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Όλη αυτή η τρέλα που ζούµε µε την παγκόσµια κρίση, το χρέος, την κατεδάφιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, τον
αυταρχισµό του καζίνο-καπιταλισµού, τον
τζόγο των χρηµατοπιστωτικών αρπακτικών
που εξανέµισαν τις οικονοµίες των νοικοκυριών µήπως έχει -τελικά- σχέση µε ένα παγκοσµιοποιηµένο πολιτισµό που καταρρέει;
Μήπως ο "άλλος δρόµος" που ψάχνουµε
είναι η µετάβαση σε τέτοιους µορφής ευνοµούµενες ανθρώπινες µικρές κοινωνίες, που
έχουν την δυνατότητα να περνούν καλά µε
όσα τους δίνει η µητέρα φύση, να καταναλώνουν ό,τι παράγουν και όχι παραπάνω, να είναι αυτεξούσιες και να κάνουν το δικό τους
κουµάντο στον τόπο τους και τη ζωή τους;
Στο πόλεµο και την Γερµανική Κατοχή, οι
Έλληνες της υπαίθρου δεν πείνασαν. Είχαν
τα αγροτικά και κτηνοτροφικά τους αγαθά,
ήταν "φτωχό", αλλά ζούσαν µε αξιοπρέπεια.
Στις µεγαλουπόλεις οι άνθρωποι πέθαιναν
από την πείνα. Οπως και σήµερα. Στην Αφρική. Στην Αίγυπτο. Στο Σουδάν. Σε λίγα χρόνια και στην Ευρώπη.
Σήµερα η Ελλάδα, η Ιρλανδία και σε λίγο οι
λεγόµενες "χώρες της Περιφέρειας" θα γίνουµε αδορυφόροι-σκουπίδια" των µεγάλων
αρπακτικών.
Είµαστε κάτω από την µπότα ενός κατακτητής που ονοµάζεται "αγορές". Ο κατα-

κτητής εισέβαλε µε ένα ∆ούρειο Ίππο που ονοµάζεται "ανάπτυξη". Αφού πρώτα κατέστρεψε την αγροτική και κτηνοτροφική µας
παραγωγή, την ταυτότητά µας και τον πολιτισµό µας.
Χαθήκαµε µέσα στη φενάκη της "χλίδας",
στο βόλεµα και σε τηλεοπτικά σκουπίδια.
Ίσως είναι ακόµη καιρός να το ξανασκεφθούµε: Τι κοινωνία θέλουµε; Τι ζωή; Προς
τα πού να τραβήξουµε; Ίσως είναι ακόµη καιρός να αποτινάξουµε τον ζυγό του κατακτητή, µε αυτενέργεια, µε φαντασία, µε δηµιουργική ιστορική µνήµη: Μικρές κοινωνίες,
σε µέτρα ανθρώπινα, που θα έχουν ξεφύγει
από τον πολιτισµικό γιγαντισµό και τον δεινοσαυρισµό, τον παραλογισµό της ανάπτυξης, της εξάρτησης από ξένα κέντρα και τη
φενάκη του υπερκαταναλωτισµού.
Αλκµήνη Ψιλοπούλου

Προσφορές για
την εφηµερίδα µας
• Η ∆ρακούλα ∆ηµοκρατία,
που µοιράζει το χρόνο της
στην Αµερική όπου κατοικεί ο
γιος της και στην Πέτρα το καλοκαίρι, κατέθεσε στην Αγροτική Τράπεζα για την εφηµερίδα µας, 20 ευρώ (13-4-2011).
• Η Τόµπρα Μαριάνθη, που
κατοικεί στο χωριό, κατέθεσε
στην Αγροτική Τράπεζα για
την εφηµερίδα µας, 20 ευρώ
(15-4-2011).
• Η Τελωνιάτου Ραλλού, κατέθεσε στην Αγροτική Τράπεζα για την εφηµερίδα µας, 20
ευρώ (15-4-2011).
• Ο Φωτιάδης Γιώργος, που
κατοικεί στα Σεβαστιανά του
∆ήµου Σκύδρας, πρόσφερε
για την εφηµερίδα µας, 10 ευρώ (28-4-2011).
• Από την Μαρία Σερέτη, που
κατοικεί στη Μελβούρνη, λάβαµε, µαζί µε τις ευχές της,
100 ευρώ για την εφηµερίδα
µας (6-5-2011).
• Ο Ιγνάτιος και η Αγγέλα
Βαζυριάννη κατέθεσαν στο
λογαριασµό της Εθνικής για
τη «Στύψη» 50 ευρώ, στη µνήµη της αδελφής του Ευαγγελίας Ξεντέ Βαζυριάννη που
πέθανε το Νοέµβριο του 2010
(1-12-2010).
• Ο Σταύρος Γιαραµάνης του
Ευστρατίου, που ζει στη Μελβούρνη, κατέθεσε στο λογαριασµό της «ΣΤΥΨΗΣ» στην
Εθνική 100 δολ. Αυστραλίας
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(=79 ευρώ) (1-6-2011). Ο
Σταύρος Γιαραµάνης διετέλεσε επί 15 χρόνια µέλος του
∆.Σ. της Αδελφότητας Στυψιανών Μελβούρνης «Αγία
Τριάς» και ήταν ταµίας του
∆.Σ. την εποχή, που αγοράστηκε το χωλ (γραφεία) του
Συλλόγου στη µακρινή Αυστραλία.
• Η Τόµπρα Μαριάνθη κατέθεσε στο λογαριασµό της
«ΣΤΥΨΗΣ» 20 ευρώ (25-62011).
• Η Τελωνιάτου Ραλλού, κατέθεσε για την «ΣΤΥΨΗ» 20
ευρώ (25-6-2011).
• Ο Κώστας Καλλονιάτης
του Αλέκου, που κατοικεί στην
Τασµανία, προσφέρει για τη
«Στύψη» 50 δολ. Αυστραλίας
(1-7-2011).
• Από λάθος (δικό µας και όχι
του δαίµονα του τυπογραφείου) γράψαµε λάθος το επίθετο
του γνωστού πλαστικού χειρούργου του Θριάσιου Νοσοκοµείου συγχωριανού µας
Στρατή Κοµνηνάκη του Ροδόλφου, στη στήλη των προσφορών στη εφηµερίδα µας.
(Μικρό το κακό, τον κάναµε
Κοµνηνέλλη αντί του ορθού
Κοµνηνάκη). Χίλια συγνώµη
και πάλι ευχαριστούµε για την
προσφορά του, των 100 ευρώ
στην εφηµερίδα µας.
Ευχαριστούµε θερµά όλους!

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες
Φτάνοντας στο τελευταίο
µήνα του καλοκαιριού ολοκληρώνονται σιγά-σιγά οι δραστηριότητες του Συλλόγου µας για
το πρώτο εξάµηνο του 2011.
Βασική µας προτεραιότητα, τι άλλο- το περιβάλλον, ο άνθρωπος, το χωριό µας. Ξεκινώντας δειλά-δειλά, µε τον εορτασµό της Ώρας της Γης στις
26 Μαρτίου, περισσότερο για
συµβολικούς λόγους, µαζευτήκαµε στην πλατεία του χωριού
µας, (πολύ πριν τους αγανακτισµένους στο Σύνταγµα!!!).
Σβήσαµε τα φώτα του χωριού
για µία ώρα, αλλά πυροδοτήσαµε µεγαλύτερες φωτιές,
που ελπίζουµε να κρατήσουν
για πολύ πολύ καιρό!!! ∆εν εννοούµε φυσικά κάτι άλλα παρ'
εκτός την αποδοχή, το ενδιαφέρον, την όρεξη και τη συµµετοχή σας σε κάθε εκδήλωση
µας.
Οργανώσαµε ένα πλέγµα
δραστηριοτήτων που αφορούσαν το περιβάλλον, όχι για να
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης διοργανώνει
το Σάββατο 06 Αυγούστου
2011 µουσικοχορευτική
βραδιά προς τιµή των απανταχού Στυψιανών και φίλων του χωριού. Τα χορευ-

τικά συγκροτήµατα του
χωριού µας θα παρουσιάσουν τοπικούς παραδοσιακούς χορούς, ενώ θα ακολουθήσει µουσικό πρόγραµµα από µεσοτοπίτικη
ορχήστρα.

OÌÈÏ›· ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ
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Στις 14 Μαϊου
2011 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης διοργάνωσε
οµιλία µε θέµα την
οδική ασφάλεια.
Οµιλητές ήταν ο
∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος Καλλονής
Αστυνόµος κ. Κώστας Παπάζογλου και οι δάσκαλοι οδήγησης κ. Κέλµαλης και κ. Κουλουδής. Στην
εκδήλωση παρέστησαν ο
∆ήµαρχος Λέσβου κ. Βουνάτσος και ο Αντιδήµαρχος
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κ. Βατός. Στην κατάµεστη αίθουσα (περίπου
100 άτοµα) έγινε ενηµέρωση, από τους οµιλητές, για
τις βασικές αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων, ανάλυση
του Κώδικα Οδικής Ασφάλεισς και επισηµάνθηκαν απλά βήµατα και τρόποι οδι-

κής συµπεριφοράς που µειώνουν τον κίνδυνο ατυχήµατος. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε προβολή σχετικών video. Επίσης κληρώθηκαν σε 5 τυχερούς κράνη αξίας 250 ευρώ προσφορά
της σχολής οδηγών Κέλµαλη - Κουλουδή. Μετά το τέλος της εκδήλωσης το ∆Σ
του Συλλόγου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τον
κ. ∆ήµαρχο και να συζητήσει
µαζί του θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου.

λύσουµε τα -όντως- σοβαρά
προβλήµατα του χωριού µας,
αλλά κυρίως για να καταδείξουµε µια διαφορετική και ολοκληρωµένη αντίληψη για το
περιβάλλον.
Στις 27 Μαρτίου πραγµατοποιήσαµε δενδροφύτευση 50
δενδρυλλίων, µε τους µαθητές
του ∆ηµοτικού Σχολείου, στο
εκκλησάκι της Παναγιούδας,
(προσφάτως ανακαινισµένο µε
χρήµατα συγχωριανών µας). Ίσως κάποιοι να το θεωρούν απλό, σκεφθείτε όµως, ότι η τελευταία µαζική δενδροφύτευση στο χωριό µας έγινε το
1979 (πριν 32 ολόκληρα χρόνια), πάλι από τον Σύλλογο
µας.
Συνεχίσαµε, στις 18 Απριλίου µε τον καθαρισµό του περιβάλλοντα χώρου του Αγ. Γεωργίου στο χωριό, βοηθώντας
κάποιες κυρίες που καθαρίζουν
το εκκλησάκι, ούτως ή άλλως
αφιλοκερδώς, κάθε χρόνο, εν'
όψει της εορτής του Αγίου.
Ακολούθησε στις 29 Μαΐου
καθαρισµός της δυτικής εισόδου του χωριού, ενώ οι δράσεις µας για το περιβάλλον κορυφώθηκαν µε τον καθαρισµό
και την ήπια διαµόρφωση, επί
δύο Κυριακές 05 και 19 Ιουνίου, του αλσυλλίου "Τα Τσαµέλλια" που βρίσκεται πίσω από το
γήπεδο. Φυσικά οι εργασίες
πραγµατοποιήθηκαν µε την έγκριση του ∆ασαρχείου Λέσβου και τις οδηγίες του ∆ασονοµείου Καλλονής.
Αφορµή βέβαια στάθηκε ο εορτασµός στις 05 Ιουνίου της
Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι
οι µικροί µαθητές οι οποίοι
συµµετείχαν σε όλες τις δραστηριότητές µας και απ' ότι διαπιστώνουµε, καλλιεργούν -αλλά και διδάσκουν σε εµάς τους
µεγαλύτερους- σιγά-σιγά αλλά
συνειδητά, περιβαλλοντική αλλά και εθελοντική συνείδηση.
Οι δράσεις µας για το περιβάλλον δεν σταµατούν εδώ και
θα συνεχίσουµε µε µικρότερες
ή µεγαλύτερες παρεµβάσεις
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Περνώντας στον τοµέα του
ανθρώπου, διοργανώσαµε κάποιες δράσεις που είχαν σαν
στόχο τη διασκέδαση, τη µάθηση αλλά και την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση µας σε διάφορα θέµατα.
Από τις πρώτες δράσεις µας
ήταν η έναρξη παράδοσης µαθηµάτων χορού και ήδη λειτουργούν τρία τµήµατα στο
χωριό µε υπεύθυνο τον Γιάννη
Παπουτσάνη.
Στις 08 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε εκδροµή-προσκύνηµα στην Αγιάσο επ' ευκαιρία

της τέλεσης του Ακάθιστου Υµνου. ∆υστυχώς λόγω έλλειψης διαθέσιµων λεωφορείων
δεν µπορέσαµε να ικανοποιήσουµε όλα τα µέλη µας. Ελπίζουµε του χρόνου να τα καταφέρουµε.
Στις 14 Μαΐου ξεκινήσαµε
τον προγραµµατισµένο κύκλο
θεµατικών οµιλιών µε πρώτο
θέµα την Οδική Ασφάλεια. Το
θέµα δεν επιλέχθηκε τυχαία,
µιας και είναι σε όλους µας
γνωστός, ο βαρύς φόρος αίµατος που έχει πληρώσει και το
χωριό µας, στην άσφαλτο. Η
συµµετοχή ήταν πολύ µεγάλη,
γεγονός που σχολιάσθηκε και
από τον παρευρισκόµενο ∆ήµαρχο Λέσβου κ. Βουνάτσο ο
οποίος έµεινε εντυπωσιασµένος από τους νέους του χωριού. Ο κύκλος οµιλιών για διάφορα θέµατα θα συνεχιστεί
καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Φυσικά ο Σύλλογος µας, στα
πλαίσια της εθελοντικής του
προσφοράς, δεν θα µπορούσε
να µείνει αµέτοχος και συµµετείχε στην εθελοντική αιµοδοσία, που διοργανώθηκε, όπως
άλλωστε τόσα χρόνια, από τον
ιερέα του χωριού µας π. Ελευθέριο στις 15 Μαΐου.
Συνεχίζοντας τις δραστηριότητές µας διοργανώνουµε
µορφωτική και ψυχαγωγική
εκδροµή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σιγρίου και τη
Σκάλα Ερεσού στις 24 Ιουλίου,
για όλα τα µέλη και τους φίλους µας, µε στόχο µια πιο χαλαρή γνωριµία και κουβέντα
µεταξύ µας.
Ολοκληρώνοντας αυτόν τον
κύκλο δραστηριοτήτων κύρια
στόχευση µας ήταν το χωριό
µας. Ένα χωριό που δεν αποτελείται µόνο από τα οικήµατα
και τους ανθρώπους που ζουν
σε αυτό. Αποτελείται και από
τα οικήµατα που ζουν, εργάζονται, δηµιουργούν µακριά από
αυτό, αλλά νοιάζονται, πονούν
και προσφέρουν εξίσου -ίσως
και περισσότερο γι' αυτό.
Έτσι λοιπόν, διοργανώνουµε
την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου, στο ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού µας έκθεση
παλιάς φωτογραφίας, τοπικών
καλλιτεχνών και παραγωγών
τοπικών προϊόντων.

ΤΟ 2012 ΠΟΥ ΔΕΝ
ΘΑ ΜΑΣ
ΦΤΑΝΟΥΝ
ΤΑ ΛΕΦΤΑ,
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Η ΑΓΑΠΗ
ΚΑΙ Η
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ!

Οι επικίνδυνοι κόμβοι του
Περιφερειακού Στύψης

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Συνέχεια στην 5η σελ.

«Ο πόλεµος είναι στα
χέρια της τύχης. Όποιος
βρίσκεται σε πόλεµο συναντάει πάντοτε το αναπάντεχο» (Κλαούζεβιτς)

Η γεωργία ξανάγινε της μόδας!
Τώρα με την κρίση η γεωργία ξαναγίνεται της μόδας. Όσοι στα χωριά εγκατέλειψαν τα περιβόλια τους, τώρα τα ξαναθυμήθηκαν. Φύτεψαν τα κρεμμυδάκια τους, τα λαχανά τους,
τις μελιτζάνες τους, έβαλαν κοτούλες στ΄ αραχνιασμένα κοτέτσια τους και μερικοί πιο μερακλήδες θα ανατρέφουν και δυό τρία γουρούνια για να εξασφαλίσουν
το κρέας της οικογένειας. Πόσες ελληνικές οικογένειες καταναλώνουν το δικό
λάδι, το δικό τους κρασί. Διαθέτουν το δικό τους λαχανόκηπο. Άλλοι πάλι, προμηθεύονται τα διάφορα γεωργικά προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό. Σκεφθείτε
ότι όλες αυτές οι συναλλαγές δεν καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς! Θέλω
να πω ότι η γεωργία είναι πολύ σημαντικότερη για την πραγματική οικονομία απ΄ ότι εμφανίζεται
στους επίσημους αριθμούς.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 4η σελ.

Πολύ εξυπηρετικός είναι ο νότιος μεγάλος Περιφερειακός δρόμος της Στύψης. Ξαφνικά
πήραν αξία όλα τα εγκαταλελειμμένα χωράφια που πέρασε ο δρόμος αυτός.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στην είσοδό του στη Στύψη όπου ο δρόμος σε οδηγεί στον περιφερειακό για Υψηλομέτωπο απευθείας. Ο δρόμος που οδηγεί στη Στύψη είναι εντελώς
άβολος. Τα αυτοκίνητα για να βγουν στο δρόμο για Στύψη πρέπει να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα. Ευτυχώς έχει ορατότητα την ημέρα και δεν έγινε ατύχημα ως σήμερα. Την
νύχτα όμως, ή το χειμώνα που πιάνει ομίχλη, ο κόμβος - που ο Θεός να τον κάνει κόμβο...
- γίνεται επικίνδυνος. Το ατύχημα παραμονεύει. Η λύση είναι επανακατασκευή του κόμβου
και ο φωτισμός του.
Τα ίδια ισχύουν και στον άλλο κόμβο στην έξοδο προς Υψηλομέτωπο.

Προσφορές για την εφημερίδα μας
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΤΥΨΗ» ΑΠΌ 1-8-2011
Από τον Βάσο Γελαγώτη του
Φωκίωνα (κάταρος) και τη γυναίκα
του Μαρία, που ζουν στη Μελβούρνη και ξανάρθαν στο χωριό
ύστερα από 7 χρόνια (στο ανακαινισμένο σπίτι τους πια) λάβαμε
για την εφημερίδα μας 50 δολ.
Αυστραλίας (13-8-2011).
Η Σοφία Καραμπέτσου ετών
94, που ζει στην Αυστραλία, μας
έστειλε 150 € στη μνήμη του συζύγου της Ευστρατίου Καραμπέτσου,
για την εφημερίδα «Στύψη». Όπως
μας είπε ο γιος της Γιώργος, που
φέτος το καλοκαίρι ήταν στο χωριό, τα έχει «400» και όταν πάρει
την εφημερίδα του χωριού στα
χέρια της την διαβάζει και την ξαναδιαβάζει πολλές φορές. Θυμάται πρόσωπα και πράγματα απ΄ τα
νιάτα της στο χωριό και η χαρά της
είναι μεγάλη. (13-8-2011).
Η Νίτσα Τζανερίκου – Σαχίνη,
που κατοικεί στην Ερέτρια Εύβοιας, προσφέρει στην εφημερίδα
μας 100 € στη μνήμη του πατέρα
της Ιγνατίου και της μητέρας της
Μαρίας. Τα τελευταία πέντε χρόνια τους είχε πάρει η Νίτσα μαζί
της και ο πατέρας της χαιρόταν
πολύ όταν έφτανε η «Στύψη» στο
σπίτι τους (13-8-2011).
Ο Τόμπρας Νίκος, που κατοικεί
στην Αθήνα, μας έδωσε 25 € για
την εφημερίδα μας (13-8-2011).
Ο Τόμπρας Χρήστος που κατοικεί στην Αθήνα, μας έδωσε 25 €
για την εφημερίδα μας (13-8-2011).
Ο Γελαγώτης Μιχάλης του Χρήστου (Λογιστής στη Πέτρα), μας
έδωσε 50 € για την εφημερίδα μας
(14-8-2011).
Από τον Γιάννη Δεμερτζή και
την σύζυγό του Ελβίρα, που κατοικεί στο Σίδνεϋ και το καλοκαίρι
τους συναντήσαμε στο χωριό,

λάβαμε για την εφημερίδα μας 100
€ (18-8-2011).
Από τον Περικλή Καραντάνη
και την γυναίκα του Ελένη, που
κατοικούν στο Σίδνεϋ, λάβαμε 100
δολ. Αυστραλίας, στη μνήμη της
μητέρας τους Μάρθας Αλβανού
(Πόρλια) (18-8-2011).
Ο Χαράλαμπος Αδαμόπουλος από την Καστοριά, που κατοικεί στη
Μελβούρνη, μας έστειλε 50 δολ.
Αυστραλίας για την εφημερίδα
μας (18-8-2011).
Ο Παντής Ευστράτιος (από το
Πετρί) και η σύζυγός του Νίκη
Αλετρά, που κατοικούν στη Μελβούρνη και φέτος ήταν στο χωριό
το καλοκαίρι, μας έδωσαν 100 δολ.
Αυστραλίας για την εφημερίδα
μας (18-8-2011).
Από το Νίκο Χριστοφίδη, που
κατοικεί στη Καλλονή, λάβαμε 50
€ για την εφημερίδα μας (18-82011).
Ο Βαλιοντής Μιχάλης του Ιγνατίου (Κόλιας), που κατοικεί στην
Αθήνα, μας έδωσε 50 € για την
«Στύψη» (18-8-2011).
Η Κατίνα Κοντσά του Γεωργίου
πρόσφερε στην εφημερίδα μας 20
€ (18-8-2011).
Τον Εγγλέζο Νικόλαο του Στυλιανού, που κατοικεί στην Αυστραλία, το καλοκαίρι τον συναντήσαμε
στο χωριό. Μας έδωσε για την
εφημερίδα μας 50 € στη μνήμη του
πεθερού του Ελευθερλιου Γιουβανέλη, που πέθανε στην Αυστραλία
το 2009 και στη μνήμη του πατέρα
του Στυλιανού (22-8-2011).
Ο Σαρρής Ευστράτιος μας έδωσε για την «Στύψη» 20 € στη μνήμη
του ανηψιού του Ευάγγελου Σαρρή του Νικολάου (20-8-2011).
Ο Ευστράτιος Παντής, (με καταγωγή από το Πετρί) που κατοικεί
στην Αυστραλία και το καλοκαίρι
τον συναντήσαμε στο χωριό, μας

έδωσε για την «Στύψη» (ξανά) 20 €
(20-8-2011).
Ο Ελευθέριος Παρέλλης του Γεωργίου (Χάρος), μας έδωσε για την
«Στύψη» 10 € (20-8-2011).
Ο Λάγαρης Κώστας, που κατοικεί στη Μυτιλήνη, μας έδωσε 20
€ για την «Στύψη» στη μνήμη του
αδελφού του Σωτήρη, που πέθανε
στην Αθήνα αρχές Μάη του 2011
σε ηλικία 70 ετών (22-8-2011).
Ο Στρατής Γεωργέλλης, μας
έδωσε για τη «Στύψη» 50 € (22-82011).
Από την Κατανά Σοφία του
Ευστρατίου, λάβαμε 25 € για την
«Στύψη» (22-8-2011).
Η δασκάλα Νίκη Κατανά του Ευστρατίου, μας έδωσε 25 € για την
εφημερίδα μας (22-8-2011).
Ο Καμνορόκης Ευστράτιος, που
κατοικεί στην Αυστραλία και το
φετινό καλοκαίρι τον συναντήσαμε στο χωριό, μας έδωσε για την
εφημερίδα μας 50 € (22-8-2011).
Η Ελένη Πετριώτου που μένει
στην Αυστραλία, μας έστειλε για
την εφημερίδα μας 30 € (22-82011).
Ο Χατζηβλάστης Γιάννης και η
σύζυγός του Τέρψη, που μένουν
στην Αυστραλία και το καλοκαίρι
τους συναντήσαμε στο χωριό, μας
έδωσαν για την εφημερίδα μας
200 δολ. Αυστραλίας (22-8-2011).
Η Ραλλού Στεργιανού, προσφέρει 50 € στην εφημερίδα μας
(24-8-2011).
Ο “Σωκράτης” (BESIM LICI),
που κατοικεί στο χωριό, πρόσφερε
για την εφημερίδα μας 20 € (248-2011).
Ο Στράτος Μπαϊμπής και η σύζυγός του Αθηνά Καμπούρη προσφέρουν 50 € για την εφημερίδα
μας, στη μνήμη της μητέρας τους
Ξανθίππης Μπαϊμπή που πέθανε
πρόσφατα (24-8-2011).

Ο Χρήστος Ζεϊμπέκης του
Ευστρατίου (καφενείο Χάνι), πρόσφερε για την εφημερίδα μας 20 €
(26-8-2011).
Ο Εγγλέζος Νικόλαος του Στυλιανού, που κατοικεί στην Αυστραλία και το φετινό καλοκαίρι τον συναντήσαμε στο χωριό, πρόσφερε
για την εφημερίδα μας 50 €, στη
μνήμη του πεθερού του Ελευθερίου Γιουβανέλη και στη μνήμη του
πατέρα του Στυλιανού Εγγλέζου
(27-8-2011).
Ο Απόλλων Φιλής του Στυλιανού, που κατοικεί στην Αθήνα,
προσφέρει στην εφημερίδα μας 30
€ (27-8-2011).
Η Μαρία Τζουβανέλη, που κατοικεί στην Καλλονή, προσφέρει στην
εφημερίδα μας 30 € (27-8-2011).
Ο χωριανός μας Μ.Ν., που κατοικεί στη Μελβούρνη, το καλοκαίρι
ήταν στο χωριό με την σύζυγό του
Ε.Μ. Μας έδωσε 50 € για την εφημερίδα μας (27-8-2011).
Η Χρύσα Καλλιπολίτη, χήρα Ιωάννη, πρόσφερε για την «Στύψη»
20 € στη μνήμη του συζύγου της,
που την Κυριακή 28-8-2011 έγινε
στο χωριό το ετήσιο μνημόσυνό
του (27-8-2011).
Ο Βάσος Καλλιπολίτης του Ευρυπίδη, μας έδωσε για την εφημερίδα μας 50 € (27-8-2011).
Ο Γιώργος Καλλονιάτης του
Κων/νου, πρόσφερε για την εφημερίδα μας 50 € (28-8-2011).
Ο Μιλτιάδης Τσαϊρης, προσφέρει στην εφημερίδα μας50 € στη
μνήμη της πεθεράς του Καλλιόπης
Κουλιαδέλλη (3-9-2011).
Η Άρτεμις Δρακούλα του Γεωργίου, που ζει στη Νέα Σμύρνη και
η μητέρα της Κων/να Δρακούλα,
προσφέρουν στην εφημερίδα μας,
50 € στη μνήμη του πατέρα και συζύγου Γεωργίου, που κλείνει 8 χρόνια από το θάνατό του (22-9-2011).

Η Μυρσίνη Χαβιαρίδη – Βόλου
κατέθεσε για τη «Στύψη» στο
λογαριασμό της Αγροτικής, 20 €
(23-9-2011) και
Η Σοφία Παπουτσή – Βόλου
κατέθεσε για τη «Στύψη» στο λογαριασμό της Αγροτικής, 50 δολ.
Αυστραλίας (=37 €) στη μνήμη των
γονιών τους Φωκίων και Άρτεμις
Βόλου (23-9-2011).
Ο ρέκτης δάσκαλος (τώρα συνταξιούχος αλλά χωρίς να του
λείπει η όρεξη για δουλειά και προσφορά) Βελισσάρης Γιώργος, που
κατοικεί στη Σκύδρα του Νομού
Πέλλας, μας έδωσε για την «Στύψη» 20 € (26-9-2011).
Η Ευαγγελία Καπελάκη - Χονδρού, που κατοικεί στην Αθήνα,
κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα για
την εφημερίδα μας, στη μνήμη των
γονιών της, 100 € (29-9-2011).
Ο Κώστας Τσαϊρης του Χρήστου, μας έδωσε για την εφημερίδα μας 20 €, στη μνήμη ενός πολύ
δικού του ανθρώπου, που χάθηκε
πρόσφατα (29-9-2011).
Η Ελένη Βαλάση του Ιωάννη,
που κατοικεί στην Αθήνα πλέον,
κατέθεσε στο λογαριασμό της Αγροτικής για την εφημερίδα μας 50
€ στη μνήμη του πατέρα της, που
φέτος συμπληρώθηκαν 11 χρόνια
από τον πρόωρο θάνατό του (2110-2011).
Ο Μπαϊμπής Στρατής και η σύζυγός του Αθηνά Καμπούρη προσφέρουν στη «Στύψη» 50 € στη μνήμη
της μητέρας του Ξανθίππης Μπαϊμπή, που πέθανε στις 4-7-2011.
Ο Σεβαστός Σαμπάνης που
μένει στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας,
μας έστειλε 50 € για την εφημερίδα μας στη μνήμη της συζύγου
του, των γονέων του και των αδελφών του (ο τελευταίος αδελφός
Δημήτριος πέθανε τον Οκτώβριο
του 2011).

Ο Ιγνάτιος Μανάβης, που κατοικεί στην Αθήνα πρόσφερε στην
εφημερίδα μας 20 €.
Ο Γιώργος και η Μαρία Προκοπίου, πρόσφεραν για τη «Στύψη»
30 € στη μνήμη των γονιών τους
Παναγιώτη, Ελένη, Προκόπη και
στη μνήμη της φίλης τους Μυρανθίας Μαλλή.
Η κυρία Μπρέντα Βάια, που
κατοικεί στα Σεβαστειανά της Σκύδρας, προσφέρει στην εφημερίδα
μας 20 € στη μνήμη του πατέρα
της Χρήστου. (20-12-2011)
Η κ. Σουλτάνα Βρεττά, που διατηρεί κατάστημα με παραδοσιακά
και μοντέρνα κεντήματα – πραγματικά καλλιτεχνήματα, στη Σκύδρα
του Νομού Πέλλας, πρόσφερε 20
€ για την εφημερίδα μας. (23-122011)
Από το παγωμένο Λουξεμβούργο, που προς το παρόν περνά
μάλλον ξώφαλτσα την κρίση, όπου
κατοικεί κι εργάζεται, ο Στρατής
Χατζηδουκάκης του Ιωάννη μαζί
με τις ευχές του, μας ενημερώνει
ότι κατέθεσε 200€ στο λογαριασμό της Εθνικής στη μνήμη του πατέρα του, που πέθανε πρόσφατα.
Γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο για την Τόμπρα Μαριάνθη και
την
Τελωνιάτου Ραλλού, που
κατέθεσαν στην Αγροτική Τράπεζα για την εφημερίδα μας, 20 €
εκάστη στις 15-4-2011 και στις 256-2011. Προφανώς επρόκειτο για
διπλοεγγραφή. Συγνώμη!
Ευχαριστούμε θερμά όλους!

«Ζωή είναι ό,τι συμβαίνει ενώ κάνεις σχέδια» (John Lennon)
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Γρ. Δ.Δ. Στύψης
22530 91209
Aγροτικό Iατρείο
22530 91204
Σχολείο
22530 91210
Aστυνομία
22530 91222
Bενζινάδικο
22530 91285
Γρ. Eκκλησίας
22530 91328
K.Y. Kαλλονής
22530 22222
ΔHMOΣ ΠETPAΣ:
22530 41235
KTEΛ
22510-28873
Oλυμπιακή
22510-28660
Nοσοκομείο
22510-57700
ΠΛOIA
22510-28480, 22220
Τελωνείο Μυτιλήνης: 2251028311
Υπουργείο Αιγαίου: 2251038200
Δικαστήριο:
2251045489
ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ:
2251027333
Σταθμός ΚΤΕΛ:
2251028873
ΦAPMAKEIO ΣTYΨHΣ
Nουλέλλης Kωνσταντίνος
Tηλ.: 22530 91111
Kινητό: 6934398550
ΛIMENAPXEIA
Μυτιλήνης:
Πειραιά

Δημοτικό σχολείο θηλέων στη Στύψη το 1930

Ο πρωθυπουργός μας λέει ότι
4
βρισκόμαστε σε πόλεμο, εγώ
δεν θέλω να το πιστέψω, η πραγματι-

22510 24115
210 4172657

Δήμος Πέτρας
e-mail: dimpetra@otenet.gr
Internet: www.petra.gr
Θεσσαλονίκης
2310 531505
Mητρόπολη Mηθύμνης 22530 22337
Yπουργείο Aιγαίου 22510 38200
Περιφ. Bορ. Aιγαίου 22510 28935
Nομαρχία Λέσβου: 22510 46777
Στρατολ. Γραφείο: 22510 28452
Γραφείο Eξυπηρέτησης Πολιτών:
22530 42222
Mετεωρολογικό Δελτίο
148
Tηλεφωνική έκδοση
πιστοποιητικών
1502
Pαδιοφωνικός
Σταθμός Aιγαίου
22510 26000

Στη Παναγιά 15.8.1979 (φωτο Απόστολος Βαζυργιάννης)

Συνεταιρισμός Στύψης
E - mail: esstipsi@otenet.gr
Τηλ. 22530 91206 fax: 22530 91144
Σύλλογος Aπανταχού
Στυψιανών Λέσβου
“Γερμανός Kαραβαγγέλης”
Aμισού 12 Aνω N. Σμύρνη
TK 171 24 Aθήνα
Τηλ. 210 9357451

κότητα όμως καθώς περπατάω στους
δρόμους και βλέπω συμπολίτες μας
να μαζεύουν υπολείμματα από τις λαϊκές αγορές ή τα βράδια να ψάχνουν
στους κάδους σκουπιδιών, λέω δίκιο
έχει ο Παπανδρέου.
Πράγματι είμαστε όπως σε πόλεμο, αλλά δεν μας λένε ποιος είναι
ο εχθρός, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι εχθρός είμαστε εμείς, ο λαός, γι’
αυτό τα ανακοινωθέντα κάθε βράδυ
ο στόχος είναι και μία κατηγορία
εργαζομένων, δηλαδή εργάτες, υπάλληλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί,
επαγγελματίες, δάσκαλοι, συνταξιούχοι, ακόμη και οι μαθητές - αντί για
βιβλία η κυβέρνηση τύπωνε πολυεκκαθαριστικά - γίναμε θύματα αυτού
του πολέμου.
Και όλα αυτά με σχέδιο, δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι πρώτα φούσκωσαν τα ελλείμματα με ψεύτικα στοιχεία, ύστερα μας είπαν για μεγάλο
κράτος, μεγάλα μεροκάματα και
προπαγανδίζουν την καταστροφή ως
σωτηρία, την υποτέλεια στην Τρόικα
ως εθνική υπερηφάνεια.
Το πάρε μ’ ένα τάληρο ό,τι θέλεις
παλιατζή, να δούμε πώς θα μας το
σερβίρουν;
Με τόσους φόρους και χα4
ράτσια δεν τιμωρήθηκε ποτέ
άλλος λαός όπως εμείς σήμερα.
Κάνουν ό,τι μπορούν για μισό μισθό, μηδενική ασφάλεια και μάλιστα
δεν σηκώνουν αντίδραση για τίποτε
απ’ όσα πρεσβεύουν γιατί νομίζουν
ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα.
Τους λες ότι έχουν πυρετό και
σου λένε ότι το θερμόμετρο είναι
χαλασμένο. Επιδιώκουν έντεχνα
την απόσταση και το χάσμα ανάμεσα
μας, συκοφαντώντας κάθε μέρα
απεργούς απέναντι σε άλλες ομάδες
πληθυσμού για να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και τελικά
εξαρτημένοι και αδύναμοι.
Ακόμη κι ο Θεός των Εβραίων με
κάτι ακρίδες τιμώρησε τους Αιγύπτιους, τότε δεν έστειλε τρωκτικά να
τους αφανίσουν!

Την «Στύψη» μπορείτε
να την βρείτε και στο Ιντερντετ στην ιστοσελίδα,
που επιμελείται ο Στρατής
Χατζηβλάστης.

www.stipsi.gr

«H ΣTYΨH»

Tρίμηνη Eκδοση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Yπεύθυνος κατά νόμο:
Ραφαήλ Παλαιοπάνης
Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Σ.Σ.
Δ/νση: Στύψη Τ.Κ. 811 09
Πέτρα Λέσβου
H
Tην δημοσιογραφική επιμέλεια
έχει ο Iγνάτης Kαραπαναγιώτης
του Kων/νου, που προσφέρεται
αφιλοκερδώς και κατοικεί στην
Εδεσσα.
H
Σελιδοποίηση, Φιλμ, Mοντάζ,
Eκτύπωση, Στέφ. Bαγουρδής.
H
Oσοι θέλουν να γραφτούν
συνδρομητές στην εφημερίδα
μας ή να δώσουν χειρόγραφα
για δημοσίευση μπορούν να
γράψουν ή να τηλεφωνήσουν
στην εξής διεύθυνση:
Iγνάτης Kαραπαναγιώτης,
Φιλικής Εταιρείας 11, Εδεσσα
582 00, τηλ. 23810 - 20648 Kιν.
6977946294, e-mail: KIgnatis@
gmail.com
H
H συνδρομή είναι προαιρετική,
και φυσικά καλοδεχούμενη!
Mπορείτε να καταθέσετε: ΙΒΑΝ
Αγροτικής: GR46 0430 9120
0035 6010 3204 001 BIC :
ABGRGRAA και της Εθνικής : GR04011034000000
34062324263
BIC
ETHNGRAA
Μην ξεχάσετε να μας στείλετε
την απόδειξη της Τράπεζας.

Πάει και το φετινό καλοκαιράκι, οι μέρες πέρασαν εν
ριπή οφθαλμόν και τέλος
Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη γυρίσαμε στο μόνιμο τόπο κατοικίας
μας αφήνοντας πίσω τις παραλίες,
τις νυχτερινές παρέες και τώρα θα
περιμένουμε το επόμενο αν μας έχει
ο Θεός καλά, όπως περιμένει κι ο αρραβωνιαστικός την καλή του!
Παρατήρησα όμως ότι αυτό το
καλοκαίρι δεν κάναμε όλοι μας
διακοπές, φίλοι και γνωστοί μείναν
στην Αθήνα μετρώντας προφανώς
δουλειές, υποχρεώσεις ή ακόμα και
αφραγκίες καθώς φουντώνει μέρα
με την μέρα η οικονομική κρίση.
Με όποια παρέα καθίσεις να πιεις
ένα καφέ η συζήτηση άθελα πάει
εκεί, πολύ λίγους αφήνει σιωπηλούς
και αδιάφορους.
Να δούμε πως θα βγούμε απ’ την
τρύπα που μας έριξαν.

Λάθος φωτογραφία

Δεν είναι από την μάχη κλαπάδου 1912, αλλά απ’ το Αλβανικό
έπος 1940, η φωτογραφία που είχαμε στο προηγούμενο φύλλο
στην ίδια θέση.
Την ανέσυρε από το αρχείο του ο Στράτος Καμνορόκης που
ζει στην Αυστραλία και επισκέπτεται τακτικά το χωριό. Ούτε
λίγο, ούτε πολύ πέσαμε έξω κοντά 130 χρόνια. Βρίσκεται επίσης στο καφενείο του Σάκη Βαλαρού. Την επαναδημοσιεύουμε
σε μεγαλύτερη εκδοχή για την αποκατάσταση της ιστορικής
αλήθειας....
Περισσότερα στη σελίδα 12			
(Ι.Κ.)

«Μην κουβαλάς ποτέ πάνω από μια κατηγορία
προβλημάτων κάθε φορά. Μερικοί κουβαλάνε
τρεις: α) όσα είχαν κάποτε, β) όσα έχουν τώρα και
γ) όσα περιμένουν να έρθουν»
(EDWOARD EVERELL HALE / 1822-1909)

λελευθερισμός.
Μα αυτή η θεωρία δεν είναι που
κάθε μέρα θέλει πιο πολλά κέρδη για
τους κερδοσκόπους του χρηματιστικού κεφαλαίου και σφίξιμο για τους
εργαζομένους ή κάνω λάθος;
Αυτή η θεωρία δεν εφαρμόζεται
σ’ όλο τον πλανήτη με αποτέλεσμα
να ξεσηκώνει τους λαούς απ’ άκρον,
σ’ άκρον στον πλανήτη ακόμη και οι
Νεοϋορκέζοι πετούν γιαούρτια και
σάπιες ντομάτες στα τσιράκια των
πλουτοκρατών;
Δεν τα πετάνε λόγω της καλοπέρασης, αλλά γιατί όλος ο ντουνιάς
κατάλαβε όταν οι αποφάσεις μεταφέρονται απ’ τους πολίτες στους
επιχειρηματίες και η δημοκρατία
καταργείται και οι κόσμος υποφέρει.
Μας είπε όμως και το εξής
4
τρομερό ο Αντωνάκης: “Με
την βοήθεια της Παναγίας και τη
δύναμη της ράτσας μας θα τα καταφέρουμε”.
Δεν λέω καλή η πίστη και οι πρόγονοι μας, αλλά αυτούς που συνέχεια
επικαλούμαστε έλεγαν και το γνωστό “συν Αθηνά και χείρα κίνει”.
Ακούγοντας τα παραπάνω μου
4
ήρθε κατά νου το Κυπριακό
και η απροκάλυπτη επέμβαση των
Τούρκων στο νησί. Τότε Ελληνας
διπλωμάτης έλεγε σε χουντικό
υπουργό ότι καλύτερα θα ‘ναι να
βρούμε διπλωματική λύση, γιατί οι
Τούρκοι υπερέχουν στρατηγικά και
στρατιωτικά.
Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του
συνομιλητή του: Και τη δύναμη της
Μεγαλόχαρης που τη βάζεις;
Καλό θα ήταν να μάθουμε κά4
ποτε ως φορολογούμενοι πολίτες ποιοι είναι αυτοί που περνούν
στα μυαλά των αστυνομικών τόσο
μίσος για την κοινωνία.
Τους βλέπουμε ιδίως στην T.V. να
βγάζουν τόση παλιανθρωπιά που
χτυπούν ακόμη γυναίκες και παιδιά
ανυπεράσπιστα, επειδή έκαναν το
λάθος, να κατέβουν στο Σύνταγμα
και να υπερασπιστούν το ψωμί τους.
Είναι τέτοια η αντικοινωνική συμπεριφορά μερικών απ’ αυτούς που
και ο ποιο διάσημος σκύλος του
συντάγματος, παρά τα χημικά που
τρώει τους παίρνει στο κυνήγι, υπερασπίζοντας τους διαδηλωτές. Λέτε
να ‘ναι αντικυβερνητικός;
Διαβάζεις στις εφημερίδες κι
4
αναρωτιέσαι αν διάβασες σωστά! Τόσο κυνική περιγραφή πως να

Όλα αυτά γίνονται για να
τηρηθούν οι δεσμεύεις των
κυβερνώντων, έναντι της Τρόικας και
του μνημονίου, για τις προεκλογικές
τους δεσμεύσεις το παίζουν τσινγολελέτα...
Ίσως νάχουν κατά νου τον πολυμήχανο Οδυσσέα που περιπλανήθηκε για δέκα χρόνια από Θεούς και
δαίμονες στο τέλος όμως βρήκε την
Πηνελόπη του, διώχνοντας συνάμα
και τους μνηστήρες!

διαλύονται συγκεντρώσεις ομολογώ
δεν την περίμενα από ένα πρώην
υπουργό και πρόεδρο της Ιταλικής
Δημοκρατίας (Φ. Κοσίγκα).
Εκλαϊκεύοντας λοιπόν αυτός ο άρχοντας συμβουλεύει ομοϊδεάτες του
ότι “το να διαλύεις μία συγκέντρωση
διαμαρτυρίας και να καταγράφει τη
βία η T.V. δεν είναι και τόσο δημοκρατικό, γι’ αυτό ρίχνεις ανάμεσα τους
εκπαιδευόμενους κουκουλοφόρους
τα κάνουν όλα γης μαδιάμ και τότε
έχεις το ελεύθερο και την ανοχή απ’
τους φιλήσυχους πολίτες να βάλεις
τα Μ.Α.Τ και να ανοίγουν τα κεφάλαια. Χρειάζεται σχόλιο; Τα βιώνουμε όλα αυτά στο Σύνταγμα.

Λένε στο καφενείο για να γελάμε ότι κάποιος ρωτήθηκε τι
4
νέα απ’ το μέτωπο και αυτός απήντη-

Κοιταχτήκαμε αναμεταξύ μας
4
και αισθανθήκαμε σαν πόρνες,
όταν κληθήκαμε μα ψηφίσουμε για
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Παναγιώτης Καμνορόκης (αριστερά), Γεώργιος
Χαρχάγγελος (δεξιά) από τον πόλεμο του 1940

“Οσοι το χάλκεον χέρι, βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχουσι· θέλει αρετήν και τόλμην η
ελευθερία.
Αυτή (και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας) επτέρωσεν
τον Ίκαρον”
					
Ανδρ. Κάλβος

σε ότι μπήκε ο Γερμανικός στόλος
μέσα στα Γαλλικά χαρακώματα.
Σήμερα δεν γελάμε αλλά τσατιζόμαστε όταν ακούμε τον πρωθυπουργό να λέει “επί τέλους να μπει σε
τροχιά το σκάφος”.
Κάνε πως δεν ακούς μακαρίτη Σολωμέ που πολέμησες για ελευθερία
και γλώσσα.
“Δεν έχω τίποτε κατά νου, πάρεξ·
ελευθερία και γλώσσα μας άφησες
για παρακαταθήκη”.
Με στόμφο εκκολαπτόμενου
πρωθυπουργού μας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα
ο έτερος του δικομματισμού Αν.
Σαμαράς. Η δική του πρόταση απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό του
Γιωργάκη είναι περισσότερος νεοφι-
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πρώτη φορά το μνημόνιο, δήλωσε ο
υπουργός στο έγκριτο “ΒΗΜΑ” και
μετά είπαμε από μέσα μας πρώτη και
τελευταία φορά.
Η συνέχεια είναι γνωστή, γι’ αυτό
εξ’ άλλου έμεινε και παρομοίωδης η
φράση “κόβει η πουτ... το...”.
Διάβαζα πριν λίγες μέρες μία
επιστολή σε εφημερίδα του
μακαρίτη τώρα Γ. Μαγκάκη, συνταγματολόγου καθηγητή και γνωστόν
αντιστασιακού καθώς και υπουργού
ότι στον τάφο του θέλει επιγραφή
που να γράφει ότι έλαβε μέρος στην
αντίσταση ‘41-’44 και στον αντιχουντικό αγώνα ‘67-’74.
Μέχρι εδώ καλά, καμία έκπληξη,
μετά τον Αισχύλο που ήθελε στην
επιτίμιο πλάκα να γράφει ότι έλαβε
μέρος στον αγώνα εναντίον των
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΠΣΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια το ζεύγος Γιάννη και Ελβίρα Δεμερτζή για την έμπρακτη υποστήριξη τους στο έργο
μας προσφέροντας το ποσό των 450,00 ευρώ στη δημοπράτηση πίνακα ο οποίος φιλοτεχνήθηκε και προσφέρθηκε αφιλοκερδώς για το
σκοπό αυτό από την Τριανταφυλλιώ Χίου στην εκδήλωση Στυψανό
Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στο χωριό μας.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και όσους βοήθησαν στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η σχολή οδηγών Κέλμαλη Γ. και Κουλούδη Κ. στην εκδήλωση –
ενημέρωση για την οδική ασφάλεια, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Στύψης πρόσφεραν πέντε κράνη αξίας 250 €.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

Γράφει ο Βασίλης
Βουργουτζής
Περσών, πολλοί θέλουν να τον αντιγράψουν.
Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι λίγο πριν φύγει έλεγε
ότι φεύγω από μία Ελλάδα που δεν
έχει καμία σχέση για την Ελλάδα
που αγαπήσαμε, αγωνιστήκαμε κι
ονειρευτήκαμε. Φεύγω από μία νεκρή
Ελλάδα έγραφε, μία Ελλάδα που
αποφεύγει ν’ αντιδράσει στη μπόχα
που συναντάμε μπροστά μας όχι μόνο στους δρόμους, που ανεχόμαστε
τους νταβατζήδες, τα κλεφτρόνια,
τους εμπόρους ψυχών και σωμάτων
και πολλά άλλα που αποτελούν το
πρόσωπο ενός τέρατος που απ’ τη
στιγμή που δεν το αναγνωρίζουμε
κι ο Μ. Χατζηδάκης αναρωτιόταν κι
αυτός, μήπως έχουμε αρχίσει να τον
μοιάζουμε;
Παραμονή στο Ευρώ ή επι4
στροφή στη δραχμή ακούμε
να λένε κάθε μέρα όλο και πιο πολλά
επίσημα χείλη. Εγώ που δεν γνωρίζω
οικονομικά αναρωτιέμαι τι νόημα
έχει με ποιο νόμισμα θα μειώνεται η
πενιχρή σύνταξη μου και αντιθέτως
θα ανεβαίνουν κάθε μέρα οι τιμές σ’
ότι αγοράζω για να ζήσω;
Καλτσοδέτες έφεραν οι γυ4
ναίκες στα πόδια τους, καλτσοδέτες φορούν στο κεφάλι τους
υπουργοί σαν τον Ξενίδη.
“Σιγά την καλτσοδέτα, που την κάναμε και βουλευτή”, δήλωσε για την
συνάδελφο του κ. Καϊλή, που έστω
και προσωρινά πήρε αποστάσεις για
την ακολουθούμενη πολιτική του
Γιωργάκη.
Με τέτοια σεξιστικά επιχειρήματα
και ανάλογο κόμπλεξ απέναντι στο
άλλο μισό του φεγγαριού πολιτεύονται κάποιοι που θέλουν και να μας
κυβερνούν.
Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στην
4
Αθήνα που να μην είναι σκυλοκουραδοστολισμένο. Ίσως να είναι
το τίμημα της φιλοζωΐας μας.
Δεν είναι βέβαια φαινόμενο που
παρατηρείται μόνο στις πόλεις μας,
συναντιέται και αλλού και το λέω με
μεγάλη μου λύπη, τα ρυπαρά σοκάκια
μου χαλούν την αισθητική μου περισσότερο απ’ τον Κωστόπουλο και τον
Αναστασιάδη το γνωστό Θέμο.
Τώρα έχουμε πια καινούργια
4
κυβέρνηση με παλαιά όμως καθήκοντα και με επικεφαλής ένα γνωστό τραπεζίτη κι από κοντά του ένα...
αντιεξουσιαστή Παπανδρέου, έναν...
αντιμνημονιακό Σαμαρά κι έναν υμνητή του Μεταξά, Καρατζαφέρη.
Όλοι μαζί κρατούν ανά χείρας τις
δέκα εντολές σαν να κατέβηκαν
απ’ το όρος Σινά και θέλουν να μας
σώσουν.
Τέτοια λαϊκή εντολή έχουν...;
Να ασχολείται κανείς με τις
4
μπούρδες που λέει κάθε τόσο
ο Πάγκαλος είναι σαν να θέλεις
αν σταματήσουν τα γουρούνια να
κάνουν “γουτς-γουτς”. “Μαλάκες,
κουμούνια και φασίστες”, μας απεκάλεσε όσους αντιδρούμε στη βαρβαρότητα των μνημονίων.
Απ’ ότι ξέρω όμως φραστικά αντέδρασε κι ο ίδιος για το χαράτσι στα
σπίτια του και με τον κομουνισμό
έχει ξεκόψει από παλιά, ούτε και φασίστας έχει δηλώσει, οπότε τι μένει;
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΝΑ ΖΕΙΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ
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Σαρρής Κώστας		
(Από την Γραμματέα του Συλλόγου Ρούλα Καρανικολή)

Ελλάδα, άλλαξε!
του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής παρακμής. Η λανθασμένη πολιτική τα τελευταία 30-40 χρόνια,
η κακή νοοτροπία μας, η έλλειψη ήθους στην πολιτική σκηνή, τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η αλόγιστη πριμοδότηση όλων από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) χωρίς έλεγχο, το κακό εκπαιδευτικό σύστημα,
το πατρονάρισμα επαγγελματικών συντεχνιών-καρτέλ, η εκμετάλλευση
των πηγών της χώρας και η καταπάτηση της δημόσιας γης, οι ΔΕΚΟ και
«τα συμφέροντά τους», η κακή οικονομική πολιτική και τα συνεχόμενα
δάνεια κ.ά. οδήγησαν στη σημερινή άθλια κατάσταση που όλοι μας σκληρά βιώνουμε. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι τα πολιτικά συστήματα δεν
αποδίδουν. Ούτε ο «σοσιαλιστικός κρατισμός» (έτη 1981-1989), ούτε ο
«ελληνικός νεοφιλελευθερισμός» (έτη 2004-2009) ούτε τα συστήματα
«πολιτικού εκσυγχρονισμού» είναι κατάλληλα για τη χώρα, αφού πρωτίστως αποτυγχάνουν και πολιτικά και ηθικά οι άνθρωποι (πολιτικοί) που τα
εφαρμόζουν.
«Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται», έγραφε ο Κ.
Παλαμάς και παραμένει επίκαιρος («Γύριζε», 1908). Συντριπτικά βοήθησε
σε αυτή την κρίση και ο τρόπος ζωής μας: η ευρεία και αλόγιστη κατανάλωση, η μη σωστή νοοτροπία-συμπεριφορά μας, η απληστία μας, σε αυτό
που «ζούμε», που «φαινόμαστε», που «βιώνουμε». Η «νοικοκυροσύνη»
ως λέξη εξαφανίστηκε!
Η χώρα, με σοβιετικού τύπου κρατισμό, έφτασε σήμερα -ελέω και της
πολιτικής του λαϊκισμού κι από τα δύο κόμματα εξουσίας- να βουλιάζει
από ένα υπέρογκο, σπάταλο και δυσκίνητο κράτος, που διαθέτει συγκριτικώς:
το μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων στην Ε.Ε.,
κοινοβούλιο με πολυάριθμους βουλευτές που απολαμβάνουν πλήθος
προνομίων και κυρίως ασυλιών,
το μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων ΑΕΙ (500 τμήματα) διασκορπισμένων,
στα πιο απίθανα και παράξενα γνωστικά αντικείμενα (βλ. κομματισμό),
τα περισσότερα «κλειστά επαγγέλματα», βλ. ελληνικής επινόησης
καρτέλ,
τα περισσότερα τηλεοπτικά-έντυπα ΜΜΕ,
ένα μισθολόγιο που καλύπτει το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με
τεράστιες αδικίες και ανισότητες π.χ. ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί
να αμείβεται περισσότερο από έναν τακτικό καθηγητή πανεπιστημίου!
Σήμερα είναι ευκαιρία, είναι ώρα να αλλάξουμε τη χώρα. Πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί· να προαχθεί
η αξιοκρατία και να παταχθεί ο κομματισμός. Ανεξάρτητα αν θα είναι η σημερινή κυβέρνηση, ή άλλη αυριανή, απαιτείται μια νέα αρχή. Η συνταγή
είναι μία: «αξιοκρατία, διαφάνεια, αριστεία και ήθος στην πολιτική» και οι
τομές αναπόφευκτα ρηξικέλευθες, λ.χ.
Μείωση των βουλευτών σε 200· εξάλειψη όλων των προνομίων τους
(σημ. να δίνουν το καλό παράδειγμα στους πολίτες). Κατάργηση της ασυλίας. Οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια, απαγόρευση των εκλογικών
δημοσκοπήσεων.
Αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία
(κυβέρνηση).
Επιτακτική ανάγκη να αλλάξει όλο το πολιτικό προσωπικό στη χώρα.
Αυτό εξαρτάται από τη λαϊκή βούληση. Είναι ευκαιρία -στις εκλογές που
θα γίνουν στο μέλλον- να εξωστρακιστούν από την εξουσία όλοι οι παλαιοί πολιτικοί (ειδικά των κομμάτων εξουσίας) που έπεισαν για την ανεπάρκεια, ενίοτε και το «ήθος» τους στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο τόπος
χρειάζεται νέους ανθρώπους, που να αγαπάνε την Ελλάδα, ανεξαρτήτου
κομματικής προέλευσης. Επιτακτική ανάγκη να ψηφίζουμε πλέον: τους
πιο καλούς ανθρώπους, τους πιο ηθικούς, τους πιο πετυχημένους.
Θέσπιση ενός δίκαιου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα· μείωση των
αρκετά παχυλών μισθών, ειδικά στις ΔΕΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Έξω τα
κόμματα από την εκπαίδευση. Εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, νέος
«Καλλικράτης» παντού στα ΑΕΙ. Ενίσχυση του πραγματικού ρόλου που
πρέπει να έχει το «σύγχρονο Λύκειο», επαναφορά εισαγωγικών εξετάσεων μετά το Γυμνάσιο.
Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
Στήριξη της Υγείας και της Παιδείας, με τις ελάχιστες οικονομικές περικοπές.
Πάταξη της φοροδιαφυγής του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων
καταθέσεων, και όσων (συντεχνιών) φοροδιαφεύγουν και δεν πληρώνουν
φόρο. Η φοροδιαφυγή να γίνει πολύ σοβαρό αδίκημα. Η πολιτεία ας μεριμνήσει -επιτέλους!- για την πάταξη των δύο νοσηρότερων φαινομένων: α)
των καταλήψεων και β) της παρακώλυσης οδών-λιμανιών-αεροδρομίων.
Τέλος: ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του παραγωγικού τομέα· επενδύσεις σε τομείς που πλεονεκτούμε: τουρισμό, αιολική-ηλιακή
ενέργεια, βιολογικά προϊόντα, γεωργία-κτηνοτροφία κ.α. Πριμοδότηση
και ενθάρρυνση της αποκέντρωσης και ίδρυσης παραγωγικών μονάδων
με καινοτομίες κ.α.
Πρέπει, συνεπώς, να περάσουμε από μια κοινωνία κατανάλωσης σε μια
κοινωνία παραγωγής και δημιουργίας, με πυξίδα: το «μέτρον άριστον». Αν
όχι, τότε τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει.
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Ερίκ Τουσέν: Ανοίξτε τα βιβλία
του δημόσιου χρέους!
Το Β΄ μέρος της συνέντευξης.
Στο προηγούμενο φύλλο της «Στύψης» (Αύγ. 2011) φιλοξενήσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Ερίκ Τουσαίν. Πέρασαν βέβαια 4 μήνες μέχρι τώρα αλλά οι αναγνώστες της «Στύψης» αξίζει να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη. Επαναλαμβάνουμε κάποια εισαγωγικά για να μη χάσετε το νόημα και μια μικρή περίληψη του Α΄ μέρους. Διαβάστε την! Αξίζει τον κόπο!
: (Επίκαιρα, 9-15/12/2010)του Λ. Βατικιώτη]
Στη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που θα δώσει τα νομικά και ηθικά επιχειρήματα για την παύση πληρωμών
του δημοσίου χρέους καλεί ο διακεκριμένος επιστήμονας και αγωνιστής Ερίκ Τουσαίν στη βαρυσήμαντη συνέντευξη που
παραχώρησε στα Επίκαιρα. Ο Ερίκ Τουσαίν δεν μιλάει στη βάση υποθέσεων. Έχοντας ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή
Λογιστικού Ελέγχου που συγκρότησε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, πριν τρία χρόνια μεταφέρει την πολύτιμη
εμπειρία του από τις καθόλα νόμιμες μεθόδους που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ισημερινού για να απαλλαγεί από ένα
μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους. Μέχρι και την δευτερογενή αγορά χρησιμοποίησε ο Κορέα με τις κατάλληλες κινήσεις
για να μειώσει το δημόσιο χρέος. Υπήρχε όμως πολιτική βούληση, όχι άνευ όρων παράδοση στους ξένους πιστωτές και διαπόμπευση της χώρας, όπως στην Ελλάδα!
Ο Ερίκ Τουσαίν είναι ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιτροπής για την Κατάργηση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου (CADTM, www.cadtm.org). Έχει συγγράψει πολλά βιβλία για συναφή θέματα
(Your money or your life! The tyranny of global finance, The World Bank: a never ending coup d’ etat, και άλλα). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του που έγραψε μαζί με την Νταμιέν Μιλιέτ κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 2010 και καταπιάνεται με το θέμα
του παγκόσμιου χρέους και τις ευθύνες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τίτλος του: The debt, the IMF and the World
Bank, sixty questions sixty answers (εκδόσεις Monthly Review).
Το Β΄ μέρος της συνέντευξης έχει ως εξής:
- Ανακαλύψατε συγκεκριμένες περιπτώσεις που πολυεθνικές επιχειρήσεις έδιναν μίζες;
- Φυσικά. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν των αμερικανικών τραπεζών Citibank
και JPMorgan. Αυτές οι τράπεζες συστηματικά δωροδοκούσαν κρατικούς υπαλλήλους σε
όλη την κλίμακα του δημοσίου
– ακόμη και τον υπουργό Οικονομικών – για να πεισθούν
να υπογράψουν συμβάσεις
που εξόφθαλμα έβλαπταν το
δημόσιο συμφέρον και με προκλητικό τρόπο ευνοούσαν τα
συμφέροντα των τραπεζών.
-         Γι’ αυτό ο Κορέα ήθελε
την ενεργό συμμετοχή και των
δημόσιων αρχών στην Επιτροπή σας…
- Πράγματι. Στην Επιτροπή
Λογιστικού Ελέγχου του Ισημερινού συμμετείχε ο ίδιος ο
υπουργός Δικαιοσύνης και για
κάθε ύποπτη περίπτωση που
βρίσκαμε και αφορούσε όχι μόνο υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών αλλά ακόμη και
πρώην υπουργούς Οικονομικών
εξέδιδε εντολή για δικαστική διερεύνηση. Η Δικαιοσύνη
του Ισημερινού προχώρησε σε
μηνύσεις ακόμη και εναντίον
αμερικανικών τραπεζών γιατί
αυτές οργάνωσαν τις επιχειρήσεις, αυτές δωροδοκούσαν.
Υπογραμμίζω πάντως ότι
δεν ελέγξαμε μόνο τους όρους
χρηματοδότησης αλλά όλη τη
σκοπιμότητα κάθε κρατικής οικονομικής δοσοληψίας.
Μετά τα παραπάνω ο ίδιος
ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα
δύο μόλις μήνες μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών
μας, στις 14 Νοέμβρη 2008,
ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη
βάση των ευρημάτων μας είναι
υποχρεωμένος να προβεί στην
παύση πληρωμών του δημοσίου
χρέους ύψους, 3 δισ. δολ. που
αντιπροσώπευε το 70% του
χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Αιτιολόγησε την απόφασή
του λέγοντας πως το χρέος δεν
ήταν νόμιμο, αλλά ήταν προϊόν
διαφθοράς και δωροδοκιών.
Κατά συνέπεια δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνησή του να

σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Τους επόμενους πέντε
μήνες ολόκληρους μήνες η κυβέρνηση τήρησε στάση σιωπής,
δεν προέβη σε καμιά δημόσια
ανακοίνωση για το θέμα, παρά
το ενδιαφέρον που υπήρχε.
- Και να υποθέσουμε ότι δεν
συνέβη λόγω φόρτου εργασιών…
- Ακριβώς! Ήταν μια τακτική.
Οι πιστωτές ήταν ιδιαίτερα
ανήσυχοι καθώς δεν ήξεραν τι
θα συμβεί από κει και πέρα. Η
αντίδρασή τους ήταν να αρχίσουν να ξεπουλούν μανιωδώς
στην δευτερογενή αγορά τα
ομόλογα του Ισημερινού. Και
ξέρετε σε τι τιμή; Στο 20% της
ονομαστικής τους αξίας! Τότε
ακριβώς η κυβέρνηση του Ισημερινού, τον Απρίλη του 2009
απευθύνθηκε στους πιστωτές
με την εξής πρόταση: «Προτιθέμεθα να αγοράσουμε όλα
τα ομόλογα με έκπτωση 65%.
Πληρώνουμε δηλαδή 35 σεντς
το δολάριο. Συμφωνείτε ή όχι;»
Οι κάτοχοι του 91% των ομολόγων δέχθηκαν αμέσως την
ανταλλαγή. Επρόκειτο για μια
τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης καθώς επέβαλε κούρεμα
της τάξης του 65%.
- Λόγω αυτής της πολύ σπουδαίας και χρήσιμης εμπειρίας
σας να υποθέσω έχετε υποστη-

ρίξει ότι η μόνη λύση για την
Ελλάδα είναι να προσφύγει σε
στάση πληρωμών του δημοσίου
χρέους και δημιουργίας Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου
που θα προσδιορίσει τις ευθύνες των πιστωτών για την εκτίναξή του η οποία θα επιτρέψει
την σοβαρή του μείωση;
- Ακριβώς! Αυτή η επιλογή
αποτελεί μονόδρομο πλέον για
την Ελλάδα!
- Κατά πόσο όμως η Ελλάδα,
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων
της, μπορεί να ακολουθήσει
αυτό το παράδειγμα;
- Οι διαφορές που υπάρχουν
με τον Ισημερινό δείχνουν ότι
για την Ελλάδα τα πράγματα
είναι πιο εύκολα. Αν φυσικά
υπάρχει πολιτική βούληση.
Πάρτε για παράδειγμα υπ’ όψη
σας ότι ο Ισημερινός είναι μια
μικρή χώρα, που δεν έχει καν
δικό της νόμισμα. Χρησιμοποιεί
το δολάριο, αυτό είναι το επίσημο νόμισμά της. Κατά συνέπεια
είναι πολύ πιο έντονα εκτεθειμένη σε διεθνείς οικονομικές
πιέσεις. (σ.σ.: Το Ακαθάριστο
Εθνικό Εισόδημα του Ισημερινού αντιστοιχεί στο 12% του
Ελληνικού και το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του Ισημερινού στο 10%
του Ελληνικού). Το αίτημά της
έγινε όμως δεκτό λόγω του
ότι είχε πολύ ισχυρά νομικά
και ηθικά ερείσματα και γι αυτό
άλλωστε δεν συνοδεύτηκε από
δικαστικές προσφυγές των πιστωτών κατά της κυβέρνησης.
- Λέγεται ωστόσο μετ’ επιτάσεως ότι οι αγορές θα τιμωρήσουν όποιες χώρες δεν σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους…
- Πράγματι, αλλά πουθενά
στην πράξη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η απειλή. Ο
οικονομολόγος Κώστας Λαπαβίτσας στην τελευταία μελέτη
του βρετανικού ινστιτούτου
Research on Money and Finance
(σ.σ. κι η οποία αναμένεται να
κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Λιβάνη τις επόμενες μέρες) δείχνει πως ούτε
η Ρωσία το 1998, ούτε η Αργεντινή το 2001 τιμωρήθηκαν από
τις αγορές. Αντίθετα, η μετέπειτα πορεία της οικονομίας
τους έδειξε πόσο επιτυχημένη
και επωφελής ήταν η επιλογή
τους, να προβούν δηλαδή σε
αθέτηση πληρωμών.
- Τι πρέπει άμεσα να κάνει
η Ελλάδα κατά τη γνώμη σας
για να δραπετεύσει απ’ αυτό το
φαύλο κύκλο;
- Άμεσα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου με προσωπικότητες
αναγνωρισμένου κύρους και
εμπειρία. Η συμβουλή μου είναι
μία: Ανοίξτε τα βιβλία! Εξετάστε με διαφανείς διαδικασίες
και την παρουσία της κοινωνίας
όλες τις κρατικές συμβάσεις –
από τις πιο μεγάλες όπως για
παράδειγμα των πρόσφατων
Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι
τις πιο μικρές – και βρείτε ποιο
μέρος του χρέους είναι προϊόν
διαφθοράς, επομένως παράνομο και απεχθές κατά τη διεθνή

νομική ορολογία και αρνηθείτε
το!
Περί απεχθούς χρέους
Η θεωρητική θεμελίωση του
όρου «απεχθές χρέος» οφείλεται στον ρώσο καθηγητή
Νομικής, Αλεξάντερ Σακ. Η
συμβολή του Σακ, ο οποίος την
εποχή εκείνη – τη δεκαετία
του ’20 – δίδασκε στο Παρίσι
και δεν συγκαταλέγεται στους
ριζοσπάστες διανοούμενους,
έγκειται στις τρεις προϋποθέσεις που έθεσε έτσι ώστε ένα
χρέος να χαρακτηρισθεί απεχθές οπότε κατά συνέπεια μια
κυβέρνηση παύει να δεσμεύεται να το πληρώσει.
Οι τρεις όροι για να χαρακτηρισθεί απεχθές ένα χρέος ήταν:
Πρώτο, να έχει συναφθεί χωρίς
τη συγκατάθεση του έθνους.
Δεύτερο, τα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει
στα συμφέροντα του έθνους
και, τρίτο, ο πιστωτής να ήταν
ενήμερος των παραπάνω. Να
αναφερθεί πως η συνεισφορά
του Σακ δεν έγινε σε κενό αέρα. Αντίθετα, αξιοποίησε πολύ
συγκεκριμένα παραδείγματα
όπου η παύση πληρωμών του
δημοσίου χρέους αποφασίσθηκε με την παραπάνω αιτιολογική βάση. Το πρώτο παράδειγμα
αφορούσε την άρνηση πληρωμής από τις ΗΠΑ το 1898 των
χρεών που είχε αναλάβει η
Κούβα όσο ήταν υπό ισπανική
κατοχή και τα οποία οι ΗΠΑ στη
συνέχεια αρνήθηκαν να επωμιστούν. Το δεύτερο παράδειγμα
εξελίχθηκε είκοσι χρόνια αργότερα και πάλι πριν ο ρώσος νομικός δώσει περιεχόμενο στη
ρήτρα του «απεχθούς χρέους».
Αφορούσε ειδικότερα την απόφαση της κυβέρνησης της
Κόστα Ρίκα να μην πληρώσει
ένα δάνειο που είχε συνάψει
η προηγούμενη δικτατορική
εξουσία με την τράπεζα Royal
Bank of Canada.
Η τεράστια συμβολή του Σακ
έγκειται στην μετατόπιση του
κέντρου βάρους της επιχειρηματολογίας υπέρ της παύσης
πληρωμών του δημοσίου χρέους, η οποία παύει να επικεντρώνεται στην ηθική διάσταση
του προβλήματος και μετατοπίζεται στη νομική. Το ερώτημα
δηλαδή δεν είναι αν πλέον
μπορεί μια χώρα να πληρώσει
το δημόσιο χρέος της, αλλά
αν πρέπει. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα αξιοποιήθηκε κατά
κόρον τις τελευταίες δεκαετίες
από πολλές κυβερνήσεις και
κινήματα πολιτών.

