
ΤΟ  1821  ΜΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΞΗ  ΚΑΙ  ΜΙΑ  ΝΕΑ  ΑΡΧΗ 
Στα 200 χρόνια από τον ξεσηκωμό των

προγόνων μας κατά των Οθωμανών βρί-
σκουμε την ευκαιρία ερευνώντας, να στο-
χαστούμε πιο πλατιά και πιο βαθιά κείνο το
κορυφαίο γεγονός αλλά και τους δύο από
τότε αιώνες. Στο Διοικητικό Συμβούλιο
μπήκε σαν χρέος μας να καταγράψουμε
σχετικό αφιέρωμα μέσω της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ” αλλά και μέσω
της ιστοσελίδας μας www.andronianoi.gr
Πολύ ιδιαίτερο και λεπτό το θέμα και το
αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας το κα-
ταγράφουμε στο φύλλο αυτό, μένοντας
βέβαια ανοιχτοί για επόμενες συμπληρω-
ματικές αναφορές που μπορούν να μας
κοινοποιηθούν. Μπορούμε να καταγράψουμε
εισαγωγικά πως από τον ξεσηκωμό του
1821 προέκυψε το πρώτο συγκροτημένο
Ελληνικό κράτος στην ιστορία των Ελλήνων που διαμορφώθηκε γεωγραφικά και πληθυσμιακά σταδιακά μέχρι
το 1947. Ο τόπος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα ως Ελληνική επικράτεια, ήταν στο κέντρο της Ρωμαϊκής, αλλά
και της Βυζαντινής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μόνο αυτό το γεγονός μαζί με τη γεωγραφική μας θέση
ως χώρας, προδιαγράφει μια πολύ πλούσια από κάθε πλευρά Ιστορία. Κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά,
πολιτιστικά, οικονομικά κ.λπ. Η αναγέννηση στη Δύση (1400-1700) με τις μεγάλες προωθητικές αλλαγές που
δημιούργησε, ελάχιστα και εξ αποστάσεως ακούμπησε τους υπό τους Οθωμανούς προγόνους μας. Στα 1821 με
εφόδια τα πολιτιστικά στοιχεία με κύρια τη γλώσσα μας και τα έργα των προγόνων μας υλικά και πνευματικά,
ιδεολογικά, το χώρο μας με την ιστορία και τις ομορφιές του, την αρωγή φωτισμένων πατριωτών, λαϊκών και
κληρικών, αλλά και καθοριστικού όπως αποδείχθηκε φιλελληνικού κινήματος μπόρεσε και έγινε το ξεκίνημα του
πρώτου Ελληνικού κράτους. Ήταν μια μεταβολή ευρύτερα σημαντική και όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες.
Μεταβολή που για πολλούς δομικά της στοιχεία συνεχίζουν να απαιτούν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ  
ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  2021 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΟΙΗΜΑ  “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ” 
(Διονύσιος Σολωμός)

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει.
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει·
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω ’γω στο χέρι;
οπού συ μού ’γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».
Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε
κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε.
Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη.
Και μες της λίμνης τα νερά, όπ’ έφθασε μ’ ασπούδα
έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα.
Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο
το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο.
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη,
η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει:
όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΜΑΡΙΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου έδωσε την παρακάτω

απάντηση στο ερώτημα: Ποια είναι τα 10 πράγματα που θα
έπρεπε οπωσδήποτε να πει σε κάποιον που δεν γνωρίζει
απολύτως τίποτα για την ελληνική επανάσταση;

1. Οι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που επαναστάτησαν
ενάντια στους Οθωμανούς

2. Η Ελλάδα ήταν το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος
στην ανατολική Μεσόγειο

3. Κύρια αιτία της ελληνικής πρωτοπορίας: η παιδεία
4. Επαναστατήσαμε λόγω υπεροχής
5. Ο Φιλελληνισμός και η σύνδεση της Επανάστασης

με τη Δύση
6. Το λαϊκό αίσθημα ήταν φιλορωσικό, όχι φιλοδυτικό

7. Η εχθρότητα «πολιτικών»-«στρατιωτικών»
8. Οι εμφύλιοι πόλεμοι
9. «Ετερόχθονες» και «αυτόχθονες»
10. Αποκοπή από το Πατριαρχείο
Πηγή
https://insidestory.gr/article/ixeres-mono-deka-pragmata-

gia-tin-elliniki-epanastasi
(Η Μαρία Ευθυμίου είναι ιστορικός και μια από τις πιο

καταξιωμένες ακαδημαϊκούς της χώρας μας. Σπούδασε
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Σορβόννη. Από το
1981 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών).

Η  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΩΝ  ΣΥΝΟΡΩΝ  
ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ 

Η Ιστορία της νεότερης Ελλάδας αρχίζει ουσιαστικά
από το 1821 και την ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους
το έτος 1828 με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια καλύ-
πτοντας την Πελοπόννησο και μέρος της Στερεάς Ελλάδας.
Από το 1832 μέχρι το 1974 το Ελληνικό κράτος ήταν
βασίλειο (με διαστήματα χωρίς βασιλεία) και από το 1974,
η σύγχρονη Ελλάδα απέκτησε το πολίτευμα της Δημοκρατίας,
οδηγώντας έτσι στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Το 1881
στην Ελληνική επικράτεια προστέθηκε η Θεσσαλία (εκτός
από την περιοχή της Ελασσόνας) και η επαρχία της Άρτας,
το 1913, με τη συνθήκη του Λονδίνου, η υπόλοιπη Ήπειρος,
η Μακεδονία και η Κρήτη, το 1920 η Ανατολική Θράκη και η
περιοχή της Σμύρνης που επέστρεψαν στην Τουρκική κυ-
ριαρχία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στην Ελλάδα
προστέθηκε το 1920 η Θράκη. Μετά τον Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο το 1947 παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα. 

https://www.slideshare.net/amalousanhti/ss-23905685 
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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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Συνέχεια στη σελ. 5 

«Καλή  Ανάσταση  φίλες  και  φίλοι  και  η  Άνοιξη  
στις  καρδιές  και  το  μυαλό  όλων» 

«Καλή  Ανάσταση  φίλες  και  φίλοι  και  η  Άνοιξη  
στις  καρδιές  και  το  μυαλό  όλων» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ανακοινώνει πως λόγω της covid-
19 και των δυσμενών σχετικών εξελίξεων, η σύγκληση της κατά
το Καταστατικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών, δεν μπο-
ρεί να ορισθεί χρονικά. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα
κινηθούμε και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα για την Γενική 
Συνέλευση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. 

Ευχόμαστε στη συνέχεια η covid-19 να μπει στην άκρη της
ζωής μας έτσι που να σμίξουμε σε μαζώξεις χαράς και δημιουρ-
γίας. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΞΕΣΗΚΩΜΟ  
ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΘΩΜΑΝΩΝ 



- Απεβίωσε η Μαριάνθη Ζαφείρη (Χρυσάγη) στις 4-3-2021 σε
ηλικία 90 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο της Χαλκίδας.

- Απεβίωσε o Ευάγγελος Κων. Βαρλάμος στις 8-3-2021 σε
ηλικία 66 ετών. Κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

- Απεβίωσε o Γεώργιος Ιω. Τσάγγος στις 22-3-2021 σε ηλικία
97 ετών. Κηδεύτηκε στο Δημοτικό κοιμητήριο Περιστερίου.

- Απεβίωσε o Δημήτριος Νικ. Δήμου στις 29-3-2021 σε ηλικία
75 ετών. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

ΠΕΝΘΗ 
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Ιδιοκτήτης:  
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ 
Από  το  αρχείο  του  μέλους  του  Συλλόγου  μας  ιερέα  Κων.  Β.  Σαρρή 

From: Dimitris Kechris <dimitris.kechris@gmail.com> 
Sent: Monday, February 1, 2021 12:03 AM
To: Stamatis D. Spyrou <stamatisspyrou@spyrou.eu>
Subject: Re: 30-1-2021 Φ.117 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑ-

ΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ Οκτ.-Νοε.-Δεκ. 2020

Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ για την αποστολή της πολύ
καλής και τόσο χρήσιμης για τον τόπο μας εφημερίδας σας. Η
τόσο φροντισμένη στην ύλη, στο περιεχόμενο και σε τακτά
χρονικά διαστήματα έκδοσή της συμβάλλει στη διατήρηση
και αξιοποίηση της πολιτιστικής ζωής του χωριού και στη
συνοχή του. Συγχαρητήρια σε εσάς και σ' όλο το Διοικητικό
Συμβούλιο για την εκλογή σας.

Δημήτρης Κεχρής

Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου σας.

Stamatis D. Spyrou <stamatisspyrou@spyrou.eu 1-2-2021
Αγαπητέ Δημήτρη καλό μήνα.
Ευχαριστώ σε για τα καλά σου ενθαρρυντικά λόγια. Προ-

σπαθούμε και υπό τις νέες εχθρικές συνθήκες να σταθούμε
υπεύθυνα στο ρόλο μας. Εύχομαι καλή ρότα και στις δικές
σας προσπάθειες και των Πολιτιστικών Δεσμών και σύντομα
να δούμε κοινές κινήσεις.

Καλά γόνιμα κουράγια,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΣΠΥΡΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ  ΔΕΣΜΟΙ  ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

1-Απεβίωσε στις 11-2-2021 ο Αντώνης Καλογιάννης σε
ηλικία 81 ετών. Με την “Αννούλα του χιονιά” στους “μπαξέδες
στις τρεις του Σεπτέμβρη”. Καθάρια μουσική παρουσία από το
1966 όταν τον άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης να τραγουδά στο
τσαγκάρικο που δούλευε κάπου στο κέντρο της Αθήνας.  

2-Απεβίωσε ο λαϊκός μουσικοσυνθέτης Τάκης Μουσαφίρης
στις 11-3-2021 σε ηλικία 83 ετών. Δεν έχασε το τραίνο χωρίς
πάντως να πουλήσει την καρδιά του. Είχε την άποψη πως «…δεν
μπαίνεις με τις αρβύλες στην ψυχή του άλλου. Αν έχουν δρόμο
τα λαϊκά είναι πάντοτε ο ανήφορος. Και αν τα ζουλήξεις λίγο
στάζουν αίμα…» 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ  - ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

Ένα είδος μετεωρίτη, ο ενστατίτης χον-
δρίτης, έχει ισοτοπική σύνθεση παρόμοια
με τους βράχους της Γης και έτσι μπορεί να
θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό στοιχείο του
υλικού που σχημάτισε τη Γη. Μια νέα μελέτη
που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science
δείχνει ότι αυτοί οι μετεωρίτες περιέχουν επαρκές υδρογόνο,
ώστε να απελευθερώσουν στη Γη τουλάχιστον τρεις φορές τη
μάζα του νερού που βρίσκεται στους ωκεανούς. 

Οι μετεωρίτες αυτοί σχηματίστηκαν από τα νέφη που δια-
μόρφωσαν το Ηλιακό Σύστημα. Είναι σπάνιοι, καθώς αποτελούν
μόλις το 2% περίπου των γνωστών μετεωριτών. Έχουν παρόμοια
ισότοπα οξυγόνου, τιτάνιου και ασβέστιου με της Γης, καθώς και
παρόμοια ισότοπα υδρογόνου και αζώτου, όπως δείχνει η νέα
μελέτη. 

Όπως αναφέρει η Δρ. Laurette Piani, ερευνήτρια στο Πανε-
πιστήμιο της Λορένης, «η ανακάλυψή μας δείχνει ότι τα θεμέλια
της Γης είναι πιθανό να έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο νερό
της Γης. Υλικά που μετέφεραν υδρογόνο ήταν παρόντα στο εσω-
τερικό του Ηλιακού Συστήματος την εποχή της δημιουργίας πλα-
νητών, αν και οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές για να συμπυ-
κνωθεί το νερό». 

Οι μετεωρίτες, λοιπόν, παρέχουν ένα στοιχείο, ότι το νερό
δεν ήταν απαραίτητο να έρχεται από πολύ μακριά. 

«Το πιο ενδιαφέρον σημείο της ανακάλυψης, για μένα, είναι
ότι οι ενστατίτες χονδρίτες, που θεωρούνται σχεδόν ξηροί, πε-
ριέχουν ένα απρόσμενα υψηλό ποσοστό νερού», σημείωσε ο
Δρ. Lionel Vacher, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
Ουάσιγκτον. «Αν οι ενστατίτες χονδρίτες ήταν αποτελεσματικά
τα θεμέλια του πλανήτη μας – όπως φαίνεται ότι κατά πάσα πι-
θανότητα συμβαίνει από την ισοτοπική σύνθεση – αυτό υποδηλώνει
ότι αυτού του είδους οι χονδρίτες παρείχαν αρκετό νερό στη Γη,
ώστε να εξηγηθεί η πηγή του νερού της Γης, το οποίο είναι απί-
στευτο!» 

Η ερευνητική ομάδα, επίσης, αναφέρει ότι ένα μεγάλο ποσό
ατμοσφαιρικού αζώτου θα μπορούσε να έχει προέλθει από
αυτούς τους μετεωρίτες. 

