Η ΣΤΥΨΗ
www.stipsi.gr/efimerida/

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

Το προηγούμενο φύλλο

Όπως
γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί
αναγνωστες
της
«Στυψης», ίδίαίτερα οί
νεοί που τα εχουν καλα
με τίς νεες τεχνολογίες
την εφημερίδα μας την
δίαβαζαν ανετα καί
στο δίαδίκτυο τα τελευταία 15 χρονία τουλαχίστον, οπου την
αναρτουσε ο συγχωρίανος μας Στρατης
Χατζηβλαστης, ο οποίος εχεί την συνολίκη επίμελεία της ίστοσελίδας ως σημερα καί
προσφερεταί επίσης
αφίλοκερδως. Στα τελευταία 3-4 φυλλα της
«Στυψης» την ίστοσελίδα την σημείωνουμε
κατω απο τον τίτλο
της εφημερίδας, καθως
καί στην ταυτοτητα
της εφημερίδας στην 2η σελίδα. Προκείταί γία μία ίστοσελίδα
«εξερευνηση» της Λεσβου καί της Στυψης είδίκοτερα, οπου μπορεί κανείς
να βρεί πληροφορίες σχετίκα με τοπίκα προίοντα, ίστορίκα στοίχεία της
Στυψης καί του νησίου, καθως καί τοπίκη παραδοσίακη μουσίκη. Παραλληλα, στην ίστοσελίδα αναρτωνταί αρθρα γενίκοτερου ενδίαφεροντος,
φωτογραφίες, τουρίστίκες πληροφορίες καί στοίχεία γία τον καίρο κλπ,
ολα επίλογες του Στρατη Χατζηβλαστη. Το γεγονος οτί στα τελευταία
φυλλα ζηταμε να μας γνωρίσετε τα e-mail σας γία να σας την στελνουμε
σε μορφη pdf την «Στυψη» δεν αναίρεί την αναγκαίοτητα αναρτησης της
στην ίστοσελίδα, δίοτί παρα πολλοί αναγνωστες που εμείς δεν τους ξερουμε, η αλλοί που ξερουμε, την δίαβαζουν (καί την κατεβαζουν) απο την
ίστοσελίδα. Στίς περίσσοτερες περίπτωσείς αυτοί που λαμβανουν στο email την εφημερίδα μας δεν είναί Στυψίανοί. Προκείταί γία φίλους μας
ανα την Ελλαδα καί τον κοσμο, που μαλλον δεν θα εκαναν τον κοπο να
μπουν στην ίστοσελίδα, οποτε εχεί νοημα να τους την στείλουμε στην
προσωπίκη τους ηλεκτρονίκη δίευθυνση. Συνεπως, μπορείτε να δίαδωσετε στους γνωστους σας καί στους φίλους σας την ίστοσελίδα
www.stipsi.gr/efimerida/ καί να μας γνωρίσετε την δίκη σας (η φίλων
σας) ηλεκτρονίκη δίευθυνση γία να σας την στελνουμε καί προσωπίκα.
Έτσί κανουν καί οί μεγαλες εφημερίδες (γίατί οχί η «Στυψη»;): Εκτος απο
την εντυπη εκδοση τους που μπορεί καποίος να την αγορασεί απο το περίπτερο, εχουν καί την ίστοσελίδα τους, αλλα καί τους συνδρομητες
στους οποίους δίατίθεταί η εφημερίδα σε μορφη pdf, στο e-mail τους,
εναντί καποίου τίμηματος. Η δίαφορα μας είναί οτί η «Στυψη» δίατίθεταί
δωρεαν σε ολους. Όχί οτί δεν εχεί κοστος, αλλα εμείς εχουμε την πολυτελεία της δωρεαν παροχης υπηρεσίων, καί πολλης (συχνα υπερβολίκα
πολλης) προσφορας «ελευθερου χρονου». Δεν πληρωνουμε ουτε τους
«αρχίσυντακτες», ουτε τον δίαχείρίστη της ίστοσελίδας, ουτε τους
«δημοσίογραφους», ουτε τους «ρεπορτερ», ουτε τους δίανομείς της εφημερίδας «χερί – χερί». Έτσί, τα εξοδα της «Στυψης», περίορίζονταί
(δραστίκα) μονο σε: Έξοδα τυπογραφείου, μεταφορίκα γία Μυτίληνη καί
Έδεσσα (η Αθηνα αναλογως), εξοδα αποστολης στην Αυστραλία, ταχυδρομίκα εξοδα γία 350 παραληπτες στην Αθηνα, στην λοίπη Ελλαδα καί
εξωτερίκο (οπου εχουμε Στυψίανους καί φίλους) με φακελους προπληρωμενου τελους, καποία γραφίκα, εντυπα καί εξοδα συσκευασίας καί
συνδρομες σε αλλες εφημερίδες.
συνέχεια στη σελ. 10

Προσφορές για την «ΣΤΥΨΗ»

Τα κόπρα μας
Πρίν το 1990 οί τοτε προεδροί του χωρίου
μας εσπασαν σκαλοπατία, χαλασαν αυλες σπίτίων καί φαρδυναν τους δρομους, γίατί τοτε
επρεπε να γυρναεί πία αυτοκίνητο στα στενα σοκακία της Στυψης. Ήταν ο καίρος που παρατησαμε τα αλογα καί τα κασακία καί πηραμε τροχοφορο οχημα να μαζευουμε τα σκουπίδία του χωρίου.
Πατεντα στην πατεντα πετυχε με μία τρίκυκλη
στην αρχη, ενα τρίκυκλο μετα καί ενα τετρατροχο
στο τελος. Το τρίκυκλο αγοραστηκε τοτε που
ημασταν κοίνοτητα. Καναμε μία πατεντα με δυο
σακία τσίμεντο στα ποδία του οδηγου γία να μην
σηκωνεταί σουζα στίς ανηφορες. Γίνοταν η δουλεία τελεία. Όταν γίναμε δημος (Πετρας) αρχίσε
να χαλαεί. Τοτε με την ΣΑΤΑ της Στυψης αγοραστηκε το τετρακυκλο piaggio που ολοί γνωρίζουμε. Οί αναγκες του τοτε δημου Πετρας ηταν Στυψη, Υψηλομετωπο καί Λαφίονα, Ε, αφου γίναμε
δημος θα μπορουσε να εξυπηρετησεί τρία κοντίνα
χωρία του δημου Πετρας. Στη συνεχεία γίναμε
δημος Λεσβου. Αυτο το μίκρο αυτοκίνητακί
αρχίσε
να
γυρναεί
παντου
ΣΤΥΨΗ,ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ, ΛΑΦΙΟΝΑ, ΠΕΤΡΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΟ, ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΦΙΛΙΑ κτλ κτλ… καί μεχρί τον
Πολυχνίτο, καί δεν ξερω καί σε ποσα αλλα χωρία.
Λογίκο να χαλασεί. Λεφτα απο τον δημο Λεσβου
γία να φτίαχτεί μηδεν. Οί δεκατρείς πρωην δημοί
του νησίου εδωσαν στο τερας καί νεοσυστατο
δημο Λεσβου 75-80 απορρίμματοφορα αυτοκίνητα. Απο αυτα βρεθηκαν τα 60 περίπου (20 πίθανον παρατημενα σε δίαφορες αποθηκες ίδίωτίκων συνεργείων). Απο τα 60 δουλευαν τον Οκτωβρίο του 2014 τα 25 καί αυτα μονο γία τα απορρίμματοφορα. Παρομοία κατασταση καί γία τα
μηχανηματα εργων. Καί με αυτα τα χαλία καποίος
προτείνε στο συνεταίρίσμο Στυψης να δωσεί πεντακοσία ευρω να επίσκευασουν το μηχανημα γία
τίς αναγκες του χωρίου μας οπως καί εγίνε. Το
μηχανημα ομως ξαναρχίσε το δρομολογίο σε ολο
το νησί καί λογίκο ηταν να ξαναχαλασεί. Απο τον
Σεπτεμβρίο του 2014 το εχουμε φερεί απο την
μαντρα μηχανηματων στην Πετρα τρείς φορες σε
συνεργείο της Στυψης περίμενοντας να μας δωσουν απο τον δημο Λεσβου ανταλλακτίκα αξίας
600 ευρω. Γίατί την εργασία θα προσεφερε αφίλοκερδως το συνεργείο της Στυψης, μεχρί που

προσφατα ξεκίνησε γία δευτερη φορα ερανος γία
να ξαναεπίσκευαστεί. Αν δεν κανουμε κατί σαν
απλοί πολίτες της Στυψης καί οχί μονο, πίστευω
πως τα σκουπίδία θα μας πνίγουν καθημερίνα
καί ίσως να μην βρεθεί λυση ποτε. Πρόταση: ενας
σοβαρος μεγαλος ερανος απο ολους τους φορείς
του χωρίου να αγορασουμε ενα μεταχείρίσμενο
piaggio αξίας τεσσαρων-πεντε χίλίαδων ευρω. Να
αγοραστεί απο εναν φορεα πχ. Πολίτίστίκος συλλογος καί να παραχωρηθεί σαν δωρεα με συμβολαίογραφίκη πραξη στον δημο Λεσβου με εναν
καί μονο ορο: ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. Ο δωρητης θα εχεί
το δίκαίωμα οταν ο ορος παραβίαστεί να παρεί το
αυτοκίνητο πίσω. Ίσως να κανω λαθος αλλα νομίζω οτί μπορεί να γίνεί. Ένας απο τους συλλογους
του χωρίου μας μαζεψε σε εναν χρονο απο δίαφορες εκδηλωσείς-δρασείς πανω απο δεκα χίλίαδες
ευρω αν δεν κανω λαθος. Ένα χωρίο με τρείς ενεργους συλλογους, συνεταίρίσμος, εφημερίδα,
συλλογος στυψανων Αθηνας, συλλογος στυψανων αυστραλίας καί ολοί εμείς νομίζω οτί μπορουμε να μαζεψουμε αυτα τα λεφτα γία ενα καθαρο χωρίο.
Διογένης Δρακούλας
Στυψη 15/01/2015

7)Προκοπίου Στέλιος του Παναγιώτη κατεθεσε 100 $ = 60,45€ γία την εφημερίδα μας στην Τραπεζα Πείραίως –Αγροτίκη (01/07/14)
8)Οί Ορφανίδης Χρήστος & Κατίνα κατοίκοί Μελβουρνης προσφεραν 50$ Αυστραλίας γία την εφημερίδα μας.
9)Η Βουλαδά Ειρήνη προσφερε μεσω του Β. Βουργουτζη 100€ γία την εφημερίδα μας (Αυγουστος 2014)
10)Ο Χίου Λευτέρης μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 40€ (27-7-14)
11)Η Μαρία Κομνηνάκη (συζυγος Σταυρου Καλυμνίου / είδη υγίείνης / δίασταυρωση Αγ. Παρασκευης), μας
εδωσε γία την εφημερίδα μας 50 € στη μνημη του πατερα της Στρατου Κομνηνακη (Πείρελη), που πεθανε το
2012 (15-8-14)
12)Ο Απόστολος Λιθοτόμου του Ευστρατίου προσφερε γία την «Στυψη» 50 € (18-8-14)
13)Ο Καμνορόκης Ευστράτιος (Μελβουρνη) στη μνημη των γονίων του Παναγίωτη & Ευαγγελίας καί των πεθερίκων του Παναγίωτη & Μαρίας Δρακουλα, προσφερε γία την εφημερίδα μας 100 € (18-8-14)
14)Ο Βάσος Γελαγώτης (Καταρος) απο Μελβουρνη μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 50 € (18-8-14)
15)Απο το Σύλλογο Στυψιανών Μελβούρνης (Αδελφοτητα Στυψίανων Μελβουρνης «Η Αγία Τρίας»), λαβαμε
μεσω του Αποστολου Λίθοτομου, γία την εφημερίδα μας 500$ Αυστραλίας (18-8-14)
16)Ο Περικλής Καραντάνης που κατοίκεί στη Μελβουρνη, μας εδωσε γία την «Στυψη» 50$ Αυστραλίας
(18-8-14)
17)Ο Σεβαστός Σαμπάνης, που κατοίκεί στο Σίδνευ, μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 5$ Αυστραλίας (18-8-14)
18) Απο τον Σαρρή Στράτο (Μελβουρνη) λαβαμε γία την εφημερίδα μας 30€ (18-8-14)
19)Απο την Μαρία Σερέτη (Μελβουρνη) λαβαμε γία την εφημερίδα μας 20€ (18-8-14)
20)Απο την Έφη Παυλίδου & τον Μιχάλη Καλλονιάτη, (Αυστραλία) λαβαμε γία την εφημερίδα μας στη μνημη
των γονεων τους Γίωργου Παυλίδη καί Αρίστείδη Καλλονίατη, 50€ (22-8-14)
21)Ο Δημήτρης Παπακυρίκος και η Ελπινίκη Παπακυρίκου -Καλλονιάτου (Αυστραλία), στη μνημη του πατερα της Αρίστείδη Καλλονίατη, προσφεραν στη «Στυψη» 50€ (22-8-14)
22) Ο Κώστας Φιλής του Ευστρατίου, προσφερε 50 € στη μνημη των φίλων του Κωστα Καραπαναγίωτη καί
Ιωαννη Κομνηνου (22-8-14)
23) Ο Ιγνάτιος Μανάβης του Παυλου, μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 20€ (22-8-14)

1)Ο Μιχάλης Βαζιργιάννης γίος της Αγγελας καί του Ιγνατίου Βαζίργίαννη, εκ
μερους της μητερας, προσφερεί 50 € στην εφημερίδα, στη μνημη του πατερα του
Ιγνατίου (14/10/14)
2)Η φίλη μας Βρεττά Σουλτάνα, που κατοίκεί (δίατηρεί καταστημα με παραδοσίακα κεντηματα καί παραδοσίακες στολες, απ΄ ολη την Ελλαδα), στη Σκυδρα του
Ν. Πελλας (τηλ. 2381089417) μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 20€ (29-7-2014)
3)Η Σιδηροπούλου Παρθένα, που κατοίκεί στη Σκυδρα, μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 20€ (31-7-2014)
4)Ο Βαλασέλλης Δημήτρης & η αδελφη του Στέλλα Βαλασέλλη-Λιβανού κατεθεσαν στην Εθνίκη Τραπεζα γία την εφημερίδα μας 100 € στη μνημη της μητερας
24) Ο Ορφανίδης Χρήστος καί η συζυγος του Κατίνα (Μελβουρνη) προσφερε γία τη «Στυψη» 50$ Αυστραλίας
τους Ελενης, χηρας Ελευθερίου (07/05/14)
5) Η δασκαλα μας Δρακούλα Ευαγγελία, κατεθεσε στην Τραπεζα Πείραίως- (26-8-14)
Αγροτίκη 100€ γία την εφημερίδα μας (10/06/14)
25) Η Νίτσα Τζανερίκου, που κατοίκεί στην Ερετρία Ευβοίας, μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 50€ (27-8-14)
6)Η Βαζυριάννη Ρίτσα χήρα Γεωργίου κατεθεσε στην Τραπεζα ΠείραίωςΑγροτίκη 50€ γία την εφημερίδα μας (10/06/14)
συνέχεια στη σελ. 3
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο
Φαρμακείο Στύψης
“
Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας
Κ.Υ. Καλλονής
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας
ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο
“
Νοσοκομείο
Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών
Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά
Θεσσαλονίκης

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

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

2253091206

2251024115
2104172657
2310531505

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

Από τα παλιά...

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής

«Και ονομάζεται το πολίτευμα αυτό, επειδή δεν αποβλέπει στο
συμφέρον των λίγων αλλά των πολλών, δημοκρατία»












1925: Χτίσιμο Δημοτικού Σχολείου Στύψης. Εργάτες βγάζουν
πέτρες απ’ τον βράχο του
Αϊ-Γιώργη



Χειμώνας για τα καλά, εγώ αναπολώ το περσινό καλοκαιράκι και προσμένω με το καλό αυτό που θα ξανάρθει. Μ’ αρέσει αυτή η εποχή όχι μόνο γιατί είναι
για όλα τα βαλάντια σε αντίθεση με το χειμώνα που
θέλει παλτουδιές, πετρέλαια, ξύλα, αλλά και γιατί τα
καλοκαίρια ξανασμίγουμε στα χωριά μας γνωστοί
και φίλοι, δημιουργούμε παρέες για τη θάλασσα, τα
πανηγύρια, τους καφενέδες όταν συναντιώνται τα
πνεύματα με τα οινοπνεύματα, όλα μια τρέλα, ένας
έρωτας που δεν αξίζει μόνο να τον ζεις αλλά και να
τον περιμένεις!
Αυτα με τα καλα του καλοκαίρίου, το περασμενο δυστυχως, είχαμε γεγονοτα που μας πίκραναν, οπως ηταν οί
σφαγες μίκρων παίδίων στη μαρτυρίκη Παλαίστίνη απο
βομβες Ισραηλίνων, παίδακί γία παίδακί δεν αφησαν, καί
οί συνεχίζομενες συρραξείς στην Ουκρανία, στη Λίβυη καί
στο Κομπανί της Συρίας φανατίκοί μουσουλμανοί σφαζουν σαν τραγία οποίον δεν συμφωνα μαζί τους, η πετανε
βίτρίολί σε οποία γυναίκα δεν φοραεί μαντηλα. Εμπολεμες περίοχες με πολυ ανησυχητίκα γεγονοτα γία ολοκληρη την ανθρωποτητα.
Οι σφαγές αυτές των τσιχαντιστών που γίνονται
όπως λένε οι ίδιοι στο όνομα του Αλλάχ, ξεπερνούν
σε αγριότητα τον σκοταδιστικό Μεσαίωνα. Τρελαμένοι πιστοί σφάζουν γιατί τους προστάζει λένε ο θεός
τους αν δεν εμπλέκεται και ο ίδιος στα σφαγές, θρησκευτική ιδεοληψία να εμφανίζει θεό πολέμαρχο και
μάλιστα οπλισμένο! Αν υπάρχουν και τέτοιοι θεοί
τότε ο αφορισμός πρέπει να αρχίσει πρώτα απ’ αυτούς και μετά απ’ τους πιστούς τους.
Εννία χρονία εχουν περασεί απο τοτε που σαλπαρίσε ο
πατερας μου γία τη γείτονία των αγγελων χωρίς να τον
ξεχναω ουτε μερα. Τον θυμαμαί στα δυσκολα που μας
ελεγε «υπομονη, θα ‘ρθουν καί καλυτερες μερες, ν’ ανασανεί ολος ο ντουνίας». Την πίστη αυτη την εκανε εθνίκο καί
κοίνωνίκο αγωνα γία ν’ ανοίξεί ο δρομος καθως θεωρουσε οτί τίποτα δεν είναί δεδομενο. Το τίμημα βεβαία της
συμμετοχης σ’ αυτα ηταν τοτε δίωξείς καί εξορίες. Με το
περασμα του χρονου εμείς οί νεωτεροί οχί μονο απαρνηθηκαμε αλλα χλευασαμε τη συμμετοχη μας στα πραγματα
που μας αφορουν ωσπου ξεθαρρεψαν τα κορακία του
«εκσυγχρονίσμου» καί προσπαθουν ν’ ακυρωσουν καθε
κατακτηση στη μορφωση, στη δουλεία, στην ψυχαγωγία.
Είναί ευτυχημα που τα σημερίνα παίδία με λογίσμο καί μ’
ονείρο ξαναβγαίνουν μπροστα δίεκδίκωντας το αυτονοητο: την ίδία τους τη ζωη!
Η γνωστή Σελήνη της «Λάμψης» τώρα που έχασε τη
λάμψη της εξουσίας, έκανε δηλώσεις χαρακτηρίζοντας όλους μας συλλήβδην «μικρούς Τσοχατζόπουλους» και ότι ο Έλληνας κουβαλάει την απατεωνιά
μέσα του, όπως και το προπατορικό αμάρτημα και
μας αξίζει η τιμωρία μήπως και δείξουμε μεταμέλεια.
Έτσι βλέπει αυτή η κυρία όσα τραβάμε αυτά τα χρόνια, άσχετα αν και η ίδια πέρασε τη μισή ζωή της
πλάι στον Άκη και τους άλλους χωρίς να αρθρώσει
λέξη για τη διαφθορά και τη σαπίλα, τώρα που έχασε
τα υπουργιλίκια της φταίει ο λαός. Το ‘χουν αυτό οι
«από πάνω» να φορτώνουν με ενοχές και φόβο τους
«από κάτω».
Το τρίγωνο της δίαπλοκης-μεγαλοεργολαβος, μεγαλοτραπεζίτες, μεγαλοκαναλαρχες-σε ρολο ντανταδων συμβουλευουν τη ρίζοσπαστίκη αρίστερα να απαλλαγεί απ’ το
δίεφθαρμενο ΠΑΣΟΚ που εχεί μαζεψεί κοντα της. Το καλο
καί εντίμο υποτίθεταί οτί εκανε με το Βενίζελο. Αληθεία τί
θα μπορουσε να ζηλεψεί κανείς απ’ αυτο το κομμα καί τα
καμωματα του που ευαγγελίστηκε σοσίαλίσμο καί μας
στερεωσε το νεοφίλελευθερίσμο, πλην ομως υπαρχουν
πολίτες με δημοκρατίκα ίδανίκα καί αγωνες που αγανακτουν καί δεν βολευονταί να παρίστανουν τους υπευθυνους συνομίλητες του Άδωνί, του Βορίδη, του Μπαλτακου
καί του Καρατζαφερη. Ουτε μπορουν να καμαρωνουν σαν
παγωνία οταν η δημοκρατία τσαλακωνεταί γία χαρη των
λίγων, τα βροντηξαν οί ανθρωποί καί μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ
προσδοκουν στην παλίνορθωση της δημοκρατίας.
«Τι ζητάς εσύ ένας Υδραίος στη Λάρισα» ρωτούσε ο
ποιητής. Τι δουλειά είχε ο Τσίπρας στο Άγιον Όρος
και στο Βατικανό ρωτούν οι φανατικοί κι απ’ τις δύο
πλευρές. Ας αφήσουμε για την ώρα την πολιτική του
διάσταση κι ας το δούμε ιδεολογικά. Στα Ευαγγέλια
διαβάζουμε ότι ο Χριστός είναι με τους φτωχούς,
τους αδικημένους, τους παραστρατημένους, Εκείνος
κρατά το φραγκέλιο για να διώξει τους αργυραμοιβούς απ’ το ναό, Εκείνος λέει ότι ευκολότερα περνά
το σχοινί απ’ την τρύπα της βελόνας παρά ο πλούσιος στον Παράδεισο, Εκείνος μας δίνει τα δικαίωμα να

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

Δεν εχεί νοημα να σχολίασω τίς επίδοσείς στίς μίζες επαγγελματία πατρίωτη Γ. Καρατζαφερη, εχεί ομως αξία
νομίζω αυτο που είχε πεί ο Μ. Χατζίδακίς γία τους υπερπατρίωτες: «Δεν μου αρεσεί να παρίστανω τον πολυ
Έλληνα. Είμαί οσο είμαί». Καίρος είναί ο Έλληνας να δωσεί τη θεση του στην εννοία «ανθρωπος», καί τοτε πίστευω θα συνδεθουμε με την πίο βαθία παραδοση, που
κατα συμπτωση είναί κί αυτη γνησίως ελληνίκη.

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

«Βαζεί ο Ντουτσε τη στολη του», «Παίδία της Ελλαδος
παίδία» καί αλλα πασίγνωστα τραγουδία του ελαφρου
οπως λεγεταί τραγουδίου ακουω καθε χρονο απ’ την τραγουδίστρία της νίκης Σ. Βεμπο κατα την 28η Οκτωβρίου.
Τραγουδία ομως γραφτηκαν κί απο ρεμπετες γία τον πολεμο καί την κατοχη οπως το «ψηλα στης Πίνδου τα βουνα» του Μπαγίαντερα, «Μη σε φοβίζεί ο πολεμος» του
Τουντα, «Το Χαίδαρί» του Βαμβακαρη, «Θα σαλπαρω τη
ρεζερβα να σου παρω» του Γενίτσαρου καί πολλα αλλα
που είχαν τίς δίασυνδεσείς που είχαν οί καθωσπρεπεί.

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

Μία γατα εγκλωβίσμενη σε ταρατσα ζητησα να απελευθερωσουν οί ενοίκοί κί ακουσα βρίσίες κί ανοησίες, οποτε
την μεθεπομενη μερα γία να μην ψοφησεί η γατα καλεσα
το 100 καί μία φίλοζωίκη γία να ανοίξουν γία λίγο την
ταρατσοπορτα καί να φυγεί το ζωον. Θεωρηθηκα
υποπτος γίατί προσπαθησα να κανω κατί, ενω θα ημουν
αγαπητος αν καθομουνα στ’ αυγα μου. Αυτο το «αί παρατα μας ρε φίλε» ποσον εγωίσμο να κρυβεί μεσα του δεν
μπορω να υποθεσω αλλα ομολογω συμπερίφορες σαν κί
αυτες δεν σας το κρυβω μου κανουν την καρδία μου γης
Μαδίαμ!

