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ιανύθηκε ακόμα μια διετία
στη ζωή του συλλόγου μας,
του συλλόγου των Πολι-
χνιατών Αθήνας. Ήδη προ-

ετοιμάστηκε η συνέχεια για την
επόμενη και είναι καιρός, όπως
συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, να γίνει ο απολογισμός της
προηγούμενης και να χαραχθεί η
πορεία στην επόμενη.

Οι Πολιχνιάτες που μένουν στην
Αθήνα, αλλά και όλοι οι άλλοι, εσω-
τερικού και εξωτερικού, οι οποίοι
αυτοδικαίως θεωρούνται μέλη,
έχουν κάθε δικαίωμα να παρέμ-
βουν με την κριτική τους στα πε-
πραγμένα κι ακόμα να προτείνουν
τη δική τους άποψη για τη μελ-
λοντική πορεία του συλλόγου. Τού-
το μπορεί να γίνει με τη φυσική
τους παρουσία στη Γενική Συνέ-
λευση, αλλά και σε περίπτωση κω-
λύματος με τον προσφορότερο
άλλον τρόπο.

Για τα πεπραγμένα της διετίας
που πέρασε, έχει την υποχρέωση το
απερχόμενο Δ.Σ. (διοικητικό συμ-
βούλιο), να κάνει τον απολογισμό
του, για το έργο που επιτέλεσε, το
οποίο και τίθεται στην κρίση της γε-
νικής συνέλευσης. Τον απολογι-
σμό αυτό κάνουμε και από την
εφημερίδα μας για τους απόντες,
ώστε να γίνουν παγκοίνως γνω-
στά τα πεπραγμένα και να κριθούν
πολύπλευρα και πολυφωνικά. Το
νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις
εκλογές, θα κάνει τον δικό του
προγραμματισμό, τον οποίο θα
κοινοποιήσει στο πρώτο φύλλο
της εφημερίδας που θα εκδώσει.

Στη διανυθείσα διετία, το απερ-
χόμενο Δ.Σ. πιστεύει ότι έκανε έργο
σοβαρό, που είχε σαν αποτελέ-
σματα να συσπειρώσει τους χω-
ριανούς μας και να τους πείσει για
την ανάγκη συνέχισης της πορείας
του συλλόγου, αλλά και να τον κά-
νει γνωστό με τις εκδηλώσεις του,
βγάζοντάς τον από την αφάνεια και

στήνοντάς τον ισότιμα ανάμεσα
στους υπερδραστήριους Λεσβια-
κούς συλλόγους της Αθήνας.

Το καταστατικό του συλλόγου
τον χαρακτηρίζει "πολιτιστικό",

χαρακτηρισμό
τον οποίο υπη-
ρέτησε με τα
τμήματά του,
χορευτικό και
θεατρικό.

✿ Πήρε μέ-
ρος με το χο-
ρευτικό του τμή-
μα στην τηλεο-
πτική εκπομπή της ΕΤ-1  "Αλάτι της
Γης" με τον Λάμπρο Λιάβα.

✿ Άνοιξε με το χορευτικό του
τις αξιόλογες εκδηλώσεις για τη
Μ. Ασία των
Μικρασιατι-
κών συλλόγων
Κορίνθου.

✿ Συμμε-
τείχε δυο φο-
ρές με το χο-
ρευτικό του
τμήμα στους
χορούς των
Μ υ τ ι λ ην ι ώ ν
Κορίνθου.

✿ Συμμετείχε σε εκδήλωση πί-
τας και χορού του συλλόγου Να-
παίων, με το χορευτικό του τμήμα.

✿ Με το θεατρικό του τμήμα
πέτυχε το πάντρεμα των πολιτι-

στικών επιδόσεών του με την κοι-
νωνική του ευαισθησία. Έτσι έδω-
σε θεατρικές παραστάσεις με τα
έργα:

•Την "Αυλή των θαυμάτων"
του Ιάκωβου Καμπανέλλη και τον

"Οίκο ευγηρίας" του Μα-
νώλη Κορρέ και τα έσοδα
τα παραχώρησε στο "Ερ-
γαστήρι" για να στεγα-
στούν τα παιδιά με νοητι-
κές ανάγκες. Η κοινωνική
ευαισθησία συμπληρώθη-
κε με τη συμμετοχή του
συλλόγου μας στο "Πα-
νηγύρι της Αγάπης", στο

Σύν ταγμα,
με εργασία
και εδέσμα-
τα που πρό-
σφερε.

Ο βασι-
κός όμως
σκοπός της
ύπαρξης του
σ υ λ λ ό γ ο υ
μας είναι να
μη διακό-
ψουμε οι

Πολιχνιάτες την επαφή με το χωριό
μας. Και αυτόν λοιπόν τον τομέα
υπηρέτησε το Δ.Σ. κατά την απελ-
θούσα διετία. Έτσι:

• Πλήρωσε
τις φόρμες της
ποδοσφαιρι-
κής ομάδας
του χωριού μας.

• Υποδέχτη-
κε τα παιδιά
των σχολείων
του Πολιχνίτου
στην Αθήνα και

τους πρόσφερε
ένα γεύμα.

• Συμμετείχε
με 1.000 ευρώ
στη δαπάνη αν-
τ ικατάσ τασ ης

του καυστήρα
κεντρικής θέρ-
μανσης, με
καύσιμο “πέ-
λετ”, των σχο-
λείων Γυμνα-
σίου-Λυκείου.

• Ενίσχυσε τον τοπικό πολιτι-
στικό σύλλογο "Μπάλο" με χρη-
ματικό ποσό για την αγορά στο-
λών του.

Παράλληλα, διοργανώθηκαν
συγκεντρώσεις στην αίθουσα
του συλλόγου μας, με σκοπό τη
σύσφιξη των σχέσεων των συγ-
χωριανών μας. Με το ίδιο σκοπό
παράλληλα και με τον ψυχαγω-
γικό, οργανώθηκαν οι εκδρο-
μές του συλλόγου μας, που ήταν
όλες επιτυχημένες, χάριν στις
οργανωτικές ικανότητες της συγ-

χωριανής μας Μαρίας Κατρακάζα,
την οποία το Δ.Σ. και τα μέλη του
συλλόγου μας την ευχαριστούν για
τις άοκνες και αφιλοκερδείς προ-
σπάθειές της. Έγιναν ακόμα δια-
λέξεις και παρουσίαση βιβλίου-
λευκώματος που αφορούσε την
ιστορία του χωριού μας.

Τα παραπάνω επιτεύγματα έγι-
ναν με τη συνδρομή όλων των

συγχωριανών μας, τους
οποίους το απερχόμενο
Δ.Σ. συγχαίρει και ευχαρι-
στεί. 

Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ όμως θα πρέπει να
πούμε και σε όσους ξό-
δεψαν το χρόνο τους υπη-
ρετώντας τις ανάγκες του
συλλόγου μας, είτε συμ-
μετέχοντας στο χορευτικό
και στο θεατρικό, είτε στο
Δ.Σ., που επωμίζεται όλες

τις δουλειές της οργάνωσης των εκ-
δηλώσεων, του χορού, της έκδοσης
της εφημερίδας.

Επειδή είναι γνωστό πως κοντά
σε κάθε καλό υπάρχει πάντα το
καλύτερο, η προσπάθεια για την τε-
λειότητα δεν μπορεί να έχει τέλος.
Έτσι ξέρουμε τα σημεία που θα
θέλαμε να έχουμε κάνει αποφασι-
στικότερα βήματα και δεν μπορέ-
σαμε να τα κάνουμε, γιατί ήταν
έξω από τις δυνάμεις μας. Απ' αυτά
δυο ήταν τα σοβαρότερα και θα τα
θίξουμε εδώ με θάρρος και παρ-

ρησία:
Ο σύλλογός μας δεν έχει σχέση

με πολιτική και ταξικές διαστρω-
ματώσεις. Στο καταστατικό του
απευθύνεται σε όλους τους Πολι-
χνιάτες και κυρίως σε αυτούς που
έφυγαν από το χωριό τους και πή-
ραν μαζί τους την εικόνα του, τις
αναμνήσεις και τα βιώματα που
έζησαν κοντά του. Ο σύλλογος Πο-
λιχνιατών Αθήνας δεν ξεχώρισε
ποτέ πλούσιους, φτωχούς και με-
σαία τάξη. Κι αν κάποιοι κάποτε πα-
ρασυρμένοι από άνοα κομματικά
πάθη και πρακτικές τους, προσπά-
θησαν την κομματικοποίησή του,
γρήγορα αντιλήφθηκαν πως ο κό-
σμος τούς άφηνε πίσω, τους γελοι-
οποιούσε, αποκάλυπτε την κοινω-
νική ρηχότητά τους. Ο σύλλογος
στην ψυχή του κάθε Πολιχνιάτη
είχε άλλες προτεραιότητες. Έπρεπε
να υπηρετεί και να επουλώνει τα
ψυχικά τραύματα της βίαιης από-
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ΤΑ ΝΕΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ''ΑΑ  55

ΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ
➢Την  ΚΚυυρριιαακκήή  1100  ΜΜααρρττίίοουυ  22001133  --ώώρραα  1111  ππ..μμ..
διεξήχθησαν ο Τακτικός Απολογιστικός Ελεγχος

και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., στην αί-
θουσα του Συλλόγου μας  

❇❇❇❇❇❇

ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΡΡΑΑΔΔΙΙΑΑ
➢ Την ΤΤεεττάάρρττηη 1133  ΜΜααρρττίίοουυ,,  ώώρραα  77  μμ..μμ..  
πραγματοποιήσαμε  Αποκριάτικη γιορτή για μέλη
και φίλους στην αίθουσα του Συλλόγου μας.

❇❇❇❇❇❇❇❇  

44ήήμμεερρηη  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΕΕΣΣ
➢ Την 2255ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  22001133
Ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εκδρομή για το 4ήμερο
της 25ης Μαρτίου στην όμορφη Μακεδονία μας.

❇❇❇❇

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΥΥ
➢ Την ΚΚυυρριιαακκήή 77  ΑΑππρριιλλίίοουυ,,  ώώρραα  1111  ππ..μμ..  
έγινε η παρουσίαση του βιβλίου «ΓΙΑΤΙ;» του Ευ-
στράτιου Πάντα, στην αίθουσα του Συλλόγου μας.

Αναλυτικότερα για τις εκδηλώσεις μας θα αναφερθούμε
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Αγαπητοί συγχωριανοί, σας ενημερώνουμε ότι λόγω αυξημένων
εξόδων διακίνησης της εφημερίδας μας, (έχει διακοπεί η ταχυδρομική
ατέλεια), θα θέλαμε να βοηθήσετε ώστε να κρατηθεί ζωντανή η φωνή
αυτή των Πολυχνιατών αποστέλλοντας 20 ευρώ το χρόνο, είτε με κά-
ποιο μέλος του Δ.Σ. είτε καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στην
EMΠOPIKH τράπεζα στο λογαριασμό  59629191,  είτε με ταχυδρομική επι-
ταγή. 

Πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα από αμέλεια κάποιοι συγχωριανοί δεν έχουν
καταθέσει το μικρό αυτό ποσό. Είμαστε στη δύσκολη θέση να διακό-
πτουμε σταδιακά την αποστολή της εφημερίδας σε άτομα που δεν θα
είναι ταμειακά εντάξει. 

Σε περίπτωση που θέλετε την εφημερίδα, έχετε πληρώσει και δεν την
πάρετε, τηλεφωνήστε για να τακτοποιήσουμε το τυχόν λάθος. Κατά και-
ρούς έχουμε κάνει κάποια λάθη και γι’ αυτό ζητάμε την κατανόησή σας
και την μεγαλύτερη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκρισή 
σας. Το Δ.Σ.

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ



Από την κοπή της πίττας
του χορευτικού στο σύλλο-
γό µας. Το φλουρί έπεσε
στον Σαράντη Γιώργο.  Εί-
ναι ένα συνεπέστατο µέλος
της οµάδας µας, και η κα-
ταγωγή του ( Mικρά Ασία )
µας δένει µε τον πολιτισµό
αυτό, τον πολιτισµό των Λε-
σβίων. Πάντα τυχερός και
άξιος να αναδεικνύει τις
καταβολές του.

Το ∆ Σ

Συγχωριανοί εν Αθήναις, εν Πολιχνίτω, ανά τον
κόσμο

Σας χαιρετώ. Ο λόγος που γράφω αυτό το άρθρο
πηγάζει από την ανάγκη μου να εκφράσω τα οφέ-
λη που μπορεί να έχει κάποιος από την ενασχόλη-
σή του με τον σύλλογο. Η αρχή, για μένα, έγινε τον
Σεπτέμβριο του 2007, όταν μου ζητήθηκε να συμ-
μετάσχω σ' ένα θεατρικό έργο. Ξεκίνησα πιο πολύ
από περιέργεια. Δεν κρύβω μάλιστα ότι στην αρχή
μού ήταν πολύ ξένο όλο αυτό και ήθελα να φύγω.
Έκανα και δυο-τρεις κοπάνες από την πρόβα μήπως
φιλοτιμηθούν και με διώξουν (μην το πείτε όμως
στην Κ. Πολυχρονοπούλου). Ουδέποτε πίστευα ότι
θα έχω τη δύναμη να βγω μπροστά σε τόσο κόσμο
να παίξω σε παράσταση. Κι όμως το έκανα και το
ευχαριστήθηκα!

Παρά την ταλαιπωρία που υπέστη το καλοκαίρι
του 2008 και τη μεγάλη δοκιμασία το καλοκαίρι του
2009, άξιζε τον κόπο.

Η συνέχεια ήρθε τον Μάρτιο του 2011, μπαί-
νοντας στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Εκεί έμαθα και μα-
θαίνω τα της λειτουργίας ενός συλλόγου. Τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζει, την προσπάθειά του να
κρατήσει σ' επαφή τον κόσμο του Πολιχνίτου. Να

θυμίσει πράγματα και δρώμενα στους παλαιότε-
ρους και να μάθουν οι νεώτεροι.

Ναι, η ενασχόληση με τον σύλλογο θέλει χρόνο
και κόπο. Αξίζει όμως.

Μέσα και από τις δυο περιπτώσεις, θέατρο και
Δ.Σ., είχα και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω αξιό-
λογους ανθρώπους που διαφορετικά ίσως να μη
γνώριζα ποτέ. Ανθρώπους που παρά τις διαφορές
μας μπορείς να πάρεις και να δώσεις. Έχω την ευ-
καιρία ν' ανοίξω το μυαλό μου, τους ορίζοντές μου,
να βγω από το καβούκι μου, από τον μικρόκοσμό
μου. Νιώθω ότι βελτιώνομαι ως άνθρωπος.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα ν' απευθυνθώ κυ-
ρίως στους νέους ανθρώπους, να τους καλέσω να
έρθουν στον σύλλογο, να γνωρίσουν συγχωριανούς
τους, να συζητήσουν μαζί τους. 

Για να συνεχίσει να υφίσταται ο σύλλογος χρει-
άζεται το πάντρεμα των γενεών. Μη φοβάστε να
πλησιάσετε τον σύλλογο, μη νομίζετε ότι είναι
"γερουσία" και τί να πω μαζί τους. Άλλωστε, από με-
γαλύτερους ανθρώπους έχεις να πάρεις πράγμα-
τα.

"Διδάσκω αεί διδασκόμενος". 
ΣΣττρρααττήήςς  ΣΣααννττήήςς

Ενασχόληση με τα του Συλλόγου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
KKόόψψααµµεε  ππίίτταα  γγιιαα  ττοο  θθεεααττρριικκόό  κκααιι  ττοο  φφλλοουυρρίί

έέππεεσσεε  σσττοο  σσύύλλλλοογγοο  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  γγιιαα  ττοο  ∆∆..
ΣΣ..  ΚΚααιι  ττοο  φφλλοουυρρίί  έέππεεσσεε  σσττηη  ΓΓωωγγώώ  ∆∆εελληηγγιιώώρργγηη..
ΝΝαα  έέχχοουυµµεε  ππάάνντταα  κκοουυρράάγγιιοο  νναα  δδηηµµιιοουυρργγοούύµµεε!!!!!!

ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠοολλυυχχρροοννοοπποούύλλοουυ
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IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Πα,ουτσάς Στράτος

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
Tηλ.: 210 64 59 687
ΚΚΩΩ''ΙΙΚΚOOΣΣ::  0011--44555588

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ:
Μακρής Τάσος

Xιώτoυ - Moυζά  Mαρία
•

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΓΡΑΠΤΟΝ

Mαρία Γασ�αράκη 
Tηλ/Fax:  210 99 30179

e-mail: mgasparaki@gmail.com
Tα ενυπόγραφα κείμενα

δεν εκφράζoυν απαραίτητα 
την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

TO  ΔIOIKHTIKO  ΣYMBOYΛIO  TOY  ΣYΛΛOΓOY  MAΣ
MEΛH Δ.Σ. THΛ.

