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Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου

Αυτοί που «έφυγαν»
(σελ. 6 & 7)

Νίκος
Χατζηδουκάκης

Ποικίλες
εκδηλώσεις από
23 Ιουλίου 2017 έως
26 Οκτωβρίου
2017!

Στράτος
Κομνηνάκης

Τα νέα των Συλλόγων
(σελ. 4 & 5)

Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης
7ο «Στυψιανό Αντάμωμα»
Σάββατο 19 Αυγούστου 2017
παραδοσιακά χορευτικά
καλλιτεχνική έκθεση
έκθεση τοπικών προϊόντων
αναβίωση Εθίμων

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»
1. Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας προσφέρει 20 ευρώ στη
μνήμη του Νίκου Χατζηδουκάκη.
2. Ο Γιώργος & η Αφροδίτη προσφέρουν 20 ευρώ στη μνήμη
της Έφης Παυλίδη.
3. Ο Μπάμπης & η Βάσω Κακνάκη πρόσφεραν 5 ευρώ στην
εφημερίδα μας (31/12/16).
4. Ο Απόστολος Ιγν. Σανταβάς, που κατοικεί στη Μελβούρνη
προσφέρει για την εφημερίδα μας 70 ευρώ (15/2/17)
5. Η Ελβίρα Ιωαν. Δεμερτζή, κάτοικος Αυστραλίας, προσφέρει 200 δολάρια = 131 ευρώ στη μνήμη της θείας της Ποσούλας και των γονιών της Ευστρατίου & Λησβίας (10/5/17)
6. Η Νούλα Λοστού (κόρη Ευστρ. Αλβανού (Πόρλια), κάτοικος Αυστραλίας, προσφέρει στην εφημερίδα μας 100 δολάρια = 66 ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Χαράλαμπου &
των γονιών της (10/5/17)
7. Ο Γιώργος και η Νίκη Δρακούλα κατέθεσαν για την
«Στύψη» 30 € στη μνήμη του Ιγνάτιου Χατζηβλάστη του Ευστρατίου (30-10-2016)
8. Η κυρία Παρθένα Σιδηροπούλου, που κατοικεί στη Σκύδρα του Ν. Πέλλας, προσφέρει 20€ για την εφημερίδα μας
(11-1-2017)
9. Η Μελπομένη Πετριώτου – Σαρημούτσου, που κατοικεί
στην Παναγιούδα της Μυτιλήνης, κατέθεσε για την εφημερί

δα μας 50€ (Αύγουστος 2016)
10. O Προκοπίου Χρήστος που κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής έδωσε 50 ευρώ για την εφημερίδα μας (31-12-16)
11. Ο Χίου Μιχάλης (καφετέρια Miguel) έδωσε 20 ευρώ για
την εφημερίδα μας (31-12-16)
12. Η δασκάλα μας Δρακούλα Ευαγγελία, που κατοικεί στη
Μυτιλήνη κατέθεσε στις 5-1-2017 το ποσό των 100 € για την
εφημερίδα μας.
13. Ο κ. Χρήστος Ξύντας και η σύζυγός του Αγγελική, που
κατοικούν στη Σκύδρα του Νομού Πέλλας, πρόσφερε για
την εφημερίδα μας 20 € με την εξής σημείωση: «στη μνήμη
των γονέων Ευαγγελίας Ξύντα, το γένος Σταύρου Λιάπη κατοίκου Ιππείου Μυτιλήνης από το 1922 έως 1928 και της
Κυριακής Σύρμαλη το γένος Σπάρταλη προερχομένης από
την περιοχή της Τροίας στα Μικρασιατικά παράλια» (30-12017)
14. Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά του Χρήστου και Εύας
Βαλιοντή, που κατοικούν στη Νέα Υόρκη και δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο φύλλο της «Στύψης», το ποσό των 200
δολ. ΗΠΑ, κατατέθηκε στη μνήμη του αδελφού του Στράτου
Βαλιοντή του Νικολάου που πέθανε στις 24/2/2015 στη Νίκαια σε ηλικία 89 ετών.
15. Από την Μαρία Σερέτη που κατοικεί στην Μελβούρνη
λάβαμε στις 31-1-2017, μαζί με τις ευχές της για τον καινού

ριο χρόνο, το ποσό των 100 δολ. Αυστραλίας (τα οποία απέδωσαν 63,18€) για την εφημερίδα μας.
16. Η Ρίτα Κοντού που κατοικεί στο Σίδνεϋ μας έστειλε μια
επιταγή αξίας 40 € για την εφημερίδα μας 20-2-2017.
17. Ο Παναγιώτης Σταύρου, κατέθεσε 30€ για την εφημερίδα μας στις 1-2-2017, στη μνήμη του αδελφικού του φίλου
Άγγελου Βαλιουτή (του Δημητρίου και της Ευρυδίκης) που
πέθανε στις 19-7-2016.
18. Ο Παυλιόγλου Παύλος του Γαληνού, που κατοικεί στην
Αθήνα κατέθεσε για την «Στύψη» 25€.
19. Η Νίκη Σταυρακέλλη κατέθεσε 25 € για την «Στύψη» στη
μνήμη του πατέρα της Ευστρατίου.
20. Η Ελένη Μανδάνη κατέθεσε 20€ για την «ΣΤΥΨΗ» στις
10-3-17.
21. Ο Γιώργος Γωνιωτάκης και η σύζυγός του Ανδρονίκη
Σταυρακέλλη κατέθεσαν για την εφημερίδα μας 20€ στη
μνήμη του Νίκου Μαλλή (25-4-2017)
22. Ο Παναγιώτης Κεραμιδάς και η σύζυγός του Κατερίνα
Τζανερίκου, που κατοικούν στην Μελβούρνη προσφέρουν
στην εφημερίδα μας 50 € στη μνήμη του θείου τους Καραπαναγιώτη Κων/νου του Γεωργίου που απεβίωσε στις 31-52009 σε ηλικία 77 ετών.
Ευχαριστούμε θερμά όλους!
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο
Φαρμακείο Στύψης
“
Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας
Κ.Υ. Καλλονής
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας
ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο
“
Νοσοκομείο
Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών
Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά
Θεσσαλονίκης

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

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

2253091206

2251024115
2104172657
2310531505

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

Από τα παλιά...

του Ιγνάτιου Κ. Καραπαναγιώτη

Πολιτικολογίες…
Υπάρχει περίπτωση να πιεις καφέ με
τον Στράτο Γεωργέλλη και να μην πάει η
κουβέντα στην πολιτική; Όχι, δεν υπάρχει!
Στο «Χάνι» λοιπόν μετά το πανηγύρι του
χωριού … 25 Αυγούστου ώρα 10 το πρωί
και ενώ οι τελευταίοι χορευτές έριχναν τις
τελευταίες γυροβολιές λίγο πιο κάτω στο
κέντρο της αγοράς στο καφενείο του Δημητρού, μου κάνει την «αθώα» ερώτηση
«πώς τα βλέπεις τα πράγματα;». Του λέω
«έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι συριζαίοι,
παρά την απειρία τους σε ζητήματα διακυβέρνησης, εν τέλει τα καταφέρνουν, συχνά
καλύτερα από τους προκατόχους τους. Εσύ
τι λες, θ΄ αντέξουν;». Μου απαντά: «Στην
αρχή έλεγα ότι δεν πρόκειται ν΄ αντέξουν
στην κυβέρνηση πέρα απ΄ την άνοιξη του
2016. Αλλά τώρα πιστεύω ότι θα βγάλουν
την 4ετία και πολύ πιθανόν θα καταφέρουν
να κερδίσουν και τις επόμενες εκλογές. Και
ξέρεις γιατί; Οι Αμερικάνοι θέλουν τον Τσίπρα. Περνάει τις πολιτικές τους!». Του λέω
ότι «αυτή η άποψη θα στενοχωρήσει τον
Κυριάκο, που σπούδασε σε αμερικάνικο
κολέγιο (σε εκείνο που βγάζει πρωθυπουργούς) γιατί αυτός ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα έχασε την λαϊκή υποστήριξη και γι αυτό ζητάει εκλογές». Αντέτεινα ότι «ο Τσίπρας μπορεί να μην του επιτρέπουν οι συσχετισμοί (Ευρωπαϊκοί και
διεθνείς) να εφαρμόσει μιαν αριστερή πολιτική, αλλά δες τα μικρά βήματα που κάνει προς αυτή την κατεύθυνση: α) κυνηγάει
σταθερά τους «νταβατζήδες» (όπως θα
λεγε κι ο Καραμανλής) της πολιτικής ζωής
και της οικονομίας (θαλασσοδάνεια εργολάβων εκλεκτών αλλά και των πολιτικών
κομμάτων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ κλπ), β) Προσπαθεί να βάλει τάξη, να εφαρμόσει το νόμο
για τις άδειες των ΜΜΕ, γ) παίρνει συνεχώς μέτρα που βελτιώνουν τις εργασιακές
σχέσεις (π.χ. διώχνει τους εργολάβους καθαριότητας στα νοσοκομεία , με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος για τα νοσοκομεία
και σχεδόν διπλάσιες αμοιβές για τους
εργαζόμενους – από 350 σε 750 - κλπ)».
Και τελειώνει την σύντομη κουβέντα μας ο
Στρατής με τα εξής: «Είμαι 72 χρονών, δεν
είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω! Ως τα 70
είναι υποχρεωτικό. Πάντως με κυβέρνηση
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προσπαθούσα 7 χρόνια να
φέρω την κόρη μου την Βάσω που είναι
γιατρός, στη Μυτιλήνη και δεν τα κατάφερα …».

Το «ΛΥΧΝΑΡΙ»
στην ιστοσελίδα της «Στύψης»
Στην ιστοσελίδα μας, που επιμελείται όπως ξέρουμε ο Στρατής Χατζηβλάστης,
φιλοξενείται και το περιοδικό "Λυχνάρι".
Το περιοδικό εκδίδεται από έναν
φίλο μου τον Μπάμπη Παρασίδη
(συνταξιούχο του ΙΚΑ) ετών 67. Ο Μπάμπης, έχει ένα πάθος με τα μαθηματικά,
την γλώσσα, την ιστορία, την παράδοση, τα
αρχαία ελληνικά και την ελληνική λογοτεχνία γενικά. Το περιοδικό του είναι στην
ουσία μια επιθεώρηση τέχνης, που έχει και
ιστορικά και λαογραφικά ενδιαφέροντα.
Ασχολείται γενικά με την παράδοση. Ο εκδότης κατοικεί στην Αριδαία του Νομού
Πέλλας, είναι φίλος της Στύψης και διακινεί
το αξιόλογο και ενδιαφέρον περιοδικό του
από χέρι σε χέρι με δικά του έξοδα.

Αυτό σημαίνει «έρωτας»! Είμαι σίγουρος
ότι θα σας αρέσει το περιεχόμενό του. Έτσι
κάνουμε πιο πλούσια και πιο ελκυστική την
ιστοσελίδα μας. Και δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού!
Το «ΛΥΧΝΑΡΙ» σε έντυπη μορφή
κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό. Στην
ιστοσελίδα μας είναι αναρτημένα τα τεύχη
από 1-18. Αναζητήστε τα!
Το 16ο τεύχος (Φθινόπωρο 2016)
είναι αφιερωμένο στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα,
με πολλά κι ενδιαφέροντα κείμενα. Αν τα
χρησιμοποιήσετε σε εργασίες σας θα πρέπει να αναφέρετε την πηγή!

Αμάν πια με τα αρχαία!
Πέντε (5) ώρες διδασκαλίας στην Α
Λυκείου, ενώ η Νέα Ελληνική διδάσκεται
τέσσερις (4), διδασκαλία από το πρωτότυπο από την Α Γυμνασίου. Η σκοπιμότητα
ποια είναι; Ποιος από όσους φωνασκούν
(για την μείωση των ωρών διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο) κατέκτησε αποτελεσματικότερα τη γλώσσα επειδή
τα διδάχτηκε τόσο πολύ; Φαντάζομαι πως
όλοι σας μετά από τόση αρχαιομάθεια γνωρίζετε τη διαφορά εξάρτησης & εξάρτυσης,
ή αιτιολογείτε τη γραφή "κτήριο" και
"κτίριο" και φυσικά μπορείτε να κλίνετε το
ουσιαστικό ο "μυς" στον πληθυντικό. Κάθε
φορά που τροποποιούνται οι ώρες κάποιου
μαθήματος αρχίζουμε, ωσάν να πρόκειται
για την καταστροφή του Έθνους. Τα αρχαία

είναι σημαντικά, τα μα

θηματικά είναι η βάση της λογικής, η φυσική ερμηνεύει τον κόσμο, η πληροφορική
είναι η γλώσσα του μέλλοντος, οι ξένες
γλώσσες είναι κρίσιμες για την επικοινωνία,
η φυσική αγωγή αναγκαία για την υγεία και
την ευεξία κ.λπ. Πόσες ώρες όμως θα
έχουμε τα παιδιά στο σχολείο;
14 Σεπ 2016 Νίκος Π: Κλασσικός φιλόλογος που διδάχθηκε αρχαία μόνο στο Λύκειο (όπως όλοι οι απόφοιτοι μεταξύ 19851995), τότε που στις φιλοσοφικές
«έμπαινες» με 19+ απολυτήριο.

Κείμενο που διαβάστηκε σε ορκομωσία των αποφοίτων της
ιατρικής σχολής στο Ηράκλειο (το Νοέμβριο 2012)

Αριστερά: Κώστας Φιλής (Κοντής)
Δεξιά: Νίκος Καλλονιάτης (Κέκος)

«Από σήμερα θεωρούμαστε γιατροί, σε μια χώρα που δεν
αναγνωρίζει πλέον το δικαίωμα στην περίθαλψη, που κλείνει τα
Πολλές φορές μέσα στην σχολή μας προτάθηκε να φύγουμε στο
νοσοκομεία της, που δεν πληρώνει τους γιατρούς της, που πεινάει.
εξωτερικό. Μας παρουσιάστηκε ως η μόνη λύση. «Θα είναι καλύΠου διώχνει στο εξωτερικό τη νεολαία της, ιδίως την σπουδασμένη
τερα, πιο εκπαιδευτικά, πιο καλοπληρωμένα». Διαφωνούμε. Δεν
νεολαία της.
γίναμε γιατροί για να κάνουμε καριέρα, για να αποκτήσουμε θέΛέγαμε «όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός». Δεν ξέρα- σεις περιωπής, για να κολυμπήσουμε στο χρήμα εις βάρος ασθεμε ότι θα ήταν ανάγκη να το προσδιορίσουμε ακόμα περισσότερο. νών. Ακόμα περισσότερο, δεν γίναμε γιατροί για να κλείσουμε τα
Θέλω να γίνω ΓΙΑΤΡΟΣ. Θέλω να γίνω γιατρός ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ. Θέ- μάτια μπροστά στην δυστυχία που απλώνεται πλέον φανερά γύρω
λω να δουλέψω σε δημόσιο νοσοκομείο, θέλω να μπορώ να είμαι μας. Θα μείνουμε εδώ να το παλέψουμε, απαιτείται αγώνας για να
δίπλα σε όποιον με έχει ανάγκη, θέλω οι ασθενείς μου να μπορούν ορθοποδήσει μια χώρα που την έχουν φέρει στο χείλος του γκρενα φάνε και να βρίσκουν τα φάρμακά τους. Σ’ αυτά τα θέλω, μού, από αυτό τον αγώνα εμείς δεν θα λείψουμε. ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ
έχουμε πολλά να συμβάλλουμε, και οφείλουμε να παλέψουμε.
ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ».
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Νέα στοιχεία για την ελληνική παραγωγή 2017/18

