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Διευκρινίσεις για τα σκουπίδια της Στύψης
Είναί αλήθεία ότί τό χρόνίό πρόβλήμα με τα σκόυπίδία τόυ χωρίόυ καί τήν απόκόμίδή τόυς βελτίωθήκε σήμαντίκα
σε σχεσή με τόν Αυγόυστό τόυ 2014 καί τόυ 2015. Οί μεγαλόί καδόί σκόυπίδίων πόυ υπήρχαν στήν είσόδό τόυ χωρίόυ
καθως ανεβαίναμε από Πετρα καί στήν εξόδό τόυ χωρίόυ πρός Υψήλόμετωπό, πόυ ξεχείλίζαν, είναί παρελθόν. Εκείνό τό δίαστήμα,
φτίαχτήκε ενας πρόσωρίνός
χωρός στό αλσυλίό στόν περίφερείακό τής Στυψής, στήν
εξόδό πρός Υψήλόμετωπό,
όπόυ όί καδόί τόπόθετήθήκαν
σε τσίμεντενία πλατφόρμα σε
σχήμα πεταλόυ. Στόν χωρό
αυτόν φίλόξενήθήκαν γία 2
μήνες όί καδόί, πόυ μεταφερθήκαν από τίς δυό είσόδόυς
τόυ χωρίόυ. Τό πρόβλήμα
λυθήκε πρόσωρίνα τότε. Τωρα εχεί δήμίόυργήθεί ενας
χωρός, πόλυ πίό καταλλήλός
στόν περίφερείακό τής Στυψής, στόν κόμβό πρός Υψήλόμετωπό, όπόυ όί καδόί τόπόθετήθήκαν σε μίαν αλανα
στόν παλίό δρόμό πρός τα
«Τραπεζα», ωσπόυ να περασεί τό μεγαλό απόρρίμματόφόρό τόυ Δήμόυ Λεσβόυ καί να τόυς αδείασεί. Είναί στήν όυσία σαν
σταθμός μεταφόρτωσής των σκόυπίδίων, αφόυ μαζευόνταί τακτίκα από τα σπίτία καί τα στενα σόκακία τόυ χωρίόυ.
Χρείαστήκε να αρθρόγραφήσόυμε στό 64ό φυλλό τής «Στυψής» (Ιαν. 2015) με πρωτόσελίδό αρθρό – πρότασή τόυ Δίόγενή
Δρακόυλα με τίτλό «τα κόπρα μας» καί ακόλόυθήσε στό 65ό φυλλό (Αυγ. 2015) επίσής πρωτόσελίδό τόυ υπόγραφόντός
(Καραπαναγίωτή Ιγνατή) με τίτλό «τα σκόυπίδία μας», όπόυ αντίπαρατεθήκαν δυό απόψείς. (συνέχεια στη σελ. 3)

Το Δημοτικό Σχολείο Στύψης γιορτάζει την 3η Πανελλήνια Αθλητική Ημέρα!

Ενημέρωση από τον
Ελαιουργικό
Συνεταιρισμό Στύψης

Το ελαιόδιχτο που βάζει
τέλος στην κούραση από το
μάζεμα των ελαιόδεντρων!

Τα νέα των Συλλόγων της
Στύψης

(σελ. 4)

(σελ. 6 & 10)

(σελ. 10 & 11)

(σελ. 6)

Παναγία η Φανερωμένη της Στύψης
Τακτόπόίωντας τήν βίβλίόθήκή μόυ επεσε στα χερία

μόυ τό βίβλίό «Παναγία ή Φανερωμενή τής Στυψής». Ένα μίκρό βίβλίαρακί 50 περίπόυ σελίδων, γραμμενό σε λόγό λίτό
καί με σεβασμό στό μεγαλείό τής Παναγίας μας. Στόχός τόυ
ήταν να παρόυσίασεί
τήν ίστόρία τής Παναγίας τής Φανερωμενής τής Στυψής,
καθως καί τό θρυλό
πόυ συνδεεταί με
Αυτήν, μεσα από αλήθίνες μαρτυρίες. Επίπλεόν, στό βίβλίό
αυτό βρίσκεί ό αναγνωστής σήμαντίκες
πλήρόφόρίες γία τό
Αγίασμα, αλλα καί γία
τα Θαυματα τής Παναγίας. Στό τελός τόυ,

υπαρχόυν φωτόγραφίες τόσό από τόν Ιερό Ναό, όσό καί από
τόν περίβαλλόντα χωρό. Τό σήμαντίκότερό, όμως, ίστόρίκό
ντόκόυμεντό είναί μία παλία φωτόγραφία τόυ καταλόγόυ των
συνδρόμήτων υπερ τής ανεγερσεως τόυ Ιερόυ Ναόυ τής Κόίμήσεως τής Θεότόκόυ, ό όπόίός χρόνόλόγείταί από τήν 2α
Αυγόυστόυ 1885. Ο συγγραφεας τόυ, νεό παίδί, γόνός ίερατίκής όίκόγενείας τό εγραψε σε ήλίκία μόλίς 18 ετων. Με μεγαλή
μόυ εκπλήξή δίαπίστωσα ότί δεν είναί αλλός από τόν Ευστρατίό, δευτερότόκό γίό τόυ ίερεα τής Στυψής, Ελευθερίόυ Καρμίρή. Αξίζεί να σήμείωθεί πως ό Ευστρατίός εκτός από τό συγγραφίκό τόυ ταλεντό, είναί εξαίρετίκα δήμίόυργίκός καί στήν
γραφίστίκή τεχνή. Να, λόίπόν, πως ενα παίδί «χαμήλων τόνων» μπόρεί να συγκεντρωνεί αυτες τίς ίκανότήτες. Δίδαχτήκε από τήν όίκόγενεία τόυ να απότελεί παραδείγμα ταπείνότήτας καί εργατίκότήτας. Δε φανταζόμαί να ήταν γνωστό ότί
ό Ευστρατίός είχε γραψεί βίβλίό, όπως δεν ήταν μεχρί πρόσφατα γνωστό ότί εχεί σπόυδασεί Γραφίκες Τεχνες. Άλλός
ενας νεαρός επαγγελματίας στό χωρίό μας, μας κανεί υπερήφανόυς.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
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«Η ΣΤΥΨΗ»
εύχεται σε όλους
καλά Χριστούγεννα &
ευλογημένο το νέο έτος
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(συνέχεια στη σελ. 3)

Ο Μιχάλης Βαζυριάννης καί ή μήτερα τόυ Αγγελα κατεθεσαν στήν Εθνίκή τραπεζα τό πόσό των 50€ στή μνήμή τόυ πατερα καί συζυγόυ Ιγνατίόυ Βαζίργίαννή
(συμπλήρωθήκαν 4 χρόνία πόυ εφυγε από κόντα μας).
Ο Διογένης Δρακούλας κατεθεσε γία τήν «Στυψή» 50€ στή μνήμή τόυ Ιγνατίόυ Χατζήβλαστή τόυ Ευστρατίόυ (30-10-2016).
Ο Θανάσης & η Μαριάνθη Βαλιουτή καθως καί τα παίδία τόυς Αγγελα, Γίαννής καί Τόυλα πρόσφερόυν στήν εφήμερίδα μας 50 € στή μνήμή τόυ Ιγνατίόυ Χατζήβλαστή
τόυ Ευστρατίόυ.
Ο Νίκος & η Ελένη Μαρδά πόυ μενόυν στή Μελβόυρνή καθως καί τα παίδία τόυς Ευστρατίός, Χρήστός καί Αγγελα μετα τόυ συζυγόυ τής εδωσαν γία τήν εφήμερίδα μας
50€ στή μνήμή τόυ εξαδελφόυ τόυς Ιγνατίόυ Χατζήβλαστή τόυ Ευστρατίόυ.
Τό πρόήγόυμενό φυλλό τής «Στυψής» εφτασε στα χερία των αναγνωστων τής στό χωρίό στίς 8-8-16. Οί ανθρωπόί τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ ανελαβαν τήν δίανόμή τής.
Πόλλόί εσπευσαν να δωσόυν τόν όβόλόν τόυς. Συγκεντρωθήκαν 77€ (από 14 ατόμα, πόυ εδωσαν από 2 ως 20€) καί συγκεκρίμενα από τόυς: Παλαιοπάνη, Τσολάκη
Ανθή, Κοντσέλη Αγγέλα, Καλατζής Νίκος, Κοντσέλη Χρυσούλα, Πιτσούλη Ελευθερία, Κοντσά Κατίνα, Λεμπέση Αθηνά, Μπίλια Ασπασία, Θεοφάνους Όλγα,
Αντιγεωργίου Γεώργιος, Παπουτσή Κατίνα, Τόμπρα Μαριάνθη, Κομνηνού Βασιλική.
Ο Χρήστος Βαλιοντής του Νικολάου (χιργάντς) καί ή συζυγός τόυ Ευα πόυ κατόίκόυν στή Νεα Υόρκή – Αστόρία, μας εστείλαν γία τήν εφήμερίδα μας 200 δόλ. ΗΠΑ
(Φεβρ. 2016).
Η Δέσποινα Βαλιοντή, χήρα Ευστρατίόυ καί ό γίός τής Θόδωρής πρόσφεραν στήν εφήμερίδα μας 50€ στή μνήμή τόυ συζυγόυ καί πατερα Ευστρατίόυ Βαλίόντή τόυ
Νίκόλαόυ-Χίργαντς (Μαίός 2016).
Η κ. Σιδηροπούλου Παρθένα πόυ ζεί στή Σκυδρα τόυ Νόμόυ Πελλας μας εδωσε γία τήν «Στυψή» 20€ (4-8-16)
Η Δήμητρα Κοντού, πόυ κατόίκεί στό Κεραμί Καλλόνής, κατεθεσε στό λόγ. Πείραίως γία τήν εφήμερίδα μας 50 €, στή μνήμή τόυ συζυγόυ τής Κόντόυ Νίκόλαόυ, τόυ όπόί
όυ τα εννίαμήνα εγίναν στίς 31-7-16.

2

ΣΤΥΨΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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2251051100
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2253042222

Ελαιουρ/κός Σ/μός Στύψης
e-mail: esstipsi@otenet.gr
fax: 2253091144

2253091206

2251024115
2104172657
2310531505

«Η ΣΤΥΨΗ»
Τρίμηνη Έκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Υπεύθυνος κατά νόμο
Νικόλαος Θρ. Δρακούλας
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ.
Στύψη Τ.Κ. 81109
Πέτρα Λέσβου
____
Δημοσιογραφική επιμέλεια
α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλοκερδώς και
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως.
_____
Επιμέλεια Ιστοσελίδας
www.stipsi.gr/efimerida/
Στρατής Χατζηβλάστης
______
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως συνδρομητές
στην εφημερίδα μας ή να δώσουν χειρόγραφα για
δημοσίευση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους
συντάκτες:
α) Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης
Φιλικής Εταιρείας 11 Έδεσσα 58200- Πέλλα
κιν: 6977946294
σπίτι: 2381020648
γραφείο: 2381351886
fax: 2381088886
e-mail: kignatis@gmail.com
β) Έλλη Μ. Τσαΐρη
Οδυσσέως 75 Χαϊδάρι 12461- Αττική
κιν: 6956294305
σπίτι: 2105323577
e-mail: ellietsa1973@gmail.com
____
Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική
αλλά εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για
το σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο
τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναφέρονται
στην τελευταία σελίδα.

Από τα παλιά...

Φωτογραφία από την
Βασιλεία Παλαιοπάνη:
Βασιλεία & Αντώνης Αλετράς
Ο Αντώνης Αλετράς γεννήθηκε το 1901,
οπότε η φωτογραφία τοποθετείται
χρονικά στη δεκαετία του 1950

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης

Μικρά αλλά όχι ασήμαντα







Έπίνα τόν καφε μόυ στήν παραλία τής Πετρας. Δίπλα μόυ ενα
ζευγαρί Γαλλων πόυ μενόυν μόνίμα τα τελευταία χρόνία στό
Σκόυταρό, πίνόυν τό κρασί τόυς. Ετόίμαζόνταί να πλήρωσόυν.
Ο αντρας δίαμαρτυρεταί γίατί ή απόδείξή γραφεί 3€ καί τόυ
ζήτόυν να πλήρωσεί 4€. Απαίτεί να τόυ δωσόυν απόδείξή 4€ 
καί τελίκα αντί γί αυτό τόυ φερνόυν 1€ ρεστα. «Κλεφτες» …
μόνόλόγεί. Υπερβολικοί αυτοί οι Γάλλοι. Απλως μία μίκρή
φόρόδίαφυγή πρόσπαθήσε να κανεί ό ανθρωπός. Σίγα τα ωα!
Ιγνάτηδες σε αφθονία! Μία μίκρή στασή γία ενα όυζακί στήν
αγόρα τόυ χωρίόυ συνόδευόμενός από τόν μίκρό γίό μόυ τόν
Αντωνή καί τήν κόρή μόυ τήν Μενία. Γυρω μας καθόντόυσαν σε
2-3 τραπεζία περί τόυς εξί Ιγνατήδες: Ο Ιγνατίός Πετρίωτής
(Σναχός), ό Ιγνατίός Μόλυβίατής (τόυ Γατόυ), ό Ιγνατίός Λεβας,
ό Ιγνατίός Κόυτζαμπασής, ό Ιγνατίός Αλετρας, ό Ιγνατίός Κόμνήνός (Τσαρίκτσής), πόυ είχαμε συναντήσεί νωρίτερα κί ενας
εγω επτα! Πλήθωρίσμός Ιγνατήδων στή Στυψή, λόγω τόυ πόλίόυχόυ Αγίόυ Ιγνατίόυ τόυ Αγαλίανόυ τής Επαρχίας Μήθυμνής, τόυ όπόίόυ τή μνήμή γίόρταζόυμε στίς 14 Οκτωβρίόυ
2016 (κί ας μήν τό γραφεί τό ήμερόλόγίό), εξήγω στα παίδία
μόυ. Στήν Έδεσσα όπόυ ζόυμε, τό όνόμα Ιγνατίός είναί εξαίρετίκα σπανίό, καί όσόί Ιγνατήδες υπαρχόυν γίόρταζόυν στίς 20
Δεκεμβρίόυ στή μνήμή τόυ Αγίόυ Ιγνατίόυ τόυ Θεόφόρόυ
(αυτόν τόν Άγίό τόν γραφεί τό ήμερόλόγίό)… Με τήν ευκαίρία 
ευχαρίστω τόυς φίλόυς (απόκλείστίκα Μυτίλήνίόί πόυ με θυμήθήκαν στίς 14 Οκτωβρίόυ). Να είστε καλα!
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, είχαμε μία
μίκρή αναφόρα στόν συγχωρίανό μας (πλεόν) γερμανίκής καταγωγής πόδήλατή Στεφεν (Steffen Streich), στήν επίτυχία τής
συμμετόχής τόυ στήν αγωνίστίκή πόδήλασία «Trans AM» στήν
Αμερίκανίκή Ήπείρό δίανυόντας 7.081 χίλμ. (τερματίσε δευτερός ενω εχασε τήν πρωτία από καθαρή ατυχία) καί στήν θερμή
υπόδόχή πόυ τόυ ετόίμασαν όί στυψίανόί. Πόλλόί, πόυ δεν τόν
ήξεραν με ρωτόυσαν κί αλλες λεπτόμερείες γία τήν ζωή τόυ
στή Στυψή. Δεν είναί κόυτσόμπόλίό, είναί ανθρωπίνό ενδίαφερόν! Ο Στεφεν λόίπόν ήρθε στό χωρίό τό 2001. Αγόρασε ενα
σπίτί στόν «καμπό» στό χωρίό μας. Γία λόγόυς υγείας (καί
αθλήσής) ασχόλήθήκε με τό πόδήλατό. Έκανε με τό πόδήλατό
τόυ τό γυρό τόυ νήσίόυ στήν αρχή. Τό 2010 συμμετείχε σε πόδήλατίκόυς αγωνες στό Παρίσί. Τό 2013 πήρε μερός σε μεγαλες
δίόργανωσείς στό Λόνδίνό καί Εδίμβόυργό. Τό 2014 σε αλλή
δίόργανωσή εκανε τήν δίαδρόμή Λόνδίνό – Κωνσταντίνόυπόλή.
Τό 2015 συμμετείχε στό «Trans Africa» όπόυ βγήκε πρωτός.
Τωρα ετόίμαζεταί γία τόν γυρό τής Αυστραλίας πόυ θα γίνεί
μεσα στό 2017. Στήν εκδήλωσή τόυ καλόκαίρίόυ 2016 πόυ
εγίνε στήν αυλή τόυ Δήμότίκόυ Σχόλείόυ Στυψής στό
«Στυψίανό Ανταμωμα» ό πρόεδρός τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ
Στυψής Νίκός Δρακόυλας, ενωπίόν πλήθόυς κόσμόυ, τόν καλεσε στήν εξεδρα γία να τόυ επίδωσεί ως αναμνήστίκό (τί αλλό;)
ενα πόδήλατό «μίνίατόυρα» καί εν μεσω ενθόυσίωδων χείρόκρότήματων ό δίκός μας Στεφεν είπε συγκίνήμενός (σε αρκετα
καλα ελλήνίκα): «Ήρθαμε πρίν 13-14 χρόνία καί εγκαταστα

θήκαμε στή Στυψή. Όταν ήρθαμε σαν ξενόί, πόλυ γρήγόρα αλ
λαξαμε τρόπό ζωής καί μας αγκαλίασε όλόκλήρό τό χωρίό. Σας
ευχαρίστόυμε! Αγωνίζόμαί με τήν Ελλήνίκή σήμαία. Σας ευ χα
ρίστόυμε».
Στήν εκδήλωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ Στυψής γία τό Στυψιανό Αντάμωμα είδαμε μεταξυ αλλων τή δασκαλα μας Ευαγγελία Δρακόυλα, τόν νεό πρόεδρό τόυ συλλόγόυ Στυψίανων
Μελβόυρνής Γεωργίό Βαλίόντή καί τό Πρόεδρό τόυ Συλλόγόυ
Στυψίανων Αθήνας ….. καί πόλυ κόσμό. Ο πρόεδρός τόυ Π.Σ.Σ.
ξεκίνήσε με ευχαρίστίες σε όσόυς εδωσαν αντίκείμενα γία τήν
λαόγραφίκή εκθεσή παλίων επαγγελματων, πόυ σβήνόυν λόγω
τής εξελίξής: Αντίκείμενα εργαλεία δόυλείας τόυ ραφτή, τόυ
πεταλωτή, τόυ ζευγα, τόυ κόυρεα, τόυ παπόυτσή, τόυ σαμαρα,
τόυ καπνόκαλλίεργήτή. Στήν εκθεσή παλίων επαγγελματων
είδαμε τσόκαρα, καρφία, αλετρί, μία ραπτόμήχανή, τό σαμαρί
καί τα εργαλεία τόυ, τόν μπόυφε τόυ κόυρεα, ενα μήχανήμα
πόυ εκανε τόν καπνό μπαλες. Η ραπτόμήχανή πόυ χρήσίμόπόίήθήκε στήν εκθεσή ανήκε στόν ραφτή Καραπαναγίωτή Κωστα
τόυ Γεωργίόυ καί τήν δωρίσε στό συλλόγό ή συζυγός τόυ Μελπω Καραπαναγίωτή. Ο μπόυφες τόυ κόυρεα ανήκε στόν κόυρεα
Βασό Γελαγωτή καί δωρίσε στό συλλόγό ό γίός τόυ Στρατός
Γελαγωτής.
Συνήθίζω καθε καλόκαίρί να σήμείωνω ποιοι συγχωριανοί
μας ήρθαν από τα ξένα στήν ίδίαίτερή πατρίδα τόυς, κατί σαν
απόυσίόλόγός … Φετός τό καλόκαίρί είδαμε (ή μας είπαν ότί
ήρθαν) από Αυστραλία, ό Ιγνατίός Βαλασής τόυ Φωκίωνα με τή
γυναίκα τόυ Κωνσταντίνα Μαντα τόυ Ξενόφωντα, ή Ελπίνίκή
Παπακυρίκόυ – Καλλόνίατή τόυ Αρίστείδή με τόν ανδρα τής
Δήμήτρή Παπακυρίκόυ (πόυ καταγεταί από τόν Μανταμαδό), ό
Γίωργός Βαλίόντής τόυ Ιωαννή με τή γυναίκα τόυ (όπως μας
πλήρόφόρήσε ανελαβε νεός πρόεδρός τόυ Συλλόγόυ Στυψίανων Μελβόυρνής), ό Λευτερής Ορφανίδής (γίός τόυ Κλεανθή)με
τήν γυναίκα τόυ, ή Άσπα Παυλίόγλόυ τόυ Βίκτωρα, ό Γίωργός
Κεραμίδας τόυ Παναγίωτή καί τής Κατερίνας, ό Γίωργός Γελαγωτής (γίός τόυ Βασόυ «τ΄ καταρ») με τήν συζυγό τόυ καί τα
τρία παίδία τόυς, ή Στελλα Θεόφανόυς – Γελαγωτή τόυ Γεωργίόυ με τόν συζυγό τής Κόυτρό Σταυρό (πόυ καταγεταί από τήν
Αγ. Παρασκευή) καί καπως πίό αργα (περί τόν Οκτωβρίό) μας
ήρθε ό Απόστόλός Βαζυρίαννής καί ή γυναίκα τόυ Καλυψω (καί
απ΄ ό,τί μαθαμε όργανωσε μία συναντήσή με χωρίανόυς καί
φίλόυς τόυς στήν Αθήνα λίγό πρίν αναχωρήσεί γία τήν Αυστραλία). Επίσής είχε ερθεί καί ή κόρή τόυς Αδαμαντία. Ακόμα
ήρθαν καί φετός από τίς ΗΠΑ ό Δήμήτρής Αλετρας τόυ Γεωργίόυ καί ό Γίωργός Λίθότόμόυ τόυ Στρατήγή καί τής Αργυρως με
τή γυναίκα τόυ Στελλα. Από τήν Γαλλία μας ήρθε επίσής ό Βασίλής Κόντσελής. Από τό Ζαίρ (Αφρίκή πρωήν Βελγίκό Κόγκό)
όπόυ κατόίκεί ήρθε ό Νίκός Κόυτζπής τόυ Παναγίωτή. Ομόίως,
ήρθε καί φετός από τό Λόυξεμβόυργό (συνταξίόυχός πία) ό
Στρατός Χατζήδόυκακής τόυ Ιωαννή καί τής Όλγας με τήν γυναίκα τόυ (κί εμείνε πανω από μήνα).

Για το κισκέτς 2016
Τό κίσκετς καθε χρόνό στό χωρίό απόρόί ήταν ντυμενόί με παραδόσίακες στόλες. Σε
τελεί μία ξεχωρίστή δραστήρίότήτα. Τα τελευ- παλίων σφαγείων. Η σφαγή των ζωων γίνεταί καθε τραπεζί εδίναν ενα αλόυμίνενίό πίατό καί
ταία χρόνία τήν πρωτόβόυλία γία τόν ερανό, σε πίστόπόίήμενό σφαγείό καί τό κρεας με μία μεγαλή κόυταλα τό γεμίζαν. Μετα τήν
τήν παρασκευή τόυ καί τή δίανόμή τόυ τήν ερχεταί ετόίμό σε κόμματία. Η καθαρίότήτα πρωτή δίανόμή, ακόλόυθήσε καί αλλή γία
ήμερα τόυ πανήγυρίόυ τόυ χωρίόυ στα εννία- καθόλή τή δίαρκεία τής παρασκευής αλλα καί όσόυς ήθελαν κί αλλό (είχε μπόλίκό). Τήν επόμερα τής Παναγίας στίς 24 Αυγόυστόυ αναλαμ- κυρίως στό τελός κατα τήν δίανόμή ήταν υπό- μενή μερα, είδαμε τόν Νίκό Δρακόυλα, τόν Παβανεί ό Πόλίτίστίκός Συλλόγός Στυψής. Ο
ναγίωτή Κόυτζπή καί τήν Χαρόυλα Γίαρακόπός καί ό χρόνός, πόυ δίατίθεταί δωμανή – Κόυτζαμπασή, να δίανεμόυν κίσκετς
ρεαν από πόλλόυς χωρίανόυς, μελή ή όχί
καί στα σπίτία ήλίκίωμενων γυναίκων καί
τόυ συλλόγόυ, είναί μεγαλός. Στήν παρααλλων πόυ δεν μπόρεσαν να κατεβόυν στήν
σκευή τόυ κίσκετς 2016, συμμετείχαν
αγόρα τό συγκεκρίμενό βραδυ, σε αλόυμίεπτα ατόμα: α) Νίκός Δρακόυλας τόυ Θρανενία κεσεδακία (πόλυ περίπόίήμενα). Ο
συβόυλόυ, β) Κων/νός Πίτσόυλής, γ)
ερανός γία τό κίσκετς δίενεργήθήκε παραΣτρατής Χατζήδόυκακής τόυ Κων/νόυ, δ)
μόνες τόυ πανήγυρίόυ στήν αγόρα, καί τό
Γίωργός Μανδανής τόυ Ιγνατίόυ, ε) Γίαναπότελεσμα ήταν θετίκό. Είχε πρόήγήθεί ό
νής Μανδανής τόυ Ιγνατίόυ, στ) Κωστας
ερανός από σπίτί σε σπίτί σ΄ όλό τό χωρίό.
Αθανασής καί ζ) Νίκός Κόυτζπής τόυ ΠαΣτήν όμαδα τόυ ερανόυ συμμετείχαν: α)
ναγίωτή. Ξεκίνήσαν από τίς 4 τα ξήμερωΝίκός Δρακόυλας, β) Παναγίωτής Κόυματα τής 23-8-16 με αναμμα τής φωτίας.
τζπής, γ) Νίκή Κότσαυτή (εγγόνή τόυ ΜίλΗ όμαδα εργασίας καθαρίσε 120 κίλα
τίαδή Τσαίρή), δ) Ελπίνίκή Παντή, ε) ΜόρΟ Παναγής Μαυρέλης την εποχή που αναλάμβανε την
σίταρί, καθαρίσε 10 κίλα κρεμμυδία, τεφή Πετρίωτή, στ) Στρατής Δρακόυλας καί
παρασκευή του κισκέτς, το 1980.
μαχίσαν 250 κίλα κρεας από πρόβατα καί
ζ) Χαρόυλα Γίαραμανή. Αξίζεί να σήμείωΔίπλα του βοηθάει ο παπά Λευτέρης Καρμίρης.
μόσχαρία. Όλή ή δίαδίκασία παρασκευής
θεί ότί ό κόσμός εκτός από χρήματα εδίνε
τόυ κίσκετς εγίνε παλία σφαγεία, τα όπόία δείγματίκή. Στό μόίρασμα τόυ κίσκετς τό βρα- καί ελαίόλαδό, πόυ συγκεντρωνόταν σε ενα
καθαρίσαν καί εβαψαν τα παίδία τόυ Πόλίτί- δυ στίς 23-8-16, συμμετείχε ή ίδία όμαδα τόυ μεγαλό δόχείό καί πωλόυνταν αργότερα στό
στίκόυ Συλλόγόυ Στυψής εδω καί εναμίσί μήνα. Π.Σ.Σ.: ό Νίκός Δρακόυλας, ό Νίκός Κόυτζπής, ό συνεταίρίσμό καί τό αντίτίμό πρόστίθεταί στό
Έγίνε αγόρα καταψυκτή στίς 22-8-2016 γία τα Στρατός Χατζήδόυκακής, ό Στρατής Δρακόυ- γενίκό συνόλό τόυ ερανόυ.
κρεατα πλεόν δεν σφαζόνταί στό χωρό των λας καί ό Παναγίωτής Κόυτζπής. Οί περίσσότε
(Ιγν. Καρ.)
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Η Νίτσα Σαχίνη – Τζανερίκου καί ό συζυγός τής, πόυ κατόίκόυν στήν Ερετρία Ευβόίας, μας
εδωσε 50 € γία τήν «Στυψή». (14-8-16)
Η Θεοκτίστη Ζαργκλή – Τσολάκη, πρόσφερε 20 € γία τήν εφήμερίδα μας (20-8-16)
Ο Μιχάλης Καλλονιάτης & η Έφη Παυλίδου, πρόσφεραν γία τήν «Στυψή» 50 δόλ. Αυστραλίας
γία τήν «Στυψή» στή μνήμή των γόνεων τόυς Γεωργίόυ Παυλίδή καί Αρίστείδή Καλλόνίατή
(Ιόυλίός 2016)
Η Ελπινίκη & ο Δημήτριος Παπακυρίκου, πρόσφεραν γία τή «Στυψή» 50δόλ. Αυστραλίας
στή «Στυψή» στή μνήμή τόυ πατερα τόυς Αρίστείδή Καλλόνίατή (Ιόυλίός 2016)
Η Νίκη Παρέλη χήρα Στυλίανόυ, πρόσφερε στήν εφήμερίδα μας 10€ στή μνήμή τόυ συζυγόυ
τής. (Αυγ. 2016)
Η Χρύσα Αντιγεωργίου, πρόσφερε 10€ στήν εφήμερίδα μας, στή μνήμή τόυ κόυνίαδόυ τής
Νίκόυ Αντίγεωργίόυ καί τόυ αδελφόυ τής Στελίόυ Παρελή.
Η Σοφία Παρέλη – Τζανερίκου, πρόσφερε στήν εφήμερίδα μας 10€ στή μνήμή τόυ πατερα τής
Στυλίανόυ (Αυγ. 2016)
Ο LICI BESIM (Σωκράτης – Παντόπωλείό - Καπνόπωλείό Στυψή, THL. 2253770020) πρόσφερε
γία τήν εφήμερίδα μας 20€ (24-8-16)
Ο Νίκος & η Λίτσα Χονδρού πρόσφεραν γία τήν «Στυψή» 20€ (22-8-16)
Ο Γιώργος & η Αφρούλα Πολύζου πρόσφεραν γία τή «Στυψή» στή μνήμή τόυ Άγγελόυ Βαλί
όυτή, πόυ τελή Αυγόυστόυ εγίναν τα 40ήμερα τόυ στήν Αθήνα, 20€ (22-8-16)
Ο Γιώργος & η Αφρούλα Πολύζου πρόσφεραν γία τή «Στυψή» στή μνήμή τής Νίκής Πρόκόπί
όυ 20€ (22-8-16)
Ο Χρήστος Ζεϊμπέκης τόυ Ευστρατίόυ (Καφε – Ουζερί – Ταβερνα «Τό Χανί») πρόσφερε γία τή
«Στυψή» 50 € (25-8-16)
Ο Στρατής Γεωργέλλης πρόσφερε 50 € γία τήν εφήμερίδα μας (25-8-16)
Η Μαρία Γελαγώτη, χήρα Νίκόλαόυ πόυ κατόίκεί στήν Καλλόνή, μας εδωσε 20€ γία τήν εφήμε
ρίδα μας στή μνήμή τόυ συζυγόυ τής (25-8-16).
Ο Παναγιώτης Δελημήτρου τόυ Γεωργίόυ πρόσφερε 40€ γία τή «Στυψή» (26-8-16)
Ο Μολυβιάτης Ελευθέριος, πόυ κατόίκεί στήν Αθήνα, μας εδωσε γία τήν εφήμερίδα μας 20€
(31-8-16)
Η Σάββα Φωτούλα (όίκόδόμίκα υλίκα Πετρα) πρόσφερε γία τήν «Στυψή» 100€ (Αυγ. 2016)
Ο Απόλλων Φιλής – Γελαγώτης, πόυ κατόίκεί στήν Αθήνα, πρόσφερε γία τήν εφήμερίδα μας
20€ (2-9-2016)
Ο Περικλής & η Ελένη Καραντάνη από τό Σίδνευ Αυστραλίας πρόσφεραν γία τήν «Στυψή»
100δόλ. Αυστραλίας (= 67€)
Ο Ζαφειρόπουλος Δημήτρης πρόσφερε στήν εφήμερίδα μας (μεσω τόυ Απόστόλόυ
Βαζυρίαννή/καταθεσή στήν Εθνίκή τραπεζα) 50$ Αυστραλίας (35€). (21/09/2016)
Ο Απόστολος & η Καλυψώ Βαζυριάννη πρόσφεραν στήν εφήμερίδα μας (καταθεσή στήν Ε
θνίκή τραπεζα) 50€. (21/09/2016)
Η Τσιπνή Μαρία πρόσφερε στήν εφήμερίδα μας (μεσω τόυ Απόστόλόυ Βαζυρίαννή/καταθεσή
στήν Εθνίκή τραπεζα) 50€ στή μνήμή τόυ συζυγόυ τής, Γεωργίόυ Τσίπνή καί των γόνεων & πε
θερίκων Νίκόυ & Κατερίνα Μπαλελόυ καί Παναγίωτή & Ευθυμία Τσίπνή. (21/09/2016)
Η Βουλαδά Ειρήνη πρόσφερε στήν εφήμερίδα μας (καταθεσή στήν Εθνίκή τραπεζα) 200€ στή
μνήμή τόυ Κων/νόυ Βόυλαδα. (22/08/2016)
Ο Κλεάνθης Περσίδης (γίός Θελμας Στραβόυλελλή-Περσίδή) ό όπόίός ζεί καί εργαζεταί στή
Θεσσαλόνίκή, κατεθεσε στήν Εθνίκή Τραπεζα 100€ στή μνήμή τόυ πατερα τόυ Γίαννή Περσίδή
καί τής πόλυαγαπήμενής τόυ θείας Καλλίόπής Στραβόυλελλή-Κόυλίαδελλή. (25/08/2016)
Από την Ρίτα Κόντου λαβαμε μία επίταγή γία τήν «Στυψή» αξίας 40€ στή μνήμή τής Όλγας καί
Γρήγόρή Δρακόυλα, καθως καί στή μνήμή τής Περμαθόυλας καί Νίκόλαόυ Κόντόυ (11/11/16)
Ο Χατζηβλάστης Στρατής & Ευγενία πρόσφεραν γία τήν εφήμερίδα μας 100€ στή μνήμή τόυ
αγαπήμενόυ τόυς παίδίόυ Ιγνατίόυ Χατζήβλαστόυ, πόυ «εφυγε» σε ήλίκία 41 ετων.
(08/11/2016)
Ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου πρόσφερεί 50€ στήν εφήμερίδα μας
(12/12/2016).
Η Γεωργέλλη Μαίρη κατόίκός Μυτίλήνής πρόσφερε 50€ στήν εφήμερίδα μας στή μνήμή τής
Νίκής Πρόκόπίόυ μεσω τής Μαρίας Πρόκόπίόυ).
Η Χατζημπελαντέρη (Παυλιόγλου) Ευστρατία πόυ κατόίκεί στα Δαφία πρόσφερε 50€ στήν
εφήμερίδα μας στή μνήμή τής Νίκής Πρόκόπίόυ μεσω Μαρίας Πρόκόπίόυ.
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συνεισφορά όλους.

