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Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
«Ζούμε και θέλουμε να εξακολουθήσουμε να ζούμε στον τόπο μας. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο και θέλουμε να εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Ονειρευόμαστε και θέλουμε να εξακολουθήσουμε να ονειρευόμαστε για τον τόπο μας.»
Κρίση, κρίση, κρίση...
Μια έννοια που έχει στοιχειώσει τα
τελευταία χρόνια τις σκέψεις, τις
πράξεις, τα όνειρά μας. Η στασιμότητα, η έλλειψη πρωτοβουλίας, η
αποσάθρωση θεμέλιων εννοιών
στην μέχρι τώρα οργάνωσή μας, ο
φόβος και η απαισιοδοξία σηματοδοτούν τις ενέργειές μας. Μας την
βάφτισαν οικονομική. Είναι όμως;
Φυσικά και όχι. Σε μια οικονομική
κρίση δεν καταρρέουν τα πάντα.
Και εννοείται ότι η οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα και όχι η αιτία
της κατάρρευσης. Η τάση μιας οργανωμένης κοινωνίας είναι η διάλυση. Οι παράγοντες που συντείνουν
σ’ αυτό συνυπάρχουν με τα δομικά
στοιχεία της συγκράτησης. Η ανοχή
σε παραβατικές συμπεριφορές, η
θεώρηση του νομότυπου ως νόμιμου
και ηθικού, ο ωχαδερφισμός, το
βόλεμα, η αδιαφορία, η μίζα, το
μέσον, το γρηγορόσημο, οι γνωριμίες, οι μικροεγωισμοί και τόσα άλλα
χαρακτηριστικά που τείνουν να
διαλύσουν ένα σύνολο μπορεί να
σπάρθηκαν από άλλους αλλά δυστυχώς ανατράφηκαν από εμάς. Απλά
δεν θελήσαμε ποτέ να το παραδεχθούμε. Και ίσως δεν θα το παραδεχθούμε ποτέ. Το χειρότερο όμως
ήταν το ότι ποδοπατήσαμε και θάψαμε βαθιά μέσα μας, έννοιες όπως
τον εθελοντισμό, την ενεργό συμμετοχή, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας,
τη δοκιμή νέων μεθόδων, τους πειραματισμούς, τη φαντασία. Ηθελημένα ή αθέλητα. Δυστυχώς ούτε
αυτό θελήσαμε ποτέ να το παραδεχθούμε. Κι όλα αυτά δεν συνέβησαν
κάπου μακριά. Συνέβησαν εδώ, στο
χωριό μας, στις γειτονιές μας, στα
σπίτια μας. Δυστυχώς ούτε αυτό
θελήσαμε ποτέ να το παραδεχθούμε. Όμως ευτυχώς που υπάρχουν

και τα παιδιά. Ανεξαρτήτου ηλικίας!!! Τα παιδιά που είδαν την κρίση
στις πραγματικές τις διαστάσεις.
Σαν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και
απλώς άλλαξαν τους κανόνες. Σας
ακούγονται παράξενα όλα αυτά;
Ανακαλέστε στη μνήμη σας τις δρά-

που συνδεόμενο άμεσα με τον βασικό οικονομικό φορέα του χωριού,
τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό, να
αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης για το χωριό μας.
Παραθέτουμε επιγραμματικά κάποιες προτάσεις που αφορούν την

Το κτήριο του ελαιοτριβείου
σεις των τριών Συλλόγων του χωριού (Πολιτιστικού, Αθλητικού, Ιππικού) και μεμονωμένων ατόμων τα
τελευταία χρόνια και θα καταλάβετε. Σκεφτείτε τι κατάφεραν να κάνουν εν μέσω κρίσης... Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τους κανόνες του
παιχνιδιού. Και δυστυχώς πρέπει να
το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Μέσα σ’
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
ιδέα για αξιοποίηση του Ελαιοτριβείου Καλλιπολίτη ως χώρου πολιτισμού. Ο βασικός στόχος δεν είναι
απλά η επισκευή του κτιρίου αλλά η
δημιουργία ενός πραγματικού μικρού επιχειρησιακού κέντρου πολιτισμού. Ενός κέντρου πολιτισμού

επισκευή και αξιοποίηση του κτιρίου.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης
για την επισκευή του κτηρίου, τη
διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και την πιθανή επαναλειτουργία των υφιστάμενων μηχανημάτων στα πρότυπα ήδη αξιοποιημένων αντίστοιχων κτηρίων.
Διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου
(π.χ. κατασκευή παταριού) με πρόβλεψη για την εγκατάσταση του ήδη
λειτουργούντος Λαογραφικού Μουσείου και την πιθανή διοργάνωση
θεματικών εκθέσεων
Πρόβλεψη για πιθανή χρήση εναλ-

λακτικών πηγών ενέργειας, εφ’ όσον
συνάδουν με τον βιομηχανικό χαρακτήρα του κτηρίου για τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων.
Εξωτερική διαμόρφωση μικρού αμφιθεάτρου για παρουσίαση μικρών
δρώμενων ή τη δημιουργία θερινού
κινηματογράφου.
Διαμόρφωση τμήματος των αμπαριών σε υπνοδωμάτια για δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών.
Πρόβλεψη για μελλοντική ενοποίηση – διαμόρφωση του τριγώνου
Γκρέμνος - Μηχανή - Αγορά.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ
Δημιουργία κέντρου προβολής και
ανάδειξης της μορφής και του έργου
του Μακεδονομάχου Μητροπολίτη
Γερμανού Καραβαγγέλη. Προφανής
και η πρόταση για ονοματοδοσία
του κτιρίου ως Πολιτιστικό Κέντρο
Γερμανός Καραβαγγέλης.
Δημιουργία οργάνου συντονισμού
όλων των Συλλόγων – Φορέων του
χωριού (τοπικών και Αθήνας, Μελβούρνης) για αλληλοενημέρωση και
κοινή δράση.
Έρευνα, καταγραφή, μελέτη, αναβίωση, διατήρηση και ανάδειξη της
πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Σιγρίου για την αξιοποίηση
των τεράστιων δυνατοτήτων που
παρουσιάζονται μετά την ένταξη
όλου του νησιού μας στο Παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων.
Εμπλουτισμός και επέκταση των
ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με
άλλους φορείς του νησιού μας για
τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων.
Δημιουργία παράλληλων δράσεων
με τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό με
στόχο την προβολή τόσο του τελικού προϊόντος όσο και του ελαιώνα
και των πολιτιστικών μνημείων που
υπάρχουν μέσα σε αυτόν.
Άμεσες συνέργειες με τα όμορα

χωριά αξιοποιώντας και προβάλλοντας τα κοινά πολιτιστικά μνημεία
Κλαπάδος - Λαφιώνα, Υδρόμυλοι
Λιγώνας - Πέτρα - Μόλυβος, Παλαιοχριστιανική Εκκλησία Αγ. Δημητρίου - Υψηλομέτωπο, Γεφύρι Κρεμαστής - Αγ. Παρασκευή.
Πρόβλεψη για δυνατότητα χρήσης
του κτιρίου από όλους τους φορείς
του χωριού.
Οι πρώτες κινήσεις και επαφές
έχουν ήδη ξεκινήσει. Δυστυχώς λόγω των τελευταίων συνεχιζόμενων
παραιτήσεων των υπεύθυνων αντιδημάρχων δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Όμως οι προσπάθειες
θα συνεχιστούν.
Ένα στοιχείο χρειάζεται μόνο. Η
συνεργασία. Δυστυχώς, για κάποιους, η εποχή του υπό του πρώτου
ανδρός αρχή πέρασε ανεπιστρεπτί.
Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η
δημιουργία μιας ομάδας με τη συμμετοχή όλων και η κατάρτιση ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου για την
αξιοποίηση του κτιρίου. Όλες οι
παραπάνω σκέψεις δεν αποτελούν
συγκεκριμένες προτάσεις αλλά ιδέες
που απευθύνονται προς όλους τους
φορείς που εμπλέκονται έμμεσα ή
άμεσα για την πραγμάτωση αυτού
του σκοπού.
Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος, Ιππικός Όμιλος, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολείου, Ελαιουργικός Συνεταιρισμός, Σύλλογοι Στυψιανών Αθήνας
και Μελβούρνης, Εκκλησία και
όποιος άλλος επιθυμεί ας επεξεργαστούν τις παραπάνω ιδέες και το
επόμενο Στυψιανό Αντάμωμα ας
αποτελέσει την αφορμή για συζήτηση...
Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2013
Ραφαήλ Παλαιοπάνης

Προσφορές για την εφημερίδα μας


Από τη Μαρία Προκοπίου κατατέθηκε στις 15-2-2013 στην Αγροτική Τράπεζα (στο λογαριασμό που
διατηρούμε για την εφημερίδα μας) το ποσό των 130€ και αφορά τις προσφορές των παρακάτω
συγχωριανών μας που κατοικούν στην Αθήνα:

-Από την Κυριαζή Αμαλία 50€ για τη μνήμη του συζύγου της Θεόδωρου Κυριαζή.

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

Καφενείον «Η Στύψη», σελ. 6
του Ιγνάτιου Καραπαναγιώτη

Εξ΄αφορμής, σελ. 3
της Έλλης Μιλτ. Τσαΐρη

Νέα των απανταχού Στυψιανών, σελ.3
Από την επικαιρότητα, σελ. 4-5
Γονική Αποξένωση, σελ. 6
Τα κοινωνικά των Στυψιανών, σελ. 7
Το Στυψιανό γλωσσάρι, σελ. 7
Αλήθειες και ψέματα, σελ. 3
Συνταγές, σελ. 8
Βιβλιοπαρουσίαση, σελ. 3

-Από την Κοντού Έλλη 20€, από τον Μανάβη Ιγνάτιο 20€, από Νίκη Σταυρακέλλη 20€.

Από την επικαιρότητα
της Λέσβου,
σελ. 4
Νέα του
Πολιτιστικού
Συλλόγου Στύψης,
σελ. 5
Η φωνή του
αναγνώστη,
σελ. 8
Νέα του Αθλητικού &
Ιππικού
Συλλόγου Στύψης,
σελ. 5
Μάθε κι αυτό,
σελ. 3
Δράσεις του
Νηπιαγωγείου
Στύψης,
σελ. 3

-Από Σύλλογο Στυψιανών Αθήνας 20€ στη μνήμη του Βαζυριάννη Ιγνατίου.
Λάβαμε επίσης:



Από τη Μαρία Προκοπίου 20€ στη μνήμη του θείου της Γιάννη Μαντάνη.



Από το Μαντάνη Νίκο (μέσω της Μαρίας) 10€ στη μνήμη του θείου του Γιάννη Μαντάνη.



Ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος κατέθεσε 30€ στη μνήμη της θείας του Ουρανίας Γαζέτα, (που στις
21-6-2013 έγινε το 40ήμερο μνημόσυνό της στην Αθήνα).



Η κ. Κυριάκη Καίτη, που μοίρασε το χρόνο της, μεταξύ Πάτρας (όπου κατοικεί μόνιμα) και Ελβετίας (όπου κατοικεί η αδελφή της) κατέθεσε στην Αγροτική Τράπεζα, στο λογαριασμό που διατηρούμε για τη «Στύψη» 50€ (η κατάθεση έγινε την 14-1-2013 αλλά ενημερωθήκαμε την 22-5-2013).



Ο Μιλτιάδης & η Νίκη Τσαΐρη πρόσφεραν 20€ στην εφημερίδα μας στη μνήμη της Ουρανίας
Γαζέτα (24/6/2013).



Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας πρόσφερε 20€ στη μνήμη της Ουρανίας Γαζέτα (13/7/2013)



Ο Σαρρής Ευάγγελος του Ευστρατίου κατέθεσε 30€ στη μνήμη του θείου του Ιγνάτιου Γελαγώτη (η κατάθεση έγινε την 21/12/2012 αλλά ενημερωθήκαμε την 11/7/2013).



Στη μνήμη της Ουρανίας Γαζέτα, συγγενείς και φίλοι πραγματοποίησαν χρηματικές δωρεές συνολικής αξίας 250,21€ απευθείας στον Εθελοντικό Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».



Ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου «Άγιος Γεώργιος» προσφέρει στην εφημερίδα
μας 75€.



Ο Γιώργος και η Αφρούλα Πολύζου πρόσφεραν 20€ στη μνήμη της μητέρας τους Ουρανίας
Γαζέτα (13/7/2013).



Ο Γαληνός και η Ελένη Καραντάνη κατέθεσαν 50€ για την εφημερίδα μας (8/7/2013).

Ευχαριστούμε θερμά όλους!
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ΣΤΥΨΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Γρ. Δ.Δ. Στύψης
Αγροτικό Ιατρείο

2253091209
2253091204

Φαρμακείο Στύψης

2253091111

“

Επί τον τύπον των ήλων
γράφει ο Βασίλης Βουργουτζής

6934398550

Σχολείο Στύψης
Γρ. Εκκλησίας

2253091210
2253091328

Κ.Υ. Καλλονής

2253022222

Δημοτ. Ενότ. Πέτρας

2253041235

ΚΤΕΛ
Αεροδρόμιο

2251028873
2251038722

“

2251038700

(Νάνος Βαλαωρίτης-Κατάσταση Πολιορκίας)

Νοσοκομείο

2251051100

Δημαρχείο Λέσβου
Μητρόπολη Μηθύμνης

2251027777
2253022337



Γραφείο Εξυπ. Πολιτών

2253042222

«Πολιορκούμεθα στενά από σύνορα, τελωνεία, ελέγχους διαβατηρίων, την ιντερπόλ, τη
στρατιωτική αστυνομία, τη βλακεία. Την δήθεν αγανάκτηση των ιθυνόντων, την υποκρισία. Απ΄ τον εαυτό μας κι απ΄ ό,τι άλλο βάζει
ο νους σας πολιορκούμεθα στενά.»

