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Το προηγούμενο
φύλλο

Το προηγούμενο φύλλο της
«ΣΤΥΨΗΣ» με αριθμό 61 κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του
2013 σε 1.100 αντίτυπα, από
τα οποία 400 διανεμήθηκαν
στο χωριό, 200 σε Αυστραλία,
ΗΠΑ κλπ και 500 περίπου σε
Αθήνα και λοιπή Ελλάδα. Η
εφημερίδα μας είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στο
www.stipsi.gr/efimerida/. Τόσο το προηγούμενο όσο και το
παρόν φύλλο θα σταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
(emails) που μας έχετε ήδη
δώσει. Αν, ωστόσο, υπάρχουν
κι άλλοι που ενδιαφέρονται να
λαμβάνουν ηλεκτρονικά την
εφημερίδα μας, παρακαλούμε
να μας γνωστοποιήσετε τις
ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις
(emails) στα:
kignatis@gmail.com και
ellietsa1973@gmail.com

Μπράβο στον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό
Στύψης για την εξαγωγική του δραστηριότητα!
Mια ακόμη επιτυχία στο εξωτερικό για το συνεται- ο». Παράλληλα προσθέτει ότι το ελληνικό ελαιόλαριστικό κίνημα αποτελεί η εξαγωγική δραστηριότη- δο έχει μεγάλη δυναμική στο εξωτερικό αλλά και
τα του Ελαιουργικού Συν/σμού Στύψης Λέσβου. Ο ζήτηση.
δραστήριος Συνεταιρισμός εξάγει ελαιόλαδο σε
Στοιχεία για το ελαιόλαδο της περιοχής
πολλές χώρες, ενώ η χάρη του προϊόντος έχει φτά- Τα ελαιόλαδα αυτά παράγονται από τους παραγωσει μέχρι τη μακρινή Βενεζουέλα. Έρχεται συμφω- γούς του χωριού, στον ελαιώνα της Στύψης που
νία με Βενεζουέλα για το συνεταιριστικό ελαιόλα- βρίσκεται στη βόρεια και κεντρική Λέσβο, στους
δο. Ο Ελαιουργικός
πρόποδες του Λεπέτυμνου,
φιάλες: 500 ml, 250 ml, 100 ml, 40 ml
Συν/σμός
Στύψης
όπου ο ημιορεινός χαρααποτελεί από την
κτήρας της περιοχής σε
ίδρυσή του – το
συνδυασμό με την άπλετη
1928 – μια δυναμική
ηλιοφάνεια του Αιγαίου,
παρουσία στο συνεβοηθούν στην ωρίμανση
ταιριστικό
χώρο
του ελαιοκάρπου της ποικιευρύτερα, ιδιαίτερα
λίας των Aδραμυτινών εδε στον τομέα της
λαιοδέντρων σε εξαιρετικές
έκθλιψης ελαιοκάρσυνθήκες, για να χαρίσουν
που και παραγωγής
τα πιο αγνά και εύγευστα
ελαιολάδου. Από το
ελαιόλαδα. Αυτά αποθη1975 έχει ειδικευτεί
κεύονται και συσκευάζοστη συσκευασία –
νται στις εγκαταστάσεις του
τυποποίηση παρθέΣυν/σμού στη Στύψη – Λένου ελαιολάδου και
σβου, έως ότου φτάσουν
εμπορεύεται αυτό
στο τραπέζι του καταναλωέως και σήμερα σε
τή, για να τα απολαύσει με
μεταλλικά δοχεία και γυάλινες φιάλες. Από το 2012 σιγουριά ως προς τη ποιότητά τους. Τέλος λόγω
προχώρησε στη συσκευασία – τυποποίηση (εκτός των ιδανικών οργανοληπτικών τους χαρακτηριστιτου παρθένου) και εξαιρετικού παρθένου ελαιολά- κών και της ιδιομορφίας του χρώματος και του αδου, σε νέες συσκευασίες γυάλινων φιαλών - σε ρώματός τους, διαφέρουν σημαντικά από τα άλλα
λαδοπράσινο χρώμα - αλλά και (νέων) μεταλλικών ελαιόλαδα. Τα χαρακτηριστικά τους θεωρούνται
δοχείων, έχει δε πιστοποιηθεί τόσο στην παραγωγή ιδιαίτερα και μοναδικά για την υγιεινή διατροφή
όσο και στην τυποποίηση με ISO 22000:2005 και και συμβάλουν στην ολοκλήρωση αυτού που αποHACCP. «Ένα χρόνο αργότερα», αναφέρει στο pa- καλούμε Μεσογειακή διατροφή. Εκτός από τα τυseges.gr ο διευθυντής του Συν/σμού, κ. Στρατής ποποιημένα, ο Συν/σμός μπορεί να διαθέτει και
Σλουμάτης, «στείλαμε μικρή ποσότητα στη Βενε- χύμα – βρώσιμα ελαιόλαδα, μόνο όμως σε επιχειζουέλα και αναμένουμε διεύρυνση της συνεργασί- ρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.)
ας στο επόμενο διάστημα, ίσως τον ερχόμενο Μάι
(πηγή: Αλέξανδρος Μπίκας /paseges.gr)

Προσφορές για την εφημερίδα μας
1) Η κυρία Μαίρη Τσιπνή και τα παιδιά
της, Παναγιώτης και Νίκος που μένουν
στην Αυστραλία (VICTORIA GEELONG),
προσφέρανε 100 δολ. Αυστραλίας στη
μνήμη του αξέχαστου συζύγου, πατέρα
και παππού Γιώργου Τσιπνή, επίσης για
τους γονείς της Νίκο και Κατερίνα Μπατζέλου και τα πεθερικά της, Παναγιώτη
και Ευθυμία.
Σημ. Η δωρεά, μας παραδόθηκε το καλοκαίρι 2013 από τον Παντελή Ταμβάκη,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Στυψιανών Μελβούρνης, ο
οποίος μας τα έδωσε στο γλέντι του ιππικού ομίλου αλλά από δική μας παράλειψη δεν καταχωρήθηκε στο προηγούμενο
φύλλο. Ζητάμε συγνώμη για την καθυστέρηση.
2) Η φίλη μας Βρεττά Ευαγγελία που
διατηρεί κατάστημα με παραδοσιακά
κεντήματα στη Σκύδρα του ν. Πέλλας
(Εθν. Αντίστασης 27 58500 Σκύδρα τηλ.
2381089417) μας έδωσε για την εφημερίδα μας 10€ (9/1/2014).
3) Ο πρώην Δ/ντής του Δήμου Σκύδρας,
και φίλος της Στύψης, κ. Ξύντας Χρήστος,
“εκ Βαθύλακκου Θεσ/νικης, εις μνήμην

της μητρός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΙΑΠΗ, ορμώμενης εξ Ιππείου Μυτιλήνης, ψυχοκόρης του Αλέκου και της Αθανασίας Χατζηνικολή, κατοίκων πάλαι ποτέ μετά
των τέκνων τους Τατάνης και Γιώργου
Ιππίου, προερχόμενων όλων από το χωριό ΣΕΒΔΙΚΙΟΙ της Σμύρνης, μετά την καταστροφή, μας έδωσε για την εφημερίδα
μας 20€ (14/2/2014).
4) Ο συνταξιούχος δάσκαλος και φίλος
της «Στύψης» Γιώργος Βελισσάρης που
κατοικεί στο Ριζό της Σκύδρας του Ν.
Πέλλας, πρόσφερε για την εφημερίδα
μας 10€ (15-12-13).
5) Η Αθανασή Κατίνα του Ευστρ. που
κατοικεί στην Αθήνα κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς – Αγροτική, για την εφημερίδα μας 100€ (27-12-13).
6) Ο Χρήστος Βαλιοντής του Νικολάου
με την σύζυγό του Εύα, που κατοικούν
στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α., μας έστειλαν
για τη «Στύψη» 200 δολάρια Αμερικής,
στη μνήμη της αδελφής του Ουρανίας
Γαζέτα που πέθανε πέρυσι (27-12-13).
7) Ο Βαλιουτής Θανάσης κατέθεσε
στην Αγροτική Τράπεζα στο λογαριασμό

που διατηρούμε για την εφημερίδα μας,
στις 23/9/2013 το ποσό των 20€.
8) Ο Νίκος και η Ελένη Μαρδά που κατοικούν στην Αυστραλία πρόσφεραν
στην εφημερίδα μας (μέσω του Θανάση
Βαλιουτή) 100 δολ. Αυστραλίας, (που
απέδωσαν 70 €) (23/9/2013).
9) Η Μαρία Τζουβανέλη που κατοικεί
στην Καλλονή πρόσφερε (μέσω του Θανάση Βαλιουτή) 20 € (23/9/2013).
10) Ο Απόλλων Φιλής, που κατοικεί στο
Αιγάλεω πρόσφερε στην εφημερίδα μας
(μέσω του Θανάση Βαλιουτή) 30 €
(23/9/2013).
11) Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης» κατέθεσε
20€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη
του Νίκου Μανδάνη (αδελφός Μαρίας
Προκοπίου) (14/4/2014).

Γ. Καραμπέτσος
Από το Στυψιανό Αντάμωμα 2013

Τα νέα των συλλόγων
των απανταχού
Στυψιανών
ΣΕΛ. 6

Δημοτικό Σχολείο &
Νηπιαγωγείο Στύψης
ΣΕΛ. 11

Μόνιμες Στήλες
Καφενείον «Η Στύψη» ΣΕΛ. 14
Επί τον τύπον των ήλων ΣΕΛ. 2
Εξ αφορμής ΣΕΛ. 10
Αλήθειες και ψέματα ΣΕΛ. 10
Τα κοινωνικά των Στυψιανών ΣΕΛ.
15

Το Στυψιανό γλωσσάρι ΣΕΛ. 15
Από τα παλιά… ΣΕΛ. 2
Στήλη Υγείας ΣΕΛ. 14
Αγροτικά Νέα ΣΕΛ. 4-5
Αθλητικά Νέα ΣΕΛ. 3
Τα καρδιουκάφτκα ΣΕΛ. 10
Συνταγές ΣΕΛ. 15
Βιβλιοπαρουσίαση ΣΕΛ. 10
Σχόλια για το φύλλο 60 ΣΕΛ. 15
Νέα Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης ΣΕΛ. 9
Νέα Ιππικού Συλλόγου Στύψης—
Υψηλομετώπου ΣΕΛ. 11

Από την Πορτάρα στον
Περιφερειακό
Το περασμένο καλοκαίρι ξεκίνησαν έργα για
την τσιμεντόστρωση του δρόμου που ενώνει
το νότιο άκρο του χωριού (Πορτάρα) με τον
περιφερειακό δρόμο. Η προσπάθεια αυτή
υποστηρίχθηκε από συγχωριανούς μας τόσο
οικονομικά όσο και με προσφορά εθελοντικής εργασίας και οικοδομικών υλικών. Για την
ολοκλήρωση όμως ενός έργου όπως αυτό
απαιτείται περαιτέρω οικονομική ενίσχυση.
Για το λόγο θα διατεθούν λαχνοί αξίας 1 ευρώ έκαστος για την λαχειοφόρο αγορά που
θα διενεργηθεί προσεχώς στην αγορά του
χωριού.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε
όλους όσοι ήδη πρόσφεραν τη βοήθειά τους,
καθώς και όσοι προτίθενται να υποστηρίξουν
την προσπάθειά μας είτε προσφέροντας χρήματα, υλικά ή άλλα δώρα. Ήδη αρκετοί συγχωριανοί μας έχουν προσφέρει τα εξής: 3
γουρουνάκια, 5 κιλά μέλι, έναν λύκο και διάφορα άλλα. Αναλυτικά οι προσφορές θα ανακοινωθούν στο φύλλο 63 της εφημερίδας «Η
ΣΤΥΨΗ».
Λευτέρης Καμπουρέλλης
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο
Φαρμακείο Στύψης
“
Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας
Κ.Υ. Καλλονής
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας
ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο
“
Νοσοκομείο
Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών
Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά
Θεσσαλονίκης

2253091209
2253091204
2253091111
6934398550
2253091210
2253091328
2253022222
2253041235
2251028873
2251038722
2251038700
2251051100
2251027777
2253022337
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
Παναγιώτης Κουτζπής
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:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Aρ. λογ/μού: 340-623242-63
Δικαιούχοι Λογ/μού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Έλλη Τσαΐρη του Μιλτιάδη
ΙΒΑΝ:GR040f103400000034062324263
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ BANK
Αρ. λογ/μου: 6356-010320-403
Δικαιούχοι Λογ/μού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Χατζηδουκάκης Κων/νος του Ευστρατίου
ΙΒΑΝ:GR60 01713560 0063 5601 0320 403

Από τα παλιά...

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής
«Κι απ΄την καρδιά μου ο λίθος ουκ απεκύλισται.
Ην γαρ μέγας σφόδρα»
(Κική Δημουλά)
Όσους μας διακρίνει το «ψώνιο» της γραφής διαθέτουμε και το ανάλογο θάρρος
για να αντιμετωπίσουμε την κριτική
που γίνεται από γνωστούς και φίλους.
Άλλοι πιθανόν γελάνε πίσω από την
πλάτη μας, άλλοι μας λένε μπράβο
τυπικά ή από κοινωνική υποχρέωση και
άλλοι ζυγίζουν τα γραφόμενά μας σαν
να ήτανε πατάτες. Μέσα στο παιχνίδι
όλα αυτά, όταν όμως από τυπογραφική
απροσεξία δεν βγάζεις κάποιο νόημα
όπως έγινε με το προηγούμενο φύλλο
της «ΣΤΥΨΗΣ» τότε αναρωτιέμαι τι
νόημα έχει η βαθιά βουτιά όταν ο δύτης δεν βγει στην επιφάνεια.
Τούτον τον καιρό ζηλεύω τους Γάλλους που
ξεχνούν τις δυσκολίες της ζωής και
ασχολούνται με τα αγαπητιλίκια του
προέδρου τους και κατά πόσον η φιλεναδίτσα του στάθηκε στο ύψος αν όχι
μιας ατίθασης Μπριζίτ Μπαρντό αλλά
έστω ως κυρίας με ανώτερο επίπεδο.
Τα ψυχιατρεία και οι ψυχολόγοι δε
συνηγορούν για κάτι τέτοιο πάντως.
Αντίθετα με μας εδώ με το που ανοίγουμε τα μάτια ψαχνόμαστε να δούμε
πιο χαράτσι λήγει σήμερα και τι
έκτακτο μέτρο σκέφτηκαν προκειμένου
να σωθούμε εμείς και η οικονομία της
χώρας.
Προσωπικά εγώ δυσκολεύομαι με την ακρίβεια και τους φόρους και σκέφτομαι
μεγαλόφωνα, να βρω μερικούς ακόμα
Έλληνες και να φωνάξουμε με όση δύναμη μας έχει απομείνει αυτό που είπε
ο Μέννιπος στον Χάροντα: «Ουκ αν
λάβεις παρά του μη έχοντος». Αρχαίοι
Έλληνες. Κάτι θα ήξεραν παραπάνω.
Δεν έχουν το Θεό τους όλοι αυτοί που τέσσερα χρόνια ρήμαξαν τις τσέπες και
μας κουφάνανε στο ψέμα ότι λεφτά
δεν υπάρχουν και η σωτηρία της πατρίδας περνάει μέσα απ΄το μονόδρομο
της φτώχειας, της ανεργίας, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Κι
όμως την ίδια ώρα χαρίζουν δισεκατομμύρια στους εργολάβους, στους καναλάρχες, στο μέγαρο, στα διόδια, διαβάζουμε για δανεικά κι αγύριστα, για
μίζες, για ξεπούλημα γης μπιρ παρά
όπου με 32 ευρώ το στρέμμα μαζί με το
χρυσό πουλήθηκαν οι Σκουριές Χαλκιδικής και σήμερα 80 ευρώ το στρέμμα
ο χώρος του Ελληνικού! Μονόδρομος
γι΄αυτούς τους κυρίους είναι να γίνουμε εμείς φτωχότεροι και οι πλούσιοι
πλουσιότεροι. Θα τους αφήσουμε;
Ικανοποιημένος για όλα αυτά δείχνει και ο
Σόιμπλε κι απ΄τη χαρά του θέλει να μας
φορτώσει ένα καινούριο μνημόνιο σαν
δώρο αυτή τη φορά μια και πάμε τόσο
καλά. Εμείς όμως δε μασάμε με κάτι
τέτοια και ως γνήσιοι απόγονοι του
Ομήρου γνωρίζουμε από κείνα τα χρόνια το «φοβού τους Δαναούς και δώρα
φέροντες».
Στον τόπο μας εκτός από αγνούς πατριώτες
έχουμε κάποιους υπέρ-πατριώτες που
γνήσιοι πατριδοκάπηλοι και θεομπαίχτες μιλάνε πάντοτε για το λαμπρό μας
μέλλον. Τώρα που έχει ανοίξει ο βόθρος όλος αυτός ο συρφετός που το
μόνο που τον ενδιέφερε ήταν οι προμήθειες, οι μίζες, οι αρπαχτές και τα
ρουσφέτια δεν ξέρει που να κρυφτεί

Πανηγύρι Αγίας Τριάδας—Καλλονή (1950)
Από αριστερά: Γεώργιος Βαλάσης, Ηλέκτρα Βαλάση,
Μιχάλης Καλλίας, Όλγα Αθανασή, Μαριάνθη Σερέτη

και που να κρύψει και τα «ψηλά» του
ιδανικά. Τζούρα μαχαλάς, πελεκούδια
και αέρας κοπανιστός είναι όλοι αυτοί
όπως τους έλεγε χρόνια πριν ο Μ. Βαμβακάρης.
Πάγκαλος, Τσοχατζόπουλος, Τομπούλογλου,
Παπαντωνίου,
Παπαγεωργόπουλος,
Άδωνις, Λιάπης, Τσουκάτος, Κοντομηνάς, Φιλιππίδης, Κάντας, Ζαχόπουλος,
Θέμος Αναστασιάδης, Βουλγαράκης,
Μαντέλης, Κεδίκογλου και ο καλός
σαμαρείτης Μπαλτάκος. Ω, τι κόσμος
μπαμπά!
Μήπως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και
εξαγνισμένοι βαδίζουμε για μια Νέα
Ελλάδα όπως την ονειρεύεται ο Σαμαράς και η παρέα; Αν πάρουμε ως παράδειγμα αυτό που κατήγγειλε η ομοσπονδία ιδιωτικών εκπαιδευτικών ότι ο
γιος του πρωθυπουργού αντέγραφε σε
διαγώνισμα και αντί να του μηδενίσουν
το γραπτό ο διευθυντής του κολλεγίου
Αθηνών έδιωξε την καθηγήτρια για να
επέλθει η …κάθαρση τότε για πια νέα
ήθη και συμπεριφορές θέλουμε να
μιλάμε.
«Δοξάζουμε μόνος μου» είναι το νέο έργο
που έχει ανεβάσει ο και κατά δήλωσή
του αναπληρωτής πρωθυπουργός, κ.
Βενιζέλος. Όποτε του δοθεί η ευκαιρία
αποστομώνει τον Τσίπρα με καμιά τριανταριά ΕΓΩ. Εγώ στα τριάντα πέντε
μου ήμουνα πετυχημένος δικηγόρος,
καθηγητής, υπουργός, τώρα αρχηγός
κόμματος (άσχετο αν τα ποσοστά του
θυμίζουν επιτόκιο τραπέζης) και πάρα
πολλά ακόμη εγώ. Είναι δε ώριμος να
μας πει και τούτο το εγώ ως νέος Μωυσής θα κόψω τη θάλασσα στα δυο και
θα σας οδηγήσω στη γη της Επαγγελίας, μακριά από τα δεινά σας, τους τοκογλύφους, τους προστάτες σας! Εγώ
όλ΄ αυτά!
Κυβερνητικός βουλευτής και ένας αστρολόγος οδηγήθηκαν την ίδια μέρα στο
αυτόφορω για χρέη προς το δημόσιο
και ο μεν βουλευτής δικαιολογήθηκε
ότι κάποιοι θέλουν τον πολιτικό του
θάνατο και κάτι παρόμοιες παπαριές. Ο
αστρολόγος όμως τι στο διάβολο άστρα
διαβάζει, μόνο για τους πελάτες του
προβλέπει το μέλλον κι αφήνει απροστάτευτο τον ίδιο του τον εαυτό; Ρεζίλι
των σκυλιών έγινε αυτός και οι συνάδελφοί του!
Αυτός ο άνθρωπος είναι μοναδικός ακόμα κι
όταν υπερασπίζεται τον ίδιο του τον
εαυτό. Με το που ακούστηκε το όνομά
του στις ιστορίες με τις αμαρτωλές μη
κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) ο
Γιωργάκης μας είπε ότι αυτός έβαλε
τάξη στο χάος και συνέχισε ότι είναι
πάντοτε παρών όπου τον καλεί η πατρίδα και ούτε έφυγε ποτέ, ούτε θα γυρίσει, είναι πάντοτε εδώ! Μου θύμισε
την
κωμωδία
του
Αριστοφάνη
«Αχαρναί» όπου ο μεγάλος μας κωμικός θεωρεί τον Ευρυπίδη φευγάτο και
τον ρωτά αν είναι μέσα ή έξω από το
σπίτι κι ο Ευρυπίδης του απαντά: Το
κορμί μου είναι μέσα, το μυαλό μου
είναι έξω και μαζεύει καινούριες ιδέες!
«Φτιάξε κι εσύ ένα κόμμα, μπορείς». Πράγματι τον τελευταίο καιρό σοβαροί
άνθρωποι θέλοντας να καλύψουν το
κενό της κεντροαριστεράς αναγγέλλουν
κι ένα κόμμα και μετά αναλαμβάνει το
συγκρότημα Λαμπράκη να το πασάρει

