με την
ξεχωριστή συμμετοχή του Συλλόγου Εθελοντών Κύμης και
του Συλλόγου Tank Trail Κύμης. 

Με ερεθίσματα από παλιά αλλά και την πίεση, πρόκληση
της ανάγκης. Το έργο εκεί εκτελεσμένο με ένταξη στα
προγράμματα ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Δημοτική μας
αρχή, υπέστη ως υπαίθριο στο σύνολό του, φθορές μεγάλες
από τις, κάποιους χειμώνες, πολύ δυσμενείς καιρικές
συνθήκες με κορυφαίο το χιονιά του Γενάρη του 2017. 

Περίπου 50 με έντονη την παρουσία γυναικών νοματαίοι,
ίσως και λίγοι παραπάνω, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα
των φορέων προϊόν δύο συναντήσεων του αμέσως προ-
ηγούμενου διαστήματος και συναντηθήκαμε εκεί κάτω,
ενώ η φύση ετοιμάζεται για την και φέτος συγκλονιστική
είναι βέβαιο, γλυκιά εξόρμησή της. Σημείο που έχει γίνει
γνωστό ευρύτερα με το σύνθημα θάλεγε κανείς «Μύλος
του Σαντά». Μετά από 3 περίπου ώρες εντατικής εργασίας
το απογοητευμένο τοπίο του υπέροχου αυτού τόπου, χα-
μογέλασε ικανοποιημένο και μας υποσχέθηκε πολλές ομορ-
φιές από πλευράς του. 

Καθαρίσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των μονοπατιών
αλλά και των χώρων των δύο εξαιρετικών πετρόχτιστων
γεφυριών και των δύο μύλων. Στο τέλος πριν φύγουμε ευ-
γενική κυρία, καλή της ώρα, από το Βίταλο, μας τράταρε
ζεστά ακόμα τηγανοψώματα με ελιές, υπέροχη φέτα και
άλλα καλούδια με δυνατό και εύγευστο βαθύ κόκκινο
κρασί. Στανιάραμε… 

Πέρα από τη γεμάτη αίσθηση μιας δημιουργικής προ-
σπάθειας, η συνάντηση αυτή μας έδωσε την ευκαιρία εξα-
γωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για τη θεμιτή και σίγουρα
αναγκαία συνέχεια. Τόσο στο συγκεκριμένο θέμα, όσο και
για πιθανές λιγότερο ή περισσότερο ορατές σήμερα, κοινές
ενέργειες. Σχετικά με την προετοιμασία, την ενίσχυση, την
εκτέλεση, την αξιολόγηση, την παρουσίαση αλλά και τα
υπαρκτά βέβαια όριά μας και την ανάγκη εκ νέου δυναμι-
κότερης όχλησης όσων όφειλαν και οφείλουν αλλά χρόνια
αδρανούν. 

Η θεραπεία κάποιων προβλημάτων και αναγκών των
χώρων που μας απασχόλησαν και θα μας απασχολήσουν,
μας ξεπερνούν κυρίως στη θεσμική αλλά και οικονομική
τους διάσταση. Παραμένει πάντως σε όλους μας η κινητο-
ποίησή μας αυτή, ως αισιόδοξη και προωθητική κατάκτηση,
μια μορφή απάντησης τολμώ να πω στα ποικιλόμορφα
σκοτεινά σημεία των καιρών. 

Ανδρονιάνοι 7/3/2020

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΣΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ 

Αν και ακυρώθηκε η αποκριάτικη εκδήλωση στο
χωριό μας καθώς και η Τακτική Γενική Συνέλευση
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων
λόγω των μέτρων πρόληψης για τον Κορωνοϊό,
παιδιά του χωριού από όσα οι ιώσεις τα ξέχασαν, δεν
έχασαν την ευκαιρία ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
να πάρουν τους χαρταετούς που πρόσφερε ο Σύλλογος
και να ανέβουν στα Αλώνια για να τους πετάξουν. 

Αν και επικρατούσε άπνοια, κάποιοι χαρταετοί κατόρ-
θωσαν να σηκωθούν. Ευχόμαστε σε όλους, μικρούς και
μεγάλους, χρόνια πολλά με πολλά άξια πετάγματα. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Καθαρισμός δρόμων 

Ζωγραφική στον τοίχο Σινανά 

Βάψιμο Κοινοτικού Γραφείου Ανδρονιάνων 

Κατασκευές στην Καρασαλιάνικη γέφυρα 

Πέταγμα  χαρταετών  
στους  Ανδρονιάνους 

23 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα
Βιβλίου! Το 1995, η Unesco καθιέ-
ρωσε την 23η Απριλίου ως ημερο-
μηνία εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Βιβλίου, επειδή συμπίπτει με
τον θάνατο του Ισπανoύ συγγραφέα
Μιγκέλ Ντε Θερβάντες και του
Άγγλου δραματουργού Ουίλιαμ

Σαίξπηρ. Ο Σαίξπηρ και ο Θερβάντες πέθαναν στις 23
Απριλίου του 1616. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη
συμβολική βαρύτητα στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, που καλεί
τους νέους να ανακαλύψουν την απόλαυση της ανάγνωσης,
συνειδητοποιώντας το μέγεθος της συμβολής της στην κοινωνική
και την πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Στην Καταλονία
της Ισπανίας την ημέρα αυτή εορτάζεται η Μέρα των Βιβλίων
και των Ρόδων, μία τοπική παραλλαγή της ημέρας του Αγίου
Βαλεντίνου, που συνδυάζεται με την εορτή του προστάτη της
περιοχής, Αγίου Γεωργίου. Με το σύνθημα «Ένα τριαντάφυλλο
για την αγάπη, ένα βιβλίο για πάντα», ο άνδρας θα χαρίσει
στην αγαπημένη του ένα τριαντάφυλλο κι αυτή θα του το αν-
ταποδώσει με ένα βιβλίο. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΒΙΒΛΙΟΥ  23η ΑΠΡΙΛΗ
Από την Πέγκυ Λιβανίου 

Πώς καθιερώθηκε η Ημέρα της Γης 
Η Ημέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970, στις ΗΠΑ, με

πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον και ση-
ματοδοτεί τη γένεση του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινή-
ματος. Σύντομα, εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και
σήμερα, γιορτάζεται σε περισσότερες από 190 χώρες σε όλο
τον πλανήτη. Το Δίκτυο Ημέρας της Γης συντονίζει τις προ-
σπάθειες.

Στα τέλη της δεκαετίας του '60 και στις αρχές εκείνης
του '70, όταν ο γερουσιαστής Νέλσον πρότεινε την ιδέα
για την Ημέρα της Γης, ο πλανήτης δεν είχε ακόμα, συνειδη-
τοποιήσει τις συνέπειες της επέμβασης του ανθρώπου στο
περιβάλλον. Ωστόσο, κάποιες συνειδήσεις είχαν αρχίσει να
ξυπνούν.

Μετά τον Ιανουάριο του 1969, παρακολουθώντας τις
τραγικές συνέπειες της μεγαλύτερης πετρελαιοκηλίδας που
είχε δημιουργηθεί ποτέ στις ΗΠΑ μέχρι εκείνη την ημέρα,
στο κανάλι της Σάντα Μπάρμπαρα, η οποία είχε ως απο-
τέλεσμα να πεθάνουν περισσότερα από 3.500 θαλάσσια
πουλιά, καθώς και δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιοι λέοντες,
ο Νέλσον ανέλαβε δράση.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής δημιούργησε μία ομάδα 85
ατόμων για να προωθήσουν την ιδέα μίας ημέρας για το πε-
ριβάλλον. Στις 22 Απριλίου 1970, 20 εκατομμύρια Αμερικανοί
βγήκαν στους δρόμους, στα πάρκα και στις πλατείες, για να
διαδηλώσουν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας
του περιβάλλοντος.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, είχε δημιουργηθεί η Υπηρεσία
Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και είχε ψηφιστεί
ο νόμος για καθαρό αέρα, καθαρό νερό και προστασία των
απειλούμενων ειδών. “Πήραμε ένα ρίσκο, αλλά δούλεψε”,
δήλωσε ο Νέλσον, ο οποίος τιμήθηκε με την ανώτατη διά-
κριση για πολίτη στις ΗΠΑ, το Προεδρικό Μετάλλιο της
Ελευθερίας, το 1995.

Εξάλλου, η Ημέρα της Γης είχε ήδη γίνει επίσημα, παγ-
κόσμιο κίνημα. Το 1990, ο Ντένις Χάις, ο οποίος συμμετείχε
στην οργάνωση της πρώτης Ημέρας της Γης, το 1970,
ανέλαβε την οργάνωσή της σε παγκόσμια κλίμακα, κινητο-
ποιώντας 200 εκατομμύρια κόσμου σε 141 χώρες. Ως
συνέπεια, το 1992, πραγματοποιήθηκε η ιστορική Σύνοδος
Κορυφής του ΟΗΕ για το Περιβάλλον.

Σήμερα, η Ημέρα της Γης έχει φτάσει σε περισσότερες
από 190 χώρες και γιορτάζεται από περισσότερους από 1 δι-
σεκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο, οι οποίοι στέλνουν
το μήνυμα στις κυβερνήσεις και στους συνανθρώπους τους
ότι η μάχη υπέρ του περιβάλλοντος είναι αναγκαία, η μάχη
υπέρ του περιβάλλοντος είναι μάχη υπέρ του μέλλοντος της
Γης. Και του δικού μας.

