
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» σας καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό
στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του για το
2020, από την οποία θα εκλεγεί το νέο Δ.Σ. και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για
τα επόμενα 2 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση η οποία αναβλήθηκε δύο φορές λόγω
των απρόσμενων εξελίξεων του κορωνοϊού θα συγκληθεί μετά από την ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. στο χωριό οριστικά το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
και ώρα 13:00 στον υπαίθριο χώρο στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές αποφάσεις προ-
στατευτικά μέτρα 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 μέχρι και το 2019. Οι υποψη-
φιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή
υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό. 

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

Τακτική Γενική Συνέλευση.
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο.
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου.
4- 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, η Γενική μας Συνέλευση αποτελεί την

κορυφαία συμμετοχική εκδήλωση όλων των μελών τόσο για ενημέρωση και
υποβολή παρατηρήσεων, προτάσεων κ.λπ. όσο και για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες.
Η φωνή και η δύναμη του Συλλόγου μας στηρίζεται στη δυναμική δική σας συμ-
μετοχή και  παρέμβαση. Τα θέματα που μας αφορούν είναι πολλά και εξελισσόμενα
και μόνο απαιτητικά, ενωτικά και υπεύθυνα μπορούν να αναδειχθούν με στόχο
την προώθηση και λύση των. 

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

Ήταν Ιούλης του 2019 όταν επισκέφθηκα την
κυρία Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου στο σπίτι της
στη Χαλκίδα. Έχοντας ακούσει για την παρουσία
της ως δασκάλα σε χωριά της Μακεδονίας, της
Ηπείρου και της Εύβοιας αλλά και έχοντας πέσει
πάνω σε κείμενά της σε παλαιότερα φύλλα της
«ΦΩΝΗΣ» περίμενα ότι θα έχει πολλές ιστορίες
να μου πει. Μπαίνοντας στο σπίτι της η προσμονή
έγινε βεβαιότητα. Δεν ήταν μόνο οι γεμάτες βι-
βλιοθήκες στο σαλόνι, αλλά κυρίως ο γεμάτος
από βιβλία και τετράδια προσωπικός της χώρος
και η διάθεσή της να μοιραστεί γενναιόδωρα το
περιεχόμενό τους. Σύντομα κατάλαβα πως τα
τετράδια συγκέντρωναν πολλές περιγραφές πε-
ριστατικών από την εμπειρία της ως εκπαιδευτικού
ή ιστοριών με πρωταγωνιστές ανθρώπους των
Ανδρονιάνων των προηγούμενων δεκαετιών. Αυ-
θόρμητες απαντήσεις μαθητών, χαριτωμένες δια-
φωνίες μεταξύ τους, ο έλεγχος των δασκάλων
από τους επιθεωρητές. Ήταν όλα εκεί, παρέα με
τις αφηγήσεις για τον μπαρμπα-Γιάννη τον Γιακίμη,
τις έξυπνες ατάκες του και άλλα ιδιαίτερα περι-
στατικά του χωριού. 

Μετά τις πρώτες καλησπέρες και συστάσεις
καθίσαμε, απέναντι η μία από την άλλη, σε ένα
τραπέζι. Τότε, παρατήρησα τις σημειώσεις της
οικοδέσποινάς μου. Ήταν γραμμένες «στο χέρι»
και προσεγμένες. Η κυρία Αρετή άρχισε να επι-

λέγει κάποιες από αυτές και να τις διαβάζει προ-
σφέροντας και ορισμένες διευκρινίσεις. Στα χει-
ρόγραφά της, λοιπόν, κρυβόταν, μεταξύ άλλων,
εκείνη η ιστορία για το αγόρι της Τρίτης Δημοτικού
που δυσκολευόταν να λύσει το πρόβλημα της
αριθμητικής και η δασκάλα, θέλοντας να το βοη-
θήσει, προσπάθησε να φέρει ένα παράδειγμα
της καθημερινής ζωής. Γι’ αυτό του έκανε την
εξής ερώτηση: «Αν έχεις 8 δραχμές και θέλεις
να αγοράσεις ένα στυλό που κάνει 12, πόσες
δραχμές σου λείπουν;». Η απάντηση που πήρε
δεν θα έλεγε κανείς πως θα ενθουσίαζε έναν
παθιασμένο μαθηματικό αλλά ήταν σίγουρα ειλι-
κρινής: «Κυρία, δεν αγοράζω εγώ στυλό, μου τα
φέρνει ο πατέρας μου». Αλλά η κυρία Αρετή
έπρεπε να μάθει στα παιδιά και ανάγνωση. Έτσι,
όταν εξήγησε σε έναν μαθητή τη σημασία της
φράσης «αιμοβόρο ζώο», εκείνος παρατήρησε
πως δεν ήξερε κανένα τέτοιο ζώο αλλά άνθρωπο,
τον «κύριο Πανδή». Προφανώς στο μυαλό του
είχε γίνει η σύνδεση της λέξης με το επάγγελμα
του κύριου Πανδή. Ήταν μικροβιολόγος. Κάπου
εκεί υπέθεσα πως ο μικρός, τότε, μαθητής δεν
θα είχε πάρει με πολύ καλό μάτι τον περίφημο
κύριο Πανδή και λίγο αργότερα κατάλαβα ότι η
ύπαρξη άλλων επαγγελμάτων μπορούσε να φέρει
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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

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

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο  του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  3 8 1 / 7 6 9 8 5 5 - 0 5 » 
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Τα χωριά μας απαιτούν να μείνουν  όμορφα Τα χωριά μας απαιτούν να μείνουν  όμορφα 

ΕΝΑ  ΤΣΟΥΒΑΛΙ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
γράφει η Χριστίνα Σ. Δήμου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ  ΕΞ  ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2020  

ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Η Αρετή Δημητρίου γεννήθηκε στο χωριό
Ανδρονιάνοι της Κύμης, στις 19 Ιουνίου του
1931. Είναι το μεγαλύτερο παιδί μιας πολυ-
μελούς οικογένειας αγροτών. Ξεκίνησε το
σχολείο, καθώς είχε μεγάλη αγάπη για τα
γράμματα. Παρά την αντίρρηση των γονιών
της, στην Δ΄ Δημοτικού με ένα νόμο του
Μεταξά, έδωσε εξετάσεις, πέρασε και πήγε
στο οκτατάξιο Γυμνάσιο. Το όνειρό της πραγ-
ματοποιήθηκε! 

Ένα πρωί όμως χτύπησαν μανιασμένα οι
καμπάνες του χωριού… ΠΟΛΕΜΟΣ… πολλές
κακουχίες, σταμάτησε και το σχολείο. Μετά
από πάρα πολλές δυσκολίες η Αρετή κατά-
φερε να τελειώσει το Γυμνάσιο το 1948. Ο
θείος της, της πρότεινε να πάει στη Λάρισα
όπου είχε Ακαδημία για να σπουδάσει δα-
σκάλα. Τα κατάφερε και πέτυχε αυτό που
τόσο αγαπούσε, να μάθει γράμματα στα παι-
διά. Τελείωσε τις σπουδές της με Άριστα,
τώρα είχε εφόδιο για να ριχτεί  στον αγώνα

της ζωής…
Όταν στο σχολείο του χωριού αρρώστησε

η δασκάλα και ο δάσκαλος πήγε στρατιώτης,
έμεινε μία δασκάλα με έξι τάξεις. Τότε προ-
σφέρθηκε η Αρετή να βοηθήσει, χωρίς μισθό,
κι έτσι έπιασε δουλειά. Το 1951 διορίστηκε
στο Κιλκίς στο χωριό Κάτω Θεοδωράκι, πολύ
δύσκολα χρόνια, έμεινε δύο χρόνια εκεί. Το
1954 πήρε απόσπαση για τις Μουριές-κοντά
στα Ελληνοσερβικά φυλάκια και μετά από
πολλά βρέθηκε στα Λέπουρα Καρύστου.

Ωστόσο, το 1959 παντρεύτηκε τον Δη-
μήτρη Δημητρίου και απέκτησαν δύο παιδιά
και τέσσερα εγγόνια. Εγκαταστάθηκαν στη
Χαλκίδα, υπηρέτησε σε πολλά σχολεία και
το 1980 προάχθηκε σε Διευθύντρια του 1ου
Δημοτικού. Παρ’ όλες τις υποχρεώσεις της
όμως δεν ξέχασε ποτέ το χωριό της, ασχο-
λήθηκε πάρα πολύ με την εφημερίδα «Η
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ», όπου από το
2003 γράφει άρθρα. 

Η κα Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου είναι από τους στυλοβάτες της
“ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ” και του Συλλόγου μας. Η
πολύ πλούσια, ποιοτικά και ποσοτικά, αρθρογραφία της, φαίνεται και
από την αναλυτική κατάσταση που ακολουθεί στη σελ. 5. Το αφιέρωμά
μας στην κα Αρετή, ως μέλους του Συλλόγου μας αλλά και ως δασκάλας,
είναι μια μικρή ανταπόδοση στα όσα της οφείλουμε για τις δύο αυτές
ιδιότητές της αλλά και ως προσωπικότητας συνολικά που τιμά και τον
τόπο καταγωγής της, δηλαδή το χωριό μας. Η κα Αρετή υπήρξε
υπόδειγμα δασκάλας αλλά και Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου. Για
πολλά χρόνια διετέλεσε Διευθύντρια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Σχολείο στο οποίο 350
περίπου μαθητές και μαθήτριες κάνανε τα πρώτα τους βήματα στη γνώση και στην ανθρώπινη
επαφή και συμπεριφορά. Η κα Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου διηύθυνε το δύσκολο αυτό
Δημοτικό Σχολείο, με τη νηφαλιότητα και την υπευθυνότητα που η σημαντική αυτή θέση της
απαιτεί, αφήνοντας έτσι πίσω της πολυετές άξιο εκπαιδευτικό έργο. 

