
Ό
που νάναι ο
Ν ο έ μ β ρ η ς
μπαίνει και φέ-
τος, ένας μήνας,

που για μας τους Λέσβιους ση-
μαίνει πάντα ένα ταξίδι πίσω στον
χρόνο, ταξίδι ιστορικής αναδρομής
και εθνικής ανάτασης. Ειδικά φέτος,
που συμπληρώνονται 100 χρόνια
από έναν άλλον Νοέμβρη, όταν οι
καμπάνες των εκκλησιών σήμαναν
χαρμόσυνα στην πόλη της Μυτιλήνης
αναγγέλλοντας το τέλος μιας ζοφερής
σκλαβιάς 450 χρόνων (1462-1912).

Η λευτεριά έφτασε με τα πλοία
του Ελληνικού στόλου κι ένα κύμα
άκρατου ενθουσιασμού πλημμύρι-
σε τα στήθη σ' ένα πλήθος, που ξέ-
φρενο κατέκλυσε την Προκυμαία κι
αντίκρυσε τη σημαία του θωρηκτού
Αβέρωφ να κυματίζει στ' ανοιχτά.

Το ημερολόγιο έγραφε:
8 Νοεμβρίου 1912.
«... Η νήσος Μυτιλήνη μεθ' όλων

των εν αυτή πόλεων, κωμών και συ-
νοικισμών, μετά των λιμένων και
των ακτών αυτής, κατελήφθη υφ'
ημών και διατελεί από τούδε εις την
κατοχήν μας»...

Εν όψει Μυτιλήνης και από του
θωρηκτού Γ. Αβέρωφ

τη 8 Νοεμβρίου 1912
Ο Υποναύαρχος, Αρχηγός Στόλου

Παύλος Κουντουριώτης

[Απόσπασμα από τη διακήρυξη
του Αρχηγού του Στόλου του Αιγαί-
ου προς τους κατοίκους της νήσου
Μυτιλήνης].

Έτσι αρχίζει για τους συμπα-

τ ρ ι ώ τ ε ς
μας η πε-
ρίοδος της

Κατοχής, πε-
ρίοδος ανείπωτης χα-

ράς αλλά και αγωνίας μαζί για το αύ-
ριο, αφού η εμπόλεμη κατάσταση δεν
έχει τερματιστεί ακόμα.

Ένα μεγάλο μέρος του νησιού
εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από
την εξουσία και τις αγριότητες του
Τουρκικού στρατού.

Επί ένα σχεδόν μήνα συνεχίζον-

ται οι εχθροπραξίες και μόλις στις 8
Δεκεμβρίου υπογράφεται το πρω-
τόκολλο παράδοσης των Τούρκων
μετά την καθοριστική αναμέτρηση
στον Κλαπάδο, οπότε ολοκληρώνε-
ται η απελευθέρωση της Λέσβου.

Ωστόσο το μαρτύριο της αγωνίας
και της αβεβαιότητας παρατείνεται.
Στις 3 Ιανουαρίου του 1913 πραγμα-

τοποιείται στη Μυτιλήνη πάνδημο
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά
των Μεγάλων Δυνάμεων, γιατί σε
δημοσιεύματα του Ευρωπαϊκού Τύ-
που διαφαίνεται η αντίθεσή τους
στην ένωση των νησιών του Αιγαίου
με την Ελλάδα!

Πάντα οι Μεγάλες Δυνάμεις ρυθ-
μιστές της τύχης του λαού μας!

Σ' αυτές τις δύσκολες ώρες, στις
αρχές Ιανουαρίου του 1913, κατα-
πλέει στη Μυτιλήνη μοίρα του στόλου

μας με τον θρυλικό Αβέρωφ επί κε-
φαλής. Στη θέα και μόνο των ένδοξων
πολεμικών μας, το ηθικό αναπτερώ-
νεται κι η ελπίδα ζωντανεύει πάλι στις
καρδιές!

Στο κλίμα αυτών των ημερών,
μας μεταφέρει το παρακάτω κείμενο
που βρήκα ξεχασμένο σ' ένα συρτά-
ρι ανάμεσα σε κιτρινισμένα γράμμα-
τα και φωτογραφίες. Δεν είναι παρά
οι αναμνήσεις ενός επτάχρονου τότε:
του πατέρα μου!

1913 Ένας επτάχρονος
στον Αβέρωφ

«Ήταν μια όμορφη Γεναριάτικη
μέρα. Η Μυτιλήνη έπλεε στο γαλα-
νόλευκο κι η χαρά για το σπάσιμο των
δεσμών μιας σκλαβιάς αιώνων, φού-
σκωνε τα στήθια, όσων είχαν ζήσει το
τελευταίο διάστημα με ρίγη φόβου,
αγωνίας και ελπίδας συνάμα για την
έκβαση των ναυμαχιών, που θα επα-
κολουθούσαν μετά την κήρυξη του
πολέμου και την Κατοχή των νησιών
του Αιγαίου. Τη μέρα εκείνη, τα πο-
λεμικά μας καράβια -κι ανάμεσά τους
ο θρυλικός Αβέρωφ- είχαν απ' την
αυγή αράξει αρόδο, πολύ ανοιχτά
πέρα απ' το αξέχαστο Καστράκι, κα-
τάντικρυ στη σκλαβωμένη γη της
Αιολίδας και της Ιωνίας, για να ξαπο-
στάσουν έστω για λίγο τα πληρώμα-
τά τους, έχοντας κατατροπώσει σε νι-
κηφόρες ναυμαχίες την Τουρκική

αρμάδα, κυνηγώντας την ίσαμε την εί-
σοδο των Στενών των Δαρδανελ-
λίων.

Η Μυτιλήνη γιόρταζε. Οι καμπά-
νες χτυπούσαν χαρμόσυνα, στις εκ-
κλησιές δοξολογούσαν το Θεό της Ελ-
λάδας για τις νίκες, που χάρισε στο
Ναυτικό μας, φέρνοντας τη λευτεριά
στη Λέσβο και στ' άλλα νησιά του Αι-
γαίου.

Γαλάζιος ουρανός, καταγάλανα
νερά, γαλάζια η πόλη μας απ' τον γε-
νικό σημαιοστολισμό. Από τις 10 το
πρωί, που επιτράπηκε η άνοδος στα
πολεμικά μας, βάρκες -άλλες με πα-

νιά, άλλες με κουπιά- πηγαινοέρχον-
ταν ασταμάτητα από την τότε Σκάλα,
το Κουμερκάκι αλλά κι απ' την Πε-
τρόσκαλα, κουβαλώντας ένα πλή-
θος ολόχαρο κάθε ηλικίας και τάξης,
για να επισκεφθεί τα ένδοξα καράβια
μας.

Ξεκινήσαμε κι εμείς μαζί με την
αείμνηστη μητέρα μου, έναν θείο
μου και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια
μου. Η θάλασσα μόλις που ρυτίδωνε,
θυμάμαι. Η απόσταση μάς φάνηκε
ατελείωτη. Μετά από κάμποση ώρα
πλευρίσαμε στον σιδερένιο κολοσσό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Του
Στρατή Τυραδέλλη 

8-11-1969
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ΑΑννααμμννήήσσεειιςς  κκλλεειισσμμέέννεεςς  
σσ''  έένναα  σσυυρρττάάρριι......

Λόγιο τραγούδι της Λέσβου, της πε-
ριόδου 1912-1913, το οποίο αναφέρεται
στην απελευθέρωση των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου από τον Ελληνικό
Στόλο.

Το θωρηκτό
«ΑΒΕΡΩΦ», προσέ-
λαβε µυθικές δια-
στάσεις στη συνεί-
δηση των νησιωτών
κι έγινε τραγούδι.

Είναι ενδιαφέρον
ότι στο στόµα του
λαού το ξενικό όνοµα
«Αβέρωφ», προ-
σαρµοζόµενο στο
κλιτικό σύστηµα της
ελληνικής, έγινε «Αβέρως» (αιτιατική τον «Αβέρω»).

(Από το λεύκωµα της Βουλής των Ελλήνων 
«Πολεµούσαµε και τραγουδούσαµε»).

Ζήτω ο «Αβέρως»

Ζήτω ο «Αβέρως», µπροβάλλει µε χαρά
Και ρίχνει τα κανόνια στης Λέσβως τα νερά.

Γεια σας θαλασσοπούλια, γεια σ’ έµορφο νησί,
Γεια σας ξανθιές κοπέλλες και λεβεντιά χρυσή.

Ζήτω «ο Αβέρως», «Ύδρα» και τα «Ψαρά»,
Τα στέλνει ο  Βενιζέλος να πάρουν τα νησιά.

Για δέστε τον «Αβέρω» πως λάµπει και βροντά
Και ρίχνει τα κανόνια και παίρνει τα νησιά.

ΖΖήήττωω  οο  ««ΑΑββέέρρωωςς»»ΖΖήήττωω  οο  ««ΑΑββέέρρωωςς»»

ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ
➢ Στις  99  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ,,  ηημμέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή    

κκααιι  ώώρραα  1122::0000    ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  
σας προσκαλούμε στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή
μας, που θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου μας (MAYPOMI-
XAΛH 147, Αθήνα).

Πάρτε το φαγητό σας κι ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί!

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑ  --ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ
➢ Στις  33  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,,  ηημμέέρραα  ΚΚυυρριιαακκήή

κκααιι  ώώρραα  11..3300  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  
θα κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Συλλόγου, που θα γίνει μαζί με τον ετήσιο χορό μας. Δυστυχώς,
μέχρι την ώρα που εκδίδεται η εφημερίδα μας, δεν έχουμε ορι-
στικοποιήσει σε ποιό κέντρο θα γίνει, μιας και αναζητούμε την
οικονομικότερη λύση.  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα μέλη του

Συλλόγου.

ΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ
➢ Στις  ΜΜάάρρττηη  ττοουυ  22001133
θα διεξαχθούν ο Τακτικός Απολογιστικός Ελεγχος

και εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Παρακαλούμε, όποιος θέλει να δηλώσει την υποψηφιότητά
του, να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ.



Εφέτος τον Αύγου-
στο τίμησαν οι Βα-
σιλικιώτες τον άν-

θρωπο, τον γιατρό  Αν-
τώνη Γεωργαντίδη, ο
οποίος απεβίωσε στις
17 Ιουλίου 1998. Η μορ-
φή του ήρεμη, η ζωή
του απλή. Με το γαϊ-
δουράκι εξυπηρετούσε
όλη την περιοχή Πολυ-
χνίτου, όχι μόνο τα Βα-
σιλικά. Ό,τι ιατρικό και να συνέβαινε στον
κάθε συμπολίτη, έπρεπε να πει την γνώμη
του και ο γιατρός Γιωργαντίδης. Ήξερε πότε
έπρεπε να δώσει αγωγή και πότε έπρεπε να
στείλει τον ασθενή στη Μυτιλήνη ή Αθήνα. Σε μία
εποχή που οι περισσότεροι δεν είχαν βγει από το χω-
ριό, είχε μεγάλη σημασία η επιλογή. 

Στην αυλή του σπιτιού  πάντα κάποιος περίμενε
και η χαμογελαστή κα Φωτούλα καλοδεχόταν τους
ανήμπορους και στην πλειοψηφία τους φτωχούς αν-
θρώπους.

Στην εκδήλωση κάθε ένας που μίλησε,  είπε
και μία προσωπική εμπειρία και οι αρχές (Δή-
μαρχοι τέως και νυν, πρόεδροι συλλόγων,
κλπ) ακόμα, μίλησαν από καρδιάς. Τα παιδιά
του ήταν εκεί και η συγκίνηση μεγάλη στο
άκουσμα τόσων αφηγήσεων και αληθινών
περιστατικών. Δεν ακούστηκαν επιτηδευ-
μένες και κατασκευασμένες ομιλίες. Ο ίδιος
δεν θα το ήθελε άλλωστε. Υπηρέτησε την

απλότητα, την αλή-
θεια, τίμησε τον
όρκο του Ιπποκρά-
τη, μεταφρασμένα
όλα αυτά σε πρά-
ξεις.

Η πλατεία που εί-
ναι και το σπίτι του θα ονομάζεται «Αντώνη Γεωρ-
γαντίδη». Αυτό για εκείνον είναι περιττό και ανού-
σιο. Για εμάς όμως είναι μάθημα ζωής, είναι μπού-
σουλας, είναι ελπίδα. Ειδικά σήμερα, είναι προ-
βληματισμός, είναι σκέψη για επαναπροσδιορι-
σμό.

Επίτρεψέ μας, γιατρέ, αυτή την υπερβολή για σένα,
γιατί για εμάς το όνομά σου θα μας εμπνέει και θα
μας καθοδηγεί. Τα παιδιά σου δε, ο Μπάμπης και η
Βούλα, ο Στρατής και η Βιβή και τα εγγόνια σου, ο
Γρηγόρης, η Φαίη και ο Αντώνης είναι τυχερά γιατί
κουβαλάνε μία τέτοια κληρονομιά.  

Ο κόσμος πολύς, αν και κάποιοι δεν το έμαθαν, κά-
ποιοι το άκουσαν αλλά δεν ήξεραν πως επρόκειτο
για μία τέτοια εκδήλωση. Σημασία έχει πως τιμήθηκε
ένας σεμνός, ταπεινός, χωρίς τίτλους και αξιώματα
άνθρωπος, τιμήθηκε η ανθρωπιά. Που καταντήσαμε
... να τιμούμε τα αυτονόητα... 

Γιατρέ Γιωργαντίδη, θα σε θυμόμαστε για πάντα
και ελπίζω να φωτιστούμε από το παράδειγμα
ζωής που μας έδωσες, μήπως μπορέσουμε και
εμείς και ξεφύγουμε από τη δίνη τόσων κακών που
έχουμε περιέλθει.

Σ' ευχαριστούμε.
Κατερίνα Πολυχρονοπούλου

Ονομασία Πλατείας Αντωνίου Γεωργαντίδη

Ήσουν αϊτός περήφανος»
πάντα ψηλά πετούσες 
και µ’ αγάπη στην καρδιά, 
τον κόσµο όλο θωρούσες.

Μα τα’ ανοιχτά σου τα φτερά, 
λαβώθηκαν µια µέρα 
κι έφυγες και πέρασες, 
στ' ουρανού τη σφαίρα.

Το 'χει η µοίρα του αϊτού, 
για να πετά στα ύψη, 
να µη γνωρίζει βάσανα 
και γεύεται τη θλίψη.

Εκεί ψηλά που βρίσκεσαι,
όλοι µας θα βρεθούµε 
κι άλλος αργά ή γρήγορα 
πάλι θ' ανταµωθούµε...

∆ε σου ταιριάζουν δάκρυα 
ούτε και µοιρολόγια,
θα µένει µες στη σκέψη µας, 
η µνήµη σου αιώνια.

Προσεύχοµαι στην Παναγιά 
ν' αναπαυθεί η ψυχή σου 
βάλσαµο την παρηγοριά 
να 'χουν οι δικοί σου.

Αφιερωµένο στη µνήµη σου. 

Σταυρούλα Νικέλλη
18-8-2012
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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) 2104971473
Πολυχρονοπούλου - Παττακού 6944 395659
Κατερίνα  (Αντ/δρος)
Xιώτoυ-Moυζά Mαρία (Γραμμ.) 210  9525363
Παλαιολόγου Μερόπη (Ειδ. Γραμ.) 210 2230682
Βουλγαρέλλη Πελαγία (Tαμίας) 210  9911733
Κουκούλας Κυριάκος   (Mέλoς) 210 2774631
Μακρής Τάσος   (Mέλoς) 210 6719306
Παπαδημητρίου Στράτος (Mέλoς) 210 8955304
Σαντής Στράτος  (Mέλoς) 6974 207722
ΛOΓAPIAΣMOΣ  EMΠOPIKHΣ -KOINOΣ  ΛOΓAPIAΣMOΣ

5 9 62 9 1 9 1

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Παναγιώτης και η Αγγελική Μπα-

νέλλη απέκτησαν κόρη. 
Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΓΑΜOΙ
• Κρικλάνης Κωνσταντίνος του Ευ-

στρατίου και Συκά Γιασεµή του Πα-
ναγιώτη, 7/7/2012

• Αλεξανδρής �ηµήτριος του Ηλία και
Γιαννέλη Αµερσούδα του Βασιλείου,
14/7/2012

• Κρητικός Ευστράτιος του Νικολάου
και Βαµβαδλιώτη Θεοδώρα του Βα-
σιλείου, 29/7/2012

• Παναγιώτα Κριτσέπη και Ρένος Φι-
λίππου.

