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ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ - ΔΕΝΔΡΑ 

ΚΥΜΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

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

«Για  τη  χρηματική  σας  συνδρομή  στο  έργο του  Συλλόγου  μας,  μπορείτε  να  κάνετε  επώνυμη κατάθεση  
σε  κάθε  κατάστημα  της  Εθνικής  Τράπεζας  στο  λογ.  381/769855-05»

Νο ΙΒΑΝ: GR 7801 1038 100000 381 76985505 

ΙΛΙΟΝ
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ΚΩΔΙΚΟΣ: 214045 

Ε
ίναι μεγάλη χαρά όταν ένας και μόνο ψυχρός
αριθμός μπορεί να σημαίνει πολλά: από το
να συμπυκνώνει ένα πλήθος συναισθημάτων,

όπως χαράς, περηφάνειας, από το να εμπεριέχει
κόπο, διαρκή προσπάθεια και παραγωγική αγωνία,
εθελοντική προσωπική εργασία μέχρι το να αποτελεί
κοινό σημείο αναφοράς για κάποιους ανθρώπους,
που ενώ μπορεί να είναι διάσπαρτοι σε διάφορα
μέρη της γης να καταφέρνουν να έρχονται τόσο
κοντά. Ο αριθμός αυτός δεν είναι άλλος από τα
100 φύλλα που μετράει φέτος η εφημερίδα μας, η
«Φωνή των Ανδρονιάνων», η δική μας φωνή, και
μας κάνει όλους περήφανους και αισιόδοξους για

να συνεχίσουμε για ακόμα τόσα και ακόμα περισ-
σότερα τεύχη. 

Η εφημερίδα μας μετράει φέτος 20 χρόνια
ζωής. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε το 1997
(Φύλλο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 1997) και από
το πρώτο φύλλο μέχρι σήμερα με τον ίδιο τίτλο
«Η Φωνή των Ανδρονιάνων – Οικισμών Ανδρονιάνων
και Δένδρων». Η έκδοσή της από το 1997 μέχρι
και το 2007 ήταν διμηνιαία και από το 2007 και
έπειτα έγινε τρίμηνη. Πλέον εκδίδεται σε 1.000
αντίτυπα (αριθμός που παλιότερα έφτανε τα 1.250

Συνέχεια στη σελ. 5

100 Φύλλα  «Η  Φωνή  των  Ανδρονιάνων» 
Tα  εκατοστήσαμε  και  συνεχίζουμε... 

Γράφει η Κατερίνα Σακκή 
Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου μας σας καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό στις εργασίες της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Η Γενική Συνέλευση μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί στο χωριό το Μεγάλο Σάββατο 15
Απρίλη 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη. Με
την ίδια απόφασή του το Δ.Σ. όρισε το ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €) ως
απαιτούμενη ελάχιστη ετήσια καταβολή για συμμετοχή στις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης. 

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

ηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. 
2- Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ίδια περίοδο. 
3- Προγραμματισμός δράσης της επόμενης περιόδου. 
4- Τροποποίηση του Καταστατικού μας. 
5- Συζήτηση και ψηφοφορία επί όλων των παραπάνω. 
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, πάρτε μέρος στις εργασίες της Γενικής

μας Συνέλευσης, συζητήστε με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα μέλη
για να αποφασίζουμε από κοινού για τα τόσα που μας αφορούν. Για να απο-
φασίζουμε σωστότερα και για να προωθούμε τις αποφάσεις μας δυναμικότερα
και πιο ουσιαστικά. Δυναμώστε τη φωνή μας τώρα που ακόμα περισσότερο
οι φωνές χρειάζεται να είναι ενωμένες για να πετύχουν περισσότερα στους
κοινούς στόχους. 

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
Ο  Πρόεδρος Η  Γεν.  Γραμματέας 

Σταμ.  Δ.  Σπύρου Βλασία  Σπύρου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΗΝ  ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  2017 

Η μαρμάρινη αυτή πλάκα τοποθε-
τήθηκε πριν λίγο καιρό στην είσοδο
της παιδικής χαράς στο Δημοτικό Σχο-
λείο Ανδρονιάνων μετά από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Οφειλόμενη στοιχειώδης υποχρέωση
προς τους ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ, μεγάλους δωρητές του
έργου της ανακαίνισης της παιδικής
χαράς που έγινε το καλοκαίρι του 2016.
Τους ευχαριστούμε και πάλι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΗΤΑΝ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΜΑΣ 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ  ΚΑΙ  ΦΕΤΟΣ   ΜΑΖΙ 

Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη
Χορευτική του Ομάδα, σας καλεί στην αποκριάτικη παρέα μας το Σάββατο
βράδυ 25 Φλεβάρη 2017 στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στο χωριό.
Ευκαιρία καλή να το δούμε αλλιώς και να κινήσουμε ανάλογα σμίγοντας το
κέφι μας μασκαρεμένοι ή όχι. Γιατί η ευλογία της παρέας έχει αποδειχθεί
πως δυναμώνει τα όμορφα και απομονώνει τα άσχημα. 

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 
Ο  Πρόεδρος Η  Γεν.  Γραμματέας 

Σταμ.  Δ.  Σπύρου Βλασία  Σπύρου 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  ΤΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΤΟΥ  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  2017 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ, ανακοι-
νώνει πως μετά από ομόφωνη απόφασή του, για
λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους της οφει-
λόμενης εκκαθάρισης του αρχείου παραληπτών της
έχει ξεκινήσει την εφαρμογή των παρακάτω μέτρων.
Η απόφαση αυτή συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην
φετινή Τακτική Γενική μας Συνέλευση που πραγμα-
τοποιήθηκε στο χωριό στις 2 Μάη 2016. 

α/ Περιορίζεται σημαντικά σε βάθος σύντομου
χρονικού διαστήματος η ταχυδρομική αποστολή
της εφημερίδας μας. 

β/ Η εφημερίδα μας αποστέλλεται σταδιακά
από το φ. Νο 99 μόνο σε όσους φίλους και φίλες
μας έχουν δηλώσει την επιθυμία τους να συνεχιστεί
η αποστολή της και βέβαια σε όλα τα ταμειακά εν-
τάξει μέλη. 

γ/ Εξαίρεση γίνεται για τους παραλήπτες μας
στο εξωτερικό στους οποίους θα συνεχίσουμε την
αποστολή της εφημερίδας εκτός ειδικών εξαιρέσεων. 

Επίσης από το φύλλο Νο 96 η διανομή της εφη-

μερίδας μας κυρίως στο χωριό και τη γύρω περιοχή
έχει περιορισθεί και θα περιορισθεί ακόμα πιο πολύ
διανεμόμενη με τον καλύτερο δυνατό έλεγχο. 

Υπογραμμίζουμε επίσης πως η εφημερίδα θα
συνεχίσει να διανέμεται δωρεάν. 

Πως η κάλυψη του κόστους της εφημερίδας
μας (5 € ετήσια κατά παραλήπτη) είναι δίκαιο αίτημα
του Δ.Σ. αλλά και των ταμειακώς εντάξει μελών και
φίλων. Η απαραίτητη καταβολή της ετήσιας συν-
δρομής των μελών καλύπτει και το κόστος της
εφημερίδας. 

Πως η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση της
εφημερίδας μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.an-
dronianoi.gr η οποία στις αρχές του 2016 αναβαθμί-
στηκε ουσιαστικά, δεν θα επηρεαστεί. Πρόσβαση
στην εφημερίδα υπάρχει πλέον και μέσα από την
σελίδα μας στο facebook. 

Ανδρονιάνοι Οκτώβρης 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΚΑΙ  ΤΟΥΣ  
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ  ΤΗΣ  «ΦΩΝΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ» 



2 Αρ. Φύλλου 101  •  Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  2016 

Αναμνήσεις - Κουίζ 

ΚΑΡΑΣΑΛΙΑΝΑΤΣΑ ΑΡΧΕΣ 10ΕΤΙΑΣ ’70 ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ κο ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

• Έφυγε από τη ζωή ο Χριστόφορος Σ. Λύκος, ετών
81, στις 25 Οκτωβρίου 2016 και κηδεύτηκε στους Ανδρο-
νιάνους από τον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, τον οποίον
υπηρέτησε επί χρόνια ως επίτροπος. 

• Έφυγε από τη ζωή ο Μιλτιάδης Χ. Βενιζέλος, ετών
51, στις 30 Οκτωβρίου 2016 και τάφηκε στους Ανδρονιά-
νους. 

• Απεβίωσε ο Αναστάσιος Παπανικολάου ετών 91
στις 12 Νοεμβρίου 2016 και κηδεύτηκε στους Ανδρονιάνους.
Είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου μας και συχνά οι συνεδριάσεις του γίνονταν
στο φιλόξενο σπίτι του στους Αγίους Αναργύρους. Κοντά
στο Σύλλογό μας, δούλεψε για τους σκοπούς του σεμνά
και πρόθυμα. 

• Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ρούπας στις 28 Δεκεμβρίου
2016. Κηδεύτηκε στη Χαλκίδα. 

• Έφυγε από τη ζωή ο Αρτέμης Ιωάννου, ετών 92,
στις 16 Ιανουαρίου 2017 και κηδεύτηκε στους Ανδρονιάνους. 

“Στις 28/8/2016 έφυγε αιφνίδια από κοντά μας η πο-
λυαγαπημένη μας μητέρα Αργυρώ Χρυσανθοπούλου σε
ηλικία 64 ετών. Η σκέψη της ήταν πάντα κοντά στα παιδιά
και εγγόνια της, μέλημά της ήταν οι σπουδές μας και με
αυτή την αγωνία για τα εγγόνια της ζούσε μέχρι το τέλος.
Αυτή τη σκέψη θα την έχουμε πάντα μέσα μας και θα μας
οδηγεί στην μελλοντική μας πορεία. 

Τα παιδιά και εγγόνια σου”. 
Σ.Σ. Η θανούσα Αργυρώ Χρυσανθοπούλου ήταν μητέρα

του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Παναγ. Αγγελόπου-
λου. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους. 

Π Ε Ν Θ Η  

Χ Ι Ο Ν Ι Α Σ  

8-1-2016 Αργ. Πάφρας Κέντρο Κύμης 

8-1-2017 Γιάννης Σκοπελίτης

8-1-2017 Μάρκος Θεοφίλου

8-1-2017 Μιχ. Βάβουλας 

10-1-2017 Νίκος Κόκκος 

11-1-2017 Βασ. Τσομάκας

13-1-2017 Ερπυστριοφόρο στο κέντρο των Ανδρονιάνων Γιωρ. Κωτσής 9-1-2017 Χαρ. Μυλωνά

8-1-2017 Αργ. Νικολιάς

13-1-2017 
Παναγ. Αγγελόπουλος Δημ. Καλαράς

8-1-2017 Καλημέρη Ρόη 20-1-2017 Βασ. Παπασπύρος

9-1-2017 Δημ. Παντελής 

Οι φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύονται στο φύλλο αυτό αντλήθηκαν κυρίως από το δημόσιο χώρο του διαδικτύου. Σε κάθε
περίπτωση ζητάμε συγγνώμη από τους αρχικούς αναρτητές και τους ευχαριστούμε. 

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, Παναγιώτης Γ. Αγγελόπουλος, 
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» 

Aφιερωμένο  στα  θετικά  που  άφησε  ο  χιονιάς!!! 
Μαρία Χρυσάγη 14-1-2017 
Μετά τον πρωτοφανή σε ένταση χιονιά, που δημι-

ούργησε λευκά, μαγικά τοπία, που οι περισσότεροι θαυ-
μάσαμε, δυστυχώς, μέσα από φωτογραφίες, μετά την
εικόνα του μαγευτικού χωριού μας, που κατάλευκο έγινε
πιο θεϊκό και μας κατέκλυσε με νοσταλγικές αναμνήσεις
παλαιότερων χιονιάδων που είχαμε ζήσει στο χωριό,
μετά το πανηγύρι του χιονιά, που, και σε ποιόν δεν
αρέσει, μετά το “εμπόλεμο κλίμα” που το ζήσαμε κι’
αυτό, δίνοντας τις ευχές μας στα νέα παιδιά του χωριού
μας και των γύρω χωριών που ξεχύθηκαν στους δρόμους
προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους (“κουράγιο
παλληκάρια, ενωμένοι” και άλλα σχετικά), σαν να απο-
χαιρετούσαμε για το μέτωπο όλα αυτά τα παιδιά που κα-
τέβαιναν στου “Κώτσου” (έργο δύσκολο κι’ αυτό) να
βοηθήσουν στο χιόνι, και ελπίζοντας ότι οι ζημιές που
προκλήθηκαν θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες, σίγουρα
σε μάς που παρακολουθούσαμε από μακριά, μας έμεινε
και ένα μικρό παράπονο και μία αίσθηση αδικίας της
φύσης, πως μετά από όλο αυτό το “χιονικό”, εμείς
μείναμε με την ξενέρωτη άσπρη “πάχνη” της “χιονισμένης”
Αθήνας, που όλοι τρέχαμε να δούμε σαν χιόνι αλλά δεν
το προλαβαίναμε γιατί την επόμενη στιγμή είχε λιώσει
αφήνοντάς μας με την απογοήτευση. Πέρα όμως απ’
αυτή την, ίσως προσωπική αναφορά και αίσθηση, όλοι
συμφωνούμε ότι στο χωριό μας υπάρχουν νέοι άνθρωποι,
που ξαφνικά τους είδαμε όλους μαζί να σχηματίζουν
αυτή την υπέροχη στρατιά νέων και δεν είναι λίγα τα
νέα παιδιά που έδειξαν ότι έχουν μεγάλη “ψυχή”, αρκετή
για να δώσει τη ζωντάνια στο χωριό όταν τη χρειάζεται,
που έχουν ενδιαφέρον για το συνάνθρωπό τους και διά-
θεση να βοηθήσουν, που έχουν κέφι και το μετέδωσαν
και σε μάς με το γνωστό χιούμορ που διακρίνει τους
ντόπιους και που ακόμα ξέρουν να διασκεδάζουν σε
όλες τις δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις για να τις
κάνουν ομορφότερες και πιο εύκολες.

