
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» σας καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών του για το 2020, που θα είναι εκλογοαπολογιστική αφού θα
εκλεγεί το νέο Δ.Σ. για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση η οποία αναβλήθηκε λόγω
των απρόοπτων εξελίξεων εξαιτίας του κορωνοϊού θα συγκληθεί μετά από ομόφωνη απόφαση
του Δ.Σ. στο χωριό 7-8-2020 και οριστικά την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές
αποφάσεις που ισχύουν λόγω του κορωνοϊού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου
μας μπορούν να παραβρεθούν, να πάρουν μέρος και να ψηφίσουν τα μέλη που έχουν
τακτοποιήσει τη συνδρομή τους προς το Σύλλογο μέχρι και το 2019. Υποψηφιότητες για
εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή μπορούν να υποβληθούν
στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό. 

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

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

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

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

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ»

σε σχέση με τις καθιερωμένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις του, ενημερώνει τα μέλη και φίλες-
φίλους του τα εξής: Το μεγάλο πρόβλημα της πανδημίας του κορωνοϊού, έφερε τα πάνω
κάτω και δεν μπορούμε παρά να προσαρμοστούμε στις σχετικές αποφάσεις. Μετά την μέχρι
πρόσφατα σχετική θετική εξέλιξη στο μέτωπο της πανδημίας, βλέπαμε και είχαμε τις
τελευταίες αυτές μέρες ξεκινήσει σχετικές προσπάθειες για να οργανώσουμε κάποιες από
τις εκδηλώσεις μας. Βέβαια σε καμιά περίπτωση την οργάνωση πανηγυριού. Ήρθε όμως
μόλις χθες 13/7/2020 η κυβερνητική απόφαση 44457 (δες σελίδα 6) η οποία μας επιβεβαιώθηκε
και από τη Δημοτική μας αρχή, να ανατρέψει εκ νέου κάθε σχεδιασμό μας. Έτσι τηρώντας
όσο το μπορούμε υπεύθυνη στάση απέναντι στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα απέναντι
στα παιδιά, θα είμαστε σε αναμονή πιθανής δυνατότητας οργάνωσης κάποιας ή κάποιων εκ-
δηλώσεων και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την όποια εκδήλωση μέσω του
www.andronianoi.gr και με σχετικές αναρτήσεις στα γνωστά σημεία στα χωριά μας. Ευχόμαστε
το υπόλοιπο του καλοκαιριού μας και ο καλός μας μήνας Αύγουστος να κυλήσει ήρεμα και με
το μέτωπο της παραγωγής του σύκου μας να αποδειχθεί φέτος ιδιαίτερα θετικό έστω και
πολύ ιδρωμένο.

ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΜΑΣ
Το καθαρό έσοδο από τα καλοκαιρινά πανηγύρια μας αποτελούσε πάντα κύριο στυλοβάτη

για τα οικονομικά του Συλλόγου μας, επομένως και για την πραγματοποίηση των κάθε φορά
έργων και των σκοπών και στόχων του. Φέτος υπό την βία του κορωνοϊού και των σχετικών
διατάξεων της πολιτείας, τα πανηγύρια μας δεν θα μας συνοδέψουν. Έτσι στο Δ.Σ. ομόφωνα
αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στα μέλη και τις φίλες και φίλους μας μέσω λαχειοφόρου
αγοράς με λαχνούς οικονομικής ενίσχυσης του 1,00 € ο καθένας που θα κυκλοφορήσουν
από τα τέλη Ιουλίου. Ελπίζουμε πως είναι κατανοητή η προσπάθειά μας αυτή, όπως σεβαστή
είναι από πλευράς του Δ.Σ. της όποιας συμμετοχής μας στην εξόρμηση. Η επιτυχία της θα
επιτρέψει στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας να συνεχίσει με υπευθυνότητα το έργο του αντα-
ποκρινόμενο και στις νέες ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ» 

Ιστορίες γέλιου και χιούμορ 
ή αλλιώς έκφραση ευτυχίας!

Γράφει η Κατερίνα Σακκή
Σύμφωνα με έρευνες ένας άνθρωπος γελά

30 φορές περισσότερο όταν είναι
με άλλους παρά όταν είναι μόνος
του. Και όταν γελά παρατείνει τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου,
καθότι το γέλιο κάνει καλό στην
καρδιά, στο αναπνευστικό και στην
πίεση. Ένας άνθρωπος που γελά, ει-
σπνέει περισσότερο οξυγόνο και εκ-
πνέει περισσότερο διοξείδιο του άν-
θρακα. Επίσης, με το γέλιο θέτει σε
κίνηση εκατοντάδες μύες του σώ-
ματος και εκκρίνονται από τον εγ-
κέφαλο ουσίες, όπως η ενδορφίνη,
που συμβάλλουν στην ευεξία του
ανθρώπινου οργανισμού. Όλα τα πα-
ραπάνω είναι μερικές από τις λίγες
ευεργετικές ιδιότητες, που προκαλεί
το γέλιο, μία από τις βασικές αιτίες του οποίου
αποτελεί και το χιούμορ.

Μπορεί μέχρι σήμερα να μην υπάρχει κάποια
περιεκτική θεωρία σχετικά με το χιούμορ, όμως
αν θέλαμε να την περιγράψουμε θα μπορούσαμε
να πούμε ότι είναι εκείνη η ποιότητα της φαντα-
σίας που δίνει στις ιδέες μία αμφίβολη ή φαντα-
στική όψη και τείνει να προκαλεί το γέλιο ή την
ευθυμία μέσω κωμικών εικόνων ή περιγραφών
σε συνδυασμό με τη διανοητική ικανότητα της
σύλληψης, έκφρασης, εκτίμησης του κωμικού ή
του κωμικά αντιφατικού. 

Η πρώτη αναγωγή της προέλευσης του αγ-
γλικού όρου humor γίνεται στην "περί των χυμών
του σώματος" θεωρία του πατέρα της Ιατρικής,
του Ιπποκράτη. Βάσει αυτής της ιατρικής θεωρίας
υφίστανται τέσσερις κράσεις, που κάθε μία έχει
σχέση με την επικράτηση ενός από τους τέσσερις
χυμούς του ανθρώπινου σώματος (χολή, φλέγμα,
μέλαινα χολή, αίμα). Όταν υπάρχει αρμονική
μίξη των χυμών του σώματος, ο άνθρωπος είναι
υγιής και με καλή διάθεση. Στη λατινική γλώσσα
η λέξη (h)umor σήμαινε εκτός από το υγρό, την
υγρασία, το χυμό, και τη διάθεση, γεγονός που
δείχνει ότι η σχέση του λατινικού umor με τους
«χυμούς» του Ιπποκράτη είναι εννοιολογική και
όχι ετυμολογική. 

Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι το γέλιο είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένο με το χιούμορ ως συνέπειά
του, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι θεραπευτικές
ιδιότητες του γέλιου ήταν ήδη γνωστές στην αρ-
χαιότητα. Για τον αρχαίο Έλληνα συγγραφέα και
εκπρόσωπο της Νέας Κωμωδίας, Μένανδρο «αυ-
τός που σε κάνει να γελάς, σε βοηθάει να ζεις»,
ενώ για τον Αριστοτέλη η τάση του γέλιου είναι
αγαθή δύναμη, καθώς και ελευθερία από τα
δεσμά της εξουσίας. Οι Αρχαίοι Έλληνες, μάλιστα,
το είχαν θεοποιήσει και το θεωρούσαν σπουδαίο
μέσο, που ενίσχυε την ψυχική, πνευματική, σω-
ματική υγεία και αρμονία. Λέγεται μάλιστα πως
η θεά του Έρωτα, η Αφροδίτη, το χάρισε ως
δώρο στους ανθρώπους, μαζί με τον πόθο και
την ηδονή.

Είναι γεγονός ότι η ίδια η εθνολογία δεν
έχει καταφέρει να εξάγει μία κοινή επακριβή
εθνολογική διαπίστωση και θεωρία για το χιούμορ
εξαιτίας των μεγάλων διαφορών των αιτίων, που
το προκαλούν, από φυλή σε φυλή ή και ευρύτερα
μεταξύ εθνών, καθώς και τα αποτελέσματά του
ή η βάση πρόκλησής του. Παρόλα αυτά ως μερικά
κοινά αποδεκτά χαρακτηριστικά, είδη και τεχνικές
που μπορούν να δημιουργήσουν χιούμορ ή να
προκαλέσουν χιουμοριστικές καταστάσεις είναι:
η ρητορεία, το παρά προσδοκία σχήμα, το ενθύ-
μημα, το ζεύγμα, η υπερβολή, η σημειολογική
απομείωση, το λεκτικό παιχνίδι, το οξύμωρο σχή-
μα, το λογοπαίγνιο, οι κωμικοί ήχοι ή λέξεις με
παράξενη ηχητική χροιά, το ανέκδοτο, το από-
φθεγμα, το ρητό, η παροιμία, το γνωμικό, τα
στερεότυπα αστεία, τα νοσηρά αστεία, οι γρίφοι,
τα αινίγματα, η ειρωνεία, το "πνεύμα", ο σαρκα-
σμός, ο εξωφρενισμός ή παραλογισμός. Μαύρο,

καυστικό ή βιτριολικό, ξερό, παρωδία, σάτιρα,
αυτοσαρκασμός, πηγαίο, σουρεαλιστικό ή σε
όποια μορφή και αν είναι, το χιούμορ, όταν είναι
καλό, προκαλεί το γέλιο και μαζί με αυτό όλα τα
καλά. 

Σύμφωνα με την έρευνα του Γερ-
μανού ψυχολόγου Dr Michael Titze
που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι
τη δεκαετία του ’50 οι άνθρωποι γε-
λούσαν κατά μέσο όρο 18 λεπτά την
ημέρα, ενώ σήμερα μόλις 4-6 λεπτά,
ίσως αναλογιστούμε πως θα πρέπει
να εντάξουμε χιούμορ, γέλιο, σάτιρα
ξανά στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο
ότι η Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου ξεκί-
νησε να γιορτάζεται στην Ινδία το
1998 και καθιερώθηκε βασιζόμενη
στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέ-
λιου και σε όλο το δυτικό κόσμο την
πρώτη Κυριακή του μήνα Μάιου.

Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε
ότι ο καθένας που κάνει χιούμορ

βάζει τη δική του πινελιά βάσει της προσωπικό-
τητάς του, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που το
χιούμορ που διαθέτει ο καθένας τον χαρακτηρίζει
και ως προσωπικότητα. Μην ξεχνάμε ότι πολλές
φορές λέμε: αυτός έχει χιούμορ ή αυτός δεν ση-
κώνει χιούμορ. Ειδικά, σε παλαιότερες εποχές
με την ιδιαίτερα έντονη διαπροσωπική επικοινωνία
το χιούμορ αποτελούσε μία από τις ανώτερες
μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας, που βοη-
θούσε στην ανάπτυξη κοινωνικών θεσμών, αλλά
και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και της
καθημερινής ζωής των μικρών κοινωνιών. Έτσι,
στην τοπική κοινωνία του χωριού, όπου ο ένας
γνωρίζει τον άλλον, οι ιστορίες γέλιου, σάτιρας,
χιούμορ είναι γνωστές, καθότι οι ντόπιοι έχουν
ζυμωθεί και μεγαλώσει με αυτές και πολλές
φορές και οι ιστορίες αυτές γίνονται αντικείμενο
συζήτησης ανάμεσα σε αυτούς που τις έζησαν.
Στις εποχές που ζούμε, που το γέλιο τείνει να
εκλείψει, ίσως είναι ευεργετικό να τις θυμόμαστε
πού και πού. Για να θυμούνται οι παλιοί και να
μαθαίνουν και οι νέοι.- 

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΑΣ
Γράφει η Χριστίνα Σταύρου Δήμου