Πηγή: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/216318/hmera-
tis-gis-2020-h-google-tima-ton-planiti-mas-me-doodle

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ 
24η ΑΠΡΙΛΗ 

ΣΤΑ  ΓΕΦΥΡΙΑ,  ΤΟΥΣ  ΜΥΛΟΥΣ, 
ΤΑ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  ΤΟΥΣ 



ενοχλούσε και έφερνε σε δύσκολη θέση κάθε έναν που
την αντίκριζε… Η καημένη και γυμνή Αλήθεια ντροπιασμένη
γύρισε στο πηγάδι και χάθηκε εκεί για πάντα. Προσπαθώντας
να κρυφτεί και να πάψει να νιώθει ντροπή αντιμετωπίζοντας
τα σχόλια του κόσμου.

Από τότε, το Ψέμα ταξιδεύει ανενόχλητο
σε ολόκληρο τον κόσμο φορώντας τα ρούχα
της Αλήθειας. Από εκεί βγήκε η έκφραση
«Γυμνή Αλήθεια», την οποία ο κόσμος και η
κοινωνία δεν έχει καμία διάθεση να γνωρίσει
και να συναντήσει. Τόσο έντονο είναι το εν
λόγω αφήγημα που ο Γάλλος ζωγράφος
Jean-Léon Gérôme έκανε το 1896 πίνακα τη
σκηνή που η Αλήθεια βγαίνει χωρίς τα ρούχα
της από το πηγάδι.

Μπορεί το ψέμα να είναι σαφώς κατα-
κριτέο, όμως τη μια και μοναδική ημέρα του
χρόνου επιβάλλεται να λέγονται καλοπρο-
αίρετα ψέματα λόγω εθίμου. Η ημέρα αυτή
είναι η γνώριμη σε όλους Πρωταπριλιά. Η
Πρωταπριλιά των Ελλήνων, η April Fools' Day των Βρετανών,
το Poisson D’Avril (το ψάρι του Απριλίου) των Γάλλων και
το Aprilscherz (το αστείο, η πλάκα του Απριλίου) των Γερ-
μανών είναι ένα από τα λίγα έθιμα που τηρούνται σε ολό-
κληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο τουλάχιστον από το Μεσαίωνα.
Δύο εκδοχές σχετικά με το χρόνο και τον τόπο προέλευσής
του είναι οι επικρατέστερες.

Η πρώτη εκδοχή είναι συνδεδεμένη με τους Κέλτες,
λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης και δεινοί ψαράδες πρω-
τίστως. Η εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου.
Όσο καλοί ψαράδες όμως και να ήταν, την εποχή αυτή του
χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και αυτοί, όπως
προστάζει ο "κώδικας δεοντολογίας" των ψαράδων όλων
των εποχών, έλεγαν ψέματα σχετικά με το πόσα ψάρια
είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια, έγινε με το πέρασμα του
χρόνου έθιμο.

Η δεύτερη εκδοχή, που θεωρείται και πιο βάσιμη
ιστορικά, θέλει γενέτειρα του εθίμου τη Γαλλία του 16ου
αιώνα. Μέχρι το 1564 η Πρωτοχρονιά των Γάλλων ήταν η
"1η Απριλίου". Την χρονιά αυτή όμως, και επί βασιλείας
Καρόλου του 9ου αυτό άλλαξε και Πρωτοχρονιά θεωρούνταν
πλέον η 1η Ιανουαρίου. Οι αντιδραστικοί, που αρνούνταν
να δεχθούν αυτή την αλλαγή, συνέχιζαν να γιορτάζουν,
την παλαιά πλέον Πρωτοχρονιά τους την 1η Απριλίου, ενώ
οι υπόλοιποι τους έστελναν πρωτοχρονιάτικα δώρα για να
τους κοροϊδέψουν. Το πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον
καιρό σε έθιμο και ονομάστηκε το «ψάρι του Απριλίου». 

Σύμφωνα με άλλους μελετητές, οι πρωταπριλιάτικες
φάρσες θα μπορούσαν να οφείλουν την ύπαρξή τους στη
γιορτή της «Kοροϊδίας και του Ξεγελάσματος» της ρωμαϊκής
Θεάς «Venus Aprilis», δηλαδή της Aπριλίου Aφροδίτης,
που έδινε το έναυσμα για απελευθέρωση του πνεύματος
ταυτόχρονα με την οργιώδη απελευθέρωση της φύσης.
Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι τα πρωταπριλιάτικα ψέματα
έχουν σχέση με τη Μάγια την Ινδή θεά του έρωτα. Σύμφωνα
με την αρχαιοελληνική εκδοχή η 1η Απριλίου είναι η 12η
ημέρα μετά την εαρινή ισημερία, ημέρα που κατά την
κλασσική αρχαιότητα είναι αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο
και τη Θεά Αφροδίτη, οπότε οι αρχαίοι Έλληνες επιδίδονταν
σε ξέφρενους και πικάντικους εορτασμούς.

Στην Ελλάδα, πιθανώς, το έθιμο ήρθε την εποχή των
Σταυροφοριών και διαφοροποιήθηκε αποκτώντας ελληνική
χροιά, στη βασική ιδέα παρέμεινε ίδιο, δηλαδή λέμε αθώα
ψέματα για να ξεγελάσουμε το «θύμα» μας. Σε κάποιες
περιοχές, θεωρούν ότι όποιος καταφέρει να ξεγελάσει
τον άλλο, θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την
υπόλοιπη χρονιά. Σε κάποιες άλλες πιστεύουν ότι ο «θύτης»
θα έχει καλή σοδειά στις καλλιέργειές του. Επίσης το βρό-
χινο νερό της πρωταπριλιάς, θεωρούν μερικοί, ότι έχει θε-
ραπευτικές ιδιότητες. Όσο για το «θύμα», πιστεύεται ότι,
σε αντίθεση με τον «θύτη», θα έχει γρουσουζιά τον
υπόλοιπο χρόνο. Σύμφωνα με τον Έλληνα λαογράφο Λου-
κάτο το έθιμο αυτό αποτελεί ένα σκόπιμο "ξεγέλασμα των
βλαπτικών δυνάμεων που θα εμπόδιζαν την όποια παραγωγή"
όπως είναι η αρχή του μήνα τόσο για τον Μάρτιο, όσο και
τον Απρίλιο υποχρεώνοντας πολλούς να λαμβάνουν διάφορα
"αντίμετρα" (αλεξίκανα μέτρα). Επίσης και ο Έλληνας λαο-
γράφος Γ. Μέγας συμφωνεί πως η πρωταπριλιάτικη "ψευ-
δολογία" παραπλανά ελλοχεύουσες δυνάμεις του κακού,
έτσι ώστε να θεωρείται από τον λαό ως σημαντικός όρος
μαγνητικής ενέργειας (έλξης ή αποτροπής) για μια επικείμενη
επιτυχία.

Για όσους τώρα αναρωτιούνται τι συμβαίνει στο σώμα
μας όταν λέμε ψέματα, την απάντηση δίνουν οι επιστήμονες:
όταν λέμε ψέματα ενεργοποιείται αρχικά ο μετωπιαίος
λοβός που χρησιμοποιείται για να διαστρεβλώσει μία
αλήθεια και επίσης ενεργοποιείται και το μεταιχμιακό σύ-
στημα λόγω του μεγάλου άγχους που έχουμε όταν λέμε
ψέματα. Μεγάλο ρόλο παίζει επίσης και ο κροταφικός
λοβός, ο οποίος ψάχνει τη μνήμη μας για να βεβαιωθεί ότι
τα ψέματα που λέμε είναι όσο το δυνατόν πιο αληθοφανή
και συμβατά με τα γεγονότα. Στους δε παθολογικούς
ψεύτες υπάρχει κατά 26% περισσότερη λευκή ουσία στον

προμετωπιαίο φλοιό, ώστε να κατασκευάζουν ευκολότερα
ιστορίες. Αντιθέτως όταν λέμε την αλήθεια, λειτουργούν
λιγότερα τμήματα του εγκεφάλου, αφού δεν υπάρχει ο
παράγοντας άγχους και προσπάθειας για να «κατασκευα-
στεί» μία αληθοφανής ιστορία. Και μπορεί όλα αυτά να
είναι δυσνόητα στην πλειονότητα των ανθρώπων, όμως

είναι σχετικά εύκολο για τους περισσότερους
να καταλάβουμε ότι κάποιος ψεύδεται: οι
κινήσεις των φρυδιών και των ματιών, το
ξύσιμο του ώμου, η βαριά αναπνοή και η
στάση των χεριών προδίδουν το καθένα ξε-
χωριστά ή συνδυαστικά όλα μαζί ότι κάποιος
μπορεί να λέει τη μισή αλήθεια.

Σε αριθμούς προκαλούν ενδιαφέρον τα
αποτελέσματα έρευνας για λογαριασμό του
Βρετανικού Science Museum: οι άνδρες λένε
περισσότερα ψέματα από τις γυναίκες, και
νιώθουν λιγότερες τύψεις, το 55% των ερω-
τηθέντων πιστεύει ότι οι γυναίκες είναι κα-
λύτερες στα ψέματα, παρ’ όλο που λένε λι-
γότερα, ενώ ο μέσος Βρετανός λέει τρία
ψέματα την ημέρα, συχνότητα που αντι-

στοιχεί σε 1.092 ψέματα τον χρόνο και η μέση Βρετανίδα
εμφανίζεται πιο ειλικρινής - λέει 728 ψέματα το χρόνο,
αριθμός που αντιστοιχεί σε δύο ψέματα την ημέρα. Ενδια-
φέρον μεγάλο προκαλεί το ερώτημα που θέτει η έρευνα
σχετικά με το αν το ψέμα είναι στα γονίδιά μας, στην
εξέλιξη ή στην ανατροφή μας και η έρευνα αφήνει την
απάντηση ανοικτή και προς εξέταση για το μέλλον.