Φίλος μου καλός, μέγας πότης και βιβλιοφάγος μου
λέει κατά καιρούς πόσο έχει εντυπωσιαστεί απ’ τους
μεγάλους φιλοσόφους όλων των εποχών. Αυτά τα
μεγάλα μυαλά που έψαξαν τα πάντα για τον Θεό, τα
αγαθά, τα ένστικτα, τη χαρά, τη λύπη και όλοι τους
κατέληξαν σ’ αυτό που λέμε εμείς οι απλοί άνθρωποι:
Να ‘χουμε την υγειά μας. Συμφωνώ κι εγώ με τα συμπεράσματά του και τσουκρίζοντας ένα ποτηράκι
κρασί με κάθε μία και κάθε έναν από σας εύχομαι:
Την υγειά μας να ‘χουμε…και μερικά ευρώπουλα στο
πορτοφόλι!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ! 2013
Υ.Γ. Εκλογες λοίπον… αλλος προσερχεταί μετα φοβου, αλλος
μετ’ οργης, αλλος οπως κί εγω μετ’ ελπίδας!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

3 ΣΤΥΨΗ
συνέχεια από σελ. 1
26) Ο Παντής Ευστράτιος (Αυστραλία) μας εδωσε 100$ Αυστραλίας (27-8-14)
27) Ο Χαράλαμπος Αδαμόπουλος (συμπεθερος του Ε. Παντη) μας εστείλε γία την εφημερίδα
μας 50$ Αυστραλίας (27-8-14)
28) Ο Σλουμάτης Νικόλαος, που καταγεταί απο το Πετρί, που κατοίκεί στη Μελβουρνη μας
εστείλε (μεσω του Ε. Παντη) 50$ Αυστραλίας (27-8-14)
29) Ο Γιώργος & η Μήτσα Δελάγα, που κατοίκουν στη Μελβουρνη μας εστείλαν (μεσω του Ε.
Παντη) 50 $ Αυστραλίας (28-8-14)
30) Τα αδελφία Παύλος & Νίτσα Μανάβη προσφεραν γία τη «Στυψη» στη μνημη της μητερας
τους Όλγας 100 € (28-8-14)
31) Ο Γιάννης & Ελβίρα Δεμερτζή,που κατοίκουν στο Σίδνευ, προσφεραν γία την εφημερίδα
μας 100 € (28-8-14)
32) Ο LICI BESIM (Σωκράτης) Αλβανίκης καταγωγης που κατοίκεί στο χωρίο (καί δίατηρεί
παντοπωλείο με τσίγαρα), προσφερε γία τη εφημερίδα μας 20 € (31-8-14)
33) Ο Νίκος Εγγλέζος (Αυστραλία) μας εδωσε 50$ Αυστραλίας (1-9-14)
34) Η Αφρούλα Φωκά- Εγγλέζου (Μελβουρνη) μας εστείλε γία την εφημερίδα μας 50$ Αυστραλίας (1-9-14)
35) Η Μαρία Τζουβανέλλη, κατοίκος Καλλονης, μας εστείλε γία την «Στυψη» 20€ (2-9-14)
36) Ο Βαλιουτής Αθανάσιος, που κατοίκεί στην Αθηνα, μας εδωσε γία την εφημερίδα μας 20
€ (2-9-14)
37) Ο Ευστράτιος Δρακούλας του Ιγνατίου κατεθεσε γία την εφημερίδα μας 30€ (τραπεζα
Πείραίως 2-9-14)
38) Ο Κοντσέλης Βάσος του Κων/νου, που κατοίκεί στο Παρίσί, μας εστείλε γία τη «Στυψη»
20 € (4-9-14)
39) Ο Χρυσομάλλης Ιγνάτιος προσφερε γία την εφημερίδα μας 20€ (4-9-14)
40) Η Δρακούλα Κατίνα, προσφερε γία την εφημερίδα μας 30€ (9-9-14)
41) Ο Κουλιαδέλλης Γεώργιος προσφερε γία την εφημερίδα μας 20 € (19-9-14)
42) Ο Στράτος & η Φρόσω Σαμαρά στη μνημη των γονεων τους Παναγίωτη - Ελευθερίας
Σαμαρα & Γίωργου - Ραλλους Γίουβανελλη κατεθεσαν στην Εθνίκη τραπεζα γία την εφημερίδα
μας 120 ευρω.
43) Ο Απόστολος & Ελευθέριος Βαζιριάννης στη μνημη των γονεων τους Νίκολαου & Αδαμαντίας Βαζίρίαννη κατεθεσαν γία την εφημερίδα μας στην Εθνίκη Τραπεζα 60 ευρω.
44) Για την προσφορά της κ. Σαραμούτσου, που δημοσίευθηκε στο προηγουμενο φυλλο μία
μίκρη συμπληρωση (σε ο,τί αφορα την μνημη των προσφίλων της προσωπων): Η κυρία Μελπομενη Πετρίωτου – Σαραμουτσου του Νίκολαου, κατεθεσε στην Αγροτίκη Τραπεζα στίς 6-8-13
γία την εφημερίδα μας 100 € στη μνημη του ανηψίου της Χρηστου Προδρομου καί αλλα 100 €
στη μνημη του συζυγου της Γίωργου Σαραμουτσου. Έζησε 20 χρονία στην Αυστραλία καί 20
χρονία στον Πείραία. Τα τελευταία χρονία ζεί στην Παναγίουδα Μυτίληνης.
Καί μία δίορθωση που αφορα στη δημοσίευση προσφορων του φυλλου 63:
Η Τόμπρα-Στεριανού Ραλλού προσφερε 50€γία την εφημερίδα μας κί οχί 20, οπως απο λαθος είχε γραφεί.
Κατα τη δίανομη πορτα-πορτα του φυλλου 63-Αυγουστος 2014 προσφεραν γία την
εφημερίδα:
1) Οί Βασίλης & Αλκμήνη & Ευριπίδης Καλλιπολίτης προσφεραν 60€ γία την εφημερίδα μας
(Αυγουστος 2014)
2) Ο Μολυβιάτης Γιώργος προσφερε 5€ γία την εφημερίδα μας (Αυγουστος 2014)
3) Ο Καλλονιάτης Γιώργος προσφερε 50€ γία την εφημερίδα μας (26/08/14)
4)Οί Ιγνάτιος Κοτζαμπάσης & Χαρούλα Γιαραμάνη προσφεραν γία την εφημερίδα μας 25€
στη μνημη του Γεωργίου Χατζηβλαστη (Αυγουστος 2014)
5)Οί Εγγλέζος Κώστας & Προκοπίου Όλγα προσφεραν γία την εφημερίδα μας 25€ στη μνημη του Γεωργίου Χατζηβλαστη (Αυγουστος 2014)
6)Ο Χριστοφίδης Νίκος προσφερε 50€ γία την εφημερίδα μας (Αυγουστος 2014)
7)Η Τσολάκη Ανθούλα προσφερε 50€ γία την εφημερίδα μας, στη μνημη του συζυγου της
Δημητρίου (Αυγουστος 2014)
8)Η Γιουβανέλλη Μαρία προσφερε 3€ γία την εφημερίδα μας (Αυγουστος 2014)
9)Η Ορφανίδου Νούλα προσφερε 50€ στη μνημη του συζυγου της Κωστα (Αυγουστος 2014)
10)Η Παρέλλη Όλγα προσφερε γία την εφημερίδα μας 5€ (Αυγουστος 2014)
11)Η Μαυραγάνη Ελένη προσφερε γία την εφημερίδα μας 3€ (Αυγουστος 2014)
12)Η Σερετέλλη Σταυρούλα προσφερε γία την εφημερίδα μας 5€ (Αυγουστος 2014)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»
Υπενθυμίζουμε στους αναγνωστες μας πως η «ΣΤΥΨΗ» εκδίδεταί
καί δίανεμεταί δωρεαν χαρη στίς οίκείοθελείς, αυθορμητες καί συγκίνητίκες προσφορες των αναγνωστων μας. Όσοί επίθυμείτε να προσφερετε καποίο ποσον γία τα λείτουργίκα εξοδα της εκδοσης, μπορείτε να
το κανετε καταθετοντας στους παρακατω λογαρίασμους (γία Ιγνατίο
Καραπαναγίωτη). Ενημερωνετε με οποίοδηποτε τροπο (ταχυδρομίκα –
Φίλίκης Εταίρείας 11 Έδεσσα 58200, email: kignatis@gmail.com, τηλεφωνίκα: 6977946294, γρ. 2381351886, φαξ: 2381082887) γία την καταθεση σας, ωστε να δημοσίευεταί η προσφορα σας. Να θυμαστε παντα να σημείωνετε το ονοματεπωνυμο σας σε καθε καταθεση, ωστε να
γνωρίζουμε απο ποίον προερχεταί.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR0401103400000034062324263
(Swift/Bic Codes: ETHNGRAA)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR60 0171 3560 0063 5601 0320 403
(Swift/Bic Codes: PIRBGRAA)

Συνέντευξη από τον Πρόεδρο
Στύψης κ. Καλατζή Μιχάλη
Αναμεσα στίς πολλες υποχρεωσείς
αμφοτερων, καταφεραμε να συζητησουμε
τηλεφωνίκως με τον, απο 1ης Σεπτεμβρίου
2014, Προεδρο της Στυψης κ. Καλατζη Μίχαλη. Η δίαθεση του γία δουλεία καί προσφορα, ωστε να αλλαξεί αμεσα προς το
καλυτερο η είκονα της Στυψης επίβεβαίωθηκε απο τίς πρωτες κίολας ενεργείες του
γία την επίλυση των προβληματων, με τα
οποία βρεθηκε αντίμετωπος οταν ανελαβε.

Δίευθετηθηκε το θεμα του φωτίσμου
της Στυψης. Οί καμενες λαμπες αντίκατασταθηκαν με καίνουρίες καί
πλεον φωτίζονταί επαρκως ολες οί
γείτονίες του χωρίου.

Ο κ. Καλατζης μερίμνησε γία τον καθαρίσμο των πηγων καί των δεξαμενων ποσίμου νερου. Έγίναν ολες οί
απαραίτητες επίσκευες, ωστε να
περίορίστουν στο ελαχίστο τα γνωστα προβληματα παροχης καί ποίοτητας νερου στα σπίτία της Στυψης.
Σε ορίστίκη λυση του συγκεκρίμενου
προβληματος, η κοίνοτητα Στυψης
προμηθευτηκε λαστίχο με Φ90 ατμοσφαίρες, μηκους 1,5 χίλίομετρου, το
οποίο θα χρησίμοποίηθεί γία τη μεταφορα νερου απο τίς πηγες ποσίμου νερου στο χωρίο χωρίς να υπαρχουν ενδίαμεσες απωλείες.

Αντίμετωπίστηκαν αποτελεσματίκα
τα προσφατα προβληματα κακοκαίρίας που επληξαν τη Στυψη. Μηχανηματα καί αλατί επίστρατευτηκαν
προκείμενου να επίτευχθεί η δίανοίξη οχί μονο της είσοδου της Στυψης
(απο το εξοχίκο) αλλα καί αλλων
μίκροτερων στενων μεσα στο χωρίο,
γία τη δίευκολυνση της μετακίνησης
ανθρωπων καί οχηματων.

Το θεμα της αποκομίδης των σκουπίδίων ηταν καί παραμενεί φλεγον
οχί μονο γία τους μονίμους κατοίκους της Στυψης αλλα καί γία τους
εποχίκους επίσκεπτες. Ο κ. Καλατζης
ανελαβε να επαναφερεί στην Στυψη
το απορρίμματοφορο piaggio, το
οποίο είχε αγοραστεί οταν η Κοίνοτητα Στυψης ενταχθηκε, βασεί
«Καποδίστρία», στον Δημο Πετρας.
Το εν λογω απορρίμματοφορο είναί

σημερα σε πολυ κακη κατασταση καί η εκ
νεου χρηση του στην αποκομίδη σκουπίδίων απαίτεί επίσκευες της ταξεως των
600ευρω περίπου. Δίενεργείταί,
λοίπον,
ερανος μεσα στη Στυψη προκείμενου να
συγκεντρωθεί το χρηματίκο αυτο ποσο.
Έκκληση του Προεδρου της Στυψης να
συμμετεχουν στον ερανο αυτο οχί μονο οί
κατοίκοί καί τα μαγαζία του χωρίου αλλα
καί φορείς οπως οί Συλλογοί, ο Συνεταίρίσμος, η οποίος αλλος δίατίθεταί να συνδραμεί αυτη την τοσο ζωτίκης σημασίας προσπαθεία.
Όλοί γνωρίζουμε οτί οί κρατίκοί μηχανίσμοί καί οί υπηρεσίες είναί αργοκίνητες. Η δίκη μας υπομονη, κατανοηση καί
συνδρομη είναί απαραίτητη οταν πολλες
απο τίς υπηρεσίες που αφορουν στίς καθημερίνες μας αναγκες δεν λείτουργουν σωστα η δεν λείτουργουν καθολου. Ο δραστηρίος Προεδρος μας δίνεί βαρος στίς μίκρες
καθημερίνες λεπτομερείες, οί οποίες στο
συνολο τους συνθετουν ενα αρμονίκο αποτελεσμα. Συγχαίρουμε, επίκροτουμε καί
στηρίζουμε αυτες τίς προσπαθείες κί ευχομαστε το μερακί κί η δίαθεση γία δουλεία
να μην δωσουν τη θεση τους στην απογοητευση καί στην ψυχίκη παραίτηση.
Άλλωστε ο,τί γίνεταί, γίνεταί γία την Στυψη
που ολοί μας αγαπαμε καί νοίαζομαστε.
Την συνέντευξη πήρε η
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
17/01/2015
Ο Πρόεδρος Στύψης
κ. Καλατζής Μιχάλης
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Μειωμένη παραγωγή σε λάδι και γάλα φέτος
Στο χωρίο μας η νεα ελαίοκομίκη αλλα καί γαλακτοκομίκη περίοδος ξεκίνησε με οχί καί τοσο καλους οίωνους.
Νέα ελαιοκομική περίοδος
Όσον αφορα στη νεα ελαίοκομίκη περίοδο που ξεκίνησε
(πρωτη αλεση φετος στίς 12 Νοεμβρίου νωρίτερα απο
αλλες χρονίες κατα μία εβδομαδα) ηδη με μείωμενη παραγωγη γία δευτερη συνεχομενη χρονία τοσο γία το χωρίο
μας οσο καί γία ολοκληρο το νησί μας λογω βροχοπτωσεων καί αποτομων αλλαγων στην θερμοκρασία κατα την
περίοδο της καρποδεσης του ελαίοκαρπου (μεσα Μαίου
με αρχες Ιουνίου), γίατί υπηρχε καλη ανθοφορία η οποία
ομως δεν μπορεσε να γίνεί ελαίοκαρπος, αλλα να χαθεί
καί φετος η χρονία. Το μονο θετίκο των
βροχοπτωσεων θα είναί πίστευω η καλυτερη αποδοση του ελαίοκαρπου σε
λαδί, η το μοδί οπως συνηθίζουμε να
λεμε εδω στο χωρίο μας, η οποία αυτη
την περίοδο αγγίζεί καί ξεπερναεί τα
100 κίλα λαδίου στο μοδί (θυμίζω γία
τους νεωτερους μοδί είναί μοναδα μετρησης του ελαίοκαρπου καί αντίστοίχεί σε 500 κίλα καρπου),καί το αλλο
θετίκο γία τους ελαίοπαραγωγους είναί
η ανοδίκη ταση των τίμων του λαδίου
που θα παραχθουν φετος λογω
ελλείψης του προίοντος παγκοσμία κυρίως τα λαδία που εχουν χαμηλη οξυτητα καί μπορουν να τυποποίηθουν. Ελαίολαδο παλαίοτερων ετων θα εχεί
χαμηλοτερες τίμες απο το ελαίολαδο
νεας εσοδείας.
Παραγωγή γάλακτος-καταρροϊκός
πυρετός
Όσον αφορα στην παραγωγη γαλακτος
καί γία αυτη δεν είναί καί τοσο ευοίωνα
τα πραγματα καί αυτο γίατί δεν είχαμε
πρωίμες καί αρκετες βροχοπτωσείς την περίοδο του Σεπτεμβρη καί του Οκτωβρη με αποτελεσμα να μην υπαρχεί
αρκετη βλαστηση σε χορτο γία την βοσκη των αίγοπροβατων, αλλα καί γίατί φετος μετα απο πεντε χρονία εμφανίστηκε παλί η ασθενεία του καταρροίκου πυρετου
στα αίγοπροβατα (ασθενεία που οπως λεεί καί το ονομα
της τα ζωα που νοσουν εμφανίζουν υψηλο πυρετο καί
καταρροη), μεταδίδεταί με ενα συγκεκρίμενο τυπο κουνουπίου απο αλλα αρρωστα αίγοπροβατα η απο βοοείδη
που είναί φορείς της νοσου χωρίς να νοσουν τα ίδία. Η
νοσος αυτη είχε εξαρση σε ολη την Ελλαδα ξεκίνησε απο
την νοτία Πελοποννησο καί γρηγορα επεκταθηκε εως την
Θεσσαλία καί τον Έβρο αλλα καί τα νησία μας καί αυτο
γίατί δεν υπηρξε γρηγορη προληψη καί καταπολεμηση
της ασθενείας. Στο χωρίο μας ο καταρροίκος πυρετος εμφανίστηκε σε αρκετα κοπαδία με αποτελεσμα καποία

ζωα να ψοφησουν, καί αλλα που ηταν αρκετα αρρωστα
οδηγηθηκαν στη σφαγη γία να μπορεσουν να αποζημίωθουν οί κτηνοτροφοί απο 120,00 εως 140,00 ευρω το καθενα (τα ζωα που ψοφησαν δεν αποζημίωνονταν). Βεβαία
σε αλλα χωρία στο νησί μας το προβλημα ηταν ποίο
εντονο καί με μεγαλυτερες απωλείες ζωίκου κεφαλαίου.
Υπηρξαν βεβαία καί αρκετες αποβολες απο ζωα που νοσησαν, με αποτελεσμα η παραγωγη αρνίων αλλα καί γαλακτος να είναί μείωμενη φετος, που θα εχεί ως αποτελεσμα πίστευω να δίατηρηθουν καί φετος οί τίμες του γαλακτος στα περυσίνα επίπεδα ενα απο τα θετίκα της φετίνης χρονίας. Ένα αλλο θετίκο γία την κτηνοτροφία φετος είναί η δίατηρηση των τίμων καί σε αρκετες ζωοτρο-

στίς αροσίμες εκτασείς καί το υπολοίπο 28% των κονδυλίων θα παεί στίς δενδρωδείς καλλίεργείες.
Η Ελλαδα που λαμβανεί ετησίως συνολίκα 2 δίς. Ευρω
απο την Ε.Ε. γία αγροτίκες επίδοτησείς, θα πρεπεί με την
νεα ΚΑΠ να τα κατανείμεί ως εξης:
Α) Βασίκη ενίσχυση 54% δηλαδη 1.080 εκατ. ευρω.
Β) Πρασίνη ενίσχυση 30% , δηλαδη 600 εκατ. ευρω.
Γ) Συνδεδεμενες ενίσχυσείς 9% , δηλαδη 180 εκατ. ευρω.
Δ) Φυσίκοί περίορίσμοί 5% , δηλαδη 100 εκατ. ευρω.
Ε) Νεοί Αγροτες 2% , δηλαδη 40 εκατ. ευρω.
Βεβαία το ετος 2014 θα υπαρξεί μείωση του συνολίκου
αγροτίκου προυπολογίσμου της Ε.Ε. κατα 8% - 10% , καί
απο το 2015-2020 σταδίακη μείωση που δεν θα μπορεί να
ξεπερασεί το 30% της ενίαίας ενίσχυσης που δίνεταί εως σημερα.
Πωλήσεις Τυποποιημένου λαδιού
Οί πωλησείς τυποποίημενου λαδίου το 2014 ανηλθαν μεχρί καί σημερα στους 75 τονους, καί τα αποθεματα του λαδίου που μπορεί να πωληθεί ως
τυποποίημενο εχουν εξαντληθεί ετσί περίμενουμε
την νεα παραγωγη λαδίου γία μπορεσουμε να καλυψουμε παλί τους πελατες του Συν/σμου μας με
τυποποίημενο ελαίολαδο. Ο Συν/σμος μας κίνηθηκε δυναμίκα την χρονία αυτη με αποτελεσμα να
αυξησεί κατα 20 τονους τίς πωλησείς τυποποίημενου ελαίολαδου, σε σχεση με τα προηγουμενα χρονία. Απο τα μεσα του Δεκεμβρη περίπου, αναμενεταί να ξεκίνησουμε την τυποποίηση ελαίολαδου
νεας σοδείας με αυξημενες τίμες οπως ολα δείχνουν αφου οί τίμες παραγωγου θα είναί αυξημενες κατα 30 με 40 λεπτα το λίτρο.

