
Η Κατίνα Αθανασή στη μνήμη των γονιών της, 
Ευστρατίου & Όλγας Αθανασή κατέθεσε στις 
19-1-2020 για την εφημερίδα μας 50€. 

Ο Δημήτρης & ο Στέλιος Προκοπίου του Χριστό-
φορου, κατέθεσαν (στις 23-11-19) 50€ στην 
εφημερίδα μας, στη μνήμη της μητέρας τους 
Κατίνας Προκοπίου, που πέθανε στις 17-11-
19 σε ηλικία 87 ετών. 

Ο Χρήστος Βαλιοντής του Νικολάου (και η σύζυ-
γός του Εύα), που κατοικούν στην Αστόρια 
της Νέας Υόρκης, μας έστειλαν για την εφη-
μερίδα μας 100€ (28-9-19). 

Ο Καραβατέλλης Θεμιστοκλής που παραβρέθηκε 
στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Στυψια-
νών Αθήνας, πρόσφερε  για την εφημερίδα 
μας 20€ στη μνήμη των Γεωργίου, Σοφίας, 
Μιχάλη, Λευτέρη και Παναγιώτη (1-2-20). 

Η Σταυρακέλλη Νίκη και ο σύζυγός της Γωνιωτά-
κης Γιώργος,  που παραβρέθηκαν στην κοπή 
της πίτας του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας 
πρόσφεραν  για την εφημερίδα μας 20€ στη 
μνήμη των γονιών τους (1-2-20) 

Ο Γιώργος Δελάγας του Νικολάου & η Δήμητρα 
(Μήτσα) Κατανά – Δελάγα, που κατοικούν 
στην Αυστραλία και ήρθαν στο χωριό το κα-
λοκαίρι του 2019, μας έδωσαν για την 
«Στύψη» 50€ 

Ο Βάσος Γελαγώτης (Κάταρος) μας έδωσε το κα-
λοκαίρι για την εφημερίδα μας 20€ (19-7-19). 

Ο Γιάννης Σάββας του Νικολάου, μας έδωσε για 
την «Στύψη» 50€ (21-7-19).   

Η Ασπασία Μόλβαλη  και τα παιδιά Νίκος και 
Μαρία προσφέρουν στην εφημερίδα Στύψη 
50 € στη μνήμη του αγαπημένου συζύγου και 
πατέρα που λάτρευε το χωριό του, του Γεωρ-
γίου Μόλβαλη (που απεβίωσε στις 2-1-2020 
στη Μυτιλήνη). 

Η Θέλμα Περσίδου (το γένος Στραβουλέλλη) που 
κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, κατέθεσε για την 
εφημερίδα μας 20€ στη μνήμη του συζύγου 
της Ιωάννη Περσίδη (17-9-19) 

Η Χριστίνα Παρτσάφα που κατοικεί στο Σύδνεϋ 
της Αυστραλίας, μας έστειλε (μέσω της εξα-
δέλφης της Κατίνας Αθανασή) 50 δολ. Αυστρ. 
στη μνήμη των γονιών της Ηλέκτρας και Γιώρ-
γου Βαλάση (τα οποία απέδωσαν 30€ στις 31
-3-2020)  

Ο Γιάννης Σάββας του Νικολάου πρόσφερε 50€ 
για την εφημερίδα μας (21/7/2019). 

Η Μαρία Σερέτη που κατοικεί στη Βικτώρια Αυ-
στραλίας, πρόσφερε στην εφημερίδα μας 100 
δολ. Αυστραλίας. 

Η Νίτσα Καλατζή (Άννα) πρόσφερε 50€ για την 
εφημερίδα μας (08/08/2019). 

Ο Στράτος & η Σούλα Καμνορόκη πρόσφεραν 100 
δολ. Αυστραλίας στη μνήμη της Χαρίκλειας 
Μανδάνη που απεβίωσε στην Πέτρα την 
28/1/2019. 

Ο Ιγνάτιος Μανάβης πρόσφερε 20€ στην εφημερί-
δα μας. 

Η Καβουτζή Έλλη πρόσφερε 20€ στην εφημερίδα 
μας στη μνήμη της Μέλπως Καραπαναγιώτη. 

Ο Γιώργος & η Αφροδίτη Πολύζου πρόσφεραν 20€ 
στην εφημερίδα μας στη μνήμη της Μέλπως 
Καραπαναγιώτη. 

Ο Μιχάλης Βαλιοντής (Κολιάς) πρόσφερε 50€ 
στην εφημερίδα μας (04/08/2020) 

Ο Lici Besim (Σωκράτης) που διατηρεί παντοπω-
λείο στη Στύψη, πρόσφερε 20€ για την εφη-
μερίδα μας (06/08/2020) 

 
 

Σας ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες! 
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                Προσφορές για τη «ΣΤΥΨΗ»    

Το προηγούμενο φύλλο κυκλο-
φόρησε πέρυσι, τον Αύγουστο 
του ΄19. Στα μέσα του περυσινού 
Αυγούστου έγινε μια σύσκεψη 
στα γραφεία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Στύψης, με πρωτοβου-
λία του Προέδρου, Δρακούλα 
Νίκου του Θρασύμβουλου. Προ-
σκλήθηκαν οι μέχρι τώρα συντά-
κτες της Στύψης, Ιγνάτιος Κων. 
Καραπαναγιώτης (που κατοικεί 
στην Έδεσσα) & Έλλη Μιλτ. Τσαΐ-
ρη (που κατοικεί στην Αθήνα). 
Συμμετείχαν επίσης και άλλα 
μέλη του Δ.Σ. Το θέμα της συζή-
τησης ήταν η εφημερίδα όλων 
μας, «Η ΣΤΥΨΗ» και η συνέχειά 
της. Η «απόφαση» του Δ.Σ. που 
μας ανακοινώθηκε, ανέφερε ότι 
θα αλλάξει ο τρόπος έκδοσης 
της εφημερίδας και πλέον ο 
ρόλος των μέχρι τώρα συντα-
κτών θα περιοριστεί δραστικά. 
Για την ακρίβεια θα καταργηθεί 
ο καθοριστικός ρόλος του Ιγνάτη 
και της Έλλης στην έκδοση του 

φύλλου. Θα αναλάβουν νέα παιδιά, νέα πρόσωπα και το φύλλο θα γράφεται, θα σχεδιάζεται 
και θα τυπώνεται στο νησί. Ουδέ μία αντίρρηση, παρά το γεγονός ότι ο τρόπος που έγινε η ανα-
κοίνωση ήταν άκομψος. Αλλά δεν χάλασε ο κόσμος. Ελπίζουμε ότι η «ΣΤΥΨΗ» μπορεί να συνεχί-
σει με νέες δυνάμεις. Θα προτιμούσαμε βεβαίως να υπήρχε μια κοινή απόφαση των συλλογι-
κών φορέων του χωριού (Πολιτιστικού, Αθλητικού, Ιππικού Συλλόγου, Συλλόγου Στυψιανών 
Αθήνας, Συλλόγου Στυψιανών Μελβούρνης, Συνεταιρισμού και κυρίως του Κοινοτικού Συμβου-
λίου). Θεωρούμε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο των κατοίκων 
της Στύψης μπορεί να εκπροσωπήσει όλους μας, γιατί είναι το πιο αντιπροσωπευτικό συλλογικό 
όργανο. Συνεπώς, θα αναμέναμε μια απόφαση του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου, γιατί από το 
παλιό υπάρχει ήδη ειλημμένη απόφαση για συνέχεια της έκδοσης με την μέχρι τώρα δομή της 
συντακτικής ομάδας, η οποία επαρκώς κατάφερνε να εκδίδει την εφημερίδα από το 1992 με 
δύο έως τρεις εκδόσεις τον χρόνο, συγκεντρώνοντας την εκτίμηση του κοινού των Στυψιανών 
όπου γης και την υποστήριξή τους, ηθική και υλική. Μέχρι σήμερα όλα τα φύλλα (και οι 73 εκ-
δόσεις) χρηματοδοτήθηκαν από τις προσφορές των Στυψιανών, χωρίς να επιβαρυνθεί το ταμείο 
του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας ίσως είναι το τελευταίο με 
αυτή τη μορφή και τη συντακτική ομάδα που είχε αναλάβει την μέχρι τώρα έκδοσή της. Η βαθιά 
οικονομική κρίση που επιδεινώθηκε με τον κορωνοϊό, επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και 
την εφημερίδα μας. Με δυσκολία συγκεντρώσαμε τα χρήματα για την έκδοση του φύλλου που 
κρατάτε στα χέρια σας. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε αφι-
λοκερδώς (όπως κάναμε έως τώρα), ίσως με μια ηλεκτρονική έκδοση της Στύψης. Σας χαιρετού-
με. Να είμαστε γεροί να ανταμώνουμε! 

Οι συντάκτες 
Ιγνάτιος Κων. Καραπαναγιώτης  

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη  
(Στύψη 29/07/2020) 

Το τελευταίο φύλλο 

 Ανασκόπηση εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλό-
γου Στύψης, σελ. 2 

 
 Για τον Άη Γιώργη (οικονομικός απολογισμός & 

μια πρόταση αξιοποίησης), σελ. 3 
 
 Ο εκ Στύψης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Ψωμάς ή Κυριακού, σελ. 4 
 
 Για τη γεώτρηση «Καμλέλ», σελ. 5 
 
 Οι ελαιοπαραγωγοί χρειάζονται στήριξη, σελ. 6 
 
 Τα προβλήματα της Στύψης στο Κοινοτικό Συμ-

βούλιο, σελ. 6 
 
 Κοινωνικά & Ντοπιολαλιά, σελ. 7 
 
 Ο τρομερός χειμώνας του ΄41, σελ. 8 
 

Διαβάστε... 



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 της Κοινότητας Στύψης του 
Δήμου Δυτικής Λέσβου για τους απανταχού  

Στυψιανούς 
____ 

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 

______ 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε 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 
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Από τα παλιά... 

Αριστερά: Απόστολος και Κατίνα Παπου-
τσή. Πάνω στο μηχανάκι (παλιά Φλορέ-
τα;) τα παιδιά Γιώργος Παπουτσής του 
Απόστολου, Έφη Τόμπρα του Χρυσόστο-
μου, Ευριπίδης Καλλιπολίτης του Βασιλεί-
ου και Μιχάλης Δελημήτρου του Γεωργί-
ου. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη τον 
Αύγουστο του 1964. 

Ανασκόπηση εκδηλώσεων Πολιτιστικού Συλλόγου 
 «Γυναικεία Συνάντησή 2019» 06/08/2019 
Για άλλη μία χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργάνωσε την καθιερωμένη Γυναικεία Συνάντηση στην πλατεία του χωριού μας 
στο "ΧΑΝΙ". Η προσέλευση ήταν μεγάλη και να ευχαριστήσουμε τα κορίτσια που μάς τίμησαν με την παρουσία τους. Μπράβο 
στην Δώρα Εγγλέζου, Νίκη Κοτσαφτη, Όλγα Προκοπίου, Αφροδίτη Μαρδά και Χαρούλα Γιαραμάνη που επιμελήθηκαν και προε-
τοίμασαν την χοροεσπερίδα. 

