
Γιατί τα ΤΕΙ γίνονται  
Πανεπιστήμια με νόμο; 

του Καθηγητή Γεωργίου Iγν. Μαντάνη, ΤΕΙ Θεσσαλίας               σελ. 8 

1) Η Μαρία Μαλλή πρόσφερε 50€ στην εφημερίδα μας στη μνήμη του συζύγου της Ευστρατίου Μαλλή, των γονέων της Γεωργίου & Σοφίας Παρέλλη και Γεωργίου & Ειρήνης Μαλλή και 
των αδερφών της Ελευθερίου και Στυλιανού (03-01-2019). 

2) Ο Μιλτιάδης & η Νίκη Τσαΐρη πρόσφεραν στην εφημερίδα μας 20€ στη μνήμη του φίλου και συγχωριανού τους Ευστρατίου Κουτζπή (03-01-2019). 
3) Ο Νίκος Βουλέλης του Φωτίου & της Άρτεμης κάτοικος Μελβούρνης (το καλοκαίρι τον συναντήσαμε στο χωριό) πρόσφερε 50€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη των γονέων του (9-8-

18). 
4) Η Ευαγγελία Κοπραλή (χήρα Ευστρατίου) προσέφερε 10€ για την εφημερίδα μας  (9-8-18). 
5) Από την Ελένη και τον Νίκο Μαρδά, που κατοικούν στην Μελβούρνη, λάβαμε 50 δολ. Αυστραλίας στη μνήμη των γονέων τους (9-8-18). 
6) Από τον Βάσο Γελαγώτη (Κάταρο) και τη Μαρία Καμνορόκη λάβαμε για την «Στύψη» 50€ (11-8-2018). 
7) Από την Αθηνά Παυλίδη λάβαμε 50€ στη μνήμη της κόρης της Έφης (μητέρα της Κλεονίκης και της Αθηνάς) που «έφυγε» νωρίς αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της 

(11-8-18). 
8) Από τον Απόλλωνα Φιλή του Στυλιανού λάβαμε 20€ για την εφημερίδα μας (11-8-18). 
9) Από τον Γιώργο Πάντα και την Ελπινίκη Μανάβη του Γιαννακού λάβαμε 50€ για την εφημερίδα μας (11-8-18) . 
10) Ο φίλος μας Γιώργος Βελισσάρης (συνταξιούχος δάσκαλος & πρώην Δ/ντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας) που κατοικεί στο Ριζό της Σκύδρας του νομού Πέλλας, έδωσε για την 

εφημερίδα μας 20€ (4-9-2018). 
11) Η Μέρσα Βαξεβάνη που ζει στην Αυστραλία, προσφέρει στην εφημερίδα μας 50€ στη μνήμη του συζύγου της Απόστολου Σαπουνά και του γαμπρού της Γεωργίου Σερέτη (13-11-18). 
12) Η Μαρία Βαβαρίνη που κατοικεί στην Αθήνα προσέφερε για την εφημερίδα μας 20€ (12-11-18). 
13) Η κ. Νούλα Ορφανίδου κατέθεσε στην Εθνική τράπεζα  για την εφημερίδα μας 30€ στη μνήμη του συζύγου της Κων/νου (16-11-18). 
14) Η κ. Παρθένα Σιδηροπούλου που κατοικεί στη Σκύδρα Ν. Πέλλας πρόσφερε για την εφημερίδα μας 20€ (22-11-18). 
15) Ο Λεωνίδας Τσιράκης από την Φίλια, πέρασε από το Δημαρχείο Σκύδρας να δει τον φίλο και κουμπάρο του Αντιδήμαρχο κ. Θάνο Σπανό στις 3-12-2018. Είδε την «Στύψη» στο γραφείο 

του, συγκινήθηκε και μας έδωσε 50€ για την εφημερίδα μας. 
16) Ο πρώην Διευθυντής του Δήμου Σκύδρας και φίλος κ. Ξύντας Χρήστος & η σύζυγός του Αγγέλα μας έδωσε 20€ για την εφημερίδα μας «στη μνήμη των γονέων μας α) Ευαγγελίας Ξύ-

ντα, ορμώμενης από τη Μικρά Ασία (Σεβδικιόϊ Σμύρνης) το 1922, παραμείνασα μέχρι το έτος 1928 μαζί με τον θείο της Αλέκο Χατζηνικολή στο χωριό  Ίππειο Μυτιλήνης και στη συνέ-
χεια νυμφεύθηκε τον Εμμανουήλ Ξύντα στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης, και β) Κυριακής Σπάρταλη προερχομένης από το χωριό Καρά Ντάγ της περιοχής ΤΣΑΝΑΚ ΚΑΛΕ και στη συνέ-
χεια ενυμφεύθη στο χωριό ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Νομού Πέλλας». 

17) Ο Απόστολος Βαζυριάννης που κατοικεί στη Μελβούρνη πρόσφερε 100€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη των γονέων του Νικολάου & Αδαμαντίας (04-10-18). 
18) Ο Ελευθέριος Βαζυριάννης που κατοικεί στη Μελβούρνη πρόσφερε 100€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη των γονέων του Νικολάου & Αδαμαντίας (04-10-18). 
19) Η Μαρία Τσιπνή που κατοικεί στη Μελβούρνη πρόσφερε 30€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη του συζύγου της Γεωργίου (04-10-18). 
20) Ο Ευστράτιος Σαμαράς του Παναγιώτη που κατοικεί στη Μελβούρνη πρόσφερε 30€ για την εφημερίδα μας στη μνήμη των γονέων του (04-10-18). 
21) Ο Ηλίας Κυριάκος (από τα Δάφια) σύζυγος της Ελευθερίας Κουτσαμπάση που κατοικεί στη Μελβούρνη πρόσφερε 30€ για την εφημερίδα μας( 04-10-18). 
22) Ο Στρατής Παντής & η Νίκη Αλετρά  που κατοικούν στη Μελβούρνη πρόσφεραν  100δολ. Αυστραλίας (80€) στην εφημερίδα μας( 04-10-18). 
 

Ευχαριστούμε θερμά όλους για την συνδρομή τους! Ευχές για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με υγεία και δημιουργική διάθεση. 

Το προηγούμενο φύλλο 

Η ΣΤΥΨΗ 
www.stipsi.gr/efimerida/  
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                   ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

                Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»    

Τ 
ο προηγούμενο φύλλο με αριθμό 70 κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018. Γιατί  όμως δεν 
έφτασε σε όλους; Την εφημερίδα μας ταχυδρομούμε σε 350 διευθύνσεις εντός Ελλάδας, τις 
περισσότερες στην Αθήνα, μέσα σε φακέλους προπληρωμένου τέλους. Φροντίζει για αυτό ο 

υποφαινόμενος Καραπαναγιώτης Ιγνάτης. Το κόστος 
των ταχυδρομικών τελών, όπως και αυτό της εκτύπω-
σης, καλύπτεται από τις προσφορές και την οικονομι-
κή ενίσχυση των αναγνωστών μας και γι αυτό τους 
ευχαριστούμε θερμά. Ωστόσο, το προηγούμενο φύλ-
λο του Αυγ. 2018 (αριθμός 70), τυπώθηκε κάπως 
βιαστικά, καθότι οι άδειες των συντελεστών ξεκινού-
σαν νωρίς το καλοκαίρι, και έτσι μοιράστηκε τον Αύ-
γουστο στο χωριό. Δεν τα μετρήσαμε καλά γιατί τα 
φύλλα που μας παραδόθηκαν για αποστολή στους 
Στυψιανούς της Αθήνας, στη Μυτιλήνη και αλλού, 
δεν ήταν αρκετά. Δεν μας έφτασαν για όλους τους 
απομακρυσμένους αναγνώστες μας. Έτσι γύρω στους 
150 χωριανούς μας δεν έλαβαν την εφημερίδα μας. 
Όταν το αντιληφθήκαμε πάντως, ενημερώσαμε εγκαί-
ρως για την έλλειψη των φύλλων, τον πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης Νίκο Δρακούλα, του 
στείλαμε και τις διευθύνσεις και ονόματα, μήπως και 
είχαν περισσέψει φύλλα στο χωριό ώστε να επιληφ-
θεί της αποστολής. Στο πανηγύρι και τις λοιπές εκδη-
λώσεις του καλοκαιριού  προφανώς τα φύλλα είχαν 
ήδη εξαντληθεί. Ζητάμε συγνώμη, από τους αναγνώ-
στες της «Στύψης» που δεν έλαβαν το τελευταίο φύλ-
λο και υποσχόμαστε να μην επαναληφθεί!  
Καλή Χρονιά σε όλους! 
 

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης 
 

Με εθελοντική προσφορά 
ολοκληρώθηκε ο δρόμος  

από «Τράπεζα» ως τις         
        «Αμυγδαλιές»        σελ.5 

               Διάλογος για το «Μακεδονικό»         σελ. 6 -7 

Επίκαιρα σ. 4 -5 

Πολιτιστικά σ. 9 

Αθλητικά σ. 10 

Καλή Χρονιά, με αισιοδοξία,  
αγάπη, ειρήνη και ελπίδα  

για όλον τον κόσμο!    
 

Η «ΣΤΥΨΗ» 



ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Γρ. Τ. Κ. 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 
  

«Η ΣΤΥΨΗ» 
Περιοδική Έκδοση του  

Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης Λέσβου 
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 αυ-
τό υπάρχει στη διάθεσή σας ο κάτωθι 

τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος 
αναφέρεται και στην  

τελευταία σελίδα. 
 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR0401103400000034062324263  
 

  

     
 
 

                             
 

του Ιγνάτιου Κ. Καραπαναγιώτη 

  2    ΣΤΥΨΗ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    2019 

Ή 
ταν «παλιομοδίτης» άνθρωπος ο Μπάμπης, παραδοσιακός. Τα σημαντικά γι αυτόν βρίσκονταν πίσω. Αντιμετώπιζε το παρόν σαν 
μια πτώση από το παλιό κλασσικό μεγαλείο, σαν κρίση και διαφθορά. Δεν συμφωνούσαμε πάντα, συμφωνούσαμε στα βασικά. 
Χειμαρρώδης, με λόγο συγκροτημένο, ευφυή και ψύχραιμο, γεμάτος χιούμορ. Υπήρχαν στιγμές που δυσφορούσα με το κόλλημά 
του στις παλαιές αξίες, την επιφυλακτικότητά του σε νεωτερισμούς. Αντιμετώπιζε με δέος την ιστορία. Ήταν όμως χαρά μου να 

συζητώ μαζί του, εκτιμούσα τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα του, την εντιμότητα και την γενναιότητά του. Μισούσε τον οίκτο, ο Μπάμπης και 
αντιμετώπιζε αλλεργικά την επίδειξη των φιλάνθρωπων ενεργειών του. Ήταν βαθιά πατριώτης ο φίλος μου ο Μπάμπης. Γι αυτόν – και για μένα 
- η Πατρίδα ήταν συνεννόηση. Οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριες, οι φίλοι, το πατρικό σπίτι, τα άπαρτα ψηλά βουνά, οι μεγάλες μάχες για τη 
γνώση, οι ιδέες, οι ερωτικές συγκινήσεις, η γλώσσα μας, η πολιτιστική περιουσία, η ιστορία. Αυτά ήταν 
τα αναγκαία υλικά για την Πατρίδα και για αυτά πάσχιζε με το «Λυχνάρι» του, το τριμηνιαίο περιοδικό 
πολιτιστικού, κοινωνικού και ιστορικού ενδια- φέροντος, που κατάφερε να εκδώσει 22 τεύχη μέχρι την 
Άνοιξη του 2018. Όπως σεμνά σημείωνε στο εξώφυλλο του «Λυχναριού» του, «το περιοδικό αυτό φιλοδο-
ξεί να παρουσιάση διάφορα θέματα, τα οποία κατά μέγα μέρος είναι γνωστά στους περισσότερους. Μπο-
ρούν, ωστόσο, ν΄ αποτελέσουν αφορμή, ώστε ο αναγνώστης, εάν θέλη, ν΄ ανατρέξη σε διάφορες πηγές, για 
περισσότερη ενημέρωσή του. Σίγουρο είναι, πάντως, ότι ο εκδότης του δεν πρόκειται να καυχηθεί ότι 
ανακάλυψε την πυρίτιδα».  Μη σπεύσετε να διορθώσετε τα «ορθογραφικά λάθη»! Ο Μπάμπης έγραφε το 
περιοδικό του με το πολυτονικό σύστημα. Χρησιμοποιούσε την «παλιά γραφή» με την δασεία, την ψι-
λή, την οξεία, την περισπωμένη, την υπογε- γραμμένη και το «η» στην κατάληξη των ρημάτων μετά το 
«να», το «θα» κλπ. Οι φίλοι του, που ήταν γύρω στα 55-70 διδάχθηκαν το πολυτονικό, και διάβαζαν με 
νοσταλγία τα γραπτά του, όταν το χρησιμοποι- ούσε. Μου ζήτησε να φιλοξενηθεί το Λυχνάρι στην ιστοσελί-
δα της «Στύψης», την εφημεριδούλα του ομώ- νυμου χωριού μου, που εκδίδω από το 1992 και εννοείται ότι 
δέχθηκα την προσφορά του αμέσως. Έτσι συ- μπλήρωσε στο εξώφυλλο: «Το περιοδικό μπορείτε να το βρή-
τε στην ιστοσελίδα: εφημερίδα στυψη, σε ειδικό πλαίσιο». Το ηλεκτρονικό ίχνος του Μπάμπη Παρασίδη θα ζει αιώνια. Οι άνθρωποι πεθαίνουν 
δυο φορές: Την δεύτερη όταν τους λησμονήσουμε. Ο Μπάμπης έφυγε ξαφνικά το πρωί της 2ας Αυγούστου στο νοσοκομείο της Έδεσσας από 
ανακοπή καρδιάς, στα 68 του χρόνια, καθώς κοιμήθηκε ήσυχα το βράδυ της πρώτης Αυγούστου 2018.  Αλλά οι νεκροί παραμένουν παρόντες 
με την απουσία τους. Ο Μπάμπης Παρασίδης πέθανε. Μαζί και το «λυχνάρι» του. Ένας «κόσμος» πέθανε. Θα μας λείψει. Θα σε θυμόμαστε 
Μπάμπη Παρασίδη, ακριβέ μας φίλε.  

Ο φίλος μου Μπάμπης Παρασίδης 

Ο Μπάμπης Παρασίδης 

Ανιστόρητα λάθη ή προπαγάνδα; 

Λ ένε κάποιοι φίλοι μου, όταν η κουβέντα πάει στην 
«Χρυσή Αυγή», τον βίο και την πολιτεία της, την δολο-

φονία του Παύλου Φύσσα, τη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης 
που συνεχίζεται, τις «τσεκουράτες» τοποθετήσεις των εκπροσώ-
πων της στη Βουλή, που αναδύουν βία κλπ «μήπως σε κάποια 
έχουν δίκιο;». Τους απαντώ: Κανένα δίκιο δεν έχουν! (Ανασύρω 
από το αρχείο μου ένα απόσπασμα από κείμενο του Μπογιόπου-
λου). Ο φασισμός κι ο ναζισμός βασίζονται σε μια σειρά ψέματα 
που συστηματικά διασπείρονται από τα μέσα προπαγάνδας τους 
και αποτελούν τον κύριο κορμό στην  «δεολογική διαπαιδαγώγη-
ση» που κάνει η Χρυσή Αυγή στα μέλη της. Μερικά από αυτά τα 
ψέματα είναι:  α) «Το Ολοκαύτωμα δεν έγινε». Δηλαδή δεν ε-

κτελέστηκαν με φρικτούς τρόπους εκατομμύρια άνθρωποι, Ε-
βραίοι, κομμουνιστές, Σλάβοι, Ρομά και ανάπηροι στη διάρκεια 
της εξουσίας του Χίτλερ. Αυτό είναι τόσο προφανές ψέμα που 
μόνο αν είσαι εντελώς ανιστόρητος μπορείς να το καταπιείς. Υ-
πάρχουν μαρτυρίες, φωτογραφίες, ντοκιμαντέρ της εποχής, τα 
ίδια τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν δεκά-
δες μαρτυρικά χωριά που πυρπολήθηκαν από τους Ναζί και οι 
κάτοικοί τους θανατώθηκαν. β) «Δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυ-
τεχνείο» Δεν έχει σημασία τι λένε οι μαρτυρίες, τι αποδείχθηκε 
στη δίκη της Χούντας, το τανκ που έριξε την πύλη του Πολυτε-

χνείου, ο κατάλογος με τα ονόματα των νεκρών…  γ) «Η καθαρό-
τητα της φυλής». Κεντρικό στοιχείο της ναζιστικής προπαγάνδας 
είναι ο φυλετικός διαχωρισμός. Αυτό το θεμελιώδες ψέμα προϋ-
ποθέτει κάθε αντιεπιστημονική θεώρηση της βιολογίας, της ιστο-
ρίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας και καμιά δεκαριά 
άλλων επιστημονικών κλάδων.  δ) «Δεν είμαστε ναζί». Ένα ψέμα 
που επαναλαμβάνουν οι ηγέτες της Χρυσής Αυγής μπροστά στον 
ανακριτή. Εντελώς τυχαία, οι ίδιοι πότε υμνούν τον Χίτλερ και 
πότε λένε ότι “δεν τον έχει κρίνει η ιστορία”. Αντιγράφουν τη 
ρητορική και τις τακτικές του, μεταφράζουν τη σβάστικα σε 
“μαίανδρο” και τον ναζιστικό χαιρετισμό σε “αρχαιοελληνικό” 
κ.λπ. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο δίνεις και τι σηματοδοτεί ο 
αγκυλωτός σταυρός σήμερα. ε) «Αίμα-τιμή». Ξεπατικωμένο κι 
αυτό, ακριβής μετάφραση του χιτλερικού Blut und Ehre. Πηγμένο 
στο αίμα το μοτίβο τους! στ) «Είναι παραπλανημένοι».  Καθό-
λου! Οι ίδιοι οι ηγέτες των νεοναζί ξέρουν ότι λένε ψέματα. 
Άλλωστε η λέξη “γκεμπελισμός” προέρχεται από τον συνεργάτη 
του Χίτλερ, τον Γκεμπελς. «Λέγε, λέγε, όλο και κάτι θα μείνει», 
έλεγε…ζ) «Αντιφασιστικός είναι ο Χ χώρος, όχι ο Ψ». Ιστορικό 
λάθος. Η με-
γαλύτερη νίκη 
κατά του φα-
σισμού επι-
τεύχθηκε στο 
Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλε-
μο όταν 
άνθρωποι με 
διαφορετικές 
ιδεολογίες και 
λαοί ολόκλη-
ροι, με διαφο-
ρετικά πολιτικά συστήματα, ενώθηκαν στον κοινό αγώνα εναντί-
ον του φασισμού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι «το αυγό του φι-
διού» δεν επωάστηκε στον αέρα. Υπήρξε μια φωλιά χτισμένη με 
ατιμωρησία, κατευθυνόμενη προπαγάνδα, αντιεπιστημονική 
ρητορεία, απύθμενη συνομωσιολογία και χαζοχαρούμενη άγνοια 
που το φιλοξένησε. Τώρα το φίδι κυκλοφορεί και δαγκώνει. Ούτε 
ο φόβος μας, ούτε η αποστροφή του βλέμματος θα το εξαφανί-
σουν. Ο ποιητής Φώντας Λάδης μας προειδοποίησε: «Τον φασι-
σμό βαθειά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει μόνος». 
 

