
«Ελιές κοντούλες φουντωτές, πράσινες
και ασημένιες, κι άλλες ψηλές θεόρατες στη-
τές και μαγεμένες. Άλλες καινούριες νεαρές
όμορφες κοπελούδες κι άλλες χιλιόχρονες
γριές με ζαρωμένες φλούδες.»

( Αμαλία Καραγιάννη- Χαλκιά)

Η
ελιά είναι από τις παλαιότερες καλ-
λιέργειες στη Γή. Ευρήματα από την αρ-
χαιότητα δείχνουν ότι η καλλιέργειά
της ξεκίνησε πριν από 7000 χρόνια ενώ

απολιθωμένα φύλλα ελιάς που βρέθηκαν, υπο-
λογίζονται έως και 60.000 έτη.

Σε ένα νόμισμα του 600 π. Χ., σε ένα στα-
τήρα, απεικονίζονται δυο αντικριστά κεφάλια
μοσχαριών και ανάμεσά τους ένα κλαδάκι ελιάς.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες, οι πρόγονοί μας
στεφάνωναν με κότινο, ένα κλαδάκι ελιάς, τους
νικητές στα αγωνίσματα.

Οι περιοχές προέλευσής της θεωρούνται η
Συρία και η Μ. Ασία, αν και αγριελιές διάσπαρ-
τες συναντάμε σε όλη τη λεκάνη της Μεσογεί-
ου. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των
ελαιόδεντρων υπάρχουν στις Μεσογειακές χώ-
ρες.

Έτσι και στη Λέσβο η καλλιέργεια της ελιάς
ξεκίνησε από την αρχαιότητα όπως μαρτυ-
ρούν αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά τη Ρωμαϊ-
κή περίοδο φυτεύτηκαν αρκετοί ελαιώνες στο
νησί. Τα ελαιόδεντρα σήμερα υπολογίζονται στα
11.000.000 σε συνολική έκταση 400.000 στρεμ-
μάτων ( περίπου το ¼ της συνολικής επιφάνει-
ας του νησιού).

Πηγές αναφέρουν ότι μέχρι την Τουρκο-
κρατία το νησί ήταν φημισμένο κυρίως για τα αμ-
πέλια του, όμως μετά την άλωση της Λέσβου
από τους Οθωμανούς, λόγω της απαγόρευσης
της χρήσης του αλκοόλ, από την Ισλαμική θρη-
σκεία, έστρεψε την παραγωγή από το κρασί στο
λάδι.

Η μονοκαλλιέργεια της ελιάς φαίνεται πως
επιβλήθηκε από το Οθωμανικό κράτος, με στό-
χο την εξασφάλιση της πρωτεύουσάς του Κων-
σταντινούπολης με επαρκή αποθέματα ελαι-
ολάδου και σαπουνιού, αφού για ανάλογο λόγο

είχε επιβληθεί και στη γειτονική Χίο η καλλιέρ-
γεια του μαστιχόδεντρου και η αποκλειστική εκ-
μετάλλευση της μαστίχας.

Από τις αρχές του 17ου αιώνα, η Λεσβιακή
οικονομία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μο-
νοκαλλιέργεια της ελιάς, η οποία θα υποκατα-
στήσει σε μεγάλο βαθμό τις λοιπές εκμεταλ-
λεύσεις, πλην της αυτοφυούς βαλανιδιάς στο δυ-
τικό νησί.

Ελαιοτριβεία, σαπωνοποι-
εία και πυρηνελαιουργεία χτί-
στηκαν στα τέλη του 19ου και
στις αρχές του 20ου αιώνα.
Πρόκειται για κτίρια αξιόλογης
αρχιτεκτονικής αξίας που αρ-
κετά από αυτά έχουν διασωθεί
και ανακαινιστεί, όπως στον
Παπάδο (Μουσείο Βρανά) στην
Αγία Παρασκευή, στο Μαντα-
μάδο και βέβαια στον Πολιχνί-
το.

Η ελιά είναι αειθαλές, αιωνόβιο, καρποφό-
ρο δέντρο που συναντάται σε άγρια και ήμερη
μορφή. Το ύψος του δέντρου μπορεί να φτάσει
τα 20 μέτρα, ευδοκιμεί σε περιοχές με υψόμε-
τρο μέχρι 900 μέτρα, θερμοκρασία από -3 μέ-
χρι και 36 βαθμούς Κελσίου, με βροχοπτώσεις
από 300 έως 600 χιλιοστά το χρόνο, σε φτωχά
αβαθή, ουδέτερα ή ελαφρά αλκαλικά εδάφη.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Λεσβιακού
ελαιώνα είναι τα σέτια ή πεζούλες. Τα έφτιαχναν
σε πλαγιές λόφων για να συγκρατείται το χώμα
και να είναι επίπεδο το έδαφος. Αυτή δε η ιδι-
αιτερότητα νομίζουμε ότι είναι και το συγκριτικό
πλεονέκτημα του Λεσβιακού ελαιώνα από
όλους τους υπόλοιπους της πατρίδας μας, για-
τί η ιδιαιτερότητα του εδάφους και το δυ-
σπρόσιτο των δέντρων από μόνα τους δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις για το βιολογικό του
τελικού προϊόντος.

Το 1850 έγινε στο νησί μας η μεγάλη πα-
γωνιά. Η θερμοκρασία έπεσε στους -8 Κελσίου,
μετά από πολλές βροχές και συνεχείς νοτιάδες
μέχρι αρχές του Μάρτη. Τα περισσότερα δέντρα
πάγωσαν. Για πολλά χρόνια, όλοι θυμούνται τη
«μεγάλη καμάδα». Ήταν και η αιτία μετακίνησης
μεγάλου πληθυσμού του νησιού για επιβίωση
κυρίως στην Αίγυπτο. Μετά από αυτό, οι Λέσβιοι

ξωμάχοι βάλθηκαν να ξαναζωντανέψουν τον λε-
σβιακό ελαιώνα. Φύτεψαν καινούργια δέντρα.
Επικράτησαν δυο ποικιλίες που παραμένουν μέ-
χρι και στις μέρες μας. Η «κολοβή» ελιά και η
«αδραμυττινή» που την έφεραν από το απέ-
ναντι Αδραμύττι. Μια άλλη ποικιλία είναι η λα-
δολιά που μας χαρίζει τις πεντανόστιμες «ρου-
πάδες». Σε μερικές δεκαετίες η παραγωγή λα-

διού, έφτασε στους 12000 τό-
νους, ενώ το 1912 στους 15000.
Άρχισαν τότε να χτίζονται και
πολλά ελαιοτριβεία. Στην αρχή
ήταν ζωοκίνητα ή χειροκίνητα.
Μετά χρησιμοποιήθηκε η δύ-
ναμη του ατμού. Μάλιστα το
νησί μας ήταν το πρώτο μέρος
στην Ελλάδα που χρησιμοποί-
ησε ατμοκίνητα ελαιοτριβεία.
Εκεί που σήμερα βρίσκεται η
Τράπεζα της Ελλάδος στην προ-
κυμαία της Μυτιλήνης, χτίστη-

κε το 1853 το πρώτο ατμοκίνητο ελαιοτριβείο.
Το λάδι ξέρουμε ότι αποτελεί την πρώτη ύλη

για την παραγωγή του σαπουνιού.
Πολλοί Λέσβιοι επιχειρηματίες κέρδισαν

τεράστια χρηματικά ποσά από το λάδι και
το σαπούνι. Ο Πάνος Κουρτζής, ένας
δραστήριος Μυτιληνιός επιχειρηματίας,
προμήθευε για πολλές δεκαετίες τον
οθωμανικό στρατό με σαπούνια και βρώ-
σιμες ελιές.

Αλλά και σήμερα, στο ελαιόλαδο
στηρίζεται σε ένα μεγάλο μέρος η βιο-
μηχανία του νησιού μας.

« Ο ελαιώνας δεν έχει χειμώνα. Δε
θυμίζει ποτέ το θάνατο. Στο ακράτο του
χώμα δεν κρύβεται υποψία φθοράς.
Ταξιδεύει στον αγέρα της γαλάζιας
μοναξιάς του. Οι θαλλοί των κλαδιών
ξεπετιούνται λάμποντας ασήμι, γιο-
μάτο ελπίδες για καλή σοδειά.» Θανά-
σης Παρασκευαΐδης, απόσπασμα από το
βιβλίο του «Τα λιόδεντρα και οι ξωμάχοι πάνω στη
Λέσβο».

Η Λέσβος κατέχει την πρώτη θέση στην Ελ-
λάδα σε ελαιόδεντρα ανά κάτοικο. Έτσι, σε
κάθε Λέσβιο αντιστοιχούν 113 δέντρα, όταν
στην Κρήτη αντιστοιχούν 48 και στη Σάμο 40.

Το λάδι το χρησιμοποιούμε σε
όλα σχεδόν τα φαγητά μας. Αλλά μας
είναι απαραίτητο και στη λατρεία
μας. Μ’ αυτό ανάβουμε το καντήλι,
αυτό προσφέρουμε στην αρτοκλα-
σία, αυτό μας χρειάζεται στα βαφτί-
σια των μωρών.

Οι αρχαίοι Έλληνες με λάδι έτρι-
βαν το σώμα τους στο γυμναστήριο
και με λάδι στα λυχνάρια φωτίζονταν
τη νύχτα.

« Κανένα ίσως μέρος της πα-
λιάς Ελλάδας δεν είναι τόσο πυ-
κνοσκεπασμένο από το ειρηνο-
φόρο κλαδί, όσο η κατάφυτη Μυ-

τιλήνη. Ολάκαιρο το νησί βαραίνει από το
φορτίο της ελιάς και τίποτα θαρρείς δεν
πιάνει κοντά της να ξεμυτίσει.» Πάνος Ταγκό-
πουλος 1929.

Όμως δεν είναι μόνο το λάδι που μας δίνει
η ελιά. Από τον ελαιόκαρπο τίποτα δεν πάει χα-
μένο. Από την πυρήνα, το κατάλοιπο δηλ. της
ελιάς, παίρνουμε το πυρηνέλαιο. Με αυτήν την
πυρήνα ζέσταιναν και ζεσταίνουν το νερό στα
ελαιοτριβεία. Οι άνθρωποι των χωριών μέχρι και
πριν μερικά χρόνια έβαζαν «πυρήνα» στα μαγ-
κάλια τους για να ζεσταθούν.

Εδώ θα θέλαμε να σταθούμε λίγο και να σας
ενημερώσουμε για τις νέες δυνατότητες που
υπάρχουν με τη χρήση των παραγώγων της
ελιάς και κυρίως της καρδιάς της, που είναι η πυ-
ρήνα.

Η κρίση έχει και τη θετική πλευρά της.
Όταν η αγορά πετρελαίου θέρμανσης έγινε
απαγορευτική για το μέσο Ελληνικό βαλάντιο,
το νησί μας βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση,
διαθέτοντας το καταπληκτικό καύσιμο που λέ-
γεται πυρηνόξυλο. Είναι προϊόν τελικής επε-
ξεργασίας της πυρήνας στα δυο πυρηνουργεία
που διαθέτει η Λέσβος. Ένα προϊόν υψηλής θερ-
μιδικής απόδοσης και φθηνό. Αφού στα πυρη-
νουργεία αφαιρέσουν το πυρηνέλαιο, στη συ-
νέχεια με ξήρανση, προκύπτει το πυρηνόξυλο
το οποίο μπορεί να καεί σαν βιοκαύσιμο, με υψη-
λή θερμιδική απόδοση, ελάχιστα κατάλοιπα, οι-
κολογικό και ανανεώσιμο.

Από την πυρήνα στο μαγκάλι λοιπόν, η
κρίση μάς ταρακούνησε και ανακαλύψαμε ότι
το νησί διαθέτει δικό του καύσιμο, οικολογικό
και ανανεώσιμο.

Μέχρι τώρα, οι έξυπνοι Ιταλοί και Εγγλέζοι
φόρτωναν κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες πυ-
ρηνόξυλου και με αυτό λειτουργούσαν εργο-
στάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ει-
ρωνεία είναι ότι η φόρτωση γινόταν δίπλα στο
εργοστάσιο της δικής μας ΔΕΗ, που οι «πλού-
σιοι» Έλληνες λειτουργούν με εισαγόμενο πε-
τρέλαιο.

Η κρίση λοιπόν έβαλε το ελληνικό δαιμόνιο
και δούλεψε και έτσι δραστηριοποιήθηκαν κά-
ποιοι ικανοί και ανήσυχοι συμπατριώτες μας, εγ-
καθιστώντας υπερσύγχρονες μονάδες θέρ-
μανσης με βάση το υλικό της επεξεργασμένης
πυρήνας.

Εδώ παρενθετικά θα θέλαμε να σας ενημε-
ρώσουμε ότι πλέον η επεξεργασία της πυρήνας
προχώρησε παραπέρα. Το σύγχρονο εργοστά-
σιο παραγωγής «πέλλετ πυρήνας» που λει-
τουργεί ήδη στο νησί μας, του οποίου μάλιστα
ιδρυτικό μέλος είναι και ο συγχωριανός μας
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Εκφράζουµε τα συγχα-

ρητήριά µας στους εκλε-
γέντες βουλευτές κ.κ. ΠΠααύύ--
λλοο  ΒΒοογγιιααττζζήή – Νέα ∆ηµο-
κρατία,  ΓΓιιάάννννηη  ΖΖεερρδδεελλήή  –
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΝίίκκοο  ΣΣηηφφοουυννάάκκηη -
ΠΑΣΟΚ καθώς και στον Λέ-
σβιο βουλευτή Επικρατείας τής Ν.∆., ΧΧααρράάλλααµµπποο  ΑΑθθαανναασσίίοουυ,  ο οποίος ανέλαβε επίσης
και τα καθήκοντα τού αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών,, και τους ευχόµαστε µια γόνι-
µη θητεία στη νέα Βουλή, για το καλό της πατρίδας και του νησιού µας.

«Γαλάζιες σημαίες»
Πέντε λιγότερες «γαλάζιες

σημαίες» πήρε φέτος η Λέσβος,
που χάθηκε από τις λίστες των
περιοχών με τις καθαρότερες
ακτές όπου επί χρόνια φιγου-

ράριζε. Και είναι σημαντικό ότι οι πέντε αυτές πα-
ραλίες είναι ονομαστές πανελληνίως, και όχι μόνο:
οι παραλίες της Πέτρας, της Ανάξου, του Αγίου Ισι-
δώρου, των Βατερών και της Σκάλας Καλλονής.

«Γαλάζιες σημαίες» κρατάνε οι παραλίες Τσαµάκια
Μυτιλήνης, Κανόνι Θέρµης, Μόλυβος, Εφταλού,
Άγιοι Ανάργυροι, Κάγια, Σκάλα Ερεσού και Νυφίδα.

Το Γυμνάσιο Πολιχνίτου στα πλαίσια των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
εκτελεί κάθε χρόνο, φέτος αποφάσισε να ασχοληθεί με το ιερό δέντρο του νησιού μας, που εί-
ναι η ελιά. Στο τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος επισκεφθήκαμε το κέντρο περιβαλλοντικής
εκπ/σης Ευεργέτουλα για να  ολοκληρώσουμε  με την παρουσίαση του προγράμματος, προ-
βολές και φύλλο εργασίας. 

Παρακάτω λοιπόν σταχυολογούμε και σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά στοιχεία που αφο-
ρούν τη διαχρονική διαδρομή της ελιάς μέχρι σήμερα στο νησί της Λέσβου.
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OO  ««ΜΜππάάλλοοςς»»  ήήτταανν  υυππέέρροοχχοοςς!!!!!!
Εξαιρετική η εµφάνιση του «Μπάλου»

στο Ελληνοτουρκικό φεστιβάλ που έγινε
στη Μυτιλήνη. Η έµπνευση του όλου προ-
γράµµατος, το στήσιµο, οι θεατρικοί διά-
λογοι, οι χοροί, το τραγούδι µε τη συνο-
δεία τενεκέ ξεσήκωσαν το πολυπληθές
κοινό που τους καταχειροκρότησε. Επι-
τέλους να βγει και ο τόπος µας µπροστά.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσοι
πήραν µέρος. Η πρόεδρος Μεταξία Συκά-
Καλαθά που «έβγαλε» το Σύλλογο σε ση-
µαντική εκδήλωση. Ο χοροδιδάσκαλος
Λευτέρης Τσιτσάνος, η ψυχή της όλης
προσπάθειας που συνεπικουρούµενος και
από την επίσης γυµνάστρια σύζυγό του
Ελένη Βουλαλά, έφτιαξε ένα εξαιρετικό
σύνολο. Η Πίτσα Βιεννά–Βουνάτσου για
τους πετυχηµένους στίχους του δρώµε-
νου που έγραψε. Η Θεοδώρα Βουτσά και η Άννα Καλαθά για το υπέροχο
τραγούδι τους και φυσικά η αποκάλυψη της βραδιάς, ο αειθαλής Γρη-
γόρης Τσιτσάνος (ναι, ο γνωστός Γρηγόρης της Νυφίδας) που µε τον τε-
νεκέ και το τραγούδι του έδωσε το διαφορετικό κλίµα στην όλη εκδή-
λωση.

Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα  µέλη του χορευτικού καθώς και του
θεατρικού, των οποίων δεν επιχειρώ να γράψω τα ονόµατα διότι και
πολλά είναι (καµιά τριανταριά) και λάθη θα κάνω. Πάντα τέτοια!!!

[vatera.gr/platanos, 26/6/2012]

Πατέρα µου υπερήφανε
τούτο το ποίηµά µου
για σένα τ' έγραψα εγώ
µέσα από την καρδιά µου.

Εσύ µε χίλια βάσανα
µε χίλιες αγωνίες
επάλευες αλύγιστα
µεγάλες οι θυσίες

µα πάντοτε το βλέµµα σου
ήταν καλωσυνάτο
και το γλυκό σου πρόσωπο
χαµόγελα γεµάτο

µε τα γλυκά τα λόγια σου
και τα όµορφα αστεία
εχάριζες στον άνθρωπο
χαρά και ευφορία.

Ποτέ δεν βαρυγκόµησες
ήσουν το ίνδαλµά µας
και ο λόγος σου βάρσαµο γλυκό
στην παιδική καρδιά µας.

Τη µάννα σαν αγκάλιαζες
και µας µαζί παρέα
του κόσµου όλα τ' άσχηµα
τα βλέπαµε ωραία.

Τα χρόνια όµως πέρασαν
φύγαµε µακρυά σου

και τώρα µόνος κι έρηµος
περνάς τα γηρατειά σου

ξαναθυµάσαι τα παλιά
στα µάτια σου ένα δάκρυ
µα καρτερείς µε υποµονή
του δρόµου σου την άκρη.

Κι αυτός ο δρόµος τέλειωσε
καηµένε µου πατέρα
και τα µαντάτα φθάσανε
κάποια θλιµµένη µέρα.

Φθάσαν κι εδώ στη ξενιτιά
µα ο νους µου δεν το βάζει
πως έσβησε το κάλλος σου
και η καρδιά σπαράζει.

Τα µαύρα ρούχα φόρεσα
εγώ να σε τιµήσω
µα τι σκληρό να µην µπορώ
για να σε φέρω πίσω.

Θαρρώ πως θα σε ξαναδώ
στην ξώπορτα απέξω
να µ' αγκαλιάζεις στοργικά
και να µου λες θ' αντέξω.

Πατέρα µου, τα λόγια σου
εµείς θα τα φυλάµε
και στις επόµενες γενιές
θα τα ξαναπερνάµε.

Ας είν' το χώµα ελαφρύ
που σκέπασε το σώµα
µα η ψυχή σου ελεύθερη
να τραγουδάει ακόµα.

Η κόρη σου Μαρία

••  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΕΕΥΥΡΡΩΩ          5500
••  ΣΣάάμμιιοοςς  ΞΞεεννοοφφώώνν     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΣΣααρράάννττηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
••  ΘΘεεοοδδωωρρήή  ΕΕιιρρήήννηη     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400

σσττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ππααττέέρραα  ττηηςς  
ΕΕυυσσττρρααττίίοουυ  ΘΘεεοοδδωωρρήή

••  ΞΞυυννόόρροοδδοοςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς  &&  ΧΧααρρίίκκλλεειιαα     . . . . . 5500
••  ΜΜααννωωλλάάςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 5500

εειιςς  μμννήήμμηη  ττηηςς  σσυυζζύύγγοουυ  ττοουυ  ΠΠααρραασσκκεευυοούύλλααςς
••  ΧΧιιώώττοουυ  ΜΜααίίρρηη    ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 3300

εειιςς  μμννήήμμηη  ΠΠααννααγγιιώώττηη  ΣΣυυκκάά
••  ΣΣοοφφίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυάά     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5500

σσττηη  μμννήήμμηη  ττηηςς  μμηηττέέρρααςς  ττηηςς  
ΑΑιικκααττεερρίίννηηςς  ΠΠααρραασσκκεευυάά

••  ΦΦοουυννττοούύλληηςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ((ΑΑρργγεεννττιιννήή)) . . 5500
••  ΚΚααλλόόγγεερροοςς  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς     . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 20122

IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Πα-ουτσάς Στράτος

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
Tηλ.: 210 64 59 687

ΚΩΔΙΚOΣ: 4558
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

ΛOΓA PIA ΣMOΣ  EMΠOPIKHΣ -KOINOΣ  ΛOΓA PIA ΣMOΣ
59629191

Ευχαριστήριο
Η ∆/ντρια και το προσω-

πικό του Νηπιαγωγείου Πο-
λιχνίτου ευχαριστεί τις συ-
ναδέλφους της Ταξιαρχού-
λας Σάββα από το κατάστη-
µα ΟΤΕ Μυτιλήνης για την
προσφορά 85 ευρώ στο
Νηπ/γείο Πολιχνίτου  αντί
στεφάνου εις µνήµην της
µητέρας της Μαρίας Σάββα
- Καραγεωργίου, που έφυγε
από τη ζωή πρόσφατα.

ΗΗ  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα
κκααιι  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1133  ΙΙοουυννίίοουυ  22001122  µµεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  ττεε--

λλεεττήήςς  λλήήξξηηςς  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  έέττοουυςς  22001111--22001122
κκααιι  ττηηνν  ααπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιαα  γγιιοορρττήή  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ττηηςς  ΣΣΤΤ  ττάά--

ξξηηςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ,,
οοιι  µµααθθηηττέέςς,,  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  κκααιι  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΓΓοοννέέωωνν  κκααιι

κκηηδδεεµµόόννωωνν  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ,,  σσττοο  ΠΠοολλύύκκεεννττρροο  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ,,  ττίί--
µµηησσαανν  σσεε  µµιιαα  σσεεµµννήή  ττεελλεεττήή  ττοουυςς  ππααλλααιιµµάάχχοουυςς  εεκκππααιιδδεευυ--
ττιικκοούύςς  ΝΝιικκέέλλλληη  ∆∆ηηµµήήττρριιοο,,  ΝΝιικκέέλλλληη--ΤΤσσιιττσσάάννοουυ  ΣΣττααυυρροούύλλαα,,
ΚΚααττρραακκάάζζαα  ∆∆ηηµµήήττρριιοο  κκααιι  ΚΚααττρραακκάάζζαα  ––ΣΣααννττήή  ΑΑνναασστταασσίίαα  οοιι
οοπποοίίοοιι  εεππίί  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  δδίίδδααξξαανν  µµεε  ππόόθθοο  κκααιι  ααγγάάππηη  σσττοο
σσχχοολλεείίοο  µµααςς..

ΟΟ  δδιιεευυθθυυννττήήςς  κκ..  ΚΚώώσσττααςς  ΚΚααλλααθθάάςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  έέρργγοο
ττοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  ππρροοσσέέφφεερρεε  τταα  δδώώρραα  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  φφρρόόννττιισσεε
οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΓΓοοννέέωωνν  κκααιι  κκηηδδεεµµόόννωωνν  κκααιι  οοιι  ττιιµµώώµµεεννοοιι  αανν--
ττιιφφώώννηησσαανν  ααννααλλόόγγωωςς  µµεε  πποολλλλήή  σσυυγγκκίίννηησσηη..

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Γιώργος Γκούµας και η Στέλλα

Πάντα του Στρατή, απέκτησαν
αγοράκι.

Να τους ζήσει το νεογέννητο!

ΓΑΜOΙ
• Βαµβακούρης Μιχαήλ του Γεωρ-

γίου και Βασίλογλου Πελαγία του
Αθανασίου, 28/4/2012

• Κατάκος Ευστράτιος του Στέφανου
και της Μαρίας, και Χριστοδούλου
Στρατούλα του Κων/νου και της

Παναγιώτας, 30/6/2012
Να µας ζήσουν οι νεόνυµφοι!

ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
• Ψάνης Ευστράτιος του Βασιλείου,

29/1/2012
• Μανωλιά Παρασκευή, σύζυγος

Γεωργίου, 30/1/2012
• Λεοντής Κων/νος του Χαράλαµ-

που, 8/2/2012
• Ζυγούκης Γεώργιος του Ευστρα-

τίου, 24/2/2012
• Θεοδωρής Γεώργιος του Θεοδώ-

ρου, 2/3/2012
• Κακαλιά Πηνελόπη, σύζυγος Γε-

ωργίου, 8/3/2012
• Σάββα Μαρία, χήρα Περικλή,

13/3/2012
• Κεχαγιάς Χαράλαµπος του Ιωάν-

νη, 27/3/2012
• Βονάτσου Αικατερίνη, χήρα Μιλ-

τιάδη, 6/4/2012
• Σωτηρλαµάς Ευστράτιος του

Αναστασίου, 26/4/2012
• Γόµος Παναγιώτης του Ευστρα-

τίου, 2/5/2012
• Συκάς Παναγιώτης του Χαρά-

λαµπου, 9/5/2012
• Kαρακλάς Χαράλαµπος,

24/6/2012
Θερµά συλλυπητήρια στις οι-

κογένειες των εκλιπόντων.

Ευχαριστούµε θερµά όλο το προ-
σωπικό του Σισµανογλείου (ιατρικό,
νοσηλευτικό) που δίνουν καθηµερινά
τον καλύτερό τους εαυτό για την πε-
ρίθαλψη των ασθενών. Κατά τη διάρ-
κεια της νοσηλείας µου, δέχθηκα την
φροντίδα και την αγάπη όλου του
προσωπικού, καθώς επίσης και του δι-
ευθυντή της παθολογικής κλινικής
κου ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηη.

Ακόµη ευχαριστούµε τον ιατρό ΒΒλλάά--
σσηη  ΠΠοολλυυχχρροοννόόπποουυλλοο για την πολύτιµη
βοήθειά του, στην περιπέτεια της υγεί-
ας µου.

Γεώργιος και Ευτυχία Ξυνορόδου
∆ηµήτρης και Χαρίκλεια 

Ξυνορόδου

ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα
Θερµά συγχαρητήρια στον συ-

νεργάτη της εφηµερίδας µας,
Στρατή Πάντα, για τη γέννηση
του εγγονού του.

Το ∆.Σ.

ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ
Πολλές ευχές στον Στράτο και τη

Στρατούλα για τη νέα ζωή που ξε-
κινούν µαζί. Νάναι πάντα χαρού-
µενοι κι ευτυχισµένοι.

Mαίρη & Αναστασία Χιώτου

ΑΑφφιιεερρωωµµέέννοο  σσττηη  µµννήήµµηη  ττοουυ  ππααττέέρραα  µµοουυ
ΚΚώώσστταα  ΛΛεεοοννττήή

ΠPOΣΦOPEΣ 

ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο

Ευχαριστήριο
Ευχαριστώ από καρδιάς

όλους τους συγχωριανούς µου,
επώνυµους και ανώνυµους
που µου συµπαραστάθηκαν
στο θέµα της υγείας µου, κα-
θώς επίσης και το Σύλλογο
των Πολυχνιατών που συµ-
µετείχε στην προσπάθεια
αυτή.

ΜΜεε  εεκκττίίµµηησσηη
ΠΠρροοκκόόππηηςς  ΚΚααρρααββααττάάκκηηςς

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

Δ. ΠAPIΣOΣ & ΣIA  O.E.
• Ξυλεία εισαγωγής μας  • Πλακίδια

εισαγωγής μας • Yδραυλικά - καλoριφέρ
• KERAFINA FRANKE  • SAMLER • STIBEL ELTRON

• TZAKIA  • ΛAMAPINEΣ • KEPAMIΔIA • XPΩMATA
ΠOΛIXNITOΣ ΛEΣBOY- THΛ. 2252-41427 -41665

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
AΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Είμαστε για  μια ακόμη φορά στην ευχάριστη θέση να στείλουμε ευχαριστίες στο
σύλλογο Πολιχνιατών της Αθήνας.

Μας έχουν δώσει πολλές ευκαιρίες για ευχαριστίες, γιατί τα σχολεία μας έχουν
τύχει πολλαπλών απολαβών και παρεμβάσεων εκ μέρους του συλλόγου.

Τούτη τη φορά λοιπόν, θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την πρόνοια τους,
στο πιο ευαίσθητο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που είναι το βιβλίο.

Τα σχολεία μας διαθέτουν μια πολύ σύγχρονη βιβλιοθήκη, με ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό βιβλίων για τα επαρχιακά δεδομένα. Όμως τα βιβλία δεν επαρκούν ποτέ,
όσα κι αν είναι. Η βιβλιογραφία ανανεώνεται διαρκώς και για να την παρακολου-
θείς πρέπει διαρκώς να ανανεώνεσαι κι εσύ.

Τους δύσκολους λοσιόν αυτούς καιρούς που περνάμε, ο σύλλογος όπως πάντα
ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, μας έστειλε ένα πολύ μεγάλο όγκο βιβλίων για να
εμπλουτίσουμε τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Τους ευχαριστούμε λοιπόν εκ μέρους των μαθητών μας ολόψυχα και ευχόμα-
στε να βρουν μιμητές στο εξαιρετικό έργο που επιτελούν.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΑΛΤΑΜΑΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ



Μια πολύ σηµαντική πρωτιά πέτυχε ένας µα-
θητής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµα-
τικής κατάρτισης (ΕΕΕΚ) Νοµού Λέσβου, γνω-

στού και ως «Ειδικού Γυµνασίου». Ο 14χρονος �η-
µήτριος Θαλασσέλης του Ιωάννη και της Ταξίας (από
τον Πολιχνίτο), συµµετείχε µαζί µε εκατοντάδες µα-
θητές σχολείων της χώρας στον 14ο πανελλήνιο Μα-
θητικό �ιαγωνισµό ποίησης και �ιηγήµατος. Το πα-
ραµύθι µε τίτλο «Οι επτά κήποι» που έγραψε, απέ-
σπασε έπαινο, που του απονεµήθηκε στην τελετή που
έγινε την  Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
Ο ίδιος είναι, όχι µόνο ο µοναδικός µαθητής από ει-
δικό σχολείο που συµµετείχε στο �ιαγωνισµό, αλλά
και ο µικρότερος σε ηλικία που διακρίθηκε.

Η ιστορία που υπαγόρευσε στην καθηγήτριά του
Βατώ  Φρατζόγλου ο �ηµήτριος Θαλασσέλης, ήταν
αυτή ενός κοριτσιού που το έλεγαν Περσεφόνη και δεν
είχε κανένα φίλο, παρά µονάχα ένα κόκκινο µπαλό-
νι. Όταν ένας δυνατός αέρας της το παίρνει, η ίδια
αναγκάζεται να περάσει µέσα από επτά κήπους για να
το βρει. Σε κάθε κήπο γνωρίζει κι έναν καινούργιο

φίλο, που τη βοηθάει, και µαζί περ-
νούν ένα σωρό περιπέτειες. Βρίσκουν
τελικά το µπαλόνι στον τελευταίο
κήπο, αλλά µια καταιγίδα που ξε-
σπάει, το κάνει να σκάσει. Η Περσε-
φόνη στεναχωριέται  που έχασε τον
φίλο της, αλλά οι υπόλοιποι της θυ-
µίζουν κι αυτοί την παρουσία τους και
όλοι µαζί αποφασίζουν να καθαρίσουν
τον ξεραµένο κήπο και να µείνουν εκεί
για πάντα.

(ιακρίθηκε κι ενέπνευσε
Το παραµύθι του 14χρονου µαθητή

του ΕΕΕΚ Νοµού Λέσβου ταξίδεψε

µέχρι την Αθήνα µε ψευ-
δώνυµο, µαζί µε εκατον-
τάδες άλλα διηγήµατα και
ποιήµατα µαθητών της χώ-
ρας. Έτσι ο έπαινος που
ήρθε µετά από δύο χρυσά,
τα δύο αργυρά και τα τρία
χάλκινα βραβεία που πή-
γαν σε άλλα έργα, ήρθε
µετά από ισότιµη «αναµέ-

τρηση». Ήταν µάλιστα ο µοναδικός µαθητής ειδικού
σχολείου που πήρε µέρος στο �ιαγωνισµό, αλλά και
ο µικρότερος σε ηλικία βραβευθείς, αφού τα περα-
σµένα βραβεία απέσπασαν µαθητές µεγαλύτερης
ηλικίας  και λυκειακών τάξεων.

Η επιτυχία αυτή του µικρού «παραµυθά» χαροποί-
ησε τόσο τον ίδιο, που επέστρεψε από την Αθήνα πε-
ρήφανος µε τον έπαινό του, όσο και την οικογένειά
του που τον συνόδεψε, αλλά και την διεύθυνση και
τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου του.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στο µαθητή και στην εκ-
παιδευτικό του Σχολείου, Φρατζόγλου Βατώ, που ανέ-
δειξε το ταλέντο του, αποδεικνύοντας έτσι ότι όλοι
έχουµε ξεχωριστές ικανότητες, αρκεί στο δρόµο µας
να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα τις αφουγ-
κραστούν, θα τις εκµαιεύσουν από µέσα µας και θα
τις ενισχύσουν», αναφέρει η �ιευθύντρια του Σχολείου,
Ανδρονίκη Λεκάκη. 

