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Θέλοντας  να  συνεχίσουμε  με  την  ίδια  διάθεση  του  περασμένου  χρόνου  για  
συμμετοχή  μας  στις  διάφορες  εκθέσεις  που  πραγματοποιούνται  στην  Αθήνα  
για  την  προώθηση  της  περιοχής  μας  και  των  προϊόντων  μας  επιλέξαμε  να  
ξεκινήσουμε  με  το  Σύνταγμα  όπου  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία  να  συνάψουμε  και  
κάποιες  φιλίες  με  άλλες  περιοχές  της  Ελλάδος. 

Αυτή  πραγματοποιήθηκε  τον  Γενάρη  μήνα  και  η  συμμετοχή  μας  είχε  
αποτέλεσμα  την  εποικοδομητική φιλία  με  συνεταιρισμούς  από  Κυπαρισία  και  
Βόλο  που  μας  έδωσε  την  ευκαιρία  να  ανταλλάξουμε  διάφορα  προϊόντα  για  
την  γνωριμία  των  περιοχών  μας. 
 

Τον  μήνα  Μάρτιο  και  την  τελευταία  Αποκριά  είχαμε  την  ευχάριστη  αντάμωση  
για  το  χορό  της  Λέσχης  μας  να  έχουμε  κοντά  μας  τον  Γκουβέντα  με  το  βιολί  
του , τον  Σμάνη  τον  Βασίλη  με  το  λαούτο  καθώς  και  την  εμφάνιση  του  
Σόλωνα  από  Μυτιλήνη  σε  διάφορα  παραδοσιακά  τραγούδια  των  αποκρεών. 
Η  συμμετοχή  του  Σόλωνα  θεωρήθηκε  μεγάλη  επιτυχία  που  οφείλεται  στον  
Γκουβέντα  ο  οποίος  στηρίζει  τις  προσπάθειες  της  Λέσχης  μας  για  την  
ανάδειξη  της  περιοχής  Στύρων.  

Συνεχίζοντας  τέλη  Μαρτίου  με  την  παρουσία  μας  στην  έκθεση  του  Ζαππείου  
με  θέμα  «ΓΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΖΩΗ»  όπου  η  παρουσία  μας  ήταν  πλέον  οργανωμένη  
με  κεντρική  εκδήλωση  στην  αίθουσα  παρουσιάσεων  με  το  χορευτικό  μας , τον  
Chef  μας  από  το  ΣΤΕΚΙ  ΤΩΝ  ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ  να  παρουσιάζει  τοπικά  πιάτα  
και  φυσικά  όλη  την  παρουσίαση  την  είχε  αναλάβει  ο  Πρόεδρος  της  
Ομοσπονδίας  μας  Παπαμιχαήλ  Δημήτρης  με  τον  οποίο  ο  Πρόεδρος  της  
Λέσχης  μας  έδωσαν  τα  χέρια  για  μια  συνεχόμενη  υποστήριξη  για  το  καλό  
της  περιοχής  μας  γενικότερα. 
Είχαμε  την  τύχη  από  επιτροπή  γευσιγνωστών  να  έχουμε  διακρίσεις  σε  κάποια  
από  τα  πιάτα  μας  που  είχαμε  παρουσιάσει  με  συνοδεία  μουσικών  
ακουσμάτων  της  Καρυστίας. 

Τον  μήνα  Μάϊο  η  Λέσχη  μας  είχε  πάρει  απόφαση  για  ένα  θέμα  που  
απασχολούσε  τα  νέα  παιδιά  του  χωριού  μας. 
Η  έλλειψη  ενός  ποδηλατόδρομου  δίπλα  στο  νέο  δρόμο  που  ένωνε  τα  
Ν,Στύρα  με  τα  Στύρα  ήταν  απαραίτητος  για  την  ασφαλή  μετακίνηση  αυτών  
που  κάνανε  χρήση  του  κύριου  δρόμου  με  αποτέλεσμα  να  κινδυνεύουν. 
Έτσι  με  αντιπρόσωπο  κάποιο   παιδί  από  το  δημοτικό  Στύρων  και  αντίστοιχα  



από  το  γυμνάσιο , μέλος  του  Δ.Σ.  της  Λέσχης  μας  μετέφερε  αυτά  προς  
συνάντηση  με  τον  αντιπεριφερειάρχη  στη  Χαλκίδα  προκειμένου  να  
υποβάλλουν  το  αίτημα  τους.  

