
Ο Σύνδεσμος 
των Απανταχού Οκτωνιατών

σας εύχεται
να περάσετε 

ένα όμορφο καλοκαίρι!
Η Οκτωνιά σας περιμένει

• να σας δροσίσει στα καταγάλανα νερά της 
και

• να σας ψυχαγωγήσει με τις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις της.

Βράβευση του Λυκείου Αυλωναρίου, 
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
για την κατασκευή αυτοσχέδιου σεισμογράφου 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ από το σύνδεσμο των 
Απανταχού Οκτωνιατών, των επιτυχόντων 

στις πανελλήνιες εξετάσεις 2016-2017
Στην όμορφη ατμόσφαιρα του ετήσιου χορού του Συνδέσμου μας, πραγματοποι-

ήθηκε βράβευση, με απονομή τιμητικών πλακετών των παιδιών της Οκτω-
νιάς, που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017.

Ευχαριστήριο
Η Τοπική Κοινότητα Οκτω-
νιάς και οι Τοπικοί Φορείς
ευχαριστούν ιδιαίτερα τους
Αντιπεριφερειάρχες κ.κ.
Φάνη Σπανό και Κων/νο Βαρ-
δακώστα, για την άμεση αν-
ταπόκρισή τους, στο αίτημα
της Τοπικής Κοινότητας για
χορήγηση μηχανήματος για
την διάνοιξη - καθαρισμό
των αντιπυρικών ζωνών
του χωριού.

Η πλούσια, 
πρωτότυπη και
εποικοδομητική
δράση του 
Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων 
του χωριού μας

Το νέο Δ.Σ. του 
Συλλόγου Νέων 
Οκτωνιάς ανέλαβε 
δυναμικά το έργο του

Εθελοντική ομάδα
Οκτωνιάς 
«ο Καταρράκτης»

Tουρνουά ποδοσφαίρου 5×5 
Προγραμματίζεται για το καλοκαίρι

Και φέτος περιμένουμε να έρθει το καλοκαιράκι μας για ξεκούραση
και πιο πολύ τα μικρά παιδιά. Ανεμελιά, παιχνίδι, χαλάρωση. 
Στην πλατεία της Οκτωνιάς μας η πρώτη συζήτηση του καλοκαιριού 

- Θα παίξουμε ποδόσφαιρο φέτος;
Και η απάντηση είναι: 
- Φυσικά και θα παίξετε... Αφού έχουμε

το γήπεδακι μας και το μεράκι μερικών
ανθρώπων.
Και φέτος διοργανώνουμε Τουρνουά Πο-

δοσφαίρου 5×5, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Απανταχού
Οκτωνιατών.
Ξεκίνημα στις 20 Ιουλίου και ολοκλήρωση στις 5 Αυγούστου
Με χαρά και μεράκι το περιμένουμε!
Ραντεβού και φέτος στο γνωστό σημείο...                Από Καρδιάς ΔΚ

                                                     συνέχεια στη σελ. 9

συνέχεια στη σελ. 3

                                                     συνέχεια στη σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 8

Ο Σύλλογος Νέων Οκτωνιάς σας προσκαλεί και σας περιμένει
όλους, στο καλοκαιρινό γλέντι των Οκτωνιατών, 

στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού μας

Πανηγύρι Οκτωνιάς
Παρασκευή 17 Αυγούστου

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
Η Ομάδα Εθελοντών Δασο πυροσβεστών – Διασω-
στών Οκτωνιάς ενημερώνει, ότι οι ιδιοκτήτες 
οικοπέδων και όσοι τα εκμεταλλεύονται, είναι και
οι μόνοι υπεύθυνοι για την αποψίλωση τους, ώστε
να αποφεύγεται – κυρίως τους καλοκαιρινούς μή-
νες – η πρόκληση πυρκαγιών απο αγριόχορτα και
κάθε λογής εύφλεκτα υλικά. [Άρθρο 433 του ποι-
νικού κώδικα].

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
Σχετικά πρόσφατα:
➧ Ο συμπατριώτης μας Κωνσταντίνος Αποστ. Βαρδα-

κώστας ανέλαβε Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
και Παι  δείας και

➧ Ο συμπατριώτης μας Γιάννης Αναστ. Παπαθανασίου
εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών, τους συγχαί-
ρει και τους εύχεται υγεία, δύναμη και επιτυχίες στο
έργο τους!

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ Υ

Ηγενιά Υ (Gen Y) ή Millennials, γεννημένοι μεταξύ 1980-2000,
είναι σήμερα η μεγαλύτερη πληθυσμιακά γενιά στον κόσμο.

Μια γενιά που γεννήθηκε την περίοδο της ευμάρειας αλλά κα-

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΚΤΩΝΙΑΤΩΝ «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
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συνέχεια στη σελ. 8

Βραβευθέντες και μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου

συνέχεια στη σελ. 7
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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

Σ την ιστοσελίδα του Συνδέ-
σμου των Απανταχού Οκ-

τω νιατών, oktonia.weebly.com,
μετά το θαυμάσιο video
«Οκτωνιά Εύβοιας» του Δημή-
τρη Μανδήλα, προστέθηκε και
δεύτερο video με τον τίτλο
«Εύβοια Οκτωνιά, Πανω-
χώρι».

Πρόκειται για ένα υπέροχο
video διαρκείας 35 λεπτών
του εξαιρετικού ερασιτέχνη
φωτογράφου Νίκου Τσατσάκη.

Ο κος Τσατσάκης έχει δη -

μιουρ γήσει το site «περπα-
τώντας στην Ελλάδα», όπου
ανεβάζει video, άρθρα και σχό-
λια, από όμορφα μέρη της Ελ-
λάδας που επισκέπτεται.

Είναι φίλος της οικογένειας
του Δημήτρη Λίγκα, η οποία,
σχετικά πρόσφατα, εγκατα-
στάθηκε στην Οκτωνιά και
διακρίνεται για την αγάπη της
στο χωριό και τις προοδευτι-
κές και δημιουργικές της
ιδέες και συμπεριφορές. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημή-

τρης Λίγκας προσκάλεσε, φι-
λοξένησε και οδήγησε τον κο
Τσατσάκη στα μέρη της Οκτω-
νιάς.

Στο video αισθάνεσαι ότι τα-
ξιδεύεις με το αμάξι σου, ανε-
βαίνεις τον ανηφορικό δρόμο,
βρίσκεις το μοναστήρι του Αγ.
Χαράλαμπου, το επισκέπτεσαι
θαυμάζοντας τα αξιοθέατά
του, φτάνεις στον Αγ. Αθανά-
σιο, κατεβαίνεις στο μεγαλο-
πρεπή ναό του Αγ. Νικολάου,
στο κέντρο του χωριού, επι-

σκέπτεται την ονομαστή βρύ -
ση Βοϊβόντα, βρίσκεις την εκ-
κλησία της Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος στο μέσο του πα-
λαιού ιστορικού κάστρου, προ-
χωρώντας στην περίτεχνη 
εκ  κλησία της Ζωοδόχου Πηγής
με το σπήλαιο εύρεσης της ει-
κόνας της.

Η διαδρομή συνεχίζεται στην
παράκτια ζώνη, περνώντας
από τις φανταστικές παραλίες
του Μαρκουρίου και της Μουρ-
τερής.

Πριν κατέβεις στο Μαρ-
κούρι, συναντάς το υπέροχο
Υστεροβυζαντινό Μνημείο του
Αγ. Δημητρίου του Καταρρά-
κτη. Οι αγιογραφίες του σε συ-
ναρπάζουν και σε συγκινούν.
Βλέπεις τις λεπτομέρειες του
χρωστήρα του αγιογράφου και
μεταφέρεσαι στο παρελθόν.

Γυρίζοντας πίσω βλέπεις τη
καταπράσινη φύση, τις υπέρο-
χες βρύσες (Μαρίνου, Σγου-
ρού, Σκούρα) τα διάσπαρτα ξω-
κλήσια, τους γραφικούς οι  κι σ -

μούς, το ημιορεινό τοπίο και
τη καταπληκτική θέα του Αι-
γαίου από ψηλά.

Αξίζουν συγχαρητήρια και
μεγάλες ευχαριστίες τόσο
στον κ. Νικ. Τσατσάκη για το
υπέροχο video που τράβηξε,
όσο και στο Δημήτρη Λίγκα
που του έδωσε την ευκαιρία
να αποθανάτισει αυτές τις
γοητευτικές ομορφιές του
χωριού μας!

Η Συντακτική Επιτροπή

Ένα νέο υπέροχο video για την Οκτωνιά
από τον Νίκο Τσατσάκη

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

SWIFT CRBAGRAA

«Εύβοια Οκτωνιά, Πανωχώρι»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών αισθάνεται την χαρά
και την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους συντελεστές
που υποστηρίζουν το έργο του και τους εύχεται υγεία και κάθε
προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
● Τον Βασίλειο Αναστασίου Καρυστινό, ο οποίος πέρα από την

γενναιόδωρη πράξη της χρηματοδότησης της έκδοσης του
ιστορικού βιβλίου «Ο Δρόμος της Οκτωνιάς», στηρίζει ση-
μαντικά τα οικονομικά του Συνδέσμου και πρόσφατα προσέ-
φερε στο Σύνδεσμο το ποσό των 1.000 ευρώ, για την
υποστήριξη της έκδοσης της Εφημερίδας μας.

● Το Κέντρο Σπουδών ΑΡΝΟΣ, Γιάννης Κρόκος, για την συνε-
χώς παρεχόμενη φιλοξενία του Συνδέσμου στις εγκαταστά-
σεις του

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

● Την Κατερίνα Ιωαν. Παλαιοδήμου, για την δωρεάν παροχή
του έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Ετήσιου Χορού του
Συνδέσμου και της λαχειοφόρου αγοράς.

● Τον Δημήτρη Μανδήλα, γαμπρό του Μπάμπη Αναστ. Μάμμα,
για την συνεχή ηλεκτρονική υποστήριξη, που παρέχει στον
Σύνδεσμο.

● Τους παρακάτω συμπολίτες και επιχειρήσεις για την στήριξη
της λαχειοφόρου αγοράς του Συνδέσμου.
- Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης
- Γιάννη Κρόκο, Φροντιστήριο ΑΡΝΟΣ
- Οινοποιία Μουρτίκα
- Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Φώτη Λύκου
- Συγγραφέα, Πάνο Τσερόλα
- Δημήτριο Παν. Μπαρόλα, Κατάστημα Αθλητικών Ειδών 
- Εταιρεία CLIMATAIR, Σταύρος Μαμής
- Εταιρεία Folli-Follie
- Εμπορικό Κατάστημα ΜΑΝΧ, Εθνικής Αντιστάσεως 14, 

Περιστέρι
- Ειρήνη Βασ. Καρβουνιάρη, Δικηγόρο
- Κατάστημα Ειδών Αλιείας Arco Fil - Λεωφόρος Αμαρουσίου

Λυκόβρυση
- Κατάστημα Συναγερμών, Μπαταριών και Ηχοσυστημάτων

Αυτ/των, - Δημήτρης Παπαθανασίου και Ντίνα Αγγελοπού-
λου.

- Ευαγγελία Ιωαν. Τζοβλά, κατάστημα AVANTAGE, Παγκράτι
- Αρτοποιείο, Αντώνης Παπαθανασίου, Οκτωνιά
- Τσιπουράδικο - καφέ ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ, Δημήτρης Παπαθανασίου,

Οκτωνιά
- Ταβέρνα Αγιοφύλλι - Οκτωνιά, Αθανάσιος Μανδραβέλλος
- Παραδοσιακή Ταβέρνα Το Σπιτικό, Σταυρούλα Πολύχρονου-

Καρυστινού
- Σούπερ Μάρκετ, Βασίλης Αν. Μπουλής
- Ξυλουργείο Αυλωνάρι, Μέγγουλας Αναστάσιος
- Φαρμακείο - Αυλωνάρι, Αγγελίνα Μακρυνικόλα
- Κατάστημα Επίπλων - Αθήνα, Χαράλαμπος Λαγός
- Αρτοποιείο - Βασιλικό, Γιάννης Παπαθανασίου
- Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών AVALONA
- Κρεοπωλείο Ιωάννης Μπελλιάς - Αυλώναρι
- Κατάστημα Ρούχων - Αυλωνάρι, Μαρία Πολύχρονου
- Φωτογραφείο - Αλιβέρι, Βασίλης Ψαρράς 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιάτων
Α. 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.  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

- Βαρδακώστας Δημήτριος       ✆ 6974645009

- Λύκος Φώτης                            ✆ 6942049561

- Μπαρόλας Ιωάννης                  ✆ 6978898840
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Γ ια άλλη μια φορά βραβεύτηκε
το Γενικό Λύκειο Αυλωναρίου,

για την επιτυχημένη επιστημο-
νική - εκπαιδευτική δράση του

Αυτή τη φορά η βράβευση έγινε
στο πλαίσιο της δράσης, η οποία
διοργανώθηκε από το Γεωδυνα-
μικό Ινστιτούτο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών και την

Ελ  λη  νο  γερ μανικού Αγωγή, υπό
την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας κυρίου, Προκοπίου
Παυλόπουλου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
στην «Τεχνόπολις» του Δήμου
Αθηναίων στο πλαίσιο του φεστι-
βάλ Επιστήμης και Καινοτομίας,
Athens Science Festival.

Συγκεκριμένα, το σχολείο συμ-
μετείχε στο διαγωνισμό "φτιάξε
το δικό σου σεισμογράφο", ο
οποίος προσκαλούσε μαθητές και
καθηγητές των Γυμνασίων και Λυ-
κείων της χώρας να κατασκευά-
σουν έναν αυτοσχέδιο σεισ μο  γρά-
φο και να καταγράψουν την όλη
διαδικασία σε μία παρουσίαση συ-
νοδευόμενη από φωτογραφικό ή
άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

Την ομάδα επιτυχίας και νίκης
που κατασκεύασε το σεισμογρά -
φο, ο οποίος ήταν μεταξύ των 8
βραβευθέντων συμμετοχών σε
σύνολο 102, αποτέλεσαν οι μαθη-
τές Δημήτρης Γκαρούτσος, Δη-
μήτρης Φιλιππάκης, οι μαθήτριες
Αναστασία Μακρυνικόλα, Ζαφει-
ρία Νάνου και οι εκπαιδευτικοί
Γιώργος Νόβας (Χημικός) και Αι-
κατερίνη Κοτρόζου (Φυσικός,

Διευ θύντρια του σχολείου).
Η παρουσίαση της δράσης «Τα

σχολεία μελετούν τους σεισμούς»
έγινε από τον Διευθυντή Ερευνών
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, κ. Γεράσιμο Χουλιάρα.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαι-
ρετισμό ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας κ. Προκόπης Παυλόπου-
λος, ο Πρόεδρος του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Εμμα-
νουήλ Πλειώνης, ο Διευθυντής
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου κ.
Γεράσιμος Τσελέντης, ο Γενικός
Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων
Ελληνογερμανική Αγωγή κ. Σταύ-
ρος Σάββας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την

παρουσία τους πλήθος επιστημό-
νων, μαθητών και καθηγητών.

