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Ευχές από τον ιερέα του χωριού 
πατέρα Αναστάσιο

Αγαπητοί μου αδελφοί, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, με
την ευκαιρία της αλλαγής του χρόνου και των μεγάλων εορτών
της Χριστιανοσύνης, επιθυμώ να σας στείλω, μέσω της εφημε-
ρίδας μας, τις καλύτερες ευχές μου για καλές γιορτές και ειρη-
νικό και ευλογημένο το νέο έτος 2018!

Πατήρ Αναστάσιος Γούναρης

Ευχαριστίες και ευχές από τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς

Εκ μέρους της Οκτωνιάς, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου:
● στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, στην περιφερειακή

Σύμβουλο κα Μίνα Παπαναστασίου καθώς και στην Περιφε-
ρειάκή Ενότητα Ευβοίας, για την τοποθέτηση μπαρών στα
επικίνδυνα σημεία του δρόμου «Αυλωνάρι – Οκτωνιά»
καθώς και για την συντήρηση της Αγροτικής Οδοποιίας της
Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς.

Τα έργα αυτά, ήταν έργα πνοής για την Οκτωνία, διότι αφορούν
αφενός την ασφάλεια των κατοίκων και αφετέρου την επιβίω-
σή τους, αφού χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαν να κάνουν την
συγκομιδή της ελαιοπαραγωγής του χωριού.
Η ανταπόκριση της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ήταν άμε-
ση και η συνεργασία ήταν άψογη.
● στον Δήμαρχο κο Αθανάσιο Μπουραντά, στους αρμόδιους

Αντιδημάρχους και στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, για την επι-
διόρθωση του εσωτερικού οδικού δικτύου του χωριού, στη
Βρύση Βοϊβόντα και στο Πανωχώρι.

Το έργο αυτό ήταν άκρως απαραίτητο τόσο για την ασφάλεια
των κατοίκων όσο και για την καλή κυκλοφοριακή κίνηση των
οχημάτων.

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς εύχομαι σε όλους

Καλές Γιορτές και
Ευτυχισμένο, Ειρηνικό και Δημιουργικό το Νέο Έτος.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς
Δημήτρης Γούναρης

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου 
των Απανταχού Οκτωνιατών 
την χρονιά που πέρασε συνέχεια στη σελ. 10 

Εθελοντική ομάδα Οκτωνιάς 
«Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ» συνέχεια στη σελ. 9

«ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
συνέχεια στη σελ. 11

Τρία βιβλία για το χωριό μας που 
δεν πρέπει να λείπουν από κανένα
Οκτωνιάτικο σπίτι συνέχεια στη σελ. 4  

Διαχείριση και Ανακύκλωση 
των Σκουπιδιών συνέχεια στη σελ. 5

Επικοινωνώντας με το παιδί
συνέχεια στη σελ. 12     

Ο Σύνδεσμος των 
Απανταχού Οκτωνιατών 

εύχεται στους απανταχού της γης
ευρισκόμενους Οκτωνιάτες 

το νέο έτος να φέρει ειρήνη, υγεία,
ευτυχία, δημιουργία και προσφορά

στον συνάνθρωπο!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι οικογένειες που έχουν παιδιά,
που πέρασαν σε Ανώτατες Σχολές (τεχνολογικά
Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία), να μας
πληροφορήσουν σχετικά, διότι προτιθέμεθα να
τα τιμήσουμε, στον προσεχή ετήσιο χορό του
Συνδέσμου μας.                                               Το Δ.Σ.

Πρόσφατα, έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Παν.
Κωνστάντιος, ένας πραγματικός πατριώτης και
ευεργέτης του χωριού, μέσα από την δραστη-
ριοποίησή του στον Σύνδεσμο των Απανταχού
Οκτωνιατών.

Ο αείμνηστος Σταύρος γεννήθηκε στην Οκτω-
νιά, το έτος 1948. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στο
Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Στη συνέχεια

Οδοιπορικό του Κώστα Ιωαν. Καρυστινού
συνέχεια στη σελ. 6

συνέχεια στη σελ. 6

Η πρόσκληση περιλαμβάνει:
είσοδο, φαγητό, γλυκό και ποτό 
(χύμα κρασί, αναψυκτικά και 
εμφιαλωμένο νερό)

Όπως κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος 
θα διαθέσει πούλμαν ΔΩΡΕΑΝ, 
για την μετάβαση από το χωριό και επιστροφή 

με το παρακάτω δρομολόγιο, από:

• Oκτωνιά 10:30 π.μ. (πλατεία Αγ. Νικολάου)

• Αλιβέρι 11:00 π.μ. (παλαιά Πυροσβεστική)

• Ερέτρια 11:30 π.μ. (απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο)

• Βασιλικό 11:50 π.μ. (Αρτοποιείο Παπαθανασίου)

• Χαλκίδα 12:15 μ.μ. (στα φανάρια, απέναντι από το πρακτορείο)

Ώρα προσέλευσης 13.00 έως 13:30 - Τιμή πρόσκλησης 20€

Σας περιμένουμε όλους!

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Σύλλογος των Απανταχού Οκτωνιατών σας προσκαλεί στο ετήσιο χορό του, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεφρουαρίου 2018 το μεσημέρι 

στο κέντρο διασκέδασης «ΖΕΥΚΙΝ» (Λεωφ. Ελευθερίας 45,  Άλιμος, Τηλ. 2109855795) 
με νησιώτικο, λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα. 

Δηλώστε μας έγκαιρα την συμμετοχή σας, για καλύτερο προγραμματισμό.
Για κρατήσεις θέσων: Στα ακόλουθα τηλέφωνα έως και 30/1/18.

- Γκαρούτσου Παναγιώτα ✆ 2109753663
6932118616

- Καρβουνιάρη Αικατερίνη ✆ 6973686267
- Κωνστάντιος Αθανάσιος ✆ 6974082044
- Λαγός Σταύρος ✆ 6978057059
- Μπουλή Σοφία ✆ 6936647633
- Παλαιοδήμου Αικατερίνη ✆ 6946426260
- Τζοβλάς Νικόλαος ✆ 6932303757

Όσοι χρησιμοποιήσουν 

το πούλμαν, παρακαλούνται να 

απευθύνονται στη κα Σοφία Μπουλή, 

τηλ. 2223034246, 6936647633, 

τόσο για κρατήσεις θέσεων στο πούλμαν, 

όσο και για κρατήσεις θέσεων 

στο κέντρο.

Τα παιδιά στόλισαν και φέτος την φάτνη στην πλατεία 
του χωριού μας. Τους ευχόμαστε η χαρά των 

Χριστουγέννων να τα αγκαλιάζει σε όλη τους την ζωή!



Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκίνησε με τον καθιερωμένο
αγιασμό μας.

Ο Σύλλογός μας βρίσκεται δίπλα στο σχολείο μας, στηρί-
ζοντας το έργο του για το καλύτερο των παιδιών μας.

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες και
αναγκαίες στις μικρές ηλικίες  γι΄ αυτό θα προσπαθήσουμε
να τις συνεχίσουμε με κάθε τρόπο. Έτσι προχωρούν για τρί-
τη χρονιά τα μαθήματα παραδοσιακών χορών  τα οποία πραγ-
ματοποιούνται κάθε Τρίτη απόγευμα στο χώρο του Σχολείου,
από τη δασκάλα χορού κ. Σταματούλα Κιούση, η οποία επι-
σκέπτεται το σχολείο  μας από γειτονικό χωριό.

Τηρώντας την παράδοση έκδοσης ημερολογίων, αποφα-
σίσαμε να δημιουργήσουμε φέτος πρωτότυπα χειροποίητα
ημερολόγια.

Το φετινό μας θέμα είναι μπουκάλια με κρασί διακοσμη-
μένα με υπέροχα χιονισμένα τοπία του χωριού μας.

Εδώ να ευχαριστήσουμε τον καθένα σας ξεχωριστά για
την προσφορά του σε κρασί καθώς και τον Πολύχρονο 
Παναγιώτη που είναι πάντα δίπλα μας.
- Ηλίας Νικόλαος – ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΛΕΠΟΥΡΑ -50 κιλά
- Σωτηρία και Μαρία Μπαρόλα (Καντίνα- Καντίνα) -20 κι-

λά
- Μουρτίκα Δήμητρα -20 κιλά
- Δήμου Παναγιώτης -20 κιλά
- Καρυστινού Σταυρούλα (Το Σπιτικό) - 10 κιλά
- Παπαθανασίου Δημήτρης (Κουτουρού) -  10 κιλά
- Μανδραβέλλος Θανάσης (Αγιοφύλλι) - 10 κιλά
- Φούρνος Παπαθανασίου  - 10 κιλά
- Μανδραβέλλου Μαρίζα (COFFE TIME)  - 10 κιλά
- Μαντασάς Γεώργιος - 10 κιλά
- Σαλής Λάκης -8 κιλά
- Ανατολίτης Αρτέμης – 7 κιλά
- Παντελή Μαρία – 5 κιλά
- Πέτρος Κατέρος  - (Η  Άμπελος) – 5 κιλά
- Καρυστινού Γεωργία (To Στέκι του Μητσοκολώνη)– 5 κιλά
- Πατήρ Αναστάσιος – 3 κιλά
- Παπαβασιλείου Παναγιώτης – 3 κιλά
- Μπέλλος Δημήτριος  -2 κιλά

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχύσουμε τα οικονο-
μικά του Συλλόγου μας διοργανώσαμε λαχειοφόρο αγορά
σε συνεργασία με την εταιρεία DIMOY  CLIMΑ στο Αλιβέ-
ρι (ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέ-
ρως, καθώς η διοργάνωση της λαχειοφόρου αγοράς ήταν
δική του προτωβουλία, ενώ καταλυτικήήταν η συμβολή του
στην οργάνωση και την υλοποίησή της. Πολύτιμη ήταν η συμ-
βολή του στο να προμηθευτούμε το κλιματιστικό (1ο δώρο)
σε τιμή κόστους.

Τα δώρα που κληρώθηκαν ήταν μεγάλα με super δώρο
ένα κλιματιστικό inverter skyworth 9000BTU, με ιονιστή,
ενεργειακής κλάσης Α+++ αξίας 500 ευρώ και δωρεάν 
εγκατάσταση.

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς μας :
- την εταιρεία DIMOY CLIMA  

- την  WIND Αλιβερίου (1 ΤΑΜΠΛΕΤ)
- το ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΝΤΑΣΑΣ ( 1 ΡΟΛΟΪ) ΑΛΙΒΕΡΙ
- το FIGHT CLUB ( ΔΥΟ ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ) ΑΛΙΒΕΡΙ
- το KAFE ΚΡΕΠΕΡΙ ΝOSTIMO,
- τον κ.ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟ,
- το ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
- το ERGO CENTER ΚΟΤΤΑΣ,
- τον χορηγό επικοινωνίας ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 

και όλους εσάς που μας στηρίζετε.
Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου στο

CAFÉ  CLUB BALUZE στον Κάραβο Αλιβερίου με πλούσιο
μπουφέ για τα παιδιά και την Βασίλισσα του χιονιού που δια-
σκέδασε και έκανε face painting στα παιδιά την οποία διέθε-
σε ο Σύλλογός μας.

Επίσης θέλουμε να τονίσουμε ότι τα έσοδα από τη λαχει-
οφόρο αγορά θα διατεθούν για το εσωτερικό βάψιμο όλου
του σχολείου μας.

Στο πλαίσιο των εορτών τα παιδιά με τη βοήθεια των 
Δασκάλων και του Συλλόγου έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα

σπιτάκια  με τη φωτογραφία τους. Ευχαριστούμε τις δασκά-
λες μας την κ. Γκαρούτσου Αθανασία, Νηπιαγωγό, και την κ.
Κανάκη Δήμητρα, Διευθύντρια του Σχολείου,  που μας καλέ-
σανε για συνεργασία και είναι πάντα δίπλα μας.

Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα, 
Καλή Χρονιά, 

με υγεία και ευτυχία!!!
Για το Δ.Σ. ή  Πρόεδρος 

Ευαγγελία Ανατολίτη - Σαπουτζή

2 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε στείλτε μας 
την συνδρομή σας, 

για να εξακολουθήσει 
να εκδίδεται η εφημερίδα μας.

Για καταθέσεις συνδρομής ή 
ενίσχυσης του Συνδέσμου μας: 

Αρ. Λογ/σμού ALPHA BANK 
260-002101-020525

Για καταθέσεις από εξωτερικό: 
GR 84 0140 3440 2600 0210 1020 525

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
Website: http://oktonia.weebly.com/ - e-mail address: oktonia@gmx.com

Πρόεδρος του Συνδέσμου: Παναγιώτα Γκαρούτσου Μ. Αλεξάνδρου 5, Δάφνη 17235 Αθήνα, Τηλ.: 693 2118616, 210 9753663, e-mail: plybe@yahoo.gr
Ταμίας: Θανάσης Κωνστάντιος, Τηλ. 6974 082044 • Ετήσια συνδρομή: Εσωτερικού ευρώ 10,00 – Εξωτερικού Γερμανίας ευρώ 20 – Εξωτερικού δολάρια 25

O Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων του χωριού μας, 
κοντά στα παιδιά και δίπλα στο σχολείο

Κώστας Στυλ. Κρόκος
ο άνθρωπος που δεν

ξεχνούσε ποτέ τον Σύνδεσμο
των Απανταχού Οκτωνιατών
Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο

καλός πατριώτης, Κώστας Στυλ.
Κρόκος ο οποίος, παρά το γε-
γονός ότι
κατοικούσε
μ α κ ρ υ ά
απ΄το χω-
ριό, θυμόταν
πάντα και
ενίσχυε τον
Σ ύ ν δ ε σ μ ό
μας, για το
καλό του χω-
ριού.

Γεννήθηκε στις 3-2-1932 και
απεβίωσε στις 8/7/2017.

Το 1952, κατατάχθηκε στην Ελλη-
νική Χωροφυλακή και υπηρέτησε
στις πόλεις: Χαλκίδα, Λαμία και Βό-
λο.

Το 1972 παντρεύτηκε τη κα Μαρία
Παναγιωτοπούλου και, από το 1975
και μετά, ζούσε στο Μώλο Φθιώτι-
δας.

Ο αείμνηστος Κώστας δεν είχε
την καθημερινή επαφή και επικοι-
νωνία με το χωριό αλλά κράτησε,
μέσα του, το δεσμό του με αυτό,
αναλλοίωτο.

Έφυγε και δεν ξέχασε, θυμόταν
και αισθανόταν ότι ανήκε στην
Οκτωνιάτικη Οικογένεια, την οποία
τακτικότατα και με τον τρόπο που
μπορούσε ενίσχυε, για την ενδυνά-
μωση και την πρόοδό της. 

Έτσι ο αείμνηστος Κώστας ήταν
από τους λίγους συγχωριανούς, που
τακτικότατα, «Βρέξει, χιονίσει»
έστελνε την συνδρομή του στα οικο-
νομικά του Συνδέσμου. Μάλιστα η
συνδρομή ερχόταν μέχρι λίγο πριν
φύγει από την ζωή, ενώ εκείνος 
είχε αρρωστήσει σοβαρά.

Κατέθετε την δύναμη, που μπο-
ρούσε για την Οκτωνιάτικη Ιδέα, για
τη συνοχή μας και την πρόοδό μας. 

Του άξιζε το βραβείο του Τακτι-
κού Συνδρομητή του Συνδέσμου!

Αν όλοι μας κάναμε το ίδιο, στην
Οκτωνιά θα είχαν γίνει θαύματα.

Ο Σύνδεσμός μας, είναι ευγνώμων για
τα ευγενικά και πατριωτικά αισθήματα
της καρδιάς του αείμνηστου Κώστα Στυλ.
Κρόκου και τιμά τη μνήμη του. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος 

Παναγιώτα Γκαρούτσου



Α) Οικονομικές ενισχύσεις.
1) Οικονομική ενίσχυση προς το Σύλλογο Γονέων

για να βαφτεί εσωτερικά το Δημοτικό μας σχο-
λείο και για την αγορά μελάνης εκτυπωτή.