Η  κα  ΑΡΕΤΗ  ΧΡΥΣΑΓΗ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΣ

ΑΡΕΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  το  γένος  ΧΡΥΣΑΓΗ 
(Βιογραφικό  από  τα  παιδιά  της) 



• Απεβίωσε ο Αντώνιος Γεωρ. Καλαμπαλίκης στις
14-10-2020 σε ηλικία 58 ετών. Η κηδεία του έγινε
στην Αθήνα. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

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» 

8 φίλοι από τα χωριά μας στην Περσία. 
Μας την εμπιστεύτηκε ο Νικ. Κ. Τσαλούμας 

τον οποίο ευχαριστούμε. 

Αναμνήσε ι ς  

ΤΑ  ΠΡΩΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ 

Ο παπα-Κώστας Β. Σαρρής έστειλε στο Σύλλογό μας το 5σέλιδο χειρόγραφό του. Αποτελεί ενδιαφέρον
κείμενο ιδιαίτερα λόγω του θέματος που αφορά και της ιστορικότητάς του. Ταυτόχρονα, καθαρά και ενιαία προβάλλουν οι
συνθήκες ζωής, οι κοινωνικές σχέσεις, ο τρόπος σκέψης, οι προτεραιότητες. 

Ευχαριστούμε και πάλι τον αποστολέα για τον κόπο του αλλά και την εμπιστοσύνη του. 

1-Έκδοση και διανομή του Φ.115 Απρίλιος - Ιούνιος 2020 της
εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3- Τακτική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την
βία του κορωνοϊού, 8/8, 12/9 και 3/10/2020. Στη συνεδρίαση
της 8/8 το Δ.Σ. αναδιοργανώθηκε με ομόφωνη απόφασή
του, με εκλογή ως τακτικών μελών των αναπληρωματικών
Γιώργου Τρ. Κούσουλα και Δημήτρη Σταματίου, στη θέση
των παραιτηθέντων Νίκου Κ. Κωτσή και Βαγγέλη Π.
Μπαρούμη.

4-Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού των
2 χωριών μας με παρεμβάσεις που έγιναν ευρύτερα
γνωστές. 

5- Σε συνέχεια των προηγηθέντων, συμμετοχή μας στις κι-
νητοποιήσεις και επαφές, για το μεγάλο θέμα της εγκατά-
στασης ανεμογεννητριών και στην περιοχή μας. Στις 4/9
στο Platanenhof, στις 9/9 στην πλατεία του Αγίου Θανάση
στην Κύμη κ.λπ. Το θέμα απασχολεί τη “ΦΩΝΗ” μας και
αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης και συζήτησης στις τε-
λευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ενώ η
παρουσία μας είναι κοινή με το Τοπικό Κοινοτικό μας Συμ-
βούλιο. 

6- Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 9/9/2020
στην πλατεία του Αγίου Θανάση στην Κύμη για το θέμα
της αποδυνάμωσης του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης και
προσυπογραφή του σχετικού ψηφίσματος που δημοσιεύεται
στη σελ. 3. 

7- Επανέναρξη λειτουργίας των χορευτικών μας τμημάτων
υπό τις διατάξεις που ισχύουν λόγω Covid-19.

8- Προσφορά ευχετήριων δώρων στα πρωτάκια του Νηπια-
γωγείου μας, που συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του
δίνοντάς μας ιδιαίτερη χαρά, με νηπιαγωγό την κα Ελένη
Δεμερτζή στην οποία ευχόμαστε επιτυχία στο σημαντικό
έργο της.

Αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστό πως η πανδημία του κορω-
νοϊού Covid-19 και τα σχετικά κυβερνητικά μέτρα, μας ανάγ-
κασαν να αναστείλουμε μετά τον Φεβρουάριο τις εκδηλώσεις
μας μεταξύ των οποίων και αυτές του καλοκαιρινού μας
σχεδιασμού. Παραμένουμε σε ετοιμότητα προστατεύοντας
με αισιοδοξία την εύλογη ανησυχία μας. Με σχετικές έγκαιρες
ανακοινώσεις στο site μας και στα καταστήματα κ.λπ. στο
χωριό μας θα σας ενημερώνουμε για τη συνέχεια. Πρώτο
μέλημά μας η σύγκληση της Τακτικής μας Γενικής Συνέλευσης
στις 31/10/2020 ημέρα Σάββατο (ανακοίνωση εδώ στη σελ.1).
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 περισ-
σότερο 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 πραγματο-
ποίηση 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 συν-
τονισμένη κοινή δράση με τη συμμετοχή των μελών και
φίλων μας να γίνεται ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  
3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Φύλλο 115, σελ. 5 μεσαία στήλη, σημείο 1 στο κείμενο
«Όταν το χωριό μας χαίρεται» .Το όνομα της γυναίκας του
μπαρμπα-Γιάννη Γιακίμη ήταν Μορφούλα και όχι Μαριγώ
όπως αναγράφεται. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

- Η Κυριακάτικη λαϊκή στην Κονίστρα δεν μπορεί να
συνεχίσει τη λειτουργία της επειδή λέει στις Κυριακάτικες
λαϊκές δεν μπορούν να πωλούνται νωπά είδη. Ναι, η λαϊκή της
Κονίστρας που σαν λαϊκή νωπών στήθηκε πολλές δεκαετίες
πριν και εξυπηρετούσε με συνέπεια τους πολίτες πολλών γύρω
χωριών. Συζητιέται ως λύση ακόμα και η αλλαγή ημερομηνίας
λειτουργίας της.

- Το παζάρι του Αυλωναρίου 6-12 Οκτώβρη έπεσε και αυτό
στις δαγκάνες του κορωνοϊού και δεν πραγματοποιήθηκε φέτος
με σχετική απόφαση της Δημοτικής μας αρχής ίσως για πρώτη
φορά στην πολυετή ιστορία του.

- Τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και πολιτών που ο
Covid-19 απειλεί και επηρεάζει δυσμενώς, συνεχίζονται και με-
ταβάλλονται. Είναι ανάγκη η παρακολούθησή τους μέσω των
αρμόδιων φορέων ή ασχολούμενων επαγγελματιών. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με τον όρο COVID-19 αναφερόμαστε

στην πάθηση που προκαλείται από τον
ιό SARS-COV2. Το πρώτο επίσημα δη-
λωμένο περιστατικό καταγράφηκε στις
8 Δεκεμβρίου 2019 στην πόλη Wuhan
της επαρχίας Hubei στην Κίνα. Συχνά
προσβάλλεται η καρδιά και το καρδιαγ-
γειακό σύστημα γενικότερα. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε
την COVID-19 πανδημία στις 11 Μαρτίου
2020, δηλ. «Έκτακτη ανάγκη δημόσιας
Υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος». Ο αριθ-
μός των κρουσμάτων αυτές τις ημέρες
(πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου 2020)

είναι περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμίως και άνω των
730.000 οι θάνατοι και για την Ελλάδα 6.000 κρούσματα. Η
νόσος παρατηρείται συχνότερα σε ανθρώπους με την
πάροδο της ηλικίας και επίσης στους άνδρες. Προσβάλλει
ανθρώπους χωρίς να διακρίνει υγιείς ή ασθενείς. Οι τυχόν
συνυπάρχουσες παθήσεις σε κάποιον που θα προσβληθεί,
οι λεγόμενες συν-νοσηρότητες, επιβαρύνουν την πρόγνωση.
Βασικότερες συν-νοσηρότητες θεωρούνται η αρτηριακή
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι παθήσεις των πνευ-
μόνων και η παχυσαρκία. 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΟΣ 
Ο ιός SARS COV2 είναι ένας βήτα-κορωνοϊός πιθανά

προερχόμενος από τις νυχτερίδες. Μετά από μετάλλαξή
του απέκτησε τη δυνατότητα μόλυνσης του ανθρώπου. Για
την είσοδό του στα ανθρώπινα κύτταρα χρησιμοποιεί ένα
ένζυμο, το οποίο ονομάζεται ACE2, και είναι πλούσιο στα
επιθηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος, στα
καρδιακά μυοκύτταρα και στα περικύτταρα που βρίσκονται
γύρω από τα επιθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών αγγείων
του οργανισμού. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COVID-19 
Οι εκδηλώσεις αφορούν κυρίως στα συστήματα που

είναι πλούσια στο ένζυμο ACE2 το οποίο απαιτείται για
την είσοδο του ιού στα κύτταρα. Αναπνευστικό σύστημα,
ανοσοποιητικό και καρδιαγγειακό σύστημα παρουσιάζουν
τις κύριες και σοβαρότερες εκδηλώσεις. Οι ασθενείς ανα-
φέρουν κυρίως πυρετό, ξηρό βήχα, κόπωση, αγευσία,
ανοσμία και πονοκέφαλο. Επίσης ρινική συμφόρηση, ρι-
νόρροια, ξηρό λαιμό, μυαλγίες, ανορεξία, διάρροια. Ο
χρόνος επώασης φαίνεται πως είναι 1-14 ημέρες. Έχουν
αναφερθεί όμως και περιπτώσεις έως και 24 ημερών. Τα
πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 5-6 ημέρες μετά την
έκθεση στον ιό. Υπάρχει και δεύτερος κύκλος εκδηλώσεων
περί την 11η ημέρα. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Οι πρώτες ημέρες προσβολής από τον ιό περιλαμβάνουν

