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Για τα σκουπίδια μας

Το προηγούμενο φύλλο
Όπως γνωρίζουν καλα οί
τακτίκοί αναγνωστες της
«Στυψης»,
ίδίαίτερα οί
νεοί που τα
εχουν καλα με
τίς νεες τεχνολογίες την
εφημερίδα
μας την δίαβαζαν ανετα
καί στο δίαδίκτυο τα τελευταία
15
χρονία τουλαχίστον, οπου
την αναρτουσε ο συγχωρίανος
μας
Στρατης Χατζηβλαστης, ο οποίος εχεί την συνολίκη επίμελεία της
ίστοσελίδας ως σημερα καί προσφερεταί επίσης αφίλοκερδως. Στα τελευταία 3-4 φυλλα της «Στυψης» την
ίστοσελίδα την σημείωνουμε κατω απο τον τίτλο της
εφημερίδας, καθως καί στην ταυτοτητα της εφημερίδας
στην 2η σελίδα. Προκείταί γία μία ίστοσελίδα
«εξερευνηση» της Λεσβου καί της Στυψης είδίκοτερα,
οπου μπορεί κανείς να βρεί πληροφορίες σχετίκα με
τοπίκα προίοντα, ίστορίκα στοίχεία της Στυψης καί του
νησίου, καθως καί τοπίκη παραδοσίακη μουσίκη. Παραλληλα, στην ίστοσελίδα αναρτωνταί αρθρα γενίκοτερου ενδίαφεροντος, φωτογραφίες, τουρίστίκες πληροφορίες καί στοίχεία γία τον καίρο κλπ, ολα επίλογες του
Στρατη Χατζηβλαστη. Το γεγονος οτί στα τελευταία
φυλλα ζηταμε να μας γνωρίσετε τα e-mail σας γία να
σας την στελνουμε σε μορφη pdf την «Στυψη» δεν αναίρεί την αναγκαίοτητα αναρτησης της στην ίστοσελίδα,
δίοτί παρα πολλοί αναγνωστες που εμείς δεν τους ξερουμε, η αλλοί που ξερουμε, την δίαβαζουν (καί την κατεβαζουν) απο την ίστοσελίδα. Στίς περίσσοτερες περίπτωσείς αυτοί που λαμβανουν στο e-mail την εφημερίδα μας δεν είναί Στυψίανοί. Προκείταί γία φίλους μας
ανα την Ελλαδα καί τον κοσμο, που μαλλον δεν θα
εκαναν τον κοπο να μπουν στην ίστοσελίδα, οποτε εχεί
νοημα να τους την στείλουμε στην προσωπίκη τους ηλεκτρονίκη δίευθυνση. Συνεπως, μπορείτε να δίαδωσετε
στους γνωστους σας καί στους φίλους σας την ίστοσελίδα www.stipsi.gr/efimerida/ καί να μας γνωρίσετε την
δίκη σας (η φίλων σας) ηλεκτρονίκη δίευθυνση γία να
σας την στελνουμε καί προσωπίκα. Έτσί κανουν καί οί
μεγαλες εφημερίδες (γίατί οχί η «Στυψη»;): Εκτος απο
την εντυπη εκδοση τους που μπορεί καποίος να την αγορασεί απο το περίπτερο, εχουν καί την ίστοσελίδα
τους, αλλα καί τους συνδρομητες στους οποίους δίατίθεταί η εφημερίδα σε μορφη pdf, στο e-mail τους, εναντί
καποίου τίμηματος. Η δίαφορα μας είναί οτί η «Στυψη»
δίατίθεταί δωρεαν σε ολους. Όχί οτί δεν εχεί κοστος,
αλλα εμείς εχουμε την πολυτελεία της δωρεαν παροχης
υπηρεσίων, καί πολλης (συχνα υπερβολίκα πολλης)
προσφορας «ελευθερου χρονου». Δεν πληρωνουμε ουτε
τους «αρχίσυντακτες», ουτε τον δίαχείρίστη της ίστοσελίδας, ουτε τους «δημοσίογραφους», ουτε τους
«ρεπορτερ», ουτε τους δίανομείς της εφημερίδας «χερί –
χερί». Έτσί, τα εξοδα της «Στυψης», περίορίζονταί
(δραστίκα) μονο σε: Έξοδα τυπογραφείου, μεταφορίκα
γία Μυτίληνη καί Έδεσσα (η Αθηνα αναλογως), εξοδα
αποστολης στην Αυστραλία, ταχυδρομίκα εξοδα γία 350
παραληπτες στην Αθηνα, στην λοίπη Ελλαδα καί εξωτερίκο (οπου εχουμε Στυψίανους καί φίλους) με φακελους
προπληρωμενου τελους, καποία γραφίκα, εντυπα καί
εξοδα συσκευασίας καί συνδρομες σε αλλες εφημερίδες.
Αξίζεί επίσης να σημείωσουμε οτί μεχρί στίγμης, απο
τοτε που ανελαβε την ευθυνη της εκδοσης ο Πολίτίστίκος Συλλογος δεν χρείαστηκε να χρηματοδοτησεί ουτε
στο ελαχίστο την εφημερίδα μας! Γία τα εξοδα της, της
φτανουν οί προσφορες των αναγνωστων της. Να είστε
ολοί καλα!

Στο πρωτοσελίδο του προηγουμενου φυλλου της
«Στυψης», βαλαμε την επίστολη του Δίογενη Δρακουλα,
με τίτλο «Τα κοπρα μας», η οποία περίείχε την παρακατω προταση: Να δίενεργηθεί ερανος στο χωρίο, να συμβαλλουν ίσως καί οί συγχωρίανοί μας στην Αυστραλία
καί στην Αθηνα, καθως καί οί τρείς ενεργοί συλλογοί
του χωρίου (Πολίτίστίκος, Αθλητίκος, Ιππίκος), ο ΣυνεΚάδοι ατάκτως ερριμένοι στην έξοδο
της Στύψης προς Υψηλομέτωπο

ταίρίσμος καί … η εφημερίδα μας, με στοχο να μαζευτεί
ενα ποσο της ταξης των 5.000 € ωστε να αγοραστεί ενα
μίκρο απορρίμματοφορο (οπως το παλίο που είχε αγορασεί η Κοίνοτητα Στυψης πρίν τον «Καποδίστρία» δηλ.
την συνενωση των Κοίνοτητων γία την δημίουργία του
Δημου Πετρας). Καί πως θα λείτουργεί καί θα ενταχθεί
στο στολο των απορρίμματοφορων του Δημου Λεσβου
πλεον, αυτο το μίκρο απορρίμματοφορο, χωρίς τον κίνδυνο να στελνεταί γία εξυπηρετηση των 70 καί πλεον
κοίνοτητων του Δημου Λεσβου; Ο Δίογενης είχε ετοίμη
την απαντηση: «Να γίνεί παραχωρηση - δωρεα με συμβολαίογραφίκη πραξη στο Δημο Λεσβου με ενα ορο: Να
μην πηγαίνεί το μίκρο απορρίμματοφορο σε αλλα χωρία πλην της Στυψης. Ωστοσο ο οδηγος να είναί υπαλληλος του Δημου οδηγος καί βεβαία ο Δημος Λεσβου να
αναλαβεί τα λείτουργίκα εξοδα του μίκρου φορτηγου.
Αυτη η προταση συζητηθηκε οπως με πληροφορουν απ΄
το χωρίο, στο Τοπίκο Συμβουλίο Στυψης καί απορρίφθηκε. Τα επίχείρηματα είναί ίσχυρα: 1) Γία την αποκομίδη των απορρίμματων πληρωνουν ολοί οί Δημοτες
καί βεβαία οί Στυψίανοί μεσω των λογαρίασμων της
ΔΕΗ ανταποδοτίκα τελη. Ο Δημος οφείλεί να κανεί το
στοίχείωδες. Να εχεί τα μεσα καί το προσωπίκο ωστε
να κανεί το καθηκον του. Να συλλεγεί τα απορρίμματα.
Φανταστείτε σε καθε Δημο της χωρας, σε καθε χωρίο,
να καναν ερανο γία ν΄ αγορασουν απορρίμματοφορο.
Οξυμωρο! Είναί προτίμοτερο απο τον ερανο, η κίνητοποίηση των κατοίκων. Η δίεκδίκηση λυσης γία τα σκουπίδία. Το Τοπίκο Συμβουλίο Στυψης καί ο Προεδρος
του, αντί να οργανωνεί ερανους, να ζητησεί αποφασίστίκα τη συμπαρασταση ολων μας, το αυτοκίνητο απο
το Δημο Λεσβου καί να το θεσεί υποψη του Δημοτίκου

Συμβουλίου. 2) Να αγορασεί ο Δημος μίκρο απορρίμματοφορο, ωστε να χωρα στα στενα δρομακία της Στυψης
καί αλλων χωρίων. 3) Να οργανωσεί την αποκομίδη
των σκουπίδίων ωστε να περνα τουλαχίστον δυο φορες
την εβδομαδα απ΄ ολα τα «μπουτζακία». 4) Το μεγαλο
απορρίμματοφορο να περνα επίσης τουλαχίστον δυο
φορες την εβδομαδα απ΄ τον κεντρίκο δρομο καί να αδείαζεί τους κεντρίκους καδους. 5) Να βρεθεί τοπος
(καί τροπος) ωστε οί μεγαλοί καδοί που βρίσκονταί
στην είσοδο του χωρίου να μην φαίνονταί. Δεν είναί
δυνατον να εμφανίζεταί αυτο το απαραδεκτο θεαμα με
τους ξεχείλίσμενους καδους σκουπίδίων στην είσοδο
του χωρίου. Αυτη είναί η λυση γία το προβλημα των
σκουπίδίων. Γία ενα καθαρο χωρίο. Ο ερανος κατα τη
γνωμη μας δεν είναί λυση γία καθε ολίγωρία του Δημου.
Καί βεβαία απαίτείταί στοίχείωδης κοίνωνίκη συνείδηση καί υπευθυνοτητα: α) Να μην πεταμε τα σκουπίδία
μας χυμα, παρα μεσα στον καδο σε δεμενη σακουλα. β)
Όταν σφαζουμε ζωο, δεν πεταμε τα υπολείμματα
(εντερα κλπ) στον καδο γίατί βρωμανε. Είναί προτίμοτερο ν΄ ανοίγουμε ενα λακκο να τα θαβουμε. γ) Δεν πε-

Καταπληκτικό αξιοθέατο!!!

ταμε τα σκουπίδία οπου να ΄ναί. Τα ρίχνουμε στον καδο. δ) Κατεβαίνουμε απο το αυτοκίνητο γία να πεταξουμε τη σακουλα με τα σκουπίδία μας. Δεν τα πεταμε απ΄
το παραθυρο του αυτοκίνητου, να μην βρίσκουμε
«στοχο» καί να σκορπίζουν τα σκουπίδία στο δρομο
(«γουρνίτκα» δηλαδη). Δεν λεμε καμία «σοφία» με τα
παραπανω. Είναί αυτονοητα καί στοίχείωδης καλη συμπερίφορα, γίατί η καθαρίοτητα είναί μίση αρχοντία!
ΥΓ: Προσφατα μεταφερθηκαν οί καδοί σε αλλο σημείο
του χωρίου αλλα καί παλί αποτελουν «αξίοθεατο».

Καραπαναγιώτης Ιγνάτης
(2-4-2015)

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»












ΟΣαμπάνηςΝικόλαοςτουΔημητρίουπροσφερε100ευρωγίατηνεφημερίδαμαςστημνημητουπατερατου(01/2/2015)
ΟΣαρρήςΝικόλαοςπροσφερε50ευρωγίατηνεφημερίδαμας(01/2/2015)
ΗΚοντούΈλληπροσφερε20ευρωγίατηνεφημερίδαμας(01/2/2015)
ΗΣταυρακέλληΝίκηπροσφερε20ευρωγίατηνεφημερίδαμας(01/2/2015)
ΗΣανταβάΌλγαπροσφερε10ευρωγίατηνεφημερίδαμας(01/2/2015)
Η ΜαλλήΜαρίαπροσφερε 30 ευρω γία την εφημερίδα μας στη μνημη του συζυγου της Ευστρατίου καί των γονεων της Γεωργίου & Σοφίας
Παρελλη(01/2/2015)
Ο φίλος Στάθης Καστερίδης, πρωην Γενίκος Δίευθυντης του Δημου Πελλας, που σημερα εργαζεταί στο Δημο Σκυδρας, προσφερε γία την
«Στυψη»50€,στημνημητωνγονεωντουΑναστασίουκαίΔεσποίνας(13-10-2014).
Η φίλη μας ΤαρασίδουΜαριάνθηαπο τη Σκυδρα του Νομου Πελλας, που εχεί καταστημα με Παραδοσίακα Προίοντα (τηλ. 2381083265/ email:tarasidou@hol.gr)μαςεδωσεγίατηνεφημερίδαμας20€.
Η Σαπφώ Καραμπέτσου (κορη του Γίωργου Καραμπετσου),πουκατοίκεί στηνΜελβουρνηκατεθεσεστο λογαρίασμο της Εθνίκης στίς9-2
-2015, το ποσο των 379,05 € στη μνημη της γίαγίας της Σοφίας Καραμπετσου που πεθανε στην μακρίνη Αυστραλία πληρης ημερων (με την
εφημερίδαμαςστοπροσκεφαλί της)
ΟΚαλατζήςΕυστράτιος κατεθεσε στην ΕθνίκηΤραπεζα στίς16-2-2015 γίατηνεφημερίδα μας100€.
ΟίΛάγαρηςΚων/νος&Ανδρονίκηπροσφεραν50ευρωστημνημητηςΣοφίαςΚαραμπετσου(22/02/2015)
συνέχεια στη σελ. 3
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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

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής
«Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω, λουΐζα και βασιλικό. Μαζί μ΄ αυτά να σε φιλήσω και τι να πρωτοθυμηθώ.
Τη βρύση με τα περιστέρια, των αρχαγγέλων το σπαθί»
Οδυσσέας Ελύτης





«Η ΣΤΥΨΗ»
Τρίμηνη Έκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης

Υπεύθυνος κατά νόμο
Νικόλαος Θρ. Δρακούλας
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ.
Στύψη Τ.Κ. 81109
Πέτρα Λέσβου
____
Δημοσιογραφική επιμέλεια
α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλοκερδώς και
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως.
_____
Επιμέλεια Ιστοσελίδας
www.stipsi.gr/efimerida/
Στρατής Χατζηβλάστης
______
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως συνδρομητές
στην εφημερίδα μας ή να δώσουν χειρόγραφα για
δημοσίευση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους
συντάκτες:
α) Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης
Φιλικής Εταιρείας 11 Έδεσσα 58200- Πέλλα
κιν: 6977946294
σπίτι: 2381020648
γραφείο: 2381351886
fax: 2381088886
e-mail: kignatis@gmail.com
β) Έλλη Μ. Τσαΐρη
Οδυσσέως 75 Χαϊδάρι 12461- Αττική

κιν: 6956294305
σπίτι: 2105323577
e-mail: ellietsa1973@gmail.com
____
Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική αλλά εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναφέρονται στην
τελευταία σελίδα.

Από τα παλιά...





1966 Ευστράτιος Λιθοτόμου: Διακρίνονται ο Ευστράτιος &
Αργυρώ Λιθοτόμου με τον 5χρονο εγγονό τους Ευστράτιο
του Απόστολου Λιθοτόμου και δεξιά η Στυρόπη σύζυγος
Θεοδόση.

Παράδοξο. Αντί για τα συνηθισμένα
τη σκέψη να δώσω το χώρο και το
λόγο σε Μυτιληνιούς συγγραφείς
και ποιητές που με τρόπο αριστοτεχνικό έχουν πει τη γνώμη τους σε
ό,τι μας απασχολεί ως άτομα κι ως
κοινωνία και μάλιστα σε καιρούς
δύσκολους, όπως είναι και οι σημερινοί. Μια δοκιμή έστω σε κάτι το δαφορετικό, μκρές ριπές απ΄το έργο
τους, μια λοξή ματιά για να τους
ξαναθυμηθούμε.
Ο πασίγνωστος στίχος του νομπελίστα
Οδ. Ελυτη απ΄το «Άξίον Εστί» «της δίκαίοσυνης Ήλίε νοητε καί μυρσίνη εσυ
δοξαστίκη, μη παρακαλω σας μη λησμονατε τη χωρα μου». Αυτα τα ξεκαθαρα
λογία, με στοχο ορατο, δεν το κρυβω τα
σίγοτραγουδω γία να ξορκίζω τα δαίμονία. Έχουν παρεί θεση πρωίνης προσευχης γία μενα!
Στο αντιπολεμικό του έργο «Η ζωή
εν τάφω» ο Στρατής Μυριβήλης για
να δώσει έμφαση στον αγώνα εναντίον του πολέμου βάζει «τον ποιητή εξ ουρανού και γης, ορατών τε
πάντων και αοράτων να ρωτά τους
λαούς: « -Ε, σεις εκεί κάτω οι σακάτηδες, ο τυφλοί… εσείς με τα παράσημα στα στήθη, τι κάνατε το
«τάλαντον» που σας έδωσα; Οι αντρίκιες παλάμες σας φουχτιάσανε
τ΄αλέτρι για να σπείρουν, και το
σφιχτό γυναικείο στήθος… Για πείτε
μου πως ξοδέψατε αυτό το
«τάλαντον»… -Και μεις σε στάση
προσοχής λάβαμε την τιμή και του
λέμε: «Κάναμε κάτι καλύτερο, πολεμήσαμε για την ελευθερία των λαών.
Τα νιάτα μας τα πετάξαμε στο τάδε
αμπρί, τα χέρια μας σκάψανε λαγούμια να κρυφτούμε, πήραμε μαχαίρια
και ξεμπερδέψαμε οι μισοί τους
άλλους μισούς, σφίξαμε χειροβομβίδες που είναι πιο σκληρές από κοριτσιού κόρφον… Είμαστε ήρωες, μας
το βεβαίωσε ο στρατηγός, μας το
είπε κι ο παπάς της μεραρχίας…
-Όρσε παλιοτόμαρα! Φτύσατε πάνω
στα πιο ακριβά μου δώρα γρουσού
ζηδες, άντε φύγετε από μπροστά
μου…»
Με τα δείνα καί τη φρίκη του πολεμου
καταπίανεταί καί ο Στρατης Δουκας
στην «Ιστορία ενος αίχμαλωτου». Έχεί
μπροστα στα ματία του την είκονα απο
τη μίκρασίατίκη καταστροφη καί μας
περίγραφεί τα μαρτυρία της αίχμαλωσίας: «Όσοί είχανε λεφτα, πίνανε, μα
οσοί δεν είχανε πίνανε το κατουρο τους,
πολλοί πεσανε ψαθα απο πείνα κί απο
δίψα. Οί φρουροί μας δίεταξαν να βγεί
αγγαρεία απο μας καί να τους πεταξουμε…»
Για το ανθρώπινο μίσος και πως με
έντεχνο τρόπο καλλιεργείται, μας
μιλά ο Ηλίας Βενέζης στην «Αιολική
Γη»: «Τα τσακάλια από πλάσματα
του δάσους που είχαν δικαίωμα να
φάνε, έπρεπε τώρα να γίνουν εχτροί. Ως τότε δεν τα ξέραμε παρά
την άγρια φωνή τους. Τώρα έπρεπε
να συνηθίσουμε να τα πολεμάμε,
έπρεπε να κάνουμε τα πρώτα βήματα προς το παντοδύναμο εφόδιο
των ανθρώπων, το μίσος…». Το ίδιο
κάνουμε και με τους ανθρώπους,
πρώτα τους αποξενώνουμε απ΄την
ανθρώπινή τους υπόσταση, βαφτίζουμε, π.χ. βρωμοαράπη τον μελαμψό και μετά βουρ στο ψαχνό!
Όταν πίανω στα χερία μου το δίηγημα
του Ασημακη Πανσεληνου «Τοτε που
ζουσαμε» εχω την αίσθηση οτί ανοίγω
την πορτα του σαλονίου μου γία να
περασεί μεσα η πίο ομορφη παρεα. Γραφεί γία οσους κρατηθηκαν παραμερα
καί ελείψαν απ΄τίς χαρες της ζωης πως
είναί «σαν τους γλαρους που ακολουθουν τα καραβία στη θαλασσα καί λενε
γί΄αυτα τα πουλία οτί είναί οί ψυχες
εκείνων που δεν χαρηκαν τη ζωη τους…















Τετοία πουλία οί ψυχες μας δεν θα γί
νουν ποτε…»
Έχω συγκρατήσει απ΄το ίδιο έργο
την ευκολία που ο συγγραφέας απομυθοποεί τον δικτάτορα Ι. Μεταξά.
Όταν πέθανε θελήσανε οι ομόφρονες να τιμήσουν τον άντρα με μια
επιτύμβια επιγραφή, όπως είχαν
κάνει και για τον αρχαίο Αισχύλο
και τότε ο Πανσέληνος τους πρότεινε τούτο το καταπληκτικό: «Με κλάψαν κατόπιν διαταγής όσοι μ΄είχαν
αγαπήσει δια νόμου».
Η μοναξία οχί σαν επίλογη αλλα ως
αποκοτία απασχολεί καί τον Τακη Χατζηαναγνωστου στο μυθίστορημα του
το «Άτομο» πίανεί στο στομα του εναν
γαβαλί που αποφασίσε εστω καί «την
εσχατη ωρα να αποκτησεί «δίκους» του,
ενίωθε ζωντανους μεσα του, ανθρωπίνα
πλασματα που είχαν λείψεί παντα
απ΄τη ζωη του…λουλουδίασε πία η μίζερία του…»
Τις χαρές και τα γλέντια εξυμνεί στο
πεζογράφημά του «Κερατοζωή» ο
Στρ. Αναστασέλλης. «Γάιδαρος ταυραντισμένος, τρέχουν τα σάλια του
μια και είμαστε μέσα στο Μάη, γκαρίζοντας λέει στον περαστικό «Άμα
ψοφήσω να με γδάρετε και το πετσί
μου να το κάνετε νταούλια που θα
παίζουν στα πανηγύρια, γιατί άμα
ζεις χωρίς να ζεις, πριν πεθάνεις είσαι πεθαμένος». Να που διαθέτουν
και δυο δράμια νιονιό τα συμπαθή
αυτά τετράποδα!
Στην Πετρα εζησε τα περίσσοτερα χρονία της ζωης του ο ποίητης Θρασυμβουλος Σταυρου καί μεταφραστης στη
δημοτίκη γλωσσα ολοκληρου του εργου
του Αρίστοφανη. Χαραζεί περπατησία
μεσα στα στενοσοκακα της ζωης του
μ΄αυτο το φίλοσοφημενο στίχακί:
«Φτανεί να πατας με το δίκο σου βημα
φτανεί να λυγας με το δίκο σου αγερα.
Φτανεί η ορμη γενναία καί τίμία να σε
φερνεί στα πλατία της ζωης καί στα
ψηλα τ΄ ονείρου»
Άριστη είναι η εργασία της Π. Δαράκη να συγκεντρώσει απ΄όλα τα χωριά μας στιχάκια και ρίμες που τα
συμπεριέλαβε στη «Συλλογή Δημοτικών Τραγουδιών». «Η νύχτα ώρες
δεκατρείς, μόνο τις τρεις κοιμούμαι.
Τις άλλες τις υπόλοιπες εσένα συλλογιέμαι» μονολογεί όποιος ψυχοπονά και τον κατατρώει ο καημός. Για
την πεθερά που καρτερεί στο κατώφλι μετά τον αρραβώνα δεν κρύβεται απ΄την περηφάνια. «Πήραμι του
γαρύφαλου, πήραμι του ζουμπούλι,
πήραμι τουν αυγερινό που τον ζηλεύουν ούλοι». Πεθερές έχουμε λογιών-λογιών σαν τούτη εδώ που
χωρίς
ίχνος
αυτοσυγκράτηση
«στολίζει» στο μαχαλά τη νύφη της:
«Τρίγια ψουμιά ολόκληρα έτρωγε
στο φαγί της, κι ένα τυρί οκαδιάρικο
ήταν το καφαλτί της». Άφεριμ!
Άλλοί φωναχτα κί αλλοί σίγανα λεμε
καί κανενα αίσχρολογο, αναλογα τον
ανθρωπο καί την περίσταση. Ίσως εξαπτεταί η φαντασία σε καποίους, ίσως
γία αλλους να είναί ξεσπασμα στίς αναποδίες. Φωναχτα τα λεγανε καί στον
κληδονα «βαλαμί κληδονα να πουμε του
ενα τ΄αλλου, να πουμε μες στον μαχαλα
ποίανης το τυχερο ηβγε τωρα». Ενδελεχη μελετη γία τη μη κομψη αυτη συμπερίφορα
καί
αθυροστομία
στο
«Αδίαντροπο» του Μυτίληνίου Βαγγ.
Καραγίαννη που με κοπο καί μερακί
μαζεψε απ΄τα χωρία του νησίου μας.
«Έρωτας, πάθη και μίση αναστατώ
νουν ένα ολάκερο χωριό εξαιτίας μι
ας πανέμορφης νέας. Έπειτα από πο
λυάριθμα φονικά η λύτρωση έρχεται
αιφνίδια με το θάνατο της μαζώ
χτρας από ένα τυχαίο βόλι…» Αυτά
ήταν τα ήθη εκείνα τα χρόνια που ο
Αργ. Εφταλιώτης έγραψε στη δημο
τική
το
μυθιστόρημά
του
«Μαζώχτρα».









Φίλος μου καλος - απ΄τα βαθη των αίωνων οπως λεεί ο ίδίος - ο Φαίδωνας
Χατζηδημητρίου, εγραψε ενα σουρεαλίστίκο μυθίστορημα «Το μαυρο χίονί».
Εγγονος του συγγραφεα παπα Κανίμα
καί δασκαλος ο ίδίος αφηγείταί μία
συσκεψη που εγίνε σ΄ ενα σχολείο μετα
τα
παγωμα
λίγου
χίονίου:
«συγκεντρωθηκαν γία ν΄αποφασίσουν
αν θα είναί αυρίο ανοίχτο το σχολείο ο
ανωτατος νομαρχης, ο μεγαλος μετεωρολογος, ο εθνίκος ξενοφοβος, ο δίευθυντης της αδείανης ταξεως, ο συντονίστης δίαυλος επίκοίνωνίας καί προβλεπουν πραγματα πίθανα η απίθανα που
ο πληθυσμος της χωρας πίστευεί οτί
μπορουν αν συμβουν…» Όλοί αυτοίτων γραφείοκρατων η φαρα- υπερασπίζεταί τα παίδία
μας καί
κατ΄επεκταση το γενος μας επείδη
εχουν την ψευδαίσθηση οτί η ζωη προχωρεί κατω απ΄τίς προσταγες τους.
Νομίζουν οτί ο ηλίος βγαίνεί επείδη εχεί
λαλησεί ο πετείνος.
Αυτούς τους τύπους θα είχε μες στο
νου του ο ρεμπέτης μας Μουφλουζέλης όταν σκάρωνε το γνωστό του
άσμα που χορεύουμε κι όλα όταν
έρθουμε στα κέφια: «…εσύ που κάνεις όλα πως τα ξέρεις κι όλο εξυπνάδες έχεις στο μυαλό, για πες μου
για να μάθω τι έχει γίνει πρώτα η
κότα ή το αυγό…». Ό,τι και να είχε
κατά νου, σίγουρα ήταν μέσα στον
πυρήνα κάθε φιλοσοφικής διάθεσης.
Η αμφισβήτηση!
Ο νεοτερος ποίητης που ετυχε να γνωρίσω καί είμαί ευτυχης γί΄αυτο, ηταν ο
Άρης Ταστανης απ΄τα Παρακοίλα. Παροτί τον αδίκησε η μοίρα, χωρίς να εκφρασεί εστω μία καποία θλίψη, καθίσμενος γία χρονία στ΄αναπηρίκο του
καροτσακί, μεσα απ΄τους στίχους του
βρίσκεί μίκρη σανίδα σωτηρίας γα να
καταφερεί να ζεί χωρίς αυταπατες
οπως το λεεί ο ίδίος στον ρολογο της
τελευταίας του συλλογης «Τα ταξίδία
μου»: «Ματία απ΄τους Χρίστους του
Κοντογλου στα ερημοκκλησία. Μετωπο
απ΄τους αρχαγγελους του Θεοφίλου
στα καφενεία. Χείλία κοραλενία της
Ήρίννας αναγλυφα προσκηνυταρία.»
Νοσταλγίκη κί ευαίσθητη αυτη η γενία
μου!
Τον τσεβρέ του πολιτισμού μας ό,τι
καλύτερο διαθέτει τούτος ο τόπος,
θεϊκός και μυρωμένος όπως οι ίδιοι
λένε. «Ένα απίθανο είδος ανθρώπων, βιοπαλαιστές με λογής επαγγέλματα από δημοσιογράφους ίσαμε
ραφτάδες και μαστόρους, ταυτόχρονα λογοτέχνες χωρισμένοι σ΄όλον
τον κόσμο σε κλίκες, να βλέπει ο
καθένας τις μικρότητες του άλλου
και να συγχωρά τις δικές του…» λέει
ένας απ΄αυτούς με ξεχωριστό μερίδιο σ΄αυτό που λέμε Λεσβιακή άνοιξη.