2) Οικονομική συμβολή στην διοργάνωση της γιορ-
τής έναρξης των εορτών των Χριστουγέννων.

3) Οικονομική ενίσχυση για την από κοινού με τον
Σύνδεσμο Απανταχού Οκτωνιατών επισκευή και
συντήρηση των γηπέδων, με σκοπό την διεξαγω-
γή των αθλητικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι.

Β) Εκδηλώσεις
1) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωτομαγιά-

τικο γλέντι στην τοποθεσία Παπαβλασά, παρόλες
τις δυσκολίες που υπήρξαν λόγω των άσχημων
καιρικών συνθηκών.

2) Μεγάλη επιτυχία είχε το φετινό καλοκαιρινό πα-
νηγύρι του χωριού μας που πραγματοποιήθηκε,
με τραγουδιστή τον Θανάση Γλυνό μαζί με το
συγκρότημα των Κυκλαδητών, με πολλή μεγάλη
συμμετοχή όλων των ηλικιών.

Γ)  Έργα
1) Μερική υλοποίηση του πάρκου (στη τοποθεσία

Δημούτσου, στην στροφή του Αγίου Χαράλαμ-
που), με την βοήθεια της Ομάδας Εθελοντών.

2) Δημιουργία πέτρινης βρύσης στο πάρκο του «Δη-
μούτσου» με κατασκευαστή τον καλλιτέχνη μας
Μπότη Χαράλαμπο.

3) Δεντροφύτευση στο πάρκο σε συνεργασία με την
Ομάδα Εθελοντών, τον Σύλλογο Γονέων και τα
παιδιά του Δημοτικού Σχολείου μας.

4) Μεταφορά του νερού από το πηγάδι «Κώστα 
Πέπα» στην πέτρινη βρύση του πάρκου με συν-
τονιστή τον Καραμπέτσο Βασίλη.

5) Φωταγώγηση του πάρκου, με φωτοβολταϊκά, με
την ευγενική χορηγία και διαχείριση του Μπαρό-
λα Βασίλειου.

Δ) Ευχαριστήριο μήνυμα
Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε θερμά όλον

τον κόσμο που παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις μας
και αναγνωρίζει το έργο μας αυτό.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους μας
τους χορηγούς που βρίσκονται δίπλα μας, σε κάθε
μας κίνηση, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που
υπάρχουν για ένα όμορφο έργο.

Ακόμη, να ευχαριστήσουμε όλους τους Συλλόγους
για την άψογη συνεργασία μας, αυτά τα 2 χρόνια.

Με εκτίμηση το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Φούντης Αντώνιος
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ.Αποδ. Ποσό
Γκαρούτσου Αναστασία 1805 50
Μαντασάς Γεώργιος 1806 5
Μανής Σταύρος 1807 10
Βαρδακώστα Δήμητρα Π. 1808 25
Μπιμπής Αναστάσιος 1809 15
Μπότης Ιωάννης 1810 10
Μανδραβέλλος Ευάγγελος 1811 50
Παππάς Δημήτρης 1812 15
Μπαρόλας Βασίλης 1813 15
Πόγκα Παγώνα 1814 5
Κτηματομεσιτικό Γκαρούτσου 1815 20
Γκαρούτσος Δημήτρης Α. 1816 20
Γκαρούτσος Μπάμπης Α. 1817 20
Μανδραβέλλου Ασημίνα 1818 30
Γκαρούτσου - Καρλή Σταματούλα 1819 20
Παππάς Παναγιώτης Γ, 1820 60
Μπουλή Σοφία Α. 1821 20
Κωνστάντιου Κική 1822 5
Παντελής Κώστας Γ. 1823 15
Κωνστάντιου Παναγιώτα 1824 25
Νικολάου Στέλλα 1825 5
Παπάζογλου Κατερίνα 1826 5
Μπαρόλας Κυριάκος 1827 25
Σαλής Ευάγγελος Δ. 1828 10
Κρόκος Σταμάτιος Κ. 1829 15
Βαρδακώστα - Περήφανου Κατερίνα 1830 10
Βαρδακώστας Κυριάκος Ε. 1831 10
Βαρδακώστας Δημήτρης Ν. 1832 15
Μπαρόλα - Πυλαρινού Μαρία 1883 10
Βαρδακώστα - Παυλίδη Χρύσα 1834 20
Καρυστινού - Μπουμπούλη Γεωργία 1835 15
Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς 1836 300
Ψαρρά - Γκαρούτσου Αναστασία 1837 30
Λύκου Ευαγγελία 1838 60
Τζοβλά Ειρήνη 1839 20
Κροντήρης Ευάγγελος Ι. 1840 5
Χρύση Δέσποινα 1841 50
Λύκου - Σταματοπούλου Ελένη 1842 20
Ζυγούρη - Λύγκα Μαρία 1843 20
Κουκούτσα Μαίρη 1844 20
Παπαθανασίου Ντίνα 1845 5
Γκαρούτσου - Λυμπεροπούλου Παναγιώτα 1846 20
Φραγγή - Γκαρούτσου Σταματία 1847 40
Γούναρης Κων/νος Δ. 1848 15
Χείλαρη Αποστολία 1849 10
Γκαρούτσου - Λυμπεροπούλου Παναγιώτα 1850 10
Μπαρόλας Δημήτριος Α. 1851 10
Καρυστινός Αναστάσιος 1852 100
Γκαρούτσος Βασίλειος Δ. 1853 15
Πανταζοπούλου Ευαγγελία 1854 40
Κωνστάντιος Κων/νος 1855 100
Τσόκλη - Δήμου Κατερίνα 1856 15
Γκαρούτσος Δημήτριος Β. 1857 20
Γκαρούτσος Βασίλης Δ. 1858 5
Γκαρούτσου Παναγιώτα Β. 1859 10
Μουργιά - Μανδραβέλλου Ευαγγελία 1860 15
Γκαρούτσου Αναστασία Β. 1861 10
Καρυστινός Κώστας Ι. 1862 40
Κρόκος Αναστάσιος Α. 1863 30
Ράλλης Νίκος Κ. 1864 10
Ράλλης Σταύρος Κ. 1865 10
Καρυστινός Άγγελος Κ. 1866 10
Ψαρράς Βασίλειος Ι. 1867 10
Κορώσης Παναγιώτης 1868 10
Σταμούλη Σοφία 1869 10
Βιβλιοπωλείο Τριανταφύλλου Κύμη 1870 8
Λύγκας Δημήτρης 1871 20
Γούναρης Δημήτρης Γ. 1872 20
Λύκου Σταματοπούλου Ελένη

1873 50(ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΥΚΟΥ)

«Οκτωνιάτες και φίλοι 
της Οκτωνιάς, που προσέφεραν 

συνδρομές και ενισχύσεις»
Ο σύνδεσμος τους ευχαριστεί πολύ 
για την στήριξη που του παρέχουν

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΟΚΤΩΝΙΑΣ
Για ακόμη μια φορά το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου νέων Οκτωνιάς φτάνει στο τέλος 

του,  καθώς στις 31/12/2017 πραγματοποιούνται οι εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο. 
Στο άρθρο αυτό λοιπόν, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον απολογισμό της θητείας μας 

αυτής κατά το έτος 2017.

Ευχαριστήρια 
O Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών αισθάνεται την υποχρέωση και την χαρά να ευχαριστή-
σει όλους τους συντελεστές, που υποστηρίζουν το έργο του και τους εύχεται Χρόνια Πολλά, Υγεία και
Πρόοδο στη ζωή και στις δραστηριότητές τους.
❖ Το Σύλλογο Νέων Οκτωνιάς για την οικονομική ενίσχυση στη συντήρηση και επισκευή των γη-

πέδων του Συνδέσμου μας.
❖ Το ζεύγος Στέλιου και Τζάνετ Καρβουνιάρη, για την αφιλοκερδή και επιστημονική μετάφραση του

άρθρου για την Οκτωνιά, που έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της εγκυκλοπαίδειας «Wikipedia».
Έτσι η γνώση για την Οκτωνιά ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας και κυκλοφορεί και στο εξωτερικό.

❖ Το Δημήτρη Μανδήλα, γαμπρό του Μπάμπη Αναστ. Μάμμα, ο οποίος έκανε ενημέρωση του site
του Συνδέσμου, ανεβάζοντας τον Τουριστικό Οδηγό και την Εφημερίδα «Η Φωνή της Οκτωνιάς».
Επίσης άνοιξε σελίδα του Συνδέσμου στοFacebook, διευκολύνοντας την επικοινωνία του Συνδέ-
σμου με τα μέλη του.

❖ Το κέντρο Σπουδών «ΑΡΝΟΣ», του Γιάννη Κρόκου, για την συνεχώς παρεχόμενη φιλοξενία του
Συνδέσμου, στις εγκαταστάσεις του.

❖ Το Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Παναγιώτη και Γιάννη Κων. Κωνστάντιου - Νέο Ψυχικό, για
τις δωρεάν παρεχόμενες φοροτεχνικές υπηρεσίες στο Σύνδεσμο. 

Κωνστάντιος Ιωάννης & Σια Ο.Ε.
Λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο 

Αγ. Σοφίας 29, 154 51 Ν.Ψυχικό 
Τηλ.: 210-9700166, Fax: 213-0415382 

E-mail: kmaccountings@gmail.com



Τρία βιβλία για το χωριό μας 
που δεν πρέπει να λείπουν 
από κανένα Οκτωνιάτικο σπίτι

Πρέπει να είμαστε ευτυχείς που έχουν εκδοθεί
τρία βιβλία, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία,
τα ήθη και έθιμα και στην εν γένει ανάπτυξη και
πρόοδο της Οκτωνιάς.
Η προσφορά των συγγραφέων των βιβλίων είναι
πολύ μεγάλη, θυσιάζοντας χρόνο, κόπο και δαπά-
νες με σκοπό να γνωρίσουμε τόσο εμείς, όσο και
οι επόμενες γενιές, όσα περισσότερα γίνεται για
την ιστορία και εξέλιξη του χωριού μας.

Το πρώτο από τα βιβλία 
είναι του αείμνηστου Δάσκαλου,
Αναστασίου Σταμ. Μπουλή, με
τίτλο «ΟΚΤΩΝΙΑ», το Ιστορικό
Χωριό της Εύβοιας, έκδοσης
1991, στο οποίο ο συγγραφέ-
ας μέσα στις 350 σελίδες κα-
τόρθωσε, μετά από πολυετή
έρευνα και πληροφορίες που
είχε αρχίσει από νέος να συλ-
λέγει, να μας παρουσιάσει όλη την ιστορική δια-
δρομή του χωριού μας, στοιχεία τα οποία μάλλον
θα χάνονταν με το πέρασμα του χρόνου.

Το δεύτερο βιβλίο «Ο δρό-
μος της Οκτωνιάς» έκδοση
2015, αναφέρεται στην διάνοι-
ξη του δρόμου Αυλωναρίου –
Οκτωνιάς, στο οποίο βλέπει
κανείς μέσα από την αλληλο-
γραφία των αείμνηστων: Συν-
τα - γματάρχη, Βασιλείου
Ανέστη Καρυστινού και του
Δάσκαλου, Ιωάννη Γεωργίου
Βαρδακώστα, την αγάπη για το χωριό, την αγωνία
τους καθώς και τις θυσίες των κατοίκων του χω-
ριού για την κατασκευή του δρόμου.
Θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Βασίλειο Αναστ.
Καρυστινό που διαφύλαξε για τόσα χρόνια την
σημαντική αυτή ιστορική αλληλογραφία αφ’ ενός
και αφετέρου, για την με δαπάνες του, εκτύπωση
και βιβλιοδεσία του βιβλίου και την προσφορά
προς τον Σύνδεσμο των Απανταχού Οκτωνιατών
χιλίων αντιτύπων.
Μεγάλη είναι επίσης και η συνεισφορά του Κυ-
ριάκου Ιωάννη Καρυστινού, ο οποίος μελέτησε
και αποκρυπτογράφησε το αρχείο, το πλαισίωσε
με ανάλογα κείμενα και το ενέταξε στο αντίστοι-
χο ιστορικό πλαίσιο, ολοκληρώνοντας έτσι θαυ-
μάσια το περιεχόμενο του βιβλίου.
Αλλά και η συνεισφορά της Αναστασίας Πανα-
γιώτη Καρυστινού είναι εξίσου σημαντική, δεδο-
μένου ότι διεκπεραίωσε το τεχνικό μέρος της
έκδοσης και επιμελήθηκε της άριστης εικόνας
του βιβλίου.

Το τρίτο βιβλίο «ΟΚΤΩΝΙΑ,
Φύση, Ιστορία, Τέχνη, Παρά-
δοση, Αξιοθέατα και Σύγχρο-
νη Ζωή», έκδοση 2016 του
Συνδέσμου των Απανταχού
Οκτωνιατών, αποτελεί των
Τουριστικό Οδηγό της Οκτω-
νιάς. Για την έκδοση του βι-
βλίου αυτού και ειδικότερα
για την συγγραφή των κειμένων ερ-
γάστηκαν οι: Παναγιώτα Γκαρούτσου – Λυμπερο-
πούλου και Σοφία Αναστασίου Μπουλή.

Και τα τρία αυτά βιβλία θα πρέπει να μην λεί-
πουν από καμία βιβλιοθήκη και από κανένα
σπίτι Οκτωνιάτη. Για να προμηθευτείτε τα ση-
μαντικά αυτά βιβλία απευθυνθείτε στα μέλη του
Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, των οποίων τα ονόματα
και τα τηλέφωνα αναγράφονται στην παρούσα
έκδοση της Φωνής της Οκτωνιάς.

Κώστας Παν. Κωνστάντιος
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Τουρνουά Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ 2017

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ της Οκτωνιάς μας, γέμισαν από χαμόγελα ανθρώπων 

κάθε ηλικίας. Τι πιο όμορφο για τις ξέγνοιαστες 

καλοκαιρινές μας βραδιές!
Το τουρνουά 5x5 επαναδιοργανώθηκε με

επιτυχία μετά από δύο χρόνια απραξίας. Και
αυτό ήταν μόνο η αρχή της μεγάλης ανάκαμ-
ψης του θεσμού. 

Για την ιστορία και μόνο, στην κατηγορία 
9-13, νικητές ήταν η ομάδα «Μπαρτσελιώμα»
και στην κατηγορία 14+ νικητές ήταν η ομάδα
«Σπαλιάρες».

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμ-
μετείχαν.

Στον αθλητισμό δεν υπάρχουν χαμένοι.
Μόνο και μόνο η χαρά της συμμετοχής και

της αγωνιστικότητας σε ανταμοίβει.
Το τουρνουά 3x3 του μπάσκετ διοργα-

νώθηκε επίσης με επιτυχία. Οι φίλοι της πορ-
τοκαλί μπάλας, αγωνίστηκαν με δύναμη και
περηφάνεια και είμαστε βέβαιοι ότι το ευχαρι-
στήθηκαν! Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα
«Επιστάτες» από το Αλιβέρι.

Στο ενδιάμεσο των αγώνων του τουρνουά
διεξήχθη διαγωνισμός ελευθέρων βολών με νικητή

τον συμπατριώτη μας Άκη Γεωργόπουλο.
Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι με ακόμα μεγαλύ-

τερο μεράκι...
Σοφότεροι και βελτιωμένοι, να είμαστε καλά να

προσφέρουμε όμορφους αγώνες στους συγχωρια-

νούς μας και κυρίως στα παιδάκια!!!
Από καρδιάς

Δ.Κ.

Πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι με επιτυχία στα γήπεδα του Συνδέσμου μας,
το 11ο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 και το 5ο τουρνουά μπάσκετ 3x3

Για μια ακόμα χρονιά, αυτός ο θαυμάσιος χώρος
των γηπέδων μας, έγινε χώρος ωραίων αγώνων,
συνεργασίας, συναντήσεων, επικοινωνίας και ανα-
ψυχής.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν, κυρίως χάρις στην
πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα και την συ-
νεπή και αφιλοκερδή εργασία των δύο νεαρών συμ-
πολιτών μας:● του Δημήτρη Γεωργ. Καρλή και ● του Βαγγέλη Δημ. Σαλή,

τους οποίους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε
ιδιαίτερα.