τον χρόνο επώασης, όπου το τεστ ανίχνευσης του ιού
είναι θετικό αλλά ακόμη δεν υπάρχουν συμπτώματα. Στην
επόμενη φάση εκδηλώνεται ήπια νόσηση με συμπτώματα
όπως βήχας, πυρετός, κακουχία, ξηρός λαιμός, πονοκέφαλος,
μυαλγίες. Δεν εμφανίζονται ακόμη δύσπνοια ή παθολογικά
ευρήματα στις απεικονιστικές εξετάσεις. Στις εξετάσεις
αίματος εμφανίζεται πτώση των λεμφοκυττάρων και των
λευκών, ενώ αυξάνει η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Στην επόμενη
φάση προστίθεται στην δράση του ιού και η αντίδραση του
ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Σε αυτή την
περίπτωση η νόσηση είναι πλέον μέτριας βαρύτητας και
στα προηγούμενα προστίθενται ευρήματα από το κατώτερο
αναπνευστικό κλινικά ή ακτινολογικά και ο κορεσμός του
αίματος σε οξυγόνο παραμένει άνω του 93% στον αέρα.
Στις εξετάσεις προστίθενται ευρήματα από την απεικόνιση
των πνευμόνων. Παραμένουν τα παθολογικά ευρήματα
στους αιματολογικούς και φλεγμονώδεις δείκτες. Αν σε
όλα αυτά προστεθεί και τυχόν οξεία μυοκαρδιακή βλάβη,
τότε η πάθηση αποκτά χαρακτηριστικά σοβαρής βαρύτητας.
Σημαντικά ευρήματα η ταχύπνοια με αναπνοές >30/λεπτό,
ο κορεσμός είναι κάτω από το 93% στον αέρα, ενώ τα διη-
θήματα στους πνεύμονες καταλαμβάνουν άνω του 50%
της επιφανείας τους από τις απεικονιστικές εξετάσεις.
Στην κριτική νόσηση προκαλείται τελικά αναπνευστική ανε-
πάρκεια, σηπτική καταπληξία ή/και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Όλα αυτά συνοδεύονται από παθολογικά ευρήματα στις
αιματολογικές, καρδιολογικές, ηπατικές εξετάσεις καθώς
και στους δείκτες φλεγμονής και διαταραχής της πήξης. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ COVID-19 
Σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογική εξέλιξη της νό-

σου διαδραματίζει αφενός η ευόδωση των φλεγμονωδών
μηχανισμών και αφετέρου η υποβάθμιση των αντιφλεγμο-
νωδών προστατευτικών μηχανισμών. Έτσι με την υπερδρα-
στηριοποίηση των Τ- και Β- λεμφοκυττάρων και την παρα-
γωγή της ιντερλευκίνης-6 και άλλων φλεγμονωδών κυττα-
ροκινών ευοδώνεται η φλεγμονή. Εκλύεται η λεγόμενη
θύελλα κυτταροκινών, προκαλείται δευτερογενής ιστιοκυτ-
τάρωση και υπερπηκτικότητα. Παράλληλα, ελαττώνεται η
συγκέντρωση του ενζύμου ACE2 και μειώνονται κατά αυτό
τον τρόπο οι ευεργετικές δράσεις του στον αντιφλεγμονώδη,
αντί-οξειδωτικό και αγγειοδιασταλτικό τομέα. Επίσης ελατ-
τώνεται η μυοκαρδιακή προφυλακτική δράση. Όλα τα ανω-
τέρω προκαλούν ενδοθηλίτιδα, θρομβώσεις στη στεφανιαία
μικροκυκλοφορία, αποσταθεροποίηση αθηρωματικών πλακών,
διαταραχή στη σχέση ζήτησης και προσφοράς αίματος.
Αυτά συμβαίνουν παράλληλα με την οξεία πνευμονική
βλάβη και ενδεχομένως το ARDS (σύνδρομο οξείας ανα-
πνευστικής δυσχέρειας) τα οποία προάγουν την υποξία και
αυτή με τη σειρά της επιτείνει τη μυοκαρδιακή βλάβη που
προκαλείται μέσω όλων αυτών των αναφερθέντων μηχανι-
σμών. Η ύπαρξη οξείας μυοκαρδιακής βλάβης φανερώνει
τη σοβαρότητα της πάθησης, επιβαρύνει την πρόγνωση και
σηματοδοτεί την ανάγκη για εντατική παρακολούθηση.
Συμβαίνει περίπου στο 20% των νοσηλευόμενων ασθενών
μετά τις πρώτες 14 ημέρες από την έκθεση στον ιό (δεύτερο
κύμα εκδηλώσεων – προσθήκη ανοσολογικών μηχανισμών).
Είναι μια μορφή αυτοάνοσης μυοκαρδίτιδας, ενώ διαδρα-
ματίζει ιδιαίτερο ρόλο και ο μοριακός μιμητισμός συστατικών
του ιού. Διαπιστώνεται με εξετάσεις αίματος (κυρίως η
τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας) και απεικονιστικά με το
ηπερηχοκαρδιογράφημα ή/και ιδανικά με την καρδιακή μα-
γνητική τομογραφία. 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COVID-19 
Οι συχνότερες εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό είναι

οι αρρυθμίες. Αυτές μπορεί να είναι κολπική μαρμαρυγή,
διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής, κοιλιακή ταχυκαρδία
και κοιλιακή μαρμαρυγή. Άλλη εκδήλωση από το καρδιαγ-
γειακό είναι η μυοκαρδίτιδα που μπορεί να προκαλεί ένα
απλό συσφιγκτικό αίσθημα στο θώρακα συνοδευόμενο από
αίσθημα παλμών ή μπορεί να λάβει και την κεραυνοβόλο
μορφή. Χαρακτηριστικό είναι η διάχυτη φλεγμονή του μυο-
καρδίου με απευθείας προσβολή από τον ιό και η διήθησή
του από μακροφάγα. Ακόμη ο ιός SARS-COV2 μπορεί να
προκαλέσει εικόνα μυοκαρδιοπάθειας και καρδιακής ανε-
πάρκειας κυρίως ως συνέχεια και συνέπεια μιας σοβαρής
μυοκαρδίτιδας. Δεν αποκλείεται βέβαια ο μηχανισμός του
εμφράγματος από διαταραχή της σχέσης προσφοράς/ζή-
τησης αίματος ή/και λόγω αποσταθεροποίησης αθηρωματικής
πλάκας. Η θνητότητα μπορεί να κυμανθεί από περίπου 1%
σε ανθρώπους  χωρίς συν-νοσηρότητες, έως και 10% σε
ανθρώπους με γνωστή καρδιαγγειακή πάθηση ή και 15%
περίπου σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 80 ετών. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ COVID-19 
Η επιστημονική κοινότητα ευθύς αμέσως ξεκίνησε

πολλές και με διαφορετική προσέγγιση μελέτες για την
ανεύρεση ικανοποιητικής αντιμετώπισης του ιού. Η θεραπεία
χρειάζεται κλινική μελέτη για να αποδειχθεί ότι είναι
σωτήρια και χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι
προσπάθειες κινούνται προς την κατεύθυνση της ανακάλυψης
νέων θεραπειών. Επιπρόσθετα γίνονται προσπάθειες χρήσης
γνωστών φαρμάκων που μπορεί να είναι αποτελεσματικά
στην περίπτωση του νέου ιού. Οι πιο πολλά υποσχόμενες
θεραπείες αυτή τη στιγμή είναι το remdesivir που αναστέλλει
το ιϊκό RNA και έχει χρησιμοποιηθεί στην καταπολέμηση
του ιού EBOLA. Επίσης μελετάται η χορήγηση ανασυνδυα-
σμένου ACE2 μέσα από μελέτες που έχουν ήδη ξεκινήσει.
Υποστηρικτικά θεραπευτικά μέσα εξακολουθούν να βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή θεραπείας, όπως η αντιπηκτική
αγωγή, η εντατική καρδιολογική μονάδα, η εξωσωματική
κυκλοφορία. 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μακροχρόνιων επιπτώσεων

στον οργανισμό και για αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε
διπλά προσεκτικοί στην προφύλαξη από την νόσο. Η παρα-
πάνω αναφερθείσα περίπτωση μυοκαρδιοπάθειας και ανά-
πτυξης καρδιακής ανεπάρκειας αποτελεί χαρακτηριστική
περίπτωση. Στο ίδιο πλαίσιο βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας αναφορές για μακροχρόνιες επιδράσεις στο νευρικό
ιστό. Ο πιθανότερος μηχανισμός είναι αυτός της υπερδρα-
στηριοποίησης των φλεγμονωδών διαδικασιών του οργα-
νισμού και της αύξησης της ιντερλευκίνης Il-6. Συστήνεται
μεσο-μακροπρόθεσμα η παρακολούθηση των φλεγμονωδών
δεικτών. Παράλληλα οφείλουμε να παρακολουθούμε το
προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών λόγω πα-
ρέμβασης του ιού στο καρδιαγγειακό σύστημα όπως ανα-
φέραμε. Δίνεται ήδη σύσταση από την Ευρωπαϊκή Καρδιο-
λογική Εταιρεία ότι είναι λογικό οι ασθενείς που έχουν
υποστεί οξεία μυοκαρδιακή βλάβη να παρακολουθούνται
τακτικά στη συνέχεια. Συστήνεται εξέταση κάθε 1-3 μήνες
με λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
triplex καρδιάς ή/και καρδιακή MRI. Επίσης οι ασθενείς
πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη αντιμετώπιση σε πε-
ρίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ιατροί οφείλουμε να
δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες για τη φυσική δραστηριότητα
και άσκηση. Ουσιαστικά παραμένουν άγνωστες ακόμη τυχόν
μακροχρόνιες επιπτώσεις της νόσου COVID-19. Η σύστασή
μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την ιδιαίτερη προσοχή
στην προφύλαξη. Αποφεύγουμε το συνωστισμό, αλλά δεν
καταλήγουμε στην κοινωνική απομόνωση που επιφέρει
πολλαπλά αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας. Δίνουμε
ιδιαίτερη προσοχή στον καλό καθαρισμό των χεριών και
χρησιμοποιούμε ορθά την προστατευτική μάσκα. Πηγές
ουσιαστικής και άμεσης πληροφόρησης είναι η ιστοσελίδα
του ΕΟΔΥ και αυτή της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. 