Εφημερίδα των συνεργατών των Γερμανικών 
Αρχών Κατοχής στη Λέσβο ενδιαφέρεται  

για την υγεία του Χίτλερ! 

mailto:esstipsi@otenet.gr
mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
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Έ 
χετε συναντήσει στη ζωή 
σας ανθρώπους  γεμάτους 
γκρίνια,  αρνητική ενέργεια, 
που μονίμως για όλα όσα 

τους συμβαίνουν φταίνε οι άλλοι; Ο 
κακός σύζυγος, η άτιμη κοινωνία, το 
κακό timing, το μακρύ τους και το 
κοντό τους; Ο κατάλογος με αυτά 
που φταίνε ατελείωτος και συμπερι-
λαμβάνει τα πάντα εκτός από τον 
εαυτό τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι 
συνήθως ανίκανοι να διαχειριστούν 
τις παρορμήσεις και τα συναισθήμα-
τά τους και οι αντιδράσεις τους στις 
περιστάσεις της ζωής καθορίζονται 
από τις στιγμιαίες διαθέσεις τους. 
Από τη μία κλαίγονται για να τους 
λυπηθείς, αν κρίνουν ότι αυτό χρειά-
ζεται για να κερδίσουν τη συμπάθειά 
σου και να λύσεις τα προβλήματά 
τους, και από την άλλη θα σου καθί-
σουν στο σβέρκο και θα σου υποδει-
κνύουν τι και πώς να το κάνεις, χρεώ-
νοντάς σε για ανικανότητα κάθε φο-
ρά που δεν κάνεις ότι θέλουν. Αν από 
το πρήξιμο που σου έχουν προκαλέ-
σει, τολμήσεις να τους αφήσεις στην 
ευχή του Θεού και να πας παρακάτω, 
αλίμονο τι σε περιμένει. Διασυρμός, 
συκοφαντίες, κακοήθειες και όλα 
αυτά γιατί; Γιατί πολύ απλά αυτοί 
αποφασίζουν πότε θα σε εκδιώξουν 
από τη ζωή τους, όταν είναι σίγουροι 
δηλαδή ότι δεν έχουν τίποτα να κερ-
δίσουν από σένα. Σε ένα σεμινάριο 
συναισθηματικής νοημοσύνης που 
παρακολούθησα κάποτε, είδα ότι 
αυτά είναι συμπτώματα που έχουν οι 
άνθρωποι με χαμηλή αυτεπίγνωση. 
Εκείνοι που δεν έχουν ασχοληθεί να 
εξετάσουν το «αυτο-παράδειγμά» 
τους. Όπως είχε πει ο Αριστοτέλης 
«είμαστε αυτό που κάνουμε κατ’ 
επανάληψη». Η επαναλαμβανόμενη 
συμπεριφορά διαρκεί, επειδή δεν 
χρειάζεται πια να σκεφτόμαστε, έχει 
γίνει μέρος της προσωπικότητάς μας. 
Όλα τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα 
δημιουργούν το χάρτη μας, μέσω του 

οποίου επεξηγούμε την πραγματικό-
τητά μας. Με έναν λάθος  χάρτη χα-
ραγμένο στο μυαλό μας όσο και να 
προσπαθούμε, όσο  θετικά να προ-
σπαθούμε να βλέπουμε τα πράγμα-
τα, συνεχώς θα καταλήγουμε σε απο-
γοήτευση και εκνευρισμό καθώς πο-
τέ δε θα καταφέρουμε να φτάσουμε 
στον προορισμό μας. Χάνουμε το 
παιχνίδι, γιατί απλά χανόμαστε στη 
διαδρομή. Βγαίνουμε έτσι δυο φορές 
χαμένοι. Μπορεί να αλλάξει ο χάρτης 
αυτός; Μπορούμε να έχουμε πραγ-
ματική ελευθερία να επιλέγουμε τη 
ζωή που θέλουμε να ζήσουμε και να 
φτάσουμε εκεί που θέλουμε; Ναι, 
μπορούμε. Χρειάζεται όμως απόφα-
ση και δέσμευση ως προς αυτό το 
στόχο. Η πραγματική μας ελευθερία 
βρίσκεται ανάμεσα στις περιστάσεις 
και στην αντίδρασή μας σε αυτές. Το 
κενό αυτό που μεσολαβεί κρύβει τα 
χαρακτηριστικά της αυτεπίγνωσης, 
της φαντασίας, της συνείδησης και 
της ανεξάρτητης βούλησης. Για να το 
πω απλά, από αυτό που συμβαίνει 
μέχρι την απόκρισή μας σε αυτό το 
γεγονός, μεσολαβεί η ελευθερία επι-
λογής. Εμείς διαλέγουμε πως θα 
πράξουμε και είμαστε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για αυτό. Συνήθως δε, 
αυτό που μας ενοχλεί περισσότερο, 
αυτό που πληγώνει την προσωπική 
μας ταυτότητα δεν είναι το ίδιο το 
γεγονός, όσο οδυνηρό και αν είναι. 
Είναι οι πράξεις μας και η ανταπόκρι-
σή μας σε αυτό. Αν συνειδητοποιή-
σουμε ότι η γνώμη μας για τον κόσμο 
είναι στην ουσία μια εξομολόγηση 
για τον χαρακτήρα μας έχουμε κάνει 
την αφετηρία σε αυτή την προσπά-
θεια. Αν επιμένουμε να βλέπουμε 
τον βούρκο και είμαστε σίγουροι ότι 
αυτός ο βούρκος είναι αποκλειστικά 
και μόνο οι άλλοι, τότε όσο και να 
προσπαθούμε να τον αποφύγουμε ή 
να τον πολεμήσουμε, το σίγουρο 
είναι ότι θα βουλιάζουμε όλο και πιο 
βαθιά μέσα του... 

Είμαστε αυτό που κάνουμε κατ’ επανάληψη 

Ο  τύπος που κάθεται μπροστά 
στο κομπιούτερ και ρίχνει πα-

σιέντζες, στο γραφείο κάποιας υπηρεσίας 
του δημοσίου, οφείλει ευγνωμοσύνη 
στους Σαμαράδες, τους Βενιζέλους και 
τους προκατόχους αυτών. Όρθωσαν το 
ανάστημά τους στην τρόικα και τον υπερα-
σπίσθηκαν εις βάρος και του σκληρά εργα-
ζόμενου υπαλλήλου του δημοσίου και του 
σκληρά εργαζόμενου υπαλλήλου του ιδιω-
τικού τομέα, αλλά και της εθνικής μας οι-
κονομίας γενικότερα. Από τον σκληρά ερ-
γαζόμενο του δημοσίου έκοψαν τόσο μι-
σθό, όσο χρειάζεται για να μη βρεθεί στο 
δρόμο ο συνάδελφός τους που παίζει πα-
σιέντζες. Από τον σκληρότερα εργαζόμενο 
του ιδιωτικού τομέα αφήρεσαν κάθε ελπί-
δα να δει ισότιμη μεταχείριση, αφού του 
έδειξαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρό-
πο, ότι οι κόκκινες γραμμές που απαγορεύ-
ουν απολύσεις, ισχύουν μόνο για εκείνους 
που διεκδίκησαν με κάθε μέσο την ασφά-
λεια του δημοσίου. Ποτέ στην ιστορία, ένα 
ολόκληρο πολιτικό σύστημα δεν έδειξε 
τόση αποφασιστικότητα για να προστατέ-
ψει ένα «απόστημα». «Το ελληνικό δημό-
σιο είναι υπερτροφικό»  ομολογούν εκεί-
νοι που το κατέστησαν υπερτροφικό. Και 
όμως, το υπερασπίζονται μέχρι σήμερα 
κόντρα σε κάθε πραγματικότητα και λογι-
κή. Μακάρι να έδειχναν τόση αποφασιστι-
κότητα στην υπεράσπιση των επιδομάτων 
των αναπήρων. Στην υπεράσπιση της ανα-
γκαιότητας των κοινωνικών δομών. Στη 
διατήρηση του ύψους των συντάξεων των 

συνταξιούχων, των μη «ευγενών» ταμείων, 
σε αξιοπρεπή όρια. Καμιά αντίσταση σε 
όλα αυτά. Οι μόνοι που έμειναν στο απυ-
ρόβλητο των φοβερών επιπτώσεων της 
οικονομικής κατάρρευσης της χώρας ήταν 
οι υπεράριθμοι του δημοσίου και οι 
«άρχοντες» που διατηρούν στο ακέραιο τις 
αποδοχές τους για να μπορούσαν να κά-
νουν «αγαθοεργίες». «Δεν είναι δίκαια τα 
μέτρα» λέει και ξαναλέει ο Κούλης, αλλά 
απέφυγε να μας περιγράψει το γιατί. Γιατί 
π.χ. κόβεται ο μισθός του δικαστή και του 
γιατρού και όχι του «άρχοντα»; Γιατί ο 
εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα είναι 
πέραν της κόκκινης γραμμής που καλύπτει 
τον συνάδελφό του του δημοσίου; Τα μέ-
τρα δεν είναι άδικα από μόνα τους. Οι 
άνθρωποι καθορίζουν το πόσο δίκαια ή 
άδικα είναι. Και όταν οι ίδιοι που ρυθμί-
ζουν το δίκαιο ή το άδικό τους, ομολογούν 
ότι είναι άδικα, οφείλουν να αντιμετωπί-
ζουν κατά το δυνατόν τις αδικίες, και όχι 
να τις επισημαίνουν απλώς, για να κερδί-
ζουν τις προεκλογικές εντυπώσεις. Κάποτε 
λέγαμε ότι το μόνο πράγμα που εκτελείται 
χωρίς δίκη είναι το πέναλτι στο ποδόσφαι-
ρο. Τώρα χωρίς δίκη εκτελείται και η επαγ-
γελματική και επιστημονική συνείδηση και 
η τιμή των εργαζομένων και των επιστημό-
νων, μιας και πλέον το κράτος των Κούλη-
δων επιλέγει να αξιοποιήσει τους 
«κουκουλοφόρους», χρησιμοποιώντας την 
καταγγελία ως μέτρο που οδηγεί στην από-
λυση. Ελπίζω και εύχομαι η σωφροσύνη 
και η σοβαρότητα να πρυτανεύσουν και 
όλα αυτά να παραμείνουν απλά ένα πολύ 
κακό σχέδιο. 

Ένα κακό σχέδιο... 

Ε 
ίναι δύσκολο να προσδιορίσεις πως ο τόνος των ποιημάτων μου είναι 
μελαγχολικός και μαύρος, όπως πολλοί χαρακτηρίζουν την Ποίησή 
μου. Θα ’λεγα ότι υπάρχει κάποιο μόνιμο πένθος, εξαιτίας της ματαίω-
σης όλων των ονείρων μου. Φαντάζομαι ένα κατάμαυρο καμένο δέν-

δρο μα που δεν έχασε τα νερά του και κάπου εκεί, στη ρίζα, οι εκβλαστήσεις 
συνεχίζουν τη ζωή. 

 Μάρκος Μέσκος 
 

(Απόσπασμα από το «Στον ενικό και πληθυντικό ψίθυρο», εκδόσεις Νεφέλη, 2009) 

Ο Μάρκος Μέσκος, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
μεταπολεμικής ποίησης αλλά και ένας ενεργός πολίτης ταγμένος στις ιδέες της 
Αριστεράς.  Γεννημένος το 1935, έμαθε τα πρώτα του γράμματα στην Έδεσσα και 
στη συνέχεια σπούδασε γραφικές τέχνες και διακόσμηση στην Αθήνα. Από το 
1965 εργάστηκε ως γραφίστας και επιμελητής εκδόσεων. Έχει  εικονογραφήσει 
αρκετές ποιητικές συλλογές δικές του αλλά και άλλων ποιη-
τών.Πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1956, δημοσιεύοντας ποίημά του με 
τίτλο «Ειρήνη», στην Επιθεώρηση Τέχνης (τεύχος 13), με το ψευδώνυμο Κούλης 
Αυγερινός. Τα τελευταία χρόνια το έργο του άρχισε να αναγνωρίζεται ευρύτερα, 
κάτι που επισφραγίζεται από αρκετά σημαντικά βραβεία. Συγκεκριμένα, το 1996 
τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης του περιοδικού Διαβάζω (πρόκειται μάλιστα για 
την πρώτη φορά που απονεμήθηκε το βραβείο) για τη συλλογή του Χαιρετισμοί 
(1995), το 2005 με το βραβείο Καβάφη, το 2006 
με το βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης 
Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο 
του ποιητικού του έργου, και το 2013 με Κρατι-
κό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή του  Τα Λύ-
τρα (2012). Ο Μάρκος Μέσκος απεβίωσε την 1η 
Ιανουαρίου 2019 σε ηλικία 84 ετών, μετά από 
μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. 

Ο Μάρκος Μέσκος 

Ο καινούργιος χρόνος 
 
«Αδελφέ μου, καλή χρονιά μπήκε κι έτσι να περάσει. Ξαγναντίζοντας προχτές δε 
μας βρήκε ούτε σε κλινική, ούτε σε φυλακή. Δε μας βρήκε να ζητιανεύουμε το 
ψωμί ή τη συμπόνοια, κι από την άλλη μεριά, αν κάποιος ζητούσε από μας ελεη-
μοσύνη θάμαστε στην άδικη θέση ν’ απλώσουμε το χέρι να του δώσουμε, γιατί 
δεν έχουμε ούτε κομμάτι περίσσεμα απ’ το δικό μας βιός. Δεν πρέπει νάχουμε 
λοιπόν παράπονο κανένα και αλήθεια είναι ότι καλά μας βρήκε ο καινούριος 
χρόνος. Μακάρι έτσι και να βγει». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Μόναχο, Πρωτοχρονιά 1972 - Απόσπασμα επιστολής στον αδερφό του. 
«Λιαντίνης - Έζησα έρημος και ισχυρός», 2η έκδοση) 
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Έ 
φτασε στα χέρια μου ένα εξαιρετικό 
ημερολόγιο του 2019, του οποίου 
την έκδοση ανέλαβε ο Σύλλογος 
Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Κα-

ραβαγγέλης» με την ευγενική χρηματική συν-
δρομή των Καραμπέτσου Γιώργου, Βαζυριάν-
νη Απόστολου, Βαξεβάνη Μέρσας, Σγουρνιού 
Αλέκου, Σλουμάτη Ευστρατίου, Αλετρά Ιγνα-
τίου, Διογένη Δρακούλα, Καλλονιάτη Μίλτου, 
Χατζηδουκάκη Μ. Γιάν. και Σαρρή Νίκου, 
αλλά και των επιχειρήσεων Αλετρά Ιγνατίου 
(Alumal), Σαρρή Βασιλείας (Eva), Βουργουτζή 
Στέλιου (Quality Floors), Τσολάκη Ελευθερίου 
(Έπιπλα Τσολάκης), Καλατζή Ευστρατίου 
(Heliothermiki Μακεδονίας), Μιχάλη & Θεό-

φιλου Πολύζου (Ξυλουργικές Εργασίες), Τα-
βέρνα-Ουζερί «Το χάνι» και «Φωτεινή»-Just 
for you. 
Οι μεμονωμένοι συλλογισμοί στην κοινωνική 
στρατόσφαιρα δεν αξίζουν για πολλούς αν-
θρώπους στην εποχή των κοινωνικών δικτύ-
ων. Ωστόσο, όταν κρατάς στα χέρια σου ένα 
ημερολόγιο σαν αυτό, βρίσκεις τη διάθεση 
να αποτυπώσεις τις σκέψεις σου στο χαρτί ή 
να ανατρέξεις στα λόγια των διανοούμενων 
Λέσβιων συμπατριωτών μας, που υπάρχουν 
στις μπροστινές και πίσω σελίδες του.  
Το ημερολόγιο 2019 του Συλλόγου Στυψια-
νών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» δια-
κρίνεται για τον κομψό του σχεδιασμό, είναι 
εύχρηστο και ιδανικό για καθημερινή χρήση 
και αποτελεί την ιδανική λύση για ένα οικο-
νομικό δώρο, εφόσον πωλείται στην εξαιρετι-
κή τιμή των 5€. 
Προκειμένου να προμηθευτείτε το ημερολό-
γιο μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά 
με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών 
Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης». 

 
Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 
Ημερολόγιο 2019 από τον  

Σύλλογο Στυψιανών Αθήνας  
«Γερμανός Καραβαγγέλης» 

 

Π 
ερί τα μέσα Αυγούστου 2018 συναντηθήκαμε 
στην Πέτρα της Λέσβου με τον Γιάννη Παπουτσά-
νη και τη σύζυγό του Μαρία, για μία εφ όλης της 

ύλης συζήτηση. Χαμογελαστός, σεμνός και λιγομίλητος και 
βέβαια φανατικός θαυμαστής της Λεσβιακής καταγωγής 
μπύρας «Σέουσα» (παράγεται στο Σίγρι Λέσβου). Ακόμη δε, 
φανατικότερος χορευτής και TAE KWON Dίστας, ο Γιάννης 
μας έδωσε πληροφορίες για τη δραστηριότητά τόσο ως δα-
σκάλου ελληνικών χορών, όσο και ως δασκάλου TAE KWON 
DO. 
Αφού μας ευχαρίστησε για την συνάντηση, ο Γιάννης μας μί-
λησε για την πορεία του και για τη ζωή του στη Λέσβο. 