Πηγή: Sci-news

http://www.indeepanalysis.gr/ta-nea-mas/pos-dimiourgithike-
to-nero-tis-gis 

Πώς  δημιουργήθηκε  το  νερό  της  Γης; 
Νέα  έρευνα  αποκαλύπτει 

Αναμνήσε ι ς  

Επιτάφιος και πιστοί έξω από τον Ι.Ν. Εισόδια της Θεοτόκου 
Ανδρονιάνων αρχές δεκαετίας 1950 

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών στις 15-4-2021 και κηδεύτηκε
στις 16-4-2021 στο κοιμητήριο της Χαλκίδας ο Γιάννης Σπανός
πρώην δήμαρχος της πόλης αλλά και βουλευτής Εύβοιας. Οι
θητείες του ως δήμαρχος της πόλης είναι 3 συνεχείς (1974 έως
1985) και μία ακόμα επόμενη (1995-1998). Σημαντικό το έργο
του στην πόλη, γενικά κοινά αποδεκτό, αποδεικνύει την αγάπη
του προς τη Χαλκίδα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΓΓΟΣ 
Από Γιάννη Γεω. Τσάγγο 2-4-2021 
..."Γλυκέ μου πατέρα, πρόλαβα να

σου πω και να σου δείξω την αγάπη μου,
δεν πρόλαβα όμως να σου πω, πώς αν
πάλι ξαναγεννιόμουν και η ψυχή μου
είχε την τελική επιλογή, πάλι εσένα θα
επέλεγα για πατέρα". Καλό Παράδεισο.... 

ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 
Από Ελένη και Δημήτρη & Χρήστο Καλαμπαλίκη 17-3-2021 

Πριν από μερικούς μήνες, χάθηκε εντελώς ξαφνικά και
απροσδόκητα ο Αντώνης Καλαμπαλίκης του Γεωργίου (Μάν-
ταλος). Ο αιφνίδιος θάνατός του, προκάλεσε βαθύτατο και
απέραντο πόνο, θλίψη και πένθος σε όλη την οικογένεια. 

Ο Αντώνης ήταν ένας άνθρωπος δυνατός, ακούραστος,
ζωντανός, γελαστός, εργατικός, καλωσυνάτος, γεμάτος ζωή.
Από μικρό παιδί, (12,5 ετών) έμαθε την τέχνη του μηχανικού
αυτοκινήτων. Ήταν άριστος τεχνίτης. Αγαπούσε τη δουλειά
του, ήξερε τα πάντα γύρω από τα αυτοκίνητα και τις βλάβες
τους. Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει όποιον άνθρωπο είχε
ανάγκη. Ήταν σωστός και τίμιος οικογενειάρχης. Παντρεύτηκε
μικρός και δημιούργησε μια αξιόλογη οικογένεια. Ο Θεός του
χάρισε δύο αξιοθαύμαστες και πανέμορφες κόρες. Πρόσφατα
η μεγάλη, του χάρισε και το πρώτο του εγγονάκι. Ήταν αφο-
σιωμένος στην ανατροφή των παιδιών του, στην οικογένεια
και στην δουλειά του. Ήταν επίσης ένας χαρούμενος άνθρωπος,
πάντα με το γέλιο και το καλαμπούρι. Αγαπούσε το χωριό, και
όποτε πήγαινε, παντού ακουγόνταν το γέλιο του, τα αστεία
του και η δυνατή φωνή του. Όλοι στο χωριό τον περίμεναν
πως και πως, γιατί τον ήθελαν και τον αγαπούσαν, γιατί
σκόρπιζε χαρά και γέλιο και μας ρωτούσαν πότε θα έρθει,
γιατί έδινε ζωή στο χωριό. Δυστυχώς, η είδηση του θανάτου
του, τους άφησε όλους άναυδους. Το χωριό, δεν θα ξανακούσει
τη δυνατή φωνή του, και το γέλιο του. Ο Θεός, τον πήρε
ξαφνικά, δεν θα ξαναδεί το αγαπημένο του χωριό, δεν πρόλαβε
να χαρεί το εγγονάκι του, να δει και την άλλη κόρη να παν-
τρεύεται, να ξεκουραστεί από τους κόπους τόσων χρόνων. 

Τόσο η μητέρα του, όσο και τα αδέρφια του, και όλη η οι-
κογένειά του, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, πώς έφυγε
ξαφνικά, αυτός ο ζωντανός, γελαστός, χαρούμενος, καλωσυ-
νάτος άνθρωπος, που όλοι είχαν έναν καλό λόγο να πουν. Βα-
ρύτατο πλήγμα για την μητέρα, η οποία θρηνεί καθημερινά,
που η μοίρα της επιφύλαξε αυτό το κακό στα τελευταία χρόνια
της ζωής της, αφού έχασε το σπλάχνο της.  

Ο Χάρος ήρθε και τον πήρε στον ύπνο του, δεν τόλμησε
να έρθει όταν ήταν ξύπνιος, γιατί όπως ήταν δυνατός και
μαχητής και πάντα νικούσε, θα τον νικούσε ακόμα κι αυτόν. 

Φαίνεται όμως, ο Θεός ήθελε έναν άγγελο ακόμα δίπλα
του, και διάλεξε τον άκακο, καλωσυνάτο, γελαστό, με καρδιά
μικρού παιδιού, ΑΝΤΩΝΗ.

Η Μητέρα Ελένη 
Τα αδέρφια Δημήτρης – Χρήστος 



Αυτές τις μέρες η χώρα μας ζει την κορύφωση της επιδη-
μίας. Τις επόμενες λίγες μέρες αναμένεται σταθεροποίηση
και στη συνέχεια, 10-15 Απριλίου, πολύ πιθανόν να αρχίσει η
κάμψη του επιδημικού κύματος. Η βελτίωση των επιδημικών
δεικτών θα γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και πιο εμφανής,
καθώς θα αυξάνονται συνεχώς οι εμβολιασμένοι, οι μολυσμένοι
θα αποκτούν τη λεγόμενη παθητική ανοσία (αυτοί μέχρι τον
Ιούνιο θα έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο), αλλά και
λόγω της βελτίωσης του καιρού και των self tests. Τα τεστ
αυτά, διενεργούμενα σε μαζική κλίμακα και σε εβδομαδιαία
βάση, θα επιτρέψουν την έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων,
την άμεση απομόνωσή τους, καθώς και την αποτελεσματική
ιχνηλάτηση των επαφών τους. Με τη συμβολή όλων αυτών
των παραγόντων, το επιδημικό κύμα μπορεί να σβήσει εντός
του Ιουνίου και η πολυπόθητη συλλογική ανοσία να επιτευχθεί
πριν μπούμε στο φθινόπωρο. 

Οι εκτιμήσεις αυτές δεν βασίζονται στα ημερήσια δια-
γνωσμένα κρούσματα, τα οποία εξαρτώνται από τον εκάστοτε
αριθμό των εξετάσεων, τις περιοχές όπου αυτά διενεργούνται
και τη σύνθεση του εξεταζόμενου πληθυσμού. Πιο αξιόπιστοι
δείκτες είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, οι διασωληνωμένοι
ασθενείς και οι θάνατοι, παρά ό,τι οι αριθμοί αυτοί αντανακλούν
την έκταση και τη δυναμική της επιδημίας πριν από 15-20
ημέρες. Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται ή μειώνονται οι
δείκτες αυτοί παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστων προβλέψεων.  

Όμως, κάθε σχετική πρόβλεψη μπορεί να διαψευστεί
εξαιτίας δύο κυρίως παραγόντων: Των πιθανών μελλοντικών
μεταλλάξεων του κορωνοϊού, οι οποίες μπορεί να τον κάνουν
περισσότερο μεταδοτικό και λιγότερο αντιμετωπίσιμο, και
της αποτελεσματικότητας των εκάστοτε μέτρων. Η αποτελε-
σματικότητα των μέτρων εξαρτάται από την Πολιτεία που τα
επιλέγει, από τον τρόπο με τον οποίο επιτηρείται η εφαρμογή
τους, καθώς και από τον βαθμό συμμόρφωσης των πολιτών
σε αυτά. 

Η Πολιτεία θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική στις
αποφάσεις της για χαλάρωση των μέτρων, γιατί η λογική της
φυσαρμόνικας με το άνοιξε-κλείσε δεν έχει αποδώσει. Τα
μέτρα πρέπει να χαλαρώνουν όταν το επιτρέπουν όχι τόσο οι
ημερήσιοι αριθμοί, όσο οι τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για την
εξέλιξη της επιδημίας στο ορατό μέλλον. Η πρόσφατη
απόφαση για το άνοιγμα του λιανεμπορίου υπό τις υφιστάμενες
επιδημιολογικές συνθήκες, ίσως αποδειχθεί πρόωρη. Από
την άλλη, σωστά δίνεται προτεραιότητα στα μέτρα εκείνα
που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην 
οικονομία και τη μικρότερη συμβολή στην εξάπλωση της 
επιδημίας, όπως είναι το click away. Στη συνέχεια, και εφόσον
το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα μπορεί να
ανοίξει η εστίαση έξω, καθώς και ορισμένες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης.  

Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, προκειμένου να περιο-
ριστεί η αναπόφευκτη τροφοδότηση της επιδημίας με νέα
κρούσματα, θα πρέπει η Πολιτεία να φροντίσει για την

αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων, τη
διενέργεια τακτικών τεστ σε όλους τους εμπλεκόμενους και
τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό τους. Το δεύτερο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους, οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα
εμβόλια, θα πρέπει, παράλληλα με τις ηλικιακές ομάδες και
τους ευπαθείς, να εμβολιάζονται και οι εργαζόμενοι (περίπου
800.000) που είναι δυνάμει υπερμεταδότες της επιδημίας,
επειδή έρχονται σε καθημερινή επαφή με πολλά διαφορετικά
άτομα. 

Η Πολιτεία θα πρέπει, επίσης, να περιορίσει στο ελάχιστο
τις συναθροίσεις που επιδεινώνουν την επιδημία χωρίς καν
να συμβάλουν στην επαναθέρμανση της οικονομίας, όπως
είναι οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις στις πλατείες, τα κο-
ρωνοπάρτι, οι λειτουργίες στις εκκλησίες, οι γάμοι, τα
βαφτίσια, καθώς και οι κάθε είδους κοινωνικές συναθροίσεις. 

Από την άλλη, η εξέλιξη της επιδημίας τους επόμενους
λίγους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπευ-
θυνότητα που θα επιδείξουν οι πολίτες. Πρώτα από όλα δεν
θα πρέπει να υπάρχει πλέον κανένας δισταγμός για τη διε-
νέργεια οποιουδήποτε εγκεκριμένου εμβολίου. Κανείς δεν
δικαιούται να παίξει κορώνα γράμματα την υγεία και τη ζωή
τη δική του ή των οικείων του στο όνομα κάποιων πιθανολο-
γούμενων σπάνιων παρενεργειών. Σε ό,τι αφορά τα self tests,
οι πολίτες θα πρέπει να προσέξουν τη σωστή χρήση τους και
κυρίως σε περίπτωση που βγει θετικό, να φροντίζουν να
κάνουν αμέσως το μοριακό τεστ που είναι πιο αξιόπιστο.
Μέχρι την επιβεβαίωση του αποτελέσματος θα πρέπει να πα-
ραμένουν σε απομόνωση και να ενημερώνουν τον ΕΟΔΥ.
Εάν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, δεν θα
πρέπει πάντως να εφησυχάζουν, γιατί τα τεστ αυτά έχουν
υψηλό ποσοστό ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Τέλος, οι πολίτες, παρά την κόπωση από τον πολύμηνο
εγκλεισμό, θα πρέπει να βρουν το κουράγιο και τη δύναμη να
συνεχίσουν να τηρούν την αγία τριάδα της πρόληψης (μάσκα,
αποστάσεις, πλύσιμο χεριών), και κυρίως να αποφεύγουν τις
άσκοπες μετακινήσεις και τις ακόμα πιο άσκοπες συναθροίσεις.
Ειδικά για το Πάσχα, μια και είναι πιθανόν μέχρι τότε να επι-
τρέπονται οι διανομαρχιακές μετακινήσεις, θα πρέπει οι
επαφές να περιοριστούν σε λίγα οικεία πρόσωπα, και πάντα
με την προϋπόθεση προηγούμενων αρνητικών διαγνωστικών
ελέγχων. Θα είναι πράγματι κρίμα, τώρα που φτάνουμε στο
τέλος του εφιάλτη τον οποίο ζούμε, να χαθούν άδικα ζωές
από ανεύθυνες συμπεριφορές. 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα
δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην “ΦΩΝΗ” μας
αν και είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Παράδειγμα
τα βίντεο, οι ακουστικές εκπομπές κλπ. Αυτά και άλλα
μπορείτε να τα προσεγγίσετε εύκολα στο site μας όπου
θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο αυτό της
εφημερίδας μας προτείνουμε:

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

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

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

4-Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και βίντεο
από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, θα βρείτε επιλέ-
γοντας 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 από-
ψεις σας. 