Παπουτσάς Στράτος  (Πρόεδρoς) 6944511685
Βουλγαρέλλη Πελαγία (Αντ/δρος) 210  9911733
Xιώτoυ-Moυζά Mαίρη  (Γραμμ.) 210  9525363
Κεχαγιά Πελαγία (Tαμίας) 2108144177
Μακρής Τάσος   (Mέλoς) 210 6719306
Μαλλιάκας Τάκης (Mέλoς) 2106107760
Ρούμπου Μαριάνθη (Mέλoς) 2103640060
Σαντής Στράτος  (Mέλoς) 6974 207722

ΛOΓAPIAΣMOΣ  EMΠOPIKHΣ -KOINOΣ  ΛOΓAPIAΣMOΣ
5 9 62 9 1 9 1

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 3-2-2013, στον ιερό ναό του

Αγίου Γεωργίου στον Πολιχνίτο
βάφτισε το γιό του ο Γιάννης
Παπάς, του Παναγιώτη. Και φυ-
σικά το όνοµα αυτού Παναγιώ-
της!!! 

Να τους ζήσει το νεοφώτιστο!

ΓΑΜOΙ
• Παππάς Ιωάννης του Παναγιώ-

τη και Θαλασσέλλη Ειρήνη του
Ευστρατίου, 16-12-2012.

Βενετής Παναγιώτης του Εµµα-
νουήλ και Βαγιάκα Θεοδώρα
του Γεωργίου, 28-12-2012.

Να µας ζήσουν οι νεόνυµφοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Πανσεληνά Στυλιανή του Γεωρ-

γίου 30-9-2012
• Σπυρέλη Χρυσάνθη, χήρα Σπύ-

ρου, 6-10-2012
• Θεοδωρή Γεωργούλα του Πα-

ναγιώτη, 8-10-2012
• Κούσκος Γεώργιος του Πανα-

γιώτη, 9-10-2012
• Χατζόγλου Παναγιώτης του Γε-

ωργίου, 17-10-2012
• Πανσεληνάς Χαρίλαος του Γε-

ωργίου, 17-10-2012
• Αρχοντούλη Ταξιαρχούλα, χήρα

�ηµητρίου, 8-11-2012
• Κορδώνη Ελένη, χήρα Σάββα,

29-11-2012
• Παρώλης Γαβριήλ του Γεωργί-

ου, 7-12-2012
• Καλδής Χαράλαµπος του Ευ-

στρατίου, 19-12-2012
• Θεοδωρή Μυρσίνη, χήρα Γεωρ-

γίου, 26-12-2012
• Γδούντος �ηµήτριος του Εµµα-

νουήλ, 25-12-2012
• Μίστρου Σοφία, χήρα Κων/νου,

30-12-2012
• Παρούτη Μαρία, χήρα Εµµα-

νουήλ, 4-1-2013
• Βουνάτσος Ευστράτιος του Γε-

ωργίου, 9-1-2013
• Τσίγκος Παναγιώτης του

Κων/νου, 9-1-2013
• Κορδόνης Γεώργιος του Λουκά,

12-1-2013
• Βούλγαρης Χαράλαµπος του

Ευστρατίου, 12-1-2013
• Κακάµπουρα Χρυσάνθη, χήρα

Χαριλάου, 20-1-2013
• Ξυνορόδου Ζωγραφία, χήρα

Χαραλάµπου, 28-1-2013

Θερµά συλλυπητήρια
στις οικογένειες των εκλι-
πόντων.

ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ  
&&  ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ
Έγινε και εφέτος ο χορός του

συλλόγου µας στο Green Park. Το
κέφι πολύ και το φαγητό εκλεκτό.
Όπως πάντα το χορευτικό µας µε τον
χαρισµατικό µας δάσκαλο Μιχάλη
Βουβέλλη ξεκίνησε τον χορό. Η προ-
σέλευση των συγχωριανών µας πάνω
από τις προσδοκίες µας, µε αποτέ-
λεσµα το στρίµωγµα. 

Ευτυχώς που οι χωριανοί µας το εί-
δαν σαν ευκαιρία να είµαστε όλοι
πολύ κοντά και έτσι ξεπεράστηκαν τα
όποια προβλήµατα. Αυτό µας δίνει
δύναµη και µήνυµα να συνεχίσουµε
να διοργανώνουµε τέτοιες εκδηλώ-
σεις. 

Το φλουρί από την πίττα που κό-
πηκε για τα µέλη του συλλόγου έπε-
σε στον κο Τάσο Μακρή.

Να είµαστε όλοι καλά ώστε να ξα-
ναβρεθούµε και ευχαριστούµε για την
κατανόηση στο όποιο πρόβληµα
υπήρξε.

Το �Σ.

Εισαγωγικές
Ο ΑΑγγγγεελλέέρροοςς  ΘΘεεοοχχάάρρηηςς

πέρασε στο Τµήµα Τεχνο-
λογίας Ηχου & Μουσικής

Χώρου, ΤΕΙ Ρεθύ-
µνου.

ΓΓεεννννήήσσεειιςς
Η ΠΠέέννννηη  και ο ΓΓρρηηγγόόρρηηςς

ΠΠαατττταακκόόςς  απέκτησαν στις
18 Μαρτίου την µικρή ΜΜαα--
ρριιέέββηη. Ο Γρηγόρης εκτός
από εξαιρετικές σπουδές
στην Αµερική,  δηµιουργεί
και µία εξαιρετική οικογέ-
νεια. 

Να ζήσετε και σας περι-
µένουµε στην Ελλάδα.

Το ∆ Σ.

ΠPOΣΦOPEΣ 

••  ΧΧρριισσττόόφφααςς  ΣΣααμμιιόόγγλλοουυ  . . . . . . . . . . .ΕΕΥΥΡΡΩΩ              5500
&&  110000  εευυρρώώ  σσττοο  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΑΑθθλλοοππααιιδδιιώώνν

σσττηη  μμννήήμμηη  ΣΣττρρααττήή  ΒΒοουυννάάττσσοουυ
••    ΨΨααχχννέέλλλληηςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400

ααννττίί  σσττεεφφάάννοουυ  σσττηη  μμννήήμμηη  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  
ΣΣααμμααρράά,,  σσυυννττ//χχοουυ  δδαασσκκάάλλοουυ

••  ΠΠααννσσεελληηννάάςς  ΕΕρρμμήήςς           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
σσττηη  μμννήήμμηη  γγοοννέέωωνν  ΕΕυυσσττρρααττίίοουυ  &&  ΛΛίίλλααςς  

ΠΠααννσσεελληηννάά  κκααιι  ααδδεελλφφοούύ  ΧΧααρριιλλάάοουυ
••  ΣΣααββββοοπποούύλλοουυ  ΝΝ..  ΕΕυυσσττρρααττίίαα           . . . . . . . . 5500

σσττηη  μμννήήμμηη  ΣΣττέέλλλλααςς  &&  ΧΧααρρίίλλααοουυ  ΠΠααννσσεελληηννάά
••  ΣΣααββββάάρρηη  ΕΕλλέέννηη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6600
••  ΠΠλλωωμμααρρίίττηηςς  ΑΑννττώώννιιοοςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΠΠοούύμμππρροοςς  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΓΓεεωωμμηηλλάάςς  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΚΚεελλεεππεερρττζζήήςς  ΑΑκκίίννδδυυννοοςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300
••  ΚΚωωσσττοομμοοίίρρηηςς  ΣΣττααυυρροούύλληηςς  . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΑΑννώώννυυμμοοςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110000
••  ΨΨααννήή  ΠΠααννααγγιιώώτταα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255

••  ΤΤσσιιάάττσσοουυ  ΠΠααννααγγιιώώτταα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΝΝιικκέέλλλληηςς  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΚΚρριικκλλάάννηη--ΜΜααγγγγααννάάρρηη  ΑΑγγγγεελλιικκήή  . . . . . . . . . 2200
••  ΣΣππαακκοουυρρήήςς  ΕΕυυσσττρράάττιιοοςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΚΚααρραασσττααμμάάττηη  ΜΜυυρρσσίίννηη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300
••  ΦΦρράάγγκκοουυ  ΓΓιιαασσεεμμήή         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••    ΣΣττααμμααττέέλλλληηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΠΠέέττρροοςς  &&  ΠΠάάττρραα  ΚΚαανναακκααρρίίδδηη  . . . . . . . . . . . . 110000

σσττηη  μμννήήμμηη  ττωωνν  γγοοννιιώώνν  ττοουυςς  
ΤΤάάκκηη  &&  ΚΚιικκήήςς  ΑΑρρμμεεννάάκκηη

••  ΚΚαακκάάμμπποουυρρααςς  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΚΚοοννττοοσσφφύύρρηηςς  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  &&  ΜΜεερρόόππηη  . . 2200
••  ΧΧααττζζηηλλάάμμππρροοςς  ΣΣωωκκρράάττηηςς  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΒΒεελλννττέέ  ΡΡίίτταα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΚΚααμμμμάά--ΣΣττααμμααττέέλλλληη  ΠΠααννααγγιιώώτταα  . . . . . . . . . . . 2200
••  ΠΠεελλέέκκοουυ  ΜΜππααχχααρράάκκηη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΧΧααττζζόόγγλλοουυ  --  ΚΚοουυρρττηη  ΧΧρρ..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΧΧρριισσττόόφφααςς  ΘΘεεόόδδωωρροοςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΡΡοουυσσσσόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττηηςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••    ΚΚααρρααμμππάάλληηςς  ΤΤιιμμοολλέέωωνν  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200

Στρατής Γρ. Παττακός

Ο Άνθρωπος - επιστήµων µε Αλφα Κεφα-
λαίο. Για ό,τι έκανες για µένα στην µεγάλη
περιπέτεια της υγείας µου, εγώ κι η οικογέ-
νεια σε ευχαριστούµε και σε ευγνωµονούµε.
Επίσης ευχαριστώ τον κ. Βλάση Πολυχρο-
νόπουλο για την αµέριστη συµπαράστασή
του.

Καλή χρονιά.
ΕΕυυσσττρράάττιιοοςς  ΠΠ..  ΚΚαακκάάµµπποουυρρααςς  

Αντιπλοίαρχος ε.α.Π.Ν.

Συλλυπητήρια
Απεβίωσε στην Αυστρα-

λία ο φίλος του Συλλόγου
µας Παναγιώτης Μέστρος. 

Θερµά συλλυπητήρια στη
σύζυγό του Ολγα.

Μαίρη Κατρακάζα

Ένα πικρό αντίο 
στον Στρατή 

Βουνάτσο
Τραγουδήσαµε και χορέ-

ψαµε µαζί µε τις πενιές του
µπουζουκιού σου.

Ήσουν αξιαγάπητος και µο-
ναδικός στο είδος σου.

Ο ξαφνικός χαµός σου µας
λύπησε αφάνταστα αλλά η
γλυκιά µατιά της Πηνελόπης
σου, που τόσο πολύ αγαπού-
σες,  µας δίνει δύναµη να συ-
νεχίσουµε τις προσπάθειές
µας για τη χαρά και τη ζων-
τάνια του χωριού µας.

Η γραµµατέας 
του συλλόγου «Ο Μπάλος»

Κατρακάζα-Σαντή Αναστασία

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ
Οι συνδροµές της ηµέρας

των εκλογών θα δηµοσιευθούν
στο επόµενο φύλλο της

εφηµερίδας µας.

Χορευτική ομάδα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Άλλος ένας χρόνος πέρασε, ένας
άλλος καινούργιος ήρθε. Ένα

διοικητικό συµβούλιο φεύγει, ένα
νέο έρχεται. ΚΡΙΚΟΙ µιας ζωής, µε εικόνες, πρόσωπα,
παρενθέσεις, παραγράφους, που έρχονται και φεύ-
γουν σαν τα χελιδόνια. Επεισόδια σαν από καθη-
µερινό σήριαλ. Άλλα σε γεµίζουν και άλλα σε αδει-
άζουν. Ιστορίες που σε θλίβουν µα και σε γεµίζουν
χαρά. Σε προβληµατίζουν µα και σε λυτρώνουν. Σε
πληµµυρίζουν µε ένταση, αλλά και σε χαλαρώνουν.

Ένας απίθανος συνδυασµός από παζλ, που συν-
θέτουν την µοναδική έννοια της ζωής σε αυτόν τον
πλανήτη. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις...

Πραγµατικά πώς να εκφράσεις τις γεµάτες από
χρώµατα εικόνες που αντικρίζεις, ένα χειµωνιάτικο
πρωινό , περιδιαβαίνοντας τα πλακόστρωτα του χω-
ριού µας...;

Τον θόρυβο του βαδίσµατος πάνω στο πλακό-
στρωτο, µέσα στην απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο
γραφικό σοκάκι...

Το ερευνητικό βλέµµα µιας συµπαθητικής γα-
τούλας που συναντάς, σε κοιτάζει στα µάτια και εί-
ναι σαν να λέει: «Έλα να κάνουµε παρέα και εγώ µόνη
είµαι...».

Το πέταγµα µιας δικουχτούρας   αφήνοντας τη δική
της «µελωδία»...

Πιο κάτω η αίσθηση της µυρωδιάς από το φρε-
σκοψηµενο ψωµί του φούρνου, µαζί µε την αυθεν-
τική όσφρηση ότι καίει ξυλόσοµπα και τζάκι, αλλά
δεν είναι προβληµατική η λειτουργία τους γιατί δεν
δηµιουργεί εδώ ανθυγιεινή αιθαλοµίχλη....

Ακόµα και η φουρτουνιασµένη θάλασσα, µε τα χι-
λιάδες προβατάκια της, από τη Νυφίδα έως την Σκά-
λα, σου φαίνεται από τη µια τόσο οικεία, τόσο
δική σου, και από την άλλη σαν ένα γνωστό σου πρό-
σωπο, που σήµερα έχει λίγα νεύρα...

Και το σούρουπο όταν τελειώνουν οι δουλειές στα
χωράφια, έχουν έρθουν τα φρέσκα  ψαρέλια στα ψα-
ράδικα, όταν µαζεύονται όλοι, άλλοι να ψωνίσουν,
άλλοι να κάτσουν στα καφενεία για έναν καφέ, άλ-
λοι να µαζευτούν για ΕΝΑ µε καλό µεζέ, τότε αι-
σθάνεσαι γύρω σου, σε τι ευλογηµένο τόπο υπάρ-
χουµε...

Αυτές οι εικόνες είναι µοναδικές
κι ανεπανάληπτεs. Είναι η φωτο-
γραφία µε τη ζωή γενιών και γενιών.
∆εν πρέπει να χαθεί, δεν πρέπει να
σβηστεί.

Αντίθετα όλοι µαζί πρέπει να της δώσουµε πιο πολ-
λά χρώµατα, πιο µεγάλη κίνηση, πιο δηµιουργική ζων-
τάνια.

Ασυναίσθητα όµως, καθισµένος σε µια πεζούλα
και απολαµβάνοντας αυτή την  καρτ - ποσταλ, το µυα-
λό τρέχει κι αλλού....

Κοιτάζοντας τριγύρω, αντιλαµβάνεσαι µαζί µε το
µεγαλείο της ζωής και το πόσο µικρή είναι..

Έφυγαν τόσα προσφιλή πρόσωπα, αγαπηµένα,
τόσα όµορφα λουλούδια....

««ΌΌλλαα  εείίννααιι  έένναα  ψψέέµµαα,,  µµιιαα  ααννάάσσαα,,  µµιιαα  ππννοοήή,,
σσαανν  λλοουυλλοούύδδιι  κκάάπποοιιοο  χχέέρριι  θθαα  µµααςς  κκόόψψεειι  µµιιαανν

ααυυγγήή......»»
Στίχοι µοναδικοί, αληθινοί, αυθεντικοί.
Σαν ν' ακούω τη φωνή του πατέρα µου: «Άντι να

κετέβουµι στου Κουµάνια απόψι..θα 'νι τσι του
Μπουνατσέλ..».

ΤΟΥ ΜΠΟΥΝΑΤΣΕΛ..!!
Ένας γλυκός άνθρωπος, µε τον µοναδικό γλυκό ήχο

του µπουζουκιού του, να συνοδεύει πάντα κάθε γλέν-
τι, κάθε χαρά...

Ακόµα πιο γλυκά τα προϊόντα που έφτιαχνε στο ερ-
γαστήριό του, τα µοσχοβολιστά γλυκά  ταψιού και
τόσα άλλα...