Από πολύ μικρός αγαπούσε τους ελληνικούς χορούς και έτσι 
ξεκίνησε να παρακολουθεί μαθήματα ελληνικών παραδοσια-
κών χορών όταν ήταν στην Γ΄ ή Δ΄ τάξη του Δημοτικού σχολεί-
ου. Αργότερα, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο (ΤΕΦΑΑ, γυμνα-
στική ακαδημία) επέλεξε ως πρώτη του ειδικότητα το TAE 
KWON DO και έπειτα ως δεύτερη ειδικότητα τους ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς. 
Σήμερα παντρεμένος με τη Μαρία φιλόλογο στο επάγγελμα, 
έχει αποκτήσει δύο αγόρια 12 & 13 ετών, τα οποία συνειδητά 
επέλεξαν και ασχολούνται τόσο με τους ελληνικούς παραδο-
σιακούς χορούς, όσο και με το TAE KWON DO. Παράλληλα, με 
τις οικογενειακές υποχρεώσεις διατηρεί το γυμναστήριο 
«Διάπλασις» στην Πέτρα, ενώ διδάσκει TAE KWON DO σε έναν 
αθλητικό σύλλογο της Καλλονής, στον οποίο παρακολουθούν 
μαθήματα πολλά παιδιά από τη Στύψη. Ο ελεύθερος χρόνος 
για τον Γιάννη είναι μάλλον μία άγνωστη έκφραση (γελάει η 
σύζυγος), καθώς παράλληλα διδάσκει ελληνικούς παραδοσια-
κούς χορούς και στα χορευτικά της Στύψης. Επιπλέον κάποιοι 
Γερμανοί, επί πολλά έτη παραθεριστές στην Πέτρα και λάτρεις 
των ελληνικών χορών, παρακολουθούσαν ανελλιπώς τις παρα-
στάσεις του Γιάννη και εξέφρασαν το ενδιαφέρον να μάθουν 
και οι ίδιοι να χορεύουν. Οι 22 αλλοδαποί συμμετέχοντες ηλι-
κίας 60-65 ετών ξεκίνησαν μαθήματα ελληνικών παραδοσια-
κών χορών και κατάφεραν μέσα σε 10 ώρες να προετοιμα-
στούν άψογα για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Ελληνικών 
Παραδοσιακών Χορών που έλαβε χώρα στον Γαβαθά Λέσβου 
το καλοκαίρι του 2018. 
Αλλά ας ξεκινήσουμε την «ιστορία» από την αρχή. Περίπου το 
2003, όταν πρόεδρος της Πέτρας ήταν ο αείμνηστος Παυλής, 

κάλεσε τον Γιάννη για να ξεκινήσει να οργανώνει μια ομάδα 
ελληνικών παραδοσιακών χορών στην Πέτρα, εφόσον είχε 
συνάψει σύμβαση με τον Δήμο Πέτρας. Στη Στύψη το χορευτι-
κό το ξεκίνησε δύο χρόνια αργότερα, όταν πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Στύψης ήταν ο Ραφαήλ Παλαιοπάνης. Να 
σημειωθεί δε, ότι το 2015 στο νεοϊδρυθέν χορευτικό της Στύ-
ψης λειτουργούσαν ήδη 5 τμήματα. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση στον Γιάννη είναι ότι τα αγόρια της Στύψης όχι μόνο 
συμμετείχαν πολύ ενθουσιωδώς στα τμήματα του χορευτικού, 
αλλά επέδειξαν μεγάλο ταλέντο στους παραδοσιακούς χο-
ρούς. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, μεγαλώνοντας και αφού 
έφυγαν προκειμένου να υπηρετήσουν στον στρατό, επέστρε-
ψαν με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη στο χορευτικό. Μας ανέφε-
ρε μερικούς από τους μαθητές του (Νικόλαο Βαλάση, Λαδά 
Γιώργο, Βαλιοντή Αλέξανδρο, Ιγνάτη Στραβουλέλλη και 
άλλους, οι οποίοι ξεκίνησαν στο χορευτικό όταν ήταν στο Νη-
πιαγωγείο και σήμερα χορεύουν στην ίδια ομάδα με τον Γιάν-
νη. Σημειώνει ο Γιάννης: «Η Στύψη έχει πολλούς γνήσιους χο-
ρευτές. Το κλίμα είναι ευχάριστο και περνάμε πολύ ωραία. Η 
συνεργασία είναι άψογη σε όλους τους τομείς».  
Σε ερώτησή μας πώς αποφάσισε να δημιουργήσει χορευτικό 
στη Στύψη, ο Γιάννης Παπουτσάνης μας αποκάλυψε ότι η Στύ-
ψη του άρεσε από πάντα. Του άρεσε πολύ που τα παιδάκια 
έτρεχαν κάθε φορά να τον υποδεχτούν αγκαλιάζοντάς τον. Για 
τους μεγαλύτερους σε ηλικία χορευτές ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι μαζί τους νιώθει σαν σε «παρεάκι». Είναι πολύ δεμένοι 
όλοι μεταξύ τους και ως απόρροια αυτού είναι να δημιουργεί-
ται μια ατμόσφαιρα ζεστή, που απολαμβάνουν όλοι οι συμμε-
τέχοντες. 
Το χορευτικό της Στύψης σήμερα (2018) αριθμεί 2 τμήματα 
χορευτών ηλικίας 5-11 ετών και μαθητών από Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 
έως και ενήλικες. Έχουν συμμετάσχει σε αρκετά Φεστιβάλ 
Ελληνικών Παραδοσιακών χορών πάνω στο νησί της Λέσβου 
(Ίππιος, Ερεσό, Παράκοιλα, Κάστρο Μυτιλήνης, Γαβαθά και 
βέβαια στο Παιδικό Φεστιβάλ στη Στύψη). 
Στο δίλημμα που θέσαμε στον Γιάννη αν θα έπρεπε κάποτε να 
επιλέξει μεταξύ του TAE KWON DO και των ελληνικών παρα-
δοσιακών χορών τι θα επέλεγε τελικά, εκείνος απάντησε ότι 
σε κάθε περίπτωση θα επέλεγε ατομικά αθλήματα με ομαδικό 
πνεύμα. 
Γιάννη Παπουτσάνη, σε ευχαριστούμε για τη συνάντηση και 
σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, να έχεις υγεία, δημιουρ-
γικότητα για να συνεχίσεις να εμπνέεις και να καθοδηγείς τα 
παιδιά μας! 
 

(Η συνέντευξη δόθηκε  στην Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη,  
Αύγουστος 2018) 

Γιάννης Παπουτσάνης: ο δικός μας δάσκαλος! 

Ο Γιάννης Παπουτσάνης με τους μαθητές του σε  
στιγμιότυπο από αγώνες TAE KWON DO 

Ο Γιάννης Παπουτσάνης σε στιγμιότυπο από Φεστιβάλ  
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στην Πέτρα Λέσβου 
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Ο 
 Στράτος Καρμίρης δημοσιοποιεί την συμμετο-
χή του από τον σκηνοθέτη κύριο Μάνο Καρυ-
στινό, που του έδωσε ρόλο στα γυρίσματα της 
παραγωγής της View Master Films, για την τη-

λεοπτική σειρά «Ζωή εν Τάφω» στη Σκαμνιά Λέσβου. 
 «Η Ζωή εν τάφω» θα ζωντανέψει στη μικρή οθόνη 
στο πλαίσιο της δυναμικής επανεμφάνισης της ΕΡΤ στο 
χώρο της μυθοπλασίας. Ο Γιάννης Μπέζος, η Καρυοφιλιά 
Καραμπέτη, ο Γιώργος Αρμένης ο Ερρίκος Λίτσης, ο Νίκος 
Πουρσανίδης και ένα λαμπρό καστ νέων ηθοποιών συμμε-
τέχουν στη νέα μεγάλη παραγωγή 16 επεισοδίων της View 
Master, που βασίζεται στο παγκοσμίου λογοτεχνικής ανα-
γνώρισης. Τη διασκευή του σεναρίου και τη σκηνοθεσία 
έχει αναλάβει ο Τάσος Ψαρράς.  

Η «Ζωή εν τάφω» του Στρατή Μυριβήλη  
«ζωντανεύει» στη μικρή οθόνη 

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα με πλάνα 
από ηθοποιούς όπως ο Κωνσταντίνος 
Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Μοθωναίος 
κ.ά. 

 

 

 

Έ 
χω επισκεφθεί την τα-

βέρνα «Ο Βενιζέλος» 

στο Πετρί πολλές φο-

ρές και ομολογώ πως 

αξίζει. Έχει ιστορία τουλάχιστον 

20 ετών και άρα μπορεί να πει 

κανείς πως το «κατέχει το θέ-

μα». Ο χώρος του παραδοσια-

κός, συμπαθής, χωρίς  

ίχνη από «δήθεν», ήσυχος, ρο-

μαντικός βάζει τον επισκέπτη 

στο νόημα για το τι θα επακο-

λουθήσει. Ό,τι πρέπει για καλο-

καιρινές βραδιές. Η θέα μαγική, 

η ατμόσφαιρα υπέροχη και το 

φαγητό καλοφτιαγμένο. Μια 

ταρατσούλα που μοιάζει με αυ-

λή, χάρη στο πυκνό πράσινο και  

στα λουλούδια που δεν την αφή-

νουν να χάσει την γοητεία της  

 

 

 

πατίνας του χρόνου. Ανεκτίμητη 

αίσθηση. Οι ιδιοκτήτες είναι 

νοικοκυραίοι. Ακόμη και τις στιγ-

μές που το μαγαζί είναι γεμάτο, 

το service είναι επαγγελματικό, 

γρήγορο και το προσωπικό πά-

ντα χαμογελαστό και πρόθυμο. 

Νόστιμα, καλοφτιαγμένα πιάτα, 

που θεωρώ ότι όσο περνά ο 

καιρός γίνονται όλο και αυθεντι-

κότερα. Η διάθεση και οι δυνα-

τότητες υπάρχουν και συνδυάζο-

νται με την αβρότητα και τη 

φροντίδα, συστατικά που εξα-

σφαλίζουν την επιτυχία! 

 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 

Ταβέρνα «Ο Βενιζέλος» 

 

Μ ε ιδιωτική πρωτοβουλία ολο-

κληρώθηκε ο δρόμος στην 

περιοχή από την Τράπεζα ως τις Αμυγδαλιές, προκειμέ-

νου να εξυπηρετούνται οι αγρότες που έχουν κτήματα 

στην περιοχή. Για την ολοκλήρωση του έργου πρόσφε-

ραν χρήματα οι εξής συγχωριανοί μας:  Χατζηδουκάκης 

Ιωάννης 50€, Λιθοτόμου Νίκος 20€, Βαλαρέλλης Αθανά-

σιος 20€, Βαλαρέλλης Ευστράτιος 20€, Βαλιοντής Στέ-

λιος 20€, Γκαγκούλης Περικλής 20€, Ευαγγέλου Ελευθέ-

ριος 15€, Κεχαγιάς Χρήστος 20€, Καλλιπολίτης Αλέκος 

20€, Σταύρου Γεώργιος 40€, Εγγλέζος Χρήστος 20€, Πα-

ρέλλης Παναγιώτης 20€, Καμπουρέλλης Γεώργιος 40€, 

Κουτσαμπάσης Κώστας 20€, Πετριώτης Ιωάννης 20€, 

Βαφειώτης Βύρων 20€, Σανταβάς Χαράλαμπος 20€, 

Μανάβης Ιγνάτιος 50€, Αντιγεωργίου Αλέξης 20€, Πι-

τσούλης Φώτης 20€, Πιτσούλης Στέλιος 20€, Παρέλλης 

Αλέκος 15€, Μαυραγάνης Σάκης 20€, Σλουμάτης Ελευ-

θέριος 50€, Πιτσούλης Κώστας 10€, Παντής Ευστράτιος 

20€, Δρακούλας Ιωάννης του Αριστείδη 20€, Βαλιοντής 

Ευριπίδης 20€, Παρέλλης Νίκος 10€, Βαλιοντής Μάριος 

20€, Δεληγιάννη Παρή 20€, Βάλιακας Αλέκος 20€, Δρα-

κούλας Ιωάννης του Γεωργίου 20€, Χρυσομάλλης Πανα-

γιώτης 20€, Δελάγας Μιχαήλ 20€, Μαυραγάνης Νίκος 

30€, Παρέλλης Κώστας 10€, Φιλής Θεόφιλος 20€, Πολύ-

ζος Γεώργιος 20€, Σανταβάς Αθανάσιος 50€, Βαλιοντής 

Παναγιώτης 20€, Παλαιοπάνης Γεώργιος 20€, Μανδάς 

Ξενοφών 20€, Σλουμάτης Ευστράτιος 30€, Χατζηβλά-

στης Μιχάλης 20€, Δρακούλας Παναγιώτης 50€, Ελαι-

ουργικός Συνεταιρισμός Στύψης 200€.  Πρόσφεραν επί-

σης και εθελοντική εργασία οι: Κεχαγιάς Χρήστος, Μα-

νάβης Ιγνάτιος, Κουτσαμπάσης Κώστας, Γκαγκούλης 

Περικλής, Πιτσούλης Στέλιος, Βαλαρέλλης Αθανάσιος, 

Παρέλλης Γρηγόρης.  

Σάκης Ελ. Βαλαρέλλης 

Ημερολόγιο Απόστολου Βαζυριάννη  
 

Κ αι φέτος ο Απόστολος Βαζυριάννης, που ζει 
και εργάζεται στην Μελβούρνη, εξέδωσε το 

ημερολόγιο της επιχείρησής του με φωτογραφίες 
από τη Στύψη, τη Λέσβο, την Ελλάδα. Με αυτή τη 
σειρά είναι και στην καρδιά των ομογενών μας!  

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! 

Με εθελοντική προσφορά ολοκληρώθηκε ο δρόμος από την  
περιοχή «Τράπεζα» ως τις «Αμυγδαλιές»  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας 
«Γερμανός Καραβαγγέλης»  

ευχαριστεί θερμά όλους όσοι με τον  
τρόπο τους συνέβαλαν στη  
δημιουργία και έκδοση του  

ημερολογίου 2019 και  
εύχεται κάθε καλό για τη  

νέα χρονιά! 

Μου έφυγε το καφάσι! 
 

Έ 
κφραση που χρησιμοποιούμε κάθε φορά που ακούμε 
ή βλέπουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Η δημοφιλής 
λαϊκή έκφραση δεν αναφέρεται στο καφάσι του μανά-
βη, αλλά στη λέξη «καφάς» που στα τουρκικά σημαί-

νει κρανίο. Όταν λοιπόν, επί Τουρκοκρατίας, κάποιος δεχόταν 
δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, έλεγαν πως «του έφυγε το καφά-
σι», δηλαδή το κεφάλι, εξαιτίας της δύναμης του χτυπήματος! 

Τα καπτούρια 
 

Κ 
όπηκε το ρεύμα τις προάλλες και θυμήθηκα τα φυτι-
λάκια που ανάβουμε το καντήλι. Παλιά μαζεύαμε 
έναν ανθό από αυτοφυές ποώδες φυτό της λεσβιακής 

υπαίθρου, τα λεγόμενα «καπτούρια», εις άπταιστον μυτιληνιά 
διάλεκτο. Αντί να βάλεις το τυποποιημένο φυτίλι που αγοράζεις, 
βάζεις τον αποξηραμένο τούτο ανθό. Είναι ένα οικολογικό φυτι-
λάκι που κάνει την ίδια δουλειά με το τυποποιημένο του εμπορί-
ου. Μην ξεχνάτε να βγάζετε το σποράκι που έχει στο κέντρο του. 
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» 
 

Σ 
το προηγούμενο φύλλο της «Στύψης» είχα 
γράψει ένα κείμενο για το Μακεδονικό και 
την επίκαιρη «συμφωνία των Πρεσπών». Ο 
φίλος και συγχωριανός Δημήτρης Παυλιό-

γλου, που κατοικεί στην Καλλονή, ενοχλήθηκε για τις 
απόψεις που διατύπωσα, με πήρε τηλέφωνο και μου 
έστειλε την δική του άποψη μαζί με το Χρόνια Πολλά 
(του Αγίου Ιγνατίου γαρ 14-10-2018) και το ημερολό-
γιο 2019 του πολιτιστικού συλλόγου «Κιβωτός του 
Γένους», που είναι αφιερωμένο στον «Γερμανό Καρα-
βαγγέλη τον Παπαφλέσσα της Λέσβου». Τον ευχαρι-
στώ θερμά για τις ευχές, το ημερολόγιο και τον διάλο-
γο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και σας τον παρουσιά-
ζω συνοπτικά (ελπίζω να το εγκρίνει). 
 
