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Το προηγούμενο φύλλο

Π

ολλοί φίλοι και συγχωριανοί, μας
τηλεφωνούν για να ρωτήσουν γιατί
δεν τους στείλαμε το τελευταίο
φύλλο της «Στύψης»! Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας – για την ακρίβεια περιοδικής μας
έκδοσης – κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του
2017 με αριθμό 68. Για να έχετε μια εικόνα
από τα περιεχόμενά του σημειώνουμε συνοπτικά: Οι εκδηλώσεις που αναφέρονταν στην
1η σελίδα από τον Ιππικό Σύλλογο Στύψης –
Υψηλομετώπου αναβλήθηκαν ή ακυρώθηκαν
λόγω του πρόωρου θανάτου του Προέδρου της
Τ.Κ. Καλατζή Μιχάλη. Το ίδιο και το 7ο Στυψιανό Αντάμωμα, που ήταν προγραμματισμένο
για τις 19-8-17. Ήταν φόρος τιμής που απέτισε
το χωριό και οι φορείς του για τον πρόσφατο –

τότε – θάνατο ενός νέου ανθρώπου.
Στη σελίδα 6 είχαμε μια μικρή αναφορά στο
Νίκο Χατζηδουκάκη (Μπράουν) από τον Βασίλη Βουργουτζή. Ο Νίκος υπήρξε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας και άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο τον
Φλεβάρη του 2017, πλήρης ημερών στα 84
χρόνια του. Στην ίδια σελίδα είχαμε επίσης από
την Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη μια μικρή αναφορά
στον γιατρό μας Στράτο Κομνηνάκη του Ροδόλφου, που έφυγε πρόωρα το Νοέμβρη του 2015
σε ηλικία 68 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στήριξαν την έκδοσή μας τουλάχιστον 22 φίλοι και
συγχωριανοί που αναφέρονταν στην 1η σελίδα
στη στήλη «Προσφορές για την εφημερίδα
μας».
Υπήρχαν κι άλλα ενδιαφέροντα θέματα στο
προηγούμενο φύλλο της «Στύψης» που το
έκαναν ανάρπαστο, όπως: απολογισμός του
Αθλητικού Συλλόγου 2016-2017, ημερολόγιο
δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου
Στύψης, ειδήσεις από την ομοσπονδία των
Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, κείμενα με τίτλους για την Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της,
ιστορίες ζωής, για τις εξελίξεις στη θεραπεία
του καρκίνου, οι σταθερές στήλες με τα κοινωνικά, την ντοπιολαλιά μας και μικρή αναφορά
στην εργασία της Λεμονιάς Μεϊμάρη με συλλογές παλαιών φωτογραφιών σε τρεις ενότητες:
α) Πρόσωπα, Παρέες, Οικογένειες (1830-1975),
β) Ζευγάρια, Παρέες, Σχολεία, Επαγγέλματα
(1900-1975) και γ) Γλέντια, Καφενεία, Πανηγύρια (1950-1980).
Το καινούργιο φύλλο – το 69 -που κρατάτε στα
χέρια σας ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε τον
Δεκ. 2017 αλλά να που φθάσαμε στον Φλεβάρη 2018.
Καλή Χρονιά να έχουμε, με υγεία – πρώτα απ΄
όλα - και δημιουργική διάθεση!
Ιγν. Καρ.

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης και το
Μακεδονικό

Ξ

όπλο του κάτω από το ράσο. Την περίοδο αυτή
αναδιαβάζω αυτές τις μέρες τα ονομάζουμε Μακεδονικό Αγώνα και δεν ξέρουμε
«Απομνημονεύματα του Γερμανού στην πραγματικότητα παρά ελάχιστα πράγματα.
Καραβαγγέλη» του μεγάλου συμπα- Διδασκόμαστε ελάχιστα στο σχολείο. Τελείωσα το
τριώτη μας που το Πατριαρχείο το 1900 Δημοτικό Σχολείο εν μέσω της Χούντας το 1972.
τον όρισε Μητροπολίτη Καστοριάς στα 34 του Το μόνο που θυμάμαι είναι το εμβατήριο
χρόνια. Προσπαθώ να καταλάβω σε τι συνθήκες «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα,
έδρασε αυτός ο «ανταρτόπαπας». Καβάλα πάνω που έδιωξες τους Βούλγαρους κι ελεύθερη είσαι
στ΄ άλογό του περιόδευε την επαρχία του, από τώρα» και πέραν αυτών ουδέν… Όμως όπως
χωριό σε χωριό συνοδευόμενος από ένα μόνο έλεγε ο Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός
σωματοφύλακα. Αντιμετωπίζοντας τους Βούλγα- «Εθνικόν είναι το αληθές!». Για να είμαστε σε
ρους κομιτατζήδες (έτσι ονομάζονταν τα βουλγα- θέση να καταλάβουμε τους άλλους και να διεκδιρικά ένοπλα τμήματα, που δρούσαν τότε στη κήσουμε τη δική μας θέση στον κόσμο και στα
Μακεδονία),
που
Βαλκάνια ειδικότερα.
προσπαθούσαν
να
Είναι γνωστό ότι επί
πάρουν με το μέρος
Τουρκοκρατίας στη
τους, τους σλαβόφωΒαλκανική ζούσε ένα
νους πληθυσμούς της
μωσαϊκό
λαών:
Δυτικής Μακεδονίας.
Έλληνες,
Σλάβοι,
Που έπειθε αυτούς
Αλβανοί,
Βλάχοι,
τους σλαβόφωνους,
Εβραίοι, Σαρακατσαπου δεν ξέραν γρι
ναίοι κ.λπ. Παρά τις
ελληνικά και τους
διαφορές, εθνοτικές
καπεταναίους τους
και θρησκευτικές, οι
να στρατευθούν στα
λαοί αυτοί συνυπήρελληνικά συμφέροχαν, ειρηνικά κατ’
ντα. Τότε που κατέραρχάς, στο πλαίσιο
Πλατεία Συντάγματος, Κυριακή 4.2.2018:
Συλλαλητήριο για το «Μακεδονικό»
ρεε η Οθωμανική
της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορία
και
Αυτοκρατορίας. Δεν
συγκροτούνταν στην Βαλκανική τα νέα εθνικά ήταν τυχαίο ότι ο Ρήγας Φεραίος οραματιζόταν
κράτη. Τότε που μάχονταν κάτω από τη μύτη των μια ομοσπονδία λαών στη Βαλκανική. Η σχετική
Οθωμανών, Βούλγαροι, Έλληνες και άλλες εθνό- ωρίμανση της εθνικής συνείδησης των υπόδουτητες και κράτη που αναδύονταν τότε και που λων λαών είχε ως συνέπεια μια σειρά επαναστάδιεκδικούσαν για λογαριασμό τους τα εδάφη της σεις και τη συγκρότηση εθνικών κρατών. Αλλά η
«ιστορικής» Μακεδονίας. Η έντονη ένοπλη αντι- «οριστική» ρύθμιση της Βαλκανικής έγινε με τον
παράθεση κράτησε 4 χρόνια (1904-1908) και Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ως αποτέλεσμα των συμστέφθηκε με επιτυχία για την μικρή Ελλάδα. Ήταν φερόντων των «μεγάλων δυνάμεων» και γενικότότε που ο Γερμανός Καραβαγγέλης λειτουργούσε τερα των τότε συσχετισμών δύναμης.
με το ευαγγέλιο στο ένα χέρι και κρύβοντας το
(συνέχεια στη σελ. 13)

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»
Να ξεκινήσουμε με μια διόρθωση: Γράφαμε στο
προηγούμενο φύλλο ότι «Ο Παυλιόγλου Παύλος
του Γαληνού, που κατοικεί στην Αθήνα κατέθεσε
για την «Στύψη» 25€». Το ορθόν είναι ότι η κατάθεση έγινε από τον Παυλίδη Παύλο του Γαληνού,
ο οποίος υπήρξε ο πρώτος μετανάστης που έφυγε
για Αυστραλία το 1949 σε ηλικία 15 χρονών. Μόλις εγκαταστάθηκε εκεί, προσκάλεσε άλλους 12
νέους από το χωριό. Σήμερα κατοικεί στην Αθήνα.
Μια ακόμα διευκρίνιση για τις προσφορές του
προηγούμενου φύλλου: Γράφαμε «Ο Γιώργος & η
Αφροδίτη προσφέρουν 20€ στη μνήμη της Έφης
Παυλίδη». Μας διέφυγε το επώνυμο. Επρόκειτο
για το ζεύγος Γιώργο & Αφροδίτη Πολύζου.
1. Ο Ευστράτιος & η Σούλα Καμνορόκη πρόσφεραν 50€ στην εφημερίδα μας (25/8/2017)
2. Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας πρόσφερε στην
εφημερίδα μας 20€, στη μνήμη του Νικολάου
Μαλλή(6/8/2017)
3. Ο Γιώργος & η Δήμητρα Δελάγα πρόσφεραν
στην εφημερίδα μας 50€, στη μνήμη της μητέρας
τους Φιλησίας Ευαγγέλου Κατανά, το γένος Φιλή
(25/8/2017)
4. Ο Παναγιώτης Κεραμιδάς, η σύζυγός του Κατερίνα Τζανερίκου και τα παιδιά τους Γιώργος και
Ευστράτιος, που κατοικούν στην Μελβούρνη,
προσφέρουν στη «Στύψη» 100€ στη μνήμη της
μητέρας και γιαγιάς τους Δημοκρατίας Κεραμιδά
που πέθανε στις 16-7-2017 σε ηλικία 94 ετών (257-2017)

5. Η Ελένη Παρέλη συζ. Στέφανου έδωσε για τη
«Στύψη» 20€ (4-8-17)
6. Η Ευστρατία Ορφανίδου–Σανταβά χήρα Περικλή, μας έδωσε για την εφημερίδα μας 20€ (4-82017).
7. Η Κατίνα Προκοπίου χήρα Χριστόφα προσφέρει στην εφημερίδα μας 20€ (8-8-2017)
8. Ο Βασίλης Κοντσέλης του Κων/νου που κατοικεί μόνιμα στο Παρίσι (και τον είδαμεκαι φέτος
στο χωριό) μας έδωσε για την εφημερίδα μας 20€
(8-8-17)
9. Ο Λευτέρης Μολυβιάτης του Ευστρατίου, που
κατοικεί στην Αθήνα, μας έδωσε για την εφημερίδα μας 20€ (8-8-17)
10. Η Μαρία Ορφανίδου–Κουτζπή, μας έδωσε
για την εφημερίδα μας 30€ στη μνήμη του πατέρα
της Κυριάκου Ορφανίδη του Οδυσσέα, (1929–
2014), για τα 3 χρόνια φέτος από τον θάνατό του
(8-8-2017)
11. Ο Απόλλων Φιλής, που κατοικεί στην Αθήνα,
προσφέρει για την εφημερίδα μας 20€ (11-8-17)
12. Ο Βάσος Γελαγώτης (Κάταρος) πρόσφερε για
την εφημερίδα μας 50€ (11-8-17)
13. Ο Κώστας Βαλιοντής του Χαράλαμπου προσφέρει στην εφημερίδα μας 20€ (11-8-2017)
14. Ο Ιωάννης Ζαφειρίου του Αριστείδη και η
σύζυγός του Ρίτα Ζαφειρίου του Παύλου Μαρούλη, που κατοικούν στην Μελβούρνη, και φέτος
ήρθαν στο χωριό, μας έδωσαν για την εφημερίδα
μας 50€ (11-8-17)
15.Ο Χρήστος Ζεϊμπέκης του Ευστρατίου («ΤΟ

ΧΑΝΙ») έδωσε για τη «Στύψη» 50€ (11-8-2017)
16. Η κα Σαριμούτσου–Πετριώτου Μελπομένη,
που κατοικεί στην Παναγιούδα Μυτιλήνης κατέθεσε για την εφημερίδα μας 100€ στη μνήμη του
αδελφού της Ιγνατίου Πετριώτη του Νικολάου
(Σνάχος), που πέθανε στις 23-1-2017 σε ηλικία 85
ετών και του εξαδέρφου της Ευρυπίδη Πετριώτη
του Θεοδώρου που κατοικούσε στην Πέτρα και
πέθανε τον Ιούλιο 2017 (16-8-2017)
17. Ο Γιάννης & η Τέρψη Χατζηβλάστη, που κατοικούν στη Μελβούρνη Αυστραλίας, προσφέρουν 100 δολ. Αυστραλίας, τα οποία απέδωσαν
54,52€ (20-10-17)
18. Την προσφορά 65 ευρώ του Δημήτρη Πιπεργιά και της γυναίκας του Μαίρης Πιπεργιά το
γένος Ιγν. Σανταβά (ο Δημήτρης κατάγεται από
την Άντισσα αλλά κατοικεί στη Μελβούρνη) μας
διαβίβασε ο Βαζυριάννης Απόστολος.
19. Η Θέμις Κεχαγιά (χήρα Βασιλείου Κεχαγιά) και
τα παιδιά Θέα & Νίκος προσφέρουν 30€ στην
εφημερίδα μας στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Βασιλείου Κεχαγιά (20/12/2017)
20. Ο Τάκης Φωστηρόπουλος που κατοικεί στην
Κρύα Βρύση του Νομού Πέλλας μας έδωσε 20€
για την εφημερίδα μας (20-12-2017)
21. Η Ευστρατία Βαλαρέλλη-Καλατζή και τα τέκνα Νίκη & Θεοφάνης πρόσφεραν 50€ στην εφημερίδα μας , στη μνήμη του συζύγου και πατέρα
Μιχάλη Καλατζή του Θεοφάνη (20/12/2017)
22. Ο Νίκος Καλατζής πρόσφερε 30€ στην εφημερίδα μας στη μνήμη του αδερφού του Μιχάλη

Καλατζή του Θεοφάνη (20/12/2017)
23. Ο Γεώργιος & η Αφροδίτη Πολύζου πρόσφεραν στην εφημερίδα μας 50€ στη μνήμη του Στέφανου Παρέλλη (12/01/2018)
24. Ο Μιλτιάδης & η Νίκη Τσαΐρη πρόσφεραν
στην εφημερίδα μας 20€ στη μνήμη του Στέφανου
Παρέλλη (18/01/2018)
25. Η Πολυνίκη Βουργουτζή πρόσφερε 50€ στην
εφημερίδα μας, στη μνήμη του συζύγου της Στυλιανού Βουργουτζή (04/02/2018)
26. Η Νίκη Σταυρακέλλη πρόσφερε 20€ στην εφημερίδα μας, στη μνήμη των γονέων της Ευστρατίου & Άννας Σταυρακέλλη (04/02/2018)
27. Ο Γιάννης Δεμερτζής πρόσφερε 20€ στην εφημερίδα μας (04/02/2018)
28. Ο Ιγνάτιος Μανάβης του Παύλου πρόσφερε,
μέσω της Αφροδίτης Πολύζου, 30€ στην εφημερίδα μας (04/02/2018)
29. Ο Νίκος & η Βάσω Σαρρή πρόσφεραν 50€
στην εφημερίδα μας (04/02/2018)
Ευχαριστούμε θερμά όλους!
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συντάκτες:
α) Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης
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του Ιγνάτιου Κ. Καραπαναγιώτη

Θυμάστε το «Σαμψών»;

Ή

μουν μαθητής δημοτικού στην
δεκαετία του 70 όταν ερχόταν
στο χωριό ο Σαμψών. Πολλοί
συνομήλικοί μου και μεγαλύτεροι τον θυμούνται. Έκανε διάφορα νούμερα
στην πλατεία του χωριού. Μασούσε σίδερα,
σήκωνε βάρη που ζύγιζαν τόνους, έσπαγε πέτρες επάνω στο κορμί του και με τα δόντια του
τραβούσε κάρα και αυτοκίνητα.
Γύρω του μαζεύονταν κόσμος
που θαύμαζε την δύναμή του.
Στο τέλος της παράστασης
έβγαζε έναν δίσκο ή ένα καπέλο
όπου έριχναν οι θεατές ό,τι
είχαν ευχαρίστηση, κάτι σαν
εισιτήριο! Από τις πελώριες
πέτρες που σήκωνε και τις υπερφυσικές του δυνάμεις, πήρε και
το παρατσούκλι του «Σαμψών».
Κανείς δεν τον φώναζε με το
πραγματικό του όνομα που ήταν
Γιάννης Κεσκελίδης. Ο Σαμψών
γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5
Ιουνίου 1929, παλαίμαχος παλαιστής, που σήμερα θα πλησιάζει τα 90. Προέρχεται από
οικογένεια ποντίων οι οποίοι
έφθασαν και εγκαταστάθηκαν
στην Ελλάδα ύστερα από τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ασχολήθηκε από μικρός με
τον αθλητισμό από τα 13 του, καθώς εντάχθηκε
στο δυναμικό του Πειραϊκού Συνδέσμου, ως
αθλητής ελευθέρας πάλης. Τα επόμενα χρόνια
διακρίθηκε σε σωρεία διοργανώσεων στη χώρα
και στο εξωτερικό. Τα χρόνια εκείνα, η πάλη δεν
είχε χρήματα και γι’ αυτό από τη δεκαετία του
'50 ασχολήθηκε με αγώνες επίδειξης της τεράστιας δύναμής του σε ανοικτούς χώρους
(πλατείες, πάρκα κλπ) δίνοντας παραστάσεις
που τον έκαναν πολύ δημοφιλή. Μέχρι τα 76
του, οπότε και σταμάτησε τα νούμερα, έσπασε
χιλιάδες πέτρες στο κεφάλι του, έχει τραβήξει
εκατοντάδες αυτοκίνητα, φορτηγά, τρακτέρ με
τα δόντια του. Με τα κατορθώματά του
«Σαμψών» μεγάλωσαν πολλές γενιές Ελλήνων.
«Όταν ήμουν επτά ετών, έπιασα δουλειά στα
κάρβουνα για να ζήσω. Εκεί σήκωνα τα τσουβάλια, σαν να ήταν άδεια», θυμάται.
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 διοργανώθηκε στη γειτονιά του, τη Νέα Ιωνία ο λαϊκός





Κάτω (από αριστερά): Μορφούλα & η γιαγιά είναι η μαμά της
Πάτρας & της Μαριγώς.

οικονομικά. Τολμώ να πω μάλιστα ότι έχοντας
εθιστεί στις στερήσεις από την εποχή που
έσπαγε πέτρες στο κεφάλι του και έδιωχνε ξίφη
με την κοιλιά του, ίσως βρίσκεται σε καλύτερη
μοίρα από δεκάδες «μπούληδες» που αφού
έφαγαν τις επιδοτήσεις, τις παράνομες συντάξεις-επιδόματα και το φόρο που έκρυβαν σε
χρηματιστήρια, πόρσε και
σκυλάδικα, τώρα σκούζουν
για το ανάλγητο κράτος
και τη σατανική τρόικα». O
ίδιος έχει διαψεύσει αυτά
τα δημοσιεύματα σε μια
συνέντευξη στο VICE.
Ερώτηση του δημοσιογράφου: Είχαν ακουστεί διάφορα περί αδυναμίας
βιοπορισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής σας.
Και η απάντηση του Σαμψών: «Όλα αυτά είναι
ανυπόστατα ψέματα, ίσως
με καλές προθέσεις από
αυτούς που τα έγραψαν.
Πειραιάς 1954: Ο Σαμψών σε επίδειξη δύναμης
Είχα φροντίσει με 15ετή
ασφάλιση
στο
ΤΣΑΥ
Τζίμη, τον Αρμάο. Κατάφερε, παρά τις αντιξοό- (Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφάλισης) να έχω
τητες που του έφερε η ζωή, και δημιούργησε τη σύνταξή μου, αυτή τη χαμηλή που έχουν οι
μία υπέροχη οικογένεια. «Ο γιος μου έγινε ακτι- περισσότεροι συνταξιούχοι. Είχα αγοράσει κι
νολόγος και η κόρη μου μικροβιολόγος» λέει με ένα σπίτι στη Νέα Ιωνία και δεν έχω πρόβλημα,
καμάρι. Όμως, το πρόσωπό του γεμίζει μεγαλύ- όπως είχε γραφτεί. Γι’ αυτό και εύχομαι σε
τερη χαρά όταν αναφέρεται στην εγγονή του. όλους να είναι καλά!»
«Τώρα που γέρασα και σταμάτησα τις παραστάσεις παίζω με την εγγονή μου. Είναι η χαρά
μου, η ζωή μου».
Τον Απρίλη του 2016 κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια ψεύτικη είδηση ότι ο θρυλικός παλαιστής και "σόουμαν" Σαμψών - Γιάννης Κεσκιλίδης - ο σούπερμαν που έσπαγε πέτρες με το
κεφάλι, τραβούσε φορτηγά με τα δόντια και
λύγιζε τα σίδερα, ζει ξεχασμένος και πολύ δύσκολα, τώρα στα 85 του. Σ΄ αυτές τις φήμες
απάντησε ο ανηψιός του Γιώργος Μεσημέρης
με σχόλιό του: «Τυγχάνει να είμαι ανιψιός του
Σαμψών και θα ήθελα να ενημερώσω πως ο
Σαμψών ζει με αξιοπρέπεια γιατί έχει άξια γυναίκα που στάθηκε πάντα πιστή και αφοσιωμέΟ Σαμψών σήμερα
νη σύζυγος αλλά και άξια παιδιά που βοηθούν

Ξέρατε ότι…

Από τα παλιά...

Από αριστερά: Πάτρα Μανδάνη, Αμαλία Κυριαζή, Αθηνά (έμενε
στο Σολνάρ), Μαριγώ (αδερφή Πάτρας).

αγώνας δρόμου "Ολύμπιος Σαμψών" προς τιμή
του. Ο Γιάννης Κεσκελίδης – Σαμψών, ήταν παρών, παραδίδοντας τα βραβεία στους νικητές. Ο
Γιάννης Κεσκιλίδης ζει με τη σύζυγό του σε ένα
μικρό σπίτι στη Νέα Ιωνία παρέα με τις χιλιάδες
αναμνήσεις του από την πορεία του και από
τους φίλους του, τον Κουταλιανό, τον Τίγρη, τον

Στη χώρα μας δεν υπάρχει επάρκεια αίματος,
με αποτέλεσμα να εισάγουμε αίμα από Ευρωπαϊκές χώρες. Το αίμα ανά φιάλη είναι γύρω
στα 150€!
Από τις αρχές του 2018 οι λεπτές πλαστικές
σακούλες μεταφοράς, 15-50 mm, χρεώνεται
με περιβαλλοντικό τέλος 0,03 € ανά τεμάχιο.
Το τέλος αυτό, το οποίο είναι ανταποδοτικό,
θα αποδίδεται μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων στον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης, ο οποίος θα αξιοποιεί σε δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δωρεάν
διάθεσης τσαντών πολλαπλών χρήσεων. Στόχος είναι η μέση ετήσια κατανάλωση λεπτών
σακουλών ανά πολίτη να μειωθεί στις 90 έως
τα τέλη του 2019 (1 ανά 4 ημέρες ανά άτομο)
και στις 40 έως τα τέλη του 2025. Δύσκολος
στόχος για τους νεοέλληνες και τα καταναλωτικά τους πρότυπα.

Προσφυγικό και μετανάστευση

Ο

Το προσφυγικό

ι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά μεσοπρόθεσμα αναμένεται να μετακινηθούν προς την ηπειρωτική Ελλάδα
και τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή να απελαθούν προς την Τουρκία και τις χώρες προέλευσής τους. Ελάχιστοι απ’ αυτούς θα παραμείνουν στα νησιά. Άλλωστε σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι ο προορισμός τους είναι οι χώρες της βόρειας Ευρώπης. Έτσι δεν υπάρχει ουσιαστική επίδραση στο πληθυσμό των νησιών εξ αιτίας της
προσφυγικής κρίσης.

Α

Το μεταναστευτικό

πό την αρχή της κρίσης στη χώρα μας, το 2010 και μετά, καταγράφεται ραγδαία αύξηση των μόνιμων κατοίκων της χώρας
που μεταναστεύουν για το εξωτερικό. Συγκεκριμένα το 2010 εκτιμάται ότι έφυγαν από τη χώρα 62.041 άτομα και το 2015 έφυγαν
από τη χώρα 109.351 άτομα. Η μεταναστευτική ροή προς το εξωτερικό κορυφώθηκε το 2012, που έφυγαν από τη χώρα 124.194
και το 2013 που έφυγαν από τη χώρα 117.094 άτομα.
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Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης
Το σπιτάκι στην στάση του ΚΤΕΛ

Μ

Εγκαίνια της νέας αίθουσας του Συλλόγου μας

Τ

ια παρέα μαθητών, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς είχε την
ο Σαββάτο
ιδέα για καθαρισμό και βάψιμο στο σπιτάκι στην στάση του ΚΤΕΛ.
9 Δεκεμβρίου
Έκαναν έκκληση στον Πολιτιστικό Σύλλογο αν μπορεί να συμβάλει. Έτσι
2017 πραγμακαι έγινε, κάλυψε όλα τα έξοδα( χρώματα,αστάρι, υλικά). Μπράβο τους
τοποιήθηκαν
και συγχαρητήρια στα παιδιά και στις οικογένειές τους.
τα εγκαίνια της ανακαιΤο Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. νισμένης αίθουσας του
Πολιτιστικού Συλλόγου
παρουσία
πλήθους
φίλων. Ευχαριστούμε
όλους για την παρουσία σας και την στήριξη
στον σύλλογο και τις
δραστηριότητές του.

