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ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ 

Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»    
 
1. Ο Γεώργιος Αλετράς, που κατοικεί στην Καλαμαριά Θεσσαλονί-
κης κατέθεσε για την εφημερίδα μας 20€ (Ιαν. 2018). 
 
2. Η Τζανερίκου Νίτσα και ο σύζυγός της Σαχίνης Ιωάννης που κα-
τοικούν στην Ερέτρια Εύβοιας κατέθεσαν  στην τράπεζα Πειραιώς 
50 ευρώ για «την μνήμη του αγαπημένου μας φίλου Στέφανου 
Παρέλη που έφυγε γρήγορα και του θείου μου Σανταβά Βασίλη 
που πέθανε στην Αυστραλία» (26-2-2018) 
 
3. Ο Ιωάννης Φασούλης, που κατοικεί στη Ν. Σμύρνη Αθήνα κατέ-
θεσε για την εφημερίδα μας 20€ (6-3-2018). 
 
4. Η Ρούλα Φασούλη του Ιωάννη που κατοικεί στη Νέα Σμύρνη 
Αττικής κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα 20€ για την εφημερίδα μας 
(12/3/2018) 
 
5. Η κ. Σιδηροπούλου Παρθένα, τακτική αναγνώστρια της εφημερί 

 
δας μας, που κατοικεί στη Σκύδρα του Ν. Πέλλας, μας έδωσε την 
συνδρομή της 20€ (8-3-2018). 
 
6. Η Ουρανία Βαλιοντή του Ευστρατίου και της Μαρίας κατέθεσε 
για την εφημερίδα μας 50€ στη μνήμη των γονέων της (8-3-2018). 
 
7. Η Χατζημπελαντέρη Ευτυχία του Γεωργίου, κατέθεσε για την 
«Στύψη» 50€ (23/4/2018 εθνική τράπεζα). 
 
8. Ο φίλος μας Γιάννης  Κιαμίλης, που κατοικεί στο Περιστέρι κα-
τάθεσε 30 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για την εφημερίδα μας 
(08/5/2018). 
 
9. Η Πετριώτου Μελπομένη, που κατοικεί στην Παναγιούδα στη 
Μυτιλήνη κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα για την εφημερίδα μας 50 
ευρώ (1/6/2018) 
 

 
10. Η Ελένη Προκοπίου – Παμούκη που κατοικεί στην Αθήνα 
έδωσε για την εφημερίδα μας 50€ στη μνήμη των γονέων της Πα-
ναγή και Μαρίας (13-6-2018) 
 
 

 Ευχαριστούμε θερμά όλους! 

 

 

 

 

Τ 
ο προηγούμενο φύλλο με αριθμό 69 
κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 
2018. Σχεδιάζαμε να βγάλουμε ένα 

φύλλο την άνοιξη, αλλά μετά σκεφτήκαμε 
ότι δεν φτάνουν τα λεφτά για το φύλλο του 
καλοκαιριού, και προτιμήσαμε να περιορι-
στούμε στο φύλλο του Αυγούστου μόνο.  Και 
όχι μόνο αυτό, οι 16 σελίδες περιορίστηκαν 
σε 8 και οι έγχρωμες σελίδες σε 4. Το ίδιο 
και το χαρτί, από πλαστικοποιημένο πολυτε-
λείας πήγαμε σε πιο απλό χαρτί. Πενία τέ-
χνας κατεργάζεται; Όχι ακριβώς, απλώς αξιο-
ποιούμε με πιο σοφό τρόπο τους περιορι-
σμένους πόρους της εφημερίδας μας. Εξάλ-
λου, σημασία έχει το περιεχόμενο και όχι 
τόσο το αμπαλάζ. Προσπαθούμε να καλύ-
πτουμε το σύνολο των εξόδων 
(τυπογραφικά, ΕΛΤΑ, φάκελοι κλπ) μόνο με 
τις εθελοντικές ενισχύσεις  των φίλων της 
εφημερίδας μας. Έξι μήνες μετά κρατάτε στα 
χέρια σας το 70ο φύλλο της «Στύψης». Δια-
βάστε το και τα ξαναλέμε στο τέλος του χρό-
νου με το επόμενο φύλλο. Να είστε όλοι 
καλά! 

Ιγν. Καρ. 

 

Η 
 περιοχή  της Μακεδονίας ως το 1912, ανήκε στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία. Στην περιοχή ζούσαν πληθυσμοί και 
άλλων εθνοτήτων, όπως Βούλγαροι, Σέρβοι κ.ά. Τα νεαρά 
κράτη τους είχαν παρόμοια με την Ελλάδα σχέδια επέκτα-

σης. Ταυτόχρονα υπήρχαν και ευρωπαϊκές χώρες που ήθελαν να μείνει η 
κατάσταση, όπως ήταν, στα Βαλκάνια, κάτω από τον έλεγχο της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. 
Έτσι, όταν η Ιταλία το 1911, επιτέθηκε στη Λιβύη, που ήταν τμήμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα βαλκανικά κράτη Σερβία, Βουλγαρία και 
Μαυροβούνιο, εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Έτσι η Ελλάδα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο,  τότε πρωθυπουρ-
γό, πήρε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 και ευτυχώς 
βρέθηκε απ΄ την πλευρά των νικητών! 
Τα Βαλκάνια μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (του 1913) δεν είναι 
πια ίδια. Τα εδαφικά οφέλη για την Ελλάδα ήταν τεράστια. Η έκτασή της 
χώρας αυξήθηκε κατά 70%, ενώ ο πληθυσμός της διπλασιάστηκε. Μέχρι 
το καλοκαίρι του 1913, η Ελλάδα είχε γίνει μια σημαντική δύναμη στη 
Μεσόγειο.                                                                           (συνέχεια στη σελ. 5) 

Μακεδονία και η   
«Συμφωνία των Πρεσπών»  

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης            

Εγχειρίδιο «Στρατιωτικής 
Γεωγραφίας» του επίλαρ-

χου Άγγελου Λάζαρη 
(Αθήναι 1972, έκδ. ΣΣΕ / 

Διεύθυνσις Σπουδών)  

Σ τη «Στύψη», μεταξύ άλλων εφημερίδων,  έστειλε στις 16-7-2018 ένας ελαιοπαραγωγός 

από το Πλωμάρι μια επιστολή – κραυγή αγωνίας για την φετινή δακοκτονία. «Αυτό που 

συμβαίνει φέτος με τη δακοκτονία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή.  Δεν 

είναι μόνο η καθυστερημένη έναρξη. Ο ψεκασμός ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου με ένα  μήνα καθυστέρη-

ση. Φέτος ξεκίνησε μια δακοκτονία χωρίς έλεγχο. Οι Γεωπόνοι - Τομεάρχες από τη Διεύθυνση Γεωργί-

ας και την Περιφέρεια δεν υπάρχουν. Δεν έχουν προσληφθεί αυτοί που είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν 

και επιβλέπουν τη διαδικασία. Ούτε έχει βγει η προκήρυξη. Ξεκινάμε λοιπόν  τον πρώτο ψεκασμό 

χωρίς κανένα έλεγχο. Ούτε ο Εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο έχει προσλάβει Γεωπόνους που 

έλεγχαν το προσωπικό της εταιρείας.  Κανείς λοιπόν δεν θα ελέγχει. Ακόμη και οι δακοπαγίδες φέτος 

θα είναι εργολαβία. Μέχρι τώρα  κάθε ημέρα ελέγχου αλλαγής παγίδας περιλάμβανε 25 δακοπαγίδες 

και πληρωμή ενός ημερομισθίου. Από φέτος για να βγάλει περισσότερα χρήματα ο εργολάβος , υπο-

χρεώνουν τους παγιδοθέτες να αλλάζουν 50-60 παγίδες την 

ημέρα ώστε να βγάλει περισσότερα χρήματα ο εργολάβος.  

Σκέφτομαι πλέον σοβαρά μαζί με άλλους ελαιοπαραγωγούς να 

στραφώ νομικά κατά της  Διεύθυνσης Γεωργίας, της Περιφέ-

ρειας και των Εργολάβων. Σε μια χρονιά με μικρή ελαιοπαρα-

γωγή  - που κάνουμε αγώνα επιβίωσης -  είναι ολέθριο να 

βλέπουμε την καταστροφή και να μην κάνουμε τίποτα».  

Κραυγή αγωνίας για την φετινή δακοκτονία 

Συσκευασίες ελαιολάδου του  

Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στύψης 

Ο Steffen Streich πρώτος των  
πρώτων!  

(συνέχεια στη σελ. 4) 

Ο Steffen Streich!   

Κατάργηση του τμήματος Ξύλου και Επίπλου 
ΤΕΙ Θεσσαλίας 

γράφουν οι:  Γεώργιος Ι. Μαντάνης, Ιωάννης Α. Κακαράς & Σωτήρης Καραστεργίου  

Α 
πευθύνουμε ανοιχτά και δημόσια τη σύντομη παρέμβασή μας, 
για να εκφράσουμε τη βαθιά θλίψη και τον θυμό μας, για τη 
διαφαινόμενη - ίσως και υποκινούμενη - απόφαση του Υπουρ-
γείου Παιδείας να «καταργήσει» ουσιαστικά το Τμήμα Σχεδια-

σμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ), του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  
(συνέχεια στη σελ. 6) 

Το προηγούμενο φύλλο 



 

 

     
 
 

                             
 
                                          

«Η ΣΤΥΨΗ» 
Τρίμηνη Έκδοση του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 
Υπεύθυνος κατά νόμο 

Νικόλαος Θρ. Δρακούλας 
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.Σ.Σ. 

Στύψη Τ.Κ. 81109  
Πέτρα Λέσβου 

____ 
Δημοσιογραφική επιμέλεια 

α) Ιγνάτιος Κων/νου Καραπαναγιώτης, που κα-
τοικεί στην Έδεσσα Πέλλας και προσφέρεται αφι-
λοκερδώς και  
β) Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη που κατοικεί στο Χαϊδάρι 
Αττικής και προσφέρεται αφιλοκερδώς ομοίως. 

_____ 
 Επιμέλεια Ιστοσελίδας 

www.stipsi.gr/efimerida/  
Στρατής Χατζηβλάστης 

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

____ 
 

Η συνδρομή σας είναι, βεβαίως, προαιρετική  
αλλά εξαιρετικά χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Για 

το σκοπό αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας δύο 
τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναφέρονται 

στην τελευταία σελίδα. 
  
  

Γρ. Δ.Δ. Στύψης 
Αγροτικό Ιατρείο 
Φαρμακείο Στύψης 
               “                 
Σχολείο Στύψης 
Γρ. Εκκλησίας 
Κ.Υ. Καλλονής 
Δημοτ. Ενότ. Πέτρας 
ΚΤΕΛ 
Αεροδρόμιο 
          “                
Νοσοκομείο 
Δημαρχείο Λέσβου 
Μητρόπολη Μηθύμνης 
Γραφείο Εξυπ. Πολιτών 
Λιμεναρχεία 
Μυτιλήνης 
Πειραιά 
Θεσσαλονίκης 
 

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

 
  

2253091209 
2253091204 
2253091111 
6934398550 
2253091210 
2253091328 
2253022222 
2253041235 
2251028873 
2251038722 
2251038700 
2251051100 
2251027777 
2253022337 
2253042222 
  
2251024115 
2104172657 
2310531505 
 

   2253091206 
  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

  2     ΣΤΥΨΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 

του Ιγνάτιου Κ. Καραπαναγιώτη 

Από τα παλιά... 
 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, κατα-

θέτοντας 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 προ-

έρχεται.  

 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 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 

Πλάκα μας κάνουν … 
 
 Στην τελευταία συνάντηση των ηγε-
τών του κόσμου στο Νταβός της Ελβετίας, 
όπου έγινε το Παγκόσμιο οικονομικό Φό-
ρουμ αναγνωρίστηκε ότι, «οι 8 πλουσιότε-
ροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν τον 
ίδιο πλούτο με το φτωχότερο 50% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού» (που ανέρχεται σε 
7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους)! 
 Αυτή η απίστευτη ανισοκατανομή 
του παραγόμενου πλούτου, θα περίμενε 
κανείς, να πείσει τους ηγέτες του κόσμου, 
να υποστηρίξουν πολιτικές που θα συμ-
βάλλουν στην ανακατανομή του πλούτου. 
Δεν συνέβη αυτό! Ανέδειξαν τις χειρότερες 
πλευρές του καπιταλισμού (κοινωνική ιε-
ραρχία, εκμετάλλευση και πάνω απ΄ όλα 
συγκέντρωση του πλούτου. Αρκέστηκαν να 
ενθαρρύνουν τους φτωχούς του κόσμου 
τούτου να εργαστούν περισσότερο ώστε 
να έχουν την πιθανότητα να γίνουν και οι 
ίδιοι πλούσιοι στο μέλλον! Πλάκα μας κά-
νουν … 

Ο Μαρξ επίκαιρος πάλι! 
 