Η

συνεχής παρακολούθηση και διασταύρωση των εκτιμήσεων μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε καλύτερα την
πραγματικότητα. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήταν μεν άνισα κατανεμημένες, ήταν όμως και πολύ ευνοϊκές για την εποχή αυτή, με την εξαίρεση όσων περιοχών
πλήγηκαν από το χαλάζι. Έχοντας χαρτογραφήσει την Μεσόγειο και
την ελαιοπαραγωγή της Ελλάδας για την επερχόμενη εσοδεία
2017/18 ], σήμερα μπορούμε να επικαιροποιήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους νομούς: Μεσσηνίας, προς τα κάτω, στους 44 - 49
χιλ. τόνους ελαιολάδου, Ηλείας και Αχαΐας, προς τα επάνω, στους
12 - 16 και 8 - 10 αντίστοιχα χιλ. τόνους ελαιολάδου, Χαλκιδικής και
Θάσου στους 2,5 - 3,5 χιλ. τόνους ελαιολάδου. Αναλυτικά:
1) Αργολίδα: Η παραγωγή υπολογίζεται μερί τους 5.000 - 5.500
τόνους, δηλαδή διπλάσια της περσινής. Ο μίνι καύσωνας του Μαΐου επηρέασε αρνητικά αρκετούς ελαιώνες, κυρίως τους μη αρδευόμενους. Επίσης, καθυστερεί η δακοκτονία. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις
αναφέρουν αυξημένη παραγωγή σε σύγκριση με πέρυσι.
2) Αρκαδία (Κυνουρία): Περίπου 1.500 τόνοι. Η παραγωγή είναι
μέτρια, περίπου στο 50% της μέγιστης, ενώ η περυσινή ήταν πολύ
κακή, περίπου στο 10% της μέγιστης.
3) Λακωνία: Περίπου 23.000 – 28.000 τόνοι. Αν
και υπάρχουν φόβοι για δάκο λόγω αυξημένης
υγρασίας, ωστόσο, η παραγωγή αναμένεται
μεγαλύτερη κατά +50% σε σύγκριση με την περυσινή.
4) Μεσσηνία: Περίπου 44.000 - 49.000 τόνοι. Η
περυσινή χρονιά ήταν η χειρότερη της τελευταίας 30ετίας, οπότε η εφετινή είναι λογικό να
είναι αυξημένη, αν και μικρότερη των αρχικών
εκτιμήσεων. Έχει επηρεαστεί από καύσωνα και
ανομβρία. Προβλήματα και με τη δακοκτονία.
Από το σύνολο του νομού, οι 25-26.000 τόνοι
συγκεντρώνονται στη περιοχή της Κυπαρισσίας.
5) Ηλεία: Περίπου 12.000 - 16.000 τόνοι. Πρόβλεψη παραγωγής αυξημένη από πέρυσι. Αν και
η ανθοφορία ήταν εξαιρετική, ωστόσο, η εικόνα
της καρπόδεσης ήταν μικτή, καθώς φαίνεται σε
ορισμένα σημεία επηρεάστηκε από την υψηλή
ζέστη. Πέρυσι, είχαν το πρόβλημα του γλοιοσπόριου, φέτος του πυρηνοτρήτη, ενώ υπάρχει
πάντοτε η απειλή του δάκου.
6)Αχαΐα: Περίπου 8.00 - 10.000 τόνοι. Σημαντικά μεγαλύτερη της περυσινής αν και η καρποφορία είναι στο ήμισυ της μέγιστης δυνατής. Το
χειμωνιάτικο κρύο και τα χιόνια «ξύπνησαν» τα
δέντρα που ανταποκρίθηκαν με καλή ανθοφορία, παρά τα προβλήματα στην καρπόδεση.
7) Κορινθία: Περίπου 7-10.000 τόνοι. Η περυσινή ήταν μια κακή χρονιά με 5.000 τόνους περίπου, ενώ το μέγιστο που μπορεί να φθάσει είναι οι 12.000 τόνοι.
Φέτος, υπάρχουν ευνοϊκά σημάδια λόγω ανθοφορίας, αν και επακολούθησαν ζέστες που επηρέασαν την καρπόδεση. Οι βροχές ήταν
ευεργετικές, γιατί έσωσαν τα δέντρα, το φυτικό κεφάλαιο, παρά τα
όποια προβλήματα στο στάδιο της καρπόδεσης.
8) Δυτική Αττική: Περίπου 600 τόνους. Περίπου όσο και πέρυσι:
9) Εύβοια: Βρώσιμη ελιά 5.000 τόνοι , Ελαιόλαδο: 6.000 - 7.000
τόνοι. Γενικώς η παραγωγή μεγαλύτερη της περυσινής με εξαίρεση
την περιοχή της Κύμης, όπου υπήρξαν ζημιές λόγω παγετού.
10) Βοιωτία: 2.838 τόνοι: Η παραγωγή αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 35% της μέγιστης. Τον Ιούνιο υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα (χαλάζι, βροχές) που έπληξαν α ελαιόδενδρα.
11) Φθιώτιδα: Περίπου 25.000 τόνοι ελαιολάδου και 25.000 επιτραπέζιας ελιάς. Υπάρχουν και εκτιμήσεις για μικρότερη παραγωγή.
Αν και η ανθοφορία ήταν πολύ ικανοποιητική, επακολούθησαν
έντονα φαινόμενα αέρα και βροχής με αποτέλεσμα την πτώση του
καρπού στο έδαφος. Οπωσδήποτε υψηλότερη της περυσινής η
παραγωγή.
12) Θεσσαλία: Η παραγωγή έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Σε άλλες
περιοχές μειωμένη σε σύγκριση με πέρυσι, είτε λόγω χαλαζόπτωσης, είτε λόγω ακαρπίας. Σε άλλες θα είναι αυξημένη στο 80% περίπου της μέγιστης. Σαν μέσος όρος αναμένεται περίπου στα περυσινά επίπεδα.
13) Φωκίδα: 500 τόνοι ελαιόλαδο και 3.000 τόνοι επιτραπέζιες

ελιές. Πέρυσι ήταν μια απολύτως καταστροφική χρονιά. Ωστόσο
και εφέτος την αρχικά καλή ανθοφορία ακολούθησε μια μέτρια
καρπόδεση με πολλά προβλήματα.
14) Αιτωλοακαρνανία: Αυξημένη σε σύγκριση με πέρυσι.
15) Άρτα: 570 (και 3.800 - 4.000 επιτραπέζιες ελιές). Αυξημένη σε
σύγκριση με πέρυσι. Από τους 7.000 στους 8.500 τόνους ελαιοκάρπου, οι οποίοι κατευθύνονται κατά 55% περίπου για ελαιόλαδο
(άρα 570 τόνοι) και το 45% για επιτραπέζιες ελιές (άρα 3.800 4.000 τόνους). Υπήρξαν προβλήματα βαμβακάδας, ενώ και εδώ η
καρπόδεση αποδεικνύεται κατώτερη της ανθοφορίας.
16) Πρέβεζα: 4.000-5.000 τόνοι. Η παραγωγή είναι σημαντικά καλύτερη της περυσινής αν και με προβλήματα, λόγω του παγετού
που είχε μεγάλη διάρκεια.
17) Θεσπρωτία: 750 τόνοι ελαιόλαδο και 160 τόνοι επιτραπέζιες
ελιές. Τα χειμωνιάτικα κρύα διαμόρφωσαν ιδανικές συνθήκες γιατί
αποφεύχθηκαν οι καταστρεπτικοί παγετοί. Ωστόσο, την καλή ανθοφορία δεν διαδέχθηκε η επιθυμητή καρπόδεση, γιατί οι βροχές του
Μαΐου εμπόδισαν την επικονίαση.
18) Κέρκυρα: Περίπου 15.000 τόνοι. Η παραγωγή υπολογίζεται
περίπου διπλάσια της περυσινής. Κρίσιμη περίοδος οι μήνες Οκτώ-

25) Κυκλάδες: Περίπου 250-300 τόνοι. Αισιόδοξα μηνύματα σε
σχέση με τους 70 τόνους της περυσινής χρονιάς.
26) Σάμος: Περίπου 2.000 τόνοι. Ελαφρά αυξημένη παραγωγή σε
σύγκριση με τους 1.500 τόνους της περυσινής
27) Χίος: Περίπου 500 τόνοι. Σχεδόν δεκαπλάσια παραγωγή σε
σύγκριση με την περυσινή. Θα πλησιάσει το μάξιμουμ των 700-750
τόνων.
28) Λέσβος: Περίπου 12.000 – 16.000 τόνοι. Μεγάλες διακυμάνσεις από περιοχή σε περιοχή. Πέρυσι ένα σημαντικό τμήμα του
ελαιόκαρπου δεν συγκομίστηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
Στις (ημι)ορεινές περιοχές παρουσιάζεται έλλειψη σε νερό, λόγω
των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων.
29) Έβρος: Περίπου 280-360 τόνοι. Αναμένεται μείωση της παραγωγής σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 500-600 τόνων της περυσινής. Τα φετινά προβλήματα οφείλονται στις έντονες βροχοπτώσεις
κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
30) Χαλκιδική και Θάσος: Περίπου 2.500 - 3.500 χιλ. τόνοι. Η παραγωγή αναμένεται σημαντικά αυξημένη αν και δεν λείπουν τα κατά
τόπους προβλήματα. Επειδή πρόκειται για νομό κατ’ εξοχήν επιτραπέζιας ελιάς με την γνωστή ομώνυμη ποικιλία, η σχέση τιμών
επιτραπέζιας ελιάς με ελαιόλαδο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του ελαιοκάρπου. Πάντως, λόγω
έλλειψης αποθεμάτων, το εμπόριο σε πρώτη φάση θα
στραφεί να εξασφαλίσει πρώτη ύλη για τη μεταποίηση της
πράσινης επιτραπέζιας ελιάς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Υπενθυμίζουμε ότι η εκτίμηση για την συνολική ελληνική
παραγωγή ανέρχεται σε 260 – 280 χιλιάδες τόνους. Επισημαίνουμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου, άρα τίποτα
ακόμα δεν είναι βέβαιο, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν. Ειδικότερα, επισημαίνουμε:
α) Οι κατ’ αρχήν πληροφορίες σχετίζονται με την σύγκριση
της επερχόμενης καμπάνιας 2017/18 με την προηγούμενη
(τρέχουσα) 2016/17
β) Επειδή η 2016/17 ήταν μια από τις πιο καταστροφικές –
ποσοτικά και ποιοτικά- των τελευταίων ετών, είναι λογικό
ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των νομών αναμένουμε αύξηση, ώστε να φθάσει στους 260-280 χιλιάδες τόνους.
γ) Σε αυτή την αύξηση συντέλεσαν οι ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες του χειμώνα, με τις βροχοπτώσεις, τα κρύα και τα
χιόνια.
δ) Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται εξαιρετική
ανθοφορία, η οποία δεν ακολουθήθηκε από αντίστοιχα
καλή καρπόδεση για λόγους που δεν προσδιορίζονται επακριβώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από παρατεταμένη
ξηρασία, τα ελαιόδενδρα αξιοποίησαν τις βροχές για να
σωθούν τα ίδια και δεν είχαν άλλη δύναμη για την καρποφορία.
βριος – Νοέμβριος, γιατί οι συνήθεις βροχές και υγρασία έχουν
ε) Οι πηγές ενημέρωσής μας προέρχονται από τη διασταύρωση
συνέπεια την εμφάνιση γλοιοσπόριου (παστέλλας).
στοιχείων των κατά τόπους ΔΑΟΚ, ελαιοπαραγωγών, συνεταιριστι19) Κεφαλονιά: Περίπου 1.200 τόνοι. Περίπου διπλάσια της περυ- κών οργανώσεων, ελαιοτριβέων/ ελαιουργών, τυποποιητών/ εμπόσινής. Η αρχική εξαιρετική ανθοφορία επηρεάστηκε από τους καύ- ρων, που έχουν εικόνα της περιοχής τους. Ευχαριστούμε όλους για
σωνες του Ιουνίου.
την προθυμία συνεργασίας τους και λυπούμαστε για όσες περιπτώ20) Λευκάδα: Περίπου 1.000 τόνοι. Η φετινή χρονιά είναι καλύτερη σεις ΔΑΟΚ αρνήθηκαν αυτή την συνεργασία.
της περυσινής και ελπίζουν να μην επαναληφθούν οι προσβολές
στ) Η ακρίβεια και η διαφάνεια αυτών των εκτιμήσεων δίνει τη
του γλοιοσπόριου.
δυνατότητα σε όλους τους συναλλασσόμενους να κινηθούν με
21) Χανιά: Περίπου 25.000 τόνοι. Η παραγωγή είναι σχεδόν διπλά- σχετική ασφάλεια ή τουλάχιστον με μειωμένο ρίσκο. Αντιθέτως, η
σια της περυσινής.
άγνοια υποβοηθά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, σύμφωνα και με την
22) Ρέθυμνο: Περίπου 10.000 -12.000 τόνοι. Αν και η παραγωγή
παροιμία «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται».
απέχει από τη μέγιστη των 15.000 – 17.000 τόνων, ωστόσο είναι
ζ) Το olivenews.gr δεν έχει καμία επιδότηση ή άλλη οικονομική
σημαντικά καλύτερη της περυσινής των 7.000 – 8.000 τόνων.
ανταμοιβή για αυτή την πολύωρη κουραστική εργασία. Προφανώς,
23) Ηράκλειο: Περίπου 35.000 τόνοι. Μεγάλες διακυμάνσεις κατά δεν φέρει καμία ευθύνη για ό,τι τυχόν εμπορικές πράξεις προβούν
περιοχές.
οι αναγνώστες / αναγνώστριές του.
25) Λασίθι: Η επαρχία Σητείας 8.000 – 10.000 τόνους. Η εικόνα
η) Οι εκτιμήσεις προέρχονται από στοιχεία του τελευταίου δεκαείναι μικτή. Οι παραλιακές περιοχές είναι σε καλύτερη κατάσταση, πενθήμερου που χρειαστήκαμε για την συλλογή τους. Οι ενδιαφεενώ για τα ημιορεινά αναφέρονται σοβαρά προβλήματα έως και
ρόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις που μπορεί να
σχεδόν μηδενικής παραγωγής. Βελτιωμένη εικόνα στις δυτικές
επηρεάσουν το μέγεθος της πραγματικής παραγωγής, όπως π.χ.
περιοχές του νομού.
καιρικά φαινόμενα, ασθένειες και εχθροί της ελιάς, καθώς επίσης
24) Ρόδος: Περίπου 2.500 τόνοι. Σαφώς καλύτερη παραγωγή σε
και οι γενικότερες κοινωνικο – οικονομικές εξελίξεις.
σύγκριση με τους 1.600 τόνους της περυσινής και αναμονή για
(Πηγή: Olivenews.gr)
τυχόν προσβολές από εχθρούς της ελιάς και ιδίως τον δάκο.

Προσφορές για του Παυλή τα ράχτα
Του Παυλή τα ράχτα είναι ένα τμήμα του δρόμου κατηφορικό, που με τις βροχές διαβρώθηκε. Χωριανοί έβαλαν το
χέρι στην τσέπη, έδωσαν άλλος χρήματα, άλλος υλικά, άλλος
προσωπική εργασία, πετρέλαια και μηχανήματα και με τη
βοήθεια όλων χαράχτηκε ο δρόμος και έγινε λειτουργικός για
όλους τους κατοίκους. Γράφαμε και σε προηγούμενο φύλλο
(Δεκέμβριος 2016) για το ίδιο θέμα. Στο σημερινό φύλλο η
Ασπασία Μαρούλη-Μολυβιάτη που είχε αναλάβει έναν συντονιστικό ρόλο, μας υπενθυμίζει τα ονόματα όσων συνέβαλαν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.



ΩΤΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 100 €, ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ 20 €, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΝ- 
ΔΡΟΣ 50€, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ 50 €, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ 50 €, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΖΙΡΙΑΝΗΣ 20 €, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΛΑΡΟΣ
20 €, ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΕΛΗΣ 20 €, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ 50€, ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ 10 €, ΦΟΝΗΣ 5 €, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 50 €, ΝΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
15 €, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ 15 €,
ΜΑΡΙΑ ΧΙΟΥ 10 €, ΑΛΕΚΟΣ ΤΖΑΝΕΡΙΚΟΣ 15 €, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 10 €, ΙΓΝΑΤΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ 20 €, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ 20 
€, ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ 20 €, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 20 €, ΝΙΤΣΑ ΤΖΑΝΕΡΙΚΟΥ 20 €, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (ΔΑΣΚΑΛΑ) 50 €, ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ 320 €

Οικονομική προσφορά δεχτήκαμε από τους: ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ 100€, ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 150€, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΘΟΤΟΜΟΥ 50 €, ΝΙΚΟΣ ΛΙΘΟΤΟΜΟΥ 100 €, ΚΩΣΤΑΣ

ΜΠΙΛΙΑΣ 50 €, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΗΣ 50 €, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΓΚΟΥΛΗΣ 50 €, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΓΚΟΥΛΗ 20 €, ΤΑΚΗΣ ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ 50 €, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΗΣ 50€, ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΗΣ 50 €, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΕΛΗΣ 50 €, ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΕΛΗ 20 €,
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΛΗΣ 50 €, ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΗΣ 50 €, ΠΑΝΑΓΙ-

Υλικά δεχτήκαμε από τους παρακάτω: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ 10 ΣΑΚΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ 4
ΚΥΒΙΚΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΙΓΝΑΤΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ 2 ΚΥΒΙΚΑ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 17 ΣΑΚΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ.

Προσωπική εργασία: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΕΘΕΣΕ
ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΦΟΡΤΗΤΑΚΙ.
Πετρέλαια & Προσωπική εργασία: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΔΑΣ,
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ
ΠΑΡΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Μηχάνημα για το άνοιγμα του δρόμου: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΙΓΝΑΤΗΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
(ΒΟΗΘΟΣ).
Εύχομαι να μην ξέχασα ή αδίκησα κανέναν. Τους ευχαριστώ
όλους!

Ασπασία Μαρούλη -Μολυβιάτη
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Αθλητικός Σύλλογος Στύψης
Απολογισμός 2016- 2017


Στις 05/01/17 Στο καφενείο “ΤΟ ΧΑΝΙ” πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος
χορός με ζωντανή μουσική. Οι παρευρισκόμενοι ξεπερνούσαν τους 120. Υπήρξε
λαχειοφόρος αγορά με πολλά δώρα. Ευχαριστούμε όλους όσοι βοήθησαν για το χο
ρό αλλά και όσους παρευρέθηκαν.



Στις 19/02/17 στην καφετέρεια-πιτσαρία MIGUEL παρουσία της ομάδας αλλά και
μελών έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, με το σύλλογο να δίνει υποσχέσεις
για τη συνέχεια.




11/04/17 Τελευταία Αγωνιστική: η ομάδα μας έπαιζε στην έδρα της Α.Ο. Ανάξου για
ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την έβαζε στους αγώνες μπαράζ ανόδου. Τελικά, η
ομάδα μας ηττήθηκε με σκόρ 2-1 και κατέληξε στην 5η θέση με 23 βαθμούς. Μια
καλή χρονιά για την ομάδα μας, που αν σε ορισμένους αγώνες δεν έχανε ή δεν
έφερνε ισοπαλία τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί 
κυρίως τους παίκτες, τους χορηγούς, τα μέλη και όλους όσοι βοήθησαν να τελειώσει
με επιτυχία αυτή η σεζόν. Δίνουμε ραντεβού για τον Αύγουστο και τη νέα σεζόν και
ευχόμαστε σε όλους καλό Καλοκαίρι.



06/07/2017 στο γραφείο της κοινότητας από 19:00 έως 21:30 γίνονται εκλογές για
το νέο ΔΣ του συλλόγου με 56 μέλη να ψηφίζουν, οι υποψήφιοι και σταυροί που
έλαβαν: Γιαρήμαγας Κλεόβουλος 48, Πετριώτης Χρήστος 48, Κεραμιδάς Παναγιώτης 
42, Χίου Μιχαήλ 41, Καρανικολή Βαρβάρα 40, Μανδάνης Γεώργιος 34, Μαυραγάνης
Νικόλαος 33, Φιλής Κων/νος 32, Σκούρτας Μωυσής 30, Κεντέρης Δημήτριος 26, Τσομπανέλλης Ευστράτιος 23, Παρέλλης Αλέξανδρος 07.