Λιμεναρχεία
Μυτιλήνης
Πειραιά

2251024115
2104172657

Θεσσαλονίκης

2310531505

Ελαιουργικός Συν/μός Στύψης
e-mail: esstipsi@otenet.gr
τηλ. 2253091206
fax: 2253091144

«Η ΣΤΥΨΗ»
Τρίμηνη Έκδοση του



Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
Υπεύθυνος κατά νόμο
Παναγιώτης Κουτζπής
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ.
Στύψη Τ.Κ. 81109
Πέτρα Λέσβου
____
Δημοσιογραφική επιμέλεια
α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κατοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφιλοκερδώς και
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως.
____



Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ως συνδρομητές
στην εφημερίδα μας ή να δώσουν χειρόγραφα για
δημοσίευση, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους
συντάκτες:
α) Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης
Φιλικής Εταιρείας 11 Έδεσσα 58200- Πέλλα
κιν: 6977946294
σπίτι: 2381020648
γραφείο: 2381351886
fax: 2381088886
e-mail: kignatis@gmail.com
β) Έλλη Μ. Τσαΐρη
Οδυσσέως 75 Χαϊδάρι 12461- Αττική
κιν: 6956294305
σπίτι: 2105323577
e-mail: ellietsa1973@gmail.com



____
Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική αλλά
εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο τραπεζικοί λογαριασμοί:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Aρ. λογ/μού: 340-623242-63
Δικαιούχοι Λογ/μού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Έλλη Τσαΐρη του Μιλτιάδη
ΙΒΑΝ:GR040f103400000034062324263
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. λογ/μου: 3560103204001
Δικαιούχοι Λογμού: Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης
του Κων/νου/ Χατζηδουκάκης Κων/νος του Ευστρατίου



ΙΒΑΝ:GR4604309120003560103204001
____
Εκτύπωση: Στέφανος Βαγουρδής



Με τρένο που βγαίνει από τούνελ αλλά
δεν ξέρουμε πόσα βαγόνια σέρνει ακόμα πίσω του, μοιάζει όλο αυτό το ψυχόδραμα που περνάμε και για να χαϊδεύουμε τ΄αυτιά μας το λέμε μνημόνιο
σωτηρίας, ενώ στην ουσία είναι οικονομικός πόλεμος κατά των συμφερόντων του λαού μας και μέχρι στιγμής
κερδισμένοι βγαίνουν οι δανειστέςεπιτηρητές μας. Εφαρμόζουν μια συνταγή που και κάποιοι απ΄αυτούς λένε 
ότι είναι λάθος, που όσο όμως συνεχίζεται αυτή η συνταγή, μεγαλώνουν τα
τραύματα στο κορμί της Ελλάδας και
οι συνέπειες θα μείνουν για χρόνια
όπως π.χ. έμειναν τα τραύματα του
εμφυλίου ή ο διαμελισμός της Κύπρου.
Με τα σημερινά μας «Πάθη» ανβαίνουμε το Γολγοθά μας εδώ και τρία
χρόνια και από πουθενά δεν φαίνεται
ένας Σίμωνας Κυρηναίος να βάλει ένα
χεράκι και να απαλύνει το βάρος του
σταυρού μας. Ο ορίζοντας της κρίσης
είναι ακόμη απρόβλεπτος, ο δρόμος
δύσκολος για ανατροπή αυτής της
κατάστασης. Αξίζει πάντως να τον
χαράξουμε και παρά το ρίσκο του είναι προτιμότερος από το αδιέξοδο που 
σήμερα ζούμε. Οι επιτηρητές μας με
ωμό κυνισμό μας λένε «σκάσε και
προχώρα» τα μέτρα δεν είναι για να
σωθείτε αλλά να σωθούν οι ξένες τράπεζες που είναι εκτεθειμένες σε ελληνικά ομόλογα. Φτώχεια για μένα, φτώχεια για σένα, φτώχεια για τα παιδιά
μας είναι οι συνταγές τους. Εώς πότε;
Απ΄αυτή τη δυσκολη κατάσταση θα
μας σώσει ο γάμος του Αντώνη με τον
Βαγγέλη, γάμος κανονικός, με δύο
πρόσωπα, όχι όπως το προηγούμενο
τρίο που παρέπεμπε σε ανωμαλία. Θα
ξανασωθεί η πατρίδα μας από ένα
ζευγάρι ταιριαστό, με πρόσωπα γνωστά για τις ικανότητές τους εδώ και 
τριάντα χρόνια, γι΄αυτό μην έχετε
επιφυλάξεις αν ο πρώτος είχε ρίξει την
κυβέρνηση του κόμματός του, το παλικάρι ξαναγύρισε κι έγινε και αρχηγός,
ή γιατί ο δεύτερος φύλαγε στο συρτάρι
του τη λίστα Λαγκάρντ και ζει με το
φόβο του δικαστηρίου, περασμένα
ξεχασμένα. Τώρα αυτό που τους ενώνει είναι να «πάει η πατρίδα μπροστά» μας είπαν ακια οι δυο τους, γιατί
αν κάνουν πως κοιτούν πίσω τους και
δουν τα ερείπια φοβούνται μήπως
πάθουν ότι και η γυναίκα του Λωτ.
Μες τη χαρά του γάμου τους και λουσμένοι με Θαβώρειο φως παριστάνουν
τους σύγχρονους προφήτες προφητεύοντας ότι μέσα απ΄τη φτώχεια μας
θάρθει η ανάκαμψη της οικονομίας
μας. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε πολιτικούς που για να κάνουν τη δουλειά
τους αλλάζουν τη μορφή τους, όπως 
κατά τη μυθολογία έκανε ο πονηρούλης Δίας, και η θέση μας γίνεται χειρότερη κι απ΄αυτήν του Αμφιτρίωνα που
γυρνώντας στο σπίτι βρήκε την Αλκμήνη σε ενδιαφέρουσα μετά από
θεϊκή παρέμβαση. Τι εμπιστοσύνη να
τους έχω όταν με το ίδιο πάθος υποστηρίζουν ό,τι προχθές θεωρούσαν
λάθος;
Τι εμπιστοσύνη να τους έχω όταν μέχρι χτες θεωρούσαν τον τρίτο της οικογένειας, τον κυρ-Φώτη ως υπεύθυνο
πολιτικό ηγέτη και από αριστερά της
ευθύνης μέσα σε μια νύχτα τον μετάλλαξαν σε αριστερά της μιζέριας. Τώρα
κι αυτός περνάει κάτω απ΄το παράθυρο του ζευγαριού και μιξοτραγουδάει
το «όποιος μεγάλωσε σε ξένα χέρια…»
κι ούτε καν του περνάει απ΄το μυαλό
«από κανάρα σε κανάρα θα γυρνάω»
που τραγουδούσε ο Χρηστάκης.
Δεν είναι πάντως όλα μαύρα, μετά την
ορκομωσία της νέας κυβέρνησης συ- 

νήλθε το υπουργικό συμβούλιο έστω
και σε πανηγυρική συνεδρία, κάτι είναι κι αυτό, για τη βουλή δεν το συζητάμε, αυτή συνέρχεται σε ολομέλεια
μόνο αν είναι να αποφασίσει για την
παραπομπή ή όχι των Παπακωνσταντίνου-Βενιζέλου στο ειδικό δικαστήριο! Οι αποφάσεις που μας αφορούν
δεν αποφασίζονται στο κοινοβούλιο
αλλά στα γραφεία υπουργών και με
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου,
κάτι δηλαδή σαν βασιλικά διατάγματα. Τώρα γιατί ο θουκιδίδης μέσα από
τον Επιτάφιο του Περικλέους μας
έλεγε ότι στη δημοκρατία αποφασίζει 
ο λαός και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του,
ίσως γιατί κι αυτός ανήκει στις δυνάμεις του ΧΘΕΣ.
Όποιος διαμαρτύρεται και αμφισβητεί
αυτή την κατάσταση χαρακτηρίζεται
απ΄τον ίδιο τον πρωθυπουργό ως
άνθρωπος που δεν αγαπά τον τόπο
του κι αν επιχειρήσει και καμιά απεργία επιστρατεύεται μόλις το σκεφτεί. 
Τουλάχιστον δεν έχουν τη φαντασία
να προτείνουν στους καθηγητές να
κάνουν απεργίες το καλοκαίρι, στους
ναυτικούς όταν έχει απαγορευτικό και
στους οδηγούς των λεωφορείων όταν
έχουμε παγωνιά και οι δρόμοι είναι
κλειστοί. Έτσι και το νόμιμο δικαίωμα
της απεργίας εξασφαλίζεται, κανένας
δεν ενοχλείται, ούτε η καλή μας κυβέρνηση αναγκάζεται να καταφεύγει
σε βάρβαρα μέτρα.
Εκτός
πάντως
απ΄το
χακί
(επιστράτευσης) ο πρωθυπουργός μας
αρέσκεται και στο μαύρο της οθόνης
και μας λέει μάλιστα ότι είναι ελπιδοφόρο. Τι να την κάνουμε την αμαρτωλή ΕΡΤ, και σας που θέλετε να βλέπετε
έργα όπως η Λωξάντρα, Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται, Το μινόρε της αυγής, Το θέατρο της Δευτέρας ή συναυλίες του Χατζηδάκι, του Μίκυ, του
Ρασούλη, τη θρυλική Λιλιπούπολη στο
τρίτο πρόγραμμα που ακόμα ερεθίζει
τα΄αυτιά μου το «Λαέ της Λιλιπούπολης σήκωσε μια παντιέρα, με το Χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα…».
Κάντε υπομονή και θα ξανανοίξει αποκαθαρμένη, φρέσκια και το κυριότερο
ανατγωνιστική με τα ιδιωτικά κανάλια, ν΄ανεβάσει τηλεθέαση για να πάρει
και καμιά διαφήμιση, με κουλτούρα κι
αηδίες δε τη βλέπει, λένε, κανείς. Προσπαθώ να τη φανταστώ τη νέα δημόσια τηλεόραση ως ανταγωνιστική
όπως λένε με την ιδιωτική κι ο νους
μου πετάει ας πούμε στα πρωινάδικα 
που ξέρουμε, και βλέπω τη γνωστή
Άντζελα Δημητρίου να έρχεται κατευθείαν απ΄το σκυλαδικο και να λέει
στους νεοέλληνες ότι ο πρώην σύντροφός της μιλούσε ελληνικάνικα, προφανώς κατά το αμερικάνικα, ίσως να
βλέπουμε και τη γνωστή μας Τζούλια
σε πορνό που παλιά για ναδεις τέτοια
έργα έπρεπε να πας κρυφά στο Ρόλικλερ και την Αλάσκα, τώρα όλα στο
σαλόνι, οικογενειακά!
Τα πιο πάνω είναι όπως καταλαβαίνετε τα ψυχαγωγικά, το βράδυ θα έχει
και ενημερωτικές εκπομπές με περιεχόμενο. Όπως έγραψε δημοσιογράφος
απ΄την εφημερίδα των συντακτών
πιθανόν θα έχουμε εκπομπές σαν κι
αυτές: Το μικρό σπίτι με χαράτσι του
Ε. Βενιζέλου, το βάζουμε λουκέτο στο
μαγαζί σας με τον Γ. Στουρνάρα, μαζί 
τα καταβροχθίσαμε με τον Πάγκαλο,
πώς να γίνουμε εκατομμυριούχοι με
τους
ΠαπαγεωργόπουλοΤσοχατζόπουλο. Δεν θέλω να τους
δίνω ιδέες αλλά με τον άνθρωπο που
έβαλαν υφιπουργό για να ξαναλειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση, μήπως λέω, μήπως επηρεασμένος απ΄το
μεγάλο κανάλι, γιατί εκεί έβγαζε το
ψωμάκι του να δούμε και την ώρα που
μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία να
ανεβάζει πριν πει ο παπάς το Ευαγγέλιο, διαφήμιση του στυλ «Όλα θα παν
καλά με coca-cola»!
«Τούρκος εσύ κι εγώ Ρωμιός, εγώ Χρι-

στό κι εσύ Αλλάχ, όμως κι οι δυο μας
Ματ και Βαχ» τραγούδαγε ο Νταλάρας και μούρθε κατά νου μαθαίνοντας
τα νέα απ΄την Τουρκία και το άγριο
ξύλο που πέφτει σε όσους αμφισβητούν τον πολλά βαρύ Ερντογάν που
θέλησε να κάνει κουμάντο και στο
πόσο ρακί θα πίνουνε. Οι νεαροί τα
πήραν στο κρανίο και βγήκαν δυναμικά στους δρόμους. Σκεφτείτε να τους
έλεγε «κοπρίτες μαζί τα φάγαμε», θα
ήταν ικανοί να κάψουν και τη γέφυρα
στο Βόσπορο.
Εξεγέρσεις για το πιοτό είχαμε και
κατά το παρελθόν και σ΄άλλες χώρες.
Οι Αμερικάνοι τα έκαναν γης Μαδιάμ
όταν η κυβέρνηση τους φορολόγησε
πολύ βαριά τα ουίσκι και καταγράφεται ως η πρώτη κίνηση ανυπακοής,
εκεί είναι οι ρίζες της. Μετά απ΄όλα
αυτά δεν θέλω να ξανακούσω ότι το
πιοτό βλάφτει!
«Κάνε με ό,τι θες, χρησιμοποίησέ με
για όσο χρόνο σε βολεύει…» λέει σε
γράμμα η Κριστίν Λαγκάρντ σημερινή
πρόεδρος του Δ.Ν.Τ. που μαζί με τους
ισχυρούς της γης κανονίζουν τα οικονομικά του πλανήτη. Την βλέπω με τα
ταγεράκια της και τα κασκόλ της να
δίνει εντολές σε πρωθυπουργούς αλλά
δεν φανταζόμουνα ότι κουβαλάει μέσα
της τόση δουλοπρέπεια, τόσο ξεπεσμό
για να πάρει ένα αξίωμα. Το παραπάνω γράμμα το είχε στείλει το 2007
στον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά
Σαρκοζί. Αυτός είναι ο κόσμος τους
και καλά κάνει η νεολαία που ξεσηκώνεται σ΄όλο τον κόσμο. Η αποσύνθεσή
τους δεν κρύβεται πια. Άρχισε να βρωμάει.
Έβλεπα σε κανάλια αλλά και σε εφημερίδες που κυνηγούν το τσάμπα θέαμα, γυμνόστηθες κοπέλες να προτάσουν ζωγραφισμένα τα.. στήθια τους
προκειμένου να απειλήσουν το σύστημα όπως λέγανε, λες κι αυτό το σύστημα τραντάζεται από την επίδειξη γυμνού στήθους και γοφού. Είναι μόδα
στο εξωτερικό και ήρθε κι από δω από
κάποιες φεμινίστριες που παρέλασαν
γυμνές στη Θεσσαλονίκη. Δεν σοκάρομαι απ΄το θέαμα αλλά βρε κορίτσια η
σύγκρουση με το σύστημα, όπως λέτε,
δεν είναι επικοινωνιακό παιχνίδι,
χρειάζεται σχεδιασμός, οργάνωση και
συμμαχίες, χώρια που με τον τρόπο
αυτό προκαλείτε συντηρητικούς ανθρώπους και συνάμα δίνετε άλλοθι σε
μηχανισμούς καταστολής.
Ένα δίμηνο γεμάτο «ξόδεμα» το χειμώνα στο χωριό μου και το καταφχαριστήθηκα. Μίλησα, έφαγα, ήπια με
φίλους και γνωστούς, δεν καταλάβαινα πότε πέρναγε η ώρα, ιδίως τα βράδια. Όχι ότι και στην Αθήνα δεν τα
πάω καλά με τους ανθρώπους αλλά η
πόλη μας κάνει να ζούμε διαφορετικά,
η επικοινωνία είναι ελάχιστη ως μηδενική. Το γείτονά μου τον παίρνω χαμπάρι όταν ξεκλειδώνει την πόρτα
του, όταν τραβάει το καζανάκι αυτός
κι εγώ το δικό μου, άντε και μια βιαστική καλημέρα στο δρόμο. Λέμε και
καμιά κουβέντα παραπάνω όταν ανταμώσουμε στο σούπερ μάρκετ ψάχνοντας για προσφορές. «Ακρίβεια» μου
λέει με νόημα και συμφωνώ κι εγώ
μαζί του. Συσκευασμένες τροφές, συσκευασμένες αλήθειες.
Όλα αυτά γεννάει το μυαλό μου όταν
δεν είμαι κουρασμένος και να την πέσω στο κρεβάτι για ένα πετυχημένο…
ύπνο. Συντροφιά με το ραδιοφωνάκι,
λίγο ουζάκι μου αρκούν για να στοχάζομαι τα περασμένα και συμπεριφορές
που με αγγίζουν. Αν έχω κοντά μου
μολύβι και χαρτί τα σημειώνω, γιατί
αλλιώς το πρωί τα έχω ξεχάσει. Με
παρότρυνση πολλών φίλων τα γράφω
στη «ΣΤΥΨΗ». Δεν γράφω ούτε αλήθειες, ούτε ψέματα παρά μονάχα τη
γνώμη μου.
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ
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«Μυστικά και Αποκαλύψεις»

γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Δολοφονήθηκε εν ψυχρώ η οικονομία και το μέλλον της Κύπρου
με «κούρεμα» επί των καταθέσεων αναλογικά ως και 9,9%.
Ήδη αρκετοί από τους μεγαλοκαταθέτες
της
Κύπρου
«μεταναστεύουν» λόγω ανασφάλειας. Κάτι παρόμοιο είχε
γίνει και στο παρελθόν όταν η
Γερμανία στην προσπάθειά της
να ελέγξει τα ρωσικά κεφάλαια,
προώθησε τη μετανάστευση καταθέσεων σε άλλες ανατολικές
χώρες, στις οποίες οι γερμανικές
τράπεζες έχουν τον απόλυτο
έλεγχο, όπως π.χ. στη Λετονία.
Τα πλήγματα εναντίον του ελληνισμού (Ελλάδος και Κύπρου) σε
μία τόσο δύσκολη περίοδο είναι
θανατηφόρα και αποβλέπουν
στην πλήρη οικονομική εξαθλίωση, που θα φέρει αργά ή γρήγορα την εκχώρηση του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων
τόσο της Ελλάδος όσο και της
Κύπρου στους διεθνείς τοκογλύφους. Θα ακολουθήσει, όπως
συμβαίνει πάντα στην ιστορία
των λαών, ο ξεριζωμός, η μετανάστευση των νεότερων ηλικιών
και η αναπόφευκτη συρρίκνωση
των εδαφικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτό που
συνέβη τώρα στην Κύπρο αναγκάζοντας τη «μετατόπιση» κεφαλαίων στο εξωτερικό, κάποια
στιγμή θα συμβεί και στη χώρα
μας. Όσα κέρδη κι αν επωφεληθούν οι δανειστές μας από την
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων
και των περιουσιών μας, δεν
πρόκειται να χορτάσουν. Το χρέος μας είναι αστρονομικό. Οι
τράπεζες περνούν σιγά-σιγά στα
χέρια τους κι επειδή τα φοροεισπρακτικά μέτρα δεν πρόκειται

της Έρης Ρίτσου, εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

να αποδώσουν, λόγω αδυναμίας
του μεγαλύτερου μέρους του
πληθυσμού να ανταπεξέλθει οικονομικά, η μοναδική λύση που
απομένει είναι το «κούρεμα»
των καταθέσεων και η λεηλασία
όλων των πλουτοπαραγωγικών
πηγών της χώρας μας. Αν ως
λαός δεν αντιδράσουμε δυναμικά, αν οι πολιτικοί μας δεν αντιταχθούν στους δανειστές μας,
τότε σύντομα θα «κηδέψουμε»
την πατρίδα μας. Δεν είναι υπόθεση πολιτικού περιεχομένου.
Δεν αφορά μόνο δεξιούς, ή μόνο
αριστερούς. Είναι εθνική υποχρέωση όλων μας να αντιταχθούμε στο σχέδιο εξόντωσης
του Ελληνισμού, στο σχέδιο εξόντωσης της φυλής μας. Ακόμη
και η Ένωση Διεθνών Τραπεζών
αποδέχεται ότι το πρόγραμμα
που επιβλήθηκε στην Ελλάδα
είναι τρεις φορές σκληρότερο
απ’ αυτό της Ιρλανδίας, την ώρα
όμως που τόσο η Ιρλανδία όσο
και η Πορτογαλία πέτυχαν χαλάρωση των προγραμμάτων λιτότητας που εφαρμόζουν. Αν και
τραπεζικό το πρόβλημα της Ιρλανδίας όπως και αυτό της Κύπρου, στους Ιρλανδούς δεν έγινε
κανένα κούρεμα καταθέσεων.
Στη Λευκωσία συζητείται έντονα
το ενδεχόμενο επιστροφής στην
κυπριακή λίρα. Στην Ελλάδα
ανακοινώθηκε ότι το κούρεμα
δεν αφορά τους καταθέτες υποκαταστημάτων κυπριακών τραπεζών αλλά ήδη ανησυχία διατρέχει όλη τη χώρα. Μήπως τη
στιγμή που περιμένουμε τους
«βαρβάρους», η επιστροφή στη
δραχμή αποτελεί για μας «μια
κάποια λύση»;

Μάθε κι αυτό!
Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος
παιζόταν το χειμώνα που πέρασε
το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά». Βασίζεται στην αφήγηση πέντε ανθρώπων, οι οποίοι σώθηκαν από το
Ολοκαύτωμα και μέσα από μια
αποστασιοποιημένη, κριτική ματιά, αναλύουν τα περασμένα. Η
Ροζίνα, ο Σήφης, η Ευτυχία, η
Σέλλυ και ο Μάριος επιστρέφουν
στα έτη 1943-1945, όταν ήταν
μικρά Εβραιόπουλα στην Ελλάδα της Γερμανικής Κατοχής: σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα
και Κρήτη.
Με αφορμή το ντοκιμαντέρ σκέφτομαι πώς ο χρόνος αφήνει πίσω εικόνες της πόλης. Διαπιστώνεται στην Αθήνα πως το περίφημο σπίτι της Λέλας Καραγιάννη, η οποία είχε συνεισφέρει μαζί με τους συγγενείς της σημαντικά στη διάσωση και στην περίθαλψη πολλών Εβραίων, σήμερα
μένει ένα ακόμη ερείπιο του χρόνου. Αυτό το σπίτι κρύβει μια
μουσειακή ζωή, χωρίς να είναι
μουσείο. Είναι μνημείο, ήτοι,
σημείο ανάμνησης. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να έχουμε αναμνήσεις, να κρατάμε ζωντανές
τις μνήμες. Όσον αφορά στην
περίπτωση του εβραϊκού ζητήματος, αρκεί να σημειωθεί ότι,
ενώ πριν από τον πόλεμο στην
Ελλάδα ζούσαν 77.377 Εβραίοι,

Αλήθειες και
ψέματα

κατά τη διάρκειά του χάθηκαν
67.149, εκ των οποίων οι 13.000
ήταν παιδιά. Αποκομίζουμε αυτήν την πληροφορία από το ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα παιδιά».
Ενώ παρακολουθούμε τις αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων, οι
οποίοι μεγάλωσαν ως παιδιά με
κονκάρδες δυσφορίας , ελπίζοντας στη δύναμη της ζωής και
εκτιμώντας την αξία της αλληλεγγύης. Πώς, όμως, ένα ντοκιμαντέρ έχει κάτι να πει στην ίδια
την ζωή της πόλης; Κι όμως, όχι
μόνο έχει κάτι να πει αλλά και να
συνεισφέρει. Και τούτο διότι,
ενώ οι ημέρες της καθημερινότητας εμπεριέχουν ειδήσεις «του
αφρού», οι οποίες σαφώς έχουν
πολιτικό αντίκτυπο παράλληλα
μπορούν να υπάρχουν και να
γίνονται συνειδητές επιλογές,
όπως είναι η παρακολούθηση
ενός ντοκιμαντέρ, με σκοπό ο
άνθρωπος να ξαναβρεί το κέντρο
του: την ίδια την αφήγηση. Έτσι,
αυτές οι μνήμες-εικόνες της πόλης, που είναι εκεί, επαναφέρονται «εδώ», στην προσπάθεια
του ανθρώπου να είναι πολίτης
με λόγο και σκέψη. Διότι η σκέψη δεν ρημάζει. Κι όταν την αναζητούμε, αισθανόμαστε ενταγμένοι και ταξινομημένοι μέσα στο
χώρο και στο κοινωνικό σύνολο.
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη

Σάμος, Καρλόβασι, αρχές του 20ού αιώνα. Το νησί ανθεί στα χρόνια
της Ηγεμονίας, πριν από την Ένωση με την Ελλάδα. Τα καλά όμως
δεν κρατούν πολύ. Η τύχη της οικογένειας του μεγαλοβυρσοδέψη
Νικόλα Αγησιλάου, στενά δεμένη με τον τόπο, θα παρακολουθήσει
την ακμή και την παρακμή του. Στο πέρασμα των χρόνων, τα μέλη
της, όσα δεν παραμείνουν στο νησί, θα σκορπίσουν σε Ευρώπη, Αφρική και Αμερική, και θα γίνουν μάρτυρες γεγονότων που σημάδεψαν τον αιώνα τους. Μέσα από τα γράμματα και τα ημερολόγιά τους
θα γνωρίσουμε την ιστορία της οικογένειας, του τόπου, της εποχής.
Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, δυο νεαρές κοπέλες θα επισκεφθούν τη Σάμο αναζητώντας τις ρίζες και την ταυτότητά τους. Η αναζήτηση θα φέρει στο φως κρυμμένα μυστικά. Οι αποκαλύψεις θα
επηρεάσουν ή και θα αλλάξουν τη ζωή τους. Η πτώση της δικτατορίας θα κλείσει ένα ακόμα κεφάλαιο της ιστορίας του τόπου και των
ηρώων που θα αφεθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους έξω από τις σελίδες του βιβλίου...

Νύχτα αστρονομίας στο Νηπιαγωγείο της
Στύψης
Η αγάπη του Λεωνίδα Παπασωτηρίου και της Μυρσίνης Τουρβαλή για
το χωριό της Στύψης και την νεολαία
της, οδήγησαν στην υλοποίηση της
πρότασης τους για μια «νύχτα αστρονομίας» στο νηπιαγωγείο μας.
Με αυτή την αφορμή ασχοληθήκαμε
με το θέμα των πλανητών και του
διαστήματος μια εβδομάδα πριν και
μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη
τους στο σχολείο μας . Προσκλήθηκαν τα παιδιά με συνοδεία των γονέων τους για να έρθουν στις 8 το βράδυ του Σαββάτου της 18ης Μαΐου
2013 στο χώρο του νηπιαγωγείου
μας. Μαζί τους ήρθαν και κάποια
μεγαλύτερα αδέλφια τους. Αφού
τοποθετήθηκαν τα σχετικά εποπτικά
μέσα και ήρθαν τα περισσότερα παιδιά μεταφερθήκαμε λόγω ευρύτητας
χώρου στον αποθηκευτικό χώρο του
νηπιαγωγείου. Η Μυρσίνη ξεκίνησε
με την ανάγνωση και συζήτηση του
βιβλίου «Ταξίδι στο Φεγγάρι» των
εκδόσεων Άγκυρα, ενώ τα παιδιά
δραματοποιούσαν σταδιακά την υπόθεση του βιβλίου. Στη συνέχεια ο

Λεωνίδας παρουσίασε στον προτζέκτορα τους πλανήτες του ηλιακού
μας συστήματος. Έπειτα σβήσαμε τα
φώτα και ο ίδιος έθεσε σε λειτουργία
μια συσκευή όπου διακρίνονται τα
άπειρα αστέρια του γαλαξία μας και
η ανεπαίσθητη κίνηση τους. Τέλος
ακολούθησε παρατήρηση του φεγγαριού και του πλανήτη Κρόνου στο
τηλεσκόπιο στην αυλή του σχολείου.
Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ την
δραματοποίηση της επίσκεψης τους
στο φεγγάρι, συζήτησαν και γενικά
ενθουσιάστηκαν με την παρατήρηση
των ουράνιων σωμάτων στον προβολέα και ιδιαίτερα με τη χρήση του
τηλεσκοπίου. Ήταν μια πολύ ωραία
μαθησιακή και ψυχαγωγική εμπειρία
για όλους μας, παιδιά, νηπιαγωγούς
και γονείς και γι αυτό τους ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να συνεχίσουν αυτές τους τις επισκέψεις στα
σχολεία της Στύψης καθώς και σε
άλλα σχολεία του νησιού μας.
Με εκτίμηση
οι νηπιαγωγοί

