
photo: Gaitanis Press









Iερά Οδός 57, 118 55

Αθήνα

T: 210 34 56 767,

210 34 75 866,

www.atsamakos.gr,

info@atsamakos.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ

Oχηµάτων - Μηχανηµάτων - Πλοίων

Νερού - Αέρος - Λαδιού

SPECIAL RADIATOR

από το 1946



Στην φωτό διακρίνονται από αριστερά Λάζαρος Καλύβας, ∆ηµήτρης Μιχελακάκης, η πρόεδρος
Φωτεινή Ψαράκου, ο Χρήστος Χριστακίδης και ο Παντελής Πουλιάδης που οργάνωσαν µε κατα-
πληκτικό τρόπο την ανάβαση ∆ιονύσου.

H χοροεσπερίδα της Αγωνιστικής Λέσχης Ελλάδας





SSeeaajjeettss  ΑΑννάάββαασσηη  ΚΚύύµµηηςς
To Πρωτάθληµα Αναβάσεων θα συνεχιστεί στις 14-15 Μαΐου στην
Κύµη µε την διεξαγωγή της οµώνυµης Ανάβασης και τις προετοιµα-
σίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Ο αγώνας αποτελεί τον 3ο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος
Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων και διοργανώνεται από το
Σωµατείο «Start Line», ενώ τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Κύµης/Αλιβερίου.
Η Ανάβαση Κύµης είναι µια από τις αγαπηµένες οδηγών και θεατών,
αφού κάθε χρόνο αυτή την περίοδο οι συµµετέχοντες, αλλά και οι
θεατές στις 52 στροφές της διαδροµής, δείχνουν εµπράκτως το εν-
διαφέρον τους χάρη στην πολυπληθή παρουσία τους.
Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος ο ∆ήµος Κύµης/Αλιβερίου θα φι-
λοξενήσει τους οδηγούς σε δίκλινα δωµάτια, το Σάββατο 14 Μαΐου.
Σηµειώνεται, πως η περίοδος δηλώσεων συµµετοχής έχει ανοίξει
από τη ∆ευτέρα 25 Απριλίου και λήγει την Παρασκευή 6 Μαΐου στις
20:00. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν τις δηλώσεις συµ-
µετοχής ηλεκτρονικά στο startline@techlink.gr   ή στο φαξ του Σω-
µατείου 210 9812341.

Ακόµη, η Ανάβαση Κύµης αποκτά φέτος για πρώτη φορά, χορηγό ονόµατος, χάρη στην στήριξη της Seajets. Επί-
σης, χορηγοί του αγώνα είναι η εταιρία Θεοδώρου Α.Ε, η GandOil και η εµπορία αυτοκινήτων Katsinis Evia.Τον
αγώνα υποστηρίζει και η τοπική κοινωνία καθώς και πολλοί επαγγελµατίες της Κύµης .

∆∆ωωρρεεάάνν  µµεεττααφφοορράά  γγιιαα  110000
άάττοοµµαα  σσττηηνν  ΚΚύύµµηη  ααππόό  ττοονν
ΜΜάάρριιοο  ΗΗλλιιόόπποουυλλοο
Εκδροµή στην Κύµη για τους φίλους του Μάριο που
συµµετέχει στην Ανάβαση µε Formula Saloon
Τα πρώτα 100 άτοµα που θα δηλώσουν συµµετοχή, θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν την
τρίτη ανάβαση του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος που
θα διεξαχθεί στην Κύµη, όπου ο Μάριο εκτός από την
δωρεάν µετάβαση θα σας προσφέρει και ένα ελαφρύ
γεύµα µετά το τέλος της Ανάβασης.
Για την µεταφορά σας θα υπάρχουν πούλµαν που θα
αναχωρήσουν νωρίς το πρωί της Κυριακής
15/05/2016 από το κέντρο της Αθήνας.
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται συµπληρώνον-
τας τη φόρµα στην διεύθυνση που ακολουθεί.
https://docs.google.com/…/1bWSWZ74Zz_L2Ylkfjl-
Gbt9E…/viewform
Για περισσότερες πληροφορίες θα ενηµερωθείτε στις
αρχές της επόµενης βδοµάδας.
Παρακαλούµε πολύ να δηλώσουν συµµετοχή µόνο
όσοι είναι βέβαιοι ότι θα παρευρεθούν στην εκδροµή,
για να µην στερήσουµε την δυνατότητα αυτή από κά-
ποιους άλλους που θέλουν να έρθουν στην ανάβαση
Κύµης.