08/07/17 Γίνεται η συγκρότηση του νέου ΔΣ του συλλόγου μαζί με την παράδοσηπαραλαβή από το παλιό: Πρόεδρος: Χίου Μιχαήλ του Νικολάου, Αντιπρόεδρος: Κεραμιδάς Παναγιώτης του Κων/νου, Γεν.Γραμματέας: Πετριώτης Χρήστος του Ιωάννη,
Ειδ.Γραμματέας: Μανδάνης Γεώργιος του Ιγνατίου, Ταμίας: Καρανικολή Βαρβάρα
του Γεωργίου, Μέλος: Κεντέρης Δημήτριος του Μιχαήλ (αντικατέστησε τον Μαυραγάνη Νικόλαο μετά την παραίτησή του), Μέλος: Φιλής Κων/νος του Φιλλίπου, Μέλος: Σκούρτας Μωυσής του Μωχάμετ.

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων
Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης
Δεκέμβριος 2016: Με μεγάλη επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο παζάρι, κατά μήκος όλης της αγοράς του χωριού.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους καλεσμένους φορείς και συλλόγους της περιοχής που πήραν
μέρος, και όλο τον κόσμο που βρέθηκε στην Στύψη και μας τίμησε με την παρουσία του.
21.01.2017: Στην καφετέρια της Βούλας Ευαγγέλου (internet cafe) πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης. Η προσέλευση του κόσμου δυστυχώς δεν ήταν
αυτή που θα θέλαμε, αλλά σας ευχαριστούμε όλους, χωριανούς και μη, για τη στήριξη που
προσφέρατε όλο τον προηγούμενο χρόνο στον Σύλλογο. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον
πατέρα Ελευθέριο Καρμίρη, ιερέα της Στύψης για την ευλογία του και τη συνολική συμβολή
του στην εκδήλωση. Και του χρόνου!
24.03.2017: Με συμμετοχή σχεδόν 100 φίλων και συγχωριανών πραγματοποιήθηκε η θρησκευτική εκδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου στον Άγιο Ραφαήλ στη Θερμή Μυτιλήνης. Μετά
το τέλος της λειτουργίας και αφού περιηγηθήκαμε στον μοναστηριακό χώρο, συνεχίσαμε την
εκδρομή μας στην Παναγιούδα για καφεδάκι δίπλα στη θάλασσα, πριν πάρουμε τον δρόμο της
επιστροφής για τη Στύψη. Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους που ήταν μαζί μας σε αυτή την
όμορφη βόλτα, καθώς και τους οδηγούς των λεωφορείων που μας μετέφεραν με ασφάλεια σε
όλη την διαδρομή.
Κάθε Σάββατο: Μαθήματα χειροτεχνίας πραγματοποιούνται κάθε Σαββάτο απόγευμα στην
αίθουσα κάτω από το Ιατρείο, με την καθοριστική συμβολή της Μαρίας Μπάλιακα και της
Παρή Δεληγιάννη και φυσικά το κέφι και την όρεξη των μικρών συγχωριανών μας. Μπράβο
παιδιά!

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 12/08/2016 - 05/07/2017
ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο από παραλαβή παλιού ταμείου ΔΣ

631,00

2. Από δωρεές – χορηγίες

2.130,00

3. Από εκδηλώσεις (Λαχειοφόρους)

1.974,00

4. Από παραχ/ση αθλητών

50,00

5. Από κυλικείο γηπέδου

200,00

6. Δωρεές προς το σύλλογο

1.750,00

Σύνολο

Πάνω: Στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας

6.735,00
Στιγμιότυπα από το Χριστουγεννιάτικο παζάρι

ΕΞΟΔΑ
1. Μετακινήσεις-καύσιμα Αλογδέλλη Αλέξανδρου
2. Αμοιβές παικτών
3. Δώρα-λαχνοί εκδηλώσεων
4. Έξοδα διαιτητών-ιατρών– μεταφορικά
– καύσιμα

200,00
1.200,00
537,70
2.701 ,00

5. Πλυντήρια

268,00

6. Αθλητικό υλικό

370,00

7. Διάφορα έξοδα

381,50

Σύνολο

5.659,20

Ο νέος Πρόεδρος Χίου Μιχάλης & ο Αντιπρόεδρος Κεραμιδάς Παναγιώτης

Η Α.Ο. «Γερμανός Καραβαγγέλης» (σεζόν 2016-7)
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Στύψης

Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων - Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2017

Το Διοικητικο Συμβουλιο του Συλλογου Γονέων & Κηδέμονων Στυψης έυχαριστέι την Αδέλφοτητα Στυψιανων Μέλβουρνης για την
προσφορα 1.000 έυρω.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

23 Ιουλίου: Προσκύνημα στον Άγιο Φανούριο στον Κλαπάδο.
12 Αυγούστου: Γιορτή Ιππικού Συλλόγου Στύψης Υψηλομετώπου στην αγορά της Στύψης.
29 Αυγούστου: Προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη στο Βαφειό.
3 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη στη δεξαμενή του Ασλάνη στο Υψηλομέτωπο.
1 Οκτωβρίου: Προσκύνημα στον Ταξιάρχη Μανταμάδου.
26 Οκτωβρίου: Προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο στα Μοναστηρέλια.

Ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων: 9 π.μ.
Τόπος συνάντησης: Εξοχικό Στύψης

Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής
(Ο.Λ.Σ.Α.)
Την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη
φιλόξενη αίθουσα του Παγγεραγωτικού Συλλόγου της Αθήνας στην Καλλιθέα η 29η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.).
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν οι βουλευτές
Λέσβου Σταύρος Τάσσος και Γιώργος Πάλλης (με παρουσία
τους) και ο Χαράλαμπος Αθανασίου τηλεφωνικά. Χαιρετισμό
και ενημέρωση έκανε επίσης ο Δημήτρης Βουρέλλης από την
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση «Μοδούσα» ενώ μεταξύ των καλεσμένων συμπατριωτών μας που παρευρέθησαν
ήταν και η κα Αιμιλία Λίτινα Επίτιμος Αρεοπαγίτης. Συμμετείχε ο απαραίτητος αριθμός αντιπροσώπων και παρευρέθηκαν πρόεδροι και μέλη των συλλόγων, αναπτύσσοντας έναν
γόνιμο διάλογο για τη δράση της ΟΛΣΑ και των σωματείων
αλλά και για τα προβλήματα που απασχολούν τη Λέσβο και
τους κατοίκους της.
Προηγήθηκε ενημέρωση, από τον αντιπρόεδρο του
Συλλόγου των Βρισαγωτών Θοδωρή Κούσκο και συζήτηση
για τις συνέπειες του σεισμού της 12ης Ιουνίου στο νησί και
ειδικότερα στη Βρίσα τον Πολιχνίτο, το Πλωμάρι και τις γύρω περιοχές, τη Πλαγιά, τον Σταυρό, τη Μελίντα, το Ακράσι,
το Αμπελικό, το Λισβόρι και άλλα μέρη του νησιού, που αποτέλεσε σημαντικό θέμα της συνέλευσης και λήφθηκαν αποφάσεις για ενέργειες και συγκεκριμένες δράσεις για την λύση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.
Συζητήθηκαν επίσης τα θέματα που αφορούν τον οδικό
άξονα Καλλονής-Σιγρίου και την απόλυτη αναγκαιότητα διάσπασης του Δήμου Λέσβου (ενός Δήμου-τέρατος για ολόκληρο το νησί! που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης) σε περισσότερους Δήμους με επαρκή χρηματοδότηση και αποκεντρωμένες αρμοδιότητες των Κοινοτήτων που
θα απαρτίζουν κάθε Δήμο.
Μετά τον απολογισμό (διοικητικό και οικονομικό),
τον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής, τον προγραμματισμό
(οικονομικό και διοικητικό) για την τρέχουσα περίοδο και
αφού υπήρξαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις από τους αντιπροσώπους και τους υποψηφίους συμβούλους, αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση η έγκριση των ανωτέρω και
η απαλλαγή του απερχομένου ΔΣ από σχετικές ευθύνες. Στη
συνέχεια έγινε η εκλογική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν 22 υποψήφιοι για το Δ.Σ. και 4 για την εξελεγκτική επι
τροπή. Στη ψηφοφορία (διότι κάποιοι έφυγαν πριν την
έναρξή της) συμμετείχαν 51 αντιπρόσωποι οι οποίοι εξέλε
ξαν με σειρά επιτυχίας τους: Νεκτάριο Βακάλη (Μεσότοπος),

Στρατή Χατζηχρήστο (Παγγεραγωτικός), Πελαγία ΑδαλήΒουλγαρέλη (Πολιχνίτος), Λασκαρίδη Παναγιώτη
(Ανεμώτια), Μάκη Κουρσούνη (Πάμφιλα), Παναγιώτη Πελεκάνο (Παγγεραγωτικός), Ευστρατία Καριοφύλλη (Μήθυμνα),
Ευστράτιο Ζάνταλη (Παγγεραγωτικός), Ελευθέριο Ζυμπουνούμη (Ερεσός), Θεόδωρο Αποστόλου (Παγγεραγωτικός),
Ελευθερία Πιπερά (Ερεσός), Θεοδοσία Βωβού (Σίγρι), Αγοραστό Σταύρο (Αγιάσος), Χαλαυτή Δημήτρη (Πλωμάρι), Λάμπη Κοκκινογούλη (Παλλεσβιακή Ένωση Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου Αττικής).
Στην Εξελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: Δεληγιαννίδης Ιωάννης (Μανταμάδος), Κούσκος Θεόδωρος (Βρίσα),
Τσακιρέλλης Δημήτριος (Φίλια).
Ευχαριστούμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στη Γενική
Συνέλευση, που αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της ΟΛΣΑ, οι
οποίοι δεν ήταν μόνο αντιπρόσωποι συλλόγων - εκλογείς,
αλλά και μέλη διοικητικών συμβουλίων συλλόγων και άλλοι
Λέσβιοι των Αθηνών. Το νέο Δ.Σ αλλά και το σύνολο των
προσκεκλημένων στις εργασίες του Συνεδρίου, εκφράζουν
την ευαρέσκεια και τις θερμές ευχαριστίες τους στο σύλλογο
των Γεραγωτών για την φιλοξενία τους. Το νέο Δ.Σ. θα πλαισιώσουν επιτροπές με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας, στις οποίες (επιτροπές) καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των συλλόγων, μέλη των
διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων και απλά μέλη συλλόγων. Ευχή και πρόθεση όλων είναι να αντιμετωπιστούν με
αποτελεσματικές ενέργειες όλα τα ζητήματα που έχουν ήδη
δρομολογηθεί και να οδεύσουν το δευτεροβάθμιο όργανο
των Λεσβιακών συλλόγων και οι Σύλλογοι σε μια νέα πετυχημένη πορεία, συσπειρώνοντας κοντά του όλο και περισσότερους από το πολυποίκιλο και σημαντικό Λεσβιακό έμψυχο
δυναμικό. Στο τέλος της συνέλευσης κατατέθηκε και το παρακάτω ψήφισμα: Εμείς οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της
ΟΛΣΑ της18/6/2017 εγκρίνουμε το κάτωθι ψήφισμα: Ζητάμε
από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων της Λέσβου:
1.Στέγαση όλων των σεισμόπληκτων με δαπάνες της πολιτείας
2.Πλήρης αποκατάσταση των σπιτιών των σεισμόπληκτων
με κρατική δαπάνη
3.Πάγωμα των χρεών από φόρους (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ,
κλπ.) προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες,
τους Δήμους, διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ
4.Οικονομική ενίσχυση στον Δήμο Λέσβου για τους σεισμο
παθείς.

5.Προσεισμικος έλεγχος όλων των δημοσίων κτηρίων
(σχολείων, νοσοκομείου, κλπ) και μέτρα αντισεισμικής προστασίας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΟΛΣΑ για την περίοδο 2017-2019 με την παρακάτω σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάκης Κουρσούνης (Πάμφιλα)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Λασκαρίδης (Ανεμώτια)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πελαγία Αδαλή - Βουλγαρέλλη
(Πολιχνίτος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σταύρος Αγοραστός
(Αγιάσος)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελευθερία Πιπερά (Ερεσός),
ΤΑΜΙΑΣ: Στρατής Χατζηχρήστος (Γέρα)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Χαράλαμπος Κοκκινογούλης
(Παλλεσβιακή Ένωση Ν. Ιωνίας – Ηρακλείου Αττικής)
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Ευστρατία Καρυοφύλλη
(Μήθυμνα)
ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Δημήτρης
Χαλαύτης (Πλωμάρι)
ΜΕΛΗ: Νεκτάριος Βακάλης (Μεσότοπος),
Παναγιώτης Πελεκάνος (Γέρα),
Λευτέρης Ζυμπουνούμης (Ερεσός),
Θεόδωρος Αποστόλου (Γέρα),
Θεοδοσία Βωβού (Σίγρι),
Ευστράτιος Ζάνταλης (Παγγεραγωτικός).
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Αυτοί που «έφυγαν»...
Για τον Νίκο Χατζηδουκάκη...