Βλέπω τον εαυτό µου παιδί και να µου σερβίρει το
µυρωδάτο ραβανί, µε παγωτό και σιρόπι, µε χαµό-
γελο πάντα και ευγένεια...

Κάθε άνθρωπος έχει ένα όνοµα και µια διαδρο-
µή. Η Ιστορία ξέρει και να διαβάζει, αλλά και να γρά-
φει.

Στρατή µου, σίγουρα θα έχεις µεγάλη πελατεία εκεί
που πήγες.

Είναι βέβαιο ότι όλοι θα έρχονται να δοκιµάσουν
τα υπέροχα γλυκά σου και τα βραδάκια στις γειτο-
νιές των αγγέλων, οι ήχοι του µπουζουκιού σου θα
κρατούν  συντροφιά σε αναρίθµητα αγαπηµένα
πρόσωπα, σε δηλωµένους φίλους.

Να είστε σίγουροι ΟΛΟΙ, ότι σας θυµόµαστε και
σας αγαπάµε.

Άλλωστε προσωρινά θα είµαστε για λίγο µα-
κριά....

Ο  ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Τη γενική τους συνέλευση
πραγματοποίησαν, στο ξενο-
δοχείο «Golden Age» της Αθή-
νας, τα μέλη του Συλλόγου
Βρισαγωτών.

Πάνω από 100 άτομα πα-
ρακολούθησαν τις εργασίες
της συνέλευσης, τόσο Βρισα-
γώτες, όσο και φίλοι του Συλ-
λόγου.

Αμέσως μετά την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας, ακο-
λούθησε η καθιερωμένη κατ’ έτος απονομή του βραβείου «Ρένας Σιγιώρ-
γη», στο συγγραφέα του καλύτερου κειμένου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
του Συλλόγου «Αντίλαλος της Βρίσας», που ήταν η κ. Δώρα Βαμβακίτου για
το κείμενό της με θέμα «Η γέννα στο χωριό τα παλιότερα χρόνια», που δη-
μοσιεύτηκε στο 51ο τεύχος του περιοδικού. Η ίδια διέθεσε το χρηματικό ποσό
του βραβείου για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο τους γιατί έτσι προάγεται η περιοχή
μας. 

Το Δ. Σ.

Θεατρική παράσταση 
«Οι Επτά Κήποι»

έργο του 13χρονου  ∆ηµήτρη Θαλασσέλλη
Σύλλογος Βρισαγωτών Αθήνας

Γενική συνέλευση και πίτα

Το Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2013, το απόγευμα,
στο Πολύκεντρο Πολιχνίτου, ο κ. Βουνάτσος
συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Αγιά-

σου – Πολιχνίτου, Γιώργο Βουνάτσο, τον Πρόεδρο
της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου, Στρατή
Μοιρασγεντή, τον Αντιπρόεδρο, Χαράλαμπο Λε-
οντή και τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε., Αριστείδη
Ταξείδη, παρακολούθησε την παράσταση «Οι
Επτά Κήποι», έργο του 13χρονου  Δημήτρη Θα-

λασσέλλη του Ιωάννη και της Ταξίας (από τον Πο-
λιχνίτο), μαθητή του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Λέσβου, ο
οποίος πρόσφατα απέσπασε έπαινο στον 14ο
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και
Διηγήματος.  

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος, τόνισε ότι ο Δη-
μήτρης Θαλασσέλλης αποτελεί καύχημα όλης
της Λέσβου και του παρέδωσε τιμητικό δίπλωμα,
εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, που
οργάνωσε με επιτυχία την εν λόγω εκδήλωση, κα-
θώς και το ειδικό επετειακό μετάλλιο και την έκ-
δοση του Δήμου, με τίτλο: « Ο Βενιζέλος στη Λέ-
σβο». [lesvosnews.net]

Η εφημερίδα μας αποκτά το σκίτσο της

ΔΔιιαακκρρίίσσεειιςς  μμααθθηηττώώνν
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι µαθητές µας Πα-

τσατζή Ελένη και Συµεωνίδης Χαράλαµπος της Γ΄τά-
ξης διακρίθηκαν στο διαγωνισµό "ΘΑΛΗΣ" της Ελλη-
νικής Μαθηµατικής Εταιρείας (πρώτη φάση). 

Τους ευχόµαστε συγχαρητήρια και καλή συνέχεια
στις επόµενες φάσεις του διαγωνισµού και όχι µόνο.

(Από το site του Λυκείου, 20-12-2012)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ του Τάσου Μακρή
Άλλου βαρέλ' μι 

σ' κουλιοί:
ΟΟιι  ππρρόόγγοοννοοίί  µµααςς  εείίππαανν  ααυυττάά  πποουυ  εείίππαανν  κκααιι  µµααςς  τταα  άάφφηησσαανν  δδίίχχωωςς  νναα

φφαανντταασσττοούύνν  ππωωςς  θθαα  µµααςς  ββαασσάάννιιζζαανν  γγιιαα  νναα  τταα  κκααττααννοοήήσσοουυµµεε..  ΤΤηη
φφρράάσσηη  ξξέέρροουυµµεε  µµόόννοο  ππωωςς  ττηη  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύσσαανν  ααππααξξιιωωττιικκάά,,  γγιιαα  άάττοοµµαα
πποουυ  δδεενν  έέχχααιιρραανν  ττηηςς  εεκκττίίµµηησσήήςς  ττοουυςς,,  κκααιι  σστταα  οοπποοίίαα  γγιιννόότταανν  ααννααφφοορράά,,
εεννώώ  ήήτταανν  ααππόόνντταα..  ΗΗ  λλέέξξηη  ""άάλλλλοουυ""  σσηηµµααττοοδδοοττεείί  ττηη  σσύύγγκκρριισσηη..  ΆΆρραα  ηη  κκρριι--
ττιικκήή  εείίχχεε  δδυυοο  ππρρόόσσωωππαα,,  ττοο  ππρρώώττοο  πποουυ  ήήτταανν  σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο  κκααιι  δδεεχχόό--
τταανν  άάµµεεσσαα  τταα  ππυυρράά  κκααιι  ττοο  δδεεύύττεερροο,,  πποουυ  άάθθεελλάά  ττοουυ  ππρροοββααλλλλόότταανν  γγιιαα
σσύύγγκκρριισσηη  κκααιι  δδεεχχόότταανν  εεξξοουυθθεεννωωττιικκήή  ααππααξξίίωωσσηη,,  µµεε  ττηηνν  ππααρροοµµοοίίωωσσήή  ττοουυ
µµεε  ββααρρέέλλιι  κκοολλιιώώνν..

ΓΓιιαα  νναα  γγίίννεειι  κκααττααννοοηηττήή  ηη  ππααρροοµµοοίίωωσσηη  κκααιι  ααννττιιλληηππττόό  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  ττηηςς
ααππααξξιιωωττιικκήήςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  ττωωνν  ππρροογγόόννωωνν  µµααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααττρρέέξξοουυµµεε
σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  νναα  θθυυµµηηθθοούύµµεε  οοιι  ππααλλιιόόττεερροοιι  τταα  ββααρρέέλλιιαα  µµεε  ττοουυςς  ππαασσττοούύςς
κκοολλιιοούύςς  κκααιι  νναα  ππλληηρροοφφοορρηηθθοούύνν  οοιι  ννεεώώττεερροοιι  γγιιαα  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ  γγιιννόό--
τταανν  τταα  ααλλίίππαασστταα  κκααιι  ττιιςς  ττρροοφφιικκέέςς  σσυυννήήθθεειιεεςς  ήή  δδυυννααττόόττηηττεεςς  κκάάπποοιιααςς  όόχχιι
κκααιι  ττόόσσοο  µµαακκρριιννήήςς  εεπποοχχήήςς..  ΣΣεε  ξξύύλλιινναα,,  λλοοιιππόόνν,,    ββααρρέέλλιιαα  ττοοπποοθθεεττοούύνν--
τταανν  τταα  ψψάάρριιαα  σσεε  σσεειιρρέέςς  µµεε  ππάάρραα  πποολλύύ  ααλλάάττιι,,  σσυυµµππιιεεσσµµέένναα,,  οοµµοοιι--
όόµµοορρφφαα,,  νναα  κκοολλυυµµπποούύνν  µµέέσσαα  σσεε  σσααλλααµµοούύρραα..  ∆∆εενν  ήήτταανν  ββέέββααιιαα  κκααλλααίί--
σσθθηηττηη  ηη  εειικκόόνναα,,  οούύττεε  οοιι  µµυυρροουυδδιιέέςς  εευυχχάάρριισσττεεςς  σσεε  όόλλαα  τταα  ρροουυθθοούύννιιαα..

ΕΕδδώώ  ππιισσττεεύύωω  ππάάττηησσαανν  οοιι  ππρρόόγγοοννοοίί  µµααςς,,  γγιιαα  νναα  κκάάννοουυνν  ττηηνν  πποολλύύ  εεππιι--
ττυυχχηηµµέέννηη  µµεεττααφφοορράά,,  ττηηςς  άάσσχχηηµµηηςς  εειικκόόννααςς  πποουυ  ππααρροουυσσίίααζζεε  ττοο  ππαασσττοο--
ββάάρρεελλοο,,  σσττηηνν  ηηθθιικκήή  εειικκόόνναα  ττοουυ  ααττόόµµοουυ,,  πποουυ  εεππιιχχεειιρροούύσσαανν  νναα  µµεειιώώσσοουυνν..
ΗΗ  φφρράάσσηη  εείίννααιι  µµιιαα  ππααρροοµµοοίίωωσσηη..  ΠΠρριινν  όόµµωωςς  ααππ''  ααυυττόό  ττοο  σσχχήήµµαα  λλόόγγοουυ,,
έέχχοουυνν  ππρροοηηγγηηθθεείί  οοιι  ψψυυχχιικκέέςς  κκααιι  ννοοηηττιικκέέςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς  ττηηςς  µµεεττααφφοορράάςς..

ΤΤίί  ήήτταανν  ααυυττοοίί  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι,,  πποοιιηηττέέςς,,  φφιιλλόόσσοοφφοοιι,,  κκοοιιννωωννιιοολλόόγγοοιι  ήή
ααγγρράάµµµµααττοοιι  ιικκααννοοίί  νναα  µµααςς  ββάάλλοουυνν  γγυυααλλιιάά;;

Κοπή πίτας του συλλόγου «Ο Μπάλος»
Τα µέλη του µουσικοχορευτικού συλλόγου  «Ο Μπάλος»

έκοψαν τη καθιερωµένη βασιλόπιτα στις 24 Ιανουαρίου, ηµέρα
Τετάρτη, στην αίθουσα του πνευµατικού κέντρου.

Την κοπή τις πίτας συνόδευε καταπληκτικός µπουφές µε
εδέσµατα και λιχουδιές χειροποίητα όλα και φτιαγµένα από τα
µέλη του συλλόγου.

Τα µέλη που ήταν όλα παρόντα αντάλλαξαν ευχές για µια
καλύτερη χρονιά και πέρασαν πολύ καλά.

Το σκίτσο είναι ένα είδος που έχει
ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα είδη που
απαρτίζουν τον έντυπο τύπο. Ο σκι-
τσογράφος με αδρές γραμμές, μπορεί να
εντοπίσει, να σατιρίσει, να καυτηριάσει
πρόσωπα, ενέργειες, καταστάσεις, κοι-
νωνικά φαινόμενα, πολιτικές και να κά-
νει εύστοχη και καταλυτική παρέμβαση,
που δε μπορεί πολλές φορές να πετύχει
και ο πιο φτασμένος γραφιάς, σχολια-
στής, με σελίδες δημοσιογραφικών γρα-
πτών.

Ο καλός σκιτσογράφος μάς δίνει με χι-
ούμορ και σαρκασμό, το παρόν, του
οποίου δυστυχώς δεν είναι, πάντα κι απ'
όλους, εύκολη και δυνατή η ευκρινής ει-
κόνα του. Η χαρισματική ματιά του σκι-
τσογράφου βλέπει λεπτομέρειες, που
δεν είναι ορατές. Για τούτο κάθε εφη-

μερίδα, που σέβεται τον εαυτό της
και το αναγνωστικό της κοινό, έχει
πάντα το σκίτσο της σε περίοπτη θέση
και καμαρώνει για την υπογραφή κα-
ταξιωμένου σκιτσογράφου.

Το χωριό μας, φαίνεται πως εκκο-
λάπτει ένα ταλέντο, το οποίο αναζη-
τήσαμε και πείσαμε να κάνει ένα ξεκί-
νημα από τον Πολιχνιάτικο Λόγο. Σε
κάθε φύλλο θα δημοσιεύεται κι ένα
σκίτσο του κι ελπίζουμε η πορεία της
εξέλιξής του να είναι ανοδική. 

Περιττό να επισημανθεί πως είναι
απαραίτητη η ενθάρρυνση του παιδι-
ού, στα πρώτα βήματά του. 

Σ' αυτό το φύλλο δημοσιεύονται
δυο σκίτσα, δείγματα της σκιτσογρα-
φικής δουλειάς τού απ' εδώ και πέρα
συνεργάτη μας.

Αλλος ένας χρόνος...



Το κομμάτι του πολιτισμού, που αναφέρεται στις γιορ-τές, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα περισσότεραήθη και έθιμα είναι πλεγμένα γύρω από δοξασίες θρη-σκευτικές, που αν τις δούμε με τη δέουσα προσοχή,θα ανακαλύψουμε πως ανάγονται σε φό-βους πρωτόγονους και προσπαθούν ναδώσουν ερμηνείες σε φυσικά φαινό-μενα, από τα οποία εξαρτιόταν η αν-θρώπινη ζωή.Ο χριστιανισμός ήλθε, για να απαγκι-στρώσει τον άνθρωπο από τον υλικό κόσμο και να τονανεβάσει σε σφαίρες πνευματικές. Ενώ όμως η μετάβασηστη νέα θρησκεία έγινε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ηπλήρης εγκατάλειψη πρακτικών των παλιών θρησκειώνδεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα. Τα ήθη και έθιμά μας βρί-θουν από δοξασίες που μας πηγαίνουν στους χρόνους τηςλατρείας του δωδεκάθεου. Οι θρησκευτικοί ταγοί τηςνέας θρησκείας βλέποντας πως δεν είναι πολύ εύκολο ναξεκολλήσει κανείς απ' τις παλιές αντιλήψεις, σε μερικάπράγματα έκαναν τα στραβά μάτια κι άφησαν τους νεο-φώτιστους χριστιανούς ελεύθερους, να πάρουν μαζί τους,στο ταξίδι της καινούργιας πίστης τους, και μερικές απ’ τιςπαλιές αποσκευές.Οι μεγάλες θρησκευτικές γιορτές του χειμώνα, τα Χρι-στούγεννα, οι Αποκριές και το ανοιξιάτικο Πάσχα φαίνε-ται να έχουν μεγάλη σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες γιαγιορταστική εκτόνωση. Ο χρόνος στον άνθρωπο γίνεταιαντιληπτός με τη διαδοχή των γεγονότων, που με τη συ-νεχή ροή τους δίνουν τις διαστάσεις του παρελθόντος, τουπαρόντος, του μέλλοντος. Για να γίνεται λοιπόν αντιλη-πτός, πρέπει να υπάρχουν καταγραμμένα γεγονότα, όπωςτα αντιλαμβανόταν η γιαγιά μου, που τη ρωτούσα πόσωνχρόνων είναι κι αυτή απαντούσε πως στο μεγάλο σεισμό