ΜΠΡΑΒΟ, μπράβο, σε όλα τα νέα παιδιά, είναι λε-
βεντιά, ομόρφυναν το χωριό με την παρουσία τους μέσα
στο χιόνι, μας μετέδωσαν το κέφι τους, είμαστε περήφανοι
για το χωριό μας και τα παιδιά του, ευχαριστούμε, και
...............άντε να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά στο επό-
μενο χιόνι να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
όλοι μαζί, χιονισμένο το χωριό μας και γιατί όχι, να βοη-
θήσουμε κιόλας αν χρειαστεί!!!!! 



1- Έκδοση και διανομή του Φ.100 Ιούλιος-
Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2016 της εφημερί-
δας μας Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ –
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ. 

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

3- Συνέχιση λειτουργίας του τμήματος
ενηλίκων της Χορευτικής μας ομάδας αλλά
και του τμήματος παιδικής ομάδας με 17
πλέον μικρούς μας φίλους και κυρίως φίλες. 

4- Έκδοση και κυκλοφορία του Ημερολο-
γίου μας για το 2017 με θέμα «Έργα ερασιτε-
χνών εν ζωή καλλιτεχνών με καταγωγή από
Ανδρονιάνους ή τα Δένδρα». 

5- Οργάνωση εκδήλωσης στις 24/12/2016
στην ταβέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη στο
χωριό όπου χόρεψε το παιδικό τμήμα του χο-
ρευτικού μας. 

6- Επισκευαστικές εργασίες στο Δημο-

τικό Σχολείο Ανδρονιάνων (εξωτερικές και
εσωτερικές πόρτες). 

7- Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής στη
Λιβαδειά και στην Αράχωβα. 

8- Τοποθέτηση αναμνηστικής μαρμάρινης
πινακίδας στο χώρο της ανακαινισθείσας παι-
δικής χαράς στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιά-
νων. 

9- Προσφορά δώρων στα παιδιά του Νη-
πιαγωγείου μας για τις γιορτές των Χριστου-
γέννων – Νέου Έτους. 

10- Συμμετοχή στον εορτασμό των Εισο-
δίων της Θεοτόκου 21-11-2016. 

Σχετική ενημέρωση προκύπτει και από την
τρίμηνη οικονομική κατάσταση που δημοσι-
εύουμε σε άλλη σελίδα στο παρόν φύλλο.
Σχετικές αναφορές μπορείτε να βρείτε και
στο site μας www.andronianoi.gr

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Με αφορμή την 14η Φε-
βρουαρίου που αποτελεί
παγκόσμια ημέρα για την
ενημέρωση και την ευαισθη-
τοποίηση για τις συγγενείς
καρδιοπάθειες, δημιουργή-
θηκε η σκέψη αναφοράς σε
αυτές, αν και αποτελούν ένα
σχετικά εξειδικευμένο θέμα.

Όταν μιλάμε για συγγε-
νείς καρδιοπάθειες, εννοού-
με καρδιοπάθειες που υπάρ-
χουν «εκ γενετής», κατά τη
γέννηση. Ως συγγενείς καρ-
διοπάθειες λοιπόν ορίζονται
οι ανωμαλίες διάπλασης της
καρδιάς ή των αγγείων που δημιουρ-
γούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊ-
κής ζωής (3η – 6η εβδομάδα της κύη-
σης).

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες απο-
τελούν τη δεύτερη σε σειρά συχνό-
τητας αιτία θανάτου στη βρεφική και
παιδική ηλικία. Η συχνότητά τους
ανέρχεται σε 10 τοις χιλίοις, δηλαδή
σε κάθε 1.000 γεννήσεις, 10 νεογνά
πάσχουν από κάποια μορφή συγγενούς
καρδιοπάθειας. Στην Ελλάδα υπολο-
γίζεται ότι κάθε χρόνο γεννιούνται
περίπου 800-1.000 παιδιά με συγγενή
καρδιοπάθεια.

Υπολογίζεται ότι στο 90% των πε-
ριπτώσεων οι συγγενείς καρδιοπάθειες
είναι αγνώστου αιτιολογίας. Δεν είναι
γενικά κληρονομικές παθήσεις, αλλά
παρουσιάζονται ως εκδηλώσεις ενός
τυχαίου σφάλματος κατά τη διάπλαση
του εμβρύου, ειδικά κατά το πρώτο
τρίμηνο της κύησης, οπότε συντελείται
η οργανογένεση. Έχουν πάντως εν-
τοπιστεί κάποιοι προδιαθεσικοί παρά-
γοντες, όπως: α) σπάνιες ιογενείς
λοιμώξεις όπως η συγγενής ερυθρά,
β) χρήση «τερατογόνων» ουσιών στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται, πλην ορι-
σμένων φαρμάκων τα οποία δε χρη-
σιμοποιούνται πλέον και τουλάχιστον
όχι σε έγκυες γυναίκες, πιθανά το
αλκοόλ αλλά και το κάπνισμα ακόμα
και το παθητικό, γ) κληρονομικότητα,
αφού σε οικογένεια που έχει ήδη ένα
παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια, ένα
δεύτερο παιδί έχει 3-4 φορές μεγα-
λύτερη πιθανότητα να πάσχει από
συγγενή καρδιοπάθεια συγκριτικά με
οικογένεια με παιδί χωρίς συγγενή
καρδιοπάθεια. Υπάρχουν και ορισμένες
χρωματοσωματικές ανωμαλίες που
συνυπάρχουν με συγγενείς καρδιο-
πάθειες, όπως το σύνδρομο Down, τα
σύνδρομα Turner και Marfan και οι
τρισωμίες 18 και 13-15.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ταξι-
νομούνται κλινικά με βάση την ύπαρξη
κυάνωσης σε ακυανωτικές, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από φυσιολογική πο-
σότητα οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα
και φυσιολογικό χρώμα δέρματος και
σε κυανωτικές, οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται από ελαττωμένη ποσότητα οξυ-

γόνου στο αρτηριακό αίμα και
κυανωτικό χρώμα δέρματος.
Οι πιο συχνές ακυανωτικές
καρδιοπάθειες κατά σειρά συ-
χνότητας είναι η μεσοκοιλιακή
επικοινωνία, ο ανοιχτός βο-
τάλειος πόρος, η μεσοκολπική
επικοινωνία, η στένωση της
πνευμονικής βαλβίδας, η στέ-
νωση του ισθμού της αορτής
και η στένωση της αορτικής
βαλβίδας. Από τις κυανωτικές
καρδιοπάθειες οι πιο συχνές
είναι η τετραλογία Fallot και
η μετάθεση των μεγάλων αρ-
τηριών.

Συντηρητική αγωγή μόνο με φάρ-
μακα εφαρμόζεται κυρίως σε βαριές
περιπτώσεις, ή ως προετοιμασία για
τη χειρουργική θεραπεία και σε περι-
πτώσεις όπου η μοναδική λύση είναι
η μεταμόσχευση καρδιάς ή και πνευ-
μόνων. Η χειρουργική θεραπεία είναι
διορθωτική της βλάβης και εφαρμό-
ζεται στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώ-
σεις, όπως η μεσοκολπική επικοινωνία,
όπου μπορεί να εφαρμοστεί επεμβα-
τική μη χειρουργική θεραπεία («ομ-
πρέλα»), ενώ σε άλλες (συγγενείς
αρρυθμίες) μπορεί να εφαρμοστεί κα-
τάλυση ενός δεματίου.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης
είναι τεράστια. Επίσης πρέπει να ακο-
λουθούνται οι γενικές συστάσεις προς
τις εγκύους, να αποφεύγεται δηλαδή
η έκθεση σε γνωστούς ή εν δυνάμει
βλαβερούς παράγοντες, όπως το οι-
νόπνευμα, το κάπνισμα και τα φάρμακα
πλην εκείνων που επιτρέπουν οι για-
τροί. Ακόμη, οι έγκυες πρέπει να υπο-
βάλλονται στα προγραμματισμένα υπε-
ρηχογραφήματα κατά τη διάρκεια της
κύησης, ενώ και μετά τη γέννηση τα
παιδιά θα πρέπει να υποβάλλονται σε
ιατρικό έλεγχο και στο μαιευτήριο και
αργότερα από τον παιδίατρο και τον
καρδιολόγο και βέβαια πριν την ενα-
σχόληση με αθλήματα.

Η καλή ψυχολογία είναι σημαντικός
παράγοντας για την οικογένεια με
παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια, καθώς
πρέπει να είναι αποδεκτό ότι οι ασθέ-
νειες είναι μέρος της ζωής. Εδώ οι
γονείς και ειδικά η ελληνίδα μητέρα
μπορεί με διάφορους τρόπους να απο-
τελέσει πυλώνα της θεραπείας των
παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια.
Αυτό θα κάνει τη μητέρα να αισθάνεται
καλύτερα και με τη σειρά του αυτό θα
αντανακλά και στο παιδί.

Θα πρέπει οι γονείς να μην ξεχνούν
ότι δεν είναι μόνοι και υπάρχουν άλλοι
συνάνθρωποί τους που μπορούν να
τους συμπαρασταθούν μέσω αντίστοι-
χων συλλόγων, ενώ όλοι μας δεν πρέ-
πει να ξεχνούμε να προσφέρουμε
απλόχερα την κοινωνική αποδοχή που
απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις! 

Παγκόσμια  ημέρα 
για  τις  συγγενείς  καρδιοπάθειες 

Μιλάμε για αλλαγές σε όλα τα βασικά θέματα
που αφορούν τους αγρότες και όσους δηλώνουν
και αγροτικά εισοδήματα στη φορολογική τους
δήλωση. Όπως συμβαίνει άλλωστε και σε όλους
τους επαγγελματίες. Οι δαγκάνες έχουν γίνει
ασφυκτικές και προμηνύονται χειρότερα. Σε
άλλο σημείο του φύλλου αυτού της εφημερίδας
μας δημοσιεύουμε την μακροσκελή εγκύκλιο
για τα φορολογικά θέματα. Υπάρχουν όμως και
ισχύουν από 1/1/2017 νέες διατάξεις για τα
ασφαλιστικά θέματα που αφορούν όλους όσους
ασφαλίζονται στον ΟΓΑ δηλαδή και επαγγελ-
ματίες, για τα οποία δεν μπορούμε λόγω χώρου
να αναφερθούμε αναλυτικά. Σημειώνουμε μόνο
πως: 

1- Για πρώτη φορά φορολογικά και ασφαλι-
στικά θέματα συνεξετάζονται. 2- Το τοπίο και
ειδικά στα ασφαλιστικά θέματα είναι θολό σε
αρκετά σημεία και σήμερα 9 μήνες μετά την
ισχύ του ασφαλιστικού νόμου. 3- Τα νομοθετη-
μένα και ισχύοντα αφορούν σε μεγάλο βαθμό
και όσους δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα
στη φορολογική τους δήλωση ως συμπληρω-
ματικό ή περιστασιακό εισόδημα. 4- Ψάξτε όλοι
το θέμα με το λογιστή σας ή τον ασφαλιστικό
σας φορέα.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΑΣΙΚΩΝ  ΧΑΡΤΩΝ 

Έχουν αναρτηθεί απειλητικοί οι δασικοί χάρ-
τες και για την περιοχή μας. Επειδή οι αρχικές
προθεσμίες είναι πολύ σύντομες και επειδή
πίσω από την όλη υπόθεση και την εξέλιξή της
βρίσκονται σοβαροί κίνδυνοι κατά της περιουσίας
όλων μας σχεδόν, της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας αλλά και εισοδημάτων αρκετών,
ψαχτείτε αγαπητοί φίλοι κατάλληλα και έγκαιρα
απευθυνόμενοι σε αρμόδιους. Στεκόμαστε σε
μια παρατήρηση που μας προξενεί μεγάλο προ-
βληματισμό. Σαν βάση χαρακτηρισμού των εκτά-
σεων έχουν ληφθεί οι αεροπορικοί χάρτες του
1945. Δηλαδή όταν η χώρα μας μαζί και η γει-
τονιά μας μόλις πριν ένα χρόνο είχε εκδιώξει
τους ναζιστές περιστασιακούς για τέσσερα χρό-
νια κατακτητές, όταν αλλοίμονο εισερχόταν
στην τραγική μακροχρόνια εμφύλια σύρραξη,
όταν ο λαός εξαντλημένος και με κατεστραμμένη
και εγκαταλειμμένη και τη γη του, προσπαθούσε
να μαζέψει τα κουρέλια του και να πορευτεί με
αυτά όσο θα χρειαζόταν στη συνέχιση της ζωής
του. 

Σταμ. Δ. Σπύρου 
Γενάρης 2017 

ΜΕΓΑΛΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΑΓΡΟΤΕΣ 

Στο φύλλο αυτό το καθιερωμένο αφιέρωμά
μας αφορά τα 100 φύλλα της εφημερίδας μας.
Ταυτόχρονα κλείνουν και τα 20 χρόνια από την
πρώτη της έκδοση. Έτσι σε συνδυασμό με το
κλείσιμο 40 χρόνων από την καταστατική ίδρυση
του Συλλόγου μας, μέσα στο 2017 είναι εύλογο
να αναφερθούμε με διαφόρους τρόπους και
μέσα στα συμβολικής σημασίας μεν, ουσιαστικής
σημειολογίας δε παραπάνω δεδομένα. Σε όλα

αυτά ζητάμε τη συμμετοχή σας με όποιο τρόπο
αποφασίσουμε από κοινού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Λόγω πληθώρας ύλης, η συνέχεια του άρθρου

«Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες» θα δημοσιευθεί
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

ΤΟ  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΑ  100  ΦΥΛΛΑ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΜΑΣ 

Με αφορμή τις δύσκολες ημέρες
που περάσαμε όλοι μας κατά τη
διάρκεια του χιονιά «Αριάδνη» θα
ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου
σε όλους τους κάτοικους του χωριού
μας, όπου κι εγώ είχα αποκλειστεί,
για τη δύναμη και την υπομονή,
αλλά και την αλληλεγγύη που επι-
δείξαμε όλοι. Ιδιαιτέρως πρέπει να
ευχαριστήσω τον πρόεδρο του χω-
ριού για την πολύ καλή συνεργασία
μας και την ακούραστη προσπάθεια
που κατέβαλε για να επιλύει τα προ-
βλήματα που συνεχώς ανακύπτουν
σε τέτοιες περιπτώσεις, την τοπική
σύμβουλο του χωριού και κυρίως
όλα τα νέα παιδιά του χωριού που
με ζήλο και ενθουσιασμό βοήθησαν
σε όλες τις περιπτώσεις προκειμένου

να διευκολυνθεί ο αποχιονισμός

και να λάβουν βοήθεια οι ηλικιωμένοι
κάτοικοι του χωριού. 

