
 

Μια  ματιά  στο
προηγούμενο
φύλλο  με  αριθμό
71 είναι  χρήσιμη.
Ας  θυμηθούμε
τους  τίτλους:
Αποχαιρετιστήριο
για  το  φίλο  μας
Μπάμπη
Παρασίδη,
Ανιστόρητα  λάθη

ή  προπαγάνδα  (για  τη  Χ.Α.  και  τα
ακροδεξιά  επιχειρήματα)  του  Ιγν.
Καραπαναγιώτη.  Στη  σελίδα  της  Έλλης
Τσαΐρη  διαβάζουμε  τους  τίτλους
«Είμαστε  αυτό  που  κάνουμε  κατ
́επανάληψη»,  για  «τον  ποιητή  Μάρκο
Μέσκο». Στα επίκαιρα διαβάζουμε για το
«ημερολόγιο  2019»  του  Συλλόγου
Στυψιανών  Αθήνας.  Μια  συνέντευξη  με
τον  δάσκαλο  παραδοσιακών  χορών  και
Γιάννη  Παπουτσάνη.  Στο  «σαλόνι»
φιλοξενήθηκε ο διάλογος για το

«Μακεδονικό».  Μάλιστα  είχαμε  καταγράψει  την
μετριοπαθή άποψη για το θέμα, του καθηγητή του
Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  κ.  Μωυσή  Ελισάφ,  ο
οποίος στο μεταξύ εκλέχθηκε Δήμαρχος Ιωαννιτών
στις  εκλογές  του  Μαΐου  2019!  Το  άρθρο  του
συγχωριανού  μας  καθηγητή  του  ΤΕΙ  Θεσσαλίας
Μανδάνη Γεωργίου του Ιγνατίου καταπιάστηκε με
το ερώτημα «Γιατί τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια
με νόμο;». Στην τελευταία σελίδα φιλοξενήσαμε τη
συνέντευξη  του  Αντώνη  Αλετρά,  Προέδρου  της
κοινότητας Στύψης, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό των
δράσεων του Τοπικού Συμβουλίου από το Σεπτ. 2017 που
ανέλαβε.  Το  προηγούμενο  φύλλο  με  αριθμό  71
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019. Πολύς καιρός για
να καλυφθεί με επάρκεια η επικαιρότητα σχεδόν έξι μηνών
στο σημερινό φύλλο με αριθμό 72. Και τι επικαιρότητα!
Πέντε εκλογές μέσα σε ένα μήνα (Δημοτικές, Κοινοτικές,
Περιφερειακές, Ευρωεκλογές, Βουλευτικές). Συνεπώς, θα
περιοριστούμε σε ό,τι έχουμε ετοιμάσει για να προλάβουμε
τις  καλοκαιρινές  διακοπές.  Να  φτάσει  το  καλοκαιρινό
φύλλο στο χωριό και στους απόδημους, το αργότερο τον
Αύγουστο. Καλή αντάμωση!

Ιγνάτης Κ. Καραπαναγιώτης

Στο προηγούμενο φύλλο, που κυκλοφόρησε τον
Ιανουάριο 2019, δεν δημοσιεύσαμε τις παρακάτω

προσφορές συγχωριανών μας:
1) Ο Παντής Ευστράτιος, που κατοικεί στην 
Μελβούρνη μας βρήκε φέτος το καλοκαίρι στο χωριό
και μας έδωσε ως οικονομική ενίσχυση για την 
εφημερίδα μας 100$ Αυστραλίας (7-8-2018).
2) Ο Χαράλαμπος Αδαμόπουλος (συμπέθερος του
Ευστρατίου Παντή) που κατοικεί στην Μελβούρνη,
μας έστειλε 100$ Αυστραλίας για την εφημερίδα
μας (18-7-19).
3) Ο Αδαμόπουλος Χαράλαμπος (συμπέθερος του
Στράτου Παντή) που κατοικεί στην Αυστραλία μας
έστειλε 50$ Αυστραλίας (7-8-2018)
4) Η  Νίκη  Τσώκου–Σαχίνη  (εγγονή  της  Νίτσας
Τζανερίκου–Σαχίνη)  που  κατοικεί  στην  Ερέτρια
Εύβοιας, μας έδωσε για την εφημερίδα μας 30€.
5) Ο Στέλιος Βουργουτζής & η σύζυγός του Όλβια (η
οποία πρόσφατα απεβίωσε), στη μνήμη του παιδιού
τους Γεωργίου και του αδελφού τους Κων/νου, προ-
σέφεραν στην εφημερίδα μας 100€ (Αύγ. 2018)
6) Ο Δελάγας Γεώργιος του Νικολάου & η Δήμητρα
Δελάγα που κατοικούν στη Μελβούρνη, μας
έδωσαν το καλοκαίρι στο χωριό 50€ για την εφημε-
ρίδα μας (31-8-18).
7) Η Ευστρατία Δελημήτρου χήρα Γεωργίου, μας
έδωσε για την εφημερίδα μας 20€ (26-7-18).
8)  Ο  Παπουτσής  Μιχαήλ  του  Ευαγγέλου  που
κατοικεί  στη  Μελβούρνη  μας  έδωσε  το  καλοκαίρι
στο χωριό 50€ για την εφημερίδα μας (27-7-18).
9) Ο  Κων/νος  Μωυσής  (HOTEL  PANORAMA)
πρόσφερε στην εφημερίδα μας 100€ (28/07/2018).
10) Η Κοντού Ρούλα πρόσφερε στην εφημερίδα μας
20€ (22/01/2019).
11) Η Σταυρακέλλη Νίκη πρόσφερε στην εφημερίδα
μας 20€ στη μνήμη των γονέων της Ευστρατίου &
Άννας Σταυρακέλλη (22/01/2019).
12)  Ο Καραβατέλλης Θεμιστοκλής  πρόσφερε στην
εφημερίδα μας, 30Є στη μνήμη των γονέων του.

13) Ο Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης «Η Αγία 
Τριάδα» πρόσφερε στην εφημερίδα μας 200$ 
Αυστραλίας (120€), μέσω του Ευστράτιου 
Καμνορόκη, που ήρθε φέτος στη Στύψη (Ιούλιος 
2019)
14) Ο Σύλλογος Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός 
Καραβαγγέλης» πρόσφερε στην εφημερίδα μας 50€ 
στη μνήμη της Αμαλίας Κυριαζή, της Όλβιας 
Βουργουτζή, του Ευστράτιου Δρακούλα (Ιούνιος 
2019).
15) Ο Γκαγκούλης Φώτης του Κων/νου πρόσφερε 
στην εφημερίδα μας 100€, στη μνήμη της μητέρας 
του Ελένης Γκαγκούλη (24/1/2019).
16) Ο φίλος μας Ευάγγελος Κυριακού που κατοικεί 
στην Έδεσσα μας έδωσε για την «Στύψη» 10€ (31-1-
2019).
17) Ο Βουργουτζής Βασίλειος του Γεωργίου 
πρόσφερε στην εφημερίδα μας 30€ (04/02/2019).
18) Ο Χονδρός Νικόλαος του Ελευθερίου πρόσφερε
στην εφημερίδα μας 30€ (05/02/2019).
19) Η φίλη μας Παπάζογλου Παναγιώτα που 
κατοικεί στην Αριδαία του Ν. Πέλλας πρόσφερε στην
εφημερίδα μας 20€ (12/02/2019).
20) Ο φίλος  της Στύψης Κων/νος & η Ανδρονίκη 
Λάγαρη πρόσφερε στην εφημερίδα μας 50€ στη 
μνήμη των γονέων τους (13/02/2019).
21) Η κ. Στέλλα Βαλασέλη (που έφυγε από το χωριό 
στα 12 χρόνια της για την Αθήνα και μετά στα 18 της
μετανάστευσε στο Σίδνεϋ, στην Αυστραλία όπου
έζησε και μεγάλωσε δύο παιδιά και τώρα κατοικεί
στο Πόρτο Ράφτη στην Αθήνα, όπου μετακόμισε στα
72 της), και ο αδελφός της κ. Δημήτρης Βαλασέλης
(που κατοικεί στην Αθήνα) κατέθεσαν 50€ για την
εφημερίδα μας, στη μνήμη της γονέων τους Ελευθέ-
ριο και Ελένη και των αδελφών τους Γεωργίου, που
έφυγε 42 ετών το 1987 στην Αθήνα και του Κων/
νου, που πέθανε το 2016 στην Αμερική σε ηλικία 68
ετών.
22) Ο Νίκος & Χρήστος Τόμπρας πρόσφεραν στην 
εφημερίδα μας 50€ στη μνήμη του εξαδέλφου & κου-
μπάρου τους Νικολάου Μουτάφη (06/02/2019).

23) Ο Μαυρέλλης Γαληνός πρόσφερε στην 
εφημερίδα μας 50€ (04/03/2019).
24) Ο κ. Δελημήτρου Δημήτρης του Βασιλείου & της
Βάνας (που διατηρεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
στην Καλλονή και στη Μυτιλήνη) κατέθεσε για την
«Στύψη» 30€ στη μνήμη του πατέρα του (12-3-
2019).
25) Η συγχωριανή μας Μελπομένη Πετριώτου–
Σαραμούτσου που κατοικεί στην Παναγιούδα Μυ-
τιλήνης κατέθεσε για την εφημερίδα μας 50€ (15-3-
2019).
26) Η Κουτσού Θούλα πρόσφερε στην εφημερίδα 
μας 20 € (07/04/2019)
27) Ο Κουτσός Σωκράτης πρόσφερε στην εφημερίδα
μας 20 € (07/04/2019).
28) Η Κουτσού Θούλα πρόσφερε στην εφημερίδα 
μας 20 € (07/04/2019)
29) Ο Κουτσός Γαληνός πρόσφερε στην εφημερίδα 
μας 20 € (07/04/2019).
30) Ο Βασίλης & η Ιωάννα Βουργουτζή στη μνήμη 
της Όλβιας Καμπούρη–Βουργουτζή που έφυγε 
πρόσφατα, κατέθεσαν για την εφημερίδα μας 50€ 
(10-6-2019).
31) Ο Βασίλης & η Ιωάννα Βουργουτζή στη μνήμη 
του Παναγή Βαλιοντή (Τσιλικών ́) του Κων/νου που 
πέθανε πρόσφατα, κατέθεσαν για την εφημερίδα μας
30€ (10-6-2019).
32) Η Βουργουτζή Κορνηλία & ο σύζυγός της 
Ανναγιάνης Μίλτος πρόσφεραν στην εφημερίδα μας 
50€ στη μνήμη της αγαπημένης τους εξαδέλφης 
Όλβιας Καμπούρη-Βουργουτζή (18/06/2019).
33) Ο φίλος μας Τάκης Φωστηρόπουλος που κατοικεί
στην Κρύα Βρύση του Νομού Πέλλας, μας έδωσε για
την εφημερίδα μας 20€ (Ιούνιος 2019).
34) Η Χονδρού Αγγέλα πρόσφερε στην εφημερίδα 
μας 50€ στη μνήμη του Ιωάννη Χονδρού 
(19/02/2019)

Ευχαριστούμε θερμά όλους για την συνδρομή
τους!

Το προηγούμενο φύλλο

Διαβάστε…
 -Αγαπητοί γονείς  … έχετε μαύρα μεσάνυχτα, 
  Σελ.2
 -Η ζωή μετά τον καρκίνο, σελ.3
 -Αποτελέσματα κοινοτικών & βουλευτικών 
  εκλογών, σελ. 3
 -Οι βουλευτές μας, σελ. 4
 -Δέντρα και φύλλα 18 εκατομ. ετών, σελ. 4
 -1000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο, σελ. 5
 -Δημοτικές εκλογές, σελ. 5
 -Το γήπεδο της Στύψης, σελ. 6
 -Το νησή μας με τα μάτια ενός  επισκέπτη, σελ. 7
 -Γεοθερμικό πεδίο, σελ. 8
 -Σύλλογος Στυψιάνών Μελβούρνης  χθές, 
   Σήμερα, αύριο, σελ. 9
 -Φεστιβάλ Λεσβιακού φαγιτού στον Μόλυβο, 
   σελ. 10 
 -Δραστηριότητες συλλόγων, σελ. 12

 Προσφορές για τη «Στύψη»



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 
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Καραβαγγέλης και Κατσίφας 
 

Σ 
υνέβη στη Στύψη και μάλιστα στο 
Δημοτικό Σχολείο. Η πρόσκληση 
έλεγε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου «ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ», σας προσκαλεί σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 11 Νο-
εμβρίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ., στο Δημοτι-
κό Σχολείο Στύψης. 
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον εκ Στύ-
ψης της Λέσβου καταγόμενο μακαριστό Μη-
τροπολίτη Καστορίας Γερμανό Καραβαγγέλη 
και θα περιλαμβάνει ομιλίες που θα εκφωνή-
σουν, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπό-
λεως Μηθύμνης, Πανοσιολογιώτατος Αρχι-
μανδρίτης π. Νικόδημος Κουτσαμπάσης, ο 
Θεολόγος κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, ο Πρόε-
δρος της Δημοτικής Κοινότητας Μικροχωρίου 
Δράμας κ. Χρήστος Κυριακίδης και ο Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης κ. 
Νικόλαος Δρακούλας. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή 
για μας η συμμετοχή σας στην εκδήλωση 
μας». Ως εδώ καλά! Το πρόβλημα είναι ότι 
στην εκδήλωση κυριάρχησε η ομιλία του ιερέ-
α για τον «ήρωα Κωνσταντίνο Κατσίφα», συ-
νέκρινε τον Κατσίφα με τον Καραϊσκάκη! Το 
πρόβλημα είναι ότι έγινε μια καταφανής λα-
θροχειρία! Παράλληλα και με την ευκαιρία 
αυτής της εκδήλωσης, έγινε αναφορά, τρισά-
γιο κλπ και για τον μακαρίτη ομογενή Κων/νο 
Κατσίφα, που έπεσε από σφαίρες της Αλβανι-
κής Αστυνομίας. Τα γεγονότα έχουν ως εξής: 
την 28η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της Εθνικής 
Επετείου  εμφανίστηκε ο Κατσίφας με ένα 
καλάσνικωφ και την Ελληνική σημαία, σε Αλ-
βανικό χωριό, το χωριό του. Όταν το ίδιο χω-
ριό είχε πλημμυρίσει με ελληνικές σημαίες 
και 300 άτομα προσκεκλημένους από την Ελ-
λάδα, μια πολυπληθής αντιπροσωπεία με 
επικεφαλής την Υπουργό Πολιτισμού κ. Ζορ-
μπά. Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του τότε Υ-
πουργού Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε εγγρά-
φως ζητώντας την διερεύνηση των συνθηκών 
που προκάλεσαν το θάνατο του ομογενούς 
παλικαριού. Απ΄ ό,τι όμως φαίνεται, ο ομογε-
νής υπερέβαλε και δεν θα είχε διαφορετική 
τύχη σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Συνεπώς, η 
σύγκριση με τον Γερμανό Καραβαγγέλη και 
τον…Καραϊσκάκη ήταν παντελώς ανιστόρητη 
και αγγίζει τα όρια της ύβρεως.  Παράλογο και 
όμως αληθινό! 