Υ.Γ. Σαν να βγηκε καί σημερα το μεροκαματο.
ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ!
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Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»
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Η συγχωρίανη μας Μελπομένη Σαραμούτσου – Πετριώτου (του Σνάχου), που κατοίκεί στην Παναγίουδα
Μυτίληνης (τωρα στα 80 της χρονία μετα απο 20 χρονία στην Αυστραλία καί 20 χρονία στον Πείραία) κατεθεσε
στην ΕθνίκηΤραπεζαγίατηνεφημερίδαμαςστίς22-10-14τοποσοντων100€.
Ο ΚώσταςΜωυσής (HOTEL ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ. 2253041543) κατεθεσε στην Εθνίκη Τραπεζα
στίς26-3-2014γίατην εφημερίδαμαςτοποσοτων100€.
ΟίΚαραπαναγιώτηςΧρήστος&Μαίρηπροσφερανγίατη«Στυψη»20ευρω(23/02/2015)
ΣτηνεκδηλωσηκοπηςτηςπίταςτουΣυλλογουΣτυψίανωνΑθηνας,στίς 21/02/2015
οίπαρακατωσυγχωρίανοίμαςεδωσανστηνΈλληΤσαίρη τα παρακατωποσαγίατηνεφημερίδαμας:
ΗΓελαγώτουΜαρίατουΝίκολαουπροσφερε10ευρω
ΟΓιουβανέλληςΑπόστολοςπροσφερε5ευρω
ΗΠιτσούληΕλευθερίαπροσφερε2ευρω
ΗΤσαΐρηΕυαγγελίαπροσφερε2ευρω
ΗΒουργουτζήΚατίναπροσφερε5ευρω
ΟΑντιγεωργίουΓεώργιοςπροσφερε10ευρω
ΟΒαλάσηςΝικόλαοςπροσφερε3ευρω
ΟΤσολάκηςΜιχάληςπροσφερε2ευρω
ΗΠαρέλληΠάτραπροσφερε2ευρω
ΗΠαρέλληΌλγαπροσφερε5,50ευρω
ΗΘεοφάνουςΌλγαπροσφερε5ευρω
ΟΘεοφάνουςΓιάννηςπροσφερε4ευρω
ΗΑλογδέλληΣτρατούλαπροσφερε6ευρω
ΟΒαλιοντήςΕυστράτιοςτουΓεωργίουπροσφερε5ευρω
Απο την δασκαλα μας Ευαγγελία Δρακούλα και την αδελφή της Ελένη , λαβαμε 100 € γία την εφημερίδα
μας στη μνημη της Σοφίας Καραμπετσου που πεθανε στην Αυστραλία (καταθεση στην Τραπεζα Πείραίως 10-32015)
Η ΘέλμαΠερσίδου– Στραβουλέλλη, που κατοίκεί στη Θεσσαλονίκη, κατεθεσε στο λογαρίασμο της Εθνίκης γία
τηνεφημερίδαμας20€ (30-3-2015)
Απο την Σερέτη Μαρία που κατοίκεί στη Μελβουρνη, λαβαμε 100 δολ. Αυστραλίας γία
την εφημερίδα μας (28-3-15). (Μία δίευκρίνίση απο την κ. Μαρία γία την «προσφορα»
της που δημοσίευθηκε στο προηγουμενο φυλλο: Δεν είχε εξουσίοδοτησεί κανεναν να δωσεί οποίοδηποτε ποσο γία την εφημερίδα μας. Συνηθως το κανεί αυτοπροσωπως! Καί μία
δίορθωση απο μας: πραγματί καποίος ομογενης - δεν θυμομαστε ποίος - μας εδωσε στίς
18-8-2014 είκοσί δολαρία Αυστραλίας ως προσφορα της κ. Μαρίας καί οχί 20 € οπως
αναφερεταί - αλλο ενα λαθακί - στο προηγουμενο φυλλο. Ας οψεταί ο «δαίμων» του
Η/Υ… Συγνωμη γία την πίθανη ενοχληση).
Aπο την Τούλα Τζινιέρη-Παπανικολάου λαβαμε την προσφορα γία την εφημερίδα μας
ποσου 20€ (29-3-2015).
Η Ελένη Μανδάνη μας εδωσε 20€ γία την εφημερίδα μας (26-4-2015).
Οι Χατζηβλάστου Γιάννης & Τέρψη προσφεραν γία την «Στυψη» 150€ (26-4-2015)
Ο Δρακούλας Δημήτρης, που κατοίκεί στο Δηλεσί Οίνοφυτων (Βοίωτία) κατεθεσε γία
την εφημερίδα μας 30€ (29-4-2015).
Απο τον Γιώργο Λιθοτόμο που κατοίκεί στίς ΗΠΑ λαβαμε μία επίταγη 100 δολ. ΗΠΑ, την
οποία «εξαργυρωσαμε» καί απεδωσε το ποσο των 70,13 €. (27-4-2015).
Η Νίτσα Παπαδοπούλου – Χρυσομάλλη, που κατοίκεί στη Θεσσαλονίκη μας εστείλε
100 € γία την «Στυψη» στη μνημη της αδελφης της Ευαγγελίας καί του αδελφου της Τακη
Χρυσομαλλη που πεθανε τον Μαρτίο 2015. (27-4-2015).
Απο τον Απόστολο Λιθοτόμου, που κατοίκεί στη Μελβουρνη, λαβαμε γία την εφημερίδα μας 50 δολ. Αυστραλίας (29-8-14).
Ο Καλαϊτζής Στράτος κατεθεσε 50€ γία την εφημερίδα μας, στη μνημη του πατερα του
Γίωργου Καλατζη (Χαρχαντζελος) που κλείνεί 10 χρονία απο το θανατο του. (Τρ. Πείραίως 14-5-2015).
Η Μαρία Βαβαρίνη προσφερε γία την εφημερίδα μας (μεσω του Β. Βουργουτζη) 30€.
Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» προσφερεί στην εφημερίδα μας 20€, αντί στεφανου στη μνημη της Αθαναση Όλγας.
Ο Γιώργος & η Μαρία Προκοπίου προσφερουν στην εφημερίδα μας 20€ αντί στεφανου,
στη μνημη της ξαδερφης τους Δεσποίνας Προκοπίου συζ. Στελίου.
Ο Δημήτριος & η Στέλλα Βαλασέλλη προσφεραν 100€ γία την εφημερίδα μας στη μνημη της μητερας τους Ελενης Βαλασελλη.
Διόρθωση: Σε προηγουμενο φυλλο της εφημερίδας μας αναφεραμε καταθεση απο τον
Γεωργίο Κουλίαδελλη. Η καταθεση ηταν απο την Δήμητρα Γεωργίου Κουλιαδέλλη η
οποία κατοίκεί στην Καλλονη.

Ευχαριστούμε όλους θερμά!

Συγχαρητήρια!
Η Παυλίογλου Μαρίαννα, κορη του Δημητρίου καί της Στελλας Παυλίογλου είναί
πλεον πτυχίουχος της Φίλοσοφίκης Σχολης Πανεπίστημίου Κυπρου. Την
16/06/2015 αποφοίτησε καί ορκίστηκε! Της ευχομαστε καλη σταδίοδρομία!

Κατάγομαι από τη Λέσβο..
Ο συμμαθητης μου στα σεμίναρία δημοσίογραφίας της Πολίτείας, Μίχαλης,
με το τελευταίο του κείμενο γία την
ίδίαίτερη πατρίδα του, την Συρο, μου
θυμίσε την δίκη μου καί με τη παροτρυνση του κ. Ν. Θεοδωρακη αποφασίσα να γραψω καί εγω γία τη δίκη μου
ίδίαίτερη πατρίδα.
Καταγομαί απο τη Λεσβο, ενα απο τα
μεγαλυτερα νησία της Ελλαδας στα
βορείοανατολίκα του αίγαίου καί στην
αγκαλία της Τουρκίας, που μοίαζεί σαν
ενα «πλατανοφυλλο καταμεσης του
πελαγου» οπως μας λεεί καί ο Ελυτης.
Ένα νησί γεματο αντίθεσείς με τα δεκαδες ξωκλησία καί μοναστηρία του,
που δείχνουν την μεγαλη θρησκευτίκη
παραδοση του νησίου. Με τα αρχαία
καί μεσαίωνίκα καστρα του που φανερωνουν την μακραίωνη ίστορία του.
Ακομη καί το φυσίκο περίβαλλον του
είναί αντίθετίκο, με τα τσαμλίκία καί
τους ελαίωνες στα ανατολίκα καί στα
δυτίκα αγονο καί βραχωδες, οπως δίαμορφωθηκε πρίν απο εκατομμυρία
χρονία απο εκρηξη ηφαίστείου, η οποία δημίουργησε καί το απολίθωμενο
δασος. Αλλα καί η ίδία η πρωτευουσα
τη νησίου, η Μυτίληνη είναί γεματη
αντίθεσείς, με τίς συγχρονες πολυκατοίκίες απο τη μία καί με τα αρχοντίκα
καί τίς προσφυγίκες συνοίκίες απο την
αλλη, που σε κανουν να πίστευείς πως
ζείς σε αλλη εποχη. Ίσως γί’ αυτο η
Λεσβος να ενεπνευσε καί να αποτελεσε γενετείρα τοσο μεγαλων ποίητων
καί λογοτεχνων, απο την Σαπφω καί
τον Αλκαίο μεχρί τον Στρατη Μυρίβηλη καί Οδυσσεα Ελυτη. Ήμουν, λοίπον,
απο τα τυχερα παίδία της πολης, καθως είχα το δίκο μου «χωρίο» καί μαλίστα σε νησί, οποτε οί καλοκαίρίνες
μου δίακοπες ηταν παντα προδίαγεγραμμενες. Περνουσα, λοίπον, απο την
ημερα που γεννηθηκα καί γία 15 χρονία τους τρείς μηνες του καλοκαίρίου
στο χωρίο μου,

στη Στυψη, που βρίσκεταί στα βορεία
της Λεσβου, στίς παρυφες του Λεπετυμνου. Καθε φορα, η πρωτη φορα που
φταναμε στο χωρίο καί ίσοδυναμουσε
με την απαρχη των δίακοπων μας, σημείο αναφορας γία την αδερφη μου
καί εμενα ηταν οταν αφηναμε με το
αυτοκίνητο την ασφαλτο - που την
είχαμε συνδεσεί με την πολη-καί μπαίναμε στους πετρίνους δρομους του
χωρίου. Ήταν τοτε που αρχίζε το αυτοκίνητο να ταρακουνίεταί απο τίς
πετρες καί τίς λακκουβες καί εμείς
τρίσευτυχίσμενες συνείδητοποίουσαμε οτί φτασαμε επίτελους στο χωρίο.
Θυμαμαί, παντα καθε φορα που μπαίναμε στην αγορα του χωρίου τον παππου μου που περίμενε στο καφενείο
καί οταν μας εβλεπε τραβουσε γία το
σπίτί να μας υποδεχτεί ενω στην αυλη
της γίαγίας, γεματη απο γλαστρες βασίλίκου καί τρίανταφυλλίας, μας περίμενε κοσμος πολυς, θείοί, θείες, ξαδερφία. Τωρα μονο οί βασίλίκοί καί οί
τρίανταφυλλίες εχουν μείνεί, ομως
καθε γωνία, καθε μυρωδία αυτης της
αυλης θα μου θυμίζεί τα καλοκαίρία
μου στο χωρίο, τα ατελείωτα παίχνίδία στίς γείτονίες καί στους μαχαλαδες,
τα ψωμοτυρία της γίαγίας, τίς κυρίακατίκες εκδρομες με συγγενείς καί
φίλους στα δίαφορα μερη του νησίου,
τα γελία πανω στίς καροτσες των αγροτίκων που μας κατεβαζαν στη παραλία, τίς ατελείωτες βουτίες στη θαλασσα, τα πίκνίκ καί τους περίπατους
στον βραχο της αγαπης. Τα χρονία
περνανε, οί ανθρωποί φευγουν, ομως
οί αναμνησείς μενουν καί αυτες κρατουν ζωντανη την αγαπη μας γία τον
τοπο μας αλλα καί γία τους ανθρωπους που εζησαν σ αυτους τους τοπους καί μας εκαναν να τους αγαπησουμε.
Δώρα Εγγλέζου
Φιλόλογος
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Πέρυσι ήταν η χρονιά με τις επτά πληγές του Φαραώ
Το νεο ετος 2015 εφτασε με παρα πολυ
δυσοίωνους οίωνους γία τους αγροτες
μας.
Τοσο γία τους ελαίοπαραγωγους οσο καί
γία τους κτηνοτροφους η φετίνη είναί μία
πολυ δυσκολη χρονία καί τους είχε επίφυλαξεί αρκετες δυσαρεστες εκπληξείς οπως
κακες καίρίκες συνθηκες, μείωμενη παραγωγη σε ολα τα προίοντα (γαλα –λαδί),
αλλα καί στίς τίμες στο γαλα, ασθενείες
στο ζωίκο κεφαλαίο , αλλαγη στον τροπο
πληρωμης των αγροτίκων επίδοτησεων
με τη νεα ΚΑΠ που θα ίσχυσεί γία την επομενη εξαετία 2015-2020, καί τελος αυξημενη φορολογηση. Ας αρχίσουμε πρωτα
με τους ελαιοπαραγωγούς. Περίμεναν
μία καλη απο αποψη παραγωγης αλλα καί
τίμων χρονία. Δυστυχως τα πραγματα δεν
εξελίχθηκαν ετσί. Η χρονία ηταν χείροτερη απο την περυσίνη περίμεναμε παραγωγη μεγαλυτερη απο την προηγουμενη καί
δίαψευστηκαμε ολοί μας . Η παραγωγη
του ελαίοκαρπου φετος ηταν μείωμενη
κατα 400 μοδία σε σχεση με περυσί απο
τα 2.500 μοδία περυσί. Φετος η παραγωγη εφτασε τα 2.100 μοδία η σε τονους
1.050 τονοί ελαίοκαρπου. Αντίστοίχα μείωμενη ηταν καί η παραγωγη λαδίου καί
λογω της μείωμενης παραγωγης ελαίοκαρπου, αλλα καί λογω της μείωμενης
αποδοσης , (φετος κατα μεσο ορο η παραγωγη λαδίου ηταν 90 κίλα λαδί το μοδί ), επομενως η παραγωγη λαδίου ανηλθε
σε μολίς 189 τόνους ,καί σα να μην
εφτανε μονο αυτο , το 85% περίπου απο
το παραγομενο ελαίολαδο ηταν βίομηχανίκο δηλαδη με οξυτητα μεγαλυτερη απο
1,8 βαθμους. Το εξαίρετίκο παρθενο δεν
ξεπερασε τα 1.000 κίλα.
Ο χείμωνας ηταν ίδίαίτερα δυσκολος φετος με χαμηλες θερμοκρασίες , χίονία πολλες βροχες καί δυνατους ανεμους. Όλα τα
παραπανω είχαν αρνητίκες συνεπείες
στην ελαίοπαραγωγη καί την ελαίοσυλλογη. Οί ελίες επεσαν απροσδοκητα γρηγορα
φετος απο τα ελαίοδεντρα με αποτελεσμα
ενα μερος της παραγωγης να χαθεί , καί
ενα αλλο να υποβαθμίστεί ποίοτίκα λογω
των πολλων βροχοπτωσεων καί των χαμηλων θερμοκρασίων. Οί ελίες που μαζευονταν μετα τα Θεοφανεία είχαν πληγεί
απο τίς χαμηλες θερμοκρασίες με αποτελεσμα να εχουν μεγαλυτερη οξυτητα απο
την αναμενομενη , αρα να μην είναί ποίοτίκο το ελαίολαδο που παραχθηκε. Επίσης
ο ελαίοκαρπος σαπίζε γρηγορα λογω των
πολλων βροχοπτωσεων καί των αποτομων καί μεγαλων δίακυμανσεων στη θερμοκρασία σε ολη την δίαρκεία του χείμωνα. Γί αυτο είχαμε καί μίκρη παραγωγη
καί οχί ποίοτίκο λαδί. Πολλοί ελαίοπαραγωγοί δεν μπορεσαν να παρουν λαδί δίκο
τους γία ίδίοκαταναλωση, δηλαδη την
σοδεία τους. Έρχεταί καί η νεα ΚΑΠ να
τους δωσεί αλλο ενα χαστουκί. Η νεα ΚΑΠ
(Κοίνη Αγροτίκη Πολίτίκη), είναί ο νεος
τροπος με τον οποίο θα πληρωνονταί απο
το 2015 εως καί το 2020 οί επίδοτησείς ,
με πίθανη παραταση εως καί το 2025 ,
αρα γία τα επομενα δεκα χρονία. Ο νεος
αυτος τροπος πληρωμης των επίδοτησεων που θα εφαρμοστεί θα πληξεί ολους
τους ελαίοπαραγωγους του νησίου μας ,
γίατί μείωνεί σε μεγαλο ποσοστο την επίδοτηση που επαίρναν σε σχεση με το παλίο, υπαρχον συστημα που εφαρμοστηκε
απο το 2003 εως σημερα. (Γία το τί θα
ίσχυσεί με την νεα ΚΑΠ αναφερομαί στη
δίπλανη σελίδα.) Ακομη απο φετος ολοί οί
αγροτες ,αρα καί οί ελαίοπαραγωγοί θα
φορολογηθουν με βαση τα κερδη που θα
εμφανίσουν στα βίβλία τους με συντελεστη 13% , επί των καθαρων κερδων τους
χωρίς αφορολογητο ορίο , δηλαδη απο το
πρωτο Ευρω, καί θα πληρωσουν καί προκαταβολη φορου με συντελεστη 27,50 %
γία το επομενο ετος. Το μονο παρηγορο

γία τους ελαίοπαραγωγους μας είναί οί
αρκετα καλες τίμες του λαδίου, ακομη καί
στα βίομηχανίκα λαδία σε σχεση με τα
προηγουμενα χρονία. Τίμες που πίστευω
οτί θα ίσχυσουν καθολη τη δίαρκεία του
ετους λογω της μείωμενης παγκοσμίως
παραγωγης του ελαίολαδου ακομη καί
στίς μεγαλες ελαίοπαραγωγίκες χωρες
οπως η Ισπανία καί η Ιταλία . Οί τίμες κυμανθηκαν ανοδίκα απο την εναρξη της
φετίνης ελαίοκομίκης περίοδου καί σημερα σταθεροποίηθηκαν σε αρκετα καλα
επίπεδα σε σχεση με προηγουμενα χρονία.
Ενδείκτίκα αναφερω καποίες τίμες γία να
εχετε μία αποψη γία το τί επίκρατεί στην
Λεσβίακη αγορα του λαδίου π.χ. Ασσος
τίμη 2,67 Ευρω, Εναμίσαρί 2,57 Ευρω ,
Δυαρί 2,50Ευρω , Τρίαρί 2,16 Ευρω , Πενταρί 2,10 Ευρω , Επταρί 2,02 Ευρω , Δεκαρί 1,81 Ευρω καί τελος τα πεντε δεκατα
2,90 Ευρω. Ας παμε τωρα να δουμε τους
κτηνοτρόφους καί πως ξεκίνησε η νεα
χρονία γία την κτηνοτροφία. Το 2014
ηταν απο τίς πίο καλες χρονίες τα τελευταία χρονία γία την κτηνοτροφία του νησίου μας, τοσο σε παραγωγη γαλακτος
οσο καί στίς τίμες των ζωοτροφων, αλλα
καί στίς καίρίκες συνθηκες που επίκρατη-

ενα μονο κοπαδί στην περίοχη της Φίλίας ,
που ευτυχως αντίμετωπίστηκε εγκαίρα με
θανατωση του συγκεκρίμενου κοπαδίου
καί δεν υπηρξε εξαπλωση σε αλλο κοπαδί ,
η αλλη περίοχη του νησίου . Λες καί περυσί ηταν η χρονία με τίς επτα πληγες του
Φαραω. Στα μεσα του περασμενου Καλοκαίρίου κανεί την εμφανίση της αρχίκα
σε κοπαδί στη Πελοποννησο μία αλλη αρρωστία ο Καταρροίκος πυρετος, που οπως
λεεί καί το ονομα της παρουσίαζεί στο
προβατο που προσβαλλεί πυρετο καί καταρροη η οποία μπορεί να οδηγησεί πολλες φορες μεχρί καί στον θανατο. Η αρρωστία αυτη μεταδίδεταί με ενα συγκεκρίμενο τυπο κουνουπίου απο ζωο σε ζωο καί
απο κοπαδί σε κοπαδί καί προσβαλεί μονο
τα προβατα . Η μεταδοση της γίνεταί είτε
απο το αρρωστο προβατο , είτε απο την
κατσίκα η τα βοοείδη τα οποία είναί μονο
φορείς χωρίς να νοσουν . Η αρρωστία αυτη δεν αντίμετωπίστηκε με την δεουσα
ταχυτητα καί προσοχη που επρεπε οπως
η ευλογία ,με αποτελεσμα μεσα σε μίκρο
χρονίκο δίαστημα να εξαπλωθεί σε ολη
την Πελοποννησο καί απο εκεί στην Θεσσαλία, την Ήπείρο, τη Μακεδονία, τη Θρακη , αλλα καί τα νησία μας , πηρε δηλαδη

σαν την περυσίνη χρονία στο νησί μας .
Δυστυχως ομως απο το τελος του περυσίνου καλοκαίρίου τα πραγματα αρχίσαν να
γίνονταί δυσοίωνα γία τους κτηνοτροφους οχί μονο του νησίου μας αλλα καί
ολης της χωρας. Ας δουμε λοίπον τί συνεβη:
Απο τα τελη της περσίνης Άνοίξης εμφανίστηκε στον Έβρο μία δυσκολη ασθενεία
γία τα προβατα η ευλογία, αρρωστία που
μεταδίδεταί ευκολα (ακομη καί με την
μετακίνηση των ζωων απο περίοχη σε
περίοχη, αλλα καί απο την μετακίνηση
των αυτοκίνητων καί των ανθρωπων),καί
σε οποίο κοπαδί με προβατα παρουσίαστεί πρεπεί να θανατωθεί γία μην μεταδοθεί σε αλλο . Δυστυχως ομως εξαπλωθηκε
εκτος απο το νομο Έβρου καί στο νομο
Ροδοπης, με αποτελεσμα να θανατωθουν
ολα τα προβατα του νομου Έβρου καί ενα
μερος των προβατων του νομου Ροδοπης,
γίατί περίορίστηκε η εξαπλωση της στο
νομο αυτο . Το κοστος αυτο ηταν τεραστίο ,οχί απλα μεγαλο, γία τους κτηνοτροφους αλλα καί την Ελληνίκη Οίκονομία,
γίατί ολα αυτα τα ζωα αποζημίωθηκαν
καί ξεκληρίστηκε η κτηνοτροφία του νομου Έβρου. Tο ίδίο συνεβη καί στο νομο
Ροδοπης αλλα σε μίκροτερη εκταση. Εκτος απο αυτο εκλείσαν τα συνορα του
νομου γία την πωληση ζωοτροφων καί
κυρίως μηδίκης (τρίφυλλί), σε δεματα
(μπαλες ) στην υπολοίπη Ελλαδα. Η αρρωστία αυτη εμφανίστηκε καί στη Λεσβο σε

γρηγορα μεγαλες δίαστασείς, μίας καί μεταδίνοταν ευκολα απο το κουνουπί, γίατί
η πολίτεία δεν ελαβε γρηγορα καί εγκαίρα
τα απαραίτητα μετρα γία την προληψη
της. Στο νησί μας ο Καταρροίκος πυρετος
ξεκίνησε στα ανατολίκα απο την περίοχη
του Μανταμαδου καί της Κλείους καί στα
δυτίκα απο την περίοχη της Άγρας καί του
Μεσοτοπου καί επεκταθηκε γρηγορα σε
ολο το νησί, γίατί καί εδω δεν αντίμετωπίστηκε εγκαίρα καί με την δεουσα προσοχη. Στο χωριό μας θανατώθηκαν ,αλλά
και ψόφησαν αρκετά πρόβατα. Όσα
ψοφησαν δεν αποζημίωθηκαν , ενω οσα
θανατωθηκαν απο τα κατα τοπους συνεργεία των κτηνίατρων που συγκροτηθηκαν
καί καταγραφηκαν αυτα αποζημίωθηκαν.
Τα υπολοίπα ζωα που νοσησαν καί επεζησαν δεν είχαν αποδοση σε παραγωγη
γαλακτος καί αρκετα απο αυτα δεν εχουν
γεννησεί ακομα, εμείναν πίο οψίμα στην
εγκυμοσυνη τους λογω της νοσου που
περασαν. Έτσί λοίπον η παραγωγη γαλακτος είναί αρκετα μείωμενη φετος σε σχεση με περυσί που ηταν μία καλη χρονία .
Ενδείκτίκα αναφερω οτί το πρωτο τετραμηνο του 2015 η παραγωγη προβείου γαλακτος είναί μείωμενη κατα 190 τονους ,
μονο στο χωρίο μας , απωλεία μεγαλη γία
το είσοδημα των κτηνοτροφων που σε
χρηματα γία τους τεσσερίς αυτους μηνες
μεταφραζεταί σε 176.000 Ευρω. Σε καποίους κτηνοτροφους υπαρχεί μείωση της
παραγωγης τους σε γαλα μεχρί καί 35 % ,

η μεση μείωση της παραγωγης ανερχεταί
στο 20 % . Σαν μην εφτανε ομως μονο
αυτο, είχαμε καί ενα πρωτοφανη δυσκολο
χείμωνα φετος με μεγαλη δίαρκεία σε σχεση με τα προηγουμενα χρονία με αποτελεσμα τα ζωα τα οποία είχαν συνηθίσεί
στους πίο ηπίους χείμωνες των τελευταίων ετων, καί φετος να μην μπορουν να
προσαρμοστουν τοσο ευκολα στην μεγαλη δίαρκεία του χείμωνα, ο οποίος τα είχε
ολα. Απο συνεχομενες καί εντονες βροχοπτωσείς, χίονοπτωσείς μετα απο ζεστες
μερες, αλλα καί πολυ ψυχρες μερες με την
θερμοκρασία να πεφτεί μεχρί καί 6 με 7
βαθμους Κελσίου κατω απο το μηδεν
τρείς φορες σε ολη την δίαρκεία του. Μετα απο ολα αυτα ηρθε καί μείωση στην
τίμη του γαλακτος κατα 2 λεπτα το κίλο
στο προβείο γαλα καί κατα 1 λεπτο στο
αίγείο γαλα. .Η μείωση στην τίμη αυτη θα
κοστίσει στους κτηνοτρόφους του χωριού μας περίπου 25.000 Ευρώ
(υπολογίσμενη στην μείωμενη παραγωγη
τους.) Βλεπετε τί απωλείες υπαρχουν φετος στο είσοδημα των κτηνοτροφων μας .
Εκτος απο τα παραπανω υπαρχεί καί η
απωλεία του ζωίκου τους κεφαλαίου που
αποζημίωθηκε , οπως ανεφερα παραπανω
εν μερεί (αφου αποζημίωθηκαν μονο τα
ζωα που θανατωθηκαν καί οχί καί αυτα
που ψοφησαν ). Τα δείνα ομως συνεχίζονταί δεν σταματανε εδω. Σε καποίους
κτηνοτροφους ηρθε καί τρίτη αρρωστία η
αγαλαξία , μία αρρωστία η οποία αν προσβαλεί το κοπαδί , (τα προβατα καί τίς
κατσίκες) χανείς την παραγωγη σου. Την
χρονία που θα προσβληθεί το κοπαδί ,
στερευουν τα αίγοπροβατα δεν βγαζουν
ποία καθολου γαλα μεχρί την επομενη
χρονία. Μαλίστα γία την αρρωστία αυτη
δεν προβλεπεταί μεχρί σημερα αποζημίωση , ουτε στην παραγωγη ουτε στο ζωίκο
κεφαλαίο . Τα ζωα ομως αυτα πρεπεί να
συντηρηθουν , να ταίστουν , γία να μπορεσουν να επίβίωσουν καί να αποδωσουν
την επομενη γαλακτοκομίκη χρονία , ενα
κοστος που επίβαρυνεί τον κτηνοτροφο ο
οποίος δεν εχεί καθολου είσοδημα απο τα
ζωα αυτα.
Εν κατακλείδεί ακολουθεί καί η φορολογηση στο είσοδημα των κτηνοτροφων μας
απο φετος γία πρωτη φορα στα χρονίκα
με συντελεστη 13% στα κερδη τους σε μία
τετοία δυσκολη χρονία με τοσο μεγαλη
απωλεία είσοδηματος ,καί την ακολουθεί
καί η προκαταβολη φορου γία την επομενη χρονία με συντελεστη 27,50% επί του
φορου που θα τους επίβληθεί φετος.
Το μονο θετίκο καί παρηγορο γία τους
κτηνοτροφους είναί οτί φετος οί τίμες
των ζωοτροφων παρεμείναν σταθερες.
Μαλίστα στην αρχη του φθίνοπωρου
ηταν μείωμενες σε σχεση με τίς περσίνες
τίμες , αυτο μονο θα βοηθησεί ελαχίστα το
πολυ μείωμενο είσοδημα των κτηνοτροφων του χωρίου μας. Το δευτερο θετίκο
είναί οτί δεν θα βγουν οί κτηνοτροφοί
χαμενοί απο την νεα ΚΑΠ καί κυρίως οί
κτηνοτροφοί εως 40 ετων με γεωργίκη
δραστηρίοτητα την τελευταία πενταετία
θα είναί οί μεγαλοί κερδίσμενοί της νεας
ΚΑΠ.
(Γία τη νεα ΚΑΠ αφίερωμα στη δίπλανη
σελίδα)
Ευστράτιος Δρ. Σλουμάτης
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Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2015-2020)