Μου γράφει ο Δημήτρης: «Τη λύση που προωθεί η Κυ-
βέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ και ΕΕ για το Μακεδο-
νικό και στηρίζεις και εσύ θα τρίζουν τα οστά του χω-
ριανού μας αείμνηστου Καραβαγγέλη». Η απάντησή 
μου ήταν κάπως μακροσκελής: 
«Αγαπητέ Δημήτρη καλή σου μέρα! Σε ευχαριστώ για 
το γραμματάκι που μου έστειλες μαζί με το ημερολόγιο 
- αφιέρωμα στον ανταρτόπαπα Γερμανό Καραβαγγέλη. 
Νομίζω ότι το «ανταρτόπαπας» αποδίδει τον χαρακτή-
ρα και την προσωπικότητα του Μεγάλου συγχωριανού 
μας.  
Επίτρεψέ μου να διαφωνήσω με την εκτίμηση ότι θα 
«τρίζουν τα οστά του» για την λύση που προωθεί η 
κυβέρνηση και στηρίζω κι εγώ, στο «Μακεδονικό». Με 
την ευκαιρία της «Στύψης» ασχολήθηκα πολύ με την 
δράση του Μεγάλου ιεράρχη, διάβασα τα απομνημο-
νεύματά του, έκδοση του Σωματείου Μακεδονικών 
Σπουδών (που τώρα έχει πρόεδρο τον Νίκο Μέρτζο), 
διάβασα το Βιβλίο της Θρεψιάδου που αναφέρεται και 
στην δράση του στον Πόντο (από το 1908 ως το 1922), 
η οποία ήταν πολύ σπουδαία επίσης, ίσως πιο σπου-
δαία από την δράση του στη Μακεδονία, απλώς ακο-
λούθησε η Μικρασιατική καταστροφή και ο  ξεριζωμός 
των Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας, με συνέ-
πεια να σκεπάσουν αυτόν τον αγώνα και την δράση τα 
ερείπια της καταστροφής. Διάβασα διάφορες εργασίες 
μελετητών και συγγραφέων με συγκρουόμενα επιχει-
ρήματα για την δράση του και την προσωπικότητά του. 
Έτσι είναι η ιστορική επιστήμη εξάλλου, ακόμα κι αν 
αφορά σχετικά πρόσφατα γεγονότα, που συνέβησαν 
πριν 100 – 150 χρόνια, συνεχώς ανακαλύπτεις πλευρές, 
που πρέπει να φωτίσεις για να αντιληφθείς τις συγκε-
κριμένες συνθήκες που διαδραματίστηκαν. Γιατί είναι 
εύκολο εμείς από τον καναπέ μας ή το γραφείο να συ-
ζητάμε και να μελετάμε την δράση των πρωταγωνιστών 
και άλλο να είσαι μέσα στη δράση και στον κυκλώνα 
των γεγονότων. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αν ζούσε 
σήμερα ο Μακεδονομάχος Γερμανός Καραβαγγέλης θα 
έτρεχε στα συλλαλητήρια των «νεομακεδονομάχων». 
Το πιο πιθανό ήταν να συνιστούσε ψυχραιμία και να 
εκτιμούσε ότι η «συμφωνία των Πρεσπών» είναι μια 
καλή συμφωνία που διασφαλίζει τα συμφέροντα της 
χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί ο Γερ-
μανός Καραβαγγέλης, εκτός από αγωνιστής – μαχητής, 
ήταν και μεγάλος διπλωμάτης. Στην Καστοριά ως Μη-
τροπολίτης κατόρθωσε να πείσει ντόπιους – σλαβομα-
κεδόνες οπλαρχηγούς να στρατευθούν στο πλευρό της 
Ελλάδας κι ας μιλούσαν μόνο εκείνα τα σλαβομακεδο-
νίτικα (που και σήμερα τα μιλάνε στην περιοχή της 
Πέλλας). «Συνεργαζόταν» και με τον τούρκο κατακτητή, 
όπου χρειαζόταν για να πολεμήσει τις διαθέσεις των 
βούλγαρων κομιτατζήδων. Οι οποίοι επίσης προσπα-
θούσαν από την δική τους πλευρά να πάρουν με το 
μέρος τους, τους ντόπιους πληθυσμούς που έτσι κι 
αλλιώς εθνολογικά και πολιτισμικά ήταν πιο κοντά 
τους. Εφάρμοζε το δόγμα των εγγλέζων διπλωματών 
«διαίρει και βασίλευε» που μόνο ένας ρεαλιστής πολι 

 
τικός θα μπορούσε να εφαρμόσει, αξιοποιώντας τις 
σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων με τον καταχτητή και 
τις συγκεκριμένες συνθήκες. Έτσι έπεισε και την αδύνα-
μη τότε Ελλάδα να προστρέξει σε «διακριτική» βοήθεια 
με τον Παύλο Μελά κι ένα μικρό σώμα, ο οποίος μόλις 
έφτασε στην Μακεδονία σκοτώθηκε πριν προλάβει 
στην ουσία να δώσει καμιά μάχη. Το ίδιο έκανε και 
στον Πόντο το 1908 – 1922. Μάλιστα όταν το κίνημα 
των νεότουρκων ήταν στην αρχή του, έλεγε «θα μπο-
ρούσα να στήσω μια ενέδρα με τα αντάρτικα σώματα 
που είχα επαφή στον Πόντο, στα άτακτα σώματα των 
νεότουρκων που είχαν επικεφαλής τον Κεμάλ Ατατούρκ 
και θα τον εξόντωνα πριν αναπτυχθεί». Ο μεγάλος αυ-
τός διπλωμάτης είχε την άποψη ότι τα ελληνικά συμφέ-
ροντα στις συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να 
προωθηθούν μέσα από την ίδρυση ανεξάρτητου κρά-
τους στον Πόντο και όχι με την ένωση με την Ελλάδα 
της εποχής εκείνης. Αλλά η ιστορία δεν προχωρά με 
«αν»… Έχω την εντύπωση ότι στην ποντιακή προσφυ-
γιά που ακολούθησε και την μετακίνηση πληθυσμών 
ποντίων Ελλήνων στη Μακεδονία έβαλε το χεράκι του 
και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, επειδή ακριβώς ήξερε 
την ανθρωπογεωγραφία της Μακεδονίας.  
Αναλύοντας την δράση και την προσωπικότητα του 
πραγματικού Μακεδονομάχου Γερμανού Καραβαγγέ-

λη, ολοένα και περισσότερο πείθομαι ότι αν σήμερα 
ήταν ο ίδιος στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Κοτζιά σε παρόμοια συμφωνία με αυτή των Πρεσπών, 
θα κατέληγε δεδομένων των συνθηκών. Θα αξιοποιού-
σε το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., την γεωπολιτική θέση της χώ-
ρας κλπ κλπ ώστε να διασφαλίσει το μείζον! Την κατο-
χύρωση της Ελληνικής Μακεδονίας, την απάλειψη αλυ-
τρωτικών διαθέσεων των γειτόνων, την ειρηνική συνύ-
παρξη και την οικονομική συνανάπτυξη. Θα μετέτρεπε 
την «Βόρεια Μακεδονία» σε κράτος δορυφόρο της Ελ-
λάδας! Διαφορετικά την σπρώχνουμε στην αγκαλιά της 
Τουρκίας και … δεν είναι καθόλου πατριωτικό!    
Μόνο ανεγκέφαλοι – χουντικοί δήθεν πατριώτες όπως 
στην Κύπρο την σφοδρή επιθυμία τους για ένωση με 
την μητέρα Πατρίδα την μετέτρεψαν σε ολοκάυτωμα 
για τον Κυπριακό Λαό και σε τουρκική κατοχή του 40% 
του νησιού.  
Για αυτό σου λέω Δημήτρη, ξαναδές το θέμα πιο ψύ-
χραιμα και θα δεις ότι και η άλλη πλευρά έχει πατριω-
τικά αισθήματα και ίσως (λέω ίσως) έχει δίκιο. Σου επι-
συνάπτω ένα άρθρο μου, που δημοσιεύτηκε στην εφη-
μερίδα Εδεσσαϊκή πριν από έναν μήνα:     
 

Οι «Πατριώτες» και οι «προδότες» 
 

Ένας επικίνδυνος διάλογος κουφών αναπτύσσεται το 
τελευταίο διάστημα στην πατρίδα μας σχετικά με το 
«μακεδονικό» και με αφορμή την «συμφωνία των 
Πρεσπών». 
Προσπαθούσα να κουβεντιάσω με έναν φίλο μου 
«νεομακεδονομάχο». Του λέω: «δεν είσαι εσύ πιο πα 

 
τριώτης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο (θεωρώ). Θα του έλεγα ότι δεν είναι πιο 
πατριώτης ούτε από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Κοτζιά 
και τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Τσίπρα, αλλά το 
απέφυγα γιατί ήταν τόσο φανατισμένος που δεν θα 
άκουγε τα υπόλοιπα επιχειρήματά μου… «Ελπίζω – του 
είπα - να μην θεωρείς ότι είσαι και πιο πατριώτης από 
μένα. Μπορούμε να έχουμε άλλη άποψη για το πως 
μπορεί η Πατρίδα μας να πετύχει περισσότερα, αλλά 
μέχρι εκεί! Το εργάκι απ΄ τη μια οι "Πατριώτες" και απ΄ 
την άλλη οι "Προδότες" δεν πιάνει! Δες τι απάντησε ο 
Νίκος ΜΕΡΤΖΟΣ στον Πορτοσάλτε τον Φεβρουάριο 
2018 (τότε με το δεύτερο συλλαλητήριο που έγινε στην 
Αθήνα) όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ για 
το αν τον φοβίζει το σύνθετο όνομα των γειτόνων μας 
με το "Μακεδονία" μέσα: "Δεν καταλαβαίνω! – είπε ο 
γνωστός δεξιός πατριώτης - 10 χρόνια γιατί δεν μας 
φόβιζε; Πού ήταν όλοι αυτοί; Δεν είχαν πάρει χαμπάρι 
ότι πήγαμε στο Βουκουρέστι με απόφαση όλων των 
κομμάτων, πλην του ΛΑΟΣ, που δεχόμασταν το όνομα 
«Μακεδονία» με γεωγραφικό προσδιορισμό; Τώρα το 
κατάλαβαν; Άρα "προδότης" και ο Μέρτζος! Να το δεί-
τε! Αυτή η λογική πάσχει ... 
Το εργάκι απ΄ τη μια οι "Πατριώτες" και απ΄ την άλλη 
οι "Προδότες" πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή! 
Δεν βοηθάει τον δημοκρατικό διάλογο, την λογική και 
το καλώς εννοούμενο πατριωτικό συμφέρον. Η Εθνική 
Θέση στο «μακεδονικό» που προωθούσαν όλες οι Κυ-
βερνήσεις μετά το 1994 (Μητσοτάκη Κων/νου, Παπαν-
δρέου Ανδρέα, Σημίτη, Καραμανλή Κώστα, Παπανδρέ-
ου Γιώργου, ακόμα και η Κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέ-
λου) ήταν σύνθετη ονομασία. 'Ολες οι εθνικές διεκδι-
κήσεις και θέσεις ήταν αναρτημένες στο σαϊτ του Υ-
πουργείου Εξωτερικών και τίποτα δεν μπορεί να απο-
σιωπηθεί. Ο Τσίπρας με τον Κοτζιά πέτυχαν μια συμ-
φωνία ακόμα καλύτερη από την διατυπωμένη τα τε-
λευταία χρόνια Εθνική Θέση. Αυτή είναι η δική μου 
ανάγνωση της «Συμφωνίας των Πρεσπών» και νομίζω 
ότι δεν είναι οι άλλοι περισσότερο πατριώτες από μέ-
να. Απλώς έχω διαφορετική άποψη απ΄ αυτούς για το 
συμφέρον της Πατρίδας μου. Γι αυτό χαλαρώστε! Δεν 
είναι λιγότερο Πατριώτης ο Μίχαλος ο Πρόεδρος των 
επιμελητηρίων της χώρας ή ο Αντώναρος ο συνεργάτης 
του Καραμανλή. Απλώς η πολιτική θέση του ΛΑΟΣ (του 
ακροδεξιού κόμματος του Καρατζαφέρη) επιβλήθηκε 
στη Ν.Δ. μέσω των «μουσαφιραίων» Άδωνη και Βορίδη 
και του Σαμαρά που έριξε την κυβέρνηση της ΝΔ του 
Κων/νου Μητσοτάκη το 1992 για το ίδιο θέμα. Μόνο 
που τότε ως υπουργός εξωτερικών έκανε έξω την 
«πάπια» και μέσα το «λιοντάρι». Ενώ υπέγραψε την 
πρώτη συμφωνία μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβί-
ας δεχόμενος το όνομα (σκέτο) «Μακεδονία» για το 
νέο κράτος που προέκυψε, μέσα το έπαιξε 
«μακεδονομάχος» παρασέρνοντας όλο το πολιτικό 
σκηνικό της εποχής σε μιαν αδιέξοδη πολιτική. Πολλοί 
υποστηρίζουν ότι η τελευταία κρίση της χώρας έχει τις 
ρίζες της σε αυτό το αδιέξοδο…  
 

 
 
 
 
 
 

(συνέχεια στη σελ. 7) 

Κόσμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης διαδηλώνει στο  
συλλαλητήριο για το Μακεδονικό (Ιαν. 2018) 
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» 
(συνέχεια από σελ. 6) 

 
Παρά το "κλίμα" που πάνε να δημιουργήσουν, η πλειο-
ψηφία θα επιβάλει την κοινή λογική! Εξ άλλου η ενδιά-
μεση συμφωνία για το μακεδονικό προέβλεπε προσω-
ρινή σύνθετη ονομασία που περιείχε τη λέξη ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ. Στο όνομα με το οποίο την αποκαλούμε ως σήμε-
ρα πΓΔΜ περιλαμβάνει το "Μ" που πιστεύω να  ξέρετε, 
ότι δεν σημαίνει ΜΥΤΙΛΗΝΗ ούτε ΜΥΚΟΝΟ! Και όταν 
προσυπογράφηκε η ενδιάμεση συμφωνία, Κυβέρνηση 
ΔΕΝ ήταν η σημερινή!  

Η συμφωνία των Πρεσπών πουθενά δεν αναφέρεται σε 
μακεδονικό έθνος. Λένε ότι ο Αγγλικός όρος 
'nationality' σημαίνει 'εθνότητα' και επομένως η συμ-
φωνία των Πρεσπών αναγνωρίζει τη 'μακεδονική εθνό-
τητα'. Μύθος! Αποτελεί βασικό λάθος στα Αγγλικά, μου 
εξηγεί ένας φίλος μου «αγγλοαναθρεμένος». Τα Με-
σαιωνικά Αγγλικά μετά την Νορμανδική εισβολή έχουν 
πολλές Γαλλικές και Λατινικές προσμείξεις. Αποτελεί 
λάθος επίσης και στα Γαλλικά και σε άλλες λατινογε-
νείς γλώσσες. Η ελληνική χρησιμοποιεί τη λέξη «έθνος» 
ως ετυμολογική βάση για τις λέξεις «εθνότητα» και 
«εθνικότητα». Η αγγλική και γαλλική γλώσσα διαφορο-
ποιούνται και χρησιμοποιούν δύο λέξεις: τη λατινογενή 
«nationality» που σημαίνει «ιθαγένεια» και την ελλη-
νογενή «ethnicity» που σημαίνει «εθνότητα» ή 
«γένος». Η σύγχυση κατανοητή, αλλά όχι για κάποιον 
που περηφανεύεται για την γλωσσομάθεια του…». 
 
Αυτό ήταν το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα της Έδεσσας στις 8-9-2018 αγαπητέ Δημήτρη (που 
διαμόρφωσα για τις ανάγκες της «ΣΤΥΨΗΣ»), ανάμεσα 
σε άλλα κείμενα που υποστήριζαν τα ακριβώς αντίθε-
τα. Αλλά έτσι είναι η δημοκρατία, προχωρά μέσα από 
αντιπαραθέσεις, δεν γίνεται αλλιώς! 
Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ για το ημερολόγιο 
και τα χρόνια σου πολλά, αλλά και τον διάλογο που 
έτσι κι αλλιώς έχουμε. Το σημαντικό είναι να μην στα-
ματήσουμε να συζητάμε και να ανταλλάσουμε επιχει-
ρήματα και όχι βρισιές! 
 

Με εκτίμηση και χαιρετισμούς στην ωραία Λέσβο  
Καραπαναγιώτης Ιγνάτης 

Έδεσσα 9-10-2018 
 

Μου ανταπαντά ο Δημήτρης με νεώτερη επιστολή του, 
όπου ανάμεσα στα άλλα λέει:  
«Αγαπητέ Ιγνάτιε σε χαιρετώ. Η πραγματικότητα για το 
Μακεδονικό είναι στο αντίγραφο που στέλνω, δημοσί-
ευσέ το στην Στύψη άρθρο του Μωυσή Ελισάφ εφημ  

 
ΝΕΑ – Αύγ. 2018». (Σημείωση Ι.Κ. : Ο Μωυσής Ελισάφ 
είναι καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
Το κείμενο βασίζεται σε ομιλία του στις 25 Μαΐου 
2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου και 
έχει ως εξής: 
«Η αρχαία Μακεδονία, ο γεωγραφικός χώρος της οποί-
ας ήταν κατά τι λιγότερο από το διπλάσιο του γεωγρα-
φικού χώρου της σημερινής ελληνικής Μακεδονίας, για 
περισσότερα από χίλια χρόνια ήταν ρωμαϊκή επαρχία, 
ύστερα βυζαντινή και στη συνέχεια επαρχία της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Και κατοικούνταν από διαφο-
ρετικούς λαούς όσον αφορά την καταγωγή, το θρή-
σκευμα και τον πολιτισμό. Συνυπήρχαν όμως κάτω 
(και) από την κυριαρχία του σουλτάνου. Η συνέπεια 
αυτής της κατοχής ήταν το όνομα Μακεδονία στον Με-
σαίωνα αλλά και στους νεότερους χρόνους να χάσει το 
εθνικό περιεχόμενο που είχε στην αρχαιότητα, αφού 
άλλωστε η περιοχή ήταν διαρκώς υποταγμένη σε άλλες 
δυνάμεις. «Συνέχιζε όμως να χρησιμοποιείται με τη 
γεωγραφική ονομασία και προσδιόριζε τον κάθε κάτοι-
κό της ως Μακεδόνα, όπως τον κάτοικο της Ηπείρου 
Ηπειρώτη, τον κάτοικο της Θεσσαλίας Θεσσαλό κ.ο.κ.». 