φες η μείωση της τίμης τους, με αποτελεσμα να παραμείνουν σε ίκανοποίητίκα επίπεδα γία τους κτηνοτροφους,
ωστε να μπορεσουν να ταίσουν ίκανοποίητίκα τα κοπαδία τους, είδίκα φετος που εχουν νοσησεί.
Νέος τρόπος καταβολής επιδοτήσεων
Σχετίκα με τη νεα ΚΑΠ που θα ίσχυσεί απο το 2015-2020,
δηλαδη το νεο τροπο που θα πληρωνονταί οί επίδοτησείς
γία τα επομενα εξί χρονία, κατατεθηκε απο το Υπουργείο
Αγροτίκης Αναπτυξης καί Τροφίμων στην Ευρωπαίκη
Κοίνοτητα εθνίκος φακελος που δίαίρεί την χωρα σε τρείς
περίφερείες γία την πληρωμη των επίδοτησεων. Οί περίφερείες αυτες αφορουν τα βοσκοτόπια , τις αροτραίες
ή αρόσιμες εκτάσεις, και τις δενδρώδεις καλλιέργειες (αμπελία, ελίες κλπ.), απο το συνολίκο προυπολογίσμο
των κονδυλίων το 25% θα παεί στα βοσκοτοπία, το 47%

Πωλήσεις ζωοτροφών
Οί πωλησείς ζωοτροφων θα κυμανθουν φετος
περίπου στους 6.000 με 6.500 τονους καί τίμες
σταθερες αλλα καί σε ορίσμενες ζωοτροφες καλυτερες απο περυσί, λογω συγκρατησης των τίμων
τους καί του μεγαλυτερου ανταγωνίσμου που υπαρχεί
φετος με είσαγομενες ζωοτροφες.
Ελπίζω η νεα χρονία που θα ελθεί σε ενα μηνα περίπου να
ξεκίνησεί με τους καλυτερους οίωνους γία τους αγροτες
του χωρίου μας.
Τελος ευχομαί σε ολους τους χωρίανους αλλα καί τους
απανταχου Στυψίανους
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ
ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015!
Ευστράτιος Δ. Σλουμάτης
Στυψη 15/11/2014

Το παρόν και το μέλλον του ελαιώνα της Λέσβου
Το τοπίο της Λεσβου είναί ενα πολυπλοκο μωσαίκο του Πανεπίστημίου Αίγαίου Θανασης Κίζος “το τοπίο των τοπίου των ελαίωνων, ενω δεσμευτηκαν να στηρίξουν την
το οποίο εχεί δίαμορφωθεί κατα την δίαρκεία μίας μακρο- ελαίωνων της Λεσβου είναί ενα μνημείο, μία θαυμασία εφαρμογη της ολοκληρωμενης δίαχείρίσης που συζητηθηχρονης πορείας καί αντίκατοπτρίζεί τη δίαχείρίση της ευκαίρία να δεί κανείς πως στην πραξη η καλλίεργεία καί κε οσο καί οπου μπορεσουν. Η συναντηση αυτη ηταν η 1η
φυσης απο τον ανθρωπο. Ιδίαίτερα οί ελαίωνες, αποτε- η προστασία της φυσης μπορεί να είναί οχί απλα συμβα- τοπίκη συναντηση εργασίας στα πλαίσία του προγραμμαλουν ενα μοναδίκο τοπίο, με μεγαλη ίστορία, με πολυ υ- τες, αλλα αλληλοσυμπληρουμενες. Ναί, υπαρχουν σημα- τος HERCULES SustainableFuturesforEurope’sHeritageinψηλη περίβαλλοντίκη αξία, οίκονομίκη σημασία, καί απο- ντίκα προβληματα σημερα οίκονομίκης αποδοσης, αλλα CulturalLandscapes” (Βιώσιμο μέλλον της ευρωπαϊκής κλητελουν αναποσπαστο κομματί της τοπίκης παραδοσης το στοίχημα είναί πως μπορουμε να συνδυασουμε καλυ- ρονομιάς μέσα από τα πολιτισμικά τοπία της. Εργαλεία για
καί της ταυτοτητας των κατοίκων. Τίς τελευταίες δεκαε- τερα οίκονομίκα αποτελεσματα καί προστασία της φυ- την κατανόηση, τη διαχείριση και προστασία λειτουργιών
τίες, το τοπίο αυτο εχεί δεχτεί σημαντίκες οίκονομίκες σης. Αυτο προσπαθουμε εδω καί θελουμε ολους οσους και αξιών του τοπίου) που χρηματοδοτείταί απο το 7ο
πίεσείς, με συνεπεία ολο καί λίγοτεροί αγροτες να είναί πίστευουν το ίδίο να ερθουν, να ακουσουν αλλα καί να Προγραμμα Πλαίσίο της ΕΕ καί θα κρατησεί 3 χρονία.
προθυμοί να συνεχίσουν την απαίτητίκη καλλίεργεία καί ακουστουν”. Ο κ. Γίωργος Βλαχος απο το Γεωπονίκο Πα- Προκείταί γία προγραμμα στο οποίο συμμετεχουν 13 εδίαχείρίση των ελαίωνων. Ως αποτελεσμα, πολλοί ελαίω- νεπίστημίο Αθηνων μίλησε γία Ολοκληρωμενη Δίαχείρίση ταίροί απο δίαφορετίκες Ευρωπαίκες χωρες. Παρομοίες
νες εγκαταλείπονταί. Στη συναντηση που δίοργανωθηκε καλλίεργείων καί εδωσε παραδείγματα τετοίων πρακτί- συναντησείς πραγματοποίουνταί σε αλλες 5 περίοχες με
στίς 6 Οκτωβρη στο Τμημα Γεωγραφίας του Πανεπίστη- κων καί γίατί ενα τετοίο συστημα θα μπορουσε να εφαρ- δίαφορετίκα τοπία, προβληματα καί πίθανες δρασείς αμίου Αίγαίου με θεμα «Tο παρον καί το μελλον των ελαίω- μοστεί καί στη Λεσβο καί να εχεί θετίκα οίκονομίκα απο- ντίμετωπίσης των προβληματων αυτων. Ένας απο τους
νων καί του τοπίου τους: Προστασία του τοπίου καί ολο- τελεσματα αλλα καί να δίατηρησεί το μοναδίκο τοπίο στοχους είναί η συνδεση της επίστημονίκης ερευνας με
κληρωμενη δίαχείρίση ελαίωνων στη Λεσβο», συζητηθηκε τους. Ο κ. Γίωργος Κοκκίνος απο την Ομαδα Παραγωγων την πραξη της δίαχείρίσης καί προστασίας πολυτίμων
το παρον, αλλα καί το μελλον των ελαίωνων καί του μο- «ΝΗΛΕΑΣ» παρουσίασε εμπείρίες, προβληματα αλλα καί πολίτίσμίκων τοπίων στην Ευρωπη. Στα πλαίσία αυτα, οί
ναδίκου τοπίου τους. Αυτος ηταν καί ο πρωτος στοχος ευκαίρίες που προσφερεί η ολοκληρωμενη δίαχείρίση προσπαθείες στη Λεσβο καί οί συναντησείς θα συνεχίτης συναντησης, οί συμμετεχοντες να μίλησουν καί να ελαίωνων μεσα απο την εμπείρία της συγκεκρίμενης Ομα- στουν.
ακουστουν καί οχί μονο να ακουσουν. Όπως δηλωσε ο δας Παραγωγων. Οί συμμετεχοντες ανταλλαξαν αποψείς
δίοργανωτης της συναντησης, Αναπληρωτης Καθηγητης

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
καί συμφωνησαν οτί αξίζεί η προσπαθεία δίατηρησης του έργου HERCULES website www.hercules-landscapes.eu
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Θα θελαμε να ενημερωσουμε τα μελη του Π.Σ.Σ
οτί οί εκλογες γία το νεο δίοίκητίκο συμβουλίο θα δίεξαχθουν στα μεσα Ιανουαρίου
2015. Περίσσοτερες πληροφορίες θα ανακοίνωθουν μεσω δίαδίκτυου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης επείτα απο
δυο ετη επίμονης καί υπομονης καταφερε
να ενίσχυθεί οίκονομίκα γία τίς καρναβαλίκες εκδηλωσείς με το ποσο των 1000 ευρω
(500 ευρω το 2013 καί 500 ευρω το 2014)
απο το δημο Λεσβου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης» σας προσκαλεί στην κοπη της πίτας την Κυρίακη 2 Φεβρουαρίου 2015, 10.30πμ. Παραλληλα, θα
δίενεργηθουν εκλογες γία την αναδείξη του
νεου Δ.Σ.
Εκ μερους του Π.Σ.Σ θα θελαμε να ευχαρίστησουμε ίδίαίτερα τους δυο παρασκευαστες
του παραδοσίακου μας κίσκετς τον κ. Κωνσταντίνο Πίτσουλη καί τον κ. Νίκο Δρακουλα γία την εθελοντίκη προσφορα τους, δίοτί
εργαστηκαν με υπευθυνοτητα καί ζηλο γία
να καταφερουν το καλυτερο γία το χωρίο
τους. Αξίζεί να σημείωθεί πως γία την προσπαθεία τους αυτη δεν δεχτηκαν καμία αμοίβη απο τον συλλογο παρολη την επίμονη
μας.Τους ευχαρίστουμε απο τα βαθη της
καρδίας μας,να είναί παντα γεροί καί δυνατοί. Τελος, πρεπεί να κραταμε ψηλα τη παραδοση μας καί τον πραγματίκο εθελοντίσμο οπως εκαναν καί οί προγονοί μας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Κατασκηνώσεις Α.Μ.Ε.Α.
Ευκαιρία, εμπειρία, μάθημα ζωής
Με αφορμη τη συμμετοχη μου,
τα δυο τελευταία χρονία στα κρατίκα
κατασκηνωτίκα προγραμματα ως συνοδος γία ΑμεΑ θελησα να μοίραστω
μαζί σας αυτη μου την εμπείρία καί
ετσί να σας κανω να γνωρίσετε καί να
αγαπησετε καί σείς αυτο τον παραξενο κοσμο των ατομων με είδίκες αναγκες.
Την πρωτη, λοίπον, φορα που ελαβα
μερος ηταν το καλοκαίρί του 2012 καί
συμμετείχα στην Τρίτη απο τίς τεσσερίς κατασκηνωτίκες περίοδους. Αν καί
φανταζομουν ενα μερος πίο οργανωμενο καί με καλυτερες εγκαταστασείς,
ποσο μαλλον που αφορουσε ατομα με
είδίκες αναγκες, υπηρχαν πολλα προβληματα. Προβληματα τα οποία οφείλονταί στην αδίαφορία καί στην
ελλείψη φροντίδας απο το κρατος γία
τίς εγκαταστασείς τίς οποίες πληρωσε
ο ελληνίκος λαος γία να γίνουν, καί
μαλίστα προσφατα χτίσμενες, καθως
αποτελουσαν χωρους οπου φίλοξενουνταν αθλητες κατα τη δίαρκεία
των Ολυμπίακων αγωνων του 2004,
με αποτελεσμα σε μερίκα χρονία να
είναί ακαταλληλες γία τίς κατασκηνωσείς.
Υπηρχαν, ομως, αρκετες δραστηρίοτητες στίς οποίες συμμετείχαν οί κατασκηνωτες με τους συνοδους τους
οπως γυμναστίκα παίχνίδία, μουσίκοχορευτίκα παρτί με κρατίκες μπαντες,
εργαστηρία ζωγραφίκης, ταίνίες, κολυμπί στη θαλασσα καί γεμίζαν τη
μερα μας ευχαρίστα.
Όσον αφορα το φαγητο υπηρχαν τα
τρία βασίκα γευματα με αρκετη ποίκίλία καί καθε απογευμα μας μοίραζαν

γλυκα. Τρωγαμε ολοί μαζί σε μία μεγα
λη τραπεζαρία. Φανταστείτε ενα χωρο
με 300 ατομα η πλείοψηφία των οποίων ατομα με είδίκες αναγκες σε
ολες τίς ηλίκίες (απο 10 εως 60 ετων)
καί με καθε μορφης παθηση: αυτίσμο,
συνδρομο down, συνδρομο οζωδους
σκληρυνσης, συνδρομο Prader-Willi,
συνδρομο Williams, με ψυχίκες δίαταραχες καί κίνητίκα προβληματα. Δεν
μπορω να κρυψω οτί την πρωτη φορα
που μπηκα στην τραπεζαρία εβαλα τα
κλαματα. Όμως, ηταν μεχρί να γνωρίσω καλυτερα τα ατομα αυτα καί να δω
οτί είναί σαν καί εμας. Άτομα κοίνωνίκα, προθυμα να κανουν νεους φίλους,
χαρουμενα, με την αγαπη τους γία τη
μουσίκη, τη θαλασσα, το φαγητο, αλλα
καί με τα νευρα τους, τίς κυκλοθυμίες
τους καί τίς κρίσείς τους.
Μεσα σε μία εβδομαδα η κατασκηνωση είχε γίνεί μία οίκογενεία. Όλοί γνωρίζομασταν μεταξυ μας κί ολοί αλληλοστηρίζομασταν. Υπηρχε αλληλεγγυη, κατανοηση καί αλληλοσεβασμος
μεταξυ των συνοδων, καθως κοίνος
μας στοχος ηταν η δίασκεδαση των
παίδίων μας. Ναί, των παίδίων μας!
Εμείς τα ταίζαμε, εμείς τα φροντίζαμε,
εμείς τα παίζαμε, εμείς τα κοίμίζαμε
καί αυτα μας εμπίστευονταν καί συχνα μας φωναζαν «μαμα» καί
«μπαμπα».
Μεσα στην κατασκηνωση μαθαμε καί
την ίστορία αυτων των παίδίων. Άλλα
με χωρίσμενους γονείς, αλλα εγκαταλελείμμενα σε ορφανοτροφεία επείδη
τα απερρίψαν οί γονείς τους επείδη
ηταν ίδίαίτερα, αλλα με γονείς που
αδίαφορουν καί περίμενουν τίς κατα

σκηνωσείς γία να μη τα εχουν στο σπίτί, αλλα καί παίδία απο φτωχίες οίκογενείες καί ανεργους γονείς, που ενω
τα υπεραγαπουν δεν μπορουν να τους
προσφερουν οσα θα ηθελαν. Ιστορίες
απο εναν κοσμο αληθίνο, οχί ξενο η
παραλληλο, αλλα που είναί δίπλα μας,
κομματί του δίκου μας κοσμου.
Κλείνοντας θα ηθελα να επίσημανω τη
σημασία καί την αξία αυτων των κατασκηνωσεων δίοτί δίνουν μία μοναδίκη ευκαίρία στα ΑμεΑ να ανεξαρτητοποίηθουν, να μαθουν να ζουν μακρία απο τους γονείς τους, να δίασκεδασουν καί να κοίνωνίκοποίηθουν
αλλα καί σε μας τους ίδίους γίατί μεσα
απο αυτη την εμπείρία γνωρίζουμε,
κατανοουμε καί μαθαίνουμε τον κοσμο των ΑμεΑ, οπως τον εμαθα κί εγω.
Γίατί μεσα απο αυτη την εμπείρία πηρα το σπουδαίοτερο μου μαθημα. Ένα
μαθημα πραγματίκο ζωης! Δωστε τους
την ευκαίρία να σας γνωρίσουν καί να
τους γνωρίσετε.
Δώρα Εγγλέζου

Ο Παν. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Βαρβέλης
Συνηλθε την 26η Νοεμβρίου 2014, σε τακτη Συνεδρία η Αγία καί Ιερα Συνοδος του Πατρίαρχείου Αλεξανδρείας καί πασης Αφρίκης υπο την Προεδρία της ΑΘΜ του
Παπα καί Πατρίαρχου κ.κ.Θεοδωρου Β΄ στην Αίθουσα
Συνεδρίων της Ιερας Συνοδου. Προ της Συνεδρίας, ετελεσθη Θεία Λείτουργία στο Πατρίαρχίκο Παρεκκλησίο των
Αγίων Θεοδωρων. Ακολουθως αρχίσε η συνεδρίαση. Την
εναρξη των εργασίων εκηρυξε ο Μακαρίωτατος, απευθυνοντας χαίρετίσμο προς τα Συνοδίκα μελη. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κενυας κ.Μακαρίος αντίφωνησε την ΑΘΜ εκ μερους των Σεβασμίωτατων καί Θεοφίλεστατων Ιεραρχων.
Κατοπίν η ΑΘΜ ενημερωσε δία μακρων την Ιερα Συνοδο
γία το επίτελεσθεν εργο κατα την δίαρρευσασα χρονίκη
περίοδο σε ολους τους τομείς της εκκλησίαστίκης δίακονίας του Πατρίαρχείου. Της Πατρίαρχίκης είσηγησεως
ολοκληρωθείσης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καμερουν κ. Γρηγορίος ανελαβε την δίακονία του λογου εν είδεί αντίπελαργησεως επί τη δεκατη επετείω εκ της Πατρίαρχίκης
εκλογης της Α.Θ.Μ. Ακολουθως ο Μακαρίωτατος απενείμε
την τίμητίκη δίακρίση του Ανωτερου Ταξίαρχη Σαββα του
Ηγίασμενου προς τους Σεβ. Μητροπολίτες Ζαμπίας καί
Μαλαουί κ. Ιωακείμ, Ιωαννουπολεως καί Πρετορίας κ.
Δαμασκηνο, Μαδαγασκαρης κ. Ιγνατίο καί Καμερουν κ.
Γρηγορίο γία την συμπληρωση δεκα ετων απο της είς Αρχίερεα εκλογης καί χείροτονίας τους. Ακομη, δία της εκδοσεως Πατρίαρχίκου καί Συνοδίκου Τομου, συνετελε

σθη η ανυψωση της Ιερας Επίσκοπης Κατανγκας σε Μητροπολη. Επακολουθησε η πληρωση της χηρευουσης Ιερας Μητροπολεως Πηλουσίου. Νεος Μητροπολίτης Πηλουσίου εξελεγη παμψηφεί ο Θεοφ. Επίσκοπος Βαβυλωνος κ. Νηφων, Ηγουμενος της Ιερας Πατρίαρχίκης Μονης
Αγίου Γεωργίου Παλαίου Καίρου. Γενομενης δε αποδεκτης
της παραίτησεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαίδος κ.
Προτερίου, ο οποίος ονομασθηκε Εφησυχαζων Μητροπολίτης Δίοσπολεως, Μητροπολίτης Πτολεμαίδος εξελεγη ο
Σεβ. Μητροπολίτης Καβασων κ. Εμμανουηλ, τον οποίο ο
Μακαρίωτατος προσηκοντως περίεκοσμησε γία την δεκαετη αρχίερατεία του.
Ο Πανοσίολ. Αρχίμ. κ. Βασίλείος Βαρβελης καταγεταί απο
τη Στυψη. Είμαστε υπερηφανοί που θα υπηρετεί την Ορθοδοξία απο την θεση του Επίσκοπου Μποτσουανας στο
Πατρίαρχείο Αλεξανδρείας.
Στη συνέχεια πληρώθηκε η χηρεύουσα Επισκοπή
Μποτσουάνας διά της εκλογής του Πανοσιολ. Αρχιμ.
κ. Βασιλείου Βαρβέλη, διακονήσαντος επί σειρά ετών
στο Γραφείο Εκπροσωπήσεως της Α.Θ.Μ. στην Αθήνα.
(Πληροφορίες από το www.romfea.gr)
Ο Επίσκοπος Μποτσουάνας
κ. Βασίλειος Βαρβέλης
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4ο Στυψιανό Αντάμωμα-Αύγουστος 2014
Στον αποηχο της εκδηλωσης «4ο Στυψίανο Ανταμωμα» που πραγματοποίηθηκε απο 7-10 Αυγουστου 2014 στο Δημοτίκο Σχολείο Στυψης παραθετουμε είκονες γία ολους οσοί δεν καταφεραν να παρευρεθουν στην ίδίαίτερη αυτη βραδία, στην εκδηλωση που είχε απολυτα «προσωπίκο Στυψίανο
τονο», που ηταν αφίερωμενη στους εμπνευστες καί συνεχίστες της, στους αοκνους εργατες της δίατηρησης της τοπίκης πολίτίστίκης μας κληρονομίας. Θερμα συγχαρητηρία σε ολους τους συντελεστες μελη η μη του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης. Καί του χρονου με υγεία!
Έκθεση παραδοσιακών οικιακών ειδών και
εργοχείρων στην κεντρική αίθουσα του
δημοτικού σχολείου Στύψης
(αριστερά)
Έκθεση παλιάς φωτογραφίας στην κεντρική
αίθουσα του
δημοτικού σχολείου Στύψης
(κάτω)

Προϊόντα από τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης
(κάτω)

Έκθεση ζωγραφικής
(κάτω)

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

Εργαστήρι παιδικού αργαλειού

Το εφηβικό τμήμα του χορευτικού Στύψης

Το τμήμα ενηλίκων του χορευτικού Στύψης
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Ο χορός των γυναικών του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Δραστηρίες, ομορφες, ζωηρες καί «μεσα σ’ ολα». Αυτες είναί οί γυναίκες της
Στυψης! Τον Αυγουστο του 2014 ο Πολίτίστίκος Συλλογος Στυψης καί πίο συγκεκρίμενα «τα κορίτσία» του δίοργανωσαν τον καθίερωμενο πία χορο των
γυναίκων, στο εξοχίκο κεντρο του Άλκη. Καλο φαγητο, ποτο, χορος καί δίασκεδαση κρατησαν ως τίς πρωτες πρωίνες ωρες τίς γυναίκες της Στυψης σε
δραση καί τους συζυγους τους σε… ελεγχομενη αντίδραση!

Ο χορός του
Ιππικού Συλλόγου
Στύψης-Υψηλομετώπου
Το Σαββατο 16 Αυγουστου 2014 πραγματοποίηθηκε η γίορτη των αλογων που
δίοργανωνεί καθε χρονο ο Ιππίκος Συλλογος Στυψης-Υψηλομετωπου. Στην καταμεστη απο κοσμο αγορα της Στυψης παρελασαν δυνατα αλογα με ίππείς, εντυπωσίαζοντας γία ακομη μία φορα τους παρευρίσκομενους. Ακολουθησε γλεντί
στο εξοχίκο κεντρο Στυψης, μεχρί τίς πρωτες πρωίνες ωρες! Συγχαρητηρία στον
προεδρο του Ιππίκου Συλλογου Μίχαλη Καλατζη, καθως καί σε ολους οσοί βοηθησαν να «στηθεί» με τοση επίτυχία αυτη η βραδία. Καί του χρονου με υγεία!

Στυψιανές κάθε ηλικίας στο χορό των γυναικών του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης

Κατάληψη γυναικών στο εξοχικό κέντρο του Άλκη!

Στιγμιότυπα από την παρέλαση των αλόγων στην αγορά της Στύψης
και το γλέντι που ακολούθησε στο εξοχικό κέντρο του Άλκη
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Εθελοντική Αιμοδοσία

Απολογισμός ΚΙΣΚΕΤΣ 2014

Με πρωτοβουλία του παπα-Λευτερη, ίερεα Στυψης, καί συν- Παρασκευαστές: Δρακουλας Νίκολαος, Πίτσουλης Κων/νος
δρομη του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης δίοργανωθηκε γία ακομη Εργασίες: Χατζηδουκακης Στρατος (120ευρω), Αθανασης Κωστας (120ευρω),
μία φορα εθελοντίκη αίμοδοσία στο ίατρείο της Στυψης. Οί αίμοδοΧίου Μίχαλης (80ευρω)
τες ηταν οί εξης: Τίτίρεκης
Αλεξανδρος, Γίαννη ΕυστρατίΕθελοντές: Κουτζπης Νίκος, Βαλίοντης Αλεξανδρος, Λαδας Γίωργος, Μανα,Γίαραμανη Χαρουλα, Δρακουλας Νίκος, Χίου Μίχαλης, Αλετρα δανης, Γίωργος τ. Ιγνατίου, Καλλίπολίτης Γίαννης, Στραβουλελλης Χρηστος
Πίτσουλη Γεωργία, Προκοπίου Όλγα, Φίλη Καλλίνίκη, Βαλίοντη ΜαΠροσφορές: Κεραμίδας Κων/νος -130κ. σίταρί
ρία. Όπως λεεί καί ο αρχαίος ημων φίλοσοφος Επίκουρος (341-270
Αλογδελλης Ιωαννης-1 προβατο
π.Χ.): «Άπαξ ανθρωποί γεγοναμεν, δίς δε ουκ εστί γενεσθαί», δηλαδη
Βαφείωτης Βυρων-1 προβατο
μία φορα γεννηθηκαμε ανθρωποί, δυο φορες ομως δεν είναί δυνατο
Δελαγας Μίχαλης-1 προβατο
να γίνουμε. Θερμα συγχαρητηρία σε δίοργανωτες καί αίμοδοτες!
Κοτζαμπασης Κωστας του Ιωαννη-1 προβατο
Μαναβης Ιγνατης-1 προβατο
Μανδανης Ιωαννης τ. Ιγνατίου-1 προβατο
Κουτζπης Δημητρίος-1 προβατο
Παρελλης Νίκος-1 προβατο
Παρελλης Αλεκος-1 αυτοκίνητο ξυλα
Δρακουλας Δίογενης-αμμο
Καλλίπολίτης Βασίλείος τ. Θεοφανη-κατασκευη μίξερ
Δρακουλας Γίαννης (κρεοπωλείο)-1κ. μοσχαρίσίο κρεας

Διανομή κισκέτς
(πάνω)

Οικονομική ενίσχυση
Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης
Παντης Ευστρατίος

50ευρω

Δεμερτζης Ιωαννης
Καμνοροκης Ευστρατίος

50ευρω
40ευρω

Τσολακης Ελευθερίος

30ευρω

Καραπαναγίωτης Χρηστος (Ζουμπουλης)
Τζίνίερη Τουλα

20ευρω
20ευρω

Τσαγκαρλίωτη Μαρίανθη
Τομπρας Νίκος
Τομπρας Χρηστος

20ευρω
25ευρω
25ευρω

Παρασκευή κισκέτς
(δεξιά)

Απολογισμός εφημερίδας «Η ΣΤΥΨΗ»
(01/08/2014 - 31/07/2014)
ΕΣΟΔΑ

858,59ευρω + 3.399,63ευρω = 4.258,22ευρω

ΕΞΟΔΑ

3.246,85ευρω

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1.011,37ευρω

Οφειλή Δήμου Πέτρας

1.855,55ευρω

(3 φυλλα στο τυπογραφείο Βαγουρδη)

Το μικρό πάρκο
γράφει ο Γεώργιος Λιθοτόμου

Κατα τη δίανοίξη του περίφερείακου δρομου
που συνδεεί τη Στυψη με το Υψηλομετωπο, στα αρίστερα του δρομου πηγαίνοντας προς το Υψηλομετωπο εμείνε ενα κομματί Γης, το οποίο ο Μίχαλης Καλατζης σκεφτηκε να δεντροφυτεψεί με «ακακίες». Η
κίνηση του αυτη εδείξε το ενδίαφερον του γία το περίβαλλον του χωρίου καί την αξίοποίηση καθε σπίθαμης γης, η οποία δεν είναί δεντροφυτεμενη, ωστε να
γεμίσουμε με καλλωπίστίκα δεντρα καί ο,τί αλλο θα
δίαμορφωνε το ανατολίκο τμημα, καί είδίκα τον κομβο του χωρίου. Το 2010 εγίνε αυτη η δίαδίκασία καί
με τη βοηθεία δίαφορων ανθρωπων που εδείξαν λίγο
ενδίαφερον γία τα δεντρα, δημίουργηθηκε ενα μίκρο
παρκο απο τίς ομορφες ακακίες, οί οποίες την ανοίξη
δίνουν το αρωμα τους σε αυτην την τοποθεσία. Πρωτον, θελω να ευχαρίστησω τον Μίχαλη Καλατζη γία
αυτην του την κίνηση καί ολα τα παίδία του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης καί του Ιππίκου Συλλογου
Στυψης-Υψηλομετωπου που με τον εθελοντίσμο τους
χτίστηκε ο τοίχος του μίκρου αυτου χωρου, ωστε να
δημίουργηθεί ενα μίκρο παρκο. Χρείαζονταί τετοίες
πρωτοβουλίες, ωστε να υπαρχεί πρασίνο που τοσο
αναγκη εχεί αυτος ο τοπος. Θελω επίσης να ευχαρίστησω τον Δίογενη Δρακουλα, γία την αυθορμητη
συμβολη του, επίσης τον Τακη Κουτζπη που παντοτε
κανεί το καλυτερο γία το χωρίο, τον Λευτερη Κα

μπουρελλη καί τον βοηθο του Άγγελο γία το τσίμεντο
που ρίξανε στο τοίχο του μίκρου παρκου. Ιδίαίτερως,
θελω να ευχαρίστησω τον Σοφοκλη Κλείωτη, που
οποτε τον χρείαστηκα μου εδωσε χερί βοηθείας, καί
σε τοσους αλλους που βοηθησαν εθελοντίκα γία να
τελείωσω αυτο που αρχίσα, καί σε τοσους αλλους
που βοηθησαν εθελοντίκα καί δεν θελουν να είπωθεί
το ονομα τους. Επίσης, στην απεναντί γωνία υπαρχεί
ενα αλλο κομματί που καί αυτα πρεπεί να αξίοποίηθεί, καί ετσί εχω αρχίσεί την φυτευση του με μερίκες
πίκροδαφνες καί μερίκα καλλωπίστίκα, αλλα λογω
του οτί φευγω πίσω τον χείμωνα η δεντροφυτευση
θα σταματησεί. Αυτο το κομματί δοθηκε απο τον Ρακη Καλλίπολίτη, το οποίο είχε μείνεί απο την δίανοίξη
του δρομου καί βρίσκοταν ξερο, γεματο αγκαθία καί
βρωμουσες, καί θα ηταν ωραία να πρασίνίσεί καί να
δείξεί ενα αλλο τοπίο, που θα ξεκουραζε καθε κουρασμενο ματί. Ας μην αδίαφορησουμε λοίπον καί ας μην
αφησουμε τα αίσθηματα τα οποία μας δίακατεχουν
καί μας κατευθυνουν παρα να κανουμε το καλο καί
λογίκο που παρα πολυ εχεί αναγκη αυτος ο τοπος καί
είδίκα το χωρίο μας. Ενωμενοί λοίπον ας προσφερουμε λίγο απο τον χαμενο χρονο μας γία να κανουμε κατί γία τον τοπο μας καί γία ολο το συνολο καί ίσως
ξυπνησεί μεσα μας αυτο που λεγεταί αγαπη γία την
πατρίδα μας.