στην αγορά για να σωθούμε απ΄το
λαϊκιστή ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία σοδιά το
ΠΟΤΑΜΙ και η ΕΛΙΑ. Τη μεν ΕΛΙΑ όμως
την έχει πιάσει δάκος, το δε ΠΟΤΑΜΙ
ποτίζει σπίτια με γκαζόν, με ψηλούς
φράχτες και κάμερες ασφαλείας, άρα
δεν είναι για μας και μην τρέχετε από
πίσω τους, όπως δεν τρέχουμε πίσω
από ένα τραμ και μια γυναίκα. Θα περάσουν κι άλλα.
Όσο πλησιάζουμε πάντως προς τις εκλογές
του Μαΐου άλλο τόσο το κατεστημένο,
ντόπιο και ξένο θα κατασυκοφαντεί το
ΣΥΡΙΖΑ και θα τον φορτώνει όλα τα
κακά της μοίρας μας, λες και αυτός
κυβερνούσε αυτά τα χρόνια. Είναι δε
τέτοιο το μένος τους που προχτές θυμήθηκαν ότι σ΄ένα απομακρυσμένο
χωριό βρέθηκε μια χήρα παραστρατημένη που ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε σπρώξει
στον κακό το δρόμο.
Και καλά το κατεστημένο δικαιολογημένα
ανησυχεί γιατί ξέρει ότι θα χάσει τα
προνόμιά του. Η συντρόφισσα Κανέλλη
όμως και το κόμμα της γιατί ανησυχούν
τόσο πολύ μέχρι του σημείου να αποκαλέσουν τσογλάν μπόι τον Τσίπρα ενώ
για το γκόλντεν μπόι τσιμουδιά! Μάλλον έχουν ανεβάσει την ταξική πάλη σε
ανώτερο επίπεδο και γω δεν το αντιλήφθηκα!
Τα παιδιά μαγεύονται απ΄τη γοητεία των
παραμυθιών γι΄αυτό το χειμώνα που
περάσαμε ο Ιγνάτιος και η αδερφούλα
του η Νίκη-γεια σας παιδιά- με πήγαν
στο θέατρο για να δούμε το «γυμνό
αυτοκράτορα» και άλλα παραμύθια
του Άντερσεν. Το ίδιο και με την εγγονή
Ελεάννα, με πήγε να δούμε τον
«παπουτσωμένο γάτο» έναν γάτο παμπόνηρο, κοσμικό, καταφερτζή, κοινωνικά ανώτερο, εν αντιθέσει με τον ακοινώνητο, απροσάρμοστο και ξυπόλητο
γάτο της γειτονιάς μας. Τα παπούτσια
προσδίνουν κύρος άλλωστε. Στο στρατό
φοράγαμε αρβύλες και τις αερολογίες
που λέγαμε «ράδιο αρβύλα». Το πρωτογενές πλεόνασμα τι σόι είδηση
να΄ναι;
Στα μέσα του Φλεβάρη πέθανε μια καλή
μου θεία, η Χρύσα Βουργουτζή, γυναίκα του θείου μου Νίκου που απ΄τα
χρόνια που παντρεύτηκαν τον έβλεπε
σα Θεό, ήταν δε ολοκληρωτικά αφιερωμένη σε κείνον και έλεγε πάντα τη
χαρακτηριστική φράση: «Το είπε ο
θείος σου ο Νίκος». Δεν θα της κάνω το
βιογραφικό της αλλά ξεχώριζε για την
απλότητά της, την ευγένεια ψυχής, την
υπομονή της στη δουλειά, χαρακτηριστικά που άφησαν σ΄όσους τη γνώρισαν το αποτύπωμά τους. Θα τη θυμάμαι γι΄αυτά που μας έκανε και γι΄αυτά
που μας έλεγε.
Κι ένα ύστατο αντίο σε τρεις φίλους που
κάναμε παρέα στο χωριό μας ή στην
Αθήνα. Ήταν οι ευγενικές μορφές του
ικανότατου Σοφοκλή Εγγλέζου, του
Περικλή Παντή και του σχεδόν συνομήλικού μου Νίκου Π. Μανδάνη. Όσο
ζούμε θα τους έχουμε στο μυαλό μας!
Υ.Γ. Θέλω να ευχαριστήσω τους Α. & Κ. Βαζυριάννη για την καλοσύνη τους να μου στέλνουν απ΄τη
μακρινή Αυστραλία ημερολόγια και φωτογραφίες απ΄τη ζωή του χωριού μας. Να ΄ναι πάντοτε
καλά!
ΓΛΥΚΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΕΑΡ
2013

«Οι διανοούμενοι λύνουν προβλήματα, οι ιδιοφυίες τα
προλαμβάνουν, οι ηλίθιοι τα δημιουργούν»
(Άλμπερτ Αϊνστάιν)

3 ΣΤΥΨΗ
Εντυπωσιάζει στο Β’ γύρο ο ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ!
Το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος βρήκε την ομάδα μας στη τελευταία θέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς σε 11 αγώνες. Όμως ο δεύτερος γύρος
είναι τελείως διαφορετικός, αφού η ομάδα μετά και την μεγάλη μεταγραφή που
έκανε η διοίκηση το Δεκέμβριο, φέρνοντας στην ομάδα τον Κώστα Νερατζή, ένα
παίκτη που τα τελευταία χρόνια ήταν μονίμως πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία, ο οποίος έδεσε με τα δικά μας παιδιά κι έτσι άρχισαν να έρχονται οι νίκες. Με
εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι του β’ γύρου, όπου για άλλη μια φορά δεν καταφέραμε
να κερδίσουμε την Πέτρα αν και προηγηθήκαμε στο 55’ με γκολ του Χρήστου Πετριώτη, δεχθήκαμε την ισοφάριση στο 85’ με πέναλντι κι έτσι μείναμε στο 1-1.
Όμως στη Β’ αγωνιστική ήρθε η νίκη και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο όπως φαίνεται και από το σκορ 4-0 με δύο γκολ του Χρήστου Πετριώτη , ένα του Νερατζή
Κωστή και ένα του Γιώργου Δρακούλα. Μετά παίξαμε στο Πλωμάρι ένα δύσκολο
παιχνίδι το οποίο κερδίσαμε τελικά 3-2 με 2 γκολ του Νερατζή και ένα του Πετριώτη. Στη Δ’ αγωνιστική υποδεχτήκαμε τον Παλεσβιακό και καταφέραμε να πετύχου-

ΜΑΪΟΣ 2014
Κοπή πρωτοχρονιάτικης
πίτας
Αθλητικού Συλλόγου
Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αθλητικού Συλλόγου Στύψης. Η εκδήλωση έλαβε
χώρα στο καφενείο «Χάνι», παρουσία του Δ.Σ.,
της ομάδας καθώς και της ομάδας του παιδικού.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ευχήθηκε σε όλους υγεία και
πολλές επιτυχίες.

Αθλητικό Ημερολόγιο

Η ομάδα «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» Στύψης

με γρήγορο γκολ στο 2ο με τον Πετριώτη , όμως στο 40’ ισοφαριστήκαμε και στο
47’ μείναμε με δέκα παίχτες. Αλλά τα παιδιά πάλεψαν το παιχνίδι και στο 85’ ο πιτσιρικάς της ομάδας Χρήστος Τσαΐρης μετά από έξοχη ενέργεια του Νερατζή πέτυχε
ένα ωραίο γκολ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα μας που σε 15 αγώνες είχε 16 βαθμούς και βρισκόταν στην 7η θέση. Μετά πήγαμε στη Φίλια για ακόμα ένα δύσκολο
αγώνα αλλά εκεί κερδίσαμε σχετικά εύκολα με 2-0 . Τα γκολ πέτυχαν ο Γιαζιτζόγλου
Γιώργος με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Νερατζή και ο Γιάννης Κουζιωνής με απευθείας κόρνερ. Την επόμενη αγωνιστική υποδεχτήκαμε τα Παράκοιλα και λόγω
των Αποκριών κάναμε και εμείς ένα πάρτυ στο γήπεδο κερδίζοντας με 6-2 . Τα γκολ
έβαλαν ο Πετριώτης δύο, ο Νερατζής ένα, ο Λαδάς Γιώργος δύο και ο Γιαζιτζόγλου
Γιώργος με κεφαλιά. Την 18η αγωνιστική παίζαμε στο Μόλυβο που ήταν και δεύτερος στη βαθμολογία και δεν είχε χάσει μέσα στην έδρα του. Όμως εμείς καταφέραμε με ένα γκολ του Δρακούλα Γιώργου στο 41’ και ένα του Πετριώτη , να νικήσουμε
και εκεί και να φθάσουμε στη 5η θέση της βαθμολογίας. Στο τελευταίο μας παιχνίδι
παίζαμε στη Στύψη με τον Αστέρα Ιππείου και αν και χάναμε στο πρώτο μέρος με 01 καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη χάρη στο γκολ του Πετριώτη φυσικά του Νερατζή και του Γκουζιωνή πάλι από απευθείας κόρνερ και έτσι φθάσαμε τις 7 νίκες στα
τελευταία 7 παιχνίδια. Τώρα έχουμε τον Πολυχνίτο σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι
που έχουμε αρκετές απουσίες. Γερά να είναι τα παιδιά και να χαρίζουν νίκες στο
χωριό τους. Μπράβο τους. Στο παιδικό που κατεβάσαμε ομάδα με παιδιά γεννημένα από το 1999 έως και το 2003 πήγαμε αρκετά καλά αφού χάσαμε την πρόκριση
σε ισοβαθμία με την Καλλονή.
Συνοπτικά τα παιχνίδια ήταν :
Καραβαγγέλης - Αγία Παρασκευή 4 - 1
Καλλονή - Καραβαγγέλης 3 - 0
Καραβαγγέλης - Πέτρα 1 - 2
Πολυχνίτος - Καραβαγγέλης 1 - 2
Αγία Παρασκευή - Καραβαγγέλης 3 - 4
Καραβαγγέλης - Καλλονή 1 - 0
Πέτρα - Καραβαγγέλης 0 - 0
Καραβαγγέλης - Πολυχνίτος 1 - 4
Γέρα - Καραβαγγέλης 3 - 1
Στα παιχνίδια αυτά εντυπωσίασε ο μικρός Χρήστος Τσαΐρης που πέτυχε 9 γκολ και
έβαλε πλώρη για την μεγάλη ομάδα. Στις 28 Μαρτίου θα γίνει η κλήρωση στο προπαιδικό όπου και εκεί θα κατεβάσουμε ομάδα με παιδιά γεννημένα από το 2002
μέχρι το 2005. Καλή επιτυχία στα πιτσιρίκια μας. Ακόμα εκ μέρους του συμβουλίου
αλλά και ολόκληρου του χωριού θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Άγγελο Γιαζιτζόγλου που μέχρι το καλοκαίρι αγωνιζόταν στην ομάδα του χωριού μας και τώρα βρίσκεται στη Α’ Εθνική με την ομάδα της Καλλονής ως επαγγελματίας , παίζοντας μάλιστα και ήδη ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Άγγελε να είσαι γερός, συνέχισε να
δουλεύεις και θα σε δούμε και στην Εθνική. Συγχαρητήρια παιχταρά!!!!

03/01/2014: Η πρώτη χειμερινή μεταγραφή για το νέο έτος έγινε με την απόκτηση του επιθετικού Κ. Νερατζή από το Διαγόρα.
05/01/2014: Αχιλλέας Πέτρας-Καραβαγγέλης Στύψης 1-1. Το γκολ Πετριώτης στο 60'. Πολύ καλή εμφάνιση για την νέα χρονιά. Κοιτάμε μπροστά!
19/01/2014: Α.Σ. Καραβαγγέλης-Α.Ο. Ορφέας Κεραμειών 4-0. Τα γκολ Νερατζής, Πετριώτης (2), Δρακούλας. Δοκάρι: Πετριώτης.
02/02/2014: Δόξα Πλαγιάς- Καραβαγγέλης 2-3. Τα γκολ Πετριώτης, Νεράτζης(2). Δοκάρι Πετριώτης. Κόκκινη Βέντζι. Μεγάλο διπλό παραμονής για
την ομάδα μας που ξεκόλλησε από τον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Το πλήρες πρόγραμμα του Καραβαγγέλη Στύψης στη Β΄ Κατηγορία όπου συμμετέχουν 12 ομάδες
για την αγωνιστική περίοδο 2013-14, που ξεκίνησε για την ομάδα της Στύψης στις 28 Σεπτεμβρίου
2013 έχει ως εξής:
1η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Αχιλλέας Πέτρας
2η Αγωνιστική
Ορφέας Κεραμειών-Καραβαγγέλης Στύψης
3η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Δόξα Πλαγιάς
4η Αγωνιστική
Παλλεσβιακός-Καραβαγγέλης Στύψης
5η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Φίλια
6η Αγωνιστική
Ανδρονικάς Παρακοίλων-Καραβαγγέλης Στύψης
7η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Αρίων Μήθυμνας
8η Αγωνιστική
Αστέρας Ιππείου-Καραβαγγέλης Στύψης
9η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Πολιχνίτος
10η Αγωνιστική
Αίας Μυτιλήνης-Καραβαγγέλης Στύψης
Ο Χρήστος Πετριώτης
11η Αγωνιστική
Ερμής Παμφίλων-Καραβαγγέλης Στύψης
12η Αγωνιστική
Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού
Αχιλλέας Πέτρας-Καραβαγγέλης Στύψης
μας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με την
13η Αγωνιστική
εξής σύνθεση: 1) ΚΟΚΩΝΗΣ Α. , 2)
Καραβαγγέλης Στύψης-Ορφέας Κεραμειών
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ., 3) ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
14η Αγωνιστική
Γ, 4) ΣΑΝΤΑΒΑΣ Α, 5) ΒΕΝΤΖΙ, 6) ΣΕΡΕΔόξα Πλαγιάς-Καραβαγγέλης Στύψης
ΤΗΣ Π, 7) ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Α, 8) ΦΙΛΗΣ15η Αγωνιστική
ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ Ε, 9) ΚΟΥΖΙΩΝΗΣ Ι, 10)
Καραβαγγέλης Στύψης-Παλλεσβιακός
ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ Χ., 11) ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ Θ., 12)
16η Αγωνιστική
ΓΚΑΓΚΟΥΛΗΣ Π., 13) ΓΙΑΡΙΜΑΓΑΣ Α.,
Φίλια-Καραβαγγέλης Στύψης
14) ΜΑΜΟΥΡΙΔΗΣ Ε., 15) ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ
17η Αγωνιστική
Α., 16) ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ Γ., 17) ΣΓΟΥΡΝΙΟΣ
Καραβαγγέλης Στύψης-Ανδρονικάς Παρακοίλων
Ι., 18) ΨΑΡΟΣ Α., 19) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Γ.,
18η Αγωνιστική
20) ΚΛΑΙΝΤΙ Π., 21) ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ Ι., 22)
Αρίων Μήθυμνας-Καραβαγγέλης Στύψης
ΚΟΥΤΖΜΠΗΣ Κ., 23) ΜΑΡΑΓΚΟΣ Κ., 24)
19η Αγωνιστική
ΛΑΔΑΣ Γ., 25) ΤΣΑΪΡΗΣ Χ., 26) ΒΕΣΕΛΙ
Καραβαγγέλης Στύψης-Αστέρας Ιππείου
Μ.
20η Αγωνιστική
ΕΦΥΓΑΝ: 1) ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Α.(ΑΕΛΚ
Πολιχνίτος-Καραβαγγέλης Στύψης
Κ20), 2) ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ Β.(ΔΙΑΓΟΡΑΣ
21η Αγωνιστική
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), 3) ΜΑΝΔΑΝΗΣ Ε., 4)
Καραβαγγέλης Στύψης-Αίας Μυτιλήνης
ΦΩΝΙΑΝΗΣ Κ
22η Αγωνιστική
Καραβαγγέλης Στύψης-Ερμής Παμφίλων

Το 2014 έχει μπει πολύ καλά για την ομάδα μας αφού είναι αήττητη για τρία ματς!
05/02/2014: Προς Άγγελο Γιαζιτζόγλου που συμμετέχει ως αναπληρωματικός στην ομάδα
της Καλλονής. Μας έκανες περήφανους όλους. Το χωριό και την ομάδα! Με το καλό και
βασικός παίκτης!
ο8/02/2014: Α.Σ.Καραβαγγέλης-Π.Γ.Σ.Παλεσβιακός 2-1. Τα γκολ: Πετριώτης(10΄), Τσαΐρης
(80΄) Με δέκα έπαιζε η ομάδα μας από το 65΄, λόγω αποβολής του Μολυβιάτη.
09/03/2014: Αρίων Μολύβου-Α.Σ.Καραβαγγέλης 0-2
Τα γκολ: Δρακούλας (42'), Πετριώτης (78') Δοκάρι: Νεράτζης
Πλέον η ομάδα μας εδραιώθηκε στην 5η θέση και συνεχίζει αήττητη από την 12η Αγωνιστική!
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4 ΣΤΥΨΗ
286 τόνοι λάδι η φετινή παραγωγή!
Αγαπητοί χωριανοί και απανταχού Στυψανοί πριν ξεκινήσω
την ενημέρωση σας αυτή από τον Συνεταιρισμό του χωριού
μας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας καλό μήνα μιας και
σήμερα που σας γράφω αυτό το κείμενο είναι 1η Απριλίου,
αλλά και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους σας με
υγεία και ευτυχία.
Ο Χειμώνας που πέρασε φέτος δεν ήταν ιδιαίτερα βαρύς
κύλισε ήπια με λίγο κρύο, αλλά και λίγες βροχές, πιστεύω
ότι από τις λιγότερες βροχερές μέρες που περάσαμε τους
τελευταίους χειμώνες ήταν ο φετινός, μιας και τους δύο κατεξοχήν μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο έβρεξε ελάχιστες
μέρες και χωρίς να χιονίσει καθόλου.
Η φετινή ελαιοπαραγωγή
Η ελαιοπαραγωγή εξελίχθηκε ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα λόγω καιρού και ολοκληρώθηκε στο χωριό μας στις αρχές
Μαρτίου μιας και ήταν μικρή η ελαιοπαραγωγή φέτος και
η παραγωγή του ελαιοκάρπου ανήλθε σε 2.575 μόδια ή
1.288 τόνους ελαιοκάρπου (το μόδι θυμίζω στους νεότερους
κυρίως που ίσως δεν το θυμούνται είναι 500 κιλά ελαιοκάρπου), η ελαιοπαραγωγή φέτος αντιστοιχεί στην μισή περυσινή παραγωγή. Η παραχθείσα ποσότητα ελαιολάδου ανήλ-

θε σε 286 τόνους λαδιού, με μέση απόδοση ανά μόδι 111
κιλά λαδιού, (δηλαδή από 500 κιλά ελαιοκάρπου παρήχθησαν 111 κιλά λαδιού), η οποία σε γενικές γραμμές ήταν καλής οξύτητας ελαιόλαδο, δηλαδή περίπου το μισό είναι φαγώσιμο, τυποποιήσιμο ελαιόλαδο έως 1,7 οξύτητα αλλά
ήταν μικρή η παραγωγή του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου έως οξύτητα 0,7 (επτά δέκατα) , και αυτό λόγω ότι ήταν
μικρή η φετινή παραγωγή. Η παραγωγή του ελαιολάδου
φέτος στην Ελλάδα ήταν από τις χαμηλότερες των τελευταίων ετών, λόγω μεγάλης ακαρπίας των ελαιοδέντρων σε κατεξοχήν ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας όπως η
Κρήτη και η Πελοπόννησος, στην Λέσβο η κατάσταση ήταν
λίγο καλύτερη, αλλά η συνολική παραγωγή του νησιού μας
μόλις έφτασε τους 5.000 τόνους ελαιολάδου, ενώ σε μία
καλή ελαιοπαραγωγική χρονιά ξεπερνάει τους 12.000 τόνους. Οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν σχεδόν σταθερές από πέρυσι με μικρές αυξομειώσεις π.χ. η τιμή του
Άσσου (οξύτητας 1,0) είναι 2,30 Ευρώ, η τιμή στο ενάμισι
(οξύτητα 1,5) είναι 2,20 Ευρώ, στο δυάρι (οξύτητας 2,0) 2,15
Ευρώ, στο πεντάρι (οξύτητα 5,0) 1,78 Ευρώ και τέλος η τιμή
στα 5 δέκατα (οξύτητα 0,5) 2,55 Ευρώ. Εδώ και τρία χρόνια
στις εκάστοτε τιμές του λαδιού που υπάρχουν στην αγορά
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δίνονται επιπλέον
στα μέλη του Συνεταιρισμού 10 λεπτά ανά κιλό λαδιού έως
οξύτητα 1,5 (ενάμισι) και 20 λεπτά επιπλέον στα εξαιρετικά
παρθένα έως 0,7 οξύτητα (επτά δέκατα) ως κίνητρο για την
παραγωγή λαδιού χαμηλής οξύτητας για την τυποποίηση
του Συνεταιρισμού, ώστε να υπάρχουν ποσότητες αρκετές
για την τυποποίηση από τον Συνεταιρισμό, αλλά και σαν
μέρισμα (εκκαθάριση) από τα κέρδη του Συνεταιρισμού.
Παραγωγή γάλακτος
Όσον αφορά στην παραγωγή του γάλακτος, φέτος τα πράγματα είναι καλύτερα από πέρυσι, δηλαδή η παραγωγή γάλακτος είναι μεγαλύτερη μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους
2014 , αλλά και η τιμή του γάλακτος καλύτερη. Η παραγόμενη ποσότητα του γάλακτος το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν
603 τόνοι πρόβειο γάλα και 44,50 τόνοι αίγειο γάλα, ενώ το
πρώτο τρίμηνο του 2014 η παραγωγή του πρόβειου γάλακτος είναι 706 τόνοι και 49,50 τόνοι το αίγειο, και η τιμή
στον παραγωγό από 95 λεπτά στο πρόβειο γάλα και 55 λεπτά στο αίγειο γάλα πέρυσι, φέτος 97 λεπτά στο πρόβειο και
57 λεπτά στο αίγειο γάλα. Η αύξηση αυτή κατά δύο λεπτά
φέτος προέρχεται από αύξηση της τιμής του γάλακτος κατά
ένα λεπτό και το άλλο λεπτό από τα κέρδη του Συνεταιρισμού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δίνεται
επιπλέον στην τιμή του γάλακτος.

