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 Όπως γνωρί -
ζουν καλα  οί τακτίκοί  
αναγνω στες της 
«Στυ ψης», ίδίαί τερα οί 
νε οί που τα ε χουν καλα  
με τίς νε ες τεχνολογί ες 
την εφημερί δα μας την 
δία βαζαν α νετα καί 
στο δίαδί κτυο τα τε-
λευταί α 15 χρο νία του-
λα χίστον, ο που την 
αναρτου σε ο συγχω-
ρίανο ς μας Στρατη ς  
Χατζηβλα στης, ο ο-
ποί ος ε χεί την συνολί-
κη  επίμε λεία της ίστο-
σελί δας ως ση μερα καί 
προσφε ρεταί επί σης 
αφίλοκερδω ς. Στα τε-
λευταί α 3-4 φυ λλα της 
«Στυ ψης» την ίστοσε-
λί δα την σημείω νουμε 
κα τω απο  τον τί τλο 
της εφημερί δας, καθω ς 
καί στην ταυτο τητα 

της εφημερί δας στην 2η σελί δα. Προ κείταί γία μία ίστοσελί δα 
«εξερευ νηση» της Λε σβου καί της Στυ ψης είδίκο τερα, ο που μπορεί  κανεί ς 
να βρεί πληροφορί ες σχετίκα  με τοπίκα  προί ο ντα, ίστορίκα  στοίχεί α της 
Στυ ψης καί του νησίου , καθω ς καί τοπίκη  παραδοσίακη  μουσίκη . Παρα λ-
ληλα, στην ίστοσελί δα αναρτω νταί α ρθρα γενίκο τερου ενδίαφε ροντος, 
φωτογραφί ες, τουρίστίκε ς πληροφορί ες καί στοίχεί α γία τον καίρο  κλπ, 
ο λα επίλογε ς του Στρατη  Χατζηβλα στη. Το γεγονο ς ο τί στα τελευταί α 
φυ λλα ζητα με να μας γνωρί σετε τα e-mail σας γία να σας την στε λνουμε 
σε μορφη  pdf την «Στυ ψη» δεν αναίρεί  την αναγκαίο τητα ανα ρτηση ς της 
στην ίστοσελί δα, δίο τί πα ρα πολλοί  αναγνω στες που εμεί ς δεν τους ξε -
ρουμε, η  α λλοί που ξε ρουμε, την δίαβα ζουν (καί την κατεβα ζουν) απο  την 
ίστοσελί δα. Στίς περίσσο τερες περίπτω σείς αυτοί  που λαμβα νουν στο e-
mail την εφημερί δα μας δεν εί ναί Στυψίανοί . Προ κείταί γία φί λους μας 
ανα  την Ελλα δα καί τον κο σμο, που μα λλον δεν θα ε καναν τον κο πο να 
μπουν στην ίστοσελί δα, οπο τε ε χεί νο ημα να τους την στεί λουμε στην 
προσωπίκη  τους ηλεκτρονίκη  δίευ θυνση. Συνεπω ς, μπορεί τε να δίαδω σε-
τε στους γνωστου ς σας καί στους φί λους σας την  ίστοσελί δα 
www.stipsi.gr/efimerida/ καί να μας γνωρί σετε την δίκη  σας (η  φί λων 
σας) ηλεκτρονίκη  δίευ θυνση γία να σας την στε λνουμε καί προσωπίκα . 
Έτσί κα νουν καί οί μεγα λες εφημερί δες (γίατί  ο χί η «Στυ ψη»;): Εκτο ς απο  
την ε ντυπη ε κδοση  τους που μπορεί  κα ποίος να την αγορα σεί απο  το πε-
ρί πτερο, ε χουν καί την ίστοσελί δα τους, αλλα  καί τους συνδρομητε ς 
στους οποί ους δίατί θεταί η εφημερί δα σε μορφη  pdf, στο e-mail τους, 
ε ναντί  κα ποίου τίμη ματος. Η δίαφορα  μας εί ναί ο τί η «Στυ ψη» δίατί θεταί 
δωρεα ν σε ο λους. Όχί ο τί δεν ε χεί κο στος, αλλα  εμεί ς ε χουμε την πολυτε -
λεία της δωρεα ν παροχη ς υπηρεσίω ν, καί πολλη ς (συχνα  υπερβολίκα  
πολλη ς) προσφορα ς  «ελευ θερου χρο νου». Δεν πληρω νουμε ου τε τους 
«αρχίσυντα κτες», ου τε τον δίαχείρίστη  της ίστοσελί δας, ου τε τους 
«δημοσίογρα φους», ου τε τους «ρεπο ρτερ», ου τε τους δίανομεί ς της εφη-
μερί δας «χε ρί – χε ρί». Έτσί, τα ε ξοδα της «Στυ ψης», περίορί ζονταί  
(δραστίκα ) μο νο σε: Έξοδα τυπογραφεί ου, μεταφορίκα  γία Μυτίλη νη καί 
Έδεσσα (η  Αθη να αναλο γως), ε ξοδα αποστολη ς στην Αυστραλί α, ταχυ-
δρομίκα  ε ξοδα γία 350 παραλη πτες στην Αθη να, στην λοίπη  Ελλα δα καί 
εξωτερίκο  (ο που ε χουμε Στυψίανου ς καί φί λους) με φακε λους προπλη-
ρωμε νου τε λους, κα ποία γραφίκα , ε ντυπα καί ε ξοδα συσκευασί ας καί 
συνδρομε ς σε α λλες εφημερί δες.  

συνέχεια στη σελ. 10 

 
 Πρίν το 1990 οί το τε προ εδροί του χωρίου  
μας ε σπασαν σκαλοπα τία, χα λασαν αυλε ς σπί-
τίω ν καί φα ρδυναν τους δρο μους, γίατί  το τε 
ε πρεπε να γυρνα εί πία αυτοκί νητο στα στενα  σο-
κα κία της Στυ ψης. Ήταν ο καίρο ς που παρατη σα-
με τα α λογα καί τα κασα κία καί πη ραμε τροχοφο -
ρο ο χημα να μαζευ ουμε τα σκουπί δία του χωρίου . 
Πατε ντα στην πατε ντα πε τυχε με μία τρί κυκλη 
στην αρχη , ε να τρί κυκλο μετα  καί ε να τετρα τροχο 
στο τε λος. Το τρί κυκλο αγορα στηκε το τε που 
η μασταν κοίνο τητα. Κα ναμε μία πατε ντα με δυο 
σακία  τσίμε ντο στα πο δία του οδηγου  γία να μην 
σηκω νεταί σου ζα στίς ανηφο ρες. Γίνο ταν η δου-
λεία  τε λεία. Όταν γί ναμε δη μος (Πε τρας) α ρχίσε 
να χαλα εί. Το τε με την ΣΑΤΑ της Στυ ψης αγορα -
στηκε το τετρα κυκλο piaggio που ο λοί γνωρί ζου-
με. Οί ανα γκες του το τε δη μου Πε τρας η ταν Στυ -
ψη, Υψηλομε τωπο καί Λαφίο να, Ε, αφου  γί ναμε 
δη μος θα μπορου σε να εξυπηρετη σεί τρί α κοντίνα  
χωρία  του δη μου Πε τρας. Στη συνε χεία γί ναμε 
δη μος Λε σβου. Αυτο  το μίκρο  αυτοκίνητα κί 
α ρχίσε να γυρνα εί παντου  ΣΤΥ-
ΨΗ,ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ, ΛΑΦΙΟΝΑ, ΠΕΤΡΑ, ΣΚΟΥ-
ΤΑΡΟ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΦΙΛΙΑ κτλ κτλ… καί με χρί τον 
Πολυχνί το, καί δεν ξε ρω καί σε πο σα α λλα χωρία . 
Λογίκο  να χαλα σεί. Λεφτα  απο  τον δη μο Λε σβου 
γία να φτίαχτεί  μηδε ν. Οί δεκατρεί ς πρω ην δη μοί 
του νησίου  ε δωσαν στο τε ρας καί νεοσυ στατο 
δη μο Λε σβου 75-80 απορρίμματοφο ρα αυτοκί νη-
τα. Απο  αυτα  βρε θηκαν τα 60 περί που (20 πίθα-
νο ν παρατημε να σε δία φορες αποθη κες ίδίωτί-
κω ν συνεργεί ων). Απο  τα 60 δου λευαν τον Οκτω -
βρίο του 2014 τα 25 καί αυτα  μο νο γία τα απορ-
ρίμματοφο ρα. Παρο μοία κατα σταση καί γία τα 
μηχανη ματα ε ργων. Καί με αυτα  τα χα λία κα ποίος 
προ τείνε στο συνεταίρίσμο  Στυ ψης να δω σεί πε-
ντακο σία ευρω  να επίσκευα σουν το μηχα νημα γία 
τίς ανα γκες του χωρίου  μας ο πως καί ε γίνε. Το 
μηχα νημα ο μως ξανα ρχίσε το δρομολο γίο σε ο λο 
το νησί  καί λογίκο  η ταν να ξαναχαλα σεί. Απο  τον 
Σεπτε μβρίο του 2014 το ε χουμε φε ρεί απο  την 
μα ντρα μηχανημα των στην Πε τρα τρείς φορε ς σε 
συνεργεί ο της Στυ ψης περίμε νοντας να μας δω -
σουν απο  τον δη μο Λε σβου ανταλλακτίκα  αξί ας 
600 ευρω . Γίατί  την εργασί α θα προσε φερε αφί-
λοκερδω ς το συνεργεί ο της Στυ ψης, με χρί που  

 
προ σφατα ξεκί νησε γία δευ τερη φορα  ε ρανος γία 
να ξαναεπίσκευαστεί . Αν δεν κα νουμε κα τί σαν 
απλοί  πολί τες της Στυ ψης καί ο χί μο νο, πίστευ ω 
πως τα σκουπί δία θα μας πνί γουν καθημερίνα  
καί ί σως να μην βρεθεί  λυ ση ποτε . Πρόταση: ε νας 
σοβαρο ς μεγα λος ε ρανος απο  ο λους τους φορεί ς 
του χωρίου  να αγορα σουμε ε να μεταχείρίσμε νο 
piaggio αξί ας τεσσα ρων-πε ντε χίλία δων ευρω . Να 
αγοραστεί  απο  ε ναν φορε α πχ. Πολίτίστίκο ς συ λ-
λογος καί να παραχωρηθεί  σαν δωρεα  με συμβο-
λαίογραφίκη  πρα ξη στον δη μο Λε σβου με ε ναν 
καί μο νο ο ρο: ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙ-
ΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. Ο δωρητη ς θα ε χεί 
το δίκαί ωμα ο ταν ο ο ρος παραβίαστεί  να πα ρεί το 
αυτοκί νητο πί σω. Ίσως να κα νω λα θος αλλα  νομί -
ζω ο τί μπορεί  να γί νεί. Ένας απο  τους συλλο γους 
του χωρίου  μας μα ζεψε σε ε ναν χρο νο απο  δία φο-
ρες εκδηλω σείς-δρα σείς πα νω απο  δε κα χίλία δες 
ευρω  αν δεν κα νω λα θος. Ένα χωρίο  με τρείς ε-
νεργου ς συλλο γους, συνεταίρίσμο ς, εφημερί δα, 
συ λλογος στυψανω ν Αθη νας, συ λλογος στυψα-
νω ν αυστρα λίας καί ο λοί εμεί ς νομί ζω ο τί μπο-
ρου με να μαζε ψουμε αυτα  τα λεφτα  γία ε να καθα-
ρο  χωρίο .         

 
Διογένης Δρακούλας 

Στυ ψη 15/01/2015 

Τα κόπρα μας 

Προσφορές για την «ΣΤΥΨΗ» 

Το προηγούμενο φύλλο 

 
1)Ο Μιχάλης Βαζιργιάννης γίος της Αγγε λας καί του Ιγνατί ου Βαζίργία ννη, εκ 
με ρους της μητε ρας, προσφε ρεί 50 € στην εφημερί δα, στη μνη μη του πατε ρα του 
Ιγνατί ου (14/10/14) 
2)Η φί λη μας Βρεττά Σουλτάνα, που κατοίκεί   (δίατηρεί  κατα στημα με παραδο-
σίακα  κεντη ματα καί παραδοσίακε ς στολε ς, απ΄  ο λη την Ελλα δα), στη Σκυ δρα του 
Ν. Πε λλας (τηλ. 2381089417) μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 20€  (29-7-2014) 
3)Η Σιδηροπούλου Παρθένα, που κατοίκεί  στη Σκυ δρα,  μας ε δωσε γία την εφη-
μερί δα μας 20€ (31-7-2014) 
4)Ο Βαλασέλλης Δημήτρης & η αδελφη  του Στέλλα Βαλασέλλη-Λιβανού κατε -
θεσαν στην Εθνίκη  Τρα πεζα γία την εφημερί δα μας 100 € στη μνη μη της μητε ρας 
τους Ελε νης, χη ρας Ελευθερί ου (07/05/14) 
5) Η δασκα λα μας Δρακούλα Ευαγγελία, κατε θεσε στην Τρα πεζα Πείραίω ς-
Αγροτίκη  100€  γία την εφημερί δα μας (10/06/14) 
6)Η Βαζυριάννη Ρίτσα χήρα Γεωργίου κατε θεσε στην Τρα πεζα Πείραίω ς-
Αγροτίκη  50€  γία την εφημερί δα μας (10/06/14) 
     

 
7)Προκοπίου Στέλιος του Παναγιώτη κατε θεσε 100 $ = 60,45€ γία την εφημερί δα μας  στην Τρα πεζα Πεί-
ραίω ς –Αγροτίκη  (01/07/14) 
8)Οί Ορφανίδης Χρήστος & Κατίνα κα τοίκοί Μελβου ρνης προ σφεραν 50$ Αυστραλί ας γία την εφημερί δα μας.  
9)Η Βουλαδά Ειρήνη προ σφερε με σω του Β. Βουργουτζη  100€ γία την εφημερί δα μας (Αυ γουστος 2014) 
10)Ο Χίου Λευτέρης μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 40€  (27-7-14) 
11)Η Μαρία Κομνηνάκη (συ ζυγος Σταυ ρου Καλυ μνίου / εί δη υγίείνη ς / δίασταυ ρωση Αγ. Παρασκευη ς), μας 
ε δωσε γία την εφημερί δα μας 50 € στη μνη μη του πατε ρα της Στρα του Κομνηνα κη (Πείρε λη), που πε θανε το 
2012 (15-8-14) 
12)Ο Απόστολος Λιθοτόμου του Ευστρατί ου προ σφερε γία την «Στυ ψη» 50 € (18-8-14) 
13)Ο Καμνορόκης Ευστράτιος (Μελβου ρνη) στη μνη μη των γονίω ν του Παναγίω τη & Ευαγγελί ας καί των πε-
θερίκω ν του Παναγίω τη & Μαρί ας Δρακου λα, προ σφερε γία την εφημερί δα μας 100 € (18-8-14) 
14)Ο Βάσος Γελαγώτης (Κα ταρος)  απο  Μελβου ρνη μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 50 € (18-8-14) 
15)Απο  το Σύλλογο Στυψιανών Μελβούρνης (Αδελφο τητα Στυψίανω ν Μελβου ρνης «Η Αγί α Τρία ς»), λα βαμε 
με σω του Απο στολου Λίθοτο μου, γία την εφημερί δα μας 500$ Αυστραλί ας (18-8-14) 
16)Ο Περικλής Καραντάνης που κατοίκεί  στη Μελβου ρνη, μας ε δωσε γία την «Στυ ψη» 50$ Αυστραλί ας  
       (18-8-14) 
17)Ο Σεβαστός Σαμπάνης, που κατοίκεί  στο Σί δνευ , μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 5$ Αυστραλί ας (18-8-14) 
18) Απο  τον Σαρρή Στράτο (Μελβου ρνη) λα βαμε γία την εφημερί δα μας 30€ (18-8-14) 
19)Απο  την Μαρία Σερέτη (Μελβου ρνη) λα βαμε γία την εφημερί δα μας 20€ (18-8-14) 
20)Απο  την Έφη Παυλίδου  & τον Μιχάλη Καλλονιάτη, (Αυστραλί α) λα βαμε γία την εφημερί δα μας στη μνη μη 
των γονε ων τους Γίω ργου Παυλί δη καί Αρίστεί δη Καλλονία τη, 50€ (22-8-14) 
21)Ο Δημήτρης Παπακυρίκος και η Ελπινίκη Παπακυρίκου -Καλλονιάτου (Αυστραλί α), στη μνη μη του πα-
τε ρα της Αρίστεί δη Καλλονία τη, προ σφεραν στη «Στυ ψη» 50€  (22-8-14) 
22) Ο Κώστας Φιλής του Ευστρατί ου, προ σφερε 50 € στη μνη μη των φί λων του Κω στα Καραπαναγίω τη καί 
Ιωα ννη Κομνηνου  (22-8-14) 

23) Ο Ιγνάτιος Μανάβης του Παυ λου, μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 20€ (22-8-14) 

24) Ο Ορφανίδης Χρήστος καί η συ ζυγο ς του Κατί να (Μελβου ρνη) προ σφερε γία τη «Στυ ψη» 50$ Αυστραλί ας 

(26-8-14) 

25) Η Νίτσα Τζανερίκου, που κατοίκεί  στην Ερε τρία Ευ βοίας, μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 50€ (27-8-14) 
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«Η ΣΤΥΨΗ» 
Τρίμηνη Έκδοση του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 
Υπεύθυνος κατά νόμο 
Παναγιώτης Κουτζπής 

Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ. 
Στύψη Τ.Κ. 81109  

Πέτρα Λέσβου 
____ 

Δημοσιογραφική επιμέλεια 
α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοι-
κεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλο-
κερδώς 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 αλ-
λά εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για το 
σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο τρα-
πεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναφέρονται στην 
πρώτη σελίδα. 
  
  

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

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

 
  

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

   2253091206 
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Επί τον τύπον των ήλων 
       γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής 

2013 

Από τα παλιά... 

 
«Και ονομάζεται το πολίτευμα αυτό, επειδή δεν αποβλέπει στο 

συμφέρον των λίγων αλλά των πολλών, δημοκρατία» 
 

 Χειμώνας για τα καλά, εγώ αναπολώ το περσινό κα-
λοκαιράκι και προσμένω με το καλό αυτό που θα ξα-
νάρθει. Μ’ αρέσει αυτή η εποχή όχι μόνο γιατί είναι 
για όλα τα βαλάντια σε αντίθεση με το χειμώνα που 
θέλει παλτουδιές, πετρέλαια, ξύλα, αλλά και γιατί τα 
καλοκαίρια ξανασμίγουμε στα χωριά μας γνωστοί 
και φίλοι, δημιουργούμε παρέες για τη θάλασσα, τα 
πανηγύρια, τους καφενέδες όταν συναντιώνται τα 
πνεύματα με τα οινοπνεύματα, όλα μια τρέλα, ένας 
έρωτας που δεν αξίζει μόνο να τον ζεις αλλά και να 
τον περιμένεις! 

 Αυτα  με τα καλα  του καλοκαίρίου , το περασμε νο δυστυ-
χω ς, εί χαμε γεγονο τα που μας πί κραναν, ο πως η ταν οί 
σφαγε ς μίκρω ν παίδίω ν στη μαρτυρίκη  Παλαίστί νη απο  
βο μβες Ισραηλίνω ν, παίδα κί γία παίδα κί δεν α φησαν, καί 
οί συνεχίζο μενες συρρα ξείς στην Ουκρανί α, στη Λίβυ η καί 
στο Κομπα νί της Συρί ας φανατίκοί  μουσουλμα νοί σφα -
ζουν σαν τραγία  ο ποίον δεν συμφωνα  μαζί  τους, η  πετα νε 
βίτρίο λί σε ο ποία γυναί κα δεν φορα εί μαντη λα. Εμπο λε-
μες περίοχε ς με πολυ  ανησυχητίκα  γεγονο τα γία ολο κλη-
ρη την ανθρωπο τητα. 

 Οι σφαγές αυτές των τσιχαντιστών που γίνονται 
όπως λένε οι ίδιοι στο όνομα του Αλλάχ, ξεπερνούν 
σε αγριότητα τον σκοταδιστικό Μεσαίωνα. Τρελαμέ-
νοι πιστοί σφάζουν γιατί τους προστάζει λένε ο θεός 
τους αν δεν εμπλέκεται και ο ίδιος στα σφαγές, θρη-
σκευτική ιδεοληψία να εμφανίζει θεό πολέμαρχο και 
μάλιστα οπλισμένο! Αν υπάρχουν και τέτοιοι θεοί 
τότε ο αφορισμός πρέπει να αρχίσει πρώτα απ’ αυ-
τούς και μετά απ’ τους πιστούς τους. 

 Εννία  χρο νία ε χουν περα σεί απο  το τε που σαλπα ρίσε ο 
πατε ρας μου γία τη γείτονία  των αγγε λων χωρί ς να τον 
ξεχνα ω ου τε με ρα. Τον θυμα μαί στα δυ σκολα που μας 
ε λεγε «υπομονη , θα ‘ρθουν καί καλυ τερες με ρες, ν’ ανασα -
νεί ο λος ο ντουνία ς». Την πί στη αυτη  την ε κανε εθνίκο  καί 
κοίνωνίκο  αγω να γία ν’ ανοί ξεί ο δρο μος καθω ς θεωρου -
σε ο τί τί ποτα δεν εί ναί δεδομε νο. Το τί μημα βε βαία της 
συμμετοχη ς σ’ αυτα  η ταν το τε δίω ξείς καί εξορί ες. Με το 
πε ρασμα του χρο νου εμεί ς οί νεω τεροί ο χί μο νο απαρνη-
θη καμε αλλα  χλευα σαμε τη συμμετοχη  μας στα πρα γματα 
που μας αφορου ν ω σπου ξεθα ρρεψαν τα κορα κία του 
«εκσυγχρονίσμου » καί προσπαθου ν ν’ ακυρω σουν κα θε 
κατα κτηση στη μο ρφωση, στη δουλεία , στην ψυχαγωγί α. 
Εί ναί ευτυ χημα που τα σημερίνα  παίδία  με λογίσμο  καί μ’ 
ο νείρο ξαναβγαί νουν μπροστα  δίεκδίκω ντας το αυτονο η-
το: την ί δία τους τη ζωη ! 

 Η γνωστή Σελήνη της «Λάμψης» τώρα που έχασε τη 
λάμψη της εξουσίας, έκανε δηλώσεις χαρακτηρίζο-
ντας όλους μας συλλήβδην «μικρούς Τσοχατζόπου-
λους» και ότι ο Έλληνας κουβαλάει την απατεωνιά 
μέσα του, όπως και το προπατορικό αμάρτημα και 
μας αξίζει η τιμωρία μήπως και δείξουμε μεταμέλεια. 
Έτσι βλέπει αυτή η κυρία όσα τραβάμε αυτά τα χρό-
νια, άσχετα αν και η ίδια πέρασε τη μισή ζωή της 
πλάι στον Άκη και τους άλλους χωρίς να αρθρώσει 
λέξη για τη διαφθορά και τη σαπίλα, τώρα που έχασε 
τα υπουργιλίκια της φταίει ο λαός. Το ‘χουν αυτό οι 
«από πάνω» να φορτώνουν με ενοχές και φόβο τους 
«από κάτω». 

 Το τρί γωνο της δίαπλοκη ς-μεγαλοεργολα βος, μεγαλοτρα-
πεζί τες, μεγαλοκαναλα ρχες-σε ρο λο νταντα δων συμβου-
λευ ουν τη ρίζοσπαστίκη  αρίστερα  να απαλλαγεί  απ’ το 
δίεφθαρμε νο ΠΑΣΟΚ που ε χεί μαζε ψεί κοντα  της. Το καλο  
καί ε ντίμο υποτί θεταί ο τί ε κανε με το Βενίζε λο. Αλη θεία τί 
θα μπορου σε να ζηλε ψεί κανεί ς απ’ αυτο  το κο μμα καί τα 
καμω ματα  του που ευαγγελί στηκε σοσίαλίσμο  καί μας 
στερε ωσε το νεοφίλελευθερίσμο , πλην ο μως υπα ρχουν 
πολί τες με δημοκρατίκα  ίδανίκα  καί αγω νες που αγανα-
κτου ν καί δεν βολευ ονταί να παρίστα νουν τους υπευ θυ-
νους συνομίλητε ς του Άδωνί, του Βορί δη, του Μπαλτα κου 
καί του Καρατζαφε ρη. Ου τε μπορου ν να καμαρω νουν σαν 
παγω νία ο ταν η δημοκρατί α τσαλακω νεταί γία χα ρη των 
λί γων, τα βρο ντηξαν οί α νθρωποί καί μαζί  με τον ΣΥΡΙΖΑ 
προσδοκου ν στην παλίνο ρθωση της δημοκρατί ας. 

 «Τι ζητάς εσύ ένας Υδραίος στη Λάρισα» ρωτούσε ο 
ποιητής. Τι δουλειά είχε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος 
και στο Βατικανό ρωτούν οι φανατικοί κι απ’ τις δύο 
πλευρές. Ας αφήσουμε για την ώρα την πολιτική του 
διάσταση κι ας το δούμε ιδεολογικά. Στα Ευαγγέλια 
διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι με τους φτωχούς, 
τους αδικημένους, τους παραστρατημένους, Εκείνος 
κρατά το φραγκέλιο για να διώξει τους αργυραμοι-
βούς απ’ το ναό, Εκείνος λέει ότι ευκολότερα περνά 
το σχοινί απ’ την τρύπα της βελόνας παρά ο πλούσι-
ος στον Παράδεισο, Εκείνος μας δίνει τα δικαίωμα να 

κατσαδιάζουμε όσους μας απογοήτευσαν και μας 
πρόδωσαν με το γνωστό «οίτινες ουκ γαρ οίδασι τι 
ποιούσι». Μήπως οι αριστεροί πράττουν διαφορετι-
κά; 

 Δεν ε χεί νο ημα να σχολία σω τίς επίδο σείς στίς μί ζες  ε-
παγγελματί α πατρίω τη Γ. Καρατζαφε ρη, ε χεί ο μως αξία 
νομί ζω αυτο  που εί χε πεί ο Μ. Χατζίδα κίς γία τους υπερ-
πατρίω τες: «Δεν μου αρε σεί να παρίστα νω τον πολυ  
Έλληνα. Εί μαί ο σο εί μαί». Καίρο ς εί ναί ο Έλληνας να δω -
σεί τη θε ση του στην ε ννοία «α νθρωπος», καί το τε πί-
στευ ω θα συνδεθου με με την πίο βαθία  παρα δοση, που 
κατα  συ μπτωση εί ναί κί αυτη  γνησί ως ελληνίκη . 

 Συζητώ συχνά με φίλους μου κουκουέδες και διαπι-
στώνω ότι έχουμε τους ίδιους καημούς και στην ίδια 
ανθρώπινη κοινωνία προσβλέπουμε. Βλέπω όμως τα 
λόγια και τα έργα της ηγεσίας αυτού του κόμματος 
και στενοχωριέμαι που εξακολουθεί να κρατά μια 
εμφυλιοπόλεμη στάση απέναντι στους πέραν αυτού 
αριστερούς, και να τους χειροκροτούν μέσα στη βου-
λή οι βουλευτές της συγκυβέρνησης και αυτοί να 
πιστεύουν ότι αντίπαλος είναι ο Γλέζος. Εγώ πάντως 
αν πειστώ ότι σήμερα ο λαός μας είναι έτοιμος να 
λειτουργήσει τα εργοστάσια ή να καλλιεργήσει τα 
χωράφια ως ελεύθερος συνεταιρισμένος παραγωγός 
είμαι μαζί τους. 

 «Βα ζεί ο Ντου τσε τη στολη  του», «Παίδία  της Ελλα δος 
παίδία » καί α λλα πασί γνωστα τραγου δία του ελαφρου  
ο πως λε γεταί τραγουδίου  ακου ω κα θε χρο νο απ’ την τρα-
γουδί στρία της νί κης Σ. Βε μπο κατα  την 28η Οκτωβρί ου. 
Τραγου δία ο μως γρα φτηκαν κί απο  ρεμπε τες γία τον πο -
λεμο καί την κατοχη  ο πως το «ψηλα  στης Πί νδου τα βου-
να » του Μπαγίαντε ρα, «Μη σε φοβί ζεί ο πο λεμος» του 
Του ντα, «Το Χαί δα ρί» του Βαμβακα ρη, «Θα σαλπα ρω τη 
ρεζε ρβα να σου πα ρω» του Γενί τσαρου καί πολλα  α λλα 
που εί χαν τίς δίασυνδε σείς που εί χαν οί καθωσπρε πεί. 