Από τον έρανο για το κισκέτς (Στύψη, Αύγουστος 2016)

Του Παυλή τα ράχτα
Τό καλόκαίρί τόυ 2015 συναντήθήκαμε με τήν Ασπασία Μαρόυλή στό δρόμό γία τίς εκδήλωσείς τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ καί μόυ
ανεφερε γία τήν εξαίρετίκή δόυλεία πόυ εγίνε με τίς πρόσφόρες των
χωρίανων μας ωστε να χαραχτεί ό δρόμός στόυ «Παυλή τα Ραχτα» (όπως τόν ξερόυμε όλόί) μεχρί τόν περίφερείακό. Παραπόνεθήκε
δε, ότί ή εφήμερίδα μας, πόυ συνήθως πρόβαλεί καθε εθελόντίκή δρασή
πόυ συμβαίνεί στό χωρίό, στήν περίπτωσή αυτή δεν εκανε καμία αναφόρα. Έχεί δίκίό, αλλα θα πρεπεί να σήμείωθεί ότί δεν μας εστείλε κανενας αυτή τήν πλήρόφόρήσή. Πραγματί όταν επεστρεψε στήν Αθήνα,
μας εστείλε μία επίστόλή με αναφόρα σ΄ αυτή τή δρασή γία τήν δίευθετήσή καί τήν χαραξή τόυ δρόμόυ στόυ «Παυλή τα Ραχτα» (αλλα όπως
συμβαίνεί καμία φόρα τό κείμενό, πόυ πρόόρίζόνταν γία πρόήγόυμενό
φυλλό, τό εφαγε ό «δαίμων τόυ ήλεκτρόνίκόυ υπόλόγίστή»). Μας δίεφυγε καί δεν δήμόσίευθήκε όυτε στό φυλλό τόυ καλόκαίρίόυ 2016.
Αλλα ας ερθόυμε στό θεμα μας! Στό πρόλόγίκό σήμείωμα
εγραφα: Τόυ «Παυλή τα Ραχτα» είναί ενα τμήμα τόυ δρόμόυ πόυ είναί
κατήφόρίκό καί όί βρόχες καί τα νερα τό δίαβρωσαν. Ο Δήμός Πετρας
καί αργότερα ό Δήμός Λεσβόυ, τό είχαν εγκαταλείψεί ετσί κί αλλίως.
Μόίαζεί παραλόγό να μήν αναλαμβανεί ό Δήμός να κανεί τα στόίχείωδή
εργα γία τήν βελτίωσή τής πόίότήτας ζωής στα χωρία μας καί να είναί
απαραίτήτή ή αυτενεργεία καί ή χόρήγία των πόλίτων. Ευτυχως όί στυψίανόί δεν τσίγκόυνευόνταί όταν πρόκείταί γία τό κόίνό καλό. Άξίζε
λόίπόν τόν κόπό να αναφερθεί καί ή εφήμερίδα μας σ΄ αυτή τήν κόίνή
πρόσπαθεία. Έστω καί μετα από 4-5 χρόνία, μας εστείλε ή Ασπασία μία
ενήμερωτίκή επίστόλή, πόυ ακόλόυθεί καί ή όπόία θα μπόρόυσε να είναί καί κατί σαν απόλόγίσμός τόυ εργόυ (γίατί γία κανόνίκό εργό πρόκείταί). Τήν ευχαρίστόυμε. (18-10-2015 Ιγν. Καρ.).
Χρείαστήκε αλλός ενας χρόνός γία να δήμόσίευτεί στήν εφήμερίδα μας! Ζήταμε συγνωμή. Τό γραμμα τής Ασπασίας Μαρούλη – Μολυβιάτη εχεί ως εξής: «To 2010 ήταν πρόεδρός (σ.σ. νόμίζω αντίδήμαρχός) ό Μίχαλής Καλατζής, πόυ είναί καί σήμερίνός πρόεδρός. Με δίκία
τόυ πρωτόβόυλία φρόντίσε να χαραχτεί ό δρόμός, τόυ «Παυλή τα Ραχτα» όπως τόν γνωρίζόυμε όλόί, μεχρί τόν περίφερείακό όπως καί εγίνε.
Τό κόμματί όπως ξερόυμε είναί κατήφόρίκό, όί βρόχες καί τα νερα τό
δίαβρωσαν καί ετσί εγκαταλείφτήκε, δυστυχως. Οί γείτόνες όλόί, απόφασίσαμε από κόίνόυ να φτίαξόυμε τα πίό επίκίνδυνα κόμματία. Με
πρόσωπίκή εργασία καί όίκόνόμίκή πρόσφόρα. Τό κόμματί ήταν αρκετα μεγαλό καί τα εξόδα πόλλα. Σκεφτήκαμε να ζήτήσόυμε βόήθεία, καί
όπόυ μας επαίρνε από τόυς χωρίανόυς τό καναμε. Οί «Στυψίανόί» φήμίζόνταί γία τό φίλότίμό τόυς. Μας βόήθήσανε απλόχερα καί ας ζόυμε
σε δυσκόλες επόχες. Επίσής, θελω να αναφερθω καί στόυς χωρίανόυς
μας, πόυ ζόυνε στήν ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ανταπόκρίθήκαν στό καλεσμα μας
όπως κανόυνε παντα καί τόυς ευχαρίστω. Ακόμα, κλήρωσαμε κί ενα
γόυρόυνί καί απ’ τή λόταρία μαζεψαμε 1000 ευρω. Ο Μίχαλής Κεχαγίας
καθαρίσε τό δρόμό απ’ τίς πετρες με τό μήχανήμα τόυ, γία να στρωθεί
τό τσίμεντό. Ξεκίνήσαμε δείλα - δείλα καί καταφεραμε να τόν ενωσόυμε μεχρί τόν περίφερείακό, ξεκίνωντας απ’ τόυ Θασόυ καί φτασαμε εως
κατω, αφήνόντας πίσω αρκετες ατελείες, γίατί τα λεφτα τελείωσαν. Ο
δρόμός περπατίεταί καλα. Μαλίστα τόν «τίμανε» πόλλόί χωρίανόί καί
είναί χαρα μας πόυ εξυπήρετείταί ό κόσμός.

Οι κλοπές σε σπίτια
της Στύψης
Τόυλαχίστόν επτα κρόυσματα παραβίασεων σπίτίων είχαμε μεσα στό
2016 στή Στυψή. Τό βραδυ τής Τεταρτής 9 Μαρτίόυ 2016, όί κλεφτες μπήκαν
σε δυό σπίτία καί αφαίρεσαν σήμαντίκα χρήματίκα πόσα συμφωνα με πλήρόφόρίες μας. Τα κρόυσματα ετσί όπως μας τα μετεφεραν όί χωρίανόί είναί τα
εξής: 1) Τήν ανόίξή τόυ 2016 «σαλαγόυσαν» ν΄ ανόίξόυν τήν κλείδαρία τής πόρτας στό σπίτί τόυ Φωκίωνα Παπανίκόλαόυ. Οί ανθρωπόί, τόυς πήραν μυρόυδία
καί όί κλεφτες τήν κόπανήσαν … 2) Χτυπήσαν τό σπίτί τόυ Γίωργόυ Παρελή
πόυ είναί καπως απόμακρυσμενό καί
ψήλα. Πήραν πραγματα, ρόυχα καί χρήσίμόπόίήσαν τήν τόυαλετα, … ξυρίστήκαν
όί αθεόφόβόί! 3) «Χτυπήσαν» τό σπίτί
τόυ συγχωρεμενόυ Ιγνατίόυ Βαλίόντή,
απ΄ όπόυ (συμφωνα με πλήρόφόρίες μας)
πήραν γυρω στα 3.000 €!, 4) Παραβίασαν
τό σπίτί τόυ Παναγή Βαλίόντή καί αφαίρεσαν επίσής χρήματίκό πόσό, 5) Τήν ίδία
περίόδό πήραν από τό ψήτόπωλείό τόυ
Μαρίνόυ χρήματίκό πόσό. Μερα μεσήμερί
βρήκαν ανόίχτό καί χωρίς ανθρωπό τό
μαγαζί καί σαν ελαφρόχερήδες αφαίρεσαν τό χαρτζήλίκί τόυς …, 6) Οί ρίφίφίδες
«χτυπήσαν» στό σπίτί τόυ Στρατόυ ΧαΕίσοδος σπιτιού στη Στύψη
τζήβλαστή στήν είσόδό τόυ χωρίόυ. Πήραν ήλεκτρίκα είδή καί εκαναν ζήμία
στήν πόρτα. Όπως μας είπε ό Στρατής, ή «ζήμία» ανήλθε 800 € περίπόυ. 7) Παραβίασαν τό ψίλίκατζίδίκό στό κεντρό τής αγόρας. Μετα από αυτό εβαλε στό
παραθυρό σίδερία γία να ενίσχυσεί τήν ασφαλεία τόυ. 8) Τελευταίό κρόυσμα
αναφερόυμε τήν «επίσκεψή» φόβήτρό των δραστων στό σπίτί τής Μελπως
Καραπαναγίωτή. Δεν πήραν τίπότα αλλα ή ήλίκίωμενή γυναίκα όσό να ΄ναί φόβήθήκε. Οί κατόίκόί τόυ χωρίόυ αναστατωθήκαν. Πρωτή φόρα συμβαίνόυν
τετόία γεγόνότα στό χωρίό. Πανε όί επόχες πόυ αφήναμε ξεκλείδωτα τα σπίτία
μας καί δεν συνεβαίνε τίπότα! Η αστυνόμία, πόυ πλεόν εδρευεί στήν Καλλόνή,
από όσό ξερόυμε δεν εντόπίσε τόυς δραστες, πόυ καπόίόί πίθανόλόγόυν ότί
μπόρεί να είναί καί από τό χωρίό … Μακαρί να μήν είναί ετσί!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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Ημερολόγιο δραστηριοτήτων Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης
Με επίτυχία καί μεγαλή συμμετόχή, δίόργανωθήκε ή 1η Ποδηλατάδα Στύψης από τόν Πόλίτίστίκό Συλλόγό Στυψής καί τόν Steffen
Streich. Μία πόλυ όμόρφή βόλτα με
πόδήλατα, από τή Στυψή ως τόν Άγίό
Νίκόλαό πρίν τήν Πελόπή καί πίσω
στή Στυψή. Χόρήγός τής εκδήλωσής
ήταν ό εργόλαβός όίκόδόμων Δίόγενής Δρακόυλας, τόν όπόίό ευχαρίστόυμε πόλυ. Επίσής να ευχαρίστήσόυμε τό Αστυνόμίκό τμήμα Καλλόνής πόυ μας δίεθεσε περίπόλίκό καί 2
ανδρες τόυ, γία τήν ασφαλή πόρεία
των πόδήλατων, τόν γίατρό όρθόπεδίκό Αναστασίό Παπαδόπόυλό γία
τήν ίατρίκή υπόστήρίξή, τό ζαχαρόπλαστείό τής Άρτεμής Χίωτόυ στήν
Πετρα γία τα κερασματα πόυ πρόσφερθήκαν στόυς συμμετεχόντες καί
τόυς δυό φωτόγραφόυς μας Μαρία
Δρακόυλα καί Παναγίωτή Κόυτζπή.
Συγχαρήτήρία σε όλόυς όσόυς ελαβαν
μερός, μίκρόυς καί μεγαλόυς καί ίδίαίτερα στόυς φίλόυς μας πόυ ήρθαν
από τήν Μυτίλήνή. Ευχόμαστε στήν
επόμενή πόδήλαταδα όί 50 συμμετόχες να γίνόυν 100!

Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου φίλόξενήσαμε στό γήπεδό τής
Στυψής τόυς παλαίμαχόυς τόυ Παλλεσβίακόυ γία εναν αγωνα φίλανθρωπίκόυ χαρακτήρα. Στό τελός τόυ παίχνίδίόυ κλήρωθήκε μία είκόνα τής Παναγίας καί επίσής βραβευτήκε ό Σύλλογος Παλαιμάχων
του Παλλεσβιακού γία τήν ευγενή συμμετόχή τόυ. Θα θελαμε να
ευχαρίστήσόυμε τόν
κόσμό πόυ
ήρθε
στό
γήπεδό,
όσόυς βόήθήσαν όίκόνόμίκα τόν
σκόπό τής
εκδήλωσής,
τόυς παλαίμαχόυς τόυ
Παλλεσβίακόυ καί τόν
Πρόεδρό
τόυς Παναγίωτή Ζόρμπα γία τήν
συμμετόχή
καί ίδίαίτερα γία τήν
όίκόνόμίκή
τόυς πρόσφόρα καί
τόν Δίαίτήτή Μαρκό
Βρατσανό, πόυ αφίλόκερδως δίαίτήτευσε τόν αγωνα. Η εκδήλωσή
ήταν μία συνδίόργανωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ, τόυ Αθλήτίκόυ
Συλλόγόυ, τόυ Ιππίκόυ Συλλόγόυ, τόυ Συλλόγόυ Γόνεων καί Κήδεμόνων, τόυ Ελαίόυργίκόυ Συνεταίρίσμόυ καί τής Τόπίκής Κόίνότήτας
σε συνεργασία με τόν Συλλόγό Παλαίμαχων Παλλεσβίακόυ.
Τό Σάββατο 4 Ιουνίου
2016, πραγματόπόίήθήκε στό
Αγρότίκό Ιατρείό Στυψής εθελοντική αιμοδοσία, για την τράπεζα αίματος του χωριού μας,
με ίκανόπόίήτίκή πρόσελευσή.
Υπευθυνες αίμόδόσίας ήταν ή
γίατρίνα Μαμαρελλή Βασίλίκή
καί ή νόσήλευτρία Κυρίακόυ Φωτείνή. Αίμα εδωσαν όί: Βαφείωτής Γεωργίός, Καλατζής Θεόφανής, Βαλίόυτή Μαρία, Σλόυματής
Ευστρατίός, Γελαγωτής Ευστρατίός, Γίαννή Ευστρατία, Γίαννή
Παναγίωτα, Παρελλής Ελευθερίός, Αλετρα-Πίτσόυλή Γεωργία,
Μαραγκός Κωστας, Γίαραμανή
Χαρόυλα, Μαυραγαννή Ιωαννα,
Κεραμίδας Παναγίωτής, Παγίδας

Ιγνατίός, Μαυρελλής Ευστρατίός,
Γίαρήμαγας Κλεόβόυλός καί Δρακόυλας Νίκόλαός. Ένα μεγαλό
μπραβό σε όλόυς, όπως επίσής
μπραβό καί σε όσόυς ήρθαν αλλα
γία δίαφόρόυς λόγόυς δεν μπόρεσαν να δωσόυν καί σε όσόυν
ήθελαν αλλα δεν μπόρεσαν να
ερθόυν. Τήν επόμενή φόρα μακαρί να είμαστε αλλόί τόσόί καί περίσσότερόί!

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 στίς 3μ.μ. ό Πόλίτίστίκός Συλλόγός Στυψής δίόργανωσε Χριστουγεννιάτικο παζάρι στήν αγόρα τής Στυψής. Μία όμόρφή γίόρτή γία όλόυς, μίκρόυς καί μεγαλόυς, με πλόυσία δωρα, κεφί, μόυσίκή, παίχνίδία
καί γίόρτίνή ατμόσφαίρα.

Τό Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 κλιμάκιο αιμοδοσίας
από το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης απότελόυμενό από
τήν Γίατρό Γίαννόυσίόυ Ευαγγελία καί τήν νόσήλευτρία Κυρίακόυ Φωτείνή βρεθήκε στήν Στυψή, όπόυ πραγματόπόίήθήκε
εθελόντίκή αίμόδόσία στόν χωρό τόυ Αγρότίκόυ Ιατρείόυ γία
τήν τραπεζα αίματός Στυψής. Οί εθελόντες αίμόδότες ήταν όί:
Σανταβας Άγγελός, Φίλής Άγγελός, Κεραμίδας Παναγίωτής, Παγίδας Ιγνατίός, Αλετρα Πίτσόυλή, Γεωργία, Γελαγωτής Ευστρατίός, Πόλυζός Νίκόλαός, Εγγλεζός Γεωργίός, Μαυρελλής Ευστρατίός, Γίαρήμαγας Κλεόβόυλός, Παλαίόπανή Βασίλεία, Δρακόυλας
Νίκόλαός. Συγχαρήτήρία σε όλόυς τόυς αίμόδότες, καθως καί σε
όσόυς ήρθαν αλλα δεν μπόρεσαν να δωσόυν γία δίαφόρόυς λόγόυς.

6ο Στυψιανό Αντάμωμα 2016

Ημερα γίόρτής στή Λεσβό σήμερα 8 Νόεμβρίόυ 2016! Ένας
ανθρωπός πόυ αγαπα ίδίαίτερα τό
νήσί, ό Steffen Streich, γεννήμενός
στήν ανατόλίκή Γερμανία, μετακόμίσε
στή Λεσβό πρίν πόλλα χρόνία. Είναί
πόδήλατής με πόλλες συμμετόχες καί

δίακρίσείς σε δίεθνείς αγωνες μεγαλων απόστασεων, με πίό πρόσφατό
τόν Transamerica, όπόυ μετα από
7.000 χίλίόμετρα καί σε 18 ήμερες,
2ωρες καί 18 λεπτα τερμάτισε 2ος!

Εξαιρετική επιτυχία είχε και η φετινή εκδήλωση για το 6 ο
Στυψιανό Αντάμωμα 2016, το οποίο παρακολούθησε πλήθος κόσμου.
Η εκδήλωσή τόυ Πόλίτίστίκόυ Συλλόγόυ στίς 20-8-2016 είχε γενίκή είσόδό 5€ είσίτήρίό. Στόυς είσερχόμενόυς πρόσφερθήκε ενα σαπόυνί
παραδόσίακό (από ελαίόλαδό) είτε ενα μπόυκαλακί λαδί ή ενα μπόυκαλακί όυζό.
Τα χόρευτίκα παρόυσίασαν 3 χόρόυς τό καθενα (παίδίκό, γυναίκείό, καί ανδρίκό), ετσί δεν ήταν βαρετό. Η εναλλαγή κρατόυσε τό ενδίαφερόν των θεατων. Τό Εφήβίκό Τμήμα Στυψής χόρεψε τρείς χόρόυς από
τήν Μίκρα Ασία: ΓΙΑΤΖΗΛΑΡΙΑΝΗ, ΑΙΝΤΕ ΟΠΛΕΣ, ΓΚΙΟΥΖΕΛ ΟΓΛΑΝ. Τό
Τμήμα Ενήλίκων Πετρας χόρεψε τρείς χόρόυς από τίς Κυκλαδες: ΣΥΡΤΟΣ
ΝΑΞΟΥ, ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΣΥΡΤΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ. Τό Τμήμα Ενήλίκων
Γυναίκων Στυψής χόρεψε τρείς χόρόυς από τήν Κρήτή: ΣΥΡΤΟΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΟΣ, ΠΡΙΝΙΩΤΗΣ, ΛΑΖΩΤΗΣ. Τό Τμήμα Ενήλίκων Ανδρων Στυψής τραγόυδήσε καί χόρεψε τρείς χόρόυς από τή Λεσβό : ΣΑΛΑ ΣΑΛΑ
(ΤΡΑΓΟΥΔΙ), 10. ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 11. ΠΕΡΓΑΜΟΣ, 12. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ. Ο δασκαλός των χόρευτίκων Γίαννής Παπόυτσανής ξανακανε
εκκλήσή στόυς Στυψίανόυς να πλαίσίωσόυν τό χόρευτίκό με ενήλίκες πόυ
θα μεταφερόυν τίς χόρευτίκες τόυς δεξίότήτες καί στόυς νεωτερόυς. Οί
παραδόσίακες στόλες ήταν καλόδίατήρήμενες, αλλα θελόυν κί αλλες…
Τό θεατρίκό πόυ παρόυσίαστήκε στήν εκδήλωσή, είχε θεμα τήν
δίαχρόνίκή μεταφόρα τεχνόγνωσίας από τή μία γενία στήν αλλή. Η μία
ανόίγε φυλλα, ή αλλή κεντόυσε, ή αλλή εραβε … Μανα, γίαγία, κόρή κί
εγγόνή, δίήγίόντόυσαν τήν εξελίξή τής ζωής. Τό θεατρίκό είχαν ετόίμασεί
φίλόί μας από τήν Αγ. Παρασκευή καί ξεκίνήσε με μία πρόσευχή τής μίκρότερής κόπελας. Ακόλόυθήσαν τα σαντόυρία απ΄τήν Αγίασό. Παλία,
όλες όί μόυσίκες μπαντες συνόδευόνταν καί από ενα σαντόυρί.
(Ιγν. Καραπαναγιώτης)

Στιγμιότυπο από το 6ο Στυψιανό Αντάμωμα 2016
Computer ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ–
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αερ. Γίανναρελή 20 Μυτίλήνή 81100
Τήλ. 2251021081 / φαξ 2251029516 & κίν.
6932257338
Email: info@cmface.gr
www.comface.gr
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Δημοτικό Σχολείο Στύψης
3η Πανελλήνια αθλητική ημέρα
Τή Δευτερα 3 Οκτωβρίόυ γίόρταστήκε από τό Σχόλείό ή 3 ή Πανελλήνία αθλήτίκή
ήμερα, με πρόβόλή σχετίκόυ βίντεό, αθλήτίκες δραστήρίότήτες, παίχνίδία καί δρασείς
γυρω από τό φετίνό θεμα: «Νόίωσε τή χαρα τής αθλήσής χωρίς τό αγχός τής νίκής καί
τόν φόβό τής απότυχίας» (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ).
Η συμμετόχή των παίδίων ήταν καθόλίκή, τό χαρήκαν καί τό δίασκεδασαν στό χωρό τόυ γήπεδόυ από όπόυ καί όί φωτόγραφίες.

Στιγμιότυπα από την
3η Πανελλήνια Αθλητική
Ημέρα

Ευχαριστίες
Είναί φανερα πίό εντόνες, τα τελευταία χρόνία, όί δρασείς των συλλόγων
πόυ δραστήρίόπόίόυνταί στό χωρίό μας.
Είδίκότερα, τα πρόεδρεία καί τα μελή
των συλλόγων, Γόνεων & Κήδεμόνων καί
Πόλίτίστίκόυ, εχόυν σταθεί αρωγόί καί
συμπαραστατες στή Σχόλίκή μας μόναδα
καθε φόρα πόυ τόυς χρείαστήκαμε. Βρίσκόνταί σε συνεχή επαφή μαζί μας καί
γνωρίζόντας τίς αναγκες μας, πρόσπαθόυν στό μετρό των δυνατότήτων τόυς,
τό αναγνωρίζόυμε, να ανταπόκρίθόυν σε
αυτες καί να τίς καλυψόυν. Από τήν
πλευρα μας, σαν Σχόλίκή μόναδα, νίωθόυμε τήν αναγκή, Δίευθυντής καί δίδακτίκό πρόσωπίκό, να τόυς ευχαρίστήσόυμε γία τή συνεργασία καί να τόυς δίαβεβαίωσόυμε ότί, με τή συνεχή πρόσπαθεία
όλων μας, θα καταφερνόυμε να πρόσφερόυμε τό καλυτερό στα παίδία μας, όσόν
αφόρα τή μόρφωσή τόυς αλλα καί τήν
κτήρίακή υπόδόμή, πόυ φερεί τό όνόμα
«Δήμότίκό Σχόλείό Στυψής» καί απότελεί
πραγματίκό στόλίδί γία τό χωρίό μας.
Νίωθόυμε ακόμα τήν αναγκή να ευχαρίστήσόυμε τόν Ευστρατίό Φίλή τόυ Κωνσταντίνόυ, μόνίμό κατόίκό Αγγλίας, πόυ
με τήν πρόσφόρα εξί ήλεκτρόνίκων υπόλόγίστων, μας εδωσε τήν ευκαίρία να
εξόπλίσόυμε τήν αίθόυσα πλήρόφόρίκής
τόυ Σχόλείόυ, καθως καί τόν Χρήστό Γελαγωτή τόυ Βασίλείόυ, γία τήν αφίλόκερδή τεχνίκή υπόστήρίξή των, στό να ανταπόκρίθόυν στίς αναγκες τόυ μαθήματός
των Τ.Π.Ε (Τεχνόλόγίας Πλήρόφόρίων &

Επίκόίνωνίας) τόυ Σχόλείόυ μας. Ακόμα
εκφραζόυμε θερμες ευχαρίστίες: Στίς
μόδίστρες, Ελενή Παπανίκόλαόυ, Μαρία
Χίόυ καί Μαρίανθή Κόμνήνόυ γία τήν
αφίλόκερδή πρόσφόρα τόυς σε ότί αφόρα τήν επίδίόρθωσή των κόυρτίνων τόυ
Σχόλείόυ, στόυς Στυλίανό Βαλασή τόυ
Γεωργίόυ, Βασίλή Καλλίπόλίτή τόυ Θεόφανή, Μαρία Μπαλίακα, Παρή Δελήγίαννή, Όλγα Θεόφανόυς, καί τόυς μαθήτες
(Γυμνασίόυ πία) Δεμερζή Αχίλλεα τόυ
Βασίλείόυ καί Πίτσόυλή Κωνσταντίνό
τόυ Φωτίόυ γία τήν πρόσωπίκή εργασία
καί πρόσφόρα τόυς στόν καλλωπίσμό
τόυ χωρόυ τόυ μνήμείόυ πεσόντων πόυ
βρίσκεταί στήν αυλή τόυ Σχόλείόυ. Τόν
Στυλίανό Χίόυ, τήν Ψαρρόυ Μαγδαλήνή
γία τήν πρόσφόρα μαρμαρων καθως καί
τόν Στελίό Βαλασή πόυ με τήν δωρεαν
εργασία τόυ, στή μνήμή τόυ πατερα τόυ
Νίκόλαόυ Βαλασή, δήμίόυργήσαμε μία
όμόρφή σκακίερα, γία τίς αναγκες των
παίδίων, στήν αυλή τόυ Σχόλείόυ.
Δεν θα ξεχασόυμε φυσίκα να εκφρασόυμε τίς ευχαρίστίες μας καί στήν κυρία
Ευαγγελία Δρακόυλα γία τήν συνεχή όίκόνόμίκή καί ήθίκή συμπαραστασή τής.
Κλείνόντας θελόυμε να συγχαρόυμε τό
απερχόμενό Δ.Σ. τόυ Συλλόγόυ γόνεων &
κήδεμόνων τόυ Σχόλείόυ μας γία τήν
πρόσφόρα τόυ καί να ευχήθόυμε στό
επερχόμενό καλή δυναμή καί συνεργασία.
Από το Δημοτικό Σχολείο

Οδοιπορικό συναισθημάτων στο νησί της Σαπφούς
γράφει ο Νικόλαος Γρηγοριάδης
Δρ Δασοκομίας-Οικολογίας, Τακτ. Ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΔΕ Θεσ/νίκης & Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας
Επίτελόυς, εφετός επίσκεφτήκα τό μυθίκό νήσί τής Σαπφόυς - τή Λεσβό - καί φυσίκα καί τόυ Ιγνατή, τής Έλλής (Στυψίανων φίλων) καί τόυ συμφόίτήτή καί φίλόυ Κωστα!
Στήν δίαρκεία μετακίνήσής πρός τό νήσί – με καραβί από Καβαλα – εκανα σκεψείς γία τήν ίδίαίτερή ψυχόσυνθεσή πόυ πρεπεί να εχόυν όί νήσίωτες μας! Υπόθετω ότί καπως ετσί
εξήγείταί καί τό μίκρό «θαυμα» τής υπαρξής τής εφήμερίδας «ΣΤΥΨΗΣ»! Όταν αργότερα (ξήμερωματα) πλήσίασαμε στό νήσί καί φανήκαν τα φωτα τής Μίκρασίατίκής γής
αρχίσα να συνείδήτόπόίω επίσής τή γεωγραφίκή καί ίστόρίκή ίδίαίτερότήτα δίαχρόνίκα μετα καί από τό jet lag (απόσυγχρόνίσμό) πόυ επαθα! Η δυτίκή καί ή βόρεία πλευρα τόυ
νήσίόυ δήλ. ή Πετρα καί τό Σίγρί πόυ
πρωτόγνωρίσα δίακρίνόνταί γία
τίς ίδίαίτερες ξήρόσταθμίκες συνθήκες (με ήφαίστείακα πετρωματα)
καί ή φυσίκή βλαστήσή με ασ(τί)βή,
δρυες, καί λίγό πευκό από εκείνή
τής νότίας & ανατόλίκής περίόχής.
Εδω συμφωνα με τήν Οδυσσεία
πρόσαραξε μετα τήν Τρόία ό Οδυσσεας με τόυς συντρόφόυς τόυ ψαχνόντας γία νερό! Στόυς φίδίσίόυς δρόμόυς τής Πετρας περίμενείς σε καπόία στρόφή να εκτυλίχθεί μπρόστα
σόυ είτε μία μυθίκή σκήνή τής Οδυσσείας είτε καπόίό ατυχήμα! Στή
Συκαμία αίσθανεταί κανείς τόυς
τρίγμόυς
αναμεσα
στόυς
δυό
«κόσμόυς», τή δυσή καί τήν ανατόλή, εδω πόυ συγκρόυόνταί από παλία
καί στίς μερες μας με τή συγχρόνή
μόρφή των μεταναστευτίκων ρόων.
Εξ αλλόυ ή περίόχή είναί γνωστή
καί γία τα παλία ήφαίστεία καί τα
γεωτεκτόνίκα ρήγματα τής καί τα
μόναδίκα στόν κόσμό απόλίθωμενα
δασή! Στό Μανταμαδό γευτήκα τα
υπερόχα γαλακτόκόμίκα πρόίόντα
τόυ αλλα συντόμα καί από ψήλα
δίαπίστωσα με λυπή μόυ τό τίμήμα
τής εντόνής & ελευθερής κτήνότρόφίας, δήλ. παντόυ γυρω γυμνα με
εντόνα τα σήμαδία κακόπόίήσής
(υπερβόσκήσής) επανω στή φυσίκή
βλαστήσή! Γία μία ακόμή φόρα ή
κλασίκή δίαπίστωσή ότί ή τόπίκή όί- Εικόνα 1,2 & 3: Ο εντυπωσιακός Μόλυβος στο βόρειο τμήμα του νησιού με τα πέτρινα σπίτια και το
κόνόμία στήρίζεταί - ακόμή καί σήκάστρο (αριστερά) και δεξιά εικόνες από τα φρυγανικά οικοσυστήματα στα δυτικά (Σίγρι) με αστβή,
μερα! - στόυς φυσίκόυς πόρόυς τής πόυ λόγός γία αείφόρό αναπτυξή,
ελιά και απολιθωμένους κορμούς.
καί τόπίκή αντζεντα 21! Στό μεταξυ ή
δίακρίτίκή φρόντίδα τόυ φίλόξενόυ
όίκόδεσπότή μόυ δεν εξαντλήθήκε στόυς κόλόκυθόκεφτετες τής μανας, αλλα ήταν καί ή ξεναγήσή στόν Άγίό Ιγνατίό καί τό Σίγρί πόυ εντυπωσίαζεί με τό ερήμίκό τόπίό τής
(ελλήνίκής) στεπας δήλ. ασ(τί)βή καί βαλανίδία καί φυσίκα με τό απόλίθωμενό δασός. Η τελευταία βραδία στήν περίόχή Πετρας με τή φίλίκή παρεα στόν μαγευτίκό Μόλυβό - στή σκία τόυ καστρόυ των Γατελόυζων – ήταν αξεχαστή λόγω καλής δίαθεσής καί τής ζωντανής μόυσίκής! Η
επόμενή ήμερα μας βρήκε στό νότίόανατόλίκό μίσό τόυ νήσίόυ, όπόυ τό τόπίό τόυ Ολυμπόυ από
κατω πρός τα επανω εχεί τή σφραγίδα τής ελίας καί τόυ πευκόυ, καί με λυγαρίες, πίκρόδαφνες καί
τόν πλατανό τόυ φτωχόυ Θεόφίλόυ στήν Καρήνή. Λίγό πίό πρίν στόν υγρότόπό (αλυκες) τής Καλλόνής ακόλόυθωντας τα βήματα τόυ μεγαλόυ δασκαλόυ & μαθήτή τόυ, τόυ Αρίστότελή καί τόυ
Θεόφραστόυ, απόλαυσα τήν όρνίθόπαρατήρήσή με φλαμίγκός, μαυρόπελαργόυς κα! Στό Αμπελίκό
ό αόκνός παπα-Στρατής λαμπρή εξαίρεσή καί παρήγόρία στήν επόχή μας! Η Αγίασό με τή θρήσκευτίκή τής παρακαταθήκή συμπλήρωνεί τό βίβλίό των μυθων τόυ νήσίόυ με τόν βασίλία Λεσβό
καί τίς 4 κόρες (ή Μυτίλήνή, ή Αρίσβή, ή Μόλυβός καί ή Ερεσσός). Τελός, εμείνα εκπλήκτός από
Εικόνα 4: Ορνιθοπαρατήρηση τήν πόίκίλότήτα πόυ πρόσφερεί τό νήσί! Καθε μερα καί δίαφόρετίκή είκόνα τής φυσής καί τόυ Εικόνα 5: Πεύκα που κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα στο
στη λιμνοθάλασσα της Καλλονής τόπίόυ παρα τή σαφή επίκρατήσή τής ελίας (11εκ. ελαίόδενδρα!). Ομαδόπόίωντας βεβαία τα στόίχεία τής φυσής, ως είδίκός στό φυσίκό περίβαλλόν, μπόρω να πω ότί ή πόίκίλία στό νήσί εχεί δυό
κεντρικό τμήμα του νησιού
«πόλόυς»: ό πρωτός με κεντρό τό Λεπετυμνό στα βόρεία-δυτίκα καί ό δευτερός τό όρός Όλυμπός
στα ανατόλίκα-νότία. Έφυγα γόήτευμενός από τό νήσί τής Σαπφόυς, τόυ Θεόφίλόυ, τόυ Μυρίβήλή, καί τόυ Ελυτή, μίμόυμενός τή ντόπίόλαλία τόυ ζεστων ανθρωπων, ρόυφωντας
τόν φρεσκό αερα τόυ νήσίόυ σαν μελλόθανατός καί αφόυγκραζόμενός τή φυσή σαν τόν Αρίστότελή & καί τόν μαθήτή τόυ Θεόφραστό! Μετα απ’ αυτή τήν εμπείρία αγαπήσα περίσσότερό τήν πατρίδα μόυ!
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Τα νέα από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης
Ο Συνεταίρίσμός τήν χρόνία πόυ κόντευεί να τελείωσεί
μίας καί σε ενα μήνα από σήμερα θα μπόυμε στό νεό ετός 2017,
πραγματόπόίήσε μία καλή πόρεία σε όλα τα επίπεδα.
Όσόν αφόρα τήν παραγωγή λαδιού ήταν μία καλή χρόνία
με αρκετή παραγωγή ελαίόκαρπόυ, καλής πόίότήτας ελαίόλαδό
αλλα καί καλες τίμες τόσό στήν αγόρα όσό καί στήν πωλήσή τόυ.
Η παραγωγή τόυ ελαίόκαρπόυ ανήλθε στα 3.800 μόδία ή σε
1.900 τόνόυς καί ή παραγωγή τόυ λαδίόυ σε 395 τόνόυς λαδίόυ
από τόυς όπόίόυς όί 30 σχεδόν τόνόί ήταν εξαίρετίκό παρθενό
ελαίόλαδό, δήλαδή δεκατα καί τό υπόλόίπό παρθενό καί βίόμήχανίκό. Οί τίμες τόυ λαδίόυ ήταν 2,70 ευρω γία τόν ασσό, 2,57 γία τό
εναμίσαρί, 2,45 γία τό δυαρί, 2,30 γία τό πενταρί καί 2,90 γία τα
πεντε δεκατα, τίμες ίκανόπόίήτίκες γία τόν ελαίόπαραγωγό αν
συγκρίθόυν με τίς τίμες πόυ υπήρχαν πρίν δυό χρόνία πόυ ήταν
εως καί ενα ευρω χαμήλότερες από τίς παραπανω τίμες. Οί τίμες
αυτες ίσχυόυν εως σήμερα καί υπαρχεί μία ανόδίκή τασή γία τό
ελαίόλαδό νεας εσόδείας λόγω μίκρής παραγωγής πανελλαδίκα
αλλα καί στήν Ιταλία. Οί πωλήσείς στό τυπόπόίήμενό ελαίόλαδό
εως καί σήμερα εφτασαν τόυς 98 τόνόυς καί τόυ βίόμήχανίκόυ
τόυς 123 τόνόυς.
Η παραγωγή γάλακτος τό 2016 (Δεκεμβρίός 2015–
Αυγόυστός 2016) ανήλθε στόυς 1.680 τόνόυς πρόβείόυ γαλακτός
καί σε 220 τόνόυς γίδίνόυ γαλακτός, ή παραγωγή ήταν αυξήμενή
στό πρόβείό γαλα κατα 375 τόνόυς καί τόυ γίδίνόυ κατα 75 τόνόυς σε σχεσή με τήν πρόήγόυμενή χρόνία. Οί τίμες παρεμείναν
σταθερες καί τήν χρόνία αυτή, ήταν γία τό πρόβείό γαλα 0,96
λεπτα καί γία τό γίδίνό 0,57 λεπτα. Η συνεργασία με τήν νεα εταίρεία πόυ αγόραζε τό γαλα μας ήταν αρίστή καί τό συμφωνήτίκό
πόυ υπόγραφήκε τήρήθήκε κατα γραμμα. Η εταίρεία αυτή ήταν
από τόν Αλμυρό Βόλόυ καί τό γαλα μεταφερόταν με βυτίό από τή
Στυψή στόν Αλμυρό, στήν ίδία εταίρεία πωλήσε καί τό γαλα τόυ
καί ό Συνεταίρίσμός Πετρας καί υπήρξε συνεργασία μεταξυ των
δυό Συνεταίρίσμων. Γία πρωτή φόρα όί κτήνότρόφόί πλήρωνόταν
τήν αξία τόυ γαλακτός τόυ στα μεσα τόυ επόμενόυ μήνα καί εχόυν
εξόφλήθεί από τα μεσα τόυ Οκτωβρή γία όλή τήν παραγωγή γαλακτός πόυ παρήγαγαν. Ενω τα πρόήγόυμενα τρία τελευταία χρόνία πλήρωνόταν τήν αξία τόυ γαλακτός τόυς μετα από τρείς εως
καί εξί μήνες.
Τή χρόνία πόυ περασε καί συγκεκρίμενα τόν Ιόυνίό ελήξε ή
θήτεία τόυ Δίόίκήτίκόυ & τόυ Επόπτίκόυ Συμβόυλίόυ καί ετσί
πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων συμβουλίων. Οί εκλόγες είχαν αρκετα καλή συμμετόχή συνεταίρων
αφόυ ψήφίσαν 180 συνεταίρόί. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο
απαρτίζεται από τους: Μαναβή Ιγνατίό τ. Ευστρατίόυ Πρόεδρό,
Κόυτζαμπασή Κωνσταντίνό τ. Ιωαννή Αντίπρόεδρό, Μανδανή
Ιωαννή τ. Γεωργίόυ Ταμία, Αλετρα Αντωνίό τ. Γεωργίόυ Γραμματεα καί Ευαγγελόυ Ελευθερίό τ. Γεωργίόυ Μελός. Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Βαλαρελλή Ευστρατίό τ.
Ελευθερίόυ Πρόεδρό καί μελή τόυς Αντίγεωργίόυ Αλεξανδρό τ.
Γεωργίόυ καί Παρελλή Νίκή τ. Παναγίωτή.
Όσον αφορά την περίοδο που διανύουμε τώρα καί
κυρίως από τόν Σεπτεμβρίό καί επείτα εξελίσσεταί σε μία πόλυ
δυσκόλή καί πρωτόφανή χρόνία γία τόυς αγρότες τόυ χωρίόυ μας
καί τόυ νήσίόυ γενίκότερα. Επίκρατεί ανόμβρία γία επτα μήνες
τωρα, εχεί να βρεξεί από τόν Απρίλίό, εβρεξε γία πόλυ λίγό στίς 9
καί 11 Νόεμβρίόυ, αλλα καί ό χείμωνας πόυ περασε όί βρόχες ήταν
πόλυ λίγες με απότελεσμα τό χωρίό μας να εχεί τήν μίκρότερή
ελαίόπαραγωγή πόυ είχε πότε μπόρεί μα μήν φτασεί όυτε καί τα
1.000 μόδία δήλαδή 500 τόνόυς ελαίόκαρπόυ, ενω σε αλλες τετόίες χρόνίες με μίκρή παραγωγή ξεπερνόυσε τα 1.500 μόδία, υπαρχόυν φετός ελαίόπαραγωγόί πόυ δεν θα βγαλόυν λαδί όυτε
γία τήν σόδεία τόυς, σκεφτεστε λόίπόν πόσό τραγίκα είναί τα
πραγματα γία τήν ελαίόπαραγωγή καί τόυς ελαίόκαλλίεργήτες
τόυ χωρίόυ μας. Τό μήνα Νόεμβρίό τό ελαίότρίβείό αλεσε μόνό
δυό φόρες 60 μόδία, δήλαδή 30 τόνόυς ελίες. Τα ελαίόδεντρα τόν
Οκτωβρίό είχαν κόκκίνίσεί κόντευαν να ξεραθόυν καί ό ελαίόκαρπός εμείνε πόλυ ψίλός καί ατρόφίκός, τόσό ψίλός πόυ σε μερίκα
ελαίόδεντρα δεν φαίνόταν πανω τόυς. Ο συνεταιρισμός φέτος
προχώρησε και σε κάποιες μικρές αλλά απαραίτητες επισκευές και παρεμβάσεις, εφτίαξε εκ νεόυ τα στήθαία-τα πλαίνα
τόίχία στήν πλακα τόυ ελαίότρίβείόυ καί τήν περίεφραξε πανω
από τό τόίχίό, ωστε να είναί πόίό ασφαλή. Επίσής δίαπλατυνε

