
Η βαρύτητα του θέματος στα 200 χρόνια από το ξεκίνημα του
ξεσηκωμού αλλά και η απουσία αναφοράς στο 1ο μέρος του στο
Φ.118 της “ΦΩΝΗΣ” μας στην περιοχή μας, μας οδήγησε στη συνέ-
χιση του αφιερώματός μας στο 2ο μέρος του. Έτσι στο φύλλο μας
αυτό μπορείτε να βρείτε στις σελ. 1, 2, 5 και 8 αναφορές σχετικές
με την παρουσία της περιοχής μας στον ξεσηκωμό των προγόνων
μας κατά των Οθωμανών. 

«Ο φίλος Μιχάλης Γ. Ποντίκης κατόρθωσε να σταθεί με υπευ-
θυνότητα απέναντι και στο μεγάλο ιστορικό γεγονός της επανά-
στασης των προγόνων μας ενάντια στην Οθωμανική σκλαβιά.
Δημοσιεύουμε με την ευγενική του παραχώρηση, την εισαγωγή του στο 180σέλιδο έργο του, που
διακρίνεται από τη σαφήνεια και ευθύτητα της προσπάθειάς του. Tο έργο του Μιχάλη αποτελεί στέ-
ρεα βάση αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, από τις μετρημένες στα δάχτυλα και
αξίζει να το προμηθευτούμε». 

Στις μέρες που στο χωριό μας ενεργούνται τόσες και τόσο
όμορφες παρεμβάσεις από τον Σύλλογό μας, από το Κοινοτικό
μας Συμβούλιο, από εθελοντές του χωριού αλλά και τρίτους
και δημιουργούνται έργα που έχουν γίνει γνωστά και επαινετά
ευρύτερα, τις ίδιες αυτές μέρες κάποιοι και κάποιες του χω-
ριού μας βιάζουν με την ασεβή συμπεριφορά τους όλα αυτά
τα έργα, το πανέμορφο περιβάλλον μας. Ειδικά στιγματίζουμε
αυτή την συνεχή τους προκλητική συμπεριφορά στην παιδική
χαρά, στο γήπεδο και στους λοιπούς χώρους στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων που μόνο στη συνετή χρήση τους έχουν
δικαίωμα. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση, και την καταγγέλ-
λουμε καλώντας τους δράστες να σταθούν στο ύψος της 
κοινής λογικής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
“ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2021” 

1-Παράσταση Καραγκιόζη με τον 
καλλιτέχνη Γιώργο Αθανασίου την Παρα-
σκευή 6-8-2021 ώρα 8:30 μ.μ. στο γήπεδο
του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. Είσο-
δος δωρεάν. 

2-Επίσκεψη στα νεραϊδόσπιτα, στη
νεραϊδολίμνη, τα νεραϊδομονοπάτια την
Κυριακή 8-8-2021 όλη την ημέρα. Στους
χώρους σχεδιάζεται να λειτουργεί αγορά
προβολής και διάθεσης ντόπιων προϊόντων
από 8-8-2021 έως 15-8-2021.

3-Ομιλία για τους κινδύνους από τη
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους και
νέες. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
11-8-2021 στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων.

4-Προβολή παιδικής ταινίας την 
Παρασκευή 13-8-2021 ώρα 8:30 μ.μ. στο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων. 
Είσοδος δωρεάν. 

5-Διαγωνισμός ζωγραφικής για παι-
διά έως 12 ετών με ελεύθερο θέμα την 
Δευτέρα 16-8-2021 από ώρα 6:00 μ.μ. στο
γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιά-
νων. Τα απαραίτητα υλικά θα διατεθούν από
το Σύλλογό μας.

6-Έκτακτη οικονομική εξόρμηση για
ενίσχυση των σκοπών και των έργων του
Συλλόγου μας από 25-7-2021 έως 21-8-
2021. Θα κληρωθούν ένα ηλεκτρικό πατίνι,
ένα tablet, ένα κινητό τηλέφωνο και άλλα
δώρα. Λαχνοί του 1,00 €.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν όλα
τα λόγω της covid-19 προβλεπόμενα από τις
σχετικές αποφάσεις μέτρα. Οι εκδηλώσεις θα
γίνουν εφ’ όσον οι περί covid-19 αποφάσεις
το επιτρέψουν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-
ΔΕΝΔΡΩΝ ανακοινώνει εκ νέου πως λόγω της covid-19 και των δυσμενών σχετικών εξε-
λίξεων, η σύγκληση της κατά το Καταστατικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μελών, δεν μπορεί να ορισθεί χρονικά. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας θα κι-
νηθούμε και θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα. Ευχόμαστε σύντομα η covid-19 να μπει στην
άκρη της ζωής μας και με τη δικιά μας, όλων μας, οφειλόμενη συνεισφορά. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

«Αν το δοξάρι του βιολιού μου ήταν
πριόνι, με τις δοξαριές μου θα είχα κόψει
όλα τα δέντρα και τα δάση της Ρωσίας».

Γιώργος Κόρος 

Το πορτραίτο του διάσημου βιρτουό-
ζου του βιολιού Γιώργου Κόρου δεσπόζει
στην μικρή πλατεία της Φροσύνης στους
Ανδρονιάνους στο χωριό που γεννήθηκε
στις 19 Μαρτίου 1923.

Ο Γιώργος Κόρος είχε πατέρα ιε-
ροψάλτη, ο οποίος τον μύησε από μικρό
στα μυστικά της βυζαντινής μουσικής.
Σε ηλικία 9 ετών άρχισε να μαθαίνει βιολί
μόνος του και στα 12 του έπαιξε για
πρώτη φορά σε πανηγύρι. Συνέχισε να παίζει σε γάμους, γλέντια και ταβέρνες μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του '50, οπότε ξεκίνησε η καθαυτό επαγγελματική του καριέρα στη
μουσική. 

Υπήρξε σπουδαίος βιολιστής της λαϊκοδημοτικής μουσικής και συνθέτης τραγουδιών. 
Ο Γιώργος Κόρος πέθανε στις 8 Ιανουαρίου 2014, σε ηλικία 90 ετών. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλλιτέχνη Γιώργο Πέππα από το Λοφίσκο που φιλο-

τέχνησε αυτό το υπέροχο πορτραίτο του Γιώργου Κόρου αλλά και στους εμπνευστές
αυτής της ιδέας προς τιμήν του μεγάλου αυτού βιρτουόζου του βιολιού! 

Η δαπάνη δημιουργίας του έργου καλύφθηκε από τον Προοδευτικό Σύλλογο 
Ανδρονιάνων-Δένδρων ως ένα μικρό τμήμα του χρέους μας προς τον μοναδικό Γιώργο
Κόρο. 

Συγχαρητήρια σε όλους! 

Πορτραίτο  του  διάσημου  βιρτουόζου 
του  βιολιού  Γιώργου  Κόρου Η  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ  ΤΗΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ  ΚΑΙ  Ο  ΖΩΟΔΟΤΗΣ  ΗΛΙΟΣ 

ΣΥΜΜΑΧΟΙ  ΜΑΖΙ  ΜΕ  ΕΜΑΣ  ΣΕ  ΟΛΑ  ΤΑ  ΔΙΚΙΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ευχαριστούμε το συγχωριανό μας Βασίλη Γεωρ. Τσομάκα για την ευγενική παραχώρηση αλλά
και την εξαιρετική για μία ακόμα φορά δουλειά του. 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2021  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

ΟΧΙ  ΣΤΗ  ΒΙΑ  ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Έργο της Ρίτσας Κουζούπη 

ΤΟ  1821  ΚΑΙ  Η  ΚΥΜΗ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Γ. ΠΟΝΤΙΚΗ 

Η  ΒΙΑ  ΜΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



• Απεβίωσε ο Ιωάννης Γεωρ. Σπύρου στις 27-4-2021 σε
ηλικία 100 ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο της Χαλκίδας.

• Απεβίωσε ο Κώστας Δημ. Παντελής στις 30-3-2021 σε
ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε στη Θεσσαλονίκη όπου διέμενε.
Μέλος και φίλος του Συλλόγου μας στον οποίο υπάρχει
σχετική αναφορά στη σελ. 2 του φ. 117 της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ”.

• Απεβίωσε ο Κων/νος Δήμου (Τσινιάκος) στις 20-6-
2021 σε ηλικία 89 ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο 
Ανδρονιάνων. 

• Απεβίωσε η Σεβγή Ταμβάκου στις 24-6-2021 σε ηλικία
82 ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Ιλίου.

• Στις 12-7-2021 έφυγε από τη ζωή η αγα-
πημένη μας θεία Βασιλική Ιωακείμ - Βελισσα-
ράκου στην Αυστραλία. Γεννημένη στους 
Ανδρονιάνους το 1929. Αιωνία της η μνήμη!!!
Η φωτογραφία από το 2011 που είχε έλθει
στην Ελλάδα. 

• Απεβίωσε στη Χαλκίδα στις 18-7-2021 η
Ελένη Σαλταγιάννη-Θεοφίλου σε ηλικία 74 ετών. Κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο Χαλκίδας.

• Απεβίωσε στις 21-7-2021 η Αφροδίτη Ιω. Νικολιά σε
ηλικία 89 ετών και κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

ΠΕΝΘΗ 
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«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Δυο χρόνια τώρα όλοι μας ζούμε σε μια τρέλα
Μ’ αυτόν τον κορωνοϊό τα νεύρα μας δαντέλα.
Απ’ τη στιγμή που πάτησε το πόδι στον πλανήτη
Τα πάνω κάτω ήρθανε όλα σε κάθε σπίτι.
Μας κλείνουν μας ανοίγουνε πιόνια μας έχουν κάνει
Τα μέτρα τους δεν πιάνουνε μας έχουνε τρελάνει.
Τη μια κολλάνε οι μικροί την άλλη οι μεγάλοι
Από τη μια είναι γκρεμός και ρέμα από την άλλη.
Οι μάσκες, τα αντισηπτικά, τα γάντια, οι αποστάσεις
Που δεν τηρούνται από πολλούς δημιουργούν εντάσεις.
Σε τεστ όλοι υποβάλλονται και πάνε στη δουλειά τους
Ράπιντ, Σελφ, Μοριακό έχασαν τα μυαλά τους.
Ήρθε και το εμβόλιο να μας αποτρελάνει
Είπαν δεν είναι υποχρεωτικό όποιος θέλει το κάνει.
Φάιζερ, Άστρα Ζένεκα, Τζόνσον και Μοντέρνα
Και εμείς πειραματόζωα και πρόβλημα κανένα.
Πρώτα εμβολιάστηκαν παππούδες και γιαγιάδες
Μετά επήραν σειρά οι ευπαθείς ομάδες.
Σιγά σιγά μας έβαλαν όλους στο τρυπάκι
Στο τέλος θα εμβολιαστεί κάθε μικρό παιδάκι. 
Πολλοί είναι που το δέχτηκαν και έτρεξαν φοβισμένοι 
Να κάνουν το εμβόλιο να ’ναι προστατευμένοι. 
Άλλοι αντέδρασαν αλλιώς δεν θέλουν να το κάνουν 
Γιατί δεν είναι ασφαλές φοβούνται μην πεθάνουν. 
Και άλλοι πολλοί φανατικοί πιστοί στην εκκλησία 
Το θεωρούν ενάντια πως είναι στην θρησκεία.
Κάποια άτομα πέθαναν που ήταν εμβολιασμένα
Πολλοί τρομοκρατήθηκαν και δικαιολογημένα.
Το εμβόλιο ευθύνεται για το θάνατό τους
Προκάλεσε επιπλοκές στον οργανισμό τους.
Ο κόσμος έχει φοβηθεί δεν ξέρει τι να κάνει
Με το εμβόλιο όντως θα σωθεί ή μήπως θα πεθάνει;
Αν θα κολλήσουνε ιό όσοι εμβολιαστούνε 
Θα την περάσουν ελαφρά και έτσι θα σωθούνε.
Να σημειώσουμε εδώ πως όσοι έχουν πεθάνει 
Εμβόλιο κανένας τους δεν πρόλαβε να κάνει.
Ακόμα και οι ίδιοι οι γιατροί έχουνε διαφωνίες
Και μας μπερδεύουνε και εμάς και έχουμε αμφιβολίες.
Κέντρα εμβολιασμού σ’ όλα τα μέρη έχει
Ο κόσμος όμως φαίνεται δεν πολυσυμμετέχει.
Ράδιο, τηλεόραση λένε να εμβολιαστούμε
Να μειωθούν τα κρούσματα να ελευθερωθούμε. 
Ζήτησαν και βοήθεια από την εκκλησία
Να εμβολιαστούνε οι πιστοί για να ‘χουν ανοσία.
Θα γίνει υποχρεωτικό θα πουν για το καλό μας
Θα ‘ναι το εισιτήριο για κάθε έξοδό μας.
Ελπίζω το εμβόλιο να ’ναι η σωτηρία
Για να ξεφύγουμε όλοι μας απ’ την ταλαιπωρία.
Μπας και τελειώσει ο ιός και φύγει από εδώ πέρα 
Να δούμε όλοι μας ξανά και πάλι άσπρη μέρα. 

1- Τοποθετήθηκε με επαινετή πρωτοβουλία συγχωριανών
μας και του τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου κεραία ενισχυτική
για πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο
γήπεδο του Δημοτικού Σχολείου Ανδρονιάνων. 

