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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ 

 
Με καθυστε ρηση ενό ς ε τόυς στην ε κδόση, ση μερα κρατα με στα χε -

ρια μας τό φυ λλό 66 της εφημερι δας «Η ΣΤΥΨΗ». Νιώ θώ την ανα γκη να από-
λόγηθώ  στόυς συγχώριανόυ ς μόυ, στόυς φι λόυς, στόν Πόλιτιστικό  Συ λλόγό 
της Στυ ψης (ώς υπευ θυνόυ ε κδόσης της εφημερι δας μας) για την μεγα λη 
αυτη  καθυστε ρηση αλλα  και να ευχαριστη σώ ό λόυς σας για την υπόμόνη  σας 
και την διακριτικό τητα με την όπόι α αντιμετώπι σατε αυτό  τό ζη τημα. 

Οι υπόχρεώ σεις της καθημερινό τητας ει ναι πόλλε ς και πόλλαπλε ς 
και αρκετε ς φόρε ς τό σό απαιτητικε ς πόυ, δυστυχώ ς, δεν μόυ επιτρε πόυν την 
ενασχό ληση με πρα γματα πόυ κα νώ κε φι, πόυ με ξεκόυρα ζόυν, πόυ με 
«ταξιδευ όυν» στις ό μόρφες στιγμε ς πόυ περνώ  κα θε φόρα  πόυ επισκε πτόμαι 
τό νησι  μας. Σε αυτε ς τις υπόχρεώ σεις πόλλε ς φόρε ς πρόστι θενται αναπα ντε-
χα γεγόνό τα τα όπόι α μόυ ανατρε πόυν, ε στώ και πρόσώρινα , κα θε πρόγραμ-
ματισμό  και δεν μόυ αφη νόυν χρό νό (πόλυ  περισσό τερό μυαλό ) για τόν σχε-
διασμό  και την ε κδόση της εφημερι δας. 

Παρα  τις φη μες πόυ κυκλόφό ρησαν περι  ελλει ψεώς χρημα τών η  θε-
μα τών πόυ καθυστερόυ ν την ε κδόση της ΣΤΥΨΗΣ, σας διαβεβαιώ νώ πώς 
όυ τε τό ε να, όυ τε τό α λλό υφι σταται. Όλόι όι φόρει ς τόυ χώριόυ , όι συγχώ-
ριανόι  αλλα  και όι φι λόι μας πόυ δημόσιευ όυν κει μενα  τόυς στη ΣΤΥΨΗ, 
ε στειλαν τό υλικό  τόυς ακριβώ ς τη στιγμη  πόυ τόυς ζητη θηκε, χώρι ς καμι α 
απόλυ τώς καθυστε ρηση. Από  την α λλη, ό πώς ει ναι ευ κόλό να διαπιστώ σει 
κανει ς, όι αναγνώ στες μας υπόστηρι ζόυν την ε κδόση με τακτικη  όικόνόμικη  
βόη θεια. 

Ελπι ζώ και ευ χόμαι να μην υπα ρξει α λλη τό σό μεγα λης δια ρκειας 
καθυστε ρηση. Από  την πλευρα  μόυ κα νώ πα ντα τό ανθρώπι νώς δυνατό  για 
να φτα νει η ΣΤΥΨΗ στα χε ρια ό λών τών αναγνώστώ ν της στην ώ ρα της. Σα-
φώ ς, θα υπα ρξόυν καθυστερη σεις, θα υπα ρξόυν παραλει ψεις, θα υπα ρξόυν 
λα θη και σε αυτό  τό φυ λλό υπα ρχόυν και… «μπαγια τικα» νε α, τα όπόι α ό μώς 
παρόυσια ζόυν ενδιαφε ρόν αν λα βόυμε υπό ψιν μας τις τρε χόυσες εξελι ξεις. 

Ελπι ζώ στην ανόχη  σας. 
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ» 

Συνέντευξη από 
τον Πρόεδρο  
της Στύψης  

Μιχάλη Καλατζή 
(σελ. 6) 

 
Ο Πρό εδρός της Τόπικη ς Κόινό τη-
τας  Στυ ψης μιλα  για τα σκόυπι δια, 
τόυς  κα δόυς, τα πλακό στρώτα, την 
βρυ ση Σκόρδα , τό νερό  και τα πρό-
βλη ματα τόυ  χώριόυ .     

Steffen Streich: ο Γερμανός ποδηλάτης 
που έκανε περήφανη την Ελλάδα και 

τη Στύψη! 
 Ο Steffen η ταν αυτό ς πόυ μας συ στησε τα brevet, τη 
«Σπαρτακια δα», τό «Paris Brest Paris», τό 
«London Edinburg London», τό 
«Transcontinental και πόλλα  α λλα. Πε ρυσι 
τερμα τισε στην πρώ τη θε ση τόυ «Trans 
Africa». Φε τός, η ρθε αντιμε τώπός με την 
υπε ρτατη πρό κληση: Τό «Trans AM». O 
αγώ νας ξεκι νησε την 4η Ιόυνι όυ 2016 από  
την Astoria, (Δυτικό  Όρεγκόν στις ακτε ς τόυ 
Ειρηνικόυ ) και τερμα τισε στό Yorktown της 
Virginia στόν Ατλαντικό . Από  τό συ νόλό 
τών συμμετεχό ντών, όι 9 ει χαν τη δυνατό -
τητα να ξεκινη σόυν τόν αγώ να ανα πόδα 
(από  Ανατόλη  πρός τη Δυ ση).  Η διαδρόμη  
κα λυπτε 4.400 μι λια (7.081 χλμ) και όι πό-

δηλα τες ε πρεπε να διασχι σόυν 10 Αμερικανικε ς πόλιτει ες. Η δια ρκεια τόυ 
αγώ να κυμα νθηκε από  15 ε ώς 40 με ρες, ανα λόγα την εμπειρι α και τόυς 
στό χόυς τόυ κα θε αγώνιζό μενόυ. Δεν υπη ρχαν πρόκαθόρισμε να σημει α 
ελε γχόυ η  πρόγραμματισμε νες περι όδόι ξεκόυ ρασης. Ο χρό νός ε τρεχε 
ασταμα τητα. Όπώς σε ό λόυς τόυς αγώ νες τόυ ει δόυς, απαγόρευό ταν 
κα θε ει δός εξώτερικη ς βόη θειας. Όλόι όι αθλητε ς η ταν αυτόυ πόστηριζό -
μενόι και εντόπι ζόνταν με σα από  Live 
Tracking στό http://trackleaders.com/Οι 
ψυχε ς μας, όι ελπι δες μας κι όι ευχε ς μας 
η ταν μαζι  με τόν Steffen, ό όπόι ός τα 
τελευται α 14 χρό νια ζει στην Ελλα δα, 
στη Στυ ψη Λε σβόυ, με τη συ ζυγό και τα 
παιδια  τόυ και δεν σκόπευ ει να επιστρε -
ψει στη Γερμανι α. Ο Steffen πέτυχε 
τους στόχους του, τερματίζοντας 
δεύτερος στο Trans AM και για ακό μη 
μι α φόρα  μας ε κανε υπερη φανόυς, κα-
θώ ς αγώνι στηκε με τα χρώ ματα της 
ελληνικη ς σημαι ας και δη λώσε ό τι κατα -
γεται από  τη Στυ ψη της Λε σβόυ! 

Ο Μιχάλης Καλατζής 

  
 Η όμα δα τόυ Πόλιτιστικόυ  Συλλό γόυ, πόυ (με την συμμετόχη  της Έλλης Τσαι ρη) διε νειμε την εφημερι δα μας στα σπι τια τόυ χώριόυ  στις 3-8-15 και συγκε ντρώσε ώς όικό-
νόμικη  ενι σχυση τό πόσό  τών 44,40€ από  τόυς: Καλατζη  Νικό λαό, Πα ντα Μαρι α, Βαλσαρα  Ραλλιώ , Βόυργόυτζη  Κατι να, Χατζηδόυκα κη Στρατόυ λα,  Αντιγεώργι όυ Χρυ σα,  Όλγα 
Θεόφα νόυς, Παπαδόπόυ λόυ Ταξόυ λα, Παρε λλη Όλγα, Παρε λλη Γεώρ.Στρατόυ λα, Τσόλα κη Μιχαη λ, Βαλα ση Στυλ. Νι κό, Μανδα νη Γεώρ.Ιγνα τιό. 
1. Εκ με ρόυς τόυ Συλλό γόυ Στυψιανώ ν Μελβόυ ρνης «Η Αγι α Τρια ς» ό Πρό εδρός Βαγγε λης Βαλιόντη ς και ό Ταμι ας Παντελη ς Ταμβα κης, μας ε δώσαν για την εφημερι δα μας 

500 δόλα ρια Αυστραλι ας (6-8-2015). 
2. Ο Καμνόρό κης Ευστρα τιός & Σόυ λα στη μνη μη τών γόνιώ ν τόυς Παναγιώ τη & Ευαγγελι ας Καμνόρό κη και Παναγιώ τη & Μαρι ας Δρακόυ λα μας ε δώσαν για τη «Στυ ψη» 

100€(30-07-2015).  
3. Ο Καμνόρό κης Ευστρα τιός & Σόυ λα ε δώσαν για την εφημερι δα μας 50€ στη μνη μη τόυ αγαπημε νόυ τόυς αδερφόυ  και κόυνια δόυ Δημητρι όυ. 
4. Η Ζαχαρι τσα Στόυπη  (πρώ ην Μαρόυ λη) στη μνη μη τόυ συζυ γόυ της Γρηγό ρη Στόυπη  & τών γόνιώ ν της Χαρα λαμπόυ & Ευδόξι ας Στόυπη  και Θεόδό ση & Αστιρώ πης Μα-

ρόυ λη μας ε δώσε για την εφημερι δα μας 50€. 
5. Ο Μόλυβια της Παναγιώ της μας ε δώσε για την εφημερι δα μας 20€ 
6. Από  την Φρα γκόυ Ταξόυ λα λα βαμε για την «Στυ ψη» 10€ 
7. Από  την Γελαγώ τόυ Βα να λα βαμε για την «Στυ ψη» 20€ 
8. Από  την Παπανικόλα όυ Λενι τσα & Φώκι ών λα βαμε 10€ 
9. Από  τόν  Πιτσόυ λη Κώ στα 10€       
10. Από  τόν Πετριώ τη Νικ. Ιγνα τη 10€                                                                                                                                                                                                                              
11. Από  την Σερετε λλη Σταυρόυ λα 10€ 
12. Από  τόν Γιόυβανε λλη Περικλη  20€   (03.08.2015)                                                                                                                                                                                                  

(συνέχεια στη σελ. 3)                                                                                                                             

Αγροτικά νέα 
(σελ. 7 & 10) 

 
Ο Ευστρα τιός Σλόυμα της  μας 
ενημερώ νει για την  πώ ληση γα λα-
κτός με σώ μιας πιό συμφε ρόυσας 
συνεργασι ας τόυ Ελαιόυργικόυ  
Συνεταιρισμόυ  Στυ ψης με εταιρει α 
πόυ εδρευ ει στόν Αλμυρό  Βό λόυ, 
για τις τιμε ς τόυ ελαιόλα δόυ και 
για τη φόρόλόγι α τών αγρότώ ν. 
 

Συνέντευξη από 
την Πρόεδρο του 
Συλλόγου Γονέων 
& Κηδεμόνων  
Δημοτικού  

Σχολείου Στύψης 
Λεμονιά Μεϊμάρη 

(σελ. 4) 
 

Η κα Μει μα ρη  μιλα  για τις ευθυ νες  
και τα όρα ματα  της ώς Πρόε δρόυ 
τόυ Συλλό γόυ Γόνε ών & Κηδεμό -
νών και τόνι ζει την καλη  συνεργα-
σι α πόυ υπα ρχει τό σό μεταξυ  τών 
μελώ ν τόυ Δ.Σ. ό σό και με τόυς 
λόιπόυ ς φόρει ς τόυ χώριόυ . 

Συγκινημένοι οι κάτοικοι 
της Στύψης, υποδέχτηκαν 

τον Steffen με τιμητική τελε-
τή που έλαβε χώρα στην 
πλατεία της  Στύψης. 

Στιγμιότυπο από την θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι  
Στυψιανοί στον Steffen Streich 

O Steffen Streich 

Παράθυρο με «άρωμα» Στύψης! 

Διόρθωση: Στό πρόηγόυ μενό φυ λλό της  εφημερι δας μας ό Σταυ ρός Καλατζη ς ει χε κα -
νει μια πρόσφόρα  στη μνη μη τόυ πατε ρα τόυ Ευστρατι όυ Καλατζη  (Χαρχα ντζελός). Ο 
μεν Σταυ ρός Καλατζη ς ει χε γραφει  ώς Στρα τός, ό δε Ευστρα τιός Καλατζη ς ώς Γιώ ργός. 
Απόλόγόυ μαστε για τό λα θός και επανόρθώ νόυμε: Ο Σταυ ρός Καλατζη ς κατε θεσε  για την 
εφημερι δα  μας 100 €. την 16/02/2015 στην  Εθνικη  Τρα πεζα, στη μνη μη τόυ πατε ρα τόυ Ευστρατι όυ Καλατζη  
(Χαρχα ντζελός). 



 

 

«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 κα-
τοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφι-
λοκερδώς 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. 
  
  

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 
 

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

 
  

2253091209 
2253091204 
2253091111 
6934398550 
2253091210 
2253091328 
2253022222 
2253041235 
2251028873 
2251038722 
2251038700 
2251051100 
2251027777 
2253022337 
2253042222 
  
2251024115 
2104172657 
2310531505 
 

   2253091206 
  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

  2     ΣΤΥΨΗ 

Επί τον τύπον των ήλων 
       γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής 

2013 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

 
«Στον ήλιο, τόπο θέλουμε κι εμείς» 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ 
 

Απόχαιρετισμό ς… 
 

 Αποχαιρετισμός σε τι; Στα όπλα, σίγόυρα όχι, παρα-
με νώ ακό μα τόξό της, για την ώ ρα δεν σκε φτόμαι να τα 
κρεμα σώ στόυς τόι χόυς τόυ σπιτιόυ  μόυ σα διακό σμηση. 
Μη πώς απόχαιρετώ  τόυς αναγνώ στες αυτη ς της εφημε-
ριδόυ λας, μα λλόν ό χι γιατι  ει μαι σι γόυρός ό τι κα πόυ θα 
ξαναβρεθόυ με, ακρόγυαλιε ς, δειλινα , όυζα δικα, πανηγυ -
ρια, γεμα τός τό πός, ακό μα και ώς ανα μνηση. Μό νό βόυνό  
με βόυνό  δε σμι γει!  

 Αμ, τότε τι αποχαιρετώ; Αν δεν τό μαντέψατε, αυ-
τη ν εδώ  τη σελι δα και με αυτό ν εδώ  τόν τι τλό: ΕΠΙ ΤΟΝ 
ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ, πόυ δε θηκα μαζι  τόυ, θαρρώ  δε ό τι 
μόυ πη γαινε γα ντι και βα σιμα ελπι ζώ ό τι και συ αναγνώ -
στη ει χες την ευκαιρι α να τόυ ρι ξεις μια κλεφτη  ματια , να 
πιεις τό καφεδα κι σόυ, και μετα  να ξανασυνε χιζες αν 
ε βρισκες κα τι πόυ να ει χε κα πόιό ε στώ ενδιαφε ρόν για 
σε να.  

 Έτσι γίνεται με τις εφημερίδες, διαβάζεις, σταμα-
τα ς, ξαναρχι ζεις. Πρόλαβαι νεις να σκεφτει ς και να κρι -
νεις, ενώ  με την τηλεό ραση αν δεν παρακόλόυθει ς χα θη-
κε λη τό χειρό τερό να πε σεις στα πιό βαθια  χασμόυρητα  
και να αναρώτιε σαι πόυ ε χόυμε φτα σει. Σας ευχαριστώ  
λόιπό ν ό λες και ό λόυς, σας ει χα συνταξιδιώ τες σ΄αυτό  τό 
ταξι δι, ευχαριστώ  κι αυτόυ ς πόυ ευγενώ ς μόυ παραχώ -
ρησαν τόυ τη εδώ  τη σελι δα για να γρα φώ ό ,τι και ό πώς 
τό θε λώ, χώρι ς καμια  υπό δειξη.  

 Τώρα πήρα την απόφαση να σταματήσω την επί 
δώ δεκα χρό νια και πλε όν παρόυσι α μόυ σε αυτη ν τη 
στη λη και  μπόρώ  να σας κόιτα ζώ στα μα τια, πώ ς να 
κρυφτώ  α λλώστε, τό γρα ψιμό ει ναι ξεγυ μνώμα τόυ εαυ-
τόυ  μας για πώς σκεφτό μαστε, πώς αισθανό μαστε και 
πώς λειτόυργόυ με και επιθυμώ  να κα νώ μια μικρη  από-
τι μηση ό λης αυτη ς της πρόσπα θειας. Κατ΄αρχα ς με σα 
από  τις σελι δες της «ΣΤΥΨΗΣ» βρη κα ό χι μό νό αναγνώ -
στες αλλα  δημιόυργη θηκαν και πραγματικε ς φιλι ες με 
πόλλόυ ς από  εσα ς πόυ εκτό ς τών α λλών με τα ενθόυσιώ -
δη σχό λια  τόυς με παρακινόυ σαν να συνεχι ζώ τόυ τό εδώ  
τό ταξι δι με εσα ς συνταξιδιώ τες.  

 «Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, όύτε καν τόν άγριό 
Πόσειδώ να» δεν συνα ντησα μπρόστα  μόυ, κα πόια μικρα  
κυματα κια κό πασαν αμε σώς ό ταν κατα λαβαν ό τι δεν 
κόυβαλώ  συσκευασμε νες αλη θειες, α, και λι γες 
«κό ντρες» πόυ ξεπερα στηκαν γρη γόρα κι ό πώς μόυ ει πε 
γνώστη  Στυψιανη  «αγα πη δι χώς πει σματα (κό ντρες) δεν 
ει ναι αγα πη».  

 Φυσικά και δεν μιλώ για αντιπαραθέσεις πόυ σκόπί-
μώς επεδι ώκα, στό μυαλό  μόυ ει χα κι εκει νόυς πόυ δεν 
συμφώνόυ σαν μαζι  μόυ, θε λώ να ανα βει η κόυβε ντα, να 
χαλα σόυμε τόν κό σμό και στό τε λός να συμφώνη σόυμε 
ό τι δεν υπα ρχει μι α και μόναδικη  αλη θεια και για να τό 
πώ χαριτόλόγώ ντας, πόιός ει ναι αυτό ς ό μα γκας πόυ 
κρατα  τόν ταυ ρό απ΄τόυς αναπαραγώγικόυ ς τόυ αδε νες, 
αν υπα ρχει να βγει μπρόστα . 

 Την αντιπαράθεση δεν την φοβάμαι όύτε είναι 

κατ΄ανα γκην κακό , κακό  ει ναι να ρι χνεις γε φυρες εκει  
πόυ δε χρεια ζεται, να στρόγγυλευ εις τα λό για σόυ, να 
περνα ς  από  τό ειδικό  στό γενικό  χώρι ς να ξεκαθα-
ρι ζεις τι πότα,  να κα νεις κατα  τό κόινό  λεγό μενό 
ζαχαρόπλαστικη , πρό κειμε νόυ να γι νεσαι αρεστό ς 
για κα πόια στιγμη  και μό νό.  

 Τίποτα και μακριά από εμένα όλα αυτά, όχι γιατί 
ει μαι αντικειμενικό ς-πόιός εξα λλόυ μπόρει  να ισχυριστει  
κα τι τε τόιό αλλα  δεν μόυ περνα ει απ΄τό μυαλό  να κρυ-
φτώ , να ξεγελα σώ, να επιδιώ ξώ να φε ρώ κα πόιόν με τα 
νερα  μόυ.  

 Την σκέψη μου θέλω να κάνω γνωστή, να τη δόκι-
μα σώ αν αντε χει στό δια λόγό αντι  να την κρατώ  για με -
να κλεισμε νη με σα σε κανε να ντόυλα πι με πόντι κια και 
ό πώς λε ει και κα πόιός μεγα λός «ό ,τι και να κα νόυμε, ό ,τι 
και να σκεφτόυ με χώρι ς τόυς α λλόυς ει ναι πρόόρισμε νό 
στην αφα νεια, στην ασημαντό τητα».  

 Από νεαρή ηλικία έτσι ξοδεύω τις ελεύθερες ώρες 
μου, μετά τη σκληρή δόυλειά, τις υπόχρεώσεις στό 
σπι τι βρι σκώ και χρό νό γι΄αυτη ν εδώ  την εφημεριδόυ λα-
δώ δεκα χρόνα κια παρακαλώ . Γρα φώ, σκι ζώ και ξανα-
γρα φώ- τό σα α λλα αιρετό ς στην τόπικη  αυτόδιόι κηση, κι 
η γειτόνια  μας χρεια ζεται την φρόντι δα μας αν ό χι να 
γι νει καλυ τερη, τόυλα χιστόν αν ει ναι ανεκτη , περι πόυ 
α λλα τό σα σαν συνδικαλιστη ς στα κλαδικα  όικόδόμικα  
σώματει α και στα πρώ ιμα  μόυ νια τα- τώ ρα βιώ νώ τα 
υ στερα- με λλόν και ό χι…μό νό στόυς μαθητικόυ ς και 
σπόυδαστικόυ ς συλλό γόυς τών χρό νών εκει νών.  

 Αν τα αθροίσω όλα αυτά ξεπερνόύν σαράντα χρό-
νια, αρκετα  ό μώς αυτα . Συγκρι νώ με τα με τρα της αν-
θρώ πινης ζώη ς μας. Αρκετα  και για να γνώριστώ  με 
σπόυδαι όυς ανθρώ πόυς γνη σιόυς και αυθεντικόυ ς πόυ η 
θει α τυ χη ε φερε κόντα  μόυ και κόντα  τόυς ε μαθα χρη σι-
μα πρα γματα  για τη ζώη , την ανθρώπια , την αλληλεγγυ -
η, για τόν αδυ ναμό και τόν πα σχόντα συνα νθρώπό  μας, 
τόν ανιδιότελη  αγώ να, τη φρόντι δα και την αγα πη για τό 
περιβα λλόν, για τό καλό  βιβλι ό, τα αστει α για την παρε α 
χώρι ς χυδαιό τητες με τιμα νε και ση μερα με ειλικρινη  
φιλι α. Αυτα  μ΄αρε σόυν στη ζώη , μ΄αυτα  καταγι νόμαι με 
ειλικρινε ς πα θός, πόλλε ς φόρε ς ει ναι η αλη θεια, αλλα  με 
μια ερασιτεχνικη  σχε ση γι΄αυτό  πόυ ε κανα, πόυ κα νώ 
και μα λιστα τώ ρα τελευται α με μεγα λη μόυ ικανόπόι ηση 
ε μαθα ό τι η λε ξη ερασιτε χνης πρόε ρχεται απ΄τό αρχαι ό 
ρη μα ερα ώ-ώ , πόυ σημαι νει αγαπώ !  

 Όλα τα εν είδη μικρού απολογισμού σας εξιστόρησα, 
πρόσπα θησα να τα περα σώ με σα απ΄τη «ΣΤΥΨΗ» και 
μ΄ε ναν τι τλό «ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ» πόυ μόυ πη -
γαινε γα ντι. Και ό σό κι αν τα καρφια  τα ε χόυμε βγα λει, 
τα σημα δια με νόυν.  

 Τελειώνοντας έχω έναν καλό λόγο για όλες και για 
ό λόυς, αφη νόυμε στην κρι ση σας, ευ χόμαι δε στην μικρη  
εφημερι δα πόυ με φιλόξενόυ σε ό λα αυτα  τα χρό νια καλό  
ταξι δι, ε χει δε απόδει ξει ό λα αυτα  τα χρό νια πόυ κυκλό-
φόρει  και ταξιδευ ει ό τι ει ναι γερό  σκαρι , ε χει καλό  καπε-
τα νιό και α ξιό πλη ρώμα. Τό συναρπαστικό  της ταξι δι να 
συνεχιστει  για πα ρα πόλλα  χρό νια και μεις δεν ει ναι δυ-
νατό ν να χαθόυ με, μ΄αλη θειες και ψε ματα θα φτια χνόυ-
με ιστόρι ες! 

ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ! 

Έμπρακτη βοήθεια 
 
 Εμει ς όι μαθητε ς τόυ 13όυ Δημότικόυ  Σχόλει όυ Νε ας Σμυ ρνης, αρχε ς Οκτώ-
βρι όυ, με τη βόη θεια τών δασκα λών μας και τόυ συλλό γόυ γόνε ών & κηδεμό νών 
μαζε ψαμε κόνσερβόπόιημε να τρό φιμα για τόυς πρό σφυγες πόυ φτα νόυν καθη-
μερινα  στό νησι  της Λε σβόυ. Τό θεώρη σαμε ώς μια μικρη  πρα ξη ανθρώπια ς και  
αλληλεγγυ ης για αυτόυ ς τόυς ταλαιπώρημε νόυς και κατατρεγμε νόυς από  τόν 
πό λεμό συνανθρώ πόυς μας.  
 Αν και ό λόι μας μικρα  παιδια , βλε πόυμε, ακόυ με και παρακόλόυθόυ με κα-
θημερινα  στην τηλεό ραση και στις εφημερι δες ό σα συμβαι νόυν στό Αιγαι ό και 
στα νησια  μας. Και πιστε ψτε μας πώς τι πότα από  ό λα αυτα  δεν μας αφη νει αδια -
φόρόυς. Δεκα δες παιδια  πνι γόνται καθημερινα  στα παγώμε να νερα  της θα λασ-
σας μαζι  με τόυς γόνει ς τόυς. Χιλια δες ακό μα φτα νόυν στα ελληνικα  νησια  χώρι ς 
να ε χόυν τα απαραι τητα αγαθα  για την επιβι ώση  τόυς. Ει ναι κι αυτα  παιδια  σαν 
κι εμα ς κι ας ε χόυν α λλη καταγώγη  κι ας πιστευ όυν σε α λλη θρησκει α. Άλλώστε 
πόιός θεό ς, ό δικό ς τόυς, η  ό δικό ς μας, θε λει να χα νόνται ανθρώ πινες ζώε ς και να 
γι νόνται πό λεμόι;  
 Με αυτε ς λόιπό ν τις σκε ψεις καταφε ραμε να συγκεντρώ σόυμε ό σα περισ-
σό τερα τρό φιμα μπόρε σαμε και τα στει λαμε στην Μ.Κ.Ο. «ΑΓΚΑΛΙΑ» πόυ ει χε 
φτια ξει ό παπα-Στρατη ς και με σώ αυτη ς τα τρό φιμα ε φτασαν στόυς πρό σφυγες. 
Ήταν τό ελα χιστό πόυ εμει ς μπόρε σαμε να κα νόυμε. Τα περισσό τερα ελπι ζόυμε 
πώς θα τα πρα ξόυν όι αρμό διόι… 
 
 

Ελεάννα Κουλουριώτη-Βουργουτζή 

Από τα παλιά... 

Φωτογραφία από την Βασιλεία  
Παλαιοπάνη:  

Αντώνης & Βασιλεία Παλαιοπάνη 

 
2016 

Eπίσημες αργίες 
Κόι μησις Θεότό κόυ 15 Αυγόυ στόυ/
Δευτε ρα 
Εθνικη  Εόρτη  28 Οκτώβρι όυ/Παρασκευη  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25 Δεκεμβρι όυ/Κυριακη  
Συ ναξις Θεότό κόυ 26 Δεκεμβρι όυ/Δευτε ρα 
 

 2017 
Επίσημες αργίες 

Πρώτόχρόνια  1 Ιανόυαρι όυ/Κυριακη  
Άγια Θεόφα νεια 6 Ιανόυαρι όυ/Παρασκευη  
Καθαρα  Δευτε ρα 27 Φεβρόυαρι όυ  
Εθνικη  Εόρτη  25 Μαρτι όυ/Σα ββατό 
Μεγα λη Παρασκευη  14 Απριλι όυ 
ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 16 Απριλι όυ 
Επό μενη τόυ Πα σχα 17 Απριλι όυ 
Εργατικη  Πρώτόμαγια  1 Μαι όυ/Δευτε ρα 
Κόι μησις Θεότό κόυ 15 Αυγόυ στόυ/Τρι τη 
Εθνικη  Εόρτη  28 Οκτώβρι όυ/Σα ββατό 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25 Δεκεμβρι όυ/Δευτε ρα 
Συ ναξις Θεότό κόυ 26 Δεκεμβρι όυ/Τρι τη    
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3   ΣΤΥΨΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

 

 Την επιστόλη  μας ε στειλε η 
Χρυ σα Μανδα νη, στην όπόι α λε ει 
τα εξη ς: «Κα ναμε μια πρόσπα θεια 
από  τη γειτόνια  μας να βελτιώ -
σόυμε τό πιό δυ σκόλό σημει ό τόυ 
δρό μόυ πρός την Παναγιόυ δα. 
Έπεσε τσιμε ντό στό πιό επικι νδυ-
νό κόμμα τι τόυ δρό μόυ. Χρό νια 
παρακαλόυ σαμε πρόε δρόυς να 
μας τό φτια ξόυν αλλα  μό νό λό για 
ακόυ γαμε. Ευχαριστόυ με θερμα  
ό σόυς εργα στηκαν γι’ αυτό ν τό 
σκόπό  και ό σόυς πρό σφεραν όικό-
νόμικη  βόη θεια. Αλλα  και αυτόυ ς 
πόυ δεν μπό ρεσαν να βόηθη σόυν. 
Να ει ναι ό λόι καλα ! Επι σης, ευχα-
ριστόυ με θερμα  τόν Γιώ ργό Καλ-
λόνια τη για τις φιλικε ς τιμε ς στην 
αγόρα  υλικώ ν.» Στα ε ργα βελτι ώ-
σης τόυ δρό μόυ συμμετει χαν τό σό 
όικόνόμικα  ό σό και πρόσφε ρό-
ντας εθελόντικη  εργασι α όι: Ιγνα -
τιός Γελαγώ της 200ευρώ  & εθελό-
ντικη  εργασι α, Αλε κός Τζανερι κός 
150ευρώ , Χαρα λαμπός Σανταβα ς 
100ευρώ , Άγγελός-Γιώ ργός Σα-
νταβα ς 100ευρώ  & εθελόντικη  
εργασι α, Για ννης Χατζηβλα στης 
200ευρώ , Βασιλει α Παγι δα 50ευ-
ρώ , Ιγνα της Παγι δας εθελόντικη   

 
εργασι α, Φώ της Κόμνηνό ς 50ευ-
ρώ  & εθελόντικη  εργασι α, Ιγνα της 
Πόλυ ζός 40ευρώ , Ραφαη λ Ζει μπε -
κης 50ευρώ , Από στόλός Γιόυβα-
νε λλης 30ευρώ , Γιώ ργός Παρε λ-
λης 50ευρώ , Βα σός Γελαγώ της 
50ευρώ , Θερα πών Δελημη τρόυ 
50ευρώ , Ευρυπι δης Βαλιόντη ς 
50ευρώ , Ελευθε ριός Τσόλα κης 
20ευρώ , Φώτεινη  Κό ντα 50ευρώ , 
Βα σός Βαλιόντη ς 50ευρώ , Γιώ ρ-
γός & Βαγγε λης Μανδα νης εθελό-
ντικη  εργασι α, Για ννης Σγόυρνιό ς 
τόυ Περικλη  εθελόντικη  εργασι α, 
Για ννης & Νι κός Κόμνηνό ς εθελό-
ντικη  εργασι α, Φώ της Βόυγιόυ κας 
20ευρώ , Νι κός Πόλυ ζός 50ευρώ , 
Κώ στας Γιαζιτζό γλόυ 40ευρώ , 
Βαγγε λης Βαλιόντη ς 50ευρώ , Γε-
ώ ργιός Βαλιόντη ς 100ευρώ , Νικό -
λαός & Γιώ ργός Πετριώ της εθελό-
ντικη  εργασι α, Γεώ ργιός Καρα-
μπε τσός 100ευρώ , Μιχα λης Καλα-
τζη ς 30ευρώ , Ιγνα τιός Αλετρα ς 
50ευρώ , Αλε ξης Αντιγεώργι όυ 
50ευρώ , Παναγιώ της Παλαιόπα -
νης 50ευρώ . 