«Ευτυχία είναι όταν
αυτά που λες κι αυτά που πράττεις βρίσκονται σε αρμονία»
(MAHATMA GANDI /
1869-1948)
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Γρ. Δ.Δ. Στύψης
22530 91209
Aγροτικό Iατρείο
22530 91204
Σχολείο
22530 91210
Aστυνομία
22530 91222
Bενζινάδικο
22530 91285
Γρ. Eκκλησίας
22530 91328
K.Y. Kαλλονής
22530 22222
ΔHMOΣ ΠETPAΣ:
22530 41235
KTEΛ
22510-28873
Oλυμπιακή
22510-28660
Nοσοκομείο
22510-57700
ΠΛOIA
22510-28480, 22220
Τελωνείο Μυτιλήνης: 2251028311
Υπουργείο Αιγαίου: 2251038200
Δικαστήριο:
2251045489
ΤΕΔΚ ΛΕΣΒΟΥ:
2251027333
Σταθμός ΚΤΕΛ:
2251028873
ΦAPMAKEIO ΣTYΨHΣ
Nουλέλλης Kωνσταντίνος
Tηλ.: 22530 91111
Kινητό: 6934398550
ΛIMENAPXEIA
Μυτιλήνης:
Πειραιά

Δημοτικό σχολείο θηλέων στη Στύψη το 1930

Ο πρωθυπουργός μας λέει ότι
4
βρισκόμαστε σε πόλεμο, εγώ
δεν θέλω να το πιστέψω, η πραγματι-

22510 24115
210 4172657

Δήμος Πέτρας
e-mail: dimpetra@otenet.gr
Internet: www.petra.gr
Θεσσαλονίκης
2310 531505
Mητρόπολη Mηθύμνης 22530 22337
Yπουργείο Aιγαίου 22510 38200
Περιφ. Bορ. Aιγαίου 22510 28935
Nομαρχία Λέσβου: 22510 46777
Στρατολ. Γραφείο: 22510 28452
Γραφείο Eξυπηρέτησης Πολιτών:
22530 42222
Mετεωρολογικό Δελτίο
148
Tηλεφωνική έκδοση
πιστοποιητικών
1502
Pαδιοφωνικός
Σταθμός Aιγαίου
22510 26000

Στη Παναγιά 15.8.1979 (φωτο Απόστολος Βαζυργιάννης)

Συνεταιρισμός Στύψης
E - mail: esstipsi@otenet.gr
Τηλ. 22530 91206 fax: 22530 91144
Σύλλογος Aπανταχού
Στυψιανών Λέσβου
“Γερμανός Kαραβαγγέλης”
Aμισού 12 Aνω N. Σμύρνη
TK 171 24 Aθήνα
Τηλ. 210 9357451

κότητα όμως καθώς περπατάω στους
δρόμους και βλέπω συμπολίτες μας
να μαζεύουν υπολείμματα από τις λαϊκές αγορές ή τα βράδια να ψάχνουν
στους κάδους σκουπιδιών, λέω δίκιο
έχει ο Παπανδρέου.
Πράγματι είμαστε όπως σε πόλεμο, αλλά δεν μας λένε ποιος είναι
ο εχθρός, αφήνοντας να εννοηθεί
ότι εχθρός είμαστε εμείς, ο λαός, γι’
αυτό τα ανακοινωθέντα κάθε βράδυ
ο στόχος είναι και μία κατηγορία
εργαζομένων, δηλαδή εργάτες, υπάλληλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί,
επαγγελματίες, δάσκαλοι, συνταξιούχοι, ακόμη και οι μαθητές - αντί για
βιβλία η κυβέρνηση τύπωνε πολυεκκαθαριστικά - γίναμε θύματα αυτού
του πολέμου.
Και όλα αυτά με σχέδιο, δεν είναι
άλλωστε τυχαίο ότι πρώτα φούσκωσαν τα ελλείμματα με ψεύτικα στοιχεία, ύστερα μας είπαν για μεγάλο
κράτος, μεγάλα μεροκάματα και
προπαγανδίζουν την καταστροφή ως
σωτηρία, την υποτέλεια στην Τρόικα
ως εθνική υπερηφάνεια.
Το πάρε μ’ ένα τάληρο ό,τι θέλεις
παλιατζή, να δούμε πώς θα μας το
σερβίρουν;
Με τόσους φόρους και χα4
ράτσια δεν τιμωρήθηκε ποτέ
άλλος λαός όπως εμείς σήμερα.
Κάνουν ό,τι μπορούν για μισό μισθό, μηδενική ασφάλεια και μάλιστα
δεν σηκώνουν αντίδραση για τίποτε
απ’ όσα πρεσβεύουν γιατί νομίζουν
ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα.
Τους λες ότι έχουν πυρετό και
σου λένε ότι το θερμόμετρο είναι
χαλασμένο. Επιδιώκουν έντεχνα
την απόσταση και το χάσμα ανάμεσα
μας, συκοφαντώντας κάθε μέρα
απεργούς απέναντι σε άλλες ομάδες
πληθυσμού για να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και τελικά
εξαρτημένοι και αδύναμοι.
Ακόμη κι ο Θεός των Εβραίων με
κάτι ακρίδες τιμώρησε τους Αιγύπτιους, τότε δεν έστειλε τρωκτικά να
τους αφανίσουν!

Την «Στύψη» μπορείτε
να την βρείτε και στο Ιντερντετ στην ιστοσελίδα,
που επιμελείται ο Στρατής
Χατζηβλάστης.

www.stipsi.gr

«H ΣTYΨH»

Tρίμηνη Eκδοση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Yπεύθυνος κατά νόμο:
Ραφαήλ Παλαιοπάνης
Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Σ.Σ.
Δ/νση: Στύψη Τ.Κ. 811 09
Πέτρα Λέσβου
H
Tην δημοσιογραφική επιμέλεια
έχει ο Iγνάτης Kαραπαναγιώτης
του Kων/νου, που προσφέρεται
αφιλοκερδώς και κατοικεί στην
Εδεσσα.
H
Σελιδοποίηση, Φιλμ, Mοντάζ,
Eκτύπωση, Στέφ. Bαγουρδής.
H
Oσοι θέλουν να γραφτούν
συνδρομητές στην εφημερίδα
μας ή να δώσουν χειρόγραφα
για δημοσίευση μπορούν να
γράψουν ή να τηλεφωνήσουν
στην εξής διεύθυνση:
Iγνάτης Kαραπαναγιώτης,
Φιλικής Εταιρείας 11, Εδεσσα
582 00, τηλ. 23810 - 20648 Kιν.
6977946294, e-mail: KIgnatis@
gmail.com
H
H συνδρομή είναι προαιρετική,
και φυσικά καλοδεχούμενη!
Mπορείτε να καταθέσετε: ΙΒΑΝ
Αγροτικής: GR46 0430 9120
0035 6010 3204 001 BIC :
ABGRGRAA και της Εθνικής : GR04011034000000
34062324263
BIC
ETHNGRAA
Μην ξεχάσετε να μας στείλετε
την απόδειξη της Τράπεζας.

Πάει και το φετινό καλοκαιράκι, οι μέρες πέρασαν εν
ριπή οφθαλμόν και τέλος
Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη γυρίσαμε στο μόνιμο τόπο κατοικίας
μας αφήνοντας πίσω τις παραλίες,
τις νυχτερινές παρέες και τώρα θα
περιμένουμε το επόμενο αν μας έχει
ο Θεός καλά, όπως περιμένει κι ο αρραβωνιαστικός την καλή του!
Παρατήρησα όμως ότι αυτό το
καλοκαίρι δεν κάναμε όλοι μας
διακοπές, φίλοι και γνωστοί μείναν
στην Αθήνα μετρώντας προφανώς
δουλειές, υποχρεώσεις ή ακόμα και
αφραγκίες καθώς φουντώνει μέρα
με την μέρα η οικονομική κρίση.
Με όποια παρέα καθίσεις να πιεις
ένα καφέ η συζήτηση άθελα πάει
εκεί, πολύ λίγους αφήνει σιωπηλούς
και αδιάφορους.
Να δούμε πως θα βγούμε απ’ την
τρύπα που μας έριξαν.

Λάθος φωτογραφία

Δεν είναι από την μάχη κλαπάδου 1912, αλλά απ’ το Αλβανικό
έπος 1940, η φωτογραφία που είχαμε στο προηγούμενο φύλλο
στην ίδια θέση.
Την ανέσυρε από το αρχείο του ο Στράτος Καμνορόκης που
ζει στην Αυστραλία και επισκέπτεται τακτικά το χωριό. Ούτε
λίγο, ούτε πολύ πέσαμε έξω κοντά 130 χρόνια. Βρίσκεται επίσης στο καφενείο του Σάκη Βαλαρού. Την επαναδημοσιεύουμε
σε μεγαλύτερη εκδοχή για την αποκατάσταση της ιστορικής
αλήθειας....
Περισσότερα στη σελίδα 12			
(Ι.Κ.)

«Μην κουβαλάς ποτέ πάνω από μια κατηγορία
προβλημάτων κάθε φορά. Μερικοί κουβαλάνε
τρεις: α) όσα είχαν κάποτε, β) όσα έχουν τώρα και
γ) όσα περιμένουν να έρθουν»
(EDWOARD EVERELL HALE / 1822-1909)

λελευθερισμός.
Μα αυτή η θεωρία δεν είναι που
κάθε μέρα θέλει πιο πολλά κέρδη για
τους κερδοσκόπους του χρηματιστικού κεφαλαίου και σφίξιμο για τους
εργαζομένους ή κάνω λάθος;
Αυτή η θεωρία δεν εφαρμόζεται
σ’ όλο τον πλανήτη με αποτέλεσμα
να ξεσηκώνει τους λαούς απ’ άκρον,
σ’ άκρον στον πλανήτη ακόμη και οι
Νεοϋορκέζοι πετούν γιαούρτια και
σάπιες ντομάτες στα τσιράκια των
πλουτοκρατών;
Δεν τα πετάνε λόγω της καλοπέρασης, αλλά γιατί όλος ο ντουνιάς
κατάλαβε όταν οι αποφάσεις μεταφέρονται απ’ τους πολίτες στους
επιχειρηματίες και η δημοκρατία
καταργείται και οι κόσμος υποφέρει.
Μας είπε όμως και το εξής
4
τρομερό ο Αντωνάκης: “Με
την βοήθεια της Παναγίας και τη
δύναμη της ράτσας μας θα τα καταφέρουμε”.
Δεν λέω καλή η πίστη και οι πρόγονοι μας, αλλά αυτούς που συνέχεια
επικαλούμαστε έλεγαν και το γνωστό “συν Αθηνά και χείρα κίνει”.
Ακούγοντας τα παραπάνω μου
4
ήρθε κατά νου το Κυπριακό
και η απροκάλυπτη επέμβαση των
Τούρκων στο νησί. Τότε Ελληνας
διπλωμάτης έλεγε σε χουντικό
υπουργό ότι καλύτερα θα ‘ναι να
βρούμε διπλωματική λύση, γιατί οι
Τούρκοι υπερέχουν στρατηγικά και
στρατιωτικά.
Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του
συνομιλητή του: Και τη δύναμη της
Μεγαλόχαρης που τη βάζεις;
Καλό θα ήταν να μάθουμε κά4
ποτε ως φορολογούμενοι πολίτες ποιοι είναι αυτοί που περνούν
στα μυαλά των αστυνομικών τόσο
μίσος για την κοινωνία.
Τους βλέπουμε ιδίως στην T.V. να
βγάζουν τόση παλιανθρωπιά που
χτυπούν ακόμη γυναίκες και παιδιά
ανυπεράσπιστα, επειδή έκαναν το
λάθος, να κατέβουν στο Σύνταγμα
και να υπερασπιστούν το ψωμί τους.
Είναι τέτοια η αντικοινωνική συμπεριφορά μερικών απ’ αυτούς που
και ο ποιο διάσημος σκύλος του
συντάγματος, παρά τα χημικά που
τρώει τους παίρνει στο κυνήγι, υπερασπίζοντας τους διαδηλωτές. Λέτε
να ‘ναι αντικυβερνητικός;
Διαβάζεις στις εφημερίδες κι
4
αναρωτιέσαι αν διάβασες σωστά! Τόσο κυνική περιγραφή πως να

Όλα αυτά γίνονται για να
τηρηθούν οι δεσμεύεις των
κυβερνώντων, έναντι της Τρόικας και
του μνημονίου, για τις προεκλογικές
τους δεσμεύσεις το παίζουν τσινγολελέτα...
Ίσως νάχουν κατά νου τον πολυμήχανο Οδυσσέα που περιπλανήθηκε για δέκα χρόνια από Θεούς και
δαίμονες στο τέλος όμως βρήκε την
Πηνελόπη του, διώχνοντας συνάμα
και τους μνηστήρες!

διαλύονται συγκεντρώσεις ομολογώ
δεν την περίμενα από ένα πρώην
υπουργό και πρόεδρο της Ιταλικής
Δημοκρατίας (Φ. Κοσίγκα).
Εκλαϊκεύοντας λοιπόν αυτός ο άρχοντας συμβουλεύει ομοϊδεάτες του
ότι “το να διαλύεις μία συγκέντρωση
διαμαρτυρίας και να καταγράφει τη
βία η T.V. δεν είναι και τόσο δημοκρατικό, γι’ αυτό ρίχνεις ανάμεσα τους
εκπαιδευόμενους κουκουλοφόρους
τα κάνουν όλα γης μαδιάμ και τότε
έχεις το ελεύθερο και την ανοχή απ’
τους φιλήσυχους πολίτες να βάλεις
τα Μ.Α.Τ και να ανοίγουν τα κεφάλαια. Χρειάζεται σχόλιο; Τα βιώνουμε όλα αυτά στο Σύνταγμα.

Λένε στο καφενείο για να γελάμε ότι κάποιος ρωτήθηκε τι
4
νέα απ’ το μέτωπο και αυτός απήντη-

Κοιταχτήκαμε αναμεταξύ μας
4
και αισθανθήκαμε σαν πόρνες,
όταν κληθήκαμε μα ψηφίσουμε για
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Παναγιώτης Καμνορόκης (αριστερά), Γεώργιος
Χαρχάγγελος (δεξιά) από τον πόλεμο του 1940

“Οσοι το χάλκεον χέρι, βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχουσι· θέλει αρετήν και τόλμην η
ελευθερία.
Αυτή (και ο μύθος κρύπτει νουν αληθείας) επτέρωσεν
τον Ίκαρον”
					
Ανδρ. Κάλβος

σε ότι μπήκε ο Γερμανικός στόλος
μέσα στα Γαλλικά χαρακώματα.
Σήμερα δεν γελάμε αλλά τσατιζόμαστε όταν ακούμε τον πρωθυπουργό να λέει “επί τέλους να μπει σε
τροχιά το σκάφος”.
Κάνε πως δεν ακούς μακαρίτη Σολωμέ που πολέμησες για ελευθερία
και γλώσσα.
“Δεν έχω τίποτε κατά νου, πάρεξ·
ελευθερία και γλώσσα μας άφησες
για παρακαταθήκη”.
Με στόμφο εκκολαπτόμενου
πρωθυπουργού μας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα
ο έτερος του δικομματισμού Αν.
Σαμαράς. Η δική του πρόταση απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό του
Γιωργάκη είναι περισσότερος νεοφι-
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πρώτη φορά το μνημόνιο, δήλωσε ο
υπουργός στο έγκριτο “ΒΗΜΑ” και
μετά είπαμε από μέσα μας πρώτη και
τελευταία φορά.
Η συνέχεια είναι γνωστή, γι’ αυτό
εξ’ άλλου έμεινε και παρομοίωδης η
φράση “κόβει η πουτ... το...”.
Διάβαζα πριν λίγες μέρες μία
επιστολή σε εφημερίδα του
μακαρίτη τώρα Γ. Μαγκάκη, συνταγματολόγου καθηγητή και γνωστόν
αντιστασιακού καθώς και υπουργού
ότι στον τάφο του θέλει επιγραφή
που να γράφει ότι έλαβε μέρος στην
αντίσταση ‘41-’44 και στον αντιχουντικό αγώνα ‘67-’74.
Μέχρι εδώ καλά, καμία έκπληξη,
μετά τον Αισχύλο που ήθελε στην
επιτίμιο πλάκα να γράφει ότι έλαβε
μέρος στον αγώνα εναντίον των

4

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΠΣΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια το ζεύγος Γιάννη και Ελβίρα Δεμερτζή για την έμπρακτη υποστήριξη τους στο έργο
μας προσφέροντας το ποσό των 450,00 ευρώ στη δημοπράτηση πίνακα ο οποίος φιλοτεχνήθηκε και προσφέρθηκε αφιλοκερδώς για το
σκοπό αυτό από την Τριανταφυλλιώ Χίου στην εκδήλωση Στυψανό
Αντάμωμα που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στο χωριό μας.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και όσους βοήθησαν στην
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Η σχολή οδηγών Κέλμαλη Γ. και Κουλούδη Κ. στην εκδήλωση –
ενημέρωση για την οδική ασφάλεια, που οργάνωσε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Στύψης πρόσφεραν πέντε κράνη αξίας 250 €.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

Γράφει ο Βασίλης
Βουργουτζής
Περσών, πολλοί θέλουν να τον αντιγράψουν.
Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι λίγο πριν φύγει έλεγε
ότι φεύγω από μία Ελλάδα που δεν
έχει καμία σχέση για την Ελλάδα
που αγαπήσαμε, αγωνιστήκαμε κι
ονειρευτήκαμε. Φεύγω από μία νεκρή
Ελλάδα έγραφε, μία Ελλάδα που
αποφεύγει ν’ αντιδράσει στη μπόχα
που συναντάμε μπροστά μας όχι μόνο στους δρόμους, που ανεχόμαστε
τους νταβατζήδες, τα κλεφτρόνια,
τους εμπόρους ψυχών και σωμάτων
και πολλά άλλα που αποτελούν το
πρόσωπο ενός τέρατος που απ’ τη
στιγμή που δεν το αναγνωρίζουμε
κι ο Μ. Χατζηδάκης αναρωτιόταν κι
αυτός, μήπως έχουμε αρχίσει να τον
μοιάζουμε;
Παραμονή στο Ευρώ ή επι4
στροφή στη δραχμή ακούμε
να λένε κάθε μέρα όλο και πιο πολλά
επίσημα χείλη. Εγώ που δεν γνωρίζω
οικονομικά αναρωτιέμαι τι νόημα
έχει με ποιο νόμισμα θα μειώνεται η
πενιχρή σύνταξη μου και αντιθέτως
θα ανεβαίνουν κάθε μέρα οι τιμές σ’
ότι αγοράζω για να ζήσω;
Καλτσοδέτες έφεραν οι γυ4
ναίκες στα πόδια τους, καλτσοδέτες φορούν στο κεφάλι τους
υπουργοί σαν τον Ξενίδη.
“Σιγά την καλτσοδέτα, που την κάναμε και βουλευτή”, δήλωσε για την
συνάδελφο του κ. Καϊλή, που έστω
και προσωρινά πήρε αποστάσεις για
την ακολουθούμενη πολιτική του
Γιωργάκη.
Με τέτοια σεξιστικά επιχειρήματα
και ανάλογο κόμπλεξ απέναντι στο
άλλο μισό του φεγγαριού πολιτεύονται κάποιοι που θέλουν και να μας
κυβερνούν.
Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο στην
4
Αθήνα που να μην είναι σκυλοκουραδοστολισμένο. Ίσως να είναι
το τίμημα της φιλοζωΐας μας.
Δεν είναι βέβαια φαινόμενο που
παρατηρείται μόνο στις πόλεις μας,
συναντιέται και αλλού και το λέω με
μεγάλη μου λύπη, τα ρυπαρά σοκάκια
μου χαλούν την αισθητική μου περισσότερο απ’ τον Κωστόπουλο και τον
Αναστασιάδη το γνωστό Θέμο.
Τώρα έχουμε πια καινούργια
4
κυβέρνηση με παλαιά όμως καθήκοντα και με επικεφαλής ένα γνωστό τραπεζίτη κι από κοντά του ένα...
αντιεξουσιαστή Παπανδρέου, έναν...
αντιμνημονιακό Σαμαρά κι έναν υμνητή του Μεταξά, Καρατζαφέρη.
Όλοι μαζί κρατούν ανά χείρας τις
δέκα εντολές σαν να κατέβηκαν
απ’ το όρος Σινά και θέλουν να μας
σώσουν.
Τέτοια λαϊκή εντολή έχουν...;
Να ασχολείται κανείς με τις
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μπούρδες που λέει κάθε τόσο
ο Πάγκαλος είναι σαν να θέλεις
αν σταματήσουν τα γουρούνια να
κάνουν “γουτς-γουτς”. “Μαλάκες,
κουμούνια και φασίστες”, μας απεκάλεσε όσους αντιδρούμε στη βαρβαρότητα των μνημονίων.
Απ’ ότι ξέρω όμως φραστικά αντέδρασε κι ο ίδιος για το χαράτσι στα
σπίτια του και με τον κομουνισμό
έχει ξεκόψει από παλιά, ούτε και φασίστας έχει δηλώσει, οπότε τι μένει;
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΝΑ ΖΕΙΤΕ, ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑΝ
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Τελωνιάτη Ραλίτσα		
Χίου Ευαγγελία		
Κοντοπούλου Σοφία		
Στεργιανού Ραλλού		
Αλογδέλλη Στρατούλα Περικλής
Δρακούλα Ευαγγελία Νικόλαος
Μαντάνης Γεωργιος Ιγνάτιος
Ψαραδέλλη Στρατούλα		
Σαρρής Κώστας		
(Από την Γραμματέα του Συλλόγου Ρούλα Καρανικολή)

Ελλάδα, άλλαξε!
του Καθ. Γεωργίου Μαντάνη, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτικής παρακμής. Η λανθασμένη πολιτική τα τελευταία 30-40 χρόνια,
η κακή νοοτροπία μας, η έλλειψη ήθους στην πολιτική σκηνή, τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η αλόγιστη πριμοδότηση όλων από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) χωρίς έλεγχο, το κακό εκπαιδευτικό σύστημα,
το πατρονάρισμα επαγγελματικών συντεχνιών-καρτέλ, η εκμετάλλευση
των πηγών της χώρας και η καταπάτηση της δημόσιας γης, οι ΔΕΚΟ και
«τα συμφέροντά τους», η κακή οικονομική πολιτική και τα συνεχόμενα
δάνεια κ.ά. οδήγησαν στη σημερινή άθλια κατάσταση που όλοι μας σκληρά βιώνουμε. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι τα πολιτικά συστήματα δεν
αποδίδουν. Ούτε ο «σοσιαλιστικός κρατισμός» (έτη 1981-1989), ούτε ο
«ελληνικός νεοφιλελευθερισμός» (έτη 2004-2009) ούτε τα συστήματα
«πολιτικού εκσυγχρονισμού» είναι κατάλληλα για τη χώρα, αφού πρωτίστως αποτυγχάνουν και πολιτικά και ηθικά οι άνθρωποι (πολιτικοί) που τα
εφαρμόζουν.
«Σκλάβος ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται», έγραφε ο Κ.
Παλαμάς και παραμένει επίκαιρος («Γύριζε», 1908). Συντριπτικά βοήθησε
σε αυτή την κρίση και ο τρόπος ζωής μας: η ευρεία και αλόγιστη κατανάλωση, η μη σωστή νοοτροπία-συμπεριφορά μας, η απληστία μας, σε αυτό
που «ζούμε», που «φαινόμαστε», που «βιώνουμε». Η «νοικοκυροσύνη»
ως λέξη εξαφανίστηκε!
Η χώρα, με σοβιετικού τύπου κρατισμό, έφτασε σήμερα -ελέω και της
πολιτικής του λαϊκισμού κι από τα δύο κόμματα εξουσίας- να βουλιάζει
από ένα υπέρογκο, σπάταλο και δυσκίνητο κράτος, που διαθέτει συγκριτικώς:
το μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων στην Ε.Ε.,
κοινοβούλιο με πολυάριθμους βουλευτές που απολαμβάνουν πλήθος
προνομίων και κυρίως ασυλιών,
το μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων ΑΕΙ (500 τμήματα) διασκορπισμένων,
στα πιο απίθανα και παράξενα γνωστικά αντικείμενα (βλ. κομματισμό),
τα περισσότερα «κλειστά επαγγέλματα», βλ. ελληνικής επινόησης
καρτέλ,
τα περισσότερα τηλεοπτικά-έντυπα ΜΜΕ,
ένα μισθολόγιο που καλύπτει το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με
τεράστιες αδικίες και ανισότητες π.χ. ένας διοικητικός υπάλληλος μπορεί
να αμείβεται περισσότερο από έναν τακτικό καθηγητή πανεπιστημίου!
Σήμερα είναι ευκαιρία, είναι ώρα να αλλάξουμε τη χώρα. Πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί· να προαχθεί
η αξιοκρατία και να παταχθεί ο κομματισμός. Ανεξάρτητα αν θα είναι η σημερινή κυβέρνηση, ή άλλη αυριανή, απαιτείται μια νέα αρχή. Η συνταγή
είναι μία: «αξιοκρατία, διαφάνεια, αριστεία και ήθος στην πολιτική» και οι
τομές αναπόφευκτα ρηξικέλευθες, λ.χ.
Μείωση των βουλευτών σε 200· εξάλειψη όλων των προνομίων τους
(σημ. να δίνουν το καλό παράδειγμα στους πολίτες). Κατάργηση της ασυλίας. Οι εκλογές να γίνονται κάθε 4 χρόνια, απαγόρευση των εκλογικών
δημοσκοπήσεων.
Αποδέσμευση της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία
(κυβέρνηση).
Επιτακτική ανάγκη να αλλάξει όλο το πολιτικό προσωπικό στη χώρα.
Αυτό εξαρτάται από τη λαϊκή βούληση. Είναι ευκαιρία -στις εκλογές που
θα γίνουν στο μέλλον- να εξωστρακιστούν από την εξουσία όλοι οι παλαιοί πολιτικοί (ειδικά των κομμάτων εξουσίας) που έπεισαν για την ανεπάρκεια, ενίοτε και το «ήθος» τους στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ο τόπος
χρειάζεται νέους ανθρώπους, που να αγαπάνε την Ελλάδα, ανεξαρτήτου
κομματικής προέλευσης. Επιτακτική ανάγκη να ψηφίζουμε πλέον: τους
πιο καλούς ανθρώπους, τους πιο ηθικούς, τους πιο πετυχημένους.
Θέσπιση ενός δίκαιου μισθολογίου στο δημόσιο τομέα· μείωση των
αρκετά παχυλών μισθών, ειδικά στις ΔΕΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Έξω τα
κόμματα από την εκπαίδευση. Εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, νέος
«Καλλικράτης» παντού στα ΑΕΙ. Ενίσχυση του πραγματικού ρόλου που
πρέπει να έχει το «σύγχρονο Λύκειο», επαναφορά εισαγωγικών εξετάσεων μετά το Γυμνάσιο.
Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
Στήριξη της Υγείας και της Παιδείας, με τις ελάχιστες οικονομικές περικοπές.
Πάταξη της φοροδιαφυγής του μεγάλου κεφαλαίου και των μεγάλων
καταθέσεων, και όσων (συντεχνιών) φοροδιαφεύγουν και δεν πληρώνουν
φόρο. Η φοροδιαφυγή να γίνει πολύ σοβαρό αδίκημα. Η πολιτεία ας μεριμνήσει -επιτέλους!- για την πάταξη των δύο νοσηρότερων φαινομένων: α)
των καταλήψεων και β) της παρακώλυσης οδών-λιμανιών-αεροδρομίων.
Τέλος: ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του παραγωγικού τομέα· επενδύσεις σε τομείς που πλεονεκτούμε: τουρισμό, αιολική-ηλιακή
ενέργεια, βιολογικά προϊόντα, γεωργία-κτηνοτροφία κ.α. Πριμοδότηση
και ενθάρρυνση της αποκέντρωσης και ίδρυσης παραγωγικών μονάδων
με καινοτομίες κ.α.
Πρέπει, συνεπώς, να περάσουμε από μια κοινωνία κατανάλωσης σε μια
κοινωνία παραγωγής και δημιουργίας, με πυξίδα: το «μέτρον άριστον». Αν
όχι, τότε τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει.
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Ερίκ Τουσέν: Ανοίξτε τα βιβλία
του δημόσιου χρέους!
Το Β΄ μέρος της συνέντευξης.
Στο προηγούμενο φύλλο της «Στύψης» (Αύγ. 2011) φιλοξενήσαμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Ερίκ Τουσαίν. Πέρασαν βέβαια 4 μήνες μέχρι τώρα αλλά οι αναγνώστες της «Στύψης» αξίζει να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη. Επαναλαμβάνουμε κάποια εισαγωγικά για να μη χάσετε το νόημα και μια μικρή περίληψη του Α΄ μέρους. Διαβάστε την! Αξίζει τον κόπο!
: (Επίκαιρα, 9-15/12/2010)του Λ. Βατικιώτη]
Στη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου που θα δώσει τα νομικά και ηθικά επιχειρήματα για την παύση πληρωμών
του δημοσίου χρέους καλεί ο διακεκριμένος επιστήμονας και αγωνιστής Ερίκ Τουσαίν στη βαρυσήμαντη συνέντευξη που
παραχώρησε στα Επίκαιρα. Ο Ερίκ Τουσαίν δεν μιλάει στη βάση υποθέσεων. Έχοντας ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή
Λογιστικού Ελέγχου που συγκρότησε ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ραφαέλ Κορέα, πριν τρία χρόνια μεταφέρει την πολύτιμη
εμπειρία του από τις καθόλα νόμιμες μεθόδους που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ισημερινού για να απαλλαγεί από ένα
μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους. Μέχρι και την δευτερογενή αγορά χρησιμοποίησε ο Κορέα με τις κατάλληλες κινήσεις
για να μειώσει το δημόσιο χρέος. Υπήρχε όμως πολιτική βούληση, όχι άνευ όρων παράδοση στους ξένους πιστωτές και διαπόμπευση της χώρας, όπως στην Ελλάδα!
Ο Ερίκ Τουσαίν είναι ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιτροπής για την Κατάργηση του Χρέους του Τρίτου Κόσμου (CADTM, www.cadtm.org). Έχει συγγράψει πολλά βιβλία για συναφή θέματα
(Your money or your life! The tyranny of global finance, The World Bank: a never ending coup d’ etat, και άλλα). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του που έγραψε μαζί με την Νταμιέν Μιλιέτ κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβρη του 2010 και καταπιάνεται με το θέμα
του παγκόσμιου χρέους και τις ευθύνες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τίτλος του: The debt, the IMF and the World
Bank, sixty questions sixty answers (εκδόσεις Monthly Review).
Το Β΄ μέρος της συνέντευξης έχει ως εξής:
- Ανακαλύψατε συγκεκριμένες περιπτώσεις που πολυεθνικές επιχειρήσεις έδιναν μίζες;
- Φυσικά. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν των αμερικανικών τραπεζών Citibank
και JPMorgan. Αυτές οι τράπεζες συστηματικά δωροδοκούσαν κρατικούς υπαλλήλους σε
όλη την κλίμακα του δημοσίου
– ακόμη και τον υπουργό Οικονομικών – για να πεισθούν
να υπογράψουν συμβάσεις
που εξόφθαλμα έβλαπταν το
δημόσιο συμφέρον και με προκλητικό τρόπο ευνοούσαν τα
συμφέροντα των τραπεζών.
-         Γι’ αυτό ο Κορέα ήθελε
την ενεργό συμμετοχή και των
δημόσιων αρχών στην Επιτροπή σας…
- Πράγματι. Στην Επιτροπή
Λογιστικού Ελέγχου του Ισημερινού συμμετείχε ο ίδιος ο
υπουργός Δικαιοσύνης και για
κάθε ύποπτη περίπτωση που
βρίσκαμε και αφορούσε όχι μόνο υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών αλλά ακόμη και
πρώην υπουργούς Οικονομικών
εξέδιδε εντολή για δικαστική διερεύνηση. Η Δικαιοσύνη
του Ισημερινού προχώρησε σε
μηνύσεις ακόμη και εναντίον
αμερικανικών τραπεζών γιατί
αυτές οργάνωσαν τις επιχειρήσεις, αυτές δωροδοκούσαν.
Υπογραμμίζω πάντως ότι
δεν ελέγξαμε μόνο τους όρους
χρηματοδότησης αλλά όλη τη
σκοπιμότητα κάθε κρατικής οικονομικής δοσοληψίας.
Μετά τα παραπάνω ο ίδιος
ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα
δύο μόλις μήνες μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών
μας, στις 14 Νοέμβρη 2008,
ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη
βάση των ευρημάτων μας είναι
υποχρεωμένος να προβεί στην
παύση πληρωμών του δημοσίου
χρέους ύψους, 3 δισ. δολ. που
αντιπροσώπευε το 70% του
χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Αιτιολόγησε την απόφασή
του λέγοντας πως το χρέος δεν
ήταν νόμιμο, αλλά ήταν προϊόν
διαφθοράς και δωροδοκιών.
Κατά συνέπεια δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνησή του να

σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Τους επόμενους πέντε
μήνες ολόκληρους μήνες η κυβέρνηση τήρησε στάση σιωπής,
δεν προέβη σε καμιά δημόσια
ανακοίνωση για το θέμα, παρά
το ενδιαφέρον που υπήρχε.
- Και να υποθέσουμε ότι δεν
συνέβη λόγω φόρτου εργασιών…
- Ακριβώς! Ήταν μια τακτική.
Οι πιστωτές ήταν ιδιαίτερα
ανήσυχοι καθώς δεν ήξεραν τι
θα συμβεί από κει και πέρα. Η
αντίδρασή τους ήταν να αρχίσουν να ξεπουλούν μανιωδώς
στην δευτερογενή αγορά τα
ομόλογα του Ισημερινού. Και
ξέρετε σε τι τιμή; Στο 20% της
ονομαστικής τους αξίας! Τότε
ακριβώς η κυβέρνηση του Ισημερινού, τον Απρίλη του 2009
απευθύνθηκε στους πιστωτές
με την εξής πρόταση: «Προτιθέμεθα να αγοράσουμε όλα
τα ομόλογα με έκπτωση 65%.
Πληρώνουμε δηλαδή 35 σεντς
το δολάριο. Συμφωνείτε ή όχι;»
Οι κάτοχοι του 91% των ομολόγων δέχθηκαν αμέσως την
ανταλλαγή. Επρόκειτο για μια
τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης καθώς επέβαλε κούρεμα
της τάξης του 65%.
- Λόγω αυτής της πολύ σπουδαίας και χρήσιμης εμπειρίας
σας να υποθέσω έχετε υποστη-

ρίξει ότι η μόνη λύση για την
Ελλάδα είναι να προσφύγει σε
στάση πληρωμών του δημοσίου
χρέους και δημιουργίας Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου
που θα προσδιορίσει τις ευθύνες των πιστωτών για την εκτίναξή του η οποία θα επιτρέψει
την σοβαρή του μείωση;
- Ακριβώς! Αυτή η επιλογή
αποτελεί μονόδρομο πλέον για
την Ελλάδα!
- Κατά πόσο όμως η Ελλάδα,
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων
της, μπορεί να ακολουθήσει
αυτό το παράδειγμα;
- Οι διαφορές που υπάρχουν
με τον Ισημερινό δείχνουν ότι
για την Ελλάδα τα πράγματα
είναι πιο εύκολα. Αν φυσικά
υπάρχει πολιτική βούληση.
Πάρτε για παράδειγμα υπ’ όψη
σας ότι ο Ισημερινός είναι μια
μικρή χώρα, που δεν έχει καν
δικό της νόμισμα. Χρησιμοποιεί
το δολάριο, αυτό είναι το επίσημο νόμισμά της. Κατά συνέπεια
είναι πολύ πιο έντονα εκτεθειμένη σε διεθνείς οικονομικές
πιέσεις. (σ.σ.: Το Ακαθάριστο
Εθνικό Εισόδημα του Ισημερινού αντιστοιχεί στο 12% του
Ελληνικού και το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του Ισημερινού στο 10%
του Ελληνικού). Το αίτημά της
έγινε όμως δεκτό λόγω του
ότι είχε πολύ ισχυρά νομικά
και ηθικά ερείσματα και γι αυτό
άλλωστε δεν συνοδεύτηκε από
δικαστικές προσφυγές των πιστωτών κατά της κυβέρνησης.
- Λέγεται ωστόσο μετ’ επιτάσεως ότι οι αγορές θα τιμωρήσουν όποιες χώρες δεν σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους…
- Πράγματι, αλλά πουθενά
στην πράξη δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η απειλή. Ο
οικονομολόγος Κώστας Λαπαβίτσας στην τελευταία μελέτη
του βρετανικού ινστιτούτου
Research on Money and Finance
(σ.σ. κι η οποία αναμένεται να
κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδόσεις Λιβάνη τις επόμενες μέρες) δείχνει πως ούτε
η Ρωσία το 1998, ούτε η Αργεντινή το 2001 τιμωρήθηκαν από
τις αγορές. Αντίθετα, η μετέπειτα πορεία της οικονομίας
τους έδειξε πόσο επιτυχημένη
και επωφελής ήταν η επιλογή
τους, να προβούν δηλαδή σε
αθέτηση πληρωμών.
- Τι πρέπει άμεσα να κάνει
η Ελλάδα κατά τη γνώμη σας
για να δραπετεύσει απ’ αυτό το
φαύλο κύκλο;
- Άμεσα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου με προσωπικότητες
αναγνωρισμένου κύρους και
εμπειρία. Η συμβουλή μου είναι
μία: Ανοίξτε τα βιβλία! Εξετάστε με διαφανείς διαδικασίες
και την παρουσία της κοινωνίας
όλες τις κρατικές συμβάσεις –
από τις πιο μεγάλες όπως για
παράδειγμα των πρόσφατων
Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι
τις πιο μικρές – και βρείτε ποιο
μέρος του χρέους είναι προϊόν
διαφθοράς, επομένως παράνομο και απεχθές κατά τη διεθνή

νομική ορολογία και αρνηθείτε
το!
Περί απεχθούς χρέους
Η θεωρητική θεμελίωση του
όρου «απεχθές χρέος» οφείλεται στον ρώσο καθηγητή
Νομικής, Αλεξάντερ Σακ. Η
συμβολή του Σακ, ο οποίος την
εποχή εκείνη – τη δεκαετία
του ’20 – δίδασκε στο Παρίσι
και δεν συγκαταλέγεται στους
ριζοσπάστες διανοούμενους,
έγκειται στις τρεις προϋποθέσεις που έθεσε έτσι ώστε ένα
χρέος να χαρακτηρισθεί απεχθές οπότε κατά συνέπεια μια
κυβέρνηση παύει να δεσμεύεται να το πληρώσει.
Οι τρεις όροι για να χαρακτηρισθεί απεχθές ένα χρέος ήταν:
Πρώτο, να έχει συναφθεί χωρίς
τη συγκατάθεση του έθνους.
Δεύτερο, τα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει
στα συμφέροντα του έθνους
και, τρίτο, ο πιστωτής να ήταν
ενήμερος των παραπάνω. Να
αναφερθεί πως η συνεισφορά
του Σακ δεν έγινε σε κενό αέρα. Αντίθετα, αξιοποίησε πολύ
συγκεκριμένα παραδείγματα
όπου η παύση πληρωμών του
δημοσίου χρέους αποφασίσθηκε με την παραπάνω αιτιολογική βάση. Το πρώτο παράδειγμα
αφορούσε την άρνηση πληρωμής από τις ΗΠΑ το 1898 των
χρεών που είχε αναλάβει η
Κούβα όσο ήταν υπό ισπανική
κατοχή και τα οποία οι ΗΠΑ στη
συνέχεια αρνήθηκαν να επωμιστούν. Το δεύτερο παράδειγμα
εξελίχθηκε είκοσι χρόνια αργότερα και πάλι πριν ο ρώσος νομικός δώσει περιεχόμενο στη
ρήτρα του «απεχθούς χρέους».
Αφορούσε ειδικότερα την απόφαση της κυβέρνησης της
Κόστα Ρίκα να μην πληρώσει
ένα δάνειο που είχε συνάψει
η προηγούμενη δικτατορική
εξουσία με την τράπεζα Royal
Bank of Canada.
Η τεράστια συμβολή του Σακ
έγκειται στην μετατόπιση του
κέντρου βάρους της επιχειρηματολογίας υπέρ της παύσης
πληρωμών του δημοσίου χρέους, η οποία παύει να επικεντρώνεται στην ηθική διάσταση
του προβλήματος και μετατοπίζεται στη νομική. Το ερώτημα
δηλαδή δεν είναι αν πλέον
μπορεί μια χώρα να πληρώσει
το δημόσιο χρέος της, αλλά
αν πρέπει. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα αξιοποιήθηκε κατά
κόρον τις τελευταίες δεκαετίες
από πολλές κυβερνήσεις και
κινήματα πολιτών.

«Ευτυχία είναι όταν
αυτά που λες κι αυτά που πράττεις βρίσκονται σε αρμονία»
(MAHATMA GANDI /
1869-1948)
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της εντατικής γεωργίας και η
ανεξέλεγκτη χρήση αγροχημικών, ασκούν μακροχρόνια
ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, ενώ το καταναλωτικό
μοντέλο της σπάταλης χρήσης
φυσικών πόρων και της άκρατης
εμπορευματοποίησης, εντείνει
σε συνθήκες απελευθέρωσης
των αγορών, τα στρεβλά παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Η ανάγκη ριζικής στροφής στον τρόπο παραγωγής
αγροτικών προϊόντων, κάνοντας χρήση βιώσιμες μέθοδες
παραγωγής (παραδοσιακές,
βιολογικές, ολοκληρωμένης
διαχείρισης) αποτελεί μεγάλης
σημασίας ζήτημα, λαμβάνοντας
παράλληλα υπ’ όψιν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές
ανάγκες για τρόφιμα και μόνο
«εξ υπολοίπου» παραγωγή
για εξαγωγές. Συνακόλουθο
του βιώσιμου παραγωγικού
μοντέλου είναι και ένα αντίστοιχο μοντέλο κατανάλωσης και
«διαίτης», που θα υπολογίζει
τις διατροφικές παραδώσεις,
την τοπική παραγωγή, τους
κανόνες υγιεινής διατροφής
και ασφάλειας τροφίμων. Στην
περίπτωση μας το μοντέλο της
«μεσογειακής δίαιτας» διαθέτει
ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε
σχέση με το μοντέλο του «fastfood» που προωθούν κυρίες οι
πολυεθνικές.

Η γεωργία
ξανάγινε της μόδας!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελ.
Υπήρξαν καιροί που οι πεινασμένοι άνθρωποι στις πόλεις,
στην κατοχή, αντάλλασαν οικογενειακά κειμήλια για ένα αυγό ή για
ένα σακούλι φασόλια. Στην Αθήνα
του σήμερα ο κόσμος πεινάει
ξανά! Μου διηγιόταν προχθές ο αδελφός μου, που ζει στο Αιγάλεω
και στη γειτονιά του γίνεται λαϊκή
αγορά ότι τώρα πλέον βλέπει και
νέες στο κλείσιμο της αγοράς να
ψάχνουν στα σκουπίδια από τους
πάγκους των πωλητών να βρουν
κάτι μια ντομάτα, ένα λάχανο για
το φαγητό τους. Τα πεταμένα ψαροκέφαλα μάζευε μια κοπέλα από
τον πάγκο ενός ιχθυοπώλη για να
τα χρησιμοποιήσει σε ψαρόσουπα
φαντάζομαι.
Στην εποχή της κρίσης, η γεωργία μπορεί να μας εξασφαλίσει
την επιβίωση. Το θέμα είναι ότι τα
παιδιά μας συχνά τα στερήσαμε
από τις βασικές δεξιότητες. Δεν
ξέρουν να πιάσουν την τσάπα,
δεν ξέρουν να ραβδίσουν τις
ελιές, δεν ξέρουν να αρμέξουν
μια κατσίκα, υποτίμησαν τις χειρωνακτικές εργασίες, έμαθαν
να μισούν το αγροτικό παρελθόν
τους. Δεν θα ξεχάσω την απάντηση ενός νέου παιδιού που μόλις
τελείωσε το λύκειο, πρωτοετής
φοιτητής το καλοκαίρι, τον προέτρεψα να πάει στο χωράφι να
μαζέψει ροδάκινα με τον παππού
του. Πήγε μια δυο φορές και δεν
ξαναπάτησε. Προτιμώ είπε να
δώσω 20 € από το χαρτζηλίκι μου
σ΄ έναν Αλβανό να πάει στη θέση
μου παρά να πάω εγώ! Τώρα τα
πράγματα άλλαξαν. Η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα
θα είναι ανώμαλη. Δύσκολη γιατί
πλέον δεν έχουν τα παιδιά μας
τις βασικές δεξιότητες. Στα 20,
στα 25 και συχνά στα 30 πώς να
επιστρέψεις στις αγροτικές δουλειές χωρίς γνώσεις των βασικών;
Ευτυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά
σ΄ αυτή την άγνοια.
Τώρα τα πράγματα αλλάζουν.
Η γεωργία μπορεί να γίνει της
μόδας. Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. Οι
καλλιέργειες μπορεί να γίνουν
καινοτόμες και παραγωγικές. Το
τοπίο να προστατευτεί. Η μονοκαλλιέργεια να περιοριστεί. Η
βιοποικιλότητα να περισωθεί. Οι
δραστηριότητες της υπαίθρου
να συνδεθούν με τον τουρισμό
και την μεταποίηση. Υπάρχουν
πολλά κοινοτικά προγράμματα
που μπορούν να βοηθήσουν προς
αυτή την κατεύθυνση. Μένει να
αξιοποιηθούν! Με δεδομένη την
αύξηση της τιμής των αγροτικών
προϊόντων, λόγω του υπερπληθυσμού ή λόγω των κλιματικών αλ-

λαγών, η ενασχόληση με τη γεωργία μοιάζει να είναι μονόδρομος
για την επιβίωσή μας. Το μεγάλο
άνεργο δυναμικό, που συμβαίνει
να είναι και υψηλού μορφωτικού
επιπέδου, ενδέχεται να είναι η
δύναμή μας!
Καραπαναγιώτης Ιγνάτης
Σήμερα πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη
πεινούν και άλλα τόσα υποσιτίζονται.
Ο αγροτικός τομέας εκτός από
την παραγωγή των προϊόντων και
όρος ζωής των αγροτών, συνδέεται άμεσα με την προστασία του
περιβάλλοντος, τη διατήρηση του
κοινωνικού ιστού της υπαίθρου,
τη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, κ.ά.
Ο αυξανόμενος έλεγχος της
διατροφικής αλυσίδας (παραγωγή αγροτικών εφοδίων, παραγωγή προϊόντων, επεξεργασία,
διακίνηση και εμπορία τροφίμων)
από μερικές δεκάδες πολυεθνικές
και μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ στον κόσμο, καθώς και
τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στα
χρηματιστήρια εμπορευμάτων αγροτικών προϊόντων, αποτελούν
τη βασικότερη αιτία ανατιμήσεων
ειδών διατροφής.
Σήμερα παρατηρείται αύξηση
των κρουσμάτων νοθείας και υποβάθμισης της ποιότητας τροφίμων σ΄ όλο τον κόσμο. Τα μεγάλα
διατροφικά σκάνδαλα όπως οι
«τρελές αγελάδες», τα κοτόπουλα ή τα χοιρινά με διοξίνες, η
νοθεία ελαιολάδου με παραφινέλαιο, κ.ά. αποτελούν εκδηλώσεις
ενός και του αυτού φαινομένου,
της ασυδοσίας των λεγόμενων
«agribusiness», που διευκολύνεται αντικειμενικά από την
απορρύθμιση των μηχανισμών
ελέγχου της ποιότητας τροφίμων.
Τελευταίο κρούσμα που είδε
το φως της δημοσιότητας ήταν η
διοχέτευση στην ελληνική αγορά από την Γερμανία, μέσω της
πολυεθνικής αλυσίδας Σούπερ
Μάρκετ “LIDL” με την εμπορική ονομασία “Marvest”, ακατάλληλων
κρεάτων (κατεψυγμένος βοδινός
κιμάς), στον οποίο υπήρχε το
παθογόνο βακτήριο E-coli 0157,
που μπορούσε να προκαλέσει
επιδημία. Την τελευταία στιγμή
αποτράπηκε χάρις στον έλεγχο
και εντολή καταστροφής τους
από τον ΕΦΕΤ.
[Περισσότερα στο βιβλίο του
Ευάγγελου Νικολαϊδη «Γεωργία,
Περιβάλλον, Διατροφή. Η Ελληνική Γεωργία στο παγκόσμιο αγροτοδιατροφικό σύστημα» Εκδόσεις
Παπαζήση σελ. 234]
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Mεταλλαγμένα προϊόντα
Μια νέα διάσταση της ποιότητας τροφίμων, που εκτός
από μεγάλους κινδύνους για τη
δημόσια υγεία πλήττει άμεσα τη
βιοποικιλότητα και τους μικρομεσαίους παραγωγούς και τη
διατροφική ασφάλεια, αποτελεί
η χρήση «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» (ΓΤΟ) για
παραγωγή «μεταλλαγμένων
προϊόντων». Ένας μικρός αριθμός πολυεθνικών της βιοτεχνολογίας, με επικεφαλής την
«Monsanto», επιχειρούν με την
επιβολή της χρήσης ΓΤΟ, να ελέγξουν τη «τροφική αλυσίδα»
και να θέσουν υπό ιδιόμορφη
διατροφική «ομηρία», χώρες,
λαούς, παραγωγούς και καταναλωτές. Την τελευταία δεκαετία διεξάγεται μια σκληρή μάχη
η οποία δεν έχει κριθεί οριστικά,
για το αν θα κυριαρχήσει ή όχι
το «διαγονιδιακό» μοντέλο παραγωγής ειδών διατροφής. Πέρα από το πρόβλημα της δημόσιας υγείας, της διατροφικής εξάρτησης και καταστροφής των
μικροπαραγωγών, η χρήση ΓΤΟ
σε ανοικτούς αγρούς, συνεπάγεται ανυπολόγιστες αρνητικές
συνέπειες στη βιοποικιλότητα
και στο περιβάλλον, εξ’ αιτίας
του κινδύνου «επιμόλυνσης»
του γενετικού υλικού του πλανήτη που αποτελεί κληρονομιά
ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Από την άλλη το μοντέλο
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Β΄ Τοπικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Λέσβου
Τέλη Αυγούστου 2011 άρχισε το
β΄ τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Λέσβου. Στην 1η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιζε με τον
Αλκιβιάδη στο γήπεδο του Κάτω
Τρίτος. Το σκορ ήταν 5-2. Ο Καραβαγγέλης έδωσε μια σπουδαία
μάχη, αλλά ο Αλκιβιάδης ήταν
καλύτερος. Τα δύο γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν οι Γιαρήμαγας
και Τζανερίκος.
Το Σεπτέμβρη στην 2η αγωνιστική, ο Καραβαγγέλης έδωσε έναν
δύσκολο αγώνα με τον Παπανικολή στην Ερεσσό, όπου η Ερεσσός επικράτησε με σκορ 4-1. Το
μοναδικό γκολ του Καραβαγγέλη
πέτυχε ο Καράμανλης.
Στην 3η αγωνιστική που έγινε
αρχές Οκτώβρη, στο ανακαινισμένο γήπεδο της Στύψης ο
Καραβαγέλης έπαιξε με τη Φίλια
όπου κέρδισε τις εντυπώσεις. Οι
δυο ομάδες έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Το σκορ ήταν ισόπαλο 2-2
και αδικεί τον Καραβαγγέλη που έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η
φιλοξενούμενη ομάδα έφυγε από
τη Στύψη ευχαριστημένη. Τα δύο
γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν ο
Ψαρός και ο Μπάλιακας.
Στην 4η αγωνιστική στις αρχές
Οκτώβρη, ο Καραβαγγέλης θα
έπαιζε με τον Μεσότοπο αλλά το
παιχνίδι δεν έγινε εξαιτίας της
ομάδας της Στύψης που δεν προσκόμισε την κατάσταση υγείας
των παικτών της. Έτσι το παιχνίδι
κέρδισε ο Μεσότοπος χωρίς να το
δώσει …
Στην 5η αγωνιστική στις 15 – 10
– 2011, ο Καραβαγγέλης έπαιζε με
τον Αρίωνα Μήθυμνας στη Στύψη.
Ο αγώνας ήταν σκληρός και οι δύο
ομάδες έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο αλλά είχαν από μια αποβολή
παίκτη τους (ο Καραβαγγέλης
τον Δάρλα και ο Αρίων τον Ευαγγέλου). Διαιτητής ήταν ο Βερρής.
Ο γηπεδούχος Καραβαγγέλης,
είχε αρκετές ευκαιρίες να πάρει
τη νίκη, αλλά τις έχασε. Το σκορ
έληξε ισόπαλο 1-1. Το γκολ του
Καραβαγγέλη έβαλε ο Πετριώτης.
Για την 6η αγωνιστική δυστυχώς
δεν έχουμε ενημέρωση.
Στην 7η αγωνιστική που έγινε το
Σάββατο 5 Νοέμβρη 2011 ο Καρα-

βαγγέλης έπαιζε με τον Ατρόμητο
στο γήπεδο της Στύψης με διαιτητή τον Βουλγαρέλη. Το σκορ ήταν
2-3. Το παιχνίδι ήταν σκληρό. Ο
Ατρόμητος είχε και μια αποβολή
παίκτη του (Μπαρδής). Τα δύο
γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν ο
Ζάρλας και ο Ψαρός.
Στην 8η Αγωνιστική (Σάββατο
12/11, 15:00) το παιχνίδι ήταν ανάμεσα στον Πολιχνίτο και Καραβαγγέλη (γήπ. Πολιχνίτου, διαιτ.
Βασιλακάκης)
Στην 9η αγωνιστική στο παιχνίδι
Ταξιάρχης – Καραβαγγέλης το
σκορ ήταν ισόπαλο1-1
Στην 10η αγωνιστική που έγινε
στις 4-12-2011 ο Καραβαγγέλης
έπαιζε με τον Παπανικολή στο γήπεδο της Στύψης με διαιτητή τον
Πούλο. Το αποτέλεσμα ήταν 0-2
και έτσι ο Παπανικολής έφυγε με
τρεις πόντους από τη Στύψη.
Στην 11η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιξε με τον Αχιλλέα
στην Πέτρα, με διαιτητή τον
Πανταλαίων. Το σκόρ ήταν 1-0
υπέρ του Αχιλλέα (το γκολ έβαλε
ο Κελαϊδίτης). Ωστόσο θα πρέπει
να πούμε, ότι η ομάδα της Πέτρας
κέρδισε μόλις και μετά βίας βάζοντας γκολ στις καθυστερήσεις,
αλλιώς το παιχνίδι θα ήταν 0-0
με τον πολύ καλό Καραβαγγέλη
που έχασε πολλές ευκαιρίες για
γκολ. Μέχρι την 11η αγωνιστική ο
Καραβαγγέλης ήταν προτελευταίος στον βαθμολογικό πίνακα με 6
βαθμούς, όταν ο πρώτος Ατρόμητος έχει 28 βαθμούς.
Στην 12η αγωνιστική στις 18
Δεκεμβρίου 2011, η ομάδα της
Στύψης έπαιξε εκτός έδρας με την
Φίλια και με διαιτητή τον Μπάλιακα). Το σκορ έληξε ισόπαλο 1-1.
Το γκόλ του Καραβαγγέλη έβαλε
ο Κανόγλου και της Φίλιας ο Πανουργιάς.
Στην 13η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιξε με τον Μεσότοπο.

Η Πειθαρχική Επιτροπή
της Ε.Π.Σ. ήταν αυστηρή
Τον Οκτώβρη η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ήταν αυστηρή
στις αποφάσεις της εφαρμό-

Αύξηση της αξίας των
Αγροτικών Προϊόντων
Ένα ενδιαφέρον κοινοτικό
πρόγραμμα έληξε πριν λίγες
μέρες και αφορούσε κατ΄ εξοχήν το χωριό μας. Η εφημερίδα μας δεν έχει τη δυνατότητα
να σας ενημερώνει άμεσα,
ωστόσο ελπίζουμε κάποιοι να
το πήραν «χαμπάρι» και να το
αξιοποιήσουν. Πρόκειται για
το μέτρο 123 (αυτός είναι ο
κοινοτικός κωδικός του) και
αφορά την χρηματοδότηση ενεργειών που στοχεύουν στην
αύξηση της αξίας των Αγροτικών Προϊόντων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 για το ενδιαφέρον
αυτό πρόγραμμα. Αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού
νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις
οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που ασχολούνται με την
μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Ενισχύονται
επενδύσεις που σχετίζονται
κυρίως με τις βιοτεχνίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καθώς και με την εμπορία
τους σε κάποιες περιπτώσεις.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται
ιδρύσεις , επεκτάσεις και

εκσυγχρονισμοί μονάδων τυποποίησης ελαιολάδου, ελαιοτριβείων (κατά περίπτωση), τυροκομείων & μονάδων παραγωγής γιαούρτης.
τεμαχισμού, επεξεργασίας,
τυποποίησης κρέατος (κατά
περίπτωση), τυποποίησης και
συσκευασίας αυγών, τυποποίησης οπωροκηπευτικών,
τυποποίησης – συσκευασίας
μελιού, παραγωγής μαρμελάδων. Επιχειρήσεις που θέλουν
να κάνουν επενδύσεις που
αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, και επέκταση με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων,
πρέπει να λειτουργούν για
μια τριετία πριν την υποβολή
της αίτησης ενίσχυσης για τον
εκσυγχρονισμό τους. Σε αυτή
την περίπτωση οι επενδυτές
θα πρέπει να εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών τριετίας.
Επίσης προβλέπεται η ίδρυση
επιχειρήσεων στις παραπάνω
δραστηριότητες. Η επιδότηση για τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου είναι 65% ο δε ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης οι 100.000 €. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει
η κάθε πρόταση εξαρτάται
από τα δικαιολογητικά που θα
υποβάλλει ο επενδυτής (πχ
οικονομικά στοιχεία) αλλά και
από τη σωστή διαμόρφωση
της πρότασης που θα γίνει από
τον μελετητή.

«Μη φοβάσαι να προχωράς αργά, να φοβάσαι μόνο
την ακινησία» (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ).

ζοντας τους κανονισμούς του
ΚΑΠ. Επέβαλε, ποινή τεσσάρων
αγωνιστικών στους Παναγιώτη
Κουλουδή του Μακαρέα. Η ίδια
ποινή επιβλήθηκε και στον Παναγιώτη Βελούτσο, ποδοσφαιριστή
του Παλλεσβιακού. Με δύο αγωνιστικές λιγότερες τιμωρήθηκαν
οι Χ. Ευαγγέλου του Αρίονα Μηθ.
και Στέλιος Κακαγιάννης της
Αναγέννησης Γέρας. Με μια αγωνιστική τιμωρήθηκαν (δεύτερη
κίτρινη) οι Δάρλας (Καραβαγγέλης), Στρατής Χατζηκλειδαράς
(Γέρα), Χ. Μουτζούρης (Διαγόρας), Ελ. Κουκούλης (Αετός) και
Παν. Μακαρώνης (Μεσότοπος).

Σεμινάριο ιατρικής
από την Ε.Π.Σ.Λ.

Με την ευκαιρία της έναρξης της ποδοσφαιρικής χρονιάς αρχές Οκτωβρίου 2011,
στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Λέσβου ένα ενδιαφέρον σεμινάριο ιατρικής, που
σκοπό είχε την πρόληψη ατυχημάτων στους αγωνιστικούς χώρους των λεσβιακών γηπέδων
Ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Λ., Σταύρος
Ψαρρόπουλος, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάγκη παρουσίας
γιατρού σε όλα τα παιχνίδια και υπάρχει απόφαση να μη γίνεται αγώνας χωρίς την παρουσία γιατρού. Το
σεμινάριο παρουσίασαν η γιατρός
Γενικής Ιατρικής Κλαίρη Γεωργέλλη
και ο φυσιοθεραπευτής Λάμπρος
Σταθάκης, οι οποίοι ανέλυσαν στον
κόσμο τις πρώτες βοήθειες που
απαιτούνται σε περίπτωση κάποιου
σοβαρού τραυματισμού, αναλύοντάς τες με διάφορες κινήσεις επί
σκηνής.

Έχασε το παιχνίδι
χωρίς να το δώσει!

Ο Καραβαγγέλης Στύψης κρίθηκε
υπαίτιος για τη μη διεξαγωγή του
παιχνιδιού με το Μεσότοπο, στην
αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου,
αφού δεν προσκόμισε την κατάσταση υγείας των παικτών του. Η
Πειθαρχική Επιτροπή, στις αρχές
Οκτώβρη 2011, με απόφασή της,
κατακύρωσε με σκορ 3-0 τον αγώνα
στο Μεσότοπο και αφαιρούνται από
τον Καραβαγγέλη δύο βαθμοί από
την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αρχές Οκτώβρη 2011, πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία τής Ε.Π.Σ.Λ.
η πρώτη συνάντηση των παραγόντων των ομάδων στα τμήματα των
υποδομών με την Επιτροπή Πρωταθλήματος, για τη δήλωση των
ομάδων εν όψει της νέας χρονιάς.
Δέκα σωματεία δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα: Αναγέννηση Γέρας, Αιολικός, Βύρων, Καραβαγγέλης, Λιονταράκια, Οδ. Ελύτης, Παλλεσβιακός,
Νεάπολη, ΑΕΛΚ και Όλυμπος.
Οι ημερομηνίες γέννησης των
παικτών για τη συμμετοχή τους θα
πρέπει να είναι τα έτη 1996, ’97, ’98,
‘99 και τα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι με φυσικό
τάπητα και συνθετικό. Κλήρωση δεν
έγινε, αλλά ορίστηκαν τα παιχνίδια,
με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να
παίζουν χιαστί για την ανάδειξη
του πρωταθλητή, αλλά και τις
άλλες θέσεις που θα καταλάβουν.
Αρχές Νοέμβρη ξεκίνησε το Παιδικό Πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες
ξεκίνησαν με δύναμη και πάθος.
Πολύ θετικές εντυπώσεις απέσπασε το 9-1 του Καραβαγγέλη με τον
Όλυμπο.
Τα αποτελέσματα
1η Αγωνιστική
Αιολικός - Οδ. Ελύτης ................ 1-4
Καραβαγγέλης - Όλυμπος ........ 9-1
Λιονταράκια - Πολιχνίτος .......... 6-3
Αναγέννηση Γέρας - Βύρων . ..... 1-4
ΑΕΛΚ - Νεάπολη ....... (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία
σε 1 αγώνα του παιδικού
1. Καραβαγγέλης
2. Λιονταράκια
3. Βύρων
4. Οδ. Ελύτης
5. Πολιχνίτος
6. Αιολικός
7. Αναγέννηση Γέρας
8. Όλυμπος
9. ΑΕΛΚ
10. Νεάπολη

3 ... 9-1
3 ... 6-3
3 ....4-1
3 ....4-1
0 ... 3-6
0 ... 1-4
0 ... 1-4
0 ... 1-9
0 ... 0-0
0 ... 0-0

Στην 2η Αγωνιστική του
παιδικού πρωταθλήματος οι ομάδες έπαιζαν ως εξής: (13-11-11)
Βύρων - Καραβαγγέλης (γήπ. Αγ.
Παρασκευής, 11:00)
Νεάπολη - Οδ. Ελύτης (γήπ. Θερμής, 15:30)
Αναγέννηση Γέρας - Λιονταράκια
(γήπ. Παπάδου, 15:30)
Όλυμπος - ΑΕΛΚ (γήπ. Καλλονής,
11:00)
Αιολικός - Πολιχνίτος (γήπ. Θερμής,
13:30)

Απαιτούμε δεν επαιτούμε!
Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην τηλεόραση του ALTER την
ένδειξη: «Οι εργαζόμενοι κάνουν επίσχεση εργασίας γιατί έχουμε
να πληρωθούμε δεδουλευμένα από 5 ως 10 μήνες. Απαιτούμε την
καταβολή των μισθών μας άμεσα. Απαιτούμε δεν επαιτούμε! Τέρμα
η κοροϊδία!». Δεν είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και δεν
πληρώνονται!
Κώστας Βουτσάς (ηθοποιός): «Μ΄ αυτή την κρίση έχουν τρελάνει τον κόσμο. Ορμάτε! Θυμώστε και ορμάτε! Να είσαι θυμωμένος κι
όχι θλιμμένος. Η λύπη δεν οδηγεί πουθενά, μόνο στην αυτοκτονία»
…

Τι σημαίνει η λέξη: ψήφος
Τι σημαίνει η λέξη: ψήφος και οι φράσεις: “θα το ρίξω δαγκωτό”, “τον μαύρισαν”;
Παρουσίαση με λίγα λόγια: Η λέξη ψήφος, αρχικά, προσδιόριζε τη μικρή λεία πέτρα (απ εδώ και το ψηφιδωτό) την οποία
χρησιμοποιούσαν για την καταμέτρηση εκλογικών προτιμήσεων
Τα πρώτα ψηφοδέλτια χρησιμοποιήθηκαν στις Δημοτικές
εκλογές του 1914. Μέχρι τότε σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν
τόσες κάλπες όσοι υποψήφιοι. Η κάθε κάλπη χωριζόταν εσωτερικά σε δύο μέρη που αντιστοιχούσαν, εξωτερικά, σε δύο χρώματα, το άσπρο (θετική ψήφος) και το μαύρο (αρνητική ψήφος).
Απ εδώ και η φράση “τον μαύρισαν”
Ο ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει απ΄ όλες τις κάλπες και
να πάρει από τον κάθε υπάλληλο, που στεκόταν μπροστά από
κάθε κάλπη, το σφαιρίδιο. Ο κάθε υπάλληλος φώναζε δυνατά
το όνομα του υποψήφιου. Ο ψηφοφόρος καταψήφιζε ρίχνοντας
σε όλες τις κάλπες την ψήφο στο μαύρο τμήμα , ενώ , μόνο, σε
μία έριχνε το σφαιρίδιο στη λευκή. Για να γνωρίζουν τον ακριβή
αριθμό των “δικών τους” και να αποφύγουν λαθροχειρίες η θετική ψήφος ήταν, συνήθως, δαγκωμένη, για να αναγνωρίζεται
στην καταμέτρηση. Απ εδώ και η φράση “θα το ρίξω δαγκωτο”
(Γ. Δαμιανός) Για περισσότερα στο: 24grammata.com (24γράμματα. Ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Γλώσσα, την Ιστορία και τον
Πολιτισμό).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 8/2011 συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 9/2011 συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση
ΘΕΜΑ: Προτάσεις Δημοτικής
βατότητας - συντήρηση
Κοινότητας Στύψης για την ένταξη
αγροτικών δρόμων περιφέρειας έργων, στο πρόγραμμα Αγροτικής
Δημοτικής Κοινότητας Στύψης
Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00’
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 58/14-07-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 3825/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου
Καζαδέλλη Έλλη για την τήρηση πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 4 μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκίων Πρόεδρος 1. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
3. Μανάβης Ιγνάτιος Αντ/δρος
4. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι πρέπει επειγόντως να συντηρηθούν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι της περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Στύψης. Επιχωμάτωση και διάνοιξη τάφρων σ’ αυτούς έχει να γίνει εδώ και
δύο χρόνια και αγρότες - κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται συνεχώς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει για τη Δημοτική Κοινότητα Στύψης την ένταξη των
παραπάνω έργων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”, κατά προτεραιότητα:
1ον: Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ στη θέση “Αγιασματέλι”.
2ον: Κατασκευή γεφυρίου στη θέση “Καψιμάλη”, για να ενωθούν δύο αγροτικοί δρόμοι.
3ον: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πηγών από Υψηλομέτωπο προς Στύψη, λόγω ακαταλληλότητας σωλήνων (αμίαντος).
4ον: Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ στη θέση “Σφαγείο”.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 23/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Σεπτεμβρίου
του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30’ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 71/12-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καζαδέλλη
Έλλη για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 3 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκιών Πρόεδρος
1. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
2. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
3. Μανάβης Ιγνάτιος Αντι/δρος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι πρέπει να προτείνουμε έργα τα οποία είναι αναγκαία για τη Δημοτική Κοινότητα Στύψης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει και να
προτείνει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αντιληφθήκαμε όμως ότι εξακολουθούν και σήμερα να μεταφέρονται
απορρίμματα στη χωματερή της Στύψης, από τα χωριά της Δημοτικής
Ενότητας Πέτρας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη για
το λόγο ότι τα απορρίμματα δεν μεταφορτώνονται.
Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε απόφαση να κλείσουμε τη χωματερή για να
προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και το περιβάλλον της Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Να κλείσει αμέσως η χωματερή της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης, με
ανάχωμα.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για το θέμα της μεταφοράς και αποκομιδής των απορριμμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης όπως
γίνεται και στα άλλα χωριά.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΥΨΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Δυό πραματα έν’ ατέλειουτα
του Σύμπαν τσί βλακεία
του Γιώργου σα λουγιάζου Θιέμ’
του Σύμπαν έχ’ τιλεία.
✦

Yπάρχει ποιό πολιτικοποιημένο σύνθημα στην παρούσα φάση από αυτό που ακούστηκε στο Καραϊσκάκη? “ΕΤΣΙ ΓΑΜΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ”?
(από τον Λευτέρη Χαβό)

Ανέκδοτο

O Κυριάκος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που είχε δουλέψει όλη
τη ζωή του. Ό,τι έβγαζε, το έκανε κομπόδεμα αλλά ήταν απίστευτα
τσιγκούνης και δε χαιρόταν τα χρήματά του.
Κάποτε αρρώστησε σοβαρά και λίγο πριν πεθάνει λέει στη σύζυγό
του.
- Κούλα, όταν πεθάνω, θέλω να μαζέψεις όλα μου τα χρήματα και να
τα βάλεις στην κάσα. Θέλω να πάρω τα λεφτά μαζί μου στην επόμενη
ζωή.
Έτσι έπεισε τη Κούλα να του υποσχεθεί, με όλη της την καρδιά, πως
όταν εκείνος θα πέθαινε, αυτή θα φρόντιζε να βάλει όλα τα χρήματα
στην κάσα μαζί του.
Όταν λοιπόν κάποια στιγμή πέθανε, ο Κυριάκος ήταν ξαπλωμένος
στο φέρετρο, η γυναίκα του καθόταν εκεί δίπλα μαυροντυμένη φωνάζοντας «Κυριάκο, αγάπη μου, πού πας;» και η κολλητή της φίλη Λίτσα
καθόταν δίπλα της.
Όταν τελείωσε η τελετή, και την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να
κλείσει το φέρετρο, η σύζυγος φωνάζει: «Μια στιγμή!». Η Κούλα τότε
έβαλε ένα μικρό μεταλλικό κουτί μέσα στο φέρετρο. Και μετά ο παπάς έκλεισε το φέρετρο και άρχισαν να το κατεβάζουν.
Λέει λοιπόν η Λίτσα:
- Κούλα, ξέρω ότι δε θα ήσουν τόσο χαζή ώστε να βάλεις όλα τα
λεφτά του μέσα στο φέρετρο μαζί του.
- Άκου Λίτσα μου. Είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη και δε μπορώ να αθετήσω τον λόγο μου. Υποσχέθηκα στον Κυριάκο ότι θα του έβαζα τα
χρήματά του στην κάσα του.
- Μου λες δηλαδή ότι έβαλες όλα τα λεφτά στην κάσα του;
- Φυσικά και το έκανα. Τα μάζεψα όλα μαζί, τα έβαλα στον λογαριασμό μου, και του έκοψα μία επιταγή. Αν μπορεί να την εξαργυρώσει,
θα μπορεί να τα ξοδέψει κιόλας.
✦
Ο πλέον θεατρόφιλος λαός παγκοσμίως, οι Έλληνες: Κωμωδία εντός Βουλής, τραγωδία απ’ έξω, του παραλόγου πέριξ Συντάγματος,
σουρεάλ όλοι μας..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 10/2011 συνεδρίαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο χωματερής
Δημοτικής Κοινότητας Στύψης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτική Κατάστημα σήμερα την 23η Νοέμβριου,
του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30’ συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Στύψη ύστερα από την αριθ.πρωτ. 86/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καζαδέλλη
Έλλη για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 4 μέλη- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκίων Πρόεδρος
1. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
3. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
4. Μανάβης Ιγνάτιος Αντ/δρος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος για το
κλείσιμο και την αποκατάσταση των χωματερών μετά από αποφάσεις και
προσπάθειες που καταβάλαμε για να σταματήσει τουλάχιστον η μεταφορά των απορριμμάτων από τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας
και Μήθυμνας, στη χωματερή της Στύψης, ισορροπήσαμε την κατάσταση
δείχνοντας την ανάλογη ανοχή, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της αποκομιδής.
Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά όπως επειγόντως γίνει συντήρηση -επιχωμάτωση- διάνοιξη τάφρων, σε όλους τους αγροτικούς δρόμους της περιφέρειας Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης που έχουν να συντηρηθούν εδώ και δύο χρόνια.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε διότι οι αγρότες - κτηνοτρόφοι της
Δημοτικής μας Κοινότητας, διαμαρτύρονται καθημερινά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 21/2011.
Για όλα τα παραπάνω έγινε τούτο το πρακτικό και υπογράφεται.

«Κακοκράτης»
Ο «Κακοκράτης» και ο δήμαρχος δημ. Βουνάτσος
Ο δήμαρχος Δημήτρης Βουνάτσος, στα εγκαίνια του Εφετείου,
που έγιναν στο νησί πρόσφατα στο σύντομο χαιρετισμό του και με
διάθεση χιούμορ, απευθυνόμενος στον υφυπουργό Δικαιοσύνης,
Γιώργο Πεταλωτή, αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στον «Καλλικράτη» και την «αδικία στη Λέσβο». «Κάπως αλλιώς τον λες»
σχολίασε ο υφυπουργός. «Κακοκράτη», του απάντησε ο δήμαρχος.
Αναλύοντας τα προβλήματα του «Καλλικράτη», ο δήμαρχος τα συνόψισε ως εξής: «Αν δεν προλάβει το εγκεφαλικό ή η καρδιοπάθεια,
θα προλάβει σίγουρα το τρελοκομείο με τούτη την κατάσταση».
✦✦✦
Στη Βουλή ο «Καλλικράτης»
Στην Ολομέλεια της Βουλής επίκαιρη ερώτηση έχει καταθέσει
ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ., Σπύρος Γαληνός, για το πάνδημο
αίτημα των κατοίκων της Λέσβου να υπάρξει χωροταξικός ανασχεδιασμός του «Καλλικράτη» στο νησί, καθώς τα προβλήματα που έχουν
ανακύψει στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, δείχνουν ανυπέρβλητα.