Οι πράξεις αυτές είναι αξιέπαινες πράξεις εθελον-
τισμού και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Τέτοιες πράξεις χρειαζόμαστε πολύ, σήμερα, για
να αλλάξουμε πορεία και να πάμε μπροστά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
και τους άλλους παράγοντες της επιτυχίας των τουρ-
νουά.

Έτσι ευχαριστούμε:● Όλους όσους προσέφεραν για τον καθαρισμό, την
συντήρηση και την αποκατάσταση των γηπέδων
και ειδικότερα τους: 
Δημήτρη Καρλή, Νίκο Τζοβλά, Βασίλη Καραμπέ-
τσο, Αντώνη Φούντη, Δημήτρη Παπαθανασίου,
Βαγγέλη Καρλή 

και τα παιδιά:
Βασίλη Πάντο, Δημήτρη Πολύχρονο, Βαγγέλη
Μάμμα, Θάνο Παπαθανασίου, Ηλία Κουκούτσα και
Σταύρο Γκαρούτσο● Τον ηλεκτρολόγο του Δήμου, Παύλο Πιλάτη, που
επιμελείται της άψογης λειτουργίας του ηλεκτρι-
κού συστήματος των γηπέδων.● Τις ομάδες των αθλητών, για την συμμετοχή και
τον ωραίο αγώνα που έδωσαν.● Τα παιδιά που προσέφεραν Γραμματειακή Εργα-
σία στα Τουρνουά● Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, που υπο-
στήριξε, με την παρουσία και τις υπηρεσίες του, τα
τουρνουά, και συγκεκριμένα τους:
Nίκο Μπουμπούλη, Γεωργία Καρυστινού - Μπουμ-
πούλη, Δημήτρη Μήτση, Θάνο Ντινόπουλο, Σταυ-
ρούλα Καρυστινού-Ντινοπούλου, Ελένη Λύκου -
Σταματοπούλου, Ευαγγελία Λύκου - Θεοδόση● Τους διαιτητές των αγώνων, που στήριξαν την
ομαλή διεξαγωγή των τουρνουά, καθώς επίσης
και ● Τους χορηγούς, για την οικονομική στήριξη, που
μας προσέφεραν.

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να συνδη -
μιουργήσουμε επιτυχημένα τουρνουά!

Η Συντρακτική Επιτροπή του Συνδέσμου

Ακολουθεί σχετικό σχόλιο του Δημήτρη Γεωργ. Καρλή



Τα σκουπίδια που προκύπτουν κάθε μέρα από τη ζωή μας,
αποτελούνται:
◆ από υλικά τα οποία είναι δυνατόν να ξαναχρησιμοποιηθούν

σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων, π.χ.
πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα, χαρτιά, υλικά δηλαδή ανακυ-
κλώσιμα και 

◆ από υλικά, τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα και επο-
μένως πρέπει να ταφούν, σε χώρους υγειονομικής τάξης
(Χ.Υ.Τ.Α.)

Τα υλικά που είναι ανακυκλώσιμα είναι πολύ περισσότερα σε
ποσοστό επί των σκουπιδιών, σε σχέση με τα άχρηστα υλικά.

Δυστυχώς όμως η χώρα μας πάσχει στο θέμα της διαχείρι-
σης και ανακύκλωσης των σκουπιδιών. Αυτό το διακρίνει κα-
νείς στα βουνά των σκουπιδιών που ξεχειλίζουν στους κάδους,
στους κορεσμένους ΧΥΤΑ (χώρους υγειονομικής ταφής), στις
παράνομες χωματερές, στις σακούλες που καταλαμβάνουν τα
πεζοδρόμια.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θάβει πάνω από το 80% των απορ-
ριμάτων της, πολύ μεγάλο ποσοστό και γι΄ αυτό το λόγο δέχε-
ται επιπλήξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμάτων για
το 2020 προβλέπουν ταφή σκουπιδιών κάτω από το 30% και
ανακύκλωση μετάλλου πλαστικό, γυαλιού, χαρτιού και ξύλου
πάνω από το 70%.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανακύκλωση αποτελεί πλού-
το, αυξάνει τις θέσεις εργασίας και προστατεύει το περιβάλλον,
μειώνει τη χρήση πρώτων υλών.

Αυτή τη στιγμή η εναλλακτική διαχείριση λειτουργεί πολύ κα-
λά στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών και λι-
παντικών ελαίων.

Μακάρι να προχωρήσει και στα υπόλοιπα υλικά.

Τα σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την αποκομιδή και
διαχείριση των σκουπιδιών που παρουσιάζονται στους δήμους
και ειδικότερα στο δήμο μας είναι πρακτικά τα εξής:
◆ Η έλλειψη προσωπικού στον τομέα καθαριότητας
◆ Η έλλειψη και παλαιότητα εξοπλισμού. Προβλήματα στα

απορριμματοφόρα, κυρίως στα μικρά για τα στενά, και στα
φορτηγά για τα ογκώδη αντικείμενα.

◆ Το ελλιπές δίκτυο ανακύκλωσης – Δεν έχουν μπλέ κάδους
όλα τα χωριά

◆ Η ελλιπής έως ανύπαρκτη ενημέρωση των πολιτών. Για την
επίλυση του προβλήματος είναι η απαραίτητη η σχετική συ-
νεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου και
των Τοπικών Συμβουλίων, ώστε στη συνέχεια να ενημερώ-
νεται ο πολίτης για τις υποχρεώσεις και ενέργειές του ανα-
φορικά με τα σκουπίδια. Η αποστολή έγγραφων οδηγιών και
του προγράμματος αποκομιδής του Δήμου προς τους πολίτες
θα ήταν πολύ χρήσιμη. Επίσης η ευκαιριακή ή τακτική διορ-
γάνωση Ημερίδων σχετικά με την αποκομιδή και διαχείριση
των σκουπιδιών θα διευκόλυνε πολύ τη σωστή αντιμετώπι-
ση του θέματος.

Μετά από συνεργασία και οδηγίες που πήραμε από την αρ-
μόδια υπηρεσία του Δήμου, παραθέτουμε τους κανόνες που
πρέπει να τηρούν οι πολίτες για να έχουμε την καλύτερη και οι-
κονομικότερη διαχείριση και αποκομιδή των σκουπιδιών. 
Έτσι οι πολίτες πρέπει να έχουν υπόψη τους, να σέβονται και να

τηρούν τα ακόλουθα:
◆ Nα ενδιαφέρονται για την ενημέρωσή τους για το πρόγραμ-

μα αποκομιδής των σκουπιδιών, ώστε τα σκουπίδια να μην
βγαίνουν στους δρόμους πολύ πριν το μάζεμά τους και πα-
ρατηρείται η γνωστή απογοητευτική εικόνα. Σε περίπτωση
έλλειψης έντυπης ενημέρωσης από το Δήμο να επικοινω-
νούν με την αρμόδια υπηρεσία στο τηλ.: 2223031111.

◆ Να έχουν πολύ καλά κλεισμένες τις σακούλες των απορρι-
μάτων, οι οποίες πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κά-
δους.

◆ Σε περίπτωση πα-
λιών και γενικά
ογκωδών αντικει-
μένων, στρωμά-
των κ.λπ., πρέπει
να επικοινωνούν
με την υπηρεσία
και όχι να τα αφή-
νουν εκτεθειμένα
στους δρόμους.
(Τηλέφωνο αρμό-
διας υπηρεσίας:
2223031111)

◆ Απαγορεύεται η ρίψη στους κλάδους, κλαδιών, προϊόντων
κήπου, γκαζόν κ.λπ., γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και
ζημίας του οχήματος

◆ Οι κάδοι είναι αυστηρά για τα αστικά απορρίμματα (σκουπί-
δια) και όχι σφάγεια από ζώα, εντόσθια κ.λπ.

◆ Ειδική προσοχή χρειάζεται τον χειμώνα στην στάχτη από τζά-
κια και σόμπες, διότι ξεφεύγοντας κάρβουνα, καταστρέφουν
τους κάδους.

◆ Τα σκουπίδια που προκύπτουν από τη χρήση φρούτων και
λαχανικών δεν πρέπει να επιβαρύνουν το σύστημα αποκο-
μιδής του Δήμου, αλλά, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να θά-
βονται στο έδαφος, οπότε γίνονται λίπασμα του κήπου. Είναι
ανόητο, τη στιγμή που κάτι μας χρησιμεύει, να πληρώσουμε
για να το πετάξουμε.

◆ Να δίδεται ειδική προσοχή στην αποκομιδή των μπαζών. Για
το θέμα αυτό δεν υπάρχει κάποια Δημοτική διαδικασία, γι’
αυτό πρέπει ο καθένας να το διαχειρίζεται μόνος του, τη-
ρώντας αυστηρά τους εξής κανόνες:
• Να μην μπαζώνονται τα ρέματα και 
• Να μην ξεφορτώνονται τα μπάζα σε εμφανή σημεία του χω-

ριού, όπως π.χ. δίπλα στους κεντρικούς δρόμους, οπότε
αποτελούν απαράδεκτα κακή εικόνα στο όμορφο περιβάλ-
λον του χωριού μας.

◆ Όταν πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούνται από μέ-
ταλλα π.χ. παλαιές οικιακές συσκευές, από ξύλα π.χ. παλαιά
έπιπλα ή από γυαλί π.χ. μπουκάλια από ποτά, μπορείτε να τη-
λεφωνείτε στο Γιώργο Μανδραβέλλο στο ακόλουθο τηλέ-
φωνο: 6989931412. Ο Γιώργος συγκεντρώνει όλα τα
παραπάνω είδη και τα προωθεί σε διαδικασίες ανακύκλω-
σης.

Έτσι τηρώντας αυτούς τους όρους θα βάλουμε κι΄ εμείς ένα
χεράκι στη βελτίωση της διαχείρισης των σκουπιδιών, βοη-
θώντας το Δήμο και τη χώρα να πετύχει τους στόχους που έχουν
τεθεί.

Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουμε ότι μ΄ αυτή τη συμπεριφoρά:
◆ Σεβόμαστε το περιβάλλον μας, το οποίο είναι η ζωή μας
◆ Εξοικονομούμε ενέργεια, πρώτες ύλες και φυσικούς 

πόρους, που μας χρειάζονται για την ανάπτυξή μας.
◆ Δημιουργούμε θέσεις εργασίας στον κλάδο της ανακύκλω-

σης.
◆ Μειώνουμε τον όγκο και το βάρος των αποβλήτων του 

Δήμου μας, μειώνοντας έτσι και τα έξοδα της αποκομιδής
τους, τα οποία τελικά βαρύνουν όλους μας
και τέλος

◆ Σεβόμαστε και διευκολύνουμε την εργασία των εργαζομέ-
νων στην υπηρεσία της καθαριότητας, που αποτελεί έναν απ΄
τους βασικότερους τομείς για την λειτουργία της κοινωνίας.

Είναι ανάγκη να κάνουμε όχι εκείνο που μας βολεύει ατομι-
κά, αλλά εκείνο που συμφέρει το σύνολο της κοινωνίας.

Να φύγουμε από το «Εγώ» και να πάμε στο «Εμείς», έτσι θα
πάμε μπροστά.

Η Συντακτική Επιτροπή του Συνδέσμου μας
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Διαχείριση και Ανακύκλωση των Σκουπιδιών
Σχετικές υποχρεώσεις των πολιτών

Η Ελένη Λύκου μιλάει 
για τον πατέρα της

μπάρμπα Κώστα Λύκο
(Κοτσάμπαση) και 
τον αποχαιρετά

Ο πατέρας μου γεννήθηκε το
Μάρτη του 1922 και πέθανε στις 
24-10-2017, σε ηλικία 96 ετών.

Οι γονείς
του ήταν: ο
Αναστάσιος
Λύκος και η
Ελένη Κρό-
κου.

Η οικογέ-
νειά του
ήταν πολυ-
μελής (7

παιδιά), εργατική και φιλήσυχη,
όπως φιλήσυχος και άκακος υπήρ-
ξε και ο ίδιος.

Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχο-
λείο, που στεγαζόταν τότε στο πα-
ρακέλι της Εκκλησίας, στο Πανω-
χώρι, βγήκε στη βιοπάλη της ζωής,
κυνηγώντας το μεροκάματο. Καλ-
λιεργούσε με πολύ κόπο, ιδρώτα
και αγωνία τα κτήματά του και που-
λούσε τα προϊόντα του, στα παζάρια
της Κύμης και των τριγύρω χω-
ριών.

Παντρεύτηκε την μάνα μου, Γιαν-
νούλα Δήμου, συμμαθήτριά του στο
Σχολείο και έζησαν 55 χρόνια μαζί,
αγαπημένοι.

Απέκτησαν 3 παιδιά, μεγαλώνον-
τάς τα δύσκολα και φτωχικά, όπως
όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκεί-
νης.

Κακιά κουβέντα δεν έλεγε για κα-
νέναν και δεν ήθελε το κακό κανε-
νός. Αυτή ήταν η ισορροπία του η
οποία στήριζε και την αρμονική σχέ-
ση με το περιβάλλον του.

Φεύγοντας απ’ τη ζωή ο άνδρας
μου και η μάνα μου, ήρθε να καλύ-
ψει μέρος του μεγάλου κενού, που
δημιουργήθηκε στην οικογένειά
μου, βοηθώντας, με την παρουσία
του, την καλή του κουβέντα και το
πρότυπο που είχε δημιουργήσει, να
μαγαλώσω όσο πιο καλά γινόταν το
παιδί μου.

«Πατέρα μου, φεύγοντας από τη
ζωή δεν θα μου λείψεις, γιατί είσαι
στην καρδιά μου, στο μυαλό μου,
στην ψυχή μου και θα ζεις πάντα μέ-
σα μου.

-Τι κι΄αν δεν ήσουν διάσημος;
-Τι κι΄αν δεν ήσουν σπουδαγμέ-

νος;
-Τι κι΄αν δεν ήσουν πλούσιος;
Ήσουν και έφυγες πλούσιος στην

ψυχή και πλούτινες και την ψυχή τη
δική μας, με το παράδειγμά σου και
τις αρχές και τις αξίες, που μας
έδωσες.

Θα σε αγαπάω πάντα! και το πα-
ράδειγμά σου θα είναι για μένα οδη-
γός στη ζωή, γιατί δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο από την καλοσύνη,
που εσύ λάτρευες!

Η κόρη σου Ελένη

Tο καθιστικό της Βρύσης Βοϊδόντα, που είχε 
ευπρεπιστεί με την συνεργασία τριών συντελεστών,
όπως είχαμε δημοσιεύσει πέρσι, απέκτησε και 
καθιστικό πάγκο, Δωρεά του Γιάννη Παναγ. Λύκου,
και ολοκληρώθηκε.
Κάθε ωραίο γίνεται σταδιακά και από όλους μαζί.
Ευχόμαστε και σε άλλα τέτοια!

Η Συντακτική Επιτροπή
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Μ ετά τον απροσδόκητο χαμό του αγαπητού Σταύρου Κων-
στάντιου, θα ήθελα να ανατρέξουμε πίσω στα χρόνια της
συνεργασίας μας με τον αείμνηστο Σταύρο που ήταν γε-

μάτα με δράση και προσφορά του Συνδέσμου των Απανταχού
Οκτωνιατών προς το χωριό μας.

Τον Σταύρο τον γνώρισα σαν Γραμματέα της Γενικής Συνέ-
λευσης του Συνδέσμου στις 11-4-1976, που έβγαλε πρόεδρο
τον Λουκά τον Μανδραβέλλο.