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Shirley MacLaine λέ-
γεται πως έχει δηλώσει πως ο άνθρωπος που
ξέρει να γελάει με τον εαυτό του δεν θα πάψει
ποτέ να διασκεδάζει. Ο Βρετανός πολιτικός Win-
ston Churchill πάλι πίστευε ότι ένα αστείο είναι
κάτι πολύ σοβαρό. Πώς γίνεται όμως οι φράσεις
δύο αγγλόφωνων προσώπων της λεγόμενης υψη-
λής κοινωνίας να σχετίζονται με έναν λαϊκό
ήρωα όπως ο Καραγκιόζης; Η απάντηση είναι
απλούστερη απ’ ό,τι ίσως φαίνεται. Ο δημοφιλέ-
στερος ήρωας του θεάτρου σκιών μπορεί να καυ-
χηθεί πως κατέχει όλα τα προσόντα αλλά και τα
ελαττώματα που, τυπικά τουλάχιστον, αποδίδονται
στους Έλληνες και παρόλα αυτά για τόσα χρόνια
τους κάνει να γελούν και όχι να θυμώνουν. Εν-
τάξει, μπορεί το όνομά του να έχει γίνει συνώνυμο
ενός, κάπως παρωχημένου πλέον, υποτιμητικού
χαρακτηρισμού αλλά πόσοι δε βρέθηκαν έστω
μία στιγμή της ζωής τους απέναντι από τον
μπερντέ του να διασκεδάζουν με τις ατάκες και
τις περιπέτειες του ίδιου και της παρέας του;
Από την άλλη, για πολλά χρόνια τα αστεία του
ήταν μία από τις λίγες «πολυτέλειες» του λαού,
επιτελώντας ένα σοβαρότατο ρόλο, αυτόν του
ανάλαφρου και οικείου ψυχαγωγού που με τις
τρέλες και την ανυπότακτη συμπεριφορά του
βοηθά τους θεατές του να ξεχάσουν για λίγο τα
προβλήματά τους, έστω και αν οι ιστορίες του
πολλές φορές βασίζονται σ’ αυτά, και να αφεθούν
στον ρυθμό του. Και εδώ βρίσκεται κάτι που
μοιάζει παράξενο. Πώς γίνεται ένας γελωτοποιός
να διαδραματίζει ένα σοβαρό ρόλο; Πώς μπορεί
να βοηθά τους θεατές του να παίρνουν ανάσα
από όσα τους πνίγουν όταν τους τα υπενθυμίζει;
Πώς βγάζει τον πιο αθώο, παιδικό εαυτό τους
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Συνέχεια στη σελ. 5 



Joakim’s Milk Bar & Fruit shop in Mildura Victoria. My
dad Nickolas Joakim second on left with his brother
George & sister Timi Chapley on the right with shop as-
sistant Dolly. My father & uncle had the business with
their brother in law George Papas who was married to
their other sister Nina. They had the shop from about
1940 - 1975. 

The Joakim family was originally from Androniani
Evia.

Ελληνικά Καφέ και Milk Bars της Αυστραλίας
Το Milk Bar & κατάστημα φρούτων του Ιωακείμ στη

Μιλντούρα της Βικτώρια. Ο πατέρας μου Νικόλαος Ιωακείμ,
δεύτερος από αριστερά, με τον αδερφό του Γεώργιο και
την αδερφή του Timi Chapley στα δεξιά, με την υπάλληλο
του καταστήματος Dolly. Ο πατέρας μου και ο θείος μου
είχαν την επιχείρηση με τον κουνιάδο τους Γεώργιο
Παππά, σύζυγο της άλλης τους αδερφής, Νίνας. Το κα-
τάστημα λειτουργούσε από το 1940 έως το 1975. 

Η οικογένεια Ιωακείμ είχε καταγωγή από τους Ανδρο-
νιάνους Ευβοίας. 

(Μας το έστειλε το μέλος μας Ιωάννης Σταμέλος από
το Περθ Αυστραλίας, τον ευχαριστούμε).

Απεβίωσε την Πέμπτη 4 Ιου-
νίου 2020 στην πατρίδα του
Χαλκίδα, ο Δημήτρης Δεμερ-
τζής, σε ηλικία 94 ετών. 

Ιδιαίτερα δραστήριο, αγω-
νιστικό μέλος της πόλης της
Χαλκίδας, με την παρουσία του
να γίνεται αισθητή και πέρα
από αυτή τη μεγάλη του αγάπη
αλλά και την Εύβοια. Δυναμικό
πνεύμα, άοκνος με δυνατή γνώ-
ση, πέννα και γραφή ήταν μέχρι
πρόσφατα δραστήρια ενεργός.
Αισθητή για πολλά χρόνια η
δημοσιογραφική και εκδοτική,
συγγραφική  παρακαταθήκη του,
με σημαντική παρουσία και σε
κοινωνικά και αθλητικά θέματα.
Μεγάλο το κενό που αυτή του
η παρουσία αφήνει. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

― Απεβίωσε ο Γεώργιος Ιω. Δήμου την 15-6-2020
σε ηλικία 85 ετών. Κηδεύτηκε την 16-6-2020 στο κοι-
μητήριο Ανδρονιάνων. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

ΠΕΝΘΗ 

― Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για
το 2019 με καταληκτική ημερομηνία ως 28/8/2020. 

― Ώρες κοινής ησυχίας της θερινής περιόδου 1/4 έως
30/9/2020 ορίσθηκαν από 15:00 έως 17:30 και 23:00 έως
07:00 Για να τηρούνται και όχι για να ξεχνιούνται. 

― Το γνωστό εβδομαδιαίο παζάρι της Αγίας Παρασκευής
στη Χαλκίδα, φέτος για πρώτη φορά μετά από 154 χρόνια
και λόγω κορωνοϊού δεν θα πραγματοποιηθεί με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ 

Σε κάθε φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας απαιτείται η κατα-
γραφή ευχαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας. Προς άτομα αλλά και ομάδες και φορείς ατόμων
με αφορμή γεγονότα και καμιά φορά για απουσία τέ-
τοιων. Εκκρεμεί και κάποια υπό τύπον ανακεφαλαίωσης
αναφορά σε χορηγούς του Συλλόγου μας αλλά και σε
όσες και όσους με την παρουσία τους, συχνά αθόρυβη,
βοηθούν το χωριό και τους συγχωριανούς με οικονομικά
ή άλλα μέσα ή με την εργασία τους ή, σύνηθες, και τα
δύο. Ακόμα και σε όσους μας έχουν ρητά ζητήσει να
μη τους αναφέρουμε ονομαστικά. Ανάλογες τοποθε-
τήσεις αρμόζουν και στα άλλα μέσα επικοινωνίας του
Συλλόγου μας. Αυτό συχνά γίνεται με πιθανές μη ηθε-
λημένες παραλείψεις. Ας μας συγχωρεθούν. 

Πολλές ευχαριστίες απευθύνουμε προς τους εθε-
λοντές που τους τελευταίους μήνες έκαναν πολλά
στα 2 χωριά μας, από τη στάση στου Κώτσου μέχρι τη
γέφυρα στα Δένδρα. Εκτενέστερη αναφορά υπάρχει
στη σελίδα 4 εδώ στη “ΦΩΝΗ” μας από τον πρόεδρο
του Τ.Κ.Σ. Γιώργο Κ. Κωτσή. Η εθελοντική τους πα-
ρέμβαση έφτασε σε μεγάλα ύψη έτσι που κάποιοι να
απορούν. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προέτρεπε και
προτρέπει τέτοιες εθελοντικές ενέργειες με την πάγια
θέση να μη λησμονούμε και τις αρμοδιότητες και τις
ευθύνες άλλων ιδιαίτερα των αρχών.

Ευχαριστούμε όσες και όσους οικονομικά βοήθησαν
το Σύλλογό μας και τα ονόματά τους καταγράφονται
στη σχετική κατάσταση εισπράξεων στη σελίδα 3 στο
φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας. Ιδιαίτερες οι ευχαριστίες
μας προς τον κο Γιάννη Τσαπαλιάρη και τη συγχωριανή
μας γυναίκα του κα Πολυτίμη Τσαπαλιάρη και τα παιδιά
τους για τη συνεπή γενναιόδωρη οικονομική τους ενί-
σχυση που συνεχίζεται και φέτος. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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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» 

Mary  Droffelaar
Greek  Cafés  &  Milk 

Bars  of  Australia 

ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ. Γ. ΣΠΥΡΟΥ
Εκτός από τους γονείς Δημήτριο Γ. Σπύρου

και Χαρίκλεια τα έξι τους παιδιά από αριστερά κοι-
τώντας τη φωτογραφία είναι κατά σειρά: Βαγγέλης,
Νίκος, Χρήστος, Σταύρος, Μαριγώ και Γιώργος. Η
φωτογραφία αυτή είναι του 1915 ως 1917 και το
πρωτότυπό της το κατέχει ο Νίκος Ιω. Σπύρου τον
οποίο ευχαριστούμε για την παραχώρηση, τις δι-
ευκρινιστικές λεπτομέρειες και την άδεια δημοσί-
ευσής της. 

Αναμνήσε ι ς  

Φύλλο 114 Σελ. 2 ΠΑΛΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Μας κάλεσαν 2 παραλήπτες της «ΦΩΝΗΣ» μας για

να μας εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το ερώ-
τημα που τίθεται στο δημοσίευμα αυτό. Ο φίλος κος
Σταματίου Νίκος (Σκαπετούρης) μας είπε πως ο εμφα-
νιζόμενος στην ταυτότητα Σπύρος Κων. Σπύρου ήταν
κουρέας στους Ανδρονιάνους, και το κουρείο του ήταν
εκεί που είναι σήμερα το Αρχοντικό της Ειρήνης. Επίσης
ο φίλος κος Λύκος Σπύρος, που δεν τηλεφώνησε ξανά
παρά την υπόσχεσή του, μας είπε πως ο εμφανιζόμενος
στην ταυτότητα ήταν γιος του Αλή. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΕ  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
Δημοσιεύουμε τις 3 πρώτες από τις 18 συνολικά χειρόγραφες

σελίδες που μας έστειλε με σύντομη εισαγωγική αναφορά του, ο
παπα-Κώστας Βελ. Σαρρής. Η δημοσίευση θα είναι όπως και ο
ίδιος πρότεινε σταδιακή κατά φύλλο και με ημερολογιακή σειρά
των επιμέρους κειμένων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον παπα-
Κώστα για την συνεργασία του και τη συνέχισή της. 
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Πολλή κουβέντα γίνεται για το
κατά πόσο τα κρούσματα που παρα-
τηρούνται αυτή την περίοδο στη χώρα
μας είναι το πολυσυζητημένο «Δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας» ή απλά
πρόκειται για τα απόνερα του πρώ-
του.

Ήδη από την περίοδο που βρι-
σκόμασταν εν μέσω του πρώτου παν-
δημικού κύματος λέγαμε ότι, μέχρι
να βρεθεί εμβόλιο και να εμβολιαστεί
όλος ο ευάλωτος αρχικά πληθυσμός
και στη συνέχεια ο υπόλοιπος, θα
έχουμε μια αύξηση στον αριθμό των
κρουσμάτων. Ο λόγος που θα γινόταν

αυτό ήταν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει η χώρα άλλο
χωρίς να λειτουργεί η οικονομία. Συνέπεια αυτού του γεγονότος
ήταν ότι η πλήρης απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας σε συνδυασμό με την χαλάρωση, που αναμενόμενα θα
παρατηρείτο, θα είχε σαν συνέπεια την αύξηση στον αριθμό
των κρουσμάτων.

Τι αναμένανε οι ειδικοί;
Πρώτα πρώτα να είχε λειτουργήσει εκπαιδευτικά η πρώτη

περίοδος και οι άνθρωποι να τηρούσαν την χρυσή τριάδα της
προφύλαξης. Μάσκα (Μ), Απόσταση (Α), καθαρισμός/απολύμανση
Χεριών (Χ), (ΜΑΧ). 

Το πετύχαμε αυτό; Από την μελέτη των επιδημιολογικών
δεδομένων σχετικά με τις ηλικίες των κρουσμάτων αυτή την
περίοδο, φαίνεται ότι τα κρούσματα ηλικιακά ανήκουν σε με-
γαλύτερο ποσοστό σε μικρότερες ηλικίες, κάτω των 50 ετών.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον οι ηλικίες
αυτές είναι οι εργασιακά ενεργείς και κυκλοφορούν και έρχονται
σε επαφή με περισσότερο κόσμο. Επομένως αυξάνονται και οι
πιθανότητες να βρεθούν κοντά σε κάποιον είτε που νοσεί ήπια
είτε είναι ασυμπτωματικός.

Όμως ο λόγος για τον οποίο θα κολλήσουν και θα νοσήσουν
είναι η μη τήρηση της χρυσής τριάδας ΜΑΧ, που αναφέραμε
πιο πάνω.

Ο δεύτερος λόγος για την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης
της νόσου σε μικρότερες ηλικίες είναι πιθανό το ότι οι μεγαλύ-
τεροι σε ηλικία άνθρωποι προσέχουν περισσότερο. Αποφεύγουν
το συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα, τηρούν
την χρυσή τριάδα ΜΑΧ με μεγαλύτερη συνέπεια.