Ιγν. Καρ. 
 

Πως βρίζαν τον Βενιζέλο οι  
αντίπαλοί του 

Δείτε πώς περιέγραφε η αντιβελιζενική εφη-

μερίδα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» στις 3-6-1928 τον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο (ναι αυτόν που εξασφάλισε 
την μερίδα του λέοντος στις συνθήκες της 
εποχής εκείνης με τη προσθήκη του 51% της 
περιοχής που χαρακτηριζόταν Μακεδονία 
από την εποχή του Βυζαντίου τουλάχιστον 
και διπλασίασε την Ελλάδα, που ως το 1912 
έφτανε μέχρι τη Λάρισα). Τον χαρακτήριζε 
« ... κατεργάρη, γυαλάκια, εφιάλτη, Χάρων, 
Σατανά, παλιμπαίδα, πίθηκο, Δον Κιχώτη, 
σκέλεθρον, βρικόλακα, ξόανον». Βρε κάτι 
μου θυμίζουν όλα αυτά τα κοσμητικά επίθε-
τα! Διαβάστε το βιβλίο του Γ. Μαυρογορδά-
του: Μετά το 1922. «Η παράταση του διχα-
σμού», εκδόσεις Πατάκη. 

Αγαπητοί γονείς... έχετε μαύρα μεσάνυχτα!  

Έ να γράμμα – ανάρτηση στο ΦΒ μου τράβηξε την προσοχή. Ο κ. Γιώρ-
γος Χρηστινίδης είναι εκπαιδευτικός, Γυμναστής σε Δημοτικά Σχολεία 

της Θεσσαλονίκης, σε ένα πρόσφατο δημοσίευμά του στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Facebook, αναφέρεται στην απόλυτη αδιαφορία των γονιών για το 
μάθημα της Γυμναστικής στο Δημοτικό Σχολείο. Αξίζει όλοι μας να το διαβάσου-
με!  
 
«Γονείς...Τελείωσε ακόμη μια σχολική χρονιά, δώσαμε τους τίτλους σπουδών και 
αποχαιρετίσαμε τους μαθητές για το καλοκαίρι. 21 χρόνια στην υπηρεσία σε Δημο-
τικά Σχολεία και οι γονείς που ήρθαν να με ρωτήσουν για την παρουσία του παι-
διού τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής όλα αυτά τα χρόνια μετριούνται στα 
δάχτυλα των χεριών. Επτά με οκτώ γονείς σε 21 χρόνια. Ο Εκπαιδευτικός Φυσικής 
Αγωγής είναι αόρατος τις ημέρες που δίνουμε ελέγχους ή τίτλους σπουδών... κι 
όμως, θα μπορούσε κάποιος να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις όπως: 
- Συμμετέχει το παιδί μου στο μάθημα; 
- Συνεργάζεται με τα άλλα παιδιά; Μπορεί να συνεργαστεί; - Μήπως θέλει να είναι 
πάντα αρχηγός; - Μήπως δεν θέλει να είναι αρχηγός; - Πώς διαχειρίζεται τη νίκη; 
- Πώς διαχειρίζεται την ήττα; - Πότε διαπιστώσατε ότι είναι πιο χαρούμενο; 
- Πώς τα πάει με το ρυθμό; - Είναι κοινωνικό ή απομονώνεται; 
- Διαπιστώσατε κάποιο πρόβλημα με την κίνηση; - Έχει ισορροπία; 
- Βάζει στόχους; Επιδιώκει να τους πετύχει; - Βοηθάει τους άλλους; 
- Δέχεται βοήθεια από άλλους; - Τι προτείνετε για να βελτιωθεί η διατροφή του; 
- Πώς θα το πείσω να τρώει φρούτα; - Πώς θα καταφέρω να κοιμάται περισσότερο; 
Αγαπητοί γονείς, αυτά είναι πράγματα ουσιώδη για την ευτυχία του και την ανά-
πτυξη του. Δεν έχει σημασία τι θα επιλέξει να κάνει στη ζωή του, έχει σημασία, 
όμως, να είναι υγιής, ισορροπημένος και ευτυχισμένος σε ό,τι επιλέξει να κάνει. 
Τα τελευταία χρόνια βλέπω ενήλικες δύσκαμπτους, αδέξιους, παχύσαρκους, ενήλι-
κες που ντρέπονται - για κάποιο λόγο - να σηκωθούν να χορέψουν, ενήλικες κο-

μπλεξικούς... Επίσης, κάποιες πολυεθνικές ή 
μεγάλες εταιρείες έχουν καταλάβει κάτι που 
αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν οι περισσότε-
ροι και στα βιογραφικά των υποψηφίων που 
τους υποβάλλονται κοιτάζουν αν αυτός, που 
ζητάει εργασία, έχει ασχοληθεί με κάποιο 
άθλημα, αν ήταν ομαδικό ή ατομικό, αν συμμε-
τείχε σε κοινές αθλητικές δράσεις, για να δουν 
αν έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, αν μπορεί να 
συνεργαστεί με άλλους, πως αντιδράει σε συν-
θήκες πίεσης και πως διαχειρίζεται το θυμό, την 
οργή, την ήττα, τη νίκη. Κανείς δεν ενδιαφέρε-
ται αν πήρε 10 ή 9 στον έλεγχο, αν ήταν διμοι-
ρίτης στην παρέλαση ή αν ήταν από την εξωτε-
ρική πλευρά για να το βγάλετε καλή φωτογρα-
φία.  
Αγαπητοί γονείς... έχετε μαύρα μεσάνυχτα !!!» 

Και ο Όργουελ θα είχε  
εκπλαγεί 

«Ακόμη και ο Όργουελ θα είχε εκ-
πλαγεί σήμερα. Ζούμε τη φαντασίω-
ση ότι η αγορά είναι θαυμάσια γιατί - 
μας λένε ότι - αποτελείται από ενη-
μερωμένους καταναλωτές που λαμ-
βάνουν ορθολογικές αποφάσεις. 
Ανοίξτε την τηλεόραση και δείτε τις 
διαφημίσεις: προσπαθούν να ενημε-
ρώσουν τον καταναλωτή για να πά-
ρει λογικές αποφάσεις; Ή προσπα-
θούν να τον εξαπατήσουν; Προσπα-
θούν στην πραγματικότητα να υπο-
νομεύσουν την αγορά. Οι επιχειρή-
σεις δεν θέλουν ελεύθερες αγορές, 
θέλουν δεσμευμένες αγορές. Διαφο-
ρετικά, θα καταρρεύσουν».  
 

(Τσόμσκι, Συνέντευξη στην El Pais) 

mailto:esstipsi@otenet.gr
mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214946771486056&set=a.2429585022290&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214946771486056&set=a.2429585022290&type=3&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nostimonimar.gr%2Ftsomski-akomi-ke-o-orgouel-tha-iche-ekplagi-simera%2F&h=ATMvBRPM6oMUQfL3le-nuAFZ_pkllSK3H5laRof22oz-EqWHMXUTOK_ulJyR_LBti8lDHhVztMeDzQeN_BYMT2G02Ez0dgG7mGecXjjVy-XwDfOK8cx5gXai7JgbkiW7__iQ5gvnl
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Γ ια το 2019 η Εκκλησία της Στύψης ανέλαβε την 
έκδοση Ημερολογίου Αφιερωμένο Στον Πανάγιο 

Σταυρό μας, για μια χρονιά υγείας, ειρήνης και αγά-
πης, και πάνω απ' όλα μετανοίας. Μην ξεχνάμε ότι ο 
Σταυρός είναι η Σωτηρία μας. Με μετάνοια και Σωτη-
ρία, με τον Σταυρό που σηκώνει ο κάθε Χριστιανός για 
να κερδίσει τον Παράδεισο! 
 

Ευστράτιος Καρμίρης 

 «Οι δυσκολίες της ζωής  
αντιμετωπίζονται με 3 τρόπους: την 
ελπίδα, το όνειρο και το χιούμορ»  

(I. Kant, Γερμανός φιλόσοφος) 
 

H 
 ζωή μετά τον καρκίνο, 
αφού για την μετά θάνα-
το έχει γράψει ο Αρκάς 
με τρομερή επιτυχία. Θα 

αρκεστώ σε αυτά που ξέρω από προ-
σωπικές εμπειρίες. Η ζωή είναι σκλη-
ρή, η ζωή είναι άδικη, η ζωή μας 
κάνει να πονάμε. Για όλα αυτά που 
μας έφερε στο διάβα μας η ζωή, ας 
επικεντρωθούμε σε εκείνα που μπο-
ρούμε να κάνουμε για να τη διευκο-
λύνουμε. Ιδίως μετά από ένα Γολγο-
θά όπως είναι ο καρκίνος. Η ανηφό-
ρα όμως του συγκεκριμένου Γολγο-
θά έχει πεπερασμένο μήκος. Μπορεί 
να σκοντάφτεις να σηκώνεσαι, να 
γλιστράς, να ξαναπέφτεις, να ξανα-
σηκώνεσαι και ξανά από την αρχή, 
αλλά επιβάλλεται να συνεχίσεις μέ-
χρι την κορυφή του. Και τότε, φτάνο-
ντας στην κορυφή αντικρίζεις μια 
θέα που όμοιά της δεν υπάρχει. Φαί-
νονται όλα από ψηλά τόσο υπέροχα, 
τόσο γαλήνια, με μια σπάνια ομορ-
φιά και συνειδητοποιείς ότι αν δεν 
ανέβαινες ποτέ την ανηφόρα, δεν θα 
έβλεπες ποτέ αυτή την θέα. Μένει 
όμως και κάτι ακόμα. Ακολουθεί η 
κατηφόρα και θα πρέπει να προσέ-
ξεις πολύ εκεί για να μην γκρεμοτσα-
κιστείς και πάνε όλοι οι κόποι σου 

χαμένοι. Θα πρέπει να διαχειριστείς 
σοφά αυτήν την «κατηφόρα», με 
όση σοφία διαθέτεις σε κάτι τέτοιες 
στιγμές. Ο καθένας μας έχει τον δικό 
του τρόπο, τα δικά του βιώματα, που 
θα τον κάνουν να επανέλθει μετά 
από κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό σε κάνει 
να φτάνεις στα όριά σου και να με-
τράς τις αντοχές σου. Σε κάνει να 
μετράς τη δύναμη ψυχής σου, την 
οποία αγνοούσες παντελώς. Όλοι 
μας μπορούμε να βρούμε αυτή τη 
δύναμη. Μεγάλη σημασία έχει η 
καθημερινότητα, η «ρουτίνα» που 
είχαμε πριν από τον καρκίνο. Πολλές 
φορές υποτιμούμε την έννοια της 
ρουτίνας, γκρινιάζουμε και δεν κατα-
λαβαίνουμε την δύναμή της αλλά 
όταν βρεθούμε σε μια τόσο δύσκολη 
κατάσταση, την αναπολούμε, την 
εκτιμούμε περισσότερο. Μικρά βή-
ματα, λοιπόν, προσεκτικά και σίγου-
ρα, με χαμόγελο τεράστιο μιας και 
τερματίσαμε τη διαδρομή. Στο βάδι-
σμά μου για τον δικό μου αγώνα. 
Στο βάδισμά μου για τη δική μου 
«νίκη» ξημερώνει μια νέα μέρα κάθε 
αύριο… 

 

H ζωή μετά τον καρκίνο 

Ε 
ίναι επίσημη πλέον η  δωρεά 
των 600.000 δολαρίων στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από 
τον 92χρονο Θανάση Παλαιο-

λόγου, μετανάστη από το χωριό Νάπη 
της Λέσβου στην Αμερική. Με ανακοί-
νωσή της προς τα μέλη της επιστημονι-
κής κοινότητας του ιδρύματος, η πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυ-
σή Βιτζιλάκη κάνει επίσημα γνωστή τη 
δωρεά προς το ίδρυμα από τον Θανά-
ση Παλαιολόγου. «Το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου ευχαριστεί θερμά τον ευπατρί-
δη κ. Αθανάσιο Παλαιολόγου, ο οποίος 
δώρισε το ποσό των 600.000 δολαρίων 
ΗΠΑ για τις ανάγκες της Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη, 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των εκπαιδευτικών ανα-
γκών των φοιτητών και φοιτη-
τριών» αναφέρει. Ο κ. Παλαιολό-
γου επισκέφθηκε το κτίριο της 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
στη Μυτιλήνη, όπου συναντήθη-
κε με την πρύτανη καθηγήτρια 
Χρυσή Βιτζιλάκη και υπέγραψε 
το σχετικό έγγραφο της δωρεάς, 
παρουσία και του αντιπρύτανη καθη-
γητή Δημήτρη Παπαγεωργίου και της 
Αντιπρυτάνεως καθηγήτριας Έλενας 
Θεοδωροπούλου. «Με την πράξη του 
αυτή ο κ. Παλαιολόγου αποδεικνύει 
ότι οι διαχρονικές αξίες της ανιδιοτε-
λούς προσφοράς προς την κοινότητα 
δεν έχουν χαθεί στη δίνη της σύγχρο-
νης επιδίωξης της πρόσκαιρης φήμης 
και των εγωκεντρικών επιδιώξεων. 
Παράλληλα, με το παράδειγμά του 

αναδεικνύεται ως σύμβολο της αγάπης 
και της ενεργής υποστήριξης των νη-
σιωτών του Αιγαίου στο Πανεπιστήμιό 
τους, μια αγάπη και μια υποστήριξη 
που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βιώνει 
καθημερινά, ακόμα και όταν δεν απο-
λαμβάνει επαρκούς στήριξης από τους 
πολιτειακούς φορείς, όπως συμβαίνει 
ενίοτε» σημειώνει με δήλωση της η κ. 
Βιτζιλάκη. Όπως έγινε γνωστό την πε-
ρασμένη Τρίτη, με καημό για τη στήρι-
ξη της εκπαίδευσης που εκείνος δεν 
είχε, ο «κυρ Θανάσης» ήταν επί πολλά 
χρόνια μετανάστης στην Αμερική όπου 
και συγκέντρωσε εργαζόμενος μεγάλα 

χρηματικά ποσά. Έχοντας επιστρέψει 
στη Μυτιλήνη όπου και ζει, ήδη στήρι-
ξε τη δημόσια βιβλιοθήκη Μυτιλήνης 
χρηματοδοτώντας τη μελέτη επισκευής 
του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται. Η 
πρόταση δωρεάς του στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου τις επόμενες μέρες θα 
συζητηθεί προκειμένου να γίνει δεκτή 
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.  