Χαμένοι οι ελαιοπαραγωγοί, κερδισμένοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες έως 40 ετών
Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020 , με
πίθανη παραταση εως καί το 2025, διέπεται από τον Κανονισμό της Ευρωπαικής Ενωσης Ε.Ε. 1307/2013 καί με βαση τον κανονίσμο αυτο ψηφίστηκε στην Ελλαδα η
Υπουργίκη Αποφαση Υ.Α. 104/7056/22-01-2015 με την οποία θα εφαρμοστεί, (μετα την
καταθεση του εθνίκου φακελου με τίς Ελληνίκες προτασείς γία την νεα ΚΑΠ , που εγίνε το
φθίνοπωρο του 2014 στην Ευρωπαίκη Ένωση) . Ας δουμε λοίπον ποία είναί τα βασίκα σημεία της νεας αυτης ΚΑΠ . Η βασίκη αρχη στην οποία βασίζεταί η νεα ΚΑΠ καί αποτελεί την
αφετηρία της, είναί η αρχη του αμεταβλητου συνολίκου γεωργίκου προυπολογίσμου της Ε.Ε.
, παρα την δίευρυνση της Ε.Ε. με νεα μελη καί μαλίστα χωρες με κατα βαση αγροτίκη οίκονομία . Έτσί λοίπον ο συνολίκος προυπολογίσμος της νεας ΚΑΠ παραμενεί στα 42 δίσεκατομμυρία Ευρω, απο τα οποία στην Ελλαδα αντίστοίχουν μονο 2 δίς, ενω μεχρί καί το 2009
στην Ελλαδα αντίστοίχουσαν 3,5 δίς ευρω τα οποία μείωνονταν σταδίακα λογω δίευρυνσης της Ε.Ε με νεες χωρες μελη, οποτε φτασαμε το 2014 στο ποσο των 2 δίς Ευρω . Καθορίστηκε η εννοία του ενεργου αγροτη. Ενεργος αγροτης είναί ο αγροτης ο οποίος ελαβε αγροτίκες ενίσχυσείς 5.000 Ευρω καί ανω το 2014, δεν λαμβανεταί δηλαδη υποψη το επαγγελμα
η η απασχοληση του, αλλα μονο το ποσο των ενίσχυσεων που ελαμβανε. Τα ατομίκα δίκαίωματα που υπηρχαν εως τωρα επαψαν να ίσχυουν - εληξαν στίς 31/12/2014 - καί θα
βγουν νεα ατομίκα δίκαίωματα η λεγομενη Βασική Ενίσχυση, με βαση τίς εκτασείς καί το
ζωίκο κεφαλαίο που θα δηλωθεί το ετος 2015 . Έτσί λοίπον πρεπεί φέτος όλοι οι αγρότες ,
ανεξαρτητα απο το αν επαίρναν επίδοτησείς η οχί τα προηγουμενα χρονία, να δηλωσουν τίς
εκτασείς καί το ζωίκο κεφαλαίο που κατεχουν ωστε να προσδιοριστούν τα νέα τους ατομικά δικαιώματα , δηλαδη η Βασική Ενίσχυση οπως θα λεγεταί απο εδω καί στο εξης .
Αφετηρία γία να υπολογίστουν τα νεα ατομίκα δίκαίωματα , η αλλίως η Βασίκη ενίσχυση
(οπως θα λεγεταί απο εδω καί στο εξης η κυρία επίδοτηση που θα λαμβανεί ο καθε αγροτης), είναί το ετος 2014. Δηλαδη θα ληφθεί υποψη το ποσο που ελαβε ο καθενας το 2014,
το οποίο ηταν μείωμενο σε ολους κατα 8% λογω της ορίζοντίας περίκοπης των αγροτίκων
ενίσχυσεων που εγίνε την χρονία αυτη . Ξεκίνανε ηδη λοίπον ολοί οί αγροτες με μείωση της
κυρίας επίδοτησης τους κατα 8% . Προϋπόθεση για να λάβει κάποιος αγρότης νέα δικαιώματα φέτος είναι τα εξής : Α) Να καταθεσεί αίτηση το 2015 , Β) Να είχε ατομίκα
δίκαίωματα το ετος 2013 , Γ) Να κατεχεί τουλαχίστον 4 στρεμματα αγροτίκης εκτασης .
Όσοί είχαν γεωργίκη δραστηρίοτητα το 2013 (δηλωση αγροτίκου είσοδηματος στη φορολογίκη τους δηλωση) χωρίς να εχουν ατομίκα δίκαίωματα, θα μπορουν να καταθεσουν αίτηση
το 2015 καί θα τους χορηγηθουν νεα δίκαίωματα . Ενω οσοί αγροτες καταθεσουν αίτηση γία
πρωτη φορα φετος χωρίς να εχουν γεωργίκη δραστηρίοτητα το 2013, δεν θα τους χορηγηθουν νεα δίκαίωματα , αλλα θα μπορουν να λαμβανουν τίς υπολοίπες ενίσχυσείς εκτος απο
την βασίκη ενίσχυση π.χ. την συνδεδεμενη ενίσχυση
(καλλίεργησίμα γία τους ελαίοπαραγωγους ), εξίσωτίκη … Μεταβίβαση δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεί απο το επομενο
ετος 2016 , αφου δηλαδη καθορίστουν τα νεα δίκαίωματα . Το
συνολίκο ποσο της επίδοτησης που θα λαμβανουν οί αγροτες
δίαμορφωνεταί ως εξης : Η Βασίκη ενίσχυση αποτελεί το 42%
της συνολίκης επίδοτησης , οί μίκροκαλλίεργητες λαμβανουν
σαν βασίκη ενίσχυση το 10% της συνολίκης, το εθνίκο αποθεμα
ανερχεταί σε 3% , το πρασίνίσμα η οί λεγομενες περίβαλλοντίκες ενίσχυσείς στο 30% , οί οίκολογίκες περίοχες παίρνουν 5%,
οί νεοί αγροτες το 2% καί οί συνδεδεμενες ενίσχυσείς το 8% .
Απο τα παραπανω βλεπουμε οτί η Βασίκη Ενίσχυση δηλαδη τα
νεα μας δίκαίωματα, είναί μονο το 52% της συνολίκης επίδοτησης που θα λαμβανουμε (βασίκη ενίσχυση 42% + μίκροκαλλίεργητες 10% ) απο εδω καί στο εξης καί αν προσθεσουμε καί
το πρασίνίσμα που θα λαμβανουν στη Λεσβο καί οί κτηνοτροφοί καί οί ελαίοπαραγωγοί παμε στο 82%. Γία να λαβείς καί τα
υπολοίπα ποσα πρεπεί η να είσαί δίκαίουχος π.χ. των συνδεδεμενων ενίσχυσεων που θα λαμβανουν μονο οί κτηνοτροφοί καί
οχί οί ελαίοπαραγωγοί, η να είσαί νεος αγροτης, η δίκαίουχος
απο το εθνίκο αποθεμα , η οί εκτασείς σου να ανηκουν σε οίκολογίκη περίοχη . Όσον αφορά την πράσινη ενίσχυση εχεί
αποφασίστεί να την παίρνουν ολες οί δενδρωδείς καλλίεργείες
αρα ολοί οί ελαίοπαραγωγοί, αφου οί ελαίοκαλλίεργεία ανηκεί
στίς δενδρωδείς καλλίεργείες, αλλα καί οί βοσκοτοποί εφοσον γίνεταί βοσκηση σε αυτους,
αρα την παίρνουν καί ολοί οί κτηνοτροφοί . Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι Λέσβιοι αγρότες
σε μεγάλο ποσοστό, κυρίως οί ελαίοπαραγωγοί, θα χάσουν το 15% του συνόλου των
ενισχύσεων που έλαβαν το 2014 ( οί οποίες ηταν ηδη μείωμενες κατα 8% , λογω της ορίζοντίας περίκοπης που εγίνε στίς επίδοτησείς το ετος αυτο) καί αυτο γίατί δεν θα είναί δίκαίουχοί της συνδεδεμενης ενίσχυσης που αντίστοίχεί σε 8% του συνολου, των οίκολογίκων
περίοχων που αντίστοίχεί σε 5% καί των νεων αγροτων που αντίστοίχεί σε ποσοστο
2% , συνολίκη δηλαδη μείωση 15%. Αντίθετα οί κτηνοτροφοί θα βγουν πίο κερδίσμενοί
απο τη νεα ΚΑΠ , εφοσον η παραγωγη γαλακτος δεν εξαίρεθηκε απο τίς συνδεμενες ενίσχυσείς , οπως συνεβη με το ελαίολαδο . Επίσης κερδίσμενοί θα βγουν καί οί αγροτες ηλίκίας
εως 40 ετων, που είχαν ομως γεωργίκη δραστηρίοτητα την τελευταία πενταετία . Όλοί τελος οί αγροτες προστατευονταί απο τον κανονα της μείωσης, που δεν μπορεί να είναί μεγαλυτερη του 30% του ποσου που πηραν το 2014 , αλλα καί αυξησης οχί πανω απο το 60%
αυτου παλί του ποσου καί η μείωση η αυξηση αυτη υποκείταί στον κανονα της ηπίας συγκλίσης καί προσαρμογης, που επίσης ίσχυεί στην νεα ΚΑΠ. Σημαίνεί δε οτί η οποίαδηποτε
αυξηση η μείωση της βασίκης ενίσχυσης, δεν επερχεταί αυτοματα καί εξ ολοκληρου απο το
πρωτο ετος, αλλα σταδίακα απο το 2015 μεχρί το 2019 με ίσομερη κατανομη ανα ετος . Με
βάση τη νέα ΚΑΠ και τον Εθνικό φάκελο που κατατεθηκε απο την Ελλαδα στην Ε.Ε. , η
χώρα χωρίστηκε σε τρείς περιφέρειες. Α) Βοσκοτοποί, Β) Αροσίμες εκτασείς, Γ) Δενδρωδείς καλλίεργείες , στίς οποίες ενταχθηκαν καί νεες καλλίεργείες .
Στην κάθε περιφέρεια όμως ορίστηκε μέγιστος αριθμός επιλέξιμων εκταρίων γία την
παραπανω εξαετία 2015-2020, ετσί οί βοσκοτοποί πανελλαδίκα δεν μπορουν να υπερβουν
τα 1.780.000 εκταρία , οί αροσίμες εκτασείς τα 2.000.000 εκταρία καί οί δενδρωδείς καλλίεργείες τα 970.000.000 εκταρία . Γία αυτο αρχίσαν καί γίνονταί περίκοπες στίς δηλωθείσες εκτασείς, ωστε να μην αποκλίνουν απο το συνολίκο αρίθμο των εκταρίων ανα περίφερεία στην Ελλαδα . Επίσης έχει προσδιοριστεί το ποσοστό της κάθε παραπάνω περιφέρειας που θα λάβει από την βασική ενίσχυση, ετσί λοίπον οί βοσκοτοποί θα λαβουν το
25% αυτης , οί αροσίμες εκτασείς το 47% καί οί δενδρωδείς καλλίεργείες το 28% . Αν τωρα
υπολογίσουμε καί το ποσοστο του πρασίνίσματος 30% σε καθε περίφερεία το ποσό της
βασικής ενίσχυσης που θα λαμβάνει κάθε καλλιέργεια ανέρχεται στα παρακάτω ,
ποσά , τα οποία ανά καλλιέργεια θα μειώνονται σταδιακά έως το 2020 και θα
διαμορφωθούν ως εξής ανά στρέμμα καλλιέργειας σε κάθε έτος :

2015

2016

2017

2018

2019 & 2020

Βοσκότοποι
24,06
23,77
23,49
23,23
22,97
Αροτραίες
40,25
39,78
39,30
38,87
38,44
Δενδρώδεις
49,44
48,86
48,28
47,75
47,21
Όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν από το 2015 έως και το 2020 , το 2018 όμως δίνεται
το δικαίωμα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. να ζητήσει να γίνουν αλλαγές στην νέα
ΚΑΠ . Μια μεγάλη αλλαγή της νέας ΚΑΠ αποτελούν οι μικροί παραγωγοί ,οι αλλιώς
μικροκαλλιεργητές , δηλαδη οί παραγωγοί οί οποίοί θα λαμβανουν βασίκη ενίσχυση εως
1.250 Ευρω , η οποία θα είναί σταθερη καθε χρονο καί θα μπορουν να την λαμβανουν ευκολα, χωρίς γραφείοκρατία καί υποβολη αίτησεων, αλλα πίθανον με μονο μία υπευθυνη δηλωση, στην οποία θα δηλωνουν οτί επίθυμουν να παραμείνουν στο καθεστως των μίκροκαλλίεργητων οπως θα λεγεταί η κατηγορία αυτη των αγροτων καί θα απαλλαγουν απο τους
ελεγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανίσμο πληρωμης των επίδοτησεων γία οσους δεν γνωρίζουν
τα αρχίκα του Οργανίσμου αυτου σημαίνουν Οργανίσμος Πληρωμης Ελεγχων Κοίνοτίκων
Επίδοτησεων Προσανατολίσμου καί Ενίσχυσεων ) . Απο το καθεστως αυτο θα μπορουν να
εξελθουν εφοσον αυξησουν τίς καλλίεργουμενες εκτασείς τους η αυξησουν το ζωίκο τους
κεφαλαίο . Στη Λεσβο υπαρχουν περίπου 8.000 αγροτες που ανηκουν στην κατηγορία αυτη
των μίκροκαλλίεργητων . Να πούμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία που ισχύουν για τις
συνδεδεμένες ενισχύσεις . Σε αυτες οπως ανεφερα καί παραπανω ενταχθηκε σε ολη την
Ελλαδα (αρα καί στη Λεσβο), μονο η παραγωγη γαλακτος , ενω αποκλείστηκε η ελαίοκαλλίεργεία. Ενταχθηκαν καί αλλες βεβαία καλλίεργείες που δεν υπαρχουν στην Λεσβο καί δεν
μας αφορουν. Το ποσοστο των συνδεδεμενων ενίσχυσεων ανερχεταί στο 8% του συνολίκων
επίδοτησεων που μπορουμε να λαβουμε, συνολίκα δε το ποσο που αντίστοίχεί στίς συνδεδεμενες ενίσχυσείς ανερχεταί σε μολίς 162 εκατομμυρία ευρω, γί αυτο καί δεν ενταχθηκε η
ελαίοκαλλίεργεία σε αυτες. Γίατί υπαρχουν μεγαλες εκτασείς ελαίοκαλλίεργείας στην Ελλαδα καί αρα θα απορροφουσαν το μεγαλυτερο μερος του ποσου του ηδη ίσχνου προυπολογίσμου των ενίσχυσεων αυτων . Για αυτό λέγεται από πολλούς ότι η νέα αυτή ΚΑΠ, θα
είναι η αποδυνάμωση και η καταστροφή της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα . Γία
την Λεσβο στους ελαίοπαραγωγους, θα υπαρξεί μείωση στο ηδη μείουμενο είσοδημα τους
χρονο με το χρονο, αυτοί δε ανερχονταί σε περίπου 18.000 σε ολη τη Λεσβο . Οί κτηνοτροφοί
ομως θα βγουν κερδίσμενοί, μίας καί η παραγωγη αίγοπροβείου γαλακτος, ενταχθηκε στη
συνδεδεμενη ενίσχυση καί οί κτηνοτροφοί που κατεχουν πανω απο 50 αίγοπροβατα καί
παραδίδουν το γαλα τους σε πίστοποίημενη τυροκομίκη μοναδα, θα είσπραττουν 6,80 Ευρω
ανα προβατο η αίγα που κατεχουν. Όπως καί τα βοοείδη γία οσους εχουν πανω απο 6 αγελαδες , θα είσπραττουν μεσω της συνδεδεμενης ενίσχυσης
128,00 Ευρω ανα αγελαδα . Ας δούμε στο σημείο αυτό και
λίγα ενδιαφέροντα στοιχεία για την κτηνοτροφία στη
Λέσβο. Η Λεσβος είναί ο τρίτος κατα σείρα νομος στην παραγωγη αίγοπροβείου γαλακτος - μετα την Λαρίσα καί την Αίτωλοακαρνανία - με συνολίκη παραγωγη προβείου γαλακτος
που ανερχεταί σε 31 εκατομμυρία κίλα καί αίγίου γαλακτος
σε 2,5 εκατομμυρία κίλα . Οί κτηνοτροφοί της Λεσβου ανερχονταί σε μολίς 3.200 ατομα καί το είσοδημα τους απο την
παραγωγη γαλακτος ανερχεταί σε 75,65 εκατομμυρία ευρω ,
σε αντίθεση με το είσοδημα των 18.000 ελαίοπαραγωγων
που ανερχεταί σε μολίς 24,00 εκατομμυρία ευρω , συμφωνα
με τα επίσημα στοίχεία του ΕΛΟΓΑΚ το 2012 . ( ΕΛΟΓΑΚ σημαίνεί Ελληνίκος Οργανίσμος Κρεατος & Γαλακτος ). Το συνολο του ζωίκου κεφαλαίου των αίγοπροβατων της Λεσβου
είναί 350.000 αίγοπροβατα . Θα εξακολουθούν βέβαια να
ισχύουν εκτός από την βασική ενίσχυση και οι άλλες
επιδοτήσεις που χορηγούνται και από την προηγούμενη
ΚΑΠ , οπως η στρεμματίκη ενίσχυση των ελαίωνων , τα γνωστα σε ολους μας καλλίεργησίμα με το ποσο των 14 Ευρω
περίπου ανα στρεμμα ελαίοκαλλίεργείας , η εξίσωτίκη αποζημίωση (δεν εχεί βεβαία δίευκρίνίστεί εως σημερα ο τροπος
χορηγησης της), αλλα καί ποίοτίκο παρακρατημα στην παραγωγη του γαλακτος , ενω καταργηθηκε το ποίοτίκο παρακρατημα του ελαίολαδου. Τελείωνοντας αυτη την ενημερωση γία την νεα ΚΑΠ, να αναφερουμε
οτί είσερχεταί σε αυτη ενας νεος ορος , ο ορος της πολλαπλής συμμόρφωσης , αλλα καί το
καθεστως των ελεγχων απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεταί πίο αυστηρο καί οποίαδηποτε ποινή επίβληθεί , επίβαλλεταί μεχρί το ετος 2020 . Έτσί λοίπον θα πρεπεί να είμαστε προσεκτικοί
ολοί οί αγροτες καθολη την δίαρκεία του ετους, απο την συμπληρωσης της αίτησης μας γία
τίς επίδοτησείς, μεχρί καί το καθε τί που αγοραζουμε καί πουλαμε απο την αγροτίκη μας
εκμεταλλευση. Πρεπεί να είναί ολα καταγεγραμμενα σε είδίκα εντυπα που θα προσκομίζονταί κατα την δίαρκεία των ελεγχων απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όλοί λοίπον οί αγροτες, κυρίως οί κτηνοτροφοί, εκτος απο τους μίκροκαλλίεργητες που απαλλασσονταί, πρεπεί να τηρούν σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση καί να τα
επίδείκνυουν στους ελεγκτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρακατω :
1 ) Βίβλίο είσροων - εκροων καί ημερολογίο εργασίων της εκμεταλλευσης τους .
2 ) Μητρωο ζωίκου κεφαλαίου (αίγοπροβατων η βοοείδων ) ενημερωμενο .
3 ) Βίβλίο φαρμακευτίκης αγωγης .
4 ) Ενωτία του ζωίκου κεφαλαίου, τοποθετημενα σε ολα τα ζωα .
5 ) Ψεκαστίκα μηχανηματα αν υπαρχουν να επίδείχθουν .
6 ) Η αρδευση να γίνεταί απο νομίμες πηγες υδροληψίας .
7 ) Το οργωμα να γίνεταί σε ίσουψείς επίφανείες στα επίκλίνη εδαφη .
8 ) Απαγορευεταί να καίγεταί η καλαμία των σίτηρων καί πίθανον το μετρο να επεκταθεί
καί στην καυση κλαδίων απο τα ελαίοδεντρα τα επομενα χρονία .
9 ) Δίατηρηση των αναβαθμίδων (σετία) καί των φρακτων απο φυτα σε καλη κατασταση .
10 ) Προστασία των υδατίνων πορων καί των ρεματων .
Αυτες είναί οί δεκα βασίκες αρχες που πρεπεί να τηρουνταί απο ολους τους αγροτες που
ανηκουν στην πολλαπλη συμμορφωση . Αυτα είναί σε γενίκες γραμμες που θα ίσχυσουν
στην νεα ΚΑΠ καί που θα ακολουθουν ολους τους αγροτες την επομενη εξαετία καί αν παρεί
παραταση αυτο το καθεστως με μίκρες αλλαγες μπορεί να ίσχυσουν καί τα επομενα δεκα
χρονία, δηλ. εως το 2025 .
Ευστράτιος Δρ. Σλουμάτης
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Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης
Ευχαριστήρια

Αποκριάτικο Πάρτι

Ο Πολίτίστίκος Συλλογος Στυψης ευχαρίστεί θερμα τους:

Καμπουρέλλη Ελευθέριο, ο
οποίος απο τα 16 μεροκαματα
που δουλεψε στο κτηρίο του
Συλλογου τα 8 τα δωρίσε στον
Συλλογο.

Βαλσαρά Ραλλιώ, η οποία απο
τα 200 ευρω που επρεπε να
παρεί ως αμοίβη γία το μασκε
παρτί του Συλλογου, πηρε μονο
100 ευρω.

Σταματουλάκη Νίκο, ο οποίος
επίμεληθηκε τη μουσίκη στο
μασκε παρτί καί τον Δρακουλα
Γίωργο που προσφερε την μίκροφωνίκη του στο Καρναβαλί
22/2/2015.

Σλουμάτη Ευστράτιο, ο οποίος καθε χρονο αναλαμβανεί
τη δορολογίκη δηλωση του Συλλογου καί τον Καλλίπολίτη Βασίλη του Θεοφανη, ο οποίος
παντα προσφερεταί αφίλοκερδως σε οποία αναγκη εχεί ο
Συλλογος.

Χατζηβλάστου Πόπη, η οποία
προσφερε 2 προβατα γία το
κίσκετς της Στυψης 2014, 1
προβατο γία το κίσκετς Υψηλομετωπου 2014 καί 2 προβατα
τα οποία κομματίαστηκαν καί
μοίραστηκαν σε σπίτία στη Στυψη.
Ο Πολίτίστίκος Συλλογος Στυψης ευχαρίστεί θερμα γία την οίκονομίκη
ενίσχυση τους:

Μαυρέλλη Περικλή & Καίτη,
οί οποίοί προσφεραν 30 ευρω
στη μνημη της Ευστρατίας Καρανίκολη.

Καταζή Παναγιώτη & Βαμβακίνη Χρυσούλα, οί οποίοί προσφεραν 15 ευρω στη μνημη της
Ευστρατίας Καρανίκολη.

Κουτζπή Παναγιώτη & Μαυρέλλη Νίκη, οί οποίοί προσφεραν 20 ευρω στη μνημη της Ευστρατίας Καρανίκολη.

Εγγλέζο Μαρίνο, ο οποίος
προσφερε 50 ευρω.

Καραπαναγιώτου Μαίρη, η
οποία προσφερε 5 ευρω.

Καλλιπολίτου Χρύσα, η οποία
προσφερε 7 ευρω.

Βαλσαρά Ραλλιώ, η οποία προσφερε 100 ευρω.

Χατζηβλάστου Τέρψη & Γιάννη, οί οποίοί προσφεραν 500
δολ. Αυστραλίας.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!

Μεγαλη επίτυχία καί συμμετοχη είχε το μασκε παρτί που πραγματοποίηθηκε στο καφενείο ''Χανί''. Με
πολυ κεφί, χορο, δίαγωνίσμο καραοκε καί κληρωση
δωρων. Το γλεντί κρατησε μεχρί τίς πρωτες πρωίνες
ωρες. Μουσίκη επαίξε γία μας, καί τον ευχαρίστουμε,
ο Σταματουλακης Νίκος ο οποίος δίατηρεί στο χωρίο
μας internet cafe.

Στιγμιότυπα από
το αποκριάτικο
πάρτι στο
«Χάνι»

Κτήριο του
Συλλόγου

Εκλογές για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Ολοκληρωνονταί οί εργασίες του κτηρίου στο οποίο θα στεγαστεί ο Π.Σ. Στο
δίαστημα του χείμωνα επεσε υγρο μπετο στο δαπεδο, οπου την προσφορα αξίας 100 Ευρω εκανε ο Δίογενης Δρακουλας. Τον ευχαρίστουμε που ανταποκρίνεταί σε ο,τί του ζητησουμε. Τοποθετηθηκαν τα πλακακία απο τον Γίαννη Δρακουλα. Καθαρίσμος με νεροβολη απο τον
Μωυση Σκουρτα. Το Δ.Σ. του συλλογου
ευχαρίστεί ίδίαίτερα τον Στρατο Τυρίκο
ο οποίος προσφερε δωρεαν ολη την
ηλεκτρολογίκη εγκατασταση του κτηρίου. Επίπλεον, δίεκπεραίωσε το θεμα της
ηλεκτροδοτησης. Το καλοκαίρί ελπίζουμε να εχουμε τελείωσεί τίς εργασίες καί
να ανοίξεί το κτηρίο γία εκδηλωσείς.

Με την συμμετοχη 88 συγχωρίανων
μας-μελων του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης δίενεργηθηκαν εκλογες
γία την αναδείξη του νεου Δ.Σ. Τα
αποτελεσματα εχουν ως εξης:
Δρακουλας Θρ. Νίκολαος 78 ψηφοί
Κουτζπης Παναγίωτης 76 ψηφοί
Γίαραμανη Χαρουλα 74 ψηφοί
Καμπουρελλης Ελευθερίος 69 ψηφοί
Πετρίωτου Μορφη 52 ψηφοί
Δρακουλας Ευστρατίος 46 ψηφοί
Μείμαρη Λεμονία 45 ψηφοί
Αλογδελλης Αλεξανδρος 30 ψηφοί
Θεοφανους Όλγα 27 ψηφοί
Γελαγωτης Ευστρατίος 23 ψηφοί

Το κτήριο του Π.Σ.Σ.

Εθελοντική
αιμοδοσία
Την Κυρίακη 24 Μαίου στο Περίφερείακο Ιατρείο Στυψης πραγματοποίηθηκε εθελοντίκη αίμοδοσία, γία
την τραπεζα αίματος του χωρίου
μας ελαβαν μερος:
Δρακουλας Νίκολαος, Παγίδα Βασίλεία, Αλετρα-Πίτσουλη Γεωργία,
Φίσουν Ελενη, Γίαννη Ευστρατία,

Στυψιανός Καρνάβαλος 2015
Στο καρναβαλί μας φετος αποτελείτο απο τρία θεματα. Η καθίερωμενη «Καμηλα» που ρολο εχεί να σατίρίζεί την επίκαίροτητα, καθως καί την καθημερίνοτητα
του χωρίου μας. Λογία, στίχακία εγραψαν η Όλγα
Προκοπίου καθως καί ο Στελίος Βαλασης, παρουσίαζεί ο μοναδίκος Μαραγκος Κωστας. Στη συνεχεία
ελαβε χωρα το σκετς «Ορκουμουσίοίς τσί Ηξουσίοίς»
το οποίο εγραψε καί επίμεληθηκε ο Χαβος Λευτερης.
Μαζί του επαίξε ο Κωστας Χρ. Τσαίρης. Την παρασταση το «Αφκρίστσί τί Χίαματεψαν». Τους δίαλογους
εγραψαν αλλα καί την σκηνίκη επίμελεία είχαν οί
Όλγα Θεοφανους, Μορφη Πετρίωτου καί ο Στρατος
Δρακουλας. Έπαίξαν Μαραγκος Κωστας, Γίαραμανη
Χαρουλα, Θεοφανους Λίτσα, Μαυραγανη Ιωαννα, Θεοφανους Όλγα, Πετρίωτου Μορφη, Πίτσουλης Βασίλης,
Δρακουλας Γίαννης, Βαλίοντης Αλεξανδρος, Θεοφανους Στρατος, Δρακουλας Στρατος. Ρολο εκπληξη Βαλίοντης Τακης. Αναμεσα στα σκετς χορεψε το εφηβίκο
τμημα του χορευτίκου Στυψης με την επίμελεία
του Παπουτσανη Γίαννη. Την επίμελεία του ηχου είχε ο Γίωργος Δρακουλας με την κονσολα του. Τους
ευχαρίστουμε ολους να είμαστε καλα καί του χρονου!

Εγγλεζος Μαρίνος, Κεραμίδας Παναγίωτης, Κουτζπης Γεωργίος, Γίαρημαγας Άκης, Προκοπίου Όλγα, Γίαραμανη Χαρουλα, Κουτζπης Κυρίακος, Τσολακης Παναγίωτης, Δρακουλας Γεωργίος, Φίλης Άγγελος, Χίου
Μαρία. Τους ευχαρίστουμε ! Nα' ναί
παντα καλα!

Πάνω & δεξιά στιγμιότυπα
από τον
Στυψιανό Καρνάβαλο 2015!

Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης»
Ευχαριστήρια
Ο Συλλογος Στυψίανων Αθηνας «Γερμανος
Καραβαγγελης» ευχαρίστεί θερμα:

Τους συγχωρίανους που τίμησαν
με την παρουσία τους τον χορο που
δίοργανωσε την 15/3/2015. Παρευρεθηκαν συνολίκα 62 ατομα. Ο
Συλλογος είχε κερδος 231 ευρω.
Ασφαλως, δεν είναί το οίκονομίκο
οφελος που επίδίωκεί το Δ.Σ. του
Συλλογου οσο η προσπαθεία να
βρίσκομαστε συχνα ολοί μαζί καί
να μην λησμοναμε την πατρίδα μας
καί τους φίλους μας.

Τον Δημητρη, γίο της Νίκης Σταυρακελλη γία την εκτυπωση των
προσκλησεων του χορου.

Τον Καμίνη Κωστα γία την βοηθεία
του στην εκδοση του ημερολογίου
2015.

Γενική Συνέλευση-Απολογισμός-Εκλογές
Την Κυρίακη 1/2/2015 συνηλθαν τα μελη του
Συλλογου Στυψίανων «Γερμανος Καραβαγγελης»
στην Αθηνα σε
απολογίστίκη
συνελευση,
κοπη πρωτοχρονίατίκης
πίτας καί δίενεργεία εκλογων γία αναδείξη νεου Δ.Σ.
Η γενίκη συνελευση επελεξε
ως προεδρο
τον
Γίαννη
Δεμερτζη καί
ως γραμματεα
την Έλλη Τσαίρη. Τον λογο πηρε αρχίκα ο κ. Γίαννης Δεμερτζης, ο οποίος μεσα σε βαθία συγκίνηση κί εμφανως δακρυσμενος εκανε μία ίστορίκη

ανασκοπηση απο την ίδρυση του Συλλογου το
1977 εως σημερα. Έδωσε τα συγχαρητηρία του
στα μελη του Δ.Σ. που
απο τοτε εως σημερα
δουλευουν ακουραστα γία τη δίατηρηση
του Συλλογου τοσο
ως φορεα πολίτίσμου
αλλα καί ως συνδετίκου κρίκου μεταξυ
των Στυψίανων. Στη
συνεχεία το λογο
πηρε η προεδρος του
Δ.Σ. Μαρία Προκοπίου, η οποία ευχαρίστησε ολους γία την
προσελευση τους καί
τονίσε την σπουδαίοτητα της συμμετοχης στα
δρωμενα του Συλλογου, προκείμενου αυτος να
δίατηρηθεί. Τελος, ευχηθηκε σε ολους καλη χρο

νία με υγεία καί ευημερία. Στη συνεχεία, κατα την
αναζητηση υποψηφίων γία την δίενεργεία της
εκλογης νεου Δ.Σ. δεν υπηρχε δίαθεση συμμετοχης απο τα μελη του συλλογου κί επομενως τεθηκαν εξ αναγκης υποψηφίοί οί εξης, οί οποίοί αποτελουν το νεο Δ.Σ. του Συλλογου:
Βαλίοντης Αθανασίος
Προκοπίου Μαρία
Βουργουτζη Ιωαννα
Δρακουλας Νίκολαος
Καλλονίατου Χρυσα
Παρελλης Δημητρης
Πολυζου Αφροδίτη
Σταυρακελλη Νίκη
Αθαναση Κατίνα

Στη φωτο αριστερά ο κ. Γιάννης Δεμερτζής
με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
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Αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου του «κλήδονα»
στη Στύψη!
Την παραμονη του Αί-Γίαννίου(23/6), οί ανυπανδρες κοπελες μαζευονταί σε ενα απο τα σπίτία του χωρίου, οπου αναθετουν σε καποία η σε
καποίες απο αυτες να φερουν απο το πηγαδί η
την πηγη το «αμίλητο νερο». Επίστρεφοντας
στο σπίτί οπου τελείταί ο κληδονας, το νερο

σπίτία τους. Λεγεταί οτί τη νυχτα αυτη θα δουν
στα ονείρα τους το μελλοντίκο τους συζυγο. Ανημερα του Αί-Γίαννου, αλλα πρίν βγεί ο ηλίος ωστε να μην εξουδετερωθεί η μαγίκη επίρροη
των αστρων-, η υδροφορος νεαρη της προηγουμενης φερνεί μεσα στο σπίτί το αγγείο. Το μεσημερί, η το απογευμα, συναθροίζονταί παλί οί αΤο έθιμο του «κλήδονα»
νυπανδρες κοπελες. Αυστη Στύψη
την τη φορα ομως στην
ομηγυρη μπορουν να

εχεί ποίητίκο η μαντίκο ταλεντο απαγγελεί ταυτοχρονα τυχαίες μαντίναδες. Μαντίναδες που
είναί επηρεασμενες απλως καί μονο απο τη θεα
του ρίζίκαρίου, αφου η μαντίναδολογος δεν ξερεί σε ποίον ανηκεί το καθε ρίζίκαρί. Η μαντίναδα που αντίστοίχεί στο αντίκείμενο (ρίζίκαρί)
της καθε κοπελας θεωρείταί οτί προμηναεί το
μελλον της καί σχολίαζεταί απο τους υπολοίπους, που προτείνουν τη δίκη τους ερμηνεία σε
σχεση με την ενδίαφερομενη. Σε καποίας κοπελας το ρίζίκαρί ο αείμνηστος μαντίναδολογος

Κοπέλες με παραδοσιακές φορεσιές συμμετέχουν στην αναβίωση
του εθίμου

μπαίνεί σε πηλίνο δοχείο, την υδροφορο, στο
οποίο η καθε κοπελα ρίχνεί ενα αντίκείμενο
(μηλο πρασίνο η κοκκίνο, κοσμημα, κλείδί κ.α.),
το λεγομενο ρίζίκαρί. Στη συνεχεία το δοχείο
σκεπαζεταί με κοκκίνο υφασμα, το οποίο δενεταί γερα με ενα κορδονί («κλείδωνεταί») καί τοποθετείταί σε ταρατσα η αλλο ανοίχτο χωρο.
Εκεί παραμενεί ολη τη νυχτα υπο το φως των
αστρων. Οί κοπελες επίστρεφουν υστερα στα

συμμετεχουν καί παντρεμενες γυναίκες, συγγενείς
καί γείτονες καί των δυο
φυλων, καλεσμενοί γία
να παίξουν το ρολο μαρτυρων της μαντίκης δίαδίκασίας. Καθίσμενη στο κεντρο της συντροφίας, η υδροφορος νεαρη ανασυρεί ενα-ενα απο
το αγγείο τα αντίκείμενα, που αντίστοίχουν στο
«ρίζίκο» καθε κοπελας καί μία αλλη, καποία που

Καμίνοκωστης, είχε πεί την εξης μαντίναδα: «Σα
μάθει ο σκύλος γράμματα κι η γάτα να διαβάζει
τότε και συ θα παντρευτείς να κάμει ο κόσμος
χάζι….». (Καί η κοπελία αυτη πραγματί μεχρί σημερα δεν εχεί παντρευτεί!)

Ιδιότροπος γέρος
Όταν ενας γερος αντρας πεθανε στη γηρίατρίκη πτερυγα ενος γηροκομείου σε μία πολη
της Αυστραλίας, θεωρηθηκε πως δεν είχε αφησεί τίποτα αξίας. Αργοτερα, οταν οί νοσοκομες εψαχναν αναμεσα στα λίγοστα υπαρχοντα του, βρηκαν αυτο το ποίημα. Η ποίοτητα του καί το περίεχομενο του εντυπωσίασαν τοσο πολυ το προσωπίκο,
που φτίαχτηκαν αντίγραφα του καί μοίραστηκε σε καθε νοσοκομα του νοσοκομείου.
Μία νοσοκομα πηρε το δίκο της αντίγραφο στη Μελβουρνη. Η μοναδίκη κληρονομία του
γερου αντρα στους μεταγενεστερους εχεί εμφανίστεί απο τοτε σε χρίστουγεννίατίκες
εκδοσείς περίοδίκων σε ολη τη χωρα καί περίοδίκα Ψυχίκης Υγείας. Έχεί επίσης γίνεί
μία παρουσίαση δίαφανείων βασίσμενη σε αυτο το απλο, αλλα ευγλωττο, ποίημα. Καί
αυτος ο γερος αντρας, χωρίς τίποτα να εχεί μείνεί να δωσεί στον κοσμο, είναί τωρα ο
συγγραφεας αυτου του «ανωνυμου» ποίηματος που τρίγυρίζεί σε ολοκληρο το δίαδίκτυο.
«Τι βλέπετε νοσοκόμες; Τι βλέπετε;
Τι σκέφτεστε όταν με κοιτάτε;
Ένας ιδιότροπος γέρος, όχι πολύ σοφός,
Αβέβαιος από συνήθεια, με μακρινή ματιά;
Που λερώνεται με το φαγητό του και δεν δίνει καμία απάντηση.
Όταν λέτε με δυνατή φωνή «Εύχομαι να προσπαθούσες!»
Που φαίνεται να μην παίρνει είδηση τα πράγματα που κάνετε.
Και πάντα χάνει μια κάλτσα ή ένα παπούτσι;
Ο οποίος, αντιστεκόμενος ή όχι, σας αφήνει να κάνετε όπως επιθυμείτε.
Με το μπάνιο και το τάισμα, για να γεμίσετε την μέρα;
Αυτό σκέφτεστε; Αυτό βλέπετε;
Τότε άνοιξε τα μάτια σου νοσοκόμα, δεν κοιτάς εμένα.
Θα σου πω ποιος είμαι, καθώς στέκομαι εδώ τόσο ακίνητος.
Καθώς υπακούω στις διαταγές σου, καθώς τρώω με τη θέλησή σου.
Είμαι ένα Δεκάχρονο μικρό παιδί με έναν πατέρα και μητέρα,
Αδερφούς και αδερφές, που αλληλοαγαπιόμαστε.
Ένα Δεκαεξάχρονο νεαρό αγόρι, με φτερά στα πόδια του.
Που ονειρεύεται πως σύντομα, τώρα, αγάπη θα βρει.
Στα Είκοσι σύντομα γαμπρός, η καρδιά μου πετά.
Καθώς θυμάμαι τους όρκους, που υποσχέθηκα πως θα κρατήσω.
Στα Εικοσιπέντε τώρα, έχω δικό μου μικρό.
Που χρειάζεται την καθοδήγησή μου και ένα ασφαλές χαρούμενο σπιτικό.
Τριαντάχρονος άντρας, το μικρό μου έχει πια γρήγορα μεγαλώσει.
Δεμένοι μαζί, με δεσμούς που θα κρατήσουν.
Στα Σαράντα μου, οι νεαροί γιοί μου, έχουν μεγαλώσει και φύγει.
Μα η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, να σιγουρέψει πως δε θα θρηνώ.
Στα Πενήντα, άλλη μια φορά, μωρά παίζουν στα γόνατά μου.

Ξανά, γνωρίζουμε παιδιά, η αγαπημένη μου κι εγώ.
Σκοτεινές μέρες με βαραίνουν. Η σύζυγός μου είναι νεκρή.
Κοιτάζω το μέλλον, τρέμω με φόβο.
Γιατί όλα τα μικρά μου, ανατρέφουν δικά τους μικρά.
Και σκέφτομαι τα χρόνια και την αγάπη που έχω γνωρίσει.
Είμαι τώρα ένας γέρος άντρας και η φύση είναι σκληρή.
Είναι αστείο να κάνεις τα γηρατειά, να μοιάζουν ανόητα.
Το σώμα καταρρέει, η χάρη και η δύναμη αποχωρούν.
Τώρα υπάρχει μια πέτρα, εκεί όπου είχα καρδιά.
Μα μέσα σε αυτό το παλιό κουφάρι, ένας νεαρός άντρας κατοικεί.
Και για άλλη μια φορά, η ταλαιπωρημένη μου καρδιά φουσκώνει.
Θυμάμαι τις χαρές, θυμάμαι τον πόνο.
Και αγαπώ και ζω τη ζωή ξανά.
Σκέφτομαι τα χρόνια, τόσο λίγα … Φύγανε τόσο γρήγορα.
Και δέχομαι το σκληρό γεγονός, πως τίποτα δε κρατά.
Λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια σας, άνθρωποι! Ανοίξτε και δείτε!
Όχι έναν ιδιότροπο γέρο.
Κοιτάξτε κοντύτερα! Δείτε ΕΜΕΝΑ!»
Θυμηθείτε αυτο το ποίημα την επομενη φορα, που θα συναντησετε ενα ατομο μεγαλυτερης ηλίκίας, το οποίο μπορεί να κανετε περα δίχως να δείτε μεσα του τη νεανίκη ψυχη. Όλοί μία μερα θα είμαστε στην ίδία θεση! Τα καλυτερα καί πίο ομορφα πραγματα σε
αυτον τον κοσμο δε μπορουμε να τα δουμε η να τα αγγίξουμε. Πρεπεί να τα αίσθανθουμε με την καρδία!
* Το ποίημα είναι προσαρμοσμένο από τον Dave Griffith και μεταφρασμένο από
το blog «ούτε λόγος».
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Γερμανός Καραβαγγέλης: Ένας ήρωας από τη Στύψη
του Στάθη Καστερίδη (*)
Μία απο τίς πλεον σημαντίκες μορφες
της νεοελληνίκης ίστορίας κατα το πρωτο
τεταρτο του 20ου αίωνα, είναί ο Γερμανος
Καραβαγγελης, μητροπολίτης Καστορίας στη
Μακεδονία (1900-1908) καί στη συνεχεία
μητροπολίτης Αμασείας του μίκρασίατίκου
Ποντου. Ο ίστορίκος ρολος του Γερμανου
Καραβαγγελη συνδεθηκε με τους αγωνες του
Γενους κατα την τελευταία περίοδο της δίαλυσης της Οθωμανίκης Αυτοκρατορίας καί
της εμφανίσης επίθετίκων εθνίκίσμων
(βουλγαρίκου καί τουρκίκου), που στοχευαν
στη δημίουργία αμίγων εθνίκων κρατων καί
ενσωματωσης παλίων οθωμανίκων εδαφων
οπου κατοίκουσε πολυαρίθμος ελληνίσμος.
Στα προσωπίκα κίνητρα που με οδηγησαν
στην ενασχοληση με την προσωπίκοτητα του
Γερμανου Καραβαγγελη, μπορουμε να ανίχνευσουμε τρείς λογους:
Ο πρωτος λογος είναί οτί ενα μίκρο χωρίο σε
εκταση καί πληθυσμο, αλλα μεγαλο στη
«ψυχη», η Στυψη στο ακρίτίκο νησί της Λεσβου, υπηρξε γη πολλων επίφανων ανδρων
καί γυναίκων απο την αρχαίοτητα εως καί
σημερα. Δευτερος λογος είναί οτί με συγκίνησε η αγαπη των απανταχου κατοίκων της
Στυψης οί οποίοί περίβαλλουν καί στηρίζουν
την εφημερίδα του χωρίου τους καί ο τρίτος
λογος ηταν η σχεση του Γερμανου Καραβαγγελη με τη γη των προγονων μου, τον Ποντο.
Ωστοσο εαν τολμησω να αποτίμησω την προσφορα του, θα πραξω ίσως ίστορίκο, πολίτίκο καί θρησκευτίκο ατοπημα (δεν ξερω εαν ο
ορος είναί καί δοκίμος). Αυτη η ίερη, ηρωίκη
καί ίστορίκη μορφη εχεί προσφερεί στη γη
των προγονων μου, τον αλησμονητο Ποντο,
τοσα πολλα, που εγω ως γονος ποντίακης
καταγωγης τρίτης γενίας, δεν είμαί σε θεση
να εξίστορησω, ωστοσο με το χερί στην καρδία καί οχί στο μολυβί, θα το κανω, θεωρωντας οτί ηδη με εχετε συγχωρεσεί γία την
πραξη μου αυτη. Κοίνο χαρακτηρίστίκο οπως
θα εχετε καταλαβεί μεταξυ εμου καί της Ιερης αυτης μορφης, του Γερμανου Καραβαγγελη, ο Ποντος αυτος ο αλησμονητος χίλίοτραγουδίσμενος με την ποντίακη λυρα καί το
μοίρολοί. Ευξείνος Ποντος πατρωα γη ηρωων
καί Αγίων Πατερων της εκκλησίας μας καί η
Μακεδονίκη γη γενετείρα καί κατοίκία της
οίκογενείας μου.
Από τη Στύψη στο Αδραμύττιο
Ο Γερμανος Καραβαγγελης γεννηθηκε
στη Στυψη της Λεσβου στίς 16 Ιουνίου του 1866, απο Ψαρίανο πατερα. Οί γονείς
του Χρυσοστομος καί Μαρία, απεκτησαν,
εκτος απο τον πρωτοτοκο Στυλίανο, τον μετεπείτα Γερμανο, καί αλλα επτα παίδία, εξί
κορίτσία καί ενα αγορί, απ΄ τα οποία, το αγορί καί ενα κορίτσί πεθαναν νωρίς. Μεγαλωσε
στο Αδραμυττίο της Μίκρας Ασίας οπου μετακομίσε η οίκογενεία του οταν ο Στυλίανος
ηταν δυο χρονων, οπου ο πατερας του ανοίξε
εκεί
εμπορίκο
καταστημα.
Απο
το
Αδραμυττίo θα φυγεί νεος πία, με υποτροφία
που του χορηγεί, εκτίμωντας την ευφυία του,
την φίλομαθεία του καί το παρουσίαστίκο
του, ο Μητροπολίτης Εφεσου Αγαθαγγελος,
γία να σπουδασεί στη Θεολογίκη Σχολη της
Χαλκης, απο την οποία θα αποφοίτησεί με
αρίστα το 1888. Την ημερα της αποφοίτησης,
χείροτονηθηκε δίακονος απο τον Πατρίαρχη Δίονυσίο Ε΄ καί πηρε το ονομα Γερμανός,
προς τίμην του ίδρυτη της Σχολης, Πατρίαρχη Γερμανου Δ΄. Κατοπίν, συνεχίσε τίς σπουδες του, με δαπανες του πλουσίου ομογενη Στεφανοβίκ, σπουδαζοντας επί
τρίετία φίλοσοφία στο Πανεπίστημίο
της Λείψίας καί της Βοννης. Μετα την ανακηρυξη του σε δίδακτορα επεστρεψε
στη
Κωνσταντίνουπολη
οπου
το 1891 δίορίστηκε καθηγητης της Θεολογίκης Σχολης Χαλκης. Το 1896 χείροτονηθηκε
επίσκοπος Περαν με τον τίτλο "επίσκοπος
Χαρίουπολεως" οπου καί ανεπτυξε σπουδαία
δραση αφενος καταπολεμωντας ξενες προπαγανδες καί αφετερου γία την ελληνοπρεπεστερη μορφωση των Ελληνων μαθητων
αποσπωντας τους απο ξενες σχολες που είχαν στο μεταξυ ίδρυθεί, ίδίως των Καθολίκων.
Στον Μακεδονικό Αγώνα
Το 1900 ο Γερμανος Καραβαγγελης

τοποθετηθηκε στη Μητροπολη της Καστορίας, απο τον Πατρίαρχη Κωνσταντίνο Ε΄.
Απο της ενθρονίσης του αρχίσε με τους λογους του να εμψυχωνεί καί να αναπτερωνεί
το ηθίκο των Ελληνων της περίοχης καί να
οργανωνεί ενοπλα σωματα κατα των ενοπλων ομοίως Βουλγαρων Εξαρχίκων που
επίχείρουσαν την προσαρτηση των ελληνογενων
χρίστίανίκων
πληθυσμων
στη Βουλγαρίκη Εξαρχία. Μαζί καί με αλλους
ίεραρχες της περίοχης που εδρασαν ομοίως
ακολουθωντας
το
παραδείγμα
του

ο Μακεδονίκος Αγωνας γενίκευθηκε. Καταφερε πολλα χωρία καί κωμοπολείς να αποσκίρτησουν απο τη Βουλγαρίκη Εξαρχία καί
να επανενταχθουν στο Οίκουμενίκο Πατρίαρχείο. Παραλληλα, στην πολίτίκη σκηνη ζητησε την επίσημη παρεμβαση του Ελληνίκου
Κρατους στον Αγωνα προκείμενου να μη μενεί η πρωτοβουλία στους Βουλγαρους. Βεβαία το αίτημα του εκείνο είχε περίσσοτερο
θρησκευτίκο χαρακτηρα παρα εθνίκοκεντρίκο. Οί προσπαθείες του εκείνες, στελνοντας σχετίκες εκθεσείς στους Έλληνες
πρωθυπουργους Α. Ζαίμη καί Θ. Δεληγίαννη,
τελίκα απεδωσαν, οταν το 1904 η Ελλαδα
υπο την πίεση καί της κοίνης γνωμης απεφασίσε την ενεργη συμμετοχη της στον ενοπλο
αγωνα αντίστασης. Το 1908, με το τελος του
Μακεδονίκου Αγωνα η Οθωμανίκη κυβερνηση απαίτησε μετα απο επίμονη στο Πατρίαρχείο την μετακίνηση του Γερμανου οπου καί
εξελεγη καί ανελαβε Μητροπολίτης Αμασείας
του Ποντου με εδρα την Σαμψουντα
(Αμίσος). Η περίοχη της Αμασείας -καί ολος ο
Ποντος- ηταν ενας απο τους σπονδυλους του
οίκουμενίκου πατρίαρχείου. Ιδίαίτερα η μητροπολη Αμασείας, η οποία ηταν πολυ ψηλα
στο λεγομενο συνταγματίο του οίκουμενίκου
πατρίαρχείου, αφου είχε την πρωτη θεση
μετα τίς γεροντίκες μητροπολείς. Στην πραγματίκοτητα η τοποθετηση του Γερμανου
Καραβαγγελη στη μητροπολη αυτη ηταν μία
προαγωγη. Στον Ποντο χρείαζοταν ενας μητροπολίτης ρηξίκελευθος, ενας μητροπολίτης
μαχητίκος, κί αυτα τα προσοντα τα είχε ο
Καραβαγγελης. Αυτα ηταν αναγκαία γία τη
δίασωση του ελληνίσμου του Ποντου. Στην
πραγματίκοτητα καί στον Ποντο ο Γερμανος
υπηρξε εθναρχης.
Στην Αμισό του Πόντου
Ο Γερμανος καί εκεί ανεπτυξε εντονη
δραση τοσο στον εκπαίδευτίκο-μορφωτίκο
τομεα, οσο καί σ’ αυτον της αυτοαμυνας κατα των Τουρκων ατακτων που λυμαίνονταν
την περίοχη. Το πρωτο του μελημα ηταν να
ίδρυσεί σχολεία, επαγγελματίκες σχολες καί
ορφανοτροφεία, καί κατοπίν, κατω απο την
απείλη της τουρκίκης λαίλαπας, να αποδυθεί
στον αγωνα δίασωσης του ελληνίσμου. Στα
χρονία της δίακονίας του προλαβε να αναζωογονησεί τα ελληνίκα γραμματα καί να σταθεί πλαί στους εκεί Ρωμίους ως
πραγματίκος ποίμενας καί εθναρχης στην πίο
οδυνηρη περίοδο της ίστορίας τους. Καί δυ

στυχως στην ουσία τους προετοίμασε γία
τη μαρτυρίκη εξοδο τους απο την ίδία τη ζωη
αλλα καί απο τα αγία χωματα τους. Το 1913
ως μητροπολίτης Αμασείας δίετελεσε τοποτηρητης του πατρίαρχίκου θρονου της Κωνσταντίνουπολης. Αντίσταθηκε σθεναρα στίς
δίωξείς των Νεοτουρκων αφίερωνοντας τίς
δυναμείς του στην υπερασπίση των δίκαίων
των Ελληνων καί Αρμενίων. «Ο ανταρτης,
“επίσκοπος” Γερμανος Καραβαγγελης θα
ξεδίπλωσεί καί στον Ποντο τα εκρηκτίκα, δημίουργίκα, πολίτίκα καί δίπλωματίκα του χαρίσματα » γία να συνωμοτησεί” με φίλους καί οπως το ελεγε παντα η καρδία
του- με εχθρους, τους οποίους τους εκανε συνεργατες. Οί
στρατηγίκες αρετες, η δίπλωματίκη του ευφυία, ο οργανωτίκος νους, η δίοίκητίκη του δίανοία, οί ενορατίκες πολίτίκες
του συλληψείς εν παραλληλω
με την πολίτίκη του ευτολμία,
αλλα καί η ακρατη κοίνωνίκη
ευαίσθησία του, ερχονταί να
προστρεξουν τον μαρτυρίκο
Ποντο, σε μία δυσκολη καμπη
της κοπίωδους ίστορίκης του
πορείας. Στον Ποντο ο Καραβαγγελης καί με ορμητηρίο την
Αμασεία θα μείνεί γία δεκατεσσερα ολοκληρα χρονία καί θα
συνταυτίσεί την παρουσία του,
με ολες τίς δραματίκες ίστορίκες στίγμες του ποντίακου ελληνίσμου. Στην κυρίολεξία κατα
την δίαρκεία της Μητροπολίτίκης του παρουσίας, θα συντελεσεί σε μία κοίνωνίκη καί πατρίωτίκη κοσμογονία, αλλαζοντας
αρδην τα κοίνωνίκα χαρακτηρίστίκα καί τον
ψυχίσμο των αλυτρωτων πληθυσμων μας. Σ΄
αυτη την μακρα επίσκοπίκη του πορεία στην
γη του Ποντου, ο Γερμανος θα επίσκεφθεί
καθε αποκρημνη γωνία της Μητροπολης του
καί αποδυεταί αμεσως σε ενα πολυεπίπεδο
εργο αναμορφωσης της. Πρωτίστως θα δωσεί βαρος στην αναδίοργανωση της ελληνίκης παίδείας, χτίζοντας 115 νεα σχολεία καί
σχολες. Τονωνεί το συναίσθημα του πατρίωτίσμου των ελληνοπαίδων καί τους αναγεννα
μεσα τους το οραμα της ελευθερίας. Στο κοίνωνίκο πεδίο ο Γερμανος ανοίγεί ευαγη ίδρυματα, θεσπίζεί δομες κοίνωνίκης προνοίας
γία τους αδυνατους με την επίστασία της
εκκλησίας καί συνδραμεί πολυδίαστατα τίς
ασθενεστερες κοίνωνίκες ομαδες του Ποντου. Έφτίαξε ακομα νεους ναους καί προσπαθησε να αναβαθμίσεί τους λατρευτίκους
χωρους των Χρίστίανων σε πατρίωτίκους
θυλακες, που θα δίατηρουσαν ασβεστη τη
φλογα της ελευθερίας του γενους μας στον
Ποντο. Στο φασμα τωρα της εσωτερίκης δίοίκησης, ανασυνθεσε επί το αυστηροτερο τους
κανονες δίοίκησης των Κοίνοτητων, αλλα καί
των κοίνωνίκων σωματείων καί συλλογων.
Όλα αυτα κατετείναν στην αλλαγη αρδην της
αναπτυξίακης φυσίογνωμίας του Ποντου καί
στην καθολίκη του κοίνωνίκη αναδίοργανωση.

εβλεπε τον αγωνα γία τα υψίστα αγαθα, με
οπλα η χωρίς οπλα. Η λυση απελπίσίας, που
φαίνεταί να υίοθετεί, ενίσχυεί την αποψη οτί
ο ενοπλος αγωνας, που ξεσπασε κυρίως μετα
την ομαδίκη εκτοπίση των Ελληνων του Ποντου τον χείμωνα του 1916, αποτελουσε τη
μοναδίκη δίεξοδο στον μονοδρομο του θανατου που τους οδηγουσαν οί Nεοτουρκοί. Σ΄
αυτο το πλαίσίο του 1914 ο Καραβαγγελης
παρεμβαίνοντας σωστίκα, θα αποτρεψεί την
αλλοτρίωση του ελληνίκου πληθυσμου με
την επίχείρουμενη εγκατασταση στην επαρχία του Τουρκων προσφυγων. Προκείμενου
να επίτυχεί το σκοπο του ο Γερμανος, θα ξεπερασεί τίς οποίες προσωπίκες του πολίτίκες
πεποίθησείς, γία να ευοδωθεί η σωστίκη του
πρωτοβουλία. Παροτί δίακατεχεταί απο αποκραίφνη «βενίζελίσμο», επίσκεπτεταί στο
Kronberg την βασίλίσσα της Ελλαδος Σοφία,
που είναί ομως καί αδελφη του αυτοκρατορα
της Γερμανίας Γουλίελμου καί την εκλίπαρεί
να παρεμβεί γία να αποτρεψεί το δολερο
σχεδίο αλλοίωσης του ελληνίκου πληθυσμου.
Καί πραγματί η Σοφία, θα ελθεί αρωγος στο
αίτημα του.

Αντιμετωπίζοντας τη «Λευκή Σφαγή»
Ωστοσο τον Ιουλίο του 1914 ο Καραβαγγελης θα βίωσεί με θραυση της ευαίσθησίας του, την δραματίκη επίστρατευση των
νεαρων Ποντίων απο 20 εως 45 ετων, στα
δίαβοητα δολοφονίκα «Ταγματα Εργασίας» (amele taburu), στα βαθη της Ανατολης.
Το προσχημα των Τουρκων ηταν η συμμετοχη τους αναγκαστίκα σε κατασκευαστίκα
εργα, αλλα στην πραγματίκοτητα προθεση
τους ηταν μεσα απο τίς κακουχίες, τα βασανα, την πείνα καί την αναποτρεπτη εξαντληση, να τους εξοντωσουν. Η δολία αυτη μεθοδευση των Τουρκων γία να εξοντωσουν τον
ελληνίσμο του Ποντου, θα μείνεί στην ίστορία ως η περίφημη «Λευκη Σφαγη» (Le massacre blanc). Θα δεί ακομα με ηθίκη συντρίβη ο
Καραβαγγελης αυτη την περίοδο των φοβερων «amele taburu», τίς σφαγες, τίς πυρπολησείς, τους εξίσλαμίσμους καί τα παίδομαζωματα των τραγίκων παίδίων του Ποντου
καί θα προσπαθησεί εξαντλωντας ολες του
τίς δυνατοτητες, να αποσοβησεί οτί ηταν
δυνατο. Η σωτηρία παρεμβαση του μαχητίκου ρασοφορου, θα γλυτωσεί απο το βεβαίο
θανατο πολλα Αρμενοπουλα το 1915 κατα τη
σφαγη της Αρμενίκης Γενοκτονίας, ενω το
1916 θα συμβαλλεί καθορίστίκα στην δίασωση της Αμίσου καί των κατοίκων της, βίωνοντας απο κοντα τη φρίκη του ποντίακου ελληνίσμου. Έχοντας ακομα είσκομίσεί ο Καραβαγγελης μία τεραστία πείρα απο την θητεία
του στην Μακεδονία, θα οργανωσεί καταλληλα ανταρτίκα σωματα στον Ποντο, που γία
καίρο θα προστατευουν τους ελληνες της
περίοχης απο τίς θηρίωδίες των Τουρκων.
Προς αυτη την κατευθυνση αλλωστε θα ίδρυσεί με αλλους φλογερους πατρίωτες του Ποντου στα προτυπα της Φίλίκης Εταίρείας, μία
μυστίκη πατρίωτίκη οργανωση με το ονομα
«Μίθίδρατης», που στοχο της είχε να αναζωογονησεί τους υπαρχοντες πατρίωτίκους
θυλακες καί να οργανωσεί την ανταρτίκη
αμυνα, στον επίχείρουμενο πολλαπλως αφελληνίσμο του Ποντου. Όμως η πολυσχίδης
Δημιουργία αντάρτικων ομάδων
εθνίκοπατρίωτίκη δραση του Γερμανου θα
Κεντρίκο μελημα της παρουσίας του εξαψεί το μενος καί το μίσος των Τουρκων
Καραβαγγελη στον Ποντο, υπηρξε η προστα- εναντίον του.
σία των ελληνίκων πληθυσμων, απο τον επίχείρουμενο εντεχνα εκτουρκίσμο του. Ο επίσυνέχεια στη σελ. 9
σκοπος Γερμανος δεν θα δίστασεί μετα τη
Μακεδονία να δημίουργησεί καί στον Ποντο
ενοπλα ανταρτίκα σωματα ασφαλείας, ως
αντίπαλο δεος σε εκείνους που εξευτελίζαν
οδυνηρα, βίαία καί εγκληματίκα την ανθρωπίνη ζωη καί υποσταση με σκοπο την πληρη
εθνοκαθαρση των χρίστίανίκων πληθυσμων
απο την περίοχη. Οί δυσαρεστες είδησείς που
εφταναν καθημερίνα στη μητροπολη της
Aμίσου αναγκαζαν τον μητροπολίτη Γερμανο
να καταφευγεί συχνα στίς γερμανίκες προξενίκες αρχες καί ίδίαίτερα στον ίδίο τον προξενο, ο οποίος εκτίμουσε το ηθος, την παίδεία
καί το εργο του. O μητροπολίτης γία πρωτη
φορα εθετε θεμα αναγκαστίκης μετοίκεσίας
των Ελληνων στη Ρουμανία, γία να μην εχουν
την τυχη των Αρμενίων. Σαν εσχατο μεσο,
εφοσον δεν υπηρχε αλλη εναλλακτίκη λυση,
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Γερμανός Καραβαγγέλης: Ένας ήρωας από τη Στύψη
του Στάθη Καστερίδη (*)
συνέχεια από τη σελ. 8
Θα τον απελασουν ετσί το 1917
στην Κωνσταντίνουπολη μεσω Αγκυρας, με
δίαταγη του τουρκου πρωθυπουργου Ταλαατ καί θα μείνεί γία μερίκες μερες
εγκλείστος στίς κεντρίκες φυλακες της Πολης. Αφοτου ληξεί ο πολεμος καί λαβεί χωρα
η επίστροφη των εκτοπίσμενων στίς οίκίες
τους, ο Καραβαγγελης απο κοίνου με τον
Μητροπολίτη Τραπεζουντος Χρυσανθο Φίλίππίδη, θα συνταξουν υπομνημα προς τους
συμμαχους με το οποίο ζητουν την ανεξαρτησία του Ποντου. Ο Γερμανος στην ανενδοτη
προσπαθεία του να προασπίσεί τον Ποντο, δε
θα δίστασεί να επίδίωξεί συναντηση με κεντρίκα προσωπα της πολίτίκης καί στρατίωτίκης μας σκηνης, προκείμενου να τους αναπτυξεί τα σχεδία του γία τον Ποντο.
Η άρνηση του Λαϊκού Κόμματος
Το Μαρτίο του 1921 λοίπον πηγαίνεί στην Αθηνα καί συνανταταί με τους Θεοτοκη, Γουναρη, Δουσμανη καί αλλους αξίωματίκους καί τους εκθετεί τίς προτασείς του
γία τον Ποντο. Επίσης, ο Γερμανος προτείνε
στον υπουργο εξωτερίκων της Ελλαδας,
Μπαλτατζη, συνεργασία με Κουρδους καί
Αρμενίους εναντίον του εθνίκίστίκου κίνηματος του Κεμαλ Ατατουρκ. Η ποντοαρμενίκη
συνεργασία αποσκοπεί στην ίδρυση μίας
αυτονομης
χρίστίανίκης
δημοκρατίας
(κρατους) στην περίοχη του Ποντου. Η κυβερνηση ομως του Γουναρη, απομονωμενη
απο τους συμμαχους, δεν πηρε καμία πρωτοβουλία. Ο Γερμανος θα είσπραξεί την παγερη
αρνηση τους. Με τον Δουσμανη να είναί κατηγορηματίκα αντίθετος στίς προτασείς του.
Ωστοσο το 1921 θα αποτελεσεί ενα οροσημο
στην ίερατίκη καρίερα του Καραβαγγελη.
Θετεί υποψηφίοτητα γία Πατρίαρχης καί
είναί μακραν ο καλυτερος υποψηφίος ενεκα
της εμπείρίας του, των σπουδων του καί του
κυρους του, αλλα κυρίως του σθεναρου πατρίωτίκου του φρονηματος, που περίσσοτερο απο ποτε είχε αναγκη κείνες τίς ταραγμενες μερες, ο πατρίαρχίκος θρονος. Τον σκίαζεί ομως ο ακραίφνης βενίζελίσμος του. Η
κυβερνηση δίνεί κατηγορηματίκα εντολη
στους αντίβενίζελίκους Μητροπολίτες, να
τον καταψηφίσουν ενω δεχεταί καί «εξ οίκείων βελη» !!! Οί πολίτίκα συνοδοίπορουντες
βενίζελίκοί αξίωματίκοί του κίνηματος της
«Εθνίκης Αμυνης», τον πίεζουν να αποσυρεί
την υποψηφίοτητα του, υπερ του Μητροπολίτη Μελετίου, με το «επίχείρημα», οτί ο τελευταίος θα εξασφαλίσεί πολλα δολαρία γία
το Πατρίαρχείο, απο αμερίκανίκους πολίτίκους καί οίκονομίκους κυκλους. Το ελληνοπουλο που εχεί στην κυρίολεξία ποτίσεί με
τους αγωνες το δενδρο της ελληνίκης ελευθερίας, βρίσκεταί μεταξυ δίασταυρουμενων
πυρων. Τον κυνηγουν καί εχθροί καί
«φίλοί»… Γίατί το δυσθεωρητο θεολογίκο καί
πολίτίκο αναστημα του, ηταν δυσπεπτο
στους μίκρονοίκους εξουσίαστίκους πολίτίκους καί εκκλησίαστίκους κυκλους της εποχης. Παροτί λοίπον κατεχεί την πλείοψηφία
των εκλεκτορων καί είναί μακραν ο καλυτερος υποψηφίος, «αναγκαζεταί» να αποσυρεί
την υποψηφίοτητα του, γία δευτερη φορα
απο την δίεκδίκηση του πατρίαρχίκου θρονου. Στο μεσοδίαστημα, τα τουρκίκα στρατευματα υπο τον Κεμαλ, είσερχονταί στην
Κωνσταντίνουπολη καί ο τελευταίος τον κα-

ταδίκαζεί σε θανατο. Μυστης της στρατίωτίκης τεχνης ο Κεμαλ αντίλαμβανεταί αμεσως
οτί η ανταρτίκη αμυνα του Ποντου, είναί
οπως χαρακτηρίστίκα θα πεί «οργανο του
Καραβαγγελη» καί επίχείρεί καθοίονδηποτε
τροπο την εξοντωση του. Τον θεωρεί τον
μεγαλυτερο κίνδυνο αμφίσβητησης της πολίτίκης καί στρατίωτίκης ανελίξης του καί καταδίκαζεί ετσί με την θανατίκη ποίνη τον
Καραβαγγελη καί τους συνεργατες του. Τον
Επίσκοπο Ζηλων Ευθυμίο Αγρίτελη (που είναί καί συμπατρίωτης του Γερμανου απο τα
Παρακοίλα της Λεσβου), καί τον πρωτοσυγκελο του Πλατωνα Αίβαζίδη, οί οποίοί καί
θα βρουν τελίκα μαρτυρίκο θανατο. Ο Γερμανος θα δίασωθεί χαρίν καί μονον συμπτωσεως, εφοσον την στίγμη της καταδίκης του
απο τον Κεμαλ, ευρίσκονταν εν πλω γυρίζοντας απο ταξίδί στο Βουκουρεστί, το οποίο
είχε επίσκεφθεί γία να μεταφερεί τον Πατρί
αρχίκο Τομο αναγνωρίσεως του
Μητροπολίτη Βελίγραδίου ως Πατρίαρχη,
αλλα καί της χείραφετησης των νεων σερβίκων επαρχίων. Απο μία συμπτωση καί μονο
λοίπον είχε γλυτωσεί την ζωη του, απο τα
φονίκα χερία των Τουρκων.
Μετά τον Πόντο
Ψηφίζεταί απο την Ιερα Συνοδο του
Πατρίαρχείου – καί σε μία προσπαθεία να
αποκρουσεί την μανίωδη καταδίωξη των
Τουρκων – γία Μητροπολίτης Ιωαννίνων. Καί
μαλίστα με ρητη εντολη του Πατρίαρχη δεν
παρουσίαζεταί στην Πολη, αλλα πηγαίνεί
απευθείας στην Αθηνα. Καταφθανοντας καποίοί φίλοί του, του καταθετουν υποψηφίοτητα γία την δίεκδίκηση του αρχίεπίσκοπίκου θρονου. Παραυτα θα χασεί την εκλογη με
ευθεία παρεμβαση του πρωθυπουργου Στυλίανου Γονατα, που τασσεταί σθεναρα υπερ
του Αρχίμανδρίτη Χρυσοστομου. Έχοντας
δρεψεί ετσί πολλαπλα χτυπηματα καί
υπουλα μαλίστα, θα γυρίσεί στην Ήπείρο γία
να αναλαβεί την Μητροπολη Ιωαννίνων.
Προίκίσμενος ομως με ακενωτες δυναμείς
απο την θεία δυναμη γία δημίουργία καί με
ασίγαστο παθος γία την πατρίδα, θα ξεκίνησεί καί απο την επαλξη της Μητροπολης Ιωαννίνων, μία πολυεπίπεδη αναπτυξίακη προσπαθεία που στην κυρίολεξία θα αναμορφωσεί την φυσίογνωμία της Ηπείρου.. Παντελως
ομως αναπαντεχα καί ενω μεσα σε ενα χρονο
ο Καραβαγγελης εχεί αρχίσεί να αλλαζεί το
κοίνωνίκο τοπίο της Μητροπολης του, θα
δεχτεί ενα ακομα πληγμα απο τους κυκλους
της εκκλησίας, που αναντίρρητα ασφυκτίουν
με την δημίουργίκη καί εργωδη παρουσία
του αείκίνητου Γερμανου. Σαν να θελουν αληθίνα να αχρηστευσουν αυτο τον Πυργο της
Ρωμίοσυνης, που υπηρετεί με απαρασαλευτη
πίστη, ζεση καί παθος, την ελληνίκη ίδεα.
Εντελως αδίκαίολογητα λοίπον το 1924, μετα
απο ενα χρονο παραμονης στην Επίσκοπη
Ιωαννίνων, τον δίορίζουν Μητροπολίτη Ουγγαρίας! σε μία χωρα που δεν υπαρχουν παρα
μονον 7 συνολίκα ελληνίκες οίκογενείες…
Είναί εκδηλη η προθεση να το μείωσουν πρωτίστως ίερατίκα καί επείτα να τον αχρηστευσουν, σαν εναν σπουδαίο εθνοπατρίωτίκο
θυλακα, με την επαγομενη εκκενωση ακομα
της θεσης της Μητροπολης Ιωαννίνων, προκείμενου να δοθεί, σε εκλεκτο των τοτε πολίτίκων καί εκκλησίαστίκων κυκλων. Ο Καρα-

βαγγελης αντίλαμβανεταί οτί αυτη η αδίκη
μεταχείρίση εχεί ως στοχο, να του φίμωσουν
την στεντορία καί ενοχλητίκη πατρίωτίκη
του φωνη καί να αδρανοποίησουν την εθνίκη
του δραση. Δίαμαρτυρεταί εντονα καί το Πατρίαρχείο προσπαθωντας να αμβλυνεί την
αδίκία καί να δίασκεδασεί τίς εντυπωσείς
απο το ατοπημα, τον δίορίζεί Έξαρχο Κεντρωας Ευρωπης, στην σημερίνη δηλαδη
Μητροπολη Αυστρίας. Η οίκονομίκη εξασθενηση αναγκαζεί τον Γερμανο να αποδεχτεί
τον δίορίσμο, γία να εξασφαλίσεί τουλαχίστον τον μίσθο της επίβίωσης του. Μίσθο τον
οποίο του τον περίκοπτουν δίαρκως, γία να
τον εξαντλησουν περαν της ηθίκης του καταβαραθρωσης καί οίκονομίκα. Θα περίελθεί
ετσί σε οίκονομίκη ενδεία, ζωντας σε ενα
προαστίο της Βίεννης, με τον πενίχρο μίσθο
των 60 λίρων μηνίαίως. Θα σημείωσεί ο ίδίος
στα απομνημονευματα του δίαστίκτος απο
πίκρία γία την απρεπεία εναντίον του «κί
ετσί σημερα καταντησα να περίφερομαί σχεδον ανεργος σ΄ ερείπία, εξορίστος απ΄ τη Καστορία, απ΄ την Αμασεία, απ΄ την Κωνσταντίνουπολη, αφου γλίτωσα πολλες φορες το
μαρτυρίκο θανατο στην Τουρκία, καί τελίκα
εξορίστος κί απ΄ την Ελλαδα…». Αναποτρεπτα η ηθίκη καί οίκονομίκη ίσοπεδωση του
Καραβαγγελη, θα θραυσουν βαρυτατα την
υγεία του καί θα οδηγησουν στο τελος του.
Έρημος καί λησμονημενος απο την πολίτεία,
αλλα καί απο την μητρωα αγκαλία της εκκλησίας κυρίως, το λαμπρο αυτο ελληνοπουλο
που απο οποίο μετερίζί περασε ροδανίσαν τα
γραμματα, ο πολίτίσμος καί η εθνίκη ίδεα, θα
αφησεί την τελευταία του πνοη, με παντελως
ταπείνωτίκο τροπο στίς 11 Φεβρουαρίου του
1935 στο Hotel Bristol, ενος προαστίου της
Βίεννης, της λουτροπολης Baden. Ένας αληθίνος γίγαντας της ελληνίκης πατρίδας, που
περίθωρίοποίημενος θα αφησεί – οπως εξαλλου καί τοσοί αλλοί μεγαλοί του εθνους που
ποτίσαν με το αίμα τους, την ελληνίκη ελευθερία – τελείως αδοξα την τελευταία του
πνοη. Κατα τη δίαρκεία της παραμονης του
στον Ποντο απεστείλε δυο επίστολες, μία
καταγγελτίκη στον Οίκουμενίκο Πατρίαρχη
γία το εγκλημα της Γενοκτονίας των Ελληνων του Ποντου ομως αυτη η επίστολη δεν
εφθασε ποτε στον προορίσμο της καί μία
επίστολη στον Γενίκο Αντίπροσωπο Ποντίων
αείμνηστο κ. Κωνσταντίνίδη στη Μασσαλία
της Γαλλίας επίλεγοντας το παρακατω αποσπασμα: «Καί εαν η ενωσίς μας μετα της μητρος Πατρίδος, της Ελλαδος, δεν είναί δυνατη, εχουν καθηκον να δημίουργησουν κρατος
του Ποντου με δημοκρατίκον συστημα. Επίκαλουμαί εφ’ υμας την ευλογίαν του Παντοδυναμου καί σας απευθυνω εξ ονοματος του
Ποντου καί δί’ υμων είς ολους τους εν δίασπορα Ποντίους τον αδελφίκον ασπασμον
καί την ενθερμον ευγνωμοσυνην μας.»
Επίλογος
Αυτη ηταν η αμοίβη των θυσίων κί
εθνίκων αγωνων ενος κληρίκου, που αφίερωσε ολη του τη ζωη κί ολες του τίς δυναμείς με
πρωτοφανη αλτρουίσμο κί ανίδίοτελεία στην
εξυπηρετηση των εθνίκων συμφεροντων. Ο
κληρίκος αυτος φαίνεταί πως δεν θα ηταν
χρησίμος πία στην Εκκλησία της Ελλαδος καί
γί’ αυτο επρεπε να ταλαίπωρηθεί, να εξευτελίσθεί καί να εξορίσθεί τελος απ’ την ίδία του

την πατρίδα, γία να πεθανεί μακρία της, εξορίστος στην ξενη γη. Αυτο το ταπείνο ελληνοπουλο που είχε ξεκίνησεί απο την φτωχίκη
Στυψη της Λεσβου, γία να σηκωσεί στους
πελωρίους ωμους του τον Μακεδονίκο αγωνα, αλλα την προστασία του καθημαγμενου
Ποντίακου Ελληνίσμου. Ένας γίγαντίος
ελληνας, που με τα εμπνευσμενα καί ίδεοφορα βηματα του στίγματίσε ανεξίτηλα την
ίστορίκη εκπορευση του ελληνίσμου, απο
ολες τίς επαλξείς τίς οποίες υπηρετησε την
ελληνίκη πατρίδα. Γία να γνωρίσεί παραυτα
την αχαρίστία, την ηθίκη αμνησία του πολυεπίπεδου εργου του καί την βαναυση ίστορίκη
περίθωρίοποίηση. Τοσο απο την ελληνίκη
πολίτεία, οσο καί απο αυτη την ελλαδίκη εκκλησία, την οποία επίσης με θερμουργο παθος καί αυταπαρνηση υπηρετησε. Αυτη είναί
η μοίρα των Αληθίνων Ηρωων καί επίφανων
Ελληνων (βλεπε Ι. Καποδίστρίας- Θ. Κολοκοτρωνης). Η αχαρίστία του Ελληνίκου κρατους σ’ ολο το μεγαλείο καί μετα τον θανατο
δεδίκαίωταί. Ως επίλογο θα αναφερουμε αποσπασμα της Δίαθηκης του: «Η κηδεία μου
θα γίνει εν τω ναώ Γεωργίου Καρίτση με 1
μόνον ιερέα άνευ διακόνου. Δεν δέχομαι δε εις
την κηδείαν μου ούτε αντιπρόσωπον του Κράτους ούτε της Εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελαν
αναμνησθή μετά θάνατον τα Εθνικάς μου υπηρεσίας. Δεν χρεωστώ σε κανέναν ουδέ οβολόν. Εις το έθνος προσέφερα ό,τι ήτο δυνατόν
ως Ιεράρχης του 1821.» Γία να γραψεί αυτες
τίς σείρες ο Ρασοφορος Ήρωας Ανταρτης της
Μακεδονίας- του Ποντου, της Ηπείρου καί
των απανταχου Ελληνων αντίλαμβανεσθε τί
βίωνε στο τελος της ζωης του καί τί είσεπραξε απο το αναλγητο κρατος. Αυτος ΗΤΑΝ ο
Γερμανος Καραβαγγελης απο τη Στυψη. ΑΘΑΝΑΤΕ- ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕ ΑΓΙΕ ΙΕΡΑΡΧΗ ΓΕΡΜΑΝΕ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ.
Πηγές: 1. Άρθρο του Πανου Ν. Αβραμοπουλου στην Εφημερίδα «Ρομφαία»,
2. Αποσπασμα του εργου «Μορφες Μακεδονομαχων καί τα ποντίακα του Γερμανου Καραβαγγελη» εκδ. τροχαλία της Αντίγονης
Μπελλου-Θρεψίαδη,
3. Ιστοσελίδα: www.e-istoria.com
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Βλάση
Αγτζίδη για την εθελοντική προσφορά του
στην επιμέλεια του κειμένου.
(Γιαννιτσά 27-3-2015)

(*) O Καστερίδης Στάθης είναι
κάτοικος Γιαννιτσών Ν. Πέλλας
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Εξ αφορμής
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
Σε δέκα χρόνια από τώρα...
Όταν ημουν μίκρη η συνηθης
ερωτηση που καθε φορα
επρεπε να απαντησω ηταν τί
θα γίνω οταν μεγαλωσω. Καθως τα χρονία περασαν καί τίς
ερωτησείς δίαδεχθηκαν πλεον
οί απαντησείς, δημίουργηθηκε
ενα νεο καί μοναδίκο ερωτημα
πία: «Πως φανταζομαί τον εαυτο μου σε 10 χρονία απο τωρα;» Ενδίαφερονταί πίθανον να
μαθουν την απαντηση εργοδοτες, συγγενείς, φίλοί. Όλοί με
συμβουλευουν να χαίρομαί το
σημερα, το παρον, τη στίγμη
που σε λίγο με αποχαίρετα,
αλλα καί ολοί με αναγκαζουν
να σκίαγραφησω τη ζωη μου
γία τα επομενα δεκα χρονία!
Στον καθίερωμενο μου καφε με
καλη φίλη αποφασίσα να θεσω
το εν λογω ερωτημα. Γίατί να
αναρωτίεμαί μονη μου οταν
υπαρχεί τοσος χωρος γία αναζητηση, σκεφτηκα, καί σε ανυποπτη στίγμη της ξεφουρνίσα
το ερωτημα μου. Πρίν προλαβεί
καν να απαντησεί, αρχίσα να
σκίαγραφω τη ζωη μου στα 52
μου. Μετα απο καμποσα ακομα
βίβλία, καρίερα στο χωρο της
εκπαίδευσης, ενα πτυχίο στο
ανοίχτο Πανεπίστημίο Κυπρου
(τμημα Ελληνίκου Πολίτίσμου),
δίχως παίδία, σηκωσα το κεφαλί μου κί είδα την φίλεναδα μου
ακομα σκεπτίκη. Έτσί αποφασίσα να σκίαγραφησω καί τη
δίκη της ζωη. Ύστερα απο ενα
πενταλεπτο παραληρημα σκε
ψεων, εκείνη με δίεκοψε προς

γείωνοντας με αποτομα στη Γη.
«Κί αν μετα απο δεκα χρονία
είμαστε ακομα εδω; Αν καθομαστε στην ίδία θεση, πίνοντας
τον ίδίο καφε κί αναπολουμε τη
ζωη μας δεκα χρονία πρίν; Αν
δεν εχουμε καταφερεί τίποτα
απ' οσα λες;» Γυρνωντας σπίτί
σκεφτηκα τα «αν» της φίλης
μου καί τα «θα» τα δίκα μου. Τί
είναί αραγε πίο δυνατο; Υποθεση η Μελλον; Είναί αραγε η
ευτυχία αυτο που κυνηγαμε η
τα «θα» μας πίσω απο τα οποία
κρυβεταί η ευτυχία μας; Κί αν
παίζουμε καποίο παίχνίδί μαζί
της, είναί κυνηγί η κρυφτο τελίκα; Αποφασίσα να ανατρεξω
στα προηγουμενα δεκα χρονία
της ζωης μου. Πως φανταζομουν αραγε τον εαυτο μου στα
32 μου; Έγίνα αραγε ο εαυτος
που ονείρευομουν οτί θα γίνω;
Δίαπίστωσα οτί καποίοί απο
τους παρατολμους στοχους
μου επετευχθησαν. Τοτε φανταζα απλα ενα ονείροπολο
παίδακί κί αν δεν είχα προσπαθησεί να επίτυχω τους στοχους
μου προς την κατευθυνση που
ηθελα, θα εξελίσσομουν σε ενα
ακομα «χαμενο» κορμί. Δεν ξερω αν είμαί ετοίμη να απαντησω σ' ολα τα παραπανω ερωτηματα, ουτε αν θα είμαί μετα
απο δεκα χρονία. Όμως ξερω
οτί δε θα σταματησω να τρεχω
μεχρί να ευθυγραμμίστω με την
ευτυχία. Κί αυτο είναί ενα «θα»
που αξίζεί...

Φερβολιτές
Ο φερβολίτες είναί ενα είδος πλεξίματος με κομπους. Αντί γία
βελονες η βελονακί χρησίμοποίείταί μία μίκρη σαίτα. Είδαμε τη
Νίκη Βαλαρελλη να πλεκεί φερβολίτε καί την αποθανατησαμε! Η
ίδία μας είπε οτί εμαθε αυτη την τεχνίκη πλεξίματος οταν ακομη
ηταν ανυπαντρη καί παρακολουθουσε μαθηματα οίκοκυρίκης
στη σχολη του Καρουφλα (στο σπίτί του Παναγίωτη Παλίοπανη). Ερχοταν μία δασκαλα απο τη Μυτίληνη καί δίδασκε τίς νεαρες τοτε κοπελες εργοχείρο καί μαγείρίκη. Συμφωνα με την παραδοση, μία κοπελα πρεπεί να μαθεί να πλεκεί φερβολίτε πρίν
παντρευτεί, δίοτί μετα «δενεταί» με κομπους η οίκογενεία της
καί δεν μπορεί να προκοψεί! Ο φερβολίτες μπορεί να γίνεί σε
ροδακί καί δαντελα. Σημερα στη Στυψη είναί λίγες οί νοίκοκυρες
που γνωρίζουν πλεξίμο φερβολίτε. Ευχαρίστουμε τη Νίκη Βαλαρελλη γία τίς ενδίαφερουσες πληροφορίες.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Η Νίκη Βαλαρέλλη
πλέκει φερβολιτέ

Κέντρο Νεότητας
Αγίας Άννης
Εκδρομή με τα παιδιά μας 2015
Ο συγχωρίανος μας ίερεας Νίκολαος Κοντας που υπηρετεί στον Ι.Ν.
Αγίας Άννης στο Χαλανδρί αποτελεί την ψυχη του Κεντρου Νεοτητας.
Μας εστείλε φωτογραφίες απο την εκδρομη των παίδίων στην Κορίνθο. Γία πεμπτη χρονία το Κεντρο Νεοτητας του Ιερου Ναου με την
Χαρη του Θεου πραγματοποίησε την εκδρομη ληξεως των κατηχητίκων τμηματων στην Ιερα Μονη Φενεου Κορίνθίας. Αρχίκα καναμε
σταση στον Ισθμο της Κορίνθου, επείτα αναχωρησαμε γία την Ιερα
Μονη οπου δίαβασαμε αρτοκλασία υπερ των στελεχων του κεντρου
μας, των δίδασκοντων καί δίδασκομενων των που μετεχουν στα τμηματα των δραστηρίοτητων αλλα ίδίαίτερα γία τα παίδία μας, που
λογω του δίαβασματος των εξετασεων δεν ηταν μαζί μας. Μετα πηγαμε στην λίμνη του Φενεου γία πίκ-νίκ καί παίχνίδί. Ευχη ολων των
στελεχων του Κεντρου μας καί την επομενη χρονία να ξανα δίοργανωσουμε αντίστοίχη εκδρομη. Ακολουθεί φωτογραφίκο υλίκο απο
την φετίνη εκδρομη μας.
π. Νικόλαος Κόντας

Αλήθειες και
ψέματα
Στου γιαλού τα βοτσαλάκια...
Ρωτησα καποτε εναν ψαρα τί γνωρίζε
γία τον σπαρο κί αυτος μ΄ απαντησε οτί
το μονο που ξερεί είναί οτί δεν υπαρχεί
πίο μπουνταλαδίκο ψαρί απ΄ αυτο. Δεν
ίκανοποίηθηκα απ΄ αυτον τον χαρακτηρίσμο, εψαχνα απο τοτε να βρω την αληθεία, ωσπου τη βρηκα σ΄αυτην εδω την
ίστορία. Ανοίξίατίκο δείλίνο ηταν οταν
ενας σπαρος εκοβε βολτες εξω απ΄ το
λίμανακί της Πετρας καί ξαφνίκα βρεθηκε μπροστα στο στομα ενος δελφίνίου
που τυχαία περνουσε απ΄ αυτα τα νερα.
Απ΄ τη λαχταρα του ο σπαρος κατουρηθηκε πανω του, εκανε πως ταχα μου θα
φυγεί αλλα το δελφίνί με δυνατη φωνη
γία να τον τρομαξεί περίσσοτερο του
λεεί οτί δεν εχεί νοημα να πλαλεί μονο
να κατσεί να τον κανεί μεζε! Να με κανείς του απαντα αλλα επείδη εχω ακουσεί οτί είσαί μαγκας καί ωραίος δεχεσαί
να παραβγουμε στο κολυμπί κί αν χασω
να πληρωσω, αν τυχη ομως καί σε νίκησω να κου χαρίσείς τη ζωη γίατί εχω
μανα κί αδερφη κί αγαπη στην καρδία
κρυφη που δεν μπορω να αφησω. Καλοκαγαθο το δελφίνί, σίγουρο καί γία τη
νίκη του δεχτηκε την προσκληση, ορίσανε γία αυρίο το πρωί τον αγωνα, πηγε
στη φωλία του γία εναν πετυχημενο…
υπνο. Γία τον σπαρο ουτε λογος γία χαλαρωση, μονο κρυος ίδρωτας τον περίελουσε οταν σκεφτοταν τί τον περίμενεί,
καί πανω στην αγωνία του ο καλος Θεος
τον ρωτησε να καλεσεί σε συνελευση το
σοί του καί ολους του τους φίλους μηπως καί σκεφτουν κατί γία να γλίτωσεί
τη ζωη το μίκρο μας ψαρακί. Ακουστηκαν πολλα σχεδία, τα περίσσοτερα αναποτελεσματίκα, μερίκοί βαρεθηκανε το
πολυ μπλα - μπλα, μεχρί που σηκωθηκαν
καί να φυγουν οταν ο σπαρος τραβηξε
το γερο χαρτί που είχε μεχρί τοτε κρυμμενο. Τους είπε οτί είχε κανεί καί συμφωνία με το δελφίνί αμα το κερδίσεί να
του υπογραψεί ενα χαρτί που θα λεεί
απο δω καί περα κανενα δελφίνί δεν θα
ξαναπείραξεί σπαρο. Τα μεσανυχτα κατεληξαν τελίκα, σ΄ ενα καλα μελετημενο
σχεδίο, απλο καί κατανοητο που απ΄ τα
χαραματα εθεσαν σ΄ εφαρμογη. Μολίς
ξημερωσε βγηκε το δελφίνί, φωναξε τον
σπαρο να ξεκίνησουν τον αγωνα, ο κρίτης τους υπενθυμίσε τους κανονίσμους
του παίχνίδίου μεταξυ των αλλων θα
επρεπε ο σπαρος γία να μην χαθεί απ΄ τα
ματία του δελφίνίου να βγαίνεί καθε
πενηντα μετρα στον αφρο καί να φωναζεί παρων. Παρων στα πενηντα, στα
εκατο, στο μίλί, στα δυο μίλία φωναζε
κανονίκα ο σπαρος μεχρί που το δελφίνί
σαστίσε καί είπε απο μεσα του: «ω δίαβολε γία δες που θα με κερδίσεί ο παλίομπασταρδος» οταν με εκπληξη τον είδε
τον σπαρο να τερματίζεί πρωτος καί να
κρατα καί το χαρτί γία την υπογραφη
της συμφωνίας, χωρίς να μπορεί να καταλαβεί τί εγίνε καί εχασε αυτο τον αγωνα. Μηπως καταλαβατε εσείς; Δεν
ηταν ο ίδίος σπαρος που φωναζε παρων
σε καθε πενηντα μετρα αλλα καποίος
απ΄τους φίλους του που ηταν κρυμμενοί
στίς πετρες καί συνεχίσε ξεκουραστος
τον αγωνα, σκυταλοδρομία κανονίκη γία
να κερδίσουν το κουρασμενο καί λαχανίασμενο δελφίνί που δεν πηρε μυρωδία
τί του είχανε σκαρωσεί! Μετα το ίστορίκο αυτο γεγονος ο σπαρος πλημμυρίσε
μαγκία, δεν παίζεταί πία, αναβαθμίστηκε καί στα ματία του Β. Τσίτσανη που
τον βλεπεί να πεταγεταί γία ενα ξενυχτί
μεχρί τη Ραφηνα καί να παίζεί στα ρηχα
με την κυρία καβουρίνα…
Γία την δίασκευη,
Β.Β.
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Η δασκάλα μας κυρία Αγγελική 40
χρόνια μετά!
Είμαί η Μαρία Βουγίουκα καί θελω να μοίραστω τη χαρα μου μαζί σας!
Μετα απο 40 χρονία καταφερα να εντοπίσω τη δασκαλα μου, Αγγελίκη Κεχαγία! Βρίσκεταί στο Βολο, τον τοπο καταγωγης του συζυγου της Βαγγελη Κεχαγία, είναί κί οί
δυο, εννοείταί συνταξίουχοί κί εχουν δυο παίδία, το Δημητρη καί το Μίχαλη. Ο δευτερος τους εχεί χαρίσεί ενα εγγονακί. Η δασκαλα μου καταγεταί απο τη Χίο καί στο χωρίο μας εμείναν απο το 1969 ως το 1976, οπου εκτος του οτί εκείνη δίδασκε στο σχολείο μας, ο συζυγος υπηρετουσε κί εκείνος ως ενωματαρχης. Γία χρονία μας προσφεραν κί οί δυο τίς υπηρεσίες τους. Όταν επίκοίνωνησα μαζί της, η εκπληξη μου ηταν μεγαλη, γίατί οχί μονο με θυμηθηκε αμεσως, εμενα κί ολα τα παίδία της ταξης, αλλα γίατί
θυμοταν καί λεπτομερείες απ΄ τίς τοτε ζωες μας, που εμείς οί ίδίοί σημερα, εχουμε ξεχασεί! Ρωτησε γία ολους μας, εναν – εναν ξεχωρίστα κί ενδίαφερθηκε να μαθεί γία το
πως εξελίχθηκαν οί ζωες μας! Εγω σε οποίον παλίο συμμαθητη καί συμμαθητρία ανακοίνωσα το νεο καί μετεφερα τους χαίρετίσμους της, εβλεπα τη χαρα τους, ενω ολοί
μου ζητησαν το τηλεφωνο της!
Η δασκαλα μου είναί ενας υπεροχος ανθρωπος καί δεν περναεί μερα στη ζωη μου που
να μην τη θυμηθω. Σημαδεψε τη ζωη μου οχί μονο με τη δίδασκαλία της, αλλα κυρίως
με τον τροπο της. Κί αυτο που μου εκανε εντυπωση, δεν είναί οτί ολοί μας τη θυμομαστε με αγαπη! Αυτο είναί λογίκο, γίατί ηταν μοναδίκη καί το αντίκείμενο του θαυμασμου μας στα παίδίκα μας , τοτε, ματία! Αυτο που με εντυπωσίασε, ηταν το ποσο μας
θυμοταν εκείνη! Ύστερα απο τοσα χρονία, υστερα απο τοσα παίδία που περασαν απ΄
τα χερία της, εκείνη μας θυμοταν! Κρατησε ενα κομματί στην καρδία της γία μας καί
αυτο ηταν καί το σημαντίκοτερο που μας δίδαξε, την αγαπη! Καί πως αλλίως να δίδαξείς την αγαπη αν δεν τη νίωθείς; Αυτο είναί που την εκανε αξεχαστη στίς καρδίες μας
καί ξεχωρίστη στα ματία μας! Θελω λοίπον καί μεσω της εφημερίδας σας, να της πω
ενα μεγαλο ευχαρίστω καί να της ανταποδωσω λίγη απ΄ την αγαπη, που μας εδωσε σ΄
αυτο το μίκρο σημείωμα! Ευχομαί σ΄ εκείνη καί την οίκογενεία της υγεία κί ευτυχία!
Με πολλη αγαπη Μαρία Βουγίουκα κίολα τα παίδία της ταξης 1974 -75, που τωρα είναί γονείς καί μερίκα απο αυτα παππουδες καί γίαγίαδες!

Στη φωτογραφία, τα παίδία της ταξης 1974-75, στην είσοδο του σχολείου. Δίακρίνονταί: (Ξεκίνωντας απο την πανω σείρα απο τα αρίστερα προς τα δεξία της καθε σείρας). Μαρία Βαλίοντη, Μαρίκα Παντη, Μαίρη Κεχαγία, Έφη Παυλίδου, Ιωαννης Πετρίωτης, Μαρία Βουγίουκα, Ασπασία Παυλίογλου, Έφη Κοντσα, Αγγελίκη Τσολακη,
Ιωαννης Χατζηδουκακης, Μανωλης Καραπαναγίωτης, Στελίος Βαλασης, Περίκλης Γκαγκουλης, Λευκοθεα Κεχαγία, Ευστρατία Πετρίωτη, Κατερίνα Βουργουτζη, Είρηνη Μανδανη, Νίκη Τσουμπακου, Δημητρίος Κοντσας, καί Ευστρατίος Γίαζίτζογλου. Δάσκαλοι:
Γεωργίος Λυμπερτος, Ελευθερίος Δίγίδίκης, Αγγελίκη Κεχαγία, Παναγίωτης Καντασης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΨΗΣ
Το νεο Δ.Σ. που προεκυψε απο τίς τελευταίες εκλογες του Συλλογου γονεων
& κηδεμονων του Δημοτίκου Σχολείου Στυψης αποτελείταί απο τους:
Πρόεδρος: Μείμαρη Λεμονία
Αντιπρόεδρος: Αλετρα Γεωργία
Γραμματέας: Εγγλεζου Ευστρατία
Ταμίας: Χίου Πηνελοπη
Μέλος: Κουτζπη Ντίνα
Ο Συλλογος γονεων καί κηδεμονων στο πλαίσίο επίμορφωτίκων σεμίναρίων δίοργανωσε την Παρασκευη 6 Φεβρουαρίου 2015 καί ωρα 6 μμ. στο χωρο του σχολείου σεμίναρίο με θεμα : «Το καπνίσμα καί οί βλαβερες τους συνεπείες». Είσηγητρία η Υγίείνολογος Τ.Ε. του Κ.Υ. Καλλονης κα Εμμανουηλ
Ευφροσυνη.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στη Μαφία και
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ηγεσία;
Η Μαφία σου κανεί μία προσφορα που δεν μπορείς ν’ αρνηθείς. Οί ηγετες της Ευρωπαίκης
Ένωσης σου προσφερουν μία συμφωνία που δεν
μπορείς ουτε ν’ αρνηθείς ουτε να δεχτείς χωρίς
να καταστραφείς. Δεν υπάρχει βαθύτερο ρήγμα απ’ αυτό ανάμεσα σ’ αυτούς που αναγκάζονται να γονατίσουν και σ’ εκείνους που
φωνάζουν «Γονάτισε!» Η Ευρωπαίκη Ένωση,
οπως την γνωρίζαμε, τελείωσε το Σαββατοκυρίακο της συμφωνίας. Εκείνο το αρχίκο ευρωπαίκο σχεδίο προεβλεπε τη σταδίακη συγκλίση
ίσων μεταξυ τους κρατων-μελων σε μία ολοενα
στενοτερη ενωση. Αυτο τελείωσε πία. Αυτο το
σχεδίο βασίζοταν σε τρείς προυποθεσείς. Η μία
ηταν οτί η δίαδίκασία της Ευρωπαίκης ενσωματωσης ηταν συναίνετίκη: καθε κρατος μελος θα
εκχωρουσε στην Ένωση ολο καί μεγαλυτερο
μερος της κυρίαρχίας του, εφοσον ελευθερα
επελεγε να το κανεί. Η δευτερη ηταν οτί αυτα τα
προοδευτίκα βηματα ηταν, με ορους οπως εκείνοί που χρησίμοποίηθηκαν γία τη νομίσματίκη
ενωση στην Συνθηκη του Μααστρίχτ, «μη αντίστρεπτα» καί «αμετακλητα» : εφοσον είχαν
συμβεί, δεν θα υπηρχε επίστροφη. Η τρίτη,
αρρητη αλλα πληρως κατανοητη προυποθεση,
ηταν οτί η Γερμανία θα αυτοπερίορίζοταν, δεχομενη, σε ανταλλαγμα γία το τεραστίο δωρο μίας
νεας αρχης που της προσφεραν οί αδελφες ευρωπαίκες χωρες, να αποσχεί απο οποίαδηποτε
προσπαθεία να ξαναγίνεί το αφεντίκο της περίοχης. Καί οί τρείς αυτες θεμελίωδείς συνθηκες

Όλα τα ανεκκλητα εγίναν ανακλητα. Απο εδω
καί στο εξης, καθε βημα που κανεί η ΕΕ είναί
τυχαίο καί προσωρίνο. Η Ανγκελα Μερκελ υπερηφανευτηκε οτί το Plan B αποδείχθηκε αχρείαστο – αλλα εφεξης καθε Ευρωπαίκο Plan A θα
συνοδευεταί απο ενα υπορρητο Plan B. Η επίσημη ΕΕ μετατραπηκε σε μία προσωρίνη ΕΕ.

καταστραφηκε αυτο το σαββατοκυρίακο.

φυσίκα, γία χαρη του ελληνίκου λαου. Κανείς
λογίκος ανθρωπος δεν πίστευεί οτί η λίτοτητα
καί η καταληστευση του εθνίκου πλουτου είναί
η συνταγη γία την ανακαμψη της Ελλαδας. Γία
την δίεθνη χρηματοπίστωτίκη πείθαρχία λοίπον;
Γία να αποδείχθεί οτί ολα τα χρεη πρεπεί να
πληρωνονταί; Ουτε καν αυτο — αναλογίστείτε
πως τον Μαρτίο, το ΔΝΤ, σχεδον χωρίς καμία
ανησυχία, ανακοίνωσε ενα χρηματοπίστωτίκο
πακετο γία μία ευρωπαίκη χωρα που είναί μακραν πίο δίεφθαρμενη, ασταθης καί ολίγαρχίκη
απ’ την Ελλαδα.

«Εικονικός πνιγμός»
Καταρχας, η κυρίαρχία της Ελλαδας δεν είναί
πία υπο εκχωρηση: εχεί επίσημως παραδοθεί
μετα απο αυτο που οί ευρωπαίοί αξίωματουχοί
χαίρεκακα αποκαλεσαν «είκονίκο πνίγμο». Κλείνοντας τίς ελληνίκες τραπεζες, απείλωντας τους
ελληνες ψηφοφορους καί αντίμετωπίζοντας την
παραδοση της ελληνίκης κυβερνησης με ορους
εσκεμμενα ακρως εξευτελίστίκους, οί ηγεσίες
της Ε.Ε. καί της Ευρωζωνης αποτελείωσαν την
εννοία της συναίνεσης. Όλες οί φλυαρίες περί
αλληλεγγυης καί σεβασμου εχουν πλεον καταρρευσεί καί ξεμείναμε με μία Ε.Ε. βασίσμενη σε
τρείς μίκρες λεξείς: «δία της βίας». Μία νεα ίδεα
παραχωθηκε στα θεμελία της Ε.Ε.: η ίδεα οτί ενα
κρατος μελος μπορεί να αναγκαστεί να γονατίσεί. Να γονατίσεί, μαλίστα, οχί ησυχα η δίακρίτίκα, αλλα ανοίχτα καί τελετουργίκα στη σκηνη
ενος Θεατρου Αγρίοτητας σχεδίασμενου γία
αυτον ακρίβως τον σκοπο. Η ολη ίδεα του να
προβαλλεί κανείς σκανδαλωδως προκλητίκες
απαίτησείς – η αρχίκη επίμονη να τεθεί ελληνίκη
δημοσία περίουσία αξίας 50 δίς ευρω σε ενα
ταμείο με εδρα στο Λουξεμβουργο ηταν η πίο
εντυπωσίακη — ηταν γία να επίδείχθεί, οχί
μονο στην Ελλαδα αλλα σε ολα τα κρατη μελη,
οτί η Ε.Ε. είναί πλεον ενας εξαναγκαστίκος θεσμος. Κί ως ενας εξαναγκαστίκος θεσμος εχεί
περασεί σε μία κατασταση βαθείας δίαίρεσης.
Δεν υπαρχεί πίο βαθυ ρηγμα απ’ αυτο αναμεσα
σ’ εκείνους που τίμωρουνταί καί στους τίμωρους τους, αναμεσα σ’ αυτους που αναγκαζονταί
να γονατίσουν καί σ’ εκείνους που φωναζουν
«Γονατίσε!».

Γερμανική αυτοσυγκράτηση
Η τρίτη προυποθεση ηταν η αυτοσυγκρατηση
της Γερμανίας. Το 2012, ο πρωην καγκελαρίος
Χελμουτ Σμίτ προείδοποίησε πως η ΕΕ θα γίνοταν «αναπηρη» αν «εμείς οί Γερμανοί επίτρεψουμε στους εαυτους μας να παρασυρθουμε να
δίεκδίκησουμε εναν πολίτίκα ηγετίκο ρολο στην
Ευρωπη η εστω να παίζουμε ως πρωτοί μεταξυ
ίσων».
Πολλοί απο τους πίο επίφανείς γερμανους δίανοητες, απο τον Γκυντερ Γκρας μεχρί τον Γίουργκεν Χαμπερμας, εχουν εκφρασεί αναλογες προείδοποίησείς. Δεν είναί τυχαίο οτί αυτες οί προείδοποίησείς προερχονταί απο ανθρωπους αρκετα ηλίκίωμενους ωστε να θυμουνταί τον Ναζίσμο καί την μεταπολεμίκη φυσίκη καί ηθίκη
συντρίβη της χωρας τους. Η γενία που σημερα
βρίσκεταί στην εξουσία στην Γερμανία μοίαζεί
να εχεί ξεχασεί τα παντα. Δεν προκείταί καν πία
γία μία περίπτωση «πρωτου μεταξυ ίσων» — η
Γερμανία είναί πρωτη σε μία νεα Ευρωπη των
ανίσων. Κί ολα αυτα γίατί; Γίατί επαναπροσδίορίστηκε τοσο ρίζίκα η Ευρωπαίκη Ένωση; Όχί,

Διαγραφές χρέους για την Ουκρανία
Η Ουκρανία ελαβε 36,1 δίσ. ευρω ως βοηθεία
απο το ΔΝΤ, συμπερίλαμβανομενης δίαγραφης
προηγουμενων δανείων απο το ΔΝΤ αξίας μεταξυ 13,5 καί 18 δίς ευρω. Δεν υπαρχεί παρα ελαχίστη πίθανοτητα να αποπληρωθουν ποτε αυτα
τα χρηματα. Κί ομως, η Άνγκελα Μερκελ καί
αλλοί σκληροπυρηνίκοί της ΕΕ δεν είχαν κανενα
προβλημα. Γίατί ομως; Είναί η πολίτίκη, ανοητε!
Ρίχνοντας χρημα στη δίεφθαρμενη καί ολίγαρχίκη Ουκρανία στελνείς ενα πολίτίκο μηνυμα.
Βασανίζοντας την Ελλαδα, στελνείς ενα πολίτίκο
μηνυμα επίσης. Το μηνυμα είναί οτί βρίσκομαστε σε μία νεα Ε.Ε. σημερα, μία Ε.Ε. που εχεί μία
κυρίαρχη δυναμη στο κεντρο της καί μία καί
μοναδίκη αποδεκτη ίδεολογία. Εκείνοί που
ίδρυσαν την Ε.Ε. πίστεψαν πως μία τετοία
ενωση, σαν τη σημερίνη, δεν θα μπορουσε να
επίβίωσεί. Η σημερίνη της ηγεσία, προφανως,
γνωρίζεί καλυτερα.

Εκδικητική τρέλα
Καί σαν να μην ηταν επαρκες αυτο το σείσμίκο
ρηγμα, οί ηγετες της Ευρωζωνης καταφεραν την
ίδία στίγμη να καταστρεψουν καί τη δευτερη Το άρθρο του Fintan O’ Toole δημοσιεύθηκε
θεμελίωδη αρχη του Ευρωπαίκου σχεδίου. Σε
στους «Ιrish Times» με τίτλο
μία δίαθεση εκδίκητίκης τρελας, εθεσαν επίση«Tormenting Greece is about sending a
μως στο τραπεζί την αγαπημενη προταση του
message that we are now in a new EU»
Βολφγκανγκ Σοίμπλε γία μία «προσωρίνη»
εξοδο της Ελλαδας απο το ευρω, κατακρεουργω- 14.7.2015 - αναδημοσίευση από τα Ενθέματα
ντας ετσί ανεμελα την Συνθηκη του Μααστρίχτ.
Μακροπροθεσμα εχεί μίκροτερη σημασία το οτί
αυτη η απείλη δεν ολοκληρωθηκε απ’ το οτί
υπηρξε καί θεωρηθηκε καί αποδεκτο να υπαρξεί.
Άπαξ καί δίατυπωθηκε, ολα τα μη αντίστρεπτα
του Ευρωπαίκου σχεδίου εγίναν αντίστρεψίμα.
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Πολιτικό σκάνδαλο με πόρισμα «φωτιά» για τα «αμαρτωλά» δάνεια της ΑΤΕ

Πόρισμα «φωτιά» με τα «αμαρτωλά» δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας την περίοδο 2000-2012, που σύμφωνα με μαρτυρία στο ΑΜΠΕ κατευθύνθηκαν και σε
ιδιοκτήτες ΜΜΕ, με ζημία για το δημόσιο 5 δισ, διαβιβάσθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες. Για διαχρονικό και καλοσχεδιασμένο πολιτικό σκάνδαλο κάνει λόγο ο υπουργός Καταπολέμησης της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης.

οποία κατ΄ επαναληψη καναμε λογο καί τωρα πλεον
εχουν συγκεκρίμενο σχημα καί μορφη καί κυρίως εχουν
συγκεκρίμενα ονοματα, εστω κί αν εχεί αποκαλυφθεί μονο η κορυφη του παγοβουνου. Η ποίνίκη ερευνα, που θα
ακολουθησεί, θ' αποκαλυψεί ολοκληρο το παγοβουνο καί
τοτε θα γίνεί σε ολους σαφες οτί το "σκανδαλο της ΑΤΕ"
δεν είναί απλα καί μονο ενα οίκονομίκο σκανδαλο, αλλα,
πρωτίστως καί κυρίως, ενα δίαρκες, δίαχρονίκο καί καλοσχεδίασμενο πολίτίκο σκανδαλο, που βαρυνεί ολους σχεδον εκείνους που είχαν την ευθυνη δίακυβερνησης της
χωρας, κατα το χρονίκο δίαστημα που αναφερθηκε παραΟ Παναγιώτης Νικολούδης τονίζει ότι «η Αγροτική Τράπεζα πανω. Η ΑΤΕ δεν είναί απλα μία Τραπεζα που χρεοκοπηήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντή- σε. Η ΑΤΕ χρησίμοποίηθηκε επί σείρα ετων ως η δεξαμενη
θηκε με την εγκληματικότητα». «Με το πόρισμα αυτό και απο την οποία οί κατα περίπτωση κρατουντες αντλησαν
τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνεται η ποινικά αξιόλογη συμπεριφορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων
παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία
ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους
από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Επικρατείας
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Στοίχεία «φωτία», περίλαμβανεί το
πορίσμα που δίαβίβαστηκε απο την
Αρχη Καταπολεμησης της Νομίμοποίησης Εσοδων απο Εγκληματίκες Ενεργείες στην Είσαγγελία της Αθηνας καί
αφορα στίς παρανομες χορηγησείς δανείων απο την Αγροτίκη Τραπεζα σε
δίαφορα προσωπα καί φορείς κατα το
χρονίκο δίαστημα απο το 2000 μεχρί το
2012. Όπως ανεφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
καλα πληροφορημενη πηγη, τα αμαρτωλα δανεία της ΑΤΕ κατευθυνθηκαν
καί σε ίδίοκτητες ΜΜΕ, οί οποίοί ωστοσο δεν περίλαμβανονταί στο πορίσμα καθως γί΄ αυτους τα μεσα γία την εξυπηρετηση πολίτίκων επίδίωξεων. Η
εχουν ηδη επίληφθεί οί δίκαστίκες αρχες καί συγκεκρίμε- ΑΤΕ ηταν το οχημα το οποίο χρησίμοποίησαν οί κυρίοτενα ο οίκονομίκος είσαγγελεας. Η δίαβίβαση του πορίσμα- ροί εκφραστες του κρατίκοδίαίτου καπίταλίσμου. Ήταν
τος απο την Αρχη γία το ξεπλυμα βρωμίκου χρηματος, το σημείο στο οποίο η επίχείρηματίκοτητα συναντηθηκε
προκαλεσε την εκδοση σκληρης ανακοίνωσης απο το Γρα- με την εγκληματίκοτητα. Ήταν τελος, σε ορίσμενες περίφείο του υπουργου Επίκρατείας Παναγίωτη Νίκολουδη, πτωσείς, το μαγίκο φίλτρο που χρησίμοποίηθηκε ετσί
στην οποία τονίζεταί οτί «με το πορίσμα αυτο καί τη σχε- ωστε καποίοί θεσμοί (Αγροτίκοί Συνεταίρίσμοί) να κατατίκη Έκθεση Ελεγχου της Τραπεζας της Ελλαδος τεκμη- ντησουν εσμοί». Η πληρης δίκαστίκη δίαλευκανση της
ρίωνεταί η ποίνίκα αξίολογη συμπερίφορα οσων δίοίκη- υποθεσης καί η αποδοση ευθυνων εκεί που πρεπεί, αποσαν την ΑΤΕ καί οσων παρανομως ελαβαν δανεία τα οποί- τελεί δίκαίο αίτημα της Ελληνίκης Κοίνωνίας, το οποίο
α ουδεποτε επεστρεψαν. Γία καποίους απο αυτους ζητη- τωρα ίκανοποίείταί, αναφερεί επίσης η ανακοίνωση καί
θηκε η δεσμευση περίουσίακων στοίχείων». «Χωρίς καμία καταληγεί: «Τελος, γία ολους εκείνους που δείχνουν να
αμφίβολία η περίπτωση της ΑΤΕ αποτελεί ενα απο τα αδημονουν καί να απαίτουν απο εμας αμεσες πραξείς καμεγαλυτερα οίκονομίκα σκανδαλα των τελευταίων δεκαε- θαρσης καί τίμωρίας, θελουμε να τονίσουμε οτί ολα οσα
τίων, αφου η εν τελεί ζημία του Δημοσίου απο την εγκλη- πρεπεί να γίνουν θα γίνουν στην ωρα τους καί με τον σωματίκη αυτη δραστηρίοτητα φτανεί τα 5 δίσεκατομμυρία στο τροπο. Η Δίκαίοσυνη δεν ξεχνα αλλα καί δεν πρεπεί
ευρω» αναφερεί η σχετίκη ανακοίνωση καί επίσημαίνεί να ενεργεί βίαστίκα καί παρορμητίκα».
οτί το συγκεκρίμενο πορίσμα αφορα δείγμα μονο του συνολίκου αρίθμου των παρανομως χορηγηθεντων καί ουΗ ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας για την
δεποτε επίστραφεντων δανείων. «Εμείς ανοίξαμε τον δροκαταπολέμηση της
μο καί τωρα είναί η σείρα της τακτίκης Δίκαίοσυνης να
Διαφθοράς:
προχωρησεί στον δρομο αυτο καί να δίεκπεραίωσεί το Απο την Αρχη του αρθρ. 7 του ν.3691/2008 δίαβίβασθηπραγματίκα δυσκολο εργο της αποδοσης ευθυνων γία κε στην Είσαγγελία της Αθηνας «Πορίσμα» σχετίκα με τίς
καθε ενα απο τα 1300 αγυρίστα δανεία. Είμαστε βεβαίοί παρανομες χορηγησείς δανείων απο την Αγροτίκη Τραπεοτί, παρα τίς δυσκολίες χείρίσμου αυτης της τεραστίας σε ζα σε δίαφορα προσωπα καί φορείς κατα το χρονίκο δίαογκο υποθεσης, η Δίκαίοσυνη θα επίτελεσεί το καθηκον στημα απο το 2000 μεχρί το 2012. Με το πορίσμα αυτο
της με επίτυχία» αναφερεί η ανακοίνωση του γραφείου καί τη σχετίκη Έκθεση Ελεγχου της Τραπεζας της Ελλατου υπουργου Επίκρατείας καί προσθετεί: «Ήδη ομως δος τεκμηρίωνεταί η ποίνίκα αξίολογη συμπερίφορα
αποκαλυπτονταί ολα εκείνα γία τα
οσων δίοίκησαν την ΑΤΕ καί οσων παρανομως ελαβαν

Αθλητικά Νέα
B΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νίκησε η Δοξα Πλαγίας με 5-0 τη Στυψη εξασφαλίζοντας
την παραμονη της στη Β κατηγορία. Με εναν παίκτη λίγοτερο (απο το ξεκίνημα) ο Καραβαγγελης Στυψης ηττηθηκε απο την Δοξα Πλαγίας. Με το 5-0 νίκησε τον Καραβαγγελη Στυψης εξασφαλίζοντας, την παραμονη της στην
κατηγορία! Ο Καραβαγγελης που ξεκίνησε με πολυ καλυτερες προοπτίκες τη χρονία, θα αναγκαστεί στο εξης να
παίξεί απο του χρονου στη χαμηλοτερη κατηγορία. Οί γηπεδουχοί ανοίξαν το σκορ με κεφαλία απο τον Καβαρνο
καί ακολουθως ο Κωτσης παλί με κεφαλία πηγε το σκορ
στο 2-0 υπερ της Δοξας, καί λίγο πρίν το τελος το Α΄ ημίχρονου ο Καβαρνος χτυπησε δυο φορες το δοκαρί. Το
πλευροκοπημα των γηπεδουχων της Δοξας, συνεχίστηκε
καί στο δευτερο ημίχρονο. Παλί ο Κωτσης της Δοξας, με
σουτ εκανε το σκορ 3-0. Το τεταρτο γκολ μπηκε με δυνατο σουτ απο τον Νίκο Καραμπαση της Δοξας. Το πεμπτο
γκολ της Δοξας το εβαλε παλί ο Κωτσης. Κί ετσί ο Καραβαγγελης επαθε πανωλεθρία με 5-0. (27-4-2015)

δανεία τα οποία ουδεποτε επεστρεψαν. Γία καποίους απο
αυτους ζητηθηκε η δεσμευση περίουσίακων στοίχείων.
Χωρίς καμία αμφίβολία η περίπτωση της ΑΤΕ αποτελεί
ενα απο τα μεγαλυτερα οίκονομίκα σκανδαλα των τελευταίων δεκαετίων, αφου η εν τελεί ζημία του Δημοσίου απο
την εγκληματίκη αυτη δραστηρίοτητα φτανεί τα 5 δίσεκατομμυρία Ευρω. Το παραπανω Πορίσμα αφορα δείγμα
μονο του συνολίκου αρίθμου των παρανομως χορηγηθεντων καί ουδεποτε επίστραφεντων δανείων. Εμείς ανοίξαμε το δρομο καί τωρα είναί η σείρα της τακτίκης Δίκαίοσυνης να προχωρησεί στο δρομο αυτο καί να δίεκπεραίωσεί το πραγματίκα δυσκολο εργο της αποδοσης ευθυνων
γία καθε ενα απο τα 1300 αγυρίστα δανεία. Είμαστε βεβαίοί οτί, παρα τίς δυσκολίες χείρίσμου αυτης της τεραστίας σε ογκο υποθεσης, η Δίκαίοσυνη θα επίτελεσεί το
καθηκον της με επίτυχία. Ήδη ομως αποκαλυπτονταί ολα εκείνα γία τα οποία
κατ΄ επαναληψη καναμε λογο καί τωρα
πλεον εχουν συγκεκρίμενο σχημα καί
μορφη καί κυρίως εχουν συγκεκρίμενα
ονοματα, εστω κί αν εχεί αποκαλυφθεί
μονο η κορυφη του παγοβουνου. Η ποίνίκη ερευνα, που θα ακολουθησεί, θ’ αποκαλυψεί ολοκληρο το παγοβουνο καί τοτε θα γίνεί σε ολους σαφες οτί το
«σκανδαλο της ΑΤΕ» δεν είναί απλα καί
μονο ενα οίκονομίκο σκανδαλο αλλα
πρωτίστως καί κυρίως ενα δίαρκες, δίαχρονίκο καί καλοσχεδίασμενο πολίτίκο
σκανδαλο, που βαρυνεί ολους σχεδον
εκείνους που είχαν την ευθυνη δίακυβερνησης της χωρας, κατα το χρονίκο δίαστημα που αναφερθηκε παραπανω. Η
ΑΤΕ δεν είναί απλα μία Τραπεζα που χρεοκοπησε. Η ΑΤΕ χρησίμοποίηθηκε επί
σείρα ετων ως η δεξαμενη απο την οποία
οί κατα περίπτωση κρατουντες αντλησαν τα μεσα γία την
εξυπηρετηση πολίτίκων επίδίωξεων. Η ΑΤΕ ηταν το
οχημα το οποίο χρησίμοποίησαν οί κυρίοτεροί εκφραστες
του κρατίκοδίαίτου καπίταλίσμου. Ήταν το σημείο στο
οποίο η επίχείρηματίκοτητα συναντηθηκε με την εγκληματίκοτητα. Ήταν τελος, σε ορίσμενες περίπτωσείς, το
μαγίκο φίλτρο που χρησίμοποίηθηκε ετσί ωστε καποίοί
θεσμοί (Αγροτίκοί Συνεταίρίσμοί) να καταντησουν εσμοί.
Η πληρης δίκαστίκη δίαλευκανση της υποθεσης καί η αποδοση ευθυνων εκεί που πρεπεί, αποτελεί δίκαίο αίτημα
της Ελληνίκης Κοίνωνίας, το οποίο τωρα ίκανοποίείταί.
Τελος, γία ολους εκείνους που δείχνουν να αδημονουν καί
να απαίτουν απο εμας αμεσες πραξείς καθαρσης καί τίμωρίας, θελουμε να τονίσουμε οτί ολα οσα πρεπεί να γίνουν
θα γίνουν στην ωρα τους καί με το σωστο τροπο. Η Δίκαίοσυνη δε ξεχνα αλλα καί δεν πρεπεί να ενεργεί βίαστίκα
καί παρορμητίκα.

Μικρά αλλά όχι ασήμαντα
Καταμετρωντας τίς χηρες της Στυψης περυσί
ενας χωρίανος μας εκ Μελβουρνης προερχομενος τίς
εβγαζε 93 … Ζωή να ΄χουν!
 Καί συνεχίζοντας την καταμετρηση, υπολογίσε
οτί οί εν δυναμεί «γαμπροί» (δηλαδη οί αντρες σε
ηλίκία γαμου μεταξυ 25 καί 55 ετων) της Στυψης
ανερχονταί σε 72… Υπερβάλλουσα τεστοστερόνη
στη Στύψη!
 Το ξερετε οτί το ονομα Στυψη στην αγγλίκη
γλωσσα συνδεεταί με την δυσκοίλίοτητα; Μηπως θα
πρεπεί οί ίθυνοντες του Συνεταίρίσμου να αλλαξουν
την ονομασία του ελαίολαδου μας οταν απευθυνεταί σε πελατες εξωτερκου; Λάδι και δυσκοιλιότητα δεν ταιριάζουν !
 Πανω απο 200 ατομα συγκεντρωθηκαν στίς 268-2014 στον Κλαπαδο, στη γίορτη του Αγ. Φανουρίου, οπου παραβρεθηκε καί ο τοτε Δημαρχος Λεσβου
κ. Βουνατσος Δημητρίος – Φωκίων. Η εκκλησία λεί


τουργησε επίσης καί την επομενη το πρωί. Ψυχη
αυτης της κοσμοσυρροης ο Γίαννης Δεμερτζης
(Σκλαβελί) που οποτε ερχεταί απο το Σίδνευ ξαναζωντανεύει τον εγκαταλελειμμένο Κλαπάδο!

Ο Παναγίωτης Λίθοτομος, τον Αυγουστο 2012
ξεκίνησε μία γεωτρηση, (στη μνημη των γονίων του
καί της γυναίκας του Λίσβίας) η οποία βρίσκεταί
πανω απο το χωρίο στην Πλακαρα, 130 μετρα πανω
απο την Παναγία. Το νερο που βρεθηκε ξεπερνα τη
μίση ίντσα. Η γεωτρηση κοστίσε γυρω στα 12.000 €
αλλα δεν συνδεθηκε ποτε με ρευμα. Το νερο υπαρχεί
καί περίμενεί τους αρμοδίους να το αξιοποιήσουν
για το καλό όλου του χωριού!
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Ανακοίνωση του
Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού Στύψης
Απο τον Ελαίουργίκο Συνεταίρίσμο Στυψης γνωρίζουμε
σε ολους τους κατοίκους του
χωρίου μας , καί της ευρυτερης περίοχης , ότι από τις 20
Απριλίου 2015 στο γραφείο
του Συνεταιρισμού μας σε
συνεργασία με την Εθνίκη
Τραπεζα της Ελλαδος λείτουργεί μία νεα υπηρεσία
εξυπηρετησης γία την πληρωμή λογαριασμών όλων
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ( ΔΕΗ –ΟΤΕ- COSMOTE- VODAFONE -WIND –
FORTHNET- NOVA –HOL ) η
νεα αυτη υπηρεσία ονομαζεταί I BANK SIMPLE PAY
SPOT .
Στην υπηρεσία αυτη σε σύντομο χρονικό διάστημα
θα ενταχθούν και άλλες
καθημερινές συναλλαγές
οπως αγορα καρτας χρονου

ομίλίας κίνητης τηλεφωνίας,
πληρωμη φορου είσοδηματος
καί καθε είδους αλλου φορου
(π.χ. ΦΠΑ- ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.) ,
πληρωμη
λογαρίασμου
υδρευσης της ΔΕΥΑΛ , πληρωμη ασφαλείων της Εθνίκης
Ασφαλίστίκης .
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται από τον
Συνεταιρισμό μας καθημερινά εκτος Σαββατου καί
Κυρίακης της ωρες λείτουργίας του γραφείου μας απο τίς
07:30 π.μ. εως 14:30 μ.μ καί
Δευτερα Τεταρτη καί Παρασκευη απογευμα απο 17:00
μ.μ. εως 20:30 μ.μ. , στα πλαίσία της κοίνωνίκης εξυπηρετησης καί της προσφορα του
Συνεταίρίσμου στους συγχωρίανους μας καί οχί μονο.

Στη μνήμη του
Γιώργου Χατζηβλάστη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ


Computer ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ

Στη μνήμη της
Σοφίας Καραμπέτσου

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αερ. Γίανναρελη 20 Μυτίληνη 81100
Τηλ. 2251021081 / φαξ 2251029516
Κίν. 6932257338
Email:info@cmface.gr/url:
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Ευχαριστήριο

Γίωργος Χατζηβλαστης
(1938 – 2014)
Χασαμε καί τον Γίωργη ετσί ξαφνίκα κί’ απροσμενα, στην
παρεα δίασκεδαστίκος καί μεσηλετζης με την καλη εννοία,
νοίκοκυρης καί μερακλης, αγαπουσε το χαρτακί καί τον ίπποδρομο, το 90 εκανε εγχείρίση bypass καί
απο τοτε ηταν προσεκτίκος αν καί απο την φυση του ηταν
εξω καρδία. Το παρατσουκλί «Λαγος» το απεκτησε μίκρος
στο σχολείο είχε λίγο πεταχτα αυτία.
Ας είναι καλά εκεί που είναι να τον θυμόμαστε...

Το Δημοτίκο Σχολείο Στυψης ευχαρίστεί
την οίκογενεία Στυλίανου Μαναβη καί τα
παίδία του Ραλλου καί Παυλο που στη
μνημη της μητερας τους Όλγας Μαναβη
δωρίσαν φωτοτυπίκο μηχανημα, αθλητίκο υλίκο καί χαρτί Α4 γία τίς αναγκες του
Σχολείου. Το ποσο των 600 ευρω που κοστίσαν ολα αυτα,μαζευτηκε με πρωτοβουλία τους αντί καταθεσης στεφανων.Προσωπίκα ο Δ/ντης του Σχολείου
σας ευχαρίστεί καί σας δίαβεβαίωνεί οτί
η δωρεα αυτη επίασε ηδη τοπο.
Ευχομαί η ενεργεία σας αυτη να βρεί μίΟ Παυλος Σγουρνελης γεννηθηκε στην Στυψη Μυτίληνης την 13 Μαίου 1913. Οί γονείς
μητες !
του ηταν ο Δημητρης καί η Ελενη Σγουρνίος. Είχε 5 αδελφες καί 3 αδελφους. Βαφτίστηblogs.sch.gr/dimstyps
κε το 1914 απο τον γίατρο Παυλίδη. Την πρωτη φορα που είδε τη συζυγο του Ευανθία

Ο ιδρυτής της ψησταριάς
«Μελβούρνη»

Μνήμες…
Ένας τοπος δημίουργεί βίωματα στον
καθενα, αναμνησείς που με καθε ευκαίρία
καί πολλες φορες συνείρμίκα ανακαλουνταί στη μνημη. Η ανακληση αυτη μας
γεμίζεί νοσταλγία καί αφηνεί μία πίκρη
γευση γία τα χρονία που περασαν ανεπίστρεπτί, γία τα προσωπα που εφυγαν καί
που δεν θα τα ξαναδουμε… Τα παίδίκα
μου καλοκαίρία καί μεχρί την ηλίκία των
20 καί κατί χρονων τα εζησα στο χωρίο. Οί
μνημες είναί πολλες. Ανεμελα χρονία…
Την εποχη εκείνη (τελη της δεκαετίας του
'80 καί αρχες της δεκαετίας του '90) το
χωρίο είχε πολυ κοσμο. Το βραδυ η αγορα
ηταν γεματη, οί νεοί καί οί νεες την ανεβοκατεβαίναν κανοντας τη γνωστη
«βολτα» ως το «εξοχίκο» με τον πλατανο
καί το τσουκ-μποξ του Δημητρου, οπου
πλεκονταν τα είδυλλία. Θυμαμαί πως δεν
μου ηταν καθολου ευχαρίστο να είμαί ολη
μερα με μία βελονα στο χερί, γί' αυτο καί
γκρίνίαζα συνεχως. Δεν ημουν ετοίμη να
μαθω να κενταω. Μοναδίκη δίασκεδαση
ηταν οί ρακετες, το δίαβασμα κί η ζωγραφίκη. Πηγαίναμε γία μπανίο στο «Καβατς»
κί η ψυχη μας λαχταρουσε να εμενε γία

παντα εκεί: αναμεσα στον κρυσταλλίνο
γίαλο καί το βαθυγαλανο ουρανο με τα
μεταξωτα συννεφακία. Το μεσημερί γυρίζε
ο παππους απ’ τα χωραφία, φορτωμενος
με τον «τροβα» κί ενα σωρο καλουδία.
Τρωγαμε, θυμαμαί, ολοί μαζί. Η μονοτονία
του χωρίου εσπαζε με τους γαμους καί τα
πανηγυρία. Μερίκες μερες πρίν το γαμο η
νυφη, οσο φτωχη κί αν ηταν, επίδείκνυε
την προίκα της ομορφα τακτοποίημενη
στο «νυφκατο» το σπίτί. Σεντονία, μαξίλαροθηκες, κουβερτες, κεντηματα, ακομη
καί εσωρουχα (αλλαξίες, οπως τα λεγανε).
Καμία νυφη δεν καλουσε, ωστοσο ολο το
χωρίο θεωρουσε υποχρεωση του να περίηγηθεί στο χωρο καί να «ελεγξεί» τα προίκία της. Δεν ελλείψε κανείς απο καμία
προίκα. Δεν ξερω αν εξακολουθεί αυτο να
γίνεταί σημερα. Τα πανηγυρία, ομως,
συνεχίζονταί καί σημερα. Μία αλλη είκονα
που φερνω στη μνημη μου είναί η οψη της
αγορας με τα καί δίαφορα μαγαζία. Περα
απο τα καφενεία, υπηρχαν παντοπωλεία,
ο φουρνος τ’ Στρατ’ τ’ Κοντελλ’ καί τ’
Γίωργ’ τ’ ψωμα . Στην αγορα, στο σημερίνο μαγαζί του Μαρίνου υπηρχε το ραφείο

του Καραπαναγίωτη. Θυμαμαί το μίκρουτσίκο παντοπωλείο, ψηλα στην αγορα, το
οποίο εκτελουσε καί χρεη ταχυδρομείου,
κατα καποίο τροπο, αφου εκεί αφηνε ο
ταχυδρομος τα γραμματα. Τί να πρωτοθυμηθω. Οί είκονες περνουν απο τα ματία
μου αλλες εντονες, αλλες αχνες απο το
περασμα του χρονου. Δίαπίστωνω οτί οσο
μεγαλωνω, τοσο περίσσοτερο γυρίζω
πίσω στα περασμενα καί πίανω τον εαυτο
μου πολλες φορες να δίηγουμαί τετοίες
παλίες ίστορίες. Πίστευω πως αν δεν γνωρίζείς τίς ρίζες σου δεν ολοκληρωνεσαί ως
ανθρωπος. Ποτε δεν εκοψα τον ομφαλίο
λωρο απο το χωρίο μου, αντίθετα δίνω το
παρον εκεί καποίες φορες το χρονο, μονο
που δε με περίμενεί πία ο παππους εξω
απ’ το Χαν’ κί η γίαγία στον «κατζλα». Απο
τίς παίδίκες αναμνησείς αυτο που μενεί
τελίκα, είναί οί είκονες καί τ’ αρωματα
εκείνης της εποχης που δίνουν γευση στην
αχρωμη καθημερίνοτητα μου.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

το γενος Τσουμπακου ηταν οταν αυτη είχε μολίς κλείσεί τα 14 της χρονία. Την ερωτευτηκε αμεσως καί αποφασίσε οτί ηταν η γυναίκα με την οποία θα ηθελε νε δεθεί με τα
δεσμα του γαμου καί να ζησεί το υπολοίπο της ζωης του. Ο Β΄ Παγκοσμίος Πολεμος
ομως τον αναγκασε να φυγεί γία το μετωπο γία να εκπληρωσεί το καθηκον του προς
την πατρίδα. Επίστρεφοντας το 1941 απο τον πολεμο εβαλε ως στοχο του να κερδίσεί
την αγαπη της κοπελας που ερωτευτηκε. Τελίκα ο Παυλος κερδίσε την αγαπη της Ευανθίας καί το 1943 παντρευτηκαν αποκτωντας στη συνεχεία δυο παίδία, τον Δημητρη καί
την Μαρία. Στην Αυστραλία ηρθε μονος του το 1953 μετα απο προσκληση που του
εκανε ο πνευματίκος του αδελφος Κωστας Παυλίδης. Αρχίκα εργαστηκε γία 11 μηνες
γία να ετοίμασεί το εδαφος γία να ερθεί στην Αυστραλία η υπολοίπη οίκογενεία του. Το
1954 λεφθασαν στην Αυστραλία η γυναίκα του καί τα δυο του παίδία, οπου μετα την
προσωρίνη δίαμονη τους, ανοίξαν δίκη τους επίχείρηση, ενα Milk Bar. Παραλληλα, ο
Παυλος εκανε καί δευτερη δουλεία γία να μπορεσεί να παρασχεί μία καλη εκπαίδευση
στα παίδία του καί να βοηθησεί την οίκογενεία του. Γία τον Παυλο οί δεσμοί μεταξυ
Μελβουρνης καί Στυψης ηταν τοσο ίσχυροί που αποφασίσε να επίστρεψεί στην Στυψη
καί να ανοίξεί ενα καφενείο με την ονομασία «Μελβουρνη». Παραλληλα, είχε σημαντίκη
συμμετοχη στην ίδρυση της Στυψίανης Αδελφοτητας «Αγία Τρίας» της οποίας εκλεχθηκε ως πρωτος προεδρος. Στενοί ηταν οί δεσμοί του καί με την οίκογενεία του. Αγαπουσε ίδίαίτερα τα εγγονία του καί τα δίσεγγονα του, τα οποία θυμουνταί παντα τα αστεία
καί την καλοσυνη του. Ο Παυλος αναπαυθηκε εν είρηνη σε ηλίκία 93 ετων. Πραγματίκα
θα λείψεί σε ολους μας!

Ο Παύλος Σγουρνέλης,
ιδρυτής του καφενείου
σημερινού
ψητοπωλείου
«Μελβούρνη»
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14 ΣΤΥΨΗ
γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης

Η εφηβεία του παίδίου είναί
μία περίοδος κρίσης γία το ίδίο
καί ταυτοχρονα γία ολη την
οίκογενεία. Η περίοδος της
εφηβείας είναί το δίαστημα
χίκα CDS, CDΟ κ.α. σχεδίαστη- Αναγκαίος αποκεφαλίσμος; Ίσως! Μί- των 6-7 χρονων αναμεσα στην
παίδίκη ηλίκία που χαρακτηρίκαν ετσί ωστε να εγγυωνταί
λα
ω
γία
το
«γενναί
ο»
κλα
δεμα
της
κουζεταί απο ανευθυνοτητα καί
δίαρκη κερδη στους εμπνευεξαρτηση απο τους γονείς καί
κουναρία
ς,
εκεί
στην
εί
σοδο
του
χωρίου
στες τους. Όταν ερχεταί η
κρίση, μπορεί καποίοί να κα- πανω απο τ΄ αγίασματελί. Ελπίζω να στην ενηλίκίωση που χαραταρρεουν, αλλα αλλοί δίασω- μην το σακατεψανε το δεντρο ετσί που κτηρίζεταί απο υπευθυνοτητα
ζονταί. Αυτοί κερδίζουν καί το κλαδεψαν. Σα να το εκοψαν στη με- γία τίς πραξείς μας καί ανεξαρτησία απο το οίκογενείακο
στοχευουν πία τα ίδία τα κραση.
Εμπο
δίζε
λε
νε
το
καλω
δίο
της
ΔΕΗ
περίβαλλον. Η εφηβεία αποτετη. Πανω απο τα ερείπία του
λεί την λίγοτερο ορίοθετημενη
που
περνου
σε
πα
νω
απο
το
δε
ντρο.
Υπολεμου δεν είναί ολοί θλίμμενοί. Καποίοί τρίβουν τα πηρχε κίνδυνος ηλεκτροπληξίας η βρα- φαση της ζωης καί ενα μεταχερία τους γία τίς δουλείες χυκυκλωμα. Ας είναί. Το αγαπαω αυτο βατίκο σταδίο στην εξελίξη
που ανοίγονταί μπροστα τους το δεντρο, που δίνεί απλοχερα τη σκία της. Η ενηλίκίωση προσεγγίζεταί σίγα – σίγα, με μίκρα περί(καί δεν είναί μονο οί εργολατου,
(αλλα
καί
καρπου
ς)
στους
περαστατίκα, καί συχνα δημίουρβοί κηδείων η οίκοδομων) …
στίκους. Το φυτεψα οταν ημουν 10 χρο- γείταί δίαφωνία γία τη φαση
νων, το περίεφραξα να μην το φανε δί- εξελίξης στην οποία βρίσκεταί
παίδί καί συνεπως γία τίς
ερχομενες κατσίκες καί προβατα καί το το
υποχρεωσείς καί τα δίκαίωμαποτίζα υπομονετίκα γία πολλα χρονία τα του. Η εφηβεία χαρακτηρίμετα. Ήταν τοτε, που με τους δασκα- ζεταί απο τεραστίες βίολογίλους
μας,
συμμετείχαμε
σε κες καί ψυχολογίκες αλλαγες,
«εκστρατείες» δενδροφυτευσης. Το πη- καθως καί την προσπαθεία
εφηβου να προσαρμοστεί
ρα το δεντρακί καί το υίοθετησα. Έγίνε του
σ’ αυτες. Η κατασταση επίτείίδία στίγμη μείωθηκε ρα- ηδη 45 χρονων…
νεταί απο τη σημερίνη καταγδαία η προσβαση πολλων
Καραπαναγιώτης Ιγνάτης σταση της κοίνωνίας, που χαανθρωπων σε δημοσίες υπη(5-6-2015) ρακτηρίζεταί απο ραγδαίες
ρεσίες, την εκπαίδευση, την
μεταβολες, ανασφαλεία καί
υγεία καί τη δίκαίοσυνη. Οί
κρίση αρχων καί αξίων. Θα
πολίτίκες που εφαρμοστηλεγαμε πως η εφηβεία εχεί την
καν στη χωρα μας με τα μνηαρχη της στη βίολογία καί το
τελος της στον πολίτίσμο. Συμονία καί τίς δανείακες συμνηθίσμενες ανησυχίες που καβασείς, απο τίς κυβερνησείς
τακλυζουν τον εφηβο αφοπετυχαν να αυξησουν το
ρουν τίς σωματίκες αλλαγες
χρεος απο 120% το 2010 σε
που του συμβαίνουν, τίς σπου180% του ΑΕΠ το 2014.
δες του καί το μελλον του, τίς
σχεσείς του με τους γονείς, με
τους συνομηλίκους του, με το
αλλο φυλο καί με τον εαυτο
του. Οι βασικές ανάγκες του
εφήβου είναι η διαμόρφωση
της ταυτότητάς του και η
κοινωνικοποίησή του, δηλαδη η ενταξη του στο κοίνωνίκο
περίβαλλον. Στην περίοδο αυτη, η κυρία ομαδα επίρροης
ΔΝΤ», 2) «Εαν σε 6 χρονία
του εφηβου είναί η ομαδα των
μνημονίων χασαμε το 25%
συνομηλίκων του. Τα χαρατου εθνίκου μας είσοδηματος,
κτηρίστίκα της εφηβείας είναί
με τη δραχμη σε μία μερα θα
ο εγωκεντρίσμος (Αυτο θελω
χασουμε το 40% της αγορακαί πρεπεί να γίνεί), η αυτοαστίκης μας δυναμης καί στη
πορροφηση (Εγω καί κανενας
συνεχεία, λογω των νεων ίσοαλλος), η ανησυχία γία τίς σωτίμίων, η απωλεία του μπορεί
ματίκες του μεταβολες (Γίατί
να αγγίξεί το 60 με 70%»
Η κουκουναριά κομμένη στα δύο
δεν χρείαζομαί ακομη ξυρίσμα;), η αίσθηση απωλείας
ελεγχου (Γίατί συμβαίνεί αυτο;), το αγχος καί η αγωνία
ποίημα του Γιώργου Λιθοτόμου
(Αξίζω; Θα τα καταφερω;), η
ανησυχία γία τη γνωμη των
αλλων
(Είμαί
αρκετα
ο
μορφη;),
η
συ
γκρίση
του
Τεσσερες είναί οί εποχες, που κανουν ενα χρονο, καί είναί ολες
πραγματίκου
εαυτου
με
ε
ναν
δίαλεχτες ,
ίδανίκο
εαυτο
(Πο
σο
μοία
ζω
στον ομορφο αυτον το κοσμο.
με
τον
μεγα
λο
ποδοσφαίρίστη
Σ'αυτες μεσα στίς τεσσερες, είναί το καλοκαίρί, με μερες ηλίολουστες ,
που θαυμαζω;), οί δοκίμες ροδεν εχεί αλλο ταίρί.
λων καί ίδεολογίας (πχ ο
Θερμο είναί παντοτε, καί ολα ωρίμαζουν, τα πρασίνα ξεραίνονταί,
«σκληρος»). Όπως είναί φυσίκαί τα πουλία κουρνίαζουν.
κο, οί δίαδίκασίες αυτες συνοΓίατί η ζεστη είναί πολυ, οταν μεσημερίαζεί, καί καίεί παντα το κορμί,
δευονταί απο λαθη που δημίγία ίσκίο αυτο κοίταζεί.
ουργουν αίσθηση κενου, θλίψη
Τα παντα ψαχνουν γία σκία, γία να προστατευθουνε, απο του ηλίου την καί μερίκες φορες απογνωση.
ματία,
Η θλίψη καί η απογνωση, που
καί ολα τραγουδουνε.
καποτε κατακλυζουν
τον
Η ζεστη είναί φοβερη, κί ο ίδρωτας μας τρεχεί, τα παντα ψαχνουν γία εφηβο, είναί μεσα στίς αναμεβροχη,
νομενες αντίδρασείς. Ας μην
μα συννεφο δεν εχεί.
ξεχναμε οτί η εφηβεία είναί
απο τη φυση της μία περίοδος
Είναί το καλοκαίρί αυτο, της ομορφης Ελλαδας, που παντοτε είναί
απωλείας, απωλείας της ανεκαυτο, με γευση της σουμαδας.
μελίας καί της παίδίκοτητας.