COVID-19  ΚΑΙ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΚΑΡΔΙΑ:  ΑΝΑΓΚΗ  ΓΙΑ  ΠΡΟΛΗΨΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

Από το 
Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ 9-9-2020 
(υπογράφεται από 20 και πλέον Φορείς της περιοχής) 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ  2  ΜΕΛΩΝ  ΑΠΟ  ΤΟ  Δ.Σ. 
ΤΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  Γ.Ν.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- 
Η  ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2020 
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Αρκαδία, Μάρτιος 2011 Στον Άη Γιώργη Ανδρονιάνων, 6 Μαΐου 2013 Βόρεια Εύβοια, Σεπτέμβριος 2016 

Αύγουστος 2012, καφενείο Κούψη Ιούλιος 2014, καφενείο Κρινή Λευκάδα, Ιούλιος 2014 

Ρώμη Ιταλία, Ιούλιος 2010 Παναγία Σουμελά, Οκτώβριος 2010 Πλατεία Ταξίμ Κωνσταντινούπολη, Αύγουστος 2010 

Χαλκίδα, 20-1-2019 Πετριές, Αύγουστος 2019 Πανηγύρι, Αύγουστος 2011 

Mικρή φωτογραφική αναδρομή λόγω Covid-19 



Αρετή  Χρυσάγη - Δημητρίου
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου)

Μες στο χωριό μας έχουμε ανθρώπους σπουδαγμένους
Δασκάλους εκπαιδευτικούς με γνώσεις, μορφωμένους.
Για μια κυρία θα σας πω που χάραξε πορεία
Στο τμήμα της εκπαίδευσης έγραψε ιστορία.
Είναι μια συγχωριανή η Αρετή Χρυσάγη
Που έργο δημιουργικό χρόνια τώρα παράγει.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ μες στο χωριό μας 
Και όλοι εμείς τη νοιώθουμε άνθρωπο δικό μας.
Οι γονείς που είχε ήτανε ο Κώστας και η Ευδοξία
Δυο πρόσωπα αγαπητά και άνθρωποι με αξία.
Πέντε παιδιά μεγάλωσαν το Νίκο, το Βαγγέλη,
Μαριάνθη, Κούλα και Αρετή ήταν πολλά τα μέλη.
Η Αρετή στα γράμματα από μικρή είχε κλίση
Ήθελε να μορφωθεί και γνώσεις να αποκτήσει.
Διάβαζε και μελέταγε συνέχεια από μικρούλα
Δασκάλα στο δημοτικό είχε την Αρχοντούλα.
Σπούδασε στη Λάρισα επήρε το πτυχίο
Και έγινε εκπαιδευτικός να διδάσκει στο σχολείο.
Είχαμε και την τιμή να έρθει στο χωριό μας
Για κάποιο διάστημα μικρό να είναι στο σχολειό μας.
Και από μαθήτρια που ήτανε με τα παιδιά τα άλλα

Βρέθηκε να κάθεται στην έδρα ως δασκάλα.
Στον Αϊ–Γιώργη πήγε μετά του Αυλωναρίου
Και δίδαξε όλα τα παιδιά εκείνου του σχολείου.
Μετά από ‘κει πήγε Κιλκίς πάνω Μακεδονία
Έκατσε χρόνια αρκετά σε ένα απ’ τα σχολεία.
Στο Θεοδωράκειον ένα χωριουδάκι
Όμορφο και ορεινό με καθαρό αεράκι.
Χαλκίδα πήγε έπειτα και έκατσε εκεί πέρα 
Στο πρώτο [1] δημοτικό ήτανε κάθε μέρα.
Παντρεύτηκε το δάσκαλο Δημητρίου Δημήτρη
Και έκαναν οικογένεια και άνοιξαν και σπίτι.
Απέκτησαν και δυο γιους και ειν’ διπλή η χαρά τους
Κυριάκος και Κώστας λέγονται τα δυο τα παιδιά τους.
Μεγάλωσαν τους δυο γιους με αγάπη και ομόνοια
Τους σπούδασαν, τους πάντρεψαν και έχουν τέσσερα εγγόνια.
Σαν γνήσια Ανδρονιάνισσα τιμάει το χωριό της
Γράφει στην εφημερίδα μας με το τρόπο το δικό της.
Γράφει ιστορίες του χωριού όπως τις έχει ζήσει
Τα χρόνια εκείνα τα αγνά που τώρα έχουν σβήσει.
Γράφει διάφορα θέματα που αν κάτσεις να διαβάσεις
Μαθαίνεις πράγματα πολλά που όντως θα την θαυμάσεις.
Στα άρθρα της καθηλώνεται κάθε αναγνώστης
Στην άρθρωση και στη γραφή φαίνεται που είναι γνώστης.
Ευχαριστούμε κυρία Αρετή για αυτήν την προσφορά σας
Να ‘στε καλά να χαίρεστε την οικογένειά σας. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΓΙΩΡΓΗ  ΒΑΡΛΑΜΟΥ 

Γιώργης Βαρλάμος - Πουλιά σε λίμνη

σε σχετικά δύσκολη θέση και τους ενήλικες μιας σχολικής τάξης.
Οι σχολικοί επιθεωρητές μπορεί να μην ήταν οι «μπαμπούλες»
που παρουσιάζονται στα κινούμενα σχέδια και τις ταινίες αλλά,
σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να φανταστούμε πως η παρουσία
τους είχε ένα βάρος και τα λόγια τους σημασία. Και φυσικά δεν
ήταν αποκομμένοι από τις απόψεις και το περιβάλλον της εποχής
τους. Κάτι τέτοιο φαίνεται από ένα ακόμα περιστατικό που αφη-
γήθηκε η κυρία Αρετή και αφορούσε την επίσκεψη ενός επιθεωρητή
στο δημοτικό σχολείο όπου εργαζόταν λίγο καιρό μετά την από-
κτηση του διπλώματός της. Η νεαρή εκπαιδευτικός έπρεπε να δι-
δάξει εκτός από μικρά παιδιά και έφηβους. (Οι δύσκολες συνθήκες
της δεκαετίας του 1940 είχαν απομακρύνει πολλά παιδιά για
μεγάλο διάστημα από τα σχολεία με αποτέλεσμα την επιστροφή
τους σε μεγαλύτερη ηλικία). Η παρατήρηση του επιθεωρητή δεν
είχε να κάνει με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που ακολουθούσε η
δασκάλα αλλά με την αυστηροποίηση των, έτσι κι αλλιώς αυστηρών,
αποστάσεων που έπρεπε να κρατά από τα μεγαλύτερα αγόρια
της τάξης προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτές οι ιστορίες, ούτε μόνο εκείνες
που είχαν ως τόπο δράσης τους Ανδρονιάνους και έχουν κατά
καιρούς δημοσιευθεί στη «Φωνή». Ήταν και οι άλλες, οι έμμετρες.
Ξεχώρισα την «Σουσουράδα» που με σκοπό να κερδίσει πίσω την
ουρά της, ζήτησε τη βοήθεια του βοσκού, του προβάτου κ.λπ., και
τον «Άγιο Γεώργιο» που έσωσε την κόρη του βασιλιά από το

άγριο θεριό. Ιστορίες, δηλαδή, που δεν τις είχε ζήσει η κυρία
Αρετή, δεν είχαν συμβεί σε κάποιο χωριό (αν κρίνουμε από το
δικό μας που ούτε ομιλούσα σουσουράδα έχει εμφανιστεί, ούτε
ο Αϊ-Γιώργης αυτοπροσώπως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον). Η εξι-
στόρησή τους ήταν μια δομημένη σειρά από στίχους οι οποίοι
έκρυβαν και φανέρωναν ταυτόχρονα τις δυνατότητες της φαντασίας
του λαού, τις δοξασίες, τα ήθη και τις ελπίδες του. Οι έμμετρες
ιστορίες μπορούμε να υποθέσουμε πως είχαν κτιστεί με το
πέρασμα του χρόνου, είχαν περάσει από πολλά χέρια και στόματα.
Η Αρετή Χρυσάγη φρόντισε να τις κρατήσει και να τις μεταφέρει
στους «καινούριους» ανθρώπους. Τα γειτονόπουλά της, όπως
μου είπε, χαίρονταν πολύ να ακούνε από την ίδια τη «Σουσουράδα».
Μπορεί να χρειάστηκε πολύς χρόνος για να φτιαχτούν και να αν-
τέξουν παραδοσιακά ποιηματάκια σαν αυτό, αρκετός χρόνος για
να συγκεντρωθούν από την κυρία-Αρετή, αλλά λίγες στιγμές για
να τα μεταδώσει. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τα «τοπικά» και
«σχολικά» περιστατικά. 

Το τσουβάλι γέμισε σιγά-σιγά. Γέμισε με ιστορίες παιδικής
αθωότητας και ετοιμολογίας, ιστορίες-καθρέφτες μιας συντηρητικής
κοινωνίας από τη μία, της αίσθησης χιούμορ των ανθρώπων της
από την άλλη, με ιστορίες που μας θυμίζουν πως και οι πριν από
εμάς έκαναν καμιά φορά την πλάκα τους. Στο τσουβάλι χώρεσαν
και εκείνα τα στιχάκια που μας έλεγε η γιαγιά ή η δασκάλα όταν
ήμασταν μικροί αλλά μετά μάλλον τα ξεχάσαμε. Με λίγα λόγια, η
Αρετή Χρυσάγη φρόντισε αυτό το τσουβάλι να βαρύνει και τώρα
είναι εκεί, πρόθυμο να το ανοίξουμε. 

ΕΝΑ  ΤΣΟΥΒΑΛΙ  ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2020 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ ΚΥΜΑΙΩΝ
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η προσέλευση του κό-

σμου στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλ-
λόγου των εν Χαλκίδι Κυμαίων. Η εκδήλωση πραγμα-
τοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιανουαρίου
2020 στο ξενοδοχείο Λούσυ της Χαλκίδας…

Στην συνέχεια ο Σύλλογος τίμησε και βράβευσε
την εξ Ανδρονιάνων καταγόμενη 89χρονη σήμερα Δα-
σκάλα κα Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου. Στην σύντομη
παρέμβασή του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αντώνης
Αντωνίου, αναφερόμενος στην κα Χρυσάγη τόνισε
μεταξύ άλλων: «Κάποιοι τίμησαν και τιμούν αυτήν την
ιδιότητα του Δασκάλου. Όχι μόνο εκπαιδευτικού αλλά
κυρίως του Δασκάλου. Κάποιοι έκαναν πράξη όχι μόνο
την εκπαίδευση, αλλά την Παιδεία. Κάποιοι διδάσκουν
και δίδασκαν όχι αυτό που ήξεραν ή μπορούσαν αλλά
αυτό που ήταν. Και το έκαναν ήσυχα, αθόρυβα, χωρίς
φανφάρες και τυμπανοκρουσίες. Θέλετε ένα παράδειγμα;
Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου. Την Κυρία αυτή, απο-
φασίσαμε να τιμήσουμε απόψε ως Σύλλογος των εν
Χαλκίδι Κυμαίων προσφέροντάς της το ελάχιστο δυνατό.
Έναν αναμνηστικό έπαινο και μια πλακέτα. Αξίζει πολλά
περισσότερα. Ας είναι αυτό τουλάχιστον η αρχή». Ση-
μειώνεται ότι τον έπαινο και την πλακέτα παρέλαβε η
μικρή εγγονή της Αρετή Δημητρίου. 