Σε ξεχωριστό σημείο θέλω να
ευχαριστήσω επίσης δύο συνανθρώ-
πους μας, το Γιώργο Μπελιά και
τον Παπαζαχαρίου Ιωάννη, οι οποίοι
αμέσως μόλις τους το ζήτησα προ-
σφέρθηκαν να δώσουν μέρος από
το πετρέλαιο που είχαν, με κίνδυνο
να ξεμείνουν, προκειμένου να διευ-
κολυνθεί η προσπάθεια που κατα-
βάλαμε για τον αποχιονισμό με μη-
χάνημα του χωριού μας. 

Για άλλη μια φορά σημειώνω τις
τεράστιες δυνατότητες που έχουμε
όλοι μας όταν συνεργαζόμαστε!!! 

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου και 
Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Αγγελόπουλος 

Ευχαριστίες  στους  Ανδρόνιανους 

Γράφει 
ο Παναγιώτης 

Αγγελόπουλος, 
Kαρδιολόγος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  4ου  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  Δ’  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2016  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 



Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό
Εισοδίων της Θεοτόκου στο χωριό
μας χοροστατούντος του Μητρο-
πολίτη Καρυστίας και Σκύρου Σε-
ραφείμ. Ο Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων-Δένδρων συμμετείχε
στη Θεία Λειτουργία με την καθιε-
ρωμένη αρτοκλασία, αλλά και την
παρουσία του αντιπροέδρου, της
γραμματέας και μελών. Με την πα-
ρουσία του τίμησε ο πρόεδρος του
χωριού και συγχωριανοί μας. Ακολούθησε ο καθιερωμένος καφές και γεύμα προς
τιμήν του Μητροπολίτη μας προσφορά της Εκκλησίας του χωριού. 
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Ημέρα  γιορτής  για  τους  Ανδρονιάνους! 
Εισόδια  της  Θεοτόκου  21/11/2016 

Πώς φαντάζεται κανείς τον Ήλιο; Έχει
στερεή και υγρή επιφάνεια όπως για παρά-
δειγμα η Γη και ενδεχομένως άλλοι πλα-
νήτες; 

Έχει μόνο στερεή; Μόνο υγρή; Τίποτα
από όλα αυτά. Όλος ο Ήλιος, αλλά και
κάθε άστρο, είναι μια τεράστια φλεγόμενη
σφαίρα από αέριο. Δεν έχει τίποτα στερεό
και τίποτα υγρό. Αυτό προκύπτει άμεσα
από το αν σκεφτεί κανείς ότι η θερμοκρασία
στον πυρήνα του (στο κέντρο του δηλαδή),
ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια βαθμούς
(εκεί ούτε καν αέριο δεν είναι με την
κλασική έννοια) και στην, ας πούμε, “επι-
φάνειά” του καταλήγει να είναι κάτι λιγότερο
από τους 6.000 βαθμούς.Όπως καταλαβαίνει
κανείς σε τέτοιες θερμοκρασίες τα πάντα
είναι σε αέρια κατάσταση. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε
ότι ο Ήλιος είναι ένας μέσος αστέρας.
Υπάρχουν άλλοι που είναι ασύγκριτα πιο
μεγάλοι και πιο ισχυροί. Για παράδειγμα ο
ΗD93521 έχει επιφανειακή (ενεργό) θερ-
μοκρασία περί τους 40.000 βαθμούς και η
ακτινοβολία του είναι 100.000 φορές πιο
ισχυρή από εκείνην του Ήλιου. 

Όλη η διαδικασία παραγωγής φωτός
(δηλαδή ενέργειας ή ακτινοβολίας) στον
Ήλιο (αλλά και σε κάθε άστρο) συμβαίνει
στον πυρήνα του, ο οποίος είναι ένα είδος

πυρηνικού εργοστασίου.
Το φως όμως που πα-
ράγεται εκεί δεν ακο-
λουθεί “ευθύγραμμη” πο-
ρεία μέχρι να φθάσει
στην επιφάνειά του.
Λόγω συνεχών απορρο-
φήσεων και επανεκπομ-
πών ακολουθεί ένα “βα-
σανιστικό” “ζικ-ζακ” (βλ.
εικόνα). 

Αυτό σημαίνει δύο
πράγματα. Πρώτον εξα-
σθενεί. Ευτυχώς όμως
γιατί το φως (ακτινοβο-
λία) που παράγεται εκεί
είναι πολύ ισχυρό (σκλη-
ρές ακτίνες Χ) και άρα
εξαιρετικά βλαβερό. Η
εξασθένηση που υφίστα-
ται μέχρι την “επιφάνεια”
είναι σημαντική και άρα
σωτήρια. 

Και δεύτερον καθυ-
στερεί. Κανονικά μέσα
σε δύο δευτερόλεπτα
θα έπρεπε να φθάσει

στην “επιφάνεια”. Η καθυστέρηση όμως
που υφίσταται είναι τεράστια. Μπορεί η
διαδρομή αυτή (των δύο δευτερολέπτων
φωτός) από το κέντρο του μέχρι την “επι-
φάνειά” του να διαρκέσει από ....8.000
(οχτώ χιλιάδες) έως και ...80.000 (ογδόντα
χιλιάδες) χρόνια. Ένας τυπικός χρόνος κα-
θυστέρησης είναι... 30.000 (τριάντα χιλιάδες)
χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αν με κάποιον
τρόπο μπορούσαμε να σταματήσουμε τη
λειτουργία του “πυρηνικού εργοστασίου”
του πυρήνα του θα εξακολουθούσαμε να
παίρνουμε φως από τον Ήλιο ακόμα και
για 80.000 χρόνια.

Ίσως αναρωτηθεί κανείς για τι είδους
“επιφάνεια” μιλάμε όταν έχουμε να κάνουμε
με μια σφαίρα από αέριο. Θεωρούμε λοιπόν
ως επιφάνεια του Ήλιου, αλλά και κάθε
αστέρα, το σύνολο των σημείων του από
το οποίο το φως φεύγει πια αβίαστα. 

Στην πιο εξειδικευμένη ορολογία το
στρώμα αυτό λέγεται “φωτόσφαιρα”. 

Η  “ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ”  ΠΟΡΕΙΑ  ΤΟΥ  ΦΩΤΟΣ 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΤΟΥ  ΗΛΙΟΥ  ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ  “ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ”  ΤΟΥ 
Γράφει ο κος Αντώνης Αντωνίου 

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού
Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Ανδρονιάνων
Ευβοίας, στηριζόμενη στη γνωμάτευση του
Πολιτικού Μηχανικού κ. Σαπουτζή Γεωργίου,
σας ανακοινώνει ότι θέλει να προβεί στη
ριζική αποκατάσταση του κωδωνοστασίου
της εκκλησίας (Εισόδια της Θεοτόκου.)

Σε πολλά σημεία το κωδωνοστάσιο πα-
ρουσιάζει τρομερές φθορές με κίνδυνο να
υπάρξει κατάρρευση αυτού.

Η έλλειψη χρημάτων για το εν λόγω
έργο μας αναγκάζει να ζητήσουμε τη βοήθεια
των πιστών, ώστε να προβούμε στην εκτέ-
λεσή του.

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνδράμουν
την προσπάθειά μας.

Ανδρονιάνοι 4 Δεκεμβρίου 2016
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ

Γεωρ. Κ. Σαπουτζή 

Μετά από αυτοψία που έγινε στον Ιερό
Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στους Ανδρο-
νιάνους διαπίστωσα ότι είναι κατασκευα-
σμένος από ασβεστολιθική μάργα. Αρκετές
από τις πέτρες έχουν αρχίσει να φθείρονται,
να έχουν ρηγματώσείς, και να αποσπώνται
τεμάχια από τις πέτρες. Υπάρχει και μια

υποχώρηση της θεμελίωσης στη βορεινή
πλευρά και στροφή της θεμελίωσης με απο-
τέλεσμα ο βορεινός τοίχος να αποκολλάται
από τον δυτικό. Αυτό φαίνεται από το
πλάτος των κατακόρυφων αρμών. Κοντά
στην θεμελίωση οι κατακόρυφοι αρμοί έχουν
μηδενικό πλάτος και στην οροφή κοντά
στην στέγη οι αρμοί έχουν πλάτος περίπου
ένα εκατοστό. Υπάρχουν αρκετές τρύπες
από την κατασκευή της εκκλησίας στις οποί-
ες τοποθετούσαν σκαλωσιές ξύλινες για
την κατασκευή της εκκλησίας. Επισυνάπτω
τέσσερεις φωτογραφίες με τις φθορές, τις
ρηγματώσεις, τις τρύπες και το πλάτος των
αρμών. Όλες αυτές οι φθαρμένες πέτρες
πρέπει να αντικατασταθούν, οι τρύπες θα
πρέπει να κλείσουν με πέτρες σφηνοειδείς
και οι αρμοί θα πρέπει να κλείσουν με τσί-
μεντόλασπη σε χρώμα ανοικτής ώχρας. Οι
αποκαταστάσεις θα βοηθήσουν στην αδια-
βροχοποίηση του τοίχου.

Το καμπαναριό είναι από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα. Το σκυρόδεμα με την πάροδο του
χρόνου έχει χάσει την στεγανότητά του.
Το νερό της βροχής και η υγρασία έχει πε-
ράσει στο εσωτερικό του σκυροδέματος
και έχει οξειδώσει τον οπλισμό. Ο οξειδω-
μένος οπλισμός έχει μεγαλύτερο όγκο από
τον αρχικό οπλισμό που δεν έχει οξειδωθεί,
με αποτέλεσμα να θρυμματίζεται το σκυ-
ρόδεμα. Στην φωτογραφία που ακολουθεί
φαίνονται δύο από τα σημεία στα οποία το
σκυρόδεμα έχει καταστραφεί. Οι φθορές
θα πρέπει να επισκευαστούν, να αφαιρεθούν
τα αποσαθρωμένα τμήματα του σκυροδέ-
ματος, να καθαριστεί ο οπλισμός με συρ-
ματόβουρτσα, να αντικατασταθούν τα κα-
τεστραμμένα σίδερα και να επικαλυφθούν
με υλικά με βάση το τσιμέντο και ρητίνες
που βελτιώνουν τις ιδιότητες του τσιμέντου.
Εάν είναι σε μεγάλη έκταση οι φθορές στο
καμπαναριό θα πρέπει να ανακατασκευαστεί.
Επισυνάπτω φωτογραφία με τις φθορές στη
νότια πλευρά του καμπαναριού. 

Ανακοίνωση  της  Εκκλησιαστικής  Επιτροπής 
Ιερού  Ναού  Εισοδίων  της  Θεοτόκου  Ανδρονιάνων 

Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας και μετά από συνεννόηση με τον κο
Γιώργο Λεκάκη, ιστορικό-ερευνητή και δη-
μοσιογράφο, το βράδυ της Δευτέρας 13-2-
2017 στη συχνότητα του Ράδιο 9,01 και για
2 ώρες ζωντανά, θα βγούν στον αέρα θέματα
της περιοχής Κύμης. Παραθέτουμε ένα μέ-
ρος του σχετικού διαλόγου με τον κο Λε-
κάκη. 

Από: Σπύρου Δ. Σταμάτης 23-1-2017 
Προς: Λεκάκης Γιώργος 

Κύριε Λεκάκη καλημέρα 
χτες συναντηθήκαμε στη λαβωμένη

Κύμη εγώ, ο κ. Μιχ. Ποντίκης ερευνητής σε
θέματα πολιτισμού και ιστορίας της Κύμης
και της περιοχής της και η κα Δήμητρα
Γκιντίδου εκπαιδευτικός και συζητήσαμε
σχετικά με την εκπομπή στο Ράδιο 9.01
της 13-2-2017. Χρειαζόμαστε από σας κά-
ποιες πληροφορίες σχετικά με την εκπομπή,
τη διαδικασία, το περιεχόμενο κ.λπ. Εμείς
καταλήξαμε στα θέματα που σκεφτόμαστε
πως θα μπορεί να παρουσιαστούν. Την ταυ-
τότητα της Κύμης και της περιοχής της.
Την νεώτερη ιστορία της. Τη σημερινή της
κατάσταση. Την προοπτική. Θέματα πολιτι-
στικά, οικονομικά (παραγωγή), κοινωνικά.
Επίσης την μετάδοση μερικών τραγουδιών
παραδοσιακών της Κύμης από cd ή και ζων-
τανά (α καπέλα). Επίσης κάποια αναφορά
στο Σύλλογό μας και στο ιδιαίτερο φίλτρο
μέσα από το οποίο περνάνε κοινωνικά, πο-
λιτιστικά κ.λπ. θέματα. Μένουμε με την
γνώση πως η εκπομπή είναι διάρκειας μίας

και μισής ώρας, πως είναι ζωντανή και

μεταδίδεται 11:30 έως 1 τα μεσάνυχτα. 
Παρακαλώ ενημερώστε μας. 
Καλή εβδομάδα 
Σταμ. Δ. Σπύρου 

* * * 
Από: Λεκάκης Γιώργος 23-1-2017 
Προς: Σπύρου Δ. Σταμάτης 

Η εκπομπή ξεκινά περίπου μεσάνυχτα
και τελειώνει 2 πμ. 

Είναι 1,5 ώρα καθαρή. 
Τραγούδια από cd δεν μπορούν να παι-

χτούν, παρά μόνο από στικάκι ή ακόμη κα-
λύτερα α καπέλα.

Η θεματολογία είναι μια χαρά. 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΤΗΣ  ΚΥΜΗΣ 

24-12-2016  ΣΤΗΝ  ΤΑΒΕΡΝΑ  ΤΟΥ  ΒΑΓ.  ΜΠΑΡΟΥΜΗ 

Οργανώθηκε και φέτος την παραμονή των
Χριστουγέννων στο χωριό, στην φιλόξενη τα-
βέρνα του Βαγγέλη Μπαρούμη, η καθιερωμένη
εκδήλωση του Συλλόγου μας. Φέτος ήταν ιδι-
αίτερα αισθητή η παρουσία του παιδικού χο-
ρευτικού τμήματος του Συλλόγου μας, στο
οποίο η συμμετοχή των μικρών μας φίλων αυ-
ξάνεται συνέχεια, μαζί με την αισθητή βελτίωση
της όλης παρουσίας του για την οποία χρωστάμε
ιδιαίτερη μνεία στο δάσκαλό τους. 