2- Αποδυναμώνεται το γραφείο ΕΦΚΑ (Πρώην ΙΚΑ
κ.λπ. ταμεία) της Κύμης δημιουργώντας εύλογες αντιδράσεις
και ανησυχίες. Πολλά ανάλογα γεγονότα τα τελευταία χρόνια
αποδυναμώνουν την περιοχή μας χωρίς να δημιουργείται κάποιο
αντίρροπο καινούργιο. 

3- Σπεύσατε να στείλετε τη φορολογική σας δήλωση
για το 2020. Η προθεσμία για την υποβολή με την έκπτωση
3% για εφάπαξ καταβολή του φόρου λήγει την 27 Αυγούστου. 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

Μετά από παράκληση συγχωριανών και φίλων ξεκινάμε τη
στήλη αυτή με την απαραίτητη διευκρίνηση πως μπορεί να
γίνεται χρήση της μόνο για αγγελίες μελών του ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ.

1-Πωλείται αγροτεμάχιο έκτασης 776,80 τετραγωνικών μέ-
τρων με πρόσωπό 18,20 μέτρων σε δρόμο, δίπλα στον Ιερό
Ναό Εισόδια Θεοτόκου και εντός της ζώνης 800 μέτρων, άρτιο
και οικοδομήσιμο. Είναι μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο
Κύμης και δηλωμένο στο Κτηματολόγιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977283652 κος Τομαράς Κωνσταντίνος. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΜΕΛΩΝ 

Αναμνήσε ι ς  

Πάσχα 1981. Από το αρχείο του δημιουργού της φωτογραφίας 
Χρήστου Δ. Σπύρου τον οποίο ευχαριστούμε. 

1- Έκδοση και διανομή του Φ.118 Ιανουάριος-Μάρτιος 2021
της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

2- Ενημέρωση, παρακολούθηση και βελτίωση λειτουργίας του
site μας www.andronianoi.gr και των άλλων μας μέσων επι-
κοινωνίας.

3- Επαναλειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με φυσική
παρουσία των μελών του μετά την λόγω κορωνοϊού αναστολή
λειτουργίας του ενώ συνεχίζεται δυστυχώς η διακοπή λόγω
covid-19 της λειτουργίας των χορευτικών τμημάτων. 

4- Συμμετοχή στην ουσιαστική προσπάθεια ευπρεπισμού των 2
χωριών μας με παρεμβάσεις που συνεχίστηκαν και συνεχί-
ζονται.

5- Χρηματοδότηση της κατασκευής εξαιρετικού πορτραίτου
του Γιώργου Κόρου στο κεντρικότερο σημείο του χωριού
μας. 

6- Καθαρισμός χώρου στα Αλώνια και τοποθέτηση παγκακίων.
7- Συμμετοχή στη συντήρηση του μνημείου Ηρώου και του

γύρω χώρου.
8- Συμμετοχή στην εξελισσόμενη προσπάθεια 70 και πλέον φο-

ρέων κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Κεντρική
Εύβοια και στα βουνά μας.

9- Καθαρισμός και ευπρεπισμός των παιδικών χαρών και
ιδιαίτερα αυτής στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.

10- Εξοπλισμός του Κοινοτικού Ιατρείου για την εύρυθμη λει-
τουργία του.

11- Κατασκευή δύο αεροπανό ενάντια στην εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών στα Κοτύλαια.

12- Φωταγώγηση εξωκλησιών μας με ηλιακά φωτιστικά και με
αρχή από το εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία.
Αγαπητοί φίλοι, η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και τα

σχετικά κυβερνητικά μέτρα, συνεχίζουν να μας εμποδίζουν στη
δραστηριοποίησή μας. Παραμένουμε σε ετοιμότητα προστα-
τεύοντας με αισιοδοξία την εύλογη ανησυχία μας και θα σας
ενημερώνουμε για τη συνέχεια. Η γόνιμη συνεργασία μας με
το Κοινοτικό μας Συμβούλιο έχει παγιωθεί και επεκταθεί. Σχετική
ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας προκύπτει  όπως πάντα
από την τρίμηνη ταμειακή κατάσταση, ενώ παρουσιάζεται και
σε άλλα σημεία στο φύλλο αυτό της “ΦΩΝΗΣ” μας με σχετικά
κείμενα και φωτογραφικό υλικό όπως και στο site μας www.an-
dronianoi.gr καθώς και στη σελίδα μας στο facebook. Ευχαρι-
στούμε όσες και όσους πήραν μέρος στην πραγματοποίηση
των παραπάνω και άλλων ενεργειών και εκδηλώσεων και τους
χορηγούς εμφανείς και αφανείς. Καλούμε τα μέλη και τις φί-
λες-ους μας στην αναγκαία συντονισμένη συμμετοχική δράση. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ 
2ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΕΜΒΟΛΙΟ  COVID
Γράφει η Ελένη Καλαμπαλίκη (Λάγιου) 

ΕΓΓΡΑΦΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  1821 
Από  το  αρχείο  του  μέλους  του  Συλλόγου  μας  ιερέα  Κων.  Β.  Σαρρή 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο καλύτερος τρόπος για να προστα-

τέψετε την καρδιά κατά τη διάρκεια ενός
κύματος καύσωνα είναι να ξεκινήσετε
συμβουλευόμενοι το γιατρό σας. Η καρδιά
και ο καύσωνας δεν συνδέονται με τον
καλύτερο τρόπο και χρειάζεται η κατάλ-
ληλη ενημέρωση. Ο γιατρός θα συστήσει
πόσο συχνά πρέπει να πίνετε νερό και
ποια συγκεκριμένα τρόφιμα είναι καλά
για την καρδιά. Είναι επίσης σημαντικό
να αποφεύγει κανείς να τρώει ανθυγιεινά
τρόφιμα, όπως επεξεργασμένα κρέατα,
γαλακτοκομικά προϊόντα και κονσερβο-
ποιημένα φρούτα ή λαχανικά. Μπορεί να
οδηγήσουν σε αύξηση της αρτηριακής
πίεσης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο
για άτομα που έχουν κίνδυνο απορύθμισης.

Όποιος αισθάνεται πόνο στο στήθος, δύσπνοια, υπερβολική
εφίδρωση ή ζάλη, αυτά είναι σημάδια ότι ίσως είναι καιρός να
καλέσει αμέσως το 166! Μετά από ημέρες υψηλών θερμοκρα-
σιών, είναι σημαντικό για όσους διατρέχουν κίνδυνο καρδιακών
παθήσεων να παραμείνουν ασφαλείς! 

Δυστυχώς, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, το ίδιο ισχύει
και για τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Οι υψηλές θερμο-
κρασίες μπορούν να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή υγεία με
διάφορους τρόπους, όπως: 

-Κίνδυνος θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας που μπορεί
να οδηγήσει σε απορύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας. 

-Αύξηση της εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου
από τη διαταραχή στο ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης αίματος.
Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω της αυξημένης ζήτησης στην
καρδιά για παροχή οξυγόνου σε περιόδους ακραίας άσκησης.
Η υψηλή υγρασία είναι επίσης ένας παράγοντας που αυξάνει
αυτούς τους κινδύνους, διότι προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας
του πυρήνα του σώματος παγιδεύοντας τον ιδρώτα κοντά στο
δέρμα και αποτρέποντας την εξάτμιση. 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Καρδιαγγειακές μεταβολές 
Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος θέτει

σε κίνηση θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς του οργανισμού,
οι οποίοι στόχο έχουν βέβαια τη διατήρηση της ομοιόστασης
του οργανισμού. Στο επίπεδο του καρδιαγγειακού συστήματος
προκαλείται περιφερική αγγειοδιαστολή, δηλαδή διαστολή
των αγγείων που βρίσκονται κοντά στο δέρμα. Αν σκεφτούμε
τη μεγάλη επιφάνεια του δέρματος καταλαβαίνουμε γιατί η
καρδιά και ο καύσωνας μπορούν να οδηγήσουν σε υπόταση.
Επίσης ο οργανισμός αντιδρά με εφίδρωση και ταχύπνοια
προκειμένου να αποβληθούν οι αυξημένες ποσότητες θερμικού
φορτίου μέσω της αναπνοής και της εφίδρωσης. Είναι εμφανής
από αυτά η περαιτέρω κυκλοφορική επιβάρυνση σε ασθενείς
που ήδη παρουσιάζουν κάποια καρδιοπάθεια, όπως η στεφανιαία
νόσος και η καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτές οι καταστάσεις
μπορεί να οδηγήσουν ευκολότερα σε έμφραγμα μυοκαρδίου
ή πνευμονικό οίδημα. 

Θερμική εξάντληση, θερμοπληξία 
Η ανεπάρκεια των ρυθμιστικών μηχανισμών μπορεί να

οδηγήσει σε βλάβες οι οποίες κυμαίνονται από τις ηπιότερες
θερμικές (μυϊκές) κράμπες, έως τη σοβαρότερη θερμική εξάντ-
ληση ή και την επικίνδυνη για τη ζωή θερμοπληξία. Αυτή
μπορεί να οδηγήσει έως και σε πολυοργανική ανεπάρκεια
(heat shock). Η θερμική εξάντληση είναι μια οξεία θερμική
βλάβη που οφείλεται κυρίως σε υπερθερμία και αφυδάτωση,
ενώ κατά τη θερμοπληξία προστίθεται η ανεπάρκεια του θερ-
μορυθμιστικού μηχανισμού και η βλάβη του νευρικού συστή-
ματος. Τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης είναι αδυναμία,
ληθαργικότητα, ζάλη, ναυτία, έμετοι, μυαλγίες, κεφαλαλγία,
έντονη εφίδρωση, υπερθερμία (θερμοκρασία 39-42oC), ταχυ-
καρδία, υπόταση, υπεραερισμός, παραισθησίες. Κατά τη θερ-
μοπληξία τα συμπτώματα είναι βαρύτερα με εξάντληση, σύγ-
χυση, θερμό –ερυθρό– αλλά και ξηρό δέρμα, κεντρική θερμο-
κρασία σώματος άνω των 42oC, ενδεχομένως και κώμα. 

Η θερμοπληξία οφείλεται στην ανεπάρκεια του θερμορυθ-
μιστικού μηχανισμού μετά από έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία
περιβάλλοντος, συνήθως σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία
περιβάλλοντος η οποία προκαλεί περαιτέρω προβλήματα στη
δυνατότητα του οργανισμού να αποβάλλει επαρκείς ποσότητες
ιδρώτα. Οι εκδηλώσεις της κυμαίνονται από υπερπυρεξία έως
νεφρική ανεπάρκεια, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και δυσλει-
τουργία του νευρικού συστήματος. Οι καρδιαγγειακές εκδη-
λώσεις είναι συχνές (κυρίως από το ηλεκτροκαρδιογράφημα).
Μπορεί να εκδηλωθεί πνευμονικό οίδημα, παροδική δεξιά
ή/και αριστερή κοιλιακή δυσλειτουργία σε συνδυασμό με υπό-
ταση και κυκλοφορική κατάρρευση. Τα παραπάνω μπορεί να
οφείλονται σε άμεση θερμική βλάβη, υποξία λόγω κυκλοφορικής
ανεπάρκειας, μειωμένη στεφανιαία ροή και μεταβολικές ανω-
μαλίες οφειλόμενες σε βλάβες άλλων οργάνων. Φλεβοκομβική
ταχυκαρδία παρατηρείται συχνά, παροδική παράταση του δια-
στήματος QT σε συνδυασμό με διαταραχές του διαστήματος
ST και του επάρματος T. Μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και
μυοκαρδιακή βλάβη με αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύμων
νέκρωσης. 

ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Σύμφωνα με πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις και

αναλύσεις υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στους
καύσωνες και στην καρδιοαγγειακή θνησιμότητα (η σχετική
αύξηση αποτιμάται περίπου στο 15%) με διαφορές βέβαια με-
ταξύ των επιμέρους μελετών και συγκεκριμένων χωρών διε-
ξαγωγής των μελετών. Παρατηρήθηκε ακόμη και οριακή θετική
συσχέτιση με την καρδιοαγγειακή νοσηρότητα, με αύξηση
στις νοσηλείες κατά 2,2% σε περιόδους καύσωνα. Τα ευρήματα
ήταν περισσότερο εκσεσημασμένα όταν ο καύσωνας θεωρήθηκε
ακραίος. Η αύξηση των νοσηλειών ήταν κυρίως για διαγνώσεις
εμφράγματος μυοκαρδίου και καρδιακής ανεπάρκειας. Επίσης
ήταν ιδιαίτερα εμφανής στους ηλικιωμένους και στους ήδη
πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις του καρδιαγγειακού ή του

αναπνευστικού συστήματος. Η παρατηρούμενη διαφορά 
ανάμεσα στη σαφή αύξηση της θνησιμότητας και την οριακή ή
αντιφατική αύξηση της νοσηρότητας και νοσηλειών, οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στην οξεία εμφάνιση των βλαβών από τις
υψηλές θερμοκρασίες που δεν αφήνουν πολλές φορές περι-
θώρια για έγκαιρη αντίδραση. 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
Ενυδάτωση, ένδυση 
1. Χρειάζεται άφθονο νερό και φρέσκοι χυμοί για να πα-

ραμείνει ο οργανισμός ενυδατωμένος. Η ενυδάτωση είναι
σημαντική για τη ζωή. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από
περίπου 60% νερό και είναι απαραίτητο για τις περισσότερες
βιοχημικές αντιδράσεις. Το να πίνουμε άφθονο νερό είναι
ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνουμε ενυδατωμένοι
όταν ο καιρός είναι ζεστός. Τα κύματα θερμότητας είναι επι-
κίνδυνα, ειδικά για άτομα που έχουν ήδη χρόνια νεφρική
νόσο επειδή η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική
ανεπάρκεια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για τους καρδιακούς
ασθενείς, καθώς η καρδιακή και η νεφρική νόσος συχνά συνυ-
πάρχουν. 

