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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ

ΚΥΜΗΧΑΛΚΙΔΑ

Φθινοπωρινά σχέδια...

Τ
έλος εποχής. Το καλοκαίρι
µας εγκαταλείπει σιγά σιγά,
αφήνοντας στη µνήµη και την
ψυχή στιγµές χαλάρωσης,

εικόνες της φύσης και της ανθρώπι-
νης δράσης, που µας συντροφεύουν
κατά τη διάρκεια και της επόµενης
εποχής που εµφανίζεται δειλά -
δειλά, του φθινοπώρου. Ο χρόνος,
που το καλοκαίρι έχει µια ευρύτητα,
έκταση και διάρκεια, µε την είσοδο
του φθινοπώρου αρχίζει να “συρρι-
κνώνεται”, να περιορίζεται. Εµείς οι
άνθρωποι, τον σηµατοδοτούµε
διαφορετικά, γίνεται πιο επιτακτι-
κός για µας αφού εντάσσουµε σ’
αυτόν προγράµµατα, σχέδια για την
καινούργια χρονική περίοδο που
ξεκινά. Κυρίως για τις οικογένειες
µε παιδιά, που έχουν µπροστά τους
µια νέα σχολική περίοδο, ο καιρός
του φθινοπώρου είναι προγραµµατι-
στικός.

Μέσα στα πλαίσια αυτού του
προγραµµατισµού κινούνται κι
άλλοι φορείς και οµάδες της κοινω-
νίας, όπως οι ∆ήµοι, οι Σύλλογοι, οι
οργανώσεις, οι Ενώσεις και οµάδες
κάθε είδους. Ο Προοδευτικός
Σύλλογος του χωριού µας, έχοντας
βάλει ως στόχο την πολιτιστική
αναβάθµιση του τόπου και την
άνοδο του πνευµατικού επιπέδου
των ανθρώπων και ιδιαίτερα των
νέων, προχωρεί στην οργάνωση
δραστηριοτήτων που θα αξιοποι-
ήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο των ανθρώπων του χωριού.

∆ίνεται έµφαση σε κοινωνικές
οµάδες όπως είναι οι νέοι και τα
παιδιά, οι γυναίκες, τα άτοµα της
τρίτης ηλικίας.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες
του καλοκαιριού ήταν αρκετές και
είχαν επιτυχία.

Όµως πρέπει να δώσουν τη θέση
τους σε εκδηλώσεις και δραστηριό-
τητες που θα έχουν µεγαλύτερη
διάρκεια και µακροπρόθεσµους
στόχους.

Ειδικότερα για τους νέους και τα
παιδιά, θα πρέπει να γίνει ένας
προγραµµατισµός ώστε να δηµιουρ-
γηθούν οµάδες - τµήµατα δηµιουρ-
γικής απασχόλησης, εκπαίδευσης,
καλλιτεχνικής έκφρασης, αθλητι-
σµού. ∆ιατυπώθηκαν και συζητήθη-
καν πολλές ιδέες τόσο από τα µέλη
του ∆.Σ. του Συλλόγου όσο και από
ενδιαφερόµενους γονείς για το
είδος αυτών των δραστηριοτήτων.

Επικράτησαν οι προτάσεις για
τη δηµιουργία τµήµατος πληροφο-
ρικής και παραδοσιακού χορού, για
παιδιά και νέους. Ο Σύλλογος
διαθέτει ένα χώρο (“Υδραυλικό”) για
τη διεξαγωγή των µαθηµάτων
αυτών αλλά προς το παρόν είναι
ακατάλληλος, αφού εκεί θ’ αρχί-

σουν οικοδοµικές εργασίες για τη
µετατροπή του κτιρίου σε πολιτιστι-
κό κέντρο. Αντ’ αυτού ο χώρος του
∆ηµοτικού σχολείου θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί, όπως άλλωστε
έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.

Τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου
δραστηριοποιούνται προς αυτή την
κατεύθυνση ώστε ν’ αγοραστούν οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές κι ό,τι
άλλο υλικό χρειαστεί, να βρεθεί ο
δάσκαλος που θα διδάξει ώστε τα
παιδιά να εξοικειωθούν µε τις νέες
τεχνολογίες. Είναι πολύ σηµαντικό
να µυηθούν τα παιδιά στον κόσµο
των υπολογιστών γιατί είναι γνωστό
πλέον πόσο απαραίτητα εργαλεία
είναι σε πολλά επαγγέλµατα αλλά
και γιατί η εποχή της πληροφόρη-
σης και της επικοινωνίας, όπως είναι
η σηµερινή, απαιτεί ενεργούς πολί-
τες που πρέπει να έχουν πρόσβαση
στη γνώση, στην ενηµέρωση µέσω
Η/Υ. Επιπλέον, η εκµάθηση χειρι-
σµού ενός Η/Υ αποτελεί προετοιµα-
σία και βοήθεια των παιδιών για το
µάθηµα της Πληροφορικής που
διδάσκεται στα σχολεία.

Ένας άλλος τοµέας της εκπαί-
δευσης των παιδιών που δε διδά-
σκεται πολύ στα σχολεία είναι οι
παραδοσιακοί χοροί. Αποτελούν
µια απ’ τις ωραιότερες εκφράσεις
του λαϊκού πολιτισµού.

Οι παραδοσικοί χοροί συνόδευαν
παλαιότερα πολλές από τις εκδηλώ-
σεις της ζωής των ανθρώπων της
υπαίθρου (γάµους, πανηγύρια, γιορ-
τές).

Ο σύλλογος είναι ήδη ευαισθητο-
ποιηµένος και ενδιαφέρεται ιδιαίτε-
ρα για τη διάσωση και διάδοση της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

Ιδιαίτερα σήµερα, έχουµε χρέος
να προστατεύουµε την ελληνική
παράδοση µια και υπάρχουν ποικί-
λες πολιτιστικές επιρροές και
µπορεί να δηµιουργήσουν πολιτιστι-
κή σύγχυση και αλλοτρίωση στο
σύγχρονο άνθρωπο.

Γι’ αυτό αλλά και για την αξιοποί-
ηση του ελεύθερου χρόνου των
νέων του χωριού µας, προχωρούµε
και στη συγκρότηση χορευτικού
τµήµατος που θα λειτουργήσει στο
χώρο του σχολείου.

Ελπίδα όλων αποτελεί να δηλώ-
σουν συµµετοχή τα παιδιά του χωρι-
ού για να ξεκινήσουν τα µαθήµατα
αυτά. Μ’ αυτό τον τρόπο συνεχίζε-
ται η προσπάθεια του ∆.Σ. του
Συλλόγου για προσφορά στον
άνθρωπο των Ανδρονιάνων που ζει
µόνιµα στο χωριό και αξίζει να µετέ-
χει σ’ όλα τα σύγχρονα πολιτιστικά
αγαθά.

Το ∆.Σ.
του Προοδευτικού Συλλόγου

Ανδρονιάνων

¢È¿ÎÚÈÛË
ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi forum
Τον Α' Έπαινο µεταξύ 580 αναρ-

τηµένων εργασιών στο ∆ιεθνές Χει-
ρουργικό Forum στο πλαίσιο του
φετινού Χειρουργικού Συνεδρίου,
έλαβε η επιστηµονική εργασία της
οµάδας του θωρακοχειρουργού Κώ-
στα Μαρκόπουλου.

Η εργασία αφορά σε πρωτοπο-
ριακή για τα Ελληνικά δεδοµένα,

µέθοδο χειρουργικής µείωσης του
µεγέθους και των δυο πνευµόνων
λόγω πνευµονικού εµφυ-σήµατος
και παρουσιάζει τα αποτελέσµατά
της. Οι χειρουργικές αυτές επεµβά-
σεις έγιναν από τον Κώστα Μαρκό-
πουλο πριν εκλεγεί βουλευτής (και
έχει επαγγελµατικό ασυµβίβαστο).

Ήδη στο µουσείο κέρινων οµοιωµά-
των της µαντάµ Τισό στο Λονδίνο, εκτί-
θενται τα οµοιώµατα των Ελευθερίου
Βενιζέλου, Κωνσταντίνου Καραµανλή
και Ανδρέα Παπανδρέου.

Παράλληλα όµως έχει ξεκινήσει
διαπραγµάτευση για να δηµιουργηθούν
και να τοποθετηθούν στο ίδιο µουσείο,
τρία ακόµα διαπρεπών Ελλήνων. Το ένα
απ’ αυτά (τα άλλα θα’ ναι του Μίκη
Θεοδωράκη και της Μελίνας Μερκούρη)
θα’ ναι του Κυµαίου γιατρού και ευεργέ-
τη της ανθρωπότητας του test-Pap, του
Γεωργίου Παπανικολάου.

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗ........  
οοιι  δδύύοο  όόψψεειιςς  εεννόόςς  ννοοµµίίσσµµααττοοςς  

Ίσως αποτελεί το πιο απαραίτητο
«αξεσουάρ» των σηµερινών ελληνι-
κών νοικοκυριών, στα περισσότερα
από αυτά είναι ανοιχτή 24 ώρες την
ηµέρα. Κρατάει συντροφιά σε πολ-
λούς από εµάς, µας κάνει να γελάµε,
να κλαίµε, να συµµετέχουµε, να απο-
στασιοποιούµαστε. Ο µέσος Έλλη-
νας βρίσκεται προσηλωµένος µπρο-
στά από αυτή περίπου τέσσερις ώρες
την ηµέρα, δηλαδή το 50% του ελεύ-
θερου χρόνου του. 

Φυσικά,  ο λόγος… για την τηλεό-
ραση. 

