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Όπως γνωρί -
ζουν καλα  οί 
τακτίκοί  ανα-
γνω στες της 
«Στυ ψης», 
ίδίαί τερα οί 
νε οί που τα 
ε χουν καλα  με 
τίς νε ες τε-
χνολογί ες την 
εφημερί δα 
μας την δία -
βαζαν α νετα 
καί στο δίαδί -
κτυο τα τε-
λευταί α 15 
χρο νία τουλα -
χίστον, ο που 
την αναρτου -
σε ο συγχω-
ρίανο ς μας 
Στρατη ς  Χα-

τζηβλα στης, ο οποί ος ε χεί την συνολίκη  επίμε λεία της 
ίστοσελί δας ως ση μερα καί προσφε ρεταί επί σης αφίλο-
κερδω ς. Στα τελευταί α 3-4 φυ λλα της «Στυ ψης» την 
ίστοσελί 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 . Πα-
ρα λληλα, στην ίστοσελί δα αναρτω νταί α ρθρα γενίκο τε-
ρου ενδίαφε ροντος, φωτογραφί ες, τουρίστίκε ς πληρο-
φορί 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 αναί-
ρεί  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 κα-
τεβα ζουν) απο  την ίστοσελί δα. Στίς περίσσο τερες περί-
πτω 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 ηλε-
κτρονίκη  δίευ θυνση. Συνεπω ς, μπορεί τε να δίαδω σετε 
στους γνωστου ς σας καί στους φί λους σας την  ίστοσε-
λί 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 α-
γορα σεί απο  το περί 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 ίστοσε-
λί δας, ου τε τους «δημοσίογρα φους», ου τε τους 
«ρεπο ρτερ», ου τε τους δίανομεί ς της εφημερί 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, ταχυδρομίκα  ε ξοδα γία 350 
παραλη πτες στην Αθη να, στην λοίπη  Ελλα δα καί εξωτε-
ρίκο  (ο που ε χουμε Στυψίανου ς καί φί λους) με φακε λους 
προπληρωμε νου τε λους, κα ποία γραφίκα , ε ντυπα καί 
ε ξοδα συσκευασί ας καί συνδρομε ς σε α λλες εφημερί δες. 
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 Πολίτίστί-
κο 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 !   

Για τα σκουπίδια μας 

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ» 

Το προηγούμενο φύλλο 

 
Στο πρωτοσε λίδο του προηγου μενου φυ λλου της 
«Στυ ψης», βα λαμε την επίστολη  του Δίογε νη Δρακου λα, 
με τί τλο «Τα κο πρα μας»,  η οποί α περίεί χε την παρακα -
τω προ ταση: Να δίενεργηθεί  ε ρανος στο χωρίο , να συμ-
βα λλουν ί σως καί οί συγχωρίανοί  μας στην Αυστραλί α 
καί στην Αθη να, καθω ς καί οί τρείς ενεργοί  συ λλογοί 
του χωρίου  (Πολίτίστίκο ς, Αθλητίκο ς, Ιππίκο ς), ο Συνε-

ταίρίσμο ς καί … η εφημερί δα μας, με στο χο να μαζευτεί  
ε να ποσο  της τα ξης των 5.000 € ω στε να αγοραστεί  ε να 
μίκρο  απορρίμματοφο ρο (ο πως το παλίο  που εί χε αγο-
ρα σεί η Κοίνο τητα Στυ ψης πρίν τον «Καποδί στρία» δηλ. 
την συνε νωση των Κοίνοτη των γία την δημίουργί α του 
Δη μου Πε τρας). Καί πω ς θα λείτουργεί  καί θα ενταχθεί  
στο στο λο των απορρίμματοφο ρων του Δη μου Λε σβου 
πλε ον, αυτο  το μίκρο  απορρίμματοφο ρο, χωρί ς τον κί ν-
δυνο να στε λνεταί γία εξυπηρε τηση των 70 καί πλε ον 
κοίνοτη των του Δη μου Λε σβου; Ο Δίογε νης εί χε ε τοίμη 
την απα ντηση: «Να γί νεί παραχω ρηση  - δωρεα  με συμ-
βολαίογραφίκη  πρα ξη στο Δη μο Λε σβου με ε να ο ρο: Να 
μην πηγαί νεί το μίκρο  απορρίμματοφο ρο σε α λλα χω-
ρία  πλην της Στυ ψης. Ωστο σο ο οδηγο ς να εί ναί υπα λλη-
λος του Δη μου οδηγο ς καί βε βαία ο Δη μος Λε σβου να 
αναλα βεί τα λείτουργίκα  ε ξοδα του μίκρου  φορτηγου . 
Αυτη  η προ ταση συζητη θηκε ο πως με πληροφορου ν απ΄ 
το χωρίο , στο Τοπίκο  Συμβου λίο Στυ ψης καί απορρί φ-
θηκε. Τα επίχείρη ματα εί ναί ίσχυρα : 1) Γία την αποκο-
μίδη  των απορρίμμα των πληρω νουν ο λοί οί Δημο τες 
καί βε βαία οί Στυψίανοί  με σω των λογαρίασμω ν της 
ΔΕΗ ανταποδοτίκα  τε λη. Ο Δη μος οφεί λεί να κα νεί το 
στοίχείω δες. Να ε χεί τα με σα καί το προσωπίκο  ω στε 
να κα νεί το καθη κον του. Να συλλε γεί τα απορρί μματα. 
Φανταστεί τε σε κα θε Δη μο της χω ρας, σε κα θε χωρίο , 
να κα ναν ε ρανο γία ν΄ αγορα σουν απορρίμματοφο ρο. 
Οξυ μωρο! Εί ναί προτίμο τερο απο  τον ε ρανο, η κίνητο-
ποί ηση των κατοί κων. Η δίεκδί κηση λυ σης γία τα σκου-
πί δία. Το Τοπίκο  Συμβου λίο Στυ ψης καί ο Προ εδρο ς 
του, αντί  να οργανω νεί ερα νους, να ζητη σεί αποφασί-
στίκα  τη συμπαρα σταση ο λων μας, το αυτοκί νητο απο  
το Δη μο Λε σβου καί να το θε σεί υπο ψη του Δημοτίκου   

 
Συμβουλί ου. 2) Να αγορα σεί ο Δη μος μίκρο  απορρίμμα-
τοφο ρο, ω στε να χωρα  στα στενα  δρομα κία της Στυ ψης 
καί α λλων χωρίω ν. 3) Να οργανω σεί την αποκομίδη  
των σκουπίδίω ν ω στε να περνα  τουλα χίστον δυο φορε ς 
την εβδομα δα απ΄ ο λα τα «μπουτζα κία». 4) Το μεγα λο 
απορρίμματοφο ρο να περνα  επί σης τουλα χίστον δυο 
φορε ς την εβδομα δα απ΄ τον κεντρίκο  δρο μο καί να α-
δεία ζεί τους κεντρίκου ς κα δους. 5) Να βρεθεί  το πος 
(καί τρο πος) ω στε οί μεγα λοί κα δοί που βρί σκονταί 
στην εί σοδο του χωρίου  να μην φαί νονταί. Δεν εί ναί 
δυνατο ν να εμφανί ζεταί αυτο  το απαρα δεκτο θε αμα με 
τους ξεχείλίσμε νους κα δους σκουπίδίω ν στην εί σοδο 
του χωρίου . Αυτη  εί ναί η λυ ση γία το προ βλημα των 
σκουπίδίω ν. Γία ε να καθαρο  χωρίο . Ο ε ρανος κατα  τη 
γνω μη μας δεν εί ναί λυ ση γία κα θε ολίγωρί α του Δη μου. 
Καί βε βαία απαίτεί ταί στοίχείω δης κοίνωνίκη  συνεί δη-
ση καί υπευθυνο τητα: α) Να μην πετα με τα σκουπί δία 
μας χυ μα, παρα  με σα στον κα δο σε δεμε νη σακου λα. β) 
Όταν σφα ζουμε ζω ο, δεν πετα με τα υπολεί μματα 
(ε ντερα κλπ) στον κα δο γίατί  βρωμα νε. Εί ναί προτίμο -
τερο ν΄ ανοί γουμε ε να λα κκο να τα θα βουμε. γ) Δεν πε-

τα με τα σκουπί δία ο που να  ΄ναί. Τα ρί χνουμε στον κα -
δο. δ) Κατεβαί νουμε απο  το αυτοκί νητο γία να πετα ξου-
με τη σακου λα με τα σκουπί δία μας. Δεν τα πετα με απ΄ 
το παρα θυρο του αυτοκίνη του, να μην βρί σκουμε 
«στο χο» καί να σκορπί ζουν τα σκουπί δία στο δρο μο 
(«γουρνί τκα» δηλαδη ). Δεν λε με καμία  «σοφί α» με τα 
παραπα νω. Εί ναί αυτονο ητα καί στοίχείω δης καλη  συ-
μπερίφορα , γίατί  η καθαρίο τητα εί ναί μίση  αρχοντία !  
 
 
ΥΓ: Προ σφατα μεταφε ρθηκαν οί κα δοί σε α λλο σημεί ο 
του χωρίου  αλλα  καί πα λί αποτελου ν «αξίοθε ατο». 

 
 
 
 

Καραπαναγιώτης Ιγνάτης  
(2-4-2015)       

Κάδοι ατάκτως  ερριμένοι στην έξοδο 

της Στύψης προς Υψηλομέτωπο 

Καταπληκτικό αξιοθέατο!!! 

 
 Ο Σαμπάνης Νικόλαος του Δημητρί ου προ σφερε 100 ευρω  γία την εφημερί δα μας στη μνη μη του πατε ρα του (01/2/2015) 
 Ο Σαρρής Νικόλαος προ σφερε 50 ευρω  γία την εφημερί δα μας (01/2/2015) 
 Η Κοντού Έλλη προ σφερε 20 ευρω  γία την εφημερί δα μας (01/2/2015) 
 Η Σταυρακέλλη Νίκη προ σφερε 20 ευρω  γία την εφημερί δα μας (01/2/2015) 
 Η Σανταβά Όλγα προ σφερε 10 ευρω  γία την εφημερί δα μας (01/2/2015) 
 Η Μαλλή Μαρία προ σφερε 30 ευρω  γία την εφημερί δα μας στη μνη μη του συζυ γου της Ευστρατί ου καί των γονε ων της Γεωργί ου & Σοφί ας 

Παρε λλη (01/2/2015) 
 Ο φί λος Στάθης Καστερίδης, πρω ην Γενίκο ς Δίευθυντη ς του Δη μου Πε λλας, που ση μερα εργα ζεταί στο Δη μο Σκυ δρας, προ σφερε γία την 

«Στυ ψη» 50 €, στη μνη μη των γονε ων του Αναστασί ου καί Δε σποίνας (13-10-2014). 
 Η φί λη μας Ταρασίδου Μαριάνθη απο  τη Σκυ δρα του Νομου  Πε λλας, που ε χεί κατα στημα με Παραδοσίακα  Προί ο ντα (τηλ. 2381083265/ e-

mail: tarasidou@hol.gr) μας ε δωσε γία την εφημερί δα μας 20€. 
 Η  Σαπφώ  Καραμπέτσου  (κο ρη  του  Γίω ργου Καραμπε τσου), που κατοίκεί   στην Μελβου ρνη κατε θεσε στο λογαρίασμο  της Εθνίκη ς  στίς 9-2

-2015,  το ποσο  των 379,05 € στη μνη μη της γίαγία ς της Σοφί ας Καραμπε τσου που πε θανε στην μακρίνη  Αυστραλί α  πλη ρης ημερω ν (με την 
εφημερί δα μας στο προσκεφα λί  της)  

 Ο Καλατζής Ευστράτιος  κατε θεσε  στην  Εθνίκη  Τρα πεζα  στίς 16-2-2015  γία την εφημερί δα  μας 100 €.  
 Οί Λάγαρης Κων/νος & Ανδρονίκη προ σφεραν 50 ευρω  στη μνη μη της Σοφί ας Καραμπε τσου (22/02/2015) 

συνέχεια στη σελ. 3 

http://www.stipsi.gr/efimerida/
mailto:tarasidou@hol.gr


 

 

«Η ΣΤΥΨΗ» 
Τρίμηνη Έκδοση του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 
Υπεύθυνος κατά νόμο 

Νικόλαος Θρ. Δρακούλας 
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ. 

Στύψη Τ.Κ. 81109  
Πέτρα Λέσβου 

____ 
Δημοσιογραφική επιμέλεια 

α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που 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 
τελευταία σελίδα. 
  
  

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

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

 
  

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

   2253091206 
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Επί τον τύπον των ήλων 
       γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής 

2013 

Από τα παλιά... 

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

 

 Παράδοξο. Αντί για τα συνηθισμένα  
τη σκέψη να δώσω το χώρο και το 
λόγο σε Μυτιληνιούς συγγραφείς 
και ποιητές που με τρόπο αριστοτε-
χνικό έχουν πει τη γνώμη τους σε 
ό,τι μας απασχολεί ως άτομα κι ως 
κοινωνία και μάλιστα σε καιρούς 
δύσκολους, όπως είναι και οι σημερι-
νοί. Μια δοκιμή έστω σε κάτι το δα-
φορετικό, μκρές ριπές απ΄το έργο 
τους, μια λοξή ματιά για να τους 
ξαναθυμηθούμε. 

 Ο πασί γνωστος στί χος του νομπελί στα 
Οδ. Ελυ τη απ΄το «Άξίον Εστί » «της δί-
καίοσυ νης Ήλίε νοητε  καί μυρσί νη εσυ  
δοξαστίκη , μη παρακαλω  σας μη λησμο-
να τε τη χω ρα μου». Αυτα  τα ξεκα θαρα 
λο γία, με στο χο ορατο , δεν το κρυ βω τα 
σίγοτραγουδω  γία να ξορκί ζω τα δαίμο -
νία. Έχουν πα ρεί θε ση πρωίνη ς προσευ-
χη ς γία με να! 

 Στο αντιπολεμικό του έργο «Η ζωή 
εν τάφω» ο Στρατής Μυριβήλης για 
να δώσει έμφαση στον αγώνα ενα-
ντίον του πολέμου βάζει «τον ποιη-
τή εξ ουρανού και γης, ορατών τε 
πάντων και αοράτων να ρωτά τους 
λαούς: « -Ε, σεις εκεί κάτω οι σακά-
τηδες, ο τυφλοί… εσείς με τα παρά-
σημα στα στήθη, τι κάνατε το 
«τάλαντον» που σας έδωσα; Οι α-
ντρίκιες παλάμες σας φουχτιάσανε 
τ΄αλέτρι για να σπείρουν, και το 
σφιχτό γυναικείο στήθος… Για πείτε 
μου πως ξοδέψατε αυτό το 
«τάλαντον»… -Και μεις σε στάση 
προσοχής λάβαμε την τιμή και του 
λέμε: «Κάναμε κάτι καλύτερο, πολε-
μήσαμε για την ελευθερία των λαών. 
Τα νιάτα μας τα πετάξαμε στο τάδε 
αμπρί, τα χέρια μας σκάψανε λαγού-
μια να κρυφτούμε, πήραμε μαχαίρια 
και ξεμπερδέψαμε οι μισοί τους 
άλλους μισούς, σφίξαμε χειροβομβί-
δες που είναι πιο σκληρές από κορι-
τσιού κόρφον… Είμαστε ήρωες, μας 
το βεβαίωσε ο στρατηγός, μας το 
είπε κι ο παπάς της μεραρχίας… 

  -Όρσε παλιοτόμαρα! Φτύσατε πάνω 
 στα πιο ακριβά μου δώρα γρουσού
 ζηδες, άντε φύγετε από μπροστά 
 μου…» 

 Με τα δείνα  καί τη φρί κη του πολε μου 
καταπία νεταί καί ο Στρατη ς Δου κας 
στην «Ιστορί α ενο ς αίχμαλω του». Έχεί 
μπροστα  στα μα τία του την είκο να απο  
τη μίκρασίατίκη  καταστροφη  καί μας 
περίγρα φεί τα μαρτυ ρία της αίχμαλω-
σί ας: «Όσοί εί χανε λεφτα , πί νανε, μα 
ο σοί δεν εί χανε πί νανε το κα τουρο  τους, 
πολλοί  πε σανε ψα θα απο  πεί να κί απο  
δί ψα. Οί φρουροί  μας δίε ταξαν να βγεί 
αγγαρεί α απο  μας καί να τους πετα ξου-
με…» 

 Για το ανθρώπινο μίσος και πως με 
έντεχνο τρόπο καλλιεργείται, μας 
μιλά ο Ηλίας Βενέζης στην «Αιολική 
Γη»: «Τα τσακάλια από πλάσματα 
του δάσους που είχαν δικαίωμα να 
φάνε, έπρεπε τώρα να γίνουν ε-
χτροί. Ως τότε δεν τα ξέραμε παρά 
την άγρια φωνή τους. Τώρα έπρεπε 
να συνηθίσουμε να τα πολεμάμε, 
έπρεπε να κάνουμε τα πρώτα βήμα-
τα προς το παντοδύναμο εφόδιο 
των ανθρώπων, το μίσος…». Το ίδιο 
κάνουμε και με τους ανθρώπους, 
πρώτα τους αποξενώνουμε απ΄την 
ανθρώπινή τους υπόσταση, βαφτί-
ζουμε, π.χ. βρωμοαράπη τον μελαμ-
ψό και μετά βουρ στο ψαχνό! 

 Όταν πία νω στα χε ρία μου το δίη γημα 
του Ασημα κη Πανσε ληνου «Το τε που 
ζου σαμε» ε χω την αί σθηση ο τί ανοί γω 
την πο ρτα του σαλονίου  μου γία να 
περα σεί με σα η πίο ο μορφη παρε α. Γρα -
φεί γία ο σους κρατη θηκαν παρα μερα 
καί ε λείψαν απ΄τίς χαρε ς της ζωη ς πως 
εί ναί «σαν τους γλα ρους που ακολου-
θου ν τα καρα βία στη θα λασσα καί λε νε 
γί΄αυτα  τα  πουλία  ο τί εί ναί οί ψυχε ς 
εκεί νων που δεν χα ρηκαν τη ζωη  τους…  

 

  
 Τε τοία πουλία  οί ψυχε ς μας δεν θα γί 
 νουν ποτε …» 

 Έχω συγκρατήσει απ΄το ίδιο έργο 
την ευκολία που ο συγγραφέας απο-
μυθοποεί τον δικτάτορα Ι. Μεταξά. 
Όταν πέθανε θελήσανε οι ομόφρο-
νες να τιμήσουν τον άντρα με μια 
επιτύμβια επιγραφή, όπως είχαν 
κάνει  και για τον  αρχαίο Αισχύλο 
και τότε ο Πανσέληνος τους πρότει-
νε τούτο το καταπληκτικό: «Με κλά-
ψαν κατόπιν διαταγής όσοι μ΄είχαν 
αγαπήσει δια νόμου». 

 Η μοναξία  ο χί σαν επίλογη  αλλα  ως 
αποκοτία  απασχολεί  καί τον Τα κη Χα-
τζηαναγνω στου στο μυθίστο ρημα  του 
το «Άτομο» πία νεί στο στο μα του ε ναν 
γαβαλί  που αποφα σίσε ε στω καί «την 
ε σχατη ω ρα να αποκτη σεί «δίκου ς» του, 
ε νίωθε ζωντανου ς με σα του, ανθρω πίνα 
πλα σματα που εί χαν λεί ψεί πα ντα 
απ΄τη ζωη  του…λουλου δίασε πία η μίζε -
ρία του…» 

 Τις χαρές και τα γλέντια εξυμνεί στο 
πεζογράφημά του «Κερατοζωή» ο 
Στρ. Αναστασέλλης. «Γάιδαρος ταυ-
ραντισμένος, τρέχουν τα σάλια του 
μια και είμαστε μέσα στο Μάη, γκα-
ρίζοντας λέει στον περαστικό «Άμα 
ψοφήσω να με γδάρετε και το πετσί 
μου να το κάνετε νταούλια που θα 
παίζουν στα πανηγύρια, γιατί άμα 
ζεις χωρίς να ζεις, πριν πεθάνεις εί-
σαι πεθαμένος». Να που διαθέτουν 
και δυο δράμια νιονιό τα συμπαθή 
αυτά τετράποδα! 

 Στην Πε τρα ε ζησε τα περίσσο τερα χρο -
νία της ζωη ς του ο ποίητη ς Θρασυ μβου-
λος Σταυ ρου καί μεταφραστη ς  στη 
δημοτίκη  γλω σσα ολο κληρου του ε ργου 
του Αρίστοφα νη. Χαρα ζεί περπατησία  
με σα στα στενοσο κακα της ζωη ς του 
μ΄αυτο  το φίλοσοφημε νο στίχα κί: 
«Φτα νεί να πατα ς με το δίκο  σου βη μα 
φτα νεί να λυγα ς με το δίκο  σου αγε ρα. 
Φτα νεί η ορμη  γενναί α καί τί μία να σε 
φε ρνεί στα πλατία  της ζωη ς καί στα 
ψηλα  τ΄ ονεί ρου» 

 Άριστη είναι η εργασία της Π. Δαρά-
κη να συγκεντρώσει απ΄όλα τα χω-
ριά μας στιχάκια και ρίμες που τα 
συμπεριέλαβε στη «Συλλογή Δημοτι-
κών Τραγουδιών». «Η νύχτα ώρες 
δεκατρείς, μόνο τις τρεις κοιμούμαι. 
Τις άλλες τις υπόλοιπες εσένα συλ-
λογιέμαι» μονολογεί όποιος ψυχοπο-
νά και τον κατατρώει ο καημός. Για 
την πεθερά που καρτερεί στο κατώ-
φλι μετά τον αρραβώνα δεν κρύβε-
ται απ΄την περηφάνια. «Πήραμι του 
γαρύφαλου, πήραμι του ζουμπούλι, 
πήραμι τουν αυγερινό που τον ζη-
λεύουν ούλοι». Πεθερές έχουμε λο-
γιών-λογιών σαν τούτη εδώ που 
χωρίς ίχνος αυτοσυγκράτηση  
«στολίζει» στο μαχαλά τη νύφη της: 
«Τρίγια ψουμιά ολόκληρα έτρωγε 
στο φαγί της, κι ένα τυρί οκαδιάρικο 
ήταν το καφαλτί της». Άφεριμ! 

 Άλλοί φωναχτα  κί α λλοί σίγανα  λε με 
καί κανε να αίσχρο λογο, ανα λογα τον 
α νθρωπο καί την περί σταση. Ίσως εξα -
πτεταί η φαντασί α σε κα ποίους, ί σως 
γία α λλους να εί ναί ξε σπασμα στίς ανα-
ποδίε ς. Φωναχτα  τα λε γανε καί στον 
κλη δονα «βα λαμί κλη δονα να που με του 
ε να τ΄α λλου, να που με μες στον μαχαλα  
ποίανη ς το τυχερο  η βγε  τω ρα». Ενδελε-
χη μελε τη γία τη μη κομψη  αυτη  συμπε-
ρίφορα  καί αθυροστομί α στο 
«Αδία ντροπο» του Μυτίληνίου  Βαγγ. 
Καραγία ννη που με κο πο καί μερα κί 
μα ζεψε απ΄τα χωρία  του νησίου  μας. 

 «Έρωτας, πάθη και μίση αναστατώ 
 νουν ένα ολάκερο χωριό εξαιτίας  μι
 ας πανέμορφης νέας. Έπειτα από  πο
 λυάριθμα φονικά η λύτρωση έρχεται 
 αιφνίδια με το θάνατο της μαζώ
 χτρας από ένα τυχαίο βόλι…» Αυτά 
 ήταν τα ήθη εκείνα τα χρόνια που ο 
 Αργ. Εφταλιώτης έγραψε στη δημο
 τική το μυθιστόρημά του 
 «Μαζώχτρα». 

 

 Φί λος μου καλο ς - απ΄τα βα θη των αίω -
νων ο πως λε εί ο ί δίος - ο Φαί δωνας 
Χατζηδημητρί ου, ε γραψε ε να σουρεαλί-
στίκο  μυθίστο ρημα «Το μαυ ρο χίο νί». 
Εγγονο ς του συγγραφε α παπα Κανίμα  
καί δα σκαλος ο ί δίος αφηγεί ταί μία 
συ σκεψη που ε γίνε σ΄ ε να σχολεί ο μετα  
τα πα γωμα λί γου χίονίου : 
«συγκεντρω θηκαν γία ν΄αποφασί σουν 
αν θα εί ναί αυ ρίο ανοίχτο  το σχολεί ο ο 
ανω τατος νομα ρχης, ο μεγα λος μετεω-
ρολο γος, ο εθνίκο ς ξενο φοβος, ο δίευθυ-
ντη ς της αδείανη ς τα ξεως, ο συντονί-
στη ς δί αυλος επίκοίνωνί ας καί προβλε -
πουν πρα γματα πίθανα  η  απί θανα που 
ο πληθυσμο ς της χω ρας πίστευ εί ο τί 
μπορου ν αν συμβου ν…» Όλοί αυτοί - 
των γραφείοκρατω ν η φα ρα- υπερα-
σπί ζεταί τα παίδία   μας καί 
κατ΄επε κταση το γε νος μας επείδη  
ε χουν την ψευδαί σθηση ο τί η ζωη  προ-
χωρεί  κα τω απ΄τίς προσταγε ς τους. 
Νομί ζουν ο τί ο η λίος βγαί νεί επείδη  ε χεί 
λαλη σεί ο πετείνο ς. 

 Αυτούς τους τύπους θα είχε μες στο 
νου του ο ρεμπέτης μας Μουφλουζέ-
λης όταν σκάρωνε το γνωστό του 
άσμα που χορεύουμε κι όλα όταν 
έρθουμε στα κέφια: «…εσύ που κά-
νεις όλα πως τα ξέρεις  κι όλο εξυ-
πνάδες έχεις στο μυαλό, για πες μου 
για να μάθω τι έχει γίνει πρώτα η 
κότα ή το αυγό…». Ό,τι και να είχε 
κατά νου, σίγουρα ήταν μέσα στον 
πυρήνα κάθε φιλοσοφικής διάθεσης. 
Η αμφισβήτηση! 

 Ο νεο τερος ποίητη ς που ε τυχε να γνω-
ρί σω καί εί μαί ευτυχη ς γί΄αυτο , η ταν ο 
Άρης Ταστα νης απ΄τα Παρα κοίλα. Πα-
ρο τί τον αδί κησε η μοί ρα, χωρί ς να εκ-
φρα σεί ε στω μία κα ποία θλί ψη, καθί-
σμε νος γία χρο νία στ΄αναπηρίκο  του 
καροτσα κί, με σα απ΄τους στί χους του 
βρί σκεί μίκρη  σανί δα σωτηρί ας γα να 
καταφε ρεί να ζεί χωρί ς αυταπα τες 
ο πως το λε εί ο ί δίος στον ρο λογο της 
τελευταί ας του συλλογη ς «Τα ταξί δία 
μου»: «Μα τία απ΄τους Χρίστου ς του 
Κο ντογλου στα ερημοκκλη σία. Με τωπο 
απ΄τους αρχαγγε λους του Θεο φίλου 
στα καφενεί α. Χεί λία κοραλε νία της 
Ήρίννας ανα γλυφα προσκηνυτα ρία.» 
Νοσταλγίκη  κί ευαί σθητη αυτη  η γενία  
μου! 

 Τον τσεβρέ του πολιτισμού μας ό,τι 
καλύτερο διαθέτει τούτος ο τόπος, 
θεϊκός και μυρωμένος όπως οι ίδιοι 
λένε. «Ένα απίθανο είδος ανθρώ-
πων, βιοπαλαιστές με λογής επαγ-
γέλματα από δημοσιογράφους ίσαμε 
ραφτάδες και μαστόρους, ταυτόχρο-
να λογοτέχνες χωρισμένοι σ΄όλον 
τον κόσμο σε κλίκες, να βλέπει ο 
καθένας τις μικρότητες του άλλου 
και να συγχωρά τις δικές του…» λέει 
ένας απ΄αυτούς με ξεχωριστό μερίδι-
ο σ΄αυτό που λέμε Λεσβιακή άνοιξη. 

 
Υ.Γ.  Σαν να βγη κε καί ση μερα το μεροκα ματο. 

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ! 
              

 
 
 

«Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω, λουΐζα και βασιλικό. Μαζί μ΄ αυτά να σε φιλήσω και τι να πρωτοθυμηθώ. 
 Τη βρύση με τα περιστέρια, των αρχαγγέλων το σπαθί» 

Οδυσσέας Ελύτης 

Άνοιξη στη Στύψη! 

mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
mailto:esstipsi@otenet.gr


 

 

3   ΣΤΥΨΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 

Κατάγομαι από τη Λέσβο.. 

 
 Η συγχωρίανη  μας Μελπομένη Σαραμούτσου – Πετριώτου (του Σνάχου), που κατοίκεί   στην Παναγίου δα 

Μυτίλη νης (τω ρα στα 80 της χρο νία μετα  απο  20 χρο νία στην Αυστραλί α καί 20 χρο νία στον Πείραία ) κατε θεσε 
στην  Εθνίκη  Τρα πεζα γία την εφημερί δα μας στίς 22-10-14 το ποσο ν των 100 €. 

 Ο Κώστας Μωυσής (HOTEL ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΕΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΛ. 2253041543) κατε θεσε στην Εθνίκη  Τρα πεζα  
στίς 26-3-2014 γία την  εφημερί δα μας το ποσο  των 100 €. 

 Οί Καραπαναγιώτης Χρήστος & Μαίρη προ σφεραν γία τη «Στυ ψη» 20 ευρω  (23/02/2015) 
 Στην εκδη λωση κοπη ς της πί τας του Συλλο γου Στυψίανω ν Αθη νας, στίς  21/02/2015 
 οί παρακα τω συγχωρίανοί  μας ε δωσαν στην Έλλη Τσαί ρη  τα  παρακα τω ποσα  γία την εφημερί δα μας:  
 Η Γελαγώτου Μαρία του Νίκολα ου προ σφερε 10 ευρω   
 Ο Γιουβανέλλης Απόστολος προ σφερε 5 ευρω   
 Η Πιτσούλη Ελευθερία προ σφερε 2 ευρω   
 Η Τσαΐρη Ευαγγελία προ σφερε 2 ευρω   
 Η Βουργουτζή Κατίνα προ σφερε 5 ευρω   
 Ο Αντιγεωργίου Γεώργιος προ σφερε 10 ευρω   
 Ο Βαλάσης Νικόλαος προ σφερε 3 ευρω   
 Ο Τσολάκης Μιχάλης προ σφερε 2 ευρω   
 Η Παρέλλη Πάτρα προ σφερε 2 ευρω   
 Η Παρέλλη Όλγα προ σφερε 5,50 ευρω   
 Η Θεοφάνους Όλγα προ σφερε 5 ευρω   
 Ο Θεοφάνους Γιάννης προ σφερε 4 ευρω   
 Η Αλογδέλλη Στρατούλα προ σφερε 6 ευρω   
 Ο Βαλιοντής Ευστράτιος του Γεωργίου προ σφερε 5 ευρω   
 Απο  την  δασκα λα μας Ευαγγελία  Δρακούλα  και την αδελφή της Ελένη , λα βαμε  100 € γία την εφημερί δα 

μας στη  μνη μη της Σοφί ας Καραμπε τσου που πε θανε στην Αυστραλί α (κατα θεση στην Τρα πεζα  Πείραίω ς  10-3-
2015)  

 Η Θέλμα Περσίδου – Στραβουλέλλη, που κατοίκεί  στη Θεσσαλονί κη, κατε θεσε στο λογαρίασμο  της Εθνίκη ς γία 
την εφημερί δα μας 20 €  (30-3-2015) 

 Απο  την Σερέτη Μαρία που κατοίκεί  στη Μελβου ρνη, λα βαμε 100 δολ. Αυστραλί ας γία 
την εφημερί δα μας (28-3-15). (Μία δίευκρί νίση απο  την κ. Μαρί α γία την «προσφορα » 
της που δημοσίευ θηκε στο προηγου μενο φυ λλο: Δεν εί χε εξουσίοδοτη σεί κανε ναν να δω -
σεί οποίοδη ποτε ποσο  γία την εφημερί δα μας. Συνη θως το κα νεί αυτοπροσω πως! Καί μία 
δίο ρθωση απο  μας: πρα γματί κα ποίος ομογενη ς - δεν θυμο μαστε ποίος -  μας ε δωσε στίς 
18-8-2014 εί κοσί  δολα ρία Αυστραλί ας ως προσφορα  της κ. Μαρί ας καί ο χί 20 € ο πως 
αναφε ρεταί - α λλο ε να λαθα κί - στο προηγου μενο φυ λλο. Ας ο ψεταί ο «δαί μων» του  

 Η/Υ… Συγνω μη γία την πίθανη  ενο χληση). 
 Aπο  την Τούλα Τζινιέρη-Παπανικολάου λα βαμε την προσφορα  γία την εφημερί δα μας 

ποσου  20€ (29-3-2015). 
 Η Ελένη Μανδάνη μας ε δωσε 20€ γία την εφημερί δα μας (26-4-2015). 
 Οι Χατζηβλάστου Γιάννης & Τέρψη προ σφεραν γία την «Στυ ψη» 150€ (26-4-2015) 
 Ο Δρακούλας Δημήτρης, που κατοίκεί  στο Δη λεσί Οίνοφυ των (Βοίωτί α) κατε θεσε γία 

την εφημερί δα μας 30€ (29-4-2015). 
 Απο  τον Γιώργο Λιθοτόμο που κατοίκεί  στίς ΗΠΑ λα βαμε μία επίταγη  100 δολ. ΗΠΑ, την 

οποί α «εξαργυρω σαμε» καί απε δωσε το ποσο  των 70,13 €. (27-4-2015). 
  Η Νίτσα Παπαδοπούλου – Χρυσομάλλη, που κατοίκεί  στη Θεσσαλονί κη μας ε στείλε 

100 € γία την «Στυ ψη» στη μνη μη της αδελφη ς της Ευαγγελί ας καί του αδελφου  της Τα κη 
Χρυσομα λλη που πε θανε τον Μα ρτίο 2015. (27-4-2015). 

  Απο  τον Απόστολο Λιθοτόμου, που κατοίκεί  στη Μελβου ρνη, λα βαμε γία την εφημερί -
δα μας 50 δολ. Αυστραλί ας (29-8-14). 

 Ο Καλαϊτζής Στράτος κατε θεσε 50€ γία την εφημερί δα μας, στη μνη μη του πατε ρα του 
Γίω ργου Καλατζη  (Χαρχα ντζελος) που κλεί νεί 10 χρο νία  απο  το θα νατο  του. (Τρ. Πεί-
ραίω ς 14-5-2015). 

 Η Μαρία Βαβαρίνη προ σφερε γία την εφημερί δα μας (με σω του Β. Βουργουτζη ) 30€. 
 Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» προσφε ρεί στην εφημε-

ρί δα μας 20€, αντί  στεφα νου στη μνη μη της Αθαναση  Όλγας. 
 Ο Γιώργος & η Μαρία Προκοπίου προσφε ρουν στην εφημερί δα μας 20€ αντί  στεφα νου, 

στη μνη μη της ξαδε ρφης τους Δε σποίνας Προκοπί ου συ ζ. Στε λίου. 
 Ο Δημήτριος & η Στέλλα Βαλασέλλη προ σφεραν 100€ γία την εφημερί δα μας στη μνη -

μη της μητε ρας τους Ελε νης Βαλασε λλη. 
 

Διόρθωση: Σε προηγου μενο φυ λλο της εφημερί δας μας αναφε ραμε κατα θεση απο  τον 
Γεω ργίο Κουλίαδε λλη. Η κατα θεση η ταν απο  την Δήμητρα Γεωργίου Κουλιαδέλλη η 
οποί α κατοίκεί  στην Καλλονη . 

Ευχαριστούμε  όλους θερμά!  

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ» 
συνέχεια από σελ. 1 

 
 Ο συμμαθητη ς μου στα σεμίνα ρία δη-
μοσίογραφί ας της Πολίτεί ας, Μίχα λης, 
με το τελευταί ο του κεί μενο γία την 
ίδίαί τερη πατρί δα του, την Συ ρο, μου 
θυ μίσε την δίκη  μου καί με τη παρο -
τρυνση του κ. Ν. Θεοδωρα κη αποφα σί-
σα να γρα ψω καί εγω  γία τη δίκη  μου 
ίδίαί τερη πατρί δα. 
 Κατα γομαί απο  τη Λε σβο, ε να απο  τα 
μεγαλυ τερα νησία  της Ελλα δας στα 
βορείοανατολίκα  του αίγαί ου καί στην 
αγκαλία  της Τουρκί ας, που μοία ζεί σαν 
ε να «πλατανο φυλλο καταμεση ς του 
πελα γου» ο πως μας λε εί καί ο Ελυ της. 
Ένα νησί  γεμα το αντίθε σείς με τα δε-
κα δες ξωκλη σία καί μοναστη ρία του, 
που δεί χνουν την μεγα λη θρησκευτίκη  
παρα δοση του νησίου . Με τα αρχαί α 
καί μεσαίωνίκα  κα στρα του που φανε-
ρω νουν την μακραί ωνη ίστορί α του. 
Ακο μη καί το φυσίκο  περίβα λλον του 
εί ναί αντίθετίκο , με τα  τσαμλί κία καί 
τους ελαίω νες στα ανατολίκα  καί στα 
δυτίκα  α γονο καί βραχω δες, ο πως δία-
μορφω θηκε πρίν απο  εκατομμυ ρία 
χρο νία απο  ε κρηξη ηφαίστεί ου, η οποί -
α δημίου ργησε καί το απολίθωμε νο 
δα σος. Αλλα  καί η ί δία η πρωτευ ουσα 
τη νησίου , η Μυτίλη νη εί ναί γεμα τη 
αντίθε σείς, με τίς συ γχρονες πολυκα-
τοίκί ες απο  τη μία καί με τα αρχοντίκα  
καί τίς προσφυγίκε ς συνοίκί ες απο  την 
α λλη, που σε κα νουν να πίστευ είς πως 
ζείς σε α λλη εποχη . Ίσως γί’ αυτο  η 
Λε σβος να ενε πνευσε καί να αποτε λε-
σε γενε τείρα το σο μεγα λων ποίητω ν 
καί λογοτεχνω ν, απο  την Σαπφω  καί 
τον Αλκαί ο με χρί τον Στρατη  Μυρίβη -
λη καί Οδυσσε α Ελυ τη. Ήμουν, λοίπο ν, 
απο  τα τυχερα  παίδία  της πο λης, κα-
θω ς εί χα το δίκο  μου «χωρίο » καί μα -
λίστα σε νησί , οπο τε οί καλοκαίρίνε ς 
μου δίακοπε ς η ταν πα ντα προδίαγε-
γραμμε νες. Περνου σα, λοίπο ν, απο  την 
ημε ρα που γεννη θηκα καί γία 15 χρο -
νία τους τρείς μη νες του καλοκαίρίου  
στο χωρίο  μου,   

 
στη Στυ ψη, που βρί σκεταί στα βο ρεία 
της Λε σβου, στίς παρυφε ς του Λεπε τυ-
μνου. Κα θε φορα , η πρω τη φορα  που 
φτα ναμε στο χωρίο  καί ίσοδυναμου σε 
με την απαρχη  των δίακοπω ν μας, ση-
μεί ο αναφορα ς γία την αδερφη  μου 
καί εμε να η ταν ο ταν αφη ναμε με το 
αυτοκί νητο την α σφαλτο - που την 
εί χαμε συνδε σεί με την πο λη-καί μπαί -
ναμε στους πε τρίνους δρο μους του 
χωρίου . Ήταν το τε που α ρχίζε το αυ-
τοκί νητο να ταρακουνίε ταί απο  τίς 
πε τρες καί τίς λακκου βες καί εμεί ς 
τρίσευτυχίσμε νες συνείδητοποίου σα-
με ο τί φτα σαμε επίτε λους στο χωρίο . 
Θυμα μαί, πα ντα κα θε φορα  που μπαί -
ναμε στην αγορα  του χωρίου  τον παπ-
που  μου που περί μενε στο καφενεί ο 
καί ο ταν μας ε βλεπε τραβου σε γία το 
σπί τί να μας υποδεχτεί  ενω  στην αυλη  
της γίαγία ς, γεμα τη απο  γλα στρες βα-
σίλίκου  καί τρίανταφυλλία ς, μας περί -
μενε κο σμος πολυ ς, θεί οί, θεί ες, ξαδε ρ-
φία. Τω ρα μο νο οί βασίλίκοί  καί οί 
τρίανταφυλλίε ς ε χουν μεί νεί, ο μως 
κα θε γωνία , κα θε μυρωδία  αυτη ς της 
αυλη ς θα μου θυμί ζεί τα καλοκαί ρία 
μου στο χωρίο , τα ατελεί ωτα παίχνί δί-
α στίς γείτονίε ς καί στους μαχαλα δες, 
τα ψωμοτυ ρία της γίαγία ς, τίς κυρία-
κα τίκες εκδρομε ς με συγγενεί ς καί 
φί λους στα δία φορα με ρη του νησίου , 
τα γε λία πα νω στίς καρο τσες των α-
γροτίκω ν που μας κατε βαζαν στη πα-
ραλί α, τίς ατελεί ωτες βουτίε ς στη θα -
λασσα, τα πίκνί κ καί τους περίπα τους 
στον βρα χο της αγα πης. Τα χρο νία 
περνα νε, οί α νθρωποί φευ γουν, ο μως 
οί αναμνη σείς με νουν καί αυτε ς κρα-
του ν ζωντανη  την αγα πη μας γία τον 
το πο μας αλλα  καί γία τους ανθρω -
πους που ε ζησαν σ αυτου ς τους το -
πους καί μας ε καναν να τους αγαπη -
σουμε.  

 
Δώρα Εγγλέζου 

   Φιλόλογος 

Η Παυλίο γλου Μαρία ννα, κο ρη του Δημητρί ου καί της Στε λλας Παυλίο γλου εί ναί 
πλε ον πτυχίου χος της Φίλοσοφίκη ς Σχολη ς Πανεπίστημί ου Κυ πρου. Την 
16/06/2015 αποφοί τησε καί ορκί στηκε! Της ευχο μαστε καλη  σταδίοδρομί α! 

Συγχαρητήρια! 
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Πέρυσι ήταν η χρονιά με τις επτά πληγές του Φαραώ 
    
Το νε ο ε τος 2015 ε φτασε με πα ρα πολυ  
δυσοί ωνους οίωνου ς  γία τους αγρο τες 
μας.  
Το σο γία τους  ελαίοπαραγωγου ς ο σο καί 
γία τους κτηνοτρο φους η φετίνη  εί ναί μία 
πολυ  δυ σκολη χρονία  καί τους εί χε επίφυ-
λα ξεί αρκετε ς δυσα ρεστες εκπλη ξείς ο πως 
κακε ς  καίρίκε ς συνθη κες, μείωμε νη  πα-
ραγωγη  σε ο λα τα προίο ντα (γα λα –λα δί), 
αλλα  καί στίς τίμε ς στο γα λα,  ασθε νείες 
στο ζωίκο  κεφα λαίο , αλλαγη  στον τρο πο 
πληρωμη ς των αγροτίκω ν επίδοτη σεων 
με τη νε α ΚΑΠ που θα ίσχυ σεί γία την επο -
μενη εξαετί α 2015-2020, καί τε λος αυξη-
με νη φορολο γηση. Ας αρχί σουμε πρω τα 
με τους ελαιοπαραγωγούς. Περί μεναν 
μία καλη  απο  α ποψη παραγωγη ς αλλα  καί 
τίμω ν χρονία . Δυστυχω ς τα πρα γματα δεν 
εξελί χθηκαν ε τσί. Η χρονία  η ταν χείρο τε-
ρη απο  την περυσίνη  περίμε ναμε παραγω-
γη  μεγαλυ τερη απο  την προηγουμε νη καί 
δίαψευστη καμε ο λοί μας . Η παραγωγη  
του ελαίοκα ρπου φε τος η ταν μείωμε νη 
κατα  400 μο δία σε σχε ση με πε ρυσί απο  
τα 2.500 μο δία πε ρυσί. Φε τος η παραγω-
γη   ε φτασε  τα 2.100 μο δία η  σε το νους 
1.050 το νοί ελαίοκα ρπου. Αντί στοίχα μεί-
ωμε νη η ταν καί η παραγωγη  λαδίου  καί 
λο γω της μείωμε νης παραγωγη ς ελαίο-
κα ρπου, αλλα   καί λο γω της μείωμε νης 
απο δοσης , (φε τος κατα  με σο ο ρο  η πα-
ραγωγη  λαδίου  η ταν 90 κίλα  λα δί το μο -
δί ), επομε νως η παραγωγη  λαδίου  ανη λθε 
σε μο λίς 189 τόνους ,καί σα να μην 
ε φτανε μο νο αυτο  , το 85% περί που απο  
το παραγο μενο ελαίο λαδο η ταν βίομηχα-
νίκο  δηλαδη  με οξυ τητα μεγαλυ τερη απο  
1,8 βαθμου ς. Το εξαίρετίκο  παρθε νο δεν 
ξεπε ρασε τα 1.000 κίλα .  
Ο χείμω νας η ταν ίδίαί τερα δυ σκολος φε -
τος με χαμηλε ς θερμοκρασί ες , χίο νία πολ-
λε ς βροχε ς καί δυνατου ς ανε μους. Όλα τα 
παραπα νω εί χαν αρνητίκε ς συνε πείες 
στην ελαίοπαραγωγη  καί την ελαίοσυλλο-
γη . Οί ελίε ς ε πεσαν απροσδο κητα γρη γορα 
φε τος απο  τα ελαίο δεντρα με αποτε λεσμα 
ε να με ρος της παραγωγη ς να χαθεί  , καί 
ε να α λλο να υποβαθμίστεί  ποίοτίκα  λο γω 
των πολλω ν βροχοπτω σεων καί των χα-
μηλω ν θερμοκρασίω ν. Οί ελίε ς που μαζευ -
ονταν μετα  τα Θεοφα νεία εί χαν πληγεί  
απο  τίς χαμηλε ς θερμοκρασί ες με αποτε -
λεσμα να ε χουν μεγαλυ τερη οξυ τητα απο  
την αναμενο μενη , α ρα να μην εί ναί ποίο-
τίκο  το ελαίο λαδο που παρα χθηκε. Επί σης 
ο ελαίο καρπος  σα πίζε γρη γορα λο γω των 
πολλω ν βροχοπτω σεων καί των απο το-
μων καί μεγα λων δίακυμα νσεων στη θερ-
μοκρασί α σε ο λη την δία ρκεία του χείμω -
να. Γί αυτο  εί χαμε καί μίκρη  παραγωγη  
καί ο χί ποίοτίκο  λα δί. Πολλοί  ελαίοπαρα-
γωγοί  δεν μπο ρεσαν να πα ρουν λα δί δίκο  
τους γία ίδίοκατανα λωση, δηλαδη  την 
σοδεία  τους. Έρχεταί καί η νε α ΚΑΠ να 
τους δω σεί α λλο ε να χαστου κί. Η νε α ΚΑΠ 
(Κοίνη  Αγροτίκη  Πολίτίκη ), εί ναί ο νε ος 
τρο πος με τον οποί ο θα πληρω νονταί  απο  
το 2015 ε ως καί το 2020 οί επίδοτη σείς , 
με πίθανη  παρα ταση ε ως καί το 2025 , 
α ρα γία τα επο μενα δε κα χρο νία. Ο νε ος 
αυτο ς τρο πος πληρωμη ς των επίδοτη σε-
ων που θα εφαρμοστεί  θα πλη ξεί ο λους 
τους ελαίοπαραγωγου ς του νησίου  μας , 
γίατί  μείω νεί σε μεγα λο ποσοστο  την επί-
δο τηση που ε παίρναν σε σχε ση με το πα-
λίο , υπα ρχον συ στημα που εφαρμο στηκε 
απο  το 2003 ε ως ση μερα. (Γία το τί θα 
ίσχυ σεί με την νε α ΚΑΠ αναφε ρομαί στη 
δίπλανη  σελί δα.) Ακο μη απο  φε τος ο λοί οί 
αγρο τες ,α ρα καί οί ελαίοπαραγωγοί  θα 
φορολογηθου ν με βα ση τα κε ρδη που θα 
εμφανί σουν στα βίβλί α τους με συντελε-
στη  13% , επί  των καθαρω ν κερδω ν τους 
χωρί ς αφορολο γητο ο ρίο , δηλαδη  απο  το 
πρω το Ευρω , καί θα πληρω σουν καί προ-
καταβολη  φο ρου με συντελεστη  27,50 % 
γία το επο μενο ε τος. Το μο νο παρη γορο  

 
γία τους ελαίοπαραγωγου ς μας εί ναί οί 
αρκετα  καλε ς τίμε ς του λαδίου , ακο μη καί 
στα βίομηχανίκα  λα δία σε σχε ση με τα 
προηγου μενα χρο νία. Τίμε ς που πίστευ ω 
ο τί θα ίσχυ σουν καθο λη τη δία ρκεία του 
ε τους λο γω της μείωμε νης παγκοσμί ως 
παραγωγη ς του ελαίολα δου ακο μη καί 
στίς μεγα λες ελαίοπαραγωγίκε ς χω ρες 
ο πως η Ισπανί α καί η Ιταλί α . Οί τίμε ς κυ-
μα νθηκαν ανοδίκα  απο  την ε ναρξη της 
φετίνη ς ελαίοκομίκη ς περίο δου καί ση με-
ρα σταθεροποίη θηκαν σε αρκετα  καλα  
επί πεδα σε σχε ση με προηγου μενα χρο νία. 
Ενδείκτίκα  αναφε ρω κα ποίες τίμε ς γία να 
ε χετε μία α ποψη γία το τί επίκρατεί  στην 
Λεσβίακη  αγορα  του λαδίου  π.χ. Ασσος 
τίμη  2,67 Ευρω , Εναμίσα ρί 2,57 Ευρω  , 
Δυα ρί 2,50Ευρω  , Τρία ρί 2,16 Ευρω  , Πε-
ντα ρί 2,10 Ευρω  , Επτα ρί 2,02 Ευρω  , Δε-
κα ρί 1,81 Ευρω  καί τε λος τα πε ντε δε κατα 
2,90 Ευρω . Ας πα με τω ρα να δου με τους 
κτηνοτρόφους καί πως ξεκί νησε η νε α 
χρονία  γία την κτηνοτροφί α. Το 2014 
η ταν απο  τίς πίο καλε ς χρονίε ς τα τελευ-
ταί α χρο νία γία την κτηνοτροφί α του νη-
σίου  μας, το σο σε παραγωγη  γα λακτος 
ο σο καί στίς τίμε ς των ζωοτροφω ν, αλλα  
καί στίς καίρίκε ς συνθη κες που επίκρα τη-

σαν την περυσίνη  χρονία  στο νησί  μας . 
Δυστυχω ς ο μως απο  το τε λος του περυσί-
νου  καλοκαίρίου  τα πρα γματα α ρχίσαν να 
γί νονταί δυσοί ωνα γία τους κτηνοτρο -
φους ο χί μο νο του νησίου  μας αλλα  καί 
ο λης της χω ρας. Ας δου με λοίπο ν τί συνε -
βη: 
Απο  τα τε λη της περσίνη ς Άνοίξης  εμφα-
νί στηκε στον Έβρο μία δυ σκολη ασθε νεία 
γία τα προ βατα η ευλογία , αρρω στία που 
μεταδί δεταί  ευ κολα (ακο μη καί με την 
μετακί νηση των ζω ων απο  περίοχη  σε 
περίοχη , αλλα  καί απο  την μετακί νηση 
των αυτοκίνη των καί των ανθρω πων),καί 
σε ο ποίο κοπα δί με προ βατα παρουσία-
στεί  πρε πεί να θανατωθεί  γία μην μεταδο-
θεί  σε α λλο .  Δυστυχω ς ο μως εξαπλω θηκε 
εκτο ς  απο  το νομο  Έβρου καί στο νομο  
Ροδο πης, με αποτε λεσμα να θανατωθου ν 
ο λα τα προ βατα του νομου  Έβρου καί ε να 
με ρος των προβα των του νομου  Ροδο πης, 
γίατί  περίορί στηκε η εξα πλωση της στο 
νομο  αυτο  . Το  κο στος  αυτο  η ταν τερα -
στίο ,ο χί απλα  μεγα λο, γία τους κτηνοτρο -
φους αλλα  καί την Ελληνίκη  Οίκονομί α, 
γίατί  ο λα αυτα  τα ζω α αποζημίω θηκαν 
καί ξεκληρί στηκε η κτηνοτροφί α του νο-
μου  Έβρου. Tο ί δίο συνε βη καί στο νομο  
Ροδο πης αλλα  σε μίκρο τερη ε κταση. Ε-
κτο ς  απο  αυτο  ε κλείσαν τα συ νορα του 
νομου  γία την πω ληση  ζωοτροφω ν καί 
κυρί ως μηδίκη ς (τρίφυ λλί), σε δε ματα 
(μπα λες ) στην υπο λοίπη Ελλα δα. Η αρρω -
στία αυτη  εμφανί στηκε καί στη Λε σβο σε  

 
ε να μο νο κοπα δί στην περίοχη  της Φί λίας , 
που ευτυχω ς αντίμετωπί στηκε ε γκαίρα με 
θανα τωση του συγκεκρίμε νου κοπαδίου  
καί δεν υπη ρξε εξα πλωση σε α λλο κοπα δί , 
η  α λλη περίοχη  του νησίου  . Λες καί πε ρυ-
σί η ταν η χρονία  με τίς επτα  πληγε ς του 
Φαραω . Στα με σα του περασμε νου Καλο-
καίρίου  κα νεί  την εμφα νίση  της  αρχίκα  
σε κοπα δί στη Πελοπο ννησο μί α α λλη αρ-
ρω στία ο Καταρροίκο ς πυρετο ς, που ο πως 
λε εί καί το ο νομα της παρουσία ζεί στο 
προ βατο που προσβα λλεί πυρετο  καί κα-
ταρροη  η οποί α μπορεί  να οδηγη σεί πολ-
λε ς φορε ς με χρί καί στον θα νατο. Η αρρω -
στία αυτη  μεταδί δεταί με ε να συγκεκρίμε -
νο τυ πο κουνουπίου  απο  ζω ο σε ζω ο καί 
απο  κοπα δί σε κοπα δί καί προσβα λεί μο νο 
τα προ βατα .  Η μετα δοση  της γί νεταί εί τε 
απο  το α ρρωστο προ βατο , εί τε απο  την 
κατσί κα η  τα βοοείδη  τα οποί α εί ναί μο νο 
φορεί ς χωρί ς να νοσου ν . Η αρρω στία αυ-
τη  δεν αντίμετωπί στηκε με την δε ουσα 
ταχυ τητα καί προσοχη  που ε πρεπε ο πως 
η ευλογία  ,με αποτε λεσμα με σα σε μίκρο  
χρονίκο  δία στημα να εξαπλωθεί  σε ο λη 
την Πελοπο ννησο καί απο  εκεί   στην Θεσ-
σαλί α, την Ήπείρο, τη Μακεδονί α, τη Θρα -
κη , αλλα  καί τα νησία  μας , πη ρε δηλαδη  

γρη γορα μεγα λες δίαστα σείς, μίας καί με-
ταδίνο ταν ευ κολα απο  το κουνου πί, γίατί  
η πολίτεί α δεν ε λαβε γρη γορα καί ε γκαίρα 
τα απαραί τητα με τρα γία την προ ληψη  
της. Στο νησί  μας ο Καταρροίκο ς πυρετο ς 
ξεκί νησε στα ανατολίκα  απο  την περίοχη  
του Μανταμα δου καί της Κλείου ς καί στα 
δυτίκα  απο  την περίοχη  της Άγρας καί του 
Μεσοτο που καί επεκτα θηκε γρη γορα σε 
ο λο το νησί , γίατί  καί εδω  δεν αντίμετωπί -
στηκε ε γκαίρα καί με την δε ουσα προσο-
χη . Στο χωριό μας θανατώθηκαν ,αλλά 
και ψόφησαν αρκετά πρόβατα. Όσα 
ψο φησαν δεν αποζημίω θηκαν , ενω  ο σα 
θανατω θηκαν απο  τα κατα  το πους συνερ-
γεί α των κτηνία τρων που συγκροτη θηκαν 
καί καταγρα φηκαν αυτα  αποζημίω θηκαν. 
Τα υπο λοίπα ζω α που νο σησαν καί επε ζη-
σαν  δεν εί χαν απο δοση  σε παραγωγη  
γα λακτος καί αρκετα  απο  αυτα  δεν ε χουν 
γεννη σεί ακο μα, ε μείναν πίο ο ψίμα στην 
εγκυμοσυ νη τους λο γω της νο σου που 
πε ρασαν. Έτσί λοίπο ν η παραγωγη  γα λα-
κτος εί ναί αρκετα  μείωμε νη φε τος σε σχε -
ση με πε ρυσί που η ταν μία καλη  χρονία  . 
Ενδείκτίκα  αναφε ρω ο τί το πρω το τετρα -
μηνο του 2015 η παραγωγη  προ βείου γα -
λακτος εί ναί μείωμε νη κατα  190 το νους , 
μο νο στο χωρίο  μας , απω λεία μεγα λη γία 
το είσο δημα των κτηνοτρο φων που σε 
χρη ματα γία τους τε σσερίς αυτου ς μη νες 
μεταφρα ζεταί σε 176.000 Ευρω . Σε κα ποί-
ους κτηνοτρο φους υπα ρχεί μεί ωση της 
παραγωγη ς τους σε γα λα με χρί καί  35 % ,  

 
η με ση μεί ωση της παραγωγη ς ανε ρχεταί 
στο 20 % . Σαν μην ε φτανε  ο μως μο νο 
αυτο , εί χαμε καί ε να πρωτοφανη  δυ σκολο 
χείμω να φε τος με μεγα λη δία ρκεία σε σχε -
ση με τα προηγου μενα χρο νία με αποτε λε-
σμα τα ζω α τα οποί α εί χαν συνηθί σεί 
στους πίο η πίους χείμω νες των τελευταί -
ων ετω ν, καί φε τος να μην μπορου ν να 
προσαρμοστου ν το σο ευ κολα στην μεγα -
λη δία ρκεία του  χείμω να, ο οποί ος τα εί χε  
ο λα. Απο  συνεχο μενες καί ε ντονες βροχο-
πτω σείς, χίονοπτω σείς  μετα  απο  ζεστε ς 
με ρες, αλλα  καί πολυ  ψυχρε ς με ρες με την 
θερμοκρασί α να πε φτεί με χρί καί 6 με 7 
βαθμου ς Κελσί ου κα τω απο  το μηδε ν 
τρεί ς φορε ς σε ο λη την δία ρκεία  του.  Με-
τα  απο  ο λα αυτα  η ρθε καί μεί ωση στην 
τίμη  του γα λακτος κατα  2 λεπτα  το κίλο  
στο προ βείο γα λα καί κατα  1 λεπτο  στο 
αί γείο γα λα. .Η μεί ωση στην τίμη  αυτη  θα 
κοστίσει στους κτηνοτρόφους του χω-
ριού μας περίπου 25.000 Ευρώ 
(υπολογίσμε νη στην μείωμε νη παραγωγη  
τους.) Βλε πετε τί απω λείες υπα ρχουν φε -
τος στο είσο δημα των κτηνοτρο φων μας . 
Εκτο ς απο  τα παραπα νω υπα ρχεί καί η 
απω λεία του ζωίκου  τους κεφαλαί ου που 
αποζημίω θηκε , ο πως ανε φερα παραπα νω 
εν με ρεί (αφου  αποζημίω θηκαν μο νο τα 
ζω α που θανατω θηκαν καί ο χί καί αυτα  
που ψο φησαν ). Τα δείνα  ο μως συνεχί ζο-
νταί  δεν σταματα νε εδω . Σε κα ποίους 
κτηνοτρο φους η ρθε καί τρί τη αρρω στία η 
αγαλαξί α , μία αρρω στία η οποί α αν προ-
σβα λεί το κοπα δί , (τα προ βατα καί τίς 
κατσί κες)  χα νείς την παραγωγη  σου. Την 
χρονία  που θα προσβληθεί  το κοπα δί  , 
στερευ ουν τα αίγοπρο βατα δεν βγα ζουν 
ποία καθο λου γα λα με χρί την επο μενη 
χρονία . Μα λίστα γία την αρρω στία αυτη  
δεν προβλε πεταί με χρί ση μερα αποζημί ω-
ση , ου τε στην παραγωγη  ου τε στο ζωίκο  
κεφα λαίο . Τα ζω α ο μως αυτα  πρε πεί να 
συντηρηθου ν , να ταίστου ν , γία να μπορε -
σουν να επίβίω σουν καί να αποδω σουν 
την επο μενη γαλακτοκομίκη  χρονία  , ε να 
κο στος που επίβαρυ νεί τον κτηνοτρο φο ο 
οποί ος δεν ε χεί καθο λου είσο δημα απο  τα 
ζω α αυτα . 
Εν κατακλεί δεί ακολουθεί  καί η φορολο -
γηση στο είσο δημα των κτηνοτρο φων μας 
απο  φε τος γία πρω τη φορα  στα χρονίκα  
με συντελεστη  13% στα κε ρδη τους σε μία 
τε τοία δυ σκολη χρονία  με το σο μεγα λη 
απω λεία είσοδη ματος ,καί την ακολουθεί  
καί η προκαταβολη  φο ρου γία την επο με-
νη χρονία  με συντελεστη  27,50%  επί  του 
φο ρου που θα τους επίβληθεί  φε τος. 
Το μο νο θετίκο  καί παρη γορο γία τους 
κτηνοτρο φους εί ναί ο τί φε τος οί τίμε ς 
των ζωοτροφω ν παρε μείναν σταθερε ς. 
Μα λίστα στην αρχη  του φθίνοπω ρου 
η ταν μείωμε νες σε σχε ση με τίς περσίνε ς 
τίμε ς , αυτο  μο νο θα βοηθη σεί ελα χίστα το 
πολυ  μείωμε νο είσο δημα των κτηνοτρο -
φων του χωρίου  μας.  Το δευ τερο θετίκο  
εί ναί ο τί δεν θα βγουν οί κτηνοτρο φοί 
χαμε νοί απο  την νε α ΚΑΠ καί κυρί ως οί 
κτηνοτρο φοί ε ως 40 ετω ν με γεωργίκη  
δραστηρίο τητα την τελευταί α πενταετί α 
θα εί ναί οί μεγα λοί κερδίσμε νοί της νε ας 
ΚΑΠ.  
(Γία τη νε α ΚΑΠ  αφίε ρωμα στη δίπλανη  
σελί δα)     

                                                                                                                                                  
Ευστράτιος  Δρ.  Σλουμάτης 
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Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2015-2020)   
Χαμένοι οι ελαιοπαραγωγοί, κερδισμένοι οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες έως 40 ετών          

 
Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020 , με 
πίθανη  παρα ταση   ε ως   καί   το   2025,   διέπεται   από   τον   Κανονισμό    της   Ευρωπαι-
κής    Ενωσης Ε.Ε. 1307/2013 καί με βα ση τον κανονίσμο  αυτο  ψηφί στηκε στην Ελλα δα η  
Υπουργίκη  Απο φαση  Υ.Α. 104/7056/22-01-2015 με την οποί α θα εφαρμοστεί , (μετα  την 
κατα θεση του εθνίκου  φακε λου με τίς Ελληνίκε ς προτα σείς γία την νε α ΚΑΠ , που ε γίνε το 
φθίνο πωρο του 2014 στην Ευρωπαί κη  Ένωση) . Ας δου με λοίπο ν ποία  εί ναί τα βασίκα  ση-
μεί α της νε ας αυτη ς ΚΑΠ . Η βασίκη  αρχη  στην οποί α βασί ζεταί η νε α ΚΑΠ καί αποτελεί  την 
αφετηρί α της, εί ναί η αρχη  του αμετα βλητου συνολίκου  γεωργίκου  πρου πολογίσμου  της Ε.Ε. 
, παρα  την δίευ ρυνση της Ε.Ε. με νε α με λη καί μα λίστα χω ρες με κατα  βα ση αγροτίκη  οίκονο-
μί α . Έτσί λοίπο ν ο συνολίκο ς πρου πολογίσμο ς της νε ας ΚΑΠ παραμε νεί στα  42 δίσεκατομ-
μυ ρία  Ευρω , απο  τα οποί α στην Ελλα δα αντίστοίχου ν μο νο 2 δίς, ενω  με χρί καί το 2009 
στην  Ελλα δα  αντίστοίχου σαν 3,5 δίς  ευρω  τα οποί α μείω νονταν σταδίακα    λο γω δίευ ρυν-
σης της Ε.Ε  με νε ες  χω ρες με λη, οπο τε φτα σαμε το 2014 στο ποσο  των 2 δίς Ευρω  . Καθορί -
στηκε η ε ννοία του ενεργου  αγρο τη.  Ενεργο ς αγρο της εί ναί ο αγρο της ο οποί ος ε λαβε αγρο-
τίκε ς ενίσχυ σείς  5.000 Ευρω  καί α νω το 2014, δεν λαμβα νεταί δηλαδη  υπο ψη το επα γγελμα 
η  η απασχο ληση  του, αλλα  μο νο το ποσο  των ενίσχυ σεων που ελα μβανε.  Τα ατομίκα  δί-
καίω ματα που υπη ρχαν ε ως τω ρα ε παψαν να ίσχυ ουν - ε ληξαν στίς 31/12/2014 - καί θα 
βγουν νε α ατομίκα  δίκαίω ματα η λεγο μενη Βασική Ενίσχυση, με βα ση τίς εκτα σείς καί το 
ζωίκο  κεφα λαίο που θα δηλωθεί  το ε τος 2015 . Έτσί λοίπο ν πρε πεί φέτος όλοι οι αγρότες , 
ανεξα ρτητα απο  το αν ε παίρναν επίδοτη σείς η  ο χί τα προηγου μενα χρο νία, να δηλω σουν τίς 
εκτα σείς καί το ζωίκο  κεφα λαίο που κατε χουν ω στε να προσδιοριστούν τα νέα τους ατο-
μικά δικαιώματα , δηλαδη  η Βασική Ενίσχυση ο πως θα λε γεταί απο  εδω  καί στο εξη ς . 
Αφετηρί α γία να υπολογίστου ν τα νε α ατομίκα  δίκαίω ματα , η αλλίω ς η Βασίκη  ενί σχυση 
(ο πως θα λε γεταί απο  εδω  καί στο εξη ς η κυ ρία επίδο τηση που θα λαμβα νεί ο κα θε αγρο -
της),  εί ναί το ε τος 2014.  Δηλαδη  θα ληφθεί  υπο ψη το ποσο  που ε λαβε ο καθε νας το 2014, 
το οποί ο η ταν μείωμε νο σε ο λους κατα  8%  λο γω της ορίζο ντίας περίκοπη ς των αγροτίκω ν 
ενίσχυ σεων που ε γίνε την χρονία  αυτη  . Ξεκίνα νε η δη λοίπο ν ο λοί οί αγρο τες με μεί ωση της 
κυ ρίας επίδο τησης τους κατα  8% .  Προϋπόθεση για να  λάβει κάποιος αγρότης νέα δι-
καιώματα φέτος είναι τα εξής : Α) Να  καταθε σεί αί τηση το 2015 , Β) Να εί χε ατομίκα  
δίκαίω ματα το ε τος 2013 , Γ) Να κατε χεί τουλα χίστον 4 στρε μματα αγροτίκη ς ε κτασης . 
Όσοί εί χαν γεωργίκη  δραστηρίο τητα το 2013 (δη λωση αγροτίκου  είσοδη ματος στη φορολο-
γίκη  τους δη λωση) χωρί ς να ε χουν ατομίκα  δίκαίω ματα, θα μπορου ν να καταθε σουν αί τηση 
το 2015 καί θα τους χορηγηθου ν νε α δίκαίω ματα . Ενω  ο σοί αγρο τες καταθε σουν αί τηση γία 
πρω τη φορα  φε τος χωρί ς να ε χουν γεωργίκη  δραστηρίο τητα το 2013, δεν θα τους χορηγη-
θου ν νε α δίκαίω ματα , αλλα  θα μπορου ν να λαμβα νουν τίς υπο λοίπες ενίσχυ σείς εκτο ς απο  
την βασίκη  ενί σχυση π.χ. την συνδεδεμε νη ενί σχυση 
(καλλίεργη σίμα γία τους ελαίοπαραγωγου ς ), εξίσωτίκη … Με-
ταβίβαση δικαιωμάτων θα μπορεί  να γί νεί απο  το επο μενο 
ε τος 2016 , αφου  δηλαδη  καθορίστου ν τα νε α δίκαίω ματα .  Το 
συνολίκο  ποσο  της επίδο τησης που θα λαμβα νουν οί αγρο τες 
δίαμορφω νεταί ως εξη ς :   Η Βασίκη  ενί σχυση αποτελεί  το 42% 
της συνολίκη ς επίδο τησης , οί μίκροκαλλίεργητε ς λαμβα νουν 
σαν βασίκη  ενί σχυση το 10% της συνολίκη ς, το εθνίκο  απο θεμα 
ανε ρχεταί σε 3% , το πρασί νίσμα η  οί λεγο μενες περίβαλλοντί-
κε ς ενίσχυ σείς στο 30% ,  οί οίκολογίκε ς περίοχε ς παί ρνουν 5%, 
οί νε οί αγρο τες το 2% καί οί συνδεδεμε νες ενίσχυ σείς το 8% . 
Απο  τα παραπα νω βλε πουμε ο τί η Βασίκη  Ενί σχυση δηλαδη  τα 
νε α μας δίκαίω ματα,  εί ναί μο νο το 52% της συνολίκη ς επίδο -
τησης που θα λαμβα νουμε (βασίκη  ενί σχυση 42% + μίκροκαλ-
λίεργητε ς 10% ) απο  εδω  καί στο εξη ς καί αν προσθε σουμε καί 
το πρασί νίσμα που θα λαμβα νουν στη Λε σβο καί οί κτηνοτρο -
φοί καί οί ελαίοπαραγωγοί  πα με στο 82%. Γία να λα βείς καί τα 
υπο λοίπα ποσα  πρε πεί η  να εί σαί δίκαίου χος π.χ. των συνδεδε-
με νων ενίσχυ σεων που θα λαμβα νουν μο νο οί κτηνοτρο φοί καί 
ο χί οί ελαίοπαραγωγοί , η  να εί σαί νε ος αγρο της, η  δίκαίου χος 
απο  το εθνίκο  απο θεμα , η  οί εκτα σείς σου να ανη κουν σε οίκο-
λογίκη  περίοχη  . Όσον αφορά την πράσινη ενίσχυση ε χεί 
αποφασίστεί  να την παί ρνουν ο λες οί δενδρω δείς καλλίε ργείες 
α ρα ο λοί οί ελαίοπαραγωγοί ,  αφου  οί ελαίοκαλλίε ργεία ανη κεί 
στίς δενδρω δείς καλλίε ργείες, αλλα  καί οί βοσκο τοποί εφο σον γί νεταί βο σκηση σε αυτου ς, 
α ρα την παί ρνουν καί ο λοί οί κτηνοτρο φοί . Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι Λέσβιοι αγρότες 
σε μεγάλο ποσοστό, κυρί ως οί ελαίοπαραγωγοί ,  θα χάσουν το 15% του συνόλου των 
ενισχύσεων που έλαβαν το 2014 ( οί οποί ες η ταν η δη μείωμε νες κατα  8% , λο γω της ορί-
ζο ντίας περίκοπη ς που ε γίνε στίς επίδοτη σείς το ε τος αυτο ) καί αυτο  γίατί  δεν θα εί ναί δί-
καίου χοί της συνδεδεμε νης ενί σχυσης που αντίστοίχεί  σε 8% του συνο λου, των οίκολογίκω ν  
περίοχω ν  που  αντίστοίχεί   σε  5%  καί  των  νε ων  αγροτω ν   που   αντίστοίχεί    σε ποσοστο   
2% ,  συνολίκη   δηλαδη   μεί ωση  15%.  Αντί θετα οί κτηνοτρο φοί θα βγουν πίο κερδίσμε νοί 
απο  τη νε α ΚΑΠ , εφο σον η παραγωγη  γα λακτος δεν εξαίρε θηκε απο  τίς συνδεμε νες ενίσχυ -
σείς , ο πως συνε βη με το ελαίο λαδο . Επί σης κερδίσμε νοί θα βγουν καί οί αγρο τες ηλίκί ας 
ε ως 40 ετω ν, που εί χαν ο μως γεωργίκη  δραστηρίο τητα την τελευταί α πενταετί α .  Όλοί τε -
λος οί αγρο τες προστατευ ονταί απο  τον κανο να της μεί ωσης, που δεν μπορεί  να εί ναί μεγα-
λυ τερη του 30% του ποσου  που πη ραν το 2014 , αλλα  καί αυ ξησης ο χί πα νω απο  το 60% 
αυτου  πα λί του ποσου   καί η μεί ωση η  αυ ξηση αυτη  υπο κείταί στον κανο να της η πίας συ -
γκλίσης καί προσαρμογη ς, που επί σης ίσχυ εί στην νε α ΚΑΠ.  Σημαί νεί δε ο τί η οποίαδη ποτε 
αυ ξηση η  μεί ωση της βασίκη ς ενί σχυσης, δεν επε ρχεταί αυτο ματα καί εξ ολοκλη ρου απο  το 
πρω το ε τος,  αλλα  σταδίακα  απο  το 2015 με χρί το 2019 με ίσομερη  κατανομη  ανα  ε τος . Με 
βάση τη νέα ΚΑΠ  και τον Εθνικό φάκελο που κατατε θηκε απο  την Ελλα δα στην Ε.Ε. , η 
χώρα χωρίστηκε σε τρείς περιφέρειες.  Α) Βοσκο τοποί,  Β) Αρο σίμες εκτα σείς,  Γ) Δεν-
δρω δείς καλλίε ργείες , στίς οποί ες εντα χθηκαν καί νε ες καλλίε ργείες .                                                
Στην κάθε περιφέρεια όμως ορίστηκε μέγιστος αριθμός επιλέξιμων εκταρίων γία την 
παραπα νω εξαετί α 2015-2020, ε τσί οί βοσκο τοποί πανελλαδίκα  δεν μπορου ν  να υπερβου ν 
τα 1.780.000 εκτα ρία , οί αρο σίμες εκτα σείς τα 2.000.000 εκτα ρία καί οί δενδρω δείς καλ-
λίε ργείες τα 970.000.000 εκτα ρία . Γία αυτο  α ρχίσαν καί γί νονταί περίκοπε ς στίς δηλωθεί -
σες εκτα σείς, ω στε να μην αποκλί νουν απο  το συνολίκο  αρίθμο  των εκταρί ων ανα  περίφε -
ρεία στην Ελλα δα . Επίσης έχει προσδιοριστεί το ποσοστό της κάθε παραπάνω περιφέ-
ρειας που θα λάβει από την βασική ενίσχυση, ε τσί λοίπο ν οί βοσκο τοποί θα λα βουν το 
25% αυτη ς , οί αρο σίμες εκτα σείς το 47% καί οί δενδρω δείς καλλίε ργείες το 28% . Αν τω ρα 
υπολογί σουμε καί το ποσοστο  του πρασίνί σματος 30% σε κα θε περίφε ρεία  το ποσό της 
βασικής ενίσχυσης που θα λαμβάνει κάθε καλλιέργεια ανέρχεται στα παρακάτω , 
ποσά , τα οποία ανά καλλιέργεια θα μειώνονται σταδιακά έως το 2020 και θα   
διαμορφωθούν ως εξής ανά στρέμμα καλλιέργειας σε κάθε έτος : 
                                         

                                         
                                         2015                  2016                2017              2018               2019 & 2020  
 
Βοσκότοποι                24,06                 23,77               23,49             23,23                     22,97 
Αροτραίες                   40,25                 39,78               39,30              38,87                    38,44  
Δενδρώδεις                49,44                 48,86               48,28              47,75                    47,21          
Όλα τα παραπάνω θα  ισχύσουν από το 2015 έως και το 2020 , το 2018 όμως δίνεται  
το δικαίωμα σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.  να ζητήσει να γίνουν αλλαγές στην νέα 
ΚΑΠ .  Μια μεγάλη αλλαγή της νέας ΚΑΠ αποτελούν οι μικροί παραγωγοί ,οι αλλιώς 
μικροκαλλιεργητές , δηλαδη  οί παραγωγοί  οί οποί οί θα λαμβα νουν βασίκη  ενί σχυση ε ως 
1.250 Ευρω  , η οποί α θα εί ναί σταθερη  κα θε χρο νο καί θα μπορου ν να την λαμβα νουν ευ κο-
λα,  χωρί ς γραφείοκρατί α καί υποβολη  αίτη σεων,  αλλα  πίθανο ν με μο νο μία  υπευ θυνη δη -
λωση, στην οποί α θα δηλω νουν ο τί επίθυμου ν να παραμεί νουν στο καθεστω ς των μίκροκαλ-
λίεργητω ν ο πως θα λε γεταί η κατηγορί α αυτη  των αγροτω ν καί θα απαλλαγου ν απο  τους 
ελε γχους του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανίσμο  πληρωμη ς των επίδοτη σεων γία ο σους δεν γνωρί ζουν 
τα αρχίκα  του  Οργανίσμου  αυτου  σημαί νουν Οργανίσμο ς Πληρωμη ς Ελε γχων Κοίνοτίκω ν 
Επίδοτη σεων Προσανατολίσμου  καί Ενίσχυ σεων ) .  Απο  το καθεστω ς αυτο  θα μπορου ν να 
εξε λθουν εφο σον αυξη σουν τίς καλλίεργου μενες εκτα σείς τους η  αυξη σουν το ζωίκο  τους 
κεφα λαίο . Στη Λε σβο υπα ρχουν περί που 8.000 αγρο τες που ανη κουν στην κατηγορί α αυτη  
των μίκροκαλλίεργητω ν .  Να πούμε κάποια  ενδιαφέροντα σημεία που ισχύουν για τις 
συνδεδεμένες ενισχύσεις .  Σε αυτε ς ο πως ανε φερα καί παραπα νω εντα χθηκε σε ο λη την 
Ελλα δα (α ρα καί στη Λε σβο), μο νο η παραγωγη  γα λακτος , ενω  αποκλεί στηκε η ελαίοκαλ-
λίε ργεία. Εντα χθηκαν καί α λλες βε βαία καλλίε ργείες που δεν υπα ρχουν στην Λε σβο καί δεν 
μας αφορου ν. Το ποσοστο  των συνδεδεμε νων ενίσχυ σεων ανε ρχεταί στο 8% του συνολίκω ν 
επίδοτη σεων που μπορου με να λα βουμε, συνολίκα  δε το ποσο  που αντίστοίχεί  στίς συνδεδε-
με νες ενίσχυ σείς ανε ρχεταί σε μο λίς  162 εκατομμυ ρία ευρω , γί αυτο  καί δεν εντα χθηκε η 
ελαίοκαλλίε ργεία σε αυτε ς. Γίατί  υπα ρχουν μεγα λες εκτα σείς ελαίοκαλλίε ργείας στην Ελλα -
δα καί α ρα θα απορροφου σαν το μεγαλυ τερο με ρος του ποσου   του η δη ίσχνου  πρου πολογί-
σμου  των ενίσχυ σεων αυτω ν . Για αυτό λέγεται από πολλούς ότι η νέα αυτή ΚΑΠ, θα 
είναι η αποδυνάμωση και η καταστροφή της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα .  Γία 
την Λε σβο στους ελαίοπαραγωγου ς, θα υπα ρξεί μεί ωση στο η δη μείου μενο είσο δημα  τους  
χρο νο με το χρο νο, αυτοί  δε ανε ρχονταί σε περί που 18.000 σε ο λη τη Λε σβο . Οί κτηνοτρο φοί 
ο μως θα βγουν κερδίσμε νοί, μίας καί η παραγωγη  αίγοπρο βείου γα λακτος, εντα χθηκε στη 
συνδεδεμε νη ενί σχυση καί οί κτηνοτρο φοί που κατε χουν πα νω απο  50 αίγοπρο βατα καί 
παραδί δουν το γα λα τους σε πίστοποίημε νη τυροκομίκη  μονα δα, θα είσπρα ττουν 6,80 Ευρω  
ανα  προ βατο η  αί γα που κατε χουν. Όπως καί τα βοοείδη  γία ο σους ε χουν πα νω απο  6 αγε-

λα δες ,  θα είσπρα ττουν με σω της συνδεδεμε νης ενί σχυσης 
128,00 Ευρω  ανα  αγελα δα . Ας δούμε στο σημείο αυτό και 
λίγα ενδιαφέροντα στοιχεία για την  κτηνοτροφία στη 
Λέσβο. Η Λε σβος εί ναί ο τρί τος κατα  σείρα  νομο ς στην παρα-
γωγη  αίγοπρο βείου γα λακτος - μετα  την Λα ρίσα καί την Αί-
τωλοακαρνανί α - με συνολίκη  παραγωγη  προ βείου γα λακτος 
που ανε ρχεταί σε 31 εκατομμυ ρία κίλα  καί αί γίου γα λακτος 
σε 2,5 εκατομμυ ρία κίλα  . Οί κτηνοτρο φοί της  Λε σβου ανε ρ-
χονταί σε μο λίς 3.200 α τομα καί το είσο δημα τους απο  την 
παραγωγη  γα λακτος ανε ρχεταί σε 75,65 εκατομμυ ρία ευρω  , 
σε αντί θεση με το είσο δημα των 18.000 ελαίοπαραγωγω ν 
που ανε ρχεταί σε μο λίς 24,00  εκατομμυ ρία ευρω  , συ μφωνα 
με τα επί σημα στοίχεί α του ΕΛΟΓΑΚ το 2012 . ( ΕΛΟΓΑΚ ση-
μαί νεί Ελληνίκο ς Οργανίσμο ς Κρε ατος & Γα λακτος ). Το συ -
νολο του ζωίκου  κεφαλαί ου των αίγοπροβα των της Λε σβου 
εί ναί 350.000 αίγοπρο βατα . Θα εξακολουθούν βέβαια να 
ισχύουν  εκτός από την βασική ενίσχυση και οι άλλες 
επιδοτήσεις που χορηγούνται και από την προηγούμενη 
ΚΑΠ , ο πως η στρεμματίκη  ενί σχυση των ελαίω νων , τα γνω-
στα  σε ο λους μας καλλίεργη σίμα με το ποσο  των 14 Ευρω  
περί που ανα  στρε μμα ελαίοκαλλίε ργείας , η εξίσωτίκη  αποζη-
μί ωση (δεν ε χεί  βε βαία δίευκρίνίστεί  ε ως ση μερα ο τρο πος  
χορη γηση ς της), αλλα  καί ποίοτίκο  παρακρα τημα στην παρα-
γωγη  του γα λακτος , ενω  καταργη θηκε το ποίοτίκο  παρακρα -

τημα του ελαίολα δου. Τελείω νοντας αυτη  την ενημε ρωση γία την νε α ΚΑΠ, να αναφε ρουμε 
ο τί είσε ρχεταί σε αυτη  ε νας νε ος ο ρος , ο ο ρος της πολλαπλής συμμόρφωσης ,  αλλα  καί το 
καθεστω ς των ελε γχων απο  τον ΟΠΕΚΕΠΕ γί νεταί πίο αυστηρο  καί οποίαδη ποτε ποινή επί-
βληθεί  , επίβα λλεταί με χρί το ε τος 2020 . Έτσί λοίπο ν θα πρε πεί να εί μαστε προσεκτικοί 
ο λοί οί αγρο τες καθο λη την δία ρκεία του ε τους, απο  την συμπλη ρωσης της αί τηση ς μας γία 
τίς επίδοτη σείς, με χρί καί το κα θε τί που αγορα ζουμε καί πουλα με απο  την αγροτίκη  μας 
εκμετα λλευση. Πρε πεί να εί ναί ο λα καταγεγραμμε να σε είδίκα  ε ντυπα που θα προσκομί ζο-
νταί κατα  την δία ρκεία των ελε γχων απο  τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Όλοί λοίπο ν οί αγρο τες, κυρί ως οί κτηνοτρο φοί, εκτο ς απο  τους μίκροκαλλίεργητε ς που α-
παλλα σσονταί, πρε πεί να τηρούν σύμφωνα με την πολλαπλή συμμόρφωση καί να τα 
επίδείκνυ ουν στους ελεγκτε ς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρακα τω :  
1 ) Βίβλί ο είσροω ν - εκροω ν καί ημερολο γίο εργασίω ν της εκμετα λλευση ς τους . 
2 ) Μητρω ο ζωίκου  κεφαλαί ου (αίγοπροβα των η  βοοείδω ν ) ενημερωμε νο . 
3 ) Βίβλί ο φαρμακευτίκη ς αγωγη ς . 
4 ) Ενω τία του ζωίκου  κεφαλαί ου, τοποθετημε να σε ο λα τα ζω α . 
5 ) Ψεκαστίκα  μηχανη ματα αν υπα ρχουν να επίδείχθου ν . 
6 ) Η α ρδευση να γί νεταί απο  νο μίμες πηγε ς υδροληψί ας . 
7 ) Το ο ργωμα  να γί νεταί σε ίσου ψεί ς επίφα νείες στα επίκλίνη  εδα φη . 
8 ) Απαγορευ εταί να καί γεταί η καλαμία  των σίτηρω ν  καί πίθανο ν το με τρο να επεκταθεί  
καί στην  καυ ση κλαδίω ν απο  τα ελαίο δεντρα τα επο μενα χρο νία . 
9 ) Δίατη ρηση των αναβαθμί δων (σε τία) καί των φρακτω ν απο  φυτα  σε καλη  κατα σταση . 
10 ) Προστασί α των υδα τίνων πο ρων καί των ρεμα των .  
Αυτε ς εί ναί οί δε κα βασίκε ς αρχε ς που πρε πεί να τηρου νταί απο  ο λους τους αγρο τες που 
ανη κουν στην πολλαπλη  συμμο ρφωση . Αυτα  εί ναί σε γενίκε ς γραμμε ς που θα ίσχυ σουν 
στην νε α ΚΑΠ καί που θα ακολουθου ν ο λους τους αγρο τες την επο μενη εξαετί α καί αν πα ρεί 
παρα ταση αυτο  το καθεστω ς με μίκρε ς αλλαγε ς μπορεί  να ίσχυ σουν καί τα επο μενα δε κα 
χρο νία, δηλ.  ε ως το 2025 . 

Ευστράτιος  Δρ.  Σλουμάτης        
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Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης 

 
Ο Πολίτίστίκο ς Συ λλογος Στυ ψης ευ-
χαρίστεί  θερμα  τους: 
 Καμπουρέλλη Ελευθέριο, ο 

οποί ος απο  τα 16 μεροκα ματα 
που δου λεψε στο κτη ρίο του 
Συλλο γου τα 8 τα δω ρίσε στον 
Συ λλογο. 

 Βαλσαρά Ραλλιώ, η οποί α απο  
τα 200 ευρω  που ε πρεπε να 
πα ρεί ως αμοίβη  γία το μασκε  
πα ρτί του Συλλο γου, πη ρε μο νο 
100 ευρω . 

 Σταματουλάκη Νίκο, ο οποί ος 
επίμελη θηκε τη μουσίκη  στο 
μασκε  πα ρτί καί τον Δρακου λα 
Γίω ργο που προ σφερε την μί-
κροφωνίκη  του στο Καρναβα λί 
22/2/2015. 

 Σλουμάτη Ευστράτιο, ο ο-
ποί ος κα θε χρο νο αναλαμβα νεί 
τη δορολογίκη  δη λωση του Συλ-
λο γου καί τον Καλλίπολί τη Βα-
σί λη του Θεοφα νη, ο οποί ος 
πα ντα προσφε ρεταί αφίλοκερ-
δω ς σε ο ποία ανα γκη ε χεί ο 
Συ λλογος. 

 Χατζηβλάστου Πόπη, η οποί α 
προ σφερε 2 προ βατα γία το 
κίσκε τς της Στυ ψης 2014, 1 
προ βατο γία το κίσκε τς Υψηλο-
μετω που 2014 καί 2 προ βατα 
τα οποί α κομματία στηκαν καί 
μοίρα στηκαν σε σπί τία στη Στυ -
ψη. 

Ο Πολίτίστίκο ς Συ λλογος Στυ ψης ευ-
χαρίστεί  θερμα  γία την οίκονομίκη  
ενί σχυση τους: 
 Μαυρέλλη Περικλή & Καίτη, 

οί οποί οί προ σφεραν 30 ευρω  
στη μνη μη της Ευστρατί ας Κα-
ρανίκολη . 

 Καταζή Παναγιώτη & Βαμβα-
κίνη Χρυσούλα, οί οποί οί προ -
σφεραν 15 ευρω  στη μνη μη της 
Ευστρατί ας Καρανίκολη . 

 Κουτζπή Παναγιώτη & Μαυ-
ρέλλη Νίκη, οί οποί οί προ σφε-
ραν 20 ευρω  στη μνη μη της Ευ-
στρατί ας Καρανίκολη . 

 Εγγλέζο Μαρίνο, ο οποί ος  
προ σφερε 50 ευρω . 

 Καραπαναγιώτου Μαίρη, η 
οποί α προ σφερε 5 ευρω . 

 Καλλιπολίτου Χρύσα, η οποί α 
προ σφερε 7 ευρω . 

 Βαλσαρά Ραλλιώ, η οποί α προ -
σφερε 100 ευρω . 

 Χατζηβλάστου Τέρψη & Γιάν-
νη, οί οποί οί προ σφεραν 500 
δολ. Αυστραλί ας. 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά! 

Ευχαριστήρια  Εκλογές για την  
ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

 
Με την συμμετοχη  88 συγχωρίανω ν 
μας-μελω ν του Πολίτίστίκου  Συλλο -
γου Στυ ψης δίενεργη θηκαν εκλογε ς 
γία την ανα δείξη του νε ου Δ.Σ. Τα 
αποτελε σματα ε χουν ως εξη ς: 
Δρακου λας Θρ. Νίκο λαος 78 ψη φοί 
Κουτζπη ς Παναγίω της 76 ψη φοί 
Γίαραμα νη Χαρου λα 74 ψη φοί 
Καμπουρε λλης Ελευθε ρίος 69 ψη φοί 
Πετρίω του Μο ρφη 52 ψη φοί 
Δρακου λας Ευστρα τίος 46 ψη φοί 
Μεί μα ρη Λεμονία  45 ψη φοί 
Αλογδε λλης Αλε ξανδρος 30 ψη φοί 
Θεοφα νους Όλγα 27 ψη φοί 
Γελαγω της Ευστρα τίος 23 ψη φοί 

 
Την Κυρίακη  24 Μαί ου στο Περίφε-
ρείακο  Ιατρεί ο Στυ ψης πραγματο-
ποίη θηκε εθελοντίκη  αίμοδοσί α, γία 
την τρα πεζα αί ματος του χωρίου  
μας  ε λαβαν με ρος:  
Δρακου λας Νίκο λαος, Παγί δα Βασί-
λεί α, Αλετρα -Πίτσου λη Γεωργί α, 
Φίσου ν Ελε νη, Γίαννη  Ευστρατί α, 

Εγγλε ζος Μαρί νος, Κεραμίδα ς Πανα-
γίω της, Κουτζπη ς Γεω ργίος, Γίαρη -
μαγας Άκης, Προκοπί ου Όλγα, Γία-
ραμα νη Χαρου λα, Κουτζπη ς Κυρία -
κος, Τσολα κης Παναγίω της, Δρακου -
λας Γεω ργίος, Φίλη ς Άγγελος, Χί ου 
Μαρί α. Τους ευχαρίστου με ! Nα' ναί 
πα ντα καλα !  

Εθελοντική  
αιμοδοσία 

 
Ολοκληρω νονταί οί εργασί ες του κτηρί -
ου στο οποί ο θα στεγαστεί  ο Π.Σ. Στο 
δία στημα του χείμω να ε πεσε υγρο  μπε-
το  στο δα πεδο, ο που την προσφορα  αξί -
ας 100 Ευρω  ε κανε ο Δίογε νης  Δρακου -
λας. Τον ευχαρίστου με που ανταποκρί -
νεταί σε ο ,τί του ζητη σουμε. Τοποθετη -
θηκαν τα πλακα κία απο  τον Γία ννη Δρα-
κου λα. Καθαρίσμο ς με νεροβολη  απο  τον 
Μωυση  Σκου ρτα. Το Δ.Σ. του συλλο γου 
ευχαρίστεί  ίδίαί τερα τον Στρα το Τυρί κο 
ο οποί ος προ σφερε δωρεα ν  ο λη την 
ηλεκτρολογίκη  εγκατα σταση του κτηρί -
ου. Επίπλε ον, δίεκπεραί ωσε το θε μα της 
ηλεκτροδο τησης. Το καλοκαί ρί ελπί ζου-
με να ε χουμε τελείω σεί τίς εργασί ες καί 
να ανοί ξεί το κτη ρίο γία εκδηλω σείς.     

Κτήριο του  
Συλλόγου 

Το κτήριο του Π.Σ.Σ. 

 
Μεγα λη επίτυχί α καί συμμετοχη  εί χε το μασκε  πα ρ-
τί  που πραγματοποίη θηκε στο καφενεί ο ''Χα νί''. Με 
πολυ  κε φί, χορο , δίαγωνίσμο  καραο κε καί κλη ρωση 
δω ρων. Το γλε ντί κρα τησε με χρί τίς πρω τες πρωίνε ς 
ω ρες. Μουσίκη  ε παίξε γία μας, καί τον ευχαρίστου με, 
ο Σταματουλα κης Νί κος ο οποί ος δίατηρεί  στο χωρίο  
μας internet cafe. 

 

Αποκριάτικο Πάρτι 

 
Στο καρναβα λί μας φε τος αποτελεί το απο  τρί α θε μα-
τα. Η καθίερωμε νη «Καμη λα» που ρο λο ε χεί να σατίρί -
ζεί την επίκαίρο τητα, καθω ς καί την καθημερίνο τητα 
του χωρίου  μας. Λο γία, στίχα κία ε γραψαν η Όλγα 
Προκοπί ου καθω ς καί ο Στε λίος Βαλα σης, παρουσία -
ζεί ο μοναδίκο ς Μαραγκο ς Κω στας. Στη συνε χεία 
ε λαβε χω ρα το σκετς «Ορκουμουσί οίς  τσί Ηξουσί οίς» 
το οποί ο ε γραψε καί επίμελη θηκε ο Χα βος Λευτε ρης. 
Μαζί  του ε παίξε ο Κω στας Χρ. Τσαί ρης. Την παρα στα-
ση το «Αφκρί στσί τί Χίαματε ψαν». Τους δίαλο γους 
ε γραψαν αλλα  καί την σκηνίκη  επίμε λεία εί χαν οί 
Όλγα Θεοφα νους, Μο ρφη Πετρίω του καί ο Στρα τος 
Δρακου λας. Έπαίξαν Μαραγκο ς Κω στας, Γίαραμα νη 
Χαρου λα, Θεοφα νους Λί τσα, Μαυραγα νη Ιωα ννα, Θεο-
φα νους Όλγα, Πετρίω του Μο ρφη, Πίτσου λης Βασί λης, 
Δρακου λας Γία ννης, Βαλίοντη ς Αλε ξανδρος, Θεοφα -
νους Στρα τος, Δρακου λας Στρα τος. Ρο λο ε κπληξη Βα-
λίοντη ς Τα κης. Ανα μεσα στα σκετς χο ρεψε το εφηβίκο  
τμη μα του χορευτίκου  Στυ ψης με την επίμε λεία 
του  Παπουτσα νη Γία ννη. Την επίμε λεία του η χου εί -
χε  ο Γίω ργος Δρακου λας με την κονσο λα του. Τους 
ευχαρίστου με ο λους να εί μαστε καλα  καί του χρο νου! 

Στιγμιότυπα από 
το αποκριάτικο 

πάρτι στο 
«Χάνι» 

Στυψιανός Καρνάβαλος 2015 

 Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» 

 
Ο Συ λλογος Στυψίανω ν Αθη νας «Γερμανο ς 
Καραβαγγε λης» ευχαρίστεί  θερμα : 

 Τους συγχωρίανου ς που τί μησαν 
με την παρουσί α τους τον χορο  που 
δίοργα νωσε την 15/3/2015. Πα-
ρευρε θηκαν συνολίκα  62 α τομα. Ο 
Συ λλογος εί χε κε ρδος 231 ευρω . 
Ασφαλω ς, δεν εί ναί το οίκονομίκο  
ο φελος που επίδίω κεί το Δ.Σ. του 
Συλλο γου ο σο η προσπα θεία να 
βρίσκο μαστε συχνα  ο λοί μαζί  καί 
να μην λησμονα με την πατρί δα μας 
καί τους φί λους μας. 

 Τον Δημη τρη, γίο της Νί κης Σταυ-
ρακε λλη γία την εκτυ πωση των 
προσκλη σεων του χορου . 

 Τον Καμίνη  Κω στα γία την βοη θεία  
του στην ε κδοση του ημερολογί ου 
2015. 

Ευχαριστήρια  
 
Την Κυρίακη  1/2/2015 συνη λθαν τα με λη του 
Συλλο γου Στυψίανω ν «Γερμανο ς Καραβαγγε λης» 
στην Αθη να σε 
απολογίστίκη  
συνε λευση, 
κοπη  πρωτο-
χρονία τίκης 
πί τας καί δίε-
νε ργεία εκλο-
γω ν γία ανα -
δείξη νε ου Δ.Σ. 
Η γενίκη  συνε -
λευση επε λεξε 
ως προ εδρο 
τον Γία ννη 
Δεμερτζη  καί 
ως γραμματε α 
την Έλλη Τσαί ρη. Τον λο γο πη ρε αρχίκα  ο κ. Γία ν-
νης Δεμερτζη ς, ο οποί ος με σα σε βαθία  συγκί νη-
ση κί εμφανω ς δακρυσμε νος ε κανε μία ίστορίκη   

 
ανασκο πηση απο  την ί δρυση του Συλλο γου το 
1977 ε ως ση μερα. Έδωσε τα συγχαρητη ρία  του 

στα με λη του Δ.Σ. που 
απο  το τε ε ως ση μερα 
δουλευ ουν ακου ρα-
στα γία τη δίατη ρηση 
του Συλλο γου το σο 
ως φορε α πολίτίσμου  
αλλα  καί ως συνδετί-
κου  κρί κου μεταξυ  
των Στυψίανω ν. Στη 
συνε χεία το λο γο 
πη ρε η προ εδρος του 
Δ.Σ. Μαρί α Προκοπί -
ου, η οποί α ευχαρί -
στησε ο λους γία την 
προσε λευση  τους καί 

το νίσε την σπουδαίο τητα της συμμετοχη ς στα 
δρω μενα του Συλλο γου, προκείμε νου αυτο ς να 
δίατηρηθεί . Τε λος, ευχη θηκε σε ο λους καλη  χρο 

 
νία  με υγεί α καί ευημερί α. Στη συνε χεία, κατα  την 
αναζη τηση υποψηφί ων γία την δίενε ργεία της 
εκλογη ς νε ου Δ.Σ. δεν υπη ρχε δία θεση συμμετο-
χη ς απο  τα με λη του συλλο γου κί επομε νως τε θη-
καν εξ ανα γκης υποψη φίοί οί εξη ς, οί οποί οί απο-
τελου ν το νε ο Δ.Σ. του Συλλο γου: 

Βαλίοντη ς Αθανα σίος 
Προκοπί ου Μαρί α 
Βουργουτζη  Ιωα ννα  
Δρακου λας Νίκο λαος 
Καλλονία του Χρυ σα 
Παρε λλης Δημη τρης 
Πολυ ζου Αφροδί τη 
Σταυρακε λλη Νί κη 
Αθαναση  Κατί να 

Γενική Συνέλευση-Απολογισμός-Εκλογές 

Πάνω & δεξιά στιγμιότυπα  
από τον  

Στυψιανό Καρνάβαλο 2015! 

Στη φωτο αριστερά ο κ. Γιάννης Δεμερτζής 
με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
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Αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου του «κλήδονα»  
στη Στύψη! 

 
Την παραμονη  του Αί -Γίαννίου (23/6), οί ανυ -
πανδρες κοπε λες μαζευ ονταί σε ε να απο  τα σπί -
τία του χωρίου , ο που αναθε τουν σε κα ποία η  σε 
κα ποίες απο  αυτε ς να φε ρουν απο  το πηγα δί η  
την πηγη  το «αμί λητο νερο ». Επίστρε φοντας 
στο σπί τί ο που τελεί ταί ο κλη δονας, το νερο  

μπαί νεί σε πη λίνο δοχεί ο, την υδροφο ρο, στο 
οποί ο η κα θε κοπε λα ρί χνεί ε να αντίκεί μενο 
(μη λο πρα σίνο η  κο κκίνο, κο σμημα, κλείδί  κ.α.), 
το λεγο μενο ρίζίκα ρί. Στη συνε χεία το δοχεί ο 
σκεπα ζεταί με κο κκίνο υ φασμα, το οποί ο δε νε-
ταί γερα  με ε να κορδο νί («κλείδω νεταί») καί το-
ποθετεί ταί σε ταρα τσα η  α λλο ανοίχτο  χω ρο. 
Εκεί  παραμε νεί ο λη τη νυ χτα υπο  το φως των 
α στρων. Οί κοπε λες επίστρε φουν υ στερα στα  

 
σπί τία τους. Λε γεταί ο τί τη νυ χτα αυτη  θα δουν 
στα ο νείρα  τους το μελλοντίκο  τους συ ζυγο. Α-
νη μερα του Αί -Γίαννου , αλλα  πρίν βγεί ο η λίος -
ω στε να μην εξουδετερωθεί  η μαγίκη  επίρροη  
των α στρων-, η υδροφο ρος νεαρη  της προηγου-
με νης φε ρνεί με σα στο σπί τί το αγγεί ο. Το μεση-

με ρί, η  το απο γευμα, συ-
ναθροί ζονταί πα λί οί α-
νυ πανδρες κοπε λες. Αυ-
τη ν τη φορα  ο μως στην 
ομη γυρη μπορου ν να 

συμμετε χουν καί παντρε-
με νες γυναί κες, συγγενεί ς 
καί γεί τονες καί των δυ ο 
φυ λων, καλεσμε νοί γία 
να παί ξουν το ρο λο μαρτυ ρων της μαντίκη ς δία-
δίκασί ας. Καθίσμε νη στο κε ντρο της συντρο-
φία ς, η υδροφο ρος νεαρη  ανασυ ρεί ε να-ε να απο  
το αγγεί ο τα αντίκεί μενα, που αντίστοίχου ν στο 
«ρίζίκο » κα θε κοπε λας καί μία α λλη, κα ποία που  

 
ε χεί ποίητίκο  η  μαντίκο  ταλε ντο απαγγε λεί ταυ-
το χρονα τυχαί ες μαντίνα δες. Μαντίνα δες που 
εί ναί επηρεασμε νες απλω ς καί μο νο απο  τη θε α 
του ρίζίκαρίου , αφου  η μαντίναδολο γος δεν ξε -
ρεί σε ποίον ανη κεί το κα θε ρίζίκα ρί. Η μαντίνα -
δα που αντίστοίχεί  στο αντίκεί μενο (ρίζίκα ρί) 
της κα θε κοπε λας θεωρεί ταί ο τί προμηνα εί το 
με λλον της καί σχολία ζεταί απο  τους υπο λοί-
πους, που προτεί νουν τη δίκη  τους ερμηνεί α σε 
σχε ση με την ενδίαφερο μενη. Σε κα ποίας κοπε -
λας το ρίζίκα ρί ο αεί μνηστος μαντίναδολο γος 

Καμίνοκωστη ς, εί χε πεί την εξη ς μαντίνα δα: «Σα 
μάθει ο σκύλος γράμματα κι η γάτα να διαβάζει 
τότε και συ θα παντρευτείς να κάμει ο κόσμος 
χάζι….». (Καί η κοπελία  αυτη  πρα γματί με χρί ση -
μερα δεν ε χεί παντρευτεί !) 

Κοπέλες με παραδοσια-
κές φορεσιές συμμετέ-

χουν στην αναβίωση 
του εθίμου 

Το έθιμο του «κλήδονα» 
στη Στύψη 

 
Όταν ε νας γε ρος α ντρας πε θανε στη γηρίατρίκη  πτε ρυγα ενο ς γηροκομεί ου σε μία πο λη 
της  Αυστραλί ας, θεωρη θηκε πως δεν εί χε αφη σεί τί ποτα αξί ας. Αργο τερα, ο ταν οί νοσο-
κο μες ε ψαχναν ανα μεσα στα λίγοστα  υπα ρχοντα  του, βρη καν αυτο  το ποί ημα. Η ποίο -
τητα  του καί το περίεχο μενο  του εντυπωσί ασαν το σο πολυ  το προσωπίκο , 
που φτία χτηκαν αντί γραφα του καί μοίρα στηκε σε κα θε νοσοκο μα του νοσοκομεί ου. 
Μία νοσοκο μα πη ρε το δίκο  της αντί γραφο στη Μελβου ρνη. Η μοναδίκη  κληρονομί α του 
γε ρου α ντρα στους μεταγενε στερους ε χεί εμφανίστεί  απο  το τε σε χρίστουγεννία τίκες 
εκδο σείς περίοδίκω ν σε ο λη τη χω ρα καί περίοδίκα  Ψυχίκη ς Υγεί ας. Έχεί επί σης γί νεί 
μία παρουσί αση δίαφανείω ν βασίσμε νη σε αυτο  το απλο , αλλα  ευ γλωττο, ποί ημα. Καί 
αυτο ς ο γε ρος α ντρας, χωρί ς τί ποτα να ε χεί μεί νεί να δω σεί στον κο σμο, εί ναί τω ρα ο 
συγγραφε ας αυτου  του «ανω νυμου» ποίη ματος που τρίγυρί ζεί σε ολο κληρο το δίαδί -
κτυο. 
 
«Τι βλέπετε νοσοκόμες; Τι βλέπετε; 
Τι σκέφτεστε όταν με κοιτάτε; 
Ένας ιδιότροπος γέρος,  όχι πολύ σοφός, 
Αβέβαιος από συνήθεια, με μακρινή ματιά; 
Που λερώνεται με το φαγητό του και δεν δίνει καμία απάντηση. 
Όταν λέτε με δυνατή φωνή  «Εύχομαι να προσπαθούσες!» 
Που φαίνεται να μην παίρνει είδηση  τα πράγματα που κάνετε. 
Και πάντα χάνει μια κάλτσα ή ένα παπούτσι; 
Ο οποίος, αντιστεκόμενος ή όχι, σας αφήνει να κάνετε όπως επιθυμείτε. 
Με το μπάνιο και το τάισμα, για να γεμίσετε την μέρα; 
Αυτό σκέφτεστε;  Αυτό βλέπετε; 
Τότε άνοιξε τα μάτια σου νοσοκόμα, δεν κοιτάς εμένα. 
Θα σου πω ποιος είμαι, καθώς στέκομαι εδώ τόσο ακίνητος. 
Καθώς υπακούω στις διαταγές σου, καθώς τρώω με τη θέλησή σου. 
Είμαι ένα Δεκάχρονο μικρό παιδί με έναν πατέρα και μητέρα, 
Αδερφούς και αδερφές, που αλληλοαγαπιόμαστε. 
Ένα Δεκαεξάχρονο νεαρό αγόρι, με φτερά στα πόδια του. 
Που ονειρεύεται πως σύντομα, τώρα, αγάπη θα βρει. 
Στα Είκοσι σύντομα γαμπρός, η καρδιά μου πετά. 
Καθώς θυμάμαι τους όρκους, που υποσχέθηκα πως θα κρατήσω. 
Στα Εικοσιπέντε τώρα,  έχω δικό μου μικρό. 
Που χρειάζεται την καθοδήγησή μου και ένα ασφαλές χαρούμενο σπιτικό. 
Τριαντάχρονος άντρας, το μικρό μου έχει πια γρήγορα μεγαλώσει. 
Δεμένοι μαζί, με δεσμούς που θα κρατήσουν. 
Στα Σαράντα μου, οι νεαροί γιοί μου, έχουν μεγαλώσει και φύγει. 
Μα η γυναίκα μου είναι δίπλα μου,  να σιγουρέψει πως δε θα θρηνώ. 
Στα Πενήντα, άλλη μια φορά,  μωρά παίζουν στα γόνατά μου. 

 
Ξανά, γνωρίζουμε παιδιά, η αγαπημένη μου κι εγώ. 
Σκοτεινές μέρες με βαραίνουν. Η σύζυγός μου είναι νεκρή. 
Κοιτάζω το μέλλον, τρέμω με φόβο. 
Γιατί όλα τα μικρά μου, ανατρέφουν δικά τους μικρά. 
Και σκέφτομαι τα χρόνια και την αγάπη που έχω γνωρίσει. 
Είμαι τώρα ένας γέρος άντρας και η φύση είναι σκληρή. 
Είναι αστείο να κάνεις τα γηρατειά, να μοιάζουν ανόητα. 
Το σώμα καταρρέει, η χάρη και η δύναμη αποχωρούν. 
Τώρα υπάρχει μια πέτρα,  εκεί όπου είχα καρδιά. 
Μα μέσα σε αυτό το παλιό κουφάρι,  ένας νεαρός άντρας κατοικεί. 
Και για άλλη μια φορά, η ταλαιπωρημένη μου καρδιά φουσκώνει. 
Θυμάμαι τις χαρές, θυμάμαι τον πόνο. 
Και αγαπώ και ζω τη ζωή ξανά. 
Σκέφτομαι τα χρόνια, τόσο λίγα … Φύγανε τόσο γρήγορα. 
Και δέχομαι το σκληρό γεγονός,  πως τίποτα δε κρατά. 
Λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια σας, άνθρωποι! Ανοίξτε και δείτε! 
Όχι έναν ιδιότροπο γέρο. 
Κοιτάξτε κοντύτερα!  Δείτε  ΕΜΕΝΑ!» 
 
Θυμηθεί τε αυτο  το ποί ημα την επο μενη φορα , που θα συναντη σετε ε να α τομο μεγαλυ -
τερης ηλίκί ας, το οποί ο μπορεί  να κα νετε πε ρα δί χως να δεί τε με σα του τη νεανίκη  ψυ-
χη . Όλοί μία με ρα θα εί μαστε στην ί δία θε ση! Τα καλυ τερα καί πίο ο μορφα πρα γματα σε 
αυτο ν τον κο σμο δε μπορου με να τα δου με η  να τα αγγί ξουμε. Πρε πεί να τα αίσθανθου -
με με την καρδία ! 
 
* Το ποίημα είναι προσαρμοσμένο από τον Dave Griffith και μεταφρασμένο από 
το blog «ούτε λόγος». 
 

Ιδιότροπος γέρος  

http://voithiastospiti.blogspot.gr/2014/10/blog-post_97.html
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Γερμανός Καραβαγγέλης: Ένας ήρωας από τη Στύψη 
του Στάθη Καστερίδη (*) 

 
 Μία απο  τίς πλε ον σημαντίκε ς μορφε ς 
της νεοελληνίκη ς ίστορί ας κατα  το πρω το 
τε ταρτο του 20ου αίω να, εί ναί ο Γερμανο ς 
Καραβαγγε λης, μητροπολί της Καστορία ς στη 
Μακεδονί α (1900-1908) καί στη συνε χεία 
μητροπολί της Αμασεί ας του μίκρασίατίκου  
Πο ντου. Ο ίστορίκο ς ρο λος του Γερμανου  
Καραβαγγε λη συνδε θηκε με τους αγω νες του 
Γε νους κατα  την τελευταί α περί οδο της δία -
λυσης της Οθωμανίκη ς Αυτοκρατορί ας καί 
της εμφα νίσης επίθετίκω ν εθνίκίσμω ν 
(βουλγαρίκου  καί τουρκίκου ), που στο χευαν 
στη δημίουργί α αμίγω ν εθνίκω ν κρατω ν καί 
ενσωμα τωσης παλίω ν οθωμανίκω ν εδαφω ν 
ο που κατοίκου σε πολυα ρίθμος ελληνίσμο ς. 
Στα προσωπίκα  κί νητρα που με οδη γησαν 
στην ενασχο ληση με την προσωπίκο τητα του 
Γερμανου  Καραβαγγε λη, μπορου με να ανί-
χνευ σουμε τρείς λο γους:   
Ο πρω τος λο γος εί ναί  ο τί ε να μίκρο  χωρίο  σε 
ε κταση καί πληθυσμο , αλλα  μεγα λο στη 
«ψυχη », η Στυ ψη στο ακρίτίκο  νησί  της Λε -
σβου, υπη ρξε γη πολλω ν επίφανω ν ανδρω ν 
καί γυναίκω ν απο  την αρχαίο τητα ε ως καί 
ση μερα. Δευ τερος λο γος εί ναί ο τί με συγκί νη-
σε η αγα πη των απανταχου  κατοί κων της 
Στυ ψης οί οποί οί περίβα λλουν καί στηρί ζουν 
την εφημερί δα του χωρίου  τους καί ο τρί τος 
λο γος η ταν η σχε ση του Γερμανου  Καραβαγ-
γε λη με τη γη των προγο νων μου, τον Πο ντο. 
Ωστο σο εα ν τολμη σω να αποτίμη σω την προ-
σφορα  του, θα πρα ξω ί σως ίστορίκο , πολίτί-
κο  καί θρησκευτίκο  ατο πημα (δεν ξε ρω εα ν ο 
ο ρος εί ναί καί δο κίμος). Αυτη  η ίερη , ηρωίκη  
καί ίστορίκη  μορφη  ε χεί προσφε ρεί στη γη 
των προγο νων μου, τον αλησμο νητο Πο ντο, 
το σα πολλα , που εγω  ως γο νος ποντίακη ς 
καταγωγη ς τρί της γενία ς, δεν εί μαί σε θε ση 
να εξίστορη σω, ωστο σο με το χε ρί στην καρ-
δία  καί ο χί στο μολυ βί, θα το κα νω, θεωρω -
ντας ο τί η δη με ε χετε συγχωρε σεί γία την 
πρα ξη μου αυτη . Κοίνο  χαρακτηρίστίκο  ο πως 
θα ε χετε καταλα βεί μεταξυ  εμου  καί της Ιε-
ρη ς αυτη ς μορφη ς, του Γερμανου  Καραβαγ-
γε λη, ο Πο ντος αυτο ς ο αλησμο νητος χίλίο-
τραγουδίσμε νος με την ποντίακη  λυ ρα καί το 
μοίρολο ί. Ευ ξείνος Πο ντος πατρω α γη ηρω ων 
καί Αγί ων Πατε ρων της εκκλησί ας μας καί η 
Μακεδονίκη  γη γενε τείρα καί κατοίκί α της 
οίκογενεί ας μου. 
 

Από τη Στύψη στο Αδραμύττιο 
 Ο Γερμανο ς Καραβαγγε λης γεννη θηκε 
στη Στυ ψη της Λε σβου στίς 16 Ιουνί -
ου του 1866, απο  Ψαρίανο  πατε ρα. Οί γονεί ς 
του Χρυσο στομος καί Μαρί α, απε κτησαν, 
εκτο ς απο  τον πρωτο τοκο Στυλίανο , τον με-
τε πείτα Γερμανο , καί α λλα επτα  παίδία , ε ξί 
κορί τσία καί ε να αγο ρί, απ΄ τα οποί α, το αγο -
ρί καί ε να κορί τσί πε θαναν νωρί ς. Μεγα λωσε 
στο Αδραμυ ττίο της Μίκρα ς Ασί ας ο που με-
τακο μίσε η οίκογε νεία  του ο ταν ο Στυλίανο ς 
η ταν δυ ο χρονω ν, ο που ο πατε ρας του α νοίξε 
εκεί  εμπορίκο  κατα στημα. Απο  το 
Αδραμυ ττίo θα φυ γεί νε ος πία, με υποτροφί α 
που του χορηγεί , εκτίμω ντας την ευφυί α του, 
την φίλομα θεία  του καί το παρουσίαστίκο  
του, ο Μητροπολί της Εφε σου Αγαθα γγελος, 
γία να σπουδα σεί στη Θεολογίκη  Σχολη  της 
Χα λκης, απο  την οποί α θα αποφοίτη σεί με 
α ρίστα το 1888. Την ημε ρα της αποφοί τησης, 
χείροτονη θηκε δία κονος απο  τον Πατρία ρ-
χη Δίονυ σίο Ε΄ καί πη ρε το ο νομα Γερμανός, 
προς τίμη ν του ίδρυτη  της Σχο-
λη ς, Πατρία ρχη Γερμανου  Δ΄. Κατο πίν, συνε -
χίσε τίς σπουδε ς του, με δαπα νες του πλου σί-
ου ομογενη  Στεφα νοβίκ, σπουδα ζοντας επί  
τρίετί α φίλοσοφί α στο Πανεπίστη μίο 
της Λείψί ας καί της Βο ννης. Μετα  την ανακη -
ρυξη  του σε δίδα κτορα επε στρεψε 
στη Κωνσταντίνου πολη ο που 
το 1891 δίορί στηκε καθηγητη ς της Θεολογί-
κη ς Σχολη ς Χα λκης. Το 1896 χείροτονη θηκε 
επί σκοπος Πε ραν με τον τί τλο "επί σκοπος 
Χαρίουπο λεως" ο που καί ανε πτυξε σπουδαί α 
δρα ση αφενο ς καταπολεμω ντας ξε νες προ-
παγα νδες καί αφετε ρου γία την ελληνοπρε-
πε στερη μο ρφωση των Ελλη νων μαθητω ν 
αποσπω ντας τους απο  ξε νες σχολε ς που εί -
χαν στο μεταξυ  ίδρυθεί , ίδί ως των Καθολί-
κω ν. 
 

Στον Μακεδονικό Αγώνα 
 Το 1900 ο Γερμανο ς Καραβαγγε λης  

 
τοποθετη θηκε στη Μητρο πολη της Καστο-
ρία ς, απο  τον Πατρία ρχη Κωνσταντί νο Ε΄. 
Απο  της ενθρο νίση ς του α ρχίσε με τους λο -
γους του να εμψυχω νεί καί να αναπτερω νεί 
το ηθίκο  των Ελλη νων της περίοχη ς καί να 
οργανω νεί ε νοπλα σω ματα κατα  των ενο -
πλων ομοί ως Βουλγα ρων Εξαρχίκω ν που 
επίχείρου σαν την προσα ρτηση των ελληνο-
γενω ν χρίστίανίκω ν πληθυσμω ν 
στη Βουλγαρίκη  Εξαρχί α. Μαζί  καί με α λλους 
ίερα ρχες της περίοχη ς που ε δρασαν ομοί ως  
ακολουθω ντας το παρα δείγμα  του 

ο Μακεδονίκο ς Αγω νας γενίκευ θηκε. Κατα -
φερε πολλα  χωρία  καί κωμοπο λείς να απο-
σκίρτη σουν απο  τη Βουλγαρίκη  Εξαρχί α καί 
να επανενταχθου ν στο Οίκουμενίκο  Πατρίαρ-
χεί ο. Παρα λληλα, στην πολίτίκη  σκηνη  ζη τη-
σε την επί σημη παρε μβαση του Ελληνίκου  
Κρα τους στον Αγω να προκείμε νου να μη με -
νεί η πρωτοβουλί α στους Βου λγαρους. Βε -
βαία το αί τημα  του εκεί νο εί χε περίσσο τερο 
θρησκευτίκο  χαρακτη ρα παρα  εθνίκο -
κεντρίκο . Οί προσπα θείε ς του εκεί νες, στε λ-
νοντας σχετίκε ς εκθε σείς στους Έλληνες 
πρωθυπουργου ς Α. Ζαί μη καί Θ. Δεληγία ννη, 
τελίκα  απε δωσαν, ο ταν το 1904 η Ελλα δα 
υπο  την πί εση καί της κοίνη ς γνω μης απεφα -
σίσε την ενεργη  συμμετοχη  της στον ε νοπλο 
αγω να αντί στασης. Το 1908, με το τε λος του 
Μακεδονίκου  Αγω να η Οθωμανίκη  κυβε ρνη-
ση απαί τησε μετα  απο  επίμονη  στο Πατρίαρ-
χεί ο την μετακί νηση  του Γερμανου  ο που καί 
εξελε γη καί ανε λαβε Μητροπολί της Αμασεί ας 
του Πο ντου με ε δρα την Σαμψου ντα 
(Αμίσο ς). Η περίοχη  της Αμα σείας -καί ο λος ο 
Πο ντος- η ταν ε νας απο  τους σπονδυ λους του 
οίκουμενίκου  πατρίαρχεί ου. Ιδίαί τερα η μη-
τρο πολη Αμασεί ας, η οποί α η ταν πολυ  ψηλα  
στο λεγο μενο συνταγμα τίο του οίκουμενίκου  
πατρίαρχεί ου, αφου  εί χε την πρω τη θε ση 
μετα  τίς γεροντίκε ς μητροπο λείς. Στην πραγ-
ματίκο τητα η τοποθε τηση του Γερμανου  
Καραβαγγε λη στη μητρο πολη αυτη  η ταν μία 
προαγωγη . Στον Πο ντο χρείαζο ταν ε νας μη-
τροπολί της ρηξίκε λευθος, ε νας μητροπολί της 
μαχητίκο ς, κί αυτα  τα προσο ντα τα εί χε ο 
Καραβαγγε λης. Αυτα  η ταν αναγκαί α γία τη 
δία σωση του ελληνίσμου  του Πο ντου. Στην 
πραγματίκο τητα καί στον Πο ντο ο Γερμανο ς 
υπη ρξε εθνα ρχης. 

 
Στην Αμισό του Πόντου 

  Ο Γερμανο ς καί εκεί  ανε πτυξε ε ντονη 
δρα ση το σο στον εκπαίδευτίκο -μορφωτίκο  
τομε α, ο σο καί σ’ αυτο ν της αυτοα μυνας κα-
τα  των Του ρκων ατα κτων που λυμαί νονταν 
την περίοχη . Το πρω το του με λημα η ταν να 
ίδρυ σεί σχολεί α, επαγγελματίκε ς σχολε ς καί 
ορφανοτροφεί α, καί κατο πίν, κα τω απο  την 
απείλη  της τουρκίκη ς λαί λαπας, να αποδυθεί  
στον αγω να δία σωσης του ελληνίσμου . Στα 
χρο νία της δίακονί ας του προ λαβε να αναζω-
ογονη σεί τα ελληνίκα  γρα μματα καί να στα-
θεί  πλα ί στους εκεί  Ρωμίου ς ως 
πραγματίκο ς ποίμε νας καί εθνα ρχης στην πίο 
οδυνηρη  περί οδο της ίστορί ας τους. Καί δυ 

 
στυχω ς στην ουσί α τους προετοί μασε γία 
τη μαρτυρίκη  ε ξοδο  τους απο  την ί δία τη ζωη   
αλλα  καί απο  τα α γία χω ματα  τους. Το 1913 
ως μητροπολί της Αμασεί ας δίετε λεσε τοπο-
τηρητη ς του πατρίαρχίκου  θρο νου της Κων-
σταντίνου πολης. Αντίστα θηκε σθεναρα  στίς  
δίω ξείς των Νεοτου ρκων αφίερω νοντας τίς 
δυνα μείς του στην υπερα σπίση των δίκαί ων 
των Ελλη νων καί Αρμενί ων. «Ο αντα ρτης, 
“επί σκοπος” Γερμανο ς Καραβαγγε λης θα 
ξεδίπλω σεί καί στον Πο ντο τα εκρηκτί-
κα , δημίουργίκα , πολίτίκα  καί δίπλωματί-

κα   του χαρί σματα » γία να συ-
νωμοτη σεί” με φί λους καί -
ο πως το ε λεγε πα ντα η καρδία  
του- με εχθρου ς, τους οποί -
ους τους ε κανε συνεργα τες. Οί 
στρατηγίκε ς αρετε ς, η δίπλω-
ματίκη  του ευφυί α, ο οργανωτί-
κο ς νους, η δίοίκητίκη  του δία -
νοία, οί ενορατίκε ς πολίτίκε ς 
του συλλη ψείς εν παραλλη λω 
με την πολίτίκη  του ευτολμί α, 
αλλα  καί η α κρατη κοίνωνίκη  
ευαίσθησί α του, ε ρχονταί να 
προστρε ξουν τον μαρτυρίκο  
Πο ντο, σε μία δυ σκολη καμπη  
της κοπίω δους ίστορίκη ς του 
πορεί ας. Στον Πο ντο ο Καρα-
βαγγε λης καί με ορμητη ρίο την 
Αμα σεία θα μεί νεί γία δεκατε σ-
σερα ολο κληρα χρο νία καί θα 
συνταυτί σεί την παρουσί α του, 
με ο λες τίς δραματίκε ς ίστορί-
κε ς στίγμε ς του ποντίακου  ελ-
ληνίσμου . Στην κυρίολεξί α κατα  
την δία ρκεία της Μητροπολίτί-
κη ς του παρουσί ας, θα συντελε -
σεί σε μία κοίνωνίκη  καί πατρί-
ωτίκη  κοσμογονί α, αλλα ζοντας 

α ρδην τα κοίνωνίκα  χαρακτηρίστίκα  καί τον 
ψυχίσμο  των αλυ τρωτων πληθυσμω ν μας. Σ΄ 
αυτη  την μακρα  επίσκοπίκη  του πορεί α στην 
γη του Πο ντου, ο Γερμανο ς θα επίσκεφθεί  
κα θε απο κρημνη γωνία  της Μητρο πολη ς του 
καί αποδυ εταί αμε σως σε ε να πολυεπί πεδο 
ε ργο αναμο ρφωση ς της. Πρωτί στως θα δω -
σεί βα ρος στην αναδίοργα νωση της ελληνί-
κη ς παίδεί ας, χτί ζοντας 115 νε α σχολεί α καί 
σχολε ς. Τονω νεί το συναί σθημα του πατρίω-
τίσμου  των ελληνοπαί δων καί τους αναγεννα  
με σα τους το ο ραμα της ελευθερί ας. Στο κοί-
νωνίκο  πεδί ο ο Γερμανο ς ανοί γεί ευαγη  ίδρυ -
ματα, θεσπί ζεί δομε ς κοίνωνίκη ς προ νοίας 
γία τους αδυνα τους με την επίστασί α της 
εκκλησί ας καί συνδρα μεί πολυδία στατα τίς 
ασθενε στερες κοίνωνίκε ς ομα δες του Πο -
ντου. Έφτίαξε ακο μα νε ους ναου ς καί προ-
σπα θησε να αναβαθμί σεί τους λατρευτίκου ς 
χω ρους των Χρίστίανω ν σε πατρίωτίκου ς 
θυ λακες, που θα δίατηρου σαν α σβεστη τη 
φλο γα της ελευθερί ας του γε νους μας στον 
Πο ντο. Στο φα σμα τω ρα της εσωτερίκη ς δίοί -
κησης, ανασυ νθεσε επί  το αυστηρο τερο τους 
κανο νες δίοί κησης των Κοίνοτη των, αλλα  καί 
των κοίνωνίκω ν σωματεί ων καί συλλο γων. 
Όλα αυτα  κατε τείναν στην αλλαγη  α ρδην της 
αναπτυξίακη ς φυσίογνωμί ας του Πο ντου καί  
στην καθολίκη  του κοίνωνίκη  αναδίοργα νω-
ση. 
 

Δημιουργία αντάρτικων ομάδων 
 Κεντρίκο  με λημα της παρουσί ας του 
Καραβαγγε λη στον Πο ντο, υπη ρξε η προστα-
σί α των ελληνίκω ν πληθυσμω ν, απο  τον επί-
χείρου μενο ε ντεχνα εκτουρκίσμο  του. Ο επί -
σκοπος Γερμανο ς δεν θα δίστα σεί μετα  τη 
Μακεδονί α να δημίουργη σεί καί στον Πο ντο 
ε νοπλα ανταρτίκα  σω ματα ασφαλεί ας, ως 
αντί παλο δε ος σε εκεί νους που εξευτε λίζαν 
οδυνηρα , βί αία καί εγκληματίκα  την ανθρω -
πίνη ζωη  καί υπο σταση με σκοπο  την πλη ρη 
εθνοκα θαρση των χρίστίανίκω ν πληθυσμω ν 
απο  την περίοχη . Οί δυσα ρεστες είδη σείς που 
ε φταναν καθημερίνα  στη μητρο πολη της 
Aμίσου  ανα γκαζαν τον μητροπολί τη Γερμανο  
να καταφευ γεί συχνα  στίς γερμανίκε ς προξε-
νίκε ς αρχε ς καί ίδίαί τερα στον ί δίο τον προ -
ξενο, ο οποί ος εκτίμου σε το η θος, την παίδεί α 
καί το ε ργο του.  O μητροπολί της γία πρω τη 
φορα  ε θετε θε μα αναγκαστίκη ς μετοίκεσί ας 
των Ελλη νων στη Ρουμανί α, γία να μην ε χουν 
την τυ χη των Αρμενί ων. Σαν ε σχατο με σο, 
εφο σον δεν υπη ρχε α λλη εναλλακτίκη  λυ ση,  

 
ε βλεπε τον αγω να γία τα υ ψίστα αγαθα , με 
ο πλα η  χωρί ς ο πλα. Η λυ ση απελπίσί ας, που 
φαί νεταί να υίοθετεί , ενίσχυ εί την α ποψη ο τί 
ο ε νοπλος αγω νας, που ξε σπασε κυρί ως μετα  
την  ομαδίκη  εκτο πίση των Ελλη νων του Πο -
ντου τον χείμω να του 1916, αποτελου σε τη 
μοναδίκη  δίε ξοδο στον μονο δρομο του θανα -
του που τους οδηγου σαν οί Nεο τουρκοί. Σ΄ 
αυτο  το πλαί σίο του 1914 ο  Καραβαγγε λης 
παρεμβαί νοντας σωστίκα , θα αποτρε ψεί την 
αλλοτρί ωση του ελληνίκου  πληθυσμου  με 
την επίχείρου μενη εγκατα σταση στην επαρ-
χί α του Του ρκων προσφυ γων. Προκείμε νου 
να επίτυ χεί το σκοπο  του ο Γερμανο ς, θα ξε-
περα σεί τίς ο ποίες προσωπίκε ς του πολίτίκε ς 
πεποίθη σείς, γία να ευοδωθεί  η σωστίκη  του 
πρωτοβουλί α. Παρο τί δίακατε χεταί απο  απο-
κραίφνη  «βενίζελίσμο », επίσκε πτεταί στο 
Kronberg την βασί λίσσα της Ελλα δος Σοφί α, 
που εί ναί ο μως καί αδελφη  του αυτοκρα τορα 
της Γερμανί ας Γουλίε λμου καί την εκλίπαρεί  
να παρε μβεί γία να αποτρε ψεί το δολερο  
σχε δίο αλλοί ωσης του ελληνίκου  πληθυσμου . 
Καί πρα γματί η Σοφί α, θα ε λθεί αρωγο ς στο 
αί τημα  του. 
 

Αντιμετωπίζοντας τη «Λευκή Σφαγή» 
 Ωστο σο τον Ιου λίο του 1914 ο Καρα-
βαγγε λης θα βίω σεί με θραυ ση της ευαίσθη-
σί ας του, την δραματίκη  επίστρα τευση των 
νεαρω ν Ποντί ων απο  20 ε ως 45 ετω ν, στα 
δίαβο ητα δολοφονίκα  «Τα γματα Εργασί -
ας» (amele taburu), στα βα θη της Ανατολη ς. 
Το προ σχημα των Του ρκων η ταν η συμμετο-
χη  τους αναγκαστίκα  σε κατασκευαστίκα  
ε ργα, αλλα  στην πραγματίκο τητα προ θεση  
τους η ταν με σα απο  τίς κακουχί ες, τα βα σα-
να, την πεί να καί την αναπο τρεπτη εξα ντλη-
ση, να τους εξοντω σουν. Η δο λία αυτη  μεθο -
δευση των Του ρκων γία να εξοντω σουν τον 
ελληνίσμο  του Πο ντου, θα μεί νεί στην ίστορί -
α ως η περί φημη «Λευκη  Σφαγη » (Le massa-
cre blanc). Θα δεί ακο μα με ηθίκη  συντρίβη  ο 
Καραβαγγε λης αυτη  την περί οδο των φοβε-
ρω ν «amele taburu», τίς σφαγε ς, τίς πυρπο-
λη σείς, τους εξίσλαμίσμου ς καί τα παίδομα-
ζω ματα των τραγίκω ν παίδίω ν του Πο ντου 
καί θα προσπαθη σεί εξαντλω ντας ο λες του 
τίς δυνατο τητες, να αποσοβη σεί ο τί η ταν 
δυνατο . Η σωτη ρία παρε μβαση του μαχητί-
κου  ρασοφο ρου, θα γλυτω σεί απο  το βε βαίο 
θα νατο πολλα  Αρμενο πουλα το 1915 κατα  τη 
σφαγη  της Αρμενίκη ς Γενοκτονί ας, ενω  το 
1916 θα συμβα λλεί καθορίστίκα  στην δία σω-
ση της Αμίσου  καί των κατοί κων της, βίω νο-
ντας απο  κοντα  τη φρί κη του ποντίακου  ελ-
ληνίσμου . Έχοντας ακο μα είσκομί σεί ο Καρα-
βαγγε λης μία τερα στία πεί ρα απο  την θητεί α 
του στην Μακεδονί α, θα οργανω σεί κατα λλη-
λα αντα ρτίκα σω ματα στον Πο ντο, που γία 
καίρο  θα προστατευ ουν τους ε λληνες της 
περίοχη ς απο  τίς θηρίωδί ες των Του ρκων. 
Προς αυτη  την κατευ θυνση α λλωστε θα ίδρυ -
σεί με α λλους φλογερου ς πατρίω τες του Πο -
ντου στα προ τυπα της Φίλίκη ς Εταίρεί ας, μία 
μυστίκη  πατρίωτίκη  οργα νωση με το ο νομα 
«Μίθίδρα της», που στο χο της εί χε να αναζω-
ογονη σεί τους υπα ρχοντες πατρίωτίκου ς 
θυ λακες καί να οργανω σεί την αντα ρτίκη 
α μυνα, στον επίχείρου μενο πολλαπλω ς αφελ-
ληνίσμο  του Πο ντου. Όμως η πολυσχίδη ς 
εθνίκοπατρίωτίκη  δρα ση του Γερμανου  θα 
εξα ψεί το με νος καί το μί σος των Του ρκων 
εναντί ον του. 
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Θα τον απελα σουν ε τσί το 1917 
στην Κωνσταντίνου πολη με σω Αγκυ ρας, με 
δίαταγη  του του ρκου πρωθυπουργου  Τα-
λαα τ καί θα μεί νεί γία μερίκε ς με ρες 
ε γκλείστος στίς κεντρίκε ς φυλακε ς της Πο -
λης. Αφο του λη ξεί ο πο λεμος καί λα βεί χω ρα 
η επίστροφη  των εκτοπίσμε νων στίς οίκί ες 
τους, ο Καραβαγγε λης απο  κοίνου  με τον 
Μητροπολί τη Τραπεζου ντος Χρυ σανθο Φί-
λίππί δη, θα συντα ξουν υπο μνημα προς τους 
συμμα χους με το οποί ο ζητου ν την ανεξαρτη-
σί α του Πο ντου. Ο Γερμανο ς στην ανε νδοτη 
προσπα θεία  του να προασπί σεί τον Πο ντο, δε 
θα δίστα σεί να επίδίω ξεί συνα ντηση με κε-
ντρίκα  προ σωπα της πολίτίκη ς καί στρατίω-
τίκη ς μας σκηνη ς, προκείμε νου να τους ανα-
πτυ ξεί τα σχε δία  του γία τον Πο ντο. 

 
Η άρνηση του Λαϊκού Κόμματος 
Το Μα ρτίο του 1921 λοίπο ν πηγαί -

νεί στην Αθη να καί συναντα ταί με τους Θεο-
το κη, Γου ναρη, Δου σμανη καί α λλους αξίω-
ματίκου ς καί τους εκθε τεί τίς προτα σείς του 
γία τον Πο ντο. Επί σης, ο Γερμανο ς προ τείνε 
στον υπουργο  εξωτερίκω ν της Ελλα δας, 
Μπαλτατζη , συνεργασί α με Κου ρδους καί 
Αρμε νίους εναντί ον του εθνίκίστίκου  κίνη μα-
τος του Κεμα λ Ατατου ρκ. Η ποντοαρμενίκη  
συνεργασί α αποσκοπεί  στην ί δρυση μίας 
αυτο νομης χρίστίανίκη ς δημοκρατί ας 
(κρα τους) στην περίοχη  του Πο ντου. Η κυ-
βε ρνηση ο μως του Γου ναρη, απομονωμε νη 
απο  τους συμμα χους, δεν πη ρε καμία  πρωτο-
βουλί α. Ο Γερμανο ς θα είσπρα ξεί την παγερη  
α ρνηση  τους. Με τον Δου σμανη να εί ναί κα-
τηγορηματίκα  αντί θετος στίς προτα σείς του. 
Ωστο σο το 1921 θα αποτελε σεί ε να ορο σημο 
στην ίερατίκη  καρίε ρα του Καραβαγγε λη. 
Θε τεί υποψηφίο τητα γία Πατρία ρχης καί 
εί ναί μακρα ν ο καλυ τερος υποψη φίος ε νεκα 
της εμπείρί ας του, των σπουδω ν του καί του 
κυ ρους του, αλλα  κυρί ως του σθεναρου  πα-
τρίωτίκου  του φρονη ματος, που περίσσο τε-
ρο απο  ποτε  εί χε ανα γκη κεί νες τίς ταραγμε -
νες με ρες, ο πατρίαρχίκο ς θρο νος. Τον σκία -
ζεί ο μως ο ακραίφνη ς βενίζελίσμο ς του. Η 
κυβε ρνηση δί νεί κατηγορηματίκα  εντολη  
στους αντίβενίζελίκου ς Μητροπολί τες, να 
τον καταψηφί σουν ενω  δε χεταί καί «εξ οίκεί -
ων βε λη» !!! Οί πολίτίκα  συνοδοίπορου ντες 
βενίζελίκοί αξίωματίκοί  του κίνη ματος της 
«Εθνίκη ς Αμυ νης», τον πίε ζουν να αποσυ ρεί 
την υποψηφίο τητα  του, υπε ρ του Μητροπο-
λί τη Μελετί ου, με το «επίχεί ρημα», ο τί ο τε-
λευταί ος θα εξασφαλί σεί πολλα  δολα ρία γία 
το Πατρίαρχεί ο, απο  αμερίκα νίκους πολίτί-
κου ς καί οίκονομίκου ς κυ κλους. Το ελληνο -
πουλο που ε χεί στην κυρίολεξί α ποτί σεί με 
τους αγω νες το δε νδρο της ελληνίκη ς ελευθε-
ρί ας, βρί σκεταί μεταξυ  δίασταυρου μενων 
πυρω ν. Τον κυνηγου ν καί εχθροί  καί 
«φί λοί»… Γίατί  το δυσθεω ρητο θεολογίκο  καί 
πολίτίκο  ανα στημα  του, η ταν δυ σπεπτο 
στους μίκρονοί κου ς εξουσίαστίκου ς πολίτί-
κου ς καί εκκλησίαστίκου ς κυ κλους της επο-
χη ς. Παρο τί λοίπο ν κατε χεί την πλείοψηφί α 
των εκλεκτο ρων καί εί ναί μακρα ν ο καλυ τε-
ρος υποψη φίος, «αναγκα ζεταί» να αποσυ ρεί 
την υποψηφίο τητα  του, γία δευ τερη φορα  
απο  την δίεκδί κηση του πατρίαρχίκου  θρο -
νου. Στο μεσοδία στημα, τα τουρκίκα  στρα-
τευ ματα υπο  τον Κεμα λ, είσε ρχονταί στην 
Κωνσταντίνου πολη καί ο τελευταί ος τον κα-

ταδίκα ζεί σε θα νατο. Μυ στης της στρατίωτί-
κη ς τε χνης ο Κεμα λ αντίλαμβα νεταί αμε σως 
ο τί η αντα ρτίκη α μυνα του Πο ντου, εί ναί 
ο πως χαρακτηρίστίκα  θα πεί «ο ργανο του 
Καραβαγγε λη» καί επίχείρεί  καθοίονδη ποτε 
τρο πο την εξο ντωση  του. Τον θεωρεί  τον 
μεγαλυ τερο κί νδυνο αμφίσβη τησης της πολί-
τίκη ς καί στρατίωτίκη ς ανε λίξη ς του καί κα-
ταδίκα ζεί ε τσί με την θανατίκη  ποίνη  τον 
Καραβαγγε λη καί τους συνεργα τες του. Τον 
Επί σκοπο Ζη λων Ευθυ μίο Αγρίτε λη (που εί -
ναί καί συμπατρίω της του Γερμανου  απο  τα 
Παρα κοίλα της Λε σβου), καί τον πρωτοσυ -
γκελο του Πλα τωνα Αί βαζί δη, οί οποί οί καί 
θα βρουν τελίκα  μαρτυρίκο  θα νατο. Ο Γερμα-
νο ς θα δίασωθεί  χα ρίν καί μο νον συμπτω σε-
ως, εφο σον την στίγμη  της καταδί κης του 
απο  τον Κεμα λ, ευρί σκονταν εν πλω γυρί ζο-
ντας απο  ταξί δί στο Βουκουρε στί, το οποί ο 
εί χε επίσκεφθεί  γία να μεταφε ρεί τον Πατρί 

αρχίκο  Το μο αναγνωρί σεως του 
Μητροπολί τη Βελίγραδί ου ως Πατρία ρχη, 
αλλα  καί της χείραφε τησης των νε ων σερβί-
κω ν επαρχίω ν. Απο  μία συ μπτωση καί μο νο 
λοίπο ν εί χε γλυτω σεί την ζωη  του, απο  τα 
φονίκα  χε ρία των Του ρκων. 

 
Μετά τον Πόντο 

Ψηφί ζεταί απο  την Ιερα  Συ νοδο του 
Πατρίαρχεί ου – καί σε μία προσπα θεία να 
αποκρου σεί την μανίω δη καταδί ωξη των 
Του ρκων – γία Μητροπολί της Ιωαννί νων. Καί 
μα λίστα με ρητη  εντολη  του Πατρία ρχη δεν 
παρουσία ζεταί στην Πο λη, αλλα  πηγαί νεί 
απευθεί ας στην Αθη να. Καταφθα νοντας κα -
ποίοί φί λοί του, του καταθε τουν υποψηφίο -
τητα γία την δίεκδί κηση του αρχίεπίσκοπί-
κου  θρο νου. Πα ραυτα θα χα σεί την εκλογη  με 
ευθεί α παρε μβαση του πρωθυπουργου  Στυ-
λίανου  Γονατα , που τα σσεταί σθεναρα  υπε ρ 
του Αρχίμανδρί τη Χρυσοστο μου. Έχοντας 
δρε ψεί ε τσί πολλαπλα  χτυπη ματα καί 
υ πουλα μα λίστα, θα γυρί σεί στην Ήπείρο γία 
να αναλα βεί την Μητρο πολη Ιωαννί νων. 
Προίκίσμε νος ο μως με ακε νωτες δυνα μείς 
απο  την θεί α δυ ναμη γία δημίουργί α καί με 
ασί γαστο πα θος γία την πατρί δα, θα ξεκίνη -
σεί καί απο  την ε παλξη της Μητρο πολης Ιω-
αννί νων, μία πολυεπί πεδη αναπτυξίακη  προ-
σπα θεία που στην κυρίολεξί α θα αναμορφω -
σεί την φυσίογνωμί α της Ηπεί ρου.. Παντελω ς 
ο μως αναπα ντεχα καί ενω  με σα σε ε να χρο νο 
ο Καραβαγγε λης ε χεί αρχί σεί να αλλα ζεί το 
κοίνωνίκο  τοπί ο της Μητρο πολη ς του, θα 
δεχτεί  ε να ακο μα πλη γμα απο  τους κυ κλους 
της εκκλησί ας, που αναντί ρρητα ασφυκτίου ν 
με την δημίουργίκη  καί εργω δη παρουσί α 
του αείκί νητου Γερμανου . Σαν να θε λουν α-
ληθίνα  να αχρηστευ σουν αυτο  τον Πυ ργο της 
Ρωμίοσυ νης, που υπηρετεί  με απαρασα λευτη 
πί στη, ζε ση καί πα θος, την ελληνίκη  ίδε α. 
Εντελω ς αδίκαίολο γητα λοίπο ν το 1924, μετα  
απο  ε να χρο νο παραμονη ς στην Επίσκοπη  
Ιωαννί νων, τον δίορί ζουν Μητροπολί τη Ουγ-
γαρί ας! σε μία χω ρα που δεν υπα ρχουν πα ρα 
μο νον 7 συνολίκα  ελληνίκε ς οίκογε νείες… 
Εί ναί ε κδηλη η προ θεση να το μείω σουν πρω-
τί στως ίερατίκα  καί ε πείτα να τον αχρηστευ -
σουν, σαν ε ναν σπουδαί ο εθνοπατρίωτίκο  
θυ λακα, με την επαγο μενη εκκε νωση ακο μα 
της θε σης της Μητρο πολης Ιωαννί νων, προ-
κείμε νου να δοθεί , σε εκλεκτο  των το τε πολί-
τίκω ν καί εκκλησίαστίκω ν κυ κλων. Ο Καρα-

βαγγε λης αντίλαμβα νεταί ο τί αυτη  η α δίκη 
μεταχεί ρίση ε χεί ως στο χο, να του φίμω σουν 
την στεντο ρία καί ενοχλητίκη  πατρίωτίκη  
του φωνη  καί να αδρανοποίη σουν την εθνίκη  
του δρα ση. Δίαμαρτυ ρεταί ε ντονα καί το Πα-
τρίαρχεί ο προσπαθω ντας να αμβλυ νεί την 
αδίκί α καί να δίασκεδα σεί τίς εντυπω σείς 
απο  το ατο πημα, τον δίορί ζεί Έξαρχο Κε-
ντρω ας Ευρω πης, στην σημερίνη  δηλαδη  
Μητρο πολη Αυστρί ας. Η οίκονομίκη  εξασθε -
νηση αναγκα ζεί τον Γερμανο  να αποδεχτεί  
τον δίορίσμο , γία να εξασφαλί σεί τουλα χί-
στον τον μίσθο  της επίβί ωση ς του. Μίσθο  τον 
οποί ο του τον περίκο πτουν δίαρκω ς, γία να 
τον εξαντλη σουν πε ραν της ηθίκη ς του κατα-
βαρα θρωσης καί οίκονομίκα . Θα περίε λθεί 
ε τσί σε οίκονομίκη  ε νδεία, ζω ντας σε ε να 
προα στίο της Βίε ννης, με τον πενίχρο  μίσθο  
των 60 λίρω ν μηνίαί ως. Θα σημείω σεί ο ί δίος 
στα απομνημονευ ματα  του δία στίκτος απο  
πίκρί α γία την απρε πεία εναντί ον του «κί 
ε τσί ση μερα κατα ντησα να περίφε ρομαί σχε-
δο ν α νεργος σ΄ ερεί πία, εξο ρίστος απ΄ τη Κα-
στορία , απ΄ την Αμα σεία, απ΄ την Κωνσταντί-
νου πολη, αφου  γλί τωσα πολλε ς φορε ς το 
μαρτυρίκο  θα νατο στην Τουρκί α, καί τελίκα  
εξο ρίστος κί απ΄ την Ελλα δα…». Αναπο τρε-
πτα η ηθίκη  καί οίκονομίκη  ίσοπε δωση του 
Καραβαγγε λη, θα θραυ σουν βαρυ τατα την 
υγεί α του καί θα οδηγη σουν στο τε λος του. 
Έρημος καί λησμονημε νος απο  την πολίτεί α, 
αλλα  καί απο  την μητρω α αγκαλία  της εκκλη-
σί ας κυρί ως, το λαμπρο  αυτο  ελληνο πουλο 
που απο  ο ποίο μετερί ζί πε ρασε ροδα νίσαν τα 
γρα μματα, ο πολίτίσμο ς καί η εθνίκη  ίδε α, θα 
αφη σεί την τελευταί α του πνοη , με παντελω ς 
ταπείνωτίκο  τρο πο στίς 11 Φεβρουαρί ου του 
1935 στο Hotel Bristol, ενο ς προαστί ου της 
Βίε ννης, της λουτρο πολης Baden. Ένας αλη-
θίνο ς γί γαντας της ελληνίκη ς πατρί δας, που 
περίθωρίοποίημε νος θα αφη σεί – ο πως εξα λ-
λου καί το σοί α λλοί μεγα λοί του ε θνους που 
πο τίσαν με το αί μα τους, την ελληνίκη  ελευ-
θερί α – τελεί ως α δοξα την τελευταί α του 
πνοη . Κατα  τη δία ρκεία της παραμονη ς του 
στον Πο ντο απε στείλε δυ ο επίστολε ς, μί α  
καταγγελτίκη  στον Οίκουμενίκο  Πατρία ρχη 
γία το ε γκλημα της Γενοκτονί ας των Ελλη -
νων του Πο ντου ο μως αυτη  η επίστολη  δεν 
ε φθασε ποτε  στον προορίσμο  της καί μί α 
επίστολη  στον Γενίκο  Αντίπρο σωπο Ποντί ων 
αεί μνηστο κ. Κωνσταντίνί δη στη Μασσαλί α 
της Γαλλί ας επίλε γοντας το παρακα τω απο -
σπασμα: «Καί εα ν η ε νωσί ς μας μετα  της μη-
τρο ς Πατρί δος, της Ελλα δος, δεν εί ναί δυνα-
τη , ε χουν καθη κον να δημίουργη σουν κρα τος 
του Πο ντου με δημοκρατίκο ν συ στημα. Επί-
καλου μαί εφ’ υμα ς την ευλογί αν του Παντο-
δυ ναμου καί σας απευθυ νω εξ ονο ματος του 
Πο ντου καί δί’ υμω ν είς ο λους τους εν δία-
σπορα  Ποντί ους τον αδελφίκο ν ασπασμο ν 
καί την ε νθερμον ευγνωμοσυ νην μας.» 

 
Επίλογος 

Αυτη  η ταν η αμοίβη  των θυσίω ν κί 
εθνίκω ν αγω νων ενο ς κληρίκου , που αφίε ρω-
σε ο λη του τη ζωη  κί ο λες του τίς δυνα μείς με 
πρωτοφανη  αλτρουίσμο  κί ανίδίοτε λεία στην 
εξυπηρε τηση των εθνίκω ν συμφερο ντων. Ο 
κληρίκο ς αυτο ς φαί νεταί πως δεν θα η ταν 
χρη σίμος πία στην Εκκλησί α της Ελλα δος καί 
γί’ αυτο  ε πρεπε να ταλαίπωρηθεί , να εξευτε-
λίσθεί  καί να εξορίσθεί  τε λος απ’ την ί δία του 

την πατρί δα, γία να πεθα νεί μακρία  της, εξο -
ρίστος στην ξε νη γη. Αυτο  το ταπείνο  ελληνο -
πουλο που εί χε ξεκίνη σεί απο  την φτωχίκη  
Στυ ψη της Λε σβου, γία να σηκω σεί στους 
πελω ρίους ω μους του τον Μακεδονίκο  αγω -
να, αλλα  την προστασί α του καθημαγμε νου 
Ποντίακου  Ελληνίσμου . Ένας γίγα ντίος 
ε λληνας, που με τα εμπνευσμε να καί ίδεοφο -
ρα βη ματα  του στίγμα τίσε ανεξί τηλα την 
ίστορίκη  εκπο ρευση του ελληνίσμου , απο  
ο λες τίς επα λξείς τίς οποί ες υπηρε τησε την 
ελληνίκη  πατρί δα. Γία να γνωρί σεί πα ραυτα 
την αχαρίστί α, την ηθίκη  αμνησί α του πολυε-
πί πεδου ε ργου του καί την βα ναυση ίστορίκη  
περίθωρίοποί ηση. Το σο απο  την ελληνίκη  
πολίτεί α, ο σο καί απο  αυτη  την ελλαδίκη  εκ-
κλησί α, την οποί α επί σης με θερμουργο  πα -
θος καί αυταπα ρνηση υπηρε τησε. Αυτη  εί ναί 
η μοί ρα των Αληθίνω ν Ηρω ων καί επίφανω ν 
Ελλη νων (βλε πε Ι. Καποδί στρίας- Θ. Κολοκο-
τρω νης). Η αχαρίστί α του Ελληνίκου  κρα -
τους σ’ ο λο το μεγαλεί ο καί μετα  τον θα νατο 
δεδίκαί ωταί. Ως επί λογο θα αναφε ρουμε α-
πο σπασμα της Δίαθη κης του: «Η κηδεία μου 
θα γίνει εν τω ναώ Γεωργίου Καρίτση με 1 
μόνον ιερέα άνευ διακόνου. Δεν δέχομαι δε εις 
την κηδείαν μου ούτε αντιπρόσωπον του Κρά-
τους ούτε της Εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελαν 
αναμνησθή μετά θάνατον τα Εθνικάς μου υ-
πηρεσίας. Δεν χρεωστώ σε κανέναν ουδέ οβο-
λόν. Εις το έθνος προσέφερα ό,τι ήτο δυνατόν 
ως Ιεράρχης του 1821.» Γία να γρα ψεί αυτε ς 
τίς σείρε ς ο Ρασοφο ρος Ήρωας Αντα ρτης της 
Μακεδονί ας- του Πο ντου, της Ηπεί ρου καί 
των απανταχου  Ελλη νων αντίλαμβα νεσθε τί 
βί ωνε στο τε λος της ζωη ς του καί τί είσε πρα-
ξε απο  το ανα λγητο κρα τος. Αυτο ς ΗΤΑΝ ο 
Γερμανο ς Καραβαγγε λης απο  τη Στυ ψη. ΑΘΑ-
ΝΑΤΕ- ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕ ΑΓΙΕ ΙΕΡΑΡΧΗ ΓΕΡ-
ΜΑΝΕ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ. 
 
 
Πηγές: 1. Άρθρο του Πα νου Ν. Αβραμο που-
λου στην Εφημερί δα «Ρομφαί α», 
2. Απο σπασμα του ε ργου «Μορφε ς Μακεδο-
νομα χων καί τα ποντίακα  του Γερμανου  Κα-
ραβαγγε λη» εκδ. τροχαλί α της Αντίγο νης 
Μπε λλου-Θρεψία δη, 
3. Ιστοσελί δα: www.e-istoria.com  
 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Βλάση  
Αγτζίδη για την εθελοντική προσφορά του 

στην επιμέλεια του κειμένου. 
(Γιαννιτσά 27-3-2015) 

 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

  (*) O Καστερίδης Στάθης είναι  
κάτοικος Γιαννιτσών Ν. Πέλλας  
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Εξ αφορμής 
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Αλήθειες και  
ψέματα 

Κέντρο Νεότητας  
Αγίας Άννης 

Στου γιαλού τα βοτσαλάκια... 
Ρω τησα κα ποτε ε ναν ψαρα  τί γνω ρίζε 
γία τον σπα ρο κί αυτο ς μ΄ απα ντησε  ο τί 
το μο νο που ξε ρεί εί ναί ο τί δεν υπα ρχεί 
πίο μπουνταλα δίκο ψα ρί απ΄ αυτο . Δεν 
ίκανοποίη θηκα απ΄ αυτο ν τον χαρακτη-
ρίσμο , ε ψαχνα απο  το τε να βρω την αλη -
θεία, ω σπου τη βρη κα σ΄αυτη ν εδω  την 
ίστορί α. Ανοίξία τίκο δείλίνο  η ταν ο ταν 
ε νας σπα ρος ε κοβε βο λτες ε ξω απ΄ το 
λίμανα κί της Πε τρας καί ξαφνίκα  βρε θη-
κε  μπροστα  στο στο μα ενο ς δελφίνίου  
που τυχαί α περνου σε απ΄ αυτα  τα νερα . 
Απ΄ τη λαχτα ρα του ο σπα ρος κατουρη -
θηκε πα νω του, ε κανε πως τα χα μου θα 
φυ γεί αλλα  το δελφί νί με δυνατη  φωνη  
γία να τον τρομα ξεί περίσσο τερο του 
λε εί ο τί δεν ε χεί νο ημα να πλαλεί  μο νο 
να κα τσεί να τον κα νεί μεζε ! Να με κα -
νείς του απαντα  αλλα  επείδη  ε χω ακου -
σεί ο τί εί σαί μα γκας καί ωραί ος δε χεσαί 
να παραβγου με στο κολυ μπί κί αν χα σω 
να πληρω σω, αν τυ χη ο μως καί σε νίκη -
σω να κου χαρί σείς τη ζωη  γίατί  ε χω 
μα να κί αδερφη  κί αγα πη στην καρδία  
κρυφη  που δεν μπορω  να αφη σω. Καλο-
κα γαθο το δελφί νί, σί γουρο καί γία τη 
νί κη του δε χτηκε την προ σκληση, ορί σα-
νε γία αυ ρίο το πρωί  τον αγω να, πη γε 
στη φωλία  του γία ε ναν πετυχημε νο… 
υ πνο. Γία τον σπα ρο ου τε λο γος γία χα-
λα ρωση, μο νο κρυ ος ίδρω τας τον περίε -
λουσε ο ταν σκεφτο ταν τί τον περίμε νεί, 
καί πα νω στην αγωνί α του ο καλο ς Θεο ς 
τον ρω τησε να καλε σεί σε συνε λευση το 
σο ί του καί ο λους του τους φί λους μη -
πως καί σκεφτου ν κα τί γία να γλίτω σεί 
τη ζωη  το μίκρο  μας ψαρα κί. Ακου στη-
καν πολλα  σχε δία, τα περίσσο τερα ανα-
ποτελεσματίκα , μερίκοί  βαρεθη κανε το 
πολυ  μπλα - μπλα, με χρί που σηκω θηκαν 
καί να φυ γουν ο ταν ο σπα ρος τρα βηξε 
το γερο  χαρτί  που εί χε με χρί το τε κρυμ-
με νο. Τους εί πε ο τί εί χε κα νεί καί συμ-
φωνί α με το δελφί νί α μα το κερδί σεί να 
του υπογρα ψεί ε να χαρτί  που θα λε εί 
απο  δω καί πε ρα κανε να δελφί νί δεν θα 
ξαναπείρα ξεί σπα ρο. Τα μεσα νυχτα κα-
τε ληξαν τελίκα , σ΄ ε να καλα  μελετημε νο 
σχε δίο, απλο  καί κατανοητο  που απ΄ τα 
χαρα ματα ε θεσαν σ΄ εφαρμογη . Μο λίς 
ξημε ρωσε βγη κε το δελφί νί, φω ναξε τον 
σπα ρο να ξεκίνη σουν τον αγω να, ο κρί-
τη ς τους υπενθυ μίσε τους κανονίσμου ς 
του παίχνίδίου  μεταξυ  των α λλων θα 
ε πρεπε ο σπα ρος γία να μην χαθεί  απ΄ τα 
μα τία του δελφίνίου  να βγαί νεί κα θε 
πενη ντα με τρα στον αφρο  καί να φωνα -
ζεί παρω ν. Παρω ν στα πενη ντα, στα 
εκατο , στο μί λί, στα δυο μί λία φω ναζε 
κανονίκα  ο σπα ρος με χρί που το δελφί νί 
σα στίσε καί εί πε απο  με σα του: «ω δία -
βολε γία δες που θα με κερδί σεί ο παλίο-
μπα σταρδος» ο ταν με ε κπληξη τον εί δε 
τον σπα ρο να τερματί ζεί πρω τος καί να 
κρατα  καί το χαρτί  γία την υπογραφη  
της συμφωνί ας, χωρί ς να μπορεί  να κα-
ταλα βεί τί ε γίνε καί ε χασε αυτο  τον α-
γω να. Μη πως καταλα βατε εσεί ς; Δεν 
η ταν ο ί δίος σπα ρος που φω ναζε παρω ν 
σε κα θε πενη ντα με τρα αλλα  κα ποίος 
απ΄τους φί λους του που η ταν κρυμμε νοί 
στίς πε τρες καί συνε χίσε ξεκου ραστος 
τον αγω να, σκυταλοδρομί α κανονίκη  γία 
να κερδί σουν το κουρασμε νο καί λαχα-
νίασμε νο δελφί νί που δεν πη ρε μυρωδία  
τί του εί χανε σκαρω σεί! Μετα  το ίστορί-
κο  αυτο  γεγονο ς ο σπα ρος πλημμυ ρίσε 
μαγκία , δεν παί ζεταί πία, αναβαθμί στη-
κε καί στα μα τία του Β. Τσίτσα νη που 
τον βλε πεί να πετα γεταί γία ε να ξενυ χτί 
με χρί τη Ραφη να καί να παί ζεί στα ρηχα  
με την κυρί α καβουρί να… 

Γία την δίασκευη , 
Β.Β. 

 
 
Όταν η μουν μίκρη  η συνη θης 
ερω τηση που κα θε φορα  
ε πρεπε να απαντη σω η ταν τί 
θα γί νω ο ταν μεγαλω σω. Κα-
θω ς τα χρο νία πε ρασαν καί τίς 
ερωτη σείς δίαδε χθηκαν πλε ον 
οί απαντη σείς, δημίουργη θηκε 
ε να νε ο καί μοναδίκο  ερω τημα 
πία: «Πω ς φαντα ζομαί τον εαυ-
το  μου σε 10 χρο νία απο  τω -
ρα;» Ενδίαφε ρονταί πίθανο ν να 
μα θουν την απα ντηση εργοδο -
τες, συγγενεί ς,  φί λοί. Όλοί με 
συμβουλευ ουν να χαί ρομαί το 
ση μερα, το παρο ν, τη στίγμη  
που σε λί γο με αποχαίρετα , 
αλλα  καί ο λοί με αναγκα ζουν 
να σκίαγραφη σω τη ζωη  μου 
γία τα επο μενα δε κα χρο νία! 
Στον καθίερωμε νο μου καφε  με 
καλη  φί λη αποφα σίσα να θε σω 
το εν λο γω ερω τημα. Γίατί  να 
αναρωτίε μαί μο νη μου ο ταν 
υπα ρχεί το σος χω ρος γία ανα-
ζη τηση, σκε φτηκα, καί σε ανυ -
ποπτη στίγμη  της ξεφου ρνίσα 
το ερω τημα  μου. Πρίν προλα βεί 
καν να απαντη σεί, α ρχίσα να 
σκίαγραφω  τη ζωη  μου στα 52 
μου. Μετα  απο  κα μποσα ακο μα 
βίβλί α, καρίε ρα στο χω ρο της 
εκπαί δευσης, ε να πτυχί ο στο 
ανοίχτο  Πανεπίστη μίο Κυ πρου 
(τμη μα Ελληνίκου  Πολίτίσμου ), 
δί χως παίδία , ση κωσα το κεφα -
λί μου κί εί δα την φίλενα δα μου 
ακο μα σκεπτίκη . Έτσί αποφα -
σίσα να σκίαγραφη σω καί τη 
δίκη  της ζωη . Ύστερα απο  ε να 
πεντα λεπτο παραλη ρημα σκε  
ψεων, εκεί νη με δίε κοψε προς 

 
 

γείω νοντα ς με απο τομα στη Γη. 
«Κί αν μετα  απο  δε κα χρο νία 
εί μαστε ακο μα εδω ; Αν καθο -
μαστε στην ί δία θε ση, πί νοντας 
τον ί δίο καφε  κί αναπολου με τη 
ζωη  μας δε κα χρο νία πρίν; Αν 
δεν ε χουμε καταφε ρεί τί ποτα 
απ' ο σα λες;» Γυρνω ντας σπί τί 
σκε φτηκα τα «αν» της φί λης 
μου καί τα «θα» τα δίκα  μου. Τί 
εί ναί α ραγε πίο δυνατο ; Υπο θε-
ση η  Με λλον; Εί ναί α ραγε η 
ευτυχί α αυτο  που κυνηγα με η  
τα «θα» μας πί σω απο  τα οποί α 
κρυ βεταί η ευτυχί α μας; Κί αν 
παί ζουμε κα ποίο παίχνί δί μαζί  
της, εί ναί κυνη γί η  κρυφτο  τελί-
κα ; Αποφα σίσα να ανατρε ξω 
στα προηγου μενα δε κα χρο νία 
της ζωη ς μου. Πω ς φανταζο -
μουν α ραγε τον εαυτο  μου στα 
32 μου;  Έγίνα α ραγε ο εαυτο ς 
που ονείρευο μουν ο τί θα γί νω; 
Δίαπί στωσα ο τί κα ποίοί απο  
τους παρα τολμους στο χους 
μου επετευ χθησαν. Το τε φα -
νταζα απλα  ε να ονείροπο λο 
παίδα κί κί αν δεν εί χα προσπα-
θη σεί να επίτυ χω τους στο χους 
μου προς την κατευ θυνση που 
η θελα, θα εξελίσσο μουν σε ε να 
ακο μα «χαμε νο» κορμί . Δεν ξε -
ρω αν εί μαί ε τοίμη να απαντη -
σω σ' ο λα τα παραπα νω ερω-
τη ματα, ου τε αν θα εί μαί μετα  
απο  δε κα χρο νία. Όμως ξε ρω 
ο τί δε θα σταματη σω να τρε χω 
με χρί να ευθυγραμμίστω  με την 
ευτυχί α. Κί αυτο  εί ναί ε να «θα» 
που αξί ζεί...  
  

Εκδρομή με τα παιδιά μας 2015  
 

Ο συγχωρίανο ς μας ίερε ας Νίκο λαος Κο ντας που υπηρετεί  στον Ι.Ν. 
Αγί ας Άννης στο Χαλα νδρί αποτελεί  την ψυχη  του Κε ντρου Νεο τητας. 
Μας ε στείλε φωτογραφί ες απο  την εκδρομη  των παίδίω ν στην Κο ρίν-
θο. Γία πε μπτη χρονία  το Κε ντρο Νεο τητας του Ιερου  Ναου  με την 
Χα ρη του Θεου  πραγματοποί ησε την εκδρομη  λη ξεως των κατηχητί-
κω ν τμημα των στην Ιερα  Μο νη Φενεου  Κορίνθί ας. Αρχίκα  κα ναμε 
στα ση στον Ισθμο  της Κορί νθου, ε πείτα αναχωρη σαμε γία την Ιερα  
Μο νη ο που δίαβα σαμε αρτοκλασί α υπε ρ των στελεχω ν του κε ντρου 
μας, των δίδασκο ντων καί δίδασκομε νων των που μετε χουν στα τμη -
ματα των δραστηρίοτη των αλλα  ίδίαί τερα γία τα παίδία μας, που 
λο γω του δίαβα σματος των εξετα σεων δεν η ταν μαζί  μας. Μετα  πη -
γαμε στην λί μνη του Φενεου  γία πίκ-νίκ καί παίχνί δί. Ευχη  ο λων των 
στελεχω ν του Κε ντρου μας καί την επο μενη χρονία  να ξανα  δίοργα-
νω σουμε αντί στοίχη εκδρομη . Ακολουθεί  φωτογραφίκο  υλίκο  απο  
την φετίνη  εκδρομη  μας. 

π. Νικόλαος Κόντας 

Σε δέκα χρόνια από τώρα... 

Φερβολιτές 
 
Ο φερβολίτε ς εί ναί ε να εί δος πλεξί ματος με κο μπους. Αντί  γία 
βελο νες η  βελονα κί χρησίμοποίεί ταί μία μίκρη  σαί τα. Εί δαμε τη 
Νί κη Βαλαρε λλη να πλε κεί φερβολίτε  καί την αποθανατη σαμε! Η 
ί δία μας εί πε ο τί ε μαθε αυτη  την τεχνίκη  πλεξί ματος ο ταν ακο μη 
η ταν ανυ παντρη καί παρακολουθου σε μαθη ματα οίκοκυρίκη ς 
στη σχολη  του Καρουφλα  (στο σπί τί του Παναγίω τη Παλίοπα -
νη). Ερχο ταν μία δασκα λα απο  τη Μυτίλη νη καί δί δασκε τίς νεα-
ρε ς το τε κοπε λες εργο χείρο καί μαγείρίκη . Συ μφωνα με την πα-
ρα δοση, μία κοπε λα πρε πεί να μα θεί να πλε κεί φερβολίτε  πρίν 
παντρευτεί , δίο τί μετα  «δε νεταί» με κο μπους η οίκογε νεία  της 
καί δεν μπορεί  να προκο ψεί! Ο φερβολίτε ς μπορεί  να γί νεί σε 
ροδα κί καί δαντε λα. Ση μερα στη Στυ ψη εί ναί λί γες οί νοίκοκυρε ς 
που γνωρί ζουν πλε ξίμο φερβολίτε . Ευχαρίστου με τη Νί κη Βαλα-
ρε λλη γία τίς ενδίαφε ρουσες πληροφορί ες. 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Η Νίκη Βαλαρέλλη 
πλέκει φερβολιτέ 
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Το νε ο Δ.Σ. που προε κυψε απο  τίς τελευταί ες εκλογε ς του Συλλο γου γονε ων 
& κηδεμο νων του Δημοτίκου  Σχολεί ου Στυ ψης αποτελεί ταί απο  τους: 
 
Πρόεδρος: Μεί μα ρη Λεμονία  
Αντιπρόεδρος: Αλετρα  Γεωργί α 
Γραμματέας: Εγγλε ζου Ευστρατί α 
Ταμίας: Χί ου Πηνελο πη 
Μέλος: Κουτζπη  Ντί να 
 
Ο Συ λλογος γονε ων καί κηδεμο νων στο πλαί σίο επίμορφωτίκω ν σεμίναρί -
ων δίοργα νωσε την Παρασκευη  6 Φεβρουαρί ου 2015 καί ω ρα 6 μμ. στο χω -
ρο του σχολεί ου σεμίνα ρίο με θε μα : «Το κα πνίσμα καί οί βλαβερε ς τους συ-
νε πείες».  Είσηγη τρία η Υγίείνολο γος Τ.Ε. του Κ.Υ. Καλλονη ς κα Εμμανουη λ 
Ευφροσυ νη.  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΨΗΣ 

Η δασκάλα μας  κυρία Αγγελική 40 
χρόνια μετά! 

 

Εί μαί η Μαρί α Βουγίου κα καί θε λω να μοίραστω  τη χαρα  μου μαζί  σας! 

Μετα  απο  40 χρο νία κατα φερα να εντοπί σω τη δασκα λα μου, Αγγελίκη  Κεχαγία ! Βρί -
σκεταί στο Βο λο, τον το πο καταγωγη ς  του συζυ γου της Βαγγε λη Κεχαγία , εί ναί κί οί 
δυ ο, εννοεί ταί συνταξίου χοί κί ε χουν δυ ο παίδία , το Δημη τρη καί το Μίχα λη. Ο δευ τε-
ρος τους ε χεί χαρί σεί ε να εγγονα κί. Η δασκα λα μου κατα γεταί απο  τη Χί ο καί στο χω-
ρίο  μας ε μείναν απο  το 1969 ως το 1976, ο που εκτο ς του ο τί εκεί νη δί δασκε στο σχο-
λεί ο μας, ο συ ζυγο ς υπηρετου σε κί εκεί νος ως ενωματα ρχης. Γία χρο νία μας προ σφε-
ραν κί οί δυο  τίς υπηρεσί ες τους. Όταν επίκοίνω νησα μαζί  της, η ε κπληξη  μου η ταν με-
γα λη, γίατί  ο χί μο νο με θυμη θηκε αμε σως, εμε να κί ο λα τα παίδία  της τα ξης, αλλα  γίατί  
θυμο ταν καί λεπτομε ρείες απ΄ τίς το τε ζωε ς μας, που εμεί ς οί ί δίοί ση μερα, ε χουμε ξε-
χα σεί! Ρω τησε γία ο λους μας, ε ναν – ε ναν ξεχωρίστα  κί ενδίαφε ρθηκε να μα θεί γία το 
πω ς εξελί χθηκαν οί ζωε ς μας! Εγω  σε ο ποίον παλίο  συμμαθητη  καί συμμαθη τρία ανα-
κοί νωσα το νε ο καί μετε φερα τους χαίρετίσμου ς της, ε βλεπα τη χαρα  τους, ενω  ο λοί 
μου ζη τησαν το τηλε φωνο  της! 

Η δασκα λα μου εί ναί ε νας υπε ροχος α νθρωπος καί δεν περνα εί με ρα στη ζωη  μου που 
να μην τη θυμηθω . Σημα δεψε τη ζωη  μου ο χί μο νο με τη δίδασκαλί α της, αλλα  κυρί ως 
με τον τρο πο της. Κί αυτο  που μου ε κανε εντυ πωση, δεν εί ναί ο τί ο λοί μας τη θυμο μα-
στε με αγα πη! Αυτο  εί ναί λογίκο , γίατί  η ταν μοναδίκη  καί το αντίκεί μενο του θαυμα-
σμου  μας στα παίδίκα  μας , το τε, μα τία! Αυτο  που με εντυπωσί ασε, η ταν το πο σο μας 
θυμο ταν εκεί νη! Ύστερα απο  το σα χρο νία, υ στερα απο  το σα παίδία  που πε ρασαν απ΄ 
τα χε ρία της, εκεί νη μας θυμο ταν! Κρα τησε ε να κομμα τί στην καρδία  της γία μας καί 
αυτο  η ταν καί το σημαντίκο τερο που μας δί δαξε, την αγα πη! Καί πω ς αλλίω ς να δίδα -
ξείς την αγα πη αν δεν τη νίω θείς; Αυτο  εί ναί που την ε κανε αξε χαστη στίς καρδίε ς μας  
καί ξεχωρίστη  στα μα τία μας! Θε λω λοίπο ν καί με σω της εφημερί δας σας, να της πω 
ε να μεγα λο ευχαρίστω  καί να της ανταποδω σω λί γη απ΄ την αγα πη, που μας ε δωσε σ΄ 
αυτο  το μίκρο  σημεί ωμα! Ευ χομαί σ΄ εκεί νη καί την οίκογε νεία  της υγεί α κί ευτυχί α! 

Με πολλη  αγα πη Μαρί α Βουγίου κα κίο λα τα παίδία  της τα ξης 1974 -75, που τω ρα εί -
ναί γονεί ς καί μερίκα  απο  αυτα  παππου δες καί γίαγία δες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη φωτογραφί α, τα παίδία  της τα ξης 1974-75, στην εί σοδο του σχολεί ου. Δίακρί νο-
νταί: (Ξεκίνω ντας απο  την πα νω σείρα  απο  τα αρίστερα  προς τα δεξία  της κα θε σεί-
ρα ς). Μαρί α Βαλίοντη , Μαρί κα Παντη , Μαί ρη Κεχαγία , Έφη Παυλί δου, Ιωα ννης Πε-
τρίω της, Μαρί α Βουγίου κα, Ασπασί α Παυλίο γλου, Έφη Κοντσα , Αγγελίκη  Τσολα κη, 
Ιωα ννης Χατζηδουκα κης, Μανω λης Καραπαναγίω της, Στε λίος Βαλα σης, Περίκλη ς Γκα-
γκου λης, Λευκοθε α Κεχαγία , Ευστρατί α Πετρίω τη, Κατερί να Βουργουτζη , Είρη νη Μαν-
δα νη, Νί κη Τσουμπα κου, Δημη τρίος Κοντσα ς, καί Ευστρα τίος Γίαζίτζο γλου. Δάσκαλοι: 
Γεω ργίος Λυμπερτο ς, Ελευθε ρίος Δίγίδί κης, Αγγελίκη  Κεχαγία , Παναγίω της Καντα σης. 

 
Η Μαφί α σου κα νεί μία προσφορα  που δεν μπο-
ρεί ς ν’ αρνηθεί ς. Οί ηγε τες της Ευρωπαί κη ς 
Ένωσης σου προσφε ρουν μία συμφωνί α που δεν 
μπορεί ς ου τε ν’ αρνηθεί ς ου τε να δεχτεί ς χωρί ς 
να καταστραφεί ς. Δεν υπάρχει βαθύτερο ρήγ-
μα απ’ αυτό ανάμεσα σ’ αυτούς που αναγκά-
ζονται να γονατίσουν και σ’ εκείνους που 
φωνάζουν «Γονάτισε!»  Η Ευρωπαί κη  Ένωση, 
ο πως την γνωρί ζαμε, τελεί ωσε το Σαββατοκυ ρί-
ακο της συμφωνί ας. Εκεί νο το αρχίκο  ευρωπαί -
κο  σχε δίο προε βλεπε τη σταδίακη  συ γκλίση 
ί σων μεταξυ  τους κρατω ν-μελω ν σε μία ολοε να 
στενο τερη ε νωση. Αυτο  τελεί ωσε πία. Αυτο  το 
σχε δίο βασίζο ταν σε τρείς πρου ποθε σείς. Η μί α 
η ταν ο τί η δίαδίκασί α της Ευρωπαί κη ς ενσωμα -
τωσης η ταν συναίνετίκη : κα θε κρα τος με λος θα 
εκχωρου σε στην Ένωση ο λο καί μεγαλυ τερο 
με ρος της κυρίαρχί ας του, εφο σον ελευ θερα 
επε λεγε να το κα νεί. Η δευ τερη η ταν ο τί αυτα  τα 
προοδευτίκα  βη ματα η ταν, με ο ρους ο πως εκεί -
νοί που χρησίμοποίη θηκαν γία τη νομίσματίκη  
ε νωση στην Συνθη κη του Μα αστρίχτ, «μη αντί-
στρεπτα » καί «αμετα κλητα» : εφο σον εί χαν 
συμβεί , δεν θα υπη ρχε επίστροφη . Η τρί τη, 
α ρρητη αλλα  πλη ρως κατανοητη  πρου πο θεση, 
η ταν ο τί η Γερμανί α θα αυτοπερίορίζο ταν, δεχο -
μενη, σε αντα λλαγμα γία το τερα στίο δω ρο μίας 
νε ας αρχη ς που της προ σφεραν οί αδελφε ς ευ-
ρωπαί κε ς χω ρες, να απο σχεί απο  οποίαδη ποτε 
προσπα θεία να ξαναγί νεί το αφεντίκο  της περίο-
χη ς. Καί οί  τρείς αυτε ς θεμελίω δείς συνθη κες 

καταστρα φηκε αυτο  το σαββατοκυ ρίακο. 
 

«Εικονικός πνιγμός»  
Καταρχα ς, η κυρίαρχί α της Ελλα δας δεν εί ναί 
πία υπο  εκχω ρηση:  ε χεί επίση μως παραδοθεί  
μετα  απο  αυτο  που οί ευρωπαί οί αξίωματου χοί 
χαίρε κακα  αποκα λεσαν «είκονίκο  πνίγμο ». Κλεί -
νοντας τίς ελληνίκε ς τρα πεζες, απείλω ντας τους 
ε λληνες ψηφοφο ρους καί αντίμετωπί ζοντας την 
παρα δοση της ελληνίκη ς κυβε ρνησης με ο ρους 
εσκεμμε να α κρως εξευτελίστίκου ς, οί ηγεσί ες 
της Ε.Ε. καί της Ευρωζω νης αποτελεί ωσαν την 
ε ννοία της συναί νεσης. Όλες οί φλυαρί ες περί  
αλληλεγγυ ης καί σεβασμου  ε χουν πλε ον καταρ-
ρευ σεί καί ξεμεί ναμε με μία Ε.Ε. βασίσμε νη σε 
τρείς μίκρε ς λε ξείς: «δία  της βί ας». Μία νε α ίδε α 
παραχω θηκε στα θεμε λία της Ε.Ε.: η ίδε α ο τί ε να 
κρα τος με λος μπορεί  να αναγκαστεί  να γονατί -
σεί. Να γονατί σεί, μα λίστα, ο χί η συχα η  δίακρίτί-
κα , αλλα  ανοίχτα  καί τελετουργίκα  στη σκηνη  
ενο ς Θεα τρου Αγρίο τητας σχεδίασμε νου γία 
αυτο ν ακρίβω ς τον σκοπο . Η ο λη ίδε α του να 
προβα λλεί κανεί ς σκανδαλωδω ς προκλητίκε ς 
απαίτη σείς – η αρχίκη  επίμονη  να τεθεί  ελληνίκη  
δημο σία περίουσί α αξί ας 50 δίς ευρω  σε ε να 
ταμεί ο με ε δρα στο Λουξεμβου ργο η ταν η πίο 
εντυπωσίακη  —  η ταν γία να επίδείχθεί , ο χί 
μο νο στην Ελλα δα αλλα  σε ο λα τα κρα τη με λη, 
ο τί η Ε.Ε. εί ναί πλε ον ε νας εξαναγκαστίκο ς θε-
σμο ς. Κί ως ε νας εξαναγκαστίκο ς θεσμο ς ε χεί 
περα σεί σε μία κατα σταση βαθεία ς δίαί ρεσης. 
Δεν υπα ρχεί πίο βαθυ  ρη γμα απ’ αυτο  ανα μεσα 
σ’ εκεί νους που τίμωρου νταί καί στους τίμω-
ρου ς τους, ανα μεσα σ’ αυτου ς που αναγκα ζονταί 
να γονατί σουν καί σ’ εκεί νους που φωνα ζουν 
«Γονα τίσε!».  
 

Εκδικητική τρέλα 
Καί σαν να μην η ταν επαρκε ς αυτο  το σείσμίκο  
ρη γμα, οί ηγε τες της Ευρωζω νης κατα φεραν την 
ί δία στίγμη  να καταστρε ψουν καί τη δευ τερη 
θεμελίω δη αρχη  του Ευρωπαί κου  σχεδί ου. Σε 
μία δία θεση εκδίκητίκη ς τρε λας, ε θεσαν επίση -
μως στο τραπε ζί την αγαπημε νη προ ταση του 
Βο λφγκανγκ Σο ίμπλε γία μία «προσωρίνη » 
ε ξοδο της Ελλα δας απο  το ευρω , κατακρεουργω -
ντας ε τσί ανε μελα την Συνθη κη του Μα αστρίχτ. 
Μακροπρο θεσμα ε χεί μίκρο τερη σημασί α το ο τί 
αυτη  η απείλη  δεν ολοκληρω θηκε απ’ το ο τί 
υπη ρξε καί θεωρη θηκε καί αποδεκτο  να υπα ρξεί. 
Άπαξ καί δίατυπω θηκε, ο λα τα μη αντίστρεπτα  
του Ευρωπαί κου  σχεδί ου ε γίναν αντίστρε ψίμα.  

 
Όλα τα ανε κκλητα ε γίναν ανακλητα . Απο  εδω  
καί στο εξη ς, κα θε βη μα που κα νεί η ΕΕ εί ναί 
τυχαί ο καί προσωρίνο . Η Ανγκελα Με ρκελ υπε-
ρηφανευ τηκε ο τί το Plan B αποδεί χθηκε αχρεί α-
στο – αλλα  εφεξη ς κα θε Ευρωπαί κο  Plan A θα 
συνοδευ εταί απο  ε να υπο ρρητο Plan B. Η επί ση-
μη ΕΕ μετατρα πηκε σε μία προσωρίνη  ΕΕ.  
 

Γερμανική αυτοσυγκράτηση  
Η τρί τη πρου πο θεση η ταν η αυτοσυγκρα τηση 
της Γερμανί ας. Το 2012, ο πρω ην καγκελα ρίος 
Χε λμουτ Σμίτ προείδοποί ησε πως η ΕΕ θα γίνο -
ταν «ανα πηρη» αν «εμεί ς οί Γερμανοί  επίτρε -
ψουμε στους εαυτου ς μας να παρασυρθου με να 
δίεκδίκη σουμε ε ναν πολίτίκα  ηγετίκο  ρο λο στην 
Ευρω πη η  ε στω να παί ζουμε ως πρω τοί μεταξυ  
ί σων». 
Πολλοί  απο  τους πίο επίφανεί ς γερμανου ς δία-
νοητε ς, απο  τον Γκυ ντερ Γκρας με χρί τον Γίου ρ-
γκεν Χα μπερμας, ε χουν εκφρα σεί ανα λογες προ-
είδοποίη σείς. Δεν εί ναί τυχαί ο ο τί αυτε ς οί προ-
είδοποίη σείς προε ρχονταί απο  ανθρω πους αρκε-
τα  ηλίκίωμε νους ω στε να θυμου νταί τον Ναζί-
σμο  καί την μεταπολεμίκη  φυσίκη  καί ηθίκη  
συντρίβη  της χω ρας τους. Η γενία  που ση μερα 
βρί σκεταί στην εξουσί α στην Γερμανί α μοία ζεί 
να ε χεί ξεχα σεί τα πα ντα. Δεν προ κείταί καν πία 
γία μία περί πτωση «πρω του μεταξυ  ί σων» — η 
Γερμανί α εί ναί πρω τη σε μία νε α Ευρω πη των 
α νίσων. Κί ο λα αυτα  γίατί ; Γίατί  επαναπροσδίο-
ρί στηκε το σο ρίζίκα  η Ευρωπαί κη  Ένωση; Όχί, 

φυσίκα , γία χα ρη του ελληνίκου  λαου . Κανεί ς 
λογίκο ς α νθρωπος δεν πίστευ εί ο τί η λίτο τητα 
καί η καταλη στευση του εθνίκου  πλου του εί ναί 
η συνταγη  γία την ανα καμψη της Ελλα δας. Γία 
την δίεθνη  χρηματοπίστωτίκη  πείθαρχί α λοίπο ν; 
Γία να αποδείχθεί  ο τί ο λα τα χρε η πρε πεί να 
πληρω νονταί; Ου τε καν αυτο  — αναλογίστεί τε 
πως τον Μα ρτίο, το ΔΝΤ, σχεδο ν χωρί ς καμία  
ανησυχί α, ανακοί νωσε ε να χρηματοπίστωτίκο  
πακε το γία μία ευρωπαί κη  χω ρα που εί ναί μα-
κρα ν πίο δίεφθαρμε νη, ασταθη ς καί ολίγαρχίκη  
 απ’ την Ελλα δα.  
 
        Διαγραφές χρέους για την Ουκρανία  
Η Ουκρανί α ε λαβε 36,1 δίσ. ευρω  ως βοη θεία 
απο  το ΔΝΤ, συμπερίλαμβανο μενης δίαγραφη ς 
προηγου μενων δανεί ων απο  το ΔΝΤ αξί ας μετα-
ξυ  13,5 καί 18 δίς ευρω . Δεν υπα ρχεί παρα  ελα χί-
στη πίθανο τητα να αποπληρωθου ν ποτε  αυτα  
τα χρη ματα. Κί ο μως, η Άνγκελα Με ρκελ καί 
α λλοί σκληροπυρηνίκοί  της ΕΕ δεν εί χαν κανε να 
προ βλημα. Γίατί  ο μως; Εί ναί η πολίτίκη , ανο ητε! 
Ρί χνοντας χρη μα στη δίεφθαρμε νη καί ολίγαρχί-
κη  Ουκρανί α στε λνείς ε να πολίτίκο  μη νυμα. 
Βασανί ζοντας την Ελλα δα, στε λνείς ε να πολίτίκο  
μη νυμα επί σης. Το μη νυμα εί ναί ο τί βρίσκο μα-
στε σε μία νε α Ε.Ε. ση μερα, μία Ε.Ε. που ε χεί μί α 
κυρί αρχη δυ ναμη στο κε ντρο της καί μία καί 
μοναδίκη  αποδεκτη  ίδεολογί α. Εκεί νοί που 
ί δρυσαν την Ε.Ε. πί στεψαν πως μία τε τοία 
ε νωση, σαν τη σημερίνη , δεν θα μπορου σε να 
επίβίω σεί. Η σημερίνη  της ηγεσί α, προφανω ς, 
 γνωρί ζεί καλυ τερα. 
 
 
 
 
 
 
 

Το άρθρο του Fintan O’ Toole δημοσιεύθηκε 
στους «Ιrish Times» με τίτλο  

«Tormenting Greece is about sending a  
message that we are now in a new EU» 

 
14.7.2015 - αναδημοσίευση από τα Ενθέματα 

 
 
 
 
 
 

Ποια η διαφορά ανάμεσα στη Μαφία και 
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ηγεσία;  

https://enthemata.wordpress.com/2015/07/19/otool/
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Πολιτικό σκάνδαλο με πόρισμα «φωτιά» για τα «αμαρτωλά» δάνεια της ΑΤΕ  
 
Πόρισμα «φωτιά» με τα «αμαρτωλά» δάνεια της Α-
γροτικής Τράπεζας την περίοδο 2000-2012, που σύμ-
φωνα με μαρτυρία στο ΑΜΠΕ κατευθύνθηκαν και σε 
ιδιοκτήτες ΜΜΕ, με ζημία για το δημόσιο 5 δισ, διαβι-
βάσθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών από την Αρχή Κα-
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Ενέργειες. Για διαχρονικό και καλοσχεδια-
σμένο πολιτικό σκάνδαλο κάνει λόγο ο υπουργός Κα-
ταπολέμησης της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολού-
δης.  
 
Ο Παναγιώτης Νικολούδης τονίζει ότι «η Αγροτική Τράπεζα 
ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντή-
θηκε με την εγκληματικότητα». «Με το πόρισμα αυτό και 
τη σχετική Έκθεση Ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος τεκ-
μηριώνεται η ποινικά αξιόλογη συμπερι-
φορά όσων διοίκησαν την ΑΤΕ και όσων 
παρανόμως έλαβαν δάνεια τα οποία 
ουδέποτε επέστρεψαν. Για κάποιους 
από αυτούς ζητήθηκε η δέσμευση περι-
ουσιακών στοιχείων», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του ο υπουργός Επικρατείας 
για την Καταπολέμηση της Διαφθο-
ράς. Στοίχεί α «φωτία », περίλαμβα νεί το 
πο ρίσμα που δίαβίβα στηκε απο  την 
Αρχη  Καταπολε μησης της Νομίμοποί η-
σης Εσο δων απο  Εγκληματίκε ς Ενε ρ-
γείες στην Είσαγγελί α της Αθη νας καί 
αφορα  στίς παρα νομες χορηγη σείς δα-
νεί ων απο  την Αγροτίκη  Τρα πεζα σε 
δία φορα προ σωπα καί φορεί ς κατα  το 
χρονίκο  δία στημα απο  το 2000 με χρί το 
2012. Όπως ανε φερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
καλα  πληροφορημε νη πηγη , τα αμαρ-
τωλα  δα νεία της ΑΤΕ κατευθυ νθηκαν 
καί σε ίδίοκτη τες ΜΜΕ, οί οποί οί ωστο -
σο δεν περίλαμβα νονταί στο πο ρίσμα καθω ς γί΄ αυτου ς 
ε χουν η δη επίληφθεί  οί δίκαστίκε ς αρχε ς καί συγκεκρίμε -
να ο οίκονομίκο ς είσαγγελε ας. Η δίαβί βαση του πορί σμα-
τος απο  την Αρχη  γία το ξε πλυμα βρω μίκου χρη ματος, 
προκα λεσε την ε κδοση σκληρη ς ανακοί νωσης απο  το Γρα-
φεί ο του υπουργου  Επίκρατεί ας Παναγίω τη Νίκολου δη, 
στην οποί α τονί ζεταί ο τί «με το πο ρίσμα αυτο  καί τη σχε-
τίκη  Έκθεση Ελε γχου της Τρα πεζας της Ελλα δος τεκμη-
ρίω νεταί η ποίνίκα  αξίο λογη συμπερίφορα  ο σων δίοί κη-
σαν την ΑΤΕ καί ο σων παρανο μως ε λαβαν δα νεία τα οποί -
α ουδε ποτε επε στρεψαν. Γία κα ποίους απο  αυτου ς ζητη -
θηκε η δε σμευση περίουσίακω ν στοίχεί ων». «Χωρί ς καμί α 
αμφίβολί α η περί πτωση της ΑΤΕ αποτελεί  ε να απο  τα 
μεγαλυ τερα οίκονομίκα  σκα νδαλα των τελευταί ων δεκαε-
τίω ν, αφου  η εν τε λεί ζημί α του Δημοσί ου απο  την εγκλη-
ματίκη  αυτη  δραστηρίο τητα φτα νεί τα 5 δίσεκατομμυ ρία 
ευρω » αναφε ρεί η σχετίκη  ανακοί νωση καί επίσημαί νεί 
ο τί το συγκεκρίμε νο πο ρίσμα αφορα  δεί γμα μο νο του συ-
νολίκου  αρίθμου  των παρανο μως χορηγηθε ντων καί ου-
δε ποτε επίστραφε ντων δανεί ων. «Εμεί ς ανοί ξαμε τον δρο -
μο καί τω ρα εί ναί η σείρα  της τακτίκη ς Δίκαίοσυ νης να 
προχωρη σεί στον δρο μο αυτο  καί να δίεκπεραίω σεί το 
πραγματίκα  δυ σκολο ε ργο της απο δοσης ευθυνω ν γία 
κα θε ε να απο  τα 1300 αγυ ρίστα δα νεία. Εί μαστε βε βαίοί 
ο τί, παρα  τίς δυσκολί ες χείρίσμου  αυτη ς της τερα στίας σε 
ο γκο υπο θεσης, η Δίκαίοσυ νη θα επίτελε σεί το καθη κον 
της με επίτυχί α» αναφε ρεί η ανακοί νωση του γραφεί ου 
του υπουργου  Επίκρατεί ας καί προσθε τεί: «Ήδη ο μως 
αποκαλυ πτονταί ο λα εκεί να γία τα  

 
οποί α κατ΄ επανα ληψη κα ναμε λο γο καί τω ρα πλε ον 
ε χουν συγκεκρίμε νο σχη μα καί μορφη  καί κυρί ως ε χουν 
συγκεκρίμε να ονο ματα, ε στω κί αν ε χεί αποκαλυφθεί  μο -
νο η κορυφη  του παγο βουνου. Η ποίνίκη  ε ρευνα, που θα 
ακολουθη σεί, θ' αποκαλυ ψεί ολο κληρο το παγο βουνο καί 
το τε θα γί νεί σε ο λους σαφε ς ο τί το "σκα νδαλο της ΑΤΕ" 
δεν εί ναί απλα  καί μο νο ε να οίκονομίκο  σκα νδαλο, αλλα , 
πρωτί στως καί κυρί ως, ε να δίαρκε ς, δίαχρονίκο  καί καλο-
σχεδίασμε νο πολίτίκο  σκα νδαλο, που βαρυ νεί ο λους σχε-
δο ν εκεί νους που εί χαν την ευθυ νη δίακυβε ρνησης της 
χω ρας, κατα  το χρονίκο  δία στημα που αναφε ρθηκε παρα-
πα νω. Η ΑΤΕ δεν εί ναί απλα  μία Τρα πεζα που χρεοκο πη-
σε. Η ΑΤΕ χρησίμοποίη θηκε επί  σείρα  ετω ν ως η δεξαμενη  
απο  την οποί α οί κατα  περί πτωση κρατου ντες α ντλησαν  
 

τα με σα γία την εξυπηρε τηση πολίτίκω ν επίδίω ξεων. Η 
ΑΤΕ η ταν το ο χημα το οποί ο χρησίμοποί ησαν οί κυρίο τε-
ροί εκφραστε ς του κρατίκοδί αίτου καπίταλίσμου . Ήταν 
το σημεί ο στο οποί ο η επίχείρηματίκο τητα συναντη θηκε 
με την εγκληματίκο τητα. Ήταν τε λος, σε ορίσμε νες περί-
πτω σείς, το μαγίκο  φί λτρο που χρησίμοποίη θηκε ε τσί 
ω στε κα ποίοί θεσμοί  (Αγροτίκοί  Συνεταίρίσμοί ) να κατα-
ντη σουν εσμοί ». Η πλη ρης δίκαστίκη  δίαλευ κανση της 
υπο θεσης καί η απο δοση ευθυνω ν εκεί  που πρε πεί, απο-
τελεί  δί καίο αί τημα της Ελληνίκη ς Κοίνωνί ας, το οποί ο 
τω ρα ίκανοποίεί ταί, αναφε ρεί επί σης η ανακοί νωση καί 
καταλη γεί: «Τε λος, γία ο λους εκεί νους που δεί χνουν να 
αδημονου ν καί να απαίτου ν απο  εμα ς α μεσες πρα ξείς κα -
θαρσης καί τίμωρί ας, θε λουμε να τονί σουμε ο τί ο λα ο σα 
πρε πεί να γί νουν θα γί νουν στην ω ρα τους καί με τον σω-
στο  τρο πο. Η Δίκαίοσυ νη δεν ξεχνα  αλλα  καί δεν πρε πεί 
να ενεργεί  βίαστίκα  καί παρορμητίκα ».  
 