Οι περιπέτειες της Περσεφόνης, ωστόσο, δεν στα-
µατούν εδώ. Ενέπνευσαν και τους υπόλοιπους µαθη-
τές του ΕΕΕΚ, που µαζί µε την βοήθεια καθηγητών τους
θα ανεβάσουν τους «επτά κήπους» ως µιούζικαλ στο
τέλος της σχολικής χρονιάς. Στην εκδήλωση που θα
γίνει τότε, θα µοιραστούν στο κοινό και ορισµένα αν-
τίτυπα του παραµυθιού, σε µορφή µικρών βιβλίων.

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ
Η Αικατερίνη-Ραφαέλα Παπαδήμα,

εγγονή της αείμνηστης δασκάλας μας
Αικατερίνης Παρασκευά, απέσπασε
χάλκινο μετάλλιο στο EUSO 2012 (Ευ-
ρωπαϊκή Ολυμπιάδα Θετικών Επιστη-
μών) που διοργανώθηκε στη Λιθουα-
νία 22-27 Απριλίου 2012, μεταξύ 43
ομάδων από αντίστοιχες χώρες της
Ευρώπης.

Στην τελετή απονομής παρίστατο
και ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Λι-
θουανία, συγχωριανός μας κ. Μιχάλης
Δαρατζίκης (φωτογραφία). 

Η Αικατερίνη είχε πάρει χρυσό με-
τάλλιο στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
EUSO 2012 που προηγήθηκε του Πα-
νευρωπαϊκού, κατακτώντας την Α΄
Θέση.

Επίσης διακρίθηκε στον Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με θέμα “Εθε-
λοντισμός, σύγχρονη μορφή κοινωνι-
κής αλληλεγγύης” και βραβεύτηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαιδευτι-
κών. Επελέγη, επίσης, μεταξύ των βρα-

βευθέντων και εκπροσώπησε τη χώρα
μας στη Γερμανία, όπου φιλοξενήθηκε
στο Europa-House και συναντήθηκε με
βραβευθέντα παιδιά από όλες τις χώ-
ρες της Ευρώπης. Εκεί αντάλλαξαν
απόψεις για το θέμα αυτό, και έκανε και
μια σύντομη παρουσίαση για την Ελ-
λάδα (Ιστορία, Πολιτισμός, Αξιοθέατα,
Κοινωνία).

Στρατής Γόμος, μπορεί πλέον με πε-
ρισσότερη επεξεργασία να εξάγει
σαν τελικό προϊόν μόνο το κουκούτσι
της ελιάς, ένα τέλειο καύσιμο, αντα-
γωνιζόμενο ισάξια το πετρέλαιο.

Έτσι η Λέσβος είναι πρωτοπόρος
στα νέα δεδομένα στο χώρο της θέρ-
μανσης πανελλαδικά διαθέτοντας τε-
χνογνωσία που μπορεί να την βά-
λουν μπροστά στο σύγχρονο ενερ-
γειακό τοπίο που διαμορφώνεται.

Τη χρονιά που μας πέρασε, τα
σχολειά μας υπέφεραν πολύ από τον
βαρύ χειμώνα που μας προέκυψε. Το
πετρέλαιο, η πολιτεία μας το έδινε με
το σταγονόμετρο. Πραγματικά κρυώ-
σαμε. Έτσι με κοινή συνεργασία όλων
των σχολείων του χωριού μας, Γυ-
μνασίου, Λυκείου, Δημοτικού και Νη-
πιαγωγείου, αποφασίσαμε να στρα-
φούμε στα εναλλακτικά καύσιμα με
βάση την πυρήνα. Μετά από πολύ
αγώνα και συντονισμένες προσπά-
θειες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουμε ότι εντός του
Ιουλίου θα τοποθετήσουμε, στα δυο
σχολικά συγκροτήματα, δυο σύγ-
χρονες μονάδες θέρμανσης εναλλα-
κτικών καυσίμων με βάση την πυρή-
να, το ελιοκούκουτσο και το olive
pellet.

Έτσι τα σχολεία μας, ως οφείλουν,
είναι πρωτοπόροι στις εξελίξεις που
έρχονται, μπαίνουν δυναμικά στα νέα
δεδομένα και κυρίως θα δημιουργή-
σουν συνθήκες θέρμανσης ανθρώ-
πινες για τα παιδιά μας και μάλιστα οι-
κολογικά και φθηνά. Με το δεδομένο
μάλιστα ότι προσφέρθηκε από ελαι-
οτριβείο του χωριού μας δωρεάν το
καύσιμο για τα δυο σχολικά συγκρο-
τήματα και το οποίο ευχαριστούμε
θερμά, ευελπιστούμε ότι ο επόμενος
χειμώνας θα βρει τα σχολεία οχυρω-
μένα από το κρύο για το καλό των παι-
διών μας. Για το θέμα αυτό θα επα-
νέλθουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τον
σύλλογο Πολιχνιατών Αθήνας, που
όπως πάντα αρωγός των προσπα-

θειών των σχολείων μας, μας επιδό-
τησε με το ποσό των 1000 ευρώ, για
το κόστος εγκατάστασης. Τους ευχα-
ριστούμε θερμά.

Συνεχίζοντας για την ελιά, θα
θέλαμε να σταθούμε και στα έθι-
μα που έχουν σχέση με  το ευλο-
γημένο τούτο δέντρο. Την παρα-
μονή της πρωτοχρονιάς οι αγρότες
θα κόψουν ένα καινούργιο βλαστό
φορτωμένο με  ελιές και θα τον
κρεμάσουν δίπλα στα εικονίσμα-
τα. 

Στο λιομάζεμα, αφού πρώτα
ωριμάσει ο καρπός, θα μαζευτεί
μέσα στα τσουβάλια και θα μετα-
φερθεί στο εργοστάσιο. Εκεί θα
πλυθεί, θα απομακρυνθούν τα
φύλλα και θα πάει στο σπαστήρα για
να μετατραπεί σε πυκνόρρευστο πολ-
τό. Αυτός ο πολτός θα περιστραφεί αρ-
κετή ώρα μέσα στους μαλακτήρες και
από εκεί θα φύγει το λάδι που είναι
ανακατεμένο με το νερό. Στο «λαβάλ»
θα γίνει ο διαχωρισμός τους με τη μέ-
θοδο της φυγοκέντρισης  και μετά το
πρασινόξανθο προϊόν θα μεταφερθεί
στις αποθήκες και στις στέρνες.

Η ελιά ήταν πηγή έμπνευσης για
πολλούς καλλιτέχνες Έλληνες και ξέ-
νους: Κανέλλης, Αξιώτης, Παρα-
σκευαΐδης, Καλλιπολίτη, Bunz, Μα-
νιατόπουλος, Καλλιγιάννης έχουν φι-
λοτεχνήσει πίνακες ζωγραφικής με
θέμα την ελιά.

« Το εργοστάσιο στη Σκάλα.
Ένας μεγάλος ελιόμυλος με τέσ-
σερις πρέσες. Στα λιομαζώματα
ανεβοκατεβαίνει ο κόσμος, αρχίζει
η μεγάλη εποχή για τον τόπο. Οι μα-
ζώχτρες ξεχύνονται παρέες-παρέ-
ες φορούν χρωματιστά σαλβάρια,
κλαδωτές μπότες, κουνούν το κα-
λαμένιο καλάθι με τις γαλάζιες χάν-
τρες στο μπράτσο. Τα χωράφια και
οι δρόμοι είναι γεμάτοι ραβδιστά-
δες και εργάτες από το λιοτρίβι.
Όλο το χειμώνα, όσο δουλεύει η
ελιά, οι χωριανοί έχουν για ξυπνη-
τήρι τη μπουρού του ελιόμυλου. Εί-
ναι μια δυνατή σφυρίχτρα που ουρ-

λιάζει μες τη μαύρη νύχτα. Η φωνή
της γεμίζει αντίλαλο τα ράχτα και τις
λαγκαδιές, ανεβαίνει ως το χωριό
και το ξεσηκώνει στο πόδι».  Στρα-
τής Μυριβήλης.

Κλείνουμε με το λεξιλόγιο της
ελιάς και μια  στατιστική για την πα-
ραγωγή των τελευταίων χρόνων:  
Αμούρη: Το νερό που βγαίνει από τη

φυγοκέντριση   του λαδιού. Διο-
χετεύεται έξω από το εργοστάσιο.

Αξαγή: Η πληρωμή του εργοστάσιου
για την έκθλιψη του καρπού.

Καπίρα: Ψωμί, συνήθως ψημένο που
βουτιέται μέσα σε φρέσκο λάδι.

Μπασκιά: Τα παλιά πιεστήρια.
Μπουρού: Η σειρήνα του εργοστα-

σίου.
Μόδι: Μονάδα μέτρησης που ισο-

δυναμεί με 640 κιλά ελιάς.

Παραγωγή του λαδιού στο νησί
μας τα τελευταία χρόνια:

Ελαιοκομική   Παραγωγή 
περίοδος             λαδιού (τόνοι)
1997-98 5.422
1998/99 38.0127
1999-2000 4.147
2000-01   26.484
2001-02 2.433
2002-03 27.851
2003-04 5.971
2004-05 12.096
2005-06 20.148
2006-07 3.660
2007-08 7.529
2008-09 6.975
Πηγή:  Διεύθυνση Γεωργικής Ανά-

πτυξης Νομαρχίας Λέσβου     

«Επειδή πιστεύω ότι ένα βι-
βλίο έχει πάντα περισσότερες πι-
θανότητες να κινητοποιήσει την
κριτική σκέψη-και στην περί-
πτωση που προκαλεί τη δια-
φωνία- καταθέτω με ένα βιβλίο
μου τις απόψεις μου «για την
παιδεία και την Δημοκρατία», τις
οποίες θεωρώ χρήσιμες και για
την παρούσα  προεκλογική συγκυ-
ρία, τόσο για τους ενεργούς πολίτες,
όσο και για τους πολιτευόμενους (ο
συγγραφέας ανήκει στους πρώτους)».

Βασίλης Ψαριανός

Στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 6.30 μ.μ, στην Αθήνα, στην αίθου-
σα Ελλήνων Λογοτεχνών, Ακαδημίας
και Γενναδίου 8, στην Αθήνα, έγινε η πα-
ρουσίαση του νέου βιβλίου  του Προ-
έδρου του Συλλόγου Βρισαγωτών Αθή-
νας και  Φιλόλογου  Βασίλη Ψαριανού

με τίτλο: «Για την Παιδεία και τη Δημο-
κρατία. Προς νεαρόν επαναστάτη», που
εξέδωσε ο εκδοτικός οίκος «Αιολίδα».
Ενα βιβλίο για τα επίκαιρα αλλά και τα
διαχρονικά ζητήματα της εθνικής και κοι-
νωνικής ζωής της χώρας μας.

Ομιλητές στην παρουσίαση του βι-
βλίου ήταν ο ο πρ. πρόεδρος της Βουλής
Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρ. βου-
λευτής Λέσβου Γιάννης Γιαννέλλης και
ο συγγραφέας.  Τον συντονισμό είχε η
Κατερίνα  Παττακού- Πολυχρονο-
πούλου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Πολιχνιατών Αθήνας.
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ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ  ΒΒαασσίίλληη  ΨΨααρριιααννοούύ  
«Για την Παιδεία και τη Δημοκρατία. Προς νεαρόν επαναστάτη…»

«Οι επτά κήποι» του Δημήτρη…

ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ��ΑΑ  11

««ΣΣκκίίζζεειι»»  ττοο  ««ΚΚοολλέέγγιιοο»»  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ
Για µια ακόµα φορά το Λύκειο Πολιχνίτου

είχε εξαιρετικές επιτυχίες στις πανελλαδικές
εξετάσεις συνεχίζοντας µια παράδοση χρόνων.

Με βάση τα  αποτελέσµατα, ο Αλβανός Χρι-
στόφας αρίστευσε σε βαθµό πρόσβασης
19,47 (!!!) και τον ακολούθησε η Τσουκαλο-
χωρίτη Γεωργία επίσης µε άριστα (18,33).
Ακολούθησαν δυο µαθήτριες -που υπολεί-
φτηκαν κατ’ ελάχιστο το άριστα- Καλαγάνη
Μαρίνα (17,96) και Φρύσσα Ευαγγελία

(17,82).Τέλος, 9 ακόµα παιδιά πέτυχαν βαθ-
µό πρόσβασης µεγαλύτερο του 15! 

Θερµά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που
αγωνίστηκαν και στις οικογένειές τους που τα
συµπαραστάθηκαν. 

Τα συγχαρητήρια όµως αξίζουν και στους
αφανείς εργάτες αυτής της επιτυχίας που εί-
ναι οι δάσκαλοί τους. Το καλό κλίµα στο σχο-
λείο συντελεί τα µέγιστα στην επιτυχία του µα-
θητή. Πάντα βέβαια προέχει η προσπάθεια του
παιδιού και της οικογένειάς του.

[Stratis, 26/6/2012, vatera.gr/platanos]

Ελιές. Ορέστης Κανέλλης (1910-1979)

ΕΕΙΙΜΜΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΛΛΙΙΑΑ  ΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗ

Στο Νηπιαγωγείο,
ακόμη νήπιο, είχε
αντιγράψει όλες τις
χορευτικές κινήσεις
του Σάκη Ρουβά που
εκείνη τη χρονιά πα-
ρουσίαζε ένα τρα-
γούδι που είχε γίνει
μεγάλο σουξέ.Το πα-
ρουσίασε μπροστά
σ’ όλους τους γονείς
και τα παιδιά με με-
γάλη επιτυχία. Οι κι-
νήσεις του είχαν αρ-
μονία και η σιγου-
ριά που είχε γι' αυτό
που παρουσίαζε, κα-
θρεφτιζόταν στο όμορφο προσωπάκι
του.

Σήμερα μαθητής της A' Γυμνασίου
μαθαίνει μπουζούκι στο γιο του παλιού
μουσικού Πενταγιάλα κ. Καλαϊτζή, με
πολύ καλές επιδόσεις και προοπτι-

κές.Αυτό τον καιρό
άρχισε και μαθή-
ματα για βιολί.

Η φωτογραφία
που παραθέτουμε
είναι από την πα-
ρουσίαση του θε-
ατρικού του συλ-
λόγου «Tα προξε-
νέματα της Βγατζι-
λούδας» στο οποίο
πήρε μέρος.

Το πιο σημαντι-
κό όμως πέρα απ’
το ταλέντο που
διαθέτει, είναι ένα
παιδί πάντα χαμο-

γελαστό και πρόθυμο να προσφέρει και
να βοηθά τους δικούς του, τους συμ-
μαθητές του και τους φίλους του.

Η Γραμματέας του συλλόγου 
Σαντή-Κατρακάζα Αναστασία 

και πρώτη του δασκάλα

ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΠΠ..  ΠΠΡΡΟΟΚΚΟΟΠΠΙΙΟΟΥΥ
Ένα παιδί με ταλέντο στη μουσική και πολλά χαρίσματα



ΜΜάάνναα
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EΣΤΙΑΤOΡΙOΝ - ΜΕΖΕΔOΠΩΛΕΙOΝ

«Ζωή Ποδήλατο»
γεύσεις μετά μουσικής...

ΣΤΑΜAΤΗΣ  ΣΤΑΜΑΤEΛΛΗΣ
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων -Διαιτολόγος

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΑΜΑΤEΛΛΗΣ
Επαγ. Μάγειρας -Διαιτολόγος

Σάμου 27, Αγ. Δημήτριος,
τηλ. 210 9852117 www.zoipodilato.gr

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ

ΝΝΥΥΦΦΙΙ��ΑΑ  ΠΠOOΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤOOΥΥ  --  ΛΛΕΕΣΣΒΒOOΣΣ
ΤΤΗΗΛΛ..::  2222552200  --  4411884411,,  4411776644,,    4422226666

4411  006688,,  FFaaxx::  2222552200  4422226666

ΤΑΒΕΡΝΑ «O ΣΠΥΡOΣ»
(Σπύρος Τζίμης)

ΓΕΡOΥΛΑΝOΥ 143, ΑΡΓΥΡOΥΠOΛΗ
ΤΗΛ. 210 9630195

Γιαλούρης Γεώργιος
ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓOΣ-ΒΙOΠΑΘOΛOΓOΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚOΣ ΓΙΑΤΡOΣ

ΑΑιιµµααττοολλοογγιικκόό  --  ΒΒιιοοχχηηµµιικκόό  --  ΟΟρρµµοοννοολλοογγιικκόό  --  ΑΑννοοσσοολλοογγιικκόό
--  ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιεεςς  --  ΕΕλλεεγγχχοοςς  γγοοννιιµµόόττηηττααςς//σσττεειιρρόόττηηττααςς  --
ΠΠρροογγεεννννηηττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς

ΜΜ..  ΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  1188,,  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΑΑ  ((ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ))
ΤΤΗΗΛΛ..  2233225500  2244552222,,  ΚΚΙΙΝΝ..  66994488  551144996633

Μαρία Π. Πανσεληνά
Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης

Διαγνωστικό εργαστήριο:
• Υπέρηχοι σώματος  • Triplex αγγείων

• Ενδοκολπικό u/s • u/s  μαστού
• Mέτρηση οστικής πυκνότητας

• Ψηφιακή πανοραμική απεικόνιση

ΚΚααλλλλοοννήή::  ΕΕµµπποορριικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΒΒααµµββοουυκκλλήή
((έέννααννττιι  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς))

ΤΤηηλλ//ffaaxx::  2222553300  2222113311,,  κκιινν..::  66997722  550099113377

Μάνα η πρώτη λέξη µας
µάνα κι η τελευταία

µάνα στην όµορφη στιγµή
µάνα και στην µοιραία.