Αυτά μας χαροποιούν ιδιαίτερα ανεβάζοντας
βέβαια και την απαιτούμενη προσοχή μας ως
Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια στα παι-
διά και στους γονείς τους. Πολλές ευχές και
καλή χρονιά με πολλά καλά νέα και υγεία σε
όλες και όλους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

3  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΘΑΝΑΤΟ  
ΤΟΥ  Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΟΡΟΣ  

ΜΑΣ  ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΕΙ 



φύλλα). Από αυτά τα 200 (σε σχέση με τα
400 παλαιότερα) μοιράζονται με προσωπική
διανομή, ενώ τα 800 (σε σχέση με τα 850 πα-
λαιότερα) αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τα
50 από αυτά να αποστέλλονται στο εξωτερικό.
Η διανομή της ενός σημαντικού αριθμού φύλ-
λων γίνεται μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου είτε με προσωπική επαφή είτε
με τροφοδοσία των γνωστών σημείων στο
χωριό μας, σε χωριά της Κύμης και στην
Κύμη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των φύλλων
διανέμεται με ταχυδρομική αποστολή. Εκτός
από τα μέλη του Συλλόγου, μεταξύ των ταχυ-
δρομικά παραληπτών είναι και διάφοροι φορείς,
μεταξύ των οποίων και πολιτιστικοί φορείς
και φυσικά, οι φίλοι και μέλη στο εξωτερικό
(Γερμανία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς
και αλλού). Τέλος, αποστέλλεται σε περίπου
30 παραλήπτες ηλεκτρονικά στα emails τους.
Στην 20χρονη πορεία της έχουν αρθρογρα-
φήσει περιοδικά, περιστασιακά ή τακτικά περί
40-50 φίλοι και μέλη του Συλλόγου και της
εφημερίδας, ενώ στα τελευταία φύλλα από 5
έως 8 φίλοι και μέλη κατά φύλλο. Η ύλη του
φύλλου είναι γνωστή σε όλους: νέα και δράσεις
του Συλλόγου, ανακοινώσεις, διάλογος με
μέλη – φίλους και φίλες, αφιερώματα σε θα-
νόντα πρόσωπα του χωριού (από το φύλλο
85 και ύστερα), αναμνήσεις, αναφορές σε
γεννήσεις και θανάτους, οικονομικά τριμήνου,
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα λαογραφικού
και τοπικού ενδιαφέροντος, ποικίλα θέματα
επικαιρότητας και ενδιαφέροντος και άλλα.

Στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσαμε να
μην αναφέρουμε ένα σημαντικό συνοδοιπόρο
της εφημερίδας, την ιστοσελίδα μας www.an-
dronianoi.gr, που ξεκίνησε το 2009 και στον
οποίο μπορεί να βρει κανείς εκτός από αρ-
θρογραφία, ειδήσεις, εκδηλώσεις και ποικίλη
ύλη, αναρτημένα τα φύλλα της εφημερίδας.
Μέχρι στιγμής έχουν ψηφιοποιηθεί τα τεύχη
από το 65ο φύλλο και μετά και πλέον γίνεται
προσπάθεια ψηφιοποίησης και ανάρτησης
όλων των προηγούμενων φύλλων. 

Η αξία της εφημερίδας είναι αναμφισβή-
τητα ανεκτίμητη: έχει καταφέρει να κρατήσει
ζωντανές μνήμες και κοινές εμπειρίες ενός
τόπου, στον οποίον συγχωριανοί, φίλοι, γνω-
στοί ξαναγυρνούν νοητά ως κοινό σημείο
αναφοράς του παρελθόντος, αλλά και έχει
λειτουργήσει ως ανατροφοδότηση ενεργειών
στο τώρα και στο εγγύς μέλλον. Και για τους
παλαιότερους μία τέτοια δυνατότητα περιέχει
μία απερίγραπτη χαρά, που τους βοηθάει να
θυμούνται, ενώ για τους μικρούς αποτελεί
πηγή μάθησης και ομαλής σύνδεσης του πα-
ρελθόντος με το παρόν και το μέλλον. Πα-
ράλληλα, βοηθάει σημαντικά την επικοινωνία
των απανταχού συγχωριανών στο εξωτερικό
και τους ξυπνά αναμνήσεις και συναισθήματα.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα να παρουσια-
στούν οι βιογραφίες και το έργο σημαντικών
ανθρώπων του χωριού, που διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο στον τοπικό βίο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση έχει καταφέρει τα τελευταία 20
χρόνια να δημιουργήσει από το πρώτο της
φύλλο της κυκλοφορίας της σε όλους το ίδιο
συναίσθημα αδημονίας, όταν πλησιάζει ο και-
ρός να φτάσει στα χέρια του κάθε παραλήπτη
για να την ξεφυλλίσει.

Με αφορμή τα 100 φύλλα της εφημερίδας
μας αξίζει να αναφέρουμε και τα 40 χρόνια,
που συμπληρώνει το 2017 και ο Προοδευτικός
Σύλλογος Ανδρονιάνων – Δένδρων. Τόσο η
εφημερίδα όσο και ο Σύλλογος έχουν συνδεθεί
με τη διαρκή προσπάθεια συνέχισης ενός μα-
κροχρόνιου έργου βασισμένου στην εθελοντική
και ανιδιοτελή προσφορά. Για όσους είχαν
την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί της προσπά-
θειας αυτής μπορούν να επιβεβαιώσουν τη
γλυκειά ικανοποίηση που μένει στο τέλος,
όταν από τις δυσκολίες υπάρχει η ευόδωση
των προσπαθειών. Στην προσπάθεια αυτή,
στην οποία σημαντικό ρόλο κατέχουν η δημι-
ουργία και η έκδοση της εφημερίδας, η έμ-
πρακτη συνεισφορά με την αποστολή υλικού
και η οικονομική υποστήριξη των φίλων και
μελών βοηθούν αποτελεσματικά στο να καρ-
ποφορήσει η προσπάθεια και να συνεχίζει η
εφημερίδα να τυπώνεται. Με μεγάλη μας
λύπη εξαιτίας της συνεχώς επιδεινούμενης
οικονομικής στενότητας και της έλλειψης πό-
ρων ο Σύλλογος οδηγήθηκε στην απόφαση
μείωσης του όγκου διανομής, άρα και εκτύ-
πωσης της εφημερίδας. Ενδεικτικά, αξίζει να
αναφερθεί ότι το κόστος ανά φύλλο είναι
γύρω στο ένα ευρώ, δηλαδή  τέσσερα έως
πέντε ευρώ σε ετήσια βάση ανά παραλήπτη.
Συνεπώς, στον κυκεώνα των προσπαθειών σε
δύσκολες συνθήκες η βοήθεια του καθενός
ξεχωριστά και όλων συλλογικά στο έργο του
Συλλόγου μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα και
αποτελεσματικά και να δώσει το πράσινο φως
για να συνεχιστεί το έργο του και να επιτρέψει
να συνεχίζουν να γίνονται τα οράματα πραγ-
ματικότητα. 

Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΑΞΙΑ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

Γράφει η Αρετή Χρυσάγη-Δημητρίου 

Η ιστορία του εντύπου στην Ελλάδα άρχισε
από τον 18ο αιώνα με προσπάθειες για την
επιβίωση του λαϊκού πλούτου, και προσπα-
θούσαν να συνενώσουν το Ελληνικό στοι-
χείο.

Η εφημερίδα του Συλλόγου των Ανδρο-
νιάνων, του Συλλόγου μας, προσπάθησε να
ενώσει τους χωριανούς μας όπου κι αν βρί-
σκονται.

Παλαιότερα ήταν σχεδόν όλοι στο χωριό.
Δεν έφευγαν, ζούσαν εκεί και ότι συνέβαινε
το ήξεραν.

Τώρα υπάρχουν πολλοί με ρίζες στο χωριό
των Ανδρονιάνων που βρίσκονται όχι μόνο
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και στο
εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία.

Η εφημερίδα περιλαμβάνει πολλά θέματα,
θρησκευτικά, πολιτικά αλλά κυρίως λαϊκά με
ήθη και έθιμα και γενικά γεγονότα του χωριού.
Αναφέρει και ιατρικά και ποιά φυτά της πε-
ριοχής μας μπορούν να γίνουν φυτικά φάρ-
μακα.

Παίρνοντας την εφημερίδα και διαβάζοντάς
την ζουν όλοι το χωριό. Δεν το ξεχνούν.

Οι παλαιοί τα θυμούνται και οι νέοι τα μα-
θαίνουν. Δεν είναι μόνο τα θέματα, αλλά συ-
ναντώνται με την αγάπη και τις παραδόσεις
του χωριού.

Περιμένουν όλοι με αγωνία την εφημερίδα
αλλά κυρίως με λαχτάρα αυτοί που ζουν μα-
κριά.

Ζουν ξανά το χωριό. Ξαναθυμούνται γνω-
στούς χωριανούς.

Μαθαίνουν από την εφημερίδα ποιοί παν-
τρεύτηκαν, ποιοί έκαναν παιδιά, ποιοί έφυγαν
για τον άλλο κόσμο. Ξανα ζούν τα ήθη και
έθιμα που είχαν ζήσει. Θυμούνται τις γιορτές,
τα πανηγύρια του χωριού που ήταν το μεγάλο
και χαρούμενο γεγονός της χρονιάς που το
περίμεναν κάθε χρόνο.

Λένε πολλοί ότι όταν ακούμε τη μαγική
λέξη χωριό, φέρνει σε μας νοσταλγία. Μας
θυμίζει τη γειτονιά, την παρέα, τη μυρωδιά
των λουλουδιών, τη σκιά των δέντρων, το
θρόισμα των φύλλων.

Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά μας
την ιστορία του τόπου, τις λαογραφικές πα-
ραδόσεις, τις ομορφιές του χωριού, τα ιστορικά
μνημεία, τις προσωπικότητες του παρελθόν-
τος.

Τα δίνουμε με κέφι και αγάπη. Η έκδοση
της εφημερίδας άρχισε προ καιρού και μπροστά
από μέρες πήραμε το εκατοστό φύλλο.

Μπορείτε να καταλάβετε;
Κρατάει ζωντανή την παράδοση. Είναι μια

εθελοντική προσφορά. Είναι προοδευτικό και
ακούραστο το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα
συμβούλια που πέρασαν εργάστηκαν, αλλά
το συμβούλιο των τελευταίων χρόνων είναι
πράγματι προοδευτικό, ακούραστο και ασχο-
λούνται με πολλούς τομείς και προσφέρουν
μια πνευματική όαση του παραδοσιακού βίου.

Αξίζουν σε όλους τους συμβούλους συγ-
χαρητήρια για την εφημερίδα του Συλλόγου
με τόσα θέματα.

Ευελπιστούμε ότι διαβάζοντάς την οι ανα-
γνώστες θα λάβουν περισσότερα μηνύματα.
Θα αφυπνίζουν την ευαισθησία και συνείδηση
μικρών και μεγάλων, ντόπιων που ζουν στην
Ελλάδα, αλλά περισσότερο αυτών που ζουν
στη ξενιτιά.

Ο Σύλλογος έχει κάνει και πολλά έργα
στο χωριό που γίνονται καλοδεχούμενα.

Θέλουν να πιστεύουν ότι τα χαιρόμαστε
όλοι γιατί δείχνουν την ομορφιά του τόπου.
Είχαν και την τύχη, να έχουμε πολύ καλούς
και ζηλευτούς ανθρώπους που όσα χρόνια κι
αν περάσουν δεν ξεχνιούνται.

Άνθρωποι πανέξυπνοι που ασχολήθηκαν
για το καλό του τόπου.

Γνώριζαν ακμή στον κοινωνικό και πολιτι-
στικό τομέα, γιατί ήξεραν ότι αξίζει να σωθεί
ότι υπάρχει και να δώσουν νέες βάσεις για το
μέλλον.

Παράδειγμα η λιγνιτοφόρος λεκάνη στην
περιοχή Κύμης. Γνώριζαν ότι είναι καλό να
έχουν εργασία πολλοί. Όταν όμως είδαν τις
ζημιές που σταμάτησαν τα νερά στα πηγάδια
και τις ρωγμές σπιτιών αγωνίστηκαν να στα-
ματήσουν όλα.

Πολλές φορές ο Σύλλογος μας παρουσιάζει
και μας θυμίζει το ωραίο μας χθες. Ασχολή-
θηκαν και νέοι στις εφημερίδες με καινούρια
όνειρα. Με πολλά θέματα και ποιήματα του
παρόντος. Αφυπνίζουν τις αισθήσεις και η
συγκίνηση ακουμπάει τις καρδιές.

Το σπουδαιότερο όλων, οι εφημερίδες
είναι που έφεραν κοντά τους απανταχού Έλ-
ληνες συγχωριανούς.

Πρέπει να είσαι μεγάλος για να καταλάβεις
τι σημασία έχει να βρεθούν μαζί δύο παιδικοί
φίλοι σε κάποιο ξένο μέρος διαβάζοντας την
εφημερίδα. Θα ξαναγίνουν παιδιά. Θα θυμη-
θούν τα παλιά και τέλος δε θα βρίσκουν.

Υπήρχαν και φορεσιές Κουμιώτικες σ’ όλη
την περιοχή. Τις φορούσαν γυναίκες της πα-

λαιάς εποχής τις γιορτές. Τώρα δε βρίσκονται.
Τις βλέπουμε καμιά φορά στην εφημερίδα με
φωτογραφίες γερόντων και χαιρόμαστε.

Στην εφημερίδα γράφονται θέματα που
ενδιαφέρουν το χωριό μας και πολλές φορές
και τα γύρω χωριά.

Γι’ αυτό αγαπήθηκε πολύ η εφημερίδα
γιατί πάρα πολλοί ενδιαφέρονται για την πο-
λιτιστική παράδοση του τόπου. Προασπίζουν
τις πατροπαράδοτες αξίες.

Ευχόμαστε ευόδωση σε κάθε καλοπροαί-
ρετη και αγαθοεργή προσπάθεια τοπικού ή
και γενικού ενδιαφέροντος.

Να εξακολουθεί να βγαίνει η εφημερίδα
του Συλλόγου.

Τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη.
Χαλκίδα Δεκέμβρης 2016 

Η  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΑΣ  ΣΤΑ  ΕΚΑΤΟ  ΤΗΣ 
Στίχοι της Ελένης Καλαμπαλίκη 

Το χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά βγήκε η εφημερίδα
Με υλικό πολύ πλούσιο και του Συλλόγου τη σφραγίδα.

Ξεκίνησε δειλά-δειλά δημοσιεύοντας το πρώτο φύλλο
Και κάθε αναγνώστη έκανε αχώριστό της φίλο.

Περιλαμβάνει θέματα με γάμους και βαφτίσια
Και για τα πολιτικά τα λέει όλα στα ίσια.

Έχει θέματα θρησκευτικά, λαϊκά έθιμα και ήθη
Δίνει διάφορες συμβουλές και καταφέρνει να μας πείθει.

Αναφέρεται σε ιατρικά και βότανα του τόπου
Που μπορούν να γίνουν φάρμακα για την υγεία του αν-
θρώπου.

Θέματα όλων των ειδών που όλοι τ’ αναφέρουν
Και γεγονότα του χωριού που όλους μας ενδιαφέρουν.

Αυτοί που ζούνε μακριά έχουν μια νοσταλγία
Και περιμένουν για να δουν την εφημερίδα με αγωνία.

Έχει γίνει σε όλους μας ευχάριστη παρέα
Και όλοι περιμένουμε να μάθουμε τα νέα.

Φέτος η εφημερίδα μας κλείνει τα 20 χρόνια
Και ευχόμαστε από καρδιάς να εκδίδεται αιώνια.

Το φύλλο το εκατοστό συμπλήρωσε η εφημερίδα
Μπορείτε να το διαβάσετε και από την ιστοσελίδα.

Να πούμε μπράβο στο Σύλλογο και σ’ όλα του τα μέλη 
που το καλό του τόπου μας πάντα να βλέπει θέλει.

Σ’ αυτούς που την ξεκίνησαν κι είχαν την ιδέα
Αξίζουν συγχαρητήρια για μια δουλειά σπουδαία.

Που ακόμα συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία
Αναβαθμίζει το χωριό και του δίνει μεγάλη αξία.

Θέλουμε η εφημερίδα μας να εξακολουθεί να βγαίνει
Κι όλος ο κόσμος του χωριού τα νέα να μαθαίνει.

Όλα τα νέα του χωριού και των Καρασαλιάνων
βρίσκονται αναλυτικά στη «Φωνή των Ανδρονιάνων». 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ  ΔΙΑΛΟΓΟΙ  
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΚΑΙ  ΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ 
Προς: <spirstam@hol.gr>
Από: "polly thanailaki" <p_than@otenet.gr>
Ημερομηνία: 05/01/2017 10:34ΠΜ
Θέμα: ΠΟΛΛΗ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Κύριε εκδότα της “Φωνής των Ανδρονιά-

νων”. 
Διαβάζω το φύλλο της εφημερίδας αρ. 95

σχετικά με τη μεταξουργία Γεωργίου Φαφούτη.

Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Είμαι συγ-
γραφέας και ερευνήτρια και στα πλαίσια νέας
έρευνας που κάνω για την ιστορία των γυναι-
κών έχω μπροστά μου μια φωτό της σελ. 4 με
τις εργάτριες του εργοστασίου. Μπορείτε σας
παρακαλώ να μου πείτε -εάν γνωρίζετε- γιατί
τα ονόματα που εμφανίζονται έχουν σε πα-
ρένθεση ένα γυναικείο όνομα ως επί το πλεί-
στον; π.χ. Αφροδίτη Νικολιά (της Πόπης) κ.λπ.
Έχετε κάποια εξήγηση; Μήπως μπορείτε να
μου στείλετε την ίδια φωτό σε μεγέθυνση και
πιο καθαρή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Καλή χρονιά.
Δρ. ΠΟΛΛΗ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ 
ΥΓ. Φυσικά και θα αναφέρω την εφημερίδα

σας στις παραπομπές μου στο βιβλίο.

From: spirstam [mailto:spirstam@hol.gr] 
Sent: Thursday, January 05, 2017 1:35 PM
To: polly thanailaki
Subject: Απ: ΠΟΛΛΗ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ-ΕΦΗ-

ΜΕΡΙΔΑ
Αγαπητή κα Θαναηλάκη καλή χρονιά,
με χαροποίησε το μήνυμά σας και τα καλά

σας λόγια. Το σε παρένθεση όνομα δίπλα σε
κάθε ονοματεπώνυμο α/ είναι διευκρινιστικό
για πλήρη ταυτοποίηση της εικονιζόμενης β/
δεν έχει να κάνει με το ότι οι εικονιζόμενοι
είναι γυναίκες. Και άνδρες αν ήταν πάλι ανά-
λογη διευκρίνιση θα υπήρχε. γ/ Το σε παρέν-
θεση όνομα είναι συνήθως γυναικείο επειδή
συνηθίζεται στο χωριό μας αλλά και στα γύρω
χωριά να αναφέρεται σε ρόλο της διευκρίνισης
αυτής το όνομα της μητέρας ακόμα και αν η
αναφορά γίνεται σε αρσενικό. Το όνομα του
πατέρα και αν χρησιμοποιείται, παρακάμπτεται.
Να είναι κάποιου είδους τιμή στη γυναίκα και
στο σημαντικότατο ρόλο της; Σίγουρα πάντως
είναι ένας ακόμα Γλωσσικός νοηματικός ιδιω-
ματισμός, από τους πολλούς, της περιοχής
μας. Για παράδειγμα εγώ λέγομαι Σταμάτης
Σπύρου και σε παρένθεση (της Νίτσας). δ/
Αυτό το ιδίωμα αναπτύχθηκε και για το λόγο
πως πολλά ονοματεπώνυμα ήταν κοινά, κάτι
που σήμερα με την υπογεννητικότητα έχει
υποβαθμισθεί.

Για τη φωτογραφία σας παραπέμπω στην
κα Σακκή Κατερίνα που έχει γράψει το σχετικό
άρθρο και είναι απόγονος του ιδιοκτήτη της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Το τηλέφωνό της
είναι 6977985174.

Παρακαλώ πολύ κρατήστε με ενήμερο για
το βιβλίο που ετοιμάζετε και που το θέμα του
είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν απαιτηθεί μη δι-
στάσετε να με καλέσετε και πάλι. Το τηλέφωνό
μου είναι 6932661355. 

Προς: "'spirstam'" <spirstam@hol.gr>
Από: "polly thanailaki" <p_than@otenet.gr>
Ημερομηνία: 05/01/2017 02:04ΜΜ
Θέμα: RE: ΠΟΛΛΗ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ-ΕΦΗ-

ΜΕΡΙΔΑ
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπύρου για τις

πληροφορίες και για την άμεση αντίδρασή
σας. (Το βιβλίο είναι στην αγγλική γλώσσα
και προορίζεται για τη διεθνή βιβλιογραφία.
Πιθανότατα να εκδοθεί από μεγάλο οίκο του
εξωτερικού, όπως και αυτό που είναι προσεχώς
υπό έκδοση. Είμαι ακόμα στην πολύ… πολύ
αρχή της έρευνάς μου για το βιβλίο αυτό. Βε-
βαίως και θα σας κρατήσω ενήμερο). 

Φιλικά 
ΠΟΛΛΗ ΘΑΝΑΗΛΑΚΗ

Καλή χρονιά με πολλά καλά νέα και τις
προσπάθειές σας γόνιμες.

Σταμ. Δ. Σπύρου
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Θ α έχετε καταλάβει πως η εφημερίδα
και το site του Συλλόγου μας, είχαν
και έχουν αγαστή συνεργασία. Δεν θα

μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αν κάτι μπορούμε
να αναδείξουμε επιπλέον είναι η βελτίωση
αυτής της συνεργασίας τους, κάτι που είναι
φανερό πως αυτά την επιθυμούν πλην όμως
αδυνατούν να πάρουν την σχετική πρωτοβουλία. 

Έτσι θα το κάνουμε εμείς του Διοικητικού
Συμβουλίου. Άλλωστε η προσπάθεια αυτή είναι
κάτι σαν χρέος στα 100 φύλλα της εφημερίδας
μας, αλλά και στα 40 χρόνια του Συλλόγου
μας. Έτσι ξεκινάμε την προσπάθεια αναβάθμισης
της συνεργασίας της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟ-
ΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ και του www.an-
dronianoi.gr με αναρτήσεις στο site παλαιότερων
κυρίως δημοσιευμάτων στην εφημερίδα μας. 

Σαν πρώτη ανάρτηση επιλέξαμε ένα πολύ
όμορφο αφήγημα που αναφέρεται στο 1936
στο χωριό μας και ειδικότερα στο μύλο της
Γιάννενας (Σαντά) γραμμένο από τον μακαρίτη
από το 2011 δάσκαλο από τους Ανδρονιάνους
Γεώργιο Ι. Νάνο. Η αρχική δημοσίευσή του
έγινε στο φύλλο 79 Μάρτης-Απρίλης-Μάης
2011 και στη σελίδα 6. Στο ίδιο φύλλο και στη
σελίδα 7 υπάρχει άρθρο της κας Αρετής Χρυ-
σάγη-Δημητρίου με αναφορά στον αποβιώσαν-
τα. 

Το κείμενο αναρτάται σήμερα στην πρωτό-
τυπη χειρόγραφη μορφή του αναδυόμενου έτσι
εντονότερα του χρώματος, του αρώματος και
της ζεστασιάς του, όπως τότε μας το εμπι-
στεύτηκαν τα παιδιά του συγγραφέα. Εκτιμάμε
πως και μέσα από αυτές τις δημοσιεύσεις εξυ-
πηρετείται ουσιαστικά η μεταξύ μας ανθρώπινη
επαφή αλλά και η καλύτερη χρήσιμη γνώση
του παρελθόντος μας. Η προσπάθειά μας αυτή
στέλνει ένα μήνυμα όπως κάθε νέα μας προ-
σπάθεια, προς κάθε μέλος και φίλο–η, για συ-
νεργασία, διάλογο, επαφή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σταμ. Δ. Σπύρου

Ανδρονιάνοι 18-11-2016 

ΣΤΟ  SITE  ΜΑΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

100 Φύλλα  «Η  Φωνή  των  Ανδρονιάνων» - Tα  εκατοστήσαμε  και  συνεχίζουμε... 

Συνέχεια στη σελ. 6 
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ΠΟΛ.1201/2016 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.

4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών
του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών δι-
ευκρινίσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28/12/2016 
ΠΟΛ. 1201 
Σίνα 2 - 4 Τ.Κ. 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Φ. Αθανασάκη, Τ. Σφελινιώτη 
210 - 3645832, 3627717 
Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 210 - 3645413 
dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47
του ν. 4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ
αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή
σχετικών διευκρινίσεων. 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν.
4410 /2016 (ΦΕΚ Α' 141/03.08.2016), οι οποίες ισχύουν
από 1.1.2017 με τις οποίες, αντικαθίσταται το άρθρο 41
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και
απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών και
την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο και πα-
ρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη
εφαρμογή του: 

Με τις νέες διατάξεις το ειδικό καθεστώς αγροτών κα-
θίσταται πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, δεδομένου ότι σε
αυτό εντάσσονται οι σχετικά μικροί αγρότες οι οποίοι
ασκούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση και δυσκο-
λεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του κανονικού
καθεστώτος ΦΠΑ. 

Εν συντομία, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στο
ειδικό καθεστώς των αγροτών είναι οι ακόλουθες: 

Ως προς τον προσδιορισμό των ορίων που αποτελούν
τα κριτήρια για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή τη
μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, με σαφήνεια ορίζεται
ότι στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των πα-
ραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των
παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που
πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος,
και στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση
που έλαβαν οι αγρότες. 

Προβλέπεται η υποχρέωση έκδοσης ειδικού στοιχείου
από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για παραδόσεις
των προϊόντων τους ή παροχές αγροτικών υπηρεσιών
προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς
πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο και η υποχρεωτική εγ-
γραφή των εν λόγω αγροτών στο ειδικό καθεστώς, ακόμη
και στην περίπτωση που αποκλειστικά πραγματοποιούν
αυτές τις πράξεις. 

Ορίζεται η υποχρεωτική υπαγωγή της αγροτικής εκμε-
τάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στις περιπτώσεις
που οι αγρότες παράλληλα ασκούν και άλλη δραστηριότητα
για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση
στοιχείων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων που πω-
λούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές ή από δικό
τους κατάστημα ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν ενδοκοι-
νοτικά ή διαχειρίζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή
λειτουργούν αγροτοτουριστικές μονάδες. 

Επακόλουθα, καταργείται η επιστροφή ΦΠΑ με τον
κατ' αποκοπή συντελεστή 3% στους αγρότες του ειδικού
καθεστώτος που δικαιούνταν της επιστροφής αυτής. 

Σε περίπτωση προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό
καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, η υποχρεωτική
παραμονή σε αυτό είναι πλέον τριετής αντί πενταετής. 

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις κυριότερες τροποποι-
ήσεις, διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
προβλέπονται τα κριτήρια για την ένταξη των αγροτών
στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στο ειδικό κα-
θεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προ-
ηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποι-
οδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων πα-
ραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας
κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και
έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά,
δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου
τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς.
Σε περίπτωση που δεν πληρούται είτε το ένα είτε το άλλο
κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα ΕΛΠ ως προς την τήρηση λογιστικών
βιβλίων και την έκδοση στοιχείων. 

Με τις νέες διατάξεις στον προσδιορισμό του ορίου
των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, που
προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των
αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή
αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκ-
μετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στο
φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία,
κλινικές κ.λπ.) αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού
καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο
(ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δημόσιο, δήμοι κ.λπ.), όπως το ποσό
αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν
στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στο φόρο αγοραστές
των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία
που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος. 

Ειδικότερα, όμως, για το έτος 2016, δεδομένου ότι
δεν υπήρχε υποχρέωση, για τον αγρότη του ειδικού καθε-
στώτος, έκδοσης «ειδικού στοιχείου» για τις παραδόσεις
των προϊόντων του και τις παροχές των υπηρεσιών του,
για τον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ λαμβά-
νεται υπόψη οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. απόδειξη
είσπραξης, δεδομένα Ε3 της δήλωσης φόρου εισοδήματος)
που αποδεικνύει την αξία των ανωτέρω πράξεων. 

Στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από
επιδοτήσεις, από 01.01.2017 και εφεξής, λαμβάνεται
υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε
μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός
του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο
ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων
που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις). 

Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περι-
λαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης
καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική
ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδε-
δεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το
βαμβάκι κ.λ.π. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις
και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου
των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος
για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι απο-
ζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ. 

Συνεπώς, για να κριθεί το καθεστώς ενός αγρότη την
1.1.2017, λαμβάνεται υπόψη το ποσό των επιδοτήσεων
που πράγματι έλαβε ο αγρότης εντός του 2016, ακόμη κι
αν πρόκειται για ποσά που ανάγονται σε παλαιότερα έτη
(π.χ. 2014, 2015 κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι για προηγούμενα του 2016 φορολο-
γικά έτη, δεδομένου ότι οι αγρότες πράγματι δεν γνώριζαν
το ακριβές ποσό που δικαιούνταν να λάβουν για κάθε
έτος, γίνεται δεκτό, για λόγους χρηστής διοίκησης, τα
ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά
στους αγρότες να λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιο-
ρισμό του ύψους του ετήσιου ποσού επιδοτήσεων, είτε
στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν οι επιδοτήσεις
αυτές, είτε στο φορολογικό έτος που πράγματι εισπράχ-
θηκαν από τον αγρότη κατά ανάλογη εφαρμογή των ανω-
τέρω. 

Παραδείγματα
1. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος στη Μυρτέα Λα-

κωνίας, πραγματοποίησε το φορολογικό έτος 2017 χον-
δρικές πωλήσεις αξίας 14.500 ευρώ και παράλληλα πραγ-
ματοποίησε λιανικές πωλήσεις (π.χ. από τις παραδόσεις
20 τενεκέδων λαδιού που τους πούλησε πόρτα-πόρτα με

έκδοση ειδικού στοιχείου) αξίας 600 ευρώ και έλαβε επι-
δοτήσεις 3.000 ευρώ. Από την 1.1.2018 θα ενταχθεί στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι οι πωλήσεις των
αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ. 

2. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε
το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000
ευρώ και παράλληλα πραγματοποίησε λιανικές πωλήσεις
από την πώληση οπωροκηπευτικών σε ιδιώτες (με απόδειξη
είσπραξης) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε αναδρομικά το
έτος 2016 δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.000 ευρώ που
αφορούσαν το έτος 2015 και παράλληλα έλαβε δικαιώματα
βασικής ενίσχυσης 4.000 ευρώ για το έτος 2016. Ο εν
λόγω αγρότης από την 1.1.2017 θα ενταχθεί στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ. 

3. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος πραγματοποίησε
το φορολογικό έτος 2016 χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000
ευρώ και παροχές αγροτικών του υπηρεσιών (με λήψη ερ-
γόσημου) αξίας 3.000 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 4.000
ευρώ. Ο εν λόγω αγρότης παραμένει στο ειδικό καθεστώς
αγροτών από 1.1.2017. 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,
προβλέπεται για πρώτη φορά η υποχρέωση έκδοσης
ειδικού στοιχείου για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων
παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών
που πραγματοποιούν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος
σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα
μη υποκείμενα στο φόρο, προκειμένου η αξία των εν
λόγω πωλήσεων και παροχών να συμπεριλαμβάνεται στο
όριο των 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί κριτήριο
για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς ή την υποχρεωτική
ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Διευκρινίζεται ότι το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται
αθεώρητο και δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί της αναγραφόμενης
αξίας αυτού. Ο αγρότης δεν δικαιούται επιστροφής με
την εφαρμογή του κατ' αποκοπή συντελεστή 6% επί της
αξίας αυτής. 

Επισημαίνεται ότι οι αγρότες που διενεργούν τις ανω-
τέρω πράξεις (πωλήσεις σε μη υποκειμένους και αγρότες
του ειδικού καθεστώτος) και υποχρεούνται στην έκδοση
του ειδικού αυτού στοιχείου, εγγράφονται υποχρεωτικά
στο ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41, παραγρ. 12, τε-
λευταίο εδάφιο). 

Συνεπώς το ειδικό καθεστώς αγροτών διευρύνεται και
περιλαμβάνει, πέραν των χονδρικών πωλήσεων, οποιαδή-
ποτε παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν
οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος προς
οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Παράδειγμα:
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος ο οποίος το φορο-

λογικό έτος 2017 παραδίδει το λάδι του σε τενεκέδες
λιανικώς και παράλληλα στην άκρη του χωραφιού του πα-
ραδίδει προϊόντα παραγωγής του λιανικώς έχει υποχρέωση
να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και να εκδίδει
το ειδικό στοιχείο για τις πωλήσεις αυτές. 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
προβλέπονται οι περιορισμοί υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς
αγροτών και η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κα-
νονικό καθεστώς, πλέον όχι μόνο λόγω του ότι η αγροτική
δραστηριότητά τους δεν εμπίπτει στην έννοια της αγροτικής
εκμετάλλευσης κατά το άρθρο 42 του Κώδικα ΦΠΑ, οπότε
και εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του ΦΠΑ, όπως
εξάλλου ανέκαθεν ίσχυε (παρ. 5, περ. α' και β'), αλλά για
πρώτη φορά και λόγω άσκησης από μέρους των αγροτών
άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά
βιβλία, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και αγροτοτουριστικών μονάδων (παρ.
5, περ. γ'), καθώς και λόγω πραγματοποίησης παραδόσεων
των αγροτικών τους προϊόντων στις λαϊκές αγορές ή από
δικό τους κατάστημα ή εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών πα-
ραδόσεων (παρ. 5, περ δ'). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της ανω-
τέρω παραγράφου, οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με
την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριό-
τητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών
βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων
και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λει-
τουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρε-
ωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους
εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δι-
καιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό. 
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Συνέχεια στη σελ. 7 

Μήνυμα 25-01-2017
κυρία Θαναηλάκη γειά σας
Συμπληρωματικά και σε συνέχεια του από

5-1-2017 μηνύματός μου σας αναφέρω τα
εξής. Στα χωριά μας πολλοί άντρες απουσίαζαν
για λόγους απασχόλησης από τα σπίτια και
τις οικογένειές τους συνεχώς ή πολύ συχνά.
Αν εργάζονταν κάπου στο χωριό ή σε κάποιο
γειτονικό, η απασχόλησή τους ήταν από νύχτα
σε νύχτα. Άλλοτε πάλι ξενιτεύονταν για λό-
γους εργασιακούς, στο εσωτερικό αλλά και
στο εξωτερικό. Συχνά σε μπουλούκια αφού
μιά βασική εργασία τους είχε να κάνει με την
επεξεργασία και το κτίσιμο πέτρας και σχετικά
έργα τους καταγράφονται σε πολλά σημεία

της πατρίδας μας. Έτσι πίσω δηλ. στο σπίτι
μέναν οι γυναίκες. Για τις δουλειές του σπιτιού,
της οικογένειας, των παιδιών που συνήθως
ήταν πολλά. Επίσης σημαντική ήταν η εργασία
των γυναικών στις όχι λίγες αγροτικές εργα-
σίες της οικογένειας. Έτσι από την πλευρά
αυτή οι οικογένειες ήταν μητριαρχικές. Αυτό
είναι μιά ακόμα εξήγηση στο γιατί το κάθε
όνομα το συνοδεύει γυναικείο όνομα που τις
περισσότερες φορές είναι το όνομα της μη-
τέρας.

Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Σταμ. Δ. Σπύρου

Προς: spirstam <spirstam@hol.gr>
Από: Πόλλη Θαναηλάκη 
<p_than@otenet.gr>
Ημερομηνία: 25/01/2017 04:08ΜΜ

Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον
σας. Θα λάβω αυτά τα στοιχεία υπόψη μου. 

ΓΡΑΦΕΙ  Ο  ΚΑΛΟΣ  ΜΑΣ  ΦΙΛΟΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ  Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ 

(Απόσπασμα από επιστολή του 
Δεκέμβρης 2016) 

Αγαπητέ φίλε Σταμάτη, 
Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και η νέα

χρονιά με υγεία και πλούσια δημιουργία, σε
σένα και το Σύλλογό σας. Σε ευχαριστώ πολύ
για την αποστολή της εφημερίδας του Συλ-
λόγου. Και περισσότερο σε ευχαριστώ για
την προβολή του μικρού περιοδικού που βγάζω. 

Το βιβλιαράκι για τα Αγιάσματα, έχει ένα
κομμάτι για τα Αγιάσματα των Ανδρονιάνων.

Πολλά στοιχεία, όπως το αναφέρω άλλωστε,
τα πήρα από την «Φωνή». Αν δεν κάνω κάποιο
σοβαρό λάθος, είναι νομίζω η μόνη τοπική
εφημερίδα που την έχει απασχολήσει το θέμα.
Για μένα αυτό το θέμα είναι μια σημαντική
πτυχή του λαϊκού μας πολιτισμού, αλλά ίσως
ποτέ να μην καταπιανόμουνα με αυτό, αν δεν
διάβαζα τα δύο σχετικά άρθρα που δημοσίευσε
η «Φωνή» το 2003. Ήταν για μένα το ερέθισμα
και το σημείο εκκίνησης της έρευνάς μου. «Η
Φωνή» που εξακολουθεί να είναι μια ζωντανή,
ζωηρή φωνή για την περιοχή μας των Ανδρο-
νιάνων και της Κύμης ευρύτερα…

Στη διάθεσή σου, αν κρίνεις ότι μπορώ να
βοηθήσω σε κάτι σε σχέση με τον πολιτισμό.

Χρόνια πολλά και πάλι. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Μιχάλης Ποντίκης  

100 Φύλλα  «Η  Φωνή  των  Ανδρονιάνων» - Tα  εκατοστήσαμε  και  συνεχίζουμε... 
Συνέχεια από τη σελ. 5 
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Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι
μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριό-
τητάς τους υπάγονται σε ΦΠΑ (π.χ. λογιστές) αλλά και
επαγγελματίες που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (π.χ. για-
τροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.). 

Επίσης, σημειώνεται ότι ως άλλη, κι όχι αγροτική,
δραστηριότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση τή-
ρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχειών, θεωρείται και η εκ-
μετάλλευση αγροτικών μηχανημάτων, όπως είναι οι θερι-
ζοαλωνιστικές μηχανές, τα σπαρτικά μηχανήματα που
προσαρτώνται σε τρακτέρ, κ.λπ., επομένως αγρότες οι
οποίοι παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες υποχρεούνται να
ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την
αγροτική τους εκμετάλλευση.

Παραδείγματα:
1. Γιατρός, ο οποίος ταυτόχρονα με την άσκηση του

ιατρικού επαγγέλματος, κατά το φορολογικό έτος 2016
ασκεί και αγροτική εκμετάλλευση, ανεξαρτήτως ορίου για
την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση θα υποχρεωθεί από
1.1.2017 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την
αγροτική του δραστηριότητα, εφόσον εξακολουθήσει να
την ασκεί.

2. Αγρότης που καλλιεργεί και πουλά ακτινίδια λιανικώς
και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες με τη θεριζοαλωνιστική
μηχανή του, ανεξαρτήτως της αξίας των παραδόσεων
των ακτινιδίων παραγωγής του, θα υποχρεωθεί από
1.1.2017 να εντάξει στο κανονικό καθεστώς και την
αγροτική του εκμετάλλευση (καλλιέργεια ακτινιδίων). 

3. Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος το φορολογικό
έτος 2016 έχει αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και
παραγωγή λαδιού) από την οποία εισέπραξε, από χονδρικές
πωλήσεις, 12.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.000
ευρώ. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα μπορεί να είναι αγρότης
του ειδικού καθεστώτος και από 01.01.2017. 

4. Αγρότης, ο οποίος παράλληλα με την αγροτική του
εκμετάλλευση ασχολείται και με τη διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100 KW, για την οποία τηρεί απλο-
γραφικά βιβλία, ανεξάρτητα του ύψους των πωλήσεών
του κατά το φορολογικό έτος 2016 από την αγροτική του
εκμετάλλευση καθώς και των επιδοτήσεων που έλαβε,
από την 1.1.2017 θα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ και θα τηρεί βιβλία όχι μόνο για τη δραστηριότητα
της διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και
για την αγροτική του εκμετάλλευση. 

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της εν λόγω
παραγράφου, από 1.1.2017 υπάγονται υποχρεωτικά στο
κανονικό καθεστώς για το σύνολο της αγροτικής τους
δραστηριότητας οι αγρότες οι οποίοι παραδίδουν προϊόντα
παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κα-
τάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των
προϊόντων τους προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Πρόκειται
για τις περιπτώσεις των αγροτών που έως και 31.12.2016
είχαν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με το συντελεστή 6%
για τις πωλήσεις τους προς άλλους υποκειμένους στο
φόρο και με το συντελεστή 3% για τις λοιπές, ως άνω,
πωλήσεις των προϊόντων τους. Από 1.1.2017 με τις νέες
διατάξεις οι αγρότες εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες
του ΦΠΑ για κάθε είδους παραδόσεις των αγροτικών τους
προϊόντων, όπως και για ενδεχόμενες παροχές αγροτικών
υπηρεσιών. 

Παραδείγματα
1. Αγρότης, κατά το φορολογικό έτος 2016, πραγμα-

τοποίησε πωλήσεις στη λαϊκή αγορά αξίας 8.000 ευρώ
και χονδρικές πωλήσεις εκτός λαϊκής αγοράς αξίας 4.000
ευρώ και, επίσης, έλαβε επιδοτήσεις 2.000 ευρώ. Από την
1.1.2017 θα εντάξει στο κανονικό καθεστώς όχι μόνο τις
πωλήσεις των προϊόντων του στη λαϊκή αγορά αλλά και
τις πωλήσεις των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς. 

2. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, παράλληλα με
την αγροτική του εκμετάλλευση διατηρεί και ένα πάγκο
εκτός οργανωμένων λαϊκών αγορών και πωλεί αγροτικά
προϊόντα παραγωγής του. Κατά το φορολογικό έτος 2016
πραγματοποίησε πωλήσεις από τον πάγκο αξίας 6.000
ευρώ και χονδρικές πωλήσεις αξίας 10.000 ευρώ και έλαβε
επιδοτήσεις 6.000 ευρώ. 