Κρατώντας το συμπέρασμα πως το ψέμα μπορεί να
μοιάζει αναπόφευκτη πτυχή της ανθρώπινης φύσης, αλλά
να είναι επίσης ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής
αλληλεπίδρασης και χωρίς να ξεχνάμε τα λόγια του Έλληνα
νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη πως «την αλήθεια τη “φτιάχνει”
κανείς, ακριβώς όπως φτιάχνει και το ψέμα», ας λέμε τη
μία αυτή ημέρα του χρόνου όσο πιο πολλά ψέματα μπορούμε
και ας αφήνουμε στις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου να
φανεί η γυμνή αλήθεια. 

Όταν οι υποθέσεις και τα θέματα της κα-
θημερινότητάς σας γίνουν τόσα πολλά που
δεν επαρκεί ο χρόνος του 24ώρου για να τα
χειριστείτε, να θυμόσαστε το βάζο του γλυκού
και το γέμισμά του. 

Ο καθηγητής στάθηκε μπροστά στους φοιτητές της
τάξης του της φιλοσοφικής σχολής, έχοντας μπροστά
του κάποια αντικείμενα. Όταν η τάξη ησύχασε χωρίς να
πει τίποτε, ο καθηγητής πήρε ένα μεγάλο βάζο από την
τσάντα του και άρχισε να το γεμίζει με μπαλάκια του
τένις. Όταν πλέον δεν χωρούσε άλλα, κοίταξε τους μα-
θητές του και τους ρώτησε αν το βάζο γέμισε και
εκείνοι απάντησαν ναι. Τότε ο καθηγητής από ένα
δοχείο με χαλίκια άρχισε να τα ρίχνει στο βάζο κουνώντας
το και αυτά μπήκαν στα κενά ανάμεσα στα μπαλάκια
του τένις. Όταν πια δεν χωρούσαν άλλα χαλίκια ρώτησε
ξανά τους μαθητές αν το βάζο ήταν γεμάτο και αυτοί
κάπως σαστισμένοι είπαν πως είναι. Ο καθηγητής στη
συνέχεια πήρε ένα δοχείο με άμμο, έριξε από αυτό στο
βάζο, γέμισε όλα τα κενά ανάμεσα στα χαλίκια και αφού
ρώτησε πάλι τους μαθητές αν το βάζο ήταν γεμάτο
αυτοί απάντησαν με ένα ομόφωνο ναι. Τότε ο καθηγητής
έσκυψε και πήρε κάτω από το γραφείο δύο κούπες
καφέ και άδειασε το περιεχόμενό τους στο βάζο ενώ
πλέον οι μαθητές γελούσαν απορημένοι. 

«Τώρα» είπε ο καθηγητής «θέλω να θεωρήσετε ότι
το βάζο αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι μπάλες του
τένις είναι τα πλέον ιερά και μεγάλα πράγματα στη ζωή
σας, όπως η οικογένειά σας, η υγεία σας, οι φίλοι σας, οι
αγαπημένες σας ασχολίες, πράγματα που ακόμα και όλα
τα άλλα να χαθούν αυτά είναι ικανά να γεμίσουν τη ζωή
σας. Τα χαλίκια αντιπροσωπεύουν πράγματα σημαντικά
όπως η δουλειά σας, το αυτοκίνητό σας, ένα σπίτι. Η
άμμος είναι όλα τα μικρότερης σημασίας πράγματα. Αν
γεμίσετε το βάζο πρώτα με άμμο, δεν θα υπάρχει χώρος
για να βάλετε τα χαλίκια και τις μπάλες του τένις. Το
ίδιο ισχύει και για τη ζωή σας. Αν ξοδέψετε το χρόνο
σας και την ενέργειά σας για μικρά πράγματα, δεν θα
έχετε χρόνο και δύναμη για μεγαλύτερα και σημαντικό-
τερα. Φροντίστε για τα μπαλάκια του τένις πρώτα, μετά
για τα χαλίκια και στο τέλος για την άμμο». 

Ένας μαθητής σήκωσε το χέρι και ρώτησε, τι αντι-
προσώπευε ο καφές. Ο καθηγητής χαμογέλασε και είπε:
«Ο καφές είναι για να σας δείξει πως όσο γεμάτη
κι αν είναι η ζωή σας, πάντα θα υπάρχει χώρος
για καφέ με ένα φίλο».

https://www.youtube.com/watch?v=t4Mc8eC9080 

Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata)
Ομοταξία: Πουλιά (Αves)
Τάξη: Στρουθιόμορφα (Passeriformes)
Οικογένεια: Κιχλίδες (Turdidae)
Γένος: Κίχλη (Turdus)
Είδος: T. merula

To κοτσύφι (επιστημονικό όνομα Turdus merula) είναι
ένα είδος πουλιού της τάξης στρουθιόμορφα που αναπα-
ράγεται στην Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική και στην
Ωκεανία, στην οποία εμφανίστηκε πρόσφατα. Έχει ένα
αριθμό υποειδών τα οποία ζουν σε διάφορα μέρη του
πλανήτη, ενώ κάποια ασιατικά υποείδη θεωρούνται δια-
φορετικά είδη. Ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το
κοτσύφι μπορεί να είναι ενδημικό ή μεταναστευτικό εί-
δος.

Το αρσενικό είναι ολόμαυρο, με εξαίρεση το κίτρινο
ράμφος και τον κίτρινο δακτύλιο γύρω από τα μάτια, ενώ
το ενήλικο θηλυκό και τα νεαρά πουλιά έχουν σκούρο
καφέ φτέρωμα. Αυτό το είδος αναπαράγεται στους κήπους
ή στα δάση, κατασκευάζοντας μία τακτοποιημένη, καλυμ-
μένη με λάσπη και με σχήμα μπολ φωλιά. Είναι παμφάγο,
τρώγοντας μία μεγάλη ποικιλία από έντομα, γεωσκώληκες,
καρπούς και φρούτα. Έχει μήκος 23 με 29 εκατοστά,
μακριά ουρά και βάρος 80 με 120 γραμμάρια. Το αρσενικό
έχει πολλά διαφορετικά μελωδικά καλέσματα.

Και τα δύο φύλα έχουν περιοχές όσον αφορά την πε-
ριοχή αναπαραγωγής, με χαρακτηριστικές επιδείξεις απει-
λών, αλλά είναι πιο αγελαία κατά τη διάρκεια της μετανά-
στευσης και στις περιοχές διαχείμασης. Γεννά 3-5 (το
πολύ 9) γαλαζοπράσινα αυγά με καστανοκόκκινες κηλίδες.
Μπορεί να γεννήσει έως και 5 φορές το χρόνο. Το θηλυκό
κλωσσά τα αυγά του για 12 έως 15 ημέρες. Τα μικρά εγ-
καταλείπουν τη φωλιά περίπου στην ηλικία των 2 εβδο-
μάδων. Τα ζευγάρια θα μείνουν στην περιοχή τους όλο το
χρόνο αν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Υπάρχουν
πολλές λογοτεχνικές και πολιτιστικές αναφορές σχετικά
με το είδος, συχνά σχετιζόμενες με το τραγούδι του.

Στην Κύπρο λέγεται και μαυρότζικλα. 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
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Ο  ΚΟΤΣΥΦΑΣ 

ΤΟ  ΒΑΖΟ  ΤΟΥ  ΓΛΥΚΟΥ  
ΔΥΟ  ΚΟΥΠΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΑΡΕΕΣ 

«ΤΟ  ΨΕΜΑ,  Ο  ΜΥΘΟΣ,  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΣΤΗ  ΖΩΗ  ΜΑΣ» 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Σελ. 1 Στην κορυφή αριστερά αναγράφεται έτος
24ο. Το σωστό είναι 23ο.