τόν χωρό κατω στό ελαίότρίβείό δίπλα από τήν γεφυρόπλαστίγγα
γία μεγαλωσεί ό χωρός αυτός καί ξεκίνήσε φετός πόυ εχεί λίγες
ελίες να δόκίμασεί αν μπόρόυν να τόπόθετήθόυν όί ελίες στόν
κατω χωρό τόυ ελαίότρίβείόυ πανω σε παλετες, ωστε να μετακίνόυνταί μεχρί τήν αλεσή τόυς με κλαρκ καί όχί να φόρτωνόνταί
πανω σε αλλό φόρτήγακί από τήν πλακα μεχρί τό ελαίότρίβείό,
γία να περίόρίστεί τό εργατίκό πρόσωπίκό. Επίσής, τό Δίόίκήτίκό
Συμβόυλίό λόγω τής δυσκόλής όίκόνόμίκής συγκυρίας πόυ δίανυόυν όλόί όί ελαίόπαραγωγόί φετός, αλλα καί των παρεμβασεων
στήν μεταφόρα τόυ ελαίόκαρπόυ πρόσανατόλίζεταί στήν μείωσή
των αλεστίκων δίκαίωματων γία να ανακόυφίσεί τόυς ελαίόπαραγωγόυς.
Η ξηρασία όμως που επικρατεί φέτος δεν επλήξε μόνό
τήν ελαίόπαραγωγή αλλα καί την κτηνοτροφία στα βόσκότόπία
μεχρί σήμερα δεν εχεί φυτρωσεί καθόλόυ χόρτό, τό εδαφός είναί
ξερό-στεγνό λες καί είναί Αυγόυστός μήνας. Τα αίγόπρόβατα φετός δεν εχόυν φαεί καθόλόυ χλωρό-πρασίνό χόρτό από τήν γή.
Σαν να μήν εφτανε όμως αυτό όί τίμες των αρνίων, τωρα πόυ είναί
αρχή ακόμή, ξεκίνήσαν με 4,50 ευρω τό κίλό στίς αρχες τόυ Νόεμβρή σήμερα εχόυν κατρακυλήσεί στα 3,50 ευρω τό κίλό καί δεν
υπαρχεί ζήτήσή στήν αγόρα, με απότελεσμα να μήν αγόραζόνταί
καθόλόυ από τόυς ζωεμπόρόυς. Έτσί όσόί κτήνότρόφόί εχόυν
ετόίμα αρνία γία σφαξίμό αναγκαζόνταί να περίμενόυν μεχρί να
δόυν τί θα γίνεί τίς επόμενες ήμερες. Όσό όμως περνανε όί μερες
αυξανεταί ή πρόσφόρα καί τό πρόβλήμα γίνεταί ακόμή μεγαλυτερό καί επίτείνεταί. Οί κτήνότρόφόί είναί σε απόγνωσή γίατί από
τή μία χανόυν τήν γαλακτόπαραγωγή τόυς καί από τήν αλλή, τα
αρνία τόυς μπόρεί να πωλήθόυν σε ακόμή χαμήλότερες τίμες λόγω μεγαλυτερής πρόσφόρας καί περίόρίσμενής ζήτήσής καί όσό
μεγαλωνόυν δεν μπόρόυν να πωλήθόυν ευκόλα, γίατί τα μεγαλα
(βαρία) αρνία δεν εχόυν ζήτήσή στήν αγόρα. Υπαρχόυν όμως καί
άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις για όλους τους αγρότες κυρίως
από τό νεό ετός 2017. Ήδή με τή νεα ΚΑΠ πόυ ίσχυεί από περυσί
όί επίδότήσείς πόυ παίρνόυν όλόί όί αγρότες, τα νεα δίκαίωματα
πόυ εκδόθήκαν, δήλαδή, τό ετήσίό πόσό πόυ αντίστόίχεί στό καθενα βαίνεί μείόυμενό μεχρί τό 2020 πόυ θα ίσχυσεί ή νεα αυτή
ΚΑΠ. Έτσί όί περίσσότερόί αγρότες καί κυρίως όί ελαίόπαραγωγόί
είσπραττόυν από περυσί μίκρότερες επίδότήσείς, από φετός 2016
αλλαξε καί ό τρόπός χόρήγήσής τής εξίσωτίκής απόζήμίωσής με
απότελεσμα να ενταχθόυν περίσσότερόί δίκαίόυχόί στήν απόζήμίωσή αυτή καί να μείωθεί στα μίσα τό ανωτερό πόσό πόυ μπόρόυσε να είσπραξεί καπόίός αγρότής από τα 5.600 ευρω στα 2.600
ευρω, καθως καί τό όπόίό πόσό είσεπραττε ό καθενας να είναί
μείωμενό στα μίσα περίπόυ. Επίσής αυξήθήκαν ήδή όί ασφαλίστίκες είσφόρες πόυ πλήρωνόυν όί αγρότες στόν Ο.Γ.Α. από φετός
καί από τό νεό ετός θα αλλαξεί ό τρόπός υπόλόγίσμόυ τόυς, καί θα
πλήρωνόυν είσφόρες σε πόσόστό 26,95% επί τόυ είσόδήματός
τόυς. Η μεγαλή όμως καί πόίό επωδυνή επίβαρυνσή πόυ περίμενεί
τόυς αγρότες, αλλα καί τόυς κατόίκόυς όλων των νήσίων τόυ Ανατόλίκόυ Αίγαίόυ καί καπόίων αλλων μίκρων νήσίων από
01/01/20017 είναί ή καταργήσή των μείωμενων συντελεστων
Φ.Π.Α. κατα 30% πόυ ίσχυεί εως σήμερα καί όί συντελεστες Φ.Π.Α.
θα εξίσωθόυν με τήν υπόλόίπή Ελλαδα. Έτσί όί νεόί συντελεστες
Φ.Π.Α. θα ανελθόυν από τό 4% στό 6% ό χαμήλός, από τό 9% στό
13% ό μεσαίός καί από τό 17% στό 24% ό υψήλότερός συντελεστής. Όλα δήλαδή τα πρόίόντα καί όί υπήρεσίες θα αυξήθόυν από
2% εως καί 7%. Τα μόνα θετικά για τους αγρότες είναί ότί
από φετός 2016 θα εχόυν καί αυτόί αφόρόλόγήτό είσόδήμα όπως
όί μίσθωτόί καί όί συνταξίόυχόί, ενω περυσί δεν είχαν, καί ότί θα
αυξήθεί τό κόνδυλί πόυ δίνεταί γία τήν ενίσχυσή των αγρότων
των νήσίωτίκων περίόχων καί κατα συνεπεία θα αυξήθόυν καπόίες επίπλεόν ενίσχυσείς πόυ δίνόνταί στόυς αγρότες των νήσίων. Επίσής, θα αυξήθεί τό πόσόστό επίχόρήγήσής επενδυσεων
πόυ θα γίνόνταί στόν αγρότίκό τόμεα από τό 65% στό 75% καί
πίθανόν λόγω καί τόυ πρόσφυγίκόυ πρόβλήματός να αυξήθεί
ακόμή 10%, τα πρόγραμματα αυτα θα ξεκίνήσόυν από τό νεό ετός.
Ελπίζω βεβαία τό νεό ετός 2017 να μήν μας επίφυλασσεί μόνό
δυσαρεστες εκπλήξείς, αλλα καί ευχαρίστες πόυ τίς εχόυμε αναγκή όλόί μας.
Ευστράτιος Δ. Σλουμάτης
Στύψη 30/11/2016

Διευκρινίσεις για τα σκουπίδια της Στύψης
(συνέχεια από σελ.1)
1) Τόυ Δίόγενή πόυ πρότείνε να γίνεί στό χωρίό «ενας σόβαρός μεγαλός ερανός από όλόυς τόυς φόρείς τόυ χωρίόυ, να αγόρασόυμε ενα μεταχείρίσμενό μίκρό απόρρίμματόφόρό piaggio αξίας 4-5 χίλίαδων ευρω. Να αγόραστεί από εναν φόρεα π.χ. Πόλίτίστίκό
Συλλόγό καί να παραχωρήθεί ως δωρεα με συμβόλαίόγραφίκή πραξή στό Δήμό Λεσβόυ με ενα καί μόνό όρό: ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ
ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. Ο δωρήτής θα εχεί τό δίκαίωμα, όταν ό
όρός παραβίαστεί να παρεί τό αυτόκίνήτό πίσω» καί τελείωνε τήν πρότασή τόυ ό Δίόγενής με τήν πρότασή: «Ένα χωρίό με τρείς ενεργόυς συλλόγόυς, συνεταίρίσμός, εφήμερίδα, συλλόγός Στυψίανων Αθήνας, Συλλόγός Στυψίανων Αυστραλίας καί όλόί εμείς, νόμίζω ότί
μπόρόυμε να μαζεψόυμε αυτα τα λεφτα γία ενα καθαρό χωρίό». 2) Στό δίκό μόυ αρθρό, αντετείνα ότί «γία τήν απόκόμμίδή των απόρρίμματων πλήρωνόυν όλόί όί δήμότες καί βεβαία όί Στυψίανόί, μεσω των λόγαρίασμων τής ΔΕΗ, τα ανταπόδότίκα τελή κλπ. Ο
Δήμός όφείλεί να κανεί τό στόίχείωδες. Να εχεί τα μεσα καί τό πρόσωπίκό ωστε να κανεί τό καθήκόν τόυ. Να συλλεγεί τα απόρρίμματα. Φανταστείτε σε καθε Δήμό τής χωρας, σε καθε χωρίό, να καναμε ερανό γία ν΄ αγόρασόυμε απόρρίμματόφόρό.

Αναμνήσεις από την
Έλλη Καβουντζή
Η ΄Ελλή Καβόυντζή, τό γενός Βαλίόντή
(Νίκόλαόυ τ΄ Χίργαντ), μενεί στό Κερατσίνί, στόν Πείραία. Ξαναρθε στό χωρίό μετα από 33 χρόνία! Τωρα
είναί 79 χρόνων (γεννήθήκε τό 1936). Θυματαί όταν
πήγαίνε σχόλείό, στήν Τεταρτή δήμότίκόυ, ή γίαγία
τής ή Μαρίγω Χίργαντήνα, τής είπε ότί πρεπεί να δίακόψεί. «Φτανεί τόσα γραμματα ό,τί εμαθες εμαθες τής
ελεγε. Οί κόυρόυδίς δεν κανεί να μαθόυν γραμματα γία
να μή γραφόυν ραβασακία». Είχαν δόυλείες στό σπίτί
καί στα χωραφία. Ζόυσαν τότε στα Μόναστήρελλία
(αγρότίκός όίκίσμός με περίβόλία καί αφθόνα νερα,
πόυ τό καλόκαίρί εσφυζε από ζωή). Δεν υπήρχαν καν
απόυσίες στό σχόλείό τότε. Όπότε ήθελαν πήγαίναν
σχόλείό. Τήν επόμενή χρόνία βγήκε νόμός, πόυ ελεγε

Η ΄Ελλη Καβουντζή
ότί τό Δήμότίκό Σχόλείό είναί υπόχρεωτίκό καί αρα
επρεπε να τό τελείωσω, όπότε ξαναπήγα σχόλείό καί
όλόκλήρωσα τήν ΣΤ΄Δήμότίκόυ. Θυμαμαί ή τελευταία
δασκαλα μόυ ήταν ή Ευαγγελία Δρακόυλα. Είχα επίσής σε μίκρότερες ταξείς τόυς δασκαλόυς Καντυλή
Γρήγόρή, τήν κυρία Κλείω, τήν κυρία Παρασκευή καί
τήν κυρία Μαρία Καρωτόυ – Παλαίόλόγόυ. Θυμαμαί
τίς συμμαθήτρίες μόυ. Τήν Αφρόδίτή Σανταβα, τήν
Φρόσω τ΄
Καμαλή, τήν Τερψή τ’ Σαμπρή, τήν
Άρτεμίς τ΄ Μαναβή, τή Νίτσα τ’ Μπαλαρόυ καί τήν
Αγγελα τ΄ Χρυσόμαλλή. Ήμασταν δυό ταξείς μαζί καί
ή δασκαλα παλευε να μας μαθεί γραμματα, κόντα στα
50 παίδία! Δεν είχαμε όυτε βίβλία, όυτε τετραδία. Ένα
τετραδίό όλό κί όλό τό μόίραζαμε σε δυό μαθήματα. Η
δασκαλα εγραφε στόν πίνακα τό μαθήμα καί εμείς
αντίγραφαμε. Πίσω από τό τετραδίό είχε τυπωμενή
τήν πρόπαίδεία καί από κεί τήν μαθαίναμε. Αντί γία
στυλό είχαμε ενα μόλυβί. Μ΄ αυτό τό μόλυβί βγαζαμε
όλή τή χρόνία. Στίς μεγαλες ταξείς είχαμε τό μελανόδόχείό με τήν πενα. Στίς μίκρότερες ταξείς είχαμε κόντυλί με πλακα. Η θερμανσή ήταν μία σόμπα με ξυλα.
Καθε πρωί επρεπε να κόυβαλαμε ό καθενας από ενα
ξυλό. Μετα τήν Γερμανίκή Κατόχή (1942) είχαμε συσσίτίό. Τό πρωί γαλα καί τό μεσήμερί φαγήτό. Είχαμε
τήν κυρα Πόπόυλα σαν επίστατρία, πόυ φρόντίζε γία
όλα. Άνόίγε τίς ταξείς, εκλείνε τό σχόλείό καί φρόντίζε
τήν καθαρίότήτα μεσα κί εξω.

Οξυμωρό! Είναί πρότίμωτερό από τόν ερανό, ή κίνήτόπόίήσή των κατόίκων. Η δίεκδίκήσή λυσής γία τα σκόυπίδία».
Καί κατελήγα: «Τό Τόπίκό Συμβόυλίό Στυψής καί ό Πρόεδρός τόυ, αντί να όργανωνεί ερανόυς, να ζήτήσεί απόφασίστίκα τήν συμπαραστασή όλων μας, καί να δίεκδίκήσεί τήν
αγόρα τόυ αυτόκίνήτόυ από τό Δήμό Λεσβόυ, γία τίς αναγκες τόυ χωρίόυ μας». Αυτες όί δυό απόψείς αντίπαρατεθήκαν μεσα από τίς σελίδες τής εφήμερίδας μας. Ωστόσό ό
Δίόγενής παρατήρήσε (καί είχε δίκίό) ότί ό ίσχυρίσμός μόυ
ότί τό θεμα απασχόλήσε τό Τόπίκό Συμβόυλίό Στυψής καί
απόρρίφθήκε (ή πρότασή γία ερανό) είναί αβασίμός. Πραγματί, ερευνήσα τόν Αυγόυστό 2016 καί δίαπίστωσα ότί ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τόυ Τόπίκόυ Συμβόυλίόυ
Στυψής. Συνεπως όφείλω να ζήτήσω συγνωμή από τόν Δίόγενή, αλλα κυρίως από τόυς αναγνωστες τής εφήμερίδας
μας, τό Τόπίκό Συμβόυλίό καί τόν Πρόεδρό γία τήν αβασίμή
πλήρόφόρία (τήν ανυπαρξία σχετίκής απόφασής). Ωστόσό ό
πυρήνας τής απόψής μόυ παραμενεί ως εχεί. Ότί δήλαδή,
καπόία εργα καί υπήρεσίες (όπως π.χ. ή πρόμήθεία απόρρίμματόφόρόυ καί ή απόκόμίδή των σκόυπίδίων) είναί κατ΄
εξόχήν δόυλεία τόυ Δήμόυ καί τα όφείλεί στόυς δήμότες τόυ.
Δεν μπόρεί όλα να γίνόνταί με ερανόυς …
(Ιγνάτης Κων. Καραπαναγιώτης)
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Ελιά Η Μυτιληνιά
Η πρωτή επαφή μόυ με τό λαδί ήταν όταν με βαφτίσαν, μίκρό, τόν Φεβρόυαρίό τόυ 1955, δεν τό θυμαμαί φυσίκα γίατί ήμόυν μόλίς τρίων μήνων. Τήν ελία ως δεντρό
τήν θαυμαζα καί τήν αγαπόυσα από μίκρό παίδί χωρίς να εντρυφήσω ίδίαίτερα, στήν δίατρόφίκή τής αξία καί όχί μόνό.
Σε δυό τρείς αγρίελίες πόυ είχαμε στό χωρίό μόυ
«Πενταπλατανός Γίαννίτσων Ν. Πελλας» στήναμε καρτερί,
μίκρα παίδία, με τίς σφεντόνες καί περίμεναμε τα κότσυφία να
πανε να φανε καμία ελία καί εμείς να φαμε αυτα, λίγό βαρβαρή καταστασή αλλα αυτή είναί ή αλήθεία. Τωρα πως γευτήκα
πρωτή φόρα τό λαδί τής Μυτίλήνής, όταν μετα από χρόνία
παντρευτήκα, εκανα όίκόγενεία καί παίδία. Η συζυγός μόυ ή
Άννα με εστείλε γία ψωνία στόν παντόπωλή, λίγό περίεργό γία
μενα, εναν πόντίό να τόν στείλείς γία «γυναίκείες δόυλείες»,
στερεότυπα πόυ εμαθα από τόν παππόυ μόυ καί τόν πατερα
μόυ, ωστόσό πήγα. Ρωτωντας τόν παντόπωλή γία τό καλυτερό λαδί, μόυ απόκρίθήκε θετίκα γία τήν αξία καί πόίότήτα
όλων, σήμείωσε όμως ότί πίό εμπόρίκό, στήν περίόχή μας,
είναί τό λαδί τής Κρήτής καί τής Καλαματας. Αναζήτωντας
αλλό λαδί από αυτα, ετσί γία να δίαφόρόπόίήθω, μόυ πρότείνε
τής Μυτίλήνής. Μυτίλήνής; Τό νήσί τόυ Πίττακόυ, τό νήσί πόυ
πήγα δυό φόρες ως πόδόσφαίρίστής καί επαίξα αντίπαλός με
τίς όμαδες Παλεσβίακό καί Αίόλίκό; Δεν θα σας απόκαλυψω
τή φίρμα τόυ ελαίόλαδόυ, όμως απερίφραστα θα σας πω ότί
από τότε με κερδίσε. Μετα από χρόνία δίήγήθήκα τήν ίστόρία
μόυ αυτή σε εναν εμπόρό από τήν Μυτίλήνή, ό όπόίός μόυ
είπε: Πόυ να γευθείς καί τό παραγωγίκό λαδί των Συνεταίρίσμων μας. Έτσί με κερδίσατε… Η ενασχόλήσή μόυ με τα ελαίόδεντρα, αυτα τα ίερα δεντρα από τήν αρχαίότήτα, ήρθε μετα
από αρκετα χρόνία καθως φυτεψα ελαίόδεντρα σε δυό χωραφία μόυ, κλήρόνόμία από τόν παππόυ καί τόν πατερα μόυ.
Τωρα τί παίρνω καί τί δίνω είναί μία πόνεμενή ίστόρία, πόυ εν
μερεί θα τή ζόυσατε κί εσείς, αν καλλίεργόυσατε κερασίες καί
ρόδακίνίες στό δίκό σας τόπό. Από τα πρόσωπίκα βίωματα
μόυ, πόυ εχεί λίγό ή πόλυ ό καθενας μας, μπόρόυμε να αντίλήφθόυμε ότί ή ελία συντρόφευεί ενα μεγαλό πόσόστό των
ανθρωπων. Πόίόί από εμας δεν εχόυμε να δίήγήθόυμε «στίγμες
ελίας» καί πόίόί δεν μπόρόυν να ανατρεξόυν στό παρελθόν,
στήν ίστόρία, γία να επαναφερόυν είκόνες καί κείμενα ενός
δεντρόυ τό όπόίό είναί αρρήκτα συνδεδεμενό με τόυς Έλλήνες
καί γίνεταί αναφόρα σ’ αυτό από καλλίτεχνες (ζωγραφόυς,
πόίήτες, πεζόγραφόυς κ.α.), από εμπόρόυς καί δή από εμας,
τόυς απλόυς ανθρωπόυς. Η χρήσή τής ελίας πόλυπλευρή. Τα
κλαδία τής στεφανωνόυν όλυμπίόνίκες (κότίνός), όί ρίζες τής
ζεσταίνόυν σπίτίκα, τα φυλλα τής απότελόυν γίατρίκό καί
πρωτή υλή γία καλλωπίσμό, ενω ό μεγας καρπός τής φωτίζεί,
πρόσφερεί μακρόζωία, θεραπευεί καί απότελεί τήν Βασή τής
Υγίείνής Μεσόγείακής Δίατρόφής. Απότελεί ίερό υλίκό γία τήν
όρθόδόξία μίας καί τό λαδί, πόυ συγκρατεί καί μεταφερεί τή
φωτίσή στό βαπτίζόμενό, είναί καί τό βασίκό υλίκό γία τήν
παρασκευή τόυ Άγίόυ Μυρόυ, με τό όπόίό ό ίερεας χρίζεί τό
νεόφωτίστό, γία να τόυ μεταδωσεί τή χαρή τόυ Αγίόυ Πνευματός. Η ίστόρία τής ελίας μετρα 10 χίλίετίες. Καπόίόί ίστόρίκόί
απόδίδόυν συρίακή καταγωγή στό δεντρό τής αγρίελίας καί
καπόίόί αλλόί μεσόγείακή με αναφόρα στήν Μίκρα Ασία καί
στήν Αρχαία Ελλαδα. Η «εξήμερωσή» τόυ πρωτόυ ελαίόδεντρόυ με ασαφείς αναφόρες χρεωνεταί τήν 6ή χίλίετία π.Χ.
στήν Μίκρα Ασία αλλα πόίός μπόρεί να αμφίσβήτήσεί τήν παλαίότήτα τής αγρίελίας στόν ελλαδίκό χωρό; Ο μυθός θελεί τόν
Ηρακλή να κρατα ρόπαλό από ξυλό ελίας καί με αυτό να τελείωνεί τόυς δωδεκα αθλόυς. Η αρχαία ελλήνίκή παραδόσή
θελεί τήν πρωτή ελία να φυτευεταί από τήν Αθήνα στήν Ακρόπόλή. Ο Ομήρός αναφερεί ότί τα ελλήνίκα δίκαστήρία καταδίκαζαν σε θανατό, όπόίόν καταστρεφε δεντρό ελίας. Αμετρήτες
αναφόρες από τότε γία τήν παρόυσία τής ελίας στόν τόπό μας.
Δεντρό πόυ αγαπαεί τή θαλασσα καί τόν μεσόγείακό ήλίό.
Συντρόφευεί κατόίκόυς τετόίων, περίόχων σε επόχες ευμαρείας αλλα καί στερήσής. Συνεχείς αναφόρες θελόυν κυρία παραγωγίκή περίφερεία με μεγίστή δίακίνήσή πρόίόντων τής ελίας
τήν Κρήτή. Κανείς δεν αμφίσβήτεί τίς καλλίεργείες των ελαίόδεντρων ανα τήν Ελλαδα, όλόί εκτίμόυν τήν πρόσπαθεία των
ελαίόπαραγωγων καί ελαίόεμπόρων γία τήν βελτίστή αξία
των πρόίόντων τής ελίας. Αλήσμόνήτή όμως, καί ή πρόσφόρα
καί τό εργό των Μυτίλήνίων εκμεταλλευόμενόί στό μεγίστό τή
φυσή πόυ μερίμνήσε ωστε ή Λεσβός να γίνεί ενα απεραντό
δασός ελίας.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΛΕΣΒΟΥ: ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ «ΧΡΥΣΑΦΙ»
Θεόφίλός, ό κυρίότερός εκπρόσωπός τής ελλήνίκής
λαίκής ζωγραφίκής, απείκόνίσε με τόν δίκό τόυ μόναδίκό τρόπό τόν ελαίωνα τής Λεσβόυ καί τόυς ανθρωπόυς πόυ δόυλευ

αν στίς ελίες. Κόρυφαίό εργό τής συλλόγής «Τό μαζεμα
των ελαίων εν Μυτίλήνή» τόυ 1933. Αναμεσα στα τελή
τόυ 19όυ καί στίς αρχες τόυ 20όυ αίωνα συντελείταί στή
Λεσβό ενας εντόνός κόίνωνίκός καί όίκόνόμίκός μετασχήματίσμός. H καλλίεργεία αμπελίων καί σίτήρων πόυ κυρίαρχόυσε
στό νήσί γία αίωνες, δίνεί τή θεσή τής σταδίακα στήν ελία. Ο
μεγαλός παγετός πόυ επλήξε τόν ελαίωνα τής Λεσβόυ τό χείμωνα τόυ 1850, γνωστός ως μεγαλή Καμαδα, γίνεταί αίτία γία
φυτευσή νεων πόίκίλίων ελίας από τή Μίκρα Ασία καί επεκτείνεί τή μόνόκαλλίεργεία τής ελίας σε όλόκλήρό τό νήσί. Η γεωγραφίκή θεσή τόυ νήσίόυ, πόλυ κόντα στήν Κωνσταντίνόυπόλή καί τή Μαυρή Θαλασσα, εδωσαν ωθήσή στό εμπόρίό τόυ
λαδίόυ. Ταυτόχρόνα, σήμαντίκα κεφαλαία από τόυς Λεσβίόυς
τής δίασπόρας, όί όπόίόί, μετα τόν παγετό καί τόν καταστρόφίκό σείσμό τόυ 1867 βρίσκόνταν ήδή στα τεσσερα σήμεία
τόυ όρίζόντα καί δήμίόυργήσαν σήμαντίκες περίόυσίες, ευνόήσαν τόν εκσυγχρόνίσμό καί τήν ανανεωσή τής ελαίόυργίας τόυ
νήσίόυ. Η Λεσβός είναί ή πρωτή περίόχή τής Ελλαδός πόυ είχε
συστήματίκή βίόμήχανίκή παραγωγή λαδίόυ πρίν από τήν
απελευθερωσή τής, τό 1912. Αυτή τήν περίόδό, λείτόυργόυσαν
στό νήσί 113 ατμόκίνήτα εργόστασία. Αυτή ή επόχή κλήρόδότόυσε στό νήσί μόναδίκα κτίσματα, όπως ελαίότρίβεία, εργόστασία απόθήκευσής καί συσκευασίας λαδίόυ, σαπωνόπόίεία,
τα όπόία σήμερα είναί στόλίδία. τής βίότεχνίκής καί βίόμήχανίκής ίστόρία τής χωρας μας. Ελαίωνες πόυ φτανόυν τή θαλασσα, δήμίόυργόυν ενα μόναδίκό ασήμενίό δασός. Έδαφός,
ίδανίκό μίκρόκλίμα καί ξεχωρίστες πόίκίλίες ελίας απότελόυν
τό συνδυασμό γία τό κόρυφαίό λαδί πόυ παραγεί τό νήσί. O
ελαίωνας τής Λεσβόυ καλυπτεί 450.000 στρεμματα, πόυ αντίπρόσωπευόυν τό 29% τής συνόλίκής εκτασής τόυ νήσίόυ καί
τό 79% τής καλλίεργήσίμής εκτασής τόυ. Περίσσότερα από
11.000.000 ελαίόδενδρα παραγόυν τόν πόλυτίμό καρπό τής
ελίας. Στό νότίό καί νότίόανατόλίκό τμήμα, όπόυ υπαρχόυν
ασβεστόλίθίκα πετρωματα καί σχίστόλίθόί, κυρίαρχεί ή καλλίεργεία τής Κόλόβής ή γνωστής καί ως Μυτίλήνία, πόυ αντίπρόσωπευεί τό 65% τόυ λεσβίακόυ ελαίωνα, ενω ανατόλίκα
καί βόρείόανατόλίκα, στα ήφαίστείόγενή εδαφή, ή Αδραμυτίανή πόυ απότελεί τό 30%. Καλλίεργείταί επίσής ή Λαδόλία ή
θρόυμπα καί αλλες πόίκίλίες σε πόσόστό μίκρότερό τόυ 5%.
Τό λαδί πόυ παραγεταί από τήν Κόλόβή χαρακτήρίζεταί από
εντόνα, φρόυτωδή αρωματα, απαλή γλυκία γευσή καί χρυσόπρασίνό χρωμα. Είναί από τίς καλυτερες ελαίόπόίήσίμες πόίκίλίες, τόσό από πλευρας ελαίόπερίεκτίκότήτας, όσό καί από
πλευρας πόίότήτας παραγόμενόυ λαδίόυ. Τό λαδί τής Αδραμυτίανής είναί λεπτόρευστό, με εξαίρετίκό αρωμα καί ή πρωίμή
ωρίμανσή τής εξασφαλίζεί τό χρυσαφενίό χρωμα τόυ. Στα
λιοχώραφα της Στύψης καλλίεργείταί ή αδραμυτίανή ελία
απ΄ όπόυ παραγόνταί σήμερα περί τόυς 2.000 τόνόυς ελαίόκαρπόυ πόυ αντίστόίχόυν σε (κατα μεσό όρό) 400 τόνόυς λαδί
ετήσίως. Η αλεσή γίνεταί στό συνεταίρίστίκό ελαίότρίβείό,
πόυ χτίστήκε τό 1928. Η χαρακτήρίστίκή λεπτόρευστή υφή
τόυ Λεσβίακόυ λαδίόυ όφείλεταί στό σχετίκα αυξήμενό βαθμό
ακόρεστότήτας των λίπαρων τόυ όξεων, σε σχεσή με αλλα
παχυρρευστα ελαίόλαδα, γεγόνός πόυ τόυ δίνεί πρόσθετή
βίόλόγίκή αξία. Τα μόναδίκα τόυ αρωματα τα χρωσταεί στα
δεκαδες αρωματίκα φυτα πόυ φυτρωνόυν μεσα στόυς ελαίωνες. Δεντρόλίβανό, ρίγανή, φασκόμήλό, θυμαρί, θρόυμπί, βαλσαμόχόρτό, μαζί με όπωρόφόρα δεντρα καί πίκραμυγδαλα
πόυ γείτνίαζόυν με τα ελαίόδεντρα. Τό χρυσόκίτρίνό χρωμα
τόυ, όφείλεταί στή μίκρή περίεκτίκότήτα τόυ σε χλωρόφυλλή,
πόυ βόήθα καθε εμφίαλωμενόυ πρόίόντός εναντία στό χρόνό.
Αυτό τό μόναδίκό χρυσαφενίό χρωμα, χαρίσε στή Λεσβό τό
πρόσωνυμίό τό «χρυσό νήσί». Τα ίδίαίτερα χαρακτήρίστίκα
τόυ ελαίόλαδόυ τής Λεσβόυ εχόυν καί επίσήμα αναγνωρίσθεί
από τήν Ευρωπαίκή Ένωσή, ή όπόία τό εχεί κατόχυρωσεί ως
Πρόίόν Γεωγραφίκής Ένδείξής.
Στάθης Καστερίδης
(Δημοτικός Σύμβουλος Πέλλας & Δημοτικός Υπάλληλος
Σκύδρας)
Υ.Γ. Γία τό παρόν αρθρό μόυ, ζήτω καταρχήν τήν επίείκεία
των ελαίόπαραγωγων τής Λεσβόυ καί είδίκότερα τής Στυψής,
γίατί μπήκα στα χωραφία τόυς.