ΒΙΒΛΙΑ που πήραμε

Εθελοντική Προσφορά
Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το dvd των περσινών εκδηλώσεων και
δεν χορταίνουμε την ευρηματικότητα και την επιτυχημένη αποκριάτικη
εκδήλωση που έγινε στην πλατεία του χωριού. Ελπίζουμε ότι και φέτος
δεν θα λείψει η έμπνευση παρά την κρίση και την απελπισία. Εμείς θα
συνεχίσουμε να γελάμε για τα χάλια μας. Θέλουμε να εκφράσουμε τις
θερμές ευχαριστίες μας σε όσες και όσους φίλες/ους εργάστηκαν εθελοντικά για την πραγματοποίηση των περσινών καρναβαλικών εκδηλώσεων. Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος δεν θα λείψουν οι εθελοντές.
Επειδή αξία έχει ο εθελοντισμός και όχι τόσο το μέγεθος ή το είδος
της προσφοράς, ελπίζουμε ότι ΌΛΟΙ μας θα βρούμε τρόπους εθελοντικής συνεισφοράς, έτσι ώστε η στήλη να μεγαλώσει και γιατί όχι, να
γεμίσει η εφημερίδα μας από τα ονόματα ΌΛΩΝ μας.
Παράλληλα, επειδή πιστεύουμε ότι η προσφορά, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η εθελοντική προσφορά, θα θέλαμε να
θυμίσουμε τους εθελοντές των περσινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.
Συμμετέχοντες στην Κατασκευή των Αρμάτων
Τριανταφυλιτσα Χίου, Στέλλα Χονδρού, Νίκη Μαυρέλλη, Κατιανα Κουτζπή, Χαρούλα Γιαραμάνη, Στρατής Δρακούλας, Στρατής Θεοφάνους,
Στρατης Χατζηδουκάκης, Νίκος Κουτζπής, Στρατης Τσομπανέλλης,
Μωϋσής Σκούρτας, Γεώργιος Φιλής, Χαράλαμπος Δεμερτζής, Λευτέρης
Καμπουρέλλης, Στέλιος Τζανερίκος
Συμμετέχοντες στην Λαχειοφόρο
Αγγελος Σανταβάς, Καλλινίκη Φιλή, Γεωργία Φιλή, Παναγιώτα Κομνηνού
Διάφορες Εργασίες
Δρακούλας Γιάννης, Τυρίκος Ευστράτιος
Προσφορά Επίπλων
Χαρούλα Γιαραμάνη για τα έπιπλα που προσέφερε στο Σύλλογο (καρέκλες ,τραπέζι, ντουλάπι).

«Όποιος χαμογελά αντί να εξαγριώνεται είναι πάντα
ο πιο δυνατός» (ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, Από τον
Κέυνς στη Θάτσερ, χωρίς επιστροφή, εκδόσεις ΚΨΜ, σελ. 218
Λαοκράτη Βάσση, Η χρεωκοπία της Μεταπολίτευσης,
εκδόσεις Ταξιδευτής

Wikipedia: Εγώ ξέρω τα πάντα!
Google: Εγώ έχω τα πάντα!
Internet: Χωρίς εμένα δεν έχετε αξία!
Ρεύμα: Σοβαρά;
✦
Η ερώτηση στο Δημοψήφισμα θα ήταν η εξής: ”Δέχεσαι το πολυνομοσχέδιο?” Θα απαντάς εσύ. “Όχι” και αποκάτω θα έγραφε
“Πολύ αργά. Το ψηφίσαμε”.
✦
Μπάντζι τζάμπινγκ κι αηδίες. Για δυο λεπτά χάνεις το κινητό
και ανεβαίνει η αδρεναλίνη στα ύψη.!
✦
“Συνελήφθη ο Λάκης Γαβαλάς για χρέη στο Δημόσιο”... “Xρωστάς χρυσή μου” είπε ο ράμπο της εφορίας.
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της εντατικής γεωργίας και η
ανεξέλεγκτη χρήση αγροχημικών, ασκούν μακροχρόνια
ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, ενώ το καταναλωτικό
μοντέλο της σπάταλης χρήσης
φυσικών πόρων και της άκρατης
εμπορευματοποίησης, εντείνει
σε συνθήκες απελευθέρωσης
των αγορών, τα στρεβλά παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Η ανάγκη ριζικής στροφής στον τρόπο παραγωγής
αγροτικών προϊόντων, κάνοντας χρήση βιώσιμες μέθοδες
παραγωγής (παραδοσιακές,
βιολογικές, ολοκληρωμένης
διαχείρισης) αποτελεί μεγάλης
σημασίας ζήτημα, λαμβάνοντας
παράλληλα υπ’ όψιν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές
ανάγκες για τρόφιμα και μόνο
«εξ υπολοίπου» παραγωγή
για εξαγωγές. Συνακόλουθο
του βιώσιμου παραγωγικού
μοντέλου είναι και ένα αντίστοιχο μοντέλο κατανάλωσης και
«διαίτης», που θα υπολογίζει
τις διατροφικές παραδώσεις,
την τοπική παραγωγή, τους
κανόνες υγιεινής διατροφής
και ασφάλειας τροφίμων. Στην
περίπτωση μας το μοντέλο της
«μεσογειακής δίαιτας» διαθέτει
ασύγκριτα πλεονεκτήματα σε
σχέση με το μοντέλο του «fastfood» που προωθούν κυρίες οι
πολυεθνικές.

Η γεωργία
ξανάγινε της μόδας!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1η σελ.
Υπήρξαν καιροί που οι πεινασμένοι άνθρωποι στις πόλεις,
στην κατοχή, αντάλλασαν οικογενειακά κειμήλια για ένα αυγό ή για
ένα σακούλι φασόλια. Στην Αθήνα
του σήμερα ο κόσμος πεινάει
ξανά! Μου διηγιόταν προχθές ο αδελφός μου, που ζει στο Αιγάλεω
και στη γειτονιά του γίνεται λαϊκή
αγορά ότι τώρα πλέον βλέπει και
νέες στο κλείσιμο της αγοράς να
ψάχνουν στα σκουπίδια από τους
πάγκους των πωλητών να βρουν
κάτι μια ντομάτα, ένα λάχανο για
το φαγητό τους. Τα πεταμένα ψαροκέφαλα μάζευε μια κοπέλα από
τον πάγκο ενός ιχθυοπώλη για να
τα χρησιμοποιήσει σε ψαρόσουπα
φαντάζομαι.
Στην εποχή της κρίσης, η γεωργία μπορεί να μας εξασφαλίσει
την επιβίωση. Το θέμα είναι ότι τα
παιδιά μας συχνά τα στερήσαμε
από τις βασικές δεξιότητες. Δεν
ξέρουν να πιάσουν την τσάπα,
δεν ξέρουν να ραβδίσουν τις
ελιές, δεν ξέρουν να αρμέξουν
μια κατσίκα, υποτίμησαν τις χειρωνακτικές εργασίες, έμαθαν
να μισούν το αγροτικό παρελθόν
τους. Δεν θα ξεχάσω την απάντηση ενός νέου παιδιού που μόλις
τελείωσε το λύκειο, πρωτοετής
φοιτητής το καλοκαίρι, τον προέτρεψα να πάει στο χωράφι να
μαζέψει ροδάκινα με τον παππού
του. Πήγε μια δυο φορές και δεν
ξαναπάτησε. Προτιμώ είπε να
δώσω 20 € από το χαρτζηλίκι μου
σ΄ έναν Αλβανό να πάει στη θέση
μου παρά να πάω εγώ! Τώρα τα
πράγματα άλλαξαν. Η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα
θα είναι ανώμαλη. Δύσκολη γιατί
πλέον δεν έχουν τα παιδιά μας
τις βασικές δεξιότητες. Στα 20,
στα 25 και συχνά στα 30 πώς να
επιστρέψεις στις αγροτικές δουλειές χωρίς γνώσεις των βασικών;
Ευτυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά
σ΄ αυτή την άγνοια.
Τώρα τα πράγματα αλλάζουν.
Η γεωργία μπορεί να γίνει της
μόδας. Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. Οι
καλλιέργειες μπορεί να γίνουν
καινοτόμες και παραγωγικές. Το
τοπίο να προστατευτεί. Η μονοκαλλιέργεια να περιοριστεί. Η
βιοποικιλότητα να περισωθεί. Οι
δραστηριότητες της υπαίθρου
να συνδεθούν με τον τουρισμό
και την μεταποίηση. Υπάρχουν
πολλά κοινοτικά προγράμματα
που μπορούν να βοηθήσουν προς
αυτή την κατεύθυνση. Μένει να
αξιοποιηθούν! Με δεδομένη την
αύξηση της τιμής των αγροτικών
προϊόντων, λόγω του υπερπληθυσμού ή λόγω των κλιματικών αλ-

λαγών, η ενασχόληση με τη γεωργία μοιάζει να είναι μονόδρομος
για την επιβίωσή μας. Το μεγάλο
άνεργο δυναμικό, που συμβαίνει
να είναι και υψηλού μορφωτικού
επιπέδου, ενδέχεται να είναι η
δύναμή μας!
Καραπαναγιώτης Ιγνάτης
Σήμερα πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη
πεινούν και άλλα τόσα υποσιτίζονται.
Ο αγροτικός τομέας εκτός από
την παραγωγή των προϊόντων και
όρος ζωής των αγροτών, συνδέεται άμεσα με την προστασία του
περιβάλλοντος, τη διατήρηση του
κοινωνικού ιστού της υπαίθρου,
τη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς, κ.ά.
Ο αυξανόμενος έλεγχος της
διατροφικής αλυσίδας (παραγωγή αγροτικών εφοδίων, παραγωγή προϊόντων, επεξεργασία,
διακίνηση και εμπορία τροφίμων)
από μερικές δεκάδες πολυεθνικές
και μεγάλες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ στον κόσμο, καθώς και
τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στα
χρηματιστήρια εμπορευμάτων αγροτικών προϊόντων, αποτελούν
τη βασικότερη αιτία ανατιμήσεων
ειδών διατροφής.
Σήμερα παρατηρείται αύξηση
των κρουσμάτων νοθείας και υποβάθμισης της ποιότητας τροφίμων σ΄ όλο τον κόσμο. Τα μεγάλα
διατροφικά σκάνδαλα όπως οι
«τρελές αγελάδες», τα κοτόπουλα ή τα χοιρινά με διοξίνες, η
νοθεία ελαιολάδου με παραφινέλαιο, κ.ά. αποτελούν εκδηλώσεις
ενός και του αυτού φαινομένου,
της ασυδοσίας των λεγόμενων
«agribusiness», που διευκολύνεται αντικειμενικά από την
απορρύθμιση των μηχανισμών
ελέγχου της ποιότητας τροφίμων.
Τελευταίο κρούσμα που είδε
το φως της δημοσιότητας ήταν η
διοχέτευση στην ελληνική αγορά από την Γερμανία, μέσω της
πολυεθνικής αλυσίδας Σούπερ
Μάρκετ “LIDL” με την εμπορική ονομασία “Marvest”, ακατάλληλων
κρεάτων (κατεψυγμένος βοδινός
κιμάς), στον οποίο υπήρχε το
παθογόνο βακτήριο E-coli 0157,
που μπορούσε να προκαλέσει
επιδημία. Την τελευταία στιγμή
αποτράπηκε χάρις στον έλεγχο
και εντολή καταστροφής τους
από τον ΕΦΕΤ.
[Περισσότερα στο βιβλίο του
Ευάγγελου Νικολαϊδη «Γεωργία,
Περιβάλλον, Διατροφή. Η Ελληνική Γεωργία στο παγκόσμιο αγροτοδιατροφικό σύστημα» Εκδόσεις
Παπαζήση σελ. 234]
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Mεταλλαγμένα προϊόντα
Μια νέα διάσταση της ποιότητας τροφίμων, που εκτός
από μεγάλους κινδύνους για τη
δημόσια υγεία πλήττει άμεσα τη
βιοποικιλότητα και τους μικρομεσαίους παραγωγούς και τη
διατροφική ασφάλεια, αποτελεί
η χρήση «γενετικά τροποποιημένων οργανισμών» (ΓΤΟ) για
παραγωγή «μεταλλαγμένων
προϊόντων». Ένας μικρός αριθμός πολυεθνικών της βιοτεχνολογίας, με επικεφαλής την
«Monsanto», επιχειρούν με την
επιβολή της χρήσης ΓΤΟ, να ελέγξουν τη «τροφική αλυσίδα»
και να θέσουν υπό ιδιόμορφη
διατροφική «ομηρία», χώρες,
λαούς, παραγωγούς και καταναλωτές. Την τελευταία δεκαετία διεξάγεται μια σκληρή μάχη
η οποία δεν έχει κριθεί οριστικά,
για το αν θα κυριαρχήσει ή όχι
το «διαγονιδιακό» μοντέλο παραγωγής ειδών διατροφής. Πέρα από το πρόβλημα της δημόσιας υγείας, της διατροφικής εξάρτησης και καταστροφής των
μικροπαραγωγών, η χρήση ΓΤΟ
σε ανοικτούς αγρούς, συνεπάγεται ανυπολόγιστες αρνητικές
συνέπειες στη βιοποικιλότητα
και στο περιβάλλον, εξ’ αιτίας
του κινδύνου «επιμόλυνσης»
του γενετικού υλικού του πλανήτη που αποτελεί κληρονομιά
ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Από την άλλη το μοντέλο
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Β΄ Τοπικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Λέσβου
Τέλη Αυγούστου 2011 άρχισε το
β΄ τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Λέσβου. Στην 1η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιζε με τον
Αλκιβιάδη στο γήπεδο του Κάτω
Τρίτος. Το σκορ ήταν 5-2. Ο Καραβαγγέλης έδωσε μια σπουδαία
μάχη, αλλά ο Αλκιβιάδης ήταν
καλύτερος. Τα δύο γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν οι Γιαρήμαγας
και Τζανερίκος.
Το Σεπτέμβρη στην 2η αγωνιστική, ο Καραβαγγέλης έδωσε έναν
δύσκολο αγώνα με τον Παπανικολή στην Ερεσσό, όπου η Ερεσσός επικράτησε με σκορ 4-1. Το
μοναδικό γκολ του Καραβαγγέλη
πέτυχε ο Καράμανλης.
Στην 3η αγωνιστική που έγινε
αρχές Οκτώβρη, στο ανακαινισμένο γήπεδο της Στύψης ο
Καραβαγέλης έπαιξε με τη Φίλια
όπου κέρδισε τις εντυπώσεις. Οι
δυο ομάδες έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο. Το σκορ ήταν ισόπαλο 2-2
και αδικεί τον Καραβαγγέλη που έχασε πολλές ευκαιρίες για γκολ. Η
φιλοξενούμενη ομάδα έφυγε από
τη Στύψη ευχαριστημένη. Τα δύο
γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν ο
Ψαρός και ο Μπάλιακας.
Στην 4η αγωνιστική στις αρχές
Οκτώβρη, ο Καραβαγγέλης θα
έπαιζε με τον Μεσότοπο αλλά το
παιχνίδι δεν έγινε εξαιτίας της
ομάδας της Στύψης που δεν προσκόμισε την κατάσταση υγείας
των παικτών της. Έτσι το παιχνίδι
κέρδισε ο Μεσότοπος χωρίς να το
δώσει …
Στην 5η αγωνιστική στις 15 – 10
– 2011, ο Καραβαγγέλης έπαιζε με
τον Αρίωνα Μήθυμνας στη Στύψη.
Ο αγώνας ήταν σκληρός και οι δύο
ομάδες έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο αλλά είχαν από μια αποβολή
παίκτη τους (ο Καραβαγγέλης
τον Δάρλα και ο Αρίων τον Ευαγγέλου). Διαιτητής ήταν ο Βερρής.
Ο γηπεδούχος Καραβαγγέλης,
είχε αρκετές ευκαιρίες να πάρει
τη νίκη, αλλά τις έχασε. Το σκορ
έληξε ισόπαλο 1-1. Το γκολ του
Καραβαγγέλη έβαλε ο Πετριώτης.
Για την 6η αγωνιστική δυστυχώς
δεν έχουμε ενημέρωση.
Στην 7η αγωνιστική που έγινε το
Σάββατο 5 Νοέμβρη 2011 ο Καρα-

βαγγέλης έπαιζε με τον Ατρόμητο
στο γήπεδο της Στύψης με διαιτητή τον Βουλγαρέλη. Το σκορ ήταν
2-3. Το παιχνίδι ήταν σκληρό. Ο
Ατρόμητος είχε και μια αποβολή
παίκτη του (Μπαρδής). Τα δύο
γκολ του Καραβαγγέλη πέτυχαν ο
Ζάρλας και ο Ψαρός.
Στην 8η Αγωνιστική (Σάββατο
12/11, 15:00) το παιχνίδι ήταν ανάμεσα στον Πολιχνίτο και Καραβαγγέλη (γήπ. Πολιχνίτου, διαιτ.
Βασιλακάκης)
Στην 9η αγωνιστική στο παιχνίδι
Ταξιάρχης – Καραβαγγέλης το
σκορ ήταν ισόπαλο1-1
Στην 10η αγωνιστική που έγινε
στις 4-12-2011 ο Καραβαγγέλης
έπαιζε με τον Παπανικολή στο γήπεδο της Στύψης με διαιτητή τον
Πούλο. Το αποτέλεσμα ήταν 0-2
και έτσι ο Παπανικολής έφυγε με
τρεις πόντους από τη Στύψη.
Στην 11η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιξε με τον Αχιλλέα
στην Πέτρα, με διαιτητή τον
Πανταλαίων. Το σκόρ ήταν 1-0
υπέρ του Αχιλλέα (το γκολ έβαλε
ο Κελαϊδίτης). Ωστόσο θα πρέπει
να πούμε, ότι η ομάδα της Πέτρας
κέρδισε μόλις και μετά βίας βάζοντας γκολ στις καθυστερήσεις,
αλλιώς το παιχνίδι θα ήταν 0-0
με τον πολύ καλό Καραβαγγέλη
που έχασε πολλές ευκαιρίες για
γκολ. Μέχρι την 11η αγωνιστική ο
Καραβαγγέλης ήταν προτελευταίος στον βαθμολογικό πίνακα με 6
βαθμούς, όταν ο πρώτος Ατρόμητος έχει 28 βαθμούς.
Στην 12η αγωνιστική στις 18
Δεκεμβρίου 2011, η ομάδα της
Στύψης έπαιξε εκτός έδρας με την
Φίλια και με διαιτητή τον Μπάλιακα). Το σκορ έληξε ισόπαλο 1-1.
Το γκόλ του Καραβαγγέλη έβαλε
ο Κανόγλου και της Φίλιας ο Πανουργιάς.
Στην 13η αγωνιστική ο Καραβαγγέλης έπαιξε με τον Μεσότοπο.

Η Πειθαρχική Επιτροπή
της Ε.Π.Σ. ήταν αυστηρή
Τον Οκτώβρη η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. ήταν αυστηρή
στις αποφάσεις της εφαρμό-

Αύξηση της αξίας των
Αγροτικών Προϊόντων
Ένα ενδιαφέρον κοινοτικό
πρόγραμμα έληξε πριν λίγες
μέρες και αφορούσε κατ΄ εξοχήν το χωριό μας. Η εφημερίδα μας δεν έχει τη δυνατότητα
να σας ενημερώνει άμεσα,
ωστόσο ελπίζουμε κάποιοι να
το πήραν «χαμπάρι» και να το
αξιοποιήσουν. Πρόκειται για
το μέτρο 123 (αυτός είναι ο
κοινοτικός κωδικός του) και
αφορά την χρηματοδότηση ενεργειών που στοχεύουν στην
αύξηση της αξίας των Αγροτικών Προϊόντων.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 για το ενδιαφέρον
αυτό πρόγραμμα. Αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού
νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις
οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας) που ασχολούνται με την
μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Ενισχύονται
επενδύσεις που σχετίζονται
κυρίως με τις βιοτεχνίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καθώς και με την εμπορία
τους σε κάποιες περιπτώσεις.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται
ιδρύσεις , επεκτάσεις και

εκσυγχρονισμοί μονάδων τυποποίησης ελαιολάδου, ελαιοτριβείων (κατά περίπτωση), τυροκομείων & μονάδων παραγωγής γιαούρτης.
τεμαχισμού, επεξεργασίας,
τυποποίησης κρέατος (κατά
περίπτωση), τυποποίησης και
συσκευασίας αυγών, τυποποίησης οπωροκηπευτικών,
τυποποίησης – συσκευασίας
μελιού, παραγωγής μαρμελάδων. Επιχειρήσεις που θέλουν
να κάνουν επενδύσεις που
αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό, και επέκταση με ή χωρίς
μετεγκατάσταση μονάδων,
πρέπει να λειτουργούν για
μια τριετία πριν την υποβολή
της αίτησης ενίσχυσης για τον
εκσυγχρονισμό τους. Σε αυτή
την περίπτωση οι επενδυτές
θα πρέπει να εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών τριετίας.
Επίσης προβλέπεται η ίδρυση
επιχειρήσεων στις παραπάνω
δραστηριότητες. Η επιδότηση για τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου είναι 65% ο δε ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης οι 100.000 €. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει
η κάθε πρόταση εξαρτάται
από τα δικαιολογητικά που θα
υποβάλλει ο επενδυτής (πχ
οικονομικά στοιχεία) αλλά και
από τη σωστή διαμόρφωση
της πρότασης που θα γίνει από
τον μελετητή.

«Μη φοβάσαι να προχωράς αργά, να φοβάσαι μόνο
την ακινησία» (ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ).

ζοντας τους κανονισμούς του
ΚΑΠ. Επέβαλε, ποινή τεσσάρων
αγωνιστικών στους Παναγιώτη
Κουλουδή του Μακαρέα. Η ίδια
ποινή επιβλήθηκε και στον Παναγιώτη Βελούτσο, ποδοσφαιριστή
του Παλλεσβιακού. Με δύο αγωνιστικές λιγότερες τιμωρήθηκαν
οι Χ. Ευαγγέλου του Αρίονα Μηθ.
και Στέλιος Κακαγιάννης της
Αναγέννησης Γέρας. Με μια αγωνιστική τιμωρήθηκαν (δεύτερη
κίτρινη) οι Δάρλας (Καραβαγγέλης), Στρατής Χατζηκλειδαράς
(Γέρα), Χ. Μουτζούρης (Διαγόρας), Ελ. Κουκούλης (Αετός) και
Παν. Μακαρώνης (Μεσότοπος).

Σεμινάριο ιατρικής
από την Ε.Π.Σ.Λ.

Με την ευκαιρία της έναρξης της ποδοσφαιρικής χρονιάς αρχές Οκτωβρίου 2011,
στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Λέσβου ένα ενδιαφέρον σεμινάριο ιατρικής, που
σκοπό είχε την πρόληψη ατυχημάτων στους αγωνιστικούς χώρους των λεσβιακών γηπέδων
Ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Λ., Σταύρος
Ψαρρόπουλος, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάγκη παρουσίας
γιατρού σε όλα τα παιχνίδια και υπάρχει απόφαση να μη γίνεται αγώνας χωρίς την παρουσία γιατρού. Το
σεμινάριο παρουσίασαν η γιατρός
Γενικής Ιατρικής Κλαίρη Γεωργέλλη
και ο φυσιοθεραπευτής Λάμπρος
Σταθάκης, οι οποίοι ανέλυσαν στον
κόσμο τις πρώτες βοήθειες που
απαιτούνται σε περίπτωση κάποιου
σοβαρού τραυματισμού, αναλύοντάς τες με διάφορες κινήσεις επί
σκηνής.

Έχασε το παιχνίδι
χωρίς να το δώσει!

Ο Καραβαγγέλης Στύψης κρίθηκε
υπαίτιος για τη μη διεξαγωγή του
παιχνιδιού με το Μεσότοπο, στην
αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου,
αφού δεν προσκόμισε την κατάσταση υγείας των παικτών του. Η
Πειθαρχική Επιτροπή, στις αρχές
Οκτώβρη 2011, με απόφασή της,
κατακύρωσε με σκορ 3-0 τον αγώνα
στο Μεσότοπο και αφαιρούνται από
τον Καραβαγγέλη δύο βαθμοί από
την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αρχές Οκτώβρη 2011, πραγματο-

ποιήθηκε στα γραφεία τής Ε.Π.Σ.Λ.
η πρώτη συνάντηση των παραγόντων των ομάδων στα τμήματα των
υποδομών με την Επιτροπή Πρωταθλήματος, για τη δήλωση των
ομάδων εν όψει της νέας χρονιάς.
Δέκα σωματεία δήλωσαν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα: Αναγέννηση Γέρας, Αιολικός, Βύρων, Καραβαγγέλης, Λιονταράκια, Οδ. Ελύτης, Παλλεσβιακός,
Νεάπολη, ΑΕΛΚ και Όλυμπος.
Οι ημερομηνίες γέννησης των
παικτών για τη συμμετοχή τους θα
πρέπει να είναι τα έτη 1996, ’97, ’98,
‘99 και τα γήπεδα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα είναι με φυσικό
τάπητα και συνθετικό. Κλήρωση δεν
έγινε, αλλά ορίστηκαν τα παιχνίδια,
με τις τέσσερις πρώτες ομάδες να
παίζουν χιαστί για την ανάδειξη
του πρωταθλητή, αλλά και τις
άλλες θέσεις που θα καταλάβουν.
Αρχές Νοέμβρη ξεκίνησε το Παιδικό Πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες
ξεκίνησαν με δύναμη και πάθος.
Πολύ θετικές εντυπώσεις απέσπασε το 9-1 του Καραβαγγέλη με τον
Όλυμπο.
Τα αποτελέσματα
1η Αγωνιστική
Αιολικός - Οδ. Ελύτης ................ 1-4
Καραβαγγέλης - Όλυμπος ........ 9-1
Λιονταράκια - Πολιχνίτος .......... 6-3
Αναγέννηση Γέρας - Βύρων . ..... 1-4
ΑΕΛΚ - Νεάπολη ....... (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία
σε 1 αγώνα του παιδικού
1. Καραβαγγέλης
2. Λιονταράκια
3. Βύρων
4. Οδ. Ελύτης
5. Πολιχνίτος
6. Αιολικός
7. Αναγέννηση Γέρας
8. Όλυμπος
9. ΑΕΛΚ
10. Νεάπολη

3 ... 9-1
3 ... 6-3
3 ....4-1
3 ....4-1
0 ... 3-6
0 ... 1-4
0 ... 1-4
0 ... 1-9
0 ... 0-0
0 ... 0-0

Στην 2η Αγωνιστική του
παιδικού πρωταθλήματος οι ομάδες έπαιζαν ως εξής: (13-11-11)
Βύρων - Καραβαγγέλης (γήπ. Αγ.
Παρασκευής, 11:00)
Νεάπολη - Οδ. Ελύτης (γήπ. Θερμής, 15:30)
Αναγέννηση Γέρας - Λιονταράκια
(γήπ. Παπάδου, 15:30)
Όλυμπος - ΑΕΛΚ (γήπ. Καλλονής,
11:00)
Αιολικός - Πολιχνίτος (γήπ. Θερμής,
13:30)

Απαιτούμε δεν επαιτούμε!
Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην τηλεόραση του ALTER την
ένδειξη: «Οι εργαζόμενοι κάνουν επίσχεση εργασίας γιατί έχουμε
να πληρωθούμε δεδουλευμένα από 5 ως 10 μήνες. Απαιτούμε την
καταβολή των μισθών μας άμεσα. Απαιτούμε δεν επαιτούμε! Τέρμα
η κοροϊδία!». Δεν είναι οι μόνοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και δεν
πληρώνονται!
Κώστας Βουτσάς (ηθοποιός): «Μ΄ αυτή την κρίση έχουν τρελάνει τον κόσμο. Ορμάτε! Θυμώστε και ορμάτε! Να είσαι θυμωμένος κι
όχι θλιμμένος. Η λύπη δεν οδηγεί πουθενά, μόνο στην αυτοκτονία»
…

Τι σημαίνει η λέξη: ψήφος
Τι σημαίνει η λέξη: ψήφος και οι φράσεις: “θα το ρίξω δαγκωτό”, “τον μαύρισαν”;
Παρουσίαση με λίγα λόγια: Η λέξη ψήφος, αρχικά, προσδιόριζε τη μικρή λεία πέτρα (απ εδώ και το ψηφιδωτό) την οποία
χρησιμοποιούσαν για την καταμέτρηση εκλογικών προτιμήσεων
Τα πρώτα ψηφοδέλτια χρησιμοποιήθηκαν στις Δημοτικές
εκλογές του 1914. Μέχρι τότε σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν
τόσες κάλπες όσοι υποψήφιοι. Η κάθε κάλπη χωριζόταν εσωτερικά σε δύο μέρη που αντιστοιχούσαν, εξωτερικά, σε δύο χρώματα, το άσπρο (θετική ψήφος) και το μαύρο (αρνητική ψήφος).
Απ εδώ και η φράση “τον μαύρισαν”
Ο ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει απ΄ όλες τις κάλπες και
να πάρει από τον κάθε υπάλληλο, που στεκόταν μπροστά από
κάθε κάλπη, το σφαιρίδιο. Ο κάθε υπάλληλος φώναζε δυνατά
το όνομα του υποψήφιου. Ο ψηφοφόρος καταψήφιζε ρίχνοντας
σε όλες τις κάλπες την ψήφο στο μαύρο τμήμα , ενώ , μόνο, σε
μία έριχνε το σφαιρίδιο στη λευκή. Για να γνωρίζουν τον ακριβή
αριθμό των “δικών τους” και να αποφύγουν λαθροχειρίες η θετική ψήφος ήταν, συνήθως, δαγκωμένη, για να αναγνωρίζεται
στην καταμέτρηση. Απ εδώ και η φράση “θα το ρίξω δαγκωτο”
(Γ. Δαμιανός) Για περισσότερα στο: 24grammata.com (24γράμματα. Ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Γλώσσα, την Ιστορία και τον
Πολιτισμό).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 8/2011 συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 9/2011 συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση
ΘΕΜΑ: Προτάσεις Δημοτικής
βατότητας - συντήρηση
Κοινότητας Στύψης για την ένταξη
αγροτικών δρόμων περιφέρειας έργων, στο πρόγραμμα Αγροτικής
Δημοτικής Κοινότητας Στύψης
Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00’
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 58/14-07-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε
Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 3825/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου
Καζαδέλλη Έλλη για την τήρηση πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 4 μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκίων Πρόεδρος 1. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
3. Μανάβης Ιγνάτιος Αντ/δρος
4. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι πρέπει επειγόντως να συντηρηθούν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι της περιφέρειας Δημοτικής Κοινότητας Στύψης. Επιχωμάτωση και διάνοιξη τάφρων σ’ αυτούς έχει να γίνει εδώ και
δύο χρόνια και αγρότες - κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται συνεχώς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Προτείνει για τη Δημοτική Κοινότητα Στύψης την ένταξη των
παραπάνω έργων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”, κατά προτεραιότητα:
1ον: Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ στη θέση “Αγιασματέλι”.
2ον: Κατασκευή γεφυρίου στη θέση “Καψιμάλη”, για να ενωθούν δύο αγροτικοί δρόμοι.
3ον: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πηγών από Υψηλομέτωπο προς Στύψη, λόγω ακαταλληλότητας σωλήνων (αμίαντος).
4ον: Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ στη θέση “Σφαγείο”.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 23/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η Σεπτεμβρίου
του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:30’ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 71/12-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καζαδέλλη
Έλλη για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμα απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 3 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκιών Πρόεδρος
1. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
2. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
3. Μανάβης Ιγνάτιος Αντι/δρος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι πρέπει να προτείνουμε έργα τα οποία είναι αναγκαία για τη Δημοτική Κοινότητα Στύψης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης “Μπαλτατζή”.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει και να
προτείνει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αντιληφθήκαμε όμως ότι εξακολουθούν και σήμερα να μεταφέρονται
απορρίμματα στη χωματερή της Στύψης, από τα χωριά της Δημοτικής
Ενότητας Πέτρας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι ανεξέλεγκτη για
το λόγο ότι τα απορρίμματα δεν μεταφορτώνονται.
Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε απόφαση να κλείσουμε τη χωματερή για να
προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και το περιβάλλον της Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ομόφωνα
Να κλείσει αμέσως η χωματερή της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης, με
ανάχωμα.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για το θέμα της μεταφοράς και αποκομιδής των απορριμμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης όπως
γίνεται και στα άλλα χωριά.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΥΨΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Δυό πραματα έν’ ατέλειουτα
του Σύμπαν τσί βλακεία
του Γιώργου σα λουγιάζου Θιέμ’
του Σύμπαν έχ’ τιλεία.
✦

Yπάρχει ποιό πολιτικοποιημένο σύνθημα στην παρούσα φάση από αυτό που ακούστηκε στο Καραϊσκάκη? “ΕΤΣΙ ΓΑΜΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ”?
(από τον Λευτέρη Χαβό)

Ανέκδοτο

O Κυριάκος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που είχε δουλέψει όλη
τη ζωή του. Ό,τι έβγαζε, το έκανε κομπόδεμα αλλά ήταν απίστευτα
τσιγκούνης και δε χαιρόταν τα χρήματά του.
Κάποτε αρρώστησε σοβαρά και λίγο πριν πεθάνει λέει στη σύζυγό
του.
- Κούλα, όταν πεθάνω, θέλω να μαζέψεις όλα μου τα χρήματα και να
τα βάλεις στην κάσα. Θέλω να πάρω τα λεφτά μαζί μου στην επόμενη
ζωή.
Έτσι έπεισε τη Κούλα να του υποσχεθεί, με όλη της την καρδιά, πως
όταν εκείνος θα πέθαινε, αυτή θα φρόντιζε να βάλει όλα τα χρήματα
στην κάσα μαζί του.
Όταν λοιπόν κάποια στιγμή πέθανε, ο Κυριάκος ήταν ξαπλωμένος
στο φέρετρο, η γυναίκα του καθόταν εκεί δίπλα μαυροντυμένη φωνάζοντας «Κυριάκο, αγάπη μου, πού πας;» και η κολλητή της φίλη Λίτσα
καθόταν δίπλα της.
Όταν τελείωσε η τελετή, και την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να
κλείσει το φέρετρο, η σύζυγος φωνάζει: «Μια στιγμή!». Η Κούλα τότε
έβαλε ένα μικρό μεταλλικό κουτί μέσα στο φέρετρο. Και μετά ο παπάς έκλεισε το φέρετρο και άρχισαν να το κατεβάζουν.
Λέει λοιπόν η Λίτσα:
- Κούλα, ξέρω ότι δε θα ήσουν τόσο χαζή ώστε να βάλεις όλα τα
λεφτά του μέσα στο φέρετρο μαζί του.
- Άκου Λίτσα μου. Είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη και δε μπορώ να αθετήσω τον λόγο μου. Υποσχέθηκα στον Κυριάκο ότι θα του έβαζα τα
χρήματά του στην κάσα του.
- Μου λες δηλαδή ότι έβαλες όλα τα λεφτά στην κάσα του;
- Φυσικά και το έκανα. Τα μάζεψα όλα μαζί, τα έβαλα στον λογαριασμό μου, και του έκοψα μία επιταγή. Αν μπορεί να την εξαργυρώσει,
θα μπορεί να τα ξοδέψει κιόλας.
✦
Ο πλέον θεατρόφιλος λαός παγκοσμίως, οι Έλληνες: Κωμωδία εντός Βουλής, τραγωδία απ’ έξω, του παραλόγου πέριξ Συντάγματος,
σουρεάλ όλοι μας..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθ. 10/2011 συνεδρίαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στύψης

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο χωματερής
Δημοτικής Κοινότητας Στύψης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2011
Στη Στύψη και στο Δημοτική Κατάστημα σήμερα την 23η Νοέμβριου,
του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:30’ συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Στύψη ύστερα από την αριθ.πρωτ. 86/17-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καζαδέλλη
Έλλη για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντες 4 μέλη- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γελαγώτης Φωκίων Πρόεδρος
1. Βαλιουτή Μυρσίνη Μέλος
2. Μανδάνης Ελευθέριος Μέλος
3. Βαλιοντής Παναγιώτης Μέλος
4. Μανάβης Ιγνάτιος Αντ/δρος
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 2ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης
είπε ότι γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος για το
κλείσιμο και την αποκατάσταση των χωματερών μετά από αποφάσεις και
προσπάθειες που καταβάλαμε για να σταματήσει τουλάχιστον η μεταφορά των απορριμμάτων από τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Πέτρας
και Μήθυμνας, στη χωματερή της Στύψης, ισορροπήσαμε την κατάσταση
δείχνοντας την ανάλογη ανοχή, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα της αποκομιδής.
Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά όπως επειγόντως γίνει συντήρηση -επιχωμάτωση- διάνοιξη τάφρων, σε όλους τους αγροτικούς δρόμους της περιφέρειας Δημοτικής
Κοινότητας Στύψης που έχουν να συντηρηθούν εδώ και δύο χρόνια.
Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε διότι οι αγρότες - κτηνοτρόφοι της
Δημοτικής μας Κοινότητας, διαμαρτύρονται καθημερινά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 21/2011.
Για όλα τα παραπάνω έγινε τούτο το πρακτικό και υπογράφεται.

«Κακοκράτης»
Ο «Κακοκράτης» και ο δήμαρχος δημ. Βουνάτσος
Ο δήμαρχος Δημήτρης Βουνάτσος, στα εγκαίνια του Εφετείου,
που έγιναν στο νησί πρόσφατα στο σύντομο χαιρετισμό του και με
διάθεση χιούμορ, απευθυνόμενος στον υφυπουργό Δικαιοσύνης,
Γιώργο Πεταλωτή, αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στον «Καλλικράτη» και την «αδικία στη Λέσβο». «Κάπως αλλιώς τον λες»
σχολίασε ο υφυπουργός. «Κακοκράτη», του απάντησε ο δήμαρχος.
Αναλύοντας τα προβλήματα του «Καλλικράτη», ο δήμαρχος τα συνόψισε ως εξής: «Αν δεν προλάβει το εγκεφαλικό ή η καρδιοπάθεια,
θα προλάβει σίγουρα το τρελοκομείο με τούτη την κατάσταση».
✦✦✦
Στη Βουλή ο «Καλλικράτης»
Στην Ολομέλεια της Βουλής επίκαιρη ερώτηση έχει καταθέσει
ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ., Σπύρος Γαληνός, για το πάνδημο
αίτημα των κατοίκων της Λέσβου να υπάρξει χωροταξικός ανασχεδιασμός του «Καλλικράτη» στο νησί, καθώς τα προβλήματα που έχουν
ανακύψει στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, δείχνουν ανυπέρβλητα.

ΒΙΒΛΙΑ που πήραμε

Εθελοντική Προσφορά
Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε το dvd των περσινών εκδηλώσεων και
δεν χορταίνουμε την ευρηματικότητα και την επιτυχημένη αποκριάτικη
εκδήλωση που έγινε στην πλατεία του χωριού. Ελπίζουμε ότι και φέτος
δεν θα λείψει η έμπνευση παρά την κρίση και την απελπισία. Εμείς θα
συνεχίσουμε να γελάμε για τα χάλια μας. Θέλουμε να εκφράσουμε τις
θερμές ευχαριστίες μας σε όσες και όσους φίλες/ους εργάστηκαν εθελοντικά για την πραγματοποίηση των περσινών καρναβαλικών εκδηλώσεων. Είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος δεν θα λείψουν οι εθελοντές.
Επειδή αξία έχει ο εθελοντισμός και όχι τόσο το μέγεθος ή το είδος
της προσφοράς, ελπίζουμε ότι ΌΛΟΙ μας θα βρούμε τρόπους εθελοντικής συνεισφοράς, έτσι ώστε η στήλη να μεγαλώσει και γιατί όχι, να
γεμίσει η εφημερίδα μας από τα ονόματα ΌΛΩΝ μας.
Παράλληλα, επειδή πιστεύουμε ότι η προσφορά, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η εθελοντική προσφορά, θα θέλαμε να
θυμίσουμε τους εθελοντές των περσινών καρναβαλικών εκδηλώσεων.
Συμμετέχοντες στην Κατασκευή των Αρμάτων
Τριανταφυλιτσα Χίου, Στέλλα Χονδρού, Νίκη Μαυρέλλη, Κατιανα Κουτζπή, Χαρούλα Γιαραμάνη, Στρατής Δρακούλας, Στρατής Θεοφάνους,
Στρατης Χατζηδουκάκης, Νίκος Κουτζπής, Στρατης Τσομπανέλλης,
Μωϋσής Σκούρτας, Γεώργιος Φιλής, Χαράλαμπος Δεμερτζής, Λευτέρης
Καμπουρέλλης, Στέλιος Τζανερίκος
Συμμετέχοντες στην Λαχειοφόρο
Αγγελος Σανταβάς, Καλλινίκη Φιλή, Γεωργία Φιλή, Παναγιώτα Κομνηνού
Διάφορες Εργασίες
Δρακούλας Γιάννης, Τυρίκος Ευστράτιος
Προσφορά Επίπλων
Χαρούλα Γιαραμάνη για τα έπιπλα που προσέφερε στο Σύλλογο (καρέκλες ,τραπέζι, ντουλάπι).

«Όποιος χαμογελά αντί να εξαγριώνεται είναι πάντα
ο πιο δυνατός» (ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΣΚΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, Από τον
Κέυνς στη Θάτσερ, χωρίς επιστροφή, εκδόσεις ΚΨΜ, σελ. 218
Λαοκράτη Βάσση, Η χρεωκοπία της Μεταπολίτευσης,
εκδόσεις Ταξιδευτής

Wikipedia: Εγώ ξέρω τα πάντα!
Google: Εγώ έχω τα πάντα!
Internet: Χωρίς εμένα δεν έχετε αξία!
Ρεύμα: Σοβαρά;
✦
Η ερώτηση στο Δημοψήφισμα θα ήταν η εξής: ”Δέχεσαι το πολυνομοσχέδιο?” Θα απαντάς εσύ. “Όχι” και αποκάτω θα έγραφε
“Πολύ αργά. Το ψηφίσαμε”.
✦
Μπάντζι τζάμπινγκ κι αηδίες. Για δυο λεπτά χάνεις το κινητό
και ανεβαίνει η αδρεναλίνη στα ύψη.!
✦
“Συνελήφθη ο Λάκης Γαβαλάς για χρέη στο Δημόσιο”... “Xρωστάς χρυσή μου” είπε ο ράμπο της εφορίας.

6

ΣΤΥΨΗ

Πρόσωπα

Γιώργος Καλλονιάτης του Κων/νου
Ο Γιώργος Καλλονιάτης του Κων/νου
γεννήθηκε στη Στύψη το 1957. Ξεκίνησε
την επιχειρηματική του δραστηριότητα
το 1979 αμέσως μετά το στρατό. Έκανε
μεταφορές με ένα φορτηγό που είχε
αγοράσει από τους Παπουτσήδες. Για
15 χρόνια έκανε δρομολόγια σ΄ όλη την
Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ). Αργότερα έφτιαξε ενοικιαζόμενα δωμάτια
στην Πέτρα και ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Τα τελευταία 8 χρόνια ασχολείται
γενικά με το εμπόριο και ειδικά με υλικά
οικοδομών. Φέτος προχώρησε άλλο ένα
βήμα φτιάχνοντας μια ολοκληρωμένη
επίπεδη μάνδρα με δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, διακοσμητικά στοιχεία,
άνθη – φυτά, πετρώματα (που φέρνει
από Ελευθερούπολη Καβάλας), πλακάκια, υδραυλικά, αυτόματο μηχανισμό χρωμάτων, τσιμέντα κλπ. Εντυπωσιακά ποζάρουν τα γλυπτά
της αυλής στη μάντρα που βρίσκεται στη διασταύρωση Πέτρας – Σκουτάρου, πηγαίνοντας προς
Άναξο. Άλλα σχέδια έρχονται από το Μαρούσι που έχει αναπτυγμένη κεραμοποιία, άλλα πήλινα
προέρχονται από το Μανταμάδο όπως τα ωραία ακροκέραμα.
Πως είναι η μέρα ενός «μικρού» επιχειρηματία;
Ο Γιώργος Καλλονιάτης ξεκινά τη μέρα του στις 6 το πρωί και τελειώνει όσο πάει … φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Δεν έχει ωράριο. Μαζί του δουλεύουν η γυναίκα του Μιχαλίτσα, ο γιος του
Κώστας που είναι τώρα 29 ετών, και η κόρη του Ισμήνη, που ασχολείται με τα λογιστικά της επιχείρησης δίπλα στο θείο της Μιχάλη Γελαγώτη του Χρήστου επίσης λογιστή. Κοντά στην οικογένεια
απασχολεί επίσης άλλα τρία άτομα.
- Και δεν κουράζεσαι με 10 - 15 ώρες δουλειάς κάθε μέρα;
«Μου αρέσει να δημιουργώ – μας απαντά – να φτιάχνω, να επιχειρώ. Μ΄ αρέσει αυτό που κάνω.
Δεν με κουράζει. Αν μπουν πελάτες ή απλοί επισκέπτες στο μαγαζί και πουν τι ωραίο μαγαζί είναι
αυτό, παίρνω ζωή».
- Και πως ανταπεξέρχεσαι μέσα σ΄ αυτή τη κρίση που όσο πάει και χειροτερεύει;
«Όλα τα προϊόντα μας είναι σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Προσπαθούμε να έχουμε κατανάλωση με χαμηλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα. Πριν τη κρίση δεν αφήναμε πελάτη που έμπαινε στο
μαγαζί ή μας έκανε μια παραγγελία να φύγει χωρίς να εξυπηρετηθεί και ας έκανε καιρό να ξοφλήσει
το λογαριασμό του. Τώρα αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε τους πελάτες μας για να αποφύγουμε τα
«κανόνια». Οι ακάλυπτες επιταγές είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην αγορά. Προτιμώ να
μένει το εμπόρευμα απούλητο, παρά να
πουληθεί και να μείνει απλήρωτο. Στην
περιφέρεια είμαι 30 χρόνια στην αγορά
και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας σαν
«κάλπικες δεκάρες».
- Και πώς μπορούν να επιβιώσουν οι
μικρές επιχειρήσεις σήμερα;
«Θα χρειαστεί να γίνουν ενώσεις ομοειδών επιχειρήσεων. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να ριχτούμε όλοι στη δουλειά.
Να ξεκαθαρίσει η «ήρα απ΄ το στάρι». Στην
εποχή της κρίσης θα επιβιώσουν όσοι
μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες σε καλές τιμές και καλή ποιότητα. Πέρυσι υπήρχαν περισσότερες ακάλυπτες επιταγές. Επιπλέον το κράτος δεν
υποστηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις στην
περιφέρεια με αποτέλεσμα να παλεύουμε
μόνοι μας και αβοήθητοι να επιβιώσουμε
επιχειρηματικά μέσα σ΄ αυτή τη λαίλαπα».

Φωτό κισκέτς Αύγουστος 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ελένη Παγίδα

«Αν κοιτάζουμε προς
τη σωστή κατεύθυνση,
το μόνο που έχουμε να
κάνουμε είναι να συνεχίσουμε το περπάτημα»
(ΑΡΧΑΙΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ)

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ
– Δομικά
Υλικά
2253041790 - 6932416466
Δομικά Υλικά – Τσιμέντα Ηρακλής
– Χρώματα - Βερνίκια
Μιχαηλίτσα Καλλονιάτου 2253091341
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Ομογενείς α πό την Αυστραλία στην Στύψη

Η Ελένη Παγίδα του Δημητρίου και της Βασιλείας,
γεννήθηκε το 1992 και ζει στη Στύψη. Τελείωσε το
λύκειο Πέτρας και θέλει να περάσει στο ΤΕΦΑΑ και να
γίνει γυμνάστρια.
Ασχολείται με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το
«βάδην». Στους Πανελλήνιους αγώνες που έγιναν
τον Φεβρουάριο του 2011 στα Μέγαρα, βγήκε 1η στην
κατηγορία των 10 χιλιομέτρων και προκρίθηκε στους
Βαλκανικούς αγώνες που έγιναν τον Απρίλη του 2011
στη Ρουμανία, όπου βγήκε 4η. Πρόσφατα (Ιούλιο
2011) στους Πανελλήνιους αγώνες στίβου στη Λάρισα βγήκε Τρίτη και πήρε το Χάλκινο μετάλλιο. Ο στόχος της είναι να συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό,
με τον ίδιο αθλητικό σύλλογο, τον ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, και προπονητή τον Βαγγέλη Ζορμπά.
Θέλει ν΄ αλλάξει κατηγορία, να πάει στα 20 χιλμ.
Βάδην. Εδώ και δύο χρόνια συμμετέχει στην εθνική
Ομάδα στίβου.

Φωτό σπίτι Καραμπέτσου Γεωργίου
με τη γυναίκα του Ρίτα.

Στράτος Παντής

Οι ντομάτες και τα
μπαχτσεβανκά είναι καθημερινή κατάθεση ψυχής απ’
τους χωριανούς που
περνάν φορτωμένοι
ντομάτες, αγγούρια,
καρπούζια, όλα τα
καλά, μαζί με την
εγκάρδια καλημέρα.
Συγκινείται η κυρία
Ρίτα και μας δηλώνει
περήφανη που παντρεύτηκε Στυψιανό
(η ίδια κατάγεται από
την Καλλονή). Η φιλόξενη διάθεση όλου
του χωριού είναι το
χαρακτηριστικό μας.
(Την ευχαριστούμε για τα καλά της
λόγια)

Τι έξοδα απαιτούνται για να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό;
«Συχνά, μας απαντά, απαιτείται να ταξιδέψω στον
τόπο όπου διεξάγονται οι αγώνες και τα οδοιπορικά
έξοδα τα καλύπτει ο Σύλλογος, που πολλές φορές
αδυνατεί να πληρώσει. Έτσι αναγκάζεται να «ζητιανέψει» 200 και 300 € για να καλύψει τα έξοδα της
αποστολής. Τα έξοδα συχνά καλύπτει ο πρώην Δήμαρχος Μολύβου, ο κ. Στέλιος Καραντώνης και τον
ευχαριστούμε πολύ».
- Από τους φορείς του χωριού δεν υπήρξε κάποια συνδρομή στα έξοδα και τις απαιτήσεις των αθλητικών αποστολών;
«Δυστυχώς δεν υπήρξε! – μας λέει η Ελένη και την πνίγει το παράπονο».

Χορηγία για τον αγώνα της Ελένης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στύψης
Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του, ο Πολιτιστικός σύλλογος Στύψης με απόφαση του Δ.Σ.
του, ανέλαβε την χορηγία της πρωταθλήτριάς μας στο βάδην Ελένης Παγίδα. Η νέα χρονιά έχει πολλές απαιτήσεις για την ταλαντούχα αθλήτρια. Όπως μας είπαν μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. «Θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να στηρίξουμε και υλικά την προσπάθεια της Ελένης. Αναλάβαμε την οικονομική
υποστήριξη σ΄ ένα μικρό μέρος της αθλητικής προετοιμασίας της. Η Ελένη Παγίδα με τις αθλητικές
επιτυχίες της, λειτουργεί ως πρέσβειρα, όχι μόνο για την Στύψη το χωριό της, την Λέσβο το νησί της,
η προσπάθειά της αφορά όλη την Ελλάδα».

Ο δικός μας Στέφανος (Στέφεν)
Ο Στέφεν είναι ένας Γερμανός,
που εδώ και 9 χρόνια ζει στη
Στύψη. Τον ξέρουν όλοι για τον
έρωτά του για το ποδήλατο!
Διασχίζει όλο το νησί. Ο Στέφεν
λοιπόν ο ποδηλάτης, είναι 40
χρονών. Πριν 8-9 χρόνια αγόρασε ένα σπίτι στο χωριό, άφησε
τη ζωή του στη Γερμανία, πήρε
την οικογένειά του, γυναίκα και
δύο παιδιά, και ήρθε να ζήσει στο
νησί μας και ακόμα περισσότερο
επέλεξε για μόνιμη κατοικία του
στη Στύψη! Τα παιδιά του πάνε
στο Δημοτικό Σχολείο εδώ και
δουλεύει ο ίδιος και η γυναίκα
του στο Μόλυβο, στον τουριστικό τομέα.
Όπως είπαμε είναι ποδηλάτης
και μάλιστα πολύ καλός. Στο
Μόλυβο πάει καθημερινά με το
ποδήλατο, όχι μέσω Πέτρας που
είναι πιο κοντά αλλά επιλέγει
την μακρυνή διαδρομή Υψηλομέτωπο – Πελόπη – Κάπη – Σκαμνιά – Βαφειό – Μόλυβο και ξανά
πίσω το βράδυ για να κάνει προπόνηση! Όπως λέει φέτος στις
21-8-11 πήγε στη Γαλλία στο παρίσι, εκεί γίνεται κάθε 4 χρόνια
ο μεγαλύτεροςσε συμμετοχή
στον κόσμο ποδηλατικός αγώνας (Παρίσι – Μπρεστ – Παρίσι).
Συμμετέχουν 5.500 ποδηλάτες.
Απ΄ αυτούς, οι 4.133 ασχολούνται αγωνιστικά με το ποδήλατο.
Από την Ελλάδα φέτος πήγαν

Ευχαριστήρια του Π.Σ.Σ.
Οι τρεις Μυτιληνιοί ποδηλάτες μετά τον τερματισμό τους, με
το χαμόγελο στα χείλη, για την πολύ καλή τους εμφάνιση
29 ποδηλάτες από τους οποίους
οι 26 τερμάτισαν σε μια απόσταση 1.230 χιλιομέτρων (δηλ.
κάτι παραπάνω απ΄ τη διαδρομή
Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετ΄ επιστροφής συν 200 χιλιόμετρα
ακόμα!). Ο δικός μας Στέφεν σ΄
αυτόν τον αγώνα τερμάτισε 1ος
από τους 29 συμμετέχοντες από
την Ελλάδα. Για να το πετύχει
αυτό, έκανε ποδήλατο συνεχώς
με μικρές στάσεις για νερό και
λίγο φαγητό (μπισκότα) για 53
ολόκληρες ώρες! Ο δεύτερος
από Ελλάδα τερμάτισε μετά από

5 ώρες, ενώ ο πρώτος απ΄ όλους
τους 5.500 συμμετέχοντες τερμάτισε στις 44 ώρες …. Ο Στέφεν βγήκε 109ος .
Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Στέφανο και να
ευχηθούμε όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του για
ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον,
αλλά και για ένα γυμνασμένο
σώμα καθώς λέει το αρχαίο ρητό: «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
δηλαδή «νους υγιής (μπορεί να
υπάρχει μόνο) μέσα σ΄ ένα σώμα
υγιές».

Οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στο χωριό (Αυγ. 2011)
Από αριστερά διακρίνονται:
Φωκίων Γελαγώτης, Κώστας
Πιτσούλης, Νίκος Δρακούλας,
Μιχάλης Χίου, Φιλής Γιώργος και
Στράτος Χατζηδουκάκης.
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Οι μετανάστες μας στην Αυστραλία που ήρθαν
στο χωριό φέτος ήταν:
1) Δεμερτζής Γιάννης με την γυναίκα του Ελβίρα
(Σίνδευ)
2) Βάσος Γελαγώτης του Φωκίωνα (Κάταρος) με
την γυναίκα του Μαρία (Μελβ.0
3) Ευστράτιος Καμνορόκης με τη γυναίκα του
Σούλα (Μελβούρνη).
4) Θεράπων Δελημήτρου και Αδαμαντία (Μελβούρνη).
5) Σοφία Μπουλά
6) Αγαϊα Βαλιοντή - Βουλέλη με τον άντρα της
Νίκο Βουλέλη.
7) Νίκος Εγγλέζος του Στυλιανού με την γυναίκα
του Μαρία (Πατράκα)
8) Γιώργος Καραμπέτσος με την γυναίκα του Ρίτα που κατάγεται από την Καλλονή.
9) Ο Βίκτωρ Παυλιόγου (Κατσακούλης) με τη γυναίκα του Μυρσίνη.
10) Ο Νικόλαος Γελαγώτης (Κουτζπής) με την

γυναίκα του Ελισάβετ.
11) Ο Γιάννης Χατζηβλάστης με την γυναίκα του
Τέρψη.
12) Η Μαρίτσα Ζγουρνιού (χήρα του Γιάννη
Ζγουρνιού Τραπεζανλή).
13) Ο Εγγλέζος Νίκος με την γυναίκα του Μαρία.
14) Ο Μιχάλης Παπουτσής με την γυναίκα του
Σοφία Βόλου.
15) Ο Νίκος Βόλου (Βουλέλη) με την γυναίκα του
Αγλαΐα (η οποία είχε μια περιπέτεια υγείας στην
Ελλάδα, ευτυχώς είχε αίσιο τέλος).
16) Η Σοφία Πατέστου χήρα Ζήση.
17) Ο Καλλονιάτης Νεκτάριος του Ηλία.
18) Ο Στράτος Πετριώτης από Γαλλία.
19) Ο Κοντσέλης Βάσος (Βαξεβάνης) από Γαλλία.
20) Ο Δημήτριος Αλετράς από Η.Π.Α.
21) Ο Δημήτριος Παρέλλης από Η.Π.Α.
22) Ο Στράτος Χατζηδουκάκης του Ιωάννη με
την γυναίκα του από Λουξεμβούργο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης, ευχαριστεί θερμά τον Γιάννη και την Ελβίρα Δεμερτζή που
διέθεσαν ένα σημαντικό ποσό στη δημοπρασία που έγινε στις 6-8-2011 στις εκδηλώσεις για το Στυψιανό αντάμωμα, για την αγορά ενός πίνακα ζωγραφικής, έργο της Τριαφυλλιάς Χίου.
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. ευχαριστεί θερμά επίσης, τον Γιώργο και την Πόπη Χατζηβλάστη για την αίθουσα (στο τέλος της αγοράς), που παραχώρησαν δωρεάν για να λειτουργήσει η έκθεση παλιάς
φωτογραφίας όλο τον Αύγουστο κι έτσι δόθηκε η ευκαιρία να την επισκεφτούν πολλοί χωριανοί μας
αλλά και επισκέπτες.

Στον Κλαπάδο

Την Πέμπτη 18/8/11 πήγαμε
με τον Κλαπάδιώτη Γιάννη
Δεμερτζή (Σκλαβέλη) στον
Κλαπάδο απ’ τον δρόμο που ο
ίδιος με δικά του κυρίως έξοδα
έκανε προσβάσιμο με ΙΧ από
την διασταύρωση Στύψης Πέτρας (απέναντι απ’ την ταβέρνα «Γαβρίλος»).
Ήταν 6.30 το πρωί και ο ήλιος μόλις ανέτειλε. Απέναντι
η Στύψη και μεις να περπατάμε
ανάμεσα στα χαλάσματα - υπολείμματα ενός Χαμάμ (καθ’
ότι ο κλαπάδος είχε πολλούς
μωαμεθανούς την εποχή της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας),
αλλά και στα υπολείμματα
του σπιτιού του Κλαπαδιώτη
δασκάλου Τόμα.
Ο Γιάννης Δεμερτζής ήρθε
απ’ το Σίδνεϊ και στους λίγους
μήνες που παρέμεινε στο
χωριό δεν παρέλειψε ούτε μία
μέρα να πεταχτεί στον Κλαπάδο απέναντι από τη Στύψη.
Σ’ ένα κτήμα του, απέναντι απ’ το Χαμάμ έκανε ένα αγροτόσπιτο με κληματαριά για παχύ ίσκιο, δύο δεξαμενές για να ποτίζει τα δεντρικά του στις δύο σκάλες περιβολάκι.
Απ’ έξω μόλις ολοκληρώθηκε ένα μνημείο για τους πεσόντες ήρωες του 1919 στη μάχη του Κλαπάδου
για την απελευθέρωση του νησιού.
Στη μαρμάρινη πλάκα είναι χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων.

Η δαπάνη του μνημείου καλύφθηκε από τον Γιάννη Δεμερτζή.
Η διαδρομή από την αρχή του κουρού τσετσμέ στο Τσαμλίκ προς Κλαπάδο κι από εκεί στο δρόμο
κάτω απ’ τη Λαφιώνα έχει σημανθεί και συχνά ομάδες ξένων τουριστών περνούν κι απολαμβάνουν
το υπέροχο φυσικό τοπίο. Μία ματιά στο μνημείο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη...
							
Ιγν. Καρ.

Αυτές τις φωτογραφίες τις βγάλαμε όταν κάναμε τα γλέντια (και πληρώναμε εμείς) οι νεοφερμένοι. Στον Μπαλαρό και στον Ζουμπούλη αλλά και στο Πετρί. Διακρίνονται ο Στράτος, η Νίκη,
ο Μιχάλης (Κόλιας) και η Γεωργία (από την Πάτρα). Στο Πετρί, όπου ο Στράτος πήγε τους φίλους
του τον Αύγουστο 2011 για να τους δείξει τα μέρη που περπάτησε μικρός.
Λίγο πιο πάνω από την αγορά, στο δρόμο του μαγαζιού
του Ιγνάτιου Χίου, ζούσαν στη
δεκαετία του 1950 δυό οικογένειες, ο Στέλιος με τη Μαριγώ
Αλετρά και ο Ιγνάτιος Βαλιοντής (Κόλιας) με τη Μαρία. Τα
σπίτια τους ενωμένα, μεγαλώσανε τα παιδιά τους, σαν
αδέλφια και το καθένα πήρε το
δρόμο του. Ο γιος του Ιγνάτιου
ο Μιχάλης, έφυγε στην Αθήνα
και η Νίκη, η κόρη του Στέλιου
Αλετρά, έφυγε στην Αυστραλία. Όλοι φύγανε απ΄ το χωριό,
τα θεμέλια όμως είχαν μείνει.
Παντρεύτηκαν, κάνανε οικογένειες όμως η νοσταλγία του
χωριού, τους έφερε πίσω. Ξαναενώσανε τα σπίτια τους και
το ωραίο είναι ότι ενώ η Νίκη έχει άντρα από το Πετρί και ο Μιχάλης γυναίκα από την Πάτρα
φιλιώσανε, δέσανε αδελφικά
και κάθε φορά που έρχονται
ο Στράτος και η Νίκη από την
Αυστραλία, οργώνουν το νησί.
Φέτος επισκεφθήκανε και την
Τουρκία. Ο Μιχάλης είχε και τα
πεθερικά του που ήρθαν από
την Αθήνα τον κύριο Γιώργο
και την κυρία Βούλα και τους
δείξαμε όλο το νησί. Το πιο
ωραίο είναι ότι ο Στράτος και
η Νίκη κάνανε πρόσκληση στο
Μιχάλη και στη Γεωργία να επισκεφθούν την Αυστραλία και
μου φαίνεται πως η πρόσκληση
έγινε δεκτή. Τους ευχόμαστε η
φιλία τους να κρατήσει και να
περάσει και στα παιδιά τους.
Τώρα στο γυρισμό του Στράτου
και της Νίκης στην Αυστραλία,
θα κάνουν στάση στην Αθήνα
όπου τους περιμένει μια ζεστή
φιλική ατμόσφαιρα. Ευχόμα-

στε αυτό να γίνει παράδειγμα
και σε άλλους.
Οι «αυστραλοί» ομογενείς,
φέτος τον Αύγουστο οργάνωσαν όπως κάθε χρόνο, τρία μεγάλα γλέντια στα καφενεία του
χωριού. Εδώ στο καφενείο του
Μπαλαρού τέλος Ιουνίου 2011.
Ο Στράτος είναι γνωστό πως
μπορεί να οργανώσει εύκολα την παρέα και να στήσει
στο «πι» και «φι» ένα γλέντι.
Άνθρωπος της παρέας, που
αγαπάει εγκάρδια όλους τους
φίλους και ιδιαίτερα τους Στυψιανούς. Στη φωτό ο Στράτος,
η Νίκη, ο Μιχάλης και η Γεωργία.
Ο Στράτος όμως δεν ξέχασε
το Πετρί. Πριν δύο χρόνια, που
ήλθε, έκανε ένα έργο στην εκκλησία της Αγ. Κυριακής, που
στοίχισε 4.000 €. Κάθε φορά
που έρχεται βοηθά την εκκλησία του χωριού του.
Ο Στράτος Παντής, γεννήθηκε στο Πετρί το 1936. Το 1964
σε ηλικία 28 χρονών αρραβωνιάστηκε στη Στύψη την Νίκη
Αλετρά κι έφυγε μετανάστης
στην Αυστραλία. Σ΄ ένα χρόνο
πήρε και την γυναίκα του. Παντρεύτηκαν στην Αυστραλία.
Σαρανταπέντε χρόνια δούλευε
στο ίδιο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου δούλευαν 40
άτομα και τροφοδοτούσε αεροπλάνα, μαγαζιά και λιανική.

«Δεν υπάρχει Στυψιανός στην
Αυστραλία, που να μην έχει
φάει γλυκά από τα χέρια μου»
λέει και καμαρώνει. Και να
σκεφτεί κανείς, ότι στο χωριό
έβοσκε πρόβατα. Από τσομπάνος ζαχαροπλάστης … «Όταν
φτάσαμε στη Μελβούρνη, ούτε
μιλούσαμε ούτε λαλούσαμε.
Πήγαμε πεινασμένοι, αλλά
αποφασισμένοι να δουλέψουμε και να κάνουμε προκοπή.
Σε 7-8 μήνες το αφεντικό, μου
εμπιστευότανε τα κλειδιά της
επιχείρησης. Πήγαινα όποτε
ήθελα, Σάββατο – Κυριακή. Σαρανταπέντε χρόνια στην ίδια
δουλειά …». Στην αρχή, πήγε
στην Αυστραλία – όπως όλοι
οι ξενιτεμένοι – με σκοπό να
γυρίσει πίσω σε 2 – 3 χρόνια με
τα λεφτά που θα συγκέντρωνε
θα αγόραζε χωράφια και πρόβατα. Και πράγματι «αγοράζαμε χωράφια στην περιοχή κι
ένα οικόπεδο στην Πέτρα την
δεκαετία του 1970» μας λέει.
Αλλά τα σχέδια άλλαξαν στην
πορεία. Μεσολάβησαν δυό
παιδιά. Μηχανικός αεροσκαφών ο γιος. «Κάναμε ρίζες στη
Μελβούρνη. Σήμερα έχουμε
έξι εγγόνια, να ΄ναι καλά. Πριν
ερχόμασταν στη πατρίδα πιο
αραιά. Από το 2004 που βγήκα
στη σύνταξη ερχόμαστε κάθε
δύο χρόνια».

«Το μοναδικό αξίωμα που θα σου προσφέρει
κουράγιο είναι ότι καμιά δυστυχία δε διαρκεί για
πάντα, ούτε καν για πολύ χρόνο» (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ / 341271 π.Χ.)

6

ΣΤΥΨΗ

Πρόσωπα

Γιώργος Καλλονιάτης του Κων/νου
Ο Γιώργος Καλλονιάτης του Κων/νου
γεννήθηκε στη Στύψη το 1957. Ξεκίνησε
την επιχειρηματική του δραστηριότητα
το 1979 αμέσως μετά το στρατό. Έκανε
μεταφορές με ένα φορτηγό που είχε
αγοράσει από τους Παπουτσήδες. Για
15 χρόνια έκανε δρομολόγια σ΄ όλη την
Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ). Αργότερα έφτιαξε ενοικιαζόμενα δωμάτια
στην Πέτρα και ασχολήθηκε με τον τουρισμό. Τα τελευταία 8 χρόνια ασχολείται
γενικά με το εμπόριο και ειδικά με υλικά
οικοδομών. Φέτος προχώρησε άλλο ένα
βήμα φτιάχνοντας μια ολοκληρωμένη
επίπεδη μάνδρα με δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, διακοσμητικά στοιχεία,
άνθη – φυτά, πετρώματα (που φέρνει
από Ελευθερούπολη Καβάλας), πλακάκια, υδραυλικά, αυτόματο μηχανισμό χρωμάτων, τσιμέντα κλπ. Εντυπωσιακά ποζάρουν τα γλυπτά
της αυλής στη μάντρα που βρίσκεται στη διασταύρωση Πέτρας – Σκουτάρου, πηγαίνοντας προς
Άναξο. Άλλα σχέδια έρχονται από το Μαρούσι που έχει αναπτυγμένη κεραμοποιία, άλλα πήλινα
προέρχονται από το Μανταμάδο όπως τα ωραία ακροκέραμα.
Πως είναι η μέρα ενός «μικρού» επιχειρηματία;
Ο Γιώργος Καλλονιάτης ξεκινά τη μέρα του στις 6 το πρωί και τελειώνει όσο πάει … φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια. Δεν έχει ωράριο. Μαζί του δουλεύουν η γυναίκα του Μιχαλίτσα, ο γιος του
Κώστας που είναι τώρα 29 ετών, και η κόρη του Ισμήνη, που ασχολείται με τα λογιστικά της επιχείρησης δίπλα στο θείο της Μιχάλη Γελαγώτη του Χρήστου επίσης λογιστή. Κοντά στην οικογένεια
απασχολεί επίσης άλλα τρία άτομα.
- Και δεν κουράζεσαι με 10 - 15 ώρες δουλειάς κάθε μέρα;
«Μου αρέσει να δημιουργώ – μας απαντά – να φτιάχνω, να επιχειρώ. Μ΄ αρέσει αυτό που κάνω.
Δεν με κουράζει. Αν μπουν πελάτες ή απλοί επισκέπτες στο μαγαζί και πουν τι ωραίο μαγαζί είναι
αυτό, παίρνω ζωή».
- Και πως ανταπεξέρχεσαι μέσα σ΄ αυτή τη κρίση που όσο πάει και χειροτερεύει;
«Όλα τα προϊόντα μας είναι σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Προσπαθούμε να έχουμε κατανάλωση με χαμηλές τιμές και πολύ καλή ποιότητα. Πριν τη κρίση δεν αφήναμε πελάτη που έμπαινε στο
μαγαζί ή μας έκανε μια παραγγελία να φύγει χωρίς να εξυπηρετηθεί και ας έκανε καιρό να ξοφλήσει
το λογαριασμό του. Τώρα αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε τους πελάτες μας για να αποφύγουμε τα
«κανόνια». Οι ακάλυπτες επιταγές είναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο στην αγορά. Προτιμώ να
μένει το εμπόρευμα απούλητο, παρά να
πουληθεί και να μείνει απλήρωτο. Στην
περιφέρεια είμαι 30 χρόνια στην αγορά
και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας σαν
«κάλπικες δεκάρες».
- Και πώς μπορούν να επιβιώσουν οι
μικρές επιχειρήσεις σήμερα;
«Θα χρειαστεί να γίνουν ενώσεις ομοειδών επιχειρήσεων. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Να ριχτούμε όλοι στη δουλειά.
Να ξεκαθαρίσει η «ήρα απ΄ το στάρι». Στην
εποχή της κρίσης θα επιβιώσουν όσοι
μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες σε καλές τιμές και καλή ποιότητα. Πέρυσι υπήρχαν περισσότερες ακάλυπτες επιταγές. Επιπλέον το κράτος δεν
υποστηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις στην
περιφέρεια με αποτέλεσμα να παλεύουμε
μόνοι μας και αβοήθητοι να επιβιώσουμε
επιχειρηματικά μέσα σ΄ αυτή τη λαίλαπα».

Φωτό κισκέτς Αύγουστος 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Ελένη Παγίδα

«Αν κοιτάζουμε προς
τη σωστή κατεύθυνση,
το μόνο που έχουμε να
κάνουμε είναι να συνεχίσουμε το περπάτημα»
(ΑΡΧΑΙΑ ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ)

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ
– Δομικά
Υλικά
2253041790 - 6932416466
Δομικά Υλικά – Τσιμέντα Ηρακλής
– Χρώματα - Βερνίκια
Μιχαηλίτσα Καλλονιάτου 2253091341
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Ομογενείς α πό την Αυστραλία στην Στύψη

Η Ελένη Παγίδα του Δημητρίου και της Βασιλείας,
γεννήθηκε το 1992 και ζει στη Στύψη. Τελείωσε το
λύκειο Πέτρας και θέλει να περάσει στο ΤΕΦΑΑ και να
γίνει γυμνάστρια.
Ασχολείται με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το
«βάδην». Στους Πανελλήνιους αγώνες που έγιναν
τον Φεβρουάριο του 2011 στα Μέγαρα, βγήκε 1η στην
κατηγορία των 10 χιλιομέτρων και προκρίθηκε στους
Βαλκανικούς αγώνες που έγιναν τον Απρίλη του 2011
στη Ρουμανία, όπου βγήκε 4η. Πρόσφατα (Ιούλιο
2011) στους Πανελλήνιους αγώνες στίβου στη Λάρισα βγήκε Τρίτη και πήρε το Χάλκινο μετάλλιο. Ο στόχος της είναι να συνεχίσει να κάνει πρωταθλητισμό,
με τον ίδιο αθλητικό σύλλογο, τον ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ, και προπονητή τον Βαγγέλη Ζορμπά.
Θέλει ν΄ αλλάξει κατηγορία, να πάει στα 20 χιλμ.
Βάδην. Εδώ και δύο χρόνια συμμετέχει στην εθνική
Ομάδα στίβου.