γεννήθηκε (1889).Οι γιορτές ήταν ό,τι χρειαζόταν για να οριοθετείται οχρόνος, να γίνεται αισθητός και να μη μοιάζει με δρόμοατελείωτο δίχως πανδοχείο, να ξαποστάσουν οι ταξιδευ-τές της ζωής.Οι χριστιανικές γιορτές εξυπηρετώντας κι αυτήτην ανθρώπινη ανάγκη, ενέταξαν στους γιορτα-σμούς, όπως έκαναν και οι προχριστιανικές θρη-σκείες, και τα μεγάλα θρησκευτικά γεγονότα κι έτσιαποκτήσαμε βίον εορτάζοντα, μη έχοντα να ζηλέψει τί-ποτα από τον ειδωλολατρικό.Την 25η Δεκεμβρίου, πρώτα στη Δύση όρισαν, για ναγιορτάζεται η γέννηση του Χριστού, κι ύστερα επεκτάθηκεκαι στην Ανατολή. Ο Πάπας ισχυρίστηκε πως μελέτησε τααρχεία της Ρώμης, για την απογραφή των πληθυσμώνγύρω στην εποχή της γέννησης, και κατέληξε σ' αυτήτην ημερομηνία.  Ίσως να είναι σωστή η προ-σέγγισή του, δεν έχει σημασία, είναι όμωςεξίσου σωστό πως τις ημέρες εκείνες γιορ-τάζονταν και γιορτές των ειδωλολατρών,προς τιμήν της Δήμητρας και τα ρωμαϊκάΣατουρνάλια, που είχαν σχέση με το χειμε-ρινό ηλιοστάσιο και την αρχή της αύξησηςτης ημέρας. Ήταν γιορτή ελπίδας και αναγέν-νησης της φύσης. Την ελπίδα, σε πνευματικό επί-πεδο, για έναν κόσμο αναγεννημένο, δίκαιο, που θά 'φηνεπίσω του τη φυσική αδικία και ακολουθώντας το κατ' ει-κόνα και ομοίωση, θα ακουμπούσε το όνειρο της επί γηςειρήνης, θα γιόρταζαν τώρα οι χριστιανοί, ακολουθώνταςτους νόμους της φύσης, που ο ίδιος ο Θεός εθέσπισε.Ο επόμενος θρησκευτικά σταθμός είναι οι Αποκριές. Θαακολουθήσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδος νηστείαςκαι περισυλλογής. Η εκκλησία επιτρέπει,πριν ξεκινήσει η μεγάλη δοκιμασία, μερικέςμικροεκτροπές στο φαγητό και στη συμπε-ριφορά για να μπορέσει ο χριστιανός νααντέξει στην εγκράτεια, που θα ακολουθή-

σει. Οι Χριστιανοί όμως, παρερ-μηνεύοντας και καταχρώμενοιαυτής της ανοχής, ξεσαλώνουναποκριάτικα. Όσο κι αν η Εκκλη-σία κατά καιρούς προσπάθησενα περιορίσει τις εκδηλώσεις,που θυμίζουν προχριστιανικέςπρακτικές, δεν τα κατάφερε. Η ανθρώπινη ανάγκη οδηγείτις κοινωνίες να πετάνε κάπου-κάπου τις μάσκες της ευ-πρεπούς συμπεριφοράς και με τη μάσκα της φυσικής,πραγματικής προσωπικότητάς τους, να αφήνονται σε μιαθεραπευτική εκδήλωση αυθορμητισμού, την οποία επίδύο χιλιάδες χρόνια Χριστιανισμού, δεν μπόρεσε να ελέγ-ξει καμιά εκκλησιαστική αρχή. Ετσι οι διονυσιακές πρα-κτικές εξακολουθούν και στις μέρες μας, να έχουν εφαρ-μογή, βεβαιώνοντας πως είναι ανθρώπινη ανάγκη ένατέτοιο πανδοχείο, στο χρόνο, για να μπορούμε να αντέ-χουμε την κουραστική και μονότονη πορεία.Κι ερχόμαστε στο Άγιο Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή τηςΟρθοδοξίας. Τοποθετημένη η γιορτή στην Άνοιξη, κάνειένα αφάνταστα πετυχημένο παραλληλισμό με την ανα-γέννηση της φύσης. Τα πάντα γύρω οργιάζουν, στο βόρειοημισφαίριο, στο οποίο γεννήθηκε ο χριστιανισμός.Ο Χειμώνας δίνει τη θέση του στην Άνοιξη,την εποχή που η φύση φρέσκια και ανα-νεωμένη διεκδικεί δυναμικά τη θέση τηςστα δρώμενα του κόσμου. Μια τέτοιαανανέωση, αλλά πνευματική και ψυχική,ευαγγελίζεται και η Ανάσταση του Χρι-στού. Η μεγάλη πορεία της νηστείας καιπερισυλλογής ετοίμασε τον χριστιανό, γιανα δεχτεί το μήνυμα της Ανάστασης.Πανέξυπνοι οι Άγιοι Πατέρες, μπόρεσαν να αντιληφθούντα μεγάλα νοήματα των θρησκευτικών εορτών και να τιςορίσουν σε χρόνο, που να ικανοποιούν και τις δύο πλευ-ρές της ανθρώπινης φύσης. Η πνευματικότητα εξυπηρε-τείται με το καθαρά θρησκευτικό μέρος της γιορτής και ηγήινη ανθρώπινη πλευρά με τα ήθη και έθιμα, που τα πε-ρισσότερα ανάγονται σε προχριστιανικές πρακτικές, λα-τρείες φυσικών φαινομένων. Από μόνα τους έμπλεξαναξεδιάλυτα κι αυτό που έχει σημασία είναι η ανάγκη να ξα-ποσταίνουν οι άνθρωποι στις γιορτές, τα πανδοχεία τουχρόνου, που βρίσκονται στο δρόμο τους και απαλύνουν τημονοτονία στο διάβα τους.
Το τελευταίο μάθημα

ΗΠανωραία ήταν δασκάλα σε
κάποιο σχολείο της Αθήνας.

Είχε την τάξη της με τα αγνά και
άδολα παιδάκια της, κι άδειαζε
κάθε μέρα τη ψυχή της για να γε-
μίζει, σταγόνα-σταγόνα, με ομορ-
φιά τις αγγελικές ψυχούλες τους.
Ήταν καλή δασκάλα η Πανωραία,
γιατί τα λόγια της τα συνόδευε
πάντα με το παράδειγμά της, την
καταπληκτική αυτή ενέργεια, που
όταν λείπει, τα λόγια μένουν κού-
φια, άχρηστα, ίσως και κατα-
στροφικά για τη διδακτική πράξη.
Δεν έπεσε σε τέτοιο ατόπημα. Το
τελευταίο μάθημα της ζωής της
ήταν μια ολοκληρωμένη διδα-
σκαλία, ένα φωτεινό παράδειγμα
για τους μαθητές της, που τώρα
πια πλήθυναν, φούσκωσαν, συμ-
περιλήφθηκαν σ' αυτούς όλοι οι
άνθρωποι της Γης.

Ζούσε η Πανωραία, δίδασκε, φι-
λοσοφούσε τη ζωή και γινόταν μέ-
τοχος της χαράς και της δυστυχίας
των άλλων. Γι' αυτό έγινε δωρή-
τρια οργάνων του σώματός της. Η
απόφαση αυτή είναι κορυφαία
πράξη και δείχνει πως ο άνθρωπος,
που την παίρνει, έχει αρθεί πάνω
από μικρότητες, ξεπέρασε την
πρωτόγονη σκέψη με τις κοινωνι-

κές και θρησκευτικές αντιλήψεις,
που κρατούν δέσμιους τους αν-
θρώπους σε μια στενόμυαλη, μί-
ζερη ζωή. Η δωρεά μετά θάνατον
οργάνων χαρίζει ζωή σε συναν-
θρώπους. Δίνει κανείς κάτι που εί-
ναι πια άχρηστο και χαρίζοντάς το
ανθίζουν πίσω του χαμόγελα. Η Πα-
νωραία με τη δωρεά της χάρισε το
φως σε δυο τυφλούς και τη ζωή σε
πέντε ανθρώπους.

Είχε την ατυχία η δασκάλα να
μείνει κλινικά νεκρή από εγκεφα-
λικό ανεύρυσμα. Τί θα χρησίμευαν
στον τάφο καρδιά και νεφροί; Κά-
ποιοι άλλοι όμως συνάνθρωποί
της, στα κρεβάτια του πόνου, ονει-
ρεύονταν την προσφορά ενός νε-
φρού, για να συνεχίζουν τη ζωή.
Μια καρδιά σιγόσβηνε και θα στα-
ματούσε από στιγμή σε στιγμή.
Δυο μάτια ζούσαν στο σκοτάδι
και λαχταρούσαν το φως. Τά 'ξερε
αυτά η Πανωραία όσο είχε την
υγειά της και συμμετείχε στον αν-
θρώπινο πόνο τους. Γι' αυτό πήρε
την πολύ ανθρώπινη απόφασή
της. Έγινε δωρήτρια οργάνων, για
να χαρίσει ζωή, όταν αυτή πια δεν
θα είχε.

Στο σχολείο που δίδασκε, τότε
που ζούσε, με συμμετοχή των συ-
ναδέλφων της, των μαθητών και
λίγων γονιών τους, έγινε μια σεμνή
τελετή για να τιμηθεί η πράξη της
δασκάλας. Δεν ήταν πράξη ηρωι-
σμού, ήταν πράξη κοινωνικής συ-
νειδητοποίησης και ευαι-

σθησίας. Αν υπάρχει ηρωισμός
στην πράξη αυτή, έγκειται στο
ότι, η Πανωραία ξεπέρασε τα κοι-
νωνικά και θρησκευτικά ταμπού κι
είδε τον κόσμο με καθαρό βλέμμα,
το βλέμμα όλων των πραγματικών
δασκάλων της Ιστορίας, του Σω-
κράτη, του Χριστού, κι απέδειξε
την πίστη στο έργο της, με την πα-
ραδειγματική πράξη της.

Τέτοια παραδείγματα δεν θα
πρέπει βέβαια να "τίθενται υπό το
μόδιον", αλλά η εποχή μας είναι
εποχή της σύγχυσης και κρίσης. Τα
ΜΜΕ της απελπιστικής εποχής
που ζούμε, όταν μυριστούν κά-
που βία, απάτη, ρεμούλα, ηθικό
εκτραχηλισμό, τρέχουν με όλες
τις κάμερές τους, να απαθανατί-
σουν τα γεγονότα. Πράξεις σαν της
Πανωραίας μένουν στα αζήτητα,
όταν η κατάπτωση των κοινω-
νιών μας τις λαχταρά σαν φάρμα-
κα στις άρρωστες κοινωνικές δο-
μές μας. Μνημείο θά 'πρεπε να στη-
θεί, για να παραδειγματίζονται οι
εν ζωή άνθρωποι, για να γίνουμε
κάποτε όλοι δότες των άχρηστων
οργάνων μας, που θα χαρίζουν
όμως τη ζωή και το χαμόγελο
στους συνανθρώπους μας. Την
Πανωραία και άτομα σαν αυτή, θά
'πρεπε νά 'χουμε οδηγητές στην
κοινωνική συμπεριφορά μας, για
να ονειρευόμαστε πώς μπορεί το
ανθρώπινο είδος να ζήσει ανθρώ-
πινη ζωή.

Αν είναι δύσκολο να μιλήσεις σε
κάποιον άνθρωπο, είναι ακόμα
πιο δύσκολο να μιλήσεις για

κάποιον δικό σου. Εγώ θα το επιχει-
ρήσω.

Δε θυμάμαι ποτέ τον πατέρα μου
θυμωμένο και εκτός εαυτού. Στο σπί-
τι μας ποτέ δεν είχε υψώσει τη φωνή
του. Πάντα χαμογελαστός, υπομονε-
τικός, ευγενικός, προσηνής και μειλί-
χιος. Το ίδιο και στη δουλειά του. Αρ-
κετοί περνούσαν από το κουρείο του
έτσι, για μια καλημέρα ή για ένα ανέκ-
δοτο. Αγαπούσε τους πάντες. Είχε
όμως ιδιαίτερη αδυναμία στους γέ-
ροντες και τα παιδιά. Χωρίς να το
έχει διαβάσει ποτέ, έτσι διαισθητικά πί-
στευε σ' αυτό που λένε: "Ο κόσμος θα
ήταν πολύ μελαγχολικός χωρίς τα
παιδιά και πολύ απάνθρωπος χωρίς
τους γέροντες".

Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία. Κι
αυτοί τον αγαπούσαν το ίδιο. Πολλοί
προσπερνούσαν δυο-τρία κουρεία
για να φτάσουν στο δικό του. Ίσως,
εκτός από τη δουλειά του να απο-
λάμβαναν τα πειράγματα και τους
αστεϊσμούς που τους έκανε. Την ώρα
που περίμεναν τη σειρά τους, τους πε-
τούσε στην ποδιά τους το ΡΟΜΑΝΤΖΟ
-περιοδικό της εποχής- με τις κοπελιές
με τα μίνι. Εκείνοι, θυμωμένοι τάχατες,
φώναζαν: "τί είνι βρε τούτις οι ανιρα-
γίδις οι ξιτσίπουτις;" κι απ' την άλλη
σκούπιζαν τα γυαλιά τους για να τις
δουν καλύτερα. Την ώρα που τους πε-
ριποιόταν -φοβούμενοι το θάνατο-
"άντε", του λέγανε σχεδόν όλοι "τε-
λευταία φορά που με κουρεύεις". 

Κι εκείνος απαντούσε:
-Τί λες, βρε μπάρμπα; Ρώτησες κα-

θόλου πόσο κοστίζει μια κηδεία; Κι

ύστερα, μπορούμε εμείς να μοιρολο-
γούμε "τί καλός που ήταν ο μπάρμ-
πας;".

Όταν τον αποχαιρετούσαν, τους
έβαζε κολόνια και τους ξεπροβόδιζε
λέγοντας: "να δεις που απόψε θα δει
διαφορά η γριγιούδα!" κι εκείνοι χα-
μογελούσαν κάτω από τα μουστάκια
τους.

Τα παιδιά τα λάτρευε στην κυριο-
λεξία. Ήταν αδύνατο να δει παιδί κλα-
μένο ή στεναχωρημένο· δεν το άντε-
χε. Κάποτε, παραμονές Χριστουγέν-
νων, πήγε στο κουρείο του, το Πανα-
γιουτέλ για να φτιάξει τα μαλλάκια του
μέρες που ήταν. Την ώρα που τον
κούρευε, άρχισε ο μπαμπάς μου:

- Μένα η μαμάμ μ' έκανι μια μπα-
κλαβού μι σ' φασούλις, να γλείφτς τα
δαχτύλια'ς!

Το παιδί άνοιξε διάπλατα τα ματά-
κια του και το μόνο που βρήκε να του
πει ήταν: - Άντι, ω θείου!

Ξανά ο μπαμπάς μου:
- Μ' έκανι τσι μια σούπα μι του

καρπούζ, άλλου πράμα!
- Άντι, ω θείου!
- Τσι του Καλουτσέρ μι ψην κατ

παγουτά!
- Αντι, ω θείου! πάλι το παιδί.
Πέρασαν μια-δυο βδομάδες και ο

Παναγιώτης περνούσε με τη μητέρα
του απ' τα Κυβέλια, για να πάνε στη μη-
χανή να αλέσουνε σιτάρι. Ο μπαμπάς
μου δεν είχε κάποιον πελάτη εκείνη
την ώρα και απολάμβανε το καφεδά-
κι του στου Βουτάτσου. Μόλις τον βλέ-
πει το παιδί από μακριά, τον δείχνει και
βάζει τις φωνές:

- Ω μαμά, ω μαμά! Να, ι ...παλαβός
ι κουρέας!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΕΛΛΗ
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σπασης από τον τόπο των παιδικών βιωμάτων. Έπρεπε να μαζεύει και να
παρηγορεί με τις συνάξεις του τους ξεριζωμένους εσωτερικούς μετανάστες,
χαρίζοντάς τους, όταν βρίσκονταν όλοι μαζί, την ψευδαίσθηση πως δεν χά-
θηκαν μέσα στο ανοικονόμητο χάος της νέας τους πατρίδας.

Αυτές οι σκέψεις θα έπρεπε να πρυτανεύουν στο μυαλό κάθε Πολιχνιάτη
και με αυτές να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του απέναντι στο σύλλογο. Φαί-
νεται όμως ότι υπάρχουν και διαφορετικές, τις οποίες -παρά τις φιλότιμες
προσπάθειές μας- δεν καταφέραμε να διαφοροποιήσουμε. Το πιο οφθαλ-
μοφανές παράδειγμα αυτής της θέσης -παράπονό μας- είναι η απόσταση
που κρατούν οι νέοι μας.

Η ανανέωση είναι φυσικός κανόνας για τη συνέχεια. Η έλλειψή της φέρ-
νει το τέλος. Το τέλος του συλλόγου μας δίχως την ανανέωση θα είναι ανα-
πόδραστο. Η γενιά που σήμερα μαζεύεται στο σύλλογο, αργά ή γρήγορα
θα αποχωρήσει. Είναι ανάγκη λοιπόν οι νέοι μας να τον πλαισιώσουν, να τον
πάρουν σιγά-σιγά στα χέρια τους, να τον ανανεώσουν, να του δώσουν νέες
φρέσκιες κατευθύνσεις, να ανοίξουν καινούργιους ορίζοντες. Ποιός θα τους
πείσει;

Οι δικαιολογίες για την απόσταση που κρατούν είναι πολλές, ίσως και
λογικές, παραδεκτές, πραγματικές. Ωστόσο είναι δικαιολογίες. Οι ανάγκες
της ζωής, η οικογένεια, η δουλειά, οι σπουδές δεν τους αφήνουν ελεύθε-
ρο χρόνο; Κατανοητό. Δε γίνεται πιστευτό όμως πως δεν υπάρχει καθόλου
ελεύθερος χρόνος. Εξάλλου, δεν είναι απαραίτητο να χτυπούν κάρτα σε όλες
τις εκδηλώσεις. Είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί, έτσι που μια-δυο φορές το
χρόνο να εμφανίζεται κανείς, ο σύλλογος πάντα γεμάτος θα είναι. Ο ισχυ-
ρισμός πάλι πως οι νέοι δεν έχουν βιώματα από το χωριό κι έτσι θεωρούν
το σύλλογο παρωχημένη κατάσταση, δεν ευσταθεί. Οι πολλοί από τους νέ-
ους μας έζησαν στο χωριό, έχουν τις αναμνήσεις τους, έχουν τις παρέες τους,
χάρηκαν τα καλοκαίρια τους.

Δεν είναι λοιπόν αυτός ο μόνος λόγος, που κρατούν αποστάσεις. Κάτι
άλλο συμβαίνει, που δεν γίνεται αντιληπτό. Ας ελπίσουμε πως το νέο Δ.Σ.
θα τα καταφέρει καλύτερα.

Πιστεύουμε πως στη διετία που πέρασε, ο σύλλογος λειτούργησε ικα-
νοποιητικά, με αρκετό κόσμο στις εκδηλώσεις μας. Το πρόβλημα όμως δεν
είναι αριθμητικό, αλλά κοινωνικά ποιοτικό. Λίγες φορές φαινόταν και-
νούργιος κόσμος και προπάντων νέος κόσμος. Σε αυτό το σημείο δείχνει
να υστέρησε το απερχόμενο Δ.Σ. και σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί το

διάδοχο.

Αν και η καταγωγή μου δεν είναι
απ’ τον Πολιχνίτο, παντρεμένη
τόσα χρόνια με τον Στερούλη,

αγάπησα το χωριό και το θεώρησα
δεύτερη πατρίδα μου. Αγάπησα τη γει-
τονιά, τη Ραλλίτσα Πανταζή, το Θωμά με τα
μπακαλικά του. Εκτίμησα το πηγαίο γέλιο τους, τη βα-
θειά τους καλωσύνη, την καλοπροαίρετη κριτική τους.

Παράλληλα, διέκρινα και ξεχώρισα ανθρώπους που,
κατά τη κρίση μου, αξίζουν πολλά.

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Στρατής Πάντας. Ξέρει τον κα-
θένα μας, ξέρει για τον καθένα μας, έχει τεκμηριωμένη
άποψη και ποτέ δεν άκουσα απ’ το στόμα του κουβέντα
κακιά.

Ηταν, λοιπόν, χαρά και τιμή για μας, όταν μας τη-
λεφώνησε να μας χαρίσει το βιβλίο του «ΓΙΑΤΙ;». Το δια-
βάσαμε όλοι, με πολλή προσοχή. Οι έννοιες ήταν αβία-
στα κατανοητές, και μέσα στις γραμμές του βιβλίου και
από το ύφος του «τάχα συγγραφέα»,  διακρίνεται η
ευαισθησία, το μεράκι, η ταπεινότητα και το ήθος του,
που σε όλους μας βέβαια είναι γνωστό από τα άρ-
θρα του, που πάντα κοσμούσαν τις στήλες της εφη-
μερίδας μας.

Πόσα μηνύματα, αλήθεια, αφήνει στον ανα-
γνώστη το ημερολόγιο του Γιώργου; Τρόποι ζωής,
τρόποι σκέψης, ηθικές αξίες, φρονήματα. Τί να πού-
με για τη λεπτομερή περιγραφή του πολέμου, τις
ανατριχιαστικές και φρικιαστικές σκηνές, τα απο-
τρόπαια γεγονότα, τα οποία, όμως, δεν παύουν να
αποτελούν  την αλήθεια  της Ιστορίας μας!

Και τέλος ο «επίλογος». Σελίδες γραμμένες με
τόση λογική, μα και τόσο συναίσθημα. Αναφορά
στην πικρή πραγματικότητα της ζωής, στις τραγι-
κές συγκυρίες και συμπτώσεις, στις χαρές και τις λύ-
πες που εναλλάσσονται στο πέρασμα των χρόνων
και ο κλασσικός προβληματισμός «γιατί οι ισχυροί
της γης σπέρνουν όλεθρο και θάνατο στον κόσμο;».

Θέλω να ευχαριστήσω τον Στρατή Πάντα, που
μόχθησε για χρόνια πολλά για «τούτη την εξιστό-

ρηση», γιατί μέσα  απ’ αυτήν
δεν τιμάται μόνον, επάξια, ο
εύελπις  Γεώργιος Κουβελίδης,
αλλά προβάλλονται έμμεσα ο

Χριστιανισμός, η φιλοπατρία, η
αυτοθυσία, το φιλότιμο, η πατριωτι-

κή ευαισθησία, χαρακτηριστικά του ΄Ελληνα,
που δύσκολα σήμερα πια συναντώνται.

Αν και οι καιροί μας, προσφέρονται για τέτοιου είδους
σκέψεις  και συλλογισμούς και απορίες για αδικίες και πα-
ραπλάνηση, για αδιαφορία και ασυδοσία, για έλλειψη ευ-
θιξίας, αξιοπρέπειας και συνέπειας, ας σκεφθούμε όλοι
και ας στοχασθούμε ο καθένας μας ξεχωριστά, πως αν η
ψυχή μας και ο λογισμός μας λειτουργήσουν «ανθρώπι-
να», ο κόσμος μας θα γίνει «όμορφος κόσμος, ηθικός, αγ-
γελικά πλασμένος», - κατά τους στίχους του  ποιητή - , η
κοινωνία μας ευπρεπέστερη και οι ηθικές αξίες της
ζωής θα αναφανούν και πάλι.              

Μαρία Κωστομοίρη
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Aισθητικές Αποκαταστάσεις
Λεύκανση Δοντιών

ΠΠΕΕΛΛΗΗ  ΓΓ..  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΗΗ  D.M.D
Αισθητική Oδοντιατρική

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

Sunday’s Gastronomy Catering 
ΧΧααρρίίλλααοοςς  ΚΚααττρραακκάάζζααςς
EExxeeccuuttiivvee  CChheeff
ΚΚιιννηηττόό::  66994444888855553366

ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΕΕΝΝΙΙΩΩΤΤΗΗ  ΟΟ..ΕΕ..••ΙΙωωλλκκοούύ  &&  ΜΜααγγννηησσίίααςς  5511
ΑΑχχααρρννέέςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  113366  7711

ΤΤηηλλ::  221100  88554400444444,,  221100  22444488770077  
ΦΦααξξ::  221100  88554400443344
ee--mmaaiill::  ssuunnddaayyssccaatteerriinngg@@ggmmaaiill..ccoomm
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδαα::  hhttttpp::////wwwwww..ssuunnddaayyssccaatteerriinngg..ggrr

• Mελέτες  • Επιβλέψεις Oικοδομών

ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΑΑ   ΓΓ..   ΣΣ ΤΤ ΑΑ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΝΝ OO ΥΥ
Διπλ. ΠOΛΙΤΙΚOΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ

Αποφ. Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλ. 22510 48021, κιν. 6942 971844

ΠANAΓIΩTHΣ  ΣABBAΣ
Δερματoλόγoς - Aφρoδισιoλόγoς

τ. ιατρός Noσ. A. Συγγρός

ΔΙΑΘΕΡΜOΠΗΞΙΑ  -  XHMIKA  PEELING

Mεγ. Aλεξάνδρoυ 10 - Δάφνη - Πλ. Kαλoγήρων
Tηλ. Iατρ. 2109765200, Oικ. 210 9352363

κιν. 6936 735600 - ΔEXETAI ME PANTEBOY

ΑΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ- ΚΑΤΑΤΡΙΩΤOΥ 
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Ιπποκράτους & Καλλιδρομίου 6, 
Αθήνα 114 72.

Τηλ. 210 33303151, 3390041-2,
Fax:2103303171 • κιν. 6974430581

KKEENNTTPPOO  AAKKTTIINNOOΔΔIIAAΓΓNNΩΩΣΣTTIIKKHHΣΣ    
&&  YYΠΠEEPPHHXXΩΩNN

Γ. Boυμβάκης - Π. Xαχάλης
(8-12 π.µ. -  5-8.30 µ.µ.)

Π. Tσαλδάρη 19 & Kαλαµών 1  
Περιστέρι, Tηλ.: 210 57.55.444

ΜΑΡΙΝΑ  Θ. ΤOΥΝΤΑ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Πτυχιούχος Νομικής  Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σουφλίου 9, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΤΗΛ: 210 7708451, ΚΙΝ: 6972 892918 

e-mail: marinatounta@yahoo.gr

ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ;;

Ηλίας Ι. Τσολάκης
ΕΕ ιι δδ ιι κκ όό ςς   ΚΚ αα ρρ δδ ιι οο λλ όό γγ οο ςς

Διδάκτωρ Ιατρ. Σχολής Παν. Αθηνών
Επιμελητής   Β’ & Γ’ Καρδιολογικής Κλιν.

ΙΑΤΡΙΚOΥ ΚΕΝΤΡOΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚO ΚΕΝΤΡO ΑΘΗΝΩΝ :  
ΔΙΣΤOΜOΥ 5-7, ΜΑΡOΥΣΙ

ΤΗΛ. 210 6198100 εσωτ.2597 , 210
6862157,  Κιν.: 6944 269977

ΟΟ  ΣΣττρρααττήήςς  ΠΠάάννττααςς  ……ξξααννααχχττύύππηησσεε
Ένα ολοκληρωμένο πόνημα πρόσφε-

ρε στην ιστορία του τόπου μας ο ακού-
ραστος ΣΣττρρααττήήςς  ΠΠάάννττααςς.. Ο αδιάλειπτος
συνεργάτης του «Πολιχνιάτικου Λόγου»
με τις εξαίρετες γραφές του, ύστερα
απ’ το βιβλίο που πρόσφερε στον Πολι-
χνίτο με την ιστορία του ναού του Αγί-
ου Γεωργίου, τώρα ξαναχτύπησε με την
έκδοση ενός νέου βιβλίου του με τίτλο
«ΓΙΑΤΙ;» και υπότιτλο: Η τραγική ιστορία
μιας προσφυγικής οικογένειας και ειδι-
κότερα του Ευέλπιδος μοναχογιού της.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πα-
ρουσίαση του ηρωικού θανάτου
του ευέλπιδα Γιώργου Κουβελίδη,

του οποίου το όνομα φέρει το στρατόπεδο Πολι-
χνίτου και του οποίου φωτογραφίες και σύντομο βιο-
γραφικό είναι αναρτημένα στο Γραφείο του Λυκείου
Πολιχνίτου. Στο βιβλίο του (εκδόσεις Αιολίδα, 2012, 128
σελίδων) γίνεται μια αναλυτική γεωγραφική και ιστο-
ρική επισκόπηση της περιοχής της Μ. Ασίας όπου ζού-
σε η οικογένειά του και γεννήθηκε ο ήρωας, δίνονται
με ένα συγκινησιακό και εθνικά πληγωμένο ύφος τα
γεγονότα που οδήγησαν την οικογένεια στην προ-
σφυγιά και στη Σκάλα Πολιχνίτου, καταγράφει βήμα
– βήμα τον αγώνα προσαρμογής και προκοπής στη νέα
πατρίδα, την επιτυχημένη προσπάθεια του ήρωα να
γίνει αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, τον ηρωι-

κό αγώνα των ευέλπιδων στην
Κρήτη που δαφνοστεφάνωσε τον
ήρωα Κουβελίδη αλλά και τις αν-
θρώπινες δραματικές στιγμές της
οικογένειάς του μετά το άγγελμα
της μετάστασής του στον Παρά-
δεισο των ηρώων. 

Το κείμενο που σε συνεπαίρνει
(το μισό σχεδόν βιβλίο το διάβα-
σα μέσα στο καφενείο μόλις μου το
έδωσε ο ταχυδρόμος) είναι πλαι-
σιωμένο με πολλές φωτογραφίες,
αποσπάσματα προσωπικού ημε-
ρολογίου και επιστολές των πρω-
ταγωνιστών του.

Τον κ. Στρατή Πάντα, στον οποίο
καταφεύγαμε απ’ το Λύκειο Πολιχνίτου για βοήθεια
όταν υλοποιούσαμε εργασίες που αφορούσαν την πε-
ριοχή μας, τον είχα χαρακτηρίσει ως «κινητή βιβλιο-
θήκη της τοπικής ιστορίας μας» και από τότε  έχει επι-
βεβαιώσει πάρα πολλές φορές τον χαρακτηρισμό
αυτόν. Στον κ. Πάντα μαζί με τα συγχαρητήριά μου για
το πόνημά του αυτό, απευθύνω και μια έκκληση: Μή
στερήσεις τον τόπο μας κανένα απ” τους θησαυρούς
της ιστορίας του που κατέχεις. Έστω και χειρόγραφα,
άφησε όλες τις πολύτιμες πληροφορίες που κατέχεις
κληρονομιά και παρακαταθήκη στα εγγόνια σου και
στις επόμενες γενιές.

[http://vatera.gr/platanos]

Mαρία Κοπελιά - Τσολάκη
ΕΕ ιι δδ ιι κκ ήή   ΠΠ αα θθ οο λλ όό γγ οο ςς

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρ. Σχολής Παν. Αθηνών
Παθολόγος Γ’ Παθολ. Κλιν. Νοσ. ΥΓΕΙΑ

ΝOΣ. ΥΓΕΙΑ: ΕΡΥΘΡOΥ ΣΤΑΥΡOΥ 4, ΜΑΡOΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 6867119 Κιν.: 6937 574793

Για κείνους που δεν το ξέρουν, η Νυφίδα έχει τοπικό Σύλλο-
γο. Απ’ ό,τι φαίνεται, µέσα στις δραστηριότητές του είναι να κά-
νει και εκδροµές. Σε µια απ’ αυτές τις εξορµήσεις µέσα στο νησί,
βγήκε κι αυτή η φωτογραφία, από τον νεαρό Νώντα, εγγονό της
Μαριγούλας Αλάνη-Καµινέλλη.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ''ΑΑ  11

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ

Ιδιαίτερα μαθήματα
H  Ψαράκη Αγγελική, πτυχιούχος

του Αμερικανικού Κολλεγίου (Mar-
keting) και καθηγήτρια Ισπανικών,
παραδίδει ιδιαίτερα κατʼ οίκον.

Τηλέφωνο: 6979 154685

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΥΦΙΔΑΣ

ΤΤοο  λλοουυλλοούύδδιι  ττηηςς  ΑΑυυγγήήςς
Ένα λουλούδι εκοίταξα στον κάµπο µια φορά
κι η σκέψη µου πλανήθηκε πιο πέρα µακριά

καθώς το κοίταζα στητό, χορό σαν νάχε στήσει
κι όλα τα άνθη του µεµιάς ήθελε να τ' ανθίσει.

Μικρό λουλούδι ευωδιαστό, µεθύσι είναι η νιότη
κι η µυρωδιά σου που σκορπά, τριγύρω πρώτη-πρώτη.

Κράτα για λίγο τη χαρά, γιατί θα στη ρουφήξουν
κι οι πόθοι σου οι αµέτρητοι στη λάσπη θα σε ρίξουν.

Τί όµορφο πούν' η αυγή αυτό το λουλουδάκι
µην το µαράνεις ξερασιά, δώστου αθάνατο νερό

για να µπορέσει να σταθεί, σαν φτάσει το βραδάκι.

Όλη τη µέρα στο βοριά, που ίσως το χτυπήσει
τα φύλλα του θα τσακιστούν. Ίσως και µερικά κοπούν.

Μα σαν νερό έχει η ρίζα, πάλι θε να ξαναστηθούν
όµορφα και καµωτά, στου ήλιου την αχτίδα.

MMAAΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΣΣΙΙΚΚΜΜΠΠΑΑΣΣΗΗ--ΛΛΕΕΟΟΝΝΤΤΗΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αχείμαστος Κωνσταντίνος 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA

8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΗΛ. 22510 22423, 6972829486
e-mail: acheimastos@teemail.gr

ππωωλλεείίττααιι    οοιικκίίαα
Πωλείται δίπατο σπίτι 67 τμ με οικόπεδο 70 τμ

και καινούργια κεραμοσκεπή, στην περιοχή
Τσίγκος Πολιχνίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με τον Πάρη Αγριόγιαννο, τηλ. 6978 145603. 



Ένα εύκολο και  πολύ νόστιμο
επιδόρπιο της παλιάς εποχής
ήταν τα Μτζηθρουπτάρια. Η μυ-
τζήθρα   υπήρχε  σχεδόν σε όλα
τα σπίτια του χωριού  και οι Πο-
λιχνιάτισσες μαστόρισσες στο
άνοιγμα  του φύλλου που χρει-
αζόταν για να γίνουν.  

Ας δούμε πώς τα έφτιαχναν:  
Υλικά  για το φύλλο
3,5 κούπες τσαγιού νερό χλιαρό
2/3 κούπας ελαιόλαδο
2  φακελάκια μπέκιν πάουντερ
1 κοφτό κουταλάκι του γλυκού

αλάτι
Αλεύρι  όσο  πάρει ώστε να γίνει

μαλακή η ζύμη και να μπορεί να
ανοίξει.

Υλικά για τη γέμιση
2 κεφάλια μυζήθρα
2 αυγά
4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
Λίγη κανέλα
Άνοιγε το φύλλο η κυρά Μα-

ριγώ, το έκοβε σε σχήμα τετρά-
γωνο και έβαζε μία κουταλιά της
σούπας από τη γέμιση. Τα τύλιγε
φέρνοντας τη κάθε μύτη του τε-
τραγώνου προς το κέντρο του
κομματιού, προσέχοντας  να κλεί-
σει καλά  μέσα τη γέμιση.

Εκτέλεση
Έβαζε το ελαιόλαδο στο τηγάνι,

μετά το τηγάνι στη φωτιά και πε-
ρίμενε να ζεσταθεί. Μόλις συνέ-

βαινε αυτό,  τηγάνιζε  με προσοχή
τα μτζηθρουπιτάρια  μέχρι να ρο-
δοκοκκινίσουν και από τις δύο
πλευρές. Έπειτα τα έβγαζε να
στραγγίσουν σε απορροφητικό
χαρτί και τα πασπάλιζε με χοντρή
ζάχαρη.

Η γεύση τους είναι μοναδική.

Παραλλαγή 
της κυρά-Κατερίνας

Υλικά
Ζύμη :1 2/3  κούπα νερό χλιαρό,

1/3 κούπα ελαιόλαδο, 1 φακελάκι
μπέκιν, αλεύρι όσο πάρει για να γί-
νει μαλακή και να ανοίγει

Γέμιση : 1 κεφάλι μυτζήθρα, 1
αυγό, 2 κουταλιές της σούπας ζά-
χαρη, λίγη κανέλα

Σιρόπι : 1 κούπα νερό, 1 κούπα
ζάχαρη ( αραιό σιρόπι)

Εκτέλεση
Σήμερα η κυρία Κατερίνα Κάγ-

καλη-Πατατούκου τα τυλίγει όπως
τα πουράκια και τα ψήνει σε μέ-
τριο φούρνο για μισή ώρα περί-
που.

Όταν τα βγάζει, τα ραντίζει με
ανθόνερο και ρίχνει μία κουταλιά
σιρόπι στο καθένα. Μόλις το απορ-
ροφήσουν, τα περνάει από άχνη
ζάχαρη.

Και αυτά είναι εξίσου νόστιμα με
τα πρώτα.

Η παραπάνω  συνταγή  υπόκειται
σε πνευματικά  δικαιώματα.        

ΚΑΛΗ  ΣΑΣ  ΟΡΕΞΗ -ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ

EXECUTIVE CHEF 
SUNDAYS CATERING

Ένα δωδεκάχρονο παιδάκι βλέ-
ποντας τις ειδήσεις ρωτάει τον
μπαμπά του:

- Μπαμπά, τί είναι η πολιτική;
Ο πατέρας, που είναι φανερά ικανο-

ποιημένος που ο γιος του δείχνει ση-
μάδια ωρίμανσης , του απαντάει με
ένα παράδειγμα:

- Κοίταξε παιδί μου... Μια χώρα είναι
σαν μια οικογένεια. Πάρε για παρά-
δειγμα τη δική μας.

Η μαμά, είναι σαν την κυβέρνηση,
κανονίζει τα πάντα μέσα στο σπίτι.

Εγώ, ο πατέρας, είμαι σαν το μεγά-
λο κεφάλαιο , στηρίζω την οικονομία
του σπιτιού.

Η υπηρέτρια, είναι σαν την εργατι-
κή τάξη, κάνει όλες τις εργασίες που πρέ-
πει να γίνουν.

Εσύ, είσαι η κοινή γνώμη που πα-
ρατηρεί τα όσα συμβαίνουν γύρω της.

Τέλος, το μωρό που έχουμε συμ-
βολίζει το μέλλoν της χώρας.

Σκέψου τα όλα αυτά το βράδυ, και
αύριο θα συζητήσουμε για τα συμπε-
ράσματα που έβγαλες, εντάξει;

- Εντάξει μπαμπά, απαντάει ο μικρός,
και σκεφτικός πηγαίνει στο κρεβάτι
του.

Στη διάρκεια της νύχτας και ενώ σκε-
φτόταν τα σοφά λόγια του πατέρα ,
ακούει κλάματα από την κούνια του μω-
ρού. Σηκώνεται πάνω, πλησιάζει την
κούνια και βλέπει ότι το μωρό έχει λε-
ρωθεί..

Πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα να
το πει στην μητέρα του, ανοίγει την πόρ-
τα και βλέπει μόνο τη μαμά του στο κρε-
βάτι να κοιμάται . Ο πατέρας άφαντος!
Τον πιάνει πανικός!

Από την μισάνοιχτη πόρτα του δω-
ματίου υπηρεσίας, ακούει ύποπτους

θορύβους... Πλησιάζει, κοιτάει και βλέ-
πει τον πατέρα του με την υπηρέτρια
στα τέσσερα! Κάγκελο ο πιτσιρίκος!!!

-»Τί να κάνω;», σκέφτεται, «να ξυ-
πνήσω την μαμά; θα δει τον μπαμπά με
την υπηρέτρια. Να διακόψω τον μπαμ-
πά; Ντρέπομαι. Και ποιος θα αλλάξει το
μωρό;;;, εγώ δεν ξέρω να το κάνω...»

Αποφασίζει, λοιπόν, να κάνει την πά-
πια και πάει για ύπνο. Το επόμενο με-
σημέρι, μετά το φαγητό, λέει ο πατέρας
στον γιο: 

- Λοιπόν; Σκέφτηκες αυτά που σου
είπα εχθές;

- Ναι πατέρα, τα σκέφτηκα.
- Και τί συμπέρασμα έβγαλες;
- Όταν η κυβέρνηση κοιμάται,το με-

γάλο κεφάλαιο πηδάει την εργατική
τάξη, η κοινή γνώμη αδιαφορεί και το
μέλλον της χώρας είναι βυθισμένο στα
σκατά !!

Υ.Γ. Ας ελπίσουμε ότι όπως το μωρό
μεγαλώνοντας θα αυτοεξυπηρετείται και
θα είναι καθαρό, έτσι θα γίνει και με το
μέλλον της χώρας μας.

Επιμέλεια: Κατερίνα 
Παλαιολόγου- Νικέλλη

Ένα βροχερό πρωινό του Νοέμ-βρη, κάμποσοι Πολιχνιάτες μετα βαλιτσάκια τους άρχισαν ναμαζεύονται έξω από την εκκλησία τηςΑγίας Βαρβάρας, στα Πατήσια. Ανυ-πόμονοι να ξεκινήσουν ακόμα μιαχειρινή εξόρμηση, μακρυά από τηνΑθήνα, να ξεφύγουν έστω και για λίγο,μακριά από τα καθημερινά προβλή-ματά τους.Προορισμός η ορεινή Ναυπακτία.Ένας μοναδικός πράγματι προορι-σμός. Ένας συνδυασμός φυσικήςομορφιάς, ηρεμίας και γραφικότητας,που μόνο ένα ορεινόχωριό -και ειδικά έναελληνικό ορεινό χω-ριό- μπορεί να προ-σφέρει.Μια μικρή στάσηγια καφέ μετά το Ρίο-Αντίρριο και νάμαστεστον δρόμο για τη Λί-μνη Τριχωνίδα πουθεωρείται η μεγαλύ-τερη της Ελλάδας,έκτασης 958 τμ. και58 μ. βάθος. Στη λίμνηέχουν παρατηρηθείπερισσότερα από 200 είδη πουλιώνκαι έχουν φιλοξενηθεί 25 είδη ψα-ριών. Στις δε όχθες της υπάρχουνπευκοφόρα δάση.Εμείς μείναμε για φαγητό στον οι-

κισμό της Βαρειάς και απολαύσαμετον καφέ μας και την υπέροχη θέα τηςλίμνης, στο Πετροχώρι. Το βράδυφτάσαμε στο Αγρίνιο όπου θα περ-

νούσαμε την βραδιά καιφυσικά θα κάναμε και τομικρό μας παρτάκι σεχώρο του ξενοδοχείου.Το πρωί της Κυριακήςξεκινήσαμε την απόδρα-σή μας στα Κράβαρα,όπως λέγεται η ορεινήΝαυπακτία, σλαβική λέξηπου σημαίνει βοϊδολίβα-δο. Νότια της Πίνδου, βό-ρεια του Μόρνου και εκατέρωθεντου ποταμού Ευήνου. Μια περιοχή 45χωριών, μακριά από τα αστικά κέν-τρα.Προορισμός μας η Άνω Χώρα, 58

χλμαπότη Ναύ-πακτο και μια δια-δρομή πάνω από μιάμισηώρα λόγω στροφών, σε υψό-μετρο 1080 μ. Θεωρείται τοπιο ζωντανό χωριό της πε-ριοχής, έδρα του Δήμου Απο-δοτίας, που έως το 1928 λε-γόταν Μεγάλη Λομποτινά.Η απουσία των καλλιερ-γήσιμων εκτάσεων, η ανυ-παρξία του εμπορίου και χω-ρίς κάποια σπουδαία τέχνηνα εξασκήσουν, έκαναν τουςΚραβαρίτες φτωχικό πλη-θυσμό. Και πολλές φορές αν-τικείμενο σάτιρας, ιδιαίτερα μετάτην κυκλοφορία του βιβλίου του Α.Καρκαβίτσα "Ο ζητιάνος".Ωστόσο, τώρα η περιοχή έχει τόσοαναπτυχθεί τουριστικά που πιστεύωοι κάτοικοι δεν έχουν  πλέον σχέση μετους ήρωες του Καρκαβίτσα.Το απόγευμα ξεκίνησε η επιστροφήτων Πολιχνιατών στην Αθήνα, μελίγο περισσότερο κουράγιο να αντι-μετωπίσουμε τα προβλήματα και τηνκαθημερινότητά μας, αφού και αυτήη έξοδος των Αθηναίων-Πολιχνια-τών πιστεύουμε πως είχε επιτυχία.Καλή συνάντηση στην επόμενηαπόδραση.
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ΟΟ  σσεεφφ  μμααςς  ππρροοττεείίννεειι
Τα  λιόκαφτα

Κρεμασμένα  σε  γερή  κλωστή  από  τις  ουρίτσες  τους  κρέμονταν στα
ανοιχτά παράθυρα  του  Πολιχνίτου  τα λλιιόόκκααφφτταα.

Όταν γινόταν η κατεβασιά, διάλεγαν  μεγάλα και φρέσκα μπαρμ-
πούνια για  να τα κάνουν λιόκαφτα.

Ας  γνωρίσουμε  τον τρόπο  παρασκευής
τους.

Τα καθάριζαν από  τα  λέπια  αλλά δεν
άνοιγαν  τη κοιλιά  τους. Με  κοφτερό και
μυτερό μαχαίρι  ξεκινώντας  από το κεφάλι
και κατεβαίνοντας στη ραχοκοκαλιά τα
άνοιγαν  μέχρι  την ουρά χωρίς να τη κό-
ψουν.

Έβγαζαν  στη συνέχεια  με προσοχή τα έντερα και τα σπάραχνα αφή-
νοντας το συκωτάκι . Τα έπλεναν καλά και τα άφηναν να στραγγίσουν,
μετά άπλωναν σε ένα ταψί και έβαζαν αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, κύμινο, κα-
νέλα . Τα καρυκεύματα και μυρωδικά ήταν επιλογή του καθενός.

Τα έδεναν από τις ουρίτσες τους με χοντρό σπάγκο και τα κρεμούσαν
στο σίδερο, που είχαν τα παράθυρα στα σπίτια του χωριού, τη νύχτα,
που δεν κινδύνευαν από τις μύγες.

Το πρωί τα έπαιρναν μέσα για να τα απλώσουν πάλι το επόμενο
βράδυ.

Το μυστικό για να γίνουν καλά ήταν να τα φτιάξουν όταν φυσούσε  βο-
ριάς για να τραβήξουν γρήγορα και εύκολα. Με το νοτιά δεν γίνονται
καλά.

Και  σήμερα τα φτιάχνουν πολλές νοικοκυράδες στο  χωριό  μας. Εί-
ναι πεντανόστιμα και μοσχομυρίζει ο τόπος όταν τα ψήνουμε.

Μπορούμε να τα φτιάξουμε και με άλλα ψάρια μεγάλα και ψυχάτα
όπως είναι τα κεφαλόπουλα, οι μπάφες, τα κοκκάλια και άλλα.

Επίσης μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε μέσα σε πλαστική μεμβράνη
στη κατάψυξη για δύο με τρεις μήνες ή να τα ψήσουμε αμέσως προσέ-
χοντας να μην ξεροψηθούν.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜOΙΡΑΣΓΕΝΤΗ
ΧΧεειιρροουυρργγόόςς  --  OOφφθθααλλµµίίααττρροοςς

Λ. ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΣ 19 - ΕΜΠOΡΙΚO ΚΕΝΤΡO - Γραφείο 12 
ΩΡΑΙOΚΑΣΤΡO - ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.: 2310 695065 • FAX: 2310 447354
Kιν. 69 6623181 • E-mail: sandk@otenet.gr

KKEENNTTPPOO  AAKKTTIINNOOΔΔIIAAΓΓNNΩΩΣΣTTIIKKHHΣΣ    
&&  YYΠΠEEPPHHXXΩΩNN

Γ. Boυμβάκης - Π. Xαχάλης
(8 - 12 π.μ. - 5 - 8.30 μ.μ.)

Π. Tσαλδάρη 19 & Kαλαμών 1 • Περιστέρι
Tηλ.: 210 57.55.444

ΣΥΝΕΡΓΕΙO ΚΑΘΑΡΙΣΜOΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ &

ΚOΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χρήστος Φράγκος
ΤΗΛ. 210 577 43 63
Κιν.: 6948 538 615,

6940 115483

Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

ΚΑΝΙΓΓOΣ 10, 7ος όροφος, Αθήνα
Τηλ/fax: 210 3813828

Κιν. 6936 630243
e-mail: paleo_paleo@yahoo.gr

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

Σπύρος Καλημέρης
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127, Αθήνα
Εµπορικό κέντρο «Κόσµος»,5ος όροφος, 

Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566
Κινητό: 6973389212

e-mail: spiroskalimeris@gmail.com

KΩΦOΠOYΛOΣ  ΔHMHTPIOΣ
ΣY M B O Λ AIO ΓPA ΦOΣ A Θ H NΩN

ΣOΛΩNOΣ 25 - AΘHNA
THΛ.: 210 3625596 - 210 3623798

ΣTPATOΣ  Π. ΠOYMΠPOΣ D.D.S. M.S.
Eιδικός Oρθoδoντικός

Eιδικευμένoς στo Πανεπιστήμιo 
της Kαλιφόρνια, (UCLA) HΠA

ΔEXETAI  ME  PANTEBOY

Πoλυτεχνείoυ 32, 141 22  N. Hράκλειo
Tηλ.: 210 28 41 582

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ εντός σχεδίου
άρτιο και οικοδομήσιμο. Απόσταση από τη θά-

λασσα 200 μ, στη Νυφίδα Πολιχνίτου. 
•  Αγροτεμάχιο 3,5 στρέμματα με ελιές. Από-

σταση 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, στα Δροκο-
πιά Πολιχνίτου .  Τηλ.210-9525458 κιν.6939160425

κ. Σαπφώ Σπυρέλλη
Περικλέους 43 Καλλιθέα  Τ.Κ.17673   

Ιδιαίτερα μαθήματα
H  Ψαράκη Αγγελική, πτυχιούχος

του Αμερικανικού Κολλεγίου (Mar-
keting) και καθηγήτρια Ισπανικών,
παραδίδει ιδιαίτερα κατʼ οίκον.

Τηλέφωνο: 6979 154685ππωωλλεείίττααιι    οοιικκόόππεεδδοο    
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου, άρτιο, πλήρες

οικοδομήσιμο, με εμβαδό 1892τμ. Βρίσκεται στη πε-
ριοχή Καρδώνα Δήμου Πολιχνίτου. Είναι διαμπερές
και έχει πρόσβαση από την εθν. οδό και από το δρό-
μο του πρώην αγάλματος. Τιμή 70.000 ευρώ. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6980452549, 2121007745.

Tαξιδεύοντας με τον Σύλλογό μας

Εκδρομή στην Ορεινή 
Ναυπακτία  (17-18 /11/2012)

Τί είναι πολιτική

Τα μτζηθρουπτάρια

Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

ΞΥΛΟ & ΤΕΧΝΗ
ΚΚΟΟΥΥΣΣΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  &&  ΥΥιιόόςς

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ • ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ • ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 
• ΠΟΡΤΕΣ • ΠΑΡΑΘΥΡΑ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΣοουυλλίίοουυ  1166    ΑΑγγ..  ΔΔηημμήήττρριιοοςς,,  1177334422    ΑΑθθήήνναα  
••  ΤΤηηλλ..  221100  99775566223311,,  221100  99775577442288    

FFααχχ::  221100  99773311222200,,    κκιινν..  66994455  88555599889966

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
Πωλείται αγρόκτημα 2,5 στρεμμά-

των με πηγάδι, στη θέση Αρά στη
Σκάλα Πολιχνίτου.  Πληροφορίες: Μά-
γρας Ιωάννης, 6973 604823.
2102718550, /2779360, / 52863767.

Πανταζής Γιώργος
Πολιχνίτος Λέσβου

Τηλ. 22520 42275, κιν.
6976 037588

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ   Π.  ΚΟΥΣΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡ.ΠΙΕΣΗΣ

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΤΑΠΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44 (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ)
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ.22510-47447.ΚΙΝ.693-2580123

Της
ΜΑΙΡΗΣ 

ΜΟΥΖΑ-ΧΙΩΤΟΥ



Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
2013, το απόγευμα, έγινε η εκδήλω-
ση των εγκαινίων επαναλειτουργίας
του Δημοτικού Ελαιοτριβείου Πολι-
χνίτου και πλήρoυς ανακαίνισης και
επιδιόρθωσης του μηχανολογικού
εξοπλισμού του, μετά δεκατριετή
διακοπή της λειτουργίας του. 

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Δή-
μαρχος Λέσβου κ. Βουνάτσος.

Ταυτόχρονα, έγινε το κόψιμο της βα-
σιλόπιτας της Δημοτικής Ενότητας
Πολιχνίτου, δηλαδή της Δημοτικής

Κοινότητας Πολιχνίτου και των Τοπικών
Κοινοτήτων Σταυρού, Λισβορίου Βασιλι-
κών και Βρίσας, παρουσία εκπροσώπων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των προανα-
φερομένων,  του Στρατού, της Αστυνο-
μίας, του Λιμενικού, εκπροσώπων φο-
ρέων και πλήθους κόσμου.

Μιλώντας ο Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Πολιχνίτου  & Πρόεδρος της
Αναπτυξιακής Δημοτικής Εταιρείας Λέ-
σβου (Α.Δ.Ε.Λ.) Α.Ε. Αριστείδης Ταξείδης,
αναφέρθηκε στο έργο της Δημοτικής αυ-
τής Εταιρείας, που παρέλαβε η Δημοτική
Αρχή σε κατάσταση εκκαθάρισης – διά-
λυσης, δηλαδή- και την οποία ανέστησε
ως το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο του
Δήμου και η οποία σε μόλις μια διετία, κα-
τόρθωσε να λειτουργήσει επιτυχώς, για
την προσπάθεια αξιοποίησης της Δημο-
τικής περιουσίας (Δημοτική Πλαζ στα
Τσαμάκια (Μυτιλήνη), Θερμοπηγές, Ανε-
μογεννήτριες, Δημοτικά Σφαγεία & Ελαι-
ουργεία, Κάμπινγκ κ.α.), χάριν του κοινού
συμφέροντος και εν προκειμένω, επ’
ωφελεία των αγροτών και ελαιοπαρα-
γωγών της περιοχής. Αναφέρθηκε στην

ανανέωση του μηχανολογι-
κού εξοπλισμού του Δημοτι-
κού Ελαιοτριβείου Πολιχνί-
του, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τους εργαζόμε-
νους για τη φιλοτιμία με την
οποία εργάστηκαν, καθώς και
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. και τους συνερ-
γάτες του. Επίσης, ο κ. Ταξεί-
δης τόνισε ότι το Δημοτικό
Ελαιοτριβείο δεν έχει σκοπό να ανταγω-
νιστεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά να
προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον
αγροτικό κόσμο, διευκολύνοντας την οι-
κονομία των ελαιοπαραγωγών της ευ-
ρύτερης περιοχής Πολιχνίτου.

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοι-
νότητας Πολιχνίτου, Στρατής Μοιρασ-
γεντής, παίρνοντας το λόγο, αναφέρθη-
κε στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της επα-
ναλειτουργίας του Δημοτικού Ελαιοτρι-
βείου Πολιχνίτου, στην εξαιρετικά δύ-
σκολη αυτή οικονομική συγκυρία, ενώ ζή-
τησε να τακτοποιηθεί και το ζήτημα των
θερμοπηγών, με το πέρας της εκκαθάρι-
σης της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλ-
λευση Θερμών Υδάτων Πολιχνίτου Λέ-
σβου (Ε.Θ.Υ.Π.Λ.). Ο κ. Μοιρασγεντής δε-
σμεύθηκε για πλήρη και αποτελεσματική
συνεργασία με το Συμβούλιο της Δημο-
τικής Κοινότητας και όλων των Κοινοτή-
των της περιοχής, προς όφελος των δη-
μοτών και του τόπου.

Ο κ. Βαγγέλης Παλαιολόγος, Δημοτι-
κός Σύμβουλος και πρ. Δήμαρχος Πολι-
χνίτου, συνεχάρη τη Δημοτική Αρχή για
την πρωτοβουλία και την προσπάθεια
της να επαναλειτουργήσει το Δημοτικό
Ελαιοτριβείο και αναφέρθηκε στο ιστο-

ρικό της δημιουργίας του ως άνω ελαι-
οτριβείου, όταν ήταν αυτός Δήμαρχος
Πολιχνίτου.

Τέλος, ο Δήμαρχος Λέσβου, συνεχάρη
τον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. για τη συ-
στηματική και επίπονη δουλειά τους και
γενικότερα όλους όσοι βοήθησαν για να
περισωθεί και να επαναλειτουργήσει το
Δημοτικό Ελαιοτριβείο Πολιχνίτου, προς
όφελος των δημοτών και του τόπου. «Σε
μια εποχή που χρειάζεται στήριξη η
πρωτογενής παραγωγή και ο αγρότης,
ο οποίος μοχθεί στο χωράφι, το να λει-
τουργεί ένα νέο ελαιοτριβείο και μάλι-
στα Δημοτικό, είναι ένα μήνυμα ελπί-
δας», τόνισε ο κ. Βουνάτσος, αναφερό-
μενος και στις λοιπές επιτυχείς προσπά-
θειες του Δ.Σ. της Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. για την
αξιοποίηση της συνολικότερης Δημοτικής
περιουσίας στο νησί μας.     

[lesvosnews.net, 18/02/2013]

"Aγώνα δρόμου" έχει ξεκινήσει , το
τελευταίο διάστημα η Αναπτυξιακή
Δημοτική Επιχείρηση Λέσβου (ΑΔΕΛ) για
την αναγνώριση και την εξασφάλιση της
λειτουργίας των πηγών του νησιού μας. 

Για τον λόγο αυτό βρέθηκε στο νησί
μας το προηγούμενο διήμερο ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ζήσης

Αγγελίδης και μετείχε σε σύσκεψη του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΛ για τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν με
ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να μην
κινδυνεύσουν οι φυσικοί ιαματικοί
πόροι που προσελκύουν κάθε χρόνο
σημαντικό αριθμό τουριστών. Ο κ.
Αγγελίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι η ΑΔΕΛ και ο Δήμος θα
προλάβουν μέχρι το τέλος του χρόνου να ολοκληρώσουν τις
διαδικασίες που απαιτούνται για την περαιτέρω αξιοποίηση των
θερμών πηγών και την ανάπτυξη της εναλλακτικής αυτής
μορφής τουρισμού.

Η ανάγκη να πιστοποιηθούν οι 6 ιαματικές πηγές της
Λέσβου (και 105 σε όλη την Ελλάδα) προκύπτει από την
επικείμενη ψήφιση νομοσχεδίου, που προβλέπει την
συμμόρφωση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή οδηγία για την
"Διασυνοριακή υγεία". 

Σύμφωνα με αυτή, οι θερμές πηγές πρέπει να αναγνωριστούν
επίσημα από τον EOT, αφού προηγηθούν μελέτες σε όλα τα
επίπεδα, αναλύσεις και έλεγχοι των νερών μέχρι τον Οκτώβριο
του 2013. Η ΑΔΕΛ έχει ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες από τον
προηγούμενο μήνα για τις πηγές της Θερμής, του Πολιχνίτου
(2), του Λισβορίου, της Εφταλούς και του κόλπου της Γέρας.
Σ' αυτή την φάση γίνεται η αναγνώριση των πηγών με την
εκπόνηση μελετών και την σύνταξη φακέλων που θα υποβληθούν
στον EOT. Το επόμενο στάδιο είναι να εκδοθούν από τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού οι άδειες λειτουργίας, όπως
προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό νόμο.

Αξιοποίηση των φυσικών πόρων
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιαματικών

Πηγών επεσήμανε ότι το νέο αυτό καθεστώς που θα
ισχύσει στην λειτουργία των ιαματικών πηγών ανοίγει νέες
προοπτικές ειδικά για τη Λέσβο, που διαθέτει σημαντικούς,
φυσικούς ιαματικούς πόρους. «Το νησί σας έχει το προνόμιο
να διαθέτει αυτό τον πλούτο που μπορεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Η αναγνώριση των
πηγών και της υδροθεραπείας ως πρωτοβάθμια φροντίδα,
όπως προστάζει η ευρωπαϊκή οδηγία, μπορεί να ανοίξει νέες
προοπτικές για την ανάπτυξη της εναλλακτικής αυτής
μορφής τουρισμού και πιστεύω ότι η Διοίκηση της ΑΔΕΛ

και ο Δήμος θα καταφέρουν να πάρουν τις πολυπόθητες άδειες
μέχρι το τέλος του χρόνου», τόνισε ο κ. Αγγελίδης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΑΔΕΛ, Αριστείδης
Ταξείδης επεσήμανε: «Έχουμε κατανοήσει την σπουδαιότητα των
ιαματικών πηγών για την τουριστική ανάπτυξη και την
προσέλκυση ξένων επισκεπτών. Γι' αυτό και έχουμε δώσει
τεράστια βαρύτητα σ' αυτές τις διαδικασίες αναγνώρισης και
προχωράμε με προσεκτικά βήματα. Έχουμε συνάψει σύμβαση
με Χημικό Εργαστήριο, όπου αναθέσαμε τις μελέτες και τις
αναλύσεις και σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα». Το
οικονομικό κόστος για τους ελέγχους πιστοποίησης ανέρχεται
στις 2.500 ευρώ για κάθε πηγή, ενώ 50.000 ευρώ περίπου  θα
διατεθούν συνολικά για τις εξειδικευμένες αναλύσεις που
αφορούν στη ραδιενέργεια». 

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου και της ΑΔΕΛ,
Παναγιώτης Ζαφειρίου, ανέφερε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το
75% των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αναγνώριση και
την πιστοποίηση των πηγών, ενώ υπογράμμισε την συνδρομή
του κ. Αγγελίδη σ' αυτή την προσπάθεια. «Ευχαριστούμε θερμά
τον Πρόεδρο του Συνδέσμου για την πολύτιμη βοήθεια του στην
διεκπεραίωση αυτών των διαδικασιών και για το γεγονός ότι
στέκεται δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε. Την Παρασκευή θα
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση τον Δ.Σ. στη Θεσσαλονίκη για
το κρίσιμο αυτό ζήτημα και θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να
λάβουμε την πιστοποίηση για τις πηγές μας μέχρι τον Οκτώβριο».
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«Αγώνας δρόμου»
για την πιστοποίηση των ιαματικών νερών

Εγκαίνια Δημοτικού ελαιοτριβείου Πολιχνίτου
Λειτουργεί ξανά μετά από 13 χρόνια

ΟΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ»

Οι 6 θερμές πηγές του νησιού (στην Θερμή, την Εφταλού, τον Πολιχνίτο,
το Λισβόρι και τον κόλπο της Γέρας) θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

άδειες λειτουργία ως το τέλος του έτους από τον EOT, 
που αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Σε επένδυση εκσυγχρονισμού της αλυκής Πολιχνίτου
θα προβεί το αμέσως επόμενο διάστημα η εταιρεία «Ελ-
ληνικές Αλυκές», που σε μία προσπάθεια μείωσης του
κόστους και αύξησης της παραγωγής του συνόλου των
ελληνικών αλυκών, έχοντας και τη σχετική οικονομική
ρευστότητα, προχωρά σε μια σειρά από παρόμοια
έργα, όπου χρειάζονται. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται και βελτιώσεις στις υποδομές της
σχετικά καινούργιας αλυκής Καλλονής, που θα διασφαλί-
σουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Άλ-

λωστε, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»
μιλώντας στο «Ε», για να έχεις το αποτέλεσμα που προσδοκάς
σε έσοδα, πρέπει να επενδύσεις στο αλάτι.

H Λέσβος φιλοξένησε το διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνι-
κές Αλυκές Α.Ε.», που συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα της
Αγίας Παρασκευής. Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συμμε-
τείχε και ο Δήμος Λέσβου, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν
τα σχέδια της εταιρείας για έργα-επενδύσεις στις αλυκές της Λέ-
σβου.

Τα έργα
Το Δήμο στη συνεδρίαση εκπροσώπησε ο δήμαρχος, Δημή-

τρης Βουνάτσος, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Βατός, Βαγγέλης
Γιαβάσης και Γιώργος Κυριαζής, καθώς και ο πρόεδρος της Δη-
μοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Γιώργος Σαπναδέλ-
λης. Απ’ το διοικητικό συμβούλιο της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.»
μετείχαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Νίκος Τσαρα-
πατσάνης, ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Παναγιώτης Κατσούλης,
τα μέλη Παύλος Αμανατίδης και Λάμπρος Μπίσας, καθώς και ο
εκπρόσωπος της αλυκής Καλλονής Παναγιώτης Χριστόφας.

Αλυκή Πολιχνίτου
Όπως μας είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ελ-

ληνικές Αλυκές Α.Ε.» Νίκος Τσαραπατσάνης, στα αμέσως επό-
μενα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας είναι η βελτίωση του τρό-
που μεταφοράς του αλατιού απ’ τα «τηγάνια», στην περιοχή επε-
ξεργασίας της αλυκής Πολι-
χνίτου, επένδυση που συνί-
σταται στην αντικατάσταση
του υφιστάμενου εξοπλισμού
μεταφοράς με καινούργιο. Ο κ.
Τσαραπατσάνης εξήγησε ότι
προωθείται ένας συνδυασμός
τρόπων μεταφοράς με την αγο-
ρά φορτηγού και την εγκατά-
σταση μεταφορικών ταινιών. Ο
νέος εξοπλισμός θα μειώσει το κόστος παραγωγής, θα βελτιώ-
σει την ποιότητα και θα μειώσει τις απώλειες σε «ψιλό» αλάτι,
που χάνεται τώρα με τη μεταφορά.

Η δυναμικότητα της αλυκής Πολιχνίτου, σύμφωνα με τα
στοιχεία της εταιρείας, φτάνει τους 10.000 τόνους ετησίως. Τα
προηγούμενα χρόνια είχε μειωθεί πάρα πολύ - κάτω απ’ τους μι-
σούς τόνους -, ενώ πέρυσι όπως είπε ο πρόεδρος υπήρξε πάρα
πολύ καλή συγκομιδή, που ξεπέρασε τους επτά με οκτώ χιλιά-
δες τόνους.

Στην αλυκή Καλλονής, όπως προσέθεσε ο ίδιος, υπάρχει
σχετικά σύγχρονος εξοπλισμός, 15ετίας, αλλά θα γίνει η κατα-
σκευή ενός νέου υπόστεγου κι άλλων μικρών τέτοιων παρεμ-
βάσεων, σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργα-
σίας του προσωπικού.

Σε σχέση με την παραγωγή αλατιού στην περιοχή,  η αλυκή
της Αγίας Παρασκευής είναι η τρίτη πανελλαδικώς σε παραγω-
γή αλατιού, με ετήσια δυναμικότητα που φτάνει τους 40.000 τό-
νους και υπάρχει προοπτική με τις κατάλληλες επενδύσεις να αυ-
ξηθεί ακόμη και στους 60.000 τόνους.

Στην ίδια σύσκεψη, ο Δημήτρης Βουνάτσος ευχήθηκε συνέ-
χιση της ανοδικής οικονομικής πορείας της δραστηριότητας των

«Ελληνικών Αλυκών», οι οποί-
ες αποτελούν σημαντικό ανα-
πτυξιακό πόρο για τη Λέσβο,
ώστε και από το μέρισμα να
προκύψει οικονομικό όφελος
για το Δήμο.

[ΕΜΠΡΟΣ, 12/2/2013 ]

Εκσυγχρονίζεται
η αλυκή Πολιχνίτου

ΤΑΧΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Κρητικός Γιώργος
τηλ. 6944 648899, 22520 41000
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Τέσσερα πράγματα
στον κόσμο έχουν την
μικρότερη αξία:

• η βροχή σε άγονη γη
• μια λάμπα στον ήλιο
• μια ωραία γυναίκα

παντρεμένη με έναν
τυφλό

• μια ευεργεσία σ'
έναν αχάριστο.

Αραβική παροιμία

[ΣΥΛΛΟΓΗ:  Κατερίνα 
Παλαιολόγου-Νικέλλη]



Οι δρόμοι της Αθήνας σίγουρα κρύ-
βουν πολλά κρυμμένα μυστικά...Κάποια
από αυτά -κατά την πάροδο των ετών- κα-
τάφερε και αποτύπωσε μέσα από τα ρε-
πορτάζ του ο Χρήστος Αλαβέρας, ο οποί-
ος  κάθε μέρα σχεδίαζε γεγονότα και πρό-
σωπα από σκηνές της Αθήνας.

Τί γίνεται όμως όταν τα αρχικά αυτά  σχεδιαστικά ρεπορτάζ  του
Χρήστου Αλαβέρα  καλύπτονται με ένα πέπλο τέχνης στο οποίο  συν-
δράμουν ισόποσα, με το δικό τους εικαστικό λεξιλόγιο,  ο Χάρης
Κοντοσφύρης με τσιμεντοτυπίες και ο Θωμάς Μακινατζής με ζω-
γραφική πάνω στα σχέδια του Χρήστου Αλαβέρα;

Σίγουρα μιλάμε για ένα εκπλη-
κτικό και μόνο στο άκουσμά του απο-
τέλεσμα.

Ένα αποτέλεσμα που φιλοξενή-
θηκε  στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώ-
ρος,  Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη,
Αθήνα,  από τις 9 Ιανουαρίου έως τις
2 Φεβρουαρίου 2013 στην πρώτη
έκθεση της νέας χρονιάς με τίτλο «Ει-
καστικό ρεπορτάζ εν Αθήναις», εικο-
στός πρώτος αιώνας.

Ο Χάρης Κοντοσφύρης, εικα-
στικός καλλιτέχνης και καθηγητής
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων  Τεχνών της Φλώρινας ανα-
φέρει ότι: «Tο 2012 στα πλαίσια της έρευνας του Εργαστηρίου ΤΕΕΤ
Φλώρινας για τους τρόπους  διάχυσης του έργου τέχνης, οργα-
νώσαμε μια εικαστική πλατφόρμα Το Μακρύ Όχημα (Long Vehicle)
που είναι ένα συνεργατικό ρυμουλκό από εικαστικούς καλλιτέχνες
που θέλουν να προσεγγίσουν κριτικά και να ξεδιαλύνουν τη δια-
δικασία ανάμεσα στην εργασιακή διαδικασία του έργου τέχνης και

τις κοινωνικές σχέσεις που η τέχνη
γεννά και/ή αναπαράγει. Σε αυτά τα
όρια και την αλληλεπίδραση των
έργων Τέχνης σε συνθήκες συν-έκ-
θεσης (gestalt)  έρχεται η έκθεση των

Αλαβέρα, Κοντοσφύρη, Μακι-
νατζή,  να συνδιαμορφώσει μια
εικαστική πλατφόρμα πάνω
στην επικαιροποίηση του στιγ-
μιότυπου.

Το «Μακρύ όχημα» ως μια
συνεργατική πλατφόρμα  με
όλους τους καλλιτέχνες, ανακτά
προς εμπειρία μας, μια ζωγραφική ανακλαστική δυναμική του
παρόντος, η οποία χαρακτηρίζεται από την εσωτερική συνοχή
και τον εκφραστικό της πλούτο και η οποία δεν μπορεί να γί-
νει κατανοητή χωρίς τον ρηξικέλευθο
χαρακτήρα να σχεδιάζεις με τόσες λί-
γες γραμμές τα πάντα, με τόση σαφή-
νεια εικόνες του πραγματικού κόσμου
ως εικαστικές ανακλάσεις που δεν κά-

νουν διαχωρισμούς ανάμεσα στο θέατρο και
την ύπαρξη, είναι εικόνες των οποίων η ζω-
τική πηγή είναι το να βρίσκεται κανείς στα
σύνορα των τεχνών και της ζωής ή ακόμη κα-
λύτερα, να είναι η ίδια η ζωή παρουσια-
σμένη με τα χαρακτηριστικά στοιχεία

του παιχνιδιού. Η
ουτοπική συνεργα-
τικότητα  τόσων καλ-
λιτεχνών σχεδόν ως
συλλογικό καρναβά-
λι αισθαντικότητας εί-
ναι μια δυναμική πολιτισμική διαφοροποί-
ηση που μετακινεί την ζωγραφική από το
«επέκεινα» σε ένα «εδώ και τώρα».  

Μην φοβάστε την δημιουργικότητά
μας. Δείτε τα εικαστικά ρεπορτάζ στην
Αθήνα του εικοστού πρώτου αιώνα και
νιώστε τί συμβαίνει στην πόλη σας. Απαι-
τήστε από όλους τους καλλιτέχνες της να
σας δείξουν τί συμβαίνει στην εποχή
σας. Σκεφτείτε και ενεργοποιήστε την δι-
κιά σας δημιουργικότητα» .

Το Μα-
κρύ όχημα
(Long Vehicle) που συν-
τονίζει το ταξίδι της έκθεσης «Εικαστικά Ρεπορτάζ
εν Αθήναις, 21ος αιώνας»   ξεκίνησε από την γκαλε-
ρί «Τεχνοχώρος» της Αθήνας με τους εικαστικούς:
Χρήστο Αλαβέρα, Θωμά Μακιναντζή, και Χάρη Κον-
τοσφύρη   και η επόμενη στάση τους είναι στην

gallery512 της Πτολεμαΐδας, από 13 Μαρτίου έως 9 Απριλίου 2013,
με συνέκθεση 9 διαφορετικών καλλιτεχνών. Η Βασιλεία Βακιρτζή,

η Λένα Κοϊμτσίδη,ο Ιωάννης Βγόν-
τζας και ο Alberto Shena θα
συνδράμουν με το δικό τους ει-
καστικό λεξιλόγιο πάνω στα
αρχικά σχεδιαστικά ρεπορτάζ
του Χρήστου Αλαβέρα όπου
κάθε μέρα σχεδίαζε γεγονότα
και πρόσωπα από σκηνές της
Αθήνας.

Επιβιβαστείτε  κι εσείς στο
μακρύ όχημα των Αλαβέρα,
Βακιρτζή,Βγόντζα, Κοϊμτσίδη,
Κοντοσφύρη, Μακινατζή, Ματ-
θαίου, Μπαλαμπίνι, Shena, με
Gestalter(*) τον Χάρη Κοντο-

σφύρη!

[(*): H gestalt «σημαίνει την ωμή αδιαμεσολάβητη υποκειμενική εμ-
πειρία των εσωτερικών και εξωτερικών φαινομένων πριν από οποιαδήποτε
συνάρθρωση σε φόρμα ή έννοια. Σημαίνει τη διαδικασία ως αντίθεση στην
παγίωση, τη σκέψη ως αντίθεση στη γνώση. Ο gestalter έρχεται σε αντί-
θεση με τον ρόλο του επιμελητή και αναφέρεται σε αυτόν που προσπαθεί
να δημιουργήσει σχέσεις ανάγνωσης σ’ όλους τους ενδιάμεσους χώρους
(πραγματικούς, αισθητικούς, ψυχολογικούς) των έργων που τοποθε-
τούνται προς έκθεση. Gestalt, για εμάς που προσπαθούμε να την διερευ-
νήσουμε στην πράξη (ΠΡΑΞΗ), είναι η αλληλεπίδραση των έργων τέχνης
ως χειροπιαστής εμπειρίας!  - Χάρης  Κοντοσφύρης]

Ακόμα μία επίσκεψη σε χωριά της Λέσβου πραγματοποίησε την Παρα-
σκευή 30 Νοεμβρίου και το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου το Σωματείο «Φίλοι της Μη-
τρόπολης Μυτιλήνης». Το Σωματείο, με τη βοήθεια μιας ομάδας γιατρών, έκα-
ναν δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Αυτήν τη φορά τα χωριά που επισκέφθηκε το Σωματείο, είναι η Άγρα, ο Μέσοτο-
πος, το Σίγρι και η Ερεσός. Οι επισκέψεις και οι εξετάσεις αυτές, που έχουν δωρεάν
και προληπτικό χαρακτήρα, αφορούν στις παιδιατρικές ειδικότητες Παιδοδοντιατρική,
Παιδιατρική Αλλεργιολογία και Οφθαλμιατρική. Στην επίσκεψη  συμμετείχαν οι για-
τροί Άσπα Βασιλοπούλου, Ελένη Πίκουλου, και Λαμπρινή Ματθαίου (παιδοδοντία-
τροι), η Αναστασία Γεωργούντζου (παιδίατρος) και ο Ιωάννης Κύρτσος (οφθαλμία-
τρος).

Στην ομάδα των γιατρών ήταν ακόμα οι Ζάχος Μαντζαβίνος, καθηγητής Οδον-
τιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λίζα Παπαγιανούλη, καθηγήτρια Παιδοδον-
τιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασιλική Γέμου, καθηγήτρια και αναπληρώ-
τρια διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ο
Μιχαήλ Τραγάκης, επίκουρος καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και
Ν. Υόρκης. Αξίζει να σημειωθεί πως στους άπορους μαθητές έγινε δωρεά γυαλιών
οράσεως από το κατάστημα οπτικών της Μυτιλήνης «Πουλέλλης».

[Emprosnet, 30/11/2012]

ΚΚυυκκλλοοφφοορρεείί  
ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  ττεεύύχχοοςς

««ΠΠοολλιιχχννιιάάττιικκοοςς  ΛΛόόγγοοςς»»
Κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος του πε-

ριοδικού «Πολιχνιάτικος Λόγος», που εκ-
δίδει ο Σύλλογος «Ο Πολιχνίτος Λέσβου».

Με αφιέρωµα στα 100χρονα της απε-
λευθέρωσης της Λέσβου, αλλά και όλες τις
δραστηριότητες του Μουσικοχορευτικού
Συλλόγου «Ο Μπάλος», το τεύχος περι-
λαµβάνει επίσης κείµενο για τον παλαι-
ολιθικό οικισµό στα Ροδαφνίδια της Λέ-

σβου, αλλά και αφιέρωµα στη συντροφικότητα και το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, που
έγινε στην Αθήνα τον περασµένο Οκτώβριο και στο οποίο προβλήθηκε η περιοχή του Πολιχνίτου.

[ΕΜΠΡΟΣ, 09/2/2013]

Σ.Σ. Ευχαριστούµε την εφηµερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» και την δηµοσιογράφο Βαγγελιώ Χρηστίδου για την
παρουσίαση της εφηµερίδας µας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 20138

ΒΒαασσιισσμμέέννοο  σσεε  μμίίαα  ιιδδέέαα  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΑΑλλααββέέρραα  μμεε  ggeessttaalltteerr  ττοονν  ΧΧάάρρηη  ΚΚοοννττοοσσφφύύρρηη
εικαστική πλατφόρμα «Το Μακρύ Όχημα» (Long Vehicle)

««ΕΕιικκαασσττιικκάά  ρρεεπποορρττάάζζ  εενν  ΑΑθθήήννααιιςς»»,,  εειικκοοσσττόόςς  ππρρώώττοοςς  ααιιώώννααςς

Αδελφοί Κρικλάνη
ΜΜ εεττααφφ οορρ έέςς

ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ΑΑθθήήνναα  --  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ΜΜυυττιιλλήήννηη
ΑΑννααλλααμμββάάννοουυμμεε  μμεετταακκοομμίίσσεειιςς  κκααιι  

δδιιααθθέέττοουυμμεε  ααννυυψψωωττιικκάά  μμηηχχααννήήμμαατταα..
ΤΤηηλλ..  66997744  0000  44003322  
ΑΑπποοθθήήκκηη::  ΚΚηηφφιισσοούύ  6633  ΑΑθθήήνναα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
ΜΑΜΑΚΟΥ Αφοι Ο.Ε.
Γιάννης Μαμάκος
Γρηγ. Λαμπράκη 8Α, Λυκόβρυση 14123
τηλ/fax: 210 2840539, κιν. 6948 984559Εμμ. Μπενάκη 38, Τηλ. 210 3814525

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ -
ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ
«« ΓΓιι ώώττ ηη ςς »»

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΝΥΦΙΔΑ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
ΤΗΛ. 22520 41329, 
ΚΙΝ. 6977 653949

Καρακάση Μαρία
• Ειδικός Φυσιοθεραπευτής   αντανακλαστι-
κών θεραπειών • Ειδικός Κινησιοθεραπείας  

• Ρεφλεξολογία •  Σύμβουλος Αισθητικής

ΤΗΛ: 210 9519186,  κιν. 6977 299136

Ο Χάρης Κοντοσφύρης
είναι συγχωριανός μας (γιος της

Μερόπης Κωστομοίρη) και βρίσκε-
ται στην Φλώρινα ως καθηγητής στην

σχολή « Καλών Τεχνών» του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματικά

ήταν εντυπωσιακή και πρωτότυπη η έκθεσή
του στην Αθήνα. 

Ακόμα πιο εντυπωσιακός ο τρόπος που αν-
τιμετωπίζει τους συναδέλφους και κυρίως
τους μαθητές του, όταν σε κάθε του ευκαιρία

προσπαθεί να αναδείξει το ταλέντο τους. 
Αξίζει τέτοιοι άνθρωποι να είναι δά-
σκαλοι, να αναδεικνύουν τους νέους,

ώστε να υπάρχει έτσι πρόοδος. 
Χάρη, να είσαι γερός, να προ-

σπαθείς, ειδικά σήμερα. 
Σ’ ευχαριστούμε.

''ΩΩΡΡOOΘΘΕΕΑΑ  ΘΘ..  ΤΤOOΥΥΝΝΤΤΑΑ
ΦΙΛOΛOΓOΣ

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής 
Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σουφλίου 9, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΤΗΛ: 210 7708451, ΚΙΝ: 6972 893425

e-mail: doratounta@yahoo.gr

Κέντρο Φυσικοθεραπείας  & Αποκατάστασης
Γι α σ ε μ ή  Γι α ν ν ά κ ο υ

Tηλ: 22520 42 237  Κιν. 6947 932983

ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΙΝΑΤΖΗΣ 
-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ 
- ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΥΠΙΑ 

ΛΛAAMMΠΠOOYYΣΣHHΣΣ  ΓΓ..  ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ
Xειρoυργός Oδoντίατρoς

AKTINOΓPAΦIEΣ:  • Ψηφιακή Eνδoστoματική 
• Kεφαλoμετρικές • Πανoραμικές  

• Toμoγραφίες γνάθων • EMΦYTEYMATA
Kαβέτσoυ 44 (άνωθεν Oλυμπιακής),  

Mυτιλήνη • Tηλ.: 27.772
Oικία: Kέας 28 - Mυτιλήνη  •Tηλ.: 45.740

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Τα εικαστικά ρεπορτάζ Εν Αθήναις, 21ος αιώνας  είναι
μια έκθεση η οποία  διαπραγματεύεται όψεις της καθη-
μερινής ζωής με το διεισδυτικό τρόπο του ντοκουμέντου,
ενός σχεδιαστικού ρεπορτάζ. Αυτή η αμεσότητα είναι η
εικαστική πράξη που ζει ο επισκέπτης της έκθεσης.

Δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά νηπια-
γωγείων και δημοτικών σχολείων

Σωματείο «Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης»

BOΓIATZH Π. AΛEΞANΔPA
ΔIKHΓOPOΣ

ΔHM. ΣOYTΣOY 30, AΘHNA
THΛ: 210-6444112, FAX: 210
6447222, Kιν.: 6979 673382

ΧΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣΦΥΡΗΣ