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΣ
ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘ. 207
Ο κ. Ιωαννής Γίαννακός εξεθλίψεν ελαίόκαρπόν όκαδες 460.
Παρήχθή ελαίόν όκαδες ……. Εμετρήσεν δί΄ εκθλίπτίκα Δρχ. 73,60
Εν Στυψή τή 4-11-1955
Ο Δίευθυντής
Ο Παραγωγός

Το ελαιόδιχτο που βάζει
τέλος στην κούραση από
το μάζεμα των
ελαιόδεντρων!
Πολυμήχανοι αποδεικνύονται για άλλη μια φορά
οι κρητικοί στον τεχνολογικό τομέα, καθώς το ελαιόδιχτο βάζει τέλος στην κούραση από το μάζεμα των ελαιόδεντρων.
Τό ελαίόδίχτό είναί μία πρωτότυπή κατασκευή γία
ευκόλό απλωμα δίχτυων ελαίόσυλλόγής. Δεν χρείαζεταί δευτερό ατόμό γία τό απλωμα, δεν επήρεαζεταί από χόρτα ή τόν
αερα καί δεν πατας πανω στίς ελίες. Ιδανίκό γία τό μαζεμα
τής πρασίνής ελίας. Επίσής, συνδυαζεταί με δόνήτίκα ελαίόραβδίστίκα, τενία ή μαζεμα με τό χερί.
Έχω ενα φίλό στή Φλαμόυρία τόυ νόμόυ Πελλας, πρόσφατως ελαίόκαλλίεργήτής, ό Τασός Μίλτσής, πόυ είδε τήν
πατεντα καί τήν αντεγραψε, καθότί μαστόρας. (Αν καπόίός
θελεί, μπόρω να τόν φερω σε επαφή). Βεβαία όπως σήμείωνεί, τό μαζεμα δίευκόλυνεταί αλλα δεν γίνεταί αυτόματα,
θελεί δόυλεία, όχί αστεία. Καί βεβαία, χωραφί επίπεδό…
Για περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί:
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%BB%CE%B1%
CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%87%CF%84%
CE%BF-%CE%91%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%BD%
CE%B7-1434554133483612/?fref=ts
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης
(19/10/2016)

Το ελαιόδιχτο!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

8 ΣΤΥΨΗ

Συνέντευξη από τον Λευτέρη Ευαγγέλου, πρώην Πρόεδρο του
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης
Η συνέντευξη δόθηκε στον Ιγνάτιο Καραπαναγιώτη
Αρχές Σεπτέμβρη 2016 έτυχε να συνταξιδεύουμε για την Καβάλα με το
πλοίο από την Μυτιλήνη με τον Λευτέρη Ευαγγέλου πρώην Πρόεδρο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης. Οκτώ ώρες ταξίδι και είχαμε την ευκαιρία για μια
εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση. Ο Λευτέρης ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού για την 4ετία 2012 – 2016. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει τουλάχιστον 12 χρόνια και σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. Ασχολείται δηλαδή αρκετά χρόνια με τα συνεταιριστικά. Δεν έτυχε να κουβεντιάσουμε στο χωριό,
ας μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία, σκέφτηκα!


Τι στόχευες όταν ανέλαβες και τι πέτυχες (εν μέσω οικονομικής κρίσης
της χώρας);
Ο πρωτός στόχός αφόρόυσε τό γαλα. Ο Συνεταίρίσμός, είναί γνωστό αυτό, δίατήρείταί
στό επίπεδό πόυ είναί σήμερα, κυρίως λόγω τής κτήνότρόφίας καί λίγότερό στήν ελαίόπαραγωγή. Τό πρωτό πόυ καναμε, όταν ανελαβα τήν πρόεδρία, ήταν να αναζήτήσόυμε
αγόρα εξω από τό νήσί. Αυτό καναμε με τόν «Κόλίό». Τό γαλα τόυ χωρίόυ μας πήγαίνε
με βυτία στή Θεσσαλόνίκή. Τό απότελεσμα ήταν πόλυ θετίκό γία τόυς παραγωγόυς μας.
Δίναμε γία δεκα χρόνία τό γαλα τόυ χωρίόυ μας στα 85 λεπτα τό κίλό καί καταφεραμε
να εξασφαλίσόυμε τίμή παραγωγόυ 97 λεπτα. Αυτή ή επίτυχία είχε αντίκτυπό στίς καλες τίμες πόυ εξασφαλίσαν όί παραγωγόί σε όλό τό νήσί. Οί ντόπίόί τυρόκόμόί φόβήθήκαν τόν ανταγωνίσμό, (μήπως φυγεί όλό τό γαλα τόυ νήσίόυ εξω) καί ανεβασαν τίς τίμες. Ήταν μία σήμαντίκή παρεμβασή στίς τίμες γαλακτός καί είχε πόλυ θετίκό απότελεσμα γία τόυς παραγωγόυς καί τόν κόπό τόυς. Παλίότερα είχαμε συνεχεία πρόβλήματα
με τίς πλήρωμες. Οί τυρόκόμίκες εταίρείες καθυστερόυσαν τίς πλήρωμες εξί καί επτα
μήνες. Κατόπίν, δωσαμε τό γαλα στό Βόλό σε αλλή εταίρεία καθαρα εξαγωγίκή καί είχαμε ως απότελεσμα να δίατήρήθόυν καί παλί όί τίμες παραγωγόυ σε υψήλα επίπεδα καί
επίπλεόν πετυχαμε να πλήρωνόμαστε καθε μήνα, (πραγμα πόυ δεν υπαρχεί πόυθενα
στό νήσί , όυτε στήν Ελλαδα θα ελεγα)! Τό πρωτό δεκαήμερό καθε μήνα όί παραγωγόί
πλήρωνόντόυσαν. Θυμόμαστε τίς πρόθεσείς των ντόπίων τυρόκόμίκων επίχείρήσεων
να ρίξόυν τίς τίμες. Χαρίς στήν πρόσπαθεία τόυ τότε Δ.Σ. τόυ Συνεταίρίσμόυ δίατήρήθήκαν ψήλα όί τίμες παραγωγόυ. Ήταν μία σήμαντίκή επίτυχία γία τήν ανταμόίβή των
κόπων τόυ καθε κτήνότρόφόυ.


Πώς εξηγείς την συνέπεια της εταιρείας από τον Βόλο; Μήπως επειδή το
γάλα του χωριού είναι πιο ποιοτικό;
Καναμε μία καλή συμφωνία με ρήτρα 600.000 €, πόυ σήμαίνεί ότί αν ό εμπόρός δεν
τήρήσεί τα συμφωνήθεντα, (τακτίκες πλήρωμες κλπ) είναί υπόχρεωμενός να πλήρωσεί
τήν πόίνή τής ρήτρας. Ο συγκεκρίμενός τυρόκόμός με τόν όπόίό εν τελεί συμφωνήσαμε
εγγυήθήκε με επίταγή ότί αν δεν τήρήσεί τα συμφωνήθεντα θα παρακρατήθεί τό πόσό
τής εγγυήσής.
Ο κυρίός λόγός όμως, είναί ότί υπαρχεί ελλείψή πρόβείόυ γαλακτός πανελλαδίκα καί ή
φετα εχεί ζήτήσή. Ήρθαμε σε επαφή μ΄ αυτόν τόν συγκεκρίμενό εμπόρό καί υπόγραψαμε μία συμφωνία, πόυ δίασφαλίζε τόυς κτήνότρόφόυς μας. Ένα χρόνό τωρα εφαρμόζεταί ή συμφωνία καί είμαί σίγόυρός ότί καί ή καίνόυργία Δίόίκήσή τόυ συνεταίρίσμόυ θα
συνεχίσεί ετσί.

Με την καραντίνα στα πρόβατα τι γίνεται; Γιατί καθυστερεί η λήξη της;
Είμαστε στό νήσί σε καθεστως καραντίνας γία τόν καταρρόίκό πυρετό στα πρόβατα
περίσσότερα από 7 χρόνία. Πίστευόυμε ότί υπαρχεί ενα κυκλωμα εμπόρων εδω στό νήσί
αλλα νόμίζω ότί φταίνε καί όί υπήρεσίες τής Δνσής Αγρότίκής Αναπτυξής τής Περίφερείας. Γία να βγόυμε από τό καθεστως τής καραντίνας, χρείαζεταί να λείτόυργεί τό πρόγραμμα με τίς αίμόλήψίες σε τακτα χρόνίκα δίαστήματα. Αυτό δεν εγίνε. Έτσί όμως δεν
πρόκείταί να βγόυμε πότε από τήν καραντίνα. Η ζήμία των παραγωγων μας είναί μεγαλή. Η Λεσβός εχεί 300.000 πρόβατα καί τό λεσβίακό πρόβατό είναί περίζήτήτό. Απ΄ όλή
τήν Ελλαδα ζήτόυν να αγόρασόυν ζωντανα τα πρόβατα μας. Τα ζήτανε όί παραγωγόί
από τήν Μακεδόνία ας πόυμε καί δεν επίτρεπεταί να βγεί πρόβατό ζωντανό από τό νήσί.
Ωστόσό τα κυκλωματα βγαζόυν πρόβατα δήθεν γία σφαγή καί μετα καπόυ χανόνταί τα
ίχνή τόυς καί πωλόυνταί ως ζωντα ζωα σε πόλυ χαμήλες τίμες.


Άκουσα το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, ότι για τα χρέη των μελών του
συνεταιρισμού κάνατε μια ρύθμιση. Τι ακριβώς προβλέπει;
Μία ρυθμίσή πόυ καναμε ήταν γία τίς χρόνίζόυσες υπόχρεωσείς των συνεταίρων απεναντί στό συνεταίρίσμό. Αντί να ζήταμε τα λεφτα από τόυς συνεταίρόυς καθε χρόνό επίτακτίκα τό καθε συμβόυλίό καί ό καθε πρόεδρός, καναμε μία ρυθμίσή καί είπαμε τα εξής:
Όλες όί παλίες όφείλες μπαίνόυν σε ρυθμίσή καί τα καίνόυρία αίτήματα γία πρόκαταβόλες αντίμετωπίζόνταί αμεσα. Η δόσή τής ρυθμίσής δεν μπόρεί να είναί κατω από τό
15% τόυ όφείλόμενόυ πόσόυ. Γία παραδείγμα αν χρωστα καπόίός 10.000€, ή δόσή ήταν
1.500€ τό χρόνό. Κατα βασή εφαρμόστήκε αυτή ή απόφασή, παρα τό γεγόνός ότί ετυχε
ή ρυθμίσή να γίνεί μεσα στήν κρίσή. Νεα χρεή δεν θα υπαρχόυν. Θα φρόντίσόυν όί υπαλλήλόί να μήν δήμίόυργήθόυν νεα χρεή. Σε δυσκόλες καταστασείς (ανθρωπόί είμαστε
καί γνωρίζόμαστε) θα ανεχθόυμε ενα καπόίό χρεός αλλα είπαμε όχί στόυς κατα
«συνήθεία κακόπλήρωτες».

νέφερες σε προηγούμενη συνέντευξή σου στην εφημερίδα μας;
Τό 2012 -2013 τό Δ.Σ. τόυ Συνεταίρίσμόυ επίσκεφθήκαμε 7-8 συνεταίρίσμόυς στή
Σπαρτή καί γενίκα στή Λακωνία πόυ εφαρμόζόυν τήν κόίνή αλεσή. Πήρα όλό τό Συμβόυλίό, τόν υπαλλήλό αρμόδίό τόυ ελαίότρίβείόυ, καί πήγαμε στήν Πελόπόννήσό να δόυμε
από κόντα τήν «κόίνή αλεσή». Όλόί μας δίαπίστωσαμε τα όφελή τής «κόίνής αλεσής».
Με τήν κόίνή αλεσή, περίόρίζεταί κατα πόλυ τό κόστός τής αλεσής. Μίλαμε γία μείωσή
κόστόυς πόυ αγγίζεί περίπόυ τό 35%. Τα αλεστίκα σε μας είναί 40€, αυτόί με τήν μεθόδό τής κόίνής αλεσής τα περίόρίζόυν στα 25€. Η μείωση του κόστους άλεσης πρόκυπτεί γίατί τρόφόδότείταί χωρίς δίακόπή τό ελαίότρίβείό με ελίες (χωρίς τίς καθυστερήσείς πόυ υπαρχόυν με τόν δίκό μας τρόπό αλεσής τής ελίας). Αν σήμερα στό 8ωρό αλεθόνταί 80 μόδία ελίες, με τή νεα μεθόδό ή απόδόσή αυξανεταί κατα περίπόυ 20%. Επίπλεόν αν τό μήχανήμα δόυλευεί συνεχως, εχόυμε οικονομία στο ρεύμα ενω όί μαλακτήρες, συμφωνα με ερευνα τόυ Πανεπίστήμίόυ Κρήτής, αν παραμενόυν δίαρκως γεματόί, αποδίδουν μεγαλύτερη ποσότητα σε λάδι. Αν συντρεχόυν όί παραπανω πρόυπόθεσείς, μειώνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την άλεση. Με τή μεθόδό πόυ
χρήσίμόπόίόυμε τωρα, όί ελίες παραμενόυν γία μεγαλό χρόνίκό δίαστήμα στό ελαίότρίβείό μεχρί να συγκεντρωθόυν από τόν παραγωγό, με απότελεσμα να αυξανεί ή όξυτήτα.
Αν όμως εφαρμόστεί ή μεθόδός τής κόίνής αλεσής, όί ελίες θα παραδίδόνταί τή μία μερα
καί θα αλεθόνταί τήν επόμενή. Με τόν τρόπό αυτό βελτίωνεταί καί ή πόίότήτα τόυ παραγόμενόυ ελαίόλαδόυ, εφόσόν μείωνεταί σήμαντίκα τό χρόνίκό δίαστήμα πόυ μεσόλαβεί από τή συγκόμίδή τόυ καρπόυ μεχρί τήν αλεσή τόυ. Άρα ή κόίνή αλεσή εχεί κί αλλα
όφελή. Οί δίκες μόυ καί όί δίκες σόυ ελίες, όί ελίες όλόυ τόυ χωρίόυ πόυ μαζευόνταί σε
μία μερα αλεθόνταί όμαδίκα. Υπαρχεί δίαδίκασία πόυ εφαρμόζεταί στήν Κρήτή, στή
Λακωνία καί στήν Ισπανία. Παίρνόυμε αντίπρόσωπευτίκό δείγμα από τόν καθε παραγωγό. Ελεγχεταί ή ελαίόπερίεκτίκότήτα (δήλ. πόσό λαδίζόυν όί ελίες) καί ή όξυτήτα τόυ
δείγματός καί σε συνδυασμό με τήν πόσότήτα πόυ αλεθεί ό καθενας θα υπαρχεί καί τό
τελίκό απότελεσμα. Ο καθε παραγωγός αμείβεταί αναλόγα με αυτες τίς παραμετρόυς.
Αυτα εχόυν λυθεί. Δεν είναί πρόβλήμα αυτό! Η αλεσή σε μεγαλή κλίμακα – ή κόίνή αλεσή
– είναί ζωτίκό θεμα καί αφόρα τό μελλόν τής ελαίόπαραγωγής στό χωρίό μας. Τελικό
συμπέρασμα: Χαμηλότερο κόστος άλεσης και καλύτερης ποιότητας ελαιόλαδο,
δίνουν υψηλότερο εισόδημα στους παραγωγούς. Πρεπεί να ενήμερωθόυν όί παραγωγόί από εξείδίκευμενόυς επίστήμόνες καί να δίαπίστωσόυν πως όντως πρόκείταί γία
μία μεθόδό πόυ εξασφαλίζεί καλυτερό μελλόν γία όλόυς μας.
Τό μήχανήμα γία τήν κόίνή αλεσή γία τήν αλλαγή τής μίας γραμμής, κόστίζε τότε (201213) 150.000€. Τό μήχανήμα γία τόν ελεγχό των δείγματων κόστίζε 40.000€. Η αλήθεία
είναί ότί παρα τό γεγόνός ότί όλόί στό Δ.Σ. είχαμε πείστεί γία τα όφελή τής κόίνής
αλεσής, δεν «παλαίψαμε» αυτή τήν μεγαλή μεταρρυθμίσή (τής δίαδίκασίας ελαίόσυγκόμίδής καί αλεσής). Πήγε λίγό πίσω, γίατί μας εμπόδίσε ή μεγαλή όίκόνόμίκή κρίσή τής
χωρας μας αλλα καί ή μεγαλυτερή ενασχόλήσή μας με τήν δίαχείρίσή τόυ γαλακτός. Ο
στόχός όμως πρεπεί να παραμείνεί καί γία τό νεό Δ.Σ.: Να ξεκίνήσόυν όί μεταρρυθμίσείς
στό ελαίότρίβείό καί να παμε στήν κόίνή αλεσή. Γίατί εκτός από τήν κόίνή αλεσή, εκτός από τό μείωμενό κόστός των αλεστίκων, συμφωνα με μελετή τόυ Πανεπίστήμίόυ
Κρήτής, παίρνόυμε καί περίσσότερό λαδί καί επείδή αλεθόνταί όί ελίες καθε μερα τό
απότελεσμα είναί μίκρότερες όξυτήτες! Εμείς με τόν τρόπό πόυ μαζευόυμε τίς ελίες μεχρί τωρα, δεν πετυχαίνόυμε χαμήλες όξυτήτες. Εκεί πόυ πήγαμε (στή Λακωνία) μαζευόυν τίς ελίες χωρίς δίχτυα. Δεν απλωνόυν δίκτυα. Ραβδίζόυν τίς ελίες καί ό καρπός πόυ
μαζευεταί απ΄ όλόυς τόυς παραγωγόυς, αλεθεταί τήν ίδία μερα. Μαλίστα ό καρπός μαζευεταί σε καφασία – κλόυβες καί όχί σε τσόυβαλία - όπως κανόυμε εμείς – πόυ
«αναβεί» ό καρπός. Με τό πόυ τελείωνεί ή συγκόμίδή τήν ήμερα στό χωραφί, ξεκίνα τή
νυχτα ή αλεσή στό ελαίότρίβείό. Οί ελίες αλεθόνταί αμεσως! Εμείς θα μπόρόυσαμε να
κανόυμε μία παραλλαγή τής κόίνής αλεσής. Να βαζαμε 2-3 πόίότήτες, να είχαμε 2-3 σίλό, γία εξτρα παρθενό, παρθενό καί όλες όί αλλες πόίότήτες (δυαρία, τρίαρία καί πανω
μαζί). Με τή δίαφόρα ότί καθε παραγωγός θα πλήρωνεταί τό λαδί τόυ αναλόγα με τήν
ελαίόπερίεκτίκότήτα, τήν όξυτήτα (πόυ θα εβγαζαν τα δείγματα) καί βεβαίως τήν πόσότήτα τόυ ελαίόκαρπόυ. Αυτό τό τελευταίό, είναί βασίκό γία να τό καταλαβεί ό παραγωγός καί να επίλεξεί τήν κόίνή αλεσή. Να καταλαβεί ότί με τήν κόίνή αλεσή ή δίκή τόυ
παραγωγή είναί δίασφαλίσμενή καί σε ό,τί αφόρα τήν πόίότήτα καί σε ό,τί αφόρα τήν
όξυτήτα. Δεν θα πλήρωνόμαστε όλόί τό ίδίό, αλλα αναλόγα με τόν καρπό πόυ θα φερνεί
ό καθενας! Τό νεό Δ.Σ. πρεπεί να πρόχωρήσεί στήν κόίνή αλεσή. Να μήν τό ξεχασόυμε!
(συνέχεια στη σ. 9)



Σίγουρα θα έχεις θα έχεις διαβάσει το νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς.
Τι προβλέπει;
Τό πίό σήμαντίκό είναί ότί όί συνεταίρίσμόί από μόναδες χαλαρής λείτόυργίας, γίνόνταί
επίχείρήσείς πόυ υπόχρεωνόυν τόυς παραγωγόυς μετόχόυς, να δίνόυν τόυλαχίστόν τό
80% τής παραγωγής τόυς, στό συνεταίρίσμό. Ομόίως τό 80% των εφόδίων
(κτήνότρόφες, λίπασματα κλπ) πρεπεί να τα πρόμήθευόνταί από τό συνεταίρίσμό. Ο
νεός νόμός γία τόυς συνεταίρίσμόυς αφήνεί τό ελευθερό στόυς παραγωγόυς γία τό
20% τής παραγωγής τόυς καί των εφόδίων τόυς, να απευθυνόνταί σε αλλόυς πρόμήθευτες, εκτός συνεταίρίσμόυ.


Ας έρθουμε τώρα στο λάδι, τον άλλο πλουτοπαραγωγικό πόρο του χωριού
μας. Σε τι κατάσταση βρίσκεται; Και τι έγινε με την «κοινή άλεση» που α

Όταν βγαίνει το λάδι!
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9 ΣΤΥΨΗ

Συνέντευξη από τον Λευτέρη Ευαγγέλου, πρώην Πρόεδρο του
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης
(συνέχεια από σ. 8)

Η συνέντευξη δόθηκε στον Ιγνάτιο Καραπαναγιώτη


Δηλαδή η παραγωγή ελαιολάδου στη Στύψη είναι μεγάλης οξύτητας; Και
πώς θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε νέες αγορές;
Ο στόχός από εδω καί μπρός είναί ή κόίνή αλεσή γίατί θα μας φερεί καλυτερή πόίότήτα
καί χαμήλότερό κόστός παραγωγής καί γία όπόίαδήπότε μεταρρυθμίσή πρεπεί να συμμετεχόυν όλόί. Έχόυμε συνήθίσεί σε λαδία υψήλόβαθμα καί ό τρόπός παραγωγής μας
με τό να απλωνόυμε δίχτυα, μας όδήγεί σ΄ αυτα. Τήν αγόρα δεν τήν καθόρίζόυμε εμείς.
Έχεί ήδή καθόρίστεί! Οί Σπαρτίατες δεν απλωνόυν δίχτυα. Ό,τί πεφτεί κατω απλως δεν
μαζευεταί! Καί δεν μαζευεταί όυτε στήν Ισπανία, όυτε στήν Τόυρκία. Στήν Τόυρκία υπαρχεί ή αδραμμυτίανή ελία (ή δίκή μας πόίκίλία δήλαδή). Οί Τόυρκόί εχόυν καταφερεί
να παίρνόυν από τήν αδραμμυτίανή ελία, δεκατα λόγω τόυ τρόπόυ πόυ συμπερίφερόνταί στήν ελία. Αυτό είναί τό κρίσίμό! Τό να λεμε ότί εγω δεν αλλαζω τρόπό ελαίόσυγκόμίδής, κί ας εχεί αλλαξεί ό κόσμός όλός, δεν είναί σόφό. Θα όδήγήθόυμε με μαθήματίκή ακρίβεία εκτός αγόρας. Λεμε ότί καταφεραμε να αυξήσόυμε τήν πόσότήτα τής τυπόπόίήσής ελαίόλαδόυ, αλλα τό ξερετε ότί παίρνόυμε λαδί χαμήλότερής όξυτήτας από
αλλες περίόχες; (π.χ. Πλωμαρί). Περσί είχαμε καπόίες ανεβασμενες πόσότήτες, τυπόπόίήσαμε 30 τόνόυς εξτρα παρθενό ελαίόλαδό γία πρωτή φόρα. Αυτό όμως συμβαίνεί
μία φόρα στα 50 χρόνία καί εχεί να κανεί με τίς καίρίκες συνθήκες. Πότε παλί θα ξαναβγαλόυμε, λόγω των ευνόίκων καίρίκων συνθήκων, δεκατα γία τόσό μεγαλή πόσότήτα;
Αυτό μπόρεί να ξανασυμβεί σε 30 χρόνία. Δήλαδή τό εξτρα παρθενό πόυ χρείαζόμαστε
γία τήν τυπόπόίήσή γία πόσό καίρό θα τό αγόραζόυμε από τό Πλωμαρί καί τήν Γερα;
Πρεπεί να κατσόυμε να σκεφτόυμε όλόί μαζί καί να μήν τα σκεφτεταί μόνό τό Συμβόυλίό. Να δεσμευτόυμε όλόί μαζί πως θα παίρνόυμε τίς πόσότήτες γία τήν τυπόπόίήσή.
Γίατί ίσως τα πρωτα χρόνία να μήν εχόυμε κερδός. Μετα από καπόία χρόνία, όταν ή
πόίότήτα σόυ γίνεί εξτρα παρθενό στήν αγόρα, θα σόυ φερεί αυτό πόυ πρόσδόκας. Με
τήν δόυλεία όλων. Στή Σπαρτή με τήν κόίνή αλεσή, όί ελίες πόυ ραβδίζόνταί συλλεγόνταί καί αυθήμερόν πανε στό ελαίότρίβείό. Εμείς ενδεχόμενως καπόία πόσότήτα τής
παραγωγής μας από Νόεμβρίό ως Ιανόυαρίό να τήν όδήγόυσαμε με τίς πρόδίαγραφες
τής κόίνής αλεσής στό ελαίότρίβείό. Τίς υπόλόίπες πόσότήτες θα μπόρόυσαμε να τίς
μαζευόυμε όπως τωρα καί ας τίς πόυλαμε χυμα. Δίαφόρετίκα, θα πήγαίνόυμε στό Πλωμαρί να αγόραζόυμε δεκατα καί εμείς θα συνεχίζόυμε να βγαζόυμε «σαπόυνόλαδα». Με
συνεπεία, να βγόυμε εκτός αγόρας, γίατί ή αγόρα θελεί δεκατα καί εξτρα παρθενό. Ο
Συνεταίρίσμός μας, τυπόπόίεί εδω καί 2-3 χρόνία εξτρα παρθενό τό όπόίό «καλυπτεταί»
από αλλα χωρία. Μόνό φετός (περίόδός 2015-2016) είχαμε (κατ΄ εξαίρεσή) παραγωγή
με δεκατα, λόγω ευνόίκων καίρίκων συνθήκων. Πότε παλί θα εχόυμε ευνόίκες καίρίκες
συνθήκες;


Υπάρχει κατά τη γνώμη σου «συνεταιριστική συνείδηση» στους παραγωγούς του χωριού μας;
Κί αν δεν εχόυμε πρεπεί να απόκτήσόυμε «συνεταίρίστίκή συνείδήσή» ή τόυλαχίστόν
να τήν βελτίωσόυμε, να τήν ανεβασόυμε σε ενα καλυτερό επίπεδό. Ή θα φτίαξόυμε συνεταίρίσμό πρόσανατόλίσμενό στήν αγόρα ή δεν θα κανόυμε τίπότα! Πρεπεί να συμμετεχόυμε στίς συνελευσείς τόυ συνεταίρίσμόυ, στίς απόφασείς πόυ καθόρίζόυν τό μελλόν τόυ. Έχόυμε τό νεό νόμό γία τόυς συνεταίρίσμόυς πόυ πρεπεί να αξίόπόίήσόυμε. Να
μπόυμε σε καπόίό πρόγραμμα ΕΣΠΑ να πρόσπαθήσόυμε να γίνεί μία μίκρή τυρόκόμίκή
μόναδα με τίς καταλλήλες πρόδίαγραφες καί πρόσαρμόγες στίς δίκες μας ίδίαίτερότήτες. Η μόναδα αυτή θα μπόρόυσε να υπόστήρίχθεί από τόυς παραγωγόυς τόυ χωρίόυ
μας γίατί εχόυμε μεγαλή παραγωγή – παραγόυμε 10 τόνόυς γαλα τήν ήμερα. Να φτίαξόυμε ενα πρόίόν πόυ μπόρεί να «περπατήσεί» στήν αγόρα. Χρείαζεταί γί αυτό τό σκόπό
να συνεργαστόυν τόσό τό πρόσωπίκό όσό καί όί παραγωγόί. Τα παλία συνεταίρίστίκα
τυρόκόμεία δεν είναί πρόσανατόλίσμενα στήν αγόρα. Η νεα δίόίκήσή θα εξετασεί υπόθετω τή νεα καταστασή, αλλα θα πρεπεί να δόυμε ενδεχόμενως καί τήν δυνατότήτα
συνεργασίας με εναν «στρατήγίκό επενδυτή» πόυ θα εχεί δίαθεσή να επενδυσεί σ΄ αυτόν τόν τόμεα. Αλλίως όί κτήνότρόφόί θα είμαστε όμήρόί των τυρόκόμων τόυ νήσίόυ.
Δρασή στίς συγχρόνες συνθήκες, αυτό χρείαζόμαστε!


Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σήμερα στο συνεταιρισμό; Η συμβολή τους
στην επίτευξη των στόχων του είναι καθοριστικός;
Πεντε μόνίμόί υπαλλήλόί απασχόλόυνταί στό συνεταίρίσμό. Στήν απόθήκή ζωότρόφων
εργαζόνταί επόχίακα από 5-10 ατόμα καί στό ελαίότρίβείό τό χείμωνα εργαζόνταί 8-10
ατόμα. Τό Δίόίκήτίκό Συμβόυλίό εκανε επί των ήμερων μόυ μία πρότασή στόυς μόνίμόυς υπαλλήλόυς, μία μείωσή τόυ μίσθόυ τόυς γυρω στό 12% γίατί παρα τήν κρίσή,
παρα τήν μείωσή των μίσθων σε όλή τή χωρα, στόυς μόνίμόυς εργαζόμενόυς τόυ συνεταίρίσμόυ δεν υπήρξε καμία μείωσή. Πρεπεί να σκεφτόυμε ότί τα κερδή τόυ συνεταίρίσμόυ πρόερχόνταί από τό τζίρό πόυ κανόυν όί αγρότες μας γία τήν πρόμήθεία των εφόδίων τόυς (λίπασματα, κτήνότρόφες κλπ). Αν εχόυμε 2,5 εκατόμμυρία ευρω γία πρόμήθεία εφόδίων γενίκα, όί ζωότρόφες απότελόυν τα 2,2 εκ. τα όπόία πλήρωνόυν όί παραγωγόί. Οί μίσθόί των μόνίμων υπαλλήλων απότελόυν ενα μεγαλό κόστός – όρίσμενόί
υπαλλήλόί μπόρεί να κόστίζόυν κατα μεσό όρό 2.500 € μαζί με τίς εργόδότίκες είσφόρες καί μίλαμε γία 14 μίσθόυς. Η μείωσή δεν εγίνε, γίατί συμφωνα με τό νόμό στόυς συνεταίρίσμόυς, επρεπε να συμφωνήσόυν καί όί υπαλλήλόί. Έγίνε όμως απόδεκτή μία εναλλακτίκή πρότασή: Γία να μήν μείωθόυν όί μίσθόί των μόνίμων υπαλλήλων θα πρεπεί
να επίτευχθεί ενας στόχός, να αυξήθόυν όί πωλήσείς ελαίόλαδόυ, ωστε να βαλόυν τα
δυνατα τόυς όί υπαλλήλόί γία τήν επίτευξή τόυ. Να υπαρχεί ενα κίνήτρό. Γία ν΄ ανεβεί ή
τυπόπόίήσή λαδίόυ. Γίατί χωρίς τυπόπόίήσή δεν θα παμε πόυθενα. Τό απότελεσμα
ήταν εντυπωσίακό! Επί δεκαετίες ή τυπόπόίήσή καί όί πωλήσείς ελαίόλαδόυ δεν ξεπερ
νόυσε τίς 40.000 – 50.000 τόνόυς. Γία να μήν επελθεί ή μείωσή μίσθων είχαμε βαλεί
τρείς στόχόυς: α) αυξήσή τόυ τζίρόυ, β) αυξήσή τής τυπόπόίήσής από 40 στόυς 70 τόνόυς καί γ) αυξήσή τόυ κερδόυς από τίς πωλήσείς. Με αυτό τόν τρόπό καταφεραμε να
αυξήθόυν καί ό τζίρός καί ή πόσότήτα τυπόπόίήσής. Η τυπόπόίήσή πόυ ήταν καθήλωμενή επί 10ετίες στόυς 40 τόνόυς, ανεβήκε στόυς 120 τόνόυς! Να είμαστε ξεκαθαρόί. Η
συγκεκρίμενή απόφασή εφερε αυτό τό απότελεσμα!