Αντίο Φίλε…
να χαμηλώνεις το μπόι σου όχι για να κρυφτείς, έδινες γήπεδο σε όλους, να παίξει ο καθένας
πό
τον
περασμένο
Φλεβάρη
μας
την μπαλίτσα που ξέρει, να ακουστούν όλοι και αν ακουγόταν και κάτι σωστό το βοήθαγες να
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής
λείπει ένας πολύ καλός φίλος και περπατήσει. Μερικές φορές γινόσουν και αυστηρός, ήθελες τα λόγια μας να έχουν ειρμό,
συγχωριανός μας, ο Νίκος Χατζη- συνοχή, να ΄ναι ψιλοβελονιά και όχι από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, όποιος δε
δουκάκης (Μπράουν), ένας χαρι- ξεφούρνιζε κουτουράδες τον έκοβες στη μέση με εκείνο το πασίγνωστο που είχε γίνει σλόσματικός άνθρωπος, με γνώσεις, με ήθος, με αξιοπρέπεια που από τα νιάτα του είχε κερδίσει γκαν: Καλέ! Σταμάτα πια να πούμε και τίποτ΄άλλο! Περήφανος για τον τόπο καταγωγής σου,
το προνόμιο να τον εκτιμούν όλοι. Εμβληματική φυσιογνωμία, δεν ξεχώριζες μόνο από την ξετρελαμένος με τη Στύψη «εδώ βρίσκω ανθρώπους ανθρωπένιους» διαλαλούσες, ήταν δε
επιμελώς ατιμέλητη γενειάδα σου, ούτε από το πλατύ και ειλικρινές χαμόγελό σου, ούτε από μετά από τη γυναίκα σου τη Βούλα ο πιο μεγάλος σου έρωτας, σταθερά σημεία προσανατολιτο αργό σου περπάτημα, σήμα κατατεθέν και αυτό ενός ανθρώπου σίγουρου για τις κινήσεις σμού, στις αγκαλιές αυτές έβρισκες θαλπωρή, ξεκούραση, γέμιζες τις μπαταρίες σου, χαλάρωτου, που δεν αγχώνεται μήπως και του ξεφύγει κάτι, αλλά ξεχώριζες από το μεγαλείο της ψυ- νες, ονειρευόσουν. Περίοπτη θέση στα αφηγήματά σου όταν μιλούσαμε για το χωριό μας
χής σου. Και όπως και να το κάνουμε δεν απαντιέται με ευκολία τη σήμερον ημέρα. Οι τροχιές έπαιρναν και οι ξαδέρφες σου Ελευθερία, Τέρψη και Αγγέλα, όχι τόσο για τα κατορθώματά
μας διασταυρώθηκαν μετά την πτώση της δικτατορίας όταν εμείς οι Στυψιανοί που κατοικού- τους, αλλά με την τρυφερότητα και γλυκύτητα που τις θυμόσουν, ίσως και να ΄ταν ένα αντισαμε στην Αθήνα, φορτωμένοι με ένα καρίνι όνειρα, θελήσαμε να ιδρύσουμε σύλλογο που να στάθμισμα που μεγάλωσες μοναχογιός και μοναχοπαίδι. Μ΄αυτά σου τα χούγια και συμπεριθυμίζει τον τόπο καταγωγής μας-βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας-καθώς και τις υποχρεώ- φορές πορευόσουν στην κοινωνία, έχτιζες φιλίες, το τελευταίο όμως διάστημα σε χάσαμε από
σεις που απορρέουν από αυτή την ιδιότητην πιάτσα, το κορμί σου άρχισε να σε
τα. Συνιδρυτής και πρωταγωνιστής αυτής
προδίδει, κελίστηκες όχι στον εαυτό σου
Ο Νίκος Χατζηδουκάκης και (στο βάθος) ο Νίκος Μαλλής σε παρέα στα γραφεία του
της κίνησης επιβραβεύτηκες εκλεγόμενος
αλλά στα τέσσερα ντουβάρια του σπιτιού
Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» (18/5/2000)
για πάρα πολλές διετίες πρόεδρός μας,
σου, ήρθα να σε βρω, καθόσουν στην ποέδειξες ενωτικό πνεύμα και δημιουργικές
λυθρόνα σοτυ σαλονιού σου και έλυνες
ικανότητες και κατά γενική ομολογία συνέσταυρόλεξα με τις ώρες, είπαμε τα τυπικά
βαλες τα μέγιστα ώστε ο σύλλογός μας να
και χωρίς περιστροφές μου ΄πες ότι οδεύζήσει τις καλύτερες του μέρες.
εις προς το τέλος του παιχνιδιού γιατί έτσι
Μετά από κάθε συνεδρίαση καταφεύγαμε
την έβλεπες τη ζωή, σαν ένα καθημερινό
στο πιο κοντινό ταβερνάκι και ανάμεσα σε
κι αμφίρροπο παιχνίδι. Στην προσπάθειά
ποτά, τσιγάρα και γέλια ασταμάτητα, θαυμου ν΄αλλάξουμε κουβέντα μου το ξανάμάζαμε συνάμα και τις τακτικές σου επιπες και μάλιστα στα στυψανά , πρέπει να
δρομές στα πιατάκια με τα μεζεδάκια,
ετοιμάζομαι και ομολογώ ότι χωρίς να
γιατί εκτός από καλή καρδιά, καλή διάθεπαραβλέπω τις ιατρικές σου γνώσεις παση, είχες και καλή όρεξη! Σε αυτές τις συραξενέυτηκα με τα λεγόμενά σου, δεν σε
νάξεις σμιλέψαμε μια φιλία που κράτησε
είχα συνηθίσει έτσι, απ΄τις κακοτοπιές
δεκαετίες και θεωρώ τον εαυτό μου τυχεείχες τον τρόπο να δραπετεύεις, το ίδιο
ρό που ήσουνα φίλος μου.
περίμενα ότι θα έκανες και τώρα, μάλιστα
Προικισμένος με ένα πηγαίο, εκλεπτυσμέήμουνα σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε
νο χιούμορ, σατίριζες τα πάντα, ως και τα
αρκετές φορές ακόμα, αλλά δεν έγινε καίδια σου τα καμώματα, ασήμαντα γεγονότορθωτό! Μετά από λίγον καιρό έμαθα ότι
τα τα έκανες να φαίνονται σημαντικά, φιτούτη τη φοράδραπέτευσες οριστικά προς
λοτεχνούσες περίτεχνες εικόνες για τους
τη γειτονιά των αγγέλων, μας άφησε ο
γνωστούς σου, έπαιζες με τις λέξεις, αναΝίκος ακούσαμε, μάλλον εμείς σε χάσαμε,
στάτωνες το σύμπαν. Ο πρώτος που
από εμάς λείπεις, απ΄την οικογένειά σου,
έσερνε το χορό σε κάθε τι ευχάριστο και
τους φίλους σου, απ΄τη μικρή μας κοινωνίδιασκεδαστικά ήσουν εσύ, έδιωχνες την ανορεξιά και την κατήφεια με δυο λέξεις, με μια σου α. Τώρα εκεί πάνω φορώντας άσπρη κελεμπία λες προσευχούλες σαν αυτή: Με τη γλυκιά
κίνηση, άνθρωπος του αστείου και της γνώσης, της παρέας και της συλλογικότητας προτιμού- αυγούλα χαρούμενος ξυπνώ, σαν τ΄άκακα αρνάκια πα΄ζιω και γελώ ή το περνά περνά η μέλισσες να βλέπεις τα πράγματα από την εύθυμή τους σκοπιά και σαν ανοιχτό τριαντάφυλλο σα, ίσως λίγο πιο πληκτικά για έναν τέτοιο χαρακτήρα όπως ο δικός σου, αλλά για εναλλακτισκορπούσες παντού και σε όλους το άρωμά σου. Τρανό παράδειγμα για όλα τα παραπάνω κή ούτε συζήτηση πίκρα και σκοτάδι, όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και τα Σαββατόβραδα
είναι και το όνομα που έδωσες στη γειτονιά της γενέτειράς σου, όνομα κοσμοπολίτικο και κυριαρχούν στα υπόγεια διαμερίσματα του Βεζδεβγούλ! Σχεδόν ομοτάξιδός σου ήταν και
αριστοκρατικό, αντάξιο ξακουστών πόλεων όπως είναι η Αθήνα και με αυτόν τον τρόπο από- ένας άλλος Νίκος, ο Μαλλής, άλλος βιαστικό και αυτός, καλόκαρδος και αβλαβής άνθρωπος.
κτησε και το ορεινό χωριό μας το δικό του «Κολωνάκι». Μεγαλοπιάσματα και φαντασιώσεις Του ζυγήσανε κι αυτουνού τα καλά με τα κακά, η πλάστιγγα έγειρε προς τη μεριά με τα καλά,
αντιτείνει κάποιος που δε γνώριζε τον τρόπο που σκεφτόσουν, πως πετάς πάνω από τα σύννε- σας βολέψανε και στους δυο σας στον ίδιο θάλαμο, μερακλήδικο παιδί ο Μαλλής κουβάλησε
φα, ενώ εσύ αντιθέτως ζούσες πάνω στη γη και κάτω από τα σύννεφα, δεν ανεχόσουν όμως μαζί το και ένα μπουζουκάκι για να σας βαράει τα τέλια αν και δεν το αποκλείω να σας εντάτέτοιου είδους διαχωρισμούς, οι πολιτισμένοι πρωτευουσιάνοι από τη μια μεριά, οι χωριάτες ξανε στη χορωδία που παίζει ύμνους στον Δαυΐδ κατά πως τα θέλει και η Μ. Ιορδανίδου, έτσι
και τα…βραδύκαυστα φιτίλια από την άλλη μεριά, αλλού έβλεπες τις διαφορές και όχι που την περνάτε εσείς οι παραδείσιοι! Μην αναρωτηθείτε εάν με αυτά τα λόγια και μάλιστα χώμα
κατοικεί ο καθένας. Ανήσυχος άνθρωπος δεν βολευόσουν με αυτό που βρήκες, ήθελες να πας σας κάνω μνημόσυνο, τα μνημόσυνα απαιτούν καλά λόγια και επαίνους και η διαδρομή σας
ένα βήμα παρακάτω, στις σκουριές έκανες ματσακόνι, η κριτική σου σκέψη πάντρευε το πα- δείχνει ότι τ΄αξίζετε και με το παραπάνω, εγώ θέλησα να ξεδιαλέξω ότι έχω αποταμιεύσει
λίο με ότι άξιζε από το καινούριο, ήθελες τις δικές σου απαντήσεις. Με πανεπιστημιακή μόρ- από σας, ελάχιστα περιστατικά απ΄τη μικρή ζωή σας, όμως εγώ τα κατέγραψα, όπως εγώ θα
φωση και με ουμανιστική παιδεία, προσιτός και ανοιχτός με όλους και με όλα, δεν δίσταζες
σας θυμάμαι.
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Ευστράτιος
Κομνηνάκης
του Ροδόλγράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
φου γεννήθηκε στη Στύψη Λέσβου το 1946. Το καλοκαίρι του 1958 μαζί με
τον αδελφό του Γιώργο έφυγαν από το χωριό για να αναζητήσουν
μια καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Από τον Σεπτέμβριο του ίδιου
έτους φοιτούσαν και οι δυο τους στο 4ο ημερήσιο γυμνάσιο στα
Μανιάτικα του Πειραιά. Ο Στράτος ήταν καλός μαθητής και ήθελε
να σπουδάσει γιατρός. Μεγάλο το κόστος των σπουδών, δύσκολες
οι συνθήκες ζωής στην Αθήνα. Αποφάσισε να εγγραφεί στο 2ο νυχτερινό γυμνάσιο Αθηνών (στη Χέυδεν), ώστε τα πρωινά να εργάζεται στην οικοδομή μαζί με τον πατέρα του Ροδόλφο και τον αδερφό
του Γιώργο. Άριστος μαθητής κατάφερε το 1966 να μπει με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών. Μια υποτροφία που ουσιαστικά δεν πήρε ποτέ, εξαιτίας του αριστερού φρονήματος του πατέρα
του. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή το 1972 με ειδικότητα στην
πλαστική χειρουργική. Παντρεύτηκε και απέκτησε 5 γιους. Την αφοσίωσή του στην Ιατρική μαρτυρά το πλούσιο ερευνητικό, οργανωτικό και διοικητικό του έργο. Υπηρέτησε ως Γενικός Χειρούργος
στο Λαϊκό νοσοκομείο στο Γουδί και διετέλεσε Επιμελητής της Κλινικής Πλαστικής Χειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορος. Ο Ευστράτιος Κομνηνάκης υπήρξε
άνθρωπος ανιδιοτελής, μετρημένος, με καθαρές απόψεις και πολύ
ισχυρό πολιτικό αισθητήριο. Για τον «γιατρό», όπως τον αποκαλούμε όλοι εμείς οι Στυψιανοί, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που
άφησε στην οικογένειά του και στην Ιατρική επιστήμη είναι αναμφισβήτητα το έργο του αλλά κυρίως η αγάπη του για την οικογένειά του και για τους ανθρώπους. Έδωσε ένα ισχυρό «παρών» σε
όποιο μετερίζι και αν καταπιάστηκε και δεν επεδίωξε ποτέ την προσωπική προβολή. Επιθυμούσε το όνομά του να μην ακούγεται συχνά και παρόλο που από πολλούς θεωρείτο «ψυχρός» και απόμακρος, ήταν ένας άνθρωπος αληθινός, δυναμικός και εγκάρδιος.
Ευχαριστημένος από τη ζωή και ικανοποιημένος στην ψυχή άφησε

Για τον Στράτο Κομνηνάκη...

την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Δροσιά τον Νοέμβριο του
2015, αφήνοντας σε όλους εμάς μια ωραία, αγαθή και άσβεστη
ανάμνηση. Γαίαν έχειεν ελαφράν, γιατρέ…
Με πρωτοβουλία δική μου και μετά από επικοινωνία μου με τον
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών παραθέτω επιστημονικό έργο του Ευστράτιου Ρ. Κομνηνάκη:
• Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής &
Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΣΠΡΑΣ) από το 1981 και δύο φορές εκλεγμένο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου (1989-1991, 19931995)
• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανασυγκροτικής Μικροχειρουργικής
• Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Πλαστικής, Επανορθωτικής
& Αισθητικής Χειρουργικής (IPRAS) από το 1983
• Ιδρυτικό μέλος του Βαλκανικού Συλλόγου Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής
(BAPRAS)
• Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Τραυματισμών-Εγκαυμάτων από
το 1989
• Μέλος του Μεσογειακού Ομίλου Καταστροφών & Πυρκαγιών από
το 2004
• Μέλος του Διεθνούς Συντακτικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου
του περιοδικού «Αύγουστος καυσαερίων και καταστροφών πυρκαγιάς» (2004 - 2008)
• Ιδρυτικό μέλος του εξαμήνου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας
Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής (ΕΣΠΡΑΣ)
• Αναθεωρητής και κριτής για τους διευθυντές και τις ειδικευμένες
θέσεις του τμήματος Πλαστικών & Ανασταλτικών Χειρουργείων του
ΕΣΥ
• Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη διαπίστευση του τίτλου
του Πλαστικού & Επανορθωτικού Χειρούργου
• Συμβουλευτικό μέλος της Ελληνικής Επαγγελματικής Ένωσης

Πλαστικών & Αισθητικών Χειρουργών
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού «Ελληνική
Πλαστική Χειρουργική»
• Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναπηρίας του νοσοκομείου
«Θριάσιο»
• Μέλος της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με την παραλαβή
του νοσοκομειακού εξοπλισμού του νοσοκομείου «Θριάσιο»
• Μέλος της ομάδας σχεδιασμού του κέντρου Εγκαυμάτων
«Λάτσειο»
• Πρόεδρος της επιτροπής για την παραλαβή νοσοκομειακού εξοπλισμού του κέντρου Εγκαυμάτων «Λάτσειο»
• Διευθυντής του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του Θριασίου
Γ.Γ. Ελευσίνας από το άνοιγμά του το 1995, έτσι ώστε όλες οι οργανωτικές και διοικητικές εργασίες για την ανάπτυξη του ΔΔΠ για το
προσωπικό, τον εξοπλισμό κλπ.

Ο Ευστράτιος Κομνηνάκης
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Ενδιαφέρουν...
Ο τοξικός ο άνθρωπος

Μ

ε τον όρο «τοξικός», οι ψυχολόγοι περιγράφουν τον επιβλαβή για την ψυχοσυναισθηματική και σωματική υγεία ενός
ατόμου. Οι τοξικοί άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους τα οποία και χρησιμοποιούν εξοντώνοντας το «θύμα» τους.
Μπορεί να είναι οι γονείς, μπορεί να είναι κάποιος άλλος
συγγενής, ίσως ένας φίλος ή ακόμη και ένας σύντροφος.
Η τοξική ταυτότητα δεν έχει πρόσωπο. Τοξικός μπορεί να
είναι οποιοσδήποτε και κατά συνέπεια είναι δυνατό να
έχετε μία τοξική σχέση με έναν άνθρωπο που βρίσκεται
πολύ κοντά σας ή είναι ένας «σημαντικός άλλος» στη ζωή
σας.
Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν τοξικό φίλο, είναι δύσκολο να το διαχειριστείτε ή να τον απομονώσετε αλλά είναι
πολύ δυσκολότερο όταν έχετε έναν τοξικό γονιό ή σύζυγο.
Οι τοξικοί άνθρωποι είναι άκρως επικίνδυνοι για την ψυχική υγεία των άλλων, καθώς τον καταδυναστεύουν ψυχολογικά και συναισθηματικά και του προκαλούν έντονο
στρες στον βωμό της επερχόμενης αντίδρασης του.
Η αδιάκοπη κριτική τους, η απουσία αποδοχής τους, η
σκληρή απαιτητικότητά τους, η έντονη ενασχόληση με το
τι θέλουν και τι χρειάζονται ΜΟΝΟ εκείνοι , είναι από τα
βασικότερα χαρακτηριστικά τους που σφυροκοπούν την
ψυχοσυναισθηματική υγεία των ατόμων που τους περιτριγυρίζουν.
Κατά κάποιο τρόπο, είναι τα άτομα που θεωρούν ότι μόνο εκείνα έχουν δικαιώματα και μπορούν να εξουσιάζουν
τους άλλους μετατρέποντας τους σε μαριονέτες.

Τα τοξικά άτομα κακοποιούν μέσω πληθώρας μέσων ψυχολογικής κακοποίησης, όπως λεκτική εξύβριση/κριτική –
προσβολές – υποτιμητικά σχόλια, απομόνωση του θύματος, απειλές, εκφοβισμό, οικονομική κακοποίηση/
έλεγχος μέσω των χρημάτων κλπ.
Το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογική δηλητηρίαση του
ατόμου που το περιβάλει. Φόβος, Άγχος, Θυμός, Θλίψη,
Καταπίεση είναι από τα βασικότερα συναισθήματα που
φωλιάζουν και καταπιέζονται σε έναν άνθρωπο που τον
δηλητηριάζει ο ναρκισσισμός ενός τοξικού ατόμου.
Είναι κουραστικοί και εξαντλητικοί, ενώ προκαλούν φόβο
εξαιτίας της σκληρής αντίδρασης και συμπεριφοράς τους.
Μέσω αυτού του φόβου καταφέρνουν να εξουσιάζουν
και να χειρίζονται τα θύματά τους τα οποία προσπαθούν
να αποφύγουν τις προστριβές και τις εντάσεις – οι οποίες
φυσικά είναι αναπόφευκτες όπως και να φερθούν οτιδήποτε και να κάνουν- και έτσι παγιδεύονται στις τοξικές
διαθέσεις, ενώ απομακρύνονται από αυτά που επιθυμούν να πράξουν, να ακολουθήσουν και να υπερασπιστούν. Με λίγα λόγια απομακρύνονται από τον εαυτό
τους.
Είναι γεγονός όμως πως οι τοξικοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Η βαθιά αίσθηση αναξιότητας του
εαυτού τους μετατρέπεται σε σκληρή κριτική και προσβλητικά σχόλια προς τους άλλους. Οτιδήποτε και να
λάβουν ποτέ δεν θα τους είναι αρκετό. Τα άτομα που
τους πλαισιώνουν προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους με αποτέλεσμα να αποδομούνται ψυχολογικά και να εξαντλούν τα ενεργειακά
συναισθηματικά τους αποθέματα.
Αναμφίβολα είναι πολύ δύσκολο, να υπάρχεις ή να έχεις
υπάρξει με ένα τέτοιο πρόσωπο. Ιδιαίτερα όταν αυτό το
πρόσωπο είναι και πολύ οικείο. Είναι αναγκαίο όμως, να
βρεις το κουράγιο να αντιμετωπίσεις όλα όσα πέρασες ή
περνάς και να διεκδικήσεις την ταυτότητά σου, την
ύπαρξη σου, τα δικαιώματά σου…. τον εαυτό σου!
Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σε ορίζει, να αποφασίζει
για σένα, να σε μειώνει, να προσβάλει τις επιλογές και τα
όνειρά σου….
Όλη αυτή η χειριστική συμπεριφορά αποσκοπεί στην
εξάρτησή σου. Είναι πολύ σημαντικό για τον εαυτό σου
να αποφασίσεις εάν θέλεις να είσαι εξαρτημένος ή ανεξάρτητος.