Σελ. 5 Από λάθος που δεν μπορεί να χρεωθεί ούτε
στο «δαίμονα του τυπογραφείου», στο αφιέρωμά μας
«Μπλέξαμε με τους στιχοπλόκους μας» δεν δημοσι-
εύθηκαν οι στίχοι του Γεωργίου Σ. Σπύρου που είναι
οι εξής: 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  Φ.  113 
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Θεωρητικά, δεν υπάρχει καμιά εμφανής σύνδεση
ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τρόπους. Είναι διαχωρι-
σμένοι ο ένας από τον άλλον και η διανοητική γνώση
είναι απλώς προέκταση της αισθητηριακής γνώσης.
Είναι προφανές ότι η αισθητηριακή γνώση απαντά σε
μια βιολογική ανάγκη. Το γεγονός ότι συνειδητοποιούμε
την πτώση του μήλου μας προφυλάσσει ενδεχομένως
από το να πέσει στο κεφάλι μας και να μας πληγώσει.
Αντίθετα, η διανοητική γνώση δεν έχει καμιά σχέση
με το ένστικτο της επιβίωσης. Πραγματικά, οι έννοιες
που προκύπτουν σε ορισμένους τομείς της επιστήμης,
όπως στη Φυσική ή στην Αστροφυσική, ενίοτε είναι
τόσο παράξενες, που αντιτίθενται στην κοινή λογική
και καθόλου δε μας βοηθούν στην καθημερινή μας
ζωή. Για παράδειγμα, η ιδέα ότι ένα ηλεκτρόνιο παίρνει
τη μορφή κύματος όταν δεν το κοιτάζουμε, για να με-
ταμορφωθεί ξανά σε σωματίδιο όταν το κοιτάζουμε,
σίγουρα δεν είναι από τα πράγματα που μας βοηθούν
να επιβιώσουμε. Το να ξέρουμε ότι ο χώρος καμπυ-
λώνεται γύρω από τον εαυτό του και ότι ο χρόνος
σταματάει στο χείλος μιας μαύρης τρύπας, δεν προ-
σφέρει κανένα πλεονέκτημα στη φυσική επιλογή που
υποστηρίζουν οι δαρβινιστές. Η επιβίωση μέσα στη
«ζούγκλα της ζωής» δεν απαιτεί τη διανοητική γνώση
της Φύσης, αλλά μόνο εκείνων των εκδηλώσεών της
που αγγίζουν άμεσα τις αισθήσεις μας. Η επιβίωση
ενός είδους δεν εξαρτάται από την αναζήτηση μιας
κρυμμένης τάξης ή ενός μυστικού κώδικα, αλλά από
μια άμεση εκτίμηση του κόσμου. Όταν τρέχουμε για
να μη μας πετύχει μια σφαίρα ή πηδάμε πάνω από ένα
ρυάκι για να μη βραχούμε, εννοείται ότι δεν αναλύουμε
την κατάσταση σύμφωνα με τους νόμους της μηχανικής
και της βαρύτητας. Αν ένας μετεωρίτης ερχόταν ολο-
ταχώς προς το μέρος μας, δεν θα σκεφτόμασταν
(έτσι κι αλλιώς δε θα είχαμε το χρόνο να το κάνουμε),
απλώς θα αντιδρούσαμε ενστικτωδώς ώστε να τον
αποφύγουμε. Αυτή η αντανακλαστική συμπεριφορά
είναι ανάλογη με αυτή των ζώων. Όταν ένας σκύλος
ορμά για να πιάσει στον αέρα ένα κόκαλο, είναι
σίγουρο ότι δεν επικαλείται τους νόμους του Νεύτωνα!
Ένα πουλί που πετά, χτυπά τα φτερά του ενστικτωδώς,
χωρίς να γνωρίζει κανένα από τους νόμους της
Φυσικής. Αυτή η διαισθητική γνώση είναι γραμμένη
στα γονίδια του σκύλου ή του πουλιού, όπως συμβαίνει
και με το δικό μας ένστικτο, το οποίο διαμορφώνεται
τόσο από τις εμπειρίες των προγόνων μας όσο και
από τις δικιές μας, και στη συνέχεια εγγράφεται στα
δικά μας γονίδια. 

Παράλληλα σύμπαντα: επιστημονικό δεδομένο;
Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: Ή ο άνθρωπος εμφανίστηκε
σε ένα Σύμπαν χωρίς νόημα, που του είναι εντελώς
αδιάφορο ή ο ερχομός του ήταν προγραμματισμένος
εξαρχής, για να δώσει ένα νόημα στο Σύμπαν κατανο-
ώντας το. Ας τα προσεγγίσουμε λίγο και τα δύο.
Βέβαια δεν εξαντλείται το θέμα σε ένα περιορισμένης
έκτασης άρθρο. Στην υπόθεση της τύχης, η εξαιρετικά
ακριβής ρύθμιση των φυσικών νόμων μόνο με έναν
τρόπο μπορεί να εξηγηθεί. Και αυτός είναι η ύπαρξη
ενός πλήθους παραλλήλων συμπάντων. Τα παράλληλα
αυτά σύμπαντα θα έκρυβαν όλους τους πιθανούς
συνδυασμούς φυσικών νόμων και αρχικών συνθηκών.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα ήταν άγονα και
δεν θα φιλοξενούσαν τη ζωή ή τη συνείδηση. Εκτός
από το δικό μας που, κατά τύχη, θα είχε τον τυχερό
συνδυασμό και θα κέρδιζε εμάς σαν δώρο! Η Κβαντο-
μηχανική αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των συμπάντων
– κάθε φορά που υπάρχουν επιλογές σε μια απόφαση
αυτό το Υπερ-Σύμπαν διαιρείται σε δύο επί μέρους
σύμπαντα: στο ένα σύμπαν το ηλεκτρόνιο θα κινηθεί
προς τα ανατολικά και στο άλλο προς τα νότια. Ο πα-
ρατηρητής διαιρείται και αυτός, ακόμα και αν δεν
είναι καθόλου ευνόητο, όπως παρατηρεί ο άγγλος μα-
θηματικός Ρότζερ Πενρόουζ (Roger Penrose, 1931),
ότι τέτοιες διαιρέσεις του σώματος και του πνεύματός

μας μπορούν να συμβούν χωρίς εμείς να τις συνειδη-
τοποιήσουμε. Ένα άλλο σενάριο παραλλήλων συμ-
πάντων παρουσίασε ο ρώσος φυσικός Αντρέι Λίντε
(Andrei Linde, 1948-), ο οποίος πρότεινε ένα μοντέλο
της Μεγάλης Έκρηξης, όπου το δικό μας σύμπαν θα
ήταν μια μικρή σφαίρα ανάμεσα σε αναρίθμητες άλλες,
μέσα στους κόλπους ενός μετά-σύμπαντος. Οι περισ-
σότεροι επιστήμονες, δε λέω δίκαια ή άδικα, απορρί-
πτουν την υπόθεση των πολλαπλών συμπάντων και
το τυχαίο που απορρέει από αυτήν. Δεν αρέσει η υπό-
θεση αυτή των πολλαπλών συμπάντων, επειδή αντιτί-
θεται στην αρχή της οικονομίας: γιατί να υπάρχουν
άπειρα άγονα σύμπαντα για να προκύψει ένα μόνο
που να έχει συνείδηση του εαυτού του; Από την
άλλη, το να δεχτούμε την ύπαρξη απείρων παραλλήλων
συμπάντων που όλα τους είναι απρόσιτα για τα όργανα
μέτρησής μας και συνεπώς μη επαληθεύσιμα, δεν
συμφωνεί με την επιστημονική μέθοδο. Η επιστήμη
βασίζεται στην εμπειρία και την παρατήρηση. Η
υπόθεση της τύχης απορρίπτεται επίσης από τους πε-
ρισσότερους επειδή, εκτός από την απουσία νοήματος
και την απελπισία που φέρνει μαζί της, δεν μπορούμε
να πιστέψουμε ότι η αρμονία, η συμμετρία, η ενότητα
και η ομορφιά του κόσμου, στις ντελικάτες γραμμές
ενός λουλουδιού, στη μεγαλειώδη αρχιτεκτονική των
γαλαξιών, αλλά κυρίως στους ιδιοφυείς και κομψούς
νόμους της Κτίσης, αποτελούν προϊόν απλά και μόνο
τύχης. Είναι σαν να βλέπετε ένα υπερσύγχρονο αυτο-
κίνητο και να ισχυρίζεστε ότι αυτό υπήρξε αποτέλεσμα
τυχαίας συναρμολόγησης των εξαρτημάτων του. Σί-
γουρα κανείς δε θα σας έπαιρνε στα σοβαρά. Πολλοί
πιστεύουν ότι ούτε και η ικανότητά μας να κατανοούμε
το Σύμπαν είναι αποτέλεσμα μιας ευτυχούς σύμπτωσης.
Θεωρούν, και μάλλον όχι άδικα, ότι «προγραμματί-
στηκε» εκ των προτέρων, όπως και το Σύμπαν ρυθμί-
σθηκε με εξαιρετική ακρίβεια, από τη γέννησή του
ακόμα για να δεχθεί την εμφάνιση της ζωής. Η ύπαρξη
του Σύμπαντος έχει νόημα μόνο αν περιέχει μια συνεί-
δηση ικανή να εκτιμά την οργάνωση, την ομορφιά και
την αρμονία του. Ήταν αναπόφευκτο η συνείδηση,
που προέκυψε από αυτή την κοσμική δημιουργία να
ανυψώσει και το βλέμμα αλλά και το νου προς τα
πάνω προσπαθώντας να κατανοήσει τους νόμους που
τη διέπουν. Σίγουρα λοιπόν η ικανότητα αυτή του εγ-
κεφάλου μας δεν αποτελεί μια απλή σύμπτωση, αλλά
δώρο. Θα μπορέσει ποτέ η επιστήμη να δώσει απάντηση
σε όλα τα ερωτήματα; Την απάντηση στο ερώτημα
αυτό τη δίνει η ίδια επιστήμη αποδεικνύοντας τα όριά
της. Η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να βάλει τέλος και
στην δήθεν παντοδυναμία της λογικής. Όχι του ορθο-
λογισμού, αλλά της δικτατορίας του ορθολογισμού. Ο
διάσημος αυστριακός μαθηματικός Κούρτ Γκέντελ
(Kurt Goedel, 1906-1978) απέδειξε μια πρόταση που,
κατά τη γνώμη πολλών, απετέλεσε σταθμό στην αν-
θρώπινη σκέψη, στην ανθρώπινη λογική, ακριβώς
γιατί την τοποθετεί στις πραγματικές της διαστάσεις.
Απέδειξε λοιπόν ότι οποιοδήποτε λογικό σύστημα και
αν διαθέτουμε, οποιαδήποτε και αν είναι η ανθρώπινη
λογική, πάντα θα υπάρχουν προτάσεις που θα είναι
αληθείς αλλά όχι αποδείξιμες. Κανένα δηλαδή λογικό
σύστημα δεν είναι πλήρες. Με άλλα λόγια απέδειξε ότι
κάθε αλήθεια δεν είναι κατ’ ανάγκη και αποδείξιμη.
Υπάρχουν δηλαδή και αλήθειες που δεν μπορούν να
αποδειχθούν οποιαδήποτε λογική και αν διαθέτει
κανείς. Ποτέ λοιπόν η επιστήμη δε θα φθάσει στο
τέρμα της διαδρομής. Το παραπάνω «μαγικό» αποτέ-
λεσμα του Γκέντελ μας έδειξε ποια είναι τα όρια του
ορθού λόγου. Επομένως θα πρέπει να επικαλεστούμε
και άλλους τρόπους γνώσης, με τη συνδρομή πάντα
των ανακαλύψεων της σύγχρονης επιστήμης. Και
αυτοί οι δρόμοι διασταυρώνονται με ένα δύσκολο
αλλά ταυτόχρονα πολύ όμορφο μονοπάτι. Μετά τη
διασταύρωση αυτή ένα είναι σίγουρο: το Σύμπαν δεν
είναι πια απόμακρο και ξένο, αλλά οικείο, κοντινό και,
γιατί όχι, εξαιρετικά απλό. 