Φωτό σπίτι Καραμπέτσου Γεωργίου
με τη γυναίκα του Ρίτα.

Στράτος Παντής

Οι ντομάτες και τα
μπαχτσεβανκά είναι καθημερινή κατάθεση ψυχής απ’
τους χωριανούς που
περνάν φορτωμένοι
ντομάτες, αγγούρια,
καρπούζια, όλα τα
καλά, μαζί με την
εγκάρδια καλημέρα.
Συγκινείται η κυρία
Ρίτα και μας δηλώνει
περήφανη που παντρεύτηκε Στυψιανό
(η ίδια κατάγεται από
την Καλλονή). Η φιλόξενη διάθεση όλου
του χωριού είναι το
χαρακτηριστικό μας.
(Την ευχαριστούμε για τα καλά της
λόγια)

Τι έξοδα απαιτούνται για να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό;
«Συχνά, μας απαντά, απαιτείται να ταξιδέψω στον
τόπο όπου διεξάγονται οι αγώνες και τα οδοιπορικά
έξοδα τα καλύπτει ο Σύλλογος, που πολλές φορές
αδυνατεί να πληρώσει. Έτσι αναγκάζεται να «ζητιανέψει» 200 και 300 € για να καλύψει τα έξοδα της
αποστολής. Τα έξοδα συχνά καλύπτει ο πρώην Δήμαρχος Μολύβου, ο κ. Στέλιος Καραντώνης και τον
ευχαριστούμε πολύ».
- Από τους φορείς του χωριού δεν υπήρξε κάποια συνδρομή στα έξοδα και τις απαιτήσεις των αθλητικών αποστολών;
«Δυστυχώς δεν υπήρξε! – μας λέει η Ελένη και την πνίγει το παράπονο».

Χορηγία για τον αγώνα της Ελένης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στύψης
Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητές του, ο Πολιτιστικός σύλλογος Στύψης με απόφαση του Δ.Σ.
του, ανέλαβε την χορηγία της πρωταθλήτριάς μας στο βάδην Ελένης Παγίδα. Η νέα χρονιά έχει πολλές απαιτήσεις για την ταλαντούχα αθλήτρια. Όπως μας είπαν μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. «Θεωρούμε ηθική μας υποχρέωση να στηρίξουμε και υλικά την προσπάθεια της Ελένης. Αναλάβαμε την οικονομική
υποστήριξη σ΄ ένα μικρό μέρος της αθλητικής προετοιμασίας της. Η Ελένη Παγίδα με τις αθλητικές
επιτυχίες της, λειτουργεί ως πρέσβειρα, όχι μόνο για την Στύψη το χωριό της, την Λέσβο το νησί της,
η προσπάθειά της αφορά όλη την Ελλάδα».

Ο δικός μας Στέφανος (Στέφεν)
Ο Στέφεν είναι ένας Γερμανός,
που εδώ και 9 χρόνια ζει στη
Στύψη. Τον ξέρουν όλοι για τον
έρωτά του για το ποδήλατο!
Διασχίζει όλο το νησί. Ο Στέφεν
λοιπόν ο ποδηλάτης, είναι 40
χρονών. Πριν 8-9 χρόνια αγόρασε ένα σπίτι στο χωριό, άφησε
τη ζωή του στη Γερμανία, πήρε
την οικογένειά του, γυναίκα και
δύο παιδιά, και ήρθε να ζήσει στο
νησί μας και ακόμα περισσότερο
επέλεξε για μόνιμη κατοικία του
στη Στύψη! Τα παιδιά του πάνε
στο Δημοτικό Σχολείο εδώ και
δουλεύει ο ίδιος και η γυναίκα
του στο Μόλυβο, στον τουριστικό τομέα.
Όπως είπαμε είναι ποδηλάτης
και μάλιστα πολύ καλός. Στο
Μόλυβο πάει καθημερινά με το
ποδήλατο, όχι μέσω Πέτρας που
είναι πιο κοντά αλλά επιλέγει
την μακρυνή διαδρομή Υψηλομέτωπο – Πελόπη – Κάπη – Σκαμνιά – Βαφειό – Μόλυβο και ξανά
πίσω το βράδυ για να κάνει προπόνηση! Όπως λέει φέτος στις
21-8-11 πήγε στη Γαλλία στο παρίσι, εκεί γίνεται κάθε 4 χρόνια
ο μεγαλύτεροςσε συμμετοχή
στον κόσμο ποδηλατικός αγώνας (Παρίσι – Μπρεστ – Παρίσι).
Συμμετέχουν 5.500 ποδηλάτες.
Απ΄ αυτούς, οι 4.133 ασχολούνται αγωνιστικά με το ποδήλατο.
Από την Ελλάδα φέτος πήγαν

Ευχαριστήρια του Π.Σ.Σ.
Οι τρεις Μυτιληνιοί ποδηλάτες μετά τον τερματισμό τους, με
το χαμόγελο στα χείλη, για την πολύ καλή τους εμφάνιση
29 ποδηλάτες από τους οποίους
οι 26 τερμάτισαν σε μια απόσταση 1.230 χιλιομέτρων (δηλ.
κάτι παραπάνω απ΄ τη διαδρομή
Αθήνα – Θεσσαλονίκη μετ΄ επιστροφής συν 200 χιλιόμετρα
ακόμα!). Ο δικός μας Στέφεν σ΄
αυτόν τον αγώνα τερμάτισε 1ος
από τους 29 συμμετέχοντες από
την Ελλάδα. Για να το πετύχει
αυτό, έκανε ποδήλατο συνεχώς
με μικρές στάσεις για νερό και
λίγο φαγητό (μπισκότα) για 53
ολόκληρες ώρες! Ο δεύτερος
από Ελλάδα τερμάτισε μετά από

5 ώρες, ενώ ο πρώτος απ΄ όλους
τους 5.500 συμμετέχοντες τερμάτισε στις 44 ώρες …. Ο Στέφεν βγήκε 109ος .
Θα θέλαμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Στέφανο και να
ευχηθούμε όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του για
ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον,
αλλά και για ένα γυμνασμένο
σώμα καθώς λέει το αρχαίο ρητό: «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
δηλαδή «νους υγιής (μπορεί να
υπάρχει μόνο) μέσα σ΄ ένα σώμα
υγιές».

Οι ομογενείς που ήρθαν φέτος στο χωριό (Αυγ. 2011)
Από αριστερά διακρίνονται:
Φωκίων Γελαγώτης, Κώστας
Πιτσούλης, Νίκος Δρακούλας,
Μιχάλης Χίου, Φιλής Γιώργος και
Στράτος Χατζηδουκάκης.
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Οι μετανάστες μας στην Αυστραλία που ήρθαν
στο χωριό φέτος ήταν:
1) Δεμερτζής Γιάννης με την γυναίκα του Ελβίρα
(Σίνδευ)
2) Βάσος Γελαγώτης του Φωκίωνα (Κάταρος) με
την γυναίκα του Μαρία (Μελβ.0
3) Ευστράτιος Καμνορόκης με τη γυναίκα του
Σούλα (Μελβούρνη).
4) Θεράπων Δελημήτρου και Αδαμαντία (Μελβούρνη).
5) Σοφία Μπουλά
6) Αγαϊα Βαλιοντή - Βουλέλη με τον άντρα της
Νίκο Βουλέλη.
7) Νίκος Εγγλέζος του Στυλιανού με την γυναίκα
του Μαρία (Πατράκα)
8) Γιώργος Καραμπέτσος με την γυναίκα του Ρίτα που κατάγεται από την Καλλονή.
9) Ο Βίκτωρ Παυλιόγου (Κατσακούλης) με τη γυναίκα του Μυρσίνη.
10) Ο Νικόλαος Γελαγώτης (Κουτζπής) με την

γυναίκα του Ελισάβετ.
11) Ο Γιάννης Χατζηβλάστης με την γυναίκα του
Τέρψη.
12) Η Μαρίτσα Ζγουρνιού (χήρα του Γιάννη
Ζγουρνιού Τραπεζανλή).
13) Ο Εγγλέζος Νίκος με την γυναίκα του Μαρία.
14) Ο Μιχάλης Παπουτσής με την γυναίκα του
Σοφία Βόλου.
15) Ο Νίκος Βόλου (Βουλέλη) με την γυναίκα του
Αγλαΐα (η οποία είχε μια περιπέτεια υγείας στην
Ελλάδα, ευτυχώς είχε αίσιο τέλος).
16) Η Σοφία Πατέστου χήρα Ζήση.
17) Ο Καλλονιάτης Νεκτάριος του Ηλία.
18) Ο Στράτος Πετριώτης από Γαλλία.
19) Ο Κοντσέλης Βάσος (Βαξεβάνης) από Γαλλία.
20) Ο Δημήτριος Αλετράς από Η.Π.Α.
21) Ο Δημήτριος Παρέλλης από Η.Π.Α.
22) Ο Στράτος Χατζηδουκάκης του Ιωάννη με
την γυναίκα του από Λουξεμβούργο.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης, ευχαριστεί θερμά τον Γιάννη και την Ελβίρα Δεμερτζή που
διέθεσαν ένα σημαντικό ποσό στη δημοπρασία που έγινε στις 6-8-2011 στις εκδηλώσεις για το Στυψιανό αντάμωμα, για την αγορά ενός πίνακα ζωγραφικής, έργο της Τριαφυλλιάς Χίου.
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. ευχαριστεί θερμά επίσης, τον Γιώργο και την Πόπη Χατζηβλάστη για την αίθουσα (στο τέλος της αγοράς), που παραχώρησαν δωρεάν για να λειτουργήσει η έκθεση παλιάς
φωτογραφίας όλο τον Αύγουστο κι έτσι δόθηκε η ευκαιρία να την επισκεφτούν πολλοί χωριανοί μας
αλλά και επισκέπτες.

Στον Κλαπάδο

Την Πέμπτη 18/8/11 πήγαμε
με τον Κλαπάδιώτη Γιάννη
Δεμερτζή (Σκλαβέλη) στον
Κλαπάδο απ’ τον δρόμο που ο
ίδιος με δικά του κυρίως έξοδα
έκανε προσβάσιμο με ΙΧ από
την διασταύρωση Στύψης Πέτρας (απέναντι απ’ την ταβέρνα «Γαβρίλος»).
Ήταν 6.30 το πρωί και ο ήλιος μόλις ανέτειλε. Απέναντι
η Στύψη και μεις να περπατάμε
ανάμεσα στα χαλάσματα - υπολείμματα ενός Χαμάμ (καθ’
ότι ο κλαπάδος είχε πολλούς
μωαμεθανούς την εποχή της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας),
αλλά και στα υπολείμματα
του σπιτιού του Κλαπαδιώτη
δασκάλου Τόμα.
Ο Γιάννης Δεμερτζής ήρθε
απ’ το Σίδνεϊ και στους λίγους
μήνες που παρέμεινε στο
χωριό δεν παρέλειψε ούτε μία
μέρα να πεταχτεί στον Κλαπάδο απέναντι από τη Στύψη.
Σ’ ένα κτήμα του, απέναντι απ’ το Χαμάμ έκανε ένα αγροτόσπιτο με κληματαριά για παχύ ίσκιο, δύο δεξαμενές για να ποτίζει τα δεντρικά του στις δύο σκάλες περιβολάκι.
Απ’ έξω μόλις ολοκληρώθηκε ένα μνημείο για τους πεσόντες ήρωες του 1919 στη μάχη του Κλαπάδου
για την απελευθέρωση του νησιού.
Στη μαρμάρινη πλάκα είναι χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων.

Η δαπάνη του μνημείου καλύφθηκε από τον Γιάννη Δεμερτζή.
Η διαδρομή από την αρχή του κουρού τσετσμέ στο Τσαμλίκ προς Κλαπάδο κι από εκεί στο δρόμο
κάτω απ’ τη Λαφιώνα έχει σημανθεί και συχνά ομάδες ξένων τουριστών περνούν κι απολαμβάνουν
το υπέροχο φυσικό τοπίο. Μία ματιά στο μνημείο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη...
							
Ιγν. Καρ.

Αυτές τις φωτογραφίες τις βγάλαμε όταν κάναμε τα γλέντια (και πληρώναμε εμείς) οι νεοφερμένοι. Στον Μπαλαρό και στον Ζουμπούλη αλλά και στο Πετρί. Διακρίνονται ο Στράτος, η Νίκη,
ο Μιχάλης (Κόλιας) και η Γεωργία (από την Πάτρα). Στο Πετρί, όπου ο Στράτος πήγε τους φίλους
του τον Αύγουστο 2011 για να τους δείξει τα μέρη που περπάτησε μικρός.
Λίγο πιο πάνω από την αγορά, στο δρόμο του μαγαζιού
του Ιγνάτιου Χίου, ζούσαν στη
δεκαετία του 1950 δυό οικογένειες, ο Στέλιος με τη Μαριγώ
Αλετρά και ο Ιγνάτιος Βαλιοντής (Κόλιας) με τη Μαρία. Τα
σπίτια τους ενωμένα, μεγαλώσανε τα παιδιά τους, σαν
αδέλφια και το καθένα πήρε το
δρόμο του. Ο γιος του Ιγνάτιου
ο Μιχάλης, έφυγε στην Αθήνα
και η Νίκη, η κόρη του Στέλιου
Αλετρά, έφυγε στην Αυστραλία. Όλοι φύγανε απ΄ το χωριό,
τα θεμέλια όμως είχαν μείνει.
Παντρεύτηκαν, κάνανε οικογένειες όμως η νοσταλγία του
χωριού, τους έφερε πίσω. Ξαναενώσανε τα σπίτια τους και
το ωραίο είναι ότι ενώ η Νίκη έχει άντρα από το Πετρί και ο Μιχάλης γυναίκα από την Πάτρα
φιλιώσανε, δέσανε αδελφικά
και κάθε φορά που έρχονται
ο Στράτος και η Νίκη από την
Αυστραλία, οργώνουν το νησί.
Φέτος επισκεφθήκανε και την
Τουρκία. Ο Μιχάλης είχε και τα
πεθερικά του που ήρθαν από
την Αθήνα τον κύριο Γιώργο
και την κυρία Βούλα και τους
δείξαμε όλο το νησί. Το πιο
ωραίο είναι ότι ο Στράτος και
η Νίκη κάνανε πρόσκληση στο
Μιχάλη και στη Γεωργία να επισκεφθούν την Αυστραλία και
μου φαίνεται πως η πρόσκληση
έγινε δεκτή. Τους ευχόμαστε η
φιλία τους να κρατήσει και να
περάσει και στα παιδιά τους.
Τώρα στο γυρισμό του Στράτου
και της Νίκης στην Αυστραλία,
θα κάνουν στάση στην Αθήνα
όπου τους περιμένει μια ζεστή
φιλική ατμόσφαιρα. Ευχόμα-

στε αυτό να γίνει παράδειγμα
και σε άλλους.
Οι «αυστραλοί» ομογενείς,
φέτος τον Αύγουστο οργάνωσαν όπως κάθε χρόνο, τρία μεγάλα γλέντια στα καφενεία του
χωριού. Εδώ στο καφενείο του
Μπαλαρού τέλος Ιουνίου 2011.
Ο Στράτος είναι γνωστό πως
μπορεί να οργανώσει εύκολα την παρέα και να στήσει
στο «πι» και «φι» ένα γλέντι.
Άνθρωπος της παρέας, που
αγαπάει εγκάρδια όλους τους
φίλους και ιδιαίτερα τους Στυψιανούς. Στη φωτό ο Στράτος,
η Νίκη, ο Μιχάλης και η Γεωργία.
Ο Στράτος όμως δεν ξέχασε
το Πετρί. Πριν δύο χρόνια, που
ήλθε, έκανε ένα έργο στην εκκλησία της Αγ. Κυριακής, που
στοίχισε 4.000 €. Κάθε φορά
που έρχεται βοηθά την εκκλησία του χωριού του.
Ο Στράτος Παντής, γεννήθηκε στο Πετρί το 1936. Το 1964
σε ηλικία 28 χρονών αρραβωνιάστηκε στη Στύψη την Νίκη
Αλετρά κι έφυγε μετανάστης
στην Αυστραλία. Σ΄ ένα χρόνο
πήρε και την γυναίκα του. Παντρεύτηκαν στην Αυστραλία.
Σαρανταπέντε χρόνια δούλευε
στο ίδιο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου δούλευαν 40
άτομα και τροφοδοτούσε αεροπλάνα, μαγαζιά και λιανική.

«Δεν υπάρχει Στυψιανός στην
Αυστραλία, που να μην έχει
φάει γλυκά από τα χέρια μου»
λέει και καμαρώνει. Και να
σκεφτεί κανείς, ότι στο χωριό
έβοσκε πρόβατα. Από τσομπάνος ζαχαροπλάστης … «Όταν
φτάσαμε στη Μελβούρνη, ούτε
μιλούσαμε ούτε λαλούσαμε.
Πήγαμε πεινασμένοι, αλλά
αποφασισμένοι να δουλέψουμε και να κάνουμε προκοπή.
Σε 7-8 μήνες το αφεντικό, μου
εμπιστευότανε τα κλειδιά της
επιχείρησης. Πήγαινα όποτε
ήθελα, Σάββατο – Κυριακή. Σαρανταπέντε χρόνια στην ίδια
δουλειά …». Στην αρχή, πήγε
στην Αυστραλία – όπως όλοι
οι ξενιτεμένοι – με σκοπό να
γυρίσει πίσω σε 2 – 3 χρόνια με
τα λεφτά που θα συγκέντρωνε
θα αγόραζε χωράφια και πρόβατα. Και πράγματι «αγοράζαμε χωράφια στην περιοχή κι
ένα οικόπεδο στην Πέτρα την
δεκαετία του 1970» μας λέει.
Αλλά τα σχέδια άλλαξαν στην
πορεία. Μεσολάβησαν δυό
παιδιά. Μηχανικός αεροσκαφών ο γιος. «Κάναμε ρίζες στη
Μελβούρνη. Σήμερα έχουμε
έξι εγγόνια, να ΄ναι καλά. Πριν
ερχόμασταν στη πατρίδα πιο
αραιά. Από το 2004 που βγήκα
στη σύνταξη ερχόμαστε κάθε
δύο χρόνια».

«Το μοναδικό αξίωμα που θα σου προσφέρει
κουράγιο είναι ότι καμιά δυστυχία δε διαρκεί για
πάντα, ούτε καν για πολύ χρόνο» (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ / 341271 π.Χ.)
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ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το … ημερολόγιο του 2011
Η Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης κάθε χρόνο
εκδίδει όπως είναι γνωστό ένα ημερολόγιο. Κάθε
χρονιά έχει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με εκτενείς
πληροφορίες γι αυτό. Το περσινό ημερολόγιο (του
2011) ήταν αφιερωμένο στη Στύψη και είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Μου το έδωσε ο παπά Λευτέρης το
καλοκαίρι και το κράτησα να σας παρουσιάσω τα
υλικά του αφιερώματος μέσα από την εφημερίδα μας.
Στην πρώτη σελίδα έχει φωτογραφία «πανοραμική
άποψη της Στύψης». Το ημερολόγιο εκδίδεται
προνοία του Σεβ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομου.
					
(Ιγν. Καρ.)
Το βουνό Λεπέτυμνος 968 μ.,
που βρίσκεται Β.Α. του νησιού
είναι το πιο ψηλό βουνό της
Λέσβου. Στις πλαγιές του υπάρχουν 6 πανέμορφα, δροσερά και
γραφικά χωριά. Ένα απ’ αυτά, το
μεγαλύτερο της περιοχής είναι
η Στύψη. Σ’ αυτήν είναι αφιερωμένο το ημερολόγιο της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας του έτους
2011.
Η Στύψη είναι στραμμένη προς
την Ανατολή, απ’ όπου παίρνει
το φως και τη δροσιά της. Σήμερα αποτελεί Δ.Δ. του Δήμου
Πέτρας και κατά την απογραφή
πληθυσμού του έτους 2001 είχε
1.024 κατοίκους.
Οι κάτοικοί της είναι πάρα πολύ εργατικοί, φιλοπρόοδοι και αγαπούν και ενδιαφέρονται πάρα
πολύ για τον τόπο τους.
Η Στύψη είναι η γενέτειρα
μεγάλων και σπουδαίων Εκκλησιαστικών ανδρών, όπως ο
Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, μεγάλος
Μακεδονομάχος, Μητροπολίτης
Αμασείας και Έξαρχος Κεντρικής Ευρώπης, με έδρα την
Βιένην.
Και του Διονυσίου Χαραλάμπους, Μητροπολίτου Λήμνου
και Τρίκκης και Σταγών. Δι’ αυτούς θα γίνη λόγος, δι’ ολίγων
κατωτέρω.
Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
1. Ο Μητροπολίτης Μηθύμνης
Γαβριήλ στο έργο του: Η περιγραφή της Λέσβου (1618 - 1621)
γράφει:
35. Εξ αριστερών ταύτης (του
Υψηλομετώπου) μία μικρά λεγομένη Στίψις. Εχει εκκλησίαν μίαν
οίκους εικοσιπέντε χριστιανών.
2. Ο Σταυράκης Αναγνώστου
στο έργο του: Λεσβιάς Οδή, έκδοσις εν Σμύρνη 1850, γράφει:
11. ΣΤΥΨΙΣ. Εκ τριακοσίων πεντήκοντα περίπου οικιών, κατοικουμένη όλως από Χριστιανούς
και έχουσα Ναόν τιμώμενον επ’
ονόματι της Ζωοδόχου Πηγής.
Αποκτά δε και αύτη σήμερον
Σχολείον Αλληλοδιδακτικόν και

Ελληνικόν. Προϊόν εκτός του
ελαίου έχει και βαλανίδιον. Πιθανόν, ότι εξωρύσσετο αυτόθι
ποτέ Στυπτηρία· την σήμερον
δε, εξάγεται μόνον εν είδος κοκκίνης γης βαφικής, πορώδους,
χρησιμευούσης εις βαφήν αγγείων πηλίνων ή και πηλός.
3. Ο Οικονόμος Σταύρος Γ.
Τάξης στο έργο του: Συνοπτική
Ιστορία και Τοπογραφία της
Λέσβου, εν Καΐρω 1909, γράφει:
Στύψη. Κείται προς δυσμάς
του Υψηλομετώπου εις ύψος
240 μέτρων, λογιζομένη εκ των
πρώτων κοινοτήτων της Επαρχίας σήμερον. Εχει οικογενείας
περί τας 560. Ιερούς Ναούς
δύο τον της Αγίας Τριάδος και
της Παναγίας, και σχολεία των
αρρένων και θηλέων καλώς λειτουργούντα. Προϊόντα παράγει
γεννήματα, βαλανίδιον, το καλλίτερον εν τη νήσω και ικανόν
έλαιον μεγάλως επιδοθέντων
των κατοίκων αυτόθι εις την ελαιοπαραγωγήν από τινων ετών.
Εκ του χωρίου τούτου έχει την
καταγωγήν του ο εκ των διαπρεπών Αρχιερέων της ημετέρας
Ιεραρχίας Μητροπολίτης νυν
Αμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης. Κέκτηται ατμοκίνητου
ελαιοτριβείου εκ των αρίστων
σήμερον.
4. Ο Ι.Δ. Κοντής στο έργο του:
Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις 24. Η
Λέσβος και η Μικρασιατική της
περιοχή, σελίς 265, γράφει:
1512. Η Στύψη, από τη θέση
της στην υπώρεια του Λεπετύμνου, δεν είναι απίθανο ότι και
στην αρχαιότητα ήταν το κέντρο
μιας κώμης γεωργικής και κτηνοτροφικής, που συνέδεε τη νότια περιοχή του Λεπετύμνου με
την άμεση γύρω στη Μήθυμνα
περιοχή. Άλλωστε ο Λεπέτυμνος θα προμήθευε στη Μήθυμνα τις μεγαλύτερες ποσότητες
από τα κτηνοτροφικά κυρίως
προϊόντα, που χρειαζόταν η
πόλη. Η ύπαρξη της Στύψης, οπωσδήποτε, μαρτυρείται από το
Μεσαίωνα.

«Παρ΄ όλες τις αναζητήσεις, η ευτυχία βρίσκεται
πάντοτε δίπλα μας και ανάμεσα στα πράγματα που
μας περιτριγυρίζουν» (BOULWER)

1510 Μοναστηρέλια.
Η θέση αύτη (350 μ. από τη
θάλασσα) βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια της Στύψης, 2
χλμ περίπου βορειοδυτικά από
το χωριό. Σ’ όλη τη διαδρομή
παρατηρούνται στις υπώρειες
του Λεπετύμνου αγροτικά αναλήματα (πεζούλες), από εκείνα
που μαρτυρούν την ύπαρξη
αμπελιών παλαιότερα σε ευρύτερη έκταση. Στα Μοναστηρέλια
υπάρχουν τμήματα τειχών με
λεσβία οικοδομή και οι περίοικοι
μιλούν για πήλινα ειδώλια, πιθάρια κ.α., που αποκαλύφτηκαν
κατά καιρούς εκεί. Κάποια οικιστική εγκατάσταση θα υπήρχε
κοντά.
Ι.Δ. Κοντής, ένθ. άνωτ. σ. 284285.
Β’ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ,
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ,
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
Η γραφική Κοινότης της Στύψης, σημερινό Δ.Δ. του Δήμου
Πέτρας, έχει ενοριακό Ναό,
δεύτερο Ιερό Ναό. Παρεκκλήσια
και Εξωκκλήσια, που μαρτυρούν
την πατροπαράδοτη πηγαία και
βαθειά πίστη και ευσέβεια των
κατοίκων της.
1. α) Ο Ενοριακός Ναός της
Στύψης τιμάται προς τιμήν της
Αγίας Τριάδος. Οι εργασίες ανοικοδομήσεώς του άρχισαν το
1922. Είναι μεγάλων διαστάσεων και η πρόσοψίς του είναι από
πελεκητή πέτρα που λαξεύεται
στην περιοχή.
Τα εγκαίνιά του έγιναν την
27ην Σεπτεμβρίου 1970 από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Μηθύμνης ΙΑΚΩΒΟ, τον οποίο
πλαισιώνουν εκτός του υπηρετούντος εφημερίου Στύψης
Οίκον. π. Γεωργίου Ευαγγέλου
και 10 Εφημέριοι της Ιεράς
Μητροπόλεως Μηθύμνης. Κατετέθησαν τα ιερά λείψανα του
Αγίου Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου
Μηθύμνης του Θαυματουργού,
του Αγίου Χαραλάμπους και
του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου Θερμής. Την τελετήν
των εγκαινίων παρηκολούθησαν
άπασαι αι Αρχαί και Εξουσία
από την Επαρχίαν Μηθύμνης
και εκπρόσωποι αυτών από την
Μυτιλήνη, πολλοί πρόεδροι των
Κοινοτήτων και πλήθος λαού
πανηγυρίζοντος το γεγονός. Ο
Ναός είναι πεντακάθαρος και

εις τους τοίχους αυτού φέρει
αγιογραφίας.
2. Στο βόρειο μέρος του χωριού της Στύψης βρίσκεται ο
δεύτερος ναός της Παναγίας.
Από το έργο του Ευστρατίου Ε.
Καρμίρη, Παναγία η Φανερωμένη της Στύψης, Ιούνιος 2003,
σταχυολογούμε τα κάτωθι:
Στο βόρειο μέρος του χωριού,
πάνω στο άκρο του οικισμού του
χωριού της Στύψης βρίσκεται
χτισμένο το συγκρότημα της
Παναγίας. Ενας χώρος αρκετών τ.μ. που περιλαμβάνει στο
κέντρο μιας τεράστιας αυλής
τον ναό, την κρύπτη με το Αγίασμα, τη λιθόκτηστη βρύση της
(δαπάνη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΥ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1911), τα κελλιά
και τον κήπο της. Ένα τεράστιο
πεύκο είναι το σήμα κατατεθέν
του ναού. Η καμπάνα είναι τοποθετημένη πάνω σ’ αυτό.
Ο ναός είναι μονόκλιτη βασιλική, κτισμένη με πέτρα και
φιλοτεχνημένη από το μεράκι
των ντόπιων τεχνητών. Χειρόγραφο τετράδιο με ημερομηνία
2 Αυγούστου 1885, που συγκροτήθηκε ερανική επιτροπή για την
ανέγερση του ναού δηλώνει τη
χρονολογία ανέγερσής του. Και
τα κελλιά του συγκροτήματος
έχουν ημερομηνία 20 Ιουλίου
1864.
Μέσα σε ξυλόγλυπτο κουβούκλιο, έργο νεώτερης τέχνης
φυλάσσονται οι δύο θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας
της Στύψης. Η μαύρη Παναγιά
όπως λέγεται η μεγάλη εικόνα,
Βρεφοκρατούσα, με τα πλούσια
τιμαλφή και η μικρή ασημένια,
έργο και αφιέρωμα Μ. Σαραντινού, 2 Αυγούστου 1904.
Γύρω από αυτές τις δύο εικόνες ξετυλίγεται η ιστορία και ο
θρύλος του προσκυνηματικού
αυτού ναού.
Το θαύμα - θρύλος
Η Παναγία εμφανίστηκε αρχικά στην οικογένεια Μάπα,
η οποία έμενε στην εξοχή,
στην περιοχή Μοναστηρέλια
της Στύψης. Ο καθηγητής Ιωάννης Μουτζούρης, στο έργο
του: Μοναστήρια της Λέσβου,
αναφέρει απομεινάρια αρχαίας
Μονής, από την οποία παρέμεινε
το όνομα.
Η οικογένεια είχε ένα κορίτσι
18 ετών που ονομάζετο Μαρία

και ήταν ανάπηρο. Έπασχε από
βαρειάς μορφής ορθοπεδική
ασθένεια και αδυνατούσε να
περπατήσει. Κατά την πρώτη της
εμφάνιση, σαν μαυροφόρα γυναίκα, η Παναγία έκαμε καλά την
ασθενή Μαρία, που βγήκε έξω
από το σπίτι μόνη της, προς μεγάλη χαρά των γονιών της. Μετά από λίγες μέρες, η Παναγία
με ίδια μορφή, παρουσιάστηκε
για δεύτερη φορά στη Μαρία και
της είπε να σκάψει σε μέρος που
της έδειξε για να βρη την εικόνα
της. Έδωσε εντολή να χτίσει μέσα στο χωριό σε συγκεκριμένο
τόπο, ναό με κελλιά.
Η κόρη δεν αρνήθηκε αλλά
με δισταγμό απάντησε. Πώς θα
πραγματοποιηθούν αυτά, αφού
εγώ είμαι μικρή και η οικογένειά
μας φτωχιά και δεν μπορεί να
αντεπεξέλθει σ’ αυτά τα έξοδα;
Η άγνωστη γυναίκα της είπε· θα
βρεις την εικόνα μου, θα βρεις
τον Τίμιο Σταυρό αλλά και χρήματα για να ξεκινήσεις και να
ολοκληρώσεις το έργο.
Όλα έγιναν όπως τα περιέγραψε η Παναγία με τη μορφή
της άγνωστης γυναίκας που
εμφανίστηκε. Η οικογένεια Μάπα, μετά από συνεννοήσεις με
τους αρμοδίους της ενορίας της
Εκκλησίας του χωριού αλλά και
τους προύχοντες, ετοίμασαν το
μέρος για να χτιστεί ο καινούργιος ναός. Επειδή το μέρος είναι
ορεινό και βραχώδες υπήρχε
πρόβλημα νερού. Η Παναγία και
πάλι με θαυμαστό τρόπο βοήθησε να φανεί υγρασία στο βράχο,
την οποία ανεκάλυψε ένα παιδί,
που με ένα μυτερό ξύλο έσκαψε
την πέτρα από την πλευρά που
παρουσιάστηκε η υγρασία και
έτρεξε νερό, που μετέπειτα έγινε το Αγίασμα, που αναβλύζει
μέχρι σήμερα.
3. Παρεκκλήσια.
Αγίου Γεωργίου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Ελευθερίου.

4. Εξωκκλήσια
Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου, Παναγιούδας και Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Γ’ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης
είναι διαπρεπής Ιεράρχης, συνδέεται με τον εθνικό Μακεδονικό Αγώνα και ανεδείχθη ως
Μακεδονομάχος η κεντρική
φυσιογνωμία του Μακεδονικού
Αγώνα. Γεννήθηκε στη Στύψη
Λέσβου το 1866. Οι γονείς του
εργαζόταν στο Αδραμύτι της
Μικράς Ασίας όπου παρακολούθησε τα εγκύκλια γράμματα.
Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης και απεφοίτησε το
1888. μετά τη χειροτονία του σε
Διάκονο σπούδασε επί τριετία
στη Λειψία και τη Βόνη, Θεολογία και Φιλοσοφία. Κατά τα έτη
1891 - 1896 δίδαξε ως Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης.
Το 1896 ο Γερμανός Καραβαγγέλης εψηφίσθη Χωρεπίσκοπος
του Πέραν Κωνσταντινουπόλεως. Από την περιοχή αυτή
άρχισε την εθνική πολιτική του
προσπάθεια και εργασία, για
την ανακοπή της προπαγάνδας
που ασκούσαν εις βάρος των
Ελληνοπαίδων οι Καθολικοί και
οι Προτεστάντες στα Σχολεία
τους.
Το 1900, όταν απέθανε ο
Μητροπολίτης Καστοριάς, ο
Γερμανός Καραβαγγέλης λόγω
της σπουδαίας δράσεώς του
αφ’ ενός και του Βουλγαρικού
αγώνος κατά της Μακεδονίας
αφ’ ετέρου θεωρήθηκε ως ο πιο
ενδεδειγμένος για την επίκαιρη
αυτή εθνική και θρησκευτική
έπαλξη και εξελέγη Μητροπολίτης Καστοριάς.
Τότε ο βουλγαρικός κίνδυνος
πάνω στη Μακεδονία βρισκόταν
στο πιο επικίνδυνο σημείο. Ο
Γερμανός αμέσως αντιλήφθηκε
ότι ο μεγάλος αυτός κίνδυνος
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ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011!
για την απώλεια της Μακεδονίας
δεν επρόκειτο να αναχαιτισθή
με στρατιωτικές ενισχύσεις από
την ελεύθερη Ελλάδα. Γι’ αυτό
ανέπτυξε ο ίδιος πρωτοβουλία
και ανεδείχθηκε εθνικός ήρωας,
άξιος των κρίσιμων καιρών και
δεινών περιστάσεων, χωρίς να
διστάση να προσφέρη προσωπικώς κόπους, κινδύνους και κάθε
είδους θυσίες.
Έκαμε συνεχείς περιοδείες,
συνεννοήσεις φανερές και μυστικές, διαρκείς επαφές με τον
λαό και τα ηγετικά στελέχη, για
να στηρίξη ηθικά τον καταπιεζόμενο και σφαζόμενο λαό και
παράλληλα οργάνωνε ένοπλα
σώματα αυτοάμυνας και υπεράσπισης της καταπιεζόμενης
από τους Βουλγάρους περιοχής. Το Βουλγαρικό Κομιτάτο,
με τους γνωστούς πάνοπλους
και αιμοβόρους κομιτατζήδες
αγωνιζόταν χωρίς καμία υποχώρηση πρώτον να αποκόψη τους
Χριστιανούς Μακεδόνες από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και
να τους εντάξη στη Βουλγαρική
Εξαρχία και δεύτερο να προσαρτήσει την Ελληνική Μακεδονία
στη Βουλγαρία, πραγματοποιώντας το εθνικιστικό όνειρο
της Μεγάλης Βουλγαρίας. Ο
Γερμανός με την αυτοθυσία και
τον μεγάλο ηρωϊσμό, κίνησε το
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης
των Ελλήνων που τελούσαν
κάτω από την συντριβή λόγω της
συμφοράς του 1897.
Η Βουλγαρική αντίδραση έθεσε συχνά σε κίνδυνο τη ζωή
του Γερμανού Καραβαγγέλη και
για να τον εξουδετερώσουν με
δραστηριότητα κίνησε εναντίον

του τις ξένες Πρεσβείες της
Κωνσταντινούπολης Αγγλική
και Ρωσσική, με την πίεση των
οποίων αρχικά απαγορεύτηκαν
οι περιοδείες του Αρχιερέως
εντός της Καστοριάς. Αργότερα η Τουρκική Κυβέρνηση με
τελεσίγραφο αξίωσε από τον
Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ’ την
ανάκληση του Γερμανού με απειλή απελάσεως. Έτσι, το 1907
κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως μέλος της Πατριαρχικής
Συνόδου.
Μετά την ανάκλησή του εκ Καστοριάς τοποθετείται Μητροπολίτης Αμασείας Πόντου με έδρα
την Σαμψούντα, όπου συνεχίζει
τη δράση του. Ιδρύει σχολεία,
οργανώνει αντιστασιακά σώματα προς καταπολέμηση των
ατάκτων τούρκων (τσέτες) οι
οποίοι λυμαίνονται τον ελληνικό
πληθυσμό του Πόντου. Αγωνίζεται να σώση τον ελληνισμό
και τούτο το επιτυγχάνει με το
προσωπικό του κύρος.
Το 1913 μετά τον θάνατο του
Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ’ εξελέγη Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου και παρέμεινε στη
θέση αυτή μέχρι της εκλογής
του Γερμανού του Ε’.
Στον Πόντο οι πατριωτικές
και πνευματικές υπηρεσίες του
Γερμανού Καραβαγγέλη υπήρξαν ανυπολόγιστες. Με πείσμα
και αυτοθυσία υπεραμύνθηκε
υπέρ των επαρχιωτών του, κατά
τις πικρές ημέρες του διωγμού
του Πόντου υπό των Νεοτούρκων, κατά την διάρκεια του Α’
Παγκοσμίου πολέμου, οπότε
ενεκλείσθηκε στις φυλακές
κατά τον Οκτώβριο του 1917.

Μετά την ανακωχήν απολύθηκε
και επέστρεψε στην Επαρχία
του και υπήρξε ο στοργικός προστάτης χιλιάδων προσφύγων
και ορφανών. Καταδικάστηκε
σε θάνατο, κατά την Κεμαλική
επανάσταση, μαζί με όλους
τους στενούς συνεργάτας του,
γιατί θεωρήθηκε ο υπ’ αριθμόν
1 (πρώτος) εχθρός. Κατόρθωσε
να ξεφύγη και να εισέλθη στην
Κωνσταντινούπολη την οποία
κατείχαν οι Σύμμαχοι... Επί μίαν
συνεχή εικοσαετίαν, λόγω της
ακατάπαυστης δράσης του ήταν
μελλοθάνατος και τώρα διέφυγε
τον θάνατο.
Στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε ο Γερμανός μέχρι της
Μικρασιατικής συμφοράς και
είχε ενεργό ανάμειξη στις υποθέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 1923 κατέφυγε
στην Ελλάδα και προτάθηκε να
εκλεγή Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,
αλλά δεν επέτυχε η εκλογή του.
Εξελέγη Μητροπολίτης Ιωαννίνων δι’ ολίγον χρόνον, διότι το
1924 εξελέγη Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην
Κεντρική Ευρώπη, με έδρα την
Βιέννη, όπου και απέθανε την
11ην Φεβρουαρίου 1935.
Με δαπάνες του Διδασκαλικού
Συλλόγου Λέσβου εντός της
αυλής του Δημοτικού Σχολείου
Στύψης, γενέτειρας του πρωτεργάτου του Μακεδονικού
Αγώνος αειμνήστου Μητροπολίτου Καστοριάς ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ανήγειρε την
προτομή αυτού. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την 10ην Νοεμβρίου
1968. Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων μεταξύ των άλλων
ωμίλησε και ο κ. Αλφόνσος
Δελλής με κεντρικό θέμα της ομιλίας του «Γερμανός Καραβαγγέλης όχι μόνο από την εν γένει
δράση του, αλλά και από τις ρίζες του γενεαλογικού δένδρου,
γιατί κατά τη βιογραφία του ο
Γερμανός Καραβαγγέλης γεννήθηκε στη Στύψη Λέσβου από
οικογένεια ηρώων Ψαριανών.
Δ’ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
Περίληψη της ιδιόγραφης Διαθήκης του.
Εν Αθήναις σήμερον την 27ην
Μαρτίου 1935 έτους ο υποφαινόμενος Μητροπολίτης Αμασίας
και Έξαρχος Κ. Ευρώπης Γ.
Καραβαγγέλης θέλων να διακανονίσω τα της περιουσίας μου
μετά τον θάνατον, γράφω την
παρούσα διαθήκην μου ιδίαν χιερί και ορίζω τα εξής. Εγκαθιστώ
κληρονόμον μου την Κοινότητα
της εν Λέσβω γενετείρας μου
Στύψης, την οποίαν παρακαλώ
να εκτελέσει την τελευταίαν
θέλησήν μου ως προς την διανομήν της περιουσίας μου,
έχουσαν ως εξής. Εξ ολοκλήρου
της περιουσίας μου κινητής και
ακινήτου, οπουδήποτε ευρισκομένης και εξ οιωνδήποτε στοιχείων και αν σύγκειται αυτή κατά τον χρόνον του θανάτου μου,
διαθέτω την μέν ιδιόκτηκτό μου
διώροφον οικίαν ευρισκομένην
εν Χαροκόπου οδ. Υπερίδων 35,
εις την Κοινότητα Στύψης, προς
μνημόσυνον αιώνιον των γονέων μου. Τήν επικαρπίαν αυτής
θα έχη εν όσω ζη η αδελφή μου
Αφροδίτη Απαμ. Χαρισιάδου το
γένος Χρυσοστόμου Καραβαγγέλη, μετά δε τον θάνατον αυτής θα περιέλθη εξ ολοκλήρου
άνευ των σκευών και επίπλων
εις την κατοχήν της Κοινότητος
Στύψης, παρακαλώ δέ τό Κοινοτικόν Συμβούλιον εν συνεννοήσει μετά του Μητροπολίτου
Μηθύμνης, ή μη υπάρχοντος
τούτου, εν συνεννοήσει μετά
του Μητροπολίτου Μυτιλήνης,
να προβούν τότε εις την πώλησιν της οικίας μου σύμφωνα με
τον Νόμον, συνεννοούμενοι
με 2 μεσίτας της Κοινότητος
Χαροκόπου προς εύρεσιν αγοραστών και να γίνη ή πώλησις

επισήμως δια δημοπρασίας, το
εκ της πωλήσεως είσπραχθεισόμενον ποσόν να κατατέθη εις
την Εθνικήν Τράπεζαν εντόκως.
Εκ των τόκων των χρημάτων θα
προικοδοτούνται κατ’ έτος Χριστούγεννα και Πάσχα δύο πτωχά κοράσια της Στύψης εκ των
μακρυνών συγγενών μου, και εν
ελλείψει τοιούτων, εξ άλλων κορασίων, λαμβανομένης σχετικής
αποφάσεως υπό του Μητροπολίτου Μηθύμνης ή Μυτιλήνης και
του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το
ποσόν της δωρεάς θα είναι δύο
χιλιάδες δραχμαί δι’ έκαστον
κοράσιον (2000), ετησίως τέσσαρες χιλιάδες δραχμαί (4000).
Εκ των υπολοίπων τόκων της
Τραπέζης ζητώ όπως ιδρυθή εν
Στύψη αθλητικός Σύλλογος εις
τον οποίον να μορφώνωνται τα
παλικάρια της πατρίδος μου εις
τον αθλητισμόν ως και των χωρίων της Επαρχίας Μηθύμνης, εκ
του Συλλόγου θα αποκλείωνται
οι μέθυσοι, διότι το οινόπνευμα
διαστρέφει την σωματικήν και
διανοητικήν αλκήν της νεολαίας, ζητώ δε όπως κατ’ έτος
γίνωνται σχετικοί διαγωνισμοί
προσφέρωνται δε και δώρα δια
τους νικητάς, τας λεπτομερείας θα κανονίζη το Κοινοτικόν
Συμβούλιον, το Προεδρείον του
αθλητικού Συλλόγου, ο Μητροπολίτης Μηθύμνης ή Μυτιλήνης.
Παρατηρήσεις
επί της ανωτέρω Διαθήκης
Ο αείμνηστος Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης
Καστοριάς σαν πρωτεργάτης
του Μακεδονικού Αγώνος και
Υπεράξιος Μακεδονομάχος ήτο
πολύ φυσικό στην Ιδιόγραφη Διαθήκη του να προβλέψη και για
την ίδρυση Αθλητικού Συλλόγου
στη γενέτειρά του την Στύψη,
για να αθλούνται τα παλληκάρια
της πατρίδας του. Γνώριζε εξ
ιδίας πείρας πόσο απαραίτητη
είναι η σωματική αλλά και ψυχική δύναμη δια τους κάθε είδους,
ιδίως δε αν παραστή ανάγκη, δια
τους πολεμικούς αγώνες.
Το Κληροδότημα του ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ στη Στύψη
Λέσβου λειτουργεί από την αρχή με Προέδρους τους αειμνήστους Μητροπολίτας Μηθύμνης
Κωνσταντίνον και Ιάκωβον και
Μέλη τα εκάστοτε Κοινοτικά

Συμβούλια Στύψης και τον νυν
Μητροπολίτην Μηθύμνης κ.
Χρυσόστομον ως Πρόεδρο και
αρχικώς το Κοινοτικό Συμβούλιο
και τελευταίως τον Πρόεδρον
και τα μέλη του Δημοτικού Διαμερίσματος Στύψης ως Μέλη.
Η οικία του αειμνήστου Γερμανού Καραβαγγέλη έχει δοθή με
αντιπαροχή και τα ετήσια έσοδα
του Κληροδοτήματος ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Στύψης
έχουν κατά πολύ αυξηθή σε
σχέση με το παρελθόν. Κατόπιν
τούτου πολλά κορίτσια από την
Στύψη έχουν προικοδοτηθή
μέχρι σήμερα και ο Αθλητικός
Σύλλογος Στύψης (Ο ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ) έχει λάβει μέχρι σήμερα
πάρα πολλά χρήματα από το ως
άνω Κληροδότημα.
Ε’ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
Ο Διονύσιος Χαραλάμπους
γεννήθηκε το 1907 στο Αβτζιλάρ Αδραμμυτίου της Μικράς
Ασίας. Τα πρώτα μαθήματα τα
διδάχθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Στύψης Λέσβου, απ’
όπου καταγόταν οι γονείς του
που είχαν μεταβή στο Αδραμμύτι οικογενειακώς για εργασία και
επέστρεψαν πάλι στην Στύψη
σαν πρόσφυγες το 1914. Κατά
την Μικρασιατική καταστροφή
εσφάγησαν από τους Τούρκους
οι γονείς του και τα δύο αδέλφια
του.
Εφοίτησε στην Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Όταν απεφοίτησε προσλήφθηκε το 1940
ως ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης, από τον
προστάτην Αρχιερέα Μηθύμνης
Διονύσιο Μηνά, του οποίου και
το όνομα έφερε. Άσκησε τα
καθήκοντα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς
Μητροπόλεως Μηθύμνης και
του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Λειμώνος. Τον Αύγουστο
του 1942 συνελήφθη υπό των
Γερμανών με την κατηγορία ότι
απέκρυπτε και περιέθαλπε Βρετανούς στρατιώτες. Αρνήθηκε
να αποκαλύψη τους συνεργάτες
του, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και καταδικάστηκε σε δεκαετή ειρκτή. Αρχικά κλείστηκε στις
ποινικές φυλακές Μυτιλήνης.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Έπειτα στο Στρατόπεδο Παύλου
Μελά στη Θεσσαλονίκη, όπου
ανέπτυξε αξιόλογο εθνική και
θρησκευτική δράση. Μετά δεκαοκτάμηνο μεταφέρθηκε σαν
κρατούμενος στα Γερμανικά
Στρατόπεδα. Απελευθερώθηκε
από τον Αμερικανικό Στρατό την
4η Μαΐου.
Το 1949 απεσπάσθη στην
Εκκλησία Κύπρου και ανέλαβε
την Διεύθυνση της Σχολής
Απόστολος Βαρνάβας που ιδρύθηκε στην Λευκωσία. Μετά από
ευδόκιμη υπηρεσία στην Κύπρο
το 1951 εξελέγη Μητροπολίτης
Λήμνου. Το 1959 εξελέγη Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Στύψης υπάρχει ένα πλήρες
ασημένιο σετ (ιερό ποτήριο,
δισκάριο, αστερίσκος, λαβίδα
και λόγχη) για την τέλεση της
Θείας Λειτουργίας και στο ιερό
ποτήριο και στο ιερό δισκάριο
αναγράφεται: Ο Τρίκκης Διονύσιος εις μνήμην των εκ Στύψης
γονέων αυτού Χαραλάμπους και
Κλεοπάτρας 1905.
Ε’ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Η Στύψη απέχει από την Μυτιλήνη 56 χιλιόμετρα και είναι
η μεγαλύτερη Κωμόπολη της
περιοχής Λεπετύμνου. Το όνομά της οφείλεται σε ορυκτό που
έβγαζαν παλαιότερα, από κοιτάσματα που βρίσκονται σ’ αυτήν.
Η μεγαλύτερη έκταση της περιοχής της είναι φυτευμένη από
ελαιόδενδρα, τα οποία οι κάτοικοι με την μεγάλη εργατικότητα
που τους διακρίνει τα καλλιεργούν όλα κάθε χρόνο και εξασφαλίζουν μεγάλη ποσότητα και
εκλεκτή ποιότητα ελαιολάδου.
Το Ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού Στύψης με άριστη
επιτυχία τυποποιεί το ελαιόλαδο
Στύψης σε αγνό - παρθένο το εμφιαλώνει καλαίσθητα και το προωθεί στις αγορές της Ελλάδος
και του εξωτερικού. Αλλά και οι
σύγχρονες αποθήκες του Γεωργικού Συνεταιρισμού Στύψης αποδεικνύουν τον δυναμισμό και
επιτυχημένη επίδραση στο έργο
τους των γεωργοκτηνοτρόφων
της Στύψης.
Δεν διακρίνονται μόνον για
την εργατικότητα και φιλοπονία
οι κάτοικοι. Διαπρέπουν επίσης
στις τέχνες, τα γράμματα και
τις επιστήμες με λαμπρές και
άριστες επιδόσεις, ώστε η Στύψη να έχει λαμπρό παρελθόν,
φωτεινό παρόν και όραμα για το
μέλλον.

«Δείξε εμπιστοσύνη
στους ανθρώπους και
θα φανούν ειλικρινείς
απέναντί σου. Αντιμετώπισέ τους με σεβασμό και θα φανούν άξιοι σεβασμού». (RALPH
WALDO EMERSON /
1803-1882)
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ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Το … ημερολόγιο του 2011
Η Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης κάθε χρόνο
εκδίδει όπως είναι γνωστό ένα ημερολόγιο. Κάθε
χρονιά έχει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με εκτενείς
πληροφορίες γι αυτό. Το περσινό ημερολόγιο (του
2011) ήταν αφιερωμένο στη Στύψη και είχε εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Μου το έδωσε ο παπά Λευτέρης το
καλοκαίρι και το κράτησα να σας παρουσιάσω τα
υλικά του αφιερώματος μέσα από την εφημερίδα μας.
Στην πρώτη σελίδα έχει φωτογραφία «πανοραμική
άποψη της Στύψης». Το ημερολόγιο εκδίδεται
προνοία του Σεβ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομου.
					
(Ιγν. Καρ.)
Το βουνό Λεπέτυμνος 968 μ.,
που βρίσκεται Β.Α. του νησιού
είναι το πιο ψηλό βουνό της
Λέσβου. Στις πλαγιές του υπάρχουν 6 πανέμορφα, δροσερά και
γραφικά χωριά. Ένα απ’ αυτά, το
μεγαλύτερο της περιοχής είναι
η Στύψη. Σ’ αυτήν είναι αφιερωμένο το ημερολόγιο της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας του έτους
2011.
Η Στύψη είναι στραμμένη προς
την Ανατολή, απ’ όπου παίρνει
το φως και τη δροσιά της. Σήμερα αποτελεί Δ.Δ. του Δήμου
Πέτρας και κατά την απογραφή
πληθυσμού του έτους 2001 είχε
1.024 κατοίκους.
Οι κάτοικοί της είναι πάρα πολύ εργατικοί, φιλοπρόοδοι και αγαπούν και ενδιαφέρονται πάρα
πολύ για τον τόπο τους.
Η Στύψη είναι η γενέτειρα
μεγάλων και σπουδαίων Εκκλησιαστικών ανδρών, όπως ο
Γερμανός Καραβαγγέλης Μητροπολίτης Καστοριάς, μεγάλος
Μακεδονομάχος, Μητροπολίτης
Αμασείας και Έξαρχος Κεντρικής Ευρώπης, με έδρα την
Βιένην.
Και του Διονυσίου Χαραλάμπους, Μητροπολίτου Λήμνου
και Τρίκκης και Σταγών. Δι’ αυτούς θα γίνη λόγος, δι’ ολίγων
κατωτέρω.
Α’ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
1. Ο Μητροπολίτης Μηθύμνης
Γαβριήλ στο έργο του: Η περιγραφή της Λέσβου (1618 - 1621)
γράφει:
35. Εξ αριστερών ταύτης (του
Υψηλομετώπου) μία μικρά λεγομένη Στίψις. Εχει εκκλησίαν μίαν
οίκους εικοσιπέντε χριστιανών.
2. Ο Σταυράκης Αναγνώστου
στο έργο του: Λεσβιάς Οδή, έκδοσις εν Σμύρνη 1850, γράφει:
11. ΣΤΥΨΙΣ. Εκ τριακοσίων πεντήκοντα περίπου οικιών, κατοικουμένη όλως από Χριστιανούς
και έχουσα Ναόν τιμώμενον επ’
ονόματι της Ζωοδόχου Πηγής.
Αποκτά δε και αύτη σήμερον
Σχολείον Αλληλοδιδακτικόν και

Ελληνικόν. Προϊόν εκτός του
ελαίου έχει και βαλανίδιον. Πιθανόν, ότι εξωρύσσετο αυτόθι
ποτέ Στυπτηρία· την σήμερον
δε, εξάγεται μόνον εν είδος κοκκίνης γης βαφικής, πορώδους,
χρησιμευούσης εις βαφήν αγγείων πηλίνων ή και πηλός.
3. Ο Οικονόμος Σταύρος Γ.
Τάξης στο έργο του: Συνοπτική
Ιστορία και Τοπογραφία της
Λέσβου, εν Καΐρω 1909, γράφει:
Στύψη. Κείται προς δυσμάς
του Υψηλομετώπου εις ύψος
240 μέτρων, λογιζομένη εκ των
πρώτων κοινοτήτων της Επαρχίας σήμερον. Εχει οικογενείας
περί τας 560. Ιερούς Ναούς
δύο τον της Αγίας Τριάδος και
της Παναγίας, και σχολεία των
αρρένων και θηλέων καλώς λειτουργούντα. Προϊόντα παράγει
γεννήματα, βαλανίδιον, το καλλίτερον εν τη νήσω και ικανόν
έλαιον μεγάλως επιδοθέντων
των κατοίκων αυτόθι εις την ελαιοπαραγωγήν από τινων ετών.
Εκ του χωρίου τούτου έχει την
καταγωγήν του ο εκ των διαπρεπών Αρχιερέων της ημετέρας
Ιεραρχίας Μητροπολίτης νυν
Αμασείας Γερμανός Καραβαγγέλης. Κέκτηται ατμοκίνητου
ελαιοτριβείου εκ των αρίστων
σήμερον.
4. Ο Ι.Δ. Κοντής στο έργο του:
Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις 24. Η
Λέσβος και η Μικρασιατική της
περιοχή, σελίς 265, γράφει:
1512. Η Στύψη, από τη θέση
της στην υπώρεια του Λεπετύμνου, δεν είναι απίθανο ότι και
στην αρχαιότητα ήταν το κέντρο
μιας κώμης γεωργικής και κτηνοτροφικής, που συνέδεε τη νότια περιοχή του Λεπετύμνου με
την άμεση γύρω στη Μήθυμνα
περιοχή. Άλλωστε ο Λεπέτυμνος θα προμήθευε στη Μήθυμνα τις μεγαλύτερες ποσότητες
από τα κτηνοτροφικά κυρίως
προϊόντα, που χρειαζόταν η
πόλη. Η ύπαρξη της Στύψης, οπωσδήποτε, μαρτυρείται από το
Μεσαίωνα.

«Παρ΄ όλες τις αναζητήσεις, η ευτυχία βρίσκεται
πάντοτε δίπλα μας και ανάμεσα στα πράγματα που
μας περιτριγυρίζουν» (BOULWER)

1510 Μοναστηρέλια.
Η θέση αύτη (350 μ. από τη
θάλασσα) βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια της Στύψης, 2
χλμ περίπου βορειοδυτικά από
το χωριό. Σ’ όλη τη διαδρομή
παρατηρούνται στις υπώρειες
του Λεπετύμνου αγροτικά αναλήματα (πεζούλες), από εκείνα
που μαρτυρούν την ύπαρξη
αμπελιών παλαιότερα σε ευρύτερη έκταση. Στα Μοναστηρέλια
υπάρχουν τμήματα τειχών με
λεσβία οικοδομή και οι περίοικοι
μιλούν για πήλινα ειδώλια, πιθάρια κ.α., που αποκαλύφτηκαν
κατά καιρούς εκεί. Κάποια οικιστική εγκατάσταση θα υπήρχε
κοντά.
Ι.Δ. Κοντής, ένθ. άνωτ. σ. 284285.
Β’ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ,
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ,
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
Η γραφική Κοινότης της Στύψης, σημερινό Δ.Δ. του Δήμου
Πέτρας, έχει ενοριακό Ναό,
δεύτερο Ιερό Ναό. Παρεκκλήσια
και Εξωκκλήσια, που μαρτυρούν
την πατροπαράδοτη πηγαία και
βαθειά πίστη και ευσέβεια των
κατοίκων της.
1. α) Ο Ενοριακός Ναός της
Στύψης τιμάται προς τιμήν της
Αγίας Τριάδος. Οι εργασίες ανοικοδομήσεώς του άρχισαν το
1922. Είναι μεγάλων διαστάσεων και η πρόσοψίς του είναι από
πελεκητή πέτρα που λαξεύεται
στην περιοχή.
Τα εγκαίνιά του έγιναν την
27ην Σεπτεμβρίου 1970 από
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Μηθύμνης ΙΑΚΩΒΟ, τον οποίο
πλαισιώνουν εκτός του υπηρετούντος εφημερίου Στύψης
Οίκον. π. Γεωργίου Ευαγγέλου
και 10 Εφημέριοι της Ιεράς
Μητροπόλεως Μηθύμνης. Κατετέθησαν τα ιερά λείψανα του
Αγίου Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου
Μηθύμνης του Θαυματουργού,
του Αγίου Χαραλάμπους και
του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου Θερμής. Την τελετήν
των εγκαινίων παρηκολούθησαν
άπασαι αι Αρχαί και Εξουσία
από την Επαρχίαν Μηθύμνης
και εκπρόσωποι αυτών από την
Μυτιλήνη, πολλοί πρόεδροι των
Κοινοτήτων και πλήθος λαού
πανηγυρίζοντος το γεγονός. Ο
Ναός είναι πεντακάθαρος και

εις τους τοίχους αυτού φέρει
αγιογραφίας.
2. Στο βόρειο μέρος του χωριού της Στύψης βρίσκεται ο
δεύτερος ναός της Παναγίας.
Από το έργο του Ευστρατίου Ε.
Καρμίρη, Παναγία η Φανερωμένη της Στύψης, Ιούνιος 2003,
σταχυολογούμε τα κάτωθι:
Στο βόρειο μέρος του χωριού,
πάνω στο άκρο του οικισμού του
χωριού της Στύψης βρίσκεται
χτισμένο το συγκρότημα της
Παναγίας. Ενας χώρος αρκετών τ.μ. που περιλαμβάνει στο
κέντρο μιας τεράστιας αυλής
τον ναό, την κρύπτη με το Αγίασμα, τη λιθόκτηστη βρύση της
(δαπάνη του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΥ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1911), τα κελλιά
και τον κήπο της. Ένα τεράστιο
πεύκο είναι το σήμα κατατεθέν
του ναού. Η καμπάνα είναι τοποθετημένη πάνω σ’ αυτό.
Ο ναός είναι μονόκλιτη βασιλική, κτισμένη με πέτρα και
φιλοτεχνημένη από το μεράκι
των ντόπιων τεχνητών. Χειρόγραφο τετράδιο με ημερομηνία
2 Αυγούστου 1885, που συγκροτήθηκε ερανική επιτροπή για την
ανέγερση του ναού δηλώνει τη
χρονολογία ανέγερσής του. Και
τα κελλιά του συγκροτήματος
έχουν ημερομηνία 20 Ιουλίου
1864.
Μέσα σε ξυλόγλυπτο κουβούκλιο, έργο νεώτερης τέχνης
φυλάσσονται οι δύο θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας
της Στύψης. Η μαύρη Παναγιά
όπως λέγεται η μεγάλη εικόνα,
Βρεφοκρατούσα, με τα πλούσια
τιμαλφή και η μικρή ασημένια,
έργο και αφιέρωμα Μ. Σαραντινού, 2 Αυγούστου 1904.
Γύρω από αυτές τις δύο εικόνες ξετυλίγεται η ιστορία και ο
θρύλος του προσκυνηματικού
αυτού ναού.
Το θαύμα - θρύλος
Η Παναγία εμφανίστηκε αρχικά στην οικογένεια Μάπα,
η οποία έμενε στην εξοχή,
στην περιοχή Μοναστηρέλια
της Στύψης. Ο καθηγητής Ιωάννης Μουτζούρης, στο έργο
του: Μοναστήρια της Λέσβου,
αναφέρει απομεινάρια αρχαίας
Μονής, από την οποία παρέμεινε
το όνομα.
Η οικογένεια είχε ένα κορίτσι
18 ετών που ονομάζετο Μαρία

και ήταν ανάπηρο. Έπασχε από
βαρειάς μορφής ορθοπεδική
ασθένεια και αδυνατούσε να
περπατήσει. Κατά την πρώτη της
εμφάνιση, σαν μαυροφόρα γυναίκα, η Παναγία έκαμε καλά την
ασθενή Μαρία, που βγήκε έξω
από το σπίτι μόνη της, προς μεγάλη χαρά των γονιών της. Μετά από λίγες μέρες, η Παναγία
με ίδια μορφή, παρουσιάστηκε
για δεύτερη φορά στη Μαρία και
της είπε να σκάψει σε μέρος που
της έδειξε για να βρη την εικόνα
της. Έδωσε εντολή να χτίσει μέσα στο χωριό σε συγκεκριμένο
τόπο, ναό με κελλιά.
Η κόρη δεν αρνήθηκε αλλά
με δισταγμό απάντησε. Πώς θα
πραγματοποιηθούν αυτά, αφού
εγώ είμαι μικρή και η οικογένειά
μας φτωχιά και δεν μπορεί να
αντεπεξέλθει σ’ αυτά τα έξοδα;
Η άγνωστη γυναίκα της είπε· θα
βρεις την εικόνα μου, θα βρεις
τον Τίμιο Σταυρό αλλά και χρήματα για να ξεκινήσεις και να
ολοκληρώσεις το έργο.
Όλα έγιναν όπως τα περιέγραψε η Παναγία με τη μορφή
της άγνωστης γυναίκας που
εμφανίστηκε. Η οικογένεια Μάπα, μετά από συνεννοήσεις με
τους αρμοδίους της ενορίας της
Εκκλησίας του χωριού αλλά και
τους προύχοντες, ετοίμασαν το
μέρος για να χτιστεί ο καινούργιος ναός. Επειδή το μέρος είναι
ορεινό και βραχώδες υπήρχε
πρόβλημα νερού. Η Παναγία και
πάλι με θαυμαστό τρόπο βοήθησε να φανεί υγρασία στο βράχο,
την οποία ανεκάλυψε ένα παιδί,
που με ένα μυτερό ξύλο έσκαψε
την πέτρα από την πλευρά που
παρουσιάστηκε η υγρασία και
έτρεξε νερό, που μετέπειτα έγινε το Αγίασμα, που αναβλύζει
μέχρι σήμερα.
3. Παρεκκλήσια.
Αγίου Γεωργίου, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Ελευθερίου.

4. Εξωκκλήσια
Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου, Παναγιούδας και Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Γ’ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
Ο Γερμανός Καραβαγγέλης
είναι διαπρεπής Ιεράρχης, συνδέεται με τον εθνικό Μακεδονικό Αγώνα και ανεδείχθη ως
Μακεδονομάχος η κεντρική
φυσιογνωμία του Μακεδονικού
Αγώνα. Γεννήθηκε στη Στύψη
Λέσβου το 1866. Οι γονείς του
εργαζόταν στο Αδραμύτι της
Μικράς Ασίας όπου παρακολούθησε τα εγκύκλια γράμματα.
Φοίτησε στη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης και απεφοίτησε το
1888. μετά τη χειροτονία του σε
Διάκονο σπούδασε επί τριετία
στη Λειψία και τη Βόνη, Θεολογία και Φιλοσοφία. Κατά τα έτη
1891 - 1896 δίδαξε ως Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης.
Το 1896 ο Γερμανός Καραβαγγέλης εψηφίσθη Χωρεπίσκοπος
του Πέραν Κωνσταντινουπόλεως. Από την περιοχή αυτή
άρχισε την εθνική πολιτική του
προσπάθεια και εργασία, για
την ανακοπή της προπαγάνδας
που ασκούσαν εις βάρος των
Ελληνοπαίδων οι Καθολικοί και
οι Προτεστάντες στα Σχολεία
τους.
Το 1900, όταν απέθανε ο
Μητροπολίτης Καστοριάς, ο
Γερμανός Καραβαγγέλης λόγω
της σπουδαίας δράσεώς του
αφ’ ενός και του Βουλγαρικού
αγώνος κατά της Μακεδονίας
αφ’ ετέρου θεωρήθηκε ως ο πιο
ενδεδειγμένος για την επίκαιρη
αυτή εθνική και θρησκευτική
έπαλξη και εξελέγη Μητροπολίτης Καστοριάς.
Τότε ο βουλγαρικός κίνδυνος
πάνω στη Μακεδονία βρισκόταν
στο πιο επικίνδυνο σημείο. Ο
Γερμανός αμέσως αντιλήφθηκε
ότι ο μεγάλος αυτός κίνδυνος
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ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011!
για την απώλεια της Μακεδονίας
δεν επρόκειτο να αναχαιτισθή
με στρατιωτικές ενισχύσεις από
την ελεύθερη Ελλάδα. Γι’ αυτό
ανέπτυξε ο ίδιος πρωτοβουλία
και ανεδείχθηκε εθνικός ήρωας,
άξιος των κρίσιμων καιρών και
δεινών περιστάσεων, χωρίς να
διστάση να προσφέρη προσωπικώς κόπους, κινδύνους και κάθε
είδους θυσίες.
Έκαμε συνεχείς περιοδείες,
συνεννοήσεις φανερές και μυστικές, διαρκείς επαφές με τον
λαό και τα ηγετικά στελέχη, για
να στηρίξη ηθικά τον καταπιεζόμενο και σφαζόμενο λαό και
παράλληλα οργάνωνε ένοπλα
σώματα αυτοάμυνας και υπεράσπισης της καταπιεζόμενης
από τους Βουλγάρους περιοχής. Το Βουλγαρικό Κομιτάτο,
με τους γνωστούς πάνοπλους
και αιμοβόρους κομιτατζήδες
αγωνιζόταν χωρίς καμία υποχώρηση πρώτον να αποκόψη τους
Χριστιανούς Μακεδόνες από το
Οικουμενικό Πατριαρχείο και
να τους εντάξη στη Βουλγαρική
Εξαρχία και δεύτερο να προσαρτήσει την Ελληνική Μακεδονία
στη Βουλγαρία, πραγματοποιώντας το εθνικιστικό όνειρο
της Μεγάλης Βουλγαρίας. Ο
Γερμανός με την αυτοθυσία και
τον μεγάλο ηρωϊσμό, κίνησε το
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης
των Ελλήνων που τελούσαν
κάτω από την συντριβή λόγω της
συμφοράς του 1897.
Η Βουλγαρική αντίδραση έθεσε συχνά σε κίνδυνο τη ζωή
του Γερμανού Καραβαγγέλη και
για να τον εξουδετερώσουν με
δραστηριότητα κίνησε εναντίον

του τις ξένες Πρεσβείες της
Κωνσταντινούπολης Αγγλική
και Ρωσσική, με την πίεση των
οποίων αρχικά απαγορεύτηκαν
οι περιοδείες του Αρχιερέως
εντός της Καστοριάς. Αργότερα η Τουρκική Κυβέρνηση με
τελεσίγραφο αξίωσε από τον
Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ’ την
ανάκληση του Γερμανού με απειλή απελάσεως. Έτσι, το 1907
κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως μέλος της Πατριαρχικής
Συνόδου.
Μετά την ανάκλησή του εκ Καστοριάς τοποθετείται Μητροπολίτης Αμασείας Πόντου με έδρα
την Σαμψούντα, όπου συνεχίζει
τη δράση του. Ιδρύει σχολεία,
οργανώνει αντιστασιακά σώματα προς καταπολέμηση των
ατάκτων τούρκων (τσέτες) οι
οποίοι λυμαίνονται τον ελληνικό
πληθυσμό του Πόντου. Αγωνίζεται να σώση τον ελληνισμό
και τούτο το επιτυγχάνει με το
προσωπικό του κύρος.
Το 1913 μετά τον θάνατο του
Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ’ εξελέγη Τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου και παρέμεινε στη
θέση αυτή μέχρι της εκλογής
του Γερμανού του Ε’.
Στον Πόντο οι πατριωτικές
και πνευματικές υπηρεσίες του
Γερμανού Καραβαγγέλη υπήρξαν ανυπολόγιστες. Με πείσμα
και αυτοθυσία υπεραμύνθηκε
υπέρ των επαρχιωτών του, κατά
τις πικρές ημέρες του διωγμού
του Πόντου υπό των Νεοτούρκων, κατά την διάρκεια του Α’
Παγκοσμίου πολέμου, οπότε
ενεκλείσθηκε στις φυλακές
κατά τον Οκτώβριο του 1917.