 «STIPSI MTB” 03/08/2019 
Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρωτάθλημα Ορει-
νής Ποδηλασίας στο χωριό μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου που είχε αναλάβει την διοργάνωση πήρε τα εύσημα από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ποδηλασίας για την άρτια διεξαγωγή και την υπόσχεση ότι ήταν η αρχή για μελλοντι-
κές συνεργασίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδηλάτες για την προσπάθεια τους. Να ευχαριστή-
σω τους ευγενικούς χορηγούς, το Πολυκατάστημα Δομικών Υλικών ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ στην Πέτρα και 
τον Γιώργο Καλλονιάτη,τον εργολάβο οικοδομών Διογένη Δρακούλα, και τον Α.Ε.Συνεταιρισμό Στύ-
ψης που υποστήριξαν την διοργάνωση. Επίσης θα ηθελα να ευχαριστήσω τους Μαυραγανης Νίκος 
Ο.Ε,εμπόριο φρούτων-όσπρια Κεραμιδας Κων/νος,αρτοζαχαροπλαστείο Η ΑΡΤΕΜΙΣ, κάβα Ζγουρελ-
λη, Στρατή Αναγνώστου και Δούκας Print. Την τεχνική υποστήριξη είχαν ο Ποδηλατικός Σύλλογος 
Λεσβου, Lesvos Ride και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Λέσβου. Ένα μεγάλο μπράβο σε 
όλους τους εθελοντές που η βοήθεια τους ήταν σημαντική και πολύτιμη. 

 «Ενημερωτική συζήτηση - ομιλία με θέμα: Διαταραχές λόγου, μάσησης και κατάποσης για παιδιά και ενήλικες» πραγ-
ματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Στύψης. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συ-
γκινητική, με το ενδιαφέρον του αποτυπώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης. Να ευχαριστήσουμε θερμά την 
Βάλια Μαϊδώνη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας. Η Βάλια έχει καταγωγή από το χωριό μας, σπούδασε Λογοθεραπεύ-
τρια - Λογοπαθολόγος Msc Autism and Related Conditions (UK). Το γραφείο της βρίσκεται στη Στρατή Μυριβήλη 59, Μυτι-
λήνη.  

 Πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Μάκη Ψαραδέλλη 
στις 19 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας. Τραγούδια ρεμπέτικα και 
λαϊκά που μας ταξίδεψαν σε άλλες εποχές, μαγεύοντας το κοινό, το οποίο απαρτίζο-
νταν από ντόπιους αλλά και επισκέπτες. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους υποστήρι-
ξαν την εκδήλωση, ιδιαίτερα το ξενοδοχείο 'Ξενών Δευκαλίων' και την ταβέρνα ψη-

σταριά 'Το Χάνι' . 

 «Ποδηλατάδα Στύψης 2019» 
Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 4η Ποδηλατά-
δα Στύψης,μια εκδήλωση που τείνει να γίνει θεσμός με πολλές 
συμμετοχές από μικρούς και μεγάλους ποδηλάτες. Η διαδρομή 
που ακολουθήσαμε ήταν εκκίνηση, από την πλατεία του χωριού 
μας στον Άγιο Νικόλαο Υψηλομετώπου και επιστροφή. Ένα μεγά-
λο μπράβο στους συμμετέχοντες και να ευχαριστήσουμε τους 
ξένους ποδηλάτες που μάς τίμησαν. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσου-
με την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
(παράρτημα Λέσβου) που παρευρέθηκαν για την ασφαλέστερη 
διεξαγωγή της Ποδηλατάδας. Να ευχαριστήσουμε το αρτοζαχα-

ροπλαστείο "Η Αρτεμις" στην Πέτρα και τον Γιώργο Βελούτσο, τον Κωνσταντίνο Κεραμιδά εμπόριο φρούτων και όσπρια για τις 
προσφορές τους σε γλυκά και φρούτα. Επίσης να ευχαριστήσουμε την Ασπασία Σπύρελλη,Ρούλα Καρανικολή,Λεμόνια Μεϊ-
μάρη,Αφροδίτη Μαρδά,και Χαρούλα Γιαραμάνη για την υποστήριξη- βοήθεια που προσέφεραν, την Ασπασία Δρακούλα και την 
Ελένη Κουτζπή (φωτογράφηση), Γιάννη Μαυραγάνη, Περικλή Βουδουρέλλη και Νίκο Καλατζή(εξωτερική βοήθεια). 

 Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία.  

 Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στις 18:30 στην καφετέρια Miguel, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Συλλόγου μας. Προηγήθηκε απολογισμός της χρονιάς και ενημέρωση των δράσεων του Συλλόγου.  

 Ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης» συμμετείχε στο Virtual SNF Run!  
Στον αγώνα Virtual SNF Run 5 χιλιομέτρων δεν έχει σημασία η εμπειρία, οι επιδόσεις και η ηλικία, αυτό που μετράει είναι ότι περ-
πατάμε όλοι μαζί, ξεχωριστά, για καλό σκοπό, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, για να στηρίξουμε 81 νοσοκομεία της χώρας! 
Ως Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης συμμετείχαμε στην δράση αυτή το Σάββατο 20/06/2020 με αφετηρία το γήπεδο του χωριού 
μας και τερματισμό στην διασταύρωση στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου. 

 Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στο Αγροτικό Ιατρείο του χωριού πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία.  
 

LICI BESIM 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» 
Παντοπωλείο 

 
Στύψη Λέσβου 

Τηλ. 2253770020 

Τα φνοίτσα 
Ήνταν μια φουρά 2 μυτιληνιοί φοιτητές τσι θέλαν τσ γιουρτές να πάν' συ μια θειά 
ντουν. Πάγαινειν λοιπόν στου ζαχαροπλαστείο να πάρειν γλυκά να πάν'. Καθώς 
μπαίν μέσα λέγ΄η γ' ένας: 
- Γεια σας , θέλω ένα κιλό φνοίτσα. 
-Με συγχωρείτε , απαντάει ο ζαχαροπλάστης , αλλά 40 χρόνια στη δουλειά , δεν έχω 
ξανακούσει τέτοια γλυκά. 
Σκέφτετει λοιπόν έφτους, "μπα τσι δεν του πα καλά;" 
Ξαναλέει λοιπόν σε πιο πρωτευουσιάνκια προυφουρά 
- Θα ήθελα ένα κιλό φοινίκια. 
- Ρε παιδάκι μου με συγχωρείς αλλά δεν έχω τέτοια. 
Γυρνώντας να φύγει , βλέπ απά στ' βιτρίνα κούκου τα φνοίτσα. 
Γυρνά στου ζαχαρουπλάστ' τσι λέγ',  
-Με συγχωρείτε , αυτά εδώ τι είναι ? 
-Μελομακάρονα λέει ο ζαχαροπλάστης. 
-Ε βάλειμ ρε κμπάρι ένα κιλό απ' εύτα να, μ' έσκασεις!!!! 

mailto:esstipsi@otenet.gr
mailto:kignatis@gmail.com
mailto:ellietsa1973@gmail.com
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Αγαπητοί συγχωριανοί,-ες, 
Μετά από σχετική ανακοί-
νωση του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου για την πρόθεσή του 
να προβεί σε εργασίες ανά-
πλασης και διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντος χώρου 
του Αγίου Γεωργίου, υπο-
βάλλουμε την παρακάτω 
πρόταση με σκοπό τη συνο-
λική ανάδειξη του Λόφου. 
Βασικό σκοπό της πρότασης 
αποτελεί η δημιουργία ενός 
καινοτόμου, επισκέψιμου 
χώρου υπό την πα-
ρακολούθηση της 
εκπαιδευτικής μονά-
δας του χωριού, 
πάντα φυσικά με 
την αρωγή των υπό-
λοιπων φορέων. 
Είναι, πλέον, κατα-
νοητό ότι παρεμβά-
σεις που περιορίζο-
νται μόνο στην κα-
τασκευή τεχνικών 
έργων μπορεί να 
εξυπηρετούν πρό-

σκαιρες ανάγκες αλλά εάν 
δεν αξιοποιηθούν κατάλλη-
λα δεν έχουν κανένα μακρο-
πρόθεσμο όφελος. Γι΄ αυτόν 
τον λόγο, οι δράσεις που 
προτείνονται αφορούν -
κυρίως- άυλες παρεμβάσεις 
με σκοπό τη δραστηριοποίη-
ση του έμψυχου δυναμικού 
του χωριού μας (φορείς, 
παραγωγικό, τεχνικό, εκπαι-
δευτικό και επιστημονικό 
προσωπικό) τόσο για την 
υλοποίηση του έργου  

Ενδιαφέρουσα πρόταση 
για τον  Άγιο Γεώργιο 

Λ 
ένε ότι εάν σου λείπει κάτι πολύ, τότε το αγα-
πάς περισσότερο. Συζητώντας με Στυψιανούς 
που έχουν φύγει από το χωριό μας σε οποια-
δήποτε ηλικία, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι 

πραγματικότητα. Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε όλοι 
στο χωριό μας, φροντίζουμε να παίρνουμε περισσότερη 
δόση Στύψης, για να περάσει πιο ευχάριστα ο χειμώνας. 
Στο αντάμωμα του 2018 ο Κώστας Μαρδάς ήθελε να 
μιλήσει για την κακή κατάσταση βρίσκεται στην οποία 
βρίσκεται το αλσύλλιο του Άη Γιώργη. Το πρόγραμμα της 
εκδήλωσης όμως ήταν αρκετά φορτωμένο και έτσι ο 
διοργανωτής δεν του επέτρεψε να μιλήσει. Το συζήτησε 
όμως με όλους μας και έτσι αποφασίσαμε ότι πρέπει και 
εμείς να φροντίσουμε να κάνουμε κάτι. Στο επόμενο Δ.Σ. 
του Συλλόγου της Αθήνας, αποφασίσαμε να θέσουμε το 
θέμα στη Γενική Συνέλευση, με σκοπό να διοργανώσου-
με μια εκδήλωση, της οποίας τα έσοδα θα διατίθεντο 
για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Άη 
Γιώργη. Όλα τα μέλη του Συλλόγου που ήταν παρόντα 
στη Γενική Συνέλευση επικρότησαν ομόφωνα την πρότα-
ση και έτσι στις 07/04/2019 έγινε χορός για αυτό τον 
σκοπό. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική. 
Παρευρέθηκαν 160 άτομα και τα λαχεία εξαντλήθηκαν 
πριν το καταλάβουμε. Στο επόμενο Δ.Σ. αποφασίσαμε 
ότι το καλοκαίρι του 2019, όσο θα είμαστε στο χωριό, θα 
φροντίσουμε να γίνουν οι βασικές εργασίες, ώστε να 
μπορούμε να διαμορφώσουμε τον χώρο: 1. Να κοπούν 
τα ξερά πεύκα και να απομακρυνθούν, 2. Να γίνει περί-
φραξη, ώστε να προστατευθεί ο χώρος από την είσοδο 
ζώων, 3. Να γίνει μια μελέτη, ώστε να ξέρουμε τι μπο-
ρούμε να κάνουμε. Το καλοκαίρι λοιπόν, ενημερώσαμε 
τον ιερέα μας, παπα-Λευτέρη, ο οποίος μας είπε: 
«παιδιά προχωράτε, κάντε ό,τι μπορείτε». Ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου είχε ενημερωθεί για τις προ-
θέσεις μας, αφού είχε ήδη λάβει την πρόσκληση της 
εκδήλωσης, στην οποία αναφερόταν ότι τα έσοδα θα 
διατίθεντο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Μας επιβρά-
βευσε για την πρωτοβουλία. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στα 
χρήματά μας προστέθηκαν και άλλα 570€, τα οποία 
είχε συγκεντρώσει ο Μαρδάς Κώστας από συγχωρια-
νούς. Βλέποντας και άλλοι ότι κάτι γίνεται για τον Άη 
Γιώργη, έδωσε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Αφού περι-