Σε χωριό γεννήθηκε, πήγε στο
Δημοτικό, στο γυμνάσιο λίγο
παραέξω, δεν ήταν και η πρώτη στα γράμματα, από μικρή
όμως είχε τις φιλοδοξίες της.
Απ΄το χωριό ήθελε να φύγει
και νάρθει στην Αθήνα, να
πιάσει μια δουλειά και νά ΄χει
την ανεξαρτησία της. Παρακάλεσαν οι γονείς της έναν
βουλευτή που ήξερε να φροντίζει τους ψηφοφόρους του
και νάτην η Τασούλα στο δημόσιο με σημείωμα του βουλευτή. Όπως ήταν καπάτσα
και με προσόντα που δεν κρυβότανε, τα κατάφερε να γίνει
ιδιαιτέρα γραμματέας προσωπάρχη. Ο μισθός ικανοποιητικός, βρήκε σπιτάκι, αγόρασε
με δόσεις αυτοκινητάκι,
άρχισε να αγοράζει και επώνυμα ρουχαλάκια και καλλυντικά, γιατί είχε τη γνώμη ότι
τα επώνυμα προϊόντα κάνουν
επώνυμους τους ανώνυμους.
Με τον καιρό έψαχνε να βρει
και τον κατάλληλο άντρα,
βρέθηκε κάποιος απ΄αυτούς
που δεν θέλουν γυναίκα αλλά
διακόσμηση που να ταιριάζει
με τη βιλάρα τους, την τσεπάρα τους, την ψωνάρα τους.
Στην αρχή τα πήγαιναν καλά,
όσο περνούσε όμως ο καιρός ο
τύπος άρχισε να την παραμελεί. Η Τασούλα ζουμερή και
φρέσκια δεν άντεξε στην πολιορκία του προϊσταμένου
της. Έπεσε στην αγκαλιά του.
Ο άντρας όμως μπορεί να το
μαθαίνει τελευταίος αλλά κάποτε αργά ή γρήγορα το μαθαίνει. Τη φοβέρισε ότι θα τη
σκοτώσει, το σκέφτηκε πιο
ψύχραιμα και κατέφυγε στο
δικαστήριο για το διαζύγιο,
σίγουρος για τη δικαίωσή του.
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου
θαμπώθηκε κι αυτός απ΄την
ομορφιά της και θέλοντας να
ελαφρύνει λίγο τη θέση της τη
ρώτησε τι έχει να πει για όλα
αυτά. Αγέρωχη, λοιπόν, η Τασούλα είπε στον πρόεδρο να
ρωτήσει το σύζυγό της αν είχε
κανένα παράπονο από αυτήν
και αν ήταν ευχαριστημένος
μαζί της, αφού του έδινε ό,τι
ζητούσε και όποτε της το ζητούσε. Αυτός παραδέχτηκε ότι
δεν είχε παράπονο αλλά δεν
άντεχε τη μοιρασιά, γι αυτό
ζητούσε διαζύγιο. Και τότε
είπε εκείνη: Ακούσατε κύριε
πρόεδρε, δεν έχει κανένα παράπονο, εγώ έδινα στον άλλον
το περίσσευμα. Τι να το
έκανα, να το άφηνα να πάει
χαμένο;
ΤΡΙΒΟΛΟΣ
«Κάποτε θα ΄ρθουν να σου
πουν πως σε πιστεύουν, σ΄
αγαπούν και πως σε θένε.
Έχε το νου σου στο παιδί,
κλείσε την πόρτα με κλειδί.
Ψέματα λένε.
Κάποτε θα ΄ρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί
για να σε πείσουν. Έχε το
νου σου στο παιδί. Κλείσε
την πόρτα με κλειδί. Θα σε
πουλήσουν. Και όταν θα
΄ρθουν οι καιροί, που θα
΄χει σβήσει το κερί στην καταιγίδα.
Υπερασπίσου το παιδί, γιατί
αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.»
Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Το σπίτι της Λέλας
Καραγιάννη
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Συγχαρητήρια της ΑΕΛ
Καλλονής στην Λέσβια
αθλήτρια του στίβου
Γρηγορία Κεραμιδά
Η ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ συγχαίρει την Λέσβια αθλήτρια του στίβου Γρηγορία Κεραμιδά η οποία, στην
πρώτη της συμμετοχή στα 100 μέτρα γυναικών στο
Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Στίβου της
Θεσσαλονίκης, κατετάγη πρώτη με χρόνο 11.97 που
αποτελεί την καλύτερη επίδοση αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα. Η γεννημένη στις 25
Αυγούστου του
1 9 9 0
στην Αθήν α ,
σπρίντερ
από τη
Λ έ σ β ο
γυ μν ά ζεται στη
Θεσσαλονίκη και
μάλιστα, δύο
αδέλφια προπονητές
έ χ ο υ ν
ξεκινήσει
με
μεράκι
και φαίνεται ότι
κάνουν
κ α λ ή
δουλειά.
Πρόκειται
γ ι α
τους Απόστολο
και Βασίλη Τζελέττα με
τ ο ν
Η Γρηγορία Κεραμιδά
πρώτο να
γυ μν ά ζει
και
επίσημα την Κεραμιδά, ενώ στο γκρουπ είναι ακόμη ο Γιώργος Κουτσοθεοδώρου και ο Θεόπιστος Μαυρίδης. «Με
τον Απόστολο πάμε πολύ καλά και με έχει βοηθήσει
πολύ ως τώρα», μαρτυρά η Ελληνίδα αθλήτρια. Είναι
γεγονός ότι ένα διάστημα ήταν στον «αέρα», αφού εκ
περιτροπής τους γύμναζε ο Γιώργος Θεοδωρίδης, που
δεν μπορούσε να αφήσει τις δουλειές που είχε στην
Κοζάνη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και μετά από
συνεννόηση ο υπεύθυνος του Κέντρου, Δημήτρης Μιχελαράκης βρήκαν τη λύση στο πρόσωπο του Απόστολου Τζελέττα. Οι ευχές μας για ακόμη καλύτερες επιδόσεις θα την συνοδεύουν.

Εξαιρετική η ποιότητα του
Λεσβιακού ελαιολάδου
7 βραβεία στην έκθεση
«Ε-ΛΑΔΙ-ΟΙΝΟΣ 2013»
Οι εταιρικές διακρίσεις της Λέσβου κατέδειξαν την
εξαιρετική ποιότητα του Λεσβιακού ελαιολάδου,
δεδομένου ότι το νησί κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, τα περισσότερα από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδας. Τα brand names των τυποποιητικών επιχειρήσεων της Λέσβου που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
και διακρίθηκαν, ήταν:
1.

Χρυσό βραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” στην
kατηγορία μεσαίας έντασης φρουτώδους
γεύσης: “IRINIΠΛΩΜΑΡΙΟΥ” της Κωνσταντίνας Καλαμποκά.

2.

Χρυσό βραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” στην κατηγορία ελαφράς έντασης
φρουτώδους γεύσης: “MEROPI” της Μερόπης Ανδριάνη.

3.

Αργυρόβραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” στην κατηγορία ισχυρής έντασης φρουτώδους γεύσης: “GERAS” του Γρηγόρη Γλιγλή.

4.

Αργυρόβραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” στην κατηγορία μεσαίας έντασης φρουτώδους γεύσης: “OLVIA” του Μιχάλη Τζωρτζή.

5.

Χάλκινο βραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” στην κατηγορία ελαφράς έντασης
φρουτώδους γεύσης: “MITILINI” της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου
(LESEL).

6.

Χάλκινο βραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”: “MEROPI” της Μερόπης Ανδριάνη.

7.

Χάλκινο βραβείο “ΚΟΤΙΝΟΣ 2013 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ”: “GERAS” του Γρηγόρη Γλιγλή.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Αθανάσιος Γιακαλής, αφού συνεχάρη τους βραβευθέντες,
αλλά και όλους τους υπόλοιπους τυποποιητές για τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, δήλωσε ότι το ελαιόλαδο της Λέσβου απέδειξε για ακόμη μία φορά
ότι κρατά τα σκήπτρα της ποιότητας ανάμεσα στα
ελληνικά ελαιόλαδα και εύχεται τα βραβεία αυτά να
αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στην αύξηση των
εξαγωγών του λεσβιακού ελαιολάδου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Από την επικαιρότητα
Δρόμος στον Κλαπάδο
Ένα σημαντικό έργο πραγματοποιήθηκε στον Κλαπάδο, που σχετίζεται άμεσα και με την ανάδειξη
του χωριού. Μέσω δωρεάς ύψους 20 χιλ. ευρώ του
ομογενή Γιάννη Δεμερτζή, αλλά και τη σημαντική
βοήθεια που προσέφεραν εθελοντές, τσιμεντοστρώθηκε ο δρόμος που οδηγεί στον Κλαπάδο από
τη διασταύρωση της Στύψης.

Αλουγδέλλη, συνταξιούχο αγροφύλακα, που κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο βρίσκεται στον Κλαπάδο και στο σπίτι του ομογενή, το οποίο ανοίγει για να
υποδεχθεί τουρίστες και να τους προσφέρει καφέ και νερό.
(πηγή: διαδίκτυο)

Οι Εθελοντές του Κλαπάδου
Ο Γιάννης Δεμερτζής, ομογενής στην Αυστραλία με καταγωγή από τον Κλαπάδο, έφυγε από το χωριό του το 1940. Εκτός από την μεγάλη και γενναιόδωρη προσφορά του
Γιάννη Δεμερτζή (Σκλαβέλι) που κατοικεί στο Σίδνεϋ των
20.000 €, για την κατασκευή του δρόμου προς τον Κλαπάδο, συνεισέφεραν κι άλλοι: Αναφέρουμε τον Δημήτρη Εγγλέζο που έδωσε 100 €, τον Βαλαρό Ελευθέριο που έδωσε
80 €, τον Αντώνη Μάπα που έδωσε 100 €.

Φωτο από την εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ»

Η αγάπη ωστόσο που τρέφει για τον τόπο του, είναι μεγάλη και για το λόγο αυτό επισκέπτεται το χωριό κάθε καλοκαίρι, μένοντας για αρκετό χρονικό διάστημα. Με δωρεά
του ίδιου, πέρυσι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 26
Αυγούστου εγκαινιάστηκε η εκκλησία Αγίου Φανουρίου
και Αγίου Νικολάου, για το χτίσιμο της οποίας βοήθησε ο
ίδιος δωρίζοντάς τη στη συνέχεια στη Μητρόπολη Μηθύμνης. Καθώς φέτος δε θα καταφέρει να επισκεφτεί τη γενέτειρά του, αποφάσισε να δωρίσει το ποσό των 20 χιλ.
ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου θα κατανάλωνε για το ταξίδι του, προκειμένου να τσιμεντοστρωθεί ο αγροτικός
δρόμος που οδηγεί από τη διασταύρωση της Στύψης μέχρι
τον Κλαπάδο. Με τα χρήματα αυτά, αγοράστηκαν τα απαραίτητα υλικά και το έργο υλοποιήθηκε με εθελοντική εργασία κατοίκων της Στύψης. Πρόκειται για ένα έργο πολύ
σημαντικό για την περιοχή, αφού εξυπηρετεί αγρότες της
Στύψης και του Λαφιώνα, αλλά και τουρίστες που επισκέπτονται το ιστορικό ύψωμα του Κλαπάδου και οι οποίοι
προέρχονται από χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία, η
Νορβηγία και η Τουρκία.
Μέσα στα σχέδια του ομογενή είναι και η αξιοποίηση ενός
παλιού τουρκικού χαμάμ του χωριού, που χρειάζεται συντήρηση, κάτι για το οποίο θα κατατεθεί πρόταση στο Δήμο. Μαζί με την αποκατάσταση του χαμάμ, ο ίδιος προτείνει και τη δημιουργία τραπεζιού και πάγκων στο αλσύλλιο
που βρίσκεται ακριβώς απ’ έξω. Τέλος, ο κ. Δεμερτζής έχει
ορίσει και «επίτιμο πρόεδρο» στο χωριό του τον Αλέκο

Άλλοι επίσης προσέφεραν εθελοντική εργασία, όπως ο
Αλογδέλης Αλέξανδρος (ο επονομαζόμενος Πρόεδρος του
Κλαπάδου όπως αστειευόμενος αναφέρεται σ΄ αυτόν ο
Γιάννης Δεμερτζής, που τον έχρισε), ο Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου, ο Νικόλας Παρέλλης, ο Γιάννης Κεχαγιάς και ο
“Σωκράτης” ο Αλβανικής καταγωγής στυψιανός που διατηρεί ψιλικατζίδικο – καπνοπωλείο στο χωριό. Αξίζει να
αναφέρουμε επίσης την σημαντική συμβολή του εργολάβου Σωτηρίου Κων/νου και του επιβλέποντος μηχανικού
Παπαδόπουλου Βασιλείου.
Ιγνάτης Καραπαναγιώτης

«Νέο αίμα» στον «ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ»
Στύψης
(γράφει ο Χρήστος Πετριώτης)

Η πρώτη μεταγραφή για την
καινούρια περίοδο πραγματοποιήθηκε. Πρόκειται για
τον Λαρισαίο μέσο Κουζιώνη Ιωάννη, με προϊστορία
στην ομάδα του Παλαιόκηπου εν καιρώ Α΄τοπικού,
Α.Ο. Μανταμάδου και Προοδευτική Καλλονής. Επίσης,
στην ομάδα μας προστέθηκαν ακόμη δυο παίχτες: Ο
Σερέτης Στρατής μέσος από
Σκάλα Καλλονής και ο Βέντζι αμυντικός από Αχιλλέα
Πέτρας.

Η ομάδα της Στύψης

Ο Χρήστος Πετριώτης

Καλλονή: Από το "κόκκινο νησί" τη Σούπερ Λιγκ!
Η Λέσβος πανηγυρίζει, καθώς από την επόμενη χρονιά του Αρισβαίου Καλλονής αποφάσισαν να συγχωνεύσουν
(2013-2014) θα έχει για πρώτη φορά στα χρονικά εκπρό- τα ποδοσφαιρικά τους σωματεία δημιουργώντας την Ασωπο στη Σούπερ Λιγκ, την Καλλονή. Η ομάδα του Μπά- θλητική Ένωση Λεκανοπεδίου Καλλονής. Η πορεία της
μπη Τεννέ, που έγραψε άλλη μια άνοδο στο πλούσιο δικό ομάδας, από το 2009 και μετά, θυμίζει... τρένο, καθώς κατου βιογραφικό, αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό τάφερε με έναν σταθμό (δεν ανέβηκε κατηγορία μονάχα
Βόλου (2-2) εξασφαλίζοντας την άνοδο, καθώς ο αντίπα- πέρυσι) να διανύσει πολύ σύντομα την απόσταση από τα
λός της ήταν άμεσος ανταγωνιστής για "μια θέση στον "αλώνια" των τοπικών κατηγοριών στα "σαλόνια" της Σούήλιο" της μεγάλης κατηγορίας. Έτσι ανέβηκε χωρίς να περ Λίγκ.
χρειάζεται να εμπλακεί
Το 2009 η Καλλονή βριστην ψυχοφθόρο και επίσκόταν στη Δ' Εθνική. Το
πονη διαδικασία των μπακαλοκαίρι του 2010 ανέράζ… Πρόκειται για μια
βηκε στη Γ' Εθνική, αυτό
μεγάλη και ιστορική επιτυτου 2011 τη βρήκε προβιχία, όχι μόνο για την ίδια
βασμένη στη Β' Εθνική,
την Καλλονή, αλλά για
ενώ φέτος πανηγυρίζει
ολόκληρη τη Λέσβο. Η Ατην πρώτη της παρουσία
θλητική Ένωση Λεκανοπεστη μεγαλύτερη ποδοδίου Καλλονής, όπως είναι
σφαιρική κατηγορία της
το πλήρες όνομά της, ιδρύχώρας. Η Καλλονή πήρε
θηκε σχετικά πρόσφατα.
την άνοδο τερματίζοντας
Μέχρι το ξεπέταγμά της, ο
στην τρίτη θέση της τελιΑιολικός Μυτιλήνης αποκής βαθμολογίας της Φούτελούσε το μοναδικό αναΗ Ομάδα της Καλλονής
μπολ Λιγκ υπερτερώντας
γνωρίσιμο "εξαγώγιμο
στην ισοβαθμία τόσο
προϊόν" του ποδοσφαίρου του τρίτου μεγαλύτερου νησιού
του Παναιτωλικού, όσο και του Ολυμπιακού Βόλου, που
της χώρας. Ένα νησί που, για να μην το ξεχνάμε, διαθέτει
συγκέντρωσαν επίσης 73 βαθμούς. Πρώτος σκόρερ της
πλούσια προοδευτική και αριστερή παράδοση, που σε ααναδείχθηκε με 14 γκολ ο Μανούσος.
κόμη πιο δύσκολες εποχές είχε τη... ρετσινιά (ή την... περγαμηνή αν προτιμάτε) του "κόκκινου νησιού", με όσα μπο- Πάντα τέτοια!
ρεί να σημαίνει αυτό για τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις
(πηγή: διαδίκτυο)
και την ανάπτυξή του. Η Καλλονή θα βρίσκεται πια στη
Σούπερ Λιγκ, παρότι μετράει μόλις 19 χρόνια ζωής. Το
1994 οι ιθύνοντες του Απόλλωνα Δαφίων και
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Το κοιμητήριο της Στύψης
Τον τελευταίο καιρό, το νεκροταφείο
του χωριού μας είναι ένα από τα πιο
καθαρά και περιποιημένα νεκροταφεία της περιοχής. Αυτό συμβαίνει
από τότε που ανέλαβε τη φροντίδα
του ο συγχωριανός μας Παναγιώτης
Τσολάκης, ο οποίος προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του. Οι συγχωριανοί μας αναγνώρισαν τις προσπάθειές του και συνέβαλαν χρηματικά, ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια τρέχοντα έξοδα συντήρησης.