Μάνα που σε υµνήσανε
οι ποιητές κι οι αγγέλοι

κι έγινες πιότερο γλυκειά
ακόµα κι απ' το µέλι.

Μάνα η πιο όµορφη στιγµή
για σένα στη ζωή σου
είναι η ώρα πούρχεται

στον κόσµο το παιδί σου.

Μάνα που την κατάρα σου
την έκανες ευχή σου

κι έναν φονιά σαν έχεις γιο
τον κλαις στην προσευχή σου.

Μάνα που κι αν τα έχασες
στον κόσµο τα παιδιά σου
κι αν δεν σου έµεινε χαρά
τώρα στα γηρατειά σου,

είναι όµορφο να σκέπτεσαι
πως ήσουνα µια µάνα

κι ας χτύπησε ανελέητα
µια νεκρική καµπάνα.

Μάνα σε διάλεξε ο Θεός
τον πόνο για να νιώσεις

κι έναν ασήκωτο σταυρό
στους ώµους να σηκώσεις,

ξέρεις πως είναι δύσκολος
ο δρόµος στη ζωή σου
κι ακόµα δυσκολότερη
αυτή η αποστολή σου.

Μάνα, εσύ ανεκτίµητη
µέσα σ' αυτή την πλάση
µε τη δική σου δύναµη
και θέληση σαν βάση,

άνοιξες, σύ, πρώτη εσύ
τους δρόµους να περάσουν
λαοί σκλαβιάς και φυλακής

στο όνειρο να φτάσουν.

Μάνα, τί άλλο εγώ να πω
τί άλλο να προσφέρω

και µ' όλα αυτά που έγραψα
πάλι δεν θα µπορέσω

να δώσω ολοκληρωτική
µορφή απ' την καρδιά σου
για ν' αποµείνει αθάνατο

µάνα, το όνοµά σου.

MMAAΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΤΤΣΣΙΙΚΚΜΜΠΠΑΑΣΣΗΗ
--ΛΛΕΕΟΟΝΝΤΤΗΗ

««ΘΘαα  φφάάµµεε,,  θθαα  ππιιοούύµµεε  κκααιι  ννηησσττιικκοοίί
θθαα  κκοοιιµµηηθθοούύµµεε»»!!

Λόγια του Έλληνα Μαυροµάτη, του
ήρωα του θεάτρου σκιών, ο οποίος
µόνιµα πεινασµένος, σαν γνήσιος Έλ-
ληνας, ονειρευόταν διαρκώς καρβέ-
λια, γιατί πάντα του ήτανε λειψά.

Ο Καραγκιόζης µεταφραζόµενος
στα ελληνικά, γίνεται µαυροµάτης,
ένας τύπος δηλαδή µεσογειακός και
ανατολίτης, πάντα υποτιµηµένος απ'
τους γαλανοµάτηδες της Ευρώπης.
Υποτιµηµένος όµως κι απ' εµάς τους
Έλληνες, οι οποίοι του αναθέσαµε το
ρόλο της εκπροσώπησής µας. Για να
συµπληρώσουµε το χάλι του στη γύ-
µνια, τον κάναµε καµπούρη, φαλα-
κρό, µυταρά, τον ντύσαµε µε κοντο-
βράκι και τον αφήσαµε ξυπόλυτο.
Έτσι φτιάξαµε την εικόνα του Έλ-
ληνα και τον αναδείξαµε ως τον λα-
οφιλέστατο ήρωά µας.

Το θέατρο σκιών δεν είναι ελληνική
εφεύρεση. Λειτουργούσε στην Ανα-
τολή σε πολλούς λαούς κι απ' εκεί
πήρε το δρόµο προς τα δυτικά και
έφτασε στους Τούρκους, απ' τους
οποίους το πήραµε και το φέραµε στα
µέτρα µας. Οι κατά καιρούς καραγ-
κιοζοπαίχτες µας έφτιαξαν το δικό
µας Καραγκιόζη, τον Έλληνα Καραγ-
κιόζη, µε όλα τα ελαττώµατά του και
µε όσα προτερήµατα βρήκαν να του
δώσουν για να απαλύνουν τα αρνη-
τικά του. 

Παράλληλα, ερµηνεύοντας την
εποχή τους, πλαισίωσαν τον ήρωα µε
τύπους του ελληνικού χώρου, όπως ο
χωριάτης Μπάρµπα Γιώργος, ο πονη-
ρός Νιόνιος, ο βαρυµάγκας Σταύρα-
κας, η διάδοχη κατάσταση, δίχως ελ-
πίδα καλυτέρευσης, το Κολλητήρι, ο
Πασάς, για να έχουν κάποιον να προ-
σκυνά αιώνια ο Έλληνας, ο Βελή Γκέ-
κας, ο υπηρέτης της εξουσίας.

Αυτό το στήσιµο της παράστασης
του θεάτρου σκιών, ισχυρίστηκαν οι
φίλοι του είδους ότι ήταν ζωογόνος
σάτιρα, θεραπευτικό θέαµα, τροφή
της ψυχής τού πάντα αδικηµένου νε-
οέλληνα. Αυτό εξ άλλου αποδείχνει η
µεγάλη αγάπη του κοινού στις παρα-
στάσεις του Καραγκιόζη. Τα καµώ-
µατα και παθήµατα των ηρώων δεν
ήταν προς µίµηση, αλλά προς απο-
φυγή. Ποιός µπορεί να διαφωνήσει µε
µια τέτοια θέση;Τόσο λογικό φάνταζε
το επιχείρηµα ώστε µερικοί έφταναν
να προτείνουν τις παραστάσεις του
Καραγκιόζη σαν ψυχαγωγικό και δι-

δακτικό µέσο στα σχολεία.
Υπήρξαν και πολέµιοι του είδους.

Γι' αυτούς, οι ήρωες του θεάτρου
σκιών δεν ήταν τα κατάλληλα πρό-
τυπα, για διάπλαση χαρακτή-
ρων των παιδιών, τα
οποία δεν είναι εύκολο
να καταλάβουν τη
σάτιρα και να ενστερ-
νιστούν τα αντίθετα
από τα δρώµενα. Ο Κα-
ραγκιόζης και το Κολλητήρι ήταν
ακατάλληλα πρόσωπα για να δείξουν
το δρόµο της εξέλιξης ενός λαού. Η
µόνιµη πείνα δεν προσφέρεται για
σάτιρα. Είναι απαράδεκτη από κάθε
άποψη. ∆εν πρέπει να αναφέρεται
ούτε σα λέξη. Η µικροαπατεωνιά και
η µικροκλεψιά για αντιµετώπιση της
πείνας, είναι ακόµα χειρότερες, είναι
ασυγχώρητες. Η αξιοπρεπής διεκδί-
κηση της απαραίτητης και δικαιούµε-

νης, απ' όλους, τροφής είναι το ζη-
τούµενο κι όχι η µικροαπάτη, που θα
οδηγήσει αργότερα στην µεγαλοα-
πάτη. Πουθενά στα έργα του Καραγ-
κιόζη δεν συναντούµε την εργασία
σαν αξία κι αν καµιά φορά ο Καραγ-
κιόζης γίνει φούρναρης, αντί να που-
λήσει, τρώει όλα τα ψωµιά.

Εκεί όµως που το ελληνικό θέατρο
σκιών δίνει τα ρέστα του είναι στη
δουλοπρέπεια. Ο Καραγκιόζης είναι
καρπαζοεισπράχτορας, διαµαρτύρε-
ται χαλαρά, όταν τις τρώει και βγάζει
τα δανεικά, στην πρώτη ευκαιρία, στο
σβέρκο των παιδιών του. Το Κολλη-
τήρι, που αντιπροσωπεύει τη συνέ-
χεια και τη διαδοχή, θα παιδευτεί µε
το πλέον αξιόπιστο παιδαγωγικό
µέσο, του παραδείσιου ξύλου.

Εξάλλου στα σκηνικά αυτού του
θεάτρου υπάρχουν µόνιµα, από τα
αριστερά η παράγκα του Καραγκιόζη
κι από δεξιά το σεράι του Πασά, για
να µην ξεχνάµε την κοινωνική µοίρα
του καθενός και για να είναι υποχρε-
ωµένος ο ρακένδυτος ήρωάς µας, να
προσκυνά κάθε πρωί τον πολυχρονε-
µένο αφέντη του. Η απορία και η

ερώτηση που προκύπτει είναι: Μπο-
ρούν τέτοια πρότυπα να υπηρετή-
σουν την ελευθερία; Είναι ποτέ δυ-
νατόν να καλλιεργήσουν οι θεατές

το ελεύθερο φρόνηµα, που απαι-
τείται σ' ένα λαό, που θέλει

το κράτος του να ανα-
πτυχθεί και να ζήσουν οι
πολίτες του σαν σύγχρο-

νοι άνθρωποι; 
Το δίδαγµα που εξέπεµπαν

οι καραγκιοζοπαίχτες ήταν πως δεν
γίνεται διαφορετικά, είµαστε υποχρε-
ωµένοι, αφού έχουµε πασάδες και
σεράγια, να εφαρµόζουµε το : «Άρ-
παξε να φας και κλέψε νά'χεις». Και
δυστυχώς αυτό βλέπουµε πως έγινε
στη χώρα µας.

Το παράδειγµα του Καραγκιόζη λει-
τούργησε θαυµάσια. Το µάθηµα το
έµαθαν καλά και αρίστευσαν πάµ-
πολλοι µαθητές.

Ο λαός µας διασκέδαζε κάποτε µε
το θέατρο σκιών, αλλά καταλάβαινε
και τον πραγµατικό ρόλο του στη δια-
παιδαγώγησή του. Το ρόλο αυτό τον
ζύγιασε πολύ καλά και τον τοποθέ-
τησε σωστά στη γλώσσα του. Έτσι
το άτοµο, που είναι τελείως αναξιόπι-
στο, το λέει «Καραγκιόζη». Μέσα στη
λέξη αυτή, που χρησιµοποιεί για να
στολίσει ευτελείς ανθρώπους, συµ-
περιλαµβάνει όλες τις ιδιότητες που
θέλει να προσάψει σ' αυτούς που δεν
έχουν καµία υπόληψη. Εκτός όµως
από άτοµα, υπάρχουν και πράξεις που
αξιολογούνται και όταν είναι αξιοκα-
τάκριτες, ο λαός µας τις ονοµάζει
«καραγκιοζιλίκια». Τέτοια βλέπουµε
στις µέρες µας, αµέτρητα.

Οι δυο αυτές λέξεις φτιάχτηκαν
ίσως απ' εκείνους που αντιδρούσαν
στην παιδευτική παρέµβαση του Κα-
ραγκιόζη. Χρησιµοποιούνται όµως απ'
όλους και αυτό δείχνει πως η ζηµιά
έγινε σ' όλους αντιληπτή. 

Οι Ταγοί της φυλής µας, από την
αρχή της Παλιγγενεσίας µέχρι σή-
µερα, ποτέ δεν συµφώνησαν στο
πρότυπο του νεοέλληνα, που πρέπει
να προταθεί, για να σταθεί µε αξιο-
πρέπεια στις απαιτήσεις της εποχής
µας. Ίσως αυτός νά'ναι ο λόγος για
τον οποίο τα κάθε είδους καραγκιοζι-
λίκια, την αµέτρητων εκπαιδευτικών
µεταρρυθµίσεων, οδήγησαν στο ση-
µερινό πολιτισµικό έλλειµµα της χώ-
ρας µας, το οποίο στη συνέχεια µε-
ταφράστηκε στη απροσανατόλιστη
πορεία που ακολουθούµε.

Η Φλιά ήταν μια αληθινή όαση
στον κάμπο του χωριού μας προς
την Σκάλα,  τώρα μία απλή ταμ-
πέλα το δηλώνει στον καινούρ-
γιο δρόμο (άσφαλτος πλέον). Η
Φλιά (είναι) ήταν μία βρύση πέτρι-
νη καμάρα με νερό πάρα πολύ, τρεχού-
μενο, δροσερό. Όλο το χρόνο, ακόμα και τον Σεπτέμβριο,
ήταν πάρα πολύ.

Με το νερό αυτό πότιζαν τα περιβόλια τους, οι χωριανοί
μας Πάνω από 10 μεγάλα περιβόλια. Το νερό, όπως έτρε-
χε χωρίς κούγκια από τον ένα στο άλλον μπαχτσέ, το χώ-
ριζαν με μία τσάπα στο αυλάκι και άλλαζε πορεία για τον
επόμενο να ποτίζει.

Τα περιβόλια σπάνια σε πλούτο φρούτων, μερικά
ροδάκινα, μούσκλες, μαύρες και άσπρες, δαμάσκηνα (κρί-
κια - κορόμηλα) διάφορες ποικιλίες, ριγκλά μυρωδάτα.
Ένα μικρό δενδράκι ήταν, πάντοτε όλα τα κλωνάρια του
φορτωμένα, ένα είδος βανίλιας σημερινό αλλά καμία σχέ-
ση σε άρωμα. Πελώριες αμυγδαλιές, καρυδιές, λίγες πορ-
τοκαλιές και πολλές συκιές στον αβάσταγα (αβάσταγα
λέγαμε την άκρη του χωριού, το σύνορο). Ποτέ κανείς δεν
φύτευε ροδάκινα ή τις μούσκλες. Ξεραινόταν το δέντρο

και ξεφυτρώναν πολλά από τα κουκούτσια,
μόνα τους.

Τώρα το νερό ευχάριστο και δροσερό,
όταν γύριζα με τον πατέρα μου από την αλυ-

κή το φθινόπωρο, μας ξεκούραζε με τη δροσιά
του και βουτάγαμε τα πόδια μας, ξυπόλυτοι. Συ-

νέχεια στον ανήφορο για τον Ξερόκαμπο. Πολύς κόσμος
έπλενε τα τσόλια, τα χράμια, ακόμα και τα ρούχα του σπι-
τιού (φορεσιές). Απέναντι ζούσε μια γιαγιά μόνιμα, η κυρά-
Ζαχάρω, με πάρα πολλές γάτες και κοτόπουλα. Το μαρ-
τύραγαν τα κακαρίσματα.

Αλλες εποχές... χάθηκαν όλα αυτά μαζί με το πάρα πολύ
νερό.

Ένα καλαμπούρι: Το 1971 κατέβηκα με το TRIUMPH
αυτοκίνητο, για τις διακοπές μου οικογενειακώς. Το
πήγα στην Φλιά να το πλύνω γιατί είχε γεμίσει πολλή σκό-
νη αφού δεν υπήρχε άσφαλτος στους δρόμους. Με γνώ-
ρισε μία γιαγιά: «Βρε, Γιουργέλ, τί κάνς μουρέλημ, καλά;».
«Ω θεία. Το χάρηκα!». Πιο πέρα μία αλλη γιαγιά. Μίλησαν
για μένα και άκουσα : «Ηρτε τσι τούτους να μας δείξ του
αυτουκίνητουτ». Αυτό για να γελάσουμε λίγο.

Γ. Σταματέλλης

Γράφει ο
Τάσος Μακρής

Κοντεύει δύο χρόνια
ζωής το σωµατείο «Φί-
λοι Μητρόπολης Μυτι-

λήνης». Σκοπός του είναι να
φροντίσει, να περιθάλψει
τους οικονοµικά ασθενείς
του νησιού µας και να συµ-
πληρώσει το έργο της πολι-
τείας, σ’ αυτούς τους δύ-
σκολους καιρούς. Πραγµατι-
κά είναι σπουδαίο το έργο
του, αν σκεφτεί κανείς πως
έχουν γίνει επισκέψεις ια-
τρών σε αρκετά χωριά του
νησιού µας και κάποια από
αυτά είναι: η Βρίσα, το Λι-
σβόρι, τα Βασιλικά και ο Πο-
λιχνίτος (αναφέρω τα χωριά
της περιοχής µας). Θα καλυ-
φθεί σιγά σιγά όλο το νησί µε
όσο το δυνατόν περισσότερες
ειδικότητες.