Πάνω και δεξιά τα παιδιά:
Εμμανουέλα, Ελένη, Αντώνης,
Ιγνάτης, Ασπασία, Λένια, Αγγελική, Στράτος Π., Ραφαέλα,
Κώστας, Άκης, Στράτος Μ.,
Κατερίνα και Μαρία
06-09-2017

Το Δημοτικό Σχολείο στην
Λαογραφική Έκθεση του Συλλόγου μας
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων που προγραμμάτισε το Δημοτικό σχολείο
του χωριού μας για το τρέχον σχολικό έτος, την Πέμπτη 30/11/2017, παιδιά και δάσκαλοι επισκέφθηκαν την λαογραφική έκθεση του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τα παιδιά είχαν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν αντικείμενα από την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής. Μέσα από παλιές ιστορίες και διηγήσεις σχετικά με την χρήση
των αντικειμένων από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Φώτη Γκαγκούλη, τα παιδιά ταξίδεψαν στο παρελθόν του χωριού μας, σε ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον και
έδειξαν να το ευχαριστιούνται.

Άποψη της ανακαινισμένης αίθουσας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης

«Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συγχωριανοί, φίλοι του συλλόγου,
Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε (και με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας) στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού
μας. Θέλω να γνωρίζουν τα νέα μέλη, οι νέοι μας, γιατί οι παλαιότεροι σίγουρα το γνωρίζουν,
ότι ο Σύλλογός μας δημιουργήθηκε πριν από 40 χρόνια και συγκεκριμένα στις 4/12/1977 μέσα
από την ανάγκη όλων των χωριανών, «…να κάνουν κάτι για το χωριό μας». Στην αρχή οι δραστηριότητες του νεοσύστατου Συλλόγου ήταν λιγοστές, γιατί δεν υπήρχαν και οι ανάλογες εμπειρίες. Περιοριζόταν στη διοργάνωση του Στυψιανού Καρναβαλιού και στη διατήρηση του
εθίμου της συγκέντρωσης χρημάτων για τη παρασκευή του παραδοσιακού φαγητού «κισκέτς»
που μοιράζεται στο τοπικό μας πανηγύρι. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δράσεις πλουτίστηκαν με θεατρικές παραστάσεις, δενδροφυτεύσεις, ενημερωτικές βραδιές κ.α. Στο σημείο αυτό,
βέβαια, να αναφέρω ότι υπήρξε και μια περίοδος κόπωσης και αδράνειας, όπως συμβαίνει σε
κάθε ζωντανό οργανισμό όμως…το 2010 το πλοίο του Πολιτιστικού Συλλόγου, έτσι όπως κάποιοι
το παρομοίωσαν, ξαναβγαίνει στα ανοιχτά! Νέα πρόσωπα, νέα μέλη, νέες ιδέες έρχονται στο
προσκήνιο, με το ίδιο πάντα όραμα και τον ίδιο σκοπό! Το δικαίωμα σε μια καλύτερη ποιότητα
ζωής! Την ίδια την προβολή του χωριού μας! Χαράζουν πορεία και σαλπάρουν! Σήμερα ο Σύλλογος λειτουργεί. Φτάσαμε στο 2017 και ο Σύλλογός μας απολαμβάνει την εκτίμηση και το σεβασμό όλων των χωριανών και όχι μόνο! Οι δραστηριότητες διαρκώς εμπλουτίζονται, ανανεώνονται και βγαίνουν εκτός των ορίων του χωριού μας και το χρεώνω σε όλους σας! Κινητήρια
δύναμη για όλα αυτά, είστε όλοι εσείς. Με τη συμμετοχή σας (οικονομική και ηθική), το χαμόγελό σας, την ενθάρρυνση, τη γλυκιά σας κουβέντα και αυτό το «…μπράβο μωρά» που ακούγεται
από τα στόματα όλων σας, παίρνουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.
Aναφέρομαι, εκπροσωπώντας όλο το Δ.Σ του Συλλόγου. Το μπράβο
ανήκει σε σας! Κλείνοντας, αναφερόμενος στον σκοπό της σημερινής
μας συνάντησης, στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου, θέλω να
σας διαβεβαιώσω, ότι θα στεγάζει όλους σας και θα αποτελεί την αφετηρία, το λιμάνι για πλεύση σε νέα ταξίδια, τη φωλιά που θα εκκολάπτονται καινούριες ιδέες, το λίκνο και το κέντρο πολιτισμού του
χωριού μας για ένα καλύτερο αύριο που αξίζει στον τόπο μας».
Σας ευχαριστώ,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π.Σ.Σ.
Νικόλαος Θρ. Δρακούλας

Ο Νίκος Θρ. Δρακούλας

Προσφορά
Ο Κώστας Τσούτης θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του για το χωριό μας, προσφέρθηκε να
αναλάβει τον σχεδιασμό και τα
έξοδα για την αντικατάσταση της
πινακίδας στην πλατεία του χωριού μας. Τον ευχαριστούμε θερμά
για τη χειρονομία του. Ο Κώστας
Τσούτης είναι παντρεμένος με τη
Μαρία, κόρη του Γιάννη Σαχίνη &
της Νίκης Τζανερίκου.
Το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ

T

Απόψεις της αίθουσας που φιλοξένησε την
Λαογραφική έκθεση του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης

ο Σαββάτο 20 Ιανουαρίου 2018, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Στύψης, στο ουζερί "Τα μεζεδοκαμώματα" στην αγορά του χω-ριού, έκοψετην Βασιλόπιτα. Σε μια λιτή τελετή, την οποία τίμησε με την παρουσία και την ευλογία του ο
ιερέας της Στύψης πατέρας
Ελευθέριος Καρμίρης, βρεθήκαμε και τα είπαμε από κοντά
σαν μια μεγάλη και χαρούμενη
παρέα και περάσαμε ένα ευχάριστο βράδυ. Η πίτα πεντανόστιμη και το τυχερό φλουρί
με το συμβολικό δώρο
«έπεσε» στον Βασίλη Καλλιπολίτη του Ανδρέα. Καλή χρονιά
σε όλους με υγεία και αγάπη!

Πάνω: Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας 2018

Τα μέλη & φίλοι του Π.Σ.Σ σε στιγμιότυπο
από τα κάλαντα .
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2017
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Αθλητικός Σύλλογος Στύψης
σε καλά, καθώς υπήρχαν τιμωρίες παιχτών από την προηγούμενη σεζόν και πολλοί τραυμα
Επιτυχημένη Εκδήλωση
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 στην πιτσαρία Miguel πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της λαχειο- τισμοί. Ευελπιστούμε ότι η ομάδα θα ανακάμψει.
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Α.Σ.ΦΙΛΙΑΣ-Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 6-2
φόρου αγοράς, με δώρο ένα μηχανάκι Lifan 125cc.Ο τυχερός αριθμός 2215 ανήκε στην Πέ2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣτρα στον Σάββα Κων/νο. Ζητάμε συγγνώμη για την
Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 3-0
καθυστέρηση της κλήρωσης και ευχαριστούμε
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:ΟΡΦΕΑΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣόσους μας στήριξαν οικονομικά.
Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 3-0
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑ
Μετεγγραφές 2017-18
ΝΤΑΜΑΔΟΥ 4-3
Ήρθαν οι: Μόλβαλης Σταύρος (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ),
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΜΑΚΑΡΕΑΣ ΑΠαυλής Γ.(ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ), Κουκλός Π.(ΑΙΑΣ), ΜαρΓΡΑΣ 2-0
μαλέκας Ε.(ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ), Μπάλιακας Α.
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ ΕΡΕΣΟΥ(ΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΟΥ), Βατής Π.(ΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΟΥ),
Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 2-1
Χατζητάκης Ν.(ΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΟΥ), Βουρσούκης Β.
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑΦΙ(ΑΡΙΩΝ ΜΟΛΥΒΟΥ), Νάκος Κ.(ΜΑΚΑΡΕΑ ΑΓΡΑΣ),
ΩΝ 2-8
Τατάς Α.(ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ), Ντωνές Α.(ΝΕΑ ΕΓ8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:ΑΝΑΞΟΣ-Γ.ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 4-2
ΓΡΑΦΗ), Κουρντού Α. (ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ), Κεντέρης Ι.
(ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ)
Έφυγαν οι: Αλογδέλλης Α,, Δουκάκης Α., Αξής Δ.

Στη διακοπή του πρωταθλήματος η ομάδα ετοιμάζει δύο με τρεις μεταγραφικές κινήσεις για την
ενίσχυσης της. Τέλος, το ΔΣ του συλλόγου ευχαρι
Πρόγραμμα Πρωταθλήματος
Φέτος η ομάδα μας αγωνίζεται στο Β΄τοπικό πρωτάθλημα στον Βόρειο Όμιλο μαζί με τις στεί όλους τους χορηγούς για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής και εύχεται σε όλους:
ομάδες της Φίλιας, Δαφίων, Ανάξου, Ερεσού, Άντισσας, Μανταμάδου, Άγρας, Σκάλας ΚαλΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!
λόνης. Βρίσκεται στην 6Η θέση με 6 βαθμούς. Δυστυχώς, η χρονιά δεν ξεκίνη
Χρήστος Πετριώτης
Η ομάδα «Γερμανός Καραβαγγέλης»

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Στύψης

Κ

ατά την έναρξη του Σχολικού έτους 2017-18, ο Σύλλογος
Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου
Στύψης αποφάσισε και ανέλαβε την συντήρηση των χώρων του
Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Σύλλογος Γονεών & Κηδεμόνων ευχαριστεί όλους και ιδιαίτερα την Πόπη Χατζηβλάστου, η οποία διέθεσε στον Σύλλογο έναν
χώρο για να χρησιμοποιείται ως αποθήκη.


Για το Δημοτικό Σχολείο
Πραγματοποιήθηκε βάψιμο όλων των αιθουσών, οι οποίες είχαν να συντηρηθούν 23 ολόκληρα χρόνια.
Οι εργασίες περιλάμβαναν την αποκατάσταση των σοβάδων,
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και βάψιμο των τοίχων. Η Σχολική επιτροπή ανέλαβε να καλύψει το κόστος των υλικών και ο
Σύλλογός μας ανέλαβε να καλύψει το κόστος της εργασίας.

Ταβάνι αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου μετά από
την επισκευή

Η αίθουσα «ύπνου» του Νηπιαγωγείου
πριν από την επισκευή

Σχολική Επιτροπή, η οποία κάλυψε όλο το κόστος της συγκεκριμένης συντήρησης. Ο Νίκος Καλατζής ανέλαβε την επιδιόρθωση
της οροφής και το βάψιμο.
Την καθαριότητα των αιθουσών ανέλαβαν οι: Αδαμαντία Κουτσού, Ιωάννα Μαυραγάνη, Λίτσα Χίου και Πόπη Χίου.

Ταβάνι αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου πριν από
την επισκευή
Αφιλοκερδώς προσέφεραν τις υπηρεσίες τους οι: Άκης Γιαρήμαγας, Νίκος Καλατζής και Ιωάννης Δρακούλας.
Κατά την περυσινή σχολική περίοδο, εξαιτίας των χιονοπτώσεων, πέρασε νερό από τα κεραμίδια στη σκεπή, με αποτέλεσμα
την πτώση σανίδων από τα ταβάνια δύο αιθουσών. Ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου κος Φώτης Γκακούλης αλλά και η

Μανώλης Κων. Καραπαναγιώτης
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Εθν. Αντίστασης 55 Αίγαλεω

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


Για το Νηπιαγωγείο
Στην αίθουσα που κοιμούνται τα παιδιά τοποθετήθηκε γυψοσανίδα στο ταβάνι και χωρίσματα. Έγινε ηλεκτρολογική εγκατάσταση και βάψιμο του χώρου.
Η Σχολική Επιτροπή ανέλαβε το κόστος των υλικών και ο Σύλλογός μας ανέλαβε το κόστος της εργασίας.
Δεν έλειψε, βέβαια, και η εθελοντική προσφορά του Άκη Γιαρήμαγα, του Νίκου Καλατζή και όλων των μαμάδων των παιδιών
του Νηπιαγωγείου, οι οποίες ανέλαβαν την καθαριότητα του
χώρου.

Η αίθουσα «ύπνου»
του Νηπιαγωγείου
μετά από την
επισκευή

«Το Χάνι»
Ταβερνα-ουζερί
Στυψη Λεσβου
Τηλ. 2253091311 & κίν. 6986781136
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Στον απόηχο μιας συνέντευξης του Μιχάλη Καλατζή που «έφυγε» πρόωρα...
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη (Δεκέμβριος 2017)

Τ

ον Μάιο του 2017 ο Μιχάλης και η Τούλα Καλατζή
ήρθαν στην Αθήνα, όχι για ταξίδι αναψυχής αλλά για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υγείας του Μιχάλη. Τις
ημέρες που φιλοξενήθηκαν από τον πατέρα μου, είχαμε
την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να κουβεντιάσουμε, να γελάσουμε, να θυμώσουμε, να συγκινηθούμε. Ο
Μιχάλης ήθελε να καταγράψω κάποιες ενέργειες, στις οποίες είχε προβεί ως Πρόεδρος της Στύψης. Ξεκινήσαμε ένα
απόγευμα μια καταγραφή, την οποία θα συνεχίζαμε τον
Αύγουστο στο χωριό, συντροφιά με ένα ουζάκι. Η εξέλιξη
είναι γνωστή. Η καταγραφή δεν τελείωσε ποτέ. Τα ποτήρια
δεν τσούγκρισαν στην υγεία κανενός. Ο Μιχάλης, σε ηλικία
μόλις 48 ετών, νικήθηκε από την επάρατη νόσο. Η σύζυγός
του Ευστρατία Βαλαρέλλη-Καλατζή ανέλαβε να μου δώσει
τις πληροφορίες για το έργο του Μιχάλη, από την εποχή
της αντιδημαρχίας Αλατζά (2010) έως και λίγες ημέρες πριν
από τον θάνατό του.

σκευαστεί το όχημα, διενεργήθηκε έρανος στη Στύψη. Όλοι
οι κάτοικοι του χωριού μας βοήθησαν σημαντικά. Σημαντική
επίσης ήταν καιη προσφορά της Ευαγγελίας Δρακούλα
(300€), του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης (100€) και
η αφιλοκερδής προσφορά του συνεργείου του Κουτζπή. Το
αυτοκίνητο επισκευάστηκε με τη δέσμευση του Αποστόλου
να παραμείνει μόνο στη Στύψη. Η ΔΕΔΑΠΑΛ προσέλαβε
υπάλληλο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο οποίος πληρώνεται από τον Δήμο (Παναγιώτης Τσολάκης), και κατά γενική
ομολογία είναι άψογος στη δυο λειά του.


Για την αγροτική οδοποιία εξασφάλισε το ποσό των
6.000€ + ΦΠΑ. Ξεκίνησε επισκευάζοντας τους δρόμους από του Καμλέλ έως το Υψηλομέτωπο και συνέχισε με την επισκευή των παραδρόμων. Ήταν
άνθρωπος που επιθυμούσε και επεδίωκε τις οριστικές λύσεις για το κάθε πρόβλημα, οπότε με τα λίγα
χρήματα που του εξασφάλιζε ο Δήμος αγωνιούσε και
προσπαθούσε να συμμορφώσει ικανοποιητικά το
αγροτικό οδικό δίκτυο.
Η αντικατάσταση και εκ νέου κατασκευή του πλακόστρωτου της αγοράς της Στύψης ξεκίνησε επιφυλακτικά, διότι δεν γνώριζε αν θα έβρισκε υλικά. Από τον
Δήμο εξασφάλισε 50 κυβικά τσιμέντο και 6 κυβικά

Θα ξεκινήσω από την εποχή της αντιδημαρχίας Αλατζά (2010) και θα σταθώ σε μια σημαντική πρωτοβουλία, τη
μεταφορά του αγροτικού ιατρείου στην αγορά του χωριού. 
Το αγροτικό ιατρείο στη νέα του θέση είναι πλέον πολύ ευκολότερα προσβάσιμο από τους ηλικιωμένους ανθρώπους
που κατοικούν στο χωριό αλλά και για όλους όσοι χρειάζονται εκτάκτως ιατρική βοήθεια.
Ο Μιχάλης ανέλαβε την Κοινότητα της Στύψης
επί προεδρίας Γαληνού. Γνώριζε τα προβλήματα που
υπήρχαν, γνώριζε ότι επρόκειτο να αντιμετωπίσει μια
δύσκολη κατάσταση εξαιτίας της «δυσκινησίας» των
κρατικών μηχανισμών. Είχε επιμονή και υπομονή, προσπαθούσε να λύνει τα προβλήματα και να υλοποιεί
έργα, παρόλες της φήμες ότι ήταν αδρανής ως Πρόεδρος.
Πιο αναλυτικά θα αναφερθώ στα εξής:

Διευθετήθηκε οριστικά το ζήτημα του φωτισμού της Στύψης. Αντικατέστησε 40-50 ηλεκτρικούς λαμπτήρες, οπότε πλέον φωτίστηκε κάθε
δρόμος και στενάκι του χωριού.

Μερίμνησε για τον καθαρισμό των πηγών και
των δεξαμενών πόσιμου νερού. Προέβη στις
απαραίτητες επισκευές, ώστε να περιοριστούν
τα προβλήματα παροχής και ποιότητας του
Μιχάλης & Φάνης Καλατζής
νερού στα σπίτια του χωριού, ένα πρόβλημα το
Στιγμιότυπο από κάποια γιορτή των αλόγων
οποίο ήταν και παραμένει καίριο. Προμηθεύτηκε λάστιχο Φ90 (10 ατμόσφαιρες), του οποίου
το κόστος ανήλθε στα 5.000€ και γύρω στα τέλη Ιουάμμο.Υπήρξαν, ωστόσο, γενναίες προσφορές από
λίου του 2015 απλώθηκε από την δεξαμενή του χωπολλούς ανθρώπους: ο Καλλονιάτης Γεώργιος πρόριού στο γήπεδο έως το Υψηλομέτωπο. Με αυτόν τον
σφερε 30 σακιά τσιμέντο. Μαζεύτηκαν εθελοντές και
τρόπο καταργήθηκε η αμιαντοσωλήνα, που προκασε 4 μόλις Σαββατοκύριακα το έργο ολοκληρώθηκε.
λούσε σοβαρά προβλήματα υγείας και συγχρόνως 
Χτίστηκε ο τοίχος του νεκροταφείου, που ήταν ετοιμεγάλες απώλειες νερού. Για μια πηγή που δεν λειμόρροπος με χρήματα επίσης από την πάγια εντολή.
τουργούσε καθόλου λόγω κατολισθήσεων, μερίμνησε 
Οι αποχετεύσεις των σπιτιών συντηρήθηκαν και κά
ώστε η ΔΕΥΑΛ να στείλει τσάπα (πάντα υπό δική του ποιες αντικαταστάθηκαν λόγω μεγάλων ζημιών.
πίεση) και να την καθαρίσει. Έτσι, εξοικονομήθηκαν 
Χτίστηκε η γούρνα στις Μηλιές.
επιπλέον 10 κυβικά νερό/24ωρο. Η επιπλέον ποσότη- 
Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα για την επισιτιστική κρίτα νερού παροχετεύεται και αυτή στην δεξαμενή της
ση σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής
Στύψης. Καταργήθηκε η 300 μέτρων αμιαντοσωλήνα
Μέριμνας.
από την μικρή δεξαμενή (Εκκλησία) και έγινε εγκατά- 
Εξασφαλίστηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για
σταση υποβρυχίου μοτέρ κόστους 300€, που αγοράτην συντήρηση των κάγκελων του Δημοτικού Σχολείστηκε από την ΔΕΥΑΛ. Στην περιοχή Κοντίλια, στο
ου Στύψης.
κτήμα του Καμπούρη κοντά στον Άγιο Νικόλαο εντό- 
Παραχώρησε και μορφοποίησε σαν παρκάκι ένα κομπισε μια μάνα νερού. Παρόλο που η περιοχή ήταν
μάτι χωραφιού στη θέση «Λιβανάδος», το οποίο με
δύσβατη και τα υλικά δύσκολο να μεταφερθούν, χτίτην βοήθεια των Συλλόγων καλυτέρευσε τη συνολική
στηκε μια πηγή και το νερό μεταφέρθηκε στην κεντριεικόνα του χωριού.
κή δεξαμενή του χωριού. Στο χτίσιμο της πηγής βοή- 
Μερίμνησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια την
θησε η ΔΕΥΑΛ με μηχάνημα που έστειλε και ο Ιγνάτιπαραμονή αγροτικού ιατρού στη Στύψη για όσο μεγαος Μαντάνης που εργάστηκε και πληρώθηκε από την
λύτερο δυνατό διάστημα ήταν αυτό εφικτό. Τους δύπάγια εντολή.
σκολους μήνες του χειμώνα και των αντίξοων καιρι
Από τις κυριότερες προτεραιότητές του ήταν η καθακών συνθηκών η επαφή του με την Περιφέρεια βοήριότητα της Στύψης. Μερίμνησε ώστε να μαζευτούν
θησε στην μη ύπαρξη προβλημάτων.
οι κάδοι από τις εισόδους του χωριού. Επανέφερε σε
Γενικά, ήταν ένας άνθρωπος που πάσχιζε με τον δικό
λειτουργία το απορριματοφόρο (Piaggio), το οποίο του τρόπο και με τα δικά του μέσα για το γενικό καλό. Βοηείχε αγοραστεί όταν η κοινότητα Στύψης εντάχτηκε, θούσε δε, όλους όσοι ζήτησαν την βοήθειά του για οποιοδήβάσει Καποδίστρια, στον Δήμο Πέτρας. Για να επι
ποτε προσωπικό ή οικογενειακό πρόβλημά τους και ήταν

«Στύψη»: Έργο της Νίκης Μαυρέλλη

πάντα απολύτως εχέμυθος. Παρά τις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες κατάφερε με πείσμα να ολοκληρώσει κάποια
έργα και να δρομολογήσει κάποια άλλα. Παράλληλα, κατέθεσε στον Δήμο τις ακόλουθες μελέτες:

Η γεώτρηση «Καμλέλ», η οποία παραμένει ανενεργή
και έχει παραχωρηθεί με δωρεά Π. Λιθοτόμου στο
τοπικό διαμέρισμα Στύψης.

Ο Ευστράτιος & η Σούλα Καμνορόκη έκαναν δωρεά
στην κοινότητα ένα σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά
στα γραφεία του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί μια παιδική χαρά.