 

Δωρεά των 600.000 δολαρίων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ημερολόγιο από την  
εκκλησία της Στύψης 

Στη Στύψη στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 υπήρχαν τρία Εκλογικά Τμήματα 
(τα Νο 165, 166, και 167). Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 1.336 ψηφο-
φόροι (προφανώς δεν έχει γίνει η απαραίτητη εκκαθάριση). Ψήφισαν 564, τα έγκυρα ήταν 
551, τα άκυρα 11 και τα λευκά 2. Η συμμετοχή δηλαδή στις εκλογές ήταν μόνο 42,19%. 
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής: 
- Ν.Δ. 42,26% (ψήφοι 232) 
- ΣΥΡΙΖΑ 30,76% (ψήφοι 170) 
- ΚΚΕ 9,52% (ψήφοι 52) 
- ΚΙΝΑΛ 9,18% (ψήφοι 51) 
- ΜΕΡΑ 2,20% (ψήφοι 12) 
- ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 1,43% (ψήφοι 8) 
- τα λοιπά κόμματα πήραν: ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ. ψήφοι 5, ΔΗΜ. ΞΑΝΑ 5, ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ 3, Μ-Λ ΚΚΕ 2, 
ΚΚΕ Μ-Λ 1, ΛΑΕ 1, ΕΠΑΜ 1. 

Στύψη: αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών  
της 7ης Ιουλίου 2019 

Η κοινότητα Στύψης με πληθυσμό 855 κατοίκους εκλέγει 5 συμβούλους (έδρες). Ο συνδυα-
σμός «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΥΨΗ» έλαβε 473 ψήφους και 4 έδρες, εκλέγοντας τους: Δρα-
κούλα Νικόλαο (261), Αλετρά Αντώνιο (158), Κουτζπή Παναγιώτη (125), και Καλλιπολίτη Βα-
σίλειο (89).  Ο συνδυασμός «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΥΨΗ» έλαβε 99 ψήφους και 1 
έδρα, εκλέγοντας τον Τζανερίκο Αλέξανδρο (47). Σύμφωνα με το νόμο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ  Ι» πρόε-
δρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς Δρακούλας Νικόλαος. 

Αποτελέσματα κοινοτικών εκλογών της 26-5-2019 



 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2019   4    ΣΤΥΨΗ 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ 
Εκλογές 7ης Ιουλίου 

Η επόμενη μέρα στον νομό Λέσβου 

Ν 
έα Κυβέρνηση, νέο πρωθυπουργό και δύο νέους βουλευτές 
στο νομό μας, έφεραν τα τελικά αποτελέσματα των χθεσι-
νών εκλογών στη χώρα μας και στα νησιά μας. Οι νέοι κοινο-

βουλευτικοί μας αντιπρόσωποι είναι η δικηγόρος Μαρία Κομνηνάκα, 31 
ετών, που εξελέγη με το Κ.Κ.Ε. και ο 39χρονος πρώην προϊστάμενος 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του γραφείου του πρωθυπουργού, Γιάννης 
Μπουρνούς με τον ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους επέλεξαν οι ψηφοφόροι του 
νομού Λέσβου για να τους αντιπροσωπεύσουν στην ελληνική Βουλή, 
μαζί με τον Χαράλαμπο Αθανασίου από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος 
επανεξελέγη. Ελπίζουμε, στο πλαίσιο του δυνατού, τη μεταξύ τους συ-
νεργασία, αλλά και με τις αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου, προς 
όφελος των νησιών μας (Λέσβο, Λήμνο, Άγιο Ευστράτιο), για την αντιμε-
τώπιση των θεμάτων του νησιού και τα προβλήματα και απειλές που 
πάντα προκύπτουν στις νησιωτικές μας περιοχές. Επίσης, θα ζητηθεί η 
ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα του παροικιακού λεσβιακού δυνα-
μικού και στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και πρέπει να αναληφ-
θούν, στο πλαίσιο της βελτίωσης και εξέλιξης ζητημάτων που αφορούν 
την ΟΛΣΑ, τους συλλόγους του νησιού και τις χιλιάδες των συμπατριω-
τών μας που ζουν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά και σε κάθε γωνιά 
της χώρας και του κόσμου. Επίσης, ο συμπατριώτης μας Αγιασώτης, 
Αλκιβιάδης Στεφανής που ανέλαβε υφυπουργός ΄Αμυνας, διετέλεσε 
αρχηγός ΓΕΣ και απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της 
Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και του Πανεπιστημίου Εθνικής  Αμυνας 
(National Defense University-NDU) στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όπου 
απέκτησε MBA σε «Στρατηγικές Ασφαλείας». Μεταξύ άλλων στη σταδιο-
δρομία του έχει διατελέσει αξιωματικός Επιχειρήσεων της Ελληνικής 
Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας στο Διεθνές Στρατιωτικό Επιτελείο του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. 

Χ. Αθανασίου Γ. Μπουρνούς Μ. Κομνηνάκα 

 

Κ 
άτω από το δρόμο μπορεί και να «περνάει» 
ένα δάσος. Με μια μικρή μετακίνηση, μέχρι το 
Ευγενίδειο Πλανητάριο της λεωφόρου Συγ-
γρού θα το δείτε κι εσείς. Εκεί παρουσιάζεται 

τμήμα ενός δάσους 18 εκατομμυρίων ετών, που βρι-
σκόταν κάτω από έναν επαρχιακό δρόμο της Λέσβου. 
Φύλλα και κορμοί που έχουν «πετρώσει», τμήμα του 
περίφημου Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι, περιμέ-
νουν τους επισκέπτες το Σαββατοκύριακο, αλλά και 
κάποιες καθημερινές. Μεγάλους αλλά και μικρότερους. 
Oι απολιθωμένοι κορμοί που παρουσιάζονται, ήρθαν 
στο φως πριν από μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια 
εργασιών στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου στη 
Μυτιλήνη, εξ ου και ο τίτλος τη έκθεσης είναι «Το Δά-
σος κάτω από τον δρόμο». Ηταν η  μεγαλύτερη σωστι-
κή ανασκαφή απολιθωμάτων που έχει πραγματοποιη-
θεί μέχρι  σήμερα στην Ελλάδα. Οι διοργανωτές απο-
φάσισαν να «μεταφέρουν» το εργοτάξιο των ανασκα-
φών στην Αθήνα, ώστε οι θεατές να βιώσουν την ατμό-
σφαιρα του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντοπί-
στηκαν. Τι μας δείχνει η έκθεση; Ότι η Λέσβος πριν από 
17- 18 εκατομμύρια χρόνια είχε εκτεταμένα υποτροπι-
κά δάση με φοίνικες, δαφνίδες, πευκίδες, βελανιδιές 
σεκόιες, καρυδιές  κανελόδεντρα κ.α. Τα οποία κατα-
στράφηκαν όχι μια αλλά πολλές φορές κατά τη διάρ-
κεια βίαιων ηφαιστειακών εκρήξεων εξ αιτίας των ο-
ποίων σκεπάστηκαν με τέφρα. Αυτό όμως, διατήρησε 
στοιχεία τους μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, παρουσιά-
ζονται: 
- Δεκάδες μεγάλοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων των 

υποτροπικών δασών που σαρώθηκαν από το ωστικό 
κύμα των μεγάλων εκρήξεων και τις πυροκλαστικές 
ροές που ακολούθησαν. Περιλαμβάνουν σπάνια και 
ενδιαφέροντα ευρήματα όπως ριζικά συστήματα, κορ-
μούς, κλαδιά, ρίζες και φύλλα δένδρων. 
- Μαρτυρίες για τη βιαιότητα των ηφαιστειακών εκρή-
ξεων που κατέστρεψαν τα υποτροπικά δάση και οδήγη-
σαν στη δημιουργία του διατηρητέου μνημείου της 
φύσης, όπως ο κορμός που φέρει τα τεκμήρια της βίαι-
ης θραύσης του από το ωστικό κύμα της ηφαιστειακής 
έκρηξης ή για τη διαδικασία της απολίθωσης όπως το 

κατώτερο τμήμα κορμού και το ριζικό σύστημα που 
απέμεινε στη φυσική του θέση,  σκεπάστηκε από ηφαι-
στειακή στάχτη και απολιθώθηκε από την κυκλοφορία 
ρευστών πλούσιων σε πυρίτιο. 
- Πληροφορίες για τις διαδικασίες της ανασκαφής, της 
συντήρησης, της μεταφοράς και της τεκμηρίωσης των 
ευρημάτων, της χαρτογράφησης και της ανάδειξης των 
απολιθωματοφόρων θέσεων που διατηρούνται κατά 
μήκος του οδικού άξονα.  
Οι νεώτερες ανασκαφές έδωσαν ενδιαφέροντα στοιχεί-
α, μεταξύ των οποίων το κυριότερο είναι πως δεν υ-

πήρχε ένα δάσος, αλλά πολλά επάλληλα που κατα-
στράφηκαν επανειλημμένα στη διάρκεια πέντε εκατομ-
μυρίων ετών. «Είδαμε πως οι νεώτεροι ορίζοντες περι-
λαμβάνουν πολλά καρποφόρα δένδρα, όπως βαλανι-
διές, καρυδιές, κανελόδενδρα και δαφνίδες, ενώ στους 
κατώτερους ορίζοντες επικρατούν τα κωνοφόρα όπως 
σεκόιες, πευκίδες, κυπαρισσίδες», σημειώνει ο διευθυ-
ντής του Μουσείου, καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιμελητής της 
έκθεσης κ. Νίκος Ζούρος. «Συλλέξαμε επομένως πολύ-
τιμα στοιχεία για τη σύσταση της χλωρίδας και τις συν-
θήκες που επικρατούσαν στο Αιγαίο πριν από εκατομ-
μύρια χρόνια. Έχουμε, επίσης, εικόνες της εξέλιξης του 
οικοσυστήματος και της ζωής στο Αιγαίο για όλη την 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο των  5 εκατομμυρίων 
ετών με τις βίαιες εκρήξεις». Από αυτό τον φυλλοφόρο 
ορίζοντα προέρχονται τα πλέον εντυπωσιακά εκθέμα-
τα. Αποτυπώματα φύλλων από δέντρα που γνωρίζουμε 
και σήμερα αλλά και άλλα, με πιο πρωτόγονο σχήμα. 
Είναι εντυπωσιακό το πόσο μεγάλη ισχύ είχε η έκρηξη 
των ηφαιστείων. Ο κ. Ζούρος τονίζει πως τεράστιοι 
κορμοί βελανιδιάς έσπασαν σαν σπιρτόξυλα τη στιγμή 
της ηφαιστειακής δράσης. Το Απολιθωμένο Δάσος της 
Λέσβου είναι ένα μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα μνη-
μείο, ένα «παράθυρο» στη γεωϊστορική εξέλιξη της 
περιοχής του Αιγαίου. Πρόκειται για ένα από τα δύο 
που έχουν αποκαλυφθεί παγκοσμίως- το άλλο βρίσκε-
ται στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Το Απολιθωμένο Δάσος 
κηρύχτηκε διατηρητέο το 1985, και από πέρσι ανήκει 
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της Unescο και έχει 
το δικό του, ονομαστό, μουσείο στο νησί. 
 

Δέντρα και φύλλα 18 εκατομμυρίων ετών στην Αθήνα 
του Δρ. Νικόλαου Γρηγοριάδη, Προέδρου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας 

Η «Πέρα Βρύση» 
 

Σ 
το σοκάκι στο δρόμο για την «Παναγιά της Στύψης», στη 
γειτονιά της Μαρίας Βουγιούκα, υπήρχε μια βρύση σε πλή-
ρη εγκατάλειψη, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε, είχε 
νερό. Οι γείτονες ζήτησαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στύ-

ψης να την ανακαινίσει. Πράγματι  ο σύλλογος ανταποκρίθηκε έγινε 
αμμοβολή και αρμοκάλυψη από τον Δημήτρη Κεντέρη και τους ευ-
χαριστούμε για την πρώτη αυτή προσπάθεια ανακαίνισης της παρα-
δοσιακής Βρύσης. Ακολούθησε δεύτερη επέμβαση στην «Πάνω Βρύ-
ση» με εθελοντές και έξοδα δικά μας. Αυτή τη φορά το αποτέλεσμα 
ήταν αντάξιο της παλιάς δόξας της παραδοσιακής Πάνω Βρύσης. 

Αποτελεί ένα στολίδι στη γει-
τονιά μας! Η ανακαίνιση ήταν 
πλήρης.  Ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Στύψης Αντώνης Αλε-
τράς φρόντισε για τον καθαρι-
σμό της δεξαμενής και την 
επάλειψή της με μονωτικό 
υλικό. Η Μαρία Βουγιούκα 
πρόσφερε 75€ (για τα υλικά 
από Καλλονιάτη) και η Ελπινί-
κη Βαλσαρά 75€ (για υλικά και 
εργασία σε Δρακούλα Γιάννη 
και Χρήστο Γιαννακό). Προσω-
πική εργασία πρόσφεραν οι 
Ευστράτιος και Ιωάννης Δρα-
κούλας. 

Μαρία Βουγιούκα 

Η «Πέρα Βρύση» μετά από την 
τελική ανακαίνισή της.       

«Τσισμιδέλ΄» 
 

Α 
νηφορίζοντας προς την Παναγιά συναντά-
με το «Τσισμιδέλ΄», ακριβώς έξω από το 
σπίτι που παλιότερα ανήκε στον Χατζη-
βλάστη Ιγνάτιο. Στέκει εκεί αστείρευτο, 

ωστόσο τα χρόνια που πέρασαν το έκαναν να φαίνε-
ται γερασμένο και παραμελημένο. Το 2014 το 
«Τσισμιδέλ΄» με πρωτοβουλία του Τσαΐρη Μιλτιάδη 
κατόπιν συνεννόησης με τις τότε τοπικές αρχές και 
την πολύτιμη βοήθεια του Μανάβη Θαράπη, καθαρί-
στηκε, βάφτηκε και στέκει τώρα ολοκαίνουριο, ενώ 
συντηρείται από τους ίδιους κάθε φορά που χρειάζε-
ται.  

Καλλιόπη Μιλτ. Τσαΐρη 
Το «Τσισμιδέλ΄» 

μετά από τις εργασίες συντήρησης. 
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1.000 χλμ με το ποδήλατο! 