Πολύ κρασί λίγος μεζές
όλοι μαζί σ’ ένα τραπέζι
θαρρείς πως ήταν σαν και χτες.
Ο Σίμος απ’ τήν Ικαρία
που είχε ξεμείνει ναυαγός
στον αργαλειό η θεία Μαρία
τ’ Αντώνη ο Γιώργης σοβαρός.
Της θείας Καλής ο μπάρμπα Γιώργης

δύσκολος άντρας και σκαιός
πασπαλισμένος πριονίδι
στ’ αυτί ξεχνούσε το μολύβι
ήτανε βλέπεις μαραγκός.

Σε λίγο έμπαινε ο "ζωγράφος" 
είχε ένα άσπρο ντε σε βό
παρέα του είχε τον Μαχούση
τον μάστορα τον ξακουστό.

Βαρλάμος, Μήτσος και Σωκράτης
πιάνανε τα πολιτικά
όμως τον Γιώργη τον Βαρλάμο
τον είχαν λίγο πιο ψηλά.

Ωραία χρόνια περασμένα
ποιος θα περίμενε ποτές
να ‘ρθούνε μέρες φοβισμένες
και πουθενά ένας καφενές.

Αχ βρε ζωή κυρά δασκάλα
χάθηκε να είσαι απ’ αυτές
όποιος πολύ σε αγαπάει
να τον αφήνεις δυό φορές.

Αυθόρμητο ποίημα 
του Κώστα Καρτελιά 

Τα  αιωνόβια  δέντρα 
"ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ, γενικά, είναι σοφά

πλάσματα, και είναι σοφά γιατί έχουν
μεγάλη υπομονή. Γεννιούνται απ' το
χώμα, μικρά μικρά, σαν χορταράκια,
και, σιγά σιγά, δένουν κορμό, δένουν
κλαδιά και γίνονται τεράστιοι γίγαντες,
έτσι που να μπορούμε να καθόμαστε
τα καλοκαίρια κάτω απ' τη σκιά τους
να δροσιζόμαστε. Ακόμη όμως πιο
σοφά είναι τα αιωνόβια δέντρα, αυτά
δηλαδή που ζουν χρόνια πολλά, ολό-
κληρους αιώνες. Τα κυπαρίσσια, για
παράδειγμα, και τα πλατάνια κι οι
ελιές κι οι δρύες... Καταλαβαίνετε
πόση σοφία έχουν θησαυρίσει αυτά
τα δέντρα μέσα στους αιώνες, τι
έχουν δει τα μάτια τους;

Τα αιωνόβια δέντρα ήταν κιόλας
εδώ, όταν ο άνθρωπος ταξίδευε ακόμη με τα πόδια
ή καβάλα σε υποζύγια, άλογα, δηλαδή, μουλάρια ή
γαϊδούρια. Κι όσο περνούσανε τα χρόνια, τον είδαν
να ξυπνά, σιγά-σιγά, και να ανακαλύπτει, πρώτα, τα
κάρα και τις άμαξες και, ύστερα, τα τρένα, τ' αυτο-
κίνητα, τ' αεροπλάνα, τα διαστημόπλοια...

Οι άνθρωποι ανακαλύπτανε και φεύγανε τα
αιωνόβια δέντρα μένανε πάντα εδώ, συγκεντρώ-
νοντας, ανάμεσα στους αλλεπάλληλους κύκλους του
κορμού τους, γνώσεις ανεκτίμητες. Γίνανε κάτι σαν
βιβλιοθήκες μέσα στα κύτταρά τους είναι γραμμένη
όλη σχεδόν η ιστορία του ανθρώπινου είδους.

Δεν είναι όμως μόνο γι' αυτό σοφά τα αιωνόβια
δέντρα. Οι ρίζες τους, έτσι που χώνονται βαθιά, όλο
και πιο βαθιά, μέσα στο χώμα, βρίσκονται πολύ
κοντά στην καρδιά της γης και συνομιλούν μαζί της
και μαθαίνουν απ' αυτήν μυστικά που είναι άγνωστα
στον Επάνω Κόσμο. Τα κλαδιά τους, πάλι, τα πανύ-

ψηλα κλαδιά τους, που χαϊδεύουν
με τα φύλλα τους το μέτωπο του
ουρανού, ακούνε ιστορίες που τους
λένε τ' άστρα, ιστορίες που ποτέ
τους δε θα μάθουνε οι άνθρωποι,
όσους πυραύλους και αν στείλουν
στο διάστημα, ιστορίες που μπορούν
να καταλάβουν μόνο οι ποιητές και
τα παιδιά, κι όσοι από τους μεγάλους
μείνανε παιδιά.

Τα αιωνόβια δέντρα γνωρίζουνε
ακόμη την παγκόσμια μουσική και
ιστορία και γεωγραφία, γιατί, εκτός
από τα ντόπια πουλιά που καθημερινά
κουρνιάζουν πάνω τους, έρχονται
εκεί, κατά εποχές, να ξαποστάσουν
πουλιά χωρίς πατρίδα, ταξιδιάρικα
πουλιά, μεταναστευτικά, όπως τα

λένε. Από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου φτάνουνε
τα πουλιά αυτά, κι ώσπου να πάρουνε ανάσα, για
να συνεχίσουν το ταξίδι τους, προσφέρουν, ως αν-
τίδωρο για τη φιλοξενία, κελαηδισμούς πρωτάκου-
στους και μαγικές περιγραφές άγνωστων τόπων και
λαών.

Ω, ναι, τα αιωνόβια δέντρα ξέρουνε τα πάντα
για τη ζωή των σκουληκιών κάτω απ' το χώμα, για
τη ζωή των μυρμηγκιών και των θηρίων πάνω στο
χώμα, για το τραγούδι των πουλιών και του ανέμου
πάνω απ' το χώμα. Τα αιωνόβια δέντρα είναι πάνσοφα
γι' αυτό και υποδέχονται, μ' ένα χαμόγελο επιείκειας,
τον ξυλοκόπο που τα σωριάζει στο χώμα."

Αργύρης Χιόνης, 
Όντα και μη Όντα, Γαβριηλίδης, 2008, β΄έκδοση
http://ofisofi.blogspot.com/2012/05/blog-post_26.html

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012 

Ιερά  Μητρόπολη  Καρυστίας  και  Σκύρου:  
Εγκύκλιος  για  την  Μεγάλη  Εβδομάδα 

Η Ιερά Μητρόπολη Καρυστίας και Σκύρου ενημερώνει τους πιστούς για την Μεγάλη Εβδο-
μάδα. 

Διαβάστε την εγκύκλιο 

Αυθόρμητο ποίημα – ξέσπασμα του φίλου μας Κώστα Καρτελιά σημαντικού σύγ-
χρονου ποιητή μας από τον Πύργο, που με ευχαρίστηση μας παραχώρησε την άδεια
της δημοσίευσης αυτής. Γέννημα τόσο ξαφνικό αλλά κυρίως ευχάριστο μέσα από μια
πρόσφατη ανάρτησή μου στο fb για το καπηλειό του Νικολάκη Μυλωνά στον
Πύργο. Πολύ τυχερός εγώ που έζησα τη δημιουργία και τη γέννηση, του ποιήματος,
της επαφής, του όλου του σκηνικού που από αυτά πηγάζει.

Σταμ. Δ. Σπύρου 

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

Στο  καπηλειό  του  Νικολάκη 
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ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ 1925 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΜΗΣ. ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΣΑΡΡΗΣ. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ. 

Η ανάγνωση παλιών εφημερίδων κρύβει πολλές φορές συγκινήσεις
και εκπλήξεις. Παλαιότερα που η πρόσβαση του κοινού στις ειδήσεις
δεν ήταν άμεση όπως σήμερα, οι εφημερίδες επιχειρούσαν να καλύψουν
τις ελλείψεις της ενημέρωσης. Σήμερα, οι εφημερίδες έχουν ψηφιοποιηθεί,
έτσι κι εμείς που ζούμε άλλες εποχές, άλλες νοοτροπίες φυλλομετρώντας
ψηφιακά κιτρινισμένα φύλλα παλαιών εφημερίδων, βλέπουμε την
κουλτούρα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της εποχής
που αναφέρονται. Πολλές από αυτές κρύβουν θησαυρούς και πολλές
εκπλήξεις. Τα πράγματα και τα γεγονότα που σήμερα τα θεωρούμε
αυτονόητα, οι εφημερίδες μιας άλλης εποχής τα αντιμετώπιζαν με
αθωότητα και εντυπωσιασμό. 