Ο τζίρος του Συνεταιρισμού Στύψης
Ο Συνεταιρισμός μας αποτελεί την μεγαλύτερη επιχείρηση
στο Βόρειο τμήμα του νησιού (στην πρώην Δ.Ο.Υ. Μηθύμνης) από πλευράς κύκλου εργασιών, ο τζίρος του ξεπερνάει
τα δύο εκατομμύρια ευρώ και αν προσθέσουμε και τις πωλήσεις λαδιού και γάλακτος, που γίνονται για λογαριασμό
των μελών του, υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ,
την τελευταία τετραετία παρουσιάζει συνεχώς κερδοφορία
και μάλιστα αυξανόμενη, ενώ οι πωλήσεις ζωοτροφών φθάνουν τους 6.000 τόνους ετησίως, από αυτούς περίπου 1.400
τόνοι χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών (φυραμάτων- μειγμάτων) για την μεγαλύτερη και συνεχώς βελτιούμενη ποσότητα της παραγωγής γάλακτος των
κτηνοτρόφων μελών του Συνεταιρισμού μας και όχι μόνο,
γιατί ο Συνεταιρισμός πουλάει σήμερα ζωοτροφές και ιδιαίτερα μείγματα σε όλο σχεδόν το Βόρειο τμήμα του νησιού
μας. Επίσης η ποσότητα τυποποιημένου λαδιού φθάνει
τους 60 τόνους ετησίως, ενώ του χύμα λαδιού με βυτία που
δεν τυποποιείται λόγω μεγάλης οξύτητας κυμαίνεται από
250 τόνους έως και 500 τόνους ανάλογα με την ελαιοκομική
περίοδο, δηλαδή αν υπάρχει παραγωγή υπάρχουν και περισσότερες πωλήσεις χύμα λαδιού.
Εξαγωγές
Σε αυτό το σημείο θέλω να εκφράσω
τις ευχαριστίες του Συνεταιρισμού
μας στους συγχωριανούς μας που
πίστεψαν στο προϊόν που λέγεται
παρθένο και εξαιρετικό ελαιόλαδο
Στύψης και βοήθησαν ώστε αυτό να
εξαχθεί τόσο στην Ανατολική άκρη
του πλανήτη μας στην μακρινή Αυστραλία, όσο και στην Δυτική πλευρά
και μάλιστα σε χώρα που δεν θα το
περίμενε κανείς στην μακρινή Βενεζουέλα, αλλά και σε όσους άλλους
συγχωριανούς μας που βοηθούν από
την μεριά τους και με τον δικό του
τρόπο ο καθένας για προώθηση του
Στυψανού Ελαιολάδου τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι τιμές του κρέατος
Οι τιμές του κρέατος παραμένουν σταθερές εδώ και αρκετά
χρόνια και παρουσιάζουν μια ανάκαμψη κυρίως την περίοδο
των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κυρίως για τα αρνιά
και τα κατσίκια γάλακτος, φέτος ακούγεται ότι θα υπάρχει
ζήτηση αρνιών και κατσικιών το Πάσχα και κατά συνέπεια
θα είναι καλύτερες και οι τιμές τους άρα θα μπορούν να
διατεθούν με άνεση τόσο στην Ελληνική όσο και στην αγορά
του εξωτερικού κυρίως Τουρκία, Ισπανία και Ιταλία, ενώ η
τιμή του αιγοπρόβειου κρέατος παραμένει σταθερή στα
2,00 Ευρώ το κιλό.
Το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων
Όσον αφορά τώρα το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων
επιδοτήσεων προς τους αγρότες που δίνονται από Ευρωπαική Ένωση θα δοθούν και φέτος το 2014 με τον τρόπο που
δίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από την επόμενη
χρονιά το 2015 θα αλλάξει ο τρόπος και το καθεστώς πληρωμής των επιδοτήσεων. Για το νέο σύστημα που θα ισχύσει
από το 2015 θα ληφθεί οριστική απόφαση από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον φετινό Αύγουστο
μετά από διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ του Υπουργείου και της ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) και το σενάριο που προτείνετε από την ΠΑΣΕΓΕΣ και είναι και το επικρατέστερο είναι
αυτό που θεωρεί όλη την Ελλάδα ως μια ενιαία περιφέρεια .
Αυτό το σενάριο θα είναι το πιο συμφέρον για την Ελλάδα,
και κυρίως για ορισμένες περιφέρειες της χώρας όπως το
Βόρειο Αιγαίο που υστερούσαν σε πόρους από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με κάποιες άλλες με
το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς, όπως είναι η Κρήτη και η
Ζάκυνθος, γιατί με το σενάριο αυτό θα διορθωθούν οι ανισότητες που υπήρχαν έως σήμερα με την αξία των δικαιωμάτων ανά περιφέρεια και θα γίνει μεταφορά πόρων από
αυτές της περιοχές που ευνοήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια
στις ασθενέστερες περιοχές οι οποίες και ζημιώθηκαν τα
προηγούμενα χρόνια και έτσι το Βόρειο Αιγαίο και κατά
συνέπεια και η Λέσβος θα βγει ωφελημένη την επόμενη
εξαετία έως το 2020 που θα ισχύσει το νέο σύστημα παρόλο
που θα υπάρξει σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων στο σύνολο της εξαετίας 2014-2020 κατά 12% .
Η φορολόγηση των αγροτών
Σχετικά με την φορολόγηση των αγροτών μας και την ένταξη
τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. που ισχύει από το 2014,
το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του ανακοίνωσε τις
προϋποθέσεις για ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς οι οποίες είναι οι εξής:
Α) Όσοι αγρότες έχουν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που
η αξία τους το προηγούμενο έτος 2013 ήταν πάνω από

15.000 Ευρώ ή Β) Λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση άνω των
5.000 Ευρώ εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
(Μόνο ενιαία ενίσχυση όχι άλλες ενισχύσεις π.χ. εξισωτική,
καλλιεργήσιμα, βιολογικά κ.λ.π.). Όσοι λοιπόν από τους
αγρότες πληρούν τη μία ή την άλλη προϋπόθεση εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και θα φορολογούνται με συντελεστή 13% στα καθαρά τους κέρδη, το
μισό από ότι οι άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως επίσης θα πληρώνουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος
27,50% πάλι τη μισή από ότι οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες, δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος για μία
πενταετία που είναι 650,00 Ευρώ το χρόνο, θα υποβάλλουν
μόνο εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. μία φορά το χρόνο και
όχι περιοδικές δηλώσεις ανά τρίμηνο, δεν θα τηρούν βιβλίο
εσόδων- εξόδων παρά θα υποβάλλουν μόνο συγκεντρωτικές
δηλώσεις εσόδων –εξόδων ανά τρίμηνο. ΠΡΟΣΟΧΗ βέβαια
και στους υπόλοιπους αγρότες που δεν θα ενταχθούν στο
κανονικό καθεστώς θα χρειαστεί και αυτοί να υποβάλλουν
μία φορά το χρόνο τα έσοδα και τα έξοδα τους που αφορούν την αγροτική τους δραστηριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών.
Το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο
Τέλος όσον αφορά το πολυσυζητημένο πολυνομοσχέδιο που
ψηφίστηκε μεν από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της
30ης Μαρτίου 2013 με την οριακή πλειοψηφία των 152 Βουλευτών σε μια θυελλώδη και περιπετειώδη συνεδρίαση της
Βουλής, πρωτοφανής για την Ελληνική Δημοκρατία, μετά
από κατάθεση πρόταση μομφής κατά του Υπουργού των
Οικονομικών από την αξιωματική αντιπολίτευση και την
απόρριψή της από τον Πρόεδρο της Βουλής, και κατάθεση
νέας πάλι από την αξιωματική αντιπολίτευση κατά του
Προέδρου της Βουλής η οποία και συζητείται αυτή την εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψήφισης
του Πολυνομοσχεδίου, αλλά και μετά από την παραίτηση
του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας που προϋπήρξε της
συζήτησης του πολυνομοσχεδίου ο οποίος τελικά και το
ψήφισε, στο οποίο Πολυνομοσχέδιο υπήρχε διάταξη για το
γάλα που παραλίγο να ξεχειλίσει την καρδάρα με το γάλα
και να ρίψει την κυβέρνηση. Διάταξη που προήλθε από την
περίφημη εργαλειοθήκη του Ο.Ο.Σ.Α. που κόστισε στον
Έλληνα φορολογούμενο 930.000 Ευρώ, αλλά και για το ελαιόλαδο που τελικά δεν λήφθηκε υπόψη και δεν κατατέθηκε στο Πολυνομοσχέδιο. Τι έλεγαν αυτές οι δύο λοιπόν προτάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. που αφορούν δύο κατεξοχήν αγροτικά
προϊόντα το λάδι και το γάλα που στηρίζουν την ανάπτυξη
της Ελληνικής Οικονομίας. Ας πάρουμε λοιπόν πρώτα αυτή
που αφορά το Ελληνικό Ελαιόλαδο η οποία και δεν πέρασε
καν ούτε σαν ιδέα γιατί θα προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις και ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Η πρόταση αυτή έλεγε να επιτραπεί η ανάμιξη ελαιολάδου με
σπορέλαια ώστε να πέσει η τιμή του ελαιολάδου στην αγορά και ο καταναλωτής να αγοράζει ένα φθηνό προϊόν καθημερινής διατροφής σε χαμηλή τιμή.

5 ΣΤΥΨΗ

ΜΑΪΟΣ 2014

Συνέχεια από σελ. 4
Τι προϊόν όμως θα ήταν αυτό και πόσο κακό θα έκανε στην
υγεία του ανυποψίαστου καταναλωτή που θα το αγόραζε
μεν φθηνά ,αλλά ποια θα ήταν η θρεπτική του αξία, γιατί
σκέφτεστε τον κάθε επιτήδειο να πουλάει αυτό το προϊόν
που μόνο ελαιόλαδο δεν ήταν παρά μόνο σπορέλαιο θυσιάζοντας τα πάντα ακόμη και την υγεία μας στο βωμό του κέρδους ή ακόμη καλύτερα στο βωμό της αισχροκέρδειας μέσω
της εξαπάτησης του Έλληνα καταναλωτή, πουλώντας ελαιόλαδο με σπορέλαιο που στην ουσία θα ήταν μόνο σπορέλαιο , και πόσο καταστροφική θα ήταν αυτή η διάταξη αν ψηφιζόταν από την Ελληνική Βουλή για το ελαιόλαδο με το οποίο
μεγάλωσαν γενιές και γενιές και αποτελούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια τον χρυσό της ελληνικής αλλά και της Λεσβιακής
Οικονομίας και στήριζε το εισόδημα χιλιάδων αγροτών του
νησιού, όπως και του χωριού μας, να πουλιέται σε εξευτελιστικές τιμές, τιμές μάλιστα και κάτω του κόστους παραγωγής που θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη και τον μαρασμό του Λεσβιακού και κατά συνέπεια
και του Ελαιώνα του χωριού μας. Όσον αφορά το γάλα τώρα
(το αγελαδινό αυτό αφορά η συγκεκριμένη διάταξη, γιατί
αυτό πωλείται και φρέσκο) η πρόταση του Ο.Ο.Σ.Α. η οποία
υιοθετήθηκε τελικά και η οποία μετά τις ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική που παραλίγο να ρίξει και την
κυβέρνηση, προκάλεσε όμως την παραίτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιμήκυνε, μεγάλωσε την διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος
από 5 ημέρες που ήταν μέχρι σήμερα στις 7 μέρες, και αυτό θα ονομάζεται πλέον γάλα χαμηλής παστερίωσης ή απλά παστεριωμένο και όχι φρέσκο γάλα όπως ονομαζόταν
μέχρι σήμερα. Η διάταξη αυτή που πέρασε τελικά από την
Βουλή ανοίγει την πόρτα στις φθηνές εισαγωγές αγελαδινού
γάλακτος από τις γειτονικές μας χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία
και άλλες και θα οδηγήσει σε συρρίκνωση της ελληνικής
αγελαδοτροφίας, ενός κλάδου που ήδη συρρικνώνεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.(Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος ) που ανακοινώθηκαν μόλις
σήμερα. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται η συρρίκνωση τόσο της παραγόμενης ποσότητας αγελαδινού γάλακτος που
το 2012 ήταν 637,50 χιλιάδες τόνοι, ενώ το 2013 μειώθηκε
στους 602,30 τόνους, όσο και της τιμής του που το 2012
ήταν 45,5 λεπτά, ενώ το 2013 44,5 λεπτά.

Γιατί όμως αυτή η πρόταση αυτή που υιοθετήθηκε επηρεάζει τόσο πολύ την Ελληνική παραγωγή φρέσκου αγελαδινού
γάλακτος και τι έλεγε η αρχική; Η αρχική λοιπόν πρόταση
έλεγε ότι η διάρκεια ζωής του φρέσκου αγελαδινού γάλακτος να φτάσει τις 11 με 12 ημέρες λήξης από 5 που ήταν
μέχρι σήμερα. Αυτό θα ήταν θανάσιμο πλήγμα για την Ελληνική αγελαδοτροφία γιατί θα μπορούσε το εισαγόμενο αγελαδινό γάλα να έρθει άνετα από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή
χώρα στην Ελλάδα (μία ελλειμματική Ελληνική αγορά στο
γάλα αυτό) και να προλάβει να πωληθεί πριν περάσει η
ημερομηνία λήξης του, έτσι θα περιοριστούν και οι επιστροφές ληγμένων προϊόντων στις μεγάλες εταιρείες εμφιάλωσης. Το γάλα αυτό όμως για μπορέσει να διατηρηθεί τόσες
μέρες πρέπει να υποβληθεί σε υψηλή παστερίωση σε μεγάλη δηλαδή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται αρκετά από τα θρεπτικά του συστατικά και να αγοράζουμε στην ουσία ένα γάλα αμφίβολης ή τουλάχιστον
μικρής θρεπτικής αξίας και αυτό για να πέσει η τιμή του
φρέσκου γάλακτος στην Ελληνική αγορά. Πως όμως θα πέσει η τιμή του γάλακτος εφόσον η αγορά αυτή ελέγχεται από
τα πανίσχυρα δίκτυα λιανικής πώλησης τα οποία καθορίζουν
την τιμολόγηση του. Όλα τα παραπάνω ξεκίνησαν από την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει τις ποσοστώσεις που υπήρχαν στην επιδότηση του αγελαδινού γάλακτος. Από το 2015 κάθε χώρα θα μπορεί να παράγει όσο
αγελαδινό γάλα θέλει χωρίς κανένα περιορισμό. Οι Βόρειες
Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μεγάλες δυνατότητες παραγωγής γάλακτος πέτυχαν την κατάργηση των ποσοστώσεων για
το γάλα, και αυτό που τους μένει τώρα είναι να βρουν νέες
αγορές να το διαθέσουν, καινούργιες αγορές όμως δεν υπάρχουν, άρα πρέπει να δημιουργήσουν νέες αγορές με
διάφορους τρόπους. Αυτό έκαναν στην περίπτωση της Ελλάδας δημιούργησαν μια νέα αγορά που μέχρι τώρα ήταν περιορισμένη λόγω του Νόμου, που υπήρχε με την μικρή περίοδο λήξης του φρέσκου γάλακτος και δεν μπορούσε να πωληθεί το Ευρωπαϊκό λόγω απόστασης, και το πέτυχαν με την
νέα διάταξη που πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η
οποία επιμήκυνε την περίοδο λήξης του φρέσκου αγελαδινού γάλακτος από πέντε σε επτά μέρες, ο αρχικός στόχος
ήταν να διπλασιαστούν οι μέρες λήξης του φρέσκου γάλακτος με τις συνεχείς αντιδράσεις όμως δεν επιτεύχθηκε πλή

ρως ο στόχος αυτός. Οι μεγάλες χώρες παραγωγής γάλακτος γνωρίζουν ότι η Ελλάδα χρειάζεται 1.300.000 τόνους
γάλα το χρόνο και παράγει λιγότερο από το μισό, 600.000
τόνους όπως σας ανέφερα και παραπάνω με συνεχώς μειούμενη παραγωγή. Ήταν θείο δώρο για τις χώρες αυτές η παραπάνω διάταξη γιατί με αυτήν εξασφάλισαν μια αγορά
700.000 τόνων για να διαθέσουν την υπερπαραγωγή τους σε
ανταγωνιστικές τιμές και σιγά-σιγά να περιορίσουν και άλλο
την Ελληνική παραγωγή. Γιατί όμως θα περιορίσουν κι άλλο
την Ελληνική παραγωγή αγελαδινού γάλακτος; Γιατί οι
Έλληνες παραγωγοί έχουν σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Οι περισσότεροι παράγουν με υψηλό κόστος σε
σχέση με τις Ευρωπαϊκές χώρες, οι τιμές του γάλακτος είναι
σταθερές ή και μειούμενες μερικές φορές όπως φέτος , και
έχουν μεγάλους τραπεζικούς δανεισμούς . Αν δείτε τα στοιχεία οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι έχουν μείνει οι μισοί την
τελευταία δεκαετία από 10.000 που ήταν το 2003 σήμερα
είναι μόνο 5.000. Τώρα με αυτή τη διάταξη αυτή που ψηφίστηκε δεν θα μπορέσουν να αντέξουν τον ανταγωνισμό και
θα συρρικνωθούν περισσότερο, και θα δέχονται παράλληλα
και τον έντονο εκβιασμό των Ελληνικών γαλακτοβιομηχανιών για μείωση της τιμής του γάλακτος στον παραγωγό,
αφού οι γαλακτοβιομηχανίες θα μπορούν τώρα να βρουν
άφθονο από τις Ευρωπαϊκές χώρες και σε χαμηλότερη τιμή
αποκομίζοντας περισσότερα κέρδη, γιατί η τιμή στον καταναλωτή δεν πρόκειται να μειωθεί εφόσον ελέγχεται από τα
πανίσχυρα δίκτυα λιανικής πώλησης - διανομής.
Έτσι θα περιοριστεί η Ελληνική παραγωγή με όποιες καταστροφικές συνέπειες θα έχει αυτό για την Ελληνική Κοινωνία
και Οικονομία. Αύξηση της ανεργίας (όχι μόνο από τους αγελαδοτρόφους αλλά και από επιστημονικό προσωπικό όπως
π.χ. κτηνιάτρους, ζωοτέχνες, κ.λ.π.) μείωση της κατανάλωσης των Ελληνικών ζωοτροφών, αύξηση των εισαγωγών γάλακτος, και κατά συνέπεια επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας που αντί να είναι θετικό θα αρχίσει να
γίνεται αρνητικό, ενώ θα έπρεπε όλοι μας να αγωνιζόμαστε
για το ακριβώς αντίθετο, κυρίως την δύσκολη αυτή περίοδο
της οικονομικής κρίσης και της πολύχρονης ύφεσης.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΡ. ΣΛΟΥΜΑΤΗΣ

Πανελλαδικά στοιχεία για το αιγοπρόβειο γάλα την τελευταία δεκαετία
Σας παρουσιάζω την διακύμανση της παραγόμενης ποσότητας του αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς και της τιμής του την τελευταία δεκαετία από τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΒΕΙΟ
ΑΙΓΙΟ
ΠΡΟΒΕΙΟ
ΑΙΓΙΟ
2002
352.082
161.311
0,8249
0,4957
2003
412.158
166.510
0,8468
0,4998
2004
416.941
166.235
0,8764
0,5179
2005
460.593
166.433
0,9039
0,5409
2006
506.890
182.905
0,9153
0,5506
2007
516.286
170.421
0,8684
0,5123
2008
498.509
146.943
0,9350
0,5589
2009
530.649
154.144
0,9606
0,5768
2010
552.649
152.197
0,9695
0,5766
2011
521.462
132.838
0,9484
0,5629
2012
497.347
115.156
0,9321
0,5536
Επίσης το 2013 το πρώτο οκτάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος 2013) η παραγωγή του πρόβειου γάλακτος ανήλθε στους 453.878 τόνους , ενώ το αιγείο έφτασε τους 116.332 τόνους .
Ενώ η τιμή του πρόβειου γάλακτος κυμαίνεται από 0,7646 Ευρώ στις Κυκλάδες έως 1,05
Ευρώ στην Σάμο, και του αίγειου γάλακτος από 0,4504 Ευρώ πάλι στις Κυκλάδες έως
0,6868 Ευρώ στην Κεφαλονιά . Στη Λέσβο η μέση του πρόβειου γάλακτος το ίδιο διάστημα
του 2013 είναι 0,9356 Ευρώ, ενώ στο αίγειο η μέση τιμή είναι 0,5414 Ευρώ , ενώ η παραγωγή του πρόβειου γάλακτος ανήλθε σε 27.913 τόνοι , και του αίγειου γάλακτος σε 2.447 τόνους στο ίδιο διάστημα.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η παραγωγή του πρόβειου γάλακτος παρουσιάζει ανοδική
πορεία εκτός από το έτος 2008 και την τελευταία διετία 2011-2012. Από τους 352.082 τόνους το 2002 έφτασε το 2012 στους 497.347 τόνους ,το μέγιστο της παραγωγής ήταν το
έτος 2010 με 552.649 τόνους και μετά για δύο συνεχή έτη είχε καθοδική πορεία, ενώ το
ελάχιστο καταγράφηκε το έτος 2002 με 352.082 τόνους , το 2013 θα κινηθεί ανοδικά και
πάλι , όπως δείχνουν τα στοιχεία .
Όσον αφορά το αίγειο γάλα παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις την δεκαετία αυτή, ξεκίνησε ανοδικά το 2002 σταθεροποιήθηκε έπειτα η παραγωγή από το 2003-2005 αυξήθηκε
αρκετά το 2006 που αποτελεί και το έτος με την μεγαλύτερη παραγωγή που έφτασε τους
182.905 τόνους ,κατόπιν μειώθηκε την επόμενη διετία 2007-2008 , έπειτα την επόμενη διετία 2009-2010 κινήθηκε ανοδικά ,και έκλεισε η δεκαετία με τα τελευταία δύο έτη να κινείται πτωτικά η παραγωγή φθάνοντας μάλιστα το 2012 να έχουμε την χαμηλότερη παραγωγή
της δεκαετίας με 115.156 τόνους, αλλά το 2013 θα κινηθεί πάλι ανοδικά αφού στο πρώτο
οκτάμηνο του έτους η παραγωγή ξεπέρασε τους 116.000 τόνους.
Η εξέλιξη της τιμής τώρα του πρόβειου γάλακτος ήταν ανοδική, ξεκινώντας από τα 0,8249
Ευρώ το 2002 έφτασε τα 0,9153 Ευρώ το 2006, ενώ το έτος 2007 που παρουσίασε σημαντική κάμψη πέφτοντας στα 0,8684 Ευρώ και την τελευταία διετία 2011-2012 που πάλι υπήρξε
μείωση της τιμής του από 0,9695 το 2010 μειώθηκε σε 0,9484 Ευρώ το 2011 και σε 0,9321
Ευρώ το 2012. Η χαμηλότερη τιμή του πρόβειου γάλακτος ήταν το έτος 2002 με 0,8429 Ευρώ και η υψηλότερη το έτος 2010 που έφτασε τα 0,9695 Ευρώ.
Η τιμή του αίγειου γάλακτος κατέγραψε την ίδια πορεία με το πρόβειο γάλα, δηλαδή,