Ξεκινώντας από την πρώτη µετά-
δοση από τεχνικούς του Ε.Ι.Ρ. από
τον σταθµό της ∆ΕΗ στο Ζάππειο το
1964 αρχικά είχε σκοπό να ενηµερώ-
σει, να επιµορφώσει και να ψυχαγω-
γήσει, ενώ µε το πέρασµα του χρό-
νου όλα τα παραπάνω άρχισαν να θυ-
σιάζονται στο βωµό της τηλεθέασης
και της διαµόρφωσης συνειδήσεων
του φιλοθεάµονος κοινού. 

Γεγονός είναι πως όταν πρόκειται
για τη σύγχρονη ελληνική τηλεόρα-
ση, δευτερευόντως υποδηλώνεται
και η έννοια του κακόγουστου και της
υποκουλτούρας, που εκφράζονται
άλλοτε µε την ευτέλεια του περιεχο-
µένου, την «ριαλιτοποίηση» της ενη-
µέρωσης, την παγίωση ενός ρηχού
τρόπου ζωής (life style) και τον εν-
στερνισµό του δόγµατος «να περνά-
µε καλά». 

Τα χαµηλής ποιότητας προγράµ-

µατα, τα κοινώς επονοµαζόµενα «τη-
λεοπτικά σκουπίδια», που κατακλύ-
ζουν τη σηµερινή ελληνική τηλεόρα-
ση, φέρουν τη σφραγίδα µιας άσχηµα
υιοθετηµένης παγκοσµιοποίησης,
που οικειοποιείται στα πλαίσια του
ανελέητου ανταγωνισµού και του
άπληστου κέρδους και που σπεύδει
να στηρίξει τον ισχυρισµό των ιθυ-
νόντων πως στην περίπτωση της τη-
λεόρασης έχουµε να κάνουµε µε µια
«ακριβή υπόθεση». 

Ο τηλεθεατής βάλλεται από άχρη-
στα µηνύµατα, άσκοπες ειδήσεις και
την ανακύκλωση των προηγούµενων.
Πρόκειται για έναν τρόπο µετάδοσης
που σκοπό έχει να επηρεάσει και να
διαµορφώσει την κριτική γνώµη και
να αποσπάσει µε τον τρόπο αυτό τη
σύµφωνη γνώµη µας για την αδιαφο-
ρία απέναντι στα φλέγοντα ζητήµατα
του δηµοσίου βίου. 

Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το
γεγονός πως το «φτηνό θέαµα» και
ο εντυπωσιασµός κυριαρχούν ακόµα
και στη θεµατογραφία των δελτίων
ειδήσεων, την οποία και διαµορφώ-
νουν. Τα πολύκροτα γεγονότα λαµ-
βάνουν τη θέση των ουσιαστικών και
ποµπωδών θεµάτων, ενώ ακόµα και
ποµπώδεις και «καυτοί» τίτλοι επινο-
ούνται και δηµιουργούνται χωρίς να
υπάρχουν. Η είδηση πλέον κατα-
σκευάζεται, κατευθύνεται, χειραγω-
γεί. Τα δελτία ειδήσεων αποκτούν

Συνέχεια στην σελ. 2 
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση το Νόμο 3443/2006 δημιουργείται στο Δήμο
μας το μητρώο Νέων στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι νέοι ηλικίας 15 –
28 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου.

Για την εγγραφή στο Μητρώο ο κάθε ενδιαφερόμενος νέος θα πρέπει να
υποβάλλει στο Δήμο Κύμης αίτηση εγγραφής. Κατά το χρόνο υποβολής της
σχετικής αίτησης είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου.

Αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κύμης για τη λειτουργία και την τήρηση του
Μητρώου Νέων είναι το Γραφείο Νεολαίας, υπεύθυνη του οποίου είναι η κα
Παπαπροκοπίου Κυπαρισία 

(τηλ. 22220 24000 & 2222350000) καθημερινά από 8 π.μ. έως 3 μ.μ. στο
Δημαρχείο.

Καλούνται όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί την περίοδο από 1-1-1980 μέχρι
31-12-1993 να εγγραφούν στο Μητρώο Νέων που είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να εκλέξουν το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Κύμης, σε ημερομηνία
που σύντομα θα ανακοινωθεί. Για να μπορούν να ψηφίσουν πρέπει να έχουν
εγγραφεί μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008.

Οι νέοι πρέπει να έχουν άποψη για τον τόπο τους και να διεκδικούν τα αιτή-
ματά  τους. Γι’ αυτό και σας καλούμε να έλθετε κοντά και να στηρίξετε το νέο
θεσμό. Για να προσπαθήσετε να κάνετε  τις ιδέες σας πράξεις , τις σκέψεις σας  για
τον τόπο μας  πραγματικότητα. Για να αναδειχθούν τα θέματα και τα προβλήματα
της νεολαίας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Δημήτριος  Γ.  Θωμάς

Δήμαρχος Κύμης

Δημιουργία Μητρώου Νέων

Ο Δήμος Κύμης, στα πλαίσια της προβολής του τόπου για την τουριστική
αξιοποίησή του, ιδιαίτερα στον τομέα της παραθεριστικής κατοικίας, έλαβε και
φέτος μέρος σε διεθνή έκθεση ανάλογου περιεχομένου.

Στον εκθεσιακό χώρο προβάλλονταν κατασκευαστικές εταιρείες παραθερι-
στικής κατοικίας και εταιρείες οικιακού εξοπλισμού. Περίπτερα διέθεταν μόνον
δύο Δήμοι, ο Δήμος Καστοριάς και ο Δήμος Κύμης.

Στο περίπτερο της Κύμης, που κατά γενική ομολογία ήταν το πιο πρωτότυπο,
παρουσιάζονταν οι φυσικές ομορφιές του τόπου μας και  η ιδιότυπη αρχιτεκτονι-
κή του, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.  Εκτός, όμως, από αυτά προβλήθηκαν
και τα τοπικά μας προϊόντα σύκα, κεράσια, λάδι, ελιές, καθώς επίσης και ο  περί-
φημος μπακλαβάς μας. Επίσης, τα γλυκά κουταλιού, που παρασκευάζει ο γυναι-
κείος συνεταιρισμός, αλλά  και η κυρία Μπαρμπαράκου. Ακόμη προβλήθηκε το
γεγονός, ότι είμαστε Το περίπτερό μας επισκέφθηκαν τεχνοκράτες, εκπρόσωποι
κατασκευαστικών εταιρειών και άλλοι. Όλοι, κατά γενική ομολογία, εντυπωσιά-
στηκαν από την ομορφιά του τόπου μας και έλεγαν, ότι, αν και γνώριζαν το λιμά-
νι, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η ενδοχώρα ήταν τόσο όμορφη κι ότι
συγκεντρώνει τόσα προσόντα 

Όλοι υποσχέθηκαν ότι θα επισκεφτούν αυτόν τον πανέμορφο τόπο, για να
δουν από κοντά μια ανερχόμενη περιοχή της Εύβοιας, που βρίσκεται πολύ κοντά
στην Αθήνα.     

Ο Δήμος Κύμης συμμετείχε 
σε διεθνή έκθεση 

παραθεριστικής κατοικίας

χαρακτήρα ριάλιτι και χροιά ψυχαγωγικής εκ-
ποµπής πρωινής ζώνης. 

Τηλε-ριάλιτι, αµερικανικά σόου χαµηλής
ποιότητας και σαπουνόπερες, εκποµπές χω-
ρίς περιεχόµενο και µε ανυπόστατη επιχει-
ρηµατολογία µονοπωλούν τους δέκτες των
τηλεθεατών. 

Όλο και περισσότερο υιοθετείται από την
ελληνική τηλεόραση το αµερικανικό µοντέλο
της τηλεόρασης, που έναντι του ευρωπαϊκού
χαρακτηρίζεται από εύπεπτα λαϊκά κατα-
σκευάσµατα. 

Στο σηµείο αυτό οι υπέρµαχοι της σηµερι-
νής δοµής και µορφής της τηλεόρασης θα
σπεύσουν να υπεραµυνθούν της θέσης τους
παραθέτοντας το επιχείρηµα ότι η τηλεόρα-
ση δεν είναι τίποτε  άλλο παρά ένα λάϊκό µέ-
σο ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας. Ο αντίπο-
δας της άποψης αυτής απλά δεν θεωρεί τη
λαϊκότητα ταυσόσηµο της ευτέλειας. Θα
ήταν παράλειψη η µη αναφορά στο θέµα των
προτύπων που τυγχάνουν προβολής από το
σηµερινό διαµορφωµένο µοντέλο της ελληνι-
κής τηλεόρασης είτε µέσα από τα προγράµ-
µατα (σειρές, τηλεπαιχνίδια, εκποµπές, life
style…) είτε µέσα από τις διαφηµίσεις, που
κατά βάση αποσκοπούν στην όσο το δυνατό
µεγαλύτερη έκθεση του κοινού στα µηνύµατά
της, στην ενίσχυση της κύριας πηγής των
εσόδων τους. Ο σύγχρονος Έλληνας καλεί-
ται να οδηγεί κάµπριο αυτοκίνητο ακριβών
αυτοκινητοβιοµηχανιών, να έχει στην κατοχή
του υπερπολυτελείς κατοικίες, να ντύνεται
µε συνολάκια Gucci ή τύπου Gucci, να «κα-
λουπώνεται» στο πρότυπο του τυποποιηµέ-

νου τρόπου ζωής… Στο σηµείο αυτό έρχεται
να επιβεβαιωθεί η ρήση του µεγάλου µυθι-
στοριογράφου Χέρµαν Μπροχ πως «για να εί-
ναι αρεστός κανείς, πρέπει να επιβεβαιώσει
όλα όσα ο κόσµος θέλει ν’ ακούσει, πρέπει να
είναι στην υπηρεσία της κοινοτοπίας». Το
ερώτηµα που τίθεται είναι, τι τελικά προκύ-
πτει όταν κυρίως οι νέοι  αδυνατούν να ακο-
λουθήσουν το «έµµεσα επιβαλλόµενο» πρό-
τυπο τρόπου ζωής; 

Και επειδή το νόµισµα έχει πάντα δύο
όψεις, θα ήταν παράλειψη αν παρουσιαζόταν
η µία µόνο όψη του. 