Το πρώτο ρήγμα 
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 ο χώρος 
αυτός μοιράστηκε στα τρία: η Ελλάδα πήρε το 53%, η 
τότε Σερβία το 33% και η Βουλγαρία - ως η χώρα που 
έχασε στους πολέμους - το υπόλοιπο μικρότερο κομμά-
τι. Με τη διαίρεση αυτή έχουμε τρεις διαφορετικούς 
λαούς να κατοικούν στον γεωγραφικό χώρο της αρχαί-
ας Μακεδονίας. Ωστόσο οι χριστιανοί ορθόδοξοι της 
περιοχής ανήκαν όλοι στο Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως και συνεπώς διατηρούσαν κάποιο αίσθημα 
συνανήκειν με τους άλλους ορθόδοξους. Το πρώτο 
ρήγμα στην ενότητα αυτή είχε επιφέρει διάταγμα του 
σουλτάνου (1870), με το οποίο η περιοχή που ανήκε 
στη Βουλγαρία αναγνωρίστηκε ως αυτοκέφαλη εξαρχί-
α. 
Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την 
κυριαρχία του Τίτο, το τμήμα που πήρε η Σερβία απο-
τέλεσε «μία από τις έξι ομόσπονδες δημοκρατίες» της 
ενιαίας πλέον Γιουγκοσλαβίας με το όνομα 
«Σοσιαλιστική (τότε Λαϊκή) Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας». Ο όρος, πάντως, προφανώς υποδήλωνε απλό γεω-
γραφικό προσδιορισμό.  
Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε ότι η 
Ελλάδα, προφανώς εξαιτίας των τότε πολιτικών συσχε-
τισμών, όχι μόνο δεν διαμαρτύρεται, αλλά στα εγχειρί-
δια Γεωγραφίας η ομόσπονδη αυτή δημοκρατία ανα-
γραφόταν ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Να επι-
σημάνουμε ακόμη ότι: α) το όνομα, ως «δηλωτικό γεω-
γραφικής προέλευσης», χρησιμοποιούνταν μόνο στο 
εσωτερικό του κράτους της Γιουγκοσλαβίας και β) το 
γεγονός πως βρισκόμαστε στην αρχή του Ψυχρού Πο-
λέμου και ο Τίτο αρχίζει να απομακρύνεται από το ανα-
τολικό μπλοκ ευνοούσε την ανοχή. 

Άλμα επί κοντώ 
Κάπου εδώ θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε την 
απαρχή του προβλήματος. Γυρνώντας προς τα πίσω, οι 
κατοικούντες τη «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακε-
δονίας», με εξαιρετικά ποικιλόχρωμη σύνθεση, αναζη-
τούν ιστορικά ερείσματα προκειμένου να διαμορφώ-
σουν ενιαία ταυτότητα. Έτσι επιστρατεύουν αφαιρέ-
σεις, αποσιωπήσεις, παραλείψεις και με άλμα επί κο 

ντώ επικαλούνται μόνο εκείνο το παρελθόν που τους 
προσδίδει κλέος και δόξα. Άλλωστε, αν είναι να επιλέ-
ξεις προγόνους, επιλέγεις αυτούς που θα σε κάνουν 
περήφανο. Με βάση, συνεπώς, το όνομα Μακεδονία 
εξύφαναν μια δήθεν αδιάσπαστη γενεαλογία, άσχετη 
με την πραγματικότητα. 
Όμως οι συσχετισμοί άλλαξαν, μαζί και οι ευαισθησίες, 
μετά τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, όταν η 
άλλοτε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 
από επαρχία της Γιουγκοσλαβίας έγινε το 1991 αυτόνο-
μο κράτος με το όνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας». Το νέο κράτος είχε τότε 
έκταση 25.713 τ.χλμ., πληθυσμό 2.033.964 κατοίκους, 
πρωτεύουσα τα Σκόπια και τις εξής εθνότητες: Σλαβο-
μακεδόνες 1.314.000 (64%), Αλβανούς 427.000 (21%), 
Τούρκους 97.000 (4,8%), Τσιγγάνους (Ρομά) 54.000 
(2,7%),  Σέρβους 45.000 (2,2%). Τώρα η σημασία του 
ονόματος, μαζί και η συνοδεύουσα ιστορική γενεαλογί-
α που είχε εν τω μεταξύ ενηλικιωθεί, βγήκε στην επι-
φάνεια. Το όνομα έπαψε να είναι εσωτερικής κατανά-
λωσης. Και προφανώς έπαψε να είναι και αμιγώς δη-
λωτικό γεωγραφικής προέλευσης. Αντίθετα, στις σχέ-
σεις με τα άλλα κράτη διεκδίκησε και τις πολιτιστικές 
καταβολές του. 
Οι λαοί, έλεγε ο Μακιαβέλι, είναι σαν τα άτομα: ευκο-
λότερα παιδαγωγούνται όταν είναι μικρά και πολύ δύ-
σκολα όταν ενηλικιωθούν. Μια γενιά κατοίκων της γει-
τονικής χώρας αφέθηκε, όταν δεν υποβοηθήθηκε, να 
ενηλικιωθεί με «Βουκεφάλες» και «Μεγάλους Αλέξαν-
δρους». Και όταν η γενιά αυτή ήταν μία από τις έξι ο-
μόσπονδες δημοκρατίες, το γεγονός του ονόματος πα-

ρακαμπτόταν. Όταν όμως δημιουργήθηκε αυτόνομο 
κράτος και χρησιμοποίησε το όνομα «Μακεδονία» σε 
όλες τις σχέσεις του με τις άλλες χώρες και μαζί και όλη 
την πολιτιστική κληρονομιά, όπως ήταν επόμενο, αφυ-
πνίστηκαν και στην Ελλάδα τα εθνικά σύνδρομα».  
Κλείνοντας: 
Αγαπητέ Δημήτρη, δεν διαφωνώ με τις διαπιστώσεις 
του παραπάνω άρθρου. Ίσα – ίσα νομίζω ότι ενισχύει 
την … δική μου επιχειρηματολογία! Σ΄ευχαριστώ για 
την εποικοδομητική συζήτηση και ελπίζω να έχει ενδια-
φέρον και για τους αναγνώστες της «Στύψης». Είναι 
τουλάχιστον δραματικά επίκαιρη! Καλή Χρονιά! 
 

 
                         Επιμέλεια  

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης, 5-1-2019 

Ο Μωυσής Ελισάφ 

Οι Υπουργοί εξωτερικών (Κοτζιάς και Δημήτρωφ)  
υπό τα βλέμματα των δύο Πρωθυπουργών  

(Τσίπρα και Ζάεφ) στις Πρέσπες 

Για τη νέα χρονιά, εύχομαι ολόψυχα σε όλους, χαμόγελα ευτυχισμένου, ευρωστία αθλητή, νοοτροπία  
νικητή, διάθεση και πάθος ερωτευμένου, περιέργεια και μελέτη ερευνητή. Καλή χρονιά!   

 
(Γιάννης Κιαμίλης) 
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ΑΡΘΡΟ 

Π 
ρώτιστος στόχος η ψηφοθη-
ρία και τα συμφέροντα των 
καθηγητών, όχι οι ανάγκες 
της κοινωνίας. Δεν διδαχτή-

καμε από την κρίση! 
 
Η ελληνική πολιτεία, κυρίως τη δεκαετί-
α του ’90, «εγκλημάτησε» αφού με αμι-
γώς κομματικά κριτήρια φρόντισε τον 
πακτωλό χρημάτων που δόθηκε από 
την Ε.Ε. (βλ. προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ) για 
την ενδυνάμωση των υπαρχόντων τότε 
τμημάτων ΑΕΙ, να τα κατασπαταλήσει 
για την ίδρυση ενός μεγάλου αριθμού 
νέων τμημάτων, με το ίδιο γνωστικό 
αντικείμενο, ή σε «τρελά» ανύπαρκτα 
διεθνώς γνωστικά αντικείμενα, για ψη-
φοθηρικούς λόγους. Σήμερα έχουμε 
την πολυτέλεια ως χώρα να έχουμε 460 
τμήματα στα ΑΕΙ, γεγονός εντελώς πα-
ράλογο! 
 Σήμερα όμως διενεργείται ένα 
ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ενώ πρέ-
πει να μειώσουμε τα τμήματα που δεν 
χρειαζόμαστε, να νοικοκυρέψουμε την 
όλη κατάσταση, να κλείσουμε τμήματα 
ιδίως στα ΤΕΙ που υπάρχουν σε «πολλές 
επαναλήψεις», η κυβέρνηση φροντίζει 
αφενός μεν για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΤΕΙ 
(της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εν συ-
νόλω) και αφετέρου για την ΙΔΡΥΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, για ψηφοθηρικούς 
σκοπούς. 
Α) Τα ΤΕΙ μετατρέπονται σε Πανεπιστή-
μια! 
 Αρχικά συκοφαντήθηκε με τα 
μεγαλύτερα ψέματα ο πετυχημένος και 
ακμάζων σήμερα στην Ευρώπη, θεσμός 
των Τεχνολογικών Πανεπιστημίων (βλ. 
Universities of Applied Sciences). Εμείς 
αναζητούμε την ανακάλυψη του 
«τροχού» .. και οι έξι καλύτερα εξελισ-
σόμενες χώρες (βλ. Γερμανία, Αυστρία, 
Ολλανδία, Ελβετία, Σουηδία, Φινλανδί-
α) αναβαθμίζουν την ανώτατη τεχνολο-
γική εκπαίδευση επενδύοντας σε νέους 
ανθρώπους, σε σύγχρονα γνωστικά 
αντικείμενα, σε πόρους, για σύνδεση με 
την πραγματική οικονομία και τις παρα-
γωγικές επιχειρήσεις τους, όπως και τις 
επιχειρήσεις καινοτομίας και νέων τε-
χνολογιών. 
 Στη Γερμανία και την Αυστρία, 
αλλά και την Ελβετία, το σύστημα της 
ανώτατης εκπαίδευσης (τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) δομείται από: i) τα Πανε-
πιστήμια (Universitäten), τα οποία είναι 

στην υψηλότερη κατηγορία και με τις 
μεγαλύτερες απαιτήσεις και αποδίδουν 
τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορι-
κών σε όλο το φάσμα των επιστημονι-
κών πεδίων, ii) τα Τεχνολογικά Πανεπι-
στήμια (Fachhochschulen) που καλύ-
πτουν τα πεδία της μηχανικής και των 
τεχνολογικών αντικειμένων, και επικε-
ντρώνονται στη λεγόμενη τεχνολογική 
και εφαρμοσμένη έρευνα με πιο στενή 
σύνδεση με τη βιομηχανία και την 
πραγματική οικονομία (χωρίς δικαίωμα 
διδακτορικών σπουδών), και iii) τα Πα-
νεπιστήμια Καλών Τεχνών, Μουσικής 
(Kunst- und Musik- hochschulen), τα 
οποία δίνουν προτεραιότητα στις καλές 
τέχνες, τη μουσική, το θέατρο. Το σύ-
στημα αυτό θεωρείται το καλύτερο της 
Ευρώπης, το αποδοτικότερο, και εφαρ-
μόζεται με απόλυτη επιτυχία. ΤΟ ΔΙΑΠΙ-
ΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΚΑΔΗ-
ΜΑΪΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ. Αποδεικνύεται επί-
σης από το επίπεδο της οικονομίας και 
των παραγωγικών επιχειρήσεων των 
χωρών αυτών. Εμείς στην Ελλάδα κα-
ταργούμε σήμερα τα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ! Δηλ. πάμε 
να εφαρμόσουμε ένα ανώτατο σύστη-
μα εκπαίδευσης όπου όλα τα τμήματα 
της χώρας θα γίνουν πανεπιστημιακά. 
Γνώμη μου είναι ότι συντελείται μια 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ και ΠΑΡΑ-
ΛΟΓΗ ενέργεια, που τα αποτελέσματά 
της θα φανούν πολύ σύντομα. 
 Αρκετοί «ακαδημαϊκοί σοφοί» 
μίλησαν τόσο καιρό με αναλήθειες και 
εξαπάτησαν όλη την κοινωνία: «ότι 
δήθεν τα Τεχνολογικά Πανεπιστήμια 
ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες και 
είναι ξεπερασμένα». ΛΑΘΟΣ! Γνωρίζου-
με άριστα ότι ο ρόλος των Τεχνολογι-
κών Πανεπιστημίων (που απλά έχουν 
διαφορετικά ονόματα ανάλογα με τη 
χώρα, βλ. Fachhochschule, University of 
Applied Sciences, Vocational University, 
Technological University, University of 
Technology, Hogescholen) είναι κομβι-
κής και κεφαλαιώδους σημασίας για τις 
οικονομίες χωρών, όπως π.χ. Γερμανί-
ας, Αυστρίας, Ελβετίας, Ολλανδίας, 
Σουηδίας, Φινλανδίας, Βαλτικών χωρών 
που ΑΚΜΑΖΟΥΝ. Και εμείς ιδρύουμε 
στο νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 5ο 
τμήμα Δασολογίας στην Ελλάδα, για να 
βγάζει ΑΝΕΡΓΟΥΣ! Ολόκληρη Ουγγαρία 
(93.000 τ.χλμ.), με τόσα παραγωγικά 
δάση και δασικές φυτείες, έχει σήμερα 

ένα (1) τμήμα Δασολογίας και ένα (1) 
τμήμα Επιστημών Ξύλου! 
 Σήμερα που θα έπρεπε τα ΤΕΙ να 
αναδιοργανωθούν, να συγχωνευτούν 
τμήματα των ΤΕΙ για ενδυνάμωση, κά-
ποια τμήματα των ΤΕΙ να «κλείσουν», 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ τα ΤΕΙ της χώρας. 
Β) Δημιουργία ΝΕΩΝ τμημάτων στα 
νέα πανεπιστήμια που ιδρύονται! 
 Το μέγιστο της «ακαδημαϊκής 
εκτροπής», αυτού του τερατουργήμα-
τος … φαίνεται στην ίδρυση νέων τμη-
μάτων σήμερα το 2018! Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ του Υπουργείου Παι-
δείας. Για γέλια και για κλάματα η 
ίδρυση: νέου τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών στην Κοζάνη, νέου τμήματος Μα-
θηματικών και νέου τμήματος Φυσικής 
στη Λαμία, νέου τμήματος Δημόσιας 
Υγείας στην Καρδίτσα, νέου τμήματος 
Διαχείρισης Λιμένων και Αλιείας στα 
Ψαχνά, νέου τμήματος Πολιτισμού και 
Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών 
στο Βόλο, νέου τμήματος Γλωσσικών 
και Διαπολιτισμικών Σπουδών επίσης 
στο Βόλο, νέου τμήματος Διαιτολογίας 
και Διατροφολογίας στα Τρίκαλα (ενώ 
δίπλα στην Καρδίτσα έχει ομοειδές 
τμήμα!), νέου τμήματος Περιβάλλοντος 
στη Λάρισα και αρκετά άλλα! Αυτή εί-
ναι η σοβαρότητα της Πολιτείας; Υπάρ-
χει ανάγκη ίδρυσης τόσων νέων τμημά-
των; 
 Σήμερα, το 2018, ιδρύουμε ΝΕΑ 
τμήματα, αντί να καταργήσουμε μ’ ένα 
νόμο και μ’ ένα άρθρο καμιά 100 τμή-
ματα στα ΑΕΙ (πανεπιστήμια και ΤΕΙ) 
που υπάρχουν και δεν καλύπτουν κα-
μιά ανάγκη της κοινωνίας, καμιά ανά-
γκη της ελληνικής αγοράς. Μας αξίζει 
το μέλλον που έρχεται! Δυστυχώς, είτε 
το θέλουμε είτε όχι, όλο και περισσότε-
ροι νέοι (απόφοιτοι) θα μεταναστεύουν 
σε άλλα (κανονικά) κράτη. 
Αλλά γιατί τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστή-
μια με νόμο; 
 Καταρχήν δεν θα μπορούσαν να 
γίνουν με άλλο τρόπο! Ωστόσο, ο 
Έλληνας πολίτης οφείλει και πρέπει να 
γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους: 
 α) Γίνονται για καθαρά κομμα-
τικούς και ψηφοθηρικούς λόγους, ενό-
ψει της παρατεταμένης προεκλογικής 
περιόδου. Με κανένα ακαδημαϊκό κρι-
τήριο. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ. Καθαρή 
ψηφοθηρική «δεοντολογία». Το ίδιο 
είχε γίνει βέβαια και τη δεκαετία του 

’90 με την ίδρυση δεκάδων τμημάτων 
σε «κάθε πόλη και κάθε χωριό». 
 β) Γίνονται για εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων των καθηγητών των 
ΤΕΙ. Των περισσοτέρων, ΟΧΙ ΟΛΩΝ∙ α) 
είτε γιατί τα τμήματά τους ευνοούνται 
κατάφωρα ή αναβαθμίζονται υπερβολι-
κά, β) είτε γιατί γίνονται καθηγητές 
Πανεπιστημίου με αμφίβολα ακαδημα-
ϊκά προσόντα, για Πανεπιστήμιο!  Δεν 
γνωρίζω πόσοι καθηγητές του ΤΕΙ έχουν 
τα ανάλογα προσόντα για να γίνουν εν 
μία νυχτί Πανεπιστημιακοί; 
Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία 
«πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ, όμως, 
αναδείχτηκε και κάτι σημαντικότερο: 
κανένας δεν ασχολήθηκε με τους ενερ-
γούς φοιτητές των ΤΕΙ, κανένας δεν 
νοιάστηκε ούτε και ρώτησε τους ήδη 
απόφοιτους των ΤΕΙ, κανένας δεν μίλη-
σε για το συμφέρον των επιχειρήσεων 
της χώρας, κανένας για τις πραγματικές 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. 
 Ως οπαδός του συστήματος εκ-
παίδευσης των Τεχνολογικών Πανεπι-
στημίων (της Ευρώπης), έχω να θέσω 
κάποια ερωτήματα στον απλό Έλληνα 
πολίτη, που σήμερα οικονομικά υποφέ-
ρει, και «θα πρέπει να πληρώσει» για 
τα νέα τμήματα ΑΕΙ από το υστέρημά 
του: 1) Δεν μας αρκεί να δούμε το καλό 
παράδειγμα το Γερμανικό, το Ολλανδι-
κό, το Αυστριακό, και να πειστούμε να 
το εφαρμόσουμε με αυστηρή αξιολόγη-
ση των ΤΕΙ και επιπλέον ενίσχυση των 
τμημάτων που αξίζουν και έχουν μελλο-
ντικές προοπτικές; 2) Θα εφαρμόσουμε 
στη χώρα ένα αμφίβολο σύστημα όπου 
όλα τα τμήματα θα γίνουν πανεπιστη-
μιακά, και θα ιδρύσουμε και νέα τμή-
ματα επιπλέον;  
 

Γιατί τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια με νόμο; 
του Καθηγητή Γεωργίου Iγν. Μαντάνη, ΤΕΙ Θεσσαλίας 

Ο  Γεώργιος Iγν. Μαντάνης 
ΚαθηγητήςΤΕΙ Θεσσαλίας 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

Ε ίναι γνωστό ότι ο 
Μητροπολίτης Γερμανός Καρα-
βαγγέλης με την διαθήκη του 
άφησε ένα κληροδότημα με ακί-
νητα (γραφεία και διαμερίσματα) 
στην Καλλιθέα στην Αθήνα. Τα 
έσοδα από την διαχείρισή του, 
πηγαίνουν σύμφωνα με την δια-
θήκη κατά ένα μέρος στην οικο-
νομική ενίσχυση του Αθλητικού 
Συλλόγου του χωριού «για την 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώ-
σεων» (ώστε οι νέοι του χωριού 
να μην περιορίζονται στα ούζα…) 
και κατά ένα ποσοστό στην 
«προικοδότηση» κοριτσιών που 
παντρεύονται. Στο μνημόσυνο 
για τον Καραβαγγέλη που έγινε 

στις αρχές Αυγούστου φέτος το 
καλοκαίρι στην εκκλησία της Αγ. 
Τριάδας, παρουσία των Μητρο-
πολιτών Μηθύμνης και Μυτιλή-
νης, και των αρχών του τόπου, 
παραδόθηκε ένα συμβολικό πο-
σό σε δυο κοπέλες – η Χατζηδου-
κάκη Στέλλα του Ιωάννη και η 
Καλλονιάτη Ισμήνη του Γεωργίου 
- που παντρεύτηκαν το προηγού-
μενο έτος (2017). Το κληροδότη-
μα δεν είναι και στα καλύτερά 
του, γιατί είναι παλιό και χρειάζε-
ται συντήρηση. Βρίσκεται στην 
οδό Εσπερίδων 35 στην Καλλιθέ-
α. Αποτελείται από δύο υμιυπό-
γεια μικρά μαγαζάκια 15 τ.μ. το 
καθένα, ένα ισόγειο υπερυψωμέ-
νο, μία γκαρσονιέρα και ένα δυά-
ρι, και ένα τριάρι παλιό διαμέρι-
σμα στον πέμπτο όροφο. 