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΤΩΝ  ΕΝ  ΧΑΛΚΙΔΙ 
ΚΥΜΑΙΩΝ  ΤΙΜΗΣΕ  ΤΗΝ 

κα  ΑΡΕΤΗ  ΧΡΥΣΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Απόσπασμα από τη σχετική ανακοίνωσή τους) 
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Κώστας Κούκης 
Ο Κωνσταντίνος Ι. Κούκης γεννήθηκε στους Καλημεριάνους της Κύμης το 1903 και

πέθανε νέος το 1929.
Η μοναδική ποιητική συλλογή που εξέδωσε έχει τίτλο ''Στρατουλιάσματα'' και εκδόθηκε

το 1925 στη Χαλκίδα. 
https://sotirislambrou.blogspot.com/2020/01/blog-post.html 

1η  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΑ  ΤΩΝ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Ομάδα επιστημόνων από την Ρωσία, την Ουγγαρία και τις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον κ.
David Gilichinsky, συνέλεξε κατεψυγμένους σπόρους στενόφυλλης Σελήνης / Silene
stenophylla, το 2007, ενώ διερευνούσε περίπου 70 αρχαίες κρύπτες ζώων (σκίουρων, κ.ά.),
σε πάγους στην βορειοανατολική Σιβηρία. 

Η ηλικία των σπόρων εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 20.000 – 40.000 χρόνια (Πλειστόκαινο). 
Βρήκαν περισσότερα από 600.000 φρούτα και σπόρους που διατηρήθηκαν στους πάγους

της περιοχής. 
Χρόνια αργότερα, ομάδα επιστημόνων από την Ρωσική Ακαδημία Επιστημών συνέχισε, για

να αναβιώσει με επιτυχία έναν σπόρο 32.000 χρόνων από αυτούς, σε ανθισμένο φυτό -
πρόγονο του γαρύφαλλου! 

Το επίτευγμα αυτό ξεπερνά το προηγούμενο για το αρχαιότερο φυτικό υλικό που ξαναζων-
τάνεψε, και ήταν μόλις… 2.000 χρόνων, από τους σπόρους φοινικιάς Judean.

Οι ερευνητές προσπάθησαν πρώτα να ξαναβλαστήσουν ώριμους σπόρους. Όταν αυτές οι
προσπάθειες απέτυχαν, στράφηκαν στον ίδιο τον καρπό. Μεγάλωσαν 36 δείγματα!

Τα φυτά έμοιαζαν πανομοιότυπα με τα σύγχρονα δείγματα έως ότου άνθισαν, οπότε παρα-
τηρήθηκε ότι τα πέταλα ήταν μακρύτερα και ευρύτερα σε απόσταση, από τις σύγχρονες
εκδόσεις του φυτού. 

Οι σπόροι που παρήχθησαν από τα αναγεννημένα φυτά βλάστησαν με ποσοστό επιτυχίας
100%, σε σύγκριση με το 90% των σύγχρονων φυτών. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι γιατί
συνέβησαν οι παρατηρούμενες παραλλαγές. 

Οι λόγοι για την επιτυχία του πειράματος μπορεί να είναι πολλοί. Οι Ρώσοι επιστήμονες
εικάζουν ότι τα κύτταρα ήταν πλούσια σε σακχαρόζη, που δρούσε ως συντηρητικό. 

Σημείωσαν επίσης ότι η βλάβη του DNA που προκλήθηκε από την ακτινοβολία γάμμα από
την φυσική ραδιενέργεια του εδάφους στην περιοχή, ήταν ασυνήθιστα χαμηλή για την ηλικία
του φυτικού υλικού και είναι συγκρίσιμη με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στους σπόρους
λωτού (Nelumbo nucifera) ηλικίας 1.300 χρόνων που έχει αποδειχθεί επίσης ότι βλασταίνουν. 

Ελπίζουν ότι οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά την ανάσταση της σελήνης, θα μπορέσουν
κάποια μέρα να χρησιμοποιηθούν για να αναστηθούν άλλα εξαφανισμένα είδη. 

ΠΗΓΗ:
Isachenkov Vladimir "Russians revive Ice Age flower from frozen burrow", Jakarta

Post, Associated Press, Moscow, 21.2.2012. 
Yashinaa Svetlana, Gubinb Stanislav, Maksimovichb Stanislav, Yashinaa Alexandra, Gakhovaa

Edith, Gilichinsky David, Price, P. Buford (ed.). "Regeneration of whole fertileplants from
30.000-y-old fruit tissue buried in Siberian permafrost" στο Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 109 (10), 4008–13. Bibcode:
2012PNAS..109.4008Y, 21.2.2012. 

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 22.2.2012 

Ζωντάνεψαν  το  λουλούδι  της  Σελήνης
από  σπόρους  32.000  χρόνων!

Του Γιώργου Λεκάκη Ποιο είναι το μέλλον που
θα θέλαμε για την ευρύτερη
περιοχή Κύμης και Κονιστρών;

Ποιες δυνατότητες υπάρ-
χουν στην περιοχή αυτή και
ποιες παρεμβάσεις πρέπει να
γίνουν ώστε να φύγει απ' το
τέλμα και να πάρει το δρόμο
της ανάπτυξης;

Τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της περιοχής Κύμης-Κο-
νιστρών είναι:

- Ο τεράστιος πολυποίκιλος
και σπάνιος φυσικός πλούτος
που διαθέτει, είτε είναι ορεινός,
δασικός, θαλάσσιος, είτε είναι
η ιδιαίτερη χλωρίδα και πανί-
δα.

-Άλλο ιδιαίτερο πλεονέκτημά της είναι τα
σπουδαία βυζαντινά και αρχαία μνημεία της
(βυζαντινές εκκλησίες, Βιγλατούρι κ.λπ.).

- Το όνομα Γεώργιος Παπανικολάου και
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

- Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της περιοχής με
κορωνίδα το ιστορικό κέντρο της Κύμης σε
συνδυασμό με την πλούσια λαογραφική πα-
ράδοση και σπουδαία ναυτιλιακή ιστορία.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα -που με την
ανάδειξή τους θα αποτελέσουν πόλο έλξης-
προϋποθέτουν την ύπαρξη βασικών υποδομών:
Σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης, οδικό δίκτυο και
οργανωμένη υποδοχή ποιοτικού τουρισμού.

Τι είναι αυτό που μπορεί να ανατρέψει τους
παραπάνω σχεδιασμούς και προσδοκίες για
το μέλλον;

Προφανώς ό,τι αλλοιώνει τη φυσιογνωμία
και προσωπικότητα της περιοχής.

Εμείς πάση θυσία οφείλουμε να κρατήσουμε
αλώβητη κι ανέγγιχτη αυτή τη μοναδικότητα.

Καταλήγοντας, η εγκατάσταση ανεμογεν-

νητριών με προπέτασμα καπνού τα ανταπο-
δοτικά οφέλη, μπορεί να μοιάζει ελκυστική σε
κάποιους, αλλά εν τέλει θα αποβεί μοιραία για
το μέλλον.

Η αποδοχή των ανεμογεννητριών μας κα-
θιστά ανακόλουθους σε ομόφωνες προηγού-
μενες αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών όταν
τέθηκε ξανά το ίδιο ζήτημα. Μας καθιστά επίσης
διαχρονικά υπεύθυνους και υπόλογους στις
επερχόμενες γενιές για ό,τι θα σημαίνει το
όνομα Κύμης-Κονιστρών.

Για όλα αυτά ζητάμε να πάρουμε από κοινού
την τύχη της περιοχής μας και του μέλλοντός
της στα χέρια μας.

Καταθέτουμε ξεκάθαρα την άποψή μας:
"Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννη-

τριών στην περιοχή Κύμης-Κονιστρών".
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δική

σας συμβολή και ενεργό συμμετοχή.
Ζητάμε επώνυμα τη διαδικτυακή σας ψήφο.

https://secure.avaaz.org/community_ 

Δούρειος  ίππος  η  εγκατάσταση  ανεμογεννητριών 
στην  ευρύτερη  περιοχή  Κύμης  και  Κονιστρών 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site
μας θέματα δεν είναι δυνατόν να περάσουν
και στην “ΦΩΝΗ” μας αν και είναι σημαντικά
και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι
ακουστικές εκπομπές κ.λπ. Αυτά και άλλα
μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο
site μας όπου θα βρείτε όλες τις λεπτομέ-
ρειες. Στο φύλλο αυτό της εφημερίδας μας
προτείνουμε:
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 Σύλλο-
γός μας που αναρτώνται σταδιακά.

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

4-Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και
βίντεο από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας,
θα βρείτε επιλέγοντας στην κορυφή της
κεντρικής σελίδας στο site μας την υπο-
σελίδα 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
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 κα-
λοπροαίρετες απόψεις σας. 

7-Βίντεο αναφορά στο Γιώργη Βαρλάμο, ζω-
γράφο, χαράκτη (30/1/2019) αλλά και πα-
λαιότερα.

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 πρό-
σβασης 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
πρωτότυπη μορφή του.

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

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

13-Ο φάρος της Πρασούδας. Video αναρτη-
μένο 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 των. Video
2 αναρτημένα 5/7/2020. 

17-Ο Μάκης Καλαράς πρόσφατη παρουσίαση
στην ΕΡΤ. Ανάρτηση 21/8/2020.

18-Ανεμογεννήτριες στην Εύβοια. Ανάρτηση
video 14/9/2020.

19-Ιστορικό Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε κεί-
μενο. Ανάρτηση 5/9/2020.

