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" Κ Α Λ Η   Σ Τ Ε Ρ Ε Η   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  
Μ Ε   Τ Η   Β Ο Η Θ Ε Ι Α   Μ Α Σ "

Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: οι μικροί θησαυροί
Τα Μαρινιάνικα: ο θησαυρός της Κύμης

(Γράφει: Η Κατερίνα Σακκή)

Από το Ορμένιο στο βορρά έως τη Γαύδο στο
νότο, από τους Οθωνούς στα δυτικά έως τη Στρογ-
γυλή στα ανατολικά, η κάθε περιοχή και γωνιά

της ελληνικής επικράτειας έχει να επιδείξει τα
δικά της ακούσματα, είδη παραδοσιακής μουσικής,
καθώς και τα δικά της τραγούδια με το δικό τους
περιεχόμενο, το δικό τους μέτρο προσαρμοσμένα
στην περίσταση για την οποία παίζονται. Κοντο-
λογίς, σε κάθε περιοχή επιλέγονται και τα μουσικά
όργανα της παραδοσιακής μουσικής για να πλαι-
σιώσουν την παραδοσιακή μουσική: πνευστά (φλο-

γέρες, γκάιντα, κλαρίνο), έγχορδα (λύρα, βιολί,
λαούτο) και κρουστά (νταούλια, τουμπερλέκι,
ντέφι). 

Αντίστοιχα, η κάθε περιοχή κρύβει το δικό της
πλούτο, καθώς και τη δική της ποικιλία και ποικι-
λομορφία αναφορικά με τους παραδοσιακούς χο-
ρούς που την αντιπροσωπεύουν και βρίσκονται σε
άμεση εξάρτηση με παράγοντες όπως το κλίμα
της περιοχής, τη γεωγραφική κατάσταση του
τόπου, τα ήθη, έθιμα και τη λαϊκή παράδοση της
περιοχής.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης – σύμφωνα
με το αρχείο της Δόμνας Σαμίου – χορεύονται οι
νησιώτικοι, συρτοί και μπάλοι, οι σταυρωτοί δετοί
χοροί στα τρία, τα καλαματιανά και χασάπικα. Ο
καθαρά όμως τοπικός χορός της Κύμης είναι ο
κλειστός ή νυφικάτος, κυκλικός χορός που χο-
ρεύεται μόνο στους γάμους και στους αρραβώνες,
χωρίς όργανα, με τραγούδια δίστιχα επαινετικά
για τη νύφη και το γαμπρό. Χαρακτηριστικό τραγούδι
είναι το «Ας είναι η ώρα η καλή». Άμεσα συνδεδε-
μένα είναι και τα Μαρινιάνικα, που αποτελούσαν
τραγούδια με ξεχωριστή παράδοση στην Κύμη. Τα
τραγούδια αυτά τα τραγουδούσαν άλλοτε οι ναυ-
τικοί. Ο σκοπός τους είναι αργός, του τραπεζιού
και τα τραγούδια είναι δίστιχα για τη θάλασσα ή
ερωτικά. Αντιπροσωπευτικό άκουσμα αποτελεί το
«Αν δεις καράβι να περνά». Αναμφισβήτητα το

Τ
ην Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018 πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα του
Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας η οποία είχε και τον χαρακτήρα τής εκλογοαπολογιστικής. Η συμμετοχή

των μελών και η όλη διαδικασία είχε τα καλά της και μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται
η καταγραφή των προβλημάτων μας με πρώτο αυτό της συμμετοχής που ενώ δεν
είναι απογοητευτική ταυτόχρονα δεν είναι αυτή που ως Δ.Σ. επιθυμούμε. Τη
Γενική Συνέλευση ενημέρωσε εκ μέρους του αποχωρούντος Δ.Σ. ο Πρόεδρός
του κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Την Έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 6/4/2017-10/2/2018 διάβασε ο Πρόεδρός
της κ. Παγώνης Αντώνης. Δόθηκαν σχετικές διευκρινήσεις. Στο νέο διετούς
θητείας Δ.Σ. εκλέχτηκαν τρία τακτικά νέα μέλη που σημαίνει πως αντίστοιχα τρία
μέλη του παλιού δεν εκλέχτηκαν και τα οποία οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για
τη λήξασα συμμετοχή τους. Το νέο Δ.Σ. θα συνεχίσει να συνεδριάζει κατά βάση
το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Τα βασικά σημεία του προγραμματισμού δράσης
του είναι η συνέχιση δυνατά τόσο της έκδοσης της “ΦΩΝΗΣ” μας και της
λειτουργίας του www.andronianoi.gr και της σελίδας μας στο facebook καθώς και
της λειτουργίας και ανάπτυξης των χορευτικών μας τμημάτων. Επίσης η οργάνωση
των καλοκαιρινών και όχι μόνο εκδηλώσεών μας, εκδρομών, η ολοκλήρωση του
έργου στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων, η οργάνωση της περιουσίας του Συλλόγου
μας ιδιαίτερα της εφημερίδας, η βελτίωση οργανωτικών αλλά και των οικονομικών
μας θεμάτων, η ανάπτυξη των επαφών μας με ομοειδείς φορείς κύρια της
περιοχής μας, με τη Δημοτική μας αρχή αλλά και άλλες αρχές, ως συνέχεια
μέχρι τώρα σχετικών προσπαθειών αλλά και νέων κ.λπ. Ως νέο Διοικητικό
Συμβούλιο καλούμε όλες τις φίλες και φίλους στην προσπάθεια αυτή που σε
καμιά περίπτωση δεν είναι περιχαρακωμένη με τον όποιο τρόπο. Ανοιχτόκαρδα
και φιλόξενα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σας περιμένει πιστεύοντας στην ανα-
γκαιότητα ως προωθητική δύναμη της συμμετοχικής πνοής . 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 19/02/2018 για την εκλογή Διοικητικού

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής διετούς θητείας (δηλαδή μέχρι την
Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020) του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ είναι κατά σειρά εκλογής. 

Α - Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (εκλέγονται οι 9 πρώτοι).
1. Κωτσή Αγαθή του Κων. .......................................................... Ψήφοι 58
2. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. .................................................... Ψήφοι 53 
3. Δήμου Ελένη του Νικ. ............................................................ Ψήφοι 46
4. Κωτσής Νίκος του Κων. .......................................................... Ψήφοι 44
5. Νικολιάς Βαγγέλης του Γρηγ. ................................................ Ψήφοι 44 
6. Λιβανίου Παγώνα του Ιάκωβου .............................................. Ψήφοι 43
7. Μπαρούμης Βαγγέλης του Παντελή ...................................... Ψήφοι 42
8. Μπελιά Λίτσα σύζ. Μιχάλη .................................................... Ψήφοι 35
9. Κωνσταντίνου Γεώργιος του Δημ. ........................................ Ψήφοι 33

10. Κούσουλας Γεώργιος του Τριαντ. .......................................... Ψήφοι 26 
11. Σταματίου Δημήτρης του Χρήστου ........................................ Ψήφοι 26 
12. Γεωργακοπούλου Σταυρούλα του Ιωαν. ................................ Ψήφοι 17 
13. Τότσι Αλέξις του Ντρισίμ ...................................................... Ψήφοι 16 

Β - Για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλέγονται οι 3 πρώτοι).
1. Παγώνης Αντώνης του Αθαν. .................................................. Ψήφοι 51
2. Χρυσάγη Μαρία του Παναγή .................................................... Ψήφοι 45
3. Προκοπίου Μιχάλης του Ιωάν. .................................................. Ψήφοι 43
4. Καϊμακούδης Γεώργιος του Αναστ. ........................................ Ψήφοι   8

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΗΣ  19-2-2018  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Λιμάνι - Γιώργης Βαρλάμος Λιμάνι - Γιώργης Βαρλάμος 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ ενημέρωσε
τα μέλη και φίλες-ους για το θέμα της έκδοσης και διανομής της εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝ-
ΔΡΟΝΙΑΝΩΝ–ΔΕΝΔΡΩΝ» και στο Φύλλο 105 της εφημερίδας μας αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα
μας www.andronianoi.gr. Στην σχετική ανακοίνωση μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως: 

Από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας για το 2018 δηλαδή από το επόμενο (Ν. 106 Γενάρης-
Μάρτης 2018), ταχυδρομική αποστολή θα γίνεται μόνο στα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου
μας, σε όσους τωρινούς παραλήπτες το ζητήσουν καθώς και στους τωρινούς παραλήπτες κατοίκους
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων τρίτων χωρών. Για κάθε σχετική διευκρίνιση παρακαλούμε
να έρθετε σε επαφή με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου με όποιον τρόπο επιθυμείτε ή και μέσα από
την ιστοσελίδα ή τη σελίδα στο facebook του Συλλόγου μας. Συμπληρωματικά των παραπάνω
τονίζουμε πως ο περιορισμός των παραληπτών της εφημερίδας μας σημαίνει και ανάλογη μείωση
της ποσότητας των φύλλων που θα εκτυπώνονται και πως ο αριθμός των φύλλων που θα
κυκλοφορούν ελεύθερα στα γνωστά σημεία δεν θα αυξηθεί. Το όλο θέμα θα τεθεί προς συζήτηση
στην ερχόμενη Τακτική μας Γενική Συνέλευση.

Επαναλαμβάνοντας την ισχύ των παραπάνω, προσθέτουμε με την τωρινή μας αυτή ανακοίνωση
απευθυνόμενοι ιδιαίτερα στους παραλήπτες της “ΦΩΝΗΣ” μας που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για
τη συνέχιση παραλαβής της, σύμφωνα με τις προηγηθείσες σχετικές αναφορές μας, πως το φύλλο
αυτό Νο 106 Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, είναι το τελευταίο που λαμβάνουν. Αυτό σημαίνει πως δεν
θα τους αποσταλεί το φύλλο 107 Απριλίου-Ιουνίου 2018 αν στο μεταξύ δεν εκδηλώσουν σχετικό εν-
διαφέρον για την συνέχιση παραλαβής της “ΦΩΝΗΣ”. 

Μπορείτε να καταθέσετε τη συνεισφορά σας στο Σύλλογο, επομένως και για την εφημερίδα μας,
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με κατάθεση στο λογαριασμό του Συλλόγου μας στο όνομα
του ταμία Ευάγγελου Νικολιά στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Νο λογαριασμού 381/769855-05 με
IBAN GR 7801 1038 100000 76985505, μη λησμονώντας πως είναι αναγκαίο να αναγράφεται στο
σχετικό παραστατικό της Τράπεζας το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό σας και ένα τηλέφωνο για
την αναγκαία επικοινωνία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η όποια οικονομική ή άλλη συνεισφορά σας
αποτελεί περιουσία και τιμή για το Σύλλογό μας. Η ελάχιστη ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογό μας
ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στα δέκα (10,00) ευρώ από είκοσι (20,00) ευρώ που ήταν μέχρι
τώρα η οποία καλύπτει και την έκδοση και αποστολή της “ΦΩΝΗΣ” μας. Στην κρισιμότητα των καιρών
μάλιστα η βαρύτητα της συνεισφοράς σας είναι το άλφα και το ωμέγα για να κρατηθεί ο Σύλλογός
μας στα πόδια του με υπευθυνότητα, ζωντάνια, αισιοδοξία.

Ζητώντας την κατανόησή σας. 
Ανδρονιάνοι  31-3-2018 

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 
ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ» 

Α
υτό επιβεβαιώνει η παγκόσμια ιστορία με την Ελληνική να πρωτοστατεί. Και μάλιστα τα
δύο αυτά συμπληρωματικά και αναγκαία εφόδια της πορείας του ανθρώπου στη γη, δεν
εμφανίζονται σαν αυτό που κυρίως είναι δηλαδή με το χαρακτήρα του πολιτιστικού

στοιχείου, παρά έχουν την τάση να «χώνονται» και ευτυχώς και σε καταστάσεις έντασης ακόμα
και πολεμικές. Θελήσαμε κάνοντας αυτή τη συμβολική θα λέγαμε αναφορά στο τραγούδι και το
χορό, να ελαφρύνουμε κάπως το βαρύ κλίμα στο χωριό μας από πολλά και δυνατά αλλά και άδικα
εσωτερικά πρόσφατα χτυπήματα. Επίσης στο www.andronianoi.gr με ανάλογο σκεπτικό αναδημο-
σιεύσαμε από το φύλλο 87 της “ΦΩΝΗΣ” μας, δύο όμορφα και ζεστά άρθρα σχετικά με το
αφιέρωμά μας στο χορό και στο τραγούδι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΕΙΔΗ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  
ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 



― Απεβίωσε ο Ιωάννης Τριαντ. Ταμβάκος στις
20 Νοεμβρίου 2017 σε ηλικία 94 ετών. Κηδεύτηκε
στο Γ΄ Κοιμητήριο Αθήνας. 

― Έφυγε από τη ζωή στις 13 Φεβρουαρίου
2018 ο Γιάννης Σπύρου του Δημητρίου και της
Αθηναρέτης όντας στα 61 του χρόνια. Ετάφη στο
Κοιμητήριο Ψαχνών. Στα Ψαχνά ήταν η οικογενει-
ακή του κατοικία. 

― Στις 17 Φεβρουαρίου 2018 απεβίωσε ο Χα-
ράλαμπος Σαρμάς σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

― Tην Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 έφυγε
από τη ζωή η Αικατερίνη Ν. Μανάρα, το γένος
Βελισσαρίου Χρυσάγη, ετών 90. Κηδεύτηκε στη
Χαλκίδα. 

― Στις 28 Φεβρουαρίου 2018 έφυγε από τη
ζωή ο Δημήτριος Τσάγκος του Νικολάου και της
Ευαγγελίας το γένος Λυγίζου σε ηλικία 79 ετών.
Ενταφιάστηκε στην Αθήνα. 

― Έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Παντ.
Μπαρούμης στις 21 Μαρτίου 2018 σε ηλικία 54
ετών. Κηδεύτηκε στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

― Στις 29 Μαρτίου 2018 έφυγε από τη ζωή ο
Βασίλειος Νικ. Λύκος σε ηλικία 59 ετών. Κηδεύτηκε
στην Αθήνα. 

― Στις 31 Μαρτίου 2018 απεβίωσε ο Βελισσά-
ριος Δημ. Σπίθας σε ηλικία 94 ετών. Κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο Ανδρονιάνων. 

― Στις 6 Απριλίου 2018 απεβίωσε ο Αντώνης
Βενιζέλος σε ηλικία 85 ετών. Η πολιτική του κηδεία
έγινε στο παρεκκλήσι του Κοιμητήριου Πετρούπο-
λης. 

― Στις 6 Απριλίου 2018 απεβίωσε ο Δημήτριος
Ιωαν. Δήμου σε ηλικία 93 ετών. Κηδεύτηκε στο
Κοιμητήριο της Πλάκας Λαυρίου. Στην Πλάκα Λαυ-
ρίου έζησε το περισσότερο μέρος της ζωής του
εργαζόμενος στα εκεί μεταλλεία και κατόπιν συν-
ταξιούχος. 