Η Τέρψη Δρακούλα με δικά
της έξοδα επισκεύασε το παλιό
οστεοφυλάκιο.

Η Ευαγγελία και η Ελένη Δρακούλα έδωσαν χρήματα για την
τσιμεντόστρωση της εισόδου
του νεκροταφείου, των σκαλοπατιών και της εισόδου στο
μικρό εκκλησάκι.

Η Μαριάνθη Τόμπρα και η
Κατίνα Παπουτσή επισκεύασαν τη βρύση στην είσοδο του
νεκροταφείου.

Η Αγγέλα Μανίκα κάλυψε τα
έξοδα της καινούριας, σιδερένιας πόρτας του νεκροταφείου.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και μακροζωία.
Το Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
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Από την επικαιρότητα
Εθελοντική Αιμοδοσία στη Στύψη
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013
πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας
εθελοντική αιμοδοσία. Η εθελοντική αιμοδοσία έχει γίνει θεσμός
στο χωριό μας εδώ και πολλά χρόνια, χάρη στην οργάνωση και προσπάθεια που έκανε ο παπαΛευτέρης για τη δημιουργία τράπεζας αίματος στη Στύψη. Για
όλες του τις προσπάθειες τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, θέλουμε
να ευχαριστήσουμε όλους τους
εθελοντές αιμοδότες που προσέρχονται κάθε φορά με την καρδιά
τους, ανεξάρτητα από το αν η κατάσταση της υγείας τους, τους
επιτρέπει να δώσουν,ή όχι , αίμα.
Η θέλησή τους και μόνο να προσφέρουν το αίμα τους αποτελεί
μια σημαντική πράξη αγάπης. Οι
εθελοντές αιμοδότες που έδωσαν
αίμα ήταν 16:
1.
Εγγλέζος Μαρίνος
2.
Κουτζπής Γιώργος
3.
Αλετρά Γεωργία
4.
Λιθοτόμου Νίκος
5.
Παγίδα Βασιλεία
6.
Γιαραμάνη Χαρούλα
7.
Προκοπίου Όλγα
8.
Λεμπέση Στρατούλα
9.
Πιτσούλη Όλγα
10.
Δρακούλας Γιώργος

11.
Μαραγκός Κώστας
12.
Φιλή Καλλινίκη
13.
Δρακούλας Νίκος
14.
Βλάτσιος Βασίλης
15.
Παρέλλης Νίκος
Ευχόμαστε στο μέλλον η συμμετοχή των συγχωριανών μας να είναι
μεγαλύτερη.

Νέα του Αθλητικού Συλλόγου Στύψης
«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ»

Την 17η Ιουνίου 2013 ο σύλλογος μπήκε σε «άλλη» φάση
εκλέγοντας νέο Δ.Σ φρέσκο, με παλιούς αλλά και νέο αίμα
που έχουν όρεξη για δουλειά και πιστεύω ότι αυτή η περίοδος (διετία) θα είναι από τις πιο γόνιμες και παραγωγικές
για την ομάδα.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι εκτός από την βασική ομάδα
(ανδρών) στελεχώνουμε και ακαδημίες για δημιουργία
(μικρών) παιδικών ομάδων με συμμετοχή στα πρωταθλήμαΤο Δ.Σ. του
τα που διοργανώνει η τοπική ποδοσφαιρική ομοσπονδία
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης
απασχολώντας «παραγωγικά» σωματικά και νοητικά πάνω
από 30-35 παιδιά από το χωριό μας αλλά και από τα διπλανά χωριά.
Συγκεκριμένα εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό με το ανάλογο αξίωμα και καθήκοντα οι εξής.
1. Σταύρου Γεώργιος
Πρόεδρος
2. Καντανάς Αλκιβιάδης
Αντιπροεδρος
3. Καλλιπολίτης Βασίλης τ. Α
Γραμματέας
4. Πιτσούλης Νίκος
Ταμίας
5. Κεχαγιάς Χρήστος
Δημόσιες σχέσεις- εκπρόσωπος και
6. Δρακούλας Ιωάννης τ. Γ
7. Κάιτατζης Παναγιώτης
Υπεύθυνοι ποδοσφαιρικού τμήματος Ακαδημιών
8. Pira Isa με Ν. Πιτσούλη
Υπεύθ.γηπέδου, υλικών υποδομής και περιβ.
χώρου
9. Ζειμπέκης Χρήστος
Μέλος υπεύθ κυλικείου.
Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
Καλλονιάτης Κώστας
Κουτυλέλλης Γιάννης
Πρωτοβουλίες πολιτών
Σταύρου Μάριος
Εδώ και χρόνια ο μηχανισμός άντλησης νερού από τη
Τους ευχόμαστε να είναι αποδοτικοί και να προσπαθούν
ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣτουΕΥΣΤΡ
10
δεξαμενή του Σκορδά ήταν ανενεργός, αφού και τα
πάντα για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου.
δύο μοτέρ ήταν καμένα. Καμιά κοινοτική αρχή δεν
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΝΑΤΙΟΣ
15
Επίσης, για να τονώσουμε τα οικονομικά του συλλόενδιαφέρθηκε να φτιαχτούν, με αποτέλεσμα το νερό
ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10
γου επειδή από δω και πέρα η χορηγία του κληροδοτήματος
να χάνεται στον ποταμό. Μετά από πρωτοβουλία του
σχεδόν μηδενίζεται για τα επόμενα χρόνια αθλοθετήσαμε
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15
Χρήστου Παρέλλη και του Φώτη Κομνηνού και σε
και θα κληρώσουμε στις 25 Αυγούστου στην αγορά του χωσυνεργασία με τον τοπικό σύμβουλο Δημήτρη ΚεντέΒΑΛΙΟΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
10
ριού ένα μοτοποδήλατο HONDA αξίας 1800 ευρώ. Η τιμή
ρη (να σημειωθεί ότι ο Κεντέρης είχε παραιτηθεί από
ΧΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
5
τη θέση του) συγκεντρώθηκε, μετά από έρανο που
του λαχνού θα είναι 2 ευρώ. Αυτή είναι μόνο η αρχή….
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20
πραγματοποίησαν, το ποσό των 600€. Το ποσό αυτό
Παρακαλούμε όλους τους φίλους χωριανούς και οπαΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
10
ζητήθηκε από το κατάστημα του κ. Κάκαρρου στην
δούς της ομάδας του ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ να συμμετέχουν ενερΚαλλονή, προκειμένου να αγοραστούν και να εγκαταΝΟΥΛΕΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
10
γά.
σταθούν μοτέρ, λάστιχο και φλοτέρ, ώστε το νερό να
ΜΑΝΤΑΣΦΩΝΗΣ
5
Το Δ.Σ. του
μπορεί να πηγαίνει στη δεξαμενή των αγροτών. ΕφόΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
10
Αθλητικού
Συλλόγου
Στύψης
σον η δημοτική αρχή δεν είχε την οικονομική δυνατό«ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ»
ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
10
τητα να διαθέσει το ποσό των 600 € κι εφόσον ούτε ο
ίδιος ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Στύψης ενΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
3,50
διαφέρθηκε για την αποκατάσταση του προβλήματος,
Νέα του Ιππικού Συλλόγου ΣτύψηςΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5
με την πράξη μας αυτή αποδεικνύουμε ότι μπορούμε
ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
40
και μόνοι μας να καταφέρουμε κάποια πράγματα σηΥψηλομετώπου «Αγ.Γεώργιος»
μαντικά για την εξυπηρέτηση των καθημερινών μας
ΚΟΥΤΖΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15
ζωτικών αναγκών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέΧΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10
Ο Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου «Άγιος Γεώργιρουμε ότι στην προσπάθειά μας αυτή πρόσφεραν τη
ος» θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι το φετινό πρόγραμμα
ΧΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
10
βοήθειά τους και άτομα που δεν χρησιμοποιούν το
του συλλόγου έχει ως εξής:
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
15
νερό αυτής της δεξαμενής! Τους αξίζει ένα μεγάλο
«Μπράβο»!
ΠΑΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
15

19/07 προσκύνημα στον Προφήτη Ηλία. Ώρα εκκίνηΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΦΩΤΗΣ
15
σης 22:00 από το εξοχικό της Στύψης.
Δημήτρης Κεντέρης

18/08 Γιορτή Συλλόγου. Ώρα εκκίνησης 22:00 από
ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
10
το γήπεδο Στύψης.
Από τη συγκέντρωση
ΤΖΑΝΕΡΙΚΟΣΑΛΕΚΟΣ
20

29/08 Προσκύνημα στον Άγιο Ιωάννη. Ώρα εκκίνηδιαμαρτυρίας για το κλείσιμο του
ΦΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
15
σης 08:30 από το εξοχικό Στύψης.

08/09 Πορεία στον Άγιο Ταξιάρχη. Ώρα εκκίνησης
σχολείου της Στύψης
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15
09:00 από το εξοχικό Στύψης.
ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτουΓ.
25

Την Τετάρτη 24/4/2013
διοργανώθηκε στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη Παλεσβιακό Συλλαλητήριο με τη συμμετοχή
όλων των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του νησιού, Σύλλογο α΄βάθμιας
Εκπ/σης Λέσβου, Σωματεία, Συνδικαλιστικές ορ- έλαβαν μέρος στη διαγανώσεις κι άλλους φο- μαρτυρία 50 άτομα.
ρείς του νησιού. Σκοπός
Η Πρόεδρος του
του συλλαλητηρίου ήταν η
Συλλόγου
Γονέων &
παρεμπόδιση συγχωνεύΚηδεμόνων
σεων των σχολείων της
Δημοτικού Σχολείου &
Λέσβου αλλά και η υπερά- Νηπιαγωγείου Στύψης
σπιση του συνταγματικού
Πόπη Χίου
δικαιώματος δωρεάν εκπαίδευσης. Από τη Στύψη







ΣΑΝΤΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

15

ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

15

ΠΕΤΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

15

ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

10

ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣτουΙΓ.

15

ΦΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

15

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

15

ΒΑΛΑΡΕΛΛΗΣ ΣΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ

30
15

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(μαξέλι)

15

ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

15

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

15

ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

10

ΚΟΥΤΖΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

20

ΚΑΚΑΡΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

20

ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Και θα ήθελε να σας προσκαλέσει όλους στη γιορτή του
συλλόγου και να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Όπως
και πέρυσι που μαζευτήκαμε σχεδόν 400 άτομα. Με αυτή
την αφορμή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες του συλλόγου μας. Πέρυσι το Σεπτέμβριο ο
σύλλογος μας με προσωπική εργασία έκτισε τον λιθόχτιστο
τοίχο που βρίσκεται στο σημείο που έχει δεντροφυτευτεί, τη
μεταφορά της πέτρας από το βουνό την ανέλαβε ο Δρακούλας Διογένης με δωρεάν εργασία και πληρώθηκε μόνο τα
πετρέλαια από τον Λιθοτόμου Γεώργιο. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να ρίξουμε και το τσιμέντο πάνω στις πέτρες
να μην καταστραφεί. Ακόμα στης 30 Ιουλίου φέτος ο σύλλογος μας έκανε αμμοβολή και αποκάλυψη τον Άγιο Γεώργιο στην διασταύρωση Στύψης, έκοψε τα βάτα, άσπρισε και
καθάρισε τις γούρνες ούτως ώστε ο κάθε περαστικός να έχει
μια όμορφη εικόνα για το χωριό μας. Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας σας ευχαριστεί όλους και αποφάσισε
να προσφέρει στην εφημερίδα το ποσό των 75 ευρώ.

20
603,50

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψηςευχαριστεί:
ΤιςοικογένειεςτηςΟυρανίας Καλλιπολίτη καιτου Φωκίωνα Καλλιπολίτη γιατηδωρεάνπαραχώρησητμήματοςγης(1m2)απότο
οικόπεδό τους, το οποίο συνορεύει με το κτήριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, προκειμένου να κατασκευαστεί βοηθητικός χώρος για τις ανάγκεςτουΣυλλόγου.
Τον Γεώργιο Καραμπέτσο κάτοικο Αυστραλίας, για την προσφορά 2,500 δολαρίων Αυστραλίας, προκειμένου να κατασκευαστούν
σιδερένια,παραδοσιακάπαράθυραστοκτήριοτουΠολιτιστικού Συλλόγου Στύψης.
ΤηνΒιβλιοθήκη Βύρωνακαιιδιαίτερατονκ.ΝίκοΠαπαλόηγιατηνπροσφορά130βιβλίων.
Τον κ.Υπέρμαχο Κελαϊδίτη γιατιςδωρεάν μεταφορέςπου εκτελείγιαχάρητου Συλλόγου,κάθεφοράπουυπάρχειανάγκη.