Στη συνέχεια, στις εκλογές, που έγιναν στον Σύνδεσμο, στις
3-4-1977, παρατήρησα την επιμέλεια, την αφοσίωση και την
ακριβή καταγραφή των πεπραγμένων κατά την τήρηση των

πρακτικών από τον Σταύρο.
Στις εκλογές αυτές είχαμε και οι δύο εκλεγεί για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συνδέσμου και πριν το Συμβούλιο για την κατανομή των αρμοδιοτήτων
στο Δ.Σ., κάναμε το Σαββατοκύριακο ένα ταξίδι στο χωριό για να δούμε και να
συζητήσουμε όλα τα προβλήματα και θέματα του χωριού.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σταύρος μου πρότεινε να αποδεχθώ ώστε
εφόσον εκλεγώ, να αναλάβω την προεδρία του Συνδέσμου, γιατί, μου είπε, οι
μεγαλύτεροι είναι μπλεγμένοι σε κομματικές διαμάχες και θα διχάσουν τον
κόσμο, ο οποίος είναι ενωμένος γύρω από τον Σύνδεσμο. Σημειωτέον ότι η
τελευταία Συνέλευση ήταν η πιο μεγάλη στα χρονικά του Συνδέσμου, συμμε-
τείχαν γύρω στα 150 μέλη.

Στην πρόταση αυτή, του απήντησα «Σταύρο εμένα δεν μου πάνε τα προεδρι-
λίκια, αν θέλεις θα προτείνω εσένα για πρόεδρο στο Συμβούλιο, αφού έχω έρ-
θει πρώτος σε σταυρούς και θα έχω τον πρώτο λόγο, εμένα δώστε μου το
Ταμείο να παρακολουθώ τα οικονομικά του Συνδέσμου και να τρέχω για τις
εισπράξεις».

Έτσι και έγινε. Την πρότασή μου στήριξαν και οι νεώτεροι Σύμβουλοι και ο
Σταύρος έγινε πρόεδρος. Βέβαια «απογοήτευσα» τον φίλο μου, τον Λουκά, αλ-
λά έτσι έπρεπε να γίνει, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ένα νέο άνθρωπο και επι-
στήμονα που είχε όρεξη να δημιουργήσει και να προσφέρει στο χωριό.

Η πρώτη δουλειά του Σταύρου, ως προέδρου, ήταν ο Σύνδεσμος να κάνει
αισθητή την παρουσία του στο χωριό.

Την εποχή εκείνη, επρόκειτο να γίνει η ασφαλτόστρωση του δρόμου Αυλω-
νάρι – Οκτωνιά. Ο εργολάβος είχε αναλάβει να στρώσει μια λωρίδα πλάτους
3 μόνο μέτρων, που ήταν πολύ μικρή για την εξυπηρέτηση της κίνησης τους
δρόμου.

Για το λόγο αυτό, ο Σταύρος συνάντησε τον τότε Υπουργό Συγκοινωνιών,
Γεώργιο Βογιατζή, τον εργολάβο του έργου και τον πρόεδρο της Πανευβοϊκής
Ομοσπονδίας, τους εξέθεσε το θέμα και τους ζήτησε να επισκεφτούν το χωριό.

Κατά την ημέρα της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε μια ημερησία εκδρομή
στο χωριό, που οργανώθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου με δύο πούλμαν και
πολλά Ι.Χ. Τότε βρέθηκαν στην Οκτωνιά, γύρω στα 150 μέλη του Συνδέσμου
και μαζί με τους ντόπιους έγινε ένα πλήθος στην πλατεία Αγίου Νικολάου που
εξέπληξε τους καλεσμένους. Μάλιστα ο πρόεδρος της Πανευβοϊκής Ομο-
σπονδίας σε μια ομιλία του, είπε ότι «αν θέλω να έχω μεγάλο ακροατήριο, δεν
έχω παρά να ζητήσω από τον Πρόεδρο των Απανταχού Οκτωνιατών να φω-
νάξει τα μέλη του».

Έτσι, η πίεση από τον Σταύρο στο Υπουργείο έφερε αποτελέσματα και 
το πλάτος της ασφάλτου αυξήθηκε στα 5 μέτρα.

Μια άλλη μάχη έδωσε ο Σταύρος, για την διαμόρφωση της πλατείας του Αγί-
ου Νικολάου όπως είναι σήμερα, γιατί οι Επίτροποι της Εκκλησίας δεν ήθελαν
να παραχωρήσουν ούτε ένα μέτρο από την πλατεία για να γίνει ο δρόμος σω-
στός για την εξυπηρέτηση της κίνησης των αυτοκινήτων. Υπήρχε μόνο ένας
στενός δρόμος, που πέρναγε γύρω-γύρω από την πλατεία. Έτσι αναγκάστηκε
να καταφύγει στον Δεσπότη και να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Ένα απόγευμα, έρχεται ο Σταύρος και μου λέει: «Πάμε στο γραφείο του Βο-
γιατζή, μήπως καταφέρουμε και στρώσουμε το δρόμο προς το Πανωχώρι με
άσφαλτο;» Σημειωτέον ότι τότε ο δρόμος αυτός ήταν χωματόδρομος. Εγώ του
απάντησα, ότι δεν είχα πάει ποτέ, για δική μου δουλειά, σε πόρτες Βουλευτών
και Υπουργών και δυσκολεύομαι. Αλλά, για το καλό του χωριού, αποφασίσα-
με και πήγαμε κατά τις 6 το απόγευμα της μέρας εκείνης. Ο Υπουργός όμως άρ-
γησε να έρθει, ήρθε στις 11 το βράδυ και δεν καταφέραμε τίποτα. Την ώρα που
είμασταν στο γραφείο του, ο Βογιατζής λέει στο Σταύρo: «Καλά εσύ, νέος άν-
θρωπος, για τον εαυτό σου δεν θέλεις τίποτα, καμιά Ολυμπιακή, καμιά ΔΕΗ ή
κανένα Υπουργείο;» Αφήστε εμένα, απάντησε ο Σταύρος, εγώ δουλεύω στον

Σταύρος Παν. Κωνστάντιος
Ένας Οκτωνιάτης, που αγαπούσε 

και ευεργέτησε το χωριό

ολοκλήρωσε τις Γυμνασιακές σπουδές
στο Αυλωνάρι και στην Κύμη. Σπούδασε
Οικονομικές Επιστήμες στην Ανώτατη
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
(Α.Σ.Ο.Ε.)

Έζησε στην Αθήνα και εργάστηκε 30
χρόνια, σαν λογιστής και προϊστάμενος
Λογιστηρίου, στην Εταιρεία Βερόπουλου. 

Παντρεύτηκε την εξαίρετη Μαρία Λα-
κάκη από την Αγία Άννα Ευβοίας και
απέκτησαν ένα παιδί, τον Παναγιώτη.

Υπηρέτησε στον Σύνδεσμο των Απαν-
ταχού Οκτωνιατών, κατά τα ακόλουθα
χρονικά διαστήματα:
– Από 11-4-1976 έως 3-4-1977 

σαν Γενικός Γραμματέας
– Από 3-4-1977 έως 27-5-1979 

σαν Πρόεδρος Δ.Σ.
– Από 20-2-1983 έως 23-1-1985

σαν Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο
Σύνδεσμο υπήρξε δραστήριος με ευρύ-
τητα πνεύματος, αποφασιστικός, αποτε-
λεσματικός, συνεργάσιμος, φιλότιμος και
προσέφερε τα μέγιστα στο χωριό.

Έτσι τα χρόνια εκείνα, ο Σύνδεσμος
των Απανταχού Οκτωνιατών πραγματο-
ποίησε πολλές και ποικίλες δραστηριό-
τητες για το καλό του χωριού, όπως:
◆ Ενέργειες για την ασφαλτόστρωση

του Δρόμου Αυλωναρίου – Οκτωνιάς.
◆ Ενέργειες για κατασκευή εσωτερικών

δρόμων και την διαμόρφωση της πλα-
τείας του Αγίου Νικολάου.

◆ Ενέργειες με σκοπό την προώθηση
της κατασκευής του δρόμου «Οκτωνιά
– Κούτσουρο – Γέφυρα Κάμπου».

◆ Πραγματοποίηση πολλών επιδιορθώ-
σεων και αποκαταστάσεων στον κεν-
τρικό δρόμο του χωριού και σε
αγροτικούς δρόμους

◆ Βραβεύσεις των μαθητών του Δημο-
τικού Σχολείου, που αρίστευσαν.

◆ Αποστολή βιβλιοθηκών στο Δημοτικό
Σχοελίο

◆ Εκδόσεις Ημερολογίων του Συνδέ-
σμου

◆ Φύτευση πεύκων στο βουνό Καλιμάνι
◆ Οργάνωση χοροεσπερίδων στην Αθή-

να
◆ Πραγματοποίηση εκδρομών
◆ Διοργάνωση συναυλίας στο χωριό
◆ Διοργάνωση, σε συνεργασία με τον

Αθλητικό Όμιλο Οκτωνιάς, Αγώνων
Ανώμαλου Δρόμου.

◆ Εκδόσεις της Εφημερίδας «Η Φωνή
της Οκτωνιάς»

◆ Ενέργειες για την ηλεκτροδότηση του
Κάμπου και της Μουρτερής, η οποία
πραγματοποιήθηκε το έτος 1984.

◆ Ενέργειες για την κατασκευή του δρό-
μου προς το Δρυμό.

Η κορωνίδα, όμως,
των έργων του Συνδέ-
σμου της εποχής εκεί-
νης, ήταν ο εντοπισμός,
το έτος 1984, της πηγής,
που μέχρι σήμερα τρο-
φοδοτεί το χωριό με
άφθονο και πεντακάθα-
ρο νερό.

Το πρόβλημα του νερού είχε ταλαιπω-
ρήσει πολύ την κοινότητα, χωρίς κανένα
αποτέλεσμα. Όλες οι μελέτες που είχαν
γίνει από το Ι.Γ.Μ.Ε. και το Υπουργείο Γε-
ωργίας δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα.
Αυτές οι αποτυχίες από τη μια και το πα-
ρασκήνιο απ΄ την άλλη, έφτιαξαν μια πο-
λύ τεταμένη κατάσταση στο χωριό.

Παρ΄ όλα αυτά, ο Σύνδεσμος, με πρό-
εδρο των αείμνηστο Σταύρο, προχώρησε,
επέλεξε τον κο Αλμπαντάκη, Γεωλόγο
από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μετά από ει-
σήγηση του Βασίλη Ευστ. Λαγού Μέλους
του Δ.Σ. και σε συνεργασία με το Κοινο-
τικό Συμβούλιο, άρχισε τη σχετική έρευ-
να, η οποία απέδωσε καρπούς. Βρέθηκε
το νερό και το χωριό έλυσε το μεγά-
λο πρόβλημά του!

Έτσι ο Σύνδεσμος, με ηγέτη τον φιλο-
πρόοδο και δραστήριο Σταύρο και το εν-
διαφέρον καθώς και την ενεργητικότητα
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., μεγα-
λούργησε προσφέροντας στο χωριό πολ-
λά για την ανάπτυξή του, τόσο στον
υλικό, όσο και στον πνευματικό τομέα.

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτω-
νιατών, αναγνωρίζοντας την μεγάλη προ-
σφορά του αείμνηστου Σταύρου στο
χωριό, τον βράβευσε εν ζωή, στο πλαίσιο
ετήσιας χοροεσπερίδας του.

Κατά τη κηδεία του, κατέθεσε στεφάνι
τιμής και ευγνωμοσύνης της Οκτωνιάς,
για το πολύτιμο έργο του, στο χωριό μας.

Επίσης, στη μνήμη του, προσέφερε κα-
τά την επιθυμία του, 200 ευρώ στην
Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών
Οκτωνιάς και επιφυλάσσεται να καταθέ-
σει, στον τάφο του, μαρμάρινη τιμητική
πλάκα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου
μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στους οικείους του και ευχόμεθα
στον αείμνηστο Σταύρο και ευεργέτη του
χωριού, Καλό Ταξίδι στην Αιωνιότητα!

Ευχόμεθα και ελπίζουμε το παράδειγ-
μά του να τροφοδοτεί συνεχώς τον πα-
τριωτισμό μας, γιατί μόνο έτσι θα πάμε
μπροστά!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος 

Παναγιώτα Γκαρούτσου

συνέχεια από τη σελ. 1



7Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ

Ιδιωτικό Τομέα. Για το χωριό κάντε κάτι!
Μέρος της προεδρίας του Σταύρου στο Σύνδεσμο συνέπεσε με την προεδρία του

Κώστα του Λαγού στην Κοινότητα, με τον οποίο είχαμε καλή συνεργασία.
Τότε το μεγάλο πρόβλημα του χωριού ήταν το νερό.

Κατ΄ αρχάς, δώσαμε βάρος στο πηγάδι στο Κούτσουρο και στη διάνοιξη στοών, που
ελπίζαμε ότι θα βρίσκαμε περισσότερο νερό. Γι αυτό το λόγο αγοράσαμε υποβρύχια
αντλία για την άντληση των νερών, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα και κόστισε 116.000
δρχ. Επίσης, εκτός από την συμμετοχή του Συνδέσμου σε άλλα διάφορα έξοδα, χρη-
ματοδοτήσαμε την κοινότητα με το ποσό των 340.000 δρχ. για να προχωρήσουν τα
έργα για την εύρεση νερού, με την συμφωνία να επιστραφούν στο Σύνδεσμο άμα πή-
γαιναν καλά τα έργα. Δυστυχώς όμως τα έργα δεν απέδωσαν.

Κατεβήκαμε με το Σταύρο στις στοές, που είχαν προχωρήσει αρκετά μέτρα και δια-
πιστώσαμε ότι, όσο προχωρούσε η στοά δεν υπήρχαν δείγματα ότι ήταν δυνατό να
βρεθεί νερό και αποφασίσαμε, από κοινού με την κοινότητα, να σταματήσουμε το έρ-
γο για να μην ξοδεύουμε άσκοπα χρήματα.

Μετά τη διακοπή του έργου, δημιουργήθηκε μεγάλο κομφούζιο στο χωριό. Ο πρό-
εδρος, Κώστας Λαγός ήρθε σε απόγνωση και έτρεξε στη Νομαρχία. Εκεί οι παράγον-
τες του είπαν ότι το χωριό οπωσδήποτε θα υδρευτεί, εν ανάγκη και από το ποτάμι.
Αυτό όπως είναι φυσικό ήταν εξαιρετικά δύσκολο και γι΄ αυτό δημιουργήθηκε μια
ομάδα Οκτωνιατών κατά της ύδρευσης από το ποτάμι.

Την 1-4-1984, πραγματοποιήθηκε, για την επίλυση του προβλήματος, Γενική Συ-
νέλευση των κατοίκων του χωριού και αποφασίστηκε να επισκεφτούν, στις 24-4-
1984, όλοι οι φορείς του χωριού, τον Νομάρχη.

Έγινε μια επιτροπή, αποτελούμενη από τον Σταύρο, που εκπροσωπούσε τον Σύν-
δεσμο των Απανταχού Οκτωνιατών, το Κοινοτικό Συμβούλιο και μια ομάδα κατοίκων
του χωριού, η οποία επισκέφτηκε τον Νομάρχη, χωρίς να αλλάξει κάτι κατά τη συ-
νάντηση.

Μετά απ΄ αυτά τα γεγονότα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέ-
σμου, με θέμα, να στείλει ο Σύνδεσμος Γεωλόγο, για να έχουμε Επιστημονική Μελέ-
τη για το ζήτημα. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ήταν: Σταύρος Κωνστάντιος,
Δημήτρης Κωνστάντιος, Δημήτρης Τσούρτος, Κώστας Καρυστινός, Ευάγγελος Μπου-
λής και Βασίλης Λαγός.

Κατά την συνεδρίαση ο Βασίλης Λαγός πρότεινε τον Γεωλόγο του Ιδρύματος Μπο-
δοσάκη κ. Νικόλαο Αλμπαντάκη. Σκεφτήκαμε ότι για να είναι στο Ίδρυμα Μποδοσάκη
πρέπει να είναι καλός επιστήμονας και πράγματι έτσι αποδείχθηκε.