 Με θέμα την απιστία δυο θεατρικές σκηνές πα΄ζιουν 
αυτό το χειμώνα δυο αντίστοιχα έργα: «Έτσι κάνουν 
όλες» του Μότσαρτ και μια για την γυναικεία απιστί-
α και τη «Μήδεια» όχι τη γνωστή τραγωδία του Ευ-
ρυπίδη αλλά μια χιουμοριστική σάτυρα του Μοστ με 
θέμα την αντρική απιστία. Η γνωστή μας Μήδεια 
ανέχεται τα πάντα απ’ τον Ιάσωνα, όταν όμως κινδυ-
νεύει το κρεβάτι της δεν διστάζει για να τον τιμωρή-
σει να σφάξει και τα δυο της παιδιά. Λέγει η Μήδεια 
σε στίχο δεκαπεντασύλαβο: «Τι θες να πεις Ιάσωνα; 
Εις τι σου έχω φταίξει; Δεν είναι το ανάκτορον 
έτοιμο απ’ τας έξι; Δεν μαγειρεύω, δεν σκουπώ, δεν 
πλένω, σιγυρίζω! Δεν υπομένω στωϊκώς, ενώ πολλά 
γνωρίζω; Δεν ετοιμάζω τα παιδιά να πάνε στο σχο-
λείο; Δεν τα φροντίζω καθαρά να είναι τα παιδιά; 
Λέγε λοιπόν παμπόνηρε με ποιαν τώρα τα είχα; Σ’ 
έχει εξαντλήσει η μικρά γι’ αυτό τα χάλια σου έχεις! 

 Μία γα τα εγκλωβίσμε νη σε ταρα τσα ζη τησα να απελευθε-
ρω σουν οί ε νοίκοί κί α κουσα βρίσίε ς κί ανοησί ες, οπο τε 
την μεθεπο μενη με ρα γία να μην ψοφη σεί η γα τα κα λεσα 
το 100 καί μία φίλοζωίκη  γία να ανοί ξουν γία λί γο την 
ταρατσο πορτα καί να φυ γεί το ζω ον. Θεωρη θηκα 
υ ποπτος γίατί  προσπα θησα να κα νω κα τί, ενω  θα η μουν 
αγαπητο ς αν καθο μουνα στ’ αυγα  μου. Αυτο  το «α ί παρα -
τα μας ρε φί λε» πο σον εγωίσμο  να κρυ βεί με σα του δεν 
μπορω  να υποθε σω αλλα  ομολογω  συμπερίφορε ς  σαν κί 
αυτε ς δεν σας το κρυ βω μου κα νουν την καρδία  μου γης 
Μαδία μ! 

 Φίλος μου καλός, μέγας πότης και βιβλιοφάγος μου 
λέει κατά καιρούς πόσο έχει εντυπωσιαστεί απ’ τους 
μεγάλους φιλοσόφους όλων των εποχών. Αυτά τα 
μεγάλα μυαλά που έψαξαν τα πάντα για τον Θεό, τα 
αγαθά, τα ένστικτα, τη χαρά, τη λύπη και όλοι τους 
κατέληξαν σ’ αυτό που λέμε εμείς οι απλοί άνθρωποι: 
Να ‘χουμε την υγειά μας. Συμφωνώ κι εγώ με τα συ-
μπεράσματά του και τσουκρίζοντας ένα ποτηράκι 
κρασί με κάθε μία και κάθε έναν από σας εύχομαι: 
Την υγειά μας να ‘χουμε…και μερικά ευρώπουλα στο 
πορτοφόλι! 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ! 
Υ.Γ.  Εκλογε ς λοίπο ν… α λλος προσε ρχεταί μετα  φο βου, α λλος 
μετ’ οργη ς, α λλος ο πως κί εγω  μετ’ ελπί δας! 
 

1925: Χτίσιμο Δημοτικού Σχο-
λείου Στύψης. Εργάτες βγάζουν 

πέτρες απ’ τον βράχο του  
Αϊ-Γιώργη 

mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
mailto:esstipsi@otenet.gr
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 Ανα μεσα στίς πολλε ς υποχρεω σείς 
αμφοτε ρων, καταφε ραμε να συζητη σουμε 
τηλεφωνίκω ς με τον, απο  1ης Σεπτεμβρί ου 
2014, Προ εδρο της Στυ ψης κ. Καλατζη  Μί-
χα λη. Η δία θεση  του γία δουλεία  καί προ-
σφορα , ω στε να αλλα ξεί α μεσα προς το 
καλυ τερο η είκο να της Στυ ψης επίβεβαίω -
θηκε απο  τίς πρω τες κίο λας ενε ργείε ς του 
γία την επί λυση των προβλημα των, με τα 
οποί α βρε θηκε αντίμε τωπος ο ταν ανε λαβε.  
 Δίευθετη θηκε το θε μα του φωτίσμου  

της Στυ ψης. Οί καμε νες λα μπες αντί-
καταστα θηκαν με καίνου ρίες καί 
πλε ον φωτί ζονταί επαρκω ς ο λες οί 
γείτονίε ς του χωρίου . 

 Ο κ. Καλατζη ς μερί μνησε γία τον κα-
θαρίσμο  των πηγω ν καί των δεξαμε-
νω ν πο σίμου νερου . Έγίναν ο λες οί 
απαραί τητες επίσκευε ς, ω στε να 
περίορίστου ν στο ελα χίστο τα γνω-
στα  προβλη ματα παροχη ς καί ποίο -
τητας νερου  στα σπί τία της Στυ ψης. 
Σε ορίστίκη  λυ ση του συγκεκρίμε νου 
προβλη ματος, η κοίνο τητα Στυ ψης 
προμηθευ τηκε λα στίχο με Φ90 ατμο -
σφαίρες, μη κους 1,5 χίλίομε τρου, το 
οποί ο θα χρησίμοποίηθεί  γία τη με-
ταφορα  νερου  απο  τίς πηγε ς πο σί-
μου νερου  στο χωρίο  χωρί ς να υπα ρ-
χουν ενδία μεσες απω λείες. 

 Αντίμετωπί στηκαν αποτελεσματίκα  
τα προ σφατα προβλη ματα κακοκαί-
ρί ας που ε πληξαν τη Στυ ψη. Μηχα-
νη ματα καί αλα τί επίστρατευ τηκαν 
προκείμε νου να επίτευχθεί  η δία νοί-
ξη ο χί μο νο της είσο δου της Στυ ψης 
(απο  το εξοχίκο ) αλλα  καί α λλων 
μίκρο τερων στενω ν με σα στο χωρίο , 
γία τη δίευκο λυνση της μετακί νησης 
ανθρω πων καί οχημα των. 

 Το θε μα της αποκομίδη ς των σκου-
πίδίω ν η ταν καί παραμε νεί φλε γον 
ο χί μο νο γία τους μο νίμους κατοί -
κους της Στυ ψης αλλα  καί γία τους 
εποχίκου ς επίσκε πτες. Ο κ. Καλατζη ς 
ανε λαβε να επαναφε ρεί στην Στυ ψη 
το απορρίμματοφο ρο piaggio, το 
οποί ο εί χε αγοραστεί  ο ταν η Κοίνο -
τητα Στυ ψης εντα χθηκε, βα σεί 
«Καποδί στρία», στον Δη μο Πε τρας. 
Το εν λο γω απορρίμματοφο ρο εί ναί 

  
ση μερα σε πολυ  κακη  κατα σταση καί η εκ 
νε ου χρη ση του στην αποκομίδη   σκουπί-
δίω ν απαίτεί  επίσκευε ς της τα ξεως των 
600ευρω  περί που.  Δίενεργεί ταί, λοίπο ν, 
ε ρανος με σα στη Στυ ψη προκείμε νου να 
συγκεντρωθεί  το χρηματίκο  αυτο  ποσο . 
Έκκληση του Προε δρου της Στυ ψης να 
συμμετε χουν στον ε ρανο αυτο  ο χί μο νο οί 
κα τοίκοί καί τα μαγαζία  του χωρίου  αλλα  
καί φορεί ς ο πως οί Συ λλογοί, ο Συνεταίρί-
σμο ς, η  ο ποίος α λλος δίατί θεταί να συνδρα -
μεί αυτη  την το σο ζωτίκη ς σημασί ας προ-
σπα θεία. 
 Όλοί γνωρί ζουμε ο τί οί κρατίκοί  μη-
χανίσμοί  καί οί υπηρεσί ες εί ναί αργοκί νη-
τες. Η δίκη  μας υπομονη , κατανο ηση καί 
συνδρομη  εί ναί απαραί τητη ο ταν πολλε ς 
απο  τίς υπηρεσί ες που αφορου ν στίς καθη-
μερίνε ς μας ανα γκες δεν λείτουργου ν σω-
στα  η  δεν λείτουργου ν καθο λου. Ο δραστη -
ρίος Προ εδρο ς μας δί νεί βα ρος στίς μίκρε ς 
καθημερίνε ς λεπτομε ρείες, οί οποί ες στο 
συ νολο  τους συνθε τουν ε να αρμονίκο  απο-
τε λεσμα. Συγχαί ρουμε, επίκροτου με καί 
στηρί ζουμε αυτε ς τίς προσπα θείες κί ευχο -
μαστε το μερα κί κί η δία θεση γία δουλεία  
να μην δω σουν τη θε ση τους στην απογοη -
τευση καί στην ψυχίκη  παραί τηση. 
Άλλωστε ο ,τί γί νεταί, γί νεταί γία την Στυ ψη 
που ο λοί μας αγαπα με καί νοίαζο μαστε. 

 Την συνέντευξη πήρε η  
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

17/01/2015 

Συνέντευξη από τον Πρόεδρο  
Στύψης κ. Καλατζή Μιχάλη 

Ο Πρόεδρος Στύψης  
κ. Καλατζής Μιχάλης 

συνέχεια από σελ. 1 
 

26) Ο Παντής Ευστράτιος (Αυστραλί α) μας ε δωσε 100$ Αυστραλί ας (27-8-14) 

27) Ο Χαράλαμπος Αδαμόπουλος (συμπε θερος του Ε. Παντη ) μας ε στείλε γία την εφημερί δα 
μας 50$ Αυστραλί ας (27-8-14) 

28) Ο Σλουμάτης Νικόλαος, που κατα γεταί απο  το Πετρί , που κατοίκεί  στη Μελβου ρνη μας 

ε στείλε (με σω του Ε. Παντη ) 50$ Αυστραλί ας (27-8-14) 

29) Ο Γιώργος &  η Μήτσα Δελάγα, που κατοίκου ν στη Μελβου ρνη μας ε στείλαν (με σω του Ε. 

Παντη ) 50 $ Αυστραλί ας (28-8-14) 

30) Τα αδε λφία Παύλος & Νίτσα Μανάβη προ σφεραν γία τη «Στυ ψη» στη μνη μη της μητε ρας 

τους Όλγας 100 € (28-8-14) 

31) Ο Γιάννης  & Ελβίρα Δεμερτζή,που κατοίκου ν στο Σί δνευ , προ σφεραν γία την εφημερί δα 

μας 100 € (28-8-14) 

32) Ο LICI BESIM (Σωκράτης) Αλβανίκη ς καταγωγη ς που κατοίκεί  στο χωρίο  (καί δίατηρεί  

παντοπωλεί ο με τσίγα ρα), προ σφερε γία τη εφημερί δα μας 20 € (31-8-14) 

33) Ο Νίκος Εγγλέζος (Αυστραλί α) μας ε δωσε 50$ Αυστραλί ας (1-9-14) 

34) Η Αφρούλα Φωκά- Εγγλέζου (Μελβου ρνη) μας ε στείλε γία την εφημερί δα μας 50$ Αυ-

στραλί ας (1-9-14) 

35) Η Μαρία Τζουβανέλλη, κα τοίκος Καλλονη ς, μας ε στείλε γία την «Στυ ψη» 20€ (2-9-14) 

36) Ο Βαλιουτής Αθανάσιος, που κατοίκεί  στην Αθη να, μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 20 

€ (2-9-14) 

37) Ο Ευστράτιος Δρακούλας του Ιγνατί ου κατε θεσε γία την εφημερί δα μας 30€ (τρα πεζα 
Πείραίω ς 2-9-14) 

38) Ο Κοντσέλης Βάσος του Κων/νου, που κατοίκεί  στο Παρί σί, μας ε στείλε γία τη «Στυ ψη» 

20 € (4-9-14) 

39) Ο Χρυσομάλλης Ιγνάτιος προ σφερε γία την εφημερί δα μας 20€ (4-9-14) 

40) Η Δρακούλα Κατίνα, προ σφερε γία την εφημερί δα μας 30€ (9-9-14) 

41) Ο Κουλιαδέλλης Γεώργιος προ σφερε γία την εφημερί δα μας 20 € (19-9-14) 

42) Ο Στράτος &  η Φρόσω Σαμαρά στη μνη μη των γονε ων τους Παναγίω τη - Ελευθερί ας 

Σαμαρα  & Γίω ργου - Ραλλου ς Γίουβανε λλη κατε θεσαν στην Εθνίκη  τρα πεζα γία την εφημερί δα 
μας 120 ευρω . 

43) Ο Απόστολος & Ελευθέριος Βαζιριάννης στη μνη μη των γονε ων τους Νίκολα ου & Αδα-

μαντί ας Βαζίρία ννη κατε θεσαν γία την εφημερί δα μας στην Εθνίκη  Τρα πεζα 60 ευρω . 

44) Για την προσφορά της κ. Σαραμούτσου, που δημοσίευ θηκε στο προηγου μενο φυ λλο μία 

μίκρη  συμπλη ρωση (σε ο ,τί αφορα  την μνη μη των προσφίλω ν της προσω πων): Η κυρί α Μελπο-
με νη Πετρίω του – Σαραμου τσου του Νίκολα ου, κατε θεσε στην Αγροτίκη  Τρα πεζα στίς 6-8-13 
γία την εφημερί δα μας 100 € στη μνη μη του ανηψίου  της Χρη στου Προδρο μου καί α λλα 100 € 
στη μνη μη του συζυ γου της Γίω ργου Σαραμου τσου. Έζησε 20 χρο νία στην Αυστραλί α καί 20 
χρο νία στον Πείραία . Τα τελευταί α χρο νία ζεί στην Παναγίου δα Μυτίλη νης. 
 Καί μία δίο ρθωση που αφορα  στη δημοσί ευση προσφορω ν του φυ λλου 63: 
Η Τόμπρα-Στεριανού Ραλλού προ σφερε 50€γία την εφημερί δα μας κί ο χί 20, ο πως απο  λα -
θος εί χε γραφεί . 
 Κατα  τη δίανομη  πο ρτα-πο ρτα του φυ λλου 63-Αυ γουστος 2014 προ σφεραν γία την 
εφημερί δα: 
1) Οί Βασίλης & Αλκμήνη & Ευριπίδης Καλλιπολίτης προ σφεραν 60€ γία την εφημερί δα μας 
(Αυ γουστος 2014) 
2) Ο Μολυβιάτης Γιώργος προ σφερε 5€ γία την εφημερί δα μας (Αυ γουστος 2014) 
3) Ο Καλλονιάτης Γιώργος προ σφερε 50€ γία την εφημερί δα μας (26/08/14) 
4)Οί Ιγνάτιος Κοτζαμπάσης & Χαρούλα Γιαραμάνη προ σφεραν γία την εφημερί δα μας 25€ 
στη μνη μη του Γεωργί ου Χατζηβλα στη (Αυ γουστος 2014) 
5)Οί Εγγλέζος Κώστας & Προκοπίου Όλγα προ σφεραν γία την εφημερί δα μας 25€ στη μνη -
μη του Γεωργί ου Χατζηβλα στη (Αυ γουστος 2014) 
6)Ο Χριστοφίδης Νίκος προ σφερε 50€ γία την εφημερί δα μας (Αυ γουστος 2014) 
7)Η Τσολάκη Ανθούλα προ σφερε 50€ γία την εφημερί δα μας, στη μνη μη του συζυ γου της 
Δημητρί ου (Αυ γουστος 2014) 
8)Η Γιουβανέλλη Μαρία προ σφερε 3€ γία την εφημερί δα μας (Αυ γουστος 2014) 
9)Η Ορφανίδου Νούλα προ σφερε 50€ στη μνη μη του συζυ γου της Κω στα (Αυ γουστος 2014) 
10)Η Παρέλλη Όλγα προ σφερε γία την εφημερί δα μας 5€ (Αυ γουστος 2014) 
11)Η Μαυραγάνη Ελένη προ σφερε γία την εφημερί δα μας 3€ (Αυ γουστος 2014) 
12)Η Σερετέλλη Σταυρούλα προ σφερε γία την εφημερί δα μας 5€ (Αυ γουστος 2014) 
 
 
 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 
 

 Υπενθυμί ζουμε στους αναγνω στες μας πως η «ΣΤΥΨΗ» εκδί δεταί 
καί δίανε μεταί δωρεα ν χα ρη στίς οίκείοθελεί ς, αυθο ρμητες καί συγκί-
νητίκε ς προσφορε ς των αναγνωστω ν μας. Όσοί επίθυμεί τε να προσφε -
ρετε κα ποίο ποσο ν γία τα λείτουργίκα  ε ξοδα της ε κδοσης, μπορεί τε να 
το κα νετε καταθε τοντας στους παρακα τω λογαρίασμου ς (γία Ιγνα τίο 
Καραπαναγίω τη). Ενημερω νετε με οποίοδη ποτε τρο πο (ταχυδρομίκα  – 
Φίλίκη ς Εταίρεί ας 11 Έδεσσα 58200, email: kignatis@gmail.com, τηλε-
φωνίκα : 6977946294, γρ. 2381351886, φαξ: 2381082887) γία την κα-
τα θεση  σας, ω στε να δημοσίευ εταί η προσφορα  σας. Να θυμα στε πα -
ντα να σημείω νετε το ονοματεπω νυμο  σας σε κα θε κατα θεση, ω στε να 
γνωρί ζουμε απο  ποίο ν προε ρχεταί.  
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   GR0401103400000034062324263  

(Swift/Bic Codes: ETHNGRAA) 
 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403  

(Swift/Bic Codes: PIRBGRAA) 



 

 

4   ΣΤΥΨΗ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

 
 Στο χωρίο  μας η νε α ελαίοκομίκη  αλλα  καί γαλα-
κτοκομίκη  περί οδος ξεκί νησε με ο χί καί το σο καλου ς οίω-
νου ς. 

Νέα ελαιοκομική περίοδος 
Όσον αφορα  στη νε α ελαίοκομίκη  περί οδο που ξεκί νησε 
(πρω τη α λεση φε τος στίς  12 Νοεμβρί ου νωρί τερα απο  
α λλες χρονίε ς κατα  μί α εβδομα δα) η δη με μείωμε νη παρα-
γωγη  γία δευ τερη συνεχο μενη χρονία  το σο γία το χωρίο  
μας ο σο καί γία ολο κληρο το νησί  μας λο γω βροχοπτω σε-
ων καί απο τομων αλλαγω ν στην θερμοκρασί α κατα  την 
περί οδο της καρπο δεσης του ελαίοκα ρπου (με σα Μαί ου 
με αρχε ς Ιουνί ου), γίατί  υπη ρχε καλη  ανθοφορί α η οποί α 
ο μως δεν μπο ρεσε να γί νεί ελαίοκαρπο ς, αλλα  να χαθεί  
καί φε τος η χρονία . Το μο νο θετίκο  των 
βροχοπτω σεων θα εί ναί πίστευ ω η κα-
λυ τερη απο δοση του ελαίοκα ρπου σε 
λα δί, η  το μο δί ο πως  συνηθί ζουμε να 
λε με εδω  στο χωρίο  μας, η οποί α αυτη  
την περί οδο  αγγί ζεί καί ξεπερνα εί τα 
100 κίλα  λαδίου  στο μο δί (θυμί ζω γία 
τους νεω τερους μο δί εί ναί μονα δα με -
τρησης του ελαίοκα ρπου καί αντίστοί-
χεί  σε 500 κίλα  καρπου ),καί το α λλο 
θετίκο  γία τους ελαίοπαραγωγου ς εί ναί 
η ανοδίκη  τα ση των τίμω ν του λαδίου  
που θα παραχθου ν φε τος λο γω 
ε λλείψης του προί ο ντος παγκο σμία κυ-
ρί ως τα λα δία που ε χουν χαμηλη  οξυ τη-
τα καί μπορου ν να τυποποίηθου ν. Ε-
λαίο λαδο παλαίοτε ρων ετω ν θα ε χεί 
χαμηλο τερες τίμε ς απο  το ελαίο λαδο 
νε ας εσοδεί ας. 
 

Παραγωγή γάλακτος-καταρροϊκός 
πυρετός 

Όσον αφορα  στην παραγωγη  γα λακτος  
καί γία αυτη  δεν εί ναί καί το σο ευοί ωνα 
τα πρα γματα καί αυτο  γίατί  δεν εί χαμε 
πρω ίμες καί αρκετε ς βροχοπτω σείς την περί οδο του Σε-
πτε μβρη καί του Οκτω βρη με αποτε λεσμα να μην υπα ρχεί 
αρκετη  βλα στηση σε χο ρτο γία την βοσκη  των αίγοπρο-
βα των, αλλα  καί γίατί  φε τος μετα  απο  πε ντε χρο νία εμ-
φανί στηκε πα λί η ασθε νεία του καταρροί κου  πυρετου  
στα αίγοπρο βατα (ασθε νεία που ο πως λε εί καί το ο νομα 
της τα ζω α που νοσου ν εμφανί ζουν υψηλο  πυρετο  καί 
καταρροη ), μεταδί δεταί με ε να συγκεκρίμε νο τυ πο κου-
νουπίου  απο  α λλα α ρρωστα αίγοπρο βατα η  απο  βοοείδη  
που εί ναί φορεί ς της νο σου χωρί ς να νοσου ν τα ί δία. Η 
νο σος αυτη  εί χε ε ξαρση σε ο λη την Ελλα δα ξεκί νησε απο  
την νο τία Πελοπο ννησο καί γρη γορα επεκτα θηκε ε ως την 
Θεσσαλί α καί τον Έβρο αλλα  καί τα νησία  μας καί αυτο  
γίατί  δεν υπη ρξε γρη γορη προ ληψη καί καταπολε μηση 
της ασθε νείας. Στο χωρίο  μας ο καταρροί κο ς πυρετο ς εμ-
φανί στηκε σε αρκετα  κοπα δία με αποτε λεσμα κα ποία  

 
ζω α να ψοφη σουν, καί α λλα που η ταν αρκετα  α ρρωστα 
οδηγη θηκαν στη σφαγη  γία να μπορε σουν να αποζημίω-
θου ν οί κτηνοτρο φοί απο  120,00 ε ως 140,00 ευρω  το κα-
θε να (τα ζω α που ψο φησαν δεν αποζημίω νονταν). Βε βαία 
σε α λλα χωρία  στο νησί  μας το προ βλημα η ταν ποίο 
ε ντονο καί με μεγαλυ τερες απω λείες ζωίκου  κεφαλαί ου. 
Υπη ρξαν βε βαία καί αρκετε ς αποβολε ς απο  ζω α που νο -
σησαν, με αποτε λεσμα η παραγωγη  αρνίω ν αλλα  καί γα -
λακτος να εί ναί μείωμε νη φε τος, που θα ε χεί ως αποτε λε-
σμα πίστευ ω να δίατηρηθου ν καί φε τος οί τίμε ς του γα -
λακτος στα περυσίνα  επί πεδα ε να απο  τα θετίκα  της φε-
τίνη ς χρονία ς. Ένα α λλο θετίκο  γία την κτηνοτροφί α φε -
τος εί ναί η δίατη ρηση των τίμω ν καί σε αρκετε ς ζωοτρο-

φε ς η μεί ωση της τίμη ς  τους, με αποτε λεσμα να παραμεί -
νουν σε ίκανοποίητίκα  επί πεδα γία τους κτηνοτρο φους, 
ω στε να μπορε σουν να ταί σουν ίκανοποίητίκα  τα κοπα δί-
α τους, είδίκα  φε τος που ε χουν νοση σεί.  
 

Νέος τρόπος καταβολής επιδοτήσεων 
Σχετίκα  με τη νε α ΚΑΠ που θα ίσχυ σεί απο  το 2015-2020, 
δηλαδη  το νε ο τρο πο που θα πληρω νονταί οί επίδοτη σείς 
γία τα επο μενα ε ξί χρο νία, κατατε θηκε απο  το Υπουργεί ο 
Αγροτίκη ς Ανα πτυξης καί Τροφί μων στην Ευρωπαί κη  
Κοίνο τητα εθνίκο ς φα κελος που δίαίρεί  την χω ρα σε τρεί ς  
περίφε ρείες γία την πληρωμη  των επίδοτη σεων. Οί περί-
φε ρείες αυτε ς αφορου ν τα βοσκοτόπια , τις αροτραίες 
ή αρόσιμες εκτάσεις, και τις δενδρώδεις καλλιέργει-
ες (αμπε λία, ελίε ς κλπ.), απο  το συνολίκο  πρου πολογίσμο  
των κονδυλί ων το 25% θα πα εί στα βοσκοτο πία, το 47%  

 
στίς αρο σίμες εκτα σείς καί το υπο λοίπο 28% των κονδυ-
λί ων θα πα εί στίς δενδρω δείς καλλίε ργείες. 
 Η Ελλα δα που λαμβα νεί ετησί ως συνολίκα  2 δίς. Ευρω  
απο  την Ε.Ε. γία αγροτίκε ς επίδοτη σείς, θα πρε πεί με την 
νε α ΚΑΠ να τα κατανεί μεί ως εξη ς: 
Α) Βασίκη  ενί σχυση  54% δηλαδη   1.080 εκατ. ευρω . 
Β) Πρα σίνη ενί σχυση 30% , δηλαδη  600 εκατ. ευρω . 
Γ) Συνδεδεμε νες ενίσχυ σείς 9% , δηλαδη  180 εκατ. ευρω .  
Δ) Φυσίκοί  περίορίσμοί  5% , δηλαδη  100 εκατ. ευρω . 
Ε) Νε οί Αγρο τες 2% , δηλαδη  40 εκατ. ευρω .  
Βε βαία το ε τος 2014 θα υπα ρξεί μεί ωση του συνολίκου  
αγροτίκου  πρου πολογίσμου  της Ε.Ε. κατα  8% - 10% , καί 
απο  το 2015-2020 σταδίακη  μεί ωση που δεν θα μπορεί  να 

ξεπερα σεί το 30% της ενίαί ας ενί σχυσης που δί νε-
ταί ε ως ση μερα.  
 

Πωλήσεις Τυποποιημένου λαδιού 
Οί πωλη σείς τυποποίημε νου λαδίου  το 2014 ανη λ-
θαν με χρί καί ση μερα στους 75 το νους, καί τα α-
ποθε ματα του λαδίου  που μπορεί  να πωληθεί  ως 
τυποποίημε νο ε χουν εξαντληθεί  ε τσί περίμε νουμε 
την νε α παραγωγη  λαδίου  γία μπορε σουμε να κα-
λυ ψουμε πα λί τους πελα τες του Συν/σμου  μας με 
τυποποίημε νο ελαίο λαδο.  Ο Συν/σμο ς μας κίνη θη-
κε δυναμίκα  την χρονία  αυτη  με αποτε λεσμα να 
αυξη σεί κατα  20 το νους τίς πωλη σείς τυποποίημε -
νου ελαίολα δου, σε σχε ση με τα προηγου μενα χρο -
νία. Απο  τα με σα του Δεκε μβρη περί που, αναμε νε-
ταί να ξεκίνη σουμε την τυποποί ηση ελαίολα δου 
νε ας σοδεία ς με αυξημε νες τίμε ς ο πως ο λα δεί -
χνουν αφου  οί τίμε ς παραγωγου  θα εί ναί αυξημε -
νες κατα  30 με 40 λεπτα  το λί τρο. 
 

Πωλήσεις ζωοτροφών 
Οί πωλη σείς ζωοτροφω ν θα κυμανθου ν φε τος 
περί που στους 6.000 με 6.500 το νους καί τίμε ς 
σταθερε ς αλλα  καί σε ορίσμε νες ζωοτροφε ς καλυ -
τερες απο  πε ρυσί, λο γω συγκρα τησης των τίμω ν 

τους καί του μεγαλυ τερου ανταγωνίσμου  που υπα ρχεί 
φε τος με είσαγο μενες ζωοτροφε ς.   
 Ελπί ζω η νε α χρονία  που θα ε λθεί σε ε να μη να περί που να 
ξεκίνη σεί με τους καλυ τερους οίωνου ς γία τους αγρο τες 
του χωρίου  μας. 
Τε λος ευ χομαί σε ο λους τους  χωρίανου ς αλλα  καί τους 
απανταχου  Στυψίανου ς 
 
              ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ  ΤΟ 

ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015!  
 

                          Ευστράτιος  Δ.  Σλουμάτης 
Στυ ψη 15/11/2014   

                                                                                                  

                Μειωμένη παραγωγή σε λάδι και γάλα φέτος 

Το παρόν και το μέλλον του ελαιώνα της Λέσβου 

 

 Το τοπί ο της Λε σβου εί ναί ε να πολυ πλοκο μωσαί κο  

το οποί ο ε χεί δίαμορφωθεί  κατα  την δία ρκεία μίας μακρο -

χρονης πορεί ας καί αντίκατοπτρί ζεί τη δίαχεί ρίση της 

φυ σης απο  τον α νθρωπο. Ιδίαί τερα οί ελαίω νες, αποτε-

λου ν ε να μοναδίκο  τοπί ο, με μεγα λη ίστορί α, με πολυ  υ-

ψηλη  περίβαλλοντίκη  αξί α, οίκονομίκη  σημασί α, καί απο-

τελου ν αναπο σπαστο κομμα τί της τοπίκη ς παρα δοσης 

καί της ταυτο τητας των κατοί κων. Τίς τελευταί ες δεκαε-

τί ες, το τοπί ο αυτο  ε χεί δεχτεί  σημαντίκε ς οίκονομίκε ς 

πίε σείς, με συνε πεία ο λο καί λίγο τεροί αγρο τες να εί ναί 

προ θυμοί να συνεχί σουν την απαίτητίκη  καλλίε ργεία καί 

δίαχεί ρίση των ελαίω νων. Ως αποτε λεσμα, πολλοί  ελαίω -

νες εγκαταλεί πονταί. Στη συνα ντηση που δίοργανω θηκε 

στίς 6 Οκτω βρη στο Τμη μα Γεωγραφί ας του Πανεπίστη-

μί ου Αίγαί ου με θε μα «Tο παρο ν καί το με λλον των ελαίω -

νων καί του τοπί ου τους: Προστασί α του τοπί ου καί ολο-

κληρωμε νη δίαχεί ρίση ελαίω νων στη Λε σβο», συζητη θηκε 

το παρο ν, αλλα  καί το με λλον των ελαίω νων καί του μο-

ναδίκου  τοπί ου τους.  Αυτο ς η ταν καί ο πρω τος στο χος 

της συνα ντησης, οί συμμετε χοντες να μίλη σουν καί να 

ακουστου ν καί ο χί μο νο να ακου σουν. Όπως δη λωσε ο 

δίοργανωτη ς της συνα ντησης, Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς  

 

του Πανεπίστημί ου Αίγαί ου Θανα σης Κί ζος “το τοπί ο των 

ελαίω νων της Λε σβου εί ναί ε να μνημεί ο, μία θαυμα σία 

ευκαίρί α να δεί κανεί ς πως στην πρα ξη η καλλίε ργεία καί 

η προστασί α της φυ σης μπορεί  να εί ναί ο χί απλα  συμβα-

τε ς, αλλα  αλληλοσυμπληρου μενες. Ναί, υπα ρχουν σημα-

ντίκα  προβλη ματα ση μερα οίκονομίκη ς απο δοσης, αλλα  

το στοί χημα εί ναί πως μπορου με να συνδυα σουμε καλυ -

τερα οίκονομίκα  αποτελε σματα καί προστασί α της φυ -

σης. Αυτο  προσπαθου με εδω  καί θε λουμε ο λους ο σους 

πίστευ ουν το ί δίο να ε ρθουν, να ακου σουν αλλα  καί να 

ακουστου ν”. Ο κ. Γίω ργος Βλα χος απο  το Γεωπονίκο  Πα-

νεπίστη μίο Αθηνω ν μί λησε γία Ολοκληρωμε νη Δίαχεί ρίση 

καλλίεργείω ν καί ε δωσε παραδεί γματα τε τοίων πρακτί-

κω ν καί γίατί  ε να τε τοίο συ στημα θα μπορου σε να εφαρ-

μοστεί  καί στη Λε σβο καί να ε χεί θετίκα  οίκονομίκα  απο-

τελε σματα αλλα  καί να δίατηρη σεί το μοναδίκο  τοπί ο 

τους. Ο κ. Γίω ργος Κο κκίνος απο  την Ομα δα Παραγωγω ν 

«ΝΗΛΕΑΣ» παρουσί ασε εμπείρί ες, προβλη ματα αλλα  καί 

ευκαίρί ες που προσφε ρεί η ολοκληρωμε νη δίαχεί ρίση 

ελαίω νων με σα απο  την εμπείρί α της συγκεκρίμε νης Ομα -

δας Παραγωγω ν. Οί συμμετε χοντες αντα λλαξαν απο ψείς 

καί συμφω νησαν ο τί αξί ζεί η προσπα θεία δίατη ρησης του  

 

τοπί ου των ελαίω νων, ενω  δεσμευ τηκαν να στηρί ξουν την 

εφαρμογη  της ολοκληρωμε νης δίαχεί ρίσης που συζητη θη-

κε ο σο καί ο που μπορε σουν. Η συνα ντηση αυτη  η ταν η 1η 

τοπίκη  συνα ντηση εργασί ας στα πλαί σία του προγρα μμα-

τος HERCULES  SustainableFuturesforEurope’sHeritagein-

CulturalLandscapes” (Βιώσιμο μέλλον της ευρωπαϊκής κλη-

ρονομιάς μέσα από τα πολιτισμικά τοπία της. Εργαλεία για 

την κατανόηση, τη διαχείριση και προστασία λειτουργιών 

και αξιών του τοπίου) που χρηματοδοτεί ταί απο  το 7ο 

Προ γραμμα Πλαί σίο της ΕΕ καί θα κρατη σεί 3 χρο νία. 

Προ κείταί γία προ γραμμα στο οποί ο συμμετε χουν 13 ε-

ταί ροί απο  δίαφορετίκε ς Ευρωπαί κε ς χω ρες. Παρο μοίες 

συναντη σείς πραγματοποίου νταί σε α λλες 5 περίοχε ς με 

δίαφορετίκα  τοπί α, προβλη ματα καί πίθανε ς δρα σείς α-

ντίμετω πίσης των προβλημα των αυτω ν. Ένας απο  τους 

στο χους εί ναί η συ νδεση της επίστημονίκη ς ε ρευνας με 

την πρα ξη της δίαχεί ρίσης καί προστασί ας πολυ τίμων 

πολίτίσμίκω ν τοπί ων στην Ευρω πη. Στα πλαί σία αυτα , οί 

προσπα θείες στη Λε σβο καί οί συναντη σείς θα συνεχί-

στου ν. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
έργου HERCULES website www.hercules-landscapes.eu 

http://www.hercules-landscapes.eu/
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Θα θε λαμε να ενημερω σουμε τα με λη του Π.Σ.Σ 
ο τί οί εκλογε ς γία το νε ο δίοίκητίκο  συμ-
βου λίο θα δίεξαχθου ν στα με σα Ιανουαρί ου 
2015. Περίσσο τερες πληροφορί ες θα ανα-
κοίνωθου ν με σω δίαδίκτυ ου. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης ε πείτα απο  
δυο ε τη επίμονη ς καί υπομονη ς κατα φερε 
να ενίσχυθεί  οίκονομίκα  γία τίς καρναβαλί-
κε ς εκδηλω σείς με το ποσο  των 1000 ευρω 
(500 ευρω  το 2013 καί 500 ευρω  το 2014) 
απο  το δη μο Λε σβου. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας 
«Γερμανός Καραβαγγέλης» σας προσκα-
λεί  στην κοπη  της πί τας την Κυρίακη  2 Φε-
βρουαρί ου 2015, 10.30πμ. Παρα λληλα, θα 
δίενεργηθου ν εκλογε ς γία την ανα δείξη του 
νε ου Δ.Σ.  

Εκ με ρους του Π.Σ.Σ θα θε λαμε να ευχαρίστη -
σουμε ίδίαί τερα τους δυο παρασκευαστε ς 
του παραδοσίακου  μας κίσκε τς τον κ. Κων-
σταντί νο Πίτσου λη καί τον κ. Νί κο Δρακου -
λα γία την εθελοντίκη  προσφορα  τους, δίο τί 
εργα στηκαν με υπευθυνο τητα καί ζη λο γία 
να καταφε ρουν το καλυ τερο γία το χωρίο  
τους. Αξί ζεί να σημείωθεί  πως γία την προ-
σπα θεία  τους αυτη  δεν δε χτηκαν καμί α α-
μοίβη  απο  τον συ λλογο παρο λη την επίμονη  
μας.Τους ευχαρίστου με απο  τα βα θη της 
καρδία ς μας,να εί ναί πα ντα γεροί  καί δυνα-
τοί . Τε λος, πρε πεί να κρατα με ψηλα  τη πα-
ρα δοση  μας καί τον πραγματίκο  εθελοντί-
σμο  ο πως ε καναν καί οί προ γονοί  μας.  

                         ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

 
 Με αφορμη  τη συμμετοχη  μου, 
τα δυ ο τελευταί α χρο νία στα κρατίκα  
κατασκηνωτίκα  προγρα μματα ως συ-
νοδο ς γία ΑμεΑ θε λησα να μοίραστω  
μαζί  σας αυτη  μου την εμπείρί α καί 
ε τσί να σας κα νω να γνωρί σετε καί να 
αγαπη σετε καί σείς αυτο  τον παρα ξε-
νο κο σμο των ατο μων με είδίκε ς ανα -
γκες. 
Την πρω τη, λοίπο ν, φορα  που ε λαβα 
με ρος η ταν το καλοκαί ρί του 2012 καί 
συμμετεί χα στην Τρί τη απο  τίς τε σσε-
ρίς κατασκηνωτίκε ς περίο δους. Αν καί 
φανταζο μουν ε να με ρος πίο οργανω-
με νο καί με καλυ τερες εγκαταστα σείς, 
πο σο μα λλον που αφορου σε α τομα με 
είδίκε ς ανα γκες, υπη ρχαν πολλα  προ-
βλη ματα. Προβλη ματα τα οποί α οφεί -
λονταί στην αδίαφορί α καί στην 
ε λλείψη φροντί δας απο  το κρα τος γία 
τίς εγκαταστα σείς τίς οποί ες πλη ρωσε 
ο ελληνίκο ς λαο ς γία να γί νουν, καί 
μα λίστα προ σφατα χτίσμε νες, καθω ς 
αποτελου σαν χω ρους ο που φίλοξε-
νου νταν αθλητε ς κατα  τη δία ρκεία 
των Ολυμπίακω ν αγω νων του 2004, 
με αποτε λεσμα σε μερίκα  χρο νία να 
εί ναί ακατα λληλες γία τίς κατασκηνω -
σείς. 
Υπη ρχαν, ο μως, αρκετε ς δραστηρίο τη-
τες στίς οποί ες συμμετεί χαν οί κατα-
σκηνωτε ς με τους συνοδου ς τους 
ο πως γυμναστίκα  παίχνί δία, μουσίκο-
χορευτίκα  πα ρτί με κρατίκε ς μπα ντες, 
εργαστη ρία ζωγραφίκη ς, ταίνί ες, κο-
λυ μπί στη θα λασσα καί γε μίζαν τη 
με ρα μας ευχα ρίστα. 
Όσον αφορα  το φαγητο  υπη ρχαν τα 
τρί α βασίκα  γευ ματα με αρκετη  ποίκί-
λί α καί κα θε απο γευμα μας μοί ραζαν  

 
γλυκα . Τρω γαμε ο λοί μαζί  σε μία μεγα  
λη τραπεζαρί α. Φανταστεί τε ε να χω ρο 
με 300 α τομα η πλείοψηφί α των ο-
ποί ων α τομα με είδίκε ς ανα γκες σε 
ο λες τίς ηλίκί ες (απο  10 ε ως 60 ετω ν) 
καί με κα θε μορφη ς πα θηση: αυτίσμο , 
συ νδρομο down, συ νδρομο οζω δους 
σκλη ρυνσης, συ νδρομο Prader-Willi, 
συ νδρομο Williams, με ψυχίκε ς δίατα-
ραχε ς καί κίνητίκα  προβλη ματα. Δεν 
μπορω  να κρυ ψω ο τί την πρω τη φορα  
που μπη κα στην τραπεζαρί α ε βαλα τα 
κλα ματα. Όμως, η ταν με χρί να γνωρί -
σω καλυ τερα τα α τομα αυτα  καί να δω 
ο τί εί ναί σαν καί εμα ς. Άτομα κοίνωνί-
κα , προ θυμα να κα νουν νε ους φί λους, 
χαρου μενα, με την αγα πη τους γία τη 
μουσίκη , τη θα λασσα, το φαγητο , αλλα  
καί με τα νευ ρα τους, τίς κυκλοθυμί ες 
τους καί τίς κρί σείς τους. 
Με σα σε μία εβδομα δα η κατασκη νω-
ση εί χε γί νεί μία οίκογε νεία. Όλοί γνω-
ρίζο μασταν μεταξυ  μας κί ο λοί αλλη-
λοστηρίζο μασταν. Υπη ρχε αλληλεγγυ -
η, κατανο ηση καί αλληλοσεβασμο ς 
μεταξυ  των συνοδω ν, καθω ς κοίνο ς 
μας στο χος η ταν η δίασκε δαση των 
παίδίω ν μας. Ναί, των παίδίω ν μας! 
Εμεί ς τα ταί ζαμε, εμεί ς τα φροντί ζαμε, 
εμεί ς τα παί ζαμε, εμεί ς τα κοίμί ζαμε 
καί αυτα  μας εμπίστευ ονταν καί συ-
χνα  μας φω ναζαν «μαμα » καί 
«μπαμπα ». 
Με σα στην κατασκη νωση μα θαμε καί 
την ίστορί α αυτω ν των παίδίω ν. Άλλα 
με χωρίσμε νους γονεί ς, α λλα εγκατα-
λελείμμε να σε ορφανοτροφεί α επείδη  
τα απε ρρίψαν οί γονεί ς τους επείδη  
η ταν ίδίαί τερα, α λλα με γονεί ς που 
αδίαφορου ν καί περίμε νουν τίς κατα  

 
σκηνω σείς γία να μη τα ε χουν στο σπί -
τί, αλλα  καί παίδία  απο  φτωχίε ς οίκο-
γε νείες καί α νεργους γονεί ς, που ενω  
τα υπεραγαπου ν δεν μπορου ν να τους 
προσφε ρουν ο σα θα η θελαν. Ιστορί ες 
απο  ε ναν κο σμο αληθίνο , ο χί ξε νο η   
παρα λληλο, αλλα  που εί ναί δί πλα μας, 
κομμα τί του δίκου  μας κο σμου. 
Κλεί νοντας θα η θελα να επίσημα νω τη 
σημασί α καί την αξί α αυτω ν των κα-
τασκηνω σεων δίο τί δί νουν μία μονα-
δίκη  ευκαίρί α στα ΑμεΑ να ανεξαρτη-
τοποίηθου ν, να μα θουν να ζουν μα-
κρία  απο  τους γονεί ς τους, να δίασκε-
δα σουν καί να κοίνωνίκοποίηθου ν 
αλλα  καί σε μας τους ί δίους γίατί  με σα 
απο  αυτη  την εμπείρί α γνωρί ζουμε, 
κατανοου με καί μαθαί νουμε τον κο -
σμο των ΑμεΑ, ο πως τον ε μαθα κί εγω . 
Γίατί  με σα απο  αυτη  την εμπείρί α πη -
ρα το σπουδαίο τερο  μου μα θημα. Ένα 
μα θημα πραγματίκο  ζωη ς! Δω στε τους 
την ευκαίρί α να σας γνωρί σουν καί να 
τους γνωρί σετε. 

Δώρα Εγγλέζου 
 

Κατασκηνώσεις Α.Μ.Ε.Α. 
Ευκαιρία, εμπειρία, μάθημα ζωής 

Ο Παν. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Βαρβέλης 

 
 Συνη λθε την 26η Νοεμβρί ου 2014, σε τακτη  Συνε-
δρί α η Αγί α καί Ιερα  Συ νοδος του Πατρίαρχεί ου Αλεξαν-
δρεί ας καί πα σης Αφρίκη ς υπο  την Προεδρί α της ΑΘΜ του 
Πα πα καί Πατρία ρχου κ.κ.Θεοδω ρου Β΄ στην Αί θουσα 
Συνεδρίω ν της Ιερα ς Συνο δου. Προ της Συνεδρί ας, ετελε -
σθη Θεί α Λείτουργί α στο Πατρίαρχίκο  Παρεκκλη σίο των 
Αγί ων Θεοδω ρων. Ακολου θως α ρχίσε η συνεδρί αση. Την 
ε ναρξη των εργασίω ν εκη ρυξε ο Μακαρίω τατος, απευθυ -
νοντας χαίρετίσμο  προς τα Συνοδίκα  με λη. Ο Σεβ. Μητρο-
πολί της Κε νυας κ.Μακα ρίος αντίφω νησε την ΑΘΜ εκ με -
ρους των Σεβασμίωτα των καί Θεοφίλεστα των Ιεραρχω ν. 
Κατο πίν η ΑΘΜ ενημε ρωσε δία μακρω ν την Ιερα  Συ νοδο 
γία το επίτελεσθε ν ε ργο κατα  την δίαρρευ σασα χρονίκη  
περί οδο σε ο λους τους τομεί ς της εκκλησίαστίκη ς δίακο-
νί ας του Πατρίαρχεί ου. Της Πατρίαρχίκη ς είσηγη σεως 
ολοκληρωθεί σης, ο Σεβ. Μητροπολί της Καμερου ν κ. Γρη-
γο ρίος ανε λαβε την δίακονί α του λο γου εν εί δεί αντίπε-
λαργη σεως επί  τη δεκα τη επετεί ω εκ της Πατρίαρχίκη ς 
εκλογη ς της Α.Θ.Μ. Ακολου θως ο Μακαρίω τατος απε νείμε 
την τίμητίκη  δία κρίση του Ανωτε ρου Ταξία ρχη Σα ββα του 
Ηγίασμε νου προς τους Σεβ. Μητροπολί τες Ζα μπίας καί 
Μαλα ουί κ. Ιωακεί μ, Ιωαννουπο λεως καί Πρετορί ας κ. 
Δαμασκηνο , Μαδαγασκα ρης κ. Ιγνα τίο καί Καμερου ν κ. 
Γρηγο ρίο γία την συμπλη ρωση δε κα ετω ν απο  της είς Αρ-
χίερε α εκλογη ς καί χείροτονί ας τους. Ακο μη, δία  της εκδο -
σεως Πατρίαρχίκου  καί Συνοδίκου  Το μου, συνετελε  

 
σθη η ανυ ψωση της Ιερα ς Επίσκοπη ς Κατα νγκας σε Μη-
τρο πολη. Επακολου θησε η πλη ρωση της χηρευου σης Ιε-
ρα ς Μητροπο λεως Πηλουσί ου. Νε ος Μητροπολί της Πη-
λουσί ου εξελε γη παμψηφεί  ο Θεοφ. Επί σκοπος Βαβυλω -
νος κ. Νη φων, Ηγου μενος της Ιερα ς Πατρίαρχίκη ς Μονη ς 
Αγί ου Γεωργί ου Παλαίου  Καί ρου. Γενομε νης δε αποδεκτη ς 
της παραίτη σεως του Σεβ. Μητροπολί του Πτολεμαί δος κ. 
Προτερί ου, ο οποί ος ονομα σθηκε Εφησυχα ζων Μητροπο-
λί της Δίοσπο λεως, Μητροπολί της Πτολεμαί δος εξελε γη ο 
Σεβ. Μητροπολί της Καβα σων κ. Εμμανουη λ, τον οποί ο ο 
Μακαρίω τατος προσηκο ντως περίεκο σμησε γία την δεκα-
ετη  αρχίερατεί α του. 
Ο Πανοσίολ. Αρχίμ. κ. Βασί λείος Βαρβε λης κατα γεταί απο  
τη Στυ ψη. Εί μαστε υπερη φανοί που θα υπηρετεί  την Ορ-
θοδοξί α απο  την θε ση του Επίσκο που Μποτσουα νας στο 
Πατρίαρχεί ο Αλεξανδρεί ας. 
 
Στη συνέχεια πληρώθηκε η χηρεύουσα Επισκοπή 
Μποτσουάνας διά της εκλογής του Πανοσιολ. Αρχιμ. 
κ. Βασιλείου Βαρβέλη, διακονήσαντος επί σειρά ετών 
στο Γραφείο Εκπροσωπήσεως της Α.Θ.Μ. στην Αθή-
να.  

(Πληροφορίες από το www.romfea.gr) 

Ο Επίσκοπος Μποτσουάνας  
κ. Βασίλειος Βαρβέλης 
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Στον απο ηχο της εκδη λωσης «4ο Στυψίανο  Αντα μωμα» που πραγματοποίη θηκε απο   7-10 Αυγου στου 2014 στο Δημοτίκο  Σχολεί ο Στυ ψης παραθε -
τουμε είκο νες γία ο λους ο σοί δεν κατα φεραν να παρευρεθου ν στην ίδίαί τερη αυτη  βραδία , στην εκδη λωση που εί χε απο λυτα «προσωπίκο  Στυψίανο  
το νο», που η ταν αφίερωμε νη στους εμπνευστε ς καί συνεχίστε ς της, στους α οκνους εργα τες της δίατη ρησης της τοπίκη ς πολίτίστίκη ς μας κληρονο-
μία ς. Θερμα   συγχαρητη ρία σε ο λους τους συντελεστε ς με λη η  μη του Πολίτίστίκου  Συλλο γου Στυ ψης. Καί του χρο νου με υγεί α! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο Στυψιανό Αντάμωμα-Αύγουστος 2014 

Έκθεση παραδοσιακών οικιακών ειδών και  
εργοχείρων στην κεντρική αίθουσα του  

δημοτικού σχολείου Στύψης 
(αριστερά) 

Έκθεση παλιάς φωτογραφίας στην κεντρική 
αίθουσα του  

δημοτικού σχολείου Στύψης 
(κάτω) 

Προϊόντα από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης 
(κάτω) 

Έκθεση ζωγραφικής 
(κάτω) 

Εργαστήρι παιδικού αργαλειού 

Η παιδική χορωδία  τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια. Την οργάνωση & 
επιμέλεια είχε η κ. Λεμονιά Μεϊμάρη 

Το εφηβικό τμήμα του χορευτικού Στύψης 

Το τμήμα ενηλίκων του χορευτικού Στύψης 
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Ο χορός των γυναικών του  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

Δραστη ρίες, ο μορφες, ζωηρε ς καί «με σα σ’ ο λα». Αυτε ς εί ναί οί γυναί κες της 
Στυ ψης! Τον Αυ γουστο του 2014 ο Πολίτίστίκο ς Συ λλογος Στυ ψης καί πίο συ-
γκεκρίμε να «τα κορί τσία» του δίοργα νωσαν τον καθίερωμε νο πία χορο  των 
γυναίκω ν, στο εξοχίκο  κε ντρο του Άλκη. Καλο  φαγητο , ποτο , χορο ς καί δία-
σκε δαση κρα τησαν ως τίς πρω τες πρωίνε ς ω ρες τίς γυναί κες της Στυ ψης σε 
δρα ση καί τους συζυ γους τους σε… ελεγχο μενη αντί δραση!  

 
 

Στυψιανές κάθε ηλικίας στο χορό των γυναικών του  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

Κατάληψη γυναικών στο εξοχικό κέντρο του Άλκη! 

Ο χορός του  
Ιππικού Συλλόγου  

Στύψης-Υψηλομετώπου 
Το Σα ββατο 16 Αυγου στου 2014 πραγματοποίη θηκε η γίορτη  των αλο γων που 
δίοργανω νεί κα θε χρο νο ο Ιππίκο ς Συ λλογος Στυ ψης-Υψηλομετω που. Στην κατα -
μεστη απο  κο σμο αγορα  της Στυ ψης παρε λασαν δυνατα  α λογα με ίππεί ς, εντυ-
πωσία ζοντας γία ακο μη μία φορα  τους παρευρίσκο μενους. Ακολου θησε γλε ντί 
στο εξοχίκο  κε ντρο Στυ ψης, με χρί τίς πρω τες πρωίνε ς ω ρες! Συγχαρητη ρία στον 
προ εδρο του Ιππίκου  Συλλο γου Μίχα λη Καλατζη , καθω ς καί σε ο λους ο σοί βοη -
θησαν να «στηθεί » με το ση επίτυχί α αυτη  η βραδία . Καί του χρο νου με υγεί α! 

Στιγμιότυπα από την παρέλαση των αλόγων στην αγορά της Στύψης 
και το γλέντι που ακολούθησε στο εξοχικό κέντρο του Άλκη 
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Εθελοντική Αιμοδοσία 
 
 Με πρωτοβουλί α του παπα-Λευτε ρη, ίερε α Στυ ψης, καί συν-
δρομη  του Πολίτίστίκου  Συλλο γου Στυ ψης δίοργανω θηκε γία ακο μη 
μία φορα  εθελοντίκη  αίμοδοσί α στο ίατρεί ο της Στυ ψης.  Οί αίμοδο -
τες η ταν οί εξη ς: Τίτίρε κης  Αλε ξανδρος, Γίαννη  Ευστρατί -
α,Γίαραμα νη Χαρου λα, Δρακου λας Νί κος, Χί ου Μίχα λης, Αλετρα -
Πίτσου λη Γεωργί α, Προκοπί ου Όλγα, Φίλη  Καλλίνί κη, Βαλίοντη  Μα-
ρί α. Όπως λε εί καί ο αρχαί ος ημω ν φίλο σοφος Επί κουρος (341-270 
π.Χ.): «Άπαξ α νθρωποί γεγο ναμεν, δίς δε ουκ ε στί γενε σθαί», δηλαδη  
μία φορα  γεννηθη καμε α νθρωποί, δυο φορε ς ο μως δεν εί ναί δυνατο  
να γί νουμε. Θερμα  συγχαρητη ρία σε δίοργανωτε ς καί αίμοδο τες! 

 
Παρασκευαστές: Δρακου λας Νίκο λαος, Πίτσου λης Κων/νος 
Εργασίες: Χατζηδουκα κης Στρα τος (120ευρω ), Αθαναση ς Κω στας (120ευρω ),      

     Χί ου Μίχα λης (80ευρω ) 
Εθελοντές: Κουτζπη ς Νί κος, Βαλίοντη ς Αλε ξανδρος, Λαδα ς Γίω ργος, Μαν-
δα νης, Γίω ργος τ.  Ιγνατί ου, Καλλίπολί της Γία ννης, Στραβουλε λλης Χρη στος 
Προσφορές: Κεραμίδα ς Κων/νος -130κ. σίτα ρί 
Αλογδε λλης Ιωα ννης-1 προ βατο 
Βαφείω της Βυ ρων-1 προ βατο 
Δελα γας Μίχα λης-1 προ βατο 
Κοτζαμπα σης Κω στας του Ιωα ννη-1 προ βατο 
Μανα βης Ιγνα της-1 προ βατο 
Μανδα νης Ιωα ννης τ. Ιγνατί ου-1 προ βατο 
Κουτζπη ς Δημη τρίος-1 προ βατο 
Παρε λλης Νί κος-1 προ βατο 
Παρε λλης Αλε κος-1 αυτοκί νητο ξυ λα 
Δρακου λας Δίογε νης-α μμο  
Καλλίπολί της Βασί λείος τ. Θεοφα νη-κατασκευη  μί ξερ 
Δρακου λας Γία ννης (κρεοπωλεί ο)-1κ. μοσχαρί σίο κρε ας 

 

Απολογισμός ΚΙΣΚΕΤΣ 2014 

 
 

Παρασκευή κισκέτς 
(δεξιά) 

Διανομή κισκέτς 

(πάνω) 

Οικονομική ενίσχυση  
Πολιτιστικού Συλλόγου  

Στύψης 
Παντη ς  Ευστρα τίος 

  

50ευρω  

Δεμερτζη ς Ιωα ννης           50ευρω  

Καμνορο κης Ευστρα τίος       

  

40ευρω  

Τσολα κης  Ελευθε ρίος     

  

30ευρω  

Καραπαναγίω της  Χρη στος  (Ζουμπου λης) 20ευρω  

Τζίνίε ρη Του λα               

  

20ευρω  

Τσαγκαρλίω τη Μαρία νθη       20ευρω  

Το μπρας Νί κος                 25ευρω  

Το μπρας Χρη στος           25ευρω  

Απολογισμός εφημερίδας «Η ΣΤΥΨΗ» 
(01/08/2014 - 31/07/2014) 
ΕΣΟΔΑ 858,59ευρω  + 3.399,63ευρω  = 4.258,22ευρω  

ΕΞΟΔΑ 3.246,85ευρω  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.011,37ευρω  

    

Οφειλή Δήμου Πέτρας 

(3 φυ λλα στο τυπογραφεί ο Βαγουρδη ) 

1.855,55ευρω  

 
 Κατα  τη δία νοίξη του περίφερείακου  δρο μου 
που συνδε εί τη Στυ ψη με το Υψηλομε τωπο, στα αρί-
στερα  του δρο μου πηγαί νοντας προς το Υψηλομε τω-
πο ε μείνε ε να κομμα τί Γης, το οποί ο ο Μίχα λης Καλα-
τζη ς σκε φτηκε να δεντροφυτε ψεί με «ακακί ες». Η 
κί νηση  του αυτη  ε δείξε το ενδίαφε ρον του γία το πε-
ρίβα λλον του χωρίου  καί την αξίοποί ηση κα θε σπίθα-
μη ς γης, η οποί α δεν εί ναί δεντροφυτεμε νη, ω στε να 
γεμί σουμε με καλλωπίστίκα  δε ντρα καί ο ,τί α λλο θα 
δίαμο ρφωνε το ανατολίκο  τμη μα, καί είδίκα  τον κο μ-
βο του χωρίου . Το 2010 ε γίνε αυτη  η δίαδίκασί α καί 
με τη βοη θεία δίαφο ρων ανθρω πων που ε δείξαν λί γο 
ενδίαφε ρον γία τα δε ντρα, δημίουργη θηκε ε να μίκρο  
πα ρκο απο  τίς ο μορφες ακακί ες, οί οποί ες την α νοίξη 
δί νουν το α ρωμα  τους σε αυτη ν την τοποθεσί α. Πρω -
τον, θε λω να ευχαρίστη σω τον Μίχα λη Καλατζη  γία 
αυτη ν του την κί νηση καί ο λα τα παίδία  του Πολίτί-
στίκου  Συλλο γου Στυ ψης καί του Ιππίκου  Συλλο γου 
Στυ ψης-Υψηλομετω που που με τον εθελοντίσμο  τους 
χτί στηκε ο τοί χος του μίκρου  αυτου  χω ρου, ω στε να 
δημίουργηθεί  ε να μίκρο  πα ρκο. Χρεία ζονταί τε τοίες 
πρωτοβουλί ες, ω στε να υπα ρχεί πρα σίνο που το σο 
ανα γκη ε χεί αυτο ς ο το πος. Θε λω επί σης να ευχαρί-
στη σω τον Δίογε νη Δρακου λα, γία την αυθο ρμητη 
συμβολη  του, επί σης τον Τα κη Κουτζπη  που πα ντοτε 
κα νεί το καλυ τερο γία το χωρίο , τον Λευτε ρη Κα 

 
μπουρε λλη καί τον βοηθο  του Άγγελο γία το τσίμε ντο 
που ρί ξανε στο τοί χο του μίκρου  πα ρκου. Ιδίαίτε ρως, 
θε λω να ευχαρίστη σω τον Σοφοκλη  Κλείω τη, που 
ο ποτε τον χρεία στηκα μου ε δωσε χε ρί βοηθεί ας, καί 
σε το σους α λλους που βοη θησαν εθελοντίκα  γία να 
τελείω σω αυτο  που α ρχίσα, καί σε το σους α λλους 
που βοη θησαν εθελοντίκα  καί δεν θε λουν να είπωθεί  
το ο νομα  τους. Επί σης, στην απε ναντί γωνί α υπα ρχεί 
ε να α λλο κομμα τί που καί αυτα  πρε πεί να αξίοποίη-
θεί , καί ε τσί ε χω αρχί σεί την φυ τευση  του με μερίκε ς 
πίκροδα φνες καί μερίκα  καλλωπίστίκα , αλλα  λο γω 
του ο τί φευ γω πί σω τον χείμω να η δεντροφυ τευση 
θα σταματη σεί. Αυτο  το κομμα τί δο θηκε απο  τον Ρα -
κη Καλλίπολί τη, το οποί ο εί χε μεί νεί απο  την δία νοίξη 
του δρο μου καί βρίσκο ταν ξερο , γεμα το αγκα θία καί 
βρωμου σες, καί θα η ταν ωραί α να πρασίνί σεί καί να 
δεί ξεί ε να α λλο τοπί ο, που θα ξεκου ραζε κα θε κουρα-
σμε νο μα τί. Ας μην αδίαφορη σουμε λοίπο ν καί ας μην 
αφη σουμε τα αίσθη ματα τα οποί α μας δίακατε χουν 
καί μας κατευθυ νουν παρα  να κα νουμε το καλο  καί 
λογίκο  που πα ρα πολυ  ε χεί ανα γκη αυτο ς ο το πος καί 
είδίκα  το χωρίο  μας. Ενωμε νοί λοίπο ν ας προσφε ρου-
με λί γο απο  τον χαμε νο χρο νο μας γία να κα νουμε κα -
τί γία τον το πο μας καί γία ο λο το συ νολο καί ί σως 
ξυπνη σεί με σα μας αυτο  που λε γεταί αγα πη γία την 
πατρί δα μας.  

Το μικρό πάρκο 
γράφει ο  Γεώργιος Λιθοτόμου 

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα κα θε απο γευμα γυ-
ρί ζεί στο σπί τί της. Εγω  δεν το πίστευ ω αυτο . Το 
βρα δυ η δασκα λα κοίμα ταί με σα στο σχολεί ο, γία 
να εί ναί πρίν απο  μας στην τα ξη το πρωί .  

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα ξε ρεί απε ξω ο λες τίς 
ασκη σείς στα μαθηματίκα  καί τη γραμματίκη . Εγω  
ο μως ξε ρω τί συμβαί νεί πραγματίκα . Όταν η δα-
σκα λα ξεχνα εί κα τί, αποφασί ζεί να μας βγα λεί δία -
λείμμα. 

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα ξε ρεί απ΄ε ξω ο λα τα 
μαθη ματα. Εγω  νομί ζω ο τί αυτο  δεν εί ναί δυνατο ν. 
Αν η δασκα λα η ταν το σο καλη  στα μαθη ματα, δε 
θα ε μενε στην ί δία τα ξη. 

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα τα λε εί ο λα στους 
γονεί ς. Εγω  ο μως ξε ρω ο τί δεν εί ναί αλη θεία αυτο . 
Η δασκα λα κρατα εί τα μυστίκα  της καί βρί σκεί 
τρο πους να τους καθησυχα ζεί.  

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα εί ναί φοβερη  στον 
πολλαππλασίασμο . Εγω  δεν το πίστευ ω αυτο . 
Όταν βγαί νουμε ο λοί μαζί  απο  την τα ξη, η δασκα λα 
δεν σταματα  να μας μετρα εί καί να μας ξαναμετρα -
εί. 

 Οί μεγα λοί λε νε ο τί η δασκα λα μας εί ναί ερωτευμε -
νη με κα ποίον. Εγω  νομί ζω ο τί δεν καταλαβαί νουν 
τί ποτα. Η δασκα λα δεν αγαπα  παρα  μο νο εμα ς καί 
το ξε ρεί ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ! 

 
Ναταλί Ντελεμπάρ-Ορελί Μπλανς 

Η δασκάλα μας 
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 Άνθρωποί. Συμπαθεί ς η  
ο χί, γελαστοί  η  κατσου φηδες, 
καλοπροαί ρετοί η  καχυ πο-
πτοί. Δεν ε χεί σημασί α, θαρ-
ρω , η κρί ση η δίκη  μου γία το 
ποίος θεωρεί ταί η  ο χί καλο ς, 
ποίος εί ναί συμβατο ς με τα 
κοίνωνίκα  πρωτο κολλα. 
Άλλωστε, το βε βαίο εί ναί πως 
κανεί ς μας δεν εί ναί τε λείος. 
Αρκεί  να μπορεί  να μοίρα ζεταί 
ευλαβίκα  τίς ευαίσθησί ες του, 
τίς ανησυχί ες του, τίς καλε ς 
καί τίς κακε ς στίγμε ς του. 
Κρατω  στην καρδία  μου, ο ,τί, 
στα τρί α τελευταί α χρο νία 
που επίμελου μαί την ΣΤΥΨΗ»,  

 
χτί στηκε με αμεροληψί α, δί -
χως δίακρί σείς, με εμπίστοσυ -
νη, με σεβασμο . Κρατω  στην 
καρδία  μου εκεί να τα προ σω-
πα που με α λλαξαν με τρο πο 
θετίκο  κί ανε κκλητο. Κρατω  
στην καρδία  μου εκεί να τα 
προ σωπα με τα ζεστα  χαμο γε-
λα, τίς καλε ς κουβε ντες, τίς 
ντο μπρες συμπερίφορε ς, τίς 
αληθίνε ς αγκαλίε ς καί τα δα -
κρυα συγκί νησης στα μα τία.  
Καλα  να εί στε αδε ρφία. Σας 
ευχαρίστω  γία το «ταξί δί»… 

 
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Ευχαριστώ για το «ταξίδι»... Απολογισμός πεπραγμένων  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

2012-2014 
 
 Σε λί γες με ρες πλησία ζουν, ο πως ανακοίνω θηκε απο  τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλό-
γου Στύψης κ. Κουτζπή Παναγιώτη στην εκδη λωση κοπη ς της πρωτοχρονία τίκης πί τας του Συλ-
λο γου, οί εκλογε ς γία την ανα δείξη νε ου Δ.Σ. του Συλλο γου. Ο κ. Κουτζπη ς ε κανε μία αναφορα  στα 
ε ως τω ρα πεπραγμε να του Δ.Σ., ευχαρί στησε ο λους γία τίς φίλο τίμες καί ανίδίοτελεί ς προσπα θείες 
που κατε βαλαν καί ευχη θηκε υγεί α, συ μπνοία απο ψεων καί δημίουργίκο τητα. Το νίσε πως το Δ.Σ. 
του Πολίτίστίκου  Συλλο γου εκπλη ρωσε την «αποστολη » που επίση μως του ανατε θηκε πρίν δυο 
χρο νία, ο χί μο νο σε πολίτίστίκο  αλλα  καί σε ανθρωπίστίκο  επί πεδο. Ευχη θηκε τα καλυ τερα γία το 
με λλον καί επίση μανε πως το σο ο ί δίος ο σο καί τα υπο λοίπα με λη του Δ.Σ., ακο μη καί εκτο ς Συλλο -
γου, θα παρε χουν την βοη θεία  τους ο που εί ναί απαραί τητο, ως ε νδείξη αγα πης προς την Στυ ψη μας 
καί τους κατοί κους της. Ενδείκτίκα  παραθε τουμε κα ποίες απο  τίς «δρα σείς» του Πολίτίστίκου  Συλ-
λο γου Στυ ψης: 
1. Αποκρία τίκο πα ρτί 
2. Καρναβαλίκε ς Εκδηλω σείς 
3. Η ω ρα της γης 
4. Παίδίκη  χορωδί α (υπο  την επίμε λεία της κ. Μεί μα ρη Λεμονία ς) 
5. Δίοργα νωση εκδη λωσης παίδίκω ν παραδοσίακω ν χορω ν με τη συμμετοχη  χορευτίκω ν απο  

Αγί α Παρασκευη , Κα πη, Μανατμα δο, Πε τρα, Μο λυβο. 
6. Συμμετοχη  στην εκπομπη  «Αλ Τσαντί τί» με ε κθεση προί ο ντων (με λί, ελίε ς, παξίμα δία, ελαίο -

λαδο Στυ ψης) με σκοπο  την προβολη -δίαφη μίση του χωρίου  μας. 
7. Δίοργα νωση σεμίναρί ων πρω των βοηθείω ν με την ευγενίκη  συνδρομη  του γίατρου  μας. 
8. Το χορευτίκο  συμμετεί χε: Στο 4ο φεστίβα λ παραδοσίακω ν χορων Πε τρας 2014, στο Ελληνο-

τουρκίκο  φο ρουμ που δίοργανω νεταί κα θε χρο νο στη μαρί να Μυτίλη νης. 
9. Συμμετοχη  στην εκδη λωση του ομί λου γία την UNESCO Πείραίω ς & Νη σων, η οποί α πραγμα-

τοποίη θηκε την 23η Ιουλί ου 2014 καί στην οποί α ο κ. Κουτζπής τίμη θηκε με αναμνηστίκη  
πλακε τα γία την προσφορα  του ως Προε δρου του Πολίτίστίκου  Συλλο γου Στυ ψης. 

10. Συμμετοχη  στην εκδη λωση του Πολίτίστίκου  κε ντρου Αγί ας Παρασκευη ς, η οποί α δίοργανω -
θηκε υπο  την αίγί δα της Τρα πεζας Πείραίω ς. 

11. Καθίε ρωσε τον ετη σίο χορο  των γυναίκω ν, ο οποί ος υποστηρί χθηκε ενθε ρμως απο  το κατα  
τα α λλα «ασθενε ς» φυ λο. 

12. Δίοργα νωση της μεγα λης εκδη λωσης «Το Στυψίανο  Αντα μωμα» στην οποί α φε τος, εκτο ς απο  
τα καθίερωμε να (ε κθεση παλία ς φωτογραφί ας, ε κθεση τοπίκω ν προί ο ντων, ε κθεση ε ργων 
λαί κη ς τε χνης) συμπερίλα μβανε κί ε να νε ο κομμα τί το «Παραδοσίακο  Στυψανο  Σπί τί», ε νας 
χω ρος δίακοσμημε νος με οίκίακα  σκευ η, εργο χείρα καί χαλία  μίας α λλης εποχη ς. 

13. Παρασκευη  καί δίανομη  κίσκε τς στο πανηγυ ρί της Στυ ψης. 
14. Δίοργα νωση Χρίστουγεννία τίκης εκδη λωσης στην πλατεί α του χωρίου  με τη συμμετοχη  του 

Συλλο γου Γονε ων & Κηδεμο νων του Δημοτίκου  Σχολεί ου Στυ ψης, του Γυμνασί ου & Λυκεί ου 
Πε τρας καί του Πολίτίστίκου  Συλλο γου Πε τρας. Στο πλαί σίο των ημερω ν των Χρίστουγε ννων 
κατασκευα στηκε φα τνη σε κεντρίκο  σημεί ο της Στυ ψης καί τα με λη του Δ.Σ. εί παν τα κα λα-
ντα σε ο λα τα σπί τία του χωρίου . 

15. Συνεχί ζεταί η προσπα θεία ολοκλη ρωσης της κατασκευη ς του κτηρί ου του Συλλο γου. Προσε-
χω ς, θα τοποθετηθου ν τα πλακα κία. 

16. Ο Συ λλογος, τα τελευταί α 3 χρο νία, χρηματοδοτεί  τη μουσίκη  γία την περίφορα  της είκο νας 
της Παναγί ας στο πανηγυ ρί του χωρίου . 

17. Τε λος, ο Συ λλογος ε χεί αναλα βεί τα ε ξοδα γία την αγορα  χαρτίου  συνταγογρα φησης καί α-
πορρυπαντίκω ν γία το ίατρεί ο του χωρίου . 

 
Το απερχο μενο Δ.Σ. του Πολίτίστίκου  Συλλο γου Στυ ψης ευχαρίστεί  ο λους ο σοί στα θηκαν αρωγοί  καί 
ε νθερμοί συμπαραστα τες στο πολίτίστίκο  καί ανθρωπίστίκο  ε ργο του. 

 

 Η οίκογε νεία Στυλίανου  
Μανα βη ευχαρίστεί  τίς παρακα -
τω οίκογε νείες, οί οποί ες αντί  
στεφα νου, είς μνη μην της Όλγας 
Μανα βη, κατε θεσαν χρηματίκα  
ποσα  τα οποί α θα δίατεθου ν γία 
τίς ανα γκες του δημοτίκου  σχο-
λεί ου Στυ ψης. Το συνολίκο  ποσο  
ανε ρχεταί στα 600 ευρω . Αναφε -
ρονταί τα ονο ματα: Σαρρη ς Νί-
κο λαος, Σαρρη ς Ευστρα τίος, Γε-
λαγω της Νίκο λαος, Παρε λλη 
Όλγα, Γελαγω της Β. Ευστρα τίος, 
Γελαγω της Β. Αλκίβία δης, Γω γος 
Τρυ φων, Μανα βης Π. Ιγνα τίος, 
Κουρασα νη Ραφαηλί α, Κυδωνία  
 

της Αλε ξανδρος, Λα γαρης Κων/
νος, Αγρίτε λλη Ευφροσυ νη, Κα-
τε χου Δη μητρα, Λημναί ου Ευ-
στρατί α, Μεί μα ρης Νίκο λαος, 
Μεί μα ρη Αφροδί τη, Μεί μα ρη Λε-
μονία , Παπαδοπου λου Στε λλα, 
Παπακυρί κου Μαρί α, Τσακί ρης 
Αντω νίος, Νησίω του Θεανω , 
Στυλίανου -Σπανου  Κων/να. Επί -
σης, ευχαρίστεί  τίς οίκογε νείες: 
Μαρίο λα Γεωργί ου, Καρε κου Δη-
μητρί ου, Καρε κου Άννας, Κυρα-
τζη  Γεωργί ου, Γυαλα  Είρη νης, οί 
οποί ες κατε θεσαν χρηματίκα  
ποσα  αντί  στεφα νου στους συλ-
λο γους Καλλονη ς «Σί τίση & Εθε-
λοντίκη  Δρα ση Πολίτω ν». 

Το Δημοτίκο  Σχολεί ο ευχαρίστεί  τον κ. Παυλίο γλου Κρί τωνα 
γία τη δωρεα  των 300ευρω  στο Συ λλογο Γονε ων & Κηδεμο -
νων (γία τίς ανα γκες του Σχολεί ου), στη μνη μη του Σο λωνος 
Παυλίο γλου. 

 
 Σε μί α πολυ  ωραί α εκδη λωση 
στο χω ρο του Σχολεί ου την Κυρίακη  
12 Οκτωβρί ου γονεί ς, κα τοίκοί, μα-
θητε ς, δα σκαλοί εί χαν την ευκαίρί α 
να παρακολουθη σουν καί να επίκαί-
ροποίη σουν τίς γνω σείς τους σε 
θε ματα πρω των βοηθείω ν. Επίστη-
μονίκο  προσωπίκο  αποτελου μενο 
απο  τους: Βογίατζη  Πολυ δωρο  

 
(Ορθοπεδίκο  Ιατρο ), Γεωργε λλη 
Κλαί ρη(Γενίκη  Ιατρο ) καί Σταθα κη 
Λα μπρο (Φυσίοθεραπευτη ) ανταπο-
κρίνο  μενο στην προ σκληση του Δ/
ντη του Σχολεί ου καί του Συλλο γου 
Γονε ων & Κηδεμο νων παρουσί ασαν 
στους συμμετε χοντες με βίωματίκο  
τρο πο  το σεμίνα ρίο με θε μα: 
 

«Α΄ Βοήθειες–
Παθήσεις της  
Σπονδυλικής  

Στήλης » 
 

Η  εκδη λωση  αυτη  εί ναί 
με ρος των προγραμματί-
σμε νων  δρα σεων του  
Σχολεί ου γία το Σχολί-
κο   ε τος 2014-2015.  
 

Ευχαριστήριο Οικογένειας  
Στυλιανού Μανάβη 

Ευχαριστήριο Δημοτικού  
Σχολείου Στύψης 

     Δημοτικό Σχολείο Στύψης                
Σεμινάριο για «Α΄ Βοήθειες &  

Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης»  

Ο τιμητικός έπαινος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, με 
τον οποίο τιμήθηκε για την προσφορά του στον πολιτισμό  

ο κ. Κουτζπής Παναγιώτης 

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο  
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Εξ αφορμής 
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Αλήθειες και  
ψέματα 

Βιβλιοπαρουσίαση 

«Ένας ολοζω ντανος κο σμος ανα-
δυ εταί εδω  μπροστα  μας, χτίσμε -
νος απο  χρω ματα, είκο νες καί 
λε ξείς ξεχασμε νες, παραμελημε -
νες επείδη  αποφασί σαμε ο τί ανη -
κουν σε μία περασμε νη εποχη , ο χί 
το σο μακρίνη  ο σο περίφρονημε -
νη, σαν ε να ταπείνωμε νο καί ανε-
πίθυ μητο παρελθο ν της είκο νας 
μας.  Μ' αυτη  την πνοη  η Λενε τα 
Στρα νη, επίστρατευ οντας ε να 
πλη θος λησμονημε νων Πουλίω ν, 
αφουγκραζο μενη τους ανεπαί -
σθητους η χους του νερου  καί της 
φυ σης, νίω θοντας τον μυθολογί-
κο  πλου το της παρα δοσης σαν 
ε να ζωντανο  οργανίσμο  που ερ-
μηνευ εί αδία κοπα καί κατανοεί  
βαθυ τερα την υ παρξη, δημίουρ-
γεί , με παρατημε να αλλα  εντε λεί 
πολυ τίμα υλίκα , μία γεμα τη οί -
στρο καί αίσθη ματα αλληγορί α 
της συ γχρονης πραγματίκο τητας. 
Μίας ποίητίκη ς πραγματίκο τητας 
που με φίλοσοφημε νη απλο τητα 
θε τεί τα πίο σοβαρα  προβλη ματα 
της εποχη ς μας· ο χί γία να δημί-
ουργη σεί εντυπω σείς καί προ -

κληση, αλλα  σαν ζητη ματα πρω-
τί στως πολίτίκη ς υφη ς καί δημο-
κρατί ας, που ζητου ν την ενεργο-
ποί ηση της κατεσταλμε νης δυ να-
μης καί των ονεί ρων μας.» 
 

Δήμος Αβδελιώδης  

«Το ξενοπούλι και ο Συνορίτης ποταμός» 
της Λενέτας Στράνη Είσαι μόνο αυτό που  

δείχνεις; 
Περνα ς δί πλα τους, τους συνα-
ντα ς στο δρο μο, ακουμπα τε 
κατα  λα θος ο ε νας τα δα χτυλα 
του α λλου στη χείρολαβη  του 
μετρο . Παρα  την εξ ορίσμου , σε 
αντίδρα σείς, πολυπλευρίκο τη-
τα της ζωη ς που δία γουμε, πα-
ραδο ξως κρί νουμε τους α λλους 
μονοδία στατα.  Επίκεντρω νου-
με τίς κατηγορί ες μας σε ε να 
μο νο χαρακτηρίστίκο  τους, σε 
μία μο νο πρα ξη τους, την οποί α 
ενδο μυχα ζηλευ ουμε. Πο σο 
αλυ γίστες καί α καμπτες εί ναί 
πολλε ς φορε ς οί απο ψείς μας. 
Πο σο αγωνίζο μαστε να δία-
σφαλί σουμε τη δίκη  μας κοίνω-
νίκα   ορθη  θε ση απε ναντί στα 
πρα γματα. Πο σο τρε μουμε μη 
τυχο ν κατηγορηθου με γία α-
ναλγησί α. Αναρωτίε μαί γίατί  
ο ταν προ κείταί γία τους 
α λλους, οί κρί σείς μας ε ρχονταί 
στο στο μα με τε τοία ευκολί -
α. Αυτη  εί ναί ανευ θυνη, ο α λλος 
κωλο παίδο, ο τρί τος ρηχο ς, ο 
α λλος δεν προσπα θησε ποτε  
του γία τί ποτα. Η δίκη  μου με -
χρί τω ρα πεί ρα μου ε χεί δω σεί 
να καταλα βω ο τί κανεί ς μας 
δεν εί ναί μο νο ε να πρα γμα καί 
κυρί ως δεν εί ναί αυτο  που δία-
λαλεί . Τίς περίσσο τερες φορε ς 
μα λίστα  εί ναί μο νο αυτο  που 
επίμελω ς κρυ βεί. Υπα ρχουν 

δί πλα μας α νθρωποί που χαμο-
γελα νε πείθη νία, χωρί ς να τυγ-
χα νουν αποδοχη ς. Άνθρωποί 
που τρε χουν ο χί γία να γραμ-
μω σουν το σω μα τους αλλα  γία 
να λευτερω σουν το μυαλο  
τους. Άνθρωποί που επίμε νουν 
ο χί γία να σου μπουν στο μα τί 
αλλα  γία να «ανοί ξουν» το μα τί 
το δίκο  τους.  Άνθρωποί βρα χοί 
που κλαί νε με σα τους χωρί ς να 
τους παί ρνείς χαμπα ρί. 
Άνθρωποί που καταρρί πτουν 
στερεο τυπα στον εαυτο  τους, 
ξανθίε ς σπί ρτα καί κουλτου-
ρία ρηδες μου φα. Άνθρωποί 
που φοβου νταί τα «α γρία ζω α» 
μα δίαπρε πουν ως θηρίοδαμα-
στε ς». Πλου σίοί που ντρε πο-
νταί να ζητη σουν νερο  καί 
φτωχοί  που σε περίμε νουν στη 
γωνί α. Χρίστίανοί  που δεν συγ-
χωρου ν αμαρτη ματα καί 
α θρησκοί που υπηρετου ν πί-
στα  τον δίκο  τους θεο  της δί-
καίοσυ νης. Γε ροί με ο νείρα παί-
δίκα  καί νε οί που ε χουν η δη 
γερα σεί απο  την πλη ξη της τε-
λείο τητα ς τους. Άνθρωποί με 
με σα που δεν ε χουν ο ραμα καί 
δεν τους νοία ζεί καί α νθρωποί 
με ο ραμα που δεν ε χουν τα με -
σα κί επί σης δεν τους νοία ζεί. 
Πρίν, λοίπο ν,  ξανανοί ξείς το 
στο μα σου γία να σχολία σείς 
τον α λλο σκε ψου: «Εί ναί α ραγε 
μο νο αυτο  που δεί χνεί;» 

 
Ξαφνίκα  παρουσία στηκε σ’ ε να χωρίο  
ε νας γραβατομε νος τυ πος καί εί πε ο τί 
αγορα ζεί ο σα γαί δου ρία ε χεί το χωρίο  
προς 100ευρω  το ε να. Αρκετοί  φουκα-
ρα δες τα που λησαν χωρί ς δευ τερη 
σκε ψη καί χαμογελαστοί  γυ ρίσαν στο 
σπί τί. Την α λλη με ρα ί δίος τυ πος προ -
σφερε τίμη  200ευρω  γία κα θε ζωντα-
νο  καί σχεδο ν ο λοί οί χωρίανοί  που λη-
σαν τα γαί δουρα κία τους, ενω  μετα  
λί γες με ρες αγο ρασε με 300ευρω  ο σα 
ελα χίστα γαί δου ρία εί χαν απομεί νεί. 
Όταν ε φυγε εί πε στους χωρίκου ς ο τί 
θα ξαναπερα σεί μετα  απο  ε να μη να 
καί θα αγορα σεί με 400ευρω  κα θε 
τετρα ποδο. Την α λλη με ρα φα νηκε 
στο χωρίο  ο συνε ταίρο ς του καί που-
λου σε γαί δου ρία προς 400ευρω  το ε να 
καί οί κα τοίκοί σί γουροί ο τί θα πουλη -
σουν στον ε μπορο ακρίβο τερα  αφου  
θα κε ρδίζαν χε ρί με χε ρί 100ευρω  τα 
αγο ρασαν στην τετραπλα σία τίμη  απ’ 
ο τί τα που λησαν καί με λεφτα  απο  
δανείκα  της τρα πεζας. Οί επίχείρημα-
τί ες βε βαία δεν ξαναπα τησαν στο χω-
ρίο , το γλε νταγαν στίς Μπαχα μες, οί 
κα τοίκοί καταχρεωμε νοί στην τρα πε-
ζα, απογοητευμε νοί απο  την αξί α των 
γαί δα ρων που ε πίασε πα το εί δαν καί 
την τρα πεζα να τους πίε ζεί γία τα δα-
νείκα  ω σπου στο τε λος τους τα κατα -
σχεσε κίο λας καί ο ποίος η θελε γα ίδα-
ρο γία να κα νεί τη δουλεία  του τον 
νοί κίαζε τω ρα απ’ την τρα πεζα. Ο τρα-
πεζί της ο μως δεν ε κανε την κατα σχε-
ση, πη γε στο δη μαρχο να του εξηγησεί 
ο τί αν δεν αποπληρωνο ταν τα χρε η, η 
τρα πεζα  του θα καταρρευ σεί καί κατα  
συνε πεία θα κοπου ν οί πίστω σείς 
προς τον δη μο. Μπροστα  στην κατα-
στροφη  ο δη μαρχος αντί  να δω σεί 
λεφτα  στους χωρίκου ς γία να εξοφλη -
σουν το χρε ος τους, ε δωσε στον τρα-
πεζί τη που ου τε το χρε ος των κατοί -
κων ε σβησε, ου τε το χρε ος του δη μου 
με αποτε λεσμα ο δη μος να βρί σκεταί 
ε να βη μα πρίν την πτω χευση. Ο δη -
μαρχος ζη τησε βοη θεία απ’ τους γεί-
τονίκου ς δη μους αλλα  καί αυτοί  εί χαν 
πα θεί τα ί δία, οπο τε ο καλο ς τραπεζί -
της τον συμβου λεψε ο τί γία να απο-
φυ γεί την χρεωκοπί α θα πρε πεί να 
μείω σεί τα ε ξοδα  του απολυ οντας υ-
παλλη λους, να δί νεί λίγο τερα λεφτα  
γία το σχολεί ο, λίγο τερες συντα ξείς, 
μίσθου ς καί να αυξη σεί τους φο ρους. 
Με αυτε ς τίς δίαρθρωτίκε ς αλλαγε ς θα 
μπεί επίτε λους τα ξη στο δημο σίο, θα 
περίορίστου ν οί σπατα λες, θα ηθίκο-
ποίηθεί  το εμπο ρίο των γαί δα ρων καί 
ο ταν τα κα νεί ο λα αυτα  το τε αυτο ς 
καί οί φί λοί του οί ε μποροί θα χρημα-
τοδοτη σουν καί την προεκλογίκη  του 
εκστρατεί α. Ο τραπεζί της καί οί 
ε μποροί λε γονταί χρηματοπίστωτίκε ς 
αγορε ς καί οί προτα σείς τους νο μοί 
της αγορα ς που ξαναφε ρνουν την α-
να πτυξη. Το παραμυ θί δεν ε χεί επί λο-
γο, γίατί  δεν γνωρί ζουμε ακο μα τί θα 
κα νουν οί κα τοίκοί της περίοχη ς. Μη -
πως μπορεί ς να μας πείς εσυ  τί θα 
ε κανες αν η σουν ε νας απο  αυτου ς; 

Για την αντιγραφή 
Β.Β. 

 Αγαπημε νε μου Χρο νε,  
Δω δεκα μη νες πε ρασαν κίο λας 
καί μπροστα  σε ο σα χα θηκαν στο 
ο νομα σου, εγω  εί μαί ακο μα εδω . 
Δεν ξε ρω αν στο δία στημα αυτο  
ε γίνα καλυ τερος α νθρωπος, δεν 
ξε ρω αν ε γίνα χείρο τερος, δεν 
ξε ρω αν προχω ρησα η  αν ε μείνα 
στα σίμη, μα προσπα θησα γία κα -
τί καλυ τερο κί αν τελίκα  δεν τα 
κατα φερα καί πολυ ,  γία την ω ρα 
μοία ζεί παρη γορο που εί μαί εδω , 
ζωντανη , υγίη ς, σκεπασμε νη με 
τίς σκε ψείς, τα ο νείρα μου καί τίς 
προσδοκί ες μου. Με σα σε δω δεκα 
μη νες εί δα φί λους να χα νουν τίς 
δουλείε ς τους, φί λους να φευ γουν 
στα ξε να, φί λους να φευ γουν απο  
τη ζωη , φί λους να φευ γουν απο  
τη ζωη  μου. Εί δα ανθρω πους να 
δημίουργου ν, ανθρω πους να κα-
ταστρε φονταί, ανθρω πους να 
παλευ ουν καί ανθρω πους να πα-
ραδί δονταί. Δω δεκα μη νες με α-
ντίφα σείς. Γε λία καί δα κρυα, ταξί -
δία καί στασίμο τητα, εκπλη ξείς 
καί ρουτί να, αίσίοδοξί α καί ανα-
σφα λεία, παρε ες καί μοναξία , 
χρω ματα καί γκρί, καλοκαί ρί καί 
χείμω να. Ποίος να μπορεί  να πεί 
τί η ταν σωστο  η  λα θος,  α δίκο η  
δί καίο, καλο  η  κακο ; Σε λί γο φευ -
γείς κί εγω  δεν θε λω να ντυ σω με 
βα ρος τη φυγη  σου. Αν αδί κησα 
ζητω  συγνω μη, αν με αδί κησαν  
 

συγχωρω , αν με ωφε λησαν ευχα-
ρίστω , αν με ζημί ωσαν το δίαγρα -
φω. Άλλωστε, δεν θυμα μαί να σου 
ζη τησα ποτε  κα τί μεγα λο κί ε τσί 
δεν ε χω παρα πονο. Ήθελα μο νο 
να ε χω ανθρω πους να με αγα-
που ν καί να με νοία ζονταί, να 
τους αγαπω  καί να τους νοία ζο-
μαί κί εγω . Ήθελα να μπορω  να 
περπατω  νοερα  πλα ί σε ο σα αγα -
πησα καί να νίω θω τυχερη  που 
μπορω  καί παρατηρω  τα χρω μα-
τα καί κα θε τί ο μορφο δί πλα μου. 
Ήθελα να ε χω τη δυνατο τητα να 
βγαί νω ε ξω κα ποίες νυ χτες καί να 
κοίτα ζω τα αστε ρία, γία να μου 
θυμί ζουν πο σο μίκροί  καί ανθρω -
πίνοί εί μαστε. Ήθελα μο νο να 
γρα φω καί ν’ αφη νω  τίς σκε ψείς 
μου να βρί σκουν δίε ξοδο με σα 
απο  τίς λε ξείς. Ήθελα μο νο να μην 
χαθεί  το παίδί  που κουβαλα ω 
με σα μου χρο νία τω ρα καί που 
δεν θε λω να με εγκαταλεί ψεί πο-
τε . Τελίκα , νομί ζω δεν με προ δω-
σες σε τί ποτα απο  τα παραπα νω. 
Γί΄ αυτο  σε ευχαρίστω . Σε λί γο 
φευ γείς α λλωστε, καί παρα  τα 
ο σα δυ σκολα, ί σως κα ποτε να 
μπορε σουμε να θεωρη σουμε τους 
εαυτου ς μας φί λους. Καλη  σου 
τυ χη Χρο νε, καλο  ταξί δί. Θα σε 
θυμα μαί κα ποίες φορε ς  που οί 
συγκρί σείς θα εί ναί αναπο φευ-
κτες… 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Γράμμα στο 2014… 

  
 Πλα κα - πλα κα, ου τε 
αυτα  εί ναί αμελητε α, αλλα  τα 
καταφε ρνουμε χα ρίς στίς γεν-
ναίο δωρες εθελοντίκε ς προ-
σφορε ς φί λων καί  χωρίανω ν, 
που ζουν στην Αυστραλί α, στην 
Αθη να καί αλλου , οί οποί οί ε-
κτίμου ν την δουλεία  που κα -
νουμε. Γίατί  απ΄  ο ,τί  φαί νεταί, 
η εφημερί δα μας, μας φε ρνεί 
πίο κοντα . Νοίαζο μαστε ο ε νας 
γία τον α λλο, μαθαί νοντας τα 
νε α του χωρίου  μας καί των 
ανθρω πων του. Αξί ζεί να ση-
μείω σουμε ο τί η εφημερί δα 
μας, με χρί το νο μο 
«Καλλίκρα τη» τον επονομαζο -
μενο «κακοκρα τη» που δη-
μίου ργησε το Δη μο Λε σβου 
(που ο σες καλε ς προθε σείς καί 
να ΄χεί ο οποίοσδη ποτε δη μαρ-
χος δεν μπορεί  να κυβερνηθεί ), 
κα λυπτε τα ε ξοδα τυπογραφεί -
ου με χρηματοδο τηση του τε ως 
Δη μου Πε τρας καί παλίο τερα 
της Κοίνο τητας Στυ ψης. Ωστο -
σο, ε να ποσο ν της τα ξης των 
1.800€ ακο μα οφεί λονταί στο 
τυπογραφεί ο απο  το 2009 – 
2010. Ο Δη μος Λε σβου αρνεί ταί 
να τα πληρω σεί γίατί  λε εί δεν 
υπη ρχε απο φαση Δημοτίκου  
Συμβουλί ου του Δη μου Πε τρας 
(καί πω ς πλη ρωνε με χρί το τε ο 
Δη μος Πε τρας τα σχετίκα  ε-
ντα λματα;). Το θε μα εί ναί ο τί 
το χρε ος παραμε νεί στο τυπο 

 
γραφεί ο καί μπορεί  να αφορα  
το Δη μο Λε σβου, αλλα  εμεί ς δεν 
μπορου με να μεί νουμε ανυπο-
ψί αστοί. Εί μαστε α νθρωποί με 
μπε σα καί μας αφορα ! Θα κα -
νουμε α λλη μία προσπα θεία να 
πεί σουμε τη νε α Δημοτίκη  Αρ-
χη  του Δη μου Λε σβου να ξο-
φλη σεί τα σχετίκα  εντα λματα, 
καί αν δεν τα καταφε ρουμε θα 
χρείαστεί  να πληρω σουμε εμεί ς 
απο  τίς προσφορε ς καί ί σως με 
την βοη θεία του Πολίτίστίκου  
Συλλο γου Στυ ψης την οφείλη  
αυτη . Αξί ζεί επί σης να σημείω -
σουμε ο τί με χρί στίγμη ς, απο  
το τε που ανε λαβε την ευθυ νη 
της ε κδοσης ο Πολίτίστίκο ς 
Συ λλογος δεν χρεία στηκε να 
χρηματοδοτη σεί ου τε στο ελα -
χίστο την εφημερί δα μας! Γία 
τα ε ξοδα  της, της φτα νουν οί 
προσφορε ς των αναγνωστω ν 
της. Να εί στε ο λοί καλα !  Καλη  
Χρονία !       

Ιγνάτιος Κων.  
Καραπαναγιώτης 

 

Για την ιστοσελίδα και τα  
οικονομικά της «ΣΤΥΨΗΣ» 

συνέχεια από σελ. 1  
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 Τίς τελευταί ες ημε ρες ορίσμε να 
ΜΜΕ, παρουσία ζουν -θε λουμε να ελπί -
ζουμε απο  α γνοία- τίς προκλη σείς της 
Τουρκί ας στην κυπρίακη  ΑΟΖ αλλα  καί 
τίς «βο λτες» τουρκίκω ν πολεμίκω ν 
πλοί ων στη θα λασσα του Αίγαί ου με 
ε ναν τρο πο που πλη ττεταί το η δη κα-
ταρρακωμε νο ηθίκο  του ελληνίκου  
λαου  σε Κυ προ καί Ελλα δα. Να ξεκαθα-
ρί σουμε τα πρα γματα. Οί παραβία σείς 
των κυρίαρχίκω ν δίκαίωμα των της 
Κυ πρου, βο λτες των τουρκίκω ν κορβε -
των καί φρεγατω ν στα δίεθνη  υ δατα 
του Αίγαί ου καί οί αβλαβεί ς δίελευ σείς 
στίς Κυκλα δες καί ορίσμε νες φορε ς 
ακο μα καί στα ανοίκτα  των ακτω ν της 
Αττίκη ς, εί ναί ε να ζη τημα που θα πρε -
πεί να μας απασχολη σεί. Ιδίαί τερα δε η 
παρουσί α τουρκίκω ν πολεμίκω ν σκα-
φω ν στα ελληνίκα  χωρίκα  υ δατα, θα 
πρε πεί ου τως η  α λλως να αντίμετωπί -
ζεταί με τους τρο πους που προβλε πο-
νταί απο  τα επίχείρησίακα  σχε δία των 
ε νδοξων Ενο πλων μας Δυνα μεων, πα -
ντα με σα στα πλαί σία που ορί ζεί το 
δίεθνε ς δί καίο. Όσον αφορα  στην προ-
κλητίκη  παρουσί α του ερευνητίκου  
σκα φους «Μπαρμπαρο ς» στην κυπρία-
κη  ΑΟΖ, τη συνοδεί α πολεμίκω ν σκα-
φω ν, αυτη  θα πρε πεί να αντίμετωπί-
στεί  με γνω μονα το εθνίκο  συμφε ρον 
αλλα  καί τα στρατηγίκα  συμφε ροντα 
της Κυ πρου. Θα το επαναλα βουμε. Το 
«παίχνί δί» στην περίοχη  της Αν. Μεσο-
γεί ου παί ζεταί στο γη πεδο του δίε-
θνου ς δίκαί ου, της πολίτίκη ς, της δί-
πλωματί ας, των δίεθνω ν σχε σεων καί 
των συμφωνίω ν με χω ρες καί ενεργεία-
κε ς εταίρεί ες. Στο γη πεδο αυτο  η Κυ -
προς, η Κυπρίακη  Δημοκρατί α ως κυρί -
αρχο κρα τος, εί ναί εξαίρετίκα  ίσχυρη , 
ενω  απο  την α λλη πλευρα  η Τουρκί α 
απολυ τως ανί σχυρη. Να υπενθυμί σου-
με στους αναγνω στες μας ο τί η Τουρκί -
α αποπείρα θηκε αλλεπα λληλες φορε ς 
να ανατρε ψεί τα δεδομε να στο γη πεδο  

 
αυτο . Έκανε δίαβη ματα σε Αί γυπτο, 
Ισραη λ καί Λί βανο να ακυρω σουν τίς 
συμφωνί ες ορίοθε τησης της ΑΟΖ, ε κανε 
αλλεπα λληλα δίαβη ματα σε ΗΠΑ, Ισ-
ραη λ, Ιταλί α. Γαλλί α καί Κορε α να απο-
τρε ψουν τίς ενεργείακε ς εταίρεί ες να 
υπογρα ψουν συμφωνί ες με την Κυπρί-
ακη  Δημοκρατί α, κί νησε γη καί ουρανο  
γία να πεί σεί την NobleEnergy - Delek, 
την TOTAL KOGAZ EN καί την ΕΝΙ να 
μην υπογρα ψουν συμφωνί ες, να μην 
στεί λουν ερευνητίκα  σκα φη καί να μην 
στη σουν εξε δρες στην κυπρίακη  ΑΟΖ. 
Ιδίαί τερα ο σον αφορα  το Οίκο πεδο 12 
καί την εξε δρα α ντλησης της NobleEn-
ergy - Delek, η Άγκυρα ε κανε προείδο-
ποίητίκε ς δηλω σείς ο τί θα αντίδρα σεί 
κα νοντας χρη ση στρατίωτίκη ς βί ας, σε 
περί πτωση εγκατα στασης της εκεί . Η 
εξε δρα εγκαταστα θηκε καί βρίσκο μα-
στε στα τελευταί α στα δία πρίν την 
ε ναρξη της εξο ρυξης του φυσίκου  αερί -
ου. Τίς ημε ρες που το ερευνητίκο  σκα -
φος-πλατφο ρμα Saipem 10000 του 
κονσο ρτσίουμ ENI-KOGAZ ε πλεε προς 
το Οίκο πεδο 9, ο που εγκαταστα θηκε 
γία να εκτελε σεί τίς δίερευνητίκε ς γεω-
τρη σείς, η Τουρκί α ε στείλε στην ευρυ -
τερη περίοχη  το δίκο  της ερευνητίκο  
σκα φος «Μπαρμπαρο ς», συνοδευο μενο 
απο  δυο φρεγα τες, με σκοπο  να εκφο-
βί σεί τους ίταλου ς καί τους Κορεα τες 
καί να εκτρε ψεί με τον τρο πο αυτο  το 
χρονοδία γραμμα εκμετα λλευσης των 
ενεργείακω ν αποθεμα των αλλα  καί 
των ρου των εξελί ξεων, ο πως αυτε ς 
ε χουν προδίαγραφεί  απο  τίς προανα-
φερθεί σες ενε ργείες της Κυπρίακη ς 
Δημοκρατί ας. Με α λλα λο γία, η Τουρκί -
α, που δεν ε χεί κανε να απολυ τως 
ε ρείσμα στο γη πεδο του Δίεθνου ς Δί-
καί ου, της δίπλωματί ας, της πολίτίκη ς, 
των δίεθνω ν σχε σεων καί συμφωνίω ν 
καί των ενεργείακω ν συμφωνίω ν, προ-
σπαθεί  να δημίουργη σεί ε να α λλο γη πε-
δο, ο που οί εξελί ξείς θα προδίαγρα φο 

 
νταί απο  την στρατίωτίκη  ίσχυ  καί την 
επίβολη . Εκεί  θε λεί να μας εφελκυ σεί 
την Κυ προ καί την Ελλα δα καί στο ζη -
τημα αυτο  θα πρε πεί να εί μαστε πολυ  
προσεκτίκοί . Γίατί  μο νο ε νας τρελο ς η  
ε νας προδο της θα εγκατε λείπε το γη πε-
δο που εί ναί ίσχυρο ς, γία να περα σεί σε 
ε να γη πεδο ο που ο αντί παλος ε χεί πολ-
λε ς πίθανο τητες να πετυ χεί τον στο χο 
του. Εννοου με ο τί δεν θα πρε πεί να δίο-
λίσθη σουμε στην πολίτίκη  των κανονί-
οφο ρων καί φυσίκα  δεν εννοου με ο τί 
θα νίκη σεί σε ε ναν ενδεχο μενο ελληνο-
τουρκίκο  πο λεμο, ο οποί ος εκτίμου με 
ο τί εί ναί εξαίρετίκα  απί θανο να συμβεί . 
Αλλα  καί να συμβεί , η Τουρκί α δεν θα 
χα σεί μο νο στο πεδί ο της μα χης καί του 
ελληνοτουρκίκου  μετω που, ο που η Ελ-
λα δα ε χεί στρατηγίκα  πλεονεκτη ματα, 
ο πως ίσχυρο τατη αντίαεροπορίκη  
α μυνα, PATRIOT, TORM-1, OSA, ίσχυρη  
πολεμίκη  αεροπορί α με αεροσκα φη 
τουλα χίστον ίσα ξία των τουρκίκω ν καί 
πυραυ λους SCALP, υποβρυ χία τ. 214, 
που εί ναί ί σως τα καλυ τερα του κο -
σμου (ας όψονται εκείνοι οι τουλάχι-
στον ανόητοι που καθυστέρησαν την 
παραλαβή τους), επίθετίκα  ελίκο πτερα 
ΑΗ-64 Απα τσί καί πο σα α λλα… Θα χα -
σεί αυτομα τως τουλα χίστον το ε να τε -
ταρτο του εδα φους της καί η τουρκίκη  
κυβε ρνηση το γνωρί ζεί πολυ  καλα  αυ-
το . Άλλωστε, η Κομπα νί φωτί ζεί το δρο -
μο στους Κου ρδους, μην το ξεχνα με 
αυτο ! Γία ο λους τους παραπα νω λο -
γους, στρατηγίκη  ψυχραίμί α, ελληνίκη  
ευστροφί α, εθνίκη  αυτοπεποί θηση καί 
ψηλα  το κεφα λί Έλληνες. 
 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
«Κυριακάτικη Δημοκρατία» 

 
(μας το έστειλε ο  

Στρατής Χατζηβλάστης) 

Το ηθικό των Ελλήνων, η εθνική αυτοπεποίθηση,  
η ΑΟΖ και οι Κούρδοι 

του Σάββα Καλεντερίδη 

Φανατικοί αναγνώστες της  
εφημερίδας  
«Η ΣΤΥΨΗ» 

 
 Το γυ ρο του δίαδίκτυ ου θα κα νουν καί πα λί 
σε λί γες με ρες στίχα κία καί είκο νες που μο νο σκοπο  
ε χουν να αποδεί ξουν ο τί ο κο σμος αγαπα , εί ναί ερω-
τευμε νος. Βρε παίδία  γία καλοσκεφτεί τε το: Δεν εί -
ναί πίο ο μορφο να νίω θουμε ε τσί ο λες τίς με ρες του 
χρο νου; Έχεί ημερομηνί α η αγα πη; Μπαί νεί σε κα-
λου πία εορταστίκα  καί μη; Όταν αγαπα ς, δεν ε χείς 
ανα γκη απο  γίορτε ς. Κα θε με ρα γίορτη  εί ναί. Όταν 
αγαπα ς, δεν ε χείς ανα γκη να το κοίνοποίεί ς σε ο λους 
παρα  μο νο στον ενδίαφερο μενο/-η. Όσοί, βε βαία, 
επίμε νουν να πίστοποίου ν την αγα πη καί τον ε ρωτα  
τους σε συγκεκρίμε νες ημερομηνί ες, να θυμί σω πως 
υπα ρχεί καί ο Έλλην Βαλεντί νος, ο οποί ος λε γεταί 
Άγίος Υα κίνθος καί γίορτα ζεί την 3η Ιουλί ου... 

Έλλη Μιλτ.Τσαΐρη 

Εσείς αγαπάτε; 

(Από συνέντευξή του στην εφημερίδα 
«ΕΜΠΡΟΣ» με αφορμή την τελετή βράβευσης 

εθελοντών αιμοδοτών που διοργάνωσε το νοσο-
κομείο της Μυτιλήνης την Τετάρτη 30-6-2010) 

 
Ο παπα -Λευτε ρης απο  τη Στυ ψη εί ναί 33χρο νία εθε-
λοντη ς αίμοδο της καί ίδρυτη ς της Ομα δας Εθελο-
ντίκη ς Αίμοδοσί ας της Στυ ψης. «Έδωσα πρω τη φο-
ρα  αί μα ο ταν η μουν φοίτητη ς στην Αθη να, σε μία 
αίμοδοσί α που οργα νωσε ο Σταθμο ς Αίμοδοσί ας της 
Εκκλησί ας της Ελλα δος. Απο  το τε δεν ε χω σταματη -
σεί. Γία με να η αίμοδοσί α εί ναί ζωη , εί ναί δω ρο 
ζωη ς καί χαί ρομαί πα ντα να το προσφε ρω σε ο ποίο 
συνα νθρωπο  μου το ε χεί ανα γκη. Σαν Ομα δα Εθελο-

ντίκη ς Αίμοδοσί ας συμμετε χουμε σε ο λες τίς αμφί-
κτίονί ες της Πανελλη νίας Ομοσπονδί ας Εθελοντω ν 
Αίμοδοτω ν Ελλα δος καί βε βαία οργανω νουμε συ-
χνα  εθελοντίκε ς αίμοδοσί ες στο χωρίο . Πε ρα απ’ 
αυτο , ο μως, καί ολο κληρη η οίκογε νεία  μου, η γυ-
ναί κα μου καί τα τρί α παίδία  μας, ε χουν 
«βαφτίστεί » στο θεσμο  της εθελοντίκη ς αίμοδοσί -

ας. Εί ναί ο λοί τους εθελοντε ς 
αίμοδο τες, αναγνωρί ζοντας 
καί εκεί νοί την αξί α της προ-
σφορα ς.» 

π. Ελευθέριος Καρμίρης, ιερέας Στύψης  
Λέσβου:  

«Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής» 

 
Ο παπα-Λευτέρης 

 
 Δυο φί λοί απ’ το Πλωμα ρί 
βα λθηκαν να μας πεί σουν πως η 
Λε σβος εί ναί η γη της επαγγελί ας. 
Ο Ανδρε ας Καραπατα κης, σεφ με 
8ετη  πεί ρα στίς κουζί νες, καί ο 
Λευτε ρης Αντωνα κας, μερακλη ς 
ξυλογλυ πτης, ανε λαβαν μεθοδίκα  
να προμηθευ σουν την Αθη να με 
τα καλου δία του το που τους. Τα 
προί ο ντα καταφτα νουν απευθεί -
ας απο  το νησί  καί πωλου νταί σε 
λογίκε ς τίμε ς.  Το κατα στημα δία-
θε τεί 28 ετίκε τες σε ου ζο, εκ των 
οποί ων κα ποίες δυσευ ρετες στην 
Αθη να ο πως του Κουρουμίχα λη, 
του Βαρβαγία ννη με τον τσολία  
καί το ακρίβου τσίκο αλλα  εξαίρε-
τίκο  του Πίτσίλαδη  με γλυκα νίσο 
απο  το Λίσβο ρί. Τα προαναφερ-
θε ντα θα τα συνοδευ σετε με κα -
ποίο απο  τα 7 λαδοτυ ρία, τα ο-
ποί α θα δοκίμα σετε γία να επίλε -
ξετε εκεί νο της προτί μηση ς σας. 
Απο  κασε ρία, γλυκα , μεσαί ας ωρί -
μανσης, ο πως το περί φημο της 
Ερεσσου  καί το βελου δίνο Χυδη-
ρίω τίκο. Στα ψυγεί α το πολυ  κα-
λο  προ βείο γίαου ρτί του Γρα μμη 
φυλαγμε νο σε δραγου δα – ψηλο  
πη λίνο, αβερνί κωτο σκευ ος – η 
οποί α αφη νεί το γίαου ρτί να ανα 

πνε εί, ενω  απο  τους πο ρους του 
βγαί νεί η υγρασί α, με αποτε λεσμα 
να αποκτα  την υφη  του στραγγί-
στου  καί να εί ναί ανθεκτίκο  γία 
πολυ  περίσσο τερο χρο νο. Του 
ί δίου παραγωγου  πολυ  καλο  καί 
το ρυζο γαλο, καλα  καί τα βου τυ-
ρα απο  το Μανταμα δο, καί φυσί-
κα  τα παστα  ψαρα κία τους χυ μα 
η  σε κονσε ρβες, απο  σαρδε λα καί 
κολίο , με χρί τονολακε ρδα καί 
αντσου γία. Στα ρα φία τους υπα ρ-
χεί το πρω της τα ξης ελαίο λαδο 
Είρη νη κί εκεί νο του Γλίγλη  απο  
τη Γε ρα, χείροποί ητα ζυμαρίκα , 
μπίσκο τα, σπα νία γλυκα  κουτα-
λίου  καί σπίτί σίες μαρμελα δες, 
ο λα τους απο  τους 12 γυναίκεί -
ους συνεταίρίσμου ς του νησίου . 
Γία να γλυκαθεί τε δοκίμα στε – με 
με τρο ο μως γίατί  εί ναί κομματα κί 
βαρυ  - την πλατσε ντα, τον μπα-
κλαβα  της Λε σβου, με χείροποί η-
το φυ λλο, βου τυρο, καρυ δί η  αμυ -
γδαλο καί μπο λίκο σίρο πί η  το 
παστοκυ δωνο που εί ναί περίσσο -
τερο σαν σνακ. Επί σης, θα βρεί τε 
καί αξίο λογα προί ο ντα απο  τα 
γυ ρω νησία . 
  info: Περί Λέσβου, Αθηνάς 27, 

Μοναστηράκι,  
τηλ.: 210-32.33.227. 

Εκλεκτά προϊόντα από την πόλη 
της Μυτιλήνης ως το Σίγρι, και από 
τον Μόλυβο ως το Λισβόρι, σε ένα 

μαγαζάκι στην Αθηνάς. 
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 Από τα χρόνια του Όθωνα 
Απο  τα χρο νία του ερχομου  του, απο  την 
Βαυαρί α Όθωνα με την φρουρα  του, η Ελ-
λα δα υποχρεω θηκε να δανείστεί  απο  το 
το τε κατεστημε νο των τοκογλυ φων, ε να  
ποσο  γία ανταπεξε λθεί τα ε ξοδα της αυτου  
μεγαλείο τητας γερμανου  Όθωνα. Η το τε 
εξαθλίωμε νη καί αναδίοργα νωτη Ελλα -
δα ,η ταν υποχρεωμε νη να υπακου εί στίς 
δη θεν φίλίκε ς προς την Ελλα δα χω ρες της 
Ευρω πης, οί οποί ες λί γο τίς ενδίε φερε γία 
την κατα σταση του αδυ νατου καί πείνα-
σμε νου ελληνίκου  λαου , μο νο τα συμφε ρο-
ντα  τους  καί η επίρροη  που η θελαν να α-
σκου ν στην μίκρη  καί αδυ νατη Ελλαδί τσα. 
Με τους η ρωες του είκοσίε να να ευρί σκο-
νταί δίαλυμε νοί καί ρακε νδυτοί, καί τους 
Βαυαρου ς   οί οποί οί ανε ρχονταν σε τρεί ς 
χίλία δες οκτακο σίοί πενη ντα τακτίκο ς 
στρατο ς  Ελλα δα η ταν αναγκασμε νη να 
δανεί ζεταί ω στε να συντηρεί  τον νεαρο  
Όθωνα με το επίτελεί ο του. Απο  το τε με χρί 
ση μερα η Ελλα δα, δεν μπο ρεσε να σταθεί  
στα δίκα  της πο δία καί με τη δίκη  της οίκο-
νομί α να συντηρεί  στρατο , δημο σίους υ-
παλλη λους, εκπαίδευτίκου ς, βασίλίκε ς οί-
κογε νείες οί οποί ες κατασπαταλου σαν το 
δανείζο μενο χρη μα καί τον ίδρω τα του 
λαου .  

Δυστυχώς επτωχεύσαμεν 
Στην  πρωθυπουργί α του Χαρί λαου Τρί-
κου πη, καί γία την ακρί βεία το 1896 στο 
τε λος της θητεί ας του, εί πε τίς δυ ο ίστορί-
κε ς φρα σείς ,"δυστυχω ς  επτωχευ σαμε" 
που αυτο  επεδεί κνυε την αδυναμί α του 
ακο μη νεοσυ στατου κρα τους να αποπλη-
ρω σεί τους δανείστε ς του. Τα δα νεία δεν 
σταμα τησαν ποτε  αλλα  συνεχί στηκαν με 
κα θε καίνου ργία  κυβε ρνηση, γίατί  η φτω-
χη  Ελλα δα δεν μπο ρεσε ποτε  να σηκω σεί 
κεφα λί καί να μην δανεί ζεταί, ω στε να α-
παγκίστρωθεί  απο  τους πληστους τοκο-
γλυ φους της Ευρω πης καί της παγκο σμίας 
τρα πεζας. Ακο μη καί ο Ελευθε ρίος Βενίζε -
λος το 1932 εί πε ο τί επτωχευ σαμε, λο γω 
του μεγα λου χρε ους το οποί ο εί χε συσσω-
ρευτεί  απο  τον προηγου μενο αίω να, χωρί ς 
να ε χεί αποπληρωθεί , αφου  τα ταμεί α του 
κρα τους α δείαζαν απο  τους επίτη δείους 
καί τα αρπαχτίκα   που μο νο τον εαυτο ν 
τους σκε πτονταν καί ο χί την πατρί δα. Αλ-
λα  καί με την υπερηφα νεία που μας δίακα-
τε χεί ,ως ε νας λαο ς προερχο μενος απο  
προγο νους που ε δωσαν τον πολίτίσμο  
στον δυτίκο  κο σμο, ε πρεπε να μπαί νουμε 
μπροστα   σε κα θε πολεμίκο  γεγονο ς καί ας 
εί μαστε ξυπο λητοί καί απε νταροί. Γίατί  η  
αγγλίκη  επίρροη  επί  της Ελλα δος καί ως 
προτεκτορα το της, ε πρεπε να υπακου εί  

 
στα δίατα γματα  της καί στα καλε σματα  
της γία βοη θεία υπε ρ των δίκω ν της συμ-
φερο ντων,  υποσχο μενη χρηματίκη  βοη θεί-
α με λί γο το κο, αλλα  μί α χω ρα η οποί α δεν 
παρα γεί καί δεν  εξα γεί τί ποτα επο μενο 
εί ναί να μην μπορεί  να αποπληρω σεί το 
δα νείο. Καί ε τσί με αυτε ς τίς τακτίκε ς της 
κα θε κυβερνη σεως, καί τον παραλογίσμο  
της ψευδο   υπερηφα νείας που μας δίακα-
τε χεί, πε φτουμε καί ξανα   πε φτουμε στα 
δί χτυα των  α πληστων τοκογλυ φων καί 
αρπαχτίκω ν, εί τε Δ.Ν.Τ. εί ναί, εί τε ταμεί ο 
απο  την Ευρω πη.  

Το 1940 
Στα επο μενα χρο νία μετα  τον Βενίζε λο, η 
Ελλα δα θα βρεθεί  καί πα λί το 1940 στο 
δί λλημα  του πολε μου υπακου οντας στίς 
δίαταγε ς της Αγγλί ας, καί ε τσί θα υψω σεί 
το ανα στημα  της απε ναντί σε ε ναν δυνατο  
καί καλω ς οργανωμε νο α ξονα, που η υπε-
ροχη  του καί σε χρη ματα   καί σε πολεμίκο  
υλίκο , τον ε κανε υπερδυ ναμη. Ο πο λεμος 
αυτο ς η ταν καταστροφη  γία την μίκρη  καί 
απε νταρη Ελλα δα, καί ας νίω θαμε υπερη -
φανοί που τα βα λαμε με μία ίσχυρη  Γερμα-
νί α, γίατί  τα αποτελε σματα του πολε μου  
η ταν η εξαθλί ωση, καί ο θα νατος επτακο-
σί ων εβδομη ντα χίλία δων ανθρω πων απο  
τους  δη θεν πολίτίσμε νους βαρβα ρους των 
γερμανίκω ν φυ λων. Αφου  την καταπα τη-
σαν καί την αίματοκυ λίσαν, πη ραν καί κα-
τοχίκο  δα νείο που ποτε  δεν αποπληρω θη-
κε, καί παρο λη την κατακραυγη  των Ελλη -
νων κα νουν το κορο ίδο καί το παί ζουν φί-
λευ σπλαχνοί, δανεί ζοντα ς μας με υπε ρο-
γκους  το κους που εί ναί αβα σταχτοί  καί 
δεν ξεπληρω νονταί με τί ποτα. Αφου  τελεί -
ωσε ο πο λεμος καί κατα ρρευσε η ελληνίκη  
οίκονομί α, ξανα  δανείστη καμε γία να κίνη-
θεί  ο κρατίκο ς μηχανίσμο ς μας, η ρθε ο ε-
φία λτης του εμφυλί ου  πολε μου ο οποί ος 
η ταν  η μεγα λη ντροπη  καί ασχη μία  στα 
ελληνίκα  χρονίκα  καί δεδομε να. Στα μετε -
πείτα χρο νία η πολίτίκη  αστα θεία καί η 
φαγωμα ρα των πολίτίκω ν μας πατε ρων, 
με την μία κυβε ρνηση να πε φτεί καί την 
α λλη ανεβαί νεί στην εξουσί α, καταλη ξαμε 
σε δίκτατορί α της ντροπη ς καί του εξευτε-
λίσμου  της δημοκρατί ας. Οί καλοί  μας 
στρατίωτίκοί  που ε καναν την δίκτατορί α 
αυτη , απο  την πρω τη στίγμη  που η ρθαν 
στην εξουσί α α ρχίσαν να χαρί ζουν τα δα -
νεία των αγροτω ν, καί των επίχείρημα-
τίω ν, καί των δία φορων ανθρω πων που 
τους υποστη ρίζαν καί απο  την α λλη να 
βαρα νε τους ανθρω πους με το παραμίκρο  
καί να τους φυλακί ζουν. Μπορεί  να μην 
χρε ωσαν το κρα τος, γίατί  κανεί ς μα κανεί ς 
δεν τους εμπίστευ ονταν καί ου τε τους συ 

 
μπαθου σε αφου  η ταν δίκτα τορες σε μία 
δημοκρατίκη  Ευρω πη, καί να τους δω σεί 
δα νείο  καί υποστη ρίξη, καί ε τσί γία επτα  
ολο κληρα χρο νία κατο ρθωσαν μετα  βί ας 
να παραμεί νουν στην εξουσί α. Όταν επίτε -
λους ε πεσαν απο  την κατακραυγη  των δη-
μοκρατίκω ν κρατω ν καί του ελληνίκου  
λαου , η ρθε απο  την εξορί α του ο καίνου ρ-
γίος αρχηγο ς απο  την Γαλλί α αναπτερω νο-
ντας το ηθίκο  των ελλη νων, φε ρνοντας 
πί σω την δημοκρατί α η οποί α εί χε λεί ψεί  
γία επτα  ολο κληρα χρο νία. Γία να μπορε -
σουμε να κίνη σουμε τον κρατίκο  μηχανί-
σμο , ε πρεπε πα λί να δανείστου με καί να 
χρεω σουμε την πατρί δα, γίατί  οί αγορε ς 
των τοκογλυ φων δα νείζαν με μεγα λη ευ-
κολί α καί α νεση, γίατί  η ταν ευκαίρί α  γί' 
αυτου ς να τοκί σουν τα χρη ματα τους επεν-
δυ οντα ς τα στην αδυ νατη καί φτωχη  Ελλα -
δα.  

Το 1950 
Απο  το 1950 εί χε αρχί σεί η μετανα στευση 
προς στίς Ηνωμε νες  πολίτεί ες της Αμερί-
κη ς, επί σης προς τον Καναδα  καί Αυστρα-
λί α, καί κορυφω θηκε στα χρο νία της δί-
κτατορί ας με χρί τα με σα του εβδομη ντα, 
ο που ε φυγε ο λοί η νεολαί α της πατρί δος. Η 
μετανα στευση ε δωσε την ευκαίρί α στην 
βασανίσμε νη καί κατατρεγμε νη Ελλα δα να 
λίγοστε ψεί την ανεργί α, αλλα  συγχρο νως 
ε χασε τον νεανίκο  της πληθυσμο , με νοντας 
με ανθρω πους ηλίκίωμε νους καί ανθρω -
πους που ευνοη θηκαν απο  την δίκτατορί α 
καί το περίβα λλον του δεξίου  τομε α, καί 
ε τσί παρε μεναν αυτοί  οί οποί οί συνεχί ζουν 
να φε ρονταί  με αλαζονεί α καί αδίαλλαξί α. 
Ο ερχομο ς του Ανδρέα Παπανδρέου στο 
πολίτίκο  προσκη νίο καί στην σκακίε ρα του 
παίχνίδίου , ε φερε την πολυπο θητη α νοίξη 
της ευημερί ας καί της σπατα λης, σκορπω -
ντας αδία κρίτα το δανείζο μενο χρη μα καί 
δί δοντας  περίσσο τερες ελευθερί ες καί 
δίκαίω ματα στον ελληνίκο  λαο , χωρί ς να 
λα βεί υπο ψην του τον χαρακτη ρα του. Ε-
φο σον το χρη μα δί δονταν απλο χερα, καί 
χωρί ς να ελε γχεταί απο  καμία  κρατίκη  υ-
πηρεσί α,    επο μενο η ταν να εκκολα πτουν 
τα αυγα  τους παρακρατίκε ς οργανω σείς 
καί κλαδίκε ς, οί οποί ες    ε φεραν α νω κα τω 
το δημοκρατίκο  πολί τευμα, ρί χνοντας την 
Ελλα δα στην αναρχί α καί στον εξευτελίσμο  
της. Οι επόμενες κυβερνήσεις συνέχι-
σαν την ίδια τακτική δί δοντας ανεξε λε-
γκτα επίδοτη σείς καί  επίδο ματα, καί κρα-
τίκε ς χορηγη σείς σε οργανίσμου ς που δεν 
εί χαν καμία  σχε ση με το ελληνίκο  κρα τος 
καί το λαο . Έρχονταί καί οί ολυμπίακοί  
αγω νες, που καί αυτο  η ταν απο  την υπερη-
φα νεία μας καί τον εγωίσμο  που μας δία 

 
κατε χεί, να τους αναλα βουμε χωρί ς να υ-
πα ρχουν τα απαραί τητα λεφτα  γία να γί -
νουν, καί αυξα νεταί το χρε ος που καί τα 
παίδία  των δίσε γγονων μας δεν θα  μπορε -
σουν να το ξεχρεω σουν. Συνεχί σαμε να 
χρεωνο μαστε καί να αυξα νουμε το χρε ος 
της πατρί δος, γίατί  η κα θε κυβε ρνηση γία 
να κρατη σεί την πλείοψηφί α στην βουλη  
ε πρεπε να μοίρα ζονταί λεφτα   στους υπο-
στηρίκτε ς καί βουλευτε ς του κο μματος, καί 
ε τσί φθα σαμε στην σημερίνη  κατα σταση 
της εξαθλί ωσης καί του εξευτελίσμου  της 
Ελλα δος. Ταυτο χρονα η διαφθορά και η 
αρπαγή του δανειζόμενου χρήματος, 
απο  ο λους οί οποί οί  ευρί σκονταν σε καί ρί-
α σημεί α καί κρατίκε ς υπηρεσί ες, ο πως 
υπουργεί α, κρατίκε ς υπηρεσί ες που εί χαν 
να κα νουν με επίδοτη σείς, καί συνδίκαλί-
στε ς που αλω νίζαν με τα επίδο ματα  τους   
καί τα ταξί δία τους. Καί ε τσί κατορθω σαμε 
να βα λουμε ξε νους οίκονομίκου ς δίαχείρί-
στε ς στο ταμεί ο του κρα τους, να μας ελε γ-
χουν καί να μας λε νε τί θα κα νουμε καί τί 
θα τρω με, καί τί θα περίκο ψουμε απο  τίς 
συντα ξείς καί τα ημερομί σθία των η δη εξα-
θλίωμε νων καί σε απο γνωση εργαζομε νων 
του ίδίωτίκου  τομε α. Χρε ος πα νω στο χρε -
ος γία να γαντζωθου με στην εξουσί α, χω-
ρί ς να υπολογί ζουμε τίς επίπτω σείς καί τα 
κακα  αποτελε σματα που θα ε χεί αυτο ς ο 
δανείσμο ς, σπρω ξαμε στην ανεργί α χίλία -
δες ανθρω πους καί τους αναγκα σαμε να 
φυ γουν απο  την πατρί δα. Ήδη ε χεί φυ γεί ο 
μορφωμε νος καί νε ος κο σμος σε δία φορες 
χω ρες της Ευρω πης, στην Αυστραλί α καί 
ο που τον ε χουν ανα γκη γία τίς υπηρεσί ες 
του, καί συνεχί ζουν να εγκαταλεί πουν την 
πατρί δα απο  ο που γεννη θηκαν καί  μεγα -
λωσαν. Όμως οί πολίτευο μενοί της Ελλα -
δος ανεξαίρε του κο μματος, με τους παχου-
λου ς τους   μίσθου ς παραμε νουν στους 
θω κους τους, χωρί ς φίλο τίμο καί τσί πα, 
ο πως λε νε στην λαί κη   δία λεκτο, γίατί  δεν 
δί νουν δία ρα γία τον κο σμο που κυβερ-
νου ν. Το ο τί βγη καμε στίς αγορε ς καί ο τί 
μας εμπίστευ ονταί ξανα , αυτο  δεν λε εί τί -
ποτα ,αφου  δεν κατορθω σαμε να δω σουμε 
δουλεία  στους α νεργους καί εξαθλίωμε -
νους οίκονομίκω ς μίκρο  επίχείρηματί ες, 
καί να δω σουμε μία ανα σα στα καταχρεω-
με να νοίκοκυρία  που πίε ζονταί καί βογκα -
νε απο  τα βα ρη των χρεω ν. Ας παραμεί νου-
με νηφα λίοί καί να μην δίατυμπανί ζουμε 
ο τί κατορθω σαμε το ακατο ρθωτο, το οποί -
ο εί ναί η ανα πτυξη καί η αυ ξησης εργασί ας, 
γίατί  γία την ω ρα δεν φαί νεταί κα τί τε τοίο 
στον ορί ζοντα. 

 
Γεώργιος  Λιθοτόμου 

Η Ελλάδα στα δίχτυα των αρπακτικών  
και των τοκογλύφων 
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 Απο  τον Απρί λίο λε νε ο τί θα ξεκίνη σεί η α-
κτοπλοί κη  συ νδεση του Αδραμυτί ου απο  τα απε -
ναντί μίκρασίατίκα  παρα λία καί της Πε τρας στη 
Λε σβο. Η ακτοπλοί κη  συ νδεση να γί νεί απο  την 
πυ λη είσο δου του Ακτσα ί απο  τη μία πλευρα  καί 
την αξίοποί ηση πυ λης είσο δου της Πε τρας απο  το 
νησί  μας. Την ακτοπλοί κη  συ νδεση τη στηρί ζεί ο 
επίχείρηματίκο ς κο σμος του Αδραμυτί ου, καί οί 
επίχείρηματί ες της περίοχη ς Πε τρας – Μολυ βου 
καί ελπί ζουν η ακτοπλοί κη  συ νδεση να αποδείχθεί  
αμοίβαί α επωφελη ς. Η ακτοπλοί κη  συ νδεση των 
δυ ο περίοχω ν υπολογί ζουν ο τί θα αυξη σεί τον α-
ρίθμο  Του ρκων τουρίστω ν στη Λε σβο, παρα λληλα 
ο μως θα επίτρε ψεί την πραγματοποί ηση ημερη σί-
ων εκδρομω ν καί γία τους τουρί στες της βο ρείας 
Λε σβου που θε λουν να επίσκεφθου ν την ευρυ τερη 
περίοχη  του Αδραμυτί ου. Το συγκρίτίκο  πλεονε -
κτημα των τουρίστίκω ν επίχείρη σεων της περίο-
χη ς, θα εί ναί ο τί ο τουρί στας θα μπορεί  να κα νεί 
επί σκεψη σε δυ ο ηπεί ρους, δυ ο χω ρες καί δυ ο δία-
φορετίκου ς πολίτίσμου ς. 

Ιγν. Καρ. 

Ακτοπλοϊκή σύνδεση  
Αδραμυτίου - Πέτρας 

 

 Το ακτοπλοί κο  δί κτυο του 

Βορεί ου Αίγαί ου καί οί σχεδία-

σμοί  του Υπουργεί ου Ναυτίλί ας 

καί Αίγαί ου γία τη δίαμο ρφωση  

του τα επο μενα χρο νία η ταν το 

αντίκεί μενο της συ σκεψης που 

ε γίνε στη Σα μο αρχε ς Νοεμβρί ου 

2014, (υπο  τον υπουργο  Ναυτίλί -

ας καί Αίγαί ου, Μίλτία δη Βαρβί-

τσίω τη, καί την περίφερεία ρχη 

Βορεί ου Αίγαί ου, Χρίστία να Κα-

λογη ρου. Παρου σα στη συ σκεψη 

η ταν καί η βουλευτη ς Σα μου του 

ΣΥΡΙΖΑ, Αγνη  Καλογερη ) μας 

πληροφορεί  σε ρεπορτα ζ του 

στην εφημερί δα «Εμπρο ς» ο 

συγχωριανός μας δημοσιογρά-

φος Νίκος Μανάβης (18-11-

14). Ο υπουργο ς ε κανε εκτενη  

αναφορα  στίς πρωτοβουλί ες που 

ε χεί λα βεί το τελευταί ο δία στημα 

γία τον εξορθολογίσμο  καί τη 

βελτί ωση του ακτοπλοί κου  δί-

κτυ ου στο Βο ρείο Αίγαί ο καί το -

νίσε: «Γία με να το Αίγαί ο καί τα 

νησία  του εί ναί πλου τος καί ο χί 

μείονε κτημα. Εί ναί πλου τος πολί-

τίσμου , ίστορί ας καί προοπτίκη ς 

γία το με λλον. Καί είδίκα  γία το 

Βο ρείο Αίγαί ο, η ανα πτυξη καί η 

αξίοποί ηση των τερα στίων δυνα-

τοτη των του αποτελεί  εθνίκη  

προ κληση». Μεγα λα λο γία, μί-

κρε ς πρα ξείς! Η αλη θεία εί ναί 

πως πρε πεί να γί νουν πολλα  ακο -

μη προκείμε νου να εφαρμοστεί  

μία ολοκληρωμε νη ακτοπλοί κη  

πολίτίκη  γία τα νησία . Θα πρε πεί  

 

να ελε γχονταί τα οίκονομίκα  των 

εταίρείω ν που αναλαμβα νουν 

την εκτε λεση επίδοτου μενων 

δρομολογί ων, να εξετα ζεταί η 

ίκανοποί ηση των χρηστω ν των 

υπηρεσίω ν των πλοί ων, να δίε-

ρευνα ταί η αξίοπίστί α των δρο-

μολογημε νων πλοί ων κ.α . Πα -

ντως ε νας φί λος που με τρησε 

στίς 26/10/2014, απο  sites 

ε κδοσης είσίτηρί ων, ε να προς 

ε να τα δρομολο γία που συνδε ουν 

νησία  που ε χουν ε δρα περίφε ρεί-

ας, με την ηπείρωτίκη  Ελλα δα, 

ε βγαλε ενδίαφε ροντα συμπερα -

σματα: Η Κρη τη εί χε 25 δρομολο -

γία τη βδομα δα. Η Συ ρος εί χε 27 

δρομολο γία τη βδομα δα. Η  Κε ρ-

κυρα εί χε 23 δρομολο γία ανα  

ημε ρα (ferry προς Ηγουμενί τσα). 

Συγκρί νατε με τα  ελα χίστα δρο-

μολο γία που συνδε ουν την ηπεί-

ρωτίκη  Ελλα δα με τη Λε σβος, 

ε δρα της Περίφε ρείας Βορεί ου 

Αίγαί ου. Να μην που με γία τη 

Λη μνο, που με το νε ο σχε δίο, α-

νοί γεί η πο ρτα γία ε να δρομολο -

γίο τη βδομα δα, καί αυτο  με σω 

Μυτίλη νης… Ο φί λος μας Χρη -

στος Παπουτση ς απο  την 

Έδεσσα, ε χεί μία κο ρη παντρεμε -

νη στη Λε σβο καί κα νεί συχνα  το 

δρομολο γίο απο  Βο ρεία Ελλα δα 

στη Λε σβο. Στην επίστολη  που 

μας ε δωσε τον Οκτω βρη  2014 

καταγρα φεί την αγανα κτηση  

του. Δίαβα στε την στη σελ. 14! 

Ιγν. Καρ. 

Για την ακτοπλοϊκή  
συγκοινωνία της Λέσβου 

 
 Στο πλαί σίο της νε ας προγραμματίκη ς περίο -
δου 2015-2020, ο νε ος οδίκο ς α ξονας «Καλλονη ς-
Πε τρας», αποτελεί , βασίκη  προτεραίο τητα της Περί-
φε ρείας.  Οί μελε τες γία το ε ργο ε χουν ολοκληρωθεί  
καί εγκρίθεί  απο  τίς αρμο δίες υπηρεσί ες του ΥΠΟΜΕ-
ΔΙ καί συνεπω ς μπορεί  να εξασφαλί σεί την ε νταξη  
του στο νε ο ΕΣΠΑ. Πολίτίκη  βου ληση γία αναπτυξία-
κα  ε ργα χρεία ζονταί. Λεφτα  υπα ρχουν! 

Ιγν. Καρ. 

Ο δρόμος  
Καλλονής-Πέτρας 

Ο Καραβαγγέλης στάθηκε πολύ καλά στη Θερμή 
 Στη Θερμη , στο πίο σημαντίκο  παίχνί δί της 8ης Αγωνίστίκη ς, της Β' Κατηγορί ας  Λε σβου  του  B1 
Ομί λου, Αί γείρος καί Καραβαγγε λης η θελαν ο σο τί ποτα α λλο τη νί κη, αλλα  στο τε λος μα λλον ίκανοποίη θη-
κε απο  τελίκο  ίσο παλο αποτε λεσμα μο νο η ομα δα της Στυ ψης. Ο Αί γείρος εί χε την υπεροχη , εί χε δυ ο δοκα -
ρία στο 30΄ με το Δεσποτί δη καί στο 43΄ με τον Πα στο καί πολλε ς χαμε νες ευκαίρί ες. Ο Καραβαγγε λης στα -
θηκε πολυ  καλα  στο αμυντίκο  κομμα τί, χτυ πησε σε ορίσμε νες περίπτω σείς στην κο ντρα καί λί γο ε λείψε 
στο τε λος να πα ρουν ακο μα καί «τρί ποντο», ο ταν ο Δρακου λας βγη κε τετ-α-τετ με τον γκολκί περ του Αί-
γεί ρου, αλλα  δεν μπο ρεσε απο  πλεονεκτίκη  θε ση να τον νίκη σεί. 
 
Αποτελέσματα 8η Αγωνιστική 
Λίονταρα κία - Αχίλλε ας    2-3 
ΑΟΜ - Δο ξα    4-1 
Αρί ων Μηθ. - Αί ας    2-2 
Αί γείρος - Καραβαγγε λης    0-0 
Παπανίκολη ς - Ανδρονίκα ς    2-0 
Ρεπο : Φί λία  
 
Το φιλμ της αγωνιστικής 
Λίονταρα κία - Αχίλλε ας 2-3 (1-1) 
Τζίω της, Σαρα φης (Λίονταρα κία) 
Πα ντας, Νίκο λοφ, Γ. Σκσαρακα κης (Αχίλλε ας) 
ΑΟΜ - Δο ξα 4-1 (2-0) 
Βλα μης, Κρασσο πουλος, Μακαρω νης (2) (ΑΟΜ) 
Λαμπρίνο ς (Δο ξα) 
Αποβολη : Δ. Τρυγω νης(ΑΟΜ) 
Αρί ων Μηθ. - Αί ας 2-2 (1-2) 
Μο λβαλης, Κουνία ρης (Αρί ων) 
Κυρβουγίου κης, Παρα σχου (Αί ας) 
Δοκα ρί: Κουτσο ς, Ανδρίω της (Αρί ων) 
Παπανίκολη ς - Ανδρονίκα ς 2-0 (1-0) 
Αρα δας, Σπυρου κλας (Παπανίκολη ς) 
Δοκα ρί: Δημίο γκας (Παπανίκολη ς) 
Αί γείρος - Καραβαγγε λης 0-0 
Δοκα ρί: Δεσποτί δης, Πα στος (Αί γείρος) 
 
Βαθμολογία σε 8 αγώνες 
1. Αχίλλε ας    21    22-11 
2. Αί γείρος    17    27-3 
3. Αρί ων Μηθ.    13    15-14  
4. Καραβαγγε λης    12    11-5  
5. Αί ας    11    11-7 
6. ΑΟΜ*    11    11-2 
7. Φί λία    8    12-11  
8. Δο ξα    7    9-14  
9. Παπανίκολη ς    4    3-14  
10. Λίονταρα κία    3    4-20  
11. Ανδρονίκα ς*    0    3-24 
 
* Έχουν ε ναν αγω να λίγο τερο. 
 
5η Αγωνιστική 
Τε λος, τα ευ κολα δυ σκολα ε κανε ο Καραβαγγε λης 
(2 νί κες, 2 ίσοπαλί ες με χρί τω ρα) στην αναμε τρηση  
του με τη Δο ξα Πλαγία ς, η οποί α μα λίστα φωνα ζεί 
γία την ακυ ρωση 2 τερμα των. Ο Γίαζίτζο γλου 
α νοίξε το σκορ καί στη συνε χεία ο Γκουζίω νης τα 
δίπλασί ασε. 
Στο δευ τερο με ρος, με πε ναλτί που κε ρδίσε ο Β. Λα-
μπρίνο ς καί που εκτε λεσε ευ στοχα ο Καβαρνο ς, η 
Δο ξα πε τυχε το 2-1, το οποί ο η ταν καί το τελίκο  
αποτε λεσμα. 

Αθλητικά νέα 

Νίκη για Στύψη στην 7η αγωνιστική 
 

Στη Στυ ψη ο Καραβαγγε λης αποδεί χθηκε καλυ τερος της αποδεκατί-
σμε νης απο  απουσί ες Φί λίας, που παρατα χθηκε με μο λίς 12 παί κτες, 
καί πη ρε μία δί καίη νί κη με 2-0 ανεβαί νοντας στη βαθμολογί α. Οί 
φίλοξενου μενοί εκφρα ζουν παρα πονα γία κα ποίες αποφα σείς του 
δίαίτητη  Πατσατζη . Προ σωπο του αγω να αποδεί χθηκε ο Χρη στος 
Πετρίω της, ο οποί ος με ε να γκολ σε κα θε ημί χρονο καθα ρίσε γία τον 
Καραβαγγε λη. Με ο μορφη κεφαλία  στο α΄ ημί χρονο καί με δίαγω νίο 
σουτ στην επανα ληψη, δίαμο ρφωσε το τελίκο  2-0 γία την ομα δα 
του. 

Ο  Καραβαγγέλης άνοιξε το σκορ με  
ωραία κεφαλιά στο Μόλυβο 

6η αγωνιστική 
Στο Μο λυβο, μετα  απο  ε να με τρίο α΄ ημί χρονο, η επανα ληψη η ταν 
εντελω ς δίαφορετίκη . Ο φίλοξενου μενος Καραβαγγε λης α νοίξε το 
σκορ με ωραί α κεφαλία  του Πετρίω τη (55΄) μετα  απο  φα ουλ καί το 
γκολ αυτο  «ξυ πνησε» τους παί κτες του Αρί ονα. 
Η ίσοφα ρίση λοίπο ν η ρθε στο 78΄, ο ταν μετα  απο  σε ντρα του Κου-
νία ρη, ο Ανδρίω της με κοντίνη  προβολη  την ε στείλε στα δί χτυα γία 
το 1-1. 
Έκτοτε το παίχνί δί ε γίνε ακο μη πίο ενδίαφε ρον, με τον Αρί ονα που 
επε μείνε να πα ρεί τη νί κη, να λυτρω νεταί πε ντε λεπτα  πρίν το τε λος, 
πα λί με το Μίχα λη Ανδρίω τη, ο οποί ος ε κανε με τα δυ ο προσωπίκα  
του γκολ την ανατροπη  γία την ομα δα του. 
Τρί τη 28 Οκτωβρί ου 2014  
Σε ημερομηνί α η οποί α θα ορίσθεί  απο  την Ε.Π.Σ.Λ., θα δίεξαχθεί  η 
αναμε τρηση Λίονταρα κία - Καραβαγγε λης, της 5ης Αγωνιστικής η 
οποί α αναβλη θηκε λο γω συμμετοχη ς παίκτω ν στίς Μίκτε ς. 
 

3η Αγωνιστική   
Διαστημικός Καραβαγγέλης 

Παρα σταση γία ε να ρο λο η ταν η αναμε τρηση στο 
γη πεδο της Στυ ψης, με τον Καραβαγγε λη να αποδεί-
κνυ εταί κυρί αρχος του γηπε δου καί να συντρί βεί με 
5-1 το με τρίο Ανδρονίκα , που υπε στη τη δευ τερη  του 
η ττα. Απο  δυ ο γκολ σημεί ωσαν οί Χρη στος Πετρίω -
της καί Κω στας Νερατζη ς, ενω  ε να πε τυχε ο Λαδα ς. 
Ο Ανδρονίκα ς μεί ωσε σε 5-1 με το Νεζα ί. Ο νίκητη ς 
εί χε καί δυ ο δοκα ρία με τους Νερατζη  καί Τσαί ρη καί 
πολλε ς χαμε νες ευκαίρί ες. 
3η Αγωνίστίκη  (εξ αναβολη ς Κυρίακη  7/12) 
Λιονταράκια - Καραβαγγέλης (Κυριακή, 15:00, 
γήπ. Θερμής), 10:00) 
 
Σα ββατο 11 Οκτωβρί ου 2014  
Β΄ Κατηγορία 4η Αγωνιστική 
Σα ββατο 11/10, 16:30  
ΑΟΜ - Αχίλλε ας (γη π. Μεσοτο που) 
Αρί ων Μηθ. - Φί λία (γη π. Μη θυμνας) 
Αί ας - Παπανίκολη ς (γη π. Μο ρίας) 
Δο ξα - Αί γείρος (γη π. Πλωμαρί ου) 
Καραβαγγε λης - Ανδρονίκα ς (γη π. Στυ ψης) 
Ρεπο : Λίονταρα κία 
 
Τρί τη 30 Σεπτεμβρί ου 2014  
2η Αγωνιστική 
Ο δυνατο ς α νεμος που ε πνεε στη Στυ ψη, αποδεί χτη-
κε αρνητίκο ς παρα γοντας γία Καραβαγγε λη καί Πα-
πανίκολη  να αποδω σουν καλο  ποδο σφαίρο καί τελί-
κα  να μην μπορε σουν να βρουν τα δί χτυα. 
Οί γηπεδου χοί εί χαν τρείς ανεπανα ληπτες ευκαίρί ες 
σε τετ-α-τετ με τους Νερατζη  καί Πετρίω τη, ενω  η 
πίο κλασίκη  ευκαίρί α η ταν η κεφαλία  εξ επαφη ς του 
Κω στα Νερατζη , την οποί α απε κρουσε ο γκολκί περ 
του Παπανίκολη . Με κο ντρα α νεμο, η νεανίκη  ομα δα 
απο  την Ερεσο  απεί λησε, αλλα  στα θηκε α τυχη σε 
δυ ο περίπτω σείς, ο ταν Δίμίο γκας καί Χασα πης σημα -
δεψαν το δοκα ρί των γηπεδου χων. 
 Καραβαγγε λης - Παπανίκολη ς  0-0 
1η Αγωνίστίκη  στη Β΄ Κατηγορί α… 
ΑΟΜ καί Καραβαγγε λης ε μείναν στο ίσο παλο 1-1. 
Ήταν ε να δί καίο αποτε λεσμα. Οί φίλοξενου μενοί θα 
μπορου σαν να εί χαν πα ρεί καί τη νί κη, αν ο Νερα-
τζη ς στο 88΄ καί στο 91΄ ολοκλη ρωνε τίς φα σείς. 

Ο Κουζίω νης με τη συμπλη ρωση του 20λε πτου 

ε δωσε το προβα δίσμα στον Καραβαγγε λη, ο μως λί γο 

πρίν τη λη ξη του ημίχρο νου, ο Δ. Τρυγω νης ίσοφα ρί-

σε σε 1-1. Ο Καραβαγγε λης απο  το 22΄ ε μείνε στο 

γη πεδο με 10 παί κτες λο γω αποβολη ς του Αλουγδε λ-

λη με απευθεί ας κο κκίνη. 



 

 

 
 
 
 

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης  
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Τα 7 θανάσιμα  
αμαρτήματα της  

σύγχρονης ιατρικής 

«Εγκώμιο της απραξίας» 

(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιου νίος 
2013,  σελί δες 120,  Συγγραφε ας ΖΙΛΙΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ) 

 Ο ευρωπαί ος δυτίκο ς α νθρωπος της πρα ξης, 
λε εί: γία να εί μαί αποτελεσματίκο ς, πρε πεί να θε σω 
ε ναν ξεκα θαρο στο χο καί να αναζητη σω τα με σα που 
θα οδηγη σουν στην πραγματοποί ηση  του με τον πίο 
α μεσο τρο πο. Στην κίνεζίκη  σκε ψη -ο πως την παρου-
σία ζεί εδω  ο Φρανσουα  Ζίλίε ν, ε νας απο  τους δίαπρε-
πε στερους σίνολο γους της εποχη ς μας- η αποτελεσμα-
τίκο τητα εννοεί ταί δίαφορετίκα : 0 κίνε ζος στρατηγο ς 
δεν θε τεί στο χους ου τε καταστρω νεί σχε δία. Αυτο  που 
κα νεί, εί ναί να προσπαθεί  να ανίχνευ σεί καί να εκμε-
ταλλευτεί την εσωτερική δυναμική της κατάστα-
σης. Να συντονίστεί  με τη φυσίκη  πορεί α των πραγμα -
των, ω στε να κάνει τις συνθήκες να δουλέψουν για 
λογαριασμό του. Συ μφωνα με την κίνεζίκη  αντί ληψη, 
δρα κανεί ς  πραγματίκα  αποτελεσματίκα , ο ταν απλω ς 
υποβοηθά αυτό που θα συμβεί ούτως ή άλλως. 
Όταν το αποτε λεσμα της δρα σης του προκυ πτεί αβί α-
στα, ανεπαί σθητα, αυτονο ητα, σχεδο ν μο νο του. Το 
μεγαλυ τερο  κατο ρθωμα, εί ναί να ενεργη σείς ε τσί 
ω στε, να φαί νεταί πως ο καθε νας θα μπορου σε να κα-
ταφε ρεί αυτο  που εσυ  πε τυχες. Χωρί ς αντί σταση, χω-
ρί ς κί νδυνο, χωρί ς κο πο. Η ε ννοία του «σκοπου », απου-
σία ζεί απο  την κίνεζίκη  σκε ψη: η κίνεζίκη  γλω σσα δεν 
δίαθε τεί καν μονοση μαντη αντί στοίχη λε ξη. Γία μας –
τους δυτίκου ς - εί ναί αυτονο ητο ο τί σκοπο ς εί ναί το 
ρητα  επίδίωκο μενο αποτε λεσμα μίας δραστηρίο τητας. 
Το σο η περίγραφη  του αποτελε σματος, ο σο καί η κα-
τα στρωση του σχεδί ου που θα το επίτυ χεί, οφεί λουν 
να δίατυπω νονταί προκαταβολίκα . Όταν η πραγματί-
κο τητα αντίστε κεταί καί δεν ε χουμε προβλε ψεί τίς 
αντίστα σείς, τ΄ αφη νουμε στην τυ χη καί στίς επίνοη -

σείς της στίγμη ς. Η αποτελεσματίκο τητα συνδε εταί 
ε τσί α ρρηκτα με τη δίκη  μας δουλειά, ενω  η πραγματί-
κο τητα αποτελεί  το εξωτερικό αντίκεί μενο (καί εμπο -
δίο) αυτη ς της δουλεία ς. Έτσί σκεφτο μαστε εμεί ς οί 
«δυτίκοευρωπαί οί». Αντί θετα, αφετηρί α της κίνεζίκη ς 
σκε ψης γία την «αποτελεσματίκο τητα» δεν εί ναί ε να 
προκαταβολίκα  προσδίορίσμε νο σχε δίο, που θα εφαρ-
μοστεί  σε μία εξωτερίκη  πραγματίκο τητα που αντίστε -
κεταί. Αφετηρί α εί ναί πα ντα η ίδια η πραγματικότητα, 
με το δυναμίκο  φορτί ο που περίκλεί εί κα θε στίγμη . 
Δηλαδη  οί εσωτερικές τάσεις που την οργανω νουν ενο -
σω αυτε ς δίαρκω ς αλλα ζουν καί εξελί σσονταί. Η τυ χη 
δεν υπείσε ρχεταί καθο λου εδω . Δίκη  μας «δουλεία » 
εί ναί να αφεθούμε στη δυναμίκη  της τα σης που μας 
αφορα  (στη δουλεία , στην οίκονομί α, στην πολίτίκη , 
στον πο λεμο, στον ε ρωτα, παντου  …). Απλω ς υποβοη-
θου με αυτη ν  την τα ση με μίκρε ς καί αδίο ρατες παρεμ-
βα σείς. Με α λλα λο γία, αφη νουμε την πραγματίκο τητα 
να δουλε ψεί γία μας! Γίατί  ο ,τί ονομα ζουμε αποτελε-
σματίκο τητα εί ναί προί ο ν της τα σης. Η «απραξί α» πα-
ραπε μπεί ακρίβω ς εδω . Αφε σου στην «δυναμίκη  της 
κατα στασης»! Ο κίνεζίκο ς πολίτίσμο ς βίω νεί τον χρο νο 
πολυ  δίαφορετίκα . Δεν ε χεί να επίδεί ξεί ε πη η  τραγωδί -
ες, η ρωες η  κατορθω ματα. Συγκρου σείς υπα ρχουν. 
Αλλα  αφου  σωστο ς στρατηγο ς εί ναί ο ποίος νίκα  χωρί ς 
να χρεία ζεταί να δω σεί μα χη, το ο νομα  του δεν εί ναί 
αξίομνημο νευτο. Νί κη εί ναί απλω ς επίκυ ρωση του ο τί 
επίκρα τησε η αντί στοίχη τα ση της ί δίας της πραγματί-
κο τητας. Μη πως θα ε πρεπε να δου με την κατα σταση  
μας απο  «κίνεζίκη  σκοπία »; Τα παραπα νω σκε φτηκα 
να τα μοίραστω  μαζί  σας, δίαβα ζοντας  το μίκρο  βίβλί-
αρα κί «Εγκώμιο της απραξίας» του Φρανσουα  Ζίλίε ν,  
(στην πραγματίκο τητα προ κείταί γία την δία λεξη  
του,  που δο θηκε ενω πίον δίευθυντίκω ν στελεχω ν επί-
χείρη σεων). 

 
 Aγαπητε  φί λε Ιγνα τη.  
Ξε ρείς πο σο πολυ  αγαπω  την Μυτίλη νη καί με πο σο 
προσοχη  καί ενδίαφε ρον δίαβα ζω την πολυ  καλη  εφη-
μερί δα σας. Ήθελα η πρω τη φορα  που γρα φω στην 
εφημερί δα να η ταν γία πίο ευχα ρίστα πρα γματα. Αλλα  
δεν μπορω , θε λω να τα πω. Θε λω να ξεσπα σω με αυτα  
που γί νονταί. Δεν εί μαί καλο ς στον γραπτο  λο γο, αλλα  
θα προσπαθη σω να γί νω σαφη ς. Αναφε ρομαί στην 
ακτοπλοί κη  συγκοίνωνί α Θεσ/νίκη με Λε σβο - Λη μνο 
καί γενίκα  με Αίγαί ο. Θε μα καυτο , τσουχτερο , πονεμε -
νο. Η λε ξη «ταλαίπωρί α» γία τους ταξίδίω τες καί η λε ξη 
«αδίαφορί α» γία τους φορεί ς του κρα τους εί ναί φτω-
χε ς. Λί γες γία να δεί ξουν την πραγματίκο τητα. Θα 
η θελα με λί γα λο γία να εξηγη σω, τί θε λω να πω. Η τα-
λαίπωρί α με τα καρα βία γία μετα βαση Θεσ/νί κη -
Μυτίλη νη-θεσ/νί κη η ταν πα ντα βα σανο. Τα τελευταί α 
χρο νία ο μως ε χεί παραγί νεί το κακο . Το καλοκαί ρί του 
2013 Ιου νίος 17 του μη να, εί χα κλεί σεί θε ση, φο ρτωσα 
το αμα ξί με φρου τα καί δία φορα α λλα τρο φίμα καί 
πη γα στο λίμα νί, να φυ γω γία Μυτίλη νη. Στο νησί  υ-
πα ρχουν τα εγγο νία μου η κο ρη μου, ο γαμπρο ς μου 
λο γω δουλεία ς (εί ναί στρατίωτίκο ς) με νουν στο νησί  
καί θα πη γαίνα να τους δω. Έλα ο μως να που το καρα -
βί δεν εί χε ε ρθεί ακο μα, ενω  η ταν η ω ρα γία φο ρτωμα 
καί να φυ γεί!! Τε λος βασανίστίκα , μας είδοποί ησαν ο τί 
το καρα βί θα φυ γεί αργα  το βρα δυ. Εγω  φορτωμε νος 
με ευπαθη  προί ο ντα με κί νδυνο να χαλα σουν (λο γω 
καυ σωνα) ντα λα μεσημε ρί περί μενα. Σε λί γες ω ρες μας 
λε νε ο τί δεν θα γί νεί το δρομολο γίο καί α γνωστο αν θα 
γί νεί αυ ρίο. Αποφα σίσα να φυ γω απο  Θεσ/νί κη γία 
Έδεσσα (γίατί  με νω Έδεσσα). Τα τρο φίμα επείδη  κίν-
δυ νευαν σε ψυγεί α εδω  καί εκεί . Μερίκα  που χα λασαν 
(κερα σία) τα πε ταξα καί πη γα πη ρα α λλα. Την α λλη 
με ρα παί ρνω τηλε φωνο στα γραφεί α, στο λίμα νί καί 
μου λε νε ο τί το δρομολο γίο θα γί νεί Τετα ρτη την ί δία 
ω ρα. Μίλα με γία ταλαίπωρί α 3 ημερω ν. Τελίκα  ε γίνε το 
δρομολο γίο την Τετα ρτη ου τε ε να συγνω μη, ου τε μία 
δίκαίολογί α σωστη , καμία   λογίκη  εξη γηση, δεν ε γίνε 
ΤΙΠΟΤΑ. Αυτα  τα τρα βηξα εγω  καί η οίκογε νεία μου. 
Φαντα ζομαί ο λη την χρονία  τί τρα βηξαν ο λος ο κο σμος 
που θα ταξί δευε! Τα ί δία ακυρω σείς, δρομολογί ων, 
καθυστερη σείς καί ο λα είς βα ρος του κοίνου . Οπο τε ο  

 
κο σμος αναγκα στηκε να  πηγαί νεί Αθη να γία να φυ γεί 
απο  κεί γία το νησί  η  να πηγαί νεί οδίκω ς απο  Τουρκί α 
καί να μπαί νεί στο νησί  απο  Αί βαλί  (ο πως ο φί λος μου 
ο Ιγνα της τα τελευταί α δυ ο χρο νία). Αυτα  ε γίναν ο λο 
τον χρο νο καί εφε τος το καλοκαί ρί πα λί τα ί δία αναβο-
λε ς, καθυστερη σείς,  ω σπου η ρθε το μπαμ. Ακου στηκε 
απο  στο μα υπουργου  ο τί ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το δρομολο γίο 
γία δία φορους λο γους. Άκουσον - α κουσον, καταργεί -
ταί ε να με ρος του σω ματος της Ελλα δας να ε χεί επαφη  
με το υπο λοίπο σω μα. 'Ενα νερο βραστο υπουργεί ο 
ακολουθω ντας αποφα σείς μίας α υλης κυβε ρνησης να 
κο ψεί το δρομολο γίο. Ποίοί εί στε κυ ρίοί εσεί ς, που 
παί ρνετε τε τοίες αποφα σείς χωρί ς να σκε φτεστε τίς 
συνε πείες αυτω ν; Αποκο βετε την Θεσ/νί κη καί κατ΄ 
επε κταση την Μακεδονί α να ε χεί α μεση επαφη  με το 
Αίγαί ο. Υποβαθμί ζουν την περίοχη . Ποίοί εί στε ΡΕΕ; 
Ξε ρω εί στε αυτοί  που στε λνετε τους Έλληνες Μακεδο -
νες να πα νε στα νησία  τους, στη θα λασσα  τους, στα 
παίδία  τους, με σω Τουρκί ας!! Εί στε αυτοί  που αφη σα-
τε τους πρου χοντες του ΝΑΤΟ να δεχτου ν στα σπλα -
χνα του ΝΑΤΟ την FYROM με το ο νομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Εί στε αυτοί  που θε λετε να υποβαθμί σετε τη Θεσσαλο-
νί κη, η οποί α απο  τη φυ ση της ε πρεπε να εί ναί η κυρί -
αρχη πο λη-λίμα νί στα Βαλκα νία. Εί στε αυτοί  που κο βε-
τε την δυνατο τητα τα προί ο ντα της Μακεδονί ας να  
μετακίνηθου ν προς τα νησία  του Αίγαί ου. Εί στε αυτοί  
που ΕΙΣΤΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ να σας χαίρο μαστε.  
 
Υ.Γ. 1.Ευχαρίστω  γία την φίλοξενί α καί  συγνω μη γία 
τα νευ ρα μου.  
 
Υ.Γ. 2. Αυτα  γία την ω ρα, πίστευ ω να αλλα ξουν τα 
πρα γματα.  

 
Με αγα πη,  

Χρήστος Παπουτσής  
(Έδεσσα 14-9-2014) 

Για την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία  
Θεσ/νικης με Λέσβο - Λήμνο 

  

 Δεν εί ναί ασυ νηθες να αντίλαμβα νονταί οί πολί τες πως οί γία-
τροί  καί ο σοί ασχολου νταί με την παροχη  υπηρεσίω ν υγεί ας παραμε-
λου ν την βασίκη  αποστολη  τους, που εί ναί η προστασί α των ασθενω ν, 
ωθου μενοί απο  μί α αρκετα  δίαδεδομε νη σ΄ αυτου ς τους κυ κλους α-
μαρτί α: την απληστί α. Σε βίβλί ο του Γερμανου  χείρουργου  Michael 
Imhof με τί τλο « Η καταπα τηση του ο ρκου των γίατρω ν, αυτοί  που 
κα νουν δουλείε ς καί η χαμε νη τίμη  των ασθενω ν», που εκτενω ς πα-
ρουσία ζεί το περίοδίκο  Focus, επίσημαί νονταί επτα  θανα σίμα αμαρ-
τη ματα της συ γχρονης ίατρίκη ς: 

Αμάρτημα 1ον: Η εμπορευματοποί ηση της ασθε νείας καί του πο νου. 
Η οίκονομίκη  θεω ρηση της υγεί ας ε ρχεταί ολοε να καί περίσσο τερο 
στο προσκη νίο, εί τε αφορα  εξοίκονομη σείς η  κε ρδη νοσοκομείακω ν 
φορε ων, εί τε αφορα  ενδεί ξείς γία επεμβα σείς ( π.χ. τοποθε τηση προ-
σθε σεων σε αρθρω σείς) που θα μπορου σαν να μην γί νουν, αλλα  γί νο-
νταί χα ρη του κε ρδους. Πίο αποκρουστίκη  εκδοχη  αυτη ς της πρακτί-
κη ς: ο δίαχωρίσμο ς των ασθενω ν ανα λογα με το είσο δημα τους. Καί 
στην Ελλα δα ε χουμε παρο μοία φαίνο μενα. Η αρθροπλαστίκη  ίσχί ου 
σε κατα κοίτο 90α ρη δεν εί ναί ανε κδοτο. Ο αυξημε νος αρίθμο ς τοποθε -
τησης stent, επί σης. ( Ενδείκτίκε ς αναφορε ς) 

Αμάρτημα 2ον : Η απληστί α των φαρμακευτίκω ν εταίρείω ν. Υψηλε ς 
τίμε ς σε φα ρμακα που δεν ε χουν ανταγωνίσμο . Δίαφορετίκε ς τίμε ς 
απο  χω ρα σε χω ρα, δίακί νηση φαρμα κων γία μεγίστοποί ηση του κε ρ-
δους, αποφυγη  μεταρρυθμί σεων που θα εξορθολο γίζαν το κυ κλωμα 
του φαρμα κου, εί ναί μο νο μερίκε ς απο  τίς εκφα νσείς αυτη ς της εκμε-
ταλλευτίκη ς πρακτίκη ς είς βα ρος ασθενω ν καί ασφαλίστίκω ν ταμεί -
ων. Αποσυ ρσείς φτηνω ν φαρμα κων, περίορίσμε νος αρίθμο ς χαπίω ν 
ανα  συσκευασί α, εξαγωγη  φαρμα κων απο  τίς ελληνίκε ς σε ξε νες απο-
θη κες, δυσφη μίση του καλου  γενο σημου φαρμα κου, θα η ταν πρακτί-
κε ς που θα μπορου σε να επίλε ξεί ο Γερμανο ς γίατρο ς αν ζου σε στην 
Ελλα δα. 

Αμάρτημα 3ον: Η απληστί α των γίατρω ν. Εδω  ο συγγραφε ας αναφε -
ρεταί μο νο σε μί α πρακτίκη  που ε χεί βρεί μεγα λη δία δοση στην Γερμα-
νί α: να προσφε ρουν οί γίατροί  – συχνα  ως δίαμεσολαβητε ς- προ σθε-
τες υπηρεσί ες, πε ρα απ’ αυτε ς γία τίς οποί ες πληρω νεί το ταμεί ο των 
ασθενω ν (ο πως π.χ. προ σθετες προληπτίκε ς εξετα σείς, 
«φυσίολογίκε ς» θεραπεί ες κ.λ.π.). Πολλε ς απο  αυτε ς τίς παροχε ς, που 
πληρω νουν οί ασθενεί ς απο  την τσε πη τους, εί ναί α χρηστες. Το συ νο-
λο του τζί ρου αυτω ν των εξετα σεων η  προ σθετων υπηρεσίω ν ξεπε ρα-
σε το 2012 τα 1, 3 δίς ευρω  στην Γερμανί α! Άντε να δου με αυτη  την 
πρακτίκη  σε πλη ρη ανα πτυξη καί στην Ελλα δα. Με χρί στίγμη ς κα τί 
τε τοίο το βρί σκουμε στα τηλεοπτίκα  κανα λία, ως κολλαγο νο, υαλου-
ρονίκο , ο ζον, μασσαζοκαλσο ν, βίομαγνητα κία κ.λ.π. 

Αμαρτία 4η: Η δίαφθορα  στο χω ρο της υγεί ας. Εδω  αναφε ρεί τίς 
παραπομπε ς ασθενω ν σε συγκεκρίμε νες κλίνίκε ς η  παρο χους ίατρίκου  
εξοπλίσμου  (με οίκονομίκο  ο φελος αυτου  που παραπε μπεί). Αν ζου σε 
στη χω ρα μας ως παρα δείγμα τε τοίας συμπερίφορα ς θα ανε φερε 
στην πρω τη θε ση την παραπομπη  γία εξετα σείς (κυρί ως απείκονίστί-
κε ς) που δεν εί ναί απαραί τητες, τίς παραπομπε ς απο  γίατρου ς σε 
α λλους γίατρου ς (κυρί ως γία χείρουργίκε ς επεμβα σείς) κ.λ.π. 

Αμάρτημα 5ον: Τα ηθίκα  προβλη ματα. Εδω  αναφε ρεί την περί πτωση 
του μεγα λου αρίθμου  μελετω ν που δημοσίευ ονταί καί οί οποί ες λί γο η  
καθο λου δεν εξυπηρετου ν τους ασθενεί ς. Κα νεί αναφορα  στίς ελα χί-
στες ανεξα ρτητες μελε τες ( οί περίσσο τερες που δημοσίευ ονταί ε χουν 
την στη ρίξη φαρμακευτίκω ν εταίρείω ν, π.χ. στον καρκί νο 1 στίς 3 
ε ρευνες υποστηρί ζεταί απο  φαρμακοβίομηχανί ες). Μία α λλη πρακτί-
κη  εί ναί η απο συρση παλαίου  φαρμα κου, η ελαχίστο τατη αλλαγη  στο 
μο ρίο του (που δεν επίδρα  στη βελτί ωση της υγεί ας του ασθενου ς) 
καί η είσαγωγη  του στην αγορα  ως νε ο φα ρμακο με α λλη ονομασί α 
καί με πολυ  πίο ακρίβη  φυσίκα  τίμη . Δεν προ κείταί γία γενο σημα, 
αλλα  γία μαί μου  πρωτο τυπα. Καί αυτο  συμβαί νεί καί στην Ελλα δα. 
Επί σης γία τίς μελε τες αξί ζεί να αναφερθεί  το πο σο ευ κολο η ταν (καί 
πίθανω ς εί ναί) το να δίεξα γείς μί α ε ρευνα γία κα ποία φα ρμακα (οί 
Έλληνες επίστη μονες ε χουν συγκρίτίκα  μεγα λο τε τοίο αρίθμο  δημο-
σίευ σεων) 

Αμάρτημα 6ο: Η ε λλείψη συμπο νίας απο  τους γίατρου ς. Αντί  να στη-
ρί ζουν καί να ανακουφί σουν τους ασθενεί ς (π.χ. τους καρκίνοπαθεί ς) 
στα τελευταί α στα δία, οί γίατροί  προτίμου ν να τους χορηγου ν επίθε-
τίκε ς θεραπεί ες που τί ποτα δεν προσφε ρουν, εκτο ς κα ποίου οίκονομί-
κου  οφε λους στους συνταγογραφου ντες. Οί γίατροί  δεν ε χουν μα θεί 
να συμπα σχουν, αλλα  το αποφευ γουν κίο λας, γία να μην εξουθενω-
θου ν με την πα ροδο του χρο νου. Καί η ελληνίκη  εμπείρί α (ίδί ως στην 
ογκολογί α) εί ναί παρο μοία. Θα πρε πεί, ο μως, να αναφερθεί  ο τί στο 
θε μα της α χρηστης θεραπευτίκη ς παρε μβασης εμπλε κονταί καί οί 
συγγενεί ς που ζητου ν φορτίκα  να κα νεί κα τί ο γίατρο ς στον ασθενη , 
ο ταν αυτο  το κα τί δεν ε χεί πία νο ημα. 

Αμάρτημα 7ο: Η τρε λα της ίατρίκη ς ο τί ο λα εί ναί γί’ αυτη ν δυνατα . 
Όλοί αρρωσταί νουμε. Αρρω στίες υπα ρχουν α φθονες. Καί αν δεν υ-
πα ρχουν, το τε συνηθίσμε νες παρεκτροπε ς απο  ε να αυστηρα  καί συ-
χνα  αυθαί ρετα καθορίσμε νο φυσίολογίκο , μπορου ν ευ κολα να προπα-
γανδίστου ν ως παθη σείς καί ανα λογα να αντίμετωπίστου ν ίατρίκα . 
Δηλαδη  καί ο υγίη ς με τε τοίες μεθο δους μπορεί  να μετατραπεί  σε α-
σθενη . Μί α καθο λου κακη  επε νδυση. Αν περα σουμε την αντί ληψη ο τί 
καί ο α νδρας περνα  κλίμακτη ρίο, σκε φτεστε πο σο χρη μα θα κατανα-
λωθεί  γυ ρω απ’ αυτο . Το ί δίο που συμβαί νεί με τίς οστεοπενί ες καί 
την ε λλείψη βίταμίνω ν. Η αρρωστοποί ηση της ζωη ς εί ναί μί α νε α τρε -
λα στο πλαί σίο της απληστί ας στο χω ρο της ίατρίκη ς. Ελπί ζω το βί-
βλί ο να μεταφραστεί  στα Ελληνίκα  καί να δω σεί αφορμη  γία περαίτε -
ρω «ελληνίκη » συζη τηση. 

Ευάγγελος Φιλόπουλος 
Χείρου ργος–Ογκολο γος, δ/ντης κλίνίκη ς μαστου  

Αντίκαρκίνίκο  Νοσοκομεί ο «Ο Αγ.Σα ββας» 

http://efilopoulos.tumblr.com/
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών Το Στυψιανό γλωσσάρι 

Συνταγές  

Γάμοι 
 Ο Γίω ργος Δρακου λας καί η Μαρί α Μπα λίακα παντρευ τηκαν το Σα ββατο 4 Οκτωβρί -

ου 2014 στον Ιερο  Ναο  Αγ. Κυρίακη ς Μηθυ μνης. Κουμπα ρες η ταν η Πηνελο πη καί η 
Να ντία Τίτίρε κη.  

Να ζη σουν ευτυχίσμε νοί! 
Γεννήσεις 

 Την 28η Αυγου στου 2014 ο Μίχα λης Χί ου καί η Πα ρη Δεληγία ννη απε κτησαν ε να χα-
ρίτωμε νο αγορα κί. 

 Τον Σεπτε μβρίο του 2014 ο Στε λίος Τζανερί κος καί η Μαρί α Ηλί α απε κτησαν ε να  
κορίτσα κί. 

 Τον Σεπτε μβρίο του 2014 ο Φω της καί η Δη μητρα Τζανερί κου απε κτησαν ε να κορί-
τσα κί. 

 Τον Οκτω βρίο του 2014 ο Ξενοφω ν καί η ΄Ολγα Μαντα  απε κτησαν ε να ο μορφο αγο-
ρα κί. 

 Τον Μα ίο του 2014 ο Ραφαη λ Ζεί μπε κης του Ευστρατί ου & η Ταξίαρχου λα Ματθαί ου 
του Ιγνατί ου απε κτησαν το δευ τερο τε κνο τους, ε να χαρίτωμε νο αγορα κί. 

 Τον Ιου νίο του 2014 ο Άκης Γίαρη μαγκας καί η Ευστρατί α Γελαγωτε λλη απε κτησαν 
ε ναν γίο.  

 Την Τετα ρτη 21 Ιανουαρί ου 2015 ο Λευτε ρης & η Φίλίω  Καμπουρε λλη απε κτησαν 
ε να ο μορφο αγορα κί. 

Να εί ναί γερα  καί καλο τυχα! 
Βαφτίσεις 

 Την Κυρίακη  4 Μαί ου 2014 η Αγγε λα Τσολα κη & ο Γία ννης Κυπαρρί σης βα φτίσαν το 
αγορα κί τους στον Ιερο  Ναο  Αγ. Ραφαη λ. Το ο νομα αυτου  Δημη τρίος. 

 Την Κυρίακη  27 Ιουλί ου 2014 ο Ραφαη λ Παλαίοπα νης καί η Αυγη  Σταυρα κη βα φτί-
σαν την κο ρη τους στον Ιερο  Ναο  Αγ. Ραφαη λ στη Θερμη . Το ο νομα αυτη ς Μαρί α. 

 Το Σα ββατο 30 Αυγου στου 2014 ο Ιωα ννης Χίωτε λλης καί η Θα λεία Θεοφα νους βα -
φτίσαν το κορίτσα κί τους στον Ιερο  Ναο  Αγ. Νίκολα ου στην Πε τρα. Ανα δοχοί η ταν ο 
Θεολο γος Μα ππας καί η Ingrid Luteijn. 

 Την Κυρίακη  9 Νοεμβρί ου 2014 ο Ραφη λ Ζεί μπε κης καί η Ταξίαρχου λα Ματθαί ου 
βα φτίσαν το αγορα κί τους στον Ιερο  Ναο  Παμμεγί στων Ταξίαρχω ν στον Μανταμα δο. 
Το ο νομα αυτου  Ευστρα τίος-Αντω νίος. Ανα δοχοί η ταν ο Γεω ργίος καί η Στρατου λα 
Σταυ ρου. 