Η επικοινωνιακή καταιγίδα της πρώτης περιόδου διασφάλισε
σε μεγάλο βαθμό τις μεγαλύτερες ηλικίες αλλά από την άλλη
δημιούργησε στις μικρότερες μια ψευδή αίσθηση ότι είναι
απρόσβλητες. Αυτό που δεν έχουν συνειδητοποιήσει οι νεότεροι
είναι ότι αποτελούν φορείς μετάδοσης της νόσου. Αυτός είναι

και ο βασικός λόγος για τον οποίο και αυτοί πρέπει να εφαρμό-
ζουν με ευλαβική προσήλωση τους κανόνες περιορισμού της
μετάδοσης της νόσου. Μπορεί να νοσούν ηπιότερα ή λόγω
του ισχυρού ανοσοποιητικού τους να παραμένουν ασυμπτω-
ματικοί σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί να μεταφέρουν τον ιό
στο σπίτι τους, στους γονείς τους, σε κάποιο μέλος της οικο-
γένειας με σοβαρό υποκείμενο νόσημα. 

Στα νεότερα άτομα επιβαρυντικοί παράγοντες για σοβαρή
νόσηση από την COVID-19 αποτελούν η παχυσαρκία και το
βρογχικό άσθμα. Επομένως, ο αυξημένος αριθμός κρουσμάτων,
χωρίς να αποτελεί μέχρι στιγμής, ανησυχητικό δείκτη, δείχνει
ότι παρά τις συνεχείς προτροπές για την τήρηση της ΜΑΧ σε
μεγάλο ποσοστό αυτές απευθύνονται σε ώτα μη ακουόντων.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ 100%.

H συνδυασμένη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας
και καθαριότητας και η τήρηση της απόστασης από τους γύρω
μας σε πάνω από 1,5 μέτρο μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης
της νόσου στο 1,5% από 70% που είναι όταν ένας που φοράει
μάσκα βρεθεί κοντά σε ένα κρούσμα. Να θυμάστε πάντα ότι η
μετάδοση της νόσου είναι πολύ μεγαλύτερη σε κλειστούς
παρά σε ανοικτούς χώρους. Τα σταγονίδια που αποβάλλονται
από το στόμα και τη μύτη φτάνουν μακρύτερα όταν φωνάζουμε,
όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε ή όταν τραγουδάμε.

Σε αυτή την τελευταία πρόταση βρίσκεται ο λόγος της
απαγόρευσης των πολυπληθών δημόσιων συναθροίσεων, όπως
είναι οι αθλητικοί αγώνες, τα πανηγύρια, οι θρησκευτικές εκ-
δηλώσεις.

Φοράτε σε κλειστούς δημόσιους χώρους τη μάσκα σας
ΣΩΣΤΑ. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει και το στόμα και τη μύτη.
Ευαισθητοποιηθείτε στο θέμα της μάσκας, επισημαίνετε στους
διπλανούς σας πρώτα να φοράνε μάσκα και δεύτερο να τη φο-
ράνε σωστά. Μην ανέχεστε να σας εξυπηρετούν οπουδήποτε
άτομα που δεν φοράνε μάσκα. Δεν είναι ιδιοτροπία ούτε
υπακοή σε υπερεθνικά κελεύσματα και άλλες θεωρίες συνο-
μωσίας ψεκασμένων. Είναι προστασία της ζωής μας και των δι-
πλανών μας. Είναι προστασία της δουλειάς μας.

Αν συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε χύμα, κατά το
κοινώς λεγόμενο, γιατί θεωρούμε ότι κάποιοι έχουν βαλθεί να
μας ελέγξουν, γιατί όλο αυτό δεν είναι παρά ένα απλό κρυολό-
γημα, μια γριπούλα, τότε μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με
νέα μεγάλη έξαρση της COVID-19, αυτό που λέμε «δεύτερο
κύμα», με δυσάρεστες συνέπειες και στην υγεία αλλά και στις
δουλειές μας.

Επειδή δεν θέλουμε να «Μένουμε σπίτι» αλλά θέλουμε να
«Μένουμε ασφαλείς» προφυλαγόμαστε τηρώντας την ΜΑΧ με
θρησκευτική ευλάβεια για τους πιστούς και με κοινωνική ευαι-
σθησία και συνέπεια για όλους. 

Μάσκα,  μάσκα,  μάσκα  παντού … 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

1- Έκδοση και διανομή του Φ. 114 Γενάρης έως Μάρτης
2020 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 Συμ-
βουλίου υπό την σκιά του κορωνοϊού ο οποίος διέκοψε
βίαια τις συνεδριάσεις μας. Μετά την συνεδρίαση της
7/3/2020 συνεδριάσαμε το Σάββατο 13/5, το Σάββατο
13/6 και την Κυριακή 5/7/2020. 

4- Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού
των 2 χωριών μας με παρεμβάσεις που έγιναν ευρύτερα
γνωστές (Σχετικά δες σελ. 4 του παρόντος φύλλου της
“ΦΩΝΗΣ” μας).

5- Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις σε σχέση με το μεγάλο
θέμα της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και στην
περιοχή μας. Το θέμα συζητήθηκε στις 3 πρόσφατες συ-
νεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Η απόφασή μας
είναι σε κοινή παρουσία με το Τοπικό Κοινοτικό Συμβούλιο.
Ακολουθεί εδώ αναφορά στην απόφασή μας και στη
σελίδα 4 στην εκδήλωση ενημέρωσης της 27/6/2020 που
έγινε στο γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων
σε συνεργασία με πρωτοστατούντες τοπικούς και μη
φορείς. 

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 ανάγκασαν να αναστείλουμε μετά τον Φεβρουάριο τις
εκδηλώσεις μας. Η εξέλιξη της πανδημίας ήταν βελτιωτική
όσον αφορά τα κρούσματα και γενικά τα θέματα υγείας,
όμως οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι πα-
ρούσες και εξελίσσονται επικίνδυνα. Πρόσφατη απόφαση
(δες σελ. 6) απαγορεύει πανηγύρια και συναφείς εκδηλώσεις
ως τέλος Ιουλίου με την επέκταση της νέας απαγόρευσης
και στον Αύγουστο να είναι πολύ πιθανή. Έτσι ανατρέπεται
και η αισιοδοξία μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας πως
κάποιες εκδηλώσεις μπορούσαμε να τις οργανώσουμε. Εί-
μαστε πάντως σε ετοιμότητα για κάποιες εκδηλώσεις για
τις οποίες θα ενημερωθείτε με σχετικές ανακοινώσεις στο
site μας και στα καταστήματα κ.λπ. στο χωριό μας.

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 φω-
τογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές και συχνά με
πολύ περισσότερο αντίστοιχο υλικό μπορείτε να βρείτε και
στο site μας www.andronianoi.gr καθώς και στη σελίδα μας
στο facebook. Ευχαριστούμε όσες και όσους πήραν μέρος
στην πραγματοποίηση των παραπάνω και άλλων ενεργειών
και εκδηλώσεων και τους χορηγούς εμφανείς  και αφανείς.
Αγαπητοί φίλοι η ευθύνη για το Διοικητικό Συμβούλιο το
υπάρχον αλλά και αυτό που θα αναδειχθεί από τις αρχαι-
ρεσίες σε λίγο καιρό, ενόψει των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί και προφανώς θα αναληφθούν είναι μεγάλη.
Απαιτείται συντονισμένη κοινή δράση με τη συμμετοχή
των μελών και φίλων μας να γίνεται ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Γράφει 
ο Πνευμονολόγος 

Κώστας Ν. Μανάρας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020 

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

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

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

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

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

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

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

8- Το χωριό και ο Σύλλογός μας. Κεντρικό ενημερωτικό
θέμα στην αρχική του μορφή με σκοπό την συνεχή
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 διαδι-
κτυακή μέθοδο ανίχνευσης μέσω λέξεων ή φράσεων. 

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

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

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

13- Ο φάρος της Πρασούδας. Video αναρτημένο
25/5/2020.

14- Περιοχή στην παλιά βρύση Κοπανάς. Video 16/6/2020.
15- Τα μανιτάρια και ο άνθρωπος. Μουσείο μανιταριών

Καλαμπάκας. Ανάρτηση 30/6/2020.
16- Τα γεφύρια μας και οι ανάγκες τους. Video 2 αναρ-

τημένα 5/7/2020. 

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 βίν-
τεο, οι ακουστικές εκπομπές κλπ. Αυτά μπορείτε να τα
προσεγγίσετε εύκολα στο site μας όπου θα βρείτε όλες
τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο 115 της εφημερίδας μας
προτείνουμε: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

www.andronianoi.gr Το θέμα του ακινήτου (οικοπέδου) στο κέντρο του
χωριού μας γνωστού ως «ΦΡΟΣΥΝΗΣ» συζητήθηκε στην
πρόσφατη συνεδρίαση του  Δ.Σ. του Συλλόγου μας της 5-
7-2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκ-
μίσθωση του ακινήτου αυτού που είχαμε προς πιθανούς
ενδιαφερόμενους απευθύνει, δεν βρήκε ανταπόκριση. Με
αυτά τα δεδομένα το Διοικητικό Συμβούλιο στην παραπάνω
συνεδρίασή του ευρισκόμενο σε απαρτία με ομόφωνη
απόφαση των παριστάμενων μελών του, επαναλαμβάνει
γραπτά και με έμφαση την μέχρι σήμερα τηρηθείσα στάση
του σχετικά με το ακίνητό του αυτό. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ως νόμιμος εκπρόσωπος του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» ιδιοκτήτη κατά πλήρη κυριό-
τητα του οικοπέδου γνωστού ως «ΦΡΟΣΥΝΗΣ» (ΑΤΑ
01174915934) ευρισκόμενου στο κέντρο των Ανδρονιάνων,
δηλώνει προς κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέα και αρχή,
πως θα κάνει χρήση του οικοπέδου αυτού κατά την κρίση
και τις σχετικές αποφάσεις του, διατηρώντας όλα τα εκ
της ιδιοκτησιακής αυτής σχέσης δικαιώματά του. Δικαιώματα
που επιτρέπουν και επιβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
να παρεμβαίνει στο ακίνητο αυτό με όποιο τρόπο και σε
όποιο χρόνο αποφασίσει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΑΚΙΝΗΤΟ  ΤΗΣ  «ΦΡΟΣΥΝΗΣ» 

Το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην πε-
ριοχή μας, συζητήθηκε ως ιδιαίτερης βαρύτητας στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας της 5-7-
2020. Εκτιμήθηκε ως θέμα που βρίσκεται ήδη σε προ-
ωθημένο στάδιο ιδιαίτερα σε κάποια κοντινά σημεία σε
σχέση με τα χωριά μας και πως αυτό έχει πλέον δημιουρ-
γήσει οριστικές καταστάσεις. Στην σχετική συζήτηση συμ-
μετείχαν και ο πρόεδρος του Τ.Κ.Σ. Γιώργος Κ. Κωτσής
και το μέλος του Γιώργος Κούσουλας. Η κοινή θέση του
Δ.Σ. του «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ»
και των εκπροσώπων του Τ.Κ.Σ. είναι: 

1- Το ζήτημα των ανεμογεννητριών ως βασικού μέρους
του θέματος ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές παραγωγής
της, είναι θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και με εθνικές διαστά-
σεις.

2- Απαιτείται η κατά το δυνατόν πληρέστερη υπεύθυνη
ενημέρωση πολιτών και φορέων.

3- Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται
σχετικά με την εντεινόμενη προσπάθεια εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και ιδιαίτερα
στην περιοχή της Κύμης.

4- Είμαστε απόλυτα αντίθετοι με τα σχέδια εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στα βουνά μας Κοτύλαια και Ορτάρι,
έχοντας κατά νου το σαφές και ιδιαίτερης βαρύτητας οικο-
λογικό αποτύπωμα των αισθητικά αλλά και λόγω της, αρ-
μόδια επιβεβαιωμένης, πλούσιας χλωρίδας και πανίδας
των και του σημαντικού των σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος,
στοιχεία που οδήγησαν στην ένταξη από την ΕΕ της πε-
ριοχής μας αυτής στις περιοχές NATURA.