Ο Σταύρος συνάντησε τον κ. Νίκο Αλμπαντάκη και συμφώνησαν όλοι μαζί (Δ.Σ. του
Συνδέσμου και Γεωλόγος) να πάνε το επόμενο Σάββατο στο χωριό για την έρευνα.

Ο Σταύρος παρέλαβε τον κ. Αλμπαντάκη από το σπίτι του και κατά τις 10 το πρωί,

ήταν στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Από εκεί ξεκίνησε η έρευνα. Πενήντα άτομα πε-
ρίπου ακολουθήσαμε τον Γεωλόγο.

Η διαδρομή ήταν: Αγία Τριάδα, Φαρδέλου, Πανωχώρι, όλες οι βρύσες του Πανω-
χωριού, Βρύση Βοϊβόντα, Αμπάδες και Λαγουδάκαινα. Στις 2 το μεσημέρι καταλήξα-
με στον Άγιο Νικόλαο, ο Γεωλόγος, ο Σταύρος, ο Κώστας ο Λαγός κι΄ εγώ.

Σ’ όλη αυτή την διαδρομή , ο Γεωλόγος έβλεπε χωρίς να εκφέρει καμία γνώμη.
Αφού φθάσαμε το μεσημέρι στην πλατεία, καθίσαμε, φάγαμε και ξεκουραστήκαμε,

τότε εγώ, έχοντας υπόψη ότι στο ρέμα του Αγίου Χαραλάμπους έχει πολύ νερό και
ότι επάνω στην πλαγιά οι πέτρες βγάζουν νερό, πρότεινα να πάμε στον Άγιο Χαρά-
λαμπο.

Ξεκινήσαμε λοιπόν, ο Γεωλόγος, ο Σταύρος κι΄εγώ και πήγαμε το βραδάκι στον
Άγιο Χαράλαμπο.

Όταν πήγαμε εκεί, γυρίζει ο Αλμπαντάκης και μου λέει: «Καλά, εδώ δεν έχετε φέ-
ρει κανένα Γεωλόγο;» Και του λέω: «Όχι, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ».

«Δεν βλέπεις, μου λέει, αυτές τις πέτρες στην πλαγία και αυτές τις σπηλιές εκεί
πάνω; Είναι στο βάθος γεμάτες νερό».

Νυχτώσαμε, περίπου, εκεί και μετά έφυγαν με τον Σταύρο για να πάνε στην Αθήνα.
Ο Σταύρος είχε φύγει από το πρωί από το σπίτι του και επέστρεψε αργά το βράδυ.

Η γυναίκα του είχε ανησυχήσει και τον έψαχνε. Βλέπετε δεν υπήρχαν κινητά τηλέ-
φωνα τότε. 

Την εποχή εκείνη, δηλαδή την άνοιξη του 1984, έγινε ένα συνέδριο της Πανευβοϊ-
κής Ομοσπονδίας, στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και γνωρίζαμε
ότι οι πολιτικοί και πολιτευτές της Εύβοιας καθώς και ο Νομάρχης Ευτύχης Κοντο-
μάρης, καλή του ώρα, θα ήταν εκεί.

Πήγαμε λοιπόν με το Σταύρο στο συνέδριο, με σκοπό να δούμε τον Νομάρχη.
Ο Νομάρχης , αφού είπε δύο λόγια, μάζεψε τα χαρτιά του και έφευγε. «Σταύρο του

λέω, ο Νομάρχης φεύγει». Τρέχουμε αμέσως και τον προλαβαίνουμε στο τελευταίο
σκαλί του ξενοδοχείου.

Ο Σταύρος του μίλησε τόσο σοβαρά και πειστικά, ώστε κέρδισε την εμπιστοσύνη
του Νομάρχη, ο οποίος κατάλαβε ότι έχει να κάνει με σοβαρό και θετικό άνθρωπο.

Από τότε και μετά, όλες οι εισηγήσεις που του έκανε ο Σταύρος, έγιναν αποδεκτές.
Έτσι, έγινε αποδεκτή και η εισήγηση: η πρώτη γεώτρηση να γίνει στον Άγιο Χαρά-
λαμπο και όχι στο Πανωχώρι, διότι θα πιάναμε το νερό του Ανέστη του Καρυστινού.

Το πρώτο 15ήμερο λοιπόν του Δεκεμβρίου, έγινε η πρώτη γεώτρηση στον Άγιο Χα-
ράλαμπο, σύμφωνα με την υπόδειξη του κ. Αλμπαντάκη, και βρέθηκε αρκετό νερό,
ικανό να υδροδοτήσει όλο το χωριό.

Είναι αυτή η πηγή που μέχρι σήμερα εφοδιάζει το χωριό με άφθονο και πεν-
τακάθαρο νερό!!

Έτσι, ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών με πρόεδρο το Σταύρο, κατά-
φερε με μεθοδικότητα και χωρίς πολλά λόγια να λύσει το δύσκολο πρόβλημα
της ύδρευσης του χωριού, το οποίο είχε διχάσει τους κατοίκους και είχε επιτρέ-
ψει την εκμετάλλευσή του, για πολιτικά και ατομικά συμφέροντα.

Δεν σταμάτησε εκεί η προσφορά του Συνδέσμου, με πρόεδρο τον Σταύρο, αλλά πάρ-
θηκαν και άλλες πρωτοβουλίες σε διάφορα θέματα.

Έτσι προώθησε την κατασκευή του δρόμου προς το Δρυμό, κάνοντας επισκέψεις
στην ΕΡΤ και συνεργαζόμενος με τον κ. Πασπάτη, Δ/ντή Προγραμματισμού και Μελε-
τών.

Επίσης, συμβούλευσε το Κοινοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην απαλλοτρίω-
ση του κτήματος των αδερφών Βαρδακώστα, στον Άγιο Αθανάσιο, για την κατασκευή
γηπέδου. Πράγματι το κοινοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε διαδικασίες απαλλοτρίω-
σης, αλλά το επόμενο Κοινοτικό Συμβούλιο κατήργησε την προσπάθεια αυτή.

Μέσα απ’ αυτό το μικρό οδοιπορικό της προσφοράς του Συνδέσμου στο χωριό, φαί-
νεται η θαυμάσια προσωπικότητα του αείμνηστου Σταύρου Παν. Κωνστάντιου, που
ηγήθηκε επάξια στο Σύνδεσμο των Απανταχού Οκτωνιατών.

Ήταν εργατικός, συνεργάσιμος, τίμιος, αποφασιστικός, με λίγα λόγια και πολλά
έργα.

Για να πετύχει τους Στόχους του Συνδέσμου, δεν λογάριαζε ούτε κούραση, ούτε ότι
όλα αυτά απαιτούσαν προσωπικές δαπάνες, εις βάρος των οικονομικών του συμφε-
ρόντων. 

Όλα αυτά τα θυσιάζε, για την αγάπη του για την Οκτωνιά!
Μέσα απ’ αυτή την μικρή αναδρομή θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη μνήμη του

αείμνηστου Σταύρου, του φίλου, του πολύτιμου συνεργάτη και συναγωνιστή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Οκτωνιάς, που τον σκεπάζει, ως ελάχιστη ανταμοιβή

για τις ευεργεσίες που της προσέφερε.
Κώστας Ιωάν. Καρυστινός

(Τζουάνος)

Στιγμιότυπο επίσκεψης του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
στον τότε Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Βογιατζή

Από αριστερά: Ο τότε Νομάρχης Θεόφραστος Πιπλής, ο Υπουργός Γεώργ. 
Βογιατζής, ο πρόεδρος της Πανευβοϊκής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΟΕ), 

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σταύρος Κωνστάντιος, ο αντιπροέδρος του Συνδέσμου
Στάθης Σαπουντζής, ο ταμίας του Συνδέσμου Κώστας Ι. Καρυστινός

Οδοιπορικό του Κώστα Ιωαν. Καρυστινού στη συνεργασία και την προσφορά 
του αείμνηστου Σταύρου Παν. Κωνστάντιου στο χωριό μας 
- Η Εύρεση του νερού για την υδροδότηση του χωριού
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Ομάδα Ανάγνωσης Βιβλίου του Συνδέσμου μας,
αφού διάβασε το ιστορικό μυθιστόρημα «Η Ψωροκώ-
σταινα.  Η Πανώρια Χατζηκώστα – Αϊβαλιώτη και ο Βε-
νιαμίν Λέσβιος» της συγγραφέας Κατερίνας Παπαδρια-
νού, προσκάλεσε την συγγραφέα στο χωριό μας και σε μία
ωραία εκδήλωση πρόβαλλε το μυθιστόρημα στο ευρύτε-
ρο κοινό. Η παρουσίαση έγινε στο κατάμεστο από συγχω-
ριανούς και φίλους Κατσικαβέλειο Πνευματικό Κέντρο,
στις 4 Αυγούστου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο
Πρόεδρος της Ομάδας Παναγιώτης Λυμπερόπουλος. 

Πριν αναφερθώ στην παρουσίαση, να πούμε δυό 
λόγια για την συγγραφέα. 

Η κ. Παπαδριανού – Κάρδαρη γεννήθηκε στο
Δρέπανο Ναυπλίου, είνα παντρεμένη, και έχει δύο
παιδιά. 

Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και στο
παιδαγωγικό τμήμα της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Σπούδασε
επίσης, πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
της Σορβόνης. 

Στο Παρίσι συνέβαλε στην δημιουργία του πρώ-
του «Παιδικού Χωριού ΣΟΣ» της Ελλάδος. 

Υπηρέτησε επί πολλά χρόνια ως καθηγήτρια στα
τεχνικά επαγγελματικά Λύκεια Αργολίδας και 
Αρκαδίας. 

Έχει πάρει Τιμητική Διάκριση για το διήγημά
της «1715» δημοσιευμένη στο περιοδικό «Ναυ-
πλιακά Ανάλεκτα» έκδοσης του Δήμου
Ναυπλιέων τό 2007, και βραβείο για το
ιστορικό μυθιστόρημα  «1715 το τελευ-
ταίο φιλί στ’ Ανάπλι», που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις «Μελάνι». 

Το 2014 εκδίδει την «Ψωροκώσταινα -
Η Πανώρια Χατζηκώστα Αϊβαλιώτη και
ο Βενιαμίν Λέσβιος» από την Αργολική
Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολι-
τισμού.

Το 2015 εκδίδει τα 99 Χαϊκού της ψυ-
χής μου. 

Είναι πρόεδρος της Ενώσεως Συγγρα-
φέων και Λογοτεχνών Αργολίδος. 

Μας έκανε την τιμή και ήταν μαζί μας στην
Οκτωνιά, κατά την παρουσίαση του βιβλίου της
«Ψωροκώσταινα - Η Πανώρια Χατζηκώστα Αϊβα-
λιώτη και ο Βενιαμίν Λέσβιος».

Δύο είναι οι μορφές που δεσπόζουν στο υπέροχο αυτό
ιστορικό μυθιστόρημα: Η ιστορική προσωπικότητα του
Βεβιαμίν Λέσβιου, και η Πανώρια Χατζηκώστα – Αϊβα-
λιώτη, που κοροϊδευτικά τη φωνάζουν Ψωροκώσταινα
οι μάγκες του Ναυπλίου. Μέσ’ απ’αυτές τις δυο προσω-
πικότητες η συγγραφέας ξεδιπλώνει την ιστορία των
πρώτων απελευθερωτικών χρόνων της Ελλάδας και κα-
ταγράφει με ύφος λιτό και γλαφυρό περιστατικά, 
ελπίδες, δολοπλοκίες, μηχανογραφίες, σκηνές συγκίνη-
σης και ηρωϊσμού αλλά και σκοτεινές σελίδες προδοσίας,
διχασμού, επεμβάσεων των μεγάλων δυνάμεων σ’ ένα
λαό, που προσπαθεί να βρει το δρόμο της ελευθερίας του.

Ο Βενιαμίν Λέσβιος, μοναχός και λόγιος, μυημένος
στην Φιλική Εταιρεία, και πολιτικός κατά την Eλληνική
Eπανάσταση γεννήθηκε τό 1759 και απεβίωσε το 1824
στο Ναύπλιο από τύφο. Σπούδασε στο Παρίσι όπου γνω-
ρίσθηκε με τον Αδαμάντιο Κοραή. Θεωρείται το σημαν-
τικότερο φιλοσοφικό πνεύμα της Νέας Διαφώτισης. Με
σαφή επιρροή του πνεύματος του ευρωπαϊκού διαφωτι-
σμού, φιλόσοφος και επιστήμων θα αναγνωρίσει στα
μαθηματικά τη βάση της εμπειρικής επιστήμης, την αφε-
τηρία της φιλοσοφικής σκέψης. Θεωρεί τη φυσική φι-

λοσοφία και εντάσσει σ’ αυτή τη χημεία, την αστρονομία
και την κοσμολογία. Ήταν ένας συνδυασμός της θεω ρίας
με την επαναστατική δράση, ένας πνευματικός ηγέτης
του αγώνα τον οποίο προετοίμασε πνευματικά με τη φι-
λοσοφική υπεράσπιση της ανθρώπινης αξίας και ελευ-
θερίας. Εργάσθηκε ως δάσκαλος στις Κυδωνίες, στις
Παραδου  - νάβιες ηγεμονίες, και στην περίοδο της Αρ-
μοστείας του στο Αιγαίο. Αγωνίσθηκε για τη χειραφέτη-
ση της ανθρώ πινης νόησης και την εδραίωση της
Eλληνικής Eπανάστασης.

Δίπλα σ’ αυτόν τον Μεγάλο Δάσκαλο του γένους η
συγγραφέας τοποθετεί την Πανώρια Χατζηκώστα, σύ-
ζυγο του εύπορου μεγαλέμπορου Κώστα Αϊβαλιώτη, που
το 1821 βλέπει την πλούσια και ευτυχισμένη ζωή της να
γκρεμίζεται. Οι Τούρκοι, ως αντίποινα για την επανά-
σταση που ξέσπασε στην Πελοπόννησο, θα κάψουν το Αϊ-
βαλί, και θα σκοτώσουν τους κατοίκους του. Η Πανώρια,
μέσα σ’ αυτό το φονικό, θα  δει να σφάζουν μπροστά στα
μάτια της τα τέσσερα παιδιά της και τον άνδρα της. Μι-
σότρελη από τον πόνο και την αγριότητα φυγαδεύεται
από φίλο γείτονά της στά Ψαρά, όπου θα την αναγνωρί-
σει ο Βενιαμίν Λέσβιος, ως πρώην δάσκαλος των παι-
διών της, και μαζί θα μεταβούν στην Ύδρα, και μετά στο
Ναύπλιο. Ο Βενιαμίν με την προστασία, το πνεύμα και τις
συμβουλές θα προσπαθήσει να κρατήσει ζωντανό το
«σαλεμένο» μυαλό της Πανώριας, να τη βγάλει από τη

βασανιστική κατάθλιψή της και τις αυτοκτονικές τάσεις
της, δίνοντάς της να μεγαλώσει ένα ορφανό μωρό του
πολέμου. Στην ουσία της έδειξε το δρόμο για τη ζωή.
Έτσι πνεύμα και ψυχή, θηλασμός και ζωή, μάνα και παι-
δί, ορθολογισμός και ευαισθησία, φιλοπατρία και ηρωϊ-
σμός είναι έννοιες τις οποίες η συγγραφέας με δύναμη
γραφής και χαμηλούς τόνους θα φωτίσει μέσα από συγ-
κεκριμμένα περιστατικά της ζωής αυτών των δύο αν-
θρώπων. 

Στο Ναύπλιο, σε μία καλύβα, η Πανώρια με αυταπάρ-
νηση θα προσπαθήσει να μεγαλώσει δώδεκα ορφανά
του πολέμου, αντιμετωπίζοντας την περιφρόνηση και την
χλεύη πολλών κατοίκων, ζητιανεύοντας και ξενοπλέ-
νοντας. Δίνει ζωή στα ορφανά καί παίρνει δύναμη αγά-
πης και κουράγιο από αυτά. Και είναι αυτή, η Ψωροκώ-
σταινα, όπως κοροϊδευτικά την αποκαλούσαν, που στον

έρανο για τους πρό-
σφυγγες του Μεσο-
λογγίου, θα
προσφέρει πρώτη το
δαχτυλίδι της το μο-
ναδικό αναμνηστικό
που είχε από τον άν-
δρα της, κάνοντας
τους Ναυπλιώτες να
ανοίξουν τα μπαούλα,
τα πουγκιά τους, και
τις καρδιές τους και
να δώσουν χρήματα
και χρυσαφικά για

τους πρόσφυγες του Μεσολογγίου, διδάσκοντας αν-
θρωπιά και  αλληλεγγύη.