Τ 
ο 1989, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παρακολουθούσα 
έκπληκτος – όπως όλος ο κόσμος, μηδέ της  CIA εξαι-
ρουμένης – τα καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού» να πέφτουν το ένα μετά το άλλο, με πρώτη – 

πρώτη την ΕΣΣΔ.  Κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε υποψιαστεί – 
εμείς που μεγαλώσαμε εν μέσω «ψυχρού πολέμου». Ο Κορνήλιος 
Καστοριάδης το είχε ήδη πει πολλά χρόνια πριν: Η Ενωση Σοσιαλι-
στικών Σοβιετικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) δεν ήταν ούτε ένωση (κι 
αυτό αποδείχθηκε το 1989 όταν η ΕΣΣΔ αποσυντέθηκε σε 15 κράτη 
που σχεδόν μισεί το ένα το άλλο), ούτε σοβιετική (με ενιαία εθνική 
συνείδηση), ούτε σοσιαλιστική (με κρατικό καπιταλισμό έμοιαζε), 
ούτε φυσικά δημοκρατία. Τέσσερεις λέξεις, τέσσερα ψέματα, έλεγε 
ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος. 
Ωστόσο, 30 χρόνια μετά το τέλος του «υπαρκτού σοσιαλισμού», ο 
κόσμος (με εκδόσεις, συζητήσεις, συνέδρια) προσπαθεί να εξηγή-
σει το παρόν, να αναζητεί μια εναλλακτική στον καπιταλισμό χρη-
σιμοποιώντας το έργο του Μαρξ. Σα να απελευθερώθηκε ο Μαρξ 
από το ρόλο του ηγετικού συμβόλου ενός κρατικού μηχανισμού. Η 
ερμηνεία του Μαρξ για τον κόσμο συνεχίζει  να συγκεντρώνει την 
προσοχή μας! 
Ο υπαρκτός καπιταλισμός περνά δομική κρίση. Δεν μπορεί να επι-
βιώσει, αλλά κανένας δεν ξέρει στα σίγουρα τι θα τον αντικαταστή-
σει. Το «πνεύμα του Νταβός», αυτό το παγκόσμιο οικονομικό φό-
ρουμ των πλουσίων της γης, με τους αρχιερείς του καπιταλισμού, 
προσπαθεί να επεκτείνει ένα σύστημα που διατηρεί τις χειρότερες 
πλευρές του καπιταλισμού (κοινωνική ιεραρχία, εκμετάλλευση, και 
κυρίως συγκέντρωση του πλούτου σε ελάχιστα χέρια). Η εναλλα-
κτική πρέπει να είναι ένα σύστημα πιο δημοκρατικό και πιο ισότι-
μο. Η ταξική πάλη είναι μια θεμελιώδης προσπάθεια για να επηρε-
άσουμε το μέλλον που θα αντικαταστήσει τον καπιταλισμό. Ο 
Μαρξ είναι ξανά επίκαιρος! 

Διαχείριση θανάτου 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η «διαχείριση» του θανάτου. 
Συγγενείς και φίλοι προτιμούν να αναλάβουν οι ειδικοί την ευ-
θύνη για τους αγαπημένους τους που πεθαίνουν. Ελάχιστα 
έθιμα έχουν απομείνει (κυρίως στα χωριά) που αφορούν την 
«Κουλτούρα του θανάτου». Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαί-
νουν στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι αυτήν την εξέλι-
ξη: Είναι τα φάρμακα που παρατείνουν τις τελευταίες μέρες της 
ζωής. Είναι οι επαγγελματίες της υγείας (γιατροί, νοσοκόμες κλπ) 
που δίνουν τη μάχη της παράτασης ζωής του ασθενούς. Είναι η 
άνοδος των ειδικών για το τέλος του κύκλου της ζωής 
(εργολάβους κηδειών τους λένε!). Υπάρχουν βέβαια κι άλλοι 
λόγοι, όπως το γεγονός ότι οι οικογένειες είναι πλέον μικρές, ο 
πληθυσμός γερνάει, οι γυναίκες εργάζονται εκτός σπιτιού, τα 
μέλη της οικογένειας κινούνται συνεχώς και συχνά μακριά από 
την οικογενειακή εστία. Έτσι ο θάνατος καταλήγει να γίνεται ένα 
ιδιωτικό 
γεγονός. 
Η οικειό-
τητα του 
θανάτου 
στο σπίτι 
χάνεται. 
Και μαζί 
του τα 
έθιμα 
που τον 
συνοδεύουν. Έτσι όμως ολοένα και μικρότερος αριθμός ανθρώ-
πων γίνονται μάρτυρες του θανάτου των άλλων. Αρχίζουμε να 
μην καταλαβαίνουμε τον θάνατο. Ο θάνατος αποκτά μυστήριο 
και κατά συνέπεια γίνεται πιο τρομακτικός. Η διαδικασία που 
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος και ψυχής 
χάνεται. Ο θάνατος μετατρέπεται  αποκλειστικά σε ένα καθορι-
στικό γεγονός για τη σάρκα και μόνο. Παλιά, ένας αιφνίδιος θά-
νατος μας φοβίζει γιατί δεν έδινε στους ανθρώπους τον απαραί-
τητο χρόνο, ώστε να προετοιμαστούν, να εξαγνίσουν την καρδιά 
και την ψυχή τους, να μεταλάβουν «ενόψει της τελικής κρίσης 
στο επέκεινα». Σήμερα, προτιμάμε έναν αιφνίδιο θάνατο! Να 
πεθάνουμε αν είναι δυνατόν στον ύπνο μας. Να μην πάρουμε 
χαμπάρι! Έλα όμως που οι εξελίξεις στην ιατρική δεν μας αφή-
νουν να πεθάνουμε ξαφνικά; Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, τα 
συστήματα υποστήριξης της ζωής, η ενδοφλέβια χορήγηση τρο-
φής, η αιμοκάθαρση και οι τεχνικές ανάνηψης, έχουν παρατείνει 
δραματικά την διαδικασία του θανάτου. Αντίθετα, σήμερα 
έχουμε τον φόβο της υπερβολικής παράτασης της ζωής. Να υπο-
χρεώνεσαι να παραμείνεις ζωντανός, όταν πλέον κάθε απόλαυ-
ση έχει χαθεί. Ο φόβος της «υπερβολικής παράτασης της ζωής», 
ξεπερνά τον φόβο του ίδιου του θανάτου! Μας ενδιαφέρει πε-
ρισσότερο η «ποιότητα ζωής», παρά να έχουμε τα πλεονεκτήμα-
τα (που ίσως κερδίζαμε) αν εξαγνίζαμε την ψυχή μας. Όλοι αξί-
ζουν «να πεθάνουν με αξιοπρέπεια» λέμε. 
 

ΑΕΚ 
 
Ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας πληροφορικής 
και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ  ΑΕΚ, εκτιμά ότι «οι Έλληνες αν δουλέψουν 
οργανωμένα και μεθοδικά μπορούν να καταφέρουν πολλά» λέει 
σε συνέντευξή του. «Αν δώσεις στον Έλληνα όραμα, κίνητρο, πει-
θαρχία και οργάνωση θα τα καταφέρει. Το ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας μας είναι ισχυρό και προικισμένο με ταλέντο». «Η κρίση 
βοήθησε να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Αυτός που έπαιρνε δά-
νειο ακόμα και από το Α.Τ.Μ. για να πάει διακοπές, τώρα θα το 
ξανασκεφτεί. Η χρεωκοπία, μας όπλισε με γνώση. Πριν από την 
κρίση, πολλοί λειτουργούσαν τις επιχειρήσεις όπως την οικογένειά 
τους: Ίδια τσέπη η μια, ίδια και η άλλη». Και για τον αντιφασισμό 
της ΑΕΚ και των οπαδών της σημειώνει: «Τα αντιφασιστικά χαρα-
κτηριστικά της ΑΕΚ (Διοίκησης και Εξέδρας) είναι έκδηλα. Είναι 
συνυφασμένα με το DNA της ομάδας. Είμαι αντιφασίστας και βα-
θιά αντιρατσιστής. Τα φασιστικά μορφώματα δεν έχουν θέση στην 
ΑΕΚ». «Μου λένε ότι χαραμίζω χρόνο και χρήμα για την ΑΕΚ, αλλά 
τον κόσμο τον αλλάζουν οι τρελοί και οι οραματιστές. Ειδάλλως θα 
ζούσαμε στις σπηλιές». Σωστός ο παίκτης! 
 

mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
mailto:esstipsi@otenet.gr
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Εξ αφορμής 
γράφει η Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Π 
αλιά μετανάστευαν εξαιτί-
ας της ανέχειας. Κουβαλού-
σαν τις αναμνήσεις τους 
σαν ξόρκια για τους δρά-

κους της ξενιτιάς και έσερναν, εκτός 
από τους ταπεινούς τους μπόγους, την 
υπόσχεση για επιστροφή στην πατρί-
δα. Μια υπόσχεση σαν αυτή, με την 
οποία έκλεινε το «Διπλό βιβλίο» του 
Δημήτρη Χατζή: «Και θα τη φκιάσουμε 
έτσι και μια πατρίδα για μας, εκεί στην 
πατρίδα μας την Ελλάδα». 
 Τώρα οι νέοι μας φεύγουν σχε-
δόν οργισμένοι. Στις βαλίτσες τους 
κουβαλάνε τα πτυχία τους, βουβό 
θυμό και ένα δακρυσμένο «άι σιχτίρ» 
για την πατρίδα που τους αποβάλλει 
σαν ανεπιθύμητα μπάσταρδα. Φεύ-
γουν νέοι μας με πτυχία και μεταπτυ-
χιακά. Όπως ο Θανασάκης* ο γιατρός, 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
που πήγε στην Αγγλία αγανακτισμένος 
με όσα βίωνε στα ελληνικά νοσοκομεί-
α. Όπως η Ξένια* που γύρισε δυο φο-
ρές την Ευρώπη και τώρα ζει ως περι-
ζήτητη εργαζόμενη στη Ζυρίχη, πριν 
ακόμη γίνει 25 χρονών. Άριστη στο 
σχολείο, στο πανεπιστήμιο, για τους  

 
Ελβετούς. Η πατρίδα της όμως της 
έκοβε την ανάσα με λαβή επιδέξιου 
στραγγαλιστή. Αναχωρούν οι νέοι. Η 
γενιά της ξέφρενης ανεμελιάς συνετρί-
βη κατά την προσγείωσή της στην 
πραγματικότητα. Φεύγουν, νιώθοντας 
τυχεροί αν καταφέρουν και βρουν 
χώρα υποδοχής: μηχανικοί και επαγ-
γελματίες από τον χώρο της υγείας, 
λογιστές και φοροτεχνικοί, ναυπηγοί 
και αρχιτέκτονες, γεωπόνοι και χημι-
κοί, κτηνίατροι και φυσιοθεραπευτές, 
τεχνολόγοι πυρηνικής ιατρικής και 
οδοντίατροι, λογοθεραπευτές και μαί-
ες, μηχανικοί αυτοκινήτων και συγκολ-
λητές, κλειδαράδες και χτίστες, ξυ-
λουργοί και υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι 
και ψυκτικοί. Κάθε οικογένεια και 
ένας μετανάστης. Παρηγορούν τους 
δικούς τους «μην κλαις, βρε μαμά, θα 
μιλάμε στο Skype». Η θέση όμως στο 
κυριακάτικο τραπέζι θα είναι άδεια. Σε 
πέντε διαδικτυακά λεπτά τι να πεις; 
Για ποιον καημό, ποιο όνειρο, ποιον 
πόνο. Πώς να τσουγκρίσεις το ποτήρι 
στη χαρά; Όλοι περιμένουν το καλο-
καίρι. Αν η εταιρεία δώσει άδεια. Αλλά 
ποιος τα σκέφτεται αυτά τώρα που  

 
στο μυαλό υπάρχει το σχέδιο και η 
όποια ευκαιρία για απόδραση. Γιατί το 
πατρώο χώμα είναι ειρκτή, κυρίως για 
τους αθώους. Οι άλλοι μια ζωή θα 
ξεφεύγουν. Τώρα στα αεροδρόμια οι 
συγγενείς δεν κουνάνε πια μαντήλια 
και αυτοί που φεύγουν, αφήνουν σε 
όσους μένουν πίσω μονάχα ελπίδες, 
πως όταν περάσουν τα χρόνια ενδέχε-
ται να ξεθυμάνει ο θυμός, να στραγγί-
σει το ξίδι, να μείνει μόνο η  
γλύκα στιγμών με συγγενείς και φί-
λους, ομορφιές και γοητείες των αι-
σθήσεων, θερινές τζιτζικοκραυγές ξε-
γνοιασιάς. Ποιες λέξεις άραγε και ποια 
χρώματα θα περιγράφουν το περιεχό-
μενο της νοσταλγίας του μέλλοντος; 
Παπαδιαμαντικές «ελάτε, παιδιά, να 
τραγ'δήστε» ή του Χατζή «...κι ας είναι 
λίγο για την Ελλάδα»;  Φεύγουν 
οι νέοι μας οργισμένοι. Στις βαλίτσες 
τους κουβαλούν τα πτυχία τους και 
έναν βουβό θυμό. Η γενιά της ξέφρε-
νης ανεμελιάς συνετρίβη κατά την 
προσγείωση στην πραγματικότητα… 
   

*τα ονόματα του κειμένου δεν  

είναι πραγματικά 

Μην κλαις μαμά, θα μιλάμε... 