ήταν ανοδική εκτός από το έτος 2007 και την τελευταία διετία 2011-2012. Ξεκίνησε από
0,4957 Ευρώ το 2002 και έφτασε το 2006 σε 0,5506 Ευρώ, ενώ μειώθηκε σημαντικά το 2007
φθάνοντας τα 0,5123 Ευρώ , έπειτα κινήθηκε ανοδικά από 2008 έως το 2010, αλλά μειώθηκε το 2011 και 2012 φθάνοντας τα 0,5536 Ευρώ. Η χαμηλότερη τιμή του αίγειου γάλακτος
ήταν το έτος 2002 με 0,4957 Ευρώ , και η υψηλότερη το έτος 2009 με 0,5768 Ευρώ .
Η αύξηση της παραγόμενης ποσότητας του πρόβειου γάλακτος την δεκαετία αυτή 20022012 σε ποσοστό είναι 41,26 %, ενώ στο αίγειο γάλακτος υπήρξε μείωση κατά 28,60 %.
Ενώ η αύξηση της τιμής του πρόβειου γάλακτος την εν λόγω δεκαετία σε ποσοστό ήταν 13%
και του αίγειου γάλακτος 11,68 %.
Υπάρχει όμως το τελευταίο τρίμηνο από μεγάλη Γαλλική εταιρεία και συγκεκριμένα την
Fromagerie Guilloteaux μεγάλο ενδιαφέρον για αίγειο γάλα, προσφέροντας μάλιστα και
καλύτερες τιμές, αλλά και καλύτερους όρους πληρωμής. Η συγκεκριμένη Γαλλική εταιρεία
έχει έλθει ήδη σε συμφωνία με τυροκομική επιχείρηση της Δυτικής Μακεδονίας για την
αγορά αίγειου γάλακτος για την επόμενη χρονιά 5.000 τόνων. Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της τιμής του αίγειου γάλακτος, αλλά και στην απορρόφηση σημαντικής
ποσότητας από τη Ελληνική αγορά.
Μακάρι να υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον και για το πρόβειο , αλλά και το αγελαδινό γάλα
για να τονωθεί έτσι και η εγχώρια παραγωγή, να απορροφηθεί μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος στο εξωτερικό ώστε να υπάρξει ανάκαμψη και στις τιμές και να επιτευχθούν και καλύτεροι όροι πληρωμής. Η όλη προσπάθεια θα έχει θετικό αποτέλεσμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας ώστε να γίνει πάλι θετικό κάτι που το χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη
φορά η Ελληνική Οικονομία τα τελευταία χρόνια. Έτσι θα στηριχθεί η παραγωγή γάλακτος
γενικότερα θα μείνουν στο επάγγελμα όλοι οι κτηνοτρόφοι, αλλά θα εισέλθουν και νέοι με
αποτέλεσμα την μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κλάδου και κατά συνέπεια της Ελληνικής Οικονομίας στα δύσκολα αυτά χρόνια της κρίσης.
Ευστράτιος Δρ. Σλουμάτης
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Από Μελβούρνη με αγάπη!

Οι ομογενείς μας της Αυστραλίας

επιμέλεια Απόστολος Βαζυριάννης
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Στυψιανών Μελβούρνης “Αγία Τριάς” που το καλοκαίρι του
2013, μας παρέδωσε για την εφημερίδα μας 500 δολ. εκ μέρους του Συλλόγου τους.
Είχαν έρθει πολλοί ακόμα συγχωριανοί μας ομογενείς από την Αυστραλία αλλά και
άλλες χώρες το καλοκαίρι του 2013. Έτσι είδαμε πέρυσι:
1)
Τον Παντελή Ταμβάνη με την σύζυγό του Πηνελόπη Μόλβαλη (γαμπρός του
Σκάι).
2)
Τον Παναγιώτη Βουλαδά του Αλεξάνδρου με την γυναίκα του Θεανώ που κατάγεται από την Πελόπη.
3)
Τον Βαγγέλη Βαλιοντή με τη γυναίκα του Μαρία.
4)
Τον Γιώργο Δελημήτρου με την γυναίκα του Σταυρούλα.
5)
Τον Απόστολο Βαζυργιάννη με την γυναίκα του Καλυψώ.
6)
Τον Ευστράτιο Καμνορόκη με τη γυναίκα του Σούλα.
7)
Τον Γιώργο Καραμπέτσο με τη γυναίκα του Ρίτα.
8)
Ο Νίκος Παρασκευάς με την γυναίκα του Αφρούλα.
9)
Ο Φωκίων Βουργουτζής με τη γυναίκα του Ειρήνη (από Σίδνεϋ).
10) Ο Σταύρος Γιαραμάνης με τη γυναίκα του Διαμάντω.
11) Ο Σαρρής Ευστράτιος.
12) Ο Μιχάλης Καλλονιάτης του Αριστείδη με τη γυναίκα του Έφη Παυλίδη και τις
δύο κόρες τους.
13) Ο Ηλίας Καλλονιάτης με τη γυναίκα του Σοφία και την κόρη τους Άντζελα και
τον γαμπρό τους Διονύση και τα δύο εγγόνια τους. Ο Δημήτρης Στυψιανός με
τη γυναίκα του Δέσποινα που κατάγεται από την Πελόπη.
14) Ο Θεόφιλος Τσακίρης με τη γυναίκα του Σταυρούλα, που συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του Συλλόγου Στυψιανών Μελβούρνης αν και κατάγονται από την
Καλλονή.
15) Ο Νίκος Λαγούτατζης (που κατάγεται από το Βαφείο) με τη γυναίκα του Βικτώρια (που κατάγεται από τα Γέλια).
16) Ο Χαράλαμπος Καϊνός με τη σύζυγό του Νίτσα (που κατάγονται από τα Γέλια).
17) Ο Νίκος Ορφανίδης του Κων/νου με τη γυναίκα του Σού.
18) Η Ελπινίκη Παπακυρίκου (αδελφή του Μιχάλη Καλλονιάτη) με τον σύζυγό της
Δημήτρη (που κατάγεται από τον Μανταμάδο).
19) Η Μαρικούλα Γελαγώτη (από Υψηλομέτωπο αδελφή της Καλυψώς Βαζυριάννη) και η Εύα Αλεξανδράτου – συμπεθέρα της από Θεσ/νίκη).
Τους παραπάνω συγχωριανούς μας είδαμε ή μάθαμε ότι ήρθαν πέρυσι το καλοκαίρι
στο χωριό. Αν μας “ξεφεύγει” κάποιος ζητάμε συγνώμη. Να είμαστε γεροί να ανταμώνουμε!



Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 έγινε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν στην αίθουσα του
συλλόγου για τους συγχωριανούς και φίλους μας.

Στις 26 Ιανουαρίου 2014 διοργανώθηκε εκδρομή στo όμορφο νησί PHILLIP
ISLAND.

Το Μάρτιο έγινε ο Αποκριάτικος Χορός στην αίθουσα του συλλόγου μας, και
στις 25 Απριλίου ο σύλλογος μας διοργάνωσε τετραήμερη εκδρομή για το
Sidney, και εκεί ελπίζουμε να συναντήσουμε και μερικούς συγχωριανούς.

Από τις δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας στην Μελβούρνη θα πρέπει
να σημειωθεί η διοργάνωση του Ελληνικού Φεστιβάλ «Αντίποδες» στις 9
Μαρτίου. Είναι μία μεγάλη διοργάνωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο Κέντρο
της Μελβούρνης κάθε χρόνο και στηρίζεται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση
με την παρουσία πολιτικών. Κάθε χρόνο έρχονται καλλιτέχνες από Ελλάδα.
Φέτος παρευρέθηκε ο τραγουδιστής Κώστας Μακεδόνας. Στήνονται διάφορα
περίπτερα με ελληνικό φαγητό και ελληνικά γλυκά. Θα έλεγα ότι είναι κάτι
σαν ένα μεγάλο ελληνικό πανηγύρι παρόμοιο με κείνα που γίνονται στην Ελλάδα.

Επίσης η Παλεσβιακή Ένωση διοργάνωσε τη γιορτή του ούζου στο κτήμα του
συλλόγου στην περιοχή του Bayswater που έγινε τον Μάρτιο.
Δωρεάν ούζο Μυτιλήνης προσφέρθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Τα κοινωνικά των ομογενών μας
Θάνατοι
Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 απεβίωσε στη Μελβούρνη σε ηλικία 88 ετών
ο Κώστας Ορφανίδης από τη Στύψη.

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 τελέστηκε 40ημερο μνημόσυνο στη μνήμη του Ευστράτιου Ορφανίδη που απεβίωσε στη Μελβούρνη σε ηλικία 78
και καταγόταν από τη Στύψη.

Την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 απεβίωσε στη Μελβούρνη σε ηλικία 91 ετών ο
Αχιλλέας Δουλγέρης από τη Στύψη.
Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.
Γέννηση-Βάπτιση
Ο Περικλής Ζγουρνιός (γιος του συγχωρεμένου Γιάννη Ζγουρνιού-Τραπεζανλή )
απέκτησε γιο, του οποίου τα βαφτίσια έγιναν την Άνοιξη του 2013 στη Μελβούρνη. Το όνομα αυτού: Ιωάννης.


Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης»
Σε κλίμα ζεστό, οικογενειακό πραγματοποιή- Σύλλογο Στύψης ως συνεισφορά στις εργασίθηκε σήμερα Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 η ες κατασκευής χλοοτάπητα στο γήπεδο της
απολογιστική συνέλευση και η κοπή της πί- Στύψης. Επισήμανε δε, πως ο Σύλλογος των
τας του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας Αθηνών δε διοργανώνει πλέον κάποια εκδή«Γερμανός Καραβαγγέλης». Παρά το κρύο λωση στο χωριό, διότι ο Πολιτιστικός Σύλλοκαι τη βροχή
γος Στύψης με
πλήθος συγχω- Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας 2014
τις ακατάπαυριανών
μας
στες προσπάέδωσαν το παθειες των μερόν, αποδεικνύλών του (και
οντας για ακόμη
όχι μόνο), διμια φορά πως η
οργανώνει εαξία της ουσιαξαιρετικές εκστικής και ειλιδηλώσεις,
κρινούς επικοιόπως το Στυψινωνίας δεν περανό Αντάμωμα
νά κρίση, δεν
το καλοκαίρι,
περνά ανέχεια,
τα κάλαντα και
δεν περνά μαραοι εορταστικές
σμό. Η κ. Μαρία
παιδικές εκδηΠροκοπίου Πρόλώσεις τα Χριεδρος του Συλλόγου πήρε το λόγο και απηύ- στούγεννα, το Καρναβάλι τις Απόκριες κ.α. Η
θυνε θερμές ευχές για το 2014, καθώς και κ. Προκοπίου κάλεσε τον Πρόεδρο της Ελετην πεποίθηση ότι εφόσον ως τώρα τα κατα- γκτικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Δεμερτζή, ο
φέραμε, θα τα βγάλουμε πέρα ως το τέλος. οποίος αφού ευχήθηκε για το νέο έτος, συνεΗ κ. Προκοπίου τόνισε πως ο Σύλλογος με χάρη τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου
μικρά αλλά σταθερά βήματα προσπαθεί να «Γερμανός Καραβαγγέλης» για τις προσπάδιατηρήσει την ενότητά του. Διοργάνωσε θειες που κάνουν προκειμένου να διατηρήαποκριάτικο χορό το 2013 και μια ημερήσια σουν «ζωντανό» το Σύλλογό μας. Στη συνέεκδρομή στην Ερέτρια Ευβοίας. Η συμμετοχή χεια προχώρησε στην ενημέρωση των πασυγχωριανών και φίλων ήταν εξαιρετική και ρευρισκομένων για την οικονομική κατάσταστις δύο εκδηλώσεις κι αυτό αφήνει σε ση του Συλλόγου. Με την παρουσία του μας
όλους μας μια «γεύση» αισιοδοξίας για το τίμησε και φέτος ο κ. Χριστόδουλος Τσακιμέλλον του Συλλόγου μας. Η κ. Προκοπίου ρέλλης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιαεπισήμανε πως παρά την πενιχρή οικονομική κών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), ο οποίος εκατάσταση του Συλλόγου, μετά από απόφα- κτός από τις θερμές ευχές του για το 2014,
ση του Δ.Σ. δώρισαν 500 ευρώ στον Πολιτι- τόνισε την ευθύνη όλων μας απέναντι στους
στικό Σύλλογο Στύψης για αγορά παραδοσι- συνανθρώπους μας. «Να κοιτάμε δίπλα μας»
ακών φορεσιών και 500 ευρώ στον Αθλητικό είπε, παρακινώντας μας να συμμετέχουμε

ενεργά σε όποια ενέργεια μπορεί να φέρει σημειώνει ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
θετικά αποτελέσματα για το νησί μας. Τόνισε Στύψης, στηρίζοντας τη δήλωσή του αυτή σε
πως η Λέσβος δεν πρέπει να συμμετέχει στις όλα όσα ακούει σχετικά με τον Συνεταιρισμό
επόμενες εκλογές ως ένας δήμος. Η ΟΛΣΑ μας ανά την Ελλάδα και τον κόσμο! Κλείνοκινητοποιήθηκε επ΄ αυτού και διοργάνωσε ντας ο κ. Τσακιρέλλης δήλωσε πως όταν βρίδιαδικτυακή, ενυπόγραφη ψηφοφορία. Δυ- σκεται κοντά μας, νιώθει «σα στο σπίτι του,
στυχώς, η εμμονή της κάποιων κυβερνητικών ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Συλλόγου για τη
φορέων στη λανθασμένη αυτή επιλογή του φιλοξενία και ευχήθηκε σε όλους τα καλύτεενός δήμου για τη Λέσβο, οδηγεί σε προσπά- ρα για το 2014. Τελευταίος το λόγο πήρε ο κ.
θειες ακόμη πιο εντατικοποιημένες, όπως Θανάσης Βαλιοντής, ο οποίος αφού ευχήθηαποχή ίσως από τη διαδικασία της ψηφοφο- κε, επισήμανε τα εξής: 1) Τα έσοδα από την
ρίας. Μας ενημέρωσε για την ένταξη της πώληση των ημερολογίων του 2014 θα αναΛέσβου στο Παγκόφερθούν
σμιο Δίκτυο Προσταστον απολογιτευόμενων από την
σμό της επόUNESCO
Γεωπάρμενης
χροκων. Ο καθηγητής
νιάς και 2) Ο
Νίκος Ζούρος συνέσυγχωριανός
βαλλε
ουσιαστικά
μας ονόματι
στη
συνεδρίαση,
Θεολόγος
στην οποία υπεβλήΧαραλάθη η σχετική αίτηση
μπους, κάτοισχετικά με το νησί
κος Κόκκινου
της Λέσβου. ΣημαΜύλου Αττιντικό βήμα αυτό για
κής έχει μετο νησί μας εφόσον
γάλη ανάγκη
ανοίγει νέες προοαπό
αίμα.
πτικές στον τομέα
Όποιος είναι
του τουρισμού και όχι μόνο. Η Μαρία Προκοπίου με το Δ.Σ. διαθέσιμος, να επικοιΕπίσης, ο κ. Τσακιρέλλης μας του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας νωνήσει με τον κ. Θαενημέρωσε για την πρόοδο
νάση Βαλιοντή. Οι
των εργασιών του κτιρίου που θα στεγάσει Στυψιανοί της Αθήνας και σήμερα απέδειξαν
το Κέντρο Πολιτισμού «Μίλτης Παρακευαΐ- πως η απόσταση από το χωριό μας δεν είναι
δης», ενώ παράλληλα ζήτησε την ενίσχυση, ικανή να μας αποκόψει από αυτό, από τους
με οποιοδήποτε τρόπο, όλων μας προκειμέ- ανθρώπους του, από τις παραδόσεις του. Η
νου να ολοκληρωθεί το έργο που θα στεγά- Στύψη μας ζει και στην Αθήνα. Να είμαστε
σει τις ελπίδες, τα όνειρα και τον πνευματικό όλοι καλά, να ανταμώνουμε!
κόσμο της Λέσβου. Τέλος, σημείωσε τα σημαντικά βήματα εξέλιξης και προόδου που
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Η «φωνή» της Στύψης στη… Γερμανία!
Αγαπητοί μου συγχωριανοί, παιδικοί και τωρινοί
φίλοι μου, γεια και χαρά σας. Μιας και το χωριό
μας και οι άνθρωποι του είναι πάντα στην καρδιά
μου, πήρα το θάρρος να γράψω αυτό εδώ το κειμενάκι από την μακρινή Γερμανία στην εφημερίδα
μας, παίρνοντας αφορμή από την χθεσινή μου
βόλτα στην Νυρεμβέργη όταν αντίκρισα αυτή εδώ
την εικόνα:
Το πανό γράφει στα γερμανικά «Κανένας Ναζί στο
Δημοτικό Συμβούλιο Νυρεμβέργης».Σε λίγες μέρες το κρατίδιο της Βαυαρίας, όπου ανήκει και η
Νυρεμβέργη, έχει δημοτικές εκλογές και το πάλαι
ποτέ κέντρο του φασισμού και του χιτλερισμού
αντιμετωπίζει τα φαντάσματα του παρελθόντος. Η
Νυρεμβέργη, όντας στρατηγικό κέντρο του Τρίτου
Ράιχ, ήταν επίσης και η τοποθεσία που έλαβε χώρα η δίκη των αξιωματούχων του Χίτλερ μετά το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για τα στυγερά
εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος της ανθρωπότητας. Και να που τώρα, 60 μόλις χρόνια μετά, ξεπροβάλλει και πάλι το βρωμερό πρόσωπο του ναζισμού στους πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι
με λύσσα τον είχαν αποκηρύξει. Κάτι που ήταν
δεδομένο για καιρό, δεν είναι πια. Δεν είναι όμως
μόνο η Νυρεμβέργη και γενικά η Γερμανία που το
νεοναζιστικό μόρφωμα NPD αναδύεται από το
βούρκο του παρελθόντος. Πριν λίγες μέρες Σουηδός ακτιβιστής σε διάρκεια διαδήλωσης μαχαιρώθηκε από μέλος του νεοναζιστικού κόμματος
Swedes Party. Και φυσικά στην Ελλάδα πριν από
περίπου 6 μήνες , ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας
έπεσε νεκρός στο Κερατσίνι από μαχαιριά μέλους
του κόμματος της εθνικής μας ντροπής “Χρυσή
Αυγή”. Όλα αυτά τα γεγονότα στην επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που ευαγγελίζεται την
πίστη στην δημοκρατία και την ίδια στιγμή παρέχει στήριξη στον νέο ηγέτη της Ουκρανίας που
φωτογραφίζεται χαιρετώντας φασιστικά, μόνο τυχαία δεν είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές που εκπροσωπεί δείχνει όσο περνάει ο καιρός
ότι και έχει και είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε μέσο, το οποίο θα εξασφαλίσει κερδοφορία στα συγκεκριμένα συμφέροντα που εξυπηρετεί και τα οποία συμφέροντα καμιά σχέση

δεν έχουν με αυτά της μεγάλης μάζας των λαών
της.
Το πιο θλιβερό όμως είναι η ευκολία και η απροσμέτρητη ελαφρότητα με την οποία οι λαοί της
Ευρώπης ξεχνάνε την πρόσφατη ιστορία τους και
είναι έτοιμοι να δώσουν ψήφο νομιμότητας σε

φασιστοειδή κόμματα που υποστηρίζουν πρακτικές Ολοκαυτώματος σε όποιον τολμήσει να είναι
απλά διαφορετικός. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η
αντίσταση που προβλήθηκε ενάντια τους ναζί κατακτητές ήταν μεγαλειώδης και μία από τις πιο
επιτυχημένες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν σκεφτεί κανείς ότι σε περίοδο κατοχής στην Ελλάδα
υπήρχαν χωριά σε ορεινές περιοχές που το ΕΑΜ
είχε ελευθερώσει και λειτουργούσαν τελείως ανεξάρτητα έως και του σημείου να κάνουν εκλογές
(σε εκείνα τα χωριά δόθηκε για πρώτη φορά το
δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στην Ελλάδα), είναι εντελώς αδιανόητο να υπάρχει υπολογίσιμη
μερίδα ανθρώπων που να δίνει έτσι αβασάνιστα
έρεισμα στα απάνθρωπα ιδεώδη της Χρυσής, Εθνικής ή όπως αλλιώς ονομαστεί στο μέλλον για
να τύχει συνταγματικής νομιμότητας Αυγής. Στην
Ελλάδα των Καλαβρύτων, του Διστόμου, των Λι

