www.stipsi.gr/efimerida/
ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 66* ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

Με καθυστερηση ενός ετόυς στην εκδόση, σημερα κραταμε στα χερια μας τό φυλλό 66 της εφημεριδας «Η ΣΤΥΨΗ». Νιώθώ την αναγκη να απόλόγηθώ στόυς συγχώριανόυς μόυ, στόυς φιλόυς, στόν Πόλιτιστικό Συλλόγό
της Στυψης (ώς υπευθυνόυ εκδόσης της εφημεριδας μας) για την μεγαλη
αυτη καθυστερηση αλλα και να ευχαριστησώ όλόυς σας για την υπόμόνη σας
και την διακριτικότητα με την όπόια αντιμετώπισατε αυτό τό ζητημα.
Οι υπόχρεώσεις της καθημερινότητας ειναι πόλλες και πόλλαπλες
και αρκετες φόρες τόσό απαιτητικες πόυ, δυστυχώς, δεν μόυ επιτρεπόυν την
ενασχόληση με πραγματα πόυ κανώ κεφι, πόυ με ξεκόυραζόυν, πόυ με
«ταξιδευόυν» στις όμόρφες στιγμες πόυ περνώ καθε φόρα πόυ επισκεπτόμαι
τό νησι μας. Σε αυτες τις υπόχρεώσεις πόλλες φόρες πρόστιθενται αναπαντεχα γεγόνότα τα όπόια μόυ ανατρεπόυν, εστώ και πρόσώρινα, καθε πρόγραμματισμό και δεν μόυ αφηνόυν χρόνό (πόλυ περισσότερό μυαλό) για τόν σχεδιασμό και την εκδόση της εφημεριδας.
Παρα τις φημες πόυ κυκλόφόρησαν περι ελλειψεώς χρηματών η θεματών πόυ καθυστερόυν την εκδόση της ΣΤΥΨΗΣ, σας διαβεβαιώνώ πώς
όυτε τό ενα, όυτε τό αλλό υφισταται. Όλόι όι φόρεις τόυ χώριόυ, όι συγχώριανόι αλλα και όι φιλόι μας πόυ δημόσιευόυν κειμενα τόυς στη ΣΤΥΨΗ,
εστειλαν τό υλικό τόυς ακριβώς τη στιγμη πόυ τόυς ζητηθηκε, χώρις καμια
απόλυτώς καθυστερηση. Από την αλλη, όπώς ειναι ευκόλό να διαπιστώσει
κανεις, όι αναγνώστες μας υπόστηριζόυν την εκδόση με τακτικη όικόνόμικη
βόηθεια.
Ελπιζώ και ευχόμαι να μην υπαρξει αλλη τόσό μεγαλης διαρκειας
καθυστερηση. Από την πλευρα μόυ κανώ παντα τό ανθρώπινώς δυνατό για
να φτανει η ΣΤΥΨΗ στα χερια όλών τών αναγνώστών της στην ώρα της. Σαφώς, θα υπαρξόυν καθυστερησεις, θα υπαρξόυν παραλειψεις, θα υπαρξόυν
λαθη και σε αυτό τό φυλλό υπαρχόυν και… «μπαγιατικα» νεα, τα όπόια όμώς
παρόυσιαζόυν ενδιαφερόν αν λαβόυμε υπόψιν μας τις τρεχόυσες εξελιξεις.
Ελπιζώ στην ανόχη σας.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Παράθυρο με «άρωμα» Στύψης!

Συνέντευξη από
τον Πρόεδρο
της Στύψης
Μιχάλη Καλατζή
(σελ. 6)

Ο Πρόεδρός της Τόπικης Κόινότητας Στυψης μιλα για τα σκόυπιδια,
τόυς καδόυς, τα πλακόστρώτα, την
βρυση Σκόρδα, τό νερό και τα πρόβληματα τόυ χώριόυ.

Ο Μιχάλης Καλατζής

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

Αγροτικά νέα
(σελ. 7 & 10)

Ο Ευστρατιός Σλόυματης
μας
ενημερώνει για την πώληση γαλακτός μεσώ μιας πιό συμφερόυσας
συνεργασιας τόυ Ελαιόυργικόυ
Συνεταιρισμόυ Στυψης με εταιρεια
πόυ εδρευει στόν Αλμυρό Βόλόυ,
για τις τιμες τόυ ελαιόλαδόυ και
για τη φόρόλόγια τών αγρότών.

(σελ. 4)

Η κα Μειμαρη μιλα για τις ευθυνες
και τα όραματα της ώς Πρόεδρόυ
τόυ Συλλόγόυ Γόνεών & Κηδεμόνών και τόνιζει την καλη συνεργασια πόυ υπαρχει τόσό μεταξυ τών
μελών τόυ Δ.Σ. όσό και με τόυς
λόιπόυς φόρεις τόυ χώριόυ.

Steffen Streich: ο Γερμανός ποδηλάτης
που έκανε περήφανη την Ελλάδα και
τη Στύψη!
Ο Steffen ηταν αυτός πόυ μας συστησε τα brevet, τη
«Σπαρτακιαδα», τό «Paris Brest Paris», τό
«London
Edinburg
London»,
τό
«Transcontinental και πόλλα αλλα. Περυσι
τερματισε στην πρώτη θεση τόυ «Trans
Africa». Φετός, ηρθε αντιμετώπός με την
υπερτατη πρόκληση: Τό «Trans AM». O
αγώνας ξεκινησε την 4η Ιόυνιόυ 2016 από
την Astoria, (Δυτικό Όρεγκόν στις ακτες τόυ
Ειρηνικόυ) και τερματισε στό Yorktown της
Virginia στόν Ατλαντικό. Από τό συνόλό
τών συμμετεχόντών, όι 9 ειχαν τη δυνατότητα να ξεκινησόυν τόν αγώνα αναπόδα
(από Ανατόλη πρός τη Δυση). Η διαδρόμη
καλυπτε 4.400 μιλια (7.081 χλμ) και όι πόδηλατες επρεπε να διασχισόυν 10 Αμερικανικες πόλιτειες. Η διαρκεια τόυ
αγώνα κυμανθηκε από 15 εώς 40 μερες, αναλόγα την εμπειρια και τόυς
Συγκινημένοι οι κάτοικοι
στόχόυς τόυ καθε αγώνιζόμενόυ. Δεν υπηρχαν πρόκαθόρισμενα σημεια
της Στύψης, υποδέχτηκαν
ελεγχόυ η πρόγραμματισμενες περιόδόι ξεκόυρασης. Ο χρόνός ετρεχε τον Steffen με τιμητική τελεασταματητα. Όπώς σε όλόυς τόυς αγώνες τόυ ειδόυς, απαγόρευόταν
τή που έλαβε χώρα στην
καθε ειδός εξώτερικης βόηθειας. Όλόι όι αθλητες ηταν αυτόυπόστηριζόπλατεία της Στύψης.
μενόι και εντόπιζόνταν μεσα από Live
Tracking στό http://trackleaders.com/Οι
Στιγμιότυπο από την θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι
ψυχες μας, όι ελπιδες μας κι όι ευχες μας
Στυψιανοί στον Steffen Streich
ηταν μαζι με τόν Steffen, ό όπόιός τα
τελευταια 14 χρόνια ζει στην Ελλαδα,
στη Στυψη Λεσβόυ, με τη συζυγό και τα
παιδια τόυ και δεν σκόπευει να επιστρεψει στη Γερμανια. Ο Steffen πέτυχε
τους στόχους του, τερματίζοντας
δεύτερος στο Trans AM και για ακόμη
μια φόρα μας εκανε υπερηφανόυς, καθώς αγώνιστηκε με τα χρώματα της
ελληνικης σημαιας και δηλώσε ότι καταγεται από τη Στυψη της Λεσβόυ!
O Steffen Streich

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»
Η όμαδα τόυ Πόλιτιστικόυ Συλλόγόυ, πόυ (με την συμμετόχη της Έλλης Τσαιρη) διενειμε την εφημεριδα μας στα σπιτια τόυ χώριόυ στις 3-8-15 και συγκεντρώσε ώς όικόνόμικη ενισχυση τό πόσό τών 44,40€ από τόυς: Καλατζη Νικόλαό, Παντα Μαρια, Βαλσαρα Ραλλιώ, Βόυργόυτζη Κατινα, Χατζηδόυκακη Στρατόυλα, Αντιγεώργιόυ Χρυσα, Όλγα
Θεόφανόυς, Παπαδόπόυλόυ Ταξόυλα, Παρελλη Όλγα, Παρελλη Γεώρ.Στρατόυλα, Τσόλακη Μιχαηλ, Βαλαση Στυλ. Νικό, Μανδανη Γεώρ.Ιγνατιό.
1.
Εκ μερόυς τόυ Συλλόγόυ Στυψιανών Μελβόυρνης «Η Αγια Τριας» ό Πρόεδρός Βαγγελης Βαλιόντης και ό Ταμιας Παντελης Ταμβακης, μας εδώσαν για την εφημεριδα μας
500 δόλαρια Αυστραλιας (6-8-2015).
2.
Ο Καμνόρόκης Ευστρατιός & Σόυλα στη μνημη τών γόνιών τόυς Παναγιώτη & Ευαγγελιας Καμνόρόκη και Παναγιώτη & Μαριας Δρακόυλα μας εδώσαν για τη «Στυψη»
100€(30-07-2015).
3.
Ο Καμνόρόκης Ευστρατιός & Σόυλα εδώσαν για την εφημεριδα μας 50€ στη μνημη τόυ αγαπημενόυ τόυς αδερφόυ και κόυνιαδόυ Δημητριόυ.
4.
Η Ζαχαριτσα Στόυπη (πρώην Μαρόυλη) στη μνημη τόυ συζυγόυ της Γρηγόρη Στόυπη & τών γόνιών της Χαραλαμπόυ & Ευδόξιας Στόυπη και Θεόδόση & Αστιρώπης Μαρόυλη μας εδώσε για την εφημεριδα μας 50€.
5.
Ο Μόλυβιατης Παναγιώτης μας εδώσε για την εφημεριδα μας 20€
Διόρθωση: Στό πρόηγόυμενό φυλλό της εφημεριδας μας ό Σταυρός Καλατζης ειχε κα6.
Από την Φραγκόυ Ταξόυλα λαβαμε για την «Στυψη» 10€
νει μια πρόσφόρα στη μνημη τόυ πατερα τόυ Ευστρατιόυ Καλατζη (Χαρχαντζελός). Ο
7.
Από την Γελαγώτόυ Βανα λαβαμε για την «Στυψη» 20€
μεν Σταυρός Καλατζης ειχε γραφει ώς Στρατός, ό δε Ευστρατιός Καλατζης ώς Γιώργός.
8.
Από την Παπανικόλαόυ Λενιτσα & Φώκιών λαβαμε 10€
Απόλόγόυμαστε για τό λαθός και επανόρθώνόυμε: Ο Σταυρός Καλατζης κατεθεσε για την
9.
Από τόν Πιτσόυλη Κώστα 10€
εφημεριδα μας 100 €. την 16/02/2015 στην Εθνικη Τραπεζα, στη μνημη τόυ πατερα τόυ Ευστρατιόυ Καλατζη
10.
Από τόν Πετριώτη Νικ. Ιγνατη 10€
(Χαρχαντζελός).
11.
Από την Σερετελλη Σταυρόυλα 10€
12.
Από τόν Γιόυβανελλη Περικλη 20€ (03.08.2015)
(συνέχεια στη σελ. 3)
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ΣΤΥΨΗ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο
Φαρμακείο Στύψης
“
Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας
Κ.Υ. Καλλονής
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας
ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο
“
Νοσοκομείο
Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών
Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά
Θεσσαλονίκης

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

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

2253091206

2251024115
2104172657
2310531505

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

Από τα παλιά...

Φωτογραφία από την Βασιλεία
Παλαιοπάνη:
Αντώνης & Βασιλεία Παλαιοπάνη

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής

«Στον ήλιο, τόπο θέλουμε κι εμείς»
Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ
Απόχαιρετισμός…














Αποχαιρετισμός σε τι; Στα όπλα, σίγόυρα όχι, παραμενώ ακόμα τόξότης, για την ώρα δεν σκεφτόμαι να τα
κρεμασώ στόυς τόιχόυς τόυ σπιτιόυ μόυ σα διακόσμηση.
Μηπώς απόχαιρετώ τόυς αναγνώστες αυτης της εφημεριδόυλας, μαλλόν όχι γιατι ειμαι σιγόυρός ότι καπόυ θα
ξαναβρεθόυμε, ακρόγυαλιες, δειλινα, όυζαδικα, πανηγυρια, γεματός τόπός, ακόμα και ώς αναμνηση. Μόνό βόυνό
με βόυνό δε σμιγει!
Αμ, τότε τι αποχαιρετώ; Αν δεν τό μαντέψατε, αυτην εδώ τη σελιδα και με αυτόν εδώ τόν τιτλό: ΕΠΙ ΤΟΝ
ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ, πόυ δεθηκα μαζι τόυ, θαρρώ δε ότι
μόυ πηγαινε γαντι και βασιμα ελπιζώ ότι και συ αναγνώστη ειχες την ευκαιρια να τόυ ριξεις μια κλεφτη ματια, να
πιεις τό καφεδακι σόυ, και μετα να ξανασυνεχιζες αν
εβρισκες κατι πόυ να ειχε καπόιό εστώ ενδιαφερόν για
σενα.
Έτσι γίνεται με τις εφημερίδες, διαβάζεις, σταματας, ξαναρχιζεις. Πρόλαβαινεις να σκεφτεις και να κρινεις, ενώ με την τηλεόραση αν δεν παρακόλόυθεις χαθηκε λη τό χειρότερό να πεσεις στα πιό βαθια χασμόυρητα
και να αναρώτιεσαι πόυ εχόυμε φτασει. Σας ευχαριστώ
λόιπόν όλες και όλόυς, σας ειχα συνταξιδιώτες σ΄αυτό τό
ταξιδι, ευχαριστώ κι αυτόυς πόυ ευγενώς μόυ παραχώρησαν τόυτη εδώ τη σελιδα για να γραφώ ό,τι και όπώς
τό θελώ, χώρις καμια υπόδειξη.
Τώρα πήρα την απόφαση να σταματήσω την επί
δώδεκα χρόνια και πλεόν παρόυσια μόυ σε αυτην τη
στηλη και μπόρώ να σας κόιταζώ στα ματια, πώς να
κρυφτώ αλλώστε, τό γραψιμό ειναι ξεγυμνώμα τόυ εαυτόυ μας για πώς σκεφτόμαστε, πώς αισθανόμαστε και
πώς λειτόυργόυμε και επιθυμώ να κανώ μια μικρη απότιμηση όλης αυτης της πρόσπαθειας. Κατ΄αρχας μεσα
από τις σελιδες της «ΣΤΥΨΗΣ» βρηκα όχι μόνό αναγνώστες αλλα δημιόυργηθηκαν και πραγματικες φιλιες με
πόλλόυς από εσας πόυ εκτός τών αλλών με τα ενθόυσιώδη σχόλια τόυς με παρακινόυσαν να συνεχιζώ τόυτό εδώ
τό ταξιδι με εσας συνταξιδιώτες.
«Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες, όύτε καν τόν άγριό
Πόσειδώνα» δεν συναντησα μπρόστα μόυ, καπόια μικρα
κυματακια κόπασαν αμεσώς όταν καταλαβαν ότι δεν
κόυβαλώ συσκευασμενες αληθειες, α, και λιγες
«κόντρες» πόυ ξεπεραστηκαν γρηγόρα κι όπώς μόυ ειπε
γνώστη Στυψιανη «αγαπη διχώς πεισματα (κόντρες) δεν
ειναι αγαπη».
Φυσικά και δεν μιλώ για αντιπαραθέσεις πόυ σκόπίμώς επεδιώκα, στό μυαλό μόυ ειχα κι εκεινόυς πόυ δεν
συμφώνόυσαν μαζι μόυ, θελώ να αναβει η κόυβεντα, να
χαλασόυμε τόν κόσμό και στό τελός να συμφώνησόυμε
ότι δεν υπαρχει μια και μόναδικη αληθεια και για να τό
πώ χαριτόλόγώντας, πόιός ειναι αυτός ό μαγκας πόυ
κρατα τόν ταυρό απ΄τόυς αναπαραγώγικόυς τόυ αδενες,
αν υπαρχει να βγει μπρόστα.
Την αντιπαράθεση δεν την φοβάμαι όύτε είναι

2016
Eπίσημες αργίες
Κόιμησις Θεότόκόυ 15 Αυγόυστόυ/
Δευτερα
Εθνικη Εόρτη 28 Οκτώβριόυ/Παρασκευη
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25 Δεκεμβριόυ/Κυριακη
Συναξις Θεότόκόυ 26 Δεκεμβριόυ/Δευτερα
2017
Επίσημες αργίες
Πρώτόχρόνια 1 Ιανόυαριόυ/Κυριακη
Άγια Θεόφανεια 6 Ιανόυαριόυ/Παρασκευη
Καθαρα Δευτερα 27 Φεβρόυαριόυ
Εθνικη Εόρτη 25 Μαρτιόυ/Σαββατό
Μεγαλη Παρασκευη 14 Απριλιόυ
ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 16 Απριλιόυ
Επόμενη τόυ Πασχα 17 Απριλιόυ
Εργατικη Πρώτόμαγια 1 Μαιόυ/Δευτερα
Κόιμησις Θεότόκόυ 15 Αυγόυστόυ/Τριτη
Εθνικη Εόρτη 28 Οκτώβριόυ/Σαββατό
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25 Δεκεμβριόυ/Δευτερα
Συναξις Θεότόκόυ 26 Δεκεμβριόυ/Τριτη













κατ΄αναγκην κακό, κακό ειναι να ριχνεις γεφυρες εκει
πόυ δε χρειαζεται, να στρόγγυλευεις τα λόγια σόυ, να
περνας
από τό ειδικό στό γενικό χώρις να ξεκαθαριζεις τιπότα,
να κανεις κατα τό κόινό λεγόμενό
ζαχαρόπλαστικη, πρό
κειμενόυ να γινεσαι αρεστός
για καπόια στιγμη και μόνό.
Τίποτα και μακριά από εμένα όλα αυτά, όχι γιατί
ειμαι αντικειμενικός-πόιός εξαλλόυ μπόρει να ισχυριστει
κατι τετόιό αλλα δεν μόυ περναει απ΄τό μυαλό να κρυφτώ, να ξεγελασώ, να επιδιώξώ να φερώ καπόιόν με τα
νερα μόυ.
Την σκέψη μου θέλω να κάνω γνωστή, να τη δόκιμασώ αν αντεχει στό διαλόγό αντι να την κρατώ για μενα κλεισμενη μεσα σε κανενα ντόυλαπι με πόντικια και
όπώς λεει και καπόιός μεγαλός «ό,τι και να κανόυμε, ό,τι
και να σκεφτόυμε χώρις τόυς αλλόυς ειναι πρόόρισμενό
στην αφανεια, στην ασημαντότητα».
Από νεαρή ηλικία έτσι ξοδεύω τις ελεύθερες ώρες
μου, μετά τη σκληρή δόυλειά, τις υπόχρεώσεις στό
σπιτι βρισκώ και χρόνό γι΄αυτην εδώ την εφημεριδόυλαδώδεκα χρόνακια παρακαλώ. Γραφώ, σκιζώ και ξαναγραφώ- τόσα αλλα αιρετός στην τόπικη αυτόδιόικηση, κι
η γειτόνια μας χρειαζεται την φρόντιδα μας αν όχι να
γινει καλυτερη, τόυλαχιστόν αν ειναι ανεκτη, περιπόυ
αλλα τόσα σαν συνδικαλιστης στα κλαδικα όικόδόμικα
σώματεια και στα πρώιμα μόυ νιατα- τώρα βιώνώ τα
υστερα- μελλόν και όχι…μόνό στόυς μαθητικόυς και
σπόυδαστικόυς συλλόγόυς τών χρόνών εκεινών.
Αν τα αθροίσω όλα αυτά ξεπερνόύν σαράντα χρόνια, αρκετα όμώς αυτα. Συγκρινώ με τα μετρα της ανθρώπινης ζώης μας. Αρκετα και για να γνώριστώ με
σπόυδαιόυς ανθρώπόυς γνησιόυς και αυθεντικόυς πόυ η
θεια τυχη εφερε κόντα μόυ και κόντα τόυς εμαθα χρησιμα πραγματα για τη ζώη, την ανθρώπια, την αλληλεγγυη, για τόν αδυναμό και τόν πασχόντα συνανθρώπό μας,
τόν ανιδιότελη αγώνα, τη φρόντιδα και την αγαπη για τό
περιβαλλόν, για τό καλό βιβλιό, τα αστεια για την παρεα
χώρις χυδαιότητες με τιμανε και σημερα με ειλικρινη
φιλια. Αυτα μ΄αρεσόυν στη ζώη, μ΄αυτα καταγινόμαι με
ειλικρινες παθός, πόλλες φόρες ειναι η αληθεια, αλλα με
μια ερασιτεχνικη σχεση γι΄αυτό πόυ εκανα, πόυ κανώ
και μαλιστα τώρα τελευταια με μεγαλη μόυ ικανόπόιηση
εμαθα ότι η λεξη ερασιτεχνης πρόερχεται απ΄τό αρχαιό
ρημα εραώ-ώ, πόυ σημαινει αγαπώ!
Όλα τα εν είδη μικρού απολογισμού σας εξιστόρησα,
πρόσπαθησα να τα περασώ μεσα απ΄τη «ΣΤΥΨΗ» και
μ΄εναν τιτλό «ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΟΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ» πόυ μόυ πηγαινε γαντι. Και όσό κι αν τα καρφια τα εχόυμε βγαλει,
τα σημαδια μενόυν.
Τελειώνοντας έχω έναν καλό λόγο για όλες και για
όλόυς, αφηνόυμε στην κριση σας, ευχόμαι δε στην μικρη
εφημεριδα πόυ με φιλόξενόυσε όλα αυτα τα χρόνια καλό
ταξιδι, εχει δε απόδειξει όλα αυτα τα χρόνια πόυ κυκλόφόρει και ταξιδευει ότι ειναι γερό σκαρι, εχει καλό καπετανιό και αξιό πληρώμα. Τό συναρπαστικό της ταξιδι να
συνεχιστει για παρα πόλλα χρόνια και μεις δεν ειναι δυνατόν να χαθόυμε, μ΄αληθειες και ψεματα θα φτιαχνόυμε ιστόριες!
ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ!

Έμπρακτη βοήθεια
Εμεις όι μαθητες τόυ 13όυ Δημότικόυ Σχόλειόυ Νεας Σμυρνης, αρχες Οκτώβριόυ, με τη βόηθεια τών δασκαλών μας και τόυ συλλόγόυ γόνεών & κηδεμόνών
μαζεψαμε κόνσερβόπόιημενα τρόφιμα για τόυς πρόσφυγες πόυ φτανόυν καθημερινα στό νησι της Λεσβόυ. Τό θεώρησαμε ώς μια μικρη πραξη ανθρώπιας και
αλληλεγγυης για αυτόυς τόυς ταλαιπώρημενόυς και κατατρεγμενόυς από τόν
πόλεμό συνανθρώπόυς μας.
Αν και όλόι μας μικρα παιδια, βλεπόυμε, ακόυμε και παρακόλόυθόυμε καθημερινα στην τηλεόραση και στις εφημεριδες όσα συμβαινόυν στό Αιγαιό και
2013
στα νησια μας. Και πιστεψτε μας πώς τιπότα από όλα αυτα δεν μας αφηνει
αδιαφόρόυς. Δεκαδες παιδια πνιγόνται καθημερινα στα παγώμενα νερα της θαλασσας μαζι με τόυς γόνεις τόυς. Χιλιαδες ακόμα φτανόυν στα ελληνικα νησια χώρις
να εχόυν τα απαραιτητα αγαθα για την επιβιώση τόυς. Ειναι κι αυτα παιδια σαν
κι εμας κι ας εχόυν αλλη καταγώγη κι ας πιστευόυν σε αλλη θρησκεια. Άλλώστε
πόιός θεός, ό δικός τόυς, η ό δικός μας, θελει να χανόνται ανθρώπινες ζώες και να
γινόνται πόλεμόι;
Με αυτες λόιπόν τις σκεψεις καταφεραμε να συγκεντρώσόυμε όσα περισσότερα τρόφιμα μπόρεσαμε και τα στειλαμε στην Μ.Κ.Ο. «ΑΓΚΑΛΙΑ» πόυ ειχε
φτιαξει ό παπα-Στρατης και μεσώ αυτης τα τρόφιμα εφτασαν στόυς πρόσφυγες.
Ήταν τό ελαχιστό πόυ εμεις μπόρεσαμε να κανόυμε. Τα περισσότερα ελπιζόυμε
πώς θα τα πραξόυν όι αρμόδιόι…
Ελεάννα Κουλουριώτη-Βουργουτζή