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

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

9- Βελτιωτική και πολύ πρακτική και χρήσιμη η νέα
εφαρμογή της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτό και
άντλησης στοιχείων από αυτό με τη γνωστή διαδικτυακή
μέθοδο ανίχνευσης μέσω λέξεων ή φράσεων. 

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

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

12-Αποφάσεις σχετικές με το μεγάλο θέμα του 
κορωνοϊού covid-19 (ερωτήσεις - απαντήσεις για το
εμβόλιο από τον ΕΟΔΥ) κ.λπ.

13-Ημερολόγιο του Συλλόγου μας για το 2021. 
14-Το δάσος. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του

WWF. Ανάρτηση 10/2/2021.
15-Αηδόνι. Ο βασιλιάς των ωδικών πτηνών. Ανάρτηση

12/3/2021. 
16-Αναρτήσεις σχετικά με τα έργα εθελοντών μελών

και φίλων στα χωριά μας.
17-Σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών και στα

βουνά μας. Διάφορες αναρτήσεις. 
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1-Έκδοση και διανομή του Φ.117 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 της
εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΥΜΗΣ”.

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

3-Ολοκλήρωση διανομής ημερολογίου μας 2021. Υπάρχει σχετική
πλήρης ανακοίνωση στη σελίδα 3 στο φύλλο αυτό.

4-Συνέχιση διακοπής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με
φυσική παρουσία των μελών του λόγω του κορωνοϊού. Η δρα-
στηριοποίηση του Δ.Σ. επί διαφόρων θεμάτων γίνεται με χρήση
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

5-Έναρξη οικονομικής εξόρμησης για συγκεκριμένα έργα στο
χωριό (Μνημείο Ηρώου και θέση Αλώνια). Δέστε σχετική ανα-
κοίνωση στη σελίδα 4.

6-Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού των 2
χωριών μας με παρεμβάσεις που συνεχίστηκαν και συνεχίζονται. 

7-Οργάνωση και εκτέλεση διαγωνισμού για δημιουργία παιδικής
αποκριάτικης μάσκας με επιτυχία. Σχετικά στη σελίδα 4 στο
φύλλο αυτό.

8-Διακοπή λειτουργίας των χορευτικών μας τμημάτων υπό κατά
τις λόγω covid-19 διοικητικές αποφάσεις.

9-Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και πλέον φορέων
κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κεντρική Εύβοια
και στα βουνά μας.

Αγαπητοί φίλοι, η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και τα
σχετικά κυβερνητικά μέτρα, συνεχίζουν να μας εμποδίζουν στην
δραστηριοποίησή μας. Η επαφή μας πάντως δεν διακόπηκε αλλά
εξελίσσεται δεδομένων των δυσκολιών από την Covid-19 σε ικα-
νοποιητικό βαθμό. Πιστεύουμε πως η οδυνηρή αυτή δοκιμασία βρί-
σκεται στο τέλος της και πολύ σύντομα θα ομαλοποιηθεί σημαντικά
η δραστηριοποίησή μας. Παραμένουμε σε ετοιμότητα προστα-
τεύοντας 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. Σχετική
ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας προκύπτει όπως πάντα
από την τρίμηνη ταμειακή κατάσταση. Σχετικές αναφορές περιέχονται
βέβαια και σε άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας σε
σχετικά κείμενα και φωτογραφικό υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές
και συχνά με πολύ περισσότερο αντίστοιχο υλικό μπορείτε να
βρείτε και στο site μας www.andronianoi.gr καθώς και στη σελίδα
μας στο facebook. Ευχαριστούμε όσες και όσους πήραν μέρος
στην πραγματοποίηση των παραπάνω και άλλων ενεργειών και εκ-
δηλώσεων και τους χορηγούς εμφανείς και αφανείς. 

Αγαπητοί φίλοι η ευθύνη για το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει
των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί και προφανώς θα αναλη-
φθούν είναι μεγάλη. Η απαίτηση συντονισμένης κοινής συμμετοχικής
δράσης μελών και φίλων μας να γίνεται ακόμα πιο αναγκαία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 
1ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ενημερώνει τα
μέλη και φίλους του σχετικά με την διάθεση του Ημε-
ρολογίου του για το 2021.  

Είχαμε εκτυπώσει 300 ημερολόγια με κόστος
700,60€ το οποίο έχει καταχωρηθεί στην ταμειακή κα-
τάσταση του 4ου τριμήνου 2020 και στη σελ. 3 στο Φ.
117 της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”.
Στην αναφερόμενη στην κατάσταση είσπραξη των
1.380,00€ θα πρέπει να υπολογιστεί και  η αποστολή 9
ημερολογίων μέσω ταχυδρομείου στο εξωτερικό (5 στη
Γερμανία και 4 στην Αυστραλία) καθώς και ακόμα 3
στην κα Ελένη Θεοδώρου στους Αγίους Θεοδώρους
στην Ελευσίνα των οποίων η αξία περιλαμβάνεται στην
μέσω της Εθνικής Τράπεζας κατατιθέμενης συνδρομής-
οικονομικής ενίσχυσης αυτών των παραληπτών μελών
του Συλλόγου μας. 

Αν στο ποσό της είσπραξης (€ 1.380,00) προσθέ-
σουμε την αξία αυτών των 5+4+3 = 12 δηλ. € 60,00
καθώς και την αξία των αδιάθετων ημερολογίων τεμ. 6
και των 6 δωρεάν δηλ. επίσης 60,00€, έχουμε το σύ-
νολο των 1.500,00€ που είναι τα 300 ημερολόγια επί
5€ το καθένα. Επομένως πήγε πολύ καλά η διάθεση
των ημερολογίων. Το Δ.Σ. επαναλαμβάνει τις ευχαρι-
στίες του για την προς τούτο προσπάθεια των μελών
του αλλά και όσων μελών του Συλλόγου μας βοήθησαν
και βέβαια των συγχωριανών και φίλων που πρόθυμα
αγόρασαν το ημερολόγιό μας. 

Στις δύσκολες συνθήκες που καιρό τώρα περνάμε
όλοι μαζί και ο Σύλλογός μας, η όλη προσπάθεια ήταν
μια ακόμα σημαντική βοήθεια αλλά και νότα προωθητι-
κής αισιοδοξίας με πρόσθετη λόγω της συγκυρίας ση-
μασία. Σύντομα μαζί υπό καλύτερες συνθήκες για
κοινές προσπάθειες βοήθειας, ομορφιάς και χρωμάτων. 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ  2021 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr

και στη μερίδα μας στο facebook

ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΕΣ  ΑΝΟΙΓΜΑ 
Γράφει ο Γιάννης Τούντας

Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
(άρθρο στην προσωπική του σελίδα στο facebook 5-4-2021)

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
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Ξαναπαίρνει ζωή ο Κάκαβος! Στις 27 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εθελοντικός
καθαρισμός στον Κάκαβο από τους Γιώργο Κωτσή, Γιώργο Κωνσταντίνου, Σπύρο Κων-
σταντίνου, Δημήτριο Σταματίου, Αναστασία Γκίργκης, Μαρία Σταματίου, Αγάθη Κωτσή,
Γιώργο Τσομάκα, Ευαγγελία Τσομάκα, Νίκο Συρινάκη, Ελένη Συρινάκη, Γιώργο Δήμο
(Μάμουκας), Βλασία Σπύρου, Μάρκο Θεοφίλου, Κωνσταντίνο Αναγνώστου. 

Συμμετοχές: 
1η ηλικιακή ομάδα: προσχολική ηλικία (νήπια) 
2η ηλικιακή ομάδα: πρωτοβάθμια εκπαίδευση

(Δημοτικό) 
3η ηλικιακή ομάδα: Ουδεμία συμμετοχή. Δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

H ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. η οποία
διεξήχθη επίσης διαδικτυακά ανέδειξε τους εξής
νικητές: 

Από την πρώτη ηλικιακή ομάδα η Έλενα
Σακκή πήρε 5 ψήφους έναντι 4 ψήφων της 
Αγγελικής-Μαρίας Βαρλάμου. Νικήτρια είναι
η Έλενα Σακκή! 

Από την δεύτερη ηλικιακή ομάδα η Χρύσα
Ζέρβα και ο Γεώργιος Τσομάκας με 5 και 3
ψήφους αντίστοιχα (5 ψήφους η Χρύσα και 3
ψήφους ο Γιώργος) ανεδείχθησαν νικητές στη
δεύτερη ηλικιακή ομάδα. 

Τα βραβεία: 
H 'Ελενα Σακκή (5,5 ετών), από την πρώτη

ηλικιακή ομάδα κερδίζει το βιβλίο “Οι τρείς απο-
κριάτικες κορδέλες” του Ευγένιου Τριβιζά. 

Η Xρύσα Ζέρβα (9 ετών) από την δεύτερη
ηλικιακή ομάδα κερδίζει το πρώτο από τα δύο

βιβλία για την ομάδα της “Οι δραπέτες της μπου-
γάδας” της Φλώρας Σαρτζετάκη 

Ο Γεώργιος Τσομάκας (12 ετών) από την
δεύτερη ηλικιακή ομάδα κερδίζει το δεύτερο
βιβλίο για την ομάδα του “Γράμμα στον Νεότερο
Εαυτόν μου” (αυτό το βιβλίο προοριζόταν για
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας στην τρίτη ηλικιακή
ομάδα αλλά δυστυχώς δεν συμμετείχε κανένα
και έτσι αυτό το όμορφο βιβλίο αποδίδεται στον
δεύτερο νικητή της δεύτερης ηλικιακής ομάδας). 

Προσοχή: Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό ζωγραφικής για την καλύτερη
αποκριάτικη μάσκα πλην των νικητών, κερδίζουν
ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους και της
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ένα μπλοκ
ακουαρέλας και ένα πακέτο ξυλομπογιές έκαστο
προσφορά του Συλλόγου. 

Για την παραλαβή των βραβείων θα ενημε-
ρωθείτε με άλλη ανακοίνωση μέσω του messenger
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δέν-
δρων το πού και πότε θα γίνει. 

Το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου 
Ανδρονιάνων-Δένδρων με πολλές ευχές στα
παιδιά! 

Αποτελέσματα  διαγωνισμού  ζωγραφικής 
για  την  καλύτερη  αποκριάτικη  μάσκα 

Εθελοντικός  καθαρισμός  στον  Κάκαβο 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΕΡΓΑ  
Από την Αγάθη Κωτσή 

Ανδρονιάνοι εδώ που όλα είναι διαφορετικά:
Κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε πινακίδες στην είσοδο του χωριού μας (Κώτσου),

στα Δένδρα, και στο σχολείο Ανδρονιάνων (Παλιοπήγαδο). Σε αυτές υπάρχει κατατοπιστικός
χάρτης, ιστορικά στοιχεία και πρόσωπα που ξεχώρισαν και κατάγονται από το χωριό μας,
τηλέφωνο ανάγκης καθώς και το ηλεκτρονικό σάϊτ του Συλλόγου για περισσότερες
πληροφορίες (www.andronianoi.gr). 

Ευχαριστούμε τον ανώνυμο φίλο συγχωριανό μας που επιβαρύνθηκε τα έξοδα των
ταμπελών, τον Δημήτρη Σταματίου για την επεξεργασία για τις μακέτες και το Χρήστο
Σπύρου για την τοποθέτηση.

Γιώργος Κωτσής fb 10-4-2021 

Τα δυό μας τα χωριά ετοιμάζονται δυναμικά και πολύ το ευχαριστιούνται, όντας σε
δημιουργικά άξια χέρια και καρδιές που τα αγαπούν. Ετοιμάζονται για να είναι η επαναφορά
με πιότερη αισιοδοξία, πινελιές και ομορφιές, κίνητρα για να δούμε και να κάνουμε το κοινό
μας αύριο πιο ανθρώπινο. Ως Δ.Σ. του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-
ΔΕΝΔΡΩΝ στηρίζουμε την όμορφη αυτή προσπάθεια και προτρέπουμε τα μέλη μας να συμ-
μετέχουν με όποιο τρόπο δύνανται. Πολλά εύγε σε όλους τους αρωγούς για την ευγενική τους
προσπάθεια. Επίσης στέλνουμε τα συγχαρητήριά μας και στους εθελοντές στα γειτονικά μας
χωριά όπου ανάλογες γόνιμες δραστηριότητες κάνουν πιο διάχυτη την αισιοδοξία και τα
χρώματά της. 

Το Δ.Σ. 

ΤΑ  ΧΩΡΙΑ  ΜΑΣ  ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 

Ζωγράφισαν πάλι!!! Θερμά συγχα-
ρητήρια αξίζουν στο Γιώργο (Μάμου-
κα), Ξένια Καλέν, Μαρία Κωνσταντί-
νου που τους τελευταίους μήνες έχουν
καταφέρει με το καλλιτεχνικό τους τα-
λέντο να μετατρέψουν το χωριό σε Πα-
ραμυθόκοσμο, ζωγραφίζοντας και ομορ-
φαίνοντας τους τοίχους του χωριού.
Αυτή την φορά άλλαξαν όψη στη βρύση
των Δένδρων, στο έργο αυτό συμμετείχε
και ο Χρήστος Σπύρου. Συγχαρητήρια
αξίζουν και στον πρόεδρο του χωριού
Γιώργο Κωτσή διότι εδώ και χρόνια
συνεργάζεται άψογα με όλους όσοι
αγαπούν και νοιάζονται για τον τόπο

μας. Στο χωριό μας η αξία του εθελοντισμού έχει πλέον εδραιωθεί. Από το 5χρονο νήπιο που
θα μαζέψει τα σκουπίδια μέχρι τον 90χρονο που θα πάρει την τσάπα για να καθαρίσει. Ευχα-
ριστούμε όλους τους εθελοντές για την τεράστια προσφορά στον τόπο μας. Έχουμε αποδείξει
ότι με τη συνεργασία και την ομαδική δουλειά μπορούμε να κάνουμε θαύματα!! 