Να µας ζήσουν οι νεόνυµφοι!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Κατσικάτσος Παναγιώτης του Γεωρ-

γίου, 22/5/2012
• Φεργαδιώτης Ιωάννης του Γεωργίου,

28/5/2012
• Κοκκόνη Στυλιανή, χήρα Νικολάου,

1/6/2012
• Κωστοµοίρη Αικατερίνη, χήρα Πανα-

γιώτη, 11/6/2012

• Παρίσου Ιωάννα, συζ. �ηµητρίου,
21/6/2012

• Τσιτσάνου Ρόζα, χήρα Γρηγορίου,
29/6/2012

• Παπαδηµητρίου Γεώργιος του Πανα-
γιώτη, 8/7/2012

• Χατζηπαναγιώτης Ηρακλής του Ευ-
στρατίου,  10/7/2012

• Κούτουκα Ευαγγελία, χήρα Χαρα-
λάµπους, 19/7/2012

• Πάλλη �ηµητρούλα, χήρα Γεωργίου,
19/7/2012

• Ζουµπούλης Ιγνάτιος, 21/7/2012
• Παπαδέλλης Στυλιανός του �ηµητρί-

ου, 22/7/2012
• Γιανναρέλλης Παναγιώτης του Ευ-

στρατίου, 22/7/2012
• Καµπουρέλλης Μιχαήλ του Προκοπί-

ου, 17/8/2012
• Σιδερής Φώτιος του Ευστρατίου,

16/8/2012
• Θεοδοσίου Στυλιανή του Γεωργίου,

28/8/2012
• Τσόφλα Ειρήνη, 7/9/2012
• Πάλλης Ευστράτιος του Γεωργίου,

18/9/2012
• Σπυρέλλη Χρυσάνθη, 6/10/2012
• Γιαλούρη Ειρήνη του Στυλιανού.

Θερµά συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των εκλιπόντων.

Αποχαιρετώντας
Τον συνάδελφο, τον Πατέρα & Δάσκαλο

Μιχάλη ΚαμπουρέλληΜιχάλη Καμπουρέλλη

Συγχαρητήρια
Στην ανηψιά και βαφτιστήρα µας, ΜΜααρρίίαα

ΚΚααττωωττρριιώώττοουυ  του Κωνσταντίνου και της Ανα-
στασίας, ευχόµαστε «Θερµά Συγχαρητήρια»
για την απόκτηση του διπλώµατος Πολιτικού
Μηχανικού. Της ευχόµαστε πρόοδο και επι-
τυχίες σε κάθε τοµέα της ζωής της, προσωπικό
και επαγγελµατικό. Γενικότερα, όλα της τα
όνειρα, ευχές δικές µας.

Με όλη µας την αγάπη
ΙΙωωάάννννηηςς  κκααιι  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα  

ΜΜαακκρροοπποούύλλοουυ

Προσφορές εις Μνήμη
Η ∆∆ήήµµηηττρραα  ΜΜααλλέέσσκκοουυ και ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠαα--

ππααννιικκοολλάάοουυ προσέφεραν 100 ευρώ στο Σύλ-
λογο Πολιχνιατών, στη µνήµη του αείµνηστου
ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΧΧααττζζηηλλάάµµπποουυ, εκφράζοντας τα
θερµά τους συλλυπητήρια στο βαρύ πένθος
της οικογένειας του εκλιπόντος.

ΠPOΣΦOPEΣ 

••  ΑΑννώώννυυμμοοςς       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΕΥΥΡΡΩΩ            5500
••    ΑΑττσσιικκμμππάάσσηη  --ΛΛεεοοννττήή  ΜΜααρρίίαα   . . . . . . . . . . . 110000

σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ππααττέέρραα  ττηηςς  
••  ΑΑννδδρρεεααδδέέλλλληηςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς       . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΒΒαακκεερρζζήήςς  ΣΣττρρααττήήςς  &&  ΤΤααξξοούύλλαα     . . . . . . . . 2200
••  ΓΓκκοούύμμααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  &&  ΣΣττέέλλλλαα   . . . . . . . . . . . . 2200
••    ΖΖοουυμμπποούύλληη  ΑΑγγγγεελλιικκήή   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300

σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  σσυυζζύύγγοουυ  ττηηςς  ΙΙγγννάάττιιοουυ  ΖΖοουυμμ--
πποούύλληη πποουυ  ααππεεββίίωωσσεε  2211--77--22001122

••  ΚΚααλλοογγήήρροουυ  ΧΧ..     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
••  ΚΚααμμπποούύρρηη--ΚΚώώσστταα  ΕΕυυσσττρρααττίίαα     . . . . . . . . . 5500
••  ΚΚααττρραακκάάζζαα--ΚΚάάρργγαα    ΑΑγγγγεελλιικκήή       . . . . . . . . . . 5500
••  ΚΚρριικκλλάάννηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110000
••  ΜΜααλλέέσσκκοουυ  ΔΔήήμμηηττρραα         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110000
••  ΜΜοοιιρραασσγγεεννττήήςς  ΕΕυυσσττρράάττιιοοςς  ττοουυ  ΙΙωωάάννννηη 5500
••  ΜΜοοννααχχέέλλλληη  ΜΜυυρρσσίίννηη  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 5500

σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ααδδεελλφφοούύ  ττηηςς
••  ΠΠάάννττααςς  ΣΣττρρααττήήςς       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΠΠααρραασσκκεευυάά  ΣΣ..         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500
••  ΠΠααττσσααττζζήήςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500

••  ΠΠεερρδδιικκοούύλληηςς  ΚΚ..       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΠΠίίμμππααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΜΜπποούύππρροοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ττοουυ  ΓΓεερραασσίίμμοουυ   . . 5500
••  ΣΣεεμμέέρργγεελληηςς  ΑΑννττώώννηηςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224400
••  ΤΤσσάάττσσοουυ  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500

σσττηη  μμννήήμμηη  ΣΣααρράάννττοουυ  ΨΨάάννηη  ττοουυ  ΙΙγγννααττίίοουυ--
ΣΣααππφφοούύλλααςς  ΨΨάάννηη  &&  ΣΣππυυρριιδδοούύλλααςς  

ΨΨάάννηη  --  ΚΚωωννσσττααννττάάρραα
••  ΦΦοουυννττοούύλληη  ΚΚ..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400
••  ΧΧααττζζηηλλάάμμπποουυ  ΓΓεεώώρργγιιοοςς     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255
••  ΧΧααττζζηηππααρραασσκκεευυάάςς  ΧΧάάρρηηςς       . . . . . . . . . . . . . 5500

σσττηη  μμννήήμμηη  ττωωνν  γγοοννιιώώνν  ττοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  &&  ΠΠηηννεελλόόππηηςς

••  ΨΨάάννηη  ΠΠααννααγγιιώώτταα   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2255
σσττηη  μμννήήμμηη  ΣΣααρράάννττοουυ  ΨΨάάννηη  ττοουυ  ΙΙγγννααττίίοουυ--

ΣΣααππφφοούύλλααςς  ΨΨάάννηη  &&  ΣΣππυυρριιδδοούύλλααςς  
ΨΨάάννηη  --  ΚΚωωννσσττααννττάάρραα

••  ΚΚααμμππεεζζάά  --ΚΚααννττζζήή  ΜΜααρρίίαα         . . . . . . . . . δδοολλ..      5500
••  ΚΚααμμππεεζζάά--ΚΚόόκκκκαα  ΕΕυυααγγγγεελλίίαα     . . . . . . . . δδοολλ..      5500
••  ΜΜέέσσττρροουυ  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  &&  ΜΜυυρρσσίίννηη   . . . . δδοολλ        5500

Σεβαστέ μας Δάσκαλε,
Λυπάμαι που την στιγμή τούτη

του αποχαιρετισμού, βρίσκομαι μα-
κριά. Θάθελα τόσο πολύ να σου απευ-
θύνω τον ύστατο χαιρετισμό προ-
σωπικά γιατί στο πρόσωπό σου όλοι
οι μαθητες είδαμε τον πραγματικό,
αφιερωμένο, φωτισμένο δάσκαλο.
Τον διανοούμενο καθηγητή.

Σε μια εποχή γλωσσικής και πνευ-
ματικής φτώχιας, η διδασκαλία σου
υπήρξε φάρος, έμπνευση, καθοδή-
γηση. Η σύζυγός μου Βιβή πολλές φο-
ρές μου δήλωσε «Εγινα φιλόλογος για-
τί είχα καθηγητή τον κ. ΣΙΔΕΡΗ!». 

Με συγκίνηση και σεβασμό, οι εκα-
τοντάδες μαθητές σου σε αποχαριε-
τούμε τώρα που αφήνεις τον κόσμο
τούτο για την αιωνιότητα.

Μορφες σαν του Φώτη Σιδερή δεν
χάνονται στο άπειρο.

Σίγουρα θα συνεχίσεις σε κάποια δι-
δακτική αίθουσα με γύρω σου διψα-
σμένες ψυχές για μάθηση.

Στο δρόμο για τον ουρανό δεν βα-
δίζεις μόνος.

Εμείς οι μαθηγές σου παρατεταγ-
μένοι δεξιά κι αριστερά, σκύβουμε ευ-
λαβικά το κεφάλι και σε αποχαιρε-
τούμε.

Και ΣΥ προχωράς όπως πάντα αγέ-
ρωχος, σύννους, σοφός!!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ!!
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!! 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΕ ΛΙΓΟ

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ, 
Μαθητής σου!!

Κάποιοι είπαν πως έφυγες νωρίς, ξαφνικά και ανα-
πάντεχα. Κάποιοι θα σε θυμούνται για τη δωρική σου
προσωπικότητα, το λιτό κι απέριττο χαρακτήρα σου- μα
συνάμα και για τον πλούσιο ψυχικό σου κόσμο. Κανείς
δεν ξέρει αν χόρτασες τη ζωή ή αν απλά νικήθηκες από
το θάνατο.

Μα ξαφνικά, όλοι όσοι σε ζήσαμε, θα πρέπει ν' αλ-
λάξουμε τη ζωή μας και να συνεχίσουμε χωρίς το ση-
μαντικότερο ΣΤΗΡΙΓΜΑ μας, εσένα. 

Για τους μαθητές σου, εκείνους που για χρόνια προ-
ίκισες με τη γνώση και την ψυχή σου, θα είσαι, όπως φά-
νηκε με τον αποχαιρετισμό τους την ημέρα που «έφυ-
γες», πάντα ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς. Ο δά-
σκαλος, ο φίλος, ο συζητητής, εκείνος που μπορούσε με
ίσους όρους, να συνυπάρξει με τον πιο απλό μέχρι τον
πιο μορφωμένο στην ίδια κουβέντα, στα παράλληλα μο-
νοπάτια της ζωής.

Αγάπησες αυτόν τον τόπο, τη Μυτιλήνη, που σε γέν-
νησε και μας έκανες όλους υπερήφανους, υπηρετώντας
με γνήσιο και καθαρό τρόπο την εκπαίδευση και τη ζωή.
Γι' αυτό είσαι για τα εγγόνια σου, Κωνσταντίνο και Μι-
χάλη, ένα μοναδικό παράδειγμα προς μίμηση και μια τε-
ράστια, σκληρή απώλεια για τη σύζυγο σου Μαρία, το
γαμπρό σου Σπύρο και βέβαια, για μένα, την κόρη
σου. 

Όμως θα παραμείνεις για όλους οδηγός, ένας γνήσιος
δάσκαλος, ένας άνθρωπος με ποιότητα που έζησες
διακριτικά, μα όχι αθόρυβα.

Ευχαριστούμε θερμά εσάς που συμμετείχατε στη δύ-
σκολη αυτή στιγμή για την οικογένεια μας, την οικογέ-
νεια του Μιχάλη Καμπουρέλλη. Με την παρουσία σας,
την ημέρα που χρειάστηκε ξαφνικά και απροσδόκητα
να τον αποχαιρετήσουμε, απλά μας θυμίσατε ξανά την
αγάπη σας προς το πρόσωπο του δασκάλου, του αν-
θρώπου, της προσωπικότητάς του.

Θα μας λείψεις.
Καλό σου ταξίδι πατέρα και δάσκαλε μας 

ΗΗ  μμοοννάάκκρριιββηη  σσοουυ  κκόόρρηη
ΟΟλλγγαα  ΚΚααμμπποουυρρέέλλλληη



Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
•  Αλβανός Χριστόφας, του Ευστρα-

τίου και της Αικατερίνης, Οικονομικό
(ΣΣΑΣ) Θες/νίκη, 867

•  Ανδρεαδέλλη Αικατερίνη του Ευ-
στρατίου και της Ελλης, Παιδαγωγικό Ει-
δικής Αγωγής Θεσσαλίας (Βόλος),  178

•  Αποστόλη  Άννα του Δημητρίου και
της Αικατερίνης, Διαχείρισης Πληροφο-
ριών ΤΕΙ Καβάλας,586

•  Ασβεστάς Γεώργιος του Αγαμέ-
μνονα και της Μαρίας, Οικονομικής Επι-
στήμης Πειραιά (Πολύτεκν.), 315

•  Γερακέλλης Αριστείδης του Δημη-
τρίου και της Μαρίας, Πληροφορικής
Θες/νίκης, 338

•  Γεωργάκη Μαρία του Αριστείδη
και της Ειρήνης, Τεχνολογιών Αντιρρύ-
πανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), 514

•  Γιαννόγλου Δημήτριος, του Πανα-
γιώτη και της Αικατερίνης, Επιστ. Φυσικής
Αγωγής & Αθλητισμού Θες/νίκης (Σέρρες)
, 402

•  Γιαννόγλου Χρήστος του Ευτυχίου
και της Γαρουφαλιάς, Ψηφιακών Συστη-
μάτων Πειραιά, 262

•  Ζούρου Χριστίνα, του Γεωργίου και
της Μαρίας, Αγροτικής Ανάπτυξης Θρά-
κης (Ορεστιάδα), 353

•  Θεοχαρίδου Στρατιάνα του Λευτέ-
ρη και της Αθανασίας, Νοσηλευτικής ΤΕΙ
Καβάλας (Διδυμότειχο), 744

•  Καβαλίκα Ευαγγελία του Ιωάννη και
της Βάγιας, Αισθητικής, Κοσμητολογίας ΤΕΙ
Αθήνας, 637

•  Κακάμπουρα Ευστρατία του Χαρί-
λαου και της Ειρήνης, Μουσειολ. Μου-
σειογρ. & Σχεδ. Εκθέσεων ΤΕΙ Πάτρας
(Πύργος) Κοιν. 743

•  Κακάμπουρα Μυρσίνη του Χαρί-
λαου και της Ειρήνης, Κοινωνικής Εργα-
σίας, ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο), 643

•  Καλαγάνη Μαρίνα του Δημητρίου
και της Πουλχερίας, Φιλολογίας Αθήνας,
209

•  Καλογήρου Ευαγγελία του Πανα-
γιώτη και της Μαρίας, Κοινωνιολογίας Αι-
γαίου (Μυτιλήνη), 348

• Κανδηλανάπτη Γεωργία του Πανα-

γιώτη και της Φαζέλα, Παιδ/κό Προσχο-
λικής Εκπ/σης Θεσσαλίας (Βόλος), 166

•  Κοντός Αντώνιος-Σπύρος του Σταύ-
ρου και της Κωνσταντίνας, Μηχανολογίας
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Πολυτεκ.
673

•  Μοστρός Γεώργιος–Πανα. του Μι-
χαήλ και της Σταυρούλας, Αστυφυλά-
κων, 870

•  Ξυνός Νικόλαος του Γεωργίου και
της Ευαγγελίας, Πληροφορικής Πειραιά,
339

•  Πατσατζής Στέφανος του Γεωργίου
και της Αγγελικής, Χημείας Θες/νίκης,
265

•  Πετρέλλης Μιχαήλ του Γεωργίου και
της Σούζαν, Τεχν. Ηχου & Μουσικών Ορ-
γάνων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι) Πο-
λυτεκν. 697

•  Σπανογιώργος Ηλίας του Φωτίου και
της Δέσποινας, Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά,
714

•  Τσουκαλοχωρίτη Γεωργία του Ιωάν-
νη και της Μεταξίας, Αγγλικής Γλώσσας &
Φιλολογίας Αθήνας, 127

•  Φρύσσα Ευαγγελία του Αποστόλου
και της Ειρήνης, Εκπαιδευτικής & Κοινω-
νικής Πολιτικής Μακεδονίας (Θες/νίκη),
174

•  Ψανή Ευδοξία του Αντωνίου και της
Ευαγγελίας, Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας,
618

• Συκάς Δημήτριος του Νικολάου και
της Βασιλικής, Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπο-
λογιστών, Πάτρα

• Δήμητρα Σταμπούλογλου, Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας ,ΤΕΙ Αθήνας

• Καμπιτσιούλης Μανώλης (γιος Κα-
τερίνας Βγενά) Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων

• Ζουμπούλη Μεταξία του Ηρακλή,
Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Χαλκίδας.