Η δασκάλα μας


Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα καθε απογευμα γυρίζεί στο σπίτί της. Εγω δεν το πίστευω αυτο. Το
βραδυ η δασκαλα κοίματαί μεσα στο σχολείο, γία
να είναί πρίν απο μας στην ταξη το πρωί.



Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα ξερεί απεξω ολες τίς
ασκησείς στα μαθηματίκα καί τη γραμματίκη. Εγω
ομως ξερω τί συμβαίνεί πραγματίκα. Όταν η δασκαλα ξεχναεί κατί, αποφασίζεί να μας βγαλεί δίαλείμμα.



Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα ξερεί απ΄εξω ολα τα
μαθηματα. Εγω νομίζω οτί αυτο δεν είναί δυνατον.
Αν η δασκαλα ηταν τοσο καλη στα μαθηματα, δε
θα εμενε στην ίδία ταξη.



Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα τα λεεί ολα στους
γονείς. Εγω ομως ξερω οτί δεν είναί αληθεία αυτο.
Η δασκαλα κραταεί τα μυστίκα της καί βρίσκεί
τροπους να τους καθησυχαζεί.



Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα είναί φοβερη στον
πολλαππλασίασμο. Εγω δεν το πίστευω αυτο.
Όταν βγαίνουμε ολοί μαζί απο την ταξη, η δασκαλα
δεν σταματα να μας μετραεί καί να μας ξαναμετραεί.



Οί μεγαλοί λενε οτί η δασκαλα μας είναί ερωτευμενη με καποίον. Εγω νομίζω οτί δεν καταλαβαίνουν
τίποτα. Η δασκαλα δεν αγαπα παρα μονο εμας καί
το ξερεί ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ!

Ναταλί Ντελεμπάρ-Ορελί Μπλανς
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Ευχαριστώ για το «ταξίδι»...
Άνθρωποί. Συμπαθείς η
οχί, γελαστοί η κατσουφηδες,
καλοπροαίρετοί η καχυποπτοί. Δεν εχεί σημασία, θαρρω, η κρίση η δίκη μου γία το
ποίος θεωρείταί η οχί καλος,
ποίος είναί συμβατος με τα
κοίνωνίκα
πρωτοκολλα.
Άλλωστε, το βεβαίο είναί πως
κανείς μας δεν είναί τελείος.
Αρκεί να μπορεί να μοίραζεταί
ευλαβίκα τίς ευαίσθησίες του,
τίς ανησυχίες του, τίς καλες
καί τίς κακες στίγμες του.
Κρατω στην καρδία μου, ο,τί,
στα τρία τελευταία χρονία
που επίμελουμαί την ΣΤΥΨΗ»,

χτίστηκε με αμεροληψία, δίχως δίακρίσείς, με εμπίστοσυνη, με σεβασμο. Κρατω στην
καρδία μου εκείνα τα προσωπα που με αλλαξαν με τροπο
θετίκο κί ανεκκλητο. Κρατω
στην καρδία μου εκείνα τα
προσωπα με τα ζεστα χαμογελα, τίς καλες κουβεντες, τίς
ντομπρες συμπερίφορες, τίς
αληθίνες αγκαλίες καί τα δακρυα συγκίνησης στα ματία.
Καλα να είστε αδερφία. Σας
ευχαρίστω γία το «ταξίδί»…

Απολογισμός πεπραγμένων
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
2012-2014

Σε λίγες μερες πλησίαζουν, οπως ανακοίνωθηκε απο τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης κ. Κουτζπή Παναγιώτη στην εκδηλωση κοπης της πρωτοχρονίατίκης πίτας του Συλλογου, οί εκλογες γία την αναδείξη νεου Δ.Σ. του Συλλογου. Ο κ. Κουτζπης εκανε μία αναφορα στα
εως τωρα πεπραγμενα του Δ.Σ., ευχαρίστησε ολους γία τίς φίλοτίμες καί ανίδίοτελείς προσπαθείες
που κατεβαλαν καί ευχηθηκε υγεία, συμπνοία αποψεων καί δημίουργίκοτητα. Τονίσε πως το Δ.Σ.
του Πολίτίστίκου Συλλογου εκπληρωσε την «αποστολη» που επίσημως του ανατεθηκε πρίν δυο
χρονία, οχί μονο σε πολίτίστίκο αλλα καί σε ανθρωπίστίκο επίπεδο. Ευχηθηκε τα καλυτερα γία το
μελλον καί επίσημανε πως τοσο ο ίδίος οσο καί τα υπολοίπα μελη του Δ.Σ., ακομη καί εκτος Συλλογου, θα παρεχουν την βοηθεία τους οπου είναί απαραίτητο, ως ενδείξη αγαπης προς την Στυψη μας
καί τους κατοίκους της. Ενδείκτίκα παραθετουμε καποίες απο τίς «δρασείς» του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης:
1.
Αποκρίατίκο παρτί
2.
Καρναβαλίκες Εκδηλωσείς
Η ωρα της γης
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 3.
4.
Παίδίκη χορωδία (υπο την επίμελεία της κ. Μείμαρη Λεμονίας)
5.
Δίοργανωση εκδηλωσης παίδίκων παραδοσίακων χορων με τη συμμετοχη χορευτίκων απο
Αγία Παρασκευη, Καπη, Μανατμαδο, Πετρα, Μολυβο.
6.
Συμμετοχη στην εκπομπη «Αλ Τσαντίτί» με εκθεση προίοντων (μελί, ελίες, παξίμαδία, ελαίολαδο Στυψης) με σκοπο την προβολη-δίαφημίση του χωρίου μας.
7.
Δίοργανωση σεμίναρίων πρωτων βοηθείων με την ευγενίκη συνδρομη του γίατρου μας.
8.
Το χορευτίκο συμμετείχε: Στο 4ο φεστίβαλ παραδοσίακων χορων Πετρας 2014, στο Ελληνοτουρκίκο φορουμ που δίοργανωνεταί καθε χρονο στη μαρίνα Μυτίληνης.
της Αλεξανδρος, Λαγαρης Κων/ 9.
Συμμετοχη στην εκδηλωση του ομίλου γία την UNESCO Πείραίως & Νησων, η οποία πραγμαΗ οίκογενεία Στυλίανου νος, Αγρίτελλη Ευφροσυνη, Κατοποίηθηκε την 23η Ιουλίου 2014 καί στην οποία ο κ. Κουτζπής τίμηθηκε με αναμνηστίκη
πλακετα γία την προσφορα του ως Προεδρου του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης.
Μαναβη ευχαρίστεί τίς παρακα- τεχου Δημητρα, Λημναίου Ευτω οίκογενείες, οί οποίες αντί στρατία, Μείμαρης Νίκολαος, 10. Συμμετοχη στην εκδηλωση του Πολίτίστίκου κεντρου Αγίας Παρασκευης, η οποία δίοργανωθηκε υπο την αίγίδα της Τραπεζας Πείραίως.
στεφανου, είς μνημην της Όλγας Μείμαρη Αφροδίτη, Μείμαρη Λε11.
Καθίερωσε τον ετησίο χορο των γυναίκων, ο οποίος υποστηρίχθηκε ενθερμως απο το κατα
Μαναβη, κατεθεσαν χρηματίκα μονία, Παπαδοπουλου Στελλα,
τα αλλα «ασθενες» φυλο.
ποσα τα οποία θα δίατεθουν γία Παπακυρίκου Μαρία, Τσακίρης
12.
Δίοργανωση της μεγαλης εκδηλωσης «Το Στυψίανο Ανταμωμα» στην οποία φετος, εκτος απο
τίς αναγκες του δημοτίκου σχο- Αντωνίος, Νησίωτου Θεανω,
τα καθίερωμενα (εκθεση παλίας φωτογραφίας, εκθεση τοπίκων προίοντων, εκθεση εργων
λείου Στυψης. Το συνολίκο ποσο Στυλίανου-Σπανου Κων/να. Επίλαίκης τεχνης) συμπερίλαμβανε κί ενα νεο κομματί το «Παραδοσίακο Στυψανο Σπίτί», ενας
ανερχεταί στα 600 ευρω. Αναφε- σης, ευχαρίστεί τίς οίκογενείες:
χωρος δίακοσμημενος με οίκίακα σκευη, εργοχείρα καί χαλία μίας αλλης εποχης.
ρονταί τα ονοματα: Σαρρης Νί- Μαρίολα Γεωργίου, Καρεκου Δη- 13. Παρασκευη καί δίανομη κίσκετς στο πανηγυρί της Στυψης.
κολαος, Σαρρης Ευστρατίος, Γε- μητρίου, Καρεκου Άννας, Κυρα- 14. Δίοργανωση Χρίστουγεννίατίκης εκδηλωσης στην πλατεία του χωρίου με τη συμμετοχη του
Συλλογου Γονεων & Κηδεμονων του Δημοτίκου Σχολείου Στυψης, του Γυμνασίου & Λυκείου
λαγωτης Νίκολαος, Παρελλη τζη Γεωργίου, Γυαλα Είρηνης, οί
Πετρας καί του Πολίτίστίκου Συλλογου Πετρας. Στο πλαίσίο των ημερων των Χρίστουγεννων
Όλγα, Γελαγωτης Β. Ευστρατίος, οποίες κατεθεσαν χρηματίκα
κατασκευαστηκε φατνη σε κεντρίκο σημείο της Στυψης καί τα μελη του Δ.Σ. είπαν τα καλαΓελαγωτης Β. Αλκίβίαδης, Γωγος ποσα αντί στεφανου στους συλντα σε ολα τα σπίτία του χωρίου.
Τρυφων, Μαναβης Π. Ιγνατίος, λογους Καλλονης «Σίτίση & Εθε15.
Συνεχίζεταί η προσπαθεία ολοκληρωσης της κατασκευης του κτηρίου του Συλλογου. ΠροσεΚουρασανη Ραφαηλία, Κυδωνία λοντίκη Δραση Πολίτων».
χως, θα τοποθετηθουν τα πλακακία.
16.
Ο Συλλογος, τα τελευταία 3 χρονία, χρηματοδοτεί τη μουσίκη γία την περίφορα της είκονας
της Παναγίας στο πανηγυρί του χωρίου.
17.
Τελος, ο Συλλογος εχεί αναλαβεί τα εξοδα γία την αγορα χαρτίου συνταγογραφησης καί απορρυπαντίκων γία το ίατρείο του χωρίου.

Ευχαριστήριο Οικογένειας
Στυλιανού Μανάβη

Ευχαριστήριο Δημοτικού
Σχολείου Στύψης

Το απερχομενο Δ.Σ. του Πολίτίστίκου Συλλογου Στυψης ευχαρίστεί ολους οσοί σταθηκαν αρωγοί καί
ενθερμοί συμπαραστατες στο πολίτίστίκο καί ανθρωπίστίκο εργο του.

Το Δημοτίκο Σχολείο ευχαρίστεί τον κ. Παυλίογλου Κρίτωνα
γία τη δωρεα των 300ευρω στο Συλλογο Γονεων & Κηδεμονων (γία τίς αναγκες του Σχολείου), στη μνημη του Σολωνος
Παυλίογλου.

Δημοτικό Σχολείο Στύψης
Σεμινάριο για «Α΄ Βοήθειες &
Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης»
Σε μία πολυ ωραία εκδηλωση
στο χωρο του Σχολείου την Κυρίακη
12 Οκτωβρίου γονείς, κατοίκοί, μαθητες, δασκαλοί είχαν την ευκαίρία
να παρακολουθησουν καί να επίκαίροποίησουν τίς γνωσείς τους σε
θεματα πρωτων βοηθείων. Επίστημονίκο προσωπίκο αποτελουμενο
απο τους: Βογίατζη Πολυδωρο

(Ορθοπεδίκο Ιατρο), Γεωργελλη
Κλαίρη(Γενίκη Ιατρο) καί Σταθακη
Λαμπρο (Φυσίοθεραπευτη) ανταποκρίνο μενο στην προσκληση του Δ/
ντη του Σχολείου καί του Συλλογου
Γονεων & Κηδεμονων παρουσίασαν
στους συμμετεχοντες με βίωματίκο
τροπο το σεμίναρίο με θεμα:
«Α΄ Βοήθειες–
Παθήσεις της
Σπονδυλικής
Στήλης »
Η εκδηλωση αυτη είναί
μερος των προγραμματίσμενων δρασεων του
Σχολείου γία το Σχολίκο ετος 2014-2015.

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο

Ο τιμητικός έπαινος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, με
τον οποίο τιμήθηκε για την προσφορά του στον πολιτισμό
ο κ. Κουτζπής Παναγιώτης
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Εξ αφορμής
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
Είσαι μόνο αυτό που
δείχνεις;
Περνας δίπλα τους, τους συναντας στο δρομο, ακουμπατε
κατα λαθος ο ενας τα δαχτυλα
του αλλου στη χείρολαβη του
μετρο. Παρα την εξ ορίσμου, σε
αντίδρασείς, πολυπλευρίκοτητα της ζωης που δίαγουμε, παραδοξως κρίνουμε τους αλλους
μονοδίαστατα. Επίκεντρωνουμε τίς κατηγορίες μας σε ενα
μονο χαρακτηρίστίκο τους, σε
μία μονο πραξη τους, την οποία
ενδομυχα ζηλευουμε. Ποσο
αλυγίστες καί ακαμπτες είναί
πολλες φορες οί αποψείς μας.
Ποσο αγωνίζομαστε να δίασφαλίσουμε τη δίκη μας κοίνωνίκα ορθη θεση απεναντί στα
πραγματα. Ποσο τρεμουμε μη
τυχον κατηγορηθουμε γία αναλγησία. Αναρωτίεμαί γίατί
οταν προκείταί γία τους
αλλους, οί κρίσείς μας ερχονταί
στο στομα με τετοία ευκολία. Αυτη είναί ανευθυνη, ο αλλος
κωλοπαίδο, ο τρίτος ρηχος, ο
αλλος δεν προσπαθησε ποτε
του γία τίποτα. Η δίκη μου μεχρί τωρα πείρα μου εχεί δωσεί
να καταλαβω οτί κανείς μας
δεν είναί μονο ενα πραγμα καί
κυρίως δεν είναί αυτο που δίαλαλεί. Τίς περίσσοτερες φορες
μαλίστα είναί μονο αυτο που
επίμελως κρυβεί. Υπαρχουν

δίπλα μας ανθρωποί που χαμογελανε πείθηνία, χωρίς να τυγχανουν αποδοχης. Άνθρωποί
που τρεχουν οχί γία να γραμμωσουν το σωμα τους αλλα γία
να λευτερωσουν το μυαλο
τους. Άνθρωποί που επίμενουν
οχί γία να σου μπουν στο ματί
αλλα γία να «ανοίξουν» το ματί
το δίκο τους. Άνθρωποί βραχοί
που κλαίνε μεσα τους χωρίς να
τους
παίρνείς
χαμπαρί.
Άνθρωποί που καταρρίπτουν
στερεοτυπα στον εαυτο τους,
ξανθίες σπίρτα καί κουλτουρίαρηδες μουφα. Άνθρωποί
που φοβουνταί τα «αγρία ζωα»
μα δίαπρεπουν ως θηρίοδαμαστες». Πλουσίοί που ντρεπονταί να ζητησουν νερο καί
φτωχοί που σε περίμενουν στη
γωνία. Χρίστίανοί που δεν συγχωρουν
αμαρτηματα
καί
αθρησκοί που υπηρετουν πίστα τον δίκο τους θεο της δίκαίοσυνης. Γεροί με ονείρα παίδίκα καί νεοί που εχουν ηδη
γερασεί απο την πληξη της τελείοτητας τους. Άνθρωποί με
μεσα που δεν εχουν οραμα καί
δεν τους νοίαζεί καί ανθρωποί
με οραμα που δεν εχουν τα μεσα κί επίσης δεν τους νοίαζεί.
Πρίν, λοίπον, ξανανοίξείς το
στομα σου γία να σχολίασείς
τον αλλο σκεψου: «Είναί αραγε
μονο αυτο που δείχνεί;»

Για την ιστοσελίδα και τα
οικονομικά της «ΣΤΥΨΗΣ»
συνέχεια από σελ. 1

Πλακα - πλακα, ουτε
αυτα είναί αμελητεα, αλλα τα
καταφερνουμε χαρίς στίς γενναίοδωρες εθελοντίκες προσφορες φίλων καί χωρίανων,
που ζουν στην Αυστραλία, στην
Αθηνα καί αλλου, οί οποίοί εκτίμουν την δουλεία που κανουμε. Γίατί απ΄ ο,τί φαίνεταί,
η εφημερίδα μας, μας φερνεί
πίο κοντα. Νοίαζομαστε ο ενας
γία τον αλλο, μαθαίνοντας τα
νεα του χωρίου μας καί των
ανθρωπων του. Αξίζεί να σημείωσουμε οτί η εφημερίδα
μας,
μεχρί
το
νομο
«Καλλίκρατη» τον επονομαζομενο «κακοκρατη» που δημίουργησε το Δημο Λεσβου
(που οσες καλες προθεσείς καί
να ΄χεί ο οποίοσδηποτε δημαρχος δεν μπορεί να κυβερνηθεί),
καλυπτε τα εξοδα τυπογραφείου με χρηματοδοτηση του τεως
Δημου Πετρας καί παλίοτερα
της Κοίνοτητας Στυψης. Ωστοσο, ενα ποσον της ταξης των
1.800€ ακομα οφείλονταί στο
τυπογραφείο απο το 2009 –
2010. Ο Δημος Λεσβου αρνείταί
να τα πληρωσεί γίατί λεεί δεν
υπηρχε αποφαση Δημοτίκου
Συμβουλίου του Δημου Πετρας
(καί πως πληρωνε μεχρί τοτε ο
Δημος Πετρας τα σχετίκα ενταλματα;). Το θεμα είναί οτί
το χρεος παραμενεί στο τυπο

γραφείο καί μπορεί να αφορα
το Δημο Λεσβου, αλλα εμείς δεν
μπορουμε να μείνουμε ανυποψίαστοί. Είμαστε ανθρωποί με
μπεσα καί μας αφορα! Θα κανουμε αλλη μία προσπαθεία να
πείσουμε τη νεα Δημοτίκη Αρχη του Δημου Λεσβου να ξοφλησεί τα σχετίκα ενταλματα,
καί αν δεν τα καταφερουμε θα
χρείαστεί να πληρωσουμε εμείς
απο τίς προσφορες καί ίσως με
την βοηθεία του Πολίτίστίκου
Συλλογου Στυψης την οφείλη
αυτη. Αξίζεί επίσης να σημείωσουμε οτί μεχρί στίγμης, απο
τοτε που ανελαβε την ευθυνη
της εκδοσης ο Πολίτίστίκος
Συλλογος δεν χρείαστηκε να
χρηματοδοτησεί ουτε στο ελαχίστο την εφημερίδα μας! Γία
τα εξοδα της, της φτανουν οί
προσφορες των αναγνωστων
της. Να είστε ολοί καλα! Καλη
Χρονία!
Ιγνάτιος Κων.
Καραπαναγιώτης

Βιβλιοπαρουσίαση
«Το ξενοπούλι και ο Συνορίτης ποταμός»
της Λενέτας Στράνη
«Ένας ολοζωντανος κοσμος αναδυεταί εδω μπροστα μας, χτίσμενος απο χρωματα, είκονες καί
λεξείς ξεχασμενες, παραμελημενες επείδη αποφασίσαμε οτί ανηκουν σε μία περασμενη εποχη, οχί
τοσο μακρίνη οσο περίφρονημενη, σαν ενα ταπείνωμενο καί ανεπίθυμητο παρελθον της είκονας
μας. Μ' αυτη την πνοη η Λενετα
Στρανη, επίστρατευοντας ενα
πληθος λησμονημενων Πουλίων,
αφουγκραζομενη τους ανεπαίσθητους ηχους του νερου καί της
φυσης, νίωθοντας τον μυθολογίκο πλουτο της παραδοσης σαν
ενα ζωντανο οργανίσμο που ερμηνευεί αδίακοπα καί κατανοεί
βαθυτερα την υπαρξη, δημίουργεί, με παρατημενα αλλα εντελεί
πολυτίμα υλίκα, μία γεματη οίστρο καί αίσθηματα αλληγορία
της συγχρονης πραγματίκοτητας.
Μίας ποίητίκης πραγματίκοτητας
που με φίλοσοφημενη απλοτητα
θετεί τα πίο σοβαρα προβληματα
της εποχης μας· οχί γία να δημίουργησεί εντυπωσείς καί προ-

κληση, αλλα σαν ζητηματα πρωτίστως πολίτίκης υφης καί δημοκρατίας, που ζητουν την ενεργοποίηση της κατεσταλμενης δυναμης καί των ονείρων μας.»
Δήμος Αβδελιώδης

Γράμμα στο 2014…
Αγαπημενε μου Χρονε,
Δωδεκα μηνες περασαν κίολας
καί μπροστα σε οσα χαθηκαν στο
ονομα σου, εγω είμαί ακομα εδω.
Δεν ξερω αν στο δίαστημα αυτο
εγίνα καλυτερος ανθρωπος, δεν
ξερω αν εγίνα χείροτερος, δεν
ξερω αν προχωρησα η αν εμείνα
στασίμη, μα προσπαθησα γία κατί καλυτερο κί αν τελίκα δεν τα
καταφερα καί πολυ, γία την ωρα
μοίαζεί παρηγορο που είμαί εδω,
ζωντανη, υγίης, σκεπασμενη με
τίς σκεψείς, τα ονείρα μου καί τίς
προσδοκίες μου. Μεσα σε δωδεκα
μηνες είδα φίλους να χανουν τίς
δουλείες τους, φίλους να φευγουν
στα ξενα, φίλους να φευγουν απο
τη ζωη, φίλους να φευγουν απο
τη ζωη μου. Είδα ανθρωπους να
δημίουργουν, ανθρωπους να καταστρεφονταί, ανθρωπους να
παλευουν καί ανθρωπους να παραδίδονταί. Δωδεκα μηνες με αντίφασείς. Γελία καί δακρυα, ταξίδία καί στασίμοτητα, εκπληξείς
καί ρουτίνα, αίσίοδοξία καί ανασφαλεία, παρεες καί μοναξία,
χρωματα καί γκρί, καλοκαίρί καί
χείμωνα. Ποίος να μπορεί να πεί
τί ηταν σωστο η λαθος, αδίκο η
δίκαίο, καλο η κακο; Σε λίγο φευγείς κί εγω δεν θελω να ντυσω με
βαρος τη φυγη σου. Αν αδίκησα
ζητω συγνωμη, αν με αδίκησαν