Πολλά ευχαριστώ στον κ. Γεώργιο Λύκο για το κρασί και τον μεζέ του. 

Η  βρύση  στα  Δένδρα  άλλαξε  όψη 

Συμμετείχαν οι εξής: 

1η ηλικιακή ομάδα: 
προσχολική ηλικία (νήπια)

2η ηλικιακή ομάδα: 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό)

2η ηλικιακή ομάδα: πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό)

3η ηλικιακή ομάδα: 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Ουδεμία συμμετοχή

Αγγελική - Μαρία
Βαρλάμου 3,5 ετών

Έλενα Σακκή 
5,5 ετών 

Άννα Τότσι  11 ετών 

Βαγγέλης Νικολιάς 
6 ετών 

Γιώργος Τσομάκας 
12 ετών 

Δήμητρα Συρινάκη 
8 ετών 

Έλενα Μπελιά 
10 ετών 

Ελένη Συρινάκη 
12 ετών 

Ευαγγελία Τσομάκα 
9 ετών 

Χρύσα Ζέρβα 
9 ετών 

Κατερίνα Νικολιά 
10 ετών 

Μαίρη Τότσι 
11 ετών 

Μαρίλια Πόγκα 
8 ετών 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 



Οι διαδοχικές επεκτάσεις των συνόρων 
του ελληνικού κράτους (1830-1947) 

1. 1830 Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας.
Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του ελλη-
νικού κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο
του Λονδίνου του 1830) υπογράφτηκε από
τις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουα-
ρίου του 1830. Ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής
διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελ-
λάδα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος,
το οποίο θα επεκτεινόταν νότια της συνορια-
κής γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελώος
και Σπερχειός. 

2. 1832 Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης 
Στις 9/22 Iουλίου 1832 ο σουλτάνος υπέ-

γραψε στην Kωνσταντινούπολη συνθήκη, με
την οποία αναγνώριζε το ελληνικό βασίλειο
με σύνορα τη γραμμή Aμβρακικού-Παγαση-
τικού. 

3. 3 Νοέμβρη1863 Συνθήκη του Λονδίνου
Το 1863, μετά από πολύχρονες διαπραγμα-
τεύσεις και με ομόφωνο ψήφισμα του Ιονίου
Κοινοβουλίου, η Συνθήκη του Λονδίνου ανα-
γνωρίζει την προσάρτηση των Επτανήσων
στην Ελλάδα. Η Αγγλία παραδίδει στην Ελ-
λάδα τα Επτάνησα (η επίσημη ενσωμάτωσή
τους γίνεται το 1864). 

4. Σύμβαση Κωνσταντινουπόλεως 
(20 Ιουνίου 1881)
Συνάπτεται μεταξύ Ελλάδας και Οθωμα-

νικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα προσαρτά
τη Θεσσαλία (πλην της Ελασσόνας) και την
περιοχή Άρτας. 

5. Συνθήκη του Βουκουρεστίου 
(28 Ιουλίου 1913) 
Η Ελλάδα εξασφαλίζει: το μεγαλύτερο

μέρος της Μακεδονίας, τη νότια Ήπειρο και
σημαντικά νησιά στο ΒΑ Αιγαίο (Θάσος, Σα-

μοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος,
Ικαρία) και την Κρήτη. 

6. Η Συνθήκη των Σεβρών 
(28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920) 
Επιβάλλεται στην Οθωμανική αυτοκρα-

τορία, η οποία παραχωρεί στην Ελλάδα τα
νησιά Ίμβρο και Τένεδο, τη Θράκη μέχρι τα
πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης και ανα-
γνωρίζει την ελληνική κυριαρχία στα νησιά
του ΒΑ Αιγαίου. Η Ιταλία παραχωρεί στην
Ελλάδα τα Δωδεκάνησα εκτός από τη Ρόδο.
Η Αντάντ αναθέτει την προσωρινή διοίκηση
της Σμύρνης (για 5 χρόνια) στην Ελλάδα. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη
των Σεβρών. 

7. Η συνθήκη της Λοζάνης 24 Ιουλίου
1923. Επισημοποιείται: Η τουρκική κυριαρχία
στη Μ. Ασία και στην Α. Θράκη. Παραχω-
ρούνται στην Τουρκία τα νησιά Ίμβρος και
Τένεδος. Στη συνθήκη ενσωματώνεται ελλη-
νοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών,
σύμφωνα με την οποία όλοι οι ορθόδοξοι
χριστιανοί της Τουρκίας έπρεπε να μετοική-
σουν στην Ελλάδα και όλοι οι μουσουλμάνοι
της Ελλάδας να ακολουθήσουν αντίστροφη

πορεία. Από την ανταλλαγή εξαιρούν-
ται: Το Πατριαρχείο της Κωνσταντι-
νούπολης, οι Έλληνες της Κωνσταν-
τινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέ-
δου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της
Δυτικής Θράκης. 

8. 10 Φεβρουαρίου 1947 
Συνθήκη Ειρήνης 
Υπογράφεται στο Παρίσι συνθήκη

ειρήνης μεταξύ των συμμάχων και των
συνασπισμένων Δυνάμεων (και Ελλά-
δας) και της Ιταλίας, σύμφωνα με την
οποία η Ιταλία εκχωρεί στην Ελλάδα
με πλήρη κυριαρχία τα νησιά της Δω-
δεκανήσου και τις παρακείμενες νησί-

δες. 7 Μαρτίου 1948. Η επίσημη ένωση των
Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΟΥ  
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  ΤΗΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 

(Γράφει ανώνυμος κατά τη θέλησή του 

συνεργάτης μας)

Η γιορτή του Ευαγγελισμού ορίστηκε ως
μέρα έναρξης της Επανάστασης από τον αρ-
χηγό της Φιλικής Εταιρίας, Αλέξανδρο Υψη-
λάντη. Έτσι, προσδόθηκε και το μήνυμα του
«ευαγγελισμού της πολιτικής λύτρωσης του
ελληνικού έθνους», παρόλο που απελευθε-
ρωτικές ενέργειες είχαν ξεκινήσει στον Μοριά
μερικές μέρες νωρίτερα. Το 1822, η πρώτη
επέτειος γιορτάστηκε στην Κόρινθο μαζί με
το Πάσχα στις 2 Απριλίου (ίσχυε το παλιό
ημερολόγιο). Κατά τα πρώτα χρόνια, μνημο-
νεύονται ως επετειακές ημερομηνίες η 24η
Φεβρουαρίου 1821, ημέρα της κήρυξης της
Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, η 1η Ια-
νουαρίου 1822, ημέρα ψήφισης του πρώτου
ελληνικού συντάγματος στην Επίδαυρο, καθώς
και η 25η Ιανουαρίου 1833, ημέρα της άφιξης
του Όθωνα στο Ναύπλιο. 

Οι πρώτες φωνές για καθιέρωση του εορ-
τασμού στις 25 Μαρτίου ξεκίνησαν μόλις το
1834. Να σημειωθεί ότι ο Ιωάννης Κωλέττης
είχε προτείνει στον βασιλιά εορτασμό εντελώς
διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε και
βιώνουμε σήμερα, με τη μορφή καλλιτεχνικών,
πνευματικών και αθλητικών διαγωνισμών κατά
το αρχαιοελληνικό πρότυπο. Η πρώτη από-
δοση τιμής στην επέτειο έγινε το 1836 με
την κοπή νομίσματος με τη γνωστή σκηνή
του Παλαιών Πατρών Γερμανού να ευλογεί
δύο αγωνιστές και την αναγραφή της ημερο-
μηνίας, αλλά και της πρότασης «Θεός του
πατρός μου και υψώσω αυτόν», κάνοντας
φανερή τη συμπόρευση εθνικού και θρησκευ-
τικού στοιχείου στην επέτειο. 

Μετά τον τελικό ορισμό της 25ης Μαρτίου
ως εθνικής γιορτής, ο πρώτος επίσημος εορ-
τασμός έλαβε χώρα το 1838 στον ναό της
Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό ανεγέρθηκε
τα επόμενα χρόνια ο μέχρι σήμερα Μητρο-
πολιτικός ναός της Αθήνας αφιερωμένος
στον Ευαγγελισμό.

Η βασιλική πομπή που διεξαγόταν τα
πρώτα χρόνια του εορτασμού συνοδεύτηκε
για πρώτη φορά από στρατιωτική παρέλαση
το 1875, συνήθεια που είχε ξεκινήσει νωρίτερα
σε ευρωπαϊκά κράτη για τις δικές τους γιορτές
και μας ήρθε από εκεί. Η μαθητική παρέλαση
δε θεσπίστηκε επίσημα πριν από το 1937,
πρώτη χρονιά του Μεταξά ως πρωθυπουργού. 

Κάποια χρόνια πριν, το 1921, οπότε και
γιορτάστηκαν τα εκατοντάχρονα της Επανά-
στασης, η παρουσία των μαθητών της Αθήνας
στον εορτασμό περιοριζόταν σε κάποιου εί-
δους παρέλαση από το σχολείο τους ως το
Πεδίο του Άρεως, όπου έγινε η εορταστική
εκδήλωση. Ο εορτασμός του 1921 έγινε υπό
μεν τη σκιά των νεκρών της δεκαετίας συνε-
χών πολέμων 1912-1921, υπό δέ το φως της
υπογραφής της Συνθήκης των Σεβρών, που
έφερνε το ελληνικό κράτος μέχρι τα πρόθυρα
της Πόλης. Δεν είχε έρθει ακόμα το 1922,
που πάγωσε όλες τις συμπαρομαρτούσες,
επεκτατικότερες μεγαλοϊδεατικές προσδο-
κίες.

Ανήμερα της εθνικής γιορτής το 1932
έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου
του Άγνωστου Στρατιώτη. Εορτασμοί και πα-
ρελάσεις έγιναν ανελλιπώς και κατά τα χρόνια
της φασιστικής κατοχής, τόσο από τις δωσι-
λογικές κυβερνήσεις όσο και από τις αντι-
στασιακές οργανώσεις, και κατά τα εμφυ-
λιοπολεμικά χρόνια, τόσο από το επίσημο
κράτος όσο και από τον ΔΣΕ στα βουνά. Τα
150 χρόνια από το ’21 γιορτάστηκαν εν μέσω
της δικτατορίας των συνταγματαρχών, το
1971, με τον Παττακό να μεταβαίνει συμβολικά
για τον εορτασμό στην Αίγινα, το νησί που
υποδέχτηκε τον Καποδίστρια μετά την απε-
λευθέρωση. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΙ  ΔΗΜΟΥ  ΚΟΤΥΛΑΙΩΝ  1833 - 1914

ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΞΕΣΗΚΩΜΟ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΘΩΜΑΝΩΝ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 6 

Με το νόμο 27 Δεκεμβρίου 1833 / 7 Ιανουαρίου 1834 περί Δήμων, το Ελληνικό
κράτος από τη σύστασή του το 1833 χωρίστηκε σε Δήμους. Οι Δήμοι και τα χωριά που
απαρτίζουν αυτούς δημοσιεύθηκαν στο φύλλο 80 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
της 28ης Δεκεμβρίου 1836. Μεταξύ των Δήμων ήταν και ο Δήμος Κοτυλαίων, ο οποίος
υπαγόταν στην επαρχία Καρυστίας και περιελάμβανε τους παρακάτω οικισμούς:

Καλημεριάνοι (ήταν η πρωτεύουσα του Δήμου), Γραμματικιάνοι, Κολλιάνοι, Μαλετιάνοι,
Πύργος, Βίταλον, Κρινιάνοι, Χαροκόπου, Ανδρωνιάνοι, Καρασαλιάνοι, Κουρούνια,
Κακολύρι, Κάδι, Μετόχιον της μονής Σωτήρος.

Με το ίδιο διάταγμα έγινε ο διορισμός του πρώτου Δημάρχου Κοτυλαίων Βελισσαρίου
Νικολαΐδη και του πρώτου Ταμία Ν. Ιωάννου.

Με τον νόμο ΔΝΧ που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 58/16-8-1912 καταργήθηκε ο
Δήμος Κοτυλαίων και δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κοινότητες (Διάταγμα 11-8-1912
ΦΕΚ 245/1912): Καλημεριάνοι, Ανδρωνιάνοι, Βίταλον, Πύργος, Ταξιάρχαι (πρώην
Κακολύρι), Κουρούνι και Κάδι.