Οι γιατροί είναι οι περισσότεροι
από την Αθήνα και δουλεύουν
αφιλοκερδώς.Ειναι συγκινητικό
πως τα ιδιωτικά ακτινολογικά
κέντρα της Μυτιλήνης πρόσφεραν
δωρεάν κάποιες ακτινογραφίες
και µε µεγάλη έκπτωση άλλες εξε-
τάσεις. Πραγµατικά τους αξίζουν
συγχαρητήρια.

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε
τους αγροτικούς ιατρούς που
βοηθάνε την ηµέρα επίσκεψης
των ιατρών, το νοσηλευτικό προ-
σωπικό, καθώς επίσης και όλους
τους εργαζόµενους του κέντρου
υγείας Πολυχνίτου µε επικεφαλής
την κα Χριστίνα Παπαδηµητρίου.
Ακόµη, σε κάθε επίσκεψη είναι
κοντά ο οδηγός του αυτοκινήτου
του σωµατείου κος Μιχάλης Βί-
ρας, και οι κες Στέλλα Βίρα και
Ανθούλα Βαµβουρέλλη. Στο όλο
έργο βοηθάνε οι τοπικοί ιερείς,

µια και πρόεδρος του σωµατείου
είναι ο σεβασµιότατος Μητροπο-
λίτης Μυτιλήνης κκ Ιάκωβος και
έτσι µεταφέρει το πιστεύω του
πως οι ιερείς µε αυτές τις ενέρ-
γειες είναι κοντά στον κόσµο και
στα προβλήµατά του.

Μέλη του �.Σ. είναι: 1ος αντι-
πρόεδρος ο κος Χαράλαµπος
Αθανασίου, 2ος αντιπρόεδρος ο
κος Ιωάννης Παγίδας, ταµίας
και η ψυχή του σωµατείου ο κος
Βασίλης Μαριός, Γραµµατέας η
Κατερίνα Πολυχρονοπούλου και
µέλη οι κ.κ. Ευτέρπη Κοτζαµάνη,
Στρατής Λιαρέλλης, Ελευθέριος
Τρύφων και Γεώργιος Κούµπας. 

Θα είναι χαρά για όσους θέλουν
να προσφέρουν έργο προς αυτή
την κατεύθυνση να επικοινωνή-
σουν µε την Κατερίνα Πολυχρο-
νοπούλου για περισσότερες πλη-
ροφορίες. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΗΗ  ΦΦΛΛΙΙΑΑ

ΤΤοο  ππρρόόττυυπποο  ττοουυ  ΚΚααρρααγγκκιιόόζζηη ««ΦΦίίλλοοιι  ΜΜηηττρρόόπποολληηςς    ΜΜυυττιιλλήήννηηςς»»  



Η τροποποίηση της μεταρρύθμισης του «Καλλι-
κράτη», προκειμένου να δημιουργηθούν περισσό-
τεροι δήμοι ώστε να διοικηθεί καλύτερα ο τόπος, απο-
τελεί προτεραιότητα της νέας ηγεσίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, έτσι όπως την ανακοίνωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος
μιλώντας χθες το μεσημέρι στο «Ε», λίγο μετά την ανά-
ληψη των καθηκόντων του, υποστήριξε πως οι επό-
μενες εκλογές το 2014 θα γίνουν σε νέο αυτοδιοικη-
τικό χάρτη. Προαναγγέλλοντας, έτσι, την ικανοποί-
ηση του μεγαλύτερου αιτήματος που μετ’ επιτάσεως
θέτουν, δυο χρόνια ακριβώς τώρα, όλοι οι τοπικοί φο-
ρείς.

Οκ. Αθανασίου, μάλιστα, εξήγησε ότι μέχρι το τέλος
τού 2012, το αργότερο στις αρχές τού 2013, θα έχει
ολοκληρωθεί η ανταλλαγή απόψεων με τους φο-

ρείς της αυτοδιοίκησης και τις τοπικές κοινωνίες, ώστε
να έχει αποφασιστεί πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος
χάρτης της αυτοδιοικητικής διαίρεσης. Πιστός και με τις
προεκλογικές δηλώσεις του, ο κ. Αθανασίου ξεκαθάρι-
σε πως ειδικά η Λέσβος, ο μεγαλύτερος σε έκταση νη-
σιωτικός Δήμος, είναι αδύνατον να διοικηθεί ενιαία και
χρειάζεται να χωριστεί σε περισσότερους δήμους.

Τα μείζονα θέματα
Με την ανταλλαγή αμοιβαίων φιλοφρονήσεων, έγινε

στο Υπουργείο Εσωτερικών η παράδοση - παραλαβή του
χαρτοφυλακίου του Υπουργείου. Ο υπουργός Ευριπίδης
Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις τρεις βασικές προτεραι-
ότητες της πολιτικής ηγεσίας του Εσωτερικών. Αυτές, όπως
είπε, θα είναι η διαμόρφωση μιας σύγχρονης Πολιτείας
με εκσυγχρονισμένη δημόσια διοίκηση, η δημιουργία
ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει στο επίκεντρο
τον πολίτη και διαμόρφωση της μεταναστευτικής νο-
μοθεσίας σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο,
ώστε να παύσει η χώρα να είναι αποθήκη ψυχών. Απ’ την
πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός, Χαράλαμπος Αθα-
νασίου, επαίνεσε και αυτός τον απερχόμενο υπηρεσια-
κό υπουργό, το «δάσκαλο» Μανιτάκη, και την επιτυχία με
την οποία διεκπεραίωσε το δύσκολο έργο του, επιση-
μαίνοντας: «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το έργο. Χρέος
όλων και ευθύνη είναι να εκσυγχρονίσουμε το κράτος.»

«Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευ-
ρωπαϊκή στα ζητήματα του μεταναστευτικού και
της ιθαγένειας, είναι απ’ τα ζητήματα που επείγει να
ρυθμιστούν. Επίσης, όμως, προτεραιότητα αποτελεί
και το θέμα της τροποποίησης του “Καλλικράτη”, για
την καλύτερη διοίκηση των δήμων, του τόπου μας»,
ανέφερε ο κ. Αθανασίου στο «Ε» αμέσως μετά την τε-
λετή και την ενημέρωση που έγινε στη νέα πολιτική ηγε-
σία. 

Ο συντοπίτης μας αναπληρωτής υπουργός συμπλή-
ρωσε: «Οπωσδήποτε οι εκλογές τού 2014 θα γίνουν
σε νέο χάρτη της αυτοδιοίκησης, τον οποίο εγκαίρως,
τέλη της φετινής χρονιάς με αρχές της επόμενης, θα
διαμορφώσουμε ύστερα από επαφές με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.»

Επιστολή Βουνάτσου
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης

Βουνάτσος, σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή
υπουργό, που αποκαλούσε αγαπητό συμπατριώτη και
φίλο, αφού εξέφραζε τα ειλικρινή συγχαρητήριά του, δή-
λωνε βέβαιος ότι, δεδομένης και της επιτυχούς άσκησης
των καθηκόντων του ως προέδρου της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων της χώρας μας, θα εξαντλήσει τις προ-
σπάθειες για την αναστήλωση του αυτοδιοικητικού θε-
σμού.

Παρέθετε δε, συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων
του «Κακοκράτη», που έχει παραλύσει την αυτοδιοίκη-
ση, αναφέροντας την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο
Λέσβου. «Και επειδή έχουμε συζητήσει κατ’ επανάληψιν
για την παθογένεια του πρώτου βαθμού της αυτοδιοί-
κησης, ειδικά στο νησί μας, από καιρό, είμαι βέβαιος ότι
θα αναλάβετε το ηράκλειο έργο της αναμόρφωσης του
όλου θεσμού, επί το δημοκρατικότερον και λειτουργι-
κότερον σ’ όλη την επικράτεια, και ειδικά σε εμάς, μαζί
με την οικονομική εξυγίανση και ενδυνάμωση του θεσμού
βεβαίως, με την κατάργηση του ενός και μόνο δήμου στο
νησί μας και την υιοθέτηση των πέντε δήμων, όπως ει-
σηγήθηκε με απόλυτη τεκμηρίωση το Ινστιτούτο Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης», καταλήγει ο δήμαρχος την επιστολή-
αίτημα προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών.

[Μαρίνα Πολλάτου, ΕΜΠΡΟΣ, 23/6/ 2012]
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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

��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

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

EEYYΣΣTTPPAATTIIOOΣΣ    MMOOIIPPAAΣΣΓΓEENNTTHHΣΣ
Eξo-λισµoί για ξενoδoχεία 

• ταβέρνες • εστιατόρια
Πώληση Xoνδρική - Λιανική

ΣΟΛΩΜΟΥ 34 • Γέρακας Aττικής 
Tηλ: 210 6610 234 - 6612 054

Email: smoir@domi.gr 

EEPPΓΓOOΣΣTTAAΣΣIIOO    KKAATTAAΣΣKKEEYYHHΣΣ  
ΞΞYYΛΛIINNΩΩNN  KKAAΘΘIIΣΣMMAATTΩΩNN

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

ΌΌτταανν  οοιι  µµέέλλιισσσσεεςς
δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  κκααιι
όότταανν  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΧΧαα--
ττζζόόγγλλοουυ  ττιιςς  φφρροοννττίί--
ζζεειι,,  έέχχοουυµµεε  ααπποοττεε--
λλέέσσµµαατταα  πποουυ  κκάάθθεε
άάλλλλοο  ππααρράά  κκρρίίσσηη  θθυυ--
µµίίζζοουυνν..  

ΠΠρρααγγµµααττιικκάά  θθυυ--
µµήήθθηηκκαα  ττιιςς  εεκκθθέέσσεειιςς
σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  πποουυ  οοιι
δδάάσσκκααλλοοίί  µµααςς  µµααςς  έέλλεεγγαανν  γγιιαα  ττηη  µµέέλλιισσσσαα  σσαανν  ππρρόόττυυπποο  σσυυλλλλοο--
γγιικκήήςς  δδοουυλλεειιάάςς  κκααιι  σσυυννεεχχοούύςς  εερργγαασσίίααςς..  ΕΕµµεείίςς  κκοοννττέέψψααµµεε  νναα  δδιιοο--
ρρίίσσοουυµµεε  κκααιι  νναα  σσυυννττααξξιιοοδδοοττήήσσοουυµµεε  κκααιι  ττιιςς  µµέέλλιισσσσεεςς......  

ΓΓιιώώρργγοο,,  νναα  εείίσσααιι  κκααλλάά  νναα  µµααςς  δδεείίχχννεειιςς  ττοο  δδρρόόµµοο  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕλλ--
λλάάδδαα  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  !!!!!!

Νέος «χάρτης» στη Λέσβο
«Οι δημοτικές εκλογές τού 2014 θα γίνουν με περισσότερους δήμους» 

δηλώνει ο Χαράλαμπος Αθανασίου, λίγο μετά την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων του 

Κέντρο Φυσικοθεραπείας 
& Αποκατάστασης

Γι α σ ε μ ή  Γι α ν ν ά κ ο υ
Tηλ: 22520 42 237  Κιν. 6947 932983

BOΓIATZH Π. AΛEΞANΔPA
ΔIKHΓOPOΣ

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

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την
Λέσβο, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ
μέσω του επιχειρησιακού προ-

γράμματος «Περιβάλλον και αειφό-
ρος ανάπτυξη». Πρόκειται για του βιο-
λογικούς καθαρισμούς των περιοχών
Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών τους
οποίους θα δημοπρατήσει ο Δήμος Λέ-
σβου. Ο προϋπολογισμός του είναι
13.625.441 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ), ενώ
η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι
31 μήνες.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την
αποχέτευση και επεξεργασία των αστι-
κών λυμάτων των οικισμών Πολιχνίτου,
Βρίσας και Βατερών. Το έργο που αφο-
ρά στον οικισμό του Πολιχνίτου, προ-
βλέπει την κατασκευή αγωγού μετα-
φοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ  (κατα-

θλιπτικός και ελεύθερης ροής), την
κατασκευή δικτύου συλλογής και την
ένταξη του υφιστάμενου, την κατα-
σκευή δευτερεύοντος δικτύου (όπου
είναι παντορροϊκό) και την κατασκευή
αντλιοστασίου.

Ταυτόχρονα, θα αντικατασταθεί το
δίκτυο ύδρευσης, σε όποια σημεία
καταστραφεί κατά την κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης, μιας και η στε-
νότητα των δρόμων απαιτεί κοινό
όρυγμα και κατά συνέπεια δεν μπορεί
να διατηρηθεί το υφιστάμενο. Επίσης
θα αντικατασταθούν οι παντορροϊκοί
αγωγοί με χωριστικούς αγωγούς ομ-
βρίων. Στον οικισμό των Βατερών θα
κατασκευαστεί ο καταθλιπτικός αγω-
γός μεταφοράς των λυμάτων στην
ΕΕΛ, το απαιτούμενο αντλιοστάσιο

και το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευ-
σης με το σύστημα υπό πίεσης  κενού.

Για τον οικισμό της Βρίσας, προ-
βλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού
αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην
ΕΕΛ, η κατασκευή αντλιοστασίου, και
την ένταξη του υφιστάμενου δικτύου
συλλογής. Τέλος, το έργο περιλαμβά-
νει την κατασκευή εγκατάστασης επε-
ξεργασίας λυμάτων στη θέση Παλαι-
όκαστρο και του αγωγού διάθεσής
τους μήκους περίπου 100 μ.

Σ. ΤΣΙΝ.-ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, 14/6/12

Στο ΕΣΠΑ οι βιολογικοί Πολιχνίτου,
Βρίσας και Βατερών

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ του Τάσου Μακρή

Γάνιασε η γλώσσα μ' 
απ' του πέ τσ' απί του λάλ'σι

ΠΠ
εερρίί  ππεειιθθοούύςς  οο  λλόόγγοοςς..  ∆∆εενν  εείίννααιι  εεύύκκοολληη  δδοουυλλεειιάά  νναα  ππεείίσσεειιςς
ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  όόσσοο  κκιι  αανν  έέχχεειιςς  ππεειισσττιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήµµαατταα..  ««ΟΟυυ
µµεε  ππεείίσσεειιςς  κκαανν  µµεε  ππεείίσσεειιςς»»  µµααςς  ήήλλθθεε  ηη  φφρράάσσηη  ααππόό  τταα  ααρρ--
χχααίίαα..  ΌΌλλοοιι  µµααςς  όόµµωωςς  εεππιιµµέέννοουυµµεε  νναα  ππεείίσσοουυµµεε  ττοουυςς  άάλλ--

λλοουυςς,,  όόττιι  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς  οοιι  ααππόόψψεειιςς  µµααςς..  ΕΕίίννααιι,,  ίίσσωωςς,,  µµιιαα  ππαανναανν--
θθρρώώππιιννηη  δδιιαασσττρροοφφήή,,  γγιι''  ααυυττόό  λλέέµµεε  κκααιι  ξξααννααλλέέµµεε  µµέέχχρριι  νναα  ««γγααννιιάάσσεειι
ηη  γγλλώώσσσσαα  µµααςς»»..

ΗΗ  φφρράάσσηη  δδίίννεειι  ττοο  µµέέττρροο  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς..  ∆∆εενν  φφττάάννεειι  µµιιαα  µµόόννοο
λλέέξξηη  ααλλλλάά  ττρρεειιςς,,  έένναα  ρρήήµµαα  ((γγάάννιιαασσιι))  κκααιι  δδυυοο  ρρηηµµααττιικκάά  οουυσσιιαασσττιικκάά
((ππεε  κκααιι  λλάάλλ''σσιι)),,  γγιιαα  νναα  ττοοννίίσσοουυνν  ττηηνν  ααγγωωννιιώώδδηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  ππεε--
ρράάσσοουυµµεε  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  µµααςς..  ∆∆ιιαακκρρίίννεεττααιι  δδεε  κκααιι  µµιιαα  ααγγααννάάκκττηησσηη,,
εεππεειιδδήή  οο  άάλλλλοοςς  δδεενν  ππεείίθθεεττααιι..

ΜΜεεγγααλλύύττεερρηη  ααγγααννάάκκττηησσηη  δδηηλλώώννεεττααιι  µµεε  ττηη  φφρράάσσηη  ««λλάάλλεειι  τταα  άά  ττ''
ααρρµµέέξξοουυµµιι»»..  ΤΤαα  λλέέµµεε,,  τταα  ξξααννααλλέέµµεε  κκιι  οο  αακκρροοααττήήςς  µµααςς  εεππααννέέρρχχεεττααιι
σστταα  ίίδδιιαα,,  ααµµεετταακκίίννηηττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  θθέέσσηη  ττοουυ..  ΕΕ,,  ττόόττεε  δδεενν  µµέέ--
ννεειι,,  ππααρράά  νναα  φφθθάάσσοουυµµεε  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  ππρράάξξηη,,  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  άάρρµµεεγγµµαα
κκιι  ααςς  ππάάεειι  νναα  κκοουυρρεεύύεεττααιι..  ΦΦρράάσσεειιςς  ββγγααλλµµέέννεεςς  ααππ''  ττηη  ββοουυκκοολλιικκήή  ζζωωήή
ττωωνν  ππρροογγόόννωωνν  µµααςς..