2. Φοράτε αντηλιακό και καπέλα όταν βρίσκεστε έξω.
Είναι σημαντικό να φοράτε καπέλο και αντηλιακό σε ακραίες
καιρικές συνθήκες. Επίσης, αποφύγετε να βγείτε έξω για πε-
ρισσότερο από μία ώρα εάν είναι πολύ ζεστά και υγρά. Δεν
μπορείτε να παίξετε υπαίθρια αθλήματα στη μέση ενός καύσωνα
και δεν πρέπει να κάνετε επίπονη δουλειά έξω. Δροσιστείτε
κατά τη διάρκεια ενός κύματος καύσωνα αναζητώντας κλιμα-
τιζόμενα μέρη και πίνοντας πολλά υγρά. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, μείνετε μακριά από τον ήλιο, φορέστε ελαφριά ρούχα
και ψεκάστε τον εαυτό σας με νερό για να κρυώσει. Για να
προστατευτείτε από αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να λάβετε
προφυλάξεις πριν βγείτε έξω σε ζεστό καιρό φορώντας
ελαφριά ρούχα από φυσικά υφάσματα όπως βαμβάκι αντί για
συνθετικές ίνες όπως νάιλον ή πολυεστέρα. Φοράτε καπέλο
αν δεν υπάρχει σκιά. 

Κλιματιστικά 
Ειδικά όσον αφορά στα κλιματιστικά συστήνεται να παρα-

μένει κάποιο παράθυρο σε ανάκλιση. Έτσι θα υπάρχει επαρκής
αναπλήρωση με φρέσκο αέρα. Ακόμη καλό είναι να λειτουργούν
με συνεχή εισροή φρέσκου αέρα και όχι με συνεχή ανακύκλωση.
Επίσης να ρυθμίζονται σε υψηλότερη θερμοκρασία σχετικά
με τη συνήθη πρακτική. Ακόμη να ρυθμίζονται ώστε η φορά
του αέρα να μην κατευθύνεται άμεσα στους ανθρώπους που
βρίσκονται στο χώρο. Αυτές οι οδηγίες έχουν ιδιαίτερη σημασία
κατά τη διάρκεια της πανδημίας που βιώνουμε. 

Δοκιμάστε να πίνετε πολύ δροσερό νερό ή αθλητικά ποτά.
Θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματός
σας, κάτι που θα σας διευκολύνει να μείνετε έξω χωρίς να αι-
σθάνεστε υπερθέρμανση. Επίσης, δοκιμάστε να κάνετε δια-
λείμματα κάθε ώρα όταν βρίσκεστε έξω, ώστε να μπορείτε να
ξεκουραστείτε σε έναν κλιματιζόμενο χώρο πριν συνεχίσετε
με οποιαδήποτε δραστηριότητα. Προγραμματίστε υπαίθριες
δραστηριότητες για τα πιο δροσερά μέρη της ημέρας, όπως
πρωί ή βράδυ. 

Διατροφή 
3. Φάτε υγιεινή διατροφή με πολλά φρέσκα προϊόντα,

άπαχες πρωτεΐνες, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια.
Τα κύματα θερμότητας μπορεί να είναι σκληρά στο σώμα εάν
δεν ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή. Η κατανάλωση πολλών
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, άπαχες πρωτεΐνες και νερό
βοηθά το σώμα σας να προσαρμοστεί σε αυτές τις ακραίες
θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια ενός θερμού κύματος, θα
πρέπει να τρώτε μια δίαιτα πλούσια σε λαχανικά. Αυτά έχουν
χαμηλές θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και
περιέχουν πολλά μέταλλα και νερό που είναι απολύτως απα-
ραίτητα λόγω απώλειάς τους μέσω της αυξημένης εφίδρωσης.
Διατηρούν το σώμα σας ενυδατωμένο και παρέχουν βασικούς
ηλεκτρολύτες. Είναι σημαντικό να μην τρώτε επεξεργασμένα
κρέατα ή γαλακτοκομικά προϊόντα κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της
αρτηριακής πίεσης που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την
καρδιά σας και τη γενική κατάσταση της υγείας. Επίσης, απο-
φύγετε να τρώτε κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά
καθώς αυτά τα είδη έχουν περισσότερο νάτριο από τα φρέσκα
προϊόντα. Αντί να πίνετε αναψυκτικά, πιείτε νερό ή αθλητικά
ποτά που είναι επίσης πλούσια σε ηλεκτρολύτες. Αυτό θα
βοηθήσει στην πρόληψη της αφυδάτωσης. 

4. Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ καθώς μπορεί να
αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και μπορεί να επη-
ρεάσει αρνητικά τους θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς του
σώματος. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το αλκοόλ αφυδατώνει
το σώμα, οπότε αποφύγετε να πίνετε υπερβολικά κατά τη
διάρκεια ενός καύσωνα. Ένα κύμα θερμότητας μπορεί να οδη-
γήσει σε αφυδάτωση και το αλκοόλ κάνει τα πράγματα χειρό-
τερα λόγω και της διουρητικής του δράσης. Σε ακραίες περι-
πτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από θερμοπληξία. 

Ξεκούραση, αποφυγή stress 
5. Μειώστε το άγχος με τη βοήθεια της άσκησης κάθε

μέρα. Συνιστάται να κάνετε κάποια μορφή ήπιας άσκησης,
κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ εκτός εάν η
θερμοκρασία του αέρα είναι αρκετά υψηλή και τότε. 

Υπάρχει μια αποδεδειγμένη λύση που βοηθά στη μείωση
των επιπτώσεων του άγχους και είναι μια λύση που λειτουργεί
για όλους. Το κλειδί είναι η ενσωμάτωση της άσκησης στη
ρουτίνα σας σε καθημερινή βάση. Αυτό μπορεί να είναι τόσο
εύκολο όσο το περπάτημα στη γειτονιά σας μία φορά το πρωί
πριν από τη δουλειά ή μετά το δείπνο κάθε μέρα. Θα παρατη-
ρήσετε επίσης βελτιωμένη διάθεση πολύ γρήγορα προσθέτοντας
κάποια μορφή ψυχικής δραστηριότητας, όπως η προσευχή.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ενσωματώσουμε αυτές τις
δραστηριότητες στις ρουτίνες μας χωρίς να τις κάνουμε δύ-
σκολες – απλώς δοκιμάστε να κάνετε βόλτες σε διαφορετικές
γειτονιές κάθε λίγες μέρες. 

6. Πάρτε αρκετό ύπνο ώστε το σώμα σας να έχει χρόνο
να ανακάμψει από τη ζέστη. Κατά τη διάρκεια ενός κύματος
θερμότητας, είναι σημαντικό να κοιμάστε αρκετά, ώστε το

σώμα σας να έχει χρόνο να ανακάμψει από το σοκ που βρί-
σκεστε έξω σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Ιατρικές συμβουλές
7. Ελέγξτε τα φάρμακά σας με το γιατρό σας για να

κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές. Ιδιαίτερα σημαντικό
για τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα τα διουρητικά.
Κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών, είναι σημαντικό να
παραμείνετε ενυδατωμένοι και να θυμάστε ότι ορισμένα φάρ-
μακα μπορούν να αυξήσουν την αφυδάτωση. Για παράδειγμα,
τα διουρητικά είναι φάρμακα που προκαλούν απώλεια ύδατος
αυξάνοντας τη διούρηση. Εάν πάρετε ένα διουρητικό για
υψηλή αρτηριακή πίεση πρέπει να επισκεφθείτε τον καρδιολόγο
σας σχετικά με την ανάγκη προσαρμογής της δόσης. Θα
δώσει συμβουλές για την καρδιά, αφού και ο καύσωνας
προκαλεί επιβάρυνση των αυτορυθμιστικών μηχανισμών. Το
ίδιο ισχύει βέβαια και για τους πάσχοντες από κάποια μορφή
καρδιακής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς αυτοί είναι ιδιαίτερα ευά-
λωτοι σε διαταραχή του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών
το οποίο πρέπει να παρακολουθείται στενά. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ 
1. Άμεση κλήση στο 166 για διακομιδή του ασθενούς σε

νοσοκομειακό περιβάλλον. Η υγεία του ασθενούς μπορεί να
επιδεινωθεί και να συμπεριλάβει πολυοργανική ανεπάρκεια.
Εξάλλου τα μέτρα ουσιαστικής βοήθειας μπορούν να δοθούν
σε νοσοκομείο (χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, αντιμετώπιση
επιπλοκών πνευμονικού οιδήματος ή εμφράγματος κλπ.). 

2. Άμεση μείωση της θερμοκρασίας με μεταφορά του
ασθενούς σε σκιερό ή γενικά δροσερό περιβάλλον αν βρίσκεται
στον ήλιο. Ταυτόχρονα αφαίρεση των ενδυμάτων, καταβροχή
του ασθενούς ή χρήση ψυχρών επιθεμάτων. 

3. Αναπλήρωση υγρών με χορήγηση υποτονικών υγρών
από του στόματος ή ενδοφλέβια ορού σε περίπτωση που κάτι
τέτοιο είναι εφικτό. 

4. Κύλιση του ασθενούς σε πλάγια θέση για επαρκή
αερισμό αυτού. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το κύμα καύσωνα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την

ανθρώπινη υγεία. Η παγκόσμια επίπτωση των ασθενειών που
σχετίζονται με τον καύσωνα θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό
οφείλεται στην αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού και στην
κλιματική αλλαγή. Ειδικά μέτρα είναι σημαντικά για την προ-
στασία της καρδιάς σε τέτοιες καταστάσεις όπου επηρεάζεται
κυρίως το καρδιαγγειακό σύστημα. Πρέπει να πίνουμε άφθονο
νερό για να παραμείνουμε ενυδατωμένοι. Επίσης να φοράμε
κατάλληλα ρούχα και να σχεδιάζουμε τις δραστηριότητές
μας σε λιγότερο ζεστές ώρες. 

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν αισθανθείτε δυσφορία
ή έχετε υποκείμενη χρόνια πάθηση. Μια τέτοια πάθηση μπορεί
να επιδεινωθεί από τις υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό
με αυξημένα επίπεδα υγρασίας. Πραγματοποιήστε μια προλη-
πτική καρδιολογική εξέταση προτού ξεκινήσετε νέα φάρμακα
που ενδέχεται να απορυθμίσουν τους παράγοντες κινδύνου.
Φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της
αρτηριακής πίεσης, ή αγγειοδιαστολή (διεύρυνση) των αγγείων
που τροφοδοτούν το δέρμα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
1. Cheng J., et. al. Cardiorespiratory effects of heatwaves: A

systematic review and meta-analysis of global epidemiological
evidence. Environ Res. 2019 Oct;177:108610. doi: 10.1016/j.en-
vres.2019.108610. Epub 2019 Jul 26. 

2. Phung D., et. al. Ambient temperature and risk of cardiovascular
hospitalization: An updated systematic review and meta-analysis.
Sci Total Environ. 2016 Apr 15;550:1084-1102. doi:
10.1016/j.scitotenv.2016.01.154. Epub 2016 Feb 9. 

3. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular
Medicine, Seventh Edition two volume set. Zipes, Libby, Bonow,
Braunwald eds. Τοξική, χημική, ανοσολογική και φυσική βλάβη
της καρδιάς. p. 1713 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2021 

ΚΑΡΔΙΑ  ΚΑΙ  ΚΑΥΣΩΝΑΣ:  ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ  ΥΓΕΙΑΣ

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 



Με την σύμπραξη Περιφέρειας και Δημοτικής
μας αρχής ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες η συν-
τήρηση αγροτικών δρόμων στους Ανδρονιάνους,
Δένδρα, Σίφο, Προφήτη Ηλία, Αγία Παρασκευή,
Άγιο Σπυρίδωνα και Αγία Τριάδα. Λόγω του όγκου
του μηχανήματος δεν ήταν εφικτό να γίνει συντήρηση
στενών αγροτικών δρόμων στην περιοχή του χωριού
μας. 

30-6-2021 

Την Κυριακή 20/6/21 είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο
χωριό μας την ομάδα περιπατητών “φύση και περιπέτεια” από την
Αθήνα. Αφού διέσχισαν τον ποταμό Mέλα από Μύλο Σαντά, περπάτησαν
τα μονοπάτια μας προς Δένδρα και κατέληξαν Ανδρονιάνους για ξε-
κούραση, φαγητό, καφέ και γνωριμία με το χωριό και τους κατοίκους.
Στο 4ωρο αυτό παραμονής τους γνωρίσαμε μια υπέροχη ομάδα με
θετικούς ανθρώπους, γίναμε μια παρέα και ανταλλάξαμε σκέψεις
σχετικά με τα μονοπάτια και πεζοπορικούς προορισμούς. 