T 
o Brevet «2 Capitals» ξεκίνησε από Αθήνα, έφτασε Θεσσαλονίκη 
και επέστρεψε Αθήνα. 1000 χιλιόμετρα με ποδήλατο σε 2 μέρες 
και 4 ώρες. Ο λόγος για τον πασίγνωστο αθλητή ποδηλασίας 

μεγάλων αποστάσεων, Steffen Streich που για ακόμα μια φορά έφτασε 
στα άκρα οδηγώντας ασταμάτητα για σχεδόν 2 μέρες. 4/7/2019 Πέμπτη 
06:00 ξεκίνησε από Αθήνα (0 χλμ), 4/7/2019 Πέμπτη 20:00 έφτασε Λάρι-
σα (300 χλμ) – 14 ώρες, 5/7/2019 Παρασκευή έφτασε Θεσσαλονίκη στις 
03:30 ξημερώματα (483 χλμ) – 21 ώρες, 5/7/2019 Παρασκευή στις 12:00 
Φτάνει Μελίβοια Λάρισας (655 χλμ) – 30 ώρες, 6/7/2019 Σάββατο 10:30 
φτάνει Αθήνα (1.040 χλμ) – 52 ώρες και 30 λεπτά. Με ρυθμό κανονικά 
μιας «Macchina» ο Στέφανος χρειάστηκε 52 ώρες ασταμάτητο πετάλι, 
αγωνιζόμενος στο Brevet «2 Capitals» για να φτάσει από Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη και από κει να τερματίσει πρώτος στην Αθήνα μετά από 1040 χι-
λιόμετρα. Με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα το οποίο εκτέλεσε επακριβώς, 
τήρησε μια σταθερή μέση ταχύτητα, χαλαρότερη στην αρχή απ’ ότι στη 
συνέχεια, έκανε τις στάσεις του σε προκαθορισμένα σημεία, συγκεκριμέ-
νες ώρες και με μαθηματική ακρίβεια μοίρασε επακριβώς τα ενδιάμεσα 
τμήματα με την ξεκούραση και τον ανεφοδιασμό! Όπως ήταν εξάλλου 
φυσικό, ο καλύτερος και πιο έμπειρος αθλητής ποδηλασίας μεγάλων 
αποστάσεων στον κόσμο, έκανε προπόνηση το 1.000άρι Αθήνα – Θεσσα-
λονίκη και πίσω στα πλαίσια της προετοιμασίας του για τον επόμενο με-
γάλο άθλο. Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου συγχαίρει τον αθλητή του 
για τη μεγάλη επιτυχία και του εύχεται καλή προετοιμασία, το MOROCCO 
BIKE-ADVENTURE, έναν αγώνα κάτι λιγότερο από 3.000 χιλιόμετρα στα 
καυτά κλίματα της Αφρικανικής Ηπείρου που εκκινεί στις 5 Οκτωβρίου 
2019. 

Γ 
ια άλλη μία χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Στύψης συμμετείχε στο Lesvos Brevet 200χλμ 
«Ελιά και Πεύκο», το οποίο εκκίνησε από τη 
Μυτιλήνη, 1o control στο Πλωμάρι στα 62km, 

2o control Αγ. Δημήτριο (Αχλαδερής) στα 101km, 3o con-

trol Στύψη στα 148km, τερματισμός Μυτιλήνη 
203km. Από το control της Στύψης πέρασαν 54 ποδηλά-
τες από το νησί μας αλλά και από τη Χίο, τη Σάμο και την 
Τουρκία. Σε όλους τους συμμετέχοντες αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο για την προσπάθειά που κατέβαλαν. Θερμές 
ευχαριστίες στον Ιγνάτη Λασκαρίδη και στους Χρήστο 
Πετριώτη και Μαριέλλη Κουτζαμπάση που ανέλαβαν το 
control. Επίσης, ευχαριστούμε τις Μαριάνθη Πετριώτη, 
Μαρία Τυρίκου και Στρατούλα Χίου για τα γλυκά και 
όλους όσους στήριξαν το Brevet με την παρουσία τους. 

Lesvos Brevet 200χλμ  
«Ελιά και Πεύκο» 

Στιγμιότυπο από το Control στη Στύψη 

Στου Λεπετύμνου τις πλαγιές 
στα τετρακόσια μέτρα 

που φύονται βελανιδιές 
με μπόλικη την πέτρα 

 
Σ΄ αυτήν την όμορφη πλαγιά 

τα χώματα έχουν φύγει 
και έμεινε το πουρί μαγιά 

τα χρόνια να θυμίζει 
 

Επάνω στο πουρί αυτό 
χτίστηκε το χωριό μας 

με πέτρες και με τον πηλό  
μέσα α' τα κτήματά μας 

 
Η Εκκλησιά και το Σκολειό 

που κτίστηκε με πέτρα 
βγαλμένη μέσα απ' το χωριό 

από τεχνίτων χέρια 
 

Το σύνολο του πληθυσμού 
αγρότες και τεχνίτες 

χωρίς αξίες τουρισμού  
και δίχως παραλίες 

 
Στα περασμένα χρόνια μας 

η φτώχεια επικρατούσε 
κι έκανε τους ανθρώπους μας  

για να ξενιτευτούνε 
 

Πάρα πολλοί εφύγανε 
στης ξενιτειάς τα μέρη 

και μέσα τους φυλάξανε  
του γυρισμού την μέθη 

 
Πολλοί το είχανε στο νου 

πίσω για να γυρίσουν 
μα λίγοι το κατόρθωσαν  

να το πραγματοποιήσουν 
 

Στύψη το λένε το χωριό 
και εκεί ξαναγυρίσαν 

με την αγάπη πια για αυτό 
εκεί εκατοικήσαν 

 
Για αυτούς είναι πολύ αργά 

στην ξενιτιά να πάνε 
γιατί έχουνε την λευτεριά 

στον τόπο που πατάνε. 

Ποίημα «Το χωριό μου» 
του Γεώργιου Λιθοτόμου 

 
Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου εκλέχθηκε ο Βέρρος Ταξιάρχης με τον συνδυασμό «ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» 
με ποσοστό 36,71% την Α΄ Κυριακή και 54,43% την Β΄ Κυριακή. 
Δήμαρχος Μυτιλήνης εκλέχθηκε ο Κύτελης Ευστράτιος με τον συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με ποσοστό 47,99% την Α΄ Κυριακή και 63,97% την Β΄ Κυριακή.   

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2019 Λέσβου 

Ταξιάρχης Βέρρος 

Στρατής Κύτελης 
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Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού 2019 

Έ 
να ακόμα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού διοργανώθηκε 
και φέτος από τον ΠΣΣ την Δευτέρα 29 Απριλίου 
2019.  Ένα παιχνίδι που άρχισε να γίνεται θεσμός. Ένα 
μεγάλο μπράβο στην νικήτρια ομά-

δα «κουντουρντζμέν»,με αρχηγό τον Λεονάρντο Πιρά. Η ομάδα 
από την αρχή κινήθηκε σε γρήγορους ρυθμούς και με έξυπνες 
κινήσεις κατάφερε να φτάσει στον θησαυρό. Συγχαρητήρια στην 
ομάδα του Άγγελου Σανταβά με το εκπληκτικό όνομα που νομί-
ζω όλοι θα θυμόμαστε «Lamasadeκισκέτς». Είναι η δεύτερη χρο-
νιά που πηγαίνει στην πηγή αλλά δεν καταφέρνει να πιει νερό. 
Μπράβο στην ομάδα το Χρήστου Πετριώτη  «δημοτικοί σύμβου-
λοι» που έφτασαν ως τον πέμπτο γρίφο. Χαρακτηριστικό το πά-
θος τους και η δυναμική της ομάδας. Τελευταίες και καταϊδρω-

μένες οι αγαπημένες «ξανένιες» με αρχηγό την αγαπημένη 
μου Αφροδίτη Μαρδά και τα υπέροχα γλυκά της. Δυστυχώς ήταν 
τόσο ξανένιες που άργησαν πολύ. Μεγάλο μπράβο στα κορίτσια 
που προσπάθησαν. Να ευχαριστήσουμε τους: Στράτο Χατζηδου-
κάκη, που για μια ακόμα φορά ήταν στην εξωτερική βοήθεια, 
την Βάσω Νερατζή για την διόρθωση των γρίφων, τον Νίκο Δρα-
κούλα για όλο το τρέξιμο και την βοήθεια και τέλος την Όλγα 
Θεοφάνους για την οργάνωση του Κυνηγιού, τη Νίκη Κοτσαύτη 
για την οργάνωση όλου του υλικού και τηβοήθεια. Συγχαρητή-
ρια σε όλους! Και του χρόνου!  

Όλγα Θεοφάνους 
 

Οι συμμετέχοντες στο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού 2019 

Το γήπεδο της Στύψης 

Έ 
να ακόμα ποδοσφαιρικό γήπεδο «πρασίνισε», 
αυτή τη φορά στο βόρειο τμήμα του νησιού και 
συγκεκριμένα στη Στύψη. Αυτό αποφασίστηκε 
κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα 
στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον αθλητικό Σύλλογο 
«Γερμανός Καραβαγγέλης», για την αναβάθμιση των υπο-
δομών του «Καραβαγγέλειου» Γηπέδου Στύψης, όπου θα 
τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας. Το έργο, που έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 400.000€, με τη χρηματοδότησή του 
να είναι εξααφαλισμένη μέσα από το Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα 
υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέ-

σβου της Περιφέρειας, η οποία έχει εκπονήσει και την 
απαραίτητη μελέτη. Παρότι ο Γερμανός Καραβαγγέλης 
Στύψης συντηρείται από το ομώνυμο κληροδότημα και το 
γήπεδό του είναι ιδιόκτητο, υπάρχει το νομικό πλαίσιο 
για την επένδυση με συμμετοχή της Πολιτείας. Με τις 
400.000€ αναμένεται να γίνουν όλες οι απαιτούμενες 
χωματουργικές εργασίες και η επίστρωση, πριν από την 
τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο, 
ενώ παράλληλα θα εκσυγχρονιστούν τα αποδυτήρια, θα 
τοποθετηθεί λυόμενη κερκίδα και ενδεχομένως να εγκα-
τασταθεί και ηλεκτροφωτισμός. Έτσι, δρομολογείται ένα 
ακόμη έργο σε ποδοσφαιρικό γήπεδο του νησιού, που 
αποτελούσε χρόνιο αίτημα μικρών και μεγάλων στην πε-
ριοχή, προσφέροντας λύσεις στο βόρειο τμήμα του νη-
σιού, εν αναμονή επιτέλους εξελίξεων και στα υπόλοιπα 
έργα που «καίνε» την αθλητική κοινότητα του νησιού, 
στο στίβο, την κολύμβηση και τα αθλήματα σάλας 
(μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ). 

Το γήπεδο της Στύψης 

Γ 
ια πρώτη φορά οι τέσσερις διαφορετικοί 
Σύλλογοι του χωριού μας διοργάνωσαν από 
κοινού μια εκδήλωση. Μια σύμπραξη προ-
κειμένου να γίνει σαφές ότι αυτό που ενώ-

νει όλους μας είναι η προσπάθεια για την ανάδειξη 
και προβολή του χωριού μας. Η ιστορία έχει απο-
δείξει ότι όταν είμαστε ενωμένοι και έχουμε ομό-
νοια κατορθώνουμε πολλά. Ανατρέχοντας στο πα-
ρελθόν, όχι πολλά, λίγα χρόνια πίσω, μέσα στο 
χωριό επικρατούσε γενική αδράνεια από δραστη-
ριότητες. Τα Δ.Σ. και των τεσσάρων Συλλόγων ορα-
ματιστήκαμε όχι μόνο το μέλλον της επόμενης γε-
νιάς αλλά και τη διατήρηση της σχέσης της με την 
ιστορία, τα ήθη και τα έθιμά μας. Ο χορός που συν-
διοργανώσαμε αποτελεί μια συμβολική κίνηση και 
σηματοδοτεί την αφετηρία μιας κοινής προσπά-
θειας για ένα καλύτερο αύριο. 

Συνδιοργάνωση αποκριάτικου  
χορού από τους 4 συλλόγους  

της Στύψης 

Τ ο Σάββατο 16 & την Κυριακή 17 Μαρτίου 
2019 το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύ-

ψης είχε τη χαρά να φιλοξενήσει το 5ο Σύστημα 
Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας. Οι μικροί πρόσκοποι 
ξεναγήθηκαν στο χωριό και έμαθαν την ιστορία 
του μέσα από διαδραστικά παιχνίδια. Επίσης επι-
σκέφτηκαν επαγγελματίες του χωριού. Συγχαρητή-
ρια σε όλα τα παιδιά και στους βαθμοφόρους Καλ-
πάκη Νίκο, Βασίλη Πάντα, Στρατή Ζγουρνιό, Παύλο 
Λάσκαρη, Αναστασία Ταρατόρη, Άννα Λόγκηου. 
Τους ευχαριστούμε θερμά! 

Το 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων  
στη Στύψη 

Το 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων  
                      στον Άγιο Γεώργιο Στύψης 

Π 
αρά την ασθενή βροχή και την πυκνή ομίχλη, το εγχεί-
ρημα μας για ανάβαση στον Προφήτη Ηλία στέφθηκε 
με επιτυχία με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις πενή-

ντα. Η διαδρομή, το βροχερό τοπίο με τις μοναδικές 
εικόνες μας αποζημίωσε. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύ-
ψης ευχαριστεί τον Σύλλογο «Ορειάς» και τα μέλη του, που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας. Επίσης, ευχαριστεί για τις 
προσφορές τους: το αρτοζαχαροπλαστείο «Η Άρτεμις» και τον 
Γιώργο Βελούτσο για τα παξιμάδια, το τυροκομείο «Μυστακέλλη» 

για την γραβιέρα και τα λαδοτύρια, την Οικοτεχνία Α.Ο.,Αλέκο 
Βάλιακα και Όλγα Σαρρή για τις ελιές. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους Νίκο & Στρατούλα Χίου για την βοήθεια. Πολλά συγχα-
ρητήρια σε όλους τους αναβάτες για την προσπάθεια και το κου-
ράγιο που επέδειξαν. Να είμαστε όλοι καλά να το επαναλάβουμε. 