• Βάλλη Ευδοκία του Γεωργίου και της 
Αμαλίας, Αρχιτεκτονική Αθηνών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιχνιατών εκ-
φράζει τα συγχαρητήριά του και εύχεται  κα-
λές σπουδές.
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Δραστηριότητες του Μουσικοχορευτικού
Συλλόγου «Ο ΜΠΑΛΟΣ»
Με ιδιαίτερη επιτυχία έκλει-

σε και φέτος τη χρονιά του
ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος
«ΜΠΑΛΟΣ». 
❁ Στις 18 Ιουνίου παρουσιά-στηκε στο Πολύκεντρο του Πολι-χνίτου,  το τελικό πρόγραμμα τουΣυλλόγου, που περιελάμβανε χο-ρούς από τρία διαμερίσματα τηςΕλλάδας (Ήπειρος, Νησιά και Θρά-κη) που χόρεψε το τμήμα των ενη-λίκων, χορούς ντόπιους από τοτμήμα των παιδιών. Εξ ίσου ισάξιαήταν και η παρουσίαση της ρυθμι-κής γυμναστικής από παιδιά μι-κρότερων ηλικιών.
❁ Ο «ΜΠΑΛΟΣ»έχοντας ως στόχο τουτη διάσωση και διά-δοση της μουσικοχο-ρευτικής παράδοσηςτου τόπου μας, συμ-μετείχε κατόπιν πρό-σκλησης στο Ελληνο-τουρκικό Φεστιβάλ,στις 25 Ιουνίου στηΜαρία της Μυτιλήνης.Ο «Μπάλος» συμμε-τείχε με χορούς από Ικαρία - Νάξοκαι Εύβοια, σε συνδιασμό με το θε-ατρικό δρώμενο που ετοίμασε η θε-ατρική ομάδα του συλλόγου.Οι κριτικές που ακούστηκαν γιατο πρόγραμμα ήταν πολύ ικανο-ποιητικές και η όλη παράστασηάρεσε σε όλους.Το έργο έγραψε το μέλος τουΣυλλόγου, Πηνελόπη Βουνάτσου-

Βγενά.Πήραν μέρος τα μέλη του συλ-λόγου: Μεταξία Συκά-Καλαθά,
Αγγελική Σαντή-Ματαρέλλη,
Αναστασία Σαντή-Κατρακάζα,
Αννα Γκούρα-Αρμωτέλλη,  Ευαγ-
γελία Συκά-Σαλταμάρα, Ειρήνη
Αλβανού-Προκοπίου, Πηνελόπη
Βγενά-Βουνάτσου, Γρηγόρης
Τσιτσάνος, Αννα Καλαθά, Θεο-
δώρα Βουτσά.Το Δ.Σ. του συλλόγου εύχεται σ'όλους να είναι γεροί και κάθε φοράνα γίνονται καλύτεροι.
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνε-

χίστηκαν οι δραστηριότη-
τες του Μουσικοχορευτικού Συλ-
λόγου «Ο ΜΠΑΛΟΣ» και κατά
τη διάρκεια των καλοκαιρι-
νών διακοπών.

❁ Στις 21 Ιουλίου 2012 πα-ραμονή της γιορτής της ΑγίαςΜαγδαληνής στο εξωκλήσι πουβρίσκεται στον Ξηρόκαμπο τουΠολιχνίτου, ο σύλλογος συμμε-τείχε με χορούς από όλα τα μέρητης Ελλάδας αλλά και ντόπιουςπαραδοσιακούς σκορπώνταςκέφι και ζωντάνια.

❁ Στις 29 Ιουλίου 2012πήρε μέρος στη διοργάνωσηφεστιβάλ με παραδοσιακούςχορούς από τους πολιτιστι-κούς συλλόγους του νησιούμας.Τα μέλη μας χόρεψαν με τέ-χνη και μεράκι και απέσπασαν ταθερμά  χειροκροτήματα του κοινού.
❁ Την Τετάρτη 1 Αυγούστουστο Πνευματικό Κέντρο του χωρι-ού μας παρουσιάστηκε από τη θε-ατρική ομάδα και τα μέλη του συλ-λόγου, η ίδια εκδήλωση που είχα-με παρουσιάσει στο ελληνοτουρ-κικό Φεστιβάλ στη Μυτιλήνη εμ-

πλουτισμένη μεκαινούργια θεα-τρικά κομμάτια.Άρεσαν πολύ οιχοροί και τα θεα-τρικά δρώμε-να.Ιδιαίτερη συγκί-νηση προκάλεσε στους θεατές τοπαίξιμο του ντενεκέ από το κ. Γρη-
γόρη Τσιτσάνο και η ξεχωριστήφωνή της Άννας Καλαθά που τονσυνόδεψε στο τραγούδι.
❁ Στις 10 Αυγούστου, ημέραΠαρασκευή, στη γιορτή της Τράτας,συμμετείχαν τα μέλη μας ντυμέναμε την παραδοσιακή φορεσιά τηςβρακούσας, με ντόπιους χορούςσυρτόμπαλο, καρσιλαμά. Ντενεκέέπαιξαν ο κ. Γρηγόρης Τσιτσάνοςμαζί με το κ. Στρατή Τσολάκηκαι καταχειροκροτήθηκαν.
❁ Την Κυριακή 12 Αυγού-

στου 2012 στο Πολύκεντρο Πολι-χνίτου, υπό την αιγίδα του συλλό-γου, ο εξαίρετος δάσκαλος κ. Γιάν-
νης  Καλαϊτζής (γιος του αξέχα-στου Πινταγιάλα ) παρουσίασεμαζί με τους μαθητές του από τοΠολιχνίτο και τη Μυτιλήνη μια

εξαίρετη ποιοτική μουσική βρα-διά. Συγχαρητήρια στο δάσκαλο καιστα παιδιά που έπαιξαν με μερά-κι.Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.
❁ Η τελευταία καλοκαιρινήσυμμετοχή του χορευτικού τμή-ματος του συλλόγου πραγματο-ποιήθηκε στις 16 Αυγούστου στηΣκάλα του Πολιχνίτου, στην προ-βλήτα του λιμανιού, στην εκδή-λωση του συλλόγου  «ΦΙΛΟΙΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», κατόπιν πρό-σκλησης. Παιδιά της Αγιάσου μαζί μετο δάσκαλό τους έπαιξαν με τασαντούρια τους λαϊκά και πα-ραδοσιακά κομμάτια και απέ-σπασαν τα χειροκροτήματα τουκοινού. Ταπαιδιά τηςμπάνταςτου Πολι-χνίτου μετο δάσκα-λό τους πα-ρουσίασανένα δικότους ελα-φρολαϊκόπρόγραμμα για πρώτη φορά καιέδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.Περιμένουμε κι άλλες τέτοιες προ-σπάθειες. Η συμμετοχή του συλ-λόγου μας είχε σκοπό να βοηθήσειτην όλη προσπάθεια του συλλόγου«Φίλοι της μουσικής» ώστε να ενι-σχυθούν τα οικονομικά του.
Ευχόμαστε του χρόνου το κα-

λοκαίρι να είναι πλούσιο σε δρα-
στηριότητες για το σύλλογό μας
και να ξανανταμώσουμε με τους
ξενιτεμένους μας στον τόπο που
όλοι αγαπούμε, τον ΠΟΛΙΧΝΙ-
ΤΟ. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΜΠΑΛΟΣ»

Το Εκκλησιαστικό Συµβού-
λιο του Ιερού Ναού Αγίου Γε-
ωργίου Πολιχνίτου, παρακαλεί
τους χριστιανούς να βοηθήσουν
στην αντικατάσταση του λέβη-
τα-καυστήρα της εκκλησίας µας.

Μπορούν να στείλουν χρή-
µατα στην διεύθυνση: Ιερός
Ναός Αγίου Γεωργίου Πολιχνί-
του Τ.Θ. 81300 ή στον υπ' αριθµ.
82937358 αρ. Βιβλ. Εµπορικής
Τράπεζας.

Η αντικατάσταση θα κοστίσει
5.000 ευρώ. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 22520 42532, 6934
797803.

ΜΜααρρααθθώώννιιοοςς
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά  ο

Μπάµπης Λεοντής, Πολιχνιάτης επι-
χειρηµατίας, που ζει στην Κοµοτηνή,
πήρε µέρος στον διεθνή κλασσικό
µαραθώνιο, που πραγµατοποιήθηκε
στη διαδροµή Μαραθώνας – Πανα-
θηναϊκό στάδιο.

Φέτος όµως συµµετείχαν ακόµα
δύο Πολιχνιάτες, ο Λευτέρης Πα-
παφιλίππου και Τάσος (ιακορώνας.

Συγχαρητήρια σε όλους και να εί-
ναι γεροί να συµµετάσχουν και
στους επόµενους.

[http://vatera.gr/platanos]

ΑΑρρχχίίζζεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  
ττοο  ΓΓηηρροοκκοομμεείίοο  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ

Όλα είναι έτοιµα για να δεχτεί τους πρώτους  «φιλοξενούµενούς του»
το Γηροκοµείο Πολιχνίτου. Έχουν υπογραφεί όλα τα συµφωνητικά για
την παραχώρησή του από το �ήµο στα Φιλανθρωπικά Καταστήµατα Μυ-
τιλήνης για να το λειτουργήσει επί 30 χρόνια. Σε συνάντηση που είχε
στον Πολιχνίτο ο Μητροπολίτης µας συζήτησε µε τον αντιδήµαρχο Πο-
λιχνίτου σχετικά µε τη λειτουργία  του. Απ’ ό,τι έµαθα, βρισκόµαστε
στη φάση της καθαριότητας και προετοιµασίας.

Επίσης στο �αµάντρι, ο πατέρας Μιχαήλ µετέφερε στο εκκλησίασµα
την πρόσκληση του Μητροπολίτη προς εθελοντές  για να  προσφέρουν
αφιλοκερδώς είτε προσωπική εργασία είτε τρόφιµα. 

Επειδή η οικονοµική κατάσταση είναι δύσκολη και η Μητρόπολη
(µέσω των Φιλανθρωπικών Καταστηµάτων) έχει αναλάβει και άλλες
δράσεις για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη, ζητείται η συµµετοχή
στην προσπάθεια λειτουργίας του Γηροκοµείου και των εθελοντών.

[http://vatera.gr/platanos, 15/9/2012]

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Με αφορμή την συμπλήρωση 90
χρόνων από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, η Μικρασιατική Στέγη Κορίν-
θου συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Κο-
ρινθίων, εκδηλώσεις με θέμα : «Μι-
κρασιατικά 2012» στις 9 & 14-15-16 Σε-
πτεμβρίου 2012, για τις Αλησμόνητες
Πατρίδες της Ανατολής και τον οριστι-
κό Διωγμό των Ελλήνων το 1922 από τα
πάτρια και ιστορικά αυτά εδάφη.

Οι εκδηλώσεις μνήμης  πραγματοποιήθηκαν για να τιμηθεί η μεγάλη πα-
ροικία των Ελλήνων Προσφύγων στην Κόρινθο και να αναδειχθεί ταυτόχρονα,
άλλη μια φορά και ολοκληρωμένα, η πολύτιμη συνεισφορά τους στην πο-
λιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, συμμετείχε και το Χορευτικό Τμήμα
του Συλλόγου Πολιχνιατών, το οποίο την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012,
χόρεψε παραδοσιακούς χορούς και καταχειροκροτήθηκε.

Στην Πρόεδρο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου κα Βασ. Δημητρο-
πούλου-Ευσταθιάδη και στο Δ.Σ. θερμά συγχαρητήρια για την άψογη διορ-
γάνωση των εκδηλώσεων.

Το Χορευτικό μας στην Κόρινθο

ΜΜιιαα  ΠΠοολλιιχχννιιάάττιισσσσαα  σσττηη
««ΒΒοουυλλήή  ττωωνν  ΕΕφφήήββωωνν»»

Στα πλαίσια του προγράµ-
µατος  «Βουλή των Εφήβων»,
η Ελισάβετ Βαληλή, µαθήτρια
Β΄ Λυκείου του σχολείου µας,
συµµετείχε στην Επιτροπή των
Κοινωνικών Υποθέσεων της ΙΖ΄
Συνόδου της Βουλής των Εφή-
βων, που πραγµατοποιήθηκε
στο χρονικό διάστηµα από 31
Αυγούστου έως και 3 Σεπτεµ-
βρίου 2012. Η µαθήτρια ανέ-
πτυξε τις κοινωνικές διαστάσεις
του καπνίσµατος καθώς και
τρόπους αντιµετώπισης.

Η Ελισάβετ, µαζί µε άλλους
δυο µαθητές από σχολεία της
Μυτιλήνης εκπροσώπησαν τον
Νοµό Λέσβου.

Ο σύλλογος διδασκόντων
του λυκείου µας, συγχαίρει
την Ελισάβετ και της ευχόµαστε
να έχει ανάλογες επιτυχίες στο
µέλλον και σε άλλα επίπεδα.

Εκ του Λυκείου Πολιχνίτου

Σ’ αυτή την κατήφεια των τελευταίων µηνών, για να µην πω χρόνων,
όλοι µας ζητάµε διεξόδους για να αναπνεύσουµε.

Υπάρχουν όµως συνάνθρωποί µας που µε την ψυχή τους, τη δηµι-
ουργικότητά τους, το χρόνο τους, την αγάπη τους, το µεράκι τους, προ-
σπαθούν, αλλά και το επιτυγχάνουν, να µας ταξιδέψουν, να µας προ-
βληµατίσουν, να µας χαλαρώσουν, να µας κάνουν να γελάσουµε, να πε-
ράσουµε καλά κοντά τους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τη θεατρική οµά-
δα του Συλλόγου Πολυχνιατών Λέσβου.

Έχω παρακολουθήσει τρεις θεατρικές παραστάσεις και κάθε φορά κα-
ταλήγω στο ίδιο συµπέρασµα: δεν έχουν να ζηλέψουν  τίποτα από τους
επαγγελµατίες ηθοποιούς, γιατί όταν αγγίζουν τις ψυχές µας, έχουν επι-
τύχει, είναι ΤΑΛΕΝΤΑ.

Αυτά τα λέω µε αφορµή την τελευταία παράσταση «ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ»
του Μ. Κορρέ, που είδα στις 14 Νοεµβρίου 2012, στο θέατρο «ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ» του ∆ήµου Παπάγου-Χολαργού.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ για τις ωραίες στιγµές που ζω κοντά σας. (µε
τους περισσότερους είµαι µαζί στο χορευτικό του Συλλόγου).