Ένα σημαντικό θέμα που τον απασχολούσε πολύ ήταν
η δημιουργία χώρου στάθμευσης στη Στύψη. Είχε
ξεκινήσει ενέργειες για την αγορά του σπιτιού του
Ιγνάτιου Καλλιπολίτη, αλλά δεν προχώρησε λόγω της
έκτακτης και σοβαρής κατάστασης της υγείας του. Σε
πρόσφατη επαφή που είχα με τον Δήμαρχο Γαληνό
Σπύρο, δεσμεύτηκε ότι το έργο αυτό ξεμπλόκαρε και
δρομολογείται στη μνήμη του Μιχάλη Καλατζή. Μέσα
στο 2018 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του χωριού. Παράλληλα, ο
κος Γαληνός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει στην
ανέγερση και συντήρηση του κτιρίου του παλιού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού ιδιοκτησίας Βασίλη Καλλιπολίτη, το οποίο είχε αγοραστεί από προηγούμενη
διοίκηση.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά
τον Δήμαρχο, γιατί δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τη
Στύψη και να ενημερώνεται τόσο από εμένα όσο και
από τα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου για την συνεργασία που είχαν μαζί του αλλά την τωρινή βοήθεια. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Μιλτιάδη Τσαΐρη, τον
Διογένη Δρακούλα και τον Μιχάλη Χίου για τη συμβολή τους στο έργο του και για την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών του. Ευχαριστίες και στην Περιφέρεια, που και αυτή συνέβαλε με το δικό της τρόπο
στο καλό του χωριού και πολύ περισσότερο τον Θοδωρή Βαλσαμίδη για την άψογη συνεργασία που είχε με
τον Μιχάλη, ειδικότερα σε θέματα στα οποία υστερούσε ο Δήμος. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
αυτούς που με τον τρόπο τους στάθηκαν στο πλάι μας
τις δύσκολες ώρες. Εύχομαι στους συνεχιστές της τοπικής κοινότητας καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο
δύσκολο έργο που ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας.
Ευστρατία Βαλαρέλλη-Καλατζή

Από αριστερά:
Μιχάλης Καλατζής του Θεοφάνη, Στράτος Γελαγώτης
του Βασιλείου,
Μιχάλης Καλατζής του Γεωργίου
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«Αίμα και πηλός»
της Ψωμαδέλλη Μαριάντζελας

Τ

ην Ψωμαδέλλη Μαριάντζελα, μια νέα κοπέλα
από το νησί, τη συνάντησα στην εκδήλωση βιβλιόφιλων Έδεσσας το Σεπτέμβρη 2017 που βράβευσαν διηγήματα νέων συγγραφέων. Καταγόμενη εκ Λέσβου, όπως είναι φυσικό της συστήθηκα,
καθότι όπως λέει κι ο λαός μας «είδε ο γύφτος τη
γενιά του κι αναγάλλιασε η καρδιά του»! Της
ζήτησα την άδεια να δημοσιευτεί και στην εφημερίδα μας, το διήγημά της, που αναφέρεται στον
Ταξιάρχη. Την ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να δούμε δημοσιευμένα κι άλλα γραπτά της,
γιατί όπως θα δείτε αν το διαβάσετε, γράφει
όμορφα!
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης
«Ήταν σειρά μου να σε επισκεφτώ. Εδώ και σαράντα νύχτες έρχεσαι στον ύπνο μου και με ταράζεις.
Δεν ήξερα ποιός ήσουν. Ρώτησα παντού για να
μάθω. Σε αναγνώρισαν από την εικόνα. Η μορφή
σου είναι μοναδική και προκαλεί δέος και φόβο.
Κάθε φορά που ακούω τα βαριά σου βήματα να με
πλησιάζουν, νιώθω την ανάσα μου να κόβεται. Τα
χέρια μου ιδρώνουν και τα πόδια μου κολλάνε στο
έδαφος. Όλο μου το κορμί πονάει φριχτά. Συγχώρεσέ με. Έχω μετανιώσει. Δεν θέλω να πω ψέματα.
Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος της εκκλησίας. Κάθε
Χριστούγεννα και Πάσχα, άντε και σε κανένα γάμο
πατούσα το πόδι μου μέσα για να ανάψω ένα κερί.
Όσο για τους παππάδες, δεν ήθελα ούτε να τους
βλέπω μπροστά μου. Οι περισσότεροι από δαύτους
είναι πολύ πιο αμαρτωλοί από τους κοινούς θνητούς και ας πρεσβεύουν το λόγο του Θεού μια ολόκληρη ζωή. Δεν είναι ούτε να τους εμπιστεύεσαι,
ούτε να ανοίγεις πολλές παρτίδες μαζί τους. Οι
περισσότεροι τουλάχιστον. Υπάρχουν και κάποιες
εξαιρέσεις. Η κυρά Τασία πάλι είναι το ακριβώς
αντίθετο από μένα. Η γυναίκα μου, από μικρό κορίτσι τριγύριζε μέσα στους ναούς, άναβε τα καντήλια, καθάριζε τις εικόνες και τις στόλιζε με λουλούδια στις μεγάλες γιορτές. Η ίδια επέμενε να πάμε
εκείνο το βράδυ στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου
έξω από το χωριό Κουλούρα στο Αίγιο. Άναβε κάθε
μέρα τα καντήλια εκεί και είχε τα κλειδιά της εκκλησίας. Έλεγε πως ήταν το μόνο μέρος που θα
είμασταν ασφαλείς και δεν θα μπορούσε να μας
ανακαλύψει κανένας. Όταν εγκαταλείπεις το σπίτι
σου μέσα στη νύχτα φεύγοντας σαν το κλέφτη,
μόνο ατυχείς συναντήσεις δεν θέλεις να έχεις.
Χρωστάμε παντού. Από τότε που λιγόστεψαν οι
δουλειές στα χωράφια, μας έπνιξαν τα χρέη. Κανείς
δεν παίρνει ξένα χέρια για τα κτήματά του πια.
Προτιμούν να κουράζονται διπλά και να τα κάνουν
όλα μόνοι τους. Πού να έβρισκα μεροκάματο λοιπόν; Προσπάθησα. Ρώτησα παντού στο χωριό.
Δουλειές δεν υπάρχουν. Δεν είχα το κουράγιο να
κοιτάξω τη γυναίκα μου στα μάτια. Περίμενε από
εμένα να βρω μια λύση και εγώ καθόμουν με τα
χέρια δεμένα. Αμίλητος, ανήμπορος να κάνω το
παραμικρό. Όταν όμως ήρθε η σπιτονοικοκυρά για
να ζητήσει τα ενοίκια που της χρωστούσαμε εδώ
και μήνες, δεν μας άφησε περιθώριο για πολλές
σκέψεις. Της είπαμε πως δεν είχαμε τα χρήματα κι
εκείνη άρχισε να φωνάζει και να μας απειλεί πως
την επόμενη κιόλας μέρα θα φέρει την αστυνομία
για να μας πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Γίναμε
ρεζίλι σε όλο το χωριό. Δεν είχαμε μούτρα να αντικρύσουμε τον κόσμο. Συγγενείς δεν είχαμε για να
τους ζητήσουμε μια χείρα βοηθείας. Μόνο μια
ξαδέρφη είχε η γυναίκα μου στην Αθήνα. Εκεί θα
πηγαίναμε σαν ξημέρωνε. Μαζέψαμε όπως όπως
τα πράγματά μας και φύγαμε σαν κυνηγημένοι
μέσα στη νύχτα. Φορτώσαμε την καρότσα στο αγροτικό με τα λιγοστά μας υπάρχοντα και αφήσαμε
για πάντα πίσω μας τον τόπο που παντρευτήκαμε
και ζήσαμε τόσα χρόνια. Είχε φτάσει η στιγμή να
αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας κατά πρόσωπο.
Φτάσαμε στο ξωκλήσι του Αϊ Γιώργη σε λίγα μόλις
λεπτά. Πήραμε από το αυτοκίνητο ένα σακίδιο με
λίγα τρόφιμα και μια κουβέρτα και μπήκαμε στο
ναό όσο πιο αθόρυβα μπορούσαμε. Υπό το φως
των λιγοστών κεριών και του καντηλιού στρώσαμε
την κουβέρτα κατάχαμα. Η γυναίκα μου θύμιασε
τις εικόνες και προσευχήθηκε στον Άγιο να μας
βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία γρήγορα. Δάκρυα γέμισαν τα μάτια της. Την είδα να τα
σκουπίζει γρήγορα με την αναστροφή της παλάμης
της για να μην την καταλάβω. Δεν ήθελε να μου
δείξει το πόσο φοβόταν. Κι εγώ φοβόμουν. Η απελπισία με είχε κυριεύσει. Κοίταξα γύρω μου. Όλα
φάνταζαν τόσο διαφορετικά μες το σκοτάδι. Η
μυρωδιά από το λιβάνι, οι σκιές από τις εικόνες
που δημιουργούσε το φως των κεριών πάνω στους
τοίχους με έκαναν να νιώσω ασφαλής. Σαν μια
ανώτερη δύναμη να ήταν εκεί για εμάς και να μας
προστάτευε. Αι θάνθηκα ευγνωμοσύνη για την
ιδέα που είχε η γυναίκα μου να βρούμε καταφύγιο
εκεί μέσα. Με αυτή τη σκέψη αποκοιμήθηκα. Όταν

ξύπνησα, κόντευε να ξημερώσει. Έπρεπε να φύγουμε πριν μας εντοπίσει κάποιος από τους συγχωριανούς μας. Σήκωσα γρήγορα την κυρά, μαζέψαμε τα
πράγματά μας και ξεκινήσαμε για το αυτοκίνητο.
Τώρα τί θα κάναμε; Πώς θα τα βγάζαμε πέρα; Θα
μας έφτανε η βενζίνη μέχρι την Αθήνα; Μόνο κάτι
κέρματα βάραιναν τις τσέπες μου. Ελάχιστα κέρματα και μια τσακισμένη ψυχολογία. Θόλωσα. Προφασίστηκα πως κάτι είχα ξεχάσει και ξαναγύρισα
μόνος μου στο ναό. Άνοιξα το σακίδιο μου και εντελώς μηχανικά άρχισα να ρίχνω μέσα όποια εικόνα
έβλεπα μπροστά μου μέχρι που η τσάντα μου
έκλεινε μετά βίας. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και το
έκανα αυτό. Το κεφάλι μου βούιζε. Σκέφτηκα πως
αν πουλούσα κάποιες από αυτές, θα εξασφάλιζα τη
βενζίνη και τα πρώτα μας έξοδα στην Αθήνα. Οι
τελευταίες δυο εικόνες έπεσαν στο πάτωμα καθώς
τις έβαζα στην τσάντα. Γονάτισα να τις μαζέψω
όταν άκουσα βήματα βαριά να με πλησιάζουν.
Γύρισα τρομαγμένος να δω ποιός ήταν και αντίκρυσα ένα πανύψηλο
μαυριδερό άντρα. Μες
το σκοτάδι με δυσκολία ξεχώριζα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μου έκανε
εντύπωση το βλοσυρό
του βλέμμα. Μου πάγωσε το αίμα. Φορούσε στρατιωτική στολή
και ένα κόκκινο μανδύα που έφτανε μέχρι το
πάτωμα. Στα χέρια του
κρατούσε ένα σπαθί σ’
ένα θηκάρι. Άρχισε να
με πλησιάζει όλο και
περισσότερο. Τα παπούτσια του ήταν σιδερένια. Σε κάθε του
βήμα αισθανόμουν τα
θεμέλια του ναού να
τρίζουν. Έβγαλε το σπαθί από τη θήκη και το πρόταξε απειλητικά εναντίον μου σημαδεύοντας το
σακίδιό μου. Η λάμψη του ξίφους μέσα στο σκοτάδι μ’ έκανε να ανατριχιάσω ολόκληρος. Ένιωσα τα
πόδια μου να τρέμουν και το αίμα να αδειάζει από
τις φλέβες μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Δεν
είπε λέξη. Μόνο σημάδευε την τσάντα μου και με
κοιτούσε αυστηρά. Σύρθηκα μπροστά του και την
αναποδογύρισα πετώντας τις εικόνες στο πάτωμα
της εκκλησίας. Πήρα το σακίδιο και το έβαλα στα
πόδια αφήνοντας ορθάνοιχτη την πόρτα του ναού.
Μπήκα στο αυτοκίνητο, έβαλα μπροστά τη μηχανή
και άρχισα να οδηγώ σαν τρελός για να απομακρυνθώ όσο πιο γρήγορα μπορούσα από το σημείο
που ήταν το ξωκλήσι. Μάταια με ρωτούσε η γυναίκα μου γιατί καθυστέρησα στο ναό και για ποιό
λόγο επέστρεψα τόσο αναστατωμένος. Δεν της
είπα κουβέντα για ό,τι είχε συμβεί. Δεν της ανέφερα κάτι ούτε για την ύπαρξη αυτού του άντρα.
Ντράπηκα τόσο πολύ να της εκμυστηρευτώ την
απερισκεψία μου. Θα στεναχωριόταν πολύ και θα
έπεφτα ακόμα περισσότερο στα μάτια της με την
ασέβεια που είχα δείξει απέναντι σε κάτι τόσο
ιερό. Είχα μετανιώσει για την πράξη μου. Στη διάρκεια του ταξιδιού, προσπαθούσα να ξεχάσω όσα
συνέβησαν και να δώσω όλη μου την προσοχή στην
οδήγηση. Ευτυχώς, η βενζίνη μας έφτασε οριακά
μέχρι την Αθήνα. Η ξαδέρφη της γυναίκας μου, μας
υποδέχτηκε εγκάρδια και υποσχέθηκε να μας βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Μας είπε πως μπορούσαμε να μείνουμε μαζί με εκείνη και τον άντρα
της όσο διάστημα χρειαζόταν μέχρι να ορθοποδήσουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή. Καλοσύνη της.
Την επόμενη κιόλας μέρα ξεκίνησα να δουλεύω
μαζί με τον σύζυγό της. Ήταν μπογιατζής και έκανε
και μικροεπισκευές σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Με πήρε μαζί του να μου δείξει τη δουλειά για
να βγάζω κι εγώ ένα μεροκάματο. Δεν τα πήγα
άσχημα. Είχα τόσο ανάγκη να κάνω μια νέα αρχή
και να βρω λύση στο οικονομικό μας πρόβλημα
που ρουφούσα σαν σφουγγάρι τις οδηγίες και τις
γνώσεις του ξαδέρφου. Μέσα σε δυο μήνες είχα
μάθει τα βασικά και ο ξάδερφος μου έδινε και
δικές μου δουλειές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα
νοικιάσαμε ένα μικρό δυάρι κοντά στους συγγενείς
της γυναίκας μου. Στο μεταξύ είχε πιάσει δουλειά
και η κυρά Τασία σε ένα μίνι μάρκετ και η κατάσταση είχε αρχίσει επιτέλους να καλυτερεύει. Σχεδόν
είχα ξεχάσει ό,τι είχε συμβεί στο ξωκλήσι εκείνο το
βράδυ. Μέχρι που μια μέρα πήρα μαζί μου στη
δουλειά το σακίδιο. Από τότε είχα να το χρησιμοποιήσω. Όταν κατά το μεσημέρι το άνοιξα για να
πάρω το κολατσιό που μου είχε ετοιμάσει η γυναίκα μου, έπιασα μέσα κάτι σκληρό. Το έβγαλα από
την τσάντα και είδα πως ήταν μια μικρή εικόνα
ενός Αγίου που δεν γνώριζα. Ταράχτηκα. Ιδρώτας

άρχισε να κυλά στο μέτωπό μου. Κρατούσα την
εικόνα και την κοιτούσα σαν αποσβολωμένος. Πώς
βρέθηκε στο σακίδιό μου; Πρέπει να είχε ξεμείνει
από εκείνη την νύχτα. Και μόνο στη σκέψη αυτή, με
έπιασε πανικός. Τύψεις άρχισαν να με βαραίνουν.
Ο φόβος μου ότι δεν είχα ξεμπερδέψει με αυτή την
ιστορία, έπαιρνε σάρκα και οστά. Στην κυριολεξία.
Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω καταφέρει να κοιμηθώ ήρεμα. Σαράντα μερόνυχτα έχουν περάσει.
Κάθε φορά που πάω να βάλω το κεφάλι μου στο
μαξιλάρι, βλέπω το ίδιο ανατριχιαστικό όνειρο και
ξυπνάω λουσμένος στον ιδρώτα. Ξαναζώ εκείνο το
ξημέρωμα στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου όταν
επέστρεψα μόνος μου στο ναό. Βλέπω πως ανοίγω
το σακίδιό μου και βάζω μέσα όποια εικόνα βρίσκω
μπροστά μου. Και τότε ακούω τα ανατριχιαστικά,
σιδερένια βήματά του πίσω μου. Γυρίζω και τον
αντικρίζω ακριβώς μπροστά μου. Με κοιτάει με το
ίδιο βλοσυρό βλέμμα, βγάζει το σπαθί από τη θήκη
του και αναποδογυρίζει τη τσάντα μου ρίχνοντας
τις εικόνες στο πάτωμα. Έπειτα, με
κόβει στα δυο με
μια κίνηση. Τα πάντα μέσα στο ναό
βάφονται με το
πορφυρό χρώμα της
προδοσίας μου. Τα
χέρια μου στάζουν,
τα ρούχα μου ποτίζουν με τεράστιες
ποσότητες αίματος,
ακόμα και το στόμα
μου γεμίζει με την
απαίσια αλκαλική
γεύση. Κι εκείνος
εξαφανίζεται. Μου
γυρνάει την πλάτη
και
ξεμακραίνει
αμίλητος. Δεν προλαβαίνω να του πω
τίποτα. Ούτε καν να ρωτήσω ποιός είναι. Τον βλέπω να φεύγει και ψελλίζω μια συγνώμη. Σαν άχνα
βγαίνει από το στόμα μου. Ίσα που ακούγεται. Και
τότε πετάγομαι από τον ύπνο μου αναστατωμένος.
Τις πρώτες φορές δεν είπα τίποτα στη γυναίκα μου
κι ας την ξυπνούσα κι εκείνη με τις κραυγές μου. Το
κορμί μου πονούσε τρομερά λες και με είχαν δείρει. Φώναζα «συγνώμη» με όλη μου τη δύναμη και
μετά ξεσπούσα σε λυγμούς. Δεν είχα τo κουράγιο
να της εξηγήσω τί ακριβώς έβλεπα. Μάταια προσπαθούσε να με καθησυχάσει. Μου έλεγε πως
ήταν απλώς ένας εφιάλτης αλλά εγώ ήξερα καλά
πως ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Μετά
τις πρώτες δεκαπέντε μέρες, τα νεύρα μου είχαν
κλονιστεί εντελώς. Φοβόμουν να αποκοιμηθώ για
να μην δω τις ίδιες εκείνες εικόνες που είχαν στοιχείωσει το μυαλό μου. Όταν νύχτωνε, δεν τολμούσα να πλησιάσω την κρεββατοκάμαρα και το μαξιλάρι μου. Προσπαθούσα να κρατηθώ ξύπνιος με
καφέδες μα δεν τα κατάφερνα. Μόλις αποκοιμιόμουν, ο μαυριδερός άντρας με το σπαθί εμφανιζόταν μπροστά μου και ξυπνούσα έντρομος. Κάθε
μέρα γινόμουν όλο και πιο νευρικός. Δεν μπορούσα
ούτε να δουλέψω. Κόντευα να τρελαθώ. Η εικόνα
αυτής της μορφής μου είχε γίνει έμμονη ιδέα.
Αναγκάστηκα να μιλήσω στη γυναίκα μου για ό,τι
είχε συμβεί. Το απέφευγα τόσο καιρό μα στο σημείο που είχαμε φτάσει, δεν μου είχε μείνει άλλη
επιλογή. Της περιέγραψα τα πάντα για το μοιραίο
εκείνο βράδυ στο ξωκλήσι. Της ζήτησα συγνώμη
για το φέρσιμό μου κλαίγοντας μπροστά της σα
μικρό παιδί. Έπειτα, της μίλησα για την εικόνα που
βρήκα στην τσάντα μου και τον εφιάλτη που στοίχειωνε τον ύπνο μου κάθε βράδυ. Παρέμεινε
ήρεμη κατά τη διάρκεια όλης της αφήγησής μου.
Περίμενα να με κατακρίνει μα δεν το έκανε. Στο
τέλος ζήτησε να δει την εικόνα του Αγίου. Την αναγνώρισε αμέσως. Κάπως έτσι έφτασα μέχρι τη Λέσβο. Ρώτησα κι έμαθα πολλά για σένα πριν σε
επισκεφτώ στο χωριό Μανταμάδος. Εδώ σε ξέρουν
και σε σέβονται όλοι. Ντρέπομαι που δεν αναγνώρισα τη μορφή σου. Το αυστηρό σου βλέμμα μου
έχει κόψει τα ήπατα. Η εικόνα σου είναι μοναδική.
Πώς να μην είναι άλλωστε αφού έχει πλαστεί πριν
εκατοντάδες χρόνια από τα χέρια του μόνου καλόγερου που κατάφερε να επιζήσει εδώ μέσα.
Έπλασε τη μορφή σου με αίμα και πηλό. Το αίμα
των μοναχών που έχασαν τη ζωή τους στα χέρια
άπληστων πειρατών που με θράσος ήρθαν να βεβηλώσουν το ναό σου. Κουβαλάς το αίμα και το
φόβο τόσων αθώων ανθρώπων που θυσιάστηκαν
στο όνομά σου. Κρατάς μέσα σου εκατομμύρια
βασανισμένες ψυχές που οδηγείς στο τελευταίο
τους ταξίδι. Έτσι εξηγείται το σκούρο σου χρώμα
«αράπη» μου. Έτσι δεν σε αποκαλούν εδώ; Όμως κι
εσύ δεν τους άφησες έτσι Ταξιάρχη μου. Οι πειρα

τές γνώρισαν την τιμωρία στην κόψη του σπαθιού
σου. Πάντα σου άρεσε να απονέμεις με αυτό τη
δικαιοσύνη σου. Γι’αυτό δεν εμφανίστηκες και σε
μένα; Φέρθηκα με ασέβεια και πρέπει να τιμωρηθώ. Έχω μετανιώσει. Την ίδια κιόλας στιγμή μετάνιωσα. Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν άρπαξα τις
εικόνες. Κάποιος δαίμονας είχε μπει μέσα μου και
μου κατέτρωγε τα σωθικά. Δεν σου τα εκμυστηρεύομαι όλα αυτά για να γλιτώσω την τιμωρία μου.
Ξέρω καλά τί με περιμένει και είμαι έτοιμος να το
δεχτώ δίχως να το βάλω στα πόδια αυτή τη φορά.
Σου έφερα την εικόνα που βρήκα στο σακίδιο και
αυτό εδώ το σπαθί. Ζήτησα να μου φτιάξουν ένα
να μοιάζει με εκείνο που είχες το βράδυ στο ξωκλήσι. Στα πόδια σου πέφτω και στα προσφέρω.
Δέξου τα Ταξιάρχη μου και με τούτο το σπαθί κομμάτιασέ με. Λύτρωσε με από αυτό το μαρτύριο σε
παρακαλώ. Οι τύψεις μαυρίζουν κάθε μέρα την
ψυχή μου. Ντρέπομαι για το φέρσιμό μου. Δεν μου
αξίζει να ζω. Συγνώμη».
Ο Αχιλλέας έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα
του Αρχάγγελου Μιχαήλ, έκρυψε το κεφάλι μέσα
στα χέρια του και ξέσπασε σε αναφιλητά ζητώντας
συγχώρεση. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή, ένιωθε τα
βήματα του μαυριδερού στρατιώτη να τον πλησιάζουν.Τα θεμέλια του ναού σείονταν. Δεν τόλμησε
να κοιτάξει. Περίμενε στωικά το τέλος του. Στην
ίδια ακριβώς θέση τον βρήκε το επόμενο πρωί η
γυναίκα που μπήκε να ανάψει τα καντήλια. Είχε
αποκοιμηθεί μπροστά στην εικόνα αποκαμωμένος
από το κλάμα και την εξομολόγησή του στον Άγιο.
Η υπεύθυνη του ζήτησε εξηγήσεις για το πώς παρέμεινε όλη τη νύχτα στο ναό αλλά όταν είδε πόσο
ταραγμένος ήταν, δεν επέμεινε. Το σπαθί και η
εικόνα δεν βρίσκονταν πια μπροστά του. Ρώτησε
τη γυναίκα και τον διαβεβαίωσε πως δεν τα είχε
πάρει εκείνη. Έστρεψε τη ματιά του στην εικόνα. Η
μορφή του Αρχαγγέλου είχε γαληνέψει. Έσκυψε να
την ασπαστεί και το είδε. Το σπαθί που πριν λίγες
ώρες πρόσφερε στον Άγιο, βρισκόταν πίσω από το
προστατευτικό τζάμι που προφύλασσε το σπάνιο
κειμήλιο. Δεν ήξερε τί να σκεφτεί και τί να πιστέψει. Τα είχε εντελώς χαμένα. Ένα χαμόγελο έκανε
τη δειλή του εμφάνιση στα χείλη του μετά από
καιρό. Ένιωθε γαληνεμένος, ήρεμος. Ο Ταξιάρχης
τον άκουσε, τον συγχώρεσε και του χάρισε μια
δεύτερη ευκαιρία. Ανυπομονούσε να τηλεφωνήσει
στη γυναίκα του στην Αθήνα και να της διηγηθεί τί
ακριβώς είχε συμβεί. Βγήκε από το ναό και κίνησε
για τη στάση του κτελ που θα τον πήγαινε στην
πρωτεύουσα του νησιού. Ήταν ακόμη πολύ πρωί
και το κρύο ήταν τσουχτερό. Κούμπωσε βιαστικά
το παλτό του και έψαξε στην τσέπη για το κινητό
του τηλέφωνο. Και τότε την άγγιξε ξανά. Η εικόνα
που χτες βράδυ επέστρεψε με όλη του την καρδιά
στον Αρχάγγελο, βρισκόταν και πάλι στα χέρια του.
Τα δάχτυλά του άρχισα να τρέμουν. Δάκρυα συγκίνησης και βαθιάς πίστης έτρεχαν από τα μάτια του.
Η σχέση του με τον «αράπη» δεν τελείωνε εδώ.
Έτσι και έγινε. Από τη μέρα που ο Αχιλλέας πέρασε
για πρώτη φορά το κατώφλι των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου, δεν υπήρξε χρόνος που να μην επισκεφτεί τον ναό για να ανάψει
μια λαμπάδα και να προσευχηθεί στον Αρχάγγελο.
Δεν τον φοβόταν πια. Τον λογάριαζε για προστάτη
του. Στη ζωή και στο θάνατο.
« Έχω Σε Προστάτην και βοηθόν,
φύλακα και ρύστην της ψυχής μου της ταπεινής,
Μιχαήλ Πρωτάρχα και Μέγα Ταξιάρχα ,
εν ώρα κινδύνου, Συ μοι βοήθησον»

Η Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη
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Φρυγανικά τοπία, ξερολιθιές και άγριες μέλισσες
Οι φρυγανικές εκτάσεις της Λέσβου
Στις εκτάσεις αυτές, ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ
καλά. Αισθάνεται το μέτρο, δεν φοβάται. Είναι χαμηλές εκτάσεις, είναι μυριστικές… Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
αλλάζουν την εμφάνισή τους, τη μυρωδιά τους, τα χρώματά
τους και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι περιοχές δημιουργικές και μάλιστα σε μικρή κλίμακα, στην κλίμακα του
έτους. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας. Οι φρυγανικές εκτάσεις είναι το 13% όλης της χώρας, είναι σχεδόν
το 50%, ίσως και παραπάνω των περιοχών που χαρακτηρίζονται από Μεσογειακό κλίμα, όπως για παράδειγμα τα νησιά
μας, τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου, περιοχές της Πελοπονήσσου και αλλού. Τα συστήματα αυτά τα είχε περιγράψει ο
Θεόφραστος (σ.σ. Ερέσιος φιλόσοφος της αρχαιότητας) και
μάλιστα ο όρος φρύγανα προέρχεται από εκείνον.
Βλέποντας τη χαμηλή βλάστηση, βλέποντας ότι στις περιοχές
αυτές δεν υπάρχει κίνηση, δύσκολα μπορεί να φανταστεί
κάποιος πόσο πλούσια ποικιλότητα έχουν. Ωστόσο είναι απ’
τα πιο ποικίλα ενδιαιτήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
παρά τις χρήσεις που γίνονται, τις ανθρώπινες παρεμβάσεις
και τις βοσκήσεις. Οι φρυγανικές εκτάσεις έχουν πολλά φυτά, έχουν πολλά ζώα στο έδαφος, μικροοργανισμούς και
πάρα πολλά έντομα.
Τα φρυγανικά τοπία είναι χαρακτηριστικά των πιο
ξηρών περιοχών, των περιοχών με φτωχό έδαφος, που δεν
ήταν ικανές να δημιουργήσουν δάση. Τα τοπία αυτά
έχουν χαμηλή βιομάζα, αλλά είναι πολύ πλούσιας ποικιλότητας. Εδώ και 2,7 εκατομμύρια χρόνια, όσο υπάρχει δηλαδή το μεσογειακό κλίμα, έχουμε τοπία με χαμηλούς θαμνώνες που αποτελούν τη φυσική μας προίκα. Οι τόποι των περιοχών με ακραίες συνθήκες έχουν
ως φυσική βλάστηση τα φρύγανα και γι’ αυτό όπου
γίνεται αποδάσωση με μη αειφορικό τρόπο, όπου υπάρχει
υπερβόσκηση,
η
περιοχή
είναι
«καταδικασμένη» να μετατραπεί σε φρυγανικό τοπίο.
Ωστόσο, είναι λάθος αυτό που υποστηρίζουν οι δασολάγνοι, ότι όπου έχουμε φρύγανα πρέπει να γίνει αναδάσωση. Τα φρύγανα έχουν πολύ μεγάλη φυσική αξία
και όπου υπάρχουν πρέπει να τα υποστηρίζουμε, αποφεύγοντας την υπερβολική βόσκηση.