Αυγουστιάτικη Αθήνα... 

Α υγουστιάτικη Αθήνα.  Ίσως η μοναδική περίοδος 

που η πόλη παίρνει μια ανάσα ηρεμίας, αφού η 

ηχορύπανση παίρνει πόδι μαζί με τους κατοίκους που 

φεύγουν διακοπές. Έπρεπε να ενηλικιωθώ για να ζήσω 

αυτή την τόσο υποτιμημένη ομορφιά. Να περπατάς την 

Πανεπιστημίου σε ώρα αιχμής και να μην κινείται ούτε 

μύγα. Είναι μια αίσθηση σαν ναρκωτικό. Την αποζητά ο 

οργανισμός. Και ενώ ξέρω ότι θα την ξαναζή-

σω, εξακολουθεί να μου φαίνεται παράξενη. Γιατί σαν παι-

δί, αυτή την εποχή δεν ήμουν ποτέ στην πρωτεύουσα να 

βράζω. Ήμουν στη 

Στύψη. Και αυτές τις 

ώρες με τον απαλό 

ήλιο πριν πέσει η 

νύχτα, ήμουν στα 

σοκάκια του χωριού 

και έπαιζα. Μπορεί 

να μην είχε κάτι ι-

διαίτερο, αλλά ήταν 

ο τόπος που δεν 

έβλεπα την ώρα κάθε 

χρόνο να βρεθώ. 

Έγινε συνώνυμο του 

καλοκαιριού μου και 

από κάποια στιγμή και έπειτα, το σπίτι μου. Γιατί «σπίτι» 

ονομάζεται το μέρος όπου βρίσκεται η καρδιά. Η δική μου 

ήταν στα παιδικά και νεανικά μου χρόνια, που στη Στύψη 

τα απολάμβανα όσο πουθενά. Όσο καταφέρνω να θυμηθώ 

τον εαυτό μου την εποχή εκείνη, ήταν συνώνυμο 

της απόδρασης: η ευκαιρία να παίξω όσο αντέχω σαν παι-

δί, να διασκεδάσω ως νεαρή και να βρω τον εαυτό 

μου. Μεγαλώνοντας, απέκτη σε πιο ιερό χαρακτήρα: δε 

βιαζόμασταν μεν να πάμε, αλλά το είχαμε σίγουρο. Σαν 

μια τελετουργία που αν δεν ολοκληρωνόταν, δεν ζούσαμε 

καλοκαίρι. «Έλα Σαββούλη, τι λέει, καλά; Που είσαι; Θα 

πάμε καθόλου χωριό;» Έβλεπα κάθε χρόνο τους φίλους 

που δεν έβλεπα όλη τη χρονιά. Και εδώ έγκειται το μεγάλο 

πλεονέκτημα να κατάγεσαι από χωριό: η συντροφικότη-

τα. Ευτυχώς, ανήκω στην προνομιούχο γενιά που πρόλαβε  

 

νεανικά χρόνια χωρίς Facebook, Twitter ή Instagram. Για 

την ακρίβεια, χωρίς καν ίντερνετ, υπολογιστές ή κινη-

τά. Τότε, είχαμε ο ένας τον άλλο. Μικρά παίζαμε ασταμά-

τητα μπάλα και κρυφτό. Ως έφηβοι μαζευόμασταν στις 

πεζούλες και συζητούσαμε με τις ώρες.  Ως ενήλικες θεω-

ρούμε δεδομένους τους θησαυρούς που «χτίσαμε» τόσα 

χρόνια και απλά απολαμβάνουμε τη συντροφιά μας. Από 

το τι κάνει ο καθένας στη ζωή και πώς βλέπει τα πράγμα-

τα, μέχρι στο να καταλήγουμε πολλές φορές στο «τι βλα-

κείες κάναμε εδώ 

πιτσιρίκια, τι μουσι-

κή ακούγαμε, ή τι 

βρισίδια μας έριχνε 

ο γείτονας όταν μας 

έπεφτε η μπάλα μες 

στην αυλή του. Γιατί 

στο χωριό τα καλο-

καίρια ήταν δικά 

μας. Και μπορεί ε-

μείς να μεγαλώσα-

με, αλλά οι αναμνή-

σεις που αποκτήσα-

με, όχι. Τώρα μπο-

ρεί να μη βλεπόμαστε τόσο συχνά όσο τότε, αλλά αρκεί 

που έστω και μια φορά τον χρόνο καθόμαστε στο καφενεί-

ο, και επαναφέρουμε αυτή τη μοναδική αίσθηση της νεα-

νικής συμμορίας. Διότι ό,τι γίνεται στο χωριό, μένει στο 

χωριό. Πόσο τυχερή νιώθω που μεγάλωσα μαζί με κά-

ποιους ανθρώπους, έστω και με διαλείμματα. Που είδαμε 

ο ένας τον άλλον να αλλάζει, να διαμορφώνεται, να δίνει 

συνέχεια κάτι νέο από τον εαυτό του. Ένα εξοχικό δεν είναι 

δεδομένο. Άλλοι δεν είχαν ποτέ κάποιο τέτοιο μέρος για 

να αποδράσουν. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν μιλάω για 

διακοπές και αντικρίζω το βλέμμα των άλλων, με το που 

μάθουν ότι εγώ έχω χωριό. Για αυτό εκτιμώ το χωριό μου 

και όσα έζησα σε αυτό. Ακόμα και οι πιο χαζές στιγμές, 

ήταν κάτι που πάντα θυμάμαι νοσταλγικά… 

 

 

Παρθενώνας, Αθήνα 

Γ 
ενέθλια. Κάποιοι τα αποφεύγουν, τα προσπερνούν. 
Κάποιοι άλλοι όπως εγώ, ανυπομονούν να περάσει ο 
χρόνος, ώσπου να έρθει ξανά η ημέρα αυτή. Ενθουσιά-

ζομαι και απολαμβάνω τις ευχές των ανθρώπων που εκτιμώ, 
των ανθρώπων που με νοιάζονται, με αγαπούν. Ευχές από καρ-
δίας που μου θυμίζουν κάθε χρόνο πόσοι πολλοί άνθρωποι 
είναι εδώ για μένα. Αλήθεια υπέροχο! Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί 
υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν αυτή τη μέρα. Δεν 
έδωσα ποτέ βαρύτητα στην ηλικία, στο μέτρημα της. Δεν κατά-
λαβα ποτέ γιατί ένας αριθμός αποκτά τόση δύναμη, ώστε να 
επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων. Μπο-
ρεί αλήθεια ένας αριθμός να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και 
αντιμετώπισης των πραγμάτων; Έχει πράγματι τόση δύναμη, 
ώστε να ενώσει ή να χωρίσει ανθρώπους; Είναι αλήθεια τόσο 
δυνατός παράγοντας στη ζωή μας, ώστε να του επιτρέπουμε να 
μας στερεί κάποιες ίσως από τις πιο υπέροχες στιγμές που θα 
μπορούσαμε να ζήσουμε; Πάντα η ημέρα των γενεθλίων μου 
ήταν μια από τις σημαντικότερες μέρες στη ζωή μου. Και κάθε 
χρόνο την ίδια μέρα χτυπά το καμπανάκι της αφύπνισης για να 
μου υπενθυμίσει όλους εκείνους τους λόγους, για τους οποίους 
υπάρχω. Ο χρόνος κυλάει με τον ίδιο ρυθμό για όλους, απλά 
κάποιοι έφτασαν νωρίτερα, κάποιοι αργότερα και οι αφίξεις 
συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο υπάρχουν άνθρωποι. Η 
ωριμότητα και ο τρόπος αντιμετώπισης της ζωής είναι καθαρά 
θέμα χαρακτήρα, εμπειριών,  τρόπου σκέψης. Κανένας χρόνος 
δεν με βοήθησε να ωριμάσω, αν στο πέρασμα του δεν μου είχε 
αφήσει μαθήματα και εμπειρίες. Άλλωστε, όλα είναι στο μυαλό. 
Ακόμη και ο χρόνος. Το θέμα είναι να τον διαχειριζόμαστε έτσι 
ώστε να μπορούμε δίχως φόβο και πάθος να απαντούμε κατάλ-
ληλα στην ερώτηση: εσύ πόσων ετών είσαι; 

Εσύ, πόσων ετών είσαι; 

Α 
φιερωμένο με  θαυμασμό, τρυφερότητα και ειλικρινή 
αγάπη σε όλους τους γονείς, που παλεύουν για τα 
δικαιώματα των παιδιών τους. Στις μητέρες  και τους 
πατέρες μας που η δύναμή τους, το πάθος τους και η 

μεγάλη αγκαλιά τους, είναι παράδειγμα για όλους εμάς που γκρι-
νιάζουμε με τα εύκολα και απογοητευόμαστε με τα ανόητα. 

 

«Με λένε Σταμάτη. Είμαι 6 χρονών και πηγαίνω στο νηπιαγωγείο. 
Όχι, δεν έμεινα στην ίδια τάξη.  Απλά μια χρωμοσωματική ανωμα-
λία, που δεν εντοπίζεται στον προγεννητικό έλεγχο με κρατάει λίγο 
πίσω. Η μητέρα μου από την αρχή ένιωθε ότι κάτι συμβαίνει με 
μένα.  Αλλά η γιατρός την καθησύχαζε αποδίδοντας την αγωνία της 
σε υπέρμετρο μητρικό ζήλο.  Μεγαλώνοντας τον έντονο μητρικό 
ζήλο συμμερίστηκε τελικά και η γιατρός, αφού διαγνώσθηκα φορέ-
ας ενός χρωμοσώματος, που θα μου έκανε τη ζωή δύσκολη. Τελικά 
η μαμά είχε δίκιο. Μάλλον οι μαμάδες έχουν πάντα δίκιο.  Είναι 
αυτή η διαίσθηση που καθοδηγείται από τη λατρεία και την απέ-
ραντη αγάπη που σου δίνει δώρο και μια έκτη αίσθηση. Όταν ανα-
κοινώθηκε το πρόβλημα μου η μαμά και ο μπαμπάς μάλλον 
ένιωσαν ότι βρίσκονταν σε ένα παράλληλο σύμπαν.  Σε ένα κακό 
όνειρο που κάποιος, κάποια στιγμή θα τους έβγαζε και όλα θα 
ήταν όπως πριν. Όμως μάταια. Το κακό όνειρο ήταν μια πραγματι-
κότητα. Οι γιατροί έκαναν εξετάσεις επί εξετάσεων. Έστειλαν φιρ-
μάνια σε άλλους γιατρούς. Μίλησαν με άλλους γιατρούς στο εξω-
τερικό και το συμπέρασμα ήταν, ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου 
θα έπρεπε όλοι να με προσέχουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν 
κινδύνευε η ζωή μου.  Αλλά η ποιότητα της ζωής μου. Τότε ξεκίνη-
σαν όλα. Ταξίδια –όχι στη Disneyland- τηλέφωνα και ξανά εξετά-
σεις και ξανά ταξίδια. Η μαμά και ο μπαμπάς χαμογελούσαν και 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δείχνουν ήρεμοι.  Αλλά δεν ήταν. Το 
καταλάβαινα. Όλα τα καταλαβαίνω. Ακόμα και αν δεν το λένε, ένα 
βλέμμα, μια σκυθρωπή στιγμή αρκούν. Όμως, σε καμιά στιγμή δεν 
αισθάνθηκα τους ήρωες μου να εγκαταλείπουν. Όχι εμένα. Τον 
αγώνα, την προσπάθεια, τον ανήφορο προς οτιδήποτε θα μπορού-
σε να κάνει τη ζωή μου καλύτερη, την εξέλιξη της δυσκολίας μου 
ηπιότερη. Οι δυνατοί στα παραμύθια  πολεμούν με θεριά. Η μαμά 
μου και ο μπαμπάς μου πολεμούσαν με την καθημερινότητα. Αυτό 
ήταν το θεριό μας. Έψαχναν, διάβαζαν, αναζητούσαν οτιδήποτε θα 
έκανε καλύτερη τη μέρα μου. Τη μέρα τους. Και σε όλο αυτό είχαν 
ο ένας τον άλλο και …κανέναν άλλο. Στη χώρα μου η μοναξιά της 
διαφορετικότητας είναι ο μεγαλύτερος πόνος.  Μόνος ζητάς την 
αυτονόητη βοήθεια. Μόνος παλεύεις για ίσες ευκαιρίες που τις 
αξίζεις.  Όμως ανακάλυψα ότι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι 
οι δικοί μου υπερήρωες. Βρίσκουν δύναμη εκεί που κανείς δεν την 
βλέπει, μάχονται με όλη τους τη θέληση. Νικάνε δράκους, που 
κάθονται σε γραφεία και υδροκέφαλα τέρατα με παρωπίδες. Δεν 
πέφτουν. Στέκονται δυνατοί έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα. Η 
μαμά μου και ο μπαμπάς μου δεν έχουν ιπτάμενες μπέρτες ού-
τε laser βλέμμα. Αλλά με κάνουν να πετάω όταν με αγκαλιάζουν 
και ζεσταίνεται η καρδούλα μου όταν με κοιτάνε. Και τότε όλα εί-
ναι πιο εύκολα»  

Οι γονείς μας, οι υπερήρωες! 