Έφη Καπετανά

ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ



Είναι πράγματα δίπλα μας, τα οποίαθέλουν να μιλήσουν κι έχουν να πουνπολλά κι εμείς ούτε τα βλέπουμε ούτετα ακούμε.  Η προσοχή μας, διασπα-σμένη στις αμέτρητες παραστάσεις τηςεποχής μας, στα προβλήματα καιστους προβληματισμούς της προ-βληματικής ζωής μας, δεν κάθεταινα διερωτάται πού βρέθηκαν τατόσα αρχαιοελληνικά κύρια ονό-ματα στον Πολιχνίτο. Ωστόσο, φευ-γαλέα γεννιούνται απορίες για μερικέςακραίες περιπτώσεις, που μας βάζουνστον πειρασμό να ασχοληθούμε με τοθέμα κι ίσως κάποιοι αναγνώστεςβρουν ενδιαφέρουσες τις απόψεις μας.Τα επίθετα έχουν τους δικούς τουςκανόνες διαμόρφωσης κι ίσως ασχολη-θούμε με το θέμα σε ένα άλλο σημεί-ωμα. Τα κύρια όμως ονόματα στον τόπομας, πήραν τον δικό τους δρόμο δια-μόρφωσης, που έχει άμεση σχέση με τηθρησκευτικότητα, αλλά και το εθνικόφρόνημα των Πολιχνιατών επί Τουρ-κοκρατίας. Μετά την επικράτηση του Χριστιανι-σμού, στους πρώτους τέσσερις αιώνεςτης πρώτης χιλιετίας, ξεχάστηκαν τααρχαιοελληνικά ονόματα και επιβλή-θηκαν τα θρησκευτικά που προήλθαναπό τα εβραϊκά, μέσω της Αγίας Γρα-φής, ή τα ονόματα των μαρτύρων Χρι-στιανών, που συνέπιπταν με αρχαιοελ-ληνικά, όπως Δημήτριος, Γεώργιος,Αικατερίνη κ.α. Οι εκκλησιαστικές αρ-χές, μέχρι τις μέρες μέρες μας, επέμε-ναν τα ονόματα των βαφτιζομένων παι-διών να βρίσκονται στο εορτολόγιο.Ωστόσο, για εθνικούς  λόγους, μερικέςφορές οι εντολές του Πατριαρχείου έμ-παιναν στην άκρη και έπαιρνε η διαδι-κασία άλλους δρόμους, δρόμους πουέχουν ιστορικό ενδιαφέρον.Στον Πολιχνίτο και στην άλλη Λέσβο,βρίσκουμε ονόματα των τελευταίωντριών αιώνων της Βυζαντινής αυτο-κρατορίας. Το όνομα Κομνηνός είναιγνωστό στο χωριό μας και παραπέμπειστην ένδοξη αυτοκρατορική οικογένεια.Επειδή ξέρουμε πως η περιοχή μας ήτανκτήματα βασιλικά, στα οποία έστελνανεξόριστους ανεπιθύμητα μέλη των αυ-τοκρατορικών οικογενειών, είναι αρ-κετά πιθανόν να έμεναν υπολείμματα,μαζί με το όνομά τους. Έτσι έχουμε Πα-λαιολόγους και Δούκες, που το οικογε-νειακό τους έγινε σε μερικές περιπτώ-σεις και κύριο όνομα. Ανθρώπινο είναιμερικά άτομα να ενεπλάκησαν στιςγνωστές τότε διαμάχες των μεγάλωναυτοκρατορικών οικογενειών και γιανα δείξουν την αφοσίωσή τους σε μιαπαράταξη, να βάφτισαν τα παιδιά τουςμε το όνομα του αρχηγού τους. Βρί-σκουμε, λοιπόν, το περίεργο όνομα Κα-ταξνή, το οποίο αποκωδικοποιημένο εί-ναι Καντακουζινή, για να μας θυμίζει

την περιπετειώδη ζωή του αυτοκρά-τορα Ιωάννη Καντακουζηνού, όπως καιτο όνομα Ανδρόνικος και Ανδρονίκη,για να μας θυμίζει την πάλη για τηνεξουσία των δυό Ανδρόνι-κων (παππού και εγ-γονού) Παλαιολό-γων.Τα χρόνια τηςγενουατοκρατίαςδεν άφησαν κανέναίχνος στα κύρια ονόματα τωνΠολιχνιατών, γιατί η θρησκεία ήταναυτή που είχε τον πρώτο λόγο σ' αυτότο θέμα. Οι ορθόδοξοι για κανένα λόγοδεν βάφτιζαν το παιδί τους δίδοντάςτο όνομα, που θύμιζε καθολικισμό. Οθρησκευτικός φανατισμός κράτησετους ορθοδόξους σε πολιτιστική από-σταση από τους παππικούς.Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ταεπίθετα που είχαν και έχουν ακόμα επη-ρεαστεί από την τούρκικη γλώσσα καικουλτούρα, είναι πάμπολλα, αλλά μέ-χρις εκεί. Η θρησκεία δεν επέτρεπε κα-μιά επιρροή στα κύρια ονόματα, γι'αυτό δεν έμεινε ούτε ίχνος μωαμεθανι-κού κύριου ονόματος. Ίσα-ίσα, η θρη-σκευτική και εθνική αντίθεση συνέβαλεστην εκδήλωση ενός άλλου θαυμαστούγεγονότος, να γεφυρωθεί η αρχαία Ελ-λάδα με τη νέα εποχή του ελληνισμού,με το στέρεο υλικό των αρχαιοελληνι-κών ονομάτων, τα οποία βρίσκουμε σεμεγάλο αριθμό στον Πολιχνίτο, κυρίωςστα μέλη ευκατάστατων οικογενειών.Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο ελληνι-σμός στη Λέσβο άρχισε σιγά-σιγά καισταθερά να παίρνει το πάνω χέρι,έναντι των Τούρκων, στον οικονομικότομέα κι αυτό επεκτάθηκε και σε άλ-λους τομείς, προπάντων στην εκπαί-δευση. Η κάπως πιο ελεύθερη λειτουρ-γία των σχολείων, αφύπνισε το εθνικόφρόνημα των σκλαβωμένων, το οποίοκαλλιεργούσαν μεθοδικά φωτισμένοιδάσκαλοι και φημισμένα σχολειά. Ένατέτοιο ήταν στις Κυδωνίες, στο καθαράελληνικό Αϊβαλί, στο οποίο δίδαξαν οιμεγάλοι Βενιαμίν ο Λέσβιος και ο Θεό-φιλος Καΐρης, και σπούδασε από το1815 ως το 1817 ο φιλέλληνας και ελ-ληνιστής, Γάλλος, Αμβρόσιος Διδότος.Εκεί, λοιπόν, ο Διδότος, με τον φιλελ-ληνικό ενθουσιασμό του, πρότεινεστους Έλληνες να βρουν τρόπους ναγυρίσουν στο ένδοξο παρελθόν τους κιένας απ' αυτούς ήταν, να υιοθετήσουντα αρχαία ελληνικά ονόματα. Φαίνεταιπως αυτή η προτροπή υιοθετήθηκεστον τόπο μας. Ίσως γιατί κάποια παι-διά να στάλθηκαν αυτή την εποχή γιασπουδές στο Αϊβαλί, ή γιατί κάποιοι εμ-πορευόμενοι Πολιχνιάτες πηγαινοέρ-χονταν στα παράλια της Μικράς Ασίαςή και γιατί ο σπόρος που έσπειρε ο Δι-δότος και οι άλλοι δάσκαλοι της σχολής,κάρπισε, οι προύχοντες του χωριού μαςβάφτιζαν τα παιδιά τους με αρχαία ονό-ματα. Ετσι κάπως πρέπει να έγιναν ταπράγματα, γιατί δε μπορούμε να υπο-στηρίξουμε με σοβαρότητα πως τασκόρπια χωριουδάκια, που έφτιαξαντον Πολιχνίτο, είχαν μέσα στο Μεσαί-ωνα αρχαιοελληνική κουλτούρα, ούτεότι ο Πολιχνίτος στα πρώτα χρόνια τηςτουρκοκρατίας είχε την παιδεία και τηνεθνική συνείδηση για μια τέτοια σύλ-ληψη. Λογικό είναι η κίνηση αυτή, στοχωριό μας, να αρχίσει μετά την ελληνικήεπανάσταση και τη σύσταση του νε-οελληνικού κράτους, το οποίο ζωντά-νεψε τα όνειρα των υπόλοιπων αλύ-τρωτων Ελλήνων.Η θέσπιση των αρχαιοελληνικών

ονομάτων ήταν λοιπόν μια ανέξοδη,αλλά και ακίνδυνη επαναστατικήπράξη, η οποία ασφαλώς και ενίσχυετα αλυτρωτικά όνειρα των υποδούλων.Το φαινόμενο παρουσιάστηκε στις ευ-κατάστατες οικογένειες του χωριούμας, για τούτο πιστεύουμε πως προ-ήλθε από άτομα, που στάλθηκαν σταμεγάλα σχολειά και έτυχαν εθνικής παι-δείας. Οι άλλες αγροτικές οικογένειεςσυνέχισαν τη χριστιανική παράδοση μεΓιώργηδες, Δημήτρηδες και Στρατήδεςκαι στις γυναίκες με Μαρίες, Κατερίνες,Αγγέλες κ.α.Τα αρχαιοελληνικά ονόματα που διά-λεξαν τότε οι πρόγονοί μας ήταν απ' ταπιο ένδοξα και διατηρήθηκαν μέχρι τιςμέρες μας. Παραθέτουμε μερικά απόαυτά, ανδρικά και γυναικεία, για να γί-νουν αντιληπτοί οι ισχυρισμοί μας. Βρί-σκουμε, λοιπόν, στο χωριό μας:Όμηρος, Μιλτιάδης, Σωκράτης, Κί-μων, Κλεάνθης, Περικλής, Φίλιππος,Αλέξανδρος, Ξενοφών, Χαρίλαος, Αλκι-βιάδης, Επαμεινώνδας, Ηρακλής, Αγα-μέμνων, Ευριπίδης, Αριστείδης, Αχιλ-λέας, Αριστομένης, Τιμολέων, Θεό-φραστος, Θεμιστοκλής, Θρασύβουλοςκαι άλλα που χάθηκαν στο χρόνο, ελ-λείψει αρρένων απογόνων.Στα γυναικεία συμπεριλαμβάνονταιόλες σχεδόν οι μούσες: Καλλιόπη,Κλειώ, Θάλεια, Μελπομένη, Ευτέρπη,Ερατώ, Ουρανία.Οι θεές: Αθηνά, Δήμητρα, Περσεφόνη,Αφροδίτη, Άρτεμις.Άλλα διάφορα: Ιφιγένεια, Ελευθερία,Κλεονίκη, Εριφύλη, Αντιγόνη, Αλεξάν-δρα, Κλεοπάτρα, Ευφροσύνη, Σοφία,Ασπασία, Ευμορφία, Ευανθία, Ελπίδα,Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Ελπινίκη, Ξαν-θίππη, Χρυσοθέα, Σαπφώ.Τα γυναικεία ονόματα, φαίνεται ναείναι περισσότερα από τα ανδρικά.Ίσως γιατί οι πρόγονοί μας εύρισκανπως τα γυναικεία αρχαιοελληνικά ονό-ματα ήταν πιο περιεκτικά σε νόημα καιπροσέδιδαν περισσότερη χάρη στη γυ-ναικεία ύπαρξη, από τα εβραϊκά της Πα-λαιάς Διαθήκης.Αρχαιοελληνικά ονόματα βρίσκουμεκαι σε άλλα ελληνικά διαμερίσματα, εί-ναι όμως τυχαία και σκόρπια, για ναδείχνουν πως η ελληνική συνέχεια δενδιακόπηκε στα μεσαιωνικά χρόνια. Ανμας εντυπωσιάζει το φαινόμενο στοντόπο μας, είναι γιατί στο χωριό μας βρί-σκουμε συσσωρευμένα τέτοια ονόματαμέσα στην ίδια οικογένεια. Αυτό δείχνειπως κάποιος γενάρχης, κάποτε, ήτανυπερήφανος για την καταγωγή του καιονειρευόταν την αναγέννηση της μεγά-λης Ελλάδας και της ελευθερίας του τό-που μας, που γιορτάζουμε φέτος ταεκατόχρονά της. Πέρασε από τότε έναςαφάνταστα περιπετειώδης αιώνας καιακολουθεί, όπως όλα δείχνουν, ένας χει-ρότερος. Ζούμε όμως με την απολαυ-στική μας ελευθερία και χαιρόμαστετην ένδοξη καταγωγή μας και τα αρ-χαία μας ονόματα.Τα αρχαία ονόματα που αναγράφον-ται στο σημείωμα, αποτελούν μόνο έναδείγμα του συνόλου. Είμαστεβέβαιοι ότι υπάρχουν καιπολλά ακόμα άγνωστα σεμας που θα μπορούσαν νακοινωνιολογηθούν μέσω του"Πολιχνιάτικου Λόγου". Επ' ευκαιρία των εορτών, ηεφημερίδα μας εύχεται, ξέ-χωρα, σ' όλους τους τυχερούςπου ακούνε σε αρχαίο όνοματις θερμότερες μας ευχές.
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γεύσεις μετά μουσικής...
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Επαγ. Μάγειρας -Διαιτολόγος
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Γράφει ο
Τάσος Μακρής

Την παρέμβαση του νέου στρα-
τιωτικού διοικητή Λέσβου Γιάν-
νη Ηλιόπουλου στο θέμα των

προμηθειών των στρατιωτικών μο-
νάδων του νησιού μας, ώστε να
προτιμούνται οι τοπικές επιχειρήσεις,
αλλά και τα προϊόντα που παράγει η
Λέσβος ιδιαίτερα τώρα με την οι-
κονομική κρίση, ζήτησαν σε προ-
γραμματισμένη συνάντηση που εί-
χαν μαζί του  ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Λέσβου Θράσος Καλο-
γρίδης και ο Α’ Αντιπρόεδρος Βαγ-
γέλης Μυρσινιάς. 

Οι κ.κ. Καλογρίδης και Μυρσι-
νιάς, αφού συνεχάρησαν τον Διοι-
κητή για την ανάληψη των νέων
του καθηκόντων, ζήτησαν την πα-
ρέμβασή του στο θέμα των προμη-

θειών των στρατιωτικών μονάδων
του νησιού μας, έτσι ώστε να προ-
τιμούνται οι τοπικές επιχειρήσεις,
αλλά και τα προϊόντα που παράγει η
Λέσβος. Ο κ. Ηλιόπουλος έχοντας θε-
τική άποψη για το συγκεκριμένο
θέμα, διαβεβαίωσε πως αυτό ήδη
συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. 

Επίσης, προκειμένου να στηρι-
χτεί η τοπική επιχειρηματικότητα, τη
κρίσιμη αυτή  περίοδο που δια-
νύουμε, προτάθηκε, σε συνεργασία
με τα τοπικά καταστήματα λιανικού
εμπορίου του νησιού μας και μέσω
ειδικού σήματος, να πραγματοποι-
ούνται εκπτώσεις στις αγορές των
στρατιωτικών που υπηρετούν στη
Λέσβο.

«ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», 11-10-2012

Στήριξη της τοπικής αγοράς από το στρατό 
Συνάντηση Επιμελητηρίου με το νέο Διοικητή της 98 ΑΔΤΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Οι Μυτιληνιοί αντιµετωπίζουν

µε αισιοδοξία το µέλλον. «Θα
πουριφτούµι µι του βρισκάµινο»,
όπως έκαναν πάντα οι δικοί µας
άνθρωποι, σε παρόµοιους χαλε-
πούς καιρούς.

Θα τρώµι φάκου κι λαθύρ
µι φρέσκου λάδ' ραδίκια,
γιαπράκια, πτάρια κι παστά
ρουπάδα απ' τα Μιρίχια.

Κουβγοί, χαψιά, τσι µπουρανί
θα τρώµι του χειµώνα.
Τα καλουκαίρια µπέη αρµούτ
καρπούζια τσι πιπόνια.

Αρβύθια τσι λιές θα τρώµι µετς
σαλιάτς τσι λαχανίδεις
κρουµµύδια, σκόρδα κι κουκιά
κουλφάδεις τσι σµαρίδεις.

Θέλου σπαράγγια µι τ' αυγά
µι του κρασί, πιφτσίτεις
κι τραχανό, για βραδυνό
µι βράσµα τηγανίτεις.

Σύκα του φούρνου γεµιστά
ξυνόµηλα, φοιρίκια,
σταφύλια, κντούρα ροζακί
πιρνέλεις κι ειρίκια.

Νάχα κθαρένιου παξιµάδ
µες του µισάλ, µλιασµένου
ντουµάτα κι τυλιµουτίρ
τίποτ' άλλο ε θέλου.

Λαχτάρησα τουν καβουρµά
µέσα στου τγαν λιουµένου
κι του χοιρνό, παχύ, χοντρό
στα κάρβουνα ψηµένου.

Νάχουµι σούπα του πρωί
µ' αρνίσια πουδαρέλια
κι απ' του ∆αξάρ ή του Γαρδούµ
µλάπδα κι ψωτζουρτέλια.

Μουσχουβουλούσαν τα ψουµιά

τσ' η πίτα, µι τη
γλίνα
στουν αναµµένου φούρνου µας
µι τα κλαδιά από σκίνα.