― Η Σοφία Χρυσάγη (Φάκα) απεβίωσε στις 6
Απριλίου 2018 και κηδεύτηκε στην Αθήνα. 

― Στις 11 Απριλίου 2018 απεβίωσε η Αθηνά
Σαρρή (Κακούρη) σε ηλικία 98 ετών. Κηδεύτηκε
στην Αθήνα. Πριν λίγο καιρό είχε αποβιώσει ο
γιος της παπα-Κώστας Σαρρής. 

― Ο Κωνστ. Ν. Σαπουτζής απεβίωσε στις 16-
Απριλίου 2018 σε ηλικία 80 ετών και κηδεύτηκε
στο Κοιμητήριο στα Δένδρα. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

Π Ε Ν Θ Η  

Έφυγε από κοντά
μας, πλήρης ημερών, το
μεσημέρι της 31/3/2018,
η Βασιλική Κουζούπη,
το γένος Χρηστίδη. Γεν-
νημένη στο χωριό μας
τον Απρίλη του 1924,
έζησε τα παιδικά και νε-
ανικά της χρόνια στο χω-
ριό. Όπως οι περισσότε-
ροι εκείνη την εποχή,

ήρθε στην Αθήνα για αναζήτηση εργασίας.
Παντρεύτηκε το Γεώργιο Κουζούπη, από την
Σέριφο και απέκτησε και ανάθρεψε δύο αγα-
πητά και κοινωνικά παιδιά, τον Αντώνη και τη
Μαριέττα. Ευτύχησε όσο ζούσε να δει εγγόνια
και δισέγγονα. Μεγάλη της αγάπη, ήταν η
μαγειρική. Θα μας μείνουν αξέχαστα τα πλού-
σια και εύγευστα φαγητά της και τα τραπεζώ-
ματα που παρέθετε σε συγγενείς και φίλους...
Φύση δραστήρια, ανήσυχη και ηγετική, διοχέ-
τευσε την ενεργητικότητά της στην εκκλησία
και τα εκκλησιαστικά δρώμενα, ασχολούμενη
με τα συσσίτια και τις φιλανθρωπικές δράσεις.
Περίφημος ήταν και ο Επιτάφιος που επιμελείτο
και στόλιζε κάθε Μ. Παρασκευή στην ενορία
του Αγ. Νεκταρίου της Κάτω Κηφισιάς, όπου
και έμενε.... Καλό ταξίδι, αιωνία της η μνήμη...
θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη... 

Μαρουδιά (Ρίτσα) Νικολιά-Κουζούπη 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΟΥΖΟΥΠΗ 

2 Αρ. Φύλλου 106  •  Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος  2018 

Αναμνήσε ι ς  

Τρίμηνη πολιτιστική και κοινωνική έκδοση 
του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 

Ανδρονιάνοι Κύμης Εύβοιας Τ.Κ. 34003 
Ιδιοκτήτης:  Προοδευτικός Σύλλογος 

Ανδρονιάνων - Δένδρων Κύμης Εύβοιας 
Εκδότης-Διευθυντής: 

Σταμάτης Δ. Σπύρου, Πρόεδρος 
Τηλ.: 22210 75197 • Κιν.: 6932661355 

Συντακτική Επιτροπή - Υπεύθυνοι ύλης: 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παγώνα Ι. Λιβανίου, Αγαθή Κ. Κωτσή 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 
Εκδόσεις-Γραφικές Τέχνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. 
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121 

Τηλ.-Fax: 210 2619003 - 210 2619696 • e-mail: karpouzi@otenet.gr 

«Η  ΦΩΝΗ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ» 

Αδελφέ μου Γιάννη, τρεις μέρες πριν
πετάξεις μακριά μας ήρθα να σε δω. Μπό-
ρεσα να σου πω “Καλή σου μέρα αδελφέ”
και να σου σφίξω ζεστά το χέρι. Εσύ άνοι-
ξες τα όμορφα και αξιοπρεπή ακόμα και
κείνες τις πολύ δύσκολες ώρες μάτια σου
και με κοίταξες, με ένιωσες. Ήταν η τε-
λευταία φορά. Λίγες μέρες πριν μας φύγεις
πέρασα και είδα τον πατέρα, ξέρεις που

συναντιόμαστε. Τον παρακάλεσα να καθυστερήσει τη συνάν-
τησή σας. Είμαι σίγουρος πως το προσπάθησε. Λίγες μέρες
μετά το χαμό σου ξαναπέρασα από κει. Από την παιδική μας
ηλικία που πλέον έχει ζωντανέψει τόσο έντονα μέσα μου,
τον θυμόμουν πάντα με το χαμόγελο. Κι όμως αυτή τη φορά,
για πρώτη, τον είδα λυπημένο. Αδελφούλη μου καλό σου
ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα. Θα ξαναβρεθούμε. 

ΑΔΕΛΦΕ  ΜΟΥ  ΤΗΝ  ΑΝΑΓΚΗ  ΣΟΥ  
ΤΗΝ  ΕΧΟΥΝ  ΚΑΙ  ΕΚΕΙ  ΠΟΥ  ΠΗΓΕΣ 

ΑΠΟ ΠΑΡΙ ΜΠΕΤΟΓΛΟΥ 1-4-2018 
Η μητέρα μου, δεξιά ο πατέρας μου, αριστερά 

ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής, αναμνήσεις γλυκές. 
Καλό μήνα και ένα χαρούμενο 

και ευλογημένο Πάσχα στο εύμορφο χωριό μου. 

Και καθώς έχω εξηγήσει, ότι είμαι αθεράπευτα καλοπροαί-
ρετος και θεωρώ όλους τριγύρω μου και αυτούς που συναντώ
στον δρόμο μου, καλούς και σωστούς και σε ορισμένες μόνο
περιπτώσεις ψάχνω να βρω τον κακό και δύστροπο, παραμένω
σταθερά χωρίς μνησικακία στις θέσεις μου και ενδιαφέρομαι
και τώρα και πάντοτε για το καλό του χωριού μου, διότι κρατά
ένα κομμάτι της ζωής μας και διότι θεωρώ τον καθαρό αέρα του
που αναπνέουμε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος που μας ενώνει,
σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της ζωής
μας και σαν άτομα, αλλά και σαν σύνολο. 

Ας μου επιτρέψει ο αναγνώστης αυτής της αφηγήσεως να
σημειώσω, ας υποθέσουμε σαν υστερόγραφo. 

1) Όταν το περιβάλλον που ζούμε, φυσικό, κοινωνικό και οι-
κογενειακό, είναι κάθετα αρνητικό σε μια προγραμματισμένη
προσπάθειά μας και σε κάποιο στόχο, που αποσκοπεί στη βελ-
τίωση των συνθηκών και αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων
που δυσχεραίνουν και καθιστούν δύσκολη την επιβίωσή μας.
Τότε δικαιολογείται, εφ’ όσον είμαστε βέβαιοι διά την επιτυχίαν
του στόχου μας, επανάσταση κατά του περιβάλλοντος, να
βγούμε από τον κλοιό που δεσμεύει τις δυνάμεις μας και μάς
βασανίζει. Αυτό, κυρίως για τους νέους. 

2) Ο χρόνος για τους νέους, που ανοίγουν τα φτερά τους
και ανοίγονται στον δύσκολο αγώνα της ζωής, δεν αποτιμάται,
κάθε λεπτό της ώρας που περνάει, ούτε πωλείται ούτε αγορά-
ζεται.

Κάθε στιγμή της ζωής του νέου πρέπει να αξιοποιείται.
Οι εφήμερες χαρές της νιότης είναι προσωρινές και γρήγορα

ξεθωριάζουν στη μνήμη μας.
Η ζωή είναι δύσκολη και η πορεία θα είναι εύκολη, εφ’ όσον

αξιοποιώντας τον χρόνο της νιότης μας, έχουμε δουλέψει σω-
στά.

Κάθε στιγμή που χάνεται δυσκολεύει την πορεία μας σε
όλα τα υπόλοιπα χρόνια που ζούμε.

Ο χρόνος για έναν ηλικιωμένο δεν είναι χρόνος δημιουργίας,
απολαμβάνει τα αποτελέσματα της νιότης του.

3) Εις ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους περιορίζομαι να ανα-
φερθώ στις σελίδες του βιβλίου Πλάτωνος Πολιτεία, που έτυχε
να διαβάσω και να σταθώ σε αυτές τις λίγες λέξεις, στη σελίδα
δέκα οκτώ, αναφορικά με το γήρας. 

«Για αυτούς που έχουν χαρακτήρα μετρημένον και εύκολον
δεν τους είναι και το γήρας πάρα πολύ ανυπόφορο, ει δε μη,
δια τους άλλους και το γήρας και η νιότη είναι πράγματα εξ
ίσου επίμοχθα». 

ΚΑΠΟΙΟ  ΠΑΙΔΙ  ΚΑΠΟΙΟΥ  ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΥ 
Του Χαράλαμπου Σαρμά 

(Αναγνώστηκε στην εξόδιο ακολουθία του 
από την κόρη του Κατερίνα) 

1-4-2018
κ. Σταμάτη, καλησπέρα! Βρίσκομαι στο χωριό και παρατήρησα

ότι τα ελεύθερα σκυλάκια, δεν ξέρω αν είναι αδέσποτα, έχουν
αυξηθεί. Μάλιστα έμαθα ότι τα κοκονάκια του Αργύρη και του
αδελφού του πολλαπλασιάζονται. Αν συνεχιστεί αυτό θα γίνουν
αγέλες και θα ενοχλούν, με αποτέλεσμα να αρχίσουν την εξο-
λόθρευση με φόλες. Μήπως πρέπει να προλάβουμε κάτι τέτοιο;
Μήπως μπορεί ο Σύλλογος να πείσει τους ιδιοκτήτες για στει-
ρώσεις; Και μήπως μπορεί ο Σύλλογος να αναλάβει το έργο
αυτό για τα αδέσποτα; Σε κάθε περίπτωση μπορώ να βοηθήσω
κι εγώ. Είναι κρίμα για τις ψυχές αυτές που δεν φταίνε σε
τίποτα! Ευχαριστώ και καληνύχτα. 

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΦΙΛΙΩ 

ΤΑ  ΑΔΕΣΠΟΤΑ  ΚΑΙ  ΜΕΙΣ 

16-4-2018 Κώστας Τρ. Κούσουλας στο FB
Περίπου στο 1965 το δημοτικό σχολείο των ΔΕΝΔΡΩΝ είχε 45

μαθητές. Σήμερα πλήρης εγκατάλειψη, το μοναδικό θρανίο που
υπάρχει είναι ό,τι έχει απομείνει από τον ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΝΩ-
ΣΤΙΚΩΝ...... Εκεί που κάποτε δινόταν η ΓΝΩΣΗ ....ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ....
Γίνεται προσπάθεια μόνο από τον ΕΚΠ. ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ
ΤΟΥ....

16-4-2018 Παρέμβαση Σταμάτη Δ. Σπύρου επίσης στο FB
Η προσπάθεια του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων-

Δένδρων είναι σε εξέλιξη με προοπτική μέχρι τις αρχές του φετινού
καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της κεραμοσκεπής.
Τα απαραίτητα υλικά δηλ. ξυλεία και κεραμίδια έχουν ήδη αγοραστεί
από το Σύλλογο με σημαντική έκπτωση από την “Θεοδώρου Α.Ε.”
και την “Βαβουλιώτης-Γούναρης-Μητάκης Α.Ε.” Το Δ.Σ. του Συλλόγου
ζητά τη στήριξη φίλων και μελών ιδιαίτερα των από τα Δένδρα για
το παραπάνω έργο αλλά και για τις παραπέρα αναγκαίες εργασίες.
Η αδράνεια της Δημοτ. Αρχής της παρούσας αλλά και της προ-
ηγούμενης ήταν η απάντησή της στα αιτήματα του Συλλόγου. 

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΕΝΔΡΩΝ 

Έφυγες λοιπόν και συ Γιώργο. 
Απουσία ανυπέρβλητα επώδυνη για τους

δικούς σου. Ένα μεγάλο κενό που θα μας
σημαδεύει τους πολλούς σου φίλους, τις
παρέες μας, το Σύλλογο, την δύσκολη καθη-
μερινότητα του χωριού μας, που εξασθενη-
μένα θα συνεχίσουμε προσπαθώντας να
ισορροπήσουμε και με τη θύμησή σου χρήσιμο
αρωγό. 

Φίλε Γιώργο θα βρεις και κει που πλέον
βρίσκεσαι τη θέση που σου αξίζει, εδώ όμως στα γήινά μας η
απουσία σου δεν θα καλυφθεί. 

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ 

ΕΦΥΓΕ  ΚΑΙ  Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΟΛΥ  ΝΩΡΙΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ, είναι στην ιδιαίτερα
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα μέλη και φίλες-ους
του, πως ολοκληρώθηκε η ανάρτηση όλων των παλαιότερων
φύλλων της “ΦΩΝΗΣ” μας στην ιστοσελίδα μας www.andro-
nianoi.gr. Ως παλαιότερα φύλλα καλούμε τα φύλλα από το
Νο 1 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1997) μέχρι και το φύλλο
Νο 64 (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2007) τα οποία βρέθηκαν
στο σύνολό τους και μετά την σχετική τεχνική τους επεξερ-
γασία στην οποία η βοήθεια του μέλους μας Δημήτρη Στα-
ματίου ήταν καθοριστικά θετική, αναρτήθηκαν στο site του
Συλλόγου μας. 

Πλέον συμπληρώθηκε η «παρέα» με όλα τα επόμενα
φύλλα Νo 65 – 105 τα οποία είχαν πάρει τη θέση τους στο
site μας κατά την έκδοσή τους. Αυτό σημαίνει πως ο πλούτος
αυτός που η “ΦΩΝΗ” μας περικλείει στα 21, από το 1997
χρόνια συνεχούς τακτικής της έκδοσης, είναι στη διάθεση
κάθε μέλους ή φίλου και φίλης μέσα από την ιστοσελίδα
μας. Την παραδίδουμε με τη βεβαιότητα πως μπορεί στα
πλαίσια των αναφορών της, να βοηθήσει με πιστότητα, κάθε
φίλη και φίλο σε προσωπικές ή συμμετοχικές αναζητήσεις
και πως η χρήση της θα γίνει με την οφειλόμενη σοβαρότητα
και υπευθυνότητα απέναντι σε αυτή την προσπάθεια όλων
όσων εργάσθηκαν και εργάζονται για τη δημιουργία της
από τη γέννησή της μέχρι την σημερινή ενηλικίωσή της. 