ΤΙΝΑ
Η ΤΙΝΑ βγαίνεί απο τα αρχίκα
της περίφημης φρασης της
Μαργκαρετ Θατσερ There Is
No Alternative (δεν υπαρχεί
καμία εναλλακτίκη) εννοείταί
απο την δίκη της πολίτίκη. Τί
μας οδηγησε στην οίκονομίκη
κρίση; Ξεκίνωντας απο την
ακραία νεοφίλελευθερη πολίτίκη της Θατσερ, περασαμε
στην εποχη της χρηματίστηρίακης ευτυχίας, φτασαμε στη
φουσκα των στεγαστίκων
δανείων στίς ΗΠΑ καί μετα
στα δανεία που δίνονταν χωρίς καμία εξασφαλίση. Τα
τραπεζίκα εργαλεία με τα αρ

Η Κουκουναριά μου!

Κάθε παιδί που γεννιέται στην
Ελλάδα χρωστάει 32.500!
Οί πολίτίκες της Λίτοτητας
σκοτωνουν την κοίνωνία.
Πρεπεί να τίς σταματησουμε
προτου σκοτωσεί την ελπίδα καί τίς νεες γενίες. Καθε
παίδί που γεννίεταί στην
Ελλαδα χρωσταεί 32.500
ευρω καί αυτη είναί μία αφορητη αδίκία. Πρωτοφανης ανθρωπίστίκη κρίση,
ίλίγγίωδη ποσοστα ανεργίας, με αποκορυφωμα την
ανεργία των νεων καί των
γυναίκων καί αυξηση του
αρίθμου των αστεγων, της
φτωχείας, του κοίνωνίκου
αποκλείσμου. Την

Στην κόλαση της δραχμής …
Δυο προτασείς με ίδίαίτερη
σημασία είπε ο Προεδρος του
ΕΒΕΑ επαγγελματοβίοτεχνες)
Κ. Μίχαλος στην Εξεταστίκη
Επίτροπη της Βουλης που
ερευνα τίς συνθηκες υπαγωγης της χωρας στα μνημονία:
1) «Είναί σαφες οτί το
ελλείμμα της χωρας δίογκωθηκε γία να υπαχθουμε στο

Πώς να
αντιμετωπίσω την εφηβεία του
παιδιού μου;

Το καλοκαίρι

Όταν το ατομο βρίσκεταί σε
μεγαλη πίεση, καταφευγεί σε
δίαφορες συμπερίφορες που
είναί γνωστες ως μηχανίσμοί
αμυνας. Τετοίες συμπερίφορες
είναί: η απομονωση η ονείροποληση (Ο έφηβος κλειδαμπαρώνεται στο δωμάτιό
του. Αφήστε τον!), η αρνηση
(Ο εφηβος αρρωσταίνεί γία να
αποφυγεί το δυσκολο δίαγωνίσμα η αναβαλλεί τίς υποχρεωσείς του), η προβολη
(Αποδίδεί στους αλλους τον
θυμο η την αντίπαθεία που
αίσθανεταί ο ίδίος γί’ αυτους,
πχ Ο Ταδε καθηγητης δε με
χωνευεί), η μεταθεση (Τα βαζεί με τους γονείς του επείδη
δεν μπορεσε να αντεπεξελθεί
σε μία δυσκολη κατασταση
στο σχολείο), η εκλογίκευση
(Κατασκευαζεί θεωρίες συμφωνα με τη δίκη του λογίκη
γία να αντίμετωπίσεί τίς καταστασείς), η μετουσίωση (Ποίος
εφηβος δεν εχεί γραψεί ποίηματα η ημερολογίο, δεν εχεί
ζωγραφίσεί
η
δεν
εχεί
“ταλαίπωρησεί” καποίο μουσίκο οργανο;). Οί μηχανίσμοί
αμυνας είναί καλοί η κακοί;
Ρωτουν συνηθως οί γονείς. Η
απαντηση είναί πως οί μηχανίσμοί αμυνας δεν είναί απο τη
φυση τους ουτε καλοί ουτε
κακοί. Ο χαρακτηρίσμος αυτος
εξαρταταί απο τη συχνοτητα,
την ενταση καί τη δίαρκεία με
την οποία παρουσίαζονταί.
Για παράδειγμα, είναι φυσικό ο έφηβος να κάνει
«κοπάνα» με τους φίλους
του για να αποφύγει μια
δύσκολη μέρα στο σχολείο
μια ή δυο φορές το χρόνο
αλλά όχι κατ’ επανάληψη.
Είναί αποδεκτο να ξεσπασεί
μία φορα πανω στον μίκρο του
αδελφο γίατί μαλωσε με το
φίλο του στο σχολείο, αρκεί να
μην ξεπερασεί καποία ορία.
Απο την αλλη μερία, οί μηχανίσμοί αμυνας εκτονωνουν τη
συσσωρευμενη ενταση καί
δρουν προστατευτίκα στην
ψυχίκη υγεία του εφηβου.
Όπως κανενας ανθρωπος δεν
είναί ίδίος με τον αλλον, ετσί
καί καθε παίδί περνα την εφηβεία του με δίαφορετίκο τροπο. Καποία φαίνομενα της εφηβείας εκφραζονταί με πολυ
δίαφορετίκο τροπο σε δίαφορετίκους εφηβους, οποτε καί η
ενδείκνυομενη συμπερίφορα
των γονίων χρείαζεταί να προσαρμοζεταί στίς συγκεκρίμενες συνθηκες. Στα πλαίσία
ενος αρθρου μπορουν να δοθουν μονο πολυ γενίκες περίγραφες των φαίνομενων της
εφηβείας καί πολυ γενίκες
κατευθυντηρίες γραμμες γία
την αντίμετωπίση τους.
Κατερίνα Νούση
Κλινικός Ψυχολόγος –
Ψυχοθεραπεύτρια
Τηλεφωνα Επίκοίνωνίας:
23810-22399 & 6944210849
Email: info@katerinanousi.gr
Γραφείο: Φίλίππου 29,
Έδεσσα
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Ντοπιολαλιά

Τα κοινωνικά των Στυψιανών



















Γάμοι-Βαφτίσεις
Την 18/4/2015 ο Άκης Γίαρημαγας & η Ευστρατία Γελαγωτελλη παντρευτηκαν καί βαφτίσαν το παίδακί τους στην Παναγία της Πετρας.
Την 31/5/2015 η Κων/να Παπανίκολαου & ο συζυγος της Βασίλης
βαφτίσαν το 2ο κορίτσακί τους. Το ονομα αυτης Μαργαρίτα!
Την 6/6/2015 ο Βασίλης, γίος του Χρυσοστομου & της Νίκης Αχουλία
παντρευτηκε τη Σταυρουλα καί βαφτίσαν το πρωτο τους αγορακί!
Να ζήσουν ευτυχισμένοι και να χαίρονται το νεοφώτιστο παιδάκι τους!
Γεννήσεις
Την 24/2/2015 ο Γίαννης Μαναβης του Δημητρη & η Όλγα Μανουση
απεκτησαν ενα χαρίτωμενο κορίτσακί.
Την 4/3/2015 ο Κωστας Φίλίανος & η Πεπη Παπανίκολαου του Σταυρου απεκτησαν ενα ομορφο αγορακί.
Ένα υγίεστατο αγορακί εφερε στον κοσμο η Βασω Μακρη, συζυγος
Χαραλαμπου Κακνακη στίς 5 Δεκεμβρίου 2014. Η οίκογενεία κατοίκεί στη Μυτίληνη καί το νεο μωρακί τους είναί το δευτερο παίδί τους.
Τίς καλυτερες ευχες μας γία υγεία καί τυχη!
Υγεία και καλή τύχη στα νεογέννητα!
Θάνατοι
Τον Μαίο 2015 απεβίωσε η Αθαναση Όλγα, γενος Χατζη σε ηλίκία 90
ετων.
Τον Απρίλίο 2015 απεβίωσε η Κων/να Δρακουλα συζ. Γεωργίου σε
ηλίκία 99 ετων.
Την 25/3/2015 απεβίωσε ο Καμίνης Ανδρεας συζ. Νίκης Φίλη σε ηλίκία 88 ετων.
Την 20/5/2015 απεβίωσε η Αφροδίτη Λίθοτομου συζ. Χρηστου, κατοίκος Καλλονης σε ηλίκία 97 ετων.
Την 9/2/2015 απεβίωσε η Ευστρατία Καρανίκολη σε ηλίκία 77 ετων.
Την 14/2/2015 απεβίωσε η Μαρία Χατζηβλαστου σε ηλίκία 83 ετων.
Την 16/2/2015 απεβίωσε ο Μίχαλης Ζίλελλης του Γεωργίου σε ηλίκία
64 ετων.
Την 17/2/2015 απεβίωσε η Παντη Αλεξανδρα του Περίκλη σε ηλίκία
78 ετων.
Την 8/4/2015 απεβίωσε η Ευστρατία Πολυζου σε ηλίκία 91 ετων.
Την 5/7/2015 απεβίωσε ο Χρηστος Πετρίωτης του Νίκολαου σε ηλίκία 7 ετων.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

Την 13/2/2015 απεβίωσε ο Τακης Χρυσομαλλης (αδελφος Ευαγγελίας Χρυσομαλλη), κατοίκος
Θεσ/νίκης σε ηλίκία 83 ετων.




Έγτση που πουρπατμ μπουρκλωθκα τσί τουκτσα πα σενα ραχτ τσί εκανα νααα ενα μίλτουρ πα
στου κουτίλουμ.
Μίσηλεντ = misled, misleading (Αγγλίκη λεξη που εννοεί κατευθυνω την κουβεντα σε αλλη κατευθυνση είς γνωση μου, γία να πείραξω καποίον αλλον στην παρεα. Επίσης, οταν καποίος καθοδηγεί λανθασμενα). Στη Στυψίανη ντοπίολαλία εχεί την εννοία του κακοηθους κουτσομπολίου.

Αλληλογραφία
Οι περίπατοι
Ένας παππους γίορταζε τα 100 στα του γενεθλία
καί ολοί θαυμαζαν το ποσο ακμαίος εδείχνε. «Θα
σας πω το μυστίκο», είπε. «Με τη γυναίκα μου
παντρευτηκαμε πρίν 75 χρονία. Τη βραδία του
γαμου μας καναμε μία συμφωνία: καθε φορα που
θα τσακωνομαστε, οποίος αποδείκνυοταν πως
είχε αδίκο, θα εβγαίνε εξω καί θα πηγαίνε γία μία
βολτα. Ε, λοίπον, εκανα συνεχως περίπατους στον
καθαρο αερα καθε μερα, εδω καί 75 χρονία!»…
Όχί μονο στο γαμο, αλλα καί στη δουλεία, στη φίλία, στη συγγενεία, στην εκκλησία, ο δρομος του

Θεου περναεί απο την ταπείνωση, απο την αναγνωρίση της υπεροχης του αλλου, απο τον σεβα
σμο καί την αγαπη προς τον αλλον.
Ο Χρίστος αλλαζεί την καρδία μας. Απο εγωίστίκη
καί σκληρη, την κανεί ταπείνη, τρυφερη, γεματη
επίείκεία καί γλυκυτητα. Να μη σκεφτομαστε το
δίκο μας, να μη δίεκδίκουμε το δίκο μας. Αλλα να
σκεφτομαστε καί τον αλλο δίπλα μας, να του δίνουμε την πρεπουσα σημασία, να τον τίμαμε καί
να τον εκτίμαμε. Αυτο τίμα εμας τους ίδίους, ως
παίδία του Θεου, που μοίαζουν στον Ουρανίο Πατερα τους!
Ευαγγελία Κοπραλή

Η επιστολή της δασκάλας μας Ευαγγελίας Δρακούλα

Την 24/2/2015 απεβίωσε ο Ευστρατίος Βαλίοντης, κατοίκος Νίκαίας σε
ηλίκία 89 ετων. Το 40ημερο μνημοσυνο εγίνε την 29-3-2015 στον
Αί Γίωργη Νίκαίας.

Στη μνήμη του (Θεόφραστου) Τάκη
Χρυσομάλλη
Ένα τηλεφωνημα δεχθηκα τελη
Απρίλη 2015 απο την κυρία Νίτσα
Χρυσομαλλη. Η κυρία Νίτσα – αδελφη της Ευαγγελίας Χρυσομαλλη,
που απεβίωσε πρίν ενα χρονο περίπου καί οί αναγνωστες της
«Στυψης» θα θυμουνταί γία τα
ομορφα ποίηματα της που συχνα
φίλοξενουσε η εφημερίδα μας – με
ενημερωσε γία την απωλεία του
αδελφου της Τακη Χρυσομαλλη τον
Μαρτη του 2015, που ζουσε, κί αυτος οπως καί η κ. Νίτσα, στη Θεσσαλονίκη. Της ζητησα να μου στείλεί δυο λογία γία τον αδελφο της
καί μία φωτογραφία του. «Ήταν
ενας αγγελος ο αδελφος μου», ξεσπα σε λυγμους η κυρία Νίτσα. «Οί
γνωστοί
του
αστείευονταν:
«Χρυσοκαρδη επρεπε να σε λενε οχί
Χρυσομαλλη» … Στο γραμματακί
που μου εστείλαν στίς 5-5-2015, οί
αδελφες Νίτσα καί Βανα σημείωνουν – μαζί με τα αφίερωμενα Λογί

α Αγαπης που ακολουθουν – τα
εξης: «Κυρίε Καραπαναγίωτη, θα
μαθατε οτί χασαμε τον αδελφο μας
Τακη Χρυσομαλλη πρίν 1,5 μηνα.
Τίμης ενεκεν του γεγονοτος αυτου,
σας στελνω 100 € γία τη εφημερίδα
μας. Επίσης, αλλα 100 € εστείλα
στην εκκλησία του χωρίου καί τελος 100 € γία το σχολείο».
(Ιγν. Καρ.)
Λόγια Αγάπης
Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς γία τον
γλυκυτατο Μυτίληνίο, τον λατρεμενο αδερφο, συζυγο, πατερα, θείο,
παππου, Θεοφραστο (Τακη) Χρυσομαλλη του Παλαίολογου καί της
Μαρίας που γία παντα αποχαίρετησαμε στη Θεσσαλονίκη στίς 12
Μαρτίου του 2015 …Επροκείτο γία
εναν εξαίρετίκο ανθρωπο, ενα πλασμα που γεμίζε ολο τον κοσμο με τα
αγνα καί πλουσία συναίσθηματα
του. Μονο αγαπη καί γενναίοδωρία
εκρυβε η χρυση του η καρδία.

Δεν υπηρχε περίπτωση να μη βοηθησεί οπου μπορουσε με τον πίο ταχυ καί αποτελεσματίκο τροπο,
εχοντας μονίμως το χαμογελο στα χείλη μαζί με τη
γλυκία του κουβεντα. Αυτος ο αρίστος οίκογενείαρχης, το υποδείγμα συζυγου, πατερα, αδερφου, βρίσκοταν συνεχως στο πλευρο ολων. Ο πολυαγαπημενος μας Τακης είχε οντως το Θεο μεσα
του. Με οδηγο την καλοσυνη καί τη δοτίκοτητα
παρείχε ο,τί μπορουσε απλοχερα. Ήταν ενας
ανθρωπος δημίουργίκος, εργατίκος καί ίδίαίτερα
ευφυης. Καταφερε να επίκρατησεί επαγγελματίκα
μετα απο κοπους ετων, προσφεροντας τα παντα
στην οίκογενεία του, σε συγγενείς καί φίλους. Μονο λατρεία καί αγαπη κρυβεταί στίς καρδίες μας
γία τον μοναδίκο αυτο ανθρωπο που εδωσε αξία
με τη σταση ζωης του στην εννοία της ανθρωπίνης
υπαρξης. Μονο αναμνησείς κατακλυζουν το μυαλο
καί τη ψυχη μας. Αναμνησείς που δακρυα στα μα

τία φερνουν καί ρίγη συγκίνησης στο κορμί. Παντα θα είναί κοντα μας καί παντα θα ζεί μεσα στη
ψυχη μας.
Με ολη μας την αγαπη,
Η συζυγος Καίτη, τα παίδία Παλαίολογος & Μαρία,
Τα αδελφία Νίτσα καί Βανα,
Τα εγγονία καί τα ανηψία.
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Τρόφιμα σε 45 οικογένειες
της Στύψης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών
Μελβούρνης
Το Δ.Σ. του Συλλογου Στυψίανων Μελβουρνης, αποτελείταί απο τους: 1) Θεραπων
Δελημητρου, Προεδρος, (96905740/ 0407053825 2) Βαγγελης Βαλίοντης Αντίπροεδρος (95297583), 3) Νίκος Εγγλεζος Γραμματεας (96999850), 4) Παντελης Ταμβακης
Ταμίας (95517124), 5) Παναγίωτης Βουλαδας μελος (95579841), 6) Αποστολος Λίθοτομος μελος (95793536), 7) Σοφία Μαντανη μελος, 8) Ποπη Ταμβακη, μελος, 9) Μαρία Βαλίοντη, μελος, 10) Θεανω Βουλαδα μελος.
Τα στοίχεία του Συλλογου: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΣΤΥΨΙΑΝΩΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ»
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: REGISTERED A0021957 M
8 HILTON STREET
DANDENONG VIC 3175

Μελη του Δ.Σ. του Συλλογου Στυψίανων Μελβουρνης, (μπροστα στην πελωρία κολοκυθα 40 κίλων, παραγωγης Αποστολου Λίθοτομου)! Δίακρίνονταί απο αρίστερα:
1) Θεραπων Δελημητρου, του Ιωαννη Προεδρος, 2) Παντελης Ταμβακης (με καταγωγη απο το Πετρί)Ταμίας, 3)Βαγγελης Βαλίοντης του Ευαγγελου, Αντίπροεδρος
4) Παναγίωτης Βουλαδας του Αλεκου μελος καί 5) Αποστολος Λίθοτομος μελος.

Είναί γνωστο οτί η οίκονομίκη κρίση που
μαστίζεί τη χωρα μας τα τελευταία εξί χρονία εχεί δημίουργησεί αντίστοίχη ανθρωπίστίκη κρίση. Εννοείταί οτί η κατασταση
είναί χείροτερη στα αστίκα κεντρα. Στο χωρίο μπορεί κανείς να βαλεί δυο ντοματουλες, να μαζεψεί δυο ελίες, να εχεί το λαδακί
του δηλαδη να μην φτασεί στα εσχατα ορία
της φτωχείας, στην πείνα, (οπως στην κατοχη). Με ανεργία που ξεπερνα το 30% καί
στους νεους το 50%, επομενο είναί να οδηγησεί πολλες οίκογενείες σε αδίεξοδο. Ευτυχως που στη χωρα μας καί λογω πολίτίσμίκων δεδομενων, εξακολουθεί να υφίσταταί
η αλληλεγγυη, μεταξυ γενεων, αλλα καί μεταξυ των πολίτων, που ερχεταί να καλυψεί
την ελλείψη των κοίνωνίκων δομων καί του
κοίνωνίκου κρατους. Αυτο ακρίβως εκαναν
τρίαντα ομογενείς μας , μεταναστες στην
Αυστραλία. Μαζεψαν μεταξυ τους 3.500
δολαρία Αυστραλίας, με τα οποία αγοραστηκαν τροφίμα γία 45 οίκογενείες της Στυψης που είχαν αναγκη. Αξίεπαίνη πρωτοβουλία γία την οποία μας ενημερωνεί λεπτομερως παρακατω η Μαρία Βουγιούκα:
«Με την ευγενίκη πρωτοβουλία του συγχωρίανου μας Γίωργου Βαλίοντη του Ιωαννη,
κατοίκου Αυστραλίας, συγκεντρωθηκε ενα
ποσο υψους 3.500 δολ. Αυστραλίας, απο
φίλους του καί συγχωρίανους μας, κατοίκους Αυστραλίας επίσης, αλλα δίεθεσε κί ο
ίδίος ενα σημαντίκο μερος του ποσου, με
σκοπο να δίατεθεί σε δίαφορες οίκογενείες
της Στυψης που είχαν αναγκη. Βαζοντας ως
δίαχείρίστρίες τη Χρυσα Σανταβα καί την
Μαρία Βουγίουκα, τα χρηματα αξίοποίηθη
καν σε κρεατα, τροφίμα, φρουτα καί

οσπρία. Δίανεμηθηκαν σε ίσα μερη, σε 45
οίκογενείες του χωρίου μας την περίοδο
των Χρίστουγεννων του 2014. Τρίαντα
ομογενείς μας συμμετείχαν Ένα μεγαλο
μπραβο σ΄ ολους αυτους τους ανθρωπους,
που οχί μονο δεν ξεχνουν τον τοπο τους,
αλλα νοίαζονταί καί στηρίζουν τους συνανθρωπους τους σ΄ αυτη τη δυσκολη περίοδο
που δίανυουμε, παρολο που βρίσκονταί
στην αλλη ακρη της γης. Τα ονοματα των
ανθρωπων που προσεφεραν τα χρηματα,
τα αναφερω αναλυτίκα παρακατω, σε παρενθεση το ποσο σε δολαρία) : Γίωργος
Καραμπετσος (500), Θεραπων Δελημητρου
(100), Γίαννης Καρανίκολας (100), Σοφία
Πατεστου (100), Νίκος Μαρδας (50), Ηλίας
Καλλονίατης (50), Δημητρης Δρουτσης –
χασαπης (100), Μητσα Δελαγα (50), Γίωργος Καραντωνης (30), Κωστας Κατακουζίνος (50), Αλεκος Βουλαδας (20), Αποστολος
Βαζυρίαννης (200), Ελευθερίος Βαζυρίαννης (50), Δημητρης καί Τίνα (40), Ευστρατίος Καμνοροκης (200), Γεωργίος Δελημητρου (100), Χρηστος Βουργουτζης (50),
Μαρίτσα Κατανα (50), Στρατος Παντης
(100), Ελπίνίκη Παπακυρίκου (50), Παναγίωτης Μαδελης (10), Αγγελα Πατσία (50),
Γίωργος Βαλίοντης (1.100), Μαρίανθη καί
Θεοφίλος Δουκελλης (50), Ελευθερίος Ορφανίδης (50), Ασπασία καί Παρης Δρακουλας (50), Χρηστος Μελας (200). Ένα μεγαλο
ευχαρίστω (ίδίαίτερα στο Γίωργο Βαλίοντη
που οργανωσε αυτη την ενεργεία),απ΄ ολες
τίς οίκογενείες που ελαβαν αυτο το αναπατεχο χρίστουγεννίατίκο δωρο! Όλοί σας
ευχονταί υγεία, αγαπη κί ευτυχία!»

Τα νέα του Ιππικού Συλλόγου
Στύψης-Υψηλομετώπου

Αυστραλία 1980

Την 20 Απρλίου 2015 δίεξηχθησαν εκλογες στον Ιππίκο Συλλογο Στυψης—
Υψηλομετωπου με τα ακολουθα αποτελεσματα:
Πρόεδρος: Αλογδελλης Ιωαννης
Αντιπρόεδρος: Πίτσουλης Φωτης
Γραμματέας: Κουτσαμπασης Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κουτζπης Δημητρίος
Μέλος: Βαφείωτης Γεωργίος
Το προηγουμενο συμβουλίο αφησε στο ταμείο του συλλογου 2.360 ευρω καί 180 ευρω
απο τα καίνουρία μελη που ψηφίσαν . Συνολο στο ταμείο του συλλογου 2.540 ευρω.

Απο την εκδρομη του Συλλογου Στυψίανων Μελβουρνης το Φεβρουαρίο του 1980 στο TORQUAY ( Την
φωτο μας εδωσε ο Αποστολος Λίθοτομου) Διακρίνονται από αριστερά: 1) Χρυσοστομος Μαυρος (+),
2) Γίωργος Καραμπετσος, 3) Βασος Γελαγωτης (Καταρος), 4) Παναγίωτης Καραμπετσος, 5) Κωστας
Ορφανίδης (+), επάνω αριστερά: 6) Ευστρατίος Καμνοροκης, 7) Βίκτωρ Παυλίογλου, 8) Αποστολος
Βαζυρίαννης, 9) Κωστας Φίλης, 10) δίακρίνεταί στη μεσητοκεφαλί αγνωστου …, 11) Αποστολος Λίθοτομου, 12) Γίαννης Ζγουρνίος (Τραπεζανλης) (+),13) Ευστρατίος Ιατροπουλος (απο Μυτίληνη) (+), 14)
Άγγελος Βαλίοντης (+) με το γίο του Ανδρεα στα ζνίχία …, 15) Νίκος Γελαγωτης, 16) Ιγνατίος Βαλασης.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»
Υπενθυμίζουμε στους αναγνωστες μας πως η “ΣΤΥΨΗ” εκδίδεταί καί δίανεμεταί δωρεαν. Χαρη στίς αυθορμητες καί συγκίνητίκες προσφορες των
αναγνωστων μας. Όσοί επίθυμείτε να προσφερετε καποίο ποσον γία τα
λείτουργίκα εξοδα της εκδοσης, μπορείτε να το κανετε καταθετοντας το
στους παρακατω λογαρίασμους: καί να μας ενημερωνετε με οποίοδηποτε
τροπο γία την καταθεση σας, ωστε να δημοσίευεταί η προσφορα σας. Επίσης, να θυμαστε παντα να σημείωνετε το ονοματεπωνυμο σας σε καθε
καταθεση, ωστε να γνωρίζουμε απο ποίον προερχεταί.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR0401103400000034062324263
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2015






19 Ιουλίου
8 Αυγουστου
29 Αυγουστου
5 Σεπτεμβρίου
26 Οκτωβρίου

Προσκυνημα στο Προφητη Ηλία
Γίορτη Ιππίκου Συλλογου
Προσκυνημα στον Άγίο Ιωαννη στο Βαφείο
Προσκυνημα στο Ταξίαρχη στο Μανταμαδο
Προσκυνημα στον Άγίο Δημητρίο στα Μοναστηρελία

Απο το Δ.Σ. του ίππίκου συλλογου ευχαρίστουμε ολα τα μελη, ελπίζουμε σε συνεργασία
με τους αλλους συλλογους γία το καλο του χωρίου μας, οπως επίσης καί τη συμμετοχη
των χωρίανων στίς εκδηλωσείς μας.