Όπως η παρακάτω δημοσίευση της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ της 7
Σεπτεμβρίου 1925 με τη γλώσσα και την ορθογραφία της εποχής. 

Οι περιεργότεροι αγωγιάται εις την Ελλάδα ευρίσκονται εις την
Κύμην. Είνε γυναίκες. Νεαρώτατα κορίτσια οδηγούν εις την ορεινήν
χώραν ξένους, από το Αυλωνάρι λ.χ. εις τον Οξύλιθον. Ο ιππεύων
παίρνει ένα κορίτσι και τον πηγαίνει εις ωρών μονήρη ορεινόν δρόμον.
Πεζή προηγείται η κόρη, βαδίζουσα εις τας κροκάλας, εις τα στουρνάρια

όλην την ημέραν χωρίς να κουρασθή. Είδον κάποτε το θέαμα και εσκέφθην. Περίεργον πως γίνονται
τα ανθρώπινα. Άλλα κορίτσια χορεύουν βαμμένα και αρλακίνικα ντυμένα εις τα ντάνσινγς και άλλα
ανεβοκατεβαίνουν εις τα βουνά ως αγωγιάτισσαι. Είναι δε καλά, άξια και τίμια τα κορίτσια εκείνα και
εμπνέουν εμπιστοσύνην διά το παράδοξον και παρακινδυνευμένον έργον των. Τα σέβονται όλοι. Δεν
υπάρχει παράδειγμα ανδρός βαναύσως φερθέντος προς αγωγιάτισσαν των μερών εκείνων, καίτοι
διανύει μαζί της έρημα βουνά και λαγκάδια. Είναι δε αι γυναίκες της Κύμης από τας ωραιοτέρας της
Ελλάδος, φημιζόμεναι όπως και αι γυναίκες της Αμοργού, διά την καλλονήν των. 

Είδον γυναίκας εργατρίας εις τους αγροτικούς δρόμους της Κύμης με τα ωραιότερα μάτια του
κόσμου. Καθισμέναι χάμω έσχιζαν λιθάρια, εκτεθειμέναι εις τον ήλιον. Διά να προφυλάξουν το
πρόσωπόν των το είχαν καλυμμένον με μεγάλον μανδήλιον. Πόσον προσοχήν αποδίδουν αι
αγρότισες εις το πρόσωπόν των βλέπομεν και εις τας νήσους των Κυκλάδων. Περπατούν εις τα
τραχέα βουνά μπουμπουλωμέναι. Εις αρκετά μάλιστα τούτων εργάζονται με χειρόκτια εις τους
αγρούς. Εις την Κύθνον συνηθίζουν να φορούν τεράστιον λευκόν καπέλλον, του οποίου τα άκρα
συνδέουν και ούτως αποτελεί δροσερωτάτην σκιάδα εις το κεφάλι των. Αλλά και εις την Αττικήν
συναντά τις μοναχικάς ποιμενίδας εις τα ερημότερα μέρη, δεν υπάρχει δε παράδειγμα να επείραξε
νεώτερος σάτυρος τας σημερινάς ταύτας νύμφας των ορέων. Απείρως, λοιπόν, ασφαλεστέρα είνε η
γυναίκα εις τους αγρούς και τα βουνά παρά εις τας πόλεις. 

Μάλιστα εις τας Αθήνας, με όσα διαβάζομεν καθημερινώς εις τας εφημερίδας και ακούομεν,
εκάστη γυναίκα κινδυνεύει να γίνη θύμα από την μίαν στιγμήν εις την άλλην του πρώτου τυχόντος
παληανθρώπου. Άγνωστα είνε τα πειράγματα προς τας γυναίκας εις τα όρη. Οι αγρόται τας σέβονται.
«Δεν έχουν μάτια να τας δουν», που λέγουν. Όταν τα συναντήσουν και εις το ερημικώτερον μέρος
τας χαιρετούν μονάχα και χωρίς να τας κυττάζουν με ενοχλητικά βλέμματα. Εκ της ψυχικής αυτής
ευγενείας του αγροτικού λαού εξηγείται πως εις την ορεινήν Κύμην ωραία κόρη δέχεται να γίνη
αγωγιάτης και να οδηγή ξένον από το ένα χωρίον εις το άλλο διά μέσου ερημιών. Κάποτε εις τας
Αθήνας είχον αναλάβη υπηρεσίαν κορίτσια εις τα τραμ και το τι ήκουαν εκ μέρους μάλιστα κυρίων
με κολλάρον θα ενθυμείσθε. Ίσως δε εκ των ενοχλήσεων εκείνων να μην ηδυνήθησαν τα πτωχά
κορίτσια να συνεχίσουν το έργον των και το παρήτησαν. Τα όρη της Κύμης δύνανται να δώσουν μα-
θήματα πολιτισμού εις την κονισαλέαν και όζουσαν πρωτεύουσαν. 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ  ΑΓΩΓΙΑΤΙΣΣΑΙ  ΣΤΗΝ  ΚΥΜΗ 

1. Άλκη Ζέη. Συγγραφέας ετών 97 (15/12/1923-27/2/2020). Χαρακτηρίσθηκε ως
συγγραφέας των παιδιών και των νέων. 

2. Κική Δημουλά. Ποιήτρια και πεζογράφος ετών 89 (6/6/1931-22/2/2020).
Στοχαστής του εφήμερου στη ζωή μας.

3. Κώστας Βουτσάς. Ηθοποιός ετών 89 (31/12/1931-26/2/2020). Ενεργός μέχρι το
τέλος με 70 χρόνια ενεργούς παρουσίας σε σινεμά, θέατρο αλλά και τηλεόραση. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ  - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Το San Andrés είναι μια συνοικία της πόλεως
Pisco της επαρχίας Ica στο Περού.

Βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό στα
δυτικά, και συνορεύει με τις περιοχές Pisco και
Tupac Amaru Inca στα βόρεια, την επαρχία Ica
στα ανατολικά και την περιοχή Paracas στα νό-
τια.

Το χωριό Άγιος Ανδρέας δημιουργήθηκε
στις 9 Δεκεμβρίου 1921.

Αλλά ήδη από το 1840, στα νησιά Guaneras,
στ’ ανοικτά των ακτών της πόλεως Pisco, έφταναν
πολλά μέλη πληρωμάτων πλοίων, διαφόρων
εθνικοτήτων, τάση που κορυφώθηκε τα έτη
1860-1870.

Περιοχή γνωστή και για το τεράστιο γεω-
γλυφικό με την τρίαινα, πλέον τουριστικό αξιο-
θέατο, για το οποίο διοργανώνονται εκδρομές
με σκάφη, για να το δουν!

Ο αρβανίτης Ιωάννης Φαλκόνης Αργο-
γιάννης (Juan Falkoni Arguyani), Έλληνας ναυ-
τικός, παίρνει σύζυγο την Joaquina de la
Cruz, μια Περουβιανή εντόπια της περιοχής και
χτίζει το σπίτι τους στην θέση της νυν συνοικίας

San Andrés (το σπίτι τους βρίσκεται στην σημε-
ρινή θέση Calle Grecia 110, μπροστά από την
Πλατεία των Όπλων / Plaza de Armas και του
Ελληνικού Αίθριου / Atrio Griego). Αυτή είναι η
πρώτη οικοδομή και η ονομασία του πρώτου
δρόμου με το όνομα της Ελλάδας.

Αργότερα και άλλοι μετανάστες, Έλληνες
ναύτες όλοι τους, όπως οι:
- Πέτρος Γκίκας (Pedro Gkikas ή Yika), 
- Καρασόπουλος / Carassopoulos, 
- Ιωάννης Κομνηνός / Juan Comninos, 
- Κανέλλος Βατικιώτης / Batikiota Kanelos, 
- Φραγκίσκος Πανάγος; / Πενάγκος / Fran-
cisco Penagos, 
- Κωνσταντίνου / Constantino,

...επήραν Περουβιανές σύζυγους και ξεκίνη-
σαν την ελληνική παροικία του Σαν Αντρέ.

Χρόνια αργότερα, ο Πέτρος Γκίκας / Pedro
Yika Briceño θα γίνει ο πρώτος δήμαρχος της
περιοχής…

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ – Muni San
Andres. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.4.2010. 

Το  ελληνικό  χωριό
Άγιος  Ανδρέας  στο  Περού!

Του Γιώργου Λεκάκη 

Το 2018, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα παιδιά (ηλικίας από 0-17) έφτανε το 23,4%
στην ΕΕ σε σύγκριση με το ποσοστό 22,1% για τους ενήλικες (18-64) και το 18,4% για τους
ηλικιωμένους (ηλικίας 65 ετών και άνω).