Οι αναβαθμίδες ή αλλιώς πεζούλες ή
επί το «στυψιανότερον» σέτια
Οι αναβαθμίδες ή αλλιώς πεζούλες αποτελούν χαρακτηριστικό τοπίο του Αιγαίου, ένα καταπληκτικό τοπίο, το
οποίο βεβαίως δεν το έφτιαξε ο άνθρωπος για να το θαυμάζουμε εμείς σήμερα. Το έφτιαξε διότι σε παλιότερες εποχές
υποστήριζε την ίδια τη ζωή. Οι άνθρωποι, όντας απομονωμένοι, έπρεπε να καλλιεργούν στα απώτατα σημεία του νησιωτικού χώρου για να μπορούν να επιζήσουν. Σήμερα όμως τα
πράγματα έχουν αλλάξει, γι’ αυτό και έχουν εγκαταλειφθεί
οι αναβαθμίδες. Σε προηγούμενες περιόδους οι αναβαθμίδες αποτέλεσαν μια «πράσινη» υποδομή, η οποία απαντούσε στα προβλήματα που μπορούσε να δημιουργήσει η φύση, γι’ αυτό σήμερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζουμε την επαναλειτουργία τους ως «πράσινης» υποδομής.

Για τον ρόλο των μελισσών στη ζωή
μας
Όταν λέμε μέλισσες εννοούμε όλα τα είδη των μελισσών. Δεν είναι μόνο οι ήμερες μέλισσες. Η ήμερη μέλισσα,
αυτή δηλαδή που παράγει το μέλι, είναι ένα από τα είδη
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στη Λέσβο έχουμε γύρω στα
550 διαφορετικά είδη, στο Αιγαίο έχουμε γύρω στα 750 συνολικά είδη και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουμε σίγουρα
πάνω από 1200, ίσως και 1300 διαφορετικά είδη.
Η επικονίαση είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία
που προσφέρεται από τις μέλισσες δωρεάν και μάλιστα οι
άγριες μέλισσες την προσφέρουν εντελώς δωρεάν. Υπάρ

χουν είδη που επικονιάζονται κυρίως από άγριες μέλισσες,
όπως πολλά φρούτα μας, τα αχλάδια, τα μήλα, τα βερίκοκα
κλπ. Επίσης, ο καφές στις τροπικές χώρες επικονιάζεται από
τουλάχιστον 100 διαφορετικά είδη μελισσών και χωρίς αυτά,
η παραγωγή του καφέ μειώνεται. Γι’ αυτό η τιμή του καφέ
είναι σχετικά ακριβή. Γι’ αυτό τα χωράφια του καφέ πρέπει
να βρίσκονται κοντά σε περιοχές που ζουν άγριες μέλισσες.
Η επικονίαση είναι μια υπηρεσία οικοσυστημική, ένας ανεκτίμητος φυσικός πόρος που προσφέρεται δωρεάν και ίσως
γι’ αυτό δεν της δώσαμε τη δέουσα σημασία. Πλέον όμως
πολλοί υποστηρίζουν ότι στις Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων πρέπει να υπάρχει εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων είναι η επικονίαση. Αποδόθηκε στον Αϊνστάιν η φράση ότι «αν πεθάνουν οι
μέλισσες δεν θα υπάρχει ζωή μετά από 4 χρόνια». Χωρίς
επικονίαση, δεν θα υπάρχουν άνθη, δεν θα υπάρχουν καρποί, δεν θα υπάρχει τροφή, δεν θα υπάρχει άνθρωπος.

Μέλισσες και φυτοφάρμακα
Τελευταία γίνονται πολλές μελέτες και έχουν αναφερθεί πολλές αιτίες για την μείωση του πληθυσμού των μελισσών. Ωστόσο στο πολυαιτιακό αυτό φαινόμενο, το σημαντικότερο ρόλο μάλλον παίζει η χρήση φυτοφαρμάκων και συγκεκριμένα των νεο-νικοτινοειδών φαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα αυτά είναι συστημικά φάρμακα, μέσα στα οποία βα2014: Συλλογή εντόμων στον Άγιο Στέφανο Μανταμάδου

λισσών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί βιοποικιλότητα μιλάμε… Και αυτό γιατί το Αιγαίο έχει πάρα πολλά άνθη, έχει
πολλά νησιά και σε κάθε νησί έχουμε πολλά ενδημικά είδη,
ενώ λόγω της συνεξέλιξης μεταξύ ανθέων και άγριων μελισσών έχουμε ειδογέννεση. Όλα αυτά αυξάνουν την βιοποικιλότητα.
Είμαστε σε έναν χώρο που γειτονεύει με την Ασία,
αλλά γειτονεύει και με το Βορρά μέσω της βαλκανικής, οπό
τε έχουμε διείσδυση και από αυτές τις περιοχές. Επίσης είμαστε σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
καταστροφικές μέθοδοι στην καλλιέργεια, αλλά κυρίως οι
παραδοσιακές καλλιέργειες, με το ελαφρύ όργωμα που δίνει
δυνατότητες στις μέλισσες και στα ανθοφόρα φυτά. Το 70%
των άγριων μελισσών φωλιάζει στο έδαφος και γι’ αυτό
χρειάζεται το έδαφος να μην είναι καλυμμένο εντελώς από
βλάστηση, αλλά να έχει κενά όπως συμβαίνει στα φρύγανα
και όχι βέβαια στις περιοχές με γκαζόν. Το γκαζόν είναι μια
αθλιότητα για την βιοποικιλότητά μας, πρώτον γιατί καλύπτει τα πάντα και οι μέλισσες δεν έχουν που να φωλιάσουν
και δεύτερον γιατί δεν ανθοφορεί οπότε οι μέλισσες δεν
βρίσκουν τροφή. Άλλοι λόγοι που ευνοούν τη μεγάλη βιοποικιλότητα είναι οι διαφορετικές εποχές, οι φυσικές καταστροφές, οι σεισμοί που ανοίγουν το τοπίο, ακόμα και η
βόσκηση όταν αυτή γίνεται με μέτρο. Μελέτη που έγινε πριν
από μερικά χρόνια που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος στην
περιοχή του Αιγαίου με τον τρόπο που διαχειρίστηκε
τη γη έδωσε πολλές δυνατότητες στην βιοποικιλότητα
τόσο των φυτών, όσο και των εντόμων και των μελισσών, να διαπρέψει και να γίνει πολύ πλούσια. Τα παραπάνω συνθέτουν ένα τοπίο, το οποίο είναι φτιαγμένο για άνθη και για μέλισσες και αυτό είναι το τοπίο
του Αιγαίου.

Η πλούσια βιοποικιλότητα στο
Αιγαίο & η σημασία της για τον
άνθρωπο
πτίζονται οι σπόροι των φυτών του εμπορίου. Οι ουσίες αυτές διεισδύουν μέσα στο έμβρυο με συνέπεια να κατανέμονται σε όλο το φυτό από τον κορμό, τα φύλλα μέχρι και τα
άνθη, το νέκταρ και τη γύρη και έτσι μεταφέρονται και στις
μέλισσες. Τα φυτοφάρμακα αυτά έχουν ονομαστεί έτσι γιατί
λειτουργούν όπως η νικοτίνη, η οποία επηρεάζει το κεντρικό
νευρικό σύστημα, λίγο πολύ το παραλύει, δίνοντας μια ηρεμία, περιορίζοντας τη δυνατότητα επέμβασης στον εγκέφαλό μας. Έτσι και οι μέλισσες, όταν πάρουν αρκετά μεγάλη
δόση από αυτά τα φάρμακα, αρχίζουν να χάνουν την αίσθηση του χρόνου, χάνουν τον προσανατολισμό τους και δεν
επιστρέφουν πίσω στην κυψέλη, με συνέπεια στο τέλος της
εποχής, οι μελισσοκόμοι να διαπιστώνουν ότι κάποιες κυψέλες έχουν αδειάσει. Στην Ευρώπη εδώ και δύο χρόνια τα νεονικοτινοειδή φάρμακα έχουν εγκαταλειφθεί με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Αμερική, λόγω των πιέσεων
των λόμπυ των αγροχημικών εταιρειών η χρήση τους επιτρέπεται.

Για την βιοποικιλότητα των άγριων
μελισσών στο Αιγαίο
Η βιοποικιλότητα των άγριων μελισσών στο Αιγαίο
είναι εκπληκτική. Μελετήσαμε την ποικιλότητα των μελισσών της Λέσβου σε σύγκριση με 5 διαφορετικές περιοχές
από τη Σουηδία, την Αγγλία, την Πολωνία, την Γερμανία και
τη Γαλλία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Χρησιμοποιήσαμε ακριβώς τις ίδιες μεθόδους, τον ίδιο χρόνο συλλογών και διαπιστώσαμε ότι στη Λέσβο έχουμε μέχρι και 10
φορές παραπάνω είδη μελισσών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Είπα και προηγουμένως ότι η Λέσβος έχει 550
περίπου είδη μελισσών. Τον ίδιο αριθμό έχει περίπου ολόκληρη η Γερμανία, ενώ η Αγγλία έχει περίπου 220 είδη με

Πάνω στη βιοποικιλότητα βασίστηκε ο
άνθρωπος για να επιβιώσει. Ό,τι έχει φάει ο άνθρωπος και
ό,τι συνεχίζει να τρώει, με ό,τι έχει ντυθεί και με ό,τι ντύνεται σήμερα, ό,τι χρησιμοποιεί για να ζεσταθεί και να καλυφθεί, όλα αυτά προέρχονται από την βιοποικιλότητα. Όλων
των ειδών τα φυτοφάρμακα, είτε αυτά είναι ζιζανιοκτόνα,
είτε εντομοκτόνα, είναι τεχνικά δημιουργήματα τα οποία
καταστρέφουν τη φύση και μειώνουν τη βιοποικιλότητα.
Έχει αποδειχθεί ότι είναι ανίκανα να δώσουν μια τελική λύση στην παραγωγικότητα. Γι’ αυτό επιστρέφουμε σήμερα σε
αυτό που ονομάζουμε «βιολογική καταπολέμηση». Τι είναι η
«βιολογική καταπολέμηση»; Είναι η χρήση των φυσικών
εχθρών για τους εχθρούς της παραγωγής μας. Έτσι λοιπόν,
σιγά - σιγά, επιστρέφουμε σε αυτά που κάναμε παλιότερα.
Αφήνουμε εκτάσεις δίπλα στο χωράφι για να δημιουργείται
η ποικιλότητα των εχθρών και των φυτών, τα οποία μεταξύ
τους συλλειτουργούν ώστε το χωράφι μας να είναι περισσότερο υγιές και να μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι στους
εχθρούς του, χωρίς τη χρήση αγροχημικών.
Η βιοποικιλότητα είναι πάρα πολύ σημαντική αν θέλουμε να έχουμε παραγωγή τροφής, όχι μόνο για σήμερα,
αλλά και για αύριο και για μεθαύριο, με τρόπο βιώσιμο, αειφόρο, χωρίς να καταστρέφουμε τα χωράφια δηλητηριάζοντάς τα με χημικά.
Τα παραπάνω ξεχωρίσαμε από μια συνέντευξη της
Θεοδώρας Πετανίδου, καθηγήτριας του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, (υπεύθυνη του
Εργαστηρίου Βιογεωγραφίας και Οικολογίας ερευνά την βιοποικιλότητα των ανθοφόρων φυτών και των
επικονιαστών τους). Η Θεοδώρα Πετανίδου, γεννήθηκε
σε ένα ορεινό χωριό της Βόρειας Ελλάδας, μεγάλωσε
στην Αθήνα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στη Μυτιλήνη.
Ιγν. Καρ.
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Ελαιόλαδο...
Εγκυκλοπαίδεια Ελαιοκομίας: «Το ελαιόλαδο»

Έ

να εξαιρετικό βιβλίο έπεσε
στα χέρια μας για το ελαιόλαδο! Αποτελεί καινοτοµία
και χρήσιμο «εργαλείο» για
όλους. Σε 700 σελίδες καταπιάνεται
εφ΄ όλης της ύλης µε την αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας», την ιστορία και
τον πολιτισµό, την καλλιέργεια (που
είναι και το µεγαλύτερο µέρος του
βιβλίου), το ελαιοτριβείο, τη χηµεία,
τη διατροφή και καταλήγει στα οικονοµικά, και τις ελαϊκές πολιτικές.
Έχουν συνεργαστεί 37 ειδικοί και επιστήµονες αλλά είναι γραμμένο σε
γλώσσα απλή, εκλαϊκευμένη.
Η σημαντική αυτή, μοναδική
στο είδος της εκδοτική πρωτοβουλία
υλοποιήθηκε με συντονιστή τον κ.
Βασίλη Ζαμπούνη, τη συγγραφική
συμβολή ειδικών επιστημόνων που
καλύπτουν όλη την αγροδιατροφική
αλυσίδα» και την υποστήριξη της
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η Εγκυκλοπαίδεια
Ελαιοκομίας: «Το ελαιόλαδο» απευθύνεται σε όλο τον κόσμο του ελαιολάδου, στους επαγγελματίες, στους
λάτρεις του προϊόντος, στη γενιά των

νέων επιχειρηματιών με τη φιλοδοξία
να αποτελέσει ένα απαραίτητο βοήθημα. Παρουσιάζει αναλυτικά, με
τρόπο εκλαϊκευμένο και ενημερωτικό, την ιστορία, την παραγωγική διαδικασία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις προοπτικές αυτού του εμβληματικού για τη χώρα μας προϊόντος.

Όταν οι Ιάπωνες ζητούσαν συσκευασίες
ελαιολάδου σε μπουκάλι μεγέθους…
αρώματος!

Το

διαβάσαμε στην εφημερίδα «Αυγή» της 19-12-17 και σας το
μεταφέρουμε:
«Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μια εποχή παχέων
αγελάδων, το ελαιόλαδο άρχισε να γίνεται της μόδας στην Ιαπωνία, μια αλυσίδα ιαπωνικών σούπερ μάρκετ είχε προτείνει στους ελαιοπαραγωγούς της
Κρήτης μια συμφωνία μαμούθ. Τιμή για το λάδι τους πολύ πάνω από την τότε
τιμή της αγοράς, επένδυση για συσκευαστήριο, σε μπουκάλι μεγέθους... αρώματος, όπως εξακολουθεί και σήμερα να είναι η μόδα, και με ρήτρες παράδοσης εξαιρετικά λογικές - τουλάχιστον σύμφωνα με τους ειδικούς. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει η συμφωνία, που θα αύξανε σχεδόν αυτομάτως
το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών, ήταν αυτοί να συντονιστούν μεταξύ τους
και να τηρήσουν συγκεκριμένους κανόνες για τη συγκομιδή και τον ποιοτικό
έλεγχο. Για ένα προϊόν το οποίο ούτως ή άλλως είναι ποιοτικό. Ούτε οι παραγωγοί το συζήτησαν σοβαρά, ούτε οι συνεταιρισμοί, ούτε η Πολιτεία. Και οι
Ιάπωνες στράφηκαν στην Ιταλία, που ξέρει εδώ και δεκαετίες να βγάζει λεφτά με το ελληνικό λάδι».

Όταν οι Ιταλοί βγάζουν λεφτά πουλώντας
Ελληνικό λάδι …

Δε

ν είναι καινούργια η διαπίστωση, αλλά δημοσιεύθηκε στις 1812-17 σε ρεπορτάζ της εφημερίδας “wall Street journal” και
αξίζει να το ξαναδούμε:
«Η Ελλάδα είναι χώρα, από τους μεγαλύτερους ελαιοπαραγωγούς στον κόσμο. Όμως εν μέσω κρίσης, οι Έλληνες προτιμούν το ζεστό χρήμα των Ιταλών,
που αγοράζουν το ελληνικό λάδι χύμα και ακολούθως το επεξεργάζονται το
συσκευάζουν και το μεταπωλούν ως ιταλικό. Αν οι Έλληνες επένδυαν στη
συνολική διαδικασία, τα κέρδη τους θα μπορούσαν να ήταν τριπλάσια! Παρά
τη μεγάλη παραγωγή της, τρίτη στον κόσμο, η Ελλάδα κατέχει μόλις το 4%
στην παγκόσμια αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου».

3,40 ευρώ το κιλό για τα 3 δέκατα στη Λέσβο

Τ

ιµή 3,40 ευρώ το κιλό για 0,3
οξύτητα και 3,10 ευρώ το
κιλό για τον άσο ανακοίνωσε η
ΛΕΣΕΛ– Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λέσβου στην έναρξη
της φετινής ελαιοσυγκοµιδής του
νησιού. Παρότι υπάρχει ένας
τιµοκατάλογος για το νησί, ανά
περιοχή υπάρχουν διαφοροποιήσεις και µπορεί µέχρι τα τέλη του
έτους να σηµειωθεί µια αναµενόµενη υποχώρηση τιµών
λόγω της προσφοράς.
Ωστόσο, αργότερα µέσα
στη σεζόν πιθανότατα θα
σηµειωθεί µια σχετική ανάκαµψη. Για την ώρα, οι τιµές αυτές βρίσκονται κοντά στον µέσο
όρο της Πελοποννήσου, όπου
πλέον το έξτρα παρθένο φτάνει
τα 3,50 ευρώ το κιλό και της Κρήτης, που κινείται µεταξύ 3,403,50 ευρώ το κιλό. Σηµειώνεται
ότι οι παραγωγοί ανέµεναν µια
καλή χρονιά µε βάση τα δεδοµένα του Μαΐου, αλλά η παρατεταµένη ανοµβρία, σε συνδυασµό µε κατά τόπους προβλήµατα µε τον δάκο, δεν αφή

νουν περιθώρια για σηµαντική
αύξηση της παραγωγής στη Λέσβο.
Η ανοµβρία επηρέασε την
εξέλιξη της φετινής παραγωγής
στο νησί, στο µέγεθος της ελιάς.
Σχετικά µε τις τιµές, τα λιγοστά
περσινά αποθέµατα µέχρι πριν
από λίγο διάστηµα πωλούνταν
3,50-3,60 ευρώ το κιλό και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις έφταναν
και τα 3,70 ευρώ το κιλό. Δεν
υπάρχει µια ενιαία τιµή σε όλο το
νησί. Οι τιµές εξαρτώνται, πέρα
από την οικονοµική κατάσταση,
και από τη διεθνή αγορά. Αν λάβουµε υπόψη µας το συνολικό
κόστος παραγωγής, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια κέρδους.
Το κόστος ίσως φτάνει και τα 3/4
της τιµής, που λαµβάνει στο τέλος ο παραγωγός.
Συνολικά στο νησί αναµένεται καλύτερη παραγωγή
από πέρσι. Αποθέµατα δεν υπάρχουν, γιατί ο κόσµος δεν έχει δυνάµεις για να κρατήσει αποθηκευµένο προϊόν. Τώρα το έξτρα
παρθένο πιάνει τα 3,40 ευρώ το

κιλό και λογικά, µια και η διεθνής
παραγωγή δεν θα είναι τόσο αυξηµένη, πιο µετά θα δούµε να
ανεβαίνουν οι τιµές.
Περίοπτη
θέση
στις
µεγάλες διεθνείς αγορές έχει ο
υγρός χρυσός της Λέσβου. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Κολυβάς, πρόεδρος της ΛΕΣΕΛ ΑΕ: «Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία
είναι οι µεγάλοι µας εξαγωγικοί
προορισµοί και από 1ης Ιανουαρίου 2018 ξεκινάµε και µε
Αµερική. Υπολογίζω ότι για το
2017/2018 το τυποποιηµένο ελαιόλαδο θα φτάσει µέχρι τους
1.500 τόνους, ενώ το χύµα γύρω
στους 10.000 τόνους. Δυστυχώς,
δεν µπορούµε να το τυποποιήσουµε, γιατί δεν έχουµε τόσους
πολλούς πελάτες. Το 80% του
τυποποιηµένου κατευθύνεται για
εξαγωγή».
Από το άρθρο της
Φανής Γιαννακοπούλου
στην εβδομαδιαία εφημερίδα
«ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΧΩΡΑ»
(27.11.2017)

Τα δεντράκια στην αγορά της Στύψης

Ο

συγχωρεμένος πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Καλατζής με τα ίδα του τα
χέρια φύτεψε δεντράκια στην αγορά
για να κάνουν ίσκιο. Ο Ιγνάτιος Χίου τα
πάστριβγι κατά διαστήματα και η Μαρίτσα Χαβού
τα πότιζε καθημερνιά. Τα δεντράκια ανέβηκαν
στην κρεβατή και όμως ως δια μαγείας τα δεντράκια ξεριζώθηκαν και πετάχτηκαν. Και αυτό συνέβη
στο ίδιο μέρος της αγοράς. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Απευθύνομαι σε όλους τους Στυψιανούς της
Στύψης και της Αθήνας που ασχολούνται κατά διαστήματα από τις στήλες της εφημερίδας για το
χωριό, να αναρωτηθούν. Και εκτός αυτού υπάρχει
και η Δασική Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη
βλάστηση του νησιού.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Μήτσος Χαβός
Στύψη 08/01/2018

Άποψη της Στύψης

Η

φετινή ελαιοπαραγωγή της Στύψης
ήταν καλύτερη από πέρυσι. Ήδη και ενώ γάλη ζημιά στο ζωικό του κεφάλαιο. Ευτυχώς, στη
συνεχίζεται ακόμα η ελαιοσυγκομιδή Στύψη δεν έχει παρουσιαστεί κανένα κρούσμα
έχουμε φτάσει τα 1000 μόδια (=500.000 ευλογιάς.
κιλά ελιές ή 5 τόνους ελιές). Την φετινή ελαιοκομική περίοδο (2017-2018) προβλέπεται να φτάσουμε
τα 3.500 μόδια ως το τέλος της σεζόν. Οι ελιές
«λαδίζουν», αποδίδουν ικανοποιητικά 5:1.
Ευλογιά
Ακόμα βασανίζονται οι κτηνοτρόφοι του νησιού με
κρούσματα ευλογιάς στα πρόβατα. Εντοπίστηκαν
κρούσματα σε κοπάδια στην Αγ. Παρασκευή, στο
Μανταμάδο και στη Φίλια. Η λύση είναι να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Οι κτηνοτρόφοι αποζημιώνονται από το κράτος αλλά ένας κτηνοτρόφος που Το συσκευαστήριο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού
Στύψης
θέλει να συνεχίσει τη δουλειά θα έχει υποστεί με
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...ο υγρός χρυσός της Λέσβου
Από τον αγρό μέχρι το ελαιουργείο: ξεχωρίσαμε 17 από τους 40 κανόνες!