Τέλη  Μαΐου   η  Λέσχη  μας  συμμετέχει  με  περίπτερο  πολύ  ικανοποιητικό  στην  
έκθεση  παραδοσιακών  προϊόντων  και  λαϊκής  παράδοσης  στην  Τεχνόπολι  
Αθηνών. 
Στο  περίπτερο  μας  έχουμε  όλους  τους  μικροπαραγωγούς  της  περιοχής  μας,  
έντυπο  υλικό  που  μας  έχει  παραχωρήσει  η  περιφέρεια  και  δικό  μας  καθώς  
και  τη  παρουσία  των  φίλων  μας  Κρητών  που  είχαμε  σχεδιάσει  να  
παρουσιάσουμε  από  κοινού  τις  χορευτικές  συνήθειες  των  τόπων  μας  σε  
κεντρική  παρουσίαση  στη  πλατεία  της  Τεχνόπολις  που  μας  είχε  προταθεί  
από  την  διοργανώτρια  εταιρεία. 
Μέλος  του  Δ.Σ  δίνει  συνέντευξη  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  του  Δήμου  
Αθήνας  για  τους  σκοπούς  και  τις  επιδιώξεις  της  Λέσχης  μας  με  μεγάλη  
επιτυχία. 
Στην  παρουσίαση  της  περιοχής  με  τα  αξιοθέατα  και  την  ιστορία  της  ο  
Πρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  μας  Παπαμιχαήλ  Δημήτρης  κάνει  κάλεσμα  στους  
Αθηναίους  να  επισκέπτονται  τα  Στύρα  αφού  είναι  ένας  κοντινός  και  φτηνός  
προορισμός. 
Παρουσίαση  λοιπόν  της  περιοχής  μας  ,των  προϊόντων  μας  ,τους  
μικροπαραγωγούς  μας  με  ονοματεπώνυμο  και  τις  χορευτικές  και  μουσικές  
συνήθειες  της  Καρυστίας  και  ιδιαίτερα  των  Στύρων. 
Γίνετε  λόγος  για  επίσημη  αδελφοποίηση  με  την  Ένωση  Κρητών  Ν. Σμύρνης  
όπου  δίνουν  τα  χέρια  ο  Πρόεδρος  τους  με  τον  δικό  μας  και  ορίζεται  
ημερομηνία  συνάντησης  του  χρόνου  στα  «Καζανέματα»  στα  Στύρα  και  στα  
πλατάνια.  

Μήνα  Ιούνιο  και  μόλις  είχαν  τελειώσει  τα  σχολεία  το  Δ.Σ. της  Λέσχης  μας  είχε  
αποφασίσει  με  αρκετά  μέλη  να  πραγματοποιήσει  μια  μονοήμερη  εκδρομή  
γνωριμίας  στα  μέλη  της  λέσχης  της  περιοχής  Αντιά  και  χωριά  του Κάβο  
Ντόρου. 
Πράγματι  έγινε  με  επιτυχία  αφού  μέλη  της  Λέσχης  μας  από  Αθήνα  για  
πρώτη  φορά  γνώριζαν  αυτή  την  διαδρομή  και  η  οποία  τους  κατέπληξε. 
Είχαμε   κανονίσει  για  γεύμα  στην  Αντιά  όπου  μας  περίμενε  ένα  καταπληκτικό  
τραπέζι  με  πολλούς  μεζέδες. 