Η μετανάστευση των παιδιών μας με τα πτυχία & τα αυξημένα προσόντα σήμερα
(2014)

γκιάδων κανένα νεοναζιστικό-φασιστικό κόμμα
δεν πρέπει να τύχει έστω και παραμικρής αποδοχής και επιβάλλεται να εκδιωχθεί όχι από προεδρικά διατάγματα και νόμους, αλλά από τον ίδιο
τον λαό που έχει υποστεί την αγριότητα των πράξεων της φασιστικής ιδεολογίας του, τον ελληνικό
λαό. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δρα ενεργά
και να απομονώνει κάθε
είδους τέτοια ναζιστικά
μορφώματα και ανθρώπους που τα επικαλούνται
σαν κάτι ελπιδοφόρο. Ο
ναζισμός έφερε το θάνατο
σε 7.500.000 γερμανούς
πολίτες και στρατιώτες και
αποτέλεσε την πιο μαύρη
σελίδα στην ιστορία της
ευρωπαϊκής
ιστορίας,
φέρνοντας την μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία
του 20ου αιώνα. Κανένας
Γερμανός δεν φανταζόταν
τότε πως η ψήφος του θα
σήμαινε τον θάνατο του
και την συνενοχή του σε
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η ουδετερότητα δεν είναι λύση. Όπως έγραψε Δάντης Αλιγκιέρι, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς
ποιητές του 13ου αιώνα, «Εκεί βαθιά στη κόλαση,
φυλάνε το πιο καυτό μέρος γεμάτο φλόγες, για
αυτούς που σε καιρό κρίσης παρέμειναν ουδέτεροι». Καμία ανοχή στους φονιάδες αθώων ανθρώπων, στους υμνητές του Χίτλερ, στους αναπολούντες του Ολοκαυτώματος. Εμείς είμαστε αυτοί που
θα τους στείλουμε πάλι λουφαγμένους στις τρύπες τους.
Κοτζαμπάση Μαρία-Έλλη
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Erlangen 11/3/2014

Η μετανάστευση των ανειδίκευτων εργατών στη δεκαετία του ΄60
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Συνέντευξη του Προέδρου του Ελαιουργικού Συν/σμού Στύψης κ. Ελευθ. Ευαγγέλου
στην Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Μείωση του κόστους άλεσης με τη μέθοδο της «κοινής άλεσης»
Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης ιδρύθηκε το
1928 και από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ως
σήμερα προσφέρει, με μεγάλη επιτυχία, ποιοτικά
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών,
αξιοπιστίας και σεβασμού προς τους πελάτες του.
Πρόσφατα είχαμε μια εφ΄όλης της ύλης συζήτηση με
τον Πρόεδρο του Ελαιουργικού Συν/μού Στύψης κ.
Ελευθέριο Ευαγγέλου, ο οποίος μας μίλησε τόσο για
το ελαιοτριβείο όσο και για τα άλλα προϊόντα που
προστατεύει ο Συνεταιρισμός της Στύψης. Κυρίως
όμως μας ενημέρωσε για τα τρέχοντα και πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Στύψης. Προβλήματα,
που
όπως λέει,
προέκυψαν
εξαιτίας του
μνημονίου.
Τέλος, μας
μίλησε για
τις δραστηριότητες και
ευθύνες που
έχει αναλάβει ως επίσημος εκπρόσωπος του Συν/μού, καθώς και για τα
μελλοντικά του σχέδια. Ο Πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Στύψης επιθυμεί να αλλάξει τα πράγματα στην αγροτοσυνεταιριστική οργάνωση. Γνωρίζει πως πρέπει να προσπαθήσει πολύ προκειμένου
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παραγωγών και να
πραγματοποιήσει αυτό το νέο ξεκίνημα, καθώς ο
αγροτικός κόσμος του χωριού είναι πολυπαθής κι ως
εκ τούτου δύσπιστος σε κάθε καινοτομία. Εν τούτοις,
ο Λευτέρης Ευαγγέλου διαβεβαιώνει και υπόσχεται
ότι με προσπάθεια, συνεργασία και καλή διάθεση
από πλευράς όλων, μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, τονίζει πως απώτερος στόχος του είναι τα ποιοτικά προϊόντα και η προστασία του παραγωγού.
-Αναλάβατε την προεδρία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στύψης τον Ιούνιο του 2012 και πήρατε μαζί
ως «προίκα» δυσπιστία από τους παραγωγούς και
ίσως και κάποια προβλήματα. Πόσο χρόνο μπορεί
να αντέξει ένας Συνεταιρισμός όταν στην καθημερινότητά του αντιμετωπίζει προβλήματα;
Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε και έχουμε πλήρη
επίγνωση των δυσκολιών που υπάρχουν. Δεν πρέπει
όμως να ξεχνάμε ότι τα προβλήματα της αγροτικής
οικονομίας λύνονται με σωστό μακροχρόνιο σχεδιασμό από πλευράς του κράτους, με μια αγορά που
λειτουργεί με κανόνες προς όφελος του παραγωγού
και του καταναλωτή, με ένα συνεταιριστικό κίνημα
ζωντανό, με παρεμβατικό ρόλο στην αγορά και με
μια αγροτική τράπεζα να αποτελεί στήριγμα στην
παραγωγική διαδικασία. Όταν απ΄όλα αυτά δεν υπάρχει τίποτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ως ακατόρθωτο για έναν πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό σαν
το δικό μας, να μπορέσει από μόνος του να καλύψει
όλα αυτά τα κενά. Παρόλα αυτά, ο Συν/μός Στύψης
στο κομμάτι ευθυνών που του αναλογεί, έχει κάνει
βήματα προόδου κι έχει καθιερωθεί στην αγορά με
ποιοτικά, ανταγωνιστικά προϊόντα. Σκοπός μας είναι
σαφώς να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζονται. Αυτό θα επιτευχθεί με σωστή διαχείριση και αλλαγή νοοτροπίας. Κάθε αλλαγή έχει ως
στόχο της να εξασφαλίσει την αποδοτική λειτουργία
και τη βιωσιμότητα του Συν/μού προς όφελος τόσο
των παραγωγών όσο και των εργαζομένων του.
-Πώς θα πείσετε τους παραγωγούς ότι θα δικαιωθούν οι επιλογές σας όσον αφορά στην εκμετάλλευση του γάλακτος από την εταιρεία
«Σαντζιλιώτης», όταν ως πρόσφατα έπρεπε οι ίδιοι

παραγωγοί να εμπιστευτούν την εταιρεία
«Κολιός»;
Εμείς δεν έχουμε σκοπό να καλύψουμε καμία προβληματική κατάσταση, ακόμη κι αυτή ήταν δική μας
αρχική επιλογή. Είναι αλήθεια πως ο «Κολιός» καθυστερούσε τις πληρωμές. Οι παραγωγοί δικαίως διαμαρτύρονταν κι όλα τα παράπονα ελήφθησαν υπόψιν. Για το λόγο αυτό, κάναμε έρευνα στην αγορά,
ζητήσαμε προσφορές, διαπραγματευτήκαμε τις τιμές, ενημερώσαμε τους παραγωγούς σε συνέλευση
των κτηνοτρόφων και οι ίδιοι αποφάσισαν και κατέληξαν στο κλείσιμο συμφωνίας με τον
«Σαντζιλιώτη». Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να
αναφέρω ορισμένα σημαντικά στοιχεία της συμφωνίας: Η μικτή τιμή για το πρόβειο γάλα ανέρχεται
στα 98 λεπτά, με καθαρή τιμή 96 λεπτά για τον κτηνοτρόφο. Η μικτή τιμή για το γίδινο γάλα ανέρχεται
στα 59 λεπτά, με καθαρή τιμή 57 λεπτά για τον κτηνοτρόφο. Ο τρόπος πληρωμής: Για τους μήνες Δεκέμβριο ως και Μάρτιο τα χρήματα θα καταβάλλονται το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα. Οι μήνες Απρίλιος & Μάιος θα πληρώνονται στο τρίμηνο. Τέλος, οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος θα πληρώνονται στο δίμηνο.
-Τι σχέδιο έχετε για την ανάπτυξη του ελαιουργικού
τομέα, την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών; Τι
ρόλο μπορεί να παίξει ο Συνεταιρισμός προς αυτή
την κατεύθυνση;
Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι όλο το ελαιόλαδο που συγκεντρώνουμε να διατίθεται στην αγορά
τυποποιημένο, ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Στύψης. Γνωρίζουμε, βέβαια, πως
οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές, δε
μας επιτρέπουν τόσο μεγάλα «ανοίγματα». Έτσι,
προς το παρόν στόχος μας είναι να αυξήσουμε την
τυποποίηση του εξαιρετικού (extra)παρθένου ελαιολάδου ακόμη και κατά 100%. Για να γίνω πιο σαφής:
Η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου είναι περίπου 10 τόνοι από ένα σύνολο 400 τόνων που
παράγουμε ετησίως. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός
για έναν τυποποιητή ελαιολάδου όπως εμείς. Ωστόσο, δώσαμε χρηματικό κίνητρο στον Στυψιανό παραγωγό, 20 λεπτά επιπλέον αμοιβή για το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα μέχρι 0,7 και 10 λεπτά παραπάνω για το παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα μέχρι 1,5. Τα επόμενα χρόνια στοχεύουμε να αυξήσουμε αυτό το χρηματικό κίνητρο για τους παραγωγούς του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Αυτό έγινε γνωστό και σε άλλους παραγωγούς πάνω
στο νησί, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να δώσουν την παραγωγή τους στον Ελαιουργικό Συν/μό
Στύψης. Κάναμε όμως σαφές σε όλους πως το κίνητρο αυτό δόθηκε κατ΄αποκλειστικότητα στους Στυψιανούς παραγωγούς, με στόχο να εξασφαλίσουμε
ακόμη καλύτερη ποιότητα, να διευρύνουμε την αγορά και κατ΄επέκταση να αποκομίσουμε οικονομικό
όφελος για τους παραγωγούς.
-Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, οι τιμές των ζωοτροφών
είχαν αυξηθεί αρκετά. Φέτος σε τι επίπεδα κυμαίνονται και τι συνεπάγεται αυτό για τους κτηνοτρόφους;
Η αλήθεια είναι πως φέτος έχουμε σημαντική μείωση στις τιμές των ζωοτροφών. Παράλληλα, οι τιμές
του γάλακτος παραμένουν σταθερές. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κέρδος για τον κτηνοτρόφο. Αναφέρω χαρακτηριστικά πως η τιμή του καλαμποκιού
πέρυσι ανερχόταν στα 12-13 ευρώ το σακί, ενώ φέτος έχει πέσει στα 9 ευρώ το σακί.
-Λένε πολλοί ότι η Ελλάδα θα σωθεί αν ξαναγυρίσει ο κόσμος στα χωράφια και αρχίσει να τα καλλιεργεί. Πως εσείς βλέπετε τις προοπτικές που υπάρ
χουν για τον Έλληνα παραγωγό; Μπορεί η εκμετάλ

λευση της γης να συμβάλλει στη συντήρηση μιας
οικογένειας, μιας τοπικής κοινωνίας, μιας οικονομί
ας;
Πρέπει πάντα να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ασχοληθεί κάποιος αποδοτικά με τη
γεωργία. Εμείς ως Συν/μός, ψάχνουμε και βρίσκουμε
μεθόδους, οι οποίες αν υιοθετηθούν είναι σαφές
πως θα αποδώσουν τα καλύτερα όχι μόνο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συν/μού αλλά κυρίως για την εξασφάλιση υψηλότερου εισοδήματος
στους παραγωγούς. Για παράδειγμα, προσφάτως
είχαμε επισκεφθεί κάποια ελαιοτριβεία της Λακωνίας, στα οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της κοινής
άλεσης. Διαπιστώσαμε πως υπάρχουν τεράστια οφέλη από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. Πρώταπρώτα περιορίζεται κατά πολύ το κόστος της
άλεσης. Μιλάμε για μείωση κόστους που αγγίζει περίπου το 25-30%. Η μείωση του κόστους άλεσης
προκύπτει αν τροφοδοτείται χωρίς διακοπή το ελαιοτριβείο με ελιές (χωρίς τις καθυστερήσεις που υπάρχουν με το σημερινό τρόπο αλέσματος της ελιάς). Αν σήμερα στο 8ωρο αλέθονται 80 μόδια ελιές, με τη νέα μέθοδο η απόδοση αυξάνεται κατά
περίπου 20%. Επιπλέον αν το μηχάνημα δουλεύει
συνεχώς, έχουμε οικονομία στο ρεύμα ενώ οι μαλακτήρες, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου
Κρήτης, αν παραμένουν διαρκώς γεμάτοι, αποδίδουν μεγαλύτερη ποσότητα σε λάδι. Αν συντρέχουν
οι παραπάνω προϋποθέσεις, μειώνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την άλεση. Με τη μέθοδο
που χρησιμοποιούμε τώρα, οι ελιές παραμένουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στο ελαιοτριβείο μέχρι να
συγκεντρωθούν από τον παραγωγό, με αποτέλεσμα
να αυξάνει η οξύτητα. Αν όμως εφαρμοστεί η μέθοδος της κοινής άλεσης, οι ελιές θα παραδίδονται τη
μία μέρα και θα αλέθονται την επόμενη. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται και η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, εφόσον μειώνεται σημαντικά το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη συγκομιδή
του καρπού μέχρι την άλεσή του. Τελικό συμπέρασμα: Χαμηλότερο κόστος άλεσης και καλύτερης
ποιότητας ελαιόλαδο, δίνουν υψηλότερο εισόδημα
στους παραγωγούς. Βέβαια, σχετικά με όλα τα παραπάνω σχεδιάζουμε τη διοργάνωση μιας ημερίδας
στη Στύψη, προκειμένου να ενημερωθούν οι παραγωγοί από εξειδικευμένους επιστήμονες και να διαπιστώσουν πως όντως πρόκειται για μια μέθοδο που
εξασφαλίζει καλύτερο μέλλον συνολικά.
Με πλήρη επίγνωση τόσο της αυξημένης ευθύνης
που του αναλογεί ως Πρόεδρος του Ελαιουργικού
Συν/μού Στύψης, όσο και των δυσκολιών που υπάρχουν εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, ο κ. Ελευθέριος Ευαγγέλου δείχνει διατεθειμένος να διαχειριστεί το μέλλον του Συν/μού και των παραγωγών
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναπτύσσοντας
αποτελεσματικούς κόμβους επικοινωνίας με την
ευρύτερη αγορά, επικαιροποιώντας την μέχρι σήμερα βάση δεδομένων του Συν/μού. Θαρρώ όλοι
μας πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να ευχηθούμε τα καλύτερα.

Ο Πρόεδρος του Ελαιουργικού Συν/σμού
Στύψης κ. Ευαγγέλου Λευτέρης
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Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Στην πλατεία της Στύψης, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, έγινε και φέτος το χριστουγεννιάτικο παζάρι με μεγάλη προσέλευση μικρών αλλά και μεγάλων
φίλων του συλλόγου και του χωριού μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα
μέλη του συλλόγου που βοήθησαν ώστε να στηθεί όλη αυτή η εκδήλωση. Ιδιαίτερα
τον Σανταβά Θανάση και τον Θεοφάνους Στράτο που βερνίκωσαν τις κατασκευές
για τη γιορτή, το «ΧΑΡΤΟΚΟΣΜΟ» της Νίτσας Μεϊμάρη και το φωτογραφείο του
Νίκου Παλαιολόγου για τα δώρα που μας πρόσφεραν για τα παιχνίδια της γιορτής.
Να αναφέρουμε ότι φέτος πρώτη φορά τα μέλη του συλλόγου και τα κορίτσια των
χορευτικών τμημάτων, έψαλλαν τα κάλαντα σε όλες τις γειτονιές του χωριού, προσφέροντας συγκίνηση σε πολλούς. Ελπίζουμε να καθιερωθεί και να γίνεται κάθε
χρόνο.

Τη φάτνη στην
πλατεία του χωριού
επιμελήθηκε ο
Πολιτιστικός
Σύλλογος Στύψης με
την εθελοντική
βοήθεια
συγχωριανών μας

Στυψιανό Καρναβάλι 2014
Οι Απόκριες φέτος για άλλη μια φορά
δεν μπορούσαν να μας βρουν χωρίς
καρναβάλι, χορό, τραγούδι και ξεφάντωμα. Πραγματοποιήθηκε πάρτι μασκέ που

έκανε δώρο το έναντι του ποσού που
του αντιστοιχούσε από τα εισιτήρια εισόδου, ποσό των 136,00 ευρώ.
Για την ημέρα του καρναβαλιού θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά που έφτιαξαν
την εξέδρα την
τελευταία στιγμή
λόγω κακοκαιρίας.
Η βοήθεια τους
ήταν
ιδιαίτερα
σημαντική
γιατί
καταφέραμε
να
ξεκινήσουμε την
ώρα που είχαμε
ανακοινώσει χωρίς να περιμένει
περισσότερη ώρα
ο κόσμος μες τη
Στιγμιότυπο από το σκετς «Κομμωτήριο Χέρκατ»
βροχή και το κρύο.
Η εξέδρα φέτος
διοργάνωσε ο Πολιτιστικός μας σύλλο- στήθηκε μπροστά στο σπίτι του Γεωργίγος στο καφενείο χάνι και ευχαριστούμε ου Καραμπέτσου, χώρος που βοήθησε
όσους μας τίμησαν με την παρουσία να έχει καλύτερη οπτική το κοινό απ όλα
τους. Επίσης ευχαριστούμε θερμά τους τα σημεία της αγοράς. Και τέλος το μεΣταματουλάκη Νικόλα (ιδιοκτήτη του γαλύτερο ευχαριστώ σ αυτούς που
internet cafe) για τη μουσική που έβαζε έγραψαν τα θεατρικά-σκεσάκια: το Λευστο πάρτι, καθώς και το Γιώργο Δράκου- τέρη Χαβό και το Δημήτρη Στραβουλέλλα του Λάκη για τα ηχοσυστήματα που λη. Στο πρώτο σκετς με τίτλο ΕΞΟΡΚΙμας παραχώρησε αφιλοκερδώς για το ΣΜΟΙ έλαβαν μέρος οι : Λευτέρης Χαβός,
πάρτι αλλά και για την εκδήλωση του Κώστας Τσαΐρης. Φιλική συμμετοχή Ρακαρναβαλιού. Το καφενείο Χάνι που μας φαήλ Παλαιοπάνης, Δημήτρης Χαβός και

Στιγμιότυπο
από το
πάρτι μασκέ
στο «Χάνι»

Χρήστος
Στραβουλέλλης.
Στο δεύτερο σκετς
με τίτλο ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΧΕΡΚΑΤ
έλαβαν μέρος οι:
Βαλάσης Νικόλας,
Βαλιοντής Αλέξανδρος, Μαραγκός
Κώστας και Δημήτρης Στραβουλέλλης. Να είναι όλοι
γεροί και ελπίζουμε σε μια καινούρια
συνεργασία
του χρόνου..

Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας
Μυρσινιώτισσας
κολουθία των Χαιρετισμών. Στη συνέχεια μετέβησαν στη Σκάλα Καλλονής για καφέ και γλυκό!

Αριστερά & κάτω: Οι συμμετέχουσες στην
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγίας
Μυρσινιώτισσας Καλλονής

Στιγμιότυπο από το σκετς «Εξορκισμοί»

Ευχαριστήρια Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης
Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης ευχαριστούν θερμά:
1) Τη Μαρία Προκοπίου & τη Νίκη Τσαΐρη, οι οποίες φρόντισαν να
βρουν τα υφάσματα για τις παραδοσιακές φορεσιές σε αποθήκες της
Αθήνας, εξοικονομώντας έτσι αρκετά χρήματα.
2) Το Λάκη & Νίκο Δρακούλα, οι οποίοι έφτιαξαν αφιλοκερδώς την
βασιλόπιτα για την κοπή της πίτας που Πολιτιστικού Συλλόγου, που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 στο καφενείο
«Χάνι», καθώς και όλα τα κορίτσια που έφεραν «καλέσματα» για να
συνοδέψουμε τον καφέ.
3) Κάλλιο αργά παρά ποτέ ευχαριστούμε τον Κώστα Κεραμιδά, ο
οποίος πρόσφερε 9 κιλά κρεμμύδια και τον Ιγνάτιο Μαρδά, ο οποίος
πρόσφερε ένα καζάνι για το κισκέτς.

Δωρεές στον Πολιτιστικό Σύλλογο

Με τη συμμετοχή 88 ατόμων ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Στύψης διοργάνωσε επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιώτισσας στην
Καλλονή. Τα δύο λεωφορεία ξεκίνησαν από ο
χωριό στις 3μμ και κατευθύνθηκαν στην Ιερά
Μονή, όπου οι πιστοί παρακολούθησαν την α

Φιλή Τούλα 5ευρώ
Δρακούλα Ευαγγελία 300ευρώ (20/3/13)
Καμνορόκη Σούλα 30ευρώ
Κορφιού Χρυσούλα 50ευρώ
Τσολάκης Ελευθέριος 50ευρώ
Τυρίκος Ευστράτιος 20ευρώ
Μανδάνη Ελένη 20ευρώ
Παπουτσής Μιχάλης 50$ Αυστραλίας
Βουργούτζης Βασίλης & Ιωάννα 50ευρώ
Βαζιργιάννης Απόστολος 50ευρώ
Βαζιργιάννης Ελευθέριος 50ευρώ
Παπανικολάου Τούλα (Τζινιέρη) 20ευρώ
Δρακούλα Ευαγγελία 50ευρώ (17/12/13)
Κεχαγιάς Βασ. Νίκος 20ευρώ
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!
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Εξ αφορμής

Βιβλιοπαρουσίαση

γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
Εκεί όπου όλα μπορούν να
συμβούν…
Προορισμός μου η Ερεσός. Ένα
μικροσκοπικό χωριό στο οποίο
οι λεσβίες είναι περισσότερες
από τις γάτες. Οι λεσβίες
άρχισαν να επισκέπτονται το
νησί κατά τη δεκαετία του '70
και δεν έχουν σταματήσει να
έρχονται από τότε. Η παραλία
απλώνεται για τρία χιλιόμετρα
πριν καταλήξει στα απόκρημνα
βράχια, όπου σύμφωνα με το
θρύλο βούτηξε η Σαπφώ για να
δώσει τέρμα στη ζωή της. Τα
μπαράκια και οι ταβέρνες παίζουν μουσική. Διαλέγω ένα
από αυτά για να απολαύσω το
μεσημεριανό μου καφέ. Διαπιστώνω πως πρόκειται για λεσβιακό μπαρ και συνειδητοποιώ πως η διαπίστωσή μου
αυτή όχι μόνο δε με ενοχλεί
αλλά αντιθέτως ξυπνά ένα
πρωτόγνωρο ενδιαφέρον, μια
ανάγκη να πλησιάσω το
«απαγορευμένο» και να μάθω
ό,τι περισσότερο μπορώ γι΄
αυτό. Παρατηρώ τις κοπέλες
που σερβίρουν κι ετοιμάζουν
τους καφέδες. Χαμογελαστές,
πρόσχαρες, ευδιάθετες, αξιοπρεπείς κι όλες τους… παχουλές. Στο διπλανό μαγαζί τέσσερις άντρες με πυκνά μουστάκια
και τεράστιες αρμαθιές με
κλειδιά να κρέμονται από τις
ζώνες τους, πίνουν και καπνίζουν. Τους ρωτάω αν τους ενοχλούν οι λεσβίες. «Καλώς να
έρθουν και καλώς να μείνουν,
φτάνει να μην πειράζουν τις
γυναίκες μας» μου απαντάει
ένας απ΄ αυτούς μισογελώντας.
Κι έπειτα λένε πως οι Έλληνες
και δη οι Μυτιληνιοί είναι πουριτανοί. Αυτό που συναντώ
στην Ερεσό θα μπορούσε να
συμβαίνει σε οποιοδήποτε λεσβιακό μπαρ στο Χάκνεϊ ή το
Σόχο. Και σίγουρα η συμπεριφορά των αντρών εδώ δε συγκρίνεται με τη συμπεριφορά
των βρετανών αντρών, ακόμη
και σε κάποια διαβόητα θέρετρα. Με αφορμή, λοιπόν, αυτές
τις εικόνες κι έχοντας προσφάτως διαβάσει το βιβλίο
«Γυναίκες της Λέσβου» του
Στρατή Μολινού οφείλω να
καταθέσω πως η Σαπφώ δεν
υπήρξε ομοφυλόφιλη. Η αριστοκρατικής καταγωγής παιδαγωγός, ποιήτρια και μουσικός
Σαπφώ ζούσε σε μια κοινωνία
που λάτρευε τη φύση, όχι το
παρά φύσιν. Το μέτρο κι ο
έντιμος βίος ήταν τρόπος ζωής,
«παν μέτρον άριστον». Πώς
λοιπόν ήταν λεσβία η δασκάλα
που αριστοκρατικές οικογένειες από όλη την Ελλάδα εμπιστεύονταν στα χέρια της τις
κόρες τους να τις διδάξει; Η
γυναίκα, που όπως λέγεται,
τρελά ερωτευμένη με τον Φάωνα αυτοκτόνησε πέφτοντας
από ένα βράχο; Η μάνα που
έγραφε στίχους για την κόρη, η
ποιήτρια που ύμνησε τον γάμο
περιγράφοντας τα αισθήματα

των κοριτσιών που ήταν έτοιμα
να γίνουν σύζυγοι και μητέρες;
Που εξυμνούσε τα προτερήματα του γαμπρού και της νύφης,
την αγάπη, και το σεβασμό
μεταξύ των συζύγων, την παρθενιά ως σύμβολο τιμής των
νεαρών κοριτσιών; Γιατί οι εικασίες και οι υποθέσεις υπερβαίνουν του καλλιτεχνικού της
έργου; Η ποίηση της Σαπφούς
με την βαθειά γνώση της ανθρώπινης ψυχής φαίνεται τελικά πως ενοχλούσε αυτούς που
δεν συμπαθούσαν τον Ελληνισμό. Η φήμη της Σαπφούς σαν
λεσβία δημιουργήθηκε ήδη
από τους Ρωμαϊκούς χρόνους,
τον 1 αιώνα μ.Χ., με ένα ποίημα του Οβίδιου. Οι χριστιανοί
έκαψαν όλα τα ποιήματά της
στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας το 380 μ.Χ., πιθανόν
κατά διαταγή του Πάπα Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Άλλοι λένε
ότι τον 7ο αιώνα μ.Χ. μερικά
ποιήματά της σώθηκαν και
διαβάζονταν στην Αίγυπτο και
στην Πατριαρχική σχολή επί
Κομνηνών. Προσπάθεια τελειωτικής εξαφάνισης κάθε ίχνους
του έργου της έγινε σε μια δεύτερη μεγάλη φωτιά το 1073
μ.Χ. με διαταγή του Πάπα Γρηγορίου 7ου. Το παράξενο είναι
ότι στο μεσαίωνα υπήρχε ομοφυλοφιλία με την ανεκτικότητα
της εκκλησίας. Συνεπώς, τα
βιβλία της Σαπφούς δεν κάηκαν επειδή η ίδια ήταν δήθεν
λεσβία ή επειδή εξυμνούσε την
ομοφυλοφιλία. Τα βιβλία της
κάηκαν και τα αγάλματα που
την απεικόνιζαν καταστράφηκαν, γιατί η Σαπφώ ήταν Ελληνίδα, ελεύθερη εκφράστρια
των γυναικείων αισθημάτων
και του ελληνικού πνεύματος.
Υπερασπίζομαι την τιμή της
Σαπφούς καταφεύγοντας στον
αγαπημένο μου ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Ποιητής του 20ου
αιώνα μ.Χ. από τη Λέσβο κι
αυτός, αναφέρει πως τη νιώθει
σα μια μακρινή του ξαδέρφη:
«Δυόμισι χιλιάδες χρόνια πίσω,
στη Μυτιλήνη», ίσως λιγάκι
μεγαλύτερή του αλλά με την
οποία μεγάλωσαν παίζοντας
«στους ίδιους κήπους, γύρω
από τις ίδιες ροδιές, πάνω απ'
τις ίδιες στέρνες». Της αφιερώνει ένα από τα «Μικρά
Έψιλον». Συμπυκνώνει μέσα σε
τρεις μικρές σελιδούλες το
παγκόσμια αποδεκτό εγκώμιο
της ποίησής της. Μας μεταδίδει το ύφος και το χρώμα του
«σαλονιού» και της ψυχής της:
«Τέτοιο πλάσμα ευαίσθητο και
θαρρετό συνάμα δε μας παρουσιάζει συχνά η ζωή. Ένα
μικροκαμωμένο βαθυμελάχροινο
κορίτσι,
ένα
«μαυροτσούκαλο», όπως θα
λέγαμε σήμερα, που ωστόσο
έδειξε ότι είναι σε θέση να υποτάξει ένα τριαντάφυλλο, να
ερμηνέψει ένα κύμα ή ένα αηδόνι και να πει «σ' αγαπώ» για
να συγκινηθεί η υφήλιος».

«Οι γυναίκες της Λέσβου»
του Στρατή Μολινού
Ο λόγος για τις γυναίκες της Λέσβου, τις διαχρονικές και παντοτινές. Δεν είναι όλες τους ούτε υπήρξαν καλλονές, απαστράπτουσες παραμυθένιες οπτασίες. Δεν
κατάφεραν όλες τους να γίνουν
ηρωίδες, ούτε απαξάπασες απετέλεσαν τα πρότυπα στηρίγματα και
θεμέλια του οικογενειακού κυττάρου και κατ' επέκταση του κοινωνικού μας πλέγματος. Δεν υπήρξαν
οι Λέσβιες πάντα τα γλυκά πλάσματα που όσοι τις γνώρισαν, αποθύμησαν να κρατήσουν στην
καρδιά τους, στην ανάμνησή τους.
Αναμφισβήτητα όμως, οι γυναίκες
του νησιού, στο πέρασμα τόσων

αιώνων μέχρι τις μέρες μας, ξεχώρισαν ως μία διακριτή ομάδα που
άφησε και θα εξακολουθήσει να
αφήνει τ' αχνάρια της έντονα στην
κοινωνική, την πολιτισμική, την
φιλοσοφική ιδίως, έκφραση του
θηλυκού πάθους.

Η κουλιαρμούδα
γράφει ο Στρατής Χατζηβλάστης
Γι Μουρφούλα η γειτόννσα’μ 96 χρουνόν, κάθη μέρα φρουκάλει του
καλντιρή τσι ούλες γι γιτόννσοις τ’ν αγαπούσαν, μια μέρα με φώναξι
να διαβάσω του τιφτέρ τα βιριχέδια που τσ έγραβγει γι Τσαρικτσής
(μπακάλης) για να μίν τ’ κλέβγ, τσι του τιφτέρ έγραβγει ζάχαρ τσι καφέ,
ζάχαρ τσι καφέ, ζάχαρ τσι καφέ, τσι μια φρουκαλιά τσι πάλη τα ίδια σε
ούλο το τιφτέρ. Μια μέρα παρατιρίσαν οι γιτόννσοις ότι δεν ίβγει να
φρουκαλίς ήταν γι καϊμένν αρουστμένν, τ’ν φρουντήζαν γι κόρεσ’τ τσι
γι εγγονές, δεν έτρωγε μόνε έλεγε: «αχ κουρούδοις‘μ σα δεν γιαραντίζω, μόνε φέρτε’μ να βτίξω κουμάτ κουλιαρμούδα τσι ούλα τα’αλα πάρτητα δεν τα θέλω». Αυτό έλεγε
κάθε μέρα τσι ούλλ λέγαν πους
είναι τα τελευτέατ’ς. Έφτουνου
γίνεταν κάθε μέρα γύρευγε κουλιαρμούδα να βτίξ. Στο τέλους
αποφάσισαν να εκτελέσουν την
επιθυμία της αφού έτσι κι’ αλλιώς δεν θα άντεχε και πολύ.
Αφού τελικά εκτελέστηκε η επιθυμία της την επόμενη μέρα
πουρνό πουρνό γι Μουρφούλα
φρουκάλει του καλντερί.
Η περιβόητη κουλιαρμούδα
Τους Στυψιανούς παλιά τους αποκαλούσαν βτί, βτί, κουλιαρμούδα για
τους νεότερους που δεν γνωρίζουν, όπως φαίνεται τους άρεσε η αλμυρή γεύση και η μυρουδιά του παστού κολιού, αντζούγιας, ρέγκας, κτλ,
τους κολιούς λόγο μεγάλης καταναλώσης τους πάστωναν σε ξύλινα
βαρέλια και το βαρέλι είχε στο κάτω μέρος βρύση που έτρεχε η κολιοάρμη.

Τα καρδιουκάφτκα
Με μεγάλη μου έκπληξη διαπιστώνω πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν άντρες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με υποτιμητική
διάθεση. Δεν γνωρίζω από πού
πηγάζει αυτό αλλά ξέρω καλά πως
επηρεάζει πολύ αρνητικά τη δομή
της προσωπικότητας ενός άντρα
και τον καθιστά «μισογύνη». Μισογύνηδες, λοιπόν, όλοι εκείνοι
στην ψυχή των οποίων φωλιάζει
ένα κρυφό μίσος για τις γυναίκες
που τα καταφέρνουν, αν όχι καλύτερα, τουλάχιστον εξίσου καλά με
εκείνους. Μισογύνηδες όλοι εκείνοι στην ψυχή των οποίων φωλιάζει κρυφός φόβος απέναντι στη
ζωή. Γιατί κι αυτή θηλυκού γένους
είναι! Ως τυπικοί εκπρόσωποι της
αντρικής υπεροψίας και ματαιοδοξίας επιβιώνουν απλώς συγκεντρώ

νοντας επιβαρυντικό υλικό για το
υποψήφιο «θύμα» τους. Μπορεί,
αναρωτιέμαι, ένας τέτοιος τύπος
άντρα να καταλάβει πως δε χρειάζεται να παριστάνει το μεγάλο, το
σπουδαίο, τον υπεράνθρωπο για
να δηλώσει τις υπαρκτές διαφορές
των δύο φύλων; Υπάρχουν άραγε
επιχειρήματα ικανά να πείσουν
έναν μισογύνη να πάψει να συμπεριφέρεται ως τέτοιος; Μάταια
προσπαθώ και βασανίζω τη σκέψη
μου. Όλη αυτή η υποτίμηση της
γυναίκας και η «αυτοεξύμνηση»
του μισογύνη άντρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά νοσηρά κόμπλεξ
που κάνουν τη δική του ζωή δυσκολότερη και κείνο τον ίδιο νοσηρό υποκείμενο που ερωτοτροπεί
με τη γελοιότητα.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Αλήθειες και
ψέματα
Θάτανε ένας Απρίλης ξανθός ή ένας
μυρωδάτος Μάης και οι λεμονανθοί
μαζί με τις βιολέτες μοσχομύριζαν
στους δρόμους, τ΄απαλό αεράκι χάιδευε
τις ρώγες και τα μαλλιά των κοριστιών,
το δε ασημί φεγγάρι φώτιζε τα στενά
και τα καλντερίμια όταν βγήκε απ΄το
παλάτι του ο Ιουστιανιανός να κάνει τη
βόλτα του και να πάρει ένα ποτό στο
μπαράκι της γειτονιάς του. Αυτοκράτορας ήτανε ο άνθρωπος, όσο και να πεις
έχει κι αυτό το αξίωμα τι σκοτούρες του
μια και οι λαοί δεν ησυχάζουν ποτέ όλο
και κάτι καλύτερο διεκδικούσε. Στο
μπαράκι αυτό σύχναζε ένα κοριτσάκι
μούρλια, ζωηρό, ζουμερό που του
άρεσε να το σκάει κρυφά απ΄το μπαμπά
της αλλά και να τραγουδά και να χορεύει. Όταν ερχόταν δε στο κέφι μέχρι και
να φεύγει στο τέλος με όποιον γουστάριζε. Μια και τα νιάτα εκείνης της εποχής δεν είχαν ταμπού και αναστολές.
Όταν την είδε ο Ιουστινιανός του καλάρεσε και βάλθηκε να την εντυπωσιάσει
και να την πάρει να φύγουνε μαζί,
ήτανε βλέπετε κι η νύχτα μαγική. Κάναν
έναν ρομαντικό περίπατο, πέρασαν
απ΄τον Κεράτιο κόλπο για να δουν τα
νερά του, το αντεστραμμένο φεγγάρι,
μετά ανηφόρισαν κατά το Βόσπορο τραγουδώντας το «μοσχοβολούν οι γειτονιές βασιλικό κι ασβέστη…» ώσπου τον
ρώτησε η μικρά τι δουλειά κάνει και
πως τον λένε. Όταν της είπε ότι είναι
αυτοκράτορας τον πέρασε για τρελό
και ότι της κάνει πλάκα και για να τον
πιστέψει την πήγε στο παλάτι, την κάθισε στο θρόνο, της έταξε τον ουρανό με
τ΄άστρα, αλλά η Θοδωρούλα κοριτσάκι
περπατημένο δεν αρκέστηκε σ΄αυτά,
ήθελε κάτι πιο χειροπιαστό. Τώρα ήταν
η ευκαιρία, ζήτησε να γίνουν νόμοι για
το πόπουλο, ιδίως για τις γυναίκες όπως
π.χ. να έχουν κι αυτές το δικαίωμα να
ζητούν διαζύγιο άμα έχουν κακομεταχείριση απ΄τους άντρες τους, οι χήρες
και τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών να έχουν τα ίδια δικαιώματα με
τους άλλους, να παντρεύονται όποιον
ήθελαν ανεξάρτητα από σόγια, προίκες,
αξιώματα και παπλώματα. Μέτρα που
κρατάνε μέχρι και σήμερα, είχαν δηλαδή ιστορική διάσταση και μπράβο στη
Θοδωρούλα που αν και δεν καταγόταν
από τζάκι και αυτοκρατόρισσα έγινε,
και έργο πρόσφερε στην κοινωνία. Ίσως
με μερικές Θοδωρούλες παραπάνω ο
κόσμος να ήταν διαφορετικός.
«Κάθε γενιά, αναμφίβολα, πιστεύει
ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Η δική μου
γνωρίζει όμως ότι δεν πρόκειται να το
κάνει. Ωστόσο, ο ρόλος της είναι ίσως
μεγαλύτερος. Πρέπει να εμποδίσει τον
κόσμο να φθαρεί. Κληρονόμος μιας
διεφθαρμένης ιστορίας όπου εμπλέκονται αποτυχημένες επαναστάσεις, τεχνικές που ξεστράτισαν, πεθαμένοι
θεοί και παρωχημένες ιδεολογίες,
όπου μέτρια καθεστώτα μπορούν σήμερα να καταστρέψουν τα πάντα, χωρίς να γνωρίζουν πώς να πείσουν,
όπου το πνεύμα ταπεινώθηκε μέχρι
που έγινε η υπηρέτρια του μίσους και
του καταναγκασμού, αυτή η γενιά
όφειλε, στην ίδια και γύρω της, να
επανορθώσει, ξεκινώντας από τις δικές της αρνήσεις, κάτι από αυτό που
κάνει να ζεις και να πεθαίνεις αξιοπρεπώς»
(Άμπερ Καμύ)
Τόσο επίκαιρος ο λόγος του, στις μέρες
που ζούμε…
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Ενημέρωση από τον Ιππικό Σύλλογο
Στύψης-Υψηλομετώπου

Ευχαριστήριο του Ιππικού
Συλλόγου
Στύψης-Υψηλομετώπου

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου

Για ποια
νηστεία μου
μιλάς;

έκοψε πάλι φέτος την καθιερωμένη βασιλόπιτα για το καλό της χρονιάς των Ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου
ευχαριστεί τον Παρέλλη Γεώργιο για την προμελών του και των αλόγων. Έπειτα από συμβούλιο που έγινε προκειμένου σφορά 50 ευρώ.
Εδώ και ένα μήνα διάγουμε την
περίοδο της προπαρασκευής
να πραγματοποιηθεί οικονομικός απολογισμός στο σύλλογο και να αποφασιστούν οι διαδρομές για το 2014, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας πως στη διάθεση του
συλλόγου είναι το ποσό των 1.700ευρώ. Το πρόγραμμα του Ιππικού Συλλόγου για το 2014 έχει ως εξής:
1)

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς θα γίνει στον Αγ. Γεώργιο στη διακλάδωση της Στύψης.

2)

Την 19η Ιουλίου 2014 και ώρα 9μμ θα ξεκινήσουμε για το προσκύνημα
στον Προφήτη Ηλία.

3)

Την 16η Αυγούστου 2014 θα πραγματοποιήσουμε την καθιερωμένη
γιορτή του συλλόγου μας.

4)

Την 29η Αυγούστου 2014 το πρωί θα επισκεφτούμε τον Αγ. Ιωάννη στο
Βαφειό.

5)

Την 7η Σεπτεμβρίου 2014 θα επισκεφτούμε τον Αγ. Ταξιάρχη για προ-

Από τα πιο όμορφα
άλογα του Ιππικού
Συλλόγου

σκύνημα.

Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες Δημοτικού Σχολείου Στύψης
ακόμα για την Ιθάκη;» που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.
3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Δημοτικό
Σχολείο Στύψης τοποθέτησε στο χώρο του σχολείου έναν
τελευταίας τεχνολογίας μετεωρολογικό σταθμό ο οποίος θα
συλλέγει διαρκείς πληροφορίες ως προς παραμέτρους των
κλιματολογικών συνθηκών και οι οποίες θα αξιοποιούνται
για την πρόγνωση του καιρού στο νησί καθώς και για γεωτεχνικές μελέτες έργων που θα εκπονηθούν μέσα στα επόμενα
χρόνια. Κλιμάκιο καθηγητών και ερευνητών του Πανεπιστημίου επισκέφθηκε το σχολείο μας, προκειμένου να τοποθετήσει τον μετεωρολογικό σταθμό και τη συσκευή συλλογής
των σχετικών πληροφοριών. Παράλληλα ενημέρωσε τους/
τις μαθητές/τριες σχετικά με τη χρησιμότητα ύπαρξης του
σταθμού και τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρει
ενώ ζητούμενο είναι η σταδιακή ανάμειξη των ίδιων των
μαθητών/τριών στη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων
και στην ηλεκτρονική αποστολή τους στην ερευνητική ομάδα. Ταυτόχρονα θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης πρόγνωσης του καιρού από τους/ τις ίδιους/ες μαθητές/
τριες. Διόλου απίθανο να καμαρώσουμε στο μέλλον Στυψανούς μετεωρολόγους…
4. Την Τρίτη 11 Μαρτίου το σχολείο παρέμεινε κλειστό μετά
από παρέμβαση των γονέων καθώς επικρατούσαν εντός του
κτιρίου πολικές συνθήκες που καθιστούσαν απαγορευτικές
τις συνθήκες μαθήματος. Αν και ο διευθυντής του σχολείου
είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καιρό πριν
προκύψει το ζήτημα, το σχολείο δεν προμηθεύτηκε πετρέλαιο. Η δυναμική παρέμβαση των γονέων και η ενημέρωση
Καθηγητές & ερευνητές του Παν/μίου Αιγαίου
του τοπικού τύπου είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχθεί το
με το προσωπικό του
δημοτικού σχολείου Στύψης
πρόβλημα -που αφορούσε εξάλλου τα περισσότερα σχολεία
της περιοχής- και να λυθεί το ζήτημα. Ας ελπίσουμε να υ1. Διαδικασία εξαγωγής και επεξεργασίας του αλατιού σε πάρχει χρηματοδότηση στα σχολεία και να μην επαναληφπρωτογενές επίπεδο.
θούν τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
2. Παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση «Έχει πολύ
Θοδωρής Γιορανίδης
Από την επίσκεψη στις Αλυκές

Μπορείς να καταλάβεις την ποιότητα ενός ανθρώπου αν παρατηρήσεις πως
συμπεριφέρεται σε αυτούς που δεν έχουν να του προσφέρουν τίποτα!