Το 2015 είχαμε νέο νόμο για την φορολογία των αγροτών. Πώς τον σχολιάζεις;
Ως συνδίκαλίστής τόυ αγρότίκόυ χωρόυ, ελαίόπαραγωγός καί κτήνότρόφός ό ίδίός,

εχω να πω τα εξής: Οί πρόήγόυμενες κυβερνήσείς δίελυσαν τό ασφαλίστίκό συστήμα
των αγρότων με όρατή τήν καταρρευσή τόυ. Η απωλεία των συνταξεων ήταν μπρόστα
μας, συμφωνα με τό Ασφαλίστίκό πόυ ψήφίσαν τό 2010. Να θυμήθόυμε ότί ό ΟΓΑ είχε
εξαίρεθεί από τή ρυθμίσή τόυ Ν. 3863/2010, γεγόνός πόυ σήμαίνεί ότί όί αγρότες δεν
θα επαίρναν τήν βασίκή συνταξή αφόυ αυτή θα μείωνόταν σταδίακα εως τό 2026 όπότε καί θα καταργόυνταν τελείως! Ψήφίσαν ενα καταστρόφίκό, ίδίαίτερα γία τόυς μίκρόμεσαίόυς αγρότες, φόρόλόγίκό συστήμα, τό Νόμό 4172 τό 2013. Να θυμήθόυμε ότί
όλα τα είσόδήματα (συμφωνα με εκείνό τό νόμό) θα φόρόλόγόυνταν από τό πρωτό ευρω µε 13%, περίλαµβανόµενων των απόζήµίωσεων τόυ ΕΛΓΑ καί όλων των επίδότήσεων. Η σήμερίνή κυβερνήσή πρόσπαθήσε γία τήν δίασωσή τόυ καταρρεόντός ασφαλίστίκόυ συστήματός με τό νεό Ασφαλίστίκό Νόμό 4387 τόυ 2016 καί μαλίστα πρόσπαθεί να τό κανεί χωρίς να επίβαρυνόνταί όυσίαστίκα όί μίκρόμεσαίόί παραγωγόί. ‘Ετσί
δίασφαλίζεταί ή βίωσίμότήτα τόυ ασφαλίστίκόυ συστή µατός καί ή δυνατότήτα καταβόλής συνταξεων στόυς αγρότες. Αν μεναμε σ΄ αυτα πόυ είχαν ψήφίστεί από τίς πρόήγόυµενες κυβερνήσείς δεν θα ήταν δυνατή ή καταβόλή συνταξεων. Θεσμόθετείταί ή
Εθνίκή Συνταξή των 384€, όχί ως κατωτερή, αλλα ως βασή υπόλόγίσµόυ µαζί µε τήν
ανταπόδότίκή, καί γία τόυς αγρότες. Ο αγρότής θα απόλαμβανεί πλεόν τίς ίδίες παρόχες µε τόυς αλλόυς ασφαλίσµενόυς. Αυτό δεν θελαμε παντα; Οί μίκρόμεσαίόί παραγωγόί σε πόσόστό 85% τόυ συνόλόυ είναί ωφελήμενόί. Με τό νόμό 4328 τόυ 2015, είσαγεταί τό αφόρόλόγήτό στίς επίδότήσείς µεχρί 12.000 €, καί δεν υπόλόγίζόνταί στό είσόδήµα όί απόζήµίωσείς. Αυτό δεν ζήτόυσαμε χρόνία τωρα ως αγρότίκό συνδίκαλίστίκό
κίνήμα; Με τό Νόμό 4387 τόυ 2016 γίνεταί εκπτωσή φόρόυ (αφόρόλόγήτό εως 9.550)
στό πραγµατίκό είσόδήµα.
∆ίατήρείταί τό αφόρόλόγήτό γία τίς επίδότήσείς
(συνδεδεµενες καί πρασίνίσµα) των 12.000€. ∆εν υπόλόγίζεταί στό είσόδήμα τό συνόλό των ενίσχυσεων τής ΚΑΠ καί των απόζήµίωσεων τόυ ΕΛΓΑ. Τα αίτήματα των μίκρων παραγωγων ίκανόπόίήθήκαν. Ο μέσος όρος των παραγωγών του χωριού μας
(και πάνω από το μέσο όρο, δηλ. το 95% και παραπάνω) δεν πληρώνει επιπλέον
φόρο. Γία παραδείγμα ενας μεσός αγρότής στή Στυψή τό 2014 με φόρό 13% από τό
πρωτό ευρω πλήρωσε 3.600 €. Τό 2015 με 13% φόρό επίσής πλήρωσε 1.100 €. Τό 2016
με φόρό 26% (καί με τήν πρόβλεψή των νόμων 4328/ 2015 καί 4387/2016 γία τό αφόρόλόγήτό των 12.000 €) ό συγκεκρίμενός αγρότής μας πλήρωνεί ΜΗΔΕΝ φόρό! Γενίκα
όσόί αγρότες εχόυν είσόδήμα ως 12.000 € δεν πλήρωνόυν τίπότα! Όσόί εχόυν 20.000 €,
πλήρωνόυν ελαχίστό φόρό. Ως 20.000 πρόστατευεταί τό αφόρόλόγήτό στό είσόδήμα
καί στίς επίδότήσείς. Στό φόρόλόγήτεό είσόδήμα μπαίνεί μόνό ή βασίκή ενίσχυσή. Ε,
ναί, δεν μπόρεί ό αγρότής πόυ βγαζεί 40.000 ως 100.000 € να μήν πλήρωνεί καθόλόυ
φόρό! Οί πίό ίσχυρόί (όίκόνόμίκα) θα πλήρωσόυν κατί τίς! Δεν μπόρεί να τα θελόυμε
όλα. Έχόυμε τό αφόρόλόγήτό πόυ εχόυν μόνό όί Δήμόσίόί Υπαλλήλόί, εχόυμε τό αφόρόλόγήτό στίς επίδότήσείς, αυξήθήκαν πόλυ όί «συνδεδεμενες» καί στα πρόβατα καί στίς
ελίες. Αυτα ακρίβως δεν ήταν τα αίτήματα τόυ αγρότίκόυ κόσμόυ; Μήπως κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν; Οί αγρότες μας δεν εχόυν μνήμή χρυσόψαρόυ! Μήπως
ό Νόμός 4015 τόυ 2010 δεν δίελυσε τίς Ενωσείς Αγρότίκων Συνεταίρίσμων
µετατρεπόντας τες είτε σε Ανωνυµες εταίρίες (ΑΕΣ) είτε σε πρόβλήµατίκόυς πρωτόβαθµίόυς συνεταίρίσµόυς; Μ΄ αυτό τό νόμό δεν δίατήρήθήκε ό αντίδήμόκρατίκός τρόπός εκλόγής των δίόίκήσεων, µε υψήλό αρίθµό σταυρων (1/2) σε σχεσή µε τίς θεσείς
µελων τόυ ∆Σ; Η δίαλυσή των συνεταίρίσμων «σφραγίδα» όυδεπότε εφαρµόστήκε. Με
αυτό τό νόμό δεν εκπόίήσαν εναντί ευτελόυς τίμήματός τήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, βασίκό εργαλείό χρήµατόδότήσής τόυ αγρότή, των συνεταίρίσµων καί των αγρότίκων επίχείρήσεων; Με τόν σήμερίνό Νόμό 4384 τόυ 2016 δίατήρείταί ό φόρόλόγίκός συντελεστής των ΑΣ στό 13%. Επίδίωκεταί ή ενεργός συµµετόχή των αγρότων με δήμόκρατία
στή λείτόυργία καί τήν αναδείξή των δίόίκήσεων (2 θήτείες Πρόεδρόυ καί όλίγόσταυρία
στίς αρχαίρεσίες), με τήν δήμόκρατίκή αρχή: ενα µελός – µία µερίδα – µία ψήφός. Με τό
νεό νόμό είναί υπόχρεωτίκή ή παραδόσή τόυ 80% τής παραγωγής των µελων, απαραίτήτή πρόυπόθεσή γία τή δίαπραγµατευτίκή ενίσχυσή των Συνεταίρίσµων. Αυτό πόυ
μας απασχόλεί αυτή τήν περίόδό είναί τό «απλωμα» τής εξίσωτίκής από 70.000 σε
200.000 δίκαίόυχόυς σε όλή τή χωρα καί αυτό σήμαίνεί ότί θα μείωθεί ή επίδότήσή σε
όσόυς τήν επαίρναν μεχρί σήμερα. Στό χωρίό μας αυτή ή μείωσή αφόρα τόυλαχίστόν τό
65%. Σ΄ αυτό τό αίτήμα δήλ. τήν απόφυγή τής μείωσής τής «εξίσωτίκής» μπόρόυμε να
συσπείρωθόυμε όλόί!

Με τι θα ήθελες να κλείσεις την συζήτησή μας;
Με μία πρότασή γία τό Δήμό! Έχόυμε ενα φραγμα κατω από τό χωρίό στή θεσή
«κόυρτσίες». Τό νερό πόυ μαζευεταί εκεί δεν εξυπήρετεί παρα ελαχίστόυς παραγωγόυς.
Τί θα μπόρόυσε να γίνεί; Να ανεβεί τό νερό με μότερ μεχρί τήν Παναγίόυδα δήλ. 2-3 χίλίόμετρα. Να τρόφόδότείταί μία μεγαλή δεξαμενή καί με ενα μίκρό κόστός γία τόν καθε
χρήστή να αρδευεταί μία μεγαλή περίόχή ως τόν περίφερείακό. Να, ενα εργό πόυ θα
αυξήσεί τήν παραγωγίκότήτα τής αγρότίκής μας παραγωγής καί θα εξυπήρετήσεί πόλλόυς παραγωγόυς
καί κτήνότρόφόυς
πόυ εχόυν
πρόβλήμα
νερόυ τό
καλόκαίρί.

Ο Λευτέρης Ευαγγέλου
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Θετικά μέτρα για τα νησιά μας

Εξ αφορμής
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Ζωή στο περίπου

Ό

λόί πόνανε, όλόί παλευόυν, όλόί κατί,
όλόί καπως. Ζωή στήν απόγείωσή τόυ ήμίμετρόυ. Περίπόυ καλα, περίπόυ σκατα, περίπόυ
ΠΑΣΟΚ, περίπόυ ΝΔ, περίπόυ ΣΥΡΙΖΑ, περίπόυ,
μαλλόν, ίσως. Η ζωή τόυ «καλόυτσίκα», τής μίζερίας, τής γκρίνίας, τόυ «ας περασόυμε καλα κί
εχεί ό Θεός». Δεν εχεί ό Θεός, όυτε συ, όυτε εγω,
όσό τό ήμίμετρό εχεί γίνεί ό τρόπός ζωής μας.
Είμαστε δείλόί. Φόραμε, τα ήμίμετρα πόυ εμείς
ξερόυμε κί εμείς εμπίστευόμαστε πανόπλία, γίατί εχόυμε μαθεί να αντεχόυμε τό μετρίό καί τό
κακό σε σχεσή με τό ακρό πόυ θελεί απόφασίστίκότήτα γία να εφαρμόστεί. Ζόυμε υπό τόν
βίασμό καταστασεων πόυ δεν επίλεξαμε. Ζόυμε
στόν ήχό ενός όρίστίκόυ «αντίό» πόυ δεν ακόυστήκε πότε εγκαίρα ή δεν ακόυστήκε καθόλόυ.
Κί αν ίσχυεί τό « ό,τί δίνείς, παίρνείς», ή ζωή με
εχεί πείσεί πως καπόυ, καπως, καπότε σε ενα
παραλλήλό συμπαν κατί εχω κανεί καλα. Όλα τα
υπόλόίπα είναί μίκρα, πόλυ μίκρα γία να με απασχόλήσόυν. Γία ό,τί είναί πρόαπόφασίμενό «γία
τό καλό μόυ» εχω παψεί πρό πόλλόυ να ανήσυχω. Αυτό πόυ με απασχόλεί είναί τί μπόρω να

κανω εγω γία μενα καί γία όσόυς λατρευω ευλαβίκα. Τίπότα στή ζωή μας δεν μπόρεί να συμβαίνεί απόλυτως καλα ή κακα. Νόμός. Η ζωή εχεί
μήχανίσμόυς να σε περνα από τήν αδίαφόρία
στήν καψόυρα, από τό χαστόυκί στό φίλί καί τό
αντίθετό. Τό θεμα είναί να απόφασίσείς εσυ να
ζήσείς επίτελόυς με ό,τί σε γεμίζεί περίσσότερό,
δίχως να χρείαζεταί να υίόθετείς ξενα «θελω»
καί πρόσδόκίες αλλων, όί όπόίόί πότε δε θα σε
καταλαβόυν καί πότε δε θα σε χαίδεψόυν όπως
εσυ επίθυμείς. Να βαλείς τελός σε ό,τί είναί μίζερό κατα τή δίκή σόυ υπόκείμενίκή αντίλήψή. Να
δείς επίτελόυς ξεκαθαρα τί είναί μίζερό καί τί
είναί γενναίόδωρό. Να ζήσείς. Να ζήσείς αυτό
πόυ είναί αλήθίνή «ζωή» κί όχί καθε τί ξεγραμμενό, τελείωμενό. Ξερω, εχεί απεραντή μόναξία
ή απόφασή να μήν αρκείσαί σε τίπότα λίγότερό
από αυτό πόυ όνείρευεσαί, αλλα μαθε καί τόυτό:
Η επίλεκτίκή μόναξία γεμίζεί παντα με τήν αγαπή πόυ είσπραττείς ως επίστρόφή στα όσα εχείς
όνείρευτεί, στα όσα εχείς αφήσεί τήν ψυχή σόυ
να δωσεί.

Γράμμα στον μπαμπά μου...

Από τότε πόυ θυμαμαί τόν εαυτό μόυ ήμόυν περήφανή γία σενα. Ταπείνός καί γενναίός, αυστήρός
καί συναίσθήματίκός. Ήμόυν περήφανή γία σενα,
γίατί θαυμαζα τα χαρίσματα σόυ, πόυ σε εκαναν
ίδίαίτερα αγαπήτό σε όλόυς. Υπήρξες αυστήρός
πατερας αλλα καθως μεγαλωνα μεσα στα ματία
σόυ μπόρόυσα να δίακρίνω τήν αγωνία, τό ενδίαφερόν καί τήν αγαπή σόυ γία μενα. Η παρόυσία
σόυ δίπλα μόυ με εκανε να αίσθανόμαί παντόδυναμή. Μία ζεστή σόυ ματία, μία γλυκία σόυ κόυβεντα,
ήταν ενα μίκρό δείγμα τής αλήθίνής ευτυχίας πόυ
εζήσα στα παίδίκα χρόνία καί τήν εφήβεία μόυ.
Θυμαμαί πως τα πρόβλήματα καί όί σκεψείς σόυ
δεν σταθήκαν εμπόδίό όυτε γία ενα λεπτό γία να
μήν περασείς καλα, γία να μήν περασόυμε εμείς
καλα. Τα παντα γία μας. Η δυνατή φωνή σόυ με
συνόδευεί παντόυ καί τό μόνό πόυ μπόρω να σόυ
ζήτήσω, αφόυ μας χωρίζεί ή απόστασή, είναί να

ερχεσαί στόν υπνό μόυ, γίατί τα όνείρα πόλλες
φόρες μόίαζόυν αλήθίνα. Μόυ λείπεί ή σίγόυρία
σόυ, ή ξεγνόίασία σόυ, ή αγαπή σόυ, ή αγκαλία
σόυ. Θα ήθελα να ήσόυν εδω. Θα ήθελα να σόυ πω
κί αλλα πόλλα αλλα είναί τόσα, πόυ δεν χωρανε σε
γραμμες. Δεν βλεπόμαστε, δεν σόυ τήλεφωνω αλλα
σε νόίαζόμαί, σε αγαπαω, σε χρείαζόμαί. Δεν θα
παψείς πότε να είσαί ό ήρωας μόυ. Καί να θυμασαί:
καί όί ήρωες κανόυν
λαθή πόλλες φόρες, μα
στήν ψυχή αυτων πόυ
αγαπόυν, παραμενόυν
ήρωες γία παντα…
Η κόρή σόυ...
Τοποθεσία «κουρού
τσεσμέ». Έτος 1977.
Μιλτιάδης & Έλλη
Τσαΐρη

Θετικές εξελίξεις για τους
αγρότες αλλά και γενικότερα των
νησιών μας πόυ θεωρήσα καλό να
αναφερθόυν καί αυτες , αλλα καί καπόία έντονα καιρικά φαινόμενα
που έπληξαν το νησί μας, και η
απεργία των ναυτικών .
Τήν πρόήγόυμενή εβδόμαδα
με δίαγγελμα τόυ ό ίδίός ό πρωθυπόυργός εδωσε μία βαθία ανασα
ζωής γία τόυς κατόίκόυς των ακρίτίκων νήσίων μας ,αρα καί τή Λεσβό,
λόγω καί τόυ πρόσφυγίκόυ πρόβλήματός πόυ πλήττόυν τα νήσία αυτα,
ανακοινώνοντας την αναστολή
της αύξηση του Φ.Π.Α. στα νησιά
αυτά από την 1Η Ιανουαρίου του
2017 , όπότε ό Φ.Π.Α. θα παραμείνεί
ως εχεί μεχρί σήμερα γία τα νήσία
μας, αλλα καί τήν επιπλέον χορήγηση εφάπαξ ενός ποσού ως στήριξη
όλων των χαμηλοσυνταξιούχων,
μεταξύ αυτών και των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. πόυ παίρνόυν συνταξή κυρία καί επίκόυρίκή κατω από
850,00 Ευρω, τό πόσό αυτό θα ανελθεί από 300,00 εως καί 830,00 Ευρω
καί είναί συνόλίκα 617 εκατόμμυρία
ευρω.
Επίσής, από τό Υπόυργείό Αγρότίκής Αναπτυξής ανακόίνωθήκε
ότί θα δοθεί επιπλέον πίστωση για
την εξισωτική αποζημίωση των
ορεινών περιοχών, πόσόυ 28 εκατόμμυρίων ευρω, λόγω τής αυξήσής
των δίκαίόυχων τής απόζήμίωσής
αυτής από φετός καί ετσί ή τίμή ανα
στρεμμα θα ανελθεί από τα 10,00
Ευρω στα 12,50 Ευρω, αυξήσή 25%.
Επίπλεόν θα δοθεί έξτρα ενίσχυση
στους κτηνοτρόφους των νησιών
του Βορείου Αιγαίου με βάση το
ζωικό τους κεφάλαιο ύψους 1,68
εκατομμυρίων ευρώ, από τό πόσό
αυτό τό 85% αντίστόίχεί στή Λεσβό .
Επίσής από το νέο έτος 2017 θα
αυξηθεί το γενικό κονδύλι που
δίνεται για την στήριξη των νησιών του Αιγαίου πελάγους από
τα 24 στα 40 εκατομμύρια Ευρώ.

Επισκευή βρύσης «Σκορδά»
Έ

βλεπα γία πόλυ καίρό τό καλόκαίρί (2014) τήν τελευταία επίσκευή τής βρυσής τόν Ιόυλίό τόυ 2015. Οί δραβρυσή τόυ Σκόρδα στήν είσόδό τόυ χωρίόυ με φθαρμενες στες ήταν δυό φίλόί. Ο Στρατής Χατζήβλαστής καί ό Μίλτίαπετρες, καπόίες είχαν ξεκόλλήσεί, στίς γόυρνες είχε σκόυπί- δής Τσαίρής. Ο πρωτός εβαλε τα χρήματα, 120 € γία τήν
δία λασπες καί πετρες, αλλα τό καλόκαίρί (2015) όλα είχαν αγόρα των πλακων. Παραγγείλε τίς πετρες στα Μίστεγνα με
επίδίόρθωθεί. Ρωτήσα πόίός επίμελήθήκε τήν επίσκευή καί βασή τα μετρα πόυ πήρε ό Μίλτίαδής καί πήγε καί τίς εφερε.
μόυ είπαν γία τόυς «δραστες», όί όπόίόί από υπερβόλίκή Αγόρασε επίσής τίς κόλλες καί τα λόίπα υλίκα. «Με τόν Μίλσεμνότήτα δεν θελήσαν να κανόυν ενα σήμείωμα γία τήν τίαδή» μας είπε ό Στρατής, «είμαστε συνόμήλίκόί, σε μία
εφήμερίδα μας. Να θυμίσόυμε ότί ή βρυσή στόυ «Σκόρδα» γείτόνία μεγαλωσαμε. Καί γω καί κείνός ερχόμαστε στό χωφτίαχθήκε στή μόρφή πόυ είναί σήμερα στό πλαίσίό τόυ ρίό καί μενόυμε πόλλόυς μήνες πλεόν. Καθαρίσαμε τίς γόυρΠρόγραμματός
νες πόυ είχαν μεσα πετρες,
Καταρτίσής Επελασπες τα μυρία όσα! Καξεργασία Πετρας»,
πόία στίγμή ήρθε καί ό
πόυ χρήματόδότήΘεόφίλός Φίλής, ό όπόίός
θήκε από τό Ευρωμπαίνεί μεσα στίς γόυρνες
παίκό Κόίνωνίκό
καί σαν πίό νεός μας βόήΤαμείό. Τήν πρόταθήσε, αδείασαμε τό νερό,
σή – μελετή ετόίμαβγαλαμε τίς λασπες, τίς
σε ό υπόγραφων
πετρες (τρία καρότσία
Καραπαναγίωτής
λασπες καί πετρες βγαλαΙγνατίός) τό 1992 ό
με). Με ενα σακί ασβεστή
όπόίός ανελαβε να
καναμε
τίς
γόυρνες
τήν
υλόπόίήσεί
«λαμπίκό». Ο Μίλτίαδής
Ο Στρατής Χατζηβλάστης & ο Μιλτιάδης Τσαΐρης
μεσω τής Δήμότίήταν ό τεχνίτής (είναί
στη βρύση «Σκορδά»
κής
Επίχείρήσής
γνωστός πετρας με καλλίτόυ Δήμόυ Τρίαντεχνήματα τζακία) καί ό
δρίας Θεσσαλόνίκής (όπόυ εργαζόμόυν τότε). Οί εργατες Στρατής ό βόήθός τεχνίτή. «Τωρα περναω από κεί καί πρόπόυ βόήθήσαν ήταν όί καταρτίζόμενόί (20 ατόμα από τό σεχω μήν εχεί ξεκόλλήσεί καμία πετρα» μας είπε ό Στρατής.
χωρίό) καί όί τεχνίτες (περί τόυς 6 μαζί με τόυς μήχανί- Να τόυς ευχαρίστήσόυμε θερμα τόσό τόν Στρατή όσό καί
κόυς), επαίζαν τό ρόλό τόυ Εκπαίδευτή, με τίς αναλόγες α- τόν Μίλτίαδή, εστω καί με καθυστερήσή!
μόίβες εννόείταί. Ο τεχνίτής πόυ ανελαβε να υλόπόίήσεί τό
εργό τής βρυσής Σκόρδα ήταν ό Στελίός Βαλασής τόυ ΝίκόΙγνάτης Καραπαναγιώτης
λαόυ. Υπαρχεί καί σχετίκή επίγραφή τόίχόκόλλήμενή. Άξίζε
τόν κόπό γίατί ή βρυσή ήταν σήμείό κατατεθεν στήν είσόδό
τόυ χωρίόυ. Αυτα γία τήν ίστόρία. Ας ερθόυμε όμως στήν

Στο τέλος του Νοέμβρη το νησί
μας έπληξαν ακραία καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα καταρρακτώδης βροχοπτώσεις , από τήν
ξήρασία των πρόήγόυμενων εξί μήνων , βρεθήκαμε στό ακρως αντίθετό
τήν πλήμμυρα. Μεγαλα πρόβλήματα
καί ζήμίες σε καλλίεργείες, ζωίκό κεφαλαίό, αγρότίκες εγκαταστασείς
καί δρόμόυς υπήρξαν στό Δυτίκό
τμήμα τόυ νήσίόυ μας καί κυρίως
στα χωρία Άγρα, Μεσότόπό , αλλα
καί στήν Καλλόνή καί τήν Σκαλα
Καλλόνής από τήν υπερχείλίσή τόυ
πόταμόυ Τσίκνία. Στό χωρίό μας δεν
υπήρξαν πόλλα πρόβλήματα από τήν
εντόνή αυτή βρόχόπτωσή των δυό
αυτων ήμερων, παρα μόνό ζήμίες
στόυς αγρότίκόυς δρόμόυς καί σε
καπόία ελαίόκτήματα. Οί βρόχες αυτες ήταν ευεργετίκες γία τήν περίόχή
μας, γία τα ελαίόδεντρα, τόυς βόσκότόπόυς, αλλα καί τίς πήγες, όί όπόίες
κόντευαν να ξεραθόυν από τήν παρατεταμενή ανόμβρία. Τό νήσί μας
όπως καί τα αλλα νήσία ταλαίπωρήσε καί επλήξε η απεργία των ναυτικών ή όπόία είχε δίαρκεία εννεα ήμερων με απότελεσμα καπόία τρόφίμα ,
φαρμακα, καί ζωότρόφες να εξαντλήθόυν στό νήσί μας καί να υπαρξεί
ελλείψή. Μεγαλό πρόβλήμα παρόυσίαστήκε στήν πωλήσή καί σφαγή
των αρνίων πόυ είχε αρχίσεί να φτανεί στό απόκόρυφωμα τής, με απότελεσμα αρκετόί κτήνότρόφόί να μήν
μπόρόυν να σφαξόυν τα αρνία τόυς,
καπόίες παραγγελίες αρνίων από
χόνδρεμπόρόυς καί αλυσίδες σόυπερ
μαρκετ να ακυρωθόυν λόγω τής παρατεταμενής απεργίας, ή όπόία αναγκασε τόυς παραπανω να πρόμήθευτόυν αρνία από αλλες περίόχες τής
ήπείρωτίκής Ελλαδας.
Αυτες είναί όί σήμαντίκότερες εξελίξείς των τελευταίων ήμερων στό νήσί
αλλα καί τόυς αγρότες τόυ χωρίόυ
μας.
Ευστράτιος Δ. Σλουμάτης

Εκλογές Συλλόγου Γονέων &
Κηδεμόνων του
Δημοτικού σχολείου &
Νηπιαγωγείου Στύψης
Τό Σαββατό 19 Νόεμβρίόυ 2016 δίεξήχθήσαν όί εκλόγες
τόυ συλλόγόυ μας στό γραφείό τής πρωήν κόίνότήτας Στυψής.
Η σείρα με τήν όπόία εκλεχθήκαν όί υπόψήφίόί είναί ή εξής:
Χίόυ Πόπή 33, Νίκός Καλατζής 32, Μείμαρή Νίτσα 20, Μαυραγανή Γίαννα 18, Χίόυ Λίτσα 16, Γίαρήμαγα Νίκή 15, Φραγκόυ Ταξόυλα 11, Μαναβή Σταυρόυλα 11,
Θεόφανόυς Όλγα 7, Ματθαίόυ Τόυλα 6. Πρόεδρός εκλεχθήκε ό Καλατζής Νίκός, αντίπρόεδρός ή Χίόυ
Πόπή, γραμματεας Μαυραγανή
Γίαννα, ταμίας Χίόυ Λίτσα, μελός
Μείμαρή Νίτσα.
Τό Δ.Σ τόυ συλλόγόυ ευχαρίστεί τα μελή τόυ γία τήν συμμετόχή
τόυς στίς εκλόγες.

Συλλόγος Στυψιανών
Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης»




Ένα κόμψό καί χρήσίμό ήμερόλόγίό-ατζεντα γία τό 2017
εβγαλε ό Συλλόγός Στυψίανων Αθήνας, τό όπόίό πωλείταί
στήν τίμή των 5ευρω. Οί ενδίαφερόμενόί μπόρόυν να επίκόίνωνήσόυν με τα μελή τόυ Δ.Σ. τόυ Συλλόγόυ.
Ευχες γία ενα δήμίόυργίκό καί γεματό υγεία 2017 στελνόυν, σε όλόυς τόυς συγχωρίανόυς, όμόγενείς καί φίλόυς, τα μελή τόυ Δ.Σ.
τόυ Συλλόγόυ Στυψίανων Αθήνας.
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Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Στύψης «Γερμανός Καραβαγγέλης»




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.






Τόν Μαρτίό τόυ 2016 τελείωσε τό πρωταθλήμα κατήγόρίας Γ΄ τόπίκόυ πρωταθλήματός με τήν όμαδα μας να καταλαμβανεί τήν 6ή θεσή ανα μεσα σε 9 όμαδες. Δυστυχως, ό στόχός πόυ ήταν ή ανόδός δεν επετευχθή.
Στίς 14 Ιόυλίόυ ό Α.Π.Σ. «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» δίόργανωσε χόρόεσπερίδα στήν καφετερία MIGUEL, με ζωντανή μόυσίκή στήν πρόσπαθεία τόυ να ενίσχυθεί
όίκόνόμίκα εν όψεί τής νεας σεζόν 2016-2017.
Στίς 10 Αυγόυστόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε Γενίκή Συνελευσή τόυ ΔΣ τόυ Αθλήτίκόυ Συλλόγόυ στό γραφείό τής κόίνότήτας γία τήν εκλόγή νεων μελων. Στίς 12
Αυγόυστόυ 2016 όί ενδίαφερόμενόί δεν ξεπερνόυσαν τα εννεα 9 μελή καί ετσί δεν χρείαστήκαν εκλόγες. Κατόπίν, απόφασίστήκε όμόφωνα να επίλεγεί ως Πρόεδρός τόυ
Δ.Σ ή κα Παρίσόυ Κωνσταντίνα τόυ Δήμήτρίόυ. Τό νεό Δ.Σ συγκρότείταί σε σωμα γία τήν χρόνίκή περίόδό εως τήν τακτίκή Γενίκή Συνε λευσή τόυ Αυγόυστόυ 2018:
Πρόεδρός Δ.Σ
Αντίπρόεδρός Δ.Σ
Γεν. Γραμματεας
Είδ. Γραμματεας
Ταμίας
Μελός
Μελός
Μελός
Μελός

Παρίσόυ Κωνσταντίνα τόυ Δήμήτρίόυ
Παρή Δελήγίαννή τόυ Γεωργίόυ
Πετρίωτής Χρήστός τόυ Ιωαννή
Γελαγωτής Ευστρατίός τόυ Βασίλείόυ (Υπευθυνός Δήμόσίων σχεσεων)
Βαρβαρα Καρανίκόλή τόυ Γεωργίό
Μωυσής Σκόυρτας τόυ Μωχαμετ (Υπευθ. Γήπεδόυ–υλίκων υπόδόμής)
Γελαγωτελλή Ευστρατία τόυ Κων/νόυ (Υπευθ. Πόδόσφ.τμήματός-ακαδήμίων)
Αλόγδελλή Χρυσόυλα τόυ Ιωαννή (Αναπλήρωτρία Υπευθ. Γήπεδόυ–υλίκων υπόδόμής)
Δρακόυλας Ιωαννής τόυ Γεωργίόυ

Ο Α.Π.Σ.
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ»

Στίς 16 Αυγόυστόυ 2016 ξεκίνήσε ή λαχείόφόρός αγόρα με δωρό 250+250 ευρω. Η κλήρωσή εγίνε στα «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016».
Στίς 21 Αυγόυστόυ 2016 εγίνε ή πρωτή συγκεντρωσή τής όμαδας γία τήν νεα σεζόν καί ταυτόχρόνα ξεκίνήσε καί ή πρόετόίμασία.
Στίς 27 Αυγόυστόυ εγίναν τα «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016» με πλήθός κόσμόυ να δίνεί τό παρόν καί με τή συμμετόχή αρκετων αθλήτων. Μετα τό περας των αγωνων εγίνε
καί ή κλήρωσή με τα τυχερα νόυμερα: Νό 313 καί Νό 157. Όλόί όί αθλήτες εδωσαν ραντεβόυ γία τόυ χρόνόυ.
Φετός ή όμαδα μας εκανε καπόίες μετεγγραφίκες κίνήσείς με τήν απόκτήσή των: Ορφανίδής Δήμήτρίός(πρόπόνήτής-παίχτής), Αξής Δήμήτρίός(αμυντίκός), Οίκόνόμίδής
Βασίλείός(αμυντίκός), Βατής Δήμήτρίός(επίθετίκός),Πόλίμίαδής Δήμήτρίός(αμυντίκός) καί Γίαννής Ελευθερίός(κεντρίκός). Επίσής, θα συμμετεχεί στό Κυπελλό με όμαδες
από τήν Α' Κατήγόρία όπως ό Ατρόμήτός Ανεμωτίας, ό Όλυμπός Αγίασόυ καί ή Άναξός, ή όπόία είναί στήν ίδία κατήγόρία με μας.
Στίς 11 Σεπτεμβρή πραγματόπόίήθήκε στό γήπεδό μας ό πρωτός αγωνας κυπελλόυ με αντίπαλό τόν Ατρόμήτό Ανεμωτίας με τελίκό σκόρ:1-8 υπερ τής Ανεμωτίας. Τό
γκόλ τής τίμής γία τήν όμαδα μας πετυχε ό Πετρίωτής Χρήστός.

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Ο Πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας Στύψης, Μιχάλης Καλατζής απονέμει
τους τίτλους στους μικρούς αθλητές.

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Μεγάλη συμμετοχή του
κόσμου στη φετινή διοργάνωση.

«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΕΙΑ 2016»: Ο διαχειριστής του κληροδοτήματος Καραβαγγέλη, Βασίλης Βουργουτζής απονέμει τους τίτλους στους αθλητές.

Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου


Τήν 24ή Ιόυλίόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε στόλίδί στόν δρόμό Στυψής-Υψήλόμετωπόυ!
πρόσκυνήμα στόν Άγίό Φανόυρίό Κλαπαδόυ.

Τήν 13ή Αυγόυστόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε ή καθίερωμενή ετήσία γίόρτή των
αλόγων τόυ Ιππίκόυ Συλλόγόυ ΣτυψήςΑπό τη
Υψήλόμετωπόυ. Στήν εκδήλωσή συμμετείγιορτή
χε μεγαλός αρίθμός αλόγων, τα όπόία πατων
ρελασαν μεσα από τήν αγόρα τόυ χωρίόυ.
αλόγων
Έπείτα ό κόσμός καί τα αλόγα κατευθυν2016
θήκαν στό εξόχίκό κεντρό, όπόυ εγίνε τό
γλεντί. Γία τήν γίόρτή μας όί συγχωρίανόί
μας πρόσφεραν χόίρίνα καί πρόβατα, τα
όπόία μόίραστήκαν στόν κόσμό δωρεαν.
Ευχαρίστόυμε όλόυς όσόί βόήθήσαν μα καί
τίμήσαν με τήν παρόυσία τόυς τήν εκδήλωσή μας, καθως καί τόυς ανθρωπόυς από
τα υπόλόίπα χωρία.