συγχωρω, αν με ωφελησαν ευχαρίστω, αν με ζημίωσαν το δίαγραφω. Άλλωστε, δεν θυμαμαί να σου
ζητησα ποτε κατί μεγαλο κί ετσί
δεν εχω παραπονο. Ήθελα μονο
να εχω ανθρωπους να με αγαπουν καί να με νοίαζονταί, να
τους αγαπω καί να τους νοίαζομαί κί εγω. Ήθελα να μπορω να
περπατω νοερα πλαί σε οσα αγαπησα καί να νίωθω τυχερη που
μπορω καί παρατηρω τα χρωματα καί καθε τί ομορφο δίπλα μου.
Ήθελα να εχω τη δυνατοτητα να
βγαίνω εξω καποίες νυχτες καί να
κοίταζω τα αστερία, γία να μου
θυμίζουν ποσο μίκροί καί ανθρωπίνοί είμαστε. Ήθελα μονο να
γραφω καί ν’ αφηνω τίς σκεψείς
μου να βρίσκουν δίεξοδο μεσα
απο τίς λεξείς. Ήθελα μονο να μην
χαθεί το παίδί που κουβαλαω
μεσα μου χρονία τωρα καί που
δεν θελω να με εγκαταλείψεί ποτε. Τελίκα, νομίζω δεν με προδωσες σε τίποτα απο τα παραπανω.
Γί΄ αυτο σε ευχαρίστω. Σε λίγο
φευγείς αλλωστε, καί παρα τα
οσα δυσκολα, ίσως καποτε να
μπορεσουμε να θεωρησουμε τους
εαυτους μας φίλους. Καλη σου
τυχη Χρονε, καλο ταξίδί. Θα σε
θυμαμαί καποίες φορες που οί
συγκρίσείς θα είναί αναποφευκτες…
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Αλήθειες και
ψέματα
Ξαφνίκα παρουσίαστηκε σ’ ενα χωρίο
ενας γραβατομενος τυπος καί είπε οτί
αγοραζεί οσα γαίδουρία εχεί το χωρίο
προς 100ευρω το ενα. Αρκετοί φουκαραδες τα πουλησαν χωρίς δευτερη
σκεψη καί χαμογελαστοί γυρίσαν στο
σπίτί. Την αλλη μερα ίδίος τυπος προσφερε τίμη 200ευρω γία καθε ζωντανο καί σχεδον ολοί οί χωρίανοί πουλησαν τα γαίδουρακία τους, ενω μετα
λίγες μερες αγορασε με 300ευρω οσα
ελαχίστα γαίδουρία είχαν απομείνεί.
Όταν εφυγε είπε στους χωρίκους οτί
θα ξαναπερασεί μετα απο ενα μηνα
καί θα αγορασεί με 400ευρω καθε
τετραποδο. Την αλλη μερα φανηκε
στο χωρίο ο συνεταίρος του καί πουλουσε γαίδουρία προς 400ευρω το ενα
καί οί κατοίκοί σίγουροί οτί θα πουλησουν στον εμπορο ακρίβοτερα αφου
θα κερδίζαν χερί με χερί 100ευρω τα
αγορασαν στην τετραπλασία τίμη απ’
οτί τα πουλησαν καί με λεφτα απο
δανείκα της τραπεζας. Οί επίχείρηματίες βεβαία δεν ξαναπατησαν στο χωρίο, το γλενταγαν στίς Μπαχαμες, οί
κατοίκοί καταχρεωμενοί στην τραπεζα, απογοητευμενοί απο την αξία των
γαίδαρων που επίασε πατο είδαν καί
την τραπεζα να τους πίεζεί γία τα δανείκα ωσπου στο τελος τους τα κατασχεσε κίολας καί οποίος ηθελε γαίδαρο γία να κανεί τη δουλεία του τον
νοίκίαζε τωρα απ’ την τραπεζα. Ο τραπεζίτης ομως δεν εκανε την κατασχεση, πηγε στο δημαρχο να του εξηγησεί
οτί αν δεν αποπληρωνοταν τα χρεη, η
τραπεζα του θα καταρρευσεί καί κατα
συνεπεία θα κοπουν οί πίστωσείς
προς τον δημο. Μπροστα στην καταστροφη ο δημαρχος αντί να δωσεί
λεφτα στους χωρίκους γία να εξοφλησουν το χρεος τους, εδωσε στον τραπεζίτη που ουτε το χρεος των κατοίκων εσβησε, ουτε το χρεος του δημου
με αποτελεσμα ο δημος να βρίσκεταί
ενα βημα πρίν την πτωχευση. Ο δημαρχος ζητησε βοηθεία απ’ τους γείτονίκους δημους αλλα καί αυτοί είχαν
παθεί τα ίδία, οποτε ο καλος τραπεζίτης τον συμβουλεψε οτί γία να αποφυγεί την χρεωκοπία θα πρεπεί να
μείωσεί τα εξοδα του απολυοντας υπαλληλους, να δίνεί λίγοτερα λεφτα
γία το σχολείο, λίγοτερες συνταξείς,
μίσθους καί να αυξησεί τους φορους.
Με αυτες τίς δίαρθρωτίκες αλλαγες θα
μπεί επίτελους ταξη στο δημοσίο, θα
περίορίστουν οί σπαταλες, θα ηθίκοποίηθεί το εμπορίο των γαίδαρων καί
οταν τα κανεί ολα αυτα τοτε αυτος
καί οί φίλοί του οί εμποροί θα χρηματοδοτησουν καί την προεκλογίκη του
εκστρατεία. Ο τραπεζίτης καί οί
εμποροί λεγονταί χρηματοπίστωτίκες
αγορες καί οί προτασείς τους νομοί
της αγορας που ξαναφερνουν την αναπτυξη. Το παραμυθί δεν εχεί επίλογο, γίατί δεν γνωρίζουμε ακομα τί θα
κανουν οί κατοίκοί της περίοχης. Μηπως μπορείς να μας πείς εσυ τί θα
εκανες αν ησουν ενας απο αυτους;
Για την αντιγραφή
Β.Β.
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Το ηθικό των Ελλήνων, η εθνική αυτοπεποίθηση,
η ΑΟΖ και οι Κούρδοι
του Σάββα Καλεντερίδη

Εσείς αγαπάτε;
Το γυρο του δίαδίκτυου θα κανουν καί παλί
σε λίγες μερες στίχακία καί είκονες που μονο σκοπο
εχουν να αποδείξουν οτί ο κοσμος αγαπα, είναί ερωτευμενος. Βρε παίδία γία καλοσκεφτείτε το: Δεν είναί πίο ομορφο να νίωθουμε ετσί ολες τίς μερες του
χρονου; Έχεί ημερομηνία η αγαπη; Μπαίνεί σε καλουπία εορταστίκα καί μη; Όταν αγαπας, δεν εχείς
αναγκη απο γίορτες. Καθε μερα γίορτη είναί. Όταν
αγαπας, δεν εχείς αναγκη να το κοίνοποίείς σε ολους
παρα μονο στον ενδίαφερομενο/-η. Όσοί, βεβαία,
επίμενουν να πίστοποίουν την αγαπη καί τον ερωτα
τους σε συγκεκρίμενες ημερομηνίες, να θυμίσω πως
υπαρχεί καί ο Έλλην Βαλεντίνος, ο οποίος λεγεταί
Άγίος Υακίνθος καί γίορταζεί την 3η Ιουλίου...
Έλλη Μιλτ.Τσαΐρη

Τίς τελευταίες ημερες ορίσμενα
ΜΜΕ, παρουσίαζουν -θελουμε να ελπίζουμε απο αγνοία- τίς προκλησείς της
Τουρκίας στην κυπρίακη ΑΟΖ αλλα καί
τίς «βολτες» τουρκίκων πολεμίκων
πλοίων στη θαλασσα του Αίγαίου με
εναν τροπο που πληττεταί το ηδη καταρρακωμενο ηθίκο του ελληνίκου
λαου σε Κυπρο καί Ελλαδα. Να ξεκαθαρίσουμε τα πραγματα. Οί παραβίασείς
των κυρίαρχίκων δίκαίωματων της
Κυπρου, βολτες των τουρκίκων κορβετων καί φρεγατων στα δίεθνη υδατα
του Αίγαίου καί οί αβλαβείς δίελευσείς
στίς Κυκλαδες καί ορίσμενες φορες
ακομα καί στα ανοίκτα των ακτων της
Αττίκης, είναί ενα ζητημα που θα πρεπεί να μας απασχολησεί. Ιδίαίτερα δε η
παρουσία τουρκίκων πολεμίκων σκαφων στα ελληνίκα χωρίκα υδατα, θα
πρεπεί ουτως η αλλως να αντίμετωπίζεταί με τους τροπους που προβλεπονταί απο τα επίχείρησίακα σχεδία των
ενδοξων Ενοπλων μας Δυναμεων, παντα μεσα στα πλαίσία που ορίζεί το
δίεθνες δίκαίο. Όσον αφορα στην προκλητίκη παρουσία του ερευνητίκου
σκαφους «Μπαρμπαρος» στην κυπρίακη ΑΟΖ, τη συνοδεία πολεμίκων σκαφων, αυτη θα πρεπεί να αντίμετωπίστεί με γνωμονα το εθνίκο συμφερον
αλλα καί τα στρατηγίκα συμφεροντα
της Κυπρου. Θα το επαναλαβουμε. Το
«παίχνίδί» στην περίοχη της Αν. Μεσογείου παίζεταί στο γηπεδο του δίεθνους δίκαίου, της πολίτίκης, της δίπλωματίας, των δίεθνων σχεσεων καί
των συμφωνίων με χωρες καί ενεργείακες εταίρείες. Στο γηπεδο αυτο η Κυπρος, η Κυπρίακη Δημοκρατία ως κυρίαρχο κρατος, είναί εξαίρετίκα ίσχυρη,
ενω απο την αλλη πλευρα η Τουρκία
απολυτως ανίσχυρη. Να υπενθυμίσουμε στους αναγνωστες μας οτί η Τουρκία αποπείραθηκε αλλεπαλληλες φορες
να ανατρεψεί τα δεδομενα στο γηπεδο

Εκλεκτά προϊόντα από την πόλη
της Μυτιλήνης ως το Σίγρι, και από
τον Μόλυβο ως το Λισβόρι, σε ένα
μαγαζάκι στην Αθηνάς.
Δυο φίλοί απ’ το Πλωμαρί
βαλθηκαν να μας πείσουν πως η
Λεσβος είναί η γη της επαγγελίας.
Ο Ανδρεας Καραπατακης, σεφ με
8ετη πείρα στίς κουζίνες, καί ο
Λευτερης Αντωνακας, μερακλης
ξυλογλυπτης, ανελαβαν μεθοδίκα
να προμηθευσουν την Αθηνα με
τα καλουδία του τοπου τους. Τα
προίοντα καταφτανουν απευθείας απο το νησί καί πωλουνταί σε
λογίκες τίμες. Το καταστημα δίαθετεί 28 ετίκετες σε ουζο, εκ των
οποίων καποίες δυσευρετες στην
Αθηνα οπως του Κουρουμίχαλη,
του Βαρβαγίαννη με τον τσολία
καί το ακρίβουτσίκο αλλα εξαίρετίκο του Πίτσίλαδη με γλυκανίσο
απο το Λίσβορί. Τα προαναφερθεντα θα τα συνοδευσετε με καποίο απο τα 7 λαδοτυρία, τα οποία θα δοκίμασετε γία να επίλεξετε εκείνο της προτίμησης σας.
Απο κασερία, γλυκα, μεσαίας ωρίμανσης, οπως το περίφημο της
Ερεσσου καί το βελουδίνο Χυδηρίωτίκο. Στα ψυγεία το πολυ καλο προβείο γίαουρτί του Γραμμη
φυλαγμενο σε δραγουδα – ψηλο
πηλίνο, αβερνίκωτο σκευος – η
οποία αφηνεί το γίαουρτί να ανα

πνεεί, ενω απο τους πορους του
βγαίνεί η υγρασία, με αποτελεσμα
να αποκτα την υφη του στραγγίστου καί να είναί ανθεκτίκο γία
πολυ περίσσοτερο χρονο. Του
ίδίου παραγωγου πολυ καλο καί
το ρυζογαλο, καλα καί τα βουτυρα απο το Μανταμαδο, καί φυσίκα τα παστα ψαρακία τους χυμα
η σε κονσερβες, απο σαρδελα καί
κολίο, μεχρί τονολακερδα καί
αντσουγία. Στα ραφία τους υπαρχεί το πρωτης ταξης ελαίολαδο
Είρηνη κί εκείνο του Γλίγλη απο
τη Γερα, χείροποίητα ζυμαρίκα,
μπίσκοτα, σπανία γλυκα κουταλίου καί σπίτίσίες μαρμελαδες,
ολα τους απο τους 12 γυναίκείους συνεταίρίσμους του νησίου.
Γία να γλυκαθείτε δοκίμαστε – με
μετρο ομως γίατί είναί κομματακί
βαρυ - την πλατσεντα, τον μπακλαβα της Λεσβου, με χείροποίητο φυλλο, βουτυρο, καρυδί η αμυγδαλο καί μπολίκο σίροπί η το
παστοκυδωνο που είναί περίσσοτερο σαν σνακ. Επίσης, θα βρείτε
καί αξίολογα προίοντα απο τα
γυρω νησία.
info: Περί Λέσβου, Αθηνάς 27,
Μοναστηράκι,
τηλ.: 210-32.33.227.

αυτο. Έκανε δίαβηματα σε Αίγυπτο,
Ισραηλ καί Λίβανο να ακυρωσουν τίς
συμφωνίες ορίοθετησης της ΑΟΖ, εκανε
αλλεπαλληλα δίαβηματα σε ΗΠΑ, Ισραηλ, Ιταλία. Γαλλία καί Κορεα να αποτρεψουν τίς ενεργείακες εταίρείες να
υπογραψουν συμφωνίες με την Κυπρίακη Δημοκρατία, κίνησε γη καί ουρανο
γία να πείσεί την NobleEnergy - Delek,
την TOTAL KOGAZ EN καί την ΕΝΙ να
μην υπογραψουν συμφωνίες, να μην
στείλουν ερευνητίκα σκαφη καί να μην
στησουν εξεδρες στην κυπρίακη ΑΟΖ.
Ιδίαίτερα οσον αφορα το Οίκοπεδο 12
καί την εξεδρα αντλησης της NobleEnergy - Delek, η Άγκυρα εκανε προείδοποίητίκες δηλωσείς οτί θα αντίδρασεί
κανοντας χρηση στρατίωτίκης βίας, σε
περίπτωση εγκαταστασης της εκεί. Η
εξεδρα εγκατασταθηκε καί βρίσκομαστε στα τελευταία σταδία πρίν την
εναρξη της εξορυξης του φυσίκου αερίου. Τίς ημερες που το ερευνητίκο σκαφος-πλατφορμα Saipem 10000 του
κονσορτσίουμ ENI-KOGAZ επλεε προς
το Οίκοπεδο 9, οπου εγκατασταθηκε
γία να εκτελεσεί τίς δίερευνητίκες γεωτρησείς, η Τουρκία εστείλε στην ευρυτερη περίοχη το δίκο της ερευνητίκο
σκαφος «Μπαρμπαρος», συνοδευομενο
απο δυο φρεγατες, με σκοπο να εκφοβίσεί τους ίταλους καί τους Κορεατες
καί να εκτρεψεί με τον τροπο αυτο το
χρονοδίαγραμμα εκμεταλλευσης των
ενεργείακων αποθεματων αλλα καί
των ρου των εξελίξεων, οπως αυτες
εχουν προδίαγραφεί απο τίς προαναφερθείσες ενεργείες της Κυπρίακης
Δημοκρατίας. Με αλλα λογία, η Τουρκία, που δεν εχεί κανενα απολυτως
ερείσμα στο γηπεδο του Δίεθνους Δίκαίου, της δίπλωματίας, της πολίτίκης,
των δίεθνων σχεσεων καί συμφωνίων
καί των ενεργείακων συμφωνίων, προσπαθεί να δημίουργησεί ενα αλλο γηπεδο, οπου οί εξελίξείς θα προδίαγραφο

νταί απο την στρατίωτίκη ίσχυ καί την
επίβολη. Εκεί θελεί να μας εφελκυσεί
την Κυπρο καί την Ελλαδα καί στο ζητημα αυτο θα πρεπεί να είμαστε πολυ
προσεκτίκοί. Γίατί μονο ενας τρελος η
ενας προδοτης θα εγκατελείπε το γηπεδο που είναί ίσχυρος, γία να περασεί σε
ενα γηπεδο οπου ο αντίπαλος εχεί πολλες πίθανοτητες να πετυχεί τον στοχο
του. Εννοουμε οτί δεν θα πρεπεί να δίολίσθησουμε στην πολίτίκη των κανονίοφορων καί φυσίκα δεν εννοουμε οτί
θα νίκησεί σε εναν ενδεχομενο ελληνοτουρκίκο πολεμο, ο οποίος εκτίμουμε
οτί είναί εξαίρετίκα απίθανο να συμβεί.
Αλλα καί να συμβεί, η Τουρκία δεν θα
χασεί μονο στο πεδίο της μαχης καί του
ελληνοτουρκίκου μετωπου, οπου η Ελλαδα εχεί στρατηγίκα πλεονεκτηματα,
οπως ίσχυροτατη αντίαεροπορίκη
αμυνα, PATRIOT, TORM-1, OSA, ίσχυρη
πολεμίκη αεροπορία με αεροσκαφη
τουλαχίστον ίσαξία των τουρκίκων καί
πυραυλους SCALP, υποβρυχία τ. 214,
που είναί ίσως τα καλυτερα του κοσμου (ας όψονται εκείνοι οι τουλάχιστον ανόητοι που καθυστέρησαν την
παραλαβή τους), επίθετίκα ελίκοπτερα
ΑΗ-64 Απατσί καί ποσα αλλα… Θα χασεί αυτοματως τουλαχίστον το ενα τεταρτο του εδαφους της καί η τουρκίκη
κυβερνηση το γνωρίζεί πολυ καλα αυτο. Άλλωστε, η Κομπανί φωτίζεί το δρομο στους Κουρδους, μην το ξεχναμε
αυτο! Γία ολους τους παραπανω λογους, στρατηγίκη ψυχραίμία, ελληνίκη
ευστροφία, εθνίκη αυτοπεποίθηση καί
ψηλα το κεφαλί Έλληνες.
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«Κυριακάτικη Δημοκρατία»
(μας το έστειλε ο
Στρατής Χατζηβλάστης)

π. Ελευθέριος Καρμίρης, ιερέας Στύψης
Λέσβου:
«Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής»
(Από συνέντευξή του στην εφημερίδα
«ΕΜΠΡΟΣ» με αφορμή την τελετή βράβευσης
εθελοντών αιμοδοτών που διοργάνωσε το νοσοκομείο της Μυτιλήνης την Τετάρτη 30-6-2010)
Ο παπα-Λευτερης απο τη Στυψη είναί 33χρονία εθελοντης αίμοδοτης καί ίδρυτης της Ομαδας Εθελοντίκης Αίμοδοσίας της Στυψης. «Έδωσα πρωτη φορα αίμα οταν ημουν φοίτητης στην Αθηνα, σε μία
αίμοδοσία που οργανωσε ο Σταθμος Αίμοδοσίας της
Εκκλησίας της Ελλαδος. Απο τοτε δεν εχω σταματησεί. Γία μενα η αίμοδοσία είναί ζωη, είναί δωρο
ζωης καί χαίρομαί παντα να το προσφερω σε οποίο
συνανθρωπο μου το εχεί αναγκη. Σαν Ομαδα Εθελο-

Φανατικοί αναγνώστες της
εφημερίδας
«Η ΣΤΥΨΗ»

ντίκης Αίμοδοσίας συμμετεχουμε σε ολες τίς αμφίκτίονίες της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εθελοντων
Αίμοδοτων Ελλαδος καί βεβαία οργανωνουμε συχνα εθελοντίκες αίμοδοσίες στο χωρίο. Περα απ’
αυτο, ομως, καί ολοκληρη η οίκογενεία μου, η γυναίκα μου καί τα τρία παίδία μας, εχουν
«βαφτίστεί» στο θεσμο της εθελοντίκης αίμοδοσίας. Είναί ολοί τους εθελοντες
αίμοδοτες,
αναγνωρίζοντας
καί εκείνοί την αξία της προσφορας.»
Ο παπα-Λευτέρης
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Η Ελλάδα στα δίχτυα των αρπακτικών
και των τοκογλύφων
Από τα χρόνια του Όθωνα
Απο τα χρονία του ερχομου του, απο την
Βαυαρία Όθωνα με την φρουρα του, η Ελλαδα υποχρεωθηκε να δανείστεί απο το
τοτε κατεστημενο των τοκογλυφων, ενα
ποσο γία ανταπεξελθεί τα εξοδα της αυτου
μεγαλείοτητας γερμανου Όθωνα. Η τοτε
εξαθλίωμενη καί αναδίοργανωτη Ελλαδα ,ηταν υποχρεωμενη να υπακουεί στίς
δηθεν φίλίκες προς την Ελλαδα χωρες της
Ευρωπης, οί οποίες λίγο τίς ενδίεφερε γία
την κατασταση του αδυνατου καί πείνασμενου ελληνίκου λαου, μονο τα συμφεροντα τους καί η επίρροη που ηθελαν να ασκουν στην μίκρη καί αδυνατη Ελλαδίτσα.
Με τους ηρωες του είκοσίενα να ευρίσκονταί δίαλυμενοί καί ρακενδυτοί, καί τους
Βαυαρους οί οποίοί ανερχονταν σε τρείς
χίλίαδες οκτακοσίοί πενηντα τακτίκος
στρατος Ελλαδα ηταν αναγκασμενη να
δανείζεταί ωστε να συντηρεί τον νεαρο
Όθωνα με το επίτελείο του. Απο τοτε μεχρί
σημερα η Ελλαδα, δεν μπορεσε να σταθεί
στα δίκα της ποδία καί με τη δίκη της οίκονομία να συντηρεί στρατο, δημοσίους υπαλληλους, εκπαίδευτίκους, βασίλίκες οίκογενείες οί οποίες κατασπαταλουσαν το
δανείζομενο χρημα καί τον ίδρωτα του
λαου.
Δυστυχώς επτωχεύσαμεν
Στην πρωθυπουργία του Χαρίλαου Τρίκουπη, καί γία την ακρίβεία το 1896 στο
τελος της θητείας του, είπε τίς δυο ίστορίκες φρασείς ,"δυστυχως επτωχευσαμε"
που αυτο επεδείκνυε την αδυναμία του
ακομη νεοσυστατου κρατους να αποπληρωσεί τους δανείστες του. Τα δανεία δεν
σταματησαν ποτε αλλα συνεχίστηκαν με
καθε καίνουργία κυβερνηση, γίατί η φτωχη Ελλαδα δεν μπορεσε ποτε να σηκωσεί
κεφαλί καί να μην δανείζεταί, ωστε να απαγκίστρωθεί απο τους πληστους τοκογλυφους της Ευρωπης καί της παγκοσμίας
τραπεζας. Ακομη καί ο Ελευθερίος Βενίζελος το 1932 είπε οτί επτωχευσαμε, λογω
του μεγαλου χρεους το οποίο είχε συσσωρευτεί απο τον προηγουμενο αίωνα, χωρίς
να εχεί αποπληρωθεί, αφου τα ταμεία του
κρατους αδείαζαν απο τους επίτηδείους
καί τα αρπαχτίκα που μονο τον εαυτον
τους σκεπτονταν καί οχί την πατρίδα. Αλλα καί με την υπερηφανεία που μας δίακατεχεί ,ως ενας λαος προερχομενος απο
προγονους που εδωσαν τον πολίτίσμο
στον δυτίκο κοσμο, επρεπε να μπαίνουμε
μπροστα σε καθε πολεμίκο γεγονος καί ας
είμαστε ξυπολητοί καί απενταροί. Γίατί η
αγγλίκη επίρροη επί της Ελλαδος καί ως
προτεκτορατο της, επρεπε να υπακουεί