Να ζη σουν οί νεοφω τίστοί! 
Θάνατοι 

 Την Πε μπτη 13 Νοεμβρί ου απεβί ωσε στη Στυ ψη η Ελε νη Χονδρου , χη ρα Ελευθερί ου, 
σε ηλίκί α 88 ετω ν.  

 Tην Δευτε ρα 22 Δεκεμβρί ου 2014 απεβί ωσε στην Στυ ψη ο Γεω ργίος Σεβαστο ς, σε 
ηλίκί α 89 ετω ν. 

 Tην Δευτε ρα 22 Δεκεμβρί ου 2014 απεβί ωσε στο Υψηλομε τωπο ο Βαγγε λης Κουτρου -
πης, συζ. Τζε νης Κουτρου πη, σε ηλίκί α 67 ετω ν. 

 Την Δευτε ρα 15 Δεκεμβρί ου 2014 πραγματοποίη θηκε στην Στυ ψη  νεκρω σίμος ακο-
λουθί α της Γεωργί ας Γελαγω τη, ετω ν 88. 

 Το Σα ββατο 20 Δεκεμβρί ου 2014 πραγματοποίη θηκε στην Στυ ψη  νεκρω σίμος ακο-
λουθί α του Γεω ργίου Μανδα νη, ετω ν 88. 

 Τον Δεκε μβρίο του 2014 απεβί ωσε στη Μυτίλη νη η Δε σποίνα συ ζυγος Στε λίου Προ-
κοπί ου, ετω ν 48. 

 Τον Ιου λίο του 2014 απεβί ωσε στην Αυστραλί α ο Γεω ργίος Χατζηβλα στης σε ηλίκί α 
76 ετω ν. 

 Την Κυρίακη  11 Ιανουαρί ου 2015 απεβί ωσε στην Στυ ψη η Ελε νη Παπανίκολα ου, χη -
ρα Νί κανδρου σε ηλίκί α 70 ετω ν. 

 Την Παρασκευη  2 Μαί ου 2014 απεβί ωσε στη Μελβου ρνη ο Ιγνα τίος Γελαγω της πα-
τε ρας της Καλυψου ς καί πεθερο ς του Απο στολου Βαζυρία ννη σε ηλίκί α 90 ετω ν. 

 Τη Δευτε ρα 1 Δεκεμβρί ου 2014 απεβί ωσε η Γεωργί τσα Γελαγω του συζ. Χρη στου, 
ετω ν 88. 

 Την Κυρίακη  18 Ιανουαρί ου 2015 απεβί ωσε στη Μυτίλη νη η Σερε τη-Σοβατζη  Μα-
ρία νθη σε ηλίκί α 85 ετω ν. 

 Την Κυρίακη  18 Ιανουαρί ου 2015 απεβί ωσε στην Αυστραλί α η μητε ρα του Γίω ργου 
Καραμπε τσου, η οποί α πλησί αζε τον ε να αίω να ζωη ς! 

Συλλυπητη ρία στίς οίκογε νείες των εκλίπο ντων. 

Σκώνους= ση κω 
Σαλαγώ= πείρα ζω, ενοχλω  
Έδιετς= ε τσί 
Αρπγιόμη= μαλω νω 
Πλαλώ= τρε χω 
Νουγώ= γνωρί ζω, καταλαβαί νω 
Παραμπαμπάς= ευτρα πελο 

Νε ος ανασχηματίσμο ς ε γίνε στην Ελλα δα να μην υπα ρχεί, αναβρα-
σμο ς στην εκλεκτη  ομα δα  

∞ 
Αφου  οί παλίοί  χορτα σανε καί ε καναν την δουλεία  τους  καί τα λεφτα   
τσεπω σανε  γε μίσαν τα πουγκία  τους  

∞ 
Την εκλεκτη  ομα δα του γία να ευχαρίστη σεί μ’ ανθρω πους απτη ν κλί -
κα του να τους  
Αντίκαταστη σεί  

∞ 
Αφου  αυτοί  ορκί στηκαν να κα νουν την δουλεία  τους  καθο λου δεν  
εσκε φτηκαν  την α μοίρη γενία  τους 

∞ 
Γίατί  η γενία  τους προσπαθεί  με νυ χία καί δο ντία μες την ζωη  να κρα-
τηθεί  χωρί ς  καμί α συμπο νία 

∞ 
Όλοί αδίαφορη σανε  γί’ αυτη  την  κί νηση   τους  καί αυτου ς τους ξερί-
ζω σανε   με σα απ’ την θυ μηση  τους   

∞ 
Γίατί  με τον ανασχηματίσμο  τί ποτα δεν θ’ αλλα ξεί μο νο μεγα λο χωρί-
σμο  στον το πο θα χαρα ξεί 

∞ 
Σαν τα πουλία  θα φυ γουνε οί α νθρωποί στα ξε να καί εί ναί πα ντα οί 
φτωχοί  που τα’ χουνε χαμε να 

∞ 
Γίατί  κανεί ς απο  αυτου ς  που ’ νε στην εξουσί α αφη νουνε τους θω -
κους τους  να πα ν στην εξορί α  

    Γεώργιος Λιθοτόμου 

Ανασχηματισμός 

 
Ρεβυθάτο Στύψης 

ΥΛΙΚΑ: 1 κίλο  μοσχα ρί, 1/2 κίλο  ρεβί θία, 2 κρεμμυ δία με τρία, 1 ντομα τα, λί γη  
σο δα, 1 φλίτζα νί ελαίο λαδο, αλα τί, πίπε ρί 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Τα ρεβί θία τα βα ζουμε απο  το 
βρα δυ σε χλίαρο  νερο  με μία κουταλία  αλα -
τί. Το πρωί  χυ νουμε το νερο  καί με μί α κου-
ταλία  σο δα τα ανακατευ ουμε καλα  καί τα 
αφη νουμε καμία  ω ρα ακο μα. Μετα  πρε πεί 
να τα τρί ψουμε με μία πετσε τα γία να φυ -
γουν οί φλου δες. Κο βουμε το μοσχαρα κί 
(αφου  το ε χουμε πλυ νεί βε βαία) σε μίκρα  
κομμα τία. Το τσίγαρί ζουμε σε ελαίο λαδο με 
τα κρεμμυ δία. Μετα  ρί χνουμε στην κατσα-
ρο λα καί τα ρεβί θία , προσθε τουμε λί γο λα -
δί, αλα τί, πίπε ρί καί νερο  με χρί να τα σκεπα σουμε. Τα αφη νουμε να βρα σουν ο λα 
μαζί  καί δοκίμα ζουμε μετα  απο  καμία  ω ρα να δου με αν εί ναί ε τοίμο. Λί γο πρίν το 
σβη σουμε προσθε τουμε καί την ντομα τα κομμε νη σε ροδε λες. 

 
 Πωλείται το σπί τί του Ροδο λφου Κομνηνα κη στη Στυ ψη, με 

ο λα τα «κομφο ρ»! 
Έχεί μεγα λη προ σοψη στον κεντρίκο  δρο μο, καί πί σω μεγα λο οίκο πε-
δο, περί  τα 400 τ.μ.. Έχεί προ σβαση εκτο ς απο  μπροστα , καί απο  την 
πα ροδο της Ζαχαρω ς Μαλλη  – Γελαγω τη. Το σπί τί εί ναί τρίω ροφο 
καί κα θε ο ροφος περί  τα 50 τ.μ.  με απο λυτη αυτονομί α ο ε νας απο  
τον α λλον: ε χεί τρείς κουζί νες, τρείς τουαλε τες, τρί α μπα νία. Πληρο-
φορί ες στην κυρί α Θε μίς Κομνηνα κη τηλ. 2108233831. 
 Πωλείται το σπί τί του Στε λίου Πατε νταλη, το οποί ο βρί σκεταί 

πα νω απο  την πλατεί α του χωρίου .  Πληροφορί ες στο τηλ. 
6934172358 κ. Όλγα Πατε νταλη. 

Μικρές Αγγελίες 

 Την Πε μπτη 4 Δεκεμβρί ου 2014 η Καρμί ρη Ευθυμί α του Ελευθερί ου 
(ίερε α Στυ ψης) πη ρε το πτυχί ο της απο  το τμη μα Πληροφορίκη ς του 
Τ.Ε.Ι. Αίγα λεω 

 Την Πε μπτη 24 Ιουλί ου 2014 η Εγγλε ζου Νί κη του Κων/νου & της 
Όλγας πη ρε το πτυχί ο της απο  το Παίδαγωγίκο  τμη μα Είδίκη ς Αγωγη ς 
του Πανεπίστημί ου Θεσσαλί ας (Βο λος) 

 
Ολο ψυχες ευχε ς γία επαγγελματίκη  αποκατα σταση  

καί καλη  σταδίοδρομί α! 

Θερμά συγχαρητήρια και  
καλή σταδιοδρομία! 

tel:6934172358
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 Γυ ρω στους  50 συγχωρίανοί  μας μετανα στες κυρί ως απο  την 
Αυστραλί α – οί περίσσο τεροί κατοίκου ν στην Μελβου ρνη καί κα ποίοί 
στο Σί δνευ  καί  ΗΠΑ - ε φτασαν απο  νωρί ς  το καλοκαί ρί του 2014 
στην πατρί δα. Το χωρίο  ζωντανευ εί θαρρεί ς, τα καφενεί α γεμί ζουν, 
τα ου ζα καί οί μεζε δες πα νε κί ε ρχονταί, τα κερα σματα επί σης ο πως 
παλία , οί γείτονίε ς ζωντανευ ουν καί τα κλείστα  σπί τία ανοί γουν.  Αυ-
το  το καλοκαί ρί η ρθαν στο χωρίο , (ο πως εί δαμε, συναντη σαμε καί 
μα θαμε ο τί επίσκε φτηκαν την γενε θλία γη) οί παρακα τω χωρίανοί  
μας απο  την Αυστραλί α: 
 
1. Η Αφρου λα Μεί μα ρη με τον συ ζυγο  της Καμνορο κη Παναγίω τη 

καί την μίκρη  κο ρη της Άρτεμίς. 
2. Η Ασπα Παυλίο γλου του Βί κτωρα 
3. Ο Απο στολος Λίθοτο μος καί η συ ζυγο ς του Ευγενί α (εκ Πελο-

πονη σου). 
4. Ο Ευστρα τίος Καμνορο κης με τη γυναί κα του Σου λα. 
5. Ο Βα σος Γελαγω της (Κα ταρος) με την γυναί κα του Μαρί α. 
6. Ο Ευστρα τίος Παντη ς καί η συ ζυγο ς του Νί κη. 
7. Η Ελπίνί κη Παπακυρί κου – Καλλονία του με τον συ ζυγο  της 

Δημη τρη (που κατα γεταί απο  τον Μανταμα δο). 
8. Ο Μίχα λης Καλλονία της καί η Έφη Παυλί δου με τα δυ ο κορί -

τσία τους. 
9. Ο Χρη στος Ορφανί δης με την συ ζυγο  του Κατί να. 
10. Ο Νί κος καί Νου λα Ορφανί δη. 
11. Ο Βαλαρο ς Ευστρα τίος καί η συ ζυγο ς του Δη μητρα. 
12. Ο Νί κος καί η Μαρί α Εγγλε ζου. 
13. Ο Χρη στος Μελα ς (με καταγωγη  απο  Λευκα δα) καί η συ ζυγο ς 

του Ροδα νθη (αδελφη  της Μαρί ας Εγγλε ζου). 
14. Ο Γίω ργος Βαλίοντη ς με την γυναί κα του (που κατα γεταί απο  

την Αγί α Παρασκευη ). 
15. Ο Στε λίος Μαντα νης του Ιγνατί ου καί η γυναί κα του Σοφί α 

(του Βασί λη Μο λβαλη – Σκα ί). 
16. Ο Γία ννης Δεμερτζη ς (Σκλαβε λί) καί η γυναί κα του Ελβί ρα. 
17. Ο Μίλτία δης Δεμερτζη ς 
18. Ο Σεβαστο ς (Σα ββας) Σαμπα νης του Δημοσθε νους. 
19. Ο Γεω ργίος Σαμπα νης του Σεβαστου  με τη γυναί κα του Κατερί -

να καί τα δυ ο παίδία  τους Σεβαστο  καί Νίκολε τα. 
20. Ο Δημη τρίος Μπα ρλας με τη συ ζυγο  του Λί ντα Καραντα νη καί 

τα δυ ο παίδία  τους Εμμανουη λ (13 χρονω ν) καί Περίκλη  (14 
χρονω ν). 

21. Ο Νί κος Κοντο ς (που κατα γεταί απο  την Πελοπο ννησο) με την 
γυναί κα του Πο πη.  

22. Ξανα ρθε φε τος το καλοκαί ρί επί σης, ο Λίθοτο μος Γεω ργίος του 
Ευστρατί ου απο  ΗΠΑ. 

Να ΄μαστε γεροί  ν’ ανταμώνουμε! 

Ήρθαν από την Αυστραλία 

1. Κομνηνού Παναγιώτα του Ιωα ννη. Επίστημω ν της Προσχολίκη ς Αγωγη ς καί 
Εκπαίδευτίκου  Σχεδίασμου . Πανεπίστη μίο Αίγαί ου (Ρο δος) 

2. Παλαιοπάνη Ελένη του Παναγίω τη. Μηχανίκω ν & Δίοί κησης Πανεπίστη μίο Αί-
γαί ου (Χί ος) 

3. Τσαΐρη Μιχαλίτσα του Κωνσταντί νου. Επίστημω ν Προσχολίκη ς Αγωγη ς & Εκ-
παίδευτίκου  Σχεδίασμου . Πανεπίστη μίο Αίγαί ου (Ρο δος) 

4. Κουτζπής Νικόλαος του Παναγίω τη. Δίοί κηση Συστημα των Εφοδίασμου . Τ.Ε.Ι 
Στερεα ς Ελλα δας (Θη βα) 

5. Γκαγκούλης Νικόλαος του Περίκλη . Τμη μα Ψυχολογί ας. Αρίστοτε λείο Πανεπί-
στη μίο (Θεσσαλονί κη) 

6. Βαλάσης Νικόλαος του Στυλίανου . Οίκονομίκω ν Επίστημω ν. Πανεπίστη μίο Πα -
τρας (Πα τρα) 

7. Εγγλέζος Κωνσταντίνος του Μαρί νου. Δίοί κηση Επίχείρη σεων. Πανεπίστη μίο 
Αίγαί ου (Χί ος) 

8. Βαλιοντής Αλέξανδρος του Παναγίω τη. Τεχνολο γων Γεωπο νων Τ.Ε.Ι Κρη της 
(Κρη τη) 

9. Σλουμάτης Αθανάσιος του Ιγνατί ου. Μηχανίκω ν Πληροφορίκη ς Τ.Ε. Τ.Ε.Ι Θεσ-
σαλονί κης (Θεσσαλονί κη) 

10. Αγκοπιάν Θεόδωρος του Βασίλεί ου. Επίστη μης Φυσίκη ς Αγωγη ς & Αθλητί-
σμου . Δημοκρί τείο Πανεπίστη μίο Θρα κης (Κομοτηνη ) 

11. Αλεξίου Χρυσούλα του Χρίστο φορου. Τεχνολο γων Γεωπο νων Τ.Ε.Ι Θεσσαλί ας 
(Λα ρίσα) 

        12. Ο Γιάννης (γίος της Κορνηλί ας Βουργουτζη ). Σχολη  Μηχανολο γων Μηχανίκω ν &  Αερο-
ναυπηγω ν Πα τρας. 

Με μεγα λη συγκί νηση στε λνεί τίς καλυ τερες ευχε ς του στους επίτυχο ντες, με σω της 
εφημερί δας μας, ο ίερε ας Στυ ψης παπα-Λευτε ρης, καθω ς πολλοί  απο  αυτου ς η ταν 
μαθητε ς που εί χε στην Δ’ τα ξη του δημοτίκου , την πρω τη χρονία  που υπηρε τησε 
στην Στυ ψη ως δα σκαλος. 

Καλές σπουδές! 

Επιτυχόντες 2014 σε Ανώτερα και Ανώτατα 
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 
 Τον Αυ γουστο του 2014 φω-
ταγωγη θηκε το εκκλησα κί καί ο 
βρα χος του Άη-Γίω ργη στην εί σοδο 
της Στυ ψης. Αναρωτη θηκα ποίος 
ανε λαβε μία το σο ο μορφη πρωτο-
βουλί α, με την οποί α αναδείκνυ εταί 
ε να απο  τα πίο γραφίκα  αξίοθε ατα 
του χωρίου  μας. Έμαθα, λοίπο ν, τα 
εξη ς καί τα παραθε τω: 
Δυο χρο νία πρίν α ρχίσαν οί πρω τες 
επίσκευε ς στην εκκλησί α του Άη-
Γίω ργη. Ο Γίω ργος Καλλονία της 
προ σφερε τα κεραμί δία, ο Γίω ργος 
Παρε λλης προ σφερε χρη ματα γία 
καίνου ρία κα γκελα καί περί φραξη 
καί οί Κομνηνο ς καί Γία ννης Πλου-
τη ς προ σφεραν εθελοντίκη  εργασί α. 
Ένα χρο νο νωρί τερα ο Γίω ργος 
Καλλονία της προ σφερε 400 η  470 
ευρω  (η πηγη  των πληροφορίω ν 
μου δεν θυμο ταν το ακρίβε ς χρημα-
τίκο  ποσο )  γία να επίσκευαστου ν 
τα υπα ρχοντα φω τα καί να εγκατα-
σταθου ν καίνου ρία. Την εγκατα στα-
ση ανε λαβε αφίλοκερδω ς ο Στρατη ς 
Τυρί κος. Σαν το γίοφυ ρί της Άρτας  

 
«ολημερί ς το χτί ζανε, το βρα δυ 
γκρεμίζο ταν» ε τσί καί τα φω τα του 
Άη-Γίω ργη δε χονταν «επίθε σείς» 
απο  πίτσίρίκα δες που ε καναν γου -
στο να τα σπα νε στο πλαί σίο του 
παίχνίδίου  τους, η  απο  νεαρα  ζευγα-
ρα κία των οποί ων ο ε ρωτας ξαφνί-
κα  «η ρθε στο φως». Αποτε λεσμα; Ο 
΄Αη-Γίω ργης παρε μενε σκοτείνο ς 
με χρί την 23η Αυγου στου 2014, 
οπο τε καί ανε λαβε εκ νε ου ο Στρα-
τη ς Τυρί κος να επί-
σκευα σεί τα φω τα. 
Το κο στος των λα-
μπτη ρων που αντίκα-
ταστα θηκαν, καθω ς 
καί το α σπρίσμα της 
εκκλησί ας ανε λαβε ο 
Πολίτίστίκο ς Συ λλο-
γος Στυ ψης, οποί ος 
μερί μνησε καί γία την 
τοποθε τηση της ελ-
ληνίκη ς σημαί ας δί -
πλα στο καμπαναρίο .  
Ενδεχομε νως, το ρε-
πορτα ζ μου να εί ναί  

 
ελλίπε ς σε ονο ματα ανθρω πων που 
προ σφεραν εργασί ες η  χρη ματα γία 
την ολοκλη ρωση του ε ργου αυτου . 
Παρακαλω , λοίπο ν, αν υπα ρχεί κα -
ποία επίπλε ον σχετίκη  πληροφορί α 
που μου δίε φυγε, να με ενημερω σε-
τε ω στε να δημοσίευθεί  στο επο με-
νο φυ λλο της «ΣΤΥΨΗΣ». 

 
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Τα φώτα του Άη-Γιώργη 

Άποψη της προκυμαίας  

Μυτιλήνης 

Άποψη του Άη-Γιώργη Στύψης 
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ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992  
«Η ΣΤΥΨΗ» - Ειδική έκδοση για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ 

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών  
25-01-2015  

(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)  

Αποτελέσματα  
βουλευτικών εκλογών Στύψης 

Λέσβου 
25-01-2015  

ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΟΙ  

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ                  41,97% 238 

Ν.Δ.                           28,57% 162 

Κ.Κ.Ε.                        10,40% 59 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.                     5,64% 32 

ΠΟΤΑΜΙ                    3,88% 22 

ΑΝ.ΕΛ.                         17% 17 

ΔΗΜ.ΑΡ.                    1,58% 9 

Χ.Α.                              1,58% 9 

       ΑΝΤΑΡΣΥΑ                 4 

ΛΑ.Ο.Σ                       0,35% 2 

ΛΟΙΠΑ                        1,05% 6 

Ψήφισαν 579 /Έγκυρα 567/Λευκά – Άκυρα  12 
ΚΟΜΜΑΤΑ  ΕΔΡΕΣ 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ                                             36,34%                                         149 

Ν.Δ.                                                     27,81% 76 

Κ.Κ.Ε.                                                    5,47% 15 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.                                              4,68% 13 

ΠΟΤΑΜΙ                                              6,05% 17 

ΑΝ.ΕΛ.                                                  4,75% 13 

Χ.Α.                                                        6,28% 
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ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ                         1,79%  

ΑΝΤΑΡΣΥΑ                                         0,64%  

ΛΑ.Ο.Σ                                                  1,03%  

ΠΡΑΣΙΝΟΙ- 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ            0,49% 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ  
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ                                    2,46% 

 

ΤΕΛΕΙΑ- 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ                1,77% 

 

Κ.Κ.Ε (Μ-Λ)                                         0,13%  

Ε.Δ.Ε.Μ.                                                0,12%  

Εθνικές Εκλογές 2015 - Αποτελέσματα επικράτειας 



 

 

  2     ΣΤΥΨΗ 

2013 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

2012 

Μπορεί η προηγούμενη κυβέρνηση των Σαμαρά - Βενιζέλου να μην επέτρεψε 
την ψήφο 100.000 18άρηδων (αφού δεν δέχθηκε την - για πρώτη φορά σωστή 
- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα ψηφιζόταν ομόφωνα), αλλά υπήρ-
ξαν και χειρότερα. Φερ’ ειπείν, οι γυναίκες στη χώρα μας απόκτησαν δικαίωμα 

ψήφου μόλις το 1952! 

Γυναίκες ψηφοφόροι  
στη Λέσβο 

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  

2015 

Εθνικές Εκλογές 2015: Οι νέοι βουλευτές Λέσβου  
Γιάννης Ζερδελής (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), Χαράλαμπος Αθανασίου (Ν.Δ.),  

Σταύρος Τάσσος (Κ.Κ.Ε.) 

ΣΥΡΙΖΑ: ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ιωάννης Ο Γιά ννης Ζερδελη ς γεννη θηκε το 1956 στη Μυτιλη νη 
ο που κάι μεγά λωσε.. Ει νάι πάντρεμε νος με τη Νε λλη Πά λλη, χημικο , εκπάιδευτικο . Έχει 2 
πάιδιά  την Ευ ά κάι την Άρτεμις. Το 1991 εγκάτάστά θηκε στη Μυτιλη νη ο που κάι εργά ζε-
τάι ως πάθολο γος ιάτρο ς. Διετε λεσε συνδικάλιστη ς στο χω ρο της υγει άς: Προ εδρος του 
Συλλο γου Αγροτικω ν γιάτρω ν Λε σβου-Λη μνου. Προ εδρος του Συλλο γου γιάτρω ν ΙΚΑ Α-
νάτολικου  Αιγάι ου Με λος του Ιάτρικου  Συλλο γου Λε σβου. Αντιπρο σωπος στον Πάνελλη -
νιο Ιάτρικο  Συ λλογο γιά 2 τριετι ες Νομάρχιάκο ς συ μβουλος 1998-2006, Δημοτικο ς συ μ-
βουλος Μυτιλη νης 2006-2010, επικεφάλη ς της πάρά τάξης, Υποψη φιος βουλευτη ς του 
ΣΥΡΙΖΑ το 2004, Εκλε χτηκε βουλευτη ς του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Στο διά στημά άυτο  κάτε θεσε 
325 ερωτη σεις, επερωτη σεις κάι άνάφορε ς στη Βουλη  που άφορου ν τους κάτοι κους του 
Νομου  Λε σβου. 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος Κάτά γετάι άπο  την Αγι ά Πάράσκευη  
Λε σβου. Ει νάι πάντρεμε νος με τη Μάριά νθη Κομνηνά κά κάι ε χει δυ ο πάιδιά , την Ελε νη, 
Δικηγο ρο Αθηνω ν κάι τον Χρι στο, Μηχάνικο . Τελει ωσε το Δημοτικο  Σχολει ο στην Αγι ά 
Πάράσκευη  κάι Γυμνά σιο στην πο λη της Μυτιλη νης. Σπου δάσε Νομικά  με Υποτροφι ά 
στην Νομικη  Αθηνω ν κάι άπε κτησε το πτυχι ο του το 1971. Απο  το 1994 εκλε γετάι στο 
Διοικητικο  Συμβου λιο της Ένωσης Δικάστω ν κάι Εισάγγελε ων, διάτελω ντάς Γενικο ς 
Γράμμάτε άς άυτη ς κάτά  τις περιο δους 1994 – 1996 κάι άπο  το 1998 – 2008 ενω  άπο  το 
2008 – 2012 διετε λεσε Προ εδρος.  Πρωτοστά τησε, ως Προ εδρος της Ένωσης Δικάστω ν 
κάι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εισάγγελε ων, στην ι δρυση του Εφετει ου Μυτιλη νης κάι επι  οικογενειάκου  του οικοπε -
δου, που δωρη θηκε στον Δη μο, άνηγε ρθη το Ίδρυμά Φροντι δάς Ηλικιωμε νων (Ζάχά ρειο 
Ίδρυμά) στην Αγι ά Πάράσκευη  Λε σβου, του οποι ου ει νάι άντιπρο εδρος. Ει νάι με λος της 
Ομοσπονδι άς Λεσβιάκω ν Σωμάτει ων κάι Ιδρυτικο  με λος του ¨Φιλοπροο δου Συλλο γου¨ 
Αγι άς Πάράσκευη ς Λε σβου. Επικεφάλη ς του ψηφοδελτι ου Επικράτει άς της ΝΔ, εξελε γη 
βουλευτη ς στις εκλογε ς του Μάι ου κάι του Ιουνι ου του 2012. Στις 21 Ιουνι ου 2012 Ανά-
πληρωτη ς Υπουργο ς Εσωτερικω ν. Στις 25 Ιουνι ου 2013  Υπουργο ς Δικάιοσυ νης μετά  τον 
άνάσχημάτισμο  της Κυβε ρνησης. 
ΚΚΕ : ΤΑΣΣΟΣ  Σταύρος, 67 ετω ν. Γεννη θηκε στη Μυτιλη νη κάι ει νάι άπο φοιτος της Φυ-
σικομάθημάτικη ς Σχολη ς του Πάνεπιστημι ου Αθηνω ν. Έχει μά στερ στη Θάλά σσιά Γεωλο-
γι ά κάι εξειδι κευση σε θε μάτά ενε ργειάς κάι ενεργειάκη ς πολιτικη ς άπο  το Πάνεπιστη μιο 
της Μινεσο τά, ο που σπου δάσε με υποτροφι ά Φουλμπρά ιτ. Δι δάξε σε διά φορά πάνεπιστη -
μιά, εργά στηκε ως ερευνητη ς στο Κ.Π.Ε. «Δημο κριτος», στο Εθνικο  Αστεροσκοπει ο Αθη-
νω ν. Διετε λεσε προ εδρος του συλλο γου προσωπικου  του Εθνικου  Αστεροσκοπει ου Αθη-
νω ν κάι της Ένωσης Ελλη νων Ερευνητω ν. Συνε βάλε στην εκπο νηση των θε σεων του ΚΚΕ 
γιά την άντισεισμικη  θωρά κιση της χω ράς, κάι στις βουλευτικε ς εκλογε ς του 2007, του 
2009 & του 2012 η τάν υποψη φιος βουλευτη ς του ΚΚΕ στη Β’ Αθηνω ν. Στις δημοτικε ς 
εκλογε ς του 2010 &του 2014 η τάν επικεφάλη ς του συνδυάσμου  «Λάι κη  Συσπει ρωση Γλυ-
φά δάς» κάι εκλε χθηκε δημοτικο ς συ μβουλος. Το 2011 εκλε χτηκε κάι το 2014 επάνεκλε -
χθηκε προ εδρος της Ελληνικη ς Επιτροπη ς γά τη Διεθνη  Ύφεση κάι Ειρη νη Ε.Ε.Δ.Υ.Ε 

Τα βιογραφικά των 3 Βουλευτών του 
Νομού Λέσβου  

Αγωνιώδεις εκκλήσεις 
 
 Έχουμε βομβάρδιστει  
άπο  άγωνιω δεις εκκλη σεις 
πολιτω ν που άνάρωτιου -
ντάι τι συμβάι νει. Ση μερά οι 
τρά πεζες λειτου ργησάν, 
στά ATM δεν υπη ρχάν ου-
ρε ς κάι το άνη κουστο: Υ-
πη ρχάν τρο φιμά στά ρά φιά 
των σου περ μά ρκετ. Κυ ριε 
Σάμάρά  πως εξηγει τάι άυ-
το ; 

                           
Πηγη :Συντάκτικη  ομά δά του eklogika.gr 
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