ΜΜεε  7766  σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  οο  33οοςς
ααγγώώννααςς  γγιιαα  ττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΠΠρρωωττάά--
θθλληηµµαα  ΑΑννααββάάσσεεωωνν  ττοο  εερρχχόόµµεεννοο  ΣΣααββ--
ββααττοοκκύύρριιαακκοο  σσττηηνν  φφιιλλόόξξεεννηη  ΚΚύύµµηη..

Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει τη συγκεκριµένη
ανάβαση επί 14 συναπτά έτη και είναι κοντά στον
αγώνα και το σωµατείο µας µε κάθε δυνατό τρόπο.
Η φετινή Ανάβαση Κύµης αποκτά µια ιδιαιτερότητα
καθώς έχει χορηγό ονόµατος ο οποίος δεν είναι
άλλος από την εταιρεία που είναι πάντα κοντά στους
αγώνες µας, την εταιρεία SEAJETS.
Επιπλέον χορηγοί του αγώνα είναι η εταιρία ΘΕΟ∆Ω-
ΡΟΥ Α.Ε., η GANDOIL και η εµπορία αυτοκίνητων
KATSINIS EVIA.
Χορηγοί επικοινωνίας στην φετινή ανάβαση Κύµης
είναι οι:
SportalTV, Time2Rally, Ράδιο Αλιβέρι 102.2, Auto-
MotoPatras, Κόκκινη Σηµαία, 90.4 Κανάλι 1, Ginger
Radio, High Tv και SNP news.
Για όσους ενδιαφέρονται ο µέγας χορηγός µας εται-
ρία SEAJETS, θα δώσει την ευκαιρία σε 100 τυχερούς
θεατές να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα µε
τα έξοδα µεταφοράς πληρωµένα.
Περισσότερες πληροφορίες για τον αγώνα στα τηλέ-
φωνα 210 9812341 – 210 9821069 και 6944308148 –
6977 660565.





Η
ελληνική µυθολογία αναφέρει τρεις εκδοχές για
την ίδρυση της Κύµης: Η Κύµη ονοµάσθηκε έτσι
κατά µια εκδοχή από τη µυθολογική νύµφη Κυµώ.

Η ηρωίδα Αµαζόνα Κυµώ , γεννήθηκε από την ένωσή της
αµαζόνας Λάµιας,
που κατοικούσε
µέσα σε δάσος
δρυών,   µε τον θεό
Ποσειδώνα. Αυτή
υπήρξε ανταγωνί-
στρια της αµαζό-
νας Μύρινας, η
οποία και κυριαρ-
χούσε σε όλη την
ανατολική Μεσό-
γειο. Η Κυµώ, για
να εδραιώσει την
ισχύ της στο Αι-
γαίο, λέγεται ότι
ίδρυσε την οµώ-
νυµη πόλη στην
ανατολική ακτή της
Εύβοιας.