Πορεία προς τον Προφήτη Ηλία 

Στιγμιότυπο από την πορεία προς τον  
Προφήτη Ηλία 

 

Ο 
 Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης οργάνω-
σε γιορτή αφιερωμένη στον μήνα Μάιο 
και την άνοιξη. Μπράβο στα παιδιά για 
την προσπάθεια που κατέβαλαν και το 

αποτέλεσμα που μας παρουσίασαν. Το Δ.Σ. του 
Συλλόγου ευχαριστεί τη Νίτσα Μεϊμάρη, που με 
πολύ αγάπη προετοίμασε την χορωδία και την πα-
ρουσίαση της γιορτής, τον Γιάννη Χονδρό, ο οποίος 
μέσα από το βίντεο που επιμελήθηκε, μας ευαισθη-
τοποίησε σχετικά με την κλιματική αλλαγή και το 
περιβάλλον, και τον Γιώργο Καλλονιάτη που συνέ-
βαλε στη πραγματοποίηση της γιορτής. Και του 

χρόνου!  

Γιορτή αφιερωμένη στον Μάιο  
& την άνοιξη 

 

Στιγμιότυπο από την επιτυχημένη εκδήλωση-
αφιέρωμα στον Μάιο & και την άνοιξη 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BC%CE%B5%CE%BD?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qMgGq3aRPYf4356scvQPA1H5q6
https://www.facebook.com/hashtag/lamasade%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qMgGq3aRPYf4356scvQPA1H5q6WKSvNic0DG44mGTM17sJcIajW5qEX4A8MQ
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qM
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qM
https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qMgGq3aRPYf4356scvQPA1H5q6WKSvNic0DG44mGTM17sJcIajW5qEX4A8MQTO
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010043838427&__tn__=K-R&eid=ARDJGdz5AHab8yJir8rjVcMEc28PCcSllUaz1cnPMX7K96cNMAXUO1p_QrrBkYNyOpeFuEW5yJXn4UtV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qMgGq3a
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028658769693&__tn__=K-R&eid=ARDovc-6xqVyREXb5IMPXUKl88n4qM5IqLoxIlLiUCVSjv7bDfXpmtBx9AXFaEx2CXttwW2KT5dFwwkU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0yHU2By6a1urQO5OFuFRZsDwV_zEjrmRLUC4msgx6SOLJJZSybzzgJkgyE44X_8J2qMgGq3a
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Ε 
πειδή ανέλαβε προχθές η νέα κυβέρνη-
ση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι 
χρήσιμο να θυμηθούμε τι κατάσταση 
υπήρχε στο νησί μας το Γενάρη του 

2015 και τι έγινε στα τελευταία 4 χρόνια, ώστε 
να έχουμε στοιχεία σύγκρισης και να ξέρουμε 
πού θα βάλουμε τον πήχη. Έτσι, τον Γενάρη του 
2015 υπήρχαν πάνω στο νησί, περίπου 2.500 
συμπολίτες μας, που ήταν ανασφάλιστοι και 
δεν είχαν την δυνατότητα πρόσβασης στο νοσο-
κομείο. Αυτή η κατάσταση διορθώθηκε την 4ε-
τία 15-19 και ο κάθε ένας πλέον απέκτησε την 
δυνατότητα να πηγαίνει στο τοπικό δημόσιο 
σύστημα υγείας δωρεάν. Το Βοστάνειο Νοσοκο-
μείο και τα Κέντρα Υγείας ήταν το 2015 υποστε-
λεχωμένα, το ΙΚΑ στη Μυτιλήνη είχε κλείσει. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν εκσυχρονίζεται 
συνεχώς. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει στο τοπικό 
σύστημα υγείας πάνω από 70 προσλήψεις ια-
τρικού προσωπικού και δεκάδες προσλήψεις 
νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. 
Υπήρχαν χιλιάδες συμπολίτες μας με μηδενικό 
ή πολύ μικρό εισόδημα. Σήμερα, πάνω από 
7.000 φτωχοί συμπολίτες μας, παίρνουν κάθε 
μήνα το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Το 
σύστημα των επιδομάτων εκσυγχρονίστηκε 
γιατί συγκεντρώθηκαν τα 200 και πλέον διαφο-
ρετικά επιδόματα σε έναν φορέα ώστε να ελέγ-

χεται και να τα παίρνουν όσοι τα δικαιούνται με 
βάση αντικειμενικά κριτήρια. Τα σχολεία στα 
χωριά έκλειναν ένα – ένα, καθηγητές και δά-
σκαλοι δεν υπήρχαν σε αρκετά σχολεία, είχαν 
κλείσει τμήματα στα ΕΠΑΛ, είχαν απολυθεί κα-
θηγητές. Σήμερα, όλα τα σχολεία λειτουργούν 
κανονικά, φτιάχνονται νέα τμήματα στα ΕΠΑΛ, 
υπάρχουν καθηγητές και βιβλία. Οι αγρότες και 
οι κτηνοτρόφοι δεν ήξεραν πότε θα πάρουν τις 
επιδοτήσεις τους και αν πάθαιναν καμιά ζημιά 
περίμεναν χρόνια για τις αποζημιώσεις 
τους. Σήμερα οι επιδοτήσεις δίνονται στην ώρα 
τους, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τις απο-
ζημιώσεις έχει πέσει κάτω από 6 μήνες! Υπήρ-
χαν περισσότεροι από 10.000 άνεργοι, που δεν 
είχαν καμιά ελπίδα να βρουν δουλειά. Σήμερα, 
ο αριθμός των ανέργων έχει πέσει κάτω από 
8.000, οι ελπίδες του κόσμου ότι θα βρει δου-
λειά έχουν αναπτερωθεί. Η μεγάλη πλειοψηφία 
των εμπόρων και των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών, δεν μπορούσε να πληρώσει τις εισφορές 
της στον ΟΑΕΕ, σήμερα για τους πολλούς, αυτός 
ο βραχνάς έχει φύγει.  
Επιπλέον από τότε: 
Πάνω από τρεις φορές έχει αυξηθεί το Περιφε-
ρειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων: Μέχρι και που ανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ) που αφορά την Περιφέρεια 
Β. Αιγαίου, ήταν της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ 
ετησίως. Άμεσες αποζημιώσεις για τις φυσικές 
καταστροφές. Για την αποκατάσταση των ζη-
μιών από τις πλημμύρες της 11η και 13ης Ια-
νουαρίου,  χρηματοδοτείται η περιφέρεια με 4 
εκατ. ευρώ. Ανάλογη παρέμβαση υπήρξε και 
για τις περυσινές πλημμύρες. Ενισχύσεις για την 
προβολή και προώθηση του τουρισμού. Τον 
Φλεβάρη του 2017 εντάχθηκε στο  ΠΔΕ, το 
έργο, «Διαφήμιση – Προβολή Τουριστικών Προ-
γραμμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 8 
εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του ήταν η ενίσχυ-
ση και της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, που τα νη-
σιά της επηρεάστηκαν από τις προσφυγικές 
ροές.  
Λιμάνι στο Σίγρι: Ένα από τα πρώτα έργα που 
ξεκίνησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα στο 
νησί μας, είναι αυτό του νέου λιμανιού στο Σί-
γρι. Το πρώτο πλοίο στο Σίγρι έφτασε τον Μάη 
2019. Ναι, σε ένα λιμάνι που ακόμα είναι σε 
φάση κατασκευής, με ένα δρόμο στον οποίο 
μόλις πριν λίγο καιρό άρχισαν πάλι οι εργασίες, 
με ένα δρομολόγιο από Πειραιά που δεν βολεύ-
ει και τόσο πολύ. Αλλά έγινε μια αρχή. Στο χέρι 
μας είναι να πιέζουμε συνέχεια και τη νέα κυ-
βέρνηση ώστε να τελειώσει το λιμάνι και ο δρό-
μος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και η γραμμή 

να γίνει από Ραφήνα - Μυτι-
λήνη. Έτσι σε λίγες ώρες οι 
επισκέπτες μας να φτάνουν  
στο νησί και αν τα δρομολόγια 
γίνονται Παρασκευή και Κυ-
ριακή το νησί να γίνει προορι-
σμός Σαββατοκύριακου. Θα 
μειωθούν οι ώρες ταξιδιού και 
τα μεταφορικά κόστη με πολ-
λαπλό όφελος, όχι μόνο στον 
τουρισμό. Έχουν εξασφαλιστεί 
σημαντικότατοι οικονομικοί 
πόροι που θα στηρίξουν την 
ανάπτυξη του νησιού, προς 
όφελος των πολλών, για τις 
επόμενες δεκαετίες! Διπλα-
σιασμός των πόρων του επό-
μενου ΠΕΠ, Ειδικό Αναπτυξια-

κό, Ενισχυμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων, Μεταφορικό ισοδύναμο , ο ΦΠΑ παραμέ-
νει μειωμένος, οι υποδομές στο νησί βελτιώνο-
νται συνεχώς. Υποστηρικτικό θεσμικό περιβάλ-
λον για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστη-
ριότητας, Χρηματοδοτικά εργαλεία, αναπτυξια-
κός νόμος, πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ταιριά-
ζουν με την παραγωγική φυσιογνωμία του νη-
σιού, νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς, νό-
μος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονο-
μία, ενεργειακοί συνεταιρισμοί, επιτάχυνση των 
διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων είναι 
μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά τού νέου 
θεσμικού περιβάλλοντος.  
Μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, ενισχυμέ-
νοι πόροι για τους δήμους, ενίσχυση των κοινο-
τήτων, διαίρεση του δήμου στο Δήμο Μυτιλή-
νης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου ώστε να πά-
ψει η εγκατάλειψη των χωριών μας. Η Λέσβος 
στη μεταμνημονιακή εποχή μπαίνει με νέες 
δυνατότητες! Η νέα κυβέρνηση παραλαμβάνει 
μια νέα καλύτερη κατάσταση και στο χέρι της 
είναι να κάνει το καλύτερο που μπορεί για τους 
κατοίκους του νησιού. Το ευχόμαστε μέσα από 
την καρδιά μας! 
 

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης 10-7-2019 

Για να μην ξεχνάμε… τι έγινε στη Λέσβο τα τελευταία 4 χρόνια. 

Η άφιξη του πρώτου πλοίου στο λιμάνι του Σιγρίου 

Ο 
 Ραφαήλ Παλαιοπάνης είναι πλέον και απόφοιτος του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου–Τμήμα Γεωγραφίας. Αξιοποιούμε τις γνώσεις 
του και δημοσιεύουμε τον χάρτη που επεξεργάστηκε, όπου 
φαίνονται τα όρια των δύο Δήμων του νησιού μας.  Επειδή 

κυκλοφορούν διάφορες απεικονίσεις διάσπασης του Δήμου Λέσβου, αυτά 
είναι τα όρια των δύο νέων δήμων σύμφωνα με την τροπολογία 2007/160 
5.3.2019. Με κόκκινο απεικονίζονται τα όρια του Δήμου Δυτικής Λέσβου.  

Π 
οτέ δεν είπα «Φέτος 
θέλω να πάω στη 
Λέσβο». Ποτέ. Αλλά 

ξεκινώντας αυτό το κείμενο συ-
νειδητοποίησα ότι, έστω για λίγο, 
έχω περάσει από εκεί, σε κάθε 
πτυχή της μέχρι τώρα ζωής μου. 
Έχω πάει μικρό παιδί με τη μητέ-
ρα μου, έχω πάει έφηβος με πα-
ρέα φίλων, έχω πάει φαντάρος 
με το Πυροβολικό, έχω πάει ζευ-
γάρι με μια πρώην, έχω πάει πα-
ντρεμένος με μια νυν.  Το νησί 
είναι τεράστιο, δύσβατο, ακρι-
βό, ιδιαίτερο. Οι κάτοικοι το ίδιο, 
είναι δικιά τους ράτσα, με έντονη 
ντοπιολαλιά, 
στριφνό χαρα-
κτήρα και ξερά 
κεφάλια. Και 
τους κατοίκους 
όμως και το νησί, 
μόλις ζήσεις μαζί 
τους, τους λα-
τρεύεις και στο 
ανταποδίδουν 
με το παραπά-
νω.  Η καλύτερη 
παραλία του 
νησιού... είναι 
στο τέλος του 
κειμένου, αλλά η 
καλύτερη κοντά στην πόλη είναι 
ο Άγιος Ερμογένης, προς τα νό-
τια. Μπόνους ότι στον απογευ-
ματινό γυρισμό προς την πόλη σε 
περιμένει το ουζερί του Αντώνη, 
στους Ταξιάρχες, με θέα πέρα 
από εκεί που φτάνει το μάτι. Η 
πιο κρύα παραλία του νησιού 
είναι ο Μόλυβος, έτσι πίστευα 
όταν πιτσιρικάς βούτηξα από την 
εξέδρα και για να βγω έπρεπε να 
κολυμπήσω 30 μέτρα. Τελικά, 
όμως, είναι η Εφταλού, λίγο πιο 
ανατολικά, με την απότομη πτώ-
ση της και στο βάθος της και στη 

θερμοκρασία του νερού. 
Μπρρρ… Η πιο μεγάλη παραλία 
του νησιού είναι τα Βατερά που 
απλώνουν τη χάρη τους σε ακτί-
να χιλιομέτρων. Υπέροχη, ανοι-
χτή θάλασσα σε μια περιοχή γε-
μάτη βλάστηση και χωριουδάκια. 
Η καλύτερη παραλία του νησιού 
είναι η… αυτή που διασχίζεις όρη 
και βουνά, άγονες εκτάσεις που 
χρησιμοποιεί το πυροβολικό για 
πεδία βολής και πυκνά δάση που 
το βράδυ χρειάζεσαι κουβέρτα 
για να κοιμηθείς, αυτή που περ-
νάς μέσα από ζωντανές πόλεις 
και μέσα από απολιθωμένο δά-

σος. Αυτή που φτάνεις και λες ότι 
εδώ είναι το τέλος του δρόμου, 
δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Έχει 
ενέργεια, έχει ηρεμία, έχει ντό-
πιες ταβέρνες και έθνικ εστιατό-
ρια, έχει μια εκπληκτική παραλία 
και απέναντι ένα νησάκι-στόχο 
για κάθε κολυμβητή που δεν 
φεύγει από το νησί αν δεν κολυ-
μπήσει μέχρι εκεί. Και έχει και το 
Parasol, πιθανότατα το καλύτερο 
food & cocktail beach bar στην 
Ελλάδα. Είναι η Ερεσός. 