23-6-2021  
Γιώργος Κωτσής
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Δίκαια το ενδιαφέρον για τη φύση μας ήταν και είναι
υποχρέωση ζωής. Πολύ δίκαια επιβραβεύουμε με τον
όποιο τρόπο το μπορούμε όσους γύρω μας, μας το θυμί-
ζουν με την παρουσία τους, την αγωνία και τη δράση
τους. Επίσης δίκαια αντιδράμε σε επιβουλευτές και
δράστες καταστρεπτικών και αδιέξοδων ενεργειών και
σχεδίων με θύμα το περιβάλλον μας. Στα χωριά μας 
Ανδρονιάνοι και Δένδρα και στα εκεί πολλά έργα και
παρεμβάσεις εθελοντών αναφέρομαι. Χθες μόλις επισκε-
φθήκαμε την ονομαζόμενη πλέον Νεραϊδολίμνη, στο
χείμαρρο Μέλα, σε απόσταση 500 περίπου μέτρων από
την ευρισκόμενη στο δρόμο μεταξύ των χωριών Δένδρα
και Κρινιάνοι γέφυρα, με κατεύθυνση βορειοδυτικά. 

Η περιοχή λέγεται Τραγιάνοι όπου μέχρι πριν 200
ίσως και λιγότερα χρόνια υπήρχε χωριό που καταστράφηκε
από φυσικά αίτια και οι κάτοικοί του ψάξαν καλύτερη
τύχη εκεί όπου σήμερα βρίσκονται τα πανέμορφα χωριά
Δένδρα και Κρινιάνοι. 

Η διαδρομή μέχρι τη λιμνούλα, είναι ήπια και διάρκειας
30 λεπτών της ώρας πήγαινε – έλα. Πολύ καλή προσπάθεια
εθελοντών από τους Ανδρονιάνους και τα Δένδρα
αλλά και φίλων από άλλα χωριά ανέδειξε αυτές τις ομορ-
φιές. Το μονοπάτι αυτό μπορεί να γίνει αυτοδύναμα ιδι-
αίτερο σημείο αναφοράς και επίσκεψης έχοντας πολλά
πλεονεκτήματα. Όταν μάλιστα το μονοπάτι συνεχιστεί
δίπλα στο Μέλανα προς τις πηγές του, έχει πολλές
ακόμα ομορφιές και εκπλήξεις να μας αποκαλύψει. Άνετα
η διαδρομή εντάσσεται στο πολύ μεγαλύτερο μονοπάτι

από τη θέση Μύλος Σαντά και Γεφύρια προς τα
Δένδρα και τα Κοτύλαια ή και από ακόμα πιο κάτω. 

Η Νεραϊδολίμνη λοιπόν, ο γύρω χώρος με τα
μπόλικα νερά, ο χώρος εκκίνησης στη γέφυρα και στα
νεραϊδόσπιτα, το μονοπάτι, η πλούσια πανίδα και χλωρίδα

τους, ήδη δέχονται πολλούς επισκέπτες και όχι μόνο από
τα γύρω χωριά. Γίνονται χώρος ανταμώματος χωριανών,
κοντοχωριανών αλλά και άλλων επισκεπτών, μια διάσταση
που ιδιαίτερα με τις covid-19 συνθήκες αν και ζωτική
ανάγκη όλων μας, τείνει να παραμελείται ως αίσθηση και
ως πραγματικότητα. Οι ποικίλες, έξυπνες και κατάλληλες
παρεμβάσεις ακόμα και εικαστικές των εθελοντών σε
όλη τη διαδρομή, είναι κάτι επιπλέον που αποζημιώνει
τον επισκέπτη. Δείχνει ιδιαίτερα ενδιαφέρων, απολιθωμένος
μικρός κορμός σαφής απόδειξη του επιβεβαιωμένου 
γεωλογικού αποτυπώματος της περιοχής, στην οποία
μέχρι πριν 50-60 περίπου χρόνια υπήρχαν μπούκες
(στοές) εξόρυξης λιγνίτη εξαιρετικής ποιότητας. Όλα
αυτά τονίζουν το σημαντικό χαρακτήρα του έργου. 

Τα μπράβο είναι φτωχά ως ηθικό μας χρέος έναντι
όλων όσων πήραν μέρος στην όχι εύκολη αυτή προσπά-
θεια. Οι λίγες φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο
στέκονται κυρίως σε λεπτομέρειες του έργου και είναι
χθεσινές. Ο γερο-ξεναγός, δείτε την εδώ φωτογραφία
του, στο ξεκίνημα του μονοπατιού, έχει να σας διηγηθεί
πολλά περισσότερα με τον γοητευτικό δικό του τρόπο.
Αν σας προτείνει να πάτε με το ποδήλατο ευγενικά να
μην τον εμπιστευτείτε. 

Χαλκίδα 24-5-2021
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΖΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΙΣ  ΟΜΟΡΦΙΕΣ  ΤΗΣ  ΦΥΣΗΣ  ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΑΣ 

Στο ιατρείο που στεγάζεται στο Δημοτικό Σχολείο των Ανδρονιάνων 
εγκαταστάθηκαν φορητός υπολογιστής (laptop) και εκτυπωτής για την πιο
εύρυθμη τέλεση του έργου του γιατρού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων. 

Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους τον Αντιδήμαρχο κ.
Αλέξανδρο Θεοδώρου για την διάθεση/δωρεά του laptop όπως και
το μέλος του Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων
για τη δωρεά του εκτυπωτή και των αναλώσιμων υλικών. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η συντήρηση του εξαιρετικού μνημείου και του γύρω χώρου του
ΗΡΩΟΥ, βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τις εδώ φωτογραφίες είναι εμφανής 
η παρέμβαση που ξεκίνησε τον τελευταίο καιρό και εξελίσσεται με τη 
συνεργασία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανδρονιάνων, του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων και εθελοντών συγχωριανών μας, τους οποίους
ευχαριστούμε θερμά για την αναντικατάστατη παρουσία τους. Στο προ-
ηγούμενο φύλλο 118 της “Φωνής των Ανδρονιάνων-Δένδρων” υπάρχει
σχετική ανακοίνωση και έκκληση για σχετική οικονομική ενίσχυση. Ο
προγραμματισμός περιλαμβάνει τον επιμελή και με σεβασμό προς το
μνημείο καθαρισμό, τον καθαρισμό του γύρω χώρου, την τοποθέτηση
παγκακίων, την αλλαγή κιγκλιδωμάτων, την ανακατασκευή μέρους του
πετρόχτιστου τοίχου κ.λπ. Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών αυτών
έχουν εκτελεσθεί με επιτυχία και το σύνολό τους σύντομα θα ολοκληρωθεί.
Το συγκεκριμένο μνημείο απαιτεί την τακτική μας παρουσία λόγω των
διαχρονικών μηνυμάτων του αλλά και της ποιότητάς του. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΕ  ΤΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ  ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
ΔΡΟΜΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΜΝΗΜΕΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  ΗΡΩΟΥ

Με τη συνδρομή μελών του Συλλόγου μας και φίλων, ολοκληρώθηκε
η παρέμβαση που ως Σύλλογος είχαμε σχεδιάσει στη θέση Αλώνια
πάνω από το Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. Καθαρισμός αγριόχορτων
αλλά και κλαδιών των δένδρων που εμπόδιζαν, τοποθέτηση παγκακίων
κλπ. Ευχαριστούμε για την καίρια βοήθειά του τον Αλέξανδρο Παπανι-
κολάου. Ένας χώρος με τη δικιά του ιδιαίτερη ιστορία, σε θέση
προνομιακή που ο κάθε επισκέπτης την απολαμβάνει. Ένας χώρος
πολύ βολικός και για εκδηλώσεις και στο Δ.Σ. μας έχουν μπει σχετικές
σκέψεις. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ  ΑΛΩΝΙΑ 

Η Ρίτσα Κουζούπη (το γένος Νικολιά) είναι
μέλος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-
Δένδρων από την ίδρυσή του και διαρκώς κοντά
του. Στα ενδιαφέροντά της ο χώρος της τέχνης
και στα χαρίσματά της η πολύ ενδιαφέρουσα, γό-
νιμη παρουσία της ως ερασιτέχνη ζωγράφου. Οι
σχετικές κουβέντες δεν λείπουν σε κάθε μας συ-
νάντηση είτε σε παρέες είτε από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης fb κ.λπ. Πρόσφατα, παίρνοντας αφορμή
από τις ομορφιές στο χωριό μας δημιούργησε
τον πίνακα που βλέπετε στη συνέχεια, αποφασι-
σμένη να τον χαρίσει στο Σύλλογό μας. Ένα έργο
της που παραπέμπει πολύ όμορφα και πειστικά
στα του χωριού μας, ένα έργο που μπορούν να
το χαρούν όλοι οι συγχωριανοί και οι φίλοι του
χωριού μας. Ρίτσα ευχαριστούμε θερμά για την
ευγενική σου προσφορά και για τον πλούσιο συμ-
βολισμό της χειρονομίας αλλά και του έργου σου. 

Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΕΥΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΡΙΤΣΑ  ΚΟΥΖΟΥΠΗ  

ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΤΗΣ 
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Σε μέση απόσταση μόλις
150 εκατομμυρίων χιλιομέ-
τρων από την Γη βρίσκεται
ο Ήλιος μας. Ένα αστέρι θερ-
μοκρασίας 5700 βαθμών. Ακό-
μα και αν τον διακρίνουμε
μόνο την ημέρα δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι είναι και αυτός
ένα άστρο όπως όλα τα άλλα
άστρα που φαίνονται μόνο
τη νύχτα διάσπαρτα στο στε-
ρέωμα. Η διάμετρός του, 106
φορές μεγαλύτερη από εκεί-
νην της Γης, τον καθιστά ένα
μετρίων διαστάσεων αστέρι
του Σύμπαντος χαμένο σε
μια σπείρα ενός από τους δι-
σεκατομμύρια γαλαξίες, όπως
είναι ο Γαλαξίας μας. Για να
πάρουμε μια ιδέα της «με-
τριότητάς» του, αρκεί να ανα-
λογισθούμε ότι ο Πολικός
Αστέρας είναι 6000 φορές
λαμπρότερος, ενώ ο β του
Ωρίωνα ή Ρίγκελ, όπως αλ-
λιώς λέγεται, εκπέμπει 15
χιλιάδες φορές περισσότερη ενέργεια από αυτόν. Όλα αυτά ισχύουν
παρόλο που η φαινόμενη λαμπρότητα του Ήλιου μας είναι 400
χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από εκείνην της πανσέληνου. Μελετώντας
όλα αυτά τα δεδομένα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι κάθε δευτερό-
λεπτο στην καρδιά του Ήλιου καίγονται 700 εκατομμύρια τόνοι υδρο-
γόνου παράγοντας 695 εκατομμύρια αερίου ηλίου. Το υπόλοιπο της
μάζας, δηλαδή 5 εκατομμύρια τόνοι από το υδρογόνο του, μετατρέ-
πονται σε καθαρή ενέργεια. 

Πέρα όμως από το καθαρά αστρονομικό ενδιαφέρον που παρου-
σιάζει ο Ήλιος μας, αξίζει να σημειώσουμε μερικά χαρακτηριστικά
του που τον καθιστούν ίσως μοναδικό, κατά πολλούς ένα «τέλειο»
άστρο, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κατ’ αρχάς δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε την ευεργετική επίδραση των ακτίνων του πάνω σε αυτό
που ονομάζουμε ζωή στη Γη. Αν και μόνο το μισό δισεκατομμυριοστό
της συνολικής ενέργειας που εκπέμπει ο Ήλιος απορροφάται από
την επιφάνεια της Γης εντούτοις το ποσοστό αυτό είναι αρκετό για
να κινητοποιήσει μια αλυσίδα βιολογικών και γεωλογικών φαινομένων
που στη συνέχεια δημιουργούν και συντηρούν το φαινόμενο της
ζωής. Η ηλιακή ενέργεια εξατμίζει το νερό σχηματίζοντας τα σύννεφα
και τη βροχή και κινητοποιεί το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης συν-
θέτοντας την χλωροφύλλη των πράσινων φύλλων. Η δημιουργία της
χλωροφύλλης με τη σειρά της παράγει τους υδρογονάνθρακες που
αποτελούν τη βάση της ζωής. Η ηλιακή ενέργεια είναι επίσης το αίτιο
τεράστιων θαλάσσιων ρευμάτων όπως το ρεύμα του Κόλπου (το
γνωστό Gulf Stream), που μεταφέρει ζεστό νερό από τις θάλασσες
του Ισημερινού στις ψυχρές βόρειες περιοχές και από εκεί κρύο νερό
στις ζεστές ισημερινές περιοχές κάνοντας ηπιότερα τα κλίματα
κάποιων περιοχών που αλλιώς θα ήταν ίσως ακατοίκητες. 