Ευχαριστώ , 
Χρύσα Μανδάνη 

Δρόμος Παναγιούδας Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ» 
(συνέχεια από τη σελ. 1) 

13. Από  τό συ λλόγό Στυψιανώ ν Αθη νας στη μνη μη της Αθαναση  Όλγας, λα βαμε 20€ για την εφημε-
ρι δα μας. 

14. Από  τόν Γιώ ργό & Αφρόδι τη Πόλυ ζόυ στη μνη μη τών γόνιώ ν τόυς λα βαμε για την «Στυ ψη» 20€ 
(06.08.2015) 

15. Ο Στε λιός Πρόκόπι όυ τόυ Χριστό φα πρόσε φερε για την εφημερι δα μας 50  στη μνη μη της συζυ -
γόυ τόυ Δε σπόινας. (15-8-2015). 

16. Η κ. Σιδηρόπόυ λόυ Παρθε να πόυ κατόικει  στη Σκυ δρα Ν. Πε λλας, μας ε δώσε για την εφημερι δα 
μας 20€ (20-8-2015). 

17. Η Δρακόυ λα Άρτεμις, πόυ κατόικει  στην Αθη να (και τό καλόκαι ρι τό βγα ζει στην Ερεσσό   απ΄ 
ό πόυ κατα γεται ό α νδρας της) κατε θεσε στην τρα πεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την «Στυ ψη» 100€, στη 
μνη μη τών γόνε ών της (Γεώργι όυ πόυ απεβι ώσε πριν 12 χρό νια και της μητε ρας της Κών/νας 
πόυ απεβι ώσε  τό 2015). 

18.  Από  τόν Ιππικό  Συ λλόγό Στυ ψης – Υψηλόμετώ πόυ,  κατατε θηκαν στό λόγαριασμό  ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
για την «Στυ ψη» 50€ (28-5-2015) 

19. Ο Χρη στός Μελα ς, (γαμπρό ς της Στυ ψης) πόυ κατόικει  στην Αυστραλι α, και τό καλόκαι ρι πε ρα-
σε από  τό  χώριό  κατε θεσε για την εφημερι δα μας (με σώ τόυ Πρόε δρόυ τών Στυψιανώ ν Μελ-
βόυ ρνης ) 50€ (2-9-15).  

20.  Η Ευστρατι α Δελημη τρόυ  (χη ρα Γεώργι όυ) μας ε δώσε για την εφημερι δα μας 25€ (28-7-2015) 
21. Ο Μόλυβια της Ελευθε ριός, πόυ κατόικει  στην Αθη να, μας ε δώσε για την «Στυ ψη» 20€ (30-7-

2015) 
22. Ο Κόντσε λης Βασι λης, μας ε δώσε για την εφημερι δα μας 20€ (30-7-2015) 
23. Ο Στρα τός Σαρρη ς, πόυ κατόικει  στην Αθη να μας ε δώσε για τη «Στυ ψη» 50€ (1-8-2015) 
24. Ο Φώκι ών Βόυργόυτζη ς τόυ Γεώργι όυ, πόυ κατόικει  στό Σι δνευ  μας ε δώσε για την εφημερι δα 

μας 20€ στη μνη μη τών γόνε ών τόυ Γιώ ργόυ και Ευστρατι ας Βόυργόυτζη . 
25. Ο Μιχα λης Βαλιόντη ς (Κόυλια ς) στη μνη μη τών γόνε ών τόυ Ιγνατι όυ και Μαρι ας πρό σφερε για 

την εφημερι δα μας 50 € (6-8-15) 
26. Ο Λευτε ρης Παρε λλης τόυ Γεώργι όυ (Χα ρός) μας ε δώσε για την «Στυ ψη» 20€ (7-8-15) 
27. Ο Παπόυτση ς Μιχαη λ τόυ Ευαγγε λόυ (γαμπρό ς τόυ Βόυλε λη πόυ κατα γεται από  τό Βαφειό , μας 

ε δώσε για τη «Στυ ψη» 50€ 
28. Η Λι τσα Σερε τη και ό συ ζυγό ς της Στε ργιός (ό μαθηματικό ς πόυ στα μαθητικα  μας χρό νια μας 

ε κανε φρόντιστη ριό δώρεα ν, ό ντας φαντα ρός στό φυλα κιό της Σμαρα γδας) μας ε δώσε για την 
«Στυ ψη» 30€ (8-8-15) 

29. Η Χρυ σα Κανα ρη πρό σφερε για τη «Στυ ψη» 20€ στη μνη μη τόυ πατε ρα της Αριστει δη Κανα ρη 
(9-8-15) 

30. Ο Κώ στας Κεραμιδα ς τόυ Ευστρατι όυ (τσ΄ Αλώ νας) πρό σφερε 20€ στην εφημερι δα μας στη 
μνη μη τών γόνε ών τόυ Ευστρατι όυ και Όλγας Κεραμιδα . (13-8-15) 

31. Η Νι κη Παρε λη συ ζ. Στυλιανόυ  πρό σφερε για την εφημερι δα μας 10€ (15-8-15) 
32.  Ο Βαλιόυτη ς Θανα σης τόυ Διόγε νη πρό σφερε για την εφημερι δα μας 20€ (2-9-15) 
33. Ο Φιλη ς Από λλών τόυ Στυλιανόυ  πρό σφερε για την εφημερι δα μας 30€ (2-9-15) 
34. Η Παυλι δόυ – Φρα γκόυ Χρυσα νθη, πόυ κατόικει  στη Σαλαμι να, στη μνη μη τών γόνιώ ν της Χρη -

στόυ και Όλγας Παυλι δόυ, κατε θεσε στό λόγ. Πειραιώ ς 20€ για την εφημερι δα μας(10-9-15) 
35. Η Αθηνα  Καμπόυ ρη, πόυ κατόικει  στην Αθη να, κατε θεσε στη μνη μη τόυ νόνόυ  της πόυ πε θανε 

πρό σφατα στη Μελβόυ ρνη, στην τρα πεζα Πειραιώ ς για τη «Στυ ψη»  50€  (29-9-15). 
36. Η Ελε νη Καμπόυ ρη κατε θεσε 50€ για τη Στυ ψη στη μνη μη τόυ Καμνόρό κη  Δημη τριό (29-9-15) 
37. Η Κόυ λα Ορφανι δη κατε θεσε στην Εθνικη  Τρα πεζα  60€ η  100δόλ. στη μνη μη τόυ συζυ γόυ της 

Κώ στα (με σώ τόυ Βαζυρια ννη Από στόλόυ στις 16/9/15) 
38. Ο Από στόλός Βαζυρια ννης λι γό πριν αναχώρη σει για την Αυστραλι α, κατε θεσε στό λόγαριασμό  

της Εθνικη ς Τρα πεζας για τη «Στυ ψη» 70€ στη μνη μη της θει ας τόυ Ελευθερι ας Καμπόυρε λλη 
(χη ρας Κυρια κόυ), πόυ πε θανε στις 2-8-2015 στην Αθη να (6-10-15).  

39. Η Νι κη Βαλαρε λλη συ ζ. Ελευθερι όυ πρό σφερε στην εφημερι δα μας 20€ στη μνη μη της θει ας της 
Μαρι ας Σταυ ρόυ συζ. Γεώργι όυ (01-02-2016). 

40. Η Νι κη Τσαι ρη συ ζ. Μιλτια δόυ πρό σφερε στην εφημερι δα μας 20€ στη μνη μη της θει ας της  
41.  Μαρι ας Σταυ ρόυ συζ. Γεώργι όυ (01-02-2016).  
42. Η Μαλλη  Μαρι α συ ζ. Ευστρατι όυ πρό σφερε στην εφημερι δα μας 20€. 
43. Η Σταυρακε λλη Ανδρόνι κη τόυ Ευστρατι όυ πρό σφερε στην εφημερι δα μας 20€. 
44. Ο Παρε λλης Δημη τριός τόυ Διόγε νη πρό σφερε στην εφημερι δα μας 40€. 
45. Ο Παρε λλης Δημη τριός τόυ Στυλιανόυ  (από  Αμερικη ) πρό σφερε στην εφημερι δα μας 25€. 
46. Ο Θανα σης Βαλιόυτη ς πρό σφερε 20€ στην εφημερι δα μας, στη μνη μη της Νι κης Πρόκόπι όυ, της 

όπόι ας τό 40η μερό μνημό συνό τελε σθη την 17/07/2016 στην Αθη να. 
47. Η όικόγε νεια  Αθανασι όυ & Μαρια νθης  Βαλιόυτη  πρόσφε ρόυν στην εφημερι δα μας 20€ στη 

μνη μη τόυ εξαδε λφόυ τόυς Άγγελόυ Βαλιόυτη , πόυ α φησε την τελευται α τόυ πνόη  στην Αθη να 
την 19-7-2016. (20-7-2016) 

48. Η όικόγε νεια Γεώργι όυ & Νι κης Δρακόυ λα πρόσφε ρόυν στην εφημερι δα μας 20€ στη μνη μη τόυ 
εξαδε λφόυ τόυς Άγγελόυ Βαλιόυτη (20-7-2016) 

49. Ο Γιώ ργός και η Ελε νη Πόλυ ζόυ πόυ κατόικόυ ν στην Μελβόυ ρνη, μας ε στειλαν για την «Στυ ψη» 
50€ (21-7-2016)  

50. Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν Αθη νας πρόσφε ρει στην εφημερι δα μας 20€, στη μνη μη της Νι κης Πρό-
κόπι όυ χη ρας Πρόκό πη (21-7-2016) 

51. Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν Αθη νας πρόσφε ρει στην εφημερι δα μας 20€, στη μνη μη τόυ  Άγγελόυ 
Βαλιόυτη  τόυ Δημητρι όυ & της Ευριδι κης (21-7-2016) 

52. Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν Αθη νας πρό σφερε στην εφημερι δα μας 20€ στη μνη μη της Αθαναση  
Όλγας . 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά! 
 

Επισκευές στον Άι-Γιώργη 
  

 Με τη χρηματικη  συνδρόμη  40 περι πόυ συγχώριανώ ν μας, μό νι-
μών και μη κατόι κών της Στυ ψης, συγκεντρώ θηκε τό πόσό  τών 406€, 
τό όπόι ό χρησιμόπόιη θηκε για δια φόρα επισκευαστικα  ε ργα στό εκ-
κλησα κι τόυ Άι-Γιώ ργη. Τα χρηματικα  πόσα  πόυ διε θεσαν όι συγχώ-
ριανόι  μας ανε ρχόνταν από  περι πόυ 60€  ε ώς 5€, ανα λόγα με την όι-
κόνόμικη  δυνατό τητα τόυ καθενό ς και εν με σώ μιας πόλυ  δυ σκόλης 
επόχη ς, λό γώ της επικει μενης όικόνόμικη ς κρι σης πόυ μαστι ζει τη χώ -
ρα μας.  
 Τα χρώ ματα για τη βαφη  τών σιδηρόκατασκευώ ν, αξι ας 55€, 
η ταν δώρεα  της Μιχαλι τσας Καλλόνια τόυ. Τα εργατικα  κό στισαν 
300€.  Από  τα 406€ ε μεινε υπό λόιπό 100€ . Η βαφη  τόυ καμπαναριόυ  
και της πό ρτας κό στισε 30€.  
 Τό τελικό  υπό λόιπό τών 70€ θα διατεθει  πρόκειμε νόυ να επι-
διόρθώθει  η πλα κα στό αγι ασμα της Παναγι ας.  
 
 Ευχαριστόυ με ό λόυς θερμα  για την συνδρόμη  τόυς!  

΄Εργα στο νεκροταφείο 
  

 Την α νόιξη τόυ 2016, μετα  από  την ευγενικη  και γενναιό δώρη 
χόρηγι α τών Γεώργι όυ Καραμπε τσόυ και Ευστρατι όυ Καμνόρό κη, κα-
τόι κών Αυστραλι ας, η όπόι α ανε ρχεται στό πόσό  τών 1600€, τσιμε-
ντόστρώ θηκαν ό λόι όι χώμα τινόι δρό μόι ανα μεσα στα μνη ματα τόυ 
νεκρόταφει όυ της Στυ ψης, τό όπόι ό απε κτησε πλε όν απόλυ τώς δια-
φόρετικη  ό ψη. 
 Τόυς ευχαριστόυ με θερμα , διό τι ακό μη κι αν κατόικόυ ν μακρια  
από  τό χώριό  μας, τό νόια ζόνται και τό αγαπόυ ν και φρόντι ζόυν να 
συνδρα μόυν  σε κα θε πρόσπα θεια πόυ γι νεται για την βελτι ώση  τόυ. 



 

 

4   ΣΤΥΨΗ 

  
 Αρκετούς μήνες μετά τη συνέντευξη, πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει καθώς 
οι συνθήκες και τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά. Παρόλα αυτά χρήσιμο είναι 
να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με την χρονική τους ακολουθία… 
 
 Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να θέσετε υποψηφιότητα στις εκλογές 

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με δεδομένο ότι είστε ήδη ενεργό μέλος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης; 

 Ήμόυν με λός στόν Συ λλόγό από  τό 2000 ι σώς και παλαιό τερα. Υπη ρξε βε βαια 
ε να μεγα λό «δια λειμμα» λό γώ όικόγενειακώ ν πρότεραιότη τών και υπόχρεώ σε-
ών αλλα  επανη λθα από  τόν Νόε μβριό τόυ 2014 πόυ διεξη χθησαν όι εκλόγε ς για 
την ανα δειξη νε όυ Δ.Σ. Αγαπώ  πόλυ  τα παιδια  και όι συγκυρι ες απαιτόυ ν α τόμα 
πόυ ει ναι σε θε ση να πρόσφε ρόυν. Νόμι ζώ ό τι ε χώ τό μερα κι, την δια θεση και 
την ικανό τητα να πρόσφε ρώ. 

 Έως τώρα συμμετείχατε στον Σύλλογο ως μέλος. Σήμερα είστε Πρόεδρος. 
Θεωρείτε ότι η θέση αυτή είναι «δύσκολη»; 

 Έώς τώ ρα δεν αντιμετώ-
πι ζώ δυσκόλι ες ώς Πρό εδρός. 
Όλόι μας α λλώστε ει μαστε ι σόι. 
Δεν διακρι νεται ό ε νας από  τόν 
α λλόν λό γώ «αξιώ ματός». Ανε -
λαβα την θε ση τόυ Πρόε δρόυ 
διό τι θεώρώ  ό τι ό ταν κα πόιός 
συμμετε χει σε ε ναν συ λλόγό, 
ανεξα ρτητα από  την θε ση πόυ 
κατε χει, συμμετε χει επειδη  αυ-
τό  ει ναι κα τι πόυ θε λει πόλυ . Αν 
θα μπόρόυ σα να πώ ό τι υπα ρ-
χει δυσκόλι α, θα ε λεγα ό τι αφό-
ρα  στό κόμμα τι πόυ ε χει να κα -
νει με τόυς γόνει ς. Και για να 
μην υπα ρχόυν παρεξηγη σεις, 
θε λώ να πώ πώς όι γόνει ς ει ναι 
φυσικό  να δυσπιστόυ ν ώς πρός 
τόν ρό λό τόυ συλλό γόυ σε σχε -
ση με τό σχόλει ό και τα παιδια  
τόυς.  Εμα ς στό χός μας ει ναι να 
ενημερώ νόυμε τόυς γόνει ς για 
θε ματα πόυ τόυς αφόρόυ ν, να 
τόυς υπόστηρι ζόυμε. Να νιώ -

θόυν ό τι ε χόυν κα πόιόν να απευθυνθόυ ν ό ταν τόυς απασχόλει  ε να σόβαρό  ζη -
τημα. 

 Τον τελευταίο καιρό συχνά ακούμε για περιστατικά bulling (εκφοβισμού) 
στα σχολεία. Στο σχολείο της Στύψης είχατε έως τώρα αναφορά τέτοιων 
περιστατικών; 

 Αυτό  πόυ με χρι ώ ρας ε χώ πληρόφόρηθει  ει ναι ό τι υπη ρξαν κα πόια κρόυ σματα 
σχόλικη ς βι ας αλλα  δεν η μόυν παρόυ σα στα περιστατικα  ώ στε να μπόρώ  να 
εκτιμη σώ επακριβώ ς τι συνε βη. Μι α με ρα μό νό συνε βη ε να περιστατικό  μπρό-
στα  μόυ και με αφόρμη  αυτό  κα πόιόι μαθητε ς μόυ απόκα λυψαν ό τι τε τόιόυ 
ει δόυς «επιθε σεις» γι νόνταν σε ό λη τη δια ρκεια τόυ σχόλικόυ  ε τόυς. Λυπη θηκα 
ιδιαι τερα γιατι  ώς συ λλόγός ει μαστε εδώ  για να συνδρα μόυμε τό ε ργό τών γό-
νε ών και τών δασκα λών. Όμώς όυ τε από  τόυς μεν, όυ τε από  τόυς δε,  υπη ρξε 
κα πόια αναφόρα  στόν συ λλόγό σχετικα  με τα περιστατικα  αυτα . Λυ ση δεν βρε -
θηκε,  με απότε λεσμα τα περιστατικα  αυτα  να συνεχι σόυν να συμβαι νόυν και 
κατα  τη δια ρκεια τών καλόκαιρινώ ν διακόπώ ν. Ως συ λλόγός θα μπόρόυ σαμε να 
βρόυ με την ευ κόλη λυ ση: τιμώρι α και απόβόλε ς. Όμώς σε καμι α περι πτώση δεν 
ει ναι αυτό ς ό στό χός μας, όυ τε ό ρό λός μας. Αυτό  πόυ κρι νόυμε απαραι τητό ώς 
συ λλόγός ει ναι να υπα ρξει μια όυσιαστικη , ειλικρινη ς επικόινώνι α και με τόν 
συ λλόγό τών διδασκό ντών αλλα  και με τόυς γόνει ς. Τό πρό βλημα αυτό  ό πώς 
και κα θε πρό βλημα αφόρα  ό λόυς μας, α ρα ό λόι μαζι  πρε πει να συνεργαστόυ με 
δι χώς πρόκατα ληψη, ώ στε να όδηγηθόυ με σε μια λυ ση. Ως Πρό εδρός τόυ συλ-
λό γόυ Γόνε ών & Κηδεμό νών καλώ  διδα σκόντες και γόνει ς σε ε ναν επι  της όυσι -
ας δια λόγό, σε μια όυσιαστικη  συνεργασι α. Για τα παιδια  μας πρό κειται 
α λλώστε. 

 Για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Το σχολείο της Στύψης έγινε τελικά 5θέσιο 
όπως είχαμε διαβάσει σε δημοσιεύματα ή παρέμεινε 6θέσιο; 

 Τό σχόλει ό μας ει ναι 5θε σιό. Δηλαδη , η Γ΄ δημότικόυ  και η Δ΄ δημότικόυ  ει ναι 
μαζι . Στό δικό  μας σχόλει ό φόιτόυ ν και τα παιδια  από  τό Υψηλόμε τώπό.  Τό 
παρα ξενό ει ναι πώς ενώ  υπα ρχόυν στό νησι  σχόλει α με λιγό τερόυς μαθητε ς απ΄  

 ό σόυς ε χει τό σχόλει ό της Στυ ψης, μό νό τό δικό  μας ε γινε 5θε σιό. Ευ χόμαι να 
μην υπόβαθμιστει  ακό μη περισσό τερό τό σχόλει ό της Στυ ψης. 

 Ποια είναι η σχέση του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με το τοπικό συμ-
βούλιο της Στύψης; 

 Δεν ε χόυμε κανε να παρα πόνό από  τόν Μιχα λη Καλατζη . Αναφε ρόμαι όνόμαστι-
κα , διό τι εκει νός εκπρόσώπει  τό τόπικό  συμβόυ λιό. Σε ό ,τι ε χόυμε ζητη σει ε ώς 
τώ ρα, μας βόηθόυ ν. Μα λιστα ανταπόκριθη καμε σε κα λεσμα  τόυ και τόυ αναφε -
ραμε τα πρόβλη ματα πόυ αντιμετώπι ζόυμε, για να ε χει γνώ ση και να μας παρε -
χει βόη θεια ό πόυ και ό πότε ει ναι δυνατό .  

 
 Με τι είδους προβλήματα ήρθατε αντιμέτωπη όταν αναλάβατε τα «ηνία» 

του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων; 
 Βασικό  πρό βλημα πόυ αντιμετώπι ζει ό καθε νας τα τελευται α χρό νια λό γώ της 

κρι σης ει ναι τό όικόνόμικό . Τα όικόνόμικα  τόυ συλλό γόυ ει ναι πενιχρα . Τα 
ε σόδα  μας πρόε ρχόνται από  τη λαχειόφό ρό πόυ διόργανώ νόυμε στην Χριστόυ-
γεννια τικη γιόρτη , από  την ε κδόση τόυ ετη σιόυ  ημερόλόγι όυ και από  πρόσφό-
ρε ς τόυ κό σμόυ ό πώς αυτη  της δασκα λας μας κας Ευαγγελι ας Δρακόυ λα, η ό-
πόι α μας ε δώσε 300 ευρώ . Αυτα  τα χρη ματα τα διαθε σαμε στόν διευθυντη  τόυ  

 
σχόλει όυ πρόκειμε νόυ να καλυφθόυ ν κα πόιες α μεσες ανα γκες τόυ σχόλει όυ. Ακό μη 

μι α σημαντικη  πρόσφόρα  στό συ λλόγό  μας η ταν εκει νη ενό ς Βε λγόυ φιλόξενόυ -
μενόυ τόυ κόυ Μαζιώ τη στό Υψηλόμε τώπό, ό όπόι ός στόν χόρό  τόυ Ιππικόυ  
Συλλό γόυ κε ρδισε 250 ευρώ . Από  αυτα  δώ ρισε στόν Ιππικό  Συ λλόγό τα 50 ευ-
ρώ  και τα 200 ευρώ  τα ε δώσε στόν συ λλόγό Γόνε ών & Κηδεμό νών. Πρόκειμε -
νόυ να αυξη σόυμε τα ε σόδα  μας, για να μπόρόυ με να συνδρα μόυμε ακό μη πε-
ρισσό τερό στις ανα γκες τόυ σχόλει όυ, σκεφτό μαστε να επαναφε ρόυμε την συν-
δρόμη  τών μελώ ν τόυ συλλό γόυ αλλα  ακό μη τό θε μα ει ναι υπό  συζη τηση. 

 Με ποιους τρόπους συνδράμετε στις 
ανάγκες του σχολείου; Ποια είναι η έως 
τώρα συνεισφορά σας; 

 Ως συ λλόγός ε χόυμε κα νει κα πόιες ενε ρ-
γειες. Για παρα δειγμα, τό σχόλει ό χρεια -
ζεται μό νιμό επιστα τη, ώ στε να καθαρι -
ζόνται όι αυ λειόι χώ ρόι από  χό ρτα η  φι -
δια. Επι σης, αυτό ς ό α νθρώπός θα πρε πει 
να φρόντι ζει να συντηρόυ νται όι πε ργκό-
λες, να βα φόνται όι πι νακες. Αυτό  ε γινε 
μι α φόρα  με ε ξόδα τόυ συλλό γόυ ό πώς 
με ε ξόδα τόυ συλλό γόυ επισκευα στηκαν 
όι βρυ σες από  υδραυλικό  και αγόρα στη-
κε ηλεκτρικη  σκόυ πα στό Νηπιαγώγει ό. Επιπλε όν, επικόινώ νησα με τη Σχόλικη  
Επιτρόπη  τόυ δη μόυ κι αιτη θηκα την μό νιμη πρό σληψη υδραυλικόυ  στό σχόλει -
ό, ώ στε κι ό συ λλόγός να μην πληρώ νει υδραυλικό  κα θε φόρα  πόυ πρόκυ πτει 
τεχνικό  πρό βλημα.  Τε λός, ε να ακό μη σόβαρό  πρό βλημα τόυ σχόλει όυ, για τό 
όπόι ό θα θε λαμε ώς συ λλόγός να δώ σόυμε λυ ση ει ναι η συντη ρηση τών τόυαλε-
τώ ν και η γενικό τερη συντη ρηση όλό κληρόυ τόυ σχόλικόυ  κτηρι όυ. Στό σημει ό 
αυτό  να αναφε ρώ ό τι γενικό τερα ώς συ λλόγός συμμετε χόυμε σε δια φόρες εκ-
δηλώ σεις πόυ γι νόνται με επι κεντρό τα παιδια  μας. Για παρα δειγμα, τα Χρι-
στόυ γεννα σε συνεργασι α με τόν Πόλιτιστικό  Συ λλόγό Στυ ψης διόργανώ νόυμε 
γιόρτη  για τα παιδια  και πρόσφε ρόυμε συμβόλικα  δώρα κια. Τις από κριες διόρ-
γανώ νόυμε απόκρια τικό πα ρτι με κλό όυν και μόυσικη  για τα παιδα κια. Σε κα θε 
ευκαιρι α δε, ενισχυ όυμε τις πρόσπα θειες και τις πρώτόβόυλι ες τών δασκα λών. 
Για παρα δειγμα, όι δα σκαλόι ε φτιαξαν ε να  μεγα λό επιδαπε διό σκα κι στό σχό-
λει ό και ό συ λλόγό ς μας αγό ρασε τα πιό νια. Διόργανώ θηκε διαγώνισμό ς σκα-
κιόυ , ανα  δυ ό τα ξεις, στό τε λός τόυ σχόλικόυ  ε τόυς και στόυς νικητε ς δό θηκε 
δώ ρό από  ε να επιτραπε ζιό σκα κι πρόσφόρα  τόυ συλλό γόυ μας. 

 Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; 
 Αυτό  πόυ σκεφτό μαστε με τα υπό λόιπα με λη τόυ Δ.Σ. ει ναι να διόργανώ σόυμε 

στην αυλη  τόυ σχόλει όυ μια εκδη λώση με θε μα την υγιεινη  διατρόφη . Βε βαια, 
αυτό  χρεια ζεται σώστό  πρόγραμματισμό  και όργα νώση αλλα  ει μαι σι γόυρη ό τι 
τό σό αυτη  η δρα ση ό σό και ό,τιδη πότε α λλό πρόγραμματι σόυμε θα πα ει καλα , 
διό τι υπα ρχει πόλυ  καλη  συνεργασι α μεταξυ  τών μελώ ν τόυ Δ.Σ. τόυ συλλό γόυ 
μας, δεν υπα ρχει ανταγώνιστικη  δια θεση και ό καθε νας πρόσπαθει  να συνει-
σφε ρει ό σό περισσό τερό μπόρει . 

    
(Η συνέντευξη δόθηκε στην Έλλη Μ. Τσαΐρη  

την 19η Αυγούστου 2015) 
 
 

Συνέντευξη από την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Στύψης Λεμονιά Μεϊμάρη. 

(Η συνέντευξη δόθηκε στην Έλλη Μ. Τσαΐρη την 19η Αυγούστου 2015) 

Η Λεμονιά (Νίτσα) Μεϊμάρη 

Άποψη της αυλής του Δημοτικού σχολείου Στύψης 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Άποψη του Δημοτικού σχολείου Στύψης 



 

 

5   ΣΤΥΨΗ 

 
 Εδώ και πολλά χρόνια είχα την 
επιθυμία να επισκεφτώ το Άγιο Όρος 
και μου δόθηκε η ευκαιρία χάρη στον 
παλιό παιδικό μου φίλο Παναγιώτη 
Σταύρου. Θα γινόταν η χειροτονία από 
μοναχό σε ιερομόναχο-παπά του μι-
κρού του γιου που μόναζε στη μονή Πα-
ντοκράτορος και με κάλεσε να παρευ-
ρεθώ. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την 
πρόσκληση.  