Η κατασκευή του τοίχου

Η ανάπλαση του Άγιου Γεωργίου

6
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ΣΤΥΨΗ
Δια πυρός και σιδήρου

γράφει ο Ιγνάτιος Καραπαναγιώτης

Η άποψη του Παυλιόγλου Δημήτρη για το
προηγούμενο φύλλο
Με τον Δημήτρη Παυλιόγλου μπορεί να μην είμαστε ίδια «σειρά» ωστόσο έχουμε μια κοινή
αγάπη: Το μοναστήρι του Αγίου Ιγνατίου, εκεί
τον συναντώ συχνά το καλοκαίρι. Αρχές Ιούνη
με πήρε τηλέφωνο το πρωί κάπως ενοχλημένος
από το τελευταίο φύλλο της «Στύψης». Το βρήκε κάπως πολιτικοποιημένο. Δεν του άρεσε ιδιαίτερα ένα άρθρο «Σύγχρονοι ήρωες» της
Έλλης Τσαΐρη και ιδίως η αναφορά της στο τρίπτυχο «Πατρίς – Θρησκεία -Οικογένεια» ως
αναβίωση χουντικών ιδεοληψιών. Άνοιξα την
εφημερίδα στην 9η σελίδα (πάντα κουβαλάω
μια «Στύψη» μαζί μου) και το διαβάσαμε μαζί το
επίμαχο κομμάτι. Δεν βρήκα κάτι επιλήψιμο,
πέραν του δέοντος. Ο καθένας δικαιούται να
έχει την άποψή του και να την εκφράζει. Πολύ
περισσότερο που η Έλλη, φαίνεται και από άλλα
γραπτά της στην εφημερίδα μας, δεν είναι χωρίς
Θεό... Αλλά και να ήταν, δεν μας απασχολεί. Κι
αυτό σεβαστό! Εξ άλλου είναι γνωστό ότι συχνά
αυτοί που ορκίζονται σε όλες τις πτώσεις στο
Θεό, την Πατρίδα και την Οικογένεια συχνά
πουλάνε και τα τρία. Σε κάθε περίπτωση κάλεσα
τον Δημήτρη να μας γράψει την άποψή του, κι
ακόμα να αναλάβει να μας στέλνει ένα άρθρο,
σχόλιο, ο,τιδήποτε σε κάθε φύλλο. Πολύ ευχαρίστως να φιλοξενεί η «Στύψη» και τη δική του
άποψη για τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η εφημερίδα ανήκει σε όλους και οφείλει να σέβεται
και να φιλοξενεί όλες τις απόψεις των συγχωριανών (και φίλων) ανεξάρτητα από πολιτική,
θρησκευτική, φιλοσοφική ή άλλη τοποθέτηση.
Αρκεί να σεβόμαστε όλοι έννοιες όπως αξιοπρέπεια, ανοχή, διαφορετικότητα, δημοκρατία. Νομίζω ότι η εφημερίδα μας και όλοι οι συγχωριανοί μας ή φίλοι που όλα αυτά τα χρόνια
έγραψαν, είπαν ή σχολίασαν μέσα από τη
«Στύψη» σεβάστηκαν όλα τα παραπάνω. Αυτά
πάνω κάτω είπαμε με το Δημήτρη και νομίζω
τον έπεισα.
(Έδεσσα Ιούνης 2013)

Η Ηγουμένη της Μονής Αγ. Ραφαήλ,
Ευγενία Κλειδαρά
Εκοιμήθη η Ηγουμένη της Μονής του Αγίου
Ραφαήλ, Ευγενία Κλειδαρά σε ηλικία 84 ετών.
Πολλά τα συλλυπητήρια τηλεγραφήματα από
τους φορείς της Λέσβου το πρωί της Πέμπτης 47-2013. Στη δική της δραστηριότητα ουσιαστικά
οφείλεται η δημιουργία της Μονής το 1963. Ο
θρησκευτικός τουρισμός που αναπτύχθηκε τα
τελευταία χρόνια γύρω από το μοναστήρι του
Αγίου Ραφαήλ, βοήθησε σημαντικά το νησί της
Λέσβου γενικότερα. Αν και πολλοί θεωρούσαν
ότι τα συμβαίνοντα στο μοναστήρι του Αγίου
Ραφαήλ προσέβαλαν τη θρησκευόμενη Λέσβο,
γιατί συνιστούσαν θρησκευτικό μεσαίωνα. Αλλά
ας είναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο ή μήπως ουδέν
κακόν αμιγές καλού; Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους της και στους πολυπληθείς
πιστούς που έπιναν νερό στ΄όνομά της.

Η Ευγενία Κλειδαρά

Πυρετώδεις ρυθμοί επικρατούν στις επαφές της
τρόικα, σ’ ένα σύνηθες σκηνικό –κάθε φορά
που επίκειται η εκταμίευση μιας δόσης στο προτεκτοράτο του ευρωπαϊκού νότου. Πριν υπάρξει
η αναπόφευκτη συμφωνία, καθώς το «happy
end» οφείλει να εμφανισθεί ως κατάληξη επίπονων
και
οδυνηρών
διαπραγματεύσεων, προηγείται το παιχνίδι της δραματοποίησης
των περιστάσεων. Το φιλοθεάμον κοινό οφείλει
να εξοικειωθεί με το δίλημμα «συμφωνία με
τους δανειστές ή καταστροφή», ώστε οι αξιώσεις των «ευγενών χορηγών» να γίνονται ευκολότερα ανεκτές. Τούτη την φορά η συρρίκνωση
του μεγέθους του κράτους βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των επιταγών της τρόικα. Οι
«κινητικότητες», οι «εθελούσιες έξοδοι» και τα
συναφή δίνουν την θέση τους στην ωμότητα
των απολύσεων. Οι συνταγματικές διασφαλίσεις της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
πάνε περίπατο, άλλωστε για χώρες στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας θεσμικές εγγυήσεις και δημοκρατικά προαπαιτούμενα αποτελούν ενοχλητικές λεπτομέρειες. Στόχος είναι η
διάλυση των συστημάτων δημόσιας υγείας και
δημόσιας παιδείας και η παραμονή των ελάχιστων (απολύτως απαραίτητων για την στοιχειώδη τους λειτουργία) προσώπων και υποδομών.
Οι αλλαγές των συμβάσεων και η λαθροβίωση
κακοπληρωμένων και εργασιακά μετέωρων δημόσιων λειτουργών αποτελούν προγραμματικές
αρχές του Δ.Ν.Τ. και των ευρωπαίων συνοδοιπόρων του. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα το
αντίστοιχο ενδιαφέρον αποκτά κατεπείγουσες
μορφές. Η απελευθέρωση του ορίου απολύσεων στις επιχειρήσεις αποτελεί προτεραιότητα,
ώστε να ξηλωθεί κάθε υπόλειμμα μισθολογικής
και εργασιακής ασφάλειας. Ταυτόχρονα η τρόικα επιθυμεί την κατοχύρωση του εργοδοτικού
«λοκ - άουτ» (ανταπεργία), ώστε να εξουδετερώσει κάθε πιθανή εργατική αντίδραση. Η δημιουργία ενός «Κόσσοβο στην ζώνη του ευρώ»,
όπου ολιγάρχες με μαφιόζικού τύπου δραστηριότητες νέμονται τον κοινωνικό πλούτο της
χώρας, βρίσκεται προ των πυλών. Ταυτόχρονα η υπερφορολόγηση των χαμηλόμισθων (εκ
παραλλήλου με την φοροασυλία των μεγάλων
εταιρειών) συμπληρώνει την ταξικότητα του
σχήματος. Έτσι εξηγείται και η δέσμευση πως
«δεν θα ληφθούν νέα μέτρα». Αφού οι μισθοί
και οι συντάξεις (στην τυπική και όχι την πραγματική τους διαμόρφωση) παραμένουν αμετάβλητοι η ελάττωση του εργατικού εισοδήματος
γίνεται μέσω παράπλευρων διαδικασιών. Οπότε
η περικοπή των κοινωνικών δαπανών, η δραστική μείωση επιδομάτων, η αύξηση ασφαλιστικών
εισφορών και η εκτίναξη της φορολογίας μικρομεσαίων εισοδημάτων στα ύψη συνιστούν το
πακέτο της έμμεσης πτώσης της αξίας της εργατικής ικανότητας. Η σωτηρία της χώρας θα περάσει –διά πυρός και σιδήρου- μέσα από την
εξαθλίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των
κατοίκων της.

Στείλτε το e-mail σας
Με την ευκαιρία της ταχυδρομικής αποστολής του 60ου τεύχους της εφημερίδας μας, σας προτείνουμε να μας δηλώσετε τις
ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις – όσοι έχετε τέτοιες – ώστε να λαμβάνετε τη "ΣΤΥΨΗ" σε
ηλεκτρονική μορφή. Η ανταπόκριση αυτή μειώνει σημαντικά το κόστος κυκλοφορίας
της και ελαχιστοποιεί, σε μεγάλο βαθμό, την
πιθανότητα διακοπής της έκδοσής της λόγω
αδυναμίας κάλυψης του κόστους. Θα μας προσφέρατε πολύτιμη υπηρεσία αν μας διαβιβάζατε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις συγχωριανών,
συμπατριωτών και φίλων σας, που νομίζετε ότι
τους ενδιαφέρει να γίνουν αναγνώστες της
"ΣΤΥΨΗΣ". Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε
ότι τηρούμε όλους τους όρους και τους κανόνες
του προσωπικού απορρήτου και ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μας εμπιστεύεστε για
ταχυδρόμηση της εφημερίδας "ΣΤΥΨΗ" θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το
σκοπό αυτό. Η συντακτική επιτροπή, το Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης ποτέ και για
κανένα λόγο δεν πρόκειται γνωστοποιήσουν σε
τρίτους τη διεύθυνσή σας. Τέλος, αν η διεύθυνσή σας περιήλθε από λάθος στο αρχείο μας και
δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα
μας, σας ζητούμε να μας συγχωρέσετε για την
ενόχληση και σας παρακαλούμε να μας στείλετε
ένα e-mail με την ένδειξη "Δεν επιθυμώ να
παίρνω την εφημερίδα σας" για να διαγράψουμε άμεσα από το αρχείο μας τη διεύθυνσή
σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι και σας ευχόμαστε
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ,
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!

Σύνδρομο
γονικής αποξένωσης
Tο Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης συμβαίνει, όταν ο ένας από
τους δύο γονείς στρέφει εναντίον
του άλλου το παιδί ή τα παιδιά
τους. Και αυτός ο γονιός είναι συνήθως η μητέρα, η οποία κατά κανόνα αναλαμβάνει την κηδεμονία.
Η μητέρα λοιπόν σε περίπτωση
διαζυγίου στρέφει κάποιες φορές
τα παιδιά εναντίον του πατέρα,
καταστρέφοντας τα ψυχολογικά.
Το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης
δεν είναι ακόμη αναγνωρισμένο
από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό
Σύλλογο και φυσικά δεν αναγνωρίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Μερικοί μελετητές προτιμούν
αντ' αυτού τον όρο «Διαταραχή
Γονικής Αποξένωσης».
Σύμφωνα με την ανοιχτή στις φεμινιστικές προσεγγίσεις και διακεκριμένη ψυχαναλύτρια Julia Kristeva, η οποία μιλάει από την πλευρά των γυναικών, οι σχέσεις μητέρας-παιδιού δεν είναι πάντα αγαστές. Για το παιδί η εικόνα της μητέρας, η οποία βρίσκεται εκτός
των στερεοτύπων της πατριαρχικής «οργανωμένης» κοινωνίας,
συνοδεύεται από μία πληθώρα
συναισθημάτων και έτσι είναι δυνατό να παίρνει στο παιδικό ασυνείδητο μια μορφή, η οποία είναι
όπως ακριβώς και ο πατέρας, φορέας εξουσίας. Αλλά, ενώ η εικόνα
του πατέρα-κουβαλητή συνδέεται
με το νόμο και την τάξη, η εικόνα
της μητέρας, η οποία πλημμυρίζεται από συναισθήματα, μπορεί να
είναι και τρομακτική. Ειδικά σε
περιπτώσεις διαζυγίων, κατά τις
οποίες το παιδί απομακρύνεται
από τον ένα γονιό, συνήθως τον
πατέρα, και διαμένει με τον άλλο,
συνήθως τη μητέρα, τα χαρακτηριστικά του ενός γονιού είναι αυτά
που υπερισχύουν στο παιδικό ασυνείδητο. Και αν το πατρικό πρότυπο λείπει, το οποίο ως συνδεόμενο
με το νόμο και την τάξη, λειτουργεί
ως εκλογικευτική δύναμη, η οποία
δίνει μορφή στη μητρότητα και
την απαλλάσσει από το συναισθηματικό πληθωρισμό, τότε η ισορροπία χάνεται και η μητρική εικόνα είναι δυνατόν, υπό όρους, να
γίνεται στο επίπεδο τουλάχιστον
του ασυνειδήτου, πραγματικό φόβητρο για το παιδί. Έτσι, αυτό το
οποίο προέχει, σε περίπτωση διαζυγίου ή όχι, είναι η ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονιών στην
ανατροφή των παιδιών, ώστε να
αποτρέπεται η ψυχική ανισορροπία που μπορεί να προκληθεί σε αυτά από την απουσία του ενός από
τα δύο γονικά πρότυπα, η οποία
είναι πιθανό να αλλοιώνει εκτός
από – πράγμα αυτονόητο – την
εικόνα του πατέρα, και αυτήν της
μητέρας. Ίσως επομένως η αλλοιωμένη ασυνείδητη εικόνα της μητέρας, για την οποία μιλάει η Kristeva, να ενισχύεται σε περιπτώσεις
διαζυγίων και για το λόγο αυτό να
προκαλεί στα παιδιά την αποξένωση από τον πατέρα. Σε πανελλήνια
έρευνα ( Παπάνης, Ρουμελιώτου,
Νάτσου, 2006) διαπιστώθηκε ότι
το ''σύνδρομο'' αυτό έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στην
Ελλάδα, δεδομένου ότι ο νόμος
σκανδαλωδώς πριμοδοτεί τη μητέρα στην ανάληψη της κηδεμονίας
των παιδιών. Η συχνότητά του
μάλιστα αυξάνεται, όσο τα δικαστήρια λαμβάνουν ολοένα και περισσότερο υπόψη τη γνώμη των
παιδιών κατά την εκδίκαση της
επιμέλειας. Τα στοιχεία της
έρευνας είναι συντριπτικά:
Η μητέρα αναλαμβάνει την κηδεμονία των παιδιών στο 87,1% των
περιπτώσεων έναντι του 12,9%
των περιπτώσεων, όπου ο πατέρας
είναι ο υπεύθυνος κηδεμόνας των
παιδιών.