2010 2018 Διαφορά
EU-27                                                27.3                            23.4
Romania                                            48.1                            38.1                           -10.0
Bulgaria                                             49.8                            33.7                           -16.1
Greece                                               28.7                            33.3                              4.6
Italy                                                  29.5                            30.6                              1.1
Spain                                                 33.3                            29.5                             -3.8
Lithuania                                           35.8                            28.0                             -7.8
Cyprus                                               21.8                            25.5                              3.7
Ireland (²)                                         34.1                            23.9                           -10.2
Hungary                                            38.7                            23.8                           -14.9
Slovakia                                             25.3                            23.8                             -1.5
Croatia                                              29.4                            23.7                             -5.7
Luxembourg                                       22.3                            23.5                              1.2
Belgium                                             23.2                            23.2                              0.0
France                                               22.9                            22.9                              0.0
Malta                                                 26.7                            22.8                             -3.9
Latvia                                                42.2                            22.5                           -19.7
Portugal                                             28.7                            21.9                             -6.8
Austria                                               22.4                            21.6                             -0.8
Sweden                                             19.2                            20.6                              1.4
Estonia                                              24.0                            17.9                             -6.1
Germany                                           21.7                            17.3                             -4.4
Poland                                               30.8                           17.2                           -13.6
Finland                                              14.2                            16.0                              1.8
Denmark                                            15.1                            15.2                              0.1
Netherlands                                       16.9                            15.2                             -1.7
Czechia                                              18.9                            13.2                             -5.7
Slovenia                                             15.2                            13.1                             -2.1
United Kingdom (²)                             29.7                            29.9                              0.2
Switzerland                                        19.8                            21.0                              1.2
Norway                                              14.6                            15.6                              1.0
Iceland (³)                                        16.9                            14.4                             -2.5
Turkey (⁴)                                         71.0                            48.7                           -22.3
North Macedonia                                49.9                            45.9                             -4.0
Montenegro (⁴) (⁵)                              43.0                            40.3                             -2.7
Serbia (⁵)                                           43.4                            35.9                             -7.5

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν:
Ο τύπος της οικογένειας: οι μονογονεϊκές οικογένειες με συντηρούμενα τέκνα (42,8%), τα

μεμονωμένα άτομα (31,7%) και δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (27,6%) είχαν
τα υψηλότερα ποσοστά για τον δείκτη κινδύνου φτώχειας κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίπεδο εκπαίδευσης: Το 51,5% των παιδιών των οποίων το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων
ήταν χαμηλό ήταν σε κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 7,4% των παιδιών των οποίων το επίπεδο
εκπαίδευσης των γονέων ήταν υψηλό.

Μεταναστευτικό υπόβαθρο: Τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο διατρέχουν μεγαλύτερο
κίνδυνο φτώχειας από τα υπόλοιπα παιδιά (33,7% έναντι 16,2%). 

Πάνω  από  30%  των  παιδιών  αντιμετωπίζουν  κίνδυνο  φτώχειας  ή  κοινωνικού  αποκλεισμού 

Σχήμα 1: Παιδιά που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, 2010-2018
(Ποσοστό παιδιών <18 ετών)
Πηγή: Eurostat

Παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι λιγότερο

πιθανό να περάσουν καλά στο σχολείο, να έχουν καλή υγεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους αργότερα στη ζωή τους, όταν διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν άνεργοι,
φτωχοί και κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Ο δείκτης AROPE ορίζεται ως το τμήμα του πληθυσμού για το οποίο ισχύει μία από τις ακόλουθες
τρεις συνθήκες:

- Βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας,
- βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής υλικής στέρησης,
- ζει σε νοικοκυριό με το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας.

Από το 2010 έως το 2018, τα ποσοστά AROPE για παιδιά αυξήθηκαν σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ (βλ.
Σχήμα 1).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των ποσοστών AROPE από το 2010, με 2 ποσοστιαίες μονάδες (pp) ή πε-
ρισσότερο, παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (3,7 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Ελλάδα (4,6 μονάδες).
Παρατηρήθηκαν μειώσεις σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ, με σημαντικές μειώσεις στην Πολωνία (- 13,6 πο-
σοστιαίες μονάδες), Ουγγαρία (- 14,9 μονάδες βάσης), Βουλγαρία (- 16,1 μονάδες) και Λετονία (- 19,7
μονάδες βάσης).

Όσον αφορά τη συνολική κατάσταση το 2018, το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε μια οικογένεια
που κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κυμάνθηκε από 13,1% στη Σλοβενία έως 38,1%
στη Ρουμανία. Το ποσοστό της ΕΕ-28 ήταν 23,4%.

Οι τιμές του δείκτη AROPE διαφέρουν για διάφορες ηλικιακές ομάδες
Το 2018, το 23,4% των παιδιών (ηλικίας 0-17 ετών) στην ΕΕ-27 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας

ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 22,1% των ενηλίκων (ηλικίας 18-64 ετών) και 18,4% των
ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω). Τα παιδιά ήταν η ηλικιακή ομάδα με τα υψηλότερα ποσοστά
κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σχεδόν τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Στη Λετονία, την
Εσθονία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και την Τσεχία οι
ηλικιωμένοι βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ στην Ελλάδα, τη Δανία, την Πολωνία, τις Κάτω
Χώρες και τη Φινλανδία οι ενήλικες ήταν οι ηλικιακές ομάδες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Παρά το
γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες, αντίστοιχα, είχαν τα υψηλότερα ποσοστά AROPE αυτών των
δύο ομάδων χωρών, η παιδική φτώχεια κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε όλες σχεδόν τις χώρες.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παιδική φτώχεια, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση
των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της παιδικής φτώχειας, είναι η σύνθεση του νοικοκυριού
στο οποίο ζουν τα παιδιά και η κατάσταση της αγοράς εργασίας των γονέων τους, που συνδέονται
επίσης με το επίπεδο εκπαίδευσής τους.

taxheaven 6-3-2020 



«Η ΙΣΤΟΡΙΑ με τις ανεμο-
γεννήτριες στην Εύβοια θυμίζει
ένα αδηφάγο καρκίνωμα που
ξεκίνησε (χρόνια πριν) από την
Καρυστία, αλλά πλέον πολλα-
πλασιάζεται ανεξέλεγκτα και
δίνει μεταστάσεις ολοένα και
πιο βόρεια...

Μόνο από ψηλά μπορεί κά-
ποιος να αντιληφθεί τον βαθμό
της εκβιομηχάνισης του νησι-
ού...

Οι ανεμογεννήτριες που
έφθασαν χθες, εν μέσω πανδημίας, στην Κύμη, προορίζονται
(κατά πάσα πιθανότητα) για το ακρωτήριο Οχτωνιάς, ή αλλιώς
Πούντα, νοτιοανατολικά της φημισμένης παραλίας Μουρτερής
και θα είναι οι βορειότερες στο νησί.

Στη λίστα των "μελλοθάνατων" ευβοϊκών βουνών φιγουράρουν
το Ορτάρι, τα Κοτυλαία, η Σκοτεινή, το Ξεροβούνι, το Καντήλι,
ο Πυξαριάς... Πρέπει επί τέλους να μπει ένα τέλος σε αυτήν την
ασυδοσία», έγραψε η ομάδα «Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Αιολικά»,
στις 30.3.2020.

Την ίδια ημέρα, 23 περιβαλλοντικές οργανώσεις(*) έστειλαν
επιστολή προς το ΥΠΕΝ και τον κ. Κ. Χατζηδάκη για την
αναβολή κατάθεσης νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας» στην Βουλή, εκφράζοντας την κοινή
αγωνία ότι «το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά αντίθετα
θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και ελαστικοποίηση των όρων
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας».

(*)ΑΡΙΩΝ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελ-
ληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, ΝΗΡΕΑΣ,
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Οργάνωση Γη, ΠΑΝΔΟΙΚΟ,
Πίνδος Περιβαλλοντική, ΑΝΙΜΑ, CISD-Παρατηρητήριο Πολιτών
για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ecocity, iSea, MEDASSET, MedlNA,
MOm, The Green Tank, WWF Ελλάς.

Γιώργος Λεκάκης
www.lekakis.com

ΚΟΝΤΡΑ NEWS, 13.4.2020 

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΛΜΑ ΜΕ
ΤΙΣ  ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ. Μια νέα προσπάθεια ξεκίνησε
πρόσφατα ο φίλος μας Μιχάλης Ποντίκης από το
ορμητήριό του την Κύμη. Με το φυλλάδιο “Αναγνώ-
σεις” αναφορά σε εκδόσεις που αφορούν την περιοχή
της Κύμης αλλά και την Εύβοια. 

Το διανέμει μάλιστα δωρεάν και όταν δωρεάν δια-
θέτεις στον περίγυρό σου ένα πνευματικό έργο γνώσης
και υπευθυνότητας, η προσφορά σου ξεπερνά τα συ-
νηθισμένα, ακυρώνοντας την όποια σε βάρος σου αρ-
νητική στάση. Επικροτούμε την προσπάθεια του φίλου
Μιχάλη να συνεχίζει το σπουδαίο ιδιαίτερα για την πε-
ριοχή της Κύμης έργο του τολμώντας συχνά να καυτη-
ριάζει στοιχεία του περίγυρου που τους πρέπει τέτοια
αντιμετώπιση. 

Την τόλμη αυτή την διακρίναμε και στις “Αναγνώσεις”
του και τη χαρήκαμε και πάλι. Καλοτάξιδα πορεύσου
φίλε Μιχάλη. 

Οριστική λύση από
την Περιφέρεια Στερεάς,
στην προστασία και θω-
ράκιση έναντι φυσικών
καταστροφών του τμή-
ματος Στόμιο - Πλατάνα
της επαρχιακής οδού υπ’
αρ. 8 Χάνια - Οξύλιθος
- Παραλία Κύμης στο
Δήμο Κύμης - Αλιβερίου,
από την κακοκαιρία «Ζηνοβία» που έπληξε την Εύβοια στις 30
και 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Περιφερειάρχη Φάνη
Σπανού στις αρχές του χρόνου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και της συνακόλουθης σχετικής απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου, για άμεση ένταξη του έργου σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης υπέγραψε την ένταξή του, με
προϋπολογισμό 15.320.000 €.