Σταύρος Δρακουλαράκος 

Το νησί μας με τα μάτια ενός επισκέπτη 

Ερεσός, Λέσβος 
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Κόλπος Καλλονής Λέσβου 
Ιστορική Περιήγηση  

  

Κ 
υκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις 
«Μύθος» της Λέσβου το βιβλίο του Αριστείδη 
Κυριαζή: «Κόλπος Καλλονής Λέσβου-Ιστορική 
Περιήγηση», στο οποίο περιγράφεται ένα ταξίδι 

στο παρελθόν, από το απώτατο μυθολογικό μέχρι το κοντι-
νό της απελευθέρωσης της Λέσβου το 1912, με 21 περιηγή-
σεις γύρω από τον Κόλπο της Καλλονής. Στο έγχρωμο βιβλί-
ο των τετρακοσίων σελίδων παρατίθενται οι μυθολογικές 
και ιστορικές καταγραφές της ελληνικής και ξένης βιβλιο-
γραφίας για τις αρχαίες πόλεις, τους μεσαιωνικούς και ση-
μερινούς οικισμούς, καθώς και σημαντικούς τόπους που 
βρίσκονται περιμετρικά του Κόλπου της Καλλονής από τις 
δυτικές μέχρι και τις ανατολικές ακτές του. Στην πρώτη 
περιήγηση, στη βραχονησίδα της εισόδου του Κόλπου που 
σημειώνεται στους επίσημους γεωγραφικούς χάρτες ως 
Καλλονή, ονομάζεται από τους ψαράδες Γαρμπιάς, ενώ τον 
πρώτο μ.Χ. αιώνα λεγόταν Σανδάλιον, αναφέρονται οι τρεις 
μύθοι που αφορούν την ονομασία του Κόλπου από την 
πανάρχαια λατρεία της Αφροδίτης-Καλλονής. Οι περιηγή-
σεις συνεχίζονται στη δυτική ακτή της εισόδου του Κόλπου 
στην έδρα του Μάκαρα, του πρώτου εποίκου βασιλιά της 
Λέσβου, και στη συνέχεια στο δυτικό μυχό του Κόλπου 
στην αρχαία πόλη Ίσσα, που ονομάστηκε από την ομώνυμη 
κόρη του Μάκαρα και η οποία έδωσε το όνομά της ως πρώ-
το όνομα σε ολόκληρο το νησί. Στο Λεκανοπέδιο της Καλλο-
νής περιγράφεται η μεσαιωνική πόλη Καλλονή, αρχαία 
Αρίσβη, ο Ναός της Δαφνίας Αρτέμιδος, ο Ναός του 
Μέσσου (το Κοινό των Λεσβίων), καθώς και οι δύο ναοί του 
Ναπαίου Απόλλωνα με το Τέμενος της Άρτεμης στην Κλο-
πεδή της Αγίας Παρασκευής. Στον ανατολικό μυχό του Κόλ-
που ακολουθεί η αρχαία Πύρρα, στην οποία εξορίστηκαν ο 
Αλκαίος και η Σαπφώ και από εκεί ερεύνησαν τον Κόλπο ο 
Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος. Στη συνέχεια, στην ανατο-
λική ακτή, περιγράφονται τα θρυλικά Βασιλικά χωρία των 
Βασιλέων του Βυζαντίου, με τον ερειπωμένο πύργο του 
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου όπου πέρασε τον μήνα του μέλι-
τος ο γιος του, ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
ΙΑ΄ και καταγράφονται τα Ροδαφνίδια του Λισβορίου, όπου 
συνεχίζονται οι ανασκαφές με τα πολύτιμα ευρήματα της 
τεχνολογίας των προγόνων του ανθρώπου, των ανθρωπι-
δών, που πέρασαν από εκεί πριν από 780.000 χρόνια. Οι 
περιηγήσεις κλείνουν με την επίσκεψη ανατολικά της εισό-
δου του Κόλπου, στο ναό του Διόνυσου στην Άκρα Βρίσα 
των Βατερών, στον τόπο καταγωγής της Λεσβίδας αιχμάλω-
της καλλονής του Αχιλλέα, της Βρισηίδας. που ύμνησε ο 
Όμηρος.  

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη 
 
 
  

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Για την ανάπτυξη του γεωθερμικού 
δυναμικού της χώρας 

Σ 
την ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού 
της χώρας, δηλ. της θερμικής ενέργειας που 
προέρχεται από το εσωτερικό της Γης και 
αποτελεί ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέρ-

γειας, προχώρησε η πολιτεία με το νόμο που εισηγή-
θηκε η κυβέρνηση και ψήφισε η Βουλή το Μάρτη του 
2019.  

Οι γεωτρήσεις της ΔΕΗ στην περιοχή της Στύψης 

Έγιναν πολλές γεωτρήσεις τα τελευταία χρόνια από 
την ΔΕΗ στην περιοχή της Στύψης σε αναζήτηση γεω-
θερμικών υδάτων και την αξιοποίηση γεωθερμικής 
ενέργειας. Στη διαδρομή προς Υψηλομέτωπο στην 
περιοχή «Καπατρούλη» το 2002-2003 έγινε μια γεώ-
τρηση σε βάθος 400 μέτρα. Το πιο αξιοποιήσιμο κοί-
τασμα βρέθηκε πάνω από το χωριό στη θέση 
«Παναγιούδα» πάνω από το χωριό, αριστερά στο 
δρόμο προς Βαφειό κοντά στον Άγιο Δημήτριο στην 
περιοχή «Μοναστηρέλια». Ως σήμερα το γεωθερμικό 
δυναμικό στην ουσία παραμένει αναξιοποίητο. Ανα-
μένεται να δώσουν ώθηση, ο εκσυγχρονισμός του 
σχετικού θεσμικού πλαισίου.  

Να αξιοποιηθούν τα γεωθερμικά πεδία 

Έχουν εντοπιστεί γεωθερμικά πεδία σε περίπου τριά-
ντα περιοχές πανελλαδικά. Τα γεωθερμικά πεδία 
μπορούν να αξιοποιηθούν για άμεσες χρήσεις με 
ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Να καλύψουν μια 
σειρά ενεργειακών αναγκών, όπως θέρμανση ιχθυο-
καλλιεργειών, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ξήρανση 
αγροτικών προϊόντων, θέρμανση και ψύξη κατοικιών, 
σχολείων και νοσοκομείων, αφαλάτωση νερού, λει-
τουργία λουτροθεραπευτικών εγκαταστάσεων κ.ά. 

Ο νέος νόμος για τα γεωθερμικά πεδία 

Βασική αλλαγή αποτελεί η κατηγοριοποίηση των γεω-
θερμικών πεδίων. Καταργείται η διάκριση σε χαμηλής 
και υψηλής θερμοκρασίας και σε βεβαιωμένα και 
πιθανά και πλέον διακρίνονται ως τοπικού 
(θερμοκρασία προϊόντος 30-90οC) και εθνικού ενδια 

 

φέροντος (θερμοκρασία άνω των 90οC), ενώ αυξάνε-
ται η ελάχιστη θερμοκρασία καθορισμού γεωθερμι-
κού δυναμικού στους 30οC (από 25οC), παρέχοντας τη 
δυνατότητα αξιοποίησης αγροτικών γεωτρήσεων για 
άρδευση. Για πρώτη φορά ορίζεται η Περιοχή Γεω-
θερμικού Ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) ως ο ευρύτερος χώ-
ρος μέσα στον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας 
γεωθερμικού δυναμικού έως 90οC. Η έρευνα μπορεί 
να συνυπάρχει με την εκμετάλλευση, καθώς στην 
περίπτωση που εντοπιστεί γεωθερμικό δυναμικό κα-
τά τη διάρκεια της έρευνας επιτρέπεται πιλοτική εκ-
μετάλλευση με την καταβολή σχετικού μισθώματος. 
Το θεσμικό πλαίσιο για τη στήριξη της γεωθερμίας, 
λοιπόν υπάρχει. Ελπίζουμε η πολιτική της νέας κυβέρ-
νησης να το αξιοποιήσει για την ενίσχυση των τοπι-
κών κοινωνιών, του τοπικού παραγωγού στον πρωτο-
γενή τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 Ιγν. Καρ. 

Ό 
λα τα χρόνια, από το 2001 μέχρι σήμερα, 
που πηγαίνω και έρχομαι στο Νησί, διαπί-
στωσα ότι έχουν αποδημήσει για το μεγά-
λο ταξίδι από το χωριό μου πάρα πολλοί 

άνθρωποι, και μάλιστα οι πιο πολλοί, νέοι. Η Στύψη 
βρίσκεται στην πλαγιά του Λεπέτυμνου, και μπορώ 
να πω ότι έχει τον καθαρότερο αέρα. Τον νιώθεις να 
σε αναζωογονεί και να σου φτιάχνει την διάθεση, και 
μάλιστα όταν είσαι πρωινός, και όταν λέω πρωινός 
εννοώ πριν το λυκαυγές. Είναι αδιανόητο για ένα τέ-
τοιο περιβάλλον να πεθαίνουν οι άνθρωποι με καρκί-
νο και μάλιστα τόσο νέοι. Μήπως θα έπρεπε να εξε-
τάσουμε τον τρόπο 
με τον οποίον ζουν 
αυτοί οι άνθρωποι, 
και πως συμπερι-
φέρονται στους 
εαυτούς τους, για-
τί αυτό έχω κατα-
λάβει όλα αυτά τα 
χρόνια: κακή δια-
τροφή, πολύ φαγη-
τό, πολύ κρέας, 
πιοτό, και κάπνι-
σμα ανεξέλεγκτο, 
που όπως και να 
το κάνουμε ο ορ-
γανισμός του αν 

 
θρώπου δεν είναι κάδος απορριμμάτων, ώστε να ρί-
χνεις οτιδήποτε  αρέσει σε σένα. Επίσης το περπάτη-
μα το οποίο έχει εκλείψει από όλους τους χωριανούς, 
εκτός από τις γυναίκες, όχι βέβαια όλες, οι οποίες το 
έχουν καταλάβει πως πρέπει να περπατάνε, ώστε να 
διατηρούν την υγεία τους, και γενικά την φόρμα τους. 
Επίσης το νερό το οποίο έρχεται από πηγές καθαρές, 
αλλά στον δρόμο προς την δεξαμενή, γίνεται μη πόσι-
μο, που όμως οι χωριανοί το πίνουν, και κανείς δεν 
νοιάζεται για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα. 
Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτές τις κακές και θα-

νατηφόρες συνήθειες, γιατί ο κόσμος δεν έχει ενη-
μερωθεί από ανθρώπους του υγειονομικού τομέα, 
και έτσι αδειάζει το χωριό και με γρήγορο ρυθμό! 
 

Γιώργος Λιθοτόμου 24-1-2019 

Η Στύψη και οι κακές συνήθειες 

Ο Γιώργος Λιθοτόμου το καλοκαίρι του 2018 στο 
δρόμο Στύψη-Πετρί μπολιάζει αγριαπιδιές. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 
Ιστορική αναδρομή 

Ο ι Έλληνες άρχισαν μια καινούργια ζωή στην Αυ-
στραλία από την εποχή του χρυσού στα 1850. Πολλοί 
από τους Έλληνες ήταν ναυτικοί που εγκατέλειψαν τα 
αγγλικά πλοία όταν έφθαναν στην Αυστραλία με την 
ελπίδα πως θα ανακαλύψουν χρυσό. Οι περισσότεροι 
σκόπευαν να επιστρέψουν στην πατρίδα πλούσιοι. 
Μετά από την εποχή του χρυσού αυτοί που παρέμειναν 
απασχολήθηκαν σε εστιατόρια, καφετέριες και αλ-
λού.  Μετά τον 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 πλειονότητα απασχολήθηκε 
σε εργοστάσια ή με την καλλιέργεια της γης ως ανειδί-
κευτοι  εργάτες. Ακόμη και οι μορφωμένοι μετανάστες 
έκαναν χειρωνακτικές εργασίες. Με την πάροδο του 
χρόνου δημιουργήθηκαν κοινοτικές ομάδες, εκκλησίες, 
οργανισμοί πρόνοιας, εφημερίδες, σχολεία, σύλλογοι 
και σταδιακά, ο πληθυσμός της Μελβούρνης αποτέλε-
σε μία από τις μεγαλύτερες, εκτός Ελλάδας, ελληνικές 
παροικίες στον κόσμο. H μετανάστευση Ελλήνων στην 
Αυστραλία μειώθηκε τη δεκαετία του 1970. Σήμερα οι 
Έλληνες της Αυστραλίας  συμβάλλουν σημαντι-
κά   στους τομείς εστίασης και φιλοξενίας, κατασκευ-
ών, μικρών επιχειρήσεων, στην πολιτική αλλά και σε 
όλα τα επαγγέλματα συμπεριλαμβανομέ-
νων  της ιατρικής και νομικής.  
 

Η δημιουργία Συλλόγων από τους ομογενείς 

Ό λοι εμείς αλλά και η νέα γε-
νιά είμαστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή 
μας. Στην περίοδο από το 1960 μέχρι το 1980 δημιουρ-
γήθηκαν πολλοί σύλλογοι που αντιπροσώπευαν διάφο-
ρα μέρη της Ελλάδας και για πολλά χρόνια είχαν μεγά-
λη δραστηριότητα με συμμετοχή μεγάλου αριθμού 
συμπατριωτών στις διάφορες εκδηλώσεις, όπως χοροε-
σπερίδες, 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 πλέ-
ον για συλλόγους κτλ. Επίσης ένας σημαντικός λόγος 
είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολ-
λά clubs, καπή για ηλικιωμένους από τις Δημαρχίες για 
διάφορες εθνικότητες, Έλληνες κ.α.  
 

Δραστηριότητα των Συλλόγων της Αυστραλίας 

Σ τις 25 Νοεμβρίου 2018 η Παλεσβιακή Ένωση Μελ-
βούρνης διοργάνωσε εκδήλωση για την 106η επέτειο 
απελευθέρωσης του νησιού μας ως εξής: 1) 10 π.μ. 
Ιερατική Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστό-
λου 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 σύλ-
λογο κατέθεσε στεφάνι ο νέος μας πρόεδρος Γιώργος 
Δελημήτρου, 3) 1μ.μ.- 6μ.μ. Πανηγυρικός χορός στην 
αίθουσα της Παλεσβιακής.  
 