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι ενώ το 85% των
άλλων άστρων βρίσκονται σε δυάδες, σε τριάδες ή ακόμη και σε
ομάδες που επιδρούν το ένα στο άλλο βαρυτικά και περιστρέφονται
το ένα γύρω από το άλλο, ο Ήλιος μας είναι ανεξάρτητος. Δεν έχει
κοντά του κανένα άλλο αστέρι που να τον επηρεάζει βαρυτικά. Είναι
κυρίαρχος της περιοχής μας από όλες τις απόψεις. Πραγματικά του
αξίζει το όνομα βασιλιάς ή ηλιάτορας (κατά το αυτοκράτορας) όπως
τον ονομάζει ο Οδυσσέας Ελύτης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για
εμάς. Γιατί είναι εύκολο να καταλάβουμε πως θα συμπεριφέρονταν οι
πλανήτες και φυσικά η Γη αν είχαμε να αντιμετωπίσουμε την βαρυτική
δύναμη δύο ή περισσότερων αστέρων. Σε συνδυασμό μάλιστα με το
γεγονός ότι από άποψη μάζας ο Ήλιος μας κατέχει το 99,87% όλης
της μάζας του ηλιακού μας συστήματος, του δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχει σχεδόν πλήρως και βαρυτικά όλα τα άλλα μέλη του ηλιακού
μας συστήματος. Έτσι κανένα από αυτά δεν ξεφεύγει από την
τροχιά του και δεν πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό επιπλέον του
επιτρέπει να έχει μια σταθερή πορεία σε σχέση με το κέντρο του
Γαλαξία μας καθώς, αν και με πολύ αργούς ρυθμούς, σχεδόν τα
πάντα κινούνται γύρω από αυτό. Αν συνυπολογίσουμε μάλιστα ότι η
τροχιά του Ήλιου γύρω από το κέντρο του Γαλαξία, πέρα από σταθερή,
είναι και σχεδόν κυκλική, αυτό μας αποτρέπει να παρασυρθούμε
προς το κέντρο του Γαλαξία, περιοχή κάθε άλλο παρά φιλόξενη,
αφού τόσο η ακτινοβολία των πολύ περισσότερων αστέρων που
υπάρχουν εκεί, όσο και οι ισχυρότατες εκρήξεις σουπερνόβα που
συμβαίνουν συχνά εκεί θα μας είχαν σίγουρα τελειώσει. 

Κάτι άλλο εκπληκτικά μοναδικό που έχει ο Ήλιος μας είναι η
σταθερή του λαμπρότητα. Σε σύγκριση με παρόμοια άστρα ο Ήλιος
παρουσιάζει αξιοσημείωτα λιγότερες διακυμάνσεις της λαμπρότητάς
του, που σημαίνει ότι ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας που αναφέραμε
προηγουμένως (5 εκατομμύρια τόνοι από το υδρογόνο του, μετατρέ-
πονται ανά δευτερόλεπτο σε καθαρή ενέργεια) είναι σημαντικά στα-
θερός. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο βασικό είναι αυτό για τη
διατήρηση της ζωής στην Γη. Αν ο Ήλιος παρουσίαζε την συνηθισμένη
μεταβλητότητα της λαμπρότητας, που παρουσιάζουν άλλα παρόμοιας
με αυτόν ηλικίας και μάζας άστρα, ο πλανήτης μας θα περνούσε με-
γάλες περιόδους παγετώνων και στη συνέχεια επίσης μεγάλες πε-
ριόδους ξηρασίας όπου οι καύσωνες θα έκαιγαν τα πάντα. Και κάτι
που, ίσως είναι λιγότερο γνωστό αλλά άκρως σημαντικό είναι ότι η
ενέργεια που παράγεται στα έγκατά του, απορροφάται από το εν-
διάμεσο υλικό του και επανεκπέμπεται τόσες πολλές φορές που
χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να φτάσει απλώς στην επιφάνειά
του. Αυτό έχει ευεργετικές συνέπειες για την Γη μας, διότι η ενέργεια
που παράγεται στα έγκατά του έχει πολύ υψηλές τιμές και επομένως
θα ήταν άκρως βλαβερή. Όταν όμως μετά από χιλιάδες χρόνια φτάσει
στην επιφάνειά του έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασθενήσει, με
αποτέλεσμα αυτά τα ψίχουλα που φθάνουν σε εμάς εδώ στην Γη να
είναι αρκετά να τρέφουν και να συντηρούν την εδώ ζωή.

Και αν μάλιστα αυτή η ελάχιστη ποσότητα που φτάνει εδώ
μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα, αν μπορούσαμε να
την αποθηκεύσουμε δηλαδή, υπολογίζουμε ότι θα κάλυπτε άνετα
όλες τις ενεργειακές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας μας και
μάλιστα με έναν εξαιρετικά φιλικό για το περιβάλλον μας τρόπο. 

Το εγχείρημα βέβαια της αποθήκευσης και εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας είναι δύσκολο. Αλλά η παραγωγή ενέργειας από
τον Ήλιο και τον αέρα φαντάζουν, τουλάχιστον σήμερα, ως οι μονα-
δικές λύσεις αν θέλουμε η «μητέρα» Γη να μην μεταβληθεί σε έναν
ακατοίκητο σκουπιδότοπο βιολογικών, τοξικών και ραδιενεργών 
καταλοίπων. 

Α.Α. 

Ενδιαφέρουσα η έκδοση αυτή του τμήματος Κύμης της
Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών με πλούσιο περιεχόμενο από
την οποία επιλέξαμε και το χάρτη της Εύβοιας από την Χάρτα
του Ρήγα Φεραίου και ένα μέρος της εισαγωγής. Η βιβλιοθήκη
μας χρειάζεται το βιβλίο αυτό.

Ο  ΗΛΙΟΣ  Ο  ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ  
Ο  ΠΕΤΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑΤΟΡΑΣ 

(ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΕΛΥΤΗΣ) 
Γράφει ο δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθήνας Αντώνης Α. Αντωνίου
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Συνέχεια από τη σελ. 1 



Σε ποίημά του ο Πίνδαρος (Ολυμπιονίκαι ΙΧ) χαρα-
κτηρίζει το γένος των ανθρώπων "λίθινον γόνον", από
τους λίθους που πέταξαν πάνω από το κεφάλι τους ο
Δευκαλίωνας και η Πύρρα, κατ' εντολήν Διός, στην κυ-
ριολεξία "σπείροντάς" τους στη γη. Η συνέχεια είναι
γνωστή. Από τις πέτρες που έριξε ο Δευκαλίωνας γεννή-
θηκαν οι άνδρες, από τις πέτρες που έριξε η Πύρρα οι γυ-
ναίκες. Έτσι προέκυψαν οι «λαοί», τουλάχιστον ετυμολο-
γικά, από την αρχαία εκείνη πέτρα, “λάας” στην παλαιά
γραφή, που υπήρξε η γενεσιουργός αρχή τους. Ο μύθος
έχει μάλλον και την πραγματιστική του εκδοχή. Κατά την
διάρκεια των γήινων κατακλυσμών φαίνεται να σώθηκαν
εκείνοι που κατέφυγαν στα ορεινά υψώματα, στα από-
κρημνα σπήλαια και τις πετρώδεις κορυφές. Όταν η
βροχή σταμάτησε, οι διασωθέντες, έτσι όπως ξεπρόβαλαν
από τα σπηλαιώδη καταφύγιά τους, ήταν σαν να γεννή-
θηκαν μέσα από αυτά. 

Η γλώσσα μας, ποιητικά, συγκράτησε εικονοπλαστικά
την ανάμνηση αυτής της σωτηρίας και τίμησε την πέτρα
ανταποδοτικά με πολυσημία λέξεων και όρων: Λάας,
λᾶς, λέα, λέσπις, λίθος, σχολάξ, λάλλαι, λέλεγες, χερμάς,
χερμάδιον, χέραδος, βαίτυλος, στία, χεράς, κρώμαξ,
πέλλα, θράττης, γρώμη, ῥώξ, μάρμαρον, κροκάλη,
βράχος, πέτρη, πέτρος, ψηφίς, ὅλμος, κρόκη, λανός,
μερικές μόνον από τις πανάρχαιες ονομασίες της. 

"Άνθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα",
έγραψε με την μοναδική του γραφή ο Γεώργιος Σεφέρης,
«φυσιογνωμίες που ήρθαν όταν κανένας δε μιλούσε και
μου μίλησαν που μ’ άφησαν να τις αγγίξω ύστερα από
την σιωπή μέσα σε πεύκα, σε πικροδάφνες και σε πλατά-
νια". Στους βράχους της η φύση, σμίλεψε τα πρώτα της
«γλυπτά» με την διαβρωτική δύναμη του νερού, της θά-
λασσας και της βροχής και το πανάρχαιο ρήμα της δράσης
της («γλύφω») απέδωσε με ζηλευτή αναλογία την ατομική
δημιουργία του «γλύπτη»-δημιουργού, την λάξευση της
δικής του αδιαμόρφωτης συμπαγούς ύλης. Και το ταξίδι
της γλώσσας δεν σταμάτησε εδώ: «Γλάφω» ή «γράφω»
με τη συνήθη εναλλαγή - ήδη από την μυκηναϊκή
γλώσσα - των γραμμάτων /λ/ και /ρ/ η προσπάθεια του
ανθρώπου να αποτυπώσει στον λίθο την σκέψη του,
δουλεύοντας το ύφος του (κυριολεκτικά και μεταφορικά),
ώστε να είναι ζωντανό και παραστατικό, εύληπτο και
ευανάγνωστο, «γλαφυρό» και «εὔλογο», «εὔσχημο» και
«εὔμορφο». «Αγαπούσαμε τη δουλειά μας κι ας ήτανε
σκληρή. Δουλεύαμε καλά την πέτρα, γιατί την ξέραμε.
Γνωρίζαμε τα χούγια της, τη φύση της, πως την πιάνεις,
πως τη χτυπάς και που ν’ ανοίγει, πως τη λαξεύεις, πως την
τοποθετείς και πως χαντρώνεις. Να είναι με ακρίβεια για να
μπορείς από τα πριν να πλησιάσεις την ομορφιά του μόχθου
σου» πάνω της (Ν. Θέμελη, «Η Αναζήτηση»). 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.7.2021. 

Στίχοι: Γιώργος Κορδέλλας 
Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Τραγούδι: Παντελής Θαλασσινός

Ο κόσμος είναι ένα βουνό
τα λόγια του πετούνε

Αντιλαλούνε στις πλαγιές
Σε μας ξαναγυρνούνε.

Καλύτερα να μη μιλάς
κακές αν κάνεις σκέψεις

Μα αν συλλογάσαι όμορφα
είναι χρυσές οι λέξεις

Mα, αν συλλογάσαι όμορφα…

Ο κόσμος είναι ποταμός
και θάλασσα που αφρίζει

άμα μολύνεις το νερό
Πια, δε σε καθαρίζει.

Καλύτερα να μη μιλάς
αν δεν πολυκατέχεις

Μα αν ξέρεις, μην κρατάς κρυφό
τον θησαυρό που έχεις

Μα αν ξέρεις, μην κρατάς κρυφό.
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Τα  Λόγια  της  Πέτρας 
Λέξεις  για  την  Πέτρα 

Της Αγγελικής Κομποχόλη,
Φιλολόγου, δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο  ΚΟΣΜΟΣ  
ΕΙΝΑΙ  ΕΝΑ  ΒΟΥΝΟ 

12 μύθοι-λάθη, σχετικά με το ψωμί!... 
Υπάρχει πολλή παρανόηση σχετικά

με το ψωμί, κάτι που δεν επιτρέπεται για
τη βασική τροφή του ανθρώπου... 

1. Δεν είναι ψωμί, δεν λέγεται “ψωμί”
αλλά “άρτος”. Δυστυχώς μόλις ακούμε
“άρτος” το μυαλό μας πάει στο φουσκωτό
“ψωμί” που δίνουν οι παπάδες, το οποίο
είναι το ακριβώς αντίθετο από άρτο, έχει
φουλ φουσκωτική μαγιά... 

2. Για να φτιάξουμε ψωμί, δεν χρει-
άζεται καθόλου μαγιά ούτε προζύμι, ενώ
σήμερα όλοι βάζουν μαγιά. Φουσκώνει
μόνο του..., και είναι πολύ πιο νόστιμο,
λόγω της αργής ζύμωσης... 

3. Για να ζυμώσουμε ψωμί, δεν χρειάζεται να το ζυμώσουμε
με τα χέρια, αλλά ζυμώνεται μόνο του, αν σμίξουμε αλεύρι και
νερό, σε μια πηχτή μάζα, και το αφήσουμε να ζυμωθεί πολλές
ώρες: 20-30-40, αναλόγως τη θερμοκρασία. 

4. Το καλύτερο ψωμί βγαίνει σε φούρνο με ξύλα. Αυτό έχει
μόνο μικρή βάση αληθείας, δηλ. τη μυρωδιά του ξύλου, και τη
λίγη στάχτη που κολλάει πάνω στο ψωμί. Η αλήθεια είναι πως
μπορείς να ψήσεις ψωμί σε κάθε φούρνο, ακόμα και σε ηλιακό
φούρνο. 

5. Το ψωμί θέλει ψήσιμο στους 180 βαθμούς για 1 ώρα,
κ.λπ.  

Η αλήθεια είναι σχετική, το ψωμί γίνεται και γρηγορότερα,
σε περισσότερους βαθμούς, ή και αργότερα, σε λιγότερους
βαθμούς. Αν είναι μεγάλο το καρβέλι θέλει πολλή ώρα, αν είναι
κουλουράκι βγαίνει σε 10-15 λεπτά. 

6. Το ζυμάρι το σκεπάζεις με μια κουβέρτα για να το 
“ζεσταίνει”, για να φουσκώσει. 

Η αλήθεια είναι πως καλό είναι να το σκεπάσουμε με κάτι, ή
να το κλείσουμε στην κουζίνα ή σε ένα ντουλάπι, κυρίως για να
μην πάνε τυχόν έντομα. Το ίδιο το ζυμάρι βγάζει θερμότητα
λόγω της ζύμωσης, δεν το ζεσταίνει το σκέπασμα, απλώς δεν
αφήνει να φύγει η θερμότητα, κι έτσι ζυμώνεται πιο γρήγορα. 