Μετά την ανακωχήν απολύθηκε
και επέστρεψε στην Επαρχία
του και υπήρξε ο στοργικός προστάτης χιλιάδων προσφύγων
και ορφανών. Καταδικάστηκε
σε θάνατο, κατά την Κεμαλική
επανάσταση, μαζί με όλους
τους στενούς συνεργάτας του,
γιατί θεωρήθηκε ο υπ’ αριθμόν
1 (πρώτος) εχθρός. Κατόρθωσε
να ξεφύγη και να εισέλθη στην
Κωνσταντινούπολη την οποία
κατείχαν οι Σύμμαχοι... Επί μίαν
συνεχή εικοσαετίαν, λόγω της
ακατάπαυστης δράσης του ήταν
μελλοθάνατος και τώρα διέφυγε
τον θάνατο.
Στην Κωνσταντινούπολη παρέμεινε ο Γερμανός μέχρι της
Μικρασιατικής συμφοράς και
είχε ενεργό ανάμειξη στις υποθέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το 1923 κατέφυγε
στην Ελλάδα και προτάθηκε να
εκλεγή Αρχιεπίσκοπος Αθηνών,
αλλά δεν επέτυχε η εκλογή του.
Εξελέγη Μητροπολίτης Ιωαννίνων δι’ ολίγον χρόνον, διότι το
1924 εξελέγη Έξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην
Κεντρική Ευρώπη, με έδρα την
Βιέννη, όπου και απέθανε την
11ην Φεβρουαρίου 1935.
Με δαπάνες του Διδασκαλικού
Συλλόγου Λέσβου εντός της
αυλής του Δημοτικού Σχολείου
Στύψης, γενέτειρας του πρωτεργάτου του Μακεδονικού
Αγώνος αειμνήστου Μητροπολίτου Καστοριάς ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ανήγειρε την
προτομή αυτού. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την 10ην Νοεμβρίου
1968. Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων μεταξύ των άλλων
ωμίλησε και ο κ. Αλφόνσος
Δελλής με κεντρικό θέμα της ομιλίας του «Γερμανός Καραβαγγέλης όχι μόνο από την εν γένει
δράση του, αλλά και από τις ρίζες του γενεαλογικού δένδρου,
γιατί κατά τη βιογραφία του ο
Γερμανός Καραβαγγέλης γεννήθηκε στη Στύψη Λέσβου από
οικογένεια ηρώων Ψαριανών.
Δ’ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
Περίληψη της ιδιόγραφης Διαθήκης του.
Εν Αθήναις σήμερον την 27ην
Μαρτίου 1935 έτους ο υποφαινόμενος Μητροπολίτης Αμασίας
και Έξαρχος Κ. Ευρώπης Γ.
Καραβαγγέλης θέλων να διακανονίσω τα της περιουσίας μου
μετά τον θάνατον, γράφω την
παρούσα διαθήκην μου ιδίαν χιερί και ορίζω τα εξής. Εγκαθιστώ
κληρονόμον μου την Κοινότητα
της εν Λέσβω γενετείρας μου
Στύψης, την οποίαν παρακαλώ
να εκτελέσει την τελευταίαν
θέλησήν μου ως προς την διανομήν της περιουσίας μου,
έχουσαν ως εξής. Εξ ολοκλήρου
της περιουσίας μου κινητής και
ακινήτου, οπουδήποτε ευρισκομένης και εξ οιωνδήποτε στοιχείων και αν σύγκειται αυτή κατά τον χρόνον του θανάτου μου,
διαθέτω την μέν ιδιόκτηκτό μου
διώροφον οικίαν ευρισκομένην
εν Χαροκόπου οδ. Υπερίδων 35,
εις την Κοινότητα Στύψης, προς
μνημόσυνον αιώνιον των γονέων μου. Τήν επικαρπίαν αυτής
θα έχη εν όσω ζη η αδελφή μου
Αφροδίτη Απαμ. Χαρισιάδου το
γένος Χρυσοστόμου Καραβαγγέλη, μετά δε τον θάνατον αυτής θα περιέλθη εξ ολοκλήρου
άνευ των σκευών και επίπλων
εις την κατοχήν της Κοινότητος
Στύψης, παρακαλώ δέ τό Κοινοτικόν Συμβούλιον εν συνεννοήσει μετά του Μητροπολίτου
Μηθύμνης, ή μη υπάρχοντος
τούτου, εν συνεννοήσει μετά
του Μητροπολίτου Μυτιλήνης,
να προβούν τότε εις την πώλησιν της οικίας μου σύμφωνα με
τον Νόμον, συνεννοούμενοι
με 2 μεσίτας της Κοινότητος
Χαροκόπου προς εύρεσιν αγοραστών και να γίνη ή πώλησις

επισήμως δια δημοπρασίας, το
εκ της πωλήσεως είσπραχθεισόμενον ποσόν να κατατέθη εις
την Εθνικήν Τράπεζαν εντόκως.
Εκ των τόκων των χρημάτων θα
προικοδοτούνται κατ’ έτος Χριστούγεννα και Πάσχα δύο πτωχά κοράσια της Στύψης εκ των
μακρυνών συγγενών μου, και εν
ελλείψει τοιούτων, εξ άλλων κορασίων, λαμβανομένης σχετικής
αποφάσεως υπό του Μητροπολίτου Μηθύμνης ή Μυτιλήνης και
του Κοινοτικού Συμβουλίου. Το
ποσόν της δωρεάς θα είναι δύο
χιλιάδες δραχμαί δι’ έκαστον
κοράσιον (2000), ετησίως τέσσαρες χιλιάδες δραχμαί (4000).
Εκ των υπολοίπων τόκων της
Τραπέζης ζητώ όπως ιδρυθή εν
Στύψη αθλητικός Σύλλογος εις
τον οποίον να μορφώνωνται τα
παλικάρια της πατρίδος μου εις
τον αθλητισμόν ως και των χωρίων της Επαρχίας Μηθύμνης, εκ
του Συλλόγου θα αποκλείωνται
οι μέθυσοι, διότι το οινόπνευμα
διαστρέφει την σωματικήν και
διανοητικήν αλκήν της νεολαίας, ζητώ δε όπως κατ’ έτος
γίνωνται σχετικοί διαγωνισμοί
προσφέρωνται δε και δώρα δια
τους νικητάς, τας λεπτομερείας θα κανονίζη το Κοινοτικόν
Συμβούλιον, το Προεδρείον του
αθλητικού Συλλόγου, ο Μητροπολίτης Μηθύμνης ή Μυτιλήνης.
Παρατηρήσεις
επί της ανωτέρω Διαθήκης
Ο αείμνηστος Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης
Καστοριάς σαν πρωτεργάτης
του Μακεδονικού Αγώνος και
Υπεράξιος Μακεδονομάχος ήτο
πολύ φυσικό στην Ιδιόγραφη Διαθήκη του να προβλέψη και για
την ίδρυση Αθλητικού Συλλόγου
στη γενέτειρά του την Στύψη,
για να αθλούνται τα παλληκάρια
της πατρίδας του. Γνώριζε εξ
ιδίας πείρας πόσο απαραίτητη
είναι η σωματική αλλά και ψυχική δύναμη δια τους κάθε είδους,
ιδίως δε αν παραστή ανάγκη, δια
τους πολεμικούς αγώνες.
Το Κληροδότημα του ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ στη Στύψη
Λέσβου λειτουργεί από την αρχή με Προέδρους τους αειμνήστους Μητροπολίτας Μηθύμνης
Κωνσταντίνον και Ιάκωβον και
Μέλη τα εκάστοτε Κοινοτικά

Συμβούλια Στύψης και τον νυν
Μητροπολίτην Μηθύμνης κ.
Χρυσόστομον ως Πρόεδρο και
αρχικώς το Κοινοτικό Συμβούλιο
και τελευταίως τον Πρόεδρον
και τα μέλη του Δημοτικού Διαμερίσματος Στύψης ως Μέλη.
Η οικία του αειμνήστου Γερμανού Καραβαγγέλη έχει δοθή με
αντιπαροχή και τα ετήσια έσοδα
του Κληροδοτήματος ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ Στύψης
έχουν κατά πολύ αυξηθή σε
σχέση με το παρελθόν. Κατόπιν
τούτου πολλά κορίτσια από την
Στύψη έχουν προικοδοτηθή
μέχρι σήμερα και ο Αθλητικός
Σύλλογος Στύψης (Ο ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ) έχει λάβει μέχρι σήμερα
πάρα πολλά χρήματα από το ως
άνω Κληροδότημα.
Ε’ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ
Ο Διονύσιος Χαραλάμπους
γεννήθηκε το 1907 στο Αβτζιλάρ Αδραμμυτίου της Μικράς
Ασίας. Τα πρώτα μαθήματα τα
διδάχθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Στύψης Λέσβου, απ’
όπου καταγόταν οι γονείς του
που είχαν μεταβή στο Αδραμμύτι οικογενειακώς για εργασία και
επέστρεψαν πάλι στην Στύψη
σαν πρόσφυγες το 1914. Κατά
την Μικρασιατική καταστροφή
εσφάγησαν από τους Τούρκους
οι γονείς του και τα δύο αδέλφια
του.
Εφοίτησε στην Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Όταν απεφοίτησε προσλήφθηκε το 1940
ως ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης, από τον
προστάτην Αρχιερέα Μηθύμνης
Διονύσιο Μηνά, του οποίου και
το όνομα έφερε. Άσκησε τα
καθήκοντα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς
Μητροπόλεως Μηθύμνης και
του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Λειμώνος. Τον Αύγουστο
του 1942 συνελήφθη υπό των
Γερμανών με την κατηγορία ότι
απέκρυπτε και περιέθαλπε Βρετανούς στρατιώτες. Αρνήθηκε
να αποκαλύψη τους συνεργάτες
του, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και καταδικάστηκε σε δεκαετή ειρκτή. Αρχικά κλείστηκε στις
ποινικές φυλακές Μυτιλήνης.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Έπειτα στο Στρατόπεδο Παύλου
Μελά στη Θεσσαλονίκη, όπου
ανέπτυξε αξιόλογο εθνική και
θρησκευτική δράση. Μετά δεκαοκτάμηνο μεταφέρθηκε σαν
κρατούμενος στα Γερμανικά
Στρατόπεδα. Απελευθερώθηκε
από τον Αμερικανικό Στρατό την
4η Μαΐου.
Το 1949 απεσπάσθη στην
Εκκλησία Κύπρου και ανέλαβε
την Διεύθυνση της Σχολής
Απόστολος Βαρνάβας που ιδρύθηκε στην Λευκωσία. Μετά από
ευδόκιμη υπηρεσία στην Κύπρο
το 1951 εξελέγη Μητροπολίτης
Λήμνου. Το 1959 εξελέγη Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών.
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Στύψης υπάρχει ένα πλήρες
ασημένιο σετ (ιερό ποτήριο,
δισκάριο, αστερίσκος, λαβίδα
και λόγχη) για την τέλεση της
Θείας Λειτουργίας και στο ιερό
ποτήριο και στο ιερό δισκάριο
αναγράφεται: Ο Τρίκκης Διονύσιος εις μνήμην των εκ Στύψης
γονέων αυτού Χαραλάμπους και
Κλεοπάτρας 1905.
Ε’ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Η Στύψη απέχει από την Μυτιλήνη 56 χιλιόμετρα και είναι
η μεγαλύτερη Κωμόπολη της
περιοχής Λεπετύμνου. Το όνομά της οφείλεται σε ορυκτό που
έβγαζαν παλαιότερα, από κοιτάσματα που βρίσκονται σ’ αυτήν.
Η μεγαλύτερη έκταση της περιοχής της είναι φυτευμένη από
ελαιόδενδρα, τα οποία οι κάτοικοι με την μεγάλη εργατικότητα
που τους διακρίνει τα καλλιεργούν όλα κάθε χρόνο και εξασφαλίζουν μεγάλη ποσότητα και
εκλεκτή ποιότητα ελαιολάδου.
Το Ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού Στύψης με άριστη
επιτυχία τυποποιεί το ελαιόλαδο
Στύψης σε αγνό - παρθένο το εμφιαλώνει καλαίσθητα και το προωθεί στις αγορές της Ελλάδος
και του εξωτερικού. Αλλά και οι
σύγχρονες αποθήκες του Γεωργικού Συνεταιρισμού Στύψης αποδεικνύουν τον δυναμισμό και
επιτυχημένη επίδραση στο έργο
τους των γεωργοκτηνοτρόφων
της Στύψης.
Δεν διακρίνονται μόνον για
την εργατικότητα και φιλοπονία
οι κάτοικοι. Διαπρέπουν επίσης
στις τέχνες, τα γράμματα και
τις επιστήμες με λαμπρές και
άριστες επιδόσεις, ώστε η Στύψη να έχει λαμπρό παρελθόν,
φωτεινό παρόν και όραμα για το
μέλλον.

«Δείξε εμπιστοσύνη
στους ανθρώπους και
θα φανούν ειλικρινείς
απέναντί σου. Αντιμετώπισέ τους με σεβασμό και θα φανούν άξιοι σεβασμού». (RALPH
WALDO EMERSON /
1803-1882)
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Στον καιρό της κρίσης

Ο όρος και το νόημα μιας Οικονομίας Βασισμένης στους Πόρους προήλθε από τον Jacque
Fresco*.
Είναι ένα σύστημα στο οποίο όλα
τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα χωρίς τη χρήση χρημάτων,
πίστωσης, αντιπραγματισμού ή
οποιουδήποτε άλλου συστήματος
χρέους ή υποτέλειας. Όλοι οι πόροι
γίνονται κοινή κληρονομιά όλων των
ανθρώπων, όχι μόνο μιας μερίδας
ανθρώπων. Η υπόθεση στην οποία
βασίζεται αυτό το σύστημα είναι
ότι η Γη είναι γεμάτη με άφθονους
πόρους: η πρακτική όμως τού καταμερισμού των πόρων μέσω των
χρηματοπιστωτικών μεθόδων είναι
άνευ σημασίας και αντιπαραγωγική
για την επιβίωσή μας.
Η σύγχρονη κοινωνία έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά προηγμένη
τεχνολογία και μπορεί να διαθέσει
τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική
περίθαλψη· να αναβαθμίσει το
εκπαιδευτικό μας σύστημα· και να
αναπτύξει απεριόριστη παροχή ανανεώσιμης, μη-μολυντικής ενέργειας. Με την παροχή μιας αποδοτικά
σχεδιασμένης οικονομίας, ο καθένας μπορεί να απολαύσει ένα πολύ
υψηλό βιοτικό επίπεδο με όλες τις
ανέσεις μιας υψηλής τεχνολογικά
κοινωνίας.
Η οικονομία βασισμένη στους πόρους θα αξιοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους από ξηρά και θάλασσα,
φυσικό εξοπλισμό, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις κ.λ.π., για τη βελτίωση της ζωής τού συνολικού πληθυσμού. Σε μια οικονομία βασισμένη
στους πόρους και όχι στα χρήματα,
θα μπορούσαμε εύκολα να παράγουμε όλα τα αναγκαία της ζωής και
να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο
διαβίωσης για όλους.
Σε μια οικονομία βασισμένη στους
πόρους όλοι οι πόροι του πλανήτη
γίνονται κοινή κληρονομιά όλων των
ανθρώπων της Γης, και έτσι τελικά
ξεπερνάμε την ανάγκη για τα τεχνητά σύνορα που διαχωρίζουν τους
ανθρώπους. Αυτή είναι και η ενωτική
συνταγή.
Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η
προσέγγιση για παγκόσμια διακυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα
κοινό με τους παρόντες στόχους
μιας ελίτ για το σχηματισμό παγκό-

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κυκλοφορεί email που οδηγεί
τους χρήστες σε site παρόμοιο
με το CNN και στη συνέχεια
τους προτρέπει να κάνουν κλικ
σε κάποιο link ώστε να δουν
video σχετικό με τις εξελίξεις
στη Γάζα. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο video εμφανίζεται
νέο παράθυρο που προτρέπει
για εγκατάσταση/ενημέρωση
του Adobe Flash Player (το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται
και για την αναπαραγωγή video
στο Youtube). Αν οι χρήστες
επιλέξουν εγκατάσταση τότε
εγκαθίσταται trojan ικανό να
αντλήσει ακόμα και κωδικούς
από e-banking και φυσικά και
από άλλες online υπηρεσίες και
δραστηριότητες που χρησιμοποιείτε (!).
Διαβάζετε με προσοχή τα
email σας και σε καμία περίπτωση μην εξουσιοδοτείτε sites να
εγκαθιστούν λογισμικό.Γενικότερα να είστε καχύποπτοι κατά
την καθημερινή τόσο πλοήγηση
στο Διαδίκτυο όσο και ανάγνωση των email σας.
Ευχαριστώ.
Δ.. ΒΡΑΖΟΣ / D..VRAZOS
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Τμήμα Μηχανογραφικών
Εφαρμογών
Τηλ.: 210-7289666
210-7289666

«Να φέρεσαι στους
ανθρώπους σα να ήταν
αυτοί που θα έπρεπε να
είναι και θα τους βοηθήσεις να γίνουν αυτοί
που μπορούν να είναι»
(JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE / 17491832)
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Οικονομία Βάσει Πόρων
σμιας κυβέρνησης, με τον εαυτό
τους και τις μεγάλες εταιρείες στο
τιμόνι, και με τη συντριπτική πλειοψηφία τού πληθυσμού τού πλανήτη
«υπηρέτες» τους. Το όραμά μας για
«παγκοσμιοποίηση» εξουσιοδοτεί
τον κάθε άνθρωπο στον πλανήτη
να είναι ο καλύτερος που μπορεί
να είναι, και όχι να ζει σε συνθήκες
απόλυτης υποταγής σε ένα εξουσιάζον εταιρικό καθεστώς.
Οι προτάσεις μας δεν θα συνεισφέρουν μόνο στην ευημερία των
ανθρώπων, αλλά θα παρέχουν επίσης τις αναγκαίες πληροφορίες που
θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν
σε οποιοδήποτε πεδίο των ικανοτήτων τους. Το μέτρο της επιτυχίας θα
είναι με γνώμονα την ικανοποίηση
των ατομικών επιδιώξεων του καθενός και όχι με την απόκτηση πλούτου, ιδιοκτησίας και εξουσίας.
Προς το παρόν, έχουμε αρκετούς
υλικούς πόρους για να παρέχουμε
ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο για
όλους τους κατοίκους της Γης. Μόνο
όταν ο πληθυσμός υπερβαίνει την
φέρουσα δυνατότητα της γης προκύπτουν πολλά προβλήματα όπως η
απληστία, η εγκληματικότητα και η
βία. Ξεπερνώντας την ανεπάρκεια,
τα περισσότερα από τα εγκλήματα,
αλλά ακόμη και οι φυλακές τής
σημερινής κοινωνίας δεν θα είναι
πλέον αναγκαίες.
H οικονομία βάσει πόρων θα
καταστήσει δυνατή τη χρήση της
τεχνολογίας για την αντιμετώπιση
πόρων που είναι σε έλλειψη, με την
εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τη μηχανογράφηση και
αυτοματοποίηση παραγωγής και
αποθεμάτων, τον σχεδιασμό ασφαλών, ενεργειακά αποδοτικών πόλεων και προηγμένων συστημάτων
μεταφοράς, την παροχή καθολικής
υγειονομικής περίθαλψης και μίας
πιο σχετικής εκπαίδευσης, και πάνω
από όλα τη δημιουργία ενός νέου
συστήματος παροχής κινήτρων με
βάση το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει πάρα πολύ τεχνολογία στον
κόσμο σήμερα, και ότι η τεχνολογία

είναι η κύρια αιτία ρύπανσης τού
περιβάλλοντός μας. Αυτό όμως δεν
ισχύει. Η κατάχρηση και η κακή χρήση τής τεχνολογίας είναι αυτό που
θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας.
Σε ένα πιο ανθρώπινο πολιτισμό, αντί τα μηχανήματα να αντικαθιστούν
τα άτομα, θα έπρεπε να μειώσουν
τις ώρες εργασίας, να αυξήσουν
τη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών και να επιμηκύνουν τον
χρόνο διακοπών. Αν αξιοποιήσουμε
τη νέα τεχνολογία για την αύξηση
τού βιοτικού επιπέδου για όλους
τους ανθρώπους, τότε η εισροή της
μηχανικής τεχνολογίας δε θα είναι
πλέον απειλή.
Μια παγκόσμια οικονομία βασισμένη στους πόρους θα περιλαμβάνει επίσης όλες τις προσπάθειες
για την ανάπτυξη νέων, καθαρών
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
γεωθερμική ενέργεια· ελεγχόμενη
σύντηξη· ηλιακή· φωτοβολταϊκή·
αιολική· κυματική και παλιρροϊκή
ενέργεια· ακόμη και καύσιμα από
τους ωκεανούς. Θα είμαστε τελικά
σε θέση να έχουμε ενέργεια σε
απεριόριστη ποσότητα που θα μπορούσε να «ωθήσει» τον πολιτισμό
για χιλιάδες χρόνια. Μια οικονομία
βασισμένη στους πόρους πρέπει
επίσης να είναι αφοσιωμένη στον
ανασχεδιασμό των πόλεών μας, των
συστημάτων μεταφοράς και βιομηχανικών μονάδων, επιτρέποντάς τις
να είναι ενεργειακά αποδοτικές, καθαρές, άνετες και να εξυπηρετούν
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.
Τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει
μια οικονομία βασισμένη σε πόρους;
Τεχνολογία έξυπνη και αποτελεσματική, εξοικονόμηση ενέργειας,
μείωση των αποβλήτων, και παροχή
περισσότερου ελεύθερου χρόνου.
Με μια αυτοματοποιημένη καταγραφή σε παγκόσμια κλίμακα, θα
μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια
ισορροπία μεταξύ παραγωγής και
διανομής. Μόνο θρεπτικές και υγιεινές τροφές θα είναι διαθέσιμες και
η προγραμματισμένη βραχυβιότητα
θα είναι περιττή και ανύπαρκτη σε
μια οικονομία βασισμένη σε πόρους.
Καθώς ξεπερνάμε την ανάγκη

Αυτοί που αρπάζουν
το φαΪ απ’ το τραπέζι
Αυτοί που αρπάζουν το φαϊ απ’ το τραπέζι, κηρύχνουν τη
λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δωσίματα ζητάνε θυσίες.
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές
που
Που θα ’ρθουν. (Μπέρτολτ Μπρεχτ).

ΗΠαρακολουθούμε
αποχή δενεδώ
είναι
λύση αλλά... συνενοχή!
και καιρό τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε και κάποιους
«ανεξάρτητους» δημοσιογράφους να αναφέρονται όλο και περισσότερο στην «αυθεντική» και «σωστή» αντίδραση μερίδας του κόσμου
στις επικείμενες εκλογές, έτσι όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις...την αποχή. Αντιλαμβάνονται την δυσαρέσκεια των Ελλήνων
για όλα τα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας και με κάποιον τρόπο θα
έπρεπε να αδρανοποιήσουν αυτόν τον κόσμο...!
Αυτό το ποσοστό του εκλογικού σώματος το οποίο φαίνεται λοιπόν
να εγκαταλείπει το «μαντρί» καθώς έχει πλέον δυσαρεστηθεί....είναι
επικίνδυνο για τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα οποία υπηρετούν οι κυβερνήσεις μας και φυσικά η μεγάλη μερίδα των...Μ.Μ.Ε.
Έτσι λοιπόν ο πιο απλός και εύκολος τρόπος για να βγάλουν από την
μέση το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που διαφαίνεται πως δεν θα
ψηφίσει κανένα «κυβερνητικό» κόμμα, είναι να το οδηγήσουν στην
πεποίθηση ότι η σωστή στάση και αντίδραση πλέον είναι η...αποχή...
το λευκό...και το άκυρο...!
Ο μεγάλος φόβος της Νέας Τάξης Πραγμάτων και κατ’ επέκταση
των δούλων της κυβερνόντων και φυσικά των Μ.Μ.Ε, είναι μήπως η
δυσαρέσκεια και ο θυμός αυτός εκφρασθεί στην κάλπη....και όχι έξω
από αυτήν. Με λίγα λόγια τρέμουν και μόνο στην σκέψη ότι τα ποσοστά των πιστών υπηρετών, των κυβερνητικών κομμάτων δηλαδή, θα
μειωθούν....με παράλληλη αύξηση άλλων κομμάτων ή ακόμα περισσότερο, με αυξημένα ποσοστά ανεξάρτητων συνδυασμών, για την
περίπτωση των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.
Με την αποχή που σας προτείνουν λοιπόν οι «έντιμοι» αυτοί κύριοι,
το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να αυξηθούν τα ποσοστά των 2 μεγάλων κομμάτων, καθώς αφενός οι δυσαρεστημένοι έτσι και αλλιώς
σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό δεν θα ψήφιζαν τα «κυβερνητικά»
κόμματα αλλά μικρότερα ή ανεξάρτητους συνδυασμούς...και αφετέρου θα αφήσετε όλα τα υπόλοιπα κομματόσκυλα και τους λοιπούς
«πυρήνες» των κομμάτων να ψηφίσουν μόνοι τους χωρίς αντίπαλο...
οπότε το εκλογικό σώμα θα είναι μεν μικρότερο αλλά επειδή οι ψήφοι
των μεγάλων κομμάτων θα είναι ίδιοι, θα ανεβούν τα ποσοστά των 2
μεγάλων κομμάτων...! Αποχή συνέλληνες σημαίνει ότι θα αφήσετε
μια μειοψηφία βολεμένων κομματόσκυλων να αποφασίσει για την
τύχη σας και το μέλλον των παιδιών σας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν
να αποφασίσει για εσάς χωρίς εσάς. Φτάνει πια! Πάρτε την τύχη του
έθνους μας στα χέρια σας! Αν κανένα κόμμα δε ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες σας ψηφίστε ανεξάρτητους συνδυασμούς. Τι καλύτερο
από αυτό;
Ψηφίστε όμως! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ...ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

για επαγγέλματα που βασίζονται
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
όπως δικηγόροι, τραπεζίτες, ασφαλιστικοί πράκτορες, προσωπικό
τού μάρκετινγκ και της διαφήμισης,
πωλητές και χρηματιστές, ένα
σημαντικό ποσό σπατάλης θα εξαλειφθεί. Σημαντικά ποσά ενέργειας
θα μπορούσαν επίσης να σωθούν
με την εξάλειψη της αναπαραγωγής πανομοιότυπων ανταγωνιστικών προϊόντων όπως εργαλεία,
σκεύη φαγητού, κατσαρολικά και
ηλεκτρικές σκούπες. Το να έχεις
επιλογή είναι καλό. Όμως, αντί για
εκατοντάδες διαφορετικά εργοστάσια κατασκευής μαζί με όλη τη
γραφειοκρατεία και το προσωπικό
που απαιτείται για να παραχθούν
πανομοιότυπα προϊόντα, μόνο λίγα
και της υψηλότερης ποιότητας θα
ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση
ολόκληρου τού πληθυσμού. Η μόνη
μας έλλειψη είναι η έλλειψη δημιουργικής σκέψης και ευφυΐας στους
εαυτούς μας και τους εκλεγμένους

ηγέτες μας για την επίλυση αυτών
των προβλημάτων. Το πιο πολύτιμο,
αναξιοποίητο πράγμα σήμερα είναι
η ανθρώπινη επινοητικότητα.
Με την εξάλειψη του χρέους, ο
φόβος τής απώλειας εργασίας τού
ατόμου δεν θα είναι πλέον απειλή. Η
διαβεβαίωση αυτή, σε συνδυασμό
με την εκπαίδευση σχετικά με το
πώς να σχετιζόμαστε μεταξύ μας
με έναν πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο,
θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά
τόσο το ψυχικό όσο και το σωματικό
στρες(άγχος), και να μας αφήσει
ελεύθερους να διερευνήσουμε και
να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.
Αν η σκέψη για την κατάργηση
των χρημάτων σάς προβληματίζει
ακόμα, σκεφτείτε το εξής: Εάν μια
ομάδα ανθρώπων με χρυσό, διαμάντια και χρήματα ήταν αποκλεισμένοι σε ένα νησί που δεν είχε πόρους,
όπως τροφή, καθαρό αέρα και νερό,
ο πλούτος τους δε θα είχε καμία
σημασία για την επιβίωσή τους.
Μόνο όταν είναι περιορισμένοι οι

πόροι μπορούν τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο τής
διανομής τους. Δεν θα μπορούσαμε,
για παράδειγμα, να πουλήσουμε τον
αέρα που αναπνέουμε και το νερό
που ρέει άφθονο από μια πηγή στο
βουνό. Ενώ ο αέρας και το νερό είναι
πολύτιμα, δεν μπορούν να πωληθούν όταν είναι σε αφθονία.
Το χρήμα είναι σημαντικό σε μια
κοινωνία όταν ορισμένοι πόροι για
την επιβίωση πρέπει να καταμεριστούν και οι άνθρωποι αποδέχονται
τα χρήματα ως ένα μέσο για την
ανταλλαγή πόρων σε σπανιότητα.
Το χρήμα είναι μια κοινωνική σύμβαση, μια συμφωνία αν θέλετε. Δεν
είναι ούτε φυσικός πόρος ούτε επίσης αντιπροσωπεύει κάποιον πόρο.
Δεν είναι απαραίτητο για την
επιβίωση, παρά μόνο αν το έχουμε
αποδεχθεί ως κάτι τέτοιο.
*Jacque Fresco - Κοινωνικός μηχανικός, βιομηχανικός σχεδιαστής,
συγγραφέας, ομιλητής, οραματιστής, εφευρέτης, δημιουργός και
Διευθυντής του The Venus Project.
Ευάγγελος Σαρρής
Οικονομολόγος

Η ελληνική οικονομία το 1843
Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική
οικονομία το 1843, συγκρίνετε το
με το σήμερα και θα αντιληφθείτε
τι συμβαίνει στην παγκόσμια και
στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων και
ονομάτων.
Η σύγκριση, μόνο ανατριχίλα
μπορεί να προκαλέσει.
Έχουμε και λέμε:
Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα
έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων που είχε
πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά
δεν είχαν πάει σε υποδομές που
θα βοηθούσαν την κατεστραμένη
ελληνική οικονομία, αλλά είχαν
σπαταληθεί στους εμφυλίους της
επανάστασης και στα λούσα του
παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος.
(Μας θυμίζει τίποτα;)
Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν
με το μισό τών συνολικών εσόδων
του...ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια
ετησίως. Στην πραγματικότητα, με
την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς
όφελος του ελληνικού λαού. (Μήπως κάτι αρχίζει να μας θυμίζει;)
Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας,
τα οποία όμως δεν αποδίδουν
τόσο ώστε να ...συγκεντρωθούν
τα απαιτούμενα για την ετήσια
δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο
του 1843, η ελληνική κυβέρνηση
ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις
ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό
που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο
από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε
να αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές
αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε
κοίτα κάτι συμπτώσεις...)
Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο,
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων
δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία)
κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο
για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων
δυνάμεων με το πρωτόκολλο

στο χέρι, παρουσιάζονται στην
ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν
την ικανοποίηση του. Αρχίζουν
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα
δύο μέρη και μετά από έναν μήνα
υπογράφουν μνημόνιο (απ νάτο!),
σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα
πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να
εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό! επιπλέον ποσό των 3,6 εκατομμυρίων
δραχμών, που θα δοθούν στους
δανειστές της. (Αυτό σίγουρα κάτι
μας θυμίζει;)
Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα,
οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου που θα
εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν
ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση
της πορείας εφαρμογής τους, αλλά
και των ποσών που εισπράττονται.
(Ε όχι, δεν γίνεται, πλάκα μας κάνουν...)
Για να μην τα πολυλογώ, σας
αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843
σε εφαρμογή του τότε μνημονίου.
Κάθε ομοιότητα με την εποχή
μας, είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστορικού
που τα κατέγραψε:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των
Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν. (όπα...)
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο
σύνολο του πληθυσμού αλλά σε
ειδικές κατηγορίες. (αμάν...)
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι
στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε
δραστικά ο αριθμός των ενστόλων
και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί
έπαιρναν χωράφια. (και όχι τα
βουνά...).
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή
στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της “δεκάτης”, που ήταν
ο φόρος για την αγροτική παραγωγή. (από τότε έ...)
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι
φόροι χαρτοσήμου.(ΦΠΑ δεν είχε
τότε...)
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί
του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα

τα δημόσια έργα. (έλα...)
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες
οι υγειονομικές υπηρεσίες του
κράτους. (είχε ο Λοβέρδος προ-προπάππου τότε;)
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι
του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι
δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι
και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου. (πιθανόν να έφερναν
ξένους...)
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
(ε, όχι, αυτό όχι...)
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα
αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαίες” με την
πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης. (ερχόμαστε δεύτεροι...)
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ
ποσού. (αθάνατη Ελλάδα...)
(Είναι να τρελλαίνεσαι, είναι
δυνατόν να αντέγραψαν οι τωρινοί
ένα τόσο παλιό σχέδιο, μια που δεν
είχαν άλλες ιδέες;)
Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια
με την εποχή μας; Είδατε που οι
οικονομικές συνταγές λιτότητας
είναι σαν το παλιό καλό κρασί; για
ποιούς;
Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι
επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε “τι πέτυχαν με όλα αυτά;”, σας απαντώ:
Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ξένοι
πήραν ένα μέρος των χρημάτων
τους, η χώρα είδε κι έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλήρισε ξανά μετά
από πενήντα ακριβώς χρόνια, με το
“Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν”
του Χαριλάου Τρικούπη, το 1893.
Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, από πολλούς
ιστορικούς θεωρείται μία από τις
σοβαρότερες αφορμές για το
ξέσπασμα της επανάστασης της
3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε
Σύνταγμα στη χώρα.
Μήπως πρέπει να αναλογιστούν
σοβαρά οι εντός και εκτός αρμόδιοι, τι ανάλογο μπορεί να συμβεί και
με το τωρινό μνημόνιο...
Έτσι για να ταιριάξει κι’ αυτό με
το τότε...

Οι Ισλανδοι και η κρίση
Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την
οργή.
Οι υποτίθεται ξυλοκόποι του βορά, οι “βάρβαροι”
Ισλανδοί ορίστε τι έκαναν για παραπλήσια κατάσταση της οικονομίας τους, που βρέθηκαν:
Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την
οργή.
Απαίτησαν και πήραν απαντήσεις. Για το τι έφταιξε,
ποιοι ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει για να μην
ξανασυμβεί παρόμοια κρίση. Μόλις 15 μήνες μετά
το ξέσπασμα της κρίσης, η εξεταστική επιτροπή
που συνέστησε το Κοινοβούλιο από ανεξάρτητους
ειδικούς έβγαλε πόρισμα 2.400 σελίδων, με το οποίο
όχι μόνο καταλόγισε ευθύνες, αλλά και τις προσωποποίησε.
Κατονομάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Γκέιρ
Χάαρντε, τρεις πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας, υπουργοί, ενώ ποινικές ευθύνες καταλογίζονται σε στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών. Ήδη
ο εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψης,
καθώς πολλά golden boys διέφυγαν στο εξωτερικό,
κάνοντας μία μέρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους λογαριασμούς

τους. Τρεις συνελήφθησαν και κρατούνται. Η κυβέρνηση έκανε μηνύσεις και ζητάει πίσω τα κλεμμένα.
Η εξεταστική επιτροπή είχε στη διάθεσή της 80
υπαλλήλους, δικό της προϋπολογισμό και δικαίωμα
να ζητήσει -ακόμη και να κατασχέσει- στοιχεία από
κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες.
Επίσης, ανεξάρτητη επιτροπή ετοιμάζει συστάσεις
για να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί
παρόμοια κρίση στο μέλλον. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αναρτήθηκε τον Απρίλιο στον ιστότοπο της
Βουλής (www.sic.athingi.is) το πλήρες κείμενο που
η κυβέρνηση ονομάζει «Έκθεση της αλήθειας» και
οι Ισλανδοί αποκαλούν «Μαύρο πόρισμα» καθώς
και εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά. Κανείς, ούτε
καν οι κατηγορούμενοι, δεν αμφισβήτησαν την αμεροληψία των συντακτών του πορίσματος. Το βράδυ
της ανακοίνωσης 45 ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στο
Δημοτικό Θέατρο του Ρέικιαβικ και διάβασαν επί πέντε συνεχόμενα 24ωρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα,
ολόκληρη την έκθεση. Για τους περήφανους, πλην
εξαπατημένους απογόνους των Βίκινγκς, ήταν μια
ομαδική ψυχανάλυση, μια διαδικασία κάθαρσης.
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Ιππικός όμιλος Στύψης –
Υψηλομετώπου «Άγιος Γεώργιος»
Ευχάριστη έκπληξη ήταν το
καλοκαίρι, η ίδρυση του Ιππικού
όμιλου Στύψης – Υψηλομετώπου. Στην αφίσα που τα μέλη
του ομίλου είχαν κολλήσει στη
Στύψη αλλά και στην Πέτρα, έγραφε: «Ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΤΥΨΗΣ – ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ 20-8-201, ΣΤΟ
ΕΞΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. ΘΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΤΟ
ΚΡΕΑΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΤΙΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ !» Για την ακρίβεια η ίδρυσή
του χρονολογείται από το Μάρτιο του 2011 και το προσωρινό
Δ.Σ. αποτελούν οι παρακάτω:
Πρόεδρος Κουλιαδέλλης Χρήστος, Μέλη Καλαϊτζής Μιχάλης,
Κουλιαδέλλης Τάκης, Κουτζπής
Τάκης, Κουτζπής Δημήτρης
και Μανάβης Δημήτρης (από
Υψηλομέτωπο). Τα 28 ιδρυτικά
μέλη έδωσαν συμβολικά 20
€ έκαστος. Από το ποσό αυτό
δόθηκαν 450 € στο δικηγόρο
για τις διαδικασίες σύστασης και
την σύνταξη καταστατικού του
Ομίλου.
Κι επειδή, όπως λέγαν και οι
αρχαίοι μας «δη δει χρημάτων
και άνευ τούτων ουδέν», (δηλ.
χρειάζονται χρήματα και χωρίς
αυτά τίποτα δεν μπορείς να κάνεις), από τις πρώτες ενέργειες
του Ιππικού Ομίλου ήταν να
βγάλουμε στη Λοταρία ένα γουρούνι κι ένα μοσχάρι. Τα έσοδα
διατέθηκαν για τη διάνοιξη – διαμόρφωση κατάλληλου δρόμου
για ιπποδρομίες, πηγαίνοντας
για την Παναγιούδα. Χρειάζεται
τώρα περίφραξη και βεβαίως
τακτική συντήρηση. Ελπίζουμε
του χρόνου τον Αύγουστο να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις
ιπποδρομίες στη γιορτή των κτηνοτρόφων. Φέτος πάντως στις
20 Αυγούστου 2011 έγινε μια
εντυπωσιακή «παρέλαση» μέσα
από την αγορά τουλάχιστον 30
αλόγων με τους καβαλάρηδες.
Τα άλογα στολισμένα, καλογυμνασμένα, το ίδιο και οι αναβάτες τους, κατέληξαν στο εξοχικό όπου τα έδεσαν στα κάγκελα
του σχολείου. Ακολούθησε γλέντι με ψησταριές και κρέας δωρεάν από τους κτηνοτρόφους,
στο εξοχικό του Τσαβδάρη που
φέτος λειτούργησε άψογα υπό
τη διεύθυνση του Άλκη Γελαγώτη. Στις 29-8-2011 το πρωί, η ίδια
ομάδα πήγε στο διπλανό χωριό
στο Βαφειό, στον Αη – Γιάννη.

Π ΕΡ ΙΣ ΚΟΠ ΙΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Λένε ότι ο Αύγουστος (γενικά
το καλοκαίρι) είναι για τους φτωχούς. Μεσ’ στις δροσερές του
μέρες και τις ζεστές του νύχτες,
υποχωρεί θαρρείς ο άγριος καπιταλισμός, που οδηγεί στην αχαλίνωτη κατανάλωση, στη χυδαία
ματαιοδοξία, στην υπερτροφία
του εγωισμού.
✿ ✿✿
Τον Αύγουστο ταξιδεύουμε
στον τόπο καταγωγής. Ανοίγουμε
το πατρικό μας σπίτι. Φιλοξενούμε
φίλους, γνωστούς, συναδέλφους
που αδυνατούν να πληρώσουν
ξενοδοχεία. Βλέπουμε παλιούς
φίλους και γνωστούς απ’ τα μικρά
μας. Γιατί εν τέλει πατρίδα μας,
είναι η πατρίδα των παιδικών μας
χρόνων.
✿ ✿✿
Κι έτσι ήσυχα κι απλά ξαναβρισκόμαστε. Ανακαλύπτουμε την
γλυκιά ανθρώπινη επαφή, συζητάμε και προβληματιζόμαστε για την
κοινωνία, την πολιτεία, το μέλλον
των παιδιών. Αυτονόητα πράγματα θα πεις.
Αλλά πόσο ριζοσπαστικό μας
φαίνεται τώρα αυτό το αυτονόητο.
Κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα
μάτια, ενώ ως πρόσφατα πολλοί
περπάταγαν με τη μύτη ψηλά.
Οι «επιτυχημένοι», οι μοναδικοί...
✿ ✿✿
Ίσως θα έπρεπε να διδάξουμε
στα παιδιά μας τη σοφία της συνύπαρξης. Το πόσο ενδιαφέρον
είναι να ζεις με τα ελάχιστα. Τη
συμπάθεια προς τον διπλανό, που
είναι άρρωστος, κινδυνεύει και
υποφέρει.
✿ ✿✿
Τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβρη παρέες επιδίδονται στην
πρέφα. Έπαθλο για τους νικητές
ένα λουκούμι ή ένα υποβρύχιο.
Αυτά το πρωί, γιατί τις βραδυνές
ώρες αρχίζουν τα ουζάκια, τα
μεζεδάκια, σαρδέλες παστές,
λόμπιες, ντομάτα κι ελιά. Απλές
και όμορφες γεύσεις. Η απλότητα
επανακτεί την αξία της. Αρκετά με
τις κάρτες και τα δανεικά. Η ζωή
είναι απλή.
Ας την ζήσουμε.
Ιγν. Καρ.

Το αυγό
του φιδιού

Ο Άλκης και τα κορίτσια του ...
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Στην ουρά της Τράπεζας Πειραιώς, στην Αυγουστιάτικη Μυτιλήνη περίμεναν καμμιά δεκαριά
άτομα για να κάνουν την συναλλαγή τους. Ανάμεσά τους και ένα
νεαρό ζευγάρι. Τίποτα το ασυνήθιστο. Μόνη παραφωνία οι γάμπες
του. Φορούσε κοντό παντελόνι
και ξεχώριζε ένα παχύ τατουάζ
αγκυλωτός σταυρός σε κάθε μία.
Ο κόσμος τον παρατηρούσε με
αδιαφορία. Εγώ τον παρατηρούσα
μ’ ένα ύφος κάπως εμφαντικά
περιφρονητικό. Ήθελα να πιάσω
κουβέντα μαζί του, να καταλάβω
πως είναι δυνατόν ένας νέος
άνθρωπος να δηλώνει και να περηφανεύεται ότι είναι ΦΑΣΙΣΤΑΣ,
μάλιστα λάτρης των ναζιστών που
ματοκύλισαν όλη την Ευρώπη,
με τα χιλιάδες θύματα Ελλήνων
πατριωτών κλπ, κπλ. Πρόσφατα
ένας ομοϊδεάτης του 32 χρονών
στη Νορβηγία σκότωσε κοντά
100 νέους σε μία κατασκήνωση
και αμετανόητος δήλωνε ότι το
κάνε για να στείλει μήνυμα στην
κυβέρνηση του να μην έχει τάχα
μου πολιτική μουσουλμανοφιλική.
Και αναρωτιέται κανείς πως είναι
δυνατόν να μετατρέπει μία ιδεολογία τον άνθρωπο σε φασίστα
δηλαδή σε στυγνό δολοφόνο
που δεν σέβεται την ανθρώπινη
ύπαρξη.
Ο νεαρός στην Τράπεζα έφτασε πλέον στον γκισέ. Κάτι του ζήτησε η υπάλληλος και εκείνος με
απαιτητικό ύφος «Είμαι Ελληνας
πολίτης και λ.π.».
Οι κουβέντες του απέπνεαν
έναν υπερφίαλο ρατσισμό που
ταίριαζε με τον αγκυλωτό σταυρό.
Ήθελα να του πω ότι οι ναζιστές
του Χίτλερ σκότωσαν επέβαλαν
κατοχή στη χώρα και το λαό της,
κάψαν, κλέψαν και ρημάξαν. Οι
Ελληνες πατριώτες έκαναν αντίσταση και κατάφεραν να τους
διώξουν μαζί με όλους τους πατριώτες της Ευρώπης.

Νοσοκομείο
Μυτιλήνης

• Στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης με έκτακτο περιστατικό
(ευτυχώς ελαφράς μορφής) έτυχε
να βρεθώ στις 9/8/11, για δικό μου
πρόσωπο. Γνωστές οι παρατηρήσεις φαντάζομαι: Εξαιρετική
εξυπηρέτηση και υπηρεσίες από
το προσωπικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, ιατρικό, αλλά κακές συνθήκες με τους χώρους τουαλετών
(με κοινές τουαλέτες για 15-20
θαλάμους ασθενών και συνοδών).
• Αναμένοντας τις εξετάσεις
στα έκτακτα περιστατικά, το
ΕΚΑΒ έφερε έναν νέο άντρα 40
χρονών. Στο φορείο δεν φαινόταν
σπουδαία ζημιά στο σώμα του.
Έπεσε με το Ι.Χ. του σε κολόνα
της ΔΕΗ και πρέπει να έτρεχε με
150 χλμ την ώρα. Αργότερα έμαθα ότι κατέληξε. Κρίμα και πάλι
κρίμα, αλλά δεν μας φταίει ούτε
το κακό οδικό δίκτυο του νησιού,
ούτε οι άλλοι οδηγοί. Μόνοι μας
πέφτουμε απρόσεκτα πάνω στις
κολόνες...

Ερώτηση για το λάδι
Ο βουλευτής Ηρακλείου τού
ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσιωτάκης
κατέθεσε ερώτηση προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για την κατάσταση που επικρατεί
στον τομέα της ελαιοκομίας.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι
μέσες τιμές παραγωγού έχουν
πέσει στο 1,90 ευρώ το κιλό, όταν
το κόστος παραγωγής είναι 2,5
ευρώ το κιλό. Το Υπουργείο έχει
εγκαταλείψει τους παραγωγούς,
το προϊόν και το περιβάλλον.

Τρώει στυψιανό λάδι
Ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που μίλησε το Σάββατο στην εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανάμεσα
στα άλλα αποκάλυψε ότι προτιμάει το λάδι του Συνεταιρισμού
Στύψης. Όπως είπε, το αγοράζει
από ένα εναλλακτικό εμπορικό
δίκτυο προς 16 ευρώ το πεντόλιτρο. Πρόκειται για μια πολύ καλή
τιμή, αν αναλογιστούμε ότι στη
χώρα μας πωλούνται ανώνυμα
ελαιόλαδα, που κανείς δε γνωρίζει από πού προέρχονται, προς
14 και 15 ευρώ το πεντόλιτρο.
(Από ρεπορτάζ του συγχωριανού μας Νίκου Μανάβη στο «ΕΜΠΡΟΣ»)

Μέτρα για τα τροχαία
Η Αστυνομία αποφάσισε ν’ αναλάβει, πρωτοβουλίες για να μπει
ένα «φρένο» στα θανατηφόρα
τροχαία ατυχήματα, που συγκλονίζουν κάθε τόσο την κοινωνία του
νησιού. Ελπίζουμε, τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν, να τηρηθούν και
να μην «ατονήσουν» μόλις κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσαν οι
απανωτοί θάνατοι. Όταν υπάρχει
ο φόβος του ελέγχου, θα υπάρχει και περισσότερη προσοχή.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα
της Αστυνομίας τα τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει και οι άλλοι
αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες να
κινητοποιηθούν και να συμβάλουν
στην προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται να γίνουν έργα, διαγραμμίσεις
στους δρόμους για τους πεζούς,
να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης στα επικίνδυνα σημεία, να
υπάρξει σωστή ενημέρωση των
πολιτών. Σ΄ αυτό το πλαίσιο είναι
πολύ σημαντική η πρωτοβουλία
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης πέρυσι με την διοργάνωση
σεμιναρίου για την πρόληψη των
τροχαίων και την σωστή οδηγική
συμπεριφορά.

Πάγια προκαταβολή

Αρχές Δεκέμβρη 2011 συγκεντρώθηκαν οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Κοινοτήτων στην Καλλονή να συζητήσουν και να διεκδικήσουν την πάγια προκαταβολή,
που θεωρείται απαραίτητη για
την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών των χωριών. Την
εμπειρία τους απ’ το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει η λεσβιακή
ύπαιθρος τις αλλαγές στο Δήμο
μετέφεραν οι πρόεδροι αρκετών
χωριών. Το θέμα είναι ότι, όπως
ανέφερε κι ένας πρόεδρος, «ο
κόσμος δεν ξέρει από πάγιες και
από “Καλλικράτη”. Ξέρει ότι δε
γίνεται η δουλειά του, δε λύνονται
τα προβλήματά του και αυτό δεν
μπορεί ούτε να το δικαιολογήσει, ούτε να το συγχωρήσει».
Κι αυτοί που εισπράττουν τη μεγάλη μπόρα της δυσαρέσκειας,
παρ’ ότι δεν συχνά δεν ευθύνονται, είναι οι πρόεδροι, ή οι
δημοτικοί άρχοντες, που εδώ που
τα λέμε, έχουν σταματήσει τις
πολλές - πολλές επισκέψεις και
τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις
στα χωριά, γιατί προφανώς φοβούνται μην τους πάρουν με τις
πέτρες, αφού δεν μπορούν να δώσουν λύσεις ούτε στα ελάχιστα.

Για να κάνει ένας άνδρας
μια γυναίκα ευτυχισμένη
αρκεί να είναι:
1) Φίλος, 2) Σύντροφος, 3) Εραστής, 4) Αδελφός, 5) Πατέρας,
6) Δάσκαλος, 7) Εκπαιδευτής, 8) Μάγειρας, 9) Μαραγκός, 10)
Υδραυλικός, 11) Μηχανικός, 12) Διακοσμητής Εσωτερικών
Χώρων, 13) Στιλίστας, 14) Σεξολόγος, 15) Γυναικολόγος, 16)
Ψυχολόγος, 17) Θεραπευτής, 18) Τολμηρός, 19) Τακτικός, 20)
Καλός Πατέρας για τα παιδιά, 21) Πολύ καθαρός, 22) Συμπαθητικός, 23) Αθλητικός, 24) Στοργικός, 25) Προσεκτικός, 26)
Ιππότης, 27) Έξυπνος, 28) Οραματιστής, 29) Δημιουργικός, 30)
Γλυκός, 31) Δυνατός, 32) Ανεκτικός, 33) Ευσυνείδητος, 34)
Φιλόδοξος, 35) Ικανός, 36) Θαρραλέος, 37) Αποφασιστικός,
38) Έμπιστος, 39) Γεμάτος σεβασμό για τη γυναίκα του, 40) Παθιασμένος, 41) Να φέρεται με αβροφροσύνη, 42) Να είναι πολύ
πλούσιος, 43) Να αγαπά τις αγορές, 44) Να μην γκρινιάζει, 45)
Να μην της είναι βάρος, 46) Να μην κοιτάζει άλλες, 47) Να μην
είναι ζηλιάρης, 48) Να μην είναι αδιάφορος, 49) Να τα πηγαίνεις
καλά με την οικογένειά της, 50) Να μην ξεχνάς ημερομηνίες
επετείων (γάμου, αρραβώνων, πρώτης συνάντησης, ονομαστικής εορτής, τελευταίας περιόδου). Ακόμα κι αν ανταποκρίνεσαι
πλήρως στις παραπάνω απαιτήσεις, κανείς δεν μπορεί να σου
εγγυηθεί 100% πως θα την κάνεις ευτυχισμένη, διότι μπορεί να
αισθανθεί φυλακισμένη σ΄ ένα βίο αποπνικτικής τελειότητας
από τον οποίο να θελήσει να απελευθερωθεί δραπετεύοντας με
το πρώτο κωλόπαιδο που θα παρουσιαστεί μπροστά της. Ίσως γι
αυτό ο Θεός όταν δημιούργησε τους πρωτόπλαστους είπε στον
Αδάμ «Αγάπα την» αλλά δεν είπε «κατανόησέ την».
Για να κάνει μια γυναίκα έναν άνδρα ευτυχισμένο αρκεί:
1)Να του καθίσει, 2)Να μην του τα πρήζει.

«Το νερό αρχίζουμε να το εκτιμάμε, μόνο όταν ξεραίνεται η πηγή» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)
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ΣΤΥΨΗ

Στον καιρό της κρίσης

Ο όρος και το νόημα μιας Οικονομίας Βασισμένης στους Πόρους προήλθε από τον Jacque
Fresco*.
Είναι ένα σύστημα στο οποίο όλα
τα αγαθά και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα χωρίς τη χρήση χρημάτων,
πίστωσης, αντιπραγματισμού ή
οποιουδήποτε άλλου συστήματος
χρέους ή υποτέλειας. Όλοι οι πόροι
γίνονται κοινή κληρονομιά όλων των
ανθρώπων, όχι μόνο μιας μερίδας
ανθρώπων. Η υπόθεση στην οποία
βασίζεται αυτό το σύστημα είναι
ότι η Γη είναι γεμάτη με άφθονους
πόρους: η πρακτική όμως τού καταμερισμού των πόρων μέσω των
χρηματοπιστωτικών μεθόδων είναι
άνευ σημασίας και αντιπαραγωγική
για την επιβίωσή μας.
Η σύγχρονη κοινωνία έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά προηγμένη
τεχνολογία και μπορεί να διαθέσει
τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική
περίθαλψη· να αναβαθμίσει το
εκπαιδευτικό μας σύστημα· και να
αναπτύξει απεριόριστη παροχή ανανεώσιμης, μη-μολυντικής ενέργειας. Με την παροχή μιας αποδοτικά
σχεδιασμένης οικονομίας, ο καθένας μπορεί να απολαύσει ένα πολύ
υψηλό βιοτικό επίπεδο με όλες τις
ανέσεις μιας υψηλής τεχνολογικά
κοινωνίας.
Η οικονομία βασισμένη στους πόρους θα αξιοποιήσει τους υπάρχοντες πόρους από ξηρά και θάλασσα,
φυσικό εξοπλισμό, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις κ.λ.π., για τη βελτίωση της ζωής τού συνολικού πληθυσμού. Σε μια οικονομία βασισμένη
στους πόρους και όχι στα χρήματα,
θα μπορούσαμε εύκολα να παράγουμε όλα τα αναγκαία της ζωής και
να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο
διαβίωσης για όλους.
Σε μια οικονομία βασισμένη στους
πόρους όλοι οι πόροι του πλανήτη
γίνονται κοινή κληρονομιά όλων των
ανθρώπων της Γης, και έτσι τελικά
ξεπερνάμε την ανάγκη για τα τεχνητά σύνορα που διαχωρίζουν τους
ανθρώπους. Αυτή είναι και η ενωτική
συνταγή.
Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η
προσέγγιση για παγκόσμια διακυβέρνηση δεν έχει απολύτως κανένα
κοινό με τους παρόντες στόχους
μιας ελίτ για το σχηματισμό παγκό-

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κυκλοφορεί email που οδηγεί
τους χρήστες σε site παρόμοιο
με το CNN και στη συνέχεια
τους προτρέπει να κάνουν κλικ
σε κάποιο link ώστε να δουν
video σχετικό με τις εξελίξεις
στη Γάζα. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο video εμφανίζεται
νέο παράθυρο που προτρέπει
για εγκατάσταση/ενημέρωση
του Adobe Flash Player (το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται
και για την αναπαραγωγή video
στο Youtube). Αν οι χρήστες
επιλέξουν εγκατάσταση τότε
εγκαθίσταται trojan ικανό να
αντλήσει ακόμα και κωδικούς
από e-banking και φυσικά και
από άλλες online υπηρεσίες και
δραστηριότητες που χρησιμοποιείτε (!).
Διαβάζετε με προσοχή τα
email σας και σε καμία περίπτωση μην εξουσιοδοτείτε sites να
εγκαθιστούν λογισμικό.Γενικότερα να είστε καχύποπτοι κατά
την καθημερινή τόσο πλοήγηση
στο Διαδίκτυο όσο και ανάγνωση των email σας.
Ευχαριστώ.
Δ.. ΒΡΑΖΟΣ / D..VRAZOS
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Τμήμα Μηχανογραφικών
Εφαρμογών
Τηλ.: 210-7289666
210-7289666

«Να φέρεσαι στους
ανθρώπους σα να ήταν
αυτοί που θα έπρεπε να
είναι και θα τους βοηθήσεις να γίνουν αυτοί
που μπορούν να είναι»
(JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE / 17491832)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Οικονομία Βάσει Πόρων
σμιας κυβέρνησης, με τον εαυτό
τους και τις μεγάλες εταιρείες στο
τιμόνι, και με τη συντριπτική πλειοψηφία τού πληθυσμού τού πλανήτη
«υπηρέτες» τους. Το όραμά μας για
«παγκοσμιοποίηση» εξουσιοδοτεί
τον κάθε άνθρωπο στον πλανήτη
να είναι ο καλύτερος που μπορεί
να είναι, και όχι να ζει σε συνθήκες
απόλυτης υποταγής σε ένα εξουσιάζον εταιρικό καθεστώς.
Οι προτάσεις μας δεν θα συνεισφέρουν μόνο στην ευημερία των
ανθρώπων, αλλά θα παρέχουν επίσης τις αναγκαίες πληροφορίες που
θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν
σε οποιοδήποτε πεδίο των ικανοτήτων τους. Το μέτρο της επιτυχίας θα
είναι με γνώμονα την ικανοποίηση
των ατομικών επιδιώξεων του καθενός και όχι με την απόκτηση πλούτου, ιδιοκτησίας και εξουσίας.
Προς το παρόν, έχουμε αρκετούς
υλικούς πόρους για να παρέχουμε
ένα πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο για
όλους τους κατοίκους της Γης. Μόνο
όταν ο πληθυσμός υπερβαίνει την
φέρουσα δυνατότητα της γης προκύπτουν πολλά προβλήματα όπως η
απληστία, η εγκληματικότητα και η
βία. Ξεπερνώντας την ανεπάρκεια,
τα περισσότερα από τα εγκλήματα,
αλλά ακόμη και οι φυλακές τής
σημερινής κοινωνίας δεν θα είναι
πλέον αναγκαίες.
H οικονομία βάσει πόρων θα
καταστήσει δυνατή τη χρήση της
τεχνολογίας για την αντιμετώπιση
πόρων που είναι σε έλλειψη, με την
εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τη μηχανογράφηση και
αυτοματοποίηση παραγωγής και
αποθεμάτων, τον σχεδιασμό ασφαλών, ενεργειακά αποδοτικών πόλεων και προηγμένων συστημάτων
μεταφοράς, την παροχή καθολικής
υγειονομικής περίθαλψης και μίας
πιο σχετικής εκπαίδευσης, και πάνω
από όλα τη δημιουργία ενός νέου
συστήματος παροχής κινήτρων με
βάση το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι υπάρχει πάρα πολύ τεχνολογία στον
κόσμο σήμερα, και ότι η τεχνολογία

είναι η κύρια αιτία ρύπανσης τού
περιβάλλοντός μας. Αυτό όμως δεν
ισχύει. Η κατάχρηση και η κακή χρήση τής τεχνολογίας είναι αυτό που
θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας.
Σε ένα πιο ανθρώπινο πολιτισμό, αντί τα μηχανήματα να αντικαθιστούν
τα άτομα, θα έπρεπε να μειώσουν
τις ώρες εργασίας, να αυξήσουν
τη διαθεσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών και να επιμηκύνουν τον
χρόνο διακοπών. Αν αξιοποιήσουμε
τη νέα τεχνολογία για την αύξηση
τού βιοτικού επιπέδου για όλους
τους ανθρώπους, τότε η εισροή της
μηχανικής τεχνολογίας δε θα είναι
πλέον απειλή.
Μια παγκόσμια οικονομία βασισμένη στους πόρους θα περιλαμβάνει επίσης όλες τις προσπάθειες
για την ανάπτυξη νέων, καθαρών
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
γεωθερμική ενέργεια· ελεγχόμενη
σύντηξη· ηλιακή· φωτοβολταϊκή·
αιολική· κυματική και παλιρροϊκή
ενέργεια· ακόμη και καύσιμα από
τους ωκεανούς. Θα είμαστε τελικά
σε θέση να έχουμε ενέργεια σε
απεριόριστη ποσότητα που θα μπορούσε να «ωθήσει» τον πολιτισμό
για χιλιάδες χρόνια. Μια οικονομία
βασισμένη στους πόρους πρέπει
επίσης να είναι αφοσιωμένη στον
ανασχεδιασμό των πόλεών μας, των
συστημάτων μεταφοράς και βιομηχανικών μονάδων, επιτρέποντάς τις
να είναι ενεργειακά αποδοτικές, καθαρές, άνετες και να εξυπηρετούν
τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.
Τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει
μια οικονομία βασισμένη σε πόρους;
Τεχνολογία έξυπνη και αποτελεσματική, εξοικονόμηση ενέργειας,
μείωση των αποβλήτων, και παροχή
περισσότερου ελεύθερου χρόνου.
Με μια αυτοματοποιημένη καταγραφή σε παγκόσμια κλίμακα, θα
μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια
ισορροπία μεταξύ παραγωγής και
διανομής. Μόνο θρεπτικές και υγιεινές τροφές θα είναι διαθέσιμες και
η προγραμματισμένη βραχυβιότητα
θα είναι περιττή και ανύπαρκτη σε
μια οικονομία βασισμένη σε πόρους.
Καθώς ξεπερνάμε την ανάγκη

Αυτοί που αρπάζουν
το φαΪ απ’ το τραπέζι
Αυτοί που αρπάζουν το φαϊ απ’ το τραπέζι, κηρύχνουν τη
λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δωσίματα ζητάνε θυσίες.
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές
που
Που θα ’ρθουν. (Μπέρτολτ Μπρεχτ).

ΗΠαρακολουθούμε
αποχή δενεδώ
είναι
λύση αλλά... συνενοχή!
και καιρό τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε και κάποιους
«ανεξάρτητους» δημοσιογράφους να αναφέρονται όλο και περισσότερο στην «αυθεντική» και «σωστή» αντίδραση μερίδας του κόσμου
στις επικείμενες εκλογές, έτσι όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις...την αποχή. Αντιλαμβάνονται την δυσαρέσκεια των Ελλήνων
για όλα τα τεκταινόμενα στην πατρίδα μας και με κάποιον τρόπο θα
έπρεπε να αδρανοποιήσουν αυτόν τον κόσμο...!
Αυτό το ποσοστό του εκλογικού σώματος το οποίο φαίνεται λοιπόν
να εγκαταλείπει το «μαντρί» καθώς έχει πλέον δυσαρεστηθεί....είναι
επικίνδυνο για τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα οποία υπηρετούν οι κυβερνήσεις μας και φυσικά η μεγάλη μερίδα των...Μ.Μ.Ε.
Έτσι λοιπόν ο πιο απλός και εύκολος τρόπος για να βγάλουν από την
μέση το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που διαφαίνεται πως δεν θα
ψηφίσει κανένα «κυβερνητικό» κόμμα, είναι να το οδηγήσουν στην
πεποίθηση ότι η σωστή στάση και αντίδραση πλέον είναι η...αποχή...
το λευκό...και το άκυρο...!
Ο μεγάλος φόβος της Νέας Τάξης Πραγμάτων και κατ’ επέκταση
των δούλων της κυβερνόντων και φυσικά των Μ.Μ.Ε, είναι μήπως η
δυσαρέσκεια και ο θυμός αυτός εκφρασθεί στην κάλπη....και όχι έξω
από αυτήν. Με λίγα λόγια τρέμουν και μόνο στην σκέψη ότι τα ποσοστά των πιστών υπηρετών, των κυβερνητικών κομμάτων δηλαδή, θα
μειωθούν....με παράλληλη αύξηση άλλων κομμάτων ή ακόμα περισσότερο, με αυξημένα ποσοστά ανεξάρτητων συνδυασμών, για την
περίπτωση των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.
Με την αποχή που σας προτείνουν λοιπόν οι «έντιμοι» αυτοί κύριοι,
το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να αυξηθούν τα ποσοστά των 2 μεγάλων κομμάτων, καθώς αφενός οι δυσαρεστημένοι έτσι και αλλιώς
σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό δεν θα ψήφιζαν τα «κυβερνητικά»
κόμματα αλλά μικρότερα ή ανεξάρτητους συνδυασμούς...και αφετέρου θα αφήσετε όλα τα υπόλοιπα κομματόσκυλα και τους λοιπούς
«πυρήνες» των κομμάτων να ψηφίσουν μόνοι τους χωρίς αντίπαλο...
οπότε το εκλογικό σώμα θα είναι μεν μικρότερο αλλά επειδή οι ψήφοι
των μεγάλων κομμάτων θα είναι ίδιοι, θα ανεβούν τα ποσοστά των 2
μεγάλων κομμάτων...! Αποχή συνέλληνες σημαίνει ότι θα αφήσετε
μια μειοψηφία βολεμένων κομματόσκυλων να αποφασίσει για την
τύχη σας και το μέλλον των παιδιών σας. Μην επιτρέψετε σε κανέναν
να αποφασίσει για εσάς χωρίς εσάς. Φτάνει πια! Πάρτε την τύχη του
έθνους μας στα χέρια σας! Αν κανένα κόμμα δε ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες σας ψηφίστε ανεξάρτητους συνδυασμούς. Τι καλύτερο
από αυτό;
Ψηφίστε όμως! ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ...ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

για επαγγέλματα που βασίζονται
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
όπως δικηγόροι, τραπεζίτες, ασφαλιστικοί πράκτορες, προσωπικό
τού μάρκετινγκ και της διαφήμισης,
πωλητές και χρηματιστές, ένα
σημαντικό ποσό σπατάλης θα εξαλειφθεί. Σημαντικά ποσά ενέργειας
θα μπορούσαν επίσης να σωθούν
με την εξάλειψη της αναπαραγωγής πανομοιότυπων ανταγωνιστικών προϊόντων όπως εργαλεία,
σκεύη φαγητού, κατσαρολικά και
ηλεκτρικές σκούπες. Το να έχεις
επιλογή είναι καλό. Όμως, αντί για
εκατοντάδες διαφορετικά εργοστάσια κατασκευής μαζί με όλη τη
γραφειοκρατεία και το προσωπικό
που απαιτείται για να παραχθούν
πανομοιότυπα προϊόντα, μόνο λίγα
και της υψηλότερης ποιότητας θα
ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση
ολόκληρου τού πληθυσμού. Η μόνη
μας έλλειψη είναι η έλλειψη δημιουργικής σκέψης και ευφυΐας στους
εαυτούς μας και τους εκλεγμένους

ηγέτες μας για την επίλυση αυτών
των προβλημάτων. Το πιο πολύτιμο,
αναξιοποίητο πράγμα σήμερα είναι
η ανθρώπινη επινοητικότητα.
Με την εξάλειψη του χρέους, ο
φόβος τής απώλειας εργασίας τού
ατόμου δεν θα είναι πλέον απειλή. Η
διαβεβαίωση αυτή, σε συνδυασμό
με την εκπαίδευση σχετικά με το
πώς να σχετιζόμαστε μεταξύ μας
με έναν πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο,
θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά
τόσο το ψυχικό όσο και το σωματικό
στρες(άγχος), και να μας αφήσει
ελεύθερους να διερευνήσουμε και
να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.
Αν η σκέψη για την κατάργηση
των χρημάτων σάς προβληματίζει
ακόμα, σκεφτείτε το εξής: Εάν μια
ομάδα ανθρώπων με χρυσό, διαμάντια και χρήματα ήταν αποκλεισμένοι σε ένα νησί που δεν είχε πόρους,
όπως τροφή, καθαρό αέρα και νερό,
ο πλούτος τους δε θα είχε καμία
σημασία για την επιβίωσή τους.
Μόνο όταν είναι περιορισμένοι οι

πόροι μπορούν τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο τής
διανομής τους. Δεν θα μπορούσαμε,
για παράδειγμα, να πουλήσουμε τον
αέρα που αναπνέουμε και το νερό
που ρέει άφθονο από μια πηγή στο
βουνό. Ενώ ο αέρας και το νερό είναι
πολύτιμα, δεν μπορούν να πωληθούν όταν είναι σε αφθονία.
Το χρήμα είναι σημαντικό σε μια
κοινωνία όταν ορισμένοι πόροι για
την επιβίωση πρέπει να καταμεριστούν και οι άνθρωποι αποδέχονται
τα χρήματα ως ένα μέσο για την
ανταλλαγή πόρων σε σπανιότητα.
Το χρήμα είναι μια κοινωνική σύμβαση, μια συμφωνία αν θέλετε. Δεν
είναι ούτε φυσικός πόρος ούτε επίσης αντιπροσωπεύει κάποιον πόρο.
Δεν είναι απαραίτητο για την
επιβίωση, παρά μόνο αν το έχουμε
αποδεχθεί ως κάτι τέτοιο.
*Jacque Fresco - Κοινωνικός μηχανικός, βιομηχανικός σχεδιαστής,
συγγραφέας, ομιλητής, οραματιστής, εφευρέτης, δημιουργός και
Διευθυντής του The Venus Project.
Ευάγγελος Σαρρής
Οικονομολόγος

Η ελληνική οικονομία το 1843
Διαβάστε τι έγινε στην ελληνική
οικονομία το 1843, συγκρίνετε το
με το σήμερα και θα αντιληφθείτε
τι συμβαίνει στην παγκόσμια και
στην ελληνική ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων και
ονομάτων.
Η σύγκριση, μόνο ανατριχίλα
μπορεί να προκαλέσει.
Έχουμε και λέμε:
Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα
έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων που είχε
πάρει η χώρα. Δυστυχώς τα λεφτά
δεν είχαν πάει σε υποδομές που
θα βοηθούσαν την κατεστραμένη
ελληνική οικονομία, αλλά είχαν
σπαταληθεί στους εμφυλίους της
επανάστασης και στα λούσα του
παλατιού και των Βαυαρών συμβούλων του στέμματος.
(Μας θυμίζει τίποτα;)
Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν
με το μισό τών συνολικών εσόδων
του...ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια
ετησίως. Στην πραγματικότητα, με
την καταβολή των τόκων δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί προς
όφελος του ελληνικού λαού. (Μήπως κάτι αρχίζει να μας θυμίζει;)
Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα λιτότητας,
τα οποία όμως δεν αποδίδουν
τόσο ώστε να ...συγκεντρωθούν
τα απαιτούμενα για την ετήσια
δόση χρήματα. Έτσι, τον Ιούνιο
του 1843, η ελληνική κυβέρνηση
ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις
ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό
που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο
από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε
να αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές
αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε
κοίτα κάτι συμπτώσεις...)
Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο,
εκπρόσωποι των τριών μεγάλων
δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία)
κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο
για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων
δυνάμεων με το πρωτόκολλο

στο χέρι, παρουσιάζονται στην
ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν
την ικανοποίηση του. Αρχίζουν
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα
δύο μέρη και μετά από έναν μήνα
υπογράφουν μνημόνιο (απ νάτο!),
σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα
πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να
εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό! επιπλέον ποσό των 3,6 εκατομμυρίων
δραχμών, που θα δοθούν στους
δανειστές της. (Αυτό σίγουρα κάτι
μας θυμίζει;)
Για να είναι σίγουροι ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα,
οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου που θα
εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν
ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση
της πορείας εφαρμογής τους, αλλά
και των ποσών που εισπράττονται.
(Ε όχι, δεν γίνεται, πλάκα μας κάνουν...)
Για να μην τα πολυλογώ, σας
αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843
σε εφαρμογή του τότε μνημονίου.
Κάθε ομοιότητα με την εποχή
μας, είναι εντελώς τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστορικού
που τα κατέγραψε:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των
Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν. (όπα...)
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο
σύνολο του πληθυσμού αλλά σε
ειδικές κατηγορίες. (αμάν...)
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι
στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε
δραστικά ο αριθμός των ενστόλων
και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί
έπαιρναν χωράφια. (και όχι τα
βουνά...).
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή
στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της “δεκάτης”, που ήταν
ο φόρος για την αγροτική παραγωγή. (από τότε έ...)
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι
φόροι χαρτοσήμου.(ΦΠΑ δεν είχε
τότε...)
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί
του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα

τα δημόσια έργα. (έλα...)
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες
οι υγειονομικές υπηρεσίες του
κράτους. (είχε ο Λοβέρδος προ-προπάππου τότε;)
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι
του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι
δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι
και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου. (πιθανόν να έφερναν
ξένους...)
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
(ε, όχι, αυτό όχι...)
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα
αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες “εθνικές γαίες” με την
πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης. (ερχόμαστε δεύτεροι...)
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ
ποσού. (αθάνατη Ελλάδα...)
(Είναι να τρελλαίνεσαι, είναι
δυνατόν να αντέγραψαν οι τωρινοί
ένα τόσο παλιό σχέδιο, μια που δεν
είχαν άλλες ιδέες;)
Δεν είναι ανατριχιαστικά όμοια
με την εποχή μας; Είδατε που οι
οικονομικές συνταγές λιτότητας
είναι σαν το παλιό καλό κρασί; για
ποιούς;
Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι
επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε “τι πέτυχαν με όλα αυτά;”, σας απαντώ:
Ο κόσμος εξαθλιώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ξένοι
πήραν ένα μέρος των χρημάτων
τους, η χώρα είδε κι έπαθε να συνέλθει, αλλά φαλήρισε ξανά μετά
από πενήντα ακριβώς χρόνια, με το
“Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν”
του Χαριλάου Τρικούπη, το 1893.
Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, από πολλούς
ιστορικούς θεωρείται μία από τις
σοβαρότερες αφορμές για το
ξέσπασμα της επανάστασης της
3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε
Σύνταγμα στη χώρα.
Μήπως πρέπει να αναλογιστούν
σοβαρά οι εντός και εκτός αρμόδιοι, τι ανάλογο μπορεί να συμβεί και
με το τωρινό μνημόνιο...
Έτσι για να ταιριάξει κι’ αυτό με
το τότε...