Στύψη, Λέσβος 
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Μανώλης Κων. Καραπαναγιώτης 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

Εθν. Αντί στασης 55 Αίγα λεω  
 
 
 
 
 
τηλ. 2105440209 & κίν. 6973690715 
e-mail: manolis.karapa@gmail.com 

«Το Χάνι» 
Ταβε ρνα-ουζερί  
Στυ ψη Λε σβου 

Τηλ. 2253091311 & κίν. 6986781136 
 

«NorthCape-Tarifa 2018»: 
Ο Steffen Streich πρώτος των πρώτων! 14 χώρες σε 21 μέρες με ποδήλατο! 

Π 
ρώτος των πρώτων ο δικός μας Στέφανος! Ο διάσημος ποδηλάτης μεγάλων 
αποστάσεων Steffen Streich, ο οποίος ζει μόνιμα στη Στύψη Λέσβου, δηλώ-
νει Στυψιανός και αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα, κατάφερε να διανύ-
σει 7.384 χιλιόμετρα, οδηγώντας το ποδήλατό του από το βορειότερο σημεί-

ο της ηπειρωτικής Ευρώπης (το «Βόρειο Ακρωτήριο» στη Νορβηγία) έως το νοτιότερο ση-
μείο, στην Ταρίφα της Ισπανίας σε 21 Μέρες 1 ώρα και 55 λεπτά. 
«Μηχανή» (macchina) τον αποκάλεσαν  οι Ιταλοί διοργανωτές του GIRO DELLE REPUBBLI-
CHE MARINARE το 2015! Οδήγησε τον αγώνα με σύνεση, πρόγραμμα, τέλεια προετοιμασία, 
σωστό και επαρκή εξοπλισμό, ακριβή διαχείριση ύπνου και ψυχραιμία και έτσι κατάφερε να 
ξεχωρίσει από νωρίς. Παρά την σθεναρή αντεπίθεση του άξιου αντίπαλου Kai Edel, ο οποίος 
έμεινε πρωταγωνιστής του αγώνα για 4 μέρες, ο Στέφανος κατάφερε να απαντήσει με μια 
άνευ προηγουμένου συνεχή αντεπίθεση 2 ημερών, χωρίς στάση και ύπνο και να πάρει τη 
νίκη τα ξημερώματα της 11ης Ιουλίου 2018. Μπήκε ως αδιαμφισβήτητος νικητής στην Ταρί-
φα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του σε μερικούς από τους ωραιότερους ποδηλατικούς προο-
ρισμούς της Ευρώπης. Διέσχισε 14 χώρες και τερμάτισε στην πρώτη θέση του αγώνα North-
Cape-Tarifa 2018. 
Στέφανε, σου ευχόμαστε πάντα νίκες και πάντα επιτυχίες! Μας κάνεις όλους υπερήφανους! 
 

 
 

Πάνω: Οι δύο πρώτοι σκόρερ της ταρίφα (Kai Edel & Steffen Streich) αμέσως μετά την 
άφιξη του Kai Edel στην ταρίφα.  

Τ 
ην Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 ο Σύλλογος Στυψιανών στην Αθήνα «Γερμανός Καραβαγγέ-
λης» πραγματοποίησε εκδήλωση-αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι. Περισσότερα από 50 
μέλη συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν  όχι μόνο τη συντροφιά συγχωριανών και φί-
λων αλλά και τα εκλεκτά , χειροποίητα μεζεδάκια που ετοίμασαν οι Στυψιανές νοικοκυρές 

για την περίσταση. Η Ευαγγελία Χονδρού έκανε μία ανασκόπηση στην ιστορία και στις ρίζες του 
ρεμπέτικου τραγουδιού και ο Παρέλλης Δημήτρης παρασκεύασε το ψωμί στο σχήμα της Λέσβου! Η 
εκδήλωση πλαισιώθηκε από τα μουσικά ταλέντα της Στύψης μας: Στέλιο Βαλάση, Αριστείδη Παπα-
νικολάου, Θεόφιλο Πολύζο και Δώρα Εγγλέζου. Ήταν μία από τις ομορφότερες εκδηλώσει του Συλ-
λόγου μας. Ευχαριστούμε το νέο Δ.Σ. για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση. Πάντα τέτοια! 

Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» 

Στιγμιότυπα από την επιτυχημένη εκδήλωση του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας 

Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

Τ 
ην Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 ο Σύλλογος Στυψιανών στην Αθήνα 
«Γερμανός Καραβαγγέλης», με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας 2018, πραγματοποίησε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και διενέρ-
γεια εκλογών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Παρόλο 

που οι παρευρισκόμενοι ήταν λίγοι στον αριθμό, πληρούσαν τις προϋποθέσεις που 
ορίζει το καταστατικό περί απαρτίας. Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
τους εξής: 
 
 
  Πρόεδρος Βουργουτζής Βασίλης 
  Αντιπρόεδρος Βαλιουτής Θανάσης 
  Ταμίας Πολύζου Αφροδίτη 
  Γραμματέας Καλλονιάτου Χρύσα 
  Έφορος Προκοπίου Μαρία 
 
  Αντιπρόσωποι στην ΟΛΣΑ 
  Δρακούλας Νίκος 
  Καλλονιάτου Χρύσα 
 

 Τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία  το πρώτο παιχνίδι του ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΣΤΥΨΗΣ. Οι ομάδες κλήθηκαν  να λύ-
σουν γρίφους και να περάσουν από κάποιες δοκιμα-
σίες. Σχετικά κοντά στους χρόνους ήταν οι περισσό-
τερες ομάδες.  Αξίζει να πούμε ότι οι περισσότερες 
ομάδες δεν πήραν καθόλου βοήθειες. Νικήτρια ο 

 

μάδα: THE POWER OF LOVERS, η οποία αποτελού-
ταν από τους: Άκη Γιαρήμαγα, Λητώ Γελαγωτέλλη, 
Χρήστο Πετριώτη, Ιγνάτη Πετριώτη, Στρατούλα Γε-
λαγωτέλλη, Μεταξία Ζουμπούλη και Κυριακή Γελα-
γωτέλλη.  Συγχαρητήρια αξίζει να δώσουμε στην 
ομάδα που πήε στην «πηγή αλλά δεν ήπιε νερό»: 
τους ΤΣΑΡΣΙΚΛΗΔΕΣ. Ευχαριστούμε για την εξωτερι-
κή βοήθεια τους: Ε’υα Κρυεμάδη, Βάσω Νερατζή, 
Στράτο Χατζηδουκάκη και Νίκη Κοτσαύτη. 
Οι ομάδες που πήραν μέρος στο παιχνίδι ήταν οι 
εξής: 1)ΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ, 2)ΟΙ ΠΙΡΔΑΛΤΣΟΙ ΤΣΙ ΠΙΡΔΑΛ-
ΤΣΕΣ, 3)ΤΣΑΡΣΙΚΛΗΔΕΣ, 4)ΣΤΥΨΙΑΝΑΡΙΑ, 5)THE POW-
ER OF LOVERS, 6)ΟΙ ΞΑΝΕΝΙΕΣ, 7)ΜΠΑΓΑΝΑΔΕΣ, 8)ΟΙ 
ΩΡΑΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΥΨΗΣ. Και του χρόνου!!! 

Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης 

Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού 

Αριστερά: Οι ομάδες που συμμετείχαν στο κυνήγι του 
κρυμμένου θησαυρού.  

Ιππικός Σύλλογος  
Στύψης-Υψηλομετώπου  

«Άγιος Γεώργιος» 

Τ 
ην Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιππικού Συλλόγου Στύ-
ψης-Υψηλομετώπου «Άγιος Γεώργιος». 

 Ψήφισαν 35 συνολικά άτομα και ανέδειξαν τους εξής: Αλογδέλλη Ιω-
άννη (31 ψήφους), Κουλιαδέλλης Χρήστος (17 ψήφους), Κουλιαδέλλης Τάκης 
(14 ψήφους), Κουτζπής Δημήτριος (26 ψήφους), Πολύζος Νίκος (11 ψήφους), 
Σεβαστός Ιγνάτιος (26 ψήφους), Χατζηδουκάκης Ευστράτιος (24 ψήφους).  
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούν οι: Κουτσαμπάσης Κώστας (24 ψήφους), 
Μανάβης Δημήτριος (11 ψήφους), Πιτσούλης Φώτης (21 ψήφους). 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε σώμα ως εξής: 
 
Πρόεδρος Αλογδέλλης Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος Σεβαστός Ιγνάτιος 
Γραμματέας Χατζηδουκάκης Ευστράτιος  
Ταμίας Κουτζπής Δημήτριος  
Μέλος Κουλιαδέλλης Χρήστος  
 

Τους ευχόμαστε καλή θητεία. Σιδεροκέφαλοι! 
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Τ 
ο Σάββατο 5 Μαΐου οι Βρυ-

ξέλλες μύρισαν Λεσβιακά 

προϊόντα. Στην πλατεία 

Schuman οι επισκέπτες της 

υπαίθριας γιορτής «Fete du Pain» 

γνώρισαν και δοκίμασαν τα προϊόντα 

μας, καθώς τιμώμενη περιοχή ήταν η 

Λέσβος. Η παρουσίαση ήταν μια πρω-

τοβουλία του Φορέα Τουρισμού Μο-

λύβου και του Lesvos Food Fest σε 

συνεργασία με το «A Discovering Net-

work» και τη βοήθεια του «The Olive 

Tree Group». Τα προϊόντα που πα-

ρουσιάστηκαν σε πρωτότυπους συν-

δυασμούς fingerfood ήταν το έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο, τα εξαιρετικής 

ποιότητας γαλακτοκομικά, τα μυρω-

δάτα βότανα, τα ντόπια αλίπαστα, τα 

παραδοσιακά λικέρ και το μοναδικό 

μας απεριτίφ, το ούζο.   

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο 

των δράσεων προβολής των κάθετων

(εναλλακτικών) αγορών του δικτύου 

κάτω από την ομπρέλα του brand 

Lesvos The Other Aegean. Ο Φορέας  

Τουρισμού Μολύβου, διοργανωτής 

του φεστιβάλ Lesvos Food Fest, που 

φέτος θα πραγματοποιηθεί από 5- 

 

 

 

 

 

15/7 σε 9 περιοχές του νησιού μέσα 

από αυτές τις δράσεις στοχεύει: α) 

Στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

που συνδέονται με τη γαστρονομία 

και την προβολή των προϊόντων της 

Λέσβου στην Ευρώπη και τον υπόλοι-

πο κόσμο. β) Στη δικτύωση και κινητο-

ποίηση των ομογενών του εξωτερι-

κού, που δραστηριοποιούνται με επι-

τυχία στον επισιτιστικό και γαστρονο-

μικό κλάδο για την κοινή διαφήμιση 

και προβολή της γαστρονομίας της 

Λέσβου και σε άλλες πόλεις του εξω-

τερικού. 