Ο Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης «Αγία Τριάδα» 

Λ ίγα λόγια τώρα για τον δικό μας σύλλογο Στυψια-
νών Μελβούρνης, Αγία Τριάδα  «AGIA TRIAS SOCIETY». 
Ο σύλλογός μας ξεκίνησε τυπικά το 1979. Εγώ βρισκό-
μουν στην Ελλάδα για διακοπές και όταν επέστρεψα το 
1980 με προσκάλεσαν και με τοποθέτησαν ως γραμμα-
τέα. Βρίσκομαι στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, αρχι-
κά υπηρετώντας ως  γραμματέας για πολλά χρόνια, ένα  

 
διάστημα ως πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέχρι έως και 
σήμερα ως Public Officer και Αντιπρόσωπος του συλλό-
γου το 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 συμμετοχή όλων των συγχω-
ριανών. Διοργανώναμε διάφορες χοροεσπερίδες και 
κάθε χρόνο γιορτάζαμε τα εννιάμερα της Παναγίας σε 
μεγάλες αίθουσες με ζωντανή μουσική και πολλές φο-
ρές η συμμετοχή του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη που 
φτάναμε και τα 500 άτομα. Όλο αυτό άφηνε μεγάλο 
οικονομικό κέρδος, διοργανώναμε εκδρομές με 5 πούλ-
μαν 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 αποφασίσαμε να αγορά-
σουμε δικό μας χώρο μετά από πολλές προσπάθειες. 
Βρήκαμε την αίθουσα που έχουμε τώρα στο 
8 Hilton Street Dandenong, εξωτερικό προάστειο της 
Μελβούρνης, σε οικόπεδο περίπου 750 τ.μ. με πάρ-
κινγκ 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 ομόφωνα συμφώνη-
σαν. 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 σύλ-
λογος δεν ήταν εγγεγραμμένος επισήμως. Και γι΄αυτό 
το λόγο πήγαμε σε δικηγόρο εγώ με τον αείμνηστο Νί-
κο Γελαγώτη, τότε πρόεδρο, 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 αφιλοκερ-
δώς και έτσι ο σύλλογος εξοικονομεί τα έξοδα του λογι-
στή. Για πολλά χρόνια μέχρι το 2015 είχαμε πάρα πολ-
λές εκδηλώσεις στην ιδιόκτητη αίθουσα του συλλόγου 
και όλοι περάσαμε ωραίες ημέρες μαζί, οι χωριανοί και 
φίλοι. Το συμβούλιο ήταν υπεύθυνο για την όλη ετοι-
μασία, την αγορά κρεάτων, ψαριών και άλλων τροφί-
μων, μαγείρεμα στην κουζίνα, σερβίρισμα των φαγη-
τών και ποτών και στο τέλος της εκδήλωσης καθάρισμα 
της κουζίνας, της αίθουσας, των εξωτερικών χώρων, 
κόψιμο γκαζόν, περιποίηση κήπου, πέταμα σκουπιδιών 
κτλ. Όπως και να  

 
έχει, είναι αναπόφευκτο να μη γίνει κάποια μικρή πα-
ρεξήγηση στην κουζίνα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ο σύλ-
λογος έχει κάποια παρακμή όπως όλοι οι σύλλογοι που 
ανέφερα νωρίτερα, και τα έσοδα με τις λιγοστές εκδη-
λώσεις που γίνονται τώρα δεν είναι αρκετά για να α-
ντεπεξέλθουμε στα έξοδα του κτηρίου που είναι περί-
που $ 10,000- το χρόνο. ΕΝΦΙΑ, Δημοτικά τέλη, Νερό, 
Ηλεκτρισμός, Ασφάλιστρα, συντήρηση του κτηρίου 
κλπ. (council rates, water rates, insurance, gas, electrici-
ty, building maintenance etc). Γι’ αυτό στην τελευταία 
Γενική Συνέλευση που είχαμε στις 18 Νοεμβρίου το 
2018 προτείναμε να πουλήσουμε το κτήριο και να πη-
γαίνουμε 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 αγο-
ράσουμε κάποιο άλλο ακίνητο πιο κατάλληλο για ενοί-
κιο, επένδυση. Με το εισόδημα, τόκους ή ενοίκιο θα 
μπορούμε να βάζουμε 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 μέ-
λη συμφώνησαν να το πουλήσουμε. Όμως υπήρξαν 
μερικά μέλη που δεν συμφώνησαν και ζήτησαν να τους 
δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν νέο συμβούλιο, μή-
πως τα καταφέρουν και καλυτερεύσουν τα οικονομικά 
του συλλόγου και αποφύγουμε την πώληση. Το νέο 
συμβούλιο όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές 
μας είναι το εξής: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία.Στο επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας «ΣΤΥΨΗ» θα αναφέρω περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με το σύλλογό μας και θα δώσω 
κατάλογο με όλα τα μέλη που υπηρέτησαν στα συμ-
βούλια του συλλόγου από την ίδρυσή του μέχρι σήμε-
ρα.   
 
   

Απόστολος Βαζιργιάνης 
 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Αγία Τριάδα» 
Από αριστερά: Ιωάννης Π. Ζγουρνιóς (αποβ),  Απόστολος Λιθοτό-
μος, Βαγγέλης Β. Βαλιοντής, Γεώργιος Ε. Καραμπετσος,  Νίκος Π. 

Γελαγώτης (αποβ), Κώστας Ε. Φιλής,  Βασίλης Δελημήτρου (αποβ) 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2019 

Public Officer Απόστολος Βαζιργιάνης 

Πρόεδρος Γιώργος Δελιμήτρου 

Αντιπρόεδρος Ηλίας Καλλονιάτης 

Γραμματέας Έφη Κρυσταλλίδη 

Βοηθός Γραμματέας Κατερίνα Ζγουρνιού 

Ταμίας Μαρία Κατανά 

Μέλος  Αφρούλα Παρασκευά 

Μέλος  Παναγιώτης Βουλαδάς 

Μέλος  Παναγιώτης Δελάγας 

Μέλος  Στράτος Σαμαράς 

Ο Σύλλογος Στυψιανών Μελβούρνης «Η Αγία Τριάδα»: Χτες, σήμερα αύριο 
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Στιγμιότυπο από τις «κακάρες» 2018 
 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2019 

Δ 
ύο πολύ μεγάλοι διεθνείς 
αγώνες ορεινής ποδηλασί-
ας ο LESVOS – MOLYVOS 
URBAN MTB STAGE RACE 

S1 και ο LESVOS – MOLYVOS URBAN 
MTB XCO RACE C1, ανήκουν στο καλε-
ντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Ποδηλασίας UCI και αποτελούν μία 
από τις κορυφαίες αθλητικές διοργα-
νώσεις ορεινής ποδηλασίας στην Ευ-
ρώπη. Ένα παγκόσμιο αθλητικό ποδη-
λατικό γεγονός στο οποίο συμμετέ-
χουν οι καλύτεροι ποδηλάτες εθνικών 
ομάδων από όλο τον κόσμο ( Γαλλία, 
Βουλγαρία, Τουρκία, Ελλάδα, Αυστρα-
λία, 
Ια-

πωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Ουκρανία κλπ) 
με σκοπό την συγκέντρωση βαθμών 
για την συμμετοχή τους στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 2020.  Στις 4-7 
Ιουνίου 2019 έγινε ο αγώνας, LESVOS 
– MOLYVOS URBAN MTB STAGE RACE 
S1 ο οποίος περιλάμβανε 4 αγωνιστι-
κές ημέρες με αγωνίσματα XCT, XCM, 
XCP, XCC, τα οποία και διεξήχθησαν 
στην ευρύτερη περιοχή της Β. Λέσβου 
Μόλυβο, Πέτρα, Στύψη, Λαφιώνα, 
Πετρί, Βαφειό,Κλαπάδο. Στις 9 Ιουνίου 
2019 έγινε ο κλασσικός αγώ-
νας, LESVOS – MOLYVOS URBAN MTB 
XCO RACE C1 στα γραφι-
κά  πλακόστρωτα του παραδοσιακού 
οικισμού και της γύρω περιοχής του 
Μολύβου. Παράλληλα με τους διε-
θνείς διεξήχθησαν και οι καθιερωμέ-

νοι αγώνες MOLYVOS URBAN MTB 
OPEN και KIDS, όπως κάθε χρόνο, για 
τους υπόλοιπους ποδηλάτες και τους 
μικρούς μας φίλους. Πραγματοποιή-
θηκαν, παράλληλα με τους αγώνες, 
εκδηλώσεις απονομής ανά ημέρα, 
εκδηλώσεις για το ηλεκτρικό ποδήλα-
το, κοκτέιλ πάρτι  και μουσικά δρώμε-
να  για τους αθλητές και τις ομάδες 
τους. Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου στο συνε-
δριακό κέντρο του Μολύβου πργαμ-
τοποιήθηκε το τεχνικό συμβούλιο και 
ακολούθησε συνέντευξη τύπου για 
την διοργάνωση. Το 6ο  Molyvos Ur-
ban MTB διοργανώθηκε από 

τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Βορεί-
ου Αιγαίου και με την σημαντική υπο-
στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του 
χρυσού χορηγού Υδρόγειος Ασφαλι-
στική και άλλων φορέων και επιχειρή-
σεων. Η διοργάνωση είχε σαν στόχο 
να προωθήσει την πολιτιστική και 
περιβαλλοντική ομορφιά του τουρι-
στικού προορισμού της Λέσβου,  και 
να αναδείξει το ξεχωριστό Ολυμπιακό 
Άθλημα της Ορεινής Ποδηλασίας 
“Cross Country MTB”. 

Πηγή: διαδίκτυο 

6th Molyvos Urban MTB Races 
Η Λέσβος υποδέχτηκε ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός 

Μ ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 
6ος ημιμαραθώνιος Καλλονής 

«Ευστράτιος Μουφλουζέλλης» την Κυριακή 
14 Απριλίου 2019. Μεγάλη ήταν η συμμετο-
χή των αθλητών, καθώς έλαβαν μέρος και 
αθλητές από αλλα νησιά. Οι κατηγορίες των 
αγώνων ήταν οι εξής: 21,1 χιλ ημιμαραθώ-
νιος, 6 χιλ λαϊκός δρόμος 1,5 χιλ Γυμνασίων. 
1 χιλ δημοτικών (σε δύο ηλικιακές κατηγορί-
ες) και 800 μ. ΑΜΕΑ. Στην κατηγορία των 
21,1 χιλ.πρώτος τερμάτισε ο Φώτης Ζησιμό-
πουλος με χρόνο 1:09:24. Στη κατηγορία των 
6χιλ πρώτος στους άντρες ήρθε ο Γιώργος 
Σαραϊδάρης με χρόνο 0:20:11. Στην ίδια κα-
τηγορία με χρόνο 0:32:01 τερμάτισε ο δικός 
μας Δημήτρης Στραβουλέλλης, ενώ αντίστοι-
χα στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Σοφία Γελα-
γωτελλη με χρόνο 0:26:58. Στην ίδια κατηγο-
ρία των γυναικών η Θεοφάνους Όλγα τερμά-
τισε με χρόνο 0:31:13. Ένα μεγάλο μπράβο 
στα δικά μας παιδιά. Και του χρόνου με με-
γαλύτερη συμμετοχή των χωριανών μας.  

 

Όλγα Θεοφάνους 

6ος Ημιμαραθώνιος Καλλονής  
«Ευστράτιος Μουφλουζέλλης» 

Τ 
ο Lesvos Food Fest οργανώθηκε για 3η χρονιά από τον φορέα Τουρισμού Μολύβου 
σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο Μόλυβος υποδέχτηκε κοινό, 
επισκέπτες, εκθέτες και καλεσμένους σε μια γιορτή του που πλαισιώθηκε από εκ-
πλήξεις κεράσματα παρουσιάσεις, εργαστήρια, μαγειρέματα. Λέσβιοι παραγωγοί 

παρουσίασαν τα προϊόντα τους όπως ελαιόλαδο, ούζο, μέλι, τυροκομικά προϊόντα, πατάτες, 
βράσμα κλπ. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο αγαπημένος σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου, που 
παρουσίασε τους παραγωγούς και τα προϊόντα στο κοινό. Η βραδιά έκλεισε με live μουσική 
και χορό με χρώματα Αιγαίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης σε συνεργασία με τον Ελαι-
ουργικό Συνεταιρισμό Στύψης και την οικοτεχνία Α.Ο. έδωσαν το παρόν. Το περίπτερο πα-
ρουσίασε το τοπικό λάδι, ελιές, λαδοτύρι όπως γλυκά με βασικό υλικό το λάδι, όπως πλα-
τσέντα δίπλες, φοινίκια, σιμιγδαλένιος χαλβάς. Αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η 
«καπιράδα». Το στημένο μαγκάλι με την πυρήνα και το ψήσιμο του ψωμιού μπροστά στον 
κόσμο. Περιττό να πούμε ότι δεν έμεινε τίποτα. Όλοι οι επισκέπτες περίμεναν σειρά για να 
δοκιμάσουν από τα καλούδια του περιπτέρου μας. Το περίπτερό μας απέσπασε τις καλύτε-
ρες κριτικές και εντυπώσεις, κάτι που οφείλεται στην ομαδική δουλειά και το μεράκι όλων 
των εθελοντών. Ένα μεγάλο μπράβο στον Αγροτικό-Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στύψης και 
σε όλους όσοι βοήθησαν για την άριστη αυτή παρουσία του συλλόγου μας. Και του χρόνου! 

Όλγα Θεοφάνους 

 

3ο Lesvos Food Festival από τον φορέα τουρισμού Μολύβου 

Η συμμετοχή της Στύψης στο 3ο Lesvos Food Festival 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

https://www.facebook.com/MolyvosTourismAssociation/?__tn__=K-R&eid=ARCpKoEnHrbzOzaMEjE4DA_QEk0bnVQdo2-h4wH6QT7mzrbffivsbu_uTKk3ubc4741fdOLFz7AkLhcH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwXy_yEEPGRTaWu3G-sfPAuU5w_GzfwB5qaBpTcm9BHFo3-eM188pnej5Dwx8VtjSQIfMDA9bGNbc
https://www.facebook.com/ydrogiosinsurance/?__tn__=K-R&eid=ARAUd1Nr7mO40lRHDxW_kpc9Lz2-9nI6cPfsduSZRBGDPjjll5pNx0mUgc9fDvxEXytfmGkMwjwLoqdt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwXy_yEEPGRTaWu3G-sfPAuU5w_GzfwB5qaBpTcm9BHFo3-eM188pnej5Dwx8VtjSQIfMDA9bGNbcAlBQUUwD
https://www.facebook.com/ydrogiosinsurance/?__tn__=K-R&eid=ARAUd1Nr7mO40lRHDxW_kpc9Lz2-9nI6cPfsduSZRBGDPjjll5pNx0mUgc9fDvxEXytfmGkMwjwLoqdt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwXy_yEEPGRTaWu3G-sfPAuU5w_GzfwB5qaBpTcm9BHFo3-eM188pnej5Dwx8VtjSQIfMDA9bGNbcAlBQUUwD


 

Τα κοινωνικά των Στυψιανών 
 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

 Την 24η Αυγούστου 2017 o Γεώργιος Κουτζπής & η Ελένη Βουδουρέλλη απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο κοριτσάκι. 

 Την 8η Ιανουαρίου 2018 ο Φιλής Ηλίας & η Καραγιαννάκη Ειρήνη απέκτησαν ένα όμορφο 
αγοράκι. 

 Την 17η Αυγούστου 2018 ο Εγγλέζος Κων/νος & η Χατζηδουκάκη Στέλλα απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο αγοράκι. 