20-Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας covid-
19. Ανάρτηση 10/10/2020.

21-Αφήγημα Κων. Κούκη εξαίρετου φιλόλο-
γου αναφορά στον μπαρμπα-Κώτσο Χρυ-
σάγη και τη γυναίκα του Μαριγώ, δημοσι-
ευμένο στο φ. 5/1997 της “ΦΩΝΗΣ” μας.
Ανάρτηση 17/10/2020. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  www.andronianoi.gr

Σε κάθε φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας απαιτείται
η καταγραφή ευχαριστιών εκ μέρους του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας. Προς άτομα αλλά και ομά-
δες και φορείς ατόμων με αφορμή γεγονότα
και καμιά φορά για απουσία τέτοιων. Εκκρεμεί
και κάποια υπό τύπον ανακεφαλαίωσης ανα-
φορά σε χορηγούς του Συλλόγου μας 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 μην τους αναφέρουμε ονομαστικά. Ανά-
λογες τοποθετήσεις αρμόζουν και στα άλλα
μέσα επικοινωνίας του Συλλόγου μας. Αυτό
συχνά γίνεται με πιθανές μη ηθελημένες πα-
ραλείψεις. Ας μας συγχωρεθούν. 

Πολλές ευχαριστίες απευθύνουμε προς
τους εθελοντές που τους τελευταίους μήνες
έκαναν πολλά στα 2 χωριά μας, από τη στάση
στου Κώτσου μέχρι τη γέφυρα στα Δένδρα.

Η εθελοντική τους παρέμβαση έφτασε σε με-
γάλα ύψη έτσι που κάποιοι να απορούν. Το
Δ.Σ. του Συλλόγου μας προέτρεπε και προ-
τρέπει τέτοιες εθελοντικές ενέργειες με την
πάγια θέση να μη λησμονούμε και τις αρμο-
διότητες και τις ευθύνες άλλων ιδιαίτερα των
αρχών.

Ευχαριστούμε όσες και όσους οικονομικά
βοήθησαν το Σύλλογό μας και τα ονόματά
τους καταγράφονται στην σχετική κατάσταση
εισπράξεων στη σελίδα 3 στο φύλλο αυτό
της “ΦΩΝΗΣ” μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θάνατος Γιάννη Πουλόπουλου (1941-
2020). Ιδιαίτερα αγαπητός και με σημαντικό
μη γνωστό ρεπερτόριο τραγουδιστής αλλά
και συνθέτης, παραγωγικά όμως απών τις
τελευταίες 3 δεκαετίες. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ  - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
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«Καλά παιδί
μου, τόσοι Έλλη-
νες εδώ και εσύ
Κινέζο θα πας να
παντρευτείς;» έλε-
γαν έξαλλοι οι γο-
νείς της Κατερίνας
στην κόρη τους. 

Η Κατερίνα Νι-
κολιά, από την
Κύμη Ευβοίας,
ήταν ακόμα νεαρή
κοπέλα όταν μαζί

με την μητέρα της και τα δύο της αδέλφια μετανάστευσαν
στην Αυστραλία το 1948 για να βρίσκονται κοντά στον πατέρα
τους που είχε ήδη φύγει για την ξενιτιά 11 χρόνια νωρίτερα. 

Δέκα χρόνια μετά, ο ορφανός από πατέρα 17χρονος
Ασιάτης Robert Oon, έφτανε επίσης στην Αυστραλία από
την Σιγκαπούρη, με μια βαλίτσα στο χέρι γεμάτη όνειρα για
μια καλύτερη ζωή και σπουδές στον τόπο της «επαγγελίας». 

Και οι δύο νέοι παρέμεναν ανυποψίαστοι για το τι επρόκειτο
να ακολουθήσει. 

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
Ο θείος της Κατερίνας, Άγγελος, διατηρούσε κατάστημα

fish and chips στην Αδελαΐδα και η νεαρή κοπέλα εργαζόταν
εκεί. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που ομογενείς πελάτες
του μαγαζιού έδειχναν ενδιαφέρον για την όμορφη Ελληνο-
πούλα χωρίς να βρίσκουν ανταπόκριση. 

Μια ημέρα, ο νεαρός φοιτητής Βιοχημείας μπήκε στο
μαγαζί και έκτοτε έγινε φίλος με τον θείο της Κατερίνας. Σιγά-
σιγά, η φιλία τους γινόταν στενότερη και η θεία της Κατερίνας,
προσφέρθηκε να παράσχει στέγη στο νεαρό φοιτητή, που
παραπονιόταν ότι το ενοίκιο που πλήρωνε ήταν πολύ υψηλό
και δεν του άφηνε αρκετά χρήματα για φαγητό. 

Η θεία και ο θείος της Κατερίνας, αναζητούσαν τότε
φοιτητές να νοικιάσουν ένα μέρος του σπιτιού τους και να
αυξήσουν το εισόδημά τους και έτσι ο 17χρονος φοιτητής
Βιοχημείας δέχθηκε με χαρά την πρόταση αυτή. 

Μετά από λίγο δεν άργησε να φουντώσει και ο έρωτάς
του για την Κατερίνα, η οποία επίσης έτρεφε συναισθήματα
για κείνον. 

«Ήταν δυο νέοι άν-
θρωποι που αγαπήθη-
καν πολύ, όμως εκείνη
την εποχή το να ερω-
τευτεί μια Ελληνοπού-
λα έναν Ασιάτη ήταν
σίγουρα ταμπού, ασυ-
νήθιστο και μη αποδε-
κτό στους κόλπους των
ομογενών» λέει στον
«Νέο Κόσμο» η κόρη
του ζευγαριού, Άλισον
Παπαδοπούλου. 

Παρά τις δυσκολίες
και τις αντιρρήσεις της οικογενείας της, η Κατερίνα ήταν
σίγουρη ότι για κείνην ο Robert ήταν ο άντρας της ζωής της. 

Από την άλλη, ο νεαρός φοιτητής, αντιλαμβανόμενος ότι
με τις πράξεις του έφερνε δυσαρέσκεια στην οικογένεια της
αγαπημένης του, πήρε την απόφαση να φύγει από το σπίτι
του θείου της Κατερίνας για να μη δημιουργήσει μεγαλύτερη
ρήξη και για πέντε χρόνια έβλεπε την νεαρή κοπέλα μια
φορά την εβδομάδα στα κρυφά, περιμένοντας υπομονετικά
την στιγμή που οι δικοί της θα έδιναν την συγκατάθεσή τους
να συναντηθούν μαζί του. 

Καθώς ο καιρός περνούσε, η οικογένεια της Κατερίνας
έκανε τα πάντα για να «χωρίσει» το νεαρό ζευγάρι ενώ και η
μητέρα του Robert στην Σιγκαπούρη είχε εκφράσει την δυ-
σαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο γιος της ήταν ερωτευμένος
με μια Ελληνίδα. 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ 
«Ο παππούς και η γιαγιά μου ένιωθαν ντροπιασμένοι,

απογοητευμένοι και θυμωμένοι με την επιλογή της μητέρας
μου. Δεν το χωρούσε ο νους τους ότι μέσα σε τόσα Ελληνό-
πουλα η κόρη τους επέλεξε έναν Ασιάτη. Μάλιστα, όταν το
συζητούσαν, της έλεγαν ότι δεν ήταν δυνατόν να δεχθούν
έναν Κινέζο στην οικογένεια και όλοι σχεδόν οι φίλοι, συγγενείς
και τα παιδιά τους είχαν παντρευτεί Έλληνες». 

Αλλά και η χήρα μητέρα του Robert στην Σιγκαπούρη
δεν ήταν ευχαριστημένη με την απόφαση του γιού της να
είναι με Ελληνίδα και να μείνει μόνιμα στην Αυστραλία. 

Μάλιστα, του έγραφε γράμματα απαιτώντας από εκείνον
να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να επιστρέψει αμέσως
στη Σιγκαπούρη. 

Ενδεχομένως, κατηγορούσε κατά βάθος και την νεαρή
Ελληνοπούλα για την απόφαση του γιου της να μείνει στην
Αυστραλία. 

Μέσα από την γκρίνια, τη δυσαρέσκεια και το διαρκές
«κυνηγητό», τα πράγματα δυσκόλεψαν τόσο που το νεαρό
ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τέλος στην σχέση, όμως η
μοίρα τους έφερε και πάλι κοντά όταν μια μέρα συναντήθηκαν
τυχαία στο δρόμο. 

«Έκτοτε αποφάσισαν ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον
άλλον και, μάλιστα, κάθε φορά που η μαμά μου έχανε το
θάρρος της, ο μπαμπάς μου της έλεγε να πιστεύει στην
αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλον» συμπληρώνει η
Άλισον. 

Με τον καιρό και βλέποντας την κόρη του να υποφέρει, ο

πατέρας της Κατερίνας συμ-
φώνησε να βάλει «νερό στο
κρασί του» και να γνωρίσει
τον νεαρό φοιτητή. 

«Ο παππούς μου δεν άν-
τεχε πλέον να βλέπει την μαμά
μου δυστυχισμένη και παρά
τις αντιρρήσεις της πολύ αυ-
στηρής γιαγιάς μου, η οποία
στ’ αλήθεια δεν ήθελε αυτή
την σχέση, τελικά συμφώνησε
να τον υποδεχθούν στο σπίτι»
λέει η Άλισον. Η ίδια αποκα-
λύπτει ότι από την ημέρα εκεί-
νη και έπειτα ο Robert κέρδισε
την αγάπη και την εκτίμηση
όλης της οικογένειας. 

Μετά τη «μοιραία» συνάν-
τηση, οι γονείς της Κατερίνας
έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να αρραβωνιαστεί το ζευγάρι,
αλλά ο γάμος αργούσε, αφού η Κατερίνα είχε θέσει «βέτο»
στον αγαπημένο της να γίνει το μυστήριο σε ελληνική εκκλησία
και όχι σε καθολική. 

Ο Robert ήταν καθολικός, αλλά συμφώνησε να παντρευτεί
την αγαπημένη του σε ελληνική εκκλησία, όμως στο Hobart
όπου εκείνος αναγκάστηκε να φύγει για δουλειά, δεν υπήρχε
ελληνορθόδοξος ιερέας. 