Οι Δήμαρχοι που διοίκησαν τον Δήμο Κοτυλαίων από το 1833 μέχρι και το 1914, εμ-
φανίζονται στον παραπάνω πίνακα. (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμαρχος των ετών
1863 – 1866). Μεταξύ των Δημάρχων του Δήμου Κοτυλαίων διακρίνουμε τουλάχιστον
δύο από τους Ανδρονιάνους, τον Γεώργιο Παντελή και τον Γεώργιο Παγώνη. Επίσης ο
πρώτος Δήμαρχος Βελισσάριος Νικολαΐδης ήταν από τους Καλημεριάνους. 

Ευγενική παραχώρηση Γεώργιος Β. Σαρρής 11-4-2021 

ΚΑΛΑ,  400  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ; 
γράφει η Χριστίνα Σ. Δήμου 



Το θέμα των ανεμογεννητριών με τα πρόσθετα σχετικά
σημάδια στον ορίζοντα όπως η φούρια των υπουργείων, εξε-
λίσσεται σταθερά και απειλητικά ερήμην των όμορων κοινωνιών.
Οι αρχές του τόπου δειλά και με ανεπάρκεια εκφράζουν τις
συχνά και μισερές τους αντιδράσεις όπως μπορείτε να δείτε
από τα σχετικά δημοσιεύματα όπως και αυτά στο τωρινό
φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας. Εδώ φαίνεται πως μόνο η Δημοτική
αρχή Διρφύων και Μεσσαπίων έχει καταθέσει έγκαιρα προσφυγή
ενάντια στις νέες αποφάσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών
στα βουνά μας Δίρφυ, Κοτύλαια και σε άλλα ήδη ή όχι κατει-
λημμένα. Η προσπάθεια των πάνω από 70 φορέων της Κεντρικής
και Ανατολικής Εύβοιας αναπτύσσεται αν και με προβλήματα
συντονισμού, ενεργώντας έγκαιρα και κατάλληλα με κατάθεση
σχετικών προσφυγών, συναντήσεις, αρθρογραφία κ.λπ. Βασικό
ζωτικό ζητούμενο, παραμένει το θέμα να γίνει κατανοητό ως
πρόβλημα όλων των τοπικών κοινωνιών στο οποίο η λύση
είναι μακριά από τις μέχρι σήμερα πρακτικές που αυτές τις
εντός του προβλήματος κοινωνίες τις αφήνουν απέξω με
πλήρη τελικά αδιαφορία. 

Ταυτόχρονα υπάρχει και το θέμα της δημιουργίας υπεράκτιου
αιολικού πάρκου, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Κύμης,
μιας περιοχής γνωστής και για την εξαιρετικά πλούσια ποσοτικά
και ποιοτικά αλιευτική της παραγωγή.  

Σταμάτης Δ. Σπύρου 
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Το Σάββατο 27
Μαρτίου 2021, όπως
και κάθε τελευταίο
Σάββατο του Μαρ-
τίου κάθε έτους, η
ανθρωπότητα «γιορ-
τάζει» την «Ώρα της
Γης» σβήνοντας τα
φώτα σε όλο τον
πλανήτη για μια ώρα.

Στόχος όλης αυτής της διαδικασίας είναι, προφανώς, η περαι-
τέρω ευαισθητοποίηση όλων μας για την προστασία, μάλλον
για την σωτηρία, του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του
ίδιου του πλανήτη μας. Αλλά γιατί απορούμε και ανησυχούμε
για την όλη αυτή κατάσταση; Προς τι ο «θρήνος» και ο «κοπε-
τός»; Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός
της όποιας επικείμενης δυσάρεστης εξέλιξης για να μην πούμε
καταστροφής. Θα έπρεπε να το περιμένουμε. Είναι σαν να
τροφοδοτούσαμε μια πυριτιδαποθήκη με μπαρούτι και να
αναρωτιόμαστε μετά γιατί εξερράγη. 

Η Γη, όπως και κάθε πλανήτης, κάθε αστέρας και γενικά
κάθε σώμα αποτελεί, για την σύγχρονη επιστήμη, ένα ενεργειακό
πύκνωμα. Χρησιμοποιώντας ο πολιτισμός μας το υλικό της
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνικοί αντιδραστήρες κ.λπ.),
ως μέσον παραγωγής ενέργειας, μικραίνουμε την ενεργειακή
της πυκνότητα, αφού η απελευθερούμενη γήινη ενέργεια
χάνεται μέσα στον περιβάλλοντα κοσμικό χώρο. 

Τότε η Γη, όπως γνωρίζει ο κάθε φυσικός, ως «ζωντανός»
οργανισμός, προσπαθεί να βρει μια νέα θέση ελάχιστης ενερ-
γειακής ισορροπίας. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με δύο
τρόπους. Πρώτον μειώνει τον όγκο της γεγονός που δημιουργεί
έντονες γεωλογικές ανακατατάξεις στον γήινο φλοιό δημιουρ-
γώντας έντονα, ακραία και καταστρεπτικά φαινόμενα και δεύ-
τερον προσπαθεί να αυξήσει τα μειωμένα ενεργειακά της
αποθέματα προσλαμβάνοντας ενέργεια από τον Ήλιο. Το φαι-
νόμενο αυτό δημιουργεί έντονα κλιματολογικά φαινόμενα κα-
ταστροφικά για τον ανθρώπινο πολιτισμό. 

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

Σήμερα η μέση άνοδος της θερμοκρασίας της, σε σχέση
με το 1900 μ.Χ. είναι 0,85 βαθμοί Κελσίου και στην Μεσόγειο
λίγο πάνω από 1. Με αυτή την άνοδο ήδη είναι εμφανείς
ακραίες καιρικές συμπεριφορές. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ως
στόχο τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας μέχρι το
2100 στους 2 βαθμούς. Και μάλιστα πρέπει η θερμοκρασία
της Γης να φτάσει σε αυτό το σημείο όχι με εκθετικό ρυθμό
(γιατί ο χρόνος δεν σταματάει τότε) αλλά με μια συνάρτηση
που, όπως λέμε σε πιο εξειδικευμένη ορολογία, να έχει στραμ-
μένα τα κοίλα της προς τα κάτω. Αν δεν το λάβουμε αυτό
υπόψη μας, και περιοριστούμε στο να πάρουμε έστω και αυ-
στηρά μέτρα, υπολογίζουμε ότι το 2100 να έχουμε φθάσει
τους 2,7 βαθμούς Κελσίου αλλά θα εξακολουθούμε να εκπέμ-
πουμε ρύπους. Για να φθάσουμε τους 2 βαθμούς, που έχει
τεθεί ως στόχος απο τον ΟΗΕ, θα πρέπει οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα σήμερα να πέσουν σχεδόν κατακόρυφα
και το 2065 να έχουν οπωσδήποτε μηδενιστεί. Δυστυχώς, στη
διάσκεψη του Παρισιού το 2015, τα μέτρα περιορισμού των
ρύπων που «υποσχέθηκαν» ότι θα τηρήσουν οι χώρες που
συμμετείχαν, παραπέμπουν σε μια αύξηση της θερμοκρασίας
κατά 2,7 βαθμούς, μια θερμοκρασία στην οποία νησιά, όπως
για παράδειγμα οι Μαλδίβες, δεν θα υπάρχουν. Έτσι, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, τους 2,7 βαθμούς θα τους ζήσουν
τα παιδιά μας. Τα εγγόνια μας δεν ξέρουμε τι πολιτισμό θα
βιώσουν. Σε μια άνοδο της θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς ο
πολιτισμός μας θα έχει πλήρως καταστραφεί. Στους 6 βαθμούς
ο πολιτισμός αν υπάρχει θα είναι τελείως πρωτόγονος και
στους 12 δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος παρά μόνο κάποιες
μορφές ζωής. 

Πιστεύετε λοιπόν ότι η παραπάνω κατάσταση σώζεται
μόνο με τις διάφορες «ημέρες ή ωρες της Γης»; Μάλλον
όχι. Δυστυχώς, η τεράστια οικολογική καταστροφή, αποτέλεσμα
των ακραίων κλιματολογικών και γεωλογικών φαινόμενων δεν
είναι παρά αποτέλεσμα της αλόγιστης και εγκληματικής δράσης
και σφοδρής επίθεσης του ανθρώπου απέναντι στη «μάνα»
Γη, βαθύτερο αίτιο της οποίας αποτελεί, κατά τη γνώμη μου,
το εσωτερικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιπέσει ο σημερινός
άνθρωπος. Aς σταματήσουμε λοιπόν τις υποκριτικές, «χαζο-
χαρούμενες», «γλυκανάλατες» και πολλές φορές ύποπτες
δήθεν περιβαλλοντικές ανησυχίες και παγκόσμιες ημέρες και
ώρες. Ή τουλάχιστον ας μη μείνουμε μόνο σε αυτές. Πρέπει
να αντιδράσουμε σοβαρά. Τρόποι αντιμετώπισης υπάρχουν.
Αν συνεχίσουμε έτσι εκείνο που θα αντιδράσει, αν δεν έχει
αρχίσει ήδη να αντιδρά, είναι το ίδιο το περιβάλλον. Και θα
αντιδράσει βίαια. Και βέβαια αυτό, μετά από μια τεράστια
χρονική περίοδο, θα ξαναβρεί την ενεργειακή του ισορροπία.
Αυτός που θα καταστραφεί ολοσχερώς είναι, ο σε πολλούς
τομείς, απάνθρωπος σημερινός πολιτισμός μας και φυσικά
όλοι εμείς, οι «σοφές», «ευφυείς» και κομπορρήμονες ανθρώ-
πινες υπάρξεις, που τον ανεχόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα
για να τον αναμορφώσουμε. 

Α.Α. 

Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ:  
ΣΒΗΝΟΥΜΕ  ΤΑ  ΦΩΤΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ…  ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ 

Γράφει ο Αντώνιος Α. Αντωνίου  
Δρ Αστροφυσικός Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣυνέχεια από τη σελ. 5 

ΟΙ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  
ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΕΣ  ΤΟΥΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΘΩΜΑΝΩΝ 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μάθαμε πως εξασφαλίσθηκε
ικανοποιητική χρηματοδότηση της Δημοτικής μας αρχής
για την εγκατάσταση, εμπλουτισμό ή επισκευή παιδικών
χαρών σε όλη την έκταση του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. 
Μεταξύ αυτών και του χωριού μας. 

Ως Διοικητικό
Συμβούλιο στο ξε-
κίνημα αυτής της
προσπάθειας θέ-
λουμε να υπογραμ-
μίσουμε τα εξής
επιπλέον: 

1- Στο χωριό
μας υπάρχει παιδι-
κή χαρά στο Δημο-
τικό Σχολείο Αν-
δρονιάνων αλλά και παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο
Δένδρων. Επομένως η αναφορά θεωρούμε πως καλύπτει
και τις δύο παιδικές χαρές. 

2- Η παιδική χαρά στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων
το καλοκαίρι του 2016 στήθηκε από την αρχή επί της
ουσίας, μετά από σχετική χρηματοδότηση της οικογένειας
Γιάννη και Πολυτίμης Τσαπαλιάρη μελών του Συλλόγου
μας. 

3- Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κάνοντας συνετή χρήση
των συνδρομών των μελών και φίλων του, τακτικά και σε
όλη τη διάρκεια της ζωής και των δύο παιδικών μας χαρών
παρεμβαίνει σε αυτές επισκευαστικά και λειτουργικά και το
ίδιο θα συνεχίσει να κάνει τόσο στη διάρκεια εκτέλεσης
του αναγγελθέντος Δημοτικού έργου εφόσον τούτο απαι-
τηθεί, όσο και στη συνέχεια. 

