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Κώστας Ιωαν. Καρυστινός
Ένας Οκτωνιάτης που αγαπούσε 

ειλικρινά το χωριό και έκανε 
την αγάπη του έργο.

Ένας Αληθινός Πατριώτης
Πρόσφατα, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ιωαν. 

Καρυστινός ένας πραγματικός πατριώτης, που προσέ-
φερε πολλά στο χωριό μέσα από πολλά μετερίζια.
- σαν Σύμβουλος, Ταμίας και Γεν. Γραμματέας του Συν-

δέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών
- σαν Κοινοτικός Σύμβουλος
- σαν Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, αλλά

και  
- σαν απλός πολίτης

Το Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού και 
η προσωπικότητα του συμπατριώτη μας, 
Χρήστου Κυρ. Λιούλιου                                                                                     σελ. 8

Οι Δραστηριότητες του Συνδέσμου 
των Απανταχού Οκτωνιατών 
την χρονιά που πέρασε                                                                                      σελ. 11

Τοπική Κοινότητα και Σύλλογοι
σε κοινή σύσκεψη, 2 φορές το χρόνο

                                                                                    σελ. 12

Ο Σύνδεσμος των 
Απανταχού Οκτωνιατών 

εύχεται στους απανταχού της γης
ευρισκόμενους Οκτωνιάτες 

χαρούμενο, δημιουργικό και 
ευτυχισμένο το νέο έτος 2019!

συνέχεια στη σελ. 6

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)
Δηλώστε μας έγκαιρα την συμμετοχή σας, για καλύτερο προγραμματισμό.
Για κρατήσεις θέσων: Στα ακόλουθα τηλέφωνα έως και 10/02/2019.

- 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.

Τιμητικές εκδηλώσεις 
για τα 50χρόνια αρχιερωσύνης 

του Μητροπολίτη μας
Μια ιδιαίτερη συγκινητική εκδήλωση για τα πενήντα

χρόνια αρχιερωσύνης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κα-
ρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, πραγματοποιήθηκε στις 4
Νοεμβρίου 2018 σε ξενοδοχείο της Κύμης, η οποία είναι
και η ιστορική έδρα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και έδρα
της Μητρόπολης.

Είχε προηγηθεί στις 4 Οκτωβρίου η πρώτη τιμητική εκ-
δήλωση για τα πενήντα χρόνια αρχιερωσύνης του, στην αί-
θουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα, όπου του
επιδόθηκε αφιερωματικός επιστημονικός τόμος, με τίτλο
«Δίκαιον Όφλημα», τεκμήριο βαθυτάτου σεβασμού και τι-
μής προς το πρόσωπο του κ. Σεραφείμ.

συνέχεια στη σελ. 4

Η Εθελοντική Ομάδα 
«Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ»

• σας εύχεται: Eιρήνη, Υγεία, Ευτυχία,
και χωρίς πυρκαγιές το νέο έτος 2019.

• σας προσκαλεί στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας, που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου 2019, στις 7:30
το βράδυ, στην Οκτωνιά, στην ταβέρνα «Αγιοφύλλι».

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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 Συνδέ-
σμου μας. Το Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
…ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ! 
                                                                                      σελ. 2

Ευχαριστίες και Ευχές από τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς                                                                                      σελ. 2

Πρόσκληση στις εκλογές του Συνδέσμου 
για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ.                                                                                      σελ. 2

Η Οκτωνιά φόρεσε τα γιορτινά της
Στην πλατεία του χωριού μας, μικροί και μεγάλοι

καλωσορίσαμε τα Χριστούγεννα, μέσα σε μια γιορ-
τινή ατμόσφαιρα.

Την βραδιά άνοιξαν τα παιδιά με τα κάλαντα και
μας έβαλαν στο πνεύμα των εορτών.

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρα-
νό, υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικης μουσικής, που
ακουγόταν σ΄όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η φωταγώγηση της πλατείας και τα slides με τις
χριστουγεννιάτικες φιγούρες ενθουσίασαν τον κό-
σμο.

συνέχεια στη σελ. 5

Π ΡΟ Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών 

σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του, 
που θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
το μεσημέρι, στο κέντρο διασκέδασης

«Athens View»
(Ακτημόνων 55, Γαλάτσι, Τηλ. 2102917100) 
Ώρα προσέλευσης 13.00 έως 13:30 

Τιμή πρόσκλησης 20€ ΙΩΑΝΝΑΙΩΑΝΝΑ ΛΕΓΑΚΗΛΕΓΑΚΗ
νησιώτικο & λαϊκό πρόγραμμα
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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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ …ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΑ!
Τα τελευταία χρόνια είναι φανερό πως για εμπορικούς κυρίως

λόγους τα Χριστούγεννα έχουν αποκτήσει έντονα καταναλωτικό χα-
ρακτήρα. Κι όμως ο εορτασμός των Χριστουγέννων έχει τη δική του
ιστορία που είναι συνυφασμένη με πολλά υπέροχα έθιμα  τόσο στη
χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες, έθιμα χαρακτηριστικά του κάθε
λαού τα οποία όμως κινδυνεύουν να ξεχαστούν εξαιτίας της κυριαρχίας
του καταναλωτικού πνεύματος.

Κάνοντας μια περιπλάνηση στους λαούς, θα συναντήσουμε στη
Σικελία χωρικούς να βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό
από τα πηγάδια και να ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το
νερό αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα γεννιέται και ο Σωτήρας
του κόσμου. Στη Σουηδία θα βρούμε κατοίκους των χωριών να ρίχνουν
ανήμερα τα Χριστούγεννα έξω από τα σπίτια και τα χωράφια τους
σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους και τα πουλιά. Στη Νορβηγία θα
δούμε να στολίζουν το δέντρο φτιάχνοντας χειροποίητα μικρά καλαθάκια
από πολύχρωμο χαρτί, ενώ στο Μεξικό θα συναντήσουμε Χριστιανούς
στους δρόμους να πηγαίνουν όλοι μαζί στην εκκλησία τραγουδώντας

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κρατώντας καμπάνες και κεριά.
Έθιμα που δείχνουν την πίστη των λαών αλλά και την ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει την

προστασία του Θεού στην καθημερινή του ζωή.
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν φέτος να γιορτάσουμε όλοι τα Χριστούγεννα περισσότερο παραδοσιακά

και λιγότερο καταναλωτικά, εστιάζοντας περισσότερο στο θρησκευτικό συναίσθημα και στο αληθινό
πνεύμα των ημερών, ας διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στα παιδιά μας, την οικογένειά μας και τα
αγαπημένα μας πρόσωπα για να τους δείξουμε την αγάπη μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία να
μας δείξουν και εκείνοι τη δική τους και ας προβούμε σε πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης για το
συνάνθρωπό μας. Εξάλλου τα Χριστούγεννα είναι η μεγάλη γιορτή της Αγάπης.

Καλά Χριστούγεννα! Γ.Α.

Ευχαριστίες και ευχές 
από τον Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς
Εκ μέρους της Κοινότητας Οκτωνιάς, θέλω να εκφράσω τις ευχα-
ριστίες μας στους αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Φάνη Σπανό και Κων/νο
Βραδακώστα καθώς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για την καλή συνεργασία και την
άμεση ανταπόκρισή τους, στο αίτημα της Τοπικής Κοινότητας, για
χορήγηση μηχανημάτων για την διάνοιξη – καθαρισμό των 
αντιπυρικών ζωνών του χωριού.
Επίσης ευχαριστούμε για την προφορική θετική τοποθέτηση της Πε-
ριφέρειας στο αίτημά μας, για αποστολή μηχανημάτων με σκοπό
την διάνοιξη – καθαρισμό του ποταμού Νηλέα και των ρεμάτων,
που βρίσκονται εντός και εκτός των οικισμών Οκτωνιάς και Μουρ-
τερής.
Η πραγματοποίηση του έργου αυτού απαιτεί προηγούμενη σχετική
απόφαση – έγκριση του Δασαρχείου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου,
την οποία αναμένουμε.
Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα, ώστε να είμαστε σε θέση να αν-
τιμετωπίσουμε τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα.
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς εύχομαι σε όλους 

Καλές Γιορτές, Χρόνια Πολλά με Υγεία 
και Ευτυχισμένο το 2019.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Οκτωνιάς, Δημήτρης Γούναρης

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

Πρόσκληση στις εκλογές του 
Συνδέσμου για την ανάδειξη νέων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών σας προσκαλεί

στην Τακτική Γενική Συνέλευσή του, η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 7.00 μ.μ., στα γραφεία του Κέντρου Σπουδών 
«ΑΡΝΟΣ», Σολωμού 29 Αθήνα, όπου φιλοξενείται ο Σύνδε-
σμος, με θέματα:
• Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός
• Απαλλαγή των Ευθυνών του Δ.Σ.
• Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η συμμετοχή σας, είτε με την ιδιότητα του εκλογέα, είτε με
την ιδιότητα του υποψηφίου, είναι απαραίτητη, για να κρατή-
σουμε τον Σύνδεσμο ζωντανό και να στέκεται δίπλα στο χωριό
σε ό,τι αυτό τον χρειάζεται.

Είναι ανοησία, κρίμα και αγνωμοσύνη να αφήσουμε να δια-
λυθεί ένας Σύνδεσμος, που τόσα πολλά έχει προσφέρει στο
χωριό μας, από το έτος 1924, που ιδρύθηκε.

Αν ξεφυλλίσει κανείς τα βιβλία Πρακτικών των Συνελεύσε-
ων και Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εκπλα-
γεί με την ποικιλία και σοβαρότητα των θεμάτων με τα οποία
έχει ασχοληθεί και έχει προσφέρει στο χωριό.

Αξίζει επιγραμματικά να αναφερθούν μερικά:
- Δρόμοι (κεντρικός, εσωτερικοί και αγροτικοί)
- Πλατεία
- Σχολείο
- Εκκλησίες
- Ηλεκτροδότηση του χωριού και των παραλιακών οικισμών
- Ύδρευση
- Δεντροφυτεύσεις
- Γήπεδα (ποδοσφαίρου και μπάσκετ)
- Έκδοση εφημερίδας
- Ενδυνάμωση των πατριωτικών Δεσμών
- Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
- Έκδοση Τουριστικού Οδηγού
- Εύρεση εργασίας των Οκτωνιατών που έρχονταν 

για δουλεία στην Αθήνα
- Ακόμη και στην κατασκευή του μαντρότοιχου 

του Νεκροταφείου είχε πρωτοστατήσει!
Για όλη αυτή την προσφορά, έχουμε χρέος και είναι τιμή μας

να τον διατηρήσουμε και να τον αναπτύξουμε, όσο μπορούμε,
ώστε να στέκεται πάντα δίπλα στο αγαπημένο μας χωριό και να
συμβάλλει, όπως και ατο παρελθόν, στην πρόοδό του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Θερμές Ευχές
Τον περασμένο Αύγουστο, παντρεύτηκε η Γραμματέας του Συνδέσμου μας, Κατερίνα Παλαιοδήμου
με το Γιώργο Λουκά από την Κύμη.
Έκαναν στα Κριεζά έναν όμορφο και πλούσιο γάμο, με ωραία παραδοσιακά στοιχεία.
Στους αγαπημένους μας νεόπαντρους ευχόμαστε:

Yγεία, Αγάπη και Οικογενειακή Ευτυχία!! Να γίνουν πραγματικότητα όλα τα όνειρά τους!!
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών

Επαινετικά σχόλια από το 
έγκριτο περιοδικό «ΤΟ ΡΟΠΤΡΟ» 

για την εφημερίδα μας
Ευχαριστούμε το περιοδικό «Το ΡΟΠΤΡΟ», που συμβάλλει τα

μέγιστα στην προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου
της περιοχής μας, για τα εγκωμιαστικά του σχόλια αναφορικά με την
εφημερίδα μας και τον Σύνδεσμό μας, τα οποία και αναδημοσιεύουμε
παρακάτω:

«Η φωνή της Οκτωνιάς»
Η εφημερίδα του γειτονικού μας χωριού

Η επιμελημένη εφημερίδα «Η φωνή της Οκτωνιάς», που εκδίδει ο
Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών «Η Ζωοδόχος Πηγή», συνεχίζει
εδώ και 38 χρόνια την ενημερωτική προσφορά της. Φτάνοντας σήμερα
αισίως το 177ο τεύχος της, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Οκτωνιατών
της διασποράς με το χωριό τους.

Με πρόεδρο του Συνδέσμου την Παναγιώτα Γκαρούτσου και τους έξιους
στυνεργάτες της στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο «Σύνδεσμος των Απανταχού
Οκτωνιατών», έχει κάνει τα τελευταία χρόνια αισθητή την παρουσία του
στα πολιτιστικά και εκδοτικά δρώμενα της γειτονικής Οκτωνιάς.

Ο Τουριστικός οδηγός που εξέδωσε το 2016 για την Οκτωνιά, είναι
πλούσιος σε εικόνες από τα αξιοθέατα του χωριού, με εύστοχες ιστορικές
αναφορές για τον τόπο και αποτελεί κόσμημα για ολόκληρη την Εύβοια.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους συντελεστές του Συλλόγου,
ώστε να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια για την έκδοση της
εφημερίδας και των πολλαπλών δραστηριοτήτων τους.

Ta μηχανήματα καθάρισαν και άνοιξαν δρόμους
που για πολλά χρόνια ήταν κλεισμένοι

Αντίγραφο αγιογραφίας από τον
Άγιο Δημήτριο «Καταρράκτη»
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Για μια ακόμα χρονιά, αυτός ο υπέροχος χώρος
των γηπέδων μας, έγινε χώρος ωραίων αγώνων, συ-
νεργασίας, συναντήσεων, επικοινωνίας, αναψυχής
και ευγενούς άμιλλας.

Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν, κυρίως χάρις στην
πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα και την
συνεπή και αφιλοκερδή εργασία των δύο νεαρών
συμπολιτών μας:  - του Δημήτρη Γεωργ. Καρλή και 

                              - του Βαγγέλη Δημ. Σαλή,
τους οποίους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε 

ιδιαίτερα.
Οι πράξεις αυτές είναι αξιέπαινες πράξεις εθε-

λοντισμού και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Τέτοιες πράξεις χρειαζόμαστε πολύ, σήμερα, από

υπεύθυνους πολίτες, για να αλλάξουμε πορεία και
να πάμε μπροστά.

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

Έτσι ευχαριστούμε:
● το Θανάση Γκαρούτσο, που πραγματοποίησε αφι-

λοκερδώς βασικές διορθωτικές εργασίες στο με-
ταλλικό μέρος του γηπέδου ποδοσφαίρου

● τον ηλεκτρολόγο του Δήμου, κο Παύλο Πιλάτη,
που επιμελείται κάθε χρόνο, της άψογης λειτουρ-
γίας του ηλεκτρικού συστήματος των γηπέδων.

● το Γιάννη Νικολάου Φραγγή, που πραγματοποίησε
αφιλοκερδώς εργασίες συναρμολόγησης και το-
ποθέτησης εξαρτημάτων του γηπέδου μπάσκετ

● την φαρμακοποιό, Φωτεινή Παν. Βαρδακώστα που
μας εφοδιάζει, κάθε χρόνο, δωρεάν, με το απαι-
τούμενο φαρμακευτικό υλικό.

● τις ομάδες των αθλητών, για την συμμετοχή και
τον ωραίο αγώνα που έδωσαν

● το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που υπο-
στήριξε, με την παρουσία και τις υπηρεσίες του,
τα τουρνουά ποδοσφαίρου και μπάσκετ και συγ-
κεκριμένα:
Την κα Δήμητρα Γούναρη – Μπουρέλου, την κα
Σταυρούλα Καρυστινού – Ντινόπουλου, τον κο
Νίκο Μπουμπούλη, την κα Γεωργία Kαρυστινού –
Μπουμπούλη, τον κο Δημήτρη Μήτση, την κα
Γιάννα Μαρκοστάμου – Γκαρούτσου και την κα
Ευαγγελία Λύκου – Θεοδόση.

● Το Σωτήρη Θεοδ. Λύκο, για τις πολύτιμες υπηρε-
σίες, που προσέφερε στη διοργάνωση του τουρ-
νουά ποδοσφαίρου 5x5.

● τα παιδιά της Γραμματείας του τουρνουά μπάσκετ
και συγκεκριμένα: το Βασίλη Μάμμα, τον Κώστα
Σταματόπουλο και το Θανάση Καρυστινό.

● Καθώς επίσης και τους χορηγούς μας, για την οι-
κονομική στήριξη που μας προσέφεραν.

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να συνδημι-
ουργήσουμε επιτυχημένα τουρνουά!

Η Συντακτική Επιτροπή του Συνδέσμου

(Ακολουθεί σχετικό σχόλιο του Δημ. Γεωργ. Καρλή)

Πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι με επιτυχία 
στα γήπεδα του Συνδέσμου μας, το 12ο Tουρνουά 

Ποδοσφαίρου 5x5 και το 6ο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3
Ο Σύνδεσμος τους ευχαριστεί πολύ,

για τη στήριξη που του παρέχουν.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                 Αρ.Αποδ.    Ποσό
Μπέλλος Ε. Γιώργος                                             1936        15 
Ηλιοπούλου Σόνια                                                  1937        20
Λύκος Σταμάτης                                                      1938        20
Κούνης Κομνηνός                                                   1939           5
Σκουπρής Θεόδωρος                                             1940        15
Κουκούτσα Μαίρη                                                   1941        20
Ευδοξιάδης Γιώργος                                             1942        20
Λιούλιου - Νεοφώτιστου Δήμητρα                     1943           5
Παππά Γ. Βασιλική                                                 1944        20
Παππάς Βαγγέλης                                                   1945           5
Λαγός Θανάσης                                                       1946        10
Λίγκας Δημήτρης                                                    1947        20
Ζυγούρη Μαρία                                                       1948        20
Καρλή Σταματούλα                                                 1949        20
Μανδραβέλλου Γωγώ                                           1950        25
Μπάστας Παναγιώτης                                            1951        15
Λύκος Θ. Σωτήρης                                                  1952        15
Γούναρη - Μπουρέλου Δήμητρα                         1953        50
Γκαρούτσος Π. Γιώργος                                        1954        20
Λύκου - Μαρκάκη Λίλιαν                                      1955        50
Μπότης Δ. Νίκος                                                     1956        10
Σαλής Μ. Σπύρος                                                    1957        15
Παλαιοδήμου Σταματούλα                                    1958        50
Σαλής Δ. Βαγγέλης                                                 1959      100
Σαλής Μ. Δημήτρης                                                1960      100
Καρυστινού Α. Σοφία                                             1961           5
Σαλής Τάσος                                                            1962        20
Τζοβλά Α. Βάσω                                                     1963        20
Μάμμας Χ. Δημήτρης                                             1964        20
Παπαβασιλείου - Ευφραιμίδου Σταυρούλα       1965        10
Κότσαρη - Ειρηνάκη Σοφία                                   1966        10
Κρόκου Ζωή                                                            1967        50
Τσαντίλης Αναστάσιος                                          1968        10
Καρυστινού - Πολύχρονου Βασιλική                  1969        10
Μπεζάτη Αργυρώ                                                    1970        10
Μπεζάτη Μαρία                                                       1971        10
Γκαρούτσου - Λυμπεροπούλου Παναγιώτα      1972        10
Φεργάδης Κωνσταντίνος                                      1973           5
Παντελής Ανέστης                                                  1974        15
Μανδραβέλλος Ευάγγελος                                  1975        20
Βαρδακώστας Ν. Δημήτρης                                  1976      200
Φουντής Π. Αριστείδης                                         1977        15
Μπαρόλας Ι. Δημήτρης                                          1978           5
Γούναρης Π. Γεώργιος                                          1979        15
Αμβροσιάδου Χριστίνα                                          1980        15
Κρόκος Σ. Γιάννης                                                  1981        20
Μανδραβέλλου Κούλα                                          1982        10
Μπουρνούς Βαγγέλης                                           1983        15
Μπουρνούς Κώστας                                               1984        20
Τζοβλά Ειρήνη                                                        1985        20
Κρόκου Δέσποινα                                                   1986        10
Μέγγουλα - Μακρή Βασιλική                               1987        10
Παντελή - Στεργίου Νικολίτσα                             1988        10
Παπαβασιλείου Η. Βασίλης                                  1989        10
Γούναρης Ν. Κυριάκος                                          1990        10
Βαρδακώστα Ε. Φιλιώ                                          1991        10
Τσούρτος Π. Δημήτριος                                        1992        10
Μπαράκος Β. Γιάννης                                            1993        10
Σοβαντζή Β. Άρτεμις                                              1994        30
Φυτάς Ιωάννης                                                       1995        10
Βαρδαβώστα Αικατερίνη                                       1996        10
Καρυστινός Ι. Κυριάκος                                         1997        50
Κατσίκα Μαρία                                                        1998        20
Παππάς Π. Ευάγγελος                                            1999        15
Κωνστάντιος Ι. Κωνσταντίνος                             2000      100
Κρόκος Α. Αναστάσιος                                           2001        50
Κανακάρης Παναγιώτης                                        2002        20
Γούναρης Δημήτρης                                               2003        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 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 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.

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

Ποδόσφαιρο – Νικήτριες ομάδες Μπάσκετ – Νικήτριες ομάδες

Διοργανώθηκαν και φέτος τα τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 και μπάσκετ και μπάσκετ 3x3 και τα γήπεδα της
Οκτωνιάς γέμισαν κόσμο, δράση, χαρά και επικοινωνίες.
Κυρίως τα μικρά παιδιά απέκτησαν καλοκαιρινό στόχο, ψυχαγωγήθηκαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους και έζησαν την
ευγενή άμιλλα.

Στο τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 είχαμε 2 κατηγορίες (κατηγορία 9-13 ετών και κατηγορία 14 και πάνω)
Στην κατηγορία 9-13 ετών, έλαβαν μέρος 6 ομάδες και νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα «ΟΡΙΟ».
Στην κατηγορία 14 και πάνω, συμμετείχαν τρεις ομάδες και νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα «POWER OF LOVE».
Με χαρά μας διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολλές συμμετοχές και εκτός Οκτωνιάς, μάλιστα είχαμε συμμετοχή από
ομάδα ποδοσφαιριστών ΡΟΜΑ. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το όμορφο έργο που έχουμε ξεκινήσει.

Στον τελικό αγώνα του τουρνουά μπάσκετ 3x3, αγωνίστηκαν οι ομάδες «ΠΑΡΝΗΘΕΣ» και «ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο»
Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα «ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο».

Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι, εμπειρότεροι και ακόμα πιο δημιουργικοί για να ανεβάσουμε την διοργάνωσή
μας ακόμα πιο ψηλά!                                                                                                                                                    Από καρδιάς Δ.Κ.

Τουρνουά Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ 2018 
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Τιμητικές εκδηλώσεις 
για τα 50χρόνια αρχιερωσύνης του Μητροπολίτη μας

συνέχεια από τη σελ. 1

Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι το Μάρτιο του 2017 ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, σε ειδική τελεςτή, σε σύγκληση
της Ιεράς Συνόδου, απενείμεστον μητροπολίτη Καρυστίας τον Μεγαλό         σταυρο
του Αποστόλου Παύλου, την ανώτατη τιμητική διάκριση της εκκλησίας της Ελ-
λάδος, για την πεντηκονταετή δράση του ως αρχιερέας.

Στην εκδήλωση στη Κύμη παρέστησαν εκπρόσωποι της εκκλησίας, πολιτικοί,
εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, αλλά και απλοί πιστοί που
συνεργάστηκαν και έζησαν από κοντά το λαμπρό έργο του Δεσπότη, μίλησαν
από καρδιάς, συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους και τον ίδιο και του απέδωσαν
ένα ελάχιστο ευχαριστήριο για την πολύχρονη προσφορά του.

Για να γνωρίσουμε περισσότερο τον τιμώμενο Μητροπολίτη μας ακολουθεί
Βιογραφικό Σημείωμα του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Καρυστίας και
Σκύρου κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γραμμένο από το Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικόλαο.

(Απόσπασμα από το βιβλίο «Δίκαιον Όφλημα» που εκδόθηκε για τα 50
χρόνια αρχιερωσύνης του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Καρυστίας και
Σκύρου κ. Σεραφείμ)

«Ως ιερόν κειμήλιον του Παναγίου 
Πνεύματος και του Ηλίου της δόξης απαύγασμα...»

Αθήνα 08.03.2017: Η απονομή του Χρυσού Σταυρού μετ’ αστέρος 
του παρασήμου του Αποστόλου Παύλου, από τον Μακαριώτατον 

Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ.κ.Ιερώνυμο Β’

Κύμη 1983: Σε εκδήλωση προς τιμήν του, από Κύμης 
διάσημου ιατρού-ερευνητού, Γεωργίου Παπανικολάου.

O Επίσκοπος εις τύπον ων του Χριστού
το έργον εκείνου πληροί

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καί Σκύρου κύ-
ριος Σεραφείμ (κατά κόσμον Σωκράτης) Ρόρρης ἐγεννήθη τό
ἔτος 1929 στό χωριό «Κοσμᾶς» Κυνουρίας, ὑπό γονέων
εὐσεβῶν καί πολυτέκνων.

Ὁ Σωκράτης ἦταν τό πέμπτο κατά σειράν ἀπό τά ἑπτά παι-
διά τοῦ Γεωργίου καί τῆς Θεοδώρας. Ἀνετράφη μέ δύσκολες
συνθῆ κες λόγῳ οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, ἀλλ΄ ἐν παιδείᾳ
καί νουθεσία Κυρίου. Τά ἐγκύκλια μαθήματα διήκουσε στή
γενέτειρά του καί τά Γυμνασιακά εἰς τό Λεωνίδιο. Τό 1950
εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τό 1955 μέ βαθμό «Λίαν Καλῶς».

Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία διεκρίνετο διά τήν ἀγάπη καί
προσήλωσή του πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν ἀδιάκοπη συμμε-
τοχή του στή Θεία Λατρεία τῆς ἐνορίας του καί τῶν τόπων,
ὅπου ἐσπούδασε.

Ἐμφανής ἦταν ἡ ὑπεροχή τοῦ χαρακτῆ ρος του ἔναντι τῶν
ἄλλων παιδιῶν τοῦ χωριοῦ, τήν ὁποία οἱ χωρικοί χαρα    κτη ρί -
ζοντες ἔλεγαν εἰς τόν πατέρα του: «Αὐτό τό παιδί νά τό κάνεις
δάσκαλο». Καί ὁ πατέρας προφητικά ἀπαντοῦσε: «Αὐτό τό
παιδί, ὅταν θά πηγαίνει νά μπεῖ στήν Ἐκκλησία, θά
κτυπᾶνε οἱ καμπάνες».

Μετά τό Πανεπιστήμιο ἐξεπλήρωσε τίς στρατιωτικές του
ὑποχρεώσεις ὑπηρετήσας τήν Πατρίδα ὡς Ἔφεδρος Ἀνθυπο-
λοχαγός Πυρο   βολικοῦ σέ διάφορες Στρατιωτικές Σχο λές καί
Μονάδες καί στό Γ.Ἐ.Σ..

Ἐπιστρέψας στήν γενέτειρά του ὑπηρέτησε αὐτοπροαιρέτως
ὡς διδάσκαλος στά Σχολεῖα τῆς περιοχῆς καί ἐν συνεχείᾳ διο-
ρίσθηκε Καθηγητής τῆς Θεολογίας Μέσης Ἐκπαιδεύσεως στά
Γυμνάσια Πέτρας Λέσβου καί Κάτω Κλειτορίας Καλαβρύτων.
Ὡς Καθηγητής Θεολογίας ἀνέπτυξε πλούσια ἱεραποστολική
δράση διδάσκων εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὀργανώνων ἑσπε-
ρινά κηρύγματα καί ὁμιλίες κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ περιεχο-
μένου, συγκροτῶν δανειστικές βιβλιοθῆκες καί ἱδρύων
συσσίτια διά τούς ἀπόρους μαθητάς.

Παρ΄ὅτι ἡ θέση καί ἀποστολή τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας
τοῦ προσέφερε πολλές δυνατότητες καί εὐκαιρίες πρός τήν μα-
θητιῶσα νεολαία, ἐν τούτοις ἡ ψυχή του ἀναζητοῦσε τί τό
ὑψηλότερον καί τελειώτερον. Ἔτσι τό 1962 ἐγκατέλειψε τήν
ἕδρα τοῦ Σχολείου καί προσῆλθε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Πανα-
γίας Ἔλωνας, ὅπου ἐκάρη Μοναχός λαβών τό ὄνομα Σεραφείμ.

Τήν 10ην Αὐγούστου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναρ-
γύρων Κοσμᾶ ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμα  νοῦ καί τήν
14ην Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ 
Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπό
τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου, λαβών καί μετ΄ ὀλίγας ἡμέρας, ἤτοι
τήν 25ην Ὀκτωβρίου 1962, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί
τήν Εὐχήν τοῦ Ἐξομολόγου εἰς ἡλικίαν μόλις 33 ἐτῶν.

Ἡ θητεία του ὡς Ἱεροκήρυκος τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως
Μαντινείας καί Κυνουρίας ἦταν γόνιμος καί λίαν καρποφόρος.

Ἔχων τήν ἐμπιστοσύνην καί ἀγάπην τοῦ Γέροντός του Μη-
τροπολίτου Γερμανοῦ καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἀνέπτυξε πλου-
σιωτάτην καί μεγάλην δραστηριότητα εἰς ὅλους τούς τομεῖς
τῆς ἀρμοδιότητός του. Διηκόνησε μετ΄ αὐταπαρνήσεως τήν
Θείαν Λατρείαν εἰς τίς πόλεις καί εἰς τά ἀπομεμακρυσμένα χω-
ριά τῆς Μητροπόλεως, τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση καί τό θεῖον Κή-
ρυγμα.

Τήν ἴδια περίοδο ἐδίδαξεν τό Μάθημα τῆς Θρησκειολογίας
καί τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τήν Παιδαγωγική
Ἀκαδημία Τριπόλεως μέ τούς σπουδαστάς τῆς ὁποίας συνεδέ-
θη πνευματικά καί πολλούς συνέδραμε εἰς τά προσωπικά τους
προβλήματα καί τίς οἰκονομικές ἀνάγκες τους, μέ ἀποτέλεσμα
νά εἰσπράττει τόν ἀπόλυτο σεβασμό καί τήν ἀγάπη συναδέλ-
φων του καθηγητῶν καί σπουδαστῶν.

Ἀφοσιωμένος εἰς τό ἔργον του, περιτρέχων γῆν καί θάλασ-
σαν διά τό Εὐαγγέλιον καί ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος καί ἐφη-
συχασμένος μέ τό πολυσχιδές ἔργον τοῦ Ἱεροκήρυκος ἐδέχθη
τήν κλῆσιν διά τό ὑψηλό ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης χωρίς
νά τό ἐπιδιώξει καί χωρίς κἄν νά τό ὑποψιάζεται.

Λέγει εἰς τόν χειροτονητήριον λόγον του: «Εἰς τήν ἀγωνίαν
μου «ποῦ πορευθῶ» καί εἰς τήν σκέψιν μου «ποῦ φύγω ἀπό τοῦ
προσώπου τοῦ Θεοῦ» ἤκουσα τήν φωνήν τοῦ θείου Χρυσοστό-
μου λέγουσαν: «Εἰ πιστεύεις, ὅτι Θεοῦ ἐστιν ἡ ἐκλογή, μή ἀγα-

νάκτει. Ἐκείνῳ ἀγανακτεῖς καί πρός Ἐκεῖνον παροξύνει. Ἐκεῖνος
ἐστίν ὁ ἐκλεξάμενος...»». (Ἐκκλησία, 15 Δεκ. 1968, σ. 24).

Ἔτσι ὁ Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ρόρρης ἐγκατέλειψε τήν περιστεράν
τοῦ ἄμβωνος καί ἐπάτησεν ἐπί τῶν πτερύγων τοῦ ἀετοῦ. Ἡ εἰς
Ἐπίσκοπον χειροτονία του ἔγινε τήν 24ην Νοεμβρίου 1968 εἰς
τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπό-
λεως προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ξάνθης Ἀντωνίου καί
συνιερουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Γυθεί-
ου καί Οἰτύλου Σωτηρίου, Μαντιείας καί Κυνουρίας Θεοκλή-
του, Ἀργολίδος Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκό  -
που Περιστερᾶς Ἠλία.

Τήν Κυριακήν 8ην Δεκεμβρίου μετά πάσης ἐπισημότητος
καί ἐνθουσιώδους λαϊκῆς συμμετοχῆς ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση
τοῦ Μητροπολίτου Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ εἰς
τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κύμης
καί ἀπό τότε ἄρχισε ἕνα καινούργιο κεφάλαιο γιά τήν δική του
ζωή καί γιά τήν ζωή τῆς Μητροπόλεως Καρυστίας καί Σκύρου.

Ἐργάσθηκε ἐπί 50 χρόνια ἀθόρυβα καί ταπεινά, ἄνευ δημο-
σιότητος καί κομπορρημοσύνης, μέ σεμνότητα καί πατερική
ἐσωστρέφεια χωρίς μεγαλόφρονας λογισμούς καί χωρίς νά
ἀποβλέπει εἰς τήν ἀναγνώριση ὑπό τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ὑπό
τοῦ τά κρυπτά γινώσκοντος Θεοῦ.

Καί ἐπειδή ἡ σχέσις τοῦ Ἐπισκόπου μετά τοῦ μεγάλου
Ἀρχιερέως Χριστοῦ πρέπει νά εἶναι οὐσιαστική καί βιωματική,
ὡς πρῶτον ἔθεσε τήν συμμετοχή του εἰς τήν Θεία Λατρεία.

Ὅπως μαρτυροῦν οἱ στενοί συνεργάτες του ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι
σήμερα ζεῖ ὡς Καλόγηρος, μέ τίς καθημερινές Ἱερές Ἀκο-
λουθίες.

Δέν παύει νά ἱερουργεῖ κατά τίς Κυριακές καί ἐνδιάμεσες
ἑορτές στίς πόλεις καί στά χωριά μεταφέρων τόν λόγον τῆς
ἀληθείας καί τέρπων τόν πιστό λαό μέ τόν μελίρρυτο λόγο του
καί τήν μελωδική Βυζαντινή ψαλμωδία του.

Τήν ἀναγνώριση τῆς ἁγιότητος τοῦ ἐκ τῆς Μητροπόλεώς του
καταγομένου ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἐθεώ-
ρησε ὡς μεγάλην εὐλογίαν τῆς Ἀρχιερατείας του, δι’ αὐτό κα-
θιέρωσε μεγάλες πανηγυρικές ἐκδηλώσεις εἰς τήν γενέτειρα τοῦ
Ἁγίου, Ἅγιον Ἰωάννην Ἀλιβερίου, μέ πολυαρχιερατικόν συλλεί-
τουργον καί προγραματισθεῖ σαν ἀνέγερσιν εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου
μεγάλου Ναοῦ.

Φιλομόναχος καί ἐραστής τοῦ φιλοσόφου βίου ἐφρόντισε
διά τήν ἐπάνδρωσιν τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς
του, ὅπως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Κύμης, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου “Μάτζαρη” στόν Ὀξύλιθο,
Ἁγίου Χαραλάμπους Λευκῶν στό Αὐλωνάρι, Τιμίου Προδρόμου
Καρυῶν καί Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀχλαδερῆς.

Ἐπί 50 χρόνια ἀφοσιωμένος στήν Μητρόπολή του ποιμαίνει
μετ’ ἐπιστήμης τό ποίμνιό του γινώσκων τά λογικά του πρό-
βατα καί γινωσκώμενος ὑπ’ αὐτῶν.

Εἶναι πάντοτε παρών στά προβλήματα πού ἀνακύπτουν στίς
μικρές κοινωνίες τῆς Ἐπισκοπῆς του καί παρεμβαίνει ἀποτε-
λεσματικά σέ κοινωνικά, ἐργασιακά, ἐκπαιδευτικά θέματα.

Συνοδοιπόρος τῶν ἀνθρώπων στίς συμφορές, στά ἀτυχήμα-
τα, στίς πυρκαγιές, στά δυστυχήματα, στά ναυάγια, παρηγορεῖ
καί συμπαρίσταται, ὡς γνήσιος πατέρας.

Γιά τήν περίθαλψη τοῦ γήρατος ἵδρυσε δύο Γηροκομεῖα
στήν Κύμη καί στήν Κάρυστο, τά ὁποῖα προσφέρουν θαλπωρή
στούς ἀπομάχους τῆς ζωῆς.

Ἕνας τομέας, πού ἀπεκάλυψε τά κεκρυμένα χαρίσματά του
εἶναι ἡ συμβολή του εἰς τά γενικά θέματα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό
τῆς θέσεως τοῦ Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἱεραρ-
χίας καί τῶν ἀναθέσεων ὑπευθύνων καί μεγάλων ὑποθέσεων
τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς Τοποτηρητής τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου τῶν Ἀθηνῶν,
μετά τήν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδού-
λου, ὀργάνωσε τά τῆς κηδείας του μέ ἄψογον τρόπον, καθώς
ἐπίσης καί τά τῆς ἐκλογῆς τοῦ νῦν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄.

Ἐάν θά ἠθέλαμε μονολεκτικῶς νά περιγράψωμε τήν προσω-
πικότητά τοῦ τιμωμένου πολιοῦ Ἱεράρχου θά ἐλέγαμε: Ἱερο πρε -
πής, εὐθυτενής, εὐγενής, δυναμικός, λιτός, εὐέλικτος,
σταθερός, μετρημένος, δίκαιος, διεκδικητικός, φιλακόλουθος,
φιλομόναχος, ὀξυδερκής, θυσιαστικός, συμπονε τικός, ἀληθής
ποιμήν, μιμητής τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. »

«

Τα όσα εγγράφησαν και ελέχθησαν κατά τις λαμ-
πρές αυτές εκδηλώσεις, αποτελούν ένα μεγάλο
πνευματικό ποτάμι, που είναι ωραίο να ποτίζει τις
άνυδρες ψυχές μας.

Επειδή στην μικρή εφημερίδα μας δεν χωρούν
όλα, επιλέξαμε ένα μικρό μέρος, που αφορά την
θεϊκή ιδιότητα της Φιλανθρωπίας σε σχέση με
τον τιμώμενο Μητροπολίτη μας.

Ευχόμεθα σε μελλοντικές ευκαιρίες να αξιοποι-
ήσουμε περισσότερο τον πολύτιμο αυτό θησαυρό.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία του Αρχιμ. 
Νικόδημου Πόγκα Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπό-
λεως Καρυστίας και Σκύρου, που έγινε στη Κύμη για
τη τιμητική εκδήλωση 50 ετών αρχιερωσύνης του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας και Σκύρου
κ. Σεραφείμ με θέμα: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Καρυστίας καί Σκύρου κύριος Σεραφείμ
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Η φιλανθρωπία εἶναι μία ἀπό τὶς κορυφαῖες χριστιανικὲς ἀρετές, ὅπως ἀναφέρεται τόσο στὸ Ἱερὸ

Ευαγγέλιο ὅσο καὶ στὰ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει ὡς πηγή της τὴ Φιλανθρωπία τοῦ
Θεοῦ. Ἡ πραγματικὴ ἀγάπη δηλαδή, συνίσταται στὸ νὰ προσφέρει κανεὶς ἀκόμη καὶ τὴ ζωή του
ὑπὲρ τῶν συνανθρώπων του. Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ ἐτυμολογικὴ προέλευση τῆς λέξης φιλανθρωπία ἀπό τὸ
ἐπίθετο φιλάνθρωπος (δηλαδή φίλος + ἄνθρωπος) σημαίνει διαχρονικὰ στὴ γλώσσα μας ὅ,τι καὶ σήμερα.
Δηλαδή: ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ γενικότερα, στὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἀλλὰ καὶ περαιτέρω σημαίνει:
εὐγένεια τρόπων, καλοκαγαθία, φιλοφροσύνη, ἐπιείκεια, καλωσύνη. Νὰ σημειώσω ὅτι, ἡ λέξη φιλανθρω-
πία στὸν πληθυντικὸ ἀριθμό σημαίνει: πράξεις φιλανθρωπίας. Ποιός ἀμφιβάλλει, ἀλήθεια, ὅτι στὶς μέρες
μας ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ πολλὲς πράξεις φιλανθρωπίας;

Εἰσέρχομαι, τώρα, στὸ σημεῖο αὐτὸ στὴν καρδιὰ τῆς ὁμιλίας μου, διαβεβαιώνοντάς σας μὲ βάση τὴν
προσωπική μου ἐμπειρία, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφείμ, δὲν εἶναι μόνο ὁ
ἀρχιερατικὸς προϊστάμενος, ὁ ἐπίσκοπος μιᾶς Μητροπόλεως. Εἶναι ὁ πρωταθλητὴς στὸ ἀγώνισμα
τῆς κρυφῆς καὶ ὰφανοῦς φιλανθρωπίας, τὴν ὁποία μαρτυροῦν καὶ φανερώνουν οἱ καρποὶ τῶν ἔργων
του.

Ἡ φιλανθρωπία του διφορίζεται, θὰ μπορούσα νὰ πῶ. Χωρίζεται δηλαδὴ σὲ δύο τομεῖς. Σ΄ αὐτόν τῆς
ὑλικῆς φροντίδας καὶ σ΄ αὐτὸν τῆς πνευματικῆς - ἠθικῆς ὑποστήριξης. Ἄλλωστε, ὁ ἄνθρωπος κατὰ
τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι καὶ τὸ σῶμα του
καὶ ἡ ψυχή του ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ φιλανθρωπία.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπό τὴν πρώτη κιόλας στιγμὴ τῆς παρουσίας του στὴν Μητρόπολή μας, δὲν ἔπαψε
νὰ δίνει, νὰ σκορπίζει καὶ νὰ ἀναλώνει ἅπαντα τὸν πλοῦτον του «τοῖς πτωχοῖς καὶ τοῖς πένησι». Τὰ χρή-
ματα καὶ ὅλα ἐν γένει τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ γιὰ τὸν Σεβασμιώτατο, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μέσον γιὰ νὰ
κερδίσει ὁ ἄνθρωπος τὴν ἐν Χριστῶ σωτηρία του. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρει καὶ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος
στὸν Λόγο του περὶ Ἐλεημοσύνης: «Δὸς ἄρτον, καὶ λάβε παράδεισον...».

Καθημερινὰ στὸ γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπισκέπτονται τὸν Σεβασμιώτατο ἄνθρωποι,
γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιο χρέος, κάποιος ἀνεξόφλητος λογαριασμός, κάποιο ληγμένο γραμμάτιο,
κάποια ἀπλήρωτη ὀφειλὴ θὰ ἐκκρεμεῖ καὶ ἑπομένως, θὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ κάποια χρηματικὴ
ἐνίσχυση. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀκούσει προσεχτικὰ καὶ ἐξετάσει κάθε περίπτωση, πάντοτε μὲ
διάκριση καὶ σεβασμὸ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀνάλογα θὰ προσφέρει ὅ,τι χρειάζεται κάθε πιστὸ
τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε γιὰ τὴν οικονομικὴ εἴτε γιὰ τὴν ἠθικὴ ἐνίσχυσή του.

Ἡ φιλανθρωπία του Σεβασμιωτάτου καλύπτει πλῆθος προβλημάτων καὶ ἀναγκῶν. Ὅλες τὶς περιπτώ-
σεις τὶς ἀγκαλιάζει μὲ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καὶ ἀποτελεσματικότητα ὡς νὰ εἶναι ἡ καθεμία μο-
ναδική. Κάνει βίωμά του τὸν Παύλειο λόγο «τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ
ἐγὼ πυροῦμαι;» (Β΄ Κορ. 11,29) Ὅταν τὸν πληροφορήσουν γιὰ κάποιον ἀσθενῆ ἢ κάποιος ἀσθενὴς τὸν
ἐπισκεφτεῖ, θὰ ρωτήσει, θὰ μάθει τί χρειάζεται, ποία ἀνάγκη ἔχει, καὶ ἀνάλογα θὰ πράξει. Θὰ φροντίσει
π.χ. νὰ βρεῖ γιατρὸ ἢ κάποιο νοσοκομεῖο ἢ κάποιον γνωστὸ ἐθελοντὴ ποὺ θὰ φροντίσει τὸν ἔχοντα ἀνάγ-
κη. Ἂν πάλι ὁ ἀσθενὴς χρειαστεῖ νὰ κάνει κάποια ἐπέμβαση, θὰ φροντίσει ἀκόμα καὶ νὰ βρεῖ αἷμα. Ἀνα-
λώνεται καθημερινὰ ψυχῇ τε καὶ σώματι, στὴν ὑπηρεσία καὶ τὴ μέριμνα γιὰ τὸν «ἐλάχιστο ἀδελφὸ» τοῦ
Κυρίου, βάζοντας ὡς ἄλλος καλὸς Σαμαρείτης πνευματικὸ «ἔλαιον καί οἶνον» στὰ τραύματα  ποὺ βασα-
νίζουν τὸν παθόντα.

Ἡ ἀγωνία τοῦ πολυταξιδευμένου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου γιὰ τὴ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλη-
σιῶν, γίνεται ἀνάλογη μέριμνα καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Σεραφεὶμ ὡς γνήσιου διαδόχου τῶν Ἀποστό-
λων. Ὅταν χρειάστηκε π.χ., ἰδιαίτερα κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη ἐγκαταστάσεως στὴν Ἀλβανία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
κ.κ. Ἀναστασίου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφεὶμ βοήθησε τόσο μὲ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ὅσο καὶ μὲ τὴν
ἀποστολὴ προσοντούχου κληρικοῦ γιὰ τὴν πλήρωση πνευματικῶν ἀναγκῶν. Ἀργότερα, καὶ μετὰ ἀπὸ
μία ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ριμέτς τῆς Ρουμανίας, ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὸ φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Μονῆς, δὲν ἔπαψε νὰ στέλνει τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλική του συνδρομή. Παραλλήλως, βεβαίως, στη-
ρίζει καὶ τὴν ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολή. Στέλνει ἀφειδώλευτα τὴ βοήθειά του σὲ διάφορες Μητροπόλεις
ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ἐνδεικτικὰ θὰ ἀναφέρω τὸ Καμεροῦν, τὴ Μπουκόμπα στὴν Ἀφρική, τὴ Μαδαγασκάρη,
καθὼς καὶ τὴν ἀδελφὴ Νεκταρία ποὺ συνεχίζει τὸν ἀγώνα της στὶς Ἰνδίες.

Ἐρχόμενος τώρα στὸ δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας μου, θὰ ἤθελα νά ἐπισημάνω τὸ ἀνύστακτο ἐνδια-
φέρον καὶ τὴν ἐνεργὸ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου στὰ ποικίλα κοινωνικὰ καὶ ἐργασιακὰ προ-
βλήματα καί, βεβαίως, στὴν προσπάθεια ἐπίλυσής τους. Ἐνδεικτικὰ μόνο θὰ ἀναφέρω καὶ ἐδῶ κάποια
γεγονότα - σταθμούς.

Στὶς 21 Αὐγούστου 1985 καὶ μετὰ ἀπό αἴτηση τοῦ Δημάρχου Κύμης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐνέκρινε Πρα-
κτικὸ τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κύμης, μὲ ἀριθμὸ 88 καὶ
ἡμερομηνία 20 Αὐγούστου 1985, μὲ τὸ ὁποῖο παραχωρήθηκε δωρεὰν στὴν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ ΚΥΜΗΣ, ΕΠΕ» ἔκταση 400 στρεμμάτων στὴ θέση  «Καλολία» τῆς Κύμης, γιὰ τὴν
ἵδρυση  ἐργοστασίου – θυγατρικῆς ἑταιρίας τῆς «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΠΛΩΝ, ΑΕ».
Μετὰ τὴν ἵδρυση τῆς ἐν λόγῳ Ἑταιρίας ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε προσωπικὲς παρεμβάσεις γιὰ τὴ διατή-
ρηση τῆς Ἑταιρίας καὶ τὴ συνέχιση τῆς λειτουργίας της προκειμένου νὰ ἔχουν ἐργασία οἱ κάτοικοι τῆς
περιοχῆς. Σήμερα ὅλοι γνωρίζουμε τὴ δύσκολη κατάσταση στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει τὸ ἐν λόγῳ ἐργο-
στάσιο, καὶ τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει ὁ Σεβασμιωτάτος γιὰ τὴ διατήρησή του.

Ὁ κ. Σεραφεὶμ πρωτοστάτησε, ἐπίσης γιὰ τὴ δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντολογικῆς Ἐκπαί-
δευσης στὸν χῶρο τοῦ Μυλωνοπούλειου Ἱδρύματος. Θὰ ἔλεγα, ὅτι κυριολεκτικὰ «θηριομάχησε» γιὰ
τὴν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα, ἂν καὶ βρίσκεται στὸ τελικὸ στάδιο, ἀντι-
μετωπίζει προβλήματα ὁλοκλήρωσης. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου ὑπάρχει εὐτυχῶς ἡ ἀμέ-
ριστη συμπαράσταση τόσο τῆς κοινωνίας τῆς Κύμης ὅσο καὶ τῆς συνεργασίας τοῦ ὁμώνυμου Δήμου.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου μας γιὰ τοὺς γέροντες καὶ τὶς γερόντισσες τῆς Μητροπόλεως ἔλαβε
συγκεκριμένη μορφὴ μὲ τὴ δημιουργία τῶν δύο Γηροκομείων, Κύμης καὶ Καρύστου. Μεγάλος
ἀριθμὸς ἡλικιωμένων, πλέον τῶν 300, βρῆκαν ἀνακούφιση, παρηγοριά, στοργὴ καὶ προστασία στὰ ἐν
λόγῳ Γηροκομεῖα. Σήμερα περιθάλπονται 13 γέροντες συνάνθρωποί μας στὸ Γηροκομεῖο τῆς Κύμης καὶ
20 στὸ ἀντίστοιχο τῆς Καρύστου. Τὰ ποσὰ ποὺ δαπανῶνται ἐτησίως γιὰ τὴ συντήρηση τῶν Γηροκομείων
ὑπερβαίνουν τὶς 500.000,00 € καὶ συγκεντρώνονται ἀπὸ τὶς συντάξεις τῶν γερόντων, ἀπὸ τὶς δωρεὲς
τῶν φιλανθρώπων, ἀπὸ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Μητροπόλεως καὶ ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα τῶν ἐνο-
ριῶν, τά ὁποῖα συμβάλλουν σημαντικὰ στὸ ἔργο αὐτὸ χωρὶς καμία ἀπολύτως κρατικὴ ἐπιχορήγηση. Μαζὶ
μὲ τὴν ὑλικὴ  βοήθεια προσφέρεται, βεβαίως, στοὺς γέροντες καὶ ἀνάλογη μέριμνα γιὰ τὴν ψυχική
τους ὑγεία, ὥστε φεύγοντας ἀπὸ τὴ ζωὴ νὰ κατευοδώνονται ἐν εἰρήνῃ στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ κοινωνικὴ πρόνοια τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκφράζεται, ἐπίσης, μὲ τὴ συμμετοχή του σὲ εἰρηνικὲς
ἐκδηλώσεις, ἐνίοτε δὲ καὶ σὲ διαμαρτυρίες μαζὶ μὲ ἄλλους φορεῖς, γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἔργων,
ποὺ θὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν εὐημερία τῆς περιοχῆς. Σημειωτέον ὅτι, ὁσάκις χρειασθεῖ,
ὁ Μητροπολίτης μας ἐκφράζει καὶ τὴν ἀντίθεσή του σὲ ἔργα τὰ ὁποῖα ὑποβαθμιζόμενα εἶναι μᾶλλον 
βέβαιο, ὅτι θὰ ἐπιφέρουν τὸν μαρασμὸ τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ἀναφέρομαι ἐδῶ στὴν προσπάθεια ποὺ
ἔγινε γιὰ ὑποβιβασμὸ τοῦ Νοσοκομείου Κύμης καὶ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, ἡ ὁποία εὐτυχῶς δὲν 
τελεσφόρησε.

Ἡ ποιμαντικὴ πρόνοια τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐκδηλώνεται σὲ κάθε πρόβλημα ποὺ ἀνακύπτει καὶ σὲ
κάθε ἐνέργεια ποὺ συμβάλλει στὴν προαγωγὴ καὶ ἀναβάθμιση τῆς περιοχῆς μας, τῆς ὁποίας εἶναι ἀκοί-
μητος φρουρός, ἀκάματος συμπαραστάτης καὶ ἄριστος οἰακοστρόφος. Εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν ἔλλειψε ποτὲ
ἀπὸ ἐκδηλώσεις τῶν Δήμων ποὺ στοχεύουν στὴ λύση σημαντικῶν προβλημάτων. Βρίσκεται κοντὰ
στὰ παιδιά καὶ στοὺς μαθητές. Ὅποτε τὸν χρειαστοῦν γνωρίζουν ὅτι θὰ τὸν ἔχουν προστάτη καὶ ἀρωγό.
Ἀνάλογη εἶναι ἡ συμπεριφορά του καὶ στοὺς σπουδαστὲς τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, στὰ Νο-
σοκομεῖα καὶ σὲ κάθε κοινωνικὸ φορέα ποὺ χρειάζεται τὴν ἀρωγή του.

Γνωρίζοντας ὅτι προσκρούω στὴν ταπεινότητα τοῦ Σεβασμιωτάτου, θὰ σταματήσω τὴν ὁμιλία μου
στὸ παρὸν σημεῖο. Ἄλλωστε, εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ἑμᾶς, ποὺ ἀποτελοῦμε τὸ ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Καρυστίας καὶ Σκύρου, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος κ. Σεραφεὶμ δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαφημιστὴς τοῦ
πλουσιότατου ποιμαντικοῦ καὶ εὐρύτατα γνωστοῦ κοινωνικοῦ ἕργου του. Εἶναι πιστός, ὅπως ὅλοι
οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ὁ
Κύριος μᾶς παραγγέλλει: «Ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» (Ματθ.
6,4). Ποὺ σημαίνει στὰ νεοελληνικά: Ὁ πατέρας σου, δηλαδὴ ὁ Θεός, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις ὅλων
μας, θὰ σὲ ἀνταμείψει φανερά.

«

»

Πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά: χριστουγεννιάτικες κατασκευές,
face paintings και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ο αη Βασίλης,
ο οποίος πάνω στο έλκηθρό του μοίρασε δώρα και χαρά στα παιδιά.

Μελιμακάρονα, κουραμπιέδες, ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί και
ρακόμελο στο μπουφέ μας, για να γλυκαθεί και ζεσταθεί σωματικά
και ψυχικά ο κόσμος.

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, η οποία έγινε με την συνεργασία όλων
των Συλλόγων του χωριού μας και πολλών εθελοντών μεταξύ των
οποίων και οι γυναίκες που έφτιαξαν τα γλυκίσματα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την οικονομική βοήθεια: την Εκκλησία
του χωριού μας, το Σχολείο μας, το ζεύγος Βασίλη και Καίτης
Παντελή και τα μαγαζιά μας (Κουτουρού, Αγιοφύλλι, Σούπερ Μάρ-
κετ Βασ. Μπουλή, Καντίνα - Καντίνα, Φούρνο Παπαθανασίου).

Επίσης ευχαριστούμε τις γυναίκες του χωριού, που με πολλή αγάπη
έφτιαξαν τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα: Μαντασά
Ντίνα, Μπουλή Γιώτα, Μπαρόλα Ευαγγελία του Παναγιώτη, Βαρ-
δακώστα Ευαγγελία, Μπουλή Σοφία, Καρλή Ελένη, Καρυστινού
Τασία, Καρλή Σταματούλα, Τασούλα Γούναρη (Παπαδιά) και Σπυ-
ριδούλα Καρυστινού.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» αξίζει στη δασκάλα του χωριού Κατερί-
να Χατζή και στη νηπιαγωγό Αθανασία Γκαρούτσου, για την πολύ-
τιμη συμβολή τους στην επιτυχία της γιορτής.

Χρύσα Βαρδακώστα - Μάμμα

Η Οκτωνιά φόρεσε τα γιορτινά της
συνέχεια από τη σελ. 1

Η Συννενόηση, η Συνεργασία και 
η Γενναιοδωρία ανοίγουν δρόμους

Στο πλαίσιο καλού κλίματος που καλλιέργησε η Τοπική Κοινότητα, 
- με πρωτοβουλία των: Μπάμπη Μάμμα και Βασίλη Καρυστινού,
- με την παραχώρηση του εδάφους και μέρους κτίσματος από το Γιάννη

το Μανή, 
- με την αφιλοκερδή εργασία του Σταμάτη του Μανή και 
- με τις εισφορές των κατοίκων της συνοικίας Σγούρου και άλλων 

πατριωτών, 
διαπλατύνθηκε ο δρόμος προς του Σγούρου στο πολύ δύσκολο σημείο,
όπου αγκωμαχούσαν οδηγοί και αυτοκίνητα.

Μπράβο σε όλους τους παράγοντες!
Να είναι πάντα δημιουργικοί!
Έτσι κάνουμε τη διαφορά στη ζωή μας και πάμε μπροστά.
Και σ΄άλλα με υγεία!                                                Η Συντακτική Επιτροπή

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην πλατεία του χωριού!

Τα παιδιά μας είπαν τα κάλαντα...

Το μέρος της διαπλάτυνσης 
Τώρα είναι δυνατόν να περνούν και λεωφορεία
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Ο Κώστας Ιωάννης Καρυστινός γεννήθηκε στην
Οκτωνιά το 1935, τελείωσε εκεί το Δημοτικό και το
Ημιγυμνάσιο Αυλωναρίου και μετά από μία μικρή
χρονική διακοπή, με δική του πρωτοβουλία βρέθηκε
στη Χαλκίδα, κοντά στον μεγαλύτερο αδελφό του, τον
Αργύρη, όπου εργαζόμενος σε διάφορες επιχειρήσεις,
τελείωσε το Νυχτερινό Γυμνάσιο Χαλκίδας και στη
συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία τα
χρόνια 1957-1960.

Μετά τον στρατό, συνέχισε εργαζόμενος ως ιδιωτικός
υπάλληλος στην Αθήνα μέχρι το 1967-68 που αποφά-
σισε να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολούμενος
με το εμπόριο κατεψυγμένων ειδών, μέχρι τις αρχές
του 2000 που συνταξιοδοτήθηκε και αποσύρθηκε με
τη σύζυγό του Δέσποινα, στην Οκτωνιά.

Τα χρόνια που εργαζόταν στην Αθήνα, η ψυχή του
και η καρδιά του βρισκόταν στο καλό και στην πρόοδο
της Οκτωνιάς και των παιδιών της.

Το σπίτι του, στην οδό Πάτμου στα Κάτω Πατήσια,
ήταν σπίτι της Οκτωνιάς και δεχόταν με στρωμένο
τραπέζι όλα τα Οκτωνιατάκια, που σπούδαζαν ή ερ-
γάζονταν στην Αθήνα.

Έτσι τα παιδιά της Οκτωνιάς ξανάβρισκαν στο σπίτι
του Κώστα και της φιλόξενης και αξιαγάπητης Νίνας
την οικογενειακή αγάπη, εμπιστοσύνη ασφάλεια, ψυ-
χαγωγία και θαλπωρή, που είχαν αφήσει στο χωριό,
ερχόμενα στην Αθήνα. 

Αλλά η αγάπη του για την Οκτωνιά δεν περιοριζόταν
μόνο στη φιλοξενία. Πήγαινε και κοντά στα προβλή-
ματα, στις αγωνίες και στις ανάγκες του χωριού.

Το μεγάλο ενδιαφέρον του, για το καλό
της ιδιαίτερης πατρίδας του, το έκανε
πράξη μέσα από τη δραστηριοποίησή του
στο Σύνδεσμο των Απανταχού Οκτωνια-
τών, που ήταν κυψέλη για την ανάπτυξη
της Οκτωνιάς.

Για περίπου μια δεκαετία, από το 1976
μέχρι το 1986, ως Σύμβουλος, Γενικός Γραμματέας
και Ταμίας, προσέφερε αφιλοκερδώς της υπηρεσίες
του στην πρόοδο της Οκτωνιάς. Άδειαζε πραγματικά
τον εαυτό του για να τροφοδοτήσει κάθε καλό και
ωραίο στο χωριό.

Την εποχή εκείνη, το χωριό είχε ανάγκη από έργα
υποδομής, που θα αποτελούσαν την βάση για τον εκ-
συγχρονισμό και την ανάπτυξή του. Τέτοια έργα ήταν
η διάνοιξη εσωτερικών και αγροτικών δρόμων, η κα-
τασκευή του δρόμου Οκτωνιά – Κούτσουρο – Γέφυρα
Κάμπου, η ασφαλτόστρωση του δρόμου «Αυλωνάρι –
Οκτωνιά», η διαμόρφωση της πλατείας Αγίου Νικολάου,
η Ηλεκτροδότηση του Κάμπου και της Μουρτερής και
προπαντός η Ύδρευση του χωριού.

Ο Σύνδεσμος ήταν βεβαίως παρών σ΄ όλους αυτούς
τους αγώνες και τις προσπάθειες. Στις εξορμήσεις
του Συνδέσμου για τα παραπάνω έργα, ο Κώστας
ήταν ένας απ΄ τους πρωτεργάτες.

Πότε συμμετείχε σε συναντήσεις με τους αρμόδιους
Υπουργούς ή με το Νομάρχη, πότε σε συνεργασία με
άλλες αρμόδιες Αρχές. Δεν ησύχαζε παρά μόνο όταν
ολοκληρωνόταν το έργο.

Ειδικότερα στο θέμα της Ύδρευσης, που είχε ταλαι-
πωρήσει πολύ το χωριό, ο Κώστας ήταν ένας απ΄
αυτούς που συνόδευσαν το γεωλόγο Νικόλαο Αλμπαν-
τάκη, στην πορεία διερεύνησης των διαφόρων τοπο-
θεσιών του χωριού.

Όταν δε, μετά την έρευνα αυτή, ο Αλμπαντάκης δεν
είχε εκφράσει καμία γνώμη και όλοι ήσαν απογοητευ-
μένοι, ο Κώστας πρότεινε και μια τελευταία περιοχή,
αυτή του Αγίου Χαραλάμπους και τον συνόδευσαν οι
δυό τους με τον Σταύρο τον Κωνστάντιο και εκεί, ελ-
πίζοντας ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει.

Και πράγματι, όπως διαπιστώθηκε, εκεί βρέθηκε το
άφθονο και εξαιρετικό νερό με το οποίο υδρεύεται
έκτοτε το χωριό.

Ο Κώστας δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του για το
χωριό μόνο μέσω του Συνδέσμου των Απανταχού
Οκτωνιατών αλά και από άλλες θέσεις.

Η ζωή του ήταν πάντα συνυφασμένη με τη ζωή
και την πρόοδο του χωριού.

Την χρονική περίοδο των ετών 1991-1994 είχε
εκλεγεί Κοινοτικός Σύμβουλος και του δόθηκε η ευ-
καιρία να προσφέρει στο γενικό καλό και μέσω της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αργότερα εκλέχθηκε πρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού, τον οποίο υπηρέτησε για μια δεκαετία
περίπου μέχρι το 2012, τον αναδιοργάνωσε και τον

ξαναζωντάνεψε, έκανε δε πολλές προ-
σπάθειες να αυξήσει τις δραστηριότητές
του Συνεταιρισμού, μέσα από την προ-
μήθεια λιπασμάτων και άλλων εφοδίων
για τους αγρότες του χωριού.

Συνέχισε να βοηθάει το Συνεταιρισμό
ως μέλος του Συμβουλίου του, ενερ-
γώντας όλες τις γραφικές εργασίες,
μέχρι και τον θάνατό του.

Μάλιστα, όταν κάποια μέρα τον είδα
να γράφει κάτι με μεγάλη αφοσίωση
και τον ρώτησα, τι γράφει, μου απάντησε
«την Ιστορία του Συνεταιρισμού».

Εκτός των προηγουμένων, ο Κώστας έδινε πολλά
στο χωριό και σαν απλός πολίτης.

Το τελευταίο, λίγο πριν το θάνατό του, δείγμα της
προσφοράς του σαν απλός πολίτης ήταν το εξής:

Ενόψει της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
στο Καστρί, σκέφτηκε ότι χρειαζόταν να καθαριστεί
το μονοπάτι.

Με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μου είπε: 
- «Πρέπει να καθαριστεί το μονοπάτι για το Καστρί,

μπορεί ο Σύλλογος να βοηθήσει;»
- Βέβαια, του είπα, να συνεννοηθούμε να δούμε τι

ακριβώς χρειάζεται. 
Την επόμενη μέρα, με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου

είπε:
- «Βρήκα άλλη πηγή βοήθειας. Ας αφήσουμε τον

Σύλλογο να κάνει κάτι άλλο».
Ό,τι έκανε δεν το έκανε επειδή τον πίεζε κάποιος,

αλλά επειδή του το υπαγόρευε η καλλιέργεια του,
το μεγαλείο της ψυχής του και η αληθινή αγάπη του
για τον τόπο του.

Αυτή ήταν μια μικρή περιγραφή της προσωπικότητας
και του έργου του Κώστα, του πατριώτη, του φίλου
και συνεργάτη.

Συγκέντρωνε πολλές αρετές, που τον κοσμούσαν.
Ήταν άνθρωπος ηθικών αρχών και αξιών, συνετός,

φιλότιμος, ευγενικός, εργατικός, προοδευτικός, απο-
τελεσματικός, φιλικός, συνεργάσιμος, ταπεινόφρων,
υπομονετικός και πάνω απ΄όλα ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩ-
ΤΗΣ.

Ο θάνατός του είναι μεγάλη απώλεια τόσο για μας
τους φίλους του και συνεργάτες, όσο και για το χωριό
μας.

Ο Σύνδεσμος των Απανταχού Οκτωνιατών αναγνω-
ρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του αείμνηστου Κώστα
στο χωριό, κατέθεσε, κατά την κηδεία του, στεφάνι
τιμής και ευγνωμοσύνης. Επιφυλάσσεται δε για κα-
τάθεση, στον τάφο του, τιμητικής μαρμάρινης πλάκας,
μικρό δείγμα της μεγάλης μας ευγνωμοσύνης προς
τον εκλειπόντα.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του και
ευχόμεθα στον αείμνηστο Κώστα καλό Ταξείδι στην
Αιωνιότητα!

Ευχόμαστε και ελπίζουμε το παράδειγμά του να
μένει φωτεινό μέσα μας και να μας δείχνει το δρόμο
του Αληθινού Πατριώτη!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος - Παναγιώτα Γκαρούτσου

Κώστας Ιωαν. Καρυστινός
Ένας Οκτωνιάτης που αγαπούσε ειλικρινά το χωριό και 
έκανε την αγάπη του έργο.  Ένας Αληθινός Πατριώτης!

Είναι γεγονός θλιβερό και απώλεια μεγάλη o αιφ-
νίδιος και απρόσμενος θάνατος του συμπατριώτη μας
και εξαίρετου φίλου, του μακαρίτη του Κώστα του Κα-
ρυστινού. Λίγοι άνθρωποι έχουν απομείνει στο χωριό
μας που μεταφέρουν (από στόμα σε στόμα)  την μακρι-
νή μας  ιστορική συνέχεια  και αναπαράγουν τα κοι-
νωνικά γεγονότα, όπως τα άκουσαν από τους
προγόνους μας και όπως τα έζησαν οι ίδιοι, παραδί-
δοντας τη σκυτάλη στους νεότερους. Ένας από αυτούς
ήταν και ο εκλιπών συμπατριώτης μας, ο Κώστας ο
Καρυστινός. 

Τον γνώρισα από κοντά την περίοδο 1980-1982,
που ήμουν γραμματέας στο Σύνδεσμο των Απανταχού
Οκτωνιατών. Οι πρώτες μου εντυπώσεις ήταν  η ζων-
τάνια του, η ενεργητικότητά του, η ανιδιοτέλεια του
χαρακτήρα του αλλά και ο διακαής του πόθος για
την ενδυνάμωση του Συνδέσμου και την πρόοδο
του χωριού μας. Συμμετείχε ανελλιπώς  στις συνε-
δριάσεις, που γίνονταν μέχρι αργά τα βράδια, και ανα-
λάμβανε ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των
αποφάσεων με δυναμική νέου ανθρώπου.

Για την σπουδαία προσφορά του στο Σύνδεσμο θα
αναφερθούν άλλοι. Εγώ θα επικεντρωθώ σε μια άλλη
εξίσου σημαντική προσφορά  τόσο του ίδιου όσο και
της συζύγου του και καλής μας φίλης, της Νίνας. Σε
αυτή της φιλοξενίας και της στήριξης συμπατριω-
τών μας, στο σπίτι τους στην Αθήνα.

Είχα ακούσει από τους παλαιότερους ότι ο ιδρυτής
του Συνδέσμου μας, ο μακαρίτης ο Βασίλης ο Καρυ-
στινός, Συνταγματάρχης του πεζικού, και η σύζυγός
του, εκτός από το έργο και τις σκοτούρες του Συνδέ-
σμου μας, είχαν αναλάβει και μια άλλη σπουδαία προ-
σφορά προς τους συμπατριώτες μας. Αυτή της
φιλοξενίας στο σπίτι τους, στην Αθήνα, πολλών πα-
τριωτών που αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν το χω-
ριό προς αναζήτηση καλύτερης τύχης ή την
επισκέπτονταν για την διεκπεραίωση υποχρεώσεών
τους. Το σπίτι τους ήταν ανοιχτό, για όλους ανεξαιρέ-
τως, παρά την οικονομική στενότητα και τις υπηρεσια-
κές δυσκολίες του ίδιου. 

Μπορώ να πω μετά βεβαιότητας ότι τη σκυτάλη 
αυτής της προσφοράς την παρέδωσε επάξια ο μα-
καρίτης ο Βασίλης ο Καρυστινός στον συνεπώνυμό
του πατριώτη και μεταστάντα από εμάς στον  Κώστα
το Καρυστινό, ο οποίος με τη σειρά του είχε μυήσει
για το σκοπό αυτό την σύζυγό του και εξαίρετη φίλη,
τη Νίνα, που κάποιες φορές ξεπερνούσε και τον ίδιο
σε προσφορά και ιδέες. 

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους, στα Πατήσια, σε παν-
δοχείο φιλοξενίας και προσφοράς αγάπης, κυρίως στα
παιδιά του χωριού μας που έμεναν στην Αθήνα αλλά
και σε άλλα που έρχονταν από το χωριό. Πόσα παιδιά
δεν συνάντησα εκεί! Άλλοι σπούδαζαν και άλλοι εργά-
ζονταν. Αλλά και πόσοι συμπατριώτες μας που δού-
λευαν στην Αθήνα ή που έρχονταν από το χωριό δεν
φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Κώστα και της Νίνας!! 

Ροβολούσαμε από τις γύρω γειτονιές, συνήθως τις
Κυριακές που δεν δούλευε ο Κώστας, και πηγαίναμε
στο φιλόξενο σπίτι τους που κατ' επιταγή τους ήταν
και σπίτι μας. Ζούσαμε οι περισσότεροι σε ανήλια
υπόγεια διαμερίσματα, της ευρύτερης περιοχής, με ευ-
τελή συμπράγκαλα και πενιχρά αργύρια και σε εκείνη
τη ζεστή και φιλόξενη γωνιά νιώθαμε σαν να ήμασταν
στο σπίτι μας και ακόμα καλύτερα."Καλώς τα, τα παι-
διά μου" ήταν η προσφιλής προσφώνηση της Νίνας, 
σαν ανεβαίναμε τη σκάλα της μονοκατοικίας τους. Αν
είχαμε αργήσει να τους επισκεφθούμε, μας καταχέριζε

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Κώστας με την αγαπημένη του Νίνα

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

➧
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με αυστηρό τόνο. Ο Δημήτρης, ο
Γιάννης, ο Βαγγέλης, η Δήμητρα,
η Τασία, ο Μπάμπης, η Σοφία, ο
Σταμάτης, ο Νίκος, ο Θανάσης, ο
Σταύρος, η Γιώτα, ο Παναγιώτης,
ο Στράτος, η Ελένη, η Βαγγελιώ, η
Αγγελική και πόσοι άλλοι..... πε-
ράσαμε από το σπίτι τους! Τα εδέ-
σματα πλούσια και η ανθρώπινη
συντροφιά, ευλογία. Οι συζητή-
σεις ατελείωτες και κάποιες από
αυτές άλλαζαν το ρου της βρα-
διάς. Θυ μά μαι το ασυγκράτητο γέ-
λιο του Κώστα στις επιτυχημένες
αναπαραγωγές κωμικών γεγονό-
των και στις εύστοχες ατάκες! αλ-
λά και την θλίψη του για τα κακώς
κείμενα.

Τολμώ να πω ότι στο σπίτι τους
έγραψαν ιστορία οι παρέες. Δη -
μιουρ γήθηκαν και παίχτηκαν ευ-
φάνταστα σενάρια της ζωής και
του μόχθου, της χαράς και της λύ-
πης των συγχωριανών μας και όχι
μόνο! Μπορέσαμε και ήρθαμε πιο
κοντά οι τότε νεολαίοι και σφυρη-
λατήσαμε σχέσεις ισχυρές και ου-
σιαστικές που φτάνουν ως τις μέρες
μας. Σχέσεις που δημιούργησαν
τομή στα πολιτιστικά δρώμενα στο
χωριό μας, που προήγαγαν τη συλ-
λογική προσπάθεια και που άξιοι
συνεχιστές είναι οι σημερινοί Σύλ-
λογοι Νεολαίων του χωριού μας.
Ο Κώστας και η Νίνα ήταν πάντοτε
κοντά μας, υποστηρικτές και αρω-
γοί των προσπαθειών μας.

Ο Κώστας αγαπούσε το τόπο
καταγωγής του (το χωριό μας) ο
οποίος του είχε εγχαράξει, βαθειά
μέσα του, άπειρες εικόνες και γε-
γονότα που διαρκώς ανέσυρε στη
μνήμη του με εντυπωσιακή διαύ-
γεια και ανέφερε στις συντροφιές
με τους φίλους του

Όχι, δεν έφυγε από κοντά μας.
Περιφέρεται ανάμεσά μας και μας
ενθαρρύνει για νέες αναζητήσεις.
Φτεροπόδαρος  ανεβοκατεβαίνει
τις δημοσιές και τις δύσβατες πλα-
γιές του χωριού μας και οδηγεί
τους αλπινιστές της γνώσης, μέσα
από τα ιστορικά μονοπάτια, στα ρι-
ζιμιά των προγόνων μας. Έχει
αφήσει ανοιχτή τη πόρτα του σπι-
τιού του και γύρω στο στρωμένο
τραπέζι κάθονται τα παιδιά που
αλιεύουν τη γνώση και τη μόρφω-
ση και τα παιδιά που αλαργεύουν
για δουλειές. Φιλόξενος και οδοι-
πόρος, Φίλος και πατριώτης,  μα
πάνω απ όλα Άνθρωπος, άφησε
βαθύ το αποτύπωμά του στη μνή-
μη μας και διδακτικό το ιστόρημα
του στους επερχόμενους. 

Κλείνοντας θα δανειστώ ένα
απόσπασμα από την ομιλία του
Γιώργου Σεφέρη στη Στοκχόλμη το
έτος 1963: Σ' αυτό τον κόσμο, που
ολοένα στενεύει, ο καθένας μας
χρειάζεται όλους τους άλλους.
Πρέπει ν' αναζητήσουμε τον άν-
θρωπο, όπου και να βρίσκεται.
Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Οιδί-
πους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή
του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρι-
σή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η
απλή λέξη χάλασε το τέρας.

Τον άνθρωπο αυτό προήγαγε, ο
μακαρίτης ο Κώστας, ως νόημα
και σκοπό  της ζωής του και τον
άνθρωπο αυτό εμπιστεύτηκε σε
εμάς να τον εξυψώσουμε ακόμα
περισσότερο με την αγάπη μας για
τον συνάνθρωπό μας και με την
προσφορά μας για τον τόπο μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της
Οκτωνιάτικης γης που τον σκεπάζει.

Δημ. Βαρδακώστας

Ένα όνειρο είχε γίνει πάθος για τους κα-
τοίκους του χωριού της Οκτωνιάς (και
όχι μόνο), να αποκτήσουν ένα δρόμο
όπως πρέπει καλό, που να οδηγεί από το
Αυλωνάρι μέχρι το κέντρο του χωριού
μας στην Οκτωνιά, τον Άγιο Νικόλαο.
Το κυρίως μέρος του δρόμου αυτού είχε
ήδη πραγματοποιηθεί από τους φιλόπο-
νους Οκτωνιάτες, με την δυνατή καθοδή-
γηση των εμπνευσμένων Οκτωνιατών Βα-
σιλείου Ανέστη Καρυστινού και Ιωάννη
Γεωργίου Βαρδακώστα.
Έμενε λοιπόν το τμήμα από Ανεμόμυλο
μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
Από τα μαθητικά μου χρόνια, Δημοτικού
και Γυμνασίου, είχα μια σκέψη στο άγουρο
μυαλό μου. Μια επιθυμία, που με κεντούσε
να δω μελλοντικά έναν δρόμο σωστό από
τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τον Ανεμόμυλο!
Το κομμάτι αυτό που το γνώριζα πολύ
καλά, με τις πολλές και δύσκολες στρο-
φές, τον στενό δρόμο που μόλις και μετά
δυσκολίας περνούσε το περίφημο πρώτο
φορτηγό αυτοκίνητο του χωριού μας, ο
«ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ», του Γεωργικού Συνεται-
ρισμού.
Ο δρόμος σ΄αυτό το μικρό μήκος – (Άγιος
Νικόλαος – Ανεμόμυλος) είχε τουλάχι-
στον 6-7 στροφές και πλάτος 2,5 έως 3
μέτρα μέσα στο χωριό!
Μεγάλη επιθυμία λοιπόν των Οκτωνιατών
και κυρίως δύο μεγάλων πατριωτών και
διδασκάλων, του Ιωάννου Βαρδακώστα
και του Βασίλη Α. Καρυστινού, ήταν ο δρό-
μος αυτός να γίνει ευθύς και λειτουργι-
κός.
Τον Βασίλειο Α. Καρυστινό, τον γνώριζα
καλά και από κοντά, διότι τον είχα δά-
σκαλό μου, το 1941-1942, στα πρώτα μου
βήματα στο δημοτικό σχολείο. Μας έκανε
μαθήματα, όταν οι άλλοι δάσκαλοι από τον
φόβο προς τους Ιταλούς και τους Γερμα-
νούς κατακτητές κρυβόντουσαν, μέχρι
που επέστρεψε ο τακτικός μας δάσκαλος
Δημήτρης Παπαβασιλείου. Επίσης, με δί-
δαξε Εκκλησιαστική Μουσική και ψαλμω-
δία και με αγαπούσε.
Οι δύο αυτοί οραματιστές δάσκαλοι δεν
μπόρεσαν να τελειώσουν και το κομμάτι
αυτό «Ανεμόμυλος – Άγιος Νικόλαος» και
είχε μείνει με τις πολλές στροφές.
Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν τελείωσα
το Γυμνάσιο με έτρωγε το σαράκι, πως να
γίνει το τμήμα αυτό του δρόμου, μια ευ-
θεία γραμμή.
Το έτος 1955 έγιναν Κοινοτικές εκλογές
και πρόε δρος βγήκε ο Τάσος Η. Σαλής (ο
«Μαύρος»).
Σε μια συγκέντρωση του κοινοτικού συμ-
βουλίου, παραβρέθηκα και εγώ, διότι βοη-
θούσα τον πρόεδρο σε διάφορα πράγματα,
χαρτιά και βιβλία και λέγαμε για διάφορα
έργα που έπρεπε να γίνουν στο χωριό.
Τότε ανέφερα για το πολυπόθητο κομμάτι
του δρόμου «Ανεμόμυλο – Άγιο Νικόλαο».
Πρέπει οπωσδήποτε είπα να γίνει μια ευ-
θεία γραμμή, πάση θυσία, χωρίς καμιά
στροφή. Τη στιγμή εκείνη πετάχτηκαν με-
ρικοί δημοτικοί σύμβουλοι λέγοντας «βρε
Τάσο, είσαι νέος ακόμα, προτρέχεις και
δεν σκέφτεσαι: ποιός θα αφήσει να του
κόψουν ένα κομμάτι χωράφι;» 
Εγώ επέμενα να μιλήσουμε σε αυτούς που
θα ζημιωθούν, να τους πλησιάσουμε και
να τους πείσουμε να πουν το Ναι!
Τότε είπε και ο πρόεδρος: «Οι περισσό-
τεροι είναι: οι Φλωκιάνοι, οι Λυκιάνοι και
οι Καρυστινιάνοι. Επίσης είναι η Βαγγελιώ
Παναγιώτη Λύκου. Εσύ βρε Τάσο πήγαινε
και άρχισε να πλησιάζεις τον παππού σου
τον Θοδωρή τον Λύκο και τον νονό σου
τον καθηγητή τον Φλώκο καθώς και την
Βαγγελιώ την χήρα. Να πουν αυτοί το
ΝΑΙ... και βλέπουμε.
Έτσι και έγινε! Πρώτα πλησίασα τον παπ-

πού μου τον Θοδωρή τον Λύκο, που ο δρό-
μος θα του έκοβε το μεγαλύτερο και κα-
λύτερο μέρος του αμπελιού του, θα έκοβε
το κτήμα στη μέση! Πολλές αντιρρήσεις
αλλά στο τέλος συμφώνησε, είπε αμετά-
κλητα το ναι και υπέγραψε!
Κατόπιν έπεισα την Ευαγγελία Παναγιώτη
– Λύκου, η οποία είπε επίσης το ναι.
Έπειτα ακολούθησε ο νονός μου Κυριάκος
Φλώκος και η Μαρία Παπαβασιλείου.
Τους πλησίασα λοιπόν, και μετά πολλών
βασάνων τους έπεισα, είπαν το ναι και
υπέγραψαν!
Τότε ο πρόεδρος χαρούμενος, λέει: «Τάσο
έκανες πολύ καλή δουλειά, τώρα και τους
άλλους θα τους καταφέρουμε! Έχουμε το
μεγαλύτερο μέρος του δρόμου! Εμπρός,
πάμε!»
Σε 2-3 μέρες, φάνηκε ότι το όνειρό άρχισε
να γίνετε πραγματικότητα.
Ο πρόεδρος έφτιαξε μια επιστολή προς
τον Νομάρχη, εξηγώντας του όλα τα γε-
γονότα και του ζητούσε να μας στείλει
έναν μηχανικό της Νομαρχίας να μελετή-
σει τον δρόμο και να βγάλει σχέδιο και
μελέτη.
Στη συνέχεια μας λέει ο πρόεδρος ότι ο
Νομάρχης δέχεται την Παρασκευή, αλλά
πως ο ίδιος έχει κάποιες άλλες υποχρε-
ώσεις και δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί,
οπότε να πάει ο αντιπρόεδρος και κά-
ποιος άλλος μαζί του.
Προσφέρθηκα τότε να πάω με τον αντι-
πρόεδρο και έτσι και έγινε. Πήγαμε στη
Νομαρχία, μας δέχτηκαν, συζητήσαμε και
ο Νομάρχης μας είπε ότι την ερχόμενη
εβδομάδα θα μας στείλει τον μηχανικό.

Πράγματι μετά από λίγες μέρες ήρθε ο
μηχανικός. Περπατώντας είδε τον παλιό
δρόμο, πήρε προσωπική γνώμη και όταν
ξαναγυρίσαμε στον Ανεμόμυλο μας είπε:
«Είναι δύσκολος ο δρόμος και θα έχετε
και προβλήματα με τους ιδιοκτήτες των
κτημάτων. Τι διάνοιξη να κάνεις λίγο από
εδώ και λίγο από εκεί; Το σωστό και το
καλό είναι να πείσετε τους  χωρικούς και
να τραβήξουμε μια ευθεία γραμμή από
εδώ στον Άγιο Νικόλαο, να γίνει ένας ευ-
θύς και ωραίος δρόμος.»
Κατόπιν αυτής της ενέργειας, συνήλθε σε
σύσκεψη το κοινοτικό συμβούλιο και άρ-
χισαν όλοι να λένε τι μπορεί να γίνει. Όλοι
συμφώνησαν να γίνει ένας σωστός, ευθύς
και καλός δρόμος και ότι έπρεπε να πλη-
σιάσουμε τους κτηματίες, που ζημίωνε το
κόψιμο των κτημάτων τους.
Αφού λοιπόν κατάφερα να πείσω τους
προαναφερθέντες κτηματίες, ο Πρόεδρος
έκανε μια επιστολή προς τον Νομάρχη με
υπογραφές από όλο το κοινοτικό συμβού-
λιο, να μας δώσει την μπουλντόζα και τον
χειριστή το δυνατόν συντομότερο, να αρ-
χίσει το έργο της διάνοιξης του δρόμου.
Ύστερα από 7-8 ημέρες λάβαμε σήμα, οτι
η μπουλντόζα έρχεται στο Αυλωνάρι.
Όταν ήρθαν στην Οκτωνιά, συνέβη ένα
αναπάντεχο! Ο πρόεδρος μου ανακοίνωσε
ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ο Κώτσος
ο Φλώκος αναιρεί την συμφωνία του και
δεν δέχεται να του κόψουν ούτε 10 πόν-
τους από  το κτήμα του.
Φαίνεται του είχαν αλλάξει το μυαλό άλ-
λοι ώστε να μην αφήσει να ανοίξει ο δρό-
μος. Έγινε ανένδοτος!
Τώρα τι κάνουμε; Μπήκαμε σε σκέψεις.
Τότε του λέω, άστο σε εμένα. Εμένα με
λέει φιλιώτο του και τον λέω κι εγώ νονό
μου!
Το βραδάκι ξεκίνησα και πήγα στο σπίτι
του μαζί με τον Κώστα τον χειριστή της
μπουλντόζας της Νομαρχίας.
Η συνέχεια της ιστορίας, μέχρι που τον
έπεισα να παραχωρήσει το κομμάτι που
χρειαζόταν, έχει ήδη δημοσιευτεί στο
φύλλο του Δεκεμβρίου 2016 της εφημε-
ρίδας «Η Φωνή της Οκτωνιάς»
Για να γίνει ένα σωστό έργο θέλει δου-
λειά πολλή!

Τάσος Σαλής

Τιμήθηκε η Μνήμη του αείμνηστου
Σταύρου Κωνστάντιου, Ευεργέτη του χωριού μας

Ο Σύνδεσμος μας, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες και το μεγάλο έργο
που προσέφερε στο χωριό ο Σταύρος ετίμησε την μνήμη του, τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, στο πλαίσιο του ετήσιου μνημόσυνου, με κατάθεση στον τάφο του τιμη-
τικής Μαρμάρινης Πλάκας.
Στη μικρή επιμνημόσυνη τελετή, ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο
Σταύρο Λαγό και το μέλος του Δ.Σ., Κάτια Καρβουνιάρη, η οποία κατά την κατάθεση
της τιμητικής Μαρμάρινης Πλάκας είπε:

«Ο αγαπητός Σταύρος προσέφερε στο Σύνδεσμο από τη θέση του προέδρου 
αλλά και στην Οκτωνιά, ως δώρα:

την αγάπη του, το ήθος του, τη δράση του και το μεγάλο έργο του.
Εμείς, σήμερα, προσφέρουμε στην μνήμη του, συμβολικό αντίδωρο, 

τη λιτή αυτή μαρμάρινη τιμητική πλάκα.
Αιωνία τιμή, που θα φωτίζει το παράδειγμά του στις επερχόμενες γενιές!

Καταθέτουμε στην οικογένεια τα συλλυπητήριά μας. 
Ας είναι δικαίως υπερήφανη για τον αείμνηστο Σταύρο.

Οι Οκτωνιάτες, ας αξιοποιήσουμε την προσφορά του, προσπαθώντας να τον μιμηθούμε. 
Ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή.

Αιωνία του η μνήμη!»

➧ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
«Ανεμόμυλος – Πλατεία Αγίου Νικολάου»

Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες για
γίνει ευθύς ο δρόμος όπως είναι σήμερα



Το Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού και η προσωπικότητα
του συμπατριώτη μας, Χρήστου Κυρ. Λιούλιου

Το Κέντρο Οικουμενικού Ελληνισμού, που μεταξύ των άλλων, σκοπό έχει τη ορθή καταγραφή της
Ελληνικής Ιστορίας και την υποστήριξη, διαφύλαξη και προώθηση του Ελληνικού Πολιτισμού, 
εμπόνησε το πρόγραμμα «Οικουμενικός Ελληνισμός».

Το πρόγραμμα αυτό με στόχο την διατήρηση των τοπικών ηθών και εθίμων, των εθνικών αξιών
και ιδανικών, πραγματοποιεί καταγραφή της ιστορίας όλων των πόλεων και χωριών της 
Ελλάδας καθώς και των κατοίκων τους.

Στο πλαίσιο αυτό έχει καταγραφεί και η βιογραφία του συμπατριώτη μας Χρήστου Κυρ. Λιούλιου
και έχει συμπεριληφθεί στον Δ. Τόμο του Έργου «Προσωπικότητες Ελληνισμού», την οποία με
χαρά, αναδημοσιεύουμε, όντας υπερήφανοι για την συμμετοχή μας σαν Οκτωνιά και Οκτωνιάτες
σ΄αυτόν τον ιερό σκοπό της διαφύλαξης και προώθησης του Ελληνικού Πολιτισμού, που σήμερα
απειλείται.
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Λιούλιος Χρήστος
Ο Χρήστος Λιούλιος γεννήθηκε στην Οκτωνιά Ευβοίας, το 1935.

Είναι Δικηγόρος και διατηρεί γραφείο επί της οδού Μιχαλακοπού-
λου 157, στην Αθήνα. παραλληλα, είναι επιχειρηματίας και συνι-
διοκτήτης δύο ναυτιλιακών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται
με πλοία στην Ακτοπλοΐα.

Ο προπάππους του βιογραφούμενου, από την πλευρά του πατέρα
του, ονομαζόταν Κυριάκος Λούλιος και πιθανότατα καταγόταν από
την Καλαμπάκα του Νομού Τρικάλων. Ήταν οπλαρχηγός στην 
περιοχή της Βορείου Ηπείρου και επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες,
έχασε μία μάχη με τους Τούρκους μετοίκησε στην Εύβοια. Για τον
Κυριάκο Λούλιο έχει γραφτεί το γνωστό δημοτικό τραγούδι «Λούλιε
καημένε Λιούλε μου».

Στην Εύβοια ο Κυριάκος Λιούλιος εγκαταστάθηκε στο χωριό
Οκτώνια και δημιούργησε οικογένεια, που είναι η μοναδική στην
περιοχή με το συγκεκριμένο επίθετο. Η περιοχή του χωριού είχε
κατοικηθεί από την αρχαιότητα και σύμφωνα με τον γεωγράφο Στρά-
βωνα και άλλους μελετητές εδώ βρίσκονταν η αρχαία Οιχαλία αλλά
και ο ναός της χθόνιας Δήμητρας. Επί τουρκοκρατίας το χωριό ήταν
τοποθετημένο σε περιοχή κοντά στη θάλασσα, αλλά λόγω των πει-
ρατικών επιδρομών οι κάτοικοι αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν
σε πιο ορεινή περιοχή. Σύμφωνα με την παράδοση, κάποιο βράδυ
που οι κάτοικοι γλεντούσαν και δεν φύλαγαν το χωριό, οι πειρατές
έκαναν έφοδο από την παραλία της Αϊλής και λεηλάτησαν το χωριό,
αιχμαλωτίζοντας πολλούς κατοίκους. Μια γυναίκα που είχε πληρο-
φορηθεί το σχέδιό τους πήρε τις οκτώ κόρες της και έφυγαν να κρυ-
φτούν. Μετά από καιρό η μάνα με τις οκτώ κόρες εγκαταστάθηκαν
κοντά στο βουνό για να αποφύγουν τους πειρατές και δημιούργησαν
το νέο χωριό. Η ίδρυση του χωριού τοποθετείται χρονολογικά στο
1550-1600 μ.χ. και αρχικά ονομάζονταν Οκτωνέες, Οχθωνιά και με-
ταγενέστερα Οκτωνιά. Στα περίχωρα της Οκτωνιάς υπάρχουν μετα-
βυζαντινά εξωκλήσια, με σημαντικότερο αυτών τον Άγιο Δημήτριο
ή Μονή Καταρράκτη, χαρακτηρισμένο Προέχον Μνημείο του Κρά-
τους, λόγω των αγιογραφιών υστεροβυζαντινής τέχνης, που κο-
σμούν το ναό. Τα εξωκλήσια αλλά και η γεωγραφική θέση του χωριού
βοήθησαν και προστάτευσαν τους κατοίκους κατά τη διάρκεια των
πολέμων της χώρας.

Ο παππούς του βιογραφούμενου, Νικόλαος Λιούλιος, παντρεύ-
τηκε με την Σταματίνα Μανή και απέκτησαν από τον γάμο τους δύο
παιδιά. Τον Κυριάκο, πατέρα του βιογραφούμενου, και τον Ιωάννη.
Το 1908 ο Νικόλαος Λιούλιος πήγε να εργαστεί σε ορυχείο άνθρακα
και εκεί βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς καταπλακώθηκε σε μία σή-
ραγγα. Άφησε πίσω του τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του, πέντε
ετών τον Κυριάκο και τριών τον Ιωάννη.

Ο πατέρας του βιογραφούμενου, Κυριάκος Λιούλιος, γεννήθηκε
το 1903 στην Οκτωνιά Ευβοίας. Έζησε στο χωριό όλη τη ζωή του,
εκτός από ένα διάστημα τριών ετών, που μετανάστευσε στην 
Ουρουγουάη, στις αρχές του ‘20. Στο χωριό ασχολήθηκε με αγροτικές
εργασίες.

Το 1922 ο Κυριάκος Λιούλιος παντρεύτηκε την Αναστασία Καρλή,
γεννημένη το 1902. Το ζευγάρι από τον γάμο του απέκτησε οκτώ
παιδιά, πέντε κορίτσια και τρία αγόρια. Την Σταματία, την Ευαγγελία,
τον Νικόλαο, τον βιογραφούμενο Χρήστο, την Γεωργία, την Ειρήνη,
τον Παναγιώτη και την Βασιλική.

Ο Κυριάκος Λιούλιος, μετά τον γάμο του, μετανάστευσε για διά-
στημα τριών ετών στην Ουρουγουάη. Στη συνέχεια, επέστρεψε στην
Ελλάδα και ασχολήθηκε με τα κτήματα και το κουρείο του. Ήταν
ένας διορατικός και έξυπνος άνθρωπος, που διέθετε γνώσεις πρα-
κτικής ιατρικής και έτσι βοήθησε πολλούς ανθρώπους της περιοχής
αφιλοκερδώς. Κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής (1941-44)
είχε την προνοητικότητα να σπείρει παντού από πριν και έτσι κατά-
φερε να βοηθήσει τους συμπατριώτες του να μην λιμοκτονήσουν.

Ο Κυριάκος Λιούλιος έφυγε από τη ζωή το 2002 σε ηλικά 99 ετών,
ενώ η Αναστασία Λιούλιου έφυγε από τη ζωή το 1989 σε ηλικία 89
ετών.

Η οικογένεια του βιογραφούμενου, από την πλευρά της μητέρας
του, κατάγονται από την Οκτωνιά Ευβοίας. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, οι πρόγονοι της οικογένειάς ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην
Εύβοια μάλλον από την Ήπειρο ή την Μικρά Ασία.

Ο παππούς του βιογραφούμενου από την πλευρά της μητέρας

του, ονομαζόταν Ευάγγελος Καρ-
λής και ζούσε στην Οκτωνιά ασχο-
λούμενος με τα κτήματά του. Θεωρούνταν ένας από τους
πιο πλούσιους ανθρώπους του χωριού. Ο Ευάγγελος Καρλής παν-
τρεύτηκε με την Ειρήνη και απέκτησαν έξι παιδιά, τρία αγόρια και
τρία κορίτσια. Τον Γεώργιο, τον Κωνσταντίνο, τον Αργύριο, την Βασι-
λική, την Πολυξένη και την Αναστασία, μητέρα του βιογραφούμενου.

Ο βιογραφούμενος, Χρήστος Λιούλιος, γεννήθηκε στην Οκτωνιά
του Νομού Ευβοίας το 1935. Φοίτησε στο Δημοτικό σχολείο του
χωριού και τις δύο πρώτες τάξεις του Γυμνασίου φοίτησε στο χωριό
Αυλωνάρι, που απέχει 7 χλμ. από την Οκτωνιά. Την απόσταση αυτή
διένυε ο ίδιος καθημερινά με τα πόδια. Τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια
του Γυμνασίου φοίτησε στο Γυμνάσιο Κύμης. Όταν τελείωσε το 
Γυμνάσιο κατάφερε κατόπιν εξετάσεων να εισαχθεί στην Ανωτάτη
Εμπορική Σχολή. Τελείωσε την Σχολή ενώ παράλληλα, κατά την διάρ-
κεια των σπουδών του, εργαζόταν για να μπορέσει να καλύψει τα
προς το ζην. Μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε για ένα
διάστημα στη Ζάκυνθο πάνω στην οργάνωση επιχειρήσεων. Στη συ-
νέχεια, αποφάσισε και ήρθε στην Αθήνα, όπου άνοιξε ένα φορολο-
γικό-λογιστικό γραφείο, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Μέσα από
τη δουλειά του κατάλαβε πόσο απαραίτητες είναι οι νομικές γνώσεις
και έτσι αποφάσισε να σπουδάσει στην Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, την οποία και ολοκλήρωσε. Έτσι έκλεισε το
λογιστικό γραφείο και αποφάσισε να ανοίξει δικηγορικό γραφείο,
ασχολούμενος, κυρίως, με φορολογικές, εργατικές και εμπορικές
υποθέσεις. Παράλληλα συνέστησε συνεταιρικά δύο ναυτιλιακές εται-
ρείες, που εκμεταλλεύονται πλοία για την ακτοπλοΐα.

Ο Χρήστος Λιούλιος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας, καθώς και Αντιπρόεδρος και
Γενικός Γραμματέας. Επίσης, διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος και
Πρόεδρος του Συλλόγου «Εν τη Αττική Ευβοαίων» και Πρόεδρος
του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών.

Σήμερα ο βιογραφούμενος, Χρήστος Λιούλιος, διατηρεί δικηγο-
ρικό γραφείο, επί της οδού Μιχαλακοπούλου 157, και στο γραφείο
του απασχολεί αρκετούς συνεργάτες. Μέσα από το γραφείο του,
που βρίσκεται σε έναν νέο χώρο, ελέγχει και τις υπόλοιπες εταιρείες
του. Παλαιότερα ο Χρήστος Λιούλιος είχε με τα αδέλφια του συστή-
σει κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών
σκαφών και ηλεκτρικών ειδών.

Το 1969 ο Χρήστος Λιούλιος παντρεύτηκε την Αικατερίνη Κου-
μουριανού, κόρη του Θεόδωρου Κουμουριανού, με καταγωγή από
την Άνδρο. Η Αικατερίνη Κουμουριανού εργάστηκε όλα    τα τα χρόνια
της κοινής τους ζωής μαζί με το βιογραφούμενο και τον στήριξε σε
όλες τις επαγγελματικές επιλογές του. Το ζευγάρι το 1978 απέκτησε
ένα γιο, τον Κυριάκο.

Ο Κυριάκος Λιούλιος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής από
Αγγλικό Πανεπιστήμιο. Σήμερα εργάζεται στις οικογενειακές επιχει-
ρήσεις.

Ο βιογραφούμενος τον ελεύθερο χρόνο του αφιερώνει στο κυνήγι
και το ψάρεμα. Αν και ο ίδιος από ατύχημα, σε ηλικιά πέντε (5) ετών,
έχασε από τον καρπό το αριστερό χέρι του, τούτο δεν στάθηκε 
εμπόδιο σε όλες τις δραστηριότητές του.

Ο Χρήστος Λιούλιος θεωρεί ότι το ζήτημα της παράνομης εισροής
μεταναστών στην Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύει ότι
η Πολιτεία δεν πρέπει να το αντιμετωπίσει με βίαια μέσα, αλλά με
σύννομο και πολιτισμένο τρόπο. Η Ελλάδα με τον πληθυσμό των 10
εκατομμυρίων δεν είναι σε θέση να συντηρεί 1.5 εκατομμύριο με-
τανάστες. Στο σημείο αυτό αναφέρει πόσο τον προβληματίζουν όσα
ακούγονται σχετικά με την προστασία των πολιτών από τη Χρυσή
Αυγή. Θεωρεί πως η εκάστοτε Κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει
σε προτεραιότητα αυτό το θέμα και να εξασφαλίσει τη φύλαξη των
συνόρων της χώρας. Αναφορικά με την Ελληνική Γλώσσα είναι της
άποψης ότι θα πρέπει να επανέλθει η καθαρεύουσα, καθώς πιστεύει
ότι δεν μπορεί να εξισώνεται ο γραπτός με τον προφορικό λόγο.
Μέσω της γλώσσας διατηρήθηκε το Ελληνικό Έθνος ανά τους  αιώνες.

Ο Χρήστος Λιούλιος πιστεύει ότι οι πρωταρχικές αξίες στον 
άνθρωπο είναι η ακεραιότητα, η εντιμότητα και η προσήλωση στο
καθήκον. Τάσσεται υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τούτο
γιατί μέσω αυτής είναι δυνατό να διατηρηθούν στο διηνεκές ο πο-
λιτισμός, η γλώσσα και οι αξίες μας. Το κράτος, όπως αποδείχτηκε,
είναι ανήμπορο να παίξει αυτόν τον σπουδαίο ρόλο και όποτε προ-
σπάθησε, λόγω της διάβρωσής του δυστυχώς, απέτυχε.

Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα 
στην Οκτωνιά με θέμα: 

Βιολογικές Καλλιέργειες
Στις 10 Δεκεμβρίου, το απόγευμα, στο Κα-

τσικαβέλειο κτήριο, ο Σύνδεσμός μας και ο
Σύλλογος Φίλων της Μουρτερής πραγματο-
ποίησαν με επιτυχία ημερίδα, αναφορικά με
τις Βιολογικές Καλλιέργειες.

Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο, διότι η περβο-
λική χρήση των φυτοφαρμάκων στις καλλιέρ-
γειες εχει μεγάλη αρνητική επίπτωση τόσο
στην υγεία μας όσο και στο περιβάλλον, το
οποίο πρέπει να προστατεύουμε, αφού αυτό
είναι η ζωή μας.

Στην ημερίδα, μας μετέφεραν τις πολύτιμες
επιστημονικές γνώσεις και εμπειρίες τους οι
ακόλουθοι ομιλητές:
● Γρηγόρης Καραγιάννης, Γεωπόνος, Βιοκαλ-

λιεργητής οσπρίων και αρώνιας, Σύμβουλος
Παραγωγών Πρωτογενή Τομέα.
Με θέμα: Βιολογικές Καλλιέργειες: Το Μέλ-
λον ενός Βιώσιμου Πλανήτη

● Ινώ Χαρτσά, Γεωπόνος, Επικεφαλής Επιθεω -
ρήτρια Βιολογικών Προϊόντων στον Οργα-
νισμό Πιστοποίησης «TUV AUSTRIA HEL-
LAS»
Με θέμα: Η πιστοποίηση ως εργαλείο επι-
βεβαίωσης της ποιότητας των προϊόντων
και διαβατηριο στο μάρκετινγκ της επιχεί-
ρησης.

● Πέτρος Ζαργάνης, Βιοκαλλιεργητής
Με θέμα: Οργάνωση μιας Βιώσιμης Αγροτι-
κής Επιχείρησης.

Οι αναλύσεις των θεμάτων ήταν κατανοητές
και πολύ κατατοπιστικές.

Ακολούθησε συζήτηση, όπου τέθηκαν από
τους ακροατές αρκετά ερωτήματα και έγινε
εποικοδομητικός διάλογος.

Αυτό που έγινε ήταν πρωτόγνωρο για την
Οκτωνιά!

Ήταν ένα μικρό λαϊκό γεωπονικό πανεπι-
στήμιο!

Στο σημείο αυτό, θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε όλους τους παράγοντες, που συντέλε-
σαν στην επιτυχία της ημερίδας:
● τους κ.κ. ομιλητές για τις άψογες επιστη-

μονικές αναλύσεις τους
● τη Σοφία Μπουλή, μέλος του Δ.Σ. του Συν-

δέσμου μας για την πολύτιμη συμβολή της
στην διοργάνωση της ημερίδας και κυρίως

● την Ευαγγελία Στέφου - Παγώνη, μέλος του
Δ.Σ. του Συλλόγου φίλων της Μουρτερής,
η οποία είχε την πρωτοβουλία της εισήγη-
σης της ημερίδας και δούλεψε πολύ για τον
προγραμματισμό, την καλή οργάνωση τον
συντονισμό και την επιτυχία της.
Ήταν η ψυχή της διοργάνωσης!

Συγχαρητήρια σε όλους και καλή συνέχεια
στο μέλλον! 

Συντακτική Επιτροπή

Οι εισηγητές των θεμάτων και 
οι εκπρόσωποι των Συλλόγων

Οι ακροατές παρακολουθούν με ενδιαφέρονΟι ακροατές παρακολουθούν με ενδιαφέρον



Η εμποροπανήγυρη (παζάρι) του Αυλωναρίου
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[Αναδημοσίευση από 
το Περιοδικό «ΡΟΠΤΡΟ»]

Ηεμποροπανήγυρι (παζάρι) του
Αυλωναρίου έχει χαρακτηριστεί
από όλους, όσοι αναφέρονται

σ΄αυτό, ως το μεγαλύτερο οικονομικό
γεγονός της κεντρικής – ανατολικής
Ευβοίας. Έμποροι από το νομό Ευβοίας
αλλά και από γειτονικούς νομούς της
Αττικής και της Βοιωτίας, μερικοί και
από απώτερες περιοχές, εγκαθίσταν-
ται το εννεαήμερο 6 έως 14 Οκτω-
βρίου κάθε χρόνο σε μόνιμες ή πρόχει-
ρες κατασκευές και εκθέτουν τα
εμπορεύματά τους στους χιλιάδες
προσερχομένους Ευβοείς ή άλλους
επισκέπτες και διερχομένους.

Προφανώς ούτε η επιλογή του χρό-
νου διεξαγωγής, ούτε του τόπου είναι
τυχαία. Τα Χάνια και γενικότερα το
Αυλωνάρι βρίσκονται στο κέντρο της
ανατολικής – κεντρικής Εύβοιας με-
ταξύ Αλιβερίου και Κύμης αφενός, με-
ταξύ παραδυστίων χωριών ή οικισμών,
Αχλαδερής, Οχθονιάς και των ορεινών
χωρών Μανικίων, Μακρυχωρίου κτλ.
αφετέρου. Το Αυλωνάρι ελέγχει τρό-
πον τινά την πεδιάδα, η οποία εκτείνε-
ται εκατέρωθεν του, προ αυτού, ποτα-
μού, του οποίου ένα σκέλος αρχίζει
από τα Λέπουρα, ενώ το άλλο από Θαρ-
ρούνια. Η περιοχή είναι ή ακριβέστερα
ήταν, η παραγωγικότερη συγκριτικά με
άλλες περιοχές της Εύβοιας πλην της
Μεσσαπίας, όπου τα σημερινά Ψαχνά,
και ίσως του Ληλαντίου Πεδίου, προ-
πάντων όμως υπήρξε πνευματικό
κέντρο τιμηθέν άλλοτε με έδρα επι-
σκόπου, αφού ο επίσκοπος Αυλώνος
Σωτήρ, όπως αναφέρουν οι θεολογι-
κές πηγές, μετέσχε των εργασιών της
Ε’ Οικουμενικής Συνόδου το 553 μ.Χ.
στην Κωνσταντινούπολη την εποχή,
κατά την οποία κατηύθυνε τις τύχες
του Βυζαντίου η επιβλητική μορφή του
Ιουστινιανού.

Αλλά και ο χρόνος διεξαγωγής της
εμποροπανήγυρης δεν είναι τυχαίος.

Ασφαλώς συνδέεται με την εορτή
της Αγίας Θέκλης (24 Σεπτεμβρίου),
αφού, ως γνωστόν, ο μεγαλοπρεπής
πανάρχαιος ναός του Αγίου Δημητρίου
Χανίων είναι τρισυπόστατος, αλλά και
με τα προεόρτια της εορτής του Αγίου
Δημητρίου (26 Οκτωβρίου). Πέραν
τούτων είναι η εποχή που συμπίπτει
με το πέρας του θέρους και της συγ-
κομιδής, με τη λήξη των αμπελουργι-
κών εργασιών και με την παραγωγή
προϊόντων αμπέλου και βέβαια με την
αρχή του φθινοπώρου και του χει-
μώνα. Επαγγελματίες, επιτηδευματίες,
γεωργοί, κτηνοτρόφοι έχουν την πε-
ρίοδο αυτή μεγαλύτερη απ΄ ότι άλλοτε
οικονομική άνεση για να προμηθευτούν
τα αναγκαία, εν όψει του επερχόμενου
χειμώνα αλλά και ευφορία καρπών
προς διάθεση στο αγοραστικό κοινό.

Σχετικά με τη γένεση της εμπορο-
πανήγυρης, την αρχή, την εμφάνισή
της, έχουν λεχθεί πολλά. Οι περισσό-

τεροι προφανώς παρακινημένοι από
την τουρκικής προελεύσεως λέξη πα-
ζάρι ανάγουν, κατά την ταπεινή μου
γνώμη αφελώς, στα χρόνια τουρκοκρα-
τίας 16ο ή 17ο αιώνα, νωρίτερα ή αρ-
γότερα, άλλοι επιτυχέστερα στο βάθος
της ιστορίας. Εμείς πιστεύοντας ακρά-
δαντα ότι στην εξακρίβωση της ιστο-
ρικής αλήθειας οδηγούν όχι μόνο οι
γραπτές πηγές (έγγραφα, αναφορές
συγχρόνων ιστορικών, πολιτικά κεί-
μενα, επιστολές κλπ) αλλά και οι λογι-
κές μεθόδοι, όπως είναι τα εικότα (λο-
γικά, πιθανά), τα σημεία (ενδείξεις,
αποδείξεις), τα τεκμήρια (συμπερά-
σματα, πορίσματα έρευνας) καταθέ-
τουμε ευθαρσώς τις απόψεις μας.

Κατ΄ αρχάς ουδείς αρχαίος ιστορικός
π.χ. Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών
κ.τ.λ. ή λογογράφος π.χ. Ελλάνικος, Εκα-
ταίος κ.τ.λ. ή ιστοριοδίφης ή γεωγρά-
φος π.χ. Παυσανίας, Στρά-
βων, δεν αναφέρεται στην
εμποροπανήγυρη του Αυ-
λωναρίου για τον απλό
λόγο ότι δεν τους έχουν
απασχολήσει κοινωνικά ή
οικονομικά γεγονότα της
Εύβοιας. Ωστόσο γνωρί-
ζομε ότι μετά την εγκα-
τάσταση στη Βαλκανική
χερσόνησο Ελληνικών Φύ-
λων από το βορρά και
συγκεκριμένα από την περιοχή που πε-
ριέχεται μεταξύ των Ουραλίων ορέων
και της Κασπίας θάλασσας περίπου το
1800 π.Χ., διεξαγόταν εμπόριο βασιζό-
μενο σε γεωργικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα, όπως αποδεικνύουν τα κατά-
λοιπα των οικισμών. Οι έμποροι αυτοί
είναι «οι εν πορεία», δηλαδή οι πoρευό-
μενοι, οι διαρκώς μετακινούμενοι προς
διάθεση των προϊόντων τους.

Πολλοί που προτιμούσαν τοπικές
μετακινήσεις διανύοντας μικρές απο-
στάσεις ήταν οι λεγόμενοι «αυτοπώ-
λαι», δηλαδή όσοι διέθεταν δικά τους
προϊόντα σε σημεία που σύχναζαν πολ-
λοί, δηλαδή σε λιμάνια και σε τόπους
λατρείας. Οι τότε πελάτες έπρεπε να

απευθύνονται στους παραγωγούς ή
τους κατασκευαστές. Μόλις τον 6ο 
αιώνα εμφανίζονται οι κάπηλοι που δε
μετακινούνταν, όπως οι έμποροι, δη-
λαδή οι εν πορεία (οι πορευόμενοι),
αλλά συγκέντρωναν στο κατάστημα
τους διάφορα είδη που έφθαναν στην
αγορά από ποικίλες προελεύσεις και
τα μεταπωλούσαν λιανικώς.

Συνεπώς η εμποροπανήγυρι (πα-
ζάρι) του Αυλωναρίου ανάγεται περί-
που στο 1000-700 π.Χ. και διεξαγόταν
στον ίδιο χώρο όπου παλαιότερα
υπήρχε ειδωλολατρικός ναός ίσως
της Αρτέμιδος.

Η Άρτεμις είχε από όλους τους 
θεούς την πρώτη θέση στην λατρεία:
άπειρα τα τεμένη της, οι βωμοί και οι
ναοί, στην ύπαιθρο και στις πόλεις. 
Ξεκίνησε ως η μεγάλη παρθενική θεά
της ζωής και της υπαίθρου, της αγρίας

φύσεως, των άγριων ζώων ή των θη-
ραμάτων και παράλληλα των δένδρων
και της βλαστήσεως γενικότερα.

Στα δασωμένα βουνά, στις σκιερές
ρεματιές (όπως και όπου ο Άγιος Δη-
μήτριος Αυλωναρίου), στις πηγές, στις
πολύυδρες κοιλάδες, στις ακροποτα-
μιές (όπως και όπου ο Άγιος Δημή-
τριος Αυλωναρίου), περιφέρεται μία
εύθυμη, συχνά θορυβώδης ομάδα δαι-
μονικών υπάρξεων που εμψυχώνει το
τοπίο, οι νύμφες. Επικεφαλής των
ανώνυμων ομάδων, νυμφών είναι η Άρ-
τεμις. Χαρά της τα βέλη και το κυνήγι.

Ότι υπήρχε εκεί ναός της Αρτέμι-
δος είναι προφανές. Μέχρι πρότινος
υπήρχε νοτιοανατολικά του ναού σπόν-

δυλος κίονα μεγάλων διαστάσεων που
μαρτυρούσε το μέγεθος του ειδωλο-
λατρικού ναού, από τον οποίο πλείστα
αρχιτεκτονικά μέλη και άλλο οικοδο-
μικό υλικό έχει εντοιχιστεί στο ναό
του Αγίου Δημητρίου, του οποίου
ορατή είναι σήμερα η Ε΄ οικοδομική
φάση, αφού η Α’ ανάγεται στους αμέ-
σως μετά την παύση των διωγμών (πε-
ρίπου 350 μ.Χ.) χρόνους. Βεβαίως
οφείλομε να αναφέρομε και την άποψη
των αρχαιολόγων, Ιωάννας Κωνσταν-
τίνου και Ιωάννη Τραυλού, οι οποίοι
επιχείρησαν μικρή ανασκαφική έρευνα
τον Οκτώβριο του 1940 και συνήγαγαν
το συμπέρασμα ότι το εντοιχισμένο αρ-
χαίο υλικό του Αγίου Δημητρίου μετα-
φέρθηκε από τη θέση «Ιτέα» (η θέση
κείται σε απόσταση 20’ νοτιοανατολικά
του Αυλωναρίου στο 65ο χλμ δεξιά της
οδού που οδηγεί από το Αλιβέρι στο
Αυλωνάρι).

Εν πάση περιπτώσει στην περιοχή
υπήρχε μεγάλο θρησκευτικό, λατρευ-
τικό κέντρο και εκεί οι έμποροι και
οι αυτοπώλαι διέθεταν τα προϊόντα
τους, ίσως κάθε φορά που λειτουρ-
γούσε ο ναός, αλλά, προπάντων, όταν
εόρταζε.

Από τους αρχαίους συγγραφείς του
5ου αιώνα γνωρίζουμε ότι όσοι είχαν
κάτι να πουλήσουν (έμποροι και αυτο-
πώλαι, τεχνίτες, δούλοι και κάπηλοι)
έφταναν στην αγορά ή σε τόπους συγ-
κέντρωσης πολλών λόγω εορταστι-
κών εκδηλώσεων.
Πρωί – πρωί ο χώρος γέμιζε από τους
χωρικούς με κατσίκια και πρόβατα.
Στον ώμο κρεμασμένα από ένα ραβδί
μετέφεραν λαγούς και πουλιά. Οι ψα-
ράδες έφερναν ψάρια απ΄ τις γύρω
ακτές. Χωρικοί με φρούτα και λαχα-
νικά, δούλοι με υφάσματα, αστυνόμοι,
μετρονόμοι, αργυραμοιβοί, ένα πλήθος
πολύβουο που ζωντάνευε μέρα με την
ημέρα. Τα διάφορα εμπορεύματα, λα-
χανικά, ψάρια, φρούτα, τυριά, κρέατα,
πουλερικά, κυνήγι, κρασιά, λάδια, αγ-
γεία κλπ, ήταν στεγασμένα σε διαφο-
ρετικά σημεία. Υπήρχε και μια γωνιά
για βιβλία.
Πλάι στους άνδρες οι φτωχές γυναί-
κες πουλούσαν άνθη, στεφάνια, υφά-
σματα, κορδέλες, φρούτα, αυγά. Οι πε-
λάτες κυκλοφορούσαν, παζάρευαν,
φιλονικούσαν. Παραγγελιοδόχοι και
αχθοφόροι πρόσφεραν τις υπηρεσίες
τους. Φωνές, φιλονικίες αλλά και θεά -
ματα ακροβατικά συμπλήρωναν την 
εικόνα.
Ότι οι εμποροπανηγύρεις, τα παζάρια
συνδέονταν με τους ναούς και τις λα-
τρευτικές εκδηλώσεις είναι γνωστή
και πανάρχαια συνήθεια. Από το ναό
του Σολομώντος και ο Κύριος εξε-
δίωξε τους «εμπόρους και αυτοπώ-
λας» λέγοντας «Εποιήσατε τον οίκον
του Πατρός μου οίκον εμπορίου».

Δημ. Γ. Κοίλιαρης
Κλασσικός Φιλόλογος, 

Επίτιμος Λυκειάρχης

Άγιος Δημήτριος, στα Χάνια Αυλωναρίου, στον περίβολο του οποίου 
οι κατασκευές για τη στέγαση των εμπόρων, παλαιότερα. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ  
« Η μητέρα του σκύλου »

Ο Παύλος Μάτεσις μας αφηγείται την ιστορία
της Ρουμπίνης ή Ραραού, που είναι κομπάρσος
στο θέατρο αλλά πιστεύει ότι είναι πρωταγω-
νίστρια. Είναι ταυτόχρονα και η ιστορία του
πολέμου της κατοχής και της μεταπολεμικής
Ελλάδας. Είναι η ιστορία όχι από την μεριά
των ισχυρών εκείνων που παίρνουν τις απο-
φάσεις, αλλά των ασήμαντων ανθρώπων που
υφίστανται τις συνέπειες και του αγώνα τους
για επιβίωση. 

Η πρωταγωνίστρια είναι η αφηγήτρια, μια
αντιηρωίδα, χαμηλής νοημοσύνης. Μια διατα-
ραγμένη προσωπικότητα με λόγο αφελή και
απλό, μια γλώσσα γυνακεία λαϊκή, μια καται-
γιστική παράθεση γεγονότων με αντισυμβατική
ματιά γεμάτη αυταπάτες και ψευδαισθήσεις,
φαντασιώσεις και παρακρούσεις. Παρακολου-
θούμε τις ιστορίες ανθρώπων που προσπα-
θούν να επιβιώσουν με κάθε μέσον καταρ-
ρίπτοντας όλες τις έννοιες καθωσπρεπισμού
και ηθικής. ‘Όλα τα πρόσωπα παρουσιάζονται
καθαρά, όλοι οι χαρακτήρες είναι ένα τέλειο
ψυχογράφημα. Παρά την ανέχεια, την φτώχια,
την εξαθλίωση που είναι ο καμβάς της ιστορίας,
σε μια επαρχιακή πόλη και μετά στην Αθήνα,
δηλαδή να ζεις στο έσχατο όριο της αξιοπρέ-
πειας. Παρ όλα αυτά η αλληλεγγύη, η συμπόνια
ακόμη και η περηφάνια αντιστέκονται για να
κρατήσουν ζωντανό όποιο κύτταρο ανθρωπιάς
μπορεί να επιζήσει σε τέτοιες ακραίες συνθήκες

επιβίωσης. Οι γυναίκες σε αυτόν τον αγώνα
είναι καλύτερες από του άντρες. 

Η άλλη πρωταγωνίστρια, η μητέρα της Ρα-
ραού, αναγκάζεται να εκδίδεται με Ιταλούς
για να μην πεθάνουν τα παιδιά της από την
πείνα. Μετά τον πόλεμο κατηγορήθηκε ως
δωσίλογη και διαπομπεύτηκε με απαράδεκτο,
απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η περιγραφή
της σκηνής της διαπόμπευσης είναι από τις πιο
δυνατές που μπορεί να διαβάσει κανείς στην
νεότερη Ελληνική λογοτεχνία. 

Η Ασημίνα, η μητέρα της Ραραού, από την
διαπόμπευσή της και μετά, ράγισε, σάλεψε το
μυαλό της και απεσύρθη εντός της για πάντα,
έμεινε στο έλεος και στην φροντίδα της Ραραούς,
μια φιγούρα αμίλητη, ασάλευτη, αυτιστική, αρ-
νούμενη την επαφή με αυτόν τον σκληρό κόσμο
που αντί να της δώσει παράσημα επιβίωσης

την καταδίκασε και
την εξευτέλισε. 

Η Ραραού ξεπερ-
νάει ιδεολογίες και
πιστεύω, είναι υπε-
ράνω κοινωνικών,
πολιτικών, θρησκευ-
τικών συμβάσεων, 
είναι η τρέλα της που
την σώζει. Τους έχει
όλους ανάγκη, όπως
λέει κάπου στο βιβλίο
«Το κερί το ανάβω

για να εκφράσω ένα μερσί προς τον ουρανό
διότι δεν ξέρεις τι μας ξημερώνει μετά θάνατον.
Στην προσευχή δεν λέω « Κύριε ημών» εγώ
κύριο δεν έχω κορόιδο  είμαι;».

Αλλά είναι μόνη, έχει φτιάξει το δικό της
σύμπαν, έχει την δική της αλήθεια και κοσμο-
θεωρία και γλιστράει από το πραγματικό στο
φαντασιακό με ευκολία και χάρη. Με μια γλώσσα
που θυμίζει παραλήρημα, παρακολουθούμε
ιστορικά γεγονότα μπλεγμένα με φαντασιώσεις
σε ένα σκηνικό ασαφές αλλά και γνώριμο. 

Η Ραραού μας μεταφέρει, μας κοινοποιεί την
ιστορία της, τον αγώνα της για επιβίωση με
μια πλημμύρα λέξεων, εκφράσεων χωρίς 
στολίδια, σαν λίβας που βάζει φωτιά στο συ-
ναίσθημα επιβεβαιώνοντας την έκφραση 
«από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την
αλήθεια».

Η αλήθεια της είναι γυμνή σαν την αλήθεια
της Ελλάδας. Τα κατάφερε τελικά με την βοήθεια
κάποιου πολιτικού πήρε σύνταξη, σπίτι έναντι

ψήφου φυσικά. Ο πολιτι-
κός κρατάει τα εκλογικά
βιβλιάρια όλης της οικο-
γένειας, ζωντανών και πε-
θαμένων. Παρόλα αυτά η
Ραραού όταν ψηφίζει ρί-
χνει στην κάλπη ένα χαρτί
που γράφει «ψηφίζω βα-
σιλείς Ραραού». Εξαπά-
τηση αυτού που σε εξα-
πατά!

Από τα δυνατότερα 
βιβλία που έχω διαβάσει,
ευτύχησε σε πολλές δια-
κρίσεις, σημάδεψε την Ελ-
ληνική λογοτεχνία και τον

συγγραφέα, γιατί τέτοια βιβλία γράφονται μια
φορά στην ζωή σου και είναι δύσκολο να ξε-
περαστούν. Υπήρξε ενδιαφέρον να γυριστεί
ταινία από τον Κουστουρίτσα αλλά δεν ευο-
δώθηκε. 

Ένα βιβλίο που σίγουρα έχει πολλά να προ-
σφέρει στον αναγνώστη. Γνώση, απόλαυση
αλλά κυρίως συναίσθημα, μια γροθιά στο στο-
μάχι, μια αλήθεια από αυτές που ξέρουν οι
απλοί, οι αλαφροίσκιωτοι οι πονεμένοι, οι
βασανισμένοι χωρίς δική τους υπαιτιότητα
άνθρωποι. Αυτοί που είναι ένα κομμάτι της
ιστορίας, ένας απλός αριθμός και μια απώλεια
πολέμου που λογαριάζεται ως παράπλευρη. 

Μια ιστορία που δεν αναφέρεται σε κανένα
επίσημο βιβλίο ιστορίας δυστυχώς. Γι αυτό και
μόνο, ίσως, αξίζει περισσότερο να διαβαστεί!

Καίτη Πιερίδου

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣIΣ (1933-2013)
Ο Παύλος Μάτεσις (1933-2013) γεννήθηκε στο χωριό

Δίβρη, στην Πελοπόννησο. Μέχρι τα 19 του έζησε σε πολλές
επαρχιακές πόλεις. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική
Σχολή Βαχλιώτη, μουσική και ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλ-
λικά, ισπανικά). Εργάστηκε ως τραπεζικός υπάλληλος και
εγκατέλειψε τη σταδιοδρομία του για να αφοσιωθεί στο
θέατρο και τη λογοτεχνία. 

Ως ηθοποιός, εμφανίστηκε παίζοντας τον Υιό στη "Φαύστα"
του Μποστ και τον Αϊνστάιν στην κωμωδία "Αρσενικό και
παλιά δαντέλα" του Κέσελρινγκ. 
Δίδαξε υποκριτική στη Σχολή Σταυ-
ράκου (1963-64). Διετέλεσε βοηθός
δραματουργός στο Εθνικό Θέατρο,
μεταξύ 1971-1973. Επίσης, έγραψε
και σκηνοθέτησε δύο τηλεοπτικές
σειρές που παίχτηκαν στην ΥΕΝΕΔ
(1974-76) καθώς και κείμενα για
Floor Show. 

Στο χώρο των γραμμάτων εμ-
φανίστηκε με το μονόπρακτο θεατρικό
έργο "Ο σταθμός", το 1964, που δια-
κρίθηκε στο διαγωνισμό του θιάσου
"Δωδέκατη Αυλαία" και ακολούθησε "Η τελετή", που τιμήθηκε
με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1966 και πaίχτηκε από το
Θέατρο Νέας Ιωνίας του Γιώργου Μιχαηλίδη την επόμενη
χρονιά, και δύο χρόνια αργότερα από το Εθνικό Θέατρο. 

Στην πρώτη φάση της θεατρικής του δημιουργίας, ο
Μάτεσις κινήθηκε στο χώρο της σκληρής απομυθοποίησης
του ελληνικού μικροαστισμού και στη συνέχεια -με οριακή
δημιουργία το "Φάντασμα του κυρίου Ραμόν Νοβάρο"- στρά-
φηκε προς μια γραφή που παραπέμπει στο λεγόμενο θέατρο
του παραλόγου με σαφείς αναφορές στο έργο του Σάμουελ
Μπέκετ. 

Με το θεατρικό έργο του "Προς Ελευσίνα", εμπνευσμένο
από το μυθιστόρημα του William Faulkner "Καθώς ψυχορ-
ραγώ", ο Μάτεσις επιχείρησε μια ανατρε πτική απεικονιση
της ζωής από τη σκοπιά του θανάτου, με αναφορές στην ελ-
ληνική παράδοση από την αρχαία τραγωδία ως το δημοτικό
τραγούδι και τα ελληνικά ήθη και έθιμα, όλα σε μια ανε-
στραμμένη οπτική. 

Στην πεζογραφία πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση
το 1987 με τη νουβέλα "Αφροδίτη", και έγινε γνωστός το
1990 με τη "Μητέρα του σκύλου", στο οποίο αντιμετωπίζει
τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία μέσα από τη ματιά της
κεντρικής ηρωίδας του, της ψυχωσικής Ραραούς. "Η
μητέρα του σκύλου" μεταφράστηκε σε πολλές ξένες
γλώσσες και περιλήφθηκε στη λίστα του αγγλικού εκδο-
τικού οίκου Quintet Publishing "1001 βιβλία της παγκόσμιας
λογοτεχνίας που πρέπει να έχει διαβάσει κάποιος μέχρι
το τέλος της ζωής του".

Την ίδια προβληματική συνέχισε ο Μάτεσις με τη συλλογή
διηγημάτων του "Ύλη δάσους" αλλά και το μυθιστόρημα "Ο
παλαιός των Ημερών". 

Ανατρεπτικής γραφής ήταν και το μυθιστόρημά του "Πάντα
καλά", το οποίο ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτήρισε αισθηματικό
μυθιστόρημα, καθώς και τα "Σκοτεινός οδηγός", "Μύρτος",
"Αλδεβαράν" και το παρωδιακό "Graffito". 

Ασχολήθηκε επίσης με τη μετάφραση λογοτεχνικών και
θεωρητικών έργων (από συγγραφείς όπως οι Σαίξπηρ,
Μπεν Τζόνσον, Αριστοφάνης, Μολιέρος, Ίψεν, Μπωμαρσαί,
Βιτράκ, Αρτώ, Πίντερ, Μάμετ, Σέπαρντ, Αραμπάλ). 

Πέθανε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2013, στα 80 του
χρόνια, ενώ νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετά
από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Βραβεία - Διακρίσεις:
1. Διάκριση στο διαγωνισμό μονόπρακτων του θεατρικού

οργανισμού "12 Αυλαία" (1964) για το μονόπρακτο 
"Ο σταθμός". 

2. Κρατικό βραβείο θεάτρου 1966 για το έργο "Η τελετή".
3. Έπαθλο "Κάρολος Κουν"-Πόλις των Αθηνών 1989 για το

καλύτερο Ελληνικό έργο της χρονιάς ("Περιποιητής 
φυτών").

4. Βραβείο Ελληνόφωνων Κάτω Ιταλίας (1998) για το μυθι-
στόρημα του "Η μητέρα του σκύλου".

5. Μέγα Βραβείο Κριτικών Θεάτρου, 2000.
6. Βραβείο Acerbi (2002) για το μυθιστόρημα "Η μητέρα του

σκύλου".
Νίκος Δρακούλας

Η συμπατριώτισσά μας Βασιλική Γεωργίου
Παππά, μας ενημερώνει για την υποψηφιότητά
της στις Δημοτικές Εκλογές
«Η αγάπη για τον τόπο μου και η διάθεσή μου για προσφορά μετά
από ένα κύκλο ζωής, εμπειρίας και 31 ετών διαρκούς και επίπο-
νης εργασίας, με ώθησε να αποφασίσω να θέσω στις επικείμενες
Δημοτικές Εκλογές την υποψηφιότητά μου ως Δήμαρχος Κύμης
- Αλιβερίου, με την υπόσχεση να εργαστώ με όλες μου τις δυνά-
μεις μαζί με τη βοήθειά σας και για τα καθημερινά προβλήματα
αλλά και με όραμα την ανάδειξη της ομορφιάς και των δυνατο-
τήτων του τόπου, που ζούμε και αγαπάμε όλοι μας».
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Οι Δραστηριότητες του Συνδέσμου των Απανταχού 

Οκτωνιατών την χρονιά που πέρασε
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας και την
λήξη της δεύτερης χρονιάς της θητείας μας, αι-
σθανόμαστε την υποχρέωση αλλά και την ικα-
νοποίηση να σας ενημερώσουμε για τις δραστη-
ριότητες του Συνδέσμου μας, που και εσείς με
την οικονομική, ηθική και εργασιακή σας προ-
σφορά, συμβάλλατε στην πραγματοποίησή τους.
Εξυπακούεται, ότι μας ενδιαφέρουν οι σχετικές
απόψεις και προτάσεις σας. Είναι ωραίο και πιο
αποτελεσματικό να συναποφασίζουμε για τα
θέματα που αφορούν όλους μας.
Την χρονιά, λοιπόν, που πέρασε, πήραμε πρωτο-
βουλίες, συνεργαστήκαμε και πραγματοποι-
ήσαμε τις ακόλουθες δράσεις:

➦ Την έκδοση 2 φύλλων εφημερίδων «Η φωνή
της Οκτωνιάς», η οποία αποτελεί σημαντικό
μέσο επικοινωνίας, τόσο μεταξύ μας όσο και με
το χωριό μας.

➦ Την διοργάνωση με επιτυχία σε κλίμα πατριω-
τικό, φιλικό και γιορταστικό του Eτήσιου Xορού
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
χρόνο, δωρεάν πούλμαν για την μεταφορά των
συμπατριωτών που δεν μένουν στην Αθήνα.

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

➦ Την πραγματοποίηση με επιτυχία του 6ου
Tουρνουά Mπάσκετ 3x3 και του 12ου Tουρνουά
Ποδοσφαίρου 5x5 στο χωριό.

➦ Την συνέχιση με επιτυχία των εργασιών της
Ομάδας Ανάγνωσης Οκτωνιάς, που λειτουργεί
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου μας. Συγκεκρι-
μένα, τη χρονιά που πέρασε, μελετήθηκαν έργα
των Συγγραφέων: Θεοδώρου Παπαθεοδώρου,
Παύλου Μάτεσι, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές. Η
πρόσκληση για την συμμετοχή σας στην Ομάδα
Ανάγνωσης είναι πάντα ανοικτή.

➦ Την οργάνωση ενεργειών για την προώθηση του
εξαιρετικού βιβλίου «Ο Δρόμος της Οκτωνιάς»
στους συμπατριώτες.

➦ Έγινε συντήρηση επισκευή και καθαρισμός των
γηπέδων, ποδοσφαίρου και μπάσκετ του Συν-
δέσμου οι οποίες ήταν απολύτως απαραίτητες
για την λειτουργικότητά τους.

➦ Διεκπεραιώθηκε, όπως είχε αποφασιστεί η
ενίσχυση της Εθελοντικής Ομάδας «Ο Καταρ-
ράκτης», με το ποσό των 300 ευρώ, με σκοπό
την καλύτερη υποστήριξη του σπουδαίου έργου
που επιτελούν στο χωριό μας και την ευρύτερη
περιοχή.

➦ Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
επισκευής και αποκατάστασης του διαμερί-
σματος ιδιοκτησίας του Συνδέσμου. Μετά τις
τελευταίες εργασίες: της αντικατάστασης της
εξώπορτας και του βαψίματος, το διαμέρισμα

είναι πλέον ανακαινισμένο και προσφέρεται για
ενοικίαση.

➦ Τιμήθηκε η μνήμη του Σταύρου Παν. Κωνστάν-
τιου, πρώην προέδρου του Συνδέσμου των
Απανταχού Οκτωνιατών και ευεργέτη του χω-
ριού, με κατάθεση στον τάφο του τιμητικής μαρ-
μάρινης πλάκας.

➦ Τιμήθηκε η μνήμη του Κώστα Ιωαν. Καρυστινού,
με κατάθεση Στεφάνου, κατά την κηδεία του,
για το πολύτιμο έργο του στο Σύνδεσμο και το
χωριό μας

➦ Συμμετοχή στην δεντροφύτευση, που έγινε τον
περασμένο χειμώνα στο χωριό, και ήταν κοινή
προσπάθεια και συνεργασία της Τοπικής Κοινό-
τητας και των Συλλόγων του χωριού.

➦ Συμμετοχή στην υποδοχή του Υφυπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών κου Μαυραγάνη, στο χω-
ριό και υποστήριξη του αιτήματος δημιουργίας
νέας χάραξης δρόμου, ώστε να ενώνονται 
λεωφορειακά το κέντρο του χωριού με τα αξιο-
θέατα και τις παραλίες.
Σχετικά με το θέμα έγιναν δύο έγγραφα, με την
συνεργασία της Τοπικής Κοινότητας και των
λοιπών φορέων του χωριού, απευθυνόμενα
προς το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
και το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.
Η υπόθεση βρίσκεται στο Δήμο και αναμένεται
η εκπόνηση μελέτης του έργου.

➦ Oικονομική υποστήριξη του καθαρισμού του χω-
ριού που έγινε ενόψει των εορτών του Πάσχα.

➦ Επειδή στο δάπεδο του Αγίου Δημητρίου 
Καταρράκτη, που είναι χαρακτηρισμένος από
Βασιλικό Διάταγμα του 1921, ως «Προέχον Μνη-
μείο του Κράτους», είχαν παρατηρηθεί πεσμένα
υλικά από την τοιχοποιία, σε συνεργασία με την
Επιτροπή Διάσωσης Αποκατάστασης και Συν-
τήρησης του Μνημείου, αποστείλαμε έγγραφο
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, ώστε να
επιληφθεί με σκοπό την συντήρηση και διά-
σωση του Μνημείου.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ανταποκρίθηκε άμεσα
στο αίτημά μας και, μετά από αυτοψία, μας πλη-
ροφόρησε εγγράφως ότι χάρις στις σωστικές
επεμβάσεις που είχαν γίνει το 2001 ο ναός του
Αγίου Δημητρίου σώζεται σε πολύ καλή κατά-
σταση και δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο
πρόβλημα και ότι τα υλικά της τοιχοποιίας που
κατά καιρούς πέφτουν δεν είναι απ΄ αυτά που
στηρίζουν αγιογραφίες.

➦ Σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα και
τους λοιπούς φορείς του χωριού υποβάλαμε
υπομνηστικό έγγραφο στο Δήμο, σχετικά με την
Συντήρηση – Αποκατάσταση του βασικού οδι-
κού δικτύου εντός της Οκτωνιάς, το οποίο βρί-
σκεται σε κακή και επικίνδυνη κατάσταση.

➦ Μετά από αίτημά μας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, για την ασφαλτόστρωση του δρόμου,
προς Άγιο Δημήτρη Καταρράκτη, ζητήθηκε από
την Περιφέρεια η εκπόνηση σχετικής μελέτης
από το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Παρακολου-
θήσαμε και υποστηρίξαμε το θέμα στην Δημο-
τική Αρχή, η οποία εκπόνησε την σχετική με-
λέτη, που βρίσκεται σήμερα στην περιφέρεια.
Ευελπιστούμε και αναμένουμε τη θετική 
έκβαση του θέματος.

➦ Συνδιοργάνωση, με το Σύλλογο Φίλων της
Μουρτερής, επιτυχημένης ημερίδας στο χωριό
στις 10-12-2018, με θέμα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛ-
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

➦ Συμμετοχή στην διοργάνωση της γιορτής για
την έναρξη, της εορταστικής περιόδου των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

➦ Συμμετοχή στην απόφαση καθιέρωσης δύο 
συσκέψεων ετησίως όλων των φορέων του
χωριού (Τοπική Κοινότητα και Σύλλογοι) προ-
κειμένου να συζητώνται τα προβλήματα και 
θέματα του χωριού, να προκρίνονται τα σπου-
δαιότερα και να υποστηρίζεται η λύση τους απ΄
όλους.

Για όλα τα παραπάνω, πρώτα – πρώτα σας ευχαρι-
στούμε θερμά και σας καλούμε να είστε κοντά μας,
να συμμετέχετε στα όργανα του Συνδέσμου (Γενική
Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική
Επιτροπή) ώστε όλοι μαζί να δίνουμε το καλύτερο
για τον τόπο μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη συγκροτημένη 
από την Ομάδας Ανάγνωσης Οκτωνιάς στο κτίριο Κατσικάβελου

Όπως είναι γνωστό από εξαετίας λειτουργεί στο χωριό, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συνδέ-
σμου των Απανταχού Οκτωνιατών, λέσχη ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων, η οποία φιλοξενείται στο
κτίριο Κατσικάβελου.

Κατά το διάστημα αυτό έχουν διαβαστεί τα εξής λογοτεχνικά βιβλία:

Τα βιβλία αυτά υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του κτιρίου Κατσικάβελου και μπορεί κανείς να τα δανεισθεί 
για να τα διαβάσει, απευθυνόμενος στη κ. Χρύσα Βαρδακώστα – Μάμμα, (μέλος της ομάδας Ανάγνωσης) 
τηλ. 2223034171, 6986160723.                                                       Το Δ.Σ.

Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ – Άγγελου Τερζάκη
Μυστική ζωή – Άγγελου Τερζάκη
Γαλήνη - Ηλία Βενέζη
Το Νούμερο 31328 - Ηλία Βενέζη
Ο κοτσάμπασης του Καστρόπυργου – 
Μ. Καραγάτση
Το 10 – Μ. Καραγάτση
Η ζωή εν τάφω – Στρατή Μυριβήλη
Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια – Στρατή 
Μυριβήλη
Καπετάν Μιχάλης – Νίκου Καζαντζάκη
Βίος και Πολιτεία Αλέξη Ζορμπά – 
Νίκου Καζαντζάκη
Eroica – Κοσμά Πολίτη

Το συναξάρι του Ανδρεά Κορδοπάτη – Θανάση Βαλτινού
Το τρίτο στεφάνι – Κώστα Ταχτσή
Λωξάνδρα – Μαρίας Ιορδανίδου
Το Κουρείο – Μένη Κουμανταρέα
Ένα παιδί μετράει τ΄άστρα – Μενέλαου Λουντέμη
Γκιάκ – Δημοσθένη Παπαμάρκου
Αριάγνη – Στρατή Τσίρκα
Η Συνωμοσία της Βανίλιας - Πάνου Τσερόλα
Η Ψωροκώσταινα - Κατερίνας Παπαδριανού
Αστροφεγγιά - Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου
Λεωνής - Γεωργίου Θεοτοκά
Η μητέρα του σκύλου - Παύλου Μάτεσι
Οι κόρες της λησμονιάς - Θεοδ. Παπαθεοδώρου
Εκατό χρόνια μοναξιάς - Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
στο ιδιόκτητο εκκλησάκι 

του Αγίου Φανουρίου
Για πρώτη φορά, στις 26 Αυγούστου 2018,

έγινε ιερή ακολουθία στο περίτεχνο εκκλησάκι
του Αγίου Φανουρίου, που βρίσκεται στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του σπιτιού της οικογένειας
της Γωγώς Μανδραβέλλου.

Ήταν ο εσπερινός της παραμονής της εορτής του
Αγίου φανουρίου, που ήταν μια ωραία πνευματική
εμπειρία.

Το ιλαρό φως του ηλιοβασιλέματος και η θέση
της εκκλησίας με την καταπληκτική θέα, έδιναν
φτερά στην ψυχή του προσκυνητή να πετάξει πάνω
από τα γήινα σε ουράνιες - θεϊκές σφαίρες.

Ο κατανυκτικός αυτός εσπερινός πλαισιώθηκε
με μια όμορφη φιλοξενία από την οικογένεια της
Γωγώς Μανδραβέλλου. Τα προσφερθέντα εδέσματα
σε συνδυασμό με τη θέα του λιμανιού της Κύμης
και του Αιγαίου ήταν μια ιδιαίτερη απόλαυση.

Θύμισε πρωτοχριστιανικές συνήθειες ενότητας
και αγάπης.

Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία!

Η Συντακτική επιτροπή
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Με πρωτοβουλία της Εθελοντικής Ομάδας «Ο Καταρράκτης»
πραγματοποιήθηκε, στο κτήριο Κατσικάβελου, στις 8-7-2018,
κοινή σύσκεψη των Συλλόγων του χωριού με τη συμμετοχή
και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
Κατά τη συνάντηση αυτή, λήφθηκε μια σπουδαία απόφαση
για τη διαχείριση των προβλημάτων του χωριού μας.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση, Τοπική Κοινότητα
και Σύλλογοι, δύο φορές το χρόνο, θα συναντώνται με σκοπό:
● να θέτουν και να συζητούν τα ζητήματα και τα προβλήματα

του χωριού
● να ξεχωρίζουν και να δίνουν προτεραιότητα στα σπουδαι-

ότερα απ΄ αυτά και όλοι μαζί
● να υποστηρίζουν την επίλυσή τους
Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι έτσι ο καθένας
μαθαίνει συνολικά τις ανάγκες και τα προβλήματα του χω-
ριού, επιλέγονται πιο σωστά οι προτεραιότητες και υποστη-
ρίζονται απ΄ όλους, κατά τον καλύτερο τρόπο, οι προτεινό-
μενες λύσεις.

Εν τη ενώσει η ισχύς!
Μπράβο στην Εθελοντική Ομάδα, 

που πήρε αυτή την ωραία Πρωτοβουλία!
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ήδη η πρώτη σύσκεψη, στις 
14-10-2018, στο κτήριο Κατσικάβελου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: 
● O πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας.
● Η πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου των Απαντα-

χού Οκτωνιατών 
● Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Οκτωνιάς
● Ο πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Εθελοντικής Ομάδας.
● Μέλη του Συλλόγου φίλων της Μουρτερής.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα – προβλήματα του χωριού:
● Εμπόνηση μελέτης για νέα χάραξη δρόμου, που να ενώνει

το κέντρο του χωριού με τα αξιοθέατα και τις παραλίες.
● Βελτίωση – αποκατάσταση των εσωτερικών δρόμων του

χωριού
● Βελτίωση – αποκατάσταση των Αγροτικών Δρόμων
● Ασφαλτόστρωση του δρόμου προς Άγιο Δημήτρη 

Καταρράκτη
● Βελτίωση των δρόμων προς Μουρτερή και Μαρκούρι
● Διαμόρφωση δρόμου περιπάτου στον Κεντρικό Άξονα του

χωριού
● Ανάγκη παρακαλούθησης του πολεοδομικού σχεδιασμού

του Μαρκουρίου, ώστε να γίνουν οι τυχόν αναγκαίες πα-
ρεμβάσεις

● Καθαρισμός του ποταμιού
● Ελλείψεις στο φωτισμό του παραλιακού δρόμου της

Μουρτερής
● Ανάγκη Μεταφοράς του Νεκροταφείου
● Καθυστέρηση από το Δήμο, της οικονομικής Ενίσχυσης

της Εθελοντικής Ομάδας μέσω του προγράμματος Πολι-
τιστικής Προστασίας

● Ανάγκη επέκτασης του Δικτύου Πυροσβετικών Κρουνών
● Συνέχιση της διαδικασίας διάνοιξης των μονοπατιών
● Κρίθηκε πολύ χρήσιμη η εκτύπωση, σε ένα φύλλο, ενός

μικρού τουριστικού οδηγού του χωριού
Απ΄ τα παραπάνω θέματα κρίθηκαν μεγαλύτερης 
προτεραιότητας τα ακόλουθα:
● Βελτίωση – Αποκατάσταση των εσωτερικών δρόμων του

χωριού
● Βελτίωση – Αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων
● Καθαρισμός του ποταμού και 
● Ασφαλτόστρωση του Δρόμου προς Άγιο Δημήτρη Καταρράκτη
Ήδη, έχει υποβληθεί αρμοδίως έγγραφο, υπογεγραμμένο
απ΄ όλους τους φορείς, για την αποκατάσταση των εσωτε-
ρικών δρόμων του χωριού και έπεται συνέχεια.
Ευχόμαστε διαρκή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ των 
φορέων και καλή επιτυχία στους στόχους τους.

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου των Απανταχού Οκτωνιατών
Η Πρόεδρος, Παναγιώτα Γκαρούτσου

Εικόνες Καλοκαιρινής
Οκτωνιάς

Στη Σκούρα Βρύση, μετά το μπουγέλωμα

Οι νέοι χαίρονται παιχνίδι και θαλασσινή ομορφιά Το μεγάλο αντάμωμα στο Πανηγύρι του χωριού

Επικοινωνία των γενεών

Τα κοριτσάκια μυροφόρες
στη γιορτή της Κοίμησης της Παναγίας 

Ψαλμωδία Εγκωμίων της Παναγίας
το δεκαπενταύγουστο

Απογευματινή    συγκέντρωση των κοριτσιών στη πλατεία

Γνώριμη, ωραία εικόνα

Απογευματινό χαρτάκι στο καφενείο

Ζωντάνια δράση και χαρά στο γήπεδο μπάσκετ 

Τοπική Κοινότητα και Σύλλογοι
σε κοινή σύσκεψη, 2 φορές το χρόνο,

για τα προβλήματα του χωριού

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