φράχτηκε, έγιναν τα σκαλιά, τα δε πεύκα κόπηκαν και 
απομακρύνθηκαν. Παρακαλέσαμε τον κο Βασίλη Μπού-
ση (γαμπρό του Δημήτρη Μανάβη) να μας ετοιμάσει μια 
μελέτη για τη διαμόρφωση του χώρου. Με χαρά ανέλα-
βε με τον συνάδελφό του, Κορακίτη Ευάγγελο και μας 
ετοίμασαν μία ολοκληρωμένη μελέτη, την οποία παρέ-
δωσαν στον κο Βουργουτζή Βασίλη. Αντίγραφο της μελέ-
της δόθηκε και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στύψης. Όλοι 
γνωρίζετε την αγάπη του κου Γιώργου Λιθοτόμου για τα 
φυτά. Μας έφερε λοιπόν 31 ροδοδάφνες διαφόρων 
χρωμάτων, τις οποίες φυτέψαμε στην περίφραξη, γιατί 
όπως ξέρετε τα ζώα δεν τις τρώνε, οπότε θα καταφέρουν 
να επιζήσουν. Ο Δρακούλας Νίκος μας ενημέρωσε ότι 
βρήκε χρηματοδότη, ώστε να γίνει η δενδροφύτευση 
του χώρου, καθώς και το αυτόματο πότισμα. Προς το 
παρόν, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του σχο-
λείου, κο Γκαγκούλη Φώτη, πήραμε με λάστιχο νερό για 
το πότισμα των φυτών. Η Μαρία Τυρίκου ανέλαβε, μέχρι 
να βρέξει, να τις ποτίζει. Επίσης, ο κος Τυρίκος Ευστρά-
τιος ανέλαβε τη μελέτη και την ηλεκτρολογική εγκατά-
σταση για τον φωτισμό του χώρου. Ελπίζουμε με τον 
ίδιο ζήλο να συνεχίσουμε και του χρόνου, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ένας χώρος να καθόμαστε να πίνουμε το 
καφεδάκι μας και γιατί όχι ακόμα και να διοργανώνουμε 
τη γιορτή της 1ης Μάη. Προσωπική εργασία πρόσφεραν 
οι: Προκοπίου Γεώργιος, Βαλιοντής Θανάσης, Κουλια-
δέλλης Τάκης (κοπή δέντρων), Βαλάσης Στέλιος του 
Γιώργου (μετέφερε όλα τα δομικά υλικά με το κλαρκ και 
τα ξύλα στον δρόμο), Κουτσαμπάσης Ιγνάτιος, Βουργου-
τζής Βασίλης, Λιθοτόμου Γιώργος (31 ροδοδάφνες), Δρα-
κούλας Παναγιώτης (πέτρες), Καμπουρέλλης Λευτέρης 
(πέτρες), Τυρίκου Μαρία (πότισμα), Γιαννακός Χρήστος 
& Βαλάσης Στέλιος (τοποθέτησαν κουπαστή στα νέα 
σκαλιά & έφτιαξαν την πόρτα), Τυρίκος Ευστράτιος 
(προσωπική εργασία). 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου Στυψιανών Αθήνας, 
Μαρία Προκοπίου 

Για το δασάκι του Άη Γιώργη 

ΕΣΟΔΑ: Χορός 07/04/2019 1.320€, Δωρεά Ε.Ψ. 100€, Καλλονιάτης 
Γιάννης 50€, Πάντα Θεοκτίστη 30€, Μαρδάς Κώστας 100€, Σαρρής 
Νίκος 100€, Γελαγώτης Βάσος 100€, Αλετράς Ιγνάτιος 70€, Πολύ-
ζος Γιώργος 50€, Βουργουτζή Φωτούλα 50€, Κοντσά Κατίνα 30€, 
Αθανασή Κατίνα 50€, Καραπαναγιώτης Μανώλης 20€, Κούτρου 
Στέλλα 50€, Εγγλέζος Νίκος 50€, Παπουτσής Γιώργος 50€, Καμνο-
ρόκης Ευστράτιος 30€, Σαρρής Στράτος 50€, Καλλιπολίτης Γιώργος 
50€, Βαλιοντής Μιχάλης 100€, Βαφιώτης Γιώργος 50€, Καλατζής 
Στράτος 100€, Τζανερίκος Αλέκος 50€, Κεραμιδάς Παναγιώτης 
100€, Κουτσέλλης Αχιλλέας (από Θεσ/νίκη) 50€, Δρακούλα Ευαγ-
γελία 200€, Βουργουτζής Βασίλης 500€  
Σύνολο εσόδων 3.500 
 
ΕΞΟΔΑ: Μανδάνης Ιγνάτιος 800€, Πέτρος 640€, Παρέλλης Γρηγό-
ρης 200€, Βενζίνη 60€, Δρακούλας Διογένης 510€, Καλλονιάτης 
Γιώργος 180€, Δρακούλας Στράτος 40€, Καλλονιάτης Γιώργος 40€, 
Δρακούλας Διογένης 180€, Τυρίκος Ευστράτιος 300€, Τυρίκος Ευ-
στράτιος 350€ 
Σύνολο εξόδων 3.300 

Οικονομικός απολογισμός για την 
αποκατάσταση του  

αλσυλλίου του Άη Γιώργη 

Διαμόρφωση  
περιβάλλοντος χώρου του 

Άη Γιώργη 

Αγαπητοί συγχωριανοί, 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στύψης είχε μια προσφορά από 
τον κ. Robert Betz. Ο κ.Robert Betz βλέποντας τις δρα-
στηριότητες του Συλλόγου μας, την προσπάθεια που 
κάνει για την πολιτιστική-πνευματική ανάδειξή του χω-
ριού, και μετά από παρότρυνση του κ. Steffen Streich 
αποφάσισε να κάνει μια προσφορά, για την κατασκευή 
χώρου αναψυχής και δημιουργίας πρασίνου στο χωριό.  
Φορέα υλοποίησης του έργου ορίζει τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Στύψης, διαχειριστή τον Πρόεδρο 
του κ.Νικόλαο Δρακούλα και την επιθυμία ως ανάδοχο 
εργολάβο τον κ. Διογένη Δρακούλα δεδομένης της πολύ-
χρονης και άρτιας συνεργασίας τους. Ως Πολιτιστικός 
Σύλλογος Στύψης εγγυόμαστε την διαφάνεια στην δια-
χείριση της προσφοράς αυτής. Έχουμε κοινοποιήσει σε 
όλους τους φορείς του χωριού επιστολή γνωστοποιήσης 
των προθέσεων μας. Σαν Σύλλογος έχουμε έρθει σε επα-
φή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου καθε 
ενέργειάς μας να είναι νόμιμη. Άν δεν πάρουμε στα χέ-
ρια μας τα κατάλληλα έγγραφα από τους αρμόδιους 
φορείς και υπηρεσίες, δεν ξεκινάμε την υλοποίηση για 
να μην εκτεθούμε εμείς, αφενός, πρώτα από όλα σαν 
Σύλλογος,αλλά και αφετέρου, τον ανάδοχο εργολάβο 
του έργου. Σας ευχαριστώ. 

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π.Σ.Σ 

Νικόλαος Δρακούλας 

 όσο και για την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του Λόφου του 
Αγίου Γεωργίου.  Η πρόταση μπορεί να υλοποιηθεί και τμηματικά, σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους -πάντα με τις οδηγίες και την επο-
πτεία των αρμόδιων φορέων - ανάλογα με τους διαθέσιμους υλικούς 
και άυλους πόρους. Επίσης μπορεί να εμπλουτιστεί  ή να τροποποιηθεί 
με επιπλέον ή/και διαφορετικές δράσεις ανάλογα με τις ιδέες ή τις 
ανάγκες που προκύπτουν. Εμείς, θα είμαστε στη διάθεση οποιουδήπο-
τε φορέα ή ιδιώτη για την αναλυτικότερη παρουσίαση και επεξεργασία 
της πρότασης έτσι ώστε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν «ζωντανό» 
χώρο που θα αποτελέσει τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή.  

Ραφαήλ  
Παλαιοπάνης 

 
«Οι άνθρωποι υπάρχουν απ΄τη στιγμή που 

βρίσκουνε μια θέση στη ζωή των 
άλλων»  (Τάσος Λειβαδίτης) 

Η προσφορά του Robert Betz  
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γενναιόδωρη προσφορά 
του Robert Betz του Γερμανού φίλου της Στύψης, για την 
αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Άη Γιώργη 
ανέρχεται στο ποσό των περίπου 8.500 €. 
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Βενιαμίν (κατά κόσμον Ψωμάς ή Κυριακού): Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(18/1/1936 - 17/2/1946) 

Ο 
 Βενιαμίν (κατά κόσμον Ψωμάς ή Κυρια-
κού) ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως από τις 18 Ιανουαρίου 1936 ως τις 17 
Φεβρουαρίου 1946. Γεννήθηκε στο χωριό 

Στύψη της Λέσβου το 1871. Φοίτησε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης. Το 1912 έγινε Μητροπολίτης Ρόδου, 
το 1913 Μητροπολίτης Σηλυβρείας και κατόπιν μετατέ-
θηκε στη Μητρόπολη Φιλιππουπόλεως. Το 1925 εξελέ-
γη Μητροπολίτης Νικαίας και το 1933 Μητροπολίτης 
Ηρακλείας. 
Το 1935, μετά το θάνατο του Πατριάρχη Φωτίου του 
Β΄, πιθανότερος διάδοχός του θεωρούνταν ο τότε Μη-
τροπολίτης Χαλκηδόνος (και μετέπειτα Πατριάρχης) 
Μάξιμος. Όμως, ο Νομάρχης Κωνσταντινούπολης διέ-
γραψε (όπως έχει δικαίωμα) τους Χαλκηδόνος Μάξιμο 
και Δέρκων Ιωακείμ από τον κατάλογο των εκλογίμων. 
Θεωρείται ότι αυτό συνέβη διότι ο τότε Υπουργός Εσω-
τερικών της Τουρκίας και βουλευτής της επαρχίας Τσα-
νάκαλε, όπου υπάγεται και η Ίμβρος, συνδεόταν με το 
Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Ιάκωβο. Θεωρείται 
λοιπόν ότι με δική του εντολή διεγράφησαν οι δύο 
επικρατέστεροι υποψήφιοι, προκειμένου να προωθη-
θεί ο Μητροπολίτης Ίμβρου ως Οικουμενικός Πατριάρ-
χης. Η Ιεραρχία όμως εξέλεξε τον Μητροπολίτη Ηρα-
κλείας Βενιαμίν, με ψήφους επτά έναντι έξι. Κατά τη 
διάρκεια της εκλογής και της ενθρόνισης σημειώθηκαν 

επεισόδια και έκτροπα που την αμαύρωσαν, ενώ ο 
νέος Πατριάρχης Βενιαμίν, 64 ετών τότε, αποδοκιμά-
στηκε από μέρους του εκκλησιάσματος κατά την εν-
θρόνισή του. Παρά τις αντίξοες συνθήκες της εκλογής 
και παρά το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
που συνέβη κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του, 
αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη και 
σταθεροποιητική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε 
μια δύσκολη περίοδο της Ιστορίας του. Μελανό σημείο 
ήταν η μεγάλη πυρκαϊά του 1941, η οποία κατέστρεψε 
μεγάλο μέρος του Πατριαρχικού Οίκου στο Φανάρι 
(ζημιά η οποία αποκαταστάθηκε πλήρως μόλις το 
1989). Επί Βενιαμίν Α΄ ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη η 
Εκκλησία της Αλβανίας με την έκδοση σχετικού Πα-
τριαρχικού και Συνοδικού τόμου (1937), επέστρεψαν 
στην Ορθοδοξία οι Καρπαθορρώσοι Ουνίτες της Αμερι-
κής και τέλος ήρθη το από του 1872 Βουλγαρικό σχί-
σμα (1945) με την αναγνώριση του αυτοκέφαλου της 
Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Ο Πατριάρχης Βενιαμίν 
πέθανε στις 17 Φεβρουαρίου 1946. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Επεξεργασία] Πηγές 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Έρευνα από το internet:  
Γελαγώτης Στράτος του Βασιλείου  