Συμπληρωματικά αναφέρουμε πως το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ενεργεί αντλώντας στοιχεία από την ύλη όλων των
φύλλων της εφημερίδας να προσφέρει στα μέλη και φίλες-
ους του Συλλόγου μας, πρόσθετες δυνατότητες βαθύτερης
και πλατύτερης χρήσης της “ΦΩΝΗΣ” μας. Στα πλαίσια αυτά
ήδη ξεκινήσαμε την ανάρτηση στο site μας επιλεγμένων και
προτεινόμενων άρθρων ιδιαίτερα από τα παραπάνω παλιά
φύλλα, ενώ επόμενα βήματα είναι για παράδειγμα η παρου-
σίαση της ύλης θεματικά, κατά δημιουργό κ.λπ. Μέσα από
όλη αυτή την ανέξοδη ουσιαστικά για τα μέλη και φίλους
μας προσπάθεια, ελπίζουμε στη συμμετοχική βελτίωσή της
που πάντα αποτελεί στόχο εφικτό και ευκταίο. 

Ευχόμαστε καλές διαδικτυακές …βουτιές με κατάλληλες
βαθιές ανάσες. Και να τα λέμε τακτικότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΟΛΑ  ΠΛΕΟΝ  ΤΑ  ΦΥΛΛΑ   ΤΗΣ  
“ΦΩΝΗΣ”  ΜΑΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΣΤΟ  SITE  ΜΑΣ 

Μεγαθήριο (ελέφαντας-μαμούθ) μήκους 5 μ. και κεφάλι 0,70 μ.
βρέθηκε στην Κύμη Ευβοίας! 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ 

Μεγαθήριο  (ελέφαντας-μαμούθ)  

βρέθηκε  στην  Κύμη  Ευβοίας! 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  www.andronianoi.gr 

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

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

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

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

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

6- Αφιέρωμα στα πέτρινα γεφύρια. Ραδιοφωνική εκπομπή. Αναρτήθηκε
16-3-2018. 

7- Η τέχνη της ξερολιθιάς υποψήφια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
Ανάρτηση 18-3-2018. 

8- Story of flowers (Ιστορία των λουλουδιών). Βίντεο αναρτημένο από 5-
1-2018. 

9- Οι καταρράκτες Ιγκουαζού. Ένα θαύμα της φύσης. Βίντεο 24-3-2018. 
10- Πάσχα στους Ανδρονιάνους. Άρθρο με πολλές φωτογραφίες του

Γιώργου Β. Σαρρή. Από 30-3-2018. 
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Ε πιστήμονες στις ΗΠΑ -μεταξύ
των οποίων ένας ελληνικής
καταγωγής γαστρεντερολό-

γος, ο Πέτρος Μπένιας- ανακοίνω-
σαν ότι ανακάλυψαν ένα νέο όργα-
νο, άγνωστο έως τώρα, που μάλιστα
φαίνεται να παίζει ρόλο σε διάφορες
κοινές παθήσεις όπως ο καρκίνος.
Το όργανο απαρτίζεται από ένα δί-
κτυο καναλιών μεταφοράς υγρών
μέσα στο σώμα, το οποίο, μεταξύ
άλλων, πιθανώς χρησιμοποιούν και
τα καρκινικά κύτταρα για την εξά-
πλωσή τους. Για «μια λεωφόρο με-
τακινούμενου υγρού» έκαναν λόγο
οι επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν
την ανακάλυψη τυχαία στη διάρκεια
γαστρεντερολογικών ενδοσκοπή-
σεων ρουτίνας. Η περαιτέρω μικρο-
σκοπική ανάλυση έφερε στο φως
ένα είδος ρευστού, το οποίο μετα-
κινείται μέσω καναλιών που υπάρ-
χουν παντού στο σώμα. Κάθε ιστός
του σώματος περιβάλλεται από ένα
δίκτυο τέτοιων καναλιών, τα οποία
από κοινού φαίνεται να απαρτίζουν
ένα όργανο. Οι ερευνητές, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή παθολογίας
Νιλ Θάιζε της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης
και τον Πέτρο Μπενιά της Ιατρικής
Σχολής Icahn του Όρους Σινά και
του Ιατρικού Κέντρου Mount Sinai
Beth Israel της Ν. Υόρκης, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό «Scientific Reports», σύμ-
φωνα με το «New Scientist» και τη
βρετανική «Ιντιπέντεντ», εκτιμούν
ότι το νέο όργανο περιέχει περίπου
το ένα πέμπτο του συνολικού όγκου
των υγρών του ανθρωπίνου σώμα-
τος. «Η ανακάλυψη μπορεί να επι-
φέρει δραματικές προόδους στην
ιατρική», δήλωσε ο Θάιζε και τόνισε
ότι το υγρό του οργάνου «είναι δυ-
νατό να αποτελέσει ένα ισχυρό δια-
γνωστικό εργαλείο». Επίσης ίσως
ανοίξουν νέοι δρόμοι στη θεραπεία
διαφόρων ασθενειών. Το δίκτυο των
καναλιών, το οποίο εκχέεται στο
λεμφικό σύστημα, βρίσκεται κάτω

από την επιφάνεια του δέρματος
και ανάμεσα στους μυς, διατρέχει
την πεπτική οδό, τους πνεύμονες
και το ουροποιητικό σύστημα, ενώ
περιβάλλει τις αρτηρίες και τις φλέ-
βες. Πιθανώς, κατά τους επιστήμο-
νες, λειτουργεί ως «αμορτισέρ»,
εμποδίζοντας τη ρήξη των ιστών
των οργάνων, των μυών και των
αγγείων μετά από κάποιο σοκ. Οι
επιστήμονες του έδωσαν την ονο-
μασία «interstitium» (κάτι σαν «δια-
μέσιο»). Γιατί όμως έως τώρα ένα
τόσο εκτεταμένο όργανο είχε πε-
ράσει απαρατήρητο; Επειδή κατά
τις συνήθεις διαδικασίες απεικόνισης
και επεξεργασίας των ιστών τα κα-
νάλια του εν λόγω οργάνου «στραγ-
γίζουν», ενώ και οι ίνες του κολλα-
γόνου που βοηθούν το δίκτυο να
αποκτήσει στέρεη δομή, καταρρέουν
και αυτές. Έτσι, τα κανάλια φαί-
νονται σαν το σκληρό τοίχωμα των
πυκνών ιστών και όχι ως κανάλια
γεμάτα υγρό. Η ανακάλυψη του ορ-
γάνου έγινε με τη βοήθεια ενός συ-
νεστιακού ενδομικροσκοπίου λέιζερ,
το οποίο «βλέπει» τους ζωντανούς
ιστούς. Εκτός όμως από το να πε-
ριβάλλουν και πιθανώς να προστα-
τεύουν τους ιστούς, τα κανάλια του
οργάνου φαίνεται να διευκολύνουν
και τις μεταστάσεις του καρκίνου.
Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να
εισχωρήσουν σε αυτά τα κανάλια
και έτσι άμεσα να βρεθούν μέσα
στο λεμφικό σύστημα. «Από τη στιγ-
μή που θα βρεθούν εκεί, είναι σαν
να κάνουν νεροτσουλήθρα. Έχουμε
βρει ένα νέο παράθυρο στο μηχα-
νισμό εξάπλωσης των όγκων», δή-
λωσε ο δρ Θάιζε. Ήδη οι επιστήμο-
νες μελετούν κατά πόσο η ανάλυση
του υγρού μέσα στο νέο όργανο
μπορεί να επιτρέψει την πιο έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου. Επίσης θε-
ωρούν πιθανό ότι το όργανο εμ-
πλέκεται σε άλλα προβλήματα υγεί-
ας, όπως τα οιδήματα, οι ηπατοπά-
θειες και οι φλεγμονώδεις διατα-
ραχές. 

Έλληνας  πίσω  από  την  ανακάλυψη 
νέου  οργάνου  στο  ανθρώπινο  σώμα 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  

www.andronianoi.gr 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ - 
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει επί της
οδού Φωκ. Νέγρη 3 στην Αθήνα, ως ειδική εκκαθαρίστρια
της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ - Υπό ειδική εκκαθάριση» (εφεξής η «Εταιρία»
ή «HMK»), η οποία έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκα-
θάρισης σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005,
δυνάμει της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Τριμελούς
Εφετείου Χαλκίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
αγοραστές να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας μη δεσμευτική
έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του ενερ-
γητικού της υπό εκκαθάριση εταιρίας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ - Υπό ειδική εκκα-
θάριση», με έδρα την Κύμη Ευβοίας, έχει ιδρυθεί με
βάση την υπ' αριθμό 11753 σύμβαση διάσπασης της εται-
ρίας με επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
που συντελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
6 και 7 του Ν.4237/2014, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993
και των άρθρων 82-86 και 88 του Κ.Ν. 2190/1920. Η διά-
σπαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση δύο νέων
επωφελούμενων εταιρειών με τις επωνυμίες: 1. «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ», 2.
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ». Η δεύτερη εξ αυτών, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η εταιρεία με
την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι οι μονα-
δικοί εταίροι της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ
ΕΠΕ - Υπό ειδική εκκαθάριση» το ενεργητικό της οποίας
πρόκειται να εκποιηθεί. Σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο της
Εταιρίας ανέρχεται σε 4.725.870 ευρώ διαιρούμενο σε
157.529 εταιρικά μερίδια αξίας 30 ευρώ έκαστο εκ των
οποίων τα 157.429 κατέχει η εταιρεία, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και
τα υπόλοιπα 100 κατέχει η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις εγκαταστάσεις της ΗΜΚ γίνεται παραγωγή
στρατιωτικού και επαγγελματικού ιματισμού, αλεξίσφαιρων
γιλέκων, στολών ραδιοβιοχημικού πολέμου (ρβχη) καθώς
και στρατιωτικές εξαρτήσεις, καλύμματα όπλων και σάκων
μεταφοράς, κάθε είδους. Η ΗΜΚ έχει τη δυνατότητα πα-
ραγωγής όλων των ειδών στρατιωτικού και επαγγελματικού
ιματισμού. Η Εταιρία τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα
με το άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005 την 17η Ιανουαρίου

2017, δυνάμει της υπ' αριθ. 1/2017 απόφασης του Τριμελούς
Εφετείου Χαλκίδας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Η προς εκποίηση περιουσία αφορά το ενεργητικό

της εταιρίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ - Υπό
ειδική εκκαθάριση» και συγκεκριμένα: α. Γήπεδο στην
Κύμη Ευβοίας, περιοχή Χηλή, εκτάσεως 458.952 τ.μ. β.
Κτίριο εργοστασίου μεταλλικής κατασκευής, επί του ανω-
τέρου γηπέδου (στην Κύμη Ευβοίας περιοχή Χηλή) επι-
φάνειας 5.125,85 τ.μ. με βιομηχανικό πατάρι 3.500 τμ.
γ. Διάφορα ημιτελή κτήρια επί του ανωτέρου ιδίου
γηπέδου. δ. Μηχανήματα κοπτηρίου, ραφείου, σιδερωτη-
ρίου, συσκευές χημικού εργαστηρίου. ε. Αποθέματα εμ-
πορευμάτων, ετοίμων προϊόντων, α' και β' υλών, εξαρτήματα
και ανταλλακτικά παγίων και υλικά συσκευασίας. στ.
Δοκοί, ράβδοι και λαμαρίνες βιομηχανικού τύπου. ζ. πε-
ρονοφόρα οχήματα πεζού χειριστή. η. 1 λεωφορείο με-
ταφοράς εργαζομένων. θ. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
γραφείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 
Η εκποίηση της περιουσίας θα διενεργηθεί με δημόσιο

πλειοδοτικό διαγωνισμό για το σύνολο του ενεργητικού
ή για επιμέρους στοιχεία αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005 και τους όρους της
σχετικής διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού, που θα
δημοσιευθεί στον Τύπο μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως
και η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η σύμβαση
πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το
ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια ορί-
ζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο Εκκαθαριστής διατηρεί
το δικαίωμα ακύρωσης της πρόσκλησης ή του πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου και τμήματος
της ως άνω περιουσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και την

παραλαβή αναλυτικού Υπομνήματος Προσφοράς, οι εν-
διαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην εκκαθα-
ρίστρια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», επί της οδού Φωκ.
Νέγρη 3, 11257 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για
τους σκοπούς της ειδικής εκκαθάρισης της MBH από τον
ειδικό εκκαθαριστή κ. Νικόλαο Συκά, τηλ. 2108691100,
και email: nsykas@solae.gr. Για τη χορήγηση αντιγράφου
υπομνήματος προσφοράς και πληροφοριών, για την υπό
εκποίηση επιχείρηση, απαιτείται η τήρηση εχεμύθειας
από την πλευρά των ενδιαφερομένων, η οποία θα δηλώ-
νεται και εγγράφως. Άρνηση της πληροφόρησης δικαιο-
λογείται για σπουδαίο λόγο.

Αθήνα, 28.03.2018

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 
Νικόλαος Συκάς 

ΣΟΛ ΑΕ 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 30/3/2018 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΥΜΗΣ  ΕΠΕ

1-Έκδοση και διανομή του Φ.105 Οκτώβρης-Δεκέμβρης
2017 της εφημερίδας μας “Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ
– ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ”.

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

3- Πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του Συλλόγου μας και εκλογή – συγκρότηση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επι-
τροπής για τα επόμενα 2 χρόνια. Ικανοποιητική η συμμε-
τοχή των μελών μας και σημαντικές οι αλλαγές στο νέο
Διοικητικό Συμβούλιο.  

4- Οργάνωση με επιτυχία το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό του
αποκριάτικου χορού μας. Την ομόρφυναν με την παρουσία
τους τα παιδικά χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας
που χόρεψαν υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους
αποκριάτικα τραγούδια. 

5- Οργάνωση με έξοδα του Συλλόγου μας, διαγωνισμού
πετάγματος χαρταετού για τους μικρούς μας φίλους και
φίλες στα Αλώνια αν και ο καιρός δεν ήταν ευνοϊκός. 

6- Συμμετοχή στο επιτυχημένο Καρναβάλι στην Κύμη
σε συνεργασία με ομάδα νέων του χωριού μας και με το
άρμα μας («Μας πήραν και τα σώβρακα») να κερδίζει  τις
εντυπώσεις και του Χαλκιδέικου τύπου.

7- Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία των χορευτικών
μας τμημάτων. Φέτος λειτουργούν δύο παιδικά τμήματα

με μέλη πάνω από 20 μικρές μας φίλες και φίλους. 
8- Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που είχε ανα-
κοινωθεί στα μέλη μας, η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των
παλαιότερων φύλλων της “ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-
ΔΕΝΔΡΩΝ” και παράλληλα η ανάρτησή τους σε εύχρηστη
μορφή στο site μας www.andronianoi.gr στο ίδιο σημείο
όπου είναι αναρτημένα τα μετά το Νο. 65 φύλλα. Αφορά
τα φύλλα από το 1ο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1997)
μέχρι και το 64ο (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007). Δείτε
και τη σχετική αναφορά μας σε άλλο σημείο στο παρόν
φύλλο. 

9- Συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στον στολισμό του Επιταφίου της εκκλησίας του χωριού
μας.

Σχετική ενημέρωση υπάρχει και σε άλλες σελίδες
στο παρόν φύλλο της “ΦΩΝΗΣ” μας. Στην τρίμηνη ταμειακή
κατάσταση αλλά και σχετικά κείμενα και φωτογραφικό
υλικό. Επίσης σχετικές αναφορές μπορείτε να βρείτε και
στο site μας www.andronianoi.gr 

Αγαπητοί φίλοι το να μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο
να προγραμματίζει και να δημιουργεί έχει σαν πρώτη
προϋπόθεση τη δική σας συμπαράσταση και συμπαράταξη.
Σταθείτε δίπλα του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  1ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2018  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  1ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2018 

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η στήλη αυτή πρωτοεμφανιζόμενη στη
“ΦΩΝΗ” μας, οφείλει να σας εξηγηθεί για το
λόγο και το σκοπό ύπαρξής της. Έχουμε ξα-
ναπεί πως η εφημερίδα μας και το site μας με
την εκεί εμπεριεχόμενη τα τελευταία χρόνια
σελίδα μας στο facebook, είναι αδελφάκια με
10-11 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. Με την
παρουσία τους αλληλοβοηθούνται και μέσα
από την κοινή τους προσπάθεια ξέχωρα από
την ατομική τους, βοηθούν το Σύλλογό μας
στο γενικότερο έργο και σκοπούς του. Πολλά
από τα δημοσιευόμενα θέματα στο site μας,
στη συνέχεια παρουσιάζονται και στη “ΦΩΝΗ”
μας συχνά αλληλοσυμπληρούμενα. Κάποια
από τα δημοσιευόμενα στο site μας θέματα
δεν είναι δυνατόν να περάσουν και στην εφη-
μερίδα μας αν και είναι σημαντικά και ενδια-
φέροντα. Παράδειγμα τα βίντεο, οι ακουστικές
εκπομπές κλπ. Σκεφθήκαμε λοιπόν πως θα
ήταν χρήσιμη μια τέτοια αναφορά-στήλη στη
“ΦΩΝΗ” μας, που θα ενημερώνει τους ανα-
γνώστες της για την ύπαρξη αυτών των θεμά-
των και της δυνατότητας να τα ακουμπήσει
κάθε ενδιαφερόμενος. Με αυτό το σκεπτικό
γεννήθηκε αυτή η στήλη στη “ΦΩΝΗ” μας.
Της ευχόμαστε καλό ταξίδι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Όλοι μας λέμε ή έχουμε ακούσει ότι «ο Ήλιος βασίλεψε
ή βασιλεύει» και το θεωρούμε ταυτόσημο με το «ο Ήλιος
έδυσε ή δύει». Γιατί; Γιατί χρησιμοποιούμε το ρήμα «βασιλεύω»
ισοδύναμο με το ρήμα «δύω»; Η λαϊκή παράδοση δίνει (μιαν)
απάντηση. Ο Ήλιος «βασιλεύει» γιατί κατά τη δύση του
γίνεται κόκκινος, «φοράει» την κόκκινη πορφύρα του, γίνεται
δηλαδή «βασιλιάς». 

Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί γίνεται κόκκινος κατά την
δύση του. Η απάντηση είναι σχετικά απλή. 

Όταν ο Ήλιος βρίσκεται στον ορίζοντα, οι ακτίνες του
διανύουν μεγαλύτερη απόσταση μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα
από ότι όταν είναι ψηλότερα, κάτι που αποδεικνύεται πολύ
εύκολα και γεωμετρικά (Το μεσημέρι για παράδειγμα διασχί-
ζουν απόσταση ίση με το ύψος h της ατμόσφαιρας, ενώ
κατά την δύση διασχίζουν απόσταση περίπου R+h, R η
ακτίνα της Γης, βλ. σχήμα). Εφ’ όσον οι ακτίνες του διανύουν
μεγαλύτερη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα σημαίνει ότι
η ακτινοβολία που «μεταφέρουν» εξασθενεί. Και μια εξα-
σθενημένη ακτινοβολία το μάτι μας, εκ κατασκευής, την αν-
τιλαμβάνεται ως κόκκινη. Μια πιο ισχυρή ακτινοβολία μας
δίνει οπτικά την αίσθηση του κίτρινου χρώματος (όπως ο
Ήλιος το μεσημέρι), μια ισχυρότερη του πράσινου, μια ακόμα
πιο ισχυρή του μπλε και ακόμα πιο ισχυρή την αντιλαμβανό-
μαστε ως μωβ ή ως ιώδη. Μια ακτινοβολία με μεγαλύτερη
ενέργεια από αυτήν της ιώδους, μια ακτινοβολία δηλαδή
πέρα, υπέρ του ιώδους, δηλαδή την υπεριώδη δεν την αντι-
λαμβάνεται και φυσικά αφού μεταφέρει ενέργεια μεγαλύτερη
και από την ιώδη είναι και επικίνδυνη. Μη ορατή ακτινοβολία
είναι και εκείνη που έχει ενέργεια χαμηλότερη από εκείνην
που αντιλαμβανόμαστε ως κόκκινη (ερυθρή), η λεγόμενη
υπέρυθρη. Μόνο που αυτή δεν είναι επικίνδυνη. 

Για να ξαναγυρίσουμε στον Ήλιο. Το ίδιο συμβαίνει με το
χρώμα του όταν αυτός ανατέλλει. Ποιος δεν έχει απολαύσει
μια κατακόκκινη ανατολή! Εντούτοις όμως εκεί δεν τον ονο-
μάζουμε «βασιλιά». Γιατί; Προσωπικά δεν έχω απάντηση. Το
σίγουρο πάντως είναι ότι ο χαρακτηρισμός «ηλιάτορας»
(κατά το αυτοκράτορας), που του έδωσε ο Οδυσσέας Ελύτης
στο γνωστό ποίημά του «Ο Ήλιος ο ηλιάτορας», του αξίζει
σε κάθε περίπτωση. 

Πηγή: FB Antonios Antoniou
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Ο διαπρεπής Βρετανός θεωρητικός
φυσικός Στίβεν Χόκινγκ απεβίωσε σε
ηλικία 76 ετών.

Σε μία σύντομη αναδρομή της τερά-
στιας επιστημονικής κληρονομιάς που
αφήνει πίσω του, σας παραθέτουμε κάποια
από τα σημαντικά αποφθέγματα του κο-
σμολόγου:

1. «Είμαστε, απλώς, ένα εξελιγμένο
είδος μαϊμούδων σε έναν ασήμαντο πλα-
νήτη ενός πολύ μέτριου αστέρα. Αλλά
μπορούμε να αντιληφθούμε το Σύμπαν.
Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα σημαντικούς.»

2. «Αν μας επισκέπτονταν εξωγήινοι, το αποτέλεσμα θα
ήταν το ίδιο με τότε που ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική,
που δεν ήταν καλή εξέλιξη για τους ιθαγενείς. Πρέπει απλά
να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πώς μια
ευφυής μορφή ζωής μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που δεν θα
θέλαμε να γνωρίσουμε».

3. «Ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης δεν είναι η
άγνοια, αλλά η ψευδαίσθηση της γνώσης».

4. «Πρώτον, να θυμάσαι να κοιτάζεις ψηλά στα αστέρια
και όχι κάτω, στα πόδια σου. Δεύτερον, ποτέ μην σταματάς
να εργάζεσαι. Η εργασία σου δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή
σου, χωρίς αυτή η ζωή σου είναι άδεια. Τρίτον, αν είσαι
αρκετά τυχερός και βρεις την αγάπη, θυμήσου ότι είναι εκεί
και μην την πετάξεις μακριά».

5. «Η συμβουλή μου σε άλλους αν-
θρώπους με κινητικά προβλήματα θα ήταν
η εξής: συγκεντρωθείτε σε πράγματα που
η δυσκολία σας δεν σας αποτρέπει από
το να τα κάνετε καλά, και μην μετανιώνετε
για τα πράγματα που αυτή η δυσκολία
σας επηρεάζει. Μην είστε άτομο με ειδικές
ανάγκες στο πνεύμα, όπως είστε σωμα-
τικά».

6. «Την επόμενη φορά που κάποιος
σας παραπονεθεί ότι κάνατε ένα λάθος,
πείτε του ότι ίσως αυτό είναι καλό. Διότι

χωρίς τις ατέλειες, ούτε εσείς, ούτε εγώ, δεν θα υπήρχαμε».
7. «Ο στόχος μου είναι απλός. Είναι η πλήρης κατανόηση

του Σύμπαντος, γιατί είναι έτσι όπως είναι και γιατί υπάρ-
χει».

8. «Ο Θεός ίσως υπάρχει, όμως η επιστήμη μπορεί να
εξηγήσει το σύμπαν χωρίς να είναι απαραίτητος ένας δημι-
ουργός».

9. «Έζησα με την προοπτική ενός πρόωρου θανάτου για
τα τελευταία 49 χρόνια. Δε φοβάμαι το θάνατο αλλά δε βιά-
ζομαι και να πεθάνω. Έχω τόσα να κάνω…».

10. «Όσο δύσκολη κι αν φαίνεται η ζωή, πάντα υπάρχει
κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Το μόνο
που μετρά είναι να μην τα παρατάς».

11. «Οι άνθρωποι που κομπάζουν για το IQ τους είναι
loser». 

Διάσημα  αποφθέγματα  του  Στίβεν  Χόκινγκ 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Θα  είμαστε  εκεί  και  φέτος  να  στηρίξουμε  αυτή  τη  γιορτή  της  Άνοιξης! 

Όλοι  μαζί  ας  δείξουμε  την  αγάπη  μας  για  τη  φύση! 

ΟΤΑΝ  Ο  ΗΛΙΟΣ  ΔΥΕΙ…  ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ 
Αντώνιος Α. Αντωνίου 

Δρ. Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην τα-
βέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στους Ανδρονιάνους έλαβαν
μέρος 62 μέλη, ψήφισαν 62 μέλη και όλα τα ψηφοδέλτια
ήταν έγκυρα. Το νέο Δ.Σ. και η νέα Ε.Ε. θα συγκροτηθούν σε
σώμα κατά το Καταστατικό και θα εκδοθεί η σχετική ανακοί-
νωση.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
19-02-2018 

Το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών μας της 19/02/2018 συνήλθε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Καταστατικό σε πρώτη συνεδρίαση προκειμένου να συγ-
κροτηθεί σε σώμα, την Κυριακή 25/02/2018 ώρα 11:30 π.μ.
στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων. 
Με βάση τα αποτελέσματα της γενόμενης ψηφοφορίας το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ομόφωνα ως εξής:
Πρόεδρος ο Σταμάτης Δημ. Σπύρου.
Αντιπρόεδρος η Παγώνα Ιακ. Λιβανίου.
Γενικός Γραμματέας η Λίτσα Μιχ. Μπελιά. 
Αναπληρωτής Γραμματέας η Ελένη Νικ. Δήμου. 
Ταμίας ο Βαγγέλης Γρηγ. Νικολιάς.
Μέλη: Νίκος Κων. Κωτσής, Αγαθή Κων. Κωτσή, Βαγγέλης
Παντ. Μπαρούμης και Γιώργος Δημ. Κωνσταντίνου. 
Επίσης ορίσθηκαν ομόφωνα οι εξής επιτροπές: 
Α - Για την εφημερίδα του Συλλόγου 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Παγώνα Ι. Λιβανίου, Αγαθή Κ. Κωτσή.
Β - Για το site του Συλλόγου 
Σταμάτης Δ. Σπύρου, Ελένη Ν. Δήμου, Δημήτρης Χ. Σταμα-
τίου. 
Γ- Για τα Χορευτικά Τμήματα-Εκδηλώσεις
Σταυρούλα Ι. Γεωργακοπούλου, Ελένη Ν. Δήμου, Αγαθή Κ.
Κωτσή, Λίτσα Μ. Μπελιά.
Δ - Λειτουργία χώρων (Δημοτ. Σχολεία κ.λπ.)
Γιώργος Κούσουλας, Νίκος Κωτσής, Γιώργος Κωνσταντίνου,
Βαγγέλης Μπαρούμης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας

Σταμάτης Δ. Σπύρου   Λίτσα Μ. Μπελιά 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/02/2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ με ομόφωνη απόφασή του ανα-
κοινώνει τα στοιχεία των μελών του για την ευχερέστερη
δυνατότητα επαφής με τα μέλη και φίλους του Συλλόγου. 

Τηλέφωνο/e-mail 
1. Σπύρου Σταμάτης του Δημ. 6932661355 spirstam@hol.gr
2. Λιβανίου Παγώνα του Ιακ. 6974600569 plivaniou@hotmail.com
3. Μπελιά Λίτσα σύζ. Μιχ. 6976177553
4. Δήμου Ελένη του Νικ. 6985645693 eldimou94@hotmail.com
5. Νικολιάς Βαγγέλης του Γρ. 6977073651 evnikol@otenet.gr
6. Κωνσταντίνου Γιώργος του Δημ. 6988297156
7. Κωτσή Αγαθή του Κων. 6973387222 agakotsi@yahoo.gr
8. Κωτσής Νίκος του Κων. 6997285411
9. Μπαρούμης Βαγγέλης του Παντ. 6972883828 baroumisvag@gmail.com
10. Κούσουλας Γιώργος του Τρ. 6976717432 kousoulas67@gmail.com
11. Σταματίου Δημήτρης του Χρ. 6979024320 dimisstam@gmail.com 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19/02/2018 
Ανακοινώνεται ότι οι εκλεγέντες ως μέλη της νέας Εξε-

λεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου μας όπως αναφέρονται
στην ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών,
συνήλθαν σύμφωνα με το Καταστατικό και εξέλεξαν ως
Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Αντώνη Παγώνη του Αθαν.
Τηλ. 6980217237 

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Παγώνης Αντώνης του Αθαν.
Χρυσάγη – Παπασπύρου Μαρία
Προκοπίου Μιχάλης του Ιωαν. 