Ευχαριστούμε τις εταιρείες ΛΕΒΑ 

Μπουχλής, Παναγιώτης Γανώσης, ΕΒΑ 

Ποτοποιία, Ελαιουργικός Συνεταιρι-

σμός Στύψης, ΤΕΠΕΣ προϊόντα ελιάς, 

και Γαλακτοκομική Λέσβου για την 

ευγενική προσφορά των προϊόντων 

τους που ταξίδεψαν την τοπική γα-

στρονομία στην Ευρώπη. 

 

Το Lesvos Food Fest προβάλλει τα  

Λεσβιακά προϊόντα  

στην καρδιά της Ευρώπης 

Μακεδονία και η   
«Συμφωνία των Πρεσπών»  

γράφει ο Ιγνάτιος Κ. Καραπαναγιώτης 

(συνέχεια από σελ. 1) 

 

Έ 
να εγχειρίδιο «Στρατιωτικής Γεωγραφίας» 
του επίλαρχου Άγγελου Λάζαρη (Αθήναι 
1972, έκδ. ΣΣΕ / Διεύθυνσις Σπουδών) που 
διδασκόταν επί χούντας στους Ευέλπιδες, 

αναφέρεται ρητά στη «Γιουγκοσλαβική Μακεδονί-
α» ως μια από τις ομόσπονδες δημοκρατίες που 
απάρτιζαν τη Γιουγκοσλαβία (σ.5), με πληθυσμό 
1.500.000 κ. και πρωτεύουσα τα Σκόπια 
(σ.54).  Υπενθυμίζει δε πως η Μακεδονία 
«διενεμήθη μεταξύ Ελλάδος, Γιουγκοσλαβίας και 
Βουλγαρίας» (σ.55).  
Επισημαίνει επίσης, στη  σελίδα 52  ότι, αν και «τα 
φυσικά όρια της Μακεδονίας ουδέποτε έτυχον, 
ούτε και σήμερον, κοινής γενικής παραδοχής», «η 
έκτασις της Μακεδονίας είναι συνολικώς 72.500 
τ.χιλ., κατανεμομένη ως κάτωθι: (α) Ελλάς 34.200 
τ.χιλ. (β) Γιουγκοσλαβία 25.800 τ.χιλ. (γ) Βουλγαρία 
12.000 τ.χιλ. (δ) Αλβανία 500 τ.χιλ. 
Ενδιαφέρον έχει η αναφορά για «τας ανεπισήμους 
διεκδικήσεις» των τριών βαλκανικών κρατών πάνω 
στις Μακεδονίες των γειτόνων τους (σ.54-56), και, 
πάνω απ’ όλα, τις δικές μας διεκδικήσεις: «Η Ελ-
λάς», διαβάζουμε, «διεκδικεί ολόκληρον την Μακε-
δονίαν εν ονόματι ιστορικών, οικονομικών, στρα-
τιωτικών και τέλος αισθηματικών λόγων».  Το ίδιο 
εγχειρίδιο μας πληροφορεί ότι, μολονότι «η Ελλάς 
διεκδικεί επισήμως την Β. Ήπειρον εκ της Αλβανί-
ας», «τα φυσικά της σύνορα ευρίσκονται επί της 
γραμμής Σκούμπης (ποταμός) - όρη Μοισίας - Αί-
μος, ίνα περιληφθούν εντός της μητρός πατρίδος αι 
Ελληνικαί περιοχαί Β. Ηπείρου, Μακεδονίας, Ανα-
τολ. Ρωμυλίας και Θράκης. Ωσαύτως διεκδικεί το 
δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως διά τον Ελληνικόν 
λαόν της Κύπρου» (σ.7-8). Αυτά έγραφε το επίσημο 
εγχειρίδιο του στρατού το 1972. Η χούντα με τον 
Παπαδόπουλο - Ιωαννίδη – Σαμψών είδαμε που 
οδήγησε την Κύπρο!  45 χρόνια μετά να κατέχουν οι 
Τούρκοι την μισή! Γι αυτό προτείνω να μην τσιμπά-
με στην πατριδοκαπηλεία. Δεν είναι αυτό πατριωτι-
σμός. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε ήρεμα κι α-
πλά χωρίς κραυγές;  Μόνο τότε θα προσφέρουμε 
υπηρεσίες στην Πατρίδα μας.  
Σήμερα ποια είναι η θέση της χώρας μας σήμερα 
όσον αφορά  τις «διεκδικήσεις» της χώρας μας από 
τους γείτονές μας; Εξακολουθούμε να διεκδικούμε 
από τα γειτονικά  μας κράτη διάφορες περιοχές 
τους ή δεχόμαστε τα σύνορα όπως διαμορφώθηκαν 
από τις συνθήκες; Νομίζω ότι η θέση της χώρα μας 
είναι ότι «δεν παραχωρεί ούτε σπιθαμή ελληνικού 
εδάφους, ούτε διεκδικεί ξένα εδάφη». Αυτή είναι η 
επίσημη θέση της χώρας μας και όλων των Δημο-
κρατικών Κομμάτων.  Αναγνωρίζει και αποδέχεται 
τις διεθνείς συνθήκες. Το ίδιο απαιτεί και από τις 
γειτονικές μας χώρες και ειδικά την Τουρκία, της 
οποίας ο ηγέτης δεν χάνει ευκαιρία να ζητά αναθε 

ώρηση των  συνθηκών. Αλλιώς, αν κι εμείς αρχίσου-
με να αμφισβητούμε τις συνθήκες, όπως αυτή του 
Βουκουρεστίου του 1913, τότε κινδυνεύει η χώρα 
με ακρωτηριασμό και δεν νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη 
είναι προς το συμφέρον της Πατρίδας μας. Τα σύνο-
ρα αλλάζουν μόνο με πόλεμο! Αυτή είναι η θέση 
της φασιστικής Χ.Α., «να μπούμε στην ΠΓΔΜ να 
πάρουμε τα Σκόπια». Το 1913 υπήρχε σε μια μεγά-
λη περιοχή που λεγόταν Μακεδονία γεωγραφική, 
πολύ ευρύτερη της ελληνικής Μακεδονίας και με τη 
Συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, αυτή η Μακε-
δονία χωρίστηκε σε τέσσερα κομμάτια. Όποιος αμ-
φισβητεί τα αποτελέσματα του 1913 και δεν του 
αρέσει Μακεδονία του Πιρίν που έχουν οι Βούλγα-
ροι ή το κομμάτι της τότε γεωγραφικής Μακεδονίας 
που σήμερα έχουν οι Σκοπιανοί, στην ουσία αμφι-
σβητεί και την ίδια την Ελληνική Μακεδονία. 
Η  «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι μια  καλή συμ-
φωνία που κάθε Έλληνας πρωθυπουργός από το ‘95 
και μετά θα ήθελε να υπογράψει, διότι περιλαμβά-
νει όχι μόνο erga omnes αλλά και συνταγματική 
αλλαγή του ονόματος της ΠΓΔΜ, που προέβλεπε η 
ενδιάμεση συμφωνία. Και εν πάση περιπτώσει το 
«Μ» στην … προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ, που απο-
δεχόμαστε εδώ και 27 χρόνια, δεν σημαίνει ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΗ ούτε ΜΥΚΟΝΟ, σημαίνει ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Άρα η 
επίσημη θέση της χώρας μας από το 1995 και μετά 
είναι σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό 
προσδιορισμό. Αυτή την ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΣΗ διαπραγμα-
τεύθηκε και ο Κοτζιάς – Τσίπρας με τη νέα ηγεσία 
των γειτόνων μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με τα 
ίδια ακριβώς επιχειρήματα υιοθετούν οι ακραίοι 
του δεξιού κόμματος της ΠΓΔΜ «VMRO» και της 
Ελλάδας! Στη χώρα μας κάποιοι κατηγορούν τον κ. 
Τσίπρα για μειοδοσία. Το VMRO κατηγορεί τον κ. 
Ζάεφ για εσχάτη προδοσία.  Προφανώς δεν είναι 
λογικό το επιχείρημα: και οι δύο να έχουν προδώ-
σει τη χώρα τους και οι δύο να έχουν υπογράψει 
μια προδοτική συμφωνία. Το πραγματικό πρόβλημα 
είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και στις δύο 
χώρες, οι οποίες δεν θέλουν την επίλυση του ζητή-
ματος. Επαναλαμβάνουν τα ίδια επιχειρήματα 
ένθεν κακείθεν των συνόρων. Μακάρι ο Πρωθυ-
πουργός της ΠΓΔΜ κ. Ζάεφ να τα καταφέρει να δη-
μιουργήσει τους πολιτικούς όρους που απαιτούνται 
για την επίλυση του ζητήματος και για την κύρωση 
της συμφωνίας  από την Ελλάδα.   
Όσοι κατανοούν ότι η Θεσσαλονίκη δε μπορεί ποτέ 
να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων χωρίς λύση 
στο Μακεδονικό, όσοι γνωρίζουν από κοντά τις θέ-
σεις και των δυο πλευρών στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης τα τελευταία 25 χρόνια, γνωρίζουν, ότι η 
συμφωνία είναι σε θετική κατεύθυνση. Εξακολου-
θώ να πιστεύω ότι πραγματικός πατριωτισμός είναι 
να προστατεύουμε την ιστορική μας κληρονομιά 
και ταυτόχρονα να κάνουμε την Ελλάδα ηγέτιδα 
δύναμη στα Βαλκάνια.  

Στιγμιότυπο από  το Lesvos Food Fest με τον ηθοποιό Ρένο Χαραλαμπίδη ανάμεσα 
στις κυρίες του Φορέα Τουρισμού Μολύβου. 

Η 
 Αλληγορία του Σπηλαίου 
είναι ένας μύθος που παρου-
σιάστηκε από τον Πλάτωνα 
στο έργο του Πολιτεία, με 

σκοπό να συγκριθούν «οι επιπτώσεις 
της παιδείας και της έλλειψής της στη 
φύση του ανθρώπου». Γράφτη-
κε σε μορφή διαλόγου μεταξύ 
του Γλαύκωνα, αδελφού του 
Πλάτωνα, και του μέντορά του 
Σωκράτη, τον οποίο αφηγείται 
ο δεύτερος. Η αλληγορία βρί-
σκεται στην αρχή του έβδομου 
βιβλίου της Πολιτείας. 
Ο Πλάτων βάζει τον Σωκράτη 
να περιγράψει ένα σύνολο 
ατόμων που ζουν όλη τους τη 
ζωή αλυσοδεμένοι στον τοίχο 
μιας σπηλιάς, αντικρίζοντας 
έναν κενό τοίχο. Οι άνθρωποι 
αυτοί κοιτούν τις σκιές που σχηματίζο-
νται στον τοίχο από αντικείμενα που 
περνούν μπροστά από μία φωτιά πίσω 
τους και δίνουν ονόματα σε αυτές τις 
σκιές. Οι σκιές είναι η πραγματικότητα 
των φυλακισμένων. Ο Σωκράτης εξηγεί 
πως ο φιλόσοφος είναι σαν φυλακισμέ-
νος που απελευθερώθηκε από τη σπη-
λιά και βρίσκεται στο επίπεδο όπου  

 
καταλαβαίνει ότι οι σκιές δεν είναι η 
πραγματικότητα, καθώς μπορεί να κα-
ταλάβει την αληθινή μορφή της πραγ-
ματικότητας και όχι την κατασκευασμέ-
νη πραγματικότητα, που είναι οι σκιές 

για τους φυλακισμένους. Οι κρατούμε-
νοι αυτής της περιοχής δεν επιθυμούν 
καν να φύγουν από τη φυλακή τους, 
διότι δεν γνωρίζουν καλύτερη ζωή. 
Οι κρατούμενοι κάποια μέρα καταφέρ-
νουν να σπάσουν τα δεσμά τους και 
ανακαλύπτουν ότι η πραγματικότητά 
τους δεν είναι αυτή που νόμιζαν. Ανα-
κάλυψαν τον ήλιο, τον οποίο ο Πλάτω 

 
νας χρησιμοποιεί ως αντιστοιχία για τη 
φωτιά, πίσω από την οποία ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να δει. Όπως η φωτιά ρίχνει 
φως στους τοίχους της σπηλιάς, η αν-
θρώπινη κατάσταση είναι για πάντα 

δέσμια των εντυπώσεων που 
δημιουργούνται μέσω των αι-
σθήσεων. Ακόμη και αν αυτές οι 
ερμηνείες είναι μια περίεργη 
λανθασμένη ερμηνεία της πραγ-
ματικότητας, ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να ελευθερωθεί από τα 
δεσμά της κατάστασής του. Δεν 
μπορεί να ελευθερωθεί από μια 
φαινομενική κατάσταση, όπως οι 
φυλακισμένοι δεν μπορούσαν να 
ελευθερωθούν από τις αλυσίδες 
τους. Ωστόσο, αν ο άνθρωπος 
μπορέσει ως εκ θαύματος να 

δραπετεύσει από τη σκλαβιά του, θα 
έβρισκε ένα κόσμο που δεν μπορεί να 
καταλάβει - ο ήλιος είναι ακατανόητος 
για κάποιον που δεν τον έχει δει ποτέ. 
Με άλλα λόγια, θα ανακάλυπτε ένα 
άλλο «βασίλειο», ένα ακατανόητο μέ-
ρος, διότι, θεωρητικά, είναι η πηγή μιας 
ανώτερης πραγματικότητας από αυτή 
που ήξερε πάντα. 