για το ελληνικό Πάσχα. Από τη
Μεγάλη Δευτέρα, μπαίνουμε
στην τελική ευθεία και η νηστεία κορυφώνεται. Η αλήθεια είναι
ότι όπως σε πολλά πράγματα
και σε αυτό έχω την έντονη αίσθηση ότι έχουμε χάσει το νόημα, εκτός από τα αυγά και τα
πασχάλια. Η νηστεία υποτίθεται
ότι αποτελεί μια διαδικασία
κάθαρσης για το σώμα. Έτσι
κρέας, ψάρι, τυρί και λοιπές
αμαρτίες εξαιρούνται του διαιτολογίου και το όσπριο με το
φασολάκι και το χταπόδι κάνουν πάρτι αποτοξίνωσης. Πόσο «καθαρό» είναι όμως ένα
αποτοξινωμένο σώμα που κουβαλάει μια ψυχή μέσα στη σκόνη και το χνούδι; Πόσο θα μας
ενθουσίαζε ένα όμορφο κουτί,
που μέσα του κρύβει ένα δώρο
γεμάτο μούχλα και μαυρίλα;
Σκεπτικισμός στο έπακρο. Για
ένα πράγμα είμαι μόνο σίγουρη. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει
να καθαρίσεις για να γίνεις κοινωνός της δικής σου ανάστασης, είναι η ψυχή σου. Πώς να
αναστηθούν τα εσώψυχα όταν
κόβουν το λάδι, αλλά λαδώνουν με τη λίγδα της μικροψυχίας και της κακίας τους ό,τι αγγίζουν; Πώς να κάνουμε την πνευματική υπέρβαση όταν κόβουμε
μεν το κρέας, αλλά είμαστε
σαρκοβόρα έτοιμα να λιανίσουμε τις σάρκες όποιου μπαίνει
εμπόδιο στο δρόμο μας; Μην
καταναλώνετε ό,τι έχει αίμα.
Ενώ η οδηγία επί της ουσίας,
είναι μην πίνετε το αίμα των
άλλων, αλλά δώστε τους και το
δικό σας αν χρειάζεται. Να απέχετε από τα ζωικά παράγωγα,
αλλά τα ένστικτα να παραμένουν ακόμα πιο ζωώδη και πιο
επιθετικά από εκείνα της
ύαινας. Κάτι έχουμε μπερδέψει,
με τρόπο τέτοιο, που να μας
βολεύει και να μας διευκολύνει.
Άλλη μια φορά κολλήσαμε στο
δένδρο και χάσαμε το δάσος.
Επιλέξαμε τα εύκολα και απλουστεύσαμε τα δύσκολα. Αυτό
που εγώ καταλαβαίνω ως νηστεία με στόχο την ανάσταση,
είναι η νηστεία της ψυχής. Αυτή
η νηστεία θα έπρεπε να ήταν
δια βίου. Να ήταν τρόπος ζωής.
Όχι σαράντα μέρες και μετά
επιστροφή στα ίδια. Τα λάθη
και τα πάθη δεν εξαγνίζονται με
αλάδωτες φακές. Ο καθαρισμός
του σώματος γίνεται και με αφρόλουτρο. Η κακία της ψυχής
όμως θέλει αρετή και τόλμη για
να έχει την καθαρότητα που θα
σε κάνει να αναστήσεις, ό,τι
έχεις σκοτώσει. Μετανοείτε. Η
Δευτέρα παρουσία, δεν ξέρω αν
έρχεται. Αυτό που έχει έρθει
σίγουρα είναι η απουσία καθαρών ανθρώπων με τη λέξη
«ψυχή» γραμμένη με κεφαλαία
γράμματα.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
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Η ώρα της γης 2014!

Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

Τo Μάρτη του 2013, για πρώτη φορά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης οργάνωσε μια βραδιά για "Την ώρα της γης", με σκοπό να τιμήσει τον πλανήτη μας και να δώσει στα παιδιά μας το ερέθισμα να γίνουν συνειδητοί, ευαισθητοποιημένοι πολίτες αυτού του τόπου. Το «κάθε χρόνο και καλύτερα»
επιβεβαιώνεται από τις φετινές φωτογραφίες (για όσους δεν ήμασταν παρόντες) και από τα χαμόγελα των παιδιών της Στύψης μας. Να είστε όλοι
πάντα καλά, πάντα δημιουργικοί, πάντα ακούραστοι. Μπράβο σας!

Με
πρωτοβουλία
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης το
Σάββατο 22 Μαρτίου 2014
διοργανώθηκε, στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου,
σεμινάριο πρώτων
βοηθειών, παρουσία
ικανοποιητικού αριθμού συγχωριανών μας. Ο αγροτικός μας ιατρός κ.
Αχιλλέας έδωσε τις
Στιγμιότυπο από το σεμινάριο πρώτων βοηθειών
κατάλληλες οδηγίες στους παρευρισκόμενους, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια, με ασφάλεια σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί, μέχρι να παρέμβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Και εις ανώτερα Άγγελε!

Τα παιδιά της Στύψης έστειλαν το δικό τους μήνυμα
για τη σωτηρία του πλανήτη μας

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Η 25η Μαρτίου είναι μέρα αργίας που έχει διπλή σημασία για τους
Έλληνες. Είναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. Είναι θρησκευτική,
γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και εθνική, γιατί η
ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής επανάστασης ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία το 1821. Με δοξολογία, μαθητική
παρέλαση, απαγγελίες ποιημάτων και καταθέσεις στεφάνων οι μαθητές, φορείς και κάτοικοι της Στύψης τίμησαν τη φετινή επέτειο 25 ης
Μαρτίου.

Ένας ακόμη ποδοσφαιριστής της Κ20
της Καλλονής, ο 18χρονος Άγγελος Γιαζιτζόγλου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Καλλονή.
Ο Αγγελος Γιαζιτζόγλου γεννήθηκε στις 6
Οκτωβρίου του 1995 στη Στύψη της Λέσβου. Μέλος της U20 της ΑΕΛΚ μας από
το καλοκαίρι του 2013, υπό τις οδηγίες
του Δημήτρη Γαβαλά, ο Άγγελος πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις α-

συμβολαίου του Άγγελου Γιαζιτζόγλου
με την ομάδα μας!
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Νίκο Μιχαλάκη, τον Γενικό Διευθυντή Προκόπη Καρτάλη καθώς και τον
προπονητή Γιάννη Ματζουράκη που με
εμπιστεύτηκαν» δηλώνει ο νεαρός ποδοσφαιριστής στο aelk.gr και συνεχίζει:
«Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στο τεχνικό επιτελείο της

Στιγμιότυπο
από τη
δοξολογία

Ο Αγγελος Γιαζιτζόγλου
Στιγμιότυπο από
την
παρέλαση

γωνιζόμενος στη θέση του κεντρικού
αμυντικού, κάτι που οδήγησε τον Γιάννη
Ματζουράκη να τον καλέσει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Ο έμπειρος
τεχνικός ήρθε σε συνεννόηση με τον
Πρόεδρο Νίκο Μιχαλάκη και τον Γενικό
Διευθυντή Προκόπη Καρτάλη και αμφότεροι έδωσαν το πράσινο φως για την
υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού

U20 και στον προπονητή Δημήτρη Γαβαλά, που μου άνοιξε το δρόμο για να
φθάσω σήμερα να υπογράφω το πρώτο
μου επαγγελματικό συμβόλαιο στην ομάδα του τόπου μου. Θέλω να τους διαβεβαιώσω πως θα βάλω τα δυνατά μου
για να τους δικαιώσω για την εμπιστοσύνη τους».
(πηγή: Αθλητική Ένωση Λεκανοπεδίου
Καλλονής)

Στιγμιότυπο από την
κατάθεση
στεφάνων

«Να γελάς συχνά και δυνατά. Να κερδίζεις το σεβασμό των ευφυών ανθρώπων
και την αγάπη των παιδιών. Να αποκτάς την εκτίμηση ειλικρινών κριτών. N΄ αντέχεις την προδοσία ψεύτικων φίλων. Να εκτιμάς την ομορφιά. Να ανακαλύπτεις το
καλύτερο στους άλλους. Να αφήνεις τον κόσμο κάπως καλύτερο με ένα παιδί,
έναν κήπο, ή με μια θετική αλλαγή στην κοινωνία, με οτιδήποτε. Να ξέρεις πως
έστω και μια ανθρώπινη ζωή ανέπνευσε πιο ελεύθερα επειδή έζησες. Αυτά σημαίνουν πως έχεις πετύχει»
(Ραλφ Γουόλντο Έμερσον (1803 – 1882)

ΜΑΪΟΣ 2014

13 ΣΤΥΨΗ

Η Στύψη στο «Αλ Τσαντίρι Νιους»
Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι» το βράδυ της Τρίτης 8 Απριλίου 2014 με μια ειδική
εκπομπή που μεταδόθηκε ζωντανά από το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Με ανατρεπτικό χιούμορ, καυστικά
σχόλια, πικρές αλήθειες και συγκινητικές στιγμές, το «Αλ
Τσαντίρι Νιουζ» έβαλε για ακόμη μία φορά στο στόχαστρο της σάτιράς του, ό,τι προκαλεί το γέλιο ή το θυμό
μας! Από τις 7 το απόγευμα συγκεντρωνόταν κόσμος
έξω από το Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης,
περιμένοντας να απολαύσει για πρώτη φορά ζωντανά το
δημοφιλή παρουσιαστή, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μεζέδες της λεσβιακής κουζίνας, τυριά
και ελαιόλαδο ντόπιων παραγωγών. Προϊόντα Στυψιανών παραγωγών καθώς και ελαιόλαδο από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης κοσμούσαν το τραπέζι του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης, αποδεικνύοντας στο πανελλήνιο ότι η Στύψη μας είναι δυναμικά παρούσα στα
κοινωνικά, κι όχι μόνο, δρώμενα! Ευχαριστούμε θερμά
τους: Βασιλεία Παλαιοπάνη, Παυλίδη Παύλο και Χατζηβλάστη Μιχάλη για το μέλι, τα γλυκά και το βράσμα.

Το τραπέζι με τα παραδοσιακά
προϊόντα Στύψης.
Πάνω: ο Λευτέρης Καμπουρέλλης.
Κάτω: Η Φιλιώ Καμπουρέλλη

Ο Νίκος Κουτζπής στο Άλ Τσαντίρι»

Περί φασισμού...
Όσοι αφελώς θεωρούσαν ότι το άθλιο αστικό σύστημα
που εξέθρεψε και γιγάντωσε την ακροδεξιά ναζιστική
φύτρα (επιχείρηση Ξένιος Δίας, στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλάκιση οροθετικών γυναικών, διαρκής ατιμωρησία σε δεκάδες επιθέσεις σε μετανάστες, σε εργάτες (Πέραμα), το μακελειό στη Μανωλάδα, η δολοφονία
του Πακιστανού οικονομικού μετανάστη Λουκμάν, η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και εκατοντάδες άλλα) θα έβγαζε τα ίδια του τα μάτια, μπορούν τώρα να απολαμβάνουν τη διάψευσή τους. Οι
άλλοι μπορούμε να εξακολουθούμε να ψιθυρίζουμε
τους στίχους του Φώντα Λάδη:
«Ο φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλλον
Καινούργιο τάχα κάτι να μας φέρει
Τι κρύβει μεσ’ τα δόντια του το ξέρω
Καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι.
Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν
Και χάνονται βαθιά στα περασμένα
Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν
Μα όχι και το μίσος του για μένα.
Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!
Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος
Που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι!
Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω
Και την περίσσεια νιότη μας την ξέρει.
Μα πάλι θε ν’ απλώσει σαν χολέρα
Πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου
και δίπλα σου φτάσει κάποια μέρα
αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου»
(σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου με την αξέχαστη
Μαρία Δημητριάδη)

Στέλιος Καζαντζίδης
Ήταν ο άνθρωπος που
έκανε τα ελληνικά διαβατήρια, όπου γης, να
τραγουδούν. Η φωνή
του "μύριζε" βασιλικό κι
ασβέστη, όπως οι αυλές
των φτωχόσπιτων στις
λαϊκές γειτονιές, στον
λυγμό του τρεμόπαιζε
εκείνο το βουβό -και γι'
αυτό αβάσταχτο- δάκρυ
που κυλούσε, καμιά
φορά, στα μάτια του
λαού, που το μόνο που
έκανε στη ζωή του ήταν
υπομονή… Μόνο που
ώρες-ώρες αυτή η υπομονή γινόταν αβάσταχτη και όταν δεν εύρισκε άλλη διέξοδο, γινόταν τραγούδι με τη φωνή του Καζαντζίδη, φλόγα κεριού που τρεμόπαιζε σαν θυσία στους
θεούς της ελπίδας… Η
φωνή του ήταν μέσα
στο λαϊκό σπίτι σε εκείνη τη γωνιά που το καντήλι φώτιζε την εικόνα
του Χριστού και το
"κάντρο" με τα γαμήλια
στέφανα του πατέρα
και της μάνας… Η φωνή
του ήταν η απέραντη
θλίψη του κυριακάτικου
απογεύματος, που τε

λείωνε με το τελευταίο
σφύριγμα
του
"ρέφερι"… Η φωνή του,
συνδεδεμένη με το Σάββατο, που πληρωνόταν
ο πατέρας και μαζί με
τα "ψώνια" για το σπίτι
έφερνε και το 45αράκι
δισκάκι… Η φωνή του
Καζαντζίδη και τα τραγούδια του ευωδίαζαν
όπως το "κοκκινιστό"
της μάνας την Κυριακή,
ήταν τα "ψιλά" στην
τσέπη ενός φαντάρου
για το τζούκ μπόξ στο
μαγερειό έξω από το
στρατόπεδο, ήταν η
επιγραφή "Γυρίζω απ'
τη νύχτα" στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που
κατάπινε
ατέλειωτα
«μουσκεμένα χιλιόμετρα στην Εθνική».

Στο Πασχαλινό Πανηγύρι των
Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου
ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης
Τα Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου
στο Περιστέρι Αττικής πραγματοποίησαν για
δεύτερη συνεχή χρονιά το Πασχαλινό Πανηγύρι, τα έσοδα του οποίου δόθηκαν σε φορείς
και οργανισμούς που υποστηρίζουν παιδιά με
νεοπλασματικές ασθένειες. Εκτός όμως από τη
φιλανθρωπική αγορά, στο Πασχαλινό παζάρι
διατέθηκαν εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς σε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές. Μεταξύ άλλων το ελαιόλαδο Στύψης! Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός
Στύψης ευχαριστεί θερμά τη διεύθυνση των
Εκπαιδευτηρίων
για
την
ανιδιοτελή
«φιλοξενία» των προϊόντων του.

Ο πάγκος του
Ελαιουργικού
Συν/σμού Στύψης
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Για τους ανθρώπους που τα βάζουν με τον
καρκίνο.
Διαβάζω για ανθρώπους που πάσχουν
από καρκίνο και δίνουν μάχη για την
γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης
ζωή τους. Για ανθρώπους που έφυγαν
από αυτή την ασθένεια και η σκέψη μου
πηγαίνει αμέσως σε ανθρώπους που
γνωρίζω και δίνουν την ίδια σκληρή μάχη. Άνθρωποι που έχουν την μαγκιά και
Με το Στράτο ήπιαμε έναν καφέ στο ντήρητα και ανασφάλιστα (όπως και σε το κουράγιο να κοιτάζουν το θάνατο στα
«Χάνι» ένα πρωινό του Αυγούστου 2013 όλη την Ελλάδα), όταν οι τεχνίτες στο χω- μάτια και να του λένε «Δεν είναι ακόμα
και όπως …. είναι φυσικό αμέσως το γυρί- ριό δεν έχουν δουλειά, όταν το κόστος η ώρα... περίμενε». Βλέποντας τέτοιους
σαμε στην πολιτική και στη συζήτηση για παραγωγής του ελαιολάδου είναι 2€ και αγώνες, τέτοια δύναμη ψυχής αναθεωτην αδυσώπητη οικονομική κρίση που το πουλά ο παραγωγός 1,5€, όταν το κό- ρείς. Παύεις να ασχολείσαι με χαζά
μαστίζει τα τελευταία 2-3 χρόνια τη χώρα στος παραγωγής γάλακτος επίσης υπερ- πράγματα. Βλέπεις την ζωή πιο ουσιαμας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσεις βαίνει την τιμή πώλησής του, όταν κάποι- στικά και δίνεις σημασία στο κάθε τι.
με το Στράτο και να μην το γυρίσει στην οι (έστω λίγοι) στο χωριό ήδη παράτησαν Γιατί οι ρόλοι εναλλάσσονται. Σήμερα
πολιτική. Ανοιχτό μυαλό, επιχειρηματίας τα αγροτικά τους και έβαλαν σε είναι κάποιος άγνωστος σε σένα, αύριο
ο ίδιος, γαμπρός στη Στύψη (με σύζυγο «κυκλοφορία» τα γαϊδούρια τους; Αλλά όμως.. Τους θαυμάζω αυτούς τους αντην Έλλη Σπυρέλλη), έχει δύο κόρες για- και μεις που ερχόμαστε για διακοπές στο θρώπους. Τα άτομα εκείνα που μέχρι το
τρούς (την Κλαίρη και την Βάσω) και ζει χωριό, παρά τα πολλά οδοιπορικά, κά- τέλος δεν αφήνονται, δεν εγκαταλείστη Μυτιλήνη, αλλά συχνά ανεβαίνει στο ποιον λογαριασμό αφήνουμε ίσως απλή- πουν αλλά μένουν εκεί και αγωνίζονται
χωριό. Έχει άποψη και την τεκμηριώνει: ρωτο και εν πάση περιπτώσει, ερχόμαστε μέχρι την τελευταία τους ανάσα για την
«Ιγνάτη, δεν υπάρχει κρίση! Κατ΄ αρχήν, στο χωριό, που δεν πληρώνουμε για την ζωή που έζησαν και τη ζωή που θέλουν
αν υπήρχε κρίση, θα αγόραζε σωρηδόν ο διαμονή μας ενοίκιο γιατί μένουμε στα να ζήσουν. Υποκλίνομαι στο μεγαλείο
κόσμος αμέτρητα μπουκάλια νερό, (που πατρικά μας σπίτια και έστω η ζωή στο τους και τον ηρωισμό τους. Θαυμάζω
κοστίζει πιο πολύ από το γάλα), όταν χωριό είναι πιο φτηνή. (Με 5 € μπορείς
μπορεί να χρησιμοποιήσει το νερό της να κεράσεις 6 καφέδες λόγου χάριν). Κάβρύσης; Η κρίση αφορά ένα 15% του πλη- πως έτσι συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαθυσμού, που έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν με με το Στρατή, και γω δεν ξέρω. Η συζήκαι ζούσε στην ανέχεια. Απλώς αυτό το τηση μετά πήγε στους λαθρομετανάστες
15% το πολύ να έγινε 25%. Να μην πάμε και πως ευθύνεται ο Σαμαράς γι΄αυτό
μακριά. Εσύ θα ερχόσουνα για διακοπές καθότι ως υπουργός εξωτερικών της κυστο νησί, αν βρισκόσουνα σε κρίση, τη βέρνησης Μητσοτάκη κάλεσε να έρθουν Μια μέρα που πήγαινα για κάποια
στιγμή που για να έρθεις στη Μυτιλήνη οι πρώτοι αλβανοί δήθεν βορειοηπειρώ- δουλειά, ανεβαίνοντας το δρόμο για

Στράτος Γεωργέλλης: Δεν υπάρχει κρίση!

όμως και τις οικογένειες τους, τους ανθρώπους που τους κρατούν το χέρι σε
κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και υπομένουν τον πόνο και τα δάκρυα μαζί τους.
Δείχνουν πως η ζωή είναι άδικη μα η
αγάπη είναι εκεί και μένει για πάντα
εκεί, στα πλαίσια της δικής της δικαιοσύνης. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Στιγμές που σου δίνουν μαθήματα
που καταλαβαίνεις αμέσως μα ενστερνίζεσαι όταν ο πόνος περνά. Μακάρι η
ζωή να μην είχε τόσο ακριβό αντίτιμο.
Μακάρι οι άνθρωποι να μην χρειάζονταν να βιώνουν αυτό τον πόνο. Η ζωή
είναι γεμάτη πόνο, αδικίες και βάσανα.
Μα αξίζει τόσο πολλά μόνο και μόνο για
τις όμορφες στιγμές που χαρίζει. Ζήστε
όσο μπορείτε πιο δυνατά!

Το χωριό μας έχει μεγάλο πρόβλημα με το παλιό
δίκτυο του νερού

Μικρή αγγελία δείγμα της κρίσης (2013)
από την Βόρεια Ελλάδα, θέλεις τουλάχιστον 650 € μόνο για εισιτήρια; Εδώ στο
χωριό, πού βλέπεις την κρίση; Η αγορά
γεμάτη κόσμο. Τα τραπέζια γεμάτα ούζα,
μπύρες μεζέδες. Ρίξε μια ματιά στην αγορά κάθε βράδυ όλο τον Αύγουστο και θα
πειστείς! Στο χωριό πού την είδες την κρίση; Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζω και
είναι σοβαρό, είναι ότι δεν έχει δουλειές
για τους νέους. Και ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις στα νοσοκομεία. Γράψτο! Η κρίση είναι στο μυαλό μας!». Κάπως έτσι μου τα είπε ο Στρατής. Είναι η
γνώμη του και είναι σεβαστή. Κι ο αντίλογος; «Πράγματι, στη επαρχία αργούν να
φανούν τα αποτελέσματα της κρίσης.
Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχεσαι ότι το 15%
των φτωχών έγινε 25%, ότι δεν υπάρχουν
δουλειές για τους νέους, ότι υπάρχουν
ελλείψεις στα νοσοκομεία. Κι αυτά δεν
είναι κρίση; Και μη βλέπεις τον Αύγουστο
την κίνηση στο χωριό! Δες τι γίνεται και
τον υπόλοιπο χρόνο. Όταν πολλά αγροτικά και ΙΧ αυτοκίνητα κυκλοφορούν ασυ

τες και μας έστειλε ο Χότζας και οι επίγονοι, ποινικούς κατάδικους, που πλημμύρισαν την Αθήνα. Μην βλέπεις αυτούς
που ήρθαν στο νησί, που ήταν πιο δύσκολη η πρόσβαση και ήρθαν τα καλά παιδιά, νοικοκυραίοι αλβανοί, που είναι καλύτεροι απ΄ τους δικούς μας. Και μετά
έριξε και την κυβέρνηση για το
«Μακεδονικό», επιμένοντας σε μια αδιέξοδη πολιτική για το όνομα των Σκοπίων.
Και πιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα; Να
παρακαλάμε στους διεθνείς οργανισμούς
να κατοχυρωθεί ένα όνομα, που θα περιλαμβάνει τη λέξη Μακεδονία αλλά με
έναν γεωγραφικό προσδιορισμό π.χ. Βόρεια. Τότε μας το προτείνανε και ο πανέξυπνος Σαμαράς δεν το δεχότανε. Μ΄
αυτά και μ΄ αυτά, χαιρετηθήκαμε και
έφυγα για μπάνιο στο «καβάκι». Στα καφενεία της Στύψης μπορείς να κουβεντιάσεις πολιτικά, ν΄ απολαύσεις την συζήτηση και τα επιχειρήματα, χωρίς να
«χαλαστείς».
Ιγν. Καρ.

την Παναγιά, έξω από το σπίτι του
Μήτσου Φιλή και του Γιάννη του
Καντανά, βλέπω να τρέχει από μια
ελαττωματική βάνα, ένα λεπτό δάχτυλο νερό. Ρώτησα εκεί και μου είπανε ότι τρέχει πολλούς μήνες και
καταλήγει κάτω σ΄ ένα φρεάτιο έξω
από της Γεωργίας Μαρδά ή Λέβα και
είπα στην Γεωργία να ενημερώσουν
να το φτιάξουν. Αυτή απάντησε ότι
το είπαν πολλές φορές στους αρμόδιους του χωριού αλλά δεν κάνανε
τίποτα. Ο δρόμος έχει γίνει πράσινος
και γλιστερός, επικίνδυνος. Μια μέρα ήρθαν στο σπίτι μου δύο παιδιά
που συνεργάζονταν παλιά, το καθένα με το δικό του επάγγελμα για να
μου φτιάξουν κάτι στο σπίτι (το ένα
είναι ο Ακης Γαρήμαγας ηλεκτρολόγος και το άλλο ο Κώστας υδραυλικός-μαραγκός της Νίκης Παρέλη του
Παναγιώτη). Τους είπα να πάνε να
φτιάξουν το νερό που τρέχει εκεί
ψηλά στο δρόμο για την Παναγιά
γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας
άλλος. Το παιδί προσφέρθηκε και
μάλιστα αφιλοκερδώς να πάει να
διορθώσει την βάνα. Την άλλη κιόλας μέρα πήγε και το έφτιαξε και
σταμάτησε να τρέχει νερό και στέγνωσε ο δρόμος. Ενημερώσαμε το
χωριό και ευχαριστούμε τον Κώστα
για ό,τι έκανε. Μάλιστα ο άνδρας της
Τριανταφυλλίτσας Χίου του έδωσε
και 10 ευρώ για τον κόπο του. Θα
ήθελα να αναφερθώ στο μεγάλο
πρόβλημα που έχουμε στο χωριό
μας. Πριν από 60 χρόνια το ΄55 ήρθε
στο χωριό μας κάποιος Αμερικάνος,
ο Δημήτριος Καμπούρης και ήθελε

να κάνει κάποια δωρεά στο χωριό
μας. Ρώτησε τι ανάγκες έχουμε και
είχαμε πολλές. Εγώ παιδί 10 χρονών
θυμάμαι ότι είχαμε μεγάλη ανάγκη
από νερό. Μας αγόρασε από την Δωροθέα Φασούλη το νερό του Λιμώνα
(πάνω πάνω από το Υψηλομέτωπο)
και μας έκανε την δεξαμενή και όλο
τον αγωγό ύδρευσης. Ο θεός να τον
αναπαύσει. Από τότε όμως οι σωλήνες πάλιωσαν και δεν έρχεται πολύ
νερό στην δεξαμενή, και επειδή δεν
φτάνει για το χωριό, κάνανε μια γεώτρηση κάτω στο Λιβανάδο του Βαλαρέλη (το τσισμιδέλη δίπλα στο
σπίτι του Νίκου Χίου) και συμπληρώνουμε το νερό που χρειάζεται το χωριό μας. Είναι όμως ακατάλληλο για
πόσιμο και όλος ο κόσμος αγοράζει
μπουκάλια και πολύς κόσμος κουβαλάει από άλλα χωριά. Θα παρακαλούσα κάποιος από τους αγαπητούς
αναγνώστες είτε είναι εντός της Ελλάδος είτε είναι εκτός και έχει την
οικονομική άνεση, και δεν έχει υποχρεώσεις, να κάνει αυτή τη δωρεά
για το δίκτυο έτσι ώστε να έρχεται
όλο το νερό στην δεξαμενή ώστε να
μην παίρνουμε από την γεώτρηση
που είναι ακατάλληλο. Θα έχει μισθό
στον ουρανό στην αιωνιότητα. Πάλι
θα παρακαλέσω τους αγαπητούς αναγνώστες είτε ατομικά είτε ομαδικά
να συμμετέχουν σε αυτό το πολύ
μεγάλο πρόβλημα του χωριού μας
και να δημοσιευτούν τα ονόματά
τους στην τοπική μας εφημερίδα.
Ευχαριστούμε.
(Τα στοιχεία του αποστολέα παραμένουν
στη διάθεση της εφημερίδας μας)

«Η ευτυχία είναι πράγμα απλό και λιτοδίαιτο. 'Ενα ποτήρι κρασί, ένα
κάστανο, ένα φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. Χρειάζεται
μονάχα για να νιώσεις πως όλα τούτα είναι ευτυχία - μια καρδιά απλή
και λιτοδίαιτη»
(Ν.Καζαντζάκης)
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών
Γάμοι

Ο Παρέλλης Στέλιος παντρεύτηκε την Ιφιγένεια Γιουσφαρά στις 28/12/13 στο
δημαρχείο Καλλονής.

Ο Γιαρήμαγας Άκης παντρεύτηκε την Γελαγωτέλλη Στρατούλα στις 20/11/13 στο
δημαρχείο Πέτρας.
Ευχόμαστε στα παιδιά κάθε ευτυχία και καλούς απογόνους.
Θάνατοι

Μανδάνη Κατίνα ετών 86

Μανδάνης Νίκος ετών 60 (έμενε στην Αθήνα)

Φραγκούλης Λάμπου ετών 80

Δρακούλα- Αθανασή Νίκη ετών 82

Εγγλέζος Σοφοκλής ετών 70

Παντής Περικλής ετών 83

Βαλάση Ηλέκτρα ετών 94

Δελάγας Μιχάλης ετών 97

Βουργουτζή Χρύσα ετών 83 (έμενε στη Μυτιλήνη)
Από το Υψηλομέτωπο

Αλβανού Βάσω ετών 54

Πολύζος Αντώνης ετών 52 (έμενε στην Αθήνα)
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.
Γεννήσεις

Η Φασούλη Δήμητρα από τη Στύψη στις 01/01/14 γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το πρώτο παιδί της Λέσβου! Ευχόμαστε να τους ζήσει.
Βαφτίσεις

Ο Θεοφάνους Ευστράτιος και η σύζυγός του Δήμητρα βάφτισαν το αγοράκι τους
στις 5 Απριλίου 2014 στην Ιερά Μητρόπουλη Καλλονής.

Ο Ιγνάτης και η Ελένη Σλουμάτη βάφτησαν το γιo τους την Λαμπροδευτέρα στο
Ταξιάρχη Μανταμάδου. Νονοί Λεωνίδας και Πηνελόπη Αγγελοπούλου.
Ευχόμαστε να είναι καλότυχοι οι νεοφώτιστοι!

Συνταγές
Τα σπαράγγια κι οι σβιρνιές
Φυτρώνουν πάντα την Άνοιξη ανάμεσα σε κλαδιά που βρίσκονται πεσμένα στο έδαφος και
σε θάμνους. Σε περιοχές της Λέσβου και κυρίως σε μέρη με υγρασία αφθονούν.
Το σπαράγγι είναι από τα πλουσιότερα τρόφιμα σε θρεπτικά συστατικά. Με την ελάχιστη
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και θερμίδες,
είναι διαιτητικό
και
θεωρείται
από τις σπουδαιότερες τροφές
για φαρμακευτικούς
σκοπούς
λόγω μίας διουρητικής
ουσίας
της ασπαραγγίνης. Περιέχει σε
μεγάλο ποσοστό
νερό, μεταλλικά
στοιχεία και αρκετές βιταμίνες Β Σπαράγγια άγρια
και βιταμίνη C.
Μαγειρέψτε τα φρέσκα σπαράγγια στον ατμό
ή για 5-8 λεπτά σε νερό που βράζει. Μην τα
αφήσετε περισσότερο για να είναι τρυφερά και
τραγανά. Διατηρήστε τα φρέσκα σπαράγγια
για 3-4 μέρες στο ψυγείο. Για να κρατήσουν
την υγρασία τους και να διατηρήσουν τη φρεσκάδα τους, τυλίξτε τα με ένα υγρό πανί ή μια
βρεγμένη χαρτοπετσέτα ή βάλτε τα όρθια με

τις άκρες τους σε 2, 5 εκ. κρύο νερό. Προσοχή
να μη βρέξετε τις άκρες των βλαστών. Κοντά
στα σπαράγγια θα βρείτε και τις σβιρνιές
(tamus communis), οι οποίες με 10 λεπτά βράσιμο δίνουν ένα γευστικότατο ζουμί. Συνοδέψτε το με λίγες σταγόνες λεμόνι και θα έχετε ένα
πρώτης τάξεως γιατρικό. Να θυμάστε: συλλέγουμε μόνο όσα σπαράγγια
χρειαζόμαστε,
άλλωστε μέχρι τα τέλη
Μαΐου θα είναι εκεί. Τα
σπαράγγια έχουν μεγάλη
θρεπτική αξία και λίγες
θερμίδες (μόνο 20 θερμίδες τα 5 περίπου), καθόλου λίπος και χοληστερόλη, ενώ έχουν πολύ νάτριο, κάλιο, φολικό οξύ,
θειαμίνη και βιταμίνες
Β6, Α και C. Έχουν διαιτητικές και ιδιαίτερα διουρητικές ιδιότητες και
πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, αλλά δε
συνιστώνται σε ανθρώπους που έχουν ρευματισμούς, αρθριτικά, ποδάγρα, νεφρολιθιάσεις
και κυστίτιδες γιατί περιέχουν οξαλικό οξύ. Σε
μια κατσαρόλα βράζουμε τα σπαράγγια για 6
λεπτά περίπου. Τα στραγγίζουμε, τα βάζουμε
σε μια σαλατιέρα και τα περιχύνουμε με το
λαδολέμονο.

Το Στυψιανό γλωσσάρι
Γιουρουντίζου= προχωρώ γρήγορα, βαδίζω γοργά
Γιουσμάς= κομψός, ωραίος (τούρκικη).
Γιατακλαντίζου= ξαπλώνω, ξεκουράζομαι.
Κμανταρίζουμι=αυτοπεριποιούμαι
Μαθρακός= βάτραχος
Καθουδιεύγου= δείχνω το σωστό δρόμο, συμβουλεύω
Δγιαρμίζου= τακτοποιώ

(τούρκικη)

Αλληλογραφία
Αγαπητέ Ιγνάτιε,
Με πολύ χαρά λάβαμε την εφημερίδα του χωριού μας στις 30 Δεκεμβρίου
2013 και όπως κάθε άλλη φορά και τώρα η δουλειά που κάνατε ήταν εξαιρετική. Μόνο η ποιότητα σε μερικές φωτογραφίες ήταν πολύ φτωχή. Να είσαστε όλοι σας καλά και να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια με τον ίδιο ζήλο
και αγάπη το νέο Έτος 2014. Σε χαιρετώ και ελπίζω να τα πούμε και φέτος το
καλοκαίρι από κοντά στο χωριό.
Απόστολος Βαζιργιάννης (16/01/2014)
Έλλη καλησπέρα,
πήρα την εφημερίδα την οποία και διάβασα. Το αποτέλεσμα φυσικά αναμενόμενο, καθώς όταν κάτι γίνεται με μεράκι δε μπορεί ποτέ να είναι μέτριο ή
κακό. Μεράκι, πίστη και αγάπη, χαρακτηριστικά που διαθέτετε σε υπερθετικό βαθμό για αυτό που κάνετε. Επειδή περιμένεις όμως και κάποιες πιθανές
ενστάσεις μου, το μόνο που θα μπορούσα να πω πως μου φάνηκε «κάπως»
ήταν η αντικατάσταση του κλάδου ελαίας από το λογότυπο της εφημερίδας
με τη συσκευασία του τοπικού ελαιολάδου. Με δεδομένο ότι γίνεται σε ιδιαίτερο άρθρο εκτενής αναφορά στη νέα συσκευασία που προώθησε ο αγροτικός συνεταιρισμός, πιστεύω ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιον κακόβουλο παρατηρητή ως εσκεμμένη «τοποθέτηση προϊόντος» σε περίοπτη
θέση! Επίσης μια παρατήρηση τεχνικής φύσεως. Στη σελίδα 4 στο θέμα «Στο
έλεος του Καλλικράτη» η αναφορά στην παλαιά χωματερή υπήρξε θύμα του
δαίμονος του τυπογραφείου, καθώς κόβεται απότομα. Ακόμη, για το ίδιο θέμα, η πρώτη φωτογραφία με την πινακίδα του έργου ανάπλασης του χώρου
θα έπρεπε μάλλον να βρίσκεται κάτω από το κείμενο του προέδρου του πολιτιστικού συλλόγου καθώς στη θέση που βρίσκεται μπερδεύει τον αναγνώστη.
Ας αφήσω όμως τη γρίνια μια και συλλαμβάνω τον εαυτό μου να συμπεριφέρεται σαν καμιά μουρμούρα γριά συμπεθέρα που ψάχνει με το μικροσκόπιο
να βρει ψεγάδια στη νύφη της... Γιατί μπροστά στο όλο της εργασίας που επιτελέστηκε, οι παρατηρήσεις μου ωχριούν. Σας συγχαίρω για μία ακόμη φορά
και σας προτρέπω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και αγάπη.
Φιλικά,
Ιστάντσο Μπάμπης

Σχόλια για το φύλλο 61
Δεκέμβριος 2013
ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΡΤΗ-ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ: (Πρόεδρος Συλλόγου Πλωμαριτών «ΤΟ
ΠΟΛΙΟΝ»): Μπράβο σας, εξαιρετική και πολλή δουλειά.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΛΑΓΩΤΟΥ: Μια χαρά το νέο φύλλο. Μου άρεσε και το πιο
έντονο χρώμα στο εξώφυλλο.

Ο «δαίμων» του τυπογραφείου και
πάλι παρών!
Στο προηγούμενο φύλλο (61) της εφημερίδας μας, ο «δαίμων» του τυπογραφείου ή καλύτερα ο «δαίμων» του ηλεκτρονικού υπολογιστή φρόντισε να
κάνει αισθητή την παρουσία του. Έτσι, ενώ στη σελίδα 11 αναφέραμε τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, παραλείψαμε τους:
1)
Τιτιρέκη Παναγιώτη που πέρασε στο ΤΕΙ Μουσικής και Ακουστικής
Τεχνολογίας Ρεθύμνου
2)
Καμπούρελλη Ελένη που πέρασε στην Iατρική Αθηνών.
3)
Ανδρονίκη Γέραλη του Παναγιώτη και της Μαριάνθης, η οποία πέρασε
το 2012 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μέσων Επικοινωνίας & Πολιτισμού. Κοντεύει να τελειώσει βέβαια, οπότε οι ευχές μας θα μπορούσαν να
είναι πιο επίκαιρες. Ευχόμαστε ολόψυχα καλό πτυχίο! Οι παραλήψεις οφείλονται μάλλον στην ελλιπή ενημέρωσή μας. Όπως και να ΄χει, ζητούμε συγγνώμη και τους ευχόμαστε καλές σπουδές. Επίσης, στη σελίδα 4 στο κείμενο
που υπογράφει ο Παναγιώτης Κουτζπής λείπει μια πρόταση, με συνέπεια να
«χάνεται» ελαφρώς ο αναγνώστης. Ζητούμε συγγνώμη εκ μέρους της πρότασης που ενήργησε αυτοβούλως και αποφάσισε να εξαφανιστεί! Τέλος, να
αναφέρουμε ότι η Εγγλέζου Θεοδώρα του Κων/νου πήρε το πτυχίο της από
τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014. Της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και επαγγελματικές επιτυχίες.
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Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Δωρεές στην εκκλησία και στο νεκροταφείο
της Στύψης
Θερμές Ευχαριστίες!

Αποθεματικό
Υπόλοιπο προηγούμενου έτους
Έσοδα 2013
Έξοδα 2013
Σύνολο

8.200,00 ευρώ
2.569,92ευρώ
3.466,46 ευρώ
7.303,46 ευρώ

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μετρητά στο ταμείο
Σύνολο

7.047,28 ευρώ
256,18 ευρώ
7.303,46 ευρώ

Η πόρτα εισόδου στον Ιερό Ναό Παναγίας της Στύψης είναι δωρεά της Αφροδίτης &
Αγγελικής Χονδρού στη μνήμη των συζύγων τους Ευστρατίου και Ιωάννου Χονδρού

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προϊόν καταγεγραμμένων, στο
βιβλίο ταμείου του Συλλόγου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ», οικονομικών συναλλαγών και βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου.
Η ελεγκτική επιτροπή
Ιωάννης Δεμερτζής
Μιλτιάδης Τσαΐρης

Η πόρτα εισόδου στο νεκροταφείο της Στύψης είναι δωρεά της Έλλης Μανίκα στη
μνήμη του συζύγου της.

Λιμάνι Μυτιλήνης (1935)

Ποίημα «Η ελιά»
Ξεκινώ απ’ τα περγυάλια
Και ανεβαίνω αγάλια αγάλια
Ως τα πιο ψηλά βουνά
Δασωμένα και γυμνά.
Είμαι η ελιά, η Μυτιληνιά.
Μες τους κάμπους με τα
στάχυα
Πλάι στους πρίνους, μες
στα βράχια
Με τις ρίζες μου ρουφώ
Το χρυσάφι το στυφό.
Είμαι η ελιά, η Μυτιληνιά
Κάθε δυο χρόνια καρπίζω
Και τα κιούπια σας γεμίζω
Με χυμό κεχριμπάρι
Που αξίζει όσο βαρεί.
Είμαι η ελιά, η Μυτιληνιά.
Τη ζωή στον τόπο δίνω
Με το λάδι μου το φίνο
Τη ζωή και τη χαρά
Και στην αγορά φτερά.
Είμαι η ελιά η τρυλιανή
Κολωβή, Αδραμυτιανή
Καρολιά και λαδολιά
Είμαι η ελιά, η Μυτιληνιά.

Η εφημερίδα «Στύψη» ζητά τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις σας
Φίλες και φίλοι αναγνώστες,
Πολλοί αναγνώστες της «Στύψης» λαμβάνουν την εφημερίδα του χωριού μας ηλεκτρονικά στο e-mail τους. Η Συντακτική Επιτροπή της
«Στύψης» σας ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας να λαμβάνετε
την εφημερίδα μας σε ηλεκτρονική μορφή. Η
ανταπόκριση αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος κυκλοφορίας της και ελαχιστοποιεί, σε
μεγάλο βαθμό, την πιθανότητα διακοπής της
έκδοσής της λόγω αδυναμίας κάλυψης του κόστους. Θα μας προσφέρατε πολύτιμη υπηρεσία
αν μας διαβιβάζατε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγχωριανών, συμπατριωτών και φίλων
σας, που νομίζετε ότι τους ενδιαφέρει να γίνουν αναγνώστες της «Στύψης». Θέλουμε να
σας διαβεβαιώσουμε ότι τηρούμε όλους τους
όρους και τους κανόνες του προσωπικού απορρήτου και ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις

που μας εμπιστεύεστε για ταχυδρόμηση της
εφημερίδας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
και μόνο για το σκοπό αυτό. Η γραμματεία Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης και τα μέλη της
συντακτικής επιτροπής, δεσμευόμαστε ότι ποτέ και για κανένα λόγο δεν πρόκειται γνωστοποιήσουν σε τρίτους τη διεύθυνσή σας. Τέλος,
αν η διεύθυνσή σας περιήλθε από λάθος στο
αρχείο μας και δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε
την εφημερίδα μας, σας ζητούμε να μας συγχωρέσετε για την ενόχληση και σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα e-mail με την
ένδειξη «Δεν επιθυμώ να λαμβάνω την εφημερίδα σας» για να διαγράψουμε άμεσα από
το αρχείο μας τη διεύθυνσή σας.
Σας ευχαριστούμε και πάλι!