Τήν 29ή Αυγόυστόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε πρόσκυνήμα στόν Άγίό Ιωαννή στό
Βαφείό.

Τήν 25ή Σεπτεμβρίόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε πρόσκυνήμα στόν Ταξίαρχή Μανταμαδόυ.

Τήν 26ή Οκτωβρίόυ 2016 πραγματόπόίήθήκε πρόσκυνήμα στόν Άγίό Δήμήτρίό στα
Μόναστήρελία.
Αριστερά & κάτω: Η βρύση στον δρόμο
Στύψης-Υψηλομετώπου
Ο
Ιππίκός
Συλλόγός
ΣτυψήςΥψήλόμετωπόυ ανελαβε τήν κατασκευή τής βρυσής εξω από τό χωρίό μας. Ένα εργό πραγματίκό

Σύλλογος Στυψιανών
Μελβούρνης
Ο Γιώργος Βαλιοντής μας ενήμερωσε ότί τό Δίόίκήτίκό Συμβόυλίό τόυ
Συλλόγόυ Στυψίανων Μελβόυρνής «Η
Αγία Τρίας» επανασυγκρότήθήκε μετα
από εκτακτή Γενίκή Συνελευσή όπόυ συμμετείχαν 100 μελή τόυ Συλλόγόυ τόν Μαίό
τόυ 2016 καί απότελείταί (όπως μας πλήρόφόρήσε ό ίδίός) από τόυς: 1) Γεωργίό
Βαλίόντή τόυ Κων/νόυ Πρόεδρό, (λόγω
των πρόβλήματων υγείας εκτελεί χρεή
επίτίμόυ Πρόεδρόυ), 2) Θεραπων Δελήμήτρόυ τόυ Ιωαννή ό όπόίός εκτελεί χρεή
Πρόεδρόυ. Τα λόίπα μελή τόυ ανασυγκρότήμενόυ Δ.Σ. είναί: 3) Ευστρατίός Καμνόρόκής τόυ Παναγίωτή, 4) Παναγίωτής
Μπόυλας τόυ Αλεκόυ, 5) Νίκός (τόυ Σταυρελί Τόυμπρελί ό γαμπρός) πόυ καταγεταί
από τήν Βόρεία Ελλαδα, 6) Παρής Δρακόυλας τόυ Ιωαννή, 7) Έφή Κρυσταλλίδή τόυ
Ζήσή, πόυ εκτελεί χρεή Γραμματεα. Η θήτεία τόυ Δ.Σ. , όπως μας είπε, είναί γία 2
χρόνία. Ο Γίωργός Βαλίόντής «υπήρξε γία
15 χρόνία Πρόεδρός τόυ Συλλόγόυ. Μόνό
τα τελευταία δυό χρόνία είχε απόσυρθεί.
Επανήλθε όμως μετα από τήν τελευταία
δίόίκήτίκή κρίσή, κατα τήν όπόία ό Συλλόγός είχε αδρανόπόίήθεί», όπως λεεί. Κί
επείδή στή δήμόκρατία δεν υπαρχόυν
αδίεξόδα, πρόεκυψε νεό Δ.Σ. Όπως μας
είπε ό Γίωργός «θα πρόσπαθήσω να δραστήρίόπόίήσω τό συλλόγό ξανα. Σκόπός
μόυ είναί να ενωσω όλόυς τόυς Στυψίανόυς τής Αυστραλίας. Όπως παλία θα αναβίωσόυμε τίς καθίερωμενες εκδήλωσείς
στήν αίθόυσα τόυ Συλλόγόυ. Παλία καναμε τόυλαχίστόν δεκαπεντε εκδήλωσείς
καθε χρόνό: 1) Τήν πρωτόχρόνία, 2) τα
εννίαμερα τής Παναγίας στίς 23 Αυγόυ

στόυ, 3) Τήν γίόρτή τής Μανας, 4) τήν
γίόρτή τόυ Πατερα, 5) Μία εκδρόμή μεγαλή στό Σίδνευ (1000 χίλμ. από Μελβόυρνή)
όπόυ συναντόυσαμε καί τόυς Στυψίανόυς
πόυ κατόίκόυν εκεί), 6) Τόπίκες εκδρόμες
επίσής τήν 1ή Μαή κλπ. Καθε φόρα γεμίζαμε ενα μεγαλό λεωφόρείό. 7) Συμμετείχαμε καί στήν εκδήλωσή τής Παλλεσβίακής Ένωσής Μελβόυρνής στίς 8 Νόεμβρίόυ, τήν ήμερα απελευθερωσής τόυ νήσίόυ
από τόυς Τόυρκόυς τό 1912. 8) Στήν γίόρτή τόυ όυζόυ καταναλωναμε 35 κίβωτία
όυζόυ πόυ παρείχε ό Συλλόγός δωρεαν καί
200 κίλα σαρδελας πόυ παστωνε ό ίδίός ό
Γίωργός Βαλίόντής δεδόμενόυ ότί είχε καί
γνωσείς μαγείρίκής, 9) Στήν αίθόυσα τόυ
Συλλόγόυ καναμε συχνα τής τελετες γία
κήδείες καί μνήμόσυνα χωρίανων μας,
αλλα καί Γαμόυς, Βαφτίσία καί αλλες κόίνωνίκες εκδήλωσείς. Ο Γίωργός Βαλίόντής
τόυ Ιωαννή, είναί τεκνό 6μελόυς όίκόγενείας, πόυ γεννήθήκε στή Στυψή τό 1961.
Τελείωσε τό Δήμότίκό Σχόλείό (ως τήν Στ΄
ταξή). Στήν Αυστραλία ξενίτευτήκε τό
1982 σε ήλίκία 19 ετων. Εκεί ανόίξε μαγαζί φαγήτόυ (ψαρία, σόυβλακία καί πατατες). Στή Στυψή είχε δόυλεψεί στό καφενείό τό «Χανί» καί ήξερε τή δόυλεία, αλλα
στήν Μελβόυρνή τήν … τελείόπόίήσε καί
τήν εκανε γία 16 χρόνία. Μετα αρχίσε να
ασχόλείταί με επίσκευες σπίτίων. Επεβλεπε περί τα 1200 σπίτία των όπόίων φρόντίζε καθε είδόυς ζήμίες. Τόν πλήρωναν όί
1200 ίδίόκτήτες. Είχε απόδόσή αυτή ή
δόυλεία. Στα 35 χρόνία πόυ μενεί στήν
Αυστραλία στό χωρίό ήρθε εννία φόρες!
(Ιγν. Καραπαναγιώτης 24-8-2016 )
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Μικρή αναφορά στα έργα και στις ημέρες της
Χούντας των συνταγματαρχών 1967-1974
Ολόενα καί πίό συχνα τα τελευταία χρόνία ακόυω να λενε

καπόίόί – όχί απαραίτήτα ακρόδεξίόί - να ίσχυρίζόνταί ότί «ή Χόυντα παρεδωσε μήδεν χρεός», ή ακόμα χείρότερα «μία Χόυντα μας
χρείαζεταί», ή ότί «στή Χόυντα δεν υπήρχαν σκανδαλα» ή «επί Χόυντας γίνόνταν εργα, υπήρχε αναπτυξή» κλπ. Εξεπλαγήν όταν ενας
φίλός στό χωρίό, κόντα στα 55, σε μία κόυβεντα μας μεταξυ όυζόυ
καί μπυρας τόν Αυγόυστό (2016), με πόλίτίκες απόψείς πρόόδευτίκες, υπόστήρίξε τήν απόψή ότί τόυλαχίστόν «όί Χόυνταίόί ήταν
πατρίωτες». Τόυ αντετείνα ότί ή Χόυντα φταίεί γία τό γεγόνός ότί όί
τόυρκόί μπήκαν στήν Κυπρό καί πήραν τό μίσό νήσί καί 40 χρόνία
μετα δεν εχεί λυθεί τό κυπρίακό, με τό πραξίκόπήμα κατα τόυ Μακαρίόυ. Έχω τήν απόψή ότί όσόί κλίνόυν τίς λεξείς Θεό καί Πατρίδα
σε όλες τίς πτωσείς, πόυλαν Θεό καί Πατρίδα γία λίγες δεκαρες.
Αλλα δεν ήταν μόνό ή πρόδόσία καί τό ξεπόυλήμα τής Κυπρόυ από
τή Χόυντα. Η «Ελλας Ελλήνων Χρίστίανων» των χόυντίκων είχε απ΄
όλα: Οίκόγενείόκρατία, σκανδαλα, πελατόκρατία, παρεμβασείς στήν
εκκλήσία, δίωξείς των αντίφρόνόυντων, όπίσθόδρόμίσή στήν όίκόνόμία, στήν Παίδεία καί στα δίκαίωματα. Όσόί νόσταλγόυν τήν
Χόυντα, θυμόυνταί μόνό τα καλα. Δεν θυμόυνταί ή ίσως δεν γνωρίζόυν τα δίαφόρα σκανδαλα ή τίς ζήμίες πόυ πρόκαλεσε ή χόυντα.
Πως να τα γνωρίζαν βεβαία όταν επί 7 χρόνία δεν υπήρχε ή δυνατότήτα ελευθερής πλήρόφόρήσής καί καθε αρνήτίκό γεγόνός απόσίωπόυνταν, λόγόκρίνόνταν ή καί αυτόλόγόκρίνόνταν; Ήμόυν 15 χρόνων όταν επεσε ή Χόυντα. Ήταν τότε πόυ πόλίτίκόπόίήθήκαμε
εντόνα στόν απόήχό τής «γενίας τόυ Πόλυτεχνείόυ». Θα επίχείρήσω
παρακατω να σας θυμίσω, τα εργα καί τίς ήμερες τής Χόυντας. Έναν
ενδίαφερόντα καταλόγό δήμόσίευσε ό ίστόρίκός ερευνήτής Άρής
Δήμόκίδής από τήν Θεσσαλόνίκή, αλλα καί αλλόί συγγραφείς. Όσόί
είναί εκεί γυρω στα 55 δεν θα είναί δυσκόλό να θυμήθόυν καί να
χαμόγελασόυν γεματόί συγκαταβασή … Οί πίό μεγαλόί θα χαμόγελασόυν πίκρα, γίατί τα εζήσαν στό πετσί τόυς!
Χούντα και Παιδεία:1. Εκδίωξή των εκπαίδευτίκων πόυ είχαν αρίστερό φρόνήμα. 2. Επαναπρόσλήψή συνταξίόυχων εκπαίδευτίκων
με γνωστα φρόνήματα. 3. Πρόσλήψή νεων εκπαίδευτίκων πόυ δίεθεταν πίστόπόίήτίκό κόίνωνίκων φρόνήματων. 4. Οί μαθήτες υπόχρεωθήκαν να υμνόυν τόυς συνταγματαρχες. 5. Απαγόρευαν στόυς
εκπαίδευτίκόυς να χρήσίμόπόίόυν μεχρί καί τήν λεξή κόκκίνό επείδή
παρεπεμπε στό κόμμόυνίσμό. 6. Οί μαθήτες πόυ εγραφαν με τό αρίστερό υπόχρεωνόνταν να γραψόυν με τό δεξί, ακόμα καί δία τής
βίας, επείδή ή γραφή με τό αρίστερό ίσόδυναμόυσε με υπόσυνείδήτή ρόπή πρός τόν κόμμόυνίσμό καί επρεπε να παταχθεί! 7. Οί μαθήτες επρεπε να κανόυν όμίλίες καί να δίαγωνίζόνταί σε εκθεσείς υπερ
τής χόυντας. 8. Απαγόρευόνταν-κατασχόνταν τα εξωσχόλίκα βίβλία
με κόκκίνό εξωφυλλό επείδή παρεπεμπαν στό κόμμόυνίσμό! 9. Απαγόρευόνταν-κατασχόνταν βίβλία από συγγραφείς πόυ ή καταλήξή
τόυ επωνυμόυ τόυς θυμίζε Ρωσία ή κόμμόυνίσμό, όπως Τσεχόφ,
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καθόρίζε αυστήρως τήν συμπερίφόρα των εκπαίδευτίκων καί τήν
καθήμερίνή εξυμνήσή των συνταγματαρχων.
Χούντα και Ανθρώπινα Δικαιώματα:1. Βασανίστήρία καί εξόρίες
όσων δεν δίεθεταν πίστόπόίήτίκό κόίνωνίκων φρόνήματων. Τα
βασανίστήρία ήταν απαραίτήτα γία τήν πρόστασία τόυ πόλίτίσμόυ
μας! 2. Καταλυσή τόυ ασυλόυ τής κατόίκίας, ελευθερή είσόδός όπόίαδήπότε ωρα τής ήμερας στήν όίκία όπόίόυδήπότε θεωρόυνταν
υπόπτός. 3. Ο ΟΤΕ παρακόλόυθόυσε μαζίκα τίς τήλεφωνίκες συνόμίλίες των πόλίτων. 4. Από τα ΕΛΤΑ αφαίρόυσαν τήν αλλήλόγραφία
καί τήν ελεγχαν στήν κρατίκή ασφαλεία. Αν εγκρίνόνταν τό περίεχόμενό εφευγε γία τόν παραλήπτή. 5. Λόγόκρίσία σε καθε εντυπό μεσό, στίς τεχνες καί τα γραμματα. 6. Από τό δήμόσίό εκδίωχθήκαν
όσόί είχαν αρίστερό φρόνήμα ή δεν δίεθεταν πίστόπόίήτίκό κόίνωνίκων φρόνήματων. 7. Όσόί δεν τήρόυσαν τήν επίβαλλόμενή συμπερίφόρα περνόυσαν στρατόδίκείό. 8. Θυρωρόί, περίπτερόυχόί, όδήγόί
λεωφόρείων, ταξί καί ίδίόκτήτες καφενείων πρόσεγγίζόνταν από
τήν ασφαλεία γία να γίνόυν πλήρόφόρίόδότες με ανταλλαγμα τήν
ευνόίκή μεταχείρίσή από τό καθεστως. Εκδήλωσή Αλκίμων νεων.
Χούντα και Οικογενειοκρατία:1. Ο Παπαδόπόυλός δίόρίσε όλα
τόυ τα αδερφία σε επίτελίκες θεσείς στό δήμόσίό. Ο Κωστας Παπαδόπόυλός Στρατίωτίκός ακόλόυθός, Γενίκός Γραμματεας τόυ Υπόυργείόυ Πρόεδρίας, Περίφερείακός Δίόίκήτής Αττίκής καί Υπόυργός παρα τω Πρωθυπόυργω. Ο Χαραλαμπός Παπαδόπόυλός από
χαμήλόβαθμός δήμόσίός υπαλλήλός δίόρίστήκε Γενίκός Γραμματεας
Δήμόσίας Ταξής. 2. Οί χόυντίκόί δίόρίζαν τόυς συγγενείς τόυς στίς
δήμόσίες υπήρεσίες. Όπως ό Μακαρεζός πόυ δίόρίσε τόν κόυνίαδό
τόυ Α. Ματθαίόυ Υπόυργό Γεωργίας καί αργότερα Βόρείόυ Ελλαδας
από όπόυ καί ακόλόυθήσαν τα γνωστα σκανδαλα με τα λεφτα των
αγρότίκων συνεταίρίσμων. Ο Ι Λαδας δίόίκήτής τής ΕΑΤ-ΕΣΑ, Γενίκός Γραμματεας στα υπόυργεία Δήμόσίας Ταξής, Τόυρίσμόυ καί
μετεπείτα Υφυπόυργός Εσωτερίκων - περίφερείακός δίόίκήτής
Θεσσαλίας καί υπόυργός Κόίνωνίκων Υπήρεσίων ενεπλακή σε δυό
σκανδαλα δίαφθόρας: τό ενα με τα θαλασσόδανεία καί τό αλλό με
τόυς δίόρίσμόυς δυό εξαδελφων τόυ. Συγκεκρίμενα, ό ενας δίόρίστήκε στρατήγός καί δίόίκήτής τής ΑΣΔΕΝ, ενω ό ετερός τόπόθετήθήκε
στή θεσή τόυ Γενίκόυ Γραμματεα τόυ Υπόυργείόυ Κόίνωνίκων Υπήρεσίων. 3. Άλλαξαν όί δίόίκήσείς των Οργανίσμων καί πλήρωθήκαν
από τόυς λεγόμενόυς νόμίμόφρόνες καί ευσυνείδήτόυς δήμόσίόυς
υπαλλήλόυς πόυ όλως τυχαίως ήταν συγγενείς τόυς. 4. Οί χόυντίκόί
εδίναν τίς εργόλαβίες τόυ δήμόσίόυ σε δίκα τόυς πρόσωπα. Από τα
μεγαλυτερα εργα ανελαβε ό γαμπρός τόυ Παττακόυ, Α. Μείντασής,
με τή συμβόλή τόυ Δήμόυ Αθήναίων. Είναί τα γνωστα σκανδαλα
Μείντασή με τίς μελετες, τα υπόγεία γκαραζ στήν πλατεία Κλαυθμωνός καί τήν όδό Λίόσίων, τό Πνευματίκό Κεντρό στήν Ακαδήμίας, τίς
επαυλείς, τίς κατασκήνωσείς τόυ Δ. Αθήναίων καί αλλα. 5. Οί χόυντίκόί καί όί συγγενείς τόυς επαίρναν ατόκα δανεία γία να ανόίξόυν
επίχείρήσείς τίς όπόίες καί δεν ανόίγαν πότε. Τα δανεία τής ΕΤΒΑ
(1,5 δίς δρχ.) τα εδίνε ό Παυλός Τότόμής- πρωήν υψήλό βαθμό στελεχός τόυ Τόμ Παπας (Esso Pappas κτλ), Υπόυργός Δήμόσίας Ταξής
των χόυντίκων καί μετεπείτα Πρόεδρός τής ΕΤΒΑ. 6. Οί χόυντίκόί
τρίπλασίασαν τό μίσθό τόυ πρωθυπόυργόυ καί των υπόυργων. Ενω
ό μεσός μίσθός ενός εργαζόμενόυ στόν ίδίωτίκό τόμεα ήταν 3.500
δρχ. τήν ίδία επόχή ό μίσθός τόυ Παπαδόπόυλόυ εφτασε καί τίς
55.000 δρχ καί των Υπόυργων τίς 35.000 δρχ. Τα μελή τόυ υπόυργίκόυ συμβόυλίόυ επαίρναν εκτός εδρας απόζήμίωσή με φωτόγραφί

κή δίαταξή. 1000 δρχ γία τόν Πρωθυπόυργό καί 850 δρχ γία τόυς
υπόυργόυς-υφυπόυργόυς τόυς γία καθε μερα πόυ βρίσκόνταν εκτός
Υπόυργείόυ! 7. Ο Παπαδόπόυλός αλλαξε τό νόμό δίαζυγίων γία λίγες
ωρες πρόκείμενόυ να χωρίσεί καί να μπόρεσεί να νόμίμόπόίήσεί τόν
δεσμό τόυ με τήν γραμματεα τής ΚΥΠ Δεσπόίνα Γασπαρή. Ο νόμός
τόυ αυτόματόυ δίαζυγίόυ ελεγε ότί όπόίός ήταν εν δίαστασεί γία 7
συναπτα ετή τότε εβγαίνε τό δίαζυγίό τόυ αυθήμερόν! Τό βραδυ
περασε τό νόμό, τα ξήμερωματα εκανε τήν αίτήσή, τό πρωί βγήκε ή
απόφασή καί τήν ΙΔΙΑ ωρα κατήργήσε τό νόμό! 8. Με τόν νόμό περί
ευθυνής υπόυργων εδίναν ασυλία στα μελή τής κυβερνήσής καί
παρεγραφαν όπόίό αδίκήμα καί αν είχαν τελεσεί τόσό όί υπόυργόί υφυπόυργόί όσό καί τα ανωτερα στελεχή τόυ δήμόσίόυ πόυ ήταν
συγγενείς τόυς! Αυτόν τόν νόμό όυσίαστίκα βελτίωσε ό Βενίζελός...
9. Νόμόθετήσαν με τρίμήνή θήτεία σε υπόυργίκή θεσή να λαμβανεί
ό χόυντίκός τήν ανωτατή συνταξή ανεξαρτήτως τής συνταξεως πόυ
θα ελαμβανε ως στρατίωτίκός... δήλαδή δίπλή συνταξή! 10. Νόμόθετήσαν τό 1970 τή στεγαστίκή απόκαταστασή όλων των αξίωματίκων "δίαδραματίσαντων εξεχόντα ρόλόν" στό πραξίκόπήμα!
Χούντα, Πελατοκρατία και άλλα Σκάνδαλα: 1. Στίς 9 Μαίόυ στόυ
1967 εκαναν αρσή τής μόνίμότήτας των Δήμόσίων Υπαλλήλων, καί
με τίς Επίτρόπες κατα Νόμαρχία πρόχωρήσαν σε απόλυσείς, πρόκείμενόυ να τόπόθετήθόυν στή θεσή των απόλυμενων τα δίκα τόυς
παίδία. 2. Στα υψήλα αξίωματα μπήκαν απόστρατόί γία να εχόυν καί
δευτερό μίσθό. 3. Οί πλήρόφόρίόδότες τόυ καθεστωτός ετυγχαναν
ασυλίας καί πρόνόμίων όπως αδείες ταξί, περίπτερων, φόρτήγων,
κυλίκείων κτλ. 4. Βαφτίσαν αντίστασίακόυς τόυς ταγματασφαλίτες
πόυ συνεργαστήκαν με τόυς ΝΑΖΙ τήν περίόδό τής κατόχής, καί ετσί
τόυς μόίρασαν συνταξείς καί αδείες ταξί, περίπτερων, φόρτήγων,
κυλίκείων κτλ. 5. Όσόί στρατίωτίκόί στήρίξαν τό καθεστως ελαβαν
αυξήσείς μίσθόλόγίκες καί γαλόνία. Οί απόστρατευμενόί δίόρίστήκαν δήμαρχόί, κρατίκόί επίτρόπόί, σε δίαφόρες κρατίκες θεσείς,
ίδρυματα, μεγαλες δήμόσίες επίχείρήσείς, συλλόγόυς, σωματεία καί
αλλόυ, εξασφαλίζόντας ενα καλό μίσθό παραλλήλα με τή συνταξή
τόυς. Η χωρα εφτασε να εχεί πίό πόλλόυς απόστρατόυς στρατήγόυς
από τίς ΗΠΑ σε σχεσή με τόν πλήθυσμό τής! 6. Ο Παπαδόπόυλός

δίεμενε σε βίλα στό Λαγόνήσί πόυ τόυ παραχωρήσε ό εφόπλίστής
Ωνασής. Η Δεσπόίνα Παπαδόπόυλόυ μετακίνόυνταν στό εξωτερίκό
με τή λίμόυζίνα πόυ τής παραχωρόυσε ό Ωνασής. Στίς δίαφόρες
κόίνωνίκες εκδήλωσείς, παραβρίσκόνταν τό φίλόχόυντίκό εφόπλίστίκό-βίόμήχανίκό-επίχείρήματίκό-τραπεζίκό κεφαλαίό όπως όί
όίκόγενείες Λατσή, Κίόσεόγλόυ, Βαρδίνόγίαννή, Νίαρχόυ, Ανδρεαδή,
Θεόδωρακόπόυλόυ (εφόπλίστής), Δρακόπόυλόυ (δίυλίστήρία),
Ταβόυλαρή (Ναυπήγεία), Μπόδόσακή, Κανελλόπόυλόυ (τσίμεντα
Τίταν), Τόμ Παππα (Esso Pappas), Γ. Λυρα, Γ. Ταβλαρίόυ
(εφόπλίστής) καί αλλόί. 7. Ο Παπαδόπόυλός εγκαίνίαζε εργα σε
μακετες όπως γία παραδείγμα ή Εγνατία Οδός, τό εργόστασίό τής
Peugeot. Πανω από 100 εργα δίαφήμίστήκαν από τα ελεγχόμενα
ΜΜΕ ότί εχόυν γίνεί ενω δεν είχαν γίνεί πότε! Τό ελλήνίκό δήμόσίό
εδωσε πανω από 38 εκατ. δόλαρία γία τήν Εγνατία Οδό καί δεν εγίνε
πότε! Ο Μακαρεζός υπεγραψε με τόν εργόλαβό Ρόμπερτ Μακντόναλντ, συμβασή γία τήν Εγνατία Οδό (ΦΕΚ 1969/Α/15), ό Μακντόναλντ πήρε τα λεφτα (39 εκατ δόλαρία) εξαφανίστήκε καί ή Εγνατία Οδός εμείνε στή μακετα. 8. Ο Παπαδόπόυλός δίαφήμίζε επενδυσείς
από τό εξωτερίκό πόυ δεν ήρθαν πότε, ενω τό κρατός δαπανόυσε
χρήματα γία τήν υπότίθεμενή ελευσή των επενδυσεων. Χαρακτήρίστίκό τό σκανδαλό Λίττόν, όπόυ εδωσαν στήν αμερίκανίκή εταίρεία
Λίττόν πλεόν τόυ ενός εκατόμμυρίόυ δόλαρίων γία να φερεί επενδυσείς ανω των 850 εκατόμμυρίων δόλαρίων. Ήταν μία είκόνίκή συμφωνία γία να φαγωθόυν χρήματα από τόυς χόυντίκόυς όπως παραδεχτήκαν μετα τα στελεχή τής εταίρείας. 9. Τό σκανδαλό των μαυρων-σαπίων κρεατων τής Αργεντίνής με τή δωρόλήψία κατα συρρόήν από μεγαλεμπόρόυς τής Ρόδεσίας γία τή μόνόπωλίακή εξασφαλίσή αδείων είσαγωγής κρεατός, με απότελεσμα τίς παρανόμες
ανατίμήσείς σε βαρός των καταναλωτων. 10. Τα σκανδαλα με τόν
Τόμ Παππας όπόυ ή χόυντα τόν απαλλαξε από τίς αντίσταθμίστίκες
υπόχρεωσείς πόυ είχε αναλαβεί, γία ανεγερσή εξί αγρότόβίόμήχανίκων μόναδων σε δίαφόρα σήμεία τής χωρας (ΦΕΚ 1972/Α/72). Τόυ
εδωσε καί αδεία γία τα εργόστασία τής Coca Cola, πόυ όί κόίνόβόυλευτίκες κυβερνήσείς δεν ενεκρίναν, ως ανταγωνίστίκα πρός τή
ντόπία παραγωγή αναψυκτίκων (ΦΕΚ 1968/Α/201). 11. Τα σκανδαλα γία τήν μόίρασία των δίυλίστήρίων σε Ωνασή, Νίαρχό, Βαρδίνόγίαννή, Ανδρεαδή, Λατσή καί Παππα γία τό 3ό καί τό 4ό δίυλίστήρίό τής χωρας. Μετα τήν απόζήμίωσή τόυ Ωνασή ακυρωθήκε ή λεόντείός συμβασή πόυ είχε υπόγραφεί καί ετσί τό 3ό δίυλίστήρίό μόίραστήκε μεταξυ Ανδρεαδή καί Λατσή (ΦΕΚ 1972/Α/130) κί τό 4ό
παραχωρήθήκε στό Βαρδίνόγίαννή (ΦΕΚ 1972/Α/181). 12. Τό
σκανδαλό με τή δίασπαθίσή των χρήματων τόυ Είδίκόυ Ταμείόυ γία
τό "Ταμα τόυ Έθνόυς". Τό ταμείό στήθήκε καί με χρήματα από δανεία τραπεζων! Έκαναν φτερα τό 90% των εσόδων, πανω από 405
εκατ. δρχ. 13. Τό σκανδαλό απευθείας αναθεσεων χωρίς δίαγωνίσμόυς, στή Siemens, γία τόν εξόπλίσμό τής ΔΕΗ με υπερκόστόλόγήσείς καί αδίαφανείς δίαδίκασίες. 14. Τό σκανδαλό χρήματόδότήσής
τής πρόεκλόγίκής εκστρατείας τόυ Πρόεδρόυ των ΗΠΑ, Νίξόν, μεσω
τόυ Τόμ Παππας, με 549.000 δόλαρία!
Χούντα και Δικαιοσύνη:1. Απόμακρυνθήκαν 30 δίκαστίκόί πόυ
δεν ήταν συνεργασίμόί με τό καθεστως, με ενα νόμό δίαρκείας 3
ήμερων πόυ απαγόρευε τίς ενστασείς καί τήν πρόσφυγή στό ΣτΕ γία
τήν αναίρεσή τής απόλυσής. 2. Γία να μήν ασκήσόυν τήν δίκήγόρία,
καί να εξόντωθόυν όίκόνόμίκα όί απόλυμενόί δίκαστίκόί, τόυς πρό
σαπτόυν τήν κατήγόρία περί απόλυσεως γία πείθαρχίκόυς λόγόυς.