Η συγκεκριμένη βράβευση δεν
ήταν τυχαία, ήταν αποτέλεσμα:

- της εξαιρετικής πολιτικής του
Σχολείου, η οποία σκοπό έχει την
πολύπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας των μαθητών, κα-
θώς και την καλλιέργεια κλίμα-
τος συνεργασίας 

- της συμμετοχής του Σχολείου
σε προγράμματα και δράσεις σε
Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο επίπεδο.

- της συνεργασίας του Λυκείου
με Πανεπιστήμια, Οργανισμούς,
Ινστιτούτα και άλλους φορείς
έρευνας και καινοτομίας, όπως
στη συγκεκριμένη επιτυχία, όπου
είχε προηγηθεί στο σχολείο «Ημε-
ρίδα Σεισμολογίας» από τους
πλέον ειδικούς Δ/ντες Ερευνών

του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Αθηνών του Αστεροσκοπείου
Αθηνών.

- του εφοδιασμού του σχολείου
με τον αναγκαίο εξοπλισμό όπως
στην παρούσα δημιουργία, που
στο σχολείο, είχε προηγουμένως
εγκατασταθεί σεισμογράφος. Η
εγκατάσταση του σεισμογράφου

τον Απρίλιο του 2017, ήταν ο σπό-
ρος που άνθισε και έδωσε καρ-
πούς, με την κατασκευή σεισμο-
γράφου από τους μαθητές με την
καθοδήγηση των καθηγητών.

- και πάνω απ' όλα, της αγάπης
για την γνώση και τη δημιουργία,
της πειθαρχίας της συνεργασίας
και της άοκνης, εργασίας των
παιδιών, με την ορθή κατεύθυνση
και καθοδήγηση των καθηγητών
τους.

Όπου υπάρχει στρατηγική, ορ-
γάνωση, συνεχής και συνεπής ερ-
γασία καθώς και συνεργασία έρ-
χεται η δημιουργία και η επιτυχία!

Εξάλλου το Γεν. Λύκειο Αυλω-
ναρίου, έχει διακριθεί και στο πα-
ρελθόν για ανάλογες δράσεις,
όπως π.χ. για την επιτυχημένη
συμμετοχή στο πρόγραμμα "Euro-
scola", το οποίο γίνεται στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και προσφέρει την δυνατό  -
τητα σε νέους Ευρωπαίους να συ-
ναντηθούν στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Ευρωκοινοβουλίου
στο Στρασβούργο, με την μορφή
ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου
Νέων.

Ως Σύνδεσμος που πρώτιστο
σκοπό έχει την πενυματικη, μορ-
φωτική και πολιτιστική ανάπτυξη
του τόπου μας, απευθύνομε τα
θερμά μας συγχαρητήρια, τόσο
στα παιδιά, όσο και στους καθη-
γητές τους και ευχόμαστε σε
όλους να έχουν υγεία και δύναμη
να υπηρετούν την δημιουργία,
την πρόοδο και την επιτυχία για
τον εαυτό τους και για την κοι-
νωνία.

Και ας μην ξεχνάμε, η ρίζα όλων
των καλών, βρίσκεται στην παι-
δική - εφηβική ηλικία και το σχο-
λείο παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο
σ' αυτό.

Η Συντακτική Επιτροπή

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δ. Γκαρούτσος (μαθητής), Γ. Χουλιάρας (Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού 
Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Α. Μακρυνικόλα (μαθήτρια), Ζ. Νάνου (μαθήτρια), 

Αικ. Κοτρόζου (Διευθύντρια), Δ. Φιλιππάκης (μαθητής), Γ. Νόβας (καθηγητής).

Βράβευση του Λυκείου Αυλωναρίου, 
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

για την κατασκευή αυτοσχέδιου σεισμογράφου Ο σύνδεσμος τους ευχαριστεί πολύ,
για τη στήριξη που του παρέχουν.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                 Αρ.Αποδ.    Ποσό
Κουκούτσα Μαίρη                                                   1874        10
Μπέλλου Βασιλική                                                 1875        10
Βαρδακώστα - Τσιχλάκη Ιφιγένεια του Χρ.       1876        20
Βαρδακώστας Α. Χρήστος                                    1877        20
Παντελής Βασίλης                                                  1878           5
Γκαρούτσου Παναγιώτα                                        1879        30
Κωνστάντιος Π. Κωνσταντίνος                            1880        20
Βαρδακώστας Δημήτριος                                     1881        20
Λαγός Σταύρος                                                        1882        10
Καρλής Δημήτριος                                                 1883        50
Μοσχογιάννη Πένυ                                                 1884        30
Πολύχρονου Αναστασία                                        1885           5
Σπανός και ΣΙΑ ΟΕ                                                  1888        80
Παπάζογλου Θεόδωρος                                        1889        20
Γούναρη Ι. Χριστίνα                                                1890        10
Γούναρη Ι. Κατερίνα                                               1891        10
Γούναρη - Καρυστινού Νικολίτσα                       1892        10
Λαγός Αριστείδης                                                   1893        50
Πιερίδης Γιώργος και Καίτη                                 1894        50
Λυγίζου Δήμητρα                                                    1895        10
Μάμμα - Πολυτήρα Ντίνα                                      1896        20
Μπαρόλας Ν. Γιάννης                                            1897        25
Παππάς Νίκος                                                          1898        10
Μουργιά Σοφία                                                        1899        10
Λαγός Μπάμπης                                                      1900        50
Μπέλλου-Βουτσή Παναγιώτα                              1901        20
Καρυστινός Α. Νίκος                                              1902        40
Καρυστινού - Μπουμπούλη Γεωργία                 1903        50
Κωνστάντιου Β. Χρυσούλα                                   1904        20
Μαντασά Στ. Μαρία                                                 1905        20
Φλώκος Αντώνης                                                  1906        20
Παππάς Ν. Βασίλης                                                1907        60
Καρυστινού Π. Αναστασία                                     1908        10
Φλώκου Αγγελική                                                 1909        10
Σαλή Μαρία                                                              1910        10
Σαλή - Γιαμαλίδη Παναγιώτα                               1911        50
Παντελή Καίτη                                                         1912        20
Τσερόλας Νίκος                                                      1913      100
Βαρδακώστας Δημήτρης                                       1914        10
Αποστόλου Βασίλης                                               1915        10
Γούναρης Ευάγγελος                                             1916      200
Μακρής Προκόπης                                                  1917        20
Κωνστάντιος Σ. Αντώνιος                                     1918        50
Γούναρης Γ. Κυριάκος                                           1919        30
Κωνστάντιος Χρήστος                                           1920        50
Μανής Σταύρος                                                       1921        50
Πολύχρονος Α. Νικόλαος                                     1922        50
Καρυστινός Α. Βασίλειος                                      1923    1000
Βαρδακώστας Κωνσταντίνος                               1924        30
Ματσούκας Άρης                                                    1925        50
Γκαρούτσος Ι. Δημήτριος                                      1926        50
Λύκου Δέσποινα                                                     1927        15
Μπότη-Τσουκαλά Σοφία                                       1928        15
Κότσαρη-Ειρηνάκη Σοφία                                     1929        20
Γκαρούτσου Αναστασία                                         1930        10
Κουλουρίδης Γιώργος                                          1931        15
Ντούρας Χαράλαμπος                                            1932        15
Μάμμα-Γιαννάκη Ευαγγελία                                1933        50

Εις μνήμη Παναγιούς Μάμμα
Κότσαρη - Ειρηνάκη Σοφία                                   1934        56
Παντελής Σταμάτης                                                1935        20

«Οκτωνιάτες και φίλοι 
της Οκτωνιάς, που προσέφεραν 

συνδρομές και ενισχύσεις»

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι
Σας γνωρίζουμε ότι διατίθεται για ενοικίαση
το ανακαινισμένο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του
Συνδέσμου μας, που είναι 35 περίπου τ.μ. και
βρίσκεται στη οδό Μιχαήλ Βόδα 22 Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν
στα μέλη του Διοικητικού Συμβου   λίου του Συν-
δέσμου μας.                                         ΤΟ Δ.Σ.



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ4

Α πό την 1η έως 9η Απριλίου
2018, έγινε στην Οκτωνιά,

και συγκεκριμένα στο κτίριο
Κατσικάβελου, η πρώτη έκ-
θεση τεχνητώς παλαιωμένης
αγιογραφίας.

Η έκθεση ήταν υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δος και του Δήμου Κύμης - Αλι-
βερίου και εκτέθηκαν εκατό
έργα αγιογραφιών του πολυσχι-
δούς συντοπίτη μας και καλλι-
τέχνη Παναγιώτη Πολύχρονου.
Τα έργα αυτά φτιάχτηκαν με
την μέθοδο της τεχνητής πα-
λαίωσης και είναι αντίγραφα
σημαντικών αγιογραφιών. Αρ-
κετά από αυτά αποτελούν πι-
στά αντίγραφα αγιογραφιών
του 16ου αιώνα που βρίσκονται

στην Ι.Μ. Αγ. Δημητρίου (Καταρ-
ράκτη), που ως γνωστό, είναι
«προέχον» Βυζαντινό Μνημείο
του Κράτους.

Στα εγκαίνια της έκθεσης,
που έγιναν στις 4-4-2018 παρέ-
στησαν:
- Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ.

Νίκος Μαυραγάνης
- Ο Αντιπεριφερειάρχης Στε-

ρεάς Ελλάδος, συμπατριώτης
μας, κ. Κων/νος Βαρδακώ-
στας

- Οι Αντιδήμαρχοι Κύμης - Αλι-

βερίου κ.κ. Γ. Κότσαρης και Γ.
Μπόκαρης

- Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοι-
νότητας κ. Δ. Γούναρης και ο
Σύμβουλος κ. Χαρ. Μάμμας

- Ο Αστυνομικός Δ/ντης Εύ-
βοιας κ. Αποστ. Κουφός

- Ο Προϊστάμενος ΕΚΑΒ Στε-
ρεάς Ελλάδας κ. Νικ. Κόκκος

- Ο Πρόεδρος της Αναπτυξια-
κής Εταιρείας Στερεάς Ελλά-
δος κ. Ευαγ. Κούκουζας και ο
Σύμβουλος του Επιμελητη-
ρίου Εύβοιας κ. Νικ. Φωκίτης

Τους επισήμους και τους πα-
ρόντες προλόγισε η Πρόεδρος
του Συνδέσμου των Απανταχού
Οκτωνιατών κ. Π. Γκαρούτσου,
η οποία εκπροσώπησε των Σύν-
δεσμο μαζί με την σύμβουλο κ.
Κάτια Καρβουνιάρη.

Στη συνέχεια ο κ. Δ. Κοίλαρης

ανάλυσε το περιεχόμενο της
έκθεσης και ο κ. Π. Λυμπερό-
πουλος περιέγραψε στοιχεία
αγιογραφιών του Αγ. Δημη-
τρίου Καταρράκτη, που ενέ-
πνευσαν τον καλλιτέχνη.

Ως γνωστόν η αγιογραφία
στην εκκλησία μας, είναι γέ-
φυρα μεταξύ Θεού και Ανθρώ-
που και δίνει χαρά και ψυχική
ανακούφιση στον κόσμο.

Στη συνέχεια και μετά τους
χαιρετισμούς των επισήμων, οι
παριστάμενοι θαύμασαν τη καλ-
λιτεχνική δημιουργία του κ.
Παν. Πολύχρονου, πλαισιωμένη
από την ομορφιά της ανοιξιά-
τικης Οκτωνιάτικης φύσης. Κα-
θόλη τη διάρκεια λειτουργίας
της έκθεσης, πολλοί την επι-
σκέφτηκαν θαυμάζοντας, τα
αξιόλογα εκθέματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι
η πρώτη φορά που παρουσιά-
ζεται εικαστική έκθεση στο
χωριό μας με δημιουργίες συμ-
πατριώτη μας. Του ευχόμαστε
και στις επόμενες καλλιτεχνι-
κές του δημιουργίες, που με
τόσο μεράκι φιλοτεχνεί. 

Ευχόμαστε επίσης να γίνουν
και άλλες εκθέσεις συμπατριω-
τών μας δημιουργών και καλ-
λιτεχνών, ώστε τα γεγονότα
αυτά να γίνουν θεσμός για το
χωριό μας.