Ο 
ι Έλληνες άρχισαν μια καινούργια ζωή στη Αυ-
στραλία από την εποχή του χρυσού στα 1850. 
Πολλοί από τους Έλληνες ήταν ναυτικοί που εγκα-
τέλειψαν τα αγγλικά πλοία όταν έφθαναν στην 

Αυστραλία με την ελπίδα πως θα ανακαλύψουν χρυσό. Οι 
περισσότεροι σκόπευαν να επιστρέψουν στην πατρίδα πλού-
σιοι. Μετά από την εποχή του χρυσού αυτοί που παρέμειναν 
απασχολήθηκαν σε εστιατόρια, καφετέριες και αλλού.  Μετά 
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη διάρκεια του εμφυλίου που 
ακολούθησε στην Ελλάδα, πάνω από 160.000 Έλληνες ήλθαν 
στην Αυστραλία, κυρίως στη Μελβούρνη. Αρχικά η πλειονό-
τητα απασχολήθηκε σε εργοστάσια ή με την καλλιέργεια της 
γης ως ανειδίκευτοι  εργάτες. Ακόμη και οι μορφωμένοι μετα-
νάστες έκαναν χειρωνακτικές εργασίες. Με την πάροδο του 
χρόνου δημιουργήθηκαν κοινοτικές ομάδες, εκκλησίες, οργα-
νισμοί πρόνοιας, εφημερίδες, σχολεία, σύλλογοι και σταδια-
κά, ο πληθυσμός της Μελβούρνης αποτέλεσε μία από τις 
μεγαλύτερες, εκτός Ελλάδας, ελληνικές παροικίες στον κό-
σμο. H μετανάστευση Ελλήνων στην Αυστραλία μειώθηκε τη 
δεκαετία του 1970. Σήμερα οι Έλληνες της Αυστραλί-
ας  συμβάλλουν σημαντικά   στους τομείς εστίασης και φιλο-
ξενίας, κατασκευών, μικρών επιχειρήσεων, στην πολιτική 
αλλά και σε όλα τα επαγγέλματα συμπεριλαμβανομέ-
νων  της ιατρικής και νομικής. Όλοι εμείς αλλά και η νέα γε-
νιά είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας. Στην 
περίοδο από το 1960 μέχρι το 1980 δημιουργήθηκαν πολλοί 
σύλλογοι που αντιπροσώπευαν διάφορα μέρη της Ελλάδας 
και για πολλά χρόνια είχαν μεγάλη δραστηριότητα με συμμε-
τοχή μεγάλου αριθμού συμπατριωτών στις διάφορες εκδηλώ-
σεις, όπως χοροεσπερίδες, εκδρομές, κτλ. Δυστυχώς όμως τα 
τελευταία 5-6 χρόνια επήλθε μια παρακμή των συλλόγων 
αυτών για διάφορους λόγους, όπως η γήρανση των μελών, 
αρρώστιες, θάνατοι. Η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται πλέον για 
συλλόγους κτλ. Επίσης ένας σημαντικός λόγος είναι ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά clubs, καπή για 
ηλικιωμένους από τις Δημαρχίες για διάφορες εθνικότητες, 
Έλληνες κ.α. Στις 25 Νοεμβρίου 2018 η Παλεσβιακή Ένωση 
Μελβούρνης διοργάνωσε εκδήλωση για την 106η επέτειο 
απελευθέρωσης του νησιού μας ως εξής: 1) 10 π.μ. Ιερατική 
Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, 2) 
12.30μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, στο κτήμα της 
Παλεσβιακής. Εκ μέρους όλων των συλλόγων του νησιού μας 
και για τον δικό μας σύλλογο κατέθεσε στεφάνι ο νέος μας 
πρόεδρος Γιώργος Δελημήτρου, 3) 1μ.μ.- 6μ.μ. Πανηγυρικός 
χορός στην αίθουσα της Παλεσβιακής. Λίγα λόγια τώρα για 
τον δικό μας σύλλογο Στυψιανών Μελβούρνης, Αγία Τριά-
δα  «AGIA TRIAS SOCIETY». Ο σύλλογός μας ξεκίνησε τυπικά 
το 1979. Εγώ βρισκόμουν στην Ελλάδα για διακοπές και όταν 
επέστρεψα το 1980 με προσκάλεσαν και με τοποθέτησαν ως 
γραμματέα. Βρίσκομαι στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, 
αρχικά υπηρετώντας ως γραμματέας για πολλά χρόνια, ένα 
διάστημα ως πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέχρι έως και σήμε-
ρα ως Public Officer και Αντιπρόσωπος του συλλόγου 

στο Consumer Affairs Victoria, με υποχρέωση να υποβάλω 
την ετήσια δήλωση και οικονομική έκθεση βάση του Νόμου 
Associations incorporation Act 1981 (Victoria). Ο σύλλογός 
μας μεταξύ του 1980 με 1990 είχε μεγάλη επιτυχία με συμμε-
τοχή όλων των συγχωριανών. Διοργανώναμε διάφορες χορο-
εσπερίδες και κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα εννιάμερα της Πα-
ναγίας σε μεγάλες αίθουσες με ζωντανή μουσική και πολλές 
φορές η συμμετοχή του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που φτά-
ναμε και τα 500 άτομα. Όλο αυτό άφηνε μεγάλο οικονομικό 
κέρδος, διοργανώναμε εκδρομές με 5 πούλμαν σε διάφορα 
παραθαλάσσια τοπία, συνήθως στο μαγευτικό Sorrento. Αυτά 

τα χρόνια ήταν δύσκολο να βρούμε κατάλληλους χώρους για 
τις εκδηλώσεις μας, υπήρχε έλλειψη, και γι’ αυτό αποφασί-
σαμε να αγοράσουμε δικό μας χώρο μετά από πολλές προ-
σπάθειες. Βρήκαμε την αίθουσα που έχουμε τώρα στο 
8 Hilton Street Dandenong, εξωτερικό προάστειο της Μελ-
βούρνης, σε οικόπεδο περίπου 750 τ.μ. με πάρκινγκ στο 
μπροστινό μέρος και 2 αίθουσες, συνολικά έκτασης 450 τ.μ. 
Στις 26 Αυγούστου του 1990 είχαμε καλέσει όλα τα μέλη και 
συγχωριανούς σε αυτή την αίθουσα για να την επιθεωρήσουν 
και να βγάλουμε μια απόφαση για την αγορά της. Όλοι ομό-
φωνα συμφώνησαν. Έτσι λοιπόν προχωρήσαμε για την αγορά 
αλλά επειδή δεν είχαμε όλο το ποσό, πολλά μέλη έδωσαν 
διάφορα ποσά ως δάνειο στο σύλλογο. Τα δάνεια αυτά σιγά 
σιγά ξεπληρώθηκαν. Μέχρι αυτό το σημείο ο σύλλογος δεν 
ήταν εγγεγραμμένος επισήμως. Και γι΄αυτό το λόγο πήγαμε 
σε δικηγόρο εγώ με τον αείμνηστο Νίκο Γελαγώτη, τότε πρόε-
δρο, και ενσωματώσαμε το σύλλογο βάση του νό-
μου Associations Incorporation Act 1981 Victoria, με το 
όνομα Agia Trias Society (inc). Βάση του νόμου αυτού κάθε 
χρόνο υποβάλουμε δήλωση με οικονομική έκθεση, την οποία 
ετοιμάζω εγώ προσωπικά αφιλοκερδώς και έτσι ο σύλλογος 
εξοικονομεί τα έξοδα του λογιστή. Για πολλά χρόνια μέχρι το 
2015 είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στην ιδιόκτητη αίθου-
σα του συλλόγου και όλοι περάσαμε ωραίες ημέρες μαζί, οι 
χωριανοί και φίλοι. Το συμβούλιο ήταν υπεύθυνο για την όλη 
ετοιμασία, την αγορά κρεάτων, ψαριών και άλλων τροφίμων, 

μαγείρεμα στην κουζίνα, σερβίρισμα των φαγητών και ποτών 
και στο τέλος της εκδήλωσης καθάρισμα της κουζίνας, της 
αίθουσας, των εξωτερικών χώρων, κόψιμο γκαζόν, περιποίη-
ση κήπου, πέταμα σκουπιδιών κτλ. Όπως και να έχει, είναι 
αναπόφευκτο να μη γίνει κάποια μικρή παρεξήγηση στην 
κουζίνα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ο σύλλογος έχει κάποια 
παρακμή όπως όλοι οι σύλλογοι που ανέφερα νωρίτερα, και 
τα έσοδα με τις λιγοστές εκδηλώσεις που γίνονται τώρα δεν 
είναι αρκετά για να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα του κτηρίου 
που είναι περίπου $ 10,000- το χρόνο. ΕΝΦΙΑ, Δημοτικά τέλη, 
Νερό, Ηλεκτρισμός, Ασφάλιστρα, συντήρηση του κτηρίου 
κλπ. (council rates, water rates, insurance, gas, electricity, 
building maintenance etc). Γι’ αυτό στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση που είχαμε στις 18 Νοεμβρίου το 2018 προτείνα-
με να πουλήσουμε το κτήριο και να πηγαίνουμε σε διάφορες 
αίθουσες και κέντρα να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, έτσι 
ώστε να είναι και πιο άνετα για το συμβούλιο και να μην 
χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας πριν και 
μετά από κάθε εκδήλωση. Επίσης θα είναι πιο κοντά στην 
πόλη για την ευκολία των ηλικιωμένων που δεν οδηγούν τα 
βράδια. Έτσι ίσως μπορέσουμε να προσελκύσουμε και την 
νέα γενιά. Αν πουλήσουμε την αίθουσα, τα χρήματα αρχικά 
θα τα τοκίσουμε στην τράπεζα και μετά μπορεί να αγοράσου-
με κάποιο άλλο ακίνητο πιο κατάλληλο για ενοίκιο, επένδυ-
ση. Με το εισόδημα, τόκους ή ενοίκιο θα μπορούμε να βά-
ζουμε 1 ή 2 πούλμαν δωρεάν για τα μέλη για εκδρομές, να 
επιδοτούμε το εισιτήριο για τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε, 
θα μπορούμε με άνεση να κάνουμε διάφορες δωρεές για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς κτλ. Το θέσαμε σε ψήφο και τα πιο 
πολλά μέλη συμφώνησαν να το πουλήσουμε. Όμως υπήρξαν 
μερικά μέλη που δεν συμφώνησαν και ζήτησαν να τους δώ-
σουμε την ευκαιρία να κάνουν νέο συμβούλιο, μήπως τα 
καταφέρουν και καλυτερεύσουν τα οικονομικά του συλλόγου 
και αποφύγουμε την πώληση.  
 
Το νέο συμβούλιο όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλο-
γές μας είναι το εξής: 
Public Officer                    Απόστολος Βαζιργιάνης 
Πρόεδρος                           Γεώργος Δελιμήτρου 
Αντιπρόεδρος                    Ηλίας Καλλονιάτης 
Γραμματέας                       Έφη Κρυσταλλίδη 
Βοηθός Γραμματέας        Κατερίνα Ζγουρνιού 
Ταμίας                                Μαρία Κατανά 
Μέλη                                   Αφρούλα Παρασκευά 
                                             Παναγιώτης Βουλαδάς 
                                             Παναγιώτης Δελάγας 
                                             Στράτος Σαμαράς 
 
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία.Στο επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας «ΣΤΥΨΗ» θα αναφέρω περισσότερες λεπτομέ-
ρειες σχετικά με το σύλλογό μας και θα δώσω κατάλογο με 
όλα τα μέλη που υπηρέτησαν στα συμβούλια του συλλόγου 
από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.      

Οι ομογενείς της μακρινής Αυστραλίας 
του Απόστολου Βαζυριάννη 

Εκδηλώσεις μνήμης για τον Γερμανό Καραβαγγέλη 
Το προεδρείο του Συλλόγου Μυτιληναίων Αμερικής, με τη συνεργασία της Εκκλησίας Στύψης, της Τοπικής Κοινότητας Στύ-
ψης  και των φορέων του χωριού, διοργάνωσαν  τον Αύγουστο 2018, μνημόσυνο  και  στη συνέχεια συμμετείχαν στην  εκ-
δήλωση μνήμης και ευγνωμοσύνης  για τον  αείμνηστο  Μητροπολίτη  Καστοριάς  (1900-1907) Γερμανό Καραβαγγέλη για 
την προσφορά του στο Μακεδονικό Αγώνα. Η εκδήλωση άρχισε με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας 
Τριάδος Στύψης, όπου λειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος, ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρί- ου Ιάκωβος, ο Αιδεσιμότατος Ελευθέριος 
Καρμίρης και ο Διάκονος Καλλονής Βασί- λειος Βουρτζούμης. Στο τέλος της Λει-
τουργίας τελέστηκε Μνημόσυνο για τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καρα-
βαγγέλλη, που γεννήθηκε στην Στύψη της Μυτιλήνης και υπήρξε Πρωτεργάτης του 
Μακεδονικού Αγώνα. Η εκδήλωση συνε- χίστηκε στο προαύλιο του Δημοτικού 
Σχολείου όπου βρίσκεται και η προτομή του Γερμανού Καραβαγγέλη που στήθηκε 
με πρωτοβουλία του Συλλόγου Διδασκό- ντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της 
Λέσβου. Εκεί οι θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές αρχές, καθώς και οι εκπρό-
σωποι του Συλλόγου Μυτιληναίων Αμερι- κής, του Συλλόγου Μακεδόνων Λέσβου 
«Μέγας Αλέξανδρος» αλλά και οι εκπρό- σωποι της Τοπικής Κοινότητας, του Πολι-
τιστικού Συλλόγου, του Αθλητικού Συλλό- γου, και του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων  κατέθεσαν δάφνινα στεφάνια προς ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Ομιλητής 
της εκδήλωσης ήταν Ιερέας της Στύψης Ελευθέριος Καρμίρης. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μυτιλη-
ναίων Αμερικής Μιχάλης Μπάνης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μακεδόνων Λέσβου «Μέγας Αλέξανδρος», και από την Τοπι-
κή Κοινότητα Στύψης, το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Λευτέρης Χαβός. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αποστόλου 
Στέφανος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λέσβου για τη Δ. Ε. Μανταμάδου και ο π. Βουλευτής, π. Νομάρ-
χης και π. Δήμαρχος και σταθερός φίλος της Στύψης Δημ. Βουνάτσος.  