 Την Τρι τη, την ανατόλικό τερη και 
μαγευτικό τερη χερσό νησό της Χαλκιδικη ς, 
στη χερσό νησό τόυ Άθώνα, κατε χει ση μερα 
όλό κληρη η Αγιόρει τικη πόλιτει α. Ει ναι ό 
μόναδικό ς χώ ρός στην Ελλα δα, πόυ ει ναι 
όλό κληρός αφιερώμε νός στην πρόσευχη  
και τη λατρει α τόυ Θεόυ . Γι’ αυτό  και όνό-
μα ζεται Άγιό Όρός. Τό βόυνό  Άθώνας πόυ 
δεσπό ζει σ’ αυτη ν, η γυμνη  κόρυφη  τόυ λες 
και λόγχι ζει τόν όυρανό  και όι πλαγιε ς τόυ, 
κατα φυτες από  αιώνό βια δε ντρα δημιόυρ-
γόυ ν μια ασυ γκριτη αισθητικη  όμόρφια  σε 
ό λη τη μαγευτικη  αυτη  περιόχη . Τό Άγιό 
Όρός απότελει  αυτόδιόι κητό τμη μα τόυ 
Ελληνικόυ  κρα τόυς, πόυ υπα γεται πόλιτικα  
στό Υπόυργει ό Εξώτερικώ ν και θρησκευτι-
κα  στην δικαιόδόσι α τόυ Οικόυμενικόυ  
Πατριαρχει όυ Κώνσταντινόυ πόλης. Πρώ-
τευ όυσα  τόυ ει ναι όι Καρυε ς ό πόυ ε χει την 
ε δρα ό πόλιτικό ς διόικητη ς υπευ θυνός για 
την τα ξη και την ασφα λεια καθώ ς και για 
την πιστη  εφαρμόγη  τόυ καταστατικόυ  
χα ρτη τόυ Αγι όυ Όρόυς. Έχει εδαφικα  διαι-
ρεθει  σε 20 αυτόδιόι κητες περιόχε ς. Κα θε 
περιόχη  απότελει ται από  μια κυρι αρχη 
μόνη  και δια φόρόυς α λλόυς μόναστικόυ ς 
όικισμόυ ς γυ ρώ από  αυτη ν (σκη τες, κελια , 
καλυ βες, καθι σματα, ησυχαστη ρια). Όλες 
όι μόνε ς ει ναι Κόινό βιες, δηλαδη  κόινη  λει-
τόυργι α, πρόσευχη , στε γη, σι τιση και εργα-
σι α μεταξυ  τών μόναχώ ν. Υπευ θυνός της 
κα θε μόνη ς ει ναι ό Ηγόυ μενός πόυ εκλε γε-
ται από  τόυς μόναχόυ ς της μόνη ς ισό βια. Οι 
Ηγόυ μενόι απότελόυ ν την Ιερα  Συ ναξη και 
ασκόυ ν νόμόθετικη  εξόυσι α. Παρα λληλα, 
κα θε χρό νό εκλε γεται από  την μόνη  και ό 
αντιπρό σώπό ς της στην Ιερα  Κόινό τητα, η 
όπόι α ασκει  την διόικητικη  εξόυσι α, ενώ  
την εκτελεστικη  εξόυσι α ασκει  η Ιερα  Επι-
στασι α πόυ απότελει ται από  τε σσερα με λη  

 
επιλεγμε να από  τις 5 πρώ τες ιεραρχικα  
μόνε ς. Συ μφώνα με την παρα δόση, η Θεό-
τό κός παραπλε όντας τόν Άθώ μαζι  με τόν 
Ευαγγελιστη  Ιώα ννη, ό ταν πη γαιναν να 
επισκεφθόυ ν τόν Λα ζαρό στην Κυ πρό και 
εν με σώ φόβερη ς θαλασσόταραχη ς στόν 
χώ ρό ό πόυ ση μερα βρι σκεται η μόνη  Ιβη -
ρών. Η Παναγι α θαυμα ζόντας τό τόπι ό ζη -
τησε από  τόν Χριστό  να της παραχώρη σει  
τό ό ρός για δώ ρό. Έτσι κι ε γινε. Από  τό τε ό  

 
τό πός αυτό ς όνόμα ζεται Άγιόν Όρός η  Πε-
ριβό λι της Παναγι ας. Συ μφώνα με τόν κα-
ταστατικό  χα ρτη τόυ Αγι όυ Όρόυς ανε κα-
θεν απαγόρευ εται η ει σόδός θηλε ών. Ο 
περιόρισμό ς αυτό ς ε χει την πνευματικη  
τόυ βα ση στην παρθενι α τών μόναχώ ν και  
της αφιε ρώσης τόυ Όρόυς στην Θεότό κό, ό 
ό ρός αυτό ς όνόμα ζεται α βατό. Τό Άγιό 
Όρός ε χει χαρακτηριστει  ώς Κιβώτό ς της 
Ορθόδόξι ας, κε ντρό τόυ Ορθό δόξόυ Χρι-
στιανικόυ  Μόναχισμόυ , μνημει ό μεγα λης 
ιστόρικη ς, θρησκευτικη ς, γραμματειακη ς 
αξι ας σε παγκό σμια κλι μακα. Από  τό 1988 
συγκαταλε γεται στόν κατα λόγό τών μνη-
μει ών Παγκό σμιας Κληρόνόμια ς. Η επι σκε-
ψη τόυ Αγι όυ Όρόυς γι νεται δια θαλα σσης 
με πλόι ό πόυ αναχώρει  από  την Ουρανόυ -
πόλη, περιπλε όντας τις ακτε ς τόυ πρόσεγ-
γι ζει διαδόχικα  πε ντε σημει α απόβι βασης 
πρόσκυνητώ ν, αναλό γώς της μόνη ς πόυ 
επιθυμόυ ν να επισκεφτόυ ν. Για την ει σόδό 
απαιτει ται η ε κδόση διαμόνητη ριόυ από  
την Ιερα  Επιστασι α. Εδώ  κα πόλλα  χρό νια 
ει χα την επιθυμι α να επισκεφτώ  τό Άγιό 
Όρός και μόυ δό θηκε η ευκαιρι α χα ρη στόν 
παλιό  παιδικό  μόυ φι λό Παναγιώ τη Σταυ -
ρόυ. Θα γινό ταν η χειρότόνι α από  μόναχό  
σε ιερόμό ναχό-παπα  τόυ μικρόυ  τόυ γιόυ 
πόυ μό ναζε στη μόνη  Παντόκρα τόρός και 
με κα λεσε να παρευρεθώ . Δε χτηκα με με-
γα λη χαρα  την πρό σκληση. Για τό μακρυ  
ταξι δι Αθη να-Ουρανόυ πόλη Χαλκιδικη ς 
ε γινε από  τόν Παναγιώ τη πόλυ  καλη  όργα -
νώση. Ο καθηγητη ς ιατρικη ς και κόυμπα -
ρός τόυ Νανα ς διε θεσε τό πόλυτελε ς επτα-
θε σιό αυτόκι νητό  τόυ. Στην παρε α η ταν 
ακό μη ό γαμπρό ς τόυ Κώ στας και ό εγγό-
νό ς τόυ Γρηγό ρης. Ξεκινη σαμε από  την 
Αθη να αργα  τό βρα δυ και ξημερώ ματα  

 
φτα σαμε στην Ουρανόυ πόλη. Στη διαδρό-
μη , σε ε ναν σταθμό  ξεκόυ ρασης για φαγη-
τό  και καφε   στην παρε α πρόστε θηκε και ό 
αδελφό ς τόυ γιατρόυ  πόυ συμπτώματικα  
γνώ ριζε πρα γματα και ανθρώ πόυς της Στυ -
ψης από  εμπόρικε ς τόυ συναλλαγε ς εκτρό-
φη ς βόόειδώ ν. Στην Ουρανόυ πόλη  αφόυ  
πη ραμε τό πρώινό  μας μπη καμε στη σειρα  
ε ξώ από  τό τόπικό  γραφει ό της Ιερα ς Επι-
στασι ας για να πρόμηθευτόυ με τό διαμό-
νητη ριό για την μόνη  Παντόκρα τόρός, στις 
όκτώ  επιβιβαστη καμε στό όχηματαγώγό  
πόυ εκτελει  καθημερινα  τό δρόμόλό γιό για 
τα επι νόια τών μόνώ ν. Η με ρα η ταν ηλιό -
λόυστη και από  την κόυπαστη  ει χαμε την 
ευκαιρι α να απόλαυ σόυμε στη διαδρόμη  
τις καταπρα σινες πλαγιε ς τόυ Άθώ πόυ 
αγκα λιαζαν τις μόνε ς πόυ βρι σκόνταν από  
την πλευρα  της διαδρόμη ς μας. Η εικό να 
η ταν μαγευτικη , πρόκαλόυ σε Θει κό  δε ός. 
Όσόι πρώτόταξι δευαν ε βγαζαν συνε χεια 
φώτόγραφι ες. Κατα  τις δε κα φτα σαμε 
στόν τελευται ό πρόόρισμό  τόυ πλόι όυ, στ 
μικρό  λιμα νι της Δα φνης. Εκει  μας περι μενε 
αυτόκι νητό της μόνη ς. Μετα  από  διαδρόμη  
μας ώ ρας , φτα σαμε στόν πρόόρισμό  μας. 
Μας υπόδε χτηκαν με ασπασμόυ ς όι μόνα-
χόι  και με μεγα λη χαρα  τα δυό παιδια  τόυ 
φι λόυ μόυ Παναγιώ τη, ό ιερόμό ναχός Ευα -
ρεστός και ό μόναχό ς Κασσιανό ς, κατα  κό -
σμό Για ννης και Άγγελός. Ο μόναχό ς Θεώ-
να ς μας όδη γησε στόν ξενώ να πόυ πρόόρι-
ζό ταν για μας. Περιδιαβη καμε για αναγνώ -
ριση τόυς χώ ρόυς της μόνη ς και καταλη ξα-
με στό αρχόνταρι κι, μια μεγα λη φιλό ξενη 
αι θόυσα αρχόντικα  επιπλώμε νη με αναμ-
με νό τζα κι. Στην παρακει μενη κόυζι να υ-
πη ρχαν διαθε σιμα ό λα τα συ νεργα και υλι-
κα  για παρασκευη  καφε , ακό μη κόυλόυρα -
κια και λόυκόυμα κια. Την πε μπτη απόγευ-
ματινη  ώ ρα ση μανε η καμπα να για τόν ε-
σπερινό . Όλόι όι μόναχόι  και επισκε πτες 
πρόσκυνητε ς πρόση λθαν στόν ναό , ό πόυ 
υπα ρχει η εικό να της Παναγι ας της Γερό -
ντισσας, μόναδικη  όλό σώμη απεικό νιση 
της Παναγι ας. Η εκκλησι α δεν διε θετε ηλε-
κτρόφώτισμό , όυ τε μικρόφώνικε ς εγκατα-
στα σεις. Άναβαν καντη λια και κερια  για να 
φώτι σόυν τις εικό νες και τόν ναό  αμυδρα . 
Επικρατόυ σε από λυτη ησυχι α από  τό εκ-
κλησι ασμα και την ό λη θει α μυσταγώγι α 
συμπλη ρώναν και επε βαλαν όι ψαλμώδι ες 
τόυ πρώτόστατόυ ντός ηγόυ μενόυ τών ιε-
ρόμό ναχών και τών μόναχώ ν ψαλμώδώ ν. 
Στό πε ρας τόυ εσπερινόυ  ε γινε πρόσκυ νη-
μα στα δυ ό εικόνόστα σια τόυ Παντόκρα τό-
ρός και της Παναγι ας της Γερό ντισσας, 
πρώ τα από  ό λόυς τόυς ιερώμε νόυς της 
μόνη ς και στη συνε χεια από  τόυς παρευρι-
σκό μενόυς κόσμικόυ ς. Μετα  τό εκκλησι α-
σμα ε γινε πρό σκληση για δει πνό στην τρα-
πεζαρι α της μόνη ς. Στα μεγα λα τραπε ζια 
ει χε η δη σερβιριστει  ζεστό  φαγητό , κό κκι-
νό κρασι  και φρόυ τα. Πριν τό φαγητό  ε γινε 
πρόσευχη . Η δια ρκεια τόυ φαγητόυ  ει ναι 
περιόρισμε νη. Μετα  τό φαγητό  ακόλόυθει  
στόν ναό  ευχαριστη ρια πρόσευχη . Με τό 
ηλιόβασι λεμα αμπαρώ θηκε η πό ρτα της 
κυρι ας εισό δόυ της μόνη ς, ε πεσε σκότα δι, 
με δυσκόλι α κυκλόφόρόυ σες στην αυλη  
ελλει ψει φώτισμόυ . Όλα ό μώς  τα δώμα τια 
τών μόναχώ ν και όι ξενώ νες διε θεταν την 
δυνατό τητα τόυ απαραι τητόυ φώτισμόυ , 
με ηλεκτρικη  ενε ργεια πόυ παρη γαγε, από  

 
θη κευε και διε νειμε αυτό νόμη συ γχρόνη 
μόνα δα παραγώγη ς της μόνη ς. Την επό με-
νη με ρα Κυριακη  η λειτόυργι α ξεκι νησε την 
πε μπτη πρώινη  ώ ρα. Στην λειτόυργι α πρώ-
τόστατόυ σε μεταξυ  τών ιερόμό ναχών ό 
πρός χειρότόνι α μόναχό ς Κασσιανό ς. Στόν 
πατε ρα τόυ παραχώρη θηκε τιμητικη  θε ση 
ανα μεσα στό εκκλησι ασμα. Κατα  τό τελε-
τόυργικό  τό βλε μμα τόυ πατε ρα η ταν κα-
θηλώμε νό στα δυ ό παιδια  τόυ. Ήταν πόλυ   
συγκινημε νός. Αναπό λησε ό λη τη διαδρόμη  
τόυς, τη γε ννηση  τόυς, τό μεγα λώμα  τόυς, 
τις σπόυδε ς τόυς στα σχόλει α και τα πανε-
πιστη μια. Και τα δυ ό παιδια  τελει ώσαν 
πανεπιστη μιό, σπόυ δασαν όικόνόμικα  και 
μαθηματικα . Από  μικρα  γαλόυχη θηκαν 
κόντα  στην εκκλησι α πόυ τόυς κε ρδισε 
απόκλειστικα . Για την επιλόγη  τόυς αυτη  
θα υπα ρξόυν από  τόυς κόσμικόυ ς σχό λια 
απόρι ας αρνητικα  αλλα  και θετικα . Η επι-
λόγη  τόυς αυτη  θα ειπώθει  και ει ναι ευλό-
γι α για τόυς γόνει ς τόυς, τι ευλόγι α!!! Όλα 
τα καντη λια και κηρόπη για αναμμε να. Ο 
μεγαλόπρεπη ς πόλυε λαιός τόυ Παντόκρα -
τόρός βρισκό ταν σε ταλα ντώση από  μόνα-
χό  στό μεγαλυ τερό με ρός της λειτόυργι ας. 
Συνλειτόυργό ς ό συνεργαζό μενός με την 
μόνη  επι σκόπός Νεαπό λεώς Θεσσαλόνι κης 

Βαρνα βας με α-
πόστόλη  ώς ανώ -
τερός κληρικό ς 
για την χειρότό-
νι α. Ο επι σκόπός 
Βαρνα βας  χειρό-
τό νησε σε παπα  
τόν δια κό Κασ-
σιανό . Κατα  την 

χειρότόνι α τό 
πόλυπληθε ς εκ-
κλησι ασμα φώ -
ναζε α ξιός, α ξιός. 
Από  τα μα τια τόυ 
πατε ρα κυ λησε 
ε να δα κρυ. Μετα  
τό πρόσκυ νημα 
με τό τε λός της 
τελετη ς ασπα -
σθηκαν τόν ιερό-

μό ναχό Κασσιανό  όι παρευρισκό μενόι συγ-
γενει ς και φι λόι. Ακόλόυ θησε πλόυ σιό γευ -
μα. Στη μόνη  Παντόκρα τόρός ανη κει και η 
ρώσικη  κόινό βια σκη τη τόυ πρόφη τη Ηλι α 
πόυ στε κει  σε ε να υ ψώμα απε ναντι από  
αυτη , σε από σταση μιση ς ώ ρας περι πόυ. 
Την επισκεφθη καμε και ει χαμε την ευκαι-
ρι α να θαυμα σόυμε την ρώσικη ς τεχνότρό-
πι ας αγιόγρα φηση τών εικό νών της. Την 
επό μενη με την τόπκη  συγκόινώνι α τόυ 
Αγι όυ Όρόυς  πόυ εκτελει ται από  μικρα  
ιδιώτικα  λεώφόρει α, πη ραμε τόν δρό μό 
της επιστρόφη ς. Φτα σαμε στη Δα φνη, αγό -
ρασαν ό λόι από  τα τόυριστικα  της κατα-
στη ματα αγιόρει τικα ενθυ μια. Περα σαμε 
από  υπότυπώ δη τελώνειακό  ε λεγχό και 
επιβιβαστη καμε στό πλόι ό της γραμμη ς για 
Ουρανόυ πόλη. Η επι σκεψη αυτη  η ταν μια 
θαυμα σια εμπειρι α για μας.  

Γιάννης Δεμερτζής 
 

Επίσκεψη στο Άγιο Όρος 

Η εικόνα της 
Παναγίας της  
Γερόντισσας 
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6    ΣΤΥΨΗ 

 

Η αλήθεια  είναι ότι  μήνες μετά, ίσως  έχουν αλλάξει τα 
δεδομένα  στο χωριό από τότε που συζητήσαμε με τον 
Πρόεδρο Μιχάλη Καλατζή, ωστόσο η συζήτησή μας πε-
ριέχει πληροφορίες χρήσιμες και για το σήμερα  αλλά  
και για την ιστορία… 

 

 Για το θέμα των σκουπιδιών τι αποφασίστηκε; 
Πως θα γίνεται η αποκομιδή; Πληροφορούμαστε 
ότι ο αντιδήμαρχος φροντίζει για την σταδιακή 
επισκευή όλων των απορριμματοφόρων που ανή-
κουν στον δήμο. Γιατί για το δικό μας θα πρέπει 
να φροντίσουμε μόνοι μας; 

 Να πα ρόυμε τα πρα γματα από  την αρχη . Τό απόρριμμα-
τόφό ρό πόυ ανη κει στη Στυ ψη, βρε θηκε εγκαταλελειμ-
με νό στην μα ντρα της Πε τρας. Κατό πιν συνεννό ηση ς μας 
με τόν αντιδη μαρχό Απόστό λόυ Στε φανό, με την βόη θεια 
τόυ Διόγε νη Δρακόυ λα τό φε ραμε στη Στυ ψη και τό α-
φη σαμε στό συνεργει ό τόυ Ευστρ. Κόυτζπη  για επισκευ-
η . Τό κό στός της επισκευη ς τόυ η ταν 620 ευρώ  και αφό-
ρόυ σε μό νό τα ανταλλακτικα , διό τι τό κό στός της εργα-
σι ας η ταν πρόσφόρα  τόυ Ευστρ. Κόυτζπη .  Έτσι, με δικη  
μας πρώτόβόυλι α και πρόκειμε νόυ να απόκατασταθει  τό 
θε μα της απόκόμιδη ς τών σκόυπιδιώ ν στη Στυ ψη από-

φασι σαμε να κα νόυμε ε ρανό, για να συγκεντρώ σόυμε τό 
παραπα νώ πόσό . Η κα Ευαγγελι α Δρακόυ λα (η δασκα -
λα ) μας ε δώσε 300 ευρώ , ό Ελαιόυργικό ς Συνεταιρισμό ς 
Στυ ψης μας ε δώσε 100 ευρώ  και τό υπό λόιπό συγκε-
ντρώ θηκε από  κατόι κόυς της Στυ ψης. Τό αυτόκι νητό 
επισκευα στηκε με τη δε σμευση από  τόν κ.  Απόστό λόυ 
να παραμει νει στη Στυ ψη και να μην χρησιμόπόιει ται για 
να εξυπηρετει  ανα γκες και τών γυ ρώ χώριώ ν.  Από  κει κι 
ε πειτα η ΔΕΔΑΠΑΛ (Εταιρει α Απόκόμιδη ς Απόρριμμα -
τών) μας ε στειλε υπα λληλό με συ μβαση όρισμε νόυ χρό -
νόυ, 6μηνης δια ρκειας, ό όπόι ός πληρώ νεται από  τόν 
δη μό. Ο υπα λληλός αυτό ς απασχόλει ται 5 με ρες την ε-
βδόμα δα στη Στυ ψη. 3 με ρες (Τρι τη-Πε μπτη-Κυριακη ) 
απασχόλει ται στην απόκόμιδη  τών σκόυπιδιώ ν και 2 
με ρες με εργασι ες καθαρισμόυ .  

 Σε προηγούμενο φύλλο της Στύψης (Απρίλιος 
2015) είχαμε δημοσιεύσει φωτογραφίες με τους 
κάδους των σκουπιδιών «ατάκτως ερριμμένους» 
πλησίον της εισόδου της Στύψης από το Υψηλομέ-
τωπο. Η δημοσίευση αυτή σας είχε ενοχλήσει, πα-
ρόλο που οι εικόνες ανταποκρίνονταν στην πραγ-
ματικότητα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί 
ενοχληθήκατε; 

 Όντώς ενόχλη θηκα, διό τι η δη από  τόν Φεβρόυα ριό τόυ 
2015 γι νόνταν πρόσπα θειες να μεταφερθόυ ν όι κα δόι σε 
κα πόιό α λλό με ρός. Στό σημει ό εκει νό τόπόθετη θηκαν 
πρόσώρινα , ό σό δια στημα χρειαζό ταν για να δημιόυργη-
θει  ό κατα λληλός χώ ρός συγκε ντρώσης τών απόρριμμα -
τών, ό όπόι ός δεν θα η ταν σε κόινη  θε α. Στό χός μας η ταν 
να φυ γόυν όι κα δόι με σα από  τό χώριό . Πλε όν, τό μικρό  
απόρριμματόφό ρό συγκεντρώ νει τα σκόυπι δια τόυ χώ-
ριόυ  3 φόρε ς την εβδόμα δα, πρώινε ς ώ ρες και τα μετα-
φε ρει στόν χώ ρό αυτό . Από  κει περνα  τό μεγα λό απόρ-
ριμματόφό ρό τόυ δη μόυ κα θε Τετα ρτη-Παρασκευη  –
Δευτε ρα και αδεια ζει τόυς κα δόυς. Έτσι, με σα στό χώριό  
δεν υπα ρχόυν πια σκόυπι δια και πλε όν ό πώς η δη θα 
παρατηρη σατε δεν υπα ρχει η «α σχημη» εικό να με τόυς 
κα δόυς στην ει σόδό της Στυ ψης από  Υψηλόμε τώπό. 

 Με το πλακόστρωτο και τη βρύση «Σκορδά» τι 
έγινε; Ήταν εθελοντική εργασία; Ποιοι συμμετεί-
χαν; 

 Τό πλακό στρώτό η ταν ε να ε ργό, τό όπόι ό ξεκινη σαμε 
αρκετα  επιφυλακτικα . Δεν γνώρι ζαμε αν θα βρι σκαμε τα 
υλικα  και τό με γεθός της δόυλεια ς η ταν αντικειμενικα  
πόλυ  μεγα λό. Βε βαια, υπη ρξαν γενναι ες πρόσφόρε ς και  

 

βόη θεια από  πόλλόυ ς ανθρώ πόυς. Ο Γιώ ργός Καλλόνια της 
πρό σφερε 30 σακια  τσιμε ντό. Στην πόρει α πη ραμε κι 
από  τόν δη μό 50 σακια  τσιμε ντό και 6 κυβικα  α μμό. Μα-
ζευ τηκαν εθελόντε ς κι ε τσι σε 4 μό λις Σαββατόκυ ριακα 
τό ε ργό όλόκληρώ θηκε. Πρόσώπικα  και εκ με ρόυς τόυ 
τόπικόυ  συμβόυλι όυ θα η θελα να ευχαριστη σώ ό λόυς 
τόυς εθελόντε ς και κυρι ώς τόν Μιλτια δη Τσαι ρη, ό όπόι -
ός ενώ  ηλικιακα  η ταν ό μεγαλυ τερός από  ό λόυς, δόυ λεψε 
πόλυ  και με σα από  την καρδια  τόυ. Δεν θε λώ να αναφερ-
θώ  πρόσώπικα  στόν καθε να, γιατι  ε τσι κι αλλιώ ς ό λών η 
πρόσφόρα , μικρη  η  μεγα λη, ει ναι ό χι μό νό σημαντικη  
αλλα  και σπόυδαι α για τό χώριό  μας. Άλλώστε ό λό τό 
χώριό  ει δε πόιόι εργα στηκαν για την όλόκλη ρώση αυτόυ  
τόυ ε ργόυ και ό λόι μας πρό σφεραν καφε , νερα , αναψυ-
κτικα  τις με ρες πόυ εργαζό μασταν. Όταν τε λειώσε τό 
πλακό στρώτό, φυτε ψαμε θερια , ώ στε να ανε βόυν στην 
«κρεβατη » και να εξασφαλιστει   ό ι σκιός κι η δρόσια  τό 
καλόκαι ρι. 

 Συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο τακτικά; Διεκδι-
κείτε από τον Δήμο τη λύση για τα προβλήματα 
του χωριού μας ή βρίσκετε λύσεις μόνοι σας ως 
τοπικό συμβούλιο; 

 Ασφαλώ ς, συνεδρια ζόυμε τακτικα  και μεταφε ρόυμε 
στόν δη μό τα πρόβλη ματα πόυ καλόυ μαστε να αντιμε-
τώπι σόυμε ώς τόπικό  συμβόυ λιό, ό πώς για παρα δειγμα 
την ανα γκη για αντικατα σταση τών λαμπτη ρών σε πόλ-
λα  σόκα κια της Στυ ψης, τα όπόι α η ταν απόλυ τώς σκό-
τεινα  και ό κι νδυνός ατυχη ματός ελλό χευε. Αντικατα-
στα θηκαν 35-40 λαμπτη ρες με επιβα ρυνση τόυ δη μόυ 
ενώ  τό κό στός τόυ ηλεκτρόλό γόυ τό συμπεριλα βαμε στα 
πα για ε ξόδα. Επι σης, από  στα πα για ε ξόδα συμπεριλη φ-
θηκε  τό καθα ρισμα τών πηγώ ν και η επισκευη  τών δι-
κτυ ών.  Κα πόιε ς φόρε ς ει ναι απαραι τητό να παι ρνόυμε 
και μό νόι μας κα πόιες πρώτόβόυλι ες για την επι λυση 
επειγό ντών θεμα τών.  

 Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι ένα από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην 
ευρύτερη περιοχή της Στύψης και θεωρείτε πως 
χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση; 

 Μεγα λό ζη τημα στην δικη  μας περιόχη  ει ναι αυτό  της 
αγρότικη ς όδόπόιι ας. Τό χρηματικό  πόσό  πόυ μας διατε -
θηκε φε τός δεν ει χε καμι α σχε ση με τό περυσινό . Πε ρυσι 
διατε θηκε στόν πρώ ην δη μό Πε τρας πόσό  60.000+ΦΠΑ 
ενώ  φε τός διατε θηκαν 17.000+ΦΠΑ. Συνεπώ ς, σε Στυ ψη 
και Υψηλόμε τώπό αναλόγόυ σαν 6.000+ΦΠΑ. Με αυτα  
τα χρη ματα πρόσπαθη σαμε να φτια ξόυμε ό σό περισσό -
τερα χιλιό μετρα μπόρόυ σαμε. Ξεκινη σαμε από  τόν κε-
ντρικό  δρό μό από  τό Καμλε λ’ ε ώς τό Υψηλόμε τώπό 
(ανόι χτηκαν χαντα κια, ε σπασαν βρα χια και στρώ θηκε ό 
δρό μός). Από  τόν κεντρικό  συνεχι σαμε σε παραδρό μόυς 
και ευελπιστόυ με μετα  από  επικόινώνι α μας με τόν δη -
μαρχό, μη πώς καταφε ρόυμε και εξόικόνόμη σόυμε χρη -
ματα για να συμμόρφώ σόυμε τόυς επι  πενταετι α παρα-
τημε νόυς δρό μόυς. 

 Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι της Στύψης είναι αυτό του νερού. 
Τι ενέργειες έχουν γίνει από την αρχή της θητείας 
σας έως σήμερα για το θέμα αυτό και ως ποιο ση-
μείο έχει βελτιωθεί η κατάσταση; 

 Από  τις αρχε ς τόυ 2015 ό δη μαρχός ει χε δεσμευτει  σε 
με να τόν ι διό (πρόεκλόγικα  ακό μη) ό τι θα μας παρει χε 
ό ,τι η ταν απαραι τητό πρόκειμε νόυ να απόκατασταθόυ ν 
πλη ρώς τα πρόβλη ματα υ δρευσης στη Στυ ψη. Όντώς, 
πρόμηθευτη καμε λα στιχό Φ90 (10 ατμό σφαιρες), τόυ 
όπόι όυ τό κό στός ανε ρχεται στα 5.000ευρώ  και τε λός 
Ιόυλι όυ 2015 τό απλώ σαμε από  τη δεξαμενη  τόυ χώριόυ  
(στό γη πεδό) ε ώς τό Υψηλόμε τώπό. Έτσι, καταργη θηκε 
η αμιαντόσώλη να, η όπόι α εκτό ς από  βλαβερη  για την 
υγει α ό λών μας, πρόκαλόυ σε και μεγα λες απώ λειες νε-
ρόυ . Να σημειώ σώ επι σης ό τι μι α πηγη  δεν λειτόυργόυ σε 
καθό λόυ, λό γώ τών κατόλισθη σεών. Έστειλε η ΔΕΥΑΛ 
τσα πα, ε γινε καθαρισμό ς της πηγη ς και εξόικόνόμη θη-
καν επιπλε όν 10 κυβικα  νερό /24ώρό.  Η επιπλε όν πόσό -
τητα νερόυ  παρόχετευ εται και αυτη  στην δεξαμενη  της 
Στυ ψης. Τε λός, καταργη θηκε η 300 με τρών αμιαντόσώ-
λη να από  τη μικρη  δεξαμενη  (εκκλησι α). Έγινε εγκατα -
σταση υπόβρυ χιόυ μότε ρ σε αυτη  τη δεξαμενη  και τό 
νερό  της πλε όν παρόχετευ εται στη μεγα λη δεξαμενη . Τό 
μότε ρ κό στισε 300 ευρώ  και αγόρα στηκε από  την 
ΔΕΥΑΛ. Η εγκατα σταση  τόυ ε γινε από  υδραυλικόυ ς τόυ 
δη μόυ. Ελπι ζώ ό τι ε ώς 15 Αυγόυ στόυ 2015 ό λη η Στυ ψη 
θα ε χει καινόυ ριό δι κτυό. 

 Το πρόγραμμα που έχει αναγγελθεί από την κυ-
βέρνηση για την επισιτιστική κρίση, υλοποιήθηκε  

 

εδώ στο χωριό; Ενημερώθηκε ο κόσμος; Κάποιες οικογέ-
νειες δικαιούνται κουπόνια για να ψωνίσουν.  

 Βεβαι ώς, ενημερώ θηκε ό κό σμός. Αντι τυπα τόυ σχετικόυ  
σχεδι όυ ανακόι νώσης πόυ μας εστα λη από  την Αντιδη-
μαρχι α Κόινώνικη ς Με ριμνας τόυ δη μόυ Λε σβόυ,  τόιχό-
κόλλη θηκαν τό σό ε ξώ από  την κόινό τητα ό σό και σε 
δια φόρα σημει α με σα στην αγόρα  τόυ χώριόυ . 

 Ποιες οι σχέσεις του τοπικού συμβουλίου με τους 
συλλόγους του χωριού; 

 Με ό λόυς τόυς συλλό γόυς τόυ χώριόυ  ε χόυμε α ριστες 
σχε σεις. Σε κα θε τι πόυ κα νόυμε κι ό πότε ε χει πρόκυ ψει 
ανα γκη να ζητη σόυμε τη βόη θεια  τόυς, κανει ς δεν αρνη -
θηκε. Νόμι ζώ ό τι όι συ λλόγόι τόυ χώριόυ  στηρι ζόυν τό 
ε ργό μας και τόυς ευχαριστώ  για την στα ση τόυς αυτη . 
Επι σης, όφει λώ να ευχαριστη σώ ιδιαι τερα τόν Δρακόυ λα 
Διόγε νη, ό όπόι ός κατα  τόυς χειμερινόυ ς μη νες, σε περιό -
δόυς χιόνόπτώ σεών μας βόη θησε, χώρι ς να υπόλόγι ζει 
αν η ταν κατα λληλη η  ό χι η ώ ρα, στην δια νόιξη τών δρό -
μών ρι χνόντας αλα τι. Έτσι, κατα φεραν όι α νθρώπόι τόυ 
χώριόυ  να πα νε στα ζώ α τόυς. 

 Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για την Στύ-
ψη; 

 Τα ε ργα πόυ θα η θελα να πρόχώρη σώ ει ναι ό φώτισμό ς 
της αγόρα ς σε πρώ τη φα ση. Έπειτα, θα η θελα να επι-
σκευαστει  ό τόι χός στό νεκρόταφει ό, να χτιστει  η πηγη  
και να πε σει τσιμε ντό στη θε ση Καμπόυ ρη. Σημαντικη  
ει ναι η όλόκλη ρώση τόυ ε ργόυ όδόπόιι ας και βε βαια να 
όλόκληρώθει  ό δρό μός από  Παυλι δη ώς Πόρτα ρα, να 
τόπόθετηθόυ ν τρεις μπα ρες και συγχρό νώς να φτιαχτει  
τό παρκα κι πόυ ει ναι στη θε ση Πόρτα ρα. Στό χός μας 
ει ναι να ενεργόπόιηθει  η γεώ τρηση Καμλε λ’ πόυ ει ναι 
πρός τό παρό ν ανενεργη  και η όπόι α ε χει παραχώρηθει  
με δώρεα  τόυ Παναγιώ τη Λιθότό μόυ στό τόπικό  διαμε ρι-
σμα Στυ ψης. Τε λός, θα επιδιώ ξώ να επισκευαστει  γόυ ρ-
να στις Μηλιε ς, ώ στε ό κα θε περαστικό ς να μπόρει  να 
παι ρνει νερό . Πιστευ ώ ώς την επό μενη φόρα  πόυ θα μι-
λη σόυμε, να ε χόυν υλόπόιηθει  όι στό χόι μας. 

 

(Η συνέντευξη δόθηκε στην Έλλη Μ. Τσαΐρη την  
6η Αυγούστου 2015) 

 

 
 

Συνέντευξη από τον Μιχάλη Καλατζή με την αφορμή τη συμπλήρωση  
θητείας ενός έτους (01.09.2014-31.08.2015)  

στο αξίωμα του Προέδρου Στύψης.  
(Η συνέντευξη δόθηκε στην Έλλη  Μ.  Τσαΐρη την 6η Αυγούστου 2015) 

Το πλακόστρωτο  στην αγορά της Στύψης 

Οι εθελοντές σε ώρα διαλείμματος! 

Αποκατάσταση  
καμμένων λαμπτήρων 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 



 

 

7   ΣΤΥΨΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Πώληση γάλακτος: Δεκέμβριος 2015-Αύγουστος 2016 
  
 Ο  Συν/σμό ς μας μετα  από  διαπραγματευ σεις περι -
πόυ ενό ς ε τόυς όι όπόι ες ε φεραν καρπόυ ς φε τός για την 
πώ ληση τόυ γα λακτός τών μελώ ν τόυ σε α λλη εταιρει α  
ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, λό γώ τών πρόβλημα τών και τις μεγα λες 
καθυστερη σεις πόυ υπη ρχαν την τελευται α τριετι α στην 
πληρώμη  τόυ γα λακτός τών κτηνότρό φών τόυ χώριόυ  
μας, τό σό από  την εταιρει α ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ πριν τρι α χρό νια, 
ό σό από  την τόπικη  εταιρει α Δ.ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ την 
τελευται α διετι α. Μετα  από  από φαση τόυ Δ/Σ τόυ Συν/
σμόυ  για να διεξαχθει  δημόπρασι α για την φετινη  πώ ληση 
τόυ γα λακτός στις 23 Οκτώβρι όυ 2015 και κατό πιν όμό -
φώνης από φασης ό λών τών κτηνότρό φών πόυ 
παρευρε θηκαν σε αυτη  απόφασι στηκε ό πώς τών 
γα λα τόυ Συν/σμόυ  για φε τός να πώληθει  σε τυρό-
κόμικη  εταιρει α πόυ εδρευ ει στόν Αλμυρό  Βό λόυ 
τό ό νόμα της όπόι ας θα ανακόινώθει  τις επό μενες 
με ρες.  Στην δημόπρασι α αυτη  υπη ρξαν δυ ό πρότα -
σεις μι α από  την εταιρει α Δ.ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ 
με ε δρα τη Θερμη  Λε σβόυ η όπόι α ανε φερε ό τι η 
εταιρει α ενδιαφε ρετε για τό γα λα τών κτηνότρό -
φών τόυ χώριόυ  μας, αλλα  ει ναι νώρι ς ακό μη ώ στε 
να δώ σει τιμε ς για αυτό  και ότιδη πότε α λλό, και η 
δευ τερη πρόσφόρα  η ταν μια πλη ρη όλόκληρώμε νη 
πρόσφόρα  - συμφώνι α από  εταιρει α πόυ εδρευ ει 
στόν Αλμυρό  Βό λόυ και η όπόι α πρόσφε ρει τιμη  
για τό πρό βειό γα λα τιμη  96 λεπτα  και 57 λεπτα  
για τό αι γιό γα λα, ό σό δηλαδη  και όι περσινε ς τι-
με ς.   
 Τα θετικά της  πρότασης αυτής  πόυ εξε-
λι χθηκε σε συμφώνι α  ει ναι πρώ τόν ό τρό πός πλη-
ρώμη ς πόυ θα ισχυ ει για ό λόυς τόυς μη νες πώ λησης τόυ 
γα λακτός , ε τσι τό γα λα πόυ θα πώλει ται στην  εν λό γώ 
εταιρει α θα πληρώ νεται ώς εξη ς : τό 30% της μηνιαι ας 
αξι ας αυτόυ  σε 35 ημε ρες από  τό τε λός τόυ κα θε μη να και 
τό υπό λόιπό 70% σε 65 ημε ρες από  τό τε λός τόυ κα θε 
μη να, ο κτηνοτρο φος δηλαδη  θα πληρω νεται κα θε μη να 
το γάλα του και όχι κάθε τέσσερις και πέντε μήνες 
όπως γινόταν την τελευταία τριετία, δεύτερόν θα 
δόθει   πρόκαταβόλη  από  την αγόρα στρια εταιρει α τόυ 
γα λακτός τό πόσό  τών 100.000,00 Ευρώ  τόν μη να Ιανόυ-
α ριό η όπόι α θα κρατηθει  από  την αξι α τόυ γα λακτός τόυ 
μηνό ς Ιόυνι όυ, τρι τόν και σημαντικό τερό θα δόθει  για 
πρώ τη φόρα  ό χι μό νό στην ιστόρι α τόυ Συνεταιρισμόυ ,  
αλλα  και σε ό λό τό νησι , εγγυητικη  επιταγη  υ ψός 
500.000,00 Ευρώ  από  την αγόρα στρια εταιρει α για την 
καλη  εκτε λεση της εν λό γώ συμφώνι ας , όυ τώς ώ στε αν 
αθετη σει η εν λό γώ εταιρει α την παραπα νώ συμφώνι α για 
όπόιόδη πότε λό γό να εισπρα ξει ό συν/σμό ς μας τό παρα-
πα νώ πόσό  ώς απόζημι ώση της ζημι ας πόυ θα υπόστει  αν  

 
ακυρώθει  η παραπα νώ συμφώνι α από  την πλευρα  της εν 
λό γώ εταιρει ας, τε ταρτόν η εταιρει α θα πληρώ σει στόυς 
κτηνότρό φόυς τό ½ μι ας επιπλε όν επιδό τησης 
(ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) πόυ δι νεται 
στόυς κτηνότρό φόυς πόυ παραδι νόυν τό γα λα τόυς στις 
τόπικε ς τυρόκόμικε ς επιχειρη σεις και μεταπόιει ται στό 
νησι  , επειδη  ό μώς τό γα λα δεν θα μεταπόιει ται στό νησι  
αλλα  εκτό ς νησιόυ   δεν θα τό εισπρα ξόυν όι κτηνότρό φόι 
τόυ χώριόυ  μας, αν ισχυ σει βε βαια και στη ΝΕΑ ΚΑΠ, τε -
λός τό πε μπτό θετικό  στόιχει ό της συμφώνι ας αυτη ς  
ε γκειται στην πόιό τητα τόυ γα λακτός σε ό λη τη γαλακτό-

κόμικη  περι όδό η όπόι α αν ει ναι ικανόπόιητικη  για την 
εταιρει α ενδε χεται να πληρώ σει και ε να επιπλε όν πόσό  
πα νώ στην αρχικη  τιμη  πόυ ε χει η δη συμφώνηθει .  
 Τα μεταφόρικα  ε ξόδα από  την Στυ ψη στό Αλμυρό   
Βό λόυ πόυ ανε ρχόνται σε 6 λεπτα  ανα  κιλό  γα λακτός θα 
επιβαρυ νόυν την αγόρα στρια εταιρει α. 
 Από  την μερια  της βε βαια η αγορα στρια εταιρει α 
θέλει να αγοράσει γάλα ποιοτικότερο και προσεγμέ-
νο από όλους τους κτηνοτρόφους μας, γιατί πρόκει-
ται για 100% εξαγώγικη  εταιρι α και μα λιστα εταιρει α πόυ 
παρα γει μό νό φε τα από  ό λό τόυ γα λα πόυ μεταπόιει .  
 Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σε όλους τους 
κτηνοτρόφους μας και μέσα από τις σελίδες αυτές 
της τοπικής εφημερίδας μας, ότι πρέπει να είναι πιο 
προσεχτικοί σε όλη την γαλακτοκομική περίοδο σε 
ότι αφορά την ποιότητα του γάλακτος  που προσκο-
μίζουν καθημερινά στο συνεταιρισμό μας αν θέλουν 
να πληρώνονται έγκαιρα και η αγοράστρια εταιρεία 
να μείνει αλλά και να συνεργάζεται για όσο χρόνια  

 
θέλουμε με το Συνεταιρισμό μας. Τόνίζώ λόιπόν για 
α λλη μια φόρα  να πρόσε ξετε ό λόι σας  από  τόν πόιό μικρό  
με χρι και τόν πόιό μεγα λό κτηνότρό φό η πρόσπα θεια αυ-
τη  πόυ πε τυχε ό Συν/σμό ς μας να εξελιχθει  σε ε να συμβό -
λαιό επιτυχι ας και αναγνώ ρισης τόυ αιγόπρό βειόυ γα λα-
κτός μας, ώ στε η συνεργασι α αυτη  να ει ναι μακρόβιό τερη 
και από  την συνεργασι α με την εταιρει α Ε.ΘΥΜΕΛΗΣ ΑΕ-
ΒΕ από  την Άντισσα Λε σβόυ, γιατι  η εταιρει α  η λθε με 
γνώ μόνα να επενδυ σει και να παραμει νει στό νησι  μας και 
να ε χει συνεργασι α μαζι  μας για ό σό εμει ς τό θε λόυμε . 
 Ει ναι στό χε ρι μας λόιπό ν να αρπα ξόυμε την ευκαι-

ρι α και να την αξιόπόιη σόυμε κατα λληλα πρόσκόμι ζό-
ντας πόιότικό  πρόιό ν σε αυτη , ώ στε να ε χόυμε αμόι-
βαι α όφε λη από  αυτη  τη συνεργασι α και όι δυ ό πλευ-
ρε ς .Επι σης λό γώ της πόιό τητας τόυ γα λακτός πόυ 
θε λει να ε χει η εταιρει α σε ό λόυς τόυς μη νες θα γι νε-
ται παστερι ώση αυτόυ  σε περιπτώ σεις  πόυ δεν θα 
μπόρει  να μεταφερθει  α μεσα ει τε λό γώ μικρη ς πόσό -
τητας στην αρχη  και στό τε λός της γαλακτόκόμικη ς 
περιό δόυ, ει τε λό γώ δυσμενώ ν καιρικώ ν συνθηκώ ν  η  
ενδεχό μενών ναυτιλιακώ ν απεργιώ ν.  
 Τε λός για λό γόυς ταχυ τερης συμπλη ρώσης 
ενό ς βυτι όυ γα λακτός γρηγόρό τερα ώ στε να μεταφε -
ρεται με τό χαμηλό τερό δυνατό  μεταφόρικό  κό στός 
από  τό νησι  μας στόν Αλμυρό  Βό λόυ η εταιρει α θα 
αγόρα σει και τό γα λα τόυ Συν/σμόυ  Πε τρας ενό ς α-
νερχό μενόυ Συν/σμόυ  στην περιόχη  μας , πόυ βρι σκε-
ται κόντα  και στην ι δια διαδρόμη  με τόν δικό  μας 
Συν/σμό , με τόν όπόι ό κινηθη καμε συλλόγικα  και συ-
ντόνισμε να από  κόινόυ  στην πρόσπα θεια μας αυτη  

ώ στε να επιτυ χόυμε  καλυ τερα απότελε σματα,  μιας και 
η ταν  κόινό  πρό βλημα  και από  τόυς δυ ό Συν/σμόυ ς μας η 
δια θεση τόυ γα λακτός και κυρι ώς ό τρό πός πληρώμη ς 
αυτόυ  τα δυ ό τελευται α χρό νια. Οι πληρώμε ς της μηνιαι ας 
αξι α τόυ γα λακτός ε φταναν ακό μη και τόυς πε ντε με ε ξι 
μη νες με απότε λεσμα να όδηγει  σε αδιε ξόδό και να εξό-
ντώ νει όικόνόμικα  και τό Συν/σμό  αλλα  και τόυς κτηνό-
τρό φόυς. 
 Ελπι ζώ η συμφώνι α αυτη  να σφραγιστει  με επιτυ-
χι α ε ώς τό τε λός της φετινη ς και ό χι μό νό γαλακτόκόμικη ς 
περιό δόυ και από  της δυ ό πλευρε ς αγόραστη  και πώλητη  , 
γιατι  ει ναι πρός τό συμφε ρόν και τών δυ ό αν τηρηθει  σώ-
στα  και απαρε γκλιτα  από  τόυς δυ ό αντισυμβαλλό μενόυς .  
                                                                                 
                                                        Ευστράτιος  Δρ. Σλουμάτης   

Αγροτικά Νέα: Τιμές ελαιολάδου και φορολογία των αγροτών 
  
 Σημαντικη  αυ ξηση σημει ώσε η τιμη  τόυ ελαιόλα δόυ εν με σώ θε ρόυς για πρώ τη 
φόρα  στα χρόνικα  και αυτό  γιατι  τό τελευται ό δια στημα λό γώ της ε λλειψης ελαιόλα δόυ, 
εξαιτι ας  της χαμηλη ς περυσινη ς παραγώγη ς παγκό σμια, και της συνεχώ ς αυξανό μενης 
ζη τηση ς τόυ, αυξη θηκαν αρκετα  όι τιμε ς τόυ τυπόπόιημε νόυ αλλα  και τόυ χυ μα ελαιό-
λα δόυ, σε επι πεδα πόυ ε χόυν να δόυν όι ελαιόπαραγώγόι  μας εδώ  και μια δεκαετι α.  
 Ας δόυ με τις τιμε ς πόυ ισχυ όυν από  τις 16 Αυγόυ στόυ τόυ 2015 ε ώς ση μερα 
(15/09/2015) και την εξε λιξη τόυς από  τό Δεκε μβριό τόυ 2014. 
 
    ΟΞΥΤΗΤΑ               ΤΙΜΕΣ  30/12/2014      ΤΙΜΕΣ 19/02/2014      ΤΙΜΕΣ 
16/08/2015     
0,3  η    Τρι α δε κατα                2,85Ευρώ                                    3,00Ευρώ                        3,45Ευρώ                                    
0,5  η   Πε ντε δε κατα             2,77Ευρώ                          2,90Ευρώ                       3,35Ευρώ    
0,9  η   Εννε α δε κατα            2,63Ευρώ                          2,72Ευρώ                       3,07Ευρώ   
1,0  η   Άσσός                              2,60Ευρώ                           2,67Ευρώ                       3,00Ευρώ     
1,5  η   Εναμισα ρι                  2,50Ευρώ                            2,57Ευρώ                       2,86Ευρώ          
2,0  η   Δυα ρι                           2,40Ευρώ                                    2,50Ευρώ                        2,75Ευρώ        
3,0  η   Τρια ρι                         2,11Ευρώ                           2,16Ευρώ                       2,47Ευρώ   
5,0  η   Πεντα ρι                      2,05Ευρώ                           2,10Ευρώ                       2,40Ευρώ    
8,0  η   Οκτα ρι                       1,92Ευρώ                          1,97Ευρώ                       2,23Ευρώ   
10,0  η  Δεκα ρι                       1,76Ευρώ                           1,81Ευρώ                       2,09Ευρώ   
 
 Από  τόν πι νακα αυτό  παρατηρόυ με την μεγα λη αυ ξηση πόυ ε γινε τελευται α σε 
όλες τις κατηγορίες του λαδιού είτε φαγώσιμα είναι αυτά, δηλαδή χαμηλής όξύ-
τητας, ει τε βιόμηχανικα , δηλαδη  μεγαλυ τερης όξυ τητας.  Ση μερα δηλαδη  υπα ρχόυν τι-
με ς ακό μη και στα βιόμηχανικα   λα δια ό πώς π.χ. όξυ τητας δε κα πόυ δεν την ει χε όυ τε ό 
Άσσός  την πρόηγόυ μενη χρόνια .   
 Οι πωλη σεις του τυποποιημε νου ελαιολα δου ε χουν ανοδικη  πορει α και φε τος  και 
ανη λθαν από  τόν Ιανόυα ριός ε ώς τε λός Αυγόυ στόυ στόυς 66,50 τό νόυς, ό ταν πε ρυσι 
την ι δια περι όδό η ταν στόυς 50,50 τό νόυς .  
 Την περι όδό αυτη  εξελι σσεται ομαλα  και ο ψεκασμο ς του δα κου, η λεγό μενη δα-
κόκτόνι α, από  τα ειδικα  συνεργει α ψεκασμόυ  πόυ υπα ρχόυν σε κα θε ελαιόκόμικη  πε-
ριόχη  τόυ νησιόυ  μας. Φε τός δεν υπα ρχει μεγα λη πρόσβόλη  τόυ ελαιόκα ρπόυ από  τόν 
δα κό, λό γώ τών υψηλώ ν θερμόκρασιώ ν κατα  την περι όδό τόυ καλόκαιριόυ , αλλα  και  
λό γώ της ε γκαιρης ε ναρξης τών ψεκασμώ ν .  
 Σε αντι θεση με τό ελαιό λαδό πόυ όι τιμε ς και όι πώλη σεις τόυ τό τελευται ό ε τός  

 
ε χόυν καταγρα ψει σημαντικη  ανόδικη  πόρει α, όι τιμε ς τόυ γα λακτός, αλλα  και η παρα-
γώγη  τόυ τό τελευται ό  ε τός καταγρα φόυν αρνητικη  πόρει α. Η τιμη  του γα λακτος το σο 
του πρόβειου όσο και του αίγειου  μειώθηκε φέτος.  Η τιμή τόυ πρόβειόυ γάλα-
κτός ανη λθε φε τός στα  96 λεπτα  από  98 λεπτα  τό κιλό  και τόυ αι γειόυ γα λακτός στα 
58 λεπτα  από  τα 59 πόυ η ταν πε ρυσι.  Επι σης μειώμε νη η ταν και η παραγώγη  και τόυ 
πρό βειόυ αλλα  και τόυ αι γειόυ γα λακτός σε πόσόστό  12% στό πρό βειό γα λα και 15% 
στό αι γειό γα λα και ανη λθε στόυς 1.307 τό νόυς  τό πρό βειό γα λα και σε 147 τό νόυς για 
τό αι γειό γα λα σε σχε ση με τό 2014 πόυ η παραγώγη  τόυ πρό βειόυ γα λακτός η ταν 
1.490 τό νόι και 171 τό νόι τόυ αι γειόυ.  Ενώ  το 2013 η παραγωγη  του προ βειου γα λα-
κτος ήταν 1.361 τόνόι και τόυ αίγειόυ γάλακτός 147 τόνόι, και η τιμή τόυ πρό-
βειόυ γα λακτός η ταν 97 λεπτα  και τόυ αι γειόυ γα λακτός 58 λεπτα . Στην μει ώση της 
φετινη ς παραγώγη ς πόυ η ταν αρκετα  σημαντικη  και για τό εισό δημα τών κτηνότρό φών 
μας, στην δυ σκόλη αυτη  όικόνόμικη  συγκυρι α πόυ ζόυ με τα τελευται α χρό νια, συντε λε-
σαν ό καταρόικό ς πυρετό ς λό γώ τόυ όπόι όυ θανατώ θηκαν και ψό φησαν αρκετα  αιγό-
πρό βατα α ρα υπη ρξε μει ώση στό ζώικό  κεφα λαιό, και ό ιδιαι τερα βαρυ ς χειμώ νας  με 
τις πόλλε ς βρόχε ς και τις χαμηλε ς θερμόκρασι ες ό όπόι ός ει χε αρκετα  από τόμα σκαμπα-
νεβα σματα αρκετε ς φόρε ς στην θερμόκρασι α κατα  την δια ρκεια τόυ.  Το θετικο  για 
τους κτηνοτρόφους ήταν ότι διατηρήθηκαν όι τιμές τών ζώότρόφών σταθερές 
τό 2015 σε σχε ση με τό 2014, και μα λιστα σε όρισμε νες από  αυτε ς η ταν και μειώμε νες, 
φε τός αναμε νεται να αυξηθόυ ν λό γώ της μειώμε νης παραγώγη ς σε όρισμε νες από  αυτε ς 
αλλα  και λό γώ τόυ περιόρισμόυ  τών εισαγώγώ ν εξαιτι ας τών capital control πόυ ισχυ -
όυν ακό μη και καθυστερόυ ν τις εισαγώγε ς και πλη ττόυν γενικό τερα την ελληνικη  όικό-
νόμι α στόν τόμε α αυτό .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(συνέχεια στη σελ. 10) 
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Εθελοντικός καθαρισμός του 

δρόμου από τη  
Στύψη έως το Υψηλομέτωπο 

  
 Την Κυριακη  26 Απριλι όυ 2016 μαζευ-
τη καμε λι γόι φι λόι με πρώτόβόυλι α τόυ Πόλι-
τιστικόυ  Συλλό γόυ και κα ναμε ε ναν εθελόντι-
κό  καθαρισμό  τόυ δρό μόυ από  την Στυ ψη ώς 
τό Υψηλόμε τώπό. Η κι νηση αυτη  εκτό ς από  
όυσιαστικη  η ταν και συμβόλικη , ώ στε να 
πρόσπαθόυμε ό λόι να διατηρόυ με ό σό μπό-
ρόυ με καθαρό  τό περιβα λλόν γυ ρώ μας και τα 
με ρη ό πόυ ζόυ με και εργαζό μαστε, ει τε περ-
να με με τό αυτόκι νητό, ει τε ει μαστε περιπα-
τητε ς. Μια μικρη  σακόυλι τσα τό αμα ξι για τα 
σκόυπι δια μας, τα χαρτα κια στην τσε πη μας 
με χρι να βρόυ με κα δό, ει ναι μικρα  και απλα  
πραγματα κια πόυ αν και μόια ζόυν αση μαντα 
κα νόυν την διαφόρα . Στις φώτόγραφι ες τό 
χαρόυ μενό συνεργει ό»: Όλγα, Χαρόυ λα, Μό ρ-
φη, Βα σώ, Νι κός, Στρα τός, Ιγνα της, ό μικρό ς 
Στρα τός (πόυ η βόη θεια τόυ η ταν μεγα λη) και 
ό τετρα πόδός Ozzy.  

 
Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης  

 
 Κυριακή 7 Ιουνίου 2016: Εκπαιδευτικη  εκδρόμη  στις Αλυκε ς Καλ-

λόνη ς & στό Αρχαι ό Ιερό  Με σών. 
 Ένα γεμα τό λεώφόρει ό με χώριανόυ ς και φι λόυς και όδηγό  τα
 τόν Γιώ ργό Μεταξα   ξεκι νησε για μια υπε ρόχη (ό πώς απόδει χτηκε) 
 εκπαιδευτικη  εκδρόμη . Πρώ τός σταθμό ς όι Αλυκε ς Καλλόνη ς ό πόυ 
 θαυμα σαμε με την βόη θεια της Ελε νης Γαληνόυ , περιβαλλόντόλό γό 
 και με λός τόυ WWF Ελλα ς τόν υγρόβιό τόπό και τα πόυλια  πόυ φώ
 λια ζόυν εκει  (με πιό ό μόρφα ό λών τα φλαμι νγκό), συνεχι σαμε για τό 
 αρχαι ό Ιερό  Με σών. Με σα σε μι α καταπρα σινη περιόχη , ει δαμε τόν 
 αρχαι ό ναό , αναπαραστα σεις, μαρμα ρινες πρόμετώπι δες και πόλλε ς 
 πληρόφόρι ες για την σημασι α και την λειτόυργι α τόυ ναόυ  την επό
 χη  της ακμη ς τόυ τόν 4ό αιώ να π.Χ, Κατό πιν, κατευθυνθη καμε στην 
 Αγι α παρασκευη  και στό μόυσει ό βιόμηχανικη ς ελαιόυργι ας, σε μια 
 συ γχρόνη αναπαρα σταση τών παλιώ ν ελαιότριβει ών και ό λών τών 
 παρα λληλών δραστηριότη τών πόυ συμπλη ρώναν και απότελόυ σαν 
 με ρός  της ελαιόκαλλιε ργειας ώς τα τε λη σχεδό ν τόυ πρόηγόυ μενόυ 
 αιώ να και καταλη ξαμε για ε να ώραι ό τραπε ζι στην πλατει α 
 της Αγι ας Παρασκευη ς για τό απαραι τητό όυζα κι! 

 Κυριακή 26 Ιουλίου  2016:  Εξό ρμηση στη Δυτικη  Λε σβό. 
  Με δυ ό λεώφόρει α γεμα τα συγχώριανόυ ς κα ναμε εξό ρμηση στην 
 δυτικη  Λε σβό. Πρώ τη μας στα ση η ταν η μόνη  Υψηλόυ  στό Σι γρι, 
 ό πόυ αφόυ  ανα ψαμε κερι  στην εκκλησι α, επισκεφτη καμε τό μόυσει ό 
 με τα Ιερατικα  εκθε ματα και απόλαυ σαμε την μόναδικη  θε α πόυ 
 πρόσφε ρει τό μόναστη ρι από  ψηλα . Στην επό μενη στα ση καφεδα κι 
 στη Σκα λα Ερεσόυ , πριν κατευθυνθόυ με για πρόσκυ νημα στην μόνη  
 Πυθαρι όυ πόυ βρι σκεται στόν δρό μό από  τη Ερεσό  πρός στόν Μεσό 
 τόπό. Όμόρφός τό πός με μια λι μνη στην ρι ζα τόυ μόναστηριόυ  
 φτιαγμε νη από  τό φρα γμα πόυ υπα ρχει εκει , 2 εκκλησι ες, η μια με 
 πόλυ  ό μόρφες και καινόυ ργιες τόιχόγραφι ες και ε να μικρό  μόυσει ό, 
 πόυ περιελα μβανε και ε να παλιό  σπι τι με τα σκευ η τόυ. Από  εκει  
 φυ γαμε για τό Ταβα ρι (την Σκα λα τόυ Μεσό τόπόυ) σε μια καταπλη
 κτικη  ταβε ρνα με καλό  φαγητό , ό πόυ κα ναμε ε να "τρικόυ βερτό" 
 γλε ντι με πότό  και πόλυ  πόλυ  χόρό  με χρι αργα  τό από γευμα πόυ 
 πη ραμε τόν δρό μό της επιστρόφη ς για τη Στυ ψη. Ευχαριστόυ με πό
 λυ  τόυς φι λόυς και χώριανόυ ς πόυ η ταν σε αυτη  την ώραι α παρε α 
 και διασκεδα σαμε μαζι . Και τόυ χρό νόυ! 
 Παρασκευή 7 Αυγούστου 2016:  Σε εκδρόμη  πόυ όργα νώσε ό Πό-

λιτιστικό ς Συ λλόγός Φι λιας "η Ανα πτυξη" σε συνεργασι α με τό Συ λ-
λόγό Φιλιανώ ν Αθη νας επισκε φτηκαν τη Στυ ψη πρόσκυνητε ς από  
την Φι λια για να παρακόλόυθη σόυν την λειτόυργι α στην Εκκλησι α 
της Παναγι ας. Με ρός τών εκδρόμε ών επισκε φτηκε και την ε κθεση 
για την τε χνη της υφαντόυργι ας στό δημότικό  σχόλει ό Στυ ψης. 

 Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2016: Εκμεταλλευό μενός τόν καλό  και-
ρό  ό Πόλιτιστικό ς Συ λλόγός Στυ ψης διόργα νώσε εκδρόμη  για πρό-
σκυ νημα στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ και στόν Άγιό Ραφαη λ Θερ-
μη ς. Μετα  τό πρόσκυ νημα όι εκδρόμει ς κα θισαν για φαι  στην ταβε ρ-
να "Βρα χός" στη Σκα λα Νε ών Κυδώνιώ ν και από  εκει  στην Αγι α Πα-
ρασκευη  για απόγευματινό  καφεδα κι. Ευχαριστόυ με τόυς εκδρόμει ς 
για την συμμετόχη  τόυς και ευχό μαστε και τόυ χρό νόυ με υγει α.  

 
3η Παιδική σύμπραξη  
παραδοσιακών χορών  

 
 Τό Σα ββατό 11 Ιόυλι όυ 2015 ό Πόλιτιστικό ς Συ λλόγός Στυ ψης διόργα νώσε στην πλα-
τει α τόυ χώριόυ  την 3η Παιδικη  συ μπραξη παραδόσιακώ ν χόρώ ν.   Χό ρεψαν χόρόυ ς από  ό λη 

την Ελλα δα 
(Λεσβιακα , Ικαριώ τι-
κα, Πόντικα  και Κρη-
τικα )  τό παιδικό  και 
τό εφηβικό  χόρευτι-
κό  τμη μα της Στυ ψης 
και τό εφηβικό  χό-
ρευτικό  τμη μα της 
Πε τρας.   Μια υπε ρό-
χη εκδη λώση πόυ 
ε δώσε την ευκαιρι α 
στα παιδια  μας να 
παρόυσια σόυν τό 
ταλε ντό τόυς στόν 
χόρό  μπρόστα  σε 
συγγενει ς και φι λόυς 
και να καταχειρόκρό-
τηθόυ ν από  

ό λόυς.   Στό τε λός 
της εκδη λώσης δό -
θηκαν αναμνηστικα  
διπλώ ματα σε ό λα 
τα παιδια  από  τόν 
πρό εδρό τόυ Πόλιτι-
στικόυ  Συλλό γόυ 
Νι κό Δρακόυ λα εκ 
με ρόυς τόυ ΔΣ.   Επι -
σης,  βραβευ τηκε 
και ό δα σκαλός χό-
ρόυ  Για ννης Παπου-
τσάνης για την 
πρόσφόρα  τόυ στην 
εκδη λώση και στόν 
Συ λλόγό γενικό τε-
ρα.   Μπρα βό σε 
ό λόυς διόργανώτε ς, 
συμμετε χόντες και κόινό . Να ευχαριστη σόυμε τόν Χρη στό Ζει μπε κη ιδιόκτη τη τόυ καφενει όυ 
«Τό Χα νι» για την βόη θεια πόυ μας πρό σφερε. (Καρε κλες, ρευ μα και χώ ρό στό καφενει ό για 
την απαραι τητη υλικη  στη ριξη της εκδη λώσης.) Και φε τός ε γινε με την ι δια και μεγαλυ τερη 
επιτυχι α.  

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Δραστηριότητες Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης  
Επιμέλεια υλικού και ηλεκτρονική αποστολή στην εφημερίδα από τον Ευστράτιο Γελαγώτη 

Στιγμιότυπα από την  
Εκπαιδευτική εκδρομή στις  

Αλυκές Καλλονής & στο Αρχαίο 
Ιερό Μέσων. 

(συνέχεια στη σελ. 16) 

Από το Στυψιανό Αντάμωμα 2015 
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 Την 08/08/2015 πραγματόπόιη θηκε η καθιερώ-

με νη ετη σια γιόρτη  τών αλό γών τόυ Ιππικόυ  Συλ-
λό γόυ Στυ ψης-Υψηλόμετώ πόυ. Στην εκδη λώση 
συμμετει χαν 46 α λόγα, τα όπόι α παρε λασαν με σα 
από  την αγόρα  τόυ χώριόυ . Έπειτα ό κό σμός και 
τα α λόγα κατευθυ νθηκαν στό εξόχικό  κε ντρό, 
ό πόυ ε γινε τό γλε ντι. Για την γιόρτη  μας όι συγ-

χώριανόι  μας πρό σφεραν χόιρινα  και πρό βατα, 
τα όπόι α μόιρα στηκαν στόν κό σμό δώρεα ν. Ευχα-
ριστόυ με ό λόυς ό σόι βόη θησαν μα και τι μησαν με 
την παρόυσι α τόυς την εκδη λώση  μας, καθώ ς και  

 
τόυς ανθρώ πόυς από  τα υπό λόιπα χώρια . 
 
 Ο Ιππικό ς Συ λλόγός Στυ ψης-Υψηλόμετώ πόυ σας 

ενημερώ νει πώς την 07/09/2015 ό Βαφειώ της 
Γιώ ργός υπε βαλλε την παραι τηση  τόυ, για πρό-
σώπικόυ ς λό γόυς, από  με λός τόυ Διόικητικόυ  
Συμβόυλι όυ και την θε ση τόυ αναλαμβα νει ό Κόυ-
λιαδε λλης Χρη στός. 

 
 
 
 

 

Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Στιγμιότυπα από την παρέλαση (αριστερά) 
και τη γιορτή των αλόγων (πάνω),  

που διοργάνωσε ο  
Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου 

τον Αύγουστο του 2015. 

 Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» 
 Στό πρόηγόυ μενό φυ λλό της ΣΤΥΨΗΣ (φυ λλό 65-Αυ γόυστός 2015) 
ει χαν δημόσιευθει  τό όνό ματα τών εκλεχθε ντών τόυ  Διόικητικόυ  Συμβόυ-
λι όυ, τα όπόι α πρόε κυψαν μετα  από  τις εκλόγε ς τόυ 2015, υπη ρξαν ό μώς 
σημαντικε ς παραλει ψεις, όι όπόι ες μπόρει  να πρόκαλε σόυν παρεξηγη σεις. 
Διόρθώ νόυμε, λόιπό ν, και ταυτό χρόνα τόνι ζόυμε ό τι καμι α παρα λειψη η  
κανε να λα θός δεν γι νεται με σκόπό  να βλα ψει, να υπότιμη σει η  να πρό-
σβα λλει κανε ναν. Απλα , μας «ξε φυγε». Συγχώρη στε μας! 
 Την εξελεκτικη  επιτρόπη  απότελόυ σαν όι: Αλετρα ς Ιγνα τιός, Βόυρ-
γόυτζη ς Βασι λης και Δεμερτζη ς Ιώα ννης. 
 Τό νε ό Δ.Σ. τόυ Συλλό γόυ Στυψιανώ ν Αθη νας απότελει ται από  :  
 

Βόυργόυτζη  Ιώα ννα 34 ψη φόι  

Προκοπίου Μαρία 34 ψη φόι Πρόεδρος 

Αλετρα  Ασπασι α  33 ψη φόι  

Βαλιουτής Αθανάσιος 33 ψη φόι Αντιπρόεδρος 

Πολύζου Αφροδίτη 32 ψη φόι Ταμίας 

Δρακόυ λας Νι κός 30 ψη φόι  

Αθαναση  Κατι να 27 ψη φόι  

Παρε λλης Δημη τριός 27 ψη φόι  

Σταυρακε λλη Ανδρόνι κη 25 ψη φόι  

Καλλονιάτου Χρύσα  22 ψη φόι Γραμματέας 

Ευχαριστήρια 
 Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν της Αθη νας ευχαριστει  θερμα  για την όικόνόμικη  ενι σχυση τόυς: 
 Καλαι τζη  Ευστρα τιό 35€  
 Παρε λλη Δημη τριό (Αμερικη ) 35€  
  

Συγχαρητήρια-Ευχές 
 Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν της Αθη νας: 
 Ευ χεται βι όν ανθό σπαρτόν στην Αθηνα  Τσόλα κη τόυ Ελευθερι όυ, η όπόι α τόν Σεπτε μβριό 

τόυ 2015 παντρευ τηκε τόν εκλεκτό  της καρδια ς της! 
 Συγχαι ρει θερμα  ό λόυς τόυς επιτυχό ντες (2015) σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και τόυς ευ χεται καλε ς 

σπόυδε ς και καλη  σταδιόδρόμι α. 
 

Συλλυπητήρια 
 Ο Συ λλόγός Στυψιανώ ν της Αθη νας εκφρα ζει τη συμπαρα σταση  τόυ στό πε νθός τών όι-
κόγενειώ ν τών εκλιπό ντών συγχώριανώ ν μας: 
 Καμπόυρε λλη Ελευθερι α χη ρα Κυρια κόυ (Αθη να) 
 Καλλιπόλι τόυ Ραλλόυ δα χη ρα Ιώα ννη (Αθη να) 
 Καμνόρό κης Δημη τριός τόυ Παναγιώ τη (Αυστραλι α) 
 Κόμνηνα κης Ευστρα τιός τόυ Ρόδό λφόυ (Αθη να) 
 Παλαιόπα νης Ευστρα τιός τόυ Νικόλα όυ (Πε τρα) 
 Πα ντα Μαρι α χη ρα Παναγη  (Αθη να) 
 Γελαγώ της Νι κός (Κόυτζπη ς) (Αυστραλι α) 
 Κότζαμα νη Αλε ξη (Μό λυβός) 
 Σταυ ρόυ Μαρι α (Στυ ψη) 
 Πρόκόπι όυ Νι κη (Αθη να) 
 Βαλιόυτη ς Άγγελός (Αθη να) 

Αναγνώστες της εφημερίδας μας στα Ξαμπέλια, στην Άναξο και στη Στύψη! 

Εκδηλώσεις 2016 Εκδηλώσεις 2015 



 

 

10   ΣΤΥΨΗ 

Εξ αφορμής 
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Αλήθειες & ψέματα 

 
Βασλό πτα 

Όλα τόυ τα χρό νια τόυ Μητρε λ΄τα  φαγε 
μες στα χώρα φια, τα πρώινα  στό μερό-
κα ματό και τα΄από γιόμα τσαλι στόυγε 
στα δικα  τόυ. Τό κόρμι  τόυ απ΄την πόλ-
λη  δόυλεια  ει χε σκεβρώ σει για τα καλα , 
όι συγχώριανόι  τόυ τόν βλε πανε να 
τυρρανιε ται σαν τόν αβα πτιστό και 
κατα  βα θός τόν λυπό τανε. Όταν τα 
βρα δια γυ ρναγε σπι τι τόυ, μό νός κι 
ε ρημός τι να πρώτόκα νει, γυναι κα δεν 
υπη ρχε να κα νει ε να συμμα ζεμα, πό τε 
μισόχόρτα τός και πό τε μισόνηστικό ς 
κρεμό ταν απα νώ τόυ ε να παντελό νι σα 
πκαρόπα ν΄με κρό σια, φό ραγε και κα τι 
μισόλιώμε να τσιρβόυλε λλια στα πό δια 
τόυ, σώστό  φα ντασμα. Κι ό μώς στα 
νια τα τόυ η ταν λεβεντό παιδό, σα σόυ-
πα ς. Πη δαγε τα καλντιρι μια ντό μπρός, 
τι μιός, δόυλευτη ς, μια χαρα  παλικαρα -
κι, τι τόυ φταιξε και κατα ντησε σα ρόυ -
χό στη κρεμα στρα; Μια γυναι κα η ταν η 
αιτι α! Στην ώ ρα τόυ αγα πησε μια κόπε-
λόυ δα, τόυ Βγατζιλε λ΄με τα΄ό νόμα αλλα  
κι αυτό  τό βλόγημε νό κσπασμε νόυ τσι 
πιρδαλκό  από  μικρό  λό γιαζε ε να αρχό-
ντό παιδό για να της πρόσφε ρει ό πώς 
νό μιζε συργια νια και μεγαλει α, αλλα  
α μα τα  βαλε κρυφα  στό δρό μό μαζι  τόυ, 
αυτό ς μετα  λι γό καιρό  την παρα τησε 
αφόυ  φρό ντισε πρώ τα να την ξεματι -
σει. Μό νό τώ ρα και μζόυρόυμε νό τόυ 
Βγατζιλόυ δ΄ θυμη θηκε τόυ Μητρε λ΄πόυ 
την αγα πησε πραγματικα , πότε  της δεν 
ξε χασε πώς ό πότε τη συναντόυ σε της 
α δειαζε και τη μαντη λα με τ΄απι δια, 
από δειξη της αγα πης κι αυτό , αλλα  ό 
καψερό ς τώ ρα πια δεν η θελε ν΄ανόι ξει 
σπιτικό  με μιαν α πιστη, φόβό ταν μη 
ξαναπληγώθει . Τό πη ρε από φαση να  

 
μει νει γερόνότπαλι καρό. Συντρόφια  
από  τό τε βρη κε στό πιότό , τ΄αφεντικα  
δεν τόν θε λαν για δόυλεια  μια  κι η ταν 
όλημερι ς μεθυσμε νός, α ρχισαν να τόν 
κόρόι δευ όυν τα παιδια  κι όι μεγαλυ τε-
ρόι τόν κόυρτι ζαν με λό για βαρια , ό τι 
δηλαδη  α μα ό κα ταρός δεν πια νει πό-
ντικόυ ς, τόν βα ζόυνε σ΄ε να τσόυβα λι 
και τόν πετα νε σε κανε να ρε μα κι α λλα 
τε τόια πόυ τόν φρι νιαζαν ό σό δεν παι ρ-
νει, τόυς βλαστη μαγε, ε κανε πώς κόρ-
δόνό τανε σα πλατα νι πόυ αντε χει στην 
κακόκαιρι α αλλα  η ζώη  τόν ει χε παρα-
πεταμε νό. Ένα βρα δυ, παραμόνη  πρώ-
τόχρόνια ς α κόυγε στόν καφενε  να λε νε 
όι νόικόκυραι όι για βασλό πτες, φνι τσα, 
πλατζε δες, μασόυ σε τα λιγδιασμε να 
μόυστα κια τόυ, συλλόγιζό ταν τι α ραγε, 
ό ταν ε νας- ε νας φευ γόυν για τα σπι τια 
τόυς όι θαμώ νες για να κό ψόυμε με τη 
φαμι λια τόυς τη βασλό πτα. Πρι ν τόν 
διώ ξει ό καφετζη ς, η πιε ακό μη ε να ρακι  
στα ό ρθια καιξεκι νησε για τό σπιτα κι 
τόυ. Στό δρό μό α κόυσε κα πόιόυς να 
τραγόυδα νε, κόντόστα θηκε για λι γό, 
μερακλώ θηκε κι ε πιασε ε να σκόπό  πα-
ραπόνια ρικό, ό ταν ακόυ ει μια φώνη  να 
τόυ λε ει από  ε να μισόανόιγμε νό παρα -
θυρό:  «Χαρα ς τόυ στό μας Δημητρα κ΄, 
χρό νια φλα γόυ να μπεις με σα να κό -
ψόυμε τη βασλό πτα, δεν απαντε χόυ 
πια»! Τι να σόυ πώ ρε Βαγγελι τσα, α μα 
σε παρακαλόυ σα εσυ  δεν μόυ ε δινες 
σημασι α καμια , τώ ρα ε να κόμμα -
τ΄βασλό πτα ό λόυ και κα πόυ θα βρώ». 
Τυ λιξε τη μαντη λα στό λαιμό  τόυ και 
συνε χισε τη στρα τα τόυ απότελειώ νό-
ντας και τό σκόπό  τόυ: «Όταν σε παρα-
καλόυ σα ας μην η σόυνα χαδόυ σα…»! 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, Β.Β. 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

 
  Φε τός αλλα ζει και η Κοινη  Αγροτικη  Πολιτικη  (ΚΑΠ), δηλαδη  ό  τρό πός πόυ 
πληρώ νόνται τις επιδότη σεις όι αγρό τες σε ό λη την Ευρώπαι κη  Ένώση και κατα  συνε -
πεια και στην Ελλα δα και μα λιστα θα υπα ρξει μει ώση και σε αυτε ς στόυς περισσό τε-
ρόυς δικαιόυ χός και κυρι ώς στόυς αγρό τες πόυ ε χόυν εισό δημα μό νό από  την ελαιόκαλ-
λιε ργεια, ενώ  μικρό τερη η  και μηδενικη  θα ει ναι η μει ώση στόυς κτηνότρό φόυς, λό γώ 
τόυ νε όυ τρό πόυ υπόλόγισμόυ  και χόρη γησης της ενιαι ας ενι σχυσης, ό πώς λε γεται η 
κυ ρια επιδό τηση πόυ εισπρα ττόυν ό λόι όι αγρό τες μας. 
 Η Ενιαία αυτή ενίσχυση, θα καθυστερήσει να χορηγηθεί φέτος λόγω του 
νέου τρόπου υπολογισμού της.  Όλα τα πρόηγόύμενα χρόνια τό 50% της ενιαίας 
ενι σχυσης  χόρηγόυ νταν από  τις 15 ε ώς τις 30 Οκτώβρι όυ κα θε ε τός και τό υπό λόιπό 
50% αυτη ς από  τις 20 ε ώς τις 30 Δεκεμβρι όυ, ενώ  φε τός με τό καλυ τερό σενα ριό θα 
υπα ρξει ε νας μη νας τόυλα χιστόν καθυστε ρηση στην πληρώμη  τόυ πρώ τόυ 50% αυτη ς, 
δηλαδη  θα καταβληθει  στα τε λη Νόεμβρι όυ, ενώ  με τό χειρό τερό σενα ριό πόυ τό τελευ-
ται ό δια στημα ε χει μεγαλυ τερη πιθανό τητα να επιβεβαιώθει  θα  χόρηγηθει   εξ όλόκλη -
ρόυ τό Δεκε μβριό και ό χι σε δυ ό ισό πόσες δό σεις. Καθυ-
στε ρηση επι σης υπα ρχει, λό γώ τών πρόβλημα τών ρευστό -
τητας πόυ αντιμετώπι ζει η χώ ρα τό τελευται ό ε τός, και 
στην κατ΄απόκόπη ν πληρώμη  της επιστρόφη ς τόυ Φ.Π.Α. 
τών αγρότώ ν μας, ό χι μό νό τόυ χώριόυ  μας, αλλα  και όλό -
κληρόυ τόυ νησιόυ  μας, από  τό ε τός 2013, τό όπόι ό υπό  
όμαλε ς συνθη κες θα ε πρεπε να ε χει πληρώθει  τόυλα χιστόν 
με χρι τόν Δεκε μβριό τόυ 2014 και ση μερα ει ναι Σεπτε μ-
βριός και δεν ε χει πληρώθει  ακό μη, και λό γώ και της πρό-
κη ρυξης τών πρό ώρών εκλόγώ ν δεν πρόβλε πεται να πλη-
ρώθει  πριν από  τόν Οκτώ βριό τόυ 2015. Επι σης υπα ρχόυν 
καθυστερη σεις και σε α λλες πληρώμε ς στόυς αγρό τες μας, 
ό πώς ει ναι η βιόλόγικη  κτηνότρόφι α πόυ ε χει να πληρώθει  
από  τό 2012, η βιόλόγικη   γεώργι α από  τό 2013, αλλα  και 
υπό λόιπα από  την εξισώτικη  απόζημι ώση και την ενιαι α 
ενι σχυση τό σό τόυ ε τόυς 2013 ό σό και τόυ ε τόυς 2014. Η επιβόλη  τών capital controls 
ό μώς δεν επηρε ασε μό νό τις συναλλαγε ς τών πόλιτώ ν αλλα  και τών επιχειρη σεών, στα-
μα τησαν όι εισαγώγε ς από  ό λες τις επιχειρη σεις γιατι  δεν μπόρόυ σαν να πληρώ σόυν 
στό εξώτερικό  την αξι α τόυ εισαγό μενόυ πρόι ό ντός η όπόι α η ταν πα ντα μετρητόι ς, σε 
πόλυ  σπα νιες περιπτώ σεις μπόρει ς να αγόρα σεις από  τό εξώτερικό  με πι στώση, πόλλε ς 
επιχειρη σεις πρόε βησαν σε α δειες α νευ απόδόχώ ν σε μεγα λό με ρός τόυ πρόσώπικόυ  
τόυς , γιατι  δεν υπη ρχε αγόραστικό  ενδιαφε ρόν για κα πόια πρόι ό ντα πόυ δεν η ταν 
α μεσα απαραι τητα, αλλα  και γιατι  κα πόια α λλα δεν μπόρόυ σαν να εισαχθόυ ν . Όλόι όι 
πρόμηθευτε ς μας την περι όδό αυτη  ζητόυ σαν πληρώμη  μετρητόι ς η  στό ταχυδρόμει ό 
(ε κδόση ταχυδρόμικη ς επιταγη ς) και ό χι κατα θεση σε τραπεζικό  λόγαριασμό  με σώ 
ι ντερνετ (internet banking  or  web banking), φόβόυ μενόι πιθανό  κόυ ρεμα (hair cut) 
τών χρημα τών πόυ υπη ρχαν στόυς τραπεζικόυ ς τόυς λόγαριασμόυ ς, σταμα τησαν όι 
συναλλαγε ς με τις επιταγε ς για ε να μη να δεν γινό ταν καμι α κι νηση από  κανε να με επιτα-
γη , αυξη θηκαν όι τιμε ς σε όρισμε να εισαγό μενα ει δη πόυ η ταν σε ε λλειψη και δεν μπό-
ρόυ σαν να εισαχθόυ ν α λλα, επι σης από  τραπεζικόυ ς λόγαριασμόυ ς επιχειρη σεών δεν 
μπόρόυ σε να πα ρει καθό λόυ χρη ματα ό επιχειρηματι ας για ε να μη να περι πόυ και ση με 

 
ρα μπόρει  να πα ρει τετρακό σια ει κόσι ευρώ  από  κα θε τραπεζικό  λόγαριασμό  πόυ διατη-
ρει  η κα θε επιχει ρηση σε κα θε μι α από  τις Ελληνικε ς Τρα πεζες . Όλα τα παραπα νώ ει χαν 
σαν απότε λεσμα να περιόριστόυ ν τα μετρητα  από  την αγόρα  και να πόλλαπλασιαστόυ ν 
όι συναλλαγε ς με τις κα ρτες.  Ψηφι στηκε και ό Νό μός 4336/2015, ό όπόι ός η ρθε για να 
επιδεινώ σει την η δη αδυ ναμη και υφεσιακη  όικόνόμι α μας, ακό μη και στόν πρώτόγενη  
τόμε α, αλλα  και με ε να και ριό χτυ πημα ειδικα  στα ακριτικα  νησια  τόυ Αιγαι όυ πελα γόυς 
με την κατα ργηση των μειωμε νων συντελεστω ν του Φ.Π.Α. κατα  30% στα νησια  αυτα  
πόυ ισχυ ει από  τό 1992, η κατα ργηση αυτη  θα ισχυ σει από  τόν Ιόυ νιό τόυ 2016 σε ό λα 
τα μεγα λα νησια  και στα μικρό τερα από  την 1Η Ιανόυαρι όυ τόυ 2017 και θα πλη ξει 
ό λόυς τόυς κατόι κόυς τών νησιώ ν αυτώ ν πόυ ό συνόλικό ς πληθυσμό ς τόυς δεν υπερ-
βαι νει τό 13% τόυ συνόλικόυ  πληθυσμόυ  της Ελλα δας, αλλα  ε πρεπε φαι νεται και όι κα -
τόικόι αυτόι  με τα τό σα πρόβλη ματα πόυ αντιμετώπι ζόυν στην καθημερινό τητα τόυς 
επιβιώ νόντας με πόλλε ς δυσκόλι ες απόμακρυσμε νόι από  την υπό λόιπη Μητρόπόλιτικη  
Ελλα δα να πληρώ σόυν και αυτόι  και με τό παραπα νώ για αυτη  τόυς την επιβι ώση στα 

ακριτικα  μας νησια . Εκτό ς ό μώς από  την παραπα νώ σημα-
ντικη  αλλαγη  πόυ θα πλη ξει και ρια τα νησια  μας, υπα ρ-
χόυν και α λλες σημαντικε ς και δυσβα στακτες αλλα  και 
εξι σόυ αρνητικε ς αλλαγε ς στόν πρώτόγενη  τόμε α, ό πώς η 
αυ ξηση τόυ Φ.Π.Α. πόυ ισχυ ει από  τις 20 Ιόυλι όυ 2015 σε 
ό λες τις ζώότρόφε ς και σε αρκετα  τυπόπόιημε να κατανα-
λώτικα  αγαθα  σε πόσόστό  7% ,από  9% πόυ η ταν τό Φ.Π.Α. 
στα παραπα νώ αυτα  πρόιό ντα  αυξη θηκε στό 16% . Επι -
σης από  την 1Η Οκτώβρι όυ τόυ 2015 καταργει ται το φθη-
νό αγροτικό πετρέλαιο που έπαιρναν οι αγρότες μας 
και τριπλασια ζεται η τιμη  τόυ αφόυ  τριπλασια ζεται ό φό -
ρός πόυ θα επιβληθει  σε αυτό  από  τα 66 Ευρώ  τό χιλιό λι-
τρό αυξα νεται στα 200 Ευρώ  τό χιλιό λιτρό.  Ενώ  μια α λλη 
σημαντικη  αλλαγη  ει ναι και η αυ ξηση τών ασφαλιστικώ ν 
εισφόρώ ν τόυ Ο.Γ.Α. πόυ μα λιστα θα τριπλασιαστόυ ν, ει -

ναι ε να με τρό πόυ θα ψηφιστει  τόν Οκτώ βριό τόυ 2015 με τα πρόαπαιτόυ μενα με τρα 
τόυ τρι τόυ αυτόυ  μνημόνι όυ , ακό μη θα ισχυ σει και για φε τός ό φό ρός ιδιόκτησι ας τών 
ακινη τών μας, αλλα  και της αγρότικη ς γη ς, ό γνώστό ς σε ό λόυς μας ΕΝ.Φ.Ι.Α.  Επι σης, θα 
αυξηθει  η φόρόλόγι α τών αγρότώ ν μας αλλα  και τών επιδότη σεών από  τό 2015 στό 
20% από  τό 13% πόυ ει ναι για πρώ τη φόρα  από  τό ε τός 2014 και θα ανε λθει στό 26%  
από  τό 2016 ,  θα καταργηθει  ακό μη από  τό 2016 τό αφόρόλό γητό τών 12.000,00 Ευρώ  
πόυ ισχυ ει για τις αγρότικε ς επιδότη σεις , ακό μη η πρόκαταβόλη  τόυ φό ρόυ πόυ θα 
πληρώ νόυν όι αγρό τες μας  αυξη θηκε η δη από  φε τός στό 55% από  τό 27,50% και μα λι-
στα αναδρόμικα  από  τό 2014 , ε να από  τα ευτρα πελα τόυ Ελληνικόυ  κρα τόυς πόυ αυξα -
νει αναδρόμικα  την φόρόλόγι α για  πρόηγόυ μενό ε τός σε μια συγκεκριμε νη επαγγελμα-
τικη  κατηγόρι α ό πώς ει ναι όι αγρό τες μας ακό μη και αν αυτόι  ε χόυν πληρώ σει τό φό ρό 
τόυς,  θα πληρώ σόυν επιπλε όν την διαφόρα  αυτη  πόυ πρόκυ πτει από  την αυ ξηση της 
πρόκαταβόλη ς φό ρόυ, τό 2015 η πρόκαταβόλη  θα ανε λθει στό 75% τόυ κυ ριόυ φό ρόυ 
και από  τό 2016 στό 100% αυτόυ .  

                                                                                                                             
Ευστράτιος  Δ.  Σλουμάτης     

Αγροτικά Νέα: Τιμές ελαιολάδου και φορολογία των αγροτών 
(συνέχεια από τη σελ. 7) 

 Όταν η μόυν παιδα κι, υπη ρχε μια βασικη  
φρα ση πόυ α κόυγα: «Δεν υπάρχει δε μπορώ, υ-
πάρχει δε θέλω». Τό α κόυσα μια, τό α κόυσα δυό 
και μεγαλώ νόντας α ρχισα να τό πιστευ ώ, να τό 
δόκιμα ζώ σε δια φόρες φα σεις της ζώη ς μόυ. 
Όντώς συνειδητόπόι ησα πώς ό σα δεν κατα φερα 
μα λλόν δεν τα θε λησα πόλυ . Η πρό κληση όλόε να 
ανανεώνό ταν, όι δυνα μεις όλόε να δόκιμα ζόνταν. 
Ως α νθρώπός πόυ τελικα  τό ε κανε αυτό  στα ση 
ζώη ς, κατε ληξα να ασχόλόυ μαι με χιλια δες διαφό-
ρετικα  πρα γματα, σε σημει ό πόυ κα πόιες φόρε ς η 
με ρα να μην ει ναι αρκετη  με τις 24 ώ ρες της. Η 
δημιόυργικό τητα δεν κόυρα ζει ό ταν ε χει χώθει  
καλα  κα τώ από  την πε τσα σόυ. Ει ναι η ψυχανα -
λυση  σόυ, η ανανε ώση  σόυ, η ανα γκη σόυ. Ως εκ-
παιδευτικό ς σαφώ ς και τό εφαρμό ζώ στόυς μα-
θητε ς μόυ. Δε μπόρώ  να υπόστηρι ξώ ό τι ει μαι η 
κλασικη  εκπαιδευτικό ς πόυ ε χει μανι α με τόυς 
κανό νες. Αλλα  η φρα ση αυτη  ει ναι ε νας βασικό ς 
κανό νας πόυ πρε πει να ακόλόυθόυ ν ό λόι και ειδι-
κα  τα παιδια , τη στιγμη  πόυ αρχι ζει τό γνώστό  
κλαψόυ ρισμα: δε μπόρώ  να κλει σώ τό βιβλι ό μόυ, 
δε μπόρώ  να ντυθώ , δε μπόρώ , δε μπόρώ , δε μπό-
ρώ . Αισθα νόμαι ό τι από  τη στιγμη  πόυ θα δεχθώ  
τη δικαιόλόγι α, αυτό ματα συνώμότώ  εναντι όν 
τόυς. Συναινώ  στό να μη μα θόυν πότε  να διεκδι-
κόυ ν, να όνειρευ όνται και να παλευ όυν να πραγ-
ματόπόιη σόυν τα ό νειρα  τόυς. Με αφόρμη  ό λα 
αυτα  θυμη θηκα α λλό ε να ρητό , με τό όπόι ό με 
βόμβα ρδιζε η μανόυ λα: «μην αναβάλεις για αύριο 
αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα». Ως φανατικη  
όπαδό ς της αναβλητικό τητας ό σών βαριό μόυν 

θεαματικα , κα θε φόρα  πόυ τό α κόυγα η ταν σα να  
μόυ ε ριχνε μαχαιρια . Αυτη  η τα ση τόυ «θα τό κα -
νώ αργό τερα, αυ ριό, κα πότε» ενώ  με σα μόυ 
η ξερα καλα  πώς δεν θα τό ε κανα πότε , πόλυ  μόυ 
α ρεσε. Eιδικα  ό ταν αναλόγι στηκα πό σό πόλυ  τε-
λικα  μας μιμόυ νται τα παιδια . Ο κώ δικας συμπε-
ριφόρα ς ξεκινα ει από  εμα ς: τη μαμα , τό μπαμπα , 
τό δα σκαλό: α σε βαριε μαι να βα λώ πλυντη ριό 
ση μερα, θα τό κα νώ κα πόια στιγμη  αυ ριό, βαριε -
μαι να πληρώ σώ τό λόγαριασμό  ση μερα στην 
όυρα  της τρα πεζας, θα τό κα νώ κα πόια στιγμη  
αργό τερα δηλαδη … πότε ! Έτσι ό ταν παι ζώ με 
μικρα  παιδια  και συχνα  μόυ λε νε, ό τι θα μαζε -
ψόυν τα παιχνι δια από  τό πα τώμα σε πόλυ  λι γό, 
ξε ρώ πώς αυτό  δεν θα γι νει πότε . Δεν ει ναι η ατα-
ξι α πόυ με ενόχλει . Η αναβλητικό τητα ει ναι πόυ 
με απασχόλει . Η αναβλητικό τητα πόυ συνη θώς 
τρυπώ νει στα πιό απλα  πρα γματα, για να εξα-
πλώθει  παντόυ . Οι ευκαιρι ες στη ζώη  δε μας περι-
με νόυν. Αυτό  ει ναι τό μό νό σι γόυρό. Κι αυτό ς ει -
ναι και ό μό νός λό γός πόυ απόφα σισα να εφαρ-
μό ζώ, ό πόυ μπόρώ , τα «παλιόμόδι τικα» ρητα  της 
μαμα ς μόυ, κό ντρα στις δικε ς μόυ νεώτεριστικε ς 
τα σεις. Κυρι ώς τό κα νώ για να μην φτα σει πότε  η 
στιγμη  πόυ τα παιδια  κα θε ηλικι ας, υπότιμώ ντας 
τις δυνατό τητε ς τόυς, θα φθα σόυν να πιστε ψόυν 
ό τι δεν μπόρόυ ν να ει ναι ευτυχισμε να, η  να ανα-
βα λόυν στιγμε ς όμόρφια ς, στιγμε ς αγα πης, στιγ-
με ς ζώη ς για αυ ριό, μεθαυ ριό, τόν α λλό μη να. 
Στιγμε ς πόυ συνη θώς αν δεν τις πρόκαλε σεις 
α μεσα, δεν θα απόφασι σόυν να ε ρθόυν από  μό νες 
τόυς, η  μα λλόν δεν ε ρχόνται πότε … 

Δεν υπάρχει δε μπορώ, υπάρχει δε θέλω 
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 Την 30/06/2015  πραγματόπόιη θηκαν εκλόγε ς για την ανα δειξη τόυ καινόυ ργιόυ 

συμβόυλι όυ, με τα εξη ς απότελε σματα: 
 
Πρόεδρος: Σταματόυλάκης Νικόλαός  
Αντιπρόεδρος: Αλόγδέλλης Αλέξανδρός  
Γεν. Γραμματέας: Καλλιπόλίτης Βασίλειός  
Ταμίας: Γελαγώτέλλη Ευστρατία 
Υπεύθυνος Γηπέδου α’: Δρακόυ λας Ιώα ννης 
Υπεύθυνος Γηπέδου β’: Εγγλε ζός Γεώ ργιός 
Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομών: Κατανάς Άλκης  
Διαχειριστής Κυλικείου: Φασόύλης Βασίλειός  
Μέλος: Μανάβης Παύλός  
 
 Η όμα δα της Στυ ψης μετόνόμα στηκε σε «Α.Π.Σ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» 

και φε τός θα αγώνι ζεται στη Β1 Κατηγόρι α της Ε.Π.Σ. Λε σβόυ μαζι  με α λλες 8 
όμα δες. Ο στό χός δεν ει ναι α λλός από  την α νόδό στην επό μενη κατηγόρι α. Λι γες 
φε τός όι μεταγραφε ς, καθώ ς θα δώ σόυμε αρκετε ς ευκαιρι ες στόυς νε όυς τόυ χώ-
ριόυ  να βόηθη σόυν με σα αλλα  και ε ξώ από  τό γη πεδό. Καλη  αρχη , λόιπό ν, στό νε ό 
Δ.Σ  και στην όμα δα μας. Υγει α πα νώ απ’ ό λα και καλα  απότελε σματα. 

 Την 31/07/2015 τό Δ.Σ. τόυ «Γερμανόυ  Καραβαγγε λη» πραγματόπόι ησε χόρευτι-
κη  βραδια  με ζώντανη  μόυσικη  στην Άναξό (Jalouse Beach Bar). Ευχαριστόυ με 
ό λόυς ό σόυς η ρθαν για να στηρι ξόυν την όμα δα. 

 Την 07/08/2015 ε γινε η πρώ τη συνα ντηση Δ.Σ. και παιχτώ ν στην ταβε ρνα 
«ΧΑΝΙ» στη Στυ ψη, με θε μα την νε α πόδόσφαιρικη  σεζό ν και την ε ναρξη της πρό-
ετόιμασι ας και πρόπόνη σεών την 01/09/2015. 

 Τό ταμει ό πόυ παρε λαβε τό νε ό από  τό παλιό  Δ.Σ. ει ναι: 530,28 ευρώ  
 Τα κε ρδη από  την ει σόδό πόυ υπη ρχε στόν χόρό  στην  Άναξό η ταν 516,00 ευρώ .  
 Οι δώρεε ς και όι εθελόντικε ς εργασι ες πόυ πραγματόπόιη θηκαν στό γη πεδό της 

Στυ ψης θα ανακόινώθόυ ν στό επό μενό φυ λλό της εφημερι δας.  
          

                                                                                                 Με εκτι μηση, 
                                                                                              Πετριώ της Χρη στός                

Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Στύψης «Γερμανός Καραβαγγέλης»:  
Νέο συμβούλιο, νέα ομάδα για τη Στύψη. 

Από την ανακαίνιση του γηπέδου της Στύψης 

 
 Ο Γερμανό ς Καραβαγγε λης η ταν μια από  τις πιό σημαντικε ς αγώνιστικε ς πρόσώπικό -
τητες της νεόελληνικη ς ιστόρι ας. Γεννη θηκε την 16 Ιόυνι όυ 1866 στη Στυ ψη και απεβι ώσε 
την 11 Φεβρόυαρι όυ 1935. Με σα από  ό λη αυτη  την τερα στια κληρόνόμια  τών πρα ξεώ ν τόυ 
πόυ α φησε πι σώ τόυ δημιόυργη θηκε  και  ό Αθλητικό ς Πόδόσφαιρικό ς Συ λλόγός Στυ ψης 
«Γερμανό ς Καραβαγγε λης». Με εντόλη  δικη  τόυ ζη τησε να καθιερώθόυ ν ώς θεσμό ς τα 
«Καραβαγγε λεια» πρός αναγνώ ριση και επιβρα -
βευση κα θε αθλητικη ς δραστηριό τητας πόυ 
λαμβα νει χώ ρα στό χώριό  μας. Μετα  από  αρκετό  
χρόνικό  δια στημα κατα  τό όπόι ό δεν  ε λαβε χώ ρα ό 
θεσμό ς, πη ραμε  την από - φαση να καθιερώ σόυμε 
και πα λι τα «Καραβαγγε λεια», με 
αρκετε ς δυσκόλι ες ώς επι  τό πλει στόν όικόνόμικε ς. 
Με την ενθα ρρυνση τόυ κό σμόυ ό μώς και με την 
επιτυχι α πόυ ει χαν τα Καραβαγγε λεια»  δώ σαμε 
υπό σχεση και για τόυ χρό νόυ με περισσό τερα 
αγώνι σματα  και ελπι ζό- ντας σε περισσό  τερες 
συμμετόχε ς. Στό χός μας ει ναι να καθιερώθόυ ν τα 
«Καραβαγγε λεια» ώς μό - νιμός θεσμό ς.  Οι βραβευ -
σεις τών συμμετεχό ντών ε γιναν από  τόυς εξη ς:  
Από στόλό Αλατζα , περι- φερειακό   συ μβόυλό σε 
θε ματα αθλητισμόυ , Μι- χα λη Καλατζη , πρό εδρό 
Στυ ψης - κατηγόρι α αρρε - νών, Γιώ ργό Σταυ ρόυ, 
πρώ ην πρό εδρό αθλητι- κόυ  συλλό γόυ Στυ ψης - 
κατηγόρι α θηλε ών, Νι κό Σταματόυλα κη, πρό εδρό 
αθλητικόυ  συλλό γόυ Στυ - ψης – κατηγόρι α ανδρώ ν.  
 θε λώ να ευχαρι- στη σώ τόυς συμμετε χό-
ντες  πόυ μας τι μησαν με την παρόυσι α τόυς στα 
«Καραβαγγε λεια 2015». Ιδιαι τερα με ε να πιό με-
γα λό  ευχαριστώ  στα μικρα  παιδια  πόυ ει χαν τό σό μεγα λη συμμετόχη , ό ρεξη και επιμόνη . Για 
την  υλόπόι ηση τόυ θεσμόυ  «Καραβαγγε λεια 2015» βόη θησαν αφιλόκερδώ ς, πρόσφε ρόντας 
πρόσώπικη   εργασι α, όικόνόμικε ς δώρεε ς η  δώρεε ς  υλικώ ν όι εξη ς : Βόυργόυτζη ς Βασι λης: 
δώρεα  τόυ χρηματικόυ  πόσόυ  τών 500 ευρώ  στην πόδόσφαιρικη  όμα δα. Να σημειώθει  ό τι 
τα 500 ευρώ  ει ναι η ετη σια αμόιβη  πόυ λαμβα νει ό Βασι λης Βόυργόυτζη ς ώς διαχειριστη ς  

 
της ακι νητης περιόυσι ας τόυ Γερμανόυ  Καραβαγγε λη στην Αθη να. Τό πόσό  αυτό  τό δώρι ζει 
κα θε χρό νό στόν αθλητικό  συ λλόγό, Μιχα λης Καλατζη ς, Περικλη ς Βόυδόυρε λλης, Στρα τός 
Χατζηδόυκα κης, Δημη τρης Κεντε ρης, Χρη στός Πετριώ της, Νι κός Χι όυ, Χρη στός Φασόυ λης. 
Τόυς ευχαριστόυ με ό λόυς θερμα !  
 Τε λός, ώς πρό εδρός νιώ θώ την ανα γκη να συγχαρώ  τό νε ό Δ.Σ. τόυ αθλητικόυ  συλλό -
γόυ και ε να μεγα λό ευχαριστώ  στόυς: Αλε ξη Αλόγδε λλη, Άκη Γιαρη μαγα, Βασι λη Φασόυ λη, 
Βασι λη Καλλιπόλι τη, Γιώ ργό Εγγλε ζό, Παυ λό Μανα βη, Για ννη Δρακόυ λα, Άλκη Κατανα  για 
τόν δυναμισμό  και την απόφασιστικό τητα  τόυς, καθώ ς κατα φεραν σε μικρό  δια στημα από  
την εκλόγη  τόυς  να πραγματόπόιη σόυν ε ργα συντη ρησης τόυ γηπε δόυ, χόρόεσπερι δα, διόρ-
γα νώση τόυ θεσμόυ  «Καραβαγγε λεια», λαχειόφό ρό αγόρα . Στόυς δυ σκόλόυς καιρόυ ς πόυ 
διανυ όυμε, στό χός μας ει ναι να υπα ρχει αθλητικη  δραστηριό τητα στη Στυ ψη, να παι ζόυν τα 
παιδια  μας πόδό σφαιρό, να συνεχι ζεται ό ,τι πρόσπα θησαν να επιτυ χόυν για τόν συ λλόγό τα 
Δ.Σ. από  την επόχη  τόυ Χρη στόυ Κεχαγια  ε ώς την επόχη  τόυ Γιώ ργόυ Σταυ ρόυ.  

Με εκτίμηση, 
Νίκος Σταματουλάκης 

 
 

«Καραβαγγέλεια 2015»: Ένας θεσμός ξαναγεννιέται. 

Οι συμμετέχοντες στη γραμμή εκκίνησης 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 
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Με δεδόμε νη την εγκα ρδια και α δόλη φιλόξενι α 

της εφημερι δας Στυ ψη - πόυ με κό πό και ιδρώ τα εκδι δόυν 
όι κα τόικόι  της- και αφόυ  δημόσι ευσαν  τις από ψεις μόυ, 
τις θε σεις και ιδιαι τερα τόν θαυμασμό  μόυ γι’ αυτόυ ς 
(χώρι ς ι χνός κόλακει ας) και ιδιαι τερα για τόν Γερμανό  
Καραβαγγε λη, πη ρα δυ ναμη και θα ρρός και με την παρόυ -
σα επιστόλη  μόυ τόλ-
μώ  και πα λι να γρα ψώ 
ε να μικρό  κει μενό για 
την πρόσφυγια . Η πα -
ντα επι καιρη και δια-
χρόνικη  πρόσφυγια  
πόυ δεν μπόρει  να σβη -
σει από  την καρδια ,  τό 
μυαλό  και την ψυχη  
μόυ, την μόναδικη  και 
ευλόγημε νη γη τών 
πρόγό νών μόυ. Όπώς 
αντιλαμβα νεστε, ση με-
ρα γρα φώ αυτη ν την 
επιστόλη  για δυ ό λό -
γόυς: α) γιατι  η Λε σβός 
ει ναι ό πρώ τός σταθ-
μό ς για τόυς πρό σφυ-
γες η  τόυς μετανα στες στην Ελλα δα και β) γιατι  όι πρό γό-
νόι  μόυ η ταν πρό σφυγες από  τόν Πό ντό. 

Δεν θε λώ να κα νώ ανα λυση τών λε ξεών πρό σφυ-
γας η  μετανα στης η  περαστικό ς, ό καθε νας ας τό ερμηνευ -
σει ό πώς αυτό ς θε λει και επιθυμει . Τό γεγόνό ς ει ναι ό τι 
α νθρώπόι φευ γόυν από  την πατρι δα τόυς,  α λλόι με την 
ελπι δα τόυ γυρισμόυ  και α λλόι πα λι πιό τόλμηρόι  και πιό 
απόφασισμε νόι με την ελπι δα μιας καλυ τερης ζώη ς σε 
α λλες πόλιτει ες. Για πόλλόυ ς λό γόυς δεν μπόρόυ ν πλε όν 
να ζη σόυν στόν τό πό πόυ γεννη θηκαν, εκει  πόυ πρώτόα-
ντι κρυσαν τό φώς τόυ η λιόυ, εκει  πόυ ζώγρα φισαν τα 
ό νειρα  τόυς, εκει  πόυ τώ ρα βρι σκεις μό νό πό νό, φτώ χεια, 
πει να, δι ψα, βόυβα  σχόλει α, κλειστα  νόσόκόμει α. Όλα α-
πό ρρόια τόυ πόλε μόυ. Οι ε χόντες και όι κατε χόντες δεν 
νόια ζόνται παρα  μό νό για τόν εαυτό  τόυς. Άρα, τι ει ναι 
λόιπό ν πατρι δα ό ταν δεν πρόσφε ρει στε γη, διατρόφη , 
υγει α, παιδει α, εργασι α; Τό μυαλό  μόιραι α και α θελα  τόυ 
στριφόγυρι ζει στη μετανα στευση, στη μετακι νηση, στην 
πρόσφυγια . 

Αλη θεια, και τι δεν ε χει γραφτει  από  επιστη μόνες, 
από  ανθρώ πόυς τών γραμμα τών και τών τεχνώ ν για την 
πρόσφυγια . Τραγόυ δια πόυ ό ταν τ΄ ακόυ ς ματώ νόυν την 
ψυχη  σόυ, πι νακες πόυ ό ταν τόυς βλε πεις καταρρακώ -
νόυν την καρδια  σόυ και τό δα κρυ κυλα  χώρι ς διακρι σεις 
και ό ρια. 

 
Η προσφυγιά του χθες και του  

σήμερα 
 

Πρό σφυγες από  τις αλησμό -
νητες πατρι δες τόυ Πό ντόυ, της Μι-
κρα ς Ασι ας η ταν όι παππόυ δες και όι 
γιαγια δες μας. Από  την επαρχι α Νεό-
καισα ρειας, ση μερα NΙKSAR, όι δικόι  
μόυ πρό γόνόι πόυ τό 1922 πη ραν τόν 
δρό μό της πρόσφυγια ς. Άφησαν πε-
ριόυσι ες, ιερα  και ό σια και η ρθαν 
στην γη τών πρόγό νών τόυς, την μη-
τε ρα Ελλα δα, ρακε νδυτόι, α πλυτόι, 
πεινασμε νόι αλλα  γεμα τόι ό νειρα και 
περηφα νια. Ει χαν ό νειρα, γιατι  πι στε-
ψαν στην μητε ρα πατρι δα και περη-
φα νια, γιατι  δεν πρόσκυ νησαν την 
τόυρκια , κρα τησαν και τη γλώ σσα 
και τη θρησκει α. Τι μημα ό ξεριζώμό ς. 
Δυ σκόλη, η εγκατα σταση  τόυς στην 
Ελλα δα - σε μια χώ ρα πόυ την ταλαι-
πώρόυ σαν ακό μη όι διαρκει ς πό λε-
μόι, η φτώ χεια και η αναρχι α. Μό νη 
ελπι δα ό Θεό ς και η φιλό ξενη ρι ζα 
τών πραγματικώ ν Ελλη νών. Τό πώ ς 
όρθόπό δησαν, τό πώ ς κατα φεραν να 
ζη σόυν ει ναι σε ό λόυς γνώστα , ό πώς 
και τι τόυς ε δώσε τό κρα τός και πώ ς 
τόυς υπόδε χτηκαν. Από  τό μηδε ν ξε-
κι νησαν και μεγαλόυ ργησαν. Ση μερα 
όι από γόνόι  τόυς, εμει ς δηλαδη , συνε-
χι ζόυμε την πατρικη  κληρόνόμια  και την αγα -
πη πρός την πατρι δα και τόν συνα νθρώπό  μας. 

Εσει ς όι ακρι τες της Λε σβόυ, πρώ τόι αντικρι ζετε  
 

 
τα βλε μματα τών περισσότε ρών αθώ ών ανθρώ -

πών, από  την λεηλασι α της εκμετα λλευσης τόυ πόλε μόυ 
και τών δόυλεμπό ρών. Εσει ς πρώ τόι αντικρι ζετε τα δα -
κρυα τών μικρώ ν παιδιώ ν ό ταν πατόυ ν την ευλόγημε νη 
γη σας. Εσει ς και πα λι πρώ τόι, με πό νό αντικρι ζετε τα 
α ψυχα κόρμια  πόυ ξεβρα ζει η θα λασσα στην ακτη . Άραγε 

αυτα  τα συναισθη ματα  σας, 
πόιός πόιητη ς και πόιός  
πεζόγρα φός μπόρει  να τα 
περιγρα ψει, να τα ερμηνευ -
σει, να τα αγγι ξει. Άλλώστε, 
ό τό πός σας ε χει να επιδει -
ξει ε νδόξα τε κνα στό αθα -
νατό βιβλι ό τών πόιητώ ν, 
πεζόγρα φών και καλλιτε-
χνώ ν. Μπόρόυ ν ό μώς τα 
ε ργα τόυς και όι φώνε ς 
τόυς  να ακόυμπη σόυν τόν 
σκληρό  και αδυσώ πητό 
εκμεταλλευτη  τών ανθρώ -
πινών ψυχώ ν, τόυ ανθρώ -
πινόυ πό νόυ, ει τε αυτό ς 
λε γεται Ο.Η.Ε. ει τε όπόιόσ-
δη πότε α λλός φόρε ας, πόυ 

βγα ζει αβασα νιστα μό νό ψηφι σματα και τι πότα παραπα -
νώ; Αλη θεια πώ ς όι κυβερνη σεις τών μεγα λών πόυ εξόυ-
σια ζόυν τόν κό σμό ει ναι απαθη ς σε τε τόια φαινό μενα; 
 Εσει ς όι Λε σβιόι, νόμι ζώ πε ρα από  τό σα πόυ γρα -
φτηκαν από  επιτη δειόυς και μη,  θαρρώ  ό τι ε χετε ε να πλε-
όνε κτημα. Ει στε όι πρώ τόι πόυ πρόσπαθει τε 
να απαλυ νετε τόν πό νό αυτώ ν τών ανθρώ -
πών, εσει ς τόυς δι νετε πρώ τόι νερό , τρόφη  
και παρηγόρια  με τό πλατυ  χαμό γελό  σας. 
‘Ένα χαμό γελό, πόυ γι νεται δα κρυ πό νόυ και 
συμπό νιας - μό λις γυρι σετε την πλα τη- για 
ό λη αυτη ν την δυστυχι α, για ό λη αυτη ν την 
αδικι α. Αλλα  κυρι ώς γιατι  μόιρα ζεστε μ’ αυ-
τόυ ς, την ι δια ελπι δα για ε να καλυ τερό αυ ριό. 
Ίσώς κα πόιόι να σκεφτόυ ν ό τι μιλώ  εκ τόυ 
ασφαλόυ ς γιατι  δεν κατόικώ  στό νησι  σας, 
ώστό σό ε χώ βιώ ματα πατρόγόνικα  πρόσφυ-
γικα  ό πώς πρόανε φερα. Γι αυτό , η θελα να 
σας παραθε σώ και ε να γεγόνό ς -χώρι ς να 
σας κόυρα σώ α λλό-πόυ μόυ ει πε η γιαγια  
μόυ, η μα να τόυ πατε ρα μόυ, Κυριακη  Καλαι -
τζι δόυ την όπόι α συχνα  α κόυγα να μόυ αφη-
γει ται ιστόρι ες της αλησμό νητης πατρι δας. Λε ει λόιπό ν η 
γιαγια  «ό ταν ερχό μασταν στην Ελλα δα και μετα  από  με -
ρες πόρει ας από  την πει να δεν α ντεχα α λλό, τό τε η μόυν 
νεαρό  κόριτσα κι και συνόδευό μόυν από  μια θει α μόυ, την 

μα να μόυ την ε χασα στόν Πό ντό 
και ό πατε ρας μόυ η ταν  αντα ρτης 
και  ε φυγε στη Ρώσι α. Σε κα πόια 
στιγμη  ε πεσα κα τώ από  την πει να 
και την εξαθλι ώση,  με ση κώσε η 
θει α μόυ και μόυ ει πε «Κερε κη πόι -
ησόν υπόμόνη  πόυλό πόμ με χρι να 
πα με σην πατρι δα στην Ελλα δα». 
Ήταν με ρα βρόχερη , μπρόστα  μας 
υπη ρχαν ε να δυ ό α λόγα και μόυλα -
ρια. Αυτα  κόπρι σανε και η θει α μόυ 
ε πλυνε τα κό πρανα  τόυς, πόυ πε-
ριει χαν υπόλει μματα τρόφη ς από  
σιτα ρι και κριθα ρι και μόυ τα 
ε δώσε για να τα φα ώ,  μια χόυφτι -
τσα δηλαδη », ό πώς χαρακτηριστι-
κα  ει πε. Έτσι κατό ρθώσαν να επι-
βιώ σόυν όι δικόι  μας με σα από  την 
λεηλασι α τών πόλε μών, τών διώγ-
μώ ν και τόυ ξεριζώμόυ .  
 Εσει ς αγαπητόι  Λε σβιόι, δώ -
στε ό ,τι μπόρει τε εκτό ς από  τό χα-
μό γελό  σας, σ’ αυτόυ ς τόυς πόνεμε -
νόυς και εξαθλιώμε νόυς ανθρώ -
πόυς. Βε βαια ι σώς με σα σ' αυτόυ ς 
να υπα ρχόυν και όι εξαιρε σεις, 
μην  τα ψα χνετε ό μώς, βόηθη στε 
τόυς. Αλη θεια μη πώς όι πρώ τόι 
Στυψιανόι  πόυ πη γαν στην Αυ-
στραλι α η  όπόυδη πότε αλλόυ , δεν 
ταλαιπώρη θηκαν, δεν νόστα λγησαν 

και δεν νόσταλγόυ ν τό χώριό  τόυς; Δεν ει χαν 
και δεν ε χόυν ακό μα στό μυαλό  τόυς την επιστρόφη  στην 
πατρι δα; Άραγε πό σόι από  αυτόυ ς δεν δυσκόλευ τηκαν 
αρχικα , κατα  την εγκατα σταση  τόυς στη δευ τερη πατρι - 

 
δα. Έτσι και όι σημερινόι  περαστικόι  από  τό νησι  σας, ψα -
χνόυν σανι δα σώτηρι ας στην Ευρώ πη. Σ΄ αυτό  τό ό νειρό  
τόυς, μην γι νετε φραγμό ς. Δώ στε τόυς τό φανα ρι τόυ Διό-
γε νη για να βρόυ νε την Ιθα κη τόυς. 
 Επαναλαμβα νώ ε να χαμό γελό, μια μπόυκια  ψώμι  
και μια αγκαλια  τα ε χετε δώ σει με χρι ση μερα και σας αξι -
ζόυν πόλλα , πόλλα  ευ γε για την πρόσπα θεια  σας αυτη . Και 
εμει ς στην Μακεδόνι α μας, μια ζώη  αγκαλια ζόυμε την 
πρόσφυγια . Και πόια πό λη της βό ρειας Ελλα δας δεν ει ναι 
πρόσφυγόμα να; Και τό νησι  σας ει ναι η γε φυρα από  την 
μετα βαση τόυ πό νόυ τών μεταναστώ ν και πρόσφυ γών 
στην ελπι δα τόυ Αυ ριό, για μια καλυ τερη με ρα. 
 Στό σημει ό αυτό  θα η ταν παρα λειψη  μόυ να μην 
αναφε ρώ τό γεγόνό ς της πρόσπα θειας τόυ Δημα ρχόυ Λε -
σβόυ, ό όπόι ός κατε θεσε πρό ταση στην πόλιτει α και σε 
διεθνει ς όργανισμόυ ς για την  διαχει ριση τόυ πρόσφυγι-
κόυ  – μεταναστευτικόυ  πρόβλη ματός. Πρότα σεις, πόυ αν 
υιόθετηθόυ ν και υλόπόιηθόυ ν, τό πρό βλημα θα ει ναι δια-
χειρι σιμό και ό χι απα νθρώπό και τραγικό  ό πώς ση μερα. 
 
 Υ.Γ.  1) Αξι ζει να υπενθυμι σόυμε ό τι η γη σας, γε ν-
νησε Αθα νατόυς ό πώς : Πολιτικο ς νομοθε της: Πιττακό ς ό 
Μυτιληναι ός. Λυρικοι  ποιητε ς : Τε ρπανδρός, Αλκαι ός, Αρι -
ών, Σαπφώ . Φιλο σοφοι: Θεό φραστός, Φανι ας. Ιστοριο-
γράφος: Ελλάνικός. Προσωπικότητες γραμμάτων και 
τεχνών 18ου, 19ου και 20ου αιώνα: Αργύρης Εφτα-
λιώ της, Βενιαμι ν ό Λε σβιός, Στρατη ς Μυριβη λης, Γεώ ργιός 
Ιακώβι δης, Θεό φιλός Χατζημιχαη λ, Στρατη ς Ελευθερια -
δης, Ηλι ας Βενε ζης, Οδυσσε ας Ελυ της. Από  εκει  πε ρασε 

και ό Από στόλός Παυ λός σταθμό ς για την Ελλα δα και την 
Ευρώ πη για την  δια δόση τόυ χριστιανισμόυ . 
  2) Σας κόυ ρασα, συγχώρε στε με και ει μαι 
ευγνώ μών για τό ε ργό σας. Να ει στε πα ντα καλα  και η 
εφημερι δα Στυ ψη πα ντα ψηλα .  
  3) Αγαπητόι  φι λόι εα ν δεν ει χα γνώρι ζει τόν 
ακόυ ραστό συγχώριανό  σας και συνα δελφό  μόυ Καραπα-
ναγιώ τη Ιγνα τιό δεν θα επικόινώνόυ σαμε πότε . Τόν ευχα-
ριστώ  και τόυ ει μαι ευγνώ μών. Από  τη μια μερια  χα σατε 
ε να α ξιό τε κνό σας να κατόικει  μό νιμα στη Στυ ψη, από  την 
α λλη κερδι σατε γιατι  παντόυ  σας εκπρόσώπει  επα ξια. Να 
ει στε υπερη φανόι γι΄  αυτό ν.   

(Γιαννιτσά – Σκύδρα 5-10-2015) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*) O Καστερίδης Στάθης είναι κάτοικος  
Γιαννιτσών Ν. Πέλλας      

Η προσφυγιά του χθες και του σήμερα ή προσφυγιά για πάντα; 
του Στάθη Καστερίδη (*) 

Πρόσφυγες 1922 
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Αφιερωμένο στον Βαγγέλη 
Γιακουμάκη και σε κάθε 
«Βαγγέλη» 
 
 Καθώ ς μεγαλώ νόυμε 
και αναπόλόυ με τό παρελθό ν 
πα ντα θα γυρνα με στα μαθη-
τικα  μας χρό νια και θα θυμό -
μαστε τις παρε ες μας, τις εκ-
δρόμε ς μας, τις κόπα νες μας, 
τις τιμώρι ες μας. Κα πόυ εκει , 
ανα μεσα στα γε λια και στα 
αστει α μας θα ξεπετα ξει η 
ανα μνηση τόυ μαθητη  της 
σφαλια ρας, τόυ μαθητη  της 
γώνι ας.  Αυτόυ  τόυ μαθητη  
πόυ καθό ταν πα ντα μό νός, 
βόυβό ς στό τελευται ό θρανι -
ό. Αυτόυ , πόυ ξεχνόυ σε ό κα-
θηγητη ς στην τα ξη και πόυ 
θυμό μασταν εμει ς, ό ταν θε -
λαμε να σπα σόυμε πλα κα. 
Τόυ μαθητη  εκει νόυ με τα 
παραπανι σια κιλα , πόυ φό-
ρόυ σε γυαλια , πόυ δεν μιλόυ -
σε καθαρα , πόυ η ταν ντρόπα-
λό ς, πόυ η ταν «κακό ς» μαθη-
τη ς, πόυ η ταν «φυτό », πόυ 
καθό ταν σε αναπηρικό  καρό-
τσα κι, πόυ φόρόυ σε πα ντα 
τα ι δια ρόυ χα, πόυ δεν η ταν 
Έλληνας. Θυμα στε πόυ μας 
χαιρετόυ σε και μει ς γυρνόυ -
σαμε επιδεικτικα  τό κεφα λι 
μας από  την α λλη πλευρα ; 
Θυμα στε πόυ τόυ παι ρναμε 
τό κόλατσιό  και τό πετόυ σα-
με στα σκόυπι δια, πόυ τόυ 
κρυ βαμε την τσα ντα η  τόυ 
βα ζαμε τρικλόπόδια ; Θυμα -
στε πόυ τόν φώνα ζαμε βλα κα 
επειδη  δεν δια βαζε και μαμ-
μό θρεφτό επειδη  δεν ε βριζε 
και δεν κα πνιζε; Τι πλα κα 
πόυ ει χαν ό λα αυτα !!! Τι ευ 

 
χα ριστες και γλυκιε ς αναμνη -
σεις μας φαι νόνται τώ ρα!!! 
Αναρώτηθη καμε ό μώς πότε  
αν γι΄ αυτό ν τόν μαθητη  ει ναι 
όι αναμνη σεις αυτε ς ευχα ρι-
στες και αστει ες; Αναρώτη-
θη καμε πότε  τι  αντι κτυπό 
και τι  συνε πειες ει χαν όι ανα-
μνη σεις και όι εμπειρι ες αυ-
τε ς στην τό τε και μετε πειτα 
ζώη  τόυ; Ει χε τη δυ ναμη να 
αντιμετώπι σει ό λό αυτό  σαν 
πλα κα, να τό ξεπερα σει και 
να πρόχώρη σει στη ζώη  η  
μη πώς ό λες αυτε ς όι συμπε-
ριφόρε ς τόν εμπό δισαν να 
πρόχώρη σει και να πα ψει να 
ει ναι τό παιδι  της γώνι ας α-
κό μα και ώς ενη λικας; Σκε-
φτη καμε πότε  πώς θα νιώ θα-
με αν η μασταν στη θε ση τόυ 
εμει ς η  τα παιδια  μας; Δεν 
ει ναι αργα ! Ας τό κα νόυμε 
τώ ρα, για μας, για τα παιδια  
μας για τις επό μενες γενιε ς! 
Ας μπόυ με ε στώ και για μια 
στιγμη  στη θε ση αυτόυ  τόυ 
παιδιόυ  και θα πα ψει να υ-
πα ρχει τό φόβισμε νό, κλαμε -
νό και μόναχικό  παιδι  της 
γώνι ας για πα ντα! Άλλώστε 
τόυ τό χρώστα με!  

   
  
  
  
  
 

Το παιδί της γωνίας 
της Δώρας Εγγλέζου 

Η Δώρα Εγγλέζου είναι 
φιλόλογος, ζει &  

εργάζεται στην Αθήνα. 

  
Το είδος του ξύλου που θα επιλέ-
ξουμε για το τζάκι μας παίζει 
καθοριστικό ρόλο τόσο στη λει-
τουργία όσο και στην απόδοσή 
του; Είναι αλήθεια, τονίζει στο 
πλαίσιο σχετικής εργασίας ο 
καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας 
Γιώργος Μαντάνης (Τμήμα Σχε-
διασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & 
Επίπλου στην Καρδίτσα), ότι 
δεν είναι κατάλληλα όλα τα ξύ-
λα για καύσιμη ύλη. Άλλα είδη, 
διευκρινίζει, είναι κατάλληλα 
για «προσάναμμα», άλλα είδη 
είναι κατάλληλα για την 
«κυρίως καύση» που θέλουμε να 
κρατήσει για πολλές ώρες. Επι-
πρόσθετα, η φωτιά στο τζάκι 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι 
από το μέγεθος των καυσόξυ-
λων που επιλέγουμε, καθώς επί-
σης και από την υγρασία τους. 
 Τα πιό συνηθισμε να στη 
χώ ρα μας ει δη ει ναι η δρυς, η ελια , 
η όξια  και τό ε λατό, ανα λόγα με την 
περιόχη  και τη διαθεσιμό τητα πόυ 
υπα ρχει. Διαλε γόυμε συνεπώ ς τα 
καυσό ξυλα πόυ επιθυμόυ με και τα 
πρόμηθευό μαστε 
ε γκαιρα, ώ στε να 
ει ναι ό σό τό δυ-
νατό  πιό ξερα . Η 
καλυ τερη επόχη  
ει ναι τό πόλυ  
με χρι τα με σα 
τόυ Σεπτε μβρη. 
Σι γόυρα, πρόσθε -
τει ό κ. Μαντα -
νης, τόυς καλό-
καιρινόυ ς μη νες 
βρι σκόυμε στην 
αγόρα  τα πιό 
ξερα  ξυ λα. Καλη ς 
πόιό τητας καυ-
σό ξυλα ε χόυμε κι 
από  α λλα ει δη, 
π.χ. αει φυλλα 
πλατυ φυλλα (πόυρνα ρι, αρια , κόυ-
μαρια , φιλυ κι) και όπώρόφό ρα 
δε ντρα (μηλια , κερασια , αμυγδα-
λια ). 
 Τό ξυ λό της δρυό ς, αναφε ρει 
ό ι διός, πρότιμα ται στις περισσό τε-
ρες τών περιπτώ σεών, διό τι αφε-
νό ς μεν δι νει ώραι α φλό γα, χώρι ς 
πρόβλη ματα, και αφετε ρόυ ε χει 
μεγα λη δια ρκεια καυ σης.  
 Μεγα λό ρό λό παι ζει και η 
διαθεσιμό τητα τών καυσό ξυλών. 
Έτσι, στα νησια  μας συνηθι ζεται η 
ελια , ενώ  στις περιόχε ς πόυ γειτό-
νευ όυν με την όρόσειρα  της Πι νδόυ 
η όξια  συναγώνι ζεται τις δρυ ες. 
Πόλυ  καλό ς ει ναι ό συνδυασμό ς 
δυ ό ειδώ ν, ό πώς π.χ. όξια  και δρυς, 
όξια  και ελια , ελα τη και δρυς, ελα τη 
και ελια , γιατι  η όξια  και η ελα τη 
και γόνται γρηγόρό τερα και ευκό-
λό τερα διευκόλυ νόντας ε τσι τη δρυ 
η  την ελια  πόυ και γόνται με πόλυ  
αργόυ ς ρυθμόυ ς. 
 Ιδιαι τερη με ριμνα πρε πει να 
δι νεται και στην απόθη κευση τών 
καυσό ξυλών, τό σό στόν τρό πό 
στόι βαξης, ό σό και στη θε ση από-
θη κευση ς τόυς. Ει ναι αλη θεια, συ μ-
φώνα με τόν καθηγητη , ό τι τα κα-
λυ τερα καυσό ξυλα ει ναι αυτα  πόυ 
ε χόυν απόθηκευτει  για δια στημα 
μεγαλυ τερό από  2 χρό νια και ε χόυν 
πλη ρώς ξηραθει . 
 Τα ξυ λα πρε πει να απόθη-
κευ όνται σε στεγασμε νό και καλα  
αεριζό μενό χώ ρό και η περιεχό μενη 
υγρασι α τόυς να ει ναι κα τώ από  
25%. Ει ναι αλη θεια ό τι ση μερα 
στην ελληνικη  αγόρα  τα καυσό ξυ-
λα πώλόυ νται «χλώρα », με υγρασι  

 
ες 30% ε ώς 70%. Δεν ε χει σημασι α 
πόυ α λλαξε ό νό μός, δηλ. να πώ-
λιόυ νται με τόν ό γκό (κυβικό ). Ει -
ναι ψε ματα ό τι η κατα σταση στην 
ελληνικη  αγόρα  τών καυσόξυ λών 
ε χει βελτιώθει .  
 Πιό αναλυτικα , ό κ. Μαντα -
νης στην εργασι α τόυ, απαντα  στα 
παρακα τώ ερώτη ματα: 
 Ποια είναι τα πιο κατάλη-
λα είδη ξύλου για το τζάκι; 
 Ορισμε να ει δη ξυ λόυ παρα -
γόυν πόλυ  καπνό  και ε χόυν δυσα -
ρεστη όσμη . Άλλα δεν και γόνται 
ευ κόλα με απότε λεσμα να μην πα-
ρα γόυν την απαιτόυ μενη θερμό τη-
τα. Ανα λόγα με τό με γεθός τών 
χώ ρών πόυ θε λόυμε να ζεστα νόυ-
με, μπόρόυ με να χρησιμόπόιη σόυ-
με ώς πρόσα ναμμα η  στα αρχικα  
στα δια της καυ σης «μαλακη  ξυλει -
α», δηλ. κώνόφό ρα, ό πώς πευ κό η  
ε λατό πόυ «αρπα ζόυν» πόλυ  ευ κό-
λα και δι νόυν γρη γόρα μεγαλυ τερη 
φλό γα. Έχόυν ό μώς τό μειόνε κτη-
μα ό τι μπόρει  να «σκα νε». Γι' αυτό  
συνη θώς πρότιμα με πιό κατα λληλό 
πρόσα ναμμα, π.χ. λεπτα  κλαδια  

πόυ τόπόθετόυ νται ανα μεσα στα 
ξυ λα για την ε ναρξη της καυ σης η  
και «πλακε τες πρόσανα μματός» 
πόυ διατι θενται στό εμπό ριό, και 
μετα  στην κυρι ώς καυ ση χρησιμό-
πόιόυ με «σκληρα  ξυ λα», δηλ. πλα-
τυ φυλλα ό πώς δρυς, πόυρνα ρι, 
ελια  πόυ ε χόυν μεγα λό βα ρός, ει ναι 
πυκνα  και και γόνται με η ρεμη φλό -
γα.  
 Γενικα , ξυ λα με μικρη  πυκνό -
τητα επειδη  διαθε τόυν μεγα λό πό-
σόστό  κενώ ν χώ ρών (α ρα και όξυ-
γό νό), και γόνται ευκόλό τερα από  
ξυ λα μεγα λης πυκνό τητας. Σ' αυτό  
βόηθα  και η παρόυσι α τόυ εξαιρε-
τικα  ευ φλεκτόυ ρετσινιόυ . Γι' αυτό  
όρισμε νόι χρησιμόπόιόυ ν 
«δαδόπόιημε νό ξυ λό» (δαδι ), δηλ. 
ξυ λό πευ κόυ με υψηλη  συγκε ντρώ-
ση ρετσινιόυ , ώς πρόσα ναμμα. Ει -
ναι αλη θεια ό τι τα πευ κα ει ναι πό-
λυ  επικι νδυνα για κυρι ώς καυ ση. 
Δεν θα πρε πει να και με καυσό ξυλα 
πευ κών διό τι παραμόνευ ει ό κι νδυ-
νός της πυρκαγια ς. Πε ρυσι στην 
Ελλα δα ει χαμε 75 περιστατικα  
πυρκαγιώ ν εξαιτι ας τών τζακιώ ν. 
 Ει ναι επι σης αλη θεια ό τι η 
δρυς («δε νδρό»), η ελια  και τό 
πόυρνα ρι ει ναι τα καλυ τερα καυ-
σό ξυλα στην ελληνικη  αγόρα . Φε -
τός α ρχισε να γι νεται πώ ληση και 
ξυ λών ακακι ας από  δασικε ς φυτει -
ες, ώς καυσό ξυλόυ, γεγόνό ς πόυ 
δεν ει ναι όρθόλόγικα  σώστό  μιας 
και τό ξυ λό της ακακι ας ει ναι πόλυ -
τιμό και ει ναι αλη θεια ό τι θα μπό-
ρόυ σε να αξιόπόιηθει  πόλυ  καλυ τε-
ρα για α λλη χρη ση. 
  

 
Πώς μπορούμε να έχουμε καλύ-
τερη απόδοση στο τζάκι μας; 
 Τό τζα κι και η κατασκευη  
τόυ, συ μφώνα με τόν κ. Μαντα νη, 
ει ναι τό πρώ τό ζητόυ μενό. Τό τζα κι 
απότελει  μι α μικρη  κατασκευη  πόυ 
πρε πει να ει ναι καλόσχεδιασμε νη, 
ώ στε «να τραβα  καλα », ό πώς συ-
νηθι ζεται να λε με, ανεξα ρτητα από  
τό με γεθός της φώτια ς. Τό πό σό 
καλα  τραβα ει τό τζα κι επηρεα ζεται 
κι από  την επιφα νεια πόυ κατα-
λαμβα νει η φώτια  με σα στην εστι α. 
Επι σης, ει ναι χρη σιμό τις πρώ τες 
φόρε ς πόυ θα λειτόυργη σόυμε τό 
τζα κι να ελε γξόυμε πό σό εκτεταμε -
νη φώτια  μπόρει  να ικανόπόιη σει 
χώρι ς αυτό  να καπνι ζει. 
 Σημαντικό , επι σης, ει ναι ό 
τυ πός της εστι ας πόυ ε χόυμε. Η 
πόσό τητα της θερμικη ς ενε ργειας 
πόυ δι νει ε να τζα κι εξαρτα ται ση-
μαντικα  από  την εστι α, πόυ μπόρει  
να ει ναι χτιστη  με πυρό τόυβλα 
(από δόση 15%), πρόκατασκευα-
σμε νη με μαντε μι (από δόση 25%) η  
ενεργειακη  (από δόση ώς και 85%). 
Ει ναι αλη θεια, πρόσθε τει, ό τι τα 

ενεργειακα  τζα κια 
πρότιμόυ νται ση -
μερα, διό τι ε χόυν 
τη μεγαλυ τερη 
θερμικη  από δόση. 
Ενεργειακα  λε με 
τα τζα κια πόυ 
ε χόυν αερόθα λα-
μό στό πι σώ και 
κα τώ με ρός τόυ 
χώ ρόυ καυ σης 
στόν όπόι ό ανακυ-
κλώ νεται και θερ-
μαι νεται ό αε ρας 
τόυ δώματι όυ, 
αυξα νόντας ε τσι 
την από δόση τόυ 
τζακιόυ . Ρό λό παι -
ζει και η επιλόγη  

της πό ρτας τόυ τζακιόυ  πόυ πρε πει 
να ει ναι α ριστης πόιό τητας για να 
απόμόνώ νει τόν αε ρα. Εννόει ται 
ό τι τα καυσό ξυλα  μας πρε πει να 
ει ναι ξερα . Η θερμό τητα πόυ δι νει 
τό τζα κι εξαρτα ται βε βαια από  τό 
ει δός και τό με γεθός τών καυσό ξυ-
λών πόυ χρησιμόπόιόυ με, αλλα  
επιπρό σθετα εξαρτα ται κι από  τόν 
τρό πό τόπόθε τηση ς τόυς στην ε-
στι α. Αυτό  ει ναι ε να «μυστικό » 
στην επιτυχι α της καλη ς φώτια ς. 
Δεν πρε πει τα ξυ λα να ει ναι στρι-
μώγμε να μεταξυ  τόυς για να μπό-
ρει  να κυκλόφόρει  ό αε ρας ανα με-
σα  τόυς και να τα τρόφόδότει  με τό 
απαραι τητό για την καυ ση όξυγό -
νό. 
 Τε λός, συ μφώνα με τόν κ. 
Μαντα νη, ει ναι μεγα λη αλη θεια ό τι 
τό ξυ λό, ώς καυσό ξυλα, δεν γι νεται 
και δεν μπόρει  να αντικαταστη σει 
εξ' όλόκλη ρόυ βασικε ς καυ σιμες 
υ λες, ό πώς φυσικό  αε ριό, pellets 
κ.α ., αλλα  μό νό να παι ξει συμπλη-
ρώματικό  ρό λό. Γι' αυτό  στις ανε-
πτυγμε νες χώ ρες τόυ κό σμόυ (Δ. 
Ευρώ πη, Β. Αμερικη ) κυρι αρχό 
καυ σιμό ει ναι ση μερα τό φυσικό  
αε ριό (με ελα χιστες επιβλαβει ς 
εκπόμπε ς και α ριστη καυ ση), ενώ  
στην Ευρώ πη αναμε νεται ό τι τα 
pellets θα ξεπερα σόυν σε παραγώ-
γη  τις επό μενες δεκαετι ες πόλλα  
από  τα συμβατικα  καυ σιμα 
(εκτιμώ μενη παραγώγη , >100 ε-
κατ. τό νόι). 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ) 
 

«Μυστικά» για έναν ζεστό χειμώνα 
στοιχεία εργασίας του καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη 

Αυλή 
με λου-
λούδια  
στη  

Στύψη 
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 Το παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέ-
ντο. Πρόκειται για την αστυνομική διαταγή που 
εξέδωσε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος 
Ματαράγκας Καρδίτσας, στις 8 Δεκεμβρίου 1907 
και είναι αποκαλυπτική για τα ήθη της επαρχίας 
εκείνης της εποχής. Απολαύστε το: 

 
Αστυνομική Διαταγή έτους 1907 

Πρός απα σας τας αρχα ς πόυ διόικόυ ν τό χώρι όν Ματα-
ρα γκα Καρδι τσης: Δη μαρχό, ιερε α τόυ χώριόυ , Δα σκα-
λό και α παντας τόυς πρόυ χόντας τόυ χώρι όυ. Ήρθα εις 
Ματαρα γκαν κατό πιν διαταγη ς τόυ διόικητόυ  μόυ μετα  
ενό ς χώρόφυ λακός πρός επιβόλη ν της τα ξεώς, από  
α κρόυ εις α κρόν τόυ χώρι όυ, α νευ χρόνότριβη ς και 
α μεσα. Διό τι πρόχθε ς στό σιργια νη μετα  την Θι αν και 
Ιερα ν Λιτόυργι αν εν τώ ναό  ό ταν ε πεζαν τα κλαρι να 
και τα ό ργανα ό Κώ στας (ας μην αναφε ρό τό όνόμα  
τόυ) χό ρεβε σινε χεια μπρόστα  χόρι ς να αφι νη και τόυς 
α λόυς να χόρε ψόυν μπρόστα  με κατα  συνε πια παρα-
ξιγιθη κατε και πλακoθι κατε στό ξι λό με τα παλόυ κια 
και τα μαχε ρια με απότε λεσμα και κατα  σινε πια να 
τραβματιστόυ ν πόλλόι  α νθρόπόι. Πα ραφτα να εφαρμό -
σετε απα σας τα εξι ς διαταγα ς μόυ: 
1) Αν ξανασιμβη  τια φτη πρα ξης εν τώ χώρι ό να γνόρι -
ζετε ό τι θα σας συλλα βώ και α νεφ χρόνότριβη ς αμε σός 
θα σας κλει σό στη φυλακη . Όταν πε ζόυν τα κλαρι να 
και τα μόυσικα  ό ργανα στό σιργια νη στό πανιγι ρη και 
στό γα μό πρε πη να χόρε βόυν μπρόστα  α παντες πόυ 
επιθιμόυ ν να χόρε ψόυν και ό χι μό νό ό ι διός α νθρόπός. 
Αφτό  ει νε γαηδόυρια . 
2) Μόυ αναφε ρθικε ό τι ό γα ηδαρός τόυ χαντζό πόυλόυ 
τόν Σεπτε μβριό μπι κε στό καλαμπό κι τόυ Βα ι όυ (ας 
μην αναγρα ψό τό επι θετό) και ό Βα ι ός εκνεβρι στικε 
και κα ρφόσε τόν γα ηδαρό με την αξα λη στό ε να καπόυ -
λι. Καταλαβε νετε ό γα ηδαρός δε ν ει ναι ό νός αλα  ό 
Βα ι ός. Άνεφ πόλό ν σκε ψεόν καταλαβε νη κανη ς ό τι τό 
κεφα λη δεν ε χει μιαλό  αλα  κόλόκιθό σπόρό. Απαγόρευ -
ετε να ξαναγι νη εκ νε όυ τε τιό απαρα δεκτό η  παρό μιό 
πρα γμα. 
3) Πι γα στό μαγαζη  για καφε  και από  ε ξό βρόμόυ σε 
κατρόυλιό . Απαγόρευ ετε να  κατόυρα τε ε ξώ στόν τι χό 
τόυ μαγαζιόυ . 
4) Απαγόρευ ετε τό βρισι διν τό φόνασκι ν και εντό ς τόυ 
καφενι όυ τό ανεμι ζιν διό τι ει ναι χιμό νας και εσθα νετε  
τις απόφόρα  από  τι βρό μα. Όστις επιθιμη  να ανεμιστη  
να εξε ρχετε ε ξόθεν τόυ καφενι όυ. 
5) Ίδα πόλλε ς γυνε κες να πια νόυν τη σιγκόυ να μετα  
τόυ υπόκαμι σόυ να τό τραβόυ ν πρό  τό ε μπρόσθεν να 
ανι γόυν τα πό δια και να όυρόυ ν όρθι ός. Τό τιόυ τόν  

 
ει ναι απαρα δεκτό και πρε πη α νεφ χρόνότριβι ς να τις 
βρακό σετε α παξ και διαπαντό ς. 
6) Όταν λι αν πρόι αν πα τε τα γελα δια στό γελαδα ρη και 
γιρι ζόντας πρε πη ανιπερθε τός να μαζε βετε τις βόνιε ς 
τών ζώ όν από  τό δρό μό, τό ι διό να κα νετε και τό βρα δη 
διό τι δεν ε χη πόυ να πατι ση ό στις βαδι ζη εις τας όδόυ ς 
τόυ χώρι όυ. Και εκτό ς τόυ τιόυ τόυ σας χρια ζόντε αι 
βόνιε ς να ζεστε νεστε στό μπόυχαρι  τό χιμό να με τα 
κρι α. 
7) Σε κα θε πανιγι ρι απόκριε ς πα σχα και γα μόυς πόυ 
βαδι ζη καλόντιμε νός ό κό σμός πα ι στην Εκλισι α και 
μετα  χόρε βη στα σιργια νια και στόυς γα μόυς πρε πη 
α παντα τα σκυλια  να ει ναι δεμε να δια  χόνδρό ν αλισι δε-
όν και σχινι όν πρός απόφιγι ν ατιχιμα τών εκ τόν σκιλό-
δακόμα τών. 
8 ) Να μιν πι νετε πόλι  ινόπνεμβατό δη πότα  τσι πόυρα 
και ι νόυς και μετα  ξερνόβόλα τε και κα νετε χαζαμα ρες. 
9) Να τιρι σετε α νεφ αντιρι σεός και χρόνότριβη ς την 
α νόθεν τα φτην διαταγη ν μόυ α νθρόπη σκυ λη και γινε -
κες διό τι ό πιός συληφθη  παραβα τις θα τόν σιλα βό θα 
τόν κλι σό στό σχόλι ό και αλι μόνό  τόυ θα τόν ταρα ξό 
και θα τόν μαβρι σό στό ξι λό. 
Να με σιγχόρι τε αν ε κανα κα πιό σιντακτικό  λα θός κα-
θό τι τελι όσα και εγώ  την Τρι τη τόυ Δημότικόυ  σχόλι όυ 
διό τι δεν με ε στιλε ό πατε ρας μόυ από  τό χώρι όν εις τιν 
Λα ρισσαν για να μα θό περισσό τερα γρα ματα. Σαν γκα-
ραγκόυ νις πόυ ει με και εγό  καταλαβε νετε α παντες τας 
γραφα ς μόυ τας όπι ας θε λετε δεν θε λετε να τας τιρι σε-
τε ανιπερθε τός. 

Εν Ματαρα γκα τη 8η Δεκεμβρι όυ 1907 
Ο διόικητη ς τόυ χώρι όυ 

Νικό λαός Παπακώνσταντι νόυ 
Υπόνόματα ρχης 

______________________________________________________________ 
 
 Είναι αναρτημένο στους τοίχους της 
"Ψαροταβέρνας του κυρ Στέλιου", ενός συμπαθέ-
στατου ταβερνιάρη, στο χωριό και Λίμνη της Δοϊ-
ράνης: 
 

Αστυνομική αναφορά του 1923 
  Η αναφόρα  πόυ ακόλόυθει  ανη κει στόν 
Ιώα ννη Πετρα κη, υπαστυνό μό τόυ Κιλκι ς, ό όπόι ός στις 
7 Απριλι όυ τόυ 1923 αναφε ρει στό τόπικό  αστυνόμικό  
τμη μα εγγρα φώς:"Λαμπυριζόυ σης και σελαγιζόυ σης 
της σελη νης παρα  λι μνην της Δόι ρα νης, εώρα καμεν 
τόυς ληστα ς. Κρα ζών δε "σταθει τε, ρε πόυ στηδες, γαμώ  
τό σταυρό  σας" και απαντησα ντών "κλα στε μας τ' αρ-
χι δια", απε δρασαν. 

  
 Η εφημερι δα μας στό πρόηγόυ μενό φυ λλό της 
(Αυ γόυστός2015) ει χε αναφόρα  στό Δ.Σ. της διετι ας 2013
-2014. Την πληρόφόρι α την ει χαμε τόν Αυ γόυστό τόυ 
2014 και την δημόσιευ σαμε ε να χρό νό μετα . Στό μεταξυ   
εκλε χθηκε νε ό Δ.Σ. τό Νόε μβριό 2014. Τό νε ό Διόικητικό  
Συμβόυ λιό αναδει χθηκε στό Συ λλόγό Στυψιανώ ν Μελ-
βόυ ρνης τό Νόε μβριό 2014 μετα  την ετη σια Γενικη  Συνε -
λευση τών μελώ ν τόυ. Τό νε ό Δ.Σ. απότελει ται από  τόυς 
εξη ς: 1) Βαλιόντη  Ευα γγελό τόυ Ευαγγε λόυ, Πρό εδρό, 2) 
Βόυλαδα  Παναγιώ τη τόυ Αλε κόυ, Αντιπρό εδρό, 3) Εγγλε -
ζό Νι κό (της Γιασεμη ς), Γραμματε α, 4) Ταμβα κη Παντελη , 
Ταμι α, 5) Λιθότό μόυ Από στόλό, 6) Δρακόυ λα Πα ρη, 7) 
Μαντα νη Σόφι α, 8) Βαλιόντη  Μαρι α, 9)Ταμβα κη Πό πη, 
και 10) Βόυλαδα  Θεανώ ,  Με λη. 
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι από Νοέμβριο 2014 ως 
το Νοέμβριο 2016. Σόβαρό πρόβλημα για τη συνέχεια 
τόυ Συλλό γόυ αναδεικνυ εται η ε λλειψη ενδιαφε ρόντός 
από  όμόγενει ς δευ τερης γενια ς (δικαιόλόγημε να θα λε γα-
με αφόυ  πρό κειται για παιδια  πόυ μεγα λώσαν στη νε α 
πατρι δα, την Αυστραλι α χώρι ς σημαντικε ς μνη μες από  τό 
χώριό ). Οι δραστηριό τητες τόυ συλλό γόυ περιλαμβα νόυν 
πε ντε εκδηλώ σεις τό χρό νό, (πόυ συμμετε χόυν πόλλόι  
όμόγενει ς και φι λόι τόυς): α) Τό Πρώτόχρόνια τικό ρεβε-
γιό ν, β) Τις Από κριες, γ) Τη γιόρτη  της Μητε ρας, δ) Μια 
βραδια  ταβε ρνας περι  τα τε λη Οκτώβρι όυ και φυσικα  ε) 
Τα εννια μερα της Παναγι ας. Εκτό ς αυτώ ν τών εκδηλώ σε-
ών, ό Συ λλόγός όργανώ νει μια ημερη σια εκδρόμη  περι  τα 
τε λη Ιανόυαρι όυ. Επι σης στό τε λός κα θε μη να όργανώ νε-
ται ε να μεσημερια τικό «μπα ρμπεκιόυ» στό ιδιό κτητό χώλ  

 
(γραφει ό) τόυ Συλλό γόυ. Μια φόρα  τό χρό νό ό Συ λλόγός 
όργανώ νει μια 4η μερη εκδρόμη  σε α λλη πό λη. Πε ρυσι ει χε 
μεγα λη επιτυχι α. Συμμετει χαν 50 α τόμα. Πη γαμε στό Σι δ-
νευ  – 10 ώ ρες ταξι δι – με λεώφόρει ό. Ο Πρό εδρός τόυ Συλ-
λό γόυ Στυψιανώ ν Μελβόυ ρνης Βαγγε λης Βαλιόντη ς, με 
την ευκαιρι α αυτη ς της συζη τηση ς μας, καλει  ό λα τα με λη 
τόυ Συλλό γόυ, τόυς συγγενει ς τόυς και γενικα  ό λόυς τόυς 
χώριανόυ ς μας πόυ ζόυν κι εργα ζόνται στη Μελβόυ ρνη να 
συμμετε χόυν σε ό σες περισσό τερες εκδηλώ σεις τόυ Συλ-
λό γόυ μας μπόρόυ ν. Ση μερα όι εκδηλώ σεις τόυ Συλλό γόυ 
δεν συγκεντρώ νόυν πα νώ από  110 α τόμα, τη στιγμη  πόυ 
όι όμόγενει ς μας μό νό στη Μελβόυ ρνη ει ναι πόλλόι  περισ-
σό τερόι. Εκ με ρόυς τόυ Συλλό γόυ Στυψιανώ ν Μελβόυ ρνης 
«Η Αγι α Τρια ς» ό Πρό εδρός Βαγγε λης Βαλιόντη ς και ό Τα-
μι ας Παντελη ς Ταμβα κης, μας ε δώσαν για την εφημερι δα 
μας 500 δόλα ρια Αυστραλι ας και τόυς ευχαριστόυ με θερ-
μα . Οι όμόγενει ς μας, πα ντα ε χόυν ε ναν καλό  λό γό να πόυν 
για τη «Στυ ψη». Ο Πρό εδρός μας ζη τησε αν ει ναι ευ κόλό, 
να μας δώ σόυν τις διευθυ νσεις τών όμόγενώ ν μας για να 
στε λνόυμε απευθει ας την εφημερι δα εξατόμικευμε να. Με -
χρι τώ ρα στε λναμε ε να δε μα με 140 φυ λλα, στόν Από στό-
λό Βαζυρια ννη ό όπόι ός με τη σειρα  τόυ αναλα μβανε την 
απόστόλη  της εντό ς Αυστραλι ας. Τόυ υπόσχεθη καμε ό τι 
αυτό   μπόρει  να γι νει, αφόυ  τό κό στός φακε λόυ πρόπλη-
ρώμε νόυ τε λόυς δεν ει ναι πα νώ από  1,5 €, αρκει  να μας 
στει λόυν τις διευθυ νσεις.  
Η συζη τηση δεν μπόρόυ σε, παρα  να πα ει στό θε μα τών 
ημερώ ν μας την όικόνόμικη  κρι ση στη χώ ρα μας. Ανα-
πτυ σσεται ε να νε ό κυ μα μετανα στευσης πρός την Αυ 

 
στραλι α. Πα νε όι επόχε ς πόυ ε ρχόνταν στην Αυστραλι α 
ανειδι κευτόι εργα τες κι ε βρισκαν δόυλεια  αμε σώς. 
Έχόυμε μετανα στες από  Κι να, Φιλιππι νες και α λλες χώ ρες 
λό γώ εμφυλι ών πόλε μών κλπ. Αλλα  ας μην περιμε νει κα-
νε νας χώρι ς δόυλεια  να κα νει πρόκόπη . Χρεια ζεται δόυ-
λεια  χώρι ς διακόπη  τόυλα χιστόν για 8 ώ ρες τη με ρα. Τό 
βασικό  μερόκα ματό ει ναι κόντα  600-700 δόλα ρια την ε-
βδόμα δα (δηλαδη  2.400 – 2.800 δόλ. τό μη να). Η κρι ση 
αφόρα  πια ό λό τόν κό σμό. Έχει φτα σει και στην Αυστρα-
λι α. Ωστό σό, αν ε χει κα πόιός ό ρεξη για δόυλεια , υπα ρχόυν 
δόυλειε ς. Αυτη  τη στιγμη  υπα ρχει ε να όικόδόμικό  
«μπόυμ», πόυ σημαι νει ό τι ό λα τα όικόδόμικα  επαγγε λμα-
τα ε χόυν ζη τηση. Έχει πόλλε ς ευκαιρι ες επι σης για νε όυς 
πόυ ε χόυν σπόυδα σει. Οι σπόυδαγμε νόι νε όι μπόρόυ ν να 
βρόυν δόυλεια  ανα λόγα με τις σπόυδε ς τόυς. Η συζη τηση 
πα ει στις συντα ξεις. Οι γυναι κες της παρε ας μας, μας λε νε 
ό τι πλε όν και στην Αυστραλι α πρόσπαθόυ ν να εκσυγχρό-
νι σόυν τό ασφαλιστικό  τόυς συ στημα. Με μια καινόυ ρια 
ρυ θμιση, ό σόι γεννη θηκαν μετα  τό 1950 παι ρνόυν συ ντα-
ξη στα 70 όι α νδρες και στα 65 όι γυναι κες. Ενώ  ό σόι γεν-
νη θηκαν πριν τό 1950 θα πα ρόυν συ νταξη στα 65. Σημει α 
τών καιρώ ν η  απλα  ζόυ με περισσό τερό και δεν αντε χόυν 
τα συστη ματα συνταξιόδό τησης;  
 
(Η συζήτησή μας με τον Βαλιοντή Ευάγγελο, Πρόεδρο, 
τον Ταμβάκη Παντελή, Ταμία, και τις συζύγους τους 
έγινε την 6-8-2015 στο εξοχικό). 

Ιγν. Καρ. 

Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης: νέο Δ.Σ. 

Ιατρικά θέματα 
Έχω καρκίνο... 

 
 Διαγνώ στηκα τόν περασμε νό Μα ιό. Η δια γνώση η ταν καρ-
κι νός. Ξε ρετε ό χι τό ζώ διό αλλα  τό “εξ’απόδώ ”, τό “κακό ”, η 
“κακια  αρρώ στια”, τό “ακατανό μαστό”, τό “φτόυ  φτόυ”  η  ό πώς 
αλλιώ ς τό λε νε αυτόι  πόυ δεν τόλμόυ ν όυ τε να τό πρόφε ρόυν. 
(Με την ευκαιρι α  σας ενημερώ νώ ό τι δεν πεθαι νόυν ό λόι. Δεν 
ει ναι θανατικη  καταδι κη.  Ζεις μετα  από  τόν καρκι νό. Επιβιώ νεις. 
Ξε ρώ πόλυ  κό σμό πόυ γλυ τώσε και ε γινε καλα . Εντελώ ς και από-
λυ τώς καλα ). Μπη κα χειρόυργει ό και ε να μη να μετα  ξεκι νησα τις 
χημειόθεραπει ες. Πρόχθε ς ε κανα η δη την τε ταρτη (πα ει ό πρώ -
τός κυ κλός!). Δυ σκόλό ει ναι αλλα  ει ναι και εφικτό . Δε σταμα τησα 
τη δόυλεια  και πρόσπαθώ  να λει πώ ό σό γι νεται λιγό τερό. Κόινώ ς 
τό παλευ ώ ό σό περισσό τερό μπόρώ . Γι΄ αυτό , μια παρα κληση/
παρό τρυνση/συμβόυλη :  Εμα ς τόυς καρκινόπαθει ς μην μας κόι-
τα τε σαν μελλόθα νατόυς. Μην μας φε ρεστε σαν να μην πρό κειται 
πότε  να γι νόυμε καλα . Κόιτα ξτε μας σαν ανθρώ πόυς πόυ ει ναι 
ασθενει ς και παλευ όυν να γι νόυν καλα . Και παλε ψτε μαζι  μας αν 
θε λετε και, κυρι ώς, αν μπόρει τε. Και μη φόβα στε τις λε ξεις.. Δεν 
υπα ρχει  «επα ρατη νό σός», «ανι ατη ασθε νεια», «τό κακό » και 
α λλες τε τόιες  χαζόεκφρα σεις. Υπα ρχόυμε μό νό εμει ς πόυ ζητα με 
φρόντι δα και αγα πη. Πόλυ  αγα πη. Για να μπόρόυ με να παλευ όυ-
με.  
Υ.Γ. Πριν από  23 χρό νια ε φυγε η μητε ρα μόυ από  καρκι νό. Σε ηλι-
κι α 40 ετώ ν, μετα  από  3 χρό νια μα χης μαζι  τόυ, τελικα  την κε ρδι-
σε. Ει μαι 44 και κα τι ψιλα  και σκόπευ ώ να πα ώ 94 τόυλα χιστόν. 
Όχι, αυτη  τη χα ρη δε θα τόυ την κα νώ. 

(Ν.Π. 25-7-2016) 

http://sigaminfovitho.blog.com/2015/08/25/hello-world/


 

 

15    ΣΤΥΨΗ 

Τα κοινωνικά των Στυψιανών Ντοπιολαλιά 
 

Γεννήσεις 

 Η Καλλόνια τόυ Ελε νη τόυ Ιώα ννη απε κτησε τό δευ τερό κόριτσα κι 
της. 

 Η Σόυλτανη  Μαρι α (εγγόνη  τόυ Διόγε νη Παρε λλη) απε κτησε τό πρώ -
τό κόριτσα κι της. 

 Ο Σόυλτανη ς Δημη τρης (εγγόνό ς τόυ Διόγε νη Παρε λλη) απε κτησε τό 
τρι τό αγόρα κι τόυ. 

Να σας ζήσουν! 
 

Γάμοι 

 Την  07/06/2015 ό Νι κός Καραπαναγιώ της & η Χαρόυ λα Κα σσόυ πα-
ντρευ τηκαν στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ. 

 Την 20/06/2015 ό Νι κός Κατανα ς & η Γιώ τα Αχιλλε ώς παντρευ τηκαν 
στη Λεμεσό  της Κυ πρόυ. 

 Την 30/08/2015 η Ραλλόυ  Βαλα ση & ό Παντελεη μών Καραδόυ κας 
παντρευ τηκαν στη Μυτιλη νη. 

 Την 04/09/2015 η Αθηνα  Τσόλα κη & ό Γιώ ργός Αθανασα κός πα-
ντρευ τηκαν στην Αθη να. 

Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο! 
 

Βαφτίσεις 

 Την  26/07/2015 ό Μώυση ς Σκόυ ρτας & η Πηνελό πη Χι όυ βα φτισαν 
τα διδυμα κια τόυς Μελι να & Ιγνα τιό στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ. 

 Την 19/07/2015 ό Ιγνα τιός Χατζηβλα στης & η Μαρι α Κό κκη βα φτι-
σαν τό αγόρα κι τόυς στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ. Τό ό νόμα αυτόυ  
Γεώ ργιός. 

 Την 16/08/2015 ό Λευτε ρης & η Φιλιώ  Καμπόυρε λλη βα φτισαν τό 
αγόρα κι τόυς  στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ. Τό ό νόμα αυτόυ  Ευστρα -
τιός. 

 Την 17/08/2015 ό Μιχα λης Χι όυ & η Παρη  Δεληγια ννη βα φτισαν τό 
αγόρα κι τόυς στην Παναγι α της Στυ ψης. 

 Την 18/08/2015 ό Φώ της Τζανερι κός & η Δη μητρα Μπα νη βα φτισαν 
τό κόριτσα κι τόυς στόν Ταξια ρχη Μανταμα δόυ. Τό ό νόμα αυτη ς Μι-
χαε λα. 

 Την 06/09/2015 ό Χρη στός Χαδόυ λης & η Δη μητρα Φασόυ λη βα φτι-
σαν τό κόριτσα κι τόυς στην Αγι α Άννα. 

Υγεία και καλή τύχη στα νεοφώτιστα! 
 

Θάνατοι 

 Την 20/05/2015 απεβι ώσε στη Στυ ψη η Αφρόδι τη Λιθότό μόυ, ετώ ν 
96. 

 Την 9/04/2015 απεβι ώσε στην Αθη να ό Πε πός Καραπαναγιώ της 
τόυ Γεώργι όυ, ετώ ν 85. 

 Τόν Ιόυ νιό 2015 απεβι ώσε η Ευστρατι α Τσόυμπα κόυ χη ρα Γεώργι όυ, 
ετώ ν 90. 

 Τόν Ιόυ νιό 2015 απεβι ώσε η Αλεξα νδρα Παντη  χη ρα Περικλη  Παντη . 

 Την 30/06/2015 απεβι ώσε στη Στυ ψη η Δε σπόινα Παρε λλη, ετώ ν 80. 

 Την 25/07/2015 απεβι ώσε στη Στυ ψη η Ελε νη Βόυδόυρε λλη, ετώ ν 
82. 

 Την 03/08/2015 απεβι ώσε στην Αθη να η Ελευθερι α Καμπόυρε λλη, 
ετώ ν 90. 

 Την 03/08/2015 απεβι ώσε στό Βαφειό  ό Φι λιππός Νικόλα όυ, ετώ ν 
77. 

 Την 14/09/2015 απεβι ώσε στη Μελβόυ ρνη της Αυστραλι ας, πόυ κα-
τόικόυ σε από  τό 1953, ό Δημη τριός Καμνόρό κης (αδερφό ς τόυ Ευ-
στρατι όυ Καμνόρό κη) σε ηλικι α 78 ετώ ν. 

 Την 30/11/2015 απεβι ώσε στη Μελβόυ ρνη της Αυστραλι ας ό Νικό λα-
ός Γελαγώ της (Κόυτζπη ς) σε ηλικι α 82 ετώ ν. 

