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ΑΡΧΗΣ
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Του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης.
Αθλητικού Συλλόγου«Καραβαγγέλης».
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Στύψης.
Ιππικού Συλλόγου Στύψης.
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης, οι οποίοι άπαντες εδρεύουν στη Στύψη και εκπροσωπούνται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1.
Δήμαρχο Λέσβου κ. Δημήτρη Βουνάτσο.
2.
Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής.
ΚΟΙΝ: κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης.
_________________________________
Αξιότιμοι κύριοι, η παρούσα διαμαρτυρία και πρόσκληση μας αποτελεί την έσχατη προσπάθεια την οποία κάνουμε,
προκειμένου να σας πείσουμε για την σοβαρότητα της κατάστασης που έχει προκύψει από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξαιτίας υποψιών που έχουν βάσιμα δημιουργηθεί περί μη καταλληλότητας από τη μία του πόσιμου νερού σε ποσοστό που αγγίζει το 70% του χωριού μας και από την άλλη στην ελλιπή υδροδότηση του χωριού.
Η εν λόγω κίνησή μας αποτελεί απόφαση και τελεί υπό την έγκριση όλων των μελών μας και της πλειοψηφίας των συγχωριανών μας.
Αυτό συμβαίνει κυρίως όσον αφορά την γεώτρηση στην περιοχή «Λυγαριά».
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας ότι η συμπεριφορά του Προέδρου του τοπικού συμβουλίου απέναντι στο πρόβλημα δεν είναι η αρμόζουσα και δεν κατατείνει στην επίλυση του
προβλήματος.
Δεν αντιδικούμε με τους συμπολίτες μας, αλλά φροντίζουμε ακόμη και σε περίπτωση που έχουν 1% δίκιο, να εξαλείψουμε την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης της υγείας και της ζωής
των συμπολιτών μας.
Αναθέσαμε όλοι σε συμπολίτη μας, επειδή ο πρόεδρος εκώφευε, ο οποίος κατέθεσε επ΄ονόματί του, αλλά για λογαριασμό μας, δήγματα του πόσιμου νερού Στύψης στο εργαστήριο
φυσικοχημικών αναλύσεων νερού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δύο (2) φορές, όπου οι αναλύσεις επέδειξαν πως το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση. Άσχετα βέβαια που τόσο η εμφάνισή
του όσο και η οσμή του ευθέως παραπέμπουν σε κάτι τέτοιο. Στο ίδιο παραπέμπουν και συχνά οι γαστρεντερίτιδες που ταλαιπωρούν τόσο τους ντόπιους όσο και τους ετεροδημότες μας.
Ως εκ τούτου, ως απλοί άνθρωποι που ανησυχούν κυρίως για την υγεία τόσο την προσωπική όσο και των οικογενειών τους, διαμαρτυρόμαστε και σας προσκαλούμε να λύσετε το
πρόβλημα άμεσα, διότι από τούδε και εξής άπαντες καθίστασθε υπεύθυνοι στην ατυχή περίπτωση να προκληθεί βλάβη της υγείας έστω και ενός συμπολίτη μας στη Στύψη από αυτή την αιτία.
Επιπλέον και ενώ έχουμε θέσει υπόψιν σας πως υφίστανται οκτώ φυσικές πηγές στο χωριό, η μη αξιοποίησή τους αναγκάζει τους θερινούς μήνες να υφίσταται
έλλειψη νερού και να καθίσταται ανυπόφορη η ζωή όχι μόνο των ντόπιων αλλά και των ετεροδημοτών τουριστών. Και σε αυτή την περίπτωση ζητούμε την άμεση λύση
στο πρόβλημά μας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να αξιώσουμε επιτέλους αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υποβαλλόμαστε και την ταλαιπωρία ως δημότες.
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω την παρούσα προς ους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας άμα αυτήν αυτολεξεί στην έκθεση επίδοσης.
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Οι εξωδίκως καλούντες

Αφιέρωμα: «Η Στύψη»
21 χρόνια στο χαρτί - 12 χρόνια στο διαδίκτυο,
σελ.5

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

Δράσεις Δημοτικού Σχολείου
Στύψης 2012-2013, σελ.5

Επί τον τύπον των ήλων, σελ.2
του Βασίλη Βουργουτζή

Καφενείον «Η Στύψη», σελ.10
του Ιγνάτιου Καραπαναγιώτη

Εξ΄αφορμής, σελ.8

Νέα και δράσεις του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης, σελ.6

της Έλλης Μιλτ. Τσαΐρη

Νέα των απανταχού Στυψιανών, σελ.3
Αφιερώματα-Πρόσωπα, σελ.7
Θέματα υγείας, σελ.10
Τα κοινωνικά των Στυψιανών, σελ.11
Το Στυψιανό γλωσσάρι, σελ.11
Αλήθειες και ψέματα, σελ.9
Συνταγές, σελ.9
Βιβλιοπαρουσίαση, σελ.9

Τα νέα του Αθλητικού Συλλόγου Στύψης, σελ.5

Η φωνή του αναγνώστη,
σελ.9

Τα νέα των απανταχού
Στυψιανών, σελ.3

Μάθε κι αυτό, σελ.8

Προσφορές για την εφημερίδα μας


Από Μαλλή Μαρία 50 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Ευστρατίου,
των γονέων της Γεωργίου & Σοφίας Παρέλλη και του πεθερού της Γεωργίου Μαλλή. (14/8/2012)




Από Δρακούλα Ευαγγελία 100 ευρώ (17/7/2012)






Από Χαβιαρίδη Μυρσίνη 20 ευρώ (10/8/2012)



Από Ευγενία Χατζηβλάστη 50 ευρώ στη μνήμη της μητέρας της Αθηνά
Χρυσομάλλη (08/2/2013)



Από Μιχάλη Γελαγώτη που κατοικεί στην Αυστραλία 30 ευρώ (21-122012)



Από Γεωργία Κυριακίδου, η οποία εργάζεται στην Εθνική τράπεζα Σκύδρας Νομού Πέλλας (κι έχει μια φίλη που εργάζεται στο νηπιαγωγείο
Στύψης) 20 ευρώ (18-1-13)





Από Στέλλα Πιτσούλη που κατοικεί στη Στύψη 20 ευρώ (13-3-13)



Από Αγγέλα Βαζυργιάννη που κατοικεί στην Αθήνα 100 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Ιγνατίου που πέθανε παραμονή Χριστουγέννων του
2012(7-2-12)



Από Εγγλέζου-Φωκά Αφρούλα 50 δολάρια Αυστραλίας στη μνήμη των
γονέων της Στυλιανού & Γιασεμής Εγγλέζου (25/7/2012)
Από Παπανικολάου Τούλα από Καλλονή 20 ευρώ (18/6/2012)
Από Καμνορόκη Ευστράτιο 50 ευρώ (20/9/2012)
Από Περικλή & Ιγνατία Σγουρνιού 20 ευρώ στη μνήμη του πατέρα τους
Ιωάννη Σγουρνιού (10/4/2012)

Από Γαληνό Μαυρέλη κάτοικο Βύρωνα, 20 ευρώ (22-1-2013)
Η Μαρία Μπούζουρα, κατοικεί κι εργάζεται ως δασκάλα στην Έδεσσα.
Επί πολλά χρόνια είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Πέλλας. Μας έδωσε για τη «Στύψη» 20 ευρώ (29-1-2013)

Από Στράτο & Ελευθερία Καλατζή, που κατοικούν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 150 ευρώ (Απρίλης 2013).
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε παραλείψει να αναφέρουμε κάποιες από τις παραπάνω προσφορές καθώς και να ευχαριστήσουμε όλους
για την ευγενική προσφορά τους.

2

ΣΤΥΨΗ

ΜΑΙΟΣ 2013

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο

2253091209
2253091204

Φαρμακείο Στύψης

2253091111

“

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής

6934398550

Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας

2253091210
2253091328

Κ.Υ. Καλλονής

2253022222

Δημοτ. Ενότ. Πέτρας

2253041235

ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο

2251028873
2251038722

“

2251038700

Νοσοκομείο

2251051100

Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης

2251027777
2253022337

Γραφείο Εξυπ. Πολιτών

2253042222

«Και συ λοιπόν
Στέκεσαι έτσι βουβός με τόσες παραιτήσεις
από φωνή, από τροφή, από άλογο, από σπίτι
στέκεις απαίσια βουβός σαν πεθαμένος:
Ελευθερία ανάπηρη πάλι σου τάζουν»
(Κατά Σαδδουκαίων - Μ.Κατσαρού)



Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά

2251024115
2104172657

Θεσσαλονίκης

2310531505

Ελαιουργικός Συν/μός Στύψης
e-mail: esstipsi@otenet.gr
τηλ. 2253091206



fax: 2253091144

«Η ΣΤΥΨΗ»
Τρίμηνη Έκδοση του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Υπεύθυνος κατά νόμο
Παναγιώτης Κουτζπής
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ.
Στύψη Τ.Κ. 81109
Πέτρα Λέσβου
____

Εξαίρετη πολιτική και κοινωνική σάτιρα ήταν και το φετινό καρναβάλι
στο χωριό μας. Απλοί άνθρωποιαγρότες, χτιστάδες, μαγαζάτορες και
παιδιά του γυμνασίου ανέβασαν μια
άρτια παράσταση που όχι μόνο μας
διασκέδασαν αλλά μας ξαναθύμισαν
στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού.
Μέσα απ΄το κανάλι του ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑ ΝΙΟΥΣ και το ΚΟΛΙΑΜΟΥΔΑ ΜΠΑΡ μασκάρεψαν όλους
τους «μεγάλους» που μικραίνουν τη
ζωή μας. Ότι και να γράψω θα τους
αδικήσω, γιατί ποτέ με λόγια δεν μπορείς να περιγράψεις τα χρώματα του
ηλιοβασιλέματος!



Άφεριμ γιουνάνμπουταλά, γιαβάςγιαβάς στο ντουλάπ μπανιστίρ ορέ
κιοπέκ. Αρίφ ολάν αγνάσιν ζεβζέκ
αχμάκ και πολλά άλλα τούρκικα μαθαίνουμε κάθε βράδυ απ΄τα πολλά
σήριαλ που μετά τα κουτσομπολιά και 
τα μαγειρέματα δείχνουν τα κανάλια
μας. Ο Μαμαλάκης τουλάχιστον φρόντιζε να προσθέτει στις συνταγές του
ιστορική διάσταση απ΄τους αγώνες
του΄21. Φοβάμαι ότι απ΄τις τριακόσιες περίπου λέξεις που λέμε καθημερινά και οι τριάντα είναι «άμα λάχει να
πούμε» θα τις ξεχάσουμε κι αυτές και
γλώσσα του ονείρου θα είναι το ντεκολτέ της Χιουρέμ και οι επιδρομές
στα κρεβάτια του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπή!

α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλοκερδώς και
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως.
____
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

κιν: 6977946294
σπίτι: 2381020648
γραφείο: 2381351886
fax: 2381088886
e-mail: kignatis@gmail.com
β) Έλλη Μ. Τσαΐρη
Οδυσσέως 75 Χαϊδάρι 12461- Αττική
κιν: 6956294305
σπίτι: 2105323577
e-mail: ellietsa1973@gmail.com
____
Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική αλλά
εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο τραπεζικοί λογαριασμοί:

Λίγοι σχετικά Στυψιανοί βρεθήκαμε
στην κοπή της πίτας του συλλόγου
μας στην Αθήνα, παρά τις άοκνες
προσπάθειες του Θανάση και της Μαριάνθης. Όσοι όμως συμμετείχαμε
αποζημιωθήκαμε και με το παραπάνω, πρώτα-πρώτα απ΄τη χαρά της
παρέας και μετά με όλα τ΄άλλα, δηλαδή τα σπιτικά μεζεδάκια, το εκστασιογόνο μυτιληνιό ούζο, τα τραγούδια
μας και το χορό απ΄την τρίτη ιδίως
ηλικία που μαζί με τα χαριτωμένα
αστεία του Πολύζου βοήθησαν να 
χάσουμε τη φρονιμάδα μας και να
βρούμε το φρόνημά μας!



Δημοσιογραφική επιμέλεια

Φιλικής Εταιρείας 11 Έδεσσα 58200- Πέλλα

Σχεδόν δέκα χρόνια φιλοξενούμαι
στις σελίδες της «ΣΤΥΨΗΣ» και δεν
σας το κρύβω χαίρομαι που κατοικώ
σ΄αυτή τη γειτονιά. Για πρώτη φορά
στο προηγούμενό της φύλλο μου
έγιναν κάποιες περικοπές και όσο να
΄ναι ένιωσα λίγο αμήχανα, σχημάτισα
την εντύπωση ότι γκαζώνω πάνω σε 
άμμο. Κρατώ τη δικαιολογία που μου
δόθηκε τουλάχιστον ως ειλικρινή.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Aρ. λογ/μού: 340-623242-63
Δικαιούχοι Λογ/μού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Έλλη Τσαΐρη του Μιλτιάδη
ΙΒΑΝ:GR040f103400000034062324263
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. λογ/μου: 3560103204001
Δικαιούχοι Λογμού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Χατζηδουκάκης Κων/νος του Ευστρατίου
ΙΒΑΝ:GR4604309120003560103204001
____
Εκτύπωση: Στέφανος Βαγουρδής



Όλοι θυμόμαστε τη ρητορική για τα
καλά απ΄τη συνένωση των δήμων και
το σχέδιο Καλλικράτης για το πόσο
ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση θα
έχουμε, πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν απ΄τους μισθούς των βλαχοδημάρχων και πόσα άλλα καλά θα
προκύψουν που δεν χωράει ο νους
μου. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα ζούμε καθημερινά και μικρό δείγμα για μας τους Στυψιανούς
που το βιώνουμε καθημερινά είναι
στην καθαριότητα και με τις δύο μικρές χωματερές που εκ των πραγμά- 
των έχουν δημιουργηθεί. Η μία είναι
στου Σκορδά και η άλλη προς τα Σφαγεία που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι
γεμάτοι πάντα με σκουπίδια, αφού το
απορριμματοφόρο περνά μια φορά το
δεκαπενθήμερο παρ΄ότι τα δημοτικά
τέλη τριπλασιάστηκαν αυτά τα χρόνια. Η λέξη ντροπή δεν αρκεί για τα
χάλια τους.
Με αυξημένο ενδιαφέρον παρακολούθησα τις θέσεις που διατύπωσαν οι
ιεράρχες, θεολόγοι και αριστεροί στο
συνέδριο που οργάνωσε η Θεολογική
Σχολή Θεσσαλονίκης με θέμα

«Εκκλησία και Αριστερά». Φωτισμένοι ιεράρχες- θετικά μηνύματα
έστειλαν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος- που
με λόγια και έργα προσπαθούν να
εφαρμόσουν το «αγαπάτε αλλήλους»

και απ΄την άλλη όχθη η αριστερά που
αγωνίζεται να εξαλειφθεί η φτώχεια
κι η ανέχεια πάνω στη γη μας. Δυστυχώς, το μόνο που βγήκε προς τα έξω
απ΄τις τηλεοράσεις ήταν η δήλωση
του βουλευτή πως θα αμείβονται οι
παπάδες και όχι τι συζητήθηκε τρεις
μέρες. Όπως και να ΄χει η συζήτηση
ενισχύει το πνεύμα και εξαγνίζει τις
πεποιθήσεις.
Ο ειδικός απεσταλμένος της Μέρκελ
στην Ελλάδα θυμήθηκε τον Γιωργάκη
και μίλησε για τεμπέληδες Έλληνες
που τρεις κάνουν τη δουλειά ενός
Γερμανού μπροστά σε εργάτες Θεσσαλονικιούς και αυτοί τον περιποιήθηκαν αναλόγως, γιατί όσο και να
λέγεσαι Φούχτελος δεν μπορείς ανέ
ξοδα να πετάς κατάμουτρα όποια
μπαρούφα σου έρχεται στο κεφάλι
και να σε αντέχει ο Έλληνας. Η τάση
που έχει αυτός ο άνθρωπος να μας
υποτιμά και να μας μειώνει είναι δείγμα της δικής του κατωτερότητας κατά
πως θα ΄λεγε και ο Α. Γκράμσι.
Τραπεζίτες και πολιτικοί σε αγαστή
συμφωνία μεταξύ τους ανέδειξαν αυτά τα χρόνια ως νέα θεότητα τις πιστωτικές κάρτες και πολλοί παρασυρμένοι κάνουν τώρα ορθοπεταλιά να

πληρώνουν τα καταναλωτικά τους
δάνεια. Δεν προφυλάχτηκαν απ΄τις
σειρήνες της δανεικής ευδαιμονίας
παρότι στο σχολειό μαθαίναμε ότι ο
Οδυσσέας βούλωσε τα αυτιά των συντρόφων του για να μην πάθουν παράκρουση απ΄τα τραγούδια των σειρήνων. Εγώ θυμάμαι ακόμη ότι και η
δασκάλα μας η Ευαγγελία-καλή της
ώρα-μας έβαζε έκθεση με θέμα τα
καλά της αποταμίευσης και η καλύτερη έκθεση βραβευόταν με έναν κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου που όταν γέμιζε γινόταν βιβλιάριο
καταθέσεων που νομίζω ότι μετρούσε
και στον κάτοχό του αλλά και στην
εθνική μας οικονομία. Τώρα όσοι την
έχουν πατήσει, σκίζουν τα ρούχα τους
κι ότι άλλο ύφασμα βρουν μπροστά 
τους.
Ζούμε τη χρονιά του νόμου και της
τάξης γι΄αυτό πέφτει άγριο ξύλο σε
κάθε ειρηνική διαδήλωση γι αναθρώπινη αξιοπρέπεια ακόμη και σε βουλευτές και μωρά παιδιά όπως είδαμε
στις Σκουριές Χαλκιδικής. Μια απάντηση για τον νόμο και την τάξη δίνει
ο μακαρίτης Α. Πανσέληνος μέσα
απ΄το διήγημά του ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΜΕ. Ήταν λέει Σεπτέμβρης του
΄22 και πλοία φορτωμένα από ταλαιπωρημένους, ξεριζωμένους και ακρωτηριασμένους ανθρώπους μετά την
καταστροφή της Σμύρνης έφταναν
στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Ο λιμενάρχης που ήταν υπέρ του νόμου και της 
τάξης ζητούσε διαβατήρια για να τους
επιτρέψει να πατήσουν το πόδι τους
στο νησί μας. Τότε μια ομάδα Μυτιληνιών έπιασε τον λιμενάρχη, τον έβαλε
σ΄ένα καΐκι΄και τον έστειλε από κει
που ήρθε και έτσι λύθηκε το πρόβλημα μονομιάς. Τέτοιο περιεχόμενο
έδιναν στη δημοκρατία αυτοί οι απλοί
άνθρωποι εμπλουτίζοντάς την με αξίες, ήθος και με στάση ζωής.
Σούπερ μάρκετ πολιτικής ανοησίας
έχει καταντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ. Κεδίκογλου. Αν είχαμε
λέει αφήσει τον Μητσοτάκη να κυβερνήσει δεν θα φτάναμε σ΄αυτά τα
χάλια είπε με χαζοχαρούμενο ύφος,
όταν όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτή
την κυβέρνηση την έριξε ο σημερινός
πρωθυπουργός και αρχηγός του εκπροσώπου. Άλλο αγαπημένο σπορ
είναι να κόβει και να ράβει βίντεο με
δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά πως τον βολεύουν προκειμένου να
ταυτίσει το κόμμα αυτό με την τρομοκρατία και να καλεί μάλιστα επέμβαση εισαγγελέα. Να μάθει αν δεν το

ξέρει ότι κι απ΄τις ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ
αν αφαιρέσεις τη λέξη «ου» τότε το
«ου κλέψεις» σημαίνει ακριβώς το
αντίθετό του και ύστερα με αθερινόδιχτα δεν πιάνεις καρχαρία!
«Περισσότεροι φόροι απ΄όλους και
λιγότεροι φόροι απ΄τον καθέναν»
δήλωσε με σοβαρότητα ο Καραφώτης
που μεγαλούργησε σαράντα χρόνια
στο πολλά υποσχόμενο 3% της αναν.
Αριστεράς και τώρα στα γεροκούδουνα έγινε κωπηλάτης στη βάρκα Σαμαρά όπως ο ίδιος λέγει. Αυτό θα πει
αριστερά της ευθύνης, να παίρνουμε
φόρους και χαράτσια απ΄τους φτωχούς, τους άνεργους και την ίδια ώρα
λιγότερους απ΄τους πλούσιους, από
μας κοντεύετε να μας πάρετε και τα
σώβρακα και τους εφοπλιστές τους
παρακαλάτε και για να τα δικαιολογήσεις όλα αυτά μια μας λες ότι περνάμε τον κάβο και μια ότι πέσαμε σε
τυφώνα!
Κάθε μέρα και μια καινούρια ενέδρα
μας στήνει η κυβέρνηση. Πας να γλιτώσεις απ΄το πανάκριβο πετρέλαιο κι
ανάβεις το αερόθερμο, σου την πέφτει η ΔΕΗ. Πας να γλιτώσεις το χαράτσι, σου την έχει στημένη ο Στουρνάρας επικαλούμενος τον κατ΄αυτόν
εθνικό συμφέρον. Είσαι πολύτεκνος,
σου τη βγαίνουνε με το φορολογικό
νομοσχέδιο. Τέτοιο κράτος δικαίου να
σε πηγαίνει από ενέδρα σε ενέδρα,
δεν έχω μεταδεί!
Λίγο μεγαλύτερος από μένα με ιδεολογία συντηρητική, όπως λέμε, δεν με
εμπόδιζαν να τον καμαρώνω όταν σαν
φτερωτός γιατρός στα νιάτα του
έτρεχε με επιτυχία τα εκατόμετρα
στους διεθνείς στίβους και ως πολιτικός κέρδισε πολλά αξιώματα και θέσεις. Μέχρι και δήμαρχο τον έκαναν
οι Θεσσαλονικείς. Τώρα ισοβίτης σκέφτεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής τις «επιτυχίες του στις αρπαχτές» και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
Αναρωτιέμαι πως ένας καλλιεργημένος άνθρωπος όπως ο Παπαγεωργόπουλος αψήφησε τη λαϊκή σοφία, που
για την περίπτωσή του λέει ότι με τα
λεφτά αγοράζεις κρεβάτι αλλά όχι
ύπνο!
Η Γαλλία είναι μια φιλική χώρα. Μας
έχει κατά καιρούς συμπαρασταθεί
στα δύσκολα, κληροδότησε δε στην
ανθρωπότητα τα προτάγματα της
Γαλλικής Επανάστασης για ελευθερία, ισότητα και αδερφοσύνη. Πριν λίγο
καιρό φιλοξενήσαμε στην πατρίδα
μας τον πρόεδρό της κ. Ολάντ και
μεταξύ άλλων ενδιαφέρθηκε να αγοράσουν γαλλικές κρατικές επιχειρήσεις αντίστοιχες ελληνικές. Δεν είναι
όμως αντιφατικό να μας συμβουλεύει
να πουλήσουμε εμείς ότι είναι υπό
δημόσιο έλεγχο σε άλλο κράτος,

γιατί ότι θεωρεί σωστό για τη χώρα του, εμάς μας συμβουλεύει στο
λάθος;

Αντί άλλης ευχής οι Έλληνες στα
χρόνια τα δύσκολα και της κυριαρχίας ξένων δυνάμεων ιδίως επί
τουρκοκρατίας ευχόταν ο ένας
στον άλλον όταν πλησίαζε το Πάσχα ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και η ευχή
προφανώς είχε διπλή σημασία.
Την ανάσταση του Χριστού βεβαίως αλλά και την ανάσταση της
πατρίδας και του λαού της. Ο Δ.
Σολωμός αυτή την ανάσταση την
διεκδικούσε μέσα απ΄τα ποιήματά του, όχι τόσο ως φυσικό γεγονός αλλά ως μια εσωτερική αναγέννηση.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΟΝ!
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Συλλόγου
Στυψιανών Αθήνας «Γ. Καραβαγγέλης»

Αποκριάτικος χορός
Στυψιανών Αθήνας

Την Κυριακή 3/2/2013 και ώρα 10.30πμ ο Πολιτιστικός Σύλλογος "Γερμανός Καραβαγγέλης" των Στυψιανών στην
Αθήνα πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, παρουσία λίγων αλλά εκλεκτών Στυψιανών και φίλων αυτών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής
(ΟΛΣΑ), κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης. Μοιραστήκαμε μαζί του την ανησυχία μας για το μέλλον του Συλλόγου μας.
Μας διαβεβαίωσε πως η ΟΛΣΑ υπάρχει για να υποστηρίζει ουσιωδώς τους Λεσβιακούς Συλλόγους και παρότρυνε
τους νέους να διατηρήσουν τους δεσμούς με τα χωριά των γονέων τους, διαφυλάσσοντας έτσι την πολιτιστική τους
κληρονομιά και ταυτότητα.
Ακολούθησε χαιρετισμός από την πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μαρία Προκοπίου. Αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκε υγεία σε όλους και ζήτησε για ακόμη μία φορά τη βοήθεια και την ενεργή συμμετοχή όλων στις
δράσεις του Συλλόγου. Τόνισε πως στις δύσκολες εποχές που διανύουμε είναι απαραίτητο να παραμείνουμε ενωμένοι, να διατηρήσουμε την επαφή με το χωριό μας και να φροντίζουμε να περνάμε καλά με αυτά τα λίγα που μας
έχουν απομείνει.
Το λόγο εκ μέρους της ελεγκτικής επιτροπής πήρε ο κ. Γιάννης Δεμερτζής, ο οποίος έπειτα από σύντομο χαιρετισμό
και ευχές για το 2013, συνεχάρη το Δ.Σ. του Συλλόγου για τις προσπάθειές του και τις υπηρεσίες που ακατάπαυστα
προσφέρει τόσα χρόνια. Στη συνέχεια ανακοίνωσε τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων του Συλλόγου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30/1/2013.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το βιβλίο ταμείου η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου «Γερμανός Καραβαγγέλης» την
31/12/2012 έχει ως εξής:
Εκ του αποθεματικού:
6.000,0
Προθεσμιακή Κατάθεση
Υπόλοιπο από 2011
8.430,0 ευρώ
ευρώ
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Σε ένα μικρό μα πολύ συμπαθητικό ταβερνάκι στην Καλλιθέα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Στυψιανών «Γερμανός Καραβαγγέλης». Οι καλές τιμές, το
«ζεστό» περιβάλλον αλλά κυρίως η αφορμή να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί
προσείλκυσαν 63 Στυψιανούς και φίλους αυτών. Από τη βραδιά δεν
έλειψαν τα καρναβάλια και τα χωρατά, ο χορός και το τραγούδι. Εν μέσω κρίσης οι Στυψιανοί της Αθήνας απέδειξαν για ακόμη μια φορά πως
οι μικρές, απλές στιγμές της ζωής είναι εκείνες που μας δίνουν δύναμη
και μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθησαν στο χορό μας, ενισχύοντας με την παρουσία τους το Σύλλογο.
Καλή Σαρακοστή και του χρόνου με υγεία!

Βιβλιάριο Καταθέσεων
Ταμιευτηρίου
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

1.544,0
ευρώ

Μετρητά στο ταμείο

656,0
ευρώ

Έσοδα 2012

1.820,0 ευρώ

Έξοδα 2012

2.048,0 ευρώ

Αποθεματικό 31/12/2012

8.200,0
ευρώ

Στέλιος Τσαΐρης, Ανδρέας & Θέα Βάλβη και πολλοί συγχωριανοί και φίλοι
στον αποκριάτικο χορό του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Γερμανός Καραβαγγέλης»
εκφράζει:
 τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ιωάννη
Μανδάνη και στην Ελευθερία Καλατζή για την απώλεια
του πατέρα της, καθώς και στους συγγενείς των υπολοίπων εκλιπόντων συγχωριανών μας.
 τις ευχές του για καλοτυχία και υγεία στους: Σταύρο Καραμπασάκη και Θεανώ Μαυραγάνη, Αλέξη Αντιγεωργίου
και Χαρούλα Σαλιαγκοπούλου, Κώστα και η Αντιγόνη
Κουτζαμπάση, Χαράλαμπο Κακνάκη και η Βάσω Μακρή
για τα νεογέννητα μέλη των οικογενειών τους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας
«Γ.Καραβαγγέλης»

 τα συγχαρητήριά του για το γάμο του Κυπαρίσση Ιωάννη
με την Τσολάκη Αγγέλα του Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος της Ο.Λ.Σ.Α. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης

Ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Δ.Σ. του Συλλόγου και πλούσιο γεύμα με καλομαγειρεμένους μεζέδες από τις Στυψιανές νοικοκυρές. Άφθονο ούζο, τραγούδι και χορός ξύπνησαν αναμνήσεις από το χωριό
μας, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τη μέρα μας. Να είμαστε όλοι καλά να ανταμώνουμε!
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Νέα από τους ομογενείς
της Αυστραλίας
Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης «Αγία Τριάς»


Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έγινε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν στην αίθουσα του συλλόγου για τους συγχωριανούς και φίλους μας.



Στις 27 Ιανουαρίου διοργανώθηκε εκδρομή σε μία από τις όμορφες και
μαγευτικές παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Βικτώριας SΟRRΕΝΤΟ.



Στις 9 Μαρτίου έγινε ο Αποκριάτικος Χορός στην αίθουσα του συλλόγου μας και στις 11 Μαΐου θα γίνει χορός για την γιορτή της μητέρας.



Από τις δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας στην Μελβούρνη θα
πρέπει να σημειωθεί η διοργάνωση του Ελληνικού Φεστιβάλ Αντίποδες
στις 9 Μαρτίου. Είναι μία μεγάλη διοργάνωση η οποία λαμβάνει μέρος
στο Κέντρο της Μελβούρνης κάθε χρόνο και στηρίζεται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση με την παρουσία πολιτικών. Κάθε χρόνο
έρχονται καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Φέτος παραβρέθηκε ο τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στήνονται διάφορα περίπτερα με ελληνικό φαγητό και ελληνικά γλυκά. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο ελληνικό
πανηγύρι παρόμοιο με κείνα που γίνονται στην Ελλάδα.



Επίσης, η Παλεσβιακή Ένωσις διοργάνωσε τη γιορτή του ούζου στο
κτήμα του συλλόγου στην περιοχή του Bayswater που έγινε το Μάρτιο.
Δωρεάν ούζο Μυτιλήνης προσφέρθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους.

εύχεται

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ Ο.Λ.Σ.Α.
Στους φιλόξενους χώρους του πλοίου «ΠΑΤΜΟΣ» της
Blue Star Ferries του Ομίλου ΑΤΤΙΚΑ διοργανώθηκε από
την Ο.Λ.Σ.Α. η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013, στο
λιμάνι του Πειραιά. Το Σύλλογο Στυψιανών «Γερμανός
Καραβαγγέλης» επαξίως εκπροσώπησαν οι: Προκοπίου
Μαρία & Γιώργος, ο Δράκος Κυριάκος και η Νίκη Προκοπίου, ο Βαλιουντής Θανάσης & Μαριάνθη, η Καλλονιάτου
Χρύσα, η Αθανασή Κατερίνα και η Κοντού Έλλη με την
ανιψιά της.

Πασχαλινά ήθη και έθιμα της Λέσβου
από εργασία του Αντώνη Ιγν. Καραπαναγιώτη
Οι κουκούρες
Ένα από τα σπουδαιότερα έθιμα που αναβιώνεται ανελλιπώς μέχρι τις μέρες μας είναι οι
κουκούρες. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι νέοι κάθε χωριού από τις απόκριες και μετά
αρχίζουν να μαζεύουν μεγάλους κορμούς δέντρων και ξερά κλαδιά, τα οποία το Σάββατο
της Αναστάσεως τα στοιβάζουν στην πλατεία του χωριού. Στην κορυφή της κουκούρας,
όπως ονομάζεται ο σωρός με τα ξύλα, στήνουν τον Ιούδα και βάζουν φωτιά. Το κάψιμο του
Ιούδα, συμβολίζει την τιμωρία του για την προδοσία και οι φλόγες της φωτιάς που καίνε
μέχρι το πρωί, συμβολίζουν την εξάγνιση των πιστών από τις κακές πράξεις. Το συγκεκριμένο, αποτελεί ένα έθιμο, το οποίο αναβιώνεται κάθε χρόνο, πηγαίνοντας την παράδοση από
πατέρα σε γιο και προσελκύει πολλούς θεατές.
Σε άλλα μέρη, συνήθως την Λαμπροτρίτη, κρεμάνε και πάλι ένα ομοίωμα του Ιούδα από ένα
κοντάρι και του βάζουν φωτιά.
Παραδοσιακά φαγητά
Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες της Λέσβου, φτιάχνουν τα Λαζαράκια, μικρά γλυκά
ψωμάκια σε σχήμα ανθρώπου γεμισμένα με σταφίδες. Tην Kυριακή των Bαΐων έχουν ως
έθιμο να τρώνε ψάρια. Τη Μεγάλη Πέμπτη σε κάθε σπίτι οι νοικοκυρές βάφουν κόκκινα τα
αυγά και φτιάχνουν τα γλυκά των ημερών, που είναι κουλούρια και τσουρέκια. Το Μεγάλο
Σάββατο προετοιμάζουν το φαγητό που θα φάνε το βράδυ μετά την Aνάσταση. Το καθιερωμένο φαγητό που τρώνε το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ είναι η μαγειρίτσα. Τα πασχαλινά
φαγητά για τους Λέσβιους είναι το αρνί γεμιστό ψημένο στο
φούρνο και ο οβελίας. Οι ντόπιες μαγείρισσες, τηρούν τις δικές
τους παραδόσεις όπου το έθιμο θέλει κατσίκι γεμιστό στο φούρνο με ρύζι, πράσινα αρωματικά μυρωδικά και μερικές φορές συκώτι και εντόσθια.
Καλό Πάσχα σε όλους!
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Από την επικαιρότητα

Διάθεση ελαιολάδου χωρίς μεσάζοντες από τα
Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου και
τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης.
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ στο Περιστέρι Αττικής διάθεση ελαιολάδου χωρίς
μεσάζοντες από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης Λέσβου. Πωλήθηκαν συνολικά 715 λίτρα ελαιολάδου. Επίσης, περαστικοί, κάτοικοι της περιοχής επικρότησαν τη
δράση αυτή και επέδειξαν ενδιαφέρον για αγορά ελαιολάδου απευθείας από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική οργάνωση και
συνέπεια, καθώς και η άριστη εξυπηρέτηση των πολιτών από τον εκπρόσωπο του
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης κ. Αλέκο Σγουρνιό.

Ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης στην Πανελλήνια
έκθεση «Ε-λάδι-οίνος 2013» στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου Αττικής.
Στις 12 -14 Απριλίου 2013 ο Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στύψης συμμετείχε για
πρώτη φορά στην έκθεση «Ε-λαδι-οίνος 2013» στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου
Αττικής. Η έκθεση «Ε-Λάδι-Οίνος», πραγματοποιήθηκε με στόχο να καλύψει την
ανάγκη προβολής και προώθησης βασικών εθνικών προϊόντων μας όπως η ελιά, το
ελαιόλαδο, το κρασί. Στην έκθεση συμμετείχαν πολλοί έμποροι και διανομείς τόσο
από τον Ελλαδικό χώρο, όσο και από το εξωτερικό. Στόχοι της Έκθεσης «Ε-λαδιοίνος 2013» ήταν:
Η πληρέστερη ενημέρωση οποιουδήποτε, ανά τον κόσμο, ενδιαφέρεται για τον κλάδο της παραγωγής και επεξεργασίας του ελαιολάδου και του κρασιού.
- Η ανάδειξη νέων προϊόντων.
- Η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών σχέσεων.
- Η ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος από αγοραστές και αντιπροσώπους.
- Η επίτευξη αποδοτικών συμφωνιών εντός και εκτός Ελλάδος.
- Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και εμπόρων.
- Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
Η έκθεση πλαισιώθηκε από σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις
(Συνεδρία, Ημερίδες, Εταιρικές παρουσιάσεις κλπ.). Στην έκθεση
συμμετείχαν:
- Τυποποιητές ελαιόλαδου ελιάς & κρασιού, εξαγωγείς τελικού προϊόντος.
- Εργαστήρια και όργανα ποιοτικού ελέγχου. Πιστοποίηση κατά πρότυπα ISO και
HACCP.
- Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου & κρασιού.
- Μηχανήματα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς.
- Αντλίες, Κινητήρες, Δεξαμενές, Βαρέλια, Ανοξείδωτες κατασκευές, λευκοσιδηρουργία.
- Φυτώρια, Ελαιόδιχτα ,Ελαιοραβδιστικά, Γεωργικός εξοπλισμός και εξαρτήματα.
- Χάρτινη και γυάλινη συσκευασία, Μηχανήματα συσκευασίας, Ετικέτες.
- Υγιεινή χώρων, Είδη προστασίας εργαζομένων , Εξοπλισμός μεταφοράς
- Δημόσιοι φορείς, Επαγγελματικές ενώσεις, Χρηματοδοτικοί φορείς, κ.α

Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης και
Ορειβατικός Σύλλογος «Ορειάς:
αμοιβαίες σχέσεις εκτίμησης…
Σε ένδειξη εκτίμησης, για την απλόχερη φιλοξενία που παρέχει η τοπική κοινωνία και ειδικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης στα μέλη και φίλους του
ορειβατικού συλλόγου «ΟΡΕΙΑΣ», οφείλεται η δωρεά κάδων ανακύκλωσης,
οθόνης υπολογιστή και γραφείου στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο
Στύψης. Η ευγενική αυτή προσφορά τόσο του Ορειβατικού Συλλόγου
«Ορειάς», όσο και των φίλων αυτού αποδεικνύουν έμπρακτα πως ακόμη και
σε τούτη τη ζοφερή εποχή, η ανθρωπιά και η φιλία παραμένουν ύψιστα αγαθά.

Δήλωση Γ. Μαντάνη για το τελικό σχέδιο
«Αθηνά»
Προς: Όλους
(τοπικά ΜΜΕ, τοπικούς φορείς και βουλευτές, ακαδημαϊκή κοινότητα)
Εκείνοι που εμπνεύστηκαν τον απαράδεκτο ακαδημαϊκά και παγκοσμίως ανήκουστο τίτλο «Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Δασικού Περιβάλλοντος»
για το τμήμα μας σήμερα δικαιώνονται πανηγυρικά... Εκείνοι, λοιπόν, που επέτυχαν
αυτό το βαρύ πλήγμα για το μοναδικό τμήμα μας -σημ. ένα τόσο πετυχημένο στα
ΤΕΙ τμήμα που συνδέθηκε άρρηκτα με την ελληνική αγορά και κοινωνία τα τελευταία χρόνια- όποιοι και να
είναι (εντός ή εκτός) να γνωρίζουν ότι είναι ανεύθυνοι, απαράδεκτοι και ηθικά υπόλογοι
για αυτό που συντελέστηκε
σήμερα, και για αυτό που
έπεται. Το Τμήμα Σχεδιασμού
και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου υπήρξε μοναδικό σε
πολλά θέματα, εντός του ΤΕΙ
Λάρισας, και μπόρεσε μέσα
από συλλογική εργασία και
μόχθο 10 και πλέον ετών να
πετύχει πρωτοπορίες στο ΤΕΙ/
Λ αλλά και αναγνώριση κυρίως από τις επιχειρήσεις ξύλου
και επίπλου, της Ελλάδας αλλά και της δοκιμαζόμενης σήμερα Κύπρου. Το μέλλον του δεν θα είναι το ίδιο. Έτσι, με τέτοιο τίτλο, χωρίς σαφή
προσανατολισμό σε επάγγελμα, με δυσδιάκριτο τίτλο και Π.Σ., μάλλον θα είναι δυσοίωνο. Άλλωστε τι τμήμα θα είναι αύριο, το γνωρίζει κανείς; Αν το γνωρίζει
(αναφερόμαστε στο πρόγραμμα σπουδών), ας μας ενημερώσει και εμάς τους
«ειδικούς»… Κάτι πολύ όμορφο που υπήρχε (στο ΤΕΙ/Λ) σήμερα χάθηκε.
Γιώργος Μαντάνης,
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
email mantanis@teilar.gr

Έπαινος για την διαδικτυακή εφαρμογή προβολής της Λέσβου
Οι μαθητές Παράσχος Νανίδης, Κουτζπής Νίκος και Φραντζέσκου
Γιώτα εκπροσώπησαν την ομάδα εικονικής επιχείρησης του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής, με την επωνυμία YouDrive, στην
εμπορική έκθεση του διαγωνισμού που διοργάνωσε το Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων στο Athens Information Technology. Η
ομάδα των μαθητών πρόσφατα κατάφερε να αποσπάσει τον ΕΠΑΙΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ανάμεσα σε 48
σχολεία από όλη την Ελλάδα! Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από
το «I Love Lesvos» έχουν στόχο τη διαδικτυακή προώθηση του
νησιού της Λέσβου, με τη χρήση της τεχνολογίας Web 2.0. Πρόκεται για μια εφαρμογή, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί δωρεάν σε
κινητά τηλέφωνα νέας τεχνολογίας κι αποσκοπεί στην τουριστική
προώθηση της Λέσβου, εφόσον δίνει τη δυνατότητα στον καθένα
να αναρτήσει φωτογραφίες αλλά και να αποτυπώσει τις εντυπώσεις του παρακολουθώντας ταυτόχρονα κι άλλους επισκέπτες της
Λέσβου. Με τον τρόπο αυτό προσελκύει όχι μόνο τον Έλληνα αλλά
και τον ξένο τουρίστα, ο οποίος αποτελεί ζωντανό μέσο διαφήμισης του νησιού μας. Οι μαθητές και οι καθηγητές που συμμετείχαν
στη δημιουργία αυτής της εφαρμογής ευχαρίστησαν όλους όσοι
στήριξαν αυτή την προσπάθεια, ενώ δήλωσαν πως η συμβολή όλων
είναι καθοριστική για να αυξηθεί ο τουρισμός για το νησί της Λέσβου και να πολλαπλασιαστούν οι επαγγελματικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες για όλους. Όπως τόνισαν με το εγχείρημά τους αυτό
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είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν μια δυναμική, σύγχρονη και
μόνιμη καμπάνια προβολής της Λέσβου, η οποία θα ενώσει όλους
όσοι την αγαπούν. Τέλος ,οι μαθητές σε σχετική ανακοίνωσή τους
αναφέρουν ότι : «Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί με την προετοιμασία του επιχειρηματικού μας σχεδίου, με τη βοήθεια του Μιχάλη
Βουργουτζή διευθυντή του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς
Καλλονής, για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε την πρακτική αξία και βιωσιμότητα του
έργου μας, μαθαίνοντας παράλληλα τη βασική μεθοδολογία με την
οποία μια επιχείρηση από ιδέα γίνεται πράξη. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας στο «έξυπνο» κινητό σας από το Apple
Store ή το Google Play με το όνομα I Love Lesvos Island». Περισσότερες πληροφορίες για την εργασία των μαθητών μπορείτε
να δείτε στη σελίδα youdrivelesvos.tk.

Τηλεφωνική
κράτηση
εισιτηρίων από τη

Ένα νέο σύστημα αγοράς ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη
Ν.Ε.Λ. έχει σκοπό να διευκολύνει
τους κατοίκους των χωριών αλλά
και των πόλεων, στις οποίες δεν
υπάρχει ταξιδιωτικό πρακτορείο
συνεργαζόμενο με τη Ν.Ε.Λ. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι
επιβάτες μπορούν να αγοράζουν
τα εισιτήριά τους με ένα απλό
τηλεφώνημα στο 210-411 50 15
(Ν.Ε.Λ.), χρεώνοντας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα
(Visa ή Mastercard). Τα εισιτήρια
εκδίδονται άμεσα και οι επιβάτες
μπορούν να τα παραλάβουν είτε
από τα κεντρικά πρακτορεία της
εταιρείας ή από τα λιμενικά εκδοτήρια λίγη ώρα πριν το ταξίδι
τους.
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Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2013

Δράσεις Δημοτικού Σχολείου Στύψης
2012-2013
Η φετινή σχολική χρονιά του Δημοτικού Σχολείου μας
περιλάμβανε ένα σύνολο δράσεων που διεύρυναν τις
προοπτικές της γνώσης και σύνδεσαν ποικιλοτρόπως τη
σχολική ζωή με την κοινωνική πραγματικότητα. Ακολουθώντας τη χρονική εξέλιξη της σχολικής χρονιάς,
τον Οκτώβριο επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας του Σιγρίου, όπου ενημερωθήκαμε για τις συνέπειες του σεισμού και τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας από ειδικευμένο προσωπικό του Μουσείου.
Από τη θεωρία περάσαμε άμεσα στην πράξη: το σύνολο
των μαθητών/τριών ανά τάξη βίωσε την προσομοίωση
γνωστών σεισμικών δραστηριοτήτων του παρελθόντας
(π.χ. σεισμός 9 ρίχτερ της Ιαπωνίας) στη σεισμική τράπεζα του Μουσείου. Τα παιδιά σε πραγματικές συνθήκες σεισμού βίωσαν τις συνέπειες αλλά και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν στην πράξη. Το σχολείο μας βρα-

ο οργάνωσαν Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με καλλιτεχνικές εργασίες για τις οποίες δούλεψαν μαθητές/τριες
και δάσκαλοι/ες στις τάξεις τους. Οι γονείς τίμησαν με

την παρουσία και τη συμμετοχή τους την προσπάθεια
των παιδιών τους. Το Φεβρουάριο το Σχολείο μας βρέθηκε στη Καλλονή, προκειμένου να παρακολουθήσει τη
θεατρική παράσταση για παιδιά «Ιππείς» του Αριστοφάνη. Τέλος, το Μάρτιο μαθητές και μαθήτριες των Ε’
και ΣΤ’ τάξεων του Δημοτικού συμμετείχαν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις της Στύψης ανοίγοντας μάλιστα
τις εκδηλώσεις αυτές χορεύοντας με το παραδοσιακό
γαϊτανάκι αλλά και άλλους αποκριάτικους μιμητικούς
χορούς. Αγαπητοί αναγνώστες, παραθέτουμε την τελευταία φωτογραφία ελπίζοντας να απολαύσετε μια
χειμερινή εκδοχή του Σχολείου μας όπου η φύση ξεπερνά την τέχνη…

βεύτηκε σε ειδική εκδήλωση του Μουσείου για το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και τη συμμετοχή τους
στην εν λόγω δράση. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης
για την ασφάλεια των μαθητών/τριών και της εφαρμογής των μέτρων πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκαν δύο ασκήσεις εκκένωσης του σχολικού κτιρίου
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και τους/τις μαθητές/τριες. Το Νοέμβριο
πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιερά
Μονή Λειμώνος. Οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στους
χώρους του Μοναστηριού με έμφαση στα πλούσια εκθέματα του Λαογραφικού Μουσείου που στεγάζει η
Μονή. Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, δάσκαλοι και μαθητές/τριες στο Δημοτικό και το Νηπιαγωγεί-

Για ακόμη μία χρονιά η Στύψη γιόρτασε την 25η Μαρτίου την
επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας, την ηρωική επανάσταση του 1821,
μέσα σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας και τα διδάγματα των πρωτεργατών
του τιτάνιου αγώνα απέναντι στον Τούρκο δυνάστη. Εκκλησιασμός, παρέλαση και επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για τις θυσίες των προγόνων μας.
Καμαρώσαμε το όμορφο πρόγραμμα των παιδιών και μας εντυπωσίασε
ιδιαίτερα η απλότητα, η ευγένεια. Θα
ήταν παράλειψη να
μην αναφέρουμε εδώ
το ρόλο των δασκάλων του χωριού, οι
οποίοι με την αγάπη
για τα παιδιά και τον
αστείρευτο
ζήλο
τους, επέδειξαν για
ακόμη μια φορά ένα
αξιέπαινο έργο που
θα το ζήλευαν πολλά
σχολεία της Ελλάδας.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όλα αυτά οργανώθηκαν χωρίς το
σχολείο να διαθέτει σπουδαία υλικοτεχνική υποδομή. Επιστρέψαμε ικανοποιημένοι στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας με εικόνες, συναισθήματα
και αναμνήσεις που μας έκαναν να νιώσουμε ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο στους δασκάλους τους! Αποτελούν ζωντανό παράδειγμα για όλους εμάς, που έχουμε απομακρυνθεί σε μεγάλο
βαθμό από τις παραδόσεις και τα ιδανικά της πατρίδας μας.

Δωρεές στο Δημοτικό Σχολείο και
στο Νηπιαγωγείο Στύψης


Οι Πατσουλάς Ιωάννης Πλαστικός Χειρουργός, Μπλιθικιώτης Παύλος Γενικός Χειρουργός και Κεχαγιάς Ευάγγελος Νευροχειρουργός
δώρισαν στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Στύψης ένα γραφείο για το Τμήμα Ένταξης του Σχολείου.



Ο ΟΡΕΙΑΣ επίσης δώρισε στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
του Νηπιαγωγείου Στύψης για το Νηπιαγωγείο μία οθόνη υπολογιστή , έναν υπολογιστή και κάδους ανακύκλωσης. Ο ίδιος Σύλλογος
εξέφρασε την επιθυμία να βοηθήσει και στο μέλλον έμπρακτα τους
μαθητές και το Σχολείο, γιατί αγαπούν πάρα πολύ το χωριό μας,
αφού έχουν απολαύσει τη φιλοξενία των κατοίκων του και των Συλλόγων που εδρεύουν σε αυτό.



Η οικογένεια Καρανικολή δώρισε στο σχολείο μας 150 ευρώ, στη
μνήμη του πατέρα τους Γεώργιου Καρανικολή.



Ο κ. Μουτάφης Νικόλαος δώρισε στους αποφοιτήσαντες μαθητές
της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας από ένα λεύκωμα με θέμα τη Λέσβο
και έπαινο στους αριστούχους μαθητές, στη μνήμη των γονέων του
Ιωάννη και Ευέλπιδος Μουτάφη.

Αθλητικά νέα
Συμπληρώνοντας δύο χρόνια από την εκλογή μας, σαν Διοικητικό συμβούλιο θεωρούμε χρήσιμο να κάνουμε μια ανασκόπηση των θεμάτων που αντιμετωπίσαμε μα και των ενεργειών που
κάναμε για την ανεμπόδιστη πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που μας απασχόλησαν το διάστημα αυτό. Πήραμε διάφορες αποφάσεις μεταξύ των οποίων ήταν:

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 22 ΑΓΩΝΕΣ
ΘΕΣΗ

ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΚΟΛ

Η ανάπλαση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, το οποίο ανακαινίστηκε
σχεδόν στο σύνολό του, με επανασχεδίαση, νέα περίφραξη περιμετρικά, νέο τοιχείο από
πέτρα στο όριο του δρόμου, κάγκελα, πάγκους κλπ.

1.

Οδυσσέας Ελύτης

57

55-17

2.

Ατρομητος Ανεμώτιας

54

57-24



΄Εγιναν λαχειοφόροι και χοροεσπερίδα το περασμένο καλοκαίρι για ενίσχυση του ταμείου μας.

3.

Καραβαγγέλης Στύψης

37

53-35



Εγινε πρόταση στο κοινοτικό συμβούλιο για αντικατάσταση του αντιπροσώπου του κληροδοτήματος στην Αθήνα.



4.

Αστέρας Ιππείου

37

56-46

Συμμετέχουμε ανελλιπώς στο πρωτάθλημα στη Β΄τοπική κατηγορία (βλ. θέση πιό κάτω)
με την ομάδα ανδρών.



5.

Πολιχνίτος

32

49-47

Λάβαμε μέρος στο παιδικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΛ με πολύ καλές εμφανίσεις πέρισυ και
κατακτήσαμε τελικά την 5η θέση στην κατάταξη.



6.

Αρίων Μήθυμνας

29

34-35

Στη πορεία ζητήσαμε την συνδρομή διαφόρων αρχών και φορέων για την επίτευξη του
στόχου μας. Δυστυχώς και λόγω της οικονομικής συγκυρίας δεν βοηθηθήκαμε από κανέναν. Ό,τι πραγματοποιήθηκε στο διάστημα αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις προσπάθειες της πλειοψηφίας μελών του Δ.Σ, οι οποίοι με προσωπική εργασία και οικονομική ενίσχυση του ταμείου κατορθώσαμε να φέρουμε σε πέρας το μεγαλύτερο τμήμα των
αποφάσεων που ελήφθησαν. Τους πρώτους μήνες του 2013 το Δ.Σ ασχολήθηκε κατά
κύριο λόγο με τα θέματα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις της ομάδας στο τοπικό πρωτάθλημα. Παραμένει όνειρο και βασική μας επιδίωξη (το παλεύουμε σε κάθε επαφή μας με
πολιτικό ή άλλο φορέα) το σχέδιο στρώσης του γηπέδου με συνθετικό τάπητα αλλά και η
κατασκευή κερκίδας μικρής κλίμακας, προϋπολογισμού περίπου 120.000 ευρώ. Σ΄αυτό
έχουμε ήδη εξασφαλίσει μερική χρηματοδότηση απ τον ΟΠΑΠ, σαράντα χιλ ευρώ, που
θα εκταμιευθούν εφόσον εξασφαλισθεί και το υπόλοιπο της χρηματοδότησης.

7.

Παλλεσβιακός*

26

26-37

8.

Δόξα Πλαγιάς

26

27-33

9.

Αχιλλέας Πέτρας

24

25-35

10.

Ορφέας Κεραμειών

21

39-63

11.

Ερμής Παμφίλων

20

23-42

12.

Αρίων Παλαιοκήπου*

5

18-54





Έχει δημιουργηθεί προφίλ του Α.Ο ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ στο facebook, το
οποίο περιλαμβάνει όλα τα νέα της ομάδας και ενημερώνεται ανελλιπώς από τον Χρήστο Πετριώτη ποδοσφαιριστή και μέλος του Δ.Σ. Από
αυτό μπορεί να ενημερώνεται όποιος επιθυμεί.
Το Δ.Σ.
του
Αθλητικού Συλλόγου Στύψης

*Ο Παλλεσβιακός έχει ένα μηδενισμό και -2 βαθμούς. Ο Καραβαγγέλης έχει -2 βαθμούς λόγω περσινής
ποινής για έλλειψη καταστάσεων υγείας.
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Αποκριάτικο Πάρτι

Καρναβάλι 2013
Η προετοιμασία για το καρναβάλι
ξεκίνησε περίπου ένα μήνα πριν από
την ημερομηνία πραγματοποίησής
του. Οι «συγγραφείς» του καρναβαλιού άρχισαν να γράφουν κείμενα
τόσο για ζητήματα που αφορούν στο
χωριό μας, όσο και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Ο Λευτέρης Χαβός φέτος έγραψε ένα μονόλογο,
διότι ο χρόνος του ήταν περιορισμένος (εξαιτίας της συγκομιδής ελιάς).
Διαφορετικά, όλοι γνωρίζουν τα
επιτυχημένα θεατρικά σενάρια, με
τα οποία καυτηριάζει μεταξύ άλλων
και την πολιτική ζωή του τόπου.Ο
Διογένης Δρακούλας έγραψε ένα
θεατρικό δρώμενο, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο ίδιος και ο Φίλιππας
Φιλής. «Πρωταγωνιστές» επίσης
ήταν ένας αραμπάς και ένα αυτοκίνητο BMW, το οποίο οδηγούσε ο
Κώστας Τσαΐρης. Το συγκεκριμένο
δρώμενο ανέδειξε το θεατρικό ταλέ-

ντο του Κώστα Μαραγκού.«Μπουρμπούτσα Νιους» ονόμασε το θεατρικό του δημιούργημα ο
Δημήτρης Στραβουλέλλης, ο οποίος
λόγω σπουδών εκτός νομού Λέσβου
δε μπόρεσε να παρευρεθεί και να
καμαρώσει τον Κων/νο Μαραγκό
(μέγα ηθοποιό!), το Στέλιο Τζανερίκο και τον αδελφό του Ιγνάτιο Στραβουλέλλη για την εκπληκτική ερμηνεία τους.Στο τελευταίο θεατρικό
δρώμενο την παράσταση «έκλεψαν»
τα ίδια τα παιδιά μας, που όχι μόνο
πρωταγωνίστησαν αλλά έγραψαν
μόνα τους το σενάριο, δίνοντας κινη-

ματογραφική πλοκή στο σκηνικό, το
οποίο μεταξύ άλλων περιλάμβανε
μηχανάκι και γαϊδουράκι! Ο Αλέξανδρος Βαλιοντής του Παν., ο Νικόλαος Βαλάσης του Στέλιου, ο Χρήστος
Στραβουλέλλης του Νικολάου και ο
Γιώργος Δρακούλας του Ιωάννη,
παιδιά ηλικίας 16-17 ετών έγραψαν
σε ντοπιολαλιά εντυπωσιάζοντας το
κοινό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
έγινε κλήρωση δώρων, τα οποία
σκοπό είχαν να διακωμωδήσουν την
υπόθεση με το νερό στο χωριό μας.
Έτσι, ο Λευτέρης Χονδρός προσέφερε έναν ιονιστή αέρα αξίας 200 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δώρα ήταν
φίλτρα νερού!Να αναφέρουμε ότι
στο καρναβάλι μας παρευρέθηκαν,
κατά την επιστροφή τους από τον
Προφήτη Ηλία, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου «Ορειάς» αλλά και
αρκετοί φίλοι πεζοπόροι από την
Τουρκία. Η φιλοξενία, ευγένεια, το

αστείρευτο κέφι και το ήθος των
Στυψιανών ενθουσίασαν τους επισκέπτες, οι οποίοι έφυγαν από το
χωριό μας αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.Ευχαριστούμε τον
Βασίλη Καλλιπολίτη του Θεοφάνους
για τη βοήθειά του στην κατασκευή
του αραμπά, το Μωυσή Σκούρτα και
το Διογένη Δρακούλα για τη σύλληψη της ιδέας και την υλοποίησή της.
Τη Χαρούλα Γιαραμάνη, τη Νίκη
Μαυρέλλη , τη Γιάννα Μαυραγάνη
καθώς και τη Νίτσα Μεϊμάρη και το
Γιώργο Δρακούλα για τη βοήθεια
που προσέφεραν στην κατασκευή

Aποτελέσματα ψηφοφορίας για την
ανάδειξη Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης
Μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη την Τετάρτη 6/2/2013 και ώρα
8.00μμ για την ανάδειξη του Προέδρου λοιπών μελών του συμβουλίου του
Πολιτιστικού Σ Στύψης, προέκυψαν τα εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΖΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7 ΨΗΦΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 ΨΗΦΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 7 ΨΗΦΟΙ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΡΑΜΑΝΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 7 ΨΗΦΟΙ
ΜΕΛΗ: ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Το
Δ.Σ.
ευχαριστεί
όλους
εσάς
που
συμμετείχατε
στη διενέργεια των εκλογών και κυρίως τα μέλη της εφορευτικής
επιτροπής για τον χρόνο που διέθεσαν για την ολοκλήρωσή τους.

Προσφορές στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Στύψης
Δρακούλα Ευαγγελία
Δεμερτζής Ιωάννης
Δεμερτζής Μιλτιάδης
Κουτζπής Νικόλαος του Παναγιώτη
Καραντάνη Ελένη του Περικλή
Στεργιανού Ραλλού
Πιτσούλης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
Εγγλέζου Αφρούλα
Βουργουτζής Βασίλης & Ιωάννα
Παλαιοπάνης Ραφαήλ
Τόμπρας Χρήστος
Τόμπρας Νικόλαος
Βαζυριάννης Απόστολος
Μανδάνη Ελένη
Χονδρού Ευαγγελία
Τσαΐρης Μιλτιάδης

300 ευρώ
100 ευρώ
100 ευρώ
50 ευρώ
100 ευρώ
50 ευρώ
100 ευρώ
50 δολάρια
50 ευρώ
100 ευρώ
25 ευρώ
25 ευρώ
50 ευρώ
10 ευρώ
20 ευρώ
20 ευρώ

των σκηνικών. Για την κατασκευή
της εξέδρας ευχαριστούμε τον Λευτέρη Καμπουρέλλη, το Διογένη Δρακούλα και το Μωυσή Σκούρτα. Ευχαριστούμε το Νικόλαο Δρακούλα
για τις λαγάνες που διέθεσε και το
Γιώργο Σταύρου για τις κολοκυθόπιτες. Ευχαριστούμε τις νοικοκυρές
που προσέφεραν κρεμμυδοτηγανίτες, δίπλες, χαλβά σιμιγδαλένιο και
μοσχομυριστό τσάι. Τέλος, ευχαριστούμε τη Νίτσα Μεϊμάρη, η οποία
δώρισε χαρταετούς στα παιδιά. Το
Γιώργο Δρακούλα για τη μουσική
επιμέλεια του συνόλου των εκδηλώσεων του καρναβαλιού και το Νίκο
Παλαιολόγο για τη φωτογραφική
κάλυψη. Ευχαριστούμε, επίσης, τον
Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης
για τη διάθεση δειγμάτων ελαιολάδου, τα οποία δώρισε στα μέλη και
τους φίλους του ορειβατικού συλλόγου «Ορειάς». Στο σημείο αυτό θα
πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως το Διευθυντή και τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου Στύψης, για την προετοιμασία και συμμετοχή των παιδιών στο καρναβάλι.
Είναι σημαντικό τα παιδιά μας να
αποκτούν βιώματα μέσα από τα ήθη
και τα έθιμα του τόπου μας και να
διατηρούν την επαφή τους με την
παράδοση. Να σημειωθεί δε, ότι
ήταν η πρώτη φορά που παιδιά του
σχολείου μας συμμετείχαν σε αυτήν
τη διοργάνωση και μάλιστα ήταν
αυτά που «άνοιξαν» την καρναβαλική εκδήλωση.Tέλος, ευχαριστούμε
όλους όσοι με το κέφι και το δυναμικό παρόν τους συντέλεσαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και υγεία για
να πραγματοποιούμε τέτοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο.
Το Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
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Στύψη
Η «Ώρα της Γης»
Την "Ώρα της γης" τίμησε η Στύψη
με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού
της Συλλόγου. Οι συγχωριανοί μας
έδωσαν το παρόν στις 8.30μμ στην
αγορά του χωριού, στέλνοντας μηνύματα για το περιβάλλον και την
εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκυμαντέρ, στο οποίο καταγραφόταν σκηνές από γεγονότα
που έχουν σχέση με την οικολογία
σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το μήνυμα δυσνόητο ίσως για αρκετούς μα
καθοριστικής σημασίας για τα παιδιά του χωριού μας, τα οποία μέσω
παρόμοιων εκδηλώσεων "μυούνται"
στο χρέος που έχουν να προστατέψουν όλα τα αγαθά και τις αξίες
που προσφέρει η Λεσβιακή φύση κι
ο πλανήτης μας γενικότερα.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πάρτι μασκέ για έφηβους και ενήλικες στο καφενείο «Χάνι»
στη Στύψη. Το πάρτι είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς οι περισσότεροι από
τους παρευρισκόμενους ήταν μεταμφιεσμένοι. Τα γέλια και τα πειράγματα πήραν κι έδωσαν, η μουσική κι ο χορός δημιούργησαν χαρούμενη
διάθεση, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ξεχάσουν τα προβλήματα της
καθημερινότητας και να απολαύσουν μερικές ώρες ξεγνοιασιάς. Του χρόνου, πέρα από τη διασκέδαση, θα διοργανωθεί διαγωνισμός καλύτερης
μεταμφίεσης με έπαθλο έκπληξη! Να ευχαριστήσουμε το Γιώργο Δρακούλα, ο οποίος επιμελήθηκε τη μουσική του πάρτι, καθώς και τον Χρήστο Ζεϊμπέκη ιδιοκτήτη του καφενείου. Να αναφέρουμε ότι το αντίτιμο
της εισόδου στο πάρτι είχε οριστεί στα 5 ευρώ ανά άτομο (με ποτό), εκ
των οποίων τα 3 ευρώ ήταν έσοδο του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης και
τα 2 ευρώ ήταν έσοδο του καφενείου. Συνολικά πωλήθηκαν 72 εισιτήρια.
Το καφενείο εισέπραξε από τα εισιτήρια το ποσό των 144 ευρώ, από τα
οποία τα 90 ευρώ προσέφερε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στύψης.
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης ευχαριστεί θερμά:



τον Παύλο Μανάβη, ο οποίος διέθεσε τα ψυγεία και το κατάστημά του στον Πολιτιστικό Σύλλογο κατά τη διάρκεια της παρασκευής του κισκέτς τον Αύγουστο του 2012.



το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον ιερέα Πέτρας, οι οποίοι
παραχώρησαν τα καζάνια για την Παρασκευή του κισκέτς τον
Αύγουστο του 2012.



τον Κων/νο Πιτσούλη που δώρισε 100 ευρώ για την αγορά αναδευτήρα για το κισκέτς.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012
εγκαινιάστηκε η περίοδος εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου,
με αφορμή την καθιερωμένη πλέον
Χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία
φέτος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Στύψης. Στη φετινή και κρέπες
γιορτή συμμετείχαν παιδιά από το
Γυμνάσιο Πέτρας, με χειροποίητα
στολίδια αλμυρές και γλυκές. Η
συμμετοχή, στην εκδήλωση, του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτρας με
χειροποίητα δώρα έδωσε χαρά
στους παρευρισκόμενους και αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για τους διοργανωτές. Οι Σύλλογοι της Στύψης
συμμετείχαν με προσφορά γλυκών,
ζεστής σοκολάτας, ζεστού κρασιού,
ενώ παράλληλα μέλη τους έψηναν
κάστανα και hot dogs. Η εκδήλωση
περιλάμβανε, για πρώτη φορά φέτος, εργαστήριο ζωγραφικής προσώπου, με το οποίο κυριολεκτικά
ξετρελάθηκαν μικροί και μεγάλοι.
Οι μικροί μας «τζογαδόροι» κατασκεύασαν έναν «κουλοχέρη»! Κάποια παιδιά αναπαριστούσαν το
ίδιο το μηχάνημα και τις λειτουργίες του, ενώ κάποια άλλα είχαν το
ρόλο των παικτών. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης έγιναν κληρώσεις με
πλούσια δώρα. Η μεγάλη, όμως,
έκπληξη της φετινής γιορτής ήταν ο
μελαχρινός Άι-Βασίλης, ο οποίος
αντί με πόνι ή τάρανδο, κατέφθασε
πάνω σε ένα συμπαθέστατο γαϊδουράκι! Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν κι

ήθελαν όλα να φωτογραφηθούν
μαζί του. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε το Γιώργο Δρακούλα,
οποίος ανέλαβε τη μουσική επιμέλεια της γιορτής. Το Διογένη Δρακούλα και το Νίκο Παλαιολόγο, οι
οποίοι φρόντισαν για την παραλαβή και το στήσιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του
χωριού. Τη Νίκη Μαυρέλλη και τη
Νίτσα Μεϊμάρη για την επιμέλεια
του εργαστηρίου ζωγραφικής προσώπου. Τη Στέλλα Χονδρού και τη
Ρούλα Καρανικολή για τα υπέροχα
hot dogs. Την Αφρούλα Μαρδά και
τη Μαρία Τυρίκου για την βελούδινη, ζεστή σοκολάτα και τέλος όλες
τις νοικοκυρές, οι οποίες προσέφεραν κέικς, γλυκά, κουραμπιέδες,
μελομακάρονα. Ευχαριστούμε και
όλους όσοι παρευρέθησαν στην
εκδήλωση, δηλώνοντας με την παρουσία τους άξιοι συμπαραστάτες
στην προσπάθειά μας αυτή, καθώς
όπως είναι γνωστό, η επιτυχία κάθε εγχειρήματος στηρίζεται στην
καλή θέληση και συνεργασία όλων
μας.
Ας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε
όλους εμάς και τα παιδιά μας και
προπάντων υγεία!
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης
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«Η Στύψη»
21 χρόνια στο χαρτί - 12 χρόνια στο διαδίκτυο
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
Ως σήμερα αριθμεί 59 φύλλα, χιλιάδες λέξεις, εκατοντάδες εικόνες. Υλικό που προσδιορίζει το «βίο» μιας μικρής, τοπικής εφημερίδας
που συμπλήρωσε 21 χρόνια ζωής, κι όπως όλα δείχνουν θα γιορτάσει πολλά γενέθλια ακόμη.
Η ιδέα μιας εφημερίδας, η οποία θα ενημέρωνε τους απανταχού Στυψιανούς, ήταν «παιδί» του συγχωριανού μας Ιγνάτιου Κ. Καραπαναγιώτη. Ο ίδιος εκ
φύσεως άνθρωπος σεμνός δεν θέλησε να μιλήσει για τον εαυτό του, για το πώς συνέλαβε την ιδέα της έκδοσης της εφημερίδας «Η Στύψη». Παραθέτω, λοιπόν, τα όσα γνωρίζω από τις συζητήσεις μας και από το αρχείο της εφημερίδας «Η Στύψη».
«Η ενημέρωση είναι αγαθό που πρέπει όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν. Η ανάγκη να υπάρχει ένας άμεσος και εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τους Στυψιανούς που ζουν στη Στύψη, στην Αττική, στη Μακεδονία, στην Αυστραλία και όπου γης ήταν οι λόγοι που έκαναν ενδιαφέρουσα την πρότασή μου για την
έκδοση αυτής της εφημερίδας της κοινότητας». Με αυτά τα λόγια ο Ιγνάτης Καραπαναγιώτης υπογράφει ως συντάκτης το πρώτο τετράφυλλο της εφημερίδας «Η Στύψη», Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992, ελπίζοντας να πείσει όλους όσοι αμφέβαλλαν για την αναγκαιότητά της κι ευελπιστώντας στη συμπαράσταση
όλων μας για την επιτυχίας της. 6 χρόνια αργότερα, το Δεκέμβρη του 1998 εκδίδεται το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας «Η Στύψη» υπό την αιγίδα της
Κοινότητας Στύψης. Το 1999 σηματοδοτεί τη νέα εποχή της εφημερίδας μας. «Η Στύψη στην εποχή των συνενώσεων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης στο φύλλο 27-Απρίλιος 1999, υπό την αιγίδα πια του Δήμου Πέτρας. 12 χρόνια μετά επήλθε η επέλαση του «Καλλικράτη». Φύλλο
53-Απρίλιος 2011: «Ο Δήμος Πέτρας μας τελείωσε. Τον αντικατέστησε ο χαοτικός Δήμος Λέσβου» λέει ο Ιγνάτης Καραπαναγιώτης. Τότε έγινε πρόταση να
αναλάβει την έκδοση της εφημερίδας «Η Στύψη», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης, γεγονός το οποίο προβλεπόταν και από το καταστατικό του Συλλόγου.
Επιπροσθέτως, θα απαλλασσόταν ο τύποις εκδότης Δήμος Πέτρας και ο διάδοχός του Δήμος Λέσβου από το βάρος της έκδοσης της εφημερίδας. Η γενναιόδωρη οικονομική υποστήριξη όλων των αναγνωστών της «Στύψης» όχι μόνο προστάτευσε τα οικονομικά του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά συνέβαλε στη
συνέχεια της έκδοσης της εφημερίδας μας ως σήμερα. «Στη συλλογική δράση και την αλληλεγγύη των πολιτών βρίσκονται οι λύσεις» λέει ο Ιγνάτης Καραπαναγιώτης ευχαριστώντας όλους όσοι υποστηρίζουν με κάθε μέσο την εφημερίδα μας.
Σήμερα 21 χρόνια μετά, η εφημεριδούλα μας δίχως ρυτίδες, κέρδισε τον αγώνα της επιβίωσης, παραμένει αλώβητη, διατηρώντας το ύφος και το ήθος που
χαρακτηρίζει κάθε προσπάθεια που γίνεται με κέφι. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε όλοι, θαρρώ, στον Ιγνάτιο Καραπαναγιώτη, ο οποίος ξεκίνησε τη
«Στύψη», χωρίς τα εγωιστικά γυαλιά του προσωπικού ωφελισμισμού, εργάστηκε ακούραστα και αδιάκοπα, υπέταξε το ατομικό του συμφέρον στην συλλογικότητα και στην αγάπη του για το χωριό μας. Η προσφορά του αποτελεί αποτύπωμα διδαχθείσης μεθόδου για το «φέρεσθαι». Να είναι πάντα υγιής και χαρούμενος.

Τα φύλλα «σταθμοί» στην ιστορία της εφημερίδας «Η ΣΤΥΨΗ»

Εφημερίδα «Η ΣΤΥΨΗ»
Φύλλο 1
Φεβρουάριος-Μάρτιος 1992

Εφημερίδα «Η ΣΤΥΨΗ»
Φύλλο 26
Δεκέμβριος 1998

Εφημερίδα «Η ΣΤΥΨΗ»
Φύλλο 53
Απρίλιος 2011

Εφημερίδα «Η ΣΤΥΨΗ»
Φύλλο 33
Δεκέμβριος 2001

«Εδώ και 18 χρόνια προβάλλεται το χωριό μας η Στύψη στο διαδίκτυο σε παγκοσμία κλίμακα. Όλο αυτό το διάστημα δεν υπήρξε καμία αναφορά ή η δημοσίευση στην εφημερίδα μας, επειδή κάποιοι αναγνώστες δεν θα καταλάβαιναν και πολλά πράγματα, αφού οι περισσότεροι είναι άνω των 50 ετών.
Όλα ξεκίνησαν το 1983‐85 όταν η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έγινε γνωστή, με αποτέλεσμα οι υπολογιστές να αποτελούν απαραίτητο
«εργαλείο» σε κάθε εργασία. Δεν περίμενα να μου προκαλέσουν τόσο ενδιαφέρον» λέει ο Στρατής Χατζηβλάστης, επιμελητής της ηλεκτρονικής έκδοσης
της εφημερίδας «Η ΣΤΥΨΗ». Και συνεχίζει: «Μέχρι σήμερα έχω αλλάξει πάνω από 10 υπολογιστές, τους οποίους συναρμολογούσα μόνος μου χωρίς να
έχω δώσει δραχμή σε τεχνικό υπολογιστών. Αυτό με ανάγκασε να αγοράζω βιβλία και περιοδικά εκμάθησης σχετικά με το αντικείμενο. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με το διαδίκτυο το 1995. Στην αρχή πρόβαλα το χωριό μας, όταν το διαδίκτυο ήταν ακόμη σε αρχικό στάδιο την Ελλάδα. Το 1998 άρχισα να προσθέτω τα γειτονικά χωριά του δήμου Πέτρας, οπότε και κατοχύρωσα το όνομα www.petra.gr. Μετά από λίγο διάστημα έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον
δήμαρχο Στέλιο Παυλή, με τον οποίο συμφωνήσαμε να εμπλουτίσω τη σελίδα και να πληρώνει τα έξοδα ο δήμος. Το petra.gr διαφήμιζε:

το νησί και τον δήμο με τα χωριά του

τον τουρισμό με μεγάλη ανταπόκριση

τα προϊόντα της περιοχής (όπως το λάδι της Στύψης)

την ιστορία του Γερμανού Καραβαγγέλη , τη Σαπφώ, την ιστορία της Λέσβου, μουσική του νησιού κλπ.
Αυτό διήρκεσε μέχρι το θάνατο του δημάρχου Σ. Παυλή. Ο νέος δήμαρχος κ. Παπουτσάνης θέλησε να αναλάβει τη διαχείριση του www. petra.gr με αποτέλεσμα την αποτυχία και την κατάργησή του. Σήμερα η Πέτρα δεν έχει επίσημη ιστοσελίδα. Αξίζει να σημειωθεί πως το petra.gr είχε παγκοσμία προβολή,
που ανερχόταν σε περισσότερα ανοίγματα σελίδων (HITS) 100.000 κάθε μήνα. Το www.stipsi.gr είναι η αρχική σελίδα, ο κόμβος που επικοινωνεί με άλλες
περίπου 2000 σελίδες, περιλαμβάνει ότι και το petra.gr αλλά όχι τόσο ως προς τον τουρισμό. Όμως έχουν προστεθεί πάρα πολλά άλλα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Αν και δεν έχει την ηλικία του petra.gr, το www.stipsi.gr έχει διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα. Μέχρι σήμερα έχει φτάσει στα 60.000
ανοίγματα (hits) το μήνα, τα 1.087,143 ανοίγματα (HITS) ετησίως και τις 30 από 62 χώρες που μας βλέπουν». Το φύλλο 33-Δεκέμβριος 2001 της εφημερίδας «Η ΣΤΥΨΗ» ήταν το πρώτο φύλλο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Εκτός, λοιπόν, από την τυπική σε κάθε φύλλο αναφορά του ονόματος του κ. Στράτου Χατζηβλάστη ως υπεύθυνου για την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας, νιώθουμε χρέος μας να τον ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο και το μεράκι που διαθέτει, προκειμένου το κάθε φύλλο της ΣΤΥΨΗΣ μας
να φτάνει άμεσα, όχι μόνο στην άλλη άκρη της γης αλλά και στον καθένα από μας. Η συμβολή του επί σειρά ετών είναι πολύτιμη και θαρρώ ένα μικρό σχόλιο σαν και τούτο δεν αρκεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη όλων μας. Να είναι πάντα καλά, πάντα κεφάτος και δημιουργικός.
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ΣΤΥΨΗ

Βιβλιοπαρουσίαση

Εξ΄αφορμής

«ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ χρονικογράφος του εφήμερου»
του Κώστα Γ. Παπαγεωργίου, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Για πολλά χρόνια ακούγαμε αδιαμαρτύρητα τον στεγνό πολιτικό λόγο
των βουλευτών μας. Καθώς ο καιρός
περνούσε, ο «ξύλινος» αυτός λόγος
άρχισε να δίνει τη θέση του στα αποφθέγματα. Οι βουλευτές όταν δεν
είχαν τι να πουν, χρησιμοποιούσαν
τα λόγια κάποιου άλλου για να
βγουν από τη δύσκολη θέση. Τότε,
πολλά κόκαλα υποθέτω θα έτριξαν
κι άλλα τόσα τρίζουν ακόμη και σήμερα! Με την έκρηξη της τεχνολογίας εμφανίστηκαν και οι αγγλικές
λέξεις. Οι βουλευτές αισθάνθηκαν
την ανάγκη να είναι μοντέρνοι με τη
χρήση αγγλικών. Κι ενώ με κομμένη
την ανάσα παρακολουθούσαμε τους
ανεπανάληπτης μοναδικότητας διαλόγους μεταξύ βουλευτών, ξέσπασε
η κρίση. Και τότε όλα πάγωσαν στον
πολιτικό λόγο. Έπρεπε να γεννηθεί
κάτι άλλο μέσα στα δακρυγόνα και
τις μούντζες του λαού. Και γεννήθηκε ο πολιτικός λόγος ο εμπνευσμένος από την εθνική ταυτότητα και τη
φαντασία του εκάστοτε πολιτικού.
Λόγος που υπερβαίνει την αλλοτρίωση και τον ατομοκεντρισμό, λόγος
που καλλιεργεί αισιοδοξία, λόγος
γλαφυρός. Ο λόγος όπου τα πράγματα λέγονται με μια παρομοίωση.

Νικητής και σε αυτό τον τομέα ο
πρωθυπουργός της χώρας. Μας παρομοιάζει σήμερα με μαραθωνοδρόμους που πρέπει να τρέξουμε το
μαραθώνιο. Πρέπει να έχουμε καρδιά και αντοχές, είπε. Την προηγούμενη φορά θα αντέχαμε επειδή είμαστε Έλληνες. Αύριο; Πιθανόν να
είμαστε λαβωμένοι μαχητές που
πρέπει να συνεχίσουμε στη μάχη
που δίνουμε για τα ωραία ιδανικά
μας. Ποιος ξέρει… ποιος νοιάζεται
κιόλας… Φοβάμαι ότι το πρόβλημα
των πολιτικών είναι ότι ζουν εκτός
πραγματικότητας. Γιατί όποιος ζει
την πραγματικότητα μιλάει απλά,
χωρίς περιστροφές και περιττά
«στολίδια». Έτσι κι αλλιώς η ιστορία έχει αποδείξει πως η αλήθεια, αργά ή γρήγορα φαίνεται. Ξύλινη
γλώσσα, αποφθέγματα, μοντέρνα»
αγγλικά και λυρισμοί ας μένουν καλύτερα για τις συνεστιάσεις που
οργανώνουν. Εκεί, βέβαια, θα πάει
το «έλα ρε μ……α» και η μπουρδολογία σύννεφο αλλά αυτό είναι άλλο
θέμα. Άνθρωποι είναι και αυτοί…

Τα κείμενα του βιβλίου είναι γραμμένα στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας
(1995-2010). Δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά, με μορφή κριτικής ή δοκιμιακής προσέγγισης . Κάποια δημοσιεύονται στο βιβλίο αυτό για
πρώτη φορά. Στο σύνολό τους αποτελούν την οριστική έντυπη κατάθεση
των όσων αποκόμισε ο συγγραφέας ως αναγνώστης μιας ποίησης αναντίρρητα σημαντικής. Της ποίησης της Κικής Δημουλά. Σ’ αυτό το βιβλίο επιχειρείται η επισήμανση των υποκειμενικών και των αντικειμενικών συνθηκών
που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση και στην παγίωση της «στάσης ζωής», της
υφολογικής και της «ποιητικής» ταυτότητας μιας σημαντικής ποιήτριας, της
Κικής Δημουλά. Η ιχνηλάτηση της συναρπαστικής, επίπονης και κάθε άλλο
παρά ευθύγραμμης υπερ-πεντηκονταετούς πορείας της από την ερεβώδη
κόσμο των συναισθημάτων και των διαρκών εσωτερικών και εξωτερικών
αντιπαραθέσεων της νεότητας (Έρεβος, 1956) έως τη νηφάλια, αν και μονίμως εκτεθειμένη στις εξαίσιες επιθέσεις του αιφνίδιου, εξομολογητική, απολογητική και συνάμα απολογιστική στάση της ωριμότητας (Τα εύρετρα,
2010).
Ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Έχει εκδώσει δώδεκα ποιητικές συλλογές, έξι πεζά και πέντε βιβλία κριτικής και δοκιμίου. Συνδιευθύνει το τριμηνιαίο ποιητικό περιοδικό «Τα ποιητικά». Είναι
ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.

Μάθε κι αυτό!
Το μήνυμα της Πρωθυπουρ- Περί νηστείας
γού της Αυστραλίας.
Οι παλιότερες γενιές δε γνώρι25-03-2013 «Ζήτω η Ελλάς!»
Στη μεγάλη οικονομική δοκιμασία που διέρχεται η Κύπρος αλλά και
η Ελλάδα, στάθηκε η Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τζούλια Γκίλαρντ, στην ομιλία της προς χιλιάδες ομογενείς του Σίδνεϊ, κατά τον
εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. «Πονάμε, νοιαζόμαστε και σκεφτόμαστε η δοκιμασία αυτή σύντομα να αποτελεί
παρελθόν» είπα η κ. Γκίλαρντ που ευχήθηκε ακόμα «ειρήνη και
δικαιοσύνη στην Κύπρο». Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου
εορτάσθηκε με λαμπρότητα στο Σίδνεϊ, με τη συμμετοχή δέκα χιλιάδων Ελληνοαυστραλών, ενώ τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η αυστραλή πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ και ο
Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Μπάρι Ο' Φάρελ καθώς
και πολλοί άλλοι επίσημοι. Στην ομιλία της η αυστραλή Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο παππούς της πολέμησε στη Μακεδονία
κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. «Πολέμησε για την ελευθερία στη
γη της ελευθερίας» υπογράμμισε. Όπως είπε ο παππούς της Αλεξάντερ ΜακΚένζι, πολέμησε στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης στις αρχές
του Α' Παγκοσμίου Πολέμου το 1916, ως μέλος του Βρετανικού Ιππικού Σώματος. Είχε κλείσει τα 15 του χρόνια τότε, αλλά είχε δηλώσει στο βρετανικό στρατό ότι ήταν 19 ετών. Στην Ελλάδα ο παππούς της Πρωθυπουργού της Αυστραλίας πολέμησε στο πλευρό των
στρατιωτικών δυνάμεων της Αντάντ, τις οποίες αποτελούσαν στρατεύματα της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, και Ρωσίας. Στο μήνυμά
της η Τζούλια Γκίλανρτ τόνισε μεταξύ άλλων: Σήμερα τιμούμε τον
ηρωϊσμό και την αυτοθυσία εκείνων που πολέμησαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, καθώς επίσης και όλους εκείνους που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να ανασυγκροτήσουν την Ελλάδα, ως χώρα η οποία αντιστάθηκε σε πάρα πολλές προκλήσεις, χωρίς να πτοηθεί ποτέ το ηθικό της. Τώρα, το 2013, είναι γεγονός ότι η Ελλάδα
αντιμετωπίζει ακόμη δύσκολες καταστάσεις, είμαι βέβαιη όμως ότι
η περηφάνεια των Ελλήνων και η στωικότητά τους θα οδηγήσει τη
χώρα
σε
καλύτερες
μέρες
μελλοντικά.
Ως ηγέτιδα της Αυστραλίας, αναγνωρίζω με ευγνωμοσύνη την προσφορά των Ελλήνων μεταναστών, οι οποίοι συνέβαλαν σε τόσο μεγάλο βαθμό στην αλλαγή και ζωντάνια αυτής της χώρας που όλοι
αγαπάμε. Το σχήμα της σύγχρονης Αυστραλίας, θα ήταν ανύπαρκτο χωρίς την συνεισφορά των Ελλήνων. Είμαστε ένα καλύτερο,
πλουσιότερο έθνος εξαιτίας της δικής σας προσφοράς. Γιορτάζω,
λοιπόν, μαζί σας τους στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Αυστραλίας
και Ελλάδας. Είμαστε φίλοι σε περιόδους ειρήνης και πολέμου, σε
καλούς και χαλεπούς καιρούς. Μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία και
την ίδια αλληλοεκτίμηση. Τίποτε δε μπορεί να αλλοιώσει το πνεύμα
της καλής θέλησης που μας δένει τόσο στενά. Εκ μέρους του έθνους
μας, απευθύνω τις θερμότερες ευχές στην κυβέρνηση και το λαό
της Ελλάδας, στην ελληνο αυστραλιανή κοινωνία και στην ελληνική
διασπορά απανταχού της γης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Ζήτω η Ελλάς - Ζήτω η Ελευθερία!».

ζαν καν τι είναι δίαιτα. Μόνο τη
νηστεία ήξεραν κι αυτή αρκούσε
για να κατεβάσει και τα κιλά και
τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Τρεις μεγάλες νηστείες
ταξινομημένες ορθά μέσα στο
έτος φρόντιζαν για την αποτοξίνωση του οργανισμού τους και
τη μείωση των κιλών τους. Φυσικά μη φανταστείτε ότι η νηστεία
τους ήταν όπως σήμερα με τους
τόνους εκλεκτών νηστίσιμων
εδεσμάτων. Χόρτα από το χωράφι, πατάτες, φακές, φασόλια,
ελιές, κρεμμύδια και ψωμί
έδιναν και έπαιρναν τότε.

Ραδίκια
Τα άγρια αυτά χόρτα είναι από
τα καλύτερα φαγώσιμα που μας
προσφέρει η χώρα που ζούμε!
Είναι ασύγκριτη η υπεροχή των
άγριων χόρτων! Αρκεί να δοκιμάσει κάποιος όταν πρόκειται
να κάνει εξέταση αίματος και να
πιεί από το προηγούμενο βράδυ
ένα ποτήρι ζουμί από βρασμένα
άγρια χόρτα: θα εκπλαγεί ευχάριστα από την τιμή της χοληστερίνης και του ζαχάρου!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2011
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας 1.208
Άγιος Γεώργιος,ο (νησίς) 0
Μιραδέλλια,τα 61
Πέτρα,η 1.108
Πετρίον,το 39
Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου 1.037
Αμπέλια,τα 4
Άναξος Σκουτάρου,ο 152
Σκουτάρος,ο 881
Στύψη,η 855
Λαφιώνας,ο 154
Υψηλομέτωπον,το 104

Αλήθειες και
ψέματα
Ταιριαστό κι αγαπημένο αντρόγυνο ήταν ο Παναγής κι η Ρηγούδα. Φτουχοί αλλά δουλευταράδες, είχαν όλα τα καλά τ΄ ντουνιαδιού. Η Ρηγούδα ήταν τόσο
φχαριστημένη που φύσαγε τα
μαξιλάρια πρωτού κάτσει ο Παναγής κι αυτός την κοίταζε μες τα
μάτια. Ζούσαν όμως μ΄ έναν καημό, δεν κάναν μουρό και στεναχωριόταν που πήγαιναν χαμένα
τα χρόνια κι έλεγε ο καθένας από
μέσα απ΄ το νουτ «λες να φταίω
γω;» αλλά μέχρι εκεί, μια και δεν
ήθελε κανένας απ΄ τους δυο να
χαλάσ΄ η καρδιά τ΄αλλουνού
μέχρι τη στιγμή που έβαλε ο τρισκατάρατος την ουρίτσα του.
Πήγε ένα πουρνό μια γτειόνσα
για καφέ τσι πας τα λόγια τα
πουλλά πέταξε τη σπόντα.
-Βρε Ρηγούδα σε βλέπω και καίγεται η καρδιά μου να μη σε βασκάνω και τα πιασίματας τα έχεις
και ψαχναδέλλια μπόλικα. Πως
μαθές δεν κάνετε κανένα μουρό,
μήπως έχει ο άντρας σου κανένα
κσουρ, ιγώ συ λέγου κάνε μια
δοκιμή. Μπουρεί να φταίει ο πιτνός.
Άλλαξε χρώματα η Ρηγούδα, αλλά από δω την είχε, από κει τις
τ΄έφερε και καλογνώμσε στα
πίσου- πίσου κι είπε να δοκιμάσει. Ο πιτνός ήταν χαζίρκους κουβαλήθηκε σαν αύριο, αλλά ο μαχαλάς δεν άργησε να τα παρ΄
χαμπάρ΄, βούιξε όλο το χωριό,
εφτασε το μαντάτο και στ΄ αυτιά
του Παναγή. Τι να κάνει ο φουκαράς παραφύλαξε έξω απ΄ το
σπίτι του κοντά σε ένα παραθυράκι και μετά από λίγο βλέπει
πας τον καναπέ δυο τσιφάλια, το
ένα της κυράς του και τ΄άλλο του
πιτνού.
Μπουκάρει μέσα αλλά το ζευγάρι
είχε και το νου του, οπότε πρόλαβε κι έφυγε ο λεγάμενος.
-Που τον έχεις κρυμμένο, θα σε
σφάξω παλιουναμκιόρσα γναίκα
φώναξε ο Παναγής.
-Χριστός τσι Παναγιά, τι έπαθες
άντρα μου σήμερα; Κακό μάτ΄ θα
σε είδε, ποιόν μαθές να έχου μέσα, ιγώ που κάθομαι σαν τον
κούκο μοναχή μου και σε περιμένω, ενώ συγχρόνως έβαλε τα κλάματα.
-Εγώ είδα κι άλλον στον καναπέ,
δεν είμαι στραβός, φώναζε ο Παναγής.
-Χριστιανέμ΄ τι λες, που πήγε
μαθές, αέρας ήταν κ έφυγε; Μόνο
μη φωνάζεις και μας ακούει ο
κόσμος, θμάσε μόνο που φάγαμε
τουρσί κρίταμα; Όλοι λένε ότι
άμα το φας, βλέπεις τα πράγματα
διπλά, γι΄ αυτό μου ήρθες φουριόζος, εμείς είμαστε αγαπημένοι
σαν τα περιστεράκια, τι λόγια
είν΄αυτά που λες;
-Δίκιο έχεις βρε γυναίκα, δεν
ήταν πουλί να πετάξει, ούτε η
δικιά μου η γυναίκα γίνεται να με
απατάει.
-Ποτές καμιά φορά, του είπε η
Ρηγούδα, έκανε και το σταυρό
της και πέσαν για ύπνο, είπε
όμως
κι
από
μέσα
της:
«Αγιασμένο να ΄ναι το κρίταμα
που ήρτε μες το νουμ΄ κι έσωσα
το γάμο μας».
ΤΡΙΒΟΛΟΣ

Νὰ κλαίγεσαι ποὺ δὲν ἔχεις πολλά. Ποὺ κι ἂν τὰ εἶχες,
θὰ ἤθελες περισσότερα. Νὰ πιστεύεις ὅτι τὰ ξέρεις ὅλα
καὶ νὰ μὴν ἀκοῦς. Νὰ μαζεύεις λύπες καὶ ἀπελπισίες, νὰ
ξυπνᾶς κάθε μέρα ἀκόμη πιὸ βαρύς. Λὲς καὶ ὁ χρόνος
σου εἶναι ἀπεριόριστος. Ὅσο κι ἂν κανεὶς προσέχει ,ὅσο
κι ἂν τὸ κυνηγᾶ, πάντα, πάντα θά ῾ναι ἀργά, δεύτερη
ζωὴ δὲν ἔχει.

Απόσπασμα από «Τὸ παράπονο» του Οδυσσέα Ελύτη
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Συνταγές
Από τη Μαρία Βουγιούκα- Φασούλη

Κρεμμυδοτηγανίτες
Υλικά για το μίγμα
5 αυγά
2 ματσάκια κρεμμύδια φρέσκα
Λίγο άνηθο ή δυόσμο
1 κουταλάκι πιπέρι
¼ φέτα θρυμματισμένη
1 φλιτζάνι τσαγιού μυζήθρα
1 κουταλάκι αλάτι
500γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ποτήρι γάλα & 1 ποτήρι νερό
1 φακελάκι μπέικιν
Εκτέλεση
Πλένουμε και κόβουμε μικρά
κομματάκια τα κρεμμύδια και
τον άνηθο ή τον δυόσμο. Τα
βάζουμε σε μια λεκάνη και ανακατεύουμε τα υπόλοιπα υλικά, ώσπου το μίγμα να γίνει
βαρύς χυλός. Τέλος, με ένα
κουτάλι της σούπας παίρνουμε
από το μίγμα και το ρίχνουμε
στο τηγάνι, ώσπου η τηγανίτα
να ροδοκοκκινίσει και από τις
δύο πλευρές. Με το ίδιο μίγμα
μπορούμε, αφού λαδώσουμε
ένα ταψί, να το απλώσουμε και
να φτιάξουμε κρεμμυδόπιτα.

Γιουζλεμέδες
Για τη ζύμη
1 ποτήρι νερό
1/3 ποτηριού λάδι
Λίγο αλάτι
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Ζυμώνουμε ώσπου η ζύμη να
μην κολλάει στα χέρια μας.
Για τη γέμιση
1 φλιτζάνι τσαγιού κεφαλοτύρι
τριμμένο
200γρ φέτα
1 φλιτζάνι τσαγιού ξηρή μυζήθρα τριμμένη
3-4 αυγά
Λίγη ζάχαρη
Λίγη κανέλα
½ κουταλάκι πιπέρι
Εκτέλεση
Βάζουμε τα τρία τυριά μαζί με
τα αυγά και τα υπόλοιπα υλικά
και ανακατεύουμε ώσπου να
γίνει το μίγμα μαλακό. Ανοίγουμε τα φύλλα σε τετράγωνο σχήμα και στη συνέχεια βάζουμε τη
γέμιση στο κέντρο. Για να γίνει
ο γκιουζλεμές, διπλώνουμε το
φύλλο και πιέζουμε τις άκρες,
ώστε να κολλήσουν και να γίνει
σχήμα καραμέλας. Τέλος, τους
τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο.

Ανάψαμε το τζάκι. Τη στάχτη τι να την κάνουμε;
Δεν πετάμε την στάχτη, δεν είναι καθόλου άχρηστη ή σκουπίδι.
Συνεχίζουμε να την χρησιμοποιούμε, όπως έκαναν και παλιά .Πρέπει να προσέχουμε να μην πετάμε μέσα στην φωτιά
πλαστικά, αποτσίγαρα, ή οτιδήποτε άλλο σκουπίδι που μπορεί να
μολύνει την στάχτη. Περιμένουμε να κρυώσει εντελώς και μετά
την συλλέγουμε. Από την στάχτη ξεχωρίζουμε την άσπρη στάχτη
που έχει μείνει πάνω-πάνω από τα καρβουνάκια και την αποθηκεύουμε σε ένα μεταλλικό δοχείο με καπάκι. Τα καρβουνάκια τα
κρατάμε σε άλλο δοχείο. Δεν πετάμε τίποτα, γιατί όλα χρειάζονται! Χρήσεις της στάχτης Μπορούμε να φτιάξουμε αλισίβα, απλά βράζουμε 2 με 3 κουταλάκια στάχτη σε 1 μπρίκι με νερό και
μετά την σουρώνουμε με ένα φίλτρο του καφέ. Είναι το καλύτερο
απορρυπαντικό γενικής χρήσης, καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμαίνει ρούχα, πατώματα, τζάμια, ασημικά, πιάτα, σκουριές που
έχουν ποτίσει στα μάρμαρα, κα. Την αλισίβα την χρησιμοποιούμε
στην κουζίνα μας σε πολλά γλυκά και φαγητά, όπως στην παρασκευή μουσταλευριάς, στα μελομακάρονα, στο ψωμί. Εκτός από
την υπέροχη γεύση και την βελούδινη υφή που δίνει στα φαγητά
μας καθαρίζει το έντερο από τους παθογόνους μικροοργανισμούς. Το ψωμί γίνεται πιο αφράτο και το βοηθά να μην τρίβεται. Απωθεί ζώα, τίποτα δεν πλησιάζει την στάχτη! Με την στάχτη απομακρύνονται από τον κήπο διάφορα έντομα και παράσιτα όπως γυμνοσάλιαγκες και σαλιγκάρια κα.

Αποκριά
Το πνεύμα της Αποκριάς απαιτεί γέλιο, χοντροκομμένα κι ενίοτε
χυδαία αστεία. Είναι ένας ύμνος στη ζωή, ένας χλευασμός στο θάνατο. Τα παραμύθια και οι ιστορίες που ανέκαθεν λέγονταν αυτή την
περίοδο είναι γκροτέσκες* άσεμνες που ανοίγουν μια πόρτα στο
απρεπές, στο μη καθιερωμένο, με την ευλογία όλης της - κατά
τα άλλα - συντηρητικής κοινωνίας. Τα τραγούδια που συνοδεύουν
τις γκροτέσκες αποτελούνται από απίθανα αισχρόλογα και ονομάζονται «γαμοτράγουδα». Σκοπός τους είναι να σκανδαλίσουν και να
φέρουν ακράτητο γέλιο. Με αφορμή, λοιπόν, την Αποκριά η κοινωνία δημιουργούσε και δημιουργεί διεξόδους «αποσυμπίεσης» από τα
καθιερωμένα, αποπέμποντας τη φθορά της σκληρής ζωής και τον
ίδιο το θάνατο.
*γκροτέσκες: γελοιογραφική υπερβολή για το κακό ή το άσχημο.

Σχόλια για το Φύλλο 58-Ιανουάριος 2013
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη: Ευχαριστούμε όλους όσοι στηρίζετε αυτή μας την προσπάθεια. Ευχαριστούμε όλους
όσοι συνεργάζεστε ακούραστα για να μας
"τροφοδοτείτε" με υλικό. Το φύλλο αυτό χαρακτηρίζεται
από πολυθεματικότητα: Τοπικά νέα, επίκαιροι προβληματισμοί, βιβλιοπαρουσίαση, συνεντεύξεις… Ερασιτέχνες είμαστε, γι΄αυτό ενδεχομένως να εντοπίσατε λάθη
ή παραλείψεις, τα οποία σας διαβεβαιώνουμε έγιναν
χωρίς σκοπό να υποτιμηθεί η προσφορά ή η άποψη κανενός. Κάθε φύλλο της εφημερίδας μας "χτίζεται", όπως
είναι γνωστό χρόνια τώρα, με σεβασμό και αγάπη προς
το χωριό μας και όλους εσάς. Τα λάθη δεν θα λείψουν
ποτέ. Ας τα αντιμετωπίζουμε με φιλική διάθεση.
Άλλωστε η απαισιοδοξία είναι θέμα διάθεσης. Η αισιοδοξία, όμως, είναι θέμα θέλησης…
Ρ.Π. Συγχαρητήρια, ωραία δουλειά!!! Και νομίζω ότι η
τελευταία σελίδα θα πρέπει να μονιμοποιηθεί ως σελίδα
των ομογενών…
Ε.Σ. Πολύ όμορφο φύλλο, πολλά τα θέματα και ενδιαφέροντα, από τα καλύτερα που έχετε εκδώσει. Συγχαρητήρια σε όλους!

Α.Γ. Μπράβο σας είναι πολύ καλή και με πολύ πλούσιο
υλικό. Μου έκανε εντύπωση η συνέντευξη με το Νικόλα
το τυφλό παιδί. Με συγκίνησε.
Ε.Σ. ΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΧΑΡΗΚΑΜΕ ΠΟΛΥ
ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΥΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ.
Ν.Μ. Ήταν το χειρότερο φύλλο που έχει κυκλοφορήσει
ποτέ. Το μόνο που μου άρεσε ήταν η συνέντευξη του
Γκαγκούλη. Οι φωτογραφίες ήταν μαύρες.
Ε.Φ. Συγχαρητήρια στους συνεργάτες. Από τα καλύτερα
φύλλα. Ευχαριστώ.
Γιώργος Λιθοτόμου κάτοικος Αμερικής. Έλαβε τη
«Στύψη» με καθυστέρηση ενός μήνα, γιατί την στείλαμε
στην παλιά του διεύθυνση. Μας τηλεφώνησε το βράδυ
της 7-2-2013 για να μας εκφράσει τη χαρά του και να
μας πει για το πολύ καλό περιεχόμενο της εφημερίδας
μας. Του άρεσε το κείμενο με τίτλο «Εμπρός λοιπόν ας
χρεοκοπήσουμε!». «Το χωριό μας είναι δημιουργικό και
αξίζει το καλύτερο. Μπορεί να πάει μπροστά» λέει.

Η φωνή του αναγνώστη
Η αυτοδιοίκηση πέθανε, ζήτω ο εθελοντισμός…
του Ραφαήλ Παλαιοπάνη
Παρακολούθησα, μακρόθεν η
αλήθεια, τις διάφορες δράσεις
που ανέπτυξαν οι φορείς του νησιού μας στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης καθαρισμού «Let’s
Do It Greece 2013» την προηγούμενη Κυριακή. Αξιέπαινη η όλη
προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Επίσης, με
ιδιαίτερη χαρά, διαπίστωσα το
όψιμο ενδιαφέρον καθώς και το
«σφιχταγκάλιασμα» που επιχειρούν το τελευταίο διάστημα οι
ταγοί του τόπου μας προς τους
εθελοντές.
Πληροφοριακά, και μόνον, να
αναφέρω ότι εθελοντής γεννιέσαι, δε γίνεσαι, και προφανώς ο
εθελοντισμός δεν είναι μόδα. Κάπου είχα ακούσει ότι οι παλιότεροι το ονόμαζαν και φιλότιμο. Οι
εθελοντές υπήρχαν, υπάρχουν
και θα υπάρχουν... Διότι
εθελοντής/-ντρια είναι:
- ο καταστηματάρχης που σκουπίζει το πεζοδρόμιο έξω από το
κατάστημά του,
- ο αγρότης που καθαρίζει το μονοπάτι απ’ το οποίο περνάει με
το γαϊδούρι του,
- η γυναίκα που σκουπίζει το
δρόμο έξω από την πόρτα του

σπιτιού της,
- ο λουόμενος που μαζεύει τα
σκουπίδια του προηγούμενου,
- η γριούλα που ασπρίζει ένα
ξωκκλήσι,
- ο μαθητής που μαζεύει δυο κουτιά αλουμινίου και δεν έχει πού
να τα πάει...
μα και τόσοι άλλοι αφανείς, που
προσφέρουν αγόγγυστα, χρόνια
τώρα... Φυσικά κανείς δεν πήγε
να δει, να ρωτήσει, να μάθει τι
κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, αν
χρειάζονται μια κάποια βοήθεια
ή έστω να τους προσφέρει ένα
μπουκαλάκι νερό και μια καλή
κουβέντα...
... Βέβαια, έχω μια μικρή υποψία
ότι κάποιοι μπήκαν στον πειρασμό τώρα να ανακαλύψουν τους
εθελοντές, ή ακόμα χειρότερα,
τώρα να τους εφεύρουν, για να
καλύψουν δικές τους αδυναμίες.
Για να μη σπαταλώ λοιπόν το
χρόνο και το χώρο σας, μια θερμή παράκληση προς τους επαΐοντες, τους ειδήμονες, τους αρχηγέτες και διακόνους της πολιτικής, οικονομικής και λοιπής ζωής
του τόπου μας:
Αφού καταφέρατε μετά από τόσα

χρόνια και καταστρέψατε τη
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, το
«Lesvoshop», τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου και
ισοπεδώσατε την παραμικρή ελπίδα ανάπτυξης κάθε έννοιας της
συνεταιριστικής ιδέας, ας μην
καταστρέψετε και τον εθελοντισμό. Αφού δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους εθελοντές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αφήστε τα
προσκλητήρια, τις φωτογραφίσεις και απλά σιωπήστε... Μην
προσπαθείτε με ξένα κόλλυβα να
κάνετε μνημόσυνα.
Αφήστε τους εθελοντές να
κάνουν αυτό που ξέρουν να
κάνουν!
Επί τη ευκαιρία, 15 Ιουνίου τού
2011 κάποιοι εθελοντές, μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου, καθάρισαν και κλάδεψαν ένα δασάκι
έξω από τη Στύψη. Ακόμα περιμένουν ένα φορτηγάκι από το
Δήμο για να απομακρύνουν τα
κλαδιά και τα σκουπίδια...

Σύγχρονοι «ήρωες»…
της Έλλης Μιλτ. Τσαΐρη
«Έχω ένα όνειρο, ότι τα τέσσερα μικρά παιδιά μου θα
ζήσουν μια μέρα σ' ένα έθνος
όπου δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δέρματός
τους, αλλά από το χαρακτήρα
τους».
(Martin Luther King, 19291968)
Επίκαιρο όσο ποτέ το κείμενο
του Μαρτίνου Λούθηρου, 44 χρόνια μετά το θάνατό του. Μίλησε
για χαρακτήρα σε μια εποχή που
υπήρχαν αξίες, ιδανικά και αγώνες για την κατάκτηση ενός καλύτερου κόσμου. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πογκρόμ
που καταστρέφουν καταστήματα, εισβάλλουν σε σπίτια, τρομοκρατούν απλούς ανθρώπους στο
όνομα της αναβίωσης του τρίπτυχου της χούντας: «ΠατρίςΘρησκεία-Οικογένεια».
Οι
άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να
συγκαλύψουν την ηθική τους
παρακμή, τη νοητική τους στέρηση και την έλλειψη στοιχειώδους
παιδείας φορτώνοντας ευθύνες

σε μετανάστες. Επιτίθενται με
μαχαίρια, τσεκούρια και ρόπαλα
νομίζοντας ότι στηρίζουν το κράτος και το σύστημα, νομίζοντας
πως μια μέρα θα γίνουν οι ήρωες
μιας κοινωνίας ανυπεράσπιστης,
που χρόνια τώρα ξυπνά χαμογελώντας και κερδίζει το ψωμί της
με μόχθο, με επίγνωση ότι υπήρξαν παλαιότερα δυσκολότερες
μέρες… Τότε, βέβαια, ήξεραν
ενάντια σε ποιους να καταφερθούν και δε δίστασαν να το κάνουν. Εγκατέλειψαν οικογένειες,
έζησαν την κακουχία και τη στέρηση, απαξιώθηκαν κοινωνικά,
γιατί απλώς επέλεξαν να έχουν
τη συνείδησή τους καθαρή, γιατί
έμαθαν τι θα πει ηθική, τι θα πει
αλληλεγγύη, τι θα πει σεβασμός,
γιατί ήταν αληθινά παλληκάρια…
Κοιτώντας γύρω μου σήμερα, στο
πετσί μου νιώθω την παρακμή σε
όλο της το μεγαλείο. Παρακμή
συνειδήσεως, παρακμή ήθους,
παρακμή παιδείας, παρακμή αξιών, παρακμή ιδανικών… Σε
τούτο τον τόπο δε φταίνε για όλα
οι μετανάστες. Δε φταίει ο Αλβα-

νός, ο Πακιστανός, ο Τούρκος. Ο
Έλληνας φταίει. Ο Έλληνας που
μονάχος του επέλεξε να γίνει
«μετανάστης» στην ίδια του την
πατρίδα. Γιατί ποιός θα βρεθεί
να μου πει, πως ονομάζεται
Έλληνας και πατριώτης το κάθε
λογής ανατρεπτικό στοιχείο που
διαταράσσει την ηρεμία και το
χαμόγελο μιας ολόκληρης κοινωνίας; Ας βρουν πρώτα εκείνοι οι
«Έλληνες και πατριώτες» το χαρακτήρα τους, κι έπειτα όλοι οι
υπόλοιποι θα είμαστε διαθέσιμοι
να μας βελτιώσουν… Καλή σας
επιτυχία «αδέλφια»!
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Η δικτατορία της
21ηςΑπριλίου
1967:
Αλήθειες και
ψέματα
Η στρατιωτική δικτατορία 21/4/1967-23/7/1974
επιβλήθηκε με τον τρόμο των τανκς, των βασανιστηρίων και των εκτελέσεων. Δεν αποτέλεσε
ιστορικό παράδοξο ούτε ιδιοτροπία παραφρόνων στρατιωτικών, αλλά επιλογή της άρχουσας
τάξης και κλιμάκωση της μετεμφυλιακής κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας, με την
κάλυψη των ιμπεριαλιστικών κέντρων της τότε
εποχής.
«Ανάπτυξη»
Στη μεταπολεμική «χρυσή εποχή», που κράτησε
χοντρικά ως το 1973, ο παραγόμενος πλούτος
της Δύσης αυξανόταν γρήγορα κι ακόμη γρηγορότερα στην Ελλάδα. Εδώ αυτή η «ανάπτυξη»
βασίστηκε στη σκληρή εκμετάλλευση και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο του λαού. Ο μέσος εργατικός μισθός δεν έφτανε να ικανοποιήσει ούτε τα
δύο τρίτα των βασικότερων αναγκών μιας οικογένειας. Ακόμη χειρότερα για τον μισό σχεδόν
πληθυσμό, δηλαδή στον πρωτογενή τομέα, το
αγροτικό εισόδημα ήταν το 46% του αστικού.
Ένας στους έξι κατοίκους ήταν αναλφάβητος,
ενώ ο αριθμός των 100 μαθητών ανά τάξη δεν
εξέπληττε. Το προσδόκιμο ζωής ήταν περίπου
10 χρόνια μικρότερο απ’ ό,τι σήμερα κι η βρεφική θνησιμότητα οκταπλάσια. Οι στερήσεις ανάγκαζαν σε μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό.
Μόνο από τη Γερμανία, είχαν περάσει ως το
1972 σχεδόν ένα εκατομμύριο γυναίκες και
άντρες (ο τότε πληθυσμός της Ελλάδας ήταν
περίπου 8,5 εκατομμύρια). Μια δεκαετία μετά
τη βαριά ήττα του Εμφυλίου, η Αριστερά και το
εργατικό κίνημα αρχίζουν να ανασυντάσσονται.
Το 1958 η ΕΔΑ –με κορμό το παράνομο ΚΚΕ–
γίνεται για πρώτη φορά αξιωματική αντιπολίτευση. Οι απεργίες ολοένα και πυκνώνουν, με
χαρακτηριστική την πανελλαδική των οικοδόμων το 1960. Όλα τα χρόνια ως το ’67, οι αγωνιστές έδιναν διαρκή μάχη με το αστυνομικό κράτος, τα εργοδοτικά-ασφαλίτικα συνδικάτα, τα
πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, τις εκλογές βίας και νοθείας της καραμανλικής ΕΡΕ
κλπ. Το κίνημα κέρδιζε έδαφος! Με το
aποκορύφωμα των Ιουλιανών του ’65, με την
πρώτη από το 1946 γενική απεργία, με εκατοντάδες πορείες να σείουν την Αθήνα για 70 μέρες, με ένα εκατομμύριο κόσμου να συμμετέχει
στην κηδεία του Πέτρουλα και να ζητά
«δημοκρατία, παιδεία και ψωμί», καπιταλιστές,
στρατός και πολιτικό σύστημα θορυβήθηκαν.
Χούντα και κεφάλαιο
Η Χούντα επιχείρησε να βάλει ταφόπλακα στο
κοινωνικό κίνημα, για να μην ανακοπεί η κερδοφορία των Κροίσων. Η «ανάπτυξη» γι’ αυτούς
συνεχίστηκε –αν και μειωμένη σε σχέση με το
1961-1966 (6,5% το χρόνο, αντί 8,6%). Κρατικές
επιδοτήσεις, αγύριστα δανεικά και φοροαπαλλαγές δίνονταν αφειδώς στο μεγάλο και το μεσαίο κεφάλαιο. Μονάχα ο Ρουφογάλης είχε δώσει 3,1 δισ. δραχμές σε χαριστικά-επισφαλή
«δάνεια». Πώς να μην προστρέξουν στον πολυτελή γάμο του οι Λάτσης, Μποδοσάκης και Βαρδινογιάννης; Την εξαετία 1967-1972 οι δημόσιες
δαπάνες για τους μεγαλοεργολάβους διπλασιάστηκαν. Την ίδια περίοδο η χωρητικότητα του
ελληνικού στόλου υπερδιπλασιάστηκε, ενώ οι
φόροι των εφοπλιστών μειώθηκαν σχεδόν τέσσερις φορές. Ένα διυλιστήριο χαρίστηκε στον
Λάτση κι άλλο ένα στον Βαρδινογιάννη. Στον
αμερικανό McDonald πληρώθηκαν 39 εκατ. δολάρια για να... μη φτιάξει την Εγνατία Οδό και
406 εκατ. δραχμές φαγώθηκαν, για να... μη χτιστεί ο περιβόητος Ναός-Τάμα στα Τουρκοβούνια. Χρέη στο δημόσιο χαρίστηκαν στον ελληνοαμερικανό Πάππας της ESSO, ενώ ο... προσωπάρχης του, ο Τοτόμης, διορίστηκε υπουργός
Δημόσιας Τάξης! Δημόσια γη δωρίστηκε στην

Πετρόλα, οι τραπεζίτες λήστευαν τα ασφαλιστικά Ταμεία, τα εργοδοτικά χρέη πάγωναν και οι
εισφορές μειώνονταν κατά 20%. Πώς να μην
ανακηρύξουν τον Παπαδόπουλο Ισόβιο Πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών τον Μάρτη του ’72
και πώς να μην του παραχωρήσει τη βίλα του
στο Λαγονήσι ο Ωνάσης;
Η διαφθορά κι ο νεποτισμός της Χούντας ήταν
ενδημικά φαινόμενα κι ας μην εμφανίζονταν
στις λογοκριμένες εφημερίδες. Ο Παπαδόπουλος εκτόξευσε το δηλωμένο εισόδημά του στα
4.310.000 δρχ (μισθός εργάτη 4.000 δρχ), χρέωνε το δημόσιο με 600.000 το μήνα για το φωτισμό και την ασφάλεια των βιλών του και διόριζε τα αδέρφια του υπουργούς και γενικούς
γραμματείς υπουργείων! Ο «αντιπρόεδρος»
Μακαρέζος έκανε τον κουνιάδο του υπουργό
Γεωργίας, ο γαμπρός του Παττακού αναλάμβανε έργα του δημοσίου έναντι εκατομμυρίων και
ο υπουργός Ναυτιλίας Ι.Χολέβας έγινε ξαφνικά... εφοπλιστής με 40 πλοία. Με αυτά τα μέσα
ο δείκτης κερδοφορίας κατέκτησε ένα ιστορικό
ρεκόρ που διατηρεί ως σήμερα, την ίδια στιγμή
που η φτώχεια κι οι ανισότητες εξαπλώνονταν.
Οι προσπάθειες προσεταιρισμού μικροαστικών
στρωμάτων δεν κάλυπτε την πραγματικότητα.
Για παράδειγμα, η διατυμπανισμένη διαγραφή
των αγροτικών χρεών αφορούσε κυρίως συνεταιρισμούς με... διορισμένες διοικήσεις (384
εκατ. δρχ) και ελάχιστα (7,4 εκατ. δρχ) τους
φτωχούς αγρότες. Εξάλλου, το αγροτικό εισόδημα επέστρεψε το 1972 στα χαμηλά του 1960.
Ελέω ανταγωνιστικότητας και μείωσης ελλείμματος και εξωτερικού χρέους (που το φαγοπότι
αύξησε 40 φορές), ο μισθός εξαρτήθηκε από την
παραγωγικότητα, σχεδιάστηκαν συγχωνεύσεις
ασφαλιστικών ταμείων και κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης. Η δραχμή υποτιμήθηκε
μετά το ’71 και αυξήθηκαν τρομακτικά οι τιμές.
Το κρέας ανατιμήθηκε 38%, ο ετήσιος πληθωρισμός απ’ το 4,4 αυξήθηκε στο 15,6 και μετά εκτινάχθηκε στο 26,9%. Συνολικά το μερίδιο εργασίας στο παραγόμενο προϊόν έπεσε από 40,2%
το 1967 σε 32,2% το 1971, ενώ η μετανάστευση
γνώρισε νέα ρεκόρ το ’69 και το ’70. Το 1971
έφυγαν 136.000 μετανάστες.
Τρομοκρατία
Αυτή την πολιτική υποστήριζε η ανοιχτή τρομοκρατία του καθεστώτος. Επίσημα, την πρώτη
βδομάδα συνελήφθησαν 6.500 πολίτες και σε
τέσσερα χρόνια πάνω από 3.300 πέρασαν απ’
τα στρατοδικεία. Η ανάκριση στο ΕΑΤ-ΕΣΑ
άφηνε ανάπηρους απ’ το ξύλο, τα ηλεκτροσόκ
και τη «φάλαγγα» όσους δυσφορούσαν με το
«γύψο». Τα κόμματα κι οι απεργίες απαγορεύτηκαν, στα συνδικάτα και τους φοιτητικούς συλλόγους οι διοικήσεις διορίζονταν, χαφιέδες της
Ασφάλειας παντού, λογοκρισία στον Τύπο. Τελικά, ο ματωμένος γύψος ράγισε και κατέρρευσε:
από την εξέγερση του Νοέμβρη, από το φόβο να
δοθούν όπλα στο λαό στην επιστράτευση του
’74, από τους εργατικούς κι αγροτικούς αγώνες
που ξεσήκωναν οι αντεργατικές πολιτικές. Η
αποχουντοποίηση όμως δεν έγινε ποτέ σοβαρά,
αφού θα συνεπαγόταν τη διάλυση του βασικού
κρατικού μηχανισμού, που είχε εμπλακεί στο
«εθνοσωτήριο» έγκλημα. Το κράτος των καπιταλιστών έπρεπε να διατηρηθεί. Τη συντήρηση
του ίδιου ταξικού κράτους και μεταπολιτευτικά
τη μαρτυρούν οι αποφάσεις Αρείου Πάγου
(684/75) και δικαστηρίων. Αυτές, μαζί με το
Προεδρικό Διάταγμα 519/74 του Καραμανλή
και του χουντικού «Προέδρου» Γκιζίκη, έδωσαν
αμνηστία ή αθώωσαν τους περισσότερους συνένοχους: υπουργούς, δικαστές, αστυνομικούς,
πανεπιστημιακούς, βασανιστές.
Μεταπολίτευση
Στη Μεταπολίτευση το σύστημα αναγκάστηκε
να χάσει πολλά κομμάτια απ’ τη σάρκα του, παραχωρώντας δικαιώματα, βελτιώνοντας πρωτοφανώς το βιοτικό επίπεδο, νομιμοποιώντας την
Αριστερά, διώχνοντας τη Μοναρχία. Όμως κρατήθηκε στη ζωή και σήμερα απειλεί ξανά κάθε
δημοκρατική κι εργατική κατάκτηση και μάλιστα με το ίδιο πολιτικό προσωπικό ή με μαθητές
του. (Από άρθρο του Βασίλη Μορέλλα στο διαδίκτυο)
Σας εύχομαι ολόψυχα Καλό Πάσχα!
Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης

Δεν υπάρχει αίμα Ελληνικό!
Υπάρχει, απλώς, αίμα κατακόκκινο και

πολύ—πολύ ανθρώπινο.
(Β. Ραφαηλίδης)

Καρκίνος του Μαστού
Ο όρος «καρκίνος του μαστού»
αναφέρεται στη νοσηρή ανάπτυξη
κακοήθους όγκου στην ευρύτερη
περιοχή του μαστού. Αποτελεί μία
από τις πλέον συχνότερα εμφανιζόμενες μορφές καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτη σε αριθμό
κρουσμάτων μεταξύ του γυναικείου πληθυσμού, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο. Αποτελεί, επίσης, τη
δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου μεταξύ των Ευρωπαίων γυναικών και την πρώτη μεταξύ καρκινοπαθών. Ο καρκίνος του μαστού,
όπως και κάθε κακοήθης νεοπλασία, αποτελεί ουσιαστικά κυτταρική νόσο. Τα παθολογικά αυτά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα διήθησης - διείσδυσης δηλαδή σε γειτονικούς ιστούς - και συνεπώς είναι
σε θέση να επεκταθούν και να
προκαλέσουν σοβαρές βλαπτικές
συνέπειες στη λειτουργία του οργανισμού. Ας σημειωθεί πως η εμφάνιση της νόσου σε άρρενες, παρ’
ότι σπανιότατη, δεν είναι άγνωστη.
Όσον αφορά στις γυναίκες, ουσιαστικά όλες αντιμετωπίζουν τον
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου –
όχι, όμως στον ίδιο βαθμό. Ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εμφάνιση των κρουσμάτων είναι αρκετά διαφωτιστικά.
Στατιστικά στοιχεία
Σύμφωνα με τη Διεθνή Έκθεση για
τις καρκινικές νόσους που παρουσιάστηκε στη Γενεύη της Ελβετίας
τον Απρίλιο του 2003 από την
IARC (International Agency for
Research on Cancer), ο καρκίνος
του μαστού αποτελεί την πιο κοινή
μορφή καρκίνου μεταξύ των γυναικών, με περίπου 1.000.000 νέα
κρούσματα παγκοσμίως.
Κληρονομικότητα
Υπολογίζεται πως μόλις το 5 - 10%
των κρουσμάτων καρκίνου του
μαστού σχετίζεται όντως με παράγοντες κληρονομικότητας. Η πλειονότητα των κρουσμάτων προκύπτει από βλάβες στο γενετικό υλικό των μαστικών κυττάρων, που
προκαλούνται από διάφορους παράγοντες κατά τη διάρκεια της
ζωής ενός ατόμου. Ωστόσο, δύο
γονίδια, γνωστά ως BRCA 1 και
BRCA 2, έχουν προσδιοριστεί ως
παράγοντες που συμβάλλουν στην
εμφάνιση καρκίνου του μαστού
όταν έχουν υποστεί γενετική αλλοίωση.
Ομάδες Υψηλού Κινδύνου
Ηλικία
Στοιχεία αποδεικνύουν πως ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκύψει σε οποιαδήποτε ηλικία μετά
την εφηβεία. Τα ποσοστά απεικονίζουν τα συμπεράσματα αυτά με
ενάργεια: για γυναίκες ηλικίας 15
– 39 ετών το ποσοστό εμφάνισης
καρκίνου μαστού αγγίζει το 0,5%.
Για γυναίκες από 40 – 59 ετών το
ποσοστό ανεβαίνει στο 4%, ενώ τις
ηλικίες άνω των 60, το ποσοστό
υπολογίζεται στο 7%. Ας σημειωθεί
πως η πλειονότητα των κρουσμάτων προκύπτει σε γυναίκες άνω
των 50, και περισσότερα από τα
μισά αφορούν γυναίκες άνω των
60.
Κληρονομικότητα
Παρ’ ότι η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει ρόλο σε ποσοστό
μικρότερο του 10% επί των κρουσμάτων, έχει αποδειχτεί πως είναι
ένας βασικός παράγοντας κινδύνου. Γυναίκες με εξ αίματος συγγενείς που έχουν νοσήσει αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο μαστό.
Διαταραχές ή ιδιαιτερότητες της

εμμήνου ρύσης και της κύησης
Γυναίκες με πρώιμη έναρξη της
εμμήνου ρύσης (πριν από το 12
έτος της ηλικίας τους) ή με καθυστερημένη εμμηνόπαυση (μετά τα
55) αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στο μαστό. Επίσης, η λήψη οιστρογόνων
μετά την εμμηνόπαυση έχει συσχετιστεί με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης της νόσου. Ανάλογος συσχετισμός έχει προκύψει και για γυναίκες που παρέμειναν άτεκνες,
που δεν είχαν πλήρεις κυήσεις
(διάρκεια εννέα μηνών) ή που γέννησαν μετά τα τριανταπέντε τους
χρόνια.
Παχυσαρκία και αύξηση του σωματικού βάρους
Τον Ιούνιο του 2009 ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Ίδρυμα για
την έρευνα του Καρκίνου (AICR)
ότι η συσσώρευση σωματικού λίπους σε ποσοστά άνω του κανονικού ευθύνεται για το 17% των
κρουσμάτων καρκίνου του μαστού
στις Η.Π.Α. Άλλα στοιχεία καταδεικνύουν πως η αύξηση του βάρους μετά την ηλικία των 20 ετών
αυξάνει αναλογικά τον κίνδυνο
εμφάνισης της νόσου. Όταν μάλιστα η αύξηση αγγίζει τα 16 κιλά, ο
κίνδυνος αυξάνει σχεδόν κατά
68%. Ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ηλικία στην οποία προσλαμβάνονται τα κιλά: όσο μεγαλύτερη ηλικία, τόσο μεγαλύτερος ο
κίνδυνος.
Αλκοόλ
Πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύψει πως άτομα που έπιναν σχεδόν καθημερινά από τα εφηβικά
τους χρόνια αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με
άτομα που δεν έπιναν καθόλου ή
μόλις μία φορά την εβδομάδα.
Κάπνισμα
Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατων
ερευνών η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων ημερησίως, από γυναίκες προ της εμμηνόπαυσης και
για εννέα περίπου χρόνια, αυξάνει
δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης
καρκίνου του μαστού κατά σχεδόν
60%. Για γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση το ποσοστό μειώνεται
στο 50%, αλλά ούτως ή άλλως είναι
αφυπνιστικά υψηλό. Η διακοπή
του καπνίσματος έχει αποδειχτεί
πως είναι σε θέση να μειώσει το
σχετικό κίνδυνο.
Έκθεση του στήθους σε ακτινοβολία
Η ιονίζουσα ακτινοβολία έχει
προσδιοριστεί ως παράγοντας αύξησης του κινδύνου εμφάνισης της
νόσου. Γονιδιακές μεταλλάξεις που
προκαλούν καρκίνο των ωοθηκών
και της μήτρας είναι σε θέση να
προκαλέσουν κακοήθη νεοπλασία
και στο μαστό.
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για
καρκίνο του μαστού μπορεί να μειώσει την πιθανότητα θανάτου από
τη νόσο κατά 25%. Ο καρκίνος του
μαστού είναι μια νόσος που θεραπεύεται σε σημαντικό βαθμό, αρκεί να διαγνωστεί εγκαίρως.
(πηγή: διαδίκτυο)
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Τα κοινωνικά των
Στυψιανών
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 10η Δεκεμβρίου 2012 ο Σταύρος
Καραμπασάκης και η Θεανώ Μαυραγάνη απέκτησαν ένα υγιέστατο
κοριτσάκι.
Την 13η Μαρτίου 2013 ο Αλέξης Αντιγεωργίου και η Χαρούλα Σαλιαγκοπούλου απέκτησαν δύο χαριτωμένα κοριτσάκια.
Την 14η Μαρτίου 2013 ο Κώστας και η
Αντιγόνη Κουτζαμπάση απέκτησαν το δεύτερό τους αγοράκι.
Την 22η Φεβρουαρίου 2013 ο Χαράλαμπος Κακνάκης και η Βάσω Μακρή απέκτησαν ένα όμορφο αγοράκι.
ΓΑΜΟΙ
Την 9η Ιανουαρίου 2013 ο Κυπαρίσσης
Ιωάννης και η Τσολάκη Αγγέλα
του Δημητρίου παντρεύτηκαν στο
Δημαρχείο της Μυτιλήνης.
ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 23η Ιανουαρίου 2013 απεβίωσε
στη Στύψη ο Τριγγέλης Νικόλαος.
Ήταν γεννηθείς το 1927.
Την 24η Ιανουαρίου 2013 απεβίωσε
στη Στύψη η Βουγιούκα Χριστίνα
χήρα Ιωάννη. Ήταν γεννηθείσα το
1931.
Την 25η Φεβρουαρίου 2013 απεβίωσε
στη Στύψη ο Χατζηδουκάκης
Γεώργιος. Ήταν γεννηθείς το 1925.
Την 30η Μαρτίου 2013 απεβίωσε στη
Στύψη η Κουτζαμπάση Μαρίτσα
χήρα Ιωάννη. Ήταν 72 ετών.
Την 3η Μαρτίου 2013 απεβίωσε στη
Στύψη ο Μανδάνης Ιωάννης.
Ήταν γεννηθείς το 1924.
Την 24η Δεκεμβρίου 2012 απεβίωσε
στην Αθήνα ο Ιγνάτιος Βαζυργιάννης του Μιχαήλ (σύζυγος Αγγέλας). Ήταν 84 ετών.

Το Στυψιανό γλωσσάρι

70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟΝ
να θυμούνται οι παλιοί και
να μαθαίνουν οι νέοι
Με αφορμή τα 70 χρόνια από την
ίδρυση της ΕΠΟΝ (23 Φεβρουαρίου
1943) η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ ή Ε.Π.Ο.Ν.) ήταν
οργάνωση νέων που ιδρύθηκε κατά τη
διάρκεια της Κατοχής, στις 23 Φεβρουαρίου 1943 και ήταν μέλος του
ΕΑΜ. Ιδρύθηκε από αντιπροσώπους
πολιτικών και αντιστασιακών οργανώσεων νέων της εποχής (Αγροτική Νεολαία Ελλάδος, Ενιαία εθνικοαπελευθερωτική Εργατοϋπαλληλική Νεολαία, Ενιαία Μαθητική Νεολαία, Ένωση
Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, Θεσσαλικός Ιερός Λόχος, Λαϊκή Επαναστατική
Νεολαία, Λεύτερη Νέα, Ομοσπονδία
Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος,
Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδος, Φιλική Εταιρεία Νέων, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο
Νέων ΕΑΜΝ Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Εθνικό Συμβούλιο των φίλων της νέας γενιάς), οι οποίοι αποφάσισαν τη διάλυση όλων των παραπάνω οργανώσεων και τη συγχώνευσή
τους στην ΕΠΟΝ που τέθηκε υπό την
καθοδήγηση της ΠΕΕΑ και του ΕΑΜ.
Τα μέλη της ΕΠΟΝ καλούνταν
ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες. Σκοποί
της ΕΠΟΝ αναφέρονταν στο ιδρυτικό
κείμενό της : Η εθνική απελευθέρωση
με βάση την ακεραιότητα της Ελλάδας. Η εξόντωση του φασισμού και η
αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας . Η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της
ειρήνης με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών. Η υπεράσπιση
των οικονομικών, πολιτικών, εκπολιτιστικών και μορφωτικών δικαιωμάτων

και επιδιώξεων της νέας γενιάς. Στο
ιδρυτικό κείμενο η ΕΠΟΝ αυτοπροσδιορίζεται ως οργάνωση εθνικοαπελευθερωτική,
αντιφασιστικήπροοδευτική,
αντιπολεμικήφιλειρηνική. Γεγονός είναι ότι η ΕΠΟΝ ανδρώθηκε μέσα σε μια κρίσιμη
εποχή. Κατά ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι περί αυτής είχαν
συσπειρωθεί πανελλαδικά περισσότεροι από 600.000 νέοι και νέες, ενώ
περί τους 30.000 εξ αυτών είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ. Εμβατήριο της
ΕΠΟΝ ήταν το "Εμπρός ΕΠΟΝΪΤΕΣ".
Άλλη χαρακτηριστική επωδός που επαναλάμβαναν οι Επονίτες ήταν:
«ΕΠΟΝ, ΕΠΟΝ, είσ΄ ο εχθρός των
φασιστών, άξια γενιά των δουλευτών,
καμάρι του λαού ΕΠΟΝ».
Η ΕΠΟΝ τέθηκε εκτός νόμου με τον
περιβόητο νόμο Ν.509 του 1947.
Έκτοτε συνέχισε να διατηρείται ως ο
δεύτερος παράνομος μηχανισμός του
ΚΚΕ, που τον διεύθηνε ο Στ. Κασιμάτης (τον πρώτο διεύθυναν οι Νίκος
Πλουμπίδης και Νίκος Μπελογιάννης).

Κλασικό γλωσσάρι
Πεζεβέγκς: ο μασκαράς, ο αχρείος, ο κατεργάρης
Καφαλτί: Κολατσιό
Αλικουντίζου: καθυστερώ, πηγαίνω με το πάσο μου
θα σ΄ έβρ' βουγή: Θα σε βρει μπελάς
Γιατακλαντίζου: ξαπλώνω, ξεκουράζομαι, κατακλίνομαι
Εν έχς απαντουξήν: δεν έχεις υπομονή

Γλωσσάρι για νέους
Guns n Roses = Τφέκια κι βατσνιές
Iron maiden = Τσίγκιν΄ γεροντοκόρ΄
The Beatles = Τα μπουρμπούτσαλα
Rolling Stones = Γουρδουτσύλσαν του λθάρ’
Red Hot Chilly Peppers = Κότσνες Πιπιριές π’
φαρφατιάζν

Συγχαρητήρια για εισαγωγή σε ΑΤΕΙ
Ο Κων/νος Σεβαστός (γιος του Ταξίαρχου ε.α. Σεβαστού Ιγνατίου του Στυλ,
εισήχθη στο Α.ΤΕΙ Πατρών–Τμήμα Πληροφορικής και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στις περσινές εισαγωγικές εξετάσεις. Τα θερμά μας συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

Από τα παλιά...
Ευτυχισμένη είναι η ψυχή που έχει κάτι να αναπολεί από το παρελθόν με
περηφάνια, και κάτι να προσδοκά από το μέλλον με ελπίδα.
(Oliver G. Wilson, Αμερικανός ιεροκήρυκας)

Κοινοτικό Πρόγραμμα επιδοτεί
την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό σε εστιατόρια, ταβέρνες,
ουζερί, καφενεία, καφετέριες,
χώρους αναψυχής με δωρεάν
επιδότηση 50%
Η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας,
δηλαδή όλα τα χωριά του πρώην δήμου
Πέτρας, εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«Άξονας 3», το οποίο επιδοτεί με δωρεάν
επιδότηση 50%, την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό σε εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία,
ουζερί, καφενεία, καφετέριες, μπαρ και χώρους αναψυχής. Ακόμα επιδοτούνται: α) βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εργαστήρια ζυμαρικών,
μαρμελάδων, ουζοποιίες κλπ , β) βιοτεχνίες
όπως αλουμινάδικα, ξυλουργεία, μηχανουργεία, εργαστήρια κεραμικής κλπ, γ) παντοπωλεία και επιχειρήσεις τουριστικών ειδών,
στεγνοκαθαριστήρια, παροχής υπηρεσιών
ευεξίας, κομμωτήρια, δ) ταξιδιωτικά πρακτορεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και εναλλακτικού τουρισμού. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν: κτιριακές εργασίες,
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, επαγγελματικού εξοπλισμού, μελέτες (σύνταξη
φακέλου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κλπ), διαφήμιση. Για
την υποβολή «προτάσεων» δόθηκε παράταση που λήγει στις 24-5-2013.

«Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα, κι’ όμως είναι πολύτιμο. Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει εκείνον που το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια. Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, παρηγορεί τον λυπημένο, αναπτερώνει την αισιοδοξία και δημιουργεί την ευτυχία. Κι’ όμως δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνεται εκβιαστικά, γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται. Κι’ αν καμιά φορά συναντήσετε κανέναν άνθρωπο που δεν σας χαρίζει το χαμόγελο που αξίζετε, φανείτε γενναιόδωροι και ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας, γιατί κανένας δεν το έχει τόση ανάγκη όση εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει».

ΚΑΛΟ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ!
Από την ομάδα σύνταξης
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