ΤΤοο  θθέέµµαα  ττηηςς  ππεειιθθοούύςς  εείίχχεε  µµεεγγάάλληη  σσηηµµαασσίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόγγοοννοούύςς
µµααςς  κκιι  ααυυττόό  φφααίίννεεττααιι  ααππ''  ττοο  ππλλήήθθοοςς  ττωωνν  ππααρροοιιµµιιαακκώώνν  φφρράάσσεεωωνν  πποουυ
χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύσσαανν..  ««ΒΒοουυλλγγάάρρκκοουυ  ττσσιιφφάάλλ''»»  έέλλεεγγαανν  γγιι''  ααυυττοούύςς  πποουυ
δδεενν  ππεείίθθοονντταανν..  ΤΤώώρραα  γγιιααττίί  ββοουυλλγγάάρρκκοουυ  κκιι  όόχχιι  ττοούύρρκκιικκοο  εείίννααιι  έένναα
θθέέµµαα,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ττοο  ψψάάξξοουυµµεε  σσττηηνν  ΙΙσσττοορρίίαα..  ΊΊσσωωςς  ηη  φφρράάσσηη  νναα
µµααςς  έέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΒΒυυζζάάννττιιοο,,  ααππόό  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ  ΒΒοουυλλγγααρροοκκττόόννοουυ,,
ττόόττεε  πποουυ  ππρροοσσππααθθοούύσσεε  µµεε  τταα  όόππλλαα  νναα  ππεείίσσεειι  ττοουυςς  ΒΒοουυλλγγάάρροουυςς  νναα
κκααθθίίσσοουυνν  φφρρόόννιιµµαα..

ΠΠάάννττωωςς,,  όότταανν  δδεενν  θθέέλλεειι  κκααννεείίςς  νναα  ππεειισσττεείί,,  δδεενν  ππεείίθθεεττααιι..  ΕΕππαα--
ννέέρρχχεεττααιι  σστταα  ίίδδιιαα  κκααιι  σστταα  ίίδδιιαα  κκιι  ααυυττόό  δδιιααττυυππώώθθηηκκεε  µµεε  ππααρραασσττααττιι--
κκόόττααττοο  ττρρόόπποο  σσττηη  φφρράάσσηη::  ««ΓΓυυρρίίζζοουυ,,  ττρροουυγγυυρρίίζζοουυ,,  σσττοουυ  ββόόλλααδδοουυ
κκααθθίίζζοουυ»»,,  όόπποουυ  ββόόλλααδδοουυςς  ((ααππααξξιιωωττιικκήή  λλέέξξηη))  εείίννααιι  ηη  σσττααθθεερρήή
γγννώώµµηη  µµααςς,,  ττοο  ααµµεετταακκίίννηηττοο  ττωωνν  ααππόόψψεεώώνν  µµααςς..

ΗΗ  ααννάάγγκκηη  µµααςς  νναα  ππεείίσσοουυµµεε  µµπποορρεείί  νναα  ππρροοσσέέρρχχεεττααιι  ααππόό  δδιιάάφφοο--
ρρεεςς  ααιιττίίεεςς..  ΜΜπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  κκααλλόόππιισσττοοιι  οοιι  λλόόγγοοιι,,  µµεε  ππρρααγγµµααττιικκόό  εενν--
δδιιααφφέέρροουυνν  γγιιαα  ττοονν  ππεειιθθόόµµεεννοο,,  µµπποορρεείί  όόµµωωςς  νναα  εείίννααιι  ηη  πποοννηηρριιάά  κκααιι
ηη  υυσσττεερροοββοουυλλίίαα  σσττηη  µµέέσσηη,,  πποουυ  γγίίννεεττααιι  ααννττιιλληηππττήή  κκααιι  ααννααγγκκάάζζεειι  ττοονν
υυπποοββααλλλλόόµµεεννοο  σσεε  ππλλύύσσηη  εεγγκκεεφφάάλλοουυ  νναα  ππεειι  οορρθθάά  κκοοφφττάά  σστταα  πποολλιι--
χχννιιάάττιικκαα::  ««ΈΈ  µµιι  ππιιάάνν''  εεύύττοουυςς  γγυυ  οουυρρννόόςς»»..

ΝΝαα  µµπποορροούύσσααµµεε  κκααιι  σσττηηνν  εεπποοχχήή  µµααςς  νναα  πποούύµµεε  όόλλοοιι  κκάάττιι  ααννάάλλοογγοο
σσττηηνν  κκααθθηηµµεερριιννήή  ππλλύύσσηη  εεγγκκεεφφάάλλοουυ  πποουυ  δδεεχχόόµµαασσττεε!!......

Πανταζής Γιώργος
Πολιχνίτος Λέσβου

Τηλ. 22520 42275, κιν. 6976 037588

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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.

AAΡΡΕΕΤΤΗΗ    ΜΜΑΑΣΣΤΤΡΡOO��OOΥΥΚΚΑΑ
Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας και με δια-
κρίσεις (Πανελλήνιο Χρυσό Kick Boxing, Παγκό-
σμιο Αργυρό Πυγμαχία, Παγκόσμιο Χρυσό Kick

Boxing κλπ.) διδάσκει στον Γυμναστικό Σύλλογο
ΗΡΑΚΛΗΣ Χαϊδαρίου (Fighters), oδός Πραξιτέ-

λους 41 και Πτολεμαΐδας, Περιστέρι.

ΤΗΛ.: 210 5727588,  ΚΙΝ. 6974 480956 
Απογευματινές ώρες 6-10



Σουπιές  με
μπουρανί

Για  όσους  δεν  γνωρίζουν,
το  μπουρανί  αποτελείται  από
πολλά  και διαφορετικά  αρω-
ματικά  χόρτα  που τα  χρησι-
μοποιούμε  για  να φτιάχνουμε
και χορτόπιτες.

Τα  χόρτα   αυτά,    που  βρί-
σκονται   στις εξοχές   γύρω
από  το Πολιχνίτο  μας,  είναι οι
παπαρούνες (κουτσνάδες,
όπως τις λέμε  εμείς  στη ντο-
πιολαλιά), οι αγριομολόχες, τα
λάπατα, οι καυκαλίθρες, οι  κα-
ψιούθροι, της πέρκας  τα ποδή-
ματα και οι μεριλήθρες .

ΥΛΙΚΑ :
1  κιλό  σουπιές  καθαρισμένες

και κομμένες  σε  μικρά  κομμά-
τια

1 ½  - 2  κιλά  μπουρανί   πλυ-
μένο  & κομμένο

1- 2 κούπες  του τσαγιού  ελαι-
όλαδο  ( κατά  προτίμηση)

2  μεγάλα  ξερά κρεμμύδια
κομμένα  σε  κύβους

1 ½  κούπα του τσαγιού  σπι-
τική τομάτα σάλτσα  ή τυποποι-
ημένη

Αλάτι  και  πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Τοποθετούμε  τις  σουπιές   σε

ανοιχτή  κατσαρόλα  μαζί  με  τα
κρεμμύδια  να  αχνιστούν  και
να   απορροφήσουν   τα  υγρά
τους. Στη  συνέχεια  τις  σβή-
νουμε  με  ξύδι   και  προσθέ-
τουμε  νερό  μέχρι  να τις σκε-
πάσουμε. Βράζουμε  σε  μέτρια
φωτιά  έως  ότου  μαλακώσουν
και να  μπορούν  να  τρώγονται
(αν  χρειαστεί  άλλο  νερό   προ-
σθέτουμε).

Μετά  βάζουμε  τα  χόρτα  και
συνεχίζουμε  το  μαγείρεμα  (εάν
τα χόρτα  μας  δεν  είναι   πολύ
τρυφερά   τα  βάζουμε  πιο νω-
ρίς).  Κατόπιν  ρίχνουμε  τη το-
μάτα  , το ελαιόλαδο, το αλάτι, το
πιπέρι και  σιγοβράζουμε  μέχρι
να  δέσει  η σάλτσα.

Επιμένουμε  λίγο παραπάνω
σε πολύ χαμηλή φωτιά  γιατί
αυτά τα  χόρτα  βγάζουν  αρκετό
νερό  και  πρέπει  να  απορρο-
φηθούν.

Ένα  επίσης  ιδιαίτερα  αγα-
πημένο  φαγητό  της Πολιχνιά-
τικης  οικογένειας είναι το

Χταπόδι  με
πράσα

Τα  υλικά  μας  είναι  :
1 κιλό  χταπόδι  πλυμένο  και

κομμένο 
1-2 κιλά  πράσα  κομμένα  σε

ροδέλες 
1 ½ κούπα του  τσαγιού  το-

μάτα  σπιτική  ή  τυποποιημένη   
1-2  κούπες του τσαγιού  ελαι-

όλαδο( κατά  προτίμηση)
½  φλιτζάνι  του  καφέ   ξύδι 
Αλάτι και   πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 
Τοποθετούμε   το  χταπόδι

στη  κατσαρόλα   σε μέτρια  φω-
τιά  έως ότου  απορροφήσει  τα
υγρά  του  και  το  σβήνουμε  με
ξύδι.  Στη συνέχεια  προσθέ-
τουμε  νερό  μέχρι να το  σκεπά-
σει  και  βράζουμε  μέχρι  να  μα-
λακώσει. Ρίχνουμε  τα πράσα
και  συνεχίζουμε  το  μαγείρεμα
μέχρι  να  μαλακώσουν. Έπειτα
προσθέτουμε  τη τομάτα, το
ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι
και σιγοβράζουμε  έως  ότου  δέ-
σει  η σάλτσα   του  φαγητού. 

Γίνεται  ένα πολύ νόστιμο και
ιδιαίτερο φαγητό για όλη την οι-
κογένεια.

Επειδή  το   πράσο  κρατάει
εσωτερικά   των  φύλλων  του
χώμα,  το  κόβουμε  και το  το-
ποθετούμε  σε μπόλικο   νερό
για  φουσκώσει  και  να  απομα-
κρυνθεί  αυτό.

Η παραπάνω  συνταγή  υπόκει-
ται σε πνευματικά  δικαιώματα.        

ΚΑΛΗ  ΣΑΣ  ΟΡΕΞΗ
-ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ

EXECUTIVE CHEF 
SUNDAYS CATERING

Διόρθωση: Στην προηγού-
μενη συνταγή για τον μπελτέ κυ-
δώνι, έγινε τυπογραφικό λάθος
και αντί χρωματιστεί είναι χω-
ματιστεί:

..» Σε ένα μικρό πάνινο  σακου-
λάκι τοποθετούσανε το άσπρο
χώμα που μάζευαν από κατάλ-
ληλο μέρος και το κρεμούσαν στο
καζάνι κατά τη διάρκεια  του βρα-
σίματος  για να  βγάλει το υλικό
του,  «να χωματιστεί το βρά-
σμα», όπως έλεγαν, για να δέσει
να γλυκάνει...»

Της Αφροδίτης Κακάμπουρα
Καθηγήτριας
Οδοντιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ητερηδόνα, παγκόσμια, είναι η πιο συ-
χνή παθολογική κατάσταση των δον-
τιών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε,

πρόσφατα, ότι ισχύει και για την Ελλάδα
μέσα από δύο μελέτες εθνικής κλίμακας
που πραγματοποιήθηκαν. Ως τερηδόνα χα-
ρακτηρίζεται η αποδόμηση και στη συνέχεια,
απώλεια μέρος των ιστών του δοντιού, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία κοιλότητας, και
συνεπώς, την καταστροφή της μορφής και
της λειτουργικότητας του δοντιού. 

Η καταστροφή αυτή προκαλείται από ει-
δικά μικρόβια, που αποκαλούνται τερηδο-
νογόνα, και τα οποία βρίσκονται, σε φυσιο-
λογικές συγκεντρώσεις, σε κάθε στόμα. Η
ύπαρξη μόνο των μικροβίων δεν είναι ικανή
να προκαλέσει τερηδόνα στα δόντια. Είναι
απαραίτητο, ταυτόχρονα, και η παρουσία στο
στόμα συγκεκριμένων τροφών, υδατάν-
θρακες-σάκχαρα, τις οποίες μεταβολίζουν τα
μικρόβια (διαδικασία ζύμωσης)  παράγοντας
οξύ. Αυτό το οξύ αντιδρά με τους ιστούς του
δοντιού και τους διαλύει σταδιακά, δημι-
ουργώντας την τερηδονική βλάβη. Η αντί-
δραση αυτή διαρκεί επί 20-30 λεπτά μετά από
την κάθε λήψη τροφής. Ακολούθως,  η δρά-
ση του οξέος εξασθενεί λόγω και της ευερ-
γετικής επίδρασης του σάλιου. Ο κύκλος
αυτός επαναλαμβάνεται κάθε φορά που
τρώμε.

Από τα προαναφερό-
μενα γίνεται σαφές ότι η
τερηδόνα έχει άμεση και
στενή σχέση με την κα-
τανάλωση συγκεκριμέ-
νων τροφών, κυρίως αυ-
τών που περιέχουν φυ-
σικά σάκχαρα (γλυκόζη,
σουκρόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη, μαλτόζη
και σακχαρόζη-ζάχαρη, που έχει την πλέον
επιθετική δράση). Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι οι Εσκιμώοι της Λαπωνίας, οι
οποίοι παρότι δεν βούρτσιζαν τα δόντια
τους, είχαν μηδενικά ποσοστά τερηδόνας για-
τί το παραδοσιακό διαιτολόγιό τους δεν πε-
ριλάμβανε γλυκά. Με την υιοθέτηση του
δυτικού τρόπου διατροφής, τα ποσοστά
αυτά αυξήθηκαν κατακόρυφα τις τελευταίες
δεκαετίες.

Μπορούμε, συνεπώς, να υποστηρίξουμε
ότι ένα βασικό μυστικό για γερά δόντια είναι
η μη κατανάλωση σακχάρων και κυρίως ζά-
χαρης? Η απάντηση, ιδανικά, θα μπορούσε
να είναι, ναι. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι μη ρε-
αλιστικό στις σύγχρονες κοινωνίες μας, όπου
τα σάκχαρα είτε στην καθαρή (π.χ. γλυκά) είτε
στην «κρυμμένη» μορφή τους (π.χ. σε ανα-
ψυκτικά, λευκές φρυγανιές) κυριαρχούν στις
διατροφικές συνήθειες του ανεπτυγμένου κό-
σμου. Εξάλλου, δεν είναι μόνο τα σάκχαρα
που ενοχοποιούνται ως τερηδονογόνος δια-
τροφικός παράγοντας. Κολλώδεις τροφές
μπορούν να παραμείνουν, λόγω σύστασης,
επί μεγάλο χρονικό διάστημα προσκολλη-
μένες στα δόντια, αποτελώντας ιδανική «τρο-
φή» για τα τερηδονογόνα μικρόβια. 

Αν θα έπρεπε να προσδιορίσουμε τις πλέ-
ον τερηδονογόνες τροφές, αυτές είναι: τα ανα-
ψυκτικά που περιέχουν σάκχαρα, το σακχα-
ρούχο γάλα, το μέλι, τα μπισκότα ανεξάρτη-
τα της περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, τα
γλυκά, οι σοκολάτες, το λευκό ψωμί, οι κα-

ραμέλες, τα παγωτά, τα ξηρά φρούτα, τα λου-
κούμια, διάφορα σιρόπια, οι πατάτες chips.

Αφού, λοιπόν, γνωρίζουμε τους ενόχους,
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η αλ-
λαγή των διατροφικών συνηθειών, με προ-
τεραιότητα στην αποφυγή κατανάλωσης τε-
ρηδονογόνων τροφών, θα περιόριζε τον
κίνδυνο τερηδονισμού των δοντιών μας.
Στη συμβουλευτική, όμως, της στοματικής
υγείας το να απευθύνουμε συστάσεις στο τι
δεν πρέπει να καταναλώνει κάποιος – που τις
περισσότερες φορές πιθανόν και να το γνω-
ρίζει – δεν συνιστά αποτελεσματική στρα-
τηγική πρόληψης της τερηδόνας. Αντίθετα,
συμβουλές στο πώς να διαχειριστεί ο καθέ-
νας μας τις διατροφικές του συνήθειες και
ταυτόχρονα, όπου μπορεί να τις τροποποιήσει
σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, δίνουν πολύ
καλύτερα αποτελέσματα.