 Την 07/12/2015 απεβι ώσε στόν Μό λυβό ό Αλε ξης Κότζαμα νης 
ετώ ν 51, συ ζυγός της Ελε νης Παρε λλη τόυ Στυλιανόυ .  

 Την 01/02/2016 απεβι ώσε στη Στυ ψη η Μαρι α Σταυ ρόυ συ ζ. Γεώργι -
όυ σε ηλικι α 96 ετώ ν. 

 Την 14/06/2016 απεβι ώσε στην Αθη να η Νι κη Πρόκόπι όυ τό γε νός 
Τό μπρα, συ ζ. Πρόκό πη Πρόκόπι όυ σε ηλικι α 96 ετώ ν. 

 Τόν Ιόυ λιό τόυ 2016 απεβι ώσε πόλυ  πρό ώρα στη Στυ ψη ό Περικλη ς 
Καλλιπόλι της τόυ Ρα κη, 39 ετώ ν. 

 Την 19/07/2016 απεβι ώσε στην Αθη να ό Άγγελός Βαλιόυτη ς τόυ Δη-
μητρι όυ & της Φρειδερι κης  σε  ηλικι α 74 ετώ ν. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 
 
 

Διορθώσεις 

 Την 05/07/2015 απεβι ώσε στη Στυ ψη ό Χρη στός Πετριώ της, ετώ ν 78 
κι ό χι 7, ό πώς από  λα θός γρα ψαμε στό πρόηγόυ μενό φυ λλό. 

 Ο Γεώ ργιός Καλαι τζη ς (χαρχατζε λός) δεν πε θανε πριν από  10 χρό νια 
αλλα  πριν από  τόυλα χιστόν 30 χρό νια! (τη συγκεκριμε νη διό ρθώση 
μας υπε δειξε ό Συ λλόγός Στυψιανώ ν στην Αθη να). 

 

  
 Στις 14.09.2015 ε φυγε απ΄τη ζώη  ό Δημητρό ς 
Καμνόρό κης πόυ απ΄τις αρχε ς τόυ ΄50 ει χε μετανα-
στευ σει στην Αυστραλι α και ό πώς μαθαι νώ η ταν από  
τόυς πρώ τόυς πόυ πη γαν σ΄αυτα  τα με ρη. Έκανε δε 
ό τι μπόρόυ σε να ε ρθόυν και να βρόυν δόυλεια  αρκε-
τόι  Στυψιανόι . Ας αναπαυ εται εν ειρη νη στην ε ρημη 
γη της ξενιτια ς, όι δε συγγενει ς τόυ να ει ναι υπερη φα-
νόι πόυ ει χαν ε ναν τε τόιό α νθρώπό. Τόν ατόμικό  της 
πό νό και την α φατη θλι ψη της όικόγε νεια ς της για 
την απώ λεια τόυ αγαπημε νόυ Δημη τρη, εξιστόρει  με 
τό παρακα τώ μόιρόλό ι η Ελε νη Καμπόυ ρη- Τσόμπα -
κόυ: 
«Σ΄αυτό  τό α ψυχό χαρτι  τι λό για να βρώ να γρα ψώ, 
πώ ς να παρηγόρηθώ  μόνα χη μόυ και με τι δα κρυα να 
κλα ψώ πόυ ε χώ αδε ρφια μακρια  εκει  στην Αυστραλι  
 

α. Ει μαστε 5 αδερφε ς και α λλα 2 αδε ρφια, μας αγα-
πόυ σε ό Θεό ς κι ει μαστε καλόπαντρεμε νες, μας ε δώσε  
ό λες τις χαρε ς κι ει μαστε ευτυχισμε νόι. Ήτανε ό πρώ -
τός μόυ γαμπρό ς ό Παυ λός ό Σγόυρνε λλης μα στην 
Αυστραλι α μακρια  παντότινα  θα με νει, ό πώς κι ό 
αδερφό ς Χαρα λαμπός εκει  θα κατόικη σει και την 
αιώ νια πνόη  εκει  κι όι δυό ε χόυν αφη σει. Τόυ τες τις 
με ρες χα σαμε τόν αγαπημε νό αδερφό  Δημη τρη Κα-
μνόρό κη, φι λό, κόυμπα ρό κι α ριστό όικόγενεια ρχη. 
Στην αδερφόυ λα μόυ Ελπι δα ώς και κόυμπα ρα-
ση κώσε την Αθηνα - στα παιδια  και στα εγγό νια τόυς 
ειλικρινη  συλλυπητη ρια, συμπα σχόυμε και μεις μαζι  
τόυς, ό πό νός τόυς ει ναι και δικό ς μας, ό Θεό ς να ανα-
παυ ει την ψυχόυ λα τόυ. 
 

ΑΝΤΙΟ ΑΔΕΡΦΕ ΤΖΙΜΗ! 

Πένθη 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Επιτυχόντες 2015* σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
  
 Μαλλής Ευστράτιος του Γεωργίου: Οικόνόμικό  Πανεπιστη μιό Αθηνώ ν, τμη μα Λόγιστικη ς & 

Χρηματόόικόνόμικώ ν. 
 Δρακούλας Γεώργιος του Ιωάννου: Μηχανόλόγός, Αερόναυπηγών Μηχανικών Πάτρας.  

 Κεχαγιάς Βασίλειος του Νικολάου: Μηχανικό ς Πληρόφόρικη ς & Τηλεπικόινώνιώ ν Κόζα νης. 

 Αλεξίου Χρυσούλα του Χριστοφόρου: Μηχανικώ ν Οικόνόμι ας & Διόι κησης Χι όυ. 

 Λαδάς Γεώργιος του Ιωάννου: Οικόνόμικώ ν Επιστημώ ν, Ρε θυμνό. 

 Προκοπίου Νέαρχος του Στυλιανού: Ανώ τατη Σχόλη  Εμπόρόπλόια ρχών-ΑΕΝ. 

 Μαντάνης Ιγνάτιος του Γεωργίου: 1ός στό τμη μα Μηχανικώ ν Πληρόφόρικη ς Λα ρισας, ΤΕΙ 
Θεσσαλι ας. 

 Η Γκαγκου λη Ελεα ννα του Φω τη απόφόι τησε τόν Ιόυ νιό τόυ 2015 από  τό τμη μα Μετα φρασης 
& Διερμηνει ας τόυ Ιόνι όυ Πανεπιστημι όυ στην Κε ρκυρα και όρκι στηκε την 13η Νόεμβρι όυ 
2015.  

Ευχόμαστε σε όλους καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία! 
 

*(Τα όνό ματα τών επιτυχό ντών τόυ 2016 θα δημόσιευθόυ ν στό επό μενό φυ λλό) 

  
 Πε θανε ό Νικό λαός Γελαγώ της (Kόυτζπη ς) 82 
ετώ ν, ε νας λεβε ντης Στυψιανό ς και πρώτεργα της τόυ 
συλλό γόυ Στυψιανώ ν Αγι α Τρια δα στην Μελβόυ ρνη, 
ό πόυ για 15 περι πόυ χρό νια η ταν στό τιμό νι τόυ συλ-
λό γόυ ώς πρό εδρός, δι δόντας μεγα λη αφόσι ώση και 
πόλλε ς ώ ρες εργασι ας αφιλόκερδώ ς για την πρό όδό 
τόυ συλλό γόυ. Όλόι αναγνώρι ζόυν τό ε ργό τόυ και 
την δραστηριό τητα τόυ για την αδελφό τητα Στυψια-
νώ ν στην Μελβόυ ρνη. Στις 30 Νόεμβρι όυ συγκεντρώ-
θη καμε συγγενει ς, φι λόι και συγχώριανόι  στόν ιερό  
ναό  αγι ών Κώνσταντι νόυ και Ελε νης στην Μελβόυ ρ-
νη Αυστραλι ας για να πόυ με με βαρια  καρδια  και 
μεγα λη θλι ψη τό τελευται ό αντι ό για τό αιώ νιό ταξι δι 
τόυ. Ο Νι κός ε δειχνε μεγα λό πατριώτισμό  για την 
ιδιαι τερη πατρι δα τόυ τη Στυ ψη, η ταν ε νας καλό ς  

 
όικόγενεια ρχης, ειλικρινη ς, δι καιός και αγαπητό ς 
στόυς συνανθρώ πόυς τόυ. Φι λε Νι κό θα σε θυμα μαι 
για πα ντα. Ο θεό ς να σε αναπαυ σει. Θερμα  συλλυπη-
τη ρια στην συ ντρόφό σόυ Αθηνα , στα παιδια  σόυ 
Παναγιώ τη, Δημη τρη και στις όικόγε νειες τόυς.  

Στρατής Χατζηβλάστης 

Ο Νικόλαος Γελαγώτης 
(Κουτζπής) 

 
Πιτσούρ= η κόρα τόυ ψώμιόύ 
Διάσκατζους= δαίμόνας, πει-
ραχτη ρι 
Ανηγειλώ= κόρόϊδεύώ 
Αξνίθρα= τσόυκνίδα 
Αχλιά= στάχτη  
Απί καρχί= από απέναντι 
 

 
Σκαλουμαθρέβγου= σκαλίζώ 
Αμανίτες= μανιτάρια 
Καπαντίζουμι= ζεσταίνόμαι  
Μπηχτσής= αγρόφύλακας  
Μιρμδά= δόνείται  

 Τό 2015 η ρθαν στό χώριό  τό καλόκαι ρι πόλλόι  όμόγενει ς μας από  την Αυστραλι α, τις ΗΠΑ, και 
αλλόυ . Με κι νδυνό να μας «ξε φυγε» κα πόιός, αναφε ρόυμε τα όνό ματα ό σών ει δαμε η  μα θαμε ό τι η ρθαν. 
Πρό κειται για: 1) Τόν Βαλιόντη  Ευα γγελό με τη γυναι κα τόυ Μαρι α (πόυ κατα γεται από  τη Λαφιώ να), 
2) Τόν Ταμβα κη Παντελη  με τη γυναι κα τόυ Πό πη, 3) Τόν Στε λιό Μαντα νη με τη γυναι κα τόυ Σόφι α, 3) 
Τόν Καμνόρό κη Στρα τό με τη γυναι κα τόυ Σόυ λα, 4) Τόν Για ννη Χατζηβλα στη με τη γυναι κα τόυ Τε ρψη, 
5) Τόν Μαρδα  Νι κό (νταβόυλε λη) με τη γυναι κα Ελε νη (τόυ Διόγε νη Βαλιόυτη ), 6) Τόν Θερα πών Δε-
λημη τρόυ με τη γυναι κα τόυΕυστρατι α (πόυ κατα γεται από  τό Υψηλόμε τώπό), 7) Τόν Μιχα λη Βόυλε λη 
με την γυναι κα τόυ Αγλαι τσα Βαλιόντη , 8) Τόν Σταυ ρό Γιαραμα νη με τη γυναι κα τόυ Διαμα ντώ, 9) Τόν 
Νι κό Λαγόυ τατζη με τη γυναι κα τόυ Ελε νη, 10) Την Δη μητρα Χαβιαρι δη, 11) Τόν Καλλόνια τη Μιχα λη με 
τη γυναι κα τόυ Παυλι δόυ Έφη και τα κόρι τσια τόυς, 12) Τόν Χαρα λαμπό Γκαι νό με τη γυναι κα τόυ 
(πόυ κατα γεται από  τα Γε λια), 13) Τόν Βαζυρια ννη Από στόλό με την γυναι κα τόυ Καλυψώ , 14) Τόν 
Καραμπε τσό Γιώ ργό με τη γυναι κα τόυ, 15) Τόν Δημη τρη Μαντα νη, 16) Τόν Φώκι ώνα Βόυργόυτζη  με 
τη γυναι κα τόυ Ειρη νη, 17) Τόν Θώμα  Σταυ ρόυ με την γυναι κα τόυ Μπε τυ, 18) Τόν Σταυ ρό Κόυ τρό 
(πόυ κατα γεται από  την Αγ. Παρασκευη ) με την γυναι κα τόυ Στε λλα (από  Στυ ψη), 19) Τόν Χρη στό Γρι -
βα με την γυναι κα τόυ, 20) Την Στρατόυ λα και τόν Θεό φιλό Τσακι ρη (πόυ κατα γεται από  τα Γε λια) και 
συμμετε χει σ΄ ό λες τις εκδηλώ σεις τόυ συλλό γόυ Στυψιανώ ν Μελβόυ ρνης), 21) Την Σόφι α Βόυλε λη και 
τόν α νδρα της (πόυ κατα γεται από  τό Βαφειό ), 22) Τόν Χατζηδόυκα κη Στρατη  πόυ κατόικει  στό Λόυ-
ξεμβόυ ργό με την όικόγε νεια  τόυ. 23) Δεν μετρα με τόν Βα σό Γελαγώ τη (κα ταρό) με την γυναι κα τόυ 
Μαρι α γιατι  τα τελευται α δυ ό χρό νια η ρθαν από  την Αυστραλι α και κατόικόυ ν στό χώριό . Επι σης 
η ρθαν από  τις ΗΠΑ 24) ό  Δημη τρης Αλετρα ς και λι γό αργό τερα 25) ό Μη τσός Παρε λης με τη γυναι κα 
τόυ. Ελπι ζόυμε να πη ραν τόν αε ρα της πατρώ ας γης, να χόυν να πόρευ όνται στη νε α πατρι δα τόυς. Να 
ει στε γερόι  να μας ξανα ρθετε και φε τός!   

Κοντά 50 ομογενείς ήρθαν το 2015 στο χωριό! 



 

 

16   ΣΤΥΨΗ 

 Υπενθυμι ζόυμε στόυς αναγνώ στες μας πώς η «ΣΤΥΨΗ» εκδι δεται και διανε με-
ται δώρεα ν. Χα ρη στις αυθό ρμητες και συγκινητικε ς πρόσφόρε ς τών αναγνώστώ ν 
μας. Όσόι επιθυμει τε να πρόσφε ρετε κα πόιό πόσό ν για τα λειτόυργικα  ε ξόδα της 
ε κδόσης, μπόρει τε να τό κα νετε καταθε τόντα ς τό στόυς παρακα τώ λόγαριασμόυ ς: 
και να μας ενημερώ νετε με όπόιόδη πότε τρό πό για την κατα θεση  σας, ώ στε να δημό-
σιευ εται η πρόσφόρα  σας. Επι σης, να θυμα στε πα ντα να σημειώ νετε τό όνόματεπώ -
νυμό  σας σε κα θε κατα θεση, ώ στε να γνώρι ζόυμε από  πόιόν πρόε ρχεται. Και στόυς 
δυό λόγαριασμόυ ς ώς δικαιόυ χός (πρώ τό ό νόμα) πρε πει να αναφε ρεται ό Καραπανα-
γιώ της Ιγνα τιός τόυ Κώνσταντι νόυ. 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR0401103400000034062324263  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 

 
 Αγαπητόι  μας αναγνώ στες, 
Όπώς η δη γνώρι ζετε η εφημερι δα μας στη 
δια ρκεια τών 23 χρό νών υ παρξη ς της απότελει  
τόν συνδετικό  κρι κό τών απανταχόυ  Στυψια-
νώ ν. Με σεβασμό  στό αναγνώστικό  της κόινό  
παρόυσια ζει θε ματα από  την τόπικη  και την 
ευρυ τερη επικαιρό τητα. «Η ΣΤΥΨΗ» μας δια-
τηρει  τόν αγνό  ερασιτεχνισμό  της, διαμόρφώ -
νεται και εκδι δεται χα ρη στην εθελόντικη  πρό-
σφόρα  τόυ Ιγνα τη Κ. Καραπαναγιώ τη & της 
Έλλης Μιλτ. Τσαι ρη, καθώ ς και ό λών ό σόι 
τακτικα  στε λνόυν υλικό  πρός δημόσι ευση. Η 
δυσκόλι α της ε κδόσης κα θε φυ λλόυ της εφη-
μερι δας μας ε γκειται στό γεγόνό ς ό τι αυτη  
εκδι δεται πόλυ  μακρια  από  την Στυ ψη, όπό τε 
αμφό τερόι όι συντα κτες δεν ε χόυν α μεση πλη-
ρόφό ρηση σχετικα  με ό ,τι συμβαι νει κα θε φό-
ρα  στόν τό πό ενδιαφε ρόντός. Στη βα ση αυτη , 
ει ναι σαφε ς πώς θα υπα ρξόυν παραλει ψεις και 
κα πόιες φόρε ς λα θός πληρόφόρι ες. Για τη 
διευκό λυνση  μας, λόιπό ν, και για τη δημόσι ευ-
ση ε γκυρών πληρόφόριώ ν πόυ αφόρόυ ν στις 
δραστηριό τητε ς σας (Τόπικό  Συμβόυ λιό, Συ λ-
λόγόι, Συνεταιρισμό ς, Σχόλει ό, Εκκλησι α) πα-
ραθε τόυμε τόν τρό πό με τόν όπόι ό επιθυμόυ -
με να μας ενημερώ νετε, ώ στε να μειώ σόυμε 
κατα  τό δυνατό  σφα λματα πόυ δημιόυργόυ ν 
δυσαρε σκειες. 

 Η εφημερι δα εκδι δεται περι πόυ κα θε 
τρι μηνό. Σε ε κτακτες περιπτώ σεις και 
λό γώ ανειλημμε νών υπόχρεώ σεώ ν μας 
(επαγγελματικώ ν & πρόσώπικώ ν) 
μπόρει  να εκδόθει  ε πειτα από  μεγαλυ -
τερό χρόνικό  δια στημα.  

 Ένα μήνα περίπου πριν την έκδόσή 
της, επικόινώνόυ με ηλεκτρόνικα  και 
τηλεφώνικα  με τόυς φόρει ς (Τόπικό  
Συμβόυ λιό, Αθλητικό , Πόλιτιστικό , 
Ιππικό , Γόνε ών & Κηδεμό νών Συ λλόγό, 
Συνεταιρισμό , Σχόλει ό, Εκκλησι α) πρό-
κειμε νόυ να ενημερώ σόυμε ό τι εντο ς 
15 ημερών θα πρέπει να μας στεί-
λόυν τό υλικό  πόυ επιθυμόυ ν να δημό-
σιευθει . Στό δια στημα αυτό  υπα ρχει- 
τις περισσό τερες φόρε ς- και δευ τερό 
τηλεφώ νημα η  ηλεκτρόνικό  υπενθυμι-
στικό  μη νυμα. Παρα λληλα, τό Δ.Σ. τόυ 
Πόλιτιστικόυ  Συλλό γόυ Στυ ψης, ό ό-
πόι ός ε χει και την ευθυ νη της ε κδόσης, 
επικόινώνει  δια ζώ σης με τόυς πρόανα-
φερθε ντες φόρει ς για την ε γκαιρη συ-
γκε ντρώση τόυ υλικόυ . 

 Τό υλικό  απόστε λλεται στις ηλεκτρόνι-
κε ς μας διευθυ νσεις: 

               ellietsa1973@gmail.com  
 kignatis@gmail.com 

 Αν πρό κειται για κει μενο, θα πρε πει να 
ει ναι δακτυλογραφημε νο, με γρα μματα  

 
πεζά και τόνους. Η τελεία και το κόμμα 
μπαι νόυν ακριβώ ς στο τε λος της λε ξης. 

 Για τις δραστηριό τητες για τις όπόι ες 
υπα ρχει διαθε σιμό φώτόγραφικό  υλι-
κό , θα πρε πει εκτό ς από  τό κει μενό να 
μας στε λνετε και τό φώτόγραφικό  
υλικό  πόυ επιθυμει τε να δημόσιευθει  
(1-2 φώτό για κα θε δραστηριό τητα). 
Αν παραλείψετε να μας στείλετε 
φωτογραφίες, θα δημοσιευθεί μόνο 
το κείμενο. 

 Σχετικα  με τη δημοσι ευση πληροφο-
ριών που δεν αφορούν δραστηριό-
τητες φορέων (κόινώνικά, μικρές 
αγγελι ες, εθελόντικε ς πρόσφόρε ς & 
εργασι ες) την ευθυ νη αποστολη ς του 
σχετικού υλικού έχει ο κάθε ενδια-
φερόμενος χωριστά. Πληρόφόρίες 
ό πώς π.χ. μια βα φτιση η  μια εθελόντι-
κη  πρόσφόρα , για τις όπόι ες δεν θα 
ενημερώθόυ με, δεν θα δημόσιευθόυ ν 
και δεν θα φε ρόυν καμι α ευθυ νη όι 
συντα κτες της εφημερι δας η  ό Πόλιτι-
στικό ς Συ λλόγός Στυ ψης. 

 Πληρόφόρι ες για τις όπόι ες δεν ενημε-
ρώθη καμε εντό ς τών καθόρισμε νών 
χρόνικώ ν όρι ών, θα δημόσιευ όνται, 
εφό σόν κα πόια στιγμη  μας απόστα-
λόυ ν, στό επό μενό φυ λλό της εφημερι -
δας μας. 

 Αγαπητόι  αναγνώ στες, η  καθημερινό -
τητα  μας ει ναι πιεστικη  και ό χρό νός ό λών μας 
πόλυ τιμός και περιόρισμε νός. Η πρόσπα θεια 
πόυ γι νεται για την ε κδόση της εφημερι δας 
μας, απότελει  πρόσπα θεια πόυ πηγα ζει από  
την αγα πη μας για τόν τό πό μας, από  σεβασμό  
σε ό λόυς εσα ς, συγχώριανόυ ς και φι λόυς. Δεν 
βα ζόυμε κανό νες και ό ρια, δεν γινό μαστε αυ-
στηρόι . Απλώ ς, επιθυμόυ με να φρόντι σόυμε 
την ε κδόση της εφημερι δας «Η ΣΤΥΨΗ» ακό μη 
περισσό τερό, ώ στε αυτη  να μην υστερει  σε 
τι πότα από  α λλες εφημερι δες. Λα θη γι νόνται 
και θα γι νόνται. Αυτό  πόυ πρόε χει ει ναι μια 
καλη , ανιδιότελη ς συνεργασι α μεταξυ  μας, 
ώ στε να μειώ σόυμε στό ελα χιστό ό,τιδη πότε 
δημιόυργει  δυσαρε σκειες. Ει μαστε πα ντα δια-
θε σιμόι να δεχτόυ με τα σχό λια  σας, την κριτι-
κη  σας αλλα  και…την αγα πη σας. Σας ευχαρι-
στόυ με εκ τών πρότε ρών για τη συνεργασι α. 
 

* Το Δ.Σ. του  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

 
*Οι συντάκτες  

Ιγνάτιος Κων. Καραπαναγιώτης  
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΤΥΨΗ» 
Οδηγίες για την αποστολή /κατάθεση  

κειμένων προς δημοσίευση 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

Δραστηριότητες Πολιτιστικού  
Συλλόγου Στύψης  

Επιμέλεια υλικού και ηλεκτρονική αποστολή στην εφημερίδα από τον  
Ευστράτιο Γελαγώτη 

(συνέχεια από τη σελ. 8) 

 
ΚΙΣΚΕΤΣ 2015 

Παρασκευαστές: Δρακόύλας Νικόλαός τόυ Θρασύμβόυλόυ (Λάκη), Πιτσόύ-
λης Κώνσταντι νός. 
Βοηθοί: Μανδάνης Γιώργός (120 Ευρώ), Χατζηδόυκάκης Στράτός (120 Ευ-
ρώ ), Στραβόυλε λλης Ιγνα της(40 Ευρώ ), Κόυτζπη ς Νι κός (40 Ευρώ ), Μανδα νης 
Για ννης τόυ Ιγνατι όυ(20 Ευρώ ) 
Πρόσφεραν από 1 πρόβατο οι: Ιππικός Σύλλόγός Στύψης & Υψηλόμετώπόυ 
«Άγιός Γεώ ργιός», Αλόγδε λλης Για ννης, Βαφειώ της Βυ ρών, Κόμνηνό ς Νι κός τόυ 
Ιώα ννη, Κόυλιαδε λλης Ιγνα τιός τόυ Γεώργι όυ, Κόυτζπη ς Δημη τρης, Κλειώ της Σό-
φόκλη ς, Μανα βης Ιγνα τιός τόυ Ευστρατι όυ, Μανδα νης Για ννης τόυ Ιγνατι όυ, Πα-
ρε λλης Νι κός, Πιτσόυ λης Φώ της. 
Προσφορές έκαναν επίσης οι: Δρακόύλας Αρ. Γιάννης 1 κιλό μόσχάρι, Κερα-
μιδα ς Κώ στας 50 κιλα  σιτα ρι και 8 κιλα  κρεμμυ δια, Πασβόυ ρης Νι κός 60 κιλα  σιτα -
ρι, Παρε λλης Αλε κός 1 αυτόκι νητό ξυ λα. 
 

Έξοδα 

Ευχαριστόυ με θερμα  ό λόυς τόυς συγχώριανόυ ς για την όικόνόμικη  και υλικη   
ενι σχυση, πρόκειμε νόυ να παρασκευαστει  και φε τός τό παραδόσιακό  ΚΙΣΚΕΤΣ.  
Να ει μαστε ό λόι γερόι  και φε τός! 

Δρακόυ λας Αρ. Για ννης 35 κιλα  μόσχα ρι 340 ευρώ  

Μανα βης Παυ λός 35 κιλα  μόσχα ρι 300 ευρώ  

Καραμόυ τσός  Γ.  & Θ. 
Ο.Ε. (Φι λια) 

35 κιλα  μόσχα ρι 245 ευρώ  

Κεχαγια ς Χρη στός 
(Σκαλόχώ ρι) 

Σφαγει ό 110 ευρώ  

Καλλόνια της Γιώ ργός Δια φόρα Υλικα  57 ευρώ  

Μπερτε νης Ιγνα της  
(Καλλόνη ) 

Τα περ 45 ευρώ  

Αλβανό ς - Παππαδό πόυ-
λός Ο.Ε. (Καλλόνη ) 

Κα ρβόυνα 32 ευρώ  

Λόιπα  ε ξόδα Καθαριστικα , Αλα τι 8,40 ευρώ  

  
 Στό πλαι σιό τών εκδηλώ σεών τόυ 
Πόλιτιστικόυ  Συλλό γόυ Στυ ψης, πραγ-
ματόπόιη θηκε και φε τός με μεγα λη επι-
τυχι α τό Στυψιανό  Αντα μώμα.   Ένα α-
ντα μώμα φι λών, συγχώριανώ ν, ανθρώ -
πών πόυ αγαπόυ ν τό χώριό  τόυς, ε να 
αντα μώμα τόυ χθες με τό ση μερα, ε να 
αντα μώμα ηθώ ν και εθι μών.  Η εκδη λώ-
ση πραγματόπόιη θηκε στόν αυ λειό χώ ρό 
τόυ Δημότικόυ  Σχόλει όυ Στυ ψης την 1η 
Αυγόυ στόυ 2015 και περιελα μβανε 
ε κθεση τόπικώ ν πρόι ό ντών, καλλιτεχνι-
κώ ν ε ργών, ε κθεση αργαλειόυ  και υφα-
ντόυργι ας και μόυσικόχόρευτικώ ν δρώ -
μενών. Στην ε κθεση τόπικώ ν πρόι ό ντών  
παρόυσια στηκαν : 
 Ο Ελαιουργικο ς Συνεταιρισμο ς 
Στύψης με διάφόρες συσκευασίες 
τυπόπόιημε νόυ λαδιόυ , όι μελισσόκό μόι,  
Μένη Μαυραγάνη και  Ιγνάτης Πα-
λαιοπάνης με διάφόρα είδη μελιόύ, η 
Λίτσα Χίου η Γιάννα Μαυραγάνη και 
η Βασιλεία Παλαιοπάνη πόυ παρόυσί-
ασαν παραδόσιακα  πρόι ό ντα τόυ χώ-
ριόυ  μας  (τραχανα , κριθαρα κι, χυλόπι -
τες,) και η Έλλη Χρ. Τσαι ρη με παραδό-
σιακα  κεντητα  εργό χειρα. Στό καλλιτε-
χνικό  κόμμα τι της εκδη λώσης εκτε θηκαν  

 
πι νακες ζώγραφικη ς και αγιόγραφι ες σε 
συνεργασι α με τόν ΕΘΟΚ από  τη αγιό-
γρα φό-ζώγρα φό Ειρη νη Γεωργαντή 
Πετριτζικλή, την ζώγράφό Ολυμπία 
Καμινέλλη και πίνακες της Νίκης 
Μαυρέλλη. Ένα πρώτότυπό κόμμάτι 
της ε κθεσης ζώγραφιστώ ν μπόυκαλιώ ν, 
εκτε θηκε από  την Όλγα Θεοφα νους, κα-
θώ ς και τα ε ργα τών παιδιώ ν από  τό 
τμη μα ξυλόγλυπτικη ς κα τώ από  την κα-
θόδη γηση τόυ Στρατη  Τσομπανε λλη.  
 Μια γλυκια  νό τα μας ε δώσαν παι -
ζόντας μπόυζόυ κι όι Νι κος Γκαγκου λης, 
Ιγνάτης Βαλιοντής και Παναγιώτης 
Λιθοτόμου, μαθητές τόυ Ιγνάτη Καλ-
λιπολίτη. Μας ξεσήκώσαν με τόυς 
χόρόυ ς τόυς τα χόρευτικα  τμη ματα της 
Πελόπης, της Πέτρας και της Στύψης. 
Έμφαση την φετινη  χρόνια  δό θηκε στην 
ε κθεση υφαντόυργι ας και αργαλειόυ .  
Ένα διαφόρετικό  κόμμα τι από  τό χθες 
πόυ δε θηκε τό σό γλυκα  με τό ση μερα.  
Υφαντε ς κόυρτι νες, πετσε τες, τραπεζό-
μα ντιλα, κόυβε ρτες, ό λα εκτε θηκαν με 
τε τόιό τρό πό ώ στε να παρόυσια ζεται 
από  την αρχη  η επεξεργασι α της πρώ της 
υ λης (τόυ μαλλιόυ ), με χρι τό υφαντό  να 
στόλι σει τό τραπε ζι μας, η κόυρελόυ   να 
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 στρώθει  στό σπι τι μας, η πετσε τα να κρεμα-
στει  στην κόυζι να. Λανα ρια, ανε μη, αδρα -
χτια, ξλό χτενα, χτε νια, αυτια , κλόυβια , ό λα 
βγη καν από  τις απόθη κες με τό ση μεγα λη 
πρόθυμι α στό α κόυσμα της πρό τασης «θα 
στήσουμε αργαλειό». Να ευχαριστη σόυμε 
ό λό τόν κό σμό πόυ βόη θησε να στηθει  η 
ε κθεση, πόυ μας πρό σφερε και μας εμπι-
στευ τηκε ό λα ό σα εκτε θηκαν και ό λόι μας 
ει δαμε και θαυμα σαμε. Θερμα   ευχαριστόυ με 
τις κυρι ες : Παρε λλη Όλγα, Πετριω του Ελε -
νη, Σταυρούλα Σερετέλλη, Αφροδίτη Σε-
βαστού, Γιαννούλα Πετριώτου και Ελένη 
Μαυραγάνη πόυ με τις γνώσεις τόυς και 
την ζώντα νια τόυς μας βόη θησαν στό στη σι-
μό τόυ αργαλειόυ .  Στην ει σόδό τόυ σχόλει -
όυ, στόυς επισκε πτες μας πρόσφε ρθηκε α-
ναμνηστικό  δώ ρό παραδόσιακό   

 
σαπόυνα κι Μυτιλη νης από  τόν Πόλιτιστικό  
Συ λλόγό, επι σης στό τε λός της εκδη λώσης 
κληρώ θηκαν 
πόλλα  δώ ρα πόυ 
κε ρδισαν όι φι -
λόι και συγχώ-
ριανόι  πόυ μας 
τι μησαν με την 
παρόυσι α τόυς. 
Ευχό μαστε και 
φε τός ό κό σμός 
να ει ναι κόντα  
μας. 

Κέντημα 
στον  

αργαλειό 
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