Οί απόλυμενόί δίκαστίκόί βλεπόυν τό κενό τόυ νόμόυ καί πρόσφευγόυν στό ΣτΕ, γία τό ότί απόλυθήκαν δίχως να απόλόγήθόυν γία τό
παραπτωμα πόυ τόυς κατήγόρόυσαν. Κερδίζόυν τήν δίκή στό ΣτΕ,
καί ό Παπαδόπόυλός βγαζεί δίαταγμα με τό όπόίό εκανε δεκτή τήν
παραίτήσή τόυ Πρόεδρόυ τόυ ΣτΕ, χωρίς όμως ό Πρόεδρός τόυ ΣτΕ
να εχεί υπόβαλλεί πότε παραίτήσή! Ο Πρόεδρός τόυ ΣτΕ, Στασίνόπόυλός, εξακόλόυθήσε να αρνείταί να υπόβαλλεί τήν παραίτήσή
τόυ, καί ό Παπαδόπόυλός τόν θετεί σε κατ' όίκόν περίόρίσμό! 3.
Έδίναν χαρή στόυς δίκόυς ανθρωπόυς, όπως γία παραδείγμα ή απόνόμή χαρίτός (απ' τόν Παπαδόπόυλό) σ' ενα συντόπίτή τής Ντελλας
Ρόυφόγαλή, πρωήν μεγαλό πόδόσφαίρίστή τής τόπίκής όμαδας
Βερόίας καί εξαγωγεα, πόυ είχε καταδίκαστεί με απόδείξείς γία κατασκόπεία υπερ τής Βόυλγαρίας. 4. Ο Παπαδόπόυλός εκτίσε
"νόμίμα"!!! αυθαίρετή βίλα, με ελίκόδρόμίό, φυλακία γία σκόπίες κτλ
μεσα στόν Εθνίκό Δρυμό τής Παρνήθας, αλλα καί σαλε στό όρός
Μπελες, γία να κυνήγαεί αγρίόγόυρόυνα! Ο Παπαδόπόυλός αλλαξε
τό νόμό δίαζυγίων γία λίγες ωρες πρόκείμενόυ να χωρίσεί καί να
μπόρεσεί να νόμίμόπόίήσεί τόν δεσμό τόυ με τήν γραμματεα τής
ΚΥΠ Δεσπόίνα Γασπαρή. Ο νόμός τόυ αυτόματόυ δίαζυγίόυ ελεγε
ότί όπόίός ήταν εν δίαστασεί γία 7 συναπτα ετή τότε εβγαίνε τό
δίαζυγίό τόυ αυθήμερόν! Τό βραδυ περασε τό νόμό, τα ξήμερωματα
εκανε τήν αίτήσή, τό πρωί βγήκε ή απόφασή καί τήν ΙΔΙΑ ωρα κατήργήσε τό νόμό!
Χούντα και Οικονομία 1. Τό Δήμόσίό Χρεός από 32 δίς δρχ εκτόξευτήκε στα 114 δίς δρχ μεσα σε 7 χρόνία. 2. Τό ελλείμμα στό εμπόρίκό ίσόζυγίό εγίνε 5 φόρες μεγαλυτερό μεσα σε 7 χρόνία. 3. Υπόδίπλασίαστήκε ή απόταμίευσή των πόλίτων. 4. Οί εργόλαβόί λαμβαναν δανεία από τό εξωτερίκό με εγγυήσείς τόυ ελλήνίκόυ δήμόσίόυ
καί στή συνεχεία γίνόνταν αναδόχες των δήµόσίων εργων, µε παραχωρήσή των δανείων στό ελλήνίκό δήμόσίό (είπατε κατί γία τή δήμίόυργίκή λόγίστίκή;). 5. Αυξήθήκε ό κρατίκός δανείσµός µε εντόκα
γραµµατία. 7. Δίπλασίαστήκε ό κρατίκός δανείσμός σε συναλλαγµα.
8. Μόνό τό 1973 αυξήθήκαν όί τίμες κατα 45-50% (9% αυξήθήκαν
τό 1974) συρρίκνωνόντας στήν πραγματίκότήτα τό δίαθεσίμό είσόδήμα σε επίπεδα πρό τόυ 1965. 9. Υπόδίπλασίαστήκαν όί ξενες παραγωγίκες επενδυσείς μεσα σε 7 ετή. 10. Τρίπλασίαστήκε ό πλήθωρίσμός, καί όί αυξήσείς των μίσθων υστερόυσαν κατα πόλυ σε σχεσή
με τήν αυξήσή τής παραγωγίκότήτας τής εργασίας. 11. Παρότί τό
δίεθνες όίκόνόμίκό περίβαλλόν εκείνή τήν περίόδό ήταν ευνόίκό ή
χωρα δεν κερδίσε σε όίκόνόμίκή βασή μεχρί τήν κρίσή τόυ 1973. 12.
Υπόδίπλασίασαν τήν αναπτυξή τής αγρότίκής όίκόνόμίας από τό
4.2% (τό 1967) στό 1,8% (7ετία). 13. Τό κατα κεφαλήν αγρότίκό
είσόδήμα επεσε από τό 55% τό 1970 στό 43% τόυ μεσόυ κατα κεφαλήν εθνίκόυ είσόδήματός τόυ 1970. 14. Με τό δίαταγμα
1078/1971 φόρόαπαλλαξαν τό μεγαλό κεφαλαίό μείωνόντας τα
εσόδα τόυ ελλήνίκόυ δήμόσίόυ καί μετακυλήσαν τίς φόρόαπαλλαγες αυτες στίς πλατες των φτωχων καί μεσαίων στρωματων. 15. Τό
συνόλό των επενδυσεων επεσε από τό 46% στό 39% παρότί όί δήμόσίες επενδυσείς είχαν δίπλασίαστεί. 16. Οί εξαγωγες των αγρότίκων πρόίόντων μείωθήκαν από τό 63% τόυ συνόλόυ των εξαγωγων
τό 1968 στό 48%. 17. Τό ελλείμμα τρεχόυσων συναλλαγων αυξήθήκε κατα όχτω φόρες μεταξυ τόυ 1967 καί 1972. 18. Ο λόγός τής
αυξήσής τόυ δίακίνόυμενόυ χρήματός εκτίναχθήκε από 7,1% τό
1969 σε 28,5% τό 1973, ενω ή παρόχή χρήματός, ή όπόία περίλαμβανεί τό δίακίνόυμενό χρήμα καί τίς πρόσωπίκες καταθεσείς, αυξήθήκε από 8,2% τό 1969 σε 22,7% τό 1973 αντίστόίχα. 19. Τό καθεστως είσεπραττε τό 55% τόν φόρόλόγίκων είσόδήματων τόυ μεσω
εμμεσων φόρων καί τό 36% μεσων αμεσων φόρων από τα νόίκόκυρία. Οί κυρίόί εμμεσόί φόρόί απευθυνόνταν στίς χαμήλες καί μεσαίες
ταξείς μεσω φόρόλόγίας σε πρόίόντα καί είσόδήματα. Ενω τό συνόλό των φόρων, ως πόσόστό, τόυ μείκτόυ εθνίκόυ είσόδήματός αυξήθήκε από 27,4% τό 1966 σε 29,2% τό 1972, όί κλήρόνόμίκόί φόρόί
μείωθήκαν ενω όί φόρόί επίχείρήσεων εδείξαν μείωσή τής ταξής τόυ
10,9% τήν περίόδό 1972-73.
Χούντα και Εκκλησία: 1. Νόμόθετήσή στήμενων ίερόδίκείων γία
να εκδίωξόυν όσόυς κλήρίκόυς δεν συνεργαστήκαν μαζί τόυς (περί
τόυς 200), με καταργήσή τόυ ενδίκόυ δίκαίωματός τής εφεσής, με
αόρίστή καταγγελία, χωρίς να απαίτείταί ή υπαρξή υπαίτίότήτας
τόυ κατήγόρόυμενόυ κλήρίκόυ καί με μόνό τήν υπότίθεμενή στερήσή τής εξωθεν καλής μαρτυρίας. 2. Ο πρωήν χωρόφυλακας καί μετεπείτα κλήρίκός Κατίνας, πήγαίνε μαζί με φωτόγραφό καί ενα στρατίωτή, στίς όίκίες των μή συνεργαζόμενων κλήρίκων τή νυχτα, χτυπόυσε τό κόυδόυνί, καί μόλίς ανόίγε ή πόρτα, εφόρμόυσε ό στρατίωτής, αγκαλίαζε τόν κλήρίκό καί ό φωτόγραφός απαθανατίζε τή στίγμή γία να χρήσίμόπόίήθεί ως πείστήρίό γία τήν καταδίκή τόυ κλήρίκόυ στό ίερόδίκείό. 3. Αναβόλή επ' αόρίστόν τής εκλόγής Μήτρόπόλίτων εως ότόυ ξεκαθαρίστεί πόίόί θα ήταν συνεργαζόμενόί. 4. Με
φωτόγραφίκή δίαταξή όρίόυ ήλίκίας καθαίρόυν τόν τότε Αρχίεπίσκόπό Χρυσόστόμό καί όρίζόυν τήν Συνόδό των Αρίστων γία να
παρακαμφθεί ή Ιερα Συνόδός καί να εκλεγεί ό αρεστός Αρχίεπίσκόπός, Ιερωνυμός. Γία να δίαθετεί τίς πρόυπόθεσείς ενθρόνίσμόυ τόυ ό
Ιερωνυμός μεσα σε 3 μερες εγίνε Επίσκόπός καί 3 μερες αργότερα
Αρχίεπίσκόπός! 5. Δίόρίσμός μόνό των συνεργαζόμενων κλήρίκων
γία να ελεγχόνταί όί πίστόί δία αμβωνός.
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης
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Τα τραγούδια του πανηγυριού
Είναί γνωστό ότί στα εννίαμερα τής Παναγίας τό γλεντί στήν αγόρα τόυ χωρίόυ κραταεί τρία μερόνυχτα κυρίόλεκτίκα. Από 22 Αυγόυστόυ ανήμερα ως τίς 24 Αυγόυστόυ καί
από τίς 10 τό βραδυ ως τίς 10 τό πρωί τής επόμενής. Ο χόρός συνεχίζεταί από παρεα σε παρεα με παραγγελίες, χωρίς να ανακατευόνταί
ωστόσό όί παρεες μεταξυ τόυς στό χόρό. Γία
τίς παραγγελίες στό χόρό όπως δίήγίόταν ή
Ιερόθεα Φασόυλή (χήρα Νίκόλαόυ) πόυ πεθανε τό 2013 σε ήλίκία 100 ετων, τα παλία τα
χρόνία πλήρωναν σε είδός. Αντί να ρίχνεί χρήματα στόυς μόυσίκόυς, υπόσχόταν στόυς όργανόπαίχτες 10 κίλα σταρί, μελί, αλευρί κλπ.
Όπως πρόσφυως ελεγε ό Νίκός Χατζήδόυκακής – Μπραόυν, (καλή τόυ ωρα), πρίν από 10
χρόνία, «αυτό δεν είναί πανήγυρί είναί, Αρμαγεδων». Εξακόλόυθεί να ίσχυεί παρα τήν κρίσή
… Τήν Τρίτή μερα τόυ πανήγυρίόυ ωρα 9πμ.
τής επόμενής, εξακόλόυθόυσαν να χόρευόυν 67 νεόλαίόί καί τα όργανα εξακόλόυθόυσαν να
παίζόυν κί ό απόκαμωμενός τραγόυδίστής να
συνεχίζεί τό τραγόυδί απτόήτός. Τα δυό μόυσίκα συγκρότήματα φετός, είχαν πίασεί θεσή τό
ενα στήν πλατεία στό «Χανί» καί τό αλλό στήν
καφετερία τόυ Δήμήτρόυ, με τα μεγαφωνα στή
δίαπασων. Όσόί είχαν τήν «τυχή» να είναί στα
ενδίαμεσα τραπεζία, ακόυγαν μία μίξή στερεόφωνίκων ήχων. Δεν ξερω αν πρόσεξατε πότε
τόυς στίχόυς των τραγόυδίων, πόυ επαναλαμβανόνταί ξανα καί ξανα, από τα μόυσίκα συγκρότήματα στό πανήγυρί τόυ χωρίόυ, στα
εννίαμερα τής Παναγίας. Γία τήν πόίότήτα των
τραγόυδίων, εννόείταί ότί δεν ευθυνεταί ό τραγόυδίστής, ό ανθρωπός παραγγελίες εκτελεί,
αλλα αυτόί πόυ παραγγελνόυν τό ταδε ή τό
δείνα τραγόυδί γία να χόρεψόυν. Καί πόυ τα
βρίσκόυν είναί απόρίας αξίό. Τα περίσσότερα
είναί «σκυλότραγόυδα» τόπίκής εμβελείας …
Δεν τα εχω ξανακόυσεί σε αλλα πανήγυρία ανα
τήν Ελλαδα. Πρόσπαθήσα να καταγραψω μερίκόυς στίχόυς αυτων των τραγόυδίων καί ίδόυ
τί σταχυόλόγήσα (με τήν βόήθεία τής Έλλής

Μίλτ. Τσαίρή):

Ήθελα να γίνω μόναχός, να μήν πόναω
αλλό ό φτωχός, να ήσυχασεί ή δόλία μόυ
ή καρδία, καί να μή νόίαζόμαί γία σενα
πία.

Θελω ν΄ αλλαξω χαρακτήρα, να μή με
λεν καλό παίδί

Αυτό πόυ αγαπω πανω σε σενα, γίατί να
μήν τό ξερω όυτε ΄γω να ΄ναί τα ματία
σόυ τα πόνεμενα κλείσμενα στόν δίκό
μόυ όυρανό.

Δε μόυ λετε, δε μόυ λετε πόυ υπαρχεί καί
πόυλίεταί τό αμίλήτό νερό, στήν αγαπή
μόυ να δωσω απ΄ τή γκρίνία να γλίτωσω.

Από τήν αγκαλία μόυ να μή σε παρόυνε,
θα δεσω τα καραβία να μή σαλπαρόυνε.

Εμείς όί δυό πόυ μπλεξαμε μίκρό μόυ
βασανακί, εκυλήσε ό τεντζερής καί βρήκε τό καπακί.

Φίλήσε με κί ας καόυμε καί ας ανατίναχτόυμε, ωχόυ κόυκλα μόυ πόναω, τα
φίλία σόυ λαχταραω, σόυ ΄χω τόσή
αδυναμία ή εσενα ή καμμία.

Τό μυαλό μόυ σταματαεί, παω αλλόυ κί
αλλόυ με παεί, βαλτε μόυ βήματόδότή,
πρίν με πεί ή καρδία πρόδότή.

Τί με κόίτας νταήδίκα, θαρρείς καί σε
φόβήθήκα.

Πεντε κί ενα κανόυν εξί, θα τα πόυμε
ωσπόυ να φεξεί, τα λεφτα καί τα καρατία δε μετρόυν στα δυό σόυ ματία.

Δεν μπόρω εγω κυρα μόυ επείδή εσυ τό
θες, να περναω καί να λενε ό Βαγγελής ό
γίεγίες!

Γυρω γυρω όί λόυλαδες καί στή μεσή
ντερβίσαδες.
Μετα από τόσα τραγόυδία με βαθία
νόήματα, εμείς τί να πόυμε; Καί τόυ χρόνόυ με
υγεία καί χαρα (καί χωρίς βήματόδότες) …
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης
(Στύψη 25-8-16)

Εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές
πλημμυρισμένες από Λέσβο
Ένα κείμενο που έγραψα λίγες μέρες τήν κόυρασή, εντείνεί τίς σχεσείς των ανθρωμετά των τέλος των καλοκαιρινών μου δια- πων. Οί ίδίόί αγαπήμενόί ανθρωπόί καθε φόρα
κοπών στο νησί μας. Το είχα αναρτήσει στο βρίσκόνταί εκεί να υπόδεχόνταί με θερμή καθε
facebook. Έχει επίσης δημοσιευθεί στο επίσκεπτή. Σε αυτόυς πρόστίθενταί καθε χρόlesvosnews και στο ΕΜΠΡΟΣ. Θα ήταν παρά- νό ανθρωπόί από αλλα μερή μακρίνα, όί όπόίόί
λειψη να μην δημοσιευθεί και στην θαρρείς επίβεβαίωνόυν καθε συναίσθήμα καί
«Στύψη» μας.
καθε γλυκία αναμνήσή από τόυτό τόν τόπό. Τα
Στόν απόήχό μίας συντόμής επίσκεψής λίόδεντρα εναλλασσόνταί με όυρανό καί αστή Λεσβό, δεν μπόρω παρα μόναχα να κατα- στβες, με θαλασσες καί ϕραγκίκα καστρα στα
γραψω στίγμες, είκόνες, γευσείς, μυρωδίες όπόία, λίγό αν τεντωσείς τό αυτί σόυ, ακόυς τό
πλήμμυρίσμενες από πατρίδα. Μία πατρίδα μπόυμπόυνήτό απ' τίς πόλεμίστρες να
πόυ δεν με γεννήσε αλλα με ανεθρεψε στίς α- ξεκόυϕαίνεί όλή σόυ τήν υπαρξή. Κί εκεί από
γκαλίες των ανθρωπων τής, στίς γείτόνίες τής, κατω, ταυτόχρόνα σχεδόν, μία κίθαρα, ενα
στα λίόδεντρα
μπόυζόυκί, μία
καί στίς θαλασφωνή, μία συσες τής. Τό παντρόφία ανατρίκό
σπίτί
καλυπτόυν
ϕίλόξενό, ακόαπρόκαλυπτα
μή με τή ζεσταμε πόσα λίγα
σία των παπκαί μίκρα γεμίπόυδων
πόυ
ζεί ή ψυχή τόυ
εδω καί χρόνία
ανθρωπόυ με
δεν ζόυν πία
γνωσή, εμπείεκεί. Η γείτόνία
ρία, καλόσυνή,
σχεδόν ερήμίκή
αλήθίνή ευτυμα γεματή από
χία. Τό σεείκόνες
πόυ
λήνίακό τόπίό
θυμίζόυν
τίς
στήν
αλλή
Οι «τούμπες»: Άποψη από το σπίτι του
παλίες εκείνες επόχες
ακρή τόυ νήσίόυ απόκαΜιλτιάδη Κ. Τσαΐρη
τής νίότής. Στή σκεψή
λυπτεί όψείς τραχίες,
καί μόνό εκείνων των χρόνων γεμίζόυν όί πε- μίας επόχής πόυ παρεσυρε τα παντα στό περαζόυλες γυναίκες, ίστόρίες, πείραγματα. Αντή- σμα τής αλλα ταυτόχρόνα μαρτυρα τήν ακαταχόυν στα αυτία μόυ γελία καί συζήτήσείς στήν μαχήτή δυναμή τής συνεχείας. Τόυτή ή επίσκετόπίκή δίαλεκτό. Η δρόσία τόυ χωρίόυ μόυ ίδία ψή στό νήσί τελείωνεί ξαφνίκα, σχεδόν αναπατωρα όπως καί τότε. Μόνό πόυ τωρα αλλίως ντεχα. Κί ή ψυχή, σε καθε ταξίδί τής στή Λεσβό
απόλαμβανω κί εκτίμω καθε τόυ γωνία, καθε πρόσδόκα να είναί αυτό πόυ τελείωμό δεν θα
τόυ ανθρωπό. Η Στυψή μόυ. Ο τόπός πόυ απα- 'χεί στόυς αίωνες...
λυνεί καθε στεναχωρία καί καθε πόνό. Ο τόπός
(Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
πόυ θρεφεί τίς καλες δίαθεσείς, αναζωόγόνεί
Αύγουστος 2016)

Καυσόξυλα & pelletsαλήθειες και ψέματα!
του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, email mantanis@teilar.gr
Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, ΤΕΙ Θεσσαλίας
Οί περίσσότερες κατόίκίες στίς
μερες μας δίαθετόυν τζακί, κί ετσί όί όίκόγενείες απόλαμβανόυν τή ζεστασία καί τή
θαλπωρή τόυ.
Είναί αλήθεία ότί δεν είναί καταλλήλα όλα τα ξυλα γία καυσίμή υλή. Άλλα
είδή είναί καταλλήλα γία «πρόσαναμμα»,
αλλα είδή είναί καταλλήλα γία τήν κυρίως
καυσή. Τα πίό καταλλήλα είδή είναί ή
δρυς, ή ελία καί τό πόυρναρί. Η όξία, τό
ελατό καί αλλα είδή όπωρόφόρων δενδρων (μήλία, κερασία, αμυγδαλία), αναλόγα με τήν περίόχή, επίσής χρήσίμόπόίόυνταί. Δίαλεγόυμε καυσόξυλα νωρίς πόυ τα
πρόμήθευόμαστε εγκαίρα. Είναί αλήθεία
ότί τα καλυτερα καυσόξυλα είναί αυτα
πόυ εχόυν απόθήκευτεί γία δίαστήμα
μεγαλυτερό από δυό χρόνία καί εχόυν
πλήρως ξήραθεί. Τα ξυλα πρεπεί να απόθήκευόνταί σε στεγασμενό καί συνεχως
αερίζόμενό χωρό καί ή περίεχόμενή υγρασία τόυς να είναί κατω από 20%. Δεν εχεί
σήμασία πόυ αλλαξε ή νόμόθεσία (δήλ. να

κό τζαμί ή πλεγμα γία πρόστασία. Δεν
αφήνόυμε πότε χωρίς επίβλεψή τό τζακί,
είδίκα αυτό με ανόίχτή εστία. Επίπρόσθετα, πρεπεί να απόφευγεταί ή καυσή παλίων
επίπλων
π.χ.
μόρίόπλακων
(νόβόπαν), ίνόπλακων, κόντρα-πλακε
δίότί περίεχόυν ρήτίνες, συνθετίκα υλίκα
καί χήμίκες όυσίες πόυ όταν καίγόνταί
παραγόυν
τόξίκες
αναθυμίασείς
(δίόξίνες). Είναί αλήθεία λόίπόν ότί τετόία
υλίκα είναί «κίνδυνός-θανατός».
Μία πόλυ καλή, εναλλακτίκή λυσή
είναί τα pellets πόυ είναί συμπίεσμενή
ξυλωδής υλή, 100% απότελόυμενή από
ξυλό. Αρκεί να είναί πίστόπόίήμενα συμφωνα με τα δίεθνή πρότυπα πόίότήτας
EN 14961-2, καί τό νεό ΕΝ ISO 17225-2
και να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση ENplus. Τα pellets πλεόνεκτόυν στό
ότί εχόυν χαμήλότερες εκπόμπες δίόξείδίόυ τόυ ανθρακα κατα τήν καυσή καί καίγόνταί πόλυ αργα. Η υγρασία τόυς είναί
περίόρίσμενή (περίπόυ 8-10%), παραγόυν πόλυ λίγότερό καπνό καί δεν περίεχόυν χήμίκα πρόσθετα. Είναι ψέματα ότι
όλα τα pellets είναι κατάλληλα για
καύση. Aφόυ υπαρχόυν αρκετες παρτίδες
στήν αγόρα όπόυ τό πρόίόν δεν φερεί
σήμα πίστόπόίήσής καί είναί αμφίβόλόυ
πόίότήτας. Τα ελεγμένα pellets είναι
άριστα προϊόντα. Οί καταναλωτες όφείλόυν να ελεγχόυν τα εγγραφα πόυ συνόδευόυν καθε πρόίόν (όπόίασδήπότε πρόεπωλίόυνταί με τόν όγκό τα καυσόξυλα), ή λευσής) καί να ζήτόυν τα πίστόπόίήτίκα
καταστασή παραμενεί ή ίδία. Ψεματα πόίότήτας των pellets πόυ αγόραζόυν. Τα
είναί ότί ή καταστασή στήν ελλήνίκή αγό- είδίκα αυτα καυσόξυλα (pellets) απαίτόυν
ρα των καυσόξυλων εχεί βελτίωθεί, αφόυ
εξακόλόυθόυν σήμερα να πωλόυνταί καυσόξυλα «χλωρα» με υγρασίες 40% εως
70%! Τα πευκα ως ξυλα είναί ακαταλλήλα
γία αργή καί σταθερή καυσή. Καλυτερα
να τα εχόυμε γία πρόσαναμματα. Σ’ αυτό
βόήθα καί ή παρόυσία τόυ εξαίρετίκα
ευφλεκτόυ ρετσίνίόυ πόυ περίεχόυν. Ορίσμενόί καταναλωτες αγόραζόυν δαδοποιημένο ξύλο (δαδί), δήλ. ξυλό πευκόυ με είδίκή εστία καυσής καί βεβαία τήν αναυψήλή συγκεντρωσή ρετσίνίόυ, ως πρό- λόγή όίκόνόμίκή επενδυσή (4.000-5.000
σαναμμα. Είναι αλήθεια ότι τα πεύκα ευρω).
είναι πολύ επικίνδυνα για κυρίως καύΤελός, είναί μεγαλή αλήθεία ότί τό
ση. Δεν θα πρεπεί να καίμε καυσόξυλα ξυλό (ως καυσόξυλα ή πελετ) δεν γίνεταί
πευκων δίότί παραμόνευεί ό κίνδυνός τής καί δεν μπόρεί να αντίκαταστήσεί εξ’ όλόπυρκαγίας (βλ. ανεξελεγκτή καυσή), είδί- κλήρόυ βασίκες καυσίμες υλες, όπως φυκα στα τζακία. Με βασή στόίχεία τής Πυ- σίκό αερίό, αλλα μόνό να παίξεί συμπλήρόσβεστίκής Υπήρεσίας, περυσί είχαμε ρωματίκό ρόλό στήν αγόρα. Γί’ αυτό καί
αρκετα περίστατίκα πυρκαγίων εξαίτίας στίς ανεπτυγμενες χωρες τόυ κόσμόυ (Δ.
χρήσής πευκων. Γία λόγόυς ασφαλείας Ευρωπή, Β. Αμερίκή) κυρίαρχο καύσιμο
αλλα καί καλυτερής απόδόσής, πρότίμόυ- είναι σήμερα το φυσικό αέριο με ασήνταί τα τζακία με κλείστή εστία· ακόμα μαντες επίβλαβείς εκπόμπες καί σχεδόν
καλύτερα είναι τα ενεργειακά τζάκια. αρίστή καυσή. Είναί μακραν τό καλυτερό
Τό σπίνθήρόβόλήμα τόυ τζακίόυ είναί καυσίμό γία κατόίκίες. Ωστόσό, στήν Ευσίγόυρα ευχαρίστό καί ρόμαντίκό αλλα ρωπή αναμενεταί ότί τα pellets θα ξεπεμπόρεί να απόβεί επίκίνδυνό γία τα χαλία, ρασόυν σε παραγωγή τίς επόμενες δεκαετίς μόκετες, τα επίπλα καί τό σπίτί μας! τίες πόλλα από τα συμβατίκα καυσίμα·
Τό τρίξίμό των καυσόξυλων καί τό στή δε χωρα μας, ή αγόρα τόυ φυσίκόυ
«σκασίμό» τόυς πρόκαλόυν εκσφενδόνί- αερίόυ θα πρεπεί γία πόλλόυς λόγόυς να
σμό κόμματίων, γί’ αυτό χρήσίμό είναί να επεκταθεί σε όλή τήν ελλήνίκή περίφερείπρόστατευόυμε τό σαλόνί καί τό καθίστί- α.
κό μας από τή φωτία τόπόθετωντας είδίΚαρδίτσα, 23-11-2016
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Αλήθειες & ψέματα
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής
Το Λενάκι
Μαναρί μόυ εσυ, με τήν κόρμόστασία σόυ καί μόνό είσαί ίκανή να πόυμε τόν Αυγόυστό στήν Πετρα, πόυ
κερδίσείς τόν Ολυμπίακό μεσα στό επλεε σαν τόπί ό ήλίός πανω στό νερό,
Καραίσκακή, λενε τα αγόρία στα κόρί- όί Τρωες καλωσόρίσαν τό ζευγός, χατσακία πόυ περνανε δυό-δυό βίαστίκα ζεψαν τήν όμόρφία τήε κεραυνόχτυκαί απ΄τή χαρα τόυς τραμπαλίζόυν πήμενής από ερωτα Ελενής αλλα…
σαν τσαλαπετείνόί. Τετόίό καί καλυ- μετα από λίγό καίρό ταχασν όταν είτερό μαναρί ήταν ή Ωραία Ελενή πόυ δαν στα λίμανία τόυς να αγκυρόβόλεί
από δεκατετραχρόνό τα ΄βαλε στό ό ελλήνίκός στόλός καί να ζήτα πίσω
δρόμό με τό γίό τόυ Αίγαία, τόν Θήσε- τό κόρίτσί. Λίγό πρίν αρχίσόυν όί μαα. Τα αδερφία τής, όί Δίόσκόυρόί εί- χες, ό Μενελαός ζήτήσε να μόνόμαχήδαν καί επαθαν να τή μαγεψόυν καί σεί με τόν Παρή αλλα γυναίκας καί
να τή φερόυν πίσω στό σπίτί τόυς καί γενναίός δε γίνεταί, μπήκε καί στή
τόν γερό πατερα τόυς τόν Τυνδαρεως. μεσή ή θεα Αφρόδίτή τή γλίτωσε τό
Τα νυχτόπερπατήματα τής γίνανε παίδί, όχί όμως καί τα φανταρακία
γνωστα, τό ίδίό καί ή όμόρφία τής πόυ ήταν υπόχρεωμενα να πόλεμήγί΄αυτό τα παλίκαρακία σφαζόνταν σόυν καί ίσως να σκότωθόυν γία ενα
κατω απ΄τόν όντα τής γία τό πόίός θα γυναίό, γία ενα φόυστανί! Οί πόλεμόί
τήν κερδίσεί καί θα τήν κανεί γυναίκα δεν είναί παίχνίδακί όπως τόυς φατόυ. Άλλός γαμπρός τής τραγόυδαγε νταζεταί ό Ιγνατίός καί όί φίλόί τόυ
τό «χαρτίνό τό φεγγαρακί», αλλός τό πανω στήν πλακα τόυ Συνεταίρίσμόυ,
«από τήν πόρτα σόυ περνω». Τελίκα, εχεί σκότωμόυς, χήρες, όρφανα, πρότό Λενακί δίαλεξε γία αφεντή καί όμό- σφυγες, δυστυχίες μεγαλες καί μία καί
κλίνό τής τόν βασίλία τής Σπαρτής δεν υπήρχε καί φίλείρήνίκό κίνήμα να
Μενελαό, γίατί στα ραβασακία τόυ αντίσταθεί γίνόταν ό χαμός γυρω από
κατελήγε με τή γνωστή επωδό «είναί τό καστρό τής Τρόίας. Τό Λενακί πόυ
ό λόγός μόυ βαρυς πως σε πλανευω δεν ήταν καί τελείως αμυαλό αρχίσε
μή θαρρείς». Παντρευτήκανε με παπα τα μαλλίότραβήγματα, εβλεπε ότί
καί με κόυμπαρό, αυτός τής ψωνίζε ήταν ή αίτία τόυ κακόυ αλλα πότε τα
μεταξωτα, εκείνή τόυ μαγείρευε μόυ- εβαλε με τήν κακία τής τή μόίρα, πότε
σακα, τόυ επλενε τα μαντήλία καί τα τό πως να αντίστεκόταν ή καήμενή,
σωβρακα, τόυ ΄κανε καί ενα γόυστόζί- ίσως καί ναταν θελήμα Θεόυ καί αλλα
κό κόρίτσακί, τήν Ερμίόνή, μελί-γαλα τετόία, εξαλλόυ πότε δε φταίμε εμείς,
ή ζωή τόυς! Στόν ψευτή όμως ντόυνία παντότε όί αλλόί. Μία μερα αφήσε τόν
τό καλό δεν πόλυκαίρίζεί, πανω στή πόδόγυρό καί ό Παρής καί βγήκε καί
μεγαλή τόυς καψα, νασόυ καί πατήσε αυτός με τα αδερφία τόυ να πόλεμήστα μερή τόυς γία επίσκεψή ό Παρής, σεί αλλα με τήν πρωτή τόν εφαγε ό
γίός τόυ Πρίαμόυ καί τής Εκαβής, βα- Φίλόκτήτής, τόν εκλαψε καί μαυρόσίλίαδων τής Τρόίας. Ναί μεν παίδί φόρεθήκε ή χαρόκαμμενή, βρήκε
από σόί βασίλίκό αλλα δε σκαμπαζε όμως παρήγόρία στόν Δίίφόρό μεχρί
από φίλόξενίες καί τα τόίαυτα καί μία πόυ τόυς εκανε τσακωτόυς ό Μενελαμερα πόυ ό Μενελαός πήγε γία κατί ός, σκότωσε πρωτα αυτόν καί μετα
δόυλείες τόυ βασίλείόυ τόυ, ό μαγκας θελήσε καί τήν πρόκόμμενή αλλα
αρχίσε τα τσαλίμακία, τα γλυκόλόγα, όπως τα γραφεί ό Ευρίπίδής στήν
τόν εβλεπε καί σαν ξερόλόυκόυμό τό τραγωδία τόυ «Ανδρόμαχή» μόλίς είδε
Λενακί, ετσί όπως ήταν αστόχαστός, τόν μαστό τής τόυ πεσανε κατα γής
από δω τήν είχε από κεί τήν πήγαίνε, τα σπαθία καί τα μαχαίρία, είπε από
επεσε πανω τής σαν τήν αλεπόυ στό μεσα τόυ ελαφρως μεταχείρίσμενή,
κότετσί μεχρί τό πραγμα εφτασε στό υπαρχόυν καί χείρότερα, τήν εφερε
…απρόχωρήτό! Αμ, τωρα τί γίνεταί, πίσω στή Σπαρτή παρα τή γκρίνία
σκεφτόταν τό Λενακί. Μα ότί σκεφτε- πόυ είχε από τόυς δυό γίόυς τόυ, γίατί
ταί παντα ή καθε γυναίκα πόυ… παρα- τής χαρίστήκε αλλα όλα κί όλα δε θα
πατα: Κρίμα πόυ είμαί να τρωω τα μας κανόυν καί τα μωρα μας κόυμανίατα μόυ με τόν Μενελαό, πόυ δεν ντό!
είμαί γία τα μόυτρα τόυ, πόυ δε με
νίωθεί, καλυτερα να τό σκασω με τόν Σημείωση: Τα ιστορικά γεγονότα όπως
αγαπήμενό μόυ γία τα δίκα τόυ μερή, τα περιγράφει ο Τσιφόρος στο έργο
να παμε μαζί στήν Τρόία. Έτσί ενα του «Ελληνική Μυθολογία».
ήλίόβασίλεμα, σαν κί αυτα πόυ βλε
Απόδοση Β.Β.
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Για τον τουρισμό στην Λέσβο
συζητώντας με τον Λευτέρη Χαβό

Τον Αύγουστο ο Λευτέρης Χαβός, φίλος των μαθητικών μου χρόνων, έχει το μαγαζί με
τα τουριστικά στην Πέτρα και δύσκολα μπορεί να ξεκολλήσει για ένα ποτό. Ή μήπως εμείς δεν
«ξαδειάζουμε» από το «σουρτούκι»; Εν τούτοις βρήκαμε την ευκαιρία και είπαμε δυο κουβέντες μεταξύ τυρού και αχλαδιού. Ο Λευτέρης, ξέρει τα θέματα που κουβεντιάζει, έχει άποψη.
Το θέμα μας ο τουρισμός στο νησί και η πτώση του φέτος το καλοκαίρι και λόγω του προσφυγικού.
1)Γιατί δεν βρίσκουμε στον ιστότοπο BOOKING καταλύματα της Λέσβου και ειδικά
της τουριστικής ζώνης Πέτρας – Μολύβου;
«Οί ξενόδόχόί τόυ Μόλυβόυ, μόλίς πρόσφατα ανακαλυψαν τόν ίστότόπό BOOKING. Δεν υπαρχεί πλεόν ανθρωπός πόυ θελεί να παεί δίακόπες χωρίς να τόν συμβόυλευτεί ή να κλείσεί δωματίό,
ξενόδόχείό, είσίτήρία κλπ ήλεκτρόνίκα. Μόλίς 17 επίχείρήσείς τής περίόχής μας εχόυν ενταχθεί σ΄
αυτό τό SITE καί αυτό τωρα με τήν κρίσή. Όμως «αναγκας καί θεόί πείθόνταί»! Σήμερα ό αρίθμός
αυτός εφτασε τίς 92 επίχείρήσείς».
2) Γιατί η Λέσβος δεν είχε ποτέ αναπτύξει τουριστική συνείδηση;
«Καμία σχεσή δεν είχε ή τόυρίστίκή αναπτυξή τής Λεσβόυ με αυτήν αλλων νήσίων τόυ Αίγαίόυ. Στίς καλυτερες επόχες τής ή Λεσβός δεν είχε πανω από 80.000 τόυρίστες με τσαρτερ, όταν αλλα
νήσία – μίκρότερα – είχαν πόλλαπλασίόυς τόυρίστες».
3) Ωστόσο κάποιοι
άνθρωποι έχουν σφραγίσει την όποια τουριστική
ανάπτυξη στην περιοχή
μας;
«Η τόυρίστίκή αναπτυξή τόυ Μόλυβόυ, εχεί
όνόματεπωνυμό καί λεγεταί
ΔΟΥΚΑΣ (παλίός Δήμαρχός)
καί ΚΥΡΙΑΖΗΣ. Ήταν όί
ανθρωπόί πόυ εργαστήκαν
ωστε ό Μόλυβός να γίνεί
τόυρίστίκός πρόόρίσμός τής
«ελίτ» δήλαδή γί αυτόυς πόυ
είχαν τήν δυνατότήτα να
πλήρωσόυν κατί παραπανω
γία να απόλαυσόυν υψήλής
πόίότήτας τόυρίστίκό πρόίόν».
4) Οι ντόπιοι πώς
Ο Μόλυβος Λέσβου
αντιμετωπίζουν
το
«τουριστικό προϊόν»;
«Οί ντόπίόί επίχείρήματίες ελαχίστή τόυρίστίκή συνείδήσή ανεπτυξαν. Απλα επαίρναν τίς
πρόκαταβόλες από τόυς τόυρ όπερείτόρς 9 € τό δωματίό, πόυλόυσαν στόυς Έλλήνες τίς ίδίες υπήρεσίες στα 40 € τό δωματίό καί δεν τόυς ενδίεφερε τό γενίκότερό τόυρίστίκό πρόίόν. Ήθελαν ευκόλό
καί γρήγόρό χρήμα καί τό είχαν! Οί Μυτίλήνίόί τής πρωτευόυσας πότε δεν είχαν υψήλή τόυρίστίκή
συνείδήσή. Εξ αλλόυ ή Λεσβός πότε δεν στήρίζόταν στόν τόυρίσμό στό βαθμό πόυ στήρίζόνταί αλλα
νήσία. Η όίκόνόμία τόυ νήσίόυ στήρίζεταί σε μεγαλό βαθμό στήν ελαίόκαλλίεργεία καί στήν κτήνότρόφία. Οί ελαχίστόί τόυρίστες τής Λεσβόυ κατευθυνόνταί αμεσως μετα τήν αφίξή τόυς στό νήσί,
στόυς τόυρίστίκόυς πρόόρίσμόυς (Μόλυβός, Πετρα, Ερεσσός κλπ).
5) Το «προσφυγικό» πώς επηρέασε την όποια τουριστική κίνηση;
«Θα τό πω ευθεως: Η τυχή τής Μυτίλήνής – τής πρωτευόυσας τόυ νήσίόυ – ανόίξε με τόυς
πρόσφυγες των τελευταίων ετων (2015-2016)! Τα ξενόδόχεία, τα καταλυματα - πόυ είναί υπόδεεστερα των αντίστόίχων αλλων νήσίων – γεμίσαν με επίσκεπτες, μελή των Μή Κερδόσκόπίκων Οργανωσεων (Μ.Κ.Ο.) καί πρόσφυγες. Τα είσίτήρία των πλόίων πόλλαπλασίαστήκαν – καί λόγω των πρόσφυγίκων ρόων. Τα μερόκαματα των ντόπίων πόυ πρόσφεραν υπήρεσίες στίς Μ.Κ.Ο. γία τόυς πρόσφυγες πόλλαπλασίαστήκαν. Τό περίεργό είναί ότί ακρίβως όί ίδίόί ανθρωπόί μίλανε γία τό «πόσό
κακό είναί πόυ ερχόνταί όί πρόσφυγες», αν καί ίδίόί ζόυσαν εξ αίτίας αυτων. Υπόκρίσία; Ίσως! Καπόίόί μαλίστα στήσαν ενα πανω στό εγκαταλελείμμενό στρατόπεδό τής Πετρας, τό πρωήν 263, γία τό
όπόίό ήθελαν να απότρεψόυν ακόμα καί τήν σκεψή μήπως γίνεί στρατόπεδό φίλόξενίας πρόσφυγων.
Έγραψαν LESBOS IS CLEANED (= ή Λεσβός είναί καθαρή) από πρόσφυγες εννόείταί. Παρόυσίασαν
μία είκόνα ξενόφόβίκή, εχθρίκή όχί μόνό στόυς πρόσφυγες αλλα καί σε καθε εννόία φίλόξενίας. Μία
είκόνα τής Λεσβόυ – στόν αντίπόδα των φίλόξενων γίαγίαδων τής Σκαμίας – απόκρόυστίκή».
6) Τι πρέπει να κάνουμε στη Λέσβο κατά την γνώμη σου, για βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν;
«Η Λεσβός πρεπεί να αναπτυξεί τόυρίστίκή συνείδήσή, αν θελεί να βελτίωσεί τό τόυρίστίκό
τής είσόδήμα. Έχεί απείρες δυνατότήτες. Τό φυσίκό περίβαλλόν τόυ νήσίόυ είναί πόλυπόίκίλό, υπερόχό. Από τή μία καταπρασίνό, πότε τό βαθυ πρασίνό των πευκων, πότε τό χρυσόπρασίνό τόυ ελαίόδασόυς κί από τήν δυτίκή πλευρα πρός τό Σίγρί – Ερεσσό περίβαλλόν φαρόυεστ. Θα πρεπεί όλόί
μας να αγκαλίασόυμε μία πόλίτίκή τόυρίστίκής αναπτυξής κί αυτό δεν είναί απλό, χρείαζεταί δόυλεία,
μερακί καί ανόίχτό μυαλό».
7) Λένε ότι η πτώση του τουρισμού στο νησί αγγίζει το 90%
«Η αλήθεία είναί καπόυ στή μεσή, νόμίζω ότί τελίκα θα περίόρίστεί εκεί γυρω στό 50-40%.
Πραγματί υπαρχεί πτωσή τόυ τόυρίσμόυ στό νήσί καί είδίκα στήν περίόχή Πετρα – Μόλυβόυ. Αλλα ας
μήν απόδίδόυμε τό συνόλό τής πτωσής στόυς πρόσφυγες. Έχόυμε καί μείς ευθυνή, πόυ δεν φρόντίσαμε να βελτίωσόυμε τό τόυρίστίκό μας πρόίόν. Πόυ δεν φρόντίσαμε να δίαφήμίσόυμε αυτό τό πρόίόν.
Καπόίόί εχόυν ευθυνή, πόυ καταντήσαν τό Μόλυβό από τόυρίστίκό πρόόρίσμό των ελίτ, σε φθήνότόυρίσμό τυπόυ «Αναξόυ». Αντί να ανεβασόυμε τόν τόυρίσμό τής Αναξόυ στό επίπεδό τόυ Μόλυβόυ,
κατεβασαμε τόν τόυρίσμό τόυ Μόλυβόυ στό επίπεδό τής Αναξόυ. Ας μήν ψαχνόυμε ευθυνες αλλόυ. Ας
δόυμε τίς δίκες μας ευθυνες γία τήν υπόβαθμίσή τόυ τόυρίστίκόυ πρόίόντός μας».
(Ιγν. Κων. Καραπαναγιώτης-Αρχές Αυγούστου 2016)