5- Ιδιαίτερα μας προβληματίζει και μας κινητοποιεί το
μέλλον του μικροκλίματος στα χωριά μας που ευνοεί την
παραγωγή του, με ταυτότητα Προϊόντος Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ) μοναδικού σύκου Κύμης, καθώς και άλλων
αγροτικής παραγωγής προϊόντων όπως το τσάι Σιδερίτης,
το μέλι κ.λπ.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συμ-
μετέχουμε σε σχετικές κινητοποιήσεις με άλλους φορείς ή
και αυτόνομα προκειμένου να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων και προς το συμφέρον του τόπου μας και
των κατοίκων και επισκεπτών του.

Ανδρονιάνοι στις 5-7-2020 

ΟΙ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
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ΕΡΓΑ  ΕΠΙ  ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟΥΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑ  ΔΕΝΔΡΑ 
1) Μπορεί να κουράζουμε συνέχεια με

φωτογραφίες και αναρτήσεις αλλά δεν μπορεί
να μην ευχαριστήσω δημόσια μικρούς
και μεγάλους του χωριού μου καθώς
και τον Προοδευτικό Σύλλογο Ανδρο-
νιάνων που αγκάλιασαν την προσπάθειά
μας να κάνουμε το χωριό μας πιο όμορφο
και ελκυστικό για τους επισκέπτες και για
εμάς τους ίδιους, να είστε σίγουροι πως θα
συνεχίσουμε την προσπάθεια μιας και η
ομάδα μας όλο και μεγαλώνει και από πλευράς
διάθεσης και από οικονομικές προσφορές
συγχωριανών μας.

2) Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση
και αρμολόγηση του πέτρινου τοίχου
στο μνημείο των Ηρώων που είχε υποστεί

ζημιές με την πάροδο των χρόνων. Ευχαρι-
στούμε τον συγχωριανό μας κ. Δημήτρη
Παντελή για την αγορά των υλικών, ένα
μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στον αρχιμά-
στορα Χρήστο Σπύρου και το γιο του Δη-
μήτρη που με μεράκι και σεβασμό στο χώρο
προσφέρθηκαν και δούλεψαν αφιλοκερδώς
για αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια
θα προβούμε σε αντικατάσταση τα κάγκελα
που είναι διαλυμένα, καθαρισμό του χώρου,
καινούργια παγκάκια και υδροβολή του μνη-
μείου για τον καθαρισμό του.

3) "Η πλατεία με τα Νεραϊδόσπιτα" 

Μία πολύ όμορφη πλατεία με παγκάκια,
τραπέζια, μπάρμπεκιου, φωτισμό δημιουρ-
γήθηκε στα Δένδρα (Καρασαλιάνοι) στον
δρόμο προς Βίταλο πριν την γέφυρα. Με
πολλή αγάπη και μεράκι εργάστηκαν πάρα
πολύ κάτοικοι των Ανδρονιάνων και των
Δένδρων και είναι τόσοι πολλοί που δεν
γίνεται να τους αναφέρουμε. Επίσης φτιάξαμε
και την κάτω πλατεία με δύο παγκάκια και
τραπέζι πλάι στο ποτάμι για ξεκούραση και
αναψυχή.

4) Ευχαριστούμε τον συγχωριανό μας
Δημήτρη Μυλωνά για τον καθαρισμό από
Κώτσου έως τα Δένδρα και τον χώρο του
σχολείου στα Δένδρα με το τρακτέρ κατα-
στροφέα του. Επίσης ευχαριστούμε τον Χρή-
στο Σπύρου, τον Γιώργο Δήμου, τον
Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Παντελή
Μπαρούμη για την κατασκευή, βάψιμο, το-

ποθέτηση μπαρών σε επικίνδυνο σημείο προς
του Κώτσου.

5) Όταν Ανδρονιάνοι και εθελοντι-
σμός τείνουν να γίνουν συνώνυμα. 1ον
Αντικατάσταση φθαρμένης σχάρας που απο-

τελούσε πρόβλημα με καινούργια και μπετόν
γύρω από αυτήν. Ευχαριστούμε τον κ. Κώ-
στα, κ. Δημήτρη, κ. Σταύρο για την κατα-
σκευή της. 2ον Καθαρισμός από χόρτα στο
κάτω μέρος του χωριού Υδραυλικό - Λουκα-

νιάνοι. 3ον Κατασκευή δύο μεγάλων τραπεζιών
από τον συγχωριανό μας Παντελή και το
κατάστημα Μαρινάγης. 4ον Καθαρισμός
του μονοπατιού από την γέφυρα Ανδρονιάνων
προς μύλο Πύργου μετά από επικοινωνία με
πεζοπόρους που θα το επισκεφτούν τις επό-
μενες μέρες, ένα μονοπάτι με πολλή δουλειά
γιατί και είχε εγκαταλειφτεί και έχει υποχω-
ρήσει από τις βροχοπτώσεις. Μανώλη, Γιώρ-
γο, Σπύρο, Γρηγόρη, Βλάση τα καταφέ-
ραμε. Όλα τα παραπάνω αφιλοκερδώς και
με μεράκι.

6) Πραγματικά έδωσαν όλοι τον καλύτερο
εαυτό τους και η στάση στου Κώτσου
έγινε ένα πραγματικό στολίδι που δείχνει
τον πολιτισμό μας. ΜΠΡΑΒΟ στον Χρήστο,
τον Γιώργο, την Ξένια, την Μαρία και τον
Δημήτρη που καθάρισε τον περιβάλλοντα
χώρο με χορτοκοπτικό. Ευχαριστούμε και
τον κύριο Κώστα που φρόντισε για τα έξοδα
των υλικών.

7) Ένα μεγάλο μπράβο στη νεολαία
του χωριού μας που πήραν την κατάσταση
στα χέρια τους και καθάρισαν το χωριό από
χόρτα και σκουπίδια, στο γήπεδο 5x5, στα
Αλώνια, στην πλατεία Φροσύνης, στην πλατεία
Παγώνη, στον γύρω χώρο της εκκλησίας,
την πλατεία στο κατηχητικό και στους δρόμους
του χωριού. Από νωρίς το πρωί με τσάπες,
σκούπες, φτυάρια, χορτοκοπτικά, τρακτέρ
με καταστροφέα, αφιλοκερδώς, δείχνοντας
την αγάπη για τον τόπο μας. Ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στον Γιώργο, τον Κώστα, τον
Γρηγόρη, τον Τέλη, τον Κλεάνθη, τον
Νίκο, τον Μάμουκα, τον Χρήστο, τον Δη-
μήτρη, τον Αλέξανδρο και στα άλλα παιδιά
που ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν να έρθουν
λόγω υποχρεώσεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΩΤΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚΣ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ 27-6-2020  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ  22-5-2020 
ΣΤΗ  ΒΡΩΜΟΝΕΡΑ 

Χαρήκαμε που για τα έργα και τις
παρεμβάσεις αυτής της περιόδου στα
χωριά μας, υπήρξε αναφορά σε τοπικά
ΜΜΕ όπως π.χ. στην εφημερίδα Ευβοϊκή
Γνώμη της 10-7-2020 σελ. 30, στο Eviath-
ema.gr 31-5-2020, στο Eviatop.gr 30-5-
2020 αλλά και σε πανελλήνιας εμβέλειας
μέσα όπως στην τηλεόραση Antenna 10-
5-2020. Ευχή μας η ανάλογη συνέχεια
των έργων ιδιαίτερα. 

ΜΑΘΑΝΕ  ΓΙΑ  ΜΑΣ  
ΚΑΙ  ΠΕΡΑ  ΑΠΟ  ΕΜΑΣ 

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
για πρώτη φορά γυναίκα. Η Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου εκλέχθηκε με 261
ψήφους από τη Βουλή των Ελλήνων
την 22/1/2020 και ήταν η μοναδική
υποψήφια. Ορκίστηκε την 13-3-2020.
Γεννημένη το 1956 στη Θεσσαλονίκη
με μακροετή ευδόκιμη υπηρεσία στο
Νομικό και Δικαστικό κλάδο, διετέλεσε
από το 2018 Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας και ήταν η πρώτη γυ-
ναίκα Πρόεδρός του. Ευχή όλων των
Ελλήνων να είναι η θητεία της ενεργητικά
επιτυχημένη σε χρόνια με πολύ μεγάλες
δυσκολίες για τη χώρα μας αλλά και
την περιοχή μας και όλο τον πλανήτη. 

ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ  
ΩΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ  ΓΥΝΑΙΚΑ 



όταν τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπρωταγωνιστές του προβάλλουν
συχνά τα πιο συνηθισμένα ελαττώματα; Αν το σκεφτούμε καλύτερα
θα δούμε πως αυτή είναι η βάση της κωμωδίας, η ανατροπή. Ο
Καραγκιόζης ως καλός κωμικός, ως λαϊκός χιουμορίστας στήνει
έναν καθρέφτη απέναντι στους «φανς» του που τους ξέρει καλά.
Αντλεί έμπνευση από τις καθημερινές δυσκολίες τους, σατιρίζει
τα κουσούρια τους, επικροτεί τα θετικά στοιχεία τους και στο
τέλος τους κάνει να βάζουν τα γέλια. Έτσι ερχόμαστε ξανά στις
φράσεις της MacLaine και του Churchill. Γελάμε με έναν τύπο του
οποίου τα αστεία μας φέρνουν αντιμέτωπους με τα στραβά και
τα ίσια μας, τα αποκαλύπτουν και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν
έναν δρόμο μιας πιο διασκεδαστικής θέασης της καθημερινότητας.
Είναι μάλλον σοβαρά αστεία. Γελάμε με τον εαυτό μας, άρα όλο
και κάτι θα έχουμε πάντα για να διασκεδάζουμε. 

Χαλκίδα στις 7-7-2020 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΙΟΥΜΟΡ
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

Το χιούμορ απαραίτητο είναι μες τη ζωή μας
για να γελούν τα χείλη μας να ευφραίνεται η ψυχή μας.
Το γέλιο για τον άνθρωπο είναι μακροζωία
Κάπου κάπου χρειάζεται και λίγη κωμωδία.
Είναι μέσο διασκέδασης είναι επικοινωνία
Διώχνει το άγχος και το στρες, την πλήξη, την ανία.
Όλοι οι άνθρωποι θα πουν κάτι για να γελάσουν
Ένα αστείο αυθόρμητο λιγάκι να ξεσκάσουν.
Πολλοί είναι οι κωμικοί με χιούμορ πολύ ωραίο
Και λεν αστεία φοβερά ταλέντο έχουν πηγαίο.
Το χιούμορ και η σάτιρα απ’ τα αρχαία χρόνια
Είναι και θα κρατήσουνε για πάντα και αιώνια.
Πολλά αστεία μένουνε και άλλα τα ξεχνάμε
Και αυτά που τα θυμόμαστε τα λέμε και γελάμε.
Στους Ανδρονιάνους έχουμε πολλές παλιές ατάκες
Από παλιούς μας χωριανούς που ’χουν μεγάλες πλάκες.
Ο Μητσαντώνης μια φορά που είχε ένα ταβερνάκι
Σε έναν πελάτη απάντησε με ένα έξυπνο στιχάκι.
Σε κάθε παραγγελία του τον έλεγε «ΤΟΜΑΡΙ».
Και ο μπάρμπα Μήτσος ήρεμος του λέει με καμάρι.
«Τομάρια είμαστε φίλε μου και αυτό το επιμένω 
εσύ είσαι ακατέργαστο και εγώ κατεργασμένο».
Ο Πασαλάς στο σπίτι του είχε ένα Καζαμία
Που είχε μέσα συνταγές και την αστρολογία.
Πήγαν μια μέρα οι εγγόνες του μια συνταγή να γράψουν
Τις βλέπει ο παππούς και τις ρωτά τι θέλουνε να φτιάξουν;
«Μια συνταγή θα γράψουμε η μαμά να μας τη φτιάξει».
«Ο Καζαμίας είναι παλιός μπορεί να σας πειράξει».
Μια νύχτα με άλλους έπαιζε πόκα στα καφενεία
Και κατευθείαν το πρωί πήγε στην εκκλησία.
Τον πήρε ο ύπνος με το κερί επάνω στο παγκάρι
Και ο επίτροπος τον σκούνταγε αλλά αυτός χαμπάρι.
«Ε! Πασαλά τα ρέστα σου» του λέει και τον τρομάζει
Και ξύπνησε ο Πασαλάς και «ΠΑΣΟ» του φωνάζει.
Και ο Γιακίμης έλεγε και έκανε αστεία
Θυμάμαι με το μπαστούνι του μιά αστεία ιστορία.
Μας έβαζε το μπαστούνι του επάνω στο κεφάλι
«Κλούβια τη θέλεις, δυνατή ή θες και καμιά άλλη;»
Είναι και άλλοι πολλοί που έχουν όλοι πλάκα
Κι ο καθένας είχε πει και μια δική του ατάκα.
Αυτές και άλλες πολλές υπάρχουν ακόμα
Καλό είναι να πηγαίνουνε από στόμα σε στόμα.
Σε όλους σας το συνιστώ να λέμε τα αστεία 
Γιατί πρέπει να ξέρετε το γέλιο είναι ΥΓΕΙΑ!!!