Από την 1.1.2017 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς
ΦΠΑ δεδομένου ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 41. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου
5 του άρθρου 41, παρόλο που δεν περιλαμβάνουν νέους
περιορισμούς ως προς την ένταξη στο ειδικό καθεστώς
των αγροτών, εντούτοις για λόγους ορθής εφαρμογής
τους κρίνεται αναγκαίο να επισημανθούν, κατά περίπτωση,
τα ακόλουθα: 

Περίπτωση α': ορίζεται ότι δεν εντάσσονται στο ειδικό
καθεστώς, αλλά υπάγονται στο κανονικό καθεστώς, οι
αγρότες οι οποίοι ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες που προβλέπουν οι
διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),
με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών
συνεταιρισμών.

Παράδειγμα:
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος συστήνει εταιρεία

με άλλους αγρότες με σκοπό την καλλιέργεια μανιταριών.
Η εταιρεία για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υπάγεται
στο ειδικό καθεστώς. Στην περίπτωση που ο εν λόγω
αγρότης διατηρεί και ατομική αγροτική εκμετάλλευση μα-
νιταριών, υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών και δι-
καιούται επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή για
τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από την ατομική του
αυτή αγροτική δραστηριότητα, καθόσον η εταιρεία αποτελεί
διαφορετικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι σε μια τέτοια
περίπτωση η διάκριση των περιουσιακών στοιχείων και

των συναλλαγών της ατομικής αγροτικής εκμετάλλευσης
και της εταιρείας πρέπει να είναι σαφής και αποτελεί αν-
τικείμενο ελέγχου.

Περίπτωση β': σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περίπτωση,
ο αγρότης που προβαίνει σε επεξεργασία των προϊόντων
του και η εν λόγω επεξεργασία προσδίδει σε αυτά το χα-
ρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων δεν εμ-
πίπτει στο ειδικό καθεστώς αγροτών για τα προϊόντα που
επεξεργάζεται και διαθέτει ως βιομηχανικό ή βιοτεχνικό
προϊόν και οι πωλήσεις του κατ' αρχήν υπάγονται στο
ΦΠΑ. 

Διευκρινίζεται ότι ο αγρότης εξακολουθεί να υπάγεται
στο ειδικό καθεστώς, έστω και αν πωλεί τα προϊόντα του
ύστερα από κάποια στοιχειώδη επεξεργασία που γίνεται
με συνηθισμένα μέσα, στα πλαίσια της αγροτικής του πα-
ραγωγής, και εφόσον μετά την επεξεργασία αυτή, τα
προϊόντα του δεν χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικά ή βιο-
τεχνικά. 

Στο πλαίσιο αυτό π.χ. ο ελαιοπαραγωγός που πωλεί
το λάδι σε τενεκέδες ή ο αγρότης που πωλεί εμφιαλωμένο
κρασί ή τσίπουρο, το οποίο δεν έχει υποστεί ιδιαίτερη
επεξεργασία, αλλά είναι προϊόν φυσικής ζύμωσης, ή ο
κτηνοτρόφος που παρασκευάζει τυρί με συνήθη μέσα,
καθώς και ο αγρότης που μαζεύει διάφορα βότανα και τα
συσκευάζει σε μικρά σακουλάκια, δεν μπορεί να αποκλειστεί
από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών. 

Σχετική, με το εν λόγω θέμα, είναι η εγκύκλιος
ΠΟΛ.1132/1996, η οποία κοινοποίησε τη γνωμοδότηση
του ΝΣΚ 783/95, σύμφωνα με την οποία, εφόσον οι μετα-
ποιητικές δραστηριότητες του αγρότη δεν φέρουν τα χα-
ρακτηριστικά της βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριό-
τητας, έτσι ώστε να δημιουργείται νέο προϊόν και, εφόσον
δεν έχουμε μαζική παραγωγή, τότε οι μεταποιητικές δρα-
στηριότητες του αγρότη, βάσει του άρθρου 42, παρ. 3,
περ. ε', του Κώδικα ΦΠΑ, εντάσσονται στο πλαίσιο των
αγροτικών δραστηριοτήτων και ο εν λόγω αγρότης παρα-
μένει στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 

Παράδειγμα
Αγρότης, ιδιοκτήτης 100 στρεμμάτων στην περιοχή

της Βέροιας, καλλιεργεί 80 στρέμματα με βερύκοκα, τα
οποία στη συνέχεια τα επεξεργάζεται περαιτέρω για την
παραγωγή κομπόστας σε κονσέρβες. Στα υπόλοιπα 20
στρέμματα καλλιεργεί καλαμπόκι το οποίο διαθέτει στην
αγορά αυτούσιο. 

Ο αγρότης αυτός, δεδομένου ότι για την παραγωγή
και επεξεργασία του βερύκοκου σε κονσέρβες δεν μπορεί
να ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών, δεν εμπίπτει
στο ειδικό καθεστώς ούτε για την παραγωγή του καλαμ-
ποκιού του, οπότε από 1.1.2017 θα ανήκει στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ για το σύνολο της εκμετάλλευσής του
(παραγωγή και επεξεργασία βερύκοκων και παραγωγή
καλαμποκιού). 

4. Με την παράγραφο 6 ρυθμίζεται η προαιρετική με-
τάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ, η υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό κα-
θεστώς ΦΠΑ λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 41, καθώς και η
προαιρετική μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο
ειδικό καθεστώς αγροτών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις μετατάξεις αυτές αναφέ-
ρουμε τις εξής περιπτώσεις: 

α)  Προαιρετική μετάταξη υφίσταται: 
·    από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς και 
·    από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς. 
Η προαιρετική μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό

καθεστώς πραγματοποιείται μόνο από την έναρξη του
φορολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013, άρθρο 10), όπως ισχύουν. 

Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό
καθεστώς πραγματοποιείται είτε από την έναρξη του φο-
ρολογικού έτους με την υποβολή δήλωσης μεταβολών
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, κατά
τα ανωτέρω, ή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους
με την υποβολή δήλωσης μεταβολών και ισχύει από την
ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης. Σημειώνεται
ότι στην περίπτωση της προαιρετικής μετάταξης από το
ειδικό στο κανονικό καθεστώς, οι αγρότες υποχρεούνται
να παραμείνουν σε αυτό για μια τριετία. Η τριετία υπολο-
γίζεται από την αρχή του φορολογικού έτους στην περί-
πτωση που η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κα-
νονικό καθεστώς υποβάλλεται στην αρχή του φορολογικού
έτους, ενώ, εάν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη
διάρκεια του φορολογικού έτους, η τριετία υπολογίζεται
από την αρχή του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού
έτους. Μετά την πάροδο της τριετίας ο αγρότης εξακολουθεί
να παραμένει στο κανονικό καθεστώς, εκτός αν με δήλωση
μεταβολών εκφράσει αντίθετη βούληση. 

Παράδειγμα:
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος μετατάσσεται προ-

αιρετικά στο κανονικό καθεστώς υποβάλλοντας δήλωση
μεταβολών στις 19.7.2017. Σε αυτή την περίπτωση η με-
τάταξη στο κανονικό καθεστώς ισχύει από 19.7.2017 και η
τριετία για την παραμονή στο κανονικό καθεστώς υπολο-
γίζεται από 1.1.2018. 

β) Υποχρεωτική μετάταξη υφίσταται από το ειδικό στο
κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων
της παραγράφου 1. 

H μετάταξη αυτή, για την οποία επίσης υποβάλλεται
δήλωση μεταβολών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την έναρξη του φορολογικού έτους, πραγματοποιείται
από την έναρξη του φορολογικού έτους. Σε περίπτωση
που η δήλωση μεταβολών υποβληθεί μετά το πέρας της
προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται εκπρόθεσμη και
επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2 του ΚΦΔ.
Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει

την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς από
την αρχή του φορολογικού έτους. 

Στην περίπτωση της ανωτέρω υποχρεωτικής μετάταξης,
δεν υφίσταται κάποιος χρονικός περιορισμός για υποχρε-
ωτική παραμονή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, πέραν του
τρέχοντος φορολογικού έτους, και από την έναρξη του
επόμενου φορολογικού έτους ο υποκείμενος στο φόρο
μπορεί να επιλέξει τη μετάταξή του στο ειδικό καθεστώς,
με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρα-
γράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτώ-
σεων α' έως και δ' της παραγράφου 5. 

5. Γενικά για τις περιπτώσεις των προσώπων που εν-
τάσσονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμ-
φωνα με τις νέες τροποποιήσεις, επισημαίνονται τα εξής: 

(i) Αγρότης o οποίος το φορολογικό έτος 2016 πραγ-
ματοποιεί αποκλειστικά και μόνο λιανικές πωλήσεις (π.χ.
πωλεί τα προϊόντα σε ένα πάγκο που έχει στην άκρη του
χωραφιού του), χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής με
τον κατ' αποκοπή συντελεστή 6% για τις πωλήσεις αυτές,
εντάσσεται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς πριν την
πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσει εντός του φορο-
λογικού έτους 2017. Αν η πρώτη πώληση προηγηθεί της
ένταξης, η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που ο αγρότης
επιλέξει την υπαγωγή του στο κανονικό καθεστώς. 

(ii) Οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική
εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την
οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαχειρίζονται ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας ή λειτουργούν αγροτοτουριστικές
μονάδες, υποχρεούνται στην ένταξη της αγροτικής τους
εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς. Προς το σκοπό
αυτό θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φο-
ρολογικού έτους. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μετα-
βολών δεν καταλαμβάνει τους αγρότες που εντάσσονται
στο ειδικό καθεστώς και παράλληλα διαχειρίζονται ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας έως 100 KW ή λειτουργούν
αγροτοτουριστικές μονάδες έως 10 δωματίων, καθώς η
ένταξη της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο κανονικό
καθεστώς από 1.1.2017 θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από
τις αρμόδιες για τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης. 

(iii) Για τις περιπτώσεις των αγροτών που παραδίδουν
προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό
τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις
των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε,
από 1.1.2017 υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθε-
στώς για το σύνολο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.
Προς το σκοπό αυτό δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης
μεταβολών από μέρους των αγροτών αυτών, καθώς η
ένταξη του συνόλου της δραστηριότητάς τους στο κανονικό
καθεστώς θα πραγματοποιηθεί κεντρικά από τις αρμόδιες
για τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσίες της Φορολο-
γικής Διοίκησης. Ωστόσο, οι εν λόγω αγρότες έχουν δυ-
νατότητα προαιρετικής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς,
εφόσον από 1.1.2017 επιλέξουν την παύση των πωλήσεων
στη λαϊκή ή από δικό τους κατάστημα ή των εξαγωγών ή
των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και πληρούνται και τα
κριτήρια της παραγράφου 1. Για τη μετάταξή τους στο
ειδικό καθεστώς αγροτών οφείλουν να υποβάλουν δήλωση
μεταβολών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών
από την έναρξη του φορολογικού έτους 2017. 

Παράδειγμα
Αγρότης που παρέδιδε ορισμένα από τα προϊόντα πα-

ραγωγής του σε λαϊκές αγορές, μέχρι 31.12.2016 ταυτό-
χρονα υπαγόταν στο κανονικό καθεστώς για τις πωλήσεις
των προϊόντων του στη λαϊκή και στο ειδικό για τις
πωλήσεις των προϊόντων του προς άλλους υποκειμένους
στο φόρο. Από 1.1.2017 υπάγεται υποχρεωτικά στο
κανονικό καθεστώς για το σύνολο της δραστηριότητάς
του. Αν αυτός ο αγρότης αποφασίσει από 1.1.2017 να δια-
κόψει τις πωλήσεις του στην λαϊκή αγορά και με βάση τα
κριτήρια της παραγρ. 1 του άρθρου 41 μπορεί να υπαχθεί
στο ειδικό καθεστώς αγροτών, τότε θα πρέπει εντός ανα-
τρεπτικής προθεσμίας από 1.1.2017 έως και 30.1.2017 να
υποβάλει δήλωση μεταβολών προκειμένου να μεταταχθεί
στο ειδικό καθεστώς αγροτών. 

(iv) Για τους νέους αγρότες, δηλαδή για τους αγρότες
που για πρώτη φορά ξεκινούν την άσκηση αγροτικής εκ-
μετάλλευσης, δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση της παρ. 1
του άρθρου 41 για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς. Σε
κάθε περίπτωση μπορούν να επιλέξουν την ένταξή τους
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση, δε, που
επιλέξουν το κανονικό καθεστώς, υποχρεούνται να υπο-
βάλουν δήλωση έναρξης και να παραμείνουν σε αυτό
τουλάχιστον για μια τριετία. 

(v) Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς
του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούν αποκλειστικά
παραδόσεις ή και παροχές προς άλλους υποκειμένους
στο φόρο, πριν την υποβολή της δήλωσης-αίτησης επι-
στροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με
δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου
του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να
έχουν δικαίωμα επιστροφής για το φορολογικό αυτό έτος,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 41. 