4- Ευχόμαστε το έργο να εκτελεσθεί γρήγορα και τα
παιδιά των κατοίκων αλλά και των πολυάριθμων επισκεπτών
στα χωριά μας να έχουν ένα λόγο παραπάνω να χαρούν. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ 

Διαβάστε περισσότερα στο: 
https://www.evima.gr/politiki/gemizei-me-paidikes-chares-o-di-
mos-kymis-aliveriou-xepernoun-tis-40-me-proypologismo-ano-
tou-11-ek-evro/ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ  200  ΧΡΟΝΙΑ  (1821-2021)
Της  Ελένης  Καλαμπαλίκη  (Λάγιου)

Οι Έλληνες είναι λαός απελευθερωμένος
Και δεν αντέχει πουθενά να ’ναι υποταγμένος.
Για αυτό επαναστάτησε για την Ελευθερία
Ενάντια στην Οθωμανική την αυτοκρατορία.
Δεν άντεξε άλλο την σκλαβιά που 400 χρόνια
Κάτω από τον Τουρκικό ζυγό ζούσε μες τη διχόνοια.
Και έτσι ξεσηκώθηκαν χωρίς φόβο κανένα
Οι ήρωες πρόγονοί μας το 1821.
Πολέμησαν ηρωικά με πίστη στην πατρίδα
Έχοντας για ασπίδα τους μονάχα την ελπίδα.
Με αρχηγό τον Θεόδωρο τον Κολοκοτρώνη
Τον άτρωτο γέρο του Μοριά που όλα τα σαρώνει.
Οπλαρχηγοί και αρχηγοί με θάρρος πολεμούσαν
Και τα καρυοφύλλια τους γενναία τα κρατούσαν.
Με του τσολιά τη φορεσιά και όλοι αρματωμένοι
Σχεδίαζαν επίθεση μαζί και ενωμένοι.
Σε θάλασσα και σε στεριά τους Τούρκους πολιορκούσαν
Και με σωστή στρατηγική στο τέλος τους νικούσαν.
Δυο γυναίκες έπαιξαν πολύ σπουδαίο ρόλο
Πούλησαν την περιουσία τους για να αγοράσουν στόλο.
Σημαντική συμμετοχή είχε και η εκκλησία
Πολλοί ιερείς πολέμησαν με πίστη στη θρησκεία.
Όλοι μαζί κατάφεραν με σύμμαχο την ελπίδα
Να ελευθερώσουνε στο τέλος την πατρίδα.
Και έτσι η ελπίδα απέκτησε και πάλι ελευθερία
Χάρη σε αυτούς τους ήρωες που έδειξαν ανδρεία.
Κάθε χρόνο επέτειο γιορτάζει η Ελλάδα
Και ο σημαιοστολισμός κρατάει μια εβδομάδα.
Η ημέρα που ορίστηκε η 25 Μαρτίου
Σαν εθνική μας εορτή και εορτή σχολείου.
Φόρο τιμής στους ήρωες για την ελευθερία
Γίνεται παρέλαση από όλα τα σχολεία.
Στεφάνια καταθέτουνε και ποιήματα θα πούνε
Τραγούδια επαναστατικά από όλους θα ακουστούνε.
Στην εκκλησία το πρωί μετά την λειτουργία
Με τις καμπάνες να χτυπούν κάνουν δοξολογία.
200 χρόνια κλείνουμε φέτος από το ’21 
200 χρόνια ελευθερίας και χρόνια δοξασμένα.
Η φετινή επέτειος ξεχώριζε απ’ τις άλλες
Με δόξα έγινε και τιμές και με γιορτές μεγάλες.
Μαζί με εμάς χαιρότανε και όλη η οικουμένη
Και η γαλανόλευκη παντού ήταν φωτισμένη.
Παρέλασαν στο Σύνταγμα άρματα πεζοπόροι
Άλογα, αμάξια, μηχανές μα και σημαιοφόροι.
Και με την παρουσία τους μας τίμησαν οι ξένοι
Επίσημοι πολιτικοί που ήταν καλεσμένοι.
Ήρθαν για την παρέλαση όλοι στην Αθήνα
Και εδώ οι Έλληνες δυστυχώς ήταν σε καραντίνα.
Συμμετοχή δεν πήρανε ούτε και τα σχολεία
Λόγω κορονοϊού κρίμα και αδικία.
Κάθε χρονιά τους ήρωες να τους υμνολογούμε
Είναι χρέος σε όλους μας να τους δοξολογούμε.
ΖΗΤΩ στα παλληκάρια μας που έπεσαν γενναία
Για την γαλανόλευκη Ελληνική σημαία.
ΖΗΤΩ η επανάσταση ΖΗΤΩ η Ελευθερία
Και η μνήμη των προγόνων μας θα είναι αιωνία. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
LEADER  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  24  ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  570.802  ΕΥΡΩ 
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
(Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 4685/2029) Του

Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου Δήµου Διρφύων – Μεσ-
σαπίων, που εδρεύει στα Ψαχνά, Ευβοίας, οδός Αβάντων αριθ.
18, µε ΑΦΜ 997591330 και ΔΟΥ Χαλκίδας, όπως νόµιµα εκ-
προσωπείται ΚΑΤΑ της απόφασης της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) αριθµός 0219/2020 που δηµοσιεύθηκε στη
Διαύγεια στις 14.12.2020 και η οποία ουδέποτε µας κοινοποι-
ήθηκε: «Βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου ΡΑΕ Υπ’ αριθ.
0219/2020 για αιολικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
εγκατεστηµένης ισχύος 227,7 MW και µέγιστης ισχύος παρα-
γωγής 227,7 MW στη θέση ΛΕΥΚΑ-ΠΥΡΓΑΚΙΑ-ΑΠΑΤΡΥΠΑ-
ΚΑΜΠΟΣ-ΖΥΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ-ΣΚΩΛΟΣ-ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ-
ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ - ΓΕΡΟΕΛΑΤΟΣ - ΜΑΝΙΚΑΙΪΚΗ ΡΑΧΗ - ΜΑ-
ΚΡΥΧΩΡΙ των Δηµοτικών Ενοτήτων ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ, ΔΙΡΦΥΩΝ-
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ της Περιφερειακής
Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της
εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΝΕRGOPLAN ENERGY-EPC and
INVESTMENT IKΕ»

ΖΗΤΟΥΜΕ  
Να γίνει δεκτή η προσφυγή µας 
Να ακυρωθεί η «Βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου ΡΑΕ

Υπ’ αριθ. 0219/2020 για αιολικό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 227,7 MW και µέγιστης
ισχύος παραγωγής 227,7 MW στη θέση ΛΕΥΚΑ-ΠΥΡΓΑΚΙΑ-
ΑΠΑΤΡΥΠΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΖΥΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΟΣ-ΣΚΩΛΟΣ-ΠΑΛΙΟ-
ΠΥΡΓΟΣ-ΑΡΚΟΥΔΟΤΡΥΠΑ-ΓΕΡΟΕΛΑΤΟΣ-ΜΑΝΙΚΑΙΪΚΗ
ΡΑΧΗ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ των Δηµοτικών Ενοτήτων ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ,
ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ και ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ της Περιφε-
ρειακής Ενότητας ΕΥΒΟΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ, της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΝΕRGOPLAN
ENERGY-EPC and INVESTMENT IKE». 

Να διαταχθούν τα νόµιµα. 
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

Η πληρεξούσια δικηγόρος 
του Δήµου Διρφύων - Μεσσαπίων

Αγγελική Καλλία - Αντωνίου 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ΑΜ 8589, Διδάκτωρ Νοµικής 

ΟΜΟΦΩΝΟ  ΨΗΦΙΣΜΑ  
ΤΗΣ  Π.Ε.Δ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  30/3/2021

Με βάση τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.
και οι Δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας – μη Μέλη του Δ.Σ. ζητούν
από την Κυβέρνηση και τους συναρμόδιους Υπουργούς:

1. Την άμεση αναστολή κάθε νέας αδειοδότησης και κάθε
νέας εγκατάστασης ήδη αδειοδοτημένου αιολικού σταθμού.

2. Την επανενεργοποίηση της διαδικασίας μόνο εφόσον
ολοκληρωθούν σωρευτικά τα παρακάτω:

• Η εκ βάθρων αναθεώρηση του πλαισίου αδειοδότησης και
εγκατάστασης των αιολικών σταθμών καθώς και του ειδικού 
χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, με σκοπό να υπάρξουν 
αυστηρά κριτήρια και de facto περιορισμοί στο πλήθος και στη
χωροθέτηση των αιολικών σταθμών (π.χ. απαγόρευση εγκατά-
στασης σε περιοχές natura, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε πε-
ριοχές αναγνωρισμένου φυσικού κάλλους, σε υπερκορεσμένες
περιοχές, σε περιοχές φυσιολατρικού τουρισμού και αναψυχής,
σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κτηνοτροφίας,
κ.α.).

• Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαι-
σίου της Στερεάς Ελλάδας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις
νέες συνθήκες και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των τοπικών
κοινωνιών σε σχέση με το μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούν.

• Η θεσμοθέτηση αποφασιστικής γνώμης (με δικαίωμα
άσκησης veto) για τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την εγκατά-
σταση αιολικών σταθμών, μέσω απόφασης του οικείου Δημοτι-
κού Συμβουλίου. Η γνώμη να παρέχεται σε πρώιμο στάδιο της
διαδικασίας.

• Η θεσμική πρόβλεψη υποχρέωσης πλήρους αποκατάστα-
σης των περιοχών στις οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες οι
ανεμογεννήτριες, από τους ιδιοκτήτες τους μετά την ολοκλή-
ρωση του κύκλου ζωής και τη θέση τους σε αχρηστία. Πρό-
βλεψη παρακράτησης ποσού από τους ιδιοκτήτες, το οποίο θα
τους αποδίδεται, εάν και εφόσον, μεριμνήσουν για την πλήρη
αποκατάσταση της περιοχής εγκατάστασης μετά την ολοκλή-
ρωση του κύκλου ζωής της επένδυσης.

• Η πρόβλεψη διαβούλευσης (ηλεκτρονική δημόσια διαβού-
λευση μέσω opengov.gr και διαβούλευση σε επίπεδο Δημοτι-
κών και Περιφερειακού Συμβουλίου) σε κάθε στάδιο και σε κάθε
επίπεδο πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

3. Τον άμεσο ορισμό συνάντησης αντιπροσωπίας της
Π.Ε.Δ. και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τους Υπουρ-
γούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων
για την έκθεση και τη στοιχειοθέτηση των παραπάνω. Η αντι-
προσωπία πενταμελής και θα αποτελείται από τον Πρόεδρο της
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, κ. Νίκο Σουλιώτη, τον Περιφερειάρχη,
κ. Φάνη Σπανό και αιρετούς εκπροσώπους των αρμόδιων Επι-
τροπών και Οργάνων των δύο Φορέων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΔΗΜΩΝ  ΕΥΒΟΙΑΣ  21-2-2021

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Κυριακή 21 Φεβρουαρίου
2021 στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ερέτριας πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των τεσσάρων εμπλεκό-
μενων Δήμων Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας, Καρύστου
(μέσω τηλεδιάσκεψης) και Κύμης – Αλιβερίου προκειμένου να
συζητήσουμε τον τρόπο αντίδρασης ενάντια στην εγκατάσταση
αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια των Δήμων μας.

Στη συνάντηση εκφράστηκε η κοινή θέληση για την συνέ-
χιση και κλιμάκωση του αγώνα μας ενάντια στην εγκατάσταση

συγκροτήματος αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 470,4MW
και συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην
Κεντρική και Νότια Εύβοια, όπως αυτή έχει δρομολογηθεί με
την από 19-2-2021 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε εν αγνοία των δημοτικών
αρχών και παρά την ύπαρξη των αρνητικών αποφάσεων των
Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν θα δεχτούμε κάποιοι να αποφασί-
ζουν και να σχεδιάζουν για το μέλλον του τόπου μας, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η βούληση και η άποψη των τοπικών 
κοινωνιών.

Επίσης έγιναν επαφές με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για τις επόμενες κοινές ενέργειες για την κλιμάκωση του αγώνα
και θα τεθεί και θέμα στην προσεχή συνεδρίαση της ΠΕΔ 
Στερεάς Ελλάδας.

Ερέτρια, 21 Φεβρουαρίου 2021
Οι Εκπρόσωποι των Δήμων
1) Ψαθάς Γεώργιος (Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων)
2) Δημητρόπουλος Ιωάννης (Δήμαρχος Ερέτριας)
3) Ραβιόλος Ελευθέριος (Δήμαρχος Καρύστου)
4) Μπαράκος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΕΥΒΟΙΑΣ  16-3-2021
Εκφράζοντας έτσι και σε αυτό το πλαίσιο την τοποθέτησή

μας αλλά και το κοινό αίσθημα, αιτούμαστε:
Η όποια υλοποίηση πρωτοβουλιών προς την πραγμάτωση

της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην Εύ-
βοια να μην θίξει σε καμμιά των περιπτώσεων το φυσικό της
περιβάλλον, απαραίτητα δε, να μην αλλοιώσει τα όποια ιδιαί-
τερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για την τουριστική της ανά-
πτυξη και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού.

Σε κάθε περίπτωση βεβαίωση να εφαρμοστεί πλήρως και
συμπλεκτικά το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νο-
μοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής κλπ.).

Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι για την αδειοδότηση αιολικών
πάρκων προϋπόθεση πρέπει να αποτελεί και η σύμφωνη
γνώμη των τοπικών κοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο 
ζήτημα απασχολεί έντονα την τοπική μας κοινωνία, έχοντας επι-
φέρει μεγάλη αναστάτωση και ταυτόχρονα τεράστια αγωνία, ζη-
τούμε την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης
νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο 
στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξε-
ταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  17-3-2021

Ανοίγουν, όντως, «τον ασκό του Αιόλου» ο οποίος, κατά την
μυθολογία, ήταν ο ταμίας των ανέμων, τους οποίους ο Αίολος
απελευθέρωνε με προσταγή του Δία. Ο Οδυσσέας με τους συν-
τρόφους του πήγε στην Αιολία, όπου ο Αίολος τους φιλοξένησε

ένα μήνα. Όταν ζήτησε τη βοήθεια του Αιόλου για να αναχωρή-
σει, αυτός έκλεισε όλους τους ανέμους σε ένα ασκί και άφησε
μόνο τον ούριο Ζέφυρο να πνέει ευνοϊκά γι’ αυτούς.