Η Συντακτική Επιτροπή

Έκθεση παλαιωμένης αγιογραφίας 
στην Οκτωνιά (Μεγάλη εβδομάδα)

Ακολουθεί περιγραφή της τεχνητής παλαίωσης εκκλησιαστικών εικόνων, 
από τον καλλιτέχνη Παναγιώτη Πολύχρονο:

Έ χω κατά το παρελθόν ασχοληθεί με την ζωγραφική, την υαλογραφία, και τη χαλκογραφία
αλλά μετά βεβαιότητας πλέον, μπορώ να πω ότι αυτή η εικαστική ενασχόληση μου με

κέρδισε. Καθημερινά αφιερώνω πάρα πολλές ώρες, αυτό που κάνω εγώ δεν είναι αμιγώς αγιο-
γραφία, είναι μία διαδικασία που λέγεται "τεχνητή παλαίωση εκκλησιαστικών εικόνων". 
Η τέχνη της αγιογραφίας έχει αυστηρούς κανόνες τους οποίους οφείλει να υπακούει πιστά ο
κάθε δημιουργός. Ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ δεν τους ακολουθώ. Επειδή είμαι αυτοδίδακτος δεν
τους έμαθα ποτέ. Για να μάθεις την τέχνη της αγιογραφίας προϋποθέτει εκτός από ταλέντο, την
παρακολούθηση μαθημάτων και πολλές ώρες τόσο θεωρητικής, όσο και πρακτικής εξάσκησης.
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν θεωρώ τον εαυτό μου αγιογράφο. 
Το μόνο που κάνω είναι ότι με διάφορες τεχνικές, αντιγράφω τα έργα κάποιων πεφωτισμένων
ανθρώπων της εκκλησιαστικής μας τέχνης και τα ξαναδημιουργώ, δίνοντάς τους την αίσθηση
του παλιού. Ο δικός μου καμβάς είναι κυρίως θαλασσόξυλα που συλλέγω από τις παραλίες της
Οκτωνιάς. Πάνω σ' αυτά δημιουργώ εικόνες Αγίων, προσπαθώντας παράλληλα να δώσω την αί-
σθηση ότι είναι ένα δημιούργημα εκατοντάδων ετών. Βέβαια πολλές φορές παντρεύω τα θαλασ-
σόξυλα με την αγιογραφία και με ότι άλλο παλιό βρεθεί μπροστά μου. Παλιά καρφιά, παλιά δέρ-
ματα, παλιοί μεντεσέδες και πολλά άλλα υλικά στα οποία οι περισσότεροι δεν θα έδιναν καμία
σημασία. Αυτά γίνονται για μένα υλικά δημιουργίας. Με ικανοποιεί ότι αυτό που κάνω έχει ένα
ωραίο αποτέλεσμα. Άλλωστε αυτή είναι η ικανοποίηση του κάθε καλλιτέχνη. 
Η έκθεση αυτή, ήταν το πρώτο βήμα για μένα και η αποδοχή του έργου μου απ’ όσους την επι-
σκέφθηκαν, μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Θέλησα να ξεκινήσω το ταξίδι μου σ' αυτό το χώρο
από το χωριό μου, από τον τόπο που μ' ανέθρεψε και να αφουγκραστώ τις κριτικές των συγχω-
ριανών μου. 
Το ότι η έκθεση αυτή τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου
Κύμης - Αλιβεριού, ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα και τους ευχαριστώ. 
Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Μαυραγάνη Νικόλαο, τον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Κων/νο Βαρδακώστα, τον κ. Ευάγγελο Κούκουζα, τους Αντιδημάρχους κ.κ. Μπό-
καρη Γεώργιο, Κότσαρη Γεώργιο και Κούκη Ιωάννη, τον Επιμελητηριακό Σύμβουλο κ. Νίκο
Φωκίτη, τον καθηγητή κ. Δημ. Κοίλιαρη για την πολύτιμη βοήθειά του και πολλούς άλλους. 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
Ο Σύνδεσμός μας, σε κλίμα συνεργασίας, πρώτα-πρώτα με την 

τοπική Κοινότητα αλλά και με τους υπόλοιπους Συλλόγους, ενδια-
φέρεται για την πολύπλευρη ανάπτυξη του χωριού μας.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή για την Τουριστική Ανάπτυξη του, 
είναι απαραίτητος ένας δρόμος που να ενώνει με λεωφορείο το
κέντρο του χωριού με τα αξιοθέατα και τις παραλίες, απευθύναμε
το ακόλουθο έγγραφο στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: 

-Τοπική Κοινότητα Οκτωνιας του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
- Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών
«Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»                                                 Οκτωνιά 16/3/2018
- Σύλλογος Φίλων Μουρτερής                                   Αρ. Πρωτ. 4051
                                               
                                   Προς   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
                                               Υπόψη: Υφυπουργού κ. Νικολάου Μαυραγάνη
                                               Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
                                               Τ.Κ. 15696 Παπάγου - Αθήνα
Κύριε Υπουργέ,
Ως εκπρόσωποι των Αρχών και Φορέων της Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς,
με γνώμονα την αγάπη και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του χωριού μας
και σε συνέχεια της επίσκεψής σας στο χωριό μας, στις 17/2/2018, θέτουμε
υπόψη σας τα ακόλουθα:
Οπως γνωρίζετε, η Οκτωνιά είναι έναμεγάλο και ωραίο χωρό με φυσικές
ομορφιές, γραφικές και πεντακάθαρες παραλίες καθώς και ιστορικά και
καλλιτεχνικά μνημεία.
Απέχει από την Αθήνα περίπου 140 χλμ και η έκτασή της περιλαμβάνει
34000 στρέμματα.
Στην Οκτωνιά, ο επισκέπτης μπορεί να απολαμβάνει το βουνό, τη θάλασσα,
τη θεα του Αιγαίου Πελάγους και της Κεντρικής Εύβοιας και να ζει στην
ιστορία, θαυμάζοντας τα ιστορικά και καλλιτεχνικά μνημεία (Βυζαντινός
Ναός πλήρως αγιογραφημένος, χαρακτηριζόμενος ως «Προέχον Μνημείο
του Κράτους» από Βασιλικό Διάταγμα του 1921.)
Οι δυνατότητες αυτές φαίνονται εναργέστατα στον Τουριστικό Οδηγό του
χωριού με τίτλο «Οκτωνιά-Φύση, Ιστορία-Τέχνη, Αξιοθέατα και Σύγχρονη
Ζωή», ο οποίος έχει εκδοθεί από τον Σύνδεσμο των Απανταχού Οκτωνιατών,
με μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα και σας συναποστέλλεται.
Μ΄αυτές τις προϋποθέσεις, η Οκτωνιά μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί
και να αξιοποιηθεί τουριστικά, σήμερα μάλιστα που έχουμε ανάγκη την ανά-
πτυξη και ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα αναπτύσσεται δυναμικά.
Δυστυχώς όμως, στην περίπτωσή μας, η ανάπτυξη είναι απαγορευτική εξαι-
τίας της έλλειψης δρόμου, ο οποίος να ενώνει με λεωφορείο το κέντρο
του χωριού με τα αξιοθέατα και τις παραλίες. Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο
δεν μπορεί να πάει σε άλλο μέρος του χωριού, εκτός από το κέντρο, επειδή
κάποια κτίσματα στο κέντρο του χωριού εμποδίζουν την διάβαση.
Παράγοντες στο χώρο του τουρισμού, με τους οποίους έχουμε συζητήσει
για την τουριστική αξιοποίηση της Οκτωνιάς παρουσιάζοντάς τους τον
Τουριστικό Οδηγό του χωριού μας, έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει την έλ-
λειψη αυτού του δρόμου, προκειμένου να συμπεριλάβουν την Οκτωνιά στο
προγραμμα της επιχείρησής τους.
Κατόπιν αυτών, σας παρακαλούμε για τις κατ΄αρμοδιότητα ενέργειές σας,
προκειμένου η Οκτωνιά να αποκτήσει τον παραπάνω δρόμο, ο οποίος θα
αποτελεί και το Δρόμο της Ανάπτυξης της.
Ευελπιστούντες στην θετική από μέρους σας αντιμετώπιση του θλεματος,
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Είμαστε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για κάθε σχετική συνεργασία.

Με εκτίμηση
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΚΤΩΝΙΑΤΩΝ 

«Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΟΚΤΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΛΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νικόλαος Μαυραγά-
νης και οι συνεργάτες του, ενδιαφέρθηκαν για το θέμα και έστειλαν
προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ.
Φάνη Σπανό το παρακάτω έγγραφο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           4 Απριλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                             Αρ. Πρωτ.: 1111
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                          ΠΡΟΣ: Τον Αντιπεριφερειάρχη
                                                                         Π.Ε.Ευβοίας κ. Φάνη Σπανό

Θέμα: Μελέτη για την κατασκευή οδικής σύνδεσης στην Τ.Κ. Οκτωνιάς
του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου

Κατόπιν επιστολής της Τοπικής κοινότητας Οκτωνιάς του Δήμου Κύμης
Αλιβερίου προς το Υπουργείο Υποδομών και ΜΕταφορών, με την οποία αι-
τούνται την κατασκευή οδικής σύνδεσης του κέντρου της κοινότητας με
το παράλιο μέτωπο και τα τουριστικά αξιοθέατα, παρακαλώ όπως εξετά-
σετε, λόγω αρμοδιότητας, την προοπτική σύνταξης σχετικής μελέτης. Μετά
το πέρας της οριστικοποίησης της μελέτης, σε περίπτωση που η Περιφέ-
ρεια δε διαθέτει τους σχετικούς πόρους για την κατασκευή του έργου, θα
εξεταστεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το ενδεχόμενο δέ-
σμευσης σχετικού κονδυλίου για τη συνδρομή αποπεράτωσης του έργου.

Με εκτίμηση 
ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στις διοικητικές διαδικασίες και συ-
νεργασίες για την ευόδωση του έργου, που είναι κλειδί για την του-
ριστική ανάπτυξη του τόπου μας και είμαστε διατεθειμένοι να προ-
σφέρουμε το καλύτερο γι'αυτό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Ν. Μαυραγάνης απευθύνει χαιρετισμό
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Πέντε Χρόνια από τον 
Θάνατο του Αείμνηστου
Κωνσταντίνου Λαγού

Πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τον θά-
νατο του αείμνηστου προέδρου της Κοι-
νότητας Κωνσταντίνου Λαγού. Έφυγε
από τη ζωή, πλήρης ημερών έχοντας
πάντα στο πλευρό
του την αγαπη-
μένη του σύζυγο
Βαγγελιώ, τα παι-
διά του και τα εγ-
γόνια του. 

Ο Κωνσταντίνος
Λαγός, μοναδικός
γιος του Σταύρου
Λαγού, πριν δημι-
ουργήσει την δική
του οικογένεια είχε φροντίσει να παν-
τρέψει τις 5 αδελφές του. Δούλεψε σαν
κτίστης και σαν αγρότης ενώ μετά το
γάμο του διατηρούσε καφενείο στη κεν-
τρική πλατεία του χωριού. Και όλα αυτά
τα έκανε αφιερώνοντας παράλληλα
πολύ χρόνο, περισσότερο από 25 χρόνια
από τη ζωή του για τα κοινά του χωριού
μας.

Άλλοτε σαν Κοινοτικός Σύμβουλος, και
άλλοτε σαν Πρόεδρος της Κοινότητας,
πάντα στην πρώτη γραμμή, αγωνιστής
και ηγέτης, ευσυνείδητος και αφοσιω-
μένος σε μια διαρκή προσπάθεια να βελ-
τιωθούν οι συνθήκες ζωής στο χωριό
μας. 

Και ήταν αυτός που συνέδεσε το
όνομά του με το μεγαλύτερο έργο, το
μεγαλύτερο αγαθό που απέκτησε το
χωριό μας. Το άφθονο και γάργαρο νερό
που τρέχει στις βρύσες μας. 

Το έργο της οριστικής ύδρευσης του
χωριού, μετά από προσπάθειες πολλών
ετών, ολοκληρώθηκε επί των ημερών
της τελευταίας του θητείας ως Πρό-
εδρος της Κοινότητας (1983-1986). Ένα
έργο που βελτίωσε τη ζωή μας και άλ-
λαξε προς το καλύτερο το μέλλον του
χωριού. 

Ήταν τόσο αποφασισμένος για αυτό το
έργο που έλεγε: “Αν δεν βρω νερό στο
βουνό θα το φέρω από τον κάμπο”. Κάτι
που όμως δεν χρειάστηκε να γίνει ποτέ. 

Με την βοήθεια του Συλλόγου των
Απανταχού Οκτωνιατών και του τότε
πρόεδρου, αείμνηστου Σταύρου Κων-
στάντιου και μετά από έρευνες του Γε-
ωλόγου Αλμπαντάκη, βρέθηκε άφθονο
νερό ψηλά στο βουνό στη θέση που γνω-
ρίζουμε όλοι μας. Ένα θείο δώρο σε
όλους τους Οκτωνιάτες και μια μεγάλη
ανταμοιβή για τους κόπους και τις προ-
σπάθειές τους. 

Πέρα από το σημαντικό έργο της ορι-
στικής ύδρευσης του χωριού ο Κων-
σταντίνος Λαγός πέτυχε την επέκταση
της ηλεκτροδότησης στη παραλία της
Μουρτερής καθώς και στο Κάμπο. Πα-
ράλληλα κατάφερε τη διάνοιξη πολλών
χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων. Έργα,
που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανά-
πτυξη του παραλιακού οικισμού ενώ πα-
ράλληλα διευκόλυναν τις γεωργικές
δραστηριότητες των αγροτών του χω-
ριού μας.

Σαν πρόεδρος πολλές φορές υπήρξε
σκληρός και απότομος απέναντι στους
πολιτικούς του αντιπάλους. Σε προσω-
πικό επίπεδο όμως υπήρξε πραγματικός
φίλος, άνθρωπος τίμιος και ευαίσθητος. 

Μπροστά στην ανάγκη, τις ανθρώπινες
σχέσεις και την φιλία, ήξερε να βάζει
τις πολιτικές διαφορές και τις πεποι-
θήσεις του στην άκρη. 

Όσοι τον έζησαν στο καφενείο, θα
έχουν να θυμούνται το αστείρευτο χι-
ούμορ του, τα πειράγματα και τα αστεία,
πάντα καλοπροαίρετα, με όλους τους
φίλους και τους θαμώνες του καφε-
νείου. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ

Α γαπητοί μας συγχωριανοί – συντο-
πίτες, χαιρόμαστε πάρα πολύ που

για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε στη
θέση να γραψούμε και να δημοσιεύ-
σουμε, μέσω της αγαπημένης μας εφη-
μερίδας «Φωνή της Οκτωνιάς», και με
την βοήθεια πάνω απο όλα του Συνδέ-
σμου των Απανταχού Οκτωνιατών «Η
Ζωοδόχος Πηγή», κάποια απο τα νέα
και τις δράσεις του χωριού μας, που
πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και όποτε μας δίνεται ο
χρόνος (εκτός βέβαια απο την καθημε-
ρινή προσοχή – επιφυλακή του αγαπη-
μένου μας χωριού που κανείς μας δεν
θέλει να πάθει τίποτα κακό και να πα-
ραμείνει υπέροχο όπως είναι, αλλά και
την βοήθεια του συνανθρώπου μας)!

Έτσι λοιπόν, θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε πως η εκδήλωση κοπής
πίτας της Ομάδας μας πραγματοποι-
ήθηκε, μετά απο αρκετό κόπο και
μόχθο, με μεγάλη επιτυχία και ευχαρι-
στούμε όλους όσους παρευρέθηκαν
στην εκδήλωση μας αυτή.

Στην εκδήλωση μας αυτή μπορέσαμε
μετά απο αρκετό καιρό να δώσουμε κά-
ποιες τιμητικές πλακέτες σε ανθρώ-
πους οι οποίοι μας βοήθησαν από την
πρώτη στιγμή που αρχίσαμε να χτυ-
πάμε τις πόρτες σε μεγαλοεπιχειρημα-
τίες αλλά και στη Δημοτική μας Αρχή.
Έτσι λοιπόν τιμήσαμε με πλακέτες τους:
● κ. Θωμά Δημήτριο, 
● κ. Φωκίτη Νικόλαο, 
● κ. Μπέκο Αθανάσιο, 
● Terna Ενεργειακή.

οι οποίοι μας βοήθησαν για την από-
κτηση των (πυροσβεστικών) αυτοκι-
νήτων του χωριού μας.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε για την νέα σύνθεση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ομάδας μας
μετά την 15 Μαΐου το οποίο πλέον εί-
ναι το εξής:
● Παπαθανασίου Αντώνιος (Πρόεδρος).
● Μανδραβέλλος Αθανάσιος (Αντιπρόε -

δρος).
● Καραμπέτσος Βασίλειος (Γραμματέας).
● Κωνστάντιος Γεώργιος (Ταμίας).
● Γκαρούτσος Ιωάννης ( Έφορος Υλικού

& Δημοσίων Σχέσεων).
Μία απο τις ενέργιες τις οποίες

έχουμε ολοκληρώσει με μεγάλη μας
χαρά και είμαστε ικανοποιημένοι, είναι
η αναδάσωση που έγινε, κατά τόπους
για ακόμη μία φορά στους δρόμους: 
➧από Οκτωνιά προς Μουρτερή και 
➧από Οκτωνιά προς Άγιο Μερκούριο.

με μερική βοήθεια του Συνδέσμου
των Απανταχού Οκτωνιατών φυσικά.

Επίσης, για ακόμη μία χρονιά, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Νέων κατα-
φέραμε το Πάσχα να κάνουμε μερική
αποψίλωση της βλάστησης στα κομ-
βικότερα σημεία του χωριού μας. Δέν
σταματήσαμε όμως μόνο εκεί, την επό-
μενη ημέρα ετοιμάστηκε πλήρωμά μας
και παρευρέθηκε στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος και παρέλαβε
το Άγιο Φώς το οποίο παρέδωσε σε
όσες ενορίες του είχε ζητηθεί, με τε-
λευταία ενορία τον Άγιο Νικόλαο
Οκτωνιάς.

Μαζί με τα παιδάκια του Δημοτικού
μας σχολείου, τους δασκάλους αλλά
και τους γονείς πραγματοποιήθηκε
από κοινού καθαρισμός από κλαριά,
ξύλα, πλαστικά και οποιουδήποτε άλ-
λου είδους σκουπίδια στην παραλία
του αγίου Μερκουρίου τα οποία απο-
μακρύναμε, δείχνοντας το καλό παρά-
δειγμα σε όλους.

Με μεγάλη μας χαρά και τιμή παρευ-
ρεθήκαμε στο Αγαπώ & Πράττω 2018
με σκοπό την βοήθεια απόκτησης –

λειτουργίας του αξονικού τομογράφου
Νοσοκομείου Κύμης, με δύο πληρώ-
ματα και δύο αυτοκίνητα, τα οποία
έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για
την διεξαγωγή αυτού του φιλανθρω-
πικού σκοπού.

Μετά απο αναμονή τεσσάρων χρόνων
και απο μεγάλη γραφειοκρατία αιτή-
σεων αλλά και δικαιολογητικών κατα-
φέραμε να παρακολουθήσουμε μαθή-

ματα δασοπροστασίας και δασο πυ ρό-
 σβεσης 60 ωρών. Πλέον η ομάδα μας
έχει ακόμη περισσότερα άτομα εθε-
λοντικής πιστοποιημένης γνώσης για
την αντιμετώπιση πυρκαγιάς αλλά και
την αποτροπής αυτής.

Από την Ελληνική Εταιρεία Επείγου-
σας Προνοσοκομειακής Φροντίδας πα-
ρακολούθησαν μαθήματα μέλη της
ομάδας μας και πλέον υπάρχουν πιστο -
ποιη μένα άτομα για πολοστή φορα
στην Κάρδιο-Αναπνευστική Αναζωογό-
νηση με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή (ΚΑΡΠΑ - BLS) τον οποίο
ελπίζουμε να έχουμε κοντά μας σύν-
τομα.

Στο σημείο αυτό και με μεγάλη μας
πικρία θα θέλαμε να σας ενημερώ-
σουμε ότι το ασθενοφόρο το οποίο μας

είχε δωθεί από το νοσοκομείο Κύμης,
το οποίο ανακατασκευάσαμε με έξοδα
και κόπο συγχωριανών μας, δεν μπο-
ρέσαμε να το κρατήσουμε στη κατοχή
μας διότι δεν βρέθηκε ΠΟΤΕ το έγ-
γραφο παραχώρησης του με αποτέλε-
σμα την επιστροφή του στους αρμόδι-
ους φορείς του.

Τέλος, να ευχαριστήσουμε για μία
ακόμη φορά την Ελένη Λύκου Σταμα-

τοπούλου και τον γιό της Κωνσταντίνο
Γεωργίου Σταματόπουλο για την δω-
ρεάν παραχώρηση, του χώρου που
σταθμεύουμε τα οχήματα και αποθη-
κεύουμε τον εξοπλισμό μας, όλα αυτά
τα χρόνια.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας
ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να ξέ-
ρετε από πλευράς μας, ότι δεσμευό-
μαστε για το οτιδήποτε καλύτερο μπο-
ρούμε να κάνουμε για όλους μας και
για το χωριό μας. Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ που μας δείχνετε εμπιστο-
σύνη. Για το οτιδήποτε θελήσετε, μην
διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε στο
τηλέφωνο της ΟΜΑΣ +30 699 522
6442. 

Με εκτίμηση 
ΟΜΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩΝΙΑΣ

Εθελοντική Ομάδα Οκτωνιάς «ο Καταρράκτης»

Οι εθελοντές μας για εκπαίδευση στην Χαλκίδα

Οι εθελοντές μας στην Κύμη συμετέχοντας στην πρωτοβουλία «Αγαπώ και Πράττω 2018»
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Φωτογραφίες πάνω:Από το Πρωτομαγιάτικο Γλέντι του Συλλόγου Νέων, 
στου Παπαβλασσά

Φωτογραφίες πάνω:Από την γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής στη Τσούκα
Φωτογραφίες πάνω: Από την γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

στο Καρβούνι

Φωτογραφίες πάνω: Από το στολισμό και την Ακολουθία του Επιταφίου
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Σ ε όμορφο, χαρούμενο και πατριωτικό κλίμα
πραγματοποιήθηκε και φέτος ο αποκριάτικος

χορός του Συνδέσμου μας.
Η προσέλευση ήταν αθρόα σε σημείο που δη -

μιουρ γήθηκε το αδιαχώρητο στο κέντρο. Το γε-
γονός αυτό μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα διότι νιώ-
σαμε την δύναμη της Οκτωνιάς ακμαία, να μας
ενώνει για το καλύτερο.

Το γλέντι κράτησε από το μεσημέρι μέχρι το
βράδυ και μάλιστα για κείνους που ήρθαν απ' το
χωριό, συνεχίστηκε στο λεωφορείο κατά την επι-
στροφή. Οι πατριώτες γλέντησαν με την ψυχή
τους!

Η εκδήλωση άρχισε με καλωσόρισμα της προέδρου,
Παναγιώτας Γκαρούτσου, η οποία είπε τα ακόλουθα: 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ από το Σύνδεσμο των Απανταχού Οκτωνιατών, 
των επιτυχόντων στις πανελλήνιες εξετάσεις 2016-2017

συνέχεια από τη σελ. 1

Έτσι λοιπόν τιμήθηκαν οι νέοι:
● Σωτήρης Δημ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος 

πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πατρών «Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών»

● Μαρία Φιλ. Γιαμαλίδη, η οποία πέτυχε στο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο «Τμήμα
Βιολογίας»

● Γεώργιος Κων. Καρλής, ο οποίος πέτυχε στο
Τ.Ε.Ι. Αθηνών «Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
Τ.Ε.»

● Παυλίνα Δημ. Κολυβά, η οποία πέτυχε στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

● Νεκταρία-Παγώνα Παν. Μάμμα, η οποία 
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Τμήμα Κοι-
νωνικής Ανθοπωλογιας και Ιστορίας»

● Βασίλης Ιωαν. Μάμμας, ο οποίος πέτυχε στο
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας «Τμήμα Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας»

● Κωνσταντίνος Κυρ. Μπαρόλας, ο οποίος πέ-
τυχε στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας «Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

● Ελένη Σταμ. Μπουλή, η οποία πέτυχε στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «Τμήμα Νοση-
λευτικής»

● Μαρία Ανδρ. Παπαδημητρίου, η οποία πέτυχε
στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Τμήμα Διατροφής και
Διαιτολογίας»

● Ιωάννα Βλάσ. Πολύχρονου, η οποία πέτυχε
στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

● Κωνσταντίνος Γεωρ. Σταματόπουλος, ο
οποίος πέτυχε στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών «Τμήμα Οινο-
λογίας και Τεχνολογίας Ποτών»

● Χριστίνα Γεωρ. Στεφανακίδη, η οποία πέτυχε
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
«Τμήμα Χημείας»

Τα παιδιά αυτά είναι αξιέπαινα διότι δούλεψαν 
δημιουργικά, έβαλαν στόχους και συγκέντρωσαν
τις δυνάμεις τους για να τους πετύχουν, εργαζόμενα
άοκνα με συνέπεια και συνέχεια.
Μ' αυτό τον τρόπο θα αποκτήσουν ένα κεφάλαιο
για τη ζωή τους, που θα τους χρησιμεύει όπου κι
αν βρίσκονται και ό,τι κι' αν κάνουν.
Τους εύχομαστε υγεία, καλές σπουδές και καλή 
σταδιοδρομία!

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Ετήσιος Χορός του Συνδέσμου μας
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι γεια σας.
Εκ μέρους του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτω-

νιατών, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση και
σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και ό,τι καλύ-
τερο.

Σκοπός μας, σήμερα, δεν είναι άλλος, παρά να δημι-
ουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα ώστε να χαρούμε και
να διασκεδάσουμε όλοι μαζί μακρυά από τις έννοιες
και τα καθημερινά προβλήματα.

Παρόλα αυτά, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία της
συνάντησής μας, θα θέλαμε να τονίσουμε κάποια ση-
μαντικά θέματα, σχετικά με το μέλλον του Συνδέσμου
μας, διότι ένα καλό Συμβούλιο δεν πρέπει να ενδιαφέ-
ρεται μόνο για το παρόν αλλά θα πρέπει να βάζει γερά
θεμέλια και για το μέλλον.

Το κυριότερο από τα θέματα αυτά, είναι η πολύ μει-
ωμένη συμμετοχή μας, στη λειτουργία του Συνδέσμου
και στις δραστηριότητές του.

Αυτό που γίνεται ειναι πολύ λυπηρό, οπισθοδρομικό
και εν τέλει αχαριστία προς ένα Σύνδεσμο, που ήταν
και είναι μεγάλη θετική δύναμη στην πρόοδο του χω-
ριού μας, ο καλός του Άγγελος που στέκεται πάντα δί-
πλα του.

Ξεφυλίζοντας τα βιβλία των πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Συνδέσμου:

● Είδαμε το Σύνδεσμο να πρωτοστατεί στο άνοιγμα
του κεντρικού Δρόμου Οκτωνιά - Αυλωνάρι και
πολλών άλλων δρόμων και να βγάζει το χωριό
από την απομόνωση και τον μαρασμό!

● Είδαμε να δίνει τη λύση στο δύσκολο πρόβλημα
της υδροδότησης του χωριού!

● Είδαμε να καθιερώνει την έκδοση της Εφημερί-
δας "Η Φωνή της Οκτωνιάς", που αποτελεί την έκ-
φρασή μας στον κόσμο!

● Είδαμε να δημιουργεί γήπεδα ποδοσφαίρου και
μπάσκετ για την άθληση, κυρίως της νεολαίας
μας!

● Είδαμε να εκδίδει τον Τουριστικό Οδηγό του χω-
ριού στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και να

είναι έτσι, δυνατόν να είναι γνωστό το χωριό σ'
όλο τον κόσμο!

● Είδαμε να δημιουργεί Λέσχη Ανάγνωσης Λογο-
τεχνικού Βιβλίου στο χωριό, που ελάχιστα μόνο
χωριά στην Ελλάδα διαθέτουν!

Μ' αυτά, και άλλα πολλά, που δεν μπορούμε αυτή τη
στιγμή να απαριθμήσουμε, έχει προι κίσει ο Σύνδεσμος
το χωριό!

Παρ' όλα αυτά, ο Σύνδεσμος η θετικότατη αυτή δύ-
ναμη προόδου, σήμερα κινδυνεύει να σβήσει! 

Υπάρχει μεγάλη αδυναμία στελέχωσής του.
Θέλουμε πραγματικά να σβήσει; Δεν το πιστεύουμε.

Ποιος δεν θέλει την πρόοδο, σήμερα μάλιστα που την
έχουμε τόσο ανάγκη;

Μήπως έχουμε μπερδευτεί στην πολυπλοκότητα του
κόσμου που ζούμε, που μας προκαλεί να ασχολούμα-
στε με πολλά;

Μήπως η τηλεόραση και το κομπιούτερ μας έχουν
κλείσει στο σπίτι και μας έχουν απομονώσει από τα
κοινά; 

Εδώ χρειάζεται ξεκαθάρισμα και προβάδισμα σ' αυτά
που αξίζουν, και ο Σύνδεσμος αξίζει.

Εξάλλου συμμετέχοντας στο Σύνδεσμο, μπορούμε να
δώσουμε από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, ανάλογα
με τις δυνάμεις του καθενός μας. Δεν υπάρχει κατα-
ναγκασμός.

Έτσι π.χ. η προσωπική συμμετοχή μας στις Γενικές
Συνέλευσεις του Συνδέσμου, που γίνονται μια φορά
το χρόνο ή η οικονομική μας συνδρομή στην έκδοση
της εφημερίδας μας, δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα στη
ζωή μας, ενώ δίνουν ζωή στο Σύνδεσμο, που είναι
σημαντική δύναμη για την εξέλιξη του χωριού μας,
που όλοι αγαπάμε!

Το μικρό καλό, όταν γίνεται από πολλούς, γίνεται πο-
τάμι και ποτίζει την πρόοδο και την ευημερία μας.

Ευχόμαστε να το πετύχουμε και να πηγαίνουμε μπρο-
στά.

Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχόμαστε 
Καλή διασκέδαση!»

«

»

Στιγμιότυπα από το Ετήσιο Γλέντι του Συνδέσμου μας
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λείται να παράξει έργο και να
αφιερώσει τα πιο παραγωγικά
της χρόνια σε εκείνη της λιτό-
τητας. 

Ποια είναι όμως αυτή η γενιά
και ποια τα χαρακτηριστικά της;
Πώς βιώνουν την κρίση και συγ-
κεκριμένα, πώς τους επηρεάζει
στην αναζήτηση εργασίας; Το
kariera.gr, για τέταρτη συνεχό-
μενη χρονιά, πραγματοποίησε
μια έρευνα σε ένα ευρύ δείγμα
ατόμων ηλικίας 18-37 ετών και
ανάλυσε τις στάσεις που έχουν
οι νέοι στη χώρα ως προς την
καριέρα τους και τί είναι σημαν-
τικό γι’ αυτούς όταν σχεδιάζουν
και προγραμματίζουν την εργα-
σιακή τους ζωή. 

Σύμφωνα με την έρευνα, το 66%
θέλει να εργαστεί στον ιδιω-
τικό τομέα και το 1/3 δηλώνει
την Πληροφορική ως τον πιο
δημοφιλή κλάδο εργασίας. Οι
τρεις πιο σημαντικοί παράγον-
τες για την επιλογή εργοδότη
είναι το Πακέτο αποδοχών, οι
Ευκαιρίες ανάπτυξης και το Ερ-
γασιακό περιβάλλον. Αντίθετα,
ένας millenial θα αποχωρούσε
από τη δουλειά του κυρίως, σε
περίπτωση μη τήρη σης υποσχέ-
σεων, έλλειψης δικαιοσύνης
και σε περίπτωση κακών εργα-
σιακών συνθηκών. 
Όσον αφορά την οικονομική
κρίση στη χώρα μας, το 63% δη-
λώνει ότι έχει επηρεαστεί αρ-
νητικά η οπτική και ανάπτυξη
της καριέρας του. Ωστόσο υπάρ -
χει και η θετική ματιά προς την
κρίση, με την συντριπτική πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων να
δηλώνει ότι η κρίση τους έχει
ισχυροποιήσει στο να βρίσκουν
λύσεις. 

Αναφορικά με το ποστοστό
απασχόλησης, το 65% των ερω-
τηθέντων δηλώνει ότι εργάζε-
ται, ενώ το 50% του συνόλου δη-
λώνει διατεθειμένο να εργα -
στεί σε αντικείμενο άσχετο με
τις σπουδές του. Σχετικά με την
προτίμηση ως προς την εργασία
στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
το 77% του συνόλου δήλωσε ότι
επιθυμεί να εργαστεί στην Ελ-
λάδα και μόνο το 23% στο εξω-
τερικό (κυρίως Μεγάλη Βρετα-
νία και ΗΠΑ). Όπως δήλωσαν οι
ερωτηθέντες, οι κύριοι λόγοι
που διστάζουν να κάνουν το
βήμα εκτός συνόρων είναι ότι
θα αφήσουν την οικογένεια και
τους φίλους τους και ότι προ-
τιμούν τη ζωή στην Ελλάδα. 

Η παραπάνω σύνοψη της
έρευνας αποτυπώνει την κατά-
σταση της αγοράς εργασίας του
σήμερα από τη μεριά των υπο-
ψηφίων και συγκεκριμένα της
γενιάς Υ, της πολυπληθέστερης
γενιάς σήμερα. Από τη μεριά
των εργοδοτών, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι, τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, εμφανίζεται μία
σταδιακή ανάπτυξη, με διάθεση
για αύξηση των θέσεων εργα-
σίας στις εταιρίες τους. Μόνο
το 2018, η αύξηση των αγγε-
λιών στο kariera.gr, σε σύγκριση
με το 2017, ήταν της τάξεως
του 20%. Ωστόσο, παρά την αύ-
ξηση αυτή και την διάθεση των
εταιριών για ανάπτυξη, η αγορά
εργασίας παραμένει πολύ αντα-

γωνιστική και η εύρεση εργα-
σίας αποτελεί έναν πονοκέ-
φαλο για μεγάλο ποσοστό νέων
της γενιάς Υ. 

Τι μπορούν να κάνουν, λοιπόν,
οι υποψήφιοι για να ενδυναμώ-
σουν την παρουσία τους στην
αγορά εργασίας και να ισχυρο-
ποιήσουν την υποψηφιότητα
τους για μια θέση έναντι των
υπολοίπων;
Το βιογραφικό είναι ένα δείγμα
της ταυτότητας μας, της επαγ-
γελματικής μας κατάρτησης και
ακαδημαϊκής μας εκπαίδευσης.
Χρειάζεται, λοιπόν, να είναι σω-
στά δομημένο και να περιέχει
όλες εκείνες τις πληροφορίες
που θα ήθελε να ακούσει ο εκά-
στοτε εργοδότης για να σε επι-
λέξει. Το βιογραφικό, θα πρέπει
να εμπεριέχει κυρίως τις σχε-
τικές προς τον αναγνώστη πλη-
ροφορίες. Αυτό που ενδιαφέρει
τον εργοδότη είναι πόση σχε-
τική, με την θέση που επιθυμεί
να καλύψει, προϋπηρεσία έχει
ο υποψήφιος. Για παράδειγμα,
εάν ο εργοδότης επιθυμεί να
καλύψει μία θέση στο τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών, και
στο παρελθόν κάποιος έχει δου-
λέψει σερβιτόρος, ο υποψήφιος
χρειάζεται να βάλει στο βιογρα-
φικό του, τί του έμαθε αυτή η
θέση σχετικά με την εξυπηρέ-
τηση πελατών (να είναι πάντα
ευγενικός με τον πελάτη, να κά-
νει τη δουλειά του γρήγορα και
χωρίς λάθη, να μπορεί να λει-
τουργεί κάνοντας πολλά πράγ-
ματα υπό πίεση σε ένα συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα
κ.λπ). Καλό θα ήταν, λοιπόν, οι
υποψήφιοι να μην έχουν ένα
βιογραφικό και να το στέλνουν
σε όλες τις αγγελίες, αλλά να

έχουν ένα προσχέδιο του βιο-
γραφικού τους, το οποίο θα
τροποποιούν και θα προσαρμό-
ζουν ανάλογα με την θέση στην
οποία κάνουν αίτηση.

Μία αγγελία θα λάβει κατά
μέσο όρο 300 αιτήσεις. Όπως
γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό, η
δουλειά μας για να είμαστε
εμείς εκείνοι που θα πάρουμε
τη θέση δε σταματάει στέλνον-
τας το βιογραφικό σε μία αγγε-
λία, τότε αρχίζει. Η επαγγελμα-
τική δικτύωση μέσω των social
media (LinkedIn, Facebook
κ.λπ) είναι πλέον ένας διαδε-
δομένος τρόπος να έρθεις πιο
κοντά με τους εργοδότες και
να δηλώσεις σε προσωπικό
επίπεδο το ενδιαφέρον σου για
τη θέση. 

Εάν έχεις υποβάλει αίτηση ή
επιθυμείς να εργαστείς σε μια
συγκεκριμένη εταιρία, μπορείς
να αναζητήσεις τον υπέθυνο
επικοινωνίας για αυτή τη θέση
ή κάποιον που να εργάζεται σε
αυτή την εταιρία στο τμήμα αν-
θρώπινων πόρων (HR) και να
του στείλεις ένα επαγγελμα-
τικό μήνυμα, ότι για παρά-
δειγμα, μόλις έκανες αίτηση γι
αυτή την θέση και ότι θα σε εν-
διέφερε να εργαστείς στην
εταιρία τους γιατί έχουν τα
ΧΨΩ χαρακτηριστικά, τα οποία
ταιριάζουν με αυτά που έχεις
και θα μπορούσες να τους προ-
σφέρεις. Με άλλα λόγια, εκθεί-
ασε τους, εκθείαζοντας έσένα!
Και φυσικά πάντα επισυνάπτεις
το βιογραφικό σου. Εν περιλή-
ψει, η δικτύωση παίζει ένα ση-
μαντικό ρόλο στην αγορά εργα-
σίας, και κατ’ εμέ, τον πιο
σημαντικό. Ακόμα και να μην σε
ενδιαφέρει μία θέση που έχει
δημοσιεύσει να καλύψει μία
εταιρία, αλλά σε ενδιαφέρει το
αντικείμενο τους, επικοινώ-
νησε μαζί τους και ρώτα περισ-
σότερο γι αυτό. Ενημέρωσε
τους για τα δικά σου ενδιαφέ-
ροντα και το πόσο σε ενθουσιά-
ζει αυτό που κάνουν. Όταν ανοί-
ξουν μία θέση στο μέλλον
σχετική με το προφίλ σου, σί-
γουρα θα έχεις ένα προβάδισμα
διότι όλες οι εταιρίες θέλουν
να έχουν άτομα που τους εν-
θουσιάζει αυτό που κάνουν.

Τέλος, γίνε ειδικός στο αντι-
κείμενο σου! Μην κάθεσαι στη
σιγουριά του πτυχίου σου. Η λο-
γική ότι κατέχω τα ΧΨ πτυχία
οπότε αντίστοιχα θα ξεχωρίσω
απαραίτητα από πολλούς άλ-
λους υποψηφίους, ανήκει στο
παρελθόν. Μη σταματάς να μα-
θαίνεις πράγματα στο αντικεί-
μενό σου και να εξειδικεύεσαι
πάνω σε αυτό. Η κατάρτιση και
εξειδίκευση δε σταματά με ένα
πτυχίο, τότε αρχίζει. Το πτυχίο
ή κάποια σχολή σου δίνει απλά
τις βάσεις, δικό σου χρέος μετά
είναι το πόσο θα το εξελίξεις
και θα γίνεις expert στο αντικεί-
μενο σου. 
Πηγή Έρευνας: Καριέρα και Γενιά
Υ 2017, kariera.gr

Τάσος Ν. Μάμμας 
Associate Manager

Client Support - kariera.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΑ Υ

συνέχεια από τη σελ. 1

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου 
Νέων Οκτωνιάς ανέλαβε 

δυναμικά το έργο του
Tον περασμένο Δεκέμβρη μετά την εκλογική δια-

δικασία εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε το νέο
Δ.Σ. του Συλλόγου Νέων Οκτωνιάς το οποίο αποτε-
λείται από τους παρακάτω:

Καρλής Δημήτριος ..............Πρόεδρος
Ιωαννίδης Ιωάννης ..............Αντιπρόεδρος
Γούναρη Παρασκευή ............Γεν. Γραμματέας 
Καρυστινός Χαράλαμπος ....Ταμίας
Λύκου - Καρλή Ελένη ..........Μέλος
Καρλή Μαρία ........................Μέλος
Γούναρη Βασιλική ................Μέλος

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε το όμορφο έργο που
άφησε το προηγούμενο Δ.Σ. και αν είναι δυνατόν να κά-
νουμε και ένα βήματα κι πιο μπροστά, όπως σχεδιάζουν
όλα τα καινούργια Δ.Σ. άλλωστε.
Αφού πέρασε το πρώτο διάστημα προσαρμογής τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τον μήνα Μάρτιο διοργα-
νώσαμε, Ημερήσια Εκδρομή στην Θεατρική Παράσταση
«Γοργόνες και Μάγκες» στο θέατρο Μπρόντγουεϊ.
Μια παράσταση που άρεσε πολύ στους Οκτωνιάτες που
την παρακολούθησαν. Άγγιξε τις ψυχές και των νέων και
των μεγαλύτερων σε ηλικία.
Τον μήνα Απρίλιο συμμετείχαμε στην καθαριότητα του
χωριού την Μεγάλη Παρασκευή, βάζοντας κι εμείς το λι-
θαράκι μας για να γίνει πιο καθαρός και όμορφος ο τόπος
μας, ενόψει των Αγίων Ημερών.

Για τη γιορτή της Πρωτομαγιάς διοργανώσαμε γλέντι
στην τοποθεσία Παπαβλασσά, δίνοντας μια μουσική αλλά
και διασκεδαστική ανάσα στους συμπατριώτες μας. Από
ότι μας είπαν πέρασαν όμορφα.
Και τώρα, ήρθε η ώρα για το γεγονός του καλοκαιριού.
Το Πανηγύρι μας. Την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των
Οκτωνιατών. Πλέον είναι κάτι παραπάνω από θεσμός.
Δεν μπορούμε χωρίς αυτό.

Σας προσκαλούμε λοιπόν 
στις 17 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή

Συντροφιά με τους: Κυκλαδίτες, Θανάσης Γληνό, Γιώργο
Ιωαννίδη, Βίβιαν Χριστοπούλου.
Πάντα με τον ήχο του βιολιού του Θοδωρή Μουστάκα 
(Μέλος ορχήστρας Κυκλαδιτών).
Με το καλό να ανταμώσουμε!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Καρλής

Οι νέοι έτοιμοι για τον καθαρισμό του χωριού
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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

Ά λλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της.
Μια όμορφη και δημιουργική χρονιά, κατά την

οποία Δάσκαλοι και Σύλλογος συνεργάστηκαν άψογα,
με απώτερο σκοπό την πρόοδο, την μάθηση, την ανα-
ψυχή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας.

Κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς πραγματο-
ποιήθηκαν δραστηριότητες και εκδηλώσεις τις
οποίες με χαρά σας παρουσιάζουμε:

Αποκριάτικος χορός: Για τον Αποκριάτικο χορό ο
Σύλλογος διοργάνωσε ένα όμορφο γλέντι στην τα-
βέρνα " Αγιοφύλλι", με τη συμμετοχή κλόουν, διασκε-
δάζοντας μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο του
Καρναβαλιού, δραστηριοποιήθηκε στο σχολείο κλό-
ουν προσκεκλημένος από τον Σύλλογο.

Κάλαντα άνοιξης: Δημοτικό και Νηπιαγωγείο ανα-
βίωσαν για πρώτη φορά το έθιμο και τραγούδησαν
τα κάλαντα της άνοιξης. Οι συγχωριανοί μας τα κα-
λωσόρισαν προσφέροντάς τους κεράσματα. Να ευ-
χαριστήσουμε την ταβέρνα "Σπιτικό" (Καρυστινού
Σταυρούλα) για τις πορτοκαλάδες και τα κεράσματα
που προσέφερε στα παιδιά.

Πάσχα: Τελευταία μέρα πριν κλείσει το σχολείο για
το Πάσχα, τα παιδιά έφτιαξαν δικές τους λαμπάδες,
πασχαλινές κατασκευές, έβαψαν αυγά και έπαιξαν
παιχνίδια. Και φυσικά υπήρχαν και τα ανάλογα πα-
σχαλινά κεράσματα.

Σχολική εκδρομή: Ο Σύλλογος πραγματοποίησε εκ-
δρομή στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης και στον
χώρο ψυχαγωγίας "Platanenhof", όπου τα παιδιά έκα-
ναν βόλτα με τα άλογα, τα βούρτσισαν, ξεναγηθηκαν
στους στάβλους και είδαν από κοντά στο επάγγελμα
του πεταλωτή.

Καθαρισμός της παραλίας: Για μια ακόμη χρονιά,
το ραντεβού δόθηκε στην παραλία του Μαρκουρίου.
Μικροί και μεγάλοι καθάρισαν την παραλία, ενώ οι
μικροί μαθητές έδωσαν το δικό τους μήνυμα: 

ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ = ΧΑΡΑ!!! 
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τη καντίνα - καντίνα (Μαρία
& Σωτηρία Μπαρόλα) για την άψογη φιλοξενία τους

και την αφιλοκερδή προσφορά τους σε χυμούς, πορ-
τοκαλάδες και διάφορα σνακ στα παιδιά. Να ευχαρι-
στήσουμε και την καντίνα (Σπανού Ιωάννα) για τα κε-
ράσματα που προσέφερε στα παιδιά και φυσικά δεν
έλλειψε και το ανάλογο κέρασμα για τους μικρούς
μας εθελοντές από τον Σύλλογο μας.

Επαγγελματικός προσανατολισμός: Σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς διοργανώσαμε μια σειρά
δραστηριοτήτων με θέμα τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τέσ-
σερα επαγγέλματα από εργαζόμενους οι οποίοι επι-

σκέφτηκαν το σχολείο μας. Στην παρουσίαση έλαβαν
μέρος η Ιατρός του χωριού μας (κα Πέππα Μαρία), ο
Αστυνομικός (κος Πολύχρονος Παναγιώτης), ο πρό-
εδρος του ΕΚΑΒ (κος Νίκος Κόκκος) και οι διασώ-
στες (κ.κ. Ξενοφώντας Τσιότρας και Κων/νος Καρα-
μούτης), καθώς και ο δημοσιογράφος (κος Κουτσε -
λίνης Γιώργος), στο χώρο του Κατσικαβέλειου.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή
τους στο κάλεσμά μας, γιατί μέσα από τις ερωτήσεις

των παιδιών μας, βγήκε το συμπέρασμα για το πόσο
ξεχωριστό, ενδιαφέρον και χρήσιμο, είναι το κάθε
επάγγελμα. Ο Σύλλογος πρόσφερε αναμνηστικά με
ωραίες φωτογραφίες του χωριού μας.

Στον πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολι-
σμού διοργανώσαμε και εκδρομή στο λιμάνι της Κύ-
μης, όπου τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο του κα-
ραβιού (Αχιλλέας) και γνώρισαν από κοντά το

επάγγελμα του πλοιάρχου από τον υποπλοίαρχο κ.
Αντώνη Παρασκευά. Μετά μεταφερθήκαμε στην μο-
νάδα της πυροσβεστικής, όπου έγινε ξενάγηση στον
χώρο και μας μιλήσε ο Προϊστάμενος της πυροσβε-
στικής κος Δεμερούτης Δημήτρης. Ευχαριστήσαμε
όλους τους παράγοντες δίνοντας τους υπέροχα ανα-
μνηστικά.

Μια μικρή έκπληξη περίμενε τους μικρούς μας μα-
θητές στο πολυχώρο του Χωνευτικού Κύμης, όπου
ο Σύλλογος διέθεσε ανιματερ για να διασκεδάσει τα
παιδιά και να παίξει μαζί τους.

Καλοκαιρινή γιορτή: Μια όμορφη και χαρούμενη
γιορτή, η οποία έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο
του σχολείου μας οργανωμένη από μαθητές και εκ-
παιδευτικούς έκλεισε τη φετινή σχολική χρονιά. Η
γιορτή άνοιξε με το θεατρικό, ακολούθησαν οι πα-
ραδοσιακοί χοροί με την δασκάλα μας Ματίνα Κιούση,
την οποία και ευχαριστούμε. Ακολούθησαν τραγού-
δια και διάφορα παιχνίδια. Στο τέλος οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να συμβάλλουν στο Μπαζάρ

του συλλόγου μας, το οποίο πε-
ριελάμβανε γλαστράκια διακο-
σμημένα από τα μέλη του συλ-
λόγου.

Με την βοήθεια των παιδιών
συμβάλαμε στη συγκέντρωση
κάποιου αριθμού καπακιών για
φιλανθρωπικό σκοπό. Επίσης,
συγκεντρώσαμε ρούχα για το
Χαμόγελο του Παιδιού. 

Στο τέλος της καλοκαιρινής
γιορτής ο Σύλλογος πρόσφερε
παγωτό στους παρευρισκομε-
νους και στα παιδιά. Να ευχαρι-
στήσουμε τον συγχωριανό μας
Πολύχρονο Παναγιώτη που για
δεύτερη χρονιά πρόσφερε ανα-
μνηστικά στα παιδιά. Ο Γεώρ-
γιος Ανατολίτης με τον εξοπλι-
σμό των μηχανημάτων φρόντισε
για την επιμέλεια του ήχου και
έντυσε την γιορτή με μουσική

και τραγούδια τον οποίο ευχαριστούμε.
Βάψιμο Σχολείου: Να σας ενημερώσουμε ότι ο στό-

χος μας υλοποιήθηκε. Αναφερόμαστε στο βάψιμο
του εσωτερικού χώρου του Σχολείου. Το χρηματικό
ποσό συγκεντρώθηκε από την προσφορά του Συλ-
λόγου Νέων καθώς και από την διοργάνωση της λα-
χειοφόρου αγοράς που ήταν πρωτοβουλία του συγ-
χωριανού μας Δήμου Παναγιώτη.

Ευχαριστήρια: Ο Σύλλογος νιώθει την υποχρέωση
να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τη Δασκάλα μας Δήμη-
τρα Κανάκη, καθώς και την Νηπιαγωγό Αθανασία Γκα-
ρούτσου, οι οποίες ήταν πάντα δίπλα μας πρόθυμες
να συνεργαστούν μαζί μας για την πρόοδο των παι-
διών μας.
- Τον Παύλο Πιλάτη που έβαψε την αίθουσα της σκη-

νής.
- Τον Σύλλογο Δασοπυροσβεστών που μετέφερε τα

απορρίμματα από τον καθαρισμό της παραλίας, και
έκοψε το χορτάρι στην παιδική χαρά.

- Τον Λάκη Σαλή για την προσφορά κρασιού
- Την Σαβουλίδου Ιωάννα για τα φουλάρια που έφ -

τιαξε στα παιδιά και για τις διακοσμητικές φράου-
λες.

- Την Χρυσά Βαρδακώστα για τις χριστουγεννιάτικες
στολές.

- Τον Αντώνη Παπαθανασίου για το πλύσιμο του προ-
αυλίου του σχολείου

- Τον Δημήτρη Καραμπέτσο και τον Βασίλη Φλώκο
για την ρίψη πυροτεχνημάτων

- Τον Μπάμπη Λιούλιο για την μεταφορά των τροφί-
μων στο Χαμόγελο του Παιδιού.

- Τον Σταύρο Μπότη για το πότισμα δέντρων κατά
την καλοκαιρινή περίοδο.

- Τον Γούναρη Βασίλη για το κόψιμο των λιγούστρων
και όλους, όσους έχουν βοηθήσει και συμβάλλει για
την καλυτέρευση των συνθηκών του σχολείου μας.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!!!
Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευαγγελία Ανατολίτη Σαπουτζή

Η πλούσια, πρωτότυπη και εποικοδομητική δράση 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του χωριού μας

Τα παιδιά μας έδωσαν και φέτος το καλό παράδειγμα.

Τα παιδιά πληροφορήθηκαν για το ρόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας
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Τηλεκπαίδευση 
Ένας Νέος θεσμός στην Εκπαίδευση

Ημεγάλη και επιταχυνόμενη εξέλιξη της
Τεχνολογίας έχει ως φυσικό επακόλουθο

την εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων και
τρόπων μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Η online εκπαίδευση (τηλεκπαίδευση)
πλέον είναι ένας από τους πιο καινοτόμους
και αποτελεσματικούς τρόπους, μέσω του ο
οποίου ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να
αποκτήσει τις γνώσεις που επιθυμεί εξασφα-
λίζοντας ποιοτικά τα ίδια ακριβώς αποτελέ-
σματα με τον αντίστοιχο τρόπο της δια ζώσης
διδασκαλίας.
Πλέον ο παράγοντας της τεχνολογίας
προσφέρει απλόχερα στον καθένα μας αυ-
τήν ακριβώς τη δυνατότητα, καθώς αρ-
κετοί επαγγελματίες επιζητούν την επι-
μόρφωση με τρόπο που θα τους δώσει τη
δυνατότητα να εκμηδενίσουν όρια τόπου
ή χρόνου. Σε αυτήν ακριβώς την κατευ-
θυντήριο, το κομμάτι της online εκπαίδευ-
σης έχει ανθίσει σημαντικά τα τελευταία
πέντε έτη, οποιοσδήποτε μπορεί πλέον
με τρόπο ποιοτικό και οικονομικό να επι-
μορφωθεί και να διευρύνει τους γνωστι-
κούς του ορίζοντες.

Ειδικότερα, μέχρι σήμερα, η επιτυχία και δυ-
ναμική του online εκπαιδευτικού μοντέλου

που έχει επεκταθεί πλέον και στον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει αγκαλιαστεί
ένθερμα από εκατοντάδες χιλιάδες Μαθη-
τών, Δασκάλων και Γονέων, οι οποίοι επιλέ-
γουν συνεχώς τις online εκπαιδευτικές υπη-
ρεσίες.

Κάθε μαθητής/φοιτητής έχοντας λοιπόν τη
δυνατότητα να παρακολουθεί τη video-διδα-
σκαλία, όσες φορές επιθυμεί, στο δικό του
χώρο και χρόνο, μαθαίνει να σκέφτεται και να
αντιλαμβάνεται, χτίζοντας τελικώς βήμα-
βήμα τη γνώση. Καθώς υπάρχουν μαθητές με
διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, με διαφορε-
τικό ρυθμό ανάπτυξης ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, έχει επινοηθεί και εφαρμό-
ζεται η Πρότυπη Προσαρμοστική Διδασκαλία.
Έτσι, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον
των σπουδαστών και ενεργοποιώντας τη συμ-
μετοχή τους, οι εκπαιδευτικοί ανταποκρινό-
μενοι στα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας
των μαθητών, στους διαφορετικούς τρόπους
που μαθαίνουν και στα διαφορετικά ενδιαφέ-
ροντα, σχεδιάζουν εκ των προτέρων διαφο-
ρετικούς τρόπους για να βοηθήσουν καθένα
σπουδαστή ξεχωριστά να παρατηρήσει, να
νιώσει και να αντιληφθεί. 

Με στοχευμένη αναλυτική διδασκαλία θεω-
ρίας - μεθοδολογίας και την εισαγωγή εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών – προσομοιώσεων στη
διδασκαλία, ο μαθητής διδάσκεται σταδιακά
με τρόπο ευχάριστο και βιωματικό την αντί-
στοιχη έννοια παίζοντας και παρατηρώντας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Arnos Online Education,

παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, από το
1985. Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε το
2000 και από τότε οι Δάσκαλοι μας έχουν δη-
μιουργήσει δεκάδες χιλιάδων μαθήματα σε vi-
deo – διδασκαλία για το Ελληνικό Πρόγραμμα
Σπουδών και υποστηρίζουν 30.000 μαθητές
ανά ημέρα, μέσω της ιστοσελίδας μας. Την τε-
λευταία δεκαετία, εστιάζουμε στην παροχή 
e-learning υπηρεσιών για το τρίπτυχο: Δάσκα-
λοι – Μαθητές – Γονείς, δημιουργώντας εκ-
παιδευτικές λύσεις σύμφωνα με τις Παιδα-
γωγικές Πρακτικές του 21ου αιώνα. 

Με γνώμονα τις ανάγκες των σπουδαστών
μας και την επιθυμία μας να τους παρέχουμε
ολοκληρωμένη φροντίδα ως προς την πλήρη
κάλυψη της ύλης, διαμορφώσαμε τη video -
διδασκαλία. Μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε
το 2013, με τη δημιουργία video - εκπαιδευτι-
κού υλικού για το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπου-
δών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συγ-
κεκριμένη πρωτοβουλία, γνωστή ως
«Οικουμενικό Σχολείο ΑΘΗΝΑ», είναι το
πρώτο δωρεάν e-σχολείο στην Ελλάδα, με χι-
λιάδες αρχεία video διδασκαλίας για κάθε μά-
θημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
απεριόριστη πρόσβαση σε αυτά. 

Η άμεση θερμή αποδοχή του «ΑΘΗΝΑ» από
την Ελληνική Οικογένεια και την Κοινωνία
οδήγησε την Arnos στη διεθνή της αναγνώ-
ριση, με την 1η επίσημη παρουσίαση του
«ΑΘΗΝΑ» στην OEB (Online Educa Berlin) το
2015, ενός από τα μεγαλύτερα συνέδρια παγ-
κοσμίως στο e-learning που διεξάγεται στο
Βερολίνο.

Θεωρούμε τη διδασκαλία στο Διαδίκτυο
ως έναν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία
των συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτή-
των μέσω υπολογιστή. Η Συνεχής Επαγγελ-
ματική Ανάπτυξη (CPD), είναι το κύριο μέ-
λημά μας, καθώς οδηγεί στην εξέλιξη των
εκπαιδευτικών μας, των e-tutors και των πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες ποικίλλουν
ευρέως σε σχέση με τη φιλοσοφία, το περιε-
χόμενο και τη μορφή των μαθησιακών εμπει-
ριών. 

Μέσω των πρακτικών μας, ο εκπαιδευτικός
του 21ου αιώνα γίνεται ο online-μέντορας, ο
οποίος ως ο σκηνοθέτης της εκπαιδευτικής
«σκηνής» διαμορφώνει για τους μαθητές ένα
απόλυτα ελεγχόμενο & ασφαλές περιβάλλον
εκπαίδευσης και ουσιαστικής γνώσης. Γνώσης
που δε θα εστιάζει πλέον σε πάγια και στατική
διδασκαλία, αλλά σε μία αντίστοιχη βιωμα-
τική που ανοίγεις δρόμους στην σκέψη του
μαθητή προκαλώντας του ερωτήματα και
ενεργοποιώντας το πάθος του!

Βασίλης Κ. Τσιλιβής
Ειδικός στην Οnline Εκπαίδευση

Εκπρόσωποι της «Arnos Online education», ως ομιλητές στο University of Cairo, 2015

Με πρωτοβουλία του
Δημήτρη Σταμ. Γού-

ναρη,
- την προσωπική - οργα-

νωτική κυρίως - εργα-
σία της Κατερίνας Λιού-
λιου

- την υποστηρίξη της
ομάδας Εθελοντών Δα-
σοπυροσβεστών και κυ-
ρίως του τότε προέ -
δρου της Βασίλη Καρα  -
μπέτσου

- και την οικονομική στή-
ριξη ορισμένων κατοί-
κων του χωριού - κυ-
ρίως του Πανωχωριού,

ανοίχτηκε ο δρόμος
«Σκούρα Βρύση - Βρύση
Καρβουνάρη - Παπα
Γιώργη Αλώνι»

Ο Δρόμος αυτός είναι
από τους πιο ωραίους
δρόμους του χωριού, για -
τί περνάει μέσα από πλα-
τάνια, καρυδιές και τη
βρύση Καρβουνάρη με το
χωνευτικό νερό.

Είχε κατασκευαστεί πα-
λαιότερα, με προσωπική
εργασία των κατοίκων
του χωριού και ήταν ένα
όμορφο καλντερίμι, που
οδηγούσε στα κτήματα.
Κυρίως του Δρυμού και
του Καρβούνη αλλά και
προς τη γειτονιά Σγού-
ρου.

Τελευταία, λόγω διά-
βρωσης του εδάφους και
της εγκατάλειψης απ'
τους ανθρώπους, είχε
μετατραπεί, σε ζούγκλα,
η οποία ήταν αδιαπέρα-
στη, με αποτέλεσμα να
μην διευκολύνεται η επι-
κοινωνία με τα γειτονικά
μέρη, αλλά και να μην απολαμβάνει
κανείς αυτή την υπέροχη ομορφιά
του τοπίου με τη βρύση στο κέντρο.

Σημειωτέον ότι στην περιοχή
αυτή, ήταν μια από τις πρώτες συ-
νοικίες του χωριού, η οποία δη -
μιουργήθηκε από την μετεγκατά-
σταση των κατοίκων του Καρ  βου-
νιού, μετά την καταστροφή του χω-
ριού από τους πειρατές.

Σήμερα, η πρωτοβουλία του Δη-
μήτρη Στ. Γούναρη σε συνδυασμό με
όλους τους παραπάνω παράγοντες
έφερε αποτελέσματα και "η ζούγ-
κλα" μετατράπηκε σε "Ειδυλλιακό
δρόμο".

Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση κα-
θαρίστηκε ολόκληρος ο δρόμος,
στη συνέχεια διαμορφώθηκε με ει-
δικό μηχάνημα μέχρι την βρύση και
προγραμματίζεται και η υπόλοιπη
διαμόρφωσή του.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε ζητήσει,
όλοι οι παράγοντες του χωριού (Το-
πική Κοινότητα και Σύλλογοι) σε
κοινό έγγραφό μας, από το Δήμο, να
συμπεριληφθεί σε μελέτη για δια-
μόρφωση ενός δρόμου περιπάτου
που θα ξεκινάει από το Κέντρο του
Χωριού και θα φθάνει στη Σκούρα
Λάκα.
Για λόγους διαφάνειας, δημοσιεύον-

ται τα ποσα και τα ονόματα των
προσώπων, που στήριξαν, μέχρι σή-
μερα, οικονομικά το έργο.
Ευδοξιάδης Γιώργος                       10€
Παντελής Βασίλειος                       10€
Μανδραβέλλος Αθανάσιος            10€
Λιούλιος Νικόλαος                         30€
Λύκου Ελένη                                     20€
Γκαρούτσου - Λυμπεροπούλου 
Παναγιώτα                                   50€
Γούναρης Στ. Δημήτριος                50€
Γκαρούτσος Άγγελος                      30€
Γκαρούτσος Ιωαν. Δημήτριος                20€
Γκαρούτσος Βασ. Ιωάννης             50€
Λίγκας Δημήτριος                           20€
Γκαρούτσου Αναστασία                  50€

Τέλος, ελπίζουμε στην ολοκλή-
ρωσή της διαμόρφωσής του και
στην συμπερίληψή του, από το
Δήμο Κύμης - Αλιβερίου, στη με-
λέτη για τη διαμόρφωση ενός δρό-
μου περιπάτου στο άξονα του χω-
ριού, που είναι ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους και τον είχαμε ανάγκη.

Συγχαρητήρια στους παράγοντες
του έργου! 

Και καλή συνέχεια Όλοι Μαζί, γιατί
έτσι είμαστε αποτελεσματικοί.

Η Συντακτική Επιτροπή

Ο Εθελοντισμός ανοίγει και Δρόμους

Η ζούγκλα μετατρέπεται σε ειδυλιακό δρόμο
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Ν α συστηθώ: Κωνστάντιος Κων/νος
από τον συνοικισμό Κατωχωρίου

Οκτωνιάς.
Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του

συλλόγου των Απανταχού Οκτωνιατών
κα Παναγιώτα Λυμπεροπούλου-Γκα-
ρούτσου και τα μέλη του Δ.Σ., που μου
διέθεσαν το χώρο αυτό στην εφημερίδα
μας.

Θ' αναφερθώ στα χρόνια, που το Δη-
μοτικό Σχολείο του χωριού μας ήταν
στο Πανωχώρι και τα παιδιά με πολλές
δυσκολίες έφθαναν εκεί,
έως ότου ο πατριώτης
μας Δημήτριος Παπαβα-
σιλείου και η σύζυγός
του Βαρβάρα, και οι δύο
Δημοδιδάσκαλοι, με την
προσωπική εργασία των
Οκτωνιατών, έφτιαξαν το
σημερινό ωραίο σχολείο.
Τότε τα παιδιά ήταν
πολλά και φθάσαμε σή-
μερα να έχουμε ωραίο
σχολείο με λίγα παιδιά.

Και τώρα θα περι-
γράψω αναμνήσεις από
τη Γυμνασιακά μας ζωή,
που αποφασίσαμε να
πάμε στο ημιγυμνάσιο
Αυλωναρίου, για 2 χρό-
νια τότε, που μετά έγινε
πλήρες όπως σήμερα.

Από τα 38 παιδιά που τελειώσαμε το
Δημοτικό, στο Αυλωνάρι πήγαμε μόνον
τα έξι (6). Οι υπόλοιποι ασχολήθηκαν
επιτυχημένα με την καλλιέργεια της γης
και διάφορα άλλα επαγγέλματα.

Η παρέα μας:
1. Κωνστάντιος Κων/νος του Ιωάννου
2. Τηλέμαχος Καρλής του Γεωργίου
3. Αναστάσιος Κρόκος του Αλέκου
4. Ιωάννης Λύκος του Γεωργίου
5. Νικόλαος Γούναρης του Ιωάννου
6. Γκαρούτσος Κυριάκος του Αθανασίου

Εκεί συναντήσαμε και κάποιους, που
ήταν στην δευτέρα τάξη:
1. Ευάγγελο Κροντήρη αργότερα Ιερέα
2. Μαρία Ν. Φαλάρη
3. Ευαγγελία Κ. Καρλή

Το θέμα μας είναι να πληροφορηθούν
οι νεότεροι τις δυσκολίες, που αντιμε-
τωπίσαμε χωρίς συγκοινωνία, χωρίς ομ-
πρέλα, αδιάβροχο ή ότι άλλο χρειάζεται
ο χειμώνας και μάλιστα σ' αυτή την μα-
θητική ηλικία, όταν έπρεπε να περπα-
τήσουμε 5,5 χιλιόμετρα το πρωί και
άλλα τόσα στην επιστροφή μετά τα μα-
θήματα. Η πληροφόρηση, αυτή θα τους
δώσει δύναμη να ξεπεράσουν τις σημε-
ρινές δυσκολίες της ζωής όσο μεγάλες
κι αν είναι αυτές.

Τα σχολεία τότε λειτουργούσαν και το
Σάββατο. Την Κυριακή είχε υποχρεω-
τικό εκκλησιασμό, μια φορά το μήνα
στον Άγιο Νικόλαο Αυλωναρίου, όλο το

σχολείο, και τις άλλες Κυριακές στην
ενορία του χωριού μας και χαρτί από
τον Ιερέα ότι εκκλησιαστήκαμε.

Έπρεπε να ξεκινάμε στις 6-7 το πρωί
για να φτάνουμε έγκαιρα στο Αυλωνάρι,
γιατί η καθυστέρηση σήμαινε απουσία.

Η μικρή μας παρέα αντιμετώπισε το
πρόβλημα της συνάντησης, η οποία γι-
νόταν τελικά στο σταυροδρόμι Πανω-
χώρι, Αλώνια και Κατωχώρι, δηλαδή
στον Ανεμόμυλο. Με την κουβέντα,
προχω ρούσαμε ενώ παράλληλα λύναμε

και διάφορες δυσκολίες των μαθημά-
των. Η μεγάλη μας δυσκολία ήταν η κα-
κοκαιρία και σκεφτείτε, βρεγμένοι και
κρυωμένοι, να μπαίνουμε στην αίθουσα
για μάθημα με θέρμανση μια σομπίτσα
με ξύλα, που πολλές φορές δεν υπήρχαν
και αυτά.

Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι θα κά-
νουμε για να γνωρίζουμε ποιοι έχουν
περάσει το εικονοστάσι, στον Ανεμόμυλο
που είναι στη διασταύρωση.

Έπεσαν διάφορες λύσεις με χαρτί, με
κιμωλία, δεν μας εξυπηρετούσαν.

Καταλήξαμε να έχουμε ένα σημείο στο
εικονοστάσι για τον καθένα και να το
ξέρουν και άλλοι για ποιόν είναι. Όποιος
περνούσε από κει έβγαζε μια πετρούλα
που είχε τοποθετήσει προηγουμένως και
ο επόμενος, έβλεπε εάν ήταν άλλοι μπρο-
στά και άνοιγε βήμα ή προχωρούσε σιγά
για να έρθει η παρέα.

Έλεγαν τότε, σ' όποιους λέγαμε τον
τρόπο συνάντησης, «πενία τέχνας κα-
τεργάζεται».

Κάποιος ή κάποιοι έμαθαν τον ρόλο
που είχαν οι πετρούλες και μας χαλού-
σαν το σύστημα. Έτσι αναγκάστηκε να
αλλάξουμε το σκεπτικό και να βάζει πε-
τρούλα όποιος περνάει και να την βγάζει
το μεσημέρι. Ακόμη και ένας της παρέας
μπορούσε να αφαιρέσει όλες τις πέτρες
και να επαναληφθεί η διαδικασία την
επόμενη μέρα.

Η τροφή ήταν ξερό ψωμί και ελιές ή

τυρί, όσοι είχαν κανένα κομμάτι. Επίσης
παστός, για όσους είχαν την δυνατότητα
να τρέφουν γουρούνι στο σπίτι, το οποίο
έσφαζαν την παραμονή των Χριστου-
γέννων.

Δυσκολία αντιμετωπίζαμε στην επι-
στροφή το μεσημέρι, νηστικοί, κουρα-
σμένοι ή βρεγμένοι, από το πρωί και
επί πλέον είχαμε και ανηφόρα. Όταν
φύσαγε ο βοριάς, έκλεινε την αναπνοή
και γυρίζαμε την πλάτη στο βοριά, για
να περάσουμε εκείνα τα σημεία του δρό-

μου που χτυπούσε άγρια
και το πέρασμά τους δεν
γινόταν βαδίζοντας κανο-
νικά.

Με προσωπική εργα-
σία των Οκτωνιατών, έγι-
ναν κάποιες εργασίες στο
δρόμο και στον δεύτερο
χρόνο ανέβηκε ο "Καρνά-
βαλος", το αυτοκίνητο του
Συνεταιρισμού και ένα
μικρό αυτοκίνητο του
Παναγιώτη Κωνστάν-
τιου. Όποτε μας συναν-
τούσαν μας έπαιρναν,
άλλα κολλούσαν στην
«κοκκινούρα». Κατεβαί-
ναμε και σπρώχναμε.

Νιάτα, δύναμη και
κουράγιο για μια καλύ-
τερη κοινωνία και ζωή.

Ευχαριστούμε τους δα-
σκάλους, καθηγητές και τις οικογένειές
μας, που μας βοήθησαν όσο μπορού-
σαν.

Εμείς βέβαια βοηθούσαμε στις εργα-
σίες της οικογένειας σε διάφορους το-
μείς και ανάγκες και το γράψιμο και
διάβασμα ήταν το βράδυ με λύχνο ή την
λάμπα πετρελαίου δίπλα στο τζάκι.

Εκτός από τα μαθήματά μας, προσφέ-
ραμε και κοινωνική εργασία. Το αλσάκι
από πεύκα, πίσω από το Ενετικό Πύργο
και τα πεύκα στο κοιμητήριο του Αυ-
λωναρίου είναι έργο δικό μας. Είχε γίνει
μια προετοιμασία, και φυτέψαμε τα
πεύκα. Εγώ είχα την σειρά 8 με τον συμ-
μαθητή μου Αριστείδη Νικολάου. Οι
δύο μας αναλάβαμε, μια φορά την εβδο-
μάδα χειμώνα και καλοκαίρι να πηγαί-
νουμε ο ένας από τους δύο να τα ποτίζει
για 2 χρόνια.

Με την αφήγηση αυτή, δεν θα ήθελα
να κάνω συγκρίσεις μεταξύ της πρώην
και της νυν κοινωνικής ζωής των αν-
θρώπων και να βγάλω σχετικά συμπε-
ράσματα. Αυτό το αφήνω για τον ανα-
γνώστη αυτού του κειμένου.

Θεωρώ όμως ότι είναι καλό να μαθαί-
νουμε την ιστορία της κοινωνίας μας,
να την κρίνουμε καλοπροαίρετα, να εν-
τοπίζουμε τα καλά της και να τα ακο-
λουθούμε. Ενώ αντίθετα, να απομονώ-
νουμε τα άσχημά της και να βρίσκουμε
τον τρόπο να τα αποφεύγουμε.

Κων/νος Ιωαν. Κωνστάντιος

Αναμνήσεις από τα Γυμνασιακά Χρόνια 
στη δεκαετία του 1950

Η Ευαγγελία Νικ. Μάμμα
ξεπροβοδίζει για το 

Μεγάλο Ταξίδι, 
την αδερφή της Παναγιού
Αγαπημένη μου αδερφούλα, μπορεί να

έφυγες τις πασχαλινές μέρες για το ταξίδι
των Αγγέλων αλλά ζήσαμε τόσα πολλά
μαζί: πόνο, πικρές, στε ρήσεις, προβλήματα
αλλά και χαρές κι έχω πολλές αναμνήσεις,
που με σπρώχνουν να μιλήσω.

Αδερφούλα μου, γεννήθηκες στα πέτρινα
χρόνια της Γερ-
μανικής κατο-
χής. Μωρό
ακόμα, χτυπήθη-
κες από την αρ-
ρώστια της πο-
λιομυελίτιδας
και έμεινες πα-
ρακληγική για
όλη σου τη ζωή.

Η μοίρα ήταν
αμείλικτη μαζί σου. Σου αφαίρεσε κάθε δι-
καίωμα να δοκιμάσεις και να δοκιμαστείς
στα γεγονότα της ζωής.

Για κακή μας τύχη, ταλανίστηκε επιπλέον
η οικογένειά μας, εξαιτίας των δύο τραγι-
κών και αναπάντεχων θανάτων: του πατέρα
μας και του αδερφού μας.

Παρά ταύτα, εσύ δεν έχασες την υπομονή
σου και το χαμόγελό σου.

Προσπάθησες να δώσεις εκείνο που μπο-
ρούσες, στην κατάσταση που ήσουνα.

Πήγαινες στη Βρύση - δεν υπήρχε τότε δί-
κτυο νερού - να φέρεις νερό με ένα μικρό
παγούρι, για να έχει η μάνα μας κρύο νερό,
όταν θα γύριζε από το χωράφι, κατάκοπη
απ' τον αγώνα για το ψωμί των παιδιών
της.

Έπεφτες κάτω, τα πόδια σου δεν σε στή-
ριζαν - λόγω αναπηρίας- αλλά δεν το έβα-
ζες κάτω. Επέμενες να βάλεις κάτι στην
κατσαρόλα, να βρει η μάνα μας ζεστό φα-
γάκι, να την ξεκουράσεις, να την ανακουφί-
σεις και να της πάρεις λίγο από το βαρύ
φορτίο που είχε στους ώμους της.

Στα 41 χρόνια, που ζήσαμε μαζί, δεν με
στεναχώρησες ποτέ. Αντίθετα, για ό,τι σου
έδινα, είχες να μου πεις "ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ", με αποκαλούσες "μανούλα", Γιουλί-
τσα μου!

Σε φώναζα να πιούμε καφέ κι ερχόσουν
με το χαμόγελο στο στόμα, καλή μου.

Ένωνες τις παλάμες σου και με ευχαρι-
στούσες. Έλα να σου φιλήσω το χέρι, μου
έλεγες γλυκιά μου ψυχούλα!

Δεν χάθηκε καμιά μέρα το χαμόγελο απ'
τα χείλη σου. Δεν σε είδαμε ποτέ αμίλητη
και σκυνθρωπή.

Όσα η ζωή σου στέρησε από την σωμα-
τική σου διαπλάση, σου τα έδωσε χαρί-
σματα στην ψυχή σου.

Θέλω Γιουλάκι να σου πω πολλά ευχαρι-
στώ, για τα όσα μου προσέφερες και όσα
μου χάρισες.

Κοντά σου έγινα, καλύτερος άνθρωπος
γιατί μου το διδάξεις εσύ.

Εσύ μου έδωσες μαθήματα: αγάπης, ευγέ-
νειας, αλτρουϊσμού, ολιγαρκείας και προ-
παντός ψυχικής ηρεμίας και ευχαρίστησης.

Θα σε αγαπώ για πάντα μικρή μου χαμο-
γελαστή Παναγιούλα.
Καλή αντάμωση!

Η  αδερφή σου Βαγγελιώ

Συμμαθητές το 1954
από αριστερά: Αναστάσιος Αλ. Κρόκος, Κων/νος Ιωαν. Κωνστάντιος

και Ιωάννης Γεωργ. Λύκος 
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Η πρωτομαγιά, γιορτή χαράς για το τέλος του
χειμώνα, την επικείμενη έλευση του καλο-

καιριού και τη θριαμβική αναγέννηση της φύσης.
΄Εχει τις ρίζες της σε πανάρχαιές αγροτικές τελε-
τές μαγείας, στις λαϊκές γιορτές για το Διόνυσο
και στις επίσημες γιορτές του 5ου αιώνα στη
Αθήνα.

Το Στεφάνι, τυπικό έθιμο της Πρωτομαγιάς, δεν
έλειπε από τις σημαντικές εκδηλώσεις του δημό-
σιου και θρησκευτικού βίου στην αρχαιότητα. Οι
συμβολισμοί των στοιχείων σύνθεσής του είναι δια-
χρονικά ίδιοι. Ο σκελετός του κατασκευάζεται και
σήμερα από ευλύγιστη βέργα, κλήματος συνήθως,
σύμβολο αντοχής στις δυσκολίες. Δε λείπει το
σκόρδο για το μάτι, τα’ αγριολούλουδα κάθε περιο-
χής και τα τριαντάφυλλα. Στα γύρω χωριά- από

Αχλαδερή, Οκτωνιά έως Κύμη - βάζουν ζαμπούκο
γιατί αφθονεί στις ρεματιές. Επίσης και στάχια. Οι
Οκτωνιάτες το έφτιαχναν αποβραδίς, αλλά το κρέ-
μαγαν τα ξημερώματα (χαραή), πριν γκαρίξει ο γάι-
δαρος και τους «ρουμπώσει». 

Οι αγρότες ανά την Ελλάδα προτιμούν λόγω έλ-
λειψης χρόνου ίσως, να κρεμάνε στις πόρτες τους
δεσμίδες (μπουκέτα) με κλαδιά οπωροφόρων και
στάχια για την ευόδωση της σοδειάς (των καρπών)
και αγκάθι για την απόδιωξη των εχθρών. Τα στε-
φάνια σε κάποιες περιοχές καίγονται στις 23 Ιου-
νίου παραμονή του Αϊ Γιαννιού του Λιοτροπιού ή
του Θεριστή ή Κλήδονα. 

ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΘΙΜΑ της Πρωτομαγιάς έχουν ομα-
δικό χαρακτήρα, θίασοι πανηγυριστών περιφέρον-
ται στους δρόμους του χωριού ή της κωμόπολης
τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια σχετικά με
τη μέρα. Αρχηγός τους είναι ο Μάης ένας νέος με
μακρύ λευκό χιτώνα που φοράει στεφάνι από λου-
λούδια ή πρασινάδες και κρατάει το ανθοστολι-
σμένο μαγιόξυλο, σύμβολο φαλλού (Μαγιόξυλο:
κοντός –κοντάρι- περιαγόμενος δίκην φαλλού κατά
την παραμονή της 1ης Μαΐου, Ορθογραφικό Λεξικό
Δημητράκου). Η εικόνα του Μάη παραπέμπει στο
Διόνυσο. Ο Μάης σε κάποιες περιοχές εμφανίζεται
και με συνοδεία νέων γυναικών. Ξαπλώνει στη γη
παριστάνοντας το νεκρό, οι κοπέλες τον στολίζουν
με λουλούδια, τον θρηνούν και ανασταίνεται. Συμ-
βολίζει άραγε τον νεκραναστημένο Άδωνη, μετά
τον ανθοστολισμό και του θρήνους της Αφροδίτης
ή την ανάσταση του κατασπαραγμένου από τους Τι-
τάνες, Διόνυσου, σύμβολα και οι δύο του της ανα-
νέωσης της Φύσης;

Στην Κοζάνη πάλι, τα κορίτσια πηγαίνουν χαρά-
ματα Πρωτομαγιάς στην ύπαιθρο φορώντας τοπι-
κές ενδυμασίες. Δένουν με βρίζα το κεφάλι και τη
μέση τους για να μην πονέσουν όλο το χρόνο, τρί-
βουν τα μάγουλά τους με παπαρούνες και με στε-
φάνια στα χέρια έρχονται στην πλατεία του χωριού
όπου χορεύουν, τραγουδώντας παραδοσιακά τρα-
γούδια.

Αξίζει να αναφέρουμε και τη δροσερή ομάδα τω
παιδιών της Πάργας, που με κλαδιά πορτοκαλιάς
στα χέρια, τριγυρνάνε στους δρόμους τραγουδών-
τας το Μάη.

Οι Μάηδες της Μακρυνίτσας, είναι το πιο σύν-
θετο δρώμενο της Πρωτομαγιάς, γιατί ενδιάμεσα
στο χορό ως αδιάσπαστο μέρος του, παρουσιάζον-

ται τρεις ιστορίες με μιμητικές κινήσεις. 
Οι πρωταγωνιστές (θίασος ή μπουλούκι) είναι

20 περίπου άτομα μεταμφιεσμένα ανάλογα με το
ρόλο τους. Κυριαρχεί η φιγούρα του Μάη που στέ-
κει δίπλα από τους μουσικούς με το νταούλι και
την πίπιζα. Οι υπόλοιποι (Γενίτσαρος και Νύφη, 8
Ζεϊμπέκηδες και Χότζας, Γύφτος και Γύφτισα, Για-
τρός και βοηθοί του, Αρκούδα και Αρκουδιάρης και
ο Διάβολος και τα Διαόλια) χορεύουν συρτό. 

Μπροστά χορεύει ο Γενίτσαρος με τη Νύφη και
ο Γύφτος, παρακινημένος από τα Διαόλια και το Χό-
τζα, την παρενοχλεί επανειλημμένα με άσεμνες χει-
ρονομίες. Ο Γενίτσαρος θιγμένος από την αδιαν-
τροπιά του, τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Τρέχει
ο Γιατρός να τον αναστήσει με τα παραδοσιακά
μέσα, αλλά δεν το καταφέρνει. Ο Γύφτος ανασταί-

νεται μόνο όταν του ρίξουν ένα λουλούδι στο στή-
θος. Σηκώνεται και μαζί με τη Γύφτισα χορεύουν
έναν ξέφρενο χορό. Οι κινήσεις και οι χειρονομίες
τους είναι παράφορα ερωτικές. Μετά χορεύουν τα
8 Ζεϊμπέκια με ανάλογες στολές, τι άλλο; Παρά ένα
κυκλικό ζεϊμπέκικο για να δηλώσουν αλαζονικά και
δυναμικά την παρουσία τους στους γύρω. Ο Χότζας
με την επιβλητική του ενδυμασία και το βαρύ κομ-
πολόι του, κατόπιν χορεύει κι αυτός, υπό τα βλέμ-
ματα σεβασμού των Ζεϊμπέκηδων και τα ρυθμικά
χειροκροτήματά τους. 

Το νούμερο των Ζεϊμπέκηδων μπήκε στο δρώ-
μενο την περίοδο της Τουρκοκρατίας για να κολα-
κέψουν οι κάτοικοι τους Τούρκους ώστε να τους
επιτρέψουν τη συνέχιση του εθίμου. Σταμάτησε να
παίζεται κατά τη διάρκεια του Κατοχής (2ος Παγ-

κόσμιος Πόλεμος) και της Δικτατορίας (’67-73). 
Έχει ζωγραφιστεί από το Θεόφιλο κι έχει κατα-

γραφεί από τη Δόμνα Σαμίου στην εκπομπή «Μου-
σικό Οδοιπορικό» τον Ιούνιο του 1976. 

Ο θίασος παλαιότερα περιόδευε στα χωριά του
Πηλίου και στο Βόλο και επέστρεφε στη Μακρυνί-
τσα στις 8 Μάιου του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
Μάζευαν φιλοδωρήματα που τα «επένδυαν» σε κοι-
νωφελείς για το χωριό σκοπούς. 

Μπαίνοντας στα χωριά δήλωναν την παρουσία
τους τραγουδώντας το πολύστιχο τραγούδι:

Καλώς μας ήρθες Μάη, ΧρυσοΜάη
Με τ΄ άνθη στολισμένος ήρθες πάλι…………………
Πρωτομαγιά τα λούλουδα γιορτάζουν
Και τα πουλιά τα ταίρια τους φωνάζουν
Κορίτσια περπατάνε ταίρι ταίρι
Με λούλουδα Πρωτομαγιάς στο χέρι…………………

Το δρώμενο είναι πολύτιμο γιατί μέσα του δια-
κρίνουμε βασικά στοιχεία της διονυσιακής λα-
τρείας. Οι άσεμνες χειρονομίες του γύφτου στην
κοπέλα και ο τολμηρός ερωτικός χορός του με τη
Γύφτισα παραπέμπουν σε εικόνες διονυσιακών
γιορτών. Σε αυτές οι πιστοί κρατούσαν ομοιώματα
φαλλών, σύμβολα των παραγωγικών δυνάμεων της
Φύσης, τραγουδούσαν φαλλικά άσματα με βωμολο-
χίες, εκστόμιζαν τολμηρά πειράγματα και χόρευαν
παράφορους κι εκστατικούς χορούς μετά την κα-
τανάλωση άφθονού κρασιού. 

Ο Διόνυσος ήταν για αυτούς ο θεός της βλάστη-
σης, της γονιμότητας και του αμπελιού. Η λατρεία
του είχε μεγάλη διάδοση στις λαϊκές τάξεις γιατί
το κλίμα των εορτασμών τους λύτρωνε από τα βά-
σανα της καθημερινότητας (Λύσιος Διόνυσος). 

Η νεκρανάστασή του συμβολίζει το ξύπνημα της
φύσης και μας θυμίζει το μύθο της ανάστασης του
Άδωνη και του Διονύσου.

Οι μεταμφιέσεις των Μάηδων σχετίζονται με αυ-
τές των οπαδών του Διονύσου που φορούσαν δέρ-
ματα ζώων (τράγων) που συμβόλιζαν τη γονιμό-
τητα, άλειφαν το πρόσωπό τους με κατακάθι
κρασιού, έβαζαν στέφανα από κισσό ή κλήμα, για
να βγουν έτσι μεταμφιεσμένοι από τον καθημερινό
εαυτό του και να ενωθούν με το πνεύμα του τιμώ-
μενου θεού. 

Ακόμα και η πολυήμερη περιοδεία του μπουλου-
κιού των Μάηδων στα χωριά του Πηλίου, μας θυμί-
ζει τους θιάσους αρχαίου δράματος («Εν Άστυ Διο-
νύσια») όπου μετά τις παραστάσεις για τους
κατοίκους της πόλης των Αθηνών, περιόδευαν
στους δήμους της Αττικής («Κατ’ Αγρούς Διονύ-
σια»).

Να σημειωθεί πως όλοι οι λαοί της γης, όπως
δηλώνουν εθνολόγοι και θρησκειολόγοι, έχουν τε-
λετές για τη βλάστηση και την αναπαραγωγή, γιατί,
παντού και πάντα, άφηνε έκθαμβο τον άνθρωπο ο
μαρασμός και η αναγέννηση της φύσης και το θαύμα
της ζωής.

Η Πρωτομαγιά εορτάζεται ανάλογα (με την ίδια
εκστατικότατα και έθιμα μαγείας) και στη υπόλοιπη
Ευρώπη.

Ιφιγένεια Κότσαρη - Δουδωνή (Φιλόλογος)

Τα έθιμα της Πρωτομαγιάς: 
μια πανάρχαια κληρονομιά

΄Εργο του ζωγράφου Θεόφιλου, με θέμα τους Μάηδες

Ο ΑΡΧΙΜΑΗΣ, στεφανωμένος σαν τον Διόνυσο
με λουλούδια, φοράει έναν άσπρο χιτώνα στολισμένο
με καρπούς και κρατάει το ανθοστολισμένο μαγιόξυλο,

σύμβολο φαλλού.