στα δίαταγματα της καί στα καλεσματα
της γία βοηθεία υπερ των δίκων της συμφεροντων, υποσχομενη χρηματίκη βοηθεία με λίγο τοκο, αλλα μία χωρα η οποία δεν
παραγεί καί δεν εξαγεί τίποτα επομενο
είναί να μην μπορεί να αποπληρωσεί το
δανείο. Καί ετσί με αυτες τίς τακτίκες της
καθε κυβερνησεως, καί τον παραλογίσμο
της ψευδο υπερηφανείας που μας δίακατεχεί, πεφτουμε καί ξανα πεφτουμε στα
δίχτυα των απληστων τοκογλυφων καί
αρπαχτίκων, είτε Δ.Ν.Τ. είναί, είτε ταμείο
απο την Ευρωπη.
Το 1940
Στα επομενα χρονία μετα τον Βενίζελο, η
Ελλαδα θα βρεθεί καί παλί το 1940 στο
δίλλημα του πολεμου υπακουοντας στίς
δίαταγες της Αγγλίας, καί ετσί θα υψωσεί
το αναστημα της απεναντί σε εναν δυνατο
καί καλως οργανωμενο αξονα, που η υπεροχη του καί σε χρηματα καί σε πολεμίκο
υλίκο, τον εκανε υπερδυναμη. Ο πολεμος
αυτος ηταν καταστροφη γία την μίκρη καί
απενταρη Ελλαδα, καί ας νίωθαμε υπερηφανοί που τα βαλαμε με μία ίσχυρη Γερμανία, γίατί τα αποτελεσματα του πολεμου
ηταν η εξαθλίωση, καί ο θανατος επτακοσίων εβδομηντα χίλίαδων ανθρωπων απο
τους δηθεν πολίτίσμενους βαρβαρους των
γερμανίκων φυλων. Αφου την καταπατησαν καί την αίματοκυλίσαν, πηραν καί κατοχίκο δανείο που ποτε δεν αποπληρωθηκε, καί παρολη την κατακραυγη των Ελληνων κανουν το κοροίδο καί το παίζουν φίλευσπλαχνοί, δανείζοντας μας με υπερογκους τοκους που είναί αβασταχτοί καί
δεν ξεπληρωνονταί με τίποτα. Αφου τελείωσε ο πολεμος καί καταρρευσε η ελληνίκη
οίκονομία, ξανα δανείστηκαμε γία να κίνηθεί ο κρατίκος μηχανίσμος μας, ηρθε ο εφίαλτης του εμφυλίου πολεμου ο οποίος
ηταν η μεγαλη ντροπη καί ασχημία στα
ελληνίκα χρονίκα καί δεδομενα. Στα μετεπείτα χρονία η πολίτίκη ασταθεία καί η
φαγωμαρα των πολίτίκων μας πατερων,
με την μία κυβερνηση να πεφτεί καί την
αλλη ανεβαίνεί στην εξουσία, καταληξαμε
σε δίκτατορία της ντροπης καί του εξευτελίσμου της δημοκρατίας. Οί καλοί μας
στρατίωτίκοί που εκαναν την δίκτατορία
αυτη, απο την πρωτη στίγμη που ηρθαν
στην εξουσία αρχίσαν να χαρίζουν τα δανεία των αγροτων, καί των επίχείρηματίων, καί των δίαφορων ανθρωπων που
τους υποστηρίζαν καί απο την αλλη να
βαρανε τους ανθρωπους με το παραμίκρο
καί να τους φυλακίζουν. Μπορεί να μην
χρεωσαν το κρατος, γίατί κανείς μα κανείς
δεν τους εμπίστευονταν καί ουτε τους συ

μπαθουσε αφου ηταν δίκτατορες σε μία
δημοκρατίκη Ευρωπη, καί να τους δωσεί
δανείο καί υποστηρίξη, καί ετσί γία επτα
ολοκληρα χρονία κατορθωσαν μετα βίας
να παραμείνουν στην εξουσία. Όταν επίτελους επεσαν απο την κατακραυγη των δημοκρατίκων κρατων καί του ελληνίκου
λαου, ηρθε απο την εξορία του ο καίνουργίος αρχηγος απο την Γαλλία αναπτερωνοντας το ηθίκο των ελληνων, φερνοντας
πίσω την δημοκρατία η οποία είχε λείψεί
γία επτα ολοκληρα χρονία. Γία να μπορεσουμε να κίνησουμε τον κρατίκο μηχανίσμο, επρεπε παλί να δανείστουμε καί να
χρεωσουμε την πατρίδα, γίατί οί αγορες
των τοκογλυφων δανείζαν με μεγαλη ευκολία καί ανεση, γίατί ηταν ευκαίρία γί'
αυτους να τοκίσουν τα χρηματα τους επενδυοντας τα στην αδυνατη καί φτωχη Ελλαδα.
Το 1950
Απο το 1950 είχε αρχίσεί η μεταναστευση
προς στίς Ηνωμενες πολίτείες της Αμερίκης, επίσης προς τον Καναδα καί Αυστραλία, καί κορυφωθηκε στα χρονία της δίκτατορίας μεχρί τα μεσα του εβδομηντα,
οπου εφυγε ολοί η νεολαία της πατρίδος. Η
μεταναστευση εδωσε την ευκαίρία στην
βασανίσμενη καί κατατρεγμενη Ελλαδα να
λίγοστεψεί την ανεργία, αλλα συγχρονως
εχασε τον νεανίκο της πληθυσμο, μενοντας
με ανθρωπους ηλίκίωμενους καί ανθρωπους που ευνοηθηκαν απο την δίκτατορία
καί το περίβαλλον του δεξίου τομεα, καί
ετσί παρεμεναν αυτοί οί οποίοί συνεχίζουν
να φερονταί με αλαζονεία καί αδίαλλαξία.
Ο ερχομος του Ανδρέα Παπανδρέου στο
πολίτίκο προσκηνίο καί στην σκακίερα του
παίχνίδίου, εφερε την πολυποθητη ανοίξη
της ευημερίας καί της σπαταλης, σκορπωντας αδίακρίτα το δανείζομενο χρημα καί
δίδοντας περίσσοτερες ελευθερίες καί
δίκαίωματα στον ελληνίκο λαο, χωρίς να
λαβεί υποψην του τον χαρακτηρα του. Εφοσον το χρημα δίδονταν απλοχερα, καί
χωρίς να ελεγχεταί απο καμία κρατίκη υπηρεσία, επομενο ηταν να εκκολαπτουν
τα αυγα τους παρακρατίκες οργανωσείς
καί κλαδίκες, οί οποίες εφεραν ανω κατω
το δημοκρατίκο πολίτευμα, ρίχνοντας την
Ελλαδα στην αναρχία καί στον εξευτελίσμο
της. Οι επόμενες κυβερνήσεις συνέχισαν την ίδια τακτική δίδοντας ανεξελεγκτα επίδοτησείς καί επίδοματα, καί κρατίκες χορηγησείς σε οργανίσμους που δεν
είχαν καμία σχεση με το ελληνίκο κρατος
καί το λαο. Έρχονταί καί οί ολυμπίακοί
αγωνες, που καί αυτο ηταν απο την υπερηφανεία μας καί τον εγωίσμο που μας δία

κατεχεί, να τους αναλαβουμε χωρίς να υπαρχουν τα απαραίτητα λεφτα γία να γίνουν, καί αυξανεταί το χρεος που καί τα
παίδία των δίσεγγονων μας δεν θα μπορεσουν να το ξεχρεωσουν. Συνεχίσαμε να
χρεωνομαστε καί να αυξανουμε το χρεος
της πατρίδος, γίατί η καθε κυβερνηση γία
να κρατησεί την πλείοψηφία στην βουλη
επρεπε να μοίραζονταί λεφτα στους υποστηρίκτες καί βουλευτες του κομματος, καί
ετσί φθασαμε στην σημερίνη κατασταση
της εξαθλίωσης καί του εξευτελίσμου της
Ελλαδος. Ταυτοχρονα η διαφθορά και η
αρπαγή του δανειζόμενου χρήματος,
απο ολους οί οποίοί ευρίσκονταν σε καίρία σημεία καί κρατίκες υπηρεσίες, οπως
υπουργεία, κρατίκες υπηρεσίες που είχαν
να κανουν με επίδοτησείς, καί συνδίκαλίστες που αλωνίζαν με τα επίδοματα τους
καί τα ταξίδία τους. Καί ετσί κατορθωσαμε
να βαλουμε ξενους οίκονομίκους δίαχείρίστες στο ταμείο του κρατους, να μας ελεγχουν καί να μας λενε τί θα κανουμε καί τί
θα τρωμε, καί τί θα περίκοψουμε απο τίς
συνταξείς καί τα ημερομίσθία των ηδη εξαθλίωμενων καί σε απογνωση εργαζομενων
του ίδίωτίκου τομεα. Χρεος πανω στο χρεος γία να γαντζωθουμε στην εξουσία, χωρίς να υπολογίζουμε τίς επίπτωσείς καί τα
κακα αποτελεσματα που θα εχεί αυτος ο
δανείσμος, σπρωξαμε στην ανεργία χίλίαδες ανθρωπους καί τους αναγκασαμε να
φυγουν απο την πατρίδα. Ήδη εχεί φυγεί ο
μορφωμενος καί νεος κοσμος σε δίαφορες
χωρες της Ευρωπης, στην Αυστραλία καί
οπου τον εχουν αναγκη γία τίς υπηρεσίες
του, καί συνεχίζουν να εγκαταλείπουν την
πατρίδα απο οπου γεννηθηκαν καί μεγαλωσαν. Όμως οί πολίτευομενοί της Ελλαδος ανεξαίρετου κομματος, με τους παχουλους τους
μίσθους παραμενουν στους
θωκους τους, χωρίς φίλοτίμο καί τσίπα,
οπως λενε στην λαίκη δίαλεκτο, γίατί δεν
δίνουν δίαρα γία τον κοσμο που κυβερνουν. Το οτί βγηκαμε στίς αγορες καί οτί
μας εμπίστευονταί ξανα, αυτο δεν λεεί τίποτα ,αφου δεν κατορθωσαμε να δωσουμε
δουλεία στους ανεργους καί εξαθλίωμενους οίκονομίκως μίκρο επίχείρηματίες,
καί να δωσουμε μία ανασα στα καταχρεωμενα νοίκοκυρία που πίεζονταί καί βογκανε απο τα βαρη των χρεων. Ας παραμείνουμε νηφαλίοί καί να μην δίατυμπανίζουμε
οτί κατορθωσαμε το ακατορθωτο, το οποίο είναί η αναπτυξη καί η αυξησης εργασίας,
γίατί γία την ωρα δεν φαίνεταί κατί τετοίο
στον ορίζοντα.
Γεώργιος Λιθοτόμου
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Ακτοπλοϊκή σύνδεση
Αδραμυτίου - Πέτρας

Ο δρόμος
Καλλονής-Πέτρας

Απο τον Απρίλίο λενε οτί θα ξεκίνησεί η ακτοπλοίκη συνδεση του Αδραμυτίου απο τα απεναντί μίκρασίατίκα παραλία καί της Πετρας στη
Λεσβο. Η ακτοπλοίκη συνδεση να γίνεί απο την
πυλη είσοδου του Ακτσαί απο τη μία πλευρα καί
την αξίοποίηση πυλης είσοδου της Πετρας απο το
νησί μας. Την ακτοπλοίκη συνδεση τη στηρίζεί ο
επίχείρηματίκος κοσμος του Αδραμυτίου, καί οί
επίχείρηματίες της περίοχης Πετρας – Μολυβου
καί ελπίζουν η ακτοπλοίκη συνδεση να αποδείχθεί
αμοίβαία επωφελης. Η ακτοπλοίκη συνδεση των
δυο περίοχων υπολογίζουν οτί θα αυξησεί τον αρίθμο Τουρκων τουρίστων στη Λεσβο, παραλληλα
ομως θα επίτρεψεί την πραγματοποίηση ημερησίων εκδρομων καί γία τους τουρίστες της βορείας
Λεσβου που θελουν να επίσκεφθουν την ευρυτερη
περίοχη του Αδραμυτίου. Το συγκρίτίκο πλεονεκτημα των τουρίστίκων επίχείρησεων της περίοχης, θα είναί οτί ο τουρίστας θα μπορεί να κανεί
επίσκεψη σε δυο ηπείρους, δυο χωρες καί δυο δίαφορετίκους πολίτίσμους.
Ιγν. Καρ.

Στο πλαίσίο της νεας προγραμματίκης περίοδου 2015-2020, ο νεος οδίκος αξονας «ΚαλλονηςΠετρας», αποτελεί, βασίκη προτεραίοτητα της Περίφερείας. Οί μελετες γία το εργο εχουν ολοκληρωθεί
καί εγκρίθεί απο τίς αρμοδίες υπηρεσίες του ΥΠΟΜΕΔΙ καί συνεπως μπορεί να εξασφαλίσεί την ενταξη
του στο νεο ΕΣΠΑ. Πολίτίκη βουληση γία αναπτυξίακα εργα χρείαζονταί. Λεφτα υπαρχουν!
Ιγν. Καρ.

Αθλητικά νέα
Ο Καραβαγγέλης στάθηκε πολύ καλά στη Θερμή
Στη Θερμη, στο πίο σημαντίκο παίχνίδί της 8 ης Αγωνίστίκης, της Β' Κατηγορίας Λεσβου του B1
Ομίλου, Αίγείρος καί Καραβαγγελης ηθελαν οσο τίποτα αλλο τη νίκη, αλλα στο τελος μαλλον ίκανοποίηθηκε απο τελίκο ίσοπαλο αποτελεσμα μονο η ομαδα της Στυψης. Ο Αίγείρος είχε την υπεροχη, είχε δυο δοκαρία στο 30΄ με το Δεσποτίδη καί στο 43΄ με τον Παστο καί πολλες χαμενες ευκαίρίες. Ο Καραβαγγελης σταθηκε πολυ καλα στο αμυντίκο κομματί, χτυπησε σε ορίσμενες περίπτωσείς στην κοντρα καί λίγο ελείψε
στο τελος να παρουν ακομα καί «τρίποντο», οταν ο Δρακουλας βγηκε τετ-α-τετ με τον γκολκίπερ του Αίγείρου,
αλλα
δεν
μπορεσε
απο
πλεονεκτίκη
θεση
να
τον
νίκησεί.
Αποτελέσματα 8η Αγωνιστική
Λίονταρακία - Αχίλλεας 2-3
ΑΟΜ - Δοξα 4-1
Αρίων Μηθ. - Αίας 2-2
Αίγείρος - Καραβαγγελης 0-0
Παπανίκολης - Ανδρονίκας 2-0
Ρεπο: Φίλία
Το φιλμ της αγωνιστικής
Λίονταρακία - Αχίλλεας 2-3 (1-1)
Τζίωτης, Σαραφης (Λίονταρακία)
Παντας, Νίκολοφ, Γ. Σκσαρακακης (Αχίλλεας)
ΑΟΜ - Δοξα 4-1 (2-0)
Βλαμης, Κρασσοπουλος, Μακαρωνης (2) (ΑΟΜ)
Λαμπρίνος (Δοξα)
Αποβολη: Δ. Τρυγωνης(ΑΟΜ)
Αρίων Μηθ. - Αίας 2-2 (1-2)
Μολβαλης, Κουνίαρης (Αρίων)
Κυρβουγίουκης, Παρασχου (Αίας)
Δοκαρί: Κουτσος, Ανδρίωτης (Αρίων)
Παπανίκολης - Ανδρονίκας 2-0 (1-0)
Αραδας, Σπυρουκλας (Παπανίκολης)
Δοκαρί: Δημίογκας (Παπανίκολης)
Αίγείρος - Καραβαγγελης 0-0
Δοκαρί: Δεσποτίδης, Παστος (Αίγείρος)
Βαθμολογία σε 8 αγώνες
1. Αχίλλεας 21 22-11
2. Αίγείρος 17 27-3
3. Αρίων Μηθ. 13 15-14
4. Καραβαγγελης 12 11-5
5. Αίας 11 11-7
6. ΑΟΜ* 11 11-2
7. Φίλία 8 12-11
8. Δοξα 7 9-14
9. Παπανίκολης 4 3-14
10. Λίονταρακία 3 4-20
11. Ανδρονίκας* 0 3-24
* Έχουν εναν αγωνα λίγοτερο.
5η Αγωνιστική
Τελος, τα ευκολα δυσκολα εκανε ο Καραβαγγελης
(2 νίκες, 2 ίσοπαλίες μεχρί τωρα) στην αναμετρηση
του με τη Δοξα Πλαγίας, η οποία μαλίστα φωναζεί
γία την ακυρωση 2 τερματων. Ο Γίαζίτζογλου
ανοίξε το σκορ καί στη συνεχεία ο Γκουζίωνης τα
δίπλασίασε.
Στο δευτερο μερος, με πεναλτί που κερδίσε ο Β. Λαμπρίνος καί που εκτελεσε ευστοχα ο Καβαρνος, η
Δοξα πετυχε το 2-1, το οποίο ηταν καί το τελίκο
αποτελεσμα.

3η Αγωνιστική
Διαστημικός Καραβαγγέλης
Παρασταση γία ενα ρολο ηταν η αναμετρηση στο
γηπεδο της Στυψης, με τον Καραβαγγελη να αποδείκνυεταί κυρίαρχος του γηπεδου καί να συντρίβεί με
5-1 το μετρίο Ανδρονίκα, που υπεστη τη δευτερη του
ηττα. Απο δυο γκολ σημείωσαν οί Χρηστος Πετρίωτης καί Κωστας Νερατζης, ενω ενα πετυχε ο Λαδας.
Ο Ανδρονίκας μείωσε σε 5-1 με το Νεζαί. Ο νίκητης
είχε καί δυο δοκαρία με τους Νερατζη καί Τσαίρη καί
πολλες χαμενες ευκαίρίες.
3η Αγωνίστίκη (εξ αναβολης Κυρίακη 7/12)
Λιονταράκια - Καραβαγγέλης (Κυριακή, 15:00,
γήπ. Θερμής), 10:00)
Σαββατο 11 Οκτωβρίου 2014
Β΄ Κατηγορία 4η Αγωνιστική
Σαββατο 11/10, 16:30
ΑΟΜ - Αχίλλεας (γηπ. Μεσοτοπου)
Αρίων Μηθ. - Φίλία (γηπ. Μηθυμνας)
Αίας - Παπανίκολης (γηπ. Μορίας)
Δοξα - Αίγείρος (γηπ. Πλωμαρίου)
Καραβαγγελης - Ανδρονίκας (γηπ. Στυψης)
Ρεπο: Λίονταρακία
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014
2η Αγωνιστική
Ο δυνατος ανεμος που επνεε στη Στυψη, αποδείχτηκε αρνητίκος παραγοντας γία Καραβαγγελη καί Παπανίκολη να αποδωσουν καλο ποδοσφαίρο καί τελίκα να μην μπορεσουν να βρουν τα δίχτυα.
Οί γηπεδουχοί είχαν τρείς ανεπαναληπτες ευκαίρίες
σε τετ-α-τετ με τους Νερατζη καί Πετρίωτη, ενω η
πίο κλασίκη ευκαίρία ηταν η κεφαλία εξ επαφης του
Κωστα Νερατζη, την οποία απεκρουσε ο γκολκίπερ
του Παπανίκολη. Με κοντρα ανεμο, η νεανίκη ομαδα
απο την Ερεσο απείλησε, αλλα σταθηκε ατυχη σε
δυο περίπτωσείς, οταν Δίμίογκας καί Χασαπης σημαδεψαν το δοκαρί των γηπεδουχων.
Καραβαγγελης - Παπανίκολης 0-0
1η Αγωνίστίκη στη Β΄ Κατηγορία…
ΑΟΜ καί Καραβαγγελης εμείναν στο ίσοπαλο 1-1.
Ήταν ενα δίκαίο αποτελεσμα. Οί φίλοξενουμενοί θα
μπορουσαν να είχαν παρεί καί τη νίκη, αν ο Νερατζης στο 88΄ καί στο 91΄ ολοκληρωνε τίς φασείς.
Ο Κουζίωνης με τη συμπληρωση του 20λεπτου
εδωσε το προβαδίσμα στον Καραβαγγελη, ομως λίγο
πρίν τη ληξη του ημίχρονου, ο Δ. Τρυγωνης ίσοφαρίσε σε 1-1. Ο Καραβαγγελης απο το 22΄ εμείνε στο
γηπεδο με 10 παίκτες λογω αποβολης του Αλουγδελλη με απευθείας κοκκίνη.

Για την ακτοπλοϊκή
συγκοινωνία της Λέσβου
Το ακτοπλοίκο δίκτυο του
Βορείου Αίγαίου καί οί σχεδίασμοί του Υπουργείου Ναυτίλίας
καί Αίγαίου γία τη δίαμορφωση
του τα επομενα χρονία ηταν το
αντίκείμενο της συσκεψης που
εγίνε στη Σαμο αρχες Νοεμβρίου
2014, (υπο τον υπουργο Ναυτίλίας καί Αίγαίου, Μίλτίαδη Βαρβίτσίωτη, καί την περίφερείαρχη
Βορείου Αίγαίου, Χρίστίανα Καλογηρου. Παρουσα στη συσκεψη
ηταν καί η βουλευτης Σαμου του
ΣΥΡΙΖΑ, Αγνη Καλογερη) μας
πληροφορεί σε ρεπορταζ του
στην εφημερίδα «Εμπρος» ο
συγχωριανός μας δημοσιογράφος Νίκος Μανάβης (18-1114). Ο υπουργος εκανε εκτενη
αναφορα στίς πρωτοβουλίες που
εχεί λαβεί το τελευταίο δίαστημα
γία τον εξορθολογίσμο καί τη
βελτίωση του ακτοπλοίκου δίκτυου στο Βορείο Αίγαίο καί τονίσε: «Γία μενα το Αίγαίο καί τα
νησία του είναί πλουτος καί οχί
μείονεκτημα. Είναί πλουτος πολίτίσμου, ίστορίας καί προοπτίκης
γία το μελλον. Καί είδίκα γία το
Βορείο Αίγαίο, η αναπτυξη καί η
αξίοποίηση των τεραστίων δυνατοτητων του αποτελεί εθνίκη
προκληση». Μεγαλα λογία, μίκρες πραξείς! Η αληθεία είναί
πως πρεπεί να γίνουν πολλα ακομη προκείμενου να εφαρμοστεί
μία ολοκληρωμενη ακτοπλοίκη
πολίτίκη γία τα νησία. Θα πρεπεί

να ελεγχονταί τα οίκονομίκα των
εταίρείων που αναλαμβανουν
την εκτελεση επίδοτουμενων
δρομολογίων, να εξεταζεταί η
ίκανοποίηση των χρηστων των
υπηρεσίων των πλοίων, να δίερευναταί η αξίοπίστία των δρομολογημενων πλοίων κ.α. Παντως ενας φίλος που μετρησε
στίς 26/10/2014, απο sites
εκδοσης είσίτηρίων, ενα προς
ενα τα δρομολογία που συνδεουν
νησία που εχουν εδρα περίφερείας, με την ηπείρωτίκη Ελλαδα,
εβγαλε ενδίαφεροντα συμπερασματα: Η Κρητη είχε 25 δρομολογία τη βδομαδα. Η Συρος είχε 27
δρομολογία τη βδομαδα. Η Κερκυρα είχε 23 δρομολογία ανα
ημερα (ferry προς Ηγουμενίτσα).
Συγκρίνατε με τα ελαχίστα δρομολογία που συνδεουν την ηπείρωτίκη Ελλαδα με τη Λεσβος,
εδρα της Περίφερείας Βορείου
Αίγαίου. Να μην πουμε γία τη
Λημνο, που με το νεο σχεδίο, ανοίγεί η πορτα γία ενα δρομολογίο τη βδομαδα, καί αυτο μεσω
Μυτίληνης… Ο φίλος μας Χρηστος Παπουτσης απο την
Έδεσσα, εχεί μία κορη παντρεμενη στη Λεσβο καί κανεί συχνα το
δρομολογίο απο Βορεία Ελλαδα
στη Λεσβο. Στην επίστολη που
μας εδωσε τον Οκτωβρη 2014
καταγραφεί την αγανακτηση
του. Δίαβαστε την στη σελ. 14!
Ιγν. Καρ.

Νίκη για Στύψη στην 7η αγωνιστική
Στη Στυψη ο Καραβαγγελης αποδείχθηκε καλυτερος της αποδεκατίσμενης απο απουσίες Φίλίας, που παραταχθηκε με μολίς 12 παίκτες,
καί πηρε μία δίκαίη νίκη με 2-0 ανεβαίνοντας στη βαθμολογία. Οί
φίλοξενουμενοί εκφραζουν παραπονα γία καποίες αποφασείς του
δίαίτητη Πατσατζη. Προσωπο του αγωνα αποδείχθηκε ο Χρηστος
Πετρίωτης, ο οποίος με ενα γκολ σε καθε ημίχρονο καθαρίσε γία τον
Καραβαγγελη. Με ομορφη κεφαλία στο α΄ ημίχρονο καί με δίαγωνίο
σουτ στην επαναληψη, δίαμορφωσε το τελίκο 2-0 γία την ομαδα
του.
Ο Καραβαγγέλης άνοιξε το σκορ με
ωραία κεφαλιά στο Μόλυβο
6η αγωνιστική
Στο Μολυβο, μετα απο ενα μετρίο α΄ ημίχρονο, η επαναληψη ηταν
εντελως δίαφορετίκη. Ο φίλοξενουμενος Καραβαγγελης ανοίξε το
σκορ με ωραία κεφαλία του Πετρίωτη (55΄) μετα απο φαουλ καί το
γκολ αυτο «ξυπνησε» τους παίκτες του Αρίονα.
Η ίσοφαρίση λοίπον ηρθε στο 78΄, οταν μετα απο σεντρα του Κουνίαρη, ο Ανδρίωτης με κοντίνη προβολη την εστείλε στα δίχτυα γία
το 1-1.
Έκτοτε το παίχνίδί εγίνε ακομη πίο ενδίαφερον, με τον Αρίονα που
επεμείνε να παρεί τη νίκη, να λυτρωνεταί πεντε λεπτα πρίν το τελος,
παλί με το Μίχαλη Ανδρίωτη, ο οποίος εκανε με τα δυο προσωπίκα
του γκολ την ανατροπη γία την ομαδα του.
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014
Σε ημερομηνία η οποία θα ορίσθεί απο την Ε.Π.Σ.Λ., θα δίεξαχθεί η
αναμετρηση Λίονταρακία - Καραβαγγελης, της 5ης Αγωνιστικής η
οποία αναβληθηκε λογω συμμετοχης παίκτων στίς Μίκτες.
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Τα 7 θανάσιμα
αμαρτήματα της
σύγχρονης ιατρικής

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης

«Εγκώμιο της απραξίας»
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιουνίος
2013, σελίδες 120, Συγγραφεας ΖΙΛΙΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ)
Ο ευρωπαίος δυτίκος ανθρωπος της πραξης,
λεεί: γία να είμαί αποτελεσματίκος, πρεπεί να θεσω
εναν ξεκαθαρο στοχο καί να αναζητησω τα μεσα που
θα οδηγησουν στην πραγματοποίηση του με τον πίο
αμεσο τροπο. Στην κίνεζίκη σκεψη -οπως την παρουσίαζεί εδω ο Φρανσουα Ζίλίεν, ενας απο τους δίαπρεπεστερους σίνολογους της εποχης μας- η αποτελεσματίκοτητα εννοείταί δίαφορετίκα: 0 κίνεζος στρατηγος
δεν θετεί στοχους ουτε καταστρωνεί σχεδία. Αυτο που
κανεί, είναί να προσπαθεί να ανίχνευσεί καί να εκμεταλλευτεί την εσωτερική δυναμική της κατάστασης. Να συντονίστεί με τη φυσίκη πορεία των πραγματων, ωστε να κάνει τις συνθήκες να δουλέψουν για
λογαριασμό του. Συμφωνα με την κίνεζίκη αντίληψη,
δρα κανείς πραγματίκα αποτελεσματίκα, οταν απλως
υποβοηθά αυτό που θα συμβεί ούτως ή άλλως.
Όταν το αποτελεσμα της δρασης του προκυπτεί αβίαστα, ανεπαίσθητα, αυτονοητα, σχεδον μονο του. Το
μεγαλυτερο κατορθωμα, είναί να ενεργησείς ετσί
ωστε, να φαίνεταί πως ο καθενας θα μπορουσε να καταφερεί αυτο που εσυ πετυχες. Χωρίς αντίσταση, χωρίς κίνδυνο, χωρίς κοπο. Η εννοία του «σκοπου», απουσίαζεί απο την κίνεζίκη σκεψη: η κίνεζίκη γλωσσα δεν
δίαθετεί καν μονοσημαντη αντίστοίχη λεξη. Γία μας –
τους δυτίκους - είναί αυτονοητο οτί σκοπος είναί το
ρητα επίδίωκομενο αποτελεσμα μίας δραστηρίοτητας.
Τοσο η περίγραφη του αποτελεσματος, οσο καί η καταστρωση του σχεδίου που θα το επίτυχεί, οφείλουν
να δίατυπωνονταί προκαταβολίκα. Όταν η πραγματίκοτητα αντίστεκεταί καί δεν εχουμε προβλεψεί τίς
αντίστασείς, τ΄ αφηνουμε στην τυχη καί στίς επίνοη-

σείς της στίγμης. Η αποτελεσματίκοτητα συνδεεταί
ετσί αρρηκτα με τη δίκη μας δουλειά, ενω η πραγματίκοτητα αποτελεί το εξωτερικό αντίκείμενο (καί εμποδίο) αυτης της δουλείας. Έτσί σκεφτομαστε εμείς οί
«δυτίκοευρωπαίοί». Αντίθετα, αφετηρία της κίνεζίκης
σκεψης γία την «αποτελεσματίκοτητα» δεν είναί ενα
προκαταβολίκα προσδίορίσμενο σχεδίο, που θα εφαρμοστεί σε μία εξωτερίκη πραγματίκοτητα που αντίστεκεταί. Αφετηρία είναί παντα η ίδια η πραγματικότητα,
με το δυναμίκο φορτίο που περίκλείεί καθε στίγμη.
Δηλαδη οί εσωτερικές τάσεις που την οργανωνουν ενοσω αυτες δίαρκως αλλαζουν καί εξελίσσονταί. Η τυχη
δεν υπείσερχεταί καθολου εδω. Δίκη μας «δουλεία»
είναί να αφεθούμε στη δυναμίκη της τασης που μας
αφορα (στη δουλεία, στην οίκονομία, στην πολίτίκη,
στον πολεμο, στον ερωτα, παντου …). Απλως υποβοηθουμε αυτην την ταση με μίκρες καί αδίορατες παρεμβασείς. Με αλλα λογία, αφηνουμε την πραγματίκοτητα
να δουλεψεί γία μας! Γίατί ο,τί ονομαζουμε αποτελεσματίκοτητα είναί προίον της τασης. Η «απραξία» παραπεμπεί ακρίβως εδω. Αφεσου στην «δυναμίκη της
καταστασης»! Ο κίνεζίκος πολίτίσμος βίωνεί τον χρονο
πολυ δίαφορετίκα. Δεν εχεί να επίδείξεί επη η τραγωδίες, ηρωες η κατορθωματα. Συγκρουσείς υπαρχουν.
Αλλα αφου σωστος στρατηγος είναί οποίος νίκα χωρίς
να χρείαζεταί να δωσεί μαχη, το ονομα του δεν είναί
αξίομνημονευτο. Νίκη είναί απλως επίκυρωση του οτί
επίκρατησε η αντίστοίχη ταση της ίδίας της πραγματίκοτητας. Μηπως θα επρεπε να δουμε την κατασταση
μας απο «κίνεζίκη σκοπία»; Τα παραπανω σκεφτηκα
να τα μοίραστω μαζί σας, δίαβαζοντας το μίκρο βίβλίαρακί «Εγκώμιο της απραξίας» του Φρανσουα Ζίλίεν,
(στην πραγματίκοτητα προκείταί γία την δίαλεξη
του, που δοθηκε ενωπίον δίευθυντίκων στελεχων επίχείρησεων).

Για την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
Θεσ/νικης με Λέσβο - Λήμνο
Aγαπητε φίλε Ιγνατη.
Ξερείς ποσο πολυ αγαπω την Μυτίληνη καί με ποσο
προσοχη καί ενδίαφερον δίαβαζω την πολυ καλη εφημερίδα σας. Ήθελα η πρωτη φορα που γραφω στην
εφημερίδα να ηταν γία πίο ευχαρίστα πραγματα. Αλλα
δεν μπορω, θελω να τα πω. Θελω να ξεσπασω με αυτα
που γίνονταί. Δεν είμαί καλος στον γραπτο λογο, αλλα
θα προσπαθησω να γίνω σαφης. Αναφερομαί στην
ακτοπλοίκη συγκοίνωνία Θεσ/νίκη με Λεσβο - Λημνο
καί γενίκα με Αίγαίο. Θεμα καυτο, τσουχτερο, πονεμενο. Η λεξη «ταλαίπωρία» γία τους ταξίδίωτες καί η λεξη
«αδίαφορία» γία τους φορείς του κρατους είναί φτωχες. Λίγες γία να δείξουν την πραγματίκοτητα. Θα
ηθελα με λίγα λογία να εξηγησω, τί θελω να πω. Η ταλαίπωρία με τα καραβία γία μεταβαση Θεσ/νίκη Μυτίληνη-θεσ/νίκη ηταν παντα βασανο. Τα τελευταία
χρονία ομως εχεί παραγίνεί το κακο. Το καλοκαίρί του
2013 Ιουνίος 17 του μηνα, είχα κλείσεί θεση, φορτωσα
το αμαξί με φρουτα καί δίαφορα αλλα τροφίμα καί
πηγα στο λίμανί, να φυγω γία Μυτίληνη. Στο νησί υπαρχουν τα εγγονία μου η κορη μου, ο γαμπρος μου
λογω δουλείας (είναί στρατίωτίκος) μενουν στο νησί
καί θα πηγαίνα να τους δω. Έλα ομως να που το καραβί δεν είχε ερθεί ακομα, ενω ηταν η ωρα γία φορτωμα
καί να φυγεί!! Τελος βασανίστίκα, μας είδοποίησαν οτί
το καραβί θα φυγεί αργα το βραδυ. Εγω φορτωμενος
με ευπαθη προίοντα με κίνδυνο να χαλασουν (λογω
καυσωνα) νταλα μεσημερί περίμενα. Σε λίγες ωρες μας
λενε οτί δεν θα γίνεί το δρομολογίο καί αγνωστο αν θα
γίνεί αυρίο. Αποφασίσα να φυγω απο Θεσ/νίκη γία
Έδεσσα (γίατί μενω Έδεσσα). Τα τροφίμα επείδη κίνδυνευαν σε ψυγεία εδω καί εκεί. Μερίκα που χαλασαν
(κερασία) τα πεταξα καί πηγα πηρα αλλα. Την αλλη
μερα παίρνω τηλεφωνο στα γραφεία, στο λίμανί καί
μου λενε οτί το δρομολογίο θα γίνεί Τεταρτη την ίδία
ωρα. Μίλαμε γία ταλαίπωρία 3 ημερων. Τελίκα εγίνε το
δρομολογίο την Τεταρτη ουτε ενα συγνωμη, ουτε μία
δίκαίολογία σωστη, καμία λογίκη εξηγηση, δεν εγίνε
ΤΙΠΟΤΑ. Αυτα τα τραβηξα εγω καί η οίκογενεία μου.
Φανταζομαί ολη την χρονία τί τραβηξαν ολος ο κοσμος
που θα ταξίδευε! Τα ίδία ακυρωσείς, δρομολογίων,
καθυστερησείς καί ολα είς βαρος του κοίνου. Οποτε ο

κοσμος αναγκαστηκε να πηγαίνεί Αθηνα γία να φυγεί
απο κεί γία το νησί η να πηγαίνεί οδίκως απο Τουρκία
καί να μπαίνεί στο νησί απο Αίβαλί (οπως ο φίλος μου
ο Ιγνατης τα τελευταία δυο χρονία). Αυτα εγίναν ολο
τον χρονο καί εφετος το καλοκαίρί παλί τα ίδία αναβολες, καθυστερησείς, ωσπου ηρθε το μπαμ. Ακουστηκε
απο στομα υπουργου οτί ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το δρομολογίο
γία δίαφορους λογους. Άκουσον - ακουσον, καταργείταί ενα μερος του σωματος της Ελλαδας να εχεί επαφη
με το υπολοίπο σωμα. 'Ενα νεροβραστο υπουργείο
ακολουθωντας αποφασείς μίας αυλης κυβερνησης να
κοψεί το δρομολογίο. Ποίοί είστε κυρίοί εσείς, που
παίρνετε τετοίες αποφασείς χωρίς να σκεφτεστε τίς
συνεπείες αυτων; Αποκοβετε την Θεσ/νίκη καί κατ΄
επεκταση την Μακεδονία να εχεί αμεση επαφη με το
Αίγαίο. Υποβαθμίζουν την περίοχη. Ποίοί είστε ΡΕΕ;
Ξερω είστε αυτοί που στελνετε τους Έλληνες Μακεδονες να πανε στα νησία τους, στη θαλασσα τους, στα
παίδία τους, μεσω Τουρκίας!! Είστε αυτοί που αφησατε τους προυχοντες του ΝΑΤΟ να δεχτουν στα σπλαχνα του ΝΑΤΟ την FYROM με το ονομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Είστε αυτοί που θελετε να υποβαθμίσετε τη Θεσσαλονίκη, η οποία απο τη φυση της επρεπε να είναί η κυρίαρχη πολη-λίμανί στα Βαλκανία. Είστε αυτοί που κοβετε την δυνατοτητα τα προίοντα της Μακεδονίας να
μετακίνηθουν προς τα νησία του Αίγαίου. Είστε αυτοί
που ΕΙΣΤΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ να σας χαίρομαστε.
Υ.Γ. 1.Ευχαρίστω γία την φίλοξενία καί συγνωμη γία
τα νευρα μου.
Υ.Γ. 2. Αυτα γία την ωρα, πίστευω να αλλαξουν τα
πραγματα.
Με αγαπη,
Χρήστος Παπουτσής
(Έδεσσα 14-9-2014)

Δεν είναί ασυνηθες να αντίλαμβανονταί οί πολίτες πως οί γίατροί καί οσοί ασχολουνταί με την παροχη υπηρεσίων υγείας παραμελουν την βασίκη αποστολη τους, που είναί η προστασία των ασθενων,
ωθουμενοί απο μία αρκετα δίαδεδομενη σ΄ αυτους τους κυκλους αμαρτία: την απληστία. Σε βίβλίο του Γερμανου χείρουργου Michael
Imhof με τίτλο « Η καταπατηση του ορκου των γίατρων, αυτοί που
κανουν δουλείες καί η χαμενη τίμη των ασθενων», που εκτενως παρουσίαζεί το περίοδίκο Focus, επίσημαίνονταί επτα θανασίμα αμαρτηματα της συγχρονης ίατρίκης:
Αμάρτημα 1ον: Η εμπορευματοποίηση της ασθενείας καί του πονου.
Η οίκονομίκη θεωρηση της υγείας ερχεταί ολοενα καί περίσσοτερο
στο προσκηνίο, είτε αφορα εξοίκονομησείς η κερδη νοσοκομείακων
φορεων, είτε αφορα ενδείξείς γία επεμβασείς ( π.χ. τοποθετηση προσθεσεων σε αρθρωσείς) που θα μπορουσαν να μην γίνουν, αλλα γίνονταί χαρη του κερδους. Πίο αποκρουστίκη εκδοχη αυτης της πρακτίκης: ο δίαχωρίσμος των ασθενων αναλογα με το είσοδημα τους. Καί
στην Ελλαδα εχουμε παρομοία φαίνομενα. Η αρθροπλαστίκη ίσχίου
σε κατακοίτο 90αρη δεν είναί ανεκδοτο. Ο αυξημενος αρίθμος τοποθετησης stent, επίσης. ( Ενδείκτίκες αναφορες)
Αμάρτημα 2ον : Η απληστία των φαρμακευτίκων εταίρείων. Υψηλες
τίμες σε φαρμακα που δεν εχουν ανταγωνίσμο. Δίαφορετίκες τίμες
απο χωρα σε χωρα, δίακίνηση φαρμακων γία μεγίστοποίηση του κερδους, αποφυγη μεταρρυθμίσεων που θα εξορθολογίζαν το κυκλωμα
του φαρμακου, είναί μονο μερίκες απο τίς εκφανσείς αυτης της εκμεταλλευτίκης πρακτίκης είς βαρος ασθενων καί ασφαλίστίκων ταμείων. Αποσυρσείς φτηνων φαρμακων, περίορίσμενος αρίθμος χαπίων
ανα συσκευασία, εξαγωγη φαρμακων απο τίς ελληνίκες σε ξενες αποθηκες, δυσφημίση του καλου γενοσημου φαρμακου, θα ηταν πρακτίκες που θα μπορουσε να επίλεξεί ο Γερμανος γίατρος αν ζουσε στην
Ελλαδα.
Αμάρτημα 3ον: Η απληστία των γίατρων. Εδω ο συγγραφεας αναφερεταί μονο σε μία πρακτίκη που εχεί βρεί μεγαλη δίαδοση στην Γερμανία: να προσφερουν οί γίατροί – συχνα ως δίαμεσολαβητες- προσθετες υπηρεσίες, περα απ’ αυτες γία τίς οποίες πληρωνεί το ταμείο των
ασθενων
(οπως
π.χ.
προσθετες
προληπτίκες
εξετασείς,
«φυσίολογίκες» θεραπείες κ.λ.π.). Πολλες απο αυτες τίς παροχες, που
πληρωνουν οί ασθενείς απο την τσεπη τους, είναί αχρηστες. Το συνολο του τζίρου αυτων των εξετασεων η προσθετων υπηρεσίων ξεπερασε το 2012 τα 1, 3 δίς ευρω στην Γερμανία! Άντε να δουμε αυτη την
πρακτίκη σε πληρη αναπτυξη καί στην Ελλαδα. Μεχρί στίγμης κατί
τετοίο το βρίσκουμε στα τηλεοπτίκα καναλία, ως κολλαγονο, υαλουρονίκο, οζον, μασσαζοκαλσον, βίομαγνητακία κ.λ.π.
Αμαρτία 4η: Η δίαφθορα στο χωρο της υγείας. Εδω αναφερεί τίς
παραπομπες ασθενων σε συγκεκρίμενες κλίνίκες η παροχους ίατρίκου
εξοπλίσμου (με οίκονομίκο οφελος αυτου που παραπεμπεί). Αν ζουσε
στη χωρα μας ως παραδείγμα τετοίας συμπερίφορας θα ανεφερε
στην πρωτη θεση την παραπομπη γία εξετασείς (κυρίως απείκονίστίκες) που δεν είναί απαραίτητες, τίς παραπομπες απο γίατρους σε
αλλους γίατρους (κυρίως γία χείρουργίκες επεμβασείς) κ.λ.π.
Αμάρτημα 5ον: Τα ηθίκα προβληματα. Εδω αναφερεί την περίπτωση
του μεγαλου αρίθμου μελετων που δημοσίευονταί καί οί οποίες λίγο η
καθολου δεν εξυπηρετουν τους ασθενείς. Κανεί αναφορα στίς ελαχίστες ανεξαρτητες μελετες ( οί περίσσοτερες που δημοσίευονταί εχουν
την στηρίξη φαρμακευτίκων εταίρείων, π.χ. στον καρκίνο 1 στίς 3
ερευνες υποστηρίζεταί απο φαρμακοβίομηχανίες). Μία αλλη πρακτίκη είναί η αποσυρση παλαίου φαρμακου, η ελαχίστοτατη αλλαγη στο
μορίο του (που δεν επίδρα στη βελτίωση της υγείας του ασθενους)
καί η είσαγωγη του στην αγορα ως νεο φαρμακο με αλλη ονομασία
καί με πολυ πίο ακρίβη φυσίκα τίμη. Δεν προκείταί γία γενοσημα,
αλλα γία μαίμου πρωτοτυπα. Καί αυτο συμβαίνεί καί στην Ελλαδα.
Επίσης γία τίς μελετες αξίζεί να αναφερθεί το ποσο ευκολο ηταν (καί
πίθανως είναί) το να δίεξαγείς μία ερευνα γία καποία φαρμακα (οί
Έλληνες επίστημονες εχουν συγκρίτίκα μεγαλο τετοίο αρίθμο δημοσίευσεων)
Αμάρτημα 6ο: Η ελλείψη συμπονίας απο τους γίατρους. Αντί να στηρίζουν καί να ανακουφίσουν τους ασθενείς (π.χ. τους καρκίνοπαθείς)
στα τελευταία σταδία, οί γίατροί προτίμουν να τους χορηγουν επίθετίκες θεραπείες που τίποτα δεν προσφερουν, εκτος καποίου οίκονομίκου οφελους στους συνταγογραφουντες. Οί γίατροί δεν εχουν μαθεί
να συμπασχουν, αλλα το αποφευγουν κίολας, γία να μην εξουθενωθουν με την παροδο του χρονου. Καί η ελληνίκη εμπείρία (ίδίως στην
ογκολογία) είναί παρομοία. Θα πρεπεί, ομως, να αναφερθεί οτί στο
θεμα της αχρηστης θεραπευτίκης παρεμβασης εμπλεκονταί καί οί
συγγενείς που ζητουν φορτίκα να κανεί κατί ο γίατρος στον ασθενη,
οταν αυτο το κατί δεν εχεί πία νοημα.
Αμάρτημα 7ο: Η τρελα της ίατρίκης οτί ολα είναί γί’ αυτην δυνατα.
Όλοί αρρωσταίνουμε. Αρρωστίες υπαρχουν αφθονες. Καί αν δεν υπαρχουν, τοτε συνηθίσμενες παρεκτροπες απο ενα αυστηρα καί συχνα αυθαίρετα καθορίσμενο φυσίολογίκο, μπορουν ευκολα να προπαγανδίστουν ως παθησείς καί αναλογα να αντίμετωπίστουν ίατρίκα.
Δηλαδη καί ο υγίης με τετοίες μεθοδους μπορεί να μετατραπεί σε ασθενη. Μία καθολου κακη επενδυση. Αν περασουμε την αντίληψη οτί
καί ο ανδρας περνα κλίμακτηρίο, σκεφτεστε ποσο χρημα θα καταναλωθεί γυρω απ’ αυτο. Το ίδίο που συμβαίνεί με τίς οστεοπενίες καί
την ελλείψη βίταμίνων. Η αρρωστοποίηση της ζωης είναί μία νεα τρελα στο πλαίσίο της απληστίας στο χωρο της ίατρίκης. Ελπίζω το βίβλίο να μεταφραστεί στα Ελληνίκα καί να δωσεί αφορμη γία περαίτερω «ελληνίκη» συζητηση.
Ευάγγελος Φιλόπουλος
Χείρουργος–Ογκολογος, δ/ντης κλίνίκης μαστου
Αντίκαρκίνίκο Νοσοκομείο «Ο Αγ.Σαββας»
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Το Στυψιανό γλωσσάρι

Τα κοινωνικά των Στυψιανών
Γάμοι

Ο Γίωργος Δρακουλας καί η Μαρία Μπαλίακα παντρευτηκαν το Σαββατο 4 Οκτωβρίου 2014 στον Ιερο Ναο Αγ. Κυρίακης Μηθυμνης. Κουμπαρες ηταν η Πηνελοπη καί η
Ναντία Τίτίρεκη.
Να ζησουν ευτυχίσμενοί!
Γεννήσεις

Την 28η Αυγουστου 2014 ο Μίχαλης Χίου καί η Παρη Δεληγίαννη απεκτησαν ενα χαρίτωμενο αγορακί.

Τον Σεπτεμβρίο του 2014 ο Στελίος Τζανερίκος καί η Μαρία Ηλία απεκτησαν ενα
κορίτσακί.

Τον Σεπτεμβρίο του 2014 ο Φωτης καί η Δημητρα Τζανερίκου απεκτησαν ενα κορίτσακί.

Τον Οκτωβρίο του 2014 ο Ξενοφων καί η ΄Ολγα Μαντα απεκτησαν ενα ομορφο αγορακί.

Τον Μαίο του 2014 ο Ραφαηλ Ζείμπεκης του Ευστρατίου & η Ταξίαρχουλα Ματθαίου
του Ιγνατίου απεκτησαν το δευτερο τεκνο τους, ενα χαρίτωμενο αγορακί.

Τον Ιουνίο του 2014 ο Άκης Γίαρημαγκας καί η Ευστρατία Γελαγωτελλη απεκτησαν
εναν γίο.

Την Τεταρτη 21 Ιανουαρίου 2015 ο Λευτερης & η Φίλίω Καμπουρελλη απεκτησαν
ενα ομορφο αγορακί.
Να είναί γερα καί καλοτυχα!
Βαφτίσεις

Την Κυρίακη 4 Μαίου 2014 η Αγγελα Τσολακη & ο Γίαννης Κυπαρρίσης βαφτίσαν το
αγορακί τους στον Ιερο Ναο Αγ. Ραφαηλ. Το ονομα αυτου Δημητρίος.

Την Κυρίακη 27 Ιουλίου 2014 ο Ραφαηλ Παλαίοπανης καί η Αυγη Σταυρακη βαφτίσαν την κορη τους στον Ιερο Ναο Αγ. Ραφαηλ στη Θερμη. Το ονομα αυτης Μαρία.

Το Σαββατο 30 Αυγουστου 2014 ο Ιωαννης Χίωτελλης καί η Θαλεία Θεοφανους βαφτίσαν το κορίτσακί τους στον Ιερο Ναο Αγ. Νίκολαου στην Πετρα. Αναδοχοί ηταν ο
Θεολογος Μαππας καί η Ingrid Luteijn.

Την Κυρίακη 9 Νοεμβρίου 2014 ο Ραφηλ Ζείμπεκης καί η Ταξίαρχουλα Ματθαίου
βαφτίσαν το αγορακί τους στον Ιερο Ναο Παμμεγίστων Ταξίαρχων στον Μανταμαδο.
Το ονομα αυτου Ευστρατίος-Αντωνίος. Αναδοχοί ηταν ο Γεωργίος καί η Στρατουλα
Σταυρου.
Να ζησουν οί νεοφωτίστοί!
Θάνατοι

Την Πεμπτη 13 Νοεμβρίου απεβίωσε στη Στυψη η Ελενη Χονδρου, χηρα Ελευθερίου,
σε ηλίκία 88 ετων.

Tην Δευτερα 22 Δεκεμβρίου 2014 απεβίωσε στην Στυψη ο Γεωργίος Σεβαστος, σε
ηλίκία 89 ετων.

Tην Δευτερα 22 Δεκεμβρίου 2014 απεβίωσε στο Υψηλομετωπο ο Βαγγελης Κουτρουπης, συζ. Τζενης Κουτρουπη, σε ηλίκία 67 ετων.

Την Δευτερα 15 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποίηθηκε στην Στυψη νεκρωσίμος ακολουθία της Γεωργίας Γελαγωτη, ετων 88.

Το Σαββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποίηθηκε στην Στυψη νεκρωσίμος ακολουθία του Γεωργίου Μανδανη, ετων 88.

Τον Δεκεμβρίο του 2014 απεβίωσε στη Μυτίληνη η Δεσποίνα συζυγος Στελίου Προκοπίου, ετων 48.

Τον Ιουλίο του 2014 απεβίωσε στην Αυστραλία ο Γεωργίος Χατζηβλαστης σε ηλίκία
76 ετων.

Την Κυρίακη 11 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε στην Στυψη η Ελενη Παπανίκολαου, χηρα Νίκανδρου σε ηλίκία 70 ετων.

Την Παρασκευη 2 Μαίου 2014 απεβίωσε στη Μελβουρνη ο Ιγνατίος Γελαγωτης πατερας της Καλυψους καί πεθερος του Αποστολου Βαζυρίαννη σε ηλίκία 90 ετων.

Τη Δευτερα 1 Δεκεμβρίου 2014 απεβίωσε η Γεωργίτσα Γελαγωτου συζ. Χρηστου,
ετων 88.

Την Κυρίακη 18 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε στη Μυτίληνη η Σερετη-Σοβατζη Μαρίανθη σε ηλίκία 85 ετων.

Την Κυρίακη 18 Ιανουαρίου 2015 απεβίωσε στην Αυστραλία η μητερα του Γίωργου
Καραμπετσου, η οποία πλησίαζε τον ενα αίωνα ζωης!
Συλλυπητηρία στίς οίκογενείες των εκλίποντων.

Σκώνους= σηκω
Σαλαγώ= πείραζω, ενοχλω
Έδιετς= ετσί
Αρπγιόμη= μαλωνω
Πλαλώ= τρεχω
Νουγώ= γνωρίζω, καταλαβαίνω
Παραμπαμπάς= ευτραπελο

Ανασχηματισμός
Νεος ανασχηματίσμος εγίνε στην Ελλαδα να μην υπαρχεί, αναβρασμος στην εκλεκτη ομαδα
∞
Αφου οί παλίοί χορτασανε καί εκαναν την δουλεία τους καί τα λεφτα
τσεπωσανε γεμίσαν τα πουγκία τους
∞
Την εκλεκτη ομαδα του γία να ευχαρίστησεί μ’ ανθρωπους απτην κλίκα του να τους
Αντίκαταστησεί
∞
Αφου αυτοί ορκίστηκαν να κανουν την δουλεία τους καθολου δεν
εσκεφτηκαν την αμοίρη γενία τους
∞
Γίατί η γενία τους προσπαθεί με νυχία καί δοντία μες την ζωη να κρατηθεί χωρίς καμία συμπονία
∞
Όλοί αδίαφορησανε γί’ αυτη την κίνηση τους καί αυτους τους ξερίζωσανε μεσα απ’ την θυμηση τους
∞
Γίατί με τον ανασχηματίσμο τίποτα δεν θ’ αλλαξεί μονο μεγαλο χωρίσμο στον τοπο θα χαραξεί
∞
Σαν τα πουλία θα φυγουνε οί ανθρωποί στα ξενα καί είναί παντα οί
φτωχοί που τα’ χουνε χαμενα
∞
Γίατί κανείς απο αυτους που’ νε στην εξουσία αφηνουνε τους θωκους τους να παν στην εξορία
Γεώργιος Λιθοτόμου

Συνταγές
Ρεβυθάτο Στύψης

ΥΛΙΚΑ: 1 κίλο μοσχαρί, 1/2 κίλο ρεβίθία, 2 κρεμμυδία μετρία, 1 ντοματα, λίγη
σοδα, 1 φλίτζανί ελαίολαδο, αλατί, πίπερί
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Τα ρεβίθία τα βαζουμε απο το
βραδυ σε χλίαρο νερο με μία κουταλία αλατί. Το πρωί χυνουμε το νερο καί με μία κουταλία σοδα τα ανακατευουμε καλα καί τα
αφηνουμε καμία ωρα ακομα. Μετα πρεπεί
να τα τρίψουμε με μία πετσετα γία να φυγουν οί φλουδες. Κοβουμε το μοσχαρακί
(αφου το εχουμε πλυνεί βεβαία) σε μίκρα
κομματία. Το τσίγαρίζουμε σε ελαίολαδο με
τα κρεμμυδία. Μετα ρίχνουμε στην κατσαρολα καί τα ρεβίθία , προσθετουμε λίγο λαδί, αλατί, πίπερί καί νερο μεχρί να τα σκεπασουμε. Τα αφηνουμε να βρασουν ολα
μαζί καί δοκίμαζουμε μετα απο καμία ωρα να δουμε αν είναί ετοίμο. Λίγο πρίν το
σβησουμε προσθετουμε καί την ντοματα κομμενη σε ροδελες.

Μικρές Αγγελίες
Θερμά συγχαρητήρια και
καλή σταδιοδρομία!




Την Πεμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 η Καρμίρη Ευθυμία του Ελευθερίου
(ίερεα Στυψης) πηρε το πτυχίο της απο το τμημα Πληροφορίκης του
Τ.Ε.Ι. Αίγαλεω
Την Πεμπτη 24 Ιουλίου 2014 η Εγγλεζου Νίκη του Κων/νου & της
Όλγας πηρε το πτυχίο της απο το Παίδαγωγίκο τμημα Είδίκης Αγωγης
του Πανεπίστημίου Θεσσαλίας (Βολος)
Ολοψυχες ευχες γία επαγγελματίκη αποκατασταση
καί καλη σταδίοδρομία!



Πωλείται το σπίτί του Ροδολφου Κομνηνακη στη Στυψη, με
ολα τα «κομφορ»!
Έχεί μεγαλη προσοψη στον κεντρίκο δρομο, καί πίσω μεγαλο οίκοπεδο, περί τα 400 τ.μ.. Έχεί προσβαση εκτος απο μπροστα, καί απο την
παροδο της Ζαχαρως Μαλλη – Γελαγωτη. Το σπίτί είναί τρίωροφο
καί καθε οροφος περί τα 50 τ.μ. με απολυτη αυτονομία ο ενας απο
τον αλλον: εχεί τρείς κουζίνες, τρείς τουαλετες, τρία μπανία. Πληροφορίες στην κυρία Θεμίς Κομνηνακη τηλ. 2108233831.

Πωλείται το σπίτί του Στελίου Πατενταλη, το οποίο βρίσκεταί
πανω απο την πλατεία του χωρίου. Πληροφορίες στο τηλ.
6934172358 κ. Όλγα Πατενταλη.
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Ήρθαν από την Αυστραλία
Γυρω στους 50 συγχωρίανοί μας μεταναστες κυρίως απο την
Αυστραλία – οί περίσσοτεροί κατοίκουν στην Μελβουρνη καί καποίοί
στο Σίδνευ καί ΗΠΑ - εφτασαν απο νωρίς το καλοκαίρί του 2014
στην πατρίδα. Το χωρίο ζωντανευεί θαρρείς, τα καφενεία γεμίζουν,
τα ουζα καί οί μεζεδες πανε κί ερχονταί, τα κερασματα επίσης οπως
παλία, οί γείτονίες ζωντανευουν καί τα κλείστα σπίτία ανοίγουν. Αυτο το καλοκαίρί ηρθαν στο χωρίο, (οπως είδαμε, συναντησαμε καί
μαθαμε οτί επίσκεφτηκαν την γενεθλία γη) οί παρακατω χωρίανοί
μας απο την Αυστραλία:
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Η Αφρουλα Μείμαρη με τον συζυγο της Καμνοροκη Παναγίωτη
καί την μίκρη κορη της Άρτεμίς.
Η Ασπα Παυλίογλου του Βίκτωρα
Ο Αποστολος Λίθοτομος καί η συζυγος του Ευγενία (εκ Πελοπονησου).
Ο Ευστρατίος Καμνοροκης με τη γυναίκα του Σουλα.
Ο Βασος Γελαγωτης (Καταρος) με την γυναίκα του Μαρία.
Ο Ευστρατίος Παντης καί η συζυγος του Νίκη.
Η Ελπίνίκη Παπακυρίκου – Καλλονίατου με τον συζυγο της
Δημητρη (που καταγεταί απο τον Μανταμαδο).
Ο Μίχαλης Καλλονίατης καί η Έφη Παυλίδου με τα δυο κορίτσία τους.
Ο Χρηστος Ορφανίδης με την συζυγο του Κατίνα.
Ο Νίκος καί Νουλα Ορφανίδη.
Ο Βαλαρος Ευστρατίος καί η συζυγος του Δημητρα.
Ο Νίκος καί η Μαρία Εγγλεζου.
Ο Χρηστος Μελας (με καταγωγη απο Λευκαδα) καί η συζυγος
του Ροδανθη (αδελφη της Μαρίας Εγγλεζου).
Ο Γίωργος Βαλίοντης με την γυναίκα του (που καταγεταί απο
την Αγία Παρασκευη).
Ο Στελίος Μαντανης του Ιγνατίου καί η γυναίκα του Σοφία
(του Βασίλη Μολβαλη – Σκαί).
Ο Γίαννης Δεμερτζης (Σκλαβελί) καί η γυναίκα του Ελβίρα.
Ο Μίλτίαδης Δεμερτζης
Ο Σεβαστος (Σαββας) Σαμπανης του Δημοσθενους.
Ο Γεωργίος Σαμπανης του Σεβαστου με τη γυναίκα του Κατερίνα καί τα δυο παίδία τους Σεβαστο καί Νίκολετα.
Ο Δημητρίος Μπαρλας με τη συζυγο του Λίντα Καραντανη καί
τα δυο παίδία τους Εμμανουηλ (13 χρονων) καί Περίκλη (14
χρονων).
Ο Νίκος Κοντος (που καταγεταί απο την Πελοποννησο) με την
γυναίκα του Ποπη.
Ξαναρθε φετος το καλοκαίρί επίσης, ο Λίθοτομος Γεωργίος του
Ευστρατίου απο ΗΠΑ.
Να ΄μαστε γεροί ν’ ανταμώνουμε!

Επιτυχόντες 2014 σε Ανώτερα και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
1. Κομνηνού Παναγιώτα του Ιωαννη. Επίστημων της Προσχολίκης Αγωγης καί
Εκπαίδευτίκου Σχεδίασμου. Πανεπίστημίο Αίγαίου (Ροδος)
2. Παλαιοπάνη Ελένη του Παναγίωτη. Μηχανίκων & Δίοίκησης Πανεπίστημίο Αίγαίου (Χίος)
3. Τσαΐρη Μιχαλίτσα του Κωνσταντίνου. Επίστημων Προσχολίκης Αγωγης & Εκπαίδευτίκου Σχεδίασμου. Πανεπίστημίο Αίγαίου (Ροδος)
4. Κουτζπής Νικόλαος του Παναγίωτη. Δίοίκηση Συστηματων Εφοδίασμου. Τ.Ε.Ι
Στερεας Ελλαδας (Θηβα)
5. Γκαγκούλης Νικόλαος του Περίκλη. Τμημα Ψυχολογίας. Αρίστοτελείο Πανεπίστημίο (Θεσσαλονίκη)
6. Βαλάσης Νικόλαος του Στυλίανου. Οίκονομίκων Επίστημων. Πανεπίστημίο Πατρας (Πατρα)
7. Εγγλέζος Κωνσταντίνος του Μαρίνου. Δίοίκηση Επίχείρησεων. Πανεπίστημίο
Αίγαίου (Χίος)
8. Βαλιοντής Αλέξανδρος του Παναγίωτη. Τεχνολογων Γεωπονων Τ.Ε.Ι Κρητης
(Κρητη)
9. Σλουμάτης Αθανάσιος του Ιγνατίου. Μηχανίκων Πληροφορίκης Τ.Ε. Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
10. Αγκοπιάν Θεόδωρος του Βασίλείου. Επίστημης Φυσίκης Αγωγης & Αθλητίσμου. Δημοκρίτείο Πανεπίστημίο Θρακης (Κομοτηνη)
11. Αλεξίου Χρυσούλα του Χρίστοφορου. Τεχνολογων Γεωπονων Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας
(Λαρίσα)
12. Ο Γιάννης (γίος της Κορνηλίας Βουργουτζη). Σχολη Μηχανολογων Μηχανίκων & Αεροναυπηγων Πατρας.

Με μεγαλη συγκίνηση στελνεί τίς καλυτερες ευχες του στους επίτυχοντες, μεσω της
εφημερίδας μας, ο ίερεας Στυψης παπα-Λευτερης, καθως πολλοί απο αυτους ηταν
μαθητες που είχε στην Δ’ ταξη του δημοτίκου, την πρωτη χρονία που υπηρετησε
στην Στυψη ως δασκαλος.
Καλές σπουδές!

Άποψη της προκυμαίας
Μυτιλήνης

Τα φώτα του Άη-Γιώργη
Τον Αυγουστο του 2014 φωταγωγηθηκε το εκκλησακί καί ο
βραχος του Άη-Γίωργη στην είσοδο
της Στυψης. Αναρωτηθηκα ποίος
ανελαβε μία τοσο ομορφη πρωτοβουλία, με την οποία αναδείκνυεταί
ενα απο τα πίο γραφίκα αξίοθεατα
του χωρίου μας. Έμαθα, λοίπον, τα
εξης καί τα παραθετω:
Δυο χρονία πρίν αρχίσαν οί πρωτες
επίσκευες στην εκκλησία του ΆηΓίωργη. Ο Γίωργος Καλλονίατης
προσφερε τα κεραμίδία, ο Γίωργος
Παρελλης προσφερε χρηματα γία
καίνουρία καγκελα καί περίφραξη
καί οί Κομνηνος καί Γίαννης Πλουτης προσφεραν εθελοντίκη εργασία.
Ένα χρονο νωρίτερα ο Γίωργος
Καλλονίατης προσφερε 400 η 470
ευρω (η πηγη των πληροφορίων
μου δεν θυμοταν το ακρίβες χρηματίκο ποσο) γία να επίσκευαστουν
τα υπαρχοντα φωτα καί να εγκατασταθουν καίνουρία. Την εγκατασταση ανελαβε αφίλοκερδως ο Στρατης
Τυρίκος. Σαν το γίοφυρί της Άρτας

«ολημερίς το χτίζανε, το βραδυ ελλίπες σε ονοματα ανθρωπων που
γκρεμίζοταν» ετσί καί τα φωτα του προσφεραν εργασίες η χρηματα γία
Άη-Γίωργη δεχονταν «επίθεσείς» την ολοκληρωση του εργου αυτου.
απο πίτσίρίκαδες που εκαναν γου- Παρακαλω, λοίπον, αν υπαρχεί καστο να τα σπανε στο πλαίσίο του ποία επίπλεον σχετίκη πληροφορία
παίχνίδίου τους, η απο νεαρα ζευγα- που μου δίεφυγε, να με ενημερωσερακία των οποίων ο ερωτας ξαφνί- τε ωστε να δημοσίευθεί στο επομεκα «ηρθε στο φως». Αποτελεσμα; Ο νο φυλλο της «ΣΤΥΨΗΣ».
΄Αη-Γίωργης παρεμενε σκοτείνος
μεχρί την 23η Αυγουστου 2014,
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη
οποτε καί ανελαβε εκ νεου ο Στρατης Τυρίκος να επίσκευασεί τα φωτα.
Το κοστος των λαμπτηρων που αντίκατασταθηκαν, καθως
καί το ασπρίσμα της
εκκλησίας ανελαβε ο
Πολίτίστίκος Συλλογος Στυψης, οποίος
μερίμνησε καί γία την
τοποθετηση της ελληνίκης σημαίας δίπλα στο καμπαναρίο.
Άποψη του Άη-Γιώργη Στύψης
Ενδεχομενως, το ρεπορταζ μου να είναί

Η ΣΤΥΨΗ
www.stipsi.gr/efimerida/
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Αποτελέσματα
βουλευτικών εκλογών Στύψης
Λέσβου
25-01-2015

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών
25-01-2015
(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
ΚΟΜΜΑΤΑ

Ψήφισαν 579 /Έγκυρα 567/Λευκά – Άκυρα 12
ΚΟΜΜΑΤΑ
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Ν.Δ.
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1,58%

9

ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
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Κ.Κ.Ε (Μ-Λ)
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
2015

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
2012

Τα βιογραφικά των 3 Βουλευτών του
Νομού Λέσβου
ΣΥΡΙΖΑ: ΖΕΡΔΕΛΗΣ Ιωάννης Ο Γιάννης Ζερδελης γεννηθηκε το 1956 στη Μυτιληνη
οπου κάι μεγάλωσε.. Εινάι πάντρεμενος με τη Νελλη Πάλλη, χημικο, εκπάιδευτικο. Έχει 2
πάιδιά την Ευά κάι την Άρτεμις. Το 1991 εγκάτάστάθηκε στη Μυτιληνη οπου κάι εργάζετάι ως πάθολογος ιάτρος. Διετελεσε συνδικάλιστης στο χωρο της υγειάς: Προεδρος του
Συλλογου Αγροτικων γιάτρων Λεσβου-Λημνου. Προεδρος του Συλλογου γιάτρων ΙΚΑ Ανάτολικου Αιγάιου Μελος του Ιάτρικου Συλλογου Λεσβου. Αντιπροσωπος στον Πάνελληνιο Ιάτρικο Συλλογο γιά 2 τριετιες Νομάρχιάκος συμβουλος 1998-2006, Δημοτικος συμβουλος Μυτιληνης 2006-2010, επικεφάλης της πάράτάξης, Υποψηφιος βουλευτης του
ΣΥΡΙΖΑ το 2004, Εκλεχτηκε βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ το 2012. Στο διάστημά άυτο κάτεθεσε
325 ερωτησεις, επερωτησεις κάι άνάφορες στη Βουλη που άφορουν τους κάτοικους του
Νομου Λεσβου.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος Κάτάγετάι άπο την Αγιά Πάράσκευη
Λεσβου. Εινάι πάντρεμενος με τη Μάριάνθη Κομνηνάκά κάι εχει δυο πάιδιά, την Ελενη,
Δικηγορο Αθηνων κάι τον Χριστο, Μηχάνικο. Τελειωσε το Δημοτικο Σχολειο στην Αγιά
Πάράσκευη κάι Γυμνάσιο στην πολη της Μυτιληνης. Σπουδάσε Νομικά με Υποτροφιά
στην Νομικη Αθηνων κάι άπεκτησε το πτυχιο του το 1971. Απο το 1994 εκλεγετάι στο
Διοικητικο Συμβουλιο της Ένωσης Δικάστων κάι Εισάγγελεων, διάτελωντάς Γενικος
Γράμμάτεάς άυτης κάτά τις περιοδους 1994 – 1996 κάι άπο το 1998 – 2008 ενω άπο το
2008 – 2012 διετελεσε Προεδρος. Πρωτοστάτησε, ως Προεδρος της Ένωσης Δικάστων
κάι

Αγωνιώδεις εκκλήσεις
Έχουμε βομβάρδιστει
άπο άγωνιωδεις εκκλησεις
πολιτων που άνάρωτιουντάι τι συμβάινει. Σημερά οι
τράπεζες
λειτουργησάν,
στά ATM δεν υπηρχάν ουρες κάι το άνηκουστο: Υπηρχάν τροφιμά στά ράφιά
των σουπερ μάρκετ. Κυριε
Σάμάρά πως εξηγειτάι άυτο;
Πηγη:Συντάκτικη ομάδά του eklogika.gr

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

Γυναίκες ψηφοφόροι
στη Λέσβο

Εισάγγελεων, στην ιδρυση του Εφετειου Μυτιληνης κάι επι οικογενειάκου του οικοπεδου, που δωρηθηκε στον Δημο, άνηγερθη το Ίδρυμά Φροντιδάς Ηλικιωμενων (Ζάχάρειο
Ίδρυμά) στην Αγιά Πάράσκευη Λεσβου, του οποιου εινάι άντιπροεδρος. Εινάι μελος της
Ομοσπονδιάς Λεσβιάκων Σωμάτειων κάι Ιδρυτικο μελος του ¨Φιλοπροοδου Συλλογου¨
Αγιάς Πάράσκευης Λεσβου. Επικεφάλης του ψηφοδελτιου Επικράτειάς της ΝΔ, εξελεγη
2013
βουλευτης στις εκλογες του Μάιου κάι του Ιουνιου του 2012. Στις 21 Ιουνιου 2012 Ανάπληρωτης Υπουργος Εσωτερικων. Στις 25 Ιουνιου 2013 Υπουργος Δικάιοσυνης μετά τον
άνάσχημάτισμο της Κυβερνησης.
ΚΚΕ : ΤΑΣΣΟΣ Σταύρος, 67 ετων. Γεννηθηκε στη Μυτιληνη κάι εινάι άποφοιτος της Φυσικομάθημάτικης Σχολης του Πάνεπιστημιου Αθηνων. Έχει μάστερ στη Θάλάσσιά Γεωλογιά κάι εξειδικευση σε θεμάτά ενεργειάς κάι ενεργειάκης πολιτικης άπο το Πάνεπιστημιο
της Μινεσοτά, οπου σπουδάσε με υποτροφιά Φουλμπράιτ. Διδάξε σε διάφορά πάνεπιστημιά, εργάστηκε ως ερευνητης στο Κ.Π.Ε. «Δημοκριτος», στο Εθνικο Αστεροσκοπειο Αθηνων. Διετελεσε προεδρος του συλλογου προσωπικου του Εθνικου Αστεροσκοπειου Αθηνων κάι της Ένωσης Ελληνων Ερευνητων. Συνεβάλε στην εκπονηση των θεσεων του ΚΚΕ
γιά την άντισεισμικη θωράκιση της χωράς, κάι στις βουλευτικες εκλογες του 2007, του Μπορεί η προηγούμενη κυβέρνηση των Σαμαρά - Βενιζέλου να μην επέτρεψε
2009 & του 2012 ητάν υποψηφιος βουλευτης του ΚΚΕ στη Β’ Αθηνων. Στις δημοτικες την ψήφο 100.000 18άρηδων (αφού δεν δέχθηκε την - για πρώτη φορά σωστή
εκλογες του 2010 &του 2014 ητάν επικεφάλης του συνδυάσμου «Λάικη Συσπειρωση Γλυ- - Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα ψηφιζόταν ομόφωνα), αλλά υπήρφάδάς» κάι εκλεχθηκε δημοτικος συμβουλος. Το 2011 εκλεχτηκε κάι το 2014 επάνεκλε- ξαν και χειρότερα. Φερ’ ειπείν, οι γυναίκες στη χώρα μας απόκτησαν δικαίωμα
χθηκε προεδρος της Ελληνικης Επιτροπης γά τη Διεθνη Ύφεση κάι Ειρηνη Ε.Ε.Δ.Υ.Ε
ψήφου μόλις το 1952!