Όμως η συγγραφέας δεν αρκείται στις δυο αυτές ισχυ-
ρές προσωπικότητες. Με αφορμή αυτές, μας δίνει την το-
πογραφία και την ανθρωπογραφία της πόλης του
Ναυπλίου στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Μιας πό-
λης που προσπαθεί να βγει  από τα συντρίμια του πολέμου
και να βρει τη φυσιογνωμία της. Πίσω από αυτές τις δυο
μορφές, σε δεύτερο πλάνο, δρούν και ενεργούν σημαντι-
κές προσωπικότητες της ιστορίας μας. Ο Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης, ο Θεόφιλος Καϊρης, η Λασκαρίνα Μπου-
μπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογέννους οι Δημήτριος και Αλέ-
ξανδρος Υψηλάντης, η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, και
ο Ιωάννης Καποδίστριας δίνουν το στίγμα της ταραγμένης
εποχής, ο καθένας με τις ενέργειες και την προσφορά
του. Τα δάνεια της Αγγλίας, ο Εμφύλιος, η δίψα της εξου-
σίας, οι δολοπλοκίες, οι διχασμοί, η δολοφονία του Ιωάν-
νη Καποδίστρια, στηλιτεύονται από τη συγγραφέα μέσα
από συγκεκριμμένα περιστατικά, αφήνοντας τον ανα-
γνώστη να διαλογισθεί και να συμπεράνει.

Ιστορία, τοπική ιστορία, και μυθοπλασία είναι οι βασι-
κοί άξονες της αφήγησης της Κατερίνας Παπαδριανού.
Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί ένα ιστορικό μυθιστόρη-
μα από το οποίο αναδύεται η Ελλάδα της εποχής, με τους
πρωταγωνιστές και τα προβλήματά της, τα πάθη και τα
ήθη της τις ένδοξες και μαύρες σελίδες της ιστορίας, που
η συγγραφέας καλεί και προκαλεί τον αναγνώστη να
ανακαλύψει.

Όμως, πάνω και πέρα απ’ αυτά, πρόκειται για ένα 
βαθειά ανθρώπινο μυθιστόρημα, έναν ύμνο στην δύναμη
του ανθρώπου για ζωή, στην αγάπη του για την ελευθε-
ρία, και στον συνάνθρωπο. Ένας ύμνος για την ψυχική
δύναμη του ανθρώπου, η οποία κινείται από το «Παντα-
χηκίνητον» όπως μεγαλοφυώς προσδιορίζει ο Βενιαμίν
Λέσβιος, το οποίον είναι «ρευστόν», «ρέον ακα- ταπαύ-
στως από σώματι εις σώμα»  του οποίου η «εισροή και
εκροή είναι ανάλογος με τον σωρόν του σώματος» και
είναι η αιτία όλων των ψυχικών και φυσικών φαινομέ-
νων. Ο Βενιαμίν Λέσβιος, και η Πανώρια Αϊβαλιώτη φαί-
νεται ότι είχαν μεγάλον «σωρόν σώματος» αγάπη για τον
άνθρωπο, και ξόδεμα ψυχής.  Αναρωτιέμαι, θα πρέπει
και εμείς στην δύσκολη εποχή που ζούμε να αναλογι-
θούμε σοβαρά και να ψάξουμε  να βρούμε «Πανταχηκί-
νητον» ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς. Ας το σκεφτούμε. 

Αποσπάσματα του βιβλίου ανάγνωσαν τα μέλη της
Ομάδα,  Καίτη Πιερίδη και Νίκος Τσερόλας. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στη συγγρα-
φέα, η οποία ευχαρίστησε την Ομάδα Ανάγνωσης για την
παρουσίαση του βιβλίου της, και το πολυπληθές ακροα-
τήριο για τη συμμετοχή του.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις όλων των μελών της
Ομάδας Ανάγνωσης και πολλών παρισταμένων. Ο νεα-
ρός Οκτωνιάτης συγγραφέας Πάνος Τσερόλας  ανεφέρ-
θη στις επιστημονικές – φιλοσοφικές ιδέες του Βενιαμίν
Λέσβιου τις οποίες χαρακτήρισε θαυμαστές και πρωτο-
ποριακές για την χώρα μας και την Ευρώπη, κατά την
εποχή του.

Η βραδυά έκλεισε με κέρασμα τοπικού γλυκού, προ-

«Η Ψωροκώσταινα»
Η Πανώρια Χατζηκώστα – Αϊβαλιώτη και ο Βενιαμίν Λέσβιος

- της Κατερίνα Παπαδριανού -
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Ας πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Αρχικά, σε
ανοιχτή συνέλευση μέσα στο Νοέμβριο παρουσιάσαμε τον
απολογισμό του έργου της ομάδας μας, όπου μεταξύ άλλων
η ομάδα μας δραστηριοποιήθηκε συγκεντρωτικά σε:
➤ 44 συμβάντα πυρκαγιών
➤ 2 χιονοπτώσεις, όπου σε συνθήκες αποκλεισμού και σε

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όλου του Δήμου, η ικανο-
ποίηση των αναγκών σίτισης και φαρμακευτικής αγω-
γής ήταν σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη

➤ 2 κλήσεις για βοήθεια κατάκοιτου 
➤ 1 κλήση για βοήθεια σε ατύχημα (τραυματισμό ποδιού)
➤ Συμμετοχή στην ασφαλή διεξαγωγή πολλαπλών διορ-

γανώσεων της περιοχής (ανάβαση Κύμης, «Αγαπώ και
Πράττω», καρναβάλι Αυλωναρίου κ.α.)

➤ Παραλαβή δωρεάς σωσίβιας λέμβου από την Δ.Α.Κ. Σα-
λαμίνας και ευχαριστούμε θερμά τα παιδία εκεί

➤ Εκπλήρωση 7ης και 8ης εθελοντικής αιμοδοσίας (η επό-
μενη έρχεται στις 17/2/2018)

➤ Τέλεση δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου από τη Κινητή
Μονάδα Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας και το παράρτημα Χαλκίδας το οποίο και ευ-
χαριστούμε θερμά

➤ Φωταγώγηση Βρυσών Βοϊβόντα και Μαρίνου 
➤ Καθαρισμός δρόμων προς Μουρτερή και άγιο Μερκού-

ριο το καλοκαίρι
➤ Από κοινού με τους Σύλλογο Νέων & Γονέων δενδρο-

φύτευση και μεταφορά νερού στη βρύση του νέου πάρ-
κου στην στροφή προς το μοναστήρι του Αγίου
Χαραλάμπους.
Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο καταστατικό λειτουργίας

της ομάδας μας που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο και τέθηκε
νομικά σε ισχύ τον Οκτώβρη, το απερχόμενο Δ.Σ. της ομά-
δας μας προχώρησε πρόωρα σε εκλογές για νέο Δ.Σ. Το
απερχόμενο Δ.Σ. παρέδωσε επιγραμματικά:
➤ Ανανεωμένο εξοπλισμό
➤ Αξιόμαχα τα οχήματα με προληπτικές συντηρήσεις για να

παραμένουν ασφαλή
➤ Άδεια κυκλοφορίας και τοποθετημένες πινακίδες στο

όχημα ΟΚΤΩΝΙΑ 31
➤ Ενεργά συμβόλαια ασφάλισης των τριών οχημάτων
➤ Αποθεματικό στο ταμείο περίπου 1.500€, χρήματα ανα-

γκαία για το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού
(για περεταίρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθυνθείτε

στο Δ.Σ.)
Από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. 

εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Καραμπέτσος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος: Μανδραβέλλος Αθανάσιος
Γραμματέας: Παπαθανασίου Αντώνιος
Ταμίας: Κωνστάντιος Γεώργιος
Έφορος Υλικού: Παπαθανασίου Δημήτριος

Ως επιτακτικό στόχο θέσαμε τη προσθήκη ενός ακόμα
οχήματος στο στόλο μας τύπου UNIMOG που με τα κατάλ-
ληλα μέσα, να είναι ικανό να εκτελεί άμεσα εργασίες στο
χωριό μας, τη στιγμή που τις έχουμε ανάγκη.  Διάνοιξη δρό-
μων στο χιόνι, κόψιμο χόρτων στους δρόμους και μικροε-
πεμβάσεις σε πολλούς επικινδύνους αγροτικούς δρόμους
είναι μερικές μόνο από αυτές. Περιμένουμε και τη δική σας
βοήθεια να επιταχύνουμε τη διαδικασία για να το καταφέ-
ρουμε.

Κλείνοντας, σε αυτό το σημείο, δε μπορούμε να παραλεί-
ψουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους
πραγματικά πολλούς συντοπίτες μας, που στηρίζουν όλη
αυτή τη προσπάθεια μας με κάθε δυνατό τρόπο, τα μέλη μας,
τους Συλλόγους τόσο του χωριού μας όσο και των γύρω
χωριών, για την δική τους συνεχή συνδρομή. Τέλος με μια

σφορά της Σοφίας Μπουλή, και της Ασημίνας Μανδρα-
βέλλου, και ακολούθησε δείπνο στο «Αγιοφύλι». 

Σημαντική βοήθεια στα οργανωτικά θέματα της βραδιάς
προσέφεραν η Κατερίνα Γούναρη - Παντελή και η Χρύσα
Βαρδακώστα - Μάμμα.

Την συγγραφέα φιλοξενήσαμε στο χωριό μας για δύο
ακόμα ημέρες, κατά τις οποίες ο Παναγιώτης Λυμπερό-
πουλος, η πρόεδρός μας Παναγιώτα Γκαρούτσου, ο 
Βασίλης Καρβουνιάρης και εγώ την ξεναγήσαμε σε πολλά
από τα αξιοθέατα της Οκτωνιάς, μεταξύ των οποίων το
ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, η ιστορική
ανακαινισμένη εκκλησία με τις μοναδικές τοιχογραφίες
του Αγίου Δημητρίου Καταρράκτη, όπου ο Παναγιώτης
Λυμπερόπουλος μας έκανε τεκμηριωμένη ξενάγηση, με κα-
τάληξη στην μαγευτική και «επίκαιρη» Μουρτερή.

Η φίλη πλέον της Οκτωνιάς, Κατερίνα Παπαδριανού μας
ευχαρίστησε για την εκδήλωση και φιλοξενία, και με φι-
λόφρονη ανάρτησή της στο διαδίκτυο, δίνοντάς μας την
υπόσχεση να ξανάρθει. Παραθέτομε απόσπασμα από την
ευγενική της  ανάρτηση:

«ΟΚΤΩΝΙΑ Πριν δεκαπέντε μέρες και μετά από
πρόσκληση του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτω-
νιατών επισκέφτηκα την ΟΚΤΩΝΑ στην Ανατολική
Εύβοια.  Έφτασα στη Χαλκίδα, μετά πήρα το δρόμο
για την Ερέτρια, τα Χάνια και το Αυλωνάρι και 
μετά ανέβαινα και ανέβαινα ένα βουνό γεμάτο από-
τομες στροφές. Νόμιζα πως είχα χαθεί. Στα 500 πε-
ρίπου μέτρα υψόμετρο και ενώ κλεφτά κοίταξα
κάτω τον όμορφο και πλατύ κάμπο με τα χωριου-
δάκια του εμφανίστηκε μια πινακίδα «ΟΚΤΩΝΙΑ».
Ήταν το χωριό που τα μέλη της Ομάδας Ανάγνωσης
του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών είχαν
διαβάσει το μυθιστόρημά μου «Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙ-
ΝΑ» και με είχαν προσκαλέσει για μια παρουσίαση
του βιβλίου μου. Και ήταν όλο το χωριό και άνθρω-
ποι από τα γύρω χωριά στην εκδήλωση και εγώ δέ-
χτηκα ερωτήσεις για το Βενιαμίν και το Πανταχη-
κίνητο και μίλησα για τη μεγάλη ψυχή της Ελλάδας
την Πανώρια Χατζηκώστα – Αϊβαλιώτη αλλά και για
την ανάγκη μου να γράψω το βιβλίο «1715» και
έδειξαν ενδιαφέρον αφού και η Εύβοια ήταν βενε-
τοκρατούμενη. Και ήταν σαν να ήταν η πρώτη μου
φορά, αλλά ήμουν καλά προστατευμένη με πολλή
αγάπη από τους νέους φίλους μου, την Κάτια και
τον Βασίλη Καρβουνιάρη, που άνοιξαν το υπέροχο
πέτρινο σπίτι τους και την καρδιά τους και με φι-
λοξένησαν, καθώς και από την πρόεδρο Παναγιώτα
Γκαρούτσου και τον σύζυγό της Παναγιώτη Λυμπε-
ρόπουλο, εξαιρετικό γνώστη του τόπου, που μας ξε-
νάγησε στα γύρω αξιοθέατα. Η παρέμβαση ενός
νέου και πολυγραφότατου συγγραφέα του Πάνου
Τσερόλα ήταν εντυπωσιακή. Και μου χάρισαν βι-
βλία για τον τόπο, και όχι μόνο και ένιωσα πως το
χωριό αυτό ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό και τους
νέους με ηγήτορες τους μεγαλύτερους πως ονει-
ρεύονται και κάνουν σχέδια. Πως να μην είναι δρα-
στήριοι και πως να μην αγαπούν τον τόπο τους
όταν αυτό το έχουν αποδείξει από το 1925, αφού μό-
νοι τους άνοιξαν με κασμάδες τον κακοτράχαλο και
ανηφορικό δρόμο από το Αυλωνάρι στην Οκτωνιά,
περίπου οκτώ χιλιόμετρα. 

Ήταν μια συνάντηση με έντονα χαρακτηριστικά
Ελληνικής φιλοξενίας που με συγκίνησε και μου
έδωσε χαρά και αγάπη και γι’ αυτό τους ευχαριστώ
με όλη μου την καρδιά. Δρέπανο 20.8.2017 Κατερί-
να Παπαδριανού». 

Η Ομάδα Ανάγνωσης Λοιγοτεχνικού Βιβλίου, ο Σύνδεσμός
μας, και όλοι οι Οκτωνιάτες την ευχαριστούμε πολύ και της
ευχόμαστε καλή συνέχεια στό σπουδαίο έργο της. 

Κάτια Καρβουνιάρη
Μέλος της Ομάδας Ανάγνωσης Βιβλίου    

Η ετήσια δράση της Εθελοντικής ομάδας Οκτωνιάς 
«Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ»    

Άλλη μία χρονιά κλείνει για την ομάδα μας (διανύει 
αισίως το 5ο έτος δράσης της) με το 2017 να έχει μια
μίξη πολλαπλών δραστηριοτήτων. Το έτος που φεύγει
είχε απ’όλα. Είχε γιορτές, αιμοδοσίες, δωρεάν εξέταση
μαστογραφίας, δράση «αγαπώ και πράττω», περιπάτους,
δενδροφυτεύσεις, είχε όμως και πολύ χιόνι, πάμπολλες
πυρκαγιές μικρές και μεγάλες, ανοιχτές συνελεύσεις,
εκλογές και νέο Δ.Σ. και πολλά άλλα ακόμη.

ιδιαίτερη μνεία θέλουμε, να ευχαριστή-
σουμε την  Ελένη Λύκου - Σταματοπούλου
και τον γιό της τον Κωνσταντίνο Γεωργίου
Σταματόπουλο, για την δωρεάν παραχώ-
ρηση του χώρου που σταθμεύουμε τα οχή-
ματα και αποθηκεύουμε τον εξοπλισμό μας,
όλα αυτά τα χρόνια.