Μήνα  Ιούλιο  η  Λέσχη  μας  συμμετέχει  σε  ημερίδα  του  Δήμου  μας  για  τα  
τοπικά  προϊόντα. Με  το  πάγκο  της  είχε  την  προνομιακή  θέση  να  παρουσιάσει  
τα  προϊόντα  των  μικροπαραγωγών  από  τα  Στύρα  σε  πρώτη  θέση  εντός  του  



ιδρύματος  Γιοκάλειο  όπου  πραγματοποιήθηκε  η  ημερίδα  με  καλεσμένους  από  
το  Δήμο  μας  ανθρώπους  ειδικούς  και  επιστήμονες  οι  οποίοι  ενημέρωσαν  την  
τοπική  κοινωνία  για  την  σπουδαιότητα  της  παραγωγής  προϊόντων  που έχουν  
παραδοσιακό  χαρακτήρα.  

Μέσα  στο  μήνα  Αύγουστο  η  Λέσχη  μας  πραγματοποίησε  δύο  μουσικές  
βραδιές  στο  χώρο  της  Μεγάλης  Βρύσης  και  κάτω  από  τα  πλατάνια. 
Η  πρώτη  ήταν  με  ένα  συγκρότημα  παραδοσιακό  το  οποίο  είχε  συνθέσει  ο  
δάσκαλος  του  βιολιού  Γκουβέντας  Κυριάκος  και  μας  ταξίδεψε  σ΄ όλες  τις  
περιοχές  της  Ελλάδας. 
Η  δεύτερη  ήταν  μια  μουσική  συνάντηση  του  δάσκαλου  με  το  βιολί  του  και  
της  πατριώτισσας  μας  δασκάλας  και αυτή  μουσικής  της  Σέβης  όπου  με  το  
αρμόνιο  και  το  βιολί  είχαμε  μια  βραδιά  λαϊκών  ακουσμάτων  γνωστά  σ΄ όλους  
όπου  είχαμε  την  ευκαιρία  να  τραγουδήσουμε  όλοι  μαζί. 

Αρχές  Οκτώβρη  για  πρώτη  φορά  δημιουργεί  η  Λέσχη  το  αντάμωμα  για  
«ΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ»  ώστε  να  μάθουν   οι  νεότεροι  πως  έβγαινε  το  τσίπουρο  από  
τους  παππούδες  μας  για  το  σπιτικό  μας. 
Το  παραδοσιακό  καζάνι  του  παππού  μας  δίπλα  στη  βρύση  και  πιο  πέρα  η  
γιαγιά  γνωστή  σ΄ όλους  στο  χωριό  φτιάχνει  τη  παραδοσιακή  στουραϊτικη  πίτα  
στα  κάρβουνα. 
Οι  φίλοι  συνδαιτυμόνες  αλλά  και  οι  επισκέπτες  της  περιοχής  είχαν  μια  ωραία  
και  γλυκειά  εμπειρία.  
Τραγούδια  από  το  συγκρότημα  της  Σέβης  και  χορός  ως  αργά  το  απόγευμα. 
Ο  καιρός  ήταν  με  το  μέρος  μας  μιας  και  ήταν  μια  πολύ  ωραία  ηλιόλουστη  
μέρα. 

Οι  εκδηλώσεις  μας  τελείωσαν  για  το  έτος  αυτό  με  τη  παρουσία  μας  στην  
έκθεση  ΕΛΤΡΟΠ  το  μήνα  Νοέμβριο  για  τα  ελληνικά  τρόφιμα  παραδοσιακού  
χαρακτήρα  όπου  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία  για  άλλη  μια  φορά  να  
παρουσιάσουμε  την  περιοχή  μας  με  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  τόσο  
των  προϊόντων  της  όσο  και  των  γαστρονομικών  της  συνηθειών  με  τα 
μουσικά  της  ακούσματα  και  χορούς.               

 

                                                      Ο  Γραμματέας  της  Λέσχης  Συνδαιτυμόνων  &  
Φίλων   

                                                             Γκουβέντας  Βαγγέλης  κατ΄εντολή  Προέδρου 