Κατά την δεύτερη εκδοχή ,οφείλει το όνοµά της στα θεα-
µατικά και εντυπωσιακά  κύµατα των θαλασσών της και
στη στενή σύνδεση των ναυτικών κατοίκων της µε τα κύ-
µατα, τους ανέµους και τη θάλασσα.
Κατά µία τρίτη εκδοχή  από τη φωνολογική εξέλιξη της
λέξης Κώµη >  Κούµη >  Κύµη. Κώµη σηµαίνει κωµόπολη
και υποστηρίζουν ορισµένοι ότι, αφού µέχρι σήµερα η µία
και µοναδική θέση της αρχαίας Κύµης δεν έχει ανακαλυ-
φθεί ακόµη, µάλλον η περιοχή ήταν κατοικηµένη κατά την
αρχαιότητα «κατά Κώµες».
Οι κάτοικοι της Κύµης ονοµάζονται Κυµαίοι ή Κουµιώτες.
Αποκαλούνται έτσι από την Κύµη ή Κούµη όπως τη λένε,

ακόµα και τώρα ,οι παλαιότεροι κάτοικοί της.
Η Εύβοια, όπου και ανήκει η Κύµη, πήρε το όνοµά της από
τις λέξεις ευ + βους = καλό βόδι και στα περισσότερα νο-
µίσµατα της οι παραστάσεις είναι αγελάδες, µόσχοι. αµ-

πέλια και
αλιευτικές εικόνες.
Η περιοχή της
Κύµης παρουσιάζει
µεγάλο παλαιοντο-
λογικό ενδιαφέρον.
Στα παλιά λιγνιτω-
ρυχεία της Κύµης
είχαν βρεθεί το
1916 απολιθωµένα
σπονδυλωτά, µε-
ταξύ των οποίων το
γνωστό «Ανθρακο-
θηρίο» της Κύµης,
που θεωρείται
πρόγονος του ση-
µερινού ιπποπότα-
µου, το οποίο
σήµερα εκτίθεται

στο Παλαιοντολογικό Μουσείο των Αθηνών. Ανήκει στην
εποχή του Μειόκαινου, 15 εκατοµµύρια χρόνια πριν. Η πα-
νίδα της Κύµης αποδεικνύεται παλαιότερη από αυτήν του
Πικερµίου, που έχει βρεθεί στον Αλµυροπόταµο.
Ως οι παλαιότεροι κάτοικοι της Κύµης θεωρούνται οι Πε-
λασγοί, οι οποίοι αφoµοιώθηκαν σταδιακά µε τους νεή-
λυδες Αιολείς. Υποστηρίχθηκε ότι τα υπολείµµατα τείχους
στην περιοχή Κορακόπυργος της Κύµης είναι πελασγικά
και ότι καταστράφηκαν αιφνίδια, ίσως από κοσµογονικές
αιτίες.
Κύµη: Εύβοιας – Αιολίδας – Καµπανίας 
Κύµη: Ονοµασία τριών πόλεων της αρχαιότητας, της ευ-
βοϊκής Κύµης και των αποικιών της στην Αιολίδα και στην
Καµπανία.
1) Η Eυβοϊκή Κύµη υπήρξε µια από τις αρχαιότερες πό-
λεις  της Εύβοιας  και γνώρισε µεγάλη ακµή κατά την αρ-
χαϊκή περίοδο. Η ισχύς της µαρτυρείται από την ίδρυση
δύο αποικιών της που φέρουν το όνοµά της: µια στην
Μικρά Ασία και µία στην Ιταλία. Η θέση της έχει εντοπι-
στεί στην περιοχή της σηµερινής κωµόπολης, όπου έχουν
βρεθεί ταφικά µνηµεία του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ.,
επιγραφές και νοµίσµατα. Στην βυζαντινή περίοδο η πόλη
ήταν γνωστή µε το όνοµα Κούµα.

Κύµη από το χθες
ΜΜΥΥΘΘΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΩΩΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΛΛΘΘΟΟΝΝ



ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ∆ΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΡΑΚΤΕΡ

Λ. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΞΩ

ΒΡΥΣΗ - ΜΕΓΑΡΑ

22960 28653

ΚΙΝ: 6973 438717

email: tsoukme@otenet.gr