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης 

Κληροδότημα «Καραβαγγέλη» 

Τα μέλη του 1ου συμβουλίου του Συλλόγου Στυψιανών  
Μελβούρνης «Αγία Τριάς» (1979) 
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Η τιμή του γάλακτος  

Ο ι κτηνοτρόφοι μας βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο. 
Αιτία οι πολύ χαμηλές τιμές του αιγοπρόβειου γάλακτος. Είναι η 
τρίτη χρονιά που οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Η τελευταία 
περίοδος, έκλεισε με τιμές πολύ χαμηλές για τον παραγωγό, κάτω 
από τα 0,9 έως και 0,7 ευρώ ανά λίτρο για το πρόβειο και 0,5 για το 
γίδινο γάλα. Το κόστος παραγωγής σήμερα είναι πάνω από αυτές 
τις τιμές. Έτσι οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις είναι ζημιογόνες.  
Δεν είναι τυχαίο ότι παρατηρείται μείωση των ζώων. Το θεσμικό 
πλαίσιο σήμερα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους δεν μπο-
ρούν να ανακόψουν την καταστροφική πορεία για το γάλα και τη 
φέτα. Ακόμα και ο πρόσφατος νόμος για την υποχρεωτική αναγρα-
φή της χώρας προέλευσης στο γάλα και στα προϊόντα γάλακτος δεν 
φαίνεται να διόρθωσε το πρόβλημα. Και η φετινή γαλακτοκομική 
περίοδος ξεκίνησε με τιμές ακόμη χαμηλότερες. Συχνά οι κτηνο-
τρόφοι αδυνατούν  να πουλήσουν το γάλα σε οποιαδήποτε τιμή. Η 
κατάσταση θυμίζει «καρτέλ» (εναρμονισμένες πρακτικές των εμπό-
ρων). Φαίνεται πως υπάρχει και εκτεταμένη νοθεία. Η προβατοτρο-

φία είναι το πιο υγιές κομμάτι της κτηνοτροφίας μας και καταστρέ-
φεται … Την ίδια στιγμή υποβαθμίζεται και απαξιώνεται η φέτα 
στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και 
δεν αντιμετωπίζεται με ευχές. Θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα (για 
2-5 χρόνια μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση) η ποσόστωση στην 
παραγωγή φέτας με βάση το παραγόμενο γάλα και ανάλογα με τον 
αριθμό των ζώων. Στο μεταξύ το κράτος  με τις υπηρεσίες του θα 
πρέπει να καταγράψει τον πραγματικό αριθμό των εκτρεφόμενων 
ζώων, την ποσότητα γάλακτος που παράγεται στη χώρα και αυτήν 
που εισάγεται, καθώς και την ποσότητα της φέτας που παράγεται 
και διατίθεται στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Εννοείται ότι θα 
πρέπει να καθοριστούν και πρόστιμα, έλεγχος και κυρώσεις, ανάλο-
γα με το είδος και το μέγεθος της παράβασης. Μόνο έτσι μπορεί να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής αιγο-προβατοτροφίας. 
 

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
Τσιμεντόστρωση δρόμου στα «Πλατάνια» 

Ό 
πως για πολλά πράγματα που συμβαίνουν στο χωριό, οι άνθρωποι δεν περιμένουν την πολιτεία ή 
το Δήμο να κάνει ένα κοινωφελές έργο, που εξυπηρετεί πολλούς κατοίκους. Για την τσιμεντόστρω-
ση του δρόμου στα «Πλατάνια» τριανταδύο  συγχωριανοί μας έδωσαν χρήματα (από 15 €) και 

τριαντατέσσερις πρόσφεραν την εργασία τους.  
Χρήματα έδωσαν οι εξής: 1) Καμπούρης Γεώργιος, 2) Παρέλλης Νικόλαος του Παναγιώτη, 3) Βαλιοντή Ε-
λευθερία, 4) Ζεϊμπέκης Ραφαήλ, 5) Σταύρου Γεώργιος, 6) Παλαιοπάνης Παναγιώτης, 7) Πετριώτης Νικόλαος, 
8) Μανδάνης Ιωάννης του Ιγνατίου, 9) Κατανάς Ιωάννης, 10) Δεμερτζής Βασίλειος, 11) Κουτζπής Ευστράτιος 
του Γεωργίου, 12) Παντής Κων/νος, 13) Βαφειώτης Γεώργιος, 14) Εγγλέζος Χρήστος Δημητρίου, 15) Χαβός 
Ελευθέριος, 16) Κουτζπής Δημήτριος, 17) Χονδρός Νικόλαος, 18) Κεχαγιάς Παναγιώτης, 19) Παυλίδης Παύλος, 
20) Δρακούλας Ιωάννης του Γεωργίου, 21) Μανάβης Ευστράτιος του Ιωάννη, 22) Βαλιοντής Ανδρόφιλος, 23) 
Πιτσούλης Κων/νος του Ιωάννη, 24) Πετριώτης Ιωάννης, 25) Βαλιοντής Κων/νος του Παναγιώτη,  26) Παρέλ-
λης Ελευθέριος του Παναγιώτη, 27) Μουτζουρέλλης Ανέστης, 28) Ρωμαίος, 29) Καμπουρέλλης Ελευθέριος 
του Ευστρατίου, 30) Τζανερίκος Αλέξανδρος, 31) Κουτζαμπάσης Κων/νος του Ιωάννη, 32) Τυρίκος Ευστράτιος. 
Εργασία πρόσφεραν οι εξής: 1) Δρακούλας Παναγιώτης του Γεωργίου, 2) Καμπουρέλλης Ελευθέριος του 
Ευστρατίου, 3) Δρακούλας Διογέννης του Γεωργίου, 4) Δεμερτζής Βασίλειος του Αχιλλέα, 5) Σταύρου Γεώρ-
γιος του Δημητρίου, 6) Κατανάς Ιωάννης του Νικολάου, 7) Δρακούλας Ιωάννης του Γεωργίου, 8) Μανδάνης 
Ιγνάτιος του Ιωάννη, 9) Μανδάνης Ιωάννης του Ιγνατίου, 10) Παλαιοπάνης Παρασκευάς, 11) Παλαιοπάνης 
Γεώργιος, 12) Παλαιοπάνης Ελευθέριος, 13) Σεβαστός Δημήτριος, 14) Μελπομένη Μαυραγάνη, 15) Παρέλλης 
Χρήστος, 16) Γιαννής Μιχαήλ, 17) Δημαρέζης Βασίλειος, 18) Δεμερτζής Χαράλαμπος, 19) Κεχαγιάς Μιχαήλ, 
20) Βαλαρός Γεώργιος, 21) Δρακούλας Ιωάννης, 22) Βαλάσης Στυλιανός του Γεωργίου, 23) Μανίκα Στέλλα, 24) 
Παλιοπάνης Ιγνάτιος, 25) Ρωμαίος, 26) Γελαγώτης Ιγνάτιος, 27) Κομνηνός Νικόλαος, 28) Παπαδόπουλος Β., 
29) Μανδάνης Γ., 30) Αλογδέλης Ι., 31) Ευαγγέλου Ε., 32) Πιτσούλης Ν., 33) Γελαγώτης Ι., 34) Κομνηνός Ν.    

Ο 
 Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης έχοντας αποδείξει την κοινωνική συνεισφορά του στην τοπική και 
όχι μόνο κοινωνία, πραγματοποίησε και φέτος μια σειρά από καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτι-
στικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα: 
 

 31 Ιουλίου 2018 : Αναβίωση του παραδοσιακού 
εθίμου  «Κακκάρες» 

 6 Αυγούστου 2018 : Ετήσια συνάντηση γυναικών 

 6 Αυγούστου 2018 : Εθελοντική Αιμοδοσία στο  
 Ιατρείο του χωριού 

 13 Αυγούστου 2018 : Εκκλησιαστική εκδρομή στην 
Αγιάσο (παρακλήσεις) 

 18 Αυγούστου 2018 : Στυψανό Αντάμωμα 

 22-23-24 Αυγούστου 2018 : Τριήμερος εορτασμός 
της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

 15 Σεπτεμβρίου 2018 : Ποδηλατάδα  

 22 Σεπτεμβρίου 2018 : Σεμινάριο πρώτων  

 βοηθειών σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 

 11 Νοεμβρίου 2018 : Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μακεδονομάχο Γερμανό Καραβαγγέλη  
 («Κιβωτός του Γένους»-Πολιτιστικός Σύλλογος) 

 23 Δεκεμβρίου 2018 : Χριστουγεννιάτικο παζάρι στην αγορά του χωριού 

 29 Δεκεμβρίου 2018 : Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 

 31 Δεκεμβρίου 2018 : Πρωτοχρονιάτικος χορός στο  «Παραδοσιακό στο λιμανάκι» 

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης 

Στιγμιότυπο από τις «κακάρες» 2018 

Ιππικός Σύλλογος Στύψης-Υψηλομετώπου  
«Ο Αγιος Γεώργιος» 

Μ 
εταξύ των ποικίλων δραστηριοτήτων του Ιππικού Συλλό-
γου Στύψης-Υψηλομετώπου, πραγματοποιήθηκε την 11η 
Αυγούστου 2018 με 

μεγάλη επιτυχία η καθιερωμένη 
ετήσια παρέλαση των αλόγων 
στην αγορά της Στύψης. Πλήθος 
κόσμου από πολλές περιοχές του 
νησιού κατέφθασε στη Στύψη, 
για να παρακολουθήσει την πα-
ρέλαση και στη συνέχεια να απο-
λαύσει μια διασκεδαστική βραδιά 
με δωρεάν φαγητό και την ορχή-
στρα του Ιγνάτη Σιμενή. 

Στιγμιότυπο από την παρέλαση 
των αλόγων στην αγορά  

της Στύψης 

Αθλητικός Σύλλογος «Γερμανός Καραβαγγέλης» 
Αλέξης Αλογδέλλης: άδικο και κρίμα να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα 

 

Π 
αράπονα από τη διαιτησία της 5ης Ιανουρίου 2019 
εξέφρασαν στην ομάδα «Γερμανός Καραβαγγέλης», 
με τη διοίκηση της ομάδας να ετοιμάζεται να στείλει 
ανακοίνωση στην ΕΠΣΛ. Ο αρχηγός της ομάδας Αλέ-

ξανδρος Αλογδέλλης μιλώντας εκ μέρους των παικτών, χαρακτή-
ρισε ως μεγάλο λάθος του διαιτητή κ. Παναγιώτη Βουλγαρέλλη 
την απόφαση να διεξάγει τον αγώνα της 5ης Ιανουαρίου 2019 σε 
έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, ο οποίος εγκυμονούσε μεγά-
λους κινδύνους για τη  σωματική ακεραιότητα των παικτών. Ο 
ίδιος δε, έδειχνε προβληματισμένος ήδη πριν από τη σέντρα. Πιο 
συγκεκριμένα δήλωσε: «Επέτρεψαν να γίνει ένα παιχνίδι το οποί-
ο σε τέτοιον αγωνιστικό χώρο δεν έπρεπε να διεξαχθεί, αλλά 
μάλλον φαίνεται ότι εξυπηρετούσε άλλα συμφέροντα και το απέδειξε με τις αποφάσεις του στο παιχνίδι. Τό-
σο ό ίδιος όσο και ο βοηθός διαιτητής κ. Στρατής Φαναρτζής δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του παιχνιδιού, βλάπτοντας την ομάδα μας. Όσο για το αποτέλεσμα, στη σημερινή αναμέτρηση το θεωρώ 
πλασματικό και καθορίστηκε από τις αποφάσεις των διαιτητών και του κακού αγωνιστικού χώρου, όπου είχα-
με την ατυχία να τραυματιστεί και ο συμπαίκτης μου ο Θανάσης Μπάλιακας. Τη Δευτέρα η διοίκηση θα ζητή-
σει από την ΕΠΣΛ και την επιτροπή διαιτησίας, από τώρα και έως το τέλος της σεζόν, να μην οριστούν ξανά οι 
δύο συγκεκριμένοι διαιτητές να σφυρίξουν παιχνίδια της ομάδας της Στύψης. 

Το γήπεδο της Στύψης στον  
αγώνα της 5ης Ιανουαρίου 2019 

http://www.avgi.gr/article/10811/9299919/peri-tes-ptoses-tes-times-tou-galaktos-ton-aigoprobaton


Τα κοινωνικά των Στυψιανών 
ΓΑΜΟΙ 

 Την 5η Μαΐου 2018 ο Μανδάνης Ιωάννης του Ιγνατίου & η Γιαννή Ευστρατία του Μιχαήλ πα-
ντρεύτηκαν στο Δημαρχείο Πέτρας με πολιτικό γάμο. 

 Την 12η Μαΐου 2018 ο Κούκουρας Χρυσόστομος του Αντωνίου & η Φιλή Καλλινίκη του Κων/
νου παντρεύτηκαν στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέτρας. 

 Την 8η Ιουλίου 2018 ο Μαστρογιάννης Παναγιώτης του Γεωργίου & η  Ματακούλια Κλεονί-
κη του Σωτηρίου παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Στύψης. 

 Την 1η Σεπτεμβρίου 2018 παντρεύτηκε ο Χρήστος Πετριώτης & η Λητώ Γελαγωτέλλη στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Γλυκοφιλούσας Πέτρας. 

 Την 12η Οκτωβρίου 2018 ο Βαλιουτής Εμμανουήλ του Ελευθερίου & η  Παρέλλη Νίκη του 
Χρήστου παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο Πέτρας με πολιτικό γάμο.  

 
Ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο! 

 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

 Την 12η Ιουνίου 2017 ο Μιχάλης Χίου & η Παρή Δεληγιάννη απέκτησαν ακόμη ένα χαριτωμέ-
νο αγοράκι. (εκ παραλήψεως η δημοσίευση έγινε με μεγάλη καθυστέρηση). 

 Την 7η Ιουνίου 2018 η Αδαμαντία (κόρη του Απόστολου & της Καλυψούς Βαζυριάννη) και ο 
Ολλανδικής καταγωγής σύντροφός της Nemo Mastenbroek απέκτησαν ένα χαριτωμένο και 
υγιέστατο αγοράκι. Το όνομά του είναι Leon Paul.  

 Την  31η Οκτωβρίου 2018 ο Μανδάνης Ιγν. Ιωάννης & η Γιαννή Ευστρατία απέκτησαν ένα 
όμορφο αγοράκι. 

 
Ευχόμαστε να  σας ζήσουν! 

 
 

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ 

 Την 19η Αυγούστου 2018 ο Γεώργιος & η Ελένη Κουτζπή βάφτισαν το κοριτσάκι τους στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Γλυκοφιλούσας Πέτρας. Νονός ήταν ο Ιγνάτιος Στραβουλέλλης. 

  
Ευχόμαστε να είναι γερό και φωτισμένο! 

 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

 Την 29η Απριλίου 2018 απεβίωσε στη Στύψη η Τυρίκου Ειρήνη του Παναγιώτη Κουτζαπάση. 

 Την 3η Ιουλίου 2018 απεβίωσε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης η Μανάβη-Μωϋσή Μυρσίνη 
του Ηλία Μανίκα. 

 Την 30η Αυγούστου 2018 απεβίωσε στη Στύψη ο Κουτζπής Ευστράτιος του Παναγιώτη. 

 Την 31η Αυγούστου 2018 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η Αργυρούλα Τόμπρα, χήρα Λεωνίδα 
Τόμπρα και νονά του Γιώργου Προκοπίου. 

 Την 4η Οκτωβρίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα ο Νίκος Μουτάφης του Ιωάννη & της Ευέλπι-
δος σε ηλικία 72 ετών. 

 Την 30η Οκτωβρίου 2018 απεβίωσε η Ευθυμία Πάντα, χήρα Ελευθερίου Πάντα γεννηθείσα το 
1927.  

 Την 18η Νοεμβρίου 2081 απεβίωσε στη Στύψη η Βαλιουτή Ελένη του Γρηγορίου Μαντάνη. 

 Την 28η Νοεμβρίου 2018 απεβίωσε στη Στύψη η Βουργουτζή Ελένη του Μιχαήλ Κουτλέλλη.  

 Την 3η Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε στη Στύψη ο Παρέλλης Ελευθέριος του Γεωργίου. 

 Την 5η Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε στη Στύψη η Κομνηνού Έλλη του Νικολάου Σεβαστού.  

 Την 25η Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε στη Στύψη η Χρυσομάλλη -Σκλουμάλλη Ελένη του Ιγνατί-
ου Μανάβη. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει 

Ντοπιολαλιά 
Συράνα = φαράσι 
Κούτσκουμ = μικρό μου  
Κατσούρντσα = μου (δι)έφυγε, μου 
έπεσε  
Γούρνα = νεροχύτης, πλήστρα  
Καυκαλιάζω = χαστουκίζω  
Κάτζιλας = πόρτα, κάγκελο 
Τσαρά = γιαγιά  
Χιαπέρα = εκεί πέρα 
Φνοίτσα = μελομακάρονα  
Κατέφλιο = Σκαλοπάτι 
Χιακάτου = παρακάτω  
Χιαπάνω = παραπάνω 
Ξα = καθαρά 
Χαρανί (το) = κατσαρόλα 
Μπίγιταν (ρήμα)= έβαζε τα δυνατά του 
Αμαρίγλουτ (η) = ακατάστατη 
Μπούκλις (θηλ. ουσ.)=φουσκάλες από κάποιον ερεθισμό (π.χ. δάγκω-
μα κουνουπιού) 
 

«Δεν έκλιγα του χαρανί, μον΄ έκλιγα τα΄ αρβύθια, που πομέναν τα 
μουρά νσκά τσι κλιόγαν όλη νύχτα» 
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Κ 
αι φέτος το καλοκαίρι πήραμε το παρουσιολόγιο και κατα-
γράψαμε τους συγχωριανούς μας ομογενείς που ήρθαν στο 
χωριό. Με κίνδυνο να μας ξεφεύγει κάποιος σημειώσαμε 
γύρω στους τριαντα      πέντε, οι περισσότεροι από 

 Αυστραλία:  
1)Παπουτσής Μιχάλης και Σοφία Βουλέλλη, 2) Καραμπέτσος 
Γιώργος, 3) Νίκος Μαρδάς – Νταβουλέλι και η σύζυγός του Ελέ-
νη Βαλιοντή, 4) Νίκος Βουλέλης του Φώτη και Αγλαϊα Βαλιοντή 
του Ελευθερίου με τα παιδιά τους, 5) Παντής Ευστράτιος και η 
σύζυγός του Νίκη Αλετρά, αλλά και ο εγγονός του Ευστράτιος 
Παντής του Στέφανου, 6) Ο Μιχάλης Καλλονιάτης του Αριστείδη 
με τις δύο μικρές κόρες του, Κλεονίκη και Αθηνά, 7) Ο Γιώργος 
Δελάγας και η σύζυγός του Μήτσα κόρη του Ευάγγελου Καντανά 
και της Φιλησίας, 8) Ο Ιγνάτιος Βαλάσης του Φωκίωνα με την 
γυναίκα του Κωνσταντίνα Μαντά, 9) Ο Βασίλης Κοντσέλης του 
Κων/νου (από τη Γαλλία), 10) Ο Πετριώτης Ευστράτιος του Νικο-
λάου (από τη Γαλλία), 11) Ο Παναγιώτης Κεραμιδάς του Γεωργί-
ου και της Δημοκρατίας με την σύζυγό του Κατερίνα Τζανερίκου,  

 
12) Ο Ευστράτιος Χατζηδουκάκης του Ιωάννη με τη σύζυγό του από 
Λουξεμβούργο, 13) Ο Λιθοτόμου Γεώργιος που μας έρχεται από την 
Αμερική (Βοστόνη) και τον συναντούσαμε στο δρόμο για το Πετρί να 
μπολιάζει τις αγριαπιδιές που βρίσκονταν στις παρυφές του δρόμου,  
14) Κάπως αργά φέτος ήρθε ο Απόστολος Βαζυριάννης με την σύζυ-
γό του Καλυψώ, 15) Οι δύο (από τους τρεις) γιούς του Γιάννη Δεμερ-
τζή (Σκλαβέλια), 16) Αφήσαμε για το τέλος τον αδικοχαμένο Νίκο 
Πετριώτη του Χρήστου και της Γιαννούλας, που άφησε την τελευταία 
του πνοή στη Φινλανδία όπου ζούσε.  Σχέδιά του που μου εξιστο-
ρούσε το καλοκαίρι για μόνιμη εγκατάσταση στο νησί, δυστυχώς 
έμειναν σχέδια. Τουλάχιστον πρόλαβε και χάρηκε με τους δικούς 
του στο χωριό όπου ήρθε με την γυναίκα του. 
Για αυτό έχει αξία η ευχή «να είμαστε καλά να ξανανταμώσουμε»! 
 