Μώρος Κώστας  
Δημοσιογραφία – Σάτιρα 

Γεννήθηκε στις Κονίστρες το 1885.
Από το 1911 εγκαταστάθηκε στη Χαλ-
κίδα, όπου και πέθανε στα 1941. Με
οδηγό το μεράκι του και το πηγαίο σα-
τιρικό ταλέντο, για 30 χρόνια χωρίς
διακοπή (Οκτ. 1911 – Απρ. 1940) εξέ-
διδε τον «Εωσφόρο», εβδομαδιαίο σα-
τιρικό φύλλο, που σημάδεψε μια ολό-
κληρη εποχή και έγινε σπαρταριστός
πίνακας της παλιάς κοινωνίας της Χαλ-
κίδας και της Εύβοιας γενικότερα.
ΔΗΜΑΡΧΟΙ…
Πολλοί μνηστήρες βγήκανε διά το Δη-
μαρχείον
κι ειν’ όλοι απ’ το σοβαρόν των Ιατρών

στοιχείον
γιατί φρονούν πως… ασθενούν τα πράγματα του Δήμου
και είνε όλοι κάτοχοι μιας… συνταγής ετοίμου!
Σ’ αυτήν προτείνουν φάρμακα, ορούς, παστίλιες, χάπια
που με αυτά θα γιατρευθούν του Δήμου μας τα σάπια
μα θα του φτιάξουν συνταγές και άλλες… (όσες θέλει…)
για ν’ αναρρώσουν στη στιγμή τ’ αδύνατά του μέλη…
Αλλ’ ας μου επιτρέψωσιν οι δόκτορές μας όλοι
να πω πως βρήκαν πια γιατρό κι ο Δήμος και η Πόλι
κι εθεραπεύθησαν πολλαί ανάγκαι και… κοψίματα
κι υπάρχουν συνταγαίς πολλές, μα λείπουνε τα χρήματα!
Και αν κανένας ευρεθή πολλούς παράδες νάχη
θα γιατρευθή της πόλεως και τ’… ασθενές στομάχι
που το σακάτεψ’ άλλοτε άλλος γιατρός… (τι τρέλλες!)
για τ’ έμπλαστρα, διέτασσε, εμετικά και βδέλλαις!

Συνήθιζε, στις μέρες της πανήγυρης της Πολιούχου Αγ. Πα-
ρασκευής Χαλκίδας, να απευθύνεται έμμετρα στην Αγία, με
ποικίλα παράπονα και αιτήματα σαν και εκείνο τον Ιούλιο 1931: 
“Αγία μου Παρασκευή / δόσε, χωρίς χρονοτριβή 
δουλειές εις τον κοσμάκη 
γιατί του χρόνου θα τους δης / στη χάρι Σου τους Χαλκιδείς
νάρθουν χωρίς σακκάκι”.

http://www.kimis-aliveriou.gr/

Σημείωση συντακτικής επιτροπής της «ΦΩΝΗΣ»
Για τον Κ. Χ. ΜΩΡΟ εκδόθηκε το 1991 από την Δημόσια Κεν-

τρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας με συγ-
γραφέα τον Άγγελο Μαντά ο 180
σελίδων τόμος «Κ.Χ. ΜΩΡΟΣ -Ο
σατιρικός καθρέφτης της προπο-
λεμικής Χαλκίδας». Σε αυτόν ανα-
φέρεται πως ο Κ. Χ. Μώρος «σε-
μνύεται για την Κυμαϊκή καταγωγή
του ως εξής στις διάφορες εκδόσεις
του «Συντάκτης και Διευθυντής
γνωστός παντού εκ φήμης, είναι ο
Μώρος ο Κωστής εκ της ευάνδρου
Κύμης». 

ΟΤΑΝ  ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ  
ΧΑΙΡΕΤΑΙ

Χαίρεται κι αυτό όταν οι άν-
θρωποί του χαίρονται. Και όταν το δείχνουν μάλιστα ή το ψάχνουν,
τότε γίνεται χαρά μεγάλη. Μεγαλώνει η χαρά όταν έχει κοινωνούς
όπως ανάποδα μειώνεται η λύπη. Αναπόφευκτη η μεταξύ τους
πάλη και είναι μια καλή ευχή τελικά στη ζωή μας νάναι η χαρά
που θα έχει το πάνω χέρι. Της χαράς πολύ καλός συμπαραστάτης
είναι το χιούμορ, η σάτιρα, η σκωπτική διάθεση. Στον κάθε τόπο
το στοιχείο αυτό υπάρχει λες και γεννιέται εκ του φυσικού. Έτσι
και στο δικό μας τόπο, στα χωριά μας πολλά σχετικά αφηγήματα
μας έχουν μείνει χρήσιμη παρακαταθήκη. Αρκετά, σε στίχους ή
πεζά, έχουν καταγραφεί στη «ΦΩΝΗ» μας στα μέχρι σήμερα 23
πλήρη χρόνια γόνιμης παρουσίας της. Σε κάποιους κορυφαίους
του είδους υπάρχουν αφιερώματα στη «ΦΩΝΗ» μας (φ. 93 Οκτ.-
Νοέμ.-Δεκ. 2014 στον μπαρμπα Κώτσο Χρυσάγη, φ. 97 Οκτ.-
Νοέμ.-Δεκ. 2015 στον μπαρμπα Γιάννη Ιωακείμ Γιακίμη, στο φ. 98
Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτη 2016 στον μπαρμπα Μαώλη Χρυσάγη), ετοιμά-
ζουμε αφιέρωμα στο μπαρμπα Γιάννη Καλαμπαλίκη (Σόλιγκα)
ενώ υπάρχουν και άλλοι που ευτυχώς μπορούν να περιμένουν.
Εδώ καταγράφουμε λιγοστά χαρακτηριστικά σκέρτσα χάριν αυτού
του αφιερώματος.

1. Ο μπαρμπα Γιάννης ο Γιακίμης πήγαινε με το γαϊδαράκο
του σε κάποιο λίγο μακρινό χωράφι του κάτι να δει ή να φτιάξει.
Ήταν λίγο βιαστικός αφού είχε κατά νου και το κρασάκι της
παρέας αλλά και τη Μαριγώ του. Ο γαϊδαράκος με το συνηθισμένο
πάσο του, κάθε λίγο στο πρώτο χορταράκι στο πλάι του μονοπατιού,
σταματούσε και έσκυβε να το φάει. Η υπομονή του μπαρμπα
Γιάννη εξαντλήθηκε γρήγορα, θεώρησε πως ο “μεντής” το παρα-
τράβηξε και ξέσπασε με τα πολλά τραβώντας απότομα το καπίστρι
και λέγοντας στο συνοδοιπόρο του «Άντε ρε! άμα κάνου τσε γω
το ίδιο πότες θα φτάκουμε;»

2. Κάποια μέρα τέλη του Μάη θάτανε, ο Σταύρος Καλαμπαλίκης
(Μάνταλος) πήγε ώρα που δεν υπήρχε, πίστευε, κίνδυνος, σε
χωράφι του μπαρμπα Γιάννη Γιακίμη για να μαζέψει κεράσια,
όπως τόχε χούι όχι μόνο με του μπαρμπα Γιάννη τη σοδειά. Ανε-
βασμένος λοιπόν ο Σταύρος στην κερασιά (πώς τα κατάφερνε;)
αμέριμνος αλλά και βιαστικός, συνέχιζε το έργο του όταν πήρε
είδηση τον μπαρμπα Γιάννη που βγήκε από το καλυβάκι του, τότε
πολλά χωράφια είχαν μικρά ή λίγο μεγαλύτερα πολύ χρήσιμα
καλυβάκια. Κάτι άκουσε, βγήκε και πήγε κάτω από την κερασιά
με την οποία ο Σταύρος είχε συμφωνήσει τη δουλειά. Ο Σταύρος
προσπάθησε να κρυφτεί μέσα στο πλούσιο φύλλωμα όμως η επι-
μονή του μπαρμπα Γιάννη, δεν μπορεί να κάνω λάθος, κάποια
στιγμή τον ανάγκασε να φανερωθεί λέγοντας «εδώ είσαι μπαρμπα
Γιάννη ;» για να λάβει άμεση την απάντησή του «αφού είσαι εσύ
ρε Σταύρο, να μην είμαι εγώ;»

3. Ο μπαρμπα Γιάννης, όχι ο Γιακίμης εδώ, είχε γυρίσει από
τη δουλειά, τον είχανε φέρει άλλοι του μπουλουκιού για την
ακρίβεια, τύφλα στο μεθύσι, αφού πλούσιο το τραπέζι των νοικο-
κύρηδων όπου τελειώσανε τη δουλειά και το κρασάκι άφθονο και
ωραίο. Η κυρά Μαρουδιά τον περιέλαβε προσπαθώντας να τόνε
συνεφέρει, άλλο μαράζι κι αυτό για τις γυναίκες. Κάποια στιγμή
όντας στο πάνω πάτωμα του σπιτιού, έβγαλε το μπαρμπα Γιάννη
στο περβάζι του ανατολικού παραθύρου του υπνοδωματίου τους,
σκυφτό από τη μέση και πάνω προς τα έξω και ακούστηκε από
τους γειτόνους να τον απειλεί λέγοντάς του «άντε! θα ξεράσεις
ή να σου δώσου μία να πάεις πω κάτου;»

Ανδρονιάνοι 4-7-2020
Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΧΙΟΥΜΟΡ - Η  ΠΡΩΤΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ 

Τι είναι η ομορ-
φιά; Όχι μόνο δεν
έχουμε ιδέα για
τον τρόπο με τον
οποίο ο εγκέφαλός
μας αντιλαμβάνε-
ται την ομορφιά
του κόσμου, αλλά
ούτε καν τη δυνα-
τότητα να μιλή-
σουμε για αυτήν
με συγκεκριμένους
όρους. Το στοίχη-
μα γίνεται ακόμα
πιο δύσκολο, όταν
πρέπει να μιλήσει
κανείς σε επιστη-
μονικό πλαίσιο. Για τον κοινό νου, η επιστημονική
δραστηριότητα είναι μια διαδικασία απόλυτα ορ-
θολογική, στην οποία δεν χωράει κανένα συναί-
σθημα. Η δε Φυσική και, σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό, τα Μαθηματικά, είναι επιστήμες ακρίβειας
και σαφήνειας, από τις οποίες αποκλείεται τελείως
κάθε στοχασμός περί αισθητικής. Δεν υπάρχει πε-
ριθώριο για τέτοιου είδους αξιολογικές κρίσεις. Μέ-
νουν μόνο τα ψυχρά και απρόσωπα γεγονότα.

Ωστόσο, ο επιστήμονας, ακριβώς όπως και ο
καλλιτέχνης, είναι ευαίσθητος στην ομορφιά της
Φύσης. Ρωτήστε για παράδειγμα τους Αστρονόμους
για τα ταξίδια τους και τις επισκέψεις τους σε διά-
φορα αστεροσκοπεία. Λίγοι μπορούν να αμβλύνουν
την χαρά που νιώθουν κάθε φορά, όταν βρίσκονται
σε τοποθεσίες εξαιρετικής ομορφιάς, μακριά από
τα φώτα του πολιτισμού. Ή όταν βλέπουν το
έξοχο περίγραμμα των βραχιόνων ενός σπειροειδούς
γαλαξία, σε απόσταση δισεκατομμυρίων ετών
φωτός, να διαγράφεται στην οθόνη ενός υπολογιστή
που αναμεταδίδει της λήψεις του τηλεσκόπιου....

Αλλά αν η Φύση είναι όμορφη, γιατί να μην
είναι όμορφες και οι θεωρίες που την περιγράφουν;
Άραγε δεν μπορεί ο επιστήμονας να αφεθεί, όπως
ο ποιητής, να τον οδηγήσουν εκτιμήσεις αισθητικής
τάξης, πέρα από αυτές της ορθολογικής; Η ανακά-
λυψη των quarks για παράδειγμα (των πιο στοιχει-
ωδών σωματιδίων της ύλης, μέχρι στιγμής τουλά-
χιστον) ήταν ένας θρίαμβος των Μαθηματικών
(συγκεκριμένα της συμμετρίας, άρα και της αρμονίας,
της Θεωρίας Ομάδων), συνοδευόμενος, εκ μέρους
των ερευνητών, από το μεράκι τους, τη μαεστρία
τους, τη φαντασία τους, τη διάθεσή τους να ανα-
καλύψουν και να συμπληρώσουν την αρμονία
(συμμετρία) που φαίνεται να ήταν κρυμμένη πίσω
από τις μαθηματικές εξισώσεις.

Αλλά και οι πιο μεγάλοι επιστήμονες, οι πιο με-
γάλοι σοφοί θα έλεγε κανείς, έχουν δώσει κατά
καιρούς αδιαμφισβήτητη απάντηση στο ερώτημα
αυτό. Για παράδειγμα, ο Γάλλος Μαθηματικός Ανρί
Πουανκαρέ (Henri Poinacare, 1854-1912) γράφει:
«Ο επιστήμονας δεν μελετά τη Φύση για ωφελιμι-
στικούς σκοπούς. Την μελετά γιατί η Φύση είναι
όμορφη. Αν δεν ήταν όμορφη, δεν θα άξιζε τον
κόπο να την μελετήσουμε, και τη ζωή ίσως να μην
άξιζε τον κόπο να την ζήσουμε». Και ο Πουανκαρέ
προσθέτει: «Μιλώ για την ενδότερη ομορφιά, που
προέρχεται από την αρμονική τάξη των μερών και
που μόνο μια διάνοια μπορεί να συλλάβει».

Ο Γερμανός Φυσικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ
(Werner Heisenberg, 1901-1976), ένας από τους
πατέρες της Κβαντομηχανικής, με μια φωνή εκ βα-
θέων γράφει: «Αν η Φύση μας οδηγεί σε μαθηματικές
φόρμες μεγάλης απλότητας και ομορφιάς που
κανείς δεν διείδε νωρίτερα, δεν μπορούμε να μην
σκεφτούμε ότι είναι πράγματι αληθινές, ότι αποκα-
λύπτουν μια πραγματική όψη της Φύσης.... Θα
πρέπει να το νιώσατε και εσείς: μιλώ για την τρο-
μακτική σχεδόν απλότητα και την καθολικότητα
των διασυνδέσεων που η Φύση ξεδιπλώνει ξαφνικά
μπροστά μας και για τις οποίες δεν είμαστε καθόλου
προετοιμασμένοι».

Αλλά και ο μεγάλος Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert
Einstein, 1879-1955) στο τέλος του πρώτου άρθρου
που αφορούσε την Γενική Σχετικότητα γράφει:
«Όποιος καταλάβει τη θεωρία αυτή δεν θα μπορέσει
να ξεφύγει από την μαγεία της».

«Αρμονική τάξη», «απλότητα», «συνοχή», «μα-
γεία»: ιδού μια σειρά ορισμών της λέξης «ομορφιά»
που χρησιμοποιεί η επιστήμη για την Φύση. Τελικά
φαίνεται ότι η Φύση είναι και επιστημονικά όμορφη.
Μόνο που την ομορφιά της μας την στέλνει κωδι-
κοποιημένη. Αλλά είναι και στο χέρι μας να την
αποκωδικοποιήσουμε. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Και
το κάθε βήμα να συμπληρώνει, να βελτιώνει ή και
να αλλάζει το προηγούμενο. Και τότε βαθμιαία εμ-
φανίζεται μπροστά μας ένας εξαίσιος συνδυασμός.
Η Ομορφιά και η Αλήθεια. 

ΟΜΟΡΦΙΑ  ΚΑΙ  ΑΛΗΘΕΙΑ 
Γράφει ο Αντώνης Αντωνίου 

Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθήνας 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457/13.7.2020 Επιβολή
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δη-
μόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα
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Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της
παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’
76),

β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄
192),

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του

Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του

Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 3100).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44074/11.7.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερι-
κών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
γόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Β’ 2797).

3. Την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημο-
σίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την
προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων
αντίστοιχων δημόσιων εκδηλώσεων προς πε-

ριορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19.

4. Την από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την υπ’ αρ. Β2/οικ.44456/13.7.2020 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της
παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1. Προσωρινή απαγόρευση πα-

νηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων
ανοικτών εκδηλώσεων

Την προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο
της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα
από 13.7.2020 έως και 31.7.2020, κατά τα
αναφερόμενα στην από 13.7.2020 εισήγηση της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς πε-
ριορισμό του κινδύνου της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 της πραγματοποίησης
πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημό-
σιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη
χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Άρθρο 2. Αρμόδιες αρχές ελέγχου και
επιβολής κυρώσεων, αρχή ενημέρωσης του
κοινού

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επι-
βολής κυρώσεων, όπως επίσης ενημέρωσης του
κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπ’
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44074/11.7.2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού,
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Β’ 2797).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Προστασίας του Πολίτη 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Taxheaven.gr 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ 

Μεταφέρθηκε μετά από πολλών ετών καθυστερήσεις σε σχέση
με τον αρχικό προγραμματισμό και ξεκίνησε τη λειτουργία του από
τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 (τηλέφωνα 22213 55700 και 22213
55800) το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας σε νέες σύγχρονες εγκατα-
στάσεις, πλήρως και σύγχρονα εξοπλισμένο όπως ακούγεται από
γνωρίζοντες. Η νέα του θέση είναι πολύ κοντά στο ΚΤΕΛ Εύβοιας
και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, έτσι που η ειδυλλιακή
του θέση και κυρίως η λειτουργικότητά του να απειλούνται. Η πρό-

σβαση στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι μόνο μία, αυτή δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ.
Ευχή όλων η λειτουργία του να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών και των
καιρών, αλλά και των αναγκών του ίδιου αυτού ως βασικής δομής της πόλης, της Εύβοιας και
της περιοχής, στον κρίσιμο τομέα της υγείας. Η τύχη του παλιού Νοσοκομείου που λειτουργούσε
εκεί στην οδό Γαζέπη 48 από το 1968, οι χώροι και η θέση του, αποτελεί σπαζοκεφαλιά
δεδομένης της μέχρι σήμερα λειτουργίας του αλλά και των μεγάλων αναγκών της πόλης χωρο-
ταξικά, κυκλοφοριακά, κοινωνικά. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Ανατολή του ηλίου, μέσα από τις ελιές... Στους Παξούς...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΜΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΦΙΛΙΩ  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κας ΦΙΛΙΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΩΝ 2 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ελάβαμε την από 8 Ιουνίου 2020 επιστολή «Σχετικά με τα αδέσποτα του χωριού» από
το μέλος του Συλλόγου μας κα Φιλιώ Καλαμπαλίκη με την παράκληση να δημοσιευθεί
στην εφημερίδα μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ”. Την επιστολή άμεσα
την αναρτήσαμε στο www.andronianoi.gr και βέβαια θα δημοσιευθεί στο ετοιμαζόμενο
φύλλο 115 της «ΦΩΝΗΣ» μας. Η ίδια αυτή επιστολή διαβάστηκε και συζητήθηκε στη συ-
νεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας του Σαββάτου 13/6/2020. Η παρούσα επιστολή εκ
μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και του Τ.Κ. Συμβουλίου αποτελεί εύλογη απάντηση
στην προσωπική επιστολή της κας Φιλιώς Καλαμπαλίκη. 

1- Η θετική παρουσία της κας Φ. Καλαμπαλίκη σε σχέση με θέματα του Συλλόγου μας
είναι ξεκάθαρη.

2- Η προσπάθεια της κας Φ. Καλαμπαλίκη επί του θέματος των αδέσποτων όπως την
καταγράφει στην επιστολή της, υπήρξε και συνεχίζει να είναι βοηθητική στην εύρεση τε-
λικής λύσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο μέσω υιοθεσίας των δύο αδέσποτων
σκυλιών από δύο φιλόζωους συντοπίτες μας.

3- Είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες εριστικές, επιθετικές, ισοπεδωτικές, υβρι-
στικές κατά συμπολιτών μας τοποθετήσεις.

4- Την ευαισθησία απέναντι στα αδέσποτα δεν μπορεί κανείς να την ιδιοποιηθεί.
5- Το χωριό μας ήταν και είναι από τα πιο ζωντανά της περιοχής μας, με πολλά παιδιά

να παίζουν σε δρόμους, γήπεδα, παιδικές χαρές ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ξεκινά. Αυτό
το στοιχείο ανεβάζει τη σοβαρότητα της απειλής από τα σκυλιά αλλά και της πιο υπεύ-
θυνης στάσης μας απέναντι στο θέμα. 

6- Είναι παράλογο να απαιτούνται από και σε ένα ανοιχτό περιβάλλον όπως και το
χωριό μας, ομοιόμορφες συμπεριφορές απέναντι σε οποιοδήποτε θέμα, στην περίπτωσή
μας τα αδέσποτα. 

7- Η στάση του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων και του
Τ.Κ.Σ. την προστασία των αδέσποτων στοχεύει και όχι την έκθεσή των σε μεγαλύτερους
κινδύνους. Ένα μικρό ψάξιμο στα αρχεία του Συλλόγου μας (www.andronianoi.gr, Η ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ) θα πείσει το κάθε εύκολο κατηγορητήριο για τη σχετική
υπεύθυνη στάση του Δ.Σ. και στο θέμα αυτό ηθικά και υλικά.

Ανδρονιάνοι στις 13-6-2020
Για το Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ Για το Τ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Τ.Κ.Σ.
Σταμάτης Δ. Σπύρου Γιώργος Κ. Κωτσής 
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Στην Καλημέρεια του Καστροβαλά,
πρωτεύουσα του Δήμου Κοτυλαίων της
Κύμης, εγκαταστάθηκε ατμοκίνητο οινο-
πνευματοποιείον υπό την επωνυμία «Υιοί
Ευαγγέλη Σταματίου και Ν. Στυλιανίδης».
Εντούτοις, παράγεται αληθώς πνεύμα από
τον οίνο χωρίς την εξαίρεση όλων των άλ-
λων ουσιών, δεδομένου ότι παράγεται από
τα φημισμένα κρασιά του Κιμ, οι προπο-
ρευόμενοι χρόνοι φτάνουν στους γάλλους
εμπόρους σε 20, 25 δραχμές η βαρέλα,
και η τιμή ήταν ήδη μειωμένη από φόρους
οπότε η Γαλλία είχε προστατευτικό χαρα-
κτήρα για τα εν λόγω προϊόντα πνεύμα
που επιβάλλεται με τον τελευταίο νόμο
και, συνεπώς, είχε καταδικαστεί στα εν
λόγω προϊόντα να αποσταθεροποιηθούν
στην αλκοόλη. Η αλκοόλη αυτή μπορεί να
είναι διαθέσιμη στην αγορά, εάν μεταφερθεί
στη διεύθυνση του εν λόγω παραγωγείου
ως εξής: «Η καπνεργοποίηση του Καστρο-
βαλά, στους Καλημεριάνους της Κύμης».
Εννοείται ότι η τιμή του οινοπνεύματος θα
είναι ανεπίτρεπτη από τον ανταγωνισμό
ανάλογα με την καλύτερη ποιότητα.

Δημοσίευση από Fb Γεωρ. Β. Σαρρή 
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΙΠΟΣ 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1893)

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Κι όμως, ναι, η αρχαία Θράκη έχει ένα
«Σινικό Τείχος»…

Είναι το σήμερα λεγόμενο «Φρούριο του
Προβατώνα» / κάστρο Ovech…

Είναι ένα πέτρινο φρούριο, που βρίσκεται
ανατολικά της πόλης Προβατώνος, 53 χλμ.
δυτικά της Βάρνας, 410 χλμ. ανατολικά της
Σόφιας.

Η Προβατών[1] είναι μια πόλη (13.000
κατ.) στην ΒΑ Βουλγαρία, τμήμα της επαρχίας
Βάρνας, που ευρίσκεται σε ένα βαθύ καρστικό
φαράγγι (το Φαράγγι του Προβατώνος),
κατά μήκος του ομωνύμου ποταμού
(Provadiya), κοντά στην βουλγαρική ακτή
της Μαύρης Θάλασσας / Θρακικού Πόντου.

Γνωστή πόλη για τα αλμυρά μεταλλικά
(ιαματικά)[2] νερά της.