Η Κατερίνα δεν ακολούθησε τον αγαπημένο της στην
επαρχία παρά μόνο όταν ο ίδιος της τηλεφώνησε να την ενη-
μερώσει ότι τελικά ένας ελληνορθόδοξος ιερέας αναμενόταν
να φτάσει στην περιοχή από την Ελλάδα και της ζήτησε να
πάει αμέσως στο Hobart μαζί με τους γονείς της για να
σφραγίσουν την αγάπη τους. 

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στην εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου Hobart, στις 5 Ιουλίου 1964, παρουσία
των γονέων της Κατερίνας και του κουμπάρου. 

Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά τα οποία βάφτισαν στην ελ-
ληνορθόδοξη εκκλησία. 

Ο Robert εργάστηκε στο Νοσοκομείο Royal Hobart,
έπειτα στα Εργαστήρια CSL (Commonwealth Serum Labo-
ratories), καθώς και στα εργαστήρια Βιοχημείας IMVS (SA
Pathology) πριν ακολουθήσει καριέρα στην Ομοιοπαθητική. 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Το 1987 και ενώ η οικογένεια βρισκόταν για διακοπές

στην Ελλάδα για πρώτη φορά, επισκέφθηκαν όλοι μαζί τη
Μονή Αγίου Νεκταρίου και ο 48χρονος τότε Robert, αφού μί-
λησε με έναν μοναχό, εν αγνοία της συζύγου του που τον
περίμενε στο προαύλιο με τα παιδιά τους, εκδήλωσε την επι-
θυμία να βαπτιστεί ελληνορθόδοξος και να πάρει το όνομα
Νεκτάριος. 

«Έως τότε ο μπαμπάς μου σεβόταν, μεν, την θρησκεία
και την πίστη της μαμάς μου, αλλά εξακολουθούσε να εξασκεί
τα θρησκευτικά του καθήκοντα στην καθολική εκκλησία. Πι-
στεύω ότι το έκανε για εμάς, για την οικογένειά του και ότι
αυτή η απόφαση ήρθε μέσω της ανάγκης του να βρίσκεται
κοντά μας, στη θρησκεία που ασπαστήκαμε εμείς τα παιδιά
του. Ο πατέρας μου ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα
λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια, άνθρωπος της οικογένειας.
Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτή ήταν ακόμα μια πράξη
που για τον ίδιο επισφράγιζε τον άρρηκτο δεσμό της οικογέ-
νειας» λέει η Άλισον. Η ίδια παραδέχεται ότι ενώ τα πράγματα
μέσα στο σπίτι κυλούσαν αρμονικά, στο σχολείο και η ίδια
και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της είχαν πέσει πολλάκις
θύματα bullying εξαιτίας της ελληνικής αλλά και ασιατικής
καταγωγής τους. 

«Υπήρχε ρατσισμός πόσο μάλλον για εμάς που μοιάζαμε
Ασιάτες και ήμασταν και Έλληνες. Δεν ήταν εύκολο, αλλά με-
γαλώσαμε με τόση πολλή αγάπη και κατανόηση μέσα στην
οικογένεια και μας αποδέχθηκαν τόσο οι Έλληνες συγγενείς
μας εδώ όσο και οι λιγοστοί συγγενείς μας στη Σιγκαπούρη,
που δεν μας ένοιαζε τόσο πώς μας έβλεπαν και τι πίστευαν
για εμάς οι άλλοι». 

Η Άλισον δηλώνει περήφανη για τους γονείς και την κα-
ταγωγή της. 

Μιλάει Ελληνικά, αγαπάει την Ελλάδα και, την ίδια στιγμή,
δηλώνει περήφανη και για την ασιατική καταγωγή της. 

«Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορώ και απολαμ-
βάνω τα θετικά και των δύο πολιτισμών και που μαθαίνω για
δυο πολιτισμούς που δίδαξαν τόσα στην ανθρωπότητα». 

Από τη στιγμή που το ζευγάρι πήρε την απόφαση να
είναι μαζί, η Κατερίνα και ο Robert αφοσιώθηκαν ο ένας
στον άλλον και έκαναν τα πάντα για να στηρίξουν και να κα-
τανοήσουν την κουλτούρα και τις συνήθειες που προέρχονταν
από την καταγωγή τους. 

Ο Robert έγινε ελληνορθόδοξος, έμαθε Ελληνικά για να
συνομιλεί με τους γονείς της Κατερίνας, ενώ εκείνη έμεινε
στο σπίτι να φροντίζει την οικογένειά της, στήριξε τον σύζυγό
της στην καριέρα του και έμαθε να μαγειρεύει ασιατικά
φαγητά. 

«Στα τόσα χρόνια γάμου οι γονείς μου έχουν μάθει τόσα
ο ένας από τον άλλον διατηρώντας την αγάπη και τον
σεβασμό μεταξύ τους. Όταν τους κοιτάζω συνειδητοποιώ ότι
όσο διαφορετικοί και αν είναι κατά βάθος μοιάζουν πολύ
όσον αφορά την αγάπη, τον σεβασμό, το ήθος και τον τρόπο
που βλέπουν την ζωή». 

«Ήταν δυο ερωτευμένοι άνθρωποι που παρά την διαφο-
ρετικότητά τους κατόρθωσαν να μείνουν μαζί ευτυχισμένοι
για πάνω από μισό αιώνα και αυτό είναι πραγματικά αξιο-
θαύμαστο» καταλήγει η Άλισον. 

Όταν  μια  Ελληνοπούλα  ανακοίνωνε  ότι  αγαπάει  έναν  Κινέζο… 

5 Οκτωβρίου. Παγκόσμια
ημέρα του Εκπαιδευτικού μέσα
σε μια παγκόσμια εκπαίδευση
η οποία βρίσκεται σε μια πε-
ρίοδο βαθιάς κρίσης. Μια κρίση
η οποία σαφώς και είναι έκ-
φραση μιας παράλληλης παγ-

κόσμιας κοινωνικής κρίσης αξιών και ιδεών. Και
είναι σίγουρο ότι το εκπαιδευτικό πρόβλημα δεν
είναι μόνο ποσοτικό. Δεν είναι μόνο η πολυθρυ-
λούμενη αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.
Είναι φυσικά και αυτό αλλά, όπως σωστά λέγεται,
αυτός που θέλει να μάθει γράμματα μαθαίνει
ακόμα και στο παγκάκι. Είναι κυρίως πρόβλημα
αξιών, που άλλες χάνονται, άλλες αμφισβητούνται
και άλλες γεννιούνται μέσα στη συνεχώς μετα-
βαλλόμενη κοινωνία μας. Είναι η απεικόνιση μιας
γιγαντιαίας σύγκρουσης ανάμεσα σε μια κοινωνική
δομή που πεθαίνει και σ’ αυτήν που γεννιέται.

Το κύριο ερώτημα μέσα από το οποίο διαφαί-
νεται η κρίση αυτή είναι: «Θα δομήσουμε ένα σύ-
στημα αξιών, που μέσω της οικονομικής ανάπτυξης,
θα στοχεύει στη δόμηση μιας κοινωνίας ανθρώ-
πων-προσώπων ή πρέπει η οικονομική ανάπτυξη
να είναι αυτοσκοπός, στο βωμό της οποίας θα
πρέπει να θυσιάσουμε μέρος ή και το σύνολο των
ανθρώπινων αξιών;»

Για να μπορέσουμε να πάρουμε θέση στο πα-
ραπάνω ερώτημα πρέπει επί τέλους κάποια στιγμή
να γίνει συνείδηση όλων μας και να τονιστεί ιδιαί-
τερα η διαφοροποίηση μεταξύ των εννοιών της
Παιδείας και της Εκπαίδευσης. Αυτό που αρχικά
είναι αναγκαίο είναι η Παίδευση και όχι η Εκπαί-
δευση του πολίτη. Άλλωστε και το αντίστοιχο
Υπουργείο ονομάζεται (δυστυχώς μόνο ονομάζεται)
Υπουργείο Παιδείας και όχι Υπουργείο Εκπαίδευσης
(η εκπαίδευση, περισσότερο ως αντικείμενο, θα
μπορούσε να ανήκει και στο Υπουργείο Εργα-
σίας).

Η Εκπαίδευση επομένως προσφέρει στον άν-
θρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να λει-
τουργήσει ορθολογικά με στόχο την αύξηση της
παραγωγής, την βελτίωση των συνθηκών της
ζωής του ή την κάλυψη των βιοτικών αναγκών.
Δεν πρέπει βέβαια να αγνοούμε ότι η έννοια της
εκπαίδευσης δεν συνδέεται πάντα με τις θετικές
πλευρές της κοινωνικής δράσης. Η Παιδεία αντίθετα
του χαρίζει ηθική και πνευματική ολοκλήρωση,
τον αναβαθμίζει πολιτιστικά και τον θέτει προ
των ευθυνών του για το μέλλον του τονίζοντάς
του την κοινή μοίρα των θνητών κατοίκων του
πλανήτη Γη.

Με άλλα λόγια, στην εκπαίδευση (στην οποι-
αδήποτε εκπαίδευση) ο άνθρωπος οφείλει το
«ζην» αλλά στην Παιδεία οφείλει το «ευ-ζην».
Δυστυχώς, τελευταία ο δάσκαλος (ή/και ο καθη-
γητής), μια από τις πιο τιμητικές προσφωνήσεις
που θα μπορούσε να έχει κανείς, μετονομάσθηκε
(τυχαία;) σε …εκπαιδευτικό, μια εξελιγμένη εκδοχή
δηλαδή του …εκπαιδευτή (που θα μπορούσε να
ήταν και εκπαιδευτής …σκύλων) σηματοδοτώντας
έτσι την κατεύθυνση που, δυστυχώς, τείνει να
επικρατήσει. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  
ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

ΚΑΙ  ΤΟΥ  …ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Γράφει ο Αντώνιος Α. Αντωνίου 

Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθήνας 

Την ημέρα του γάμου τους. 
Φώτο: Supplied

Η Κατερίνα και ο Robert πριν 
35 χρόνια… Φώτο: Supplied 

Τα τρία τους παιδιά. 
Φώτο: Supplied
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Τον χάρτη υγει-
ονομικής ασφάλειας
και προστασίας από
τη λοίμωξη του κο-
ρονοϊού παρουσία-
σε ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστα-
σίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκος
Χαρδαλιάς μαζί με
τον υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρ-
νησης, κατά την
ενημέρωση για την
εξέλιξη της Covid-
19 στη χώρα. 