Μερικές, λοιπόν, μικρές συμβουλές εί-
ναι οι ακόλουθες:

•   Να προτιμάμε το πιτυρούχο ψωμί σε σχέ-
ση με το λευκό γιατί  προσκολλάται λιγότε-
ρο στα δόντια και περιέχει και λιγότερο άμυ-
λο.

•   Οι ινώδεις τροφές (κρέας, μήλα, διάφο-
ρα λαχανικά κλπ) προσκολλούνται πολύ λι-
γότερο στα δόντια και δεν θεωρούνται τε-
ρηδονογόνες.

•   Επειδή υπάρχουν τρόφιμα (εκτός των
γλυκών) που περιέχουν διάφορα σάκχαρα
(σακχαρόζη, γλυκόζη, σουκρόζη, φρουκτό-
ζη, γαλακτόζη, μαλτόζη), όπως είναι αρκετές

από τις τυποποιημένες τροφές,
θα πρέπει να διαβάζουμε τη σύν-
θεση των συστατικών τους και να
αποφεύγουμε την αγορά τους. 

•  Να καταναλώνουμε γάλα ή
τυρί, κατά προτίμηση σκληρό,
μετά από ένα γεύμα γιατί περιέ-
χουν πρωτεΐνες (καζεΐνη) και
στοιχεία (ασβέστιο, φώσφορο)

που έχουν αντιτερηδονογόνο δράση.
•   Μετά το τέλος του γεύματος, να μασά-

με τσίχλα χωρίς ζάχαρη, κατά προτίμηση ξυ-
λιτόλης, για τουλάχιστον πέντε λεπτά, για να
αυξάνεται το σάλιο στο στόμα.

•   Αν θέλουμε να καταναλώσουμε κάποιο
σνακ στο ενδιάμεσο των γευμάτων, να προ-
τιμήσουμε άγλυκο γιαούρτι, ωμά λαχανικά,
φρούτα, τυρί, γάλα.

•  Αν θέλουμε, οπωσδήποτε, να φάμε κά-
ποιο σνακ από αυτά που χαρακτηρίζονται ως
τερηδονογόνα, τότε να καταναλώνουμε όλη
μαζί την ποσότητά του σε σύντομο χρόνο, κι
όχι σταδιακά και επί μακρόν ώστε να περιο-
ρίσουμε το χρόνο έκθεσης των δοντιών στη
ζάχαρη. Για παράδειγμα, είναι προτιμότερη
η κατανάλωση μιας ολόκληρης σοκολάτας
παρά να την έχουμε κόψει σε κομμάτια που
να τα απολαμβάνουμε σιγά-σιγά.

•   Σνακς που παραμένουν πολλή ώρα στο
στόμα (π.χ. καραμέλες) ή είναι κολλώδη (π.χ.
λουκούμια, παστέλι) είναι καλό να μην κα-
ταναλώνονται. Για παράδειγμα, είναι προτι-
μότερο ένα ρόφημα με ζάχαρη παρά μια κα-
ραμέλα βουτύρου. 

•   Επίσης, καλό είναι μέσα σε 15 λεπτά από
την κατανάλωση κάποιου τερηδονογόνου
σνακ να βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Ακόμα
κι αν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, μπο-
ρούμε να ξεπλένουμε το στόμα μας πολύ
καλά, με μπουκώματα νερού. 

•   Τα αναψυκτικά, ως σνακς, καλό είναι να
πίνονται με καλαμάκι κι όχι απευθείας από πο-
τήρι, ώστε να έρχονται στη μικρότερη δυνατή

επαφή με τα δόντια. 
•  Αν επιθυμούμε ή πρέπει να τρώμε συχνά,

τότε η κάθε λήψη τροφής ή αναψυκτικού ή
ροφήματος με ζάχαρη καλό είναι να απέχει
από την άλλη τουλάχιστον 1-2 ώρες ώστε να
δίνεται χρόνος στο σάλιο να λειτουργήσει
ευεργητικά.

•   Όταν καταναλώνουμε γλυκά, δεν έχει ση-
μασία, για την πρόληψη της τερηδόνας, η πο-
σότητα που τρώμε αλλά η ημερήσια συχνό-
τητα λήψης τους, που θα πρέπει να την κρα-
τάμε περιορισμένη.

•   Αν θέλουμε να φάμε κάποιο γλυκό, είναι
προτιμότερο αυτό να το κάνουμε στο τέλος
ενός γεύματος παρά στο ενδιάμεσο των
γευμάτων.

•   Την τελευταία λήψη τροφής να την κά-
νουμε πριν το βραδινό βούρτσισμα των
δοντιών. Μετά από αυτό να καταναλώνουμε
μόνο νερό.

•   Τσίχλες, σοκολάτες, γλειφιτζούρια, ορι-
σμένα γλυκίσματα περιέχουν τεχνητές γλυ-
καντικές ουσίες (ξυλιτόλη, σορβιτόλη, μανι-
τόλη, ασπαρτάμη) που αναφέρονται ως υπο-
κατάστατα των σακχάρων.  Αυτά, καλό είναι
να προτιμούνται σε σχέση με τα αντίστοιχά
τους που περιέχουν φυσικά σάκχαρα (γλυ-
κόζη, σουκρόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη,
μαλτόζη). Ωστόσο, για λόγους γενικότερης
υγείας θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερ-
βολική κατανάλωσή τους. Πρόσθετα, από τις
τεχνητές ουσίες η ξυλιτόλη είναι αυτή με τη
συχνότερη χρήση και τεκμηριωμένη αντιτε-
ρηδονογόνο δράση. 

Θα ήταν παράλειψη αν δεν γινόταν, σε αυτό
το κείμενο, ιδιαίτερη αναφορά στην τερηδόνα
της βρεφικής ηλικίας και πώς αυτή συνδέε-
ται με τη διατροφή. Η πιο συνηθισμένη αιτία
της είναι το τάισμα του μωρού με το μπιμπερό
όταν αυτό κοιμάται. Αυτό συμβαίνει είτε
γιατί οι γονείς αγνοούν τις συνέπειες είτε για-
τί μόνο έτσι καταφέρνουν να ταΐσουν το
βρέφος. Επειδή, όμως, κατά τη διάρκεια του
ύπνου μειώνεται η ποσότητα του σάλιου
του στόματος, το γάλα - είτε περιέχει ζάχαρη
είτε όχι - παραμένει πάνω στα δόντια, δρών-
τας επί μακρόν ως τερηδονογόνος παρά-
γοντας.  Είναι δε τόσο καταστροφική αυτή η
δράση του ώστε η συγκεκριμένη τερηδόνα
έχει χαρακτηριστεί ως «σύνδρομο του μπιμ-
περό».  Μπορεί να ξεκινήσει από ηλικία 12 μη-
νών και μέσα σε λίγους μήνες να καταστρέ-
ψει ολοσχερώς μπροστά και πίσω δόντια,
προκαλώντας ισχυρό πονόδοντο στο βρέφος.

Τελειώνοντας, θα πρέπει να επισημάνου-
με ότι η σωστή διατροφή είναι μεν σημαντι-
κός παράγοντας για την αποφυγή τερηδο-
νισμού των δοντιών αλλά όχι ο μοναδικός. Το
καθημερινό βούρτσισμα των δοντιών δύο
φορές την ημέρα με φθοριούχο οδοντό-
κρεμα, η καθημερινή χρήση φθοριούχων στο-
ματοπλυμάτων, η ετήσια επίσκεψη στον
οδοντίατρο, η αντιμετώπιση της ξηροστομίας,
όπου υπάρχει, είναι επίσης σημαντικοί πα-
ράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο τερη-
δονικής προσβολής των δοντιών.
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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

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

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

MAKPOΠOYΛOΣ  IΩANNHΣ
EEννooιικκιιάάζζooννττααιι  γγκκααρρσσooννιιέέρρεεςς  εεππιιππλλωωμμέέννεεςς
μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ααννέέσσεειιςς  κκααιι  ττηηλλέέφφωωννoo
ΠΠάάννωω  σσττoo  κκύύμμαα  σσττηη  ΣΣκκάάλλαα  ΠΠooλλιιχχννίίττooυυ..

ΠΠεερριιββάάλλλλooνν  ooιικκooγγεεννεειιαακκόό
ΓΓιιαα  ττooυυςς  σσυυγγχχωωρριιααννooύύςς  εειιδδιικκέέςς  ττιιμμέέςς

TTηηλλ..::((2222552200))  4411006611  --  4422336655

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

ΟΟ  σσεεφφ  μμααςς  ππρροοττεείίννεειι

KΩΦOΠOYΛOΣ  ΔHMHTPIOΣ
ΣYM BOΛ AI OΓPAΦOΣ AΘH NΩN

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

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΕΡΗΔΟΝΑ

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

Τα   δικά   μας   φαγητά  
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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, πτυ-

χιούχος του Αμερικανικού
Κολλεγίου (Marketing) και
καθηγήτρια Ισπανικών, παρα-
δίδει ιδιαίτερα κατʼ οίκον.

Τηλέφωνο: 6979 154685



Το κείμενο αυτό αποτελεί τις προ-
σωπικές μου απόψεις σχετικά με το
ζεϊμπέκικο με τις οποίες ο καθένας
μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφω-
νήσει. Σε καμία περίπτωση το παρόν
κείμενο ΔΕΝ αποτελεί πηγή πληρο-
φόρησης για την ιστορία και τον χα-
ρακτήρα του χορού αυτού.

Το ζεϊμπέκικο είναι χορός ιερατικός
με οδύνη, εσωτερική ένταση και
αποτελεί τη σωματική έκφραση

της ήττας, την απελπισία της ζωής, το
ανεκπλήρωτο όνειρο.

Το ζεϊμπέκικο δεν είναι γυναι-
κείος χορός, διότι απαγορεύεται σε γυναίκα
να εκδηλώσει καημούς ενώπιον τρίτων• εί-
ναι προσβολή γι' αυτόν που τη συνοδεύει.
Βέβαια εξαιρούνται οι γυναίκες μεγάλης
ηλικίας που μπορεί να έχουν προσωπικά βά-

σανα: χηρεία ή πένθος για παιδιά.
Ο χορευτής πρέπει πρώτα, να φτιάξει κε-

φάλι με ποτά και όργανα, για να ανέβουν
στην επιφάνεια οι καημοί του. Η περι-
γραφή της προετοιμασίας είναι σαφής:

«Παίξε, Χρήστο, το μπουζούκι, ρίξε μια
γλυκιά πενιά, σαν γεμίσω το κεφάλι, γύρ-

να το στη ζεϊμπεκιά.»
Ο χορευτής βρίσκεται σε κατάνυ-

ξη και συμπάσχει με τον στίχο ο οποίος
εκφράζει την προσωπικότητά του, γι' αυτό
και επιλέγει ο ίδιος το τραγούδι που θα χο-

ρέψει και αυτοσχεδιάζει σε πολύ μικρό
χώρο ταπεινά και με αξιοπρέπεια.

Ο χορευτής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον.
Περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του, τον
οποίο τοποθετεί στο κέντρο του κόσμου. Πότε μ'
ανοιχτά τα μπράτσα μετενσαρκώνεται σε αϊτό
που επιπίπτει κατά παντός υπεύθυνου για τα πάθη
του και πότε σκύβει τσακισμένος σε ικεσία προς
τη μοίρα και το θείο. Το ζεϊμπέκικο  είναι χορός
μοναχικός και γι αυτό δεν χρειάζεται να αποθε-
ώνεται ο χορευτής από τους άλλους την ώρα του
χορού του, καθώς τα βάσανα και οι καημοί του
δεν πρέπει να χειροκροτούνται. Το πιο σωστό εί-
ναι να περιμένουν τον χορευτή να τελειώσει και
να τον κεράσουν. Να πιούνε στην υγειά του για
να του γιάνει ο καημός που τον έκανε να χορέ-
ψει.

Όταν η αδικία, ο έρωτας και ο πόνος χα-
θούν από τη ζωή ή όταν βρεθεί ένας άλλος
τρόπος με τον οποίο οι άντρες θα μπορούν
να εκφράζουν τα αισθήματά τους με τόση
λεβεντιά και αξιοπρέπεια, τότε μόνο θα χα-
θεί το ζεϊμπέκικο.

Ε. Καμπισιούλης
periodikopeiramatismoi.blogspot.com

Τί είναι για μένα το ζεϊμπέκικο

Γιατί να νοιώθουμε ασφαλείς; Η ίδια η ζωή
είναι απρόβλεπτη και ανασφαλής. Μόνοι
οι νεκροί νοιώθουν ασφάλεια, αν νοι-

ώθουν κι αυτοί κάτι. Ένα είναι το σίγουρο, ο
θάνατος. Μετά απ' αυτόν δεν υπάρχει τίπο-
τα, καμιά εξέλιξη. Καμιά πρόοδος, καμία αλ-
λαγή.

Έτσι λοιπόν, γιατί να περιμένουμε να νοι-
ώσουμε ασφαλείς από μια σχέση, από μια
δουλειά, από τον εαυτό μας; Συνέχεια η επι-
τυχώς απρόβλεπτη ζωή μας, μας δημιουργεί
νέους ορίζοντες να δράσουμε και να εκ-
πληρώσουμε τις επιθυμίες μας.

Φανταστείτε μια σχέση όπου ο καθένας θα
ήταν προβλέψιμος. Πολύ βαρετό κι ανιαρό.
Δεν θα υπήρχε εξέλιξη και βελτίωση της
προσωπικότητας κανενός. Τα εμπόδια υπάρ-
χουν για να βρίσκουμε λύσεις και να γινό-
μαστε καλύτεροι. Η ασφάλεια η συναισθη-
ματική προέρχεται μόνο από την εμπιστο-
σύνη που έχουμε στον εαυτό μας. Μόνο
έτσι νοιώθουμε ότι ζούμε σύμφωνα με τα πι-
στεύω μας και μ' αυτά που μας λέει η ψυχή
μας.

Να πω τώρα για επαγγελματική ασφά-
λεια; Πού ζούμε; Σ' έναν κόσμο όπου υπάρ-
χει αξιοκρατία, αξιοπρέπεια και σεβασμός;
Όχι, δυστυχώς. Συνέχεια προσπαθούμε να

σπουδάσουμε, να βρούμε δουλειά, να έχου-
με χρήματα, να αποκτήσουμε μια θέση προ-
ϊσταμένου διευθυντή γιατί σπουδάσαμε.
Όμως μένουμε υπάλληλοι, μας μειώνουν
τους μισθούς μας, μας απειλούν πως θα μας
απολύσουν.

Για σκεφτείτε να δουλεύατε κάπου και να
σας λέγανε ότι έτσι θα είναι τα πράγματα σε
όλη τη ζωή σας. Μ' αυτήν την δεδομένη κα-
τάσταση, την ασφαλή κατάσταση, λοιπόν, θα
ήταν καλύτερα;

Η ανασφάλεια, μας γεννά αγώνα και αγά-
πη για τη ζωή μας. Ολα αλλάζουν και ευτυχώς
που εμείς μόνο είμαστε υπεύθυνοι να προ-
σαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Το κλειδί
της διατήρησης της ζωής είναι η προσαρ-
μοστικότητα. Μόνο αυτοί οι οργανισμοί επι-
βιώνουν, αυτοί που μπορούν να ζήσουν στα

νέα γεγονότα, στην ανασφάλεια.
Στη Γαλλία, οι γονείς μαθαίνουν τα παιδιά

τους να ζουν στον κίνδυνο, μαθαίνοντάς τα
να κάνουν αναρρίχηση. Αναρρίχηση ση-
μαίνει να σκαρφαλώνεις πιο ψηλά, να φτά-
νεις ως την κορυφή του λόφου ή του βου-
νού. Μαθαίνουν να ζουν στην ανασφάλεια
και η μόνη ασφάλεια που νοιώθουν είναι το
σκοινί που είναι δεμένοι αυτοί με κάποιον
κάτω, στην αρχή του βουνού.

Στην Ελλάδα φοβόμαστε να αφήσουμε τα
παιδιά μας να παίξουν, να χτυπήσουν, να ορει-
βατήσουν, πόσο μάλλον να κάνουν αναρρί-
χηση. Από κει ξεκινάνε όλα. Καλύτερα να μά-
θουν από μικροί ότι η μόνη ασφάλεια που
πρέπει να νοιώθουμε είναι η επαφή με τον
εαυτό μας. Να κάνουμε μόνο αυτά που θέλει
η ψυχή μας και να εκφράσουμε ό,τι καλλιτε-
χνικό μάς έχει δώσει η φύση.

Ασφαλίζουμε, λοιπόν, αυτοκίνητα, σπίτια,
την υγεία μας, τα ζώα μας, τα πόδια μας, τα
μάτια μας, πίνακες ζωγραφικής, τα πάντα
αφού τα θεωρούμε σημαντικά. Ασφάλεια ψυ-
χής, όμως, δεν κάνει καμία ασφαλιστική
εταιρεία. Η ψυχή δεν ασφαλίζεται, τα συναι-
σθήματα είναι ανασφάλιστα. Η ζωή είναι
ανασφάλιστη, ευτυχώς.