6. Διευκρινίζεται ότι για την επιστροφή του φόρου
στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με την εφαρμογή
κατ' αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) στην αξία
των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρε-
χόμενων αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους
στο φόρο, ισχύει η διαδικασία που έχει ορισθεί με την
ΠΟΛ. 1066/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΠΟΛ.
1089/2015 και ΠΟΛ. 1021/2016. 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Γ. Πιτσιλής

https://www.taxheaven.gr 
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Ν Ε Ε Σ   Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ  

Ο  ΧΙΟΝΙΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΝΑΡΗ  2017 
ΣΤΗΝ ΚΥΜΗ  ΚΑΙ  ΤΑ ΧΩΡΙΑ  ΤΗΣ 

Ο φετινός χειμώνας αν δεν είναι πρωτόγνωρος για
όσους θυμούνται, είναι σίγουρα σπάνιος για το χωριό μας
και για την ευρύτερη περιοχή. Σαν καιρό «Κουμιώτη» μας
τον συστήνουν οι παλαιότεροι, συνοδεύοντάς τον από
διάφορα γαρνιρίσματα. Ιστοριούλες δηλαδή, απόψεις, συμ-
βουλές, γνωμικά κ.λπ. Είναι ο καιρός που κατεβαίνει από
βόρεια – βορειοανατολικά δηλαδή από τραμουντάνα έως
γρέγο μεριά, με άλλα λόγια γρεγοτραμουντάνα. Σε επίπεδο
ανέμων εννοούμε τα μελτέμια. Μιλώντας για τους μήνες
του χειμώνα έχουν να του καταλογίσουν για παράδειγμα
πως φέρνει χιόνια και συχνά πολλά στην περιοχή της
Κύμης μαζί και τσουχτερό κρύο ή πολλές και δυνατές
βροχές. Επίσης πως κρατάει μια βδομάδα και διάφορα
άλλα. Προσωπικά μετά από τόσα χρόνια βρίσκω πως όλα
αυτά έχουν αποδειχτεί ως εντός πραγμάτων. Έτσι ζήσαμε
και ζούμε τις μέρες τούτες κάτι ανάλογο σε οξεία μορφή.
Ένα αποτέλεσμα είναι η στην πρώτη γραμμή παρουσία
της Κύμης και της γειτονιάς της, στις ειδήσεις ιδιαίτερα
των τηλεκαναλιών. Αυτό είχε ξανασυμβεί σε περιπτώσεις
πυρκαγιών αλλά και τότε με τις σοβαρές κατολισθήσεις
μεταξύ Δένδρων και Κρινιάνων στα τέλη της δεκαετίας
του 1990. Για κάποιο πρόβλημα ή κίνδυνο δηλαδή και
τώρα. Θα έλεγε κάποιος πως κάτι είναι και τούτο, όμως
είναι στάση που παραπέμπει σε ηττοπάθεια και αναχρονι-
στική λογική. Είναι πάντως για καλή ευκαιρία να σκεφτούμε
λίγο βαθύτερα και παράλληλα πιο πλατειά με χρήση της
γνώσης, της σύνεσης, της αποφασιστικότητας και πέρα
από μικρόψυχες και ανεπαρκούς οπτικής προσεγγίσεις.
Είναι ακόμα ευκαιρία να σκεφτούμε και μείς οι σε απόσταση
ευρισκόμενοι, όχι απλά τους δικούς μας που διαμένουν
στο χωριό, αλλά όλους που κατοικούντες εκεί, οι συνθήκες
μεταξύ των οποίων οι καιρικές, τείνουν να τους στέψουν
ήρωες. Δεν υπερβάλλω ούτε βέβαια χαριτολογώ. Οι ευρύ-
τερες συνθήκες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές θέτουν
πλέον με πολύ οξύ τρόπο και σε πολλά επίπεδα, την προ-
οπτική της Ελληνικής περιφέρειας με τη δική μας εδώ
στην ιστορική βορειοανατολική γωνιά της Εύβοιας να μην
αποτελεί εξαίρεση και ας αποτραβηχτούμε κάποιοι από πι-
θανές σχετικές ψευδαισθήσεις. Αυτό αποτελεί την σοβα-
ρότερη πρόκληση για όλους όσους αγαπούν τηνε και την
νοιάζονται αυτή τη γωνιά. Είναι αυστηρό μέτρο ευθύνης
μας ως ατόμων αλλά και ως φορέων. Μιλώντας για τον
πρόσφατο χιονιά οι κάτοικοι ιδιαίτερα που δεινοπάθησαν
και οι ιδιοκτήτες έχουν κάθε δικαίωμα να καταλογίσουν
σε κάθε αρμόδια αρχή πως η αποδειχθείσα οφθαλμοφανής

και προκλητική ανετοιμότητά τους έχει πλέον φτάσει στα
όρια της ανεντιμότητας. Που σημαίνει ανικανότητα, που
σημαίνει ανευθυνότητα, που σημαίνει αφερεγγυότητα.
Δεν αρκεί βέβαια η ανταλλαγή λίγων ή πολλών εγγράφων
μεταξύ των αρχών για το πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρει τον
πολίτη ποιάς αρχής αρμοδιότητα είναι το θέμα και πάψτε
να κρυβόσαστε πίσω από τέτοιες άγονες προφάσεις. Στο
κάτω κάτω η συνείδηση του απλού πολίτη απαιτεί η ζητού-
μενη ετοιμότητά σας να καλύπτει και την ανυστερόβουλη
συνεργασία σας αποδεικνυόμενης σε κάθε περίπτωση
πόσο μάλλον σε περιπτώσεις όπως αυτή του πρόσφατου
«κακού» χιονιά. 

Χαλκίδα 18-1-2017
Σταμάτης Δ. Σπύρου

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΥΜΗΣ  ΚΑΕ  SEAJETS 
Θετική συμφωνώ η μέχρι τώρα παρουσία του ΓΥΜΝΑ-

ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΕ SEAJETS, μετά το τέλος
του 1ου γύρου στην μεγάλη (Α1) κατηγορία πρωταθλήματος
Μπάσκετ. Εύχομαι την καλύτερη δυνατή πορεία και στη
συνέχεια που θα του δώσει την διάκριση της παραμονής
του στην κατηγορία αυτή. Δυνατότητα που φαίνεται πως
την έχει. Βέβαια η δυνατότητα αυτή και κυρίως η επιβεβαί-
ωσή της, δημιουργεί πρόσθετες και ουσιαστικότερες απαι-
τήσεις – υποχρεώσεις, που η θετική επιδίωξή τους, θα
βοηθήσει να εμφανιστούν  στην Κύμη, στην γύρω περιοχή,
στον κόσμο της και ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες,
νέες δυνατότητες και οφέλη. Μέσα από τη δημιουργία
εκείνων των αναγκαίων υποδομών που θα κάνουν πραγ-
ματική έδρα της ομάδας την Κύμη, θα φέρουν αναπτυξιακή
δυναμική στο άθλημα και σε άλλα αθλήματα γιατί όχι με
δημιουργία τμημάτων με αθλητές και αθλήτριες από την
περιοχή κ.λπ. Ο αθλητισμός έχει στον κορμό του την ευ-
γένεια, την άμιλλα, την ουσιαστική απάντηση σε κινδύνους
ορατούς που απειλούν ή και ταλανίζουν τη νεολαία μας.
Πιστεύω πως ανάλογες σκέψεις έχει και η διοίκηση του
Συλλόγου αλλά και όσοι παλεύουν για την θετική παρουσία
του και θα συνεχίσουν πιο δυναμικά και προς αυτή την κα-
τεύθυνση τον θετικό και άξιο επιβράβευσης αγώνα τους.
Βέβαια είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και αυτό μας το υπο-
γράμμισε βίαια και ο πρόσφατος χιονιάς. Όμως η ανάδειξη
των αναγκών είναι βασικό αρχικό βήμα για την μεγάλη πο-
ρεία προς το νέο. Για όσους και όσες πιστεύουν σε μια
τέτοια πορεία, συμβατή και συμπληρωματική με στόχο τα
μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας. 

Χαλκίδα 15-01-2017
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
Γράφει ο Σταμάτης Δ. Σπύρου 

Θετική μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την μέχρι τώρα
παρουσία του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΜΗΣ ΚΑΕ
SEAJETS, μετά το τέλος του 1ου γύρου στην μεγάλη (Α1)
κατηγορία πρωταθλήματος Μπάσκετ. Τα αποτελέσματα
που έχει φέρει η ομάδα του ΓΣ Κύμης με έδρα της το
κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου στη Χαλκίδα και η βαθμολογία
του 1ου γύρου είναι τα παρακάτω. 
08-10-2016 Λαύριο - Γ.Σ. Κύμης Seajets ..........................75-69 
17-10-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Κόροιβος........................93-70 
22-10-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Α.Ε.Κ. ............................55-81 

31-10-2016 Παναθηναϊκός - Γ.Σ. Κύμης Seajets ..............92-52 
06-11-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Τρίκαλα ..........................78-67 
12-11-2016 Δόξα Λευκάδας - Γ.Σ. Κύμης Seajets ............84-81 
20-11-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Ρέθυμνο ........................73-62 
26-11-2016 Κολοσσός Ρόδου - Γ.Σ. Κύμης Seajets ..........64-54 
03-12-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Π.Α.Ο.Κ. ........................93-82 
10-12-2016 Άρης - Γ.Σ. Κύμης Seajets ..............................85-72 
17-12-2016 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Προμηθέας ....................77-66 
26-12-2016 Απόλλων Πάτρας - Γ.Σ. Κύμης Seajets ..........75-60 
09-01-2017 Γ.Σ. Κύμης Seajets - Ολυμπιακός....................72-90 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΥΜΗΣ  ΚΑΕ  SEAJETS - 1ος  ΓΥΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΜΠΑΣΚΕΤ 

Ο Γιάννης Πύργας αναδείχθηκε
2ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής και έλα-
βε το τρόπαιο του καλύτερου αθλητή
της διοργάνωσης ανάμεσα σε 650 συμ-
μετοχές από 33 χώρες, αγωνιζόμενος
για δυο μέρες κερδίζοντας δυο Ρώσους,
έναν Ιρανό και έναν Ουκρανό. 

Τιμητική στον Γιάννη Πύργα από
τους συναθλητές του στο Κεντρικό
Αρχηγείο Seidokaikan Ελλάδος που
τον βοηθήσανε να γίνει 2ος Παγκό-
σμιος Πρωταθλητής. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. 

Ο Γιάννης Πύργας είναι 17 ετών. Παιδί του Νίκου
Πύργα από τη Ναύπακτο και της συγχωριανής μας
Αθανασίας (Σούλας) Καλαμπαλίκη (του Λάγιου). Ανά-
λογη αναφορά υπάρχει και στη σελ. 8 στο Φ. 97 της
εφημερίδας μας.

Δηλώσεις του Γιάννη Πύργα: 
Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω τον τρομερό δάσκαλό μου
Φώτη Σκουζή γιατί χωρίς αυτόν δεν
θα είχα καταφέρει τίποτα. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ για τις ευχές σας που πιά-
σανε τόπο, όλα τα παιδιά που με βοή-
θησαν στην σκληρή προετοιμασία τα
ευχαριστώ. 

Κέρδισα όλους τους αντιπάλους
μου. Και στον ημιτελικό. Και τον παγκόσμιο πρωταθλητή,
αλλά πήρα ποινή και δεν μπόρεσα να προχωρήσω στην
πρώτη θέση. Παρόλα αυτά η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ, Η
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΨΗΛΑ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΕ-
ΡΙΣΣΟΤΕΡΟ. 

2ος  Παγκόσμιος  Πρωταθλητής  Knockdown  Karate  ο  Γιάννης  Πύργας 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 
Βαπτίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2016 στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θε-

οτόκου στους Ανδρονιάνους ο Ευάγγελος Νικολιάς, γιος του Ζαχαρία
και της Ευαγγελίας Νικολιά. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει! 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
Στις 12-01-2017 ο Μπελιάς Αλέξανδρος του Θεοδοσίου και η

Περιφεράκη Στερεή απέκτησαν το πρώτο τους παιδί που είναι κορι-
τσάκι.

Πολλές ζεστές ευχές. 

ΤΟΜΟΣ  Μ’  ΑΡΧΕΙΟΥ  
ΕΥΒΟΪΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ελάβαμε ως Προοδευτικός Σύλλογος
Ανδρονιάνων – Δένδρων ταχυδρομικά
από τον κο Χαράλαμπο Φαράντο Πρόεδρο
του Δ.Σ. της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών
τον τόμο Μ΄(40ος) του Αρχείου Ευβοϊκών
Μελετών (2012-2015). Ογκώδης και αυτός
όπως και όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι.
Το αρχείο εκδίδεται από το μακρινό 1935
μέχρι σήμερα και αποτελεί μοναδικό
πλούτο για το νησί μας. Η ιστορία, ο πο-
λιτισμός, ο άνθρωπος του νησιού μέσα
από πλήθος κειμένων των πιο έγκυρων
συγγραφέων αλλά και εξίσου σημαντικού οπτικού υλικού. Όλο αυτό
το αρχείο και η ανεκτίμητη αξία του υπάρχει πλέον και σε ηλεκτρονική
μορφή στο site της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών www.e-e-s.gr Είναι
δομημένο σε τρεις ενότητες. Τόμοι-Συγγραφείς–Κείμενα. Στο ηλε-
κτρονικό αρχείο μας δίνεται και η πολύ σημαντική δυνατότητα ανεύ-
ρεσης των κειμένων καί κατά συγγραφέα. Υπάρχουν πολλά κείμενα
και για την Κύμη, τα γύρω χωριά και την περιοχή. Μια ζουμερή πρό-
κληση για ουσιαστική ενασχόληση και μάλιστα ανέξοδη. Οφείλουμε
πολλά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την γόνιμη
συνέχιση της εκδοτικής προσπάθειας αλλά και για το πολύ ουσιαστικό
βήμα, αυτό της ηλεκτρονικής καταγραφής του Αρχείου. Είναι αυτο-
νόητο πως είμαστε στο πλάι τους. 

ΤΑ  ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΥΡΩ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΚΥΜΗ 
ΜΙΧ.  ΠΟΝΤΙΚΗΣ 

Ο αξιέπαινος φίλος Μιχάλης Ποντίκης
συνεχίζει ακμαίος και ουσιαστικός την
προσπάθειά του πάνω στην νεώτερη
ιστορία, τον πολιτισμό της Κύμης και
της γύρω περιοχής. Τέλη του 2016 κυ-
κλοφόρησε το βιβλίο του «Τα αγιάσματα
στην περιοχή γύρω από την Κύμη» του
οποίου ένα αντίτυπο πρόσφερε στο Σύλ-
λογό μας.

Υπάρχει αναφορά και στα αγιάσματα
στο χωριό μας καθώς και σε αυτό στον
Εφταό. Θα το βρείτε στο γνωστό κατά-
στημα Δήμου (βιβλιοπωλείο-τύπος) στην
Κύμη. 

ΤΕΥΧΟΣ  «ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ» 
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  2016 

Πρόκειται για το 50Ό τεύχος του
πάντα ενδιαφέροντος τριμηνιαίου πε-
ριοδικού. Πολλές ευχές για την ίδια
πλούσια παρουσία για πολλά πολλά
χρόνια. 

ΤΟ  3ο  ΒΙΒΛΙΟ  ΤΗΣ  ΡΕΝΑΣ  ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ 
Η κα Ρένα Ραψομανίκη είναι σύζυγος του μέλους του

Συλλόγου μας Παναγιώτη Κούκη. Έχει εκδώσει και τα βιβλία
“Εκείνη κι εκείνος” το 2012 και “Φούγκα για δύο” το 2014. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΥΜΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΝΤΑ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 