Χειριστικός γονιός: ένας ασυνείδητος συναισθηματικός
εκβιαστικός που βασίζεται σε μια θυσία ζωής
1. Τα χαρακτηριστικά του χειριστικού γονιού και της χειριστικής σχέσης
Χειριστικός μπορεί να θεωρηθεί ένας άνθρωπος, ο οποίος
ξέρει πολύ καλά να οδηγεί έτσι τις καταστάσεις, ώστε να επωφεληθεί ο ίδιος. Όταν το χαρακτηριστικό αυτό αποδίδεται
σε ένα γονέα είναι αρκετά οξύμωρο, καθώς ο γονικός ρόλος
προϋποθέτει την υπέρβαση του εαυτού και της ατομικότητας.
Πώς λοιπόν γίνεται ένας γονιός να είναι χειριστικός; Να χειρίζεται καταστάσεις που αφορούν το παιδί του – ανήλικο ή
ενήλικο –προς δικός του όφελος; Όλα ξεκινούν όταν στη βάση
της σχέσης υπάρχει η θυσία. Ένας άνθρωπος, ο οποίος θεωρεί ότι θυσιάζει στοιχεία του εαυτού του ή της ζωής του, κάποια στιγμή θα το ζητήσει πίσω. Στην περίπτωση λοιπόν ενός
χειριστικού γονιού, υπάρχει η αίσθηση του «χρέους» ή της
«υποχρέωσης» ή της «οφειλής» από το παιδί προς το γονιό,
στο όνομα της θυσίας που ταυτίζεται με την αγάπη. Ως αποτέλεσμα, το παιδί οφείλει στο γονιό του να ζήσει μια ζωή
όπως ο γονιός τη φαντάζεται για το ίδιο. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό το σενάριο θα καταγραφεί ως αχαριστία, ως
λάθος, ως αδιαφορία. Αυτό συμβαίνει, όταν οι γονείς βιώνουν απουσία χαράς από το γάμο τους. Έτσι, ασυνείδητα ζητούν από τα παιδιά τους να τους φροντίσουν συναισθηματικά
και να έχουν για πάντα κυρίαρχο ρόλο στη ζωή τους: με το να
φροντίζουν το εγγόνι όχι ως παππούδες αλλά ως γονείς, να
έχουν λόγο στο γάμο τους παιδιού τους, να εμπλέκονται στη
δουλειά, τις επιλογές, τις αποφάσεις του. Κι αν το παιδί δυσανασχετήσει, ο γονιός θυμώνει παιδιάστικα, δίνει διπλά
μηνύματα «εσύ να είσαι καλά και άσε με εμένα» και φέρεται
σαν να νοιώθει προδομένος και εγκαταλελειμμένος.
2. Τι κακό μπορεί να κάνει ένας χειριστικός γονιός στο παιδί
του;
Για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοιου είδους σχέση που
ζητάει ο γονιός αυτός, σημαίνει ότι το παιδί δεν έχει αυτονομηθεί. Και αυτό είναι το τίμημα που πληρώνει το παιδί ως
ενήλικας: δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και αναρωτιέται συνεχώς για τις λάθος επιλογές που κάνει. Ένας γονιός
που ζητά φροντίδα από το παιδί του και θέλει να έχει ενεργό
ρόλο στην ενήλικη πια ζωή του, στην πραγματικότητα του
ζητά να μην μπορέσει να αυτονομηθεί, να διαφοροποιηθεί,
να ενηλικιωθεί, να ζήσει με ευθύνη ζωής. Κι ενώ το παιδί –
ενήλικας θα καταγραφεί ως ανεπαρκής, στην πραγματικότητα

η ανεπάρκεια του γονιού είναι που δεν επιτρέπει στο παιδί
να ωριμάσει. Η κατάσταση αυτή δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή, καθώς το κύριο χαρακτηριστικό ενός χειριστικού γονιού
είναι η συνεχής παροχή και η φροντίδα με τη μορφή εξυπηρέτησης. Και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί τύψεις στο
παιδί – ενήλικα. «πώς γίνεται να δυσανασχετώ και να θυμώνω με τον άνθρωπο που μου προσφέρει τόσα;» Η παγίδα
είναι πως αυτή η εξυπηρέτηση βολεύει και το παιδί – ενήλικας στερεί τον εαυτό του από το να παράγει άλλες λύσεις και
προτιμά την έτοιμη παροχή.
3. Πώς να διαχειριστείτε τον χειριστικό γονιό
Αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο χειριστικός γονιός είναι πως η
ενοχοποίηση που δημιουργεί ασυνείδητα στο παιδί του, ώστε
να μείνει για πάντα κοντά του, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Το παιδί – ενήλικας, αν και φαινομενικά θα είναι κοντά, αυτό
που εύχεται είναι να ξεφορτωθεί αυτό το βάρος που νοιώθει.
Και γι αυτό ακριβώς μένει εκεί: οι ενοχές τελικά δεν είναι
αυτές που έχει δημιουργήσει ο γονιός, αλλά αυτές που έχει
δημιουργήσει ο ίδιος στον εαυτό του, τη στιγμή που εύχεται
να τον ξεφορτωθεί, για να μπορέσει τελικά να νοιώσει ελεύθερος. Για να αρχίσει να αλλάζει αυτή η κατάσταση, δύο
πράγματα είναι σημαντικά: το ξεβόλεμα, που αντιστοιχεί στο
τέλος της εξυπηρέτησης και των έτοιμων παροχών, που προσφέρονται από το γονιό και δεύτερον, το από καρδιάς
«ευχαριστώ», για ό,τι έχει προσφερθεί μέχρι τώρα.
4. Πώς να μην γίνετε χειριστικός γονιός
Αυτή η σχέση, παιδιού – γονιού, ξεκινά από τη ματαίωση
προσδοκιών από το σύζυγο, από την απουσία χαράς στο γάμο, από την έλλειψη καλής εγγύτητας μεταξύ των συζύγων
που οδηγεί στην παραπάνω εγγύτητα παιδιού – γονιού.
Είναι πολύ σημαντικό, το ζευγάρι να κάνει όρκους ζωής μεταξύ του. Να μην μείνουν στο να είναι μόνο γονείς, αλλά να
χαίρεται ο ένας τον άλλον στα εύκολα και τα δύσκολα. Γιατί
μόνο έτσι θα καταφέρουν να αυτό-καταργούνται ως γονείς
καθώς το παιδί τους θα μεγαλώνει. Μόνο έτσι θα μπορέσουν
να δίνουν τη σωστή φροντίδα στο παιδί τους, που θα το οδηγήσει στην αυτονόμηση. Όχι τη λάθος φροντίδα, που θα οδηγήσει το παιδί, να τους έχει για πάντα ανάγκη. Το κινεζικό
γνωμικό: «καλύτερα να μάθεις κάποιον να ψαρεύει, παρά να
του προσφέρεις ψάρια για να χορτάσει την πείνα του», δείχνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία.

7 μαθήματα ζωής από ετοιμοθάνατους

Ο

κύκλος της ζωής είναι γεμάτος από τη συνεχή εναλλαγή
γέννησης και θανάτου. Όλοι
τον έχουμε βιώσει με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο και έχουμε «σημαδευτεί» από
αυτόν. Πέρα από το σκληρό του πρόσωπο, ο θάνατος προσφέρει και πολλά
μαθήματα ζωής. H παιδίατρος Smita
Malhotra μοιράζεται όσα έχει μάθει
μέσα από τη «θητεία» ως γιατρός.
1. Μην ξεχνάς ποτέ πόσο τυχερός είσαι
Είμαστε τόσο απασχολημένοι με το να
σκεφτόμαστε τα καθημερινά προβλήματα που δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε και απολαμβάνουμε τα απλά
πράγματα της ζωής, όπως το να βγούμε
έξω, να πάμε βόλτα και να είμαστε με
τους κοντινούς μας ανθρώπους. Ανεξάρτητα με το χάος στο οποίο ζούμε, δεν
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πόσο τυχεροί
είμαστε.
2. Να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι είναι η
μεγαλύτερη επένδυση που μπορείς να
κάνεις
Όταν συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα
τα πολυτελή σπίτια και τα ακριβά αυτοκίνητα δεν θα είναι κοντά σου. Αυτοί
που θα είναι κοντά σου και θα σε στηρίζουν είναι οι άνθρωποι που έχεις επιλέξει να είναι δίπλα σου. Άλλωστε, μετά
τον θάνατο ο καθένας ζει για πάντα στις
καρδιές των αγαπημένων του ανθρώπων.

3. Να συλλέγεις στιγμές και όχι πράγματα
Πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι στιγμές
είναι πιο σημαντικές από τα αντικείμενα. Κράτα τις στιγμές που ζεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, φύλαξέ τις σαν
το πιο πολύτιμο αγαθό και προσπάθησε
να δημιουργήσεις κι άλλες αναμνήσεις
και στιγμές μαζί τους.
4. Μην ψάχνεις την επιβεβαίωση
Την επόμενη φορά που θα αγχωθείς για
το τι σκέφτονται οι άλλοι για εσένα,
αναρωτήσου εάν η έγκρισή τους θα
ήταν σημαντική για εσένα εάν ήταν η
τελευταία σου μέρα στη γη.
5. Όταν καλείσαι να διαλέξεις ανάμεσα
στον χρόνο και το χρήμα, επέλεξε τον
χρόνο
Καταναλώνουμε τόσο πολύ χρόνο να
βρούμε τρόπους να βγάλουμε όσο το
δυνατόν περισσότερα χρήματα και αφήνουμε τόσο λίγο χρόνο για να αφιερώσουμε στην πραγματική μας ζωή. Μία
ζωή που περιστρέφεται γύρω από τα
χρήματα και βάζει την οικογένεια και
τους φίλους σε δεύτερη μοίρα μπορεί
να είναι πολύ άδεια και ανιαρή.
6. Μην κρίνεις
Προτού μπεις στη διαδικασία να κρίνεις
κάποιον για αυτά που περνάει ή για
αυτά που σκέφτεται, σκέψου ότι η ζωή
είναι τόσο απρόσμενη που δεν ξέρεις
που μπορεί να σε οδηγήσει. Άλλωστε,

μπορεί κι εσύ να βρεθείς σε αντίστοιχη
θέση και τότε σίγουρα δεν θα ήθελες να
σε κρίνει κανείς.
7. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην
κυνηγήσεις τα όνειρά σου
Πόσες φορές έχεις ακούσει κάποιον να
μετανιώνει που δεν ακολούθησε την
καρδιά του και δεν πάλεψε για να κάνει
τα όνειρά του πραγματικότητα; Συνήθως
λέμε ότι κάτι θα το κάνουμε «όταν
έχουμε χρόνο» ή «όταν έχουμε χρήματα» ή το απορρίπτουμε εντελώς γιατί
μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουν οι
γύρω μας. Αυτό που έχει σημασία, είναι
να ξέρεις ότι έζησες τη ζωή που εσύ
ήθελες και να μην την αναπολείς με
στεναχώρια.
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ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της…
του Στάθη Καστερίδη

Ο

υδείς ασφαλέστερος
εχθρός εκ του ευεργετηθέντος (Καλλίνικος
– Ηράκλειτος) ποιος
από τους δύο το είπε για μένα δεν
έχει καμία σημασία.
Λέγεται ότι η Αχαριστία είναι το
μεγαλύτερο αμάρτημα- έγκλημα
που δεν τιμωρείται δια νόμου, λένε επίσης ότι η Αχαριστία
έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα και ότι στην αρχαιότητα
πράγματι ήταν ποινικό αδίκημα.
Πολλά αποφθέγματα – γνωμικά – ρητά – παροιμίες έχουν γραφεί για την αχαριστία καθώς και ορισμοί. Αλήθεια όλοι νομίζουμε ότι έχουμε εξυπηρετήσει ή ευεργετήσει κάποιους και
αντί ευχαριστίας ή έστω και αδιαφορίας εισπράττουμε ή εισπράξαμε την Αχαριστία και την Αγνωμοσύνη.
Ωστόσο όμως αρκετές φορές συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή εμείς να φερθήκαμε αχάριστα στους ευεργέτες μας (γονείς,
δασκάλους, φίλους ακόμα και σε ανώνυμους) και το κυριότερο
στον ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ μας.
Ένας από τους μεγάλους μεταπολεμικούς πολιτικούς, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου είχε στο γραφείο του την κορνίζα
με την ρήση «Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος». Άλλοι επικρότησαν την ενέργεια αυτή άλλοι όχι, σημασία όμως για μένα έχει γιατί την έβαλε και τι ένοιωθε ο Ανδρέας όταν έβλεπε αυτήν την κορνίζα με την ρήση περί αχαριστίας
κάθε μέρα. Εγώ εκτός του γεγονότος αυτού, έκανα αντίγραφο
της κορνίζας με αυτό το ρητό και να το έβαλα στο γραφείο μου
στις 7/3/2005. Βλέποντάς το καθημερινά ήθελα να μου θυμίζει
και να μου χτυπάει το καμπανάκι όχι για αυτούς που μου φέρθηκαν αχάριστα και είναι όντως αμέτρητοι αλλά κυρίως γιατί
φέρθηκα εγώ αχάριστα σε κάποιους και προπαντός να μην το
επαναλάβω.
Επεκτείνοντας όμως τα περί αχαριστίας θα ήθελα να φύγω από
την στενή ατομική έννοια του όρου που ο καθένας βίωσε, βιώνει και θα βιώνει στο μέλλον σε ατομικό επίπεδο.
Ας πάμε στον μεγαλύτερο Αχάριστο, το κράτος, δηλαδή σ΄ αυτούς που το διοίκησαν, το κυβέρνησαν το διαφέντευσαν και
θα συνεχίσουν να το κυβερνούν, απέναντι σε αυτούς που
έδωσαν το αίμα τους, την ζωή τους για την λευτεριά της Ελλάδας αλλά και τα φώτα των γραμμάτων, του πολιτισμού, της
ιατρικής όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο αλλά και παγκοσμίως
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Η αχαριστία της Ελλάδας να γυρίσει όχι μόνο την πλάτη της στα
παιδιά της αλλά και να τους «δολοφονήσει» με Αχαριστία και
να τους ξεχάσει ή τους ρίξει σε κάποια φυλακή, ή σε εξορία,
ακόμη και στα πεζοδρόμια επαίτες. Αυτοί όμως οπλισμένοι με
περηφάνια, αξιοπρέπεια, με υψηλά ιδανικά δεν γονάτισαν και
δεν προσκύνησαν το κατεστημένο της εξουσίας και του κράτους και τράβηξαν τον Σταύρο του μαρτυρίου, στην συνέχεια
έρχεται ο ιστορικός του μέλλοντος να τους δικαιώσει.
Επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που ομολογείται ως πικρή διαπίστωση και από στόμα σε στόμα η μια γενιά μεταφέρει στην
επόμενη ότι: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ! Αυτό κάποτε
πρέπει να σταματήσει. Χρειάζεται ασφαλώς Εθνική προσπάθεια. Χρειάζεται να μάθουμε όλες τις πτυχές της Ιστορίας μας χωρίς ωραιοποιήσεις και κυρίως χωρίς αποκρύψεις των ιστορικών γεγονότων που καθόλου δεν μας τιμούν, όμως αναδεικνύουν τα ελαττώματα της φυλής μας!
Γι αυτό και δυστυχώς οδηγούμεθα στις ίδιες απογοητεύσεις!
Όλοι οι λαοί αντλούν διδάγματα από την ιστορία τους και
παραδείγματα από τους προγόνους των προς μίμηση, αλλά και
προς αποφυγή.
Με αυτό τον τρόπο εκτρεπώμεθα σε μια συνεχή στείρα πατρογονολατρεία. Χάνουμε τον δρόμο προς την αναγκαία Εθνική
αυτογνωσία που χρειαζόμαστε για να σφυρηλατήσουμε Εθνική
ομοψυχία και συνοχή. Δυστυχώς και ευτυχώς, την Εθνική ομοψυχία και συνοχή τις αποκτούμε και τις ατσαλώνουμε μόνο
όταν φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού σε πολεμικές περιόδους ή μεγάλων εθνικών δοκιμασιών από αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι σήμερα.
Πριν όμως προβώ στην καταγραφή των ονομάτων θέλω να
αναφέρω μια φράση που την λέω σε όλους που μου κάνουν
παράπονο για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι κρατικοί
λειτουργοί «Αυτοί δολοφόνησαν τον Ιωάννη Καποδίστρια,