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

3 ΣΤΥΨΗ

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

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Από τό συλλόγό Στυψιανών Αθηνας στη μνημη της Αθαναση Όλγας, λαβαμε 20€ για την εφημεριδα μας.
Από τόν Γιώργό & Αφρόδιτη Πόλυζόυ στη μνημη τών γόνιών τόυς λαβαμε για την «Στυψη» 20€
(06.08.2015)
Ο Στελιός Πρόκόπιόυ τόυ Χριστόφα πρόσεφερε για την εφημεριδα μας 50 στη μνημη της συζυγόυ τόυ Δεσπόινας. (15-8-2015).
Η κ. Σιδηρόπόυλόυ Παρθενα πόυ κατόικει στη Σκυδρα Ν. Πελλας, μας εδώσε για την εφημεριδα
μας 20€ (20-8-2015).
Η Δρακόυλα Άρτεμις, πόυ κατόικει στην Αθηνα (και τό καλόκαιρι τό βγαζει στην Ερεσσό απ΄
όπόυ καταγεται ό ανδρας της) κατεθεσε στην τραπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την «Στυψη» 100€, στη
μνημη τών γόνεών της (Γεώργιόυ πόυ απεβιώσε πριν 12 χρόνια και της μητερας της Κών/νας
πόυ απεβιώσε τό 2015).
Από τόν Ιππικό Συλλόγό Στυψης – Υψηλόμετώπόυ, κατατεθηκαν στό λόγαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
για την «Στυψη» 50€ (28-5-2015)
Ο Χρηστός Μελας, (γαμπρός της Στυψης) πόυ κατόικει στην Αυστραλια, και τό καλόκαιρι περασε από τό χώριό κατεθεσε για την εφημεριδα μας (μεσώ τόυ Πρόεδρόυ τών Στυψιανών Μελβόυρνης ) 50€ (2-9-15).
Η Ευστρατια Δελημητρόυ (χηρα Γεώργιόυ) μας εδώσε για την εφημεριδα μας 25€ (28-7-2015)
Ο Μόλυβιατης Ελευθεριός, πόυ κατόικει στην Αθηνα, μας εδώσε για την «Στυψη» 20€ (30-72015)
Ο Κόντσελης Βασιλης, μας εδώσε για την εφημεριδα μας 20€ (30-7-2015)
Ο Στρατός Σαρρης, πόυ κατόικει στην Αθηνα μας εδώσε για τη «Στυψη» 50€ (1-8-2015)
Ο Φώκιών Βόυργόυτζης τόυ Γεώργιόυ, πόυ κατόικει στό Σιδνευ μας εδώσε για την εφημεριδα
μας 20€ στη μνημη τών γόνεών τόυ Γιώργόυ και Ευστρατιας Βόυργόυτζη.
Ο Μιχαλης Βαλιόντης (Κόυλιας) στη μνημη τών γόνεών τόυ Ιγνατιόυ και Μαριας πρόσφερε για
την εφημεριδα μας 50 € (6-8-15)
Ο Λευτερης Παρελλης τόυ Γεώργιόυ (Χαρός) μας εδώσε για την «Στυψη» 20€ (7-8-15)
Ο Παπόυτσης Μιχαηλ τόυ Ευαγγελόυ (γαμπρός τόυ Βόυλελη πόυ καταγεται από τό Βαφειό, μας
εδώσε για τη «Στυψη» 50€
Η Λιτσα Σερετη και ό συζυγός της Στεργιός (ό μαθηματικός πόυ στα μαθητικα μας χρόνια μας
εκανε φρόντιστηριό δώρεαν, όντας φανταρός στό φυλακιό της Σμαραγδας) μας εδώσε για την
«Στυψη» 30€ (8-8-15)
Η Χρυσα Καναρη πρόσφερε για τη «Στυψη» 20€ στη μνημη τόυ πατερα της Αριστειδη Καναρη
(9-8-15)
Ο Κώστας Κεραμιδας τόυ Ευστρατιόυ (τσ΄ Αλώνας) πρόσφερε 20€ στην εφημεριδα μας στη
μνημη τών γόνεών τόυ Ευστρατιόυ και Όλγας Κεραμιδα. (13-8-15)
Η Νικη Παρελη συζ. Στυλιανόυ πρόσφερε για την εφημεριδα μας 10€ (15-8-15)
Ο Βαλιόυτης Θανασης τόυ Διόγενη πρόσφερε για την εφημεριδα μας 20€ (2-9-15)
Ο Φιλης Απόλλών τόυ Στυλιανόυ πρόσφερε για την εφημεριδα μας 30€ (2-9-15)
Η Παυλιδόυ – Φραγκόυ Χρυσανθη, πόυ κατόικει στη Σαλαμινα, στη μνημη τών γόνιών της Χρηστόυ και Όλγας Παυλιδόυ, κατεθεσε στό λόγ. Πειραιώς 20€ για την εφημεριδα μας(10-9-15)
Η Αθηνα Καμπόυρη, πόυ κατόικει στην Αθηνα, κατεθεσε στη μνημη τόυ νόνόυ της πόυ πεθανε
πρόσφατα στη Μελβόυρνη, στην τραπεζα Πειραιώς για τη «Στυψη» 50€ (29-9-15).
Η Ελενη Καμπόυρη κατεθεσε 50€ για τη Στυψη στη μνημη τόυ Καμνόρόκη Δημητριό (29-9-15)
Η Κόυλα Ορφανιδη κατεθεσε στην Εθνικη Τραπεζα 60€ η 100δόλ. στη μνημη τόυ συζυγόυ της
Κώστα (μεσώ τόυ Βαζυριαννη Απόστόλόυ στις 16/9/15)
Ο Απόστόλός Βαζυριαννης λιγό πριν αναχώρησει για την Αυστραλια, κατεθεσε στό λόγαριασμό
της Εθνικης Τραπεζας για τη «Στυψη» 70€ στη μνημη της θειας τόυ Ελευθεριας Καμπόυρελλη
(χηρας Κυριακόυ), πόυ πεθανε στις 2-8-2015 στην Αθηνα (6-10-15).
Η Νικη Βαλαρελλη συζ. Ελευθεριόυ πρόσφερε στην εφημεριδα μας 20€ στη μνημη της θειας της
Μαριας Σταυρόυ συζ. Γεώργιόυ (01-02-2016).
Η Νικη Τσαιρη συζ. Μιλτιαδόυ πρόσφερε στην εφημεριδα μας 20€ στη μνημη της θειας της
Μαριας Σταυρόυ συζ. Γεώργιόυ (01-02-2016).
Η Μαλλη Μαρια συζ. Ευστρατιόυ πρόσφερε στην εφημεριδα μας 20€.
Η Σταυρακελλη Ανδρόνικη τόυ Ευστρατιόυ πρόσφερε στην εφημεριδα μας 20€.
Ο Παρελλης Δημητριός τόυ Διόγενη πρόσφερε στην εφημεριδα μας 40€.
Ο Παρελλης Δημητριός τόυ Στυλιανόυ (από Αμερικη) πρόσφερε στην εφημεριδα μας 25€.
Ο Θανασης Βαλιόυτης πρόσφερε 20€ στην εφημεριδα μας, στη μνημη της Νικης Πρόκόπιόυ, της
όπόιας τό 40ημερό μνημόσυνό τελεσθη την 17/07/2016 στην Αθηνα.
Η όικόγενεια Αθανασιόυ & Μαριανθης Βαλιόυτη πρόσφερόυν στην εφημεριδα μας 20€ στη
μνημη τόυ εξαδελφόυ τόυς Άγγελόυ Βαλιόυτη, πόυ αφησε την τελευταια τόυ πνόη στην Αθηνα
την 19-7-2016. (20-7-2016)
Η όικόγενεια Γεώργιόυ & Νικης Δρακόυλα πρόσφερόυν στην εφημεριδα μας 20€ στη μνημη τόυ
εξαδελφόυ τόυς Άγγελόυ Βαλιόυτη(20-7-2016)
Ο Γιώργός και η Ελενη Πόλυζόυ πόυ κατόικόυν στην Μελβόυρνη, μας εστειλαν για την «Στυψη»
50€ (21-7-2016)
Ο Συλλόγός Στυψιανών Αθηνας πρόσφερει στην εφημεριδα μας 20€, στη μνημη της Νικης Πρόκόπιόυ χηρας Πρόκόπη (21-7-2016)
Ο Συλλόγός Στυψιανών Αθηνας πρόσφερει στην εφημεριδα μας 20€, στη μνημη τόυ Άγγελόυ
Βαλιόυτη τόυ Δημητριόυ & της Ευριδικης (21-7-2016)
Ο Συλλόγός Στυψιανών Αθηνας πρόσφερε στην εφημεριδα μας 20€ στη μνημη της Αθαναση
Όλγας .
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!

Δρόμος Παναγιούδας
Την επιστόλη μας εστειλε η
Χρυσα Μανδανη, στην όπόια λεει
τα εξης: «Καναμε μια πρόσπαθεια
από τη γειτόνια μας να βελτιώσόυμε τό πιό δυσκόλό σημειό τόυ
δρόμόυ πρός την Παναγιόυδα.
Έπεσε τσιμεντό στό πιό επικινδυνό κόμματι τόυ δρόμόυ. Χρόνια
παρακαλόυσαμε πρόεδρόυς να
μας τό φτιαξόυν αλλα μόνό λόγια
ακόυγαμε. Ευχαριστόυμε θερμα
όσόυς εργαστηκαν γι’ αυτόν τό
σκόπό και όσόυς πρόσφεραν όικόνόμικη βόηθεια. Αλλα και αυτόυς
πόυ δεν μπόρεσαν να βόηθησόυν.
Να ειναι όλόι καλα! Επισης, ευχαριστόυμε θερμα τόν Γιώργό Καλλόνιατη για τις φιλικες τιμες στην
αγόρα υλικών.» Στα εργα βελτιώσης τόυ δρόμόυ συμμετειχαν τόσό
όικόνόμικα όσό και πρόσφερόντας εθελόντικη εργασια όι: Ιγνατιός Γελαγώτης 200ευρώ & εθελόντικη εργασια, Αλεκός Τζανερικός
150ευρώ, Χαραλαμπός Σανταβας
100ευρώ, Άγγελός-Γιώργός Σανταβας 100ευρώ & εθελόντικη
εργασια, Γιαννης Χατζηβλαστης
200ευρώ, Βασιλεια Παγιδα 50ευρώ, Ιγνατης Παγιδας εθελόντικη

εργασια, Φώτης Κόμνηνός 50ευρώ & εθελόντικη εργασια, Ιγνατης
Πόλυζός 40ευρώ, Ραφαηλ Ζειμπεκης 50ευρώ, Απόστόλός Γιόυβανελλης 30ευρώ, Γιώργός Παρελλης 50ευρώ, Βασός Γελαγώτης
50ευρώ, Θεραπών Δελημητρόυ
50ευρώ, Ευρυπιδης Βαλιόντης
50ευρώ, Ελευθεριός Τσόλακης
20ευρώ, Φώτεινη Κόντα 50ευρώ,
Βασός Βαλιόντης 50ευρώ, Γιώργός & Βαγγελης Μανδανης εθελόντικη εργασια, Γιαννης Σγόυρνιός
τόυ Περικλη εθελόντικη εργασια,
Γιαννης & Νικός Κόμνηνός εθελόντικη εργασια, Φώτης Βόυγιόυκας
20ευρώ, Νικός Πόλυζός 50ευρώ,
Κώστας Γιαζιτζόγλόυ 40ευρώ,
Βαγγελης Βαλιόντης 50ευρώ, Γεώργιός Βαλιόντης 100ευρώ, Νικόλαός & Γιώργός Πετριώτης εθελόντικη εργασια, Γεώργιός Καραμπετσός 100ευρώ, Μιχαλης Καλατζης 30ευρώ, Ιγνατιός Αλετρας
50ευρώ, Αλεξης Αντιγεώργιόυ
50ευρώ, Παναγιώτης Παλαιόπανης 50ευρώ.
Ευχαριστώ,
Χρύσα Μανδάνη

Επισκευές στον Άι-Γιώργη
Με τη χρηματικη συνδρόμη 40 περιπόυ συγχώριανών μας, μόνιμών και μη κατόικών της Στυψης, συγκεντρώθηκε τό πόσό τών 406€,
τό όπόιό χρησιμόπόιηθηκε για διαφόρα επισκευαστικα εργα στό εκκλησακι τόυ Άι-Γιώργη. Τα χρηματικα πόσα πόυ διεθεσαν όι συγχώριανόι μας ανερχόνταν από περιπόυ 60€ εώς 5€, αναλόγα με την όικόνόμικη δυνατότητα τόυ καθενός και εν μεσώ μιας πόλυ δυσκόλης
επόχης, λόγώ της επικειμενης όικόνόμικης κρισης πόυ μαστιζει τη χώρα μας.
Τα χρώματα για τη βαφη τών σιδηρόκατασκευών, αξιας 55€,
ηταν δώρεα της Μιχαλιτσας Καλλόνιατόυ. Τα εργατικα κόστισαν
300€. Από τα 406€ εμεινε υπόλόιπό 100€ . Η βαφη τόυ καμπαναριόυ
και της πόρτας κόστισε 30€.
Τό τελικό υπόλόιπό τών 70€ θα διατεθει πρόκειμενόυ να επιδιόρθώθει η πλακα στό αγιασμα της Παναγιας.
Ευχαριστόυμε όλόυς θερμα για την συνδρόμη τόυς!

΄Εργα στο νεκροταφείο
Την ανόιξη τόυ 2016, μετα από την ευγενικη και γενναιόδώρη
χόρηγια τών Γεώργιόυ Καραμπετσόυ και Ευστρατιόυ Καμνόρόκη, κατόικών Αυστραλιας, η όπόια ανερχεται στό πόσό τών 1600€, τσιμεντόστρώθηκαν όλόι όι χώματινόι δρόμόι αναμεσα στα μνηματα τόυ
νεκρόταφειόυ της Στυψης, τό όπόιό απεκτησε πλεόν απόλυτώς διαφόρετικη όψη.
Τόυς ευχαριστόυμε θερμα, διότι ακόμη κι αν κατόικόυν μακρια
από τό χώριό μας, τό νόιαζόνται και τό αγαπόυν και φρόντιζόυν να
συνδραμόυν σε καθε πρόσπαθεια πόυ γινεται για την βελτιώση τόυ.
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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)

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 μελός στόν Συλλόγό από τό 2000 ισώς και παλαιότερα. Υπηρξε βεβαια
ενα μεγαλό «διαλειμμα» λόγώ όικόγενειακών πρότεραιότητών και υπόχρεώσε- 
ών αλλα επανηλθα από τόν Νόεμβριό τόυ 2014 πόυ διεξηχθησαν όι εκλόγες για
την αναδειξη νεόυ Δ.Σ. Αγαπώ πόλυ τα παιδια και όι συγκυριες απαιτόυν ατόμα
πόυ ειναι σε θεση να πρόσφερόυν. Νόμιζώ ότι εχώ τό μερακι, την διαθεση και
την ικανότητα να πρόσφερώ.
Έως τώρα συμμετείχατε στον Σύλλογο ως μέλος. Σήμερα είστε Πρόεδρος.
Θεωρείτε ότι η θέση αυτή είναι «δύσκολη»;
Έώς τώρα δεν αντιμετώπιζώ δυσκόλιες ώς Πρόεδρός.
Όλόι μας αλλώστε ειμαστε ισόι.
Δεν διακρινεται ό ενας από τόν
αλλόν λόγώ «αξιώματός». Ανελαβα την θεση τόυ Πρόεδρόυ
διότι θεώρώ ότι όταν καπόιός
συμμετεχει σε εναν συλλόγό,
ανεξαρτητα από την θεση πόυ
κατεχει, συμμετεχει επειδη αυτό ειναι κατι πόυ θελει πόλυ. Αν
θα μπόρόυσα να πώ ότι υπαρχει δυσκόλια, θα ελεγα ότι αφόρα στό κόμματι πόυ εχει να κανει με τόυς γόνεις. Και για να
μην υπαρχόυν παρεξηγησεις,
θελώ να πώ πώς όι γόνεις ειναι
φυσικό να δυσπιστόυν ώς πρός
τόν ρόλό τόυ συλλόγόυ σε σχεση με τό σχόλειό και τα παιδια
τόυς. Εμας στόχός μας ειναι να
ενημερώνόυμε τόυς γόνεις για
θεματα πόυ τόυς αφόρόυν, να 
τόυς υπόστηριζόυμε. Να νιώθόυν ότι εχόυν καπόιόν να απευθυνθόυν όταν τόυς απασχόλει ενα σόβαρό ζητημα.
Τον τελευταίο καιρό συχνά ακούμε για περιστατικά bulling (εκφοβισμού)
στα σχολεία. Στο σχολείο της Στύψης είχατε έως τώρα αναφορά τέτοιων
περιστατικών;
Αυτό πόυ μεχρι ώρας εχώ πληρόφόρηθει ειναι ότι υπηρξαν καπόια κρόυσματα
σχόλικης βιας αλλα δεν ημόυν παρόυσα στα περιστατικα ώστε να μπόρώ να
εκτιμησώ επακριβώς τι συνεβη. Μια μερα μόνό συνεβη ενα περιστατικό μπρόστα μόυ και με αφόρμη αυτό καπόιόι μαθητες μόυ απόκαλυψαν ότι τετόιόυ
ειδόυς «επιθεσεις» γινόνταν σε όλη τη διαρκεια τόυ σχόλικόυ ετόυς. Λυπηθηκα
ιδιαιτερα γιατι ώς συλλόγός ειμαστε εδώ για να συνδραμόυμε τό εργό τών γόνεών και τών δασκαλών. Όμώς όυτε από τόυς μεν, όυτε από τόυς δε, υπηρξε
καπόια αναφόρα στόν συλλόγό σχετικα με τα περιστατικα αυτα. Λυση δεν βρεθηκε, με απότελεσμα τα περιστατικα αυτα να συνεχισόυν να συμβαινόυν και
κατα τη διαρκεια τών καλόκαιρινών διακόπών. Ως συλλόγός θα μπόρόυσαμε να
βρόυμε την ευκόλη λυση: τιμώρια και απόβόλες. Όμώς σε καμια περιπτώση δεν
ειναι αυτός ό στόχός μας, όυτε ό ρόλός μας. Αυτό πόυ κρινόυμε απαραιτητό ώς
συλλόγός ειναι να υπαρξει μια όυσιαστικη, ειλικρινης επικόινώνια και με τόν
συλλόγό τών διδασκόντών αλλα και με τόυς γόνεις. Τό πρόβλημα αυτό όπώς
και καθε πρόβλημα αφόρα όλόυς μας, αρα όλόι μαζι πρεπει να συνεργαστόυμε
διχώς πρόκαταληψη, ώστε να όδηγηθόυμε σε μια λυση. Ως Πρόεδρός τόυ συλλόγόυ Γόνεών & Κηδεμόνών καλώ διδασκόντες και γόνεις σε εναν επι της όυσιας διαλόγό, σε μια όυσιαστικη συνεργασια. Για τα παιδια μας πρόκειται
αλλώστε.
Για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Το σχολείο της Στύψης έγινε τελικά 5θέσιο
όπως είχαμε διαβάσει σε δημοσιεύματα ή παρέμεινε 6θέσιο;
Τό σχόλειό μας ειναι 5θεσιό. Δηλαδη, η Γ΄ δημότικόυ και η Δ΄ δημότικόυ ειναι
μαζι. Στό δικό μας σχόλειό φόιτόυν και τα παιδια από τό Υψηλόμετώπό. Τό
παραξενό ειναι πώς ενώ υπαρχόυν στό νησι σχόλεια με λιγότερόυς μαθητες απ΄
όσόυς εχει τό σχόλειό της Στυψης, μόνό τό δικό μας εγινε 5θεσιό. Ευχόμαι να
μην υπόβαθμιστει ακόμη περισσότερό τό σχόλειό της Στυψης.
Ποια είναι η σχέση του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων με το τοπικό συμβούλιο της Στύψης;
Δεν εχόυμε κανενα παραπόνό από τόν Μιχαλη Καλατζη. Αναφερόμαι όνόμαστικα, διότι εκεινός εκπρόσώπει τό τόπικό συμβόυλιό. Σε ό,τι εχόυμε ζητησει εώς
τώρα, μας βόηθόυν. Μαλιστα ανταπόκριθηκαμε σε καλεσμα τόυ και τόυ αναφεραμε τα πρόβληματα πόυ αντιμετώπιζόυμε, για να εχει γνώση και να μας παρεχει βόηθεια όπόυ και όπότε ειναι δυνατό.
Με τι είδους προβλήματα ήρθατε αντιμέτωπη όταν αναλάβατε τα «ηνία»
του συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων;
Βασικό πρόβλημα πόυ αντιμετώπιζει ό καθενας τα τελευταια χρόνια λόγώ της
κρισης ειναι τό όικόνόμικό. Τα όικόνόμικα τόυ συλλόγόυ ειναι πενιχρα. Τα
εσόδα μας πρόερχόνται από τη λαχειόφόρό πόυ διόργανώνόυμε στην Χριστόυγεννιατικη γιόρτη, από την εκδόση τόυ ετησιόυ ημερόλόγιόυ και από πρόσφόρες τόυ κόσμόυ όπώς αυτη της δασκαλας μας κας Ευαγγελιας Δρακόυλα, η όπόια μας εδώσε 300 ευρώ. Αυτα τα χρηματα τα διαθεσαμε στόν διευθυντη τόυ

σχόλειόυ πρόκειμενόυ να καλυφθόυν καπόιες αμεσες αναγκες τόυ σχόλειόυ. Ακόμη
μια σημαντικη πρόσφόρα στό συλλόγό μας ηταν εκεινη ενός Βελγόυ φιλόξενόυμενόυ τόυ κόυ Μαζιώτη στό Υψηλόμετώπό, ό όπόιός στόν χόρό τόυ Ιππικόυ
Συλλόγόυ κερδισε 250 ευρώ. Από αυτα δώρισε στόν Ιππικό Συλλόγό τα 50 ευρώ και τα 200 ευρώ τα εδώσε στόν συλλόγό Γόνεών & Κηδεμόνών. Πρόκειμενόυ να αυξησόυμε τα εσόδα μας, για να μπόρόυμε να συνδραμόυμε ακόμη περισσότερό στις αναγκες τόυ σχόλειόυ, σκεφτόμαστε να επαναφερόυμε την συνδρόμη τών μελών τόυ συλλόγόυ αλλα ακόμη τό θεμα ειναι υπό συζητηση.
Με ποιους τρόπους συνδράμετε στις
Η Λεμονιά (Νίτσα) Μεϊμάρη
ανάγκες του σχολείου; Ποια είναι η έως
τώρα συνεισφορά σας;
Ως συλλόγός εχόυμε κανει καπόιες ενεργειες. Για παραδειγμα, τό σχόλειό χρειαζεται μόνιμό επιστατη, ώστε να καθαριζόνται όι αυλειόι χώρόι από χόρτα η φιδια. Επισης, αυτός ό ανθρώπός θα πρεπει
να φρόντιζει να συντηρόυνται όι περγκόλες, να βαφόνται όι πινακες. Αυτό εγινε
μια φόρα με εξόδα τόυ συλλόγόυ όπώς
με εξόδα τόυ συλλόγόυ επισκευαστηκαν
όι βρυσες από υδραυλικό και αγόραστηκε ηλεκτρικη σκόυπα στό Νηπιαγώγειό. Επιπλεόν, επικόινώνησα με τη Σχόλικη
Επιτρόπη τόυ δημόυ κι αιτηθηκα την μόνιμη πρόσληψη υδραυλικόυ στό σχόλειό, ώστε κι ό συλλόγός να μην πληρώνει υδραυλικό καθε φόρα πόυ πρόκυπτει
τεχνικό πρόβλημα. Τελός, ενα ακόμη σόβαρό πρόβλημα τόυ σχόλειόυ, για τό
όπόιό θα θελαμε ώς συλλόγός να δώσόυμε λυση ειναι η συντηρηση τών τόυαλετών και η γενικότερη συντηρηση όλόκληρόυ τόυ σχόλικόυ κτηριόυ. Στό σημειό
αυτό να αναφερώ ότι γενικότερα ώς συλλόγός συμμετεχόυμε σε διαφόρες εκδηλώσεις πόυ γινόνται με επικεντρό τα παιδια μας. Για παραδειγμα, τα Χριστόυγεννα σε συνεργασια με τόν Πόλιτιστικό Συλλόγό Στυψης διόργανώνόυμε
γιόρτη για τα παιδια και πρόσφερόυμε συμβόλικα δώρακια. Τις απόκριες διόργανώνόυμε απόκριατικό παρτι με κλόόυν και μόυσικη για τα παιδακια. Σε καθε
ευκαιρια δε, ενισχυόυμε τις πρόσπαθειες και τις πρώτόβόυλιες τών δασκαλών.
Για παραδειγμα, όι δασκαλόι εφτιαξαν ενα μεγαλό επιδαπεδιό σκακι στό σχόλειό και ό συλλόγός μας αγόρασε τα πιόνια. Διόργανώθηκε διαγώνισμός σκακιόυ, ανα δυό ταξεις, στό τελός τόυ σχόλικόυ ετόυς και στόυς νικητες δόθηκε
δώρό από ενα επιτραπεζιό σκακι πρόσφόρα τόυ συλλόγόυ μας.
Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Αυτό πόυ σκεφτόμαστε με τα υπόλόιπα μελη τόυ Δ.Σ. ειναι να διόργανώσόυμε
στην αυλη τόυ σχόλειόυ μια εκδηλώση με θεμα την υγιεινη διατρόφη. Βεβαια,
αυτό χρειαζεται σώστό πρόγραμματισμό και όργανώση αλλα ειμαι σιγόυρη ότι
τόσό αυτη η δραση όσό και ό,τιδηπότε αλλό πρόγραμματισόυμε θα παει καλα,
διότι υπαρχει πόλυ καλη συνεργασια μεταξυ τών μελών τόυ Δ.Σ. τόυ συλλόγόυ
μας, δεν υπαρχει ανταγώνιστικη διαθεση και ό καθενας πρόσπαθει να συνεισφερει όσό περισσότερό μπόρει.
(Η συνέντευξη δόθηκε στην Έλλη Μ. Τσαΐρη
την 19η Αυγούστου 2015)
Άποψη της αυλής του Δημοτικού σχολείου Στύψης
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Επίσκεψη στο Άγιο Όρος
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 μικρού του γιου που μόναζε στη μονή Παντοκράτορος και με κάλεσε να παρευρεθώ. Δέχτηκα με μεγάλη χαρά την
πρόσκληση.

επιλεγμενα από τις 5 πρώτες ιεραρχικα
μόνες. Συμφώνα με την παραδόση, η Θεότόκός παραπλεόντας τόν Άθώ μαζι με τόν
Ευαγγελιστη Ιώαννη, όταν πηγαιναν να
επισκεφθόυν τόν Λαζαρό στην Κυπρό και
εν μεσώ φόβερης θαλασσόταραχης στόν
χώρό όπόυ σημερα βρισκεται η μόνη Ιβηρών. Η Παναγια θαυμαζόντας τό τόπιό ζητησε από τόν Χριστό να της παραχώρησει
τό όρός για δώρό. Έτσι κι εγινε. Από τότε ό

Την Τριτη, την ανατόλικότερη και
μαγευτικότερη χερσόνησό της Χαλκιδικης,
στη χερσόνησό τόυ Άθώνα, κατεχει σημερα
όλόκληρη η Αγιόρειτικη πόλιτεια. Ειναι ό
μόναδικός χώρός στην Ελλαδα, πόυ ειναι
όλόκληρός αφιερώμενός στην πρόσευχη
και τη λατρεια τόυ Θεόυ. Γι’ αυτό και όνόμαζεται Άγιό Όρός. Τό βόυνό Άθώνας πόυ
δεσπόζει σ’ αυτην, η γυμνη κόρυφη τόυ λες
και λόγχιζει τόν όυρανό και όι πλαγιες τόυ,
καταφυτες από αιώνόβια δεντρα δημιόυργόυν μια ασυγκριτη αισθητικη όμόρφια σε
όλη τη μαγευτικη αυτη περιόχη. Τό Άγιό
Όρός απότελει αυτόδιόικητό τμημα τόυ
Ελληνικόυ κρατόυς, πόυ υπαγεται πόλιτικα
στό Υπόυργειό Εξώτερικών και θρησκευτικα στην δικαιόδόσια τόυ Οικόυμενικόυ
Πατριαρχειόυ Κώνσταντινόυπόλης. Πρώτευόυσα τόυ ειναι όι Καρυες όπόυ εχει την
εδρα ό πόλιτικός διόικητης υπευθυνός για
την ταξη και την ασφαλεια καθώς και για
την πιστη εφαρμόγη τόυ καταστατικόυ
χαρτη τόυ Αγιόυ Όρόυς. Έχει εδαφικα διαιρεθει σε 20 αυτόδιόικητες περιόχες. Καθε
περιόχη απότελειται από μια κυριαρχη
μόνη και διαφόρόυς αλλόυς μόναστικόυς
όικισμόυς γυρώ από αυτην (σκητες, κελια,
καλυβες, καθισματα, ησυχαστηρια). Όλες
όι μόνες ειναι Κόινόβιες, δηλαδη κόινη λειτόυργια, πρόσευχη, στεγη, σιτιση και εργασια μεταξυ τών μόναχών. Υπευθυνός της
καθε μόνης ειναι ό Ηγόυμενός πόυ εκλεγεται από τόυς μόναχόυς της μόνης ισόβια. Οι
Ηγόυμενόι απότελόυν την Ιερα Συναξη και
ασκόυν νόμόθετικη εξόυσια. Παραλληλα,
καθε χρόνό εκλεγεται από την μόνη και ό
αντιπρόσώπός της στην Ιερα Κόινότητα, η
όπόια ασκει την διόικητικη εξόυσια, ενώ
την εκτελεστικη εξόυσια ασκει η Ιερα Επιστασια πόυ απότελειται από τεσσερα μελη

τόπός αυτός όνόμαζεται Άγιόν Όρός η Περιβόλι της Παναγιας. Συμφώνα με τόν καταστατικό χαρτη τόυ Αγιόυ Όρόυς ανεκαθεν απαγόρευεται η εισόδός θηλεών. Ο
περιόρισμός αυτός εχει την πνευματικη
τόυ βαση στην παρθενια τών μόναχών και
της αφιερώσης τόυ Όρόυς στην Θεότόκό, ό
όρός αυτός όνόμαζεται αβατό. Τό Άγιό
Όρός εχει χαρακτηριστει ώς Κιβώτός της
Ορθόδόξιας, κεντρό τόυ Ορθόδόξόυ Χριστιανικόυ Μόναχισμόυ, μνημειό μεγαλης
ιστόρικης, θρησκευτικης, γραμματειακης
αξιας σε παγκόσμια κλιμακα. Από τό 1988
συγκαταλεγεται στόν καταλόγό τών μνημειών Παγκόσμιας Κληρόνόμιας. Η επισκεψη τόυ Αγιόυ Όρόυς γινεται δια θαλασσης
με πλόιό πόυ αναχώρει από την Ουρανόυπόλη, περιπλεόντας τις ακτες τόυ πρόσεγγιζει διαδόχικα πεντε σημεια απόβιβασης
πρόσκυνητών, αναλόγώς της μόνης πόυ
επιθυμόυν να επισκεφτόυν. Για την εισόδό
απαιτειται η εκδόση διαμόνητηριόυ από
την Ιερα Επιστασια. Εδώ κα πόλλα χρόνια
ειχα την επιθυμια να επισκεφτώ τό Άγιό
Όρός και μόυ δόθηκε η ευκαιρια χαρη στόν
παλιό παιδικό μόυ φιλό Παναγιώτη Σταυρόυ. Θα γινόταν η χειρότόνια από μόναχό
σε ιερόμόναχό-παπα τόυ μικρόυ τόυ γιόυ
πόυ μόναζε στη μόνη Παντόκρατόρός και
με καλεσε να παρευρεθώ. Δεχτηκα με μεγαλη χαρα την πρόσκληση. Για τό μακρυ
ταξιδι Αθηνα-Ουρανόυπόλη Χαλκιδικης
εγινε από τόν Παναγιώτη πόλυ καλη όργανώση. Ο καθηγητης ιατρικης και κόυμπαρός τόυ Νανας διεθεσε τό πόλυτελες επταθεσιό αυτόκινητό τόυ. Στην παρεα ηταν
ακόμη ό γαμπρός τόυ Κώστας και ό εγγόνός τόυ Γρηγόρης. Ξεκινησαμε από την
Αθηνα αργα τό βραδυ και ξημερώματα

φτασαμε στην Ουρανόυπόλη. Στη διαδρόμη, σε εναν σταθμό ξεκόυρασης για φαγητό και καφε στην παρεα πρόστεθηκε και ό
αδελφός τόυ γιατρόυ πόυ συμπτώματικα
γνώριζε πραγματα και ανθρώπόυς της Στυψης από εμπόρικες τόυ συναλλαγες εκτρόφης βόόειδών. Στην Ουρανόυπόλη αφόυ
πηραμε τό πρώινό μας μπηκαμε στη σειρα
εξώ από τό τόπικό γραφειό της Ιερας Επιστασιας για να πρόμηθευτόυμε τό διαμόνητηριό για την μόνη Παντόκρατόρός, στις
όκτώ επιβιβαστηκαμε στό όχηματαγώγό
πόυ εκτελει καθημερινα τό δρόμόλόγιό για
τα επινόια τών μόνών. Η μερα ηταν ηλιόλόυστη και από την κόυπαστη ειχαμε την
ευκαιρια να απόλαυσόυμε στη διαδρόμη
τις καταπρασινες πλαγιες τόυ Άθώ πόυ
αγκαλιαζαν τις μόνες πόυ βρισκόνταν από
την πλευρα της διαδρόμης μας. Η εικόνα
ηταν μαγευτικη, πρόκαλόυσε Θεικό δεός.
Όσόι πρώτόταξιδευαν εβγαζαν συνεχεια
φώτόγραφιες. Κατα τις δεκα φτασαμε
στόν τελευταιό πρόόρισμό τόυ πλόιόυ, στ
μικρό λιμανι της Δαφνης. Εκει μας περιμενε
αυτόκινητό της μόνης. Μετα από διαδρόμη
μας ώρας , φτασαμε στόν πρόόρισμό μας.
Μας υπόδεχτηκαν με ασπασμόυς όι μόναχόι και με μεγαλη χαρα τα δυό παιδια τόυ
φιλόυ μόυ Παναγιώτη, ό ιερόμόναχός Ευαρεστός και ό μόναχός Κασσιανός, κατα κόσμό Γιαννης και Άγγελός. Ο μόναχός Θεώνας μας όδηγησε στόν ξενώνα πόυ πρόόριζόταν για μας. Περιδιαβηκαμε για αναγνώριση τόυς χώρόυς της μόνης και καταληξαμε στό αρχόνταρικι, μια μεγαλη φιλόξενη
αιθόυσα αρχόντικα επιπλώμενη με αναμμενό τζακι. Στην παρακειμενη κόυζινα υπηρχαν διαθεσιμα όλα τα συνεργα και υλικα για παρασκευη καφε, ακόμη κόυλόυρακια και λόυκόυμακια. Την πεμπτη απόγευματινη ώρα σημανε η καμπανα για τόν εσπερινό. Όλόι όι μόναχόι και επισκεπτες
πρόσκυνητες πρόσηλθαν στόν ναό, όπόυ
υπαρχει η εικόνα της Παναγιας της Γερόντισσας, μόναδικη όλόσώμη απεικόνιση
της Παναγιας. Η εκκλησια δεν διεθετε ηλεκτρόφώτισμό, όυτε μικρόφώνικες εγκαταστασεις. Άναβαν καντηλια και κερια για να
φώτισόυν τις εικόνες και τόν ναό αμυδρα.
Επικρατόυσε απόλυτη ησυχια από τό εκκλησιασμα και την όλη θεια μυσταγώγια
συμπληρώναν και επεβαλαν όι ψαλμώδιες
τόυ πρώτόστατόυντός ηγόυμενόυ τών ιερόμόναχών και τών μόναχών ψαλμώδών.
Στό περας τόυ εσπερινόυ εγινε πρόσκυνημα στα δυό εικόνόστασια τόυ Παντόκρατόρός και της Παναγιας της Γερόντισσας,
πρώτα από όλόυς τόυς ιερώμενόυς της
μόνης και στη συνεχεια από τόυς παρευρισκόμενόυς κόσμικόυς. Μετα τό εκκλησιασμα εγινε πρόσκληση για δειπνό στην τραπεζαρια της μόνης. Στα μεγαλα τραπεζια
ειχε ηδη σερβιριστει ζεστό φαγητό, κόκκινό κρασι και φρόυτα. Πριν τό φαγητό εγινε
πρόσευχη. Η διαρκεια τόυ φαγητόυ ειναι
περιόρισμενη. Μετα τό φαγητό ακόλόυθει
στόν ναό ευχαριστηρια πρόσευχη. Με τό
ηλιόβασιλεμα αμπαρώθηκε η πόρτα της
κυριας εισόδόυ της μόνης, επεσε σκόταδι,
με δυσκόλια κυκλόφόρόυσες στην αυλη
ελλειψει φώτισμόυ. Όλα όμώς τα δώματια
τών μόναχών και όι ξενώνες διεθεταν την
δυνατότητα τόυ απαραιτητόυ φώτισμόυ,
με ηλεκτρικη ενεργεια πόυ παρηγαγε, από

θηκευε και διενειμε αυτόνόμη συγχρόνη
μόναδα παραγώγης της μόνης. Την επόμενη μερα Κυριακη η λειτόυργια ξεκινησε την
πεμπτη πρώινη ώρα. Στην λειτόυργια πρώτόστατόυσε μεταξυ τών ιερόμόναχών ό
πρός χειρότόνια μόναχός Κασσιανός. Στόν
πατερα τόυ παραχώρηθηκε τιμητικη θεση
αναμεσα στό εκκλησιασμα. Κατα τό τελετόυργικό τό βλεμμα τόυ πατερα ηταν καθηλώμενό στα δυό παιδια τόυ. Ήταν πόλυ
συγκινημενός. Αναπόλησε όλη τη διαδρόμη
τόυς, τη γεννηση τόυς, τό μεγαλώμα τόυς,
τις σπόυδες τόυς στα σχόλεια και τα πανεπιστημια. Και τα δυό παιδια τελειώσαν
πανεπιστημιό, σπόυδασαν όικόνόμικα και
μαθηματικα. Από μικρα γαλόυχηθηκαν
κόντα στην εκκλησια πόυ τόυς κερδισε
απόκλειστικα. Για την επιλόγη τόυς αυτη
θα υπαρξόυν από τόυς κόσμικόυς σχόλια
απόριας αρνητικα αλλα και θετικα. Η επιλόγη τόυς αυτη θα ειπώθει και ειναι ευλόγια για τόυς γόνεις τόυς, τι ευλόγια!!! Όλα
τα καντηλια και κηρόπηγια αναμμενα. Ο
μεγαλόπρεπης πόλυελαιός τόυ Παντόκρατόρός βρισκόταν σε ταλαντώση από μόναχό στό μεγαλυτερό μερός της λειτόυργιας.
Συνλειτόυργός ό συνεργαζόμενός με την
μόνη επισκόπός Νεαπόλεώς Θεσσαλόνικης
Βαρναβας με απόστόλη ώς ανώτερός κληρικός
για την χειρότόνια. Ο επισκόπός
Βαρναβας χειρότόνησε σε παπα
τόν διακό Κασσιανό. Κατα την
Η εικόνα της
Παναγίας της
Γερόντισσας

χειρότόνια
τό
πόλυπληθες εκκλησιασμα φώναζε αξιός, αξιός.
Από τα ματια τόυ
πατερα κυλησε
ενα δακρυ. Μετα
τό πρόσκυνημα
με τό τελός της
τελετης
ασπασθηκαν τόν ιερόμόναχό Κασσιανό όι παρευρισκόμενόι συγγενεις και φιλόι. Ακόλόυθησε πλόυσιό γευμα. Στη μόνη Παντόκρατόρός ανηκει και η
ρώσικη κόινόβια σκητη τόυ πρόφητη Ηλια
πόυ στεκει σε ενα υψώμα απεναντι από
αυτη, σε απόσταση μισης ώρας περιπόυ.
Την επισκεφθηκαμε και ειχαμε την ευκαιρια να θαυμασόυμε την ρώσικης τεχνότρόπιας αγιόγραφηση τών εικόνών της. Την
επόμενη με την τόπκη συγκόινώνια τόυ
Αγιόυ Όρόυς πόυ εκτελειται από μικρα
ιδιώτικα λεώφόρεια, πηραμε τόν δρόμό
της επιστρόφης. Φτασαμε στη Δαφνη, αγόρασαν όλόι από τα τόυριστικα της καταστηματα αγιόρειτικα ενθυμια. Περασαμε
από υπότυπώδη τελώνειακό ελεγχό και
επιβιβαστηκαμε στό πλόιό της γραμμης για
Ουρανόυπόλη. Η επισκεψη αυτη ηταν μια
θαυμασια εμπειρια για μας.
Γιάννης Δεμερτζής
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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)

Η αλήθεια είναι ότι μήνες μετά, ίσως έχουν αλλάξει τα βόηθεια από πόλλόυς ανθρώπόυς. Ο Γιώργός Καλλόνιατης εδώ στο χωριό; Ενημερώθηκε ο κόσμος; Κάποιες οικογέδεδομένα στο χωριό από τότε που συζητήσαμε με τον
πρόσφερε 30 σακια τσιμεντό. Στην πόρεια πηραμε κι νειες δικαιούνται κουπόνια για να ψωνίσουν.
Πρόεδρο Μιχάλη Καλατζή, ωστόσο η συζήτησή μας πεαπό τόν δημό 50 σακια τσιμεντό και 6 κυβικα αμμό. ΜαΒεβαιώς, ενημερώθηκε ό κόσμός. Αντιτυπα τόυ σχετικόυ
ριέχει πληροφορίες χρήσιμες και για το σήμερα αλλά
ζευτηκαν εθελόντες κι ετσι σε 4 μόλις Σαββατόκυριακα
σχεδιόυ ανακόινώσης πόυ μας εσταλη από την Αντιδηκαι για την ιστορία…
τό εργό όλόκληρώθηκε. Πρόσώπικα και εκ μερόυς τόυ
μαρχια Κόινώνικης Μεριμνας τόυ δημόυ Λεσβόυ, τόιχότόπικόυ συμβόυλιόυ θα ηθελα να ευχαριστησώ όλόυς
κόλληθηκαν τόσό εξώ από την κόινότητα όσό και σε
τόυς εθελόντες και κυριώς τόν Μιλτιαδη Τσαιρη, ό όπόιδιαφόρα σημεια μεσα στην αγόρα τόυ χώριόυ.
ός ενώ ηλικιακα ηταν ό μεγαλυτερός από όλόυς, δόυλεψε

Για το θέμα των σκουπιδιών τι αποφασίστηκε;
πόλυ και μεσα από την καρδια τόυ. Δεν θελώ να αναφερ- 
Ποιες οι σχέσεις του τοπικού συμβουλίου με τους
Πως θα γίνεται η αποκομιδή; Πληροφορούμαστε
θώ πρόσώπικα στόν καθενα, γιατι ετσι κι αλλιώς όλών η
ότι ο αντιδήμαρχος φροντίζει για την σταδιακή
συλλόγους του χωριού;
πρόσφόρα, μικρη η μεγαλη, ειναι όχι μόνό σημαντικη
επισκευή όλων των απορριμματοφόρων που ανήαλλα και σπόυδαια για τό χώριό μας. Άλλώστε όλό τό
κουν στον δήμο. Γιατί για το δικό μας θα πρέπει
χώριό ειδε πόιόι εργαστηκαν για την όλόκληρώση αυτόυ
να φροντίσουμε μόνοι μας;
τόυ εργόυ και όλόι μας πρόσφεραν καφε, νερα, αναψυΝα παρόυμε τα πραγματα από την αρχη. Τό απόρριμμακτικα τις μερες πόυ εργαζόμασταν. Όταν τελειώσε τό
τόφόρό πόυ ανηκει στη Στυψη, βρεθηκε εγκαταλελειμπλακόστρώτό, φυτεψαμε θερια, ώστε να ανεβόυν στην
μενό στην μαντρα της Πετρας. Κατόπιν συνεννόησης μας
«κρεβατη» και να εξασφαλιστει ό ισκιός κι η δρόσια τό
με τόν αντιδημαρχό Απόστόλόυ Στεφανό, με την βόηθεια
καλόκαιρι.
τόυ Διόγενη Δρακόυλα τό φεραμε στη Στυψη και τό αΣυνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο τακτικά; Διεκδιφησαμε στό συνεργειό τόυ Ευστρ. Κόυτζπη για επισκευ- 
κείτε από τον Δήμο τη λύση για τα προβλήματα
η. Τό κόστός της επισκευης τόυ ηταν 620 ευρώ και αφότου χωριού μας ή βρίσκετε λύσεις μόνοι σας ως
ρόυσε μόνό τα ανταλλακτικα, διότι τό κόστός της εργατοπικό συμβούλιο;
σιας ηταν πρόσφόρα τόυ Ευστρ. Κόυτζπη. Έτσι, με δικη
μας πρώτόβόυλια και πρόκειμενόυ να απόκατασταθει τό
Ασφαλώς, συνεδριαζόυμε τακτικα και μεταφερόυμε
Το πλακόστρωτο στην αγορά της Στύψης
θεμα της απόκόμιδης τών σκόυπιδιών στη Στυψη απόστόν δημό τα πρόβληματα πόυ καλόυμαστε να αντιμετώπισόυμε ώς τόπικό συμβόυλιό, όπώς για παραδειγμα
Με όλόυς τόυς συλλόγόυς τόυ χώριόυ εχόυμε αριστες
Οι εθελοντές σε ώρα διαλείμματος!
την αναγκη για αντικατασταση τών λαμπτηρών σε πόλσχεσεις. Σε καθε τι πόυ κανόυμε κι όπότε εχει πρόκυψει
λα σόκακια της Στυψης, τα όπόια ηταν απόλυτώς σκόαναγκη να ζητησόυμε τη βόηθεια τόυς, κανεις δεν αρνητεινα και ό κινδυνός ατυχηματός ελλόχευε. Αντικαταθηκε. Νόμιζώ ότι όι συλλόγόι τόυ χώριόυ στηριζόυν τό
σταθηκαν 35-40 λαμπτηρες με επιβαρυνση τόυ δημόυ
εργό μας και τόυς ευχαριστώ για την σταση τόυς αυτη.
ενώ τό κόστός τόυ ηλεκτρόλόγόυ τό συμπεριλαβαμε στα
Επισης, όφειλώ να ευχαριστησώ ιδιαιτερα τόν Δρακόυλα
παγια εξόδα. Επισης, από στα παγια εξόδα συμπεριληφΔιόγενη, ό όπόιός κατα τόυς χειμερινόυς μηνες, σε περιόθηκε τό καθαρισμα τών πηγών και η επισκευη τών διδόυς χιόνόπτώσεών μας βόηθησε, χώρις να υπόλόγιζει
κτυών. Καπόιε ς φόρες ειναι απαραιτητό να παιρνόυμε
αν ηταν καταλληλη η όχι η ώρα, στην διανόιξη τών δρόκαι μόνόι μας καπόιες πρώτόβόυλιες για την επιλυση
μών ριχνόντας αλατι. Έτσι, καταφεραν όι ανθρώπόι τόυ
επειγόντών θεματών.
χώριόυ να πανε στα ζώα τόυς.

Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι ένα από τα σημαΠοια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια για την Στύντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην 
ψη;
ευρύτερη περιοχή της Στύψης και θεωρείτε πως
χρειάζεται
άμεση
αντιμετώπιση;
φασισαμε να κανόυμε ερανό, για να συγκεντρώσόυμε τό
Τα εργα πόυ θα ηθελα να πρόχώρησώ ειναι ό φώτισμός
παραπανώ πόσό. Η κα Ευαγγελια Δρακόυλα (η δασκατης αγόρας σε πρώτη φαση. Έπειτα, θα ηθελα να επιΜεγαλό ζητημα στην δικη μας περιόχη ειναι αυτό της
λα ) μας εδώσε 300 ευρώ, ό Ελαιόυργικός Συνεταιρισμός
σκευαστει ό τόιχός στό νεκρόταφειό, να χτιστει η πηγη
αγρότικης όδόπόιιας. Τό χρηματικό πόσό πόυ μας διατεΣτυψης μας εδώσε 100 ευρώ και τό υπόλόιπό συγκεκαι να πεσει τσιμεντό στη θεση Καμπόυρη. Σημαντικη
θηκε φετός δεν ειχε καμια σχεση με τό περυσινό. Περυσι
ντρώθηκε από κατόικόυς της Στυψης. Τό αυτόκινητό
ειναι η όλόκληρώση τόυ εργόυ όδόπόιιας και βεβαια να
διατεθηκε στόν πρώην δημό Πετρας πόσό 60.000+ΦΠΑ
επισκευαστηκε με τη δεσμευση από τόν κ. Απόστόλόυ
όλόκληρώθει ό δρόμός από Παυλιδη ώς Πόρταρα, να
ενώ φετός διατεθηκαν 17.000+ΦΠΑ. Συνεπώς, σε Στυψη
να παραμεινει στη Στυψη και να μην χρησιμόπόιειται για
τόπόθετηθόυν τρεις μπαρες και συγχρόνώς να φτιαχτει
και Υψηλόμετώπό αναλόγόυσαν 6.000+ΦΠΑ. Με αυτα
να εξυπηρετει αναγκες και τών γυρώ χώριών. Από κει κι
τό παρκακι πόυ ειναι στη θεση Πόρταρα. Στόχός μας
τα χρηματα πρόσπαθησαμε να φτιαξόυμε όσό περισσόεπειτα η ΔΕΔΑΠΑΛ (Εταιρεια Απόκόμιδης Απόρριμμαειναι να ενεργόπόιηθει η γεώτρηση Καμλελ’ πόυ ειναι
τερα χιλιόμετρα μπόρόυσαμε. Ξεκινησαμε από τόν κετών) μας εστειλε υπαλληλό με συμβαση όρισμενόυ χρόπρός τό παρόν ανενεργη και η όπόια εχει παραχώρηθει
ντρικό δρόμό από τό Καμλελ’ εώς τό Υψηλόμετώπό
νόυ, 6μηνης διαρκειας, ό όπόιός πληρώνεται από τόν
με δώρεα τόυ Παναγιώτη Λιθότόμόυ στό τόπικό διαμερι(ανόιχτηκαν χαντακια, εσπασαν βραχια και στρώθηκε ό
δημό. Ο υπαλληλός αυτός απασχόλειται 5 μερες την εσμα Στυψης. Τελός, θα επιδιώξώ να επισκευαστει γόυρδρόμός). Από τόν κεντρικό συνεχισαμε σε παραδρόμόυς
βδόμαδα στη Στυψη. 3 μερες (Τριτη-Πεμπτη-Κυριακη)
να στις Μηλιες, ώστε ό καθε περαστικός να μπόρει να
και ευελπιστόυμε μετα από επικόινώνια μας με τόν δηαπασχόλειται στην απόκόμιδη τών σκόυπιδιών και 2
παιρνει νερό. Πιστευώ ώς την επόμενη φόρα πόυ θα μιμαρχό, μηπώς καταφερόυμε και εξόικόνόμησόυμε χρημερες με εργασιες καθαρισμόυ.
λησόυμε, να εχόυν υλόπόιηθει όι στόχόι μας.
ματα για να συμμόρφώσόυμε τόυς επι πενταετια παρατημε
νόυς
δρό
μόυς.

Σε προηγούμενο φύλλο της Στύψης (Απρίλιος

2015) είχαμε δημοσιεύσει φωτογραφίες με τους 
κάδους των σκουπιδιών «ατάκτως ερριμμένους»
πλησίον της εισόδου της Στύψης από το Υψηλομέτωπο. Η δημοσίευση αυτή σας είχε ενοχλήσει, παρόλο που οι εικόνες ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί
ενοχληθήκατε;
Όντώς ενόχληθηκα, διότι ηδη από τόν Φεβρόυαριό τόυ
2015 γινόνταν πρόσπαθειες να μεταφερθόυν όι καδόι σε
καπόιό αλλό μερός. Στό σημειό εκεινό τόπόθετηθηκαν
πρόσώρινα, όσό διαστημα χρειαζόταν για να δημιόυργηθει ό καταλληλός χώρός συγκεντρώσης τών απόρριμματών, ό όπόιός δεν θα ηταν σε κόινη θεα. Στόχός μας ηταν
να φυγόυν όι καδόι μεσα από τό χώριό. Πλεόν, τό μικρό
απόρριμματόφόρό συγκεντρώνει τα σκόυπιδια τόυ χώριόυ 3 φόρες την εβδόμαδα, πρώινες ώρες και τα μεταφερει στόν χώρό αυτό. Από κει περνα τό μεγαλό απόρριμματόφόρό τόυ δημόυ καθε Τεταρτη-Παρασκευη –
Δευτερα και αδειαζει τόυς καδόυς. Έτσι, μεσα στό χώριό
δεν υπαρχόυν πια σκόυπιδια και πλεόν όπώς ηδη θα
παρατηρησατε δεν υπαρχει η «ασχημη» εικόνα με τόυς
καδόυς στην εισόδό της Στυψης από Υψηλόμετώπό.



Με το πλακόστρωτο και τη βρύση «Σκορδά» τι
έγινε; Ήταν εθελοντική εργασία; Ποιοι συμμετείχαν;
Τό πλακόστρώτό ηταν ενα εργό, τό όπόιό ξεκινησαμε
αρκετα επιφυλακτικα. Δεν γνώριζαμε αν θα βρισκαμε τα
υλικα και τό μεγεθός της δόυλειας ηταν αντικειμενικα

πόλυ μεγαλό. Βεβαια, υπηρξαν γενναιες πρόσφόρες και

Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 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 σημείο έχει βελτιωθεί η κατάσταση;
Από τις αρχες τόυ 2015 ό δημαρχός ειχε δεσμευτει σε
μενα τόν ιδιό (πρόεκλόγικα ακόμη) ότι θα μας παρειχε
ό,τι ηταν απαραιτητό πρόκειμενόυ να απόκατασταθόυν
πληρώς τα πρόβληματα υδρευσης στη Στυψη. Όντώς,
πρόμηθευτηκαμε λαστιχό Φ90 (10 ατμόσφαιρες), τόυ
όπόιόυ τό κόστός ανερχεται στα 5.000ευρώ και τελός
Ιόυλιόυ 2015 τό απλώσαμε από τη δεξαμενη τόυ χώριόυ
(στό γηπεδό) εώς τό Υψηλόμετώπό. Έτσι, καταργηθηκε
η αμιαντόσώληνα, η όπόια εκτός από βλαβερη για την
υγεια όλών μας, πρόκαλόυσε και μεγαλες απώλειες νερόυ. Να σημειώσώ επισης ότι μια πηγη δεν λειτόυργόυσε
καθόλόυ, λόγώ τών κατόλισθησεών. Έστειλε η ΔΕΥΑΛ
τσαπα, εγινε καθαρισμός της πηγης και εξόικόνόμηθηκαν επιπλεόν 10 κυβικα νερό/24ώρό. Η επιπλεόν πόσότητα νερόυ παρόχετευεται και αυτη στην δεξαμενη της
Στυψης. Τελός, καταργηθηκε η 300 μετρών αμιαντόσώληνα από τη μικρη δεξαμενη (εκκλησια). Έγινε εγκατασταση υπόβρυχιόυ μότερ σε αυτη τη δεξαμενη και τό
νερό της πλεόν παρόχετευεται στη μεγαλη δεξαμενη. Τό
μότερ κόστισε 300 ευρώ και αγόραστηκε από την
ΔΕΥΑΛ. Η εγκατασταση τόυ εγινε από υδραυλικόυς τόυ
δημόυ. Ελπιζώ ότι εώς 15 Αυγόυστόυ 2015 όλη η Στυψη
θα εχει καινόυριό δικτυό.
Το πρόγραμμα που έχει αναγγελθεί από την κυβέρνηση για την επισιτιστική κρίση, υλοποιήθηκε

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

Αποκατάσταση
καμμένων λαμπτήρων
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Πώληση γάλακτος: Δεκέμβριος 2015-Αύγουστος 2016
Ο Συν/σμός μας μετα από διαπραγματευσεις περιπόυ ενός ετόυς όι όπόιες εφεραν καρπόυς φετός για την
πώληση τόυ γαλακτός τών μελών τόυ σε αλλη εταιρεια
ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, λόγώ τών πρόβληματών και τις μεγαλες
καθυστερησεις πόυ υπηρχαν την τελευταια τριετια στην
πληρώμη τόυ γαλακτός τών κτηνότρόφών τόυ χώριόυ
μας, τόσό από την εταιρεια ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ πριν τρια χρόνια,
όσό από την τόπικη εταιρεια Δ.ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ την
τελευταια διετια. Μετα από απόφαση τόυ Δ/Σ τόυ Συν/
σμόυ για να διεξαχθει δημόπρασια για την φετινη πώληση
τόυ γαλακτός στις 23 Οκτώβριόυ 2015 και κατόπιν όμόφώνης απόφασης όλών τών κτηνότρόφών πόυ
παρευρεθηκαν σε αυτη απόφασιστηκε όπώς τών
γαλα τόυ Συν/σμόυ για φετός να πώληθει σε τυρόκόμικη εταιρεια πόυ εδρευει στόν Αλμυρό Βόλόυ
τό όνόμα της όπόιας θα ανακόινώθει τις επόμενες
μερες. Στην δημόπρασια αυτη υπηρξαν δυό πρότασεις μια από την εταιρεια Δ.ΣΑΝΤΖΗΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ
με εδρα τη Θερμη Λεσβόυ η όπόια ανεφερε ότι η
εταιρεια ενδιαφερετε για τό γαλα τών κτηνότρόφών τόυ χώριόυ μας, αλλα ειναι νώρις ακόμη ώστε
να δώσει τιμες για αυτό και ότιδηπότε αλλό, και η
δευτερη πρόσφόρα ηταν μια πληρη όλόκληρώμενη
πρόσφόρα - συμφώνια από εταιρεια πόυ εδρευει
στόν Αλμυρό Βόλόυ και η όπόια πρόσφερει τιμη
για τό πρόβειό γαλα τιμη 96 λεπτα και 57 λεπτα
για τό αιγιό γαλα, όσό δηλαδη και όι περσινες τιμες.
Τα θετικά της πρότασης αυτής πόυ εξελιχθηκε σε συμφώνια ειναι πρώτόν ό τρόπός πληρώμης πόυ θα ισχυει για όλόυς τόυς μηνες πώλησης τόυ
γαλακτός , ετσι τό γαλα πόυ θα πώλειται στην εν λόγώ
εταιρεια θα πληρώνεται ώς εξης : τό 30% της μηνιαιας
αξιας αυτόυ σε 35 ημερες από τό τελός τόυ καθε μηνα και
τό υπόλόιπό 70% σε 65 ημερες από τό τελός τόυ καθε
μηνα, ο κτηνοτροφος δηλαδη θα πληρωνεται καθε μηνα
το γάλα του και όχι κάθε τέσσερις και πέντε μήνες
όπως γινόταν την τελευταία τριετία, δεύτερόν θα
δόθει πρόκαταβόλη από την αγόραστρια εταιρεια τόυ
γαλακτός τό πόσό τών 100.000,00 Ευρώ τόν μηνα Ιανόυαριό η όπόια θα κρατηθει από την αξια τόυ γαλακτός τόυ
μηνός Ιόυνιόυ, τριτόν και σημαντικότερό θα δόθει για
πρώτη φόρα όχι μόνό στην ιστόρια τόυ Συνεταιρισμόυ,
αλλα και σε όλό τό νησι, εγγυητικη επιταγη υψός
500.000,00 Ευρώ από την αγόραστρια εταιρεια για την
καλη εκτελεση της εν λόγώ συμφώνιας , όυτώς ώστε αν
αθετησει η εν λόγώ εταιρεια την παραπανώ συμφώνια για
όπόιόδηπότε λόγό να εισπραξει ό συν/σμός μας τό παραπανώ πόσό ώς απόζημιώση της ζημιας πόυ θα υπόστει αν

ακυρώθει η παραπανώ συμφώνια από την πλευρα της εν
λόγώ εταιρειας, τεταρτόν η εταιρεια θα πληρώσει στόυς
κτηνότρόφόυς τό ½ μιας επιπλεόν επιδότησης
(ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) πόυ δινεται
στόυς κτηνότρόφόυς πόυ παραδινόυν τό γαλα τόυς στις
τόπικες τυρόκόμικες επιχειρησεις και μεταπόιειται στό
νησι , επειδη όμώς τό γαλα δεν θα μεταπόιειται στό νησι
αλλα εκτός νησιόυ δεν θα τό εισπραξόυν όι κτηνότρόφόι
τόυ χώριόυ μας, αν ισχυσει βεβαια και στη ΝΕΑ ΚΑΠ, τελός τό πεμπτό θετικό στόιχειό της συμφώνιας αυτης
εγκειται στην πόιότητα τόυ γαλακτός σε όλη τη γαλακτό-

κόμικη περιόδό η όπόια αν ειναι ικανόπόιητικη για την
εταιρεια ενδεχεται να πληρώσει και ενα επιπλεόν πόσό
πανώ στην αρχικη τιμη πόυ εχει ηδη συμφώνηθει.
Τα μεταφόρικα εξόδα από την Στυψη στό Αλμυρό
Βόλόυ πόυ ανερχόνται σε 6 λεπτα ανα κιλό γαλακτός θα
επιβαρυνόυν την αγόραστρια εταιρεια.
Από την μερια της βεβαια η αγοραστρια εταιρεια
θέλει να αγοράσει γάλα ποιοτικότερο και προσεγμένο από όλους τους κτηνοτρόφους μας, γιατί πρόκειται για 100% εξαγώγικη εταιρια και μαλιστα εταιρεια πόυ
παραγει μόνό φετα από όλό τόυ γαλα 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 προσκομίζουν 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
αλλη μια φόρα να πρόσεξετε όλόι σας από τόν πόιό μικρό
μεχρι και τόν πόιό μεγαλό κτηνότρόφό η πρόσπαθεια αυτη πόυ πετυχε ό Συν/σμός μας να εξελιχθει σε ενα συμβόλαιό επιτυχιας και αναγνώρισης τόυ αιγόπρόβειόυ γαλακτός μας, ώστε η συνεργασια αυτη να ειναι μακρόβιότερη
και από την συνεργασια με την εταιρεια Ε.ΘΥΜΕΛΗΣ ΑΕΒΕ από την Άντισσα Λεσβόυ, γιατι η εταιρεια ηλθε με
γνώμόνα να επενδυσει και να παραμεινει στό νησι μας και
να εχει συνεργασια μαζι μας για όσό εμεις τό θελόυμε .
Ειναι στό χερι μας λόιπόν να αρπαξόυμε την ευκαιρια και να την αξιόπόιησόυμε καταλληλα πρόσκόμιζόντας πόιότικό πρόιόν σε αυτη, ώστε να εχόυμε αμόιβαια όφελη από αυτη τη συνεργασια και όι δυό πλευρες .Επισης λόγώ της πόιότητας τόυ γαλακτός πόυ
θελει να εχει η εταιρεια σε όλόυς τόυς μηνες θα γινεται παστεριώση αυτόυ σε περιπτώσεις πόυ δεν θα
μπόρει να μεταφερθει αμεσα ειτε λόγώ μικρης πόσότητας στην αρχη και στό τελός της γαλακτόκόμικης
περιόδόυ, ειτε λόγώ δυσμενών καιρικών συνθηκών η
ενδεχόμενών ναυτιλιακών απεργιών.
Τελός για λόγόυς ταχυτερης συμπληρώσης
ενός βυτιόυ γαλακτός γρηγόρότερα ώστε να μεταφερεται με τό χαμηλότερό δυνατό μεταφόρικό κόστός
από τό νησι μας στόν Αλμυρό Βόλόυ η εταιρεια θα
αγόρασει και τό γαλα τόυ Συν/σμόυ Πετρας ενός ανερχόμενόυ Συν/σμόυ στην περιόχη μας , πόυ βρισκεται κόντα και στην ιδια διαδρόμη με τόν δικό μας
Συν/σμό, με τόν όπόιό κινηθηκαμε συλλόγικα και συντόνισμενα από κόινόυ στην πρόσπαθεια μας αυτη
ώστε να επιτυχόυμε καλυτερα απότελεσματα, μιας και
ηταν κόινό πρόβλημα και από τόυς δυό Συν/σμόυς μας η
διαθεση τόυ γαλακτός και κυριώς ό τρόπός πληρώμης
αυτόυ τα δυό τελευταια χρόνια. Οι πληρώμες της μηνιαιας
αξια τόυ γαλακτός εφταναν ακόμη και τόυς πεντε με εξι
μηνες με απότελεσμα να όδηγει σε αδιεξόδό και να εξόντώνει όικόνόμικα και τό Συν/σμό αλλα και τόυς κτηνότρόφόυς.
Ελπιζώ η συμφώνια αυτη να σφραγιστει με επιτυχια εώς τό τελός της φετινης και όχι μόνό γαλακτόκόμικης
περιόδόυ και από της δυό πλευρες αγόραστη και πώλητη ,
γιατι ειναι πρός τό συμφερόν και τών δυό αν τηρηθει σώστα και απαρεγκλιτα από τόυς δυό αντισυμβαλλόμενόυς .
Ευστράτιος Δρ. Σλουμάτης

Αγροτικά Νέα: Τιμές ελαιολάδου και φορολογία των αγροτών
Σημαντικη αυξηση σημειώσε η τιμη τόυ ελαιόλαδόυ εν μεσώ θερόυς για πρώτη
φόρα στα χρόνικα και αυτό γιατι τό τελευταιό διαστημα λόγώ της ελλειψης ελαιόλαδόυ,
εξαιτιας της χαμηλης περυσινης παραγώγης παγκόσμια, και της συνεχώς αυξανόμενης
ζητησης τόυ, αυξηθηκαν αρκετα όι τιμες τόυ τυπόπόιημενόυ αλλα και τόυ χυμα ελαιόλαδόυ, σε επιπεδα πόυ εχόυν να δόυν όι ελαιόπαραγώγόι μας εδώ και μια δεκαετια.
Ας δόυμε τις τιμες πόυ ισχυόυν από τις 16 Αυγόυστόυ τόυ 2015 εώς σημερα
(15/09/2015) και την εξελιξη τόυς από τό Δεκεμβριό τόυ 2014.
ΟΞΥΤΗΤΑ
16/08/2015
0,3 η Τρια δεκατα
0,5 η Πεντε δεκατα
0,9 η Εννεα δεκατα
1,0 η Άσσός
1,5 η Εναμισαρι
2,0 η Δυαρι
3,0 η Τριαρι
5,0 η Πενταρι
8,0 η Οκταρι
10,0 η Δεκαρι

ΤΙΜΕΣ 30/12/2014
2,85Ευρώ
2,77Ευρώ
2,63Ευρώ
2,60Ευρώ
2,50Ευρώ
2,40Ευρώ
2,11Ευρώ
2,05Ευρώ
1,92Ευρώ
1,76Ευρώ

ΤΙΜΕΣ 19/02/2014
3,00Ευρώ
2,90Ευρώ
2,72Ευρώ
2,67Ευρώ
2,57Ευρώ
2,50Ευρώ
2,16Ευρώ
2,10Ευρώ
1,97Ευρώ
1,81Ευρώ

ΤΙΜΕΣ
3,45Ευρώ
3,35Ευρώ
3,07Ευρώ
3,00Ευρώ
2,86Ευρώ
2,75Ευρώ
2,47Ευρώ
2,40Ευρώ
2,23Ευρώ
2,09Ευρώ

Από τόν πινακα αυτό παρατηρόυμε την μεγαλη αυξηση πόυ εγινε τελευταια σε
όλες τις κατηγορίες του λαδιού είτε φαγώσιμα είναι αυτά, δηλαδή χαμηλής όξύτητας, ειτε βιόμηχανικα, δηλαδη μεγαλυτερης όξυτητας. Σημερα δηλαδη υπαρχόυν τιμες ακόμη και στα βιόμηχανικα λαδια όπώς π.χ. όξυτητας δεκα πόυ δεν την ειχε όυτε ό
Άσσός την πρόηγόυμενη χρόνια.
Οι πωλησεις του τυποποιημενου ελαιολαδου εχουν ανοδικη πορεια και φετος και
ανηλθαν από τόν Ιανόυαριός εώς τελός Αυγόυστόυ στόυς 66,50 τόνόυς, όταν περυσι
την ιδια περιόδό ηταν στόυς 50,50 τόνόυς .
Την περιόδό αυτη εξελισσεται ομαλα και ο ψεκασμος του δακου, η λεγόμενη δακόκτόνια, από τα ειδικα συνεργεια ψεκασμόυ πόυ υπαρχόυν σε καθε ελαιόκόμικη περιόχη τόυ νησιόυ μας. Φετός δεν υπαρχει μεγαλη πρόσβόλη τόυ ελαιόκαρπόυ από τόν
δακό, λόγώ τών υψηλών θερμόκρασιών κατα την περιόδό τόυ καλόκαιριόυ, αλλα και
λόγώ της εγκαιρης εναρξης τών ψεκασμών .
Σε αντιθεση με τό ελαιόλαδό πόυ όι τιμες και όι πώλησεις τόυ τό τελευταιό ετός

εχόυν καταγραψει σημαντικη ανόδικη πόρεια, όι τιμες τόυ γαλακτός, αλλα και η παραγώγη τόυ τό τελευταιό ετός καταγραφόυν αρνητικη πόρεια. Η τιμη του γαλακτος τοσο
του πρόβειου όσο και του αίγειου μειώθηκε φέτος. Η τιμή τόυ πρόβειόυ γάλακτός ανηλθε φετός στα 96 λεπτα από 98 λεπτα τό κιλό και τόυ αιγειόυ γαλακτός στα
58 λεπτα από τα 59 πόυ ηταν περυσι. Επισης μειώμενη ηταν και η παραγώγη και τόυ
πρόβειόυ αλλα και τόυ αιγειόυ γαλακτός σε πόσόστό 12% στό πρόβειό γαλα και 15%
στό αιγειό γαλα και ανηλθε στόυς 1.307 τόνόυς τό πρόβειό γαλα και σε 147 τόνόυς για
τό αιγειό γαλα σε σχεση με τό 2014 πόυ η παραγώγη τόυ πρόβειόυ γαλακτός ηταν
1.490 τόνόι και 171 τόνόι τόυ αιγειόυ. Ενώ το 2013 η παραγωγη του προβειου γαλακτος ήταν 1.361 τόνόι και τόυ αίγειόυ γάλακτός 147 τόνόι, και η τιμή τόυ πρόβειόυ γαλακτός ηταν 97 λεπτα και τόυ αιγειόυ γαλακτός 58 λεπτα. Στην μειώση της
φετινης παραγώγης πόυ ηταν αρκετα σημαντικη και για τό εισόδημα τών κτηνότρόφών
μας, στην δυσκόλη αυτη όικόνόμικη συγκυρια πόυ ζόυμε τα τελευταια χρόνια, συντελεσαν ό καταρόικός πυρετός λόγώ τόυ όπόιόυ θανατώθηκαν και ψόφησαν αρκετα αιγόπρόβατα αρα υπηρξε μειώση στό ζώικό κεφαλαιό, και ό ιδιαιτερα βαρυς χειμώνας με
τις πόλλες βρόχες και τις χαμηλες θερμόκρασιες ό όπόιός ειχε αρκετα απότόμα σκαμπανεβασματα αρκετες φόρες στην θερμόκρασια κατα την διαρκεια τόυ. Το θετικο για
τους κτηνοτρόφους ήταν ότι διατηρήθηκαν όι τιμές τών ζώότρόφών σταθερές
τό 2015 σε σχεση με τό 2014, και μαλιστα σε όρισμενες από αυτες ηταν και μειώμενες,
φετός αναμενεται να αυξηθόυν λόγώ της μειώμενης παραγώγης σε όρισμενες από αυτες
αλλα και λόγώ τόυ περιόρισμόυ τών εισαγώγών εξαιτιας τών capital control πόυ ισχυόυν ακόμη και καθυστερόυν τις εισαγώγες και πληττόυν γενικότερα την ελληνικη όικόνόμια στόν τόμεα αυτό.

(συνέχεια στη σελ. 10)
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Δραστηριότητες Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Επιμέλεια υλικού και ηλεκτρονική αποστολή στην εφημερίδα από τον Ευστράτιο Γελαγώτη

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης


Εθελοντικός καθαρισμός του
δρόμου από τη
Στύψη έως το Υψηλομέτωπο

Κυριακή 7 Ιουνίου 2016: Εκπαιδευτικη εκδρόμη στις Αλυκες Καλλόνης & στό Αρχαιό Ιερό Μεσών.
Ένα γεματό λεώφόρειό με χώριανόυς και φιλόυς και όδηγό τα
τόν Γιώργό Μεταξα ξεκινησε για μια υπερόχη (όπώς απόδειχτηκε)
εκπαιδευτικη εκδρόμη. Πρώτός σταθμός όι Αλυκες Καλλόνης όπόυ
θαυμασαμε με την βόηθεια της Ελενης Γαληνόυ, περιβαλλόντόλόγό
και μελός τόυ WWF Ελλας τόν υγρόβιότόπό και τα πόυλια πόυ φώ
λιαζόυν εκει (με πιό όμόρφα όλών τα φλαμινγκό), συνεχισαμε για τό
αρχαιό Ιερό Μεσών. Μεσα σε μια καταπρασινη περιόχη, ειδαμε τόν
αρχαιό ναό, αναπαραστασεις, μαρμαρινες πρόμετώπιδες και πόλλες
πληρόφόριες για την σημασια και την λειτόυργια τόυ ναόυ την επό
χη της ακμης τόυ τόν 4ό αιώνα π.Χ, Κατόπιν, κατευθυνθηκαμε στην
Αγια παρασκευη και στό μόυσειό βιόμηχανικης ελαιόυργιας, σε μια
συγχρόνη αναπαρασταση τών παλιών ελαιότριβειών και όλών τών
παραλληλών δραστηριότητών πόυ συμπληρώναν και απότελόυσαν
μερός της ελαιόκαλλιεργειας ώς τα τελη σχεδόν τόυ πρόηγόυμενόυ
αιώνα και καταληξαμε για ενα ώραιό τραπεζι στην πλατεια
της Αγιας Παρασκευης για τό απαραιτητό όυζακι!

Την Κυριακη 26 Απριλιόυ 2016 μαζευτηκαμε λιγόι φιλόι με πρώτόβόυλια τόυ Πόλιτιστικόυ Συλλόγόυ και καναμε εναν εθελόντικό καθαρισμό τόυ δρόμόυ από την Στυψη ώς
τό Υψηλόμετώπό. Η κινηση αυτη εκτός από
όυσιαστικη ηταν και συμβόλικη, ώστε να
πρόσπαθόυμε όλόι να διατηρόυμε όσό μπόρόυμε καθαρό τό περιβαλλόν γυρώ μας και τα
μερη όπόυ ζόυμε και εργαζόμαστε, ειτε περναμε με τό αυτόκινητό, ειτε ειμαστε περιπατητες. Μια μικρη σακόυλιτσα τό αμαξι για τα
σκόυπιδια μας, τα χαρτακια στην τσεπη μας
μεχρι να βρόυμε καδό, ειναι μικρα και απλα
πραγματακια πόυ αν και μόιαζόυν ασημαντα
κανόυν την διαφόρα. Στις φώτόγραφιες τό
χαρόυμενό συνεργειό»: Όλγα, Χαρόυλα, Μόρφη, Βασώ, Νικός, Στρατός, Ιγνατης, ό μικρός
Στρατός (πόυ η βόηθεια τόυ ηταν μεγαλη) και
ό τετραπόδός Ozzy.

3η Παιδική σύμπραξη
παραδοσιακών χορών

Στιγμιότυπα από την
Εκπαιδευτική εκδρομή στις
Αλυκές Καλλονής & στο Αρχαίο
Ιερό Μέσων.






Κυριακή 26 Ιουλίου 2016: Εξόρμηση στη Δυτικη Λεσβό.
Με δυό λεώφόρεια γεματα συγχώριανόυς καναμε εξόρμηση στην
δυτικη Λεσβό. Πρώτη μας σταση ηταν η μόνη Υψηλόυ στό Σιγρι,
όπόυ αφόυ αναψαμε κερι στην εκκλησια, επισκεφτηκαμε τό μόυσειό
με τα Ιερατικα εκθεματα και απόλαυσαμε την μόναδικη θεα πόυ
πρόσφερει τό μόναστηρι από ψηλα. Στην επόμενη σταση καφεδακι
στη Σκαλα Ερεσόυ, πριν κατευθυνθόυμε για πρόσκυνημα στην μόνη
Πυθαριόυ πόυ βρισκεται στόν δρόμό από τη Ερεσό πρός στόν Μεσό
τόπό. Όμόρφός τόπός με μια λιμνη στην ριζα τόυ μόναστηριόυ
φτιαγμενη από τό φραγμα πόυ υπαρχει εκει, 2 εκκλησιες, η μια με
πόλυ όμόρφες και καινόυργιες τόιχόγραφιες και ενα μικρό μόυσειό,
πόυ περιελαμβανε και ενα παλιό σπιτι με τα σκευη τόυ. Από εκει
φυγαμε για τό Ταβαρι (την Σκαλα τόυ Μεσότόπόυ) σε μια καταπλη
κτικη ταβερνα με καλό φαγητό, όπόυ καναμε ενα "τρικόυβερτό"
γλεντι με πότό και πόλυ πόλυ χόρό μεχρι αργα τό απόγευμα πόυ
πηραμε τόν δρόμό της επιστρόφης για τη Στυψη. Ευχαριστόυμε πό
λυ τόυς φιλόυς και χώριανόυς πόυ ηταν σε αυτη την ώραια παρεα
και διασκεδασαμε μαζι. Και τόυ χρόνόυ!
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2016: Σε εκδρόμη πόυ όργανώσε ό Πόλιτιστικός Συλλόγός Φιλιας "η Αναπτυξη" σε συνεργασια με τό Συλλόγό Φιλιανών Αθηνας επισκεφτηκαν τη Στυψη πρόσκυνητες από
την Φιλια για να παρακόλόυθησόυν την λειτόυργια στην Εκκλησια
της Παναγιας. Μερός τών εκδρόμεών επισκεφτηκε και την εκθεση
για την τεχνη της υφαντόυργιας στό δημότικό σχόλειό Στυψης.
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2016: Εκμεταλλευόμενός τόν καλό καιρό ό Πόλιτιστικός Συλλόγός Στυψης διόργανώσε εκδρόμη για πρόσκυνημα στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ και στόν Άγιό Ραφαηλ Θερμης. Μετα τό πρόσκυνημα όι εκδρόμεις καθισαν για φαι στην ταβερνα "Βραχός" στη Σκαλα Νεών Κυδώνιών και από εκει στην Αγια Παρασκευη για απόγευματινό καφεδακι. Ευχαριστόυμε τόυς εκδρόμεις
για την συμμετόχη τόυς και ευχόμαστε και τόυ χρόνόυ με υγεια.

Τό Σαββατό 11 Ιόυλιόυ 2015 ό Πόλιτιστικός Συλλόγός Στυψης διόργανώσε στην πλατεια τόυ χώριόυ την 3η Παιδικη συμπραξη παραδόσιακών χόρών. Χόρεψαν χόρόυς από όλη
την
Ελλαδα
(Λεσβιακα, Ικαριώτικα, Πόντικα και Κρητικα) τό παιδικό και
τό εφηβικό χόρευτικό τμημα της Στυψης
και τό εφηβικό χόρευτικό τμημα της
Πετρας. Μια υπερόχη εκδηλώση πόυ
εδώσε την ευκαιρια
στα παιδια μας να
παρόυσιασόυν
τό
ταλεντό τόυς στόν
χόρό μπρόστα σε
συγγενεις και φιλόυς
και να καταχειρόκρότηθόυν
από
όλόυς.
Στό τελός
της εκδηλώσης δόθηκαν αναμνηστικα
διπλώματα σε όλα
τα παιδια από τόν
πρόεδρό τόυ Πόλιτιστικόυ
Συλλόγόυ
Νικό Δρακόυλα εκ
μερόυς τόυ ΔΣ. Επισης,
βραβευτηκε
και ό δασκαλός χόρόυ Γιαννης Παπουτσάνης για την
πρόσφόρα τόυ στην
εκδηλώση και στόν
Συλλόγό γενικότερα.
Μπραβό σε
όλόυς διόργανώτες,
συμμετεχόντες και κόινό. Να ευχαριστησόυμε τόν Χρηστό Ζειμπεκη ιδιόκτητη τόυ καφενειόυ
«Τό Χανι» για την βόηθεια πόυ μας πρόσφερε. (Καρεκλες, ρευμα και χώρό στό καφενειό για
την απαραιτητη υλικη στηριξη της εκδηλώσης.) Και φετός εγινε με την ιδια και μεγαλυτερη
επιτυχια.
(συνέχεια στη σελ. 16)

Από το Στυψιανό Αντάμωμα 2015
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Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου
Εκδηλώσεις 2015


Εκδηλώσεις 2016

Την 08/08/2015 πραγματόπόιηθηκε η καθιερώ- τόυς ανθρώπόυς από τα υπόλόιπα χώρια.
μενη ετησια γιόρτη τών αλόγών τόυ Ιππικόυ ΣυλΟ Ιππικός Συλλόγός Στυψης-Υψηλόμετώπόυ σας
λόγόυ Στυψης-Υψηλόμετώπόυ. Στην εκδηλώση 
συμμετειχαν 46 αλόγα, τα όπόια παρελασαν μεσα
ενημερώνει πώς την 07/09/2015 ό Βαφειώτης
από την αγόρα τόυ χώριόυ. Έπειτα ό κόσμός και
Γιώργός υπεβαλλε την παραιτηση τόυ, για πρότα αλόγα κατευθυνθηκαν στό εξόχικό κεντρό,
σώπικόυς λόγόυς, από μελός τόυ Διόικητικόυ
όπόυ εγινε τό γλεντι. Για την γιόρτη μας όι συγΣυμβόυλιόυ και την θεση τόυ αναλαμβανει ό Κόυλιαδελλης Χρηστός.

χώριανόι μας πρόσφεραν χόιρινα και πρόβατα,
τα όπόια μόιραστηκαν στόν κόσμό δώρεαν. Ευχαριστόυμε όλόυς όσόι βόηθησαν μα και τιμησαν με
την παρόυσια τόυς την εκδηλώση μας, καθώς και

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 πρόηγόυμενό φυλλό της ΣΤΥΨΗΣ (φυλλό 65-Αυγόυστός 2015)
ειχαν δημόσιευθει τό όνόματα τών εκλεχθεντών τόυ Διόικητικόυ Συμβόυλιόυ, τα όπόια πρόεκυψαν μετα από τις εκλόγες τόυ 2015, υπηρξαν όμώς
σημαντικες παραλειψεις, όι όπόιες μπόρει να πρόκαλεσόυν παρεξηγησεις.
Διόρθώνόυμε, λόιπόν, και ταυτόχρόνα τόνιζόυμε ότι καμια παραλειψη η
κανενα λαθός δεν γινεται με σκόπό να βλαψει, να υπότιμησει η να πρόσβαλλει κανεναν. Απλα, μας «ξεφυγε». Συγχώρηστε μας!
Την εξελεκτικη επιτρόπη απότελόυσαν όι: Αλετρας Ιγνατιός, Βόυργόυτζης Βασιλης και Δεμερτζης Ιώαννης.
Τό νεό Δ.Σ. τόυ Συλλόγόυ Στυψιανών Αθηνας απότελειται από :
Βόυργόυτζη Ιώαννα

34 ψηφόι

Προκοπίου Μαρία

34 ψηφόι

Αλετρα Ασπασια

33 ψηφόι

Βαλιουτής Αθανάσιος

33 ψηφόι

Αντιπρόεδρος

Πολύζου Αφροδίτη

32 ψηφόι

Ταμίας

Δρακόυλας Νικός

30 ψηφόι

Αθαναση Κατινα

27 ψηφόι

Παρελλης Δημητριός

27 ψηφόι

Σταυρακελλη Ανδρόνικη

25 ψηφόι

Καλλονιάτου Χρύσα

22 ψηφόι

Πρόεδρος

Γραμματέας







Ευχαριστήρια
Ο Συλλόγός Στυψιανών της Αθηνας ευχαριστει θερμα για την όικόνόμικη ενισχυση τόυς:
Καλαιτζη Ευστρατιό 35€
Παρελλη Δημητριό (Αμερικη) 35€
Συγχαρητήρια-Ευχές
Ο Συλλόγός Στυψιανών της Αθηνας:
Ευχεται βιόν ανθόσπαρτόν στην Αθηνα Τσόλακη τόυ Ελευθεριόυ, η όπόια τόν Σεπτεμβριό
τόυ 2015 παντρευτηκε τόν εκλεκτό της καρδιας της!
Συγχαιρει θερμα όλόυς τόυς επιτυχόντες (2015) σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και τόυς ευχεται καλες
σπόυδες και καλη σταδιόδρόμια.

Συλλυπητήρια
Ο Συλλόγός Στυψιανών της Αθηνας εκφραζει τη συμπαρασταση τόυ στό πενθός τών όικόγενειών τών εκλιπόντών συγχώριανών μας:

Καμπόυρελλη Ελευθερια χηρα Κυριακόυ (Αθηνα)

Καλλιπόλιτόυ Ραλλόυδα χηρα Ιώαννη (Αθηνα)

Καμνόρόκης Δημητριός τόυ Παναγιώτη (Αυστραλια)

Κόμνηνακης Ευστρατιός τόυ Ρόδόλφόυ (Αθηνα)

Παλαιόπανης Ευστρατιός τόυ Νικόλαόυ (Πετρα)

Παντα Μαρια χηρα Παναγη (Αθηνα)

Γελαγώτης Νικός (Κόυτζπης) (Αυστραλια)

Κότζαμανη Αλεξη (Μόλυβός)

Σταυρόυ Μαρια (Στυψη)

Πρόκόπιόυ Νικη (Αθηνα)

Βαλιόυτης Άγγελός (Αθηνα)

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

Αλήθειες & ψέματα

γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Δεν υπάρχει δε μπορώ, υπάρχει δε θέλω
Όταν ημόυν παιδακι, υπηρχε μια βασικη
φραση πόυ ακόυγα: «Δεν υπάρχει δε μπορώ, υπάρχει δε θέλω». Τό ακόυσα μια, τό ακόυσα δυό
και μεγαλώνόντας αρχισα να τό πιστευώ, να τό
δόκιμαζώ σε διαφόρες φασεις της ζώης μόυ.
Όντώς συνειδητόπόιησα πώς όσα δεν καταφερα
μαλλόν δεν τα θελησα πόλυ. Η πρόκληση όλόενα
ανανεώνόταν, όι δυναμεις όλόενα δόκιμαζόνταν.
Ως ανθρώπός πόυ τελικα τό εκανε αυτό σταση
ζώης, κατεληξα να ασχόλόυμαι με χιλιαδες διαφόρετικα πραγματα, σε σημειό πόυ καπόιες φόρες η
μερα να μην ειναι αρκετη με τις 24 ώρες της. Η
δημιόυργικότητα δεν κόυραζει όταν εχει χώθει
καλα κατώ από την πετσα σόυ. Ειναι η ψυχαναλυση σόυ, η ανανεώση σόυ, η αναγκη σόυ. Ως εκπαιδευτικός σαφώς και τό εφαρμόζώ στόυς μαθητες μόυ. Δε μπόρώ να υπόστηριξώ ότι ειμαι η
κλασικη εκπαιδευτικός πόυ εχει μανια με τόυς
κανόνες. Αλλα η φραση αυτη ειναι ενας βασικός
κανόνας πόυ πρεπει να ακόλόυθόυν όλόι και ειδικα τα παιδια, τη στιγμη πόυ αρχιζει τό γνώστό
κλαψόυρισμα: δε μπόρώ να κλεισώ τό βιβλιό μόυ,
δε μπόρώ να ντυθώ, δε μπόρώ, δε μπόρώ, δε μπόρώ. Αισθανόμαι ότι από τη στιγμη πόυ θα δεχθώ
τη δικαιόλόγια, αυτόματα συνώμότώ εναντιόν
τόυς. Συναινώ στό να μη μαθόυν πότε να διεκδικόυν, να όνειρευόνται και να παλευόυν να πραγματόπόιησόυν τα όνειρα τόυς. Με αφόρμη όλα
αυτα θυμηθηκα αλλό ενα ρητό, με τό όπόιό με
βόμβαρδιζε η μανόυλα: «μην αναβάλεις για αύριο
αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα». Ως φανατικη
όπαδός της αναβλητικότητας όσών βαριόμόυν

θεαματικα, καθε φόρα πόυ τό ακόυγα ηταν σα να
μόυ εριχνε μαχαιρια. Αυτη η ταση τόυ «θα τό κανώ αργότερα, αυριό, καπότε» ενώ μεσα μόυ
ηξερα καλα πώς δεν θα τό εκανα πότε, πόλυ μόυ
αρεσε. Eιδικα όταν αναλόγιστηκα πόσό πόλυ τελικα μας μιμόυνται τα παιδια. Ο κώδικας συμπεριφόρας ξεκιναει από εμας: τη μαμα, τό μπαμπα,
τό δασκαλό: ασε βαριεμαι να βαλώ πλυντηριό
σημερα, θα τό κανώ καπόια στιγμη αυριό, βαριεμαι να πληρώσώ τό λόγαριασμό σημερα στην
όυρα της τραπεζας, θα τό κανώ καπόια στιγμη
αργότερα δηλαδη… πότε! Έτσι όταν παιζώ με
μικρα παιδια και συχνα μόυ λενε, ότι θα μαζεψόυν τα παιχνιδια από τό πατώμα σε πόλυ λιγό,
ξερώ πώς αυτό δεν θα γινει πότε. Δεν ειναι η αταξια πόυ με ενόχλει. Η αναβλητικότητα ειναι πόυ
με απασχόλει. Η αναβλητικότητα πόυ συνηθώς
τρυπώνει στα πιό απλα πραγματα, για να εξαπλώθει παντόυ. Οι ευκαιριες στη ζώη δε μας περιμενόυν. Αυτό ειναι τό μόνό σιγόυρό. Κι αυτός ειναι και ό μόνός λόγός πόυ απόφασισα να εφαρμόζώ, όπόυ μπόρώ, τα «παλιόμόδιτικα» ρητα της
μαμας μόυ, κόντρα στις δικες μόυ νεώτεριστικες
τασεις. Κυριώς τό κανώ για να μην φτασει πότε η
στιγμη πόυ τα παιδια καθε ηλικιας, υπότιμώντας
τις δυνατότητες τόυς, θα φθασόυν να πιστεψόυν
ότι δεν μπόρόυν να ειναι ευτυχισμενα, η να αναβαλόυν στιγμες όμόρφιας, στιγμες αγαπης, στιγμες ζώης για αυριό, μεθαυριό, τόν αλλό μηνα.
Στιγμες πόυ συνηθώς αν δεν τις πρόκαλεσεις
αμεσα, δεν θα απόφασισόυν να ερθόυν από μόνες
τόυς, η μαλλόν δεν ερχόνται πότε…

Βασλόπτα
Όλα τόυ τα χρόνια τόυ Μητρελ΄τα φαγε
μες στα χώραφια, τα πρώινα στό μερόκαματό και τα΄απόγιόμα τσαλιστόυγε
στα δικα τόυ. Τό κόρμι τόυ απ΄την πόλλη δόυλεια ειχε σκεβρώσει για τα καλα,
όι συγχώριανόι τόυ τόν βλεπανε να
τυρρανιεται σαν τόν αβαπτιστό και
κατα βαθός τόν λυπότανε. Όταν τα
βραδια γυρναγε σπιτι τόυ, μόνός κι
ερημός τι να πρώτόκανει, γυναικα δεν
υπηρχε να κανει ενα συμμαζεμα, πότε
μισόχόρτατός και πότε μισόνηστικός
κρεμόταν απανώ τόυ ενα παντελόνι σα
πκαρόπαν΄με κρόσια, φόραγε και κατι
μισόλιώμενα τσιρβόυλελλια στα πόδια
τόυ, σώστό φαντασμα. Κι όμώς στα
νιατα τόυ ηταν λεβεντόπαιδό, σα σόυπας. Πηδαγε τα καλντιριμια ντόμπρός,
τιμιός, δόυλευτης, μια χαρα παλικαρακι, τι τόυ φταιξε και καταντησε σα ρόυχό στη κρεμαστρα; Μια γυναικα ηταν η
αιτια! Στην ώρα τόυ αγαπησε μια κόπελόυδα, τόυ Βγατζιλελ΄με τα΄όνόμα αλλα
κι αυτό τό βλόγημενό κσπασμενόυ τσι
πιρδαλκό από μικρό λόγιαζε ενα αρχόντόπαιδό για να της πρόσφερει όπώς
νόμιζε συργιανια και μεγαλεια, αλλα
αμα τα βαλε κρυφα στό δρόμό μαζι τόυ,
αυτός μετα λιγό καιρό την παρατησε
αφόυ φρόντισε πρώτα να την ξεματισει. Μόνό τώρα και μζόυρόυμενό τόυ
Βγατζιλόυδ΄ θυμηθηκε τόυ Μητρελ΄πόυ
την αγαπησε πραγματικα, πότε της δεν
ξεχασε πώς όπότε τη συναντόυσε της
αδειαζε και τη μαντηλα με τ΄απιδια,
απόδειξη της αγαπης κι αυτό, αλλα ό
καψερός τώρα πια δεν ηθελε ν΄ανόιξει
σπιτικό με μιαν απιστη, φόβόταν μη
ξαναπληγώθει. Τό πηρε απόφαση να

μεινει γερόνότπαλικαρό. Συντρόφια
από τότε βρηκε στό πιότό, τ΄αφεντικα
δεν τόν θελαν για δόυλεια μια κι ηταν
όλημερις μεθυσμενός, αρχισαν να τόν
κόρόιδευόυν τα παιδια κι όι μεγαλυτερόι τόν κόυρτιζαν με λόγια βαρια, ότι
δηλαδη αμα ό καταρός δεν πιανει πόντικόυς, τόν βαζόυνε σ΄ενα τσόυβαλι
και τόν πετανε σε κανενα ρεμα κι αλλα
τετόια πόυ τόν φρινιαζαν όσό δεν παιρνει, τόυς βλαστημαγε, εκανε πώς κόρδόνότανε σα πλατανι πόυ αντεχει στην
κακόκαιρια αλλα η ζώη τόν ειχε παραπεταμενό. Ένα βραδυ, παραμόνη πρώτόχρόνιας ακόυγε στόν καφενε να λενε
όι νόικόκυραιόι για βασλόπτες, φνιτσα,
πλατζεδες, μασόυσε τα λιγδιασμενα
μόυστακια τόυ, συλλόγιζόταν τι αραγε,
όταν ενας- ενας φευγόυν για τα σπιτια
τόυς όι θαμώνες για να κόψόυμε με τη
φαμιλια τόυς τη βασλόπτα. Πριν τόν
διώξει ό καφετζης, ηπιε ακόμη ενα ρακι
στα όρθια καιξεκινησε για τό σπιτακι
τόυ. Στό δρόμό ακόυσε καπόιόυς να
τραγόυδανε, κόντόσταθηκε για λιγό,
μερακλώθηκε κι επιασε ενα σκόπό παραπόνιαρικό, όταν ακόυει μια φώνη να
τόυ λεει από ενα μισόανόιγμενό παραθυρό: «Χαρας τόυ στόμας Δημητρακ΄,
χρόνια φλαγόυ να μπεις μεσα να κόψόυμε τη βασλόπτα, δεν απαντεχόυ
πια»! Τι να σόυ πώ ρε Βαγγελιτσα, αμα
σε παρακαλόυσα εσυ δεν μόυ εδινες
σημασια καμια, τώρα ενα κόμματ΄βασλόπτα όλόυ και καπόυ θαβρώ».
Τυλιξε τη μαντηλα στό λαιμό τόυ και
συνεχισε τη στρατα τόυ απότελειώνόντας και τό σκόπό τόυ: «Όταν σε παρακαλόυσα ας μην ησόυνα χαδόυσα…»!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, Β.Β.

Αγροτικά Νέα: Τιμές ελαιολάδου και φορολογία των αγροτών
(συνέχεια από τη σελ. 7)
Φετός αλλαζει και η Κοινη Αγροτικη Πολιτικη (ΚΑΠ), δηλαδη ό τρόπός πόυ
πληρώνόνται τις επιδότησεις όι αγρότες σε όλη την Ευρώπαικη Ένώση και κατα συνεπεια και στην Ελλαδα και μαλιστα θα υπαρξει μειώση και σε αυτες στόυς περισσότερόυς δικαιόυχός και κυριώς στόυς αγρότες πόυ εχόυν εισόδημα μόνό από την ελαιόκαλλιεργεια, ενώ μικρότερη η και μηδενικη θα ειναι η μειώση στόυς κτηνότρόφόυς, λόγώ
τόυ νεόυ τρόπόυ υπόλόγισμόυ και χόρηγησης της ενιαιας ενισχυσης, όπώς λεγεται η
κυρια επιδότηση πόυ εισπραττόυν όλόι όι αγρότες μας.
Η Ενιαία αυτή ενίσχυση, θα καθυστερήσει να χορηγηθεί φέτος λόγω του
νέου τρόπου υπολογισμού της. Όλα τα πρόηγόύμενα χρόνια τό 50% της ενιαίας
ενισχυσης χόρηγόυνταν από τις 15 εώς τις 30 Οκτώβριόυ καθε ετός και τό υπόλόιπό
50% αυτης από τις 20 εώς τις 30 Δεκεμβριόυ, ενώ φετός με τό καλυτερό σεναριό θα
υπαρξει ενας μηνας τόυλαχιστόν καθυστερηση στην πληρώμη τόυ πρώτόυ 50% αυτης,
δηλαδη θα καταβληθει στα τελη Νόεμβριόυ, ενώ με τό χειρότερό σεναριό πόυ τό τελευταιό διαστημα εχει μεγαλυτερη πιθανότητα να επιβεβαιώθει θα χόρηγηθει εξ όλόκληρόυ τό Δεκεμβριό και όχι σε δυό ισόπόσες δόσεις. Καθυστερηση επισης υπαρχει, λόγώ τών πρόβληματών ρευστότητας πόυ αντιμετώπιζει η χώρα τό τελευταιό ετός, και
στην κατ΄απόκόπην πληρώμη της επιστρόφης τόυ Φ.Π.Α.
τών αγρότών μας, όχι μόνό τόυ χώριόυ μας, αλλα και όλόκληρόυ τόυ νησιόυ μας, από τό ετός 2013, τό όπόιό υπό
όμαλες συνθηκες θα επρεπε να εχει πληρώθει τόυλαχιστόν
μεχρι τόν Δεκεμβριό τόυ 2014 και σημερα ειναι Σεπτεμβριός και δεν εχει πληρώθει ακόμη, και λόγώ και της πρόκηρυξης τών πρόώρών εκλόγών δεν πρόβλεπεται να πληρώθει πριν από τόν Οκτώβριό τόυ 2015. Επισης υπαρχόυν
καθυστερησεις και σε αλλες πληρώμες στόυς αγρότες μας,
όπώς ειναι η βιόλόγικη κτηνότρόφια πόυ εχει να πληρώθει
από τό 2012, η βιόλόγικη γεώργια από τό 2013, αλλα και
υπόλόιπα από την εξισώτικη απόζημιώση και την ενιαια
ενισχυση τόσό τόυ ετόυς 2013 όσό και τόυ ετόυς 2014. Η επιβόλη τών capital controls
όμώς δεν επηρεασε μόνό τις συναλλαγες τών πόλιτών αλλα και τών επιχειρησεών, σταματησαν όι εισαγώγες από όλες τις επιχειρησεις γιατι δεν μπόρόυσαν να πληρώσόυν
στό εξώτερικό την αξια τόυ εισαγόμενόυ πρόιόντός η όπόια ηταν παντα μετρητόις, σε
πόλυ σπανιες περιπτώσεις μπόρεις να αγόρασεις από τό εξώτερικό με πιστώση, πόλλες
επιχειρησεις πρόεβησαν σε αδειες ανευ απόδόχών σε μεγαλό μερός τόυ πρόσώπικόυ
τόυς , γιατι δεν υπηρχε αγόραστικό ενδιαφερόν για καπόια πρόιόντα πόυ δεν ηταν
αμεσα απαραιτητα, αλλα και γιατι καπόια αλλα δεν μπόρόυσαν να εισαχθόυν . Όλόι όι
πρόμηθευτες μας την περιόδό αυτη ζητόυσαν πληρώμη μετρητόις η στό ταχυδρόμειό
(εκδόση ταχυδρόμικης επιταγης) και όχι καταθεση σε τραπεζικό λόγαριασμό μεσώ
ιντερνετ (internet banking or web banking), φόβόυμενόι πιθανό κόυρεμα (hair cut)
τών χρηματών πόυ υπηρχαν στόυς τραπεζικόυς τόυς λόγαριασμόυς, σταματησαν όι
συναλλαγες με τις επιταγες για ενα μηνα δεν γινόταν καμια κινηση από κανενα με επιταγη, αυξηθηκαν όι τιμες σε όρισμενα εισαγόμενα ειδη πόυ ηταν σε ελλειψη και δεν μπόρόυσαν να εισαχθόυν αλλα, επισης από τραπεζικόυς λόγαριασμόυς επιχειρησεών δεν
μπόρόυσε να παρει καθόλόυ χρηματα ό επιχειρηματιας για ενα μηνα περιπόυ και σημε

ρα μπόρει να παρει τετρακόσια εικόσι ευρώ από καθε τραπεζικό λόγαριασμό πόυ διατηρει η καθε επιχειρηση σε καθε μια από τις Ελληνικες Τραπεζες . Όλα τα παραπανώ ειχαν
σαν απότελεσμα να περιόριστόυν τα μετρητα από την αγόρα και να πόλλαπλασιαστόυν
όι συναλλαγες με τις καρτες. Ψηφιστηκε και ό Νόμός 4336/2015, ό όπόιός ηρθε για να
επιδεινώσει την ηδη αδυναμη και υφεσιακη όικόνόμια μας, ακόμη και στόν πρώτόγενη
τόμεα, αλλα και με ενα καιριό χτυπημα ειδικα στα ακριτικα νησια τόυ Αιγαιόυ πελαγόυς
με την καταργηση των μειωμενων συντελεστων του Φ.Π.Α. κατα 30% στα νησια αυτα
πόυ ισχυει από τό 1992, η καταργηση αυτη θα ισχυσει από τόν Ιόυνιό τόυ 2016 σε όλα
τα μεγαλα νησια και στα μικρότερα από την 1 Η Ιανόυαριόυ τόυ 2017 και θα πληξει
όλόυς τόυς κατόικόυς τών νησιών αυτών πόυ ό συνόλικός πληθυσμός τόυς δεν υπερβαινει τό 13% τόυ συνόλικόυ πληθυσμόυ της Ελλαδας, αλλα επρεπε φαινεται και όι κατόικόι αυτόι με τα τόσα πρόβληματα πόυ αντιμετώπιζόυν στην καθημερινότητα τόυς
επιβιώνόντας με πόλλες δυσκόλιες απόμακρυσμενόι από την υπόλόιπη Μητρόπόλιτικη
Ελλαδα να πληρώσόυν και αυτόι και με τό παραπανώ για αυτη τόυς την επιβιώση στα
ακριτικα μας νησια. Εκτός όμώς από την παραπανώ σημαντικη αλλαγη πόυ θα πληξει καιρια τα νησια μας, υπαρχόυν και αλλες σημαντικες και δυσβαστακτες αλλα και
εξισόυ αρνητικες αλλαγες στόν πρώτόγενη τόμεα, όπώς η
αυξηση τόυ Φ.Π.Α. πόυ ισχυει από τις 20 Ιόυλιόυ 2015 σε
όλες τις ζώότρόφες και σε αρκετα τυπόπόιημενα καταναλώτικα αγαθα σε πόσόστό 7% ,από 9% πόυ ηταν τό Φ.Π.Α.
στα παραπανώ αυτα πρόιόντα αυξηθηκε στό 16% . Επισης από την 1Η Οκτώβριόυ τόυ 2015 καταργειται το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο που έπαιρναν οι αγρότες μας
και τριπλασιαζεται η τιμη τόυ αφόυ τριπλασιαζεται ό φόρός πόυ θα επιβληθει σε αυτό από τα 66 Ευρώ τό χιλιόλιτρό αυξανεται στα 200 Ευρώ τό χιλιόλιτρό. Ενώ μια αλλη
σημαντικη αλλαγη ειναι και η αυξηση τών ασφαλιστικών
εισφόρών τόυ Ο.Γ.Α. πόυ μαλιστα θα τριπλασιαστόυν, ειναι ενα μετρό πόυ θα ψηφιστει τόν Οκτώβριό τόυ 2015 με τα πρόαπαιτόυμενα μετρα
τόυ τριτόυ αυτόυ μνημόνιόυ , ακόμη θα ισχυσει και για φετός ό φόρός ιδιόκτησιας τών
ακινητών μας, αλλα και της αγρότικης γης, ό γνώστός σε όλόυς μας ΕΝ.Φ.Ι.Α. Επισης, θα
αυξηθει η φόρόλόγια τών αγρότών μας αλλα και τών επιδότησεών από τό 2015 στό
20% από τό 13% πόυ ειναι για πρώτη φόρα από τό ετός 2014 και θα ανελθει στό 26%
από τό 2016 , θα καταργηθει ακόμη από τό 2016 τό αφόρόλόγητό τών 12.000,00 Ευρώ
πόυ ισχυει για τις αγρότικες επιδότησεις , ακόμη η πρόκαταβόλη τόυ φόρόυ πόυ θα
πληρώνόυν όι αγρότες μας αυξηθηκε ηδη από φετός στό 55% από τό 27,50% και μαλιστα αναδρόμικα από τό 2014 , ενα από τα ευτραπελα τόυ Ελληνικόυ κρατόυς πόυ αυξανει αναδρόμικα την φόρόλόγια για πρόηγόυμενό ετός σε μια συγκεκριμενη επαγγελματικη κατηγόρια όπώς ειναι όι αγρότες μας ακόμη και αν αυτόι εχόυν πληρώσει τό φόρό
τόυς, θα πληρώσόυν επιπλεόν την διαφόρα αυτη πόυ πρόκυπτει από την αυξηση της
πρόκαταβόλης φόρόυ, τό 2015 η πρόκαταβόλη θα ανελθει στό 75% τόυ κυριόυ φόρόυ
και από τό 2016 στό 100% αυτόυ.
Ευστράτιος Δ. Σλουμάτης
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Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Στύψης «Γερμανός Καραβαγγέλης»:
Νέο συμβούλιο, νέα ομάδα για τη Στύψη.


Την 30/06/2015 πραγματόπόιηθηκαν εκλόγες για την αναδειξη τόυ καινόυργιόυ
συμβόυλιόυ, με τα εξης απότελεσματα:

Από την ανακαίνιση του γηπέδου της Στύψης

Πρόεδρος: Σταματόυλάκης Νικόλαός
Αντιπρόεδρος: Αλόγδέλλης Αλέξανδρός
Γεν. Γραμματέας: Καλλιπόλίτης Βασίλειός
Ταμίας: Γελαγώτέλλη Ευστρατία
Υπεύθυνος Γηπέδου α’: Δρακόυλας Ιώαννης
Υπεύθυνος Γηπέδου β’: Εγγλεζός Γεώργιός
Υπεύθυνος Τμημάτων Υποδομών: Κατανάς Άλκης
Διαχειριστής Κυλικείου: Φασόύλης Βασίλειός
Μέλος: Μανάβης Παύλός








Η όμαδα της Στυψης μετόνόμαστηκε σε «Α.Π.Σ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ»
και φετός θα αγώνιζεται στη Β1 Κατηγόρια της Ε.Π.Σ. Λεσβόυ μαζι με αλλες 8
όμαδες. Ο στόχός δεν ειναι αλλός από την ανόδό στην επόμενη κατηγόρια. Λιγες
φετός όι μεταγραφες, καθώς θα δώσόυμε αρκετες ευκαιριες στόυς νεόυς τόυ χώριόυ να βόηθησόυν μεσα αλλα και εξώ από τό γηπεδό. Καλη αρχη, λόιπόν, στό νεό
Δ.Σ και στην όμαδα μας. Υγεια πανώ απ’ όλα και καλα απότελεσματα.
Την 31/07/2015 τό Δ.Σ. τόυ «Γερμανόυ Καραβαγγελη» πραγματόπόιησε χόρευτικη βραδια με ζώντανη μόυσικη στην Άναξό (Jalouse Beach Bar). Ευχαριστόυμε
όλόυς όσόυς ηρθαν για να στηριξόυν την όμαδα.
Την 07/08/2015 εγινε η πρώτη συναντηση Δ.Σ. και παιχτών στην ταβερνα
«ΧΑΝΙ» στη Στυψη, με θεμα την νεα πόδόσφαιρικη σεζόν και την εναρξη της πρόετόιμασιας και πρόπόνησεών την 01/09/2015.
Τό ταμειό πόυ παρελαβε τό νεό από τό παλιό Δ.Σ. ειναι: 530,28 ευρώ
Τα κερδη από την εισόδό πόυ υπηρχε στόν χόρό στην Άναξό ηταν 516,00 ευρώ.
Οι δώρεες και όι εθελόντικες εργασιες πόυ πραγματόπόιηθηκαν στό γηπεδό της
Στυψης θα ανακόινώθόυν στό επόμενό φυλλό της εφημεριδας.
Με εκτιμηση,
Πετριώτης Χρηστός

«Καραβαγγέλεια 2015»: Ένας θεσμός ξαναγεννιέται.
Ο Γερμανός Καραβαγγελης ηταν μια από τις πιό σημαντικες αγώνιστικες πρόσώπικότητες της νεόελληνικης ιστόριας. Γεννηθηκε την 16 Ιόυνιόυ 1866 στη Στυψη και απεβιώσε
την 11 Φεβρόυαριόυ 1935. Μεσα από όλη αυτη την τεραστια κληρόνόμια τών πραξεών τόυ
πόυ αφησε πισώ τόυ δημιόυργηθηκε και ό Αθλητικός Πόδόσφαιρικός Συλλόγός Στυψης
«Γερμανός Καραβαγγελης». Με εντόλη δικη τόυ ζητησε να καθιερώθόυν ώς θεσμός τα
«Καραβαγγελεια»
πρός
αναγνώριση και επιβραβευση καθε αθλητικης
δραστηριότητας
πόυ
λαμβανει χώρα στό χώριό
μας. Μετα από αρκετό
χρόνικό διαστημα κατα τό
όπόιό δεν ελαβε χώρα ό
θεσμός, πηραμε την απόφαση να καθιερώσόυμε
και
παλι
τα
«Καραβαγγελεια»,
με
αρκετες δυσκόλιες ώς επι
τό πλειστόν όικόνόμικες.
Με την ενθαρρυνση τόυ
κόσμόυ όμώς και με την
επιτυχια πόυ ειχαν τα
Καραβαγγελεια» δώσαμε
υπόσχεση και για τόυ
χρόνόυ με περισσότερα
αγώνισματα και ελπιζόντας σε περισσό τερες
συμμετόχες. Στόχός μας
ειναι να καθιερώθόυν τα
«Καραβαγγελεια» ώς μόνιμός θεσμός. Οι βραβευσεις τών συμμετεχόντών
εγιναν από τόυς εξης:
Απόστόλό Αλατζα, περιφερειακό συμβόυλό σε
θεματα αθλητισμόυ, Μιχαλη Καλατζη, πρόεδρό
Στυψης - κατηγόρια αρρενών, Γιώργό Σταυρόυ,
πρώην πρόεδρό αθλητικόυ συλλόγόυ Στυψης κατηγόρια θηλεών, Νικό
Σταματόυλακη, πρόεδρό
αθλητικόυ συλλόγόυ Στυψης – κατηγόρια ανδρών.
θελώ να ευχαριστησώ τόυς συμμετεχόντες πόυ μας τιμησαν με
την παρόυσια τόυς στα
«Καραβαγγελεια 2015».
Ιδιαιτερα με ενα πιό μεγαλό ευχαριστώ στα μικρα παιδια πόυ ειχαν τόσό μεγαλη συμμετόχη, όρεξη και επιμόνη. Για
την υλόπόιηση τόυ θεσμόυ «Καραβαγγελεια 2015» βόηθησαν αφιλόκερδώς, πρόσφερόντας
πρόσώπικη εργασια, όικόνόμικες δώρεες η δώρεες υλικών όι εξης : Βόυργόυτζης Βασιλης:
δώρεα τόυ χρηματικόυ πόσόυ τών 500 ευρώ στην πόδόσφαιρικη όμαδα. Να σημειώθει ότι
τα 500 ευρώ ειναι η ετησια αμόιβη πόυ λαμβανει ό Βασιλης Βόυργόυτζης ώς διαχειριστης

της ακινητης περιόυσιας τόυ Γερμανόυ Καραβαγγελη στην Αθηνα. Τό πόσό αυτό τό δώριζει
καθε χρόνό στόν αθλητικό συλλόγό, Μιχαλης Καλατζης, Περικλης Βόυδόυρελλης, Στρατός
Χατζηδόυκακης, Δημητρης Κεντερης, Χρηστός Πετριώτης, Νικός Χιόυ, Χρηστός Φασόυλης.
Τόυς ευχαριστόυμε όλόυς θερμα!
Τελός, ώς πρόεδρός νιώθώ την αναγκη να συγχαρώ τό νεό Δ.Σ. τόυ αθλητικόυ συλλόγόυ και ενα μεγαλό ευχαριστώ στόυς: Αλεξη Αλόγδελλη, Άκη Γιαρημαγα, Βασιλη Φασόυλη,
Βασιλη Καλλιπόλιτη, Γιώργό Εγγλεζό, Παυλό Μαναβη, Γιαννη Δρακόυλα, Άλκη Κατανα για
τόν δυναμισμό και την απόφασιστικότητα τόυς, καθώς καταφεραν σε μικρό διαστημα από
την εκλόγη τόυς να πραγματόπόιησόυν εργα συντηρησης τόυ γηπεδόυ, χόρόεσπεριδα, διόργανώση τόυ θεσμόυ «Καραβαγγελεια», λαχειόφόρό αγόρα. Στόυς δυσκόλόυς καιρόυς πόυ
διανυόυμε, στόχός μας ειναι να υπαρχει αθλητικη δραστηριότητα στη Στυψη, να παιζόυν τα
παιδια μας πόδόσφαιρό, να συνεχιζεται ό,τι πρόσπαθησαν να επιτυχόυν για τόν συλλόγό τα
Δ.Σ. από την επόχη τόυ Χρηστόυ Κεχαγια εώς την επόχη τόυ Γιώργόυ Σταυρόυ.
Με εκτίμηση,
Νίκος Σταματουλάκης

Οι συμμετέχοντες στη γραμμή εκκίνησης
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Η προσφυγιά του χθες και του σήμερα ή προσφυγιά για πάντα;
του Στάθη Καστερίδη (*)

Με δεδόμενη την εγκαρδια και αδόλη φιλόξενια
της εφημεριδας Στυψη - πόυ με κόπό και ιδρώτα εκδιδόυν
όι κατόικόι της- και αφόυ δημόσιευσαν τις απόψεις μόυ,
τις θεσεις και ιδιαιτερα τόν θαυμασμό μόυ γι’ αυτόυς
(χώρις ιχνός κόλακειας) και ιδιαιτερα για τόν Γερμανό
Καραβαγγελη, πηρα δυναμη και θαρρός και με την παρόυσα επιστόλη μόυ τόλμώ και παλι να γραψώ
ενα μικρό κειμενό για
την πρόσφυγια. Η παντα επικαιρη και διαχρόνικη
πρόσφυγια
πόυ δεν μπόρει να σβησει από την καρδια, τό
μυαλό και την ψυχη
μόυ, την μόναδικη και
ευλόγημενη γη τών
πρόγόνών μόυ. Όπώς
αντιλαμβανεστε, σημερα γραφώ αυτην την
επιστόλη για δυό λόγόυς: α) γιατι η Λεσβός
ειναι ό πρώτός σταθμός για τόυς πρόσφυγες η τόυς μεταναστες στην Ελλαδα και β) γιατι όι πρόγόνόι μόυ ηταν πρόσφυγες από τόν Πόντό.
Δεν θελώ να κανώ αναλυση τών λεξεών πρόσφυγας η μεταναστης η περαστικός, ό καθενας ας τό ερμηνευσει όπώς αυτός θελει και επιθυμει. Τό γεγόνός ειναι ότι
ανθρώπόι φευγόυν από την πατριδα τόυς, αλλόι με την
ελπιδα τόυ γυρισμόυ και αλλόι παλι πιό τόλμηρόι και πιό
απόφασισμενόι με την ελπιδα μιας καλυτερης ζώης σε
αλλες πόλιτειες. Για πόλλόυς λόγόυς δεν μπόρόυν πλεόν
να ζησόυν στόν τόπό πόυ γεννηθηκαν, εκει πόυ πρώτόαντικρυσαν τό φώς τόυ ηλιόυ, εκει πόυ ζώγραφισαν τα
όνειρα τόυς, εκει πόυ τώρα βρισκεις μόνό πόνό, φτώχεια,
πεινα, διψα, βόυβα σχόλεια, κλειστα νόσόκόμεια. Όλα απόρρόια τόυ πόλεμόυ. Οι εχόντες και όι κατεχόντες δεν
νόιαζόνται παρα μόνό για τόν εαυτό τόυς. Άρα, τι ειναι
λόιπόν πατριδα όταν δεν πρόσφερει στεγη, διατρόφη,
υγεια, παιδεια, εργασια; Τό μυαλό μόιραια και αθελα τόυ
στριφόγυριζει στη μεταναστευση, στη μετακινηση, στην
πρόσφυγια.
Αληθεια, και τι δεν εχει γραφτει από επιστημόνες,
από ανθρώπόυς τών γραμματών και τών τεχνών για την
πρόσφυγια. Τραγόυδια πόυ όταν τ΄ ακόυς ματώνόυν την
ψυχη σόυ, πινακες πόυ όταν τόυς βλεπεις καταρρακώνόυν την καρδια σόυ και τό δακρυ κυλα χώρις διακρισεις
και όρια.

τα βλεμματα τών περισσότερών αθώών ανθρώπών, από την λεηλασια της εκμεταλλευσης τόυ πόλεμόυ
και τών δόυλεμπόρών. Εσεις πρώτόι αντικριζετε τα δακρυα τών μικρών παιδιών όταν πατόυν την ευλόγημενη
γη σας. Εσεις και παλι πρώτόι, με πόνό αντικριζετε τα
αψυχα κόρμια πόυ ξεβραζει η θαλασσα στην ακτη. Άραγε
αυτα τα συναισθηματα σας,
πόιός πόιητης και πόιός
πεζόγραφός μπόρει να τα
περιγραψει, να τα ερμηνευσει, να τα αγγιξει. Άλλώστε,
ό τόπός σας εχει να επιδειξει ενδόξα τεκνα στό αθανατό βιβλιό τών πόιητών,
πεζόγραφών και καλλιτεχνών. Μπόρόυν όμώς τα
εργα τόυς και όι φώνες
τόυς να ακόυμπησόυν τόν
σκληρό και αδυσώπητό
εκμεταλλευτη τών ανθρώπινών ψυχών, τόυ ανθρώπινόυ πόνόυ, ειτε αυτός
λεγεται Ο.Η.Ε. ειτε όπόιόσδηπότε αλλός φόρεας, πόυ
βγαζει αβασανιστα μόνό ψηφισματα και τιπότα παραπανώ; Αληθεια πώς όι κυβερνησεις τών μεγαλών πόυ εξόυσιαζόυν τόν κόσμό ειναι απαθης σε τετόια φαινόμενα;
Εσεις όι Λεσβιόι, νόμιζώ περα από τόσα πόυ γραφτηκαν από επιτηδειόυς και μη, θαρρώ ότι εχετε ενα πλεόνεκτημα. Ειστε όι πρώτόι πόυ πρόσπαθειτε
να απαλυνετε τόν πόνό αυτών τών ανθρώπών, εσεις τόυς δινετε πρώτόι νερό, τρόφη
και παρηγόρια με τό πλατυ χαμόγελό σας.
‘Ένα χαμόγελό, πόυ γινεται δακρυ πόνόυ και
συμπόνιας - μόλις γυρισετε την πλατη- για
όλη αυτην την δυστυχια, για όλη αυτην την
αδικια. Αλλα κυριώς γιατι μόιραζεστε μ’ αυτόυς, την ιδια ελπιδα για ενα καλυτερό αυριό.
Ίσώς καπόιόι να σκεφτόυν ότι μιλώ εκ τόυ
ασφαλόυς γιατι δεν κατόικώ στό νησι σας,
ώστόσό εχώ βιώματα πατρόγόνικα πρόσφυγικα όπώς πρόανεφερα. Γι αυτό, ηθελα να
σας παραθεσώ και ενα γεγόνός -χώρις να
σας κόυρασώ αλλό-πόυ μόυ ειπε η γιαγια
μόυ, η μανα τόυ πατερα μόυ, Κυριακη Καλαιτζιδόυ την όπόια συχνα ακόυγα να μόυ αφηγειται ιστόριες της αλησμόνητης πατριδας. Λεει λόιπόν η
γιαγια «όταν ερχόμασταν στην Ελλαδα και μετα από μερες πόρειας από την πεινα δεν αντεχα αλλό, τότε ημόυν
νεαρό κόριτσακι και συνόδευόμόυν από μια θεια μόυ, την
Η προσφυγιά του χθες και του
μανα μόυ την εχασα στόν Πόντό
σήμερα
και ό πατερας μόυ ηταν ανταρτης
και εφυγε στη Ρώσια. Σε καπόια
Πρόσφυγες από τις αλησμόστιγμη επεσα κατώ από την πεινα
νητες πατριδες τόυ Πόντόυ, της Μικαι την εξαθλιώση, με σηκώσε η
κρας Ασιας ηταν όι παππόυδες και όι
θεια μόυ και μόυ ειπε «Κερεκη πόιγιαγιαδες μας. Από την επαρχια Νεόησόν υπόμόνη πόυλόπόμ μεχρι να
καισαρειας, σημερα NΙKSAR, όι δικόι
παμε σην πατριδα στην Ελλαδα».
μόυ πρόγόνόι πόυ τό 1922 πηραν τόν
Ήταν μερα βρόχερη, μπρόστα μας
δρόμό της πρόσφυγιας. Άφησαν πευπηρχαν ενα δυό αλόγα και μόυλαριόυσιες, ιερα και όσια και ηρθαν
ρια. Αυτα κόπρισανε και η θεια μόυ
στην γη τών πρόγόνών τόυς, την μηεπλυνε τα κόπρανα τόυς, πόυ πετερα Ελλαδα, ρακενδυτόι, απλυτόι,
ριειχαν υπόλειμματα τρόφης από
πεινασμενόι αλλα γεματόι όνειρα και
σιταρι και κριθαρι και μόυ τα
περηφανια. Ειχαν όνειρα, γιατι πιστεεδώσε για να τα φαώ, μια χόυφτιψαν στην μητερα πατριδα και περητσα δηλαδη», όπώς χαρακτηριστιφανια, γιατι δεν πρόσκυνησαν την
κα ειπε. Έτσι κατόρθώσαν να επιτόυρκια, κρατησαν και τη γλώσσα
βιώσόυν όι δικόι μας μεσα από την
και τη θρησκεια. Τιμημα ό ξεριζώμός.
λεηλασια τών πόλεμών, τών διώγΔυσκόλη, η εγκατασταση τόυς στην
μών και τόυ ξεριζώμόυ.
Ελλαδα - σε μια χώρα πόυ την ταλαιΕσεις αγαπητόι Λεσβιόι, δώπώρόυσαν ακόμη όι διαρκεις πόλεστε ό,τι μπόρειτε εκτός από τό χαμόι, η φτώχεια και η αναρχια. Μόνη
μόγελό σας, σ’ αυτόυς τόυς πόνεμεελπιδα ό Θεός και η φιλόξενη ριζα
νόυς και εξαθλιώμενόυς ανθρώτών πραγματικών Ελληνών. Τό πώς
πόυς. Βεβαια ισώς μεσα σ' αυτόυς
όρθόπόδησαν, τό πώς καταφεραν να
να υπαρχόυν και όι εξαιρεσεις,
ζησόυν ειναι σε όλόυς γνώστα, όπώς
μην τα ψαχνετε όμώς, βόηθηστε
και τι τόυς εδώσε τό κρατός και πώς
τόυς. Αληθεια μηπώς όι πρώτόι
τόυς υπόδεχτηκαν. Από τό μηδεν ξεΣτυψιανόι πόυ πηγαν στην Αυκινησαν και μεγαλόυργησαν. Σημερα
στραλια η όπόυδηπότε αλλόυ, δεν
όι απόγόνόι τόυς, εμεις δηλαδη, συνεταλαιπώρηθηκαν, δεν νόσταλγησαν
Πρόσφυγες 1922
χιζόυμε την πατρικη κληρόνόμια και την αγακαι δεν νόσταλγόυν τό χώριό τόυς; Δεν ειχαν
πη πρός την πατριδα και τόν συνανθρώπό μας.
και δεν εχόυν ακόμα στό μυαλό τόυς την επιστρόφη στην
Εσεις όι ακριτες της Λεσβόυ, πρώτόι αντικριζετε πατριδα; Άραγε πόσόι από αυτόυς δεν δυσκόλευτηκαν
αρχικα, κατα την εγκατασταση τόυς στη δευτερη πατρι-

δα. Έτσι και όι σημερινόι περαστικόι από τό νησι σας, ψαχνόυν σανιδα σώτηριας στην Ευρώπη. Σ΄ αυτό τό όνειρό
τόυς, μην γινετε φραγμός. Δώστε τόυς τό φαναρι τόυ Διόγενη για να βρόυνε την Ιθακη τόυς.
Επαναλαμβανώ ενα χαμόγελό, μια μπόυκια ψώμι
και μια αγκαλια τα εχετε δώσει μεχρι σημερα και σας αξιζόυν πόλλα, πόλλα ευγε για την πρόσπαθεια σας αυτη. Και
εμεις στην Μακεδόνια μας, μια ζώη αγκαλιαζόυμε την
πρόσφυγια. Και πόια πόλη της βόρειας Ελλαδας δεν ειναι
πρόσφυγόμανα; Και τό νησι σας ειναι η γεφυρα από την
μεταβαση τόυ πόνόυ τών μεταναστών και πρόσφυγών
στην ελπιδα τόυ Αυριό, για μια καλυτερη μερα.
Στό σημειό αυτό θα ηταν παραλειψη μόυ να μην
αναφερώ τό γεγόνός της πρόσπαθειας τόυ Δημαρχόυ Λεσβόυ, ό όπόιός κατεθεσε πρόταση στην πόλιτεια και σε
διεθνεις όργανισμόυς για την διαχειριση τόυ πρόσφυγικόυ – μεταναστευτικόυ πρόβληματός. Πρότασεις, πόυ αν
υιόθετηθόυν και υλόπόιηθόυν, τό πρόβλημα θα ειναι διαχειρισιμό και όχι απανθρώπό και τραγικό όπώς σημερα.
Υ.Γ. 1) Αξιζει να υπενθυμισόυμε ότι η γη σας, γεννησε Αθανατόυς όπώς : Πολιτικος νομοθετης: Πιττακός ό
Μυτιληναιός. Λυρικοι ποιητες : Τερπανδρός, Αλκαιός, Αριών, Σαπφώ. Φιλοσοφοι: Θεόφραστός, Φανιας. Ιστοριογράφος: Ελλάνικός. Προσωπικότητες γραμμάτων και
τεχνών 18ου, 19ου και 20ου αιώνα: Αργύρης Εφταλιώτης, Βενιαμιν ό Λεσβιός, Στρατης Μυριβηλης, Γεώργιός
Ιακώβιδης, Θεόφιλός Χατζημιχαηλ, Στρατης Ελευθεριαδης, Ηλιας Βενεζης, Οδυσσεας Ελυτης. Από εκει περασε

και ό Απόστόλός Παυλός σταθμός για την Ελλαδα και την
Ευρώπη για την διαδόση τόυ χριστιανισμόυ.
2) Σας κόυρασα, συγχώρεστε με και ειμαι
ευγνώμών για τό εργό σας. Να ειστε παντα καλα και η
εφημεριδα Στυψη παντα ψηλα.
3) Αγαπητόι φιλόι εαν δεν ειχα γνώριζει τόν
ακόυραστό συγχώριανό σας και συναδελφό μόυ Καραπαναγιώτη Ιγνατιό δεν θα επικόινώνόυσαμε πότε. Τόν ευχαριστώ και τόυ ειμαι ευγνώμών. Από τη μια μερια χασατε
ενα αξιό τεκνό σας να κατόικει μόνιμα στη Στυψη, από την
αλλη κερδισατε γιατι παντόυ σας εκπρόσώπει επαξια. Να
ειστε υπερηφανόι γι΄ αυτόν.
(Γιαννιτσά – Σκύδρα 5-10-2015)

(*) O Καστερίδης Στάθης είναι κάτοικος
Γιαννιτσών Ν. Πέλλας
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Το παιδί της γωνίας

«Μυστικά» για έναν ζεστό χειμώνα

της Δώρας Εγγλέζου

στοιχεία εργασίας του καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη

Αφιερωμένο στον Βαγγέλη χαριστες και γλυκιες αναμνηΓιακουμάκη και σε κάθε σεις μας φαινόνται τώρα!!!
«Βαγγέλη»
Αναρώτηθηκαμε όμώς πότε
αν γι΄ αυτόν τόν μαθητη ειναι
Καθώς μεγαλώνόυμε όι αναμνησεις αυτες ευχαρικαι αναπόλόυμε τό παρελθόν στες και αστειες; Αναρώτηπαντα θα γυρναμε στα μαθη- θηκαμε πότε τι αντικτυπό
τικα μας χρόνια και θα θυμό- και τι συνεπειες ειχαν όι αναμαστε τις παρεες μας, τις εκ- μνησεις και όι εμπειριες αυδρόμες μας, τις κόπανες μας, τες στην τότε και μετεπειτα
τις τιμώριες μας. Καπόυ εκει, ζώη τόυ; Ειχε τη δυναμη να
αναμεσα στα γελια και στα αντιμετώπισει όλό αυτό σαν
αστεια μας θα ξεπεταξει η πλακα, να τό ξεπερασει και
αναμνηση τόυ μαθητη της να πρόχώρησει στη ζώη η
σφαλιαρας, τόυ μαθητη της μηπώς όλες αυτες όι συμπεγώνιας. Αυτόυ τόυ μαθητη ριφόρες τόν εμπόδισαν να
πόυ καθόταν παντα μόνός, πρόχώρησει και να παψει να
βόυβός στό τελευταιό θρανι- ειναι τό παιδι της γώνιας αό. Αυτόυ, πόυ ξεχνόυσε ό κα- κόμα και ώς ενηλικας; Σκεθηγητης στην ταξη και πόυ φτηκαμε πότε πώς θα νιώθαθυμόμασταν εμεις, όταν θε- με αν ημασταν στη θεση τόυ
λαμε να σπασόυμε πλακα. εμεις η τα παιδια μας; Δεν
Τόυ μαθητη εκεινόυ με τα ειναι αργα! Ας τό κανόυμε
παραπανισια κιλα, πόυ φό- τώρα, για μας, για τα παιδια
ρόυσε γυαλια, πόυ δεν μιλόυ- μας για τις επόμενες γενιες!
σε καθαρα, πόυ ηταν ντρόπα- Ας μπόυμε εστώ και για μια
λός, πόυ ηταν «κακός» μαθη- στιγμη στη θεση αυτόυ τόυ
της, πόυ ηταν «φυτό», πόυ παιδιόυ και θα παψει να υκαθόταν σε αναπηρικό καρό- παρχει τό φόβισμενό, κλαμετσακι, πόυ φόρόυσε παντα νό και μόναχικό παιδι της
τα ιδια ρόυχα, πόυ δεν ηταν γώνιας για παντα! Άλλώστε
Έλληνας. Θυμαστε πόυ μας τόυ τό χρώσταμε!
χαιρετόυσε και μεις γυρνόυσαμε επιδεικτικα τό κεφαλι
μας από την αλλη πλευρα;
Θυμαστε πόυ τόυ παιρναμε
τό κόλατσιό και τό πετόυσαμε στα σκόυπιδια, πόυ τόυ
κρυβαμε την τσαντα η τόυ
βαζαμε τρικλόπόδια; Θυμαστε πόυ τόν φώναζαμε βλακα
επειδη δεν διαβαζε και μαμμόθρεφτό επειδη δεν εβριζε
Η Δώρα Εγγλέζου είναι
και δεν καπνιζε; Τι πλακα
φιλόλογος, ζει &
πόυ ειχαν όλα αυτα!!! Τι ευ
εργάζεται στην Αθήνα.

Αυλή
με λουλούδια
στη
Στύψη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Computer ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αερ. Γιανναρελη 20 Μυτιληνη 81100
Τηλ. 2251021081 / φαξ 2251029516
Κιν. 6932257338
Email: info@cmface.gr
www.comface.gr
______________________________________________________________________
Ξενών Δευκαλίων
Hotel Deucalion
Ευστρατιός Κών/νόυ Φιλης
Πετρα Μηθυμνης Λεσβός Ελλας 81109
Τηλ.: (0030) 2253041904
Κιν.: (0030) 6976475621
www.hotel-deucalion.com
______________________________________________________________________
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ – ΒΑΦΤΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΗΛ. 22530 71020, ΚΙΝ.: 6932473234
Email: nikpalai@ath.forthnet.gr

Το είδος του ξύλου που θα επιλέξουμε για το τζάκι μας παίζει
καθοριστικό ρόλο τόσο στη λειτουργία όσο και στην απόδοσή
του; Είναι αλήθεια, τονίζει στο
πλαίσιο σχετικής εργασίας ο
καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας
Γιώργος Μαντάνης (Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &
Επίπλου στην Καρδίτσα), ότι
δεν είναι κατάλληλα όλα τα ξύλα 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. Επιπρόσθετα, η φωτιά στο τζάκι
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κι
από το μέγεθος των καυσόξυλων που επιλέγουμε, καθώς επίσης και από την υγρασία τους.
Τα πιό συνηθισμενα στη
χώρα μας ειδη ειναι η δρυς, η ελια,
η όξια και τό ελατό, αναλόγα με την
περιόχη και τη διαθεσιμότητα πόυ
υπαρχει. Διαλεγόυμε συνεπώς τα
καυσόξυλα πόυ επιθυμόυμε και τα
πρόμηθευόμαστε
εγκαιρα, ώστε να
ειναι όσό τό δυνατό πιό ξερα. Η
καλυτερη επόχη
ειναι τό πόλυ
μεχρι τα μεσα
τόυ Σεπτεμβρη.
Σιγόυρα, πρόσθετει ό κ. Μαντανης, τόυς καλόκαιρινόυς μηνες
βρισκόυμε στην
αγόρα τα πιό
ξερα ξυλα. Καλης
πόιότητας καυσόξυλα εχόυμε κι
από αλλα ειδη,
π.χ.
αειφυλλα
πλατυφυλλα (πόυρναρι, αρια, κόυμαρια, φιλυκι) και όπώρόφόρα
δεντρα (μηλια, κερασια, αμυγδαλια).
Τό ξυλό της δρυός, αναφερει
ό ιδιός, πρότιμαται στις περισσότερες τών περιπτώσεών, διότι αφενός μεν δινει ώραια φλόγα, χώρις
πρόβληματα, και αφετερόυ εχει
μεγαλη διαρκεια καυσης.
Μεγαλό ρόλό παιζει και η
διαθεσιμότητα τών καυσόξυλών.
Έτσι, στα νησια μας συνηθιζεται η
ελια, ενώ στις περιόχες πόυ γειτόνευόυν με την όρόσειρα της Πινδόυ
η όξια συναγώνιζεται τις δρυες.
Πόλυ καλός ειναι ό συνδυασμός
δυό ειδών, όπώς π.χ. όξια και δρυς,
όξια και ελια, ελατη και δρυς, ελατη
και ελια, γιατι η όξια και η ελατη
καιγόνται γρηγόρότερα και ευκόλότερα διευκόλυνόντας ετσι τη δρυ
η την ελια πόυ καιγόνται με πόλυ
αργόυς ρυθμόυς.
Ιδιαιτερη μεριμνα πρεπει να
δινεται και στην απόθηκευση τών
καυσόξυλών, τόσό στόν τρόπό
στόιβαξης, όσό και στη θεση απόθηκευσης τόυς. Ειναι αληθεια, συμφώνα με τόν καθηγητη, ότι τα καλυτερα καυσόξυλα ειναι αυτα πόυ
εχόυν απόθηκευτει για διαστημα
μεγαλυτερό από 2 χρόνια και εχόυν
πληρώς ξηραθει.
Τα ξυλα πρεπει να απόθηκευόνται σε στεγασμενό και καλα
αεριζόμενό χώρό και η περιεχόμενη
υγρασια τόυς να ειναι κατώ από
25%. Ειναι αληθεια ότι σημερα
στην ελληνικη αγόρα τα καυσόξυλα πώλόυνται «χλώρα», με υγρασι

ες 30% εώς 70%. Δεν εχει σημασια
πόυ αλλαξε ό νόμός, δηλ. να πώλιόυνται με τόν όγκό (κυβικό). Ειναι ψεματα ότι η κατασταση στην
ελληνικη αγόρα τών καυσόξυλών
εχει βελτιώθει.
Πιό αναλυτικα, ό κ. Μαντανης στην εργασια τόυ, απαντα στα
παρακατώ ερώτηματα:
Ποια είναι τα πιο κατάληλα είδη ξύλου για το τζάκι;
Ορισμενα ειδη ξυλόυ παραγόυν πόλυ καπνό και εχόυν δυσαρεστη όσμη. Άλλα δεν καιγόνται
ευκόλα με απότελεσμα να μην παραγόυν την απαιτόυμενη θερμότητα. Αναλόγα με τό μεγεθός τών
χώρών πόυ θελόυμε να ζεστανόυμε, μπόρόυμε να χρησιμόπόιησόυμε ώς πρόσαναμμα η στα αρχικα
σταδια της καυσης «μαλακη ξυλεια», δηλ. κώνόφόρα, όπώς πευκό η
ελατό πόυ «αρπαζόυν» πόλυ ευκόλα και δινόυν γρηγόρα μεγαλυτερη
φλόγα. Έχόυν όμώς τό μειόνεκτημα ότι μπόρει να «σκανε». Γι' αυτό
συνηθώς πρότιμαμε πιό καταλληλό
πρόσαναμμα, π.χ. λεπτα κλαδια

πόυ τόπόθετόυνται αναμεσα στα
ξυλα για την εναρξη της καυσης η
και «πλακετες πρόσαναμματός»
πόυ διατιθενται στό εμπόριό, και
μετα στην κυριώς καυση χρησιμόπόιόυμε «σκληρα ξυλα», δηλ. πλατυφυλλα όπώς δρυς, πόυρναρι,
ελια πόυ εχόυν μεγαλό βαρός, ειναι
πυκνα και καιγόνται με ηρεμη φλόγα.
Γενικα, ξυλα με μικρη πυκνότητα επειδη διαθετόυν μεγαλό πόσόστό κενών χώρών (αρα και όξυγόνό), καιγόνται ευκόλότερα από
ξυλα μεγαλης πυκνότητας. Σ' αυτό
βόηθα και η παρόυσια τόυ εξαιρετικα ευφλεκτόυ ρετσινιόυ. Γι' αυτό
όρισμενόι
χρησιμόπόιόυν
«δαδόπόιημενό ξυλό» (δαδι), δηλ.
ξυλό πευκόυ με υψηλη συγκεντρώση ρετσινιόυ, ώς πρόσαναμμα. Ειναι αληθεια ότι τα πευκα ειναι πόλυ επικινδυνα για κυριώς καυση.
Δεν θα πρεπει να καιμε καυσόξυλα
πευκών διότι παραμόνευει ό κινδυνός της πυρκαγιας. Περυσι στην
Ελλαδα ειχαμε 75 περιστατικα
πυρκαγιών εξαιτιας τών τζακιών.
Ειναι επισης αληθεια ότι η
δρυς («δενδρό»), η ελια και τό
πόυρναρι ειναι τα καλυτερα καυσόξυλα στην ελληνικη αγόρα. Φετός αρχισε να γινεται πώληση και
ξυλών ακακιας από δασικες φυτειες, ώς καυσόξυλόυ, γεγόνός πόυ
δεν ειναι όρθόλόγικα σώστό μιας
και τό ξυλό της ακακιας ειναι πόλυτιμό και ειναι αληθεια ότι θα μπόρόυσε να αξιόπόιηθει πόλυ καλυτερα για αλλη χρηση.

Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόδοση στο τζάκι μας;
Τό τζακι και η κατασκευη
τόυ, συμφώνα με τόν κ. Μαντανη,
ειναι τό πρώτό ζητόυμενό. Τό τζακι
απότελει μια μικρη κατασκευη πόυ
πρεπει να ειναι καλόσχεδιασμενη,
ώστε «να τραβα καλα», όπώς συνηθιζεται να λεμε, ανεξαρτητα από
τό μεγεθός της φώτιας. Τό πόσό
καλα τραβαει τό τζακι επηρεαζεται
κι από την επιφανεια πόυ καταλαμβανει η φώτια μεσα στην εστια.
Επισης, ειναι χρησιμό τις πρώτες
φόρες πόυ θα λειτόυργησόυμε τό
τζακι να ελεγξόυμε πόσό εκτεταμενη φώτια μπόρει να ικανόπόιησει
χώρις αυτό να καπνιζει.
Σημαντικό, επισης, ειναι ό
τυπός της εστιας πόυ εχόυμε. Η
πόσότητα της θερμικης ενεργειας
πόυ δινει ενα τζακι εξαρταται σημαντικα από την εστια, πόυ μπόρει
να ειναι χτιστη με πυρότόυβλα
(απόδόση 15%), πρόκατασκευασμενη με μαντεμι (απόδόση 25%) η
ενεργειακη (απόδόση ώς και 85%).
Ειναι αληθεια, πρόσθετει, ότι τα
ενεργειακα τζακια
πρότιμόυνται σημερα, διότι εχόυν
τη
μεγαλυτερη
θερμικη απόδόση.
Ενεργειακα λεμε
τα τζακια πόυ
εχόυν αερόθαλαμό στό πισώ και
κατώ μερός τόυ
χώρόυ
καυσης
στόν όπόιό ανακυκλώνεται και θερμαινεται ό αερας
τόυ
δώματιόυ,
αυξανόντας ετσι
την απόδόση τόυ
τζακιόυ. Ρόλό παιζει και η επιλόγη
της πόρτας τόυ τζακιόυ πόυ πρεπει
να ειναι αριστης πόιότητας για να
απόμόνώνει τόν αερα. Εννόειται
ότι τα καυσόξυλα μας πρεπει να
ειναι ξερα. Η θερμότητα πόυ δινει
τό τζακι εξαρταται βεβαια από τό
ειδός και τό μεγεθός τών καυσόξυλών πόυ χρησιμόπόιόυμε, αλλα
επιπρόσθετα εξαρταται κι από τόν
τρόπό τόπόθετησης τόυς στην εστια. Αυτό ειναι ενα «μυστικό»
στην επιτυχια της καλης φώτιας.
Δεν πρεπει τα ξυλα να ειναι στριμώγμενα μεταξυ τόυς για να μπόρει να κυκλόφόρει ό αερας αναμεσα τόυς και να τα τρόφόδότει με τό
απαραιτητό για την καυση όξυγόνό.
Τελός, συμφώνα με τόν κ.
Μαντανη, ειναι μεγαλη αληθεια ότι
τό ξυλό, ώς καυσόξυλα, δεν γινεται
και δεν μπόρει να αντικαταστησει
εξ' όλόκληρόυ βασικες καυσιμες
υλες, όπώς φυσικό αεριό, pellets
κ.α., αλλα μόνό να παιξει συμπληρώματικό ρόλό. Γι' αυτό στις ανεπτυγμενες χώρες τόυ κόσμόυ (Δ.
Ευρώπη, Β. Αμερικη) κυριαρχό
καυσιμό ειναι σημερα τό φυσικό
αεριό (με ελαχιστες επιβλαβεις
εκπόμπες και αριστη καυση), ενώ
στην Ευρώπη αναμενεται ότι τα
pellets θα ξεπερασόυν σε παραγώγη τις επόμενες δεκαετιες πόλλα
από τα συμβατικα καυσιμα
(εκτιμώμενη παραγώγη, >100 εκατ. τόνόι).
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ιατρικά θέματα
Έχω καρκίνο...

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης

Το παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο. 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 απασας τας αρχας πόυ διόικόυν τό χώριόν Ματαραγκα Καρδιτσης: Δημαρχό, ιερεα τόυ χώριόυ, Δασκαλό και απαντας τόυς πρόυχόντας τόυ χώριόυ. Ήρθα εις
Ματαραγκαν κατόπιν διαταγης τόυ διόικητόυ μόυ μετα
ενός χώρόφυλακός πρός επιβόλην της ταξεώς, από
ακρόυ εις ακρόν τόυ χώριόυ, ανευ χρόνότριβης και
αμεσα. Διότι πρόχθες στό σιργιανη μετα την Θιαν και
Ιεραν Λιτόυργιαν εν τώ ναό όταν επεζαν τα κλαρινα
και τα όργανα ό Κώστας (ας μην αναφερό τό όνόμα
τόυ) χόρεβε σινεχεια μπρόστα χόρις να αφινη και τόυς
αλόυς να χόρεψόυν μπρόστα με κατα συνεπια παραξιγιθηκατε και πλακoθικατε στό ξιλό με τα παλόυκια
και τα μαχερια με απότελεσμα και κατα σινεπια να
τραβματιστόυν πόλλόι ανθρόπόι. Παραφτα να εφαρμόσετε απασας τα εξις διαταγας μόυ:
1) Αν ξανασιμβη τιαφτη πραξης εν τώ χώριό να γνόριζετε ότι θα σας συλλαβώ και ανεφ χρόνότριβης αμεσός
θα σας κλεισό στη φυλακη. Όταν πεζόυν τα κλαρινα
και τα μόυσικα όργανα στό σιργιανη στό πανιγιρη και
στό γαμό πρεπη να χόρεβόυν μπρόστα απαντες πόυ
επιθιμόυν να χόρεψόυν και όχι μόνό ό ιδιός ανθρόπός.
Αφτό εινε γαηδόυρια.
2) Μόυ αναφερθικε ότι ό γαηδαρός τόυ χαντζόπόυλόυ
τόν Σεπτεμβριό μπικε στό καλαμπόκι τόυ Βαιόυ (ας
μην αναγραψό τό επιθετό) και ό Βαιός εκνεβριστικε
και καρφόσε τόν γαηδαρό με την αξαλη στό ενα καπόυλι. Καταλαβενετε ό γαηδαρός δεν ειναι όνός αλα ό
Βαιός. Άνεφ πόλόν σκεψεόν καταλαβενη κανης ότι τό
κεφαλη δεν εχει μιαλό αλα κόλόκιθόσπόρό. Απαγόρευετε να ξαναγινη εκ νεόυ τετιό απαραδεκτό η παρόμιό
πραγμα.
3) Πιγα στό μαγαζη για καφε και από εξό βρόμόυσε
κατρόυλιό. Απαγόρευετε να κατόυρατε εξώ στόν τιχό
τόυ μαγαζιόυ.
4) Απαγόρευετε τό βρισιδιν τό φόνασκιν και εντός τόυ
καφενιόυ τό ανεμιζιν διότι ειναι χιμόνας και εσθανετε
τις απόφόρα από τι βρόμα. Όστις επιθιμη να ανεμιστη
να εξερχετε εξόθεν τόυ καφενιόυ.
5) Ίδα πόλλες γυνεκες να πιανόυν τη σιγκόυνα μετα
τόυ υπόκαμισόυ να τό τραβόυν πρό τό εμπρόσθεν να
ανιγόυν τα πόδια και να όυρόυν όρθιός. Τό τιόυτόν

ειναι απαραδεκτό και πρεπη ανεφ χρόνότριβις να τις
βρακόσετε απαξ και διαπαντός.
6) Όταν λιαν πρόιαν πατε τα γελαδια στό γελαδαρη και
γιριζόντας πρεπη ανιπερθετός να μαζεβετε τις βόνιες
τών ζώόν από τό δρόμό, τό ιδιό να κανετε και τό βραδη
διότι δεν εχη πόυ να πατιση όστις βαδιζη εις τας όδόυς
τόυ χώριόυ. Και εκτός τόυ τιόυτόυ σας χριαζόντε αι
βόνιες να ζεστενεστε στό μπόυχαρι τό χιμόνα με τα
κρια.
7) Σε καθε πανιγιρι απόκριες πασχα και γαμόυς πόυ
βαδιζη καλόντιμενός ό κόσμός παι στην Εκλισια και
μετα χόρεβη στα σιργιανια και στόυς γαμόυς πρεπη
απαντα τα σκυλια να ειναι δεμενα δια χόνδρόν αλισιδεόν και σχινιόν πρός απόφιγιν ατιχιματών εκ τόν σκιλόδακόματών.
8 ) Να μιν πινετε πόλι ινόπνεμβατόδη πότα τσιπόυρα
και ινόυς και μετα ξερνόβόλατε και κανετε χαζαμαρες.
9) Να τιρισετε ανεφ αντιρισεός και χρόνότριβης την
ανόθεν ταφτην διαταγην μόυ ανθρόπη σκυλη και γινεκες διότι όπιός συληφθη παραβατις θα τόν σιλαβό θα
τόν κλισό στό σχόλιό και αλιμόνό τόυ θα τόν ταραξό
και θα τόν μαβρισό στό ξιλό.
Να με σιγχόριτε αν εκανα καπιό σιντακτικό λαθός καθότι τελιόσα και εγώ την Τριτη τόυ Δημότικόυ σχόλιόυ
διότι δεν με εστιλε ό πατερας μόυ από τό χώριόν εις τιν
Λαρισσαν για να μαθό περισσότερα γραματα. Σαν γκαραγκόυνις πόυ ειμε και εγό καταλαβενετε απαντες τας
γραφας μόυ τας όπιας θελετε δεν θελετε να τας τιρισετε ανιπερθετός.
Εν Ματαραγκα τη 8η Δεκεμβριόυ 1907
Ο διόικητης τόυ χώριόυ
Νικόλαός Παπακώνσταντινόυ
Υπόνόματαρχης
______________________________________________________________

Διαγνώστηκα τόν περασμενό Μαιό. Η διαγνώση ηταν καρκινός. Ξερετε όχι τό ζώδιό αλλα τό “εξ’απόδώ”, τό “κακό”, η
“κακια αρρώστια”, τό “ακατανόμαστό”, τό “φτόυ φτόυ” η όπώς
αλλιώς τό λενε αυτόι πόυ δεν τόλμόυν όυτε να τό πρόφερόυν.
(Με την ευκαιρια σας ενημερώνώ ότι δεν πεθαινόυν όλόι. Δεν
ειναι θανατικη καταδικη. Ζεις μετα από τόν καρκινό. Επιβιώνεις.
Ξερώ πόλυ κόσμό πόυ γλυτώσε και εγινε καλα. Εντελώς και απόλυτώς καλα). Μπηκα χειρόυργειό και ενα μηνα μετα ξεκινησα τις
χημειόθεραπειες. Πρόχθες εκανα ηδη την τεταρτη (παει ό πρώτός κυκλός!). Δυσκόλό ειναι αλλα ειναι και εφικτό. Δε σταματησα
τη δόυλεια και πρόσπαθώ να λειπώ όσό γινεται λιγότερό. Κόινώς
τό παλευώ όσό περισσότερό μπόρώ. Γι΄ αυτό, μια παρακληση/
παρότρυνση/συμβόυλη: Εμας τόυς καρκινόπαθεις μην μας κόιτατε σαν μελλόθανατόυς. Μην μας φερεστε σαν να μην πρόκειται
πότε να γινόυμε καλα. Κόιταξτε μας σαν ανθρώπόυς πόυ ειναι
ασθενεις και παλευόυν να γινόυν καλα. Και παλεψτε μαζι μας αν
θελετε και, κυριώς, αν μπόρειτε. Και μη φόβαστε τις λεξεις.. Δεν
υπαρχει «επαρατη νόσός», «ανιατη ασθενεια», «τό κακό» και
αλλες τετόιες χαζόεκφρασεις. Υπαρχόυμε μόνό εμεις πόυ ζηταμε
φρόντιδα και αγαπη. Πόλυ αγαπη. Για να μπόρόυμε να παλευόυμε.
Υ.Γ. Πριν από 23 χρόνια εφυγε η μητερα μόυ από καρκινό. Σε ηλικια 40 ετών, μετα από 3 χρόνια μαχης μαζι τόυ, τελικα την κερδισε. Ειμαι 44 και κατι ψιλα και σκόπευώ να παώ 94 τόυλαχιστόν.
Όχι, αυτη τη χαρη δε θα τόυ την κανώ.
(Ν.Π. 25-7-2016)

Είναι αναρτημένο στους τοίχους της
"Ψαροταβέρνας του κυρ Στέλιου", ενός συμπαθέστατου ταβερνιάρη, στο χωριό και Λίμνη της Δοϊράνης:
Αστυνομική αναφορά του 1923
Η αναφόρα πόυ ακόλόυθει ανηκει στόν
Ιώαννη Πετρακη, υπαστυνόμό τόυ Κιλκις, ό όπόιός στις
7 Απριλιόυ τόυ 1923 αναφερει στό τόπικό αστυνόμικό
τμημα εγγραφώς:"Λαμπυριζόυσης και σελαγιζόυσης
της σεληνης παρα λιμνην της Δόιρανης, εώρακαμεν
τόυς ληστας. Κραζών δε "σταθειτε, ρε πόυστηδες, γαμώ
τό σταυρό σας" και απαντησαντών "κλαστε μας τ' αρχιδια", απεδρασαν.

Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης: νέο Δ.Σ.
Η εφημεριδα μας στό πρόηγόυμενό φυλλό της
(Αυγόυστός2015) ειχε αναφόρα στό Δ.Σ. της διετιας 2013
-2014. Την πληρόφόρια την ειχαμε τόν Αυγόυστό τόυ
2014 και την δημόσιευσαμε ενα χρόνό μετα. Στό μεταξυ
εκλεχθηκε νεό Δ.Σ. τό Νόεμβριό 2014. Τό νεό Διόικητικό
Συμβόυλιό αναδειχθηκε στό Συλλόγό Στυψιανών Μελβόυρνης τό Νόεμβριό 2014 μετα την ετησια Γενικη Συνελευση τών μελών τόυ. Τό νεό Δ.Σ. απότελειται από τόυς
εξης: 1) Βαλιόντη Ευαγγελό τόυ Ευαγγελόυ, Πρόεδρό, 2)
Βόυλαδα Παναγιώτη τόυ Αλεκόυ, Αντιπρόεδρό, 3) Εγγλεζό Νικό (της Γιασεμης), Γραμματεα, 4) Ταμβακη Παντελη,
Ταμια, 5) Λιθότόμόυ Απόστόλό, 6) Δρακόυλα Παρη, 7)
Μαντανη Σόφια, 8) Βαλιόντη Μαρια, 9)Ταμβακη Πόπη,
και 10) Βόυλαδα Θεανώ, Μελη.
Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι από Νοέμβριο 2014 ως
το Νοέμβριο 2016. Σόβαρό πρόβλημα για τη συνέχεια
τόυ Συλλόγόυ αναδεικνυεται η ελλειψη ενδιαφερόντός
από όμόγενεις δευτερης γενιας (δικαιόλόγημενα θα λεγαμε αφόυ πρόκειται για παιδια πόυ μεγαλώσαν στη νεα
πατριδα, την Αυστραλια χώρις σημαντικες μνημες από τό
χώριό). Οι δραστηριότητες τόυ συλλόγόυ περιλαμβανόυν
πεντε εκδηλώσεις τό χρόνό, (πόυ συμμετεχόυν πόλλόι
όμόγενεις και φιλόι τόυς): α) Τό Πρώτόχρόνιατικό ρεβεγιόν, β) Τις Απόκριες, γ) Τη γιόρτη της Μητερας, δ) Μια
βραδια ταβερνας περι τα τελη Οκτώβριόυ και φυσικα ε)
Τα εννιαμερα της Παναγιας. Εκτός αυτών τών εκδηλώσεών, ό Συλλόγός όργανώνει μια ημερησια εκδρόμη περι τα
τελη Ιανόυαριόυ. Επισης στό τελός καθε μηνα όργανώνεται ενα μεσημεριατικό «μπαρμπεκιόυ» στό ιδιόκτητό χώλ

(γραφειό) τόυ Συλλόγόυ. Μια φόρα τό χρόνό ό Συλλόγός
όργανώνει μια 4ημερη εκδρόμη σε αλλη πόλη. Περυσι ειχε
μεγαλη επιτυχια. Συμμετειχαν 50 ατόμα. Πηγαμε στό Σιδνευ – 10 ώρες ταξιδι – με λεώφόρειό. Ο Πρόεδρός τόυ Συλλόγόυ Στυψιανών Μελβόυρνης Βαγγελης Βαλιόντης, με
την ευκαιρια αυτης της συζητησης μας, καλει όλα τα μελη
τόυ Συλλόγόυ, τόυς συγγενεις τόυς και γενικα όλόυς τόυς
χώριανόυς μας πόυ ζόυν κι εργαζόνται στη Μελβόυρνη να
συμμετεχόυν σε όσες περισσότερες εκδηλώσεις τόυ Συλλόγόυ μας μπόρόυν. Σημερα όι εκδηλώσεις τόυ Συλλόγόυ
δεν συγκεντρώνόυν πανώ από 110 ατόμα, τη στιγμη πόυ
όι όμόγενεις μας μόνό στη Μελβόυρνη ειναι πόλλόι περισσότερόι. Εκ μερόυς τόυ Συλλόγόυ Στυψιανών Μελβόυρνης
«Η Αγια Τριας» ό Πρόεδρός Βαγγελης Βαλιόντης και ό Ταμιας Παντελης Ταμβακης, μας εδώσαν για την εφημεριδα
μας 500 δόλαρια Αυστραλιας και τόυς ευχαριστόυμε θερμα. Οι όμόγενεις μας, παντα εχόυν εναν καλό λόγό να πόυν
για τη «Στυψη». Ο Πρόεδρός μας ζητησε αν ειναι ευκόλό,
να μας δώσόυν τις διευθυνσεις τών όμόγενών μας για να
στελνόυμε απευθειας την εφημεριδα εξατόμικευμενα. Μεχρι τώρα στελναμε ενα δεμα με 140 φυλλα, στόν Απόστόλό Βαζυριαννη ό όπόιός με τη σειρα τόυ αναλαμβανε την
απόστόλη της εντός Αυστραλιας. Τόυ υπόσχεθηκαμε ότι
αυτό μπόρει να γινει, αφόυ τό κόστός φακελόυ πρόπληρώμενόυ τελόυς δεν ειναι πανώ από 1,5 €, αρκει να μας
στειλόυν τις διευθυνσεις.
Η συζητηση δεν μπόρόυσε, παρα να παει στό θεμα τών
ημερών μας την όικόνόμικη κριση στη χώρα μας. Αναπτυσσεται ενα νεό κυμα μεταναστευσης πρός την Αυ

στραλια. Πανε όι επόχες πόυ ερχόνταν στην Αυστραλια
ανειδικευτόι εργατες κι εβρισκαν δόυλεια αμεσώς.
Έχόυμε μεταναστες από Κινα, Φιλιππινες και αλλες χώρες
λόγώ εμφυλιών πόλεμών κλπ. Αλλα ας μην περιμενει κανενας χώρις δόυλεια να κανει πρόκόπη. Χρειαζεται δόυλεια χώρις διακόπη τόυλαχιστόν για 8 ώρες τη μερα. Τό
βασικό μερόκαματό ειναι κόντα 600-700 δόλαρια την εβδόμαδα (δηλαδη 2.400 – 2.800 δόλ. τό μηνα). Η κριση
αφόρα πια όλό τόν κόσμό. Έχει φτασει και στην Αυστραλια. Ωστόσό, αν εχει καπόιός όρεξη για δόυλεια, υπαρχόυν
δόυλειες. Αυτη τη στιγμη υπαρχει ενα όικόδόμικό
«μπόυμ», πόυ σημαινει ότι όλα τα όικόδόμικα επαγγελματα εχόυν ζητηση. Έχει πόλλες ευκαιριες επισης για νεόυς
πόυ εχόυν σπόυδασει. Οι σπόυδαγμενόι νεόι μπόρόυν να
βρόυν δόυλεια αναλόγα με τις σπόυδες τόυς. Η συζητηση
παει στις συνταξεις. Οι γυναικες της παρεας μας, μας λενε
ότι πλεόν και στην Αυστραλια πρόσπαθόυν να εκσυγχρόνισόυν τό ασφαλιστικό τόυς συστημα. Με μια καινόυρια
ρυθμιση, όσόι γεννηθηκαν μετα τό 1950 παιρνόυν συνταξη στα 70 όι ανδρες και στα 65 όι γυναικες. Ενώ όσόι γεννηθηκαν πριν τό 1950 θα παρόυν συνταξη στα 65. Σημεια
τών καιρών η απλα ζόυμε περισσότερό και δεν αντεχόυν
τα συστηματα συνταξιόδότησης;
(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.
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Γεννήσεις
Η Καλλόνιατόυ Ελενη τόυ Ιώαννη απεκτησε τό δευτερό κόριτσακι
της.
Η Σόυλτανη Μαρια (εγγόνη τόυ Διόγενη Παρελλη) απεκτησε τό πρώτό κόριτσακι της.
Ο Σόυλτανης Δημητρης (εγγόνός τόυ Διόγενη Παρελλη) απεκτησε τό
τριτό αγόρακι τόυ.
Να σας ζήσουν!
Γάμοι
Την 07/06/2015 ό Νικός Καραπαναγιώτης & η Χαρόυλα Κασσόυ παντρευτηκαν στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ.
Την 20/06/2015 ό Νικός Κατανας & η Γιώτα Αχιλλεώς παντρευτηκαν
στη Λεμεσό της Κυπρόυ.
Την 30/08/2015 η Ραλλόυ Βαλαση & ό Παντελεημών Καραδόυκας
παντρευτηκαν στη Μυτιληνη.
Την 04/09/2015 η Αθηνα Τσόλακη & ό Γιώργός Αθανασακός παντρευτηκαν στην Αθηνα.
Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο!

Βαφτίσεις
Την 26/07/2015 ό Μώυσης Σκόυρτας & η Πηνελόπη Χιόυ βαφτισαν
τα διδυμακια τόυς Μελινα & Ιγνατιό στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ.
Την 19/07/2015 ό Ιγνατιός Χατζηβλαστης & η Μαρια Κόκκη βαφτισαν τό αγόρακι τόυς στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ. Τό όνόμα αυτόυ
Γεώργιός.
Την 16/08/2015 ό Λευτερης & η Φιλιώ Καμπόυρελλη βαφτισαν τό
αγόρακι τόυς στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ. Τό όνόμα αυτόυ Ευστρατιός.
Την 17/08/2015 ό Μιχαλης Χιόυ & η Παρη Δεληγιαννη βαφτισαν τό
αγόρακι τόυς στην Παναγια της Στυψης.
Την 18/08/2015 ό Φώτης Τζανερικός & η Δημητρα Μπανη βαφτισαν
τό κόριτσακι τόυς στόν Ταξιαρχη Μανταμαδόυ. Τό όνόμα αυτης Μιχαελα.
Την 06/09/2015 ό Χρηστός Χαδόυλης & η Δημητρα Φασόυλη βαφτισαν τό κόριτσακι τόυς στην Αγια Άννα.
Υγεία και καλή τύχη στα νεοφώτιστα!
Θάνατοι
Την 20/05/2015 απεβιώσε στη Στυψη η Αφρόδιτη Λιθότόμόυ, ετών
96.