 
Ευχόμαστε να  σας ζήσουν! 

 
 

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ 

 Την 9η Σεπτεμβρίου 2018 ο Γεώργιος Βαλιουτή & η Ευαγγελία Μανδάνη βάφτισαν το αγοράκι 
τους στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πέτρας, με ανάδοχο την Βαμβούκου Γεωργία. 

 Την 29η Απριλίου 2019 ο Φιλής Ηλίας & η Καραγιαννάκη Ειρήνη βάφτισαν το αγοράκι τους 
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Στύψης Λέσβου, με αναδόχους τον Θεόφιλο και τον Βάιο Πολύ-
ζο.  

 Την 14η Ιουνίου 2019 ο Εγγλέζος Κων/νος & η Χατζηδουκάκη Στέλλα βάφτισαν στο αγοράκι 
τους στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Στύψης Λέσβου, με αναδόχους τον Παναγιώτη Γιαννή και 
τη Βασιλεία Βαλσαρά. 

 
Να είναι γερά και φωτισμένα! 

 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

 Τον Σεπτέμβριο του 2018 απεβίωσε ο Καλλιπολίτης Χρήστος σε ηλικία 85 ετών. 

 Την 16η Δεκεμβρίου 2018 απεβίωσε στην Αθήνα η Ελένη Γκαγκούλη, χήρα Κων/νου Γκαγκού-
λη, σε ηλικία 89 ετών. Είχε τρία παιδιά: την Ανδρονίκη, τον Αχιλλέα και τον Φώτη, 5 εγγόνια 
και 2 δισέγγονα!  

 Τον Ιανουάριο του 2019 απεβίωσε η Γελαγώτη Κων/να. 

 Τον Ιανουάριο του 2019 απεβίωσε ο Δρακούλας Ευστράτιος σε ηλικία 91 ετών. 

 Την 11η Φεβρουαρίου 2019 απεβίωσε στην Στύψη ο Κατανάς Νικόλαος του Ιωάννη, ετών 92. 
 Την 27η Μαρτίου 2019 απεβίωσε στη Στύψη η Νίτσα Χατζηβλάστη-Καλατζή του Περικλή, σε 

ηλικία 44 ετών. 
 Την 27η Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Αθήνα η Αμαλία Κυριαζή-Θεοφάνους, χήρα Θεοδώ-

ρου σε ηλικία 88 ετών. Ήταν η τελευταία από τα 9 αδέρφια (Γελαγωτέλλια). 
 Την 28η Απριλίου 2019 απεβίωσε στην Αθήνα η ΄Ολβια Καμπούρη-Βουργουτζή του Κων/νου, 

σε ηλικία 70 ετών. 
 Την 9η Μαΐου 2019 απεβίωσε στην Στύψη ο Χίου Περικλής του Ελευθερίου, ετών 82. 
 Την 13η Μαΐου 2019 απεβίωσε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης ο Γιάννης Μιχαήλ του Παναγιώτη, 

ετών 61. 
 Την 30η Μαΐου 2019 απεβίωσε στη Στύψη ο Βαλιουτής Παναγιώτης του Κων/νου (Τσιλικών΄), 

ετών 87. 
 Την 31η Μαΐου έχασε τη ζωή του πρόωρα ο Ζάρλας Παναγιώτης του Λαζάρου, σε ηλικία μόλις 

28 ετών, σε ατύχημα που προκλήθηκε στη λεωφόρο Συγγρού στην Αθήνα. 
 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει 
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας «Γερμανός Καραβαγγέλης» συλλυπάται θερμά 
τις  οικογένειες όλων των αποθανόντων. 

 
 

Π 
λήθος κόσμου είπε την Τρίτη 4/6/19 το «ύστατο χαίρε» 
στον Πάνο Ζάρλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη 
μηχανή του, την Παρασκευή 31/05/19 στην Αθήνα, ανήμε-
ρα των γενεθλίων του, ενώ έκλεινε τα 28 του χρόνια. Να 

έχεις μαύρα μαλλιά και να πεθαίνεις είναι άδικο, δεν το χωράει ο 
νους… Πριν συναντήσει το θάνατο στη Συγγρού, διασκέδαζε με κα-
λούς του φίλους και τη μητέρα του Στέλλα Νικολάου, που βρέθηκε 
στην Αθήνα για τα γενέθλια του παλικαριού. Ο πατριός του Βασίλης 
Καλλιπολίτης του Ανδρέα, του είχε σταθεί σε όλες τις επιλογές του, 
εκτός από μία. Τώρα τελευταία του πήραν αυτοκίνητο, ακριβώς για να 
αποτρέψουν την αγορά μηχανής μεγάλου κυβισμού. Δεν κατάφεραν 
να του βγάλουν από το μυαλό αυτή του την επιθυμία, η οποία στάθη-
κε μοιραία. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη Στύψη, στο χωριό 
όπου μεγάλωσε. Από τη Δευτέρα 03/05/19 έφταναν συγγενείς και 
φίλοι του αδικοχαμένου Πάνου από όλη τη χώρα, για να του πουν το 
τελευταίο «αντίο». Ήταν αγαπητό παιδί ο Πάνος, αγαπούσε όλο τον 
κόσμο, χωρίς κακίες. Για όλους είχε μια καλή κουβέντα. Εκεί ήταν και 
όλοι οι κάτοικοι  και οι συνομήλικοι  φίλοι του από το χωριό. Και ο 

Πάνος στο άσπρο φέρετρο, ενώ οι συγγενείς του Πάνου μοίραζαν 
μπομπονιέρες, σαν σε γάμο. Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας. Τι να προλά-
βεις να κάνεις ως τα 28 σου; Και πώς να διαχειριστείς μια τέτοια απώ-
λεια; Μια πληγή αγιάτρευτη για τους γονείς του. Ο Πάνος Ζάρ-
λας αγαπήθηκε και από το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, αφού ήταν ο 
μεγάλος νικητής της τηλεοπτικής εκπομπής «Power of Love». Στην 
κηδεία του έδωσαν το «παρών» και αρκετοί συμπαίκτες του Πάνου, 
που συνόδεψαν το φέρετρο με το καράβι από την Αθήνα ως την Λέ-
σβο και την εκκλησία της Αγ. Τριάδος στη Στύψη. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Στύψης που τον σκεπάζει…  

 

Προυσώπ = πετσέτα προσώπου  
Σουλαντίρα = ποτιστίρι 
Ντηγέ = δηλαδή 
Μιράς = κοινοτικός βοσκότοπος  
Αυτός είναι Τρούλος = βλάκας 
Μποχιατίζω = λασκάρω  
Χλιουμίτσα = γλυστρίδα  
Χτιτσάσαν = δυσκολεύτηκαν 
Ταβατούρ = φασαρία  
Σαμάρ = σαμάρι 
Σαλαγώ = σκαλίζω  

Λουβιάζω = δέρνω 
Ανιγκρόν = ξεσηκώνει 
Χιάzω = φτιάχνω  
Άμη = πήγαινε 
Μπουρκλώνουμι = σκοντάφτω 
Πθέβγουμι = πεισμώνω, θυμώ-
νω 
Πθιμός = θυμός 
Νταμ = σταύλος 
Τρουβάς = πάνινη τσάντα  
Ντουρκλιμέ = ολοταχώς  
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Πρόωρο «αντίο» στον Πάνο Ζάρλα... 

Οι φίλοι του Πάνου Ζάρλα στην κηδεία του 

Ο Πάνος Ζάρλας με τη μητέρα του Στέλλα Νικολάου 

Αμαλία Κυριαζή-Θεοφάνους   Ελένη Γκαγκούλη 

Ντοπιολαλιά 

https://www.altsantiri.gr/lifestyle/panos-zarlas-skotothike-se-trochaio-o-nikitis-toy-power-of-love-1/
https://www.altsantiri.gr/lifestyle/panos-zarlas-skotothike-se-trochaio-o-nikitis-toy-power-of-love-1/
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Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας 
πως η «ΣΤΥΨΗ» εκδίδεται και διανέμε-
ται δωρεάν, χάρη στις αυθόρμητες και 
συγκινητικές προσφορές των αναγνω-
στών μας.  Όσοι επιθυμείτε να προσφέ-
ρετε κάποιο ποσό για τα λειτουργικά 
έξοδα της έκδοσης, μπορείτε να το κά-
νετε, καταθέτοντας στον παρακάτω λο-
γαριασμό. 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 λογαρια-
σμό ως δικαιούχος (πρώτο όνομα) ανα-
φέρεται ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος του 
Κωνσταντίνου. 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

GR0401103400000034062324263  

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2019 

ΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΣΤΥΨΗΣ-ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ 

Πρόγραμμα Καλοκαιριού 2019 
 

 Κυριακή 28/07/2019: Σεμινάριο με τον Στρατή Τόπαλη στο γήπεδο Στύψης 
(7μ.μ.) 

 Σάββατο 10/08/2019: Γιορτή των αλόγων στη Στύψη 

 Πέμπτη 29/08/2019: Πορεία & προσκήνυμα στον Βαφειό-Άγιο Ιωάννη 
(αναχώρηση 9π.μ.) 

 Κυριακή 01/09/2019: Προσκήνυμα στον Άγιο Φανούριο  

 Κυριακή 29/09/2019: Προσκήνυμα στον Ταξιάρχη Μανταμάδου 
(αναχώρηση 9π.μ.) 

 Σάββατο 26/10/2019: Ολοήμερη πορεία Άγιο Δημήτριο (αναχώρηση 9π.μ.) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΥΨΗΣ 

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ  
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» 

Ο 
 Αθλητικός Σύλλογος Στύψης 
«Γερμανός Καραβαγγέλης» 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
δύο λαϊκές βραδιές. Την 20η 

Απριλίου στην ταβέρνα ΚΩΣΤΑΡΑΣ στην Πα-
ναγιούδα και την 18η Μαΐου στην αγορά 
της Στύψης. 
Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί θερμά 
όλους όσοι συμμετείχαν στις δύο αυτές 
λαϊκές βραδιές. Ευχαριστήρια εκφράζει επί-
σης στον κο Προκόπη Προκοπίου του Χρή-
στου, ο οποίος πρόσφερε 300€ στην ομάδα. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΤΥΨΗ» 

Αλληλογραφία 
Ο Κώστας Αλετράς για τη«Στύψη» 

«Κυρία Έλλη καλησπέρα! Σήμερα έλαβα την εφημερίδα, με πολύ ωραία ύλη. Διαβάζω τώρα το δικό σας κείμενο «ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ»! Τα 
χαιρετίσματά μου σε όλους όσους συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην εφημερίδα. Παρομοίως τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Ιγνά-
τιο για τα πολύ ωραία θέματα. Με εκφράζουν απόλυτα. Επίσης θα πρότεινα σε ένα τεύχος, να γράψετε για την ιστορία της Αντίστα-
σης στη Στύψη! Τα χαιρετίσματά μου επίσης στο Δ.Σ. ΣΤΥΨΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ. (Κώστας Αλετράς 28/01/2019) 

*Ο Κώστας Αλετράς είναι ανιψιός της Μαρίας Παρέλλη & κατοικεί στη Ν. Σμύρνη Αττικής. 

Δ 
ύο εκδηλώσεις πραγματοποίησε ο Σύλλογος Στυ-
ψιανών της Αθήνας μέσα στο 2019 και οφείλουμε 
να σημειώσουμε την πραγματικά μεγάλη  προσέ-
λευση των Στυψιανών που διαμένουν σε διάφορες 

περιοχές της Αττικής. Είναι βέβαιο πως μπορεί οι ρυθμοί της 
ζωής στην Αθήνα να μην μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε 
συχνά ή να συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις που κατά 
καιρούς σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το Δ.Σ. (π.χ. εκδρο-
μές), όμως κάθε φορά που διοργανώνει μία εκδήλωση είναι 
συγκινητική η υποστήριξη και η συμμετοχή του κόσμου. Ας 
είμαιστε πάντα καλά να ανταμώνουμε! 
 

 Μεγάλη η προσέλευση των Στυψιανών της Αθήνας στα 
γραφεία του Συλλόγου στη Νέα Σμύρνη, όπου την Κυ-
ριακή 22 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

 Πέρα από κάθε προσδοκία ήταν η συμμετοχή του κό-
σμου στον αποκριάτικο χορό που πραγματοποίησε το 
Δ.Σ. του Συλλόγου την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στο 
μουσικό μεζεδοπωλείο «Ζεύκιν» στο Φάληρο. Τα έσοδα 
της εκδήλωσης διατέθηκαν για την αποκατάσταση περι-
βάλλοντος του χώρου του Αγίου Γεωργίου Στύψης. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΥΨΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ» 

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας  
του Συλλόγου Στυψιανών της Αθήνας 

Τ 
ην Κυριακή των Βαΐων, για άλλη 
μια χρονιά τα παιδιά συμμετεί-
χαν στο έθιμο της περιφοράς της 
βάγιας στις γειτονιές του χωριού. 

Στο σχολείο με τη βοήθεια και καθοδήγηση 
του διευθυντή, κ. Φώτη Γκαγκούλη. Το Δ.Σ. 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης ευχαρι-
στεί θερμά τους Νίκο Χίου, Νίκο Καλατζή, 
Άκη Γιαρήμαγα για την πολύτιμη βοήθειά 
τους. Και του χρόνου με υγεία! 

Κυριακή των Βαΐων: το έθιμο της περιφοράς της βάγιας 

Στιγμιότυπο από το έθιμο της  
Κυριακής των Βαΐων 

Στύψη μου όμορφο χωριό, των στυψια-
νών λατρεία, 
λαμπρούς ανθρώπους έβγαλες, αφήσαν 
ιστορία, σαν τον Καραβαγγέλη μας.  
Πέρασες πείνα, κατοχή, φτώχεια και 
ανεργία, 
Φύγανε τα νιάτα σου να βρούνε εργασί-
α.  
Πήγανε στην Αμερική κι άλλοι στη Γερ-
μανία,   
άλλοι στη μαύρη Αφρική κι άλλοι στην 
Αυστραλία. 
Όλοι τους  δούλεψαν σκληρά με ζήλο και 
μεράκι  
και άφησαν όνομα καλό σε όλα αυτά τα 
κράτη.  
Όμως ποτέ δεν ξέχασαν τον τόπο τον δικό 
τους  
και έρχονται οι πιο πολλοί στα μέρη των 
γονιών τους,  

και όλοι ξαναφτιάχνουνε τα σπίτια τα δικά 
τους  
και δίνουνε ζωή, χαρά ξανά μεσ΄ το  χωριό 
τους.  

Ποίημα «Η Στύψη»  
του Γεώργιου Δρακούλα 

Άποψη της Στύψης Λέσβου 
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