Ακουέτωσαν τον τόσο διδακτικό μύθο και οι εκάστοτε χρυ-
σοθήρες και όσοι αδίστακτοι κυνηγοί του κέρδους…

Και βέβαια μπορεί το κάποτε καταπράσινο νησί μας σήμερα
να έχει πολλές περιοχές καμένες από τις πολλές πυρκαγιές που
συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά τί; θα κάνουμε αναδά-
σωση, φυτεύοντας αυτή τη φορά σιδερένια δένδρα;

Είναι ωραίο το θέαμα από ήδη υπάρχοντα στην Νότιο κυ-
ρίως Εύβοια σιδερένια πάρκα;

Και δεν σκεπτόμαστε ότι είναι δυνατόν κάποιοι επιρρεπείς
σε συνωμοσιολογίες να συνδυάσουν τις καταστροφικές πυρκα-
γιές με τούτη την εξέλιξη; Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ερω-
τήματα.

Ποία είναι η ωφέλεια των κατοίκων της περιοχής; Λύθηκαν
ζητήματα ανεργίας, πληρώνουν λιγότερο στους λογαριασμούς
του ρεύματος; Ποιες οι επιπτώσεις στο περιβάλλον; Τι μέλλον
έχουν αυτές οι εγκαταστάσεις και τι θα γίνουν όταν τυχόν παύσει
η χρησιμότητά τους;

Είναι πικρό το παράπονο που έχουν οι άνθρωποι, όταν η
κάθε εξουσία δεν έχει διάθεση να διαλεχθεί, να ακούσει, να 
συζητήσει, να εισακούσει ή να πείσει τους υπηκόους της, που
εκφράζονται μέσα από δημοκρατικά εκλεγμένα σώματα και είναι
θλιβερό να αισθάνεσαι ότι, διαχρονικά, ένα τέτοιο Νησί, με 
τέτοια προίκα φυσικού κάλλους και ομορφιάς, δεν το προσέ-
χουν όσο θα έπρεπε, αλλά το θυμώνται σε κάτι τέτοιες περι-
πτώσεις ή σε κάποιες παρόμοιες άλλες (π.χ. τόπο για την
διαχείριση των σκουπιδιών της Αθήνας, το στήσιμο και την 
λειτουργία αποτεφρωτηρίου κ.λπ).

Θα χαρώ πολύ να διαψευσθούμε και να προκύψει, έστω και
εκ των υστέρων, γόνιμος διάλογος. Δηλώνω, ωστόσο, ότι 
αυτονοήτως θα είμαι μαζί με το ποίμνιό μου και τους αγώνες
του. 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  35540/873  23-2-2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με αυτά τα δεδομένα υπάρχει έντονη η ανησυχία στους
συμπολίτες μας για το που μπορεί να φτάσει αυτή η εξάπλωση,
που ήδη καθίσταται απειλητική για τον τόπο. Η δε εν θέματι 
ανακοίνωση, επέτεινε την ανησυχία και έχει ήδη προκαλέσει έν-
τονες και εύλογες αντιδράσεις. Εκφράζοντας το κοινό αίσθημα,
το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας έχει εκδώσει 
ψήφισμα, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, αιτούμενοι: 

• να επανεξεταστεί εκ βάθρων το συνολικό πλαίσιο χωρο-
θέτησης και αδειοδότησης των αιολικών σταθμών 

• έως τότε να ανασταλεί κάθε νέα αδειοδότηση και κάθε 
εγκατάσταση αδειοδοτημένης μονάδας. 

• Παράλληλα και όχι εναλλακτικά προς τα ανωτέρω, να 
θεσπιστεί ένα ουσιωδώς αναβαθμισμένο πλαίσιο ανταποδοτι-
κών ωφελημάτων για τους πολίτες, όσον αφορά τα ήδη εγκατε-
στημένα πάρκα. 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΥΒΟΙΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ 

H ΡΑΕ έχει ανάψει πράσινο φως για να μετατραπεί σε βιο-
μηχανικό αιολικό τοπίο και η κεντρική Εύβοια με την παροχή
δύο αδειών παραγωγής για 69 ανεμογεννήτριες, ύψους άνω
των 125 μέτρων. 

Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να εγκατασταθούν στα όρη
Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, Μαυροβούνι, Σκοτεινή, Ευβοϊκό
Όλυμπο, καθώς και στα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια. 

Σαν να μη φτάνει που όλη η περιοχή της νότιας Εύβοιας έχει
μετατραπεί στη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία αιολικής ενέργειας
στην Ελλάδα, στη δίνη του κυκλώνα των βιομηχανικών αιολικών
βρίσκεται πλέον και η κεντρική Εύβοια, που προορίζεται για την
εγκατάσταση του μεγαλύτερου Αιολικού Σταθμού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη χώρα. 

Έχοντας την… τύχη να συμπεριληφθεί στις «περιοχές 
αιολικής προτεραιότητας», εξαιτίας του υψηλού της αιολικού
δυναμικού, σήμερα στη νότια Εύβοια παράγεται το 40% της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη χώρα. Το 1/3 του νησιού,
από τη νοητή ευθεία Κύμης-Αλιβερίου και νότια, έχει πλέον αλ-
λοιωθεί περιβαλλοντικά σε βαθμό μη αναστρέψιμο και έχει
χάσει τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού του οικονομικού του
μέλλοντος. 

Τον περασμένο Απρίλιο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έδωσε
το πράσινο φως για να μετατραπεί σε βιομηχανικό 
αιολικό τοπίο και ολόκληρη η κεντρική Εύβοια με την παροχή
δύο αδειών παραγωγής στην εταιρεία ENERGOPLAN ENERGY-
EPC & INVESTMENT ΙΚΕ για την εγκατάσταση δύο ΑΣΠΗΕ απο-
τελούμενων από 69 ανεμογεννήτριες, ύψους άνω των 125
μέτρων και με διάμετρο ρότορα 112 μέτρα, συνολικής ισχύος
227,7 MW. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΕ, το
έργο μεγεθύνεται και γιγαντώνεται από 227,7 MW στα 285,6
MW. Εξάλλου, περίπου στην ίδια περιοχή ακόμη μία εταιρεία αι-
τήθηκε άδεια για την εγκατάσταση αιολικών συνολικής ισχύος
147 MW. 

Οι ανεμογεννήτριες πρόκειται να εγκατασταθούν στα όρη
Δίρφυ, Κοτύλαια, Ξηροβούνι, Μαυροβούνι, Σκοτεινή, Ευβοϊκό
Όλυμπο, καθώς και τα ευρισκόμενα εκεί οροπέδια (Αμπουδιώ-
τισσας, Βρωμονέρας κ.λπ.). Πρόκειται για περιοχές που μέχρι
σήμερα είναι αρκετά καλά διαφυλαγμένες ως προς το φυσικό
τους περιβάλλον και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις, λόγος για τον
οποίο στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ενταγμένες στο Δίκτυο
Natura. Εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς το Αισθητικό Δάσος
Στενής, έκτασης 500 εκταρίων, τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλλους των χωριών της Κύμης, Καταφύγια Άγριας Ζωής,
Τόπους Παγκόσμιας και Πανευρωπαϊκής Αξίας για τα Πτηνά, αρ-
χαιότητες, το μεγαλύτερο σύστημα σπηλαίων της Ελλάδας και
το μοναδικό ελατόδασος του Αιγαίου. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι τοπικές κοινωνίες αγνοούνται
και η γνώμη τους περιττεύει. Στο διάστημα που ακολούθησε τις
αδειοδοτήσεις οι Δήμοι Διρφύων-Μεσσαπίων, Κύμης-Αλιβερίου
και Ερέτριας, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Ελλάδας τάχθηκαν ξεκάθαρα ενάντια στη δημιουργία του κατα-
στροφικού αυτού βιομηχανικού έργου και δήλωσαν ότι θα
κάνουν κάθε δυνατή ενέργεια και πράξη για να το σταματήσουν
και να προωθήσουν ένα άλλο μέλλον, βιώσιμο και αειφορικό για
την κεντρική Εύβοια. Εν τούτοις, ανεπηρέαστη από τις θέσεις
των αυτοδιοικητικών φορέων, η ΡΑΕ προχώρησε τον περασμένο
μήνα στην έκδοση βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου προς
την εταιρεία ENERGOPLAN ENERGY-EPC & INVESTMENT ΙΚΕ,
γεγονός που καταδεικνύει ότι το έργο προωθείται και ενισχύεται
στον μέγιστο βαθμό. 

Ωστόσο, ενδικοφανείς προσφυγές έχουν ασκηθεί από τους
τρεις δήμους της κεντρικής Εύβοιας, μη κυβερνητικές οργανώσεις
και πολίτες κατά των δύο αρχικών αδειοδοτήσεων που έλαβε η
εταιρεία. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, 43 περιβαλλοντικοί
και πολιτιστικοί φορείς της κεντρικής Εύβοιας, μεταξύ των
οποίων η Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης και ο Ελληνικός Ορει-
βατικός Σύλλογος Χαλκίδας, απαιτούν από τους προαναφερόμενους
αυτοδιοικητικούς φορείς να προχωρήσουν στην υλοποίηση των
σχετικών αποφάσεών τους και να πράξουν κάθε δυνατή κίνηση
και ενέργεια με την οποία να διασφαλίζουν την προστασία του
τόπου, την ακύρωση των υφιστάμενων σχεδίων για τον εν
λόγω ΑΣΠΗΕ και οποιονδήποτε άλλον στο μέλλον. 

Επιπλέον, ζητούν την έγκαιρη περιβαλλοντική ενημέρωση
διά των υπηρεσιών και των ιστότοπων των δήμων και της περι-
φέρειας για κάθε τι σχετικό με το εν λόγω έργο και γενικότερα
για το περιβάλλον. Κι ακόμη, τη σύμπραξη όλων για την
ανακήρυξη του εθνικού δρυμού/πάρκου της κεντρικής Εύβοιας. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εύβοια έχει επιβαρυνθεί επί πολλά έτη
και με άλλες βαριές και επιβλαβείς βιομηχανικές δραστηριότητες,
ενδεικτικά με τον λιγνιτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Αλι-
βερίου (από το 1959), τη ΛΑΡΚΟ και τα ανεξέλεγκτα υπαίθρια
ορυχεία της (με ρύπανση του Βόρειου Ευβοϊκού και μόλυνση
από εξασθενές χρώμιο), τα εργοστάσια τσιμέντων και την ΕΛ-
ΛΕΝΙΤ. 

Τάσος Σαραντής 
Πηγή:

https://www.efsyn.gr/ellada/periballon/278217_epel
asi-anemogennitrion-kai-stin-kentriki-eyboia 

Επέλαση  ανεμογεννητριών  και  στην  κεντρική  Εύβοια 



Ο παραγωγικότατος λάτρης της Κύμης, της πε-
ριοχής της και της ιστορίας των, φίλος μας Μιχάλης
Γ. Ποντίκης, κατέθεσε πρόσφατα για κάθε ενδια-
φερόμενο, το 180 και πλέον σελίδων έργο του «ΤΟ
1821 ΚΑΙ Η ΚΥΜΗ». Υποχρέωσή μας ελάχιστη η
ενημέρωσή μας αυτή και η προτροπή και ευχή το
έργο αυτό να αγκαλιασθεί πλατιά όπως του αξίζει. 

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Βιβλιο-
πωλείο ΝΙΚ. ΔΗΜΟΥ στην Κύμη. 

Καλοτάξιδο φίλε Μιχάλη. 

Απολαυστικά, θρεπτικά και
πεντανόστιμα, τα Σκούρα Ξερά
Σύκα Κύμης είναι τέλεια για
κάθε ώρα της ημέρας. Απολαύστε
τα στο πρωινό σας smoothie, στη
μεσημεριανή σας σαλάτα, στο γι-

αούρτι σας το απόγευμα, και κάντε καλό στον ουρα-
νίσκο σας και στο σώμα σας μαζί! 

Οι συκιές ευδοκιμούν σε περιοχές με ζεστά,
ξηρά καλοκαίρια και δροσερούς χειμώνες, όπως στην
Ελλάδα. Τα δέντρα τους φορτώνουν με γλυκά, ώριμα
φρούτα τον Αύγουστο, δίνοντας τέλεια γεύση στις
καλοκαιρινές μας διακοπές. Αποξηραίνονται αμέσως
μετά. Έτσι, βρίσκονται σε κάθε σπίτι όλη τη χρονιά,
για να προσφέρουν τη γλύκα τους και τις βιταμίνες
τους πάντα. Συγκεκριμένα: 

Δοκιμάστε τα σε ωμοφαγικές μπάλες ενέργειας
και τάρτες και ξαφνιάστε τους όλους ευχάριστα! 

Ξερά Σύκα Κύμης Σκούρα, ευεργετικές ιδιό-
τητες 

Τα Σκούρα Ξερά Σύκα Κύμης είναι απολύτως φυ-
σικά, δεν λιάζονται με θειάφι και κρατάνε όλη τη
θρεπτικότητα του φρέσκου φρούτου. 

• Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Η κατανάλωσή
τους λοιπόν βοηθάει στην καταπολέμηση της 
δυσκοιλιότητας 

• Είναι εξαιρετική πηγή ασβεστίου, που θρέφει
τα οστά και προστατεύει από τις αρθρίτιδες 

• Η κατανάλωσή τους βοηθάει στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης, χάρη στο κάλλιο που περιέχουν 

• Τα ξερά σύκα είναι επίσης καλή πηγή σιδήρου,
άρα συνίσταται η κατανάλωσή τους σε περιπτώσεις
αναιμίας 

• Έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα
και θερμίδες από τους χουρμάδες 

• Συμβάλλουν στη μείωση της ποσότητας των
οιστρογόνων στον οργανισμό, τα οποία συνδέονται
με αύξηση του σωματικού βάρους, πονοκεφάλους
και αδιαθεσία 

Πηγή: onegreenplanet.org, livestrong.com 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 22-3-2021 
Νέα επιχορήγηση de minimis 3,8 εκατ. ευρώ υπέγραψαν

Λιβανός και Σκυλακάκης – Ποια προϊόντα και ποιες περιοχές
αφορά 

Τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
στον τομέα της παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη
την επικράτεια, Βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,
σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Κρήτης, σε
παραγωγούς του Δήμου Καστανεών Έβρου και σε παραγωγούς
φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων αρωματικών φυτών σε
όλη την επικράτεια, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υπουργός αναπληρωτής
Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης. 

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 3.810.529 ευρώ. 
Αναλυτικά, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος ση-

μασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι
γεωργοί που δραστηριοποιούνται: 

α) στην παραγωγή σύκων για νωπή κατανάλωση σε
όλη την Επικράτεια και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλ-
λευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2020 και διατηρούν
τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας σύκων, 

β) στην παραγωγή βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότητα
Ροδόπης και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία
αίτηση ενίσχυσης για το 2018 και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1)
ένα στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού, 

γ) σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες στις περιοχές Γούδουρας
Σητείας και Τυμπάκι Ηρακλείου και έχουν υποβάλλει δήλωση 
εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2018, 

δ) στην παραγωγή φυτωρίων ανθοκομικών και φυτωρίων
αρωματικών φυτών σε όλη την Επικράτεια και έχουν υποβάλλει
δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2020 και 

ε) σε παραγωγούς του Δήμου Ορεστιάδας που έχουν υποστεί
ζημιές στην παραγωγή τους από δραστηριότητες του Ελληνικού
Στρατού και έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία
αίτηση ενίσχυσης για το 2019 και το 2020 σύμφωνα με την κατά-
σταση δικαιούχων που υπέβαλε ο Δήμος Ορεστιάδας. 

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) καθορίζεται: 

α) σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας σύκων για
νωπή κατανάλωση, 

β) σε 4,3 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού για την
Π.Ε. Ροδόπης, 

γ) σε 1.500 ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας
σε περιοχές της Κρήτης, 

δ) σε 1.130 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας φυτωρίων Αν-
θοκομικών και σε 400 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας Αρωματικών
φυτών, 

ε) σε 200 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για το 2019 και το
2020 για τους παραγωγούς του Δήμου Ορεστιάδας. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ  
ΝΑ  ΑΦΟΡΟΥΝ  ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΟΛΕΣ

1-Το ότι η Εύβοια παντού και πρώτα στη Γεωγραφία καταγράφεται ως
νησί, είναι γνωστό σε κάθε πολίτη. Η πολιτεία τώρα το πήρε χαμπάρι με
τον Ν. 4770/2021 ΦΕΚ 15Α-29.01.2021 «Περί ολοκληρωμένης θαλάσσιας
πολιτικής» στο άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο
του 2021, το νησί μας εντάσσεται στις περιοχές που ανήκουν στην χωρική
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής. Το αποτύπωμα
θετικότητας της αλλαγής αυτής στην απαιτητική πραγματικότητα είναι
βέβαια το ζητούμενο. Δεν τόλμησε η πολιτεία να κατονομάσει την Εύβοια
και ως παραμεθόρια περιοχή - νησί, όπως ανέκαθεν την χαρακτηρίζει με
πράξεις ιδιαίτερα. Προφανώς τα προβλήματα του όμορου με την Αττική
νησιού μας δεν είχαν ούτε και έχουν να κάνουν με την αντιμετώπισή του
ως νησιωτικής ή ηπειρωτικής περιοχής. 

Ο  ΘΑΝΑΤΟΣ  ΣΤΑ  ΣΥΡΜΑΤΑ
Από τα πιο τραγικά συμβάντα των τελευταίων ημερών συνέβη πολύ

κοντά μας. Ο θάνατος τριών εργαζόμενων, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανικής
καταγωγής, αφού εδώ δεν υπάρχουν διακρίσεις, σε έργο επισκευής στο
δίκτυο της Δ.Ε.Η. στο χωριό Γυμνό Εύβοιας. Εναερίτες σε ώρα δουλειάς.
Πρώτη Απρίλη 2021 η πικρή αλήθεια δήλωσε παρούσα αμείλικτη. Για να το
επαναλάβει λίγες μέρες μετά σε άλλο έργο στην Πτολεμαΐδα αυτή τη
φορά με θύματα, νεκρούς, άλλους δύο εργαζόμενους. Για όποιο λόγο και
αν συνέβησαν και συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα δεν επηρεάζουν
στο ελάχιστο το κύριο στοιχείο της ταυτότητας ανάλογων, δυστυχώς όχι
σπάνιων, δυστυχημάτων. Πως δηλαδή τα θύματα είναι πάντα εργαζόμενοι. 

Η  ΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΝΗΣΗ  ΕΠΑΧΘΟΥΣ  ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση της επανάστασης του 1821 με τη
γέννηση του νέου Ελληνικού κράτους αλλά και όλης της 200ετούς ζωής
του, είναι αναπόφευκτα η οικονομική και σημαντικό μέρος αυτής ο
εξωτερικός δανεισμός. Δανεισμός από τον οποίο το πολύτιμο για τον ξε-
σηκωμό των Ελλήνων και την εξέλιξή του πνεύμα του φιλελληνισμού, δεν
έχει τίποτε να πάρει. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση
αυτός ο δανεισμός κυριαρχεί στα οικονομικά πράγματα της χώρας μας,
βασανιστικά και χωρίς διέξοδο. Αναφερόμενοι μόνο στα πρώτα δάνεια του
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και μάλιστα πολύ συνοπτικά αλλά χαρα-
κτηριστικά της δομής και των επιδράσεων τέτοιων δανείων αναφέρουμε. 

(Πηγή στοιχείων: Ο εξωτερικός δανεισμός 1824-2009 του νέου Ελληνικού
κράτους – Τάσος Μ. Ηλιαδάκης έκδοση 2011 Ν. & Σ. ΜΠΑΤΣΙΟΥΛΑΣ) 

Πρώτο δάνειο του αγώνα. Χορηγήθηκε το Φεβρουάριο του 1824 από
την Αγγλία και ήταν ύψους 800.000 λίρες Αγγλίας. Στα ταμεία του
Ελληνικού κράτους μπήκαν μόλις 349.000 λίρες Αγγλίας δηλαδή ούτε τα
μισά. 

Δεύτερο δάνειο του αγώνα. Χορηγήθηκε το Φεβρουάριο του 1825 από
την Αγγλία με εγγυήτριες δυνάμεις την Αγγλία, την Γαλλία και την Ρωσία
και ήταν ύψους 2.000.000 λίρες Αγγλίας. Το καθαρό ποσό ήταν 713.000
λίρες Αγγλίας δηλαδή το ένα τρίτο και στα ταμεία του Ελληνικού κράτους
μπήκαν μόλις 491.620 λίρες Αγγλίας. Η διαφορά 713.000-491.620 λίρες
δόθηκε σε είδος και μάλιστα σε πολεμικό υλικό, κυρίως 6 πλοία, που εκτός
από ένα αποδείχθηκαν άχρηστα που δεν ήρθαν ποτέ στο νεοσύστατο Ελ-
ληνικό κράτος. Και στα δύο δάνεια με τη χορήγησή τους υπήρξε παρακράτηση
τόκων, εξόδων και προμηθειών που ήταν βάρβαρα τοκογλυφικά. Η τελική
αποπληρωμή των δύο πρώτων αυτών δανείων έγινε το 1921. 

Τρίτο δάνειο το λεγόμενο δάνειο του Όθωνα ήταν ύψους 60.000.000
Γαλλικά φράγκα ή δραχμές 67.008.000 και συμφωνήθηκε το 1833. Χαρα-
κτηριστικά σημεία αυτού του δανείου είναι: α/ Στα ταμεία του Ελληνικού
κράτους μπήκαν μόλις 9.098.027,24 δραχμές δηλαδή το 14,23%. β/ Ως το
1843 το Ελληνικό κράτος είχε καταβάλει δραχμές 26.879.507 και στο
τέλος του 1859 χρωστούσε στους «φίλους συμμάχους» δανειστές το
ποσό των 110.657.075 δραχμών. γ/ Η Ρωσία μετά την αλλαγή από την
Οκτωβριανή επανάσταση χάρισε στο Ελληνικό κράτος ποσό 20 εκατομ.
δραχμών. δ/ Το δάνειο αυτό μειώθηκε σημαντικά μετά από συμβιβασμό της
Γαλλίας ενώ η Αγγλία δεν δέχθηκε ανάλογο συμβιβασμό και ε/ Το δάνειο
αποπληρώθηκε οριστικά το 1966!!! 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΑΞΙΑ 
ΞΗΡΩΝ  ΣΥΚΩΝ  ΚΥΜΗΣ 

Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
για την covid-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο
είναι στα χέρια μας. Εγκεκριμένο για
την ασφάλεια, την ποιότητα και την
αποτελεσματικότητά του από τους αρ-

μόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, τον EMA (European Medicines Agency)
και τον FDA (US Food and Drug Administration). 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/emboliasmoi-covid-
19/8212-h-ethnikh-ekstrateia-emboliasmoy-gia-thn-covid-19-
ksekinhse 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
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Η  Εθνική  Εκστρατεία  Εμβολιασμού  
για  την  covid-19  συνεχίζεται 

(φωτογραφία από το fb του φίλου Yanni Venizelos) 

Το γεγονός ας το καταχωρίσουμε στα μηνύματα αισιοδοξίας της
φύσης προς εμάς όλους από εραστές μέχρι εχθρούς της. Στη θέση
Τραγιάνοι μεταξύ Δένδρων και Κρινιάνων στα Βορειοδυτικά της γέφυρας,
ξεφύτρωσε μια λιμνούλα. Για όσους γνωρίζουν πιο καλά την ιστορία της
περιοχής το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα μεταβολών στα χώματά της,
από αυτές που συνεχώς και από πάντα γίνονται με μικρή ή μεγαλύτερη έν-
ταση. Στην περιοχή Τραγιάνου λοιπόν αναβλύζουν πολλά νερά και αρκετά
πάλι είναι διερχόμενα από πιο ψηλά. Λυκορέματα, Σκουρφούδι, Κάμπος
και ψηλότερα από τα Κοτύλαια. Εκεί η ιστορία καταγράφει την ύπαρξη
βάλτου μέχρι σήμερα και πως τα εδάφη είναι πολύ ευαίσθητα σε μετακινήσεις
κάθε μορφής. Ακόμα εκεί υπήρχε οικισμός με το όνομα αυτό, Τραγιάνοι,
που από κάποιες τέτοιες εδαφικές μεταβολές υπέστη πολύ σοβαρές κατα-
στροφές που ανάγκασαν τους τότε κατοίκους να αναζητήσουν και να
βρουν γη και στέγη στα γειτονικά χωριά Δένδρα και Κρινιάνοι. Ας ελπίσουμε
το αισιόδοξο του μηνύματος λιμνούλας να έχει διάρκεια στο χρόνο πέρα
από την εξαιρετική αισθητική του ίδιου μόνου του αλλά και ως ένα ιδιαίτερο
στοιχείο στο εξαιρετικό ευρύτερο περιβάλλον του. Για να φτάσεις στη λι-
μνούλα ξεκινάς από την εκεί γέφυρα με κατεύθυνση προς τα βορειοδυτικά.
Μια πανέμορφη διαδρομή γύρω στα 20 λεπτά της ώρας, ακολουθώντας
το πολύ ενδιαφέρον μονοπατάκι με γεφυρούλες ξύλινες και ήπιες άλλες
κατασκευές, έργο της ομάδας εθελοντών καλή της ώρα (Χρήστος Σπύρου,
Γιώργος Δήμος-Μάμουκας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Νίκος Καλαράς,
Μάρκος Θεοφίλου, Γιώργος Γεωργούδης, Γιώργος Τζάνος, Μαίρη Σούμα,
Γιώργος Βαλλιάνος, Νώντας Καλογιάννης, Κώστας Καραγιάννης). 

ΛΙΜΝΟΥΛΑ  ΣΤΟΥ  ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  DE  MINIMIS 
ΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΝΩΠΩΝ  ΣΥΚΩΝ 

Η/Υ ΚΑΙ ΝΕΟΙ
από Αγ. Κωτσή 

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
ΣΤΟΝ  ΞΕΣΗΚΩΜΟ  ΤΟΥ  1821 