έστειλαν φυλακή τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, εσένα θα λογα- και πέθανε λυπημένος πριν αποκατασταθεί η υπόληψη του.
ριάσουν..;». Βέβαια αυτή φράση δεν περικλείει όλους τους
Φειδίας: Ο κορυφαίος γλύπτης όλων των εποχών, δημιουργός
δημόσιους λειτουργούς (πολιτικούς, δικαστικούς, νομοθέτες
ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου. Πέθανε στην φυκτλ), υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που είναι παραδείγματα προς
λακή.
μίμηση, σε αυτούς θα αναφερθώ άλλη φορά.
Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης : Και οι τρείς κορυφαίοι τραγιΕάν μπω στην διαδικασία να αριθμήσω αυτούς τους επώνυκοί ποιητές της Αρχαιότητας των οποίων τα έργα θαυμάζει
μους και μετέπειτα δοξασμένους ανά το πανελλήνιο αλλά και
μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα. Πέθαναν στην εξορία που
τους εξαπέστειλαν οι συμπολίτες τους.
παγκοσμίως, θα κάνω το τραγικό λάθος να μην μπορώ να ξανα- Ηρόδοτος: Ο αποκαλούμενος πατέρας της Ιστορίας πέθανε
γράψω ούτε το 1% γι αυτό και θα αναφέρω ….. από ιστορικά
στην εξορία.
αποδεδειγμένα στοιχεία και γεγονότα που παραδέχτηκα αλλά Ικτίνος: Ο αρχιτέκτονας του Παρθενώνα, επίσης πέθανε στην
και αποδέχτηκε όχι μόνο ο ελλαδικός χώρος αλλά και ο παγκόεξορία.
σμιος.
Σωκράτης : Ο κορυφαίος των φιλοσόφων. Φυλακίστηκε άδικα
Θα επιχειρήσω μία σε βάθος ιστορική αναδρομή για να συγκρίνω ποια ανάλογη μεταχείριση επιφύλαξαν και οι αρχαίοι και προτίμησε να δηλητηριαστεί μόνος του με κώνιο, παρά να
Έλληνες στους Επιφανείς ένδοξους προγόνους μας.
δραπετεύει όπως επίμονα του πρότειναν οι μαθητές του.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Ο μεγάλος Αρχιστράτηγος, το μυα- Θουκυδίδης: Επίσης εξέχων ιστορικός της Αρχαιότητας που
λό της Επανάστασης, φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε
πέθανε στην εξορία.
θάνατο από την Αντιβασιλεία των πραιτοριανών του Αριστοφάνης: Ο περίφημος κωμωδιογράφος της Αρχαιότητας.
Όθωνα. Ο Οθων του έδωσε χάρη και πέθανε από συμφόρηΠέθανε από ασιτία στην εξορία.
ση το 1843 σε ηλικία 67 ετών παραμελημένος και παρα- Δημοσθένης: Ο περίφημος ρήτορας. Ήπιε δηλητήριο και αυτογκωνισμένος.
κτόνησε απογοητευμένος από τους συνδημότες του.
Νικηταράς ο Τουρκοφάγος: Πέθανε το 1849 άρρωστος και Ισοκράτης: Επίσης εξαίρετος ρήτορας. Ο μακροβιότερος όλων
τυφλός σε ένα ημιυπόγειο στον Πειραιά σε ηλικία 68 ετών,
των επιφανών αρχαίων Ελλήνων. Έζησε 99 χρόνια αλλά
εγκαταλειμμένος απ όλους. Πάμφτωχος όπως και η οικογέκαι αυτός εξορίστηκε και πέθανε στην εξορία.
νεια του που «απέθνησκε της πείνας» κατά τον ιστορικό Αναξαγόρας: Ο εξαίρετος φιλόσοφος και πρωτοπόρος στον
της εποχής.
τομέα της αστρονομίας. Πέθανε στην εξορία.
Γιάννης Μακρυγιάννης: Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση, Τελευταίο άφησα τον Γερμανό Καραβαγγέλη αυτόν τον ρασοαλλά κυρίως στην λαϊκή εξέγερση στις 3 του Σεπτέμβρη για
φόρο ήρωα, σπέρμα δική σας γης που δεν προσκύνησε
την παραχώρηση Συντάγματος από τον μονάρχη Όθωνα.
κανέναν παρά μόνο τον Θεό και διώχθηκε, τολμώ να πω
Καταδικάστηκε σε θάνατο για εσχάτη προδοσία και έμεινε
εξορίστηκε στη Βιέννη από κληρικούς και πολιτικούς. Βάλφυλακισμένος και σε απομόνωση επί τριετία (1851-1854).
τε λίγο στο μυαλό σας την πορεία που διέγραψε … ΑδραΠέθανε από τις κακουχίες αυτές το 1864 σε ηλικία 67 ετών.
μύττιο - Στύψη – Αθήνα – Καστοριά – Αμάσεια του πόντουΑνδρέας Λόντος: Ο πλούσιος πρόκριτος των Καλαβρύτων, συΒιέννη, πολεμώντας με τον λόγο του και όταν χρειάστηκε
μπρωταγωνιστής του Μακρυγιάννη στα γεγονότα της 3 ης
και με τα όπλα για την αθάνατη-αδούλωτη ελληνική ψυχή.
Σεπτεμβρίου 1843 για την παραχώρηση του Συντάγματος. Ο ίδιος ο Γερμανός Καραβαγγέλης στην διαθήκη του εξέφρασε
Αυτοκτόνησε το 1846 σε ηλικία 62 ετών ‘’μη δυνάμενος να την πικρία του για την αγνωμοσύνη που έδειξαν τόσο η πολιανεχθεί την ένδεια του’’.
τεία όσο και η εκκλησία.
Μαντώ Μαυρογένους: Η πλούσια αρχόντισσα της Μυκόνου …Απόσπασμα της Διαθήκης ..:
διέθεσε όλη της την περιουσία για τον μεγάλο Αγώνα. Πέ- «Η κηδεία μου θα γίνει με έναν μόνο ιερέα, χωρίς διάκονο. Δεν
θανε φτωχή και εγκαταλειμμένη από όλους σε ηλικία 44 δέχομαι δε, στην κηδεία μου ούτε αντιπρόσωπο του κράτους
ετών από τύφο στην Πάρο το 1840.
ούτε της εκκλησίας. Δεν χρεωστώ σε κανέναν ουδέ οβολόν, εις
Νικόλαος Κριεζιώτης: Ο ήρωας του ξεσηκωμού και της επανά- το έθνος προσέφερα ότι ήτο δυνατόν ως Ιεράρχης του ’21».
στασης στην Εύβοια. Καταδιώχθηκε από το οθωμανικό Από όλα αυτά τα αναμφισβήτητα βιογραφικά ιστορικά γεγονόκαθεστώς και κρύφτηκε αυτοεξόριστος στην Σμύρνη όπου τα και στοιχεία τα οποία επιμελώς αποφεύγουμε (πολύ κακώς)
πέθανε σαν απλός και ανώνυμος το 1853 σε ηλικία 68 ε- να διδάξουμε και να μάθουμε στα σχολεία μας, επιβεβαιώνετών.
ται πλήρως η αλήθεια της επικεφαλίδας του παρόντος άρθρου,
Παναγιώτης Σέκερης: Διέθεσε την περιουσία του χια την χρη- η οποία δυστυχώς μας βαραίνει ως επαναλαμβανόμενη εθνική
ματοδότηση της οργάνωσης της Φιλικής Εταιρίας. Το ντροπή και κατάρα του Έθνους! Διερωτώμαι έως πότε η Ελλά1830πέθανε πάμφτωχος στο Ναύπλιο όπου είχε διοριστεί δα θα ‘’τρώει’’ τα παιδιά της;
σε μεγάλη ηλικία ως τελώνης για να εξοικονομήσει τα στοι- Σήμερα εν μέσω γενικευμένης κρίσης στην Ελληνική κοινωνία
χειώδη για να επιβιώσει.
σε όλους τους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής μας ζωής,
Όμως την χειρότερη μοίρα από όλους είχαν οι Ιωάννης Καποδί- ξεπεράσαμε κάθε όριο. Η Ελλάδα δεν τρώει απλώς τα καλύτεστριας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Πάνος Κολοκοτρώνης.
ρα παιδιά της, τρώει όλα τα παιδιά της αυτοκτονώντας ταυτόΚαι οι τρεις δολοφονήθηκαν άγρια από Έλληνες που είχαν μέ- χρονα και η ίδια…
χρι τότε το φωτοστέφανο του αγωνιστή στον μεγάλο αγώνα. Όταν η ανεργία των νέων σε μία χώρα ξεπερνά το 60%, όπως
Όμως τα πάθη της εποχής και οι προσωπικές αντιδικίες των στην σημερινή Ελλάδα και οι νέοι μεταναστεύουν μαζικά για
αγωνιστών μεταξύ τους οδήγησαν κάποιους από αυτούς, όπως να επιζήσουν, η χώρα αυτή αυτοκτονεί με τον χειρότερο τρόπο.
τον Γκούρα και τους Μαυρομιχάληδες, με αυτές τις δολοφονίες ΥΓ 1. Είπε ο Πλάτωνας:
που διέπραξαν, να αμαυρώσουν την δόξα της ηρωικής τους ‘’Κάθε λαός είναι άξιος των ανθρώπων που το κυβερνούν’’ ...
συμμετοχής στον αγώνα και στην ιστορική τους υστεροφημία. όπως επίσης και ‘’Όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται πάντα από ανθρώπους πολύ κατώΊδια και χειρότερη η μεταχείριση επιφανών Αρχαίων…
τερούς τους’’.
ΥΓ 2. Είπε επίσης ο Αριστοτέλης:
Θεμιστοκλής : Ο νικητής των Περσών στην ναυμαχία της Σαλα- «…. Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες,
μίνας, πέθανε στην εξορία.
αφ ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του
Μιλτιάδης : Ο επίσης νικητής στην επική μάχη του Μαραθώνα, καθεστώτος, και εφ’ ετέρου για να είναι απασχολημένοι οι
πέθανε στη φυλακή.
πολίτες ώστε να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό
Αριστείδης ο Δίκαιος: Σπουδαία πολιτική και στρατιωτική προ- το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων και
σωπικότητα της Αρχαίας Αθήνας, πέθανε από πείνα στην η απορρόφηση της περιουσίας των πολιτών, όσο και η καταεξορία γιατί ήταν δίκαιος και σωστός Δημότης των Αθη- σκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομινών.
κά….».
Πυθαγόρας: Από τις πιο κορυφαίες διάνοιες των Αρχαίων στον
τομέα της Γεωμετρίας, των Μαθηματικών και της Φιλοσο( Γιαννιτσά, 30-6-2017)
φίας. Πέθανε από πείνα στην εξορία.
Περικλής : Ο κορυφαίος πολιτικός του Χρυσού αιώνα των Αθηνών. Τον εξανάγκασαν σε παραίτηση με άδικη κατηγορία
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Θυμάσαι γιαγιά;
Η γιαγιά μου Καλλιόπη Κουλιαδέλλη γεννήθηκε στη Στύψη το 1925. Έζησε ήσυχα στην
Αθήνα πολλά χρόνια της ζωής της. «Έφυγε»
το ίδιο ήσυχα, πλήρης ημερών, σε ηλικία 86
ετών. Ήταν πρωινό της 10ης Μαρτίου του
2011. Ήταν άνοιξη…
Γιαγιά, ήρθε η άνοιξη. Έχουν ανθίσει οι
αμυγδαλιές. Θυμάσαι όταν ήμουν μικρή που
μας έπαιρνες με την αδερφή μου από το χέρι
να πάμε να τις δούμε στην αυλή της κυρίας
Ευγενίας; Σαν να έχουν τη μορφή σου τα δέντρα αυτά, γιαγιά. Θυμάσαι που χατίρι δε μου
χάλασες ποτέ; Θυμάσαι το φλιτζάνι με τον
ελληνικό καφέ που σε παρακαλούσα να βάλεις όλη τη σοφία σου για να διαβάσεις το
μέλλον μου; Θυμάσαι τα κρύα απογεύματα
που με κερνούσες τσέρι σε κείνα τα μικροσκοπικά σου ποτηράκια που πάντα αγαπούσα;
Θυμάσαι τα σοκολατάκια με το πράσινο περιτύλιγμα που σου έκλεβα κρυφά από το ντουλάπι της κουζίνας; Θυμάσαι που διάβαζα για
τις πανελλήνιες και εσύ ήσυχη καθόσουν δίπλα μου με το πλεκτό σου για να μου κάνεις
συμπαράσταση; Πόση αγωνία είχες... Θυμάσαι
που κάθε τόσο πατούσες λάθος κουμπιά στο
χειριστήριο της τηλεόρασης ή του κλιματιστικού και με φώναζες με αγωνία να στα ξαναρυθμίσω; Θυμάσαι τη μέρα που έφυγες; Γιατί
εγώ τη θυμάμαι πολύ καλά. Έκλαψα και φώναξα και σκίστηκε η ψυχή μου. 38 ετών ήμουν
αλλά δεν σε είχα χορτάσει. Ούτε την αγκαλιά
σου, ούτε τα χάδια σου, ούτε τις συμβουλές
σου. Ήθελα πολύ χρόνο ακόμη μαζί σου.
Ήθελα να ζήσουμε μαζί και άλλες στιγμές.
Ήθελα να προλάβαινα να σου ζητήσω συγγνώμη για τις φορές που σου θύμωσα, που σε
αδίκησα με τη συμπεριφορά μου. Ήθελα να με
δεις να τελειώνω το πανεπιστήμιο σε δυο χρόνια από σήμερα και να νιώθεις υπερήφανη για
μένα. Λείπεις όμως. Στην ορκωμοσία μου θα
σου κρατήσω μια θέση μπροστά-μπροστά για
να με βλέπεις καλά. Όπως τότε που ερχόσουν
στις γιορτές του σχολείου. Μεγαλώνω γιαγιά
και εσύ δεν είσαι εδώ για να το δεις. Δεν μπορείς να δεις τα μαλλιά μου να ασπρίζουν, δεν
μπορείς να μου σφίξεις το χέρι μέσα στο δικό
σου, δεν μπορείς να με αγκαλιάσεις για να
γεμίσει ο κόσμος μου. Ευτυχώς, μου άφησες
αναμνήσεις γλυκές και τρυφερές που μαλακώνουν τον πόνο μου. Από τη μέρα που έφυγες,
ζηλεύω όλα εκείνα τα παιδιά που κρατάνε το
χέρι της γιαγιάς τους στο δρόμο. Που έχουν
μια γιαγιά να τους πλέξει εργόχειρα, να τους
φτιάξει μοναδικούς πατατοκεφτέδες ή το αγαπημένο τους φαγητό. Από τη μέρα που έφυγες
το τραπέζι των Χριστουγέννων είναι άδειο. Σε
ακούω όμως να με φωνάζεις «κουρούδαμ΄».
Ήσουν και θα είσαι για πάντα η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Σου χρωστάω το μεγαλύτερο
«ευχαριστώ» για τα παιδικά μου χρόνια που
πλημμύρισες με τόση αγάπη, για το γλυκό
νόημα που έδωσες στη λέξη «γιαγιά». Μαζί με
όλα αυτά σου χρωστάω και το πιο μεγάλο
«σ΄αγαπώ». Σε κουβαλάω πάντα μέσα μου. Η
εγγονή σου…
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
(άνοιξη 2017)

Η Καλλιόπη Κουλιαδέλλη

Η Χαρούλα Αλετρά-Davidson μας αποκαλύπτει...
Η Χαρούλα Αλετρά-Davidson είναι η πρωτότοκη κόρη του
Ιγνάτιου & της Άσπας Αλετρά και σύζυγος του βρετανικής καταγωγής Graeme Davidson. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Mackintosh
School of Architecture. Δεν καταφέραμε να συναντηθούμε, να
μιλήσουμε από κοντά κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, που βρέθηκε με την οικογένειά της στην Αθήνα. Η τεχνολογία μας βοήθησε να μάθουμε κάποιες πληροφορίες για την Χαρούλα, την οικογένειά της, την εργασία της, τη ζωή της στη Μεγάλη Βρετανία και βέβαια τους λόγους, οι οποίοι την οδήγησαν,
όπως και πολλά άλλα νέα παιδιά, να εγκαταλείψουν την Ελλάδα
για μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Απολαύστε την!

τα πράγματα.
Ήμασταν Σκωτία/Γλασκώβη για 4 χρόνια, αλλά από το τέλος του
2008 ξεκίνησε η τραπεζική κρίση και το πρώτο πράγμα που σταμάτησε ήταν οι κατασκευές κτηρίων. Περιμέναμε μέχρι το 2011
να δούμε αν αλλάξει κάτι αλλά μάταια. Μετακομίσαμε στην Αθήνα. Ακόμα τα πράγματα δεν ήταν τόσο δραματικά στην Ελλάδα.
Φτιάξαμε το σπίτι μας, παντρευτήκαμε και μετά φυσικά ξεκίνησε
η κρίση στην Ελλάδα. Ο Graeme από τότε μου έλεγε: «θυμάσαι τι
περάσαμε στη Γλασκώβη; Θα είναι τουλάχιστον 10 φορές χειρότερα στην Ελλάδα. Η οικονομία σας είναι μικρή».
«Βρίσκομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2007...κλείνω δεκαετία Ευτυχώς που τον άκουσα τελικά και μετά από έξι μήνες φύγαμε
φέτος! Δεν είχα φύγει λόγω κρίσης τότε. Είχαμε σχέση εξ αποστά- για το Λονδίνο, μια πόλη που ποτέ δεν σταμάτησε να δουλεύει
και εν καιρώ κρίσης. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Δεν είχαμε ούτε
συγγενείς, ούτε γνωστούς, ούτε φίλους στο Λονδίνο. Δεν γνωρίζαμε την πόλη, δεν γνωρίζαμε πως κινούνται τα νήματα εδώ αλλά
τώρα μετά από 5 χρόνια βλέπω ότι τα καταφέραμε μέσα σε ένα
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να κάνουμε άλματα σε όλα τα
επίπεδα οικονομικά, ψυχολογικά. Έχουμε και τη μικρούλα μας
τώρα! Υπάρχει μια ισορροπία και μια σιγουριά για το μέλλον. Θα
το ήθελα πολύ να καταλήγαμε στην Ελλάδα, αλλά όπως έχουν
εξελιχθεί τα πράγματα τα τελευταία πέντε χρόνια, δεν το κουνάω
από εδώ με τίποτα! Ήθελε πολύ επιμονή και ψυχική αντοχή για να
φτάσουμε όπου έχουμε φτάσει. Δεν το συστήνω δηλαδή σε κανέναν να αφήσει το ωραίο του σπιτάκι και τους γλυκούς του γονείς
και φίλους. Δεν είναι τα πράγματα ονειρικά πουθενά. Αλλά δε
μετανιώνω με τίποτα από την άλλη. Πιστεύω ότι τόσο εγώ όσο και
ο Graeme έχουμε γίνει πιο δυνατοί και πιο ανοιχτόμυαλοι. Μεγάλη υπόθεση! Αυτά είναι τα νέα της τελευταίας δεκαετίας σε μια
μικρή περίληψη».
(καταγραφή: Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη)

10.07.2011: Χαρούλα Αλετρά & Graeme Davidson την
ημέρα του γάμου τους
σεως με τον Graeme για τρία χρόνια, οπότε είχε έρθει η στιγμή ο
ένας από τους δύο να μετακομίσει, για να είμαστε επιτέλους μαζί.
Το όνειρο ήταν να καταλήξουμε στην Ελλάδα μετά από τρία χρόνια και με ένα δυνατό βιογραφικό, αλλά δυστυχώς δεν ήρθαν έτσι

Π

άνε χρόνια από τότε που ήθελα
να γράψω ένα γράμμα στη χαμένη μου παιδικότητα. Δεν το
αποφάσιζα ποτέ. Μα απόψε,
καθώς η νύχτα πλησιάζει, καθώς ξεφτίζουν
οι αναστολές, καθώς μεθούν του μυαλού
μου οι φρουροί και οι λέξεις ξεπηδούν σαν
αγρίμια, θέλω να γράψω δύο λέξεις για
εκείνα που έχουν φύγει. Μεγάλωσα σε ένα
σπίτι με αγάπη, με ένα ποδήλατο, με παιχνίδια, με χρώματα και μουσικές. Όταν τα
χρόνια έχουν περάσει, ξεχνάς ό,τι ως παιδί
σε πλήγωσε, συγχωρείς, σωπαίνεις και τρέχεις να προλάβεις όσα έχεις χάσει. Κι αν
πρόλαβα να φτάσω όσα ήθελα, κι αν κατάφερα να αγγίξω όσα είχα ονειρευτεί, δεν
κατάφερα ποτέ να φέρω πίσω τη χαμένη
μου παιδικότητα. Δεν κατάφερα ποτέ να
θυμηθώ τον εαυτό μου να παίζει με άλλα
παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο, γιατί απλά δεν
πήγα ποτέ στο νηπιαγωγείο. Ως ενήλικη
πια, μου πήρε χρόνο να καταλάβω κι εγώ η
ίδια γιατί τα γραπτά μου είναι μελαγχολικά, γιατί κρύβουν μοναξιά, ίσως και θλίψη
κι όμως πάντα, κάπου εκεί στο τέλος, κρατούν μια νότα ελπίδας, αισιοδοξίας, δύναμης. Ως ενήλικη πια, άργησα να καταλάβω
γιατί αγαπώ τόσο πολύ τα παιδιά, γιατί
ματώνω όταν τα βλέπω θλιμμένα, όταν
κλείνονται στον εαυτό τους και δακρύζουν,
θυμίζοντας μου ένα μοναχικό κορίτσι που
γνωρίζω καλά. Ως ενήλικη πια, κατάλαβα

Η Χαρούλα Αλετρά-Davidson

αργά γιατί όταν περνώ έξω από παιδικές
χαρές στέκομαι εκεί λεπτά ατελείωτα.
Έχουν περάσει 35, ίσως κα παραπάνω, χρόνια από τότε που μπήκα σε κείνο το καράβι και ταξίδεψα στο νησί μου, στην πατρίδα
μου. Όχι, δεν ήμουν πάντα ένα αισιόδοξο
κορίτσι που του άρεσε να γράφει όμορφες
λέξεις. Δεν ήμουν πάντοτε δημοφιλής. Δεν
με ρωτούσαν τι νιώθω ή τι θέλω. Δεν
ήθελα ποτέ να γίνω κάτι μεγάλο και φωτεινό. Θυμάμαι μόνο να παλεύω να ικανοποιήσω τις προσδοκίες άλλων καταργώντας τον εαυτό μου, να αντέξω, να κάνω
υπομονή, να ονειρεύομαι. Και σήμερα, 44
χρόνια μετά την γέννηση μου, δεν ντρέπομαι να πω πως ακόμα δακρύζω όταν βλέπω
τα παιδιά στο πάρκο, όταν τα βλέπω ευτυχισμένα να γελούν, να αγκαλιάζουν τους
γονείς τους, να αγγίζουν τον δικό τους ουρανό καθώς φτάνουν ψηλά καθισμένα στις
κούνιες. Να νιώθουν την αγάπη που τους
αξίζει και που δεν πρέπει με τίποτα να στερηθούν ή να αμφισβητήσουν. Πάνε χρόνια
που θέλω να γράψω αυτό το γράμμα, ίσως
γιατί η αλήθεια είναι συνώνυμη της λύτρωσης. Ίσως γιατί το αύριο δεν είναι για κανέναν μας δεδομένο, ίσως γιατί η εξομολόγηση έχει άλλη δύναμη όταν δίνεται γραπτή,
ίσως γιατί τα χρόνια έχουν κλείσει πληγές
και οι σιωπές ή οι πράξεις μου έχουν πει τα
«σ’ αγαπώ» που λαχταρούσα. Ευχαριστώ
τους ανθρώπους που με μεγάλωσαν, που

με αγάπησαν με τόση θέρμη. Ευχαριστώ
τους γονείς μου που με τον τρόπο τους
επέλεξαν να ζήσω όπως έζησα. Αυτό το
γράμμα δεν γράφτηκε για να ξυπνήσει μνήμες, ούτε για να ματώσει πληγές. Αυτό το
γράμμα το όφειλα σε μένα, στους γονείς
μου, στις στιγμές που ήταν παρόντες μα
δεν τους είχα. Αυτό το γράμμα γράφτηκε
για κείνο το μοναχικό κορίτσι που ακόμα
εύχεται να βρεθεί για μια φορά στην παιδική χαρά μαζί με τους γονείς του και να αγγίξει με την κούνια του τα σύννεφα. Μαμά,
μπαμπά σας αγαπώ πολύ…
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Μιλτιάδης & Νίκη Τσαΐρη
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Εξ αφορμής

Ιατρικά Θέματα

γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου
Θέμα φαντασίας...

Ξ

εκινώ να γράφω φαινομενικά ασύνδετες κουβέντες, χωρίς νόημα μέσα στα άγρια
χαράματα ενώ σώμα και μυαλό κινούνται σε αργούς ρυθμούς, χασμουριούνται ράθυμα. Κάτι με
«τρώει» αλλά δεν ξέρω τι. Έχω αρχίσει ήδη να βαριέμαι επικίνδυνα με τη μονότονη επανάληψη των
σχεδόν μηχανικών κινήσεων που κάνω κάθε πρωί.
Αυτό μου ξυπνά αισθήματα και σκέψεις που αφορούν την παγιωμένη ρουτίνα της ημέρας. Αναρωτιέμαι αν αυτό που ζω είναι ζωή ή ένα στρεβλό
κακέκτυπό της. Σε ποιον βαθμό αυτά που βιώνω
είναι πηγαία, μέχρι ποιού βαθμού αυτενεργώ και
δεν λειτουργώ σαν καλοκουρδισμένη μηχανή με
αυτόματους
πιλότους
που
λέγονται συνήθειες, απλά και μόνο για να εφαρμόζω
τους αυστηρούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς κώδικες που μου έχουν «κατσικωθεί» με τον
κομψό όρο «κοινωνικοποίηση». Αναρωτιέμαι πότε
βρήκα τον χρόνο να διαμορφώσω τις συνθήκες της
ζωής που ονειρεύτηκα να ζήσω ή έστω πότε πάλεψα με όλα τα κακώς κείμενα του χαρακτήρα μου
για να απελευθερώσω τα υγιή, τα όμορφα στοιχεία της προσωπικότητάς μου, για να αισθανθώ λυτρωτικά ελεύθερη και παράλληλα να επικοινωνήσω με τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν φορές
που βιώνω μικρές νίκες και το γιορτάζω ανάλογα,
αλλά παράλληλα νιώθω την αδυναμία και την
κούραση να με καταβάλλει. Το θηρίο της καθημερινής τριβής με την βαρετή επανάληψη κινήσεων,
συζητήσεων, απόψεων σε συνδυασμό με τη δική
μου φυγόπονη στάση ή φυσική οκνηρία, με αποτρέπει να κινηθώ λίγο ανατρεπτικά, να ταράξω τα
λιμνάζοντα ύδατα του καλοβολεμένου εαυτούλη
μου. Τι ήττα Θεέ μου! Όταν αναλογίζομαι πόσο
διαφορετικά ήταν τα μεγέθη στο εφηβικό μου
μυαλό, πόσο μεγάλα ήταν τα όνειρά μου, πόσο
διογκωμένα στην υπερβολή τους, και εγώ μεθούσα από αδημονία για την μελλοντική ευτυχία που
μου άνηκε δικαιωματικά. Στην πορεία το όνειρο
«κόπηκε και ράφτηκε» στα μέτρα της λογικής του
κόσμου, του διπλανού κυριούλη που με κρυφοκοίταζε με ζήλεια, όταν ορμούσα στο δρόμο με το
αίμα μου να βράζει. Το θαύμα της ενηλικίωσης
που βίωνα σίγουρα θα είχε τη δική μου σφραγίδα
και
μόνο
ευτυχισμένο
τέλος.
Έπρεπε
να «κοινωνικοποιηθώ», να παίξω σαν μέτριος η-

θοποιός μια σειρά κοινωνικών ρόλων, να στηθώ
στο βάθρο του προκαθορισμένου κοινωνικού μου
status, μπας και έτσι οι υπόλοιποι με την καλύτερη
ή χειρότερη διανομή ρόλων, με θεωρήσουν υπολογίσιμη «δύναμη». Όλα αυτά για να καταλάβω
ότι τελικά όλα τα μεγάλα θα κατέληγαν μικρά:
Μικρές στιγμές, μικρές καθημερινές σκηνές, σε
μικρά σταυροδρόμια. Σμίγω με ανθρώπους για να
γράψουμε τις μικρές μας ιστορίες, πολλές φορές
με μια θλίψη επίσης μικρή, γιατί πάντα ένιωθα
πως ήθελα κάτι πιο μεγάλο από ό,τι χωρούσε η
μικρή μου καρδιά. Θα μου πεις, στα μικρά πράγματα κρύβονται τα μεγαλειώδη. Μια μικρή, απλή
ιδέα είναι το ήμισυ του παντός. Σύμφωνοι. Για
αυτό αποφάσισα σε δεδομένη χρονική στιγμή να
αφήσω ανοιχτό το καπάκι του μυαλού και της καρδιάς μου, να πειραματιστώ με τα πρωτογενή υλικά
που υπάρχουν φυλαγμένα στα γονίδιά μου, να
ανοίξω το σεντούκι με το θησαυρό που πάντα περίμενε να τον ανακαλύψω. Τελικά, είμαι ζάμπλουτη αλλά δεν το είχα αντιληφθεί έως τώρα. Όλα
είναι θέμα φαντασίας. Αν τολμούσα να δημιουργήσω πρωτότυπες συνταγές για τα δικά μου γούστα, αν τολμούσα να ανακατέψω υλικά για να δω
τι αποτέλεσμα θα βγει, τότε ακόμα και αν το
«πιάτο» μου δεν τρωγόταν, θα φρόντιζα την επόμενη φορά να δημιουργήσω ένα μικρό αριστούργημα, δικό μου για να το μοιραστώ με τους αγαπημένους μου. Αν ήταν πολύ καυτερό, θα έβαζα
το κεφάλι μου κάτω από τη βρύση. Αν πάλι ήταν
πολύ αλατισμένο, θα το έφτυνα σκασμένη στα
γέλια και κάπως έτσι θα μαγείρευα γλυκές, πικάντικες, ζουμερές αλχημείες δημιουργίας, έρωτα,
ομορφιάς. Θα έτρεφα εμένα και τους άλλους, απορροφημένη από την εξερεύνηση, με μια υγιή
περιέργεια. Με την βάσιμη υποψία πως τελικά
απλός άνθρωπος είμαι, ζητώ να απελευθερωθώ,
να νιώσω το «είναι» μου και να το εκφράσω πριν
αυτό εκραγεί μέσα μου, πριν κάνει ζημιά σε μένα
και στους γύρω μου. Χρηστικά μέσα και εργαλεία
μου για αυτή τη διαδικασία είναι η άσκηση, το
διάβασμα, η μουσική, η επικοινωνία. Μήπως είναι
καιρός να δω το αυτονόητο; Μικρές ή μεγάλες οι
ιστορίες μου, μικροί ή μεγάλοι οι δρόμοι και τα
μονοπάτια που επέλεξα, το «ταξίδι» μου γίνεται
πάντα πιο συναρπαστικό με καλή παρέα, με ανθρώπους που αληθινά με αγαπούν. Καλό μας δρόμο…

Συνταγές
«Γκιουζλεμέδες»
Υλικά
- 2 φλυτζάνια του τσαγιού κεφαλοτύρι
Μυτιλήνης
- 2 φλυτζάνια του τσαγιού τουλουμίσιο
τυρί Μυτιλήνης
- Λίγη φέτα Χιδήρων Λέσβου
- 2 αυγά
- Αλάτι
- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
- Λίγη ξερή μυζήθρα για γαρνίρισμα
- Μια δόση λεπτό φύλλο
- 1 ποτήρι νερό
- Μισό ποτήρι λάδι
Εκτέλεση
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά
της γέμισης και αλατοπιπερώνουμε. Αφού
ζυμώσουμε τη ζύμη, ανοίγουμε κομμάτια
ζύμης σε λεπτό φύλλο. Κόβουμε με μαχαίρι τετράγωνα κομμάτια. Στο κέντρο βάζουμε μια κουταλιά γέμιση και διπλώνουμε τις τέσσερις γωνίες προς το κέντρο να

ενωθούν η μια πάνω στην άλλη. Όταν τελειώσουμε, τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο Μυτιλήνης για 3 λεπτά από κάθε
πλευρά. Πασπαλίζουμε τις ζεστές πίτες με
λίγη μυζήθρα και σερβίρουμε.
Φρόσω Πατσή

Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη
θεραπεία του καρκίνου, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO
2017), που έγινε στο Σικάγο 1-6 Ιουνίου,
μιλά στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή
104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, ο παθολόγος- ογκολόγος Χρήστος Χριστοδούλου. Αναφερόμενος στις ανοσοθεραπείες που κερδίζουν
συνεχώς έδαφος την τελευταία πενταετία,
αναφέρει ότι έχουν πάρει έγκριση έξι φάρμακα στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα τρία κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, για τον μη
μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, τον
καρκίνο του νεφρού, του ουροθηλίου, της
κεφαλής τραχήλου, καθώς επίσης και για
ένα μικρό ποσοστό, περίπου 4%, των καρκίνων του εντέρου». Ωστόσο στο συνέδριο
ανακοινώθηκαν ενδείξεις και για άλλες
μορφές καρκίνου πιο επιθετικές, για τις
οποίες οι μέχρι τώρα μελέτες έδειξαν ότι
υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
Όσον αφορά τις στοχευμένες βιολογικές
θεραπείες, η τάση όπως εξηγεί ο κ. Χριστοδούλου είναι πλέον να μην στοχεύονται οι
όγκοι με βάση το όργανο από το οποίο
προέρχονται, αλλά με βάση κάποιες χαρακτηριστικές μεταλλάξεις που έχουν. Μάλιστα δύο μελέτες που ανακοινώθηκαν στο
συνέδριο κατέδειξαν αυτή την τάση, ενώ
δύο ακόμα σημαντικές μελέτες, η μία από
την Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία, και
η άλλη από την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου
των ΗΠΑ, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη
για το ίδιο θέμα, και θα ανακοινωθούν τα
επόμενα χρόνια. Ο κύριος Χριστοδούλου
αναφέρεται ακόμη στο νέο φάρμακο που
αναμένεται να πάρει έγκριση για κάποιες
περιπτώσεις κληρονομούμενου καρκίνου
του μαστού, αλλά και στο ρόλο που παίζουν οι νέες τεχνολογίες στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής, αλλά και στην επιμήκυνση
του προσδόκιμου, σύμφωνα με άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της
Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας.
Για ποιους καρκίνους έχουν μέχρι
τώρα ένδειξη οι ανοσοθεραπείες.
Την τελευταία πενταετία οι ανοσοθεραπείες, μέσω των οποίων διεγείρεται το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για την
καταπολέμηση των όγκων, κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη φαρέτρα των ιατρών. Σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδούλου όλες
αυτές οι θεραπείες στην αρχή δοκιμάζονται στη μεταστατική νόσο, και αν είναι
εκεί αποτελεσματικές, οι γιατροί τις χρησιμοποιούν σε πιο πρώιμα στάδια. «Η ανοσοθεραπεία δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή σε
προχωρημένα στάδια καρκίνου, σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν εγχείρηση, κι
έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μέχρι
στιγμής έχουν πάρει έγκριση έξι τέτοια
φάρμακα στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα τρία
είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα. Αφορούν
στο μελάνωμα, τον μη μικροκυτταρικό
καρκίνο πνεύμονα, τον καρκίνο του νεφρού, του ουροθηλίου, της κεφαλής τραχήλου, καθώς επίσης και σε ένα μικρό ποσοστό, περίπου 4% των καρκίνων του εντέρου».
Ποιοι καρκίνοι είναι οι επόμενοι
στόχοι των ανοσοθεραπειών
Στο συνέδριο, όπως αναφέρει ο κ. Χριστοδούλου, ανακοινώθηκαν ενδείξεις και για
άλλους όγκους. «Όπως ο καρκίνος του
στομάχου, ο μικροκυτταρικός καρκίνος του
πνεύμονα, ο καρκίνος του ενδομητρίου, ο
τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού, ο
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, των
ωοθηκών, το μεσοθηλίωμα, το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, το χολαγγειοκαρκίνωμα, ο καρκίνος του παγκρέατος και τα σαρκώματα. Οι μελέτες έδειξαν ότι και σε αυτούς τους όγκους έχουμε ενθαρρυντικά
αποτελέσματα με την ανοσοθεραπεία. Το
πρόβλημα όμως είναι ότι δεν ωφελούνται
όλοι οι ασθενείς. Ωφελείται ένα ποσοστό.
Και το επιστημονικό στοίχημα είναι να
βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς».
Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από
δύο πρόσφατες μελέτες
Ανακοινώθηκαν δύο σημαντικές μελέτες,

μία γαλλική μελέτη και μία από το Πανεπιστήμιο του Mitchigan, οι οποίες έδειξαν ότι
αν αντιμετωπίζουμε έτσι τους όγκους,
έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα με τις
στοχευμένες βιολογικές θεραπείες. Όμως
την τελική απάντηση για αυτό, θα μας δώσουν δύο μεγάλες μελέτες που είναι σε
εξέλιξη, μία της Αμερικανικής Ογκολογικής
Εταιρείας, και μία δεύτερη, η μελέτη
«Watch» που σπονσονάρεται από την Εθνική Επιτροπή Καρκίνου των ΗΠΑ. Οι δύο
μελέτες θα ανακοινωθούν τα επόμενα
χρόνια.
Νέο φάρμακο αναμένεται για τον
κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού
Σχετικά με τον κληρονομούμενο καρκίνο
του μαστού, ο κ. Χριστοδούλου μιλάει για
ένα νέο φάρμακο που αναμένεται σύντομα
να πάρει έγκριση: «Το φάρμακο απευθύνεται στον κληρονομούμενο καρκίνο του
μαστού, που όμως έχει μεταλλάξεις στα
γονίδια BRCA1 και ΒRCΑ2. Ανήκει στην
κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς PARB και στοχεύουν αποκλειστικά στα καρκινικά κύτταρα. Είναι
μάλιστα πιο αποτελεσματικό από την χημειοθεραπεία δεύτερης και τρίτης γραμμής, σύμφωνα με μία μεγάλη μελέτη, την
Οlympiad. Το συγκεκριμένο φάρμακο έχει
ήδη έγκριση για τον καρκίνο των ωοθηκών,
που έχει μετάλλαξη στα ίδια γονίδια».
Και ποιότητα και ποσότητα ζωής με τις νέες
τεχνολογίες
Εντυπωσιακή φαίνεται πάντως να είναι η
χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του καρκίνου τους καιρούς που διανύουμε: «Έγινε μία μεγάλη μελέτη όπου
τυχαιοποιήσαν
τους
ασθενείς
που
έπαιρναν χημειοθεραπεία, για διάφορους
όγκους. Οι μισοί πήγαιναν στο γιατρό,
έλεγαν τα συμπτώματα τους και μετά
έπαιρναν τη χημειοθεραπεία. Οι άλλοι
μισοί με τη χρήση ενός συστήματος web
self reporting, ανέγραφαν 10 έως 12 συμπτώματα, τα οποία τα έβλεπε μία ειδικευμένη νοσοκόμα, πριν πάνε στον γιατρό, και
ευαισθητοποιούσε το γιατρό, πριν δει τον
ασθενή στην επίσκεψη. Το εντυπωσιακό
ήταν ότι με τη χρήση αυτής της απλής νέας
τεχνολογίας, όχι μόνο βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονταν
σε χημειοθεραπεία, αλλά παρετάθη και η
ζωή τους».
Μειώνεται στο μισό ο χρόνος της
χημειοθεραπείας σε κάποιες περιπτώσεις
καρκίνου εντέρου. Η χημειοθεραπεία που
είναι η πιο παλιά φαρμακευτική μέθοδος
για τις νεοπλασίες, δεν είναι εκλεκτική και
στρέφεται επί δικαίων και αδίκων κυττάρων, για αυτό έχει και αρκετές παρενέργειες, σύμφωνα με τον κύριο Χριστοδούλου.
Ωστόσο ακόμα και σε αυτό το πεδίο υπάρχουν εξελίξεις: «Στον καρκίνο του εντέρου,
στο πρώιμο στάδιο της νόσου, μετά το
χειρουργείο, φαίνεται πως μειώνεται ο
χρόνος της χημειοθεραπείας, κι ενώ μέχρι
τώρα κάναμε έξι μήνες, σε κάποιες υποομάδες ασθενών αρκούν πλέον τρεις μήνες,
σύμφωνα με τρεις νέες μελέτες και μία
μεταανάλυση»
Ο καρκίνος είναι ήδη χρόνια νόσος
για πολλούς ασθενείς
Σε ερώτηση για το πότε αναμένεται ο καρκίνος να γίνει χρόνια νόσος για την πλειονότητα των νοσούντων o κ. Χριστοδούλου
κλείνει με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα: «Ήδη
έχει γίνει χρόνια νόσος για πολλούς ασθενείς, όπως για ασθενείς με καρκίνο μαστού, εντέρου, πνεύμονα, ωοθηκών. Τώρα
οι προσδοκίες των ανθρώπων είναι για την
ίαση κι αυτό δεν ξέρω πότε θα συμβεί.
Αυτό που ξέρω είναι ότι συνεχώς υπάρχουν πολλές εξελίξεις».

(Πηγή: Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής
Ογκολογίας (ASCO 2017), Σικάγο 1-6
Ιουνίου 2017)
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών

Ντοπιολαλιά
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Γάμοι
Στις 30 Απριλίου 2017 παντρεύτηκαν ο Παναγιώτης Κυρατζής & η Ισμήνη Καλλονιάτη (κόρη του Γιώργου
& της Μιχαλίτσας Καλλονιάτη) στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Στύψης.
Στις 19 Ιουνίου 2017 παντρεύτηκαν ο Χρήστος Πετριώτης & η Λητώ Γελαγωτέλλη στο Δημαρχείο Μυτιλήνης.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο!
Βαφτίσεις
Στις 18 Ιουνίου η Τριανταφυλλιά Χίου & ο Στρατής Τσομπανέλλης βάφτισαν το γιο τους Σταύρο στην
Παναγία της Αγιάσου.










Ντουζντίζω = βάζω όλη μου
τη δύναμη
Οτλούγια = όπως να΄ναι
Παρασόλ΄= ομπρέλα
Καπλαντίζου = καλύπτω το
πάπλωμα με σεντόνια
Τσαγρίζ = πιτσιλάει
Φρουκαλιά = σκούπα
Χαζίρκα = δωρεάν
Τσισμιδέλ΄= βρυσάκι
Παραχούτ = τζάκι

«Δεν έκ
λη
έκληγα γα του τζιτζιρ
έ μόν ’
τ’ αρβύ
θια
τ α μου ρ
ά νησκά που μείναν
τ
ούλη νύ σι κλιόγαν
χτα»

Υγεία και καλή τύχη στον νεοφώτιστο!

1)
2)
3)

Γεννήσεις
Στις 9 Ιανουαρίου 2017 ο Στράτος Δρακούλας και η Ιωάννα Σεβαστού απέκτησαν ένα αγοράκι.
Στις 12 Ιουνίου 2017 ο Μιχάλης Χίου & η Παρή Δεληγιάννη απέκτησαν ένα αγοράκι.
Στις 7 Ιουλίου 2017 απέκτησε ένα κοριτσάκι η Ντίνα Βαλιοντή.

Αλληλογραφία

Γερά και καλότυχα τα νεογέννητα!

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Θάνατοι
Πέθανε στις 25 Ιουλίου 2016, στην Καλλονή όπου ζούσε, η Τζουβανέλλη Μαρία.
Πέθανε στις 2-10-2016 η Ελένη Καζαντζίδου, σύζ. Ανδρόφιλου, ετών 82 στο Μόλυβο.
Πέθανε πρόωρα (μόλις 53 ετών) στις 11-2-2017 στην Αυστραλία η Έφη Παυλίδου του Γεωργίου, σύζυγος του Μιχάλη Καλλονιάτη και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών.
Πέθανε στην Αθήνα στις αρχές Φεβρουαρίου 2017 ο Νίκος Χατζηδουκάκης του Γεωργίου σε ηλικία 84
ετών. Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας.
Πέθανε ο Νίκος Μαλλής του Στυλιανού στις 21-2-17 σε ηλικία 74 ετών (είχε γεννηθεί στις 24-5-1943).
Πέθανε ο Πετριώτης Ιγνάτιος του Νικολάου (Σνάχος) στις 23-01-2017 σε ηλικία 85 ετών (είχε γεννηθεί
στις 14-02-1932).
Πέθανε η Μαρία Γιαννακού του Κων/νου, χήρα Ευστρατίου στις 2-3-17 σε ηλικία 95 ετών (ημ. γέννησης 12-2-1922).
Πέθανε στις 6-4-2017 η Κανάρη Γεωργία, ετών 97.
Πέθανε στις 30-5-2017 ο Απόστολος Σαπουνάς από Αγία Παρασκευή, που ήταν παντρεμένος με την
Μέρσα Βαξεβάνη από Στύψη.
Πέθανε στις 29-6-2017 η Μαριάνθη Χατζηδουκάκη του Αυγερινού Βαλασέλη, χήρα Ευστρατίου ετών 91
(ημ. γέννησης 25-10-1926).
Πέθανε στις 26-6-2017, η Καλλιόπη Κανάρη του Ιωάννη, χήρα Αριστείδη ετών 85 (ημ. γέννησης 19-111932).
Πέθανε στις 17-7-2017 η Δημοκρατία Κεραμιδά, χήρα Γεωργίου, ετών 94.
Πέθανε στις 14-6-17 στην Αθήνα ο Βασίλης (Βάσος) Καλλιπολίτης, συζ. Αλκμήνης, ετών 94,.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η στήλη «Κοινωνικά» διαμορφώνεται σύμφωνα με πληροφορίες που μας στέλνετε εσείς από το χωριό
και από άλλες περιοχές, καθώς και από το ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας. Είναι προφανές
ότι υπάρχουν γεγονότα, που δεν μας έχουν σταλεί.
Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο τηλέφωνο 6956 294 305 (Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη).

Γράμμα από την δασκάλα μας Ευαγγελία Δρακούλα
Αγαπητέ Ιγνάτη,
Σου εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Σ΄ ευχαριστώ πολύ που από
την μακρινή Έδεσσα μου έστειλες την εφημερίδα «ΣΤΥΨΗ» που ιδιαίτερα μ΄ ενδιαφέρει να μαθαίνω τα νέα του χωριού μας.
Είναι πλούσια σε περιεχόμενο με συμμετοχή όλων που έχουν δραστηριότητες. Σχολείο, Συνεταιρισμός, όλοι
οι Σύλλογοι κ. ά.
Όμως η έκδοση της «ΣΤΥΨΗΣ» οφείλεται στη δική σου προσφορά και της Έλλης, που αν και βρίσκεστε μακριά,
με τον εθελοντισμό σας και την συγγραφική σας επιμέλεια κάμετε το μεγαλύτερο Δώρο στους απανταχού Στυψιανούς που νοσταλγούν την πατρίδα τους και διψούν να μάθουν νέα. Τους χαιρετισμούς στην οικογένεια.
Με εκτίμηση,
Ευαγγελία (Εσωκλείω την απόδειξη της συνδρομής μου για ενημέρωση.)

Μυτιλήνη 17/1/2017

Ευχαριστήριο Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε και φέτος το Στυψιανό Καρναβάλι στην πλατεία του χωριού μας.
Χρόνος περιορισμένος, λιγοστές πρόβες και πολύ άγχος. Αξίζει
λοιπόν σε όλους ένα μεγάλο μπράβο, για την προσπάθεια που
κατέβαλαν και τον χρόνο που διέθεσαν, με πολύ μεράκι και αγάπη
σε αυτό που έκαναν, με κοινό σύνθημα: «Για το χωριό μας». Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί το καρναβάλι, αλλά και τον ενθουσιασμό που έδειξαν
στο κάλεσμα. Τεχνική υποστήριξη, κατασκευή εξέδρας, στήσιμο
σκηνικών:
Λευτέρης Καμπουρέλλης, Γιώργος Ιγν. Μανδάνης, Ηλίας Φιλής,
Στράτος Δρακούλας, Νίκος Χίου, Περικλής Βουδουρέλλης, Βασίλης Θεωφ. Καλλιπολίτης, Ελένη Παπανικολάου, Μαρία Μπάλιακα, Παρί Δεληγιάννη, Ελπινίκη Παντή. Ηχητική κάλυψη, ηχοληψία:
Γιώργος Θρ. Δρακούλας
Συγχαρητήρια στα παιδιά των χορευτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Συλλόγου, που με την συμμετοχή τους εμπλούτισαν την εκδήλωση, κάτω από την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Γιάννη
Παπουτσάνη.
Τα θέματα που παρουσιάστηκαν:
Ο αρκουδιάρης με την αρκούδα: Όπου έκαναν και μια βόλτα
στις γειτονιές του χωριού, καλώντας τον κόσμο με καρνα

βαλικούς ρυθμούς. Αρκουδιάρης ο Γιάννης θεοφάνους, Αρκούδα ο Άγγελος Φιλής. Η καθιερωμένη Καμήλα: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα με την χαρακτηριστική ντοπιολαλιά. Καμηλιέρης ο Κώστας Μαραγκός, την καμήλα χειρίστηκαν οι Στέλιος Μπίλιας και Γιάννης Βουγιούκας, τα
στιχάκια έγραψαν οι : Δημήτρης Στραβουλέλλης, Στράτος
Δρακούλας, Στράτος Γελαγώτης, Όλγα Θεοφάνους, Ρούλα Καρανικολή, Χαρούλα Γιαραμάνη.
Στυψανό Σπίτι: Μια διαφορετική ματιά στα πράγματα που
συμβαίνουν στο χωριό, αλλά και στην κοινωνία μέσα από
τον «φακό» ενός Στυψανού ζευγαριού. Έπαιξαν οι: Κώστας Μαραγκός, Όλγα Θεοφάνους, Στράτος Δρακούλας,
Ρούλα Καρανικολή και Άγγελος Σανταβάς. Τα κείμενα
έγραψαν οι: Όλγα θεοφάνους, Στράτος Γελαγώτης, Στράτος Δρακούλας,Ρούλα Καρανικολή, Χαρούλα Γιαραμάνη.
Γύφτικος Γάμος: Ένας γάμος αλλιώτικος από τους άλλους,
όπου σημαντικό παράγοντα είχε το χρήμα. Έπαιξαν οι:
Παναγιώτης Κεραμιδάς, Κωνσταντίνος Φιλής, Ιγνάτιος
Παγίδας, Ιγνάτιος Πετριώτης, Φάνης Καλατζής, Γιώργος
Πετριώτης, Γιώργος Εγγλέζος. Κείμενο: Δημήτρης Στραβουλέλλης.

Παιχνίδι:«Βραδιά διασημοτήτων»: Παίκτες οι: Ζωή Μαυρέλλη, Λύδια Παρέλλη, Ελπινίκη Παντή, Άγγελος Σανταβάς,
Ιγνάτιος Βαλιοντής, Ιγνάτιος Στραβουλέλλης, Γιώργος
Κουτζπής, Άκης Μαυρέλλης, Κώστας Πιτσούλης, Ιγνάτιος
Σεβαστός, παρουσιάστρια η Ιωάννα Μαυραγάννη, βοηθός επί σκηνής ο Στράτος Δρακούλας, κείμενα: Όλγα
θεοφάνους, Στράτος Γελαγώτης, Στράτος Δρακούλας,
Ρούλα Καρανικολή, Χαρούλα Γιαραμάνη. Συγχαρητήρια
σε όλους!
ΥΓ. Στήνοντας το καρναβάλι αλλά και από άλλες εκδηλώσεις που
γίνονται κατά καιρούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, αντίκρισα στα
μάτια των συγχωριανών, την νοσταλγία για δρώμενα και δραστηριότητες που γίνονταν στο παρελθόν από τους μεγαλύτερους σε
ηλικία, αλλά και τον ενθουσιασμό και την επιθυμία, από τους νεώτερους. Εύχομαι όλοι μαζί να κρατήσουμε, τα ήθη και τα έθιμα του
χωριού μας ζωντανά και να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας.

Θερμές ευχαριστίες
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Σ
Δρακούλας Νικόλαος

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

12 ΣΤΥΨΗ

Η εργασία της Λεμονιάς Μεϊμάρη

Θ

α ήθελα να σας δείξω σήμερα μια εργασία που ξεκίνησα πέρυσι
το Σεπτέμβριο. Χωρίς κούραση και ιδιαίτερο κόπο, απλά με πολύ αγάπη και
μεράκι, ένα ολόκληρο τρίμηνο ασχολήθηκα με την ταξινόμηση όλων των παλιών φωτογραφιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης. Θεώρησα ότι έπρεπε να
βγουν πια από τα κουτιά, να αξιοποιηθούν και να φυλαχτούν όπως τους πρέπει!!!! Μια συλλογή που ξεκίνησε πριν χρόνια από το Διογένη Δρακούλα και τη
Πηνελόπη Χίου. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Στυψιανό αντάμωμα και
στην 1η έκθεση Παλαιάς φωτογραφίας το 2011.Τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε
από διάφορα μέλη του συλλόγου. Επεξεργάστηκα περίπου 380 φωτογραφίες
και τις χώρισα σε 4 κατηγορίες και 4 άλμπουμ!! Είναι καιρός πια αυτή η συλλογή να παραδοθεί στον δικαιούχο της.. Εύχομαι όταν θα τελειώσει το κτήριο του
συλλόγου και θα το επισκέπτονται οι χωριανοί, να ξεφυλλίζουν τα άλμπουμ και
ίσως αναγνωρίσουν πρόσωπα και ονόματα που λείπουν από τις λεζάντες…
Λεμονιά Μεϊμάρη

Βιβλία με «ανθελληνικό» περιεχόμενο
Στις 4-8-1936, βιβλία με «ανθελληνικό» περιεχόμενο καίγονται μπροστά στους στύλους του
Ολυμπίου Διός, στα Προπύλαια και σε κεντρικές πλατείες ελληνικών πόλεων από το καθεστώς της
4ης Αυγούστου του Ι. Μεταξά, κατά το παράδειγμα των ναζί. Ανάμεσά τους, βιβλία των Γκαίτε, Σω,
Φρόιντ, Τολστόι, Καρκαβίτσα, Παπαδιαμάντη. Για να μην ξεχνιόμαστε …

Από τον Παναγιώτη Σταύρου...

Α

πό τον Παναγιώτη Σταύρου, που κατοικεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ιερά Μονή
Παντοκράτορος κοντά στα παιδιά του (ο Ευάρεστος και ο Κασσιανός) που μονάζουν στο
Άγιο Όρος, μαζί με την προσφορά του και τα κομποσκοίνια, λάβαμε δύο βιβλία στις 9-22017. Το ένα αφιερωμένο στο ομώνυμο Μοναστήρι και το δεύτερο μια σπάνια έκδοση
για το Γυναικείο Μοναστήρι της Μυρσινιώτισσας που ίδρυσε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός στην
Καλλονή και συνέγραψε ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λειμώνος του Αγ.
Ιγνατίου Νικόδημος Παυλόπουλος.
Ευχαριστούμε θερμά!
Ιγν. Καρ.
Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιον Όρος

«Το Χάνι»

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»

Ταβέρνα-ουζέρι
Στυψη Λέσβου
Τηλ. 2253091311 & κιν. 6986781136

Μανώλης Κων. Καραπαναγιώτης
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Εθν. Αντιστασης 55 Αιγαλέω

τηλ. 2105440209 & κιν. 6973690715
e-mail: manolis.karapa@gmail.com

Δελημήτρου Παναγιώτης

Εμποριο – Επισκέυές Ηλέκτρονικων Ειδων, Δορυφορικα,
NOVA & OTE – TV , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ SERVICE OTE - TV
PIONEER PHILIPS
Έναντι καταστηματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΗ - ΛΕΣΒΟΥ
Τηλ. 2253 023515

Στιγμιότυπο από το Στυψιανό Καρναβάλι 2017

Υπένθυμιζουμέ στους αναγνωστές μας πως η
«ΣΤΥΨΗ» έκδιδέται και διανέμέται δωρέαν. Χαρη
στις αυθορμητές και συγκινητικές προσφορές των
αναγνωστων μας. Όσοι έπιθυμέιτέ να προσφέρέτέ
καποιο ποσον για τα λέιτουργικα έξοδα της
έκδοσης, μπορέιτέ να το κανέτέ καταθέτοντας το
στους παρακατω λογαριασμους: και να μας ένημέρωνέτέ μέ οποιοδηποτέ τροπο για την καταθέση
σας, ωστέ να δημοσιέυέται η προσφορα σας. Επισης, να θυμαστέ παντα να σημέιωνέτέ το ονοματέπωνυμο σας σέ καθέ καταθέση, ωστέ να γνωριζουμέ απο ποιον προέρχέται. Και στους δυο λογαριασμους ως δικαιουχος (πρωτο ονομα) πρέπέι να αναφέρέται ο Καραπαναγιωτης Ιγνατιος του Κωνσταντινου.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR0401103400000034062324263
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR60 017135600063 56010320403