Ομογενείς που ήρθαν φέτος στο χωριό 

Παπουτσής Μιχάλης, ο Αυστραλός 

Τ 
ον συνάντησα στο χωριό στο καφενείο το καλοκαίρι  τον Παπουτσή 
Μιχάλη, ομογενή από την Αυστραλία, που ο ίδιος κατάγεται από το 
Υψηλομέτωπο αλλά η σύζυγός του από τη Στύψη (Βουλούδα). «Η 
γυναίκα μου», λέει «φυλάει την εφημερίδα ΣΤΥΨΗ από την αρχή 

που την βγάλατε, μπορεί και είκοσι χρόνια». Είναι 52 χρόνια στην Αυστραλί-
α. Φέτος ήρθε στις 16 Μαϊου και θα γυρίσει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Ο 
Παπουτσής Μιχάλης του Ευαγγέλου, έφυγε στην Αυστραλία το 1967 σε ηλι-
κία 22 χρονών και τώρα είναι 74. «Με πήρε, λέει, ο Χατζηβλάστης Ιωάννης 
που είχε μεταναστεύσει το 1964. Η γυναίκα μου πήγε στην Αυστραλία το 
1965 εκεί γνωριστήκαμε». Τα τελευταία 38 χρόνια ασχολιόταν με Σούπερ 
Μάρκετ σε διάφορα μαγαζιά. Παλιότερα είχα δικό μου μαγαζί, ένα Μίνι 
Μάρκετ στη Μελβούρνη». Το 1964 ήρθα στην Ελλάδα, έμεινα στη Στύψη και 
άνοιξα μαγαζί «Καφενείο – Ψησταριά» στο Υψηλομέτωπο. Τα Σαββατοκύ-
ριακα έφερνα και μουσική. Τέσσερα χρόνια λειτούργησε αυτό το μαγαζί, 
συγκέντρωσε νεολαία, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα  να συνεχίσει τη λει-
τουργία του. Στο μεταξύ μεγάλωσαν τα τρία παιδιά μου και αποφάσισα να 
ξαναγυρίσω στη Μελβούρνη. Τα αγόρια είναι δίδυμα, το 1978 γεννήθηκαν 
και η κόρη μου το 1971. Όλα είναι παντρεμένα και έχω πέντε εγγόνια. Πέρυ-
σι ήρθαν. Κάθε χρόνο όλο και κάποιος θα έρθει και μένουν στο σπίτι στο 
χωριό ή καμιά φορά και στη Λευκάδα».  Μικρές προσωπικές ιστορίες μετα-
ναστών. Νομίζανε ότι θα έφευγαν για λίγο, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει 
βγάλανε ρίζες. Βρίσκουν δουλειά, κάνουν οικογένειες, φτιάχνουν τις εστίες 
τους στη νέα πατρίδα, μεγαλώνουν τα παιδιά τους και δεν παίρνουν χαμπάρι 
για πότε πέρασαν 74 χρόνια από τα οποία μόνο 22 ζήσανε στο χωριό. Όπου 
ζεις και πατρίς!  Ωστόσο επειδή στην καρδιά μας, πατρίδα μας είναι η πατρί-
δα των παιδικών μας χρόνων, πάντα θα υπάρχει αυτό το αίσθημα του 
«νόστου» της λαχτάρας, γι αυτή την πατρίδα. Η Στύψη έχει κοντά στους 1000 
ανθρώπους της στην Αυστραλία… 

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης   
Στύψη, Αύγουστος 2018  

Ο Νίκος Πετριώτης (καθιστός) με τον  
Ιγνάτη Καραπαναγιώτη 
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 
Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας πως η «ΣΤΥΨΗ» εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν, χάρη στις αυθόρμητες και συγκινητικές προσφορές των αναγνωστών μας.  Όσοι επι-
θυμείτε να προσφέρετε κάποιο ποσό για τα λειτουργικά έξοδα της έκδοσης, μπορείτε να το κάνετε, καταθέτοντας στον παρακάτω λογαριασμό. Στη συνέχεια, να μας ενημε-
ρώνετε με οποιοδήποτε τρόπο για την κατάθεσή σας, ώστε να δημοσιεύεται η προσφορά σας.  Να θυμάστε πάντα να σημειώνετε το ονοματεπώνυμό σας σε κάθε κατάθεση, 
ώστε να γνωρίζουμε από ποιον προέρχεται.  Στον λογαριασμό ως δικαιούχος (πρώτο όνομα) αναφέρεται ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος του Κωνσταντίνου. 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR0401103400000034062324263  

 
Το Τοπικό Συμβούλιο Στύψης με νέα σύνθεση 

Η Τοπική Κοινότητα Στύψης έχει τριμελές Τοπικό Συμ-
βούλιο. Με τη νέα σύνθεσή του Πρόεδρος  έγινε ο Α-
ντώνης Αλετράς και μέλη ο Λευτέρης Χαβός και ο Μι-
χάλης Χίου. Η σημερινή σύνθεση του Τοπικού Συμ-
βουλίου ολοκληρώθηκε στις 22-9-2017, που ακολούθη-
σε μετά τον πρόωρο θάνατο του  Μιχάλη Καλατζή. Από 
τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, δεν δέχθηκαν να 
καλύψουν το κενό, ούτε η Χονδρού Στέλλα, ούτε ο Στέ-
λιος Τζανερίκος. Έτσι ακολούθησε – σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου «Καλλικράτη»  (ν. 3463/2006) – ο 
1ος του δεύτερου συνδυασμού Αντώνης Αλετράς ο ο-
ποίος ανέλαβε χρέη Προέδρου. Το πρώτο που συμφω-
νήσαμε ήταν να αποκαταστήσουμε τη συλλογική λει-
τουργία του Τοπικού Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις 
πλέον του Τ.Σ. γίνονται σε τακτική βάση και συζητού-
νται όλα τα θέματα από κοινού. Η επικοινωνία του 
Προέδρου και του Τ.Σ. με τον Κεντρικό Δήμο Λέσβου 
γίνεται προφορικά και εγγράφως και πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε ότι  είναι πολύ καλή. Μέχρι  τώρα (Αύγ. 
2018) έχουμε λάβει τουλάχιστον δέκα αποφάσεις και 
ήταν όλες ομόφωνες. 

Το θέμα της ύδρευσης  
Από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν 
το θέμα της ύδρευσης. Πολλές σωληνώσεις ήταν σπα-
σμένες  και το 50% του νερού που ερχόταν από τις πη-
γές χανόταν! 
Αποκαταστήσαμε όλες τις βλάβες  και καθαρίστηκαν  
όλες οι πηγές.  Δύο πηγές στον Αγ. Νικόλα πηγαίνοντας 
για Πελόπη και δύο πηγές στη θέση «Λειμώνας» στην 
ίδια διαδρομή πάνω από το Υψηλομέτωπο. Βάλαμε σε 
δύο δεξαμενές λουκέτα για λόγους ασφαλείας.  Το νε-
ρό πλέον χλωριώνεται και ελέγχεται τακτικά η ποιότη-
τά του από χημικό της ΔΕΥΑΛ. Άρα είναι ασφαλές, το 
νερό που πίνουμε στο χωριό και εξασφαλισμένη η ποι-
ότητά του. Μερικές μέρες ωστόσο το νερό που τρέχει 
από τις βρύσες είναι θολό. Ας μην ανησυχούν οι χωρια-
νοί, αυτό οφείλεται στην πίεση του νερού, πράγμα που 
συμβαίνει μετά από αποκατάσταση μιας βλάβης. Το  
νερό έρχεται κρυστάλλινο από τις πηγές, μπορεί ο κό-
σμος να πίνει άφοβα. Αποκαταστήσαμε ό,τι βλάβη υ-
πήρξε στη γεώτρηση. Έχουμε μια γεώτρηση στη  στάση 
λεωφορείου που δεν λειτουργεί. Ζητήσαμε από την 
ΔΕΥΑΛ και μας υποσχέθηκαν ότι θα μας υποσχέθηκαν 
ότι θα μας στείλουν 500 μέτρα λάστιχο Φ50 για να συν-
δέσουμε το νερό της γεώτρησης και να το οδηγήσουμε 
στο υδραγωγείο ως εφεδρικό. Η δυναμικότητα της γεώ-
τρησης είναι 6 κ. μ. νερό την ώρα. Φτιάξαμε την «ΠΕΡΑ 
ΒΡΥΣΗ»  με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου 
στο σπίτι Στρατή Φασουλή. 

Απορριμματοφόρο για το χωριό 
Πιέζουμε και απαιτούμε από το Δήμο Λέσβου να αγο-
ραστεί ένα απορριμματοφόρο για το χωριό. Σήμερα τα 
σκουπίδια συλλέγονται από τον Παναγιώτη Τσολάκη 
που πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι πολύ συνεπής 
και κάνει την δουλειά του με φιλότιμο και με το παρα-
πάνω. 
Τσιμεντόστρωση της κάθετης πρόσβασης στον Βόρειο 

Περιφερειακό δρόμο 
Το αίτημα εκατοσαράντα και πλέον συγχωριανών μας 
για την  τσιμεντόστρωση της κάθετης πρόσβασης στον 
Βόρειο Περιφερειακό δρόμο της Στύψης, που καταλή-

γει στο σπίτι  του «Κένεντυ», έγινε πράξη. Χρειάστηκε  
να τσιμεντοστρωθούν  περί τα 90 μέτρα δρόμου. 

Αξιοποίηση του φράγματος  Στύψης 
Ένα από τα βασικά μας αιτήματα προς το  Δήμο Λέ-
σβου, είναι η  αξιοποίηση του φράγματος  Στύψης (του  
οποίου την μελέτη έκανε ο συγχωριανός μας Μηχανι-
κός Φραγματολόγος  Μουτάφης  Νίκος  που απεβίωσε 
πρόσφατα και  επί δημάρχου Πέτρας  αείμνηστου Στέ-
λιου Παυλή).  Απαιτείται να γίνει ο καθαρισμός του 
ταμιευτήρα νερού γιατί τόσα χρόνια έχουν «κατέβει» 
πολλά «φερτά» υλικά. Να τοποθετηθεί ένα αντλιοστά-
σιο και με σωληνώσεις να τροφοδοτείται μια δεξαμενή 
πάνω από τον δρόμο προς Στύψη στο χώρο του παλαι-
ού παραληπτηρίου  γάλακτος στην «Παναγιούδα». Με 
αυτό τον τρόπο οι κτηνοτρόφοι και όσοι θέλουν θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό για τα ζώα τους 
και τα περιβόλια. Το νερό προβλέπεται να είναι μπόλι-
κο – περί τα 20.000 κυβικά μέτρα νερό! 

Αγροτικοί δρόμοι 
Στους αγροτικούς δρόμους και σε όσα σημεία χρειαζό-
ταν έγινε τσιμεντόστρωση  με 60 σακιά  τσιμέντο. Άλλα 
120 σακιά τσιμέντο έπεσαν σε αγροτικούς δρόμους με 
εθελοντική εργασία και ορισμένοι έδωσαν και χρήμα-
τα. Για το δρόμο από το «Ρουμάνι» του Χίου Φώτη ως 
τις «Κουρατσές», ρίξαμε περί τα 100 σακιά τσιμέντο. 

Το αρχείο της Κοινότητας 
Στόχος μας επίσης είναι να τακτοποιήσουμε το αρχείο 
της Κοινότητας που είναι στο υπόγειο, του κοινοτικού 
καταστήματος. Πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμο και αξί-
ζει να το φροντίσουμε! 

Με τον – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ  ΙΙ – διάσπαση του Δήμου Λέ-
σβου 

Με την διαφαινόμενη διάσπαση του ενιαίου Δήμου 
Λέσβου τουλάχιστον σε δύο Δήμους ενόψει του νόμου 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ ΙΙ -, ελπί-
ζουμε να προσεχθούν λίγο περισσότερο τα χωριά μας. 

Ευχαριστούμε θερμά  τον κ. Μαρκόπουλο Νικόλαο 
για την δωρεά φωτοτυπικού 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στύψης, Αντώνης 
Αλετράς και το Τοπικό Συμβούλιο, ευχαριστούν θερμά  
τον κ. Μαρκόπουλο Νικόλαο – γιος της Μαριάνθης 
Μωυσή – που κατοικεί στην Αθήνα δώρισε στις αρχές 
του 2018 στην Κοινότητα Στύψης  ένα φωτοτυπικό μη-
χάνημα για τις ανάγκες της.         

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
Από το βιβλίο πρακτικών του Τοπικού Συμβουλίου Στύ-
ψης  ξεχωρίζουμε τα θέματα που συζητήθηκαν από 
τότε που ανέλαβε καθήκοντα με τη νέα του σύνθεση με  
Πρόεδρο τον Αντώνη Αλετρά και  Μέλη τον Λευτέρη 

Χαβό και τον Χίου Μιχαήλ: Στη συνεδρίαση της 23-2-
2018 το Τ.Σ. Στύψης, αποφάσισε να προσκαλέσει 
άμεσα τον Δήμαρχο κ. Σπύρο Γαληνό στο χωριό ώστε 
να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τα φλέγοντα και χρονίζο-
ντα  προβλήματα της Τοπικής Κοινότητας. Στη συνεδρί-
αση της 19-3-2018 το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε 
ομόφωνα: α) Μεταφορά κολώνας ΔΕΗ για διευκόλυνση  
κυκλοφορίας στην αγορά της Στύψης 

β) Ζητεί την άμεση αυτοψία σε καταπατημένη δη-
μόσια πηγή στον Κλαπάδο από ιδιώτη και την 
αποκατάσταση της πρότερης λειτουργίας της. 

Την Παρασκευή 8-3-2018 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση κατόπιν πρόσκλησης του Τ.Σ. Στύψης 
μεταξύ του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπύρου Γαλη-
νού και του προέδρου του Τ.Σ. Στύψης κ. Α-
ντώνη Αλετρά καθώς επίσης και των Τοπικών 
Συμβουλίων κ.κ. Χίου Μιχαήλ και Χαβού Ελευ-
θερίου στην οποία τέθηκαν δια ζώσης τα από 
13-10-2017 αιτήματα της Τοπικής Κοινότητας 
Στύψης προς τον Δήμο Λέσβου. Στην παραπά-
νω συνάντηση στην οποία παρευρέθησαν  και 
εκπρόσωποι φορέων του χωριού (Αθλητικός, 
Πολιτιστικός, Ιππικός, και Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων). Ο Δήμαρχος δεσμεύθηκε για την 
υλοποίηση των ζητημάτων που του ξαναετέ-
θησαν και προφορικά:  
α) Θέματα αρμοδιότητας Δήμου Λέσβου: 

1) Αγορά οικίας για πρόσβαση στο προτεινόμενο 
σημείο Στάθμευσης Αυτοκινήτων 

2) Ενέργειες  για την αποκατάσταση της βατότητας 
των αγροτικών  δρόμων 

3) Τσιμεντόστρωση στη θέση «Κατσάρια» 
4) Τσιμεντόστρωση (αποπεράτωση) στη θέση 

«Κόντα» στο πρώην παραληπτήριο γάλακτος 
5) Φωτισμός από πρώην Ιατρείο έως αρχή Περιφε-

ρειακού δρόμου (Βουλέλη) 
6) Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων 
7) Ενέργειες  για τη σύνδεση του ταμιευτήρα 

ύδατος (φράγμα Στύψης) 
8) Κλείδωμα για ασφάλεια του ελαιοτριβείου Καλ-

λιπολίτη 
β) Θέματα αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ: 

1) Κατάργηση ή τακτοποίηση της πηγής 
«ΛΕΙΜΩΝΑ»  

2) Τακτοποίηση και ενεργοποίηση της πηγής Αγ. 
Νικολάου 

3) Αλλαγή χρήσης της Δεξαμενής πλησίον της θέ-
σης Σκορδά και αντικατάσταση της έως τώρα 
χρήσης της με γεώτρηση «Καμλέλη» 

4) Κάλυψη (υπογείωση) της σύνδεσης ύδρευσης 
και από τις δύο κατευθύνσεις (1.500 μ. + 1.500 
μ.) 

5) Επέκταση αποχέτευσης – Βιολογικός στη θέση 
«Ασπήλιος» 

6) Γεώτρηση (τακτοποίηση) στη θέση ΚΤΕΛ 
7) Καλλωπισμός στάσης ΚΤΕΛ 
8) Βάνες δικτύου και δεξαμενών  

γ) Θέματα αρμοδιότητας  Περιφέρειας: 
1) Μπάρες σε στροφή «Λειβάδια» και «Μόμα» 
2) Αποκατάσταση οδοστρώματος πριν το συνεργεί-

ο Γελαγώτη 
3) Διαγραμμίσεις όπου αυτές χρειάζονται 
 

Του Αντώνη Αλετρά, Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Στύψης 

Ο Αντώνης Αλετράς 