Η Αλληγορία του Σπηλαίου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%96
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%96
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Κατάργηση του τμήματος Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ Θεσσαλίας 

γράφουν οι:  Γεώργιος Ι. Μαντάνης, ΙωάννηςΑ. Κακαράς & Σωτήρης Καραστεργίου  
 

(συνέχεια από σελ. 1) 

Έ 
χοντας αναλώσει πολύ μεγάλο κόπο και χρόνο, όλα 
αυτά τα χρόνια (από το 1999), για την ακαδημαϊκή 
οργάνωση και πρότυπη λειτουργία αυτού του μονα-
δικού στα ΤΕΙ, τμήματος, απευθύνουμε ανοιχτά και 

δημόσια τη σύντομη παρέμβασή μας, για να εκφράσουμε τη 
βαθιά θλίψη και τον θυμό μας, για τη διαφαινόμενη -ίσως 
και υποκινούμενη- απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να 
«καταργήσει» ουσιαστικά το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνο-
λογίας Ξύλου και Επίπλου (ΣΤΞΕ), του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο 
πλαίσιο της νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και στη θέ-
ση του, να ιδρύσει στην ουσία ένα ακόμη Πανεπιστημιακό 
Δασολογικό Τμήμα με τίτλο: Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολο-
γίας Δασικών Πόρων! 
Με διαφορετική ανάγνωση, πιο πειστική, θα λέγαμε ότι το 
Τμήμα ΣΤΞΕ καταργείται εξ ολοκλήρου και το νέο Παν/κό 
Τμήμα Δασικών Πόρων (ή όποια άλλη καινοφανή ονομασία) 
δημιουργείται στη θέση του καταργηθέντος και πρόσφατα 
επαναλειτουργήσαντος Τμήματος Δασοπονίας (θυμίζουμε 
ότι η κατάργηση των δύο από τα τρία Τμήματα Δασοπονίας 
ήταν από την δεκαετία του ’80, κοινή πρόταση των διδασκό-
ντων στα τμήματα αυτά, διότι υπήρχαν χιλιάδες αδιόριστοι 
Τεχνολόγοι Δασοπονίας). Σε κάθε περίπτωση, το επιστημονι-
κό περιεχόμενο που καθορίζει το προφίλ του Τμήματος ΣΤΞΕ 
(σχεδιασμός επίπλου και αντικειμένου, τεχνολογία επίπλου, 
τεχνολογία ξύλου και ξύλινων δομικών κατασκευών) με τί-
ποτα «δεν χωράει» μέσα στο αντικείμενο του νέου παν/κού 
τμήματος, αλλά περιορίζεται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της 
τεχνολογίας ξύλου, των ρητινών, του φλοιού, που παράγο-
νται ως φυσικοί πόροι των δασών. Δασικοί πόροι είναι τα 
δάση, τα δασικά εδάφη, οι βοσκότοποι, ο θηραματικός 
πλούτος και πολλά άλλα. Με τη στενή επιστημονική έννοια 
των όρων αυτών, δεν κατανοούμε τι σημαίνει: Σχεδιασμός - 
Τεχνολογία Δασικών Πόρων, δηλ. σχεδιασμός και τεχνολογία 
δασών, εδαφών, βοσκοτόπων; 
Πρόσθετα, το ισχύον και πετυχημένο περιεχόμενο σπουδών 
του τμ. ΣΤΞΕ δεν έχει συνάφεια με το περιβάλλον, τη δασο-
πονία πολλαπλών σκοπών, τη διαχείριση και την προστασία  
των δασικών οικοσυστημάτων, τη λιβαδοπονία, τη δασική 
οδοποιία, την άγρια πανίδα, τη διευθέτηση ορεινών υδάτων 
κ.α., τα οποία αποτελούν γνωστικά αντικείμενα του πανέ-
μορφου αντικειμένου της Δασοπονίας (Forestry). Το τμήμα 
ΣΤΞΕ δεν ταιριάζει με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος  

 
Δασοπονίας.Αναρωτήθηκε κανένας τι θα γίνουν οι απόφοι-
τοι; 
Οι απόφοιτοι του τμήματος ΣΤΞΕ έχουν σήμερα κατοχυρω-
μένα επαγγελματικά δικαιώματα, υπάρχει ήδη ανερχόμενη 
ζήτηση των αποφοίτων στην αγορά, και απασχολούνται ήδη 
στην ελληνική και την κυπριακή αγορά ως Σχεδιαστές και 
Τεχνολόγοι Ξύλου – Επίπλου. Δεν είναι Τεχνολόγοι Δασοπο-
νίας, ούτε και απόφοιτοι τμημάτων Δασικών Πόρων ή Δασο-
λογίας! 
Το τμήμα ΣΤΞΕ αποδείχθηκε στην πράξη ένα πετυχημένο 
τμήμα ΤΕΙ, με τεχνολογικό και σχεδιαστικό προφίλ, το οποίο 
έγινε αποδεκτό με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους κλάδους 
ξύλου, επίπλου, ξύλινων κατασκευών, και από την ίδια την 
ελληνική κοινωνία, με πολύπλευρη δραστηριότητα στην 
πράξη, κοντά στις επιχειρήσεις. Με μοναδική εξωστρέφεια 
για τον παραγωγικό τομέα, και σε σύνδεση με την αγορά. Το 
τμήμα δημιούργησε υποδομές που πολύ λίγα τμήματα (ΑΕΙ) 
διαθέτουν, θα λέγαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρήγαγε όλα 
αυτά τα χρόνια και παράγει ένα αξιόλογο ερευνητικό έργο, 
με παρουσία σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και με δημοσι-
εύσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Το τμήμα ΣΤΞΕ 
έβαλε την Καρδίτσα στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη του 
ξύλου (wood science). Τονίζουμε το γεγονός ότι το τμήμα 
ΣΤΞΕ στα 20 χρόνια λειτουργίας του ανταποκρίθηκε με μεγά-
λη επιτυχία στην ικανοποίηση του βασικού στόχου ύπαρξης 
των ΤΕΙ: δηλ. στην παροχή άριστης τεχνολογικής εκπαίδευ-
σης σε ένα αντικείμενο που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σε 
άλλο τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Γιατί να πειραχθεί αυτό το 
τμήμα ΣΤΞΕ; Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρόκειται για σοβα-
ρό και μοιραίο βήμα, που το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε  
έχοντας λαθεμένες πληροφορίες – προτάσεις, από «κακούς» 
συμβούλους. Πώς θα καλύπτονται οι ανάγκες των παραγω-
γικών και των εμπορικών επιχειρήσεων ξύλου και επίπλου: 
σε σχεδιαστές επίπλου και αντικειμένων, σε τεχνολόγους 
ξύλου - επίπλου - ξύλινων κατασκευών, σε συντηρητές ξύλι-
νων δομικών κατασκευών, σε ποιοτική αξιολόγηση και ξυλο-
γνωσία των δεκάδων προϊόντων ξύλου και εκατοντάδων 
διαφορετικών ειδών ξύλου που εισάγονται και πωλούνται 
στην ελληνική αγορά, σε στελέχη στην εμπορία, τις πωλή-
σεις και το μάρκετινγκ των προϊόντων ξύλου και επίπλου; 

 
Αν δούμε -αύριο- να δημιουργείται ένα νέο άλλο τμήμα με 
προφίλ ανάλογο προς το τμήμα ΣΤΞΕ (όπως ιδρύθηκε ήδη 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), τι θα σημαίνει αυτό; 
Όταν υπάρχουν χιλιάδες αδιόριστων και άνεργων (5.000-
6.000) νέων και παλιών Δασολόγων και Τεχνολόγων Δασο-
πονίας, ποιος εθνικός σχεδιασμός και ποια «εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση» επιβάλλει τη δημιουργία ουσιαστικά ενός 
πέμπτου Τμήματος Δασολογίας (ή Δασικού Περ/ντος), σε 
παν/κό τμήμα; Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, και όλους 
τους τοπικούς Φορείς, να εισακούσουν τις προτάσεις που 
εισηγήθηκε πρόσφατα η αρμόδια Συνέλευση του Τμήματος 
ΣΤΞΕ (με τη θετική γνώμη ουσιαστικά 11 μελών της- ορισμέ-
να βέβαια χωρίς δικαίωμα ψήφου), δηλ. τη μετονομασία 
του τμήματος στο νέο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας:  Τμήμα 
Επιστημών και Σχεδιασμού Προϊόντων Ξύλου και Βιοϋλικών, 
ή εναλλακτικά, Τμήμα Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού 
Προϊόντων, με παρόμοιο περιεχόμενο σπουδών, ως τα πλέ-
ον κατάλληλα, ώστε το τμήμα αυτό να συνεχίσει την αυτο-
δύναμη πορεία του (ως πανεπιστημιακό τμήμα) και το τε-
τραετές πρόγραμμα σπουδών του να πραγματεύεται τα επι-
στημονικά γνωστικά αντικείμενα της τεχνολογίας και του 
σχεδιασμού και προϊόντων ξύλου και βιοϋλικών. Η επιστήμη 
του ξύλου είναι αυτή που «δημιούργησε» πάνω από δύο 
χιλιάδες προϊόντα ξύλου, μετά από μηχανική, θερμική, ή/και 
χημική κατεργασία. Με τίποτα δεν πρέπει να στερήσουμε 
την ελληνική αγορά από το μοναδικό φορέα Ανώτατης τε-
χνολογικής εκπαίδευσης επάνω στο ξύλο και τα προϊόντα 
του, ως υλικά κατασκευών και ως δομικά υλικά. 
 

Ο Δρ Γεώργιος Ι. Μαντάνης 

 
«Αν θυμάμαι καλά, κάποτε, ήταν η ζωή μου 
έκπαγλη γιορτή που άνοιγαν όλες οι καρ-
διές και όλα τα κρασιά κυλούσαν…»  

Arthur Rimbaud 
 
 Γεννήθηκα κατακαλόκαιρο, μήνα Ιού-
λιο, σε μια εποχή που όλα τα μεσημέρια 
ήταν φωτεινά και ζεστά και μεγάλα. Κι όλος 
ο κόσμος σαν να ζούσε έξω απ’ το σπίτι, στις 
αυλές, τις αλάνες, τις γειτονιές, στα πάρκα 
και τις πλατείες, στα περιβόλια, τους κήπους 
και τα χωράφια, τις νύχτες στον κεντρικό 
δρόμο που έκαναν βόλτες, πάνω-κάτω οι 
μεγάλοι. 
 Ήταν γύρω όλοι ορίζοντες ανοιχτοί, 
ενώ πλανιόνταν παντού έντονες μυρωδιές, 
από τις κουζίνες που μαγείρευαν οι μάνες, 
τις υποτυπώδεις τουαλέτες, τα σάπια λαχα-
νικά στις λαϊκές αγορές, τις κατουρημένες 
πρασιές, τα βυζανιάρικα μωρά, τα ξαναμμέ-
να κορμιά, τις φλαμουριές, τις ανάσες αν-
θρώπων και ζώων. 
 Πέρα από την αυλή μας και τη γειτο-
νιά μας, οι άλλες γειτονιές, η πόλη, οι νεόκτι-
στες οικοδομές,  τα φτωχικά προάστια, το 
δάσος στο βουνό γύρω τριγύρω, έμοιαζαν 
ένας απέραντος κόσμος που έκρυβε μυστικά. 
Παίζαμε τα παιδιά, τα αγόρια κυρίως, επικίν-
δυνα παιχνίδια εξερεύνησης σε εγκαταλειμ-
μένα χαμόσπιτα, γούρνες, υδραγωγεία, 
σκουπιδότοπους, λάκκους με ασβέστη, από-
κρημνους βράχους με σαύρες και άλλα ερπε-
τά… σκαρφαλώναμε σε δέντρα ψηλά, πη-
δούσαμε φράχτες, «κλέβαμε οπώρας», χτίζα 