7. Εδώ γελάνε: πολλοί παπάδες, αλλά και πολλές νοικοκυρές
παλαιάς κοπής, λένε πως δεν πρέπει να ζυμώνει όποια γυναίκα
έχει περίοδο. Τα σχόλια δικά σας. 

Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για την αυτόματη ζύμωση... 
8. Το ψωμί φουσκώνει άμα βάλεις επάνω στη ζύμη αγιασμένο

βασιλικό από τις εκκλησίες, στις 14 Σεπτέμβρη, του Σταυρού.
Γίνεται επίσης καλύτερο, αν το ψέλνεις, αν λες το πάτερ ημών,
αν το σταυρώνεις, κ.λπ. κ.λπ. Όλα αυτά είναι θρησκευτικές δει-
σιδαιμονίες και μύθοι, και έχουν ευθύνη όσοι διαδίδουν αυτά,
διότι έγιναν αιτία για να μην φτιάχνει κάθε σπίτι τον άρτο του. 

9. Το καλύτερο ψωμί, είναι αυτό από το τάδε σιτάρι, ή το
μικτό, ή το σύμμικτο, ή, ή, ή… 

Η αλήθεια είναι πως τα περισσότερα αλεύρια σήμερα, δυ-
στυχώς, είναι εισαγωγής και μεταλλαγμένα. Πάντως το καλό
ψωμί θέλει κυρίως αργή αυτόματη ζύμωση, απ’ ότι αλεύρι και να
βάλεις... 

10. Το ψημένο ψωμί συντηρείται καλύτερα στο ψυγείο, και
σε πλαστική σακούλα, ή σελοφάν. Είναι και τα δύο λάθη, δεν
χρειάζεται το ψυγείο, κι όσο για το πλαστικό περίβλημα, αυτό
είναι έγκλημα... 

11. Το καλό ψωμί είναι το φρέσκο και της ημέρας, είναι κι
αυτό μεγάλο ψέμα.. 

Το καλό ψωμί τρώγεται και 5 και 10 και 15 μέρες, και γίνεται
τρόπον τινά συνεχώς καλύτερο... 

12. Λένε πως το ψωμί παχαίνει, ενώ συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο: το ζυμωτό ψωμί σε χορταίνει με ένα μικρό κομμάτι,
άρα αδυνατίζει. 

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΨΩΜΙ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ 
Γράφει η Σοφία Βλάχου 

Το γνωστό “χωριάτικο ψωμί” όπως το ξέρουμε, είναι αυτό
που πλάθεται με προζύμι και μόνο προζύμι. Το αποτέλεσμα
είναι ένα μεστό, γλυκό και πραγματικά χορταστικό ψωμί. 

Ας δούμε λοιπόν τον παραδοσιακό τρόπο ζυμώματος. 
Με την φράση “πιάνω το προζύμι”, εννοείται πως το προζύμι

που έχουμε στην άκρη από το προηγούμενο ζύμωμα, το ανα-
ζωογονοποιούμε. Αυτό γίνεται με την προσθήκη ολίγου θερμού
ύδατος και με αλεύρι. Δηλαδή ξαναζωντανεύουμε το προζύμι
και αρχίζουν να ενεργοποιούνται οι ζυμομύκητες. 

Τι κάνουμε, παίρνουμε το “στάσιμο” προζύμι, του ρίχνουμε
λίγο νεράκι ζεστό και λίγο αλεύρι και το ανακατεύουμε να
ενωθούν τα υλικά. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ολίγον
ρευστή μάζα και όχι ζυμάρι. Μετά το σκεπάζουμε με πετσέτα
και το βάζουμε σε θερμό μέρος να αρχίσει να γίνεται η ζύμωση
και να διογκωθεί και να δημιουργήσει φουσκάλες, πράγμα που
δηλώνει πώς έχει γίνει ο “βρασμός” από τους ζυμομύκητες που
ξαναζωντάνεψαν. 

Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι πώς ο σημαντικότερος
ρόλος δεν είναι το πόσο θερμό είναι το μέρος που θα το τοπο-
θετήσουμε για να γίνει, αλλά ο χρόνος που θέλει από μόνο του
να ενεργοποιηθεί. 

Έτσι, συχνά θα ήταν καλό να ξέρετε πως το προζύμι το
“έπιαναν” από το βράδυ για να έχει τον χρόνο του και αυτό,
αλλά και η νοικοκυρά που θα πλάσει την άλλη ημέρα. 

Έχοντας έτοιμο το προζύμι, σε μια λεκάνη βάζουμε 7 κούπες
αλεύρι σταρένιο για να φτιάξουμε 2 καρβέλια ψωμί, ρίχνουμε
δύο κουταλιές της σούπας κοφτές αλάτι, {το πόσο αρμυρό
θέλουμε το ψωμί μας το κανονίζουμε με την γεύση μας}, ανακα-
τεύουμε και προσθέτουμε στο κέντρο σε λακκουβίτσα το προζύμι
που είναι περίπου 2 με 2½ κούπες του τσαγιού σε ποσότητα. 

Πλάθουμε τον άρτο μας, όχι με τις γροθιές μας αλλά, με τις
παλάμες μας. Η διάρκεια του ζυμώματος είναι όσο θα νιώσουμε
και θα δούμε πως το ζυμάρι είναι λείο και ομοιόμορφο που
σημαίνει πως έχουν ενωθεί τα υλικά. 

Μετά σκεπάζουμε με πετσέτα και με μια κουβέρτα μαλακιά
και ζεστή την λεκάνη και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος να 
διπλασιασθεί. 

Όπως είπαμε και πιο πάνω, δεν είναι θέμα βίας με θερμάστρες
ή μέσα σε ζεστό φούρνο που λένε πως γίνεται πιο γρήγορα. Ο
χρόνος της ζύμωσης είναι σημαντικό να γίνεται χωρίς βία. 

Περίπου 4 ώρες σε θερμό περιβάλλον θα χρειασθούν για να
διπλασιασθεί. Επίσης θα παρατηρήσετε πως έχει ελαφρύνει και
αυτό δηλώνει πως έχει γίνει η σωστή ζύμωση. 

Μην αγχώνεστε. Όλα είναι εύκολα. Αιώνες τώρα. 
Αφού φουσκώσει το ζυμάρι, ξαναζυμώνουμε απαλά και χω-

ρίζουμε σε δύο μέρη για δύο καρβέλια. Βάζουμε μια λαδόκολλα
στο ταψί και τα τοποθετούμε. Τα αφήνουμε σκεπασμένα με την
πετσέτα για μισή ώρα ή τρία τέταρτα να φουσκώσουνε ξανά.
{προσωπικά τοποθετώ τα δύο ζυμαράκια σε δύο μακρόστενα

πλαστικά μπολ που έχω στρώσει μέσα
λαδόκολλα και μετά τα μεταφέρω με την
λαδόκολλα στο ταψί για φούρνισμα}. 

Δεν ξεχνάμε βέβαια να κρατήσουμε
μέρος του ζυμαριού για το επόμενο προ-
ζύμι μας. Κρατάμε περίπου όσο ένα μεγάλο
πορτοκάλι. Το βάζουμε σε ένα τάπερ και
το σκεπάζουμε. Τον χειμώνα μπορούμε
να το έχουμε έξω από το ψυγείο αφού
υποτίθεται ότι σε 4 ή 5 ημέρες θα ξανα-
ζυμώσουμε. Αν το βάλετε στο ψυγείο,
καλό είναι να το βάλετε μετά από μιάμιση
ημέρα, για να έχει τον χρόνο να διπλα-
σιασθεί. 

Όταν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε θα
πρέπει να το βγάλετε από το ψυγείο τουλάχιστον 4 ώρες πριν
το “αναπιάσετε”. 

Τον φούρνο τον θερμαίνετε στο μέγιστο στους βαθμούς.
Στο τέρμα όπως λέμε. Έτσι όπως συμβαίνει όταν “καίγανε” τον
φούρνο στα χωριά με τα ξύλα. Αφού πυρώσει ο φούρνος, και
είναι έτοιμος για να βάλουμε το ζυμάρι για ψήσιμο, η θερμότητα
πέφτει μετά σιγά-σιγά. Έτσι, όταν πιάσει τους βαθμούς ο
φούρνος μας, φουρνίζουμε και μετά από 10΄ λεπτά κατεβάζουμε
την θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και το αφήνουμε για 35΄
λεπτά. 

Μετά κατεβάζουμε στους 150 βαθμούς και κοντά στην ώρα
ξεφουρνίζουμε. 

Το ωραίο σε αυτό το αυθεντικό ψωμί με προζύμι είναι, πώς
τρώγεται και μετά από 5 ημέρες και είναι πολύ νόστιμο.
Δοκιμάστε το με φέτα ή ελιές και θα δείτε πόσο χορταστικό
είναι. Όσο μπαγιατεύει τόσο γλυκαίνει. Καμία σχέση με τα
ψωμιά του φούρνου που μετά από μια ημέρα δεν τρώγονται.
Και είναι σαν λαστιχένια. 

Καλή επιτυχία.
Μην απογοητεύεστε. Λίγη υπομονή και μετά η πείρα που θα

αποκτήσετε θα σας οδηγεί από μόνη της. 
Αν θέλετε να φάτε ένα πραγματικό ψωμί όπως αυτό που

τρώγανε οι πρόγονοί μας εδώ και αιώνες. 
Και όπως λέει μια παροιμία της Εύβοιας: "Όλα είναι υφάδι

της κοιλιάς και το ψωμί στημόνι". 

ΠΡΟΖΥΜΙ 
Στις 14 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού, παίρνουμε αγιασμό από

την εκκλησία. Ζεσταίνουμε τον αγιασμό και ρίχνουμε αλεύρι
μέχρι να τον πιεί. Βάζουμε το προζύμι στον προζυμολόγο (σε
πήλινο δοχείο σε μέγεθος μεγάλης κούπας με καπάκι) και τοπο-
θετούμε από πάνω τον βασιλικό που επίσης έχουμε πάρει από
την εκκλησία. Αυτό θα είναι μέχρι την μέση του προζυμολόγου.
Την επομένη, ξαναζεσταίνουμε νερό και ξαναπλάθουμε το
προζύμι. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία μέχρι να δούμε ότι
έχει “θυμώσει”, δηλαδή έχει αρχίσει να φαίνεται ότι ανεβαίνει
από μόνο του. Το αφήνουμε μέχρι την ημέρα που θέλουμε να
ζυμώσουμε. 

Πηγή: Λαϊκή Παράδοση - Σοφία Βλάχου 

Μύθοι - λάθη  για  το  ψωμί 

Η γεωλογική ιστορία και σημασία της περιοχής της Κύμης
Εύβοιας, δεν είναι αμελητέα. Η σχετικά σύγχρονη μεταλλευτική
δραστηριότητα στην περιοχή μας είναι ένα από τα περισσότερο
γνωστά αποτυπώματά της. Στην ανάρτησή μας αυτή θα βρει
κάθε ενδιαφερόμενος το πλήρες κείμενο σύντομου βιβλίου
Γερμανών συγγραφέων, στα Ελληνικά αλλά και στα Γερμανικά.
Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ
δια του Δ.Σ. του έχει ασχοληθεί με το θέμα και υπάρχουν σχε-
τικές δημοσιεύσεις στην “ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝ-
ΔΡΩΝ” π.χ. στα φύλλα 75 έως και 79. Επίσης το ημερολόγιο
του Συλλόγου μας για το 2012 ήταν αφιερωμένο στο ίδιο
θέμα ενώ είχαμε οργανώσει σχετική εκδήλωση στο Δημοτικό
Σχολείο Ανδρονιάνων στις 19 Αυγούστου 2012 με ομιλητή
τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθήνας κ. Γεώργιο Θεο-
δώρου και σχετική δημοσίευση στο φ. 84 της “ΦΩΝΗΣ” μας. 

Η  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ
ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4736/2020 
ΦΕΚ 200/Α/20-10-2020 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον
και λοιπές διατάξεις. 

Άρθρο 4 
Μείωση της κατανάλωσης 
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)  
1. Με τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6 λαμβάνονται μέτρα για την επί-

τευξη σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας
χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήματος I, σύμφωνα
με τους γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για τα απόβλητα, και
ειδικότερα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο
σκοπό την αισθητή αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην κατανάλωση.
Τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν μετρήσιμη ποσοτική μείωση της κατανάλωσης
των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Α΄
του Παραρτήματος I έως το έτος 2026 σε σύγκριση με το έτος 2022. 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, τίθενται οι ακόλουθοι ειδι-
κότεροι στόχοι: 

α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων
μίας χρήσης μειώνεται κατ’ ελάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγ-
κριση με το έτος 2022, 

β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω πλαστικών προϊόντων
μίας χρήσης μειώνεται κατ’ ελάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε
σύγκριση με το έτος 2022. 

Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των στόχων των περ. α΄ και β΄
ακολουθείται η μεθοδολογία που θεσπίζεται με εκτελεστική πράξη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 

3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας
του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται
ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ του
άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υγείας (Β΄ 2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της
παρ. 5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά. 

β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά
τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό
προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά της περ. α΄. 