Το έργο «Αντιμετώπιση καταπτώσεων - κατολισθήσεων
επί της οδού Στόμιο διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλα-
τάνα)» εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ 866 για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων περιλαμβάνει την κατασκευή:

- τοιχίων αντιστήριξης από τη μεριά της πλαγιάς, για προ-
στασία του δρόμου από τις κατολισθήσεις

- συστοιχίες φρεατοπασσάλων με τοιχία από τη μεριά της
θάλασσας για προστασία από τα έντονα κυματικά φορτία του
Αιγαίου

- lane cover (πλακοσκεπής επί πασσάλων) στο πλέον
κρίσιμο τμήμα

- επένδυση υφιστάμενης συστοιχίας πασσάλων με τοιχίο
κατάντι του δρόμου για προστασία από καθιζήσεις.

«…Και τώρα δουλειά. Πάμε να δημοπρατήσουμε γρήγορα
το έργο!» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Φάνης Σπανός.

http://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/148403-
vrethikan-ta-xrimata-gia-tin-oristiki-lysi-sto-dromo-stomio-platana

Η  ΑΛΗΘΕΙΑ,  ΤΟ  ΨΕΜΑ  ΚΑΙ  Η  ΖΩΗ  ΣΤΗ  ΜΕΣΗ;
Πάντα ζούσαμε με το ψέμα, το ψεύτικο, το αναληθές κοντά

μας, στο δρόμο μας. Συστατικό ιστορικά του ανθρώπινου είναι.
Μοιάζει πειστική αλήθεια η άποψη πως «τα περισσότερα ψέματα
λέγονται πριν τις εκλογές, κατά τον πόλεμο και μετά το κυνήγι»
(Ότο Φον Μπίσμαρκ) αλλά καλύτερα να λέγαμε διαφορετικά πως
ενυπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Τα τελευταία χρόνια το ψέμα αλ-
λάζοντας τάχα μου πρόσοψη ως fake news ψάχνει πρώτη θέση στο
παγκόσμιο γίγνεσθαι. Θα ήταν ψέμα να υποστηρίξουμε πως πρέπει
να στήσουμε τη ζωή μας μακριά από το ψέμα. Καλύτερα να
παλεύαμε με επιτυχία το ψέμα να έρχεται αδύναμο και πίσω -
πίσω. Αγαπάμε και αγωνιζόμαστε για την αλήθεια, όσο και αν
πολλές φορές πονάει σαν την γλώσσα που κόκκαλα δεν έχει μα
κόκκαλα τσακίζει. Επειδή η καθαρότητα στη ζωή, μας επιτρέπει
βαθιές, ζωογόνες ανάσες, αντίθετα με την θολούρα τελικά και την
φενάκη του ψέματος με τις πολλές του εξωτερικές μορφές. Είναι
μια δομική πρόταση, γόνιμη και πλέρια στάση ζωής η της αλήθειας
αναζήτηση κόντρα στο ψέμα που το παίζει αλήθεια και στους
πολλούς εκφραστές του. Ιδιαίτερα στο σκόπιμο και υστερόβουλο.
Για το ψέμα μιλώντας λοιπόν υποστηρίζω πως δεν είναι ψέμα όσα
δεν έχουν υπάρξει ούτε και αλήθεια όσα έχουν υπάρξει. Ακόμα
πως δεν είναι άσχημο πέρα από το γεγονός πως δεν είναι όλα τα
ψέματα ίδια ως αποτύπωμα και ως ηθικό στοιχείο και πέρα από τα
κατά συνθήκη ψεύδη ή τα ψέματα που εκ των υστέρων αποδει-
κνύονται ως τέτοια, να βλέπουμε και την όποια αποδεκτή πλευρά
του ψέματος. Παράδειγμα το ψέμα ως μοχλό του κωμικού, ή την
αδελφική σχέση του με τους χρησμούς της Πυθίας και άλλων προ-
ηγούμενων αλλά και σύγχρονων, αλλά και με το παραμύθι και το
μύθο κλπ. Με πρώτο πάντως μέλημά μας την πρωτοπόρα θέση της
αλήθειας, της ανάγκης της αλήθειας, στο δρόμο για το πάντα ελ-
κυστικό και αναγκαία καλύτερο κοινό μας μέλλον.

Ανδρονιάνοι 31/3/2020
Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου Τα δεσμά του γάμου ένωσαν από τις 23/2/2020

τον Παντελή Γ. Μπαρούμη και την Γεωργία Μανή.
Πολλές ευχές. 

ΓΑΜΟΙ 

Πολύ επαινετή η πα-
ραγωγική («βγάζει μάτι»)
και συμμετοχική προσπά-
θεια με πρωτοβουλία του
ΤΚΣ και του προέδρου του
Γιώργου Κ. Κωτσή για
έργα ευπρεπισμού στα δύο
χωριά μας, που έχει εντα-
θεί στις μέρες του Κορω-
νοϊού και των ασφυκτικών
μέτρων που προκάλεσε. Ο
Σύλλογός μας συμμετέχει
ενεργά όχι μόνο οικονο-
μικά και έτσι θα συνεχί-
σουμε στην προσπάθεια
αυτή, η οποία προχωρών-
τας εμπλουτιζόμενη, απο-
κτά δυναμική ενθαρρυντική και ουσιαστική. Αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια ιδιαίτερα στους νέους και μικρό-
τερης ηλικίας φίλες και φίλους μας για την άξια ατομικά
και από κοινού, προσπάθειά τους. Το ίδιο και στους χο-
ρηγούς αφανείς ή όχι. Φωτογραφική αναφορά υπάρχει
στη σελίδα 4 στο φύλλο αυτό της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ενώ στο επόμενο φύλλο της,
θα επανέλθουμε με εκτενέστερη αναφορά όπως χρει-
άζεται για πρόσωπα και έργα. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΑ  ΟΜΟΡΦΑ  ΧΩΡΙΑ 
ΠΟΥ  ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΑ 

Οριστική  λύση  στο  δρόμο  Στόμιο – Πλατάνα 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ  Τ.1  ΑΠΟ 
ΤΟΝ  ΜΙΧΑΛΗ  ΠΟΝΤΙΚΗ 

Κυκλοφόρησε Δελτίο τύπου 23-4-2020 του Συλλόγου Δασο-
προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης και της Εται-
ρείας Περιβάλλοντος Κύμης (ΣΔΑΠΠΕ Κύμης και ΕΠΠΠΟ Κύμης)
για το σε προχωρημένο στάδιο έργο της εγκατάστασης αιολικών
πάρκων στα βουνά γύρω από την Κύμη αλλά και στη θαλάσσια
κοντά της περιοχή. Το θέμα ως ιδιαίτερα σοβαρό θα μας απα-
σχολήσει ανάλογα και άμεσα. 

Από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦοΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας δόθηκαν στη δημοσιότητα
στοιχεία σχετικά με την παραγωγή απορριμμάτων το πρώτο τρίμηνο
του 2020.

Στους τέσσερις ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας και Λαμίας), αρ-
μοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. ενα-
πόθεσαν απορρίμματα 19 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέ-
ρειας.

Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για
το Α’ τρίμηνο του 2020 σε 44.827.320 kgr. Ο Δήμος Κύμης-Αλι-
βερίου παραμένει "πρωταθλητής" στην παραγωγή απορριμμάτων
ανά κάτοικο, παρόλο που μείωσε σχεδόν στο ένα τρίτο την παραγωγή
απορριμμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Πρωταθλητής  
στην  παραγωγή  απορριμμάτων  ανά  κάτοικο  

στη  Στερεά  Ελλάδα 

Ο  ξεχασμένος  Θησαυρός  
των  Ανδρονιάνων  Ευβοίας 

Ο ξεχασμένος για 80
χρόνια αινιγματικός αρ-
χαιολογικός Θησαυρός
των Ανδρονιάνων Ευ-
βοίας, στο Αθέατο Μου-
σείο! 

Το Αθέατο Μουσείο
είναι η επιτυχημένη
δράση του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου
που προβάλλει επιλεγμέ-

νες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών. 
Μετά από 20 θαυμάσια αντικείμενα που παρουσιάστηκαν έως

τώρα, το Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τον «Θησαυρό των Ανδρο-
νιάνων».

Πρόκειται για ένα αινιγματικό σύνολο χάλκινων όπλων και
επαγγελματικών εργαλείων της μυκηναϊκής εποχής, που φέρεται
πως εντοπίστηκαν το καλοκαίρι του 1940 στο χωριό Ανδρονιάνοι
της κεντρικής Εύβοιας και μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. 

Τα πολύτιμα αντικείμενα που φυλάχθηκαν ξεχασμένα και
ασφαλή για ογδόντα χρόνια, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά την
Τρίτη 14 Ιανουαρίου στην «Aίθουσα του Bωμού» (αιθ.34) για να πα-
ραμείνουν εκεί ως την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020. 

Την Τρίτη 10 Μαρτίου (18.00) και την Κυριακή 8 και 29 Μαρτίου
(13.00), αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες
στο χώρο της έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για το αίνιγμα της
προέλευσης και της σημασίας των πολύτιμων ευρημάτων, για τους
πανάρχαιους μυκηναϊκούς θησαυρούς και για την κοινωνία εποχής
τους. 

πηγή: http://www.arxeion-politismou.gr/2020/02/thisavros-Androni-
anon-Evias.html 

Η παρουσίαση αναβλήθηκε λόγω Κορωνοϊού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΦΟΡΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΚΥΜΗΣ  ΣΤΟ  ΜΕΓΑΛΟ  ΑΥΤΟ  ΘΕΜΑ

Ενώ  εμείς  «μένουμε  σπίτι»…  
οι  «ανεμογεννήτριες»  συνεχίζουν  

να  βγαίνουν  έξω…  
Έφτασαν  και  στην  Κύμη 