Πιθύµσα του ψητό χταπόδ
δρουσάτη καφκαλίθρα
καλαµαράκια γεµιστά
κι µι του µέλ' µυτζήθρα.

Ξιχάστι τα ηλικτρικά
κι ανάψτε τα φανάρια
έν' έχ' δανκά πια απ' τνη Βρώπ
ούτι µι παρακάλια.

Γυρίστι πίσου χουριανοί
νέοι απ' την Αθήνα
σας καρτερεί η ΜΑΝΑ ΓΗ
µ' αλέτρι κι αξίνα.

Ελάτι να δουλέψουµε
τη γη την καρποφόρα
ν' ανθίσουν τα χαµόγελα
στη δύσµοιρή µας χώρα.

Απλώστι δίχτυα στεριανά
πολλές ελιές µαζέψτε
κι έρχονται δύσκολοι καιροί
προβλέψτε και µαντέψτε.

Φέρτε κυράδες στο σουφρά
µπρούσκου κρασί να πιούµι
κι ας κάνουµι µία ευχή
χαρούµενα να ζούµι.

Πάνος Σ. Γιαννάκας, 
Γενάρης 2012

ΤΤίί  φφττααίίεειι....
Τί φταίει στην πατρίδα μας
για ό,τι συμβαίνει τώρα;

Στέρεψε το φιλότιμο;
κι ο πατριωτισμός μας;

Φταίει ο ξένος δάχτυλος;
το έρμο ριζικό μας;

Ολα μαζί και χωριστά
φταίνε για το κακό μας
μα πιο πολύ απ' όλ' αυτά
φταίει ο ΕΑΥΤΟΣ μας.

Πάνος Σ. Γιαννάκας

EEYYΣΣTTPPAATTIIOOΣΣ    MMOOIIPPAAΣΣΓΓEENNTTHHΣΣ
Eξoπλισμoί για ξενoδoχεία 

• ταβέρνες • εστιατόρια
Πώληση Xoνδρική - Λιανική
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Email: smoir@domi.gr 
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•  Όποιος δεν ξέρει και λέει ότι
ξέρει 

είναι τρελός ...απόφυγέ τον.
•  Όποιος δεν ξέρει και λέει ότι

δεν ξέρει,
είναι παιδί ...μόρφωσε τον.
•  Όποιος ξέρει και δεν ξέρει ότι

ξέρει
κοιμάται... ξύπνησέ τον.
•  Όποιος ξέρει και λέει ότι ξέρει
είναι σοφός... ακολούθησέ τον.

[Επιμέλεια: Κατερίνα  
Παλαιολόγου-Νικέλλη]



Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012 το
πρωί, ο Δήμαρχος συμμετείχε
στις επετειακές εκδηλώσεις για

την 8η Νοεμβρίου, ενώ το βράδυ της
ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο των εκδη-
λώσεων του Δήμου Λέσβου για τα
100 χρόνια από την απελευθέρωση
του νησιού, στο κατάμεστο από κό-
σμο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης,
βράβευσε τους Λέσβιους επιστήμο-
νες, Δρ. Σεβαστιανό Μοιρασγεντή
– Ερευνητή του Αστεροσκοπείου
Αθηνών και κάτοχο Συμμετοχικού Βραβείου Νόμπελ Ει-
ρήνης 2007, από τον Πολιχνίτο, και κ. Εμμανουήλ Ε.
Γδούτο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής
– Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειου πανεπιστη-
μίου Θράκης – Αντεπιστέλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθη-
νών, στον οποίο απένειμε, τιμής ένεκεν, την ιδιό-
τητα του Επίτιμου Δημότη Λέσβου. 

Ο κ. Βουνάτσος χαρακτήρισε τους δυο επι-
στήμονες Άξια Τέκνα της Λέσβου, συνεχιστές των

Ευγενέστερων Πνευματικών Παραδόσεων
του νησιού μας και παραδείγματα προς μί-
μηση για τους νεότερους, ενώ τους πα-
ρέδωσε πάπυρο στον οποίο αναγράφεται
η σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου και αργυρούν κότινον
ελαίας Λεσβιακής επί πλακέτας, εις ενθύ-
μησιν του μεγάλου αυτού γεγονότος. 

Το βραβείο για λογαριασμό του Δρ Σε-
βαστιανού Μοιρασγεντή, ο οποίος δε
μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση
λόγω απουσίας στο εξωτερικό, παρέλαβε

ο πατέρας του κ. Δημήτρης Μοιρασγεντής.
Φανερά συγκινημένοι, τόσο ο κ. Γδούτος, όσο και ο κ.

Μοιρασγεντής, ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο και το Δημο-
τικό Συμβούλιο για την μεγάλη τιμητική αυτή διάκριση.

[lesvosnews, 9/11/2012]

❝«Ενα μικρό αφιέρωμα σ’ αυτούς που εδώ κοντά
μας, εδώ στον τόπο μας, οι βρακοφόροι και οι σαλβαρο-
φορούσες, δεν έμειναν
στον εφησυχασμό τους,
μα σήκωσαν το ανά-
στημά τους και ύψω-
σαν τη σημαία της λευ-
τεριάς.

Χάρη σ’ αυτούς εμείς
ζούμε, τη ζωή που ζού-
με, εδώ και 100 χρό-
νια.»
❞
12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Ο Χορευτικός Σύλλογος «Ο
Μπάλος», με τη συμμετοχή
της ορχήστρας του π. Ευ-

στράτιου Γιουσμά, διοργάνωσε εκ-
δήλωση την Παρασκευή 9 Οκτω-
βρίου 2012, στο Πολύκεντρο Πολι-
χνίτου, αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από την απελευθέρωση του νησιού
μας από τον
Τουρκικό ζυγό
και περιελάμβα-
νε χορούς και
τραγούδια από
τη Μικρά Ασία .

Την εκδήλω-
ση παρακολού-
θησε και ο Δή-
μαρχος Λέσβου,
Δημήτρης Βου-
νάτσος, συνο-
δευόμενος από τον Πρόεδρο της
Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου,
Περικλή Καρακλά, την Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Βρίσας, Ευαγ-
γελία Ψωμά – Νικέλλη και τους Το-
πικούς Συμβούλους της Δημοτικής
Κοινότητας Πολιχνίτου, Στρατή Μοι-
ρασγεντή και Χαράλαμπο Λεοντή.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος,
αφού ευχαρίστησε για την πρό-
σκληση την Πρόεδρο του Συλλό-
γου, κα Μεταξία Συκά, συνεχάρη

αυτή και τους συνεργάτες της καθώς
και τα μέλη του χορευτικού του Συλ-
λόγου, για τη θαυμάσια οργάνωση
και παρουσίαση της όλης εκδήλω-
σης, όπως επίσης τον π. Ευστράτιο
Γιουσμά και τα μέλη της ορχήστρας
του, τον κ. Ευστράτιο Πάντα, για την
ομιλία του αφιερωμένη στα 100 χρό-

νια από την απελευθέρωση της Λέ-
σβου – όπως και όλη η εκδήλωση –
και τους κατοίκους οι οποίοι στηρί-
ζουν πάντα τις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις με τη μεγάλη συμμετοχή
τους.
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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

Αχείμαστος Κωνσταντίνος 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA

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

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

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ: Εκδήλωση 
του Χορευτικού Συλλόγου «Ο Μπάλος» 

Εκδήλωση για την επέτειο της 8ης Νοεμβρίου 
στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου

Ο Δήμος Λέσβου τίμησε δύο λαμπρούς  επιστήμονες του νησιού μας

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

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΑΑΤΤΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ
ΑΑννααμμννήήσσεειιςς  κκλλεειισσμμέέννεεςς  

σσ''  έένναα  σσυυρρττάάρριι......
-καθώς μας φάνηκε τότε- τον Αβέρωφ και φοβισμένοι, εμείς
οι μικροί, αρχίσαμε ν' ανεβαίνουμε τη θεόρατη σκάλα. Και
νάμαστε πάνω στο κατάστρωμα. Φοβερή σε μας τα παι-
διά, η θέα των τεράστιων τηλεβόλων του. Θυμάμαι πως το
ένα είχε μια μεγάλη λακκούβα από εχθρική οβίδα και το
ένα φουγάρο μια τρύπα πέρα για πέρα. Ένδοξα σημάδια
σκληρού αγώνα.

Περιεργαστήκαμε
το θωρηκτό για αρκετή
ώρα με τη συνοδεία
ενός μουστακαλή αξιω-
ματικού. Όταν φτάσαμε
στο σπίτι, η μητέρα μου
περιγράφοντας στον
πατέρα μου τις εντυ-
πώσεις της, είπε -μετα-
ξύ άλλων- ότι πάνω σ'
ένα μεγάλο κανόνι, μέσα σε μια χρυσή κορνίζα, διάβασε
ένα ποίημα και στεναχωρημένη πρόσθεσε ότι δεν μπόρεσε
να το αποστηθίσει. Εμείς τα παιδιά δεν τόχαμε καν προσέξει.

Πέρασαν χρόνια πολλά, όταν πριν λίγο καιρό έπεσε στα
χέρια μου ένα τεύχος του περιοδικού «Χαραυγή» με ημε-
ρομηνία 31-1-1913! Έτος Γ'. Τόμος Ε'. Αριθμός 55-56.

Ξεφυλλίζοντάς το, στη σελίδα 17, το μάτι μου έπεσε σ'
ένα τετράστιχο με τίτλο «Αβέρωφ»!

Αβέρωφ, αχ πως θάθελα τα μάτια μου πριν κλείσουν
κάτι για σε τα χείλη μου, για σένα να λαλήσουν.
Και με μελάνι κόκκινο σε μάρμαρο επάνω
να γράψω: Αβέρωφ νικητής! Κι ύστερα ας πεθάνω!

Ίων Απόμαχος

Κάτω απ' το ποίημα μού κίνησε την περιέργεια το πα-
ρακάτω σχόλιο: ...»Το ωραίο αυτό ποίημα, ανήκον εις γνω-

στόν εις Σμύρνη ποιητήν, τον Μιχαήλ Αργυρό-
πουλον, όστις γράφει με το ψευδώνυμον Ίων Από-
μαχος, είναι ανηρτημένον με πλαίσιον εις το πυ-
ροβολείον του θωρηκτού Αβέρωφ!... Ιδού μερικά
αποσπάσματα από επιστολάς, που εστάλησαν εις
τον ποιητήν: ...Φίλτατε, το ποίημά σας διέταξα να
αναρτηθή εις το πυροβολείον του Αβέρωφ προς
ανάγνωσιν και γούρι»! Γ. Γκίνης, πλοίαρχος, Ζά-
κυνθος 28-8-1912!

Έτσι, ύστερα από 50 τόσα χρόνια, έμαθα τε-
λείως συμπτωματικά τους στίχους του ποιήματος, που τη
μέρα εκείνη του 1913 δεν κατάφερε να αποστηθίσει η Μη-
τέρα μου, κάτι που την είχε τόσο στενοχωρήσει. Και για μένα
όμως στάθηκε αδύνατον να της δώσω αυτή τη χαρά, όσο
κι αν τόθελα... Απλά δεν βρισκόταν πια στη ζωή...

Στρατής Τυραδέλλης 8-11-1969
Και για την αντιγραφή: 

Λιούμπα Τυραδέλλη-Σκούρτη, 2012

Αθήνα 8/11/2012

Αγαπητοί συμπατριώτες καλό χειμώνα!

Η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, η Ομοσπονδία Λημνια-
κών Συλλόγων Αττικής, ο Σύλλογος του Αγίου Ευστρατίου, η Ομοσπονδία
Χιακών Σωματείων Αττικής, η Αδελφότητα Ψαριανών, ο Σύλλογος Φίλων
Οινουσών η Ομοσπονδία Σαμιακών Συλλόγων Αττικής και η Πανικαριακή
Αδελφότητα Αθηνών σας προσκαλούν στις εορταστικές εκδηλώσεις για
τα εκατό χρόνια απελευθέρωσης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου,
τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012».

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012,
το δε πρόγραμμα έχει ως εξής:
•  10.15 πμ Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην πλα-

τεία Καρύτση. 
•  11.00 πμ Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 
•  11.30 πμ Εκδήλωση στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής (Σταδίου 13,

Αθήνα) η οποία θα περιλαμβάνει ομιλία από τον πρόεδρο της ΟΛΣΑ
Χριστόδουλο Τσακιρέλλη, προβολή ντοκιμαντέρ, παραδοσιακή μου-
σική από τα «σαντούρια» του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου, χορωδία
και απόδοση σχετικών κειμένων. 

Η κεντρική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην Υπουργείο Αιγαίου) και πραγμα-
τοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της
Ελλάδας.

Καλό θα ήταν οι Σύλλογοι να παραβρεθούν με τις σημαίες τους και όσοι
μπορούν με τμήματα με παραδοσιακές φορεσιές.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος όλοι στις παραπάνω εκδηλώσεις και να
ενημερώσετε όλους τους συγχωριανούς σας.

Θεωρούμε σημαντικό, οι σύλλογοι και η ΟΛΣΑ να βρίσκονται κοντά, για
όλα όσα αφορούν την ιδιαίτερή μας πατρίδα και τους ανθρώπους της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστόδουλος Τσακιρέλλης        Εμμανουήλ  Παπουτσής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2012
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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

ΓΕΝΑΡΗΣ 1913



Πολυάριθμα και σημαντικά ευρή-
ματα, λίθινα εργαλεία της πρώιμης
Αχελαίας πολιτισμικής φάσης (από
την Μέση Πλειστόκαινο εποχή περί τα
780.000 _ 125.000 χρόνια από σήμε-
ρα) που ήρθαν στο φως στην τοπο-
θεσία Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου,
βάζουν δυναμικά την Ελλάδα στον
χάρτη των ευρωπαϊκών θέσεων, όπου
έχουν εντοπισθεί ευρήματα της ίδιας
περιόδου. 

Πριν λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε
με τεράστια επιτυχία η πρώτη
ανασκαφική περίοδος της Παλαι-

ολιθικής θέσης στην συγκεκριμένη πα-
λαιολιθική θέση του Πολιχνίτου, που
πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομά-
δα του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την
επιστημονική διεύθυνση της Νένας Γα-
λανίδου, αναπληρώτριας καθηγήτριας
προϊστορικής αρχαιολογίας.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το
Πανεπιστήμιο Κρή-
της, τη Διεύθυνση
Πολιτισμού της Γ.Γ.
Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής και
την Περιφέρεια Βο-
ρείου Αιγαίου.

Η επόμενη φάση
των ερευνών στο πε-
δίο θα ξεκινήσει την
άνοιξη του 2013.

Τα πολυάριθμα
και σημαντικά ευρή-
ματα, στην πλειονό-
τητά τους λίθινα εργαλεία (χειροπελέκεις
και κοπείς της Αχελαίας πολιτισμικής
φάσης), επιβεβαιώνουν τη σημασία της
αρχαιολογικής αυτής θέσης που ρίχνει
φως σε μια άγνωστη πτυχή της πρώιμης
προϊστορίας του νησιού, του Αιγαίου
και της Ελλάδας. Θέτουν τις προ-
ϋποθέσεις για την πολυετή συ-
νέχιση του ερευνητικού προ-
γράμματος και την ανάδειξη
του Λισβορίου σε πόλο έλ-
ξης αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος. 

Η θέση θεωρείται κλει-
δί για την κατανόηση
των μετακινήσεων και
προσαρμογών προγονι-
κών μας ειδών στο ανα-
τολικότερο άκρο της Ευ-
ρώπης που είναι ταυτόχρονα και
το δυτικότερο της Ασίας. 

Η γεωγραφική θέση της Λέσβου ανέ-
καθεν ευνοούσε την επικοινωνία με την
Ανατολία. Οπως υπολογίζουν οι αρχαι-
ολόγοι, στη Λέσβο σημειώθηκε το πέ-
ρασμα των Ανθρωπιδών και αργότερα
του Homo Sapiens από την Ασία προς τις
ανατολικές ακτές της Μεσογείου και στη
Βαλκανική Χερσόνησο.

Οι ανθρωπίδες έφθαναν στο νησί
διαμέσου γέφυρας ξηράς σε περιόδους
ταπείνωσης της θαλάσσιας στάθμης.
Οπως λέει η κυρία Γαλανίδου ήδη έχουν
βρεθεί ίχνη της κοίτης ποταμού της Πα-
λαιολιθικής εποχής ενώ στις περιόδους

που έπεφτε η στάθμη της θά-
λασσας είναι πιθανόν να μετα-
τρεπόταν ο κόλπος της Καλλονής
σε λίμνη. 

Να σημειωθεί, ότι η θέση στα
Ροδαφνίδια είχε εντοπισθεί από
τους ιατρούς Μάκη Αξιώτη και Χα-
ράλαμπο Χαρίση, οι οποίοι μάλι-
στα είχαν γράψει σχετικό άρθρο
στο περιοδικό «Αρχαιολογία και
Τέχνες» ενώ η Νένα Γαλανίδου
έφθασε στην περιοχή το 2009.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα,
μεταφέρθηκαν προς ασφαλή φύ-
λαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτι-
λήνης ενώ γεωλογικά δείγματα έχουν ήδη
ληφθεί για εργαστηριακές αναλύσεις
και χρονολόγηση.

Στην έρευνα συμμετείχαν οι: Γιώργος
Ηλιόπουλος, λέκτορας γεωλογίας του
Παν/μιου Πάτρας, Geoffrey King, διευ-
θυντής γεωλογικών ερευνών του C.N.R.S.
Γαλλίας, John MacNabb, επίκουρος κα-

θηγητής αρχαιολογίας του Παν/μιου So-
uthampton, Νίκος Ζούρος αναπληρωτής
καθηγητής Γεωγραφίας του Παν/μιου
Αιγαίου, Ανδρέας Μαγγανάς και Αθανά-
σιος Κατερινόπουλος, καθηγητές Γεω-
λογίας του Παν/μιου Αθηνών, James
Cole εντεταλμένος διδασκαλίας του
Παν/μιου της Οξφόρδης, και Κατερίνα
Βασιλειάδου, ερευνήτρια του Μουσείου

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου στο Σίγρι. Στο πλαίσιο
της ανασκαφής εκπαιδεύτηκε ομάδα

προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών των
Παν/μίων Κρήτης,
York και Leuven στις
αρχαιολογικές μεθό-

δους πεδίου.
Το όλο εγχείρημα εξάλ-

λου είχε την μεγάλη συμπα-
ράσταση των ανθρώπων του
νησιού.

Φάσεις παγετώνων
Ο σχηματισμός του σημε-

ρινού Αιγαίου πελάγους, με τα
νησιά του, άρχισε πριν από
τρία εκατομμύρια χρόνια με
την καταβύθιση της χερσαίας
έκτασης της Αιγηίδος. Στο
Πλειστόκαινο (1,6 εκατ. χρό-
νια έως 10.000 χρόνια πριν)
υπήρξαν στην Ευρώπη φά-
σεις παγετώνων, που όμως
ποτέ δεν έφτασαν έως τη Λέ-

σβο. Αλλά συνέτειναν στην απόσυρση
των νερών της Μεσογείου κατά 100 μέ-
τρα. Το σημερινό στενό της Μυτιλήνης,
που δημιουργήθηκε κατά το Μέσο Πλει-
στόκαινο και χωρίζει το νησί από τη Μι-
κρά Ασία, έχει μέγιστο βάθος 50 μέτρα.
Εκείνη την περίοδο η Λέσβος αποτε-
λούσε τμήμα της Μικράς Ασίας και ήταν
επίσης ενωμένη με τη Χίο. Ο κόλπος της
Καλλονής ήταν πεδιάδα, ο κόλπος της Γέ-

ρας λίμνη.
Το τοπίο στα Ροδαφνίδια

έχει όλα τα στοιχεία των
υπαίθριων καταυλισμών της
Μέσης Παλαιολιθικής επο-
χής, που ήταν κυρίως σε
θέσεις παραλίμνιες, παρα-
ποτάμιες ή παραθαλάσσιες,
με χαμηλούς λόφους και
άφθονη πρώτη ύλη για την
κατασκευή εργαλείων. Η
αφθονία των πυρήνων κάνει
πιθανότερο να χρησιμο-
ποιήθηκε η περιοχή ως κα-

ταυλισμός-εργαστήριο παρά ως πέρασμα
κυνηγών. Η μεγάλη ποικιλία εργαλείων
συνδυάζεται προφανώς με τις αυξημένες
λειτουργικές ανάγκες της εγκατάστα-
σης (κυνήγι, αλιεία κοχυλιών από τον κόλ-
πο της Καλλονής και υλοτομία από τα με-
γάλα δάση της περιοχής). Δεν αποκλεί-
εται και η χρήση σπηλαίων κατά τη
διάρκεια των ψυχρών περιόδων.

[ΠΗΓΕΣ: «ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», 11/10/2012, 
«ΤΟ ΒΗΜΑ» 11/10/2012, ΕΘΝΟΣ «E» 11/10/2012]
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ΟΟ  σσεεφφ  μμααςς  ππρροοττεείίννεειι
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ  ΣΚΑΦΟΥΔΕΣ

Βρισκόμαστε  στη  καρδιά
του  καλοκαιριού  και όλα  ευω-
διάζουν  από  το  δικό  του
άρωμα.

Οι  μπαχτσιέδες  φορτωμένοι
με  λουλούδια και  εκλεκτούς
καρπούς,  τι  θες  και  δεν  έχουν
μέσα. Κολοκυθολούλουδα,
μπάμιες  με  τα  όμορφά  τους
λουλούδια και τις τρυφερές
μπάμιες,  ολοκόκκινες   τομάτες
και  μαύρες  γυαλιστερές  μελι-
τζάνες, που μέρες τώρα τις περιμένει  η  θειά  Μαριγώ για να τις κάνει
σσκκααφφοούύδδεεςς, όπως  τις  έλεγαν τότε. 

Σήμερα  εκπολιτίστηκαν και αυτές και λέγονται μμεελλιιττζζάάννεεςς  ππααπποουυ--
ττσσάάκκιιαα.

Ας την  ακολουθήσουμε λοιπόν  στο μαγείρεμα  τους, γιατί έχουμε  μά-
θει ότι τις κάνει πολύ νόστιμες, χωρίς να μας ξεφύγει  η παραμικρή λε-
πτομέρεια.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Βάζει μια μεγάλη κατσαρόλα

στη φωτιά με νερό και μόλις πάρει
βράση τις ρίχνει μέσα κομμένες
στη μέση. Τις βγάζει  μόλις δει ότι
τσιμπιούνται  με το πιρούνι.  Τις
αφήνει σε σουρωτήρι να στραγγί-
σουν και να κρυώσουν. 

Σε βαθύ τηγάνι  βάζει δύο με-
γάλα κρεμμύδια τριμμένα  στο
χοντρό τρίφτη και λίγο νερό για να
μαραθούν.

Στη συνέχεια, προσθέτει ένα
κιλό  τομάτες ώριμες, τριμμένες
και αυτές.  Μόλις απορροφήσουν
τα υγρά τους, ρίχνει  το ανάλογο
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το
εσωτερικό της μελιτζάνας (που τις
έχει ξεκουφάνει).

Το  μυστικό  για να μην περισ-
σέψει  γέμιση είναι, όταν ξεκουφά-
νουμε  τις  μελιτζάνες, να κρατή-
σουμε  στην άκρη τη ψίχα από
τρεις μελιτζάνες.

Τα  ανακατεύει όλα τα υλικά
καλά με τη ξύλινη  κουτάλα και μό-
λις ψηθούν τα αποσύρει από τη
φωτιά. Βάζει  τώρα και το  μαιδανό
ψιλοκομμένο. 

Μόλις  το  μίγμα κρυώσει χτυπά
τρία αυγά και μία κούπα σπιτική
τριμμένη μυζήθρα και τα ρίχνει
μέσα ανακατεύοντας  πολύ καλά
για να μην πήξουν τα αυγά.

Η γέμιση τώρα  είναι έτοιμη και
λαχταριστή. 

Η θειά Μαριγώ  τις γεμίζει τώρα
προσεκτικά για να μην μείνει καμία
αδικημένη. 

Από πάνω θα βάλει  μυζήθρα
τριμμένη, ανακατεμένη με τρία
αυγά καλά χτυπημένα,  μία κούπα
γάλα ή νερό και τρεις  κουταλιές
της σούπας αλεύρι.  (Η κρέμα αυτή
πρέπει να γίνει μέτρια όχι πολύ
σφιχτή αλλά ούτε αραιά για να
μπορεί να απλώνεται ).

Σήμερα οι γυναίκες στον Πολι-
χνίτο  έχουν αντικαταστήσει αυτή
τη κρέμα με  μπεσαμέλ, δηλαδή: 

• 3 κούπες  γάλα 
• 4 κουταλιές της σούπας  αλεύρι

και 2 άμυλο αραβοσίτου
• 2 αυγά
• 3 κουταλιές της σούπας  βού-

τυρο
Τα  υλικά που αναφέραμε παρα-

πάνω, είναι για ένα μεγάλο ταψί
της κουζίνας. 

Η θεία  Μαριγώ θα τις ψήσει στο
φούρνο στην αυλή με τα ξύλα και
μόλις βγούν θα μοσχομυρίσει όλος
ο τόπος.Εμείς  θα  αρκεστούμε  στη
κουζίνα  μας: στους  180 βαθμούς
κελσίου αν έχουμε  αντιστάσεις
και  στους  160  αν έχουμε  αέρα.

Καλό  ψήσιμο  και  στις δύο  πε-
ριπτώσεις.

( Το φαγητό  αυτό το έφτιαχναν
οι γιαγιάδες μας την ημέρα που
φούρνιζαν ψωμιά για να είναι  από-
πειρος  ο φούρνος και να είναι πιο
εύκολο το ψήσιμο με λίγα κλαδιά
που θα έριχναν)

Επίσης,  αν δεν έχουμε  μυζή-
θρα, μπορούμε  να βάλουμε  κά-
ποιο άλλο  τυρί. 

Η παραπάνω  συνταγή  υπόκειται
σε πνευματικά  δικαιώματα.        

ΚΑΛΗ  ΣΑΣ  ΟΡΕΞΗ -ΚΑΛΗ  ΕΠΙ-
ΤΥΧΙΑ! 

ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ
EXECUTIVE CHEF 

SUNDAYS CATERING

Η Λέσβος θέση - κλειδί στην μετακίνηση των πρώτων ανθρώπων
Το ταξίδι τους από την Αφρική προς την Ευρώπη μέσα από σημαντικά ευρήματα

Η παλαιολιθική θέση στα Ροδαφνίδια Λέσβου με τις ανασκαφικές τομές

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκαν την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
τα εγκαίνια της μεγάλης έκθεσης του
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου «Ένας
ιδιαίτερος επισκέπτης στην Απολιθω-
ματοφόρα Περιοχή του Μέσσελ – Πο-
λύχρωμοι γίγαντες από το Απολιθωμέ-
νο Δάσος της Λέσβου» στο Μουσείο –
Κέντρο Ενημέρωσης του Messel Pit της
Γερμανίας.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συ-
νεργασία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και του
Μουσείου – Κέντρου Ενημέρωσης “Zeit
und Messel Welten”. Η περιοχή Messel Pit
αποτελεί τη σημαντικότερη απολιθω-
ματοφόρo θέση της Γερμανίας και Μνη-

μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της

UNESCO από το 1995. Η παρουσίαση της
έκθεσης γίνεται με αφορμή την ένταξη
ολόκληρης της Λέσβου στο παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Η έκθεση αποτελεί ένα κάλεσμα από τη
Λέσβο προς τους Γερμανούς φίλους και
καλοκαιρινούς επισκέπτες της χώρας
μας να επισκεφθούν τη Λέσβο, αξιοποι-
ώντας τις αεροπορικές συνδέσεις από την
Φραγκφούρτη προς τη Λέσβο μέσω Αθή-
νας ή Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας τις
πτήσεις της Αegean Air, που είναι χορη-
γός της έκθεσης, προκειμένου να γνω-
ρίσουν ένα ιδιαίτερο τόπο με τεράστιο
φυσικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον που
κρύβει άγνωστους θησαυρούς και αξίζει
τον κόπο να ανακαλύψουν.

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

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

KΩΦOΠOYΛOΣ  ΔHMHTPIOΣ
ΣYMB O ΛAI O ΓPAΦO Σ AΘ HNΩN

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
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ

εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο.
Απόσταση από τη θάλασσα 200 μ, στη

Νυφίδα Πολιχνίτου. 
•  Αγροτεμάχιο 3,5 στρέμματα με

ελιές. Απόσταση 5 χιλιόμετρα από τη
θάλασσα, στα Δροκοπιά 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 154685

ππωωλλεείίττααιι    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.

Εγκαινιάστηκε έκθεση του Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου στη Γερμανία



Tης Μαρίας Ατσικμπάση
-Λεοντή

Σήμερα θάθελα να ασχοληθούμε και να
μιλήσουμε λίγο για ένα πολύ ενδιαφέρον
κατά τη γνώμη μου θέμα, κοινωνικό,
και καυτό θάλεγα, ιδιαίτερα για τη ση-
μερινή εποχή μας: «Το θέμα της συντρο-
φικότητας του ανθρώπου».

Το θέμα αυτό μπορεί να φαίνεται πολύ
απλό για πολλούς και να κάνουν τη σκέ-
ψη, πως δεν χρειαζόταν Ίσως, να το φέ-
ρουμε στο προσκήνιο για συζήτηση.
Θέλω, όμως, να τονίσω πως το πράγμα
δεν είναι και τόσο απλό, όσο κι αν φαί-
νεται πως είναι.

Τί είναι, αλήθεια, η συντροφικότητα
ανάμεσα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα
ανάμεσα σ' ένα ζευγάρι;

Δεν νομίζω, κατά τη γνώμη μου, πως
μπορεί να υπάρξει ένας ορισμός για την
έννοια αυτή της συντροφικότητας, που να
καλύπτει όλους μας. Πρώτα-πρώτα δεν
χρησιμοποιούμε όλοι μας τις ίδιες λέ-
ξεις για να περιγράψουμε αυτή την έννοια.
Άλλοι μπορεί να τη λένε ασφάλεια, σι-
γουριά, αγάπη και γενικά με μια ποικιλία
λέξεων. Βασική φιλοδοξία εδώ δεν είναι
να δώσουμε γνώσεις, ούτε να λύσουμε τα
προβλήματα της συντροφικότητας που
έχει ο καθένας.

Σε ορισμένους μπορεί λίγο πολύ να δώ-
σουμε κάποιες απαντήσεις ίσως ψά-
χνουν, ενώ σε άλλους να δημιουργή-
σουμε καινούργια ερωτήματα. Πάντως,
και ο Έλληνας ψυχολόγος Γιώργος Πιν-
τέρης, που μιλάει γι’αυτό το θέμα στο βι-
βλίο του, «Συντροφικότητα και Αυτονο-
μία», ισχυρίζεται πως είναι ένα πολύ-
πλευρο και βαθύ θέμα, και το παρομοιάζει
σαν ένα μικρό σημαδάκι στον ωκεανό
μας. Ο ίδιος δε, ομολογεί, πως πάνω στο
θέμα της συντροφικότητας, έχει και κεί-
νος όλα τα προβλήματα που έχουμε όλοι
και το ότι είναι ψυχολόγος δεν έχει και
τόσο μεγάλη σημασία. Πρώτα είμαι άν-
θρωπος, λέει, και μετά ψυχολόγος.

Ο άνθρωπος, λοιπόν, απ' τη στιγμή
που γεννιέται, εκτός από τις υλικές του
ανάγκες, κουβαλάει μαζί του και τις συ-
ναισθηματικές.

Στα πρώτα βήματά του έχει ανάγκη τη
συντροφιά των γονιών. Καθώς μεγαλώ-
νει, έχει ανάγκη τη συντροφιά των φίλων,
και κατόπιν τη συντροφιά με το αντίθε-
το φύλο, τη σχέση δηλαδή που τις πε-
ρισσότερες φορές καταλήγει στο γάμο.

Ας κάνουμε, όμως , εδώ ένα σταθμό,

και ας εξετάσουμε ακριβώς το σημείο
αυτό: Τη συντροφική σχέση του ζευγα-
ριού. Λέει ο Γ. Πιντέρης: «Η λέξη συν-
τροφικότητα εσωκλείει δύο στοιχεία,
δύο ειδών επαφές δηλαδή, οι οποίες και
οι δύο είναι εξ ίσου σημαντικές και απα-
ραίτητες για να μπορέσει να υπάρξει μια
ομαλή και ισορροπημένη συζυγική συν-

τροφική σχέση. Αν έστω και η μία αρχί-
σει να φθείρεται, τότε η συντροφική σχέ-
ση βρίσκεται σε κίνδυνο, ή ακόμα υπάρ-
χει μόνο θεωρητικώς.

Πρώτον, λοιπόν, θεωρώ τη σωματική
(ερωτική) επαφή. Η επαφή μ' έναν ερω-
τικό σύντροφο έχει στοιχεία που κάνουν
τη συντροφική σχέση αναντικατάστα-
τη. Γι' αυτό άλλωστε και το κενό της συν-
τροφικότητας δεν καλύπτεται ούτε από
συγγενείς ούτε από φίλους όσο κοντά μας
κι αν είναι.

Δεύτερον, θεωρώ τη συναισθηματική
επαφή που έχει να κάνει με το να ξανοι-
γόμαστε συναισθηματικά με τον σύν-
τροφο μας. Να θέλουμε δηλαδή  να του
εκφράσουμε τους φόβους μας, τις ανη-
συχίες μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας, ξέ-
ροντας πως θα βρούμε ανταπόκριση. Η
συναισθηματική επαφή δεν είναι και
τόσο εύκολο να γίνει, γι’ αυτό και πολύ συ-
χνά οι άνθρωποι βρίσκονται σε συναι-
σθηματική μοναξιά, που για να την σπά-
σουν αποζητούν την επαφή με άλλους αν-
θρώπους.

Δεν αρκεί να περιγράφεις τα συναι-
σθήματά σου στον σύντροφο σου για να
την πετύχεις. Χρειάζεται και να τα δεί-
χνεις. Μια τέτοια μορφή επαφής προ-
ϋποθέτει να είσαι πρόθυμος να γίνεις
για λίγο διάφανος, και ν’ αφήσεις τον άλ-
λον να δει μέσα σου. Επειδή, όμως, οι άν-
θρωποι φοβούνται να μη γίνουν πολύ
ευάλωτοι αποφεύγουν να δείξουν τα συ-
ναισθήματά τους στους άλλους. Αυτή
ακριβώς η απροθυμία είναι που καταλή-
γει στη συναισθηματική μοναξιά.

Μ’ άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να
πούμε λοιπόν ότι, η συντροφικότητα εί-
ναι ένας συνδυασμός ερωτικής (σωματι-

κής) και συναισθηματικής επαφής.
Είναι δηλαδή, η σχέση εκείνη η οποία

μας επιτρέπει να μπορούμε να μοιρα-
στούμε τον ερωτισμό μας και τα συναι-
σθήματα μας, με τον άνθρωπο που συ-
ζούμε.

«Πολλές φορές νομίζουμε, συνεχίζει
ο συγγραφέας, ότι ένας σύντροφος είναι
αναγκαίος να βρεθεί δίπλα μας μόνο σε
κάποια δύσκολη στιγμή. Είναι αλήθεια
πως η μοναξιά εντείνει τον ανθρώπινο
πόνο, ακόμη περισσότερο. Αυτό που
χρειάζεται, όμως, να καταλάβουμε είναι
ότι ακόμα και η χαρά μπορεί να μετα-
τραπεί σε λύπη, όταν δεν έχουμε έναν
άνθρωπο δικό μας, έναν πραγματικό
σύντροφο για να τη μοιραστούμε. Ένας

δεύτερος ρόλος που παίζει η συντροφι-
κότητα ανάμεσα σ' ένα  ζευγάρι έχει να
κάνει και με τη συναισθηματική ασφά-
λεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι, συνε-
χίζει ο ψυχολόγος, νιώθουν την ανάγκη
να έχουν έναν άνθρωπο που να μπο-
ρούν να βασιστούν επάνω του, σε μια δύ-
σκολη στιγμή.

Εκτός αυτού η συναισθηματική ασφά-
λεια είναι και μια προστασία απ' τη μο-
ναξιά. Αν έχεις ζήσει αρκετό καιρό με κά-
ποιον άλλο άνθρωπο, ίσως έχεις προσέ-
ξει, ότι υπάρχουν φορές που μπαίνεις στο
σπίτι, και με τον άνθρωπο αυτόν μπορεί
για αρκετές ώρες ούτε να μιλήσετε, ούτε
καν να καθίσετε στο ίδιο δωμάτιο. Όμως
αν μπεις στο σπίτι, και συμβεί να λείπει,
νιώθεις εντελώς διαφορετικά. Συχνά
αυτό το έχουν νιώσει , ιδιαίτερα έντονα,
οι άνθρωποι που έχουν χωρίσει. Πολλές
φορές ακούω, συνεχίζει ο ψυχολόγος, τέ-
τοιους ανθρώπους να μου λένε: «Δεν εί-
χαμε καμιά απολύτως επαφή. Είτε ήταν,
είτε δεν ήταν στο σπίτι, για μένα δεν
είχε διαφορά. Τώρα όμως που έφυγε
μπαίνω στο σπίτι και το νιώθω άδειο. Δεν
μπορώ να καταλάβω γιατί, αφού έτσι κι
αλλιώς δεν είχαμε καμμιά επαφή».

Αυτά νομίζω τα λόγια δείχνουν αρκε-
τά ξεκάθαρα την ανθρώπινη ανάγκη για
συντροφικότητα. Και ένα δεύτερο πα-
ράδειγμα που αναφέρει ο ψυχολόγος
για να γίνει αρκετά σαφής: Τώρα γράφω
—λέει— ένα βιβλίο. Γράφοντάς το, έχω
μέσα μου διάφορες αμφιβολίες για το τι
θα γίνει όταν κυκλοφορήσει. Θα πιάσει;
δεν θα πιάσει; έχω αγωνία. Τελικά το βι-
βλίο τελειώνει, τυπώνεται, κυκλοφορεί,
και κάποια στιγμή μού τηλεφωνεί ο εκ-
δότης μου, και μου λέει:» «Συγχαρητήρια,
το βιβλίο σου ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.
Πάμε για ανατύπωση». Εγώ, λέει ο ψυ-
χολόγος, θα τα χάσω, θα ενθουσιαστώ,
και... μετά, τί θα κάνω; Τί θα έκανες εσύ
στη θέση μου; Θα προσέξεις αμέσως ότι
ψάχνεις να σκεφτείς έναν άνθρωπο, που
θα μπορούσες να πας και να του πεις: «Το
βιβλίο μου σπάει τα ταμεία». Να του εκ-
φράσεις, δηλαδή, τον ενθουσιασμό, τη
χαρά σου. Ναι ή όχι; Ε, λοιπόν, αυτό το ψά-
ξιμο που κάνεις μέσα σου, για έναν τέτοιο
άνθρωπο, άσχετα αν δεν είναι αυτός που
συζείς μαζί, δείχνει, νομίζω καθαρά, το
πόσο οι επιτυχίες σου και η ζωή σου
αντλούν νόημα μέσα απ' το μοίρασμα με
τους άλλους ανθρώπους.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να ισχυρι-
στούμε ότι η συντροφικότητα είναι απα-
ραίτητη για την επιβίωση του ανθρώπου,
γιατί το να ζω απ’  το να επιβιώνω, έχει με-
γάλη διαφορά. Επιβιώνω θα πει διατηρώ
την ύπαρξή μου, πάνω στο φλοιό της γης.
Όμως, ζω  θα πει να έχει και ένα νόημα
η ύπαρξή μου. Και τα ζώα, επιβιώνουν.
Ποιά θα ήταν η διαφορά μας απ’ τα ζώα,
αν η ζωή μας περιοριζόταν απλά στην επι-
βίωση, χωρίς η ύπαρξή μας να έχει κανένα
άλλο νόημα; 

Η συντροφικότητα, λοιπόν, που είναι
μια μορφή ανθρώπινης επαφής, είναι
νομίζω απαραίτητη για την ομαλή ψυ-
χοσωματική μας λειτουργία και κυρίως εί-
ναι βασική συναισθηματική ανάγκη του
καθενός μας. Δεν χρειάζεται να βρούμε
περισσότερες έρευνες για να το στηρίξουν
αυτό. Ζούμε καθημερινά με ανθρώπους,
είμαστε άνθρωποι και ξέρουμε...
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ΠΗΝΕΛOΠΗ ΣΑΡΙΖOΓΛOΥ
ΤΕΛΕΙOΦOΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ

ΠΑΝ/ΜΙOΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΕ OΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1, Β2,

Sorbone C1, Sorbone C2

Τηλ. 6948 042772

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ    ΓΓ..  ΖΖΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ

Πολιχνίτος Λέσβου
Τηλ. 22520 41078, 42060

κιν. 6978 746980

«Η ΑΓΝΟΤΗΣ»

OΛ ΓA  Π .  Φ ΩTA   
ΔIKHΓOPOΣ

ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, BOYΛA
THΛ. 210 8959811Kιν.: 6937 636943 

e-mail: olgaf_7@hotmail.com

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 στρεμμάτων με πη-

γάδι, στη θέση Αρά στη Σκάλα Πολιχνίτου.  Πλη-
ροφορίες: Μάγρας Ιωάννης, 6973 604823.
210 2718550, /2779360 / 5286376-7.

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

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

ΗΗ  ΣΣυυννττρροοφφιικκόόττηητταα ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ του Τάσου Μακρή
Γαϊδάρ' λαλείς, 
πουρδές ακούς

ΜΜεεττααφφοορριικκήήςς  σσηηµµαασσίίααςς  έέκκφφρραασσηη  ππααρρµµέέννηη  ααππόό  ττηηνν  ααγγρροο--
ττιικκήή  ζζωωήή..  ΟΟ  γγάάιιδδααρροοςς  φφυυσσιικκάά  δδεενν  έέχχεειι  ττοουυςς  ααννθθρρώώππιιννοουυςς
φφρρααγγµµοούύςς  ττηηςς  κκααλλήήςς  σσυυµµππεερριιφφοορράάςς,,  ααδδιιααφφοορρεείί  γγιι''  ααυυττόόνν
πποουυ  ττοονν  αακκοολλοουυθθεείί  κκααιι  ααεερρίίζζεεττααιι  όόππωωςς  ηη  σσωωµµααττιικκήή  ττοουυ
ααννάάγγκκηη  ττοο  εεππιιββάάλλλλεειι..

ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  γγρρααφφιικκήή  εειικκόόνναα  µµεε  άάννεεσσηη  µµεεττααφφέέρρεεττααιι  κκααιι
σσττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  σσυυµµππεερριιφφοορράά..  ∆∆εενν  ππέέρρδδεεττααιι  ββέέββααιιαα  οο  άάνν--
θθρρωωπποοςς  σσαανν  γγάάιιδδααρροοςς  ((αανν  κκααιι  ααυυττόό  σσυυµµββααίίννεειι  κκάάπποοττεε)),,  ξξεε--
φφοουυρρννίίζζεειι  όόµµωωςς  λλόόγγιιαα  άάσσττοοχχαα,,  ααννόόηητταα,,  ππρροοσσββλληηττιικκάά  πποουυ  εείί--
ννααιι  χχεειιρρόόττεερραα  κκααιι  δδυυσσοοσσµµόόττεερραα  ααππ''  τταα  ααέέρριιαα  ττοουυ  ααθθώώοουυ  κκααιι
σσυυµµππααθθοούύςς  ττεεττρράάπποοδδοουυ..

ΗΗ  φφρράάσσηη  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  γγιιαα  νναα  µµππεειι  σσεε  ττάάξξηη  οο  ααµµεεττρροο--
εεππήήςς  σσυυννοοµµιιλληηττήήςς  µµααςς..  ΗΗ  ππααρροοµµοοίίωωσσήή  ττοουυ  µµεε  γγάάιιδδααρροο  εείίννααιι
πποολλύύ  ππρροοσσββλληηττιικκήή..  ΠΠρροοσσββλληηττιικκόόττεερρηη  εείίννααιι  όόµµωωςς  ηη  ππααρροο--
µµοοίίωωσσηη  ττωωνν  λλόόγγωωνν  ττοουυ  µµεε  πποουυρρδδέέςς..  ΚΚιι  όόµµωωςς  ηη  φφρράάσσηη  δδεενν
εείίχχεε  ττηηνν  οοξξύύττηητταα  κκααιι  ττηηνν  οοσσµµήή  πποουυ  µµεε  ττοο  ππρρώώττοο  άάκκοουυσσµµαα
ααπποοππννέέεειι..  ΠΠρροοκκααλλοούύσσεε  µµάάλλλλοονν  θθυυµµηηδδίίαα,,  ήήτταανν  µµιιαα  αασσττεειι--
όόττηητταα  πποουυ  ππεερρννοούύσσεε  ααννώώδδυυνναα..  ΣΣ''  ααυυττόό  ίίσσωωςς  σσυυννέέββααλλλλεε  οο
σσυυµµππααθθήήςς  γγάάιιδδααρροοςς..  ΤΤοονν  φφοορρττώώννααµµεε  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  τταα  εελλααττ--
ττώώµµαατταα  κκααιι  σσαανν  γγάάιιδδααρροοςς  πποουυ  εείίννααιι,,  ττοουυ  τταα  σσυυγγχχωωρροούύµµεε
όόλλαα..  

ΚΚάάππωωςς  έέττσσιι  γγίίννεεττααιι  κκααιι  µµεε  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  σσττοουυςς  οοπποοίίοουυςς
ααννααφφέέρρεεττααιι  ηη  φφρράάσσηη  µµααςς..  ΛΛέέγγεεττααιι  κκααιι  εεκκλλααµµββάάννεεττααιι  µµεε
έένναανν  ααέέρραα  σσυυµµππάάθθεειιααςς..

ΜΜεε  ττηηνν  πποολλύύ  ππρροοσσεεγγµµέέννηη  δδιιααττύύππωωσσηη  ττηηςς  φφρράάσσηηςς,,  όόµµωωςς,,
ααννααδδύύεεττααιι  κκααιι  µµιιαα  άάλλλληη  δδιιάάσστταασσηη..  ΛΛεειιττοουυρργγεείί  ππααιιδδεευυττιικκάά..
ΣΣυυµµββοουυλλεεύύεειι,,  δδηηλλααδδήή,,  νναα  εείίµµαασσττεε  ππρροοσσεεκκττιικκοοίί  σσττιιςς  εεππααφφέέςς
µµααςς  µµεε  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΑΑννάάµµεεσσάά  ττοουυςς  υυππάάρρχχοουυνν  κκιι  ααυυττοοίί
πποουυ  δδιικκααίίωωςς  οοννοοµµάάζζοοννττααιι  γγάάιιδδααρροοιι  κκιι  ααππ’’  ααυυττοούύςς  δδεενν  ππεερριι--
µµέέννεειι  κκααννεείίςς  ππααρράά  σσυυµµππεερριιφφοορρέέςς  ττοουυ  ππεερρίί  οούύ  οο  λλόόγγοοςς  υυπποο--
ζζυυγγίίοουυ..

ΜΜεε  ττηη  λλέέξξηη  ««πποουυρρδδέέςς»»,,  ααυυττόόςς  πποουυ  ππρρωωττοοδδιιααττύύππωωσσεε  ττηη
φφρράάσσηη,,  σσίίγγοουυρραα  σσκκεεφφττόότταανν  ττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  σσεε  πποολλλλέέςς  σσηη--
µµαασσίίεεςς..  ΠΠρράάγγµµααττιι  έέττσσιι  λλεειιττοούύρργγηησσεε  κκααιι  έέττσσιι  λλεειιττοουυρργγεείί  ηη
φφρράάσσηη..  ΤΤοο  αανν  ααυυττάά  πποουυ  αακκοούύµµεε  εείίννααιι  δδύύσσοοσσµµαα,,  ήή  ααρρωωµµαα--
ττιικκάά,,  εεξξααρρττάάττααιι  ααππ''  ααυυττόόνν  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ττοο  γγάάιιδδααρροο  κκααιι  σσεε
ττιι  εείίδδοουυςς  οοσσµµέέςς  εείίννααιι  σσυυννηηθθιισσµµέέννοοςς..

∆∆εε  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγιιαα  νναα  ττοο  δδιιααππιισσττώώσσοουυµµεε  νναα  ππάάµµεε  µµαακκρριιάά..
ΑΑςς  δδοούύµµεε  οο  κκααθθέέννααςς  µµααςς  ττηη  σσττάάσσηη  πποουυ  κκρρααττάά  σσττιιςς  εεξξααγγγγεε--
λλίίεεςς  ττωωνν  κκοοµµµµάάττωωνν..  ΑΑννάάλλοογγαα  µµεε  ττηηνν  κκοοµµµµααττιικκήή  ττοουυ  ττοοπποο--
θθέέττηησσηη  εεκκννεευυρρίίζζεεττααιι,,  ήή  εεννθθοουυσσιιάάζζεεττααιι..  ΌΌλλαα  λλοοιιππόόνν  εεξξααρρ--
ττώώννττααιι  ααππόό  ττοο  ««γγάάιιδδααρροο»»  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  κκααθθέέννααςς  µµααςς!!

Γύρω στο 1950, ο πατέρας µου απέκοψε το αρνί από τη
µάνα του γιατί µεγάλωσε και για να παίρνουµε το γάλα για
πούληµα, και το έφερε το σπίτι µακριά από το κοπάδι.

Το καηµένο, όλη µέρα µέσα σε µια αυλή, µακριά από το
φυσικό του περιβάλλον. Συνεχώς καλούσε τη µάνα του και
βέλαζε. Η στεναχώρια µου δεν λέγεται. Το έπαιρνα, µετά
το σχολείο µου, στην Αγία Παρασκευή, στο Τζίγκο να βο-
σκήσει και εγώ στο εξωκκλήσι γύρναγα το νόµισµα στην ει-
κόνα του Αγ. Γεωργίου (αν µε θέλει). Μετά κατεβαίναµε το
ποταµάκι. Εγώ έπαιζα µε τα νερά και τις λάσπες, κάνοντας
λακκούβες σαν λίµνες. Όταν βόσκαγε σε σπαρµένο χωρά-
φι, έτρεχα να φύγω και αυτό έτρεχε πίσω µου και παίζα-
µε. Στον γυρισµό, έκοβα ένα µάτσο χορτάρι (τράνα, το λέ-
γαµε),  µακρύ, και το έδενα πίσω στη µέση µου, κι αυτό τρώ-
γοντας µε ακολουθούε ως το σπίτι.

Το βράδυ µόνο του έκλαιγε και εγώ που να ησυχάσω. Το
πήρα µέσα στο σπίτι, κοντά µου αλλά το αρνάκι µάς λέρωσε
το πάτωµα στο χαγιάτι. Πάλι έξω... Πού να µε πάρει ο
ύπνος.. Μεγάλο βάσανο.

Στο σχολείο όλο αδιάβαστος πήγαινα, που µυαλό, γι' αυτό
και ο Παπαµανώλης µε είχε µόνιµα σε τιµωρία.

Γεώργιος Σταµατέλλης

Ο φιλαράκος μου Ο φιλαράκος μου 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

ΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ
✱Βρες χρόνο για εργασία,
είναι η τιμή της επιτυχίας.

✱Βρες χρόνο να σκεφτείς,
είναι η πηγή της δύναμης.

✱Βρες χρόνο να παίξεις,
είναι το μυστικό της νεότη-

τας.

✱Βρες χρόνο να διαβάσεις,
είναι η τιμή της γνώσης.

✱Βρες χρόνο για να είσαι
φιλικός

είναι η πόρτα της ευτυχίας.

✱Βρες χρόνο να αγαπήσεις
είναι η αληθινή χαρά.

✱Βρες χρόνο για να είσαι
ευτυχισμένος,

είναι η μουσική της ψυχής.
[Επιμέλεια: Κατερίνα  Παλαιολόγου

-Νικέλλη]

Πανταζής Γιώργος
Πολιχνίτος Λέσβου

Τηλ. 22520 42275, κιν.
6976 037588

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Την ετήσια γενική του συνέλευση  πραγματοποίησε
το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης» το
Σάββατο 4 Αυγούστου, στα γραφεία της Ιεράς Μη-
τρόπολης Μυτιλήνης.

Στη γενική συνέλευση έγινε απολογισμός του έργου
του Σωματείου από τη γραμματέα τού Δ.Σ. κ. Κατερί-
να Πολυχρονοπούλου, αλλά και οικονομικός απο-
λογισμός και έγκριση των πεπραγμένων τού 2011
από τον ταμία του Δ.Σ., κ. Βασίλειο Μαργιό.

Έγινε αναφορά στην εξέλιξη των οικονομικών έως
και τις 31/7/2012 και στα ευχαριστήρια του Μητρο-
πολίτη Μυτιλήνης κ. Ιάκωβου, προέδρου τού Δ.Σ. του
Σωματείου, προς τους χορηγούς του Σωματείου και ει-
δικότερα τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της
ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις», κ. Ανδρέα
Βαλυράκη, και προς τους ξενοδόχους κ. Θεολόγο Απο-
στολά και Περικλή και Γιάννη Αντωνίου, για τη δω-
ρεάν φιλοξενία των εθελοντών ιατρών που έρχονται
κάθε φορά στη Μυτιλήνη. 

Στη συνέχεια  ακολούθησε πρόταση για διαμόρφωση
χώρου προετοιμασίας συσσιτίου για τους απόρους, ενώ
τέλος έγιναν προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών του
Σωματείου για την επίτευξη των στόχων του.

Δωρεάν εξετάσεις και φαγητό
Το Σωματείο, με την πολύ πλούσια δράση του, έχει

βρεθεί κοντά στους απόρους και τους οικονομικά
αδύναμους ανθρώπους της Λέσβου.

Για φέτος μόνο, πραγματοποίησε συνολικά οκτώ
αποστολές στην περιφέρεια του νησιού, με γιατρούς
οι οποίοι εξέταζαν δωρεάν τους κατοίκους της εκάστοτε
περιοχής που επισκέπτονταν. Τα χωριά τα οποία επι-
σκέφθηκαν οι γιατροί, ήταν το Λισβόρι, τα Βασιλικά, ο
Πολιχνίτος, η Αγία Παρασκευή, ο Μανταμάδος, τα Κε-
ραμειά, το Αμπελικό, ο Μεσαγρός, το Πέραμα, ο Πα-
πάδος και ο Πλακάδος. 

Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων πραγματο-
ποιήθηκαν κυτταρολογι-
κές εξετάσεις (ΠΑΠ τεστ),
εξετάσεις μαστού, πνευ-
μονολογικές εξετάσεις,
καθώς και εξετάσεις από

παθολόγο και παιδίατρο, ενώ εξετάστηκαν συνολικά
περίπου 900 άτομα.

Όπως τόνισε στο «Ε» η γραμματέας του Δ.Σ. του Σω-
ματείου, Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, σκοπός των με-
λών είναι να καλυφθούν σιγά - σιγά όλα τα χωριά της
Λέσβου με όλες τις ειδικότητες γιατρών, ενώ βασικό
τους μέλημα είναι οι παραμελημένοι, ανήμποροι και
άποροι πολίτες του νησιού. 

Παράλληλα, οι Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης
έχουν φροντίσει και για τη σίτιση άπορων ατόμων της
πόλης της Μυτιλήνης, με γεύματα που παραλαμβά-
νονται από το Στρατό, ενώ έχουν για να εξυπηρετούν
τους σκοπούς τους ένα αυτοκίνητο-κινητό ιατρείο, κα-
θώς και ένα ειδικό αυτοκίνητο διανομής φαγητού, δω-
ρεά του κ. Βαλυράκη. 

Το χειμώνα που μας πέρασε, από τη σίτιση των Φί-
λων της Μητρόπολης βοηθήθηκαν περίπου 60 άν-
θρωποι με την καθοριστική συμμετοχή των ιερέων της
Μητρόπολης, που ανέλαβαν τη διανομή του φαγητού. 

Όπως σημειώνει η κ. Πολυχρονοπούλου, σκοπός
του Σωματείου είναι αναλάβει τη σίτιση περισσότερων
ατόμων, με τη δημιουργία μαγειρείων στην πόλη της
Μυτιλήνης, ώστε η δράση να επεκταθεί σταδιακά σε
ολόκληρο το νησί, μια και οι ανάγκες πλέον είναι
πολύ μεγάλες.

[Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ», 21/7/2012] 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη των φυτοπλαγκτικών οργανι-

σμών είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς απο-
τελούν τους κύριους πρωτογενείς παραγωγούς
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Υπό ευ-
νοϊκές συνθήκες είναι ικανοί να αυξηθούν σε
υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες (blooms)
και να δημιουργήσουν προβλήματα στο οι-
κοσύστημα και τον άνθρωπο. Στα θαλάσσια
οικοσυστήματα, φυτοπλαγκτικοί οργανισμοί
από διάφορες ταξινομικές ομάδες, αλλά κυ-
ρίως από τις κλάσεις Dinophyceae (δινομα-
στιγωτά) και Bacillariophyceae (διάτομα)
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν βιοτοξίνες.
Οι σαξιτοξίνες (STX), οι οποίες παράγονται από
κυανοβακτήρια και δινομαστιγωτά θεω-
ρούνται από τις ισχυρότερες και πιο διεισδυ-
τικές νευροτοξίνες, σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ποικιλότητα του φυτοπλαγκτού και η
σύνθεση της φυτοπλαγκτικής κοινωνίας στην
περιοχή του ανατολικού Αιγαίου και συγκε-
κριμένα στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Λέ-

σβο, είναι ελάχιστα γνωστή. Στην πα-
ρούσα έρευνα συλλέχθησαν δείγματα
από πέντε σταθμούς, τρεις εντός του κόλ-
που Καλλονής και δύο ανοιχτά, νότια της
Λέσβου, από τον Αύγουστο έως τον
Οκτώβριο του 2011. Για τον προσδιορι-
σμό δυνητικά τοξικών ειδών χρησιμο-
ποιήθηκαν ζεύγη εκκινητών με σκοπό τον
εντοπισμό γονιδίων γνωστών για την
εμπλοκή τους στη βιοσύνθεση STX. Ολι-
κό γενωμικό DNA απομονώθηκε από τα
δείγματα νερού που συλλέξαμε. Τα γο-
νίδιο-στόχος, sxtl για τις STX ενισχύθηκε με
χρήση της τεχνικής PCR. Επιπρόσθετα, ο
προσδιορισμός των δυνητικά τοξικών ειδών
έγινε έπειτα από εξέταση των δειγμάτων νε-
ρού συντηρημένων σε διάλυμα Lugol, με
βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά, με χρή-
ση ανάστροφου μικροσκοπίου.

Στα δείγματα που συλλέχθηκαν, κατα-
γράφηκε μεταξύ άλλων η παρουσία δινομα-
στιγωτών απόxa^Alexandrium, Ceratium,
Dinophysis, Ostreopsis, Protoperidinium,

Scrippsiella και διατομών του γένους Pseudo-
nitzschia, καθώς και η παρουσία του γονιδίου
sxtl.

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδει-
κνύουν την παρουσία εν δυνάμει τοξικών ει-
δών, καθώς και την πιθανότητα παραγωγής
STX. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να
πιστοποιηθεί η παρουσία της σαξιτοξίνης,
καθώς και οι πιθανοί παραγωγοί της (δινο-
μαστιγωτά ή/και κυανοβακτήρια).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μεσόγειος θάλασσα αποτελεί ένα

θερμό σημείο (hot spot) βιοποικιλότητας,
όμως η ποικιλότητα των μικροοργανι-
σμών στην περιοχή είναι υποεκτιμημέ-
νη(1). 

Οι φυτοπλαγκτικοί οργανισμοί είναι οι
βασικοί πρωτογενείς παραγωγοί των θα-
λάσσιων οικοσυστημάτων, όμως υπο ορι-
σμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέ-
σουν προβλήματα, είτε μέσω της παρα-
γωγής βιοτοξινών είτε μέσω της άνθισης
του φυτοπλαγκτού, τόσο στους οργανι-
σμούς όσο και στην λειτουργία toll οικο-
συστήματος καθώς και στις ανθρώπινες
δραστηριότητες (2). 

Για την περιοχή του Βορειο-ανατολι-
κού Αιγαίου τα δεδομένα για την ποικι-
λότητα του φυτοπλαγκτού είναι λίγα. 

Συγκεκριμένα για την Λέσβο και τον
κόλπο Καλλονής, όπου η αλιεία δίθυρων
μαλακίων είναι εκτεταμένη, λίγα είναι
γνωστά(3) για την σύνθεση της φυτο-
πλαγκτικής κοινωνίας.

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ
Τόπος: Λέσβος, κόλπος Καλλονής (ΚΙ,

Κ2, Κ3), Αιγαίο πέλαγος νότια της Λέ-
σβου(Π1,Π2) 

Χρόνος: Αύγουστος 2011
Συλλογή δειγμάτων-Συντήρηση με

Lugol 1% (ν/ν) - Παρατήρηση και εκτίμη-
ση της αφθονίας σε ανάστροφο μικρο-
σκόπιο - Αναγνώριση taxa δινοφυκών σε
ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού μετά
την εφαρμογή Calcofluor White M2R*

Διήθηση μέσω ηθμών-Απομόνωση
ολικού γενωμικού DNA-Ενίσχυση γονιδί-
ου sxtl (PCR)5

ΣΤΟΧΟΙ
• Μελέτη φυτοπλαγκτικής κοινω-

νίας
• Διερεύνηση της παρουσίας δυνη-

τικά τοξικών ειδών

• Διερεύνηση του δυναμικού πα-
ραγωγής σαξιτοξινών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναγνωρίστηκαν 59 taxa 31 ανήκουν

στην κλάση των Dlnophyceae και 28 στην
κλάση των Bacillariophyceae.

Παρατηρήθηκαν επίσης ορισμένα
χλωροφύκη και κοκκολιθοφόρα (χωρίς πε-
ραιτέρω διερεύνηση)

Αποτελέσματα ενίσχυσης PCR για το
γονίδιο παραγωγής STX στους σταθμούς
ΚΙ (1-3), Κ2 (4-6), Κ3 (7-9), ΠΙ (10-12), Π2
(13,15). (-)Αρνητικός μάρτυρας, (+) Θετι-
κός

Δεν ανιχνεύθηκε το γονίδιο stxl (τα
δείγματα 5,6 και 11 χρειάζονται περαιτέ-
ρω διερεύνηση)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1.   Διαπιστώνεται μεγάλη ποικι-

λότητα φυτοπλαγκτικών οργανισμών
2.    Η παρουσία εν δυνάμει τοξι-

κών ειδών στον κόλπο της Καλλονής
υποδηλώνει την ανάγκη παρακο-
λούθησης του φυτοπλαγκτού στην
περιοχή

3.    Χρειάζεται περαιτέρω διε-
ρεύνηση της δυνατότητας παραγω-
γής σαξιτοξινών από κυανοβακτή-
ρια/ή και δινομαστιγωτά, αλλά και άλ-
λων βιοτοξινών

4.    Υπάρχει ανάγκη συστηματι-
κότερης έρευνας των φυτοπλαγκτι-
κών κοινωνιών με τη χρήση μοριακών
εργαλείων, ιδιαίτερα για τις ταξινο-
μικά προβληματικές ομάδες.
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Διπλή τιμή για το χωριό μας αποτελεί η συμμε-
τοχή του Γεωργίου Κουκούλα στο 6ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Οικολογίας που έλαβε χώρα
στην Αθήνα 4 έως 7 Οκτωβρίου 2012. Αρχικά,

γιατί ένα παιδί του Πολιχνίτου συμμετείχε σε πανελλήνιο
συνέδριο, πριν ακόμα ολοκληρώσει τις προπτυχιακές
του σπουδές στο τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. Έπειτα,
διότι η έρευνα, την οποία εκπόνησε και δημοσιεύθη-
κε στο προαναφερθέν συνέδριο, έχει επίκεντρο τη θα-
λάσσια περιοχή του Πολιχνίτου. 

Σύνεδροι από δεκάδες χώρες είδαν και γνώρισαν την
ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου ενώ ενημερώθηκαν
για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στην περιο-
χή μας.

Το θέμα της έρευνας είναι η ποιότητα των θαλάσσιων
υδάτων της ευρύτερης περιοχής του Πολιχνίτου και η
διερεύνηση της παρουσίας εν δυνάμει τοξικών ειδών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους καλοκαιρινούς μή-
νες του 2011 σε θαλάσσιες περιοχές του Κόλπου Καλ-
λονής.

Παραπλεύρως παρατίθενται η περίληψη της πα-
ρουσίασης στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας και
συνοπτικώς τα δεδομένα και αποτελέσματα της έρευ-
νας. 
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