Άρθρο 5 
Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά 
(άρθρο 5 της Οδηγίας(ΕΕ) 2019/904) 
1. Από τις 3 Ιουλίου 2021 απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά τα

πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο Μέρος Β΄ του Πα-
ραρτήματος I, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδια-
σπώμενη πλαστική ύλη. Η απαγόρευση της διαθεσιμότητας στην αγορά
αρχίζει να εφαρμόζεται μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων τους και
πάντως όχι πέραν των δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας. 

Άρθρο 18 
Κυρώσεις 
(άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 
1. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης, τροφοδοσίας

(catering) με απευθείας διάθεση τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή,
καθώς και στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και στις επιχειρήσεις ή μεμο-
νωμένους ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή
ροφημάτων κάθε κατηγορίας που δεν συμμορφώνονται με τις παρ. 3, 4, 5
και 6 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ
ανά παράβαση. 

2. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 4 στους καταναλωτές,

χωρίς την επιβολή της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 4, επισύρει
πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά παράβαση στις επιχειρήσεις
της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4. Η μη απόδοση της εισφοράς επισύρει
πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά παράβαση στις ως άνω
επιχειρήσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΜΕΡΟΣ A΄ 
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο

4 για τη μείωση της κατανάλωσης, πλην της παρ. 10 αυτού. 
1) Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και

των καπακιών τους. 
2) Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς 

κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 
α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του 

καταστήματος, 
β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 
γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως

μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών
που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα
προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και
περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα. 

ΜΕΡΟΣ B΄ 
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο

5 σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά. 
1) Μπατονέτες, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό

στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά
εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα - L 189) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία
93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων - L 169) (Β΄ 2198). 

2) Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού). 
3) Πιάτα. 
4) Καλαμάκια, εκτός εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό

στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (Β΄ 2197) ή της υπό στοιχεία
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.9.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Οδηγία
93/42/ΕΟΚ) (Β΄ 2198). 

5) Αναδευτήρες ποτών. 
6) Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές

ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τέτοια στηρίγματα. 

7) Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο,
δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων 
τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία: 

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του 
καταστήματος, 

β) συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο, και 
γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως

μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών
που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα
προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και
περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα. 

8) Περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και
καλύμματά τους. 

9) Κυπελλάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια
και καλύμματά τους. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΣΤΑΔΙΑΚΑ  ΑΠΟ  3  ΙΟΥΛΙΟΥ  2021 

Μόνο εδώ… 
Η Ευβοϊκή

μπριάνα ή πετρό-
ψαρο είναι ένα μι-
κρό ψάρι ενδημι-
κό της Εύβοιας.
Όχι ολόκληρης
της Εύβοιας μια
που η εύθραυστη ύπαρξή του περιορίζεται μόνο
στην περιοχή νότια της Κύμης, στον ποταμό
Μανικιάτη και στους νερόλακους που δημιουρ-
γούνται όταν και όπου αυτός ξεραίνεται. 

Για όσους τυχόν δεν ξέρουν τι σημαίνει ο
όρος “ενδημικό” ή για όσους ξέρουν αλλά πα-
ραγνωρίζουν τη βαρύτητά του, θυμίζω ότι έτσι
περιγράφεται ένα είδος που ζει μόνο σε ενα
συγκεκριμένο τόπο και πουθενά αλλού στον
κόσμο. Εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέσα στην
απομόνωση που δημιουργούν οι τοπικές συνθήκες
προσαρμόζουν το γονικό είδος ώστε να επιβιώνει
ευκολότερα στο βιότοπο που το περιβάλλει, δημι-
ουργώντας έτσι ένα νέο είδος. Εάν αυτό χαθεί
από το συγκεκριμένο ποτάμι, βουνό ή λιβάδι
που ζει, χάνεται για πάντα από ολόκληρο τον
πλανήτη. Τα ενδημικά είδη έχουν μεγάλη σημασία
καθώς είναι απολύτως προσαρμοσμένα στο τοπικό
οικοσύστημα. 

Τα ψάρια του γλυκού νερού, έχοντας περιορι-
σμένη δυνατότητα μετακίνησης από τόπο σε τόπο,
παρουσιάζουν υψηλό ενδημισμό. Η ελληνική το-
πογραφία είναι κατακερματισμένη από, αξεπέραστα
για αυτά, ορεινά ή θαλάσσια εμπόδια επιφέροντας
στους πληθυσμούς τους την απομόνωση που
πυροδοτεί τη δημιουργία νέων ειδών. Γι’ αυτό τα
ποτάμια και οι λίμνες μας είναι πλούσια σε ενδημικά
είδη, κάνοντας τον κατάλογο της ελληνικής πανίδας
ιδιαίτερα μοναδικό. 

ΠΕΤΡΟΨΑΡΟ - ΕΝΔΗΜΙΚΟ  ΨΑΡΙ 
ΣΤΙΣ  ΕΚΒΟΛΕΣ  ΤΟΥ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΜΑΝΙΚΙΑΤΗ  ΣΤΗ  ΜΟΥΡΤΕΡΗ 

Αυτή την περίοδο έχουμε 3 μορφές της πανδημίας της νόσου του
Covid-19.

- Μια ταχύτατα εξελισσόμενη πανδημία σε χώρες που δεν έχουν
σημαντική πρόσβαση σε εμβόλια. Να υπενθυμίσω ότι μόνο το 12.9%
του παγκόσμιου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.

- Η πανδημία (και κυρίως η παραλλαγή Δέλτα του ιού) που πλήττει
κυρίως τους πληθυσμούς των ανεμβολίαστων στις χώρες υψηλού 
εισοδήματος.

- Μια μικρότερης έντασης επίπτωση της πανδημίας στους εμβο-
λιασμένους που δεν ανέπτυξαν ανοσία (ένα 4-8% του πληθυσμού των
εμβολιασμένων). 

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι, σε ορισμένες χώρες που βλέπουμε
μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, το σύνολο σχεδόν των ενηλίκων ή του
πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί. Έτσι προκαλεί εντύπωση γιατί έχουμε ένα
νέο πανδημικό κύμα στο Ισραήλ, στη Μεγάλη Βρετανία ή στις ΗΠΑ. 

Υπάρχουν 4 παράγοντες που έχουν αλλάξει σε σχέση με την παραλλαγή
Άλφα και ένας που δεν άλλαξε. 

- η παραλλαγή Δέλτα είναι κατά 50-80% πιο μεταδοτική σε σύγκριση
με την παραλλαγή Άλφα 

- το ποσοστό των εμβολιασθέντων έχει αυξηθεί σημαντικά τους
τελευταίους μήνες

- τα εμβόλια δεν είναι πλέον 100% αποτελεσματικά όσον αφορά
την αποτροπή των νοσηλειών. Τα εμβόλια των Pfizer και Moderna
είναι 96% αποτελεσματικά και το εμβόλιο της AstraZeneca 92%.

- τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έχουν χαλαρώσει
αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες σε πολλές χώρες με υψηλά ποσοστά
εμβολιασθέντων. 

Αυτό που δεν άλλαξε είναι η επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής
όσον αφορά τη σοβαρότητα της νόσου. Παρότι ορισμένες αδημοσίευτες
μελέτες δείχνουν ότι ίσως η σοβαρότητα είναι μεγαλύτερη αυτό δεν προκύπτει
μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας της Αγγλίας. 

Προκύπτουν όμως ορισμένα εύλογα ερωτήματα.
Είναι όντως εμβολιασμένο το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού στο

Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία;
Η απάντηση είναι όχι. Στις ΗΠΑ είναι εμβολιασμένο το 48.4%, στο

Ισραήλ το 57.7% και στη Μεγάλη Βρετανία το 53.6%.
Επομένως ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού στις χώρες αυτές είναι

ακόμη εκτεθειμένο στην παραλλαγή Δέλτα. Το ακριβές ποσοστό δεν το
ξέρουμε σε κάθε χώρα γιατί στα ποσοστά των εμβολιασθέντων θα πρέπει
να προσθέσουμε το ποσοστό όσων νόσησαν και έχουν ακόμη αντισώματα
και να αφαιρέσουμε το ποσοστό των εμβολιασθέντων που δεν ανέπτυξαν
ανοσία. 

Είναι όμως λιγότερο σοβαρή η ασθένεια από την παραλλαγή Δέλτα
γιατί με βάση τα στοιχεία της Αγγλίας ενώ έχουμε περισσότερα κρούσματα
έχουμε ταυτόχρονα μικρότερο αριθμό ατόμων που νοσηλεύονται και πολύ
μικρότερο αριθμό θανάτων σε σύγκριση με προηγούμενα πανδημικά κύματα; 

Το επιχείρημα αυτό το προτάσσουν ορισμένοι γιατροί (μερικοί είχαν
αναλάβει και σημαντικές θέσεις ευθύνης στο παρελθόν) “αναλύοντας” τα

Βρετανικά δεδομένα. 
Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία είναι η θετική επίπτωση των εμ-

βολιασμών. Έχουμε λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία γιατί πάνω από
το 90% των άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί. Όχι γιατί έχει εξασθενίσει ο ιός.
Παραδόξως ή μη, το επιχείρημα της εξασθένισης του ιού με αναφορά στα
Βρετανικά δεδομένα μόνο στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί. 

Πρέπει οι εμβολιασμένοι να ανησυχούν; Η παραλλαγή Δέλτα έχει
αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Πλέον ένα 4-8% των εμβολιασμένων μπορεί
να νοσήσει σοβαρά. Και ένα 20-40% (ανάλογα με το εμβόλιο που έκαναν)
μπορεί να νοσήσει με ήπια ή με μέτριας έντασης συμπτώματα. Όσοι όμως
ανεμβολίαστοι κολλήσουν τον ιό θα νοσήσουν όλοι. 

Το 4-8% είναι ένα μικρό ποσοστό αλλά σε ένα πληθυσμό 6 εκατομμυρίων
εμβολιασθεντων αντιστοιχεί σε 240.000-480.000 άτομα. Επομένως αν ένα
ποσοστό αυτών των συμπατριωτών μας κολλήσουν τον ιό θα υπάρχει
πίεση στο σύστημα υγείας. Πολύ μεγαλύτερη πίεση όμως θα υπάρξει από
τις νοσηλείες των ανεμβολίαστων που είναι αρκετά εκατομμύρια συμπατριώτες
μας. Επομένως τα δεδομένα έχουν αλλάξει κάπως τις τελευταίες εβδομάδες.
Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίζουμε να προσέχουμε όσο μπορούμε.

Σε 2-3 μήνες το ποσοστό των εμβολιασθέντων θα αυξηθεί και άλλο ενώ
αρκετοί ανεμβολίαστοι θα αποκτήσουν ανοσία γιατί θα κολλήσουν τον ιό.
Αυτό δυστυχώς δεν θα γίνει ανώδυνα.

Παράλληλα η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε τους επόμενους
2-3 μήνες να χορηγηθεί αναμνηστική δόση του εμβολίου στους ανοσοκατα-
σταλμένους και σε όσους ανήκουν στις πολύ ευάλωτες ομάδες καθώς και
στα μέλη των οικογενειών τους. 

Αν δεν προκύψει νέα πιο επικίνδυνη παραλλαγή, τους επόμενους 3-4
μήνες, τότε μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι στις χώρες υψηλού εισοδήματος
θα πετύχουμε τα επιθυμητά ποσοστά ανοσίας στην κοινότητα σε μερικούς
μήνες. 

Και να ευχόμαστε μετά να μην προκύψουν επικίνδυνες παραλλαγές
στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος όπου η πλειοψηφία των
πολιτών θα είναι μάλλον ανεμβολίαστοι και το 2022. 

Μέχρι στιγμής έχουμε δει πάρα πολλές παραλλαγές του ιού. Αλλά
τρεις ήταν οι πιο σημαντικές. Η παραλλαγή που επικράτησε στην Ευ-
ρώπη το Μάρτιο του 2020, η Άλφα που ξεκίνησε στη νότια Αγγλία το
καλοκαίρι του 2020 και η Δέλτα που πλέον επικρατεί σε αρκετές
χώρες. Κάθε 6-8 μήνες περίπου έχουμε και μια μετάλλαξη που μας
ανησυχεί. Και κάθε φορά ο ιός γίνεται πιο μεταδοτικός. 

Θα υπάρξουν και άλλες παραλλαγές του ιού; Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά
δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση. Θα έχουμε μεγαλύτερη ή μικρότερη
μεταδοτικότητα; Θα γίνει ο ιός πιο θανατηφόρος και θα προκαλεί πιο βαριά
ασθένεια; Το πιο πιθανό είναι να προσαρμοστεί ο ιός στα νέα δεδομένα και
να γίνει η νόσος Covid-19 μια ενδημική νόσος. Και θα μάθουμε να ζούμε με
τον νέο κορωνοϊό όπως έχουμε μάθει να ζούμε με άλλους 200 ενδημικούς
αναπνευστικούς ιούς παγκοσμίως. 

Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί σε
παγκόσμιο επίπεδο. Διαφορετικά όλα τα σενάρια των μεταλλάξεων και 
παραλλαγών θα είναι ανοιχτά. 

Ο  Καθηγητής  Ηλίας  Μόσιαλος  για  την  πανδημία  covid-19 
(Μας  το  προώθησε ο  Πνευμονολόγος  Κώστας  Ν.  Μανάρας) 

Κάποια από τα δημοσιευόμενα στο site μας
θέματα δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην
“ΦΩΝΗ” μας αν και είναι σημαντικά και ενδια-
φέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές
εκπομπές κ.λπ. Αυτά και άλλα μπορείτε να τα
προσεγγίσετε εύκολα στο site μας όπου θα
βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Στο φύλλο αυτό
της εφημερίδας μας προτείνουμε βασικά πιο
παλιά και τα νέα.