είναι στατιστικώς σημαντική.
Πολλά από τα παιδιά των χωρισμένων γονιών θεωρούν ότι η απόφαση να αποπέμψουν συναισθηματικά τον πατέρα είναι απόρροια
της δικής τους αυτόνομης βούλησης, ανεπηρέαστης από την επίδραση της μητέρας. Μάλιστα μερικές μητέρες διατρανώνουν σθεναρά ότι οι ίδιες προτρέπουν τα παιδιά τους να διατηρήσουν επικοινωνία με τον πατέρα. Κι όμως, οι
πράξεις τους επιβεβαιώνουν το
αντίθετο, με αποτέλεσμα να περνούν σχιζοειδή μηνύματα στα υπό
την κηδεμονία τέκνα τους. Το παιδί που διατείνεται ότι έχει εν πλήρει συνειδήσει αρνηθεί τον πατέρα, συνήθως αγνοεί την υποσυνείδητή του επιθυμία να απαλλάξει τη
μητέρα από κάθε ευθύνη, να την
προφυλάξει από την αρνητική κοινωνική κριτική και ενδεχομένως,
μέσω μιας περίεργης υπεραναπλήρωσης, να μετουσιώσει σε προστατευτικότητα την οργή που αισθάνεται γι'' αυτήν, εξαιτίας της απόφασής της να χωρίσει τον πατέρα
του (Gardner, R. Το σύνδρομο της
γονικής αποξένωσης, σελ 74). Το
σύνδρομο της γονικής αποξένωσης
αποδίδεται στην μετάθεση της επιθετικότητας, που συνεπάγεται ένα
συγκρουσιακό διαζύγιο, στα παιδιά και σε έναν συνδυασμό του
Συνδρόμου της Στοκχόλμης (το
παιδί αισθάνεται όμηρος της μητέρας και υιοθετεί τις συμπεριφορές
που του υπαγορεύει, για να μην
αντιμετωπίσει την οργή της) και
του φαινομένου των ''Ψευδών
Αναμνήσεων'' ( σύμφωνα με το
οποίο η εικόνα του απόντος πατέρα σταδιακά
αλλοιώνεται
και αντικαθίσταται από
μνήμες, που
σπάνια ανιστοιχούν
στην πραγματικότητα). Μητέρες
που μισούν τον πρώην σύζυγο και
χρησιμοποιούν τα παιδιά ως όπλο
εναντίον του, που προσπαθούν να
του αποσπάσουν περιουσιακά
στοιχεία, που είναι κτητικές και
διεκδικούν όλη την αγάπη των παιδιών, που θέλουν να διαγράψουν
την προηγούμενη ζωή τους, για να
κάνουν μια ανεμπόδιστη νεα αρχή,
που υποκύπτουν σε ύποπτες παραινέσεις ακραίων φεμινιστριών,
που πάσχουν από κατάθλιψη, που
μειονεκτούν έναντι του πατέρα ή
εξακολουθούν να τον ζηλεύουν,
που βρίσκουν νέο σύντροφο, ενδεχομένως να υιοθετούν συμπεριφορές, που οδηγούν στο σύνδρομο
αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το
σύνδρομο αποτελεί συναισθηματικό βιασμό για το παιδί και οι γονείς, που το υποκινούν πρέπει να
παρακολουθήσουν οικογενειακή
θεραπεία.
Το Σύνδρομο Γονικής Αποξένωσης
αναγνωρίζεται από συμπεριφορές,
όπως: Ξαφνικές δικαιολογίες των
παιδιών, ώστε να ακυρώσουν τη
συνάντηση με τον πατέρα, άρνηση
να λάβουν δώρα ή χρήματα από
αυτόν, απροθυμία να δουν πρόσωπα της οικογένειας του πατέρα,
επισκέψεις της μητέρας σε μέρη
που συχνάζουν τα παιδιά και απαγόρευση στους υπευθύνους να επιτρέπουν την πρόσβαση του πατέρα
σε αυτά, απομάκρυνση της μητέρας από τον τόπο εργασίας και
διαμονής του πατέρα κλπ.
Σε κάθε περίπτωση η απώλεια του
παιδιού από το γονέα που χάνει
την κηδεμονία αποτελεί περίοδο
πένθους και συναισθηματικά μπορεί να αντιστοιχεί στο συμβολικό
θάνατο του παιδιού.

Ευστράτιος Παπάνης
Ενώ μόλις το 28,9% των παιδιών (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Κοινωνιολογίας του
ηλικίας 15-25 ετών διατηρεί επαφή
και με τους δύο γονείς, στις ηλικίες
Πανεπιστημίου Αιγαίου) και
26-36 το ποσοστό αυτό αυξάνεται
Δρ.Ιωάννης Λάμπρου
στο 88,9%. Η διαφοροποίηση αυτή
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Τα κοινωνικά των
Στυψιανών


Την 31η Μαΐου 2013 ο Ευστρ.
Θεοφάνους και η Δήμητρα Ματζουράνη απέκτησαν ένα αγοράκι.



Την 14η Ιουνίου 2013 ο Ραφαήλ
Παλαιοπάνης και η Αυγή Σταυράκη απέκτησαν ένα κοριτσάκι.
ΓΑΜΟΙ
Την 8η Ιουνίου 2013 ο Παναγιώτης Προκοπίου του Γιώργου και
της Μαρίας και η Αντιγόνη Ζήκου παντρεύτηκαν στο Διόνυσο
Αττικής.





Την 22η Ιουνίου 2013 η Αγγελική
Πέρρου (του Κων/νου Πέρρου
και της Νίκης Παυλιόγλου) και ο
Μάριος Στάθης παντρεύτηκαν
στο Χολαργό.
20η

Την
Ιουλίου 2013 ο Ιγνάτιος
Κουλιαδέλλης του Ιερόθεου και
της Γεωργίας, το γένος Αλετρά,
κάτοικος Στύψης και η Αφροδίτη Δελήμπαση του Ιωάννη και
της Βηθλεέμ, το γένος Μαντατή,
που κατοικεί στα Δάφια παντρεύτηκαν στα Δάφια.




ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ

Την 26η Μαΐου 2013 ο Στέλιος
και η Αλέκα Φιλήντα βάφτισαν
την πρώτη τους κόρη. Το όνομα
αυτής «Κόμισσα-Ειρήνη».



Την 16η Ιουνίου 2013 ο Απόστολος Μοσχόπουλος και η σύζυγός
του Φανή Καλατζή (του Ευστρατίου και της Ελευθερίας) βάφτισαν την πρώτη τους κόρη στη
Θεσσαλονίκη. Το όνομα αυτής
«Ελευθερία».



Την 2η Ιουνίου 2013 ο Αλέκος
Κλείωτης και η Μαρία Καραγιαννάκη βάφτισαν το αγοράκι
τους στον Ι.Ν. Παναγίας της
Στύψης. Το όνομα αυτού Σοφοκλής.





Από τα παλιά...

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Την 3η Μαΐου 2013 ο Γεώργιος
Κουτζπής και η Ελένη Βουδουρέλλη απέκτησαν ένα αγοράκι.





ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΣΤΥΨΗ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Την 14η Φεβρουαρίου 2013 απεβίωσε η Μαρίτσα ΚαραντάνηΒουδούρη 77 ετών, κάτοικος
Σίδνεϋ Αυστραλίας.
Ξημερώματα Μ. Πέμπτης απεβίωσε ο Ιγνάτιος Γελαγώτης 90
ετών, πεθερός του Απόστολου
Βαζυργιάννη, κάτοικος Αυστραλίας.



Την 7η Μαΐου 2013 απεβίωσε ο
Θεόδωρος Μπιμπής ετών 76,
σύζυγος Ελένης Μανταμαδιώτη
(κόρης Μορφούλας Φαναρά),
κάτοικος Αιγάλεω.



Την 13η Μαΐου 2013 απεβίωσε
στη Στύψη η Κατίνα Βουγιούκα
ετών 65.



Την 16η Ιουνίου 2013 απεβίωσε
η Ουρανία Γαζέτα ετών 84, μητέρα Αφρούλας Πολύζου, κάτοικος Νίκαιας.

Σχολεί
ο θηλέ
ων στη
Στύψη το
1930

Το Στυψιανό γλωσσάρι
Αγριπουλαντίστκα= αγριεύτηκα
Τσιρκόν= πουλί
Γκντώ= σκουντάω
Καλντίζου = κουράζομαι πολύ
Σιράνα= φαράσι
Νταβούλιασα=φούσκωσα
Κατσίζου = κρατώ κακία, διακόπτω τις σχέσεις με
κάποιον
Κουντουρντίζου= αφηνιάζω, κάνω σαν τρελός
Αγίκς= Χωρίς πιοτό, ξεμέθυστος
Αλτσάκς= Γρουσούζης, αφιλότιμος, ανέντιμος , αδιάντροπος ή λίγο απ’όλα μαζί

«Τα καρδιουκάφτκα»

Σχόλια για το φύλλο 59-Μάϊος 2013
ΕΛΛΗ ΜΙΛΤ. ΤΣΑΙΡΗ: Εφημερίδα "Η ΣΤΥΨΗ", φύλλο 59-Μάιος 2013.
Μια προσπάθεια ανανέωσης της αγαπημένης μας εφημεριδούλας. Τα σχόλιά
σας καλά ή άσχημα είναι πάντοτε καλοδεχούμενα, καθώς στόχος μας είναι να
βελτιωνόμαστε. Τα λαθάκια και οι δαίμονες του τυπογραφείου (κι όχι μόνο)
μας κυνηγούν ανελλιπώς μα εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Επαγγελματίες συντάκτες δεν είμαστε. Προσπαθούμε με την καρδιά μας, δουλεύουμε με κέφι
για να κρατάμε τους όπου γης Στυψιανούς ενωμένους κι ενημερωμένους. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας "τροφοδοτείτε" με υλικό, καθώς και τον Στρατή
Χατζηβλάστη για την ηλεκτρονική επιμέλεια της έκδοσης.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΤΗΣ: Η εφημερίδα Η ΣΤΥΨΗ έφτασε!!! Ανανεωμένη και ωραία. Μόλις την έλαβα. Μου άρεσε πολύ η νέα εμφάνιση. Εύγε! 12
φύλλα καλά είναι.
ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΛΙΟΠΑΝΗΣ: Σαν στήσιμο γενικά ήταν ωραία. Το καινούριο
λογότυπο μια χαρά, ίσως αν ήταν λίγο διαφορετική η διάταξή του.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΒΟΣ: 1.Στον λογότυπο να επανέλθει το νησί στην θέση της
φωτογραφίας. 2.Η τελευταία σελίδα να είναι απαραιτήτως θεματική Δεν έχω
ακούσει σχόλια αλλά "ο αναμάρτητος, πρώτος τον λίθο βαλέτω".
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΛΑΓΩΤΟΥ: Πολύ καλή πραγματικά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Συγχαρητήρια, είναι πολύ ωραία. Ωραίο το εξώφυλλο, αλλά μήπως πρέπει να μπει σε μια γωνιά και το νησί;
ΠΕΛΛΑNEWS (επιμέλεια Μάκης Κωνσταντινίδης): Η «ΣΤΥΨΗ» είναι μια τριμηνιαία εφημερίδα που καταγγέλει όμως τη σήψη που σου διώχνει και τη
θλίψη. Πραγματικά την ξεχωρίσαμε ανάμεσα στις δεκάδες του επαρχιακού
τύπου που διαβάζουμε και πραγματικά πρόκειται για έντυπο προσεγμένο,
αδέσμευτο και άξιο συγχαρητηρίων. Έχει και ίσως ένα μοναδικό παγκόσμιο
προνόμιο. Έχει έδρα την Στύψη Λέσβου, γράφεται από άτομα που κατάγονται από τη Λέσβο αλλά είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και διαβάζεται
σε κάθε άκρη Ελλάδος όπου ζουν κάτοικοι της Λέσβου αλλά και την διασπορά. Δεν έχει μόνο τοπικά νέα αλλά άρθρα και απόψεις πραγματικά ενδιαφέροντα που σε κάνουν να προβληματιστείς και ήδη ενηλικιώνεται αφού φέτος
κλείνει πια το 21ο έτος. Ευχόμαστε να τα εκατοστίσει!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης ανακοινώνει ότι:

Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής του κτηρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Από 8-11 Αυγούστου 2013 θα πραγματοποιηθεί το 3ο
Στυψιανό Αντάμωμα.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Στύψης
ευχαριστεί:

Την κ. Ευαγγελία Δρακούλα για την προσφορά 500€ και

Τον κ. Σόλωνα Παυλιόγλου για την προσφορά 300€
Για την κατασκευή σύγχρονης Βιβλιοθήκης στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου
Στύψης.

Όπως είναι γνωστό χρόνια τώρα «Η ΣΤΥΨΗ» φιλοξενεί απόψεις και σκέψεις των όπου γης Στυψιανών
αλλά και φίλων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή
έδειξαν ενδιαφέρον και υποστήριξαν την ύπαρξή
της. «Η ΣΤΥΨΗ» είναι για όλους μας. Όλοι έχουμε
το δικαίωμα του «φιλοξενείσθαι» στη ΣΤΥΨΗ. Για
το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ακόμη μία μόνιμη στήλη «Τα καρδιουκάφτκα», στην οποία θα δημοσιεύονται πάσης φύσεως θέσεις και σχόλιά σας που αφορούν στην εφημερίδα μας, θετικά ή αρνητικά. Ελπίζουμε, αν και ερασιτέχνες, να μπορούμε να την βελτιώνουμε συνεχώς και να μοιραζόμαστε μαζί σας τη
χαρά και την ικανοποίηση που νιώθουμε κάθε φορά
που κρατάμε στα χέρια μας ένα νέο φύλλο της. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους βοήθησαν
και βοηθούν με τη συμβολή τους χρηματική ή ηθική,
και συνεισφέρουν με τα άρθρα τους ή τα σχόλιά τους
στη δημιουργία της. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση στο χωριό μας!
Η ομάδα σύνταξης

Αλληλογραφία
Αγαπητή Έλλη,
με μεγάλη μου χαρά έλαβα στο ηλεκτρονικό
μου ταχυδρομείο την εφημερίδα «Η Στύψη» και
όπως κάθε φορά διαπίστωσα το κέφι και την αγάπη
που διαθέτετε εσύ και ο Ιγνάτιος για να φέρετε εις
πέρας αυτό το εγχείρημα. Επίσης, πρέπει να αναφερθώ και στην προσπάθεια του Στρατή Χατζηβλάστη που επιμελείται την ιστοσελίδα και μας δίνεται η
δυνατότητα να διαβάσουμε την εφημερίδα στο ιντερνέτ πριν ακόμα την λάβουμε εδώ στην Αυστραλία. Αξιοσημείωτες, επίσης, βρήκα τις αλλαγές στην
παρουσία της εφημερίδας. Εύχομαι να είστε όλοι
σας καλά και να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια με
τον ίδιο ζήλο και αγάπη.
Με εκτίμηση Απόστολος Βαζυριάννης.

Σχετικά με τα ακίνητα του
κληροδοτήματος Καραβαγγέλη
στην Αθήνα
Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε ο διαχειριστής του κληροδοτήματος Καραβαγγέλη
στην Αθήνα κ. Βουργουτζής Βασίλης αρχές Ιουλίου 2013, παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία
προς ενημέρωσή σας:
*3 ημιυπόγεια είναι ξενοίκιαστα.
*1 διαμέρισμα ρετιρέ 3αρι είναι ξενοίκιαστο.
*1 γκαρσονιέρα νοικιασμένη προς 160€ το
μήνα.
*1 διαμέρισμα 3αρι νοικιασμένο προς 33ο€
το μήνα, του οποίου ο ενοικιαστής οφείλει ενοίκια 4 μηνών.