 
με κάστρα με ξερόκλαδα, πέτρες και λάσπη, 
τσαλαβουτούσαμε σε ποτάμια με βατράχια 
και με νερόφιδα, «σκοτώναμε μύγες», μας 
τσιμπούσαν οι μέλισσες, φτιάχναμε βέλη και 
ακόντια με καλάμια και βέργες, σφενδόνες 
με διχαλωτά κλαδιά, είχαμε κόκκινες μύτες 
και κόκκινα μάγουλα, γδαρμένα γόνατα και 
σημάδια από πετριές στα κοντοκουρεμένα 
κεφάλια… κι άλλα πολλά. Όσα κορίτσια 
έκαναν τα ίδια με μας, τα λέγαν αγοροκόρι-
τσα (δήθεν υποτιμητικά αλλά μάλλον να τα 
θαύμαζαν κρυ-
φά). 
 Φοβό-
μασταν μην 
απομακρυν-
θούμε από τα 
γνωστά μας 
λημέρια και 
χαθούμε, αλλά 
μας τραβούσε 
κιόλας η πε-
ριέργεια ενός 
τέτοιου χαμού, έστω και προσωρινά. Γιατί 
ξέραμε ότι όποιος μας αγαπούσε, αν χρεια-
ζόταν, θα κινούσε γη και ουρανό και θα μας 
έβρισκε αργά ή γρήγορα. 
 Τα ραδιόφωνα, όταν ήταν ανοιχτά, 
έλεγαν συνεχώς «παραμύθια» -για μικρούς 
και μεγάλους- κι έπαιζαν για καιρό τα ίδια 
τραγούδια, που μετά από λίγο τα μάθαι-
ναν  όλοι και τα τραγουδούσαν. 
 Και οι μέρες και οι νύχτες περνούσαν 
άλλοτε γρήγορα κι άλλοτε αργά, αλλά ο χρό 

 
νος σαν να έμενε πάντα ίδιος, κολλημένος 
στην ίδια  εποχή (που επανερχόταν), καθώς 
τα ίδια πουλιά φτιάχναν τις ίδιες φωλιές και 
στα ίδια φυλλώματα κελαηδούσαν ξανά. 
Κι εμείς, ενώ από χρόνο σε χρόνο αποκτού-
σαμε μπόι και τα παλιά ρούχα μας στένευαν 
ώσπου δεν μας χωρούσαν, ήταν σαν να μη 
μεγαλώναμε, σαν να μέναμε για πάντα παι-
διά… Εξάλλου κανείς δεν μας βίαζε να μεγα-
λώσουμε… σώνει και καλά, μόνο μας μάλω-
ναν οι γονείς όταν χτυπούσαμε, μην πάθου-

με καμιά πιο 
μεγάλη ζημιά. 
 Αλλά 
ακόμα και οι 
μεγάλοι το 
καλοκαίρι φέ-
ρονταν σαν 
παιδιά, οι 
άντρες που 
μετά τη δου-
λειά όλο κοκο-
ρεύονταν, τα 

έπιναν και κάποιοι μεθούσαν… και οι γυναί-
κες που όλο μαζεύονταν μεταξύ τους και 
κουτσομπόλευαν, πίναν καφέδες κι έβλεπαν 
το φλιτζάνι, κάπνιζαν και κανένα τσιγάρο στα 
μουλωχτά, έλεγαν πονηρά και γελούσαν, 
καλά περνούσαν. Όταν συγκεντρώνονταν οι 
μεγάλες οικογένειες… αδέρφια, νύφες, γα-
μπροί, θείοι, θείες, ξαδέρφια, λέγανε ιστορί-
ες από παλιά, τότε που κι αυτοί ήταν πιο 
νέοι ή παιδιά, αληθινές ιστορίες που τις ανα-
κάτευαν με φαντασιοπληξίες του νου τους. 

  
 Οι τρελοί της γειτονιάς, σαν να μας 
δούλευαν ψιλό γαζί, είχαν βρει ένα ρόλο 
«εκτός» ευθύνης και κωλοβαρούσαν -για να 
περνάει η ώρα, να περνάει και η ζωή. Έτσι κι 
αλλιώς, όλοι ήταν λίγο ή πολύ γνωστοί με τα 
ονόματά τους, οι ρέμπελοι, οι μέθυσοι, οι 
φτωχοδιάβολοι, οι μαγαζάτορες, οι νοικοκυ-
ραίοι, οι φτασμένοι. Για τον καθένα ξέραμε 
από πού κρατάει η σκούφια του, κυκλοφο-
ρούσε για τον καθένα μια ιστορία, αληθινή ή 
ψεύτικη, πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε να 
γίνει ό,τι έγινε… άρα μας ήταν τουλάχιστον 
κατανοητοί. 
 Κι όλα εκείνα τα ανέμελα καλοκαίρια, 
με τα αδέσποτα πήγαινε-έλα, ήταν σαν ένα 
ατέλειωτο καλοκαίρι, σαν μια εποχή (στη  
 
Χώρα του Ποτέ Ποτέ της Παιδικής Ηλικίας), 
που χάθηκε κάποια στιγμή από τον ορίζοντα 
μας -ή χαθήκαμε εμείς από αυτήν- χωρίς καν 
να το πάρουμε χαμπάρι πότε έγινε και πώς, 
παρά μόνον αργότερα, όταν πια είχε για πά-
ντα χαθεί… 
 Κι ακόμα αυτήν ψάχνουμε να ξανα-
βρούμε (ο καθένας τη δική του εποχή) κάθε 
φορά που ξανάρχεται καλοκαίρι, ξεκινώντας 
για μικρές διαδρομές, εκδρομές ή διακο-
πές…  Εκτός ίσως απ’ τα παιδιά, που (ακόμα;) 
τη ζούνε… Ώσπου κάποια στιγμή μεγαλώνο-
ντας θα τη χάσουν κι αυτά και μετά να ’ρθει 
ο καιρός που θα τη νοσταλγούν και θα την 
αναζητούνε. 
 Ε, τι να κάνουμε! Έτσι είναι η ζωή. 
 

                                                 Μια εποχή… το καλοκαίρι  
                                                                                                                    γράφει ο Σωτήρης Ζήκος 

Μόλυβος, Λέσβος 
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Τα κοινωνικά των Στυψιανών 
 

Γάμοι 

 Την 11η Ιουλίου 2018 παντρεύτηκε ο Μπίλιας Στυλιανός & η Γιαννή Παναγιώτα με πολιτικό γάμο 
στο Δημαρχείο της Πέτρας. 

 Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 παντρεύτηκε ο Δρακούλας Ευστράτιος του Θρασύμβουλου & η Σεβα-
στού Μαρία στην Αγία Τριάδα Στύψης. 

Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο! 
 

Βαφτίσεις 

 Την Κυριακή 15 Απριλίου 2018 ο Μιχάλης & η Εύη Χατζηβλάστου βάφτισαν το αγοράκι τους στην 
Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου. 

 
Ευχόμαστε να είναι γερό και φωτισμένο! 

 
Θάνατοι 

 Την 3η Ιανουρίου 2018 απεβίωσε η Μαυραγάνη Ελένη του Γεωργίου στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. 

 Την 29η Απριλίου 2018 απεβίωσε η Τυρίκου Ειρήνη του Παναγιώτη στην οικία της στη Στύψη. 

 Την 12 Ιουνίου 2018 απεβίωσε ο Δημήτριος Εγγλέζος του Χρήστου. 

 Την 3η Ιουλίου 2018 απεβίωσε η Μανάβη-Μωυσή Μυρσίνη του Ηλία στη Μυτιλήνη. 

 Την 8η Ιουλίου 2018 απεβίωσε ο Θεοφάνους Ιωάννης του Ευστρατίου & της Ευθαλείας στη Μυτι-
λήνη. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει 
 

Ντοπιολαλιά 
 Σχάθτσι= σιχάθηκε 

 Σαβουρντήχτκα= έπεσα κά-
τω αδέξια 

 Μανίζω=θυμώνω 

 Κλινάφτς= αυτός που γέρ-
νουν προς τα κάτω τα αυτιά 
του, επειδή είναι μεγάλα 

 Πιτνάρ= πετεινός 

 Κάλντσα= κουράστηκα 

 Καλντίζω=κουράζομαι 

 Μπα=ναι 

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). 

 
Ο Ιωάννης Θεοφάνους του Ευστρατίου & της Ευ-
θαλείας γεννήθηκε 22 Αυγούστου 1949 στη Στύ-
ψη Λέσβου.  Ήταν δίδυμος αδερφός με τον Πανα-
γιώτη Θεοφάνους. Από μικρός τραγουδούσε πο-
λύ. Όπως είπε η αδερφή του Ουρανία 
«..τραγουδούσε στον «κάμπο», στη γειτονιά του 
και ακουγόταν ως την Παναγιά». Ήταν άνθρωπος 
μερακλής και καλόκαρδος και είχε πολλούς φί-
λους. Όπου στεκόταν έλεγε και ένα αγαπημένο 
του τραγούδι (το «λα», δηλαδή «σήκω χόρεψε 
συρτάκι»). «Είμαι από τους πιο πλούσιους ανθρώ-
πους του χωριού» έλεγε, για να συνεχίσει: «…έχω 
9 εγγόνια. Δεν έχω πάρει ασπιρίνη ποτέ στη ζωή 
μου. Δεν έχω πάει σε γιατρό ποτέ».  
Ο Γιάννης Θεοφάνους διεγνώσθη με καρκίνο. Δυ-
στυχώς, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Μέσα σε 
ενάμησι μήνα «έφυγε» ήσυχα στον ύπνο του... 

 
Ιωάννης Θεοφάνους  

 
Γράμμα του  

πατέρα στο γιο 
του.... 

 
«Εάν μια μέρα με δεις "γέρο"... εάν 
λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ 
να ντυθώ... έχε υπομονή. Θυμήσου 
πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα 
μάθω... 
Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμ-
βάνω τα ίδια πράγματα, μην με δια-
κόπτεις, άκουσε με. Όταν ήσουν μι-
κρός κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο 
παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. 
Όταν δεν θέλω να πλυθώ μην με μα-
λώνεις και μην με κάνεις να αισθάνο-
μαι ντροπή... Θυμήσου όταν έτρεχα 
από πίσω σου και έβρισκες δικαιολο-
γίες όταν δεν ήθελες να πλυθείς. 
Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις 
νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο 
και μη με κοιτάς ειρωνικά, εγώ είχα 
όλη την υπομονή να σου μάθω το 
αλφάβητο. 
Όταν κάποιες φόρες δεν μπορώ να 
θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των 
λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυ-
μηθώ και εάν δεν τα καταφέρνω μην  
θυμώνεις... Το πιο σπουδαίο πράγμα  

 
δεν είναι εκείνο που λέω αλλά η ανά-
γκη που έχω να είμαι μαζί σου και 
κοντά σου και να με ακούς. 
Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα 
και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω 
μην μου συμπεριφέρεσαι σαν να 
ήμουν ένα "βάρος", έλα κοντά μου 
με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως 
έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και 
έκανες τα πρώτα σου βήματα. 
Όταν λέω πως θα ήθελα να 
"πεθάνω"... μη θυμώνεις, μια μέρα 
θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με 
σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να 
καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν 
ζεις, επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακα-
λύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου πά-
ντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα, 
για να σου ανοίξω τον δρόμο. 
Βοήθησέ με να περπατήσω, βοήθησέ 
με να τελειώσω τις ημέρες μου με  
αγάπη και υπομονή. 
Σε αγαπώ παιδί μου...» 

Πλάκα μας κάνουν … 
 
 Στην τελευταία συνάντηση των ηγετών 
του κόσμου στο Νταβός της Ελβετίας, όπου 
έγινε το Παγκόσμιο οικονομικό Φόρουμ ανα-
γνωρίστηκε ότι, «οι 8 πλουσιότεροι άνθρωποι 
στον κόσμο κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το 
φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού» (που ανέρχεται σε 7,5 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους)! 
 Αυτή η απίστευτη ανισοκατανομή του 
παραγόμενου πλούτου, θα περίμενε κανείς, 
να πείσει τους ηγέτες του κόσμου, να υποστη-
ρίξουν πολιτικές που θα συμβάλλουν στην 
ανακατανομή του πλούτου. Δεν συνέβη αυτό! 
Ανέδειξαν τις χειρότερες πλευρές του καπιτα-
λισμού (κοινωνική ιεραρχία, εκμετάλλευση 
και πάνω απ΄ όλα συγκέντρωση του πλούτου. 
Αρκέστηκαν να ενθαρρύνουν τους φτωχούς 
του κόσμου τούτου να εργαστούν περισσότε-
ρο ώστε να έχουν την πιθανότητα να γίνουν 
και οι ίδιοι πλούσιοι στο μέλλον! Πλάκα μας 
κάνουν … 

Ο Μαρξ επίκαιρος πάλι! 
 