Το μεγαλύτερο ορυχείο αλατιού ευρίσκεται
στα νότια του Προβατώνος.

Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο αλατιού
(τουλάχιστον) στην Βουλγαρία.

Πιστεύεται ότι είναι σχεδόν ανεξάντλη-
το!

Βάθους έως 3.900 μ.!
Αξιοποιείται εδώ και περίπου 7.500 χρό-

νια![3]

Γύρω-γύρω υπάρχουν συνολικά 70 χλμ.
σπηλιές!

Πολλές απ’ αυτές έγιναν σπηλαιομονά-
στηρα.

Στην περιοχή υπάρχουν και βραχογραφίες,
σε διάφορες γλώσσες και γραφές, ίσως και
αλφάβητα, που ακόμη δεν έχουν εξερευνη-
θεί!

Το παλαιότερο γνωστό όνομά της είναι
το βυζαντινό όνομα Προβατών / Προβάτ(ι) /
Πρόβατ(ο) > Provat[4], προφανώς από την

μεγάλη εκτροφή προβάτων της περιοχής.
Οι ανασκαφές ξεκίνησαν μόλις το 2005.
Αποκάλυψαν μια πόλη, που χρονολογείται

στο 4700-4200 π.Χ.
Στα αρχαία χρόνια ήταν ο τόπος εμπορίας

αλατιού – εξ ου και στο όνομά της Solnitsata
/ Αλυκή, στα ρωμαϊκά χρόνια (salt < άλας).

Στα αρχαία χρόνια εδώ υπήρχε τελω-
νείο.

Μάλιστα, κατά το BBC[5], και όπως δια-
φημίζεται τοπικά, είναι «η αρχαιότερη προ-
ϊστορική πόλη της Ευρώπης», αν και φυσικά
αυτό δεν είναι αλήθεια…

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, η πόλη
ήταν βασικό κέντρο της Α΄ Βουλγαρικής Αυ-
τοκρατορίας, με ένα σημαντικό μοναστήρι[6],
όπου στις 23.4.897, ιδρύθηκε μια σημαντική
Λογοτεχνική Σχολή (του Preslav)[7].

Όμως, το σημαντικότερο αξιοθέατό της
είναι το φρούριο, το οποίο αναφέρεται με
διαφορετικά ονόματα στα διάφορα ιστορικά
χρονικά. 

Το φρούριο-ακρόπολη εσώκλειε μια κα-
στροπολιτεία, κατά τα δικά μας πρότυπα
της Μονεμβασιάς, αλλά κ.ά. περιοχών.

Πρωτοκατοικήθηκε και πρωτοχρησιμο-
ποιήθηκε αρχικώς από τους Θράκες.

Να θυμίσω ότι και οι Σινες και οι Πεκίνοι,
ήταν θρακικές φυλές...

Τα πρώτα ιστορικά ίχνη ανθρώπινης δρα-
στηριότητας στην περιοχή ανάγονται στον
5ο αιώνα π.Χ., όταν αυτά τα εδάφη κατοι-
κούνταν από τους Θράκες. Κληρονομιά του
πολιτισμού τους, είναι οι περίπου 30 διατη-
ρημένοι τάφοι που βρίσκονται στα Ταμπού-
ρια[8].

Μετά χρησιμοποιήθηκε από Ρωμαίους
στρατιώτες και είτα Βυζαντινούς, όταν εμ-
φανίζονται και σλάβοι (που εγκαταστάθηκαν
εδώ τον 6ο – 7ο αιώνα).

Η αρχαιολογική έρευνα έδειξε ότι το
φρούριο χρησιμοποιήθηκε σε περιόδους από
τον 3ο αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του
7ου αιώνα.

Τον 5ο αιώνα, είχε την βασική σημερινή
του μορφή, κτίσμα από τους Βυζαντινούς,
ως μέρος οχυρωματικού συστήματος, κατά
της εισβολής βόρειων φυλών. 

Εν συνεχεία συνέχισε από τον 10ο-11ο
αιώνα έως το τέλος του 17ου αιώνα, να
χρησιμοποιείται και να επισκευάζεται συνέχεια

για τον ίδιο λόγο.
Τα «χρυσά χρόνια» του κάστρου του

Προβατώνος ήταν στην περίοδο 12ου-14ου
αιώνα, όταν το φρούριο ήταν στρατιωτικό,
θρησκευτικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο
της περιοχής. 

Στην Β΄ Βουλγαρική Αυτοκρατορία (12ος-
14ος αιώνα) η πόλη ήταν ήδη ένα ακμαίο
κέντρο τεχνών και εμπορίου, με εγκατάσταση
εμπόρων από το Ντουμπρόβνικ, την Αρμενία
και άλλα μακρινά εδάφη. 

Σχετίζεται με την βασιλεία του τσάρου
Ιβάιλο (1277 - 1280), ο οποίος νίκησε εδώ
έναν ισχυρό βυζαντινό στρατό 10.000 ανδρών
το 1279, την σταυροφορία του Αμαδέου
Δ΄, τον κόμη της Σαβοΐας (1366), κλπ.

Από τους Οθωμανούς κατελήφθη το 1388
μετά από μακρά και αιματηρή πολιορκία…

Σχετίζεται και με την σταυροφορία του
Βλάδισλαβ Βαρντσένικ (1444).

Τον 17ο-18ο αιώνα, η Προβατών ήταν
εμπορικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Τότε κατοικήθηκε από πολλούς εβραί-
ους και εμπόρους της Ραγκούσας (Ραγκούσους
/ Ραγκούσηδες / Ραγούσους / Ραγούσηδες /
Ragusan, από την αρχαία ελληνική Επίδαυρο
της Αδριατικής, νυν Ντουμπρόβνικ Κροα-
τίας).

Κατά την διάρκεια του Ρωσοτουρκικού
Πολέμου (1828-1829) η πόλις κατεστράφη
εντελώς... και άργησε να ξανακτιστεί…

Από τον Προβατώνα Ανατολικής Ρωμυλίας
Θράκης, λοιπόν, και τα γύρω ακμαία χωριά
του, Έλληνες πρόσφυγες ήλθαν μετά το
1922 (με την ανταλλαγή πληθυσμών) στην
περιοχή του Έβρου, και ίδρυσαν το χωριό
Προβατώνας[9], το οποίο ευρίσκεται σήμερα
στην κεντρική εθνική οδό, μεταξύ Τυχερού
και Λευκίμμης (45 χλμ. από την Αλεξαν-
δρούπολη).

Το φρούριο έχει τρεις εισόδους:
― Ο ανατολικός τρόπος πρόσβασης δια-

τηρήθηκε στην αρχική του μορφή, με σκάλες
λαξευμένες στον βράχο.

Έχει εύκολη πρόσβαση για επισκέπτες
που έχουν ίδιο μέσον μεταφοράς.

― Η δυτική είσοδος είναι προσβάσιμη
από την πόλη, μέσω της αρχικής σπειροειδούς
σκάλας 111 σκαλοπατιών.

― Η βόρεια είσοδος είναι η κύρια είσοδος
του φρουρίου. Με μία γέφυρα μήκους 150

μ. Συνδέει το προπύργιο με το παρακείμενο
ταμπούρι (Tabiite Plateau).

Στο φρούριο οι επισκέπτες μπορούν
επίσης να δουν το ομιλούν φρέαρ (βάθους
79 μ.), την εκκλησία του επισκόπου (στην
Β΄ Βουλγαρική Αυτοκρατορία ήταν η έδρα
ενός μητροπολίτη, κατά τον 14ο αιώνα),
την φυλακή του ιππότη, τον πύργο με το
Μονοπάτι του Διαβόλου και τα ίχνη-σημά-
δια-τρύπες των φαρών (αλόγων), κλπ.

Το φρούριο είναι ανοικτό και επισκέψιμο
όλον τον χρόνο.

Υπάρχει και ξεναγός / ξεναγοί από το
Μουσείο Ιστορίας της Provadia επίσης δια-
θέσιμος /-οι όλον τον χρόνο στο φρούριο,
ενημερωτικό υλικό, αναμνηστικά, πωλητήριο,
κλπ.

ΠΗΓΕΣ:
Genov Nikolay "Provadiya – the forgotten

paradise near the sea", 10.8.2003.
Λεκάκης Γ. "Σύγχρονης Ελλάδος περιή-

γησις". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 27.10.2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Βουλγ. овца, ovtsa = πρόβατο. Η πόλις

λέγεται Provadia (βουλγ.), Provanto (Ιταλικά) ή
Pravadı (τουρκικά).

[2] Το αλατούχο μεταλλικό νερό της Προβα-
τώνος, θεωρείται παρόμοιο στην σύνθεση με αυτό
του Κάρλοβι Βάρι!

[3] Και βιομηχανικά, με έκπλυση, από την δε-
καετία του 1960. Μερικά από τα σπήλαια της πε-
ριοχής εχρησιμοποιήθησαν ως πλυντήρια για έκ-
πλυση του ορυκτού άλατος.

[4] Οι Βούλγαροι το ανέφεραν ως Οβέχ /
Οβέτς / Ovech, ενώ οι Τούρκοι το ονόμασαν Τας
χισάρ / Tash hisar (δηλ. Πέτρινο Φρούριο).

[5] "Europe's oldest prehistoric town unearthed
in Bulgaria", BBC News. 31.10.2012.

[6] Στο χωριό που σήμερα λέγεται Ράβνα, με
την διάσημη Μονή της Ravna του 9ου-10ου αιώνα.
Επίσης μια σημαντική εκκλησία κοντά, του 16ου-
17ου αιώνα είναι στο κοντινό χωριό Δόβραινα /
Dobrina.

[7] Γι’ αυτό και ονομάσθηκε «εργαστήριο
γλωσσών» από τον Umberto Eco!

[8] νυν Tabiyi.
[9] Το παλαιό όνομα του χωριού ήταν Κουίν-

γερε (= προβατώνας). 

Το  άγνωστο  «Σινικό  Τείχος»  της  Θράκης
Στην  Μαύρη  Θάλασσα,  σε  μια  περιοχή  με  7.500  χρόνια  ιστορίας! 

Του Γιώργου Λεκάκη 

ΑΠΟ  τ.  15  ΝΕΟΣ  ΑΣΤΕΡΟΣ 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση

υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»
Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26635/23-04-2020 εγ-

κύκλιός μας με θέμα: Λήψη μέτρων διασφάλισης της διασφά-
λισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις
κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων, ΑΔΑ:6ΒΟ5465ΦΥΟ-
ΨΣΓ.

Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας
μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατη-
ρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται
πιο έντονο στις πόλεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα
πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
στην υγεία των πολιτών από την εμφάνιση υψηλών θερμο-
κρασιών και καύσωνα.

Επισημαίνεται ότι και οι Δήμοι, που συμμετέχουν στη συ-
νολική προσπάθεια μεριμνώντας εγκαίρως για την οργάνωση
και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το
κοινό, πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες οδηγίες για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας SARS-CoV-2 για
την αποφυγή του συγχρωτισμού και την τήρηση των μέτρων
ατομικής προστασίας. Επίσης, συστήνεται γενικότερα να συ-
νεργάζονται με τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων.

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ο σημαντικός ρόλος των
Μ.Μ.Ε. της χώρας και της συνεργασίας μαζί τους, ώστε να
επιτευχθεί μια ευρεία διάδοση των απαραίτητων μέτρων προ-
στασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδε-
χόμενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εκτάκτων μεταβολών στα
ωράρια λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στον περιορισμό της μετακί-
νησης μεγάλου αριθμού ατόμων κατά τις θερμότερες ώρες.

Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε οδηγίες για τα
σχετικά μέτρα προφύλαξης.

Παθολογικές καταστάσεις από υψηλές θερμοκρασίες και
οδηγίες αντιμετώπισής τους

Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ξεπεράσει ορι-
σμένα όρια ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργια
με ορισμένους άλλους παράγοντες (υγρασία, άπνοια κ.λπ.),
δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις ποικίλου βαθμού
βαρύτητας, που μπορούν να οδηγήσουν σε βαριά νόσηση
έως και στο θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι:
δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για
λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετοι και
ταχυπαλμία. Το σύνδρομο της θερμοπληξίας, εκδηλώνεται
με: ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ( >40.5οC
), κόκκινο, ζεστό και ξηρό δέρμα (η εφίδρωση έχει σταματήσει),
ξηρή πρησμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, ταχύπνοια, έντονη δίψα,
πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, ζάλη, σύγχυση, αδυναμία προ-
σανατολισμού και καθαρής ομιλίας, επιθετική ή παράξενη
συμπεριφορά, σπασμοί, απώλεια συνείδησης ή κώμα.