Από όλους εμάς, ευχές για υγεία και ευ-
τυχία και ένα ακόμα πιο δημιουργικό νέο
έτος.

Για την εθελοντική ομάδα Οκτωνιάς 
Ο πρόεδρος

Καραμπέτσος Βασίλειος

   
Να ευχαριστήσουμε θερμά για την συνεργασία, 

τους εθελοντές της Εθελοντικής Ομάδας Οκτωνιάς 
και την «Αμαρύνθια Άρτεμις»

Η βρύση Βοϊβόντα φωταγωγημένη
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Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας και τη λή-
ξη της περσινής χρονιάς της θητείας μας, αισθανό-
μαστε την υποχρέωση αλλά και την ικανοποίηση να
σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες του
Συνδέσμου μας, που και εσείς με την οικονομική
και εργασιακή σας προσφορά, συμβάλλατε στην
πραγματοποίησή τους.

Μας ενδιαφέρουν οι σχετικές απόψεις και προ-
τάσεις σας. Είναι ωραίο να συναποφασίζουμε για
τα θέματα που αφορούν όλους μας.

Tην χρονιά που πέρασε, πήραμε πρωτοβουλίες
εργαστήκαμε και πραγματοποιήσαμε τις ακόλουθες
δράσεις: 
➦ Την έκδοση 2 φύλλων εφημερίδων «Η φωνή

της Οκτωνιάς», η οποία αποτελεί σημαντικό μέ-
σο επικοινωνίας, τόσο μεταξύ μας όσο και με το
χωριό μας.

➦ Την διοργάνωση με επιτυχία σε κλίμα πατριωτι-
κό, φιλικό και γιορταστικό του ετήσιου χορού
του Συνδέσμου μας, που αποτελεί το χειμερινό
αντάμωμα διασκέδασης των Οκτωνιατών. Ο
Σύνδεσμός μας, με σκοπό την διευκόλυνση της
συμμετοχής στο χορό, διέθεσε όπως κάθε χρό-
νο, δωρεάν πούλμαν για την μεταφορά των συμ-
πατριωτών που δεν μένουν στην Αθήνα.

➦ Την βράβευση των παιδιών της Οκτωνιάς, που
πέτυχαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
της χώρας.

➦ Την πραγματοποίηση με επιτυχία του 5ου τουρ-
νουά μπάσκετ 3x3 και του 11ου τουρνουά πο-
δοσφαίρου 5x5 στο χωριό.

➦ Την συνέχιση με επιτυχία των εργασιών της
Ομάδας Ανάγνωσης Οκτωνιάς, που λειτουργεί
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου μας. Συγκεκριμέ-
να, τη χρονιά που πέρασε, μελετήθηκαν έργα
των Ελλήνων Συγγραφέων: Πάνου Τσερόλα,
Κατερίνας Παπαδριανού, Ι.Μ. Παναγιωτοπούλου
και Γεωργίου Θεοτοκά. Η πρόσκληση για συμ-
μετοχή σας στην Ομάδα Ανάγνωσης είναι πάντα
ανοικτή. Σας περιμένουμε!

➦ Την διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης παρου-
σίασης του βιβλίου της Κατερίνας Παπαδριανού
«Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ». Η βιβλιοπαρουσίαση αυ-

τή στην οποία έλαβε μέρος και η ίδια η συγγρα-
φέας, συγκέντρωσε αρκετό κόσμο και κρίθηκε
πολύ πετυχημένη.

➦ Την δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης, η
οποία λειτουργεί στο Κατσικαβέλειο κτήριο, υπό
την αιγίδα του Συνδέσμου των Απανταχού
Οκτωνιατών και η διαχείρισή της γίνεται εθε-
λοντικά από την κα Χρύσα Βαρδακώστα – Μάμ-
μα (τηλ. 2223034171).

➦ Την οργάνωση ενεργειών για την διάθεση του
βιβλίου «Ο Δρόμος της Οκτωνιάς» στους συμ-
πατριώτες.

➦ Έγινε συντήρηση και επισκευή των γηπέδων,
ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Συνδέσμου οι
οποίες ήταν απολύτως απαραίτητες για την 
λειτουργικότητά τους. Στις εργασίες αυτές βοή-
θησε και ο Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς με προσ -
φορά 300 ευρώ. 

➦ Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των γηπέδων,
στον οποίο βοήθησε η Ομάδα Εθελοντών Δασο-

πυροσβεστών καθώς και τα παιδιά του χωριού
μας. Τον συντονισμό των εργασιών είχε ο Νίκος
Ιωάν. Τζοβλάς.

➦ Διεκπεραιώθηκε, όπως είχε αποφασιστεί η ενί-
σχυση της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβε-
στών, με το ποσό των 300 ευρώ, με σκοπό την
καλύτερη υποστήριξη του σπουδαίου έργου που
επιτελούν στο χωριό μας και την ευρύτερη πε-
ριοχή.

➦ Συνεχίστηκαν οι εργασίες επισκευής και αποκα-
τάστασης του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του
Συνδέσμου. Αφού τελείωσαν οι εργασίες επι-
σκευής – ανακαίνισης του μπάνιου, της κουζί-
νας και του πατώματος, αποφασίστηκε να γίνει
βάψιμο και αντικατάσταση της φθαρμένης εξώ-
πορτας του διαμερίσματος.

➦ Έγινε ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συνδέ-
σμου με το περιεχόμενο του Τουριστικού Οδηγού
της Οκτωνιάς, ο οποίος μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί
να διαβάζεται απ΄ όλο τον κόσμο! Η ενημέρωση
έγινε αφιλοκερδώς από τον Δημήτρη Μανδήλα,
γαμπρό του Χαράλαμπου Αναστ. Μάμμα.

➦ Στον ιστοχώρο της εγκυκλοπαίδειας «Wikipe-
dia» υπάρχει άρθρο σχετικά με την Οκτωνιά. Το
άρθρο αυτό μεταφράστηκε στην Αγγλική γλώσ-
σα, εθελοντικά από το ζεύγος των συμπατριω-
τών μας Στέλιου και Τζάνετ Καρβουνιάρη και
αναρτήθηκε στον ίδιο ιστοχώρο, οπότε είναι δυ-
νατόν να διαβάζεται και από εκείνους που μιλά-
νε την Αγγλική Γλώσσα.

➦ Τιμήθηκε η μνήμη του Σταύρου Παν. Κωνστάντι-
ου, πρώην προέδρου του Συνδέσμου των Απαν-
ταχού Οκτωνιατών και ευεργέτη του χωριού, με
κατάθεση στεφάνου και κατα-
βολή 200 ευρώ, κατά την επι-
θυμία του, στην Ομάδα Εθελο-
ντών Δασοπυροσβεστών Οκ-
τωνιάς.

➦ Με πρωτοβουλία του Συνδέ-
σμου και σε συνεργασία με
την Ομάδα Εθελοντών Δασο-
πυροσβεστών, καθώς και τον
Σύλλογο Νέων Οκτωνιάς, ξε-
κί- νησε η διαδικασία διάνοι-
ξης των μονοπατιών του
χωριού, ξεκινώντας από το
μονοπάτι, που οδηγεί στον
Άγιο Δημήτρη Καταρράκτη. Τον συντονισμό του
έργου αυτού ανέλαβε ο Βασίλης Ανέστη Καρυ-
στινός. Η πρωτοβουλία αυτή λήφθηκε, με σκο-
πό την αξιοποίηση των μονοπατιών του χωριού,
τα οποία είναι δυνατόν να χαρτογραφηθούν από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να κατα-
γραφούν στο διαδίκτυο, ώστε να χρησιμοποι-
ούνται και από τουρίστες.

➦ Σε συνεργασία με τον συμπατριώτη μας Πανα-
γιώτη Ιωάν. Πολύχρονο, ο οποίος ενδιαφέρεται
και στηρίζει την πρόοδο του χωριού μας, πραγ-
ματοποιήσαμε επισκέψεις στους Αντιπεριφε-
ρειάρχες κ.κ. Φάνη Σπανό και Γιάννη Κοτζιά
καθώς και στην Περιφερειακή Σύμβουλο, Μίνα
Παπαναστασίου, η οποία ασχολείται θετικά με τα
θέματα του χωριού.
Στις επισκέψεις, τέθηκε το θέμα της ασφαλτό-
στρωσης του δρόμου Αγίου Δημητρίου Καταρ-
ράκτη και η τοποθέτηση προστατευτικών
μπαρών, στον δρόμο Αυλωνάρι – Οκτωνιά.
Ο κ. Φάνης Σπανός ανταποκρίθηκε θετικά στα
αιτήματα αυτά και υποσχέθηκε να στείλει μηχα-
νικό να εξετάσει το δρόμο, που οδηγεί στον Άγιο
Δημήτρη Καταρράκτη καθώς και την τοποθέτη-
ση προστατευτικών μπαρών στον Δρόμο Αυλω-
νάρι – Οκτωνιά.

Ήδη τοποθετήθηκαν οι προστατευτικές μπάρες,
οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες και γι’ αυτό
ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους εν λόγω παρά-
γοντες τόσο για την ενέργειά τους αυτή όσο και για
την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν.

➦ Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις στον κο Δήμαρ-
χο Αθανάσιο Μπουραντά και στους αρμόδιους
Αντιδήμαρχους, στο πλαίσιο των οποίων περι-
γράψαμε την άθλια κατάσταση του οδικού δι-
κτύου του χωριού και υπενθυμίσαμε παλαιότερα
έγγραφά μας για την επιδιόρθωση – αποκατά-
σταση των δρόμων της Οκτωνιάς καθώς και την
διαμόρφωση δρόμου περιπάτου στο πιο όμορ-
φο μέρος τους χωριού.
Σχετικά, λάβαμε την διαβεβαίωση ότι υπάρχει
συγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα, το οποίο θα
αρχίσει να υλοποιείται κατά την αρχή του φθι-
νοπώρου 2017.
Έτσι πράγματι τακτοποιήθηκε το πρόβλημα στη
Βρύση Βοϊβόντα και στο Πανωχώρι, για τα οποία
ευχαριστούμε τη Δημοτική Αρχή και αναμένου-
με τη συνέχεια.

Για όλα τα παραπάνω πρώτα-πρώτα σας ευχαρι-
στούμε θερμά και σας καλούμε να είστε κοντά μας,
να μας στηρίζετε οικονομικά, εργασιακά και ηθικά,
ώστε να δίνουμε όλοι μαζί το καλύτερο για το χω-
ριό μας, για την ευημερία όλων μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι δραστηριότητες του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών την χρονιά που πέρασε

Συνάντηση εκπροσώπων του Δ.Σ του Συνδέσμου μας
με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Φάνη Σπανό και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κα Μίνα Παπαναστασίου
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Η Θεία Πρόνοια κατέ-
στησε τους Έλληνες, ταυ-
τόχρονα με τους
Εβραίους, αληθινούς
προφήτες, οι οποίοι προ-
φήτεψαν τον ερχομό του
Υιού και Λόγου του Θε-
ού, ακόμη και την ύπαρ-
ξη της Αγίας Τριάδος, και

όχι απλούς ερμηνευτές των χρησμών των εθνι-
κών πολυθεϊστικών μαντείων τους.

Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι από τους λαούς της
μετέπειτα ρωμαϊκής περιόδου, οι οποίοι υποδέ-
χτηκαν τον Χριστιανισμό και τον ιδρυτή του, τον
Χριστό, που τον ανέμεναν ως «Άγνωστο Θεό».

Ο προφήτης Δανιήλ αναφέρει και τους Έλληνες
και τον «κραταιόν Έλληνα Βασιλέα» τον Μέγα
Αλέξανδρο (Δανιήλ η και ια 1,2,3).

Η Παλαιά Διαθήκη ήταν γραμμένη στην Εβραϊ-
κή γλώσσα, η οποία ομιλείτο από ένα μικρό αριθ-
μό ανθρώπων, αλλά και παραποιήθηκε από
αυτούς αργότερα και οι προφητείες της δεν θα γι-
νόντουσαν γνωστές από τον τότε γνωστό κόσμο.

Η Ελληνική πλούσια γλώσσα των φιλοσόφων
διαδόθηκε δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323
π.χ.) και των διαδόχων του (επιγόνων) σε όλη τη
γνωστή τότε περιοχή, από την Ελλάδα έως την Ιν-
δία. Με την εγκατάσταση των Ελλήνων σε όλη την
Ασία, επιβάλλεται και μαθαίνεται η θεϊκή αυτή
γλώσσα, την οποία δέχτηκαν και οι Εβραίοι.

Επί Πτολεμαίου Β’ του Φιλαδέλφου (309-246
π.χ.) μεταφράζονται τα βιβλία της Παλαιάς Διαθή-
κης στην κοινή Ελληνική Γλώσσα (lingua franca 
-κοινή διάλεκτος-) η γνωστή μετάφραση των
εβδομήκοντα (Ο’), η οποία χρησιμοποιείτο ευρέως
κατά τον καιρό του Ιησού Χριστού και των Απο-
στόλων του.

Τα ιερά αυτά βιβλία των Εβραίων γίνονται κτή-
μα των θεοσεβών πνευματικών, αλλά και των πε-
παιδευμένων Ελλήνων, οι οποίοι τα διέσωσαν
από μελλοντικές παραχαράξεις και τα διατήρησαν
αμετάβλητα, γιατί και αυτοί είχαν παρόμοιες προ-
φητείες και είχαν αναγείρει ακόμη και ναούς στον
«Άγνωστο Θεό».

Οι Έλληνες καθίστανται Ελληνορθόδοξοι, επιτε-
λούν το Θείο Έργο του Εκχριστιανισμού των υπο-
λοίπων λαών και φέρουν έκτοτε την μέγιστη
ευθύνη της διάδοσης, διαιώνισης και διατήρησης
αυτής της ορθής, παραδοσιακής και Αληθινής Πί-
στης. Έτσι γίνονται πράξη τα ακόλουθα σοφά λό-
για του αρχαίου τραγικού ποιητή Σοφοκλή και του
Ευαγγελιστή Ιωάννου. «Θάρσει λέγων τ’ αληθές,
ου σφάλει ποτέ» (Σοφοκλής ο Σοφίλλου εκ Κολω-
νού 496-406 π.χ.) και «γνώσεσθε την αλήθειαν και
η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωαν. η.32).

Έκτοτε ο πραγματικός Ελληνορθόδοξος καθί-
σταται ελεύθερος (πνευματικά και οικονομικά) ως
γνώστης της Αλήθειας του Θεού.

Οι Πτολεμαίοι, Έλληνες επίγονοι του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, του ιστορικότατου αυτού ανθρώπου,
ο οποίος επιλέχθηκε να συμβάλει στο θείο σχέδιο
εκπολιτισμού της Ασίας, ώστε να δεχθεί αυτή τον
Υιό του Θεού, έκτισαν την περίφημη Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας. Αυτή έγινε έκτοτε το εκδοτικό
κέντρο του τότε γνωστού κόσμου και συγκέντρω-
σε όλη τη σοφία του Αρχαίου Ελληνισμού, ο οποί-
ος ανέμενε και τον Υιό και Λόγο του Θεού, για να
σώσει τον άνθρωπο.

Προφητείες των σοφών αρχαίων Ελλήνων ανα-
φέρονται στην έλευση του Ιησού Χριστού, καθώς
και η έγερση του ναού «στον Άγνωστο Θεό».

Οι φιλόσοφοι αυτοί ήσαν ο Τίτων, ο Βίας ο
Πριηνεύς (6ος αιώνας π.χ.), ο Σόλων ο Αθηναίος,

ο Θουκυδίδης, ο Μένανδρος ο Αθηναίος, ο Πλά-
τωνας, (427-347 π.χ.) 

Είπαν δε αυτοί στον Απόλλωνα: Προφήτευσέ
μας, ποιός θα είναι ο μετά από σε βωμός;

«Εγώ προφητεύω κυβερνήτη με τριπλή υπό-
σταση σε μία, Του οποίου ο ανείπωτος Λόγος θα
κυοφορηθεί εις ανυποψιάστη κόρη, όπως ακριβώς
το τόξο φέρει φωτιά, και αφού αιχμαλωτίσει όλον
γενικά τον κόσμο, θα τον προσφέρει δώρο εις τον
Πατέρα. Μαρία δε (θα είναι) το όνομά αυτής».