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

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

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

4-Πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και 
βίντεο από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας (π.χ.
στο φάκελο videoσκοπήσεις).

5-Η Ραδιοφωνική εκπομπή αφιέρωμα στην
περιοχή της Κύμης της 13-2-2017 από το “ράδιο
901” Εκπομπή των Γ. Λεκάκη-Α. Μαζαράκη σε
συνεργασία με το Σύλλογό μας και με συμμετοχή
του Προέδρου του Δ.Σ. Σταμ. Δ. Σπύρου και
των φίλων μας Μιχάλη Ποντίκη και Δήμητρας
Γκιντίδου. 

6-Επίσκεψη στη σελίδα fb του Συλλόγου
μας για καλοπροαίρετες απόψεις. 

7-Βίντεο για το Γιώργη Βαρλάμο ζωγράφο-
χαράκτη (1/2019) και παλαιότερα.

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

9-Νέα δυνατότητα πρόσβασης στο site 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.

13-Το δάσος. Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
του WWF. Ανάρτηση 10/2/2021.

14-Αναρτήσεις σχετικά με τα έργα εθελοντών
μελών και φίλων στα χωριά μας.

15-Σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών
στα Κοτύλαια. Διάφορα θέματα. 

16-Πλαστική ρύπανση στις Ελληνικές θά-
λασσες. Ανάρτηση 14-5-2021.

17-Βίντεο Δημοτικής μας αρχής για τις ανε-
μογεννήτριες. Ανάρτηση 17-5-2021

18-Το ρέμα μας, Μέλας Κύμης. Παρουσίασή
του σε ανάρτηση της 20/5/2021.

19-Αφιέρωμα στην Κύμη. Τηλεοπτική 
εκπομπή σε ανάρτηση της 27/5/2021.

20-Η ιστορικός μας Μαρία Ευθυμίου σε
ταξίδι στην Ελληνική ιστορία. 2-6-2021

21-Τα βιολιά του Αιγαίου. Εκπομπή της ΕΡΤ2
της 13-7-2021.

22-Πεθαίνουν τα πλατάνια της Ελλάδας.
Ραδιοφωνική εκπομπή 14-7-2021 του Γιώργου
Λεκάκη. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  SITE  ΜΑΣ  
www.andronianoi.gr

και  στη  μερίδα  μας  στο  facebook 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΝΕΕΣ  ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
Πολύ ενδιαφέρουσα η είδηση αυτή αλλά ας κρατήσουμε

μικρό κοφίνι, και ας τέλειωσαν τα κεράσια. Θυμίζουμε πως ανά-
λογη προσπάθεια είχε λειτουργήσει πριν μερικά χρόνια και εγ-
καταλείφθηκε γρήγορα και άδοξα. Επίσης είναι γνωστό πως το
λιμάνι της Κύμης που πριν λίγα χρόνια βελτιώθηκε σημαντικά,
είναι σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για πολλούς μικρούς αλλά και
μεγάλους προορισμούς όχι μόνο τουριστικούς της χώρας μας
αλλά και τρίτων χωρών, όμως η εξόφθαλμη ανεπάρκεια του
οδικού δικτύου πρόσβασης στο λιμάνι καθιστά αυτό απαγορευτικά
αδύναμο. Η ιστορία της περιοχής συνηγορεί υπέρ των πολλών
θετικών που μπορούν να προκύψουν για την περιοχή της Κύμης
αλλά και ευρύτερα από την ουσιαστική ενεργοποίηση του
λιμανιού στην Παραλία της Κύμης. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
Αγαπητοί συνοδοιπόροι, 
Έχουμε να κάνουμε με το πολυτιμότερο φυσικό αγαθό. Την

υγεία. Που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια έχει μέσα της ένα δαι-
μονισμένο, πολύ καλά εξοπλισμένο και αποφασισμένο για το
κακό μας, εχθρό. Έναν κοινό εχθρό, ένα παγκόσμιο εχθρό. Η
υγεία μας, το κορυφαίο αγαθό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί
από οποιοδήποτε άλλο, ούτε και να συμπληρωθεί, δέχεται την
βίαιη, ύπουλη και ολοκληρωτική επίθεση της πανδημίας covid-
19. Την παλεύει αλλά δεν μπορεί η υγεία μας να τα βγάλει πέρα
μόνη της. Η κοινωνική, οικονομική ζωή κλονίζεται συθέμελα
στη χώρα μας και παντού γύρω μας κοντά και μακρύτερα.
Χωρίς περιορισμούς γεωγραφικούς, ένα γεγονός που για πρώτη
φορά ιστορικά είναι τόσο κοινά αποδεκτό για την ευκολία, την
ταχύτητα, τις κοινές ισοπεδωτικές επιπτώσεις που έχει αποδε-
δειγμένα. Η επιστήμη ως ο κατ’ εξοχήν σύμμαχος της υγείας
και της ζωής, σε όλη την ιστορική εξέλιξή τους, απαντά δυναμικά
και αποτελεσματικά στον καταστροφέα, αντίθετα με τον κάθε
μορφής απειλητικό σκοταδισμό. Όμως απαιτεί συμμάχους για
να ολοκληρωθεί το διέξοδο έργο της, με βασικό σύμμαχο τον
καθένα από μας. Ως άτομα και ως συνεπιβάτες αλλά όχι λαθρε-
πιβάτες στο μοναδικό κοινό μας ταξίδι, της ΜΙΑΣ ζωής. Είναι η
κορυφαία στιγμή που όλοι μας οφείλουμε να πούμε και να τεκ-
μηριώσουμε το μεγάλο ΝΑΙ αρνούμενοι τα κοντοπόδαρα, επι-
κίνδυνα και αδιέξοδα όχι, όποια και αν είναι η αιτιολογία και
προέλευσή τους. “Ανάγκα και οι θεοί πείθονται” όπως μας συμ-
βουλεύουν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Είναι η κορυφαία ευκαιρία
να αποδείξουμε το χαρακτήρα μας ως νοήμονα αλλά και με αν-
θρωπισμό όντα. Να αφήσουμε το απωθητικό, συχνά, εγώ μας
και να μπούμε στη γόνιμη αγκαλιά του εμείς. Είναι μια κορυφαία
ευκαιρία να αποδείξει ο εθελοντισμός μας πως αποτελεί χρήσιμο
σκαλοπάτι στο δρόμο προς την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη. 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να
διατρανώσουμε τον αυτοσεβασμό μας προς το μονάκριβο αγαθό
της ζωής, τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους κοντινούς αλλά
και τους πιο μακρινούς μας συνανθρώπους. Αυτός ο δρόμος
είναι ο μοναδικός δρόμος που η επιστήμη, οι γνωρίζοντες αλλά
και η πραγματικότητα αποζητούν από μας. Ο δρόμος που εστιά-
ζεται στο όπλο του anticovid-19 εμβολιασμού ως αναντικατά-
στατου μέσου και μέτρου αυτοπροστασίας αλλά και προστασίας
όλων των γύρω μας. Κράτα με να σε κρατώ, να ανεβούμε το
βουνό. Όλα αυτά τα τόσο όμορφα και απλά της ζωής μας
παρέες, αγκαλιές, τραγούδια, χοροί, έρωτες, που έχουν μπει
κατ’ ανάγκη στην άκρη λόγω της πανδημίας, παραμένουν κοντά
μας και με τη λαχτάρα μας να ενεργοποιηθούν, να κινήσουν
προς τα μπρος τη ζωή. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι η ζωή δεν μας αρνείται τη μοναδι-
κότητά της, την ομορφιά και τα χρώματά της. Μη της γινόμαστε
εμπόδιο. Μην κλωτσάμε τη μεγάλη μας αυτή ευκαιρία. Με
πιότερη γνώση που και η ιστορία η δική μας και η παγκόσμια
μας προσφέρουν, με την αναγκαία εμπιστοσύνη στη γνώση και
την προσπάθεια των αρμοδίων, με λιγότερη έπαρση για το γνω-
στικό και γενικότερο εγώ μας, ας γίνουμε συμμέτοχοι στον
αγώνα της ζωής. Στον ελπιδοφόρο αγώνα για το σήμερα και το
αύριο, το δικό μας, των διπλανών μας, των παιδιών μας, του κό-
σμου όλου, αυτών που θάρθουν, η δική μας συνεισφορά είναι
αναγκαία και δεν δικαιούται να απουσιάζει. Εμβολιαζόμαστε
γιατί μόνο έτσι κόβουμε το δρόμο στην covid-19 όσο μας
αναλογεί, οριστικά και τελεσίδικα. Είναι ένα μεγάλο χρέος και
ευθύνη όλων μας. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 200ή ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 
Α΄. ΔΥΟ ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 1821 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
Στις 10/7/21 Ομιλία του κ. Στάθη Καλύβα, κα-

θηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, με θέμα: «1821: Η απρόσμενη σύνθε-
ση». 

Στις 21/8/21 Ομιλία του κ. Βαγγέλη Καραμα-
νωλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Θεωρίας και Ιστο-
ρίας της ιστοριογραφίας του ΕΚΠΑ, με θέμα: «Γιατί
γιορτάζουμε το 1821; Μνήμη και μνημόνευση
μιας επανάστασης στον 19ο και 20ό αιώνα». 

Οι ομιλίες θα γίνουν στο θέατρο του Λαογραφικού
Μουσείου Κύμης στις 9 μμ. Μετά από κάθε ομιλία
θα ακολουθήσει συζήτηση.  

Β΄. Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΔ 
ΜΕ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 1821 
Από 22/8 έως 29/8 η δραματοποίηση θα πα-

ρουσιαστεί στα καλοκαιρινά θέατρα της ευρύτερης
περιοχής του Δήμου. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι
χώροι και οι ημέρες των παραστάσεων. 

ΔΥΟ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 
Ο κ. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ήταν από το 2003

έως το 2017 καθηγητής του Πανεπιστημίου του
Yale των ΗΠΑ στην έδρα των Πολιτικών Επιστημών
«Arnold wolfers». Έχει διδάξει σε πολλά πανεπι-
στήμια της Αμερικής, στο Οχάιο, στη Νέα Υόρκη,
Σικάγο, Κολούμπια κ.λπ. 

Από το 2017 είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστή-
μης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου κατέχει
την έδρα Gladstone, την αρχαιότερη έδρα Πολιτικής
Επιστήμης στη Βρετανία, είναι εταίρος του Κολλεγίου
All Souls και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας. 

Ο κ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ είναι Ανα-
πληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου και είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου
ΕΚΠΑ. Έχει πλούσια βιβλιογραφία και άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά και σε εφημερίδες. Ο κ.
Καραμανωλάκης κατάγεται από τους Ταξιάρχες. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ  ΔΕΣΜΟΙ: 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  200ή  ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ  τ.  3  ΜΑΪΟΥ 
ΜΙΧ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ 

ΝΕΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ - τεύχος 62 ΑΣΤΕΡΟΣ - τεύχος 17 
Άνοιξη 2021 

Ο Παντελής Γ. Μπαρούμης και η Γεωργία
Μανή απέκτησαν το πρώτο τους παιδί που είναι
αγοράκι. 

Θερμές ευχές.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ 

Το Νηπιαγωγείο Ανδρονιάνων και η Νηπιαγωγός
Κα Ελένη Δεμερτζή στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Βοηθώ τον συνάνθρωπό μου» και
με τη λήξη των μαθημάτων στο Νηπιαγωγείο διοργά-
νωσαν στο γήπεδο του σχολείου των Ανδρονιάνων
την Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021, με την ομάδα διάσωσης
S.A.R-312 μια εκδήλωση για την ενημέρωση Πρώτων
Βοηθειών.  Η ομάδα διάσωσης έδειξε στα παιδιά που
παρευρέθηκαν και στους γονείς τους πως να παρέχουν
πρώτες βοήθειες αν παραστεί ανάγκη αλλά και στην
χρήση του απινιδωτή που ήδη κατέχει η Κοινότητά
μας. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ανδρονιάνων-Δένδρων
παρευρέθη στην εκδήλωση με ορισμένα από τα μέλη
του που πρόσφεραν νερά στους παρευρισκόμενους.
Στόχος του προγράμματος είναι να δείξει ότι ο εθελον-
τισμός βασισμένος πάνω στη γνώση μόνο όφελος
έχει για μας και για τον συνάνθρωπό μας. Στο τέλος
της εκδήλωσης η Αντιπρόεδρος του Προοδευτικού
Συλλόγου Ανδρονιάνων-Δένδρων Κα Αγαθή Κωτσή
παρέδωσε στη Νηπιαγωγό τα δώρα που όπως κάθε
χρόνο, ο Σύλλογος προσέφερε με τη λήξη του σχολικού
έτους στα παιδάκια του Νηπιαγωγείου και ευχήθηκε
εκ μέρους του Συλλόγου Καλό Καλοκαίρι. 

Π. ΛΙΒΑΝΙΟΥ 14-6-2021 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΒΟΗΘΩ  ΤΟΝ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ  ΜΟΥ» 

“Σαν άνεμος Απηλιώτης”
το νέο βιβλίο της 

Ρένας Ραψομανίκη - Κούκη 