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης

Η Ουρανία Γαζέτα

Συγχαρητήρια στον Κατανά Ευστράτιο του Ιωάννη και της Γρηγορίας, ο
οποίος ορκίστηκε την
17/7/2013 και πήρε το
πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τμήμα
Φιλολογίας.

Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ»
με έδρα την Αθήνα ανακοινώνει ότι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, δεν θα
ενημερώνει τα μέλη του με γραπτή επιστολή όταν πρόκειται για εκδρομές
ή συναντήσεις στα γραφεία του Συλλόγου μας. Άπαντες θα ειδοποιούνται
τηλεφωνικώς από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, ή από συγχωριανούς
που έχουν ήδη ενημερωθεί. Γραπτή επιστολή θα αποστέλλεται μόνο σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκέντρωση στα γραφεία μας θα έχει ως
θέμα της την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, τον Απολογισμό του
έτους και τις Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας κι ελπίζουμε στην βοήθεια
και συνεργασία σας.
Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση στη Στύψη!
Το Δ.Σ του Συλλόγου







Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης ευχαριστεί τον Στέλιο Χατζηβλάστη του Γεωργ. για
την προσφορά ενός προτζέκτορα και ενός
σταθμού εργασίας για την αίθουσα του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ευχαριστεί τις Μαρία & Ρένα Τυρίκου για τη δωρεάν διάθεση Χριστουγεννιάτικων δώρων
στα παιδιά του Δημοτικού & του Νηπιαγωγείου.
Ο Ευστράτιος Φασούλης ευχαριστεί συγχωριανούς & φίλους που συμπαραστάθηκαν
στο πένθος της οικογένειας.
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Συνταγές
Σπιτικά μακαρόνια και
κριθαράκια
(από την Αφρούλα Σεβαστού)

Υλικά
1 ποτήρι γάλα
5 αυγά
Όσο αλεύρι σηκώσει για να μη
κολλάει η ζύμη (σταράλευρο)
Εκτέλεση
Ανοίγουμε φύλλα, όχι πολύ
λεπτά και τα αφήνουμε λίγο να
στεγνώσουν. Τα κόβουμε λωρίδες, περίπου δύο δάχτυλα πλάτος και μετά κόβουμε σε μέγεθος σπιρτόξυλου. Αυτές είναι
οι γνωστές χυλοπίτες ή γιοφκάδες.
Τα κριθαράκια γίνονται με τα
ίδια υλικά αλλά κόβονται στο
χέρι. Είναι πιο λεπτά και πιο
νόστιμα.

Αναμένοντας τους βαρβάρους…
Ψιρούτς

(από την Αφρούλα Πολύζου)

Υλικά
1 κρεμμύδι ξερό
1 ποτήρι κρασιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού αλεύρι
Λίγο αλάτι
Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και
το τσιγαρίζουμε με το λάδι. Ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό στο
κρεμμύδι για να βράσει. Βάζουμε το αλεύρι σε ένα μπολ και με
το χέρι μας ψχουρντίζουμι νερό.
Μετά το μαλάζουμε μέχρι να
σβολιάσει και το ρίχνουμε στην
κατσαρόλα να βράσει. Αν γίνει
πολύ χυλωμένο, το αραιώνουμε
με νερό.

Τα στιχάκια της γιαγιάς…
(κατέγραψε η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη)

Το Πάσχα στο χωριό συνάντησα, μεταξύ άλλων, τη
γιαγιά της Πόπης Χίου, την κυρά Πόπη. Αν και 88
ετών ήταν γεμάτη ζωντάνια, γελαστή και καλοδιάθετη. Προσφέρθηκε να με κεράσει ένα καφεδάκι στο
σπίτι της. Πήγα μετά χαράς κι αφού ήπιαμε τον καφέ μας, άρχισε να μου λέει στιχάκια που έλεγαν
όταν ήταν κοπέλες. Εντυπωσιάστηκα από την διαύγεια του πνεύματός της! Δεν έχασα χρόνο. Πήρα
χαρτί και μολύβι και ιδού τι κατέγραψα:

Καλώς τα μάτια που΄ρθανε κι ας κάνανε και κόπο.
Ήρθανε κι ομορφύνανε τον άσχημό μας τόπο.

Τα μάτια σου είναι το γλυκό, τα φρύδιας κουταλάκια
και το γλυκό σου το κορμί δίσκος με ποτηράκια.

Τα μάτια σου, τα μάτια μου ένα ΄ναι στη μαυράδα.
Τα φρύδια σου με ξεπερνούν που έχουνε καμάρα.

Τι να το κάνω πως το λες πως μ΄αγαπάς εμένα που
της καρδιάς σου τα κλειδιά αλλού τά ΄χεις δοσμένα.

Καρδιά απαρηγόρητη, παρηγορέσατή σου. Κι άλλες
πολλές το πάθανε, δεν είσαι μοναχή σου.

Της τύχης μου της έλεγα ψηλά να μ΄ανεβάσει μα εκείνη μάζευε κλαδιά, ξύλα για να με κάψει.

Μάνα μου σα με γέννησες γιατί δε μου το είπες, πως
έχει ο κόσμος βάσανα, πως έχει ο κόσμος πίκρες.

Σαν αποθάνω μη με κλαις γιατί είμ΄απεθαμένο. Κλαίγε με τώρα ζωντανό που ΄μ ορφανό και ξένο.

Το ξένο μες τη ξενιτιά, όπου κι αν πάγω ξένο. Όπου
κι αν πάγω και σταθώ, μποδίζω το καημένο.

Το χρώμα του δέρματος
Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος
Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος
Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος
Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος
Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος
Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος
Κι εσύ λευκέ άνθρωπε
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ
Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος
Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι
Και λες εμένα έγχρωμο;
Γραμμένο από ένα παιδί από την Αφρική.
Προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη
ως το καλύτερο ποίημα του 2006

Αναμένοντας τους βαρβάρους…. που τελικά ήρθαν …και
το κήρυγμα για την Δημοκρατία
μέσα από τον Κεραμικό. Τελικά
είμαστε γνήσιοι απόγονοι των
αρχαίων Ελλήνων; Αν η απάντηση είναι καταφατική, γιατί
άραγε έχουμε καταφέρει να βρισκόμαστε σε μία χώρα που από
την γέννησή της από τους φουστανελάδες πάππους μας, ζει
ξεψυχώντας. Μήπως τελικά η
ξενοφοβία μας θα έπρεπε να ξεφύγει από τον στιγματισμό του
χρώματος ή της θρησκείας και
να περπατήσουμε σε μονοπάτια
όπου η χώρα μας θα κυβερνείται
στα πραγματικά Ελληνικά πρότυπα και ανάγκες μακριά από
ξένα πρότυπα. Μήπως τελικά
γίναμε άνθρωποι διαβρωμένοι
και ξεπεσμένοι ηθικά και ψυχικά, οι οποίοι μέσα στην αδράνεια, την αδιαφορία και την απραξία τους, βλέπουν σαν τη μοναδική λύση για όλα τα προβλήματά
τους τον ερχομό των βαρβάρων;
Παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση αυτών των προτύπων την
Δημοκρατίας και τις σχέσης των
πολιτών ,μέσα από τον νεκροταφείο του Κεραμικού, από τον
ίδιο τον Περικλή και ίσως οι νεότεροι πριν ψηφίσουν για πρώτη
φορά στην ζωή τους να το διάβαζαν λίγο. Ποιο κάτω ακόμα ο
Καβάφης μιλεί κάπου στα 1900
για τους βαρβάρους που
έρχονται στην καταρρέουσα Ρώμη, να κυβερνήσουν… τα συμπεράσματα δικά σας.
«Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή»
(Θουκιδίδης-Ιστορία Β΄)
37. «Έχουμε πολίτευμα που δεν
αντιγράφει των άλλων τους νόμους, αλλά πιο πολύ είμαστε εμείς παράδειγμα σε μερικούς
παρά μιμητές τους. Κι έχει τούτο
το πολίτευμα το όνομα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, γιατί δε διοικούν οι
λίγοι, αλλά οι περισσότεροι. κι
είναι όλοι οι πολίτες μπροστά
στους νόμους ίσοι για τις ιδιωτικές τους διαφορές. για την προσωπική όμως ανάδειξη και τις
τιμές, καταπώς ξεχωρίζει καθένας σε κάτι προτιμείται στα δημόσια αξιώματα, πιο πολύ γιατί
είναι ικανός παρά γιατί τον ανάδειξε ο κλήρος. ούτε πάλι κάποιος, επειδή είναι φτωχός, κι
ενώ μπορεί να κάμει κάτι καλό
στην πολιτεία, εμποδίζεται από
αυτήν την ασήμαντη κοινωνική
του θέση. Κι όχι μονάχα στη δημόσια ζωή μας ζούμε ελεύθεροι,
αλλά και στις καθημερινές μας
σχέσεις είμαστε λυτρωμένοι από
την καχυποψία μεταξύ μας και
δεν θυμώνουμε με το γείτονά
μας, αν κάτι καταπώς τον ευχαριστεί, ούτε παίρνουμε απέναντί
του το ύφος του ενοχλημένου,
πράγμα που μπορεί βέβαια να
μην τον βλάφτει, σίγουρα όμως
τον στενοχωρεί. Κι ενώ στην ιδιωτική μας ζωή δεν ενοχλούμε ο
ένας τον άλλο, στα δημόσια
πράγματα δεν κάνουμε παρανομίες από εσωτερική προπάντων
παρόρμηση, υπακούοντας στους
κάθε φορά άρχοντες μας και
στους νόμους, ιδιαίτερα σε κείνους από αυτούς που έχουν ψη-

φιστεί για την προστασία των
αδικημένων και σε όσους, αν κι
άγραφοι, όμως φέρνουν ντροπή
αναμφισβήτητη στους παραβάτες.
40. «Αγαπούμε το ωραίο στην
απλότητα, αγαπούμε τα γράμματα χωρίς να καταντούμε μαλθακοί. (Φιλοκαλούμεν δε μετ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ
μαλακίας). Τον πλούτο πιο πολύ
τον έχουμε σαν ευκαιρία για
έργα παρά σαν αφορμή για καυχησιές. τη φτώχεια του να παραδέχεται κανείς δεν είναι ντροπή.
μεγαλύτερη ντροπή είναι να μην
πασχίζει με τη δουλειά να γλιτώσει από αυτήν. Μπορούμε οι
ίδιοι να φροντίζουμε για τις δικές μας υποθέσεις και μαζί για
τις δημόσιες και μόλο που καθένας μας είναι απασχολημένος με
τη δουλειά του, άλλος τούτη
άλλος κείνη, δεν είμαστε για αυτό λιγότερο κατατοπισμένοι και
στα πολιτικά. Γιατί μονάχοι εμείς
αυτόν που δεν παίρνει καθόλου
μέρος σε αυτά τον θεωρούμε όχι
φιλήσυχο, αλλά άχρηστο, κι εμείς οι ίδιοι ή κάνουμε ορθές
σκέψεις και προτάσεις πάνω στις
υποθέσεις της πολιτείας ή, τουλάχιστον, παίρνουμε σωστές αποφάσεις για αυτές, γιατί δε νομίζουμε πως τα λόγια βλάφτουν
τα έργα, αλλά ότι πιο πολύ βλάφτει να μη διαφωτιστούμε πιο
μπροστά με το λόγο για τα όσα
πρέπει να κάνουμε. Γιατί και σε
τούτο, αλήθεια, ξεχωρίζουμε,
ώστε οι ίδιοι και πολύ τολμηροί
να είμαστε και πολύ να συλλογιζόμαστε όσα θα επιχειρήσουμε.
ως προς αυτό, στους άλλους η
άγνοια φέρνει τόλμη απερίσκεπτη κι η γνώση δισταγμό
(αμάθεια μεν θράσος, λογισμός
δε όκνον φέρει). Και πιο δυνατή
ψυχή δίκαια θα λογαριαστεί πως
έχουν εκείνοι που ξέρουν πεντακάθαρα και τα φοβερά και τα
ευχάριστα κι όμως για αυτό δεν
προσπαθούν να αποφύγουν τους
κινδύνους. Και στην εκδήλωση
φιλικής διάθεσης απέναντι στους
άλλους, είμαστε αντίθετοι με
τους πολλούς, γιατί αποχτούμε
τους φίλους μας όχι με το να μας
ευεργετούν αλλά με το να τους
ευεργετούμε (ου γαρ πάσχοντες
ευ, αλλά δρώντες κτώμεθα φίλους). Κι είναι ο ευεργέτης φίλος
πιο σταθερός, γιατί προσπαθεί
να διατηρεί τη χάρη που του
χρωστιέται με τη συμπάθειά του
σε αυτόν που έχει κάμει το καλό,
ενώ κείνος που χρωστάει χάρη
είναι λιγότερο πρόθυμος, επειδή
ξέρει ότι την καλοσύνη του θα
την κάμει όχι για να του χρωστούν χάρη, αλλά για να ξοφλήσει χρέος. Και μονάχοι εμείς βοηθούμε άφοβα τους άλλους, όχι
τόσο από συμφεροντολογικούς
υπολογισμούς όσο από τις
άδολες φιλελεύθερες πεποιθήσεις μας.
«Περιμένοντας τους
Βαρβάρους»
(Κωνσταντίνος Π. Καβάφης )
-Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν
σήμερα.

-Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μιά
τέτοια απραξία;
Τι κάθοντ' οι Συγκλητικοί και δεν
νομοθετούνε;
-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν
σήμερα.
Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί;
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο
πρωί σηκώθη,
και κάθεται στης πόλεως την πιο
μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος,
φορώντας την κορώνα;
-Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν
σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να
δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή.
Εκεί
τον έγραψε τίτλους πολλούς κι
ονόματα.
-Γιατί οι δυό μας ύπατοι κ' οι
πραίτορες εβγήκαν
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους,
και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια·
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ασήμια και μαλάματα έκτακτα
σκαλισμένα;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν
σήμερα·
και τέτοια πράγματα θαμπόνουν
τους βαρβάρους.
-Γιατί κ' οι άξιοι ρήτορες δεν
έρχονται σαν πάντα
να βγάλουνε τους λόγους τους,
να πούνε τα δικά τους;
Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν
σήμερα·
κι αυτοί βαριούντ' ευφράδειες
και δημηγορίες.
-Γιατί ν' αρχίσει μονομιάς αυτή η
ανησυχία
κ' η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι
σοβαρά που έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ' οι πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους
πολύ συλλογισμένοι;
Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι
δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν
υπάρχουν.
Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς
βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.
(άρθρο του
Σαρρή Ευάγγελου)