Παρουσιάστηκε
ουσιαστικά ένα
πλαίσιο κατηγοριο-
ποιημένων και στο-
χευμένων τοπικών

μέτρων για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικο-
νομικής και κοινωνικής ζωής για όλη την Ελλάδα. Ο
χάρτης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέ-
τρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της
χώρας. Εντάσσει τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελ-
λάδας σε επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας
με αντίστοιχες δέσμες μέτρων που ισχύουν για όλους.
Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται στα εξής επίπεδα: 

Επίπεδο 1 - Ετοιμότητας, 
Επίπεδο 2 - Επιτήρησης,
Επίπεδο 3 - Αυξημένης Επιτήρησης και 
Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου. 
Ο καθορισμός του επιπέδου κινδύνου σε κάθε

περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη
τάση επιδημιολογικών μεγεθών, όπως ο αριθμός κρου-
σμάτων ανά 100 χιλιάδες κατοίκους, των δεικτών πλη-
ρότητας του συστήματος υγείας (π.χ. χρησιμοποιούμενες
απλές κλίνες και κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας)
και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογικής
κατάστασης, της κάθε περιοχής, όπως αυτά αποτυπώ-
νονται από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης αλλά και της
συσχέτισης των κρουσμάτων και των επαφών τους. 17
κριτήρια αναλύονται και αξιολογούνται σε καθημερινή
βάση προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο συναγερμού
κάθε περιοχής. Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματο-
ποιείται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, εκτός αν
προκύψουν έκτακτες περιστάσεις, που να δικαιολογούν
εξαιρέσεις εντός της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή
σε επίπεδο Δήμου, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του
υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας. 

Ο χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα
covid19.gov.gr και η ενημέρωση για τα προληπτικά
μέτρα σε κάθε περιοχή της χώρας μπορεί να γίνει με
τρεις τρόπους: α) με την εισαγωγή ταχυδρομικού
κωδικού στο σχετικό πεδίο, β) επιλέγοντας την Περιφε-
ρειακή Ενότητα από το οικείο μενού ή γ) κάνοντας κλικ
στην περιοχή ενδιαφέροντος πάνω στον χάρτη. 

Έτσι, κάθε πολίτης έχει εύκολα και άμεσα πρόσβαση
στα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή του, γεγονός που
διευκολύνει τον προγραμματισμό της επιχειρηματικής,
εργασιακής, οικογενειακής αλλά και της κοινωνικής ζωής
των Ελλήνων πολιτών. 

Ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες με
βάση τις εισηγήσεις ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων
του υπουργείου Υγείας ή και συχνότερα, όταν αυτό επι-
βάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς
δείκτες. Επιπλέον ο προσδιορισμός των μέτρων και κα-
νόνων υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα
επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. 

Το νέο αυτό πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή από
τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. 

Πηγή: topontiki.gr

ΤΟ  ΑΠΛΑ  ή ΑΠΛΩΣ  
ΚΑΙ  ΟΣΑ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΠΕΙ 

Απλά ή απλώς. Μια τόσο δα μικρούλα λέξη τόσο πολύ
φορτωμένη; Δεν χωρά άλλα και έχει φτάσει σε σημείο
έκρηξης. Ένα πολύ χρήσιμο γλωσσικό μπαστουνάκι που η
άσκοπη, άστοχη, άτυχη χρήση μας κοντεύει να το σπάσει.
Στο λόγο αλλά και στη γραφή. Ψάχνω και δεν βρίσκω άλλη
τέτοια περίπτωση στην τόσο πλούσια γλώσσα μας που κι
αυτή παραπονιέται αφού παρά την απλοχεριά της, πολλοί
χρήστες, συχνά και ταυτόχρονα και θαυμαστές της, δεν
της φέρονται όπως της αξίζει. Δεν είναι βέβαια το μόνο
άσχημο που αφορά τη γλώσσα μας και που δίκαια μας χρε-
ώνεται έστω και ανισομερώς. Η γλώσσα που κόκαλα δεν
έχει και κόκαλα τσακίζει, ταρακουνιέται από ανάλογες αν-
θρωπογενείς σε βάρος της ιώσεις και μας ζητά το σεβασμό
της αν θέλουμε να παίζει το ρόλο της αυτό. Το απλά ή
απλώς λοιπόν μεγάλο χωνευτήρι; Της άγνοιας, της σύγχυσης
και της αμηχανίας. Της πλάνης και της παραπλάνησης. Του
αδιεξόδου και της αδυναμίας. Της ψευδαίσθησης και της
αδιαφορίας. Της αφέλειας και της διαφυγής αλλά και του
τσαμπουκά και της αυθάδειας πολλές φορές. Ένα άλλης
μορφής «θα» που το σπείρανε αλλά δεν φύτρωσε. Που δεν
απαντά, δεν προτείνει, δεν ξεκαθαρίζει, δεν λύνει, δεν
μπορεί δηλαδή να παίζει το ρόλο που του έχει ορισθεί. Στο
χρόνο και τον τόπο που όλο και πιο πολλά δεν είναι και δεν
λειτουργούν απλά, το απλά γιγαντώνεται. Μεγαλώνοντας
συνειδητά ή όχι, την αίσθηση και ψευδαίσθηση της απλο-
ποίησης δρώντας αδιέξοδα. Εντείνοντας γύρω αλλά και
μέσα μας το νεφελώδες, το στριφνό, το δύσκολο ακόμα και
σε περιπτώσεις όταν δεν υφίστανται ανάλογες συνθήκες. 

ΤΟ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΜΑΣ  ΣΤΗΝ 
κα  ΑΡΕΤΗ  ΧΡΥΣΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ιδιαίτερα αγαπητή και για προσωπικούς λόγους η κα
Αρετή. Το αφιέρωμά μας θεωρώ πως μπορεί να εκληφθεί
και ως αφιέρωμα στο τεράστιο θέμα της παιδείας και της
γνώσης και όλων όσων τα τίμησαν και τα τιμούν με τη συ-
νεισφορά τους. Συνεισφορά εξαιρετικά σημαντική στη
δόμηση της ίδιας της ζωής, της αξιοπρεπούς συνέχισής της
και της προόδου του ανθρώπου νοητικά, συναισθηματικά,
ηθικά. Έτσι στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας υπάρχει στη
σελίδα 7 άρθρο του κου Αντώνη Αντωνίου για τον εκπαι-
δευτικό, ενώ στο site μας www.andronianoi.gr υπάρχει ως
αναδημοσίευση από το φ. 5/1997 της “ΦΩΝΗΣ” μας, ένα
εξαιρετικό κείμενο του φιλόλογου Κωστή Κούκη όπου ο
συγγραφέας παίρνοντας αφορμή από περιστατικό που έζησε
στο μαγαζάκι του μπαρμπα-Κώτσου Χρυσάγη, καταθέτει
τον προβληματισμό του για τους εκπαιδευτικούς και το
έργο τους. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν στις 16 Αυγού-
στου 2020 ο Ιωάννης Καλαμπαλίκης και η Μαρία
Βενιζέλου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην
Κύμη.

Ευχόμαστε πολλές χαρές και επιτυχίες. 

ΓΑΜΟΙ 

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Εύη Τσαροπούλου
απέκτησαν στις 27 Αυγούστου 2020 ένα υγιέστατο
αγοράκι.

Να το χαίρονται οι γονείς και να τους χαίρεται. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

• Ο Σταύρος Σιδεράκης και η Ελένη Μυλωνά βά-
πτισαν το αγοράκι τους στις 22 Αυγούστου 2020 στο
εκκλησάκι του Άη Γιώργη στους Ανδρονιάνους. Το
όνομά του Θανάσης.

• Ο Βαγγέλης Ζέρβας και η Ελένη Δήμου βάπτισαν
το αγοράκι τους στις 29 Αυγούστου 2020 στο εξωκλήσι
του Άη Γιώργη στους Ανδρονιάνους. Το όνομά του
Γιώργος.

Τις ευχές μας για πολλές πολλές χαρές. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

1- Γιαννακόπουλος Νικόλαος - Μοριακή Βιολογία & Γενετική,
Δημοκρίτειο. 
2- Ζορμπάς Ευάγγελος - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Ρέθυμνο. 
3- Θεοδώρου Βαγγέλης - Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Ψαχνά Εύβοιας.
4- Θεοχάρη Ιωάννα - Λογιστικής και Χρηματ/μικής Οικον.
Πανεπιστ. Αθήνας.
5- Κούσουλας Κοσμάς - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πελοποννήσου.
6- Μάλιαρης Γιώργος - Φυσικό Ηράκλειο Κρήτης.
7- Μιχαήλ Ιωάννα - Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο
Κρήτης.
8- Νικολιά Αικατερίνη - Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. 
9- Παπασπύρου Αγγελική - Ιστορίας Αρχαιολογίας Πανεπι-
στήμιο Πατρών.
Ευχόμαστε όμορφο και γόνιμο σπουδαστικό βίο. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΤΙΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΣΤΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  2020 

(Με αλφαβητική σειρά) 

Ο  χάρτης  υγειονομικής  ασφάλειας: 
Τα  4  επίπεδα  κινδύνου, 

ποιες  περιοχές  είναι 
στο  πορτοκαλί - Όλα  τα  μέτρα 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ  τ.  2  ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - Τεύχος 60 
Πάσχα 2020 

ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ - Τεύχος 16 
Καλοκαίρι 2020 

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ
Φ. 184 - Ιούνιος 2020 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - Τεύχος 61 
Καλοκαίρι 2020 

ΝΕΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 