Τ

ον παρακάτω «οδηγό» υπογράφουν η Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής και η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περιγράφει
τα απαραίτητα βήματα
που πρέπει να ακολουθούνται και οι κακοτοπιές που πρέπει να αποφεύγονται.
Στον αγρό θα πρέπει:
1) Να προγραμματίζεται
η ελαιοσυλλογή στο
κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού της
κάθε ποικιλίας, έτσι
ώστε να υπάρχουν οι
βέλτιστες
συνθήκες
ποιότητας και απόδοσης
ελαιολάδου. Οι υπερώριμες ελιές χάνουν την
φρουτώδη γεύση τους
ενώ οι πρώιμες μπορεί
να έχουν φρουτώδη
γεύση αλλά χάνουν στις αποδόσεις.
2) Να αποφεύγεται κάθε είδους τραυματισμός του καρπού
(χτυπήματα, πατήματα) και οι επιμολύνσεις από το έδαφος κατά τη
συγκομιδή.
3) Συνιστάται να χρησιμοποιούνται διάτρητα πλαστικά τελάρα με
τα οποία ο καρπός δεν τραυματίζεται ενώ διευκολύνεται ο αερισμός του και αποφεύγεται η αύξηση της θερμοκρασίας. Εάν χρησιμοποιούνται σακιά, να είναι πλεκτά, αεροπερατά και κατάλληλα
για επαφή με τρόφιμα.
4) Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη
συνιστάται να είναι ο συντομότερος δυνατός, διότι η μακρόχρονη
παραμονή σε ζεστό και υγρό περιβάλλον προκαλεί σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.
5) Να δίνεται προσοχή στην απομάκρυνση πλαστικών εξαρτημάτων
ή τμημάτων αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία να τοποθετείται κατάλληλη σίτα μετά
το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα ώστε αυτά να «παγιδεύονται».
6) Να αποφεύγεται το κάψιμο των ελαιοκλαδεμάτων εντός των
ελαιώνων. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί
(καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών ελιάς), να πραγματοποιείται
όταν τα δέντρα δεν έχουν καρπό.
Κατά την παραλαβή στο ελαιουργείο συνιστάται:

7) Ο χώρος παραμονής του ελαιοκάρπου να είναι καθαρός, ψυχρός, ξηρός και αεριζόμενος. Ο ελαιόκαρπος να μην έρχεται σε
επαφή με οξειδωμένα μεταλλικά σκεύη ή τμήματα μηχανημάτων
διότι αλλοιώνουν την
ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου. Επίσης
δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με γράσα ή ορυκτά
λάδια μηχανής διότι το
παραγόμενο έλαιο επιμολύνεται και καθίσταται μη
εμπορεύσιμο.
8) Το πλύσιμο του ελαιοκάρπου είναι σημαντικό.
Το νερό πρέπει να αλλάζει
τακτικά.
Κατά την άλεση του ελαιόκαρπου συνιστάται:
9) Καθαρισμός του εξοπλισμού σε περίπτωση που
έχει διακόψει τη λειτουρ-

γία του για περισσότερο από 4 ώρες και πριν την έναρξη παραγωγής.
Κατά τη μάλαξη συνιστάται:

10) Χρήση πόσιμου νερού και έλεγχος της θερμοκρασίας στη μάζα
η οποία ποτέ δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 35ο . Εφόσον χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία η έκφραση «Εξαγωγή εν ψυχρώ», η
θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 27ο το μέγιστο.
Στον διαχωριστήρα συνιστάται:
11) Απομάκρυνση του ελαιοπυρήνα και της πάστας που παραμένουν μετά τη συμπίεση και καθημερινός διεξοδικός καθαρισμός
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζύμωση.
12) Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο πλημμελής καθαρισμός του
διαχωριστήρα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.
Κατά την αποθήκευση:
13) Να απομακρύνεται η μούργα με μετάγγιση και φιλτράρισμα.
14) Κατά τη μετάγγιση, το ελαιόλαδο να προφυλάσσεται από το
φως και τον αέρα και να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση αντλιών
που ενσωματώνουν αέρα στη μάζα του ελαιολάδου και σχηματίζουν γαλακτώματα. Η μούργα να αφαιρείται με μία στρόφιγγα από
τον πυθμένα του δοχείου ή της δεξαμενής και η εκροή του ελαιολάδου να γίνεται από τον πυθμένα της καθαρής δεξαμενής και όχι
από πάνω.
15) Ο χώρος αποθήκευσης να είναι δροσερός (15ο άριστη θερμοκρασία αποθήκευσης), σκιερός, καθαρός,
απαλλαγμένος από οσμές, έντομα και τρωκτικά.
Γενικές απαιτήσεις για το ελαιουργείο:
16) Το ελαιόλαδο πολύ εύκολα απορροφά
και κατακρατεί δύσοσμες ουσίες που αναδύονται στο χώρο και για το λόγο αυτό πρέπει
να διατηρούνται όλοι οι χώροι καθαροί με
σχολαστικότητα και αυστηρότητα.
17) Εκπαίδευση προσωπικού: Το προσωπικό
αν και εποχιακό θα πρέπει να εκπαιδεύεται
σε θέματα υγιεινής (κατάλληλος ιματισμός,
πλύσιμο χεριών, χειρισμοί που διενεργεί στο
χώρο παραγωγής).

Φωτογραφίες από το συσκευαστήριο του Ελαιουργικού
Συνεταιρισμού Στύψης

Η λύση για το χύμα λάδι βρίσκεται στο πεντόλιτρο

Η

λύση για το χύμα λάδι βρίσκεται στο πεντόλιτρο
του παραγωγού. Δοκιμάστηκε από τους Ισπανούς και πέτυχε. Έτσι, ο παραγωγός λαµβάνει
προστιθέµενη αξία, προστατεύεται η δηµόσια
υγεία και δεν χάνει το κράτος. Κάθε χρόνο χάνουμε περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ μπορούμε να
φτάσουμε σε αξία προϊόντος τα 2 δισ. ευρώ. Οι
παραπάνω εκτιμήσεις ανήκουν στον Βασίλη Ζαμπούνη που ασχολείται 38 χρόνια με θέματα
ελαιολάδου. Παρακάτω ξεχωρίσαμε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία από την συνέντευξη που του
πήρε για την εβδομαδιαία εφημερίδα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ
ΧΩΡΑ» η δημοσιογράφος Φανή Γιαννακοπούλου
στις 22.12.2017:
1) Ένα εστιατόριο στην Καλαµάτα, σε συνεργασία µε τοπική µονάδα τυποποίησης, είχε
βάλει στο τραπέζι, µε δική του πρωτοβουλία,
μικρά µπουκαλάκια επώνυμου ελαιόλαδου με
πολύ θετική ανταπόκριση. Πολλοί τουρίστες φεύγοντας ήθελαν να αγοράσουν µεγαλύτερες συσκευασίες ελαιολάδου. Άρα είναι όλοι κερ

δισµένοι, παραγωγοί, εστιάτορες, κράτος. Αυτοί
που δεν σέβονται το μοναδικό προϊόν, το ελαιόλαδο, και το αφήνουν εκτεθειµένο στην υγρασία,
τη ζέστη και το φως με αποτέλεσμα να το δίνουν
στους τουρίστες σκάρτο, το δυσφημούν.Δεν
µπορούµε να λέµε ότι έχουµε το καλύτερο λάδι
και να θέλουµε να κάνουµε εξαγωγές, ενώ δίνουµε στους ξένους τουρίστες υποβαθμισμένο
προϊόν!
Ο νέος νόµος για το τυποποιηµένο ελαιόλαδο
στους χώρους εστίασης είναι απόλυτα σωστός,
αρκεί να εφαρµοστεί.
2) Πώς µπορεί να λυθεί το πρόβληµα µε το χύµα
ελαιόλαδο
Παρά το γεγονός ότι όλοι επίσηµα, είναι υπέρ της
κατάργησης του 16κιλου τενεκέ, δεν έχει γίνει
τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Η λύση είναι
απλή, φθηνή και εφαρµόσιµη: Στο ελαιοτριβείο,
όπως βγαίνει το λάδι δεν το παίρνει ο παραγωγός
σε βαρέλια ή σε πλαστικά που είναι και ανθυγιει

νά, αλλά υπάρχει συνεχόµενα µια µικρή συσκευή
τυποποίησης σε πεντάλιτρο, η οποία κοστίζει
ελάχιστα για το ελαιοτριβείο. Μπαίνει πώµα ασφαλείας και η ετικέτα µε τα στοιχεία του παραγωγού, οπότε αµέσως γίνεται νόµιµο και επώνυµο. Οι Ισπανοί, αρχές δεκαετίας του ’80, είχαν
κρούσµατα δηλητηριάσεων από νοθευµένο
κραµβέλαιο, οπότε άµεσα το χύµα κόπηκε µε
διάφορους τρόπους, όπως το επώνυµο πεντάλιτρο του παραγωγού. Έπιπλέον, βοηθάµε στην
ιχνηλασιµότητα, σε ποιο κανάλι διανοµής πάει
και παρακολουθείται και φορολογικά. Στην Ελλάδα εφαρµόζεται κάτι αντίστοιχο στο µέλι.
3) Πώς µπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του το ελληνικό ελαιόλαδο;
Δυστυχώς, βαδίζουµε σε λάθος δρόµο. Αυτό διαπιστώνεται ψυχρά και αντικειµενικά αν δει κανείς
τα αριθµητικά δεδοµένα. Οι τιµές του Έλληνα
παραγωγού έχουν φτάσει να είναι στα επίπεδα
της Τυνησίας και πιο κάτω. Ποσοτικά, φέτος,

έχουµε 260.000-270.000 τόνους –δεν είναι µια
κακή χρονιά– ενώ η Τυνησία θα έχει πάνω από
300.000 τόνους.
Οι εξαγωγές µας συνεχίζουν να είναι
χύµα, κυρίως στην Ιταλία. Το µερίδιο επώνυµου
ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές είναι
3%-5%.
Στη µεγαλύτερη αγορά του κόσµου, στις
ΗΠΑ, η Ελλάδα παρά τα εκατοµµύρια που έχει
ξοδέψει σε προγράµµατα προώθησης έχει
µερίδιο 2,5%-3%, ενώ η Τυνησία έχει φτάσει στο
6%. Σε λίγο θα µας αφήσει πίσω και η Τουρκία. Η
Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Έχασε τη σταφίδα, τον καπνό, δεν πρέπει να χάσει και το λάδι.
Σπαταλήσαµε επιδοτήσεις ύψους 36 δισ. ευρώ
από το 1981 ως σήµερα. Αντιθέτως, οι Ισπανοί
αξιοποίησαν τα κονδύλια. Έχουµε καλό κλίµα,
παράδοση 5.000 ετών, ποιότητα, αλλά υπάρχει
σοβαρό θέµα οργάνωσης και νοοτροπίας.
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Εξ αφορμής
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Επίδειξη πλούτου: Η ψυχική αρρώστια του Νεοέλληνα!

Π

ερπατώντας ο επισκέπτης στους δρόμους της Μυτιλήνης σκέφτεται και
μετρά. Μετρά τις διαστάσεις του χώρου, τους ορθογωνικούς όγκους, τις
προοπτικές, τα φουρούσια, τα κυμάτια, τους εξώστες, τις ζωγραφικές παραστάσεις, τους κίονες, τα
τραβηχτά, τα αετώματα, τα τρίγλυφα, τους πήλινους ακροκεράμους που σμίγουν αισθητικά με τον
αιθέρα ή με μορφές πλαστικές σε σύνθεση λυτρωτική. Η σκέψη του, όπως και να ΄χει, απλώνεται
στα νεοκλασικά κτίρια. Καταλήγει στην πλατεία
Σαπφούς. Η μνήμη επιστρέφει στο 1964 όταν το
ομώνυμο άγαλμα από λευκό μάρμαρο, δώρο της
Αγγλίδας ποιήτριας Rose Macaulay (με χρήματα
που συγκέντρωσε από θαυμαστές της Λυρικής
Μούσας στο εξωτερικό-έργο του γλύπτη Αθανάσιου Λημναίου), κοσμεί την πλατεία της πόλης. Αδρές γραμμές, λεύτερες γραμμές σε αρμονία με
την εσωτερική ύπαρξη των κατοίκων και το αιγαιο

Κ

πελαγίτικο τοπίο. Και μέσα σε όλα αυτά ένα χριστουγεννιάτικο, κατά τα άλλα, έκτρωμα αξίας
6.000 ευρώ κάνει τα νεοκλασικά κτίρια να μιλούν
και να σωπαίνουν.
Να μιλά και να
σωπαίνει η παρουσία τους...

Δεξιά: Το
χριστουγεννιάτικο
δέντρο της
πλατείας Σαπφούς
στη Μυτιλήνη

Και όμως... ο Νίκος Καζαντζάκης ζει!

ατά την περιήγησή μου στο Facebook,
την ημέρα του Αγίου Νικολάου, είδα
την εξής δημοσίευση της σελίδας των
φίλων του Νίκου Καζαντζάκη: «Καλοί
μας φίλοι όλοι θα γνωρίζετε, πια, ότι ο αγαπημένος μας Νίκος Καζαντζάκης δεν ζει και ο ρόλος της
σελίδας μας είναι απλώς να τιμήσει το έργο του.
Πάντως, ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά που
στέλνετε. Το λαμβάνουμε σαν να εύχεστε χρόνια
πολλά στη σελίδα μας …».
Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, υπήρξαν
άνθρωποι που μπήκαν στη σελίδα του Νίκου Καζαντζάκη στο Facebook, προκειμένου να του ευχηθούν για την ονομαστική του γιορτή. «Ο Νίκος
Καζαντζάκης έχει πεθάνει από το 1957», σημειώνουν οι δημιουργοί της σελίδας! Το κακό όμως δεν
σταμάτησε εκεί. Υπήρξαν και εκείνοι που σχολίαζαν: «Προσέχετε λίγο τι γράφετε δημόσια, θα είναι
καφρίλα να το μάθουν οι δικοί του από εδώ πρώτα».
Θυμήθηκα «Το λιβάδι με τους μαργαρίτες»
και «Το περιβόλι με τους μαργαρίτες», τα δύο
βιβλία, στα οποία ο λαογράφος Θανάσης Φωτιάδης είχε συγκεντρώσει δεκάδες γλωσσικούς βαρβαρισμούς που είχε αλιεύσει από τον Τύπο. Επρόκειτο για τον «καθρέφτη» μιας κοινωνίας ημιμαθούς ή αμόρφωτης, η οποία στην προσπάθειά της

Ο Νίκος Καζαντζάκης
1883-1957

να κρύψει την άγνοιά της, ή αρνούμενη να την
παραδεχτεί και να προσπαθήσει να τη διορθώσει,
έκανε τραγικά (στην πραγματικότητα απολαυστικά) λάθη. Παραθέτω μερικά: «Τα λουτρά της Ικαρίας είναι πολύ ραδιούργα», «Παρευρέθησαν
πολλοί επίσημοι εις τα εγκαίνια της περιτομής».
Το να εύχεσαι χρόνια πολλά στον Καζαντζάκη ακόμα και αν δεν σε κατατάσσει στην ακραία κατηγορία εκείνων που δεν ξεχωρίζουν την προτομή από
την περιτομή, σε κατατάσσει στην κατηγορία των
αστοιχείωτων. Ας μην ψάχνουμε άλλοθι, δεν φταίει η βιασύνη ή η αφηρημάδα αλλά η άγνοια. Πιο
συγκεκριμένα, η όλο και μεγαλύτερη αδιαφορία,
με την οποία αντιμετωπίζουμε την άγνοιά μας: όχι
μόνο δεν προσπαθούμε να την εξαλείψουμε αλλά
δεν ντρεπόμαστε να την εκθέτουμε, ειδικά μέσα
από το διαδίκτυο. Την προβάλλουμε σχεδόν υπερήφανοι που την κατακτήσαμε, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν
μας μαθαίνει να αγαπάμε και να απολαμβάνουμε
τη διαδικασία της γνώσης, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε μια κοινωνία
που θαυμάζει και επιβραβεύει τον καπάτσο και
τον μάγκα παρά τον άνθρωπο του πνεύματος ή
τον διαβασμένο.
Τα παραδείγματα πολλά, ξεκινώντας από
τις «κοτσάνες» της εθνικής μας παρουσιάστριας Ελένης Μενεγάκη και
τα διαδικτυακά χτυπήματα του Λάκη
Γαβαλά,
ο
οποίος
στέλνει
«Συνχαριτίρια», θέλοντας να χρωματίσει «αυτό το γκρίζω». Κάνει
«ανακαίνηση» και κάνει και εμάς να
ξεχνάμε αυτά τα λίγα που ξέρουμε.
Και μη χειρότερα…

Ιατρικά Θέματα
Οι κίνδυνοι από την κατάχρηση των αντιβιοτικών

Ο

ι κίνδυνοι από την κατάχρηση των αντιβιοτικών,
όπως φαίνεται, είναι μεγάλοι αλλά ποτέ δεν πήραμε στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις
των ειδικών.
Οι ειδικοί επιστήμονες μιλάνε
για ένα «τρομακτικό μέλλον» που
ξημερώνει! «Η χειρουργική επέμβαση,
ο τοκετός, η πνευμονία και οι δερματικές λοιμώξεις θα μπορούσαν και πάλι
να απειλήσουν τη ζωή των ασθενών.
Στη χώρα μας έχουν αναπτύξει
τα κάθε λογής μικρόβια, ιδίως τα ενδονοσοκομειακά μικρόβια, ισχυρή αντοχή στα τελευταίας γενιάς αντιβιοτικά,
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων στις Βρυξέλλες. Οι
ειδικοί στην Ευρώπη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας
ότι η κατάχρηση των καινούργιων αντιβιοτικών οδηγεί στην αχρήστευσή
τους, αφού τα καθιστά ανίκανα να
αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις.
Στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών, η χώρα μας καταλαμβάνει την

πρώτη θέση κατανάλωσης διεθνώς.
Τη στιγμή που ο μέσος όρος συνταγογράφησης αντιβιοτικών στις χώρες του
ΟΟΣΑ είναι περίπου 20 ανά 1.000
άτομα, στην Ελλάδα ο αριθμός αυτός
είναι περίπου 36 ανά 1.000 ασθενείς.
Ακολουθεί η Γαλλία στη δεύτερη θέση,
με αναλογία περίπου 30 συνταγές, και
τελευταίοι στην κατανάλωση αντιβιοτικών είναι οι Ολλανδοί, καθώς μόλις 10
στους 1.000 λαμβάνουν αντιβιοτικά.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,
περίπου 1.000 άνθρωποι χάνουν κάθε
χρόνο τη ζωή τους στην Ελλάδα λόγω
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων από
πολυανθεκτικά μικρόβια. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της Ελληνικής
Ομάδας Μελέτης Σήψης, περισσότεροι
από 100.000 ασθενείς ετησίως νοσούν
στη χώρα μας από σοβαρή σήψη, εκ
των οποίων το 30% εκδηλώνει σηπτικό
σοκ με πρώτη και βασική αιτία τα πολυανθεκτικά μικρόβια.
Οι επιστήμονες τονίζουν ότι,
εάν δεν ληφθούν μέτρα σε παγκόσμια
κλίμακα ώστε να περιοριστεί η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, σε μερικά
χρόνια η κατάσταση θα είναι εφιαλτική. Πιο συγκεκριμένα το 2050 οι θάνατοι από λοιμώξεις σχετιζόμενες με πολυανθεκτικά μικρόβια αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια. «Έως
το 2050 τα σούπερ μικρόβια θα σκοτώνουν έναν άνθρωπο κάθε τρία δευτε

ρόλεπτα» εξηγούν και προσθέτουν ότι
το κόστος για την αντιμετώπιση των
λοιμώξεων θα ξεπεράσει τα 100 τρισ.
δολάρια.
Στη χώρα μας πολλοί είναι αυτοί που λαμβάνουν αντιβιοτικά χωρίς
ιατρική συνταγή! Τα παίρνουν κατευθείαν από το φαρμακείο, ενώ δεν είναι
λίγοι κι εκείνοι που σε μόνιμη βάση
διατηρούν αντιβιοτικά στο σπίτι τους
για να είναι εύκαιρα σε περίπτωση που
θεωρήσουν ότι θα τα χρειαστούν.
Οι κυριότερες αιτίες λήψης αντιβιοτικού είναι σταθερά οι λοιμώξεις
του ανώτερου αναπνευστικού, κυρίως
ο πυρετός, ο πονόλαιμος, η ιγμορίτιδα
και η παρουσία ακροαστικών.
Οι φαρμακοποιοί θα μπορούσαν να έχουν καταλυτικό ρόλο στην
προσπάθεια ελέγχου της υπερκατανάλωσης των αντιβιοτικών, όμως τα χρήματα είναι πολλά οπότε… Το κίνητρο
για αυτήν την κακή πρακτική είναι τα
χρήματα. Όταν ο ασθενής πάει στο
φαρμακείο και αγοράζει την αντιβίωση
χωρίς συνταγή γιατρού, ο φαρμακοποιός έχει μεγαλύτερο
κέρδος.
Δεν παίρνει μόνο
τα λίγα χρήματα
που
προβλέπονται από τη συμμετοχή. Από την
άλλη, για να πάει
κάποιος στον γιατρό, θα πρέπει να
του δώσει 20-50 €
για να τον εξετάσει και του γράψει μια
αντιβίωση. Ή θα πρέπει να κλείσει ένα
ραντεβού σε νοσοκομείο, όπου οι λίστες αναμονής μπορεί να είναι μεγάλες και να μην εξυπηρετηθεί γρήγορα.
Φαύλος κύκλος!
Έτσι καταφεύγουμε στην εύκολη λύση ενός αντιβιοτικού αμφίβολης
αποτελεσματικότητας (αν όχι επικίνδυνου για την υγεία μας) και δεν αφήνουμε τον οργανισμό να αντιμετωπίσει μια
ασθένεια από μόνος του.
Κι ενώ συχνά ακούμε ότι δεν
πρέπει να καταναλώνουμε πολλά αντιβιοτικά, ίσως δεν γνωρίζουμε ότι το
ίδιο ισχύει και για τα ζώα. Σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
είναι περισσότερα τα αντιβιοτικά που
χορηγούνται στα ζώα των κτηνοτροφικών μονάδων απ’ ότι στους ανθρώπους. Μάλιστα η χορήγηση αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα εκτροφής γίνεται όχι μόνον όταν είναι
άρρωστα, αλλά και όταν είναι υγιή, ως
προληπτικό μέτρο. Ανορθόδοξη χρήση
φαρμάκων γίνεται ακόμα και στις ζωοτροφές και στις ιχθυοκαλλιέργειες, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται περαιτέρω η
ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιοτικά.
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«Γνωρίζοντας τον αυτισμό»

ην Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
2017,
στο
κτήμα
«Οινοφόρου» (Καρά Τεπέ) στη
Μυτιλήνη διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Γνωρίζοντας τον αυτισμό». Την πρωτοβουλία και την ευθύνη
της διοργάνωσης είχε η συγχωριανή μας
Βάλια Μαϊδώνη, κόρη της Άντζελας Καμνορόκη και του Γεωργίου Μαϊδώνη
(εγγονή του Ευστρατίου & της Σούλας
Καμνορόκη).
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Swansea, Rachel Church και
είχε ως σκοπό την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με
τον αυτισμό.
Πάνω από 300 άτομα, μεταξύ άλλων
γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς κλπ,

Η θιαμ΄γη Μαριγώ το 1959
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
της Βάλιας Μαϊδώνη
Η Βάλια Μαϊδώνη γεννήθηκε στη Λέσβο, μεγάλωσε στη Μυτιλήνη και είναι
πτυχιούχος του Τμήματος Λογοθεραπείας στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &
Πρόνοιας του ΤΕΙ της Ηπείρου
(Ιωάννινα), κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του λογοθεραπευτή.
Είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ). Μετά από τις
σπουδές της στην Ελλάδα, ακολούθησαν
οι Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδίκευσης
στον Αυτισμό, στο Πανεπιστήμιο του
Swansea, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Στο πλαίσιο των σπουδών της στην Ελ-

Από αριστερά:
Γεώργιος Μαϊδώνης, Emma Durman, Βάλια Μαϊδώνη, Σούλα Καμνορόκη,
Rachel Church, Ευστράτιος Καμνορόκης, Άντζελα Καμνορόκη
έδωσαν ένα ισχυρό παρόν, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για όλα όσα ειπώθηκαν και διαδραματίστηκαν στο πλαίσιο των βιωματικών
εργαστηρίων που έλαβαν χώρα στην
ημερίδα.
Μια όχι μόνο ενημερωτική ομιλία αλλά
για ένα συγκινησιακά φορτισμένο δρώμενο, μιας και παρών ήταν συνάνθρωπός μας, ο οποίος βιώνει τον αυτισμό
και θέλησε να μοιραστεί μαζί μας τις
εμπειρίες του.
Η ημερίδα «Γνωρίζοντας τον αυτισμό»
δίδαξε σε όλους μας ότι ο κάθε
άνθρωπος είναι εξίσου σημαντικός με
κάθε άλλον, ο κάθε άνθρωπος είναι απαραίτητος και αναντικατάστατος. Μπορεί οι ομοιότητές μας να μας φέρνουν
κοντά ως ανθρώπους αλλά οι διαφορές
μας είναι αυτές που μας καθιστούν μοναδικά υπέροχους!
Πολλά συγχαρητήρια και ευχαριστήρια
οφείλουμε στην Βάλια Μαϊδώνη για την
άψογη διοργάνωση, τη σπουδαία εμπειρία, το μοναδικό μάθημα ζωής που μας
πρόσφερε. Είμαστε όλοι υπερήφανοι για
εκείνη και της ευχόμαστε ολόψυχα καλή
σταδιοδρομία και επιτυχίες στο μέλλον.

Τα Στυψιανά

λάδα, παρακολούθησε διάφορα περιστατικά σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία, όπου πραγματοποίησε αξιολόγηση και σχεδιασμό θεραπευτικών προγραμμάτων σε παιδιά και
ενήλικες με προβλήματα λόγου και ομιλίας. Πραγματοποίησε την εξάμηνη πρακτική της άσκηση ως λογοθεραπεύτρια
σε κέντρα λογοθεραπείας στα Ιωάννινα,
στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα. Στο
πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης για
τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργάστηκε εθελοντικά σε
κέντρα φροντίδας ενηλίκων στο φάσμα
του αυτισμού.
Σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και
επαγγελματικής της πορείας, παρακολουθεί συστηματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, εμβαθύνοντας και αποκτώντας
εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα ευρύ
φάσμα των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας. Έχει λάβει πιστοποιήσεις σε
μεθόδους αποκατάστασης και σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, όπως
Makaton, TEACCH, PECS.
ρεπορτάζ Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Α

πρίλης 1959 η θιάμ’ γη Μαριγώ αφου
τέλειωσαν γ’οι ελιές αποφάγσει να
πάγει στ’ ν Αθήνα να δει τ’ κόρη’τς που είχε γεννήσει. Γέμσει ένα καλάθ τρουλωτό ελιές διαλεχτές όμορφες μεγάλες σα καρύδια με χοντρό
άλας, έραψε ένα πανί αποπάνο με τ’ σακοράφ,
έβαλε τσι μες το μισάλλ μες το νταμπακά καμπόσινν κιφτέδες τσι δυό αυγά, τσι πουρνό - πουρνό τ’ ν’ αλλ τ’ μέρα έφιγε με το λεωφορείο, στ
Μυτιλήνν, φύλαγε όλλ τ’ μέρα μέχρι ναρθεί
γη’ώρα να μπαρκάρ. Τα καράβια τότες ήταν να
τα φοβάσαι ήταν κάτι σαν κουβάδες που τα
στριφογύριζε η θάλασσα, και όταν έφτανες στον
προορισμό σου ήσουν για το νοσοκομείο.
Μερικά από τα ονόματα τους: Κανάρης, Έλλη
Τόγια, Μιαούλης και άλλα, η θιάμ’ γη Μαριγώ

του Χιώτη δεν θα έκαναν περισσότερο από 200
δραχμές) ένα λεπτό να πάω να το χαλάσω λέει ο
Χιώτης, και άφαντος ο Χιώτης περνούσε η ώρα
κι γη θιάμ’ γη Μαριγώ μετά από λίγο τα ψυλλιάστηκε βάζει τσ’ φωνές πίρε χαμπάρι ο κόσμος
ανέβηκε κι ένας χωροφύλακας, ρωτάει ο χωροφύλακας κάποιον άλλον πωλητή τίνος είναι το
καλάθι απάντησαν οι άλλοι που το γνώριζαν,
φεύγει ο χωροφύλακας και γυρίζει μετά από
λίγο με τον πωλητή, παίρνει το χιλιάρικο γη
θγιάμ’ και της έμειναν και τα γλυκά τζάμπα.
Ξεκίνησε πάλι το καράβι από τη Χιό για Πειραιά,
λώπαξε η Μαριγώ σε μια γωνιά στο κατάστρωμα
με μια παλιά κουβέρτα που είχε μαζί της, περνούσαν οι ώρες υγρασία, κρύο, αναγούλες, κακουχία, σκυλί η Μαριγώ και το καλάθι πάντα

Το πλοίο «Έλλη Τόγια» αναχωρεί από το λιμάνι της Μυτιλήνης
πήρε το Έλλη Τόγια ανέβηκε πάνω έκατσε κάπου, αγκαλιά με το καλάθ΄ τσι περίμενε, περνάγαν οι ώρες αρμένιζε το καράβ, περίπου στις 12
τα μεσάνυχτα φτάσανε στην Χίο ξεκίνησε το
φόρτωμα ξεφόρτωμα μερικοί απ το καράβι βγήκαν και τρέξαν ξελιγωμένοι απ’ το κούνιμα στα
μαγειρεία που διανυχτέρευαν να φάνε πατσά ,
μπήκαν και στο καράβι μερικοί με τα καλάθια
Χιώτες και φώναζαν γλυκά μαστίχα - γλυκά μαστίχα – πόσο εχχσς τα γλυκά γιέμμ φώναξε η
θιάμ γη Μαριγώ, είπε τη τιμή ο Χιώτης, βγάζει
γη θιάμ’ γη Μαριγώ κι δίνει ένα χιλιάρικο δραχμές για να πληρώσει τα γλυκά δεν είχε πιο ψιλά,
ο Χιώτης γούρλωσε τα μάτια του πολύ καιρό είχε
να δη χιλιάρικο (την εποχή εκείνη το μεροκάματο
για τις γυναίκες ήτα 20 δραχμές και το ανδρικό
30 επομένως όλα τα γλυκά και το καλάθι μαζί

αγκαλιά. Μετά από πολλές ώρες έφτασε το καράβι στον Κάβο Ντόρο εκεί να δις κούνημα,
έκανε το σταυρό της γη θγιάμ’ γη Μαριγώ, κάπου – κάπου άκουγες μερικούς που έκαναν εμετό έσφιγγε τα λίγα δόντια της γη θγιάμ’ , τέλος
πέρασε και αυτό άρχισε να χαράζει ξεχώριζε
λίγο η στεριά, σιγά σιγά βγήκε και ο ήλιος , δίπλωσε τη κουβέρτα γη θγιάμ’ κι σηκώθηκε να
περπατήσει λίγο να ξεμουδιάσουν τα πόδια της
περπάταγε στο κατάστρωμα προσεκτικά μη γλιστρήσει και όπως προχώραγε στο κατάστρωμα
έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την συγχωριανή της τη Μορφούλα, - Κααα!!! εμ’ τση σή έδιου
είσυ πας να δείς το γιός στ’ ν’ Αθήνα; - ναι Μαριγώ πάγω να δώ το γιόμ στ’ ν’ Αθήνα, - Εμ εσύ
Μαριγώ πηγένης η έρχεσαι;
Στρατής Χατζηβλάστης

H «Ρωμιοσύνη» είναι το ποίημα που είναι,
γράφτηκε για το λόγο που γράφτηκε
και αυτό ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
(από την Έρη Ρίτσου, πηγή : allfavita.gr)

Η

«Ρωμιοσύνη» γράφτηκε από τον Γιάννη
μπουκιὰ οὐρανὸ πάνου ἀπ᾿ τὴν πίκρα τους.
Ρίτσο αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο ΠόΤὰ μάτια τους εἶναι κόκκινα ἀπ᾿ τὴν ἀγρύπνια,
λεμο, μεταξύ 1945-47, μέσα στον εμφύλιο, μία βαθειὰ χαρακιὰ σφηνωμένη ἀνάμεσα στὰ φρύδια
και είναι μια εποποιία της Αντίστασης του
τους σὰν ἕνα κυπαρίσσι ἀνάμεσα σὲ δυὸ βουνὰ τὸ
Ελληνικού λαού κατά των Ναζί. Η «Ρωμιοσύνη» μελο- λιόγερμα. Τὸ χέρι τους εἶναι κολλημένο στὸ ντουφέκι
ποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη, μετά τον ξυλοτὸ ντουφέκι εἶναι συνέχεια τοῦ χεριοῦ τους
δαρμό του καθώς και άλλων αριστερών από τους
τὸ χέρι τους εἶναι συνέχεια τῆς ψυχῆς τους –
χωροφύλακες στον Πειραιά, ανήμερα των Φώτων το
ἔχουν στὰ χείλια τους ἀπάνου τὸ θυμὸ
1966. Μέσα στα αίματα ο Μίκης επιστρέφει σπίτι του
κ᾿ ἔχουνε τὸν καημὸ βαθιὰ-βαθιὰ στὰ μάτια τους
και βρίσκει ένα αντίτυπο της Ρωμιοσύνης που μελοσὰν ἕνα ἀστέρι σὲ μία γοῦβα ἁλάτι.
ποιεί μέσα σε λίγες ώρες. Είτε φασίστες την τραγου- Ὅταν σφίγγουν τὸ χέρι, ὁ ἥλιος εἶναι βέβαιος γιὰ τὸν
δήσουν, είτε πατριδολάγνοι, είτε πατριδοκάπηλοι, κόσμο ὅταν χαμογελᾶνε, ἕνα μικρὸ χελιδόνι φεύγει
είτε δωσίλογοι, είτε άσχετοι, είτε ανύποπτοι, η Ρωμιομὲς ἀπ᾿ τ᾿ ἄγρια γένειά τους
σύνη είναι το ποίημα που είναι, γράφτηκε για το λόγο
ὅταν κοιμοῦνται, δώδεκα ἄστρα πέφτουν ἀπ᾿ τὶς
που γράφτηκε και αυτό ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ.
ἄδειες τσέπες τους ὅταν σκοτώνονται, ἡ ζωὴ τραβάει
«Ὅλοι διψᾶνε. Χρόνια τώρα. Ὅλοι μασᾶνε μία
τὴν ἀνηφόρα μὲ σημαῖες καὶ μὲ ταμποῦρλα».

Πρόσωπα
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Ολυμπία Πετριώτου

Ευστράτιος Ελ. Καρμίρης

(από την Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη)

(από την Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη)

α καλοκαίρια συναντώ στην Στύψη την κα Ολυμπία Πετριώτου, η οποία υπήρξε
φίλη και συμμαθήτρια της γιαγιάς μου της Καλλιόπης. Δεν νομίζω ότι γνωρίζει
πως η γιαγιά Καλλιόπη «έφυγε». Μου μιλάει για εκείνη πολύ τρυφερά και νοσταλγικά. Τις μέρες των γιορτών η Στρατούλα Χίου (κόρης της κας Ολυμπίας) ανάρτησε στο Facebook τις ζωγραφιές που κάνει η «γιαγιά Ολυμπία», προκειμένου να απασχολείται δημιουργικά και να μην «τεμπελιάζει» το μυαλό της. Ζήτησα από τη Στρατούλα να ρωτήσει τη γιαγιά Ολυμπία αν έχει κάποια ανάμνηση από τα σχολικά της χρόνια με τη γιαγιά μου την
Καλλιόπη. Ιδού, λοιπόν, τι μου έγραψε. Παραθέτω σε φωτογραφία το χειρόγραφο της γιαγιάς
Ολυμπίας και παράλληλα τα κείμενα δακτυλογραφημένα, ώστε να διαβάζονται ευκολότερα.

Τον γνωρίζουμε όλοι μας ως τον
μικρότερο από τους δύο υιούς του ιερέα
της Στύψης π. Ελευθέριου Καρμίρη. Αν
και τόσο η συγγραφική του προσφορά
όσο και η επαγγελματική του πορεία ως
γραφίστα είναι αξιόλογες, ο Ευστράτιος
Καρμίρης μίλησε στην εφημερίδα μας
και για το λοιπό καλλιτεχνικό του έργο.

Α

ρκετά χρόνια μετά την συγγραφή των βιβλίων μου, αρχικά με
το «Παναγία η Φανερωμένη
της Στύψης, στη συνέχεια με
τα ποιήματα «Κύριε των Δυνάμεων»,
όπως και τη δημιουργία κάποιων παραμυθιών, πάντα με Εκκλησιαστικό θέμα
και περιεχόμενο, έχω τη χαρά να γνωστοποιώ κάτι νέο που χρόνια πάλευα και
κατόρθωσα με τη βοήθεια του Θεού
πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, μια
ταινία μικρού μήκους με σενάριο και
πλοκή δικής μου φαντασίας αλλά και
πραγματικών γεγονότων. Αυτή τη στιγμή
βρίσκεται
στα
χέρια
ενός
νέου ταλαντούχου σκηνοθέτη, που έχει
αναλάβει να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα στην όμορφη πόλη της Καρδίτσας.
Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που

Αγαπητή Έλλη σου εύχομαι χρόνια πολλά και
ευτυχισμένα.
Μου ζήτησες να σου γράψω ότι θυμάμαι για
την γιαγιά. Θυμάμαι ένα περιστατικό και όλο
αυτό θυμάμαι. Κάναμε παρέλαση. Εγώ και η
Καλλιόπη στην τελευταία σειρά. Είπε ο δάσκαλος μεταβολή και ήρθαμε πρώτες. Περνούσε εκείνη τη στιγμή ο ξάδερφός μου Νίκος Βουργουτζής «Θεόφραστος» και λέει:
«Δάσκαλε, σημαιοφόρο έχεις την ξαδέρφη
μου και την Καλλιοπίτσα παραστάτη». Τα
παιδιά άρχισαν τα γέλια και εμείς τα κλάματα.

Γεννήθηκα 20 Μαΐου 1925 από την Ευτέρπη
Μαυραγάνη & τον Δημήτρη Παρέλλη. Μεγάλωσα στην κάτω γειτονιά, στον κούκο έζησα
μέχρι τα 25, όμορφα και χαρούμενα χρόνια
με τα αδέρφια μου Στέλιο, Μαρία, Διογένη
και Χρυσαυγή. Παντεύτηκα το 1951 με τον
Παναγή Πετριώτη, πήγα στην πάνω γειτονιά,
στην Παναγιά, έζησα με τα πεθερικά μου 12
χρόνια, έκανα 3 παιδιά τη Ρίτσα, τον Γιώργο
και τη Στρατούλα. Χαρούμενα χρόνια, γεμάτα
αγάπη. Μεγάλωσα τα παιδιά μου με σωστές
αρχές, τα έμαθα να αγαπούν και να σέβονατι
τους γύρω τους. Στα δύσκολα χρόνια που
ήρθαν, με τη βοήθεια των παιδιών μου και
όσων με αγαπούσαν, βρήκα το κουράγιο να
συνεχίσω τη ζωή μου. Αισίως, έφτασα στα
93!

Η γιαγιά Ολυμπία εύχεται σε όλους χρόνια
πολλά και καλά, γεμάτα υγεία, αγάπη και
χαρούμενες στιγμές!

Η

άποψη της Παναγίας της
Φανερωμένης της Στύψης,
όπως αυτή απεικονίζεται αριστερά είναι γραφιστικό έργο του
Ευστράτιου Ελ. Καρμίρη, το οποίο
επιμελήθηκε τον Ιούλιο του 2016.
Η κα Μαρία Προκοπίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας Γερμανός Καραβαγγέλης», μετά από ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ. ζήτησε από τον
Ευστράτιο την εικόνα, προκειμένου αυτή να κοσμίσει το ημερολόγιο 2018 που θα εξέδιδε ο Σύλλογος.
Δεξιά το έργο του
Ευστράτιου Καρμίρη στο
Ημερολόγιο 2018 του Συλλόγου
Στυψιανών Αθήνας
«Γερμανός Καραβαγγέλης»

θέλησε να συνεργαστεί μαζί μου, όπως
και την ομάδα των νέων ηθοποιών που
θα υποδυθούν τους ρόλους. Η ταινία
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γυρισμάτων, για ένα άρτιο και όμορφο οπτικό
αποτέλεσμα και γενικότερα για μια δουλειά που θα γίνει με μεράκι και πολύ
αγάπη, θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες. Το
θέμα της αγγίζει την φιλία και την αγάπη
μεταξύ των ανθρώπων που την σημερινή
εποχή είναι ανύπαρκτη. Επίσης, θέλω να
ευχαριστήσω όλους εσάς που με στηρίξατε και συνεχίζετε να το κάνετε, διότι τα
βιβλία μου έχουν εξαντληθεί και συνεχώς ζητάτε επανέκδοση.

Ευστράτιος Ελ. Καρμίρης

Χρειάζονται νέοι άνθρωποι στη γεωργία

Τ

ο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι Ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού
μοντέλου και οι Ομάδες Παραγωγών» ήταν τα θέματα που ανέπτυξε σε
πρόσφατη ημερίδα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης
Κόκκαλης. Έχουν ενδιαφέρον αυτά που
ανέφερε. Σας τα μεταφέρουμε για να
ξέρουμε τις βασικές κατευθύνσεις των
πολιτικών που πρόκειται να εφαρμοστούν γενικά στον γεωργοκτηνοτροφικό
τομέα:
1) Πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας μια
νέα λογική παρέμβασης στην αναπτυξιακή διαδικασία των αγροτικών περιοχών,
η οποία θα εδράζει στην ικανοποίηση
των πραγματικών αναγκών και θα απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των
Ελλήνων αγροτών και των κατοίκων της
υπαίθρου συνολικότερα.
2) Οι επιδοματικού χαρακτήρα ενισχύσεις της παραγωγής, που αποτέλεσαν
κυρίαρχο συστατικό της πολιτικής σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες, θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις που θα δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
3) Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η
«αναπτυξιακή προσέγγιση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά
στα βασικά ζητούμενα για την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, που είναι:
Α) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η
οικοδόμηση κλαδικών διασυνδέσεων
ανάμεσα στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και τον τομέα των υπηρεσιών,
για τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης
αξίας της εγχώριας παραγωγής.
Β) Η αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στον ρόλο που διαδραματίζει ο
πρωτογενής τομέας στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στις εξαγωγές, στην περιφερειακή ανάπτυξη, με τη συμμετοχή του στη
χρηματοδότηση και στις επενδύσεις.

Γ) Η οργανική ένταξη του πρωτογενούς
τομέα στην ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και η ενίσχυση των δυνατοτήτων για
συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες εκτός πρωτογενούς τομέα στις
αγροτικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτού
του στρατηγικού σχεδιασμού, έχουν ήδη
ενεργοποιηθεί στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέτρα σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας, όπως οι νέοι
γεωργοί, η μεταποίηση, οι γενετικοί πόροι, η κατάρτιση των νέων γεωργών, η
εξισωτική αποζημίωση, η αγροτική οδοποιία, η βιολογική γεωργία, έχει προδημοσιευτεί το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης και της νιτρορύπανσης, ενώ έχουν
εγκριθεί και τα τοπικά προγράμματα
LEADER που σύντομα θα προκηρυχθούν,
ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι
επενδυτικές δυνατότητες που μπορούν
να προσφέρουν. Με την έγκριση του νέου ΠΑΑ μέχρι σήμερα, το σύνολο της
δημόσιας δαπάνης των μέτρων που
έχουν προκηρυχθεί ανέρχεται σε πάνω
από 1,7 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 3 δισ.
ευρώ έχουν δεσμευτεί σε
προσκλήσεις νέων μέτρων και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 55% της δημόσιας
δαπάνης του προγράμματος. Σημαντική
στρατηγικού χαρακτήρα παρέμβαση στο
νέο Πρόγραμμα αποτελεί η εκχώρηση
του 37% των πόρων του Προγράμματος
στις Περιφέρειες, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη αποκέντρωση, με μείωση
της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των
διαδικασιών. Οι προαναφερθείσες βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, συνιστούν τον οδικό χάρτη για τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού προτύπου
της χώρας μας, μπορούν και πρέπει να
εξυπηρετηθούν από τα μέτρα και δράσεις του νέου Προγράμματος, που έχει
ξεκινήσει δυναμικά και θα αποτελέσει
μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.
Ιγν. Καρ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

13 ΣΤΥΨΗ

Σύλλογος Στυψιανών Λέσβου
«Γερμανός Καραβαγγέλης»

Ταξίδι στη Μυτιλήνη

Α

ρχές Ιουλίου2017. Αφετηρία Έδεσσα –
προορισμός Λέσβος. Αφού ματαιώθηκε
το ταξίδι μας στη Γαλλία αποφασίσαμε
να επισκεφτούμε το νησί του Ελύτη και
να συναντήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα.
Πρώτος σταθμός η Μυτιλήνη. Νιώσαμε τη
ζεστασιά στο σπίτι των φίλων μας, καφεδάκια με
θέα τη θάλασσα στη βεράντα στην Αγία Μαρίνα κι
από εκεί εξερευνήσαμε το νότιο μέρος του νησιού.
Δεύτερος σταθμός στο νησί η Στύψη. Προορισμός που μας περιτριγύριζε εδώ και χρόνια, αφού
ο ξάδερφος Ιγνάτιος και η Ανθή, μας περιέγραφαν
πάντα με ενθουσιασμό την ομορφιά του τόπου τους

Η μικρή Ευαγγελία με
τον πατέρα της Σωτήρη

και μας πρόσφεραν απλόχερα τη φιλοξενία τους.
Εγώ είχα βρεθεί στο χωριό πριν 15 χρόνια
στη βάπτιση του ανιψιού μου Αντώνη, ο σύζυγος και
η κορούλα μου έμενε ν΄ ανακαλύψουν τις εικόνες
που με συντρόφευαν για χρόνια. Πρώτο καφεδάκι
στη βεράντα της κυρά Μέλπως. Χαμογελαστή κι
ευδιάθετη μας ζέστανε με τις διηγήσεις της για τα
παλιά χρόνια.
Αμέσως μετά φτάσαμε στη αγορά του χωριού. Η πρώτη εντύπωση που αφήνει στον επισκέπτη ο δρόμος αυτός είναι ότι μάλλον πρόκειται για
ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να συναντήσει κανείς στο
νησί. Η απουσία τουριστικού χαρακτήρα ενισχύει
και τη μοναδικότητά του. Ειδικά το βράδυ θα έλεγα
ότι το σκηνικό είναι κινηματογραφικό. Ο ήπιος φω-

τισμός, το πάντρεμα του νέου με το παλιό, τα από
τυπώματα που έχει αφήσει ο χρόνος και παραμένουν εκεί επίμονα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα
ειδυλλιακή. Η Στύψη είναι μια ευχάριστη έκπληξη
για έναν ταξιδιώτη που αναζητά την αυθεντικότητα
σε έναν τόπο. Τι θα μπορούσε άλλωστε να είναι πιο
αληθινό από το να βλέπεις γεμάτα τα τραπέζια της
αγοράς από χωριανούς που πίνουν το ουζάκι τους,
να σε ρωτάνε από που έρχεσαι και να σου δίνουν
ζαρζαβάτια από τον κήπο τους; Να σε κερνάνε το
βράδυ στο ταβερνάκι του ουζάκι σου για καλωσόρισμα; Να κάθεσαι στη βεράντα της κυρά Μέλπως και
να νιώθεις ότι τη γνωρίζεις 40
χρόνια;
Τί άλλο άραγε θα μπορούσε να
κάνει έναν ταξιδιώτη να νιώσει
όμορφα σε έναν τόπο που επισκέπτεται; Περπατώντας στην
αγορά της Στύψης ένιωσα πόσο
τυχερή είμαι να μπορώ να απολαμβάνω το απλό, το ανεπιτήδευτο κι αυθεντικό σ’ αυτόν τον
τόπο και συνάμα συνειδητοποίησα πόση ματαιοδοξία κρύβεται πολλές φορές πίσω από τα
καλοστημένα τουριστικά θέρετρα, την προσποιητή πολυτέλεια που χρειάζεται να βάλεις
βαθιά στην τσέπη το χέρι σου
για να την αγγίξεις, όμως ο
ντόπιος χαρακτήρα και η ιστορία του τόπου να έχουν αφανιστεί;
Απολαύσαμε και τα μεζεδάκια της Στύψης, πεντανόστιμα και προσεγμένα, κι έτσι ικανοποιήσαμε και
την προτελευταία μας αίσθηση. Γιατί το μόνο που
απέμενε ήταν να βρούμε τον γαϊδαράκο που η μικρή μας Ευαγγελία άκουγε όλες τις μέρες από το
σπίτι της κυρά Μέλπως να γκαρίζει και ήθελε να τον
συναντήσει. Ώσπου προς μεγάλη μας έκπληξη μια
μέρα πριν φύγουμε εμφανίστηκε ο ίδιος μπροστά
μας με το αφεντικό του και μας έφτιαξε τη διάθεση.
Φεύγοντας από τη Στύψη κι από το νησί γεμίσαμε
με όμορφες εικόνες κι εμπειρίες και έχοντας την
αίσθηση ότι σ’ αυτόν τον τόπο σίγουρα θα επιστρέψουμε.
Χρυσούλα Βούρου

Π

ριν από έναν περίπου χρόνο ο Σύλλο- κενό στις οικογένειές τους.
γος Στυψιανών της Αθήνας πραγματοποίησε την κοπή της πίτας του 2017 σε
οικογενειακή ταβέρνα στη Νέα Σμύρνη, συνοδεία ζωντανής μουσικής, φαγητού και
ποτού. Η συμμετοχή ήταν ανέλπιστα μεγάλη και
όλοι οι παρευρισκόμενοι έφυγαν με τις καλύτερες
εντυπώσεις. Την εκδήλωσή μας αυτή τίμησε με
την παρουσία του ο τότε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής κος Νεκτάριος
Βακάλης.

Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε ημερήσια εκδροΣτιγμιότυπο από την κοπή της
μή στην ορεινή Κορινθία, στη λίμνη Στυμφαλία, στον αρχαίο Φενεό, στη λίμνη Δόξα
και στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.
Στην εκδρομή συμμετείχαν 46 άτομα.

Ευχαριστούμε θερμά τον Ευστράτιο Καρμίρη για τη βοήθειά του στην έκδοση του
ημερολογίου 2018 του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογός μας :
Συγχαίρει όλα τα παιδιά που φέτος πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και τους εύχεται καλές σπουδές
και καλή σταδιοδρομία.
Εύχεται τα καλύτερα στα νέα ζευγάρια
που παντρεύτηκαν και σε εκείνα που απέκτησαν
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του
νέα μέλη στις οικογένειές τους.
Συλλόγου μας στο
Συλλυπάται θερμά τις οικογένειες όλων
Λαογραφικό
Μουσείο Φενεού
των εκλιπόντων συγχωριανών μας, οι οποίοι πρόωρα ή όχι «έφυγαν» από τη ζωή, αφήνοντας ένα



Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Στυψιανών στην
Αθήνα, έγινε Γενική Συνέλευση, απολογισμός πεπραγμένων 2017 και τέλος εκλογές
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. Παρευρέθηκαν

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης και το
Μακεδονικό
(συνέχεια από τη σελ. 1)

Ο χώρος που αντιστοιχούσε στην «ιστορική Μακεδονία» κόπηκε στα τρία: Ελληνική Μακεδονία,
Βουλγαρική Μακεδονία και Βόρεια Μακεδονία.
Το 51,56% της Μακεδονίας περιήλθε στην Ελλάδα.
Παρακολούθησα τα δύο συλλαλητήρια για το
«Μακεδονικό» από την τηλεόραση. Έχω πολλούς
φίλους και γνωστούς που πήγανε και το θεώρησαν πατριωτικό τους καθήκον. Κάνουν λάθος
όσοι ταυτίζουν το πλήθος των συγκεντρωμένων
τόσο στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης την
21η Ιανουαρίου 2018 όσο και αυτό της Αθήνας με
τους ακροδεξιούς χρυσαυγίτες. Συμμετείχε στα
δύο συλλαλητήρια κόσμος όλων των πολιτικών
αποχρώσεων, από πατριωτικό καθήκον έτσι όπως
το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί και αυτό ως «χαρτί» από την διαπραγματευτική ομάδα υπό τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Κοτζιά, ο οποίος είμαι βέβαιος θα
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την καλύτερη
δυνατή λύση. Πολλοί από τους συμμετέχοντες
στα συλλαλητήρια μπορεί να λένε "καμιά υποχώρηση στο όνομα", αλλά καταλαβαίνουν ότι σε μια
διαπραγμάτευση δεν γίνεται να βάζεις το ζήτημα
με την λογική ή "όλα ή τίποτα" γιατί στο τέλος
μείνεις με το τίποτα. Γιατί τα δήθεν ασυμβίβαστα που ακούστηκαν και στα δύο συλλαλητήρια
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
διαιωνίζουν μια υποκρισία που κρατά τουλάχιστον 27 χρόνια: Όλος ο κόσμος να συναλλάσσεται
(μεταξύ των οποίων και πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις) με την π.Γ.Δ. της Μακεδονίας – μια χώρα
με τόσους κατοίκους, όσους η μισή Αθήνα - και
να τους αποκαλεί σκέτο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και μεις
στρουθοκαμηλίζοντας να τους αποκαλούμε
«ΣΚΟΠΙΑ» ή ΠΓΔΜ, νομίζοντας ότι αυτό είναι
αρκετό! Σέβομαι την πατριωτική ευαισθησία του
κόσμου που πήγε στα συλλαλητήρια αλλά μ΄
αυτή τη λογική και τους συναισθηματισμούς δεν
νομίζω ότι υπηρετούμε αποτελεσματικά το συμφέρον της Πατρίδας μας. Ας ρίξουμε μια ματιά
στην ιστορία μας, πώς δημιουργήθηκε το Ελληνικό κράτος (μέσω συνθηκών, συμφωνιών, συμβιβασμών, επαναστάσεων, Μεγάλες Δυνάμεις,
πόλεμοι κλπ) και θα καταλάβουμε πώς μπορού

με να στηρίξουμε τη χώρα μας σε μια δύσκολη
συγκυρία! Όπως είπε και η πρώην Υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου «Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αναβάλλουμε γενικά και
θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε λύσει το
«Μακεδονικό» από το 1992».
Η Ελλάδα ορθώς κατά τη γνώμη μου, δέχτηκε την
προσωρινή ονομασία Πρώην… Γιατί όμως τα
κόμματα, που κυβέρνησαν τον τόπο από τότε
μέχρι σήμερα, δεν αξιοποίησαν το πακέτο Πινέιρο (1992) ώστε να επιτύχουν τότε μια αμοιβαία
δεκτή ονομασία, τότε που η FYROM ήταν σχεδόν
ανύπαρκτη διεθνώς; Επειδή το μικροκομματικό
συμφέρον υπερίσχυσε του εθνικού, όπως συνήθως. Έκτοτε η FYROM αναγνωρίσθηκε ως Μακεδονία από 140 κράτη. Οι συνέπειες είναι γνωστές: Ενισχύθηκε η επίσημη και ανεπίσημη προπαγάνδα των Σκοπίων ότι «οι Σλαβομακεδόνες
είναι οι Μακεδόνες, απόγονοι του Αλεξάνδρου,
απόγονοι των αρχαίων, ιδιοκτήτες του ήλιου της
Βεργίνας, τον Αλέξανδρο τον έκαναν αεροδρόμιο,
σε διάφορες χώρες παρελαύνουν ντυμένοι σαν
αρχαίοι Έλληνες. Ενισχύθηκε η αδιαλλαξία του
Γκρουέφσκι (του δεξιού εθνικιστή πρώην ηγέτη
τους) ο οποίος μόνο το όνομα «Μακεδονία» αποδεχόταν. Ο ίδιος άλλωστε είχε θέσει πρόβλημα
«μακεδονικής μειονότητας» στη χώρα μας και
άλλα αλυτρωτικά. Τώρα έχουμε μια ευνοϊκή συγκυρία: Τα Σκόπια σήμερα έχουν μια διαλεκτική
κυβέρνηση που μπορείς να συνεννοηθείς μαζί
τους και ως μικρή χώρα θέλουν να μπουν στο
ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε. Είναι ευκαιρία να λύσουμε
τον «γόρδιο δεσμό» με συνεννόηση και διεθνή
συμφωνία πακέτο (που είναι πιο ισχυρή από το
όποιο Σύνταγμά τους), με απαλοιφή των
«αλυτρωτικών» υπερβολών τους, που αφορούν
τη νεώτερη ιστορία αλλά και των ανιστόρητων
περί απογόνων του Μ. Αλέξανδρου. Διαφορετικά
η «πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων» θα συνεχίσει να εφοδιάζεται με νέα πυρίτιδα.

Καραπαναγιώτης Ιγνάτης

Στιγμιότυπο από την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018
αρκετοί συγχωριανοί μας, κάποιοι από
πολύ απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής, οι οποίοι παραμένουν πιστοί στις
αξίες και στη σημασία της διατήρησης του
Συλλόγου μας. Την εκδήλωσή μας αυτή
τίμησε με την παρουσία του ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων (Ο.Λ.Σ.Α.) Αττικής, κος Νεκτάριος Βακάλης, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία
του για το μέλλον του Συλλόγου μας, τονίζοντας ωστόσο ότι ακόμη και μεγαλύτεροι
Σύλλογοι αντιμετωπίζουν την
ίδια
«απειλή». Σημείωσε δε, ότι τόσο ο ίδιος
προσωπικά όσο και η Ο.Λ.Σ.Α. είναι διατε

θειμένοι να συνεισφέρουν ό,τι είναι απαραίτητο
για να διατηρηθούν οι Σύλλογοί μας – φορείς της
παράδοσης του νησιού μας. Κλείνοντας, ευχήθηκε
σε όλους μας υγεία και καλή χρονιά. Στη συνέχεια
τον λόγο πήρε η κα Μαρία Προκοπίου, η οποία
αφού ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους,
έδωσε ολόψυχες ευχές για ευημερία και υγεία.
Έκανε απολογισμό των δράσεων του Συλλόγου
μας για το 2017 και, τέλος, επεσήμανε την αναγκαιότητα της διατήρησης του Συλλόγου μας, σαν
φόρο τιμής τόσο στους ιδρυτές του όσο και στους
σημερινούς ακούραστους αρωγούς του, οι οποίοι
με προσωπικές «θυσίες» μεριμνούν για τον σκοπό
αυτό. Ακολούθησαν οι δηλώσεις υποψηφιότητας
για τις εκλογές που θα αναδείκνυαν το νέο Δ.Σ.
Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά ήταν απογοητευτική η απροθυμία για την ανάληψη αυτής της ευθύνης. Στην εξελεκτική επιτροπή ήταν οι: Αλετράς
Ιγνάτης, Σαρρής Νίκος και Τσαΐρη Μ. Έλλη. Υπο-

Στα γραφεία του Συλλόγου Στυψιανών στην
Αθήνα «Γερμανός Καραβαγγέλης»
ψήφιοι για το νέο Δ.Σ. ετέθησαν οι: Κατερίνα Αθανασή, Θανάσης Βαλιοντής, Βουργουτζής Βασίλης,
Βουργουτζή Ιωάννα, Νίκος Δρακούλας, Χρύσα
Καλλονιάτου, Πολύζου Αφροδίτη, Προκοπίου
Μαρία, Σταυρακέλλη Νίκη και Τσολάκη Ιωάννα.
Το Δ.Σ. που ανέδειξαν οι εκλογές αποτελείται από
9 μέλη, τους: Θανάση Βαλιοντή, Βουργουτζή Βασίλη, Βουργουτζή Ιωάννα, Νίκο Δρακούλα, Χρύσα
Καλλονιάτου, Πολύζου Αφροδίτη, Προκοπίου
Μαρία, Σταυρακέλλη Νίκη και Τσολάκη Ιωάννα. Η
Κατερίνα Αθανασή είναι αναπληρωματικό μέλος.
Επειδή η εφημερίδα μας επείγει να εκτυπωθεί
πριν από την πρώτη συνάντηση του νέου Δ.Σ., στο
επόμενο φύλλο θα ενημερωθείτε αναλυτικά για
τις αρμοδιότητες που ανέλαβε το κάθε ένα από
τα 9 μέλη.

Εκ μέρους του Δ.Σ.,
Μαρία Προκοπίου

Η κα Μαρία Προκοπίου στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

14 ΣΤΥΨΗ

Συνταγές

Διάφορα αλλά όχι αδιάφορα...

Γεμιστά ορφανά

Έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης»
από τη Fraport Greece

Συστατικά
3 μέτριες, πράσινες πιπεριές, 6 μέτριες, ώριμες και στρογγυλές ντομάτες
3 κολοκυθάκια στρογγυλά ή κοντά (για να αδειάζουν εύκολα)
2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα, 1 μεγάλο καρότο τριμμένο
1 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, ½ φλιτζάνι κουκουνάρια καβουρδισμένα
½ φλιτζάνι σταφίδες ξανθές, ½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 μικρό ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κουτ. της σούπας πάπρικα χονδροτριμένη, 1 κουτ. της σούπας ρίγανη
3 κουτ. της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 3 κουτ. της σούπας καστανή ζάχαρη
αλάτι και μαύρο πιπέρι, μερικές πατάτες, φέτα για το σερβίρισμα
Τρόπος μαγειρέματος
1) Αδειάζουμε τα λαχανικά. Στις ντομάτες και τα κολοκυθάκια κόβουμε μια φέτα από την πλευρά του
κοτσανιού και με ένα κουταλάκι αδειάζουμε το εσωτερικό και το ψιλοκόβουμε.
2) Κόβουμε μια λεπτή φέτα από τις πιπεριές και αφαιρούμε τους σπόρους και τις μεμβράνες. Κρατάμε
όλα τα «καπάκια των λαχανικών».
3) Ζεσταίνουμε την μισή ποσότητα ελαιόλαδου σε ένα βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι
να μαλακώσει.
4) Προσθέτουμε το ρύζι και το ανακατεύουμε μια, δυο φορές.
5) Ρίχνουμε το εσωτερικό από τα κολοκυθάκια, τη μισή ποσότητα από τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τις
σταφίδες, τα κουκουνάρια, το καρότο, τη ρίγανη και την πάπρικα.
6) Αφήνουμε τα υλικά να μαγειρευτούν 3-4 λεπτά και σβήνουμε με ένα φλιτζάνι νερό.
7) Αποσύρουμε από τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε το μαϊντανό και τον δυόσμο.
8) Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 C, τοποθετούμε τα λαχανικά σε ένα μέτριο ταψί και πασπαλίζουμε το εσωτερικό με αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη.
9) Γεμίζουμε τα λαχανικά με το μείγμα και τα σκεπάζουμε.
10) Περιχύνουμε το περιεχόμενο του ταψιού με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και την τριμμένη ντομάτα και
πασπαλίζουμε με την τριμμένη φρυγανιά και λίγη ζάχαρη.
11) Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε μερικές πατάτες κομμένες κυδωνάτες.
12) Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου, ώσπου τα λαχανικά να μαραθούν. Σερβίρουμε τα γεμιστά ζεστά ή
κρύα συνοδευόμενα με μπόλικη φέτα.
Από την ανάρτηση του Στράτου Γελαγώτη στο Facebook (30 Οκτωβρίου στις 10:05 μ.μ.)

Ε

ίναι γνωστό ότι το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης έχει παραχωρηθεί μαζί
με άλλα 13 αεροδρόμια, στην εταιρεία Fraport Greece. Η εταιρεία στο
πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης και λειτουργίας των αεροδρομίων αυτών έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τον εκμοντερνισμό και ανάπτυξή τους. Το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει άμεσες αλλά
και σε βάθος χρόνου εργασίες και έργα ανάπτυξης των υποδομών στα αεροδρόμια. Η ανακαίνιση των αεροδρομίων αυτών, θα συμβάλλει καθοριστικά
στην αύξηση του αριθμού των επιβατών και στη βελτίωση της ταξιδιωτικής
τους εμπειρίας στην Ελλάδα. Για το σύνολο των έργων ανάπτυξης η Fraport
Greece θα επενδύσει μέχρι το 2021 τουλάχιστον το ποσό των 400 εκατ. ευρώ.

Το αεροδρόμιο “Οδυσσέας Ελύτης” της Μυτιλήνης,
όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά το πέρας των έργων

Στην υπόλοιπη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης θα πραγματοποιήσει επιπλέον έργα συντήρησης και αναβάθμισης στα αεροδρόμια, υλοποιώντας συνολικά επενδύσεις ύψους 1 δις. ευρώ περίπου.
Ανάμεσα σε αυτά τα αεροδρόμια συγκαταλέγεται και το αεροδρόμιο
«Οδυσσέας Ελύτης» της Μυτιλήνης, στο οποίο ήδη από τις πρώτες 100 ημέρες
λειτουργίας του από τη Fraport Greece, πραγματοποιήθηκαν 257 έργα (25 έργα
φωτοσήμανσης, 23 δομικά έργα, 71 ηλεκτρολογικά έργα και 138 υδραυλικά/
μηχανολογικά έργα). Ας έχουν στον νου τους οι κρατικές αρχές, ώστε να εφαρμόζεται πιστά η σύμβαση παραχώρησης, προκειμένου να βοηθηθεί η άρτια
λειτουργία των αεροδρομίων στην αναβάθμιση της χώρας και του τουριστικού
προϊόντος της. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές των αεροπορικών
εισιτηρίων σε βαθμό να καταστήσουν την επίσκεψη στα νησιά μας ασύμφορη
για τους τουρίστες και τους τουριστικούς πράκτορες.

Και ακολουθεί ο απολαυστικός διάλογος:
Rafael Palaiopanis: «Άφσι τσ' ανιπρόκουπις, τσι έλα να στα κάνου ιγώ τα γιμουστά, τσι ό,τ' άλλου θέλς
μαζί!»
Stelios Valasis: «Γιαλαντζι μπρε τα λεγν τ εν τ αρφανα τσι τα πινταρφανα;»
τρίβουμε με μια πετσέτα για να φύγουν οι φλούδες. Κόβουμε το μοσχαράκι σε μικρά μερίδες. Το
Συστατικά
τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο με τα κρεμμύδια. Με1 κιλό μοσχάρι
τά ρίχνουμε στην κατσαρόλα και τα ρεβίθια, προ1/2 κιλό ρεβίθια
σθέτουμε το υπόλοιπο λάδι, αλάτι, πιπέρι και νε2 κρεμμύδια μέτρια
ρό μέχρι να τα σκεπάσουμε. Τα αφήνουμε να βρά1 ντομάτα
σουν όλα μαζί και δοκιμάζουμε μετά από καμιά
λίγη σόδα
ώρα να δούμε αν είναι έτοιμο. Αν χρειάζεται το
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
αφήνουμε κι άλλο. Λίγο πριν το σβήσουμε προαλάτι, πιπέρι
σθέτουμε και την ντομάτα κομμένη σε ροδέλες και
Εκτέλεση
Τα ρεβίθια τα βάζουμε από το βράδυ σε χλιαρό ανακατεύουμε.
νερό με μια κουταλιά αλάτι. Το πρωί χύνουμε το
Τη συνταγή μας έστειλε ο Στρατής Χατζηβλάστης
νερό και με μία κουταλιά σόδα τα ανακατεύουμε
καλά και τα αφήνουμε καμιά ώρα ακόμα. Μετά τα

Ρεβιθάτο Στύψης Λέσβου

(πηγή: http://www.fraport-greece.com/ell/)

Το πρόβλημα!

Α

πό το βιβλίο της ΣΤ΄ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου αντιγράφω
ένα πρόβλημα (Μαθηματικά ΣΤ΄
Δημοτικού
τετράδιο εργασιών, β΄
τεύχος σελ. 39):
«Στην τελευταία εκπαιδευτική εκδρομή το Δημοτικό Σχολείου της Αγιάσου επισκέφθηκε το
ελαιοτριβείο που βρισκόταν κοντά στο σχολείο
τους. Εκεί έμαθαν για την επεξεργασία και
τα παράγωγα της ελιάς καθώς και ότι από
900 κιλά ελιές παράγονται 100 κιλά λάδι.
Ο υπεύθυνος τους είπε πως μέχρι εκείνη τη

γράφει ο

Ά

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης

«Ο λατόμος»

Αλήθειες & ψέματα
ντρας βαρύς και μπρατσομένος κέρδιζε τον άρτο τον επιούσιο σπάζοντας πέτρες στα νταμάρια. Με μια βαριά κοπάναγε τα ράχτα όπου τα έβρισκε, τάσπαζε σε μικρότερα κομμάτια και μετά οι μάστοροι χτίζαν σπίτια, χάνια, κάστρα στις
πολιτείες, κυκλώπεια τείχη στις Μυκήνες, στρώνανε ντουσεμέδες στα
σοκάκια. Η δουλειά του ήταν πολύ κουραστική γιατί εκείνα τα χρόνια
δεν υπήρχαν τα μηχανήματα που έχουμε σήμερα, ο ιδρώτας και το
ξεροβόρι του είχαν αυλακώσει το κορμί του, ήθελε να τα παρατήσει
αλλά αφού δεν είχε μάθει κάτι άλλο στη ζωή του, πορευόταν όπως τα
βρήκε. Μια μέρα όμως η ζωή του άλλαξε εντελώς τυχαία, ήταν η μέρα
εκείνη που το μάτι του αντίκρισε πέρα στη δημοσιά, τον πασά της περιοχής που κουβαλούσαν με τα χέρια τους οι παραγωγοί και του φάνηκε
πολύ παράξενο το θέαμα, χωρίς δε να το καλοσκεφτεί του έφυγε ένα
παραπονιάρικο παραμιλητό σαν και τούτο: «για δες Θεούλη μου τι
τύχη την έχουν μερικοί-μερικοί και μένα μ΄ έριξες μες στα νταμάρια να
κοπανάω τα ράχτα!». Ο καλός Θεός τον άκουσε, ζύγιασε τα λόγια του
και τα έργα του, σε μικρό χρονικό διάστημα του χάρισε κι αυτουνού
ένα πασαλίκι. Τέτοιο πόστο δεν τα΄αφήνεις να πάει χαμένο, με το καλημέρα ξεκίνησε το φιλολαϊκό του έργο, πρώτα ο λαός και οι ανάγκες
του και μετά τα μεγαλεία. Την πρώτη του μέρα έδιωξε μακριά κι αλάργα τ΄άγρια θηρία, τη δεύτερη ξεχέρσωσε τα ρουμάνια απ΄τα χωράφια
και τάδωσε για καλλιέργεια στου κολλίγους, την Τρίτη άνοιξε πηγάδια
για νερό, την τέταρτη έχτισε σχολεία για να ξαστραβωθούν απ΄τις δεισιδαιμονίες τα νειάτα, χορήγησε μικρές συντάξεις στις χήρες με τα
ορφανά! Την επόμενη απόλαψε κι αυτός το προνόμιο της εξουσίας
έτσι όπως ακριβώς το τραγουδά ο γνωστός ρεμπέτης (έτσι την περνάνε
όλοι οι πασάδες στον ντουνιά, μ΄αργιλέδες και μπουζούκια, μ΄αγκαλιές

στιγμή είχαν παραχθεί 4 τόνοι λάδι. Πόσα
ήταν τα υπολείμματα από τις ελιές που
έπρεπε να απομακρυνθούν από το ελαιοτριβείο;». Το δικό μου σχόλιο στη Μένια
(την κόρη μου): Αν κορίτσι μου από 900 κιλά
ελιές, βγάζουν 100 κιλά
λάδι, οι αγρότες καταστράφηκαν! Το σωστό
και λογικό είναι να βγουν
από 500 κιλά ελιές 100
κιλά λάδι. Και ξανάκανε
το πρόβλημα με τις σωστές τιμές… Και να σκεφτείς, ότι είμαστε
ελαιοπαραγωγός χώρα!

Βασίλης

Βουργουτζής

και με φιλιά!). Η φήμη για το έργο εξαπλώθηκε γρήγορα σ’ όλη την
περιοχή ως και ο σουλτάνος έμαθε γι΄αυτόν, γι΄αυτό τον προσκάλεσε
στο παλάτι να γνωριστούν από κοντά και να ανταλλάξουν γνώμες. Εκεί
θαύμασε τη δύναμη και τα μεγαλεία του σουλτάνου και πριν σηκωθεί
από το τραπέζι κάτι μυστηριακό και πιο μεγάλο πλημμύρισε όλα του τα
κύτταρα, νόμιζε ότι ως σουλτάνος θα τα κατάφερνε μια χαρά, ζήλεψε
και λαχτάρισε αυτό που δεν είχε, άρχισε να καταστρώνει σχέδια που
θα τον βοηθούσαν να πετύχει τον στόχο του. Φιλοδοξία θεμιτή και
ανθρώπινη, έκανες τις επαφές του, ξαναθυμήθηκε και τον Θεό που τον
είχε βοηθήσει, τον θερμοπαρακάλεσε γονατιστός, τούταξε και για σιγουριά ότι άμα τα καταφέρει θα του χτίσει κι έναν περίλαμπρο ναό
στην πρωτεύουσα, νάρχονται να προσκυνούν και να θυσιάζουν στη
χάρη της όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Η τελετή της ορκωμοσίας
και της στέψης ήταν σεμνή και απέριττη, όπως δα ταιριάζει σε τέτοιες
περιστάσεις, το όνειρό του να γίνει ο πιο δυνατός άνθρωπος της οικουμένης έγινε πραγματικότητα. Τώρα πια ξύπναγε όποτε ήθελε, έτρωγε
τα φρέσκα βουτύρατα και τις ντόπιες μαρμελάδες, διόριζε στρατηγούς
και ιερωμένους, έκλεινε στα μπουντρούμια τους ταραξίες, φούσκωνε
σαν αρσενικό παγώνι όταν τον προσφωνούσαν οι παλατιανοί «αφέντη
και κύριο». Τ΄άρεσε η καλοπέραση και η μαχμουρλίδικη ζωή, καθόταν
πάνω στα μετέρια του κι ο νους του πήγαινε συνέχεια στο φαΐ και στο
πιοτί, κατά τ΄άλλα ανθρωπάκι. Όπως ήταν μετεριασμένος τον βρήκε ο
ήλιος, έλουσε το πρόσωπό του, ζαλίστηκε κι όταν συνήλθε φαντάστηκε
τον εαυτό του βασιλιά ήλιο, όπως βάφτισε πολύ αργότερα κι ο Λουδοβίκος της Γαλλίας τον ίδιο του τον εαυτό. Μια προσευχούλα απ΄ τα
βάθη της ψυχής του και κατά το χάραμα άλλαξε χρώματα ο ορίζοντας,
από σκούρος γινότανε μαβής, μετά ροζακής και κατόπιν πορτοκαλής,

τα δε ζουζούνια πιάνανε δουλειά, το κοκόρια τέντωναν τον λαιμό τους
και ακλωσόριζαν το πρώτο φως της μέρα, ένας κροκάτος ήλιος πρόβαλε πάνω απ΄ τη βουνοκορφή, έδιωξε τα σκοτάδια, ανέβηκε πάνω απ΄τη
θάλασσα και κατά το καταμεσήμερο θρονιάστηκε στη μέση τ΄ουρανού,
χαμογελούσε δε πονηρά με τα τρεχάματα και τις δουλειές των ανθρώπων. Πριν έρθει το βράδυ, ένα μικρό μπαμπακάτο συννεφάκι ήρθε και
στάθηκε μπροστά του, οι ακτίνες τώρα δεν φτάναν κάτω στη γη κι αυτό
θεώρησε απρέπεια και προσβολή στην παντοδυναμία του αλλά αντί
να το εξαφανίσει νόμισε ότι αφού ένα τόσο δα συννεφάκι είχε τέτοια
δύναμη, γιατί να μη γίνει κι ο ίδιος σύννεφο, το πιο δυνατό πράγμα
στον κόσμο. «Θεέ μου παντοδύναμε, θέλω τούτη τη χάρη, θέλω να
γίνω σύννεφο», ψέλλισε από μέσα του, τούγινε κι αυτή η χάρη, ένα
πελώριο γκρίζο σύννεφο κάλυψε όλη την περιοχή, άστραφτε, έριχνε
ατροπελέκια, έγινε η νύχτα μέρα κι όταν βάρυνε για τα καλά, ήρθε κι
έπεσε με τη μορφή βροχής πάνω στο διψασμένο χώμα, ζωντάνεψαν τα
δέντρα, χάρηκαν οι αγρότες, γέμισαν οι στέρνες, μόνο κάτι πετράδια
του κάναν μεγάλο χουνέρι, συγκρατούσαν το νερό στις μικρές γούρνες
τους κι αυτό φάνηκε αντίσταση και διασυρμός. Ξανά προσευχές και
παρακάλια, να μεταμορφωθεί αν είναι δυνατόν, σε βράχο ακατανίκητο, ο Θεός μάλλον βαρέθηκε και για να τον ξεφορτωθεί τον έριξε σε μια
μεριά να δεσπόζει με το ύφος του και τον όγκο του, πιο μεγάλος βράχος δεν υπήρχε στην περιοχή. Από κείνη τη μέρα όλοι οι λατόμοι της
περιοχής τον κοπανούν με τις βαριοπούλες τους, του χώνουν σφήνες
στα πλευρά του, του αναστατώνουν τα σωθικά του με τα φουρνέλα και
δοξάζουν τον Θεό που βρήκαν ανέλπιστα τέτοιο υλικό…
Πηγή: Ινδική Μυθολογία
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών

Ντοπιολαλιά






Γάμοι
Την 19η Αυγούστου 2017 ο Κωνσταντίνος Ιγν. Καραπαναγιώτης νυμφεύθηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Ευγενία-Φατός Ντασκάλοβα στη Νέα Ζωή Σκύδρας.
Την 26η Αυγούστου 2017 παντρεύτηκε ο Κώστας Εγγλέζος & η Στέλλα Χατζηδουκάκη στον Ιερό
Ναό της Παναγίας της Στύψης.
Την 11η Ιουλίου 2017 έγινε ο πολιτικός γάμος του Μπίλια Στυλιανού του Κωνσταντίνου και της
Γιαννή Παναγιώτας του Μιχαήλ, στο Δημαρχείο Πέτρας.
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο!



Γεννήσεις
Η Ευθυμία Καρμίρη του Ελευθερίου & ο σύζυγός της Γεώργιος Καρμίρης (συνωνυμία!) έφεραν
στον κόσμο ένα χαριτωμένο κοριτσάκι τον Ιούνιο του 2017.









Δεν έχ΄καράρ΄: δεν έχει όριο,
μέτρο.
Χλιαρ: κουτάλι
Μβουντούτς: μικρό κιούπι
Ψούχλια: ψίχουλα
Βάλε τ΄γκατζορίδα στου γκάτζιλα: Βάλε τον γάτζο στην
καγκελόπορτα
Ζνίχ: σβέρκο
Καρχί: απέναντι
Κμαρ: στάμνα

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

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ & ΤΕΙ

Ευχόμαστε να είναι γερό και φωτισμένο!











Θάνατοι
Την 27η Ιανουαρίου 2017 απεβίωσε στην Γέρα η Φιλησία Ε. Κατανά, σε ηλικία 95 ετών.
Την 8η Μαρτίου 2017 απεβίωσε στη Στύψη η Γιαννακού Μαρία του Κωνσταντίνου, σε ηλικία 95
ετών.
Την 2η Απριλίου 2017 απεβίωσε σε ίδρυμα της Αγίας Παρασκευής η Ανδρίκου ή Ανδρέου Ελευθερία του Μιχαήλ, σε ηλικία 96 ετών.
Την 6η Απριλίου 2017 απεβίωσε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης η Μανάβη Γεωργία του Αλεξάνδρου,
σε ηλικία 96 ετών.
Την 28η Ιουλίου 2017 απεβίωσε πρόωρα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Μιχάλης Καλατζής, του
Θεοφάνη σε ηλικία 48 ετών.
Την 18η Αυγούστου 2017 απεβίωσε ο Δημήτριος Γελαγώτης-Φιλής του Ευστρατίου, ετών 66.
Την 19η Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε ο Βασίλης Κεχαγιάς του Νικολάου σε ηλικία 91 ετών. Είχε γεννηθεί 25-10-1926.
Την 26η Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε ο Ευστράτιος Κοπραλής του Ιωάννη σε ηλικία 77 ετών.
Την 16η Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε ο Ελευθέριος (Ράκης) Καλλιπολίτης του Ιγνατίου, σε ηλικία 77
ετών.
Την 22η Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε σε νοσοκομείο της Αθήνας ο Στέφανος Παρέλλης, σε ηλικία
72 ετών.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει.π

Η Χονδρού Θεοκτίστη του Ελευθερίου και της Αγγελικής από το
ΕΠΑΛ πέρασε στη σχολή Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.
Η Κεχαγιά Ελευθερία – Νίκη του Νικολάου και της Αικατερίνης από
το ΓΕΛ πέρασε στη σχολή Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σταυρούλα Μανάβη, Ιατρική Κρήτης
Σεραφειμία Σαλμά, Νοσηλευτική Αθηνών
Φωτεινή Καλατζή, Μηχανικών & Επιστήμης Υλικών Ιωάννινα
Θεοκτίστη Φιλή, Μαθηματικών Θεσσαλονίκης
Ζωή Μαυρέλλη, Μάρκετινγκ-Επικοινωνίας Αθήνα
Άντεα Βεσέλι, Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα
Μάριο Βεσέλι, Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά
Μιχάλης Βαλιοντής, Γεωπονική Θεσσαλονίκης
Κατερίνα Ρόκα, Πολιτικής Επιστήμης Ρέθυμνο
Ταξιαρχούλα Ασπρουδά, Οπτικής-Οπτομετρίας Αθήνα
Βασιλική Βουργουτζή, Νομική Θεσσαλονίκης
Ιωάννα Δελάγα, Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα
Λυδία Παρέλλη, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Θεσσαλονίκη
Ισμήνη Ιντζιρτζή, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Ιωάννινα
Ευχὀμαστε σε όλους καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία!

Στέφανος Παρέλλης

Βασίλης Κεχαγιάς

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

Ένα γράμμα στον Παράδεισο
«Ήρθες που ήσουνα μακριά κουρούδ΄ αγαπημένο Μερικούς μήνες μετά, πλήρης ημερών, ο «θείος
και γέλασε τ'αχείλι μου που το 'χα κλειδωμένο». Βασίλης» μας άφησε. Και δεν είναι μόνο ότι λείπει
από τη ζωή των δικών του ανθρώπων, είναι ότι λείίναι φορές που βρίσκω τον θάνατο άδικο.
πει από τη ζωή της γειτονιάς μας, από τη ζωή του
Κλέβει ανθρώπους καλούς, ανθρώπους
χωριού μας. Ωστόσο, δεν έφυγε ποτέ στην πραγμααγαπημένους. Θα θυμάμαι πάντα τον
τικότητα. Μπορεί να απουσιάζει από τη ζωή αλλά
«θείο Βασίλη» της διπλανής πόρτας. Θα
για όλους εμάς που τον θυμόμαστε με αγάπη, είναι
ακούω τη φωνή του, το γέλιο του και τα στιχάκια
πάντα παρών. Μπορεί να μην τον ξαναδώ στη βεράπου πρόχειρα σκάρωνε κάθε φορά που τον χαιρεντα αλλά πάντα θα αντηχούν στα αυτιά μου τα στιτούσα. Μόνο που από δω και πέρα δεν θα υπάρξει
χάκια του: «Επήρε αξία ο ντουνιάς και ομορφιά η
άλλο πρωί να του πω «καλημέρα θείε», δεν θα υφύση, τότε που η μάνα σ΄ σκέφτηκε Λιούδα να σε
πάρξει άλλο απόγευμα να αφηγείται στη βεράντα
γεννήσει» ή το άλλο: «Να'μουν λουλούδι στο μπατις ιστορίες από τη ζωή του. Θυμάμαι ένα απόγευξέ που βγαίνεις και ποτίζεις, να'μουν το τριαντάμα από το καλοκαίρι του 2017. Μου έκανε παράποφυλλο που σκύβεις και μυρίζεις». Ο «θείος Βασίνα επειδή πια δεν έβλεπε. «Ε, τι να τα κάνεις πιο
λης» βρίσκεται κάπου εκεί ψηλά και μας χαμογελά.
δυνατά μάτια βρε θείε;», τον ρώτησα. «Να…ήθελα
Χαμογελά στους δικούς του ανθρώπους όταν τους
να τμουνεύβγου», απάντησε. Η αλήθεια είναι ότι
βλέπει να χαμογελούν και αυτοί. Όταν τους βλέπει
πολύ του κόστισε που δεν μπορούσε πια να οδηγεί.
να έχουν γίνει πιο δυνατοί, να έχουν πάψει να θρηΚαι απογοητευμένος έλεγε «Δε περιμένω πλια χανούν για τον χαμό του και μόνο να ζουν για εκείνον
ρές, κουράστηκα να ελπίζω, φέρτε μου πίκρες να
που έφυγε. Καλό σου ταξίδι «θείε Βασίλη». Θα είγλεντώ, καημούς να νταγιαντίζω». Ωστόσο, ποτέ
σαι πάντα στις καρδιές μας…
δεν έχασε το χιούμορ του και την καλή του διάθεση.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Ε

Νέος Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου Στύψης

Ο

Αλετράς Αντώνιος του Γεωργίου αντικατέστησε τον εκλιπόντα Μιχάλη Καλατζή του Θεοφάνη, στη θέση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Στύψης. Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αλετράς Αντώνιος του Γεωργίου.
Σύμβουλοι: Χαβός Λευτέρης του Δημητρίου, Χίου Μιχάλης του Νικολάου.
Το νέο τοπικό συμβούλιο δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη συνέχιση του έργου της προηγούμενης προεδρίας, την
επίλυση των προβλημάτων της Στύψης και την εξασφάλιση της ομαλής διαβίωσης των κατοίκων της.
Ευχόμαστε σε όλους να είναι σιδεροκέφαλοι και να ανταπεξέλθουν
με επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Ο Ευάγγελος Βαλιοντής
για την Αγία Ελένη

Τ

ον Ευάγγελο Βαλιοντή του Ευαγγέλου, που κατοικεί στη Μελβούρνη,
(και εκτελεί ακόμα χρέη Προέδρου του Συλλόγου Στυψιανών Μελβούρνης) συναντήσαμε στο χωριό στις 4-8-17. Μας υποσχέθηκε να
μας στείλει ένα κείμενο με αναφορές στη δράση του συλλόγου, ωστόσο άλλος συγχωριανός μας, που κατοικεί στο χωριό, μας ενημέρωσε (και θεωρήσαμε σκόπιμο να
το σημειώσουμε) ότι με δαπάνη του κυρίου Βαγγέλη κατασκευάστηκαν τσιμεντένια
σκαλιά και σιδερένια κάγκελα για την άνετη πρόσβαση στο εκκλησάκι της Αγ. Ελένης
στο δρόμο για το Υψηλομέτωπο. Το έργο κόστισε 500€ και έγινε τον Ιούνιο 2017.
Οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε ότι το εκκλησάκι της Αγ. Ελένης και η ρεματιά από κάτω
με τα νερά και τα δέντρα με την παχιά σκιά, ήταν τόπος προορισμού των σχολικών
μας εκδρομών.
Βαγγέλης Βαλιοντής
Ο Βαγγέλης Βαλιοντής από το 1964 που πήγε στη Μελβούρνη, παλικάρι 18 χρονών,
δούλεψε σε εργοστάσια για 15 χρόνια. Μετά εργάστηκε για 20 χρόνια σαν οδηγός
φορτηγού στο λιμάνι της Μελβούρνης. Σήμερα είναι 70 χρονών.
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Καλοκαίρι 2017:
Οι ομογενείς της
Αυστραλίας στη Στύψη

Ε

λλάδα και Αυστραλία. Δύο χώρες που
δεν μοιάζουν μεταξύ
τους. Τις χωρίζει η
απόσταση και ο καιρός που τα
καλοκαίρια θερμαίνει την
Ελλάδα και παγώνει την Αυστραλία. Και όμως, υπάρχει
κάτι που φέρνει κοντά αυτούς
τους τόσο διαφορετικούς κόσμους. Ένα αόρατο νήμα, που
μόνο αόρατο δεν είναι, που
ενώνει το Αιγαίο με τον μακρινό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι
κοινότητες των Ελλήνων της
Αυστραλίας στην Μελβούρνη
και στο Σίδνεϋ. Οι Έλληνες της
Αυστραλίας, οι οποίοι συμμετέχουν, με τον τρόπο τους,
στην προσπάθεια της Ελλάδας
να σταθεί στα πόδια της και
να σχεδιάσει ένα μέλλον με
αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη,
όπως και οι ίδιοι έκαναν πριν
από πολλά χρόνια όταν επέλεξαν να εγκαταλείψουν την
πατρίδα και να μεταναστεύσουν στην άγνωστη Αυστραλία, στην προσπάθειά τους να
αναζητήσουν ένα καλύτερο
μέλλον για τους ίδιους και για
τα παιδιά τους. Οι αδελφότητες των ομογενών δεν είναι
μόνο η φωνή της Στύψης στην
χώρα των καγκουρό. Είναι
κάτι παραπάνω. Είναι ζωντανοί οργανισμοί που, αν και
τόσο μακριά, μπορούν με τη
δυναμική τους να επηρεάσουν οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά ακόμα και πολιτικά την Ελλάδα. Οι δραστήριοι
αυτοί συμπατριώτες μας, μετανάστες πρώτης, δεύτερης ή
τρίτης γενιάς έφυγαν από την
Ελλάδα τη δεκαετία του 1950,
όταν υπεγράφη η διακρατική
συμφωνία μεταξύ των δύο
χωρών. Ήταν η εποχή που η
χώρα μας προσπαθούσε να
ξεφύγει από το δράμα και να

επουλώσει τις πληγές του Β΄
Παγκόσμιου Πολέμου. Οι περισσότεροι από αυτούς κάθε
χρόνο επισκέπτονται την Ελλάδα, ενισχύοντας τους δεσμούς τους με την ιδιαίτερη
πατρίδα τους τη Στύψη. Πιο
συγκεκριμένα, το καλοκαίρι
του 2017 από τη Μελβούρνη
ήρθαν οι: Καμνορόκης Ευστράτιος & Σούλα, Καμνορόκη
Μαρία του Ευστρατίου, Δελημήτρου Γεώργιος & Σταυρούλα, Βαλιοντής Βαγγέλης &
Μαρία, Εγγλέζος Νίκος & Μαρία , Εγγλέζου Στέλλα (κόρη
Νικολάου) & ο σύζυγός της
Ηλίας, Ντόμπρα Αφρούλα &
Νίκος Παρασκευάς, Βαλαρός
Ευστράτιος & Δήμητρα, Ζαφειρίου Γιάννης & Ρίτσα, Ντικέλλης Θεόφιλος & Αντιγεωργίου Μαριάνθη, Κεραμιδάς
Γεώργιος του Παναγιώτη, Καντανά Μαρία του Ιγνατίου
(Πετρί), Παντελής & Ταμπάκη
Πόπη (το γένος Μόλβαλη),
Μανδάνης Στέλιος & Σοφία
( το γένος Μόλβαλη), Δελάγας
Γεώργιος & Δήμητρα, Φιλής
Φωκίων του Γεωργίου, τα
παιδιά του Νίκου Βουλέλλη
(Δήμητρα -΄Αρτεμις & Φωκίων) και από το Σίδνεϋ ήρθαν
οι: Μανδάνης Δημήτριος του
Γεωργίου και Σαμπάνης Σεβαστός.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Νόστος
του Στάθη
Καστερίδη

Ν

όστος,
Νόστιμον
ήμαρ, Μετανάστευση, προσφυγιά, ξεριζωμός. Λέξεις που έχουν κατάσαρκα πόνο,
πίκρα, δάκρυα και αίμα. Όποια λέξη από
τις παραπάνω να βάλουμε στο μυαλό και
στο στόμα μας, μας πηγαίνει πίσω στην
πατρώα γη, στην παιδική ηλικία στα παιδικά όνειρα. Ακόμα και αν δεν νιώσουμε το
Νόστιμον ήμαρ οι ίδιοι ως μετανάστες,
πονάμε. Η λέξη «Νόστος» σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα, τον επαναπατρισμό.
Από την λέξη Νόστος προέρχεται η λέξη
νόστιμος, αλλά και η λέξη νοσταλγία, που
σημαίνει προσμονή, η λαχτάρα της επιστροφής στην πατρίδα. Ο ξενιτεμένος ονειρεύεται το ταξίδι του Νόστου. Έρχεται κάποια στιγμή η ευλογημένη μέρα της επιστροφής, το «Νόστιμον ήμαρ». Στην
«Οδύσσεια» ο Οδυσσέας απαρνείται ακόμα και την αθανασία για χάρη του Νόστου
του (της επιστροφής του). Η έκφραση Νόστιμον ήμαρ (η ημέρα της επιστροφής)
αναφέρεται στον ΟΜΗΡΟ ο οποίος έλεγε
ότι «Ως ουδέν γλύκιον της πατρίδος ουδέ
το κτίων γίνεται» (τίποτε γλυκύτερον δεν
υπάρχει από την πατρίδα και από τους
γονείς). Ο ελληνικός λαός από αρχαιοτάτων
χρόνων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το
Νόστιμον ήμαρ, με την επιστροφή στην
πατρίδα, παρόλο που ως ανήσυχο πνεύμα
έχει δημιουργήσει αμέτρητες αποικίες έχει
εκπολιτίσει χιλιάδες ξένων λαών. Ωστόσο
πάντα είχε στο μυαλό και στα χείλη του την
φράση «νόστιμον ήμαρ» και ακολούθως
«νοσταλγία» ή πιο απλά «κάποτε θα γυρίσω πίσω». Αυτή η ελπίδα του γυρισμού
επικράτησε και επικρατεί ιδιαίτερα στην
πρώτη και δεύτερη γενιά. Στη συνέχεια
εξασθενεί (και είναι και λογικό), ωστόσο
μέσα από τις ρίζες της παράδοσης του πολιτισμού που η πρώτη γενιά μεταλαμπαδεύει στα παιδιά της, διατηρείται άσβεστη
η μνήμη της μητέρας πατρίδας και ιδιαίτερα στο ελληνικό στοιχείο. Εδώ θα αναφερθώ σε μια φράση, κατά την άποψή μου
αθάνατη, από τον «ημέτερον» πόντιο
Λεωνίδα Ιασονίδη: «Ξηρενθήτω ημίν ο
λάρυγξ, εάν επιλαθώμεθά σου ως πάτριος

ποντία γη» που σημαίνει στην ποντιακή
«να ξεραίνεται η γούλα μ’ αν ανασπάλλω
την πατρίδα μ’ τον Πόντον» και στη νέα
ελληνική – δημοτική, «να ξεραθεί ο λάρυγγάς μου εάν ξεχάσω την πατρίδα μου τον
Πόντο». Λέω «νοσταλγία» και αυτόματα
έρχεται στο δικό μου μυαλό, η μυρωδιά
που έβγαινε από τον φούρνο της μάνας
μου όταν έψηνε τα τσουρέκια το Πάσχα.
Μεγάλη Πέμπτη ή Μεγάλο Σάββατο όλο το
χωριό μοσχομύριζε. Νοσταλγία και για τα
παραμύθια της γιαγιάς, κοντά στην φωτιά
τον χειμώνα και το καλοκαίρι στην αυλή
κοιτώντας τα άστρα. Νοσταλγία και για τη
μυρωδιά της φλούδας του μανταρινιού
πάνω στην ξύλινη σόμπα. Νοσταλγία και
για το παιδικό παιχνίδι κρυφτό ή μακριά
γαϊδούρα, γλυκές αναμνήσεις, τόσο
έντονες ιδιαίτερα όταν ξαναπατήσεις το
χώμα που πρωτοπερπάτησες, το φως της
ημέρας που πρωτοείδες, όλα γυρίζουν και
στροβιλίζουν και αμέσως ο ελληνικός μεσογειακός αναστεναγμός έρχεται και συμπληρώνει τα δάκρυα με ένα Αχ και ένα Ωχ
καρδιά μου, αυτός είναι ο τόπος σου, αυτή
είναι η γη σου, εδώ ανήκεις. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, που λέει «όπου γης
και πατρίς» που σημαίνει ότι πατρίδα για
κάθε άνθρωπο είναι εκεί που περνάει καλά. (Λατίνος ποιητής Πακούβιος). Ήρθε
όμως η ώρα να περάσω στους μακρινούς
φίλους μου, τους απανταχού Στυψιανούς
της Λέσβου και ιδιαίτερα στους ξενιτεμένους και πλέον μόνιμα κατοίκους του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι οι Στυψιανοί
είτε από το κίνημα της μετανάστευσης
ιδιαίτερα την δεκαετία 1950-1960 και των
κατοπινών χρόνων, για λόγους οικονομικούς είτε ως πνεύμα ανήσυχο αναζήτησαν
άλλους τόπους όπως και πολλοί Έλληνες
άλλων περιοχών. Επειδή όμως δεν είμαι
ούτε ιστορικός, ούτε έχω εντρυφήσει σε
θέματα μετανάστευσης, δεν τολμώ να
αναλύσω το φαινόμενο αυτό, εξ άλλου το
έχουν κάνει άλλοι ειδικοί επιστήμονες στο
θέμα αυτό. Οι περισσότεροι Στυψιανοί από
ό,τι πληροφορούμαι από τον φίλο και συνάδελφο Ιγνάτιο έχουν εγκατασταθεί στην
Αυστραλία στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϋ.
Άλλοι στις ΗΠΑ άλλοι στον Καναδά και
άλλοι σε άλλα κράτη. Το σημαντικό όμως
είναι ότι όλοι κρατούν ακόμη την σχέση
τους με την μητέρα πατρίδα

και διατηρούν τα σπίτια και τα χωράφια
τους στην Στύψη. Επίσης, με κάθε τρόπο
δηλώνουν «Στυψιανοί» και προσπαθούν να
επικοινωνούν με το χωριό τους και να
νιώθουν έτσι την μυρωδιά της Στυψιανής
Γης. Της γης της «Επαγγελίας» γι΄αυτούς.
Και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η
σκέψη τους στην Στύψη!
Δεν θέλω να απολογηθώ ή να αιτιολογήσω
γιατί γράφω για την Νοσταλγία, την επιστροφή στην πατρίδα, απλά είναι ένα συναίσθημα που κυριεύει τον Έλληνα όπου
και αν βρίσκεται ακόμη και στο διπλανό
χωριό. Μάλιστα τώρα που η πατρίδα μας
έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι έτσι ώστε να
βγούμε από το ανελέητο, ασφυκτικό και
οικονομικό αδιέξοδο. Ένα μεγάλο κομμάτι
που μπορεί να βοηθήσει την χώρα μας είτε
εσείς οι Απόδημοι Έλληνες βοηθώντας τον
τόπο σας, το χωριό σας, την πόλη σας βοηθάτε την Ελλάδα και τον οικουμενικό Ελληνισμό να συνεχίσει να υπάρχει στους τέσσερις ορίζοντες. Η βοήθεια δεν είναι μόνο
οικονομική, δεν είμαστε επαίτες εμείς που
μείναμε στη χώρα μας, είμαστε το ίδιο
περήφανοι με σας, αλλά τώρα χρειαζόμαστε περισσότερο την χείρα βοηθείας των
απόδημων είτε με επενδύσεις οικονομικού
ενδιαφέροντος είτε με πολιτιστικού – ιστορικού περιεχομένου, που θα μας κρατήσει
ενωμένους και συμπαγείς. Αυτά φίλοι μου
του εξωτερικού και σας περιμένουμε στην
πατρίδα μας στο χωριό σας στην Στύψη όχι
μόνο τα καλοκαίρια αλλά όλες τις εποχές
(όσοι βέβαια μπορούν να το πράξουν γιατί
πιστεύω ότι όλοι το θέλουν).
Φίλοι και φίλες κάτοικοι της Στύψης σας
ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την
φιλοξενία σας και σας εύχομαι υγεία και
αντάμωση όλων των Στυψιανών στην πατρώα γη κάποια μέρα.

Στύψη: πανδαισία χρωμάτων!
(φωτο: Παναγιώτης Κουτζπής)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ»
Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας πως η «ΣΤΥΨΗ»
εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν, χάρη στις αυθόρμητες και
συγκινητικές προσφορές των αναγνωστών μας.
Όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε κάποιο ποσό για τα
λειτουργικά έξοδα της έκδοσης, μπορείτε να το κάνετε, καταθέτοντας στους παρακάτω λογαριασμούς. Στη συνέχεια, να
μας ενημερώνετε με οποιοδήποτε τρόπο για την κατάθεσή
σας, ώστε να δημοσιεύεται η προσφορά σας.
Να θυμάστε πάντα να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό
σας σε κάθε κατάθεση, ώστε να γνωρίζουμε από ποιον προέρχεται.
Και στους δυο λογαριασμούς ως δικαιούχος (πρώτο
όνομα) πρέπει να αναφέρεται ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος του
Κωνσταντίνου.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR0401103400000034062324263
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
GR60 017135600063 56010320403
Το ημερολόγιο για το 2018, που έβγαλε ο Απόστολος Βαζυριάννης
στη Μελβούρνη, μυρίζει Ελλάδα και Λέσβο!