Η ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας για την 
καταπολέμηση της  

Διαφθοράς: 
 Απο  την Αρχη  του α ρθρ. 7 του ν.3691/2008 δίαβίβα σθη-
κε στην Είσαγγελί α της Αθη νας «Πο ρίσμα» σχετίκα  με τίς 
παρα νομες χορηγη σείς δανεί ων απο  την Αγροτίκη  Τρα πε-
ζα σε δία φορα προ σωπα καί φορεί ς κατα  το χρονίκο  δία -
στημα απο  το 2000 με χρί το 2012. Με το πο ρίσμα αυτο  
καί τη σχετίκη  Έκθεση Ελε γχου της Τρα πεζας της Ελλα -
δος τεκμηρίω νεταί η ποίνίκα  αξίο λογη συμπερίφορα  
ο σων δίοί κησαν την ΑΤΕ καί ο σων παρανο μως ε λαβαν  

 
δα νεία τα οποί α ουδε ποτε επε στρεψαν. Γία κα ποίους απο  
αυτου ς ζητη θηκε η δε σμευση περίουσίακω ν στοίχεί ων. 
Χωρί ς καμί α αμφίβολί α η περί πτωση της ΑΤΕ αποτελεί  
ε να απο  τα μεγαλυ τερα οίκονομίκα  σκα νδαλα των τελευ-
ταί ων δεκαετίω ν, αφου  η εν τε λεί ζημί α του Δημοσί ου απο  
την εγκληματίκη  αυτη  δραστηρίο τητα φτα νεί τα 5 δίσε-
κατομμυ ρία Ευρω . Το παραπα νω Πο ρίσμα αφορα  δεί γμα 
μο νο του συνολίκου  αρίθμου  των παρανο μως χορηγηθε -
ντων καί ουδε ποτε επίστραφε ντων δανεί ων. Εμεί ς ανοί -
ξαμε το δρο μο καί τω ρα εί ναί η σείρα  της τακτίκη ς Δίκαίο-
συ νης να προχωρη σεί στο δρο μο αυτο  καί να δίεκπεραίω -
σεί το πραγματίκα  δυ σκολο ε ργο της απο δοσης ευθυνω ν 
γία κα θε ε να απο  τα 1300 αγυ ρίστα δα νεία. Εί μαστε βε -
βαίοί ο τί, παρα  τίς δυσκολί ες χείρίσμου  αυτη ς της τερα -
στίας σε ο γκο υπο θεσης, η Δίκαίοσυ νη θα επίτελε σεί το 

καθη κον της με επίτυχί α. Ήδη ο μως απο-
καλυ πτονταί ο λα εκεί να γία τα οποί α 
κατ΄ επανα ληψη κα ναμε λο γο καί τω ρα 
πλε ον ε χουν συγκεκρίμε νο σχη μα καί 
μορφη  καί κυρί ως ε χουν συγκεκρίμε να 
ονο ματα, ε στω κί αν ε χεί αποκαλυφθεί  
μο νο η κορυφη  του παγο βουνου. Η ποίνί-
κη  ε ρευνα, που θα ακολουθη σεί, θ’ απο-
καλυ ψεί ολο κληρο το παγο βουνο καί το -
τε θα γί νεί σε ο λους σαφε ς ο τί το 
«σκα νδαλο της ΑΤΕ» δεν εί ναί απλα  καί 
μο νο ε να οίκονομίκο  σκα νδαλο αλλα  
πρωτί στως καί κυρί ως ε να δίαρκε ς, δία-
χρονίκο  καί καλοσχεδίασμε νο πολίτίκο  
σκα νδαλο, που βαρυ νεί ο λους σχεδο ν 
εκεί νους που εί χαν την ευθυ νη δίακυβε ρ-
νησης της χω ρας, κατα  το χρονίκο  δία -
στημα που αναφε ρθηκε παραπα νω. Η 
ΑΤΕ δεν εί ναί απλα  μία Τρα πεζα που χρε-
οκο πησε. Η ΑΤΕ χρησίμοποίη θηκε επί  
σείρα  ετω ν ως η δεξαμενη  απο  την οποί α 

οί κατα  περί πτωση κρατου ντες α ντλησαν τα με σα γία την 
εξυπηρε τηση πολίτίκω ν επίδίω ξεων. Η ΑΤΕ η ταν το 
ο χημα το οποί ο χρησίμοποί ησαν οί κυρίο τεροί εκφραστε ς 
του κρατίκοδί αίτου καπίταλίσμου . Ήταν το σημεί ο στο 
οποί ο η επίχείρηματίκο τητα συναντη θηκε με την εγκλη-
ματίκο τητα. Ήταν τε λος, σε ορίσμε νες περίπτω σείς, το 
μαγίκο  φί λτρο που χρησίμοποίη θηκε ε τσί ω στε κα ποίοί 
θεσμοί  (Αγροτίκοί  Συνεταίρίσμοί ) να καταντη σουν εσμοί . 
Η πλη ρης δίκαστίκη  δίαλευ κανση της υπο θεσης καί η α-
πο δοση ευθυνω ν εκεί  που πρε πεί, αποτελεί  δί καίο αί τημα 
της Ελληνίκη ς Κοίνωνί ας, το οποί ο τω ρα ίκανοποίεί ταί. 
Τε λος, γία ο λους εκεί νους που δεί χνουν να αδημονου ν καί 
να απαίτου ν απο  εμα ς α μεσες πρα ξείς κα θαρσης καί τίμω-
ρί ας, θε λουμε να τονί σουμε ο τί ο λα ο σα πρε πεί να γί νουν 
θα γί νουν στην ω ρα τους καί  με το σωστο  τρο πο. Η Δίκαί-
οσυ νη δε ξεχνα  αλλα  καί δεν πρε πεί να ενεργεί  βίαστίκα  
καί παρορμητίκα .  

Αθλητικά Νέα 
 

B΄ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Νί κησε η Δο ξα Πλαγία ς με 5-0 τη Στυ ψη εξασφαλί ζοντας 
την παραμονη  της στη Β κατηγορί α. Με ε ναν παί κτη λίγο -
τερο (απο  το ξεκί νημα) ο Καραβαγγε λης Στυ ψης  ηττη θη-
κε απο  την Δο ξα Πλαγία ς. Με το 5-0 νί κησε τον Καραβαγ-
γε λη Στυ ψης εξασφαλί ζοντας, την παραμονη  της στην 
κατηγορί α! Ο Καραβαγγε λης που ξεκί νησε με πολυ  καλυ -
τερες προοπτίκε ς τη χρονία , θα αναγκαστεί  στο εξη ς να 
παί ξεί απο  του χρο νου στη χαμηλο τερη κατηγορί α. Οί γη-
πεδου χοί α νοίξαν το σκορ με κεφαλία  απο  τον Καβαρνο  
καί ακολου θως ο Κω τσης πα λί με κεφαλία  πη γε το σκορ 
στο 2-0 υπε ρ της Δο ξας, καί λί γο πρίν το τε λος το Α΄ ημί-
χρο νου ο  Καβαρνο ς χτυ πησε δυ ο φορε ς το δοκα ρί. Το 
πλευροκο πημα των γηπεδου χων της Δο ξας, συνεχί στηκε 
καί στο δευ τερο ημί χρονο. Πα λί ο Κω τσης της Δο ξας, με 
σουτ ε κανε το σκορ 3-0. Το τε ταρτο γκολ μπη κε με δυνα-
το  σουτ απο  τον Νί κο Καραμπα ση της Δο ξας. Το πε μπτο 
γκολ της Δο ξας το ε βαλε πα λί ο Κω τσης. Κί ε τσί ο Καρα-
βαγγε λης ε παθε πανωλεθρί α με 5-0. (27-4-2015) 
 

Μικρά αλλά όχι ασήμαντα 

 
 Καταμετρω ντας τίς χη ρες της Στυ ψης πε ρυσί 
ε νας χωρίανο ς μας εκ Μελβου ρνης προερχο μενος τίς 
ε βγαζε 93 … Ζωή να ΄χουν! 
 Καί συνεχί ζοντας την καταμε τρηση, υπολο γίσε 
ο τί οί εν δυνα μεί «γαμπροί » (δηλαδη  οί α ντρες σε 
ηλίκί α γα μου μεταξυ  25 καί 55 ετω ν) της Στυ ψης 
ανε ρχονταί σε 72… Υπερβάλλουσα τεστοστερόνη 
στη Στύψη! 
 Το ξε ρετε ο τί το ο νομα Στυ ψη στην αγγλίκη  
γλω σσα συνδε εταί με την δυσκοίλίο τητα; Μη πως θα 
πρε πεί οί ίθυ νοντες του Συνεταίρίσμου  να αλλα ξουν 
την ονομασί α του ελαίολα δου μας ο ταν απευθυ νε-
ταί σε πελα τες εξωτερκου ;  Λάδι και δυσκοιλιότη-
τα δεν ταιριάζουν ! 
 Πα νω απο  200 α τομα συγκεντρω θηκαν στίς 26-
8-2014 στον Κλαπα δο, στη γίορτη  του Αγ. Φανουρί -
ου, ο που παραβρε θηκε καί ο το τε Δη μαρχος Λε σβου 
κ. Βουνα τσος Δημη τρίος – Φωκί ων. Η εκκλησί α λεί 

 
 του ργησε επί σης καί την επομε νη το πρωί . Ψυχη       
αυτη ς της κοσμοσυρροη ς ο Γία ννης Δεμερτζη ς 
(Σκλαβε λί) που ο ποτε ε ρχεταί απο  το Σί δνευ  ξανα-
ζωντανεύει τον εγκαταλελειμμένο Κλαπάδο! 
  Ο Παναγίω της Λίθοτο μος, τον Αυ γουστο 2012 
ξεκί νησε μία γεω τρηση, (στη μνη μη των γονίω ν του 
καί της γυναί κας του Λίσβί ας) η οποί α βρί σκεταί 
πα νω απο  το χωρίο  στην Πλακα ρα, 130 με τρα πα νω 
απο  την Παναγία . Το νερο  που βρε θηκε ξεπερνα  τη 
μίση  ί ντσα. Η γεω τρηση κο στίσε γυ ρω στα 12.000 € 
αλλα  δεν συνδε θηκε ποτε  με ρευ μα. Το νερο  υπα ρχεί 
καί περίμε νεί τους αρμο δίους να το αξιοποιήσουν 
για το καλό όλου του χωριού!  
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Ανακοίνωση του  
Ελαιουργικού  

Συνεταιρισμού Στύψης 

 
Απο  τον Ελαίουργίκο  Συνε-
ταίρίσμο  Στυ ψης γνωρί ζουμε 
σε ο λους τους κατοί κους του 
χωρίου  μας , καί της ευρυ τε-
ρης περίοχη ς , ότι από τις 20 
Απριλίου 2015 στο γραφείο 
του Συνεταιρισμού  μας σε 
συνεργασί α με την Εθνίκη  
Τρα πεζα της Ελλα δος  λεί-
τουργεί  μία νε α υπηρεσί α 
εξυπηρε τησης  γία την πλη-
ρωμή λογαριασμών όλων 
των υπηρεσιών κοινής ω-
φέλειας  ( ΔΕΗ –ΟΤΕ-  COS-
MOTE-  VODAFONE -WIND –
FORTHNET- NOVA –HOL )  η 
νε α αυτη  υπηρεσί α ονομα ζε-
ταί  I  BANK   SIMPLE  PAY  
SPOT  .  
 Στην υπηρεσί α αυτη  σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα 
θα ενταχθούν και άλλες 
καθημερινές συναλλαγές  
ο πως αγορα  κα ρτας  χρο νου  

 
ομίλί ας κίνητη ς τηλεφωνί ας, 
πληρωμη  φο ρου είσοδη ματος  
καί κα θε εί δους α λλου φο ρου 
(π.χ. ΦΠΑ- ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.) , 
πληρωμη  λογαρίασμου  
υ δρευσης της  ΔΕΥΑΛ , πλη-
ρωμη  ασφαλείω ν της Εθνίκη ς  
Ασφαλίστίκη ς .    
Όλες οι παραπάνω υπηρεσί-
ες προσφέρονται από τον 
Συνεταιρισμό μας καθημε-
ρινά εκτο ς  Σαββα του καί 
Κυρίακη ς της ω ρες λείτουργί -
ας του γραφεί ου μας απο  τίς 
07:30 π.μ. ε ως 14:30 μ.μ καί 
Δευτε ρα Τετα ρτη καί Παρα-
σκευη  απο γευμα απο  17:00 
μ.μ. ε ως 20:30 μ.μ. , στα πλαί -
σία της κοίνωνίκη ς εξυπηρε -
τησης καί της προσφορα  του 
Συνεταίρίσμου  στους συγχω-
ρίανου ς μας καί ο χί μο νο.       
 
                                                            

Στη μνήμη της  
Σοφίας Καραμπέτσου 

 
Γίω ργος Χατζηβλα στης 

(1938 – 2014) 
 

Χα σαμε καί τον Γίω ργη ε τσί ξαφνίκα  κί’ απρο σμενα, στην 
παρε α δίασκεδαστίκο ς καί μεσηλετζη ς με την καλη  ε ννοία, 
νοίκοκυ ρης καί μερακλη ς, αγαπου σε το χαρτα κί καί τον ίππο -
δρομο, το 90 ε κανε εγχεί ρίση bypass καί  
απο  το τε η ταν προσεκτίκο ς αν καί απο  την φυ ση του η ταν 
ε ξω  καρδία . Το παρατσου κλί «Λαγο ς» το απε κτησε μίκρο ς 
στο σχολεί ο εί χε λί γο πεταχτα   αυτία . 

Ας είναι καλά εκεί που είναι να τον θυμόμαστε...  

Στη μνήμη του  
Γιώργου Χατζηβλάστη 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 

 Computer ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ 
 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Αερ. Γίανναρε λη 20 Μυτίλη νη 81100 
Τηλ. 2251021081 / φαξ 2251029516 

Κίν. 6932257338 
Email:info@cmface.gr/url: 

www.comface.gr 
 
 

 Ξενών  Δευκαλίων 
Hotel Deucalion 

Ευστρα τίος Κων/νου Φίλη ς 
Πε τρα Μηθυ μνης Λε σβος Ελλα ς 81109 

Tel.: (0030) 2253041904 
Κίν.: (0030) 6976475621 
www.hotel-deucalion.com 

 
 

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ –  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

ΓΑΜΩΝ – ΒΑΦΤΙΣΕΩΝ 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

ΤΗΛ. 22530 71020 , ΚΙΝ.: 6932473234 
Email: nikpalai@ath.forthnet.gr 

Το Δημοτίκο  Σχολεί ο Στυ ψης ευχαρίστεί  
την οίκογε νεία Στυλίανου  Μανα βη καί τα 
παίδία  του Ραλλου  καί Παυ λο που στη 
μνη μη της μητε ρας τους Όλγας Μανα βη 
δω ρίσαν φωτοτυπίκο  μηχα νημα, αθλητί-
κο  υλίκο  καί χαρτί  Α4 γία τίς ανα γκες του 
Σχολεί ου. Το ποσο  των 600 ευρω  που κο -
στίσαν ο λα αυτα ,μαζευ τηκε με πρωτο-
βουλί α τους αντί  κατα θεσης στεφα -
νων.Προσωπίκα  ο Δ/ντης του Σχολεί ου 
σας ευχαρίστεί  καί σας δίαβεβαίω νεί ο τί 
η δωρεα  αυτη  ε πίασε η δη το πο. 
Ευ χομαί η ενε ργεία  σας αυτη  να βρεί μί-
μητε ς ! 

blogs.sch.gr/dimstyps 

Ευχαριστήριο 

  
Ο Παυ λος Σγουρνε λης γεννη θηκε στην Στυ ψη Μυτίλη νης την 13 Μαί ου 1913. Οί γονεί ς 
του η ταν ο Δημη τρης καί η Ελε νη Σγουρνίο ς. Εί χε 5 αδελφε ς καί 3 αδελφου ς. Βαφτί στη-
κε το 1914 απο  τον γίατρο  Παυλί δη. Την πρω τη φορα  που εί δε τη συ ζυγο  του Ευανθί α 
το γε νος Τσουμπα κου η ταν ο ταν αυτη  εί χε μο λίς κλεί σεί τα 14 της χρο νία. Την ερωτευ -
τηκε αμε σως καί αποφα σίσε ο τί η ταν η γυναί κα με την οποί α θα η θελε νε δεθεί  με τα 
δεσμα  του γα μου καί να ζη σεί το υπο λοίπο της ζωη ς του. Ο Β΄ Παγκο σμίος Πο λεμος 
ο μως τον ανα γκασε να φυ γεί γία το με τωπο γία να εκπληρω σεί το καθη κον του προς 
την πατρί δα. Επίστρε φοντας το 1941 απο  τον πο λεμο ε βαλε ως στο χο του να κερδί σεί 
την αγα πη της κοπε λας που ερωτευ τηκε. Τελίκα  ο Παυ λος κε ρδίσε την αγα πη της Ευαν-
θί ας καί το 1943 παντρευ τηκαν αποκτω ντας στη συνε χεία δυ ο παίδία , τον Δημη τρη καί 
την Μαρί α. Στην Αυστραλί α η ρθε μο νος του το 1953 μετα  απο  προ σκληση που του 
ε κανε ο πνευματίκο ς του αδελφο ς Κω στας Παυλί δης. Αρχίκα  εργα στηκε γία 11 μη νες  
γία να ετοίμα σεί το ε δαφος γία να ε ρθεί στην Αυστραλί α η υπο λοίπη οίκογε νεία  του. Το 
1954 λεφθασαν στην Αυστραλί α η γυναί κα του καί τα δυο του παίδία , ο που μετα  την 
προσωρίνη  δίαμονη  τους, α νοίξαν δίκη  τους επίχεί ρηση, ε να Milk Bar. Παρα λληλα, ο 
Παυ λος ε κανε καί δευ τερη δουλεία  γία να μπορε σεί να παρα σχεί μία καλη  εκπαί δευση 
στα παίδία  του καί να βοηθη σεί την οίκογε νεία  του. Γία τον Παυ λο οί δεσμοί  μεταξυ  
Μελβου ρνης καί Στυ ψης η ταν το σο ίσχυροί  που αποφα σίσε να επίστρε ψεί στην Στυ ψη 
καί να ανοί ξεί ε να καφενεί ο με την ονομασί α «Μελβου ρνη». Παρα λληλα, εί χε σημαντίκη  
συμμετοχη  στην ί δρυση της Στυψίανη ς Αδελφο τητας «Αγί α Τρία ς» της οποί ας εκλε χθη-
κε ως πρω τος προ εδρος. Στενοί  η ταν οί δεσμοί  του καί με την οίκογε νεία  του. Αγαπου -
σε ίδίαί τερα τα εγγο νία του καί τα δίσε γγονα  του, τα οποί α θυμου νταί πα ντα τα αστεί α 
καί την καλοσυ νη του. Ο Παυ λος αναπαυ θηκε εν είρη νη σε ηλίκί α 93 ετω ν. Πραγματίκα  
θα λεί ψεί σε ο λους μας! 

 
Ένας το πος δημίουργεί  βίω ματα στον 
καθε να, αναμνη σείς που με κα θε ευκαίρί α 
καί πολλε ς φορε ς συνείρμίκα  ανακαλου -
νταί στη μνη μη. Η ανα κληση αυτη  μας 
γεμί ζεί νοσταλγί α καί αφη νεί μία πίκρη  
γευ ση γία τα χρο νία που πε ρασαν ανεπί-
στρεπτί , γία τα προ σωπα που ε φυγαν καί 
που δεν θα τα ξαναδου με… Τα παίδίκα  
μου καλοκαί ρία καί με χρί την ηλίκί α των 
20 καί κα τί χρο νων τα ε ζησα στο χωρίο . Οί 
μνη μες εί ναί πολλε ς.  Ανε μελα χρο νία… 
Την εποχη  εκεί νη (τε λη της δεκαετί ας του 
'80 καί αρχε ς της δεκαετί ας του '90) το 
χωρίο  εί χε πολυ  κο σμο. Το βρα δυ η αγορα   
η ταν γεμα τη,  οί νε οί καί οί νε ες την ανε-
βοκατε βαίναν κα νοντας τη γνωστη  
«βο λτα» ως το «εξοχίκο » με τον πλα τανο 
καί το τσουκ-μποξ του Δημητρου , ο που 
πλε κονταν τα είδυ λλία. Θυμα μαί πως δεν 
μου η ταν καθο λου ευχα ρίστο να εί μαί ο λη 
με ρα με μία βελο να στο χε ρί, γί' αυτο  καί 
γκρί νίαζα συνεχω ς. Δεν η μουν ε τοίμη να 
μα θω να κεντα ω. Μοναδίκη  δίασκε δαση 
η ταν οί ρακε τες, το δία βασμα κί η ζωγρα-
φίκη . Πηγαί ναμε γία μπα νίο στο «Καβα τς» 
κί η ψυχη  μας λαχταρου σε να ε μενε γία  

 
πα ντα εκεί : ανα μεσα στον κρυστα λλίνο 
γίαλο  καί το βαθυγα λανο ουρανο  με τα 
μεταξωτα  συννεφα κία. Το μεσημε ρί γυ ρίζε 
ο παππου ς απ’ τα χωρα φία, φορτωμε νος 
με τον «τροβα » κί ε να σωρο  καλου δία. 
Τρω γαμε, θυμα μαί, ο λοί μαζί .  Η μονοτονί α 
του χωρίου  ε σπαζε με τους γα μους καί τα 
πανηγυ ρία. Μερίκε ς με ρες πρίν το γα μο η 
νυ φη, ο σο φτωχη  κί αν η ταν, επίδεί κνυε 
την προί κα της ο μορφα τακτοποίημε νη 
στο «νυφκα το» το σπί τί. Σεντο νία, μαξίλα-
ροθη κες, κουβε ρτες, κεντη ματα, ακο μη 
καί εσω ρουχα (αλλαξίε ς, ο πως τα λε γανε). 
Καμία  νυ φη δεν καλου σε, ωστο σο ο λο το 
χωρίο  θεωρου σε υποχρε ωση  του να περί-
ηγηθεί  στο χω ρο καί να «ελε γξεί» τα προί-
κία  της. Δεν ε λλείψε κανεί ς απο  καμία  
προί κα.  Δεν ξε ρω αν εξακολουθεί  αυτο  να 
γί νεταί ση μερα. Τα πανηγυ ρία, ο μως, 
συνεχί ζονταί καί ση μερα. Μία α λλη είκο να 
που φε ρνω στη μνη μη μου εί ναί η ο ψη της 
αγορα ς με τα καί δία φορα μαγαζία . Πε ρα 
απο  τα καφενεί α, υπη ρχαν παντοπωλεί α, 
ο φου ρνος τ’ Στρα τ’ τ’ Κοντε λλ’ καί τ’ 
Γίω ργ’ τ’ ψωμα  . Στην αγορα , στο σημερί-
νο  μαγαζί  του Μαρί νου υπη ρχε το ραφεί ο  

 
του Καραπαναγίω τη. Θυμα μαί το μίκρου -
τσίκο παντοπωλεί ο, ψηλα  στην αγορα , το 
οποί ο εκτελου σε καί χρε η ταχυδρομεί ου, 
κατα  κα ποίο τρο πο, αφου  εκεί  α φηνε ο 
ταχυδρο μος τα γρα μματα. Τί να πρωτοθυ-
μηθω . Οί είκο νες περνου ν απο  τα μα τία 
μου α λλες ε ντονες, α λλες αχνε ς απο  το 
πε ρασμα του χρο νου. Δίαπίστω νω ο τί ο σο 
μεγαλω νω, το σο περίσσο τερο γυρί ζω 
πί σω στα περασμε να καί πία νω τον εαυτο  
μου πολλε ς φορε ς να δίηγου μαί τε τοίες 
παλίε ς ίστορί ες. Πίστευ ω πως αν δεν γνω-
ρί ζείς τίς ρί ζες σου δεν ολοκληρω νεσαί ως 
α νθρωπος.  Ποτε  δεν ε κοψα τον ομφα λίο 
λω ρο απο  το χωρίο  μου, αντί θετα δί νω το 
παρο ν εκεί  κα ποίες φορε ς το χρο νο, μο νο 
που δε με περίμε νεί πία ο παππου ς ε ξω 
απ’ το Χα ν’ κί η γίαγία  στον «κα τζλα». Απο  
τίς παίδίκε ς αναμνη σείς αυτο  που με νεί 
τελίκα , εί ναί οί είκο νες καί τ’ αρω ματα 
εκεί νης της εποχη ς που δί νουν γευ ση στην 
α χρωμη καθημερίνο τητα  μου. 
 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Ο ιδρυτής της ψησταριάς 
«Μελβούρνη» 

Μνήμες… 

Ο Παύλος Σγουρνέλης, 
ιδρυτής του καφενείου 

σημερινού  
ψητοπωλείου 
«Μελβούρνη» 

mailto:info@cmface.gr%20/url
http://www.comface.gr/
http://www.hotel-deucalion.com/
http://blogs.sch.gr/dimstyps
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Πώς να  
αντιμετωπίσω την εφηβεία του 

παιδιού μου; 

Κάθε παιδί που γεννιέται στην 
Ελλάδα χρωστάει 32.500! 

 

Αναγκαί ος αποκεφαλίσμο ς; Ίσως! Μί-
λα ω γία το «γενναί ο» κλα δεμα της κου-
κουναρία ς, εκεί  στην εί σοδο του χωρίου  
πα νω απο  τ΄  αγίασματε λί. Ελπί ζω να 
μην το σακατε ψανε το δε ντρο ε τσί που 
το κλα δεψαν. Σα να το ε κοψαν στη με -
ση. Εμπο δίζε λε νε το καλω δίο της ΔΕΗ 
που περνου σε πα νω απο  το δε ντρο. Υ-
πη ρχε κί νδυνος ηλεκτροπληξί ας η  βρα-
χυκυ κλωμα. Ας εί ναί. Το αγαπα ω αυτο  
το δε ντρο, που δί νεί απλο χερα τη σκία  
του, (αλλα  καί καρπου ς) στους περα-
στίκου ς. Το φυ τεψα ο ταν η μουν 10 χρο-
νω ν, το περίε φραξα να μην το φα νε δί-
ερχο μενες κατσί κες καί προ βατα καί το 
πο τίζα υπομονετίκα  γία πολλα  χρο νία 
μετα . Ήταν το τε, που με τους δασκα -
λους μας, συμμετεί χαμε σε 
«εκστρατεί ες» δενδροφυ τευσης. Το πη -
ρα το δεντρα κί καί το υίοθε τησα. Έγίνε 
η δη 45 χρονω ν… 

Καραπαναγιώτης Ιγνάτης  
(5-6-2015) 

Η Κουκουναριά μου! 

Η κουκουναριά  κομμένη στα δύο 

 
Η ΤΙΝΑ βγαί νεί απο  τα αρχίκα  
της  περί φημης φρα σης της 
Μα ργκαρετ Θα τσερ There Is 
No Alternative (δεν υπα ρχεί 
καμία  εναλλακτίκη ) εννοεί ταί 
απο  την δίκη  της πολίτίκη . Τί 
μας οδη γησε στην οίκονομίκη  
κρί ση; Ξεκίνω ντας απο  την 
ακραί α νεοφίλελευ θερη πολί-
τίκη  της Θα τσερ, περα σαμε 
στην εποχη  της χρηματίστηρί-
ακη ς ευτυχί ας, φτα σαμε στη 
φου σκα των  στεγαστίκω ν 
δανεί ων στίς ΗΠΑ καί μετα  
στα δα νεία που δί νονταν χω-
ρί ς καμί α εξασφα λίση. Τα 
τραπεζίκα  εργαλεί α με τα αρ 

 
χίκα  CDS, CDΟ κ.α . σχεδία στη-
καν ε τσί ω στε να εγγυω νταί 
δίαρκη  κε ρδη στους εμπνευ-
στε ς τους.  Όταν ε ρχεταί η 
κρί ση, μπορεί  κα ποίοί να κα-
ταρρε ουν, αλλα  α λλοί δίασω -
ζονταί. Αυτοί  κερδί ζουν καί  
στοχευ ουν πία τα ί δία τα κρα -
τη. Πα νω απο  τα ερεί πία του 
πολε μου δεν εί ναί ο λοί θλίμ-
με νοί. Κα ποίοί τρί βουν τα 
χε ρία τους γία τίς δουλείε ς 
που ανοί γονταί μπροστα  τους 
(καί δεν εί ναί μο νο οί εργολα -
βοί κηδείω ν η  οίκοδομω ν) … 
 

ΤΙΝΑ 

 
Οί πολίτίκε ς της Λίτο τητας 
σκοτω νουν την κοίνωνί α. 
Πρε πεί να τίς σταματη σουμε 
προτου  σκοτω σεί την ελπί -
δα καί τίς νε ες γενίε ς. Κα θε 
παίδί  που γεννίε ταί στην 
Ελλα δα χρωστα εί 32.500 
ευρω  καί αυτη  εί ναί μία α-
φο ρητη αδίκί α. Πρωτοφα-
νη ς ανθρωπίστίκη  κρί ση, 
ίλίγγίω δη ποσοστα  ανεργί -
ας, με αποκορυ φωμα την 
ανεργί α των νε ων καί των 
γυναίκω ν καί αυ ξηση του 
αρίθμου  των αστε γων, της 
φτω χείας, του κοίνωνίκου  
αποκλείσμου . Την  

 
ί δία στίγμη  μείω θηκε ρα-
γδαί α η προ σβαση πολλω ν 
ανθρω πων σε δημο σίες υπη-
ρεσί ες, την εκπαί δευση, την 
υγεί α καί τη δίκαίοσυ νη. Οί 
πολίτίκε ς που εφαρμο στη-
καν στη χω ρα μας με τα μνη-
μο νία καί τίς δανείακε ς συμ-
βα σείς, απο  τίς  κυβερνη σείς 
πε τυχαν να αυξη σουν το 
χρε ος απο  120% το 2010 σε 
180% του ΑΕΠ το 2014. 

 
Δυο  προτα σείς με ίδίαί τερη 
σημασί α εί πε ο Προ εδρος του 
ΕΒΕΑ επαγγελματοβίοτε χνες)  
Κ. Μί χαλος στην Εξεταστίκη  
Επίτροπη  της Βουλη ς που 
ερευνα  τίς συνθη κες υπαγω-
γη ς της χω ρας στα μνημο νία: 
1) «Εί ναί σαφε ς ο τί το 
ε λλείμμα της χω ρας δίογκω -
θηκε  γία να υπαχθου με στο  

 
ΔΝΤ», 2) «Εα ν σε 6 χρο νία 
μνημονί ων χα σαμε το 25%  
του εθνίκου  μας είσοδη ματος, 
με τη δραχμη  σε μία με ρα θα 
χα σουμε το 40% της αγορα-
στίκη ς μας δυ ναμης καί στη 
συνε χεία, λο γω των νε ων ίσο-
τίμίω ν, η απω λεία  του μπορεί  
να αγγί ξεί το 60 με 70%» 

Στην κόλαση της δραχμής … 

 
Η εφηβεί α του παίδίου  εί ναί 
μία περί οδος κρί σης γία το ί δίο 
καί ταυτο χρονα γία ο λη την 
οίκογε νεία. Η περί οδος της 
εφηβεί ας εί ναί το δία στημα 
των 6-7 χρο νων ανα μεσα στην 
παίδίκη  ηλίκί α που χαρακτηρί -
ζεταί απο  ανευθυνο τητα καί 
εξα ρτηση απο  τους γονεί ς καί 
στην ενηλίκί ωση που χαρα-
κτηρί ζεταί απο  υπευθυνο τητα 
γία τίς πρα ξείς μας καί ανεξαρ-
τησί α απο  το οίκογενείακο  
περίβα λλον. Η εφηβεί α αποτε-
λεί  την λίγο τερο ορίοθετημε νη 
φα ση της ζωη ς καί ε να μετα-
βατίκο  στα δίο στην εξε λίξη  
της. Η ενηλίκί ωση προσεγγί ζε-
ταί σίγα  – σίγα , με μίκρα  περί-
στατίκα , καί συχνα  δημίουρ-
γεί ταί δίαφωνί α γία τη φα ση 
εξε λίξης στην οποί α βρί σκεταί 
το παίδί  καί συνεπω ς γία τίς 
υποχρεω σείς καί τα δίκαίω μα-
τα  του. Η εφηβεί α χαρακτηρί -
ζεταί απο  τερα στίες βίολογί-
κε ς καί ψυχολογίκε ς αλλαγε ς, 
καθω ς καί την προσπα θεία 
του εφη βου να προσαρμοστεί  
σ’ αυτε ς. Η κατα σταση επίτεί -
νεταί απο  τη σημερίνη  κατα -
σταση της κοίνωνί ας, που χα-
ρακτηρί ζεταί απο  ραγδαί ες 
μεταβολε ς, ανασφα λεία καί 
κρί ση αρχω ν καί αξίω ν. Θα 
λε γαμε πως η εφηβεί α ε χεί την 
αρχη  της στη βίολογί α καί το 
τε λος της στον πολίτίσμο . Συ-
νηθίσμε νες ανησυχί ες που κα-
τακλυ ζουν τον ε φηβο αφο-
ρου ν τίς σωματίκε ς αλλαγε ς 
που του συμβαί νουν, τίς σπου-
δε ς του καί το με λλον του, τίς 
σχε σείς του με τους γονεί ς, με 
τους συνομηλί κους του, με το 
α λλο φυ λο καί με τον εαυτο  
του. Οι βασικές ανάγκες του 
εφήβου είναι η διαμόρφωση 
της ταυτότητάς του και η 
κοινωνικοποίησή του, δηλα-
δη  η ε νταξη  του στο κοίνωνίκο  
περίβα λλον. Στην περί οδο αυ-
τη , η κυ ρία ομα δα επίρροη ς 
του εφη βου εί ναί η ομα δα των 
συνομηλί κων του. Τα χαρα-
κτηρίστίκα  της εφηβεί ας εί ναί 
ο εγωκεντρίσμο ς (Αυτο  θε λω 
καί πρε πεί να γί νεί), η αυτοα-
πορρο φηση (Εγω  καί κανε νας 
α λλος), η ανησυχί α γία τίς σω-
ματίκε ς του μεταβολε ς (Γίατί  
δεν χρεία ζομαί ακο μη ξυ ρί-
σμα;), η αί σθηση απω λείας 
ελε γχου (Γίατί  συμβαί νεί αυ-
το ;), το α γχος καί η αγωνί α 
(Αξί ζω; Θα τα καταφε ρω;), η 
ανησυχί α γία τη γνω μη των 
α λλων (Εί μαί αρκετα  
ο μορφη;), η συ γκρίση του 
πραγματίκου  εαυτου  με ε ναν 
ίδανίκο  εαυτο  (Πο σο μοία ζω 
με τον μεγα λο ποδοσφαίρίστη  
που θαυμα ζω;), οί δοκίμε ς ρο -
λων καί ίδεολογί ας (πχ ο 
«σκληρο ς»). Όπως εί ναί φυσί-
κο , οί δίαδίκασί ες αυτε ς συνο-
δευ ονταί απο  λα θη που δημί-
ουργου ν αί σθηση κενου , θλί ψη 
καί μερίκε ς φορε ς απο γνωση. 
Η θλί ψη καί η απο γνωση, που 
κα ποτε κατακλυ ζουν τον 
ε φηβο, εί ναί με σα στίς αναμε-
νο μενες αντίδρα σείς. Ας μην 
ξεχνα με ο τί η εφηβεί α εί ναί 
απο  τη φυ ση της μία περί οδος 
απω λείας, απω λείας της ανε-
μελία ς καί της παίδίκο τητας.  

 
Όταν το α τομο βρί σκεταί σε 
μεγα λη πί εση, καταφευ γεί σε 
δία φορες συμπερίφορε ς που 
εί ναί γνωστε ς ως μηχανίσμοί  
α μυνας. Τε τοίες συμπερίφορε ς 
εί ναί: η απομο νωση η  ονείρο-
πο ληση (Ο έφηβος κλειδα-
μπαρώνεται στο δωμάτιό 
του. Αφήστε τον!), η α ρνηση 
(Ο ε φηβος αρρωσταί νεί γία να 
αποφυ γεί το δυ σκολο δίαγω -
νίσμα η  αναβα λλεί τίς υπο-
χρεω σείς του), η προβολη  
(Αποδί δεί στους α λλους τον 
θυμο  η  την αντίπα θεία που 
αίσθα νεταί ο ί δίος γί’ αυτου ς, 
πχ Ο Τα δε καθηγητη ς δε με 
χωνευ εί), η μετα θεση (Τα βα -
ζεί με τους γονεί ς του επείδη  
δεν μπο ρεσε να αντεπεξε λθεί 
σε μία δυ σκολη κατα σταση 
στο σχολεί ο), η εκλογί κευση 
(Κατασκευα ζεί θεωρί ες συ μ-
φωνα με τη δίκη  του λογίκη  
γία να αντίμετωπί σεί τίς κατα-
στα σείς), η μετουσί ωση (Ποίος 
ε φηβος δεν ε χεί γρα ψεί ποίη -
ματα η  ημερολο γίο, δεν ε χεί 
ζωγραφί σεί η  δεν ε χεί 
“ταλαίπωρη σεί” κα ποίο μουσί-
κο  ο ργανο;). Οί μηχανίσμοί  
α μυνας εί ναί καλοί  η  κακοί ; 
Ρωτου ν συνη θως οί γονεί ς. Η 
απα ντηση εί ναί πως οί μηχανί-
σμοί  α μυνας δεν εί ναί απο  τη 
φυ ση τους ου τε καλοί  ου τε 
κακοί . Ο χαρακτηρίσμο ς αυτο ς 
εξαρτα ταί απο  τη συχνο τητα, 
την ε νταση καί τη δία ρκεία με 
την οποί α παρουσία ζονταί. 
Για παράδειγμα, είναι φυσι-
κό ο έφηβος να κάνει 
«κοπάνα» με τους φίλους 
του για να αποφύγει μια 
δύσκολη μέρα στο σχολείο 
μια ή δυο φορές το χρόνο 
αλλά όχι κατ’ επανάληψη. 
Εί ναί αποδεκτο  να ξεσπα σεί 
μία φορα  πα νω στον μίκρο  του 
αδελφο  γίατί  μα λωσε με το 
φί λο του στο σχολεί ο, αρκεί  να 
μην ξεπερα σεί κα ποία ο ρία. 
Απο  την α λλη μερία , οί μηχανί-
σμοί  α μυνας εκτονω νουν τη 
συσσωρευμε νη ε νταση καί 
δρουν προστατευτίκα  στην 
ψυχίκη  υγεί α του εφη βου. 
Όπως κανε νας α νθρωπος δεν 
εί ναί ί δίος με τον α λλον, ε τσί 
καί κα θε παίδί  περνα  την εφη-
βεί α του με δίαφορετίκο  τρο -
πο. Κα ποία φαίνο μενα της ε-
φηβεί ας εκφρα ζονταί με πολυ  
δίαφορετίκο  τρο πο σε δίαφο-
ρετίκου ς εφη βους, οπο τε καί η 
ενδείκνυο μενη συμπερίφορα  
των γονίω ν χρεία ζεταί να προ-
σαρμο ζεταί στίς συγκεκρίμε -
νες συνθη κες. Στα πλαί σία 
ενο ς α ρθρου μπορου ν να δο-
θου ν μο νο πολυ  γενίκε ς περί-
γραφε ς των φαίνομε νων της 
εφηβεί ας καί πολυ  γενίκε ς 
κατευθυντη ρίες γραμμε ς γία 
την αντίμετω πίση  τους. 
 

 
Κατερίνα Νούση  

Κλινικός Ψυχολόγος – 
Ψυχοθεραπεύτρια  

   
Τηλε φωνα Επίκοίνωνί ας: 

23810-22399 & 6944210849  
Email: info@katerinanousi.gr  

Γραφεί ο: Φίλί ππου 29, 
Έδεσσα 

 

 
Τε σσερες εί ναί οί εποχε ς, που κα νουν ε να χρο νο, καί εί ναί  ο λες  
δίαλεχτε ς , 
στον ο μορφο αυτο ν το κο σμο. 
Σ'αυτε ς με σα στίς τε σσερες, εί ναί το καλοκαί ρί, με με ρες ηλίο λουστες , 
δεν ε χεί α λλο ταί ρί. 
Θερμο  εί ναί πα ντοτε, καί ο λα ωρίμα ζουν,  τα πρα σίνα ξεραί νονταί, 
καί τα πουλία  κουρνία ζουν. 
Γίατί  η ζε στη εί ναί πολυ ,  ο ταν μεσημερία ζεί, καί καί εί πα ντα το κορμί , 
γία ί σκίο αυτο  κοίτα ζεί. 
Τα πα ντα ψα χνουν γία σκία , γία να προστατευθου νε, απο  του η λίου την 
ματία , 
καί ο λα τραγουδου νε. 
Η ζε στη εί ναί φοβερη , κί ο ί δρωτα ς μας τρε χεί, τα πα ντα ψα χνουν γία 
βροχη , 
μα συ ννεφο  δεν ε χεί. 
Εί ναί το καλοκαί ρί αυτο , της ο μορφης Ελλα δας, που πα ντοτε εί ναί  
καυτο , με γευ ση της σουμα δας. 
 

Το καλοκαίρι 
ποίημα του Γιώργου Λιθοτόμου 

http://www.katerinanousi.gr/index.php
http://www.katerinanousi.gr/index.php
http://www.katerinanousi.gr/index.php
http://www.katerinanousi.gr/index.php
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών Ντοπιολαλιά 

Στη μνήμη του (Θεόφραστου) Τάκη 
Χρυσομάλλη 

 
Γάμοι-Βαφτίσεις 

 Την 18/4/2015 ο Άκης Γίαρη μαγας & η Ευστρατί α Γελαγωτε λλη πα-
ντρευ τηκαν καί βα φτίσαν το παίδα κί τους στην Παναγί α της Πε τρας. 

 Την 31/5/2015 η Κων/να Παπανίκολα ου & ο συ ζυγο ς της Βασί λης 
βα φτίσαν το 2ο κορίτσα κί τους. Το ο νομα αυτη ς Μαργαρί τα! 

 Την 6/6/2015 ο Βασί λης, γίος του Χρυσο στομου & της Νί κης Αχουλία  
παντρευ τηκε τη Σταυρου λα καί βα φτίσαν  το πρω το τους αγορα κί! 

Να ζήσουν ευτυχισμένοι και να χαίρονται το νεοφώτιστο παιδάκι τους! 
 

Γεννήσεις 

 Την 24/2/2015 ο Γία ννης Μανα βης του Δημη τρη & η Όλγα Μανου ση 
απε κτησαν ε να χαρίτωμε νο κορίτσα κί. 

 Την 4/3/2015 ο Κω στας Φίλίανο ς & η Πε πη Παπανίκολα ου του Σταυ -
ρου απε κτησαν ε να ο μορφο αγορα κί. 

 Ένα υγίε στατο αγορα κί ε φερε στον κο σμο η Βα σω Μακρη , συ ζυγος 
Χαραλα μπου Κακνα κη στίς 5 Δεκεμβρί ου 2014.  Η οίκογε νεία κατοί-
κεί  στη Μυτίλη νη καί το νε ο μωρα κί τους εί ναί το δευ τερο παίδί  τους. 
Τίς καλυ τερες ευχε ς μας γία υγεί α καί τυ χη! 

Υγεία και καλή τύχη στα νεογέννητα! 
 

Θάνατοι 

 Τον Μα ίο 2015 απεβί ωσε η Αθαναση  Όλγα, γε νος Χατζη  σε ηλίκί α 90 
ετω ν. 

 Τον Απρί λίο 2015 απεβί ωσε η Κων/να Δρακου λα συ ζ. Γεωργί ου σε 
ηλίκί α 99 ετω ν. 

 Την 25/3/2015 απεβί ωσε ο Καμί νης Ανδρε ας συ ζ. Νί κης Φίλη  σε ηλί-
κί α 88 ετω ν. 

 Την 20/5/2015 απεβί ωσε η Αφροδί τη Λίθοτο μου συ ζ. Χρη στου, κα -
τοίκος Καλλονη ς σε ηλίκί α 97 ετω ν. 

 Την 9/2/2015 απεβί ωσε η Ευστρατί α Καρανίκολη  σε ηλίκί α 77 ετω ν. 

 Την 14/2/2015 απεβί ωσε η Μαρί α Χατζηβλα στου σε ηλίκί α 83 ετω ν. 

 Την 16/2/2015 απεβί ωσε ο Μίχα λης Ζίλε λλης του Γεωργί ου σε ηλίκί α 
64 ετω ν. 

 Την 17/2/2015 απεβί ωσε η Παντη  Αλεξα νδρα του Περίκλη  σε ηλίκί α 
78 ετω ν. 

 Την 8/4/2015 απεβί ωσε η Ευστρατί α Πολυ ζου σε ηλίκί α 91 ετω ν. 

 Την 5/7/2015 απεβί ωσε ο Χρη στος Πετρίω της του Νίκολα ου σε ηλί-
κί α 7 ετω ν. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 
 

 
 Έγτση που πουρπα τμ μπουρκλω θκα τσί του κτσα πα σε να ρα χτ τσί ε κανα νααα ε να μίλτου ρ πα  

στου κου τίλουμ. 
 Μίσηλε ντ = misled, misleading  (Αγγλίκη  λε ξη που εννοεί  κατευθυ νω την κουβε ντα σε α λλη κα-

τευ θυνση είς γνω ση μου, γία να πείρα ξω κα ποίον α λλον στην παρε α. Επί σης, ο ταν κα ποίος κα-
θοδηγεί  λανθασμε να). Στη Στυψίανη  ντοπίολαλία  ε χεί την ε ννοία του κακοη θους κουτσομπο-
λίου . 

Αλληλογραφία 

Την 13/2/2015 απεβί ωσε ο Τα -
κης Χρυσομα λλης (αδελφο ς Ευ-
αγγελί ας Χρυσομα λλη), κα τοίκος 
Θεσ/νί κης σε ηλίκί α 83 ετω ν.  

 
Οι περίπατοι 

Ένας παππου ς γίο ρταζε τα 100 στα  του γενε θλία 
καί ο λοί θαυ μαζαν το πο σο ακμαί ος ε δείχνε. «Θα 
σας πω το μυστίκο », εί πε. «Με τη γυναί κα μου 
παντρευτη καμε πρίν 75 χρο νία. Τη βραδία  του 
γα μου μας κα ναμε μία συμφωνί α: κα θε φορα  που 
θα τσακωνο μαστε, ο ποίος αποδείκνυο ταν πως 
εί χε α δίκο, θα ε βγαίνε ε ξω καί θα πη γαίνε γία μία 
βο λτα. Ε, λοίπο ν, ε κανα συνεχω ς περίπα τους στον 
καθαρο  αε ρα κα θε με ρα, εδω  καί 75 χρο νία!»… 
Όχί μο νο στο γα μο, αλλα  καί στη δουλεία , στη φί-
λί α, στη συγγε νεία, στην εκκλησί α, ο δρο μος του  
 

 
Θεου  περνα εί απο  την ταπεί νωση, απο  την ανα-
γνω ρίση της υπεροχη ς του α λλου, απο  τον σεβα 
σμο  καί την αγα πη προς τον α λλον. 
Ο Χρίστο ς αλλα ζεί την καρδία  μας. Απο  εγωίστίκη  
καί σκληρη , την κα νεί ταπείνη , τρυφερη , γεμα τη 
επίεί κεία καί γλυκυ τητα. Να μη σκεφτο μαστε το 
δίκο  μας, να μη δίεκδίκου με το δίκο  μας. Αλλα  να 
σκεφτο μαστε καί τον α λλο δί πλα μας, να του δί -
νουμε την πρε πουσα σημασί α, να τον τίμα με καί 
να τον εκτίμα με. Αυτο  τίμα  εμα ς τους ί δίους, ως 
παίδία  του Θεου , που μοία ζουν στον Ουρα νίο Πα-
τε ρα τους!  

Ευαγγελία Κοπραλή  

 
Ένα τηλεφω νημα δε χθηκα τε λη 
Απρί λη 2015 απο  την κυρί α Νί τσα 
Χρυσομα λλη. Η κυρί α Νί τσα – αδελ-
φη  της Ευαγγελί ας Χρυσομα λλη, 
που απεβί ωσε πρίν ε να χρο νο περί -
που καί οί αναγνω στες της 
«Στυ ψης» θα θυμου νταί γία τα 
ο μορφα ποίη ματα  της που συχνα  
φίλοξενου σε η εφημερί δα μας – με 
ενημε ρωσε γία την απω λεία του 
αδελφου  της Τα κη Χρυσομα λλη τον 
Μα ρτη του 2015, που ζου σε, κί αυ-
το ς ο πως καί η κ. Νί τσα, στη Θεσ-
σαλονί κη. Της ζη τησα να μου στεί -
λεί δυ ο λο γία γία τον αδελφο  της  
καί μία φωτογραφί α του. «Ήταν 
ε νας α γγελος ο αδελφο ς μου», ξε-
σπα  σε λυγμου ς η κυρί α Νί τσα. «Οί 
γνωστοί  του αστείευ ονταν: 
«Χρυσοκα ρδη ε πρεπε να σε λε νε ο χί 
Χρυσομα λλη» … Στο γραμματα κί 
που μου ε στείλαν στίς 5-5-2015, οί 
αδελφε ς Νί τσα καί Βα να σημείω -
νουν – μαζί  με τα αφίερωμε να Λο γί 

 
α Αγα πης που ακολουθου ν – τα 
εξη ς: «Κυ ρίε Καραπαναγίω τη, θα 
μα θατε ο τί χα σαμε τον αδελφο  μας 
Τα κη Χρυσομα λλη πρίν 1,5 μη να. 
Τίμη ς ε νεκεν του γεγονο τος αυτου , 
σας στε λνω 100 € γία τη εφημερί δα 
μας. Επί σης, α λλα 100 € ε στείλα 
στην εκκλησί α του χωρίου  καί τε -
λος 100 € γία το σχολεί ο».  

(Ιγν. Καρ.) 
Λόγια Αγάπης 

Τί να πρωτοθυμηθεί  κανεί ς γία τον 
γλυκυ τατο Μυτίληνίο , τον λατρεμε -
νο αδερφο , συ ζυγο, πατε ρα, θεί ο, 
παππου , Θεο φραστο (Τα κη) Χρυ-
σομα λλη του Παλαίολο γου καί της 
Μαρί ας που γία πα ντα αποχαίρετη -
σαμε στη Θεσσαλονί κη στίς 12 
Μαρτί ου του 2015 …Επρο κείτο γία 
ε ναν εξαίρετίκο  α νθρωπο, ε να πλα -
σμα που γε μίζε ο λο τον κο σμο με τα 
αγνα  καί πλου σία συναίσθη ματα  
του. Μο νο αγα πη καί γενναίοδωρί α 
ε κρυβε η χρυση  του η καρδία .  

 
Δεν υπη ρχε περί πτωση να μη βοηθη σεί ο που μπο-
ρου σε με τον πίο ταχυ  καί αποτελεσματίκο  τρο πο, 
ε χοντας μονί μως το χαμο γελο στα χεί λη μαζί  με τη 
γλυκία  του κουβε ντα. Αυτο ς ο α ρίστος οίκογε-
νεία ρχης, το υπο δείγμα συζυ γου, πατε ρα, αδερ-
φου , βρίσκο ταν συνεχω ς στο πλευρο  ο λων. Ο πο-
λυαγαπημε νος μας Τα κης εί χε ο ντως το Θεο  με σα 
του. Με οδηγο  την καλοσυ νη καί τη δοτίκο τητα 
παρεί χε ο ,τί μπορου σε απλο χερα. Ήταν ε νας 
α νθρωπος δημίουργίκο ς, εργατίκο ς καί ίδίαί τερα 
ευφυη ς. Κατα φερε να επίκρατη σεί επαγγελματίκα  
μετα  απο  κο πους ετω ν, προσφε ροντας τα πα ντα 
στην οίκογε νεία  του, σε συγγενεί ς καί φί λους. Μο -
νο λατρεί α καί αγα πη κρυ βεταί στίς καρδίε ς  μας  
γία τον μοναδίκο  αυτο  α νθρωπο που ε δωσε αξί α 
με τη στα ση ζωη ς του στην ε ννοία της ανθρω πίνης 
υ παρξης. Μο νο αναμνη σείς κατακλυ ζουν το μυαλο  
καί τη ψυχη  μας. Αναμνη σείς που δα κρυα στα μα  

 
τία φε ρνουν καί ρί γη συγκί νησης στο κορμί . Πα -
ντα θα εί ναί κοντα  μας καί πα ντα θα ζεί με σα στη 
ψυχη  μας. 
 

Με ο λη μας την αγα πη, 
Η συ ζυγος Καί τη, τα παίδία  Παλαίολο γος & Μαρί α,  

Τα αδε λφία Νί τσα καί Βα να, 
Τα εγγο νία καί τα ανη ψία. 

Την 24/2/2015 απεβί ωσε ο Ευστρα -
τίος Βαλίοντη ς, κα τοίκος Νί καίας σε 
ηλίκί α 89 ετω ν. Το 40η μερο μνημο -
συνο ε γίνε την 29-3-2015 στον  

Αί  Γίω ργη Νί καίας. 

Η επιστολή της δασκάλας μας Ευαγγελίας Δρακούλα 
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών 
Μελβούρνης 

Τρόφιμα σε 45 οικογένειες  
της Στύψης 

 
Το Δ.Σ. του Συλλο γου Στυψίανω ν Μελβου ρνης, αποτελεί ταί απο  τους: 1) Θερα πων 
Δελημη τρου, Προ εδρος, (96905740/ 0407053825 2) Βαγγε λης Βαλίοντη ς Αντίπρο ε-
δρος (95297583), 3) Νί κος Εγγλε ζος Γραμματε ας (96999850), 4) Παντελη ς Ταμβα κης 
Ταμί ας (95517124), 5) Παναγίω της Βουλαδα ς με λος (95579841), 6) Απο στολος Λίθο-
το μος με λος (95793536), 7) Σοφί α Μαντα νη με λος, 8) Πο πη Ταμβα κη, με λος, 9) Μαρί -
α Βαλίοντη , με λος, 10) Θεανω  Βουλαδα  με λος. 
Τα στοίχεί α του Συλλο γου: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΣΤΥΨΙΑΝΩΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: REGISTERED   A0021957  M    8 HILTON  STREET    
DANDENONG   VIC  3175 

Με λη του Δ.Σ. του Συλλο γου Στυψίανω ν Μελβου ρνης, (μπροστα  στην πελω ρία κο-
λοκυ θα 40 κίλω ν, παραγωγη ς Απο στολου Λίθοτο μου)! Δίακρί νονταί απο  αρίστερα : 
1) Θερα πων Δελημη τρου, του Ιωα ννη Προ εδρος, 2) Παντελη ς Ταμβα κης  (με κατα-
γωγη  απο  το Πετρί )Ταμί ας, 3)Βαγγε λης Βαλίοντη ς του Ευαγγε λου, Αντίπρο εδρος 
4) Παναγίω της Βουλαδα ς του Αλε κου με λος  καί 5) Απο στολος Λίθοτο μος με λος.  

Απο  την εκδρομη  του Συλλο γου Στυψίανω ν Μελβου ρνης το Φεβρουα ρίο του 1980 στο TORQUAY ( Την 
φωτο  μας ε δωσε ο Απο στολος Λίθοτο μου)  Διακρίνονται από αριστερά: 1) Χρυσο στομος Μαυ ρος (+), 
2) Γίω ργος Καραμπε τσος, 3) Βα σος Γελαγω της (Κα ταρος), 4) Παναγίω της Καραμπε τσος, 5) Κω στας 
Ορφανί δης (+), επάνω αριστερά: 6) Ευστρα τίος Καμνορο κης, 7) Βί κτωρ Παυλίο γλου, 8) Απο στολος 
Βαζυρία ννης, 9) Κω στας Φίλη ς, 10) δίακρί νεταί στη με σητοκεφα λί αγνω στου …, 11) Απο στολος Λίθοτο -
μου, 12) Γία ννης Ζγουρνίο ς (Τραπεζανλη ς) (+),13) Ευστρα τίος Ιατρο πουλος (απο  Μυτίλη νη) (+), 14) 
Άγγελος Βαλίοντη ς (+) με το γίο του Ανδρε α στα ζνί χία …, 15) Νί κος Γελαγω της, 16) Ιγνα τίος Βαλα σης.    

 
Εί ναί γνωστο  ο τί η οίκονομίκη  κρί ση που 
μαστί ζεί τη χω ρα μας τα τελευταί α ε ξί χρο -
νία ε χεί δημίουργη σεί αντί στοίχη ανθρωπί-
στίκη  κρί ση. Εννοεί ταί ο τί η κατα σταση 
εί ναί χείρο τερη στα αστίκα  κε ντρα. Στο χω-
ρίο  μπορεί  κανεί ς να βα λεί δυ ο ντοματου -
λες, να μαζε ψεί δυο  ελίε ς, να ε χεί το λαδα κί 
του δηλαδη  να μην φτα σεί στα ε σχατα ο ρία 
της φτω χείας, στην πεί να, (ο πως στην κα-
τοχη ). Με ανεργί α που ξεπερνα  το 30% καί 
στους νε ους το 50%, επο μενο εί ναί να οδη-
γη σεί πολλε ς οίκογε νείες σε αδίε ξοδο. Ευτυ-
χω ς που στη χω ρα μας καί λο γω πολίτίσμί-
κω ν δεδομε νων, εξακολουθεί  να υφί σταταί 
η αλληλεγγυ η, μεταξυ  γενεω ν, αλλα  καί με-
ταξυ  των πολίτω ν, που ε ρχεταί να καλυ ψεί 
την ε λλείψη των κοίνωνίκω ν δομω ν καί του 
κοίνωνίκου  κρα τους. Αυτο  ακρίβω ς ε καναν  
τρία ντα ομογενεί ς μας , μετανα στες στην 
Αυστραλί α. Μα ζεψαν μεταξυ  τους 3.500 
δολα ρία Αυστραλί ας, με τα οποί α αγορα -
στηκαν τρο φίμα γία 45 οίκογε νείες της Στυ -
ψης που εί χαν ανα γκη. Αξίε παίνη πρωτο-
βουλί α γία την οποί α μας ενημερω νεί λε-
πτομερω ς παρακα τω η Μαρία Βουγιούκα: 
«Με την ευγενίκη  πρωτοβουλί α του συγχω-
ρίανου  μας Γίω ργου Βαλίοντη  του Ιωα ννη, 
κατοί κου Αυστραλί ας, συγκεντρω θηκε ε να 
ποσο  υ ψους 3.500 δολ. Αυστραλί ας, απο  
φί λους του καί συγχωρίανου ς μας, κατοί -
κους Αυστραλί ας επί σης, αλλα  δίε θεσε κί ο  
ί δίος ε να σημαντίκο  με ρος  του ποσου , με 
σκοπο  να δίατεθεί  σε δία φορες οίκογε νείες 
της Στυ ψης που εί χαν ανα γκη. Βα ζοντας ως 
δίαχείρί στρίες τη Χρυ σα Σανταβα  καί την 
Μαρί α Βουγίου κα, τα χρη ματα αξίοποίη θη 
καν σε κρε ατα, τρο φίμα, φρου τα καί  

 
ο σπρία. Δίανεμη θηκαν σε ί σα με ρη, σε 45 
οίκογε νείες του χωρίου  μας την περί οδο 
των Χρίστουγε ννων του 2014.  Τρία ντα 
ομογενεί ς μας συμμετεί χαν  Ένα μεγα λο 
μπρα βο σ΄ ο λους αυτου ς τους ανθρω πους,  
που ο χί μο νο δεν ξεχνου ν τον το πο τους, 
αλλα  νοία ζονταί καί στηρί ζουν τους συναν-
θρω πους τους σ΄ αυτη  τη δυ σκολη περί οδο 
που δίανυ ουμε, παρο λο που βρί σκονταί 
στην α λλη α κρη της γης.  Τα ονο ματα των 
ανθρω πων που προσε φεραν τα χρη ματα, 
τα αναφε ρω αναλυτίκα  παρακα τω, σε πα-
ρε νθεση το ποσο  σε  δολα ρία) : Γίω ργος 
Καραμπε τσος (500), Θερα πων Δελημη τρου 
(100), Γία ννης Καρανίκο λας (100), Σοφί α 
Πατε στου (100), Νί κος Μαρδα ς (50), Ηλί ας 
Καλλονία της (50), Δημη τρης Δρου τσης – 
χασα πης (100), Μη τσα Δελα γα (50), Γίω ρ-
γος Καραντω νης (30), Κω στας Κατακουζί-
νο ς (50), Αλε κος Βουλαδα ς (20), Απο στολος 
Βαζυρία ννης (200), Ελευθε ρίος Βαζυρία ν-
νης (50), Δημη τρης καί Τί να (40), Ευστρα τί-
ος Καμνορο κης (200), Γεω ργίος Δελημη -
τρου (100), Χρη στος Βουργουτζη ς (50), 
Μαρί τσα Κατανα  (50), Στρα τος Παντη ς 
(100), Ελπίνί κη Παπακυρί κου (50), Πανα-
γίω της Μαδε λης (10), Αγγε λα Πα τσία (50), 
Γίω ργος Βαλίοντη ς (1.100), Μαρία νθη καί 
Θεο φίλος Δουκε λλης (50), Ελευθε ρίος Ορ-
φανί δης (50), Ασπασί α καί Πα ρης Δρακου -
λας (50), Χρη στος Μελα ς (200). Ένα μεγα λο 
ευχαρίστω  (ίδίαί τερα στο Γίω ργο Βαλίοντη  
που οργα νωσε αυτη  την ενε ργεία),απ΄ ο λες 
τίς οίκογε νείες που ε λαβαν αυτο  το αναπα -
τεχο χρίστουγεννία τίκο δω ρο! Όλοί σας 
ευ χονταί υγεί α, αγα πη κί ευτυχί α!» 
 

Την 20 Απρλί ου 2015 δίεξη χθησαν εκλογε ς στον Ιππίκο  Συ λλογο Στυ ψης—
Υψηλομετω που με τα ακο λουθα αποτελε σματα: 
 
Πρόεδρος: Αλογδε λλης Ιωα ννης 
Αντιπρόεδρος: Πίτσου λης Φω της 
Γραμματέας: Κουτσαμπα σης Κωνσταντί νος 
Ταμίας: Κουτζπη ς Δημη τρίος 
Μέλος: Βαφείω της Γεω ργίος 
 
Το προηγου μενο συμβου λίο α φησε στο ταμεί ο του συλλο γου 2.360 ευρω  καί 180 ευρω  
απο  τα καίνου ρία με λη που ψη φίσαν . Συ νολο στο ταμεί ο του συλλο γου 2.540 ευρω . 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2015 
 

 19 Ιουλί ου              Προσκυ νημα στο Προφη τη Ηλί α 
 8 Αυγου στου              Γίορτη  Ιππίκου  Συλλο γου 
 29 Αυγου στου Προσκυ νημα στον Άγίο Ιωα ννη στο Βαφείο  
 5 Σεπτεμβρί ου Προσκυ νημα στο Ταξία ρχη στο Μανταμα δο 
 26 Οκτωβρί ου Προσκυ νημα στον Άγίο Δημη τρίο στα Μοναστηρε λία 
 
Απο  το Δ.Σ. του ίππίκου  συλλο γου ευχαρίστου με ο λα τα με λη, ελπί ζουμε σε συνεργασί α 
με τους α λλους συλλο γους γία το καλο  του χωρίου  μας, ο πως επί σης καί τη συμμετοχη  
των χωρίανω ν στίς εκδηλω σείς μας.    

Τα νέα του Ιππικού Συλλόγου  
Στύψης-Υψηλομετώπου 

 

Υπενθυμί ζουμε στους αναγνω στες μας πως η “ΣΤΥΨΗ” εκδί δεταί καί δία-
νε μεταί δωρεα ν. Χα ρη στίς αυθο ρμητες καί συγκίνητίκε 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 τοντα ς το 
στους παρακα τω λογαρίασμου ς: καί να μας ενημερω νετε με οποίοδη ποτε 
τρο πο γία την κατα θεση  σας, ω στε να δημοσίευ εταί η προσφορα  σας. Επί -
σης, να θυμα στε πα ντα να σημείω νετε το ονοματεπω νυμο  σας σε κα θε 
κατα θεση, ω στε να γνωρί ζουμε απο  ποίον προε ρχεταί.  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR0401103400000034062324263  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 

Αυστραλία 1980 