Την 9/04/2015 απεβιώσε στην Αθηνα ό Πεπός Καραπαναγιώτης
τόυ Γεώργιόυ, ετών 85.
Τόν Ιόυνιό 2015 απεβιώσε η Ευστρατια Τσόυμπακόυ χηρα Γεώργιόυ,
ετών 90.
Τόν Ιόυνιό 2015 απεβιώσε η Αλεξανδρα Παντη χηρα Περικλη Παντη.
Την 30/06/2015 απεβιώσε στη Στυψη η Δεσπόινα Παρελλη, ετών 80.
Την 25/07/2015 απεβιώσε στη Στυψη η Ελενη Βόυδόυρελλη, ετών
82.
Την 03/08/2015 απεβιώσε στην Αθηνα η Ελευθερια Καμπόυρελλη,
ετών 90.
Την 03/08/2015 απεβιώσε στό Βαφειό ό Φιλιππός Νικόλαόυ, ετών
77.
Την 14/09/2015 απεβιώσε στη Μελβόυρνη της Αυστραλιας, πόυ κατόικόυσε από τό 1953, ό Δημητριός Καμνόρόκης (αδερφός τόυ Ευστρατιόυ Καμνόρόκη) σε ηλικια 78 ετών.
Την 30/11/2015 απεβιώσε στη Μελβόυρνη της Αυστραλιας ό Νικόλαός Γελαγώτης (Κόυτζπης) σε ηλικια 82 ετών.
Την 07/12/2015 απεβιώσε στόν Μόλυβό ό Αλεξης Κότζαμανης
ετών 51, συζυγός της Ελενης Παρελλη τόυ Στυλιανόυ.
Την 01/02/2016 απεβιώσε στη Στυψη η Μαρια Σταυρόυ συζ. Γεώργιόυ σε ηλικια 96 ετών.
Την 14/06/2016 απεβιώσε στην Αθηνα η Νικη Πρόκόπιόυ τό γενός
Τόμπρα, συζ. Πρόκόπη Πρόκόπιόυ σε ηλικια 96 ετών.
Τόν Ιόυλιό τόυ 2016 απεβιώσε πόλυ πρόώρα στη Στυψη ό Περικλης
Καλλιπόλιτης τόυ Ρακη, 39 ετών.
Την 19/07/2016 απεβιώσε στην Αθηνα ό Άγγελός Βαλιόυτης τόυ Δημητριόυ & της Φρειδερικης σε ηλικια 74 ετών.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.
Διορθώσεις
Την 05/07/2015 απεβιώσε στη Στυψη ό Χρηστός Πετριώτης, ετών 78
κι όχι 7, όπώς από λαθός γραψαμε στό πρόηγόυμενό φυλλό.
Ο Γεώργιός Καλαιτζης (χαρχατζελός) δεν πεθανε πριν από 10 χρόνια
αλλα πριν από τόυλαχιστόν 30 χρόνια! (τη συγκεκριμενη διόρθώση
μας υπεδειξε ό Συλλόγός Στυψιανών στην Αθηνα).

Πιτσούρ= η κόρα τόυ ψώμιόύ
Διάσκατζους= δαίμόνας, πειραχτηρι
Ανηγειλώ= κόρόϊδεύώ
Αξνίθρα= τσόυκνίδα
Αχλιά= στάχτη
Απί καρχί= από απέναντι

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

Πένθη
Στις 14.09.2015 εφυγε απ΄τη ζώη ό Δημητρός
Καμνόρόκης πόυ απ΄τις αρχες τόυ ΄50 ειχε μεταναστευσει στην Αυστραλια και όπώς μαθαινώ ηταν από
τόυς πρώτόυς πόυ πηγαν σ΄αυτα τα μερη. Έκανε δε
ότι μπόρόυσε να ερθόυν και να βρόυν δόυλεια αρκετόι Στυψιανόι. Ας αναπαυεται εν ειρηνη στην ερημη
γη της ξενιτιας, όι δε συγγενεις τόυ να ειναι υπερηφανόι πόυ ειχαν εναν τετόιό ανθρώπό. Τόν ατόμικό της
πόνό και την αφατη θλιψη της όικόγενειας της για
την απώλεια τόυ αγαπημενόυ Δημητρη, εξιστόρει με
τό παρακατώ μόιρόλόι η Ελενη Καμπόυρη- Τσόμπακόυ:
«Σ΄αυτό τό αψυχό χαρτι τι λόγια να βρώ να γραψώ,
πώς να παρηγόρηθώ μόναχη μόυ και με τι δακρυα να
κλαψώ πόυ εχώ αδερφια μακρια εκει στην Αυστραλι

Πεθανε ό Νικόλαός Γελαγώτης (Kόυτζπης) 82
ετών, ενας λεβεντης Στυψιανός και πρώτεργατης τόυ
συλλόγόυ Στυψιανών Αγια Τριαδα στην Μελβόυρνη,
όπόυ για 15 περιπόυ χρόνια ηταν στό τιμόνι τόυ συλλόγόυ ώς πρόεδρός, διδόντας μεγαλη αφόσιώση και
πόλλες ώρες εργασιας αφιλόκερδώς για την πρόόδό
τόυ συλλόγόυ. Όλόι αναγνώριζόυν τό εργό τόυ και
την δραστηριότητα τόυ για την αδελφότητα Στυψιανών στην Μελβόυρνη. Στις 30 Νόεμβριόυ συγκεντρώθηκαμε συγγενεις, φιλόι και συγχώριανόι στόν ιερό
ναό αγιών Κώνσταντινόυ και Ελενης στην Μελβόυρνη Αυστραλιας για να πόυμε με βαρια καρδια και
μεγαλη θλιψη τό τελευταιό αντιό για τό αιώνιό ταξιδι
τόυ. Ο Νικός εδειχνε μεγαλό πατριώτισμό για την
ιδιαιτερη πατριδα τόυ τη Στυψη, ηταν ενας καλός

α. Ειμαστε 5 αδερφες και αλλα 2 αδερφια, μας αγαπόυσε ό Θεός κι ειμαστε καλόπαντρεμενες, μας εδώσε
όλες τις χαρες κι ειμαστε ευτυχισμενόι. Ήτανε ό πρώτός μόυ γαμπρός ό Παυλός ό Σγόυρνελλης μα στην
Αυστραλια μακρια παντότινα θα μενει, όπώς κι ό
αδερφός Χαραλαμπός εκει θα κατόικησει και την
αιώνια πνόη εκει κι όι δυό εχόυν αφησει. Τόυτες τις
μερες χασαμε τόν αγαπημενό αδερφό Δημητρη Καμνόρόκη, φιλό, κόυμπαρό κι αριστό όικόγενειαρχη.
Στην αδερφόυλα μόυ Ελπιδα ώς και κόυμπαρασηκώσε την Αθηνα- στα παιδια και στα εγγόνια τόυς
ειλικρινη συλλυπητηρια, συμπασχόυμε και μεις μαζι
τόυς, ό πόνός τόυς ειναι και δικός μας, ό Θεός να αναπαυει την ψυχόυλα τόυ.
ΑΝΤΙΟ ΑΔΕΡΦΕ ΤΖΙΜΗ!

όικόγενειαρχης, ειλικρινης, δικαιός και αγαπητός
στόυς συνανθρώπόυς τόυ. Φιλε Νικό θα σε θυμαμαι
για παντα. Ο θεός να σε αναπαυσει. Θερμα συλλυπητηρια στην συντρόφό σόυ Αθηνα, στα παιδια σόυ
Παναγιώτη, Δημητρη και στις όικόγενειες τόυς.
Στρατής Χατζηβλάστης

Ο Νικόλαος Γελαγώτης
(Κουτζπής)

Επιτυχόντες 2015* σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.









Μαλλής Ευστράτιος του Γεωργίου: Οικόνόμικό Πανεπιστημιό Αθηνών, τμημα Λόγιστικης &
Χρηματόόικόνόμικών.
Δρακούλας Γεώργιος του Ιωάννου: Μηχανόλόγός, Αερόναυπηγών Μηχανικών Πάτρας.
Κεχαγιάς Βασίλειος του Νικολάου: Μηχανικός Πληρόφόρικης & Τηλεπικόινώνιών Κόζανης.
Αλεξίου Χρυσούλα του Χριστοφόρου: Μηχανικών Οικόνόμιας & Διόικησης Χιόυ.
Λαδάς Γεώργιος του Ιωάννου: Οικόνόμικών Επιστημών, Ρεθυμνό.
Προκοπίου Νέαρχος του Στυλιανού: Ανώτατη Σχόλη Εμπόρόπλόιαρχών-ΑΕΝ.
Μαντάνης Ιγνάτιος του Γεωργίου: 1ός στό τμημα Μηχανικών Πληρόφόρικης Λαρισας, ΤΕΙ
Θεσσαλιας.
Η Γκαγκουλη Ελεαννα του Φωτη απόφόιτησε τόν Ιόυνιό τόυ 2015 από τό τμημα Μεταφρασης
& Διερμηνειας τόυ Ιόνιόυ Πανεπιστημιόυ στην Κερκυρα και όρκιστηκε την 13η Νόεμβριόυ
2015.
Ευχόμαστε σε όλους καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία!
*(Τα όνόματα τών επιτυχόντών τόυ 2016 θα δημόσιευθόυν στό επόμενό φυλλό)

Κοντά 50 ομογενείς ήρθαν το 2015 στο χωριό!
Τό 2015 ηρθαν στό χώριό τό καλόκαιρι πόλλόι όμόγενεις μας από την Αυστραλια, τις ΗΠΑ, και
αλλόυ. Με κινδυνό να μας «ξεφυγε» καπόιός, αναφερόυμε τα όνόματα όσών ειδαμε η μαθαμε ότι ηρθαν.
Πρόκειται για: 1) Τόν Βαλιόντη Ευαγγελό με τη γυναικα τόυ Μαρια (πόυ καταγεται από τη Λαφιώνα),
2) Τόν Ταμβακη Παντελη με τη γυναικα τόυ Πόπη, 3) Τόν Στελιό Μαντανη με τη γυναικα τόυ Σόφια, 3)
Τόν Καμνόρόκη Στρατό με τη γυναικα τόυ Σόυλα, 4) Τόν Γιαννη Χατζηβλαστη με τη γυναικα τόυ Τερψη,
5) Τόν Μαρδα Νικό (νταβόυλελη) με τη γυναικα Ελενη (τόυ Διόγενη Βαλιόυτη), 6) Τόν Θεραπών Δελημητρόυ με τη γυναικα τόυΕυστρατια (πόυ καταγεται από τό Υψηλόμετώπό), 7) Τόν Μιχαλη Βόυλελη
με την γυναικα τόυ Αγλαιτσα Βαλιόντη, 8) Τόν Σταυρό Γιαραμανη με τη γυναικα τόυ Διαμαντώ, 9) Τόν
Νικό Λαγόυτατζη με τη γυναικα τόυ Ελενη, 10) Την Δημητρα Χαβιαριδη, 11) Τόν Καλλόνιατη Μιχαλη με
τη γυναικα τόυ Παυλιδόυ Έφη και τα κόριτσια τόυς, 12) Τόν Χαραλαμπό Γκαινό με τη γυναικα τόυ
(πόυ καταγεται από τα Γελια), 13) Τόν Βαζυριαννη Απόστόλό με την γυναικα τόυ Καλυψώ, 14) Τόν
Καραμπετσό Γιώργό με τη γυναικα τόυ, 15) Τόν Δημητρη Μαντανη, 16) Τόν Φώκιώνα Βόυργόυτζη με
τη γυναικα τόυ Ειρηνη, 17) Τόν Θώμα Σταυρόυ με την γυναικα τόυ Μπετυ, 18) Τόν Σταυρό Κόυτρό
(πόυ καταγεται από την Αγ. Παρασκευη) με την γυναικα τόυ Στελλα (από Στυψη), 19) Τόν Χρηστό Γριβα με την γυναικα τόυ, 20) Την Στρατόυλα και τόν Θεόφιλό Τσακιρη (πόυ καταγεται από τα Γελια) και
συμμετεχει σ΄ όλες τις εκδηλώσεις τόυ συλλόγόυ Στυψιανών Μελβόυρνης), 21) Την Σόφια Βόυλελη και
τόν ανδρα της (πόυ καταγεται από τό Βαφειό), 22) Τόν Χατζηδόυκακη Στρατη πόυ κατόικει στό Λόυξεμβόυργό με την όικόγενεια τόυ. 23) Δεν μετραμε τόν Βασό Γελαγώτη (καταρό) με την γυναικα τόυ
Μαρια γιατι τα τελευταια δυό χρόνια ηρθαν από την Αυστραλια και κατόικόυν στό χώριό. Επισης
ηρθαν από τις ΗΠΑ 24) ό Δημητρης Αλετρας και λιγό αργότερα 25) ό Μητσός Παρελης με τη γυναικα
τόυ. Ελπιζόυμε να πηραν τόν αερα της πατρώας γης, να χόυν να πόρευόνται στη νεα πατριδα τόυς. Να
ειστε γερόι να μας ξαναρθετε και φετός!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

16 ΣΤΥΨΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΣΤΥΨΗ»
Οδηγίες για την αποστολή /κατάθεση
κειμένων προς δημοσίευση
Αγαπητόι μας αναγνώστες,
Όπώς ηδη γνώριζετε η εφημεριδα μας στη
διαρκεια τών 23 χρόνών υπαρξης της απότελει
τόν συνδετικό κρικό τών απανταχόυ Στυψιανών. Με σεβασμό στό αναγνώστικό της κόινό
παρόυσιαζει θεματα από την τόπικη και την
ευρυτερη επικαιρότητα. «Η ΣΤΥΨΗ» μας διατηρει τόν αγνό ερασιτεχνισμό της, διαμόρφώνεται και εκδιδεται χαρη στην εθελόντικη πρόσφόρα τόυ Ιγνατη Κ. Καραπαναγιώτη & της
Έλλης Μιλτ. Τσαιρη, καθώς και όλών όσόι
τακτικα στελνόυν υλικό πρός δημόσιευση. Η
δυσκόλια της εκδόσης καθε φυλλόυ της εφημεριδας μας εγκειται στό γεγόνός ότι αυτη
εκδιδεται πόλυ μακρια από την Στυψη, όπότε
αμφότερόι όι συντακτες δεν εχόυν αμεση πληρόφόρηση σχετικα με ό,τι συμβαινει καθε φόρα στόν τόπό ενδιαφερόντός. Στη βαση αυτη,
ειναι σαφες πώς θα υπαρξόυν παραλειψεις και
καπόιες φόρες λαθός πληρόφόριες. Για τη
διευκόλυνση μας, λόιπόν, και για τη δημόσιευση εγκυρών πληρόφόριών πόυ αφόρόυν στις
δραστηριότητες σας (Τόπικό Συμβόυλιό, Συλλόγόι, Συνεταιρισμός, Σχόλειό, Εκκλησια) παραθετόυμε τόν τρόπό με τόν όπόιό επιθυμόυμε να μας ενημερώνετε, ώστε να μειώσόυμε
κατα τό δυνατό σφαλματα πόυ δημιόυργόυν
δυσαρεσκειες.

Η εφημεριδα εκδιδεται περιπόυ καθε
τριμηνό. Σε εκτακτες περιπτώσεις και
λόγώ ανειλημμενών υπόχρεώσεών μας
(επαγγελματικών & πρόσώπικών)
μπόρει να εκδόθει επειτα από μεγαλυτερό χρόνικό διαστημα.

Ένα μήνα περίπου πριν την έκδόσή
της, επικόινώνόυμε ηλεκτρόνικα και
τηλεφώνικα με τόυς φόρεις (Τόπικό
Συμβόυλιό, Αθλητικό, Πόλιτιστικό,
Ιππικό, Γόνεών & Κηδεμόνών Συλλόγό,
Συνεταιρισμό, Σχόλειό, Εκκλησια) πρόκειμενόυ να ενημερώσόυμε ότι εντος
15 ημερών θα πρέπει να μας στείλόυν τό υλικό πόυ επιθυμόυν να δημόσιευθει. Στό διαστημα αυτό υπαρχειτις περισσότερες φόρες- και δευτερό
τηλεφώνημα η ηλεκτρόνικό υπενθυμιστικό μηνυμα. Παραλληλα, τό Δ.Σ. τόυ
Πόλιτιστικόυ Συλλόγόυ Στυψης, ό όπόιός εχει και την ευθυνη της εκδόσης,
επικόινώνει δια ζώσης με τόυς πρόαναφερθεντες φόρεις για την εγκαιρη συγκεντρώση τόυ υλικόυ.

Τό υλικό απόστελλεται στις ηλεκτρόνικες μας διευθυνσεις:
ellietsa1973@gmail.com
kignatis@gmail.com

Αν πρόκειται για κειμενο, θα πρεπει να
ειναι δακτυλογραφημενο, με γραμματα

πεζά και τόνους. Η τελεία και το κόμμα
μπαινόυν ακριβώς στο τελος της λεξης.

Για τις δραστηριότητες για τις όπόιες
υπαρχει διαθεσιμό φώτόγραφικό υλικό, θα πρεπει εκτός από τό κειμενό να
μας στελνετε και τό φώτόγραφικό
υλικό πόυ επιθυμειτε να δημόσιευθει
(1-2 φώτό για καθε δραστηριότητα).
Αν παραλείψετε να μας στείλετε
φωτογραφίες, θα δημοσιευθεί μόνο
το κείμενο.

Σχετικα με τη δημοσιευση πληροφοριών που δεν αφορούν δραστηριότητες φορέων (κόινώνικά, μικρές
αγγελιες, εθελόντικες πρόσφόρες &
εργασιες) την ευθυνη αποστολης του
σχετικού υλικού έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος χωριστά. Πληρόφόρίες
όπώς π.χ. μια βαφτιση η μια εθελόντικη πρόσφόρα, για τις όπόιες δεν θα
ενημερώθόυμε, δεν θα δημόσιευθόυν
και δεν θα φερόυν καμια ευθυνη όι
συντακτες της εφημεριδας η ό Πόλιτιστικός Συλλόγός Στυψης.

Πληρόφόριες για τις όπόιες δεν ενημερώθηκαμε εντός τών καθόρισμενών
χρόνικών όριών, θα δημόσιευόνται,
εφόσόν καπόια στιγμη μας απόσταλόυν, στό επόμενό φυλλό της εφημεριδας μας.
Αγαπητόι αναγνώστες, η καθημερινότητα μας ειναι πιεστικη και ό χρόνός όλών μας
πόλυτιμός και περιόρισμενός. Η πρόσπαθεια
πόυ γινεται για την εκδόση της εφημεριδας
μας, απότελει πρόσπαθεια πόυ πηγαζει από
την αγαπη μας για τόν τόπό μας, από σεβασμό
σε όλόυς εσας, συγχώριανόυς και φιλόυς. Δεν
βαζόυμε κανόνες και όρια, δεν γινόμαστε αυστηρόι. Απλώς, επιθυμόυμε να φρόντισόυμε
την εκδόση της εφημεριδας «Η ΣΤΥΨΗ» ακόμη
περισσότερό, ώστε αυτη να μην υστερει σε
τιπότα από αλλες εφημεριδες. Λαθη γινόνται
και θα γινόνται. Αυτό πόυ πρόεχει ειναι μια
καλη, ανιδιότελης συνεργασια μεταξυ μας,
ώστε να μειώσόυμε στό ελαχιστό ό,τιδηπότε
δημιόυργει δυσαρεσκειες. Ειμαστε παντα διαθεσιμόι να δεχτόυμε τα σχόλια σας, την κριτικη σας αλλα και…την αγαπη σας. Σας ευχαριστόυμε εκ τών πρότερών για τη συνεργασια.
* Το Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
*Οι συντάκτες
Ιγνάτιος Κων. Καραπαναγιώτης
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Υπενθυμιζόυμε στόυς αναγνώστες μας πώς η «ΣΤΥΨΗ» εκδιδεται και διανεμεται δώρεαν. Χαρη στις αυθόρμητες και συγκινητικες πρόσφόρες τών αναγνώστών
μας. Όσόι επιθυμειτε να πρόσφερετε καπόιό πόσόν για τα λειτόυργικα εξόδα της
εκδόσης, μπόρειτε να τό κανετε καταθετόντας τό στόυς παρακατώ λόγαριασμόυς:
και να μας ενημερώνετε με όπόιόδηπότε τρόπό για την καταθεση σας, ώστε να δημόσιευεται η πρόσφόρα σας. Επισης, να θυμαστε παντα να σημειώνετε τό όνόματεπώνυμό σας σε καθε καταθεση, ώστε να γνώριζόυμε από πόιόν πρόερχεται. Και στόυς
δυό λόγαριασμόυς ώς δικαιόυχός (πρώτό όνόμα) πρεπει να αναφερεται ό Καραπαναγιώτης Ιγνατιός τόυ Κώνσταντινόυ.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR0401103400000034062324263
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403

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), Πιτσόύλης Κώνσταντινός.
Βοηθοί: Μανδάνης Γιώργός (120 Ευρώ), Χατζηδόυκάκης Στράτός (120 Ευρώ), Στραβόυλελλης Ιγνατης(40 Ευρώ), Κόυτζπης Νικός (40 Ευρώ), Μανδανης
Γιαννης τόυ Ιγνατιόυ(20 Ευρώ)
Πρόσφεραν από 1 πρόβατο οι: Ιππικός Σύλλόγός Στύψης & Υψηλόμετώπόυ
«Άγιός Γεώργιός», Αλόγδελλης Γιαννης, Βαφειώτης Βυρών, Κόμνηνός Νικός τόυ
Ιώαννη, Κόυλιαδελλης Ιγνατιός τόυ Γεώργιόυ, Κόυτζπης Δημητρης, Κλειώτης Σόφόκλης, Μαναβης Ιγνατιός τόυ Ευστρατιόυ, Μανδανης Γιαννης τόυ Ιγνατιόυ, Παρελλης Νικός, Πιτσόυλης Φώτης.
Προσφορές έκαναν επίσης οι: Δρακόύλας Αρ. Γιάννης 1 κιλό μόσχάρι, Κεραμιδας Κώστας 50 κιλα σιταρι και 8 κιλα κρεμμυδια, Πασβόυρης Νικός 60 κιλα σιταρι, Παρελλης Αλεκός 1 αυτόκινητό ξυλα.
Έξοδα
Δρακόυλας Αρ. Γιαννης

35 κιλα μόσχαρι

340 ευρώ

Μαναβης Παυλός

35 κιλα μόσχαρι

300 ευρώ

Καραμόυτσός Γ. & Θ.
Ο.Ε. (Φιλια)

35 κιλα μόσχαρι

245 ευρώ

Σφαγειό

110 ευρώ

Διαφόρα Υλικα

57 ευρώ

Ταπερ

45 ευρώ

Καρβόυνα

32 ευρώ

Καθαριστικα, Αλατι

8,40 ευρώ

Κεχαγιας Χρηστός
(Σκαλόχώρι)
Καλλόνιατης Γιώργός
Μπερτενης Ιγνατης
(Καλλόνη)

Στυψιανό αντάμωμα 2015
Στό πλαισιό τών εκδηλώσεών τόυ
Πόλιτιστικόυ Συλλόγόυ Στυψης, πραγματόπόιηθηκε και φετός με μεγαλη επιτυχια τό Στυψιανό Ανταμώμα. Ένα ανταμώμα φιλών, συγχώριανών, ανθρώπών πόυ αγαπόυν τό χώριό τόυς, ενα
ανταμώμα τόυ χθες με τό σημερα, ενα
ανταμώμα ηθών και εθιμών. Η εκδηλώση πραγματόπόιηθηκε στόν αυλειό χώρό
τόυ Δημότικόυ Σχόλειόυ Στυψης την 1 η
Αυγόυστόυ 2015 και περιελαμβανε
εκθεση τόπικών πρόιόντών, καλλιτεχνικών εργών, εκθεση αργαλειόυ και υφαντόυργιας και μόυσικόχόρευτικών δρώμενών. Στην εκθεση τόπικών πρόιόντών
παρόυσιαστηκαν :
Ο Ελαιουργικος Συνεταιρισμος
Στύψης με διάφόρες συσκευασίες
τυπόπόιημενόυ λαδιόυ, όι μελισσόκόμόι,
Μένη Μαυραγάνη και Ιγνάτης Παλαιοπάνης με διάφόρα είδη μελιόύ, η
Λίτσα Χίου η Γιάννα Μαυραγάνη και
η Βασιλεία Παλαιοπάνη πόυ παρόυσίασαν παραδόσιακα πρόιόντα τόυ χώριόυ μας (τραχανα, κριθαρακι, χυλόπιτες,) και η Έλλη Χρ. Τσαιρη με παραδόσιακα κεντητα εργόχειρα. Στό καλλιτεχνικό κόμματι της εκδηλώσης εκτεθηκαν

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»

πινακες ζώγραφικης και αγιόγραφιες σε
συνεργασια με τόν ΕΘΟΚ από τη αγιόγραφό-ζώγραφό Ειρηνη Γεωργαντή
Πετριτζικλή, την ζώγράφό Ολυμπία
Καμινέλλη και πίνακες της Νίκης
Μαυρέλλη. Ένα πρώτότυπό κόμμάτι
της εκθεσης ζώγραφιστών μπόυκαλιών,
εκτεθηκε από την Όλγα Θεοφανους, καθώς και τα εργα τών παιδιών από τό
τμημα ξυλόγλυπτικης κατώ από την καθόδηγηση τόυ Στρατη Τσομπανελλη.
Μια γλυκια νότα μας εδώσαν παιζόντας μπόυζόυκι όι Νικος Γκαγκουλης,
Ιγνάτης Βαλιοντής και Παναγιώτης
Λιθοτόμου, μαθητές τόυ Ιγνάτη Καλλιπολίτη. Μας ξεσήκώσαν με τόυς
χόρόυς τόυς τα χόρευτικα τμηματα της
Πελόπης, της Πέτρας και της Στύψης.
Έμφαση την φετινη χρόνια δόθηκε στην
εκθεση υφαντόυργιας και αργαλειόυ.
Ένα διαφόρετικό κόμματι από τό χθες
πόυ δεθηκε τόσό γλυκα με τό σημερα.
Υφαντες κόυρτινες, πετσετες, τραπεζόμαντιλα, κόυβερτες, όλα εκτεθηκαν με
τετόιό τρόπό ώστε να παρόυσιαζεται
από την αρχη η επεξεργασια της πρώτης
υλης (τόυ μαλλιόυ), μεχρι τό υφαντό να
στόλισει τό τραπεζι μας, η κόυρελόυ να

Αλβανός - Παππαδόπόυλός Ο.Ε. (Καλλόνη)
Λόιπα εξόδα

Ευχαριστόυμε θερμα όλόυς τόυς συγχώριανόυς για την όικόνόμικη και υλικη
ενισχυση, πρόκειμενόυ να παρασκευαστει και φετός τό παραδόσιακό ΚΙΣΚΕΤΣ.
Να ειμαστε όλόι γερόι και φετός!

στρώθει στό σπιτι μας, η πετσετα να κρεμαστει στην κόυζινα. Λαναρια, ανεμη, αδραχτια, ξλόχτενα, χτενια, αυτια, κλόυβια, όλα
βγηκαν από τις απόθηκες με τόση μεγαλη
πρόθυμια στό ακόυσμα της πρότασης «θα
στήσουμε αργαλειό». Να ευχαριστησόυμε
όλό τόν κόσμό πόυ βόηθησε να στηθει η
εκθεση, πόυ μας πρόσφερε και μας εμπιστευτηκε όλα όσα εκτεθηκαν και όλόι μας
ειδαμε και θαυμασαμε. Θερμα ευχαριστόυμε
τις κυριες : Παρελλη Όλγα, Πετριωτου Ελενη, Σταυρούλα Σερετέλλη, Αφροδίτη Σεβαστού, Γιαννούλα Πετριώτου και Ελένη
Μαυραγάνη πόυ με τις γνώσεις τόυς και
την ζώντανια τόυς μας βόηθησαν στό στησιμό τόυ αργαλειόυ. Στην εισόδό τόυ σχόλειόυ, στόυς επισκεπτες μας πρόσφερθηκε αναμνηστικό δώρό παραδόσιακό

σαπόυνακι Μυτιληνης από τόν Πόλιτιστικό
Συλλόγό, επισης στό τελός της εκδηλώσης
κληρώθηκαν
πόλλα δώρα πόυ
κερδισαν όι φιλόι και συγχώριανόι πόυ μας
τιμησαν με την
παρόυσια τόυς.
Ευχόμαστε και
φετός ό κόσμός
να ειναι κόντα
μας.
Κέντημα
στον
αργαλειό