«Διότι εγώ θεωρώ (συνεχίζει ο Απόλλων) ότι εί-
ναι ο μέγας ύψιστος Βασιλιάς, Ο Τρισυπόστατος
στον ουρανό. Και ο Λόγος του, σαν άναρχος Θεός,
ενσαρκώνεται σε παρθένο κόρη όπως ακριβώς το
πυρφόρο τόξο, και όσο γίνεται ισχυρότερα, όλα θα
τα αποκαλύψει εις τον κόσμον, αλιεύοντας τους
ανθρώπους, όπως ακριβώς το ψάρι, από το βυθό
της απιστίας και της αγνοίας, τους οποίους θα
προσφέρει σαν δώρο στον Θεό Πατέρα».

Ο Θουκυδίδης είπε: «Να σέβεσαι τον Θεό και να
κατανοείς. Μην ζητάς (να μάθεις) ποιος είναι και
πως. Διότι ουδέποτε είναι ανύπαρκτος. Ως υπάρ-
χοντα λοιπόν να τον σέβεσαι και να τον αντιλαμ-

βάνεσαι. Διότι είναι ασεβής, αυτός ο οποίος θέλει
σύμφωνα με το νου, να εξακριβώσει τον Θεό».

Ο Σόλων είπε: «Ως Θεός θα φθάσει σε αυτή την
πολυδιαιρεμένη γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλά-
θητη. Με ανεξάντλητα όρια ως θεότητα, θα απαλ-
λάξει τον άνθρωπο από τη φθορά των ανιάτων
παθών. Και τούτον θα τον φθονήσει ο άπιστος λα-
ός, και αφού κρεμαστεί ψηλά σαν κατάδικος σε
θάνατο, όλα θα τα υποφέρει με πραότητα.

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580-496 π.χ.) έλεγε: «Οι
αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας, θεωρούσαν τον
αριθμό (3) ως μια μεγάλη ιερότητα και βάση του
παντός. «Το παν κατά πάντα τοις τρισίν ωρίσθη».

Ο Αριστοτέλης είπε: «Η φύση του Θεού είναι
ακάματη και δεν έχει αρχή. Από αυτόν παίρνει ου-
σία ο παντοδύναμος Λόγος».

Τέλος, ο Σωκράτης είπε στην απολογία του:
«Δια του Θεού μόνον γίνεται ο άνθρωπος να απο-
λυτρωθεί από την αμαρτία».

Ακόμη και από τη μυθολογία μας, βλέπουμε ότι

ανέμενετο να έλθει από τον ουρανό ο ισχυρός,
στον οποίο θα δοθεί το όνομα «Σωτήρ» και ότι αυ-
τός θα καταλύσει το κράτος των «κακών» και θα
υπομείνει πολλά παθήματα.

Σχετικές πληροφορίες μας δίνουν τα Μαντεία,
όπως των Δελφών, το Μαντείο Σέραπις Ζεύς, και
η Σιβύλλα η Κυμαία, η οποία προφητεύει τα εξής:
«Και τότε ο Υιός του Μεγάλου Θεού θα έλθει στους
ανθρώπους με σάρκα, μοιάζοντας με τους θνη-
τούς, στη γη».

Τέλος πολλοί άγιοι και θεολόγοι αναφέρουν ότι
οι Προφητείες των Αρχαίων Ελλήνων ήσαν πα-
ρόμοιες με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης.

Οι Έλληνες, οι οποίοι γνώρισαν τους αρχαίους
χρησμούς ήταν μεταξύ αυτών οι οποίοι πρώτοι
ασπάστηκαν το Χριστιανισμό, διότι έβλεπαν τα
κοινά σημεία του με τις προφητείες των αρχαίων
μαντείων.

Ο Απόστολος Παύλος, όταν ήλθε στην Αθήνα το
έτος 51 μ.χ. αρχίζει  το κήρυγμά Του, αναφερόμε-
νος στο σκοπό της επισκέψεώς Του, ο οποίος ήταν
η αποκάλυψη σε αυτούς του αγνώστου Θεού, τον
οποίον ανέμεναν.

Αυτοί οι Έλληνες έγιναν Ορ-
θόδοξοι και εκπολίτισαν όλη
την Ευρώπη, η οποία, λόγω της
υπεροψίας της δεν μπόρεσε να
ανεχθεί αυτή την Ελληνική
πνευματική υπεροχή.

Ελληνισμός και Χριστιανι-
σμός είναι ένα και το αυτό
φαινόμενο και θείο μεγαλείο.

Η ερχομός του Χριστού προ-
φήτευτηκε ταυτόχρονα από
τους Προφήτες της Παλαιάς
Διαθήκης, και αυτούς της Αρ-
χαίας Ελλάδας.

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν
άλλος Έλληνας με ειδική απο-
στολή από το Θεό, για να δια-
σώσει τη θεϊκή αυτή Ελληνική

γλώσσα στον τότε γνωστό κόσμο και οι επίγονοί
του να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη στα Ελ-
ληνικά, ώστε να μείνει αυτή αναλλοίωτη και να
γραφούν σ’ αυτή και τα Ευαγγέλια και τα έργα των
αγίων της νέας αποκαλυμμένης, αληθινής θρη-
σκείας.

Ο προφητευθείς και κατόπιν αποκαλυφθείς Ιη-
σούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός θεός, η ορ-
θοδοξία η μόνη αληθινή χριστιανική πίστη και το
περιούσιο γένος των Ελλήνων, το μοναδικό επι-
φορτισμένο με το ιερό χρέος να κρατάει τον κό-
σμο μακριά από την επιβαλλόμενη πλάνη, τον
οικουμενισμό της μασονίας του αντιχρίστου.

Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία αποτελούν
αναμφισβήτητα τη μοναδική θεία κοσμοθεωρία
με την οποία επιτελείται η αποστολή και επιτυγ-
χάνεται ο σκοπός της δημιουργίας του ανθρώπου
σαν εικόνα του Θεού. Ο Ελληνισμός και η συνύ-
παρξή του με την Ορθοδοξία είναι ο μεγαλύτερος
όλων των πολιτισμών στη γη.

Σαν συμπέρασμα: Ως απόγονοι τέτοιων ηθικών
σοφών, ηρώων, αγίων και μαρτύρων Ελλήνων και
Ορθοδόξων προγόνων, έχουμε ένα υπέρτατο κα-
θήκον, να γίνουμε αντάξιοι μιμητές τους και να
μεταβιβάσουμε τον πολιτισμό και αυτή τη παιδεία
στις επερχόμενες γενιές, αλλιώς θα χαθούμε. Για-
τί δεν είναι δυνατό να πορευθεί ένα έθνος χωρίς
Θεία Χάρη.

Αιδεσιμολογιώτατος 
Ευάγγελος Κροντήρης

Πρωτοπρεσβύτερος 
Θεολόγος – Νομικός
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Από τη στιγμή που θα πρωτοέρθει το παιδί στο σπίτι, οι γονείς του μπαίνουν σε μια διαδικασία φροντί-

δας και ανησυχίας, σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να του παρέχουν όσα χρειάζεται για να είναι ευτυ-
χισμένο. Συχνά όμως, μοιάζει να επικεντρώνονται περισσότερο στο μέλλον των παιδιών τους
(εκπαίδευση, οικονομική εξασφάλιση κλπ), ξεχνώντας πόσο σημαντικό είναι το παρόν για την εξέλιξή
τους, ευελπιστώντας πολλές φορές ότι κάποια ελαττώματα της συμπεριφοράς τους, όσο είναι ακόμα μι-
κρά σε ηλικία, θα εξαφανιστούν, μόλις αυτά μεγαλώσουν και ωριμάσουν. Αν και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, αυτό δεν είναι εντελώς αναληθές, καλό θα ήταν επίσης να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, που
ενδεχομένως να βοηθήσουν σε μια πιο αρμονική και ήρεμη αλληλεπίδραση γονιών και παιδιών, σε όποια
ηλικία και να βρίσκονται.

Είμαστε το παράδειγμα – πρότυπο για τα παιδιά μας.
Από τη στιγμή που κάποιος γίνεται γονιός, θα πρέπει να συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι περνάει από συ-

νεχή αξιολόγηση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής του με το παιδί, αλλά όλες τις ώρες. Το
πώς βλέπει το παιδί τους γονείς του να συμπεριφέρονται στα αδέλφια του, στους συγγενείς, στους φίλους,
στους αγνώστους, αλλά και μεταξύ τους, του δίνει κάποιες ενδείξεις για το πώς πρέπει να φέρεται και το
ίδιο. Ιδιαίτερα  στις πιο μικρές ηλικίες, οι γονείς αντιμετωπίζονται σαν πρότυπα συμπεριφοράς από τα

παιδιά τους, που μη έχοντας αναπτύ-
ξει ακόμα κριτική ικανότητα, μπορούν
εύκολα να κατανοήσουν αυτές τις
συμπεριφορές ως σωστές. Πολύ συ-
χνά άλλωστε, βλέπουμε παιδιά να
αναπαράγουν συζητήσεις, στάσεις και
αξίες, όπως τις έχουν μάθει από το
σπίτι τους. Πόσο παράλογο επομένως
θα ήταν, να φερόμαστε εμείς βίαια και
στη συνέχεια να επιπλήττουμε το παι-

δί μας επειδή είναι επιθετικό; Και μάλιστα –με αρκετά μεγάλη δόση ειρωνείας- χρησιμοποιώντας μεθό-
δους βίαιες (π.χ. ξύλο, απειλές κλπ), θεωρώντας ότι έτσι καταστέλλουμε την επιθετικότητα!

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το παιδί μας, αν δεν το ακούσουμε πρώτα.
Πόσο συχνά ακούμε ιστορίες από απελπισμένους γονείς, οι οποίοι παραπονιούνται για τα παιδιά τους,

τα οποία μπορεί ή να φωνάζουν ή να είναι άτακτα, καταλήγοντας συνήθως με τη φράση «Το παιδί μου
δεν με ακούει!». Αλήθεια, θα ήταν άραγε πιθανό, την ίδια στιγμή, τα παιδιά να έχουν το ίδιο παράπονο από
τους γονείς; Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι κατανοούμε τα παιδιά μας, τις σκέψεις και τους προ-
βληματισμούς τους (όσο ανυπόστατοι ή ασήμαντοι μπορεί να ηχούν στα δικά μας αυτιά); Συνήθως φωνά-
ζει αυτός, ο οποίος δεν ακούγεται ή θέλει να τον προσέξουν. Μήπως κάτι προσπαθεί να πει το παιδί μας
και δεν μπορεί ή δεν ξέρει να το επικοινωνήσει διαφορετικά; Ως γονείς, βεβαίως είναι απαραίτητο να μι-
λάμε στο παιδί μας και να το συμβουλεύουμε. Εξίσου σημαντικό όμως είναι, κάποιες στιγμές να σταμα-
τάμε να μιλάμε και να ξεκινήσουμε να ακούμε.

Η αυστηρή κριτική πάνω στα λάθη που κάνει το παιδί, δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα «πάρει το μά-
θημά του», ώστε να μην τα επαναλάβει.

Και αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι θα πρέπει να επικροτούμε κάθε τι που κάνει το παιδί μας,
για να μην το πληγώσουμε. Αλλά από αυτό, μέχρι το να του ασκούμε σκληρή κριτική για όλα τα λάθη του
– η οποία συχνά συνοδεύεται και από καθόλου κολακευτικούς χαρακτηρισμούς, τύπου «Είσαι άχρηστος
/ τεμπέλης / χαζός κλπ.»  – κρύβει επίσης τον κίνδυνο, να πάρει το παιδί το μήνυμα ότι «Για να μου λέει
η μαμά μου τόσο συχνά ότι είμαι άχρηστος, τότε μάλλον θα είναι αλήθεια», με αποτέλεσμα να αποθαρ-
ρυνθεί, να νιώσει κατώτερο και υιοθετήσει την ταμπέλα του άχρηστου, μαζί με όποια χαρακτηριστικά φέ-
ρει η συγκεκριμένη ιδιότητα. Όταν λοιπόν το παιδί μας σφάλλει, καλό είναι να κρίνουμε τη λανθασμένη
πράξη και όχι το ίδιο το παιδί. Και φυσικά, την επόμενη φορά που θα συμπεριφερθεί με το σωστό τρόπο,
δεν ξεχνάμε να το επιβραβεύσουμε, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά του!

Αγαπάμε το παιδί μας και του το δείχνουμε.
Μπορεί εμείς να γνωρίζουμε πόσο πολύ το αγαπάμε, πόσο το νοιαζόμαστε, ότι είναι όλος ο κόσμος μας.

Αυτό δε σημαίνει όμως ότι δε χρειάζεται να του το δείχνουμε. Και μάλιστα όσο πιο συχνά μπορούμε! Τα
παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν και να το επιβεβαιώνουν ότι οι γονείς τους, για μεγάλο διάστημα οι ση-
μαντικότεροι άνθρωποι στη ζωή τους, τα αγαπούν και τα αποδέχονται όπως είναι. Με αυτή την αφετηρία
ο κάθε γονιός, και θα μπορέσει να δημιουργήσει το κλίμα της εμπιστοσύνης μεταξύ τους, αλλά και θα κα-
ταφέρει να μεγαλώσει παιδιά χαρούμενα και σίγουρα για τον εαυτό τους.

Κανένας δεν γεννιέται γονιός. Κανένα παιδί δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο, ακόμα και αν μιλάμε για
αδέλφια μεγαλωμένα στην ίδια οικογένεια. Οι γονείς μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία τους με τα παιδιά
τους, μια διαδικασία χρονοβόρα και κουραστική, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική και συναρπαστική.

Χρύσα Σαπουντζή
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Εκπαιδευτικός

τηλ: 22230 34371 
κιν: 69773 65719
web: www.agiofilli.gr
email:
oktoniaevia@yahoo.gr

Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι διατίθεται για ενοι-
κίαση το διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Συν-
δέσμου μας, που είναι 35 περίπου τ.μ. και
βρίσκεται στη οδό Μιχαήλ Βόδα 22 Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφω-
νούν στα  μέλη του Διοικητικού Συμβου  -
 λίου του Συνδέσμου μας.                  ΤΟ Δ.Σ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

Στις 23 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν αρχαι-
ρεσίες στο Σύνδεσμο, κατά τις οποίες εκλέχτηκαν οι
ακόλουθοι: 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

- Γκαρούτσου Παναγιώτα ✆ 2109753663
6932118616

- Καρβουνιάρη Αικατερίνη ✆ 6973686267
- Κωνστάντιος Αθανάσιος ✆ 6974082044
- Λαγός Σταύρος ✆ 6978057059
- Μπουλή Σοφία ✆ 6936647633
- Παλαιοδήμου Αικατερίνη ✆ 6946426260
- Τζοβλάς Νικόλαος ✆ 6932303757

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
- Λύκου Ελένη ✆ 6973599128

- Μπαρόλας Αναστάσιος ✆ 2104970448
6947706087

- Μπέλλου Παναγιώτα ✆ 6988378640
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

- Βαρδακώστας Δημήτριος ✆ 6974645009
- Λύκος Φώτης ✆ 6942049561
- Μπαρόλας Ιωάννης ✆ 6978898840

Ευχόμαστε στην νέα ομάδα που στελεχώνει τον Σύν-
δεσμο, υγεία και πρόοδο στην πραγματοποίηση των
σκοπών του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου των 

Απανταχού Οκτωνιάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών

σας προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέ-
λευση του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 7:00 μ.μ. στα γραφεία του Κέντρου
Σπουδών «ΑΡΝΟΣ», Σολωμού 29 Αθήνα,
όπου φιλοξενείται ο Σύνδεσμος, με θέματα:

Οικονομικός Απολογισμός, Διοικητική
Δραστηριότητα και Απαλλαγή των ευθυνών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο


