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Η  κρίση  μας  έχει  αγγίξει  για  καλά. Η  διάθεση  όλων  των  μελών  μας  
έχει  πέσει. Γίνετε  προσπάθεια  μεγάλη  να  ανεβάσουμε  το  ηθικό  τόσο  
των  μελών  μας  αλλά  και  των  φίλων  μας. Με  τα  πενιχρά  οικονομικά 
που  διαθέτουμε  από  τις  χορηγίες  φίλων  δημιουργήσαμε  κάποιες  
εκδηλώσεις  για  να  έχουμε  να  θυμόμαστε  από  αυτό  τον  χρόνο  που  
μας  πέρασε  και  να  ανασυνταχτούμε  για  τον  επόμενο  με  
περισσότερο  δυνάμεις  προκειμένου  να  κρατήσουμε  το  ηθικό  μας  
ανεβασμένο. 

ΜΑΡΤΙΟΣ : Απόκριες  και στο  στέκι  των  δειπνοσοφιστών  δεν  μας  
ξέχασαν  φίλοι  μουσικοί  που  ήρθαν  για  να  περάσουμε  ωραία  και  
για  λίγες  ώρες  ξένοιαστα. 
Η Πλουμή  Μαρία , ο Κοκαλιάρης  Κώστας , ο Βλαστάρης  Ραφαήλ  με  
τον  Γκουβέντα  Κυριάκο  απέδειξαν  για  άλλη  μια  φορά  ότι  είναι  
φύλακες  της  μουσικής  μας  παράδοσης. Τόσο  τα  μέλη  όσο  και  οι  
φίλοι  της  Λέσχης  διασκέδασαν  με  τη  ψυχή  τους  σε  
παραδοσιακούς  ρυθμούς. 

ΜΑΪΟΣ :  Συμμετοχή  στο  4ο Αγροφέστιβαλ  στην  Τεχνόπολι  Αθηνών  
με  τη  χορηγία του  επιμελητηρίου  του  νομού  μας  και  τα  μέλη  της  
λέσχης  μας  με  τους  παραγωγούς  προώθησαν  τόσο  την  περιοχή  
μας  αλλά  και  τις  γαστρονομικές  συνήθειες  του  τόπου  μας  μαζί  με  
τις  μουσικές  μας  ανησυχίες  για  διατήρηση  της  κληρονομιάς  μας. 
Άψογη  εμφάνιση  και   υπόσχεση  για  διατήρηση  της  επαφής  μας  με  
τις  περιοχές  της  υπόλοιπης  Ελλάδας  κάθε  χρόνο  στο  όμορφο  
φεστιβάλ  αυτό. 

ΙΟΥΛΙΟΣ :  Ο  φίλος  της  λέσχης  μας  αλλά  και  συνδαιτυμόνας  
Ευβοιώτης  λαϊκός  τραγουδιστής  Θάνος  Τζάνης  μας  κάνει  την  τιμή  
να  τραγουδήσει  για  μας  και  τα  μέλη  της  λέσχης  μας  σε  μια  
βραδιά  λαϊκή  έχοντας  για  ορχήστρα  παιδιά  της  περιοχής  μας  που  
διαπρέπουν  σε  διάφορα  μουσικά  σχήματα  παίζοντας  διάφορα  
μουσικά  όργανα. Μια  βραδιά  που  άνοιξε  τη  καλοκαιρινή  περίοδο  
δίνοντας  ενθαρρυντικό  μήνυμα. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  :  Δεκαπενταύγουστος . Μια  βραδιά  αφιερωμένη  σε  
παλιά  λαϊκά  τραγούδια  που  όλοι  μας σιγοτραγουδάμε  με  ένα  
φιλικό  ζευγάρι  τον  Σπύρο  και  τη  Νατάσσα  που  τελικά  τους  
κέρδισε  το  περιβάλλον  της  Μεγάλης  Βρύσης  και  με  το  μπουζούκι, 



την  κιθάρα  και  τις  όμορφες  φωνές  τους  γέμισαν  τον  χώρο  με  
λάτρες  του  ελληνικού  τραγουδιού. 

Η  λέσχη  μας  θέλοντας  να  γνωρίσει  το  κάστρο  των Στύρων  και  το  
βουνό  γενικά  με  τη  Πύλη  ,το  εκκλησάκι  του  Άγιου  Νικόλα  
αποφασίζει  να  κάνει  κάλεσμα  για  τον  εορτασμό  της  Παναγίας  για  
τα  9μερα  στο  όμορφο  εκκλησάκι  που  βρίσκεται  στο  κάστρο  μέσα. 
Ξεκινώντας  όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα  από  το  χάραμα  δίνουμε  
ραντεβού  στη  πλατεία  του  χωριού  για  να  προλάβουμε  την  
ανατολή  του  ήλιου  από  το  Αιγαίο  και  να  δούμε  αυτό  το  θέαμα  
που  θα  μείνει  σε  όλους  στο  μυαλό  τους  και  θα  έχουν  να  
θυμούνται. Στο  βουνό ,ανατολή  του  ήλιου  από  το  Αιγαίο  και  από  
την  άλλη  ο  Ευβοϊκός. Τελικά  αυτοί  που  ακολούθησαν  ήταν  πολλοί  
περισσότεροι  από  αυτούς  που  περιμέναμε  και  αυτό  γιατί  οι  φίλοι  
μας  παρακίνησαν  και  άλλους  γνωστούς  τους  ώστε να  γνωρίσουν  
τα  Στύρα  από  ψηλά. Υπόσχεση  του  χρόνου   να  αναβιώσουμε  το  
πανηγύρι  με  ψητά  και  μουσική  που  γινότανε  στα  παλιά  χρόνια. Το  
Δ.Σ.  μας  θα  το  κανονίσει  για  δυνατόν  καλύτερα  αποτελέσματα. 

Τέλος  Αυγούστου  με  πανσέληνο  και  με  το  Σπύρο  και  τη  Νατάσσα  
οι  οποίοι  δέθηκαν  με  τη  Λέσχη  μας  πραγματοποιούμε  μια  βραδιά  
ξεχωριστή  γιορτάζοντας  το  φεγγάρι  με  όλα  τα  σχετικά  που  
συνεπάγονται. Τραγούδια  αφιερωμένα  στη  πανσέληνο και  στις  
υποσχέσεις  που  δίνουν  οι  ερωτευμένοι. Τραγούδια  όμορφα  που  
σιγοτραγουδάμε  όλοι  μας. Για  άλλη  μια  φορά  αποδείχτηκε  πως  το  
καλό  ελληνικό  τραγούδι  έχει  ψυχή. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  :   Μια  βραδιά  με  τη  ΠόΠη  Αστεριάδη  και  το  
συγκρότημά  της  σε  τραγούδια  που  άφησαν  μια  χρυσή  εποχή  του  
νέου  κύματος. 
Με  την  αφίσα  που  έβγαλε  η  λέσχη  μας  έγινε  αντιληπτό  πλέον  ότι  
σε  κάτι τέτοιες  εκδηλώσεις  ο  χώρος  δεν  μας  φτάνει. Και  αυτό  γιατί  
δεν  υπάρχει  δέσμευση  για  τους  παρευρισκόμενους  να  πληρώσουν  
είσοδο , να  αταναλώσουν  ποτό ή αναψυκτικό , να  φάνε. Ο  καθένας  
έχει  την  πρόσκληση  από  τη  Λέσχη  να  παρακολουθήσει  ένα  ωραίο  
πρόγραμμα  χωρίς  επιβάρυνση. Η  συμμετοχή  μεγάλη  και  η  Πόπη  
απέδειξε  ότι  όχι  μόνο  μας  αγαπά  αλλά  δίνοντας  τον  καλύτερο  
εαυτό  της  άνοιξε  το  δρόμο  σε  δικά  μας  παιδιά  από  τη  μουσική 
σχολή  της  Σέβης  Στελιάτου  που  είχαν  ετοιμάσει  ένα  ρεπερτόριο  
πάνω  στα  τραγούδια  της. Παρουσιαστής  με  την  ιστορία  του  νέου  



κύματος  ο  Πρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  που  ανήκει  η  λέσχη  μας  ο  
Παπαμιχαήλ  Δημήτρης. 

Η  Λέσχη  μας  συμμετέχει  στην  φιλοξενία  και  ξενάγηση  στη  περιοχή  
των  Στύρων  μιας  ομάδας  τουριστικών  πρακτόρων  και  ενός  
ρώσικου  τηλεοπτικού  σταθμού  που  τους  ακολουθούσε  ώστε  να  
συμβάλει  με  τον  δικό  της  τρόπο  στην  ανάδειξη  της  περιοχής. Οι  
φιλοξενούμενοι  έμειναν  κατενθουσιασμένοι  διότι  τους  προσφέρθηκαν  
αρκετά  δώρα  από  παραγωγούς  της  περιοχής  μας  και  εκ  μέρους  
της  λέσχης  μας  τους  δόθηκε  από  ένα  DVD  που  περιείχε  όλα  τα  
στοιχεία  του  χωριού  μας. (αξιοθέατα , ιστορία , φωτογραφίες και 
εκδηλώσεις) 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:  Πραγματοποιείται  για  άλλη  μια  χρονιά  το  αντάμωμα  
των  μελών  της  λέσχης με  φίλους  και  εκπροσώπους  διαφόρων  
συλλόγων  για  την  καθιερωμένη  γιορτή  του  τσίπουρου  και  της  
δικής  μας  πίτας. Για  άλλη  μια  φορά  ο  καιρός  σύμμαχος  ήταν  μια  
ωραία  αντάμωση  με  το  να  μαθαίνουν  οι  νέοι  πως  οι  παππούδες  
μας  έβγαζαν  το  τσίπουρο ,πως  οι  γιαγιάδες  μας  έφτιαχναν  την  
στουραϊτικη  πίτα  στα  κάρβουνα  και  πως  το  γλένταγαν  τότε  που  
η  φτώχια  ήταν  χειρότερη  από  σήμερα. Μαζί  μας  ήταν  και  μέλη  
από  τον  ορειβατικό  σύλλογο  της  Χαλκίδας  οι  οποίοι  χόρεψαν  μαζί 
μας  και  τραγούδησαν  με  το  συγκρότημα  της  Σέβης  Στελιάτου  από  
τη  μουσική  σχολή  της  Καρύστου. 

Μια  ξεχωριστή  συνάντηση  των  ερασιτεχνών  μετεωρολόγων  της  
ομάδας  XALAZI.GR και  των  ερασιτεχνών  επιστημόνων  γεωλογίας  και  
σεισμολογίας  μας  έδωσε  την  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουμε  με  
πολύ  ενδιαφέρον  και  να  μάθουμε  σπουδαία  πράγματα. 
Αποφασίσαμε  να  στήσουμε  ένα  μετεωρολογικό  σταθμό  και  στη  
μεγάλη  βρύση  ώστε  δημιουργώντας  τη  δική  μας  σελίδα  στο  Xalazi  
να  προβάλουμε  την  περιοχή  μας  με  τους  παραγωγούς  της  και  
εικόνα  από  την  ζωντανή  κάμερα   που  θα  βλέπει  τον  ευβοϊκό  με  το  
σύμπλεγμα  των  βραχονησίδων  και  τις  όμορφες  δύσεις  που  μας  
δίνουν. 

Μια  καλή  προετοιμασία  για  την  επόμενη  χρονιά  μπορεί  να  μας  
δώσει  ακόμα  καλύτερα  αποτελέσματα  για  τελική  ανόρθωση  της  
ψυχής  μας .                            

  

                        