Οφείλουµε να αναφέρουµε πως το ποιοτι-
κό πρόγραµµα υπάρχει στην ελληνική τηλεό-
ραση. Ντοκιµαντέρ, επιµορφωτικές και ψυχα-
γωγικές εκποµπές, εκπαιδευτικά και ενηµε-
ρωτικά προγράµµατα προσφέρονται στους
τηλεοπτικούς δέκτες. Η τηλεόραση µε την
πρωταρχική έννοια και τον αρχικό σκοπό της
µας παρέχει το µοναδικό προνόµιο της άµε-
σης ενηµέρωσης, της παρακολούθησης των
εξελίξεων, καταργεί γεωγραφικά σύνορα, δι-
ευρύνει τους ορίζοντες, διότι φέρει το στοι-
χείο της ποικιλοµορφίας, το νεωτερισµό στα
προγράµµατά της. 

Η κατάχρηση της δύναµης που παρέχει
ένα τόσο ισχυρό µέσο, όπως η τηλεόραση, εί-
ναι αυτή που δηµιουργεί την αρνητική όψη
της. Το βάρος επωµίζεται ο τηλεθεατής που
καλείται να ξεχωρίσει και να επιλέξει το ποι-
οτικό πρόγραµµα. Η τηλεόραση µας προσφέ-
ρει ό,τι εµείς ζητάµε. Και επειδή το να κλεί-
σουµε την τηλεόραση δεν θα αποδεικνύον-
ταν αποτελεσµατική λύση, ας ζητήσουµε
απλά εµείς την ποιότητα… 

Κατερίνα Σακκή

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗ........  
οοιι  δδύύοο  όόψψεειιςς  εεννόόςς  ννοοµµίίσσµµααττοοςς  

Συνέχεια από την σελ. 1

Οι πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον
µας αρκετά χρόνια τώρα λόγω των ανθρω-
πίνων δραστηριοτήτων σε όλους τους το-
µείς, τείνουν ειδικώς τις δύο τελευταίες δε-
καετίες να καταστήσουν αδύνατη την επι-
θυµία των µελλοντικών γενεών για κάλυψη
των αναγκών τους από το φυσικό πλούτο.
Χαρακτηριστικά περιβαλλοντικά προβλήµα-
τα παγκόσµιας εµβέλειας όπως το φαινόµε-
νο του θερµοκηπίου µε την σταδιακή άνοδο
της θερµοκρασίας του πλανήτη γη και ό,τι
αυτό συνεπάγεται, η διεύρυνση της τρύπας
του όζοντος, η όξινη βροχή, οι πετρελαι-
οκηλίδες στις θαλάσσιες περιοχές και πολ-
λά άλλα σύνθετα προβλήµατα, δηµιουρ-
γούν µία αλυσιδωτή απειλή ενάντια στην
ανθρώπινη ύπαρξη αλλά και ενάντια σε κά-
θε ζωντανό οργανισµό επί της γης.

Μία προσπάθεια συντονισµού δράσης
των τοµέων: οικονοµίας, περιβάλλοντος,
ρύπανσης, αειφόρου ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση συµπεριφοράς φιλικής προς το
περιβάλλον και σαφώς προς την κατεύθυν-
ση συνειδητοποίησης των κρίσιµων περι-
βαλλοντικών προβληµάτων που απειλούν
την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω στον πλανήτη
γη, µε ανάληψη των ευθυνών που προκύ-
πτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες,
θα ήταν το προσφορότερο µέσο για τη δρο-
µολόγηση περιβαλλοντικής πολιτικής και
προστασίας του περιβάλλοντος µε σεβα-
σµό προς τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης εκ µέρους όλων των χωρών ανά τον
πλανήτη.

Πριν η κατάσταση του περιβάλλοντος
φτάσει σε σηµείο µη αναστρέψιµο, οφεί-

λουµε να ενεργοποιηθούµε όλοι µαζί µε τη
συνεργασία και βοήθεια των αρµόδιων φο-
ρέων και αρχών για τη βελτίωση, διόρθωση,
πρόληψη, προφύλαξη, συντήρηση και επα-
νάκτηση του φυσικού πλούτου. Η ενεργο-
ποίηση, η άσκηση πίεσης µέσω της συµµε-
τοχής όλων των πολιτών είναι άκρως απα-
ραίτητη για την επίτευξη του περιβαλλοντι-
κού στόχου.

Χώρες όπως οι Η.Π.Α., Ιαπωνία, που αρ-
νούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους -αν
και αποτελούν παγκοσµίως τους κύριους
ρυπαντές της ατµόσφαιρας- οφείλουν άµε-
σα να συνειδητοποιήσουν τον περιβαλλον-
τικό κίνδυνο και να παραµερίσουν τα επιµέ-
ρους κυριαρχικά οικονοµικά τους συµφέ-
ροντα για το καλό του πλανήτη, της ανθρω-
πότητας και των µελλοντικών γενεών. Αυτή
ακριβώς είναι και η έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης, η κάλυψη των σηµερινών αναγ-
κών µε τέτοιο τρόπο χρήσης και απόθεσης
των πρώτων υλών που µας προσφέρει το
περιβάλλον ώστε να µην στερήσουµε στις
µελλοντικές γενεές τη δυνατότητα να κα-
λύψουν και αυτές τις ανάγκες τους από το
περιβάλλον, ένα περιβάλλον κληρονοµιά
στα παιδιά µας.

Αλλά και εµείς ως απλοί πολίτες οφεί-
λουµε να δραστηριοποιηθούµε λέγοντας
ναι στην ανακύκλωση, ναι στην προστασία
των σπάνιων ζωντανών οργανισµών, ναι
στην λιγότερη µετακίνηση µε τα αυτοκίνη-
τα, ναι στην προφύλαξη των δασών από
πυρκαγιές, ναι στην αποτροπή ρύπανσης
της θάλασσας, ναι στην τοποθέτηση των

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Συνέχεια στην σελ. 3

Τον τελευταίο καιρό πα-
ρατηρούµε πως τα Μ.Μ.Ε.
έχουν δώσει ιδιαίτερη βάση
σε γεγονότα τα οποία σχετί-
ζονται µε το περιβάλλον και
την καταστροφή του. Και
µάλλον όχι άδικα, αφού κα-
θηµερινά γινόµαστε µάρτυ-
ρες γεγονότων και καταστά-
σεων, εξαιτίας των οποίων η
περιβαλλοντική καταστροφή
έχει προσλάβει πλέον δραµα-
τικές διαστάσεις.

Ο άνθρωπος µε τη δράση
του έχει συµβάλει σηµαντικά
σε αυτό και οι συνέπειες στο
άµεσο µέλλον αναµένεται να

είναι οδυνηρές. Ορισµένες
είναι ήδη ορατές, όπως για
παράδειγµα ο συνεχής πε-
ριορισµός της βιοποικιλίας.
Για να εξετάσουµε τη µαζική
εξαφάνιση των διαφόρων
µορφών ζωής, θα πρέπει
πρώτα να µελετήσουµε το
µέγεθος της περιβαλλοντι-
κής µεταβολής.

Πριν από 65 εκ. χρόνια πε-
ρίπου, είχαµε την εξαφάνιση
των δεινοσαύρων πάνω από
τη γη. Μέχρι σήµερα πιστεύε-
ται ότι το γεγονός αυτό οφεί-

Η ΦΥΣΗ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ...
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ

Συνέχεια στην σελ. 3
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λεται στις συνέπειες που προκάλεσε η σκόνη που
υψώθηκε στην ατµόσφαιρα εξαιτίας της σύγκρου-
σης της Γης µε ένα τεράστιο µετεωρίτη (ο οποίος εί-
χε ταχύτητα 25.000 µίλια/ώρα), αν και ορισµένοι πα-
λαιοντολόγοι ισχυρίζονται ότι οι δεινόσαυροι εξα-
φανίστηκαν από ασφυξία, εξαιτίας των διαδοχικών
σεισµών και ηφαιστειακών εκρήξεων που προκλήθη-
καν από τη µετατροπή  του κλίµατος. Εκείνη την πε-
ρίοδο η θερµοκρασία της Γης έπεσε σηµαντικά, ενώ
επίσης έπεφτε και τοξική βροχή δηλητηριώδης. ∆ε
θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι το µέγεθος της κα-
ταστροφής και οι συνέπειες πάνω στον πλανήτη
εξαιτίας αυτού του γεγονότος δε θα διαφέρει και
πολύ από την αντίστοιχη καταστροφή που αναµένε-
ται να επέλθει σε ορισµένες δεκαετίες από τις αν-
θρώπινες δραστηριότητες.

Η δράση του ανθρώπου ξεκίνησε πριν από περί-
που 50.000 χρόνια στην Αφρικανική ήπειρο, όταν για
την επιβίωσή του κυνηγούσε θηλαστικά, µε αποτέ-
λεσµα µετά από αρκετά χρόνια να συµβάλει τελικά
στην εξαφάνιση τους. Σταδιακά ο άνθρωπος εξα-
πλώθηκε και στις άλλες ηπείρους. Υπάρχουν 5 τρό-
ποι µε τους οποίους η ανθρώπινη παρουσία επηρεά-
ζει τη βιοποικιλία στον πλανήτη. 

1. Η υπεράγρευση ζώων και φυτών, η οποία µε
την πρόοδο της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο έν-
τονη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα
δέντρα, τα οποία σήµερα υλοτοµούνται δέκα φορές
ταχύτερα απ' ό,τι αντικαθίστανται µέσω της αναπα-
ραγωγής τους.

2. Η επέκταση των ανθρώπων ανά τον πλανήτη.
Η εισαγωγή ξενόφερτων ειδών, κυρίως στην Αυ-
στραλία, οδήγησε πολλά ενδηµικά είδη στην εξαφά-
νισή τους, ενώ όσα έχουν αποµείνει εντοπίζονται
µόνο στις βουνοκορφές.

3. Η καταστροφή των οικοσυστηµάτων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα καταστροφής ενός οικοσυ-
στήµατος υπάρχει στη Ν. Αφρική και αυτό είναι το
Κέιπ Τάουν. Το 40% του οικοσυστήµατος έχει κατα-
στραφεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η
γεωργία και οι πολεοδοµικές επεκτάσεις.

4. Η νησιδοποίηση, δηλαδή η συρρίκνωση των οι-
κοσυστηµάτων σε νησίδες. Όσο µικρότερη είναι η
έκταση των νησίδων τόσο περισσότερα είδη θα χα-
θούν. Το φαινόµενο της νησιδοποίησης είναι όλο και
συχνότερο, ενώ η αποµόνωση της µιας αποικίας από
την άλλη οδηγεί στη σταδιακή εξαφάνισή τους. 

5. Η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί τον πέµ-
πτο τρόπο µε τον οποίο ο άνθρωπος επηρεάζει το
περιβάλλον.

Περιγράφοντας µε αριθµούς τη σηµερινή κατά-
σταση στη Γη µπορούµε να πούµε ότι τα 2/3 των δα-
σών σε όλο τον πλανήτη έχουν εξαφανιστεί, αφού
ολοένα και περισσότερες δασικές εκτάσεις αποψι-
λώνονται προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως πρω-
τογενής καύσιµη ύλη, µία εξέλιξη η οποία οδηγεί
στη διάβρωση και µετατροπή των ποταµών σε έλη,
σε πληµµύρες και σε συχνότερες βροχοπτώσεις. Το
50% των ποταµών στον κόσµο είναι µολυσµένο,
11.000 ζωικοί οργανισµοί που υπάρχουν σήµερα
στον κόσµο απειλούνται µε εξαφάνιση, το 99% των
δασών της Ασίας έχει υποστεί µη αναστρέψιµες
βλάβες και τέλος, η Ευρώπη έχει απωλέσει το 62%
των δασών της, η Β. Αµερική το 39%, η Λατινική
Αµερική το 41% και η Αφρική το 4 %.

Ρύπανση υπάρχει σε πολλά µέρη του κόσµου. Η
ζηµιά στο οικοσύστηµα µπορεί να είναι µεγάλη, συ-
χνά όµως περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο
ένα είδος ρύπανσης έχει παγκόσµιες συνέπειες. Αυ-
τό είναι η υπερθέρµανση του πλανήτη, που προκα-
λείται από τη διοχέτευση CO2 (διοξειδίου του άν-
θρακα) στην ατµόσφαιρα. Το CO2 παγιδεύει την
ηλιακή θερµότητα και όσο περισσότερο αυτό αυξά-
νεται, τόσο ανεβαίνει και η θερµοκρασία (φαινόµενο
θερµοκηπίου). Αυτό µπορεί να έχει σαν συνέπεια, αν
τα επόµενα 50 χρόνια αυξηθεί η µέση θερµοκρασία
της Γης κατά 2-3°C, να λιώσουν µεγάλες ποσότητες
των πολικών πάγων µε αποτέλεσµα να πληµµυρί-
σουν όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές, που είναι και

οι πιο πυκνοκατοικηµένες, µε ανυπολόγιστες οικο-
νοµικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Το όζον, το οποίο βρίσκεται στη στρατόσφαιρα,
σχηµατίζει µια προστατευτική ασπίδα, η οποία εµπο-
δίζει τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του Ήλιου να φτά-
σουν στη Γη. Αυτή όµως η ασπίδα, παρόλο που έχει
πάχος 40 χιλιόµετρα δεν περιλαµβάνει απεριόρι-
στες ποσότητες όζοντος. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1950, η φυσική διαδικασία
παραγωγής και καταστροφής του όζοντος βρίσκον-
ταν σε ισορροπία. Η παρουσία όµως διαφόρων χηµι-
κών ουσιών, όπως οι χλωροφθοράνθρακες, καθώς
και διάφορες άλλες αλογονούχες χηµικές ενώσεις
που χρησιµοποιούνται στα σπρέι, στις κλιµατιστικές
συσκευές σαν ψυκτικά, στα αφρώδη πλαστικά, στα
συστήµατα πυρόσβεσης ή ακόµη και στα στεγνοκα-
θαριστήρια, ανέτρεψαν την ισορροπία αυτή και έτσι
άρχισε µία αλµατώδης καταστροφή του όζοντος
οπότε παρατηρήθηκαν και οι διάφορες «τρύπες».
Στα τέλη του περασµένου Σεπτεµβρίου, η επονοµα-
ζόµενη «τρύπα του όζοντος» πάνω από την Ανταρ-
κτική έφτασε σε µέγεθος ρεκόρ και καλύπτει πλέον
µία έκταση 27,5 εκατ. τετραγωνικών χιλιοµέτρων.

Σήµερα, η υπερθέρµανση του πλανήτη συµβαίνει
πιο γρήγορα από ποτέ, αφού οι θερµοκρασίες στον
κόσµο είναι ήδη 0,7°C πάνω από τα προβιοµηχανικά
επίπεδα. Στα επόµενα 25 χρόνια η αύξηση της θερ-
µοκρασίας θα φτάσει τον 1°C.

Όταν η θερµοκρασία θα φτάσει τους 2°C πάνω
από τα προβιοµηχανικά επίπεδα, κάτι που αναµένε-
ται στα µέσα του αιώνα, σηµαντικές απώλειες πάγου
στον Αρκτικό Ωκεανό θα απειλήσουν είδη όπως οι
πολικές αρκούδες και οι θαλάσσιοι ίπποι, ενώ στις
τροπικές περιοχές τα κοράλια θα χάσουν το χρώµα
τους και θα ασπρίσουν, πράγµα που συµβαίνει όταν
τα ζώα που κατοικούν σ' αυτές υποχρεώνονται να
τις εγκαταλείψουν λόγω αύξησης της θερµοκρα-
σίας. Οι δασικές πυρκαγιές και οι ασθένειες από τα
έντοµα θα αυξηθούν στις περιοχές της Μεσογείου.
Ο αριθµός των ανθρώπων που θα κινδυνεύουν από
την πείνα θα αυξηθεί σηµαντικά, ενώ ενάµιση δισε-
κατοµµύριο θα αντιµετωπίσουν λειψυδρία

Αλλά όταν η αύξηση της θερµοκρασίας φτάσει
στο επίπεδο των 3°C, κάτι που αναµένεται στις αρ-
χές του δεύτερου µισού του αιώνα, οι επιπτώσεις θα
είναι πολύ σηµαντικές. Το τροπικό δάσος του Αµα-
ζονίου θα υποστεί αµετάκλητη ζηµιά και η καταστρο-
φή των κοραλιογενών υφάλων θα είναι εκτεταµένη.
Η αλπική πανίδα της Ευρώπης, της Αυστραλίας και
της Νέας Ζηλανδίας θα εξαφανιστεί πλήρως. Οι
απειλούµενοι από τον λιµό πληθυσµοί θα αυξηθούν
µε ταχύ ρυθµό, καθώς 5,5 δισεκατοµµύρια άνθρωποι
θα ζουν σε περιοχές όπου θα σηµειωθούν µεγάλες
απώλειες στις σοδειές, ενώ άλλα 3 δισεκατοµµύρια
άνθρωποι θα αντιµετωπίσουν αυξανόµενο κίνδυνο
λειψυδρίας. Όταν η αύξηση της θερµοκρασίας ξεπε-
ράσει τους 3°C, πράγµα που µπορεί να συµβεί κά-
ποια στιγµή µετά το 2070, οι επιπτώσεις θα είναι κα-
ταστροφικές. Οι πάγοι στον Αρκτικό Ωκεανό θα λει-
ώσουν και είδη όπως οι πολικές αρκούδες και οι θα-
λάσσιοι ίπποι πιθανόν να εξαφανιστούν µαζί τους.

Οι υψηλές θερµοκρασίες δηµιουργούν ιδανικές
συνθήκες για την εµφάνιση ασθενειών, που εµφανί-
ζονται µόνο σε θερµές περιοχές. 

Ασθένειες που µεταδίδονται µε κουνούπια και

άλλα έντοµα όπως ελονοσία, κίτρινος πυρετός και
εγκεφαλίτιδα θα εξαπλωθούν, εάν οι υψηλές θερµο-
κρασίες επιτρέψουν σε αυτούς τους οργανισµούς
να εγκατασταθούν και σε άλλες περιοχές.

Το όζον στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαι-
ρας απορροφά την επικίνδυνη ακτινοβολία για τους
ζωντανούς οργανισµούς, αλλά η αύξηση της συγ-
κέντρωσής του στις κατώτερες περιοχές της ατµό-
σφαιρας είναι παθογόνος. 

Το όζον επιδρά αρνητικά στους ιστούς των
πνευµόνων και δηµιουργεί προβλήµατα σε άτοµα
µε άσθµα και άλλες ασθένειες του αναπνευστικού
προβλήµατος. Ακόµα και σε υγιή άτοµα η έκθεση σε
υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος προκαλεί πόνους
στο στήθος, ναυτία και πνευµονική συµφόρηση.

Για την αντιµετώπιση των κλιµατολογικών αλλα-
γών θα πρέπει να ληφθούν δραστικά µέτρα µε σκοπό
τη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρα-
κα, τον τερµατισµό των ερευνών για νέα αποθέµατα
πετρελαίου και φυσικού αερίου, τη δηµιουργία χρο-
νοδιαγραµµάτων για τη διακοπή των ανθρακικών
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής και το σταδιακό τερ-
µατισµό της εξόρυξης άνθρακα, την ανάπτυξη των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως αιολική, ηλια-
κή κλπ., την προώθηση µέτρων εξοικονόµησης και
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και τα αποτελέσµα-
τα µίας έρευνας που έκαναν επιστήµονες, οι οποίοι
υπολόγισαν τι θα συµβεί και τι επιπτώσεις θα υπάρ-
ξουν στο περιβάλλον από τη στιγµή που θα εξαφανι-
στούν οι άνθρωποι από τον πλανήτη! Έτσι λοιπόν,
την ίδια ώρα θα σταµατήσουν οι εκποµπές αερίων
και η φωτορύπανση. Έπειτα από 1-2 µέρες θα έχου-
µε συνεχή µπλακ-άουτ, ενώ θα διακοπεί και η λει-
τουργία όλων των συστηµάτων που απαιτούν ενέρ-
γεια. Μετά από µερικές εβδοµάδες θα εξαφανι-
στούν τα οξείδια του αζώτου και του θείου από την
ατµόσφαιρα. Έπειτα από 5-6 χρόνια θα έχουµε ανά-
καµψη πληθυσµών ψαριών, µετά από µερικές δεκαε-
τίες θα εξαφανιστούν οι χλωροφθοράνθρακες και οι
διοξίνες από την ατµόσφαιρα, καθώς και τα νιτρικά
και φωσφορικά άλατα από το νερό. Το CO2 θα έχει
αρχίσει να απορροφάται σταδιακά από τους ωκεα-
νούς, θα καταρρεύσουν κτίρια και άλλες υποδοµές,
ενώ θα ανακάµψουν και κάποια είδη ψαριών και
ζώων. Έπειτα από µερικούς αιώνες θα επανέλθουν
τα ενδηµικά είδη, τα οποία είχαν αντικατασταθεί
από άλλα, µετά από 1.000 χρόνια το CΟ2 θα συνεχί-
σει να επηρεάζει το κλίµα, ενώ ύστερα από 100.000
χρόνια θα έχουν αποµείνει ελάχιστα είδη του αν-
θρώπινου πολιτισµού!

Ο πληθυσµός των ανθρώπων πάνω στη γη, ενώ
πριν από 100 χρόνια βρισκόταν στα 2 δισεκατοµµύ-
ρια, σήµερα βρίσκεται στα 6 δις, τα επόµενα 12 χρό-
νια αναµένεται να αυξηθεί 1 δις. και φτάνοντας στον
22o αιώνα θα είναι 11 δις! Κάθε χρόνο το 50 % νέων
γενεών φυτών και ζώων αναλώνεται εξαιτίας µόνο
των ανθρώπων, θα πρέπει να βρεθούν τρόποι έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερο βιοτικό επίπεδο για
τους ανθρώπους χωρίς να κάνουµε φτωχότερο το
περιβάλλον. 

Η στάση του ανθρώπου τα επόµενα 50-100 χρό-
νια θα προσδιορίσει και το µέλλον του πάνω στη γη. 

Η ΦΥΣΗ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ... Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ

σκουπιδιών στους κάδους απορριµµάτων, ναι
στην δενδροφύτευση, ναι στην ελαχιστοποίηση
της χρήσης χηµικών στις γεωργικές καλλιέργει-
ες, ναι στην εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας
και αποθεµάτων νερού, ναι στη χρήση εναλλακτι-
κών πηγών ενέργειας (πιο φιλικών προς το περι-
βάλλον), ναι στην κατασκευή βιοκλιµατικών κτι-
ρίων (πρόκειται για κτίρια που κατασκευάζονται

µε οικοδοµικά υλικά πιο φιλικά προς το περιβάλ-
λον και η αρχιτεκτονική τους στοχεύει στην εκµε-
τάλλευση των φυσικών πηγών ενέργειας).

Άλλωστε δεν πρέπει να µας διαφεύγει το γε-
γονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η
διατήρηση της καθαριότητας είναι ένδειξη πολι-
τισµού.

Τζαφέρα Αγγελική

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Συνέχεια από την σελ. 2 

Συνέχεια από την σελ. 2 
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� Οι «γαλατάδες» της Ρούµελης γιόρτα-
ζαν την Πρωτοµαγιά στην εξοχή, δηλαδή στις
στήλες του Ολυµπίου ∆ιός στο Σύνταγµα µε
ψητά, κοκορέτσια και κλαρίνα. 

� «Κατσικάδικα» λέγονταν η περιοχή
στο Κολωνάκι, πάνω από τη ∆εξαµενή, όπου
βοσκούσαν τα κατσίκια οι κτηνοτρόφοι από το
Λιδωρίκι. 

� Χαρίλαος Τρικούπης. Το όνοµα Χαρί-
λαος δεν υπήρχε στην οικογένεια Τρικούπη.
Ο Σπυρίδων Τρικούπης έδωσε το όνοµα Χαρί-
λαος στο γιο του επειδή συνέπεσε η βάφτισή
του µε την άφιξη του βασιλιά Όθωνα, που
ήταν χαρά λαού = Χαρίλαος. 

� Βαρβάκης Ιωάννης. Το επώνυµό του
ήταν Λεοντίδης αλλά οι φίλοι του, τού κόλλη-
σαν το παρατσούκλι «Βαρβάκης» επειδή το
βλέµµα του ήταν σαν του βαρβακιού (είδος
γερακιού). Ήταν πλοίαρχος εµπορικού πλοίου
αλλά οι Τούρκοι του κατάσχεσαν το πλοίο και
έµεινε πάµπτωχος. Αναγκάστηκε τότε να πά-
ει περπατώντας (!) και χωρίς παπούτσια από
την Οδησσό στην Αγία Πετρούπολη, όπου πέ-
τυχε από την αυτοκράτειρα Αικατερίνη το
προνόµιο ατελούς αλιείας στην Κασπία. 

� Ζάππας Ευάγγελος, εθνικός ευεργέ-
της. Σύµφωνα µε τη διαθήκη του τα οστά του
ενταφιάστηκαν στο Σχολείο του Λαµπόβου,
ενώ η κεφαλή του είναι σε κρύπτη στην κεν-
τρική είσοδο του Ζαππείου Μεγάρου. Παρό-
µοια περίπτωση του Κανάρη, που τάφηκε στο
Α’ Νεκροταφείο και η καρδιά του φυλάσσεται
στην Παλαιά Βουλή. 

� Μυκήνες. Ο Περσέας είχε πάει για κυ-
νήγι και στο σηµείο αυτό του έπεσε ο µύκης
(=η θήκη του ξίφους). Το γεγονός αυτό το θε-
ώρησε σηµαντικό σαν εντολή των θεών και
εκεί έκτισε την πόλη, που την ονόµασε Μυκή-
νες (από τον µύκη). 

� Και κάτι επίκαιρο: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ.
Οι αρχαίοι στην Ιουλίδα της Κέας µε νόµο

είχαν συστήσει τριµελή επιτροπή. Όταν ο άν-
δρας γίνονταν 60 χρονών, υποχρεωτικά πα-
ρουσιάζονταν στην επιτροπή, η οποία εξέτα-
ζε τα περιουσιακά στοιχεία. Αν µεν ήταν
πλούσιος, µπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του,
αφού είχε τα απαραίτητα αγαθά. Αν όµως
ήταν φτωχός για να µπορέσει να επιζήσει η

οικογένειά του, τον υποχρέωναν να πιεί κώ-
νειο. Έτσι απλά είχαν επιλύσει το ασφαλιστι-
κό - συνταξιοδοτικό χωρίς διαµαρτυρίες, χω-
ρίς συλλαλητήρια, χωρίς τροπολογίες µε µια
«γουλιά» κώνειο. 

� Η Πάτρα την περίοδο του 1850 παρήγα-
γε βδέλες. Είχε την αποκλειστικότητα για τις
βδέλες στην τότε Ελλάδα. 

� Βασιλιάς Γεώργιος Α’. Όταν ήλθε στην
Ελλάδα, µετά την εκθρόνιση τού Όθωνα, έγι-
νε δηµοψήφισµα. Ψήφισαν 243.723. Έλαβε
µόνο έξι ψήφους. Τελικά έγινε βασιλιάς γιατί
τον επέβαλαν οι Προστάτιδες ∆υνάµεις. 

� Το κλάδεµα των αµπελιών. Οι αρχαίοι
στο Ναύπλιο είχαν ένα άγαλµα µε την µορφή
όνου (γαϊδουριού). Τι είχε συµβεί; Ένας γάι-
δαρος στην περίοδο της άνοιξης µπήκε σ’ ένα
αµπέλι και κατέφαγε όλα τα κλήµατα. Τα κλή-
µατα αντί να ξεραθούν πέταξαν καινούργια
κλαδιά και είχαν διπλάσια σταφύλια. Έτσι µε-
ταδόθηκε το κλάδεµα των αµπελιών και ο
«εφευρέτης» γάιδαρος τιµήθηκε δεόντως µε
άγαλµα. 

� Η πλατεία Ηρώων (κεντρική πλατεία
Ψυρρή) ήταν το κέντρο δράσης των διάφο-
ρων «παλικαράδων», «τραµπούκων», «Κου-
τσαβάκηδων» στα τέλη του 19ου αι. 

Η ονοµασία «τραµπούκος» προήλθε από
µία µάρκα πούρων Αβάνας, τα Trabucos, που
έδιναν ως αµοιβή οι υποψήφιοι ∆ήµαρχοι των
Αθηνών, στους πιο ζωηρούς οπαδούς τους, οι
οποίοι συνήθως δηµιουργούσαν επεισόδια. 

� Τριανδρία Θεσ/κης. Πήρε το όνοµα
προς τιµήν των τριών ανδρών, Ελ. Βενιζέλου,
στρατηγού ∆αγκλή και Ναυάρχου Κουντου-
ριώτη. 

� Καλαµαριά Θεσ/κης. Λέγονταν Καλή
Μεριά και από παραφθορά έγινε Καλαµαριά. 

� Καλαµάτα. Από το µοναστήρι της Κα-
λοµάτας Παναγίας. Μετά χτίστηκε η γύρω πε-
ριοχή και ονοµάστηκε Καλοµάτα-Καλαµάτα. 

� Κουκάκι. Συνοικία της Αθήνας. Πήρε το
όνοµα από τον Κουκάκη, βιοτέχνη στρωµά-
των, πρώτο οικιστή της περιοχής. 

� Εξάρχεια. Πήραν το όνοµα από τον
Ηπειρώτη Έξαρχο, που είχε µπακάλικο στην
οδό Θεµιστοκλέους. 

� Ανδρίτσαινα Ηλείας. Κάποιος βοσκός
της περιοχής, ονόµατι Ανδρίτσος,  έχασε το
κριάρι του και ψάχνοντας το βρήκε σε µια το-

ποθεσία, όπου υπήρχε πηγή µε κρύο νερό.
Αποφάσισε να κάνει χάνι στην περιοχή. Όταν
πέθανε ο Ανδρίτσος, λειτουργούσε το χάνι η
γυναίκα του, η Ανδρίτσαινα. Κοντά στο χάνι
κτίστηκαν και άλλα σπίτια και η περιοχή ονο-
µάστηκε Ανδρίτσαινα. 

� Κατεχάκη (οδός στην Αθήνα). Κατεχά-
κης Γεώργιος από το Καινούργιο Ηρακλείου
Κρήτης. Αξιωµατικός του ελληνικού στρατού
έλαβε µέρος στον Μακεδονικό Αγώνα µε το
όνοµα Καπετάν Ρούβας. Αποστρατεύτηκε µε
το βαθµό του Αντιστρατήγου και διετέλεσε το
1930 και 1933 υπουργός Στρατιωτικών. 

� Άµφισσα. Πήρε το όνοµα από την Άµ-
φισσα, κόρη του Μάκαρος. Κατά τους βυζαν-
τινούς χρόνους (10ο αι.) καταστράφηκε από
τους Βούλγαρους, ξαναχτίστηκε και πήρε το
όνοµα Αυλών. Κατά τους µεσαιωνικούς χρό-
νους ονοµάστηκε Σάλωνα.

� Κεχαγιά Ευθ. (οδός στον Πειραιά). Οι-
κονοµολόγος και πολιτικός από την Άµφισσα
(1819-1885). Το 1841 τον προσέλαβε ο Γ.
Σταύρου ως υπάλληλο στην Εθνική Τράπεζα
και το 1861 έγινε υποδιοικητής.Υπουργός Οι-
κονοµικών το 1863 και 1866-67). Το 1884
ίδρυσε µε άλλους οικοδοµική εταιρία και οικο-
δόµησε την περιοχή ανάµεσα Αθήνα και Φα-
ληρικό όρµο, την οποία ονόµασε Καλλιθέα και
ίδρυσε το Ν. Φάληρο.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ (Αποσπάσµατα)  
1 Ιανουαρίου

1822: Οι Έλληνες ψηφίζουν το προσωρινό
Σύνταγµα της Ελλάδας στην Εθνική Συνέ-
λευση της Επιδαύρου.
2002: Αρχίζει η χρήση του Ευρώ στις χώρες
της ευρωζώνης.

2 Ιανουαρίου
1910: Η Κυριακή καθορίζεται επίσηµα ως
ηµέρα αργίας από το Βασίλειο της Ελλά-
δας.
1945: Σχηµατίζεται κυβέρνηση υπό τον
στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα µε σκοπό την
καταστολή του κοµµουνιστικού στασιαστι-
κού κινήµατος (∆εκεµβριανά).

3 Ιανουαρίου
1887: Ο Χαρίλαος Τρικούπης κερδίζει τις
εκλογές.
1924: Έπειτα από 38 µήνες αυτοεξορίας ο
Ελευθ. Βενιζέλος επιστρέφει στην Αθήνα.
1930: Λειτουργεί η Αγροτική Τράπεζα της

Ελλάδας, µε πρώτο διοικητή της τον Κων-
σταντίνο Γόντικα.
1956: Ο Κων/νος Καραµανλής ιδρύει την
ΕΡΕ.
4 Ιανουαρίου
2000: Πεθαίνει ο Σπύρος Μαρκεζίνης, άλ-
λοτε Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

5 Ιανουαρίου
1825: Παραπέµπεται σε δίκη ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης.
1959: Προσχωρεί στην Ε.Ρ.Ε. ο Παναγιώ-
της Κανελλόπουλος και διορίζεται Αντιπρό-
εδρος του Υπουργικού Συµβουλίου.

6 Ιανουαρίου
1945: Το ΕΑΜ αναγκάζεται να εκκενώσει
την Αθήνα και τον Πειραιά.

7 Ιανουαρίου
1931: Ο µεγαλοεργολάβος ∆ηµήτρης Αθα-
νασόπουλος δολοφονείται στον ύπνο του
από την πεθερά του και τον ανιψιό της, µε
τη βοήθεια της γυναίκας του και της υπηρέ-
τριας του σπιτιού. Οι δράστες αφού τεµαχί-
ζουν το πτώµα, το κάνουν δέµατα και τα πε-
τούν στον Ιλισσό. Η ιστορία του Αθανασό-
πουλου γίνεται τραγούδι της εποχής “Καη-
µένε Αθανασόπουλε τι σου ’µελε να πάθεις,
από κακούργα πεθερά τα νιάτα σου να χά-
σεις”.
1977: Κατάσχονται 11 τόνοι χασίς στον
Ισθµό της Κορίνθου. Η υπόθεση αυτή γίνε-
ται λαϊκό τραγούδι µε τίτλο “Το βαπόρι απ’
την Περσία”.
2004: Παραιτείται ο Κωνσταντίνος Σηµίτης
από την προεδρία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τον διαδέ-
χεται ο Γιώργος Παπανδρέου.

8 Ιανουαρίου 1991: ∆ολοφονείται ο Νίκος
Τεµπονέρας, εκπαιδευτικός, στη διάρκεια
µαθητικών κινητοποιήσεων.

Πολλά τέτοια θα διαβάσετε στο βιβλίο, τα
οποία θα σας ενθουσιάσουν και θα πλουτίσε-
τε τις γνώσεις σας. 

Το βιβλίο στέλνεται 
µε αντικαταβολή 15 ευρώ.  
Εκδόσεις Καρπούζη 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 
Τηλ: 210 - 2619003 

Σταχυολογήματα από το βιβλίο “Πόλεις και χωριά στο πέρασμα του χρόνου” 

∏∏  ··ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË  ÙÙˆ̂ÓÓ  ¢¢‹‹ÌÌˆ̂ÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆  ¡¡..  ∂∂‡‡‚‚ÔÔÈÈ··˜̃  ··fifi  ÙÙÔÔ  11883333
√√ÈÈ  ‰‰ÈÈÂÂ˘̆ÚÚ˘̆ÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ  ¢¢‹‹ÌÌÔÔÈÈ  ÌÌÂÂ  ÙÙÔÔ  ¡¡..  22553399//9977  ((∞∞fifi  11--11--11999999))  

¡¡√√ªª√√™™  ∂∂ÀÀµµ√√ππ∞∞™™
√ ¡ÔÌfi˜ ∂‡‚ÔÈ·˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 3-4-1833

Î·È Â›¯Â ÙÈ˜ Â·Ú¯›Â˜: 
ÃÃ··ÏÏÎÎ››‰‰··˜̃ ÌÂ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙË Ã·ÏÎ›‰·.
∫∫··ÚÚ˘̆ÛÛÙÙ››··˜̃ ÌÂ ÚˆÙ. ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ. 
µµÔÔÚÚÂÂ››ˆ̂ÓÓ  ™™ÔÔÚÚ¿¿‰‰ˆ̂ÓÓ ÌÂ ÚˆÙ. ÙË ™ÎfiÂÏÔ (Â›¯Â Ù· ÓËÛÈ¿

™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓËÛÔ (∏ÏÈÔ‰ÚfiÌÈÔ), °ÂÚfiÓÙÈ· (°ÈÔ‡Ú·). 
∂∂¶¶∞∞ƒƒÃÃππ∞∞  ∫∫∞∞ƒƒÀÀ™™∆∆ππ∞∞™™
∆Ô 1833 ÔÚ›ÛÙËÎÂ ¤‰Ú· Ë ∫¿Ú˘ÛÙÔ˜ Î·È ÙÔ 1835  Ë ¤‰Ú·

ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ ∫Ô‡ÌË (∫‡ÌË). 
∆Ô 1835 Â›¯Â ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ‰‹ÌÔ˘˜: ∫·Ú˘ÛÙ›ˆÓ, ™Ù˘Ú¤ˆÓ,

¢ÈÛÙ‡ˆÓ, ∫Ô‡ÌË˜ ‹ ∫‡ÌË˜ (∫˘Ì·›ˆÓ), ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ Î·È
∆·Ì˘Ó¤ˆÓ. ∆Ô 1836 Û¯ËÌ·Ù›ÛıËÎÂ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÓÈÛÙÚ›ˆÓ. 

™ÙËÓ Â·Ú¯›· ∫·Ú˘ÛÙ›·˜ ÙÔ 1858 ÚÔÛ·ÚÙ‹ıËÎÂ Ë ™Î‡ÚÔ˜,
Ô˘ ·ÔÛ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. 

¢¢∏∏ªª√√™™  ∫∫ÀÀªª∞∞ππøø¡¡
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 12Ë˜ ¡ÔÂÌ. 1835, ÌÂ

ÏËı˘ÛÌfi 2.626 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· ÙËÓ ∫Ô‡ÌË (∫‡ÌË). 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ∫Ô‡ÌË ‹ ∫‡ÌË 1608 Î¿ÙÔÈÎÔÈ, √Í‡ÏÈıÔ˜

276, ∫ÏËÌ·Ù¿ÚÈ 31, ∫‹Ô˜ 89, ∫Ô˘ÚÔ‡ÓË 177, ¶ÔÙ·ÌÈ¿ 168,
∂ÓÔÚ›· 263, ªÔÓ‹ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ 8, ªÔÓ‹ ª¿ÓÙÛ·ÚÈ 6. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: ¶·Ú·Ï›· ∫‡ÌË˜, ∫.
¶ÔÙ·ÌÈ¿, ¶Ï·Ù¿Ó·, ªÂÙfi¯È ¶Ï·Ù¿ÓË ÙË˜ ªÔÓ‹˜ ™ˆÙ‹ÚÔ˜,
§Èı¿ÚÈ,  ¶ÚÔÛÔ‡‰· (¡ËÛ›‰Â˜). 

∫ÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó: ¶ÔÙ·ÌÈ¿˜. 
∆Ô 1836 Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ∫Ô˘ÚÔ‡ÓË ˘‹¯ıË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ

∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ. 
∆Ô 1911 Ë ÌÔÓ‹ ∫ÏÈ‚¿ÓÔ˘ (∞Ï›‚·ÓÔ˜) ÙË˜ ÂÈÛÎÔ‹˜

Ã·ÏÎ›‰·˜ ÂÓÒıËÎÂ ÌÂ ÙË ÌÔÓ‹ ª¿ÓÙÛ·ÚÈ ÙË˜ ÂÈÛÎÔ‹˜
∫·Ú˘ÛÙ›·˜, ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫ÔÓÈÛÙÚ›ˆÓ. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÚÔ‹ÏıÂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ÙË˜
∂‡‚ÔÈ·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌËÙÚfiÔÏË ÙˆÓ ÔÌÒÓ˘ÌˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘
¤¯ÙÈÛ·Ó ÔÈ ∫˘Ì·›ÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ã·ÏÎÈ‰Â›˜ ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰· ÙË˜ ª. ∞Û›·˜
Î·È ÛÙËÓ ∫·Ì·Ó›· ÙË˜ πÙ·Ï›·˜. 

¢¢∏∏ªª√√™™  ∞∞ÀÀ§§øø¡¡√√™™  
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚Ú. 1848 ·fi ¯ˆÚÈ¿

Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¢˘ÛÙ›ˆÓ ÌÂ 1078 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú·
ÙÔ ∞˘ÏˆÓ¿ÚÈ. 

∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ∞˘ÏˆÓ¿ÚÈ, √ÎÙˆÓÈ¿, ∞¯Ï·‰ÂÚ‹,
¡ÈÎÔÏ¤Ù·, §¿Ï·, µ·Ú˘ÌfiË, µÔ‡˙È ‹ ªÔ‡˙È, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜,
∞Á›· £¤ÎÏË, øÚÔÏfiÁÈ, ¶˘ÚÓ¿ÎÈ, ∫Ô›ÏË, ŸÚÈÔÓ, ¶˘ÚÁ›,
ªÔ˘ÚÙ¿ÚÈ ‹ ªÔ˘ÚÙ¿Ú·, ∫Ô˘Ú‚›ÓÔ˘, ªÔÓ¤˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÂ˜
§Â‡Î·È, ∫·Ú˘·›, ªÔÓ¤˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÂ˜ ∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙË˜, ∫Ô‡ÙÛÔ˘ÚÔ,
°ÂÚÌ·ÓÔ‡, ªÂÚÓ¿ÁÈÔ. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃::  
∫ÔÙÛÈÎÈ¿ √ÎÙˆÓÈ¿˜.  
∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ∞˘ÏˆÓ¿ÚÈ. 
¢¢∏∏ªª√√™™  ∫∫∞∞ƒƒÀÀ™™∆∆ππøø¡¡
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 12Ë˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1835 ÌÂ

2.824 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ. 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ∫¿Ú˘ÛÙÔ˜ 929 Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ¶Ï·Ù·ÓÈÛÙfi˜

377, ∞ÓÙÈ¿ 111, ∫fiÌÈÙÔÓ 55, ª·ÚÂÏ¿È 16, ¢Ú¿ÌÂÛÈ 82,
∫·ÙÛÔ‡ÊÈ 104, ¢‡ÌË 14, ∑·¯·ÚÈ¿ 46, ∞Ì˘Á‰·ÏÈ¿ 49, ™¯›˙·ÏÈ
48, ∫·ÏÏÈ·ÓÔ‡ 230, ƒÔ‡ÎÏÈ· 5, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 158, °È·ÓÓ›ÙÛÈ 63,

¶fiıÔÈ 29, ∞ÛÎÔ‡·ÛÈ ‹ ™ÎÔ˘¿ÛË 16, ª·ÁÈ¿ÙÈ 44, ™ÙÔ‡ÌÂÛÈ
12, £‡ÌË 15, ∞ÏÒË (∞ÏÏ¤ÍÈ) 27, ªÂÏÈÛÛÒÓ· 37,
ÃÂÚÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ 8, ºÚ‡Á·È˜ ‹ ºÚ‡Á·ÓË 59, ªÂ˙È¿ÓÔÈ ‹ ªÂ˙¿ÓÈ
127, ∫·ÙÛ·ÚfiÓÈ 138, ª·Ì·ÏÈ¿ 25, ª·ÚÌ¿ÛÈ, ¶ÂÙ·ÏÈ¿. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: ¶·Ï·È¿ ÃÒÚ·,
¶ËÁ·‰¿ÎÈ·, ∞ÂÙfi˜, ¶ÚÈÓÈ¿, ¢Ú˘ÌÔÓ¿ÚÈ, ∫·„Ô‡ÚÈ, °Ú·Ì›·,
∫ÔÎÎ¿Ï·È˜, ªÂÎÔ˘Ó›‰·, ∞Á·ıfi˜, °ÎÈ¿ÏË‰Â˜, ∫·ÏÏ¤ÚÁÔ˘,
∫·Ï‡‚È, ¡ÈÎ¿ÛÈ, §¿Ï·, ª‡ÏÔÈ, ∫·ÛÙÚ›, √ıˆÓfiÔÏÈ˜, ∫·ÁÎ¿ÙÔ,
¶ÚÈÓÈ¿, ∫¿ÏÔÈ, ¶Ú·ÁÈ¿, ∆ÛÈÊÙÈÏÈ¿, §˘ÎfiÚÚÂ˘Ì·, §ÂÓˆÛ·›ÔÈ,
¶·ÓÔ¯ÒÚÈÔÓ, ™ÈÌËÎÔ‡ÎÔÓ, ∆ÛÂÓ·›ÔÈ, ª‡ÚÙÔ˜, ∞Á›· ¶ÂÏ·Á›·
(ÓËÛ›‰Â˜), §·Ù˘ÚÒÓË, µ·Ù›ÛÈ. 

∆Ô 1848 Ë ¤‰Ú· ·fi ÙËÓ ∫¿Ú˘ÛÙÔ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ
√ıˆÓfiÔÏË, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ 1842. 

∆Ô 1875 ·ÔÛ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ
¢‹ÌÔ ª·ÚÌ·Ú›Ô˘. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ∫¿Ú˘ÛÙÔ, Ô˘
ÔÊÂ›ÏÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙË˜ ÛÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙË˜ ‹Úˆ· ∫¿Ú˘ÛÙÔ, ÁÈÔ ÙÔ˘
ÃÂ›ÚˆÓÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Ï¤ÁÔÓÙ·Ó Î·È ÃÂÈÚˆÓ›·. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ∞ÈÁ·›·. 

¢¢∏∏ªª√√™™  ∫∫√√¡¡ππ™™∆∆ƒƒππøø¡¡
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 30‹˜ ª·˝Ô˘ 1836 ÌÂ 475

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ Î·È ¤‰Ú· ÙÈ˜ ∫ÔÓ›ÛÙÚÂ˜. 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ∫ÔÓ›ÛÙÚ·ÓË ‹ ∫ÔÓ›ÛÙÚ·È˜ 70 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜,

∫¿‰È, ¶·ÛÛ¿ 60, ∫·ÎÔ¯ÒÚÈ, ∂ÈÛÎÔ‹ 25, ¢Ú¤ÛÌ·Ù· ‹
¢ÈÚÚÂ‡Ì·Ù· 50, ™ËÏÈ·›˜ 5, ªÔÓfi‰ÚÈ 45, µÚ‡ÛÈ 20, ¡ÈÔ¯ÒÚÈ 4,
°¿˙È· ‹ °¿˚· 20, ª·Ó›ÎÈ· 23, ª·ÎÚ˘¯ÒÚÈ 18, ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜ 20,
ªÔÓ‹ ∞Ï›‚·ÓÔ˜, ∫Ô˘ÚÔ‡ÓÈ 45, ∫‹ÔÈ 20, ¶˘ÚÓ¿ÎÈ 25, ∫Ô›ÏÔ˜
25. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: ∫fiÎ·, ∫ÏÈ‚¿ÓÔÓ.
∆Ô 1848 Ù· ̄ ˆÚÈ¿ ∫¿‰È, ∫·ÎÔÏ‡ÚÈ Î·È ∫Ô˘ÚÔ‡ÓË Â·Ó‹Ïı·Ó

ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ. 
¢¢∏∏ªª√√™™  ∫∫√√∆∆ÀÀ§§∞∞ππøø¡¡  
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÔ µ. ¢. ÙË˜ 12Ë˜ ¡ÔÂÌ. 1835 ÌÂ 2.638

Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· ÙÔ ∫ÔÙ‡Ï·ÈÔÓ (∫ÔÓ›ÛÙÚ·È˜). 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË::  ∫ÔÙ‡Ï·ÈÔÓ (∫ÔÓ›ÛÙÚ·È˜) 252 Î¿ÙÔÈÎÔÈ,

{∫·ÏËÌÂÚÈ¿ÓÔÈ, °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÈ¿ÓÔÈ, ∫ÔÏÈ¿ÓÔÈ, ª·ÏÂÙÈ¿ÓÔÈ,
∫·Ú·Û·ÏÈ¿ÓÔÈ, µ›Ù·ÏÔÓ, Ã·ÚÔÎfiÔ˘, ∆Ú·ÁÈ¿ÓÔÈ, ∞Ó‰ÚÔÓÈ¿ÓÔÈ,
∫·ÏÏÈ¿ÓÔÈ, ¶‡ÚÁÔ˜ (965)}, ∫·ÎÔÏ‡ÚÈ Î·È ∫¿‰È 219, ¶·ÛÛ¿ 177,
∂ÈÛÎÔ‹ 126, ¢˘ÚÚÂ‡Ì·Ù· 178, ™ËÏÈ·›˜ 24, ªÔÓfi‰ÚÈ 196,
µÚ‡ÛÈ 96, ¡ÈÔ¯ÒÚÈ 14, °¿˙È· ‹ °¿˚· 58, ª·Ó›ÎÈ· 113,
ª·ÎÚ˘¯ÒÚÈ 75, ∫ÚÂÌ·ÛÙfi˜ 129, ªÔÓ‹ ∞Ï›‚·ÓÔ˜ 16. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: ∫Ô˘ÚÔ‡ÓË, ∫ÚÈÓÈ¿ÓÔÈ,
°È¿ÓÓË‰Â˜, ªÂÓÙÔ‡ÏË, ªÂÙfi¯ÈÔÓ ÙË˜ ªÔÓ‹˜ ™ˆÙ‹ÚÔ˜, ÕÁÈÔÈ
∞fiÛÙÔÏÔÈ, ∫·˙¿ÚÌ·, ™ÎÔÙÂÈÓ‹, ∆Ú¿Â˙·, ¢¿ÛÔ˜, ∞ÏÎ·ÙÂÚ‹,
§Ô‡ÙÛ·, ªËÏ›ÙÛ·, ¶Ô˘ÚÓ¿ÚÈ, ∫Ô˘ÚÔ‡ÓÈ ¶‡ÚÁÔ˘, ∫Ô˘ÚÔ‡ÓÈ. 

∫ÔÈÓfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó: ∫·ÛÙÚÔ‚·Ï¿. 
∆Ô 1836 Ô ‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÛÂ ‰‡Ô ‰‹ÌÔ˘˜:

‰‹ÌÔ ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ Î·È ‰‹ÌÔ ∫ÔÓÈÛÙÚ›ˆÓ. √ ‰‹ÌÔ˜ ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ
Â›¯Â 360 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜. 

∆Ô ¯ˆÚÈfi ∫Ô˘ÚÔ‡ÓË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫˘Ì·›ˆÓ ˘‹¯ıË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ
∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ ÙÔ 1836. ∆Ô 1848 Ù· ¯ˆÚÈ¿ ∫¿‰È, ∫·ÎÔÏ‡ÚÈ Î·È
∫Ô˘ÚÔ‡ÓË Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∫ÔÙ˘Ï·›ˆÓ. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔ fiÚÔ˜ ∫ÔÙ‡Ï·ÈÔ ·Ó¿ÌÂÛ·
Ã·ÏÎ›‰· ∫‡ÌË. 

¢¢∏∏ªª√√™™  ªª∞∞ƒƒªª∞∞ƒƒππ√√ÀÀ
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ 1875  ·fi ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘

∫·Ú˘ÛÙ›ˆÓ ÌÂ 2214 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· ÙÔ ∫·ÙÛ·ÚfiÓÈ. 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ª·ÚÌ¿ÚÈ 12 Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

219, ∞Ï¤ÍÈ ‹ ∞ÏÒË 49, µ·ÚÂÏ·›ÔÈ ‹ ª·ÚÂÏ·›ÔÈ 30, µ·Ù›ÛÈ 73,
°È·ÓÓ›ÙÛÈ 142, ∫·Ú·›ÔÈ 38, ∫·ÙÛ·ÚfiÓÈ 20, ª·Ì·ÏÈ¿ 180,
ªÂÏÈÛÛÈÔ‡ ‹ ªÂÏÈÛÒÓ· 140, ªÂ˙¿ÓÈ 290, ª·ÁÈ¿ÙÈ 42,
¶ÂÙ·ÏÈÔ› 126, ¶fiıÔÈ 83, ∞ÛÎÔ˘¿ÛÈ ‹ ™ÎÔ˘¿ÛË 99, ™ÙÔ˘·›ÔÈ ‹
™ÙÔ‡ÌÂÛÈ 127, ∆ÛÂÊÙÈÏ‹ÎÈ 13, ºÚ‡Á·ÓË 260, Ã˘Ì‹ ‹ £‡ÌË,
ÃÂÚÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ 55, ¶Ï·ÁÈ¿ 16. 

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: °¿Ï·Ó·, ∫·ÎÔÁÎÈÒÓÈ,
∫Ô›ÏˆÛË, §·ÁÂ›·, º˘ÁÈ¿˜. 

∆Ô 1903 Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ·fi ÙÔ
∫·ÙÛ·ÚfiÓÈ ÛÙÔ ª·ÚÌ¿ÚÈ. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ª·ÚÌ¿ÚÈÔÓ. 
¢¢∏∏ªª√√™™  ™™∫∫ÀÀƒƒππøø¡¡
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ 1835  ˆ˜ ‰‹ÌÔ˜ ÙË˜ Â·Ú¯›·˜ ∞ÚÎÙÈÎÒÓ

™ÔÚ¿‰ˆÓ ÌÂ 1545 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· ÙË ™Î‡ÚÔ. 
ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃::  §ÈÓ·ÚÈ¿, ∞‚‰¤Ï·È˜, ÕÁÈÔ˜

ºˆÎ¿˜, ÕÁÈÔ˜ ª¿ÌÔ˜, ∞Ó·‚¿ÏÔ˘Û·, ∞ÓÙˆÓÈÔ‡, ∞ÙÛ›ÙÛ·,
∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, §›ÌÓË, ª·Á·˙È¿, ª¿ÁÁÏÔÓ, ª¿ÏÔ˜, ªÈÛÔ¯ÒÚ·,
¶Ô˘ÚÁÈ¿, ¶Â‡ÎÔ˜, ™·Ú·ÎÈÓ¿‰·, ª·Ï¿Í· (ÓËÛ›‰Â˜), ∞ÛÔ‡˜,
µÚÔ˘ÏÈ¿, ∞˘ÁfiÓ˘ÌÔ˜, ∫ÏÔ‡ıÚ·˜, ªÔÓ‹ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘
(‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË), ªÔÓ‹ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ (‰È·Ï˘Ì¤ÓË), Ë
È‰ÈfiÎÙËÙË ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·˘ÚÈÓ¿.    

∆Ô 1858 Ë ™Î‡ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÚÙ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·
∫·Ú˘ÛÙ›·˜. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¯·›· fiÏË. 
¢¢∏∏ªª√√™™  ™™∆∆ÀÀƒƒ∂∂øø¡¡
™¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ 1835 ÌÂ 1.022 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¤‰Ú· Ù·

™Ù‡Ú·. 
∞∞ÚÚ¯̄ÈÈÎÎ‹‹  ÛÛ‡‡ÛÛÙÙ··ÛÛËË:: ™Ù‡Ú· 341 Î¿ÙÔÈÎÔÈ, ƒ·ÁÔ‡˙Ë ‹ ƒÂÔ‡˙È

55, ∞Ì˘ÓÔ‡ 6, ∆ÛÔ˘Ù·›ÔÈ 17, ∫Ô˘‚¤Ï·È 70, ∫·Ú·Ï·›ÔÈ ‹
∫·Ú·Ï‹‰Â˜ 22, ¶ÔÙ·ÌÔ‡ÓÈ· 54, ∆ÛÔ˘Ó·›ÔÈ 33, ƒ·Ù·›ÔÈ 17,
ªÂÛÔ¯ÒÚÈ· 115, ªÂÙfi¯È µ‡ıÔ˘ÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔfiÙ·ÌÔ˜ 55,
∑¿ÚÎ· 105, µ›Ú· 132,  ªÔÓ‹ ∞Á. ∆ÚÈ¿‰·˜.

ªªÂÂÙÙ··ÁÁÂÂÓÓ¤¤ÛÛÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ÚÚÔÔÛÛ··ÚÚÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃:: ∫ÂÏÈ¿, ∆Û·Î·›ÔÈ, ∫¿„·Ï·,
¶·Ú·Ï›· ™Ù‡ÚˆÓ, µ˘ıÔ‡ÏÎ·˜, °·‚·ÏÈ·Ó‹, ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜,
¶ÂÙÔ‡Û·, ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜, ªÂÁ¿ÏÔ Î·È ªÈÎÚfi ∫Ô˘Ó¤ÏÈ, ºÔÓÈ¿˜,
ªÂÁ¿ÏÔ µÂÚ‰fiÓÈ, ªÈÎÚfi µÂÚ‰fiÓÈ, ª·Ú·ıÔÓ‹ÛÈ, ∂Ï·ÊÔÓ‹ÛÈ Î·È
∆ËÁ¿ÓÈ. 

∆Ô fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ·Ú¯·›· fiÏË.
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