 Το 1989, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παρακολουθούσα 
έκπληκτος – όπως όλος ο κόσμος, μηδέ της  CIA εξαιρουμένης – τα 
καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισμού» να πέφτουν το ένα μετά 
το άλλο, με πρώτη – πρώτη την ΕΣΣΔ.  Κανονικά θα έπρεπε να το 
είχαμε υποψιαστεί – εμείς που μεγαλώσαμε εν μέσω «ψυχρού 
πολέμου». Ο Κορνήλιος Καστοριάδης το είχε ήδη πει πολλά χρόνια 
πριν: Η Ενωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ) δεν 
ήταν ούτε ένωση (κι αυτό αποδείχθηκε το 1989 όταν η ΕΣΣΔ αποσυ-
ντέθηκε σε 15 κράτη που σχεδόν μισεί το ένα το άλλο), ούτε σοβιε-
τική (με ενιαία εθνική συνείδηση), ούτε σοσιαλιστική (με κρατικό 
καπιταλισμό έμοιαζε), ούτε φυσικά δημοκρατία. Τέσσερεις λέξεις, 
τέσσερα ψέματα, έλεγε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος. 
 Ωστόσο, 30 χρόνια μετά το τέλος του «υπαρκτού σοσιαλι-
σμού», ο κόσμος (με εκδόσεις, συζητήσεις, συνέδρια) προσπαθεί 
να εξηγήσει το παρόν, να αναζητεί μια εναλλακτική στον καπιταλι-
σμό χρησιμοποιώντας το έργο του Μαρξ. Σα να απελευθερώθηκε ο  

 
Μαρξ από το ρόλο του ηγετικού συμβόλου ενός κρατικού μηχανι-
σμού. Η ερμηνεία του Μαρξ για τον κόσμο συνεχίζει  να συγκε-
ντρώνει την προσοχή μας! 
 Ο υπαρκτός καπιταλισμός περνά δομική κρίση. Δεν μπορεί 
να επιβιώσει, αλλά κανένας δεν ξέρει στα σίγουρα τι θα τον αντικα-
ταστήσει. Το «πνεύμα του Νταβός», αυτό το παγκόσμιο οικονομικό 
φόρουμ των πλουσίων της γης, με τους αρχιερείς του καπιταλι-
σμού, προσπαθεί να επεκτείνει ένα σύστημα που διατηρεί τις χει-
ρότερες πλευρές του καπιταλισμού (κοινωνική ιεραρχία, εκμετάλ-
λευση, και κυρίως συγκέντρωση του πλούτου σε ελάχιστα χέρια). Η 
εναλλακτική πρέπει να είναι ένα σύστημα πιο δημοκρατικό και πιο 
ισότιμο. Η ταξική πάλη είναι μια θεμελιώδης προσπάθεια για να 
επηρεάσουμε το μέλλον που θα αντικαταστήσει τον καπιταλισμό. 
Ο Μαρξ είναι ξανά επίκαιρος! 
 

Καρλ Μαρξ  

 Έχετε δει φαντάζομαι την φωτογρα-
φία της μάνας του σκοτωμένου διαδηλωτή 
Τάσου Τούση στις ματωμένες απεργίες του 
Μάη του 1936. Η χαροκαμένη μάνα θρηνού-
σε πάνω από το άψυχο σώμα του γιού της 
πεσμένο στην άσφαλτο. Αυτή η φωτογραφί-
α ενέπνευσε στον ποιητή μας Γιάννη Ρίτσο 
το υπέροχο ποίημα – θρήνο, τον 
«Επιτάφιο». Με το συναίσθημα να ξεχειλί-
ζει, αλλά και την λογική να αποδέχεται τα 
ψυχαναλυτικά στάδια του πένθους και το 
γεγονός του θανάτου. Ας δούμε το ποίημα: 

 
«Πώς κλείσαν τα ματάκια σου και δε θω-
ρείς που κλαίω; Πού πέταξε τ΄   αγόρι μου; 
Πού πήγε; Πού μ΄ αφήνει; 
Χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νεράκι η 
κρήνη. Σήκω , γλυκέ μου, αργήσαμε, ψηλώ-
νει ο ήλιος, έλα. Να ΄χα τ΄ αθάνατο νερό 
ψυχή καινούργια να  ΄χα, να σου ΄δινα να 
ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα. Τώρα οι 
σημαίες σε ντύσανε. Παιδί μου, εσύ, κοιμή-
σου και ΄γω τραβάω στ΄  αδέρφια σου και 
παίρνω τη φωνή σου». 

 
Οι στίχοι του Ρίτσου θυμίζουν δημοτικό τρα-
γούδι, μανιάτικο μοιρολόγι. 
Και συνεχλιζει ο Επιτάφιος του Γιάννη Ρί-
τσου, με την οργή για τους θύτες, η κατάρα 
της μάνας: 
«Ω, γιε μου, αυτοί, που σ΄  έσφαξαν σφαγ-
μένα να τα βρούνε, τα τέκνα τους και τους 
γονιούς και στο αίμα να πνιγούνε». 
Στο τέλος όμως το δράμα λύνεται με αριστο-
τελικό τρόπο: «Εμείς κρατάμε όλη τη γης 
στ΄  αργασμένα μπράτσα». 

Ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου 

https://www.facebook.com/dreamfm907/photos/a.259427670739483.88603.118947558120829/754668554548723/?type=3
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Καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του  
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

21 Ιουλίου 20:30: Παιδική σύμπραξη παραδοσιακών χορών. 
«Ο λόγος στα παιδιά» 
 
31 Ιουλίου 21:00: Αναβίωση δρώμενου «Κακκάρες» 
Διατήρηση της παράδοσης του λαϊκού μας πολιτισμού. 
 
6 Αυγούστου 21:30: «Γυναικεία Συνάντηση» 
Μουσική βραδιά με άρωμα γυναίκας. 
 
18 Αυγούστου 20:30: «Στυψιανό Αντάμωμα» 
Γαστρονομική παρουσίαση παραδοσιακών φαγητών, γλυκών και 
εδεσμάτων. Έκθεση τοπικών προϊόντων. Καλλιτεχνική έκθεση. 
Παρουσίαση παραδοσιακών συνταγών. Μουσικοχορευτική πα-
ράσταση με «γεύση» Μυτιληνιά. 
 
22-24 Αυγούστου: Ιερά πανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης «Τα 
Εννιάμερα». 

 22 Αυγούστου 
 Περιφορά  Επιταφίου στα σοκάκια του χωριού. 
 23 Αυγούστου 
 Διανομή  δωρεαν παραδοσιακού «κισκέτς». 
 24 Αυγούστου 
 Μουσικοχορευτικό γλέντι στα καφενεία του χωριού. 
 
Εντός Σεπτεμβρίου 17:00: «Ποδηλατάδα Στύψης» 
Βόλτα με ποδήλατα στο χωριό. 

Καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων του  
Ιππικού Συλλόγου Στύψης-Υψηλομετώπου 

«Άγιος Γεώργιος» 

 
« ….. Η κηδεία μου θα γίνη εν τω ναώ Γεωργίου Καρίτση (*) με έναν μόνον ιερέα άνευ 
διακόνου. Δεν δέχομαι δε εις την κηδείαν μου ούτε αντιπρόσωπον του Κράτους ούτε της 
Εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελον αναμνησθή μετά θάνατον τας Εθνικάς μου υπηρεσίας. Δεν 
χρεωστώ σε κανέναν ουδέ οβολόν. Εις το Έθνος προσέφερα ό,τι ήτο δυνατόν ως ιεράρχης 
του ΄21». (Η διαθήκη συντάχθηκε στις 27-3-1933). 

Τ 
ο παραπάνω απόσπασμα από την διαθήκη του Γερμανού Καραβαγγέλη, κατα-
δεικνύει απερίφραστα την αχαριστία και την αγνωμοσύνη του επίσημου Ελ-
ληνικού Κράτους σ΄ αυτούς που δεν προσκύνησαν πολιτικούς και αφεντάδες. 
Είναι από αυτούς – για μένα – ίσως ο σπουδαιότερος όλων, ο Μητροπολίτης 

Καστοριάς (1900- 1907)  και Αμάσειας του Πόντου (1908-1922) – οι Πόντιοι δεν του έχουν 
αποδώσει τις τιμές που έπρεπε -. Ακολούθως υπήρξε Μητροπολίτης  Ιωαννίνων (1922- 
1923) και Κεντρώας Ευρώπης με έδρα την Βιέννη (1924 – Φεβρ. 1935). 

Ο Γερμανός Καραβαγγέλης πέθανε στις 11-2-1935 στη Βιέννη λησμονημένος και εγκαταλε-
λειμμένος, όπως, δυστυχώς, συχνά συμβαίνει στους γίγαντες της Ιστορίας του Έθνους μας. 
Θαυμάζω την Εθνική του δράση - όπου κι αν βρέθηκε υπηρέτησε την Ελλάδα και μόνο – και 
υιοθετώ την πικρή διαπίστωση και απαίτησή του που αναγράφει στην διαθήκη του. 

Στάθης Καστερίδης 

(*) Μικρός ναός που βρίσκεται στην Καλλιθέα στην Αθήνα όπου είχε σπίτι ο Γερμανός Καραβαγγέλης 

 

Απόσπασμα από τη διαθήκη του  Γερμανού 
Καραβαγγέλη, του ρασοφόρου ήρωα  

(από τους μεγαλύτερους ήρωες που έχει αναδείξει το Ελληνικό Έθνος) 

Μητροπολίτης 
Γερμανός Καραβαγγέλης  

 
Η Διαθήκη  

Καραβαγγέλη 
 
 

Τ 
ο 1996 επί προεδρίας της Κοινότη-
τας Στύψης Στράτου Τυρίκου στις 
εκδηλώσεις μνήμης (τότε 61 χρόνια 
από τον θάνατό του) είχα επιμελη-

θεί την έκδοση της Κοινότητας "Ο ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ 1866 - 
1935". Νομίζω ότι ήταν επαρκής ακόμα και 
για επανέκδοση (αν και θα μπορούσαμε να 
κάνουμε και καλύτερη σήμερα). Περιείχε 
και το πλήρες κείμενο της διαθήκης όπου 
πράγματι ο μεγάλος αυτός ανταρτόπαπας 
έγραφε (2 χρόνια πριν τον θάνατό του) αυτό 
ακριβώς που αναφέρατε και σεις στην εκδή-
λωση (ορθά): «Η κηδεία μου θα γίνη εν τω 
ναώ γεωργίου καρίτση με 1 μόνον ιερέα 
άνευ διακόνου. Δεν δέχομαι δε εις την κη-
δείαν μου ούτε αντιπρόσωπον του κράτους 
ούτε της Εκκλησίας, εάν τυχόν ήθελον ανα-
μνησθή μετά θάνατον τας Εθνικάς μου υ-
πηρεσίας. Δεν χρωστώ σε κανέναν ουδέ 
οβολόν. Εις το Έθνος προσέφερα ό,τι ήτο 
δυνατόν ως Ιεράρχης του ΄21, τας αδελφάς 
μου αποκατέστησα ως πατήρ, εφάνην δε 
χρήσιμος περισσότερον του πατρός και εις 
ανεψιούς, αδιάφορον εάν τινές εκ των 
γαμβρών, αδελφών και ανεψιών μου απε-
δείχθησαν αχάριστοι προς εμέ».  
Το επίσημο Κράτος εκείνης της εποχής 
«πέταξε» κυριολεκτικά τον γενναίο αυτόν 
Ιεράρχη στην Βιέννη (τάχα μου τον διόρισε  

 
Μητροπολίτη Κεντρικής Ευρώπης) όπου 
υπήρχαν το πολύ 10 οικογένειες ορθοδό-
ξων. Μετά από την ηρωική δράση του το 
1900 - 1907 στην δυτική Μακεδονία και την 
δράση του (που ήταν ακόμα πιο σπουδαία 
αλλά σε μας σχεδόν άγνωστη) στην Αμάσεια 
του Πόντου 1908 - 1922, του επιφύλαξαν 
μια εξορία οι επίσημες Αρχές Πολιτείας και 
Εκκλησίας. Να τα θυμόμαστε όλα, γιατί 
"Εθνικόν είναι το αληθές" όπως θα έλεγε 
και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολω-
μός! 

 
Ιγν. Καρ. 

 