Η θεραπεία των ατόμων που παρουσιάζουν τα παραπάνω
συμπτώματα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
υψηλή, πρέπει να γίνεται κατά προτίμηση σε νοσηλευτικά
ιδρύματα, αλλά ως πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή τους
σε αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα ελάττωσης
της θερμοκρασίας του σώματος: Μεταφορά του θερμόπληκτου
άμεσα σε μέρος δροσερό, ευάερο, σκιερό κατά προτίμηση
κλιματιζόμενο (ανωτέρω σχετ.), πλήρης έκδυση από τα ρούχα,
τοποθέτηση παγοκύστεων ή κρύων επιθεμάτων στον τράχηλο,
τις μασχάλες και τη βουβωνική περιοχή, εμβάπτιση σε μπανιέρα
με κρύο νερό ή ντους ή ψεκασμό με κρύο νερό, παροχή
μικρών γουλιών δροσερών υγρών (νερού ή αραιωμένου χυμού
φρούτων, 1 μέρος χυμού σε 4 μέρη νερού) αν μπορεί να

καταπιεί κ.λπ.

Ποιός κινδυνεύει από τις υψηλές θερμοκρασίες:
- ηλικιωμένοι
- μωρά και μικρά παιδιά
- έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες
- άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα
- άτομα που εργάζονται ή ασκούνται έντονα σε ζεστό πε-

ριβάλλον
- άτομα με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές παθήσεις,

υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπά-
θειες, ηπατοπάθειες, ψυχική νόσο, άνοια, αλκοολισμό ή κα-
τάχρηση ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.)

- άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γα-
στρεντερίτιδα (διάρροια ή / και έμετο)

- άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν
φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά,
αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβα-
νομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων). Ιδι-
αίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών περι-
βάλλοντος θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους για
την ενδεχόμενη τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης:
- Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται. Ειδικότερα

κατά το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης
και αντιμετώπισης της πανδημίας SARS-CoV-2, να τηρούνται
σε όλους τους χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς οι διατάξεις
της ανωτέρω σχετ. εγκυκλίου για τη χρήση των κλιματιστικών
μονάδων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από
τη μετάδοση του νέου κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται
η αναγκαιότητα για τον συνεχή ή τουλάχιστο συστηματικό
φυσικό αερισμό του χώρου μέσω ανοιγμάτων (παράθυρα,
εξωτερικές θύρες) ακόμη και με την παράλληλη λειτουργία
κλιματιστικών μονάδων (ανωτέρω σχετ.).

- Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από
πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του
σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

- Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό
του κεφαλιού.

- Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με
φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και
τους ηλικιωμένους.

- Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.
- Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας

που δε διαθέτουν κλιματισμό.
- Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να φροντίζουν για

την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους λαμβάνοντας
υπόψη τα προαναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο των γενικών
οδηγιών σχετ.(1), για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

- Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και
τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

- Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε
λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

- Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδι-
αίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του
αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη
λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

- Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να
συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα
λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή
τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας
της φαρμακευτικής τους αγωγής.

- Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά
να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους
φροντίδα.

- Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μη-
χανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής,
και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο
ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη,
παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίδεται όταν οι υψηλές
θερμοκρασίες συνδυάζονται και με φαινόμενα αυξημένων
επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Συγκεκριμένα:

• Για την περίπτωση υπέρβασης των ορίων του όζοντος
στον ατμοσφαιρικό αέρα, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει
σχετικές οδηγίες για την ενημέρωση του κοινού με μέτρα
προφύλαξης ειδικά των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων, οι
οποίες έχουν ως εξής:

«Άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις
και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση
συνιστάται να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να
αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.
Επίσης, συνιστάται στα παραπάνω άτομα καθώς και τα παιδιά
να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί
να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδη-
γήσει σε αναπνευστικά προβλήματα».

• Για την προστασία της δημόσιας υγείας από αιωρούμενα
σωματίδια (Α.Σ.10), το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την με
αρ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14.1.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1)
εγκύκλιο με συστάσεις προς το κοινό. Στον κάτωθι ιστότοπο
του Υπουργείου αναρτώνται συστάσεις προς ενημέρωση και
μέτρα προφύλαξης του κοινού, οποιαδήποτε ημέρα του έτους
σημειωθεί υπέρβαση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων
σωματιδίων, από τις οποίες μπορεί να ενημερώνεται το κοινό:
(www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/ygieinh- periballontos/prostasia-poiothtas-aera/3005-
systaseis-gia-thn-atmosfairikh- rypansh).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Taxheaven.gr 

1- Δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο,
από την ίση μεταχείριση των άνισων. 

2- Ο άνθρωπος είναι ον φύσει
κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που
μπορεί να ζήσει μακριά από τις αν-
θρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο
είτε θεός.

3- Η φτώχεια είναι η έλλειψη
πολλών πραγμάτων και η απληστία
όλων και είναι γονιός της επανά-
στασης και του εγκλήματος. 

ΧΙΟΥΜΟΡ  -  Η  ΠΡΩΤΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ
Ρωτήθηκε, λένε οι γραφές, ο πρωτόπλαστος από το δημι-

ουργό του, αν έχει κάποια επιθυμία να εκφράσει πριν τον κατε-
βάσει στη γη. Αυτός ψιλιασμένος ποιος ξέρει πως, από πού και
γιατί, του ζήτησε ένα καλό εφόδιο που θα μεταφέρεται απα-
ραίτητα στους απογόνους, για να απαλύνονται αποτελεσματικά,
οι δυσκολίες, τα άσχημα της ζωής αλλά και για να ομορφαίνουν
οι παρέες και οι κάθε λογής συναναστροφές και εκδηλώσεις.
Και ο δημιουργός μετά από λίγη σκέψη, έκρινε πρώτον πολύ
λογική την επιθυμία του πρωτόπλαστου και δεύτερον τον εφο-
δίασε με το χιούμορ, λέγοντάς του πως είναι ό,τι καλύτερο
έχει στη φαρέτρα του. Η μέχρι σήμερα ιστορία του ανθρώπου
έχει ανεξίτηλα και πειστικά καταγράψει πως αυτό το όπλο, το
χιούμορ, ήταν απόλυτα αναγκαίο. Και πως βαδίζει στον ίδιο
δρόμο με την άλλη πλευρά όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι τις
οριοθέτησαν με τους όρους «Κωμωδία» και «Τραγωδία» με τα
διηνεκούς πανανθρώπινης κληροδοσίας έργα τους. Και πως
όσο και αν πολεμήθηκε κυρίως από τους κατά περίπτωση κάθε
μορφής ισχυρούς, αυτό με τα παρακλάδια του που πρόθυμα
γεννήθηκαν, παραμείνανε επίμονα ζωντανά και αρωγοί της
ζωής. Υπαρξιακή ανάγκη λοιπόν το χιούμορ, γωνιακό αγκωνάρι
της ανθρώπινης παρουσίας μάλιστα από τα στη βάση του οικο-
δομήματός της, οφείλαμε να του στείλουμε τις ευχαριστίες
μας έστω και με το μικρό αυτό μας αφιέρωμα.

ΤΑ  ΓΕΦΥΡΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥΣ 
Μιλάω για

τα δύο γεφύρια
που κατασκευά-
στηκαν στα
τέλη του 19ου
αιώνα στο ση-
μείο που έχει
γίνει ευρύτερα
γνωστό ως μύ-
λος της Γιάνναι-
νας ή Σαντά.

Σημείο ανά-
μεσα στα χωριά
Ανδρονιάνοι-
Δένδρα, Βίτα-

λο-Κρινιάνοι-Χαροκόπου, Μαλετιάνοι και Πύργος Κύμης. Δύο
γεφύρια, που το ένα είχε πάντα ανάγκη το άλλο και τα δυό
μαζί χρόνια φίλευαν τη ζωή και τους ανθρώπους των χωριών
αυτών πρώτα αλλά και κάθε άλλο περαστικό και επισκέπτη.

Δυό γεφύρια που αποτελούν αναπόσπαστο βασικό τμήμα
της αναπλασθείσας το 2012 γύρω περιοχής και που αποτελεί
επισκέψιμο πόλο έλξης ακόμα και σήμερα παρά τις φθορές του
χρόνου και της αδιαφορίας της Δημοτικής μας αρχής. 

Στα δύο αυτά βίντεο που δημοσιεύονται εδώ στο www.an-
dronianoi.gr τραβηγμένα την άνοιξη του 2019, αποτυπώνεται
κυρίως η δομική τους κατάσταση αφού αυτός ήταν ο σκοπός
μου.

Σήμερα η κατάστασή τους έχει επιβαρυνθεί και αυτό αφορά
κυρίως το ψηλό γεφύρι προς τα χωριά Δένδρα και Ανδρονιά-
νοι.

Ακόμα και το μη έμπειρο μάτι θα παρατηρήσει πως η στατι-
κότητα του ψηλού αυτού γεφυριού, παρουσιάζει σημεία προ-
χωρημένης φθοράς. Τόσο στο κυρίως τμήμα του αλλά και
χαμηλά κάτω από τη βάση του, στην κοίτη του ποταμού που
κάθε χρόνο βαθαίνει.

Από χρόνια έχουν καταγραφεί σχετικές αναφορές και κα-
ταγγελίες από συγκεκριμένους συντοπίτες μας που γνωρίζουν
παραπάνω σχετικά θέματα όπως του Δημήτρη Κ. Λύκου που
είχε διατελέσει και δημοτικός σύμβουλος πριν λίγα χρόνια στο
Δήμο μας, αλλά και του δυστυχώς αποθανόντα στο μεταξύ Γε-
ωργίου Σ. Σπύρου. Στην εφημερίδα μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ, αλλά και στο www.andronianoi.gr
αρκετές φορές μας έχει απασχολήσει το ζήτημα και υπάρχουν
σχετικές αναφορές των παραπάνω αλλά και άλλων, από χρόνια
μέχρι πρόσφατα.

Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ,
ο Σύλλογός μας, είχε προβεί με δαπάνες και ενέργειές του
πριν 10 περίπου χρόνια σε πρόσκαιρης δυναμικής επισκευή της
βάσης του μεγάλου γεφυριού.

Η πριν 4 μήνες, έχουν προηγηθεί και άλλες ανάλογες,
πολύ χρήσιμη εξόρμηση τοπικών φορέων μεταξύ των οποίων
και ο Σύλλογός μας, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα αυτό παρά μόνο να το αναδείξει ως τέτοιο όπως και
έγινε.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χρήζει γρήγορης
ριζικής αντιμετώπισης και γι’ αυτήν πρέπει να μεριμνήσει η Δη-
μοτική μας αρχή Κύμης-Αλιβερίου ως υπεύθυνη. Προς αυτή την
κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όσοι πονάμε τον υπέροχο
αυτό χώρο ως φύση αλλά και ως ιστορικό του τόπου μας αγκω-
νάρι.

Ανδρονιάνοι 30 Ιουνίου 2020
Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου • Τα δεσμά του γάμου ένωσαν την Γεωργία Θ. Λύκου και τον

Ερρίκο-Κωνσταντίνο Μαρκάτο. Ο γάμος τους έγινε στη Χαλκίδα
στις 22/5/2020 (φωτογραφία).

• Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 4/7/2020 ο Γιώργος
Κωνσταντίνου και η Εύη Τσαροπούλου στον Ιερό Ναό Εισόδια
Θεοτόκου Ανδρονιάνων.

• Ο Χαράλαμπος Μπελιάς και η Λέλα Ιωάννου ένωσαν με γάμο
τις ζωές τους στις 4/7/2020 στο Δημαρχείο Πετρούπολης Αττικής.

Πολλές ευχές. 

ΓΑΜΟΙ 
• Το Σάββατο 11/7/20

ο Γεώργιος Αντωνίου και

η Έλενα Γεωρ. Νικολιά

βάφτισαν το αγοράκι

τους στο Λοφίσκο. Το

όνομά του Γιώργος. 

Πολλές ευχές. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ  
ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Πρόληψη  των  επιπτώσεων  από  την  εμφάνιση  
υψηλών  θερμοκρασιών  και  καύσωνα 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ τ. 15 
ΑΝΟΙΞΗ 2020 