Το πρώτο κείμενο στο Αναγνωστικό της Δ' 
Δημοτικού ήταν το «Όργωμα». Το δεύτερο 
κείμενο ήταν ένα δημώδες ποίημα «Το αμπέ-
λι», το τρίτο ένα αφήγημα με τίτλο «Στους 
ελαιώνες και… 
 
Το πρώτο κείμενο στο Αναγνωστικό της Δ' 
Δημοτικού ήταν το «Όργωμα». Το δεύτερο 
κείμενο ήταν ένα 
δημώδες ποίημα «Το    
αμπέλι», το τρίτο ένα 
αφήγημα με τίτλο 
«Στους ελαιώνες και 
τα νυχτέρια του χω-
ριού», το επόμενο 
ένα ωραίο ποίημα 
του Παλαμά, «Η ε-
λιά». 
Τα παιδιά μαθαίναμε 
γράμματα μέσα από 
την πιο διαδεδομένη 
αισθητική κατηγορία της περιόδου της δεκαε-
τίας του '60, που ήταν η φύση, οι αγροτικές 
εργασίες. Η περιοδικότητα των εποχών, όπως 
εκδηλώνονταν στις αγροτικές εργασίες, συ-
νεργούσε στην αναγνωστική και γλωσσική 
εκπαίδευση. Τα κείμενα εξελίσσονταν με τη 
φύση, την Ιστορία και την εργασία. Ο αστικός 
χώρος στα κείμενα ήταν ελάχιστος. 
Η δομή του αναγνωστικού βιβλίου ήταν οργα-

νωμένη σε μέρη, με κέντρο τις τέσσερις επο-
χές και υποκύκλους από τη «θρησκευτική 
ζωή», την «οικογενειακή», την «εθνική», την 
«Ιστορία», τα «επαγγέλματα» κ.λπ. Στην 
έκδοση του 1964 που έχω (τα βιβλία τα κλη-
ρονομούσαμε από τους προηγούμενους μα-
θητές), η εξαιρετική εικονογράφηση είναι του 
Τάσσου Αλεβίζου και η επιμέλεια του Βασίλη 

Σφυρόερα. 
Αδικημένα παιδιά που 
η ιδεολογία τους δια-
μορφώθηκε στα χωρά-
φια όταν βοηθούσαν 
στον τρύγο, στις ελιές, 
στις σπορές, συχνά, 
συγκροτήθηκαν από το 
άγριο ξυλοκόπημα από 
τους μεγάλους (δεν 
έδερναν μόνο οι γονείς 
και οι δάσκαλοι, αλλά 
και οι γείτονες και ο 

οποιοσδήποτε αυτοσχέδιος παιδαγωγός). 
Αυτά τα παιδιά δεν μάθαιναν, εσωτερίκευαν 
τη βιοποριστική αγωνία. Τέλειωναν το Δημοτι-
κό όπως - όπως, πήγαιναν βοηθοί στα ξυλουρ-
γεία, στην οικοδομή, στα χωράφια, στα καρά-
βια. 
 

Από άρθρο του Δημήτρη Σεβαστάκη   
  

Τα ατίθασα παιδιά μιας ήμερης φτώχειας 

Η αγορά της Στύψης τον Αύγουστο του 2006 

Παραμονή της Αγίας Κυριακής 
Κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου παραμονή της γιορτής της Αγίας Κυριακής, πολλές 
παρέες με μικρούς και μεγάλους έπαιρναν τον δρόμο, (χωματόδρομος τότε) 
για τον εσπερινό στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής στο Πετρί. Κάποιοι 
έμεναν στην αγρυπνία μέχρι το ξημέρωμα, οπότε γινόταν η Λειτουργία. Οι 
γυναίκες με το πρόσφορο τυλιγμένο στην τσάντα, οι άντρες με τα φρεσκοσι-
δερομένα πουκάμισα και τα παιδιά μέσα στην χαρά, για την πρόκληση που 
θα ακολουθούσε ποιoς θα τα κατάφερνε χωρίς να κουραστεί). 
 

 
Διακρίνονται 

από αριστερά: 
Ευστρατία Δε-
λημήτρου, Ευ-

στρατία Καρανι-
κολή, Ελένη 
Καραντάνη, 
Μαρία Χίου, 

Τριανταφυλλιώ 
Χίου, Κατίνα 

Παπουτσή, Φω-
τούλα Βαλασέλ-

λη. 

 
 

Τα 10χρονα σήμερα έχουν ipad, laptop,  
facebook, twitter… Και να φανταστείς εγώ 

ένιωθα μάγκας  στα 10 επειδή  μου  
φύτρωναν οι φακές στο κυπελάκι... 

http://www.ec-patr.org/default.php?lang=gr
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Στο φύλλο της «Στύψης» με αριθμό 66 Αύγ. 2016, ο τότε 

Πρόεδρος του χωριού Μιχάλης Καλατζής, έδωσε μια συνέ-

ντευξη στην Έλλη Μιλτ. Τσαϊρη. Σημείωνε προς το τέλος ότι: 

«Στόχος μας είναι να ενεργοποιηθεί η γεώτρηση «καμλέλ» 

που είναι προς το παρόν ανενεργή και η οποία έχει παρα-

χωρηθεί με δωρεά του Παναγιώτη Λιθοτόμου στο Τοπικό 

Διαμέρισμα Στύψης. Στις 2-2-20 το πρωί είχα μια τηλεφωνι-

κή επικοινωνία με τον Απόστολο Λιθοτόμου από την μακρι-

νή Μελβούρνη. Ανάμεσα στις ευχές για το νέο έτος θυμή-

θηκε ότι για την συγκεκριμένη γεώτρηση, που έγινε πάνω 

από το χωριό, το γεωτρύπανο δούλευε δυο μέρες ως την 

παραμονή της Παναγίας του 2012. Δήμαρχος Λέσβου τότε 

ήταν ο Δημήτρης Βουνάτσος και Πρόεδρος της Κοινότητας 

Στύψης ήταν  ο Φωκίων Γελαγώτης. Αυτό που δεν ήξερα και 

με πληροφόρησε ο Απόστολος, ήταν ότι το κόστος  της γεώ-

τρησης ανήλθε σε 12.000 ευρώ και το κάλυψαν από κοι-

νού ο  Απόστολος Λιθοτόμου (κάτοικος Αυστραλίας) και ο 

αδελφός του Παναγιώτης Λιθοτόμου (κάτοικος Στύψης). 

Έκτοτε δεν γνωρίζει κατά πόσο αξιοποιήθηκε η συγκεκριμέ-

νη γεώτρηση η οποία σκοπό είχε να ενισχύσει τα αποθέμα-

τα νερού της υδατοδεξαμενής του χωριού. Το ίδιο ερώτημα 

διατυπώνουμε και εμείς … 

Ιγνάτιος Κων. Καραπαναγιώτης 

Γεώτρηση «καμλέλ» 

Άποψη της Στύψης (φωτο: Κλεονίκη Ματακούλια) 

Οι οικογενειακές ιστορίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. 
Με αφορμή την διόρθωση ενός λάθους μας σε προηγούμε-
νο φύλλο για την καταγωγή του Μιχάλη Παπουτσή που 
κατοικεί στην Αυστραλία καταγράφουμε: 
Ο Παπουτσής Μιχάλης που ζει στην Αυστραλία, είναι πα-
ντρεμένος με την Σοφία Βουλέλη (Βουλούδα) και κατάγεται 
από τον Βαφειό (και όχι  από το Υψηλομέτωπο,  που γρά-
ψαμε στο προηγούμενο φύλλο της «Στύψης»). Αγόρασε  το 
σπίτι του Γιώργου Παπανικολάου (τ’  Τσόλα) και το έφτιαξε 
για  να μπορεί να έρχεται στο χωριό. 
Η αδελφή της Σοφίας, Μυρσίνη Βουλέλη είναι παντρεμένη 
με τον Ηλία Χαβιαρίδη από το Υψηλομέτωπο όπου και μέ-
νουν. 
Η Τρίτη αδελφή (η μεγαλύτερη) Κωνσταντίνα Βουλέλη εί-
ναι παντρεμένη με τον Γιώργο Φιλή του Ευστρατίου, ζουν 
στην Αυστραλία και έρχονται τακτικά στο χωριό. Έφτιαξαν 
το παλιό πατρικό σπίτι του Βουλέλη (κοντά στο σπίτι του 
«Αμασία»). 

Οικογένεια του  
Μιχάλη Παπουτσή 

Με τον όρο Διαταραχές της Προσωπικότητας εννοού-
με τις συμπεριφορές και τις καταστάσεις στις οποίες 
ένα άτομο ουσιαστικά παρεκκλίνει από τις νόρμες και 
από τις προσδοκίες του γενικότερου πολιτισμικού 
πλαισίου του. Για να διαγνωσθεί ένα άτομο με μία 
διαταραχή προσωπικότητας, χρειάζεται να προκαλεί-
ται έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου όσον 
αφορά την κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική 
του ζωή. 

Διάγνωση 
Στην Ναρκισσιστική Διαταραχή το άτομο παρουσιάζει 
ένα διάχυτο πρότυπο μεγαλείου (στη φαντασία ή τη 
συμπεριφορά), ανάγκης για θαυμασμό και έλλειψης 
ενσυναίσθησης, με έναρξη στην πρώιμη ενήλικη ζωή. 
Για να διαγνωσθεί ένα άτομο με Ναρκισσιστική Διατα-
ραχή, χρειάζεται να εμφανίζει τα εξής ακόλουθα συ-
μπτώματα: 
– Διαθέτει μεγαλειώδη αίσθηση σημαντικότητας του 
εαυτού (π.χ. μεγαλοποιεί τα επιτεύγματα και τα ταλέ-
ντα, προσδοκά να αναγνωριστεί ως ανώτερος χωρίς 
ανάλογα επιτεύγματα). 
– Ενασχόληση με φαντασιώσεις απεριόριστης επιτυχί-
ας, δύναμης, ευφυΐας, ομορφιάς ή ιδανικής αγάπης. 
– Πιστεύει ότι είναι εξαιρετικός και μοναδικός 
άνθρωπος και μπορεί να γίνει κατανοητός μόνο από, ή 
θα πρέπει να σχετιστεί με, άλλους εξαιρετικούς ή υ-
ψηλού επιπέδου ανθρώπους (ή οργανισμούς). 
– Απαιτεί υπερβολικό θαυμασμό. 
– Έχει αίσθηση κατοχής ιδιαίτερων δικαιωμάτων 
(δηλαδή αδικαιολόγητες προσδοκίες εξαιρετικά ευνοϊ-
κής αντιμετώπισης ή αυτόματης συμμόρφωσης με τις 
προσδοκίες του). 
– Διαπροσωπική εκμετάλλευση (δηλαδή εκμεταλλεύε-
ται τους άλλους για να επιτύχει τους δικούς του σκο-
πούς). 
– Έλλειψη ενσυναίσθησης: είναι απρόθυμο να ανα-
γνωρίσει ή να ταυτιστεί με τα αισθήματα και τις ανά-
γκες των άλλων. 
– Είναι συχνά ζηλόφθονο με τους άλλους ή πιστεύει 
ότι οι άλλοι είναι ζηλόφθονοι μαζί του. 
– Έχει αλαζονικές, υπεροπτικές συμπεριφορές ή στά-
σεις. 

Κλινική Εικόνα 
Το άτομο με Ναρκισσιστική Διαταραχή εμφανίζει ένα 
υπερεκτιμημένο εγώ και διαθέτει αξιακό σύστημα με 
έμφαση στην κοινωνική προβολή. Οι πεποιθήσεις του 
είναι άκαμπτες και είναι υπερευαίσθητο στις μεταβο-
λές και τις αλλαγές. Παρουσιάζει διαταραγμένες δια-
προσωπικές σχέσεις καθώς αξιώνει ιδιαίτερη μεταχεί-
ριση, ανάγκη για θαυμασμό και είναι συνήθως ανάλ-
γητο. Ο Νάρκισσος είναι συνήθως φιλόδοξος, με 
«φαινομενικά» μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά ουσια-
στικά τόσο εύθραυστη. Τείνει να υποτιμά τους άλλους 
και να ισχυρίζεται ότι οι γύρω του τον φθονούν. Όσον 
αφορά τα επαγγελματικά του, συνήθως η απόδοση 
και η επίδοση του είναι χαμηλή επειδή παρουσιάζει 
μικρή ανεκτικότητα στην κριτική και στην αποτυχία. 
Εμφανίζεται αλαζονικός, άπληστος, εγωκεντρικός και 
αρκετά αγενής. Θυμώνει όταν δεν τον εξυπηρετούν 
και όταν δεν χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης και προ-
νομίων. Σε ακραίες περιπτώσεις ναρκισσισμού χρησι-
μοποιεί κακοήθεις χειριστικές συμπεριφορές, με σκλη-
ρότητα και αναλγησία για να επιτύχει το σκοπό του. 
Το άτομο με Ναρκισσιστική Διαταραχή τείνει να σχετί-
ζεται με τους άλλους με βάση το πόσο χρήσιμοι του 
είναι και πόσο μπορεί να εξυπηρετηθεί από εκείνους. 
Στις συντροφικές του σχέσεις δεν επιλέγει τον άλλο με 
βάση την αγάπη, αλλά κυρίως με το τι μπορεί να πάρει 
από εκείνους, και πόσο το επιβεβαιώνουν, ενισχύο-
ντας την εικόνα του. Η επιλογή συντρόφου προϋποθέ-

τει την μοναδικότητα και εξέχουσα θέση του, έτσι 
ώστε και ο ίδιος να βρίσκεται στο επίκεντρο της προ-
σοχής. 

Αιτίες 
Σύμφωνα με την McWilliams (1994), η Ναρκισσιστική 
Διαταραχή, όπως και οι περισσότερες διαταραχές προ-
σωπικότητας, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγό-
ντων: βιολογικούς, της αλληλεπίδρασης με τους πρώ-
τους φροντιστές της παιδικής ηλικίας, και ψυχολογι-
κούς παράγοντες που αφορούν την ιδιοσυγκρασία του 
κάθε ατόμου. 

Αντιμετώπιση 
Ένας Νάρκισσος θα μπορούσε να βοηθηθεί σημαντικά 
μέσω της οριοθέτησης. Χρειάζεται να είναι οριοθετη-
μένος έτσι ώστε να μην παραβλέπει τις ανάγκες των 
ανθρώπων γύρω του, ικανοποιώντας μόνο τις δικές 
του. Πολύ βοηθητικό είναι το καθρέφτισμα της συμπε-
ριφοράς του. Ουσιαστικά δηλαδή να φέρεται κάποιος 
στο Νάρκισσο όπως ακριβώς συμπεριφέρεται και εκεί-
νος. Για παράδειγμα αν εμφανίζει μειωτικές ή προ-
σβλητικές συμπεριφορές, ή ασκεί μια άδικη κριτική, 
θα χρειαζόταν να κάνει κάποιος ακριβώς το ίδιο σε 
εκείνον. Συνήθως ο Νάρκισσος όταν αντιμετωπίζει το 
καθρέφτισμα της συμπεριφοράς του, υποχωρεί. Η 
απειλή της εγκατάλειψης είναι ο μεγαλύτερος φόβος 
από τους κοντινούς του συναισθηματικά ανθρώπους. 
Αυτός ο φόβος της εγκατάλειψης, όταν δηλαδή συνει-
δητοποιήσει ότι ενδεχομένως θα χάσει τους 
«κοντινούς» σε εκείνον ανθρώπους, μπορεί να τον 
κάνει να αλλάξει και να βελτιώσει τη συμπεριφορά 
του. Το άτομο με Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπι-
κότητας εντοπίζει τα προβλήματα στις σχέσεις του με 
τους άλλους, όμως δεν θα παραδεχτεί την ευθύνη του 
για αυτά. Το πιο σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση 
του Ναρκισσισμού γίνεται όταν το άτομο δει και παρα-
δεχθεί την ευθύνη του μέσα στη σχέση του με τους 
άλλους. Ζει σε ένα δικό του κόσμο, οπότε το περιβάλ-
λον του θα πρέπει να του δείχνει την πραγματικότητα, 
να τον αποδεχθούν και να τον εκτιμούν γι΄αυτό που 
πραγματικά είναι και όχι για αυτό που νομίζει ότι εί-
ναι. Στη Ναρκισσιστική Διαταραχή Προσωπικότητας το 
άτομο δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια και ο λόγος 
γι’ αυτό είναι ότι δεν αντιλαμβάνεται πως τα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητάς του κάνουν τους γύρω 
του να δυσφορούν πολύ με τον χαρακτήρα που πα-
ρουσιάζει (όπως άλλωστε προαναφέρθηκε). Στην περί-
πτωση έλευσης στην ψυχοθεραπεία όμως, θα αποκτή-
σει αίσθηση του μηχανισμού της μεγαλομανούς συ-
μπεριφοράς του, με απώτερο σκοπό να αποκτήσει μια 
πιο ρεαλιστική εικόνα εαυτού του αλλά και των ατό-
μων γύρω του. Έτσι, όταν αποδεχθεί αυτό που πραγ-
ματικά είναι και όχι αυτό που δείχνει να είναι, θα λει-
τουργήσει με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, καταφέρνο-
ντας να βιώσει με πιο υγιείς τρόπους το κομμάτι του 
ναρκισσισμού του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενι-
σχύσει και το υγιές κομμάτι του εγώ του. Θα μπορέσει 
λοιπόν να σχετίζεται καλύτερα με τους άλλους, έτσι 
ώστε οι σχέσεις του να είναι πιο στενές και ουσιαστι-
κές. Θα του δώσει την δυνατότητα να κατανοήσει τις 
αιτίες των συναισθημάτων του και τι είναι αυτό που 
τον οδηγεί να ανταγωνίζεται και να μην εμπιστεύεται 

Ναρκισσιστική Διαταραχή της Προσωπικότητας 
της Αγγελικής Τσαγκαράκη 



  6    ΣΤΥΨΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ    2020 

Ο 
ι τιμές του ελαιολάδου τους τελευ-
ταίους μήνες στην ελληνική αλλά και 
σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές 
(ισπανική, πορτογαλική) είναι ιδιαί-

τερα χαμηλές. 
Στα μέσα Οκτωβρίου 2019, η τιμή του έξτρα παρ-
θένου ελαιόλαδου ήταν χαμηλότερη του πενταε-
τούς μέσου όρου κατά 33% στην Ισπανία και 
κατά 13,5% στην Ελλάδα. 
Μια από τις αιτίες για τις μειωμένες τιμές, είναι 
τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα που έχουν δη-
μιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε., τον συντριπτικό 
όγκο των οποίων κατέχει η Ισπανία.  
Η διαφαινόμενη μείωση των τιμών, οδήγησε την 
Επιτροπή σε απόφαση να ενισχύσει την ιδιωτική 
αποθεματοποίηση ελαιολάδου, όμως τα αποθέ-
ματα στη χώρα μας ήταν ιδιαίτερα χαμηλά λόγω 
της κακής περσινής χρονιάς. 
Την ίδια στιγμή, υπάρχει η 
ανησυχία ότι η αύξηση της 
παγκόσμιας παραγωγής, με 
νέες χώρες να μπαίνουν 
δυναμικά στην καλλιέργεια 
της ελιάς και την παραγωγή 
ελαιολάδου. Οι χώρες αυτές 
έχουν χαμηλό κόστος παρα-
γωγής αλλά και χαμηλές 
τιμές στις εξαγωγές. Δεν 
είναι καθόλου βέβαιο ότι η 
αυξημένη παραγωγή θα 
συνοδευτεί από αντίστοιχη 
αύξηση της κατανάλωσης.  
Σ΄ αυτή την περίπτωση, μέ-
τρα όπως αυτό της αποθεμα-
τοποίησης, που προτείνει η Ε.Ε. έχουν μόνο πα-
ροδικά αποτελέσματα. 
Η σημασία του ελαιολάδου και των βρώσιμων 
ελιών ως βασικών εθνικών προϊόντων είναι ανά-
γκη να τύχουν εθνικής συνεννόησης και αντιμε-
τώπισης.  

Το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών της χώρας 
μας εξαρτάται πολύ περισσότερο από ό,τι των 
γειτονικών κρατών – μελών, από την τιμή παρα-
γωγού, λόγω του μικρού μεγέθους εκμεταλλεύ-
σεων και του αυξημένου κόστους εισροών. 
Η ελαιοπαραγωγή στη χώρα μας λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής έχει κι άλλους κινδύνους να αντι-
μετωπίσει, που έχουν επίπτωση στην ποιότητα 
και την ποσότητα. 
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να 
αναπτύξει μια στρατηγική στον τομέα ελιάς - 
ελαιολάδου και να λάβει επιπλέον άμεσα μέτρα, 
πέραν αυτών της Ε.Ε., για τη στήριξη της τιμής 
και του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών της 
χώρας. 
Την ανάγκη να αναλάβει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων πρωτοβουλίες για τη 

στήριξη των ελαιοπαραγωγών που βρίσκονται 
φέτος αντιμέτωποι με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές 
για το λάδι και την ελιά επισημαίνει ο τομεάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβί-
της σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή. 

20 Νοεμβρίου 2019  

Οι ελαιοπαραγωγοί χρειάζονται στήριξη Τα προβλήματα της Στύψης στο  
Κοινοτικό Συμβούλιο 

 

Τ 
ο νέο Κοινοτικό Συμβούλιο Στύψης του Δήμου Δυτικής Λέσβου αποτελείται από 
τους εξής: Πρόεδρος Νίκος Δρακούλας του Θρασύβουλου και μέλη Αλετράς Αντώ-
νιος, Κουτζπής Παναγιώτης, Καλλιπολίτης Βασίλειος, Τζανερίκος Αλέξανδρος. Οι 
τρεις πρώτες συνεδριάσεις ήταν άτυπε δεδομένου ότι δεν υπήρχε γραμματειακή 

υποστήριξη από υπάλληλο του Δήμου. Τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν αφο-
ρούσαν στο πρόβλημα της υδροδότησης με καθαρισμό, στη διευθέτηση των πηγών και 
στο θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Πολλά από τα θέματα είναι προτάσεις προς τον 
Δήμο Δυτικής Λέσβου προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό και να υλοποιη-
θούν στο επόμενο διάστημα. Στα περισσότερα από αυτά οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. 
Στη συνεδρίαση της 18/5/2020 συζητήθηκαν: 1) αίτηση για απόκτηση απορριμματοφόρου 
οχήματος, 2) κατασκευή χώρου συγκέντρωσης των σκουπιδιών, χωρητικότητας 20 κάδων, 
3) καθαρισμός πηγών Αγίου Νικολάου, 4) καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης: α) στο παλιό 
αγροτικό ιατρείο, β) στην περιοχή Πέτακα, γ) στην περιοχή Σφαγείο, 5) υπόγεια τοποθέτη-
ση του σωλήνα ύδρευσης από την περιοχή Αγίου Νικολάου ως τη Στύψη, 6) ασφαλτόστρω-
ση από οικία Καλλιπολίτη Βασιλείου ως την οικία του Εγγλέζου Μαρίνου (περίπου 150 
μέτρα x 4), καθώς και 50 μέτρα επιδιόρθωση-αποκατάσταση παλαιών τμημάτων ασφάλ-
του, 7) αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού, λόγω παλαιότητας στην αγορά Στύψης και 
στην πλατεία. Στη συνεδρίαση της 17/6/2020 συζητήθηκαν τα εξής: 1) φωταγώγηση των 
δύο κόμβων αριστερά και δεξιά του χωριού, 2) φωταγώγηση στη διασταύρωση Στύψης-
Πέτρας-Καλλονής, 3) αίτηση για τοποθέτηση 10 επιτοίχιων φωτιστικών σε διάφορα σημεία 
του χωριού, 4) επίστρωση σκυροδέματος με οπλισμό σε αγροτική οδοποιία, λόγω μεγάλης 
κλήσης του εδάφους (περίπου 150 κυβικά), 5) τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης, 6) επι-
διόρθωση και επίστρωση ασφάλτου-πίσσας από διασταύρωση Αγίου Γεωργίου ως το χω-
ριό (περίπου 4χλμ), 7) διαγράμμιση και τοποθέτηση μπάρας προστασίας λόγω παλαιότη-
τας και καθίζησης του εδάφους, 8) δημιουργία γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαί-
ρισης στο σχολείο, 9) επιδιόρθωση και επαναλειτουργία μιας εκ των τριών ανενεργών 
παιδικών χαρών, 10) λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του χωριού της γεώ-
τρησης που έγινε με δωρεά από τους αδερφούς Λιθοτόμου. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι φέτος το καλοκαίρι το πρόβλημα ύδρευσης, για την ακρίβεια λει-
ψυδρίας είναι ιδιαίτερα έντονο, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια του χωριού να μένουν χωρίς 
νερό για αρκετές ώρες κάθε μέρα. Το πότισμα των περιβολιών και η σπατάλη του πόσιμου 
νερού επιδεινώνει το πρόβλημα. 

Έργα στη Στύψη 
 Το καλοκαίρι του 2019 και συγκεκριμένα την 28η Ιουλίου 2019 η Νίτσα Τζανερίκου 

και οι κόρες της διέθεσαν το χρηματικό ποσό των 8.000€, το οποίο χρησιμοποιήθη-
κε για την ανακατασκευή ενός κελιού και δύο τουαλετών στην εκκλησία της Πανα-
γίας της Στύψης, στη μνήμη των γονέων τους. 

 

 Το καλοκαίρι του 2018 ο Αλέκος Τζανερίκος διέθεσε το ποσό των 2.500€ για την 
επισκευή του καμπαναριού στην εκκλησία Παναγία της Στύψης. Δύο ή τρία χρόνια 
νωρίτερα είχε επίσης διαθέσει 300€, προκειμένου να τσιμεντοστρωθεί ο αγροτικός 
δρόμος που περνά πάνω από το χωριό, πάνω από την Παναγιά (θέση Πλακάρα), 
έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες των αγροτών. 

Τ 
ο γήπεδο της Στύψης πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, όπως έγινε και με το γήπεδο της 
Πέτρας. 
Περί τα μέσα 
Ιουλίου 2020 

υπογράφτηκε η σύμβαση 
με προθεσμία υλοποίη-
σης τεσσάρων μηνών, 
ενώ η χρηματοδότηση 
του έργου φτάνει τα 
400.000 ευρώ. 
Να σημειωθεί ότι το γή-
πεδο Στύψης, αντιμετωπί-
ζει πολλά προβλήματα 
καθώς ο αγωνιστικός χώ-
ρος είναι ακατάλληλος με τα σωματεία να διαμαρτύρονται ανέκαθεν για τον ορισμό παιχνι-
διών στο συγκεκριμένο γήπεδο. Είναι συχνοί οι τραυματισμοί που έχουν προκληθεί σε αρκε-
τούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, θα δοθεί άλλη μια λύση στο βόρειο τμήμα, καθώς πέρα από την 
τοπική ομάδα «Γερμανό Καραβαγγέλη», θα μπορεί να φιλοξενήσει και άλλα σωματεία των 
γύρω περιοχών.  

Το γήπεδο της Στύψης 

Το γήπεδο της Στύψης αναβαθμίζεται 

Τ 
ο πρόβλημα της ύδρευσης 
στο χωριό το φετινό καλο-
καίρι είναι έντονο. Πολλά 
σπίτια μέσα στον Αύγουστο 

μένουν για μέρες και πολλές ώρες 
χωρίς νερό. Είχαμε καιρό να δούμε 
τις βρύσες να στερεύουν. Ακόμα και 
στο κέντρο του χωριού τα νοικοκυριά 
έμεναν χωρίς νερό και όταν ερχόταν 
κάποτε, έβγαινε θολό, κόκκινο, ακα-
τάλληλο για κάθε χρήση. Το πρόβλη-
μα του νερού είχε εμφανιστεί με 
έντονο τρόπο επί προεδρίας 
Μιχάλη Καλατζή, ο οποίος επι-
χείρησε να το λύσει με παρεμ-
βάσεις στις πηγές, στα λάστιχα 
και στο δίκτυο, χωρίς όμως να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες. Επί 
προεδρίας Αντώνη Αλετρά αντι-
μετωπίστηκε αποτελεσματικά το 
θέμα της ύδρευσης και δεν είχε 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια 
κανένα πρόβλημα. Να όμως που η 
έλλειψη νερού επανεμφανίστηκε. Η 
υδροδότηση της Στύψης αναδεικνύε-
ται ως το Νο 1 πρόβλημα του χω-
ριού, για το οποίο πρέπει να μερι-
μνήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. 
Άμεσα πάντως μπορούμε να το αντι-
μετωπίσουμε περιορίζοντας τη σπα-
τάλη νερού (περιβόλια, πλύσιμο αυ-
λών & αυτοκινήτων κ.λπ). 

Στέρεψαν οι βρύσες! 

Το πρόβλημα του 2013 επανήλθε! 

https://www.avgi.gr/article/10809/10418286/oi-elaioparagogoi-chreiazontai-sterixe


Τα κοινωνικά των Στυψιανών 
ΓΕΝΝΗΣΗ 

 Ο Χρήστος Πετριώτης και η Λητώ Γελαγωτέλλη απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα πανέμορφο 
αγοράκι  στις 5 Ιανουαρίου 2020. 

Να είναι γερό και καλότυχο! 
 

ΘΑΝΑΤΟΙ 

 Πέθανε στην Έδεσσα στις 3-3-2020 η Μέλπω Καραπαναγιώτη (χήρα Κων/νου) σε ηλικία 87 ετών. 

 Πέθανε στις 2-1-2020 στη Μυτιλήνη ο Γεώργιος Μόλβαλης  

 Πέθανε στο χωριό ο Χριστοφίδης Νικόλαος πρώην εφοριακός  σε ηλικία 82 ετών. 

 Πέθανε στις 18-12-2019 η Έλλη Φιλή (το γένος Μαντάνη) χήρα Γεωργίου (και κόρη της «μαμής» 
στα 88 της χρόνια. 

 Πέθανε ο Σταύρος Κουλιαδέλλης του Δημητρίου στις 19-12-19, που ζούσε στη Μυτιλήνη, ετών 87. 
Η κηδεία του έγινε στη Στύψη 

 Πέθανε τον Αύγουστο 2019 στο χωριό ο Κώστας Πιτσούλης του Γεωργίου ετών 80 

 Πέθανε στις 1-9-19 στο χωριό, ο Στράτος Μαυραγάνης  του Θεοδόση  ετών 75. 

 Πέθανε τον Μάιο του 2019 ο Μιχαήλ Τσολάκης του Νικολάου και της Ασημένιας , ετών 94 (πρώην 
κλητήρας της Κοινότητας Στύψης). 

 Πέθανε στις 28-7-19 η Συνοδία (Σούλα) Μαυραγάνη σύζ. Βλάση στα 72 της χρόνια. 

 Πέθανε στις 28-7-19 ο Ιγνάτιος Γκαγκούλης του Δημητρίου στα 59 του χρόνια. 

 Πέθανε το 2019 ο Ελευθέριος  (Ράκης) Καλλιπολίτης του Ιγνατίου ετών 80. 

 Πέθανε η Μαριάνθη Τόμπρα χήρα Χρυσοστόμου, ετών 89. Η κηδεία της έγινε στο χωριό την Πέ-
μπτη 25-7-19. 

 Πέθανε στην Αθήνα στις 24-9-19 η Μαρίτσα Μαλλή, χήρα Νικολάου ετών 75. 

 Πέθανε στο χωριό στις 28-9-19 η Θεοκτίστη (Τούλα) Καλλιπολίτου, ετών 75. 

 Πέθανε στο χωριό τον Οκτώβριο 2019, ο Αντώνης Γιαζιτζόγλου του Ελευθερίου ετών 86.   

 Πέθανε πριν 2 χρόνια (το 2018) στην Θεσσαλονίκη ο Αλέκος Ζγουρνιός του Παναγιώτη.  

 Πέθανε στη Στύψη η Όλγα Χατζηδουκάκη, χήρα Ιωάννου, ετών 93 

 Πέθανε η Ζαχαρούλα Μουτάφη , αρχές Ιουνίου του 2020. 

 Πέθανε η Ελπινίκη (αδερφη Μπαλαρού) στις 23/7/2020, 74 ετών. 

 Πέθανε η Κοντσά Νίκη 

 Πέθανε στις 29/7/2020 ο Γεώργιος Αλεξίου, 85 ετών. 

 Πέθανε στις 28/7/2020 ο Αριστείδης Δρακούλας (Πρόεδρος της Κοινότητας στα πρώτα χρόνια της 
μεταπολίτευσης), ετών 83. 

 Πέθανε στη Στύψη στις 04/08/2020 ο Νικόλαος Χατζηβλάστης, ετών 87. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει 

 «η Ορτιά» = η καλή πλευ-
ρά ενός αντικειμένου (π.χ. 
«Βάλε απ΄την ορτιά τη  
ζακέτα!») 

 «η τσέτλα» = αδέξια χωρί-
στρα (π.χ. «Με κούρεψε κι 
έκανε στα μαλλιά μου 
τσέτλα»  

 «η αφλουγή»= κουτσο-
μπολιό 

 «ντέντε» (ρήμα)= γρήγορα 

(π.χ. «κάντε ντέντε» 

 «πίζερβα» (τοπ. επίρρημα)
(παραμέρισε λίγο, μείνε 
λίγο στην άκρη, π.χ. κάνε 
λίγο πίζερβα) 

 «αδεχώ, αδέχα» (ρήμα) = 
κάνε κουμάντο, οδήγα, 
βάστα, φρόντισε 

 «κατσούρντ΄σα» (ρήμα) = 
μου ξέφυγε 

 Αχλιά= στάχτη 
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Ντοπιολαλιά 

Κ 
άθε φορά που φεύγει ένας αγαπημένος μας άνθρωπος, στοχαζόμαστε για τη ματαιότη-
τα, για τον πόνο αλλά και τις χαρές που περικλείονται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. 
Διαπιστώνουμε κοινότοπα, αλλά με σπαραγμό ψυχής ότι ο θάνατος είναι ένα γεγονός 
αναπόφευκτο που κατακυριεύει τα πάντα. Με την μάνα μου την Μέλπω κουβεντιάζα-

με συχνά για τα επεισόδια του βίου της. Τίποτα σπουδαιότερο από τα σκαμπανεβάσματα ενός 
απλού ανθρώπου. Γεννήθηκε στη Στύψη στις 7-2-1933. Το 1941 διέκοψε λόγω της γερμανικής 
κατοχής το σχολείο, όπως όλα τα παιδιά αυτής της γενιάς. Πριν πάει στο σχολείο έπρεπε να πάει 
πρώτα ν΄ αρμέξει την κατσίκα και συχνά δεν έμπαινε στην τάξη γιατί είχε αργήσει. Μεγάλωσε 
στα «Μοναστηρέλλια» σ΄ αυτά τα περιβόλια της Στύψης με τα πολλά νερά. Δεν πείνασαν στην 
κατοχή αλλά οι Γερμανοί κατάσχεσαν τις σοδειές τους. Μου έλεγε για την γιαγιά της την 
«Χιργάνταινα», που μόλις πρωτόδε λεωφορείο το πέρασε για κινούμενο σπίτι. Αργότερα στα 
1957 παντρεύτηκε τον πατέρα μου Κώστα Καραπαναγιώτη (1932-2009), κάπως κρυφά γιατί τα 
συμπεθέρια δεν συμφωνούσαν στα προικιά. Ο πατέρας μου την πήρε και αποφασιστικά πα-
ντρεύτηκαν μ΄έναν παπά κι έναν φίλο του απ΄ τη Λαφιώνα χωρίς καλεσμένους σ΄ ένα ξωκκλήσι. 
Μου άρεσε να ακούω μικρές ιστορίες από τον βίο τους. Αργότερα πήγαν στην Αθήνα και με τον 
πατέρα μου που ήταν ράφτης στο επάγγελμα, δούλευαν σε ραφείο. Εκεί γεννήθηκα κι εγώ στην 
Αθήνα του 1960 και με κρατούσαν στο ραφείο στη δουλειά τους, σε μια κούνια που κρέμασαν 
από το ταβάνι. Το 1963 γεννήθηκε ο αδελφός μου ο Μανόλης. Ένα πρόβλημα υγείας, τους κρά-
τησε στην Αθήνα κι εμένα μ΄ έστειλαν στο χωριό με την γιαγιά την Ελπινίκη (Μυντακούδα) και 
τον παππού μου τον Γιώργη από τ΄ Αϊβαλί. Αργότερα ήρθαν κι εκείνοι στο χωριό. Έχτισαν το 
σπίτι τους στη Στύψη. Τα χαλίκια τα κουβαλούσαν από τα βράχια του Αη Γιώργη απέναντι ζεμπί-
λι το ζεμπίλι. Ο αγώνας για την επιβίωση, τους οδήγησε να κάνουν με τον πατέρα μου άπειρες 
δουλειές. Ταβέρνα – εξωχικό, παράλληλα με το ραφείο, σινεμά με τον αδερφό του πατέρα μου 
τον θείο Νίκο (Μαντορέκο και αργότερα με τον γαμπρό του Γιώργο Μαυραγάνη), καφενείο και 
παράλληλα λιοχώραφα και περιβόλι και κότες και κατσίκες. Και η μάνα μου πάντα δίπλα του 
συμπαραστάτης και πρωτεργάτης. Θυμάμαι που ετοίμαζαν παντελόνια (χακί) για τους αγρότες 
που τα πουλούσαν στο πανηγύρι του Αγίου Ιγνατίου στις 14 Οκτώβρη στη Μονή Λειμώνος. Με-
τά, εμείς τα παιδιά της, παντρευτήκαμε, κάναμε δικά μας παιδιά, φύγαμε από το νησί, αλλά η 
μάνα μας μαζί με τον πατέρα μας ήταν πάντα εκεί και μας περίμεναν, να μας περιποιηθούν στις 
ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές μας. Να μας ετοιμάζει τα κολοκυθολούλουδα, για την 
«θάλασσα». Και κάθε φορά να γεμίζουν κούτες - δέματα, με του κόσμου τα καλά να πάρουμε 
μαζί μας. Τη σοδειά μας το λάδι, τα σύκα, τη ρίγανη, τα λαδοτύρια, το ούζο και παστές σαρδέλες 
Καλλονής, τραχανά, ελιές. Μια φορά, χρειάστηκε να κρατήσει τα δύο μεγάλα μου παιδιά για 5-6 
μήνες σερί στο χωριό. Μας τα έφερε, μικρά τότε, στη Θεσσαλονίκη με το καράβι. Με το ίδιο 
καράβι γύρισε πίσω, 34 ώρες ταξίδι… Ήταν φιλόξενος άνθρωπος η μάνα μας η Μέλπω. Φιλοξέ-
νησε άπειρους ανθρώπους, συχνά δεν τους ήξερε καν. Είτε ήταν φίλοι είτε απλώς γνωστοί. Ακό-
μα θυμούνται 40 δικηγόροι της Έδεσσας και της Σκύδρας, που πέρασαν από τη Στύψη με εκδρο-

μή που οργάνωσε ο σύλλογός τους, το καλοκαίρι του 1999, την φιλοξενία της και το κέρασμα 
κολοκυθόπιτας, στο πελώριο μπαλκόνι της, με θέα τους ελαιώνες, μέχρι τον κόλπο της Καλλο-
νής. Ήταν κι εκείνα τα πλεκτά με βελονάκι της μάνας μου με την απαράμιλλη τέχνη. Εργόχειρα 
περίτεχνα. Μέχρι λίγο πριν μας «φύγει», μου παράγγειλε να της αγοράσω δυο κουβάρια κλωστή 
μπεζ νούμερο 40 
… Οι μοναχοί στο 
Άγιον Όρος λένε 
ότι, ο άνθρωπος 
πρέπει να έχει 
στη ζωή του ένα 
διακόνημα αλλά 
κι ένα χειροτέ-
χνημα. Ο θάνα-
τος μπορεί να 
είναι αναπόδρα-
στο γεγονός, 
αλλά είναι πάντα 
ανοίκειος επισκέ-
πτης. Κοιτάζο-
ντας το μνήμα 
της μάνας μου 
στην φιλόξενη γη 
της Μακεδονίας 
στην Έδεσσα, 
ανακαλώ στη 
μνήμη μου το παράδειγμα της ζωής της αλλά και τις κουβέντες που κάναμε. Με τη ειρωνική 
ματιά της και ένα υπόγειο χιούμορ, υπονόμευε το ίδιο το γεγονός του θανάτου: «Δεν θα χάσει κι 
η πόλη κανένα κρεμμύδι, αν φύγω» έλεγε. Έτσι στόλιζε με ελαφρότητα το βάρος της αναπότρε-
πτης πτώσης, της πορείας προς την απουσία του θανάτου. Έτσι μιλούσε για τον μάταιο τούτο 
κόσμο και την μοίρα των ανθρώπων. Το λέει μια ινδιάνικη παροιμία, αλλά ισχύει και για το χω-
ριό μας: κάθε γέρος /γριά που πεθαίνει, είναι μια βιβλιοθήκη που καίγεται. Η μάνα μας η Μέλ-
πω, πέθανε στα 87 της χρόνια στις 3-3-2020 στην Έδεσσα. Τον Μάη είχαμε προγραμματίσει την 
επιστροφή της στο νησί όπως κάναμε τα τελευταία εννιά χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα 
μου -έξι μήνες στην Έδεσσα κι έξι μήνες στη Στύψη, στη Λέσβο. Δεν πρόλαβε… Έζησε τίμια. Ήταν 
ήσυχη γυναίκα και «φιλοσοφημένη» ή απλώς χορτασμένη από όσα έζησε.  

Ιγνάτης Κων. Καραπαναγιώτης  
 

Για τη μάνα μου τη Μέλπω  

Η Μέλπω Καραπαναγιώτη στη βεράντα της στη Στύψη 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Πέτρα - Λέσβου   
Τηλ. 2253042455 - 6934018535 

e-mail: kalipo@otenet.gr 

mailto:kalipo@otenet.gr


 

Τ 
ον χειμώνα του ΄41 ήταν η μεγάλη 
πείνα σ΄ όλη την Ελλάδα και στο 
χωριό μας τη Στύψη, οι άνθρωποι 
πρήζονταν και πεθαίνοντας φώνα-

ζαν ως τελευταία λέξη «Πέπε». Περίμεναν 
πότε θα έρθει ο Πέπος, ο τότε Πρόεδρος του 
χωριού μας από την Μακεδονία, να φέρει 
στάρι. Το ΄43 μερικοί ζευγάδες έσπειραν και 
τότε άρχισαν τα πράγματα λίγο να βελτιώνο-
νται. 
Τότε ο Στέλιος Βουργουτζής, ο Μιχάλης Βου-
λαδάς, το Μητρέλ΄ τ΄ Παπά, ο Κοντής Φιλής, ο 
Κωνσταντής Αλετράς και πολλοί συναγωνι-
στές, συγκεντρώθηκαν στον μπαχτσέ του Δη-
μοστή, στο κάτω μέρος του χωριού, που είναι 
και απόκρυφο, και ίδρυσαν το Ε.Α.Μ. του 
χωριού μας. Πρόεδρο ψήφισαν τον Στέλιο 
Βουργουτζή. 
Πρώτη τους δουλειά ήταν να βάλουν σκοπιά 
στα «Λειβάδια» και όταν 
έβλεπαν αυτοκίνητο 
στην διακλάδωση (προς 
Καλλονή), να ανάψουν 
φωτιά που σήμαινε ότι 
έρχονται οι Γερμανοί. 
Μια τέτοια φωτιά άναψε 
ένα βράδυ. Όλο το χωριό 
μας κινητοποιήθηκε. 
Εμείς στον κάτω μαχαλά 
(κάμπο) μαζί με τα γυ-
ναικόπαιδα, πήγαμε στο 
χωράφι «Λουλούδι». Οι 
μεγάλοι με τον ΕΛΑΣ 
πήγαν αλλού. Ωστόσο το 
αυτοκίνητο με τους Γερ-
μανούς δεν ήρθε, 
έφευγε προς Μυτιλήνη. 
Ο Ιγνάτης ο Κουτυλέλλης 
ΕΠΟΝίτης και ΄γω αετό-
πουλο από την στροφή 
στα «Λειβάδια» κατεβή-
καμε στα 
«Παλιοσώθηρα» στ΄ 
«ψύλ΄» τον ανήφορα και 
καταλήγοντας στα «Κόκκινα Χώματα», δίπλα 
ακριβώς από το σημερινό στρατόπεδο, μείνα-
με εκεί κρυμμένοι. Περνώντας τον αμαξωτό, 
έπαιρνα το μονοπάτι  για τους μπαχτσέδες 
όπου με περίμενε ένας άνθρωπος που δεν 
τον ήξερα, τον γνώρισα μετά την απελευθέ-
ρωση, ήταν ο κουρέας Φώτης Φωτίου που 
είχε την καρέκλα του μέσα στο καφενείο του 
Παυλή και κούρευε. 
Εκεί που τον πρωτοείδα μου έδωσε ένα χαρτί 
που το έκρυψα στον κόρφο μου και το πήγα 
στον Ιγνάτη που με περίμενε. Ήταν το περίφη-
μο «δελτίο» που ενημερωνόταν το χωριό για  

 
τις μάχες του Κόκκινου Στρατού για τις νίκες 
του στο Ανατολικό Μέτωπο. 
Στο χωριό μας, Γερμανούς δεν είχαμε, ούτε 
στην Πέτρα, μια βραδιά μόνο θυμάμαι που 
ήρθαν καβάλα σε άλογα «τα ΄νιάμερα». 
Στα χρόνια του Ε.Α.Μ. γινόταν «Λαϊκό Δικα-
στήριο» στο κέντρο της αγοράς, κάτω από 
έναν μεγάλο πλάτανο, που σήμερα δεν υπάρ-
χει, τον έκαψαν για να φαρδύνει ο δρόμος. 
Πρόεδρος του «Δικαστηρίου» ήταν ο  
Ευριπίδης Δρακούλας (Κακαχλέλ). Εγώ σαν 
αετόπουλο παρακολουθούσα τις συνεδριά-
σεις και άκουγα τον Ευρυπίδη να λέει 
«όποιος από τους συγκεντρωμένους θέλει να 
πει κάτι, να το πει ελεύθερα».  
Αυτά τα χρόνια θέριζε και η φυματίωση, ο 
κόσμος πέθαινε γιατί η αρρώστια αυτή ήταν 
και μεταδοτική, χτύπησε και τον Ευριπίδη, 
αλλά στάθηκε τυχερός γιατί ανακαλύφθηκε 

το φάρμακο το «πας 
και ριμικόν» και για-
τρεύτηκε.  
Οργανώναμε λαϊκά 
συσσίτια στο σπίτι 
του Βαγγέλη Σπυρέ-
λη, ήταν γεμάτο με 
θρανία κι έρχονταν ο 
κόσμος με το κατσα-
ρόλι του και το γεμί-
ζαμε για τις έξι μέρες 
της βδομάδας ψυ-
ρούκι και φασόλες. 
Οι μαθητές ερχόμα-
σταν συντεταγμένοι 
από το σχολειό μας 
και τρώγαμε. Ο δά-
σκαλος  ο Καντύλης, 
το ψυρούτς το έλεγε 
αλευρόσουπα! 
Το Ε.Α.Μ. οργάνωσε 
πολιτοφυλακή και με 
περιβραχιόνια τρι-
γυρνούσαν το χωριό 
για να επιβάλλουν 

την τάξη, έκαναν έλεγχο στα ελαιοτριβεία για 
να μην κλέβουν τους παραγωγούς, καθόριζε 
δε και τα μεροκάματα των γυναικών 
(μαζώχτρες) και των ραβδιστών για να μην 
τους εκμεταλλεύονται οι πλούσιοι. 
Θυμάμαι κι άλλα, αλλά ίσως τα γράψω μια 
άλλη φορά. Με την  ευκαιρία αυτή θέλω να 
χαιρετήσω τον Κώστα Αλετρά, που όπως κα-
τάλαβα, είναι εγγονός του καλού μου φίλου 
και συντρόφου Κωνσταντή Αλετρά!    
 

Μήτσος Χαβός, Στύψη, Χειμώνας 2019       

Ο τρομερός χειμώνας του ΄41 
(τα γεγονότα που ακολουθούν υπαγόρευσε ο Μήτσος Χαβός στον Βασίλη Βουργουτζή) 

Ο Μήτσος Χαβός με τον αείμνηστο 
Μανώλη Γλέζο  

Ήρθαν το καλοκαίρι του 2019 από τα ξένα... 

Ό 
πως κάθε χρόνο, οι Στυψιανοί 
που βρίσκονται ζουν και δη-
μιουργούν στα ξένα (κατά 
κύριο λόγο στην Αυστραλία) 

έρχονται τους καλοκαιρινούς (ενίοτε και 
το Φθινόπωρο) στο χωριό. Η επίσκεψη 
στο χωριό 
λειτουργεί 
ως ψυχολο-
γική ανάτα-
ση και ανα-
τροφοδοτεί 
την θετική 
μας στάση 
στη ζωή. 
Τουλάχιστον 
αυτό λένε οι 
ψυχολόγοι. 
Αν σε έχουν 
ζώσει τα 
φίδια της 
μελαγχολί-
ας, ή έχεις 
κάποια στεναχώρια κάνε μια βόλτα στην 
πατρίδα των παιδικών σου χρόνων να 
σου φύγει το «ψυσκότγιασμα»… 
Έτσι όταν με ρωτούν οι φίλοι μου στην 
Έδεσσα και στη Σκύδρα του Νομού Πέλ-
λας όπου ζω κι εργάζομαι, αν θα πάω 
φέτος στη Λέσβο (που πολλοί την γνωρί-
ζουν ως Μυτιλήνη …) τους απαντώ ότι αν 
δεν πάω τουλάχιστον μια φορά το χρό-
νο, θα έχω ψυχολογικά προβλήματα … 
και δύσκολα θα βγάλω  τον υπόλοιπο 
χρόνο! 
Δεν ξέρω αν όλοι αισθάνονται έτσι για 
τον γενέθλιο τόπο τους , αλλά κάθε χρό-
νο κάνω μια ανασκόπηση , ρωτάω ποιος 
ήρθε φέτος, κάτι σαν προσκλητήριο και 
απουσιολόγιο ταυτόχρονα. 
Έμαθα λοιπόν ότι ήρθαν  το καλοκαίρι  
του 2019 (ή είδα αυτοπροσώπως) την 
Αφροδίτη Μεϊμάρη με την κόρη της 
Άρτεμη από την Αυστραλία. Οι γονείς της 
Νίκος και η Άρτεμις ήρθαν από την Αυ-
στραλία μάλλον οριστικά.    
Ήρθε επίσης  τον Σεπτέμβρη 2019 ο Από-
στολος  Βαζυριάννης  με την γυναίκα του 
Καλυψώ  από την Μελβούρνη. 
Το καλοκαίρι είδαμε επίσης το Νίκο 
Μαρδά με την γυναίκα του από την Αυ-
στραλία.  
Είδαμε τον Καλλονιάτη Μιχάλη του Αρι-
στείδη με τις δύο κόρες του Κλεονίκη και 
Αθηνά, από την Αυστραλία. Έφυγαν νω-
ρίς από το χωριό, αλλά πρόλαβαν να 
δουν και να χαρούν την γιαγιά τους Αθη-
νά Παυλίδη, ξαδέρφια και θείους. 
Συναντήσαμε στο χωριό τον Χατζηδου-
κάκη Ευστράτιο του Ιωάννη με την γυ-
ναίκα του Όλια από το Λουξεμβούργο. 
Είδαμε τον Ιγνάτιο Βαλάση του Φωκίωνα  
με την γυναίκα του Κων/να από την Αυ-
στραλία. 
Συναντήσαμε τον Βαγγέλη Βαλιοντή του 
Ευαγγέλου με την γυναίκα του (που κα-
τάγεται από την Λαφιώνα) και κατοικούν 

στη Μελβούρνη. Νωρίτερα είδαμε στο 
καφενείο τον Καμνορόκη Ευστράτιο με 
την γυναίκα του Σούλα, που ήρθαν από 
την Αυστραλία. Συναντήσαμε τον Λιθο-
τόμου Γιώργο με την γυναίκα του Στέλ-
λα, που κατοικούν στη Βοστόνη των Η-

ΠΑ, καθώς 
και τον α-
δελφό του 
Λιθοτόμου 
Απόστολο 
με την γυ-
ναίκα του 
Ευγενία που 
κατοικούν 
στην Αυ-
στραλία. 
Στην αγορά 
είδαμε τον 
Νίκο Εγγλέ-
ζο με την 
γυναίκα του 

Μαρία που 
κατοικούν στην Αυστραλία. 
Στο «Χάνι» επίσης είδαμε τον Μιχάλη 
Παπουτσή (γαμπρός του Βουλέλη με 
καταγωγή από το Βαφειό), μ ε την γυναί-
κα του Σοφία Βουλέλη που κατοικούν 
στην Αυστραλία. 
Προλάβαμε και συναντήσαμε στο χωριό 
τον ξάδερφό μου Παναγιώτη Κεραμιδά 
του Γεωργίου με την γυναίκα του Κατερί-
να Τζουβανέλλη. Έφτιαξε το σπίτι που 
αγόρασε (πάνω από το Χάνι στην πλατεί-
α του χωριού) ικανό να φιλοξενήσει τα 
πολυπληθή εγγόνια του (5 από τον γιο 
του Γιώργο Κεραμιδά και 3 από τον γιο 
του Στράτο). Είχαν έρθει άπαντες φέτος, 
(παιδιά, νύφες, εγγόνια), αλλά ένα δυ-
στύχημα στην Αυστραλία όπου έχασε 
την ζωή του ο κουνιάδος του Στράτου, 
διέκοψε απότομα, δυστυχώς, την παρα-
μονή τους στο χωριό για περισσότερες 
ημέρες.   
Μου είπαν τέλος ότι ήρθαν στο χωριό το 
καλοκαίρι από την Μελβούρνη, ο Νίκος 
Τσολάκης του Μιχαήλ (του κλητήρα) με 
την κόρη του Σοφία. 
Εννοείται  ότι το παρουσιολόγιο δεν εί-
ναι πλήρες. Είναι μόνο οι συγχωριανοί 
μας που συνάντησα ή έμαθα για αυτούς 
στο χωριό κατά την σύντομη δική μου 
παραμονή (όχι πάνω από 15 ημέρες), για 
αυτό ας με συγχωρήσουν όσοι ήρθαν 
αλλά δεν αναφέρονται στο παραπάνω 
πρόχειρο ρεπορτάζ. Σημασία έχει που 
ήρθαν στην πατρίδα των παιδικών τους 
χρόνων… 
Φέτος με τον κορωνοϊό και τις απαγο-
ρεύσεις πτήσεων από άλλες χώρες, οι 
συγχωριανοί μας δεν θα καταφέρουν να 
έρθουν στην πατρίδα. Μπορεί φέτος 
πολλά από τα σπίτια να μείνουν κλειστά, 
αλλά ελπίζουμε του χρόνου να περάσει 
ο εφιάλτης και να μας ξανάρθουν. 

Ιγνάτιος Κων. Καραπαναγιώτης  
 

Η Καλυψώ και ο Απόστολος Βαζυργιάννης 

 
«Το χάνι» 

Ταβέρνα-Ουζερί-Καφέ 
Food Delivery 

Τηλ. 2253091311 
What’s up 6986781136 

 
Στύψη Λέσβου 

 
Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές  

εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια, 
πάρτι  συλλόγων κ.λπ. 

 
ΣΑΒΒΑ ΦΩΤΟΥΛΑ 

 
Σίδερα κατασκευών– χρώματα– ξυλεία–  

υλικά οικοδομών 
 

Πέτρα Λέσβου 
 

Τηλ. 2253041113 
Fax 2253041051 

Κινητό 6973412040 
 
 

ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Computer Software 

Εμπόριο-επισκευές ηλ/κών ειδών, δορυφορικά Nova & Ote TV, Ηλεκτρονικοί Υπο-
λογιστές 

Καλλονή Λέσβου (έναντι ΓΕΡΜΑΝΟΥ) 
Τηλ. 2253023515 
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