Η  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  19-2-2018  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

6η  γιορτή  ανταλλαγής  σπόρων 
παραδοσιακών  ποικιλιών 
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Το πετυχημένο Πρωταπριλιάτικο ψέμα που βγήκε 
στα Μ.Μ.Ε. από τον Γιώργο Κ. Κωτσή 

Πέταγμα των χαρταετών την Καθαρά Δευτέρα 19/2/2018 
από τα παιδιά του χωριού στα Αλώνια 

Αποκριάτικο γλέντι 17-2-2018 στου Μπαρούμη

Ο Επιτάφιος της εκκλησίας μας στολίστηκε φέτος 
υπέροχα από γυναίκες και κοπέλες του χωριού μας 

Άρμα του χωριού στην Αποκριά, Κύμη 18-2-2018 

“ΕΥΒΟΪΚΗ ΓΝΩΜΗ 23-2-2018” 

ΕΠΕΙΔΗ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΚΑΙ  ΧΟΡΟΣ  ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

παραδοσιακό στοιχείο του τραγουδιού και του παραδοσιακού
χορού πλαισιώνεται με τη φορεσιά της Κύμης με το χαρακτη-
ριστικό μαύρο αμάνικο πτυχωτό γυαλωμένο φουστάνι, την
«ντούλα», το βυσσινί βαμβακερό, εσωτερικό τιριπλένιο κοντό
πουκάμισο που σκεπάζεται από ένα δεύτερο, διάφανο και
ολομέταξο νταμωτό, το υφασμένο από τσόχα, βελούδο ή
ατλάζι «ζακέτο» και το τσεμπέρι με κλούσσια από λεπτή,
κίτρινη ή λαδιά, βαμβακερή μουσελίνα και πολύχρωμη, μεταξωτή
δαντέλα της βελόνας, γνωστής ως μπιμπίλας. 

Για τους Έλληνες, από την αρχαιότητα έως σήμερα, ανέ-
καθεν η έκφραση μέσω της μουσικής και των χορών  – άρρηκτα
συνδεδεμένων μεταξύ τους –  χαρακτήριζε πολλές εκφάνσεις
της ζωής τους: από τη θρησκεία με τους ύμνους, τους λα-
τρευτικούς χορούς και τις τελετές, το θεσμό του γάμου, που
ήταν συνυφασμένος με τη μουσική και το χορό, του πολέμου
με τους πολεμικούς χορούς και τα πολεμικά τραγούδια, ακόμα
μέχρι και τη νεκρώσιμη ακολουθία και τα μοιρολόγια της. Οι
παραδοσιακοί αυτοί χοροί έχουν ιδιαίτερη σημασία για έναν
ακόμα λόγο: δεν είναι προϊόν κάποιου ειδικού, αλλά αποτέλεσμα
έκφρασης της ψυχής του λαού σε κάθε γωνιά της χώρας βα-
σισμένου σε βαθιές παραδόσεις – αποτελούν συνεπώς ση-
μαντικό κομμάτι της εθνικής μας κληρονομιάς και του πολιτισμού
μας.-

ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Γ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ

Το άρθρο του Σταβάρα για τον Ικαριώτικο χορό 
ψηφιοποιημένο κειμενογραφικά (Νοέμβριος 2011)

Εκτός από την ανάρτηση στο You Tube με σαρωμένες ει-
κόνες από το περιοδικό «ΝΕΑ ΦΟΡΜΙΓΞ» του άρθρου της 10
Σεπτεμβρίου 1922 του Γεωργίου Ν. Πουλιανού δημοδιδάσκαλου,
σκόπιμο θεωρήθηκε να δοθεί στο κοινό το ίδιο άρθρο ψηφιο-
ποιημένο επίσης κειμενογραφικά:

Ο χορός της Ικαρίας
(Όταν) οι Ιταλοί κατελάμβανον τα άλλα Δωδεκάνησα, η

Ικαρία επανεστάτησε κατά των Τούρκων και μετά τινας μάχας
συνέλαβε την εκεί Τουρκικήν φρουράν και την απέστειλε εις
την Ανατολήν. (Σημ.: Δηλ. δεν κακοποίησαν τους Τούρκους
στρατιώτες. Το ίδιο έκαναν οι Ικαριώτες υπό τον Άρη Πουλιανό
το 1943 με τους Ιταλούς αιχμαλώτους, τους οποίους απέστειλαν
στη Σάμο. Ο σεβασμός στη ζωή είχε διαφορετικές πολιτιστικές
καταβολές σε κάθε λαό).

Η επανάστασις αύτη εγένετο την 17η Ιουλίου 1912 και
εχρησίμευσε τρόπον τινά ως καλός οιωνός των κατόπιν νικη-
φόρων πολέμων του έθνους μας. Διετήρησε δε ελεύθερον
πολίτευμα υπό τον τίτλον «Ελευθέρα Ικαριακή Πολιτεία» επί
5 περίπου μήνας, οπότε απεσταλμένοι αυτής ήλθον προς την
μητέρα Ελλάδα και εζήτησαν την ένωσιν μετ’ αυτής, ήτις και
εγένετο αμέσως τη 3η Νοεμβρίου του αυτού έτους.

Επί τη ευκαιρία της δημοσιεύσεως του γνησίου τοπικού
χορού της Ικαρίας, περιγράφω τούτον εν συντομία.

Ο Ικαριακός χορός είνε αρχαίος ελληνικός χορός, διασωθείς
ακέραιος κατά παράδοσιν μέχρι της σήμερον.

Ως γνωστόν οι ελληνικοί χοροί έχουσι τρία στοιχεία, ήτοι
το άσμα, το μέλος και τον ρυθμόν. Δυστυχώς όμως ο Ικαριακός
χορός στερείται του άσματος. Τούτο αποδοτέον εις την
δουλείαν των Τούρκων, κατά την οποίαν οι κάτοικοι δεν θα
ηδύναντο να εκφράζωσιν ελευθέρως το εθνικόν αυτών αίσθημα,
όπως εκφράζεται τούτο εις τους άλλους ελληνικούς χορούς
δια του άσματος.

Το μέλος του χορού τούτου ανάγεται εις τον φύσει ελλη-
νικόν τρόπον, τον Δώριον (Σημ.: αλλά και Ιόνιο) και εκφράζεται
δια της πενταχόρδου λύρας (Νη, πα, Βου, Γα, Δι, Κε με βάσιν
και κατάληξιν του φθόγγου πα).

Ο ρυθμός του χορού
Ο Ικαριακός χορός είναι κύκλιος και αποτελείται από έξ

πατήματα, ως εμφαίνονται και καθορίζονται ταύτα δια των
αριθμών, χορεύεται δε εις όλην την νήσον γενικώς, εις όλας
τας πανηγύρεις, τας εορτάς, εις την Λαμπρήν, εις τους γάμους
και λοιπάς διασκεδάσεις. Διαιρείται εις δύο μέρη, εις την ει-
σαγωγήν και τον κυρίως χορόν. Και κατά μεν την εισαγωγήν ο
χορός άρχεται δια σιγανών βημάτων, από δε του κυρίως
χορού αρχίζουσι ταχύτερα και ζωηρότερα και με επιδεικτικώτερα
βήματα.

Και επειδή ανέφερα ότι χορεύεται και εις τας πανηγύρεις,
ας μοι επιτραπή να εκθέσω εν ολίγοις πως γίνονται αύται εν
τη νήσω μας κατ’ αρχαίαν συνήθειαν.

Όταν μία εκκλησία εορτάζη, οι επίτροποι της εορταζούσης
εκκλησίας προμηθεύονται 30 - 60 τράγους και κριούς, αναλόγως
της συρροής των προσκυνητών (είναι σημειωτέον οι Ικάριοι
πολύ φιλέορτοι), τους οποίους σφάζουσι και βράζουσι κατά
μεγάλα τεμάχια εντός 4 - 6 λεβήτων πλησίον της Εκκλησίας
κατά αρχαίαν συνήθειαν. Άρτους και οίνον συνεισφέρουσιν οι
ενορίται της εορταζούσης εκκλησίας, ή αυτή αύτη εάν ευπορή. 

Μετά το τέλος της λειτουργίας άπαντες οι προσκυνηταί
πορεύονται προς το μέρος εκείνο, όπου ευρίσκονται πλέον
σωρηδόν τα βρασμένα κρέατα, οι άρτοι παραπλεύρως και ο
συναχθείς οίνος εντός πίθων.

Η διανομή εις τους προσκυνητάς γίνεται ως εξής: Έκαστος
προσκυνητής θα πληρώση ωρισμένον ποσόν χρημάτων και θα
λάβη παρά της Επιτροπής ένα άρτον ολόκληρον, βάρους μιάς
οκάς περίπου, και ωρισμένον ποσόν βραστού κρέατος εις τε-

μάχια, τα οποία όλα ομού (άρτος, κρέας και οίνος) ονομάζονται
«Πρόθεσις». Είς ορίζεται ως γραμματεύς της Εκκλησίας, κα-
θήμενος εκεί πλησίον, ο οποίος γράφει εις «τευτέριον» πάντας
τους αγοράζοντας «Πρόθεσιν» και τους οποίους ο εφημέριος
της Εκκλησίας μνημονεύει κατόπιν εν τη θεία λειτουργία κατά
την Μεγάλην Είσοδον, λέγων «και υπέρ των προθεσαρέων»
κ.λπ.

Οι πτωχότεροι δεν αγοράζουσιν ολόκληρον «πρόθεσιν»,
αλλ’ ημίσειαν, ήτοι το ήμισυ του άρτου και ανάλογον κρέας.
Ούτοι όμως ούτε γράφονται ούτε μνημονεύονται ως «προθε-
σαρέοι».

Εις άπαντας γενικώς τους προσκυνητάς διανέμεται ο οίνος
και ο ζωμός δωρεάν παρά της Εκκλησίας εις πινάκια και
δοχεία αυτής.

Η Εκκλησία προηγουμένως θα έχη ετοιμάση πρόχειρον
κοινήν τράπεζαν εκ σανίδων, εστρωμένην επί του εδάφους
και στηριζομένην επί δύο λίθων εις τα άκρα. Ως καθίσματα
χρησιμοποιούσι συνήθως λίθους.

Άπαντες οι προσκυνηταί κάθηνται κατά σειράν και τρώγουσιν.
Υπηρετούνται δε παρ’ ενοριτών της εορταζούσης Εκκλησίας,
διοριζομένων αμισθεί υπό της Επιτροπής. Και άλλος μεν φέρει
προς τους εσθίοντας ζωμόν, άλλος δ’ οίνον, όσον αν θελήση,
έκαστος προσκυνητής.

Μετά το φαγητόν άδονται διάφορα άσματα, (κυρίως ανα-
τολικά), άτινα συνοδεύονται υπό εγχωρίων οργάνων, ως η
τρίχορδος λύρα και ο άσκαυλος, ο καλούμενος τοπικώς «τσαμ-
πουνοφυλάκα». Ακολούθως άρχεται ο χορός.

Ο χορός
Εις τον χορόν λαμβάνουσι μέρος οι βουλόμενοι εκ των

προσκυνητών, νέοι, νέαι, άνδρες, γυναίκες και γηραλέοι εισέτι.
Κατά συνήθειαν όμως πρώτον χορεύουσιν οι άνδρες. Εξ όλων
αυτών είς θα σύρη τον χορόν, πάντες δε οι άλλοι χορεύοντες
ακολουθούσι με μεγάλην προσοχήν τα βήματα του σύροντος
τον χορόν, φροντίζοντες να χορεύωσι πάντες ομοιομόρφως.

Κατά τον χορόν οι άνδρες θέτουσι τας χείρας των ο είς
επί του ώμου του άλλου. Μόνον ο σύρων τον χορόν έχει
ελευθέραν την δεξιάν, ίνα φέρη εις επαφήν τον αντίχειρα
μετά του μεσαίου δακτύλου παράγεται δ’ ούτω κρότος τις των
δακτύλων ρυθμικώς, επί των τριών πρώτων πατημάτων του
χορού, ενός κτύπου αναλογούντος εις έκαστον πάτημα. Τα
υπόλοιπα τρία πατήματα μένουσιν εν σιωπή.

Όταν παράγηται ο ήχος των δακτύλων της δεξιάς χειρός,
αύτη είναι υψωμένη προς τα πλάγια και δεξιά. Ο σύρων τον
χορόν διατηρεί αύτην υψωμένην εις δύο και τρεις περιόδους
χορευτικάς  των έξ βημάτων. Μετά τούτο θέτει αυτήν επί της
ισχύος, δήθεν ως να αναπαυθή, και με τους δακτύλους προς
τα όπισθεν.

Ο λυριστής, ή ο παίζων τον άσκαυλον, ίσταται έσωθεν του
χορού με μέτωπον προς τον σύροντα τον χορόν και παρακο-
λουθεί αυτόν, προσέχων εις τον ρυθμόν του μέλους. Όταν δε
ο σύρων τον χορόν κουρασθή, τότε αναλαμβάνει ο δεύτερος,
ο δε πρώτος μεταβαίνει εις το άλλο άκρον του χορού (το
οποίον λέγεται και πέταλο) ή και αναπαύεται, αποχωρών του
χορού. Όταν αποκάμη και ο δεύτερος, τότε έρχεται ο τρίτος
και ούτω καθεξής.

Όταν χορεύωσι μόναι των αι γυναίκες, η μία εξ αυτών θα
σύρη τον χορόν. Κρατούνται δε αύται με τας χείρας σταυροειδώς
έμπροσθεν, ούτως ώστε η μεν δεξιά χειρ της συρούσης τον
χορόν κρατεί την δεξιάν της τρίτης και ούτω καθεξής. Κάποτε
η δεξιά της πρώτης αφήνεται ελευθέρα, την οποίαν υψώνουσα
αύτη προς τα δεξιά και ολίγον πλαγίως περιστρέφει αυτήν,
κρατούσα λευκόν μανδήλιον και δίδουσα τρόπον τινά περισ-
σοτέραν τόνωσιν εις τον χορόν. Κατόπιν θέτει ταύτην επί της
ισχύος, όπως και ο ανήρ. Την ώραν καθ’ ήν η δεξιά χείρ της
πρώτης είναι ελευθέρα η δευτέρα κρατεί αυτήν εκ του ενδύ-
ματος.

Ο λυριστής
Ο λυριστής είναι ο δίδων τον ρυθμόν, την ζωήν του χορού.

Ούτος λαμβάνει θέσιν, ως είπομεν, έσωθεν του χορού και με
μέτωπον προς τον σύροντα τον χορόν και παρακολουθεί
αυτόν με πλάγια βήματα προς τα αριστερά. Κατ’ αρχάς θα
εκτελέσει την εισαγωγήν του χορού 4κις και 5κις, έως ότου
άπαντες οι χορευταί εξοικειωθώσι προς τον ρυθμόν, αρχίζοντες
κατά πρώτον τους βηματισμούς ησύχως και ομαλώς.

Όταν δε ο λυριστής αρχίση τον κυρίως χορόν, τότε οι χο-
ρευταί αρχίζουσι τα βήματα πολύ ζωηρότερον και ολίγον πη-
δηκτά. Κατά τον αυτόν τρόπον χορεύουσιν και αι γυναίκες. Ο
λυριστής όμως, ίνα μη κουράζηται παίζων και παρακολουθών
τον χορόν καθ’ όλας τας ώρας, κάθηται κατόπιν εν τω μέσω
του κύκλου.

Ούτος είναι ο αρχαίος χορός της ιδιαιτέρας μου πατρίδος
Ικαρίας, ο γνήσιος. Τελευταίως όμως εδημιουργήθηκαν παρά
νεωτέρων τινών Ικαρίων λυριστών και νέων χορευτών άλλαι
μελωδικαί γραμμαί εν μέρει, ως και πρόσθετα τινά βήματα, τα
οποία ουδόλως σχετίζονται με τον αρχαίον γνήσιον χορόν.

Τον υπ’ εμού δημοσιευόμενον Ικαριακόν χορόν έγραψε
και κατέστρωσεν εις βήματα ο κ. Γ. Παπαγαρουφάλης, κατά
το παίξιμον του διασήμου λυριστού κ. Ιωάννου Αμοργινού.

Παρακαλών να δεχθήτε την διαβεβαίωσιν του προς υμάς
βαθυτάτου σεβασμού μου, διατελώ μετά τιμής ο μαθητής σας,

Γεώργιος Ν. Πουλιανός, 
Εν Ικαρία τη 10η Σεπτεμβρίου 1922 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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ΑΙ  ΝΕΑΝΙΔΕΣ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 
ΣΚΡΙΠ  12-11-1927 

ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 

Από το πρωτότυπο χειρόγραφο του σεβαστού παπα-Κώστα Β. Σαρρή. Τον ευχαριστούμε πολύ
και προσδοκούμε τη συνέχιση της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας συνεργασίας μας. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ 

Η  Τέχνη  της  Ξερολιθιάς  υποψήφια 
Πολιτιστική  Κληρονομιά  της  UNESCO 
Τον Μάρτιο 2017 κατατέθηκε στη

γραμματεία της Σύμβασης για τη Δια-
φύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO ο διεθνής φάκελος
υποψηφιότητας με τίτλο “Η Τέχνη της
Ξερολιθιάς: Γνώση και Τεχνικές”, με
τον οποίο τεκμηριώνεται η πρόταση εγ-
γραφής του συγκεκριμένου στοιχείου
στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της
Ανθρωπότητας. 

Ο διεθνής φάκελος συγκροτήθηκε
με πρωτοβουλία και συντονιστικό ρόλο
της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ συμ-
μετέχουν η Γαλλία, η Ελβετία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία και η Σλοβενία. 

Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα θα κριθεί, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και
το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η Σύμβαση, το φθινόπωρο του 2018. 

Σύντομα κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανακτήσει τον φάκελο της υποψηφιότητας
από τον ιστότοπο της UNESCO. 

Η Τέχνη της Ξερολιθιάς εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
το 2015.

Πηγή: http://www.syrosagenda.gr/ 



Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
«Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι
Μουσκέψανε τα λόγια που είχανε γεννήσει αστροφεγγιές
Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμόν Εσένα!…».

Είναι οι πρώτοι στίχοι ενός από τα πιο γνωστά ποιήματα του
μεγάλου μας Οδυσσέα Ελύτη. Τίτλος του ποιήματος «Ελένη».
«… Άραγε τί ώρα νάναι δίχως εσένα;
Γιατί κι ο χρόνος φεύγει παράξενα δίχως εσένα.
Κι ο ήλιος φωτίζει παράξενα. Σε ποιον να τον δώσω;
Περίσσεψε ο ήλιος, αγάπη μου, δίχως εσένα…
Κουβεντιάζουμε οι δυο μας μέσα στο άπειρο, αγάπη μου,
φως με φως… ».

Στίχοι του Νικηφόρου Βρεττάκου αφιερωμένοι σε μια γυ-
ναίκα…

Και ο αξεπέραστος Κωστής Παλαμάς, εμπνευσμένος κι αυτός
από κάποια γυναικεία παρουσία, γράφει, πριν από έναν περίπου
αιώνα:
«Ήρθα να δω τον ίσκιο της από το παραθύρι
πριν σβήσει το κερί,
τον ίσκιο απ’ το κεφάλι της την ώρα που θα γείρει
να γλυκοκοιμηθεί…
Το φως μου είν’ αβασίλευτο. Γνώρισα την Αγάπη,
σ’ έζησα πια, ζωή».

Στίχοι κατακλυσμένοι από φως, ομορφιά και τρυφερότητα.
Νοήματα εκφρασμένα απλά και λιτά. Λόγια που εκπέμπουν ένα
βαθύ, αιώνιο και αδιάψευστο μήνυμα, πως «ζωή» σημαίνει
«αγάπη»· κι «αγάπη» σημαίνει «ζωή»… Η γυναίκα ήταν, είναι και
θα είναι, για πάντα, μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης των ποιητών,
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στον κόσμο ολόκληρο…
«Ω σάρκα, σάρκα μου, γυναίκα που αγάπησα και έχασα,
εσένα αυτήν την νοτισμένη ώρα επικαλούμαι, τραγουδώ…
Ήταν η δίψα κι η πείνα και συ ήσουνα ο καρπός.
Ήταν ο πόνος και τα ερείπια, και συ στάθηκες το θαύμα…» γράφει
με πάθος ασυγκράτητο ο νομπελίστας Χιλιανός ποιητής Pablo
Neruda.

Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο ότι η γυναικεία παρουσία,

η γυναίκα – σύζυγος, μητέρα, αδελφή, η γυναίκα η πιστή ή η άπι-
στη, η αφοσιωμένη ή η άστατη, η προδομένη, η απελπισμένη, η
εκδικητική, η ηλικιωμένη ή η νέα, η ανέραστη ή η γυναίκα του δρό-
μου, και κυρίως η γυναίκα «αγαπημένη», έχει εμπνεύσει ένα πλή-
θος ποιητών.

Για μια γυναίκα συνθέτει ο Γιάννης Ρίτσος ένα εκπληκτικό
ποίημα, τη «Σονάτα του σεληνόφωτος». Κάποιο ανοιξιάτικο
βράδυ, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, βρίσκεται
μαζί μ’ έναν νέο σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Το φως
του φεγγαριού δημιουργεί ένα κλίμα εξωπραγματικό, που ωθεί τη
γυναίκα ν’ αναζητήσει τον βαθύτερο εαυτό της…
«Άφησέ με να ’ρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε!
Είναι καλό το φεγγάρι, – δε θα φαίνεται
που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι
θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δε θα καταλάβεις.
Άφησέ με να ’ρθω μαζί σου.
Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι,
αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες,
ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου
λησμονημένα λόγια – δε θέλω να τ’ ακούσω. Σώπα…
Θα καθήσουμε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωμα,
κι όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας
μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε,
γιατί, πολλές φορές, και τώρα ακόμη, ακούω το θόρυβο του φου-
στανιού μου
σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλείνουν…»

Έχοντας ξεκινήσει αυτό το σύντομο ταξίδι μας στον μαγικό
κόσμο της ποίησης, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε και να υπο-
κλιθούμε στον μέγιστο των ποιητών, τον Όμηρο. Στην ραψωδία Ζ
της «Ιλιάδος», ο περίφημος λόγος της Ανδρομάχης προς τον
Έκτορα αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο χαρακτηρι-
στικά δείγματα ιδανικής συζυγικής αγάπης. 
«… Μ’ αν είναι να σε χάσω,
ν’ ανοίξει η γη να μπω καλύτερα χίλιες φορές, τι πια άλλη
δεν θα ’χω ζεστασιά, αν μου πέθαινες, τρανούς μονάχα θα ’χω
καημούς· κι ουδέ καν ζουν ο κύρης μου κι η σεβαστή μου η μάνα…

Κι είχα κι εφτά αδερφούς που χαίρομουν στο αρχοντικό μας
μέσα,
κι όλοι την ίδια μέρα εδιάβηκαν στον Άδη κάτω…,
Έχτορα, τώρα εσύ πατέρας μου και σεβαστή μου μάνα
κι αδέρφι, εσύ και λεβεντόκορμος στην κλίνη σύντροφός μου».

(Μετάφραση του αρχαιοελληνικού κειμένου από τον Νίκο Κα-
ζαντζάκη και τον Ιωάννη Θ. Κακριδή).

Πιστεύω πως κάποιοι στίχοι, όπως αυτοί με τους οποίους θα
ολοκληρώσω την ομιλία μου, δεν είναι πια γραμμένοι μόνο στα
βιβλία, αλλά υπάρχουν και θα υπάρχουν στη σκέψη και στην ψυχή
όλων μας, σαν φως, σαν ελπίδα, σαν καταφυγή:
«Καλοκαίρι φιλούσε τ’ ακρογιάλι,
σε πρωτόειδα στ’ ολόδροσο νησί,
αργούσε το φεγγάρι να προβάλει,
απάντεχη ώρα! Πρόβαλες εσύ…». Κωστής Παλαμάς

«Μισή σού χάρισα ζωή μονάχα!
Ζωές αμέτρητες ήθελα να ’χα,
έτσι όπως πρέπει σου να σ’ αγαπήσω…
Αχ! Και να γύριζαν τα χρόνια πίσω!». Ιωάννης Πολέμης

«Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές
υπάρχει μια δίψα υπάρχει μια αγάπη
υπάρχει μια έκσταση…
Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές
μέρες ολόκληρες σε κοίταζα στα μάτια
και δε σε γνώριζα μήτε με γνώριζες». Γιώργος Σεφέρης

«Πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν φως
Πριν απ’ τον Έρωτα έρωτας
Κι όταν σε πήρε το φιλί
Γυναίκα». Οδυσσέας Ελύτης

Η γυναίκα, λοιπόν, είναι η «Μούσα», η αστείρευτη πηγή έμ-
πνευσης των ποιητών του χθες, του σήμερα και, σίγουρα, του
αύριο…

Από το Palmografos.com 

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 

Η Γραφή
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της γραφής.
Αναφέρθηκα προηγουμένως στις βραχογραφίες των ανθρώπων

των σπηλαίων και τόνισα ότι απόληξή τους υπήρξε η γραφή.  
Οι επιστήμονες ερευνητές συμφωνούν ότι το Ελληνικό Αλφά-

βητο, ήταν αρχικά Ιδεογραφικό. Στη συνέχεια επινοήθηκε το Ει-
κονογραφικό. Έπειτα πέρασε στο Γραμμογραφικό, από αυτό στο
Συλλαβογραφικό, στο οποίο ανήκουν η Γραμμική Α και Β και κατέ-
ληξε στο ισχύον Φθογγογραφικό. 

Η καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου, αμφισβητούμενη
έντονα από αρχαιοτάτων χρόνων, εξακολουθεί μέχρι τις μέρες
μας να διχάζει την επιστημονική κοινότητα.

Ειδικότερα:
* Ο Ηρόδοτος, σύμφωνα με μια αμφιλεγόμενη ερμηνεία,

δέχεται ότι τα γράμματα είναι εφεύρεση των Φοινίκων. 
* Ο Αισχύλος, αναφέρει ότι τη γραφή παρέδωσε στους

Έλληνες ο θεός Προμηθέας. 
* Ο Απολλόδωρος ισχυρίζεται ότι εφευρέτης τους υπήρξε ο

Παλαμήδης, ένας από τους Έλληνες στρατηγούς που πολέμησαν
στην Τροία.

Οι απόψεις αυτές και ποικίλες άλλες των συγχρόνων μας
αναιρούνται από πολλά ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης.
Και η διχογνωμία για την προέλευση του αλφαβήτου συνεχίζεται.

Την ελληνικότητα του αλφαβήτου δέχονται μεταξύ άλλων οι
πανεπιστημιακοί A. Αρβανιτόπουλος, Δ. Λάμπρου, Ι. Πασάς, Α.
Παπαγιαννόπουλος, Γ. Φαρμάκης, Α. Καψής και Κ. Πλεύρης.

Αντίθετα οι Γ. Χατζιδάκις, Δ. Τομπαΐδης, Γ. Μπαμπινιώτης
κ.α. υποστηρίζουν την καταγωγή του από τους Φοίνικες και άλλοι
το αποδίδουν στους αρχαίους Αιγυπτίους.

Οι παραδοχές των τελευταίων αυτών αναθεωρούνται συχνά
από τους παλαιοντολόγους, καθώς ολοένα και νέα ευρήματα έρ-
χονται στο φως και οδηγούν σε εγκατάλειψη των ισχυρισμών
περί φοινικικού αλφαβήτου.

Μάλιστα μια μερίδα επιστημόνων, υποστηρίζει  ότι ο ελλαδικός
χώρος έχει κατοικηθεί πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια
από πληθυσμούς που γνώριζαν κάποιο είδος γραφής. Και ίχνη,
που βρέθηκαν στον ελληνικό χώρο, τελούν υπό την επιστημονική
βάσανο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για κάποιο
είδος γραφής.

Εκείνοι, που αρνούνται την φοινικική καταγωγή του αλφαβήτου
και υποστηρίζουν την ελληνικότητά του, επικαλούνται νεώτερες
ανακαλύψεις, οι οποίες προέρχονται από ευρήματα πρόσφατων
ανασκαφών.

Συγκεκριμένα:
Ενδεικτική είναι η ανακάλυψη της ξύλινης πινακίδας του Δι-

σπηλιού, που ανασύρθηκε το 1993 από τον τέως αντιπρύτανη του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Γιώργο Χουρμουζιάδη κατά την
διερεύνηση του ομώνυμου λιμναίου οικισμού στην Καστοριά. 

Το εύρημα εξετάσθηκε με τη μέθοδο του άνθρακα 14 από το
«Δημόκριτο» και χρονολογήθηκε με απόλυτη ακρίβεια στο 5.260
π.Χ. Η πινακίδα φέρει χαράγματα που ορισμένοι δέχονται ότι
ανήκουν στο ελληνικό αλφάβητο.

Η αποδοχή αυτής της άποψης ανατρέπει ολοσχερώς την
θεωρία περί φοινικικής προέλευσης, δεδομένου ότι το φοινικικό
αλφάβητο εμφανίζεται μετά από σχεδόν δύο χιλιετίες.

Έτσι ορισμένοι επιστήμονες μιλούν για δισταγμό του Χουρ-
μουζιάδη να υποστηρίξει αυτή την επαναστατική ανατροπή. Και
σ’ αυτό το δισταγμό αποδίδουν τη διατύπωσή του, κατά την οποία
τα χαράγματα αποτελούν «προσπάθεια επικοινωνίας του νεολιθικού
ανθρώπου». 

Το 1992 ανακαλύφθηκε επίσης από τον καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου Αδαμάντιο Σαμψών κεραμικό θραύσμα στο
σπήλαιο του Κύκλωπος στη νησίδα Γιούρα, κοντά στην Αλόννησο.
Το εύρημα χρονολογήθηκε μεταξύ 6.000 και 5.500 χρόνων. Και σ’
αυτό διακρίνονται καθαρά τα Ελληνικά γράμματα Α Υ Δ. 

Αυτά, κατά τον Σαμψών, καθώς και άλλα σε παρόμοιο όστρακο,
μοιάζουν πολύ με εκείνα που υπάρχουν και στην ξύλινη πινακίδα
του Δισπηλιού και χρονολογούνται στην ίδια περίπου εποχή.

Επίσης, στο δρόμο Βέροιας – Κοζάνης βρέθηκε χρυσό δαχτυ-
λιόσχημο αντικείμενο, αποτρεπτικής και προστατευτικής χρήσης.
Είναι ό,τι οι αρχαιολόγοι ονομάζουν περίαπτο και ο λαός μας φυ-
λακτό. Φέρει στη μία πλευρά του χαράξεις που θεωρούνται σημεία
γραφής και πιθανολογείται ότι ανήκει στα τέλη της 6ης π.Χ.

χιλιετίας, σύμφωνα με δημοσίευση της αρχαιολόγου Καίτης Δη-
μακοπούλου, στο βιβλίο της «Κοσμήματα της ελληνικής προϊστο-
ρίας».

Εγχάρακτα γραμμικά σύμβολα, που πιστεύεται ότι ανήκουν
στο ελληνικό αλφάβητο, εμφανίζονται και σε τετράγωνη λίθινη
σφραγίδα του 6.000-5.000 π.Χ., που βρέθηκε στα Γιαννιτσά. Το
εύρημα μελετά ο αρχαιολόγος Παναγιώτης Χρυσοστόμου, αλλά
δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής επίσημα τα οριστικά συμπε-
ράσματα.

Κι ακόμη, στις ανασκαφές προϊστορικού οικισμού στην Πέλλα,
το καλοκαίρι του 2011, αποκαλύφθηκε στα κατώτερα στρώματα

του οικισμού, σε κτίσμα που χαρακτηρίσθηκε «Αρχοντικό», πέτρινη
στήλη με εγχάρακτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι
πρώτες εκτιμήσεις αναφέρονται σε χρονολογία γύρω στο 4000
π.Χ. 

Διαπιστώνεται έτσι ύπαρξη ελληνικού αλφαβήτου πολύ πριν
από την ανακάλυψη της σφηνοειδούς γραφής των Σουμερίων
που τοποθετείται στην τρίτη π.Χ. χιλιετία και θεωρείται πρόδρομος
της φοινικικής. 

Ιδεογράμματα και συλλαβογράμματα της γραμμικής γραφής
Α και Β υπάρχουν, εξάλλου, και στις δύο πλευρές του δίσκου της
Φαιστού, που βρέθηκε πριν από ένα περίπου αιώνα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά δεν έχουν χαραχθεί με γραφίδα
στην πήλινη επιφάνεια αλλά τυπώθηκαν με κινητά στοιχεία πάνω
στο φρέσκο πηλό, πριν από το ψήσιμο και χρονολογήθηκαν γύρω
στο 1.700 π.Χ. 

Πρόκειται λοιπόν για το αρχαιότερο τυπογραφικό δείγμα που
έχει ποτέ αποκαλυφθεί. Αλλά δεν κατέστη ακόμη δυνατό να επι-
βεβαιωθεί το περιεχόμενο και η χρήση του. Κι αυτό, παρά το
γεγονός ότι ο Βρετανός στρατιωτικός κρυπτογράφος Μάικλ
Βέντρις κατόρθωσε το 1952 να αποκρυπτογραφήσει τη γραμμική
γραφή Β, στοιχεία της οποίας εμφανίζονται στο δίσκο. 

Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι έχει αποκρυπτογραφηθεί κατά
90%. Αλλά υπάρχουν διχογνωμίες ως προς τη χρήση του. Ορισμένοι
ισχυρίζονται ότι πρόκειται για καταγραφές που αναφέρονται στο
ζωδιακό κύκλο. Άλλοι για αναφορά στην κρητική εκδοχή της
Αστάρτης. Της θεάς του έρωτα και του πολέμου των Φοινίκων και
των Ασσυρίων. Και επικρατέστερη εκδοχή εμφανίζεται η άποψη
ότι αναφέρεται στη λατρεία της Μεγάλης Μητέρας Θεάς. Της Γαί-
ας.

Ας έρθουμε τώρα στην ομηρική εποχή. 
Οι πιο παλιοί από εμάς διδαχθήκαμε ότι ο Όμηρος ήταν

τυφλός και έζησε τον όγδοο αιώνα. Η δε Ιλιάδα και η Οδύσσεια
είναι απομνημόνευση παλαιοτέρων επικών ποιημάτων που κατα-
γράφτηκαν τετρακόσια και πλέον χρόνια μετά την πτώση της
Τροίας το 1218 π.Χ. 

Υπάρχουν όμως ερευνητές που αμφισβητούν την ύπαρξή του
ως φυσικό πρόσωπο. Άλλοι εμφανίζουν επτά βιογραφίες του και
άλλοι αποδίδουν τα δύο αυτά έργα ως επικά ποιήματα παλαιοτέρων
ραψωδών. Έχουμε ονόματα τέτοιων ραψωδών αλλά κανένα
επαρκές έργο τους. Μόνον σπαράγματα. 

Γεγονός πάντως είναι ότι το δακτυλικό εξάμετρο των στίχων
και η διατύπωση δείχνουν τον πλούτο, την ομορφιά και τελειότητα
της ελληνικής γλώσσας. Και είναι αυταπόδεικτο ότι για τη δια-
μόρφωσή της χρειάσθηκαν αιώνες παρουσίας και χρήσης της.

Αξίζει να επισημάνουμε εδώ, ότι ενώ πέρασαν είκοσι εννιά
αιώνες από τότε, μεγάλο μέρος από τις ομηρικές λέξεις έχει δια-
σωθεί μέχρι σήμερα. Άλλες διατηρήθηκαν ατόφιες κι άλλες μέσω
των παραγώγων τους.

Δεν λέμε άχθος το βάρος αλλά λέμε αχθοφόρος. Δεν λέμε
άλγος τον πόνο αλλά λέμε ανάλγητος και αναλγητικό. Δεν λέμε
θαμά το συχνά αλλά λέμε θαμώνα εκείνον που συχνάζει κάπου.
Δεν λέμε θάλλω το ακμάζω αλλά λέμε αειθαλής. Και θα μου επι-
τρέψετε να μη συνεχίσω αυτή την αναφορά γιατί τα παραδείγματα
είναι πάμπολλα. 

Οι γνώσεις μας για τη διαδρομή της γραφής ανά τους αιώνες
πλουτίζονται με ένα ακόμη εύρημα. Πρόκειται για τον Πάπυρο
του Δερβενίου, ένα από τα αρχαιότερα γνωστά φιλολογικά
έγγραφα της Ευρώπης. Χρονολογείται στο δεύτερο ήμισυ του
5ου αιώνα π.Χ. και όπως γνωρίζετε, βρέθηκε το 1962 στον τάφο
ενός ευγενούς στο Δερβένι της Κορινθίας. 

Το έγγραφο μεταφράσθηκε από τον καθηγητή κλασσικής φι-
λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και παπυρολόγο Κυ-
ριάκο Τσαντσάνογλου και αναφέρεται στην γέννηση των θεών. 

Στους αιώνες, που ακολούθησαν και χαρακτηρίσθηκαν ως
κλασσικοί χρόνοι, σημειώνεται μια πραγματική έκρηξη στην
ελληνική γλώσσα και γραφή. Κι αυτή κληροδότησε στην ανθρω-
πότητα αξεπέραστα μνημεία. Μνημεία τέχνης του λόγου. Μνημεία
Φιλοσοφίας. Και αρχέτυπα των όρων που χρησιμοποιεί σήμερα η
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.  

Ο κόσμος των ελληνιστικών χρόνων, που έπονται των κλασσι-
κών, συνεχίζει να επικοινωνεί με την ελληνική γλώσσα και γραφή.
Θυμηθείτε ότι μόλις ο Ιησούς, πληροφορήθηκε ότι Έλληνες
ζητούσαν να Τον συναντήσουν και να ακούσουν τη διδασκαλία
Του είπε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου».
Αλλά το σχετικό εδάφιο δεν σταματά εκεί. Από ένα χειρόγραφο
του Ευσέβιου του Παμφίλου, επισκόπου Καισαρείας το 265 μ.Χ.
που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, συμπληρώνεται
ως εξής: «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενεί φυτόν ουράνιον και
βλάστημα θείον ακριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον
επιστήμην». Και για όσους η ευαγγελική γλώσσα δεν είναι οικεία,
η απόδοση στη νεοελληνική είναι: «Διότι μόνη η Ελλάς καθιστά
προσιτό στον άνθρωπο εξακριβωμένα θείο φυτό που γεννά συλ-
λογισμό ο οποίος δημιουργεί επιστήμη».

Και αν προφανείς λόγοι σκοπιμότητας οδήγησαν στην εξάλειψη
της σχετικής παραγράφου, γεγονός παραμένει ότι τα υψηλά δια-
νοήματα, οι ανώτερες πνευματικά ιδέες της διδασκαλίας Του,
μόνο με την γλώσσα των Ελλήνων μπορούσαν να κατανοηθούν
και το Θείον Κήρυγμα να περάσει με την οικουμενικότητά της
στους λαούς.

Άλλωστε για τους ίδιους λόγους γράφθηκε μεταγενέστερα
στην ελληνική γλώσσα και η Καινή Διαθήκη.

Περνάμε έτσι στους πρώτους αιώνες της ανατολικής ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, το Βυζάντιο, στους οποίους επίσημη γλώσσα
ήταν η λατινική. 

Η Ελληνική γλώσσα επικρατούσε στις ανατολικές επαρχίες
του ρωμαϊκού κράτους ενώ η λατινική κυριαρχούσε σ’ όλη τη διοί-
κηση. Από τα τέλη του 4ου αιώνα, όμως καθιερώνεται στο Βυζάντιο
η σύνταξη των δικαστικών αποφάσεων και στην ελληνική γλώσσα
κι αργότερα και η σύνταξη των νόμων.  

Η λατινική, που εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται στη
διοίκηση και στη διπλωματία, εκτοπίζεται οριστικά και παραχωρεί
περί τον 7ο αιώνα τη θέση της στην ελληνική. 

Η γλώσσα αυτή είναι κατά βάση η αττική με πολλά στοιχεία
ιδιωματισμών.  

Η σκοτεινή περίοδος της τουρκοκρατίας και του ευρωπαϊκού
μεσαίωνα, που θα ακολουθήσει, θα επιφέρει σημαντικές προσμίξεις
στην ελληνική γλώσσα. Λατινικές και αργότερα τούρκικες λέξεις
θα καθιερωθούν και κάποιες χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. 

Ενδεικτικά αναφέρω τη λατινική λέξη πόρτα αντί θύρα. Αλλά
λέμε παράθυρο, το παρά την θύρα άνοιγμα. Λέμε καλντερίμι. Τη
λέξη πήραν οι Τούρκοι από την ελληνική καλλίδρομον και επέστρεψε
σ’ εμάς σαν αντιδάνειο. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
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Το  μακρύ  ταξίδι  της  γλώσσας  της  ελληνικής  και  της  γραφής 
Από διάλεξη του Γιώργου Βαξεβανίδη (Μας το έστειλε το μέλος μας Παναγιώτης Κούκης) 

Η  γυναίκα  ως  πηγή  έμπνευσης  των  Ελλήνων  ποιητών 
Της Γιόλας Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου 



Μετά την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υγείας, με-
τατίθεμαι από το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ Κύμης «Γεώργιος
Παπανικολάου» στο οποίο υπηρέτησα επί τέσσερα (4) συναπτά
έτη ως Αναπληρωτής Διοικητής, ως Διοικητής στο Γενικό Νο-
σοκομείο Λαμίας. Κατόπιν της τιμητικής αυτής πρότασης και
πριν αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα, κρίνω σκόπιμο ένα σύν-
τομο απολογισμό των πεπραγμένων μου στο ΓΝ Κύμης: 

Νέα Τμήματα – Νέα Ιατρεία – Εξοπλισμός 
• Δημιουργία ΤΕΠ και τμήμα Βραχείας Νοσηλείας.
• Έναρξη νέου καρδιολογικού ιατρείου και καρδιολογικού ερ-

γαστηρίου με δυνατότητα εξειδικευμένων καρδιολογικών
διαγνωστικών εξετάσεων.

• Έναρξη οφθαλμολογικού ιατρείου και οφθαλμολογικής
κλινικής με έναρξη χειρουργικών επεμβάσεων οφθαλμού
και προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού.

• Εγκατάσταση δυο επιπλέον μηχανημάτων και ανάπτυξη της
μονάδας τεχνητού νεφρού.

• Δημιουργία νέου Γυναικολογικού ιατρείου και προμήθεια
σύγχρονου εξοπλισμού.

• Δημιουργία νέου ΩΡΛ Ιατρείου και προμήθεια σύγχρονου
εξοπλισμού.

• Αναβάθμιση Ακτινολογικού Εργαστηρίου με Ψηφιοποιητή
Απεικονίσεων.

• Δημιουργία Ιατρείου Υπέρτασης και εξοπλισμός.
• Εγκατάσταση Μαστογράφου στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.
• Ανακατασκευή Διοικητικής Υπηρεσίας.
• Δημιουργία νέων χώρων ιατρείων (Παιδιατρικού, Ορθοπεδικού,

Παθολογικού, Κοινωνικής Λειτουργού, Οδοντιατρικού).
• Βελτιωτικές παρεμβάσεις για την πρόσβαση στο Νοσοκο-

μείο.
• Δημιουργία νέου φαρμακείου του Νοσοκομείου.
• Αντικατάσταση συνόλου των κλινών νοσηλείας.
• Αναβάθμιση λοιπών κτηριακών εγκαταστάσεων (δημιουργία

WC AMEA, αντιστήριξη περιβάλλοντα χώρου, τοποθέτηση
μέτρων ασφαλείας, σημάνσεις, φωτισμός κ.τ.λ.).

• Δημιουργία και οργάνωση αποθηκών και Αρχείου. 

Ενίσχυση Προσωπικού
• 5 Προσλήψεις Μόνιμου Ιατρικού προσωπικού, (1) ορθοπεδικός,

(1) χειρουργός, (1) αναισθησιολόγος, (1) παθολόγος, (1)
γυναικολόγος.

• 7 Προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, (1) ορθοπεδικός, (1)
οφθαλμίατρος, (1) γυναικολόγος, (2) καρδιολόγοι, (1) πα-
θολόγος, (1) οδοντίατρος.

• 16 Μόνιμες Προσλήψεις ΑΣΕΠ, (6) Νοσηλευτικού Προσωπικού
– (2) Μόνιμες Προσλήψεις Διοικητικού – (3) Παραϊατρικού
– (2) Τεχνικού προσωπικού – (3) Λοιπού Προσωπικού.

• Ενίσχυση προσωπικού μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ 20 θέσεις
(Νοσηλευτικό, Τεχνικό, Λοιπό προσωπικό).

• Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού Διοικητικού, Τεχνικού και
Λοιπού προσωπικού μέσω μετάταξης από την Ηλεκτρομη-
χανική Κύμης (28) θέσεις. 

Οργάνωση και Λειτουργία Νοσοκομείου
• Εκπόνηση και Υλοποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 
• Προγραμματισμός Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων. 
• Εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και πυροπροστα-

σίας.
• Αναβάθμιση εγκαταστάσεων πληροφορικής (Servers κ.λπ.).
• Διενέργεια νέων πρόσθετων μικροβιολογικών εξετάσεων

κ.λπ.
• Πλήρης Μηχανοργάνωση του Νοσοκομείου (Πληροφοριακό

Σύστημα).
• Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Έκτακτων Αναγκών.
• Ασκήσεις Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 
• Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σφοδρής χιονόπτωσης με 5

ημέρες αποκλεισμού του Νοσοκομείου και άψογης λειτουρ-
γίας του.

• Αξιοποίηση του κληροδοτήματος.
• Αύξηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.
• Αλλαγή του οργανισμού του Νοσοκομείου.
• Κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του Νο-

σοκομείου. (ενέργειες για ιατρικό τουρισμό κ.λπ.).
• Βελτίωση της οικονομικής κατάστασής του με μείωση των

ανεξόφλητων υποχρεώσεων και αύξηση των εσόδων του.
• Δημιουργία Ομάδας Πρωτοβάθμιας φροντίδας με εβδομαδιαίες

επισκέψεις σε σχολεία και δημόσιες δομές.
• Άμεση εφαρμογή της κατάργησης του 5ευρώ στα εξωτερικά

Ιατρεία. 
• Άμεση εφαρμογή Ατομικών Συμβάσεων. 

Μελλοντικές Ενέργειες
➢ Εφαρμογή για αναδιαρρύθμιση των χειρουργείων (στάδιο

μελετών). 
➢ Εφαρμογή των μετατάξεων από την Ηλεκτρομηχανική (28

άτομα)
➢ Ολοκλήρωση της δωρεάς Αξονικού Τομογράφου από το

Σύλλογο «Αγαπώ και Πράττω». 
➢ Έναρξη χειρουργικών επεμβάσεων οφθαλμού.
➢ Ολοκλήρωση της μελέτης αξιοποίησης του κληροδοτήματος

του Νοσοκομείου.
Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο ΓΝ-ΚΥ Κύμης® Δείκτες Μέτρησης

των Υπηρεσιών Υγείας (2013-2017):
➢ Νοσηλείες Αύξηση 41,68%.
➢ Επισκέψεις στα ΤΕΠ Αύξηση 32,98%.
➢ Επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία Αύξηση 39,31%.
➢ Χειρουργική Δραστηριότητα Αύξηση 28,48%.
➢ Παραγόμενο Έργο Εργαστηρίων (Ακτινολογικό-Μικροβιο-

λογικό) Αύξηση 20,95%.

➢ Διακομιδές από το Νοσοκομείο Μείωση 87,45%. 
➢ Σύνολο Προσωπικού (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό,

Λοιπό) Αύξηση 38,72%.
Πηγή: Business Intelligent Platform (ΒΙ) - Υπουργείου Υγείας 
Παράλληλα είναι καθήκον μου και αισθάνομαι βαθύτατη

την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτούς
τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν ο
καθένας από τον τομέα ευθύνης του. 

Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου κ.κ.
Σεραφείμ, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Μπακο-
γιάννη, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας κ. Φ. Σπανό και
όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τον Δήμαρχο Σκύρου
κ. Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον Δήμαρχο Κύμης - Αλιβερίου κ.
Α. Μπουραντά, τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας
Κύμης κ. Α. Θεοδώρου, τους Αντιδημάρχους και Προέδρους
όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων για την άψογη συνεργασία
που είχαμε και την αμέριστη συμπαράστασή τους. Επιπλέον,
δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω τους επικε-
φαλείς και εργαζομένους όλων των δημόσιων φορέων και
συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή
της Κύμης και της νήσου Σκύρου, που στάθηκαν αρωγοί στις
προσπάθειες του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κύμης «Γεώργιος
Παπανικολάου». 

Επιπρόσθετα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμ-
βούλιο των Νοσοκομείων ΓΝ Χαλκίδας – ΓΝ-ΚΥ Καρύστου και
ΓΝ-ΚΥ Κύμης, τους εργαζόμενους στις υγειονομικές δομές
του Νομού μας καθώς και το ΕΚΑΒ της Εύβοιας για την ση-
μαντική συνεργασία και συμβολή τους στην προσπάθεια ανα-
βάθμισης και λειτουργίας του ΓΝ Κύμης.

Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω και στους άμεσα συνερ-
γάτες μου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διοικητή του ΓΝ
Χαλκίδας κ. Παναγιώτη Τζαφέρο στον Αναπληρωτή Διοικητή
του Γ.Ν. Καρύστου κ. Αναστάσιο Μίχα καθώς και στον τομεάρχη
Ε.Κ.Α.Β. Εύβοιας κ. Ν. Κόκκο για την αποτελεσματική και ου-
σιαστική συνεργασία που αναπτύχθηκε για την υγειονομική
κάλυψη της Εύβοιας όπου ο καθένας προσέφερε τα μέγιστα
από το πόστο του. Η συνεργασία μαζί τους μου προσέθεσε
εμπειρίες και γνώσεις για τη μετέπειτα επαγγελματική μου
πορεία, αλλά και κάτι ακόμη πιο σημαντικό, την ανάγκη και
την σημασία του καλού συντονισμού, την ανάπτυξη στρατηγικής
και συνέργεια για την βέλτιστη υγειονομική κάλυψη της
Εύβοιας και την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του
πληθυσμού ευθύνης μας. 

Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω θερμά, τον Υπουργό και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την εμπιστοσύνη που
έδειξαν προς το πρόσωπό μου, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σ. Βαρδαρό για την αδιάκοπη
στήριξή του συνολικά για τις υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρο
το Νομό μας, τον Διοικητή και τους Αναπληρωτές Διοικητές
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας καθώς και όλους τους συναδέλφους Διοικητές των
Νοσοκομείων, για την άψογη συνεργασία που είχαμε και την
προσπάθεια αλλά και αφοσίωσή τους στο δύσκολο αυτό έργο.
Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
και Δικτύωσης της Κύμης και κατ’ επέκταση της Εύβοιας για
τον αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο κάλυψης των θε-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή τους
στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ του Νοσοκομείου
Κύμης και των πολιτών.

Προπάντων, όμως, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, από
καρδιάς, στους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, εργαζόμενους, του Γενικού
Νοσοκομείου Κ.Υ. Κύμης «Γεώργιος Παπανικολάου», για την
άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, που είχε ως αποτέλεσμα
την επίτευξη του συνόλου των στόχων που είχαμε θέσει. 

Είμαι υπερήφανος, που υπηρέτησα δίπλα τους και τους
προτρέπω να συνεχίσουν να υπηρετούν με την ίδια αυταπάρνηση
και αίσθημα προσφοράς στο σύνολο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τους δωρητές, τους κα-
τοίκους της Κύμης και της ευρύτερης περιοχής, για την εμπι-
στοσύνη στο πρόσωπό μου, και εξαίρω την πολύ σημαντική
βοήθεια που προσφέρουν στο έργο μας. Εύχομαι και ελπίζω
να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή, γιατί τους χρειαζόμαστε
δίπλα μας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι, θα συνεχίσω και
από τη νέα μου θέση με επαγγελματισμό και αμείωτο ενδια-
φέρον την εκτέλεση των καθηκόντων μου για την περαιτέρω
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ποιοτικά
και ποσοτικά, με γνώμονα πάντα την προαγωγή, την βελτίωση
και την διατήρηση της Υγείας των πολιτών σε ένα ασθενοκεν-
τρικό σύστημα. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ στον καθένα
ξεχωριστά υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και ευόδωση
στόχων και σκοπών. 

Σας ευχαριστώ. Εις το Επανιδείν. 
Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης 

ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ. ΩΣ ΕΔΩ.
Αρκετά πια με το καρκίνωμα των πολέμων.

Πόλεμοι συνεχείς σε ίδιους ή και νέους γεω-
γραφικούς χώρους. Με ίδιες προθέσεις και
προφάσεις. Με τους ίδιους τελικά θύτες και
θύματα. Με τα ίδια αποτελέσματα, με τις ίδιες
προοπτικές. Δεν αποτελούν ούτε στο ελάχιστο,
ελαφρυντικό τα «κοσμητικά» επίθετα περί έξυ-
πνων όπλων, επεμβάσεων με χειρουργική ακρί-
βεια και τόσες άλλες νεότερες ή παλαιότερες
φραστικές παραπλανήσεις. Η δημιουργία νέων
δεδομένων αστάθειας κοντινής και μακρινής
μελλοντικής εμβέλειας και βάσεων εκδικητι-
κότητας, είναι αναπόφευκτη και με βάσιμες
υποψίες προσχεδιασμένη. Το να επικαλεσθούμε
πως προσβάλλεται ο ανθρώπινος πολιτισμός
από αυτούς τους πολέμους έχει καταλήξει κοινοτυπία και υπεκφυγή.
Όλοι αυτοί οι τάχα μου πολιτισμένοι δεν θα έχουν πλέον άλλοθι
έστω και όντας επιχειρησιακά, πολεμικά αμέτοχοι. 

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά συνεχίζει την πορεία του ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΚΑΕ στη δύσκολη προ-
σπάθειά του στην Α΄ κατηγορία μπάσκετ 2017-2018 με το
πρωτάθλημα να οδεύει προς το τέλος της κανονικής του
διάρκειας. Μετά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα ο Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ
και τρεις αγώνες πριν την κανονική διάρκεια του πρωτα-
θλήματος, έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του στους
αγώνες play off κατακτώντας επάξια θέση στην οκτάδα της
κορυφής παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ. Ευχόμαστε την
καλύτερη δυνατή κατάταξη με όλο και καλύτερες εμφανίσεις. 

Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............ 78-65 .... Δευτέρα 09-10-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ............ 56-85 .... Κυριακή 15-10-2017
ΠΑΟΚ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .......................... 94-83 .... Σάββατο 21-10-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ .............. 70-71 .... Σάββατο 28-10-2017
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............ 93-82 .... Σάββατο 11-11-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ...... 73-90 .... Κυριακή 19-11-2017
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ................ 91-92 .... Σάββατο 02-12-2017
ΤΡΙΚΑΛΑ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................... 60-71 .... Σάββατο 09-12-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΑΡΗΣ .......................... 94-69 .... Σάββατο 16-12-2017
ΡΕΘΥΜΝΟ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................. 83-73 .... Σάββατο 30-12-2017
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ ................ 93-89 .... Σάββατο 06-01-2018
ΚΟΡΟΙΒΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .................. 59-73 .... Σάββατο 13-01-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - Α.Ε.Κ. .......................... 77-79 .... Σάββατο 20-01-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ ............ 94-81 .... Σάββατο 27-01-2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ............ 93-78 .... Κυριακή 04-02-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΑΟΚ .......................... 88-85 .... Τετάρτη 14-02-2018
Γ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .............. 80-91 .... Σάββατο 03-03-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ............ 68-73 .... Σάββατο 10-03-2018
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ ...... 87-64 .... Τρίτη      13-03-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ................ 95-83 .... Κυριακή 25-03-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ .................... 72-63 .... Σάββατο 31-03-2018
ΑΡΗΣ - Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ .......................... 60-73 .... Τετάρτη 11-04-2018
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ .................. 82-76 .... Σάββατο 14-04-2018 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

Β Α Π Τ Ι Σ Ε Ι Σ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Ο Ιάκωβος Ν. Λιβάνιος (γιος του Νικολάου
Ι. Λιβάνιου και εγγονός του Ιάκωβου Ν. Λιβάνιου
και της Ελένης Λιβανίου το γένος Χρηστίδη)
και η σύζυγός του Ευαγγελία Καγκαλίδου-Λι-
βανίου βάπτισαν στις 4 Μαρτίου 2018 σε Χρι-
στιανική Εκκλησία στο Wedel της Γερμανίας
την κορούλα τους. Το όνομα αυτής Μαρία.

Να τους ζήσει. 

ΓΑ Μ Ο Ι  
Στις 13 Ιανουαρίου 2018, ο Ευθύμιος Χρ. Βαρλάμος νυμφεύτηκε

τη Βασιλική Αποστολάκη στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Αν-
δρονιάνων. 

Πολλές ευχές για την κοινή τους πορεία. 

ΠΟΛΥ  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  Η  ΩΣ  ΤΩΡΑ 
ΠΟΡΕΙΑ  ΤΟΥ  Γ.Σ.  ΚΥΜΗΣ-ΚΑΕ 

ΣΤΗΝ  Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ 

Μήνυμα  Διοικητού  Γενικού  Νοσοκομείου  Κύμης 

Συναθλητές στο motocross είναι ο Γιώργος Ταμβάκος από τους Ανδρονιά-
νους, με τους δύο γιους του Χρήστο και Αντώνη. Ο ίδιος έχοντας στο ενεργη-
τικό του πολλά χρόνια και πολλές επιτυχίες στο άθλημα, τώρα μεταδίδει τις
πολύτιμες γνώσεις του στα παιδιά του. Ο μεγαλύτερος γιος του Χρήστος, 10
ετών, συμμετείχε στον τρίτο του αγώνα στην πίστα της Χαλκίδας στις 14 & 15
Απριλίου 2018, παίρνοντας την 4η θέση!!! Πολύ καλές θέσεις πήρε και στους
δύο προηγούμενους αγώνες στη Χαλκίδα το 2017 και στο Άργος τον Μάρτη του
2018. Ευχόμαστε και στους τρεις, καλές επιτυχίες χωρίς τραυματισμούς και να
χαίρονται αυτό που επέλεξαν!!! 

1- Στο προηγούμενο φύλλο 105
στη σελίδα 1, στο κείμενο «Τα παιδιά
είναι το κοινό μέλλον» παραλήφθηκε
να αναγραφούν τα στοιχεία της δη-
μιουργού του που είναι η Κατερίνα
Σακκή. Ζητώντας την κατανόηση
της αγαπητής Κατερίνας την ευχα-
ριστούμε για τη μακρόχρονα γόνιμη
συνεργασία μας. 

2- Επίσης στο προηγούμενο φύλ-
λο 105 στη σελίδα 3 στην ταμειακή
κατάσταση του 4ου τριμήνου 2017
υπάρχει κενό στα έξοδα, στο ποσό
για την αγορά σόμπας για το Ιατρείο
που είναι 40,00€. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  

ΣΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ 

Ασβεστώθηκαν δρόμοι στο χωριό μας το Πάσχα 
με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου 