Οι Ισλανδοι και η κρίση
Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την
οργή.
Οι υποτίθεται ξυλοκόποι του βορά, οι “βάρβαροι”
Ισλανδοί ορίστε τι έκαναν για παραπλήσια κατάσταση της οικονομίας τους, που βρέθηκαν:
Οι Ισλανδοί δεν αρκέστηκαν στα δάκρυα και την
οργή.
Απαίτησαν και πήραν απαντήσεις. Για το τι έφταιξε,
ποιοι ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει για να μην
ξανασυμβεί παρόμοια κρίση. Μόλις 15 μήνες μετά
το ξέσπασμα της κρίσης, η εξεταστική επιτροπή
που συνέστησε το Κοινοβούλιο από ανεξάρτητους
ειδικούς έβγαλε πόρισμα 2.400 σελίδων, με το οποίο
όχι μόνο καταλόγισε ευθύνες, αλλά και τις προσωποποίησε.
Κατονομάζονται ο πρώην πρωθυπουργός Γκέιρ
Χάαρντε, τρεις πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας, υπουργοί, ενώ ποινικές ευθύνες καταλογίζονται σε στελέχη των τριών ιδιωτικών τραπεζών. Ήδη
ο εισαγγελέας έβγαλε διεθνή εντάλματα σύλληψης,
καθώς πολλά golden boys διέφυγαν στο εξωτερικό,
κάνοντας μία μέρα πριν από την εκδήλωση της κρίσης τεράστιες αναλήψεις από τους λογαριασμούς

τους. Τρεις συνελήφθησαν και κρατούνται. Η κυβέρνηση έκανε μηνύσεις και ζητάει πίσω τα κλεμμένα.
Η εξεταστική επιτροπή είχε στη διάθεσή της 80
υπαλλήλους, δικό της προϋπολογισμό και δικαίωμα
να ζητήσει -ακόμη και να κατασχέσει- στοιχεία από
κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες.
Επίσης, ανεξάρτητη επιτροπή ετοιμάζει συστάσεις
για να γίνουν μεταρρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί
παρόμοια κρίση στο μέλλον. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αναρτήθηκε τον Απρίλιο στον ιστότοπο της
Βουλής (www.sic.athingi.is) το πλήρες κείμενο που
η κυβέρνηση ονομάζει «Έκθεση της αλήθειας» και
οι Ισλανδοί αποκαλούν «Μαύρο πόρισμα» καθώς
και εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά. Κανείς, ούτε
καν οι κατηγορούμενοι, δεν αμφισβήτησαν την αμεροληψία των συντακτών του πορίσματος. Το βράδυ
της ανακοίνωσης 45 ηθοποιοί συγκεντρώθηκαν στο
Δημοτικό Θέατρο του Ρέικιαβικ και διάβασαν επί πέντε συνεχόμενα 24ωρα, σε μια κατάμεστη αίθουσα,
ολόκληρη την έκθεση. Για τους περήφανους, πλην
εξαπατημένους απογόνους των Βίκινγκς, ήταν μια
ομαδική ψυχανάλυση, μια διαδικασία κάθαρσης.
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ΣΤΥΨΗ

Ιππικός όμιλος Στύψης –
Υψηλομετώπου «Άγιος Γεώργιος»
Ευχάριστη έκπληξη ήταν το
καλοκαίρι, η ίδρυση του Ιππικού
όμιλου Στύψης – Υψηλομετώπου. Στην αφίσα που τα μέλη
του ομίλου είχαν κολλήσει στη
Στύψη αλλά και στην Πέτρα, έγραφε: «Ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΤΥΨΗΣ – ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ 20-8-201, ΣΤΟ
ΕΞΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. ΘΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΤΟ
ΚΡΕΑΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ
ΤΙΜΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ !» Για την ακρίβεια η ίδρυσή
του χρονολογείται από το Μάρτιο του 2011 και το προσωρινό
Δ.Σ. αποτελούν οι παρακάτω:
Πρόεδρος Κουλιαδέλλης Χρήστος, Μέλη Καλαϊτζής Μιχάλης,
Κουλιαδέλλης Τάκης, Κουτζπής
Τάκης, Κουτζπής Δημήτρης
και Μανάβης Δημήτρης (από
Υψηλομέτωπο). Τα 28 ιδρυτικά
μέλη έδωσαν συμβολικά 20
€ έκαστος. Από το ποσό αυτό
δόθηκαν 450 € στο δικηγόρο
για τις διαδικασίες σύστασης και
την σύνταξη καταστατικού του
Ομίλου.
Κι επειδή, όπως λέγαν και οι
αρχαίοι μας «δη δει χρημάτων
και άνευ τούτων ουδέν», (δηλ.
χρειάζονται χρήματα και χωρίς
αυτά τίποτα δεν μπορείς να κάνεις), από τις πρώτες ενέργειες
του Ιππικού Ομίλου ήταν να
βγάλουμε στη Λοταρία ένα γουρούνι κι ένα μοσχάρι. Τα έσοδα
διατέθηκαν για τη διάνοιξη – διαμόρφωση κατάλληλου δρόμου
για ιπποδρομίες, πηγαίνοντας
για την Παναγιούδα. Χρειάζεται
τώρα περίφραξη και βεβαίως
τακτική συντήρηση. Ελπίζουμε
του χρόνου τον Αύγουστο να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις
ιπποδρομίες στη γιορτή των κτηνοτρόφων. Φέτος πάντως στις
20 Αυγούστου 2011 έγινε μια
εντυπωσιακή «παρέλαση» μέσα
από την αγορά τουλάχιστον 30
αλόγων με τους καβαλάρηδες.
Τα άλογα στολισμένα, καλογυμνασμένα, το ίδιο και οι αναβάτες τους, κατέληξαν στο εξοχικό όπου τα έδεσαν στα κάγκελα
του σχολείου. Ακολούθησε γλέντι με ψησταριές και κρέας δωρεάν από τους κτηνοτρόφους,
στο εξοχικό του Τσαβδάρη που
φέτος λειτούργησε άψογα υπό
τη διεύθυνση του Άλκη Γελαγώτη. Στις 29-8-2011 το πρωί, η ίδια
ομάδα πήγε στο διπλανό χωριό
στο Βαφειό, στον Αη – Γιάννη.

Π ΕΡ ΙΣ ΚΟΠ ΙΟ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Λένε ότι ο Αύγουστος (γενικά
το καλοκαίρι) είναι για τους φτωχούς. Μεσ’ στις δροσερές του
μέρες και τις ζεστές του νύχτες,
υποχωρεί θαρρείς ο άγριος καπιταλισμός, που οδηγεί στην αχαλίνωτη κατανάλωση, στη χυδαία
ματαιοδοξία, στην υπερτροφία
του εγωισμού.
✿ ✿✿
Τον Αύγουστο ταξιδεύουμε
στον τόπο καταγωγής. Ανοίγουμε
το πατρικό μας σπίτι. Φιλοξενούμε
φίλους, γνωστούς, συναδέλφους
που αδυνατούν να πληρώσουν
ξενοδοχεία. Βλέπουμε παλιούς
φίλους και γνωστούς απ’ τα μικρά
μας. Γιατί εν τέλει πατρίδα μας,
είναι η πατρίδα των παιδικών μας
χρόνων.
✿ ✿✿
Κι έτσι ήσυχα κι απλά ξαναβρισκόμαστε. Ανακαλύπτουμε την
γλυκιά ανθρώπινη επαφή, συζητάμε και προβληματιζόμαστε για την
κοινωνία, την πολιτεία, το μέλλον
των παιδιών. Αυτονόητα πράγματα θα πεις.
Αλλά πόσο ριζοσπαστικό μας
φαίνεται τώρα αυτό το αυτονόητο.
Κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα
μάτια, ενώ ως πρόσφατα πολλοί
περπάταγαν με τη μύτη ψηλά.
Οι «επιτυχημένοι», οι μοναδικοί...
✿ ✿✿
Ίσως θα έπρεπε να διδάξουμε
στα παιδιά μας τη σοφία της συνύπαρξης. Το πόσο ενδιαφέρον
είναι να ζεις με τα ελάχιστα. Τη
συμπάθεια προς τον διπλανό, που
είναι άρρωστος, κινδυνεύει και
υποφέρει.
✿ ✿✿
Τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβρη παρέες επιδίδονται στην
πρέφα. Έπαθλο για τους νικητές
ένα λουκούμι ή ένα υποβρύχιο.
Αυτά το πρωί, γιατί τις βραδυνές
ώρες αρχίζουν τα ουζάκια, τα
μεζεδάκια, σαρδέλες παστές,
λόμπιες, ντομάτα κι ελιά. Απλές
και όμορφες γεύσεις. Η απλότητα
επανακτεί την αξία της. Αρκετά με
τις κάρτες και τα δανεικά. Η ζωή
είναι απλή.
Ας την ζήσουμε.
Ιγν. Καρ.

Το αυγό
του φιδιού

Ο Άλκης και τα κορίτσια του ...
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Στην ουρά της Τράπεζας Πειραιώς, στην Αυγουστιάτικη Μυτιλήνη περίμεναν καμμιά δεκαριά
άτομα για να κάνουν την συναλλαγή τους. Ανάμεσά τους και ένα
νεαρό ζευγάρι. Τίποτα το ασυνήθιστο. Μόνη παραφωνία οι γάμπες
του. Φορούσε κοντό παντελόνι
και ξεχώριζε ένα παχύ τατουάζ
αγκυλωτός σταυρός σε κάθε μία.
Ο κόσμος τον παρατηρούσε με
αδιαφορία. Εγώ τον παρατηρούσα
μ’ ένα ύφος κάπως εμφαντικά
περιφρονητικό. Ήθελα να πιάσω
κουβέντα μαζί του, να καταλάβω
πως είναι δυνατόν ένας νέος
άνθρωπος να δηλώνει και να περηφανεύεται ότι είναι ΦΑΣΙΣΤΑΣ,
μάλιστα λάτρης των ναζιστών που
ματοκύλισαν όλη την Ευρώπη,
με τα χιλιάδες θύματα Ελλήνων
πατριωτών κλπ, κπλ. Πρόσφατα
ένας ομοϊδεάτης του 32 χρονών
στη Νορβηγία σκότωσε κοντά
100 νέους σε μία κατασκήνωση
και αμετανόητος δήλωνε ότι το
κάνε για να στείλει μήνυμα στην
κυβέρνηση του να μην έχει τάχα
μου πολιτική μουσουλμανοφιλική.
Και αναρωτιέται κανείς πως είναι
δυνατόν να μετατρέπει μία ιδεολογία τον άνθρωπο σε φασίστα
δηλαδή σε στυγνό δολοφόνο
που δεν σέβεται την ανθρώπινη
ύπαρξη.
Ο νεαρός στην Τράπεζα έφτασε πλέον στον γκισέ. Κάτι του ζήτησε η υπάλληλος και εκείνος με
απαιτητικό ύφος «Είμαι Ελληνας
πολίτης και λ.π.».
Οι κουβέντες του απέπνεαν
έναν υπερφίαλο ρατσισμό που
ταίριαζε με τον αγκυλωτό σταυρό.
Ήθελα να του πω ότι οι ναζιστές
του Χίτλερ σκότωσαν επέβαλαν
κατοχή στη χώρα και το λαό της,
κάψαν, κλέψαν και ρημάξαν. Οι
Ελληνες πατριώτες έκαναν αντίσταση και κατάφεραν να τους
διώξουν μαζί με όλους τους πατριώτες της Ευρώπης.

Νοσοκομείο
Μυτιλήνης

• Στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης με έκτακτο περιστατικό
(ευτυχώς ελαφράς μορφής) έτυχε
να βρεθώ στις 9/8/11, για δικό μου
πρόσωπο. Γνωστές οι παρατηρήσεις φαντάζομαι: Εξαιρετική
εξυπηρέτηση και υπηρεσίες από
το προσωπικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό, ιατρικό, αλλά κακές συνθήκες με τους χώρους τουαλετών
(με κοινές τουαλέτες για 15-20
θαλάμους ασθενών και συνοδών).
• Αναμένοντας τις εξετάσεις
στα έκτακτα περιστατικά, το
ΕΚΑΒ έφερε έναν νέο άντρα 40
χρονών. Στο φορείο δεν φαινόταν
σπουδαία ζημιά στο σώμα του.
Έπεσε με το Ι.Χ. του σε κολόνα
της ΔΕΗ και πρέπει να έτρεχε με
150 χλμ την ώρα. Αργότερα έμαθα ότι κατέληξε. Κρίμα και πάλι
κρίμα, αλλά δεν μας φταίει ούτε
το κακό οδικό δίκτυο του νησιού,
ούτε οι άλλοι οδηγοί. Μόνοι μας
πέφτουμε απρόσεκτα πάνω στις
κολόνες...

Ερώτηση για το λάδι
Ο βουλευτής Ηρακλείου τού
ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλης Κριτσιωτάκης
κατέθεσε ερώτηση προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
για την κατάσταση που επικρατεί
στον τομέα της ελαιοκομίας.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι οι
μέσες τιμές παραγωγού έχουν
πέσει στο 1,90 ευρώ το κιλό, όταν
το κόστος παραγωγής είναι 2,5
ευρώ το κιλό. Το Υπουργείο έχει
εγκαταλείψει τους παραγωγούς,
το προϊόν και το περιβάλλον.

Τρώει στυψιανό λάδι
Ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που μίλησε το Σάββατο στην εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανάμεσα
στα άλλα αποκάλυψε ότι προτιμάει το λάδι του Συνεταιρισμού
Στύψης. Όπως είπε, το αγοράζει
από ένα εναλλακτικό εμπορικό
δίκτυο προς 16 ευρώ το πεντόλιτρο. Πρόκειται για μια πολύ καλή
τιμή, αν αναλογιστούμε ότι στη
χώρα μας πωλούνται ανώνυμα
ελαιόλαδα, που κανείς δε γνωρίζει από πού προέρχονται, προς
14 και 15 ευρώ το πεντόλιτρο.
(Από ρεπορτάζ του συγχωριανού μας Νίκου Μανάβη στο «ΕΜΠΡΟΣ»)

Μέτρα για τα τροχαία
Η Αστυνομία αποφάσισε ν’ αναλάβει, πρωτοβουλίες για να μπει
ένα «φρένο» στα θανατηφόρα
τροχαία ατυχήματα, που συγκλονίζουν κάθε τόσο την κοινωνία του
νησιού. Ελπίζουμε, τα μέτρα που
ανακοινώθηκαν, να τηρηθούν και
να μην «ατονήσουν» μόλις κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσαν οι
απανωτοί θάνατοι. Όταν υπάρχει
ο φόβος του ελέγχου, θα υπάρχει και περισσότερη προσοχή.
Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα
της Αστυνομίας τα τροχαία ατυχήματα. Θα πρέπει και οι άλλοι
αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες να
κινητοποιηθούν και να συμβάλουν
στην προσπάθεια αυτή. Χρειάζεται να γίνουν έργα, διαγραμμίσεις
στους δρόμους για τους πεζούς,
να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης στα επικίνδυνα σημεία, να
υπάρξει σωστή ενημέρωση των
πολιτών. Σ΄ αυτό το πλαίσιο είναι
πολύ σημαντική η πρωτοβουλία
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης πέρυσι με την διοργάνωση
σεμιναρίου για την πρόληψη των
τροχαίων και την σωστή οδηγική
συμπεριφορά.

Πάγια προκαταβολή

Αρχές Δεκέμβρη 2011 συγκεντρώθηκαν οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Κοινοτήτων στην Καλλονή να συζητήσουν και να διεκδικήσουν την πάγια προκαταβολή,
που θεωρείται απαραίτητη για
την αντιμετώπιση των στοιχειωδών αναγκών των χωριών. Την
εμπειρία τους απ’ το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει η λεσβιακή
ύπαιθρος τις αλλαγές στο Δήμο
μετέφεραν οι πρόεδροι αρκετών
χωριών. Το θέμα είναι ότι, όπως
ανέφερε κι ένας πρόεδρος, «ο
κόσμος δεν ξέρει από πάγιες και
από “Καλλικράτη”. Ξέρει ότι δε
γίνεται η δουλειά του, δε λύνονται
τα προβλήματά του και αυτό δεν
μπορεί ούτε να το δικαιολογήσει, ούτε να το συγχωρήσει».
Κι αυτοί που εισπράττουν τη μεγάλη μπόρα της δυσαρέσκειας,
παρ’ ότι δεν συχνά δεν ευθύνονται, είναι οι πρόεδροι, ή οι
δημοτικοί άρχοντες, που εδώ που
τα λέμε, έχουν σταματήσει τις
πολλές - πολλές επισκέψεις και
τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις
στα χωριά, γιατί προφανώς φοβούνται μην τους πάρουν με τις
πέτρες, αφού δεν μπορούν να δώσουν λύσεις ούτε στα ελάχιστα.

Για να κάνει ένας άνδρας
μια γυναίκα ευτυχισμένη
αρκεί να είναι:
1) Φίλος, 2) Σύντροφος, 3) Εραστής, 4) Αδελφός, 5) Πατέρας,
6) Δάσκαλος, 7) Εκπαιδευτής, 8) Μάγειρας, 9) Μαραγκός, 10)
Υδραυλικός, 11) Μηχανικός, 12) Διακοσμητής Εσωτερικών
Χώρων, 13) Στιλίστας, 14) Σεξολόγος, 15) Γυναικολόγος, 16)
Ψυχολόγος, 17) Θεραπευτής, 18) Τολμηρός, 19) Τακτικός, 20)
Καλός Πατέρας για τα παιδιά, 21) Πολύ καθαρός, 22) Συμπαθητικός, 23) Αθλητικός, 24) Στοργικός, 25) Προσεκτικός, 26)
Ιππότης, 27) Έξυπνος, 28) Οραματιστής, 29) Δημιουργικός, 30)
Γλυκός, 31) Δυνατός, 32) Ανεκτικός, 33) Ευσυνείδητος, 34)
Φιλόδοξος, 35) Ικανός, 36) Θαρραλέος, 37) Αποφασιστικός,
38) Έμπιστος, 39) Γεμάτος σεβασμό για τη γυναίκα του, 40) Παθιασμένος, 41) Να φέρεται με αβροφροσύνη, 42) Να είναι πολύ
πλούσιος, 43) Να αγαπά τις αγορές, 44) Να μην γκρινιάζει, 45)
Να μην της είναι βάρος, 46) Να μην κοιτάζει άλλες, 47) Να μην
είναι ζηλιάρης, 48) Να μην είναι αδιάφορος, 49) Να τα πηγαίνεις
καλά με την οικογένειά της, 50) Να μην ξεχνάς ημερομηνίες
επετείων (γάμου, αρραβώνων, πρώτης συνάντησης, ονομαστικής εορτής, τελευταίας περιόδου). Ακόμα κι αν ανταποκρίνεσαι
πλήρως στις παραπάνω απαιτήσεις, κανείς δεν μπορεί να σου
εγγυηθεί 100% πως θα την κάνεις ευτυχισμένη, διότι μπορεί να
αισθανθεί φυλακισμένη σ΄ ένα βίο αποπνικτικής τελειότητας
από τον οποίο να θελήσει να απελευθερωθεί δραπετεύοντας με
το πρώτο κωλόπαιδο που θα παρουσιαστεί μπροστά της. Ίσως γι
αυτό ο Θεός όταν δημιούργησε τους πρωτόπλαστους είπε στον
Αδάμ «Αγάπα την» αλλά δεν είπε «κατανόησέ την».
Για να κάνει μια γυναίκα έναν άνδρα ευτυχισμένο αρκεί:
1)Να του καθίσει, 2)Να μην του τα πρήζει.

«Το νερό αρχίζουμε να το εκτιμάμε, μόνο όταν ξεραίνεται η πηγή» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)
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ΣΤΥΨΗ

Με αφορμή την φωτογραφία των Στυψιανών
πιθανόν λίγο πριν φύγουν για να γράψουν το έπος του 1940
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΡΡΗ
Κάπου στην δεκαετία του 80’ ,παρακολουθούσα την τσαρούδα μου
την Ειρήνη να παρακολουθεί την παρέλαση την 28η Οκτωβρίου. Από ότι
μου έλεγε της ερχόταν στην σκέψη
της ο παππούς ο Βαγγέλης που είχε χάσει πρόσφατα. Κάθε χρονιά τα
ίδια. Σκληρή Στυψιανή αλλά άφηνε
και ένα δάκρυ κάθε φορά.
Μου άφησε στην μνήμη μου εκείνες τις διηγήσεις του παππού για
εκείνες τις μέρες του 40’ που σε
ένα ατμόπλοιο άφηναν την Λέσβο
για ένα ταξίδι κάπου στον Έβρο. Για
τον κίνδυνο να πνιγεί σε μία άσκηση
στα νερά του Έβρου ποταμού ,όταν
αναποδογύρισε μια βάρκα. Κάποιες
άλλες φορές για ένα βράδυ με χιονοθύελλα που το τάγμα του χάθηκε
μέσα στην νύχτα από λάθος του
στρατηγού, την επόμενη μέρα τον
νέο διοικητή τους.
Κάποιες άλλες φορές μου οι περιγραφές δεν ήταν και τόσο ρομαντικές. Μου έλεγε η τσαρούδα για
την αποτυχημένη πρωινή επίθεση
,η κάλυψη λιγοστών επιζώντων
πίσω τα νεκρά σώματα των Λέσβιων
αδερφών τους και για το θραύσμα
από οβίδα που τον μάτωσε στο κεφάλι . Διηγήσεις για το φαγητό, που
για νερό έβαζε στο καζάνι χιόνι και
μια φορά κατά λάθος και ένα ανθρώπινο μέλος, για τις άστοχες οβίδες
των Ιταλών μόλις άναβαν την φωτιά.
Μου έλεγε και ο πατέρας μου που
κρυφάκουσε τον παππού στα τελευταία του να εξομολογείται στον
ιερέα για τον Ιταλό που σκότωσε για
να ζήσει ο ίδιος. Έλεγε ο παππούς
για ένα μέρος που τους υποδέχτηκαν πολλοί Έλληνες ,την Κορυτσά
και μετά για ένα παραλίμνιο μέρος
που το έλεγαν Πόγραδετς.
Και έλεγε η τσαρούδα για την
καλημέρα των Γερμανών της Μεραρχίας Αδόλφος Χίτλερ και τις εύστοχες βολές μέσα στο καζάνι, για
την επιστροφή από την κατάρρευση
του μετώπου με τα πόδια χωρίς αρβύλες. Μου έλεγε για τους φαντάρους που ζήτησαν νερό και τροφή
στην Αλβανία και βρέθηκαν με ένα
τσεκούρι στο κεφάλι. Οι διηγήσεις
φτάνουν στη σκηνή που ο Βαγγέλης
πήδηξε πρώτος στην στεριά από το
καΐκι που τους έφερνε από την Θεσσαλονίκη στην Μυτιλήνη ,αφήνοντας έκπληκτη την μητέρα του που
από διηγήσεις τον είχε για τυφλό.
Χρόνια μετά αναζήτησα στοιχεία
για πού να συνδέουν στην σκέψη
μου την ιστορική πραγματικότητα
με τις διηγήσεις των συγγενών μου.
Η ιστορία αυτής της φωτογραφίας λογικά θα πρέπει να βρίσκεται
κάπου στο δεύτερο μισό του Αυγούστου του 1940. Προκειμένου
να προληφθεί αιφνιδιαστική Βουλγαρική διείσδυση στον θύλακα του
Έβρου σε συνδυασμό με επίθεση
της Ιταλίας από την Αλβανία, το ΓΕΣ
απεφάσισε την ενίσχυση των δυνάμεων που επάνδρωναν τις τοποθεσίες αμύνης της Θράκης μέσω της
προεπιστρατεύσεως της ΧΙΙΙ Μεραρχίας (Αρχιπελάγους) κλιμακωτά
και με παραμονή μόνο ενός τάγματος “μετά αναλόγων μεταγωγικών”
σε Μυτιλήνη-Χίο-Σάμο. Η μεταφορά
στην Δυτική Θράκη (Αλεξανδρούπολη) έγινε από το τέλος Αυγούστου και μετά, “λόγω των κινδύνων
θα διέτρεχε μία τέτοια μεταφορά,
εάν πραγματοποιείτο με την κήρυξη
του πολέμου”. Η μεταφορά έγινε σε
τρείς διαδρομές (“δια νηοπομπών
συνοδεία πολεμικών πλοίων”), που
έφθασαν στην Αλεξανδρούπολη
την 7η, 14η και 24η Σεπτεμβρίου
1940,”πρωϊνάς ώρας”. Επομένως,
μετά την κήρυξη του πολέμου, θα
μετεφέρθησαν μόνο επίτακτα υλικά
και ελάσσονος σημασίας Μονάδες.
Η ΧΙΙΙ Μεραρχίας (Αρχιπελάγους)
αποτελούνταν από το 22ο με Μυτιληνιούς το 23Ο με Χιώτες (με την
ηρωική απόκρουση των Γερμανών
στην Καστοριά) και 18ο με Σάμιους
. Η ΧΙΙΙ Μεραρχία (Αρχιπελάγους)
θεωρητικά όπως και οι υπόλοιπες
,σε εμπόλεμη κατάσταση είχε στην

σύνθεσή της εκτός από τα τρία
συντάγματα πεζικού ,ένα σύνταγμα
ορειβατικού πυροβολικού , ομάδα
αναγνώρισης ιππικού ,λόχο σκαπανέων, δύο λόχους διαβιβάσεων. Κάθε σύνταγμα έχε δύναμη από τρία
τάγματα πεζικού και λόχο βαρέων
όπλων .Συνολική δύναμη 497 αξιωματικοί και 3.108 οπλίτες.
Το 22ο σύνταγμα πεζικού ξεκίνησε τον αγώνα του με την διαταγή
του ΓΕΣ στις 5 Νοέμβριου του 1940.
Η πρώτη επαφή με τον εχθρό έγινε
τα ξημερώματα της 17ης προς 18ης
Νοεμβρίου 1940. Η παππούδες μας
βρέθηκαν κοντά στην Καστοριά όπου 40 χρόνια νωρίτερα πολεμούσε
για την ανεξαρτησία ο Γερμανός
Καραβαγγέλης. Πηγή μου για τα
ιστορικά γεγονότα που εμπλέκουν
το 22ο Σ.Π. των παππούδων μας
περιέχονται στο βιβλίο του Άγγελου
Τερζάκη «Ελληνική Εποποιία 19401941».Μεταφέρω αποσπάσματα του
βιβλίου στην δημοτική γλώσσα.
Στις 5 Νοεμβρίου το Γενικό Στρατηγείο διατάσσει το ΤΣΔΜ να αρχίσει με το Γ’ Σώμα Στρατού έντονη
επιθετική ενέργεια, που να έχει γι’
αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη
της Κορυτσάς. Οι αμέσως επόμενες
ημέρες Θ’ αφιερωθούν στις συνεννοήσεις των μονάδων μεταξύ τους
για το πώς να προπαρασκευαστεί
αύτη η επίθεση. Ύστερα από μελέτη της τοποθεσίας και των άλλων
δεδομένων, ο διοικητής του Γ’
Σώματος Στρατού στρατηγός Τσολάκογλου απεφάσισε να επιτεθεί σ’
όλο μαζί το μέτωπό του. Η σχετική
διαταγή επιχειρήσεων, με χρονολογία 7 Νοεμβρίου, προβλέπει επίθεση
αιφνιδιαστική, χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού, με αντικειμενικό σκοπό τον αποκλεισμό από
βορειά και από νότια της Μοράβας,
κατάληψη της τοποθεσίας Τσαγκόνι
και τέλος της Κορυτσάς. Η κύρια
προσπάθεια θα στρεφόταν στο
νότιο τμήμα της Μοράβας. Εκεί το
έδαφος ήταν πολύ τραχύ, δύσβατο,
αλλά αυτό θα εμπόδιζε τον εχθρό
να χρησιμοποιήσει άρματα μάχης.
Την απόφαση τούτη ωστόσο ήταν
πεπρωμένο να την ακολουθήσει
μια διαφωνία. Το Γενικό Στρατηγείο
την ενέκρινε, το ΤΣΔΜ όμως τη
θεώρησε επικίνδυνη: Φοβόταν τη
φθορά δυνάμεων που θα ήταν ίσως
αναγκαίες για να κρατηθεί άμυνα,
αν το καλούσε η ανάγκη. Το Σώμα
Στρατού ανέπτυξε τις απόψεις του.
Θύμισε την ανάγκη να επιτεθεί
γρήγορα, προτού ενισχυθεί τυχόν ο
εχθρός, βεβαίωσε πως η επιχείρηση
θα είχε επιτυχία και ας γινόταν μ’ ελλείψεις στα πυρομαχικά. Το ΤΣΔΜ
επέμεινε στις απόψεις του και η
επίθεση χρειάστηκε ν’ αναβληθεί.
Τελικά, ύστερα από επέμβαση του
Γενικού Στρατηγείου, που πίστευε
στην ανάγκη γοργής ενέργειας,
αποφασίστηκε ν’ αρχίσει η επίθεση
στις 14 Νοεμβρίου. Στη διάθεση τού
ΤΣΔΜ το Γενικό Στρατηγείο έβαζε
και το πυροβολικό της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Στο μεταξύ, και οι επιχειρήσεις
στην Ήπειρο και στην Πίνδο είχανε
πάρει την ευνοϊκή τους τροπή, ο
εφιάλτης των πρώτων ημερών σήκωνε το βάρος του από το στήθος
της χώρας. Το Γενικό Στρατηγείο
κατέληγε στην απόφαση να επιχειρήσει προέλαση των ελληνικών
δυνάμεων, που να ξεπερνούσαν
όλες τις αντικρινές οροσειρές της
Αλβανίας και να εξασφάλιζαν την
ελεύθερη χρησιμοποίηση του στρατηγικότατου δρόμου που πάει από
την Κορυτσά στα Γιάννινα.
Το Γ’ Σώμα Στρατού έχει παρατάξει τώρα, σε πρώτο κλιμάκιο,
από νότο σε βοριά, τις Χ, ΙΧ και ΧV
Μεραρχίες. Σε δεύτερο κλιμάκιο
τη ΧΙΙΙ, που μόλις έφτασε. Οι Ιταλοί,
αντίκρυ, έχουν φέρει ή φέρνουν,
εκτός από τις τρείς μεραρχίες τους
Βενέτσια, Πάρμα και Πιεμόντε, τη
Μεραρχία Μοδένα, τη Μεραρχία
Αρέτσο, τη Μεραρχία αλπινιστών
Τριεντίνο, δύο συντάγματα Βερσαλλιέρων. Έχουν, τέλος, μια μο-

«Οι επιτυχίες γεννιούνται όταν τα προβλήματα
μετατρέπονται σε ευκαιρίες!» (Η επικοινωνία στις πωλήσεις – Χρήστος Λάζαρης)

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 1940. Γ. ΧΙΟΥ, Π. ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΣ. ΦΙΛΗΣ, Π. ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ, Δ. ΑΛΕΤΡΑΣ, Β. ΚΟΝΤΣΑΣ, ΕΥΑ. ΣΑΡΡΗΣ, Π.
ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ, Χ. ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ, Μ. ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ, Π. ΖΓΟΥΡΝΙΟΣ, ΛΕΩ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΑΠΟ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Η. ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ,
Σ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Σ. ΠΑΡΕΛΗΣ, Α. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΧΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Κ. ΧΟΝΔΡΟΣ, Γ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ, ΕΥΣ. ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ, ΚΟΝ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ,
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΚΩΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.
νάδα άρματα μάχης και ισχυρότατη
Αεροπορία.
Είναι η νύχτα της 13 προς 14 Νοεμβρίου. Η πρώτη φάση του πολέμου, η αμυντική για τούς Έλληνες,
έληξε. Αρχίζει η δεύτερη φάση,
η επιθετική σ’ όλο το μάκρος του
μετώπου, από το Ιόνιο ίσαμε τη Μεγάλη Πρέσπα.
Έπρεπε να ενισχυθεί ανάλογα
και η ελληνική παράταξη. Το ΤΣΔΜ
είχε στη διάθεση του Γ’ Σώματος
Στρατού τη ΧΙΙΙ Μεραρχία, που θα
έπαιρνε θέση ανάμεσα στη ΙΧ και
στη XV, με μέτωπο προς τη βορεινή
ράχη της Μοράβας. Η ΧΙ εξάλλου,
ήταν έτοιμη να κινηθεί προς το μέτωπο από την περιοχή της Οινόης,
όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη.
Στις 17 Νοεμβρίου η XV Μεραρχία
κατορθώνει να κρούσει τις πύλες
του Ιβάν. Στο κέντρο, ύστερα από
αγώνα σκληρό, ολοκληρωνόταν
από τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας η
κατάληψη της κορυφογραμμής
τηςΠρόπας. Ωστόσο η τύχη της Κορυτσάς είχε κιόλας κριθεί. Μάταια
θα εμπλακεί στον αγώνα και νέα
ιταλική μεραρχία, η Τριεντίνα, των
αλπινιστών. Το μόνο της κατόρθωμα
θα είναι ν’ ανακόψει για μια στιγμή
την προχώρηση της ΧV Μεραρχίας.
Στις 17 Νοεμβρίου η μεγάλη δημοσιά Ερσέκας - Κορυτσάς, πίσω από
τη Μοράβα, βάλλεται από τα πυρά
του ελληνικού πυροβολικού, που
χτυπάει και τους στρατώνες της
Κορυτσάς, και το αεροδρόμιο της.
Αλλά οι μάχες έχουν τις μεταπτώσεις τους, η τύχη τις εναλλαγές της.
Μια στιγμιαία σύγχυση θα παρουσιαστεί στις τάξεις της ΧΙΙΙ Μεραρχίας, που έμπαινε στον αγώνα εκείνη
ακριβώς την ημέρα. Η νυχτερινή
πορεία κάτω από βροχή, το σκοτάδι, το άγνωστο έδαφος, είχανε
κάνει να χαθεί η επαφή ανάμεσα
σε κάποια τμήματα. Το επιφορτισμένο με την επίθεση απόσπασμα,
ερχόταν σ’ επαφή, μεσημέρι της
18 Νοεμβρίου, με την οργανωμένη
ιταλική τοποθεσία στην περιοχή
του Χότσιστε, ανεύθυνες όμως διαδόσεις παραπλάνησαν το Διοικητή
του Συντάγματος, που βρισκόταν
στα βορεινά της Πολιόσκας, και
του δημιουργήθηκε η εντύπωση
πως τα μαχόμενα τμήματά του
είχαν διαλυθεί. Ευτυχώς η διαταγή
για σύμπτυξη προς την Πολιόσκα
άργησε να φτάσει στον προορισμό
της, η κίνηση δεν ολοκληρώθηκε. Το
Γεν. Στρατηγείο απομάκρυνε τους υπευθύνους και ανέθεσε τη διοίκηση
της ΧΙΙΙ μεραρχίας στον ίσαμε τότε
Αρχηγό πυροβολικού του Σώματος,
τον υποστράτηγο Σωτ.Μουτούση.
Πρώτη ενέργεια του νέου μεράρχου
ήταν να διατάξει αμέσως, για την
άλλη μέρα, επίθεση. Η διαταγή τέ-

λειωνε με τα απλά τούτα λόγια
“Την Επίθεσιν θα υποστηρίξω δια
του βαρέως πυροβολικού και θα την
παρακολουθήσω έφιππος εκ του
εγγύς”.
Με συνθήκες υπερβολικά δύσκολες αντιπάλευαν τα επιτιθέμενα
τμήματα, ιδιαίτερα με την πυκνή
καταχνιά, που τ’ ανάγκαζε εδώ - εκεί
να σταματάνε, ανίκανα να ξεκρίνουν το δρόμο τους. Το πυροβολικό
έπαυε την υποστήριξη του όταν
βρισκόταν σ’ αδυναμία να κανονίσει
βολή. Στα υψώματα έπεσε το πρώτο
χιόνι. Κι όμως, άλλοτε περισσότερο
αισθητά, άλλοτε ανεπαίσθητα, όλο
και βελτιώνονταν οι ελληνικές θέσεις. Η ΙΧ Μεραρχία παίρνει το ύψωμα 1805 και η ανασυγκροτημένη ΧΙΙΙ
τα χωριά Χότσιστε και Κράτσε, μ’ εξήντα αιχμαλώτους. Η ραχοκοκαλιά
της Μοράβας, στη νότια άκρη της,
έχει τώρα καβαλικευτεί από τις ελληνικές δυνάμεις και ο δρόμος από
Ντάρζα σε Μπομποτίτσα χτυπιέται
από τ’ αυτόματα και το πυροβολικό.
Στις 21 Νοεμβρίου το Γενικό
Στρατηγείο κοινοποίησε στο ΤΣΔΜ
πληροφορία από γιουγκοσλαβική
πηγή πως μια φάλαγγα ως είκοσι χιλιόμετρα μάκρος φάνηκε να οδεύει
από την Κορυτσά στο Πόγραδετς.
Ήταν φανερό πως οι Ιταλοί, που
έχασαν πια τη Μοράβα, αδειάζουν
την Κορυτσά. Η παραμονή τους εκεί
Θα ήταν στο εξής πολύ επικίνδυνη,
γιατί η ελληνική προέλαση θα τους
υπερφαλάγγιζε, με αποτέλεσμα να
κόψει το δρόμο για κάθε μελλοντική
υποχώρηση από την Κορυτσά προς
τα βόρεια.
Αμέσως το Γ΄ Σώμα Στρατού προώθησε ομάδες αναγνωρίσεως στα
πλάγια της Μαλίκης, διέταξε την
XV Μεραρχία να πιάσει τη δυτική
έξοδο του στενού Τσαγκόνι και
την ΙΧ να στείλει προφυλακές στο
ρέμα δυτικά της Κορυτσάς. Μαζί, η
Ομάς Μεραρχιών Κ θα ξανάρχιζε,
ζωηρότερη τώρα, την επίθεση.
Στις έξι παρά τέταρτο το βράδυ
22ας Νοεμβρίου, ένα τάγμα κι ένας
λόγος μπαίνουν στην Κορυτσά. Η
πολιτεία υποδέχεται τους ελευθερωτές της μέσα σε παραλήρημα,
πνιγμένη στις σημαίες. Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε τριάντα οχτώ
χρόνια που η ελληνική Κορυτσά
ξανάρχεται στα ελληνικά χέρια.
Η αναγγελία έγινε στη Διοίκηση πεζικού της ΙΧ Μεραρχίας μ’ ένα λακωνικό κείμενο
«‘Αναφέρω ώραν 17.45’ σήμερον
το ύπ’ εμέ απόσπασμα εισελθόν
Κορυτσάν, απηλευθέρωσε ταύτην».
Συνταγματάρχης Μπεγέτης

ΟΙ ΜΑΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ
Λίγες μέρες αργότερα ξημέρωνε
η μέρα της μάχης για την κατάληψη του Πόγραβετς. Κλειδί της
τοποθεσίας το ύψωμα στα νοτιοδυτικά του και δεσπόζει όλης της
περιοχής. Ανάμεσα στις Ελληνικές
γραμμές και τις Ιταλικές ανοίγονταν
μια τεράστια χαράδρα. Οι Ιταλοί
αθόρυβοι και αόρατοι στην μεριά
τους ,έχουν κρύψει την άμυνα τους
στην καταχνιά και τους γκρεμούς.
Η XIII Μεραρχία το πρωινό της 26ης
Νοεμβρίου αρχίζει την επίθεση. Τα
πυρά πυροβολικού του εχθρού , το
δύσβατο της περιοχής καθηλώνουν
την Μεραρχία του Αρχιπελάγους.
Οι θέσεις του εχθρού δύσκολο να
εντοπιστούν. Το μεσημέρι ο ίδιος
ο στρατηγός Μουτούσης πηγαίνει
στην πρώτη γραμμή πάνω στο άλογο του. Διατάσει τον υπασπιστή του
να έρθει η πολεμική σημαία κοντά
του και σημαίνει έφοδο. Στο πεδίο
της μάχης η σημαία είναι κάτι δραματικά ιερό ,σαν την θεία μετάληψη.
Κατέλαβαν το χωριό Σκρόπσκα και
ανεβαίνοντας την απέναντι πλαγιά
ξέσπασε ο φραγμός πυρός του
εχθρού. Ο μέραρχος καταλαβαίνει
ότι οι στρατιώτες του βρίσκονται ανάμεσα στο φραγμό πυρός και τους
Ιταλούς , χωρίς ο ίδιος να μπορεί να
τους υποστηρίξει. Οι ώρες περνάνε
και οι παππούδες μας ,παλικάρια
τότε καλύπτονται από όπου βρουν
για να σωθούν.
Κάποια στιγμή ο αξιωματικός
εντοπίζει την λάμψη του Ιταλικού
πυροβολικού στο βουνό. Ζητά αμέσως ένα πυροβόλο 105 ορειβατικό
καμπύλης τροχιάς. Τρεις τέσσερις
βολές και απέναντι ανατινάζεται
η θέση του Ιταλικού πυροβολικού
και οι θέσεις της μεραρχίας χαλαρώνουν.
Τις πρώτες ώρες της νύχτας καταλαμβάνονται τα αντερείσματα της
Ζερβάσκας και αριστερά το Μπραγκοζάτι. Την πρωινή της 30ης Νοεμβρίου πέφτει και το ύψωμα 1292. Οι
Ιταλοί αφήνοντας στους παππούδες
μας 80 αιχμαλώτους και πολεμικό
υλικό ,εγκαταλείπου το Πόγραδετς
δραπετεύοντας βορειοδυτικά και
μακριά της λίμνης Οχρίδας. Το
Πόγραδετς είχε παρθεί από την XIII
Μεραρχία του Αρχιπελάγους. Μαζί
με αυτή την επιτυχία παραιτήθηκε
και η ηγεσία του Ιταλικού Στρατού.
Κάπου εκεί η XIII Μεραρχία του
Αρχιπελάγους αντικαταστάθηκε
από την XVII για λίγες μέρες από
την ηρωική τους εκστρατεία. Στις
4 Ιανουαρίου του 1941 μέσα στον
βαθύ χειμώνα με άσπρες κάπες
παραλλαγής η Μεραρχία μας ξαναεμφανίζεται στο μέτωπο πέρα από
το Πόγραβετς. Καταλαμβάνει τα

υψώματα 1320-1162-1034 και 1412
πολλούς αιχμαλώτους και λάφυρα.
Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Οι μέρες περνούν και οι Ιταλοί
στις αρχές του Απρίλη του 1941
αναθαρρούν αφού οι σύμμαχοί τους
Γερμανοί έχουν ήδη χτυπήσει στα
οχυρά της ανατολικής Μακεδονίας.
Τις 7 Απριλίου δίνεται διαταγή για
μια μάταιη επίθεση. Ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός υποτίθεται ότι θα
πολεμήσει στο πλευρό μας τους Ιταλούς στην περιοχή της Στρούγκας
.Η XIII Μεραρχία καταλαμβάνει το
1116 ύψωμα πιάνοντας ένα τάγμα
Ιταλούς αιχμαλώτους, σε αγώνα
με ξιφολόγχες καταλαμβάνει την
πρώτη γραμμή χαρακωμάτων και
καταλαμβάνει το ύψωμα 1315 μαζί
και με 96 αιχμάλωτους. Οι παππούδες αφού είχαν ελάχιστη υποστήριξη από πυροβολικό αναγκάζονται
να κόβουν τα συρματοπλέγματα
με τα χέρια και να θερίζονται από
τον εχθρό. Το ύψωμα 1301 ήταν και
το τελευταίο σημείο της επίθεσης.
Όλοι οι λοχαγοί είχαν πέσει. Μαζί
τους 16 διμοιρίτες και 300 οπλίτες.
Το ξημέρωμα (8 Απριλίου 1940)
βρίσκει την Γιουγκοσλαβία κάτω από
Γερμανικό ζυγό.
Το σχέδιο αλλάζει .Η XIII Μεραρχία θα πρέπει να φυλάξει Θερμοπύλες ανάμεσα στις Πρέσπες
και την Οχρίδα. Η τεθωρακισμένη
Μεραρχία Αδόλφος Χίτλερ συναντά
τις Ιταλικές δυνάμεις. Απέναντί της
υπό διάλυση η XIII Μεραρχία. Με τα
πόδια και με τις ελάχιστες δυνάμεις
κάποια τμήματα του 23ου Σ.Π. (Χιώτες) δίνουν στην Καστοριά μια μάχη
με τα SS στο Δησπίλιο.Κάποιο άλλο
τμήμα του 23ου Σ.Π. στην θέση
Σπαιλίκια περίμενε τον εχθρό που
του φώναζε στην Ελληνική γλώσσα
να παραδοθεί και τελικά ξεκληρίστηκε . Σαράντα στούκας έδωσαν
την λύση στους Γερμανούς. Τα Ελληνικά όπλα σίγησαν Μια μάχη που
θα κάνει τον μετέπειτα διοικητή του
Γερμανικού Στρατού κατοχής Ντήτριχ να καλέσει Έλληνα αξιωματικό
για να του εξηγήσει πως τον απέκρουσαν τόση ώρα τρεις Μεραρχίες
που στο σύνολο ήταν τρία τάγματα.
Τελικά διαβίβασε συγχαρητήρια
στον Μέραρχο Μουτούση.
Αυτοί λοιπόν ήταν οι παππούδες
μας στην φωτογραφία ,και ο δικός
μου 25-26 χρονών παλικάρι με το
μουστάκι του , προτελευταία σειρά
, τρίτος από αριστερά. Μετά από
τον πόλεμο δημιούργησαν μια λεύτερη Ελλάδα και έδωσαν τα νιάτα
τους για να μεγαλώσουμε εμείς
στα πούπουλα. Λυπάμαι που δεν σε
γνώρισα περισσότερο γιατί έφυγες
νωρίς, μακάρι να είχαμε όλοι το αλμπενί σου παππού.
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ΣΤΥΨΗ

Η στρατηγική της χειραγώγησης και
ο βαθύς ύπνος των χειραγωγημένων
Ο Αμερικανός γλωσσολόγος
Νόαμ Τσόμσκυ συνέταξε μία
λίστα με τις 10 στρατηγικές χειραγώγησης από τα ΜΜΕ.
1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το θεμελιώδες στοιχείο του
κοινωνικού ελέγχου είναι η
στρατηγική της απόσπασης της
προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού
από τα σημαντικά προβλήματα
και τις αποφασισμένες από τις
οικονομικές και πολιτικές ελίτ
αλλαγές μέσω της τεχνικής του
κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων
πληροφοριών. Η στρατηγική
της απόσπασης της προσοχής
είναι επίσης απαραίτητη για
να μην επιτρέψει στο κοινό να
ενδιαφερθεί για απαραίτητες
γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της
ψυχολογίας, της νευροβιολογίας
και της κυβερνητικής. «Διατηρήστε την προσοχή του κοινού
αποσπασμένη, μακριά από τα
αληθινά κοινωνικά προβλήματα,
αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία. Διατηρήστε
το κοινό απασχολημένο, τόσο
πολύ ώστε να μην έχει καθόλου
χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο
αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα
ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους
πολέμους).
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΥΣΕΩΝ
Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια
αντίδραση από τον κόσμο, με
σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα
μέτρα που η εξουσία θέλει να τον
κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα:
Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να
ενταθεί η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που
αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο
κόσμος νόμους ασφαλείας και
πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή ακόμα: Δημιουργούν μία
οικονομική κρίση ώστε να γίνει
αποδεκτή ως αναγκαίο κακό
η υποχώρηση των κοινωνικών
δικαιωμάτων και η διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών.
3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για να γίνουν αποδεκτά τα
διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους,
λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά
αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν

τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 οι
δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος,
ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια,
ελαστικότητα, μαζική ανεργία,
μισθοί που δεν εξασφαλίζουν
ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες
αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν
ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση
του λαού τη δεδομένη χρονική
στιγμή και εφαρμόζοντάς τη
στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο να
γίνει αποδεκτή μια μελλοντική
θυσία απ’ ό,τι μία άμεση. Κατά
πρώτον επειδή η προσπάθεια
δεν καταβάλλεται άμεσα και
κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η
μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα
θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι
οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει
στην ιδέα των αλλαγών και να τις
αποδεχτεί με παραίτηση όταν
φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.
5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ
κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και
τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα
παιδικά, πολλές φορές στα όρια
της αδυναμίας, σαν ο θεατής να
ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά
υστερημένος.Όσο περισσότερο
θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν
παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος
απευθύνεται σε ένα άτομο σαν
αυτό να ήταν 12 χρονών ή και
μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει
σε μια απάντηση ή αντίδραση
απογυμνωμένη από κάθε κριτική
σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού
παιδιού» (βλ. Αθόρυβα όπλα για
ήρεμους πολέμους).
6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Η χρήση του συναισθήματος
είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και
στην κριτική σκέψη των ατόμων.
Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα
για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επι-

θυμιών, φόβων, καταναγκασμών
ή την προτροπή για ορισμένες
συμπεριφορές.
7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις
μεθόδους και τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο και τη σκλαβιά του… «Η
ποιότητα της εκπαίδευσης που
δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή,
έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας
μεταξύ των κατώτερων και των
ανώτερων κοινωνικών τάξεων να
είναι και να παραμένει αδύνατον
να γεφυρωθεί» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Προωθήστε στο κοινό την ιδέα
ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος…
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ
Κάντε τα άτομα να πιστέψουν
ότι αυτά και μόνον αυτά είναι
ένοχα για την κακοτυχία τους,
εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους, των ικανοτήτων
ή των προσπαθειών τους.Έτσι,
τα άτομα αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα,
υποτιμούν τους εαυτούς τους
και νιώθουν ενοχές, κάτι που
δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας
απόρροια είναι η αναστολή της
δράσης… Και χωρίς δράση, δεν
υπάρχει επανάσταση.
10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ
ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια,
η ταχεία πρόοδος της επιστήμης
έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων
του κοινού και εκείνων που
κατέχουν και χρησιμοποιούν οι
κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και
στην εφαρμοσμένη ψυχολογία,
το σύστημα έχει επιτύχει μια
εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και
ψυχολογικά. Το σύστημα έχει
καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα
τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό
σημαίνει ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις το σύστημα ασκεί
μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη
εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια
ασκούν στους εαυτούς τους.
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Διακήρυξη πολιτευόμενου του 1844
Στην πλούσια βιβλιοθήκη της Nαυπάκτου, υπάρχει η πάλαι ποτέ εκδιδομένη «δις της εβδομάδος»
εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ», προσκείμενη μάλλον προς
τον Aλέξανδρον Mαυροκορδάτον. Xρόνος, αμέσως μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
1843, με την οποία έληξε η περίοδος της απολύτου
μοναρχίας και άρχισε η περίοδος της συνταγματικής τοιαύτης. ΄Eνας πολιτευόμενος της εποχής,
ο K. Kοκκίδης, εν όψει εκλογών, δημοσιεύει στην
«ΑΘΗΝΑ» της 20ής Mαΐου 1844, μια διακήρυξη
λόγων και αρχών, με τους οποίους προτίθεται ν’
ασκήσει, εφ’ όσον εκλεγή, το λειτούργημα του
βουλευτή. Tην παραθέτω αυτούσια.
«Προς τους συμπολίτας μου»
«Eπειδή τινες των φίλων μου εδημοσίευσαν τι
αφορών εμέ ως ένα των υποψηφίων Bουλευτών
της Aττικής, κρίνω αναγκαίον να δηλώσω πανδήμως τας οποίας πρεσβεύω αρχάς ελπίζων ότι και
άλλοι θέλουσι μιμηθή το παράδειγμά μου προς το
συμφέρον της πατρίδος.
A) Δεν θέλω κανέν υπούργημα αρκούμενος εις
το έντιμον επάγγελμά μου.
B) Mη προθέμενος ουδεμίαν ιδιοτέλειαν, αλλά
μόνον το συμφέρον της πατρίδος μετά της ατομικής μου ζημίας, αφιερώνω από τούδε την παρά
του νόμου προσδιορισμένην διά τους βουλευτάς
αντιμισθίαν εις το εν Aθήναις νοσοκομείον.
Γ) Πρεσβεύων ειλικρινώς τας Συνταγματικάς
αρχάς είμαι φίλος της τάξεως.
Δ) Θέλω την δυνατήν ελάττωσιν των εξόδων του
Kράτους και επομένως την ελάφρωσιν του λαού,
την δυνατήν ελάττωσιν των φόρων.

E) Tην δυνατήν περιστολήν της πολυτελείας εν
γένει.
ΣT) Tην ενίσχυσιν της γεωργίας και της εγχωρίου βιομηχανίας, την αύξησιν του εθνικού ναυτικού
με τρόπον ώστε να μη βαρύνεται πολύ ως εκ τούτου η Eπικράτεια.
Z) Tην τακτικήν ενέργειαν της Eθνοφυλακής
και την δυνατήν ελάττωσιν του χρόνου της Στρατιωτικής υπηρεσίας, ώστε αλληλοδιαδόχως να
γυμνασθή όλη η νεολαία την οπλασκίαν και εν
καιρώ ανάγκης να έχει η πατρίς υπερασπιστάς
εξασκημένους.
H) Aποχή πάσης προσωπικής συμπαθείας ή αντιπαθείας αφοσίωσιν μόνον εις τας συνταγματικάς
αρχάς και εις το συμφέρον της πατρίδος.
Θ) Aπλοποίησιν της κυβερνητικής μηχανής εν
γένει επί το οικονομικώτερον.»
Eν Aθήναις τη 19-5-1844
K. Kοκκίδης
Την διακήρυξη αυτή του άγνωστου πολιτευόμενου του 1844, διατυπωμένη με απλότητα,
σαφήνεια αλλά και οξυδέρκεια, ας την λάβουν
υπόψη η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος ακόμα
και η τρόικα. H έμφαση δίδεται στην «ελάττωση
των εξόδων του κράτους» και όχι στην επιβολή
αμέτρητων φόρων.
(Πηγή: Διαδίκτυο)
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Ο τόμος της «Στύψης»
(1992 - 2002)

Ερχόμουνα στο νησί από Καβάλα με το πλοίο «Ταξιάρχη», αρχές Αυγούστου 2011. Παρέα
με τον Στράτο Καλατζή φυλλομετρούσαμε τον τόμο «10 χρόνια Στύψη» όπου βιβλιοδετήσαμε
τα φύλλα της «Στύψης» από το 1992 που πρωτοεκδόθηκε ως το 2002. Στην εκδήλωση για το
αντάμωμα των Στυψιανών στο Δημοτικό Σχολείο, τον παρέδωσα στα παιδιά του Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης. Στον τόμο ούτε λίγο ούτε πολύ περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες σελίδες,
φωτογραφίες και στοιχεία από την ιστορία της Στύψης.
Ο Στράτος, ρώτησε πώς θα μπορούσε να αποκτήσει τον τόμο, γιατί κάποια τεύχη - αν όχι όλα
- τα έχει χάσει. Δεν ξέρω πόσοι ακόμα θα μπορούσαν ή θα ήθελαν να τον αποκτήσουν. Θα ρωτήσουμε για το κόστος ανατύπωσης (φαντάζομαι γύρω στα 20 ευρώ) και θα σας πούμε.
Αργότερα θα βιβλιοδετήσουμε και την επόμενη δεκαετία 2003-2012. Νά ‘μαστε καλά κι όλα
θα γίνουν...
				
Ιγν. Καρ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΜΑΝΑ ;
Έχει ένα γιο ( να της ζήσει ) που πηγαίνει στη Δευτέρα Λυκείου . Ο γιός της , όμως πηγαίνει σε ιδιωτικό Σχολείο ( στου Γείτονα στη Βάρη ) και μάλιστα ΔΕΝ παρακολουθεί το Ελληνικό πρόγραμμα αλλά το IB ( Διεθνές
Μπακαλορεά).
Όλα αυτά σημαίνουν δύο πράγματα:
1. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο .... Δημόσιο Σχολείο .
2. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αφού είναι γνωστό ότι όποιος παρακολουθεί το ΙΒ δεν
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις και πρέπει να συνεχίσει τις σπουδές στο εξωτερικό.
Ποια είναι αυτή η μητέρα;
Μα η Άννα Διαμαντοπούλου , Υπουργός Παιδείας , που υπεραμύνθηκε στη Βουλή το Δημόσιο Σχολείο και
Πανεπιστήμιο !!

Πώς αντιμετωπίζουμε την απώλεια και το πένθος
Η απώλεια αποτελεί μέρος της
ζωής. Ο κάθε άνθρωπος, ωστόσο,
αντιδρά στην απώλεια με το δικό
του μοναδικό τρόπο. Το πώς αντιδρά κάποιος στην απώλεια, έχει
να κάνει με το συνδυασμό πολλών
παραγόντων.
Για παράδειγμα:
Από τη φύση της απώλειας. Ποια
είναι η σχέση σου με αυτό τον άνθρωπο; Με ποιον τρόπο πέθανε ή
τον/την έχασες; Πώς βίωσες εσύ
αυτή την εμπειρία;
Από την ξεχωριστή σου, μοναδική
προσωπικότητα και τον προσωπικό
σου τρόπο αντιμετώπισης και προσαρμογής στην απώλεια.
Από τις προσωπικές σου εμπειρίες απώλειας που έχεις βιώσει.
Από το τι έχεις μάθει ή βιώσει για
την απώλεια από τους γύρω σου
(οικογένεια, κοινωνία, τοπικά ή και
ευρύτερα).
Από την υποστήριξη που έχεις
δεχθεί ή δεν έχεις δεχθεί βιώνοντας
την απώλεια και τη διαδικασία του
πένθους.
Όταν ένα αγαπημένο σε μας πρόσωπο πεθαίνει, δεν αισθανόμαστε
ότι το έχουμε χάσει ή θα μας λείψει
μόνο σε σωματικό επίπεδο. Αισθανόμαστε επίσης ότι χάνουμε και όλες τις στιγμές που θα μπορούσαμε
να ζήσουμε και να μοιραστούμε με
αυτό τον άνθρωπο στο μέλλον. Έτσι
ο πόνος της απώλειας έχει να κάνει
και με το ότι μας λείπει η παρουσία
του ανθρώπου που χάσαμε, σε όλα
τα επίπεδα.

Η λέξη «πένθος» περιγράφει τα
συναισθήματα και τις αισθήσεις
που συνοδεύουν συνήθως την
απώλεια ενός αγαπημένου σε μας
προσώπου. Η περίοδος του πένθους συνοδεύεται από περίπλοκες
ψυχοσωματικές αντιδράσεις, που
μπορεί να είναι και πολύ επώδυνες,
μπορούν όμως να ξεπεραστούν
μέσα από το βίωμά τους. Υπάρχουν
σημαντικές ερευνητικές ενδείξεις
που υποστηρίζουν πως αν δεν πενθήσουμε στον καιρό της απώλειας
ή λίγο μετά, τότε το πένθος μπορεί
να συσσωρευτεί μέσα μας. Αυτό
μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες
ή ακόμα και σωματική ασθένεια. Ο
θάνατος είναι μέρος της ζωής. Το
να προσκολληθεί κανείς στη φάση
του πένθους ή το να αρνηθεί να πενθήσει δε θα φέρει πίσω στη ζωή το
αγαπημένο πρόσωπο. Το να αφεθείς
στη διαδικασία του πένθους, όμως,
και να το βιώσεις μαζί με τη βοήθεια
των άλλων είναι κάτι που μπορεί
να σου προσφέρει ανακούφιση και
παρηγοριά.
Φρόντισε τον εαυτό σου μέσω
της προσωπικής έκφρασης
Το να μιλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό και σου αξίζει να μοιραστείς
τις σκέψεις και τα συναισθήματά
σου γύρω από την απώλεια, με
αγαπημένους σου ανθρώπους που
μπορούν να ακούσουν και να σεβαστούν αυτό που περνάς.
Το να δημιουργήσεις. Θα μπο-

ρούσες να δημιουργήσεις ένα προσωπικό έργο τέχνης ή κάτι που να
σχετίζεται με ένα αγαπημένο σου
χόμπυ ή ασχολία.
Το να γράψεις. Μπορεί να θελήσεις να γράψεις ένα προσωπικό
ημερολόγιο και μέσα από εκεί να
εκφράσεις όλες τις σκέψεις και τα
συναισθήματά σου.
Το να θυμάσαι. Ποιες ήταν οι πιο
όμορφες στιγμές που έχεις ζήσει
με το αγαπημένο σου πρόσωπο; Με
ποιον τρόπο θα ήθελες ίσως να το
τιμήσεις; Με ποιον τρόπο θα ήθελες
να παραμείνει ζωντανός/-ή στη
μνήμη σου;
Φρόντισε τη φυσική σου υγεία
Να κοιμάσαι αρκετά. Ακόμα κι αν
έχεις δυσκολίες στον ύπνο, είναι
σημαντικό να αναπληρώνεις τις
ώρες που έχασες και να ξεκουράζεσαι.
Να αποφεύγεις χημικές ουσίες
και αλκοόλ. Η χρήση χημικών ουσιών και αλκοόλ και ουσίες όπως
η καφεΐνη και η νικοτίνη συνήθως
δεν είναι βοηθητικές. Προτίμησε
ένα ζεστό τσάι, χαμομήλι ή γάλα,
που μπορούν να σε βοηθήσουν να
χαλαρώσεις.
Να ασκείσαι συστηματικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα
και η πιο ήπια σωματική άσκηση,
όπως ο περίπατος, βοηθάει σημαντικά στην αύξηση της ζωτικότητας και της ενέργειας.
Να τρως καλά. Ακόμα κι αν η ποιότητα της διατροφής σου είναι το
τελευταίο πράγμα στο μυαλό σου,

είναι πολύ σημαντικό να το προσέξεις.
Φρόντισε το συναισθηματικό σου
εαυτό
Να ψυχαγωγείσαι. Ακόμα κι αν
δεν έχεις όρεξη για διάφορες μορφές ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, είναι σημαντικό να δώσεις στον εαυτό
σου φροντίδα και ευχαρίστηση. Για
παράδειγμα το θέατρο, το σινεμά,
ένα δείπνο έξω μαζί με φίλους, να
ακούσεις την αγαπημένη σου μουσική μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό.
Να συγχωρέσεις. Μπορεί να αισθάνεσαι θυμό για τον άνθρωπο που
έφυγε ή ενοχή για τα πράγματα
που πιστεύεις ότι δεν έκανες.
Είναι σημαντικό να συγχωρέσεις
και το πρόσωπο που έφυγε και
τον εαυτό σου. Διοχέτευσε την
ενέργειά σου σε κάτι θετικό.
Να σχεδιάζεις για το μέλλον. Το να
προγραμματίσεις διακοπές ή μια
γιορτή ή συνάθροιση μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση.
Συζήτησε με τους αγαπημένους
σου ανθρώπους και αποφάσισε αν
και πώς θα ήθελες να αλλάξεις τις
συνήθειες και τις παραδόσεις της
οικογένειας ή τις δικές σου.
Να βρεις την καλύτερη υποστήριξη που χρειάζεσαι για τον εαυτό
σου. Σου αξίζει να βρεις και να
απολάβεις της καλύτερης δυνατής
βοήθειας για σένα κατά τη διάρκεια του πένθους σου. Συνήθως οι
περισσότεροι γύρω μας θέλουν να
βοηθήσουν αλλά δεν ξέρουν πώς.