Το χωριό με την καλύτερη ακουστική! Μλας στα Μπουρμπούτσα, σ' ακούν στ΄
Πουρτάρα. Καλύτερη κι από το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου!
(Ραφαήλ Παλαιοπάνης)

Προσφορά ενός φαξ

Η κα Ελευθερία (Λίμπή) Τατα πρόσφερεί στήν Τόπίκή Κόίνότήτα Στυψής ενα φαξ (18-8-2016).
Ο Πρόεδρός τής Τόπίκής Κόίνότήτας ευχαρίστεί θερμα!
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Ντοπιολαλιά

Τα κοινωνικά των Στυψιανών
Γάμοι


















Τήν 8ή Φεβρόυαρίόυ 2015 ό Βελόυτσός Ιωαννής τόυ Δήμήτρίόυ παντρευτήκε τή Μανδανή Χρίστίνα τόυ Ιωαννή με πόλίτίκό γαμό στό δήμαρχείό τής Πετρας καί ακόλόυθήσε θρήσκευτίκός
γαμός τήν 23ή Οκτωβρίόυ 2016 στήν Παναγία τής Πετρας.
Τήν 15ή Φεβρόυαρίόυ 2015 ό Καλλόνίατής Κων/νός τόυ Γεωργίόυ καί ή Σπήλίόπόυλόυ Μαρία
τόυ Δήμήτρίόυ παντρευτήκαν με πόλίτίκό γαμό στό δήμαρχείό τής Πετρας καί τό καλόκαίρί
τόυ 2016 παντρευτήκαν με θρήσκευτίκό γαμό στόν Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξίαρχων Μανταμαδόυ.
Στίς 15 Οκτωβρίόυ τόυ 2015 στήν Πετρα παντρευτήκε ό Κωστας Σαββας τόυ Γίαννή καί τής
Φωτόυλας τήν Χρίστίνα Καμπερόυ.
Στίς 24 Σεπτεμβρίόυ στήν εκκλήσία Παναγία Μαρμαρίωτίσσα στόν Χαλανδρί παντρευτήκε ή
Νίκή Πρόκόπίόυ τόυ Χρήστόυ καί τής Λίτσας με τόν Ευσταθίό Τσίγκα τόυ Αλεξανδρόυ καί τής
Σόφίας.
Στίς 31 Ιόυλίόυ στόν Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξίαρχων στό Καγίανί Μυτίλήνής παντρευτήκε ή
Ελευθερία Παγίδα τόυ Δήμήτρίόυ καί τής Βασίλείας με τόν Μαρκό Κόυνελλή τόυ Θωμα καί τής
Κωνσταντίνας.
Στίς 30 Ιόυλίόυ 2016 στόν Άγίό Θεραπων στήν Μυτίλήνή παντρευτήκε ή Μαρίανθή Πρόκόπίόυ
τόυ Δήμήτρή καί τής Ιφίγενείας με τόν Μίχαήλ Σκόπελίτή τόυ Κωνσταντίνόυ καί τήν Μαρίας.
Τήν 4ή Ιόυλίόυ 2015 ό Καλατζής Νίκόλαός τόυ Θεόφανή παντρευτήκε τήν Κόυτσόυ Αδαμαντία
τόυ Γαλήνόυ με πόλίτίκό γαμό στό δήμαρχείό τής Πετρας.
Ο Τζανερίκός Φωκίων τόυ Αλεξανδρόυ παντρευτήκε τήν Καραμπετσόυ Αυρήλία τόυ Νίκόλαόυ
στήν Αγ. Τρίαδα Στυψής.
Τήν 31ή Αυγόυστόυ 2015 ό Γίαννακός Ευστρατίός τόυ Γεωργίόυ παντρευτήκε τήν Χατζήκωνσταντίνόυ Λενα-Χρυσα τόυ Γεωργίόυ στό δήμαρχείό τής Πετρας.
Τήν 14ή Ιανόυαρίόυ 2016 ό Εγγλεζός Κων/νός τόυ Χρήστόυ παντρευτήκε τή Χατζήδόυκακή
Στυλίανή τόυ Ιωαννή στό δήμαρχείό τής Πετρας.
Τήν 4ή Ιόυνίόυ 2016 ό Αλόγδελλής Αλεξανδρός τόυ Ιωαννή παντρευτήκε τήν Παρίσόυ Κων/να
στό δήμαρχείό τής Πετρας.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο!
Βαφτίσεις
Στίς 15 Νόεμβρίόυ 2015 στήν Πελόπή ό Ανεστής Λαπας καί ή Αθήνα Λεμπεσή βαφτίσαν τόν
γίό τόυς καί τόυ εδωσαν τό όνόμα Ευστρατίός.
Τήν 17ή Αυγόυστόυ 2015 ό Χίόυ Μίχαλής τόυ Νίκόλαόυ καί ή Παρή Δελήγίαννή τόυ Γεωργίόυ
βαφτίσαν τόν γίό τόυς Παναγίωτή-Παρασχό στόν Ι.Ν. Παναγίας τής Στυψής. Αναδόχόί ήταν όί
Γαβρίήλ Μακρής & Μυρσίνή Βαρδαξή.
Τήν 25ή Σεπτεμβρίόυ 2016 ό Παρελλής Στελίός τόυ Χρήστόυ καί ή Ιφίγενεία Γίόυσφαρα βαφτίσαν τόν γίό τόυς στόν Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξίαρχων Μανταμαδόυ.
Υγεία και καλή τύχη στα νεοφώτιστα!







































Θάνατοι
Η Μυρσίνή ή παλία νόσόκόμα τόυ χωρίόυ πεθανε στόν Πόλυχνίτό στίς 26-12-2015.
Η Μαρία Ζγόυρνίόυ Παντή πεθανε στήν Αθήνα στίς 27-12-2015.
Τήν 8/2/2015 απεβίωσε ή Καρανίκόλή Ευστρατία τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 14/2/2015 απεβίωσε ή Χατζήβλαστόυ Μαρία τόυ Μίχαήλ.
Τήν 14/2/2015 απεβίωσε στήν Πατρα ό Δελήμήτρόυ–Ζήλελλής Μίχαήλ τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 17/2/2015 απεβίωσε ή Παντή Αλεξανδρα τόυ Παναγίωτή.
Τήν 5/4/2015 Απεβίωσε στό νόσόκόμείό Μυτίλήνής ή Δελήμήτρόυ Ραλλόυ τόυ Μίχαήλ.
Τήν 8/4/2015 απεβίωσε ή Τσόυμπακόυ Ευστρατία.
Τήν 3/4/2015 απεβίωσε στό νόσόκόμείό Μυτίλήνής ό Λόυκίδής Ιωαννής τόυ Ευρίπίδή.
Τήν 30/6/2015 απεβίωσε ή Παρελλή Δεσπόίνα τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 5/7/2015 απεβίωσε ό Πετρίωτής Χρήστός τόυ Νίκόλαόυ.
Τήν 25/7/2015 απεβίωσε ή Βόυδόυρελλή Ελενή τόυ Στυλίανόυ Κλείωτή.
Τήν 28/9/2015 απεβίωσε στό νόσόκόμείό Μυτίλήνής ό Λίθότόμόυ Χρυσόστόμός τόυ Ευστρατίόυ.
Τήν 28/10/2015 απεβίωσε στό νόσόκόμείό Μυτίλήνής ό Βερβερής Ιωαννής τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 15/11/2015 απεβίωσε ή Κλείωτή Αργυρω τόυ Σόφόκλή.
Τήν 18/11/2015 απεβίωσε στό κεντρό υγείας Καλλόνής ό Βόυδόυρελλής Περίκλής.
Τήν 4/1/2016 απεβίωσε ή Καίτατζή Ασπασία τόυ Κων/νόυ.
Τήν 14/1/2016 απεβίωσε στό νόσόκόμείό Μυτίλήνής ή Βαλσαρα Ραλλόυδα τόυ Νίκόλαόυ.
Τήν 20/1/2016 απεβίωσε ό Βαλίόυτής Ιγνατίός τόυ Κων/νόυ.
Τήν 1/2/2016 απεβίωσε ή Σταυρόυ Μαρία τόυ Νίκόλαόυ.
Τήν 15/2/2016 απεβίωσε ή Γίαζίτζόγλόυ Άρτεμίς τόυ Μίχαήλ.
Τήν 12/3/2016 απεβίωσε ή Παντα-Βατή Ελενή τόυ Δήμήτρίόυ.
Τήν 19/3/2016 απεβίωσε ό Αλόγδελλής Αλεξανδρός τόυ Ιωαννή.
Τήν 1/4/2016 απεβίωσε στή Μυτίλήνή ή Κότσαμπασή Δήμήτρα τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 2/4/2016 απεβίωσε ό Παρελλής Στυλίανός τόυ Γεωργίόυ.
Τήν 10/4/2016 απεβίωσε ή Παγίδα Ελευθερία τόυ Στυλίανόυ.
Τήν 20/5/2015 απεβίωσε στό κεντρό υγείας Καλλόνής ή Πατσόπόυλόυ Μαρία τόυ Αντωνίόυ.
Τήν 27/6/2016 απεβίωσε ό Αθανασής Γεωργίός τόυ Κων/νόυ.
Τήν 4/7/2016 απεβίωσε ό Καλλίπόλίτής Περίκλής τόυ Ελευθερίόυ.
Τήν 26/9/2016 απεβίωσε ό Βαλασής Νίκόλαός τόυ Στυλίανόυ.
Τήν 3/10/2016 απεβίωσε ό Κόμνήνός Ευστρατίός τόυ Ιωαννή.
Η Τσίγκόυλίδόυ Δήμόυλα πεθανε στήν Θεσσαλόνίκή στίς 2-2-2016 σε ήλίκία 65 ετων.
Τήν 13/6/2016 πεθανε στήν Αθήνα ή Νίκή Πρόκόπίόυ σε ήλίκία 96 ετων.
Ο Ηλίας Ελευθερίόυ πεθανε στήν Μυτίλήνή σε ήλίκία 74 ετων.
Τήν 19/7/16 πεθανε στήν Αθήνα ό ΄Αγγελός Βαλίόντής σε ήλίκία 74 ετων.
Ο Ιγνατίός Χατζήβλαστής τόυ Ευστρατίόυ πεθανε πρόωρα σε ήλίκία 41 ετων στήν Αθήνα.
Τήν 06/12/2016 πεθανε στό Χαλανδρί ή Μαλλή Είρήνή χήρα Γεωργίόυ σε ήλίκία 105 ετων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Διόρθωση: Πεθανε στίς 9-4-2015 στήν Αθήνα, ό Πεπός Καραπαναγίωτής τόυ Γεωργίόυ καί τής

Ελπίνίκής σε ήλίκία 87 ετων (τό λαθός μας αφόρόυσε στήν ήλίκία τόυ. Τόν καναμε 85 ετων).

Πιρδαλ(ι)κά= πραγματα ή λόγία
ευτελόυς αξίας
Μπινιέβγου τσατάλ(ι)= καβαλω
με ανόίχτα τα σκελή
Ανεφθίζου= βόήθω στό σήκωμα
αντίκείμενόυ (π.χ. ενα τσόυβαλί
ελίες)
Κατσουρντώ= μόυ ξεφευγεί
Ψισκουτιασμένους= (ψυχή σκότείνή) στεναχωρήμενός
Σακιντίζου= δίσταζω, κανω πίσω
Γιαραντίζ= κότσία, δυναμή

Αλληλογραφία
Αγαπητή κα Τσαΐρη,
Κατέθεσα σήμερα στην Εθνική τράπεζα 200ευρώ για την εφημερίδα
και ήθελα να σας ενημερώσω. Κάνετε εξαιρετική δουλειά . Η εφημερίδα
είναι καλής ποιότητας από όλες τις
απόψεις. Σας αξίζει βραβείο. Να
είστε πάντα καλά και να συνεχίζετε
την καλή δουλειά που προσφέρετε.
Με εκτίμηση,
Ειρήνη Βουλαδά (Αυστραλία)
15/09/2016

Τελείωσαν τις σπουδές τους



Η Έλλη Κεραμιδά τόυ Κων/νόυ (Ιατρίκή Σχόλή ΙασίόυΡόυμανία)
Ο Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης τόυ Ιγνατίόυ (Ιατρίκή Σχόλή Φίλίππόυπόλής – Βόυλγαρία).
Θερμές ευχές για καλή σταδιοδρομία περαιτέρω!

Επιτυχόντες 2016 σε
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.











Καμπουρέλλη Ελπίδα τόυ Γεωργίόυ & τής Μαρίνας πόυ φόίτόυσε σε Λυκείό τής Μυτίλήνής.
Βουργουτζή Βασιλική τόυ Στυλίανόυ & τής Μαίρής πόυ φόίτόυσε στό Λυκείό τής Πετρας.
Γκαγκούλης Παντελής τόυ Αχίλλεα & τής Μαρίας πόυ φόίτόυσε
σε Λυκείό τής Μυτίλήνής.
Καλλιπολίτη Μαρία του Παναγίωτή & τής Λίτσας πόυ φόίτόυσε
σε Λυκείό τής Καλλόνής.
Βασίλης Βαλάσης τόυ Στυλίανόυ & τής Στελλας πόυ φόίτόυσε
σε Λυκείό τής Πετρας.
Ελένη Βαλιοντή τόυ Κων/νόυ & τής Χαρίκλείας πόυ φόίτόυσε σε
Λυκείό τής Πετρας.
Βεσέλι Αντέα τόυ Δήμόυ & τής Ελενής (Αλβανίκής καταγωγής
πόυ όί γόνείς τής κατόίκόυν πόλλα χρόνία στή Στυψή) πόυ φόίτόυσε σε Λυκείό τής Πετρας.
Χρυσομάλλη Μαρία τόυ Δήμήτρίόυ & τής Ευτερπής πόυ φόίτόυσε σε Λυκείό τής Πετρας: τμήμα Ιστόρίας Ιόνίό Πανεπίστήμίό
Κερκυρας.
Χαχάλη Μαρία τόυ Ιωαννή καί τής Βανας Γελαγωτή , πόυ φόίτόυσε σε Λυκείό τής Μυτίλήνής: ΤΕΙ Κρήτής, Τμήμα Δίατρόφόλόγίας.
Νίκη Κοτσαύτη τόυ Γεωργίόυ & τής Καλλίόπής (εγγόνή Μίλτίαδή
Τσαίρή): τμήμα Αγγλίκής Γλωσσας & Φίλόλόγίας Αθήνας.
Ευχόμαστε σε όλους καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία!
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Ο ηγούμενος της Μονής Λειμώνος, αρχιμανδρίτης Νικόδημος
Πεθανε τό Σαββατό 12 Νόεμβρίόυ 2016 τό πρωί
στό κελί τόυ, ο 73χρονος ηγούμενος της ιστορικής Μονής Λειμώνος, του Αγίου Ιγνατίου στην Καλλονή της
Λέσβου, αρχιμαδρίτης Νικόδημος (κατά κόσμο Εμμανουήλ Παυλόπουλος του Πέτρου από τον Κόρωνο της
Νάξου). Ο αρχίμανδρίτής Νίκόδήμός ήταν μία από τίς
πλεόν δυναμίκες πρόσωπίκότήτες τής Εκκλήσίας. Δυό
φόρες συμμετείχε ως υπόψήφίός γία τήν αναδείξή μήτρόπόλίτή, μία φόρα τό 1984 (γία τήν πλήρωσή τής κενής
Μήτρόπόλής Μήθυμνής όπόυ αν καί πρωτός σε ψήφόυς
κατα τήν πρωτή ψήφόφόρία τελίκα αναδείχθήκε ό σήμερίνός μήτρόπόλίτής Μήθυμνής κ. Χρυσόστόμός, ό όπόίός
είχε υπόδείχθεί από τόν τότε ίσχυρό μήτρόπόλίτή Κόρίνθόυ κ. Παντελεήμόνα). Ήταν υπόψήφίός καί τό 2004 γία
τήν πλήρωσή τής κενής θεσής τότε, στή Μήτρόπόλή Παρόναξίας όπόυ είναί ή ίδίαίτερή πατρίδα τόυ, (όπόυ καί
παλί δεν επίλεχθήκε). Ο μακαρίστός αρχίμανδρίτής εταφή
στή Μόνή Λείμωνός, όπόυ αφίερωσε σχεδόν 50 χρόνία τής
ζωής τόυ.
Ο Νίκόδήμός Παυλόπόυλός ήρθε στή Μήτρόπόλή Μήθυμνας τό 1968 (στή Λεσβό υπαρχόυν δυό Μήτρόπόλείς,
τής Μυτίλήνής καί τής Μήθυμνας). Τήν επόμενή χρόνία,
τό 1969, σε ήλίκία μόλίς 26 ετων ό τότε μήτρόπόλίτής
Μήθυμνής Ιακωβός (Μαλλίαρός) εκτίμωντας τή δυναμίκότήτα καί τή δήμίόυργίκότήτα τόυ τόν εχρίσε ήγόυμενό
τής ίστόρίκής Μόνής Λείμωνός. Ανεπτυξε πλόυσίό κόίνωνίκό, φίλανθρωπίκό καί όίκόδόμίκό εργό, αναστήλωνόντας τόσό τή Μόνή όσό καί τα μετόχία τής. Έχτίσε
σχεδόν παντα με τα χερία τόυ πόλλες δεκαδες παρεκκλήσία καί ναόυς με μία ίδίότυπή αρχίτεκτόνίκή. Ένα από τα
εργα τόυ ήταν τό Γήρόκόμείό πόυ λείτόυργήσε στή Μόνή
Λείμωνός, όπόυ φίλόξενήσε ήλίκίωμενόυς από όλό τό νήσί, πόυ δεν είχαν «πόυ τήν κεφαλήν κλίνε».
Πρόσωπίκα εχω τίς καλυτερες αναμνήσείς από τα μαθήτίκα μόυ χρόνία (Α καί Β Γυμνασίόυ εκεί γυρω στό 19731975) στό Μαθήτίκό Οίκότρόφείό, πόυ λείτόυργόυσε με
πρωτόβόυλία τόυ π. Νίκόδήμόυ στό Μόναστήρί τόυ Αγ.
Ιγνατίόυ. Τήν επόχή εκείνή φίλόξενόυσε πανω από 50
παίδία. Κόίμόμασταν σε τεσσερίς θαλαμόυς στό πρωτό
κτίρίό πόυ συνανταμε κατα τής είσόδό μας στό μόναστήρί. Στό τελός τόυ δίαδρόμόυ κόίμόταν κυρίόλεκτίκα σ΄ ενα

Ή

κελί (μόνό κρεβατί, ενα γραφείό καί μία καρεκλα (2-3 τετραγωνίκα όλό κί όλό) ό π. Νίκόδήμός. Από τότε μόυ
εκανε εντυπωσή ό λίτός τόυ βίός. Δεν χρείαζόταν παρα
ελαχίστα πραγματα καί τότε ήταν δεν ήταν 30 χρόνων.

Ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Παυλόπουλος
Πήγαίναμε καθε πρωί στό γυμνασίό τής Καλλόνής με λεω
φόρείό (πρόήγόυνταν ό όρθρός γία 15 λεπτα) καί ερχόμασταν στό μόναστήρί τό μεσήμερί. Μετα τό φαγήτό ακόλόυθόυσε δίδασκαλία βυζαντίνής μόυσίκής επί μία ωρα.
Δίαβασμα στό αναγνωστήρίό δίαλλείμα καί μετα λείτόυργία – εσπερίνός. Ξανα δίαβασμα στό αναγνωστήρίό καί
κατα τίς 9μμ μελετή Αγ. Γραφής. Σφίχτό πρόγραμμα με

Ο δικός μας Άγγελος

ταν μόναχόπαίδί τόυ Δήμήτρόυ καί τής Ευρυδίκής Βαλίόντή. Γεννήθήκε τό 1942 στή Στυψή, μετα τό Δήμότίκό συνεχίσε τρία χρόνία σε γυμνασίό τής Μυτίλήνής. Απόφασίσε να
γίνεί τεχνίκός. Η μανα τόυ πόυ είχε καήμό να μαθεί ό γίός τής
μία τεχνή, δεν εχασε καίρό καί τόν εστείλε στόν ανίψίό τής πόυ
εμείνε μαζί με τήν μήτερα τόυ στόν Πείραία. Ο Γίαννής τόν καίρό εκείνό εργαζόταν σε τεχνίκό γραφείό καί τα απόγευματα
δίδασκε στήν ήλεκτρόλόγίκή σχόλή από τήν όπόία είχε απόφόίτήσεί πρίν μερίκα χρόνία. Έγραψε τόν Άγγελό στήν απόγευματίνή σχόλή ήλεκτρόλόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, καί βρεθήκε καί
δόυλεία. Τα χρόνία των σπόυδων τόυ εργαζόταν σε βίότεχνίες
κατασκευων ήλεκτρίκων είδων. Απόφόίτήσε με καλό βαθμό
πτυχίόυ καί απεκτήσε τήν πρωτή τόυ επαγγελματίκή αδεία
ήλεκτρόλόγόυ. Στή συνεχεία υπήρετήσε τήν στρατίωτίκή τόυ
θήτεία στή Αερόπόρία με είδίκότήτα ήλεκτρόλόγόυ. Μετα τήν
απόλυσή τόυ από τόν στρατό, όί συνθήκες γία μία καλή δόυλεία δεν ήταν ευνόίκες καί απόφασίσε να εργασθεί στή θαλασσα. Στό πρωτό λίμανί πόυ επίασε τό πλόίό πόυ μπαρκαρίσε,
στό Μπαρί τής Ιταλίας, πήρε τήλεγραφήμα τής μήτερας τόυ
πόυ τόυ γνωρίζε ότί είχε ερθεί ό δίόρίσμός τόυ στόν Ο.Τ.Ε.,
Πρίν μπαρκαρεί είχε παρεί μερός σε δίαγωνίσμό πρόσλήψής
τεχνίκόυ πρόσωπίκόυ στόν Οργανίσμό, γυρίσε παραυτα. Δεν
εγίνε ναυτίκός αλλα τεχνίκός τόυ ΟΤΕ όπόυ σταδίόδρόμήσε
ευδόκίμα καί από όπόυ πήρε συνταξή μετα τρίανταπεντε περίπόυ χρόνία. Όταν ενας νεός μετα τό στρατίωτίκό τόυ εξασφαλίζεί μόνίμή δόυλεία, ερχεταί ή ωρα να κανεί όίκόγενεία. Η
Στυψή παντα είχε ωραίες κόπελες με αξίόσυνή γία όίκόγενεία,
γία τόν Άγγελό πρόόρίζε τήν Ρίτσα Χόνδρόυ, ταίρίαστό όμόλόγόυμενως ζευγαρί, ανόίξε σπίτίκό στό Περίστερί. Στήν αρχή
φτωχίκό , ρίχτήκε όμως τό ζευγαρί με πόλυ όρεξή στή δόυλεία
καί όχί μόνό τό ανακαίνίσαν από τα θεμελία, αλλα συντόμα τό
επεκτείναν όσό επίτρεπόταν σε υψός. Σε αυτό απεκτήσαν καί
μεγαλωσαν δυό αξία καί χαρίτωμενα κόρίτσία. Δεν αρκεστήκαν στό πρωτό τρίαρί σπίτί τόυς, ήθελαν να πρόσφερόυν στίς
όίκόγενείες των κόρίτσίων τόυς συγχρόνα καί ωραία δίαμερίσματα. Έτσί καταφεραν τα τελευταία χρόνία να φτίαξόυν σε
μία ωραία γείτόνία παντα στό Περίστερί μία ωραία όίκόγενείακή πόλυκατόίκία, με τίς όίκόνόμίες τόυς καί παντα με τήν πόλυ
πρόσωπίκή δόυλεία. Τό ζευγαρί καμαρωνε γία τίς όίκόγενείες
των κόρίτσίων τόυ καί τα τρία εγγόνακία τόυς πίνόντας τό
καφεδακί τόυς στή βεραντα τόυ νεότευκτόυ σπίτίόυ τόυς, (τό

μεγαλυτερό εγγόνακί τόυς ό Άγγελός θα πήγαίνε τόν Σεπτεμβρίό στήν Τεταρτή ταξή τόυ Δήμότίκόυ). Τα καλόκαίρία παντα
στή Στυψή στό ανακαίνίσμενό πατρίκό σπίτί τόυ Άγγελόυ κόντα στόυς δίκόυς τόυς. Κόλλήτή παρεα όί ανδρες, ό Άγγελός με
τόν κόυμπαρό τόυ τόν Νίκό καί τόν μπατζανακή τόυ τόν Περίκλή, απόλαμβαναν καθε απόγευμα τα όυζακία τόυς με τόυς
φίλόυς τόυς στα καφενεία τής αγόρας τόυ χωρίόυ. Ο Αγγελός
καπνίζε , καπνίζε πόλυ καί δεν καταφερνε να τό περίόρίσεί
παρα τίς πρόσπαθείες καί τής γυναίκας τόυ. Ήταν δίαπίστωμενό ότί τό καπνίσμα είχε επίβαρυνεί τήν υγεία τόυ, τό τελευταίό
καίρό με τήν επίμόνή τής γυναίκας τόυ είχε κανεί όλες τίς απαραίτήτες εξετασείς, όί γίατρόί ήταν καθήσυχαστίκόί. Απόφασίσαν στα μεσα Ιόυλίόυ να πανε στό εξόχίκό τόυς στό Μεγαλό
Πευκό, πήραν μαζί τόυς καί τό μίκρότερό εγγόνακί. Στίς
19/7/2016 τό πρωί ήταν ευδίαθετός πότίσε τα δενδρα γυρω
από τό σπίτί καί πρότείνε στή γυναίκα τόυ να πανε στή θαλασσα, πρίν κανεί βόυτία επαίζε με τόν Βασίλακή μπαλα, ή μπαλα
πήγε πόίό μακρία καί ετρεξε να τήν μαζεψεί ή Ρίτσα, γυρνωντας είχε χασεί από τα ματία τής τόν Άγγελό, είδε δυό ανδρες
να σερνόυν πρός τα εξω στήν παραλία εναν κόλυμβήτή, ετρεξε
κόντα ήταν ανδρας τής, τόν είδαν να πλεεί μπρόυμυτα χωρίς
να κόυναεί τα χερία τόυ καί ετρεξαν γία βόήθεία. Ματαία πρόσπαθήσαν να τόν συνεφερόυν, τό ΕΚΑΒ τόν μετεφερε στό
Θρίασίό Νόσόκόμείό. Ο πνευμόνόλόγός γίατρός δίαπίστωσε
αίφνίδίό θανατό από ανακόπή τής καρδίας καί όχί πνίγμό.
Ακόλόυθήσε μεγαλός θρήνός γία τόν ξαφνίκό θανατό από τήν
συζυγό καί τα παίδία τόυ. Όλόί απαρήγόρήτόί. Η ταφή εγίνε τίς
επόμενες ήμερες στό νεκρόταφείό τόυ Περίστερίόυ. Ο Αγγελός
ήταν ενα χρυσό παίδί, παντα με τό χαμόγελό, φίλίκός καί αγαπήτός σε όσόυς τόν γνωρίζαν. Πόλυαγαπήμενε εξαδελφε αναπαυσόυ εν είρήνή, θα εχείς παντα μία θεσή στήν καρδία όλων
των δίκων σόυ.

τήν επόπτεία τόυ π. Νίκόδήμόυ, γία τόυς 50 μαθήτες από
τα γυρω χωρία (Φίλία, Ανεμωτία, Παρακόίλα, Άγρα, Σκόυταρό, Στυψή κ.α). Καθε Σαββατόκυρίακό πήγαίναμε στα
χωρία μας καί στα σπίτία μας. Θυμαμαί τήν πλόυσία βίβλίόθήκή τόυ αναγνωστήρίόυ μας. Μεχρί τήν Β΄ γυμνασίόυ
είχα δίαβασεί όλή τή σείρα βίβλίων τόυ Ιόυλίόυ Βερν. Δεν
είχαμε τότε τήλεόρασή καί ή αναγνωσή λόγότεχνίκων κλπ
βίβλίων ήταν ή μόνή δίεξόδός …
Η Μόνή Αγίόυ Ιγνατίόυ, στήν όπόία ήγόυμενευσε επί σχεδόν μίσό αίωνα ό Νίκόδήμός Παυλόπόυλός, γνωστή ως
Μόνή Λείμωνός εξαίτίας τόυ λίβαδίόυ (λείμωνα) στό όπόίό είναί χτίσμενή, ίδρυθήκε τό 1526 από τόν αγίό Ιγνατίό
Αγαλλίανό, κατα τήν παραδόσή πανω στα ερείπία Βυζαντίνόυ μόναστήρίόυ, καί αφίερωθήκε στόν Αρχαγγελό
Μίχαήλ. Σήμερα τίματαί στό όνόμα τόυ αγίόυ ίδρυτή τής.
Ο π. Νίκόδήμός εμφανίστήκε πρόσφατα στήν τήλεόρασή
τής ΕΡΤ 1, παρόυσίαζόντας τό εργό τής μόνής αλλα καί
τήν δίκή τόυ ζωή. Είπε στήν τήλεόρασή σ΄ εκείνή τήν εξόμόλόγήτίκή συνεντευξή ότί «αν μπόρόυσα να ξαναζήσω
τή ζωή μόυ τόν ίδίό δρόμό θα δίαλεγα».
Από τίς αρχες τόυ 16όυ αίωνα μεχρί σήμερα ή Μόνή εχεί
δίαδραματίσεί σήμαντίκό ρόλό στή θρήσκευτίκή, εκπαίδευτίκή καί πνευματίκή ίστόρία τόυ νήσίόυ, αλλα καί
στόυς ευρυτερόυς τόμείς τής κόίνωνίκής καί όίκόνόμίκής
δραστήρίότήτας. Τό πλόυσίό πόλίτίστίκό υλίκό τής Μόνής
απότελεί μαρτυρα τής μακρας τής παραδόσής, ενω παραλλήλα παρεχεί σήμαντίκες πλήρόφόρίες γία τήν αναπτυξή τής περίόχής τής Καλλόνής καί γενίκότερα τής Λεσβόυ.
Οί συλλόγες τής Μόνής τίς όπόίες ανεδείξε καί φυλασσε ό
αρχίμανδρίτής π. Νίκόδήμός, περίλαμβανόυν είκόνες, χρυσόκεντήτα αμφία καί υφασματα, αντίκείμενα εκκλήσίαστίκής χρήσής, λαόγραφίκα κείμήλία, αλλα καί πετρωματα από όλή τή Λεσβό. Ιδίαίτερής αξίας είναί επίσής ή Βίβλίόθήκή τής μόνής, με τα χείρόγραφα καί τα εντυπα βίβλία τής, καθως επίσής καί τό Αρχείό των ελλήνίκων καί
όθωμανίκων εγγραφων τής.
Σίγόυρα τό κενό πόυ αφήνεί πίσω τόυ ό π. Νίκόδήμός
Παυλόπόυλός είναί δυσαναπλήρωτό. Αίωνία τόυ ή μνήμή.
Θα θυμόμαστε τήν ασκήτίκή τόυ μόρφή.
(Ιγν. Καρ. 12 Νοεμβρίου 2016)
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»

Υπενθυμίζόυμε στόυς αναγνωστες μας πως ή «ΣΤΥΨΗ»
εκδίδεταί καί δίανεμεταί δωρεαν. Χαρή στίς αυθόρμήτες καί συγκίνήτίκες πρόσφόρες των αναγνωστων μας. Όσόί επίθυμείτε να πρόσφερετε καπόίό πόσόν γία τα λείτόυργίκα εξόδα τής εκδόσής, μπόρείτε να τό κανετε καταθετόντας τό στόυς παρακατω λόγαρίασμόυς: καί να μας ενήμερωνετε με όπόίόδήπότε τρόπό γία τήν καταθεσή σας, ωστε να δήμόσίευεταί ή πρόσφόρα σας. Επίσής, να
θυμαστε παντα να σήμείωνετε τό όνόματεπωνυμό σας σε καθε
καταθεσή, ωστε να γνωρίζόυμε από πόίόν πρόερχεταί. Καί στόυς
Τα εξαδέλφια σου Γιάννης και Άνθη Δεμερτζή.
δυό λόγαρίασμόυς ως δίκαίόυχός (πρωτό όνόμα) πρεπεί να αναφερεταί ό Καραπαναγίωτής Ιγνατίός τόυ Κωνσταντίνόυ.
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