Συμβουλές
- αναπόφευκτο κάποια στιγμή να
Προτίμησε, λοιπόν, τη βοήθεια
βρεθούμε στη δύσκολη θέση τού
που σε κάνει να αισθάνεσαι «καλά».
να χάσουμε ένα δικό μας άνθρωπο.
Να αποφεύγεις πιεστικές παΕίναι καλό εκείνες τις στιγμές που
ραινέσεις, όπως να το «ξεπεδε θα μπορούμε να σκεφτούμε νηράσεις» σύντομα και βιαστικά
φάλια, να έχουμε γύρω μας άτομα
ή όσους δε σέβονται, περιγεπου είναι σε θέση να το κάνουν για
λούν ή υποτιμούν αυτό που ζεις.
εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όΝα εκφράσεις στους αγαμως, πως οι δύσκολες καταστάσεις
πημένους σου με ποιον τρόπο
μάς κάνουν ακόμη δυνατότερους
θα ήθελες να σε βοηθήσουν.
ως χαρακτήρες. Όλα τα δύσκολα
Συνήθως η στήριξη των φίλων και
έχουν διδάγματα που μπορούμε να
αγαπημένων προσώπων είναι ποπάρουμε, αρκεί να είμαστε ανοικτοί
λύτιμη. Ο θάνατος είναι μία από τις
σε αυτά.
«Γίνε
εσύ η αλλαγήπου
που θέλεις να δεις στον κόσμο»
πιο δύσκολες
πραγματικότητες
GANDI / 1869-1948)
έχουμε(MAHATMA
να αντιμετωπίσουμε
στη
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
ζωή μας. Δυστυχώς είναι - σχεδόν

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ. ΜΑΝΟΛΗΣ

Ξυλουγικές εργασίες
Επιπλα
Εθνικής Αντίστασης 55 - Αιγάλεω
Τηλ. 212 1022098 & 6973690715
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Με αφορμή την φωτογραφία των Στυψιανών
πιθανόν λίγο πριν φύγουν για να γράψουν το έπος του 1940
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΡΡΗ
Κάπου στην δεκαετία του 80’ ,παρακολουθούσα την τσαρούδα μου
την Ειρήνη να παρακολουθεί την παρέλαση την 28η Οκτωβρίου. Από ότι
μου έλεγε της ερχόταν στην σκέψη
της ο παππούς ο Βαγγέλης που είχε χάσει πρόσφατα. Κάθε χρονιά τα
ίδια. Σκληρή Στυψιανή αλλά άφηνε
και ένα δάκρυ κάθε φορά.
Μου άφησε στην μνήμη μου εκείνες τις διηγήσεις του παππού για
εκείνες τις μέρες του 40’ που σε
ένα ατμόπλοιο άφηναν την Λέσβο
για ένα ταξίδι κάπου στον Έβρο. Για
τον κίνδυνο να πνιγεί σε μία άσκηση
στα νερά του Έβρου ποταμού ,όταν
αναποδογύρισε μια βάρκα. Κάποιες
άλλες φορές για ένα βράδυ με χιονοθύελλα που το τάγμα του χάθηκε
μέσα στην νύχτα από λάθος του
στρατηγού, την επόμενη μέρα τον
νέο διοικητή τους.
Κάποιες άλλες φορές μου οι περιγραφές δεν ήταν και τόσο ρομαντικές. Μου έλεγε η τσαρούδα για
την αποτυχημένη πρωινή επίθεση
,η κάλυψη λιγοστών επιζώντων
πίσω τα νεκρά σώματα των Λέσβιων
αδερφών τους και για το θραύσμα
από οβίδα που τον μάτωσε στο κεφάλι . Διηγήσεις για το φαγητό, που
για νερό έβαζε στο καζάνι χιόνι και
μια φορά κατά λάθος και ένα ανθρώπινο μέλος, για τις άστοχες οβίδες
των Ιταλών μόλις άναβαν την φωτιά.
Μου έλεγε και ο πατέρας μου που
κρυφάκουσε τον παππού στα τελευταία του να εξομολογείται στον
ιερέα για τον Ιταλό που σκότωσε για
να ζήσει ο ίδιος. Έλεγε ο παππούς
για ένα μέρος που τους υποδέχτηκαν πολλοί Έλληνες ,την Κορυτσά
και μετά για ένα παραλίμνιο μέρος
που το έλεγαν Πόγραδετς.
Και έλεγε η τσαρούδα για την
καλημέρα των Γερμανών της Μεραρχίας Αδόλφος Χίτλερ και τις εύστοχες βολές μέσα στο καζάνι, για
την επιστροφή από την κατάρρευση
του μετώπου με τα πόδια χωρίς αρβύλες. Μου έλεγε για τους φαντάρους που ζήτησαν νερό και τροφή
στην Αλβανία και βρέθηκαν με ένα
τσεκούρι στο κεφάλι. Οι διηγήσεις
φτάνουν στη σκηνή που ο Βαγγέλης
πήδηξε πρώτος στην στεριά από το
καΐκι που τους έφερνε από την Θεσσαλονίκη στην Μυτιλήνη ,αφήνοντας έκπληκτη την μητέρα του που
από διηγήσεις τον είχε για τυφλό.
Χρόνια μετά αναζήτησα στοιχεία
για πού να συνδέουν στην σκέψη
μου την ιστορική πραγματικότητα
με τις διηγήσεις των συγγενών μου.
Η ιστορία αυτής της φωτογραφίας λογικά θα πρέπει να βρίσκεται
κάπου στο δεύτερο μισό του Αυγούστου του 1940. Προκειμένου
να προληφθεί αιφνιδιαστική Βουλγαρική διείσδυση στον θύλακα του
Έβρου σε συνδυασμό με επίθεση
της Ιταλίας από την Αλβανία, το ΓΕΣ
απεφάσισε την ενίσχυση των δυνάμεων που επάνδρωναν τις τοποθεσίες αμύνης της Θράκης μέσω της
προεπιστρατεύσεως της ΧΙΙΙ Μεραρχίας (Αρχιπελάγους) κλιμακωτά
και με παραμονή μόνο ενός τάγματος “μετά αναλόγων μεταγωγικών”
σε Μυτιλήνη-Χίο-Σάμο. Η μεταφορά
στην Δυτική Θράκη (Αλεξανδρούπολη) έγινε από το τέλος Αυγούστου και μετά, “λόγω των κινδύνων
θα διέτρεχε μία τέτοια μεταφορά,
εάν πραγματοποιείτο με την κήρυξη
του πολέμου”. Η μεταφορά έγινε σε
τρείς διαδρομές (“δια νηοπομπών
συνοδεία πολεμικών πλοίων”), που
έφθασαν στην Αλεξανδρούπολη
την 7η, 14η και 24η Σεπτεμβρίου
1940,”πρωϊνάς ώρας”. Επομένως,
μετά την κήρυξη του πολέμου, θα
μετεφέρθησαν μόνο επίτακτα υλικά
και ελάσσονος σημασίας Μονάδες.
Η ΧΙΙΙ Μεραρχίας (Αρχιπελάγους)
αποτελούνταν από το 22ο με Μυτιληνιούς το 23Ο με Χιώτες (με την
ηρωική απόκρουση των Γερμανών
στην Καστοριά) και 18ο με Σάμιους
. Η ΧΙΙΙ Μεραρχία (Αρχιπελάγους)
θεωρητικά όπως και οι υπόλοιπες
,σε εμπόλεμη κατάσταση είχε στην

σύνθεσή της εκτός από τα τρία
συντάγματα πεζικού ,ένα σύνταγμα
ορειβατικού πυροβολικού , ομάδα
αναγνώρισης ιππικού ,λόχο σκαπανέων, δύο λόχους διαβιβάσεων. Κάθε σύνταγμα έχε δύναμη από τρία
τάγματα πεζικού και λόχο βαρέων
όπλων .Συνολική δύναμη 497 αξιωματικοί και 3.108 οπλίτες.
Το 22ο σύνταγμα πεζικού ξεκίνησε τον αγώνα του με την διαταγή
του ΓΕΣ στις 5 Νοέμβριου του 1940.
Η πρώτη επαφή με τον εχθρό έγινε
τα ξημερώματα της 17ης προς 18ης
Νοεμβρίου 1940. Η παππούδες μας
βρέθηκαν κοντά στην Καστοριά όπου 40 χρόνια νωρίτερα πολεμούσε
για την ανεξαρτησία ο Γερμανός
Καραβαγγέλης. Πηγή μου για τα
ιστορικά γεγονότα που εμπλέκουν
το 22ο Σ.Π. των παππούδων μας
περιέχονται στο βιβλίο του Άγγελου
Τερζάκη «Ελληνική Εποποιία 19401941».Μεταφέρω αποσπάσματα του
βιβλίου στην δημοτική γλώσσα.
Στις 5 Νοεμβρίου το Γενικό Στρατηγείο διατάσσει το ΤΣΔΜ να αρχίσει με το Γ’ Σώμα Στρατού έντονη
επιθετική ενέργεια, που να έχει γι’
αντικειμενικό σκοπό την κατάληψη
της Κορυτσάς. Οι αμέσως επόμενες
ημέρες Θ’ αφιερωθούν στις συνεννοήσεις των μονάδων μεταξύ τους
για το πώς να προπαρασκευαστεί
αύτη η επίθεση. Ύστερα από μελέτη της τοποθεσίας και των άλλων
δεδομένων, ο διοικητής του Γ’
Σώματος Στρατού στρατηγός Τσολάκογλου απεφάσισε να επιτεθεί σ’
όλο μαζί το μέτωπό του. Η σχετική
διαταγή επιχειρήσεων, με χρονολογία 7 Νοεμβρίου, προβλέπει επίθεση
αιφνιδιαστική, χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού, με αντικειμενικό σκοπό τον αποκλεισμό από
βορειά και από νότια της Μοράβας,
κατάληψη της τοποθεσίας Τσαγκόνι
και τέλος της Κορυτσάς. Η κύρια
προσπάθεια θα στρεφόταν στο
νότιο τμήμα της Μοράβας. Εκεί το
έδαφος ήταν πολύ τραχύ, δύσβατο,
αλλά αυτό θα εμπόδιζε τον εχθρό
να χρησιμοποιήσει άρματα μάχης.
Την απόφαση τούτη ωστόσο ήταν
πεπρωμένο να την ακολουθήσει
μια διαφωνία. Το Γενικό Στρατηγείο
την ενέκρινε, το ΤΣΔΜ όμως τη
θεώρησε επικίνδυνη: Φοβόταν τη
φθορά δυνάμεων που θα ήταν ίσως
αναγκαίες για να κρατηθεί άμυνα,
αν το καλούσε η ανάγκη. Το Σώμα
Στρατού ανέπτυξε τις απόψεις του.
Θύμισε την ανάγκη να επιτεθεί
γρήγορα, προτού ενισχυθεί τυχόν ο
εχθρός, βεβαίωσε πως η επιχείρηση
θα είχε επιτυχία και ας γινόταν μ’ ελλείψεις στα πυρομαχικά. Το ΤΣΔΜ
επέμεινε στις απόψεις του και η
επίθεση χρειάστηκε ν’ αναβληθεί.
Τελικά, ύστερα από επέμβαση του
Γενικού Στρατηγείου, που πίστευε
στην ανάγκη γοργής ενέργειας,
αποφασίστηκε ν’ αρχίσει η επίθεση
στις 14 Νοεμβρίου. Στη διάθεση τού
ΤΣΔΜ το Γενικό Στρατηγείο έβαζε
και το πυροβολικό της ΧΙΙΙ Μεραρχίας. Στο μεταξύ, και οι επιχειρήσεις
στην Ήπειρο και στην Πίνδο είχανε
πάρει την ευνοϊκή τους τροπή, ο
εφιάλτης των πρώτων ημερών σήκωνε το βάρος του από το στήθος
της χώρας. Το Γενικό Στρατηγείο
κατέληγε στην απόφαση να επιχειρήσει προέλαση των ελληνικών
δυνάμεων, που να ξεπερνούσαν
όλες τις αντικρινές οροσειρές της
Αλβανίας και να εξασφάλιζαν την
ελεύθερη χρησιμοποίηση του στρατηγικότατου δρόμου που πάει από
την Κορυτσά στα Γιάννινα.
Το Γ’ Σώμα Στρατού έχει παρατάξει τώρα, σε πρώτο κλιμάκιο,
από νότο σε βοριά, τις Χ, ΙΧ και ΧV
Μεραρχίες. Σε δεύτερο κλιμάκιο
τη ΧΙΙΙ, που μόλις έφτασε. Οι Ιταλοί,
αντίκρυ, έχουν φέρει ή φέρνουν,
εκτός από τις τρείς μεραρχίες τους
Βενέτσια, Πάρμα και Πιεμόντε, τη
Μεραρχία Μοδένα, τη Μεραρχία
Αρέτσο, τη Μεραρχία αλπινιστών
Τριεντίνο, δύο συντάγματα Βερσαλλιέρων. Έχουν, τέλος, μια μο-

«Οι επιτυχίες γεννιούνται όταν τα προβλήματα
μετατρέπονται σε ευκαιρίες!» (Η επικοινωνία στις πωλήσεις – Χρήστος Λάζαρης)

ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 1940. Γ. ΧΙΟΥ, Π. ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΣ. ΦΙΛΗΣ, Π. ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ, Δ. ΑΛΕΤΡΑΣ, Β. ΚΟΝΤΣΑΣ, ΕΥΑ. ΣΑΡΡΗΣ, Π.
ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ, Χ. ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ, Μ. ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ, Π. ΖΓΟΥΡΝΙΟΣ, ΛΕΩ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΑΠΟ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Η. ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ,
Σ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Σ. ΠΑΡΕΛΗΣ, Α. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΧΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Κ. ΧΟΝΔΡΟΣ, Γ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ, ΕΥΣ. ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ, ΚΟΝ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ,
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΚΩΝ ΑΛΒΑΝΟΣ.
νάδα άρματα μάχης και ισχυρότατη
Αεροπορία.
Είναι η νύχτα της 13 προς 14 Νοεμβρίου. Η πρώτη φάση του πολέμου, η αμυντική για τούς Έλληνες,
έληξε. Αρχίζει η δεύτερη φάση,
η επιθετική σ’ όλο το μάκρος του
μετώπου, από το Ιόνιο ίσαμε τη Μεγάλη Πρέσπα.
Έπρεπε να ενισχυθεί ανάλογα
και η ελληνική παράταξη. Το ΤΣΔΜ
είχε στη διάθεση του Γ’ Σώματος
Στρατού τη ΧΙΙΙ Μεραρχία, που θα
έπαιρνε θέση ανάμεσα στη ΙΧ και
στη XV, με μέτωπο προς τη βορεινή
ράχη της Μοράβας. Η ΧΙ εξάλλου,
ήταν έτοιμη να κινηθεί προς το μέτωπο από την περιοχή της Οινόης,
όπου βρισκόταν συγκεντρωμένη.
Στις 17 Νοεμβρίου η XV Μεραρχία
κατορθώνει να κρούσει τις πύλες
του Ιβάν. Στο κέντρο, ύστερα από
αγώνα σκληρό, ολοκληρωνόταν
από τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας η
κατάληψη της κορυφογραμμής
τηςΠρόπας. Ωστόσο η τύχη της Κορυτσάς είχε κιόλας κριθεί. Μάταια
θα εμπλακεί στον αγώνα και νέα
ιταλική μεραρχία, η Τριεντίνα, των
αλπινιστών. Το μόνο της κατόρθωμα
θα είναι ν’ ανακόψει για μια στιγμή
την προχώρηση της ΧV Μεραρχίας.
Στις 17 Νοεμβρίου η μεγάλη δημοσιά Ερσέκας - Κορυτσάς, πίσω από
τη Μοράβα, βάλλεται από τα πυρά
του ελληνικού πυροβολικού, που
χτυπάει και τους στρατώνες της
Κορυτσάς, και το αεροδρόμιο της.
Αλλά οι μάχες έχουν τις μεταπτώσεις τους, η τύχη τις εναλλαγές της.
Μια στιγμιαία σύγχυση θα παρουσιαστεί στις τάξεις της ΧΙΙΙ Μεραρχίας, που έμπαινε στον αγώνα εκείνη
ακριβώς την ημέρα. Η νυχτερινή
πορεία κάτω από βροχή, το σκοτάδι, το άγνωστο έδαφος, είχανε
κάνει να χαθεί η επαφή ανάμεσα
σε κάποια τμήματα. Το επιφορτισμένο με την επίθεση απόσπασμα,
ερχόταν σ’ επαφή, μεσημέρι της
18 Νοεμβρίου, με την οργανωμένη
ιταλική τοποθεσία στην περιοχή
του Χότσιστε, ανεύθυνες όμως διαδόσεις παραπλάνησαν το Διοικητή
του Συντάγματος, που βρισκόταν
στα βορεινά της Πολιόσκας, και
του δημιουργήθηκε η εντύπωση
πως τα μαχόμενα τμήματά του
είχαν διαλυθεί. Ευτυχώς η διαταγή
για σύμπτυξη προς την Πολιόσκα
άργησε να φτάσει στον προορισμό
της, η κίνηση δεν ολοκληρώθηκε. Το
Γεν. Στρατηγείο απομάκρυνε τους υπευθύνους και ανέθεσε τη διοίκηση
της ΧΙΙΙ μεραρχίας στον ίσαμε τότε
Αρχηγό πυροβολικού του Σώματος,
τον υποστράτηγο Σωτ.Μουτούση.
Πρώτη ενέργεια του νέου μεράρχου
ήταν να διατάξει αμέσως, για την
άλλη μέρα, επίθεση. Η διαταγή τέ-

λειωνε με τα απλά τούτα λόγια
“Την Επίθεσιν θα υποστηρίξω δια
του βαρέως πυροβολικού και θα την
παρακολουθήσω έφιππος εκ του
εγγύς”.
Με συνθήκες υπερβολικά δύσκολες αντιπάλευαν τα επιτιθέμενα
τμήματα, ιδιαίτερα με την πυκνή
καταχνιά, που τ’ ανάγκαζε εδώ - εκεί
να σταματάνε, ανίκανα να ξεκρίνουν το δρόμο τους. Το πυροβολικό
έπαυε την υποστήριξη του όταν
βρισκόταν σ’ αδυναμία να κανονίσει
βολή. Στα υψώματα έπεσε το πρώτο
χιόνι. Κι όμως, άλλοτε περισσότερο
αισθητά, άλλοτε ανεπαίσθητα, όλο
και βελτιώνονταν οι ελληνικές θέσεις. Η ΙΧ Μεραρχία παίρνει το ύψωμα 1805 και η ανασυγκροτημένη ΧΙΙΙ
τα χωριά Χότσιστε και Κράτσε, μ’ εξήντα αιχμαλώτους. Η ραχοκοκαλιά
της Μοράβας, στη νότια άκρη της,
έχει τώρα καβαλικευτεί από τις ελληνικές δυνάμεις και ο δρόμος από
Ντάρζα σε Μπομποτίτσα χτυπιέται
από τ’ αυτόματα και το πυροβολικό.
Στις 21 Νοεμβρίου το Γενικό
Στρατηγείο κοινοποίησε στο ΤΣΔΜ
πληροφορία από γιουγκοσλαβική
πηγή πως μια φάλαγγα ως είκοσι χιλιόμετρα μάκρος φάνηκε να οδεύει
από την Κορυτσά στο Πόγραδετς.
Ήταν φανερό πως οι Ιταλοί, που
έχασαν πια τη Μοράβα, αδειάζουν
την Κορυτσά. Η παραμονή τους εκεί
Θα ήταν στο εξής πολύ επικίνδυνη,
γιατί η ελληνική προέλαση θα τους
υπερφαλάγγιζε, με αποτέλεσμα να
κόψει το δρόμο για κάθε μελλοντική
υποχώρηση από την Κορυτσά προς
τα βόρεια.
Αμέσως το Γ΄ Σώμα Στρατού προώθησε ομάδες αναγνωρίσεως στα
πλάγια της Μαλίκης, διέταξε την
XV Μεραρχία να πιάσει τη δυτική
έξοδο του στενού Τσαγκόνι και
την ΙΧ να στείλει προφυλακές στο
ρέμα δυτικά της Κορυτσάς. Μαζί, η
Ομάς Μεραρχιών Κ θα ξανάρχιζε,
ζωηρότερη τώρα, την επίθεση.
Στις έξι παρά τέταρτο το βράδυ
22ας Νοεμβρίου, ένα τάγμα κι ένας
λόγος μπαίνουν στην Κορυτσά. Η
πολιτεία υποδέχεται τους ελευθερωτές της μέσα σε παραλήρημα,
πνιγμένη στις σημαίες. Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε τριάντα οχτώ
χρόνια που η ελληνική Κορυτσά
ξανάρχεται στα ελληνικά χέρια.
Η αναγγελία έγινε στη Διοίκηση πεζικού της ΙΧ Μεραρχίας μ’ ένα λακωνικό κείμενο
«‘Αναφέρω ώραν 17.45’ σήμερον
το ύπ’ εμέ απόσπασμα εισελθόν
Κορυτσάν, απηλευθέρωσε ταύτην».
Συνταγματάρχης Μπεγέτης

ΟΙ ΜΑΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ
Λίγες μέρες αργότερα ξημέρωνε
η μέρα της μάχης για την κατάληψη του Πόγραβετς. Κλειδί της
τοποθεσίας το ύψωμα στα νοτιοδυτικά του και δεσπόζει όλης της
περιοχής. Ανάμεσα στις Ελληνικές
γραμμές και τις Ιταλικές ανοίγονταν
μια τεράστια χαράδρα. Οι Ιταλοί
αθόρυβοι και αόρατοι στην μεριά
τους ,έχουν κρύψει την άμυνα τους
στην καταχνιά και τους γκρεμούς.
Η XIII Μεραρχία το πρωινό της 26ης
Νοεμβρίου αρχίζει την επίθεση. Τα
πυρά πυροβολικού του εχθρού , το
δύσβατο της περιοχής καθηλώνουν
την Μεραρχία του Αρχιπελάγους.
Οι θέσεις του εχθρού δύσκολο να
εντοπιστούν. Το μεσημέρι ο ίδιος
ο στρατηγός Μουτούσης πηγαίνει
στην πρώτη γραμμή πάνω στο άλογο του. Διατάσει τον υπασπιστή του
να έρθει η πολεμική σημαία κοντά
του και σημαίνει έφοδο. Στο πεδίο
της μάχης η σημαία είναι κάτι δραματικά ιερό ,σαν την θεία μετάληψη.
Κατέλαβαν το χωριό Σκρόπσκα και
ανεβαίνοντας την απέναντι πλαγιά
ξέσπασε ο φραγμός πυρός του
εχθρού. Ο μέραρχος καταλαβαίνει
ότι οι στρατιώτες του βρίσκονται ανάμεσα στο φραγμό πυρός και τους
Ιταλούς , χωρίς ο ίδιος να μπορεί να
τους υποστηρίξει. Οι ώρες περνάνε
και οι παππούδες μας ,παλικάρια
τότε καλύπτονται από όπου βρουν
για να σωθούν.
Κάποια στιγμή ο αξιωματικός
εντοπίζει την λάμψη του Ιταλικού
πυροβολικού στο βουνό. Ζητά αμέσως ένα πυροβόλο 105 ορειβατικό
καμπύλης τροχιάς. Τρεις τέσσερις
βολές και απέναντι ανατινάζεται
η θέση του Ιταλικού πυροβολικού
και οι θέσεις της μεραρχίας χαλαρώνουν.
Τις πρώτες ώρες της νύχτας καταλαμβάνονται τα αντερείσματα της
Ζερβάσκας και αριστερά το Μπραγκοζάτι. Την πρωινή της 30ης Νοεμβρίου πέφτει και το ύψωμα 1292. Οι
Ιταλοί αφήνοντας στους παππούδες
μας 80 αιχμαλώτους και πολεμικό
υλικό ,εγκαταλείπου το Πόγραδετς
δραπετεύοντας βορειοδυτικά και
μακριά της λίμνης Οχρίδας. Το
Πόγραδετς είχε παρθεί από την XIII
Μεραρχία του Αρχιπελάγους. Μαζί
με αυτή την επιτυχία παραιτήθηκε
και η ηγεσία του Ιταλικού Στρατού.
Κάπου εκεί η XIII Μεραρχία του
Αρχιπελάγους αντικαταστάθηκε
από την XVII για λίγες μέρες από
την ηρωική τους εκστρατεία. Στις
4 Ιανουαρίου του 1941 μέσα στον
βαθύ χειμώνα με άσπρες κάπες
παραλλαγής η Μεραρχία μας ξαναεμφανίζεται στο μέτωπο πέρα από
το Πόγραβετς. Καταλαμβάνει τα

υψώματα 1320-1162-1034 και 1412
πολλούς αιχμαλώτους και λάφυρα.
Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
Οι μέρες περνούν και οι Ιταλοί
στις αρχές του Απρίλη του 1941
αναθαρρούν αφού οι σύμμαχοί τους
Γερμανοί έχουν ήδη χτυπήσει στα
οχυρά της ανατολικής Μακεδονίας.
Τις 7 Απριλίου δίνεται διαταγή για
μια μάταιη επίθεση. Ο Γιουγκοσλαβικός Στρατός υποτίθεται ότι θα
πολεμήσει στο πλευρό μας τους Ιταλούς στην περιοχή της Στρούγκας
.Η XIII Μεραρχία καταλαμβάνει το
1116 ύψωμα πιάνοντας ένα τάγμα
Ιταλούς αιχμαλώτους, σε αγώνα
με ξιφολόγχες καταλαμβάνει την
πρώτη γραμμή χαρακωμάτων και
καταλαμβάνει το ύψωμα 1315 μαζί
και με 96 αιχμάλωτους. Οι παππούδες αφού είχαν ελάχιστη υποστήριξη από πυροβολικό αναγκάζονται
να κόβουν τα συρματοπλέγματα
με τα χέρια και να θερίζονται από
τον εχθρό. Το ύψωμα 1301 ήταν και
το τελευταίο σημείο της επίθεσης.
Όλοι οι λοχαγοί είχαν πέσει. Μαζί
τους 16 διμοιρίτες και 300 οπλίτες.
Το ξημέρωμα (8 Απριλίου 1940)
βρίσκει την Γιουγκοσλαβία κάτω από
Γερμανικό ζυγό.
Το σχέδιο αλλάζει .Η XIII Μεραρχία θα πρέπει να φυλάξει Θερμοπύλες ανάμεσα στις Πρέσπες
και την Οχρίδα. Η τεθωρακισμένη
Μεραρχία Αδόλφος Χίτλερ συναντά
τις Ιταλικές δυνάμεις. Απέναντί της
υπό διάλυση η XIII Μεραρχία. Με τα
πόδια και με τις ελάχιστες δυνάμεις
κάποια τμήματα του 23ου Σ.Π. (Χιώτες) δίνουν στην Καστοριά μια μάχη
με τα SS στο Δησπίλιο.Κάποιο άλλο
τμήμα του 23ου Σ.Π. στην θέση
Σπαιλίκια περίμενε τον εχθρό που
του φώναζε στην Ελληνική γλώσσα
να παραδοθεί και τελικά ξεκληρίστηκε . Σαράντα στούκας έδωσαν
την λύση στους Γερμανούς. Τα Ελληνικά όπλα σίγησαν Μια μάχη που
θα κάνει τον μετέπειτα διοικητή του
Γερμανικού Στρατού κατοχής Ντήτριχ να καλέσει Έλληνα αξιωματικό
για να του εξηγήσει πως τον απέκρουσαν τόση ώρα τρεις Μεραρχίες
που στο σύνολο ήταν τρία τάγματα.
Τελικά διαβίβασε συγχαρητήρια
στον Μέραρχο Μουτούση.
Αυτοί λοιπόν ήταν οι παππούδες
μας στην φωτογραφία ,και ο δικός
μου 25-26 χρονών παλικάρι με το
μουστάκι του , προτελευταία σειρά
, τρίτος από αριστερά. Μετά από
τον πόλεμο δημιούργησαν μια λεύτερη Ελλάδα και έδωσαν τα νιάτα
τους για να μεγαλώσουμε εμείς
στα πούπουλα. Λυπάμαι που δεν σε
γνώρισα περισσότερο γιατί έφυγες
νωρίς, μακάρι να είχαμε όλοι το αλμπενί σου παππού.
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ΣΤΥΨΗ

Η στρατηγική της χειραγώγησης και
ο βαθύς ύπνος των χειραγωγημένων
Ο Αμερικανός γλωσσολόγος
Νόαμ Τσόμσκυ συνέταξε μία
λίστα με τις 10 στρατηγικές χειραγώγησης από τα ΜΜΕ.
1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Το θεμελιώδες στοιχείο του
κοινωνικού ελέγχου είναι η
στρατηγική της απόσπασης της
προσοχής που έγκειται στην εκτροπή της προσοχής του κοινού
από τα σημαντικά προβλήματα
και τις αποφασισμένες από τις
οικονομικές και πολιτικές ελίτ
αλλαγές μέσω της τεχνικής του
κατακλυσμού συνεχόμενων αντιπερισπασμών και ασήμαντων
πληροφοριών. Η στρατηγική
της απόσπασης της προσοχής
είναι επίσης απαραίτητη για
να μην επιτρέψει στο κοινό να
ενδιαφερθεί για απαραίτητες
γνώσεις στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της
ψυχολογίας, της νευροβιολογίας
και της κυβερνητικής. «Διατηρήστε την προσοχή του κοινού
αποσπασμένη, μακριά από τα
αληθινά κοινωνικά προβλήματα,
αιχμάλωτη θεμάτων που δεν έχουν καμία σημασία. Διατηρήστε
το κοινό απασχολημένο, τόσο
πολύ ώστε να μην έχει καθόλου
χρόνο για να σκεφτεί – πίσω στο
αγρόκτημα, όπως τα υπόλοιπα
ζώα» (απόσπασμα από το κείμενο: Αθόρυβα όπλα για ήρεμους
πολέμους).
2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΛΥΣΕΩΝ
Αυτή η μέθοδος καλείται επίσης «πρόβλημα-αντίδραση-λύση». Δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια προβλεφθείσα «κατάσταση» για να υπάρξει μια κάποια
αντίδραση από τον κόσμο, με
σκοπό αυτός ο ίδιος να ορίσει τα
μέτρα που η εξουσία θέλει να τον
κάνει να δεχτεί. Για παράδειγμα:
Αφήνεται να ξεδιπλωθεί και να
ενταθεί η αστική βία ή οργανώνονται αιματηρές επιθέσεις που
αποσκοπούν στο να απαιτήσει ο
κόσμος νόμους ασφαλείας και
πολιτικές εις βάρος της ελευθερίας. Ή ακόμα: Δημιουργούν μία
οικονομική κρίση ώστε να γίνει
αποδεκτή ως αναγκαίο κακό
η υποχώρηση των κοινωνικών
δικαιωμάτων και η διάλυση των
δημόσιων υπηρεσιών.
3. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για να γίνουν αποδεκτά τα
διάφορα απαράδεκτα μέτρα, αρκεί η σταδιακή εφαρμογή τους,
λίγο λίγο, επί συναπτά έτη. Κατά
αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν

τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90 οι
δραστικά νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (νεοφιλελευθερισμός): ανύπαρκτο κράτος,
ιδιωτικοποιήσεις, ανασφάλεια,
ελαστικότητα, μαζική ανεργία,
μισθοί που δεν εξασφαλίζουν
ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες
αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί μονομιάς.
4. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Ένας άλλος τρόπος για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση είναι να την παρουσιάσουν
ως «επώδυνη και αναγκαία», εξασφαλίζοντας τη συγκατάβαση
του λαού τη δεδομένη χρονική
στιγμή και εφαρμόζοντάς τη
στο μέλλον. Είναι πιο εύκολο να
γίνει αποδεκτή μια μελλοντική
θυσία απ’ ό,τι μία άμεση. Κατά
πρώτον επειδή η προσπάθεια
δεν καταβάλλεται άμεσα και
κατά δεύτερον επειδή το κοινό, η
μάζα, πάντα έχει την τάση να ελπίζει αφελώς ότι «τα πράγματα
θα φτιάξουν στο μέλλον» και ότι
οι απαιτούμενες θυσίες θα αποφευχθούν. Αυτό δίνει περισσότερο χρόνο στο κοινό να συνηθίσει
στην ιδέα των αλλαγών και να τις
αποδεχτεί με παραίτηση όταν
φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.
5. ΑΠΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ
κοινό χρησιμοποιούν λόγο, επιχειρήματα, προσωπικότητες και
τόνο της φωνής, όλα ιδιαίτερα
παιδικά, πολλές φορές στα όρια
της αδυναμίας, σαν ο θεατής να
ήταν μικρό παιδάκι ή διανοητικά
υστερημένος.Όσο περισσότερο
θέλουν να εξαπατήσουν το θεατή τόσο πιο πολύ υιοθετούν έναν
παιδικό τόνο. Γιατί; «Αν κάποιος
απευθύνεται σε ένα άτομο σαν
αυτό να ήταν 12 χρονών ή και
μικρότερο, αυτό λόγω της υποβολής είναι πολύ πιθανό να τείνει
σε μια απάντηση ή αντίδραση
απογυμνωμένη από κάθε κριτική
σκέψη, όπως αυτή ενός μικρού
παιδιού» (βλ. Αθόρυβα όπλα για
ήρεμους πολέμους).
6. ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
Η χρήση του συναισθήματος
είναι μια κλασική τεχνική προκειμένου να επιτευχθεί βραχυκύκλωμα στη λογική ανάλυση και
στην κριτική σκέψη των ατόμων.
Από την άλλη, η χρήση των συναισθημάτων ανοίγει την πόρτα
για την πρόσβαση στο ασυνείδητο και την εμφύτευση ιδεών, επι-

θυμιών, φόβων, καταναγκασμών
ή την προτροπή για ορισμένες
συμπεριφορές.
7. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Κάντε το κοινό να είναι ανήμπορο να κατανοήσει τις
μεθόδους και τις τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο και τη σκλαβιά του… «Η
ποιότητα της εκπαίδευσης που
δίνεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι η φτωχότερη και μετριότερη δυνατή,
έτσι ώστε το χάσμα της άγνοιας
μεταξύ των κατώτερων και των
ανώτερων κοινωνικών τάξεων να
είναι και να παραμένει αδύνατον
να γεφυρωθεί» (βλ. Αθόρυβα όπλα για ήρεμους πολέμους).
8. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ
Προωθήστε στο κοινό την ιδέα
ότι είναι της μόδας να είσαι ηλίθιος, χυδαίος και αμόρφωτος…
9. ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΝΟΧΗΣ
Κάντε τα άτομα να πιστέψουν
ότι αυτά και μόνον αυτά είναι
ένοχα για την κακοτυχία τους,
εξαιτίας της ανεπάρκειας της νοημοσύνης τους, των ικανοτήτων
ή των προσπαθειών τους.Έτσι,
τα άτομα αντί να εξεγείρονται ενάντια στο οικονομικό σύστημα,
υποτιμούν τους εαυτούς τους
και νιώθουν ενοχές, κάτι που
δημιουργεί μια γενικευμένη κατάσταση κατάθλιψης, της οποίας
απόρροια είναι η αναστολή της
δράσης… Και χωρίς δράση, δεν
υπάρχει επανάσταση.
10. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ’ Ο,ΤΙ
ΑΥΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια,
η ταχεία πρόοδος της επιστήμης
έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο κενό μεταξύ των γνώσεων
του κοινού και εκείνων που
κατέχουν και χρησιμοποιούν οι
κυρίαρχες ελίτ. Χάρη στη βιολογία, στη νευροβιολογία και
στην εφαρμοσμένη ψυχολογία,
το σύστημα έχει επιτύχει μια
εξελιγμένη κατανόηση των ανθρώπων, τόσο σωματικά όσο και
ψυχολογικά. Το σύστημα έχει
καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα
τον «μέσο άνθρωπο» απ’ ό,τι αυτός γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό
σημαίνει ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις το σύστημα ασκεί
μεγαλύτερο έλεγχο και μεγάλη
εξουσία πάνω στα άτομα, μεγαλύτερη από αυτήν που τα ίδια
ασκούν στους εαυτούς τους.
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Διακήρυξη πολιτευόμενου του 1844
Στην πλούσια βιβλιοθήκη της Nαυπάκτου, υπάρχει η πάλαι ποτέ εκδιδομένη «δις της εβδομάδος»
εφημερίδα «ΑΘΗΝΑ», προσκείμενη μάλλον προς
τον Aλέξανδρον Mαυροκορδάτον. Xρόνος, αμέσως μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
1843, με την οποία έληξε η περίοδος της απολύτου
μοναρχίας και άρχισε η περίοδος της συνταγματικής τοιαύτης. ΄Eνας πολιτευόμενος της εποχής,
ο K. Kοκκίδης, εν όψει εκλογών, δημοσιεύει στην
«ΑΘΗΝΑ» της 20ής Mαΐου 1844, μια διακήρυξη
λόγων και αρχών, με τους οποίους προτίθεται ν’
ασκήσει, εφ’ όσον εκλεγή, το λειτούργημα του
βουλευτή. Tην παραθέτω αυτούσια.
«Προς τους συμπολίτας μου»
«Eπειδή τινες των φίλων μου εδημοσίευσαν τι
αφορών εμέ ως ένα των υποψηφίων Bουλευτών
της Aττικής, κρίνω αναγκαίον να δηλώσω πανδήμως τας οποίας πρεσβεύω αρχάς ελπίζων ότι και
άλλοι θέλουσι μιμηθή το παράδειγμά μου προς το
συμφέρον της πατρίδος.
A) Δεν θέλω κανέν υπούργημα αρκούμενος εις
το έντιμον επάγγελμά μου.
B) Mη προθέμενος ουδεμίαν ιδιοτέλειαν, αλλά
μόνον το συμφέρον της πατρίδος μετά της ατομικής μου ζημίας, αφιερώνω από τούδε την παρά
του νόμου προσδιορισμένην διά τους βουλευτάς
αντιμισθίαν εις το εν Aθήναις νοσοκομείον.
Γ) Πρεσβεύων ειλικρινώς τας Συνταγματικάς
αρχάς είμαι φίλος της τάξεως.
Δ) Θέλω την δυνατήν ελάττωσιν των εξόδων του
Kράτους και επομένως την ελάφρωσιν του λαού,
την δυνατήν ελάττωσιν των φόρων.

E) Tην δυνατήν περιστολήν της πολυτελείας εν
γένει.
ΣT) Tην ενίσχυσιν της γεωργίας και της εγχωρίου βιομηχανίας, την αύξησιν του εθνικού ναυτικού
με τρόπον ώστε να μη βαρύνεται πολύ ως εκ τούτου η Eπικράτεια.
Z) Tην τακτικήν ενέργειαν της Eθνοφυλακής
και την δυνατήν ελάττωσιν του χρόνου της Στρατιωτικής υπηρεσίας, ώστε αλληλοδιαδόχως να
γυμνασθή όλη η νεολαία την οπλασκίαν και εν
καιρώ ανάγκης να έχει η πατρίς υπερασπιστάς
εξασκημένους.
H) Aποχή πάσης προσωπικής συμπαθείας ή αντιπαθείας αφοσίωσιν μόνον εις τας συνταγματικάς
αρχάς και εις το συμφέρον της πατρίδος.
Θ) Aπλοποίησιν της κυβερνητικής μηχανής εν
γένει επί το οικονομικώτερον.»
Eν Aθήναις τη 19-5-1844
K. Kοκκίδης
Την διακήρυξη αυτή του άγνωστου πολιτευόμενου του 1844, διατυπωμένη με απλότητα,
σαφήνεια αλλά και οξυδέρκεια, ας την λάβουν
υπόψη η κυβέρνηση, ο πολιτικός κόσμος ακόμα
και η τρόικα. H έμφαση δίδεται στην «ελάττωση
των εξόδων του κράτους» και όχι στην επιβολή
αμέτρητων φόρων.
(Πηγή: Διαδίκτυο)
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Ο τόμος της «Στύψης»
(1992 - 2002)

Ερχόμουνα στο νησί από Καβάλα με το πλοίο «Ταξιάρχη», αρχές Αυγούστου 2011. Παρέα
με τον Στράτο Καλατζή φυλλομετρούσαμε τον τόμο «10 χρόνια Στύψη» όπου βιβλιοδετήσαμε
τα φύλλα της «Στύψης» από το 1992 που πρωτοεκδόθηκε ως το 2002. Στην εκδήλωση για το
αντάμωμα των Στυψιανών στο Δημοτικό Σχολείο, τον παρέδωσα στα παιδιά του Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης. Στον τόμο ούτε λίγο ούτε πολύ περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες σελίδες,
φωτογραφίες και στοιχεία από την ιστορία της Στύψης.
Ο Στράτος, ρώτησε πώς θα μπορούσε να αποκτήσει τον τόμο, γιατί κάποια τεύχη - αν όχι όλα
- τα έχει χάσει. Δεν ξέρω πόσοι ακόμα θα μπορούσαν ή θα ήθελαν να τον αποκτήσουν. Θα ρωτήσουμε για το κόστος ανατύπωσης (φαντάζομαι γύρω στα 20 ευρώ) και θα σας πούμε.
Αργότερα θα βιβλιοδετήσουμε και την επόμενη δεκαετία 2003-2012. Νά ‘μαστε καλά κι όλα
θα γίνουν...
				
Ιγν. Καρ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΜΑΝΑ ;
Έχει ένα γιο ( να της ζήσει ) που πηγαίνει στη Δευτέρα Λυκείου . Ο γιός της , όμως πηγαίνει σε ιδιωτικό Σχολείο ( στου Γείτονα στη Βάρη ) και μάλιστα ΔΕΝ παρακολουθεί το Ελληνικό πρόγραμμα αλλά το IB ( Διεθνές
Μπακαλορεά).
Όλα αυτά σημαίνουν δύο πράγματα:
1. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο .... Δημόσιο Σχολείο .
2. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αφού είναι γνωστό ότι όποιος παρακολουθεί το ΙΒ δεν
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις και πρέπει να συνεχίσει τις σπουδές στο εξωτερικό.
Ποια είναι αυτή η μητέρα;
Μα η Άννα Διαμαντοπούλου , Υπουργός Παιδείας , που υπεραμύνθηκε στη Βουλή το Δημόσιο Σχολείο και
Πανεπιστήμιο !!

Πώς αντιμετωπίζουμε την απώλεια και το πένθος
Η απώλεια αποτελεί μέρος της
ζωής. Ο κάθε άνθρωπος, ωστόσο,
αντιδρά στην απώλεια με το δικό
του μοναδικό τρόπο. Το πώς αντιδρά κάποιος στην απώλεια, έχει
να κάνει με το συνδυασμό πολλών
παραγόντων.
Για παράδειγμα:
Από τη φύση της απώλειας. Ποια
είναι η σχέση σου με αυτό τον άνθρωπο; Με ποιον τρόπο πέθανε ή
τον/την έχασες; Πώς βίωσες εσύ
αυτή την εμπειρία;
Από την ξεχωριστή σου, μοναδική
προσωπικότητα και τον προσωπικό
σου τρόπο αντιμετώπισης και προσαρμογής στην απώλεια.
Από τις προσωπικές σου εμπειρίες απώλειας που έχεις βιώσει.
Από το τι έχεις μάθει ή βιώσει για
την απώλεια από τους γύρω σου
(οικογένεια, κοινωνία, τοπικά ή και
ευρύτερα).
Από την υποστήριξη που έχεις
δεχθεί ή δεν έχεις δεχθεί βιώνοντας
την απώλεια και τη διαδικασία του
πένθους.
Όταν ένα αγαπημένο σε μας πρόσωπο πεθαίνει, δεν αισθανόμαστε
ότι το έχουμε χάσει ή θα μας λείψει
μόνο σε σωματικό επίπεδο. Αισθανόμαστε επίσης ότι χάνουμε και όλες τις στιγμές που θα μπορούσαμε
να ζήσουμε και να μοιραστούμε με
αυτό τον άνθρωπο στο μέλλον. Έτσι
ο πόνος της απώλειας έχει να κάνει
και με το ότι μας λείπει η παρουσία
του ανθρώπου που χάσαμε, σε όλα
τα επίπεδα.

Η λέξη «πένθος» περιγράφει τα
συναισθήματα και τις αισθήσεις
που συνοδεύουν συνήθως την
απώλεια ενός αγαπημένου σε μας
προσώπου. Η περίοδος του πένθους συνοδεύεται από περίπλοκες
ψυχοσωματικές αντιδράσεις, που
μπορεί να είναι και πολύ επώδυνες,
μπορούν όμως να ξεπεραστούν
μέσα από το βίωμά τους. Υπάρχουν
σημαντικές ερευνητικές ενδείξεις
που υποστηρίζουν πως αν δεν πενθήσουμε στον καιρό της απώλειας
ή λίγο μετά, τότε το πένθος μπορεί
να συσσωρευτεί μέσα μας. Αυτό
μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες
ή ακόμα και σωματική ασθένεια. Ο
θάνατος είναι μέρος της ζωής. Το
να προσκολληθεί κανείς στη φάση
του πένθους ή το να αρνηθεί να πενθήσει δε θα φέρει πίσω στη ζωή το
αγαπημένο πρόσωπο. Το να αφεθείς
στη διαδικασία του πένθους, όμως,
και να το βιώσεις μαζί με τη βοήθεια
των άλλων είναι κάτι που μπορεί
να σου προσφέρει ανακούφιση και
παρηγοριά.
Φρόντισε τον εαυτό σου μέσω
της προσωπικής έκφρασης
Το να μιλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό και σου αξίζει να μοιραστείς
τις σκέψεις και τα συναισθήματά
σου γύρω από την απώλεια, με
αγαπημένους σου ανθρώπους που
μπορούν να ακούσουν και να σεβαστούν αυτό που περνάς.
Το να δημιουργήσεις. Θα μπο-

ρούσες να δημιουργήσεις ένα προσωπικό έργο τέχνης ή κάτι που να
σχετίζεται με ένα αγαπημένο σου
χόμπυ ή ασχολία.
Το να γράψεις. Μπορεί να θελήσεις να γράψεις ένα προσωπικό
ημερολόγιο και μέσα από εκεί να
εκφράσεις όλες τις σκέψεις και τα
συναισθήματά σου.
Το να θυμάσαι. Ποιες ήταν οι πιο
όμορφες στιγμές που έχεις ζήσει
με το αγαπημένο σου πρόσωπο; Με
ποιον τρόπο θα ήθελες ίσως να το
τιμήσεις; Με ποιον τρόπο θα ήθελες
να παραμείνει ζωντανός/-ή στη
μνήμη σου;
Φρόντισε τη φυσική σου υγεία
Να κοιμάσαι αρκετά. Ακόμα κι αν
έχεις δυσκολίες στον ύπνο, είναι
σημαντικό να αναπληρώνεις τις
ώρες που έχασες και να ξεκουράζεσαι.
Να αποφεύγεις χημικές ουσίες
και αλκοόλ. Η χρήση χημικών ουσιών και αλκοόλ και ουσίες όπως
η καφεΐνη και η νικοτίνη συνήθως
δεν είναι βοηθητικές. Προτίμησε
ένα ζεστό τσάι, χαμομήλι ή γάλα,
που μπορούν να σε βοηθήσουν να
χαλαρώσεις.
Να ασκείσαι συστηματικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα
και η πιο ήπια σωματική άσκηση,
όπως ο περίπατος, βοηθάει σημαντικά στην αύξηση της ζωτικότητας και της ενέργειας.
Να τρως καλά. Ακόμα κι αν η ποιότητα της διατροφής σου είναι το
τελευταίο πράγμα στο μυαλό σου,

είναι πολύ σημαντικό να το προσέξεις.
Φρόντισε το συναισθηματικό σου
εαυτό
Να ψυχαγωγείσαι. Ακόμα κι αν
δεν έχεις όρεξη για διάφορες μορφές ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, είναι σημαντικό να δώσεις στον εαυτό
σου φροντίδα και ευχαρίστηση. Για
παράδειγμα το θέατρο, το σινεμά,
ένα δείπνο έξω μαζί με φίλους, να
ακούσεις την αγαπημένη σου μουσική μπορεί να είναι πολύ βοηθητικό.
Να συγχωρέσεις. Μπορεί να αισθάνεσαι θυμό για τον άνθρωπο που
έφυγε ή ενοχή για τα πράγματα
που πιστεύεις ότι δεν έκανες.
Είναι σημαντικό να συγχωρέσεις
και το πρόσωπο που έφυγε και
τον εαυτό σου. Διοχέτευσε την
ενέργειά σου σε κάτι θετικό.
Να σχεδιάζεις για το μέλλον. Το να
προγραμματίσεις διακοπές ή μια
γιορτή ή συνάθροιση μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση.
Συζήτησε με τους αγαπημένους
σου ανθρώπους και αποφάσισε αν
και πώς θα ήθελες να αλλάξεις τις
συνήθειες και τις παραδόσεις της
οικογένειας ή τις δικές σου.
Να βρεις την καλύτερη υποστήριξη που χρειάζεσαι για τον εαυτό
σου. Σου αξίζει να βρεις και να
απολάβεις της καλύτερης δυνατής
βοήθειας για σένα κατά τη διάρκεια του πένθους σου. Συνήθως οι
περισσότεροι γύρω μας θέλουν να
βοηθήσουν αλλά δεν ξέρουν πώς.

Συμβουλές
- αναπόφευκτο κάποια στιγμή να
Προτίμησε, λοιπόν, τη βοήθεια
βρεθούμε στη δύσκολη θέση τού
που σε κάνει να αισθάνεσαι «καλά».
να χάσουμε ένα δικό μας άνθρωπο.
Να αποφεύγεις πιεστικές παΕίναι καλό εκείνες τις στιγμές που
ραινέσεις, όπως να το «ξεπεδε θα μπορούμε να σκεφτούμε νηράσεις» σύντομα και βιαστικά
φάλια, να έχουμε γύρω μας άτομα
ή όσους δε σέβονται, περιγεπου είναι σε θέση να το κάνουν για
λούν ή υποτιμούν αυτό που ζεις.
εμάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όΝα εκφράσεις στους αγαμως, πως οι δύσκολες καταστάσεις
πημένους σου με ποιον τρόπο
μάς κάνουν ακόμη δυνατότερους
θα ήθελες να σε βοηθήσουν.
ως χαρακτήρες. Όλα τα δύσκολα
Συνήθως η στήριξη των φίλων και
έχουν διδάγματα που μπορούμε να
αγαπημένων προσώπων είναι ποπάρουμε, αρκεί να είμαστε ανοικτοί
λύτιμη. Ο θάνατος είναι μία από τις
σε αυτά.
«Γίνε
εσύ η αλλαγήπου
που θέλεις να δεις στον κόσμο»
πιο δύσκολες
πραγματικότητες
GANDI / 1869-1948)
έχουμε(MAHATMA
να αντιμετωπίσουμε
στη
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
ζωή μας. Δυστυχώς είναι - σχεδόν

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Κ. ΜΑΝΟΛΗΣ

Ξυλουγικές εργασίες
Επιπλα
Εθνικής Αντίστασης 55 - Αιγάλεω
Τηλ. 212 1022098 & 6973690715
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να κυβερνάς το λαό, είναι
πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού». (Bertolt
Brecht)

Αυτοί που αρπάζουν το
φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύττουν τη λιτότητα
«Οι εργάτες φωνάζουν
για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές. Οι άνεργοι
πεινούσαν. Τώρα πεινάνε κι
όσοι εργάζονται. Αυτοί που
αρπάζουν το φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύττουν τη λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα
δοσήματα. Ζητάνε θυσίες. Οι
χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους, για τις μεγάλες
εποχές που θα ‘ρθουν. Αυτοί
που τη χώρα σέρνουνε στην
άβυσσο, λεν πως είναι τέχνη

Κέρβεροι της τιμής και της
ηθικής
«Αυτοί που πούλησαν τις
γυναίκες και τις αδελφές
στον κατακτητή, για να
κάνουν τα νταραβέρια μαζί
του, και μας σκλάβωσαν
διπλά, αυτοί πάνε τώρα
να μας πείσουν ότι είναι οι
κέρβεροι της τιμής και της
ηθικής! Μ’ αυτά τα μέσα προσπαθούν να εξαπατήσουν
το λαό για να συνεχίσουν
το ξεζούμισμα και την εκμετάλλευσή του. Και πολλές
φορές το καταφέρνουν αυτό
και μας πείθουν μάλιστα ότι
έτσι είναι όπως τα λένε»...
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ (Από
τον Λόγο στη Λαμία, 22 Οκτωβρίου 1944)

Πανηγυρικός της 28ης Οκτωβρίου
Αναγνώστηκε από τον άμβωνα στην
εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι

«Από πείσμα και τρέλα
θα ζω σε τούτη τη χώρα!»
Του Γιώργου Μάλφα, θεολόγου (malfasg@gmail.com)                                               
Εβδομήντα χρόνια μετά.
φων, των ισχυρών του χρήματος,
Γιορτάζεις την Εθνική Αντίσταση
των δανειστών που γυρεύουν πίσω
του Λαού μας, τραγουδάς «γυτα λεφτά τους. Σε υποτιμούν σήναίκες Ηπειρώτισσες», υψώνεις
μερα άμοιρη πατρίδα μου για να σε
αμήχανα σημαίες, χορεύεις από
αγοράσουν τζάμπα αύριο.
κεκτημένη συνήθεια στις πλατείες.
Πεθαίνω σαν χώρα! Ακούς την
Φέτος όμως, δυσκολεύεσαι να πεις
κραυγή; Βλέπεις και συ το κακό που
το «ΟΧΙ». Δεν είσαι σίγουρος, αμμας βρήκε; «Όποιος δεν έχει δει
φιβάλλεις. Φοβάσαι τους συνειρανθρώπους να πεθαίνουν σφυρομούς, τις πιθανές παρεξηγήσεις.
κοπημένοι από αόρατο χέρι στους
Τρέμεις τις συνέπειες.
δρόμους, δεν μπορεί να καταλάβει
Χρόνια τώρα, επαναλάμβανες
τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος
τελετουργικά μονότονα το «ΟΧΙ»
μιας χώρας».
του παππού σου. Καμάρωνες τη
Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση:
θυσία του, θριαμβολογούσες αδακι αν οι λέξεις άδειασαν με τα χρόπάνητα για τα κατορθώματα και
νια, δεν φταίνε οι λέξεις, οι ζωές
τους ηρωισμούς της γενιάς του.
μας άδειασαν! Πριν λιποψυχήσουν
Στις δεκαετίες όμως που ακολούοι λέξεις, λιποψυχεί το φρόνημα
θησαν κατασπατάλησες νωχελικά
των ανθρώπων, η θέληση των
την ελευθερία που σου χάρισε!
λαών να παραμείνουν αδούλωτοι.
Έφτιαξες τη ζωή σου. Το δικό σου,
Όχι παιχνίδια με τις λέξεις! Ποιος
επιτέλους, σπίτι, και το δικό σου
δικαιούται να μιλάει στη γιορτή
εξοχικό. Έκανες ταξίδια μακρινά
σήμερα για πατρίδα, για κατοχή
και πολυδάπανα, σε προορισμούς
και αντίσταση; Οι πατριδοκάπηλοι
εξωτικούς. Αγόρασες πρώτο και
που κάθε φορά, την κρίσιμη στιγμή,
μετά δεύτερο αυτοκίνητο. Χρεώσυνθηκολογούσαν με τον καταθηκες ασυλλόγιστα δάνεια, δόσεις
κτητή; Ή μήπως, οι πολιτικές και
και κάρτες που αφειδώς σου πρόοικονομικές ελίτ που εγκατέλειπαν
σφεραν οι τράπεζες. Μπούχτισες
την πατρίδα και το λαό την ώρα της
τα παιδιά σου φροντιστήρια και
μάχης, για να επιστρέψουν κατόπιν
ιδιαίτερα, να σπουδάσουν προσοως εθνοσωτήρες και ελευθερωτές;
δοφόρα επαγγέλματα, να γίνουν
«Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώυψηλόβαθμα «στελέχη διοίκησης
της;»
επιχειρήσεων». Εκμεταλλεύτηκες,
Ο Άρης Βελουχιώτης, το τραγικό
με όλους τους δυνατούς τρόπους,
αυτό σύμβολο της Αντίστασης του
τους μετανάστες που είχαν την
Λαού μας, έχει κάτι να σου πει:
ανάγκη σου, για να μαζέψουν τις ε«Ποιος είναι ο πατριώτης; Αυτοί ή
λιές σου, να χτίσουν και να καθαρίεμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίσουν το σπίτι σου, να φυλάξουν τα
δα και τρέχει νάβρει κέρδη σ’ όποια
παιδιά σου. Έπαιξες στο Χρηματιχώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό
στήριο το κληρονομημένο βιος των
δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με
γονιών σου και αγόρασες «αέρα»
την ύπαρξη των συνόρων και του
που σου πούλησαν οι αετονύχηδες
κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο που
της ελεύθερης αγοράς. Συναλλάδιαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας
χθηκες μ’ αυτό το άθλιο κράτος
και τα πεζούλια μας. Αυτά, αντίκάτω απ’ το τραπέζι κάμποσες
θετα από το κεφάλαιο που τρέχει,
φορές, δεν θυμάσαι και συ πόσες.
όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να
για τη στρατιωτική θητεία του γιου
κινηθούν και παραμένουνε μέσα
σου, το διακανονισμό της εφορίας,
στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος,
το αυθαίρετο δίπλα στη θάλασσα,
λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί
το διορισμό στην επίζηλη δημοσικαλύτερα για την πατρίδα του;
οϋπαλληλία, τη λίστα αναμονής σε
Αυτοί που ξεπορτίζουνε τα κεφάκάποιο νοσοκομείο. Διασκέδασες
λαιά τους από τη χώρα ή εμείς που
την πλήξη σου βόσκοντας αμέριπαραμένουμε με τα πεζούλια μας
μνα στα λιβάδια της τηλεόρασης,
εδώ;»
κάνοντας φωτοσύνθεση με την
Εδώ θα παραμείνουμε, δε θα
προπαγάνδα και το γούστο των
φύγει κανείς, κυνηγημένε απ’
αχρείων της κάθε εξουσίας. Ατίόλους Καπετάνιε! Εδώ, να φυλάμε
μασες την ψήφο σου ξανά και ξανά
τα πεζούλια που μας άφησες! Θα
για μια «εξυπηρέτηση», εκδούλευμοιραστούμε αν χρειαστεί ακόμη
ση των φαύλων της κομματοκρακαι τη φτώχια μας, την ανάγκη, την
τίας, των επαγγελματιών και των
οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουκληρονόμων της πολιτικής.
με. Γι’ αυτό.
Φέτος όμως, τα πράγματα δεν
είναι όπως παλιά. Η γιορτή δεν
«Τα καράβια μου καίω / δεν θα
είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν
πάω πουθενά. Κι ας μη μου ‘χεις
βγαίνουν απ’ το στόμα. Φειδωλή
χαρίσει ποτέ / ένα χάδι ως τώρα
και ντροπαλή η εθνική σου αξιο/ πάντα εδώ θα γυρνώ           από
πρέπεια προσποιείται, καμώνεται
πείσμα και τρέλα θα ζω / σε τούτη
πως γιορτάζει κάτω απ’ το αυστηρό
τη χώρα / ώσπου να βρω νερό γιατί
βλέμμα της επιτήρησης. Στενάχωανήκω εδώ.                                                                                      
ρα όλα. Μέσα μας, γύρω μας, παΣταυρωμένη πατρίδα / μες στα
ντού. «Το αδιέξοδο της χώρας στις
μάτια σου είδα / της ανάστασης
ψυχές των κατοίκων της». Πατρίδα
φως».        
υποτελής και υπόχρεη. Πατρίδα
(Τα καράβια μου καίω, Ν. Πορτο«πεδίο βολής φθηνό». Πατρίδα έρκάλογλου)
μαιο της απληστίας των τοκογλύΠάτρα, Οκτώβριος 2010

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΤΕ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ!
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται
να αντιστέκονται με κάθε
μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία Άρθρο 120
(παραγρ.4) του ισχύοντος
Συντάγματος της Ελλάδας
(ακροτελεύτια διάταξη).

E - MAIL
Μαμά βγήκα με τους φίλους μου.
Πήγα σε ένα πάρτι και θυμήθηκα αυτό που μου είχες
πει, να μην πιω αλκοόλ. Μου
είχες ζητήσει να μην πιω επειδή θα έπρεπε να οδηγήσω
μετά, έτσι ήπια ένα αναψυκτικό. Ήμουν υπερήφανη για
μένα, γιατί είχα ακούσει αυτό που τόσο γλυκά με είχες
συμβουλεύσει πριν φύγω, να
μην πιω αν πρέπει να οδηγήσω, σε αντίθεση με αυτό που
μου έλεγαν οι φίλοι μου.
Έκανα τη σωστή επιλογή η
συμβουλή σου ήταν η σωστή.
Όταν το πάρτι τελείωσε
όλοι μπήκαν στα αυτοκίνητα
τους χωρίς να είναι σε θέση
να οδηγήσουν. Εγώ πήρα το
αμάξι μου Ήμουν σίγουρη ότι
Ήμουν καθαρή. Δεν μπορούσα να φανταστώ μαμά αυτό
που με περίμενε .. ..
Τώρα είμαι εδώ ξαπλωμένη
στην άσφαλτο και ακούω ένα
αστυνομικό να λέει «το παιδί
που προκάλεσε το δυστύχημα ήταν μεθυσμένο». Μαμά
η φωνή του ακούγεται τόσο
μακρινή.
Το αίμα μου είναι παντού
στην άσφαλτο και Εγώ προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να μην κλάψω. Ακούω
τους γιατρούς να λένε ότι
αυτή η κοπέλα δεν θα τα καταφέρει.
Είμαι σίγουρη ότι το άλλο
παιδί που οδηγούσε δεν το
είχε καν φανταστεί όταν
έτρεχε τόσο πολύ. Στο τέλος
αυτός είχε αποφασίσει να
πιει και Εγώ Τώρα πρέπει να
πεθάνω.
Γιατί το κάνουν αυτό μαμά;
Αφού ξέρουν ότι θα καταστρέψουν ζωές ;
Ο πόνος που νιώθω είναι
σαν να με καρφώνουν χιλιάδες μαχαίρια. Πες στην
αδερφή μου να μην φοβηθεί
στο μπαμπά να είναι δυνατός. Κάποιος έπρεπε να
πει σε αυτό το παιδί ότι δεν
έπρεπε να πιει αν θα οδηγούσε.
Ίσως αν του το έλεγαν οι
δικοί του όπως έκανες εσύ
Τώρα να Ήμουν ζωντανή
.......
Η ανάσα μου γίνεται όλο
και πιο αδύνατη και αρχίζω
να φοβάμαι μαμά.. Αυτές
είναι οι τελευταίες μου στιγμές και είμαι τόσο απελπισμένη. Θα ήθελα τόσο να σε
αγκαλιάσω μαμά.... και να
σου πω πόσο σε αγαπάω
Σε αγαπάω μαμά ....αντίο!!!
Αυτές οι λέξεις γράφτηκαν από μια δημοσιογράφο
που ήταν παρούσα σε ένα
δυστύχημα.
Η κοπέλα ενώ πέθαινε
ψιθύριζε αυτές τις λέξεις η
δημοσιογράφος τις έγραφε
σοκαρισμένη. Η ίδια δημοσιογράφος άρχισε μια εκστρατεία εναντίον της οδήγησης
υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σιδηροπενική αναιμία
Ο σίδηρος είναι ένα σημαντικό
στοιχείο στο μεταβολισμό του
ανθρώπινου οργανισμού. Εκτός
από τον κύριο ρόλο που παίζει
στη μεταφορά και αποθήκευση
του οξυγόνου συμμετέχει επίσης
σ’ ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών βιοχημικών διαδικασιών και
τη σύνθεση DNA.
Οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν
τις θεραπευτικές ιδιότητες του
σιδήρου και ο Γαληνός το 2ο μ.Χ.
αιώνα τον χαρακτήριζε «τονωτικό» δώρο του Θεού Άρη, ενώ
μόλις τον 17ο αιώνα ο Άγγλος
Sydenham περιέγραψε τα θεραπευτικά αποτελέσματα του
σιδήρου στην αντιμετώπιση της
Χλώρωσης.
Το οξυγόνο φθάνει από τους
πνεύμονες στους διάφορους
ιστούς μέσω της αιμοσφαιρίνης για τη σύνθεση της οποίας
απαιτείται σίδηρος. Όταν τα
αποθέματα του σιδήρου εξαντληθούν μειώνεται η παραγωγή
της αιμοσφαιρίνης και εμφανίζεται σιδηροπενική αναιμία με
συμπτώματα έλλειψης οξυγόνου
στους ιστούς. Επηρεάζεται ο
μεταβολισμός υδατανθράκων
και λιπών άρα και η παραγωγή
ενέργειας, η κατάσταση των
μυών, η εγκεφαλική και νοητική
λειτουργία. Πρόσφατες μελέτες
συσχετίζουν την έλλειψη σιδήρου με διαταραχές ύπνου, τη
νοητική και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών. Φαίνεται ότι σε
βρέφη και παιδιά μέχρι την ηλικία
των 5 χρονών η σιδηροπενική
αναιμία και πιθανόν και η σιδηροπενία μπορεί να οδηγήσουν σε
νευροαναπτυξιακές διαταραχές
και διανοητική καθυστέρηση που
μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες.
Η ακεραιότητα του επιθηλίου
που καλύπτει τους διάφορους
βλεννογόνους και η λειτουργία
του αμυντικού συστήματος διασφαλίζονται από την επάρκεια
του σιδήρου. Έτσι έλλειψη σιδήρου προκαλεί βλάβες στους
βλεννογόνους (π.χ. χειλίτιδα
- γλωσσίτιδα ) και συχνές λοιμώξεις στα παιδιά.
Ο οργανισμός μας προκειμένου να διασφαλίσει τα απαραίτητα επίπεδα σιδήρου αλλά και
να αποφύγει την τοξική δράση
του σε περίσσεια έχει αναπτύξει
έναν
πολύπλοκο μηχανισμό.
Μελέτες τόσο στα παιδιά όσο
και στους ενήλικες έδειξαν ότι
ο εντερικός βλεννογόνος παίζει
ρυθμιστικό ρόλο στην απορρόφηση του σιδήρου. Όταν τα αποθέματα του σιδήρου είναι άφθονα η απορρόφηση ελαττώνεται
ενώ αντίθετα όταν τα αποθέματα
είναι περιορισμένα αυξάνεται.
Τους πρώτους μήνες της ζωής
που τα βρέφη έχουν άφθονα
αποθέματα σιδήρου το ποσοστό
που απορροφάται από το έντερο
είναι μικρό ενώ ένα μεγαλύτερο
ποσοστό απορροφάται κατά
τους επόμενους μήνες που τα
αποθέματα έχουν ελαττωθεί. Γι’
αυτό κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας ο συμπληρωματικός
σίδηρος χρησιμοποιείται καλύτερα όταν χορηγείται για αποδεδειγμένη έλλειψή του παρά για
την πρόληψη της σιδηροπενίας.
Η απέκκριση του σιδήρου γίνεται κυρίως από την πεπτική οδό
με την απολέπιση των κυττάρων
του εντερικού βλεννογόνου ενώ
μικρή ποσότητα αποβάλλεται
επίσης από τον ιδρώτα και το
ουροποιητικό σύστημα.

«Το να μην τιμούμε
τα γηρατειά, σημαίνει να γκρεμίζουμε
το πρωί το σπίτι όπου πρόκειται να κοιμηθούμε το βράδυ»
(ALPHONSE KARR)

Ο σίδηρος αποθηκεύεται στον
οργανισμό με μορφή μη τοξική
και χρήσιμη σε περιόδους έλλειψης. Όταν η πρόσληψη σιδήρου
δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες του αρχικά αδειάζουν
οι αποθήκες του (σιδηροπενία)
και σε δεύτερη φάση προκύπτει
αναιμία (σιδηροπενική αναιμία).
Η έλλειψη σιδήρου είναι η πιο
συχνή αιτία αναιμίας στα παιδιά.
Πόσο συχνή είναι η έλλειψη
σιδήρου;
Η σιδηροπενία και η σιδηροπενική αναιμία είναι συχνότερη
στις περιόδους που έχουμε γρήγορη σωματική ανάπτυξη όπως
είναι τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής
αλλά και η εφηβεία. Από μελέτες
που έχουν γίνει και στη χώρα
μας φαίνεται ότι η συχνότητα
της σιδηροπενικής αναιμίας στις
ηλικίες που προαναφέρθηκε
κυμαίνεται στο 2-3% και της σιδηροπενίας στο 15-30% περίπου
ή περισσότερο (ανάλογα με την
ηλικία και την περιοχή).
Ο βασικός βιολογικός δείκτης
που χρησιμοποιείται στη διάγνωση της σιδηροπενίας είναι η
φερριτίνη ορού. Είναι ένας αξιόπιστος δείκτης των αποθηκών
σιδήρου. Ο σίδηρος ορού αν και
συχνά χρησιμοποιούμενος δεν
είναι αξιόπιστος δείκτης διότι
επηρεάζεται από πολλαπλούς
παράγοντες όπως το φύλο, η
ηλικία, η λήψη τροφής και άλλοι.
Αίτια σιδηροπενίας στην παιδική ηλικία
Αυξημένος ρυθμός ανάπτυξής
( βρεφική ηλικία – προ-εφηβεία )
Αυξημένες ανάγκες (πρόωρα –
έμμηνος ρύση )
Διαιτητικοί παράγοντες (πρόωρη έναρξη αγελαδινού γάλακτος, μη εμπλουτισμένες τροφές, έλλειψη βιταμίνης C, σιδηροδεσμευτικές ουσίες – τσάι ).
Καταστάσεις δυσαπορρόφησης
Αιμορραγία από το πεπτικό
Αιμορραγία από το ουροποιητικό
Αιμορραγία κατά τη γέννηση
Ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση
Έντονη άσκηση
Ποιά παιδιά παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σιδηροπενίας;
Βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα, με χαμηλό βάρος γέννησης
ή μετά από πολύδυμη κύηση.
Βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά χωρίς να παίρνουν άλλες
τροφές πλούσιες σε σίδηρο και
μετά τον 6ο μήνα.
Βρέφη που ξεκινούν φρέσκο,
μη εμπλουτισμένο γάλα πριν το
1ο έτος.
Νήπια που πίνουν καθημερινά

πάνω από 700ml γάλα.
Παιδιά με ειδικά νοσήματα ή
σε ειδική χρόνια φαρμακευτική
αγωγή.
Παιδιά οικογενειών χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
και μεταναστών.
Εργαστηριακός έλεγχος για τη
σιδηροπενική αναιμία
Προληπτικός έλεγχος απαιτείται σε όλα τα παιδιά 1-2 χρόνων
και στα παιδιά υψηλού κινδύνου
σε τακτικά διαστήματα ( τουλάχιστον μέχρι το 5ο έτος ηλικίας
). Μαζικός έλεγχος συνιστάται
ανά έτος σε εφήβους με κακές διαιτητικές συνήθειες, στα
κορίτσια μετά την έναρξη της
εμμήνου ρύσης και σε εφήβους
που αθλούνται συστηματικά. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει Γενική αίματος και Φερριτίνη ορού μακριά
από εμπύρετο νόσημα (ένα μήνα
μετά).
Πρόληψη – θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της σιδηροπενίας πρέπει να
επικεντρωθεί στην πρωτογενή
πρόληψη η οποία επιτυγχάνεται
με την αποκλειστική χρήση μητρικού γάλακτος ή εμπλουτισμένων βρεφικών γαλάκτων, την
εξασφάλιση διαιτολογίου πλούσιου σε τροφές με σίδηρο και
βέβαια την ανάπτυξη σωστών διαιτητικών συνηθειών στα παιδιά
και τους εφήβους όπως κόκκινο
κρέας, φυτικές τροφές πλούσιες
σε σίδηρο (φακές – σπανάκι)
σε συνδυασμό με βιταμίνη C
(φυσικός χυμός πορτοκαλιού).
Αποφυγή ακραίων διαιτητικών
συνηθειών (χορτοφαγία, ακραίες δίαιτες αδυνατίσματος).
Σε ομάδες παιδιών με ιδιαίτερα
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
σιδηροπενίας χορηγείται προληπτικά ποσότητα σιδήρου σε
καθημερινή βάση. Σε περίπτωση
αναιμίας χορηγείται σίδηρος σε
δοσολογία που εξαρτάται από τη
βαρύτητα και την ανεκτικότητα
του φαρμάκου, τουλάχιστον για
2 μήνες και πάντα με συνταγή
παιδιάτρου. Συμπερασματικά η
σιδηροπενία παραμένει μια συχνή στερητική κατάσταση και
είναι ιδιαίτερα εμφανής στη
βρεφική και την εφηβική ηλικία,
λόγω των σημαντικών απαιτήσεων που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη του οργανισμού. Η πρόληψη με κατάλληλες διαιτητικές
παρεμβάσεις ή και χορήγηση
σιδηρούχων σκευασμάτων είναι
απαραίτητο στοιχείο της σωστής
ιατρικής παρακολούθησης.
ΚΛΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ,
Ιατρός Γενικής Ιατρικής,
Ερευνητής ΚΕΛΠΝΟ

Συμπλήρωση!

Από ένα άρθρο της ιατρού Κλαίρης Γεωργέλλη που αναφερόταν
στα «τέσσερα μικροσκοπικά μέρη του σώματος με μεγάλη σημασία» από δική μας παράλειψη αφαιρέσαμε ένα μέρος που αναφερόταν στα Φρύδια. Το ενδιαφέρον κείμενο αναφερόταν σε τέσσερα
μικροσκοπικά μέρη του σώματος, που δεν τα υπολογίζουμε, αλλά
έχουν μεγάλη σημασία: τις βλεφαρίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα νύχια και τα φρύδια.
«Φρύδια ψηλά και χαμηλά.
Εάν τα μάτια είναι το παράθυρο της ψυχής, τότε τα φρύδια είναι
οι κουρτίνες που τα πλαισιώνουν και τα προστατεύουν. Τα φρύδια
είναι ένα από τα πιο εκφραστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
προσώπου μας -είτε τα σμίξουμε είτε τα ανυψώσουμε δεν αφήνουν
καμία αμφιβολία για αυτό που αισθανόμαστε. Τα φρύδια δεν είναι
απλές συστάδες τριχών. Το σχήμα που έχουν γύρω από τα μάτια
μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λόγω του τοξωτού σχήματός τους
διώχνουν το νερό -από τη βροχή, τον ιδρώτα, ή άλλη πηγή υγρασίας- εκτρέποντάς το στα πλαϊνά του προσώπου μας, διατηρώντας
έτσι τα μάτια μας στεγνά και χωρίς άλατα, σκουπίδια και άλλες
πηγές ερεθισμών.
Ακόμα κι αν τα φρύδια μας είναι σημαντικά για την απομάκρυνση
της υγρασίας από το πρόσωπό μας, οι περισσότεροι ερευνητές
συμφωνούν ότι θα τα καταφέρναμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτά
-υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν έχουν φρύδια είτε λόγω του
ότι πάσχουν από αλωπεκίαση, είτε λόγω υπερβαλλόντως ζήλου
στη μάχη με το τσιμπιδάκι. Υπάρχουν γιατροί που υποστηρίζουν ότι
εάν οι άνθρωποι δεν είχαμε καθόλου φρύδια, κάτι άλλο θα είχε αναπτυχθεί διαφορετικά για να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, θα είχαμε πιο
πυκνές βλεφαρίδες για παράδειγμα, ή μια πιο έντονα προεξέχουσα
κορυφογραμμή στο κρανίο».
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ΣΤΥΨΗ

Τα κοινωνικά των Στυψιανών
ΓΑΜΟΙ
Την κόρη τους Χαρούλα πάντρεψε ο Ιγνάτιος και Ασπασία Αλετρά, με τον Graeme
Davidson στο Μονόλιθο Σαντορίνης, στις 10-7-2011. Ευχόμαστε
να ζήσουν ευτυχισμένοι.
♦♦♦
Την κόρη τους Φανή πάντρεψε ο Καλατζής Στράτος και η
Ελευθερία στη Θεσσαλονίκη με
τον Απόστολο Μοσχόπουλο του
Θωμά και της Μάρθας. Ο γάμος
έγινε στις 7-5-2011 στον ιερό ναό
Αγ. Γεωργίου Νέας Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης. Θερμές ευχές για
βίον ανθόσπαρτον.
♦♦♦
Ο Καλλιπολίτης Στράτος του
Ιωάννη και της Χρύσας και η
Χουβαρδά Αλίκη του Μιχαήλ

και της Αριάδνης, που κατοικούν
στη Μυτιλήνη παντρεύτηκαν τον
Οκτώβρη 2011 στην εκκλησία των
Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Να
ζήσουν ευτυχισμένοι!
♦♦♦
Ο Απόλλων Φιλής, το Σάββατο
5-11-2011 πάντρεψε το γιό του
Στέλιο Φιλή με την Πένυ Σώκα
στην εκκλησία Αγ. Διονυσίου του
Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι. Να
ζήσουν ευτυχισμένοι!
♦♦♦
Ο Λιθοτόμος Πολύξενος (ή
Πώλ)του Γεωργίου και της Στυλιανής, κάτοικος Η.Π.Α., νυμφεύθηκε την Άννα, που κατάγεται
από τη Λευκορωσία και ζει επίσης
στις Η.Π.Α. Ο γάμος έγινε στις
28-8-2011 στην εκκλησία της Αγί-

ας Τριάδας Στύψης. Ο Πολύξενος
ασχολείται και με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Στο νέο ζευγάρι
ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον!

Γεννήσεις

Η Μαρία Δρακούλα του Νικολάου, που κατοικεί στ Μάνδρα, έκανε δίδυμα αγοράκια τον Απρίλη του 2011, τα
οποία μοιάζουν όπως συνήθως σαν δυό σταγόνες νερό! Να ΄ναι γερά και τυχερά!
♦♦♦
Ένα χαριτωμένο αγοράκι απέκτησαν η Σταυρούλα και ο Θεόφιλος Πολύζος του Γεωργίου αρχές Ιουλίου
2011. Να σας ζήσει, να ΄ναι γερό και τυχερό!
♦♦♦
Στις 6 Αυγούστου 2011 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος Ευάγγελου Σαρρή του Ευστρατίου, ο οποίος θα κάνει
παρέα στον 2,5 ετών μεγάλο του γιο, τον Στράτο.
Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε!

ΒΑΦΤΙΣΙΑ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011 βάφτισε τον μικρό
του γιο ο Φωκίων Ευαγγέλου και το όνομα αυτού ΕΚΤΟΡΑΣ. (Πάντα αντισυμβατικός ο Φωκίων). Να σας
ζήσει με τ΄ όνομα!
Τον δεύτερο εγγονό του (απ΄ την κόρη του Ελένη,
βάφτισε ο παππούς Γιώργος Καραπαναγιώτης του
Νικ. (Μαντορέκος), στο Ψηλό το Μοναστήρι, στις
9-8-2011 και το όνομα αυτού Γεώργιος. Ευχόμαστε
ολόψυχα στους γονείς να ΄ναι γερό και τυχερό!
Ο Μιχάλης Πολύζος του Γεωργίου και η Μαρία
Αγνιάδη βάφτισαν στις 3-9-2011 στη Νίκαια τον γιο
τους και το όνομα αυτού Γεώργιος. Θερμές ευχές

στους γονείς και την άξια νονά Έλλη Τσαϊρη και το
νονό Στράτο Λαμπράκο.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 έγιναν διπλά βαφτίσια με
τα δίδυμα της Ειρήνης Σαρρή του Ευστρατίου στον
Ταξιάρχη Μανταμάδου. Τα ονόματά τους κι αυτά
διπλά: Γιώργος - Θανάσης και Μιχάλης-Στρατής. Να
σας ζήσουν με όλα τα ονόματά τους!
Ο Ραφαήλ Παλαιοπάνης του Γεωργίου και η Αυγή
βάφτισαν το κοριτσάκι τους. Απ΄ ό,τι μαθαίνουμε
θα περπατήσει στο νησί της Αφροδίτης. Να σας ζήσει και με το όνομα!

Θάνατοι
Από Αύγουστο 2011
Πέθανε στην Αυστραλία το
2009 ο Ελευθέριος Γιουβανέλλης (δεν το πληροφορηθήκαμε
εγκαίρως και ζητάμε γι αυτό
συγνώμη).
Πέθανε η Ξανθίππη Μπαϊμπή,
από την Πέτρα, μητέρα του συζύγου της Αθηνάς Καμπούρη,

πέθανε στις 4-7-2011 σε ηλικία
83 ετών.
Πέθανε στις 20-11-2011 η Σεβασμία Καλλιπολίτη σύζ. Γεωργίου
σε ηλικία 87 ετών.
Πέθανε στις 11-5-2011 ο Κόντας Παναγιώτης του Ιγνατίου,
που έμενε στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν 55 χρονών.
Πέθανε ο Γιάννης Χατζηδου-

κάκης την Πέμπτη 3-11-1011 στο
χωριό, πλήρης ημερών. Ήταν 92
χρονών.
Πέθανε ο Σαμπάνης Δημήτρης
τον Οκτώβριο του 2011.
Πέθανε η Ευστρατία Βαλιοντή
σύζυγος του Νίκου Παρέλη.
Πέθανε πρόωρα, στις 1-12-2011,
σε ηλικία 62 ετών, η Λεσβία Λιθοτόμου σύζ. Παναγιώτη.

Η ΠΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
ΑΛΚΑΙΟΥ (630 π.Χ.) Ελεγεία
«Δεν καταλαβαίνω τη φορτούνα των ανέμων·
ένα κύμα κυλάει απ’ εδώ, το άλλο από κει και
εμείς
μεταφερόμαστε στο μέσον με το μαύρο πλοίο
και ταλαιπωρούμαστε πολύ από τη μεγάλη
τρικυμία·
γιατί το νερό κατακλύζει τη βάση του ιστού
κι όλο το πανί είναι ξεσχισμένο
και μεγάλα κουρέλια κρέμονται σ’ αυτό·
τα σχοινιά είναι χαλαρά...»
για την αντιγραφή Β. ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ
Κι ένα μικρό σχόλιο
Στο μικρό αυτό ποίημα του Αλκαίου διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ο γνωστός λυρικός ποιητής
του νησιού μας, αλλά γράφει και ποιήματα που
σήμερα θα τα λέγαμε πολιτικά ή αγωνιστικά.
Η πατρίδα μας η Λέσβος παρουσιάζεται ως
καράβι που κινδυνεύει να βυθισθεί και να παρασύρει μαζί του όλους τους επιβάτες και γι’ αυτό
προτρέπει τους φίλους του να μην κοιτάζουν το
βόλεμα τους αλλά να πάρουν μέρος στα καθημερινά πράγματα για να σωθεί η πατρίδα.
Το καράβι δεν έχει στιβαρό καπετάνιο, τα πανιά έχουν γίνει κουρέλια, τα σχοινιά είναι λάσκα

και τα κύματα αφηνιασμένα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνει ο πολίτης, αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους ή
προσφέρει ότι και όπως μπορεί τις υπηρεσίες
του για να απαλλαγούμε απ’ το κακό καπετάνιο;
Τότε στη Μυτιλήνη κυβερνούσε ο τύραννος
Μυρσίλος, που με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα είχε έρθει για να απαλλάξει την πόλη απ’
άλλο τύραννο, τον Μελέαγρο.
Αντί όμως να είναι, διορατικός και δίκαιος,
έγινε πιο σατράπης και άδικος απ’ τον προηγούμενο, όπως γίνονται οι μέτριοι και κακοί κυβερνήτες.
Καταπατούν νόμους, συντάγματα, υποσχέσεις και όλα αυτά για να περάσει η αυθεντία της
πολιτικής τους με τα γνωστά αποτελέσματα.
Γιατί δυστυχώς τις ατυχίες και τα λάθη τα πληρώνουμε όλοι μαζί και μάλιστα πολλές φορές με
βαρύ τίμημα.
Γι’ αυτό χρειάζεται αγώνας με πάθος, αλλά
χωρίς μίσος κι αυτό κάνει ο Αλκαίος στο έντονα
πολιτικοποιημένο ποίημα του δείχνοντας την
αγωνία του για τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
στην πατρίδας του.

«Προσέξτε τις συναναστροφές σας, ιδιαίτερα αυτές που ροκανίζουν τη θέλησή σας!»
(Χρήστος Λάζαρης)
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Αλληλογραφία
Αγαπητέ Ιγνάτη
Σε συγχαίρω για την για την «Στύψη»,την οποία με επίπονες προσπάθειες
Εκδίδεις τόσα χρόνια. Ήδη κυκλοφόρησε το
τελευταίο φύλλο με αριθμό 54.
Σε ζηλεύω όμως γιατί ενώ ζεις τόσο μακριά,
όπως κι εγώ, εσύ κατάφερες
μέσω της «Στύψης» να κρατάς ζωντανή την
επαφή με τη γενέτειρά σου.
Σκύδρα Σεπτ. 2011
Με εκτίμηση
Βελισσάρης Γεώργιος
◆◆◆
Από Ευάγγελο Σαρρή - Αθήνα
Καλησπέρα με αφορμή την σημερινή ημέρα
σας στέλνω ένα άρθρο σχετικά με τα έργα και
ημέρες της XIII Μεραρχίας Αρχιπελάγους , 22
Συντάγματος Πεζικού (θα πρέπει στο παρελθόν να το έχετε λάβει από τον κ. Στρατή Χατζηβλάστη). Σχετικά με το προηγούμενο φύλλο
της αγαπημένης εφημερίδας έχω να παρατηρήσω μόνο κάτι. Η φωτογραφία που βρίσκεται
στην σελίδα (2) αναφέρεται στην Μάχη του
Κλαπάδου .Η αλήθεια είναι ότι ο παππούς μου
(Σαρρής Ευάγγελος) που είναι στην φωτογραφία γεννήθηκε αργότερα. Η φωτογραφία αυτή
λογικά είναι του Αυγούστου του 1940 λίγο πριν
αναχωρήσουν για τον Έβρο και εν συνεχεία
στο μέτωπο της Β. Ηπείρου.
Ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα λεύκωμα με τίτλο «22ο Σύνταγμα Πεζικού (1940 - 1941)»
Γεράσιμος Βενέτας
«Μέσα από γράμματα και φωτογραφίες»
Πρόλογος: Παναγιώτης Παρασκευαΐδης
Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με
τον συγγραφέα για να προμηθευτώ ένα αντίτυπο. Αν το έχω στα χέρια μου θα επανέλθω
με νεότερες φωτογραφίες και λεπτομέρειες
μαχών και γεγονότων. -Επίσης σας επισυνάπτω ένα άρθρο σχετικά με μία νέα οικονομική
πρόταση την οικονομία των πόρων. Το αρχείο
προέρχεται από την ιστοσελίδα http://www.
thepangea.org..
◆◆◆
Αγαπητέ Ιγνάτη καλημέρα,
με αφορμή το θάνατο της γιαγιάς μου, γεγονός που μας συγκλόνισε βαθύτατα οικογενειακώς, προσπάθησα να καταγράψω κάποιες
«συμβουλές-οδηγίες» που ενδεχομένως βοηθούν στην συνειδητοποίηση της απώλειας αγαπημένου προσώπου και την αντιμετώπισή της..
Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς,
Έλλη Τσαϊρη
◆◆◆
Γεια σας κ. Καραπαναγιώτη, κατ’ αρχάς θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη αποστολή
της εφημερίδας του χωριού μας στον τόπο διαμονής μου, είναι μεγάλη μου χαρά που μαθαίνω

νέα για το χωριό μας, καθώς λείπω το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, λόγω σπουδών.
Σκοπός της αποστολής αυτού του e-mail είναι
να σας ενημερώσω για την αλλαγή διεύθυνσης
μου. Η νέα μου διεύθυνση είναι: Συντ/ρχου Νικ.
Καλτεζιώτη 5, Τρίπολη, με ταχυδρομικό κώδικα: 22100.
Με εκτίμηση, Μιχάλης Βαλάσης
◆◆◆
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
O χωριανός μας Γιώργος Καραμπέτσος που
κατοικεί στη Μελβούρνη, μας παρακάλεσε να
να συμπεριλάβουμε στη λίστα αποστολής της
εφημερίδας μας έναν παλιό φίλο του χωριού
(είχε υπηρετήσει σαν αστυνομικός την δεκαετία του 60) που σήμερα ζεί στη Χίο και είναι 85
ετών.
Η διεύθυνση του είναι: Κων/νος Καββαθάς
Φωτεινού 23 Τ.Κ. 82100 Χίος
◆◆◆
Παρόλο που φύγαμε εδώ και χρόνια από το
χωριό μας, ωστόσο ποτέ δεν το ξεχνάμε και οι
αναφορές μας σε πρόσωπα και θύμησες, από
τη ζωή μας εκεί, είναι συχνές με τις αδελφές
μου και τη μαμά μας.
Τον Αύγουστο, που ανεβήκαμε στη Στύψη,
χάρηκα ιδιαίτερα με τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης, μια από τις οποίες
ήταν και η έκθεση φωτογραφίας που με συγκίνησε πολύ. Θυμηθήκαμε ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, που μας μεγάλωσαν, πολλούς
απ’ αυτούς που έχουν φύγει απ’ τη ζωή, άλλους
που δεν γνωρίσαμε εμείς, αλλά μας είχαν μιλήσει γι’ αυτούς, οι γονείς μας.
Είναι όμορφο να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις από νέους ανθρώπους, εκδηλώσεις
που βγάζουν πολιτισμό και κληρονομιά, που
χτίζουν γέφυρες αναφοράς προς τα παιδιά
μας. Αυτό το αναφέρω ορμώμενη από τη σημερινή οικονομική κατάσταση, που περνάει η
χώρα μας. Λέω λοιπόν στα παιδιά μου ιστορίες,
που μου έχει πει η μαμά μου, η γιαγιά μου και
άλλοι μεγαλύτεροι, για τα δύσκολα χρόνια
που πέρασαν και τις αντιξοότητες της εποχής
τους. Θέλω να τους περνώ το μήνυμα, να μην
το βάζουν ποτέ κάτω. Τους λέω να ελπίζουν και
να πολεμάνε για κάτι καλύτερο, να μην πηγαίνουν με τις αγέλες, αλλά να ξεχωρίζουν, για να
ξεχωρίζει και ο αγώνας τους.
Έτσι για να δίνουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους, ότι δεν είναι μόνο αυτή η επιλογή που μας δίνουν, υπάρχουν και άλλες, που
πρέπει να ανακαλύψουμε, να τις προβάλλουμε
και να τις υποστηρίξουμε για να βγουν πάρα
έξω και να ακουστούν.
Σε χαιρετώ Ιγνάτη και σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Με εκτίμηση
Ελένη Ι. Βαλάση

Παρατσούκλια
«Χάρος»: Το παρατσούκλι Χάρος το έχουν αρκετοί στο χωριό.
Η οικογένεια του Στέλιου Παρέλη,
του Λευτέρη Παρέλη, δηλ. τα
παιδιά του Γεωργίου Παρέλη του
Αλεξάνδρου. Την ιστορία του μας
διηγήθηκε ο Λευτέρης Παρέλης
του Γεωργίου και είναι πολύ απλή και χαριτωμένη: Ο Γεώργιος
Παρέλης του Αλεξάνδρου, όταν
ήταν έφηβος, καυγάδιζε συχνά
με τη μάνα του (Ραλούδα)_ όπως
όλοι οι έφηβοι. Κάποια μέρα, ο
γιος θύμωσε πολύ, ύψωσε τη φωνή του, τα μάτια του άστραφταν
από νεανική οργή. Οπότε η μάνα
του, η Ραλλούδα, μια πραγματική
αντρογυναίκα, του είπε την «ιστορική φράση»: «Μη μη λουγιάγς σα
χάρους γιατί δε συ φουβάμι» (δηλ.
μη με κοιτάς σαν χάρος, γιατί
δεν σε φοβάμαι!). Αυτό ήταν! Του
κόλλησαν οι φίλοι του το παρατσούκλι χάρος, σ΄ αυτόν στα παιδιά του, στα εγγόνια του και στα
δισέγγονά του ως σήμερα.
«Τζίντζος»: Το παρατσούκλι
Τζίντζος συνοδεύει την πολυπληθή οικογένεια του Περικλή
Τσολάκη και της Ρηνούδας με τα
13 (δεκατρία) παιδιά, που τα αποκαλούσαν τζιντζέλια. Η ιστορία
του, που μας διηγήθηκε ο Νίκος
μαλλής είναι ξεκαρδιστική: Όταν
ήταν μικρός ο Περικλής Τσολάκης
τον έστειλε η μάνα του να αγοράσει το μυρωδικό τσίμνου (κύμινο)
για να βάλει στο φαγητό. Για να
μην το ξεχάσει το παιδί, σ΄ όλο το
δρόμο επαναλάμβανε: τσίμνου,
τσίμνου, τσίμνου … Και λίγο αργότερα: Τζίντζο, τζίντζου, τζίντζου
… Ο μπακάλης αναρωτιόνταν
τι είναι ο τζίντζους, οπότε δεν
ήθελε και πολύ του κόλλησε το
παρατσούκλι τζίντζος. Απ΄ αυτόν

το πήραν τα 13 παιδιά του και τα
συνοδεύει ως τα σήμερα.
«Λοστός»: Το παρατσούκλι Λοστός, συνοδεύει τον Δελημήτρου
Γιώργο, αλλά και τον Μιχάλη και
τον Ιγνάτιο που ζουν στην Αθήνα.,
καθώς και τον Δημητρό που πέθανε. Η ιστορία του έχει ως εξής: Ο
Δελημήτρου Γιώργος ως τσομπάνος πήγε σ΄ ένα μαντρί μαζί με
άλλους τσομπάνηδες. Ήταν ψηλός και στεκόταν όρθιος την ίδια
στιγμή που οι άλλοι καθόντουσαν
κάτω. Κάποιος του πέταξε την
κουβέντα: «κάτσι κάτου μπρε,
μη στέτσισι σα λουστός» (δηλ.
κάθισε κάτω βρε, μη στέκεσαι σα
λοστός, στυλιάρι). Από τότε του
κόλλησαν το παρατσούκλι «Λοστός». Αν δεν πεις ο Ιγνάτης ο Λοστός δύσκολα θα τον εντοπίσεις
ανάμεσα στους χωριανούς.
«Τσουπλακέλ΄»: Το παρατσούκλι Τσουπλακέλι αφορά την
οικογένεια Χίου Μιχαήλ – τον

θυμόμαστε να αστειεύεται στο
καπνοπωλείο του, χωρίς να μιζεριάζει για το χέρι που έχασε στον
πόλεμο του ΄40. Λένε ότι τους το
«κόλλησε» ο πατέρας του Μιχαήλ, που ερωτεύθηκε και πήρε μια
πλούσια κόρη, αλλά ο πατέρας
της νύφης ποτέ του δεν το χώνεψε ότι συμπεθέριασε με φτωχούς
ανθρώπους και συνήθιζε να λέει
υποτιμητικά ότι πήραμε ένα τσουπλάκ, δηλ. έναν υποδεέστερο γαμπρό. Το παρατσούκλι φτάνει ως
τις μέρες μας και ακολουθεί πολύ
φιλικά και συμπαθητικά, τους
απογόνους του Μιχαήλ Χίου και
καθόλου δεν σημαίνει την αρχική
έννοια που του έδωσε ο πλούσιος
συμπέθερος. Οι χωριανοί το χρησιμοποιούν, για να προσδιορίσουν
με ακρίβεια ποιον εννοούν: Λένε
«τσουπλακέλι» και εννοούν τον
Ιγνάτιο και τον Νίκο Χίου.

Στυψιανό Γλωσσάρι
«πατούνα» (η): πατούσα, πόδι
«πστεύγουμι»(ρ.): εμπιστεύομαι
«τσουμχούρ»(το): σαβούρα,
σωρός από παροπλισμένα αντικείμενα, πολλών ειδών άχρηστα ή
και χρήσιμα, πράγματα ανακατεμένα ευτελούς αξίας
«σκατοχούρ»(η): ανακατώστρα
«διαρμίζου»(ρ): συμμαζεύω
«μεϊντάνι»(το):επιφάνεια, σε
κοινή θέα
«μποχιατίχου»(ρ):χαλάρωσε,
ξέσφυξε
«κουρκμάς»(ο):φούντα μαλ-

λιών
«σιτζίμ»(το): σχοινάκι
«κουνουχτίζ»(ρ): κάνει παρέα
«ακουνούχ τ»(επ):απρόσιτ η,
δεν κάνει εύκολα παρέες
«κιλίκγια»(τα): χάλια, τιποτένια
«μπιλί δεν είναι»: δεν είναι σίγουρο, αγνοείται η τύχη του
«μπινιέβγου»(ρ): καβαλάω
«μπουρκλώνου»(ρ): βάζω εμπόδια
«ψυσκουτιασμένους»(ε): αυτός
που έχει στεναχώρια, η ψυχή του
είναι σκοτεινή.
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να κυβερνάς το λαό, είναι
πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού». (Bertolt
Brecht)

Αυτοί που αρπάζουν το
φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύττουν τη λιτότητα
«Οι εργάτες φωνάζουν
για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές. Οι άνεργοι
πεινούσαν. Τώρα πεινάνε κι
όσοι εργάζονται. Αυτοί που
αρπάζουν το φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύττουν τη λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα
δοσήματα. Ζητάνε θυσίες. Οι
χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους, για τις μεγάλες
εποχές που θα ‘ρθουν. Αυτοί
που τη χώρα σέρνουνε στην
άβυσσο, λεν πως είναι τέχνη

Κέρβεροι της τιμής και της
ηθικής
«Αυτοί που πούλησαν τις
γυναίκες και τις αδελφές
στον κατακτητή, για να
κάνουν τα νταραβέρια μαζί
του, και μας σκλάβωσαν
διπλά, αυτοί πάνε τώρα
να μας πείσουν ότι είναι οι
κέρβεροι της τιμής και της
ηθικής! Μ’ αυτά τα μέσα προσπαθούν να εξαπατήσουν
το λαό για να συνεχίσουν
το ξεζούμισμα και την εκμετάλλευσή του. Και πολλές
φορές το καταφέρνουν αυτό
και μας πείθουν μάλιστα ότι
έτσι είναι όπως τα λένε»...
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ (Από
τον Λόγο στη Λαμία, 22 Οκτωβρίου 1944)

Πανηγυρικός της 28ης Οκτωβρίου
Αναγνώστηκε από τον άμβωνα στην
εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι

«Από πείσμα και τρέλα
θα ζω σε τούτη τη χώρα!»
Του Γιώργου Μάλφα, θεολόγου (malfasg@gmail.com)                                               
Εβδομήντα χρόνια μετά.
φων, των ισχυρών του χρήματος,
Γιορτάζεις την Εθνική Αντίσταση
των δανειστών που γυρεύουν πίσω
του Λαού μας, τραγουδάς «γυτα λεφτά τους. Σε υποτιμούν σήναίκες Ηπειρώτισσες», υψώνεις
μερα άμοιρη πατρίδα μου για να σε
αμήχανα σημαίες, χορεύεις από
αγοράσουν τζάμπα αύριο.
κεκτημένη συνήθεια στις πλατείες.
Πεθαίνω σαν χώρα! Ακούς την
Φέτος όμως, δυσκολεύεσαι να πεις
κραυγή; Βλέπεις και συ το κακό που
το «ΟΧΙ». Δεν είσαι σίγουρος, αμμας βρήκε; «Όποιος δεν έχει δει
φιβάλλεις. Φοβάσαι τους συνειρανθρώπους να πεθαίνουν σφυρομούς, τις πιθανές παρεξηγήσεις.
κοπημένοι από αόρατο χέρι στους
Τρέμεις τις συνέπειες.
δρόμους, δεν μπορεί να καταλάβει
Χρόνια τώρα, επαναλάμβανες
τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος
τελετουργικά μονότονα το «ΟΧΙ»
μιας χώρας».
του παππού σου. Καμάρωνες τη
Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση:
θυσία του, θριαμβολογούσες αδακι αν οι λέξεις άδειασαν με τα χρόπάνητα για τα κατορθώματα και
νια, δεν φταίνε οι λέξεις, οι ζωές
τους ηρωισμούς της γενιάς του.
μας άδειασαν! Πριν λιποψυχήσουν
Στις δεκαετίες όμως που ακολούοι λέξεις, λιποψυχεί το φρόνημα
θησαν κατασπατάλησες νωχελικά
των ανθρώπων, η θέληση των
την ελευθερία που σου χάρισε!
λαών να παραμείνουν αδούλωτοι.
Έφτιαξες τη ζωή σου. Το δικό σου,
Όχι παιχνίδια με τις λέξεις! Ποιος
επιτέλους, σπίτι, και το δικό σου
δικαιούται να μιλάει στη γιορτή
εξοχικό. Έκανες ταξίδια μακρινά
σήμερα για πατρίδα, για κατοχή
και πολυδάπανα, σε προορισμούς
και αντίσταση; Οι πατριδοκάπηλοι
εξωτικούς. Αγόρασες πρώτο και
που κάθε φορά, την κρίσιμη στιγμή,
μετά δεύτερο αυτοκίνητο. Χρεώσυνθηκολογούσαν με τον καταθηκες ασυλλόγιστα δάνεια, δόσεις
κτητή; Ή μήπως, οι πολιτικές και
και κάρτες που αφειδώς σου πρόοικονομικές ελίτ που εγκατέλειπαν
σφεραν οι τράπεζες. Μπούχτισες
την πατρίδα και το λαό την ώρα της
τα παιδιά σου φροντιστήρια και
μάχης, για να επιστρέψουν κατόπιν
ιδιαίτερα, να σπουδάσουν προσοως εθνοσωτήρες και ελευθερωτές;
δοφόρα επαγγέλματα, να γίνουν
«Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώυψηλόβαθμα «στελέχη διοίκησης
της;»
επιχειρήσεων». Εκμεταλλεύτηκες,
Ο Άρης Βελουχιώτης, το τραγικό
με όλους τους δυνατούς τρόπους,
αυτό σύμβολο της Αντίστασης του
τους μετανάστες που είχαν την
Λαού μας, έχει κάτι να σου πει:
ανάγκη σου, για να μαζέψουν τις ε«Ποιος είναι ο πατριώτης; Αυτοί ή
λιές σου, να χτίσουν και να καθαρίεμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίσουν το σπίτι σου, να φυλάξουν τα
δα και τρέχει νάβρει κέρδη σ’ όποια
παιδιά σου. Έπαιξες στο Χρηματιχώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό
στήριο το κληρονομημένο βιος των
δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με
γονιών σου και αγόρασες «αέρα»
την ύπαρξη των συνόρων και του
που σου πούλησαν οι αετονύχηδες
κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο που
της ελεύθερης αγοράς. Συναλλάδιαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας
χθηκες μ’ αυτό το άθλιο κράτος
και τα πεζούλια μας. Αυτά, αντίκάτω απ’ το τραπέζι κάμποσες
θετα από το κεφάλαιο που τρέχει,
φορές, δεν θυμάσαι και συ πόσες.
όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να
για τη στρατιωτική θητεία του γιου
κινηθούν και παραμένουνε μέσα
σου, το διακανονισμό της εφορίας,
στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος,
το αυθαίρετο δίπλα στη θάλασσα,
λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί
το διορισμό στην επίζηλη δημοσικαλύτερα για την πατρίδα του;
οϋπαλληλία, τη λίστα αναμονής σε
Αυτοί που ξεπορτίζουνε τα κεφάκάποιο νοσοκομείο. Διασκέδασες
λαιά τους από τη χώρα ή εμείς που
την πλήξη σου βόσκοντας αμέριπαραμένουμε με τα πεζούλια μας
μνα στα λιβάδια της τηλεόρασης,
εδώ;»
κάνοντας φωτοσύνθεση με την
Εδώ θα παραμείνουμε, δε θα
προπαγάνδα και το γούστο των
φύγει κανείς, κυνηγημένε απ’
αχρείων της κάθε εξουσίας. Ατίόλους Καπετάνιε! Εδώ, να φυλάμε
μασες την ψήφο σου ξανά και ξανά
τα πεζούλια που μας άφησες! Θα
για μια «εξυπηρέτηση», εκδούλευμοιραστούμε αν χρειαστεί ακόμη
ση των φαύλων της κομματοκρακαι τη φτώχια μας, την ανάγκη, την
τίας, των επαγγελματιών και των
οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουκληρονόμων της πολιτικής.
με. Γι’ αυτό.
Φέτος όμως, τα πράγματα δεν
είναι όπως παλιά. Η γιορτή δεν
«Τα καράβια μου καίω / δεν θα
είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν
πάω πουθενά. Κι ας μη μου ‘χεις
βγαίνουν απ’ το στόμα. Φειδωλή
χαρίσει ποτέ / ένα χάδι ως τώρα
και ντροπαλή η εθνική σου αξιο/ πάντα εδώ θα γυρνώ           από
πρέπεια προσποιείται, καμώνεται
πείσμα και τρέλα θα ζω / σε τούτη
πως γιορτάζει κάτω απ’ το αυστηρό
τη χώρα / ώσπου να βρω νερό γιατί
βλέμμα της επιτήρησης. Στενάχωανήκω εδώ.                                                                                      
ρα όλα. Μέσα μας, γύρω μας, παΣταυρωμένη πατρίδα / μες στα
ντού. «Το αδιέξοδο της χώρας στις
μάτια σου είδα / της ανάστασης
ψυχές των κατοίκων της». Πατρίδα
φως».        
υποτελής και υπόχρεη. Πατρίδα
(Τα καράβια μου καίω, Ν. Πορτο«πεδίο βολής φθηνό». Πατρίδα έρκάλογλου)
μαιο της απληστίας των τοκογλύΠάτρα, Οκτώβριος 2010

ΟΤΑΝ Η ΑΔΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΤΕ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ!
Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται
να αντιστέκονται με κάθε
μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία Άρθρο 120
(παραγρ.4) του ισχύοντος
Συντάγματος της Ελλάδας
(ακροτελεύτια διάταξη).

E - MAIL
Μαμά βγήκα με τους φίλους μου.
Πήγα σε ένα πάρτι και θυμήθηκα αυτό που μου είχες
πει, να μην πιω αλκοόλ. Μου
είχες ζητήσει να μην πιω επειδή θα έπρεπε να οδηγήσω
μετά, έτσι ήπια ένα αναψυκτικό. Ήμουν υπερήφανη για
μένα, γιατί είχα ακούσει αυτό που τόσο γλυκά με είχες
συμβουλεύσει πριν φύγω, να
μην πιω αν πρέπει να οδηγήσω, σε αντίθεση με αυτό που
μου έλεγαν οι φίλοι μου.
Έκανα τη σωστή επιλογή η
συμβουλή σου ήταν η σωστή.
Όταν το πάρτι τελείωσε
όλοι μπήκαν στα αυτοκίνητα
τους χωρίς να είναι σε θέση
να οδηγήσουν. Εγώ πήρα το
αμάξι μου Ήμουν σίγουρη ότι
Ήμουν καθαρή. Δεν μπορούσα να φανταστώ μαμά αυτό
που με περίμενε .. ..
Τώρα είμαι εδώ ξαπλωμένη
στην άσφαλτο και ακούω ένα
αστυνομικό να λέει «το παιδί
που προκάλεσε το δυστύχημα ήταν μεθυσμένο». Μαμά
η φωνή του ακούγεται τόσο
μακρινή.
Το αίμα μου είναι παντού
στην άσφαλτο και Εγώ προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να μην κλάψω. Ακούω
τους γιατρούς να λένε ότι
αυτή η κοπέλα δεν θα τα καταφέρει.
Είμαι σίγουρη ότι το άλλο
παιδί που οδηγούσε δεν το
είχε καν φανταστεί όταν
έτρεχε τόσο πολύ. Στο τέλος
αυτός είχε αποφασίσει να
πιει και Εγώ Τώρα πρέπει να
πεθάνω.
Γιατί το κάνουν αυτό μαμά;
Αφού ξέρουν ότι θα καταστρέψουν ζωές ;
Ο πόνος που νιώθω είναι
σαν να με καρφώνουν χιλιάδες μαχαίρια. Πες στην
αδερφή μου να μην φοβηθεί
στο μπαμπά να είναι δυνατός. Κάποιος έπρεπε να
πει σε αυτό το παιδί ότι δεν
έπρεπε να πιει αν θα οδηγούσε.
Ίσως αν του το έλεγαν οι
δικοί του όπως έκανες εσύ
Τώρα να Ήμουν ζωντανή
.......
Η ανάσα μου γίνεται όλο
και πιο αδύνατη και αρχίζω
να φοβάμαι μαμά.. Αυτές
είναι οι τελευταίες μου στιγμές και είμαι τόσο απελπισμένη. Θα ήθελα τόσο να σε
αγκαλιάσω μαμά.... και να
σου πω πόσο σε αγαπάω
Σε αγαπάω μαμά ....αντίο!!!
Αυτές οι λέξεις γράφτηκαν από μια δημοσιογράφο
που ήταν παρούσα σε ένα
δυστύχημα.
Η κοπέλα ενώ πέθαινε
ψιθύριζε αυτές τις λέξεις η
δημοσιογράφος τις έγραφε
σοκαρισμένη. Η ίδια δημοσιογράφος άρχισε μια εκστρατεία εναντίον της οδήγησης
υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΕ ΥΓΕΙΑ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σιδηροπενική αναιμία
Ο σίδηρος είναι ένα σημαντικό
στοιχείο στο μεταβολισμό του
ανθρώπινου οργανισμού. Εκτός
από τον κύριο ρόλο που παίζει
στη μεταφορά και αποθήκευση
του οξυγόνου συμμετέχει επίσης
σ’ ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών βιοχημικών διαδικασιών και
τη σύνθεση DNA.
Οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν
τις θεραπευτικές ιδιότητες του
σιδήρου και ο Γαληνός το 2ο μ.Χ.
αιώνα τον χαρακτήριζε «τονωτικό» δώρο του Θεού Άρη, ενώ
μόλις τον 17ο αιώνα ο Άγγλος
Sydenham περιέγραψε τα θεραπευτικά αποτελέσματα του
σιδήρου στην αντιμετώπιση της
Χλώρωσης.
Το οξυγόνο φθάνει από τους
πνεύμονες στους διάφορους
ιστούς μέσω της αιμοσφαιρίνης για τη σύνθεση της οποίας
απαιτείται σίδηρος. Όταν τα
αποθέματα του σιδήρου εξαντληθούν μειώνεται η παραγωγή
της αιμοσφαιρίνης και εμφανίζεται σιδηροπενική αναιμία με
συμπτώματα έλλειψης οξυγόνου
στους ιστούς. Επηρεάζεται ο
μεταβολισμός υδατανθράκων
και λιπών άρα και η παραγωγή
ενέργειας, η κατάσταση των
μυών, η εγκεφαλική και νοητική
λειτουργία. Πρόσφατες μελέτες
συσχετίζουν την έλλειψη σιδήρου με διαταραχές ύπνου, τη
νοητική και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών. Φαίνεται ότι σε
βρέφη και παιδιά μέχρι την ηλικία
των 5 χρονών η σιδηροπενική
αναιμία και πιθανόν και η σιδηροπενία μπορεί να οδηγήσουν σε
νευροαναπτυξιακές διαταραχές
και διανοητική καθυστέρηση που
μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες.
Η ακεραιότητα του επιθηλίου
που καλύπτει τους διάφορους
βλεννογόνους και η λειτουργία
του αμυντικού συστήματος διασφαλίζονται από την επάρκεια
του σιδήρου. Έτσι έλλειψη σιδήρου προκαλεί βλάβες στους
βλεννογόνους (π.χ. χειλίτιδα
- γλωσσίτιδα ) και συχνές λοιμώξεις στα παιδιά.
Ο οργανισμός μας προκειμένου να διασφαλίσει τα απαραίτητα επίπεδα σιδήρου αλλά και
να αποφύγει την τοξική δράση
του σε περίσσεια έχει αναπτύξει
έναν
πολύπλοκο μηχανισμό.
Μελέτες τόσο στα παιδιά όσο
και στους ενήλικες έδειξαν ότι
ο εντερικός βλεννογόνος παίζει
ρυθμιστικό ρόλο στην απορρόφηση του σιδήρου. Όταν τα αποθέματα του σιδήρου είναι άφθονα η απορρόφηση ελαττώνεται
ενώ αντίθετα όταν τα αποθέματα
είναι περιορισμένα αυξάνεται.
Τους πρώτους μήνες της ζωής
που τα βρέφη έχουν άφθονα
αποθέματα σιδήρου το ποσοστό
που απορροφάται από το έντερο
είναι μικρό ενώ ένα μεγαλύτερο
ποσοστό απορροφάται κατά
τους επόμενους μήνες που τα
αποθέματα έχουν ελαττωθεί. Γι’
αυτό κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας ο συμπληρωματικός
σίδηρος χρησιμοποιείται καλύτερα όταν χορηγείται για αποδεδειγμένη έλλειψή του παρά για
την πρόληψη της σιδηροπενίας.
Η απέκκριση του σιδήρου γίνεται κυρίως από την πεπτική οδό
με την απολέπιση των κυττάρων
του εντερικού βλεννογόνου ενώ
μικρή ποσότητα αποβάλλεται
επίσης από τον ιδρώτα και το
ουροποιητικό σύστημα.

«Το να μην τιμούμε
τα γηρατειά, σημαίνει να γκρεμίζουμε
το πρωί το σπίτι όπου πρόκειται να κοιμηθούμε το βράδυ»
(ALPHONSE KARR)

Ο σίδηρος αποθηκεύεται στον
οργανισμό με μορφή μη τοξική
και χρήσιμη σε περιόδους έλλειψης. Όταν η πρόσληψη σιδήρου
δεν επαρκεί για να καλύψει τις
ανάγκες του αρχικά αδειάζουν
οι αποθήκες του (σιδηροπενία)
και σε δεύτερη φάση προκύπτει
αναιμία (σιδηροπενική αναιμία).
Η έλλειψη σιδήρου είναι η πιο
συχνή αιτία αναιμίας στα παιδιά.
Πόσο συχνή είναι η έλλειψη
σιδήρου;
Η σιδηροπενία και η σιδηροπενική αναιμία είναι συχνότερη
στις περιόδους που έχουμε γρήγορη σωματική ανάπτυξη όπως
είναι τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής
αλλά και η εφηβεία. Από μελέτες
που έχουν γίνει και στη χώρα
μας φαίνεται ότι η συχνότητα
της σιδηροπενικής αναιμίας στις
ηλικίες που προαναφέρθηκε
κυμαίνεται στο 2-3% και της σιδηροπενίας στο 15-30% περίπου
ή περισσότερο (ανάλογα με την
ηλικία και την περιοχή).
Ο βασικός βιολογικός δείκτης
που χρησιμοποιείται στη διάγνωση της σιδηροπενίας είναι η
φερριτίνη ορού. Είναι ένας αξιόπιστος δείκτης των αποθηκών
σιδήρου. Ο σίδηρος ορού αν και
συχνά χρησιμοποιούμενος δεν
είναι αξιόπιστος δείκτης διότι
επηρεάζεται από πολλαπλούς
παράγοντες όπως το φύλο, η
ηλικία, η λήψη τροφής και άλλοι.
Αίτια σιδηροπενίας στην παιδική ηλικία
Αυξημένος ρυθμός ανάπτυξής
( βρεφική ηλικία – προ-εφηβεία )
Αυξημένες ανάγκες (πρόωρα –
έμμηνος ρύση )
Διαιτητικοί παράγοντες (πρόωρη έναρξη αγελαδινού γάλακτος, μη εμπλουτισμένες τροφές, έλλειψη βιταμίνης C, σιδηροδεσμευτικές ουσίες – τσάι ).
Καταστάσεις δυσαπορρόφησης
Αιμορραγία από το πεπτικό
Αιμορραγία από το ουροποιητικό
Αιμορραγία κατά τη γέννηση
Ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση
Έντονη άσκηση
Ποιά παιδιά παρουσιάζουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
σιδηροπενίας;
Βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα, με χαμηλό βάρος γέννησης
ή μετά από πολύδυμη κύηση.
Βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά χωρίς να παίρνουν άλλες
τροφές πλούσιες σε σίδηρο και
μετά τον 6ο μήνα.
Βρέφη που ξεκινούν φρέσκο,
μη εμπλουτισμένο γάλα πριν το
1ο έτος.
Νήπια που πίνουν καθημερινά

πάνω από 700ml γάλα.
Παιδιά με ειδικά νοσήματα ή
σε ειδική χρόνια φαρμακευτική
αγωγή.
Παιδιά οικογενειών χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
και μεταναστών.
Εργαστηριακός έλεγχος για τη
σιδηροπενική αναιμία
Προληπτικός έλεγχος απαιτείται σε όλα τα παιδιά 1-2 χρόνων
και στα παιδιά υψηλού κινδύνου
σε τακτικά διαστήματα ( τουλάχιστον μέχρι το 5ο έτος ηλικίας
). Μαζικός έλεγχος συνιστάται
ανά έτος σε εφήβους με κακές διαιτητικές συνήθειες, στα
κορίτσια μετά την έναρξη της
εμμήνου ρύσης και σε εφήβους
που αθλούνται συστηματικά. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει Γενική αίματος και Φερριτίνη ορού μακριά
από εμπύρετο νόσημα (ένα μήνα
μετά).
Πρόληψη – θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της σιδηροπενίας πρέπει να
επικεντρωθεί στην πρωτογενή
πρόληψη η οποία επιτυγχάνεται
με την αποκλειστική χρήση μητρικού γάλακτος ή εμπλουτισμένων βρεφικών γαλάκτων, την
εξασφάλιση διαιτολογίου πλούσιου σε τροφές με σίδηρο και
βέβαια την ανάπτυξη σωστών διαιτητικών συνηθειών στα παιδιά
και τους εφήβους όπως κόκκινο
κρέας, φυτικές τροφές πλούσιες
σε σίδηρο (φακές – σπανάκι)
σε συνδυασμό με βιταμίνη C
(φυσικός χυμός πορτοκαλιού).
Αποφυγή ακραίων διαιτητικών
συνηθειών (χορτοφαγία, ακραίες δίαιτες αδυνατίσματος).
Σε ομάδες παιδιών με ιδιαίτερα
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης
σιδηροπενίας χορηγείται προληπτικά ποσότητα σιδήρου σε
καθημερινή βάση. Σε περίπτωση
αναιμίας χορηγείται σίδηρος σε
δοσολογία που εξαρτάται από τη
βαρύτητα και την ανεκτικότητα
του φαρμάκου, τουλάχιστον για
2 μήνες και πάντα με συνταγή
παιδιάτρου. Συμπερασματικά η
σιδηροπενία παραμένει μια συχνή στερητική κατάσταση και
είναι ιδιαίτερα εμφανής στη
βρεφική και την εφηβική ηλικία,
λόγω των σημαντικών απαιτήσεων που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη του οργανισμού. Η πρόληψη με κατάλληλες διαιτητικές
παρεμβάσεις ή και χορήγηση
σιδηρούχων σκευασμάτων είναι
απαραίτητο στοιχείο της σωστής
ιατρικής παρακολούθησης.
ΚΛΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗ,
Ιατρός Γενικής Ιατρικής,
Ερευνητής ΚΕΛΠΝΟ

Συμπλήρωση!

Από ένα άρθρο της ιατρού Κλαίρης Γεωργέλλη που αναφερόταν
στα «τέσσερα μικροσκοπικά μέρη του σώματος με μεγάλη σημασία» από δική μας παράλειψη αφαιρέσαμε ένα μέρος που αναφερόταν στα Φρύδια. Το ενδιαφέρον κείμενο αναφερόταν σε τέσσερα
μικροσκοπικά μέρη του σώματος, που δεν τα υπολογίζουμε, αλλά
έχουν μεγάλη σημασία: τις βλεφαρίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα, τα νύχια και τα φρύδια.
«Φρύδια ψηλά και χαμηλά.
Εάν τα μάτια είναι το παράθυρο της ψυχής, τότε τα φρύδια είναι
οι κουρτίνες που τα πλαισιώνουν και τα προστατεύουν. Τα φρύδια
είναι ένα από τα πιο εκφραστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του
προσώπου μας -είτε τα σμίξουμε είτε τα ανυψώσουμε δεν αφήνουν
καμία αμφιβολία για αυτό που αισθανόμαστε. Τα φρύδια δεν είναι
απλές συστάδες τριχών. Το σχήμα που έχουν γύρω από τα μάτια
μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λόγω του τοξωτού σχήματός τους
διώχνουν το νερό -από τη βροχή, τον ιδρώτα, ή άλλη πηγή υγρασίας- εκτρέποντάς το στα πλαϊνά του προσώπου μας, διατηρώντας
έτσι τα μάτια μας στεγνά και χωρίς άλατα, σκουπίδια και άλλες
πηγές ερεθισμών.
Ακόμα κι αν τα φρύδια μας είναι σημαντικά για την απομάκρυνση
της υγρασίας από το πρόσωπό μας, οι περισσότεροι ερευνητές
συμφωνούν ότι θα τα καταφέρναμε να επιβιώσουμε χωρίς αυτά
-υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν έχουν φρύδια είτε λόγω του
ότι πάσχουν από αλωπεκίαση, είτε λόγω υπερβαλλόντως ζήλου
στη μάχη με το τσιμπιδάκι. Υπάρχουν γιατροί που υποστηρίζουν ότι
εάν οι άνθρωποι δεν είχαμε καθόλου φρύδια, κάτι άλλο θα είχε αναπτυχθεί διαφορετικά για να πετύχουμε τον ίδιο σκοπό, θα είχαμε πιο
πυκνές βλεφαρίδες για παράδειγμα, ή μια πιο έντονα προεξέχουσα
κορυφογραμμή στο κρανίο».
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ΣΤΥΨΗ

Τα κοινωνικά των Στυψιανών
ΓΑΜΟΙ
Την κόρη τους Χαρούλα πάντρεψε ο Ιγνάτιος και Ασπασία Αλετρά, με τον Graeme
Davidson στο Μονόλιθο Σαντορίνης, στις 10-7-2011. Ευχόμαστε
να ζήσουν ευτυχισμένοι.
♦♦♦
Την κόρη τους Φανή πάντρεψε ο Καλατζής Στράτος και η
Ελευθερία στη Θεσσαλονίκη με
τον Απόστολο Μοσχόπουλο του
Θωμά και της Μάρθας. Ο γάμος
έγινε στις 7-5-2011 στον ιερό ναό
Αγ. Γεωργίου Νέας Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης. Θερμές ευχές για
βίον ανθόσπαρτον.
♦♦♦
Ο Καλλιπολίτης Στράτος του
Ιωάννη και της Χρύσας και η
Χουβαρδά Αλίκη του Μιχαήλ

και της Αριάδνης, που κατοικούν
στη Μυτιλήνη παντρεύτηκαν τον
Οκτώβρη 2011 στην εκκλησία των
Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Να
ζήσουν ευτυχισμένοι!
♦♦♦
Ο Απόλλων Φιλής, το Σάββατο
5-11-2011 πάντρεψε το γιό του
Στέλιο Φιλή με την Πένυ Σώκα
στην εκκλησία Αγ. Διονυσίου του
Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι. Να
ζήσουν ευτυχισμένοι!
♦♦♦
Ο Λιθοτόμος Πολύξενος (ή
Πώλ)του Γεωργίου και της Στυλιανής, κάτοικος Η.Π.Α., νυμφεύθηκε την Άννα, που κατάγεται
από τη Λευκορωσία και ζει επίσης
στις Η.Π.Α. Ο γάμος έγινε στις
28-8-2011 στην εκκλησία της Αγί-

ας Τριάδας Στύψης. Ο Πολύξενος
ασχολείται και με την καλλιτεχνική φωτογραφία. Στο νέο ζευγάρι
ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτον!

Γεννήσεις

Η Μαρία Δρακούλα του Νικολάου, που κατοικεί στ Μάνδρα, έκανε δίδυμα αγοράκια τον Απρίλη του 2011, τα
οποία μοιάζουν όπως συνήθως σαν δυό σταγόνες νερό! Να ΄ναι γερά και τυχερά!
♦♦♦
Ένα χαριτωμένο αγοράκι απέκτησαν η Σταυρούλα και ο Θεόφιλος Πολύζος του Γεωργίου αρχές Ιουλίου
2011. Να σας ζήσει, να ΄ναι γερό και τυχερό!
♦♦♦
Στις 6 Αυγούστου 2011 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος Ευάγγελου Σαρρή του Ευστρατίου, ο οποίος θα κάνει
παρέα στον 2,5 ετών μεγάλο του γιο, τον Στράτο.
Να σας ζήσουν, να τα χαίρεστε!

ΒΑΦΤΙΣΙΑ
Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011 βάφτισε τον μικρό
του γιο ο Φωκίων Ευαγγέλου και το όνομα αυτού ΕΚΤΟΡΑΣ. (Πάντα αντισυμβατικός ο Φωκίων). Να σας
ζήσει με τ΄ όνομα!
Τον δεύτερο εγγονό του (απ΄ την κόρη του Ελένη,
βάφτισε ο παππούς Γιώργος Καραπαναγιώτης του
Νικ. (Μαντορέκος), στο Ψηλό το Μοναστήρι, στις
9-8-2011 και το όνομα αυτού Γεώργιος. Ευχόμαστε
ολόψυχα στους γονείς να ΄ναι γερό και τυχερό!
Ο Μιχάλης Πολύζος του Γεωργίου και η Μαρία
Αγνιάδη βάφτισαν στις 3-9-2011 στη Νίκαια τον γιο
τους και το όνομα αυτού Γεώργιος. Θερμές ευχές

στους γονείς και την άξια νονά Έλλη Τσαϊρη και το
νονό Στράτο Λαμπράκο.
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011 έγιναν διπλά βαφτίσια με
τα δίδυμα της Ειρήνης Σαρρή του Ευστρατίου στον
Ταξιάρχη Μανταμάδου. Τα ονόματά τους κι αυτά
διπλά: Γιώργος - Θανάσης και Μιχάλης-Στρατής. Να
σας ζήσουν με όλα τα ονόματά τους!
Ο Ραφαήλ Παλαιοπάνης του Γεωργίου και η Αυγή
βάφτισαν το κοριτσάκι τους. Απ΄ ό,τι μαθαίνουμε
θα περπατήσει στο νησί της Αφροδίτης. Να σας ζήσει και με το όνομα!

Θάνατοι
Από Αύγουστο 2011
Πέθανε στην Αυστραλία το
2009 ο Ελευθέριος Γιουβανέλλης (δεν το πληροφορηθήκαμε
εγκαίρως και ζητάμε γι αυτό
συγνώμη).
Πέθανε η Ξανθίππη Μπαϊμπή,
από την Πέτρα, μητέρα του συζύγου της Αθηνάς Καμπούρη,

πέθανε στις 4-7-2011 σε ηλικία
83 ετών.
Πέθανε στις 20-11-2011 η Σεβασμία Καλλιπολίτη σύζ. Γεωργίου
σε ηλικία 87 ετών.
Πέθανε στις 11-5-2011 ο Κόντας Παναγιώτης του Ιγνατίου,
που έμενε στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν 55 χρονών.
Πέθανε ο Γιάννης Χατζηδου-

κάκης την Πέμπτη 3-11-1011 στο
χωριό, πλήρης ημερών. Ήταν 92
χρονών.
Πέθανε ο Σαμπάνης Δημήτρης
τον Οκτώβριο του 2011.
Πέθανε η Ευστρατία Βαλιοντή
σύζυγος του Νίκου Παρέλη.
Πέθανε πρόωρα, στις 1-12-2011,
σε ηλικία 62 ετών, η Λεσβία Λιθοτόμου σύζ. Παναγιώτη.

Η ΠΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
ΑΛΚΑΙΟΥ (630 π.Χ.) Ελεγεία
«Δεν καταλαβαίνω τη φορτούνα των ανέμων·
ένα κύμα κυλάει απ’ εδώ, το άλλο από κει και
εμείς
μεταφερόμαστε στο μέσον με το μαύρο πλοίο
και ταλαιπωρούμαστε πολύ από τη μεγάλη
τρικυμία·
γιατί το νερό κατακλύζει τη βάση του ιστού
κι όλο το πανί είναι ξεσχισμένο
και μεγάλα κουρέλια κρέμονται σ’ αυτό·
τα σχοινιά είναι χαλαρά...»
για την αντιγραφή Β. ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ
Κι ένα μικρό σχόλιο
Στο μικρό αυτό ποίημα του Αλκαίου διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ο γνωστός λυρικός ποιητής
του νησιού μας, αλλά γράφει και ποιήματα που
σήμερα θα τα λέγαμε πολιτικά ή αγωνιστικά.
Η πατρίδα μας η Λέσβος παρουσιάζεται ως
καράβι που κινδυνεύει να βυθισθεί και να παρασύρει μαζί του όλους τους επιβάτες και γι’ αυτό
προτρέπει τους φίλους του να μην κοιτάζουν το
βόλεμα τους αλλά να πάρουν μέρος στα καθημερινά πράγματα για να σωθεί η πατρίδα.
Το καράβι δεν έχει στιβαρό καπετάνιο, τα πανιά έχουν γίνει κουρέλια, τα σχοινιά είναι λάσκα

και τα κύματα αφηνιασμένα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνει ο πολίτης, αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους ή
προσφέρει ότι και όπως μπορεί τις υπηρεσίες
του για να απαλλαγούμε απ’ το κακό καπετάνιο;
Τότε στη Μυτιλήνη κυβερνούσε ο τύραννος
Μυρσίλος, που με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα είχε έρθει για να απαλλάξει την πόλη απ’
άλλο τύραννο, τον Μελέαγρο.
Αντί όμως να είναι, διορατικός και δίκαιος,
έγινε πιο σατράπης και άδικος απ’ τον προηγούμενο, όπως γίνονται οι μέτριοι και κακοί κυβερνήτες.
Καταπατούν νόμους, συντάγματα, υποσχέσεις και όλα αυτά για να περάσει η αυθεντία της
πολιτικής τους με τα γνωστά αποτελέσματα.
Γιατί δυστυχώς τις ατυχίες και τα λάθη τα πληρώνουμε όλοι μαζί και μάλιστα πολλές φορές με
βαρύ τίμημα.
Γι’ αυτό χρειάζεται αγώνας με πάθος, αλλά
χωρίς μίσος κι αυτό κάνει ο Αλκαίος στο έντονα
πολιτικοποιημένο ποίημα του δείχνοντας την
αγωνία του για τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις
στην πατρίδας του.

«Προσέξτε τις συναναστροφές σας, ιδιαίτερα αυτές που ροκανίζουν τη θέλησή σας!»
(Χρήστος Λάζαρης)
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Αλληλογραφία
Αγαπητέ Ιγνάτη
Σε συγχαίρω για την για την «Στύψη»,την οποία με επίπονες προσπάθειες
Εκδίδεις τόσα χρόνια. Ήδη κυκλοφόρησε το
τελευταίο φύλλο με αριθμό 54.
Σε ζηλεύω όμως γιατί ενώ ζεις τόσο μακριά,
όπως κι εγώ, εσύ κατάφερες
μέσω της «Στύψης» να κρατάς ζωντανή την
επαφή με τη γενέτειρά σου.
Σκύδρα Σεπτ. 2011
Με εκτίμηση
Βελισσάρης Γεώργιος
◆◆◆
Από Ευάγγελο Σαρρή - Αθήνα
Καλησπέρα με αφορμή την σημερινή ημέρα
σας στέλνω ένα άρθρο σχετικά με τα έργα και
ημέρες της XIII Μεραρχίας Αρχιπελάγους , 22
Συντάγματος Πεζικού (θα πρέπει στο παρελθόν να το έχετε λάβει από τον κ. Στρατή Χατζηβλάστη). Σχετικά με το προηγούμενο φύλλο
της αγαπημένης εφημερίδας έχω να παρατηρήσω μόνο κάτι. Η φωτογραφία που βρίσκεται
στην σελίδα (2) αναφέρεται στην Μάχη του
Κλαπάδου .Η αλήθεια είναι ότι ο παππούς μου
(Σαρρής Ευάγγελος) που είναι στην φωτογραφία γεννήθηκε αργότερα. Η φωτογραφία αυτή
λογικά είναι του Αυγούστου του 1940 λίγο πριν
αναχωρήσουν για τον Έβρο και εν συνεχεία
στο μέτωπο της Β. Ηπείρου.
Ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα λεύκωμα με τίτλο «22ο Σύνταγμα Πεζικού (1940 - 1941)»
Γεράσιμος Βενέτας
«Μέσα από γράμματα και φωτογραφίες»
Πρόλογος: Παναγιώτης Παρασκευαΐδης
Έκδοση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με
τον συγγραφέα για να προμηθευτώ ένα αντίτυπο. Αν το έχω στα χέρια μου θα επανέλθω
με νεότερες φωτογραφίες και λεπτομέρειες
μαχών και γεγονότων. -Επίσης σας επισυνάπτω ένα άρθρο σχετικά με μία νέα οικονομική
πρόταση την οικονομία των πόρων. Το αρχείο
προέρχεται από την ιστοσελίδα http://www.
thepangea.org..
◆◆◆
Αγαπητέ Ιγνάτη καλημέρα,
με αφορμή το θάνατο της γιαγιάς μου, γεγονός που μας συγκλόνισε βαθύτατα οικογενειακώς, προσπάθησα να καταγράψω κάποιες
«συμβουλές-οδηγίες» που ενδεχομένως βοηθούν στην συνειδητοποίηση της απώλειας αγαπημένου προσώπου και την αντιμετώπισή της..
Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς,
Έλλη Τσαϊρη
◆◆◆
Γεια σας κ. Καραπαναγιώτη, κατ’ αρχάς θα
ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη αποστολή
της εφημερίδας του χωριού μας στον τόπο διαμονής μου, είναι μεγάλη μου χαρά που μαθαίνω

νέα για το χωριό μας, καθώς λείπω το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, λόγω σπουδών.
Σκοπός της αποστολής αυτού του e-mail είναι
να σας ενημερώσω για την αλλαγή διεύθυνσης
μου. Η νέα μου διεύθυνση είναι: Συντ/ρχου Νικ.
Καλτεζιώτη 5, Τρίπολη, με ταχυδρομικό κώδικα: 22100.
Με εκτίμηση, Μιχάλης Βαλάσης
◆◆◆
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
O χωριανός μας Γιώργος Καραμπέτσος που
κατοικεί στη Μελβούρνη, μας παρακάλεσε να
να συμπεριλάβουμε στη λίστα αποστολής της
εφημερίδας μας έναν παλιό φίλο του χωριού
(είχε υπηρετήσει σαν αστυνομικός την δεκαετία του 60) που σήμερα ζεί στη Χίο και είναι 85
ετών.
Η διεύθυνση του είναι: Κων/νος Καββαθάς
Φωτεινού 23 Τ.Κ. 82100 Χίος
◆◆◆
Παρόλο που φύγαμε εδώ και χρόνια από το
χωριό μας, ωστόσο ποτέ δεν το ξεχνάμε και οι
αναφορές μας σε πρόσωπα και θύμησες, από
τη ζωή μας εκεί, είναι συχνές με τις αδελφές
μου και τη μαμά μας.
Τον Αύγουστο, που ανεβήκαμε στη Στύψη,
χάρηκα ιδιαίτερα με τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης, μια από τις οποίες
ήταν και η έκθεση φωτογραφίας που με συγκίνησε πολύ. Θυμηθήκαμε ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί, που μας μεγάλωσαν, πολλούς
απ’ αυτούς που έχουν φύγει απ’ τη ζωή, άλλους
που δεν γνωρίσαμε εμείς, αλλά μας είχαν μιλήσει γι’ αυτούς, οι γονείς μας.
Είναι όμορφο να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις από νέους ανθρώπους, εκδηλώσεις
που βγάζουν πολιτισμό και κληρονομιά, που
χτίζουν γέφυρες αναφοράς προς τα παιδιά
μας. Αυτό το αναφέρω ορμώμενη από τη σημερινή οικονομική κατάσταση, που περνάει η
χώρα μας. Λέω λοιπόν στα παιδιά μου ιστορίες,
που μου έχει πει η μαμά μου, η γιαγιά μου και
άλλοι μεγαλύτεροι, για τα δύσκολα χρόνια
που πέρασαν και τις αντιξοότητες της εποχής
τους. Θέλω να τους περνώ το μήνυμα, να μην
το βάζουν ποτέ κάτω. Τους λέω να ελπίζουν και
να πολεμάνε για κάτι καλύτερο, να μην πηγαίνουν με τις αγέλες, αλλά να ξεχωρίζουν, για να
ξεχωρίζει και ο αγώνας τους.
Έτσι για να δίνουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους νέους, ότι δεν είναι μόνο αυτή η επιλογή που μας δίνουν, υπάρχουν και άλλες, που
πρέπει να ανακαλύψουμε, να τις προβάλλουμε
και να τις υποστηρίξουμε για να βγουν πάρα
έξω και να ακουστούν.
Σε χαιρετώ Ιγνάτη και σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Με εκτίμηση
Ελένη Ι. Βαλάση

Παρατσούκλια
«Χάρος»: Το παρατσούκλι Χάρος το έχουν αρκετοί στο χωριό.
Η οικογένεια του Στέλιου Παρέλη,
του Λευτέρη Παρέλη, δηλ. τα
παιδιά του Γεωργίου Παρέλη του
Αλεξάνδρου. Την ιστορία του μας
διηγήθηκε ο Λευτέρης Παρέλης
του Γεωργίου και είναι πολύ απλή και χαριτωμένη: Ο Γεώργιος
Παρέλης του Αλεξάνδρου, όταν
ήταν έφηβος, καυγάδιζε συχνά
με τη μάνα του (Ραλούδα)_ όπως
όλοι οι έφηβοι. Κάποια μέρα, ο
γιος θύμωσε πολύ, ύψωσε τη φωνή του, τα μάτια του άστραφταν
από νεανική οργή. Οπότε η μάνα
του, η Ραλλούδα, μια πραγματική
αντρογυναίκα, του είπε την «ιστορική φράση»: «Μη μη λουγιάγς σα
χάρους γιατί δε συ φουβάμι» (δηλ.
μη με κοιτάς σαν χάρος, γιατί
δεν σε φοβάμαι!). Αυτό ήταν! Του
κόλλησαν οι φίλοι του το παρατσούκλι χάρος, σ΄ αυτόν στα παιδιά του, στα εγγόνια του και στα
δισέγγονά του ως σήμερα.
«Τζίντζος»: Το παρατσούκλι
Τζίντζος συνοδεύει την πολυπληθή οικογένεια του Περικλή
Τσολάκη και της Ρηνούδας με τα
13 (δεκατρία) παιδιά, που τα αποκαλούσαν τζιντζέλια. Η ιστορία
του, που μας διηγήθηκε ο Νίκος
μαλλής είναι ξεκαρδιστική: Όταν
ήταν μικρός ο Περικλής Τσολάκης
τον έστειλε η μάνα του να αγοράσει το μυρωδικό τσίμνου (κύμινο)
για να βάλει στο φαγητό. Για να
μην το ξεχάσει το παιδί, σ΄ όλο το
δρόμο επαναλάμβανε: τσίμνου,
τσίμνου, τσίμνου … Και λίγο αργότερα: Τζίντζο, τζίντζου, τζίντζου
… Ο μπακάλης αναρωτιόνταν
τι είναι ο τζίντζους, οπότε δεν
ήθελε και πολύ του κόλλησε το
παρατσούκλι τζίντζος. Απ΄ αυτόν

το πήραν τα 13 παιδιά του και τα
συνοδεύει ως τα σήμερα.
«Λοστός»: Το παρατσούκλι Λοστός, συνοδεύει τον Δελημήτρου
Γιώργο, αλλά και τον Μιχάλη και
τον Ιγνάτιο που ζουν στην Αθήνα.,
καθώς και τον Δημητρό που πέθανε. Η ιστορία του έχει ως εξής: Ο
Δελημήτρου Γιώργος ως τσομπάνος πήγε σ΄ ένα μαντρί μαζί με
άλλους τσομπάνηδες. Ήταν ψηλός και στεκόταν όρθιος την ίδια
στιγμή που οι άλλοι καθόντουσαν
κάτω. Κάποιος του πέταξε την
κουβέντα: «κάτσι κάτου μπρε,
μη στέτσισι σα λουστός» (δηλ.
κάθισε κάτω βρε, μη στέκεσαι σα
λοστός, στυλιάρι). Από τότε του
κόλλησαν το παρατσούκλι «Λοστός». Αν δεν πεις ο Ιγνάτης ο Λοστός δύσκολα θα τον εντοπίσεις
ανάμεσα στους χωριανούς.
«Τσουπλακέλ΄»: Το παρατσούκλι Τσουπλακέλι αφορά την
οικογένεια Χίου Μιχαήλ – τον

θυμόμαστε να αστειεύεται στο
καπνοπωλείο του, χωρίς να μιζεριάζει για το χέρι που έχασε στον
πόλεμο του ΄40. Λένε ότι τους το
«κόλλησε» ο πατέρας του Μιχαήλ, που ερωτεύθηκε και πήρε μια
πλούσια κόρη, αλλά ο πατέρας
της νύφης ποτέ του δεν το χώνεψε ότι συμπεθέριασε με φτωχούς
ανθρώπους και συνήθιζε να λέει
υποτιμητικά ότι πήραμε ένα τσουπλάκ, δηλ. έναν υποδεέστερο γαμπρό. Το παρατσούκλι φτάνει ως
τις μέρες μας και ακολουθεί πολύ
φιλικά και συμπαθητικά, τους
απογόνους του Μιχαήλ Χίου και
καθόλου δεν σημαίνει την αρχική
έννοια που του έδωσε ο πλούσιος
συμπέθερος. Οι χωριανοί το χρησιμοποιούν, για να προσδιορίσουν
με ακρίβεια ποιον εννοούν: Λένε
«τσουπλακέλι» και εννοούν τον
Ιγνάτιο και τον Νίκο Χίου.

Στυψιανό Γλωσσάρι
«πατούνα» (η): πατούσα, πόδι
«πστεύγουμι»(ρ.): εμπιστεύομαι
«τσουμχούρ»(το): σαβούρα,
σωρός από παροπλισμένα αντικείμενα, πολλών ειδών άχρηστα ή
και χρήσιμα, πράγματα ανακατεμένα ευτελούς αξίας
«σκατοχούρ»(η): ανακατώστρα
«διαρμίζου»(ρ): συμμαζεύω
«μεϊντάνι»(το):επιφάνεια, σε
κοινή θέα
«μποχιατίχου»(ρ):χαλάρωσε,
ξέσφυξε
«κουρκμάς»(ο):φούντα μαλ-

λιών
«σιτζίμ»(το): σχοινάκι
«κουνουχτίζ»(ρ): κάνει παρέα
«ακουνούχ τ»(επ):απρόσιτ η,
δεν κάνει εύκολα παρέες
«κιλίκγια»(τα): χάλια, τιποτένια
«μπιλί δεν είναι»: δεν είναι σίγουρο, αγνοείται η τύχη του
«μπινιέβγου»(ρ): καβαλάω
«μπουρκλώνου»(ρ): βάζω εμπόδια
«ψυσκουτιασμένους»(ε): αυτός
που έχει στεναχώρια, η ψυχή του
είναι σκοτεινή.

CMYK
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Αθλητικός Σύλλογος «Καραβαγγέλης»
Κάποια στοιχεία απο την δραστηριότητα όσο αφορά τον σύλλογο
των τελευταίων μηνών για ενημέρωση του κόσμου:
Μετά απο την τηλ. επικοινωνία
μας όπως σου είπα θα σου στείλουμε αναλυτικό απολογισμό της
χρήσης του συλλόγου, μετά την έγκριση του απο την Γεν. Συνέλευση
που θα γίνει περί τα τέλη Μαρτίου.
Παρ όλα αυτά εμείς σου στέλνουμε μια πρόχειρη κατάσταση
των δαπανών που έχουν γίνει μέχρι
τώρα και αφορούν την ανακαίνιση
του γηπέδου, καθώς και φωτο πρίν
και μετά.
Οσες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να φανούν οι αλλαγές έχει
καλώς.
1.Κατασκευή μπροστινού τοιχίου
απο πέτρα, αρμολόγηση με τα υλικά και σιδερ.κάγκελο με τοποθέτηση 7000,00 ευρώ 2.Νέα Περίφραξη
(υλικά κ τοποθέτηση) 3800,00
3.Ντουβάρι πίσω 400,00 4.Εκσκαφές κ Οικοδομικά υλικά
2800,00 5.Μεταφορά περλίτη κλπ
500,00
Υπάρχουν επίσης και άλλες εργασίες σε εξέλιξη.
Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε
μέσα απο την εφημερίδα όλους,
τους εντός και εκτός χωριού φίλους του «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ» για την
συμμετοχή στίς λαχειοφόρες με
αγορά λαχνών και όσους εργάστηκαν με άμοιβή ή περισσότερο αφιλοκερδώς για την προσφορά τους.
Και κάτι τελευταίο . Με τις καλές προσπάθειες του Προέδρου
κ μελών του Διοικ.συμβουλίου η
παιδική ομάδα συμμετέχει στο παιδικό πρωτάθλημα εφέτος με πολύ
καλές κριτικές και θετικά αποτελέσματα.Ελπίζουμε η συνέχεια να
είναι ακόμα καλύτερη...
Για το Δ.Σ
ΟΓραμματέας
Βασίλης Καλλιπολίτης
Ο Ταμίας
Γεώργιος Σταύρου

200 ευρώ στον Αθλητικό
σύλλογο ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ
για προμήθεια αθλητικού υλικού.
O Γιώργος Καραμπέτσος
που κατοικεί στη Μελβούρνη,
πρόσφερε 200 ευρώ στον
Αθλητικό σύλλογο ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ για προμήθεια αθλητικού υλικού.
Ευχαριστούμε θερμά!
Όλοι γνωρίζουν στο χωριό,
για την ανακαίνιση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του
γηπέδου που είναι σε εξέλιξη
και που θα χρειασθούν αρκετά
χρήματα ακόμα για να ολοκληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση
όμως είμαστε σε καλό δρόμο.
Ο ταμίας κάποια στιγμή θα μας
στείλει ολοκληρωμένη κατάσταση δαπανών για να ενημερωθεί ο κόσμος.

Το γήπεδο όπως ήταν πριν τις παρεμβάσεις
(απ΄ την πάνω πλευρά)

Το γήπεδο όπως ήταν πριν τις παρεμβάσεις
(απ΄ την κάτω πλευρά)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΥΨΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Με ένα σύντομο σημείωμά του, μας ενημερώνει ο Θανάσης Βαλιουτής, πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης»:
«Ο Σύλλογός μας το 2011 λόγω των γνωστών προβλημάτων δεν πραγματοποίησε καμιά εκδήλωση,
γι αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε μια γιορτή – σεμνή και ταπεινή – αντάμωμα θα το λέγαμε, στην
αίθουσα του Συλλόγου στη Ν. Σμύρνη. Έτσι λοιπόν στις 20-11-2011 αφού διαθέταμε το ούζο, οι κυρίες
του συλλόγου έφεραν τα μεζεδάκια, δεν θέλαμε και πολλά για να έρθουμε στο κέφι! Η προσέλευση
δεν ήταν ικανοποιητική, αλλά όσοι συμμετείχαμε περάσαμε πολύ ωραία.
Ο Σύλλογος έβγαλε και φέτος όπως κάθε χρόνο ένα ημερολόγιο με 12 φωτογραφίες από το χωριό
και το νησί. Η επιμέλεια και η εκτύπωση του ημερολογίου είναι προσφορά των συγχωριανών μας Κώστα και Θεμιστοκλή Καραβατέλλη στη μνήμη των αδελφών τους Λευτέρη και Μιχάλη. Μπορείτε να το
προμηθευτείτε με ένα τηλεφώνημα στα μέλη του Δ.Σ.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι τον Γενάρη του 2012, μαζί με την εκδήλωση κοπής της πίτας θα έχουμε Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Θερμή παράκληση προς
όλα τα μέλη του Συλλόγου να μη λείψει κανείς. Ημέρα και ώρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως. Θα πρέπει
να είμαστε όλοι παρόντες για να αποφασίσουμε για το μέλλον του Συλλόγου. Οι καιροί είναι δύσκολοι και το μέλλον προβλέπεται άνυδρο, όπως θα έλεγε κι ο ποιητής …».
ΕΥΧΕΣ
Ο Θανάσης Βαλιουτής, πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» και το Δ.Σ. του Συλλόγου, εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες μας ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ και ΕΙΡΗΝΗ το 2012, ελπίζοντας πάντα στη συμμετοχή σας στο Σύλλογο για μια δημιουργική χρονιά.
Τα μέλη του Δ.Σ.του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης»
Βαλιουτής Αθανάσιος 210 9832433, Προκοπίου Μαρία 210 6741979,6937635527, Τσαϊρη Νίκη
2105813435, 6932141533, Βουργουτζή Ιωάννα 210 9707593, Γιουβανέλλης Στέλιος 210 8946315,
Τσολάκη Ιωάννα 2109844239, Αλετρά Ασπασία 2109318505, Σταυρακέλλη Νίκη 2104637383, Καλλονιάτου Χρύσα 210 9328071 Γραφείο Συλλόγου: Αμισού 12 Άνω Ν. Σμύρνη 17124 – τηλ. 2109357451

Ενημέρωση για το έργο περίφραξης της Παναγιούδας

Ο τοίχος όπως έγινε σήμερα

Ενημέρωση για το έργο περίφραξης της Παναγιούδας, μας κάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Συλλόγου των Απανταχού Στυψιανών «Γερμανός
Καραβαγγέλης» Βαλιουτής Αθανάσιος.
«Μιας και ολοκληρώθηκε το έργο που ξεκινήσαμε από πέρυσι αρχές Αυγούστου τσιμεντοστρώσαμε και την αυλή της εκκλησίας (μετά την κατασκευή του αυλόγυρου). Είχε μείνει ένα υπόλοιπο
από πέρυσι 400 € και προστέθηκαν οι παρακάτω
νέες προσφορές: 1) Ο Στράτος Καμνορόκης έδωσε 300 €, 2) Ο Γιάννης Δεμερτζής έδωσε 50 €, 3)
Ο Στέλιος Γιουβανέλης έδωσε 50 €, 4) Ο Βάσος
Γελαγώτης (Κάταρος) έδωσε 50 €, 5) Ο Νίκος
Γελαγώτης έδωσε 50 €, 6) Ο Θανάσης Βαλιουτής
έδωσε 50 €. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 950 €.
Τα έξοδα είχαν ως εξής: 1) Το τσιμέντο στοίχισε
850 €, 2) ένα εργατικό μεροκάματο για να καθαρίσει ο χώρος 50 €, 3) Δυό κιλά μπογιά, καφέδες,
αναψυκτικά, κλπ 30 € . ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 930 €.
Το υπόλοιπο ποσό 20 €, που περίσσεψε, το δώ-

σαμε για το κισκέτς.
Ευχαριστούμε όλους για την οικονομική βοήθεια που προσέφεραν όπως και για προσωπική
εργασία. Τον Γιαννακό Χρήστο του δώσαμε μια
μεταχειρισμένη πόρτα, την οποία την έφτιαξε
και την τοποθέτησε. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσω ότι πέρυσι για το χτίσιμο του ντουβαριού
της περίφραξης, μήκους 40 μέτρων, τα υλικά που
χρειάστηκαν (άμμος, ασβέστης, τσιμέντο), μας
τα προσέφεραν δωρεάν οι συγχωριανοί μας,
Διογένης Δρακούλας, Γιώργος Καλλονιάτης
και Γιάννης Σάββας. Τους ευχαριστούμε όλους.
Επίσης στις 17-8-2011 το απόγευμα, κάναμε μια
παράκληση στο εκκλησάκι, όπου παραβρέθηκε
πολύς κόσμος. Στο τέλος προσφέρθηκαν καφές
και αναψυκτικά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλη
την προσπάθεια, ο Παπά - Λευτέρης ήταν κοντά
μας. Τον ευχαριστούμε πολύ».
Βαλιουτής Αθανάσιος / Στύψη Αύγουστος 2011

Νέα κάγκελα στον Αη Γιώργη

Δεξιά¨Η είσοδος του γηπέδου
«Καραβαγγέλειο Γυμναστήριο
Στύψης»
Κάτω: Τα μέλη του Δ.Σ. και
«μαστόρια» επί το έργον

Μερικοί άνθρωποι έχουν στο DNA τους την κοινωνική προσφορά. Η κυρία Χρυσούλα σύζυγος του Γιώργου Παρέλη έχει
«υιοθετήσει» το ξωκλήσι του Αη Γιώργη.
Δεν ξέρω αν πήγατε τις ημέρες του Αυγούστου προς τα κει.
Θα παρατηρούσατε τα καινούργια στασίδια, τα νέα κάγκελα
που μπήκαν στην θέση των επικίνδυνων παλιών που κρεμόντουσαν επικίνδυνα. Κοντά 3.000 - 3.500 ευρώ στοίχισε η ανακαίνιση
αυτή και καλύφθηκε κυρίως απ’ την οικονομική προσφορά και
την προσωπική εργασία της κυρίας Χρυσούλας Παρέλλη η οποία
τονίζει ότι αυτή είναι η γειτονιά μας και πρέπει να την φροντίσουμε. Ήταν ωραία στον Αη-Γιώργη τον Αύγουστο με το ολόγιομο φεγγάρι.

Τυπογραφείο

ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αφοί Γ. Καραβατέλη ΑΕΒΕ Τηλέφ. 210 9750286 - 210 9752648

Εύγε!

Για την ωραία εκδήλωση
1ο Στυψιανό Αντάμωμα (3-6
Αυγούστου 2011). Να συγχαρούμε θερμά όλο το Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης, τον πρόεδρο Παλαιοπάνη Ραφαήλ, τον αντιπρόεδρο Κουτζπή Παναγιώτη,
την Γραμματέα Καρανικολή
Ρούλα, την ταμία Χίου Πόπη,
και τα μέλη Δρακούλα Διογένη, Δρακούλα Γεώργιο και
Στραβουλέλη Δημήτριο, για
την ακούραστη δουλειά τους.

«Αν δεν καταφέρεις να πιάσεις ψάρι,
μην καταριέσαι τη
θάλασσα» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ)