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

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

Η ασφάλεια
στη ζωή μας
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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

Κουκούλα Χρυσούλα
Φιλόλογος-  Ειδικός παιδαγωγός

Oόρος αυτισμός προέρχεται από την λέξη εαυτός  που
σημαίνει «κλεισμένος στον εαυτό του». Είναι μια διά-
χυτη αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρί-

ζεται από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεο-
τυπική  συμπεριφορά. Χαρακτηρίζεται παγκόσμια ως ένα
φάσμα διαταραχών που οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο
αναπτύσσεται και λειτουργεί το νευρικό σύστημα.

Θεωρείται η σοβαρότερη μορφή των διαταραχών επι-
κοινωνίας, που αποκλείει το παιδί από το περιβάλλον του
και το καθιστά «κωφό» και «τυφλό» στα γύρω του ερεθί-
σματα. Πολλοί είναι οι επιστήμονες που παρομοιάζουν τα
άτομα με αυτισμό με τα στρείδια.

Τα στατιστικά στοιχεία σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία
αποδεικνύουν ότι 1 στα 110 παιδιά (3 έως 17 ετών) πα-
ρουσιάζει στοιχεία αυτισμού. Σύμφωνα με επιδημιολογι-
κές μελέτες στις 10 χιλιάδες γεννήσεις τα πενήντα παιδιά
παρουσιάζουν στοιχεία αυτισμού. Με την αναλογία να βα-
ρύνει με 4 αγόρια προς 1 κορίτσι.

Τα αίτια του αυτισμού είναι άγνωστα και οι έρευνες συ-
νεχίζονται ακόμα. Δεν είναι μια συγκεκριμένη αιτία αλλά
αλυσίδα αιτιών που θέτουν σε κίνδυνο το έμβρυο κατά τη
διάρκεια της κύησης ή της ανάπτυξης. Τελευταίες έρευνες
καταλήγουν σε λανθασμένες συνδέσεις στις συνάψεις
του εγκεφάλου.

Ο αυτισμός μπορεί να διαγνωστεί σε πολύ μικρή ηλικία,
πριν το παιδί κλείσει τους 30 μήνες. Ήταν άγνωστος ως τα
μέσα του προηγούμενου αιώνα, ώσπου ξεκίνησε έρευνες
ο Αυστριακός ψυχίατρος Leo Kanner. Τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται από τους πρώτες κιόλας μήνες του νεογέννη-
του. Τα πλέον ενδεικτικά είναι η μη ανταπόδοση στο χα-
μόγελο, η έλλειψη χειρονομιών, η πλήρης απουσία βλεμ-
ματικής επαφής, η απουσία αλληλεπίδρασης στους ήχους,
η αργοπορημένη ομιλία ως και η άρνηση της αγκαλιάς από
την ίδια του τη μητέρα. 

Στη συνέχεια της ζωής του ατόμου συχνά παρουσιάζε-
ται νοητική υστέρηση, πλήρης απουσία λόγου, επιθετική
συμπεριφορά, έλλειψη κοινωνικής προσαρμογής, άρνηση
της σωματικής επαφής, έντονη αντίδραση σε κάθε αλλα-
γή και «ανάρμοστη» ως προς τα κοινωνικά δεδομένα σε-
ξουαλική δραστηριότητα. Σύνολο συμπεριφορών που
οδηγούν στο κοινωνικό έλλειμμα του αυτιστικού ατό-
μου. Πρόκειται για ενήλικες που έχουν έντονα συναισθή-
ματα αλλά δεν ξέρουν πώς να τα εκδηλώσουν. 

Η θεραπεία του αυτισμού είναι μια διαρκής προσπάθεια
από την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον που θέλει
υπομονή και επιμονή. Ουσιαστικά δεν υπάρχει θεραπεία
αλλά μια σειρά μεθόδων για την εκπαίδευση των ατόμων
με στόχο την κοινωνική τους προσαρμογή και αλληλεπί-
δραση. 

Μέχρι πρότινος τα άτομα με αυτισμό ζούσαν έγκλειστα
στα στενά όρια του σπιτιού ή ενός ιδρύματος, γεγονός που
οδηγούσε στην απομόνωσή τους και τον πλήρη κοινωνι-
κό αποκλεισμό. Πλέον εντάσσονται στο γενικό σχολείο, εκ-
παιδεύονται από ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές
και εργοθεραπευτές σε τυπικές διαδικασίες, συνυπάρ-
χουν, αλληλεπιδρούν και μας δίνουν πολύτιμες πληρο-
φορίες για την ξεχωριστή προσωπικότητά τους. 

Παιδιά με αυτισμό

Θ
έλω βάση αυτής της κριτικής να κεντρίσω το ενδιαφέρον
του αναγνώστη ώστε να επανεξετάσει όλες τις «γλυκές»
αναμνήσεις του παρελθόντος και να μπορέσει να αφουγ-
κραστεί τον απόηχό τους σήμερα στην καθημερινότη-

τά του. Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός παλαιότερων
σκέψεων και συνηθειών είναι βασικό χαρακτηριστικό όλων
των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την καλυτέρευση του εαυ-
τού τους και της κοινωνίας στην οποία ζουν. Παρατηρούμε πως
η μουσική που ακούγαμε, οι ταινίες που βλέπαμε, τα παιχνίδια
που παίζαμε, που τότε μας ενέτασσαν σε μια ομάδα, σήμερα επη-
ρεάζουν τον τρόπο σκέψης μας.

Ενδεικτικά επέλεξα να ασχοληθώ με μια ταινία του 1954, που
απευθύνεται στους Έλληνες της μεταπολεμικής περιόδου, «ο Θα-
νασάκης ο πολιτευόμενος». Ο Θανασάκης στην εν λόγω ταινία,
που απεικονίζει τη νέα άποψη για τη διακυβέρνηση της χώρας,
προβάλλεται ως φανφάρας κι ως τέτοιος χλευάζεται από κάθε
συστημικά «σωστό» εργαζόμενο. Για να γίνει πιο ξεκάθαρος αυ-
τός ο διαχωρισμός προβάλλεται έντονα η αντιδιαστολή του με

τον αδερφό της γυναίκας του. Ο ίδιος με την αλαζονεία του για
να προβάλει αυτό του το όραμα κατασπαταλά την περιουσία της
γυναίκας του, την οποία ο αδερφός και ο πατέρας της με τόσο
κόπο, εργαζόμενοι με το «σωστό» τρόπο, κατόρθωσαν να δη-
μιουργήσουν. 

Ακόμα υποτιμώντας με το υπεροπτικό του ύφος τον απλό, όπως
ο ίδιος λέει, λαό, στον οποίο εμπεριέχονται οι ψηφοφόροι του,
καθώς και οι άνθρωποι από τους οποίους προέρχονται τα χρή-
ματα για την προεκλογική καμπάνια του, γίνεται ακόμη πιο αν-
τιπαθής. Ο Θανασάκης διασύρεται μέχρι το τέλος της ταινίας,
όπου τελικά υποκύπτει και εργάζεται κι αυτός με τον κοινωνικά
«σωστό» τρόπο, δικαιώνοντας έτσι τον γαμπρό και τη σεμνή του
νύφη. 

Ο θεατής με τη σειρά του, αφού έχει πλήρως υποταχθεί η νέα
ιδέα στα μάτια του, είναι πλέον έτοιμος να γυρίσει στις δικές του
ιδέες που σε τίποτε δε θα ήθελε να μοιάζουν με του Θανασάκη.

Σπύρος Πολυχρονόπουλος,  Σεπτέμβιος 2011

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κρι-
τική:

Μαθαίνει να κατακρίνει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα:

Μαθαίνει να καυγαδίζει.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία:

Μαθαίνει να είναι ντροπαλό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή:

Μαθαίνει να είναι ένοχο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση:

Μαθαίνει να είναι υπομονετικό.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο:

Μαθαίνει να εκτιμά.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη:

Μαθαίνει να είναι δίκαιο.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια:

Μαθαίνει να πιστεύει.

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδο-
κιμασία:

Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση.
Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παρα-

δοχή και φιλία:
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κό-
σμο. R. RUSSEL

Υ.Γ. Αφιερωμένο με πολλή αγάπη στις καινούργιες
μανούλες -στη μαμά του Φίλιππα, της Μυρτώς, του
Γιάννη, της Αγγελικούλας- και τόσες άλλες που δεν
γνωρίζω τα «αστεράκια» τους,  γιατί: «η απόφαση
να κάνεις παιδί είναι βαρυσήμαντη. Αποφασίζεις
ότι θα αφήσεις την καρδιά σου να κυκλοφορεί έξω
από το σώμα σου για πάντα!».

Κατερίνα Παλαιολόγου-Νικέλλη

Για την ταινία του Αλέκου Σακελάριου  «Θανασάκης ο πολιτευόμενος»Για την ταινία του Αλέκου Σακελάριου  «Θανασάκης ο πολιτευόμενος»

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
Πωλείται αγρόκτημα 2,5 στρεμ-

μάτων με πηγάδι, στη θέση Αρά
στη Σκάλα Πολιχνίτου.  Πληροφο-
ρίες: 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

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

AANN......

Αρθρο του Ε. Καµπι-
σιούλη (γιός της συγ-
χωριανή µας Κατερί-
νας Βγενά) από το ηλε-
κτρονικό  περιοδικό
“Οι Πειραµατισµοί”
των µαθητών  του Πει-
ραµατικού Λυκείου
Αγίων Αναργύρων.

ΝΝαα  θθυυμμάάσσααιι........
Μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι,

... αλλά όχι την εστία.
Μπορείς να αγοράσεις ένα κρεβάτι,
... αλλά όχι τον ύπνο.

Μπορείς να αγοράσεις ένα ρολόι,
... αλλά όχι το χρόνο.

Μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο,
... αλλά όχι την γνώση.

Μπορείς να αγοράσεις μια θέση,
... αλλά όχι το σεβασμό.

Μπορείς να αγοράσεις τον γιατρό,
... αλλά όχι την υγεία.

Μπορείς να αγοράσεις την ψυχή,
... αλλά όχι την ζωή.

Μπορείς να αγοράσεις το σεξ,
... αλλά όχι την αγάπη.
[Επιμέλεια:  Κατερίνα  Παλαιολόγου-Νικέλλη]



«Mάγος» 
της Οφθαλμολογίας

από τη Βρίσα

Μπορεί να μην έρχεται συχνά στο νησί
που τον γέννησε, το όνομά του όμως
έχει συνδεθεί με την επιστήμη της Οφθαλ-

μολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ευάγγελος Γρα-
γουδάς, με καταγωγή από τη Βρίσα, καθηγητής
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ, είναι η μεγάλη μορφή του κλάδου του των
τελευταίων 50 ετών. Σε πρόσφατο αφιέρωμα
που του έκανε το περιοδικό «g/k» της εφημερίδας
«Καθημερινή», τον χαρακτηρίζει  -εκτός άλλων-
«μέντορα και ερευνητή, δεξιοτέχνη της μικρο-
χειρουργικής, ένα ζωντανό θρύλο της επιστήμης
του». Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού με την έρευ-
νά του έχει συμβάλει στην ανάπτυξη νέων μεθό-
δων και θεραπειών στην Οφθαλμολογία.

Μαθητής του Γυμνασίου Πολιχνίτου, ο Ευάγ-
γελος Γραγουδάς κατέκτησε μια θέση στο Βαρ-
βάκειο Γυμνάσιο και στη συνέχεια πέρασε τρίτος,
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όπως ο ίδιος αναφέρει στο αφιέρωμα του «g/k»,
είχε από μικρός μανία με το διάβασμα. «Τη βι-
βλιοθήκη του χωριού την είχα διαβάσει όλη!»,
λέει. «Οπότε, διαβάζοντας σελίδες δημιουρ-
γούνται όνειρα, επιθυμίες για να γνωρίσεις τον
κόσμο.»

Όσο ήταν φοιτητής, ελλείψει συγγράμματος
Οφθαλμολογίας, ο ίδιος και ένας φίλος του απο-
φάσισαν να τυπώσουν ένα μικρό εγχειρίδιο
Οφθαλμολογίας για τους συμφοιτητές τους. Ανέ-
τρεξαν σε αγγλική βιβλιογραφία και βάσει ση-
μειώσεων έγραψαν το εγχειρίδιο. Το ότι η Οφθαλ-
μιατρική συνδύαζε και διάγνωση και χειρουργι-
κή, ήταν κάτι που τον ενθουσίασε.

Το 1968 έφυγε στην Αμερική. Αριστεύοντας
στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, οδηγήθηκε στη
συνέχεια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά
για την Αμερική: «Όταν πρωτοήρθα στην Αθή-
να, μου φάνηκε μεγάλη η πόλη, όταν πήγα στη
Βοστόνη και μπήκα στο Χάρβαρντ, ένιωσα ότι
ο ορίζοντας της ζωής μου άλλαξε. Η Ιθάκη του
Καβάφη… και, όπως εκείνος το λέει, “ο δρόμος
να ’ναι μακρινός…”«

Η επιστημονική του συμβολή
Ο Ευάγγελος Γραγουδάς ήταν ο πρώτος που

εφάρμοσε τη μέθοδο εκπομπής δέσμης πρωτο-
νίων στα μάτια για τη θεραπεία ασθενών που έπα-
σχαν από μελάνωμα και που, πριν από αυτό, έχα-
ναν τα μάτια τους. Άρχισε το πειραματικό στάδιο
της θεραπείας με πρωτόνια μόλις ολοκλήρωσε την
εκπαίδευσή του στο Χάρβαρντ και το 1975 την
εφάρμοσε, με απόλυτη επιτυχία, στον πρώτο
ασθενή στον κόσμο. Σήμερα, η μέθοδος εφαρ-
μόζεται σε 10 κέντρα παγκοσμίως, έχοντας δο-
κιμαστεί σε πάνω από 12.000 ασθενείς. Όπως ο
ίδιος τονίζει, πριν από τη συγκεκριμένη θεραπεία
η αφαίρεση των ματιών σε ασθενείς που έπασχαν
από μελάνωμα έφτανε το 90%.

Για πολλά χρόνια ερευνά την οφθαλμολογική
νεοαγγείωση της ωχράς κηλίδας (του κεντρικού
μέρους του αμφιβληστροειδούς, υπεύθυνου για
την όραση που αφορά τις λεπτομέρειες, όπως π.χ.
στο διάβασμα). «Το ποσοστό ανθρώπων που
αφορά η ωχρά κηλίδα είναι πολύ μεγάλο και
κάθε χρόνο αυξάνεται, καθώς η διάρκεια ζωής
μεγαλώνει. Είναι πάθηση του αμφιβληστρο-
ειδούς, που έχει ως συνέπεια τη σταδιακή
απώλεια κεντρικής οράσεως», εξηγεί ο ίδιος στο
δημοσίευμα του περιοδικού της «Καθημερινής».

Δεν είναι τυχαίο το ότι θεωρείται αυθεντία στη
διάγνωση και τη διαχείριση της ηλικιακής εκφύ-
λισης της ωχράς κηλίδας, με τη φωτοδυναμική θε-
ραπεία (PDT), αλλά και την προηγμένη ενδο-
φθάλμια ένεση αντιαγγειακών ουσιών (αντι-
VEGF). Μαζί με τους επιστήμονες Τζόαν Μίλερ του
Χάρβαρντ και Άντονι Άνταμς του Πανεπιστημίου
του Σικάγο έχουν την πατέντα της μεθόδου, τα
πρώτα πειράματα της οποίας εφαρμόστηκαν σε
πιθήκους.

«Η έρευνα είναι μια σειρά από αποτυχίες και
πότε-πότε γεννάται μια επιτυχία», αναφέρει ο
ίδιος στο αφιέρωμα. «Έτσι όμως και κατορθώ-
σεις να δεις κάτι που δοκίμασες πειραματικά
να εφαρμόζεται κλινικά στους πρώτους ασθε-
νείς και μετά να επιτυγχάνει σε χιλιάδες αν-
θρώπους, τότε, πιστέψτε με, δεν υπάρχει με-
γαλύτερη ικανοποίηση! Αυτό το αίσθημα δε
συγκρίνεται με τίποτε άλλο στον κόσμο.»

«Η Ιατρική είναι και
τέχνη…»

Σήμερα, ο Ευάγγελος Γρα-
γουδάς είναι καθηγητής στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ της Βοστόνης
και διευθυντής του Τμήματος
Αμφιβληστροειδούς στο Mas-
sachusetts Eye and Ear Infirma-
ry, το Οφθαλμολογικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ. Από το 1984 και για αρ-
κετά χρόνια υπήρξε πρόεδρος
του Τμήματος Οφθαλμολογίας
του ίδιου Πανεπιστημίου.

Για τη συμβολή του στην
Οφθαλμολογία σε διεθνές επί-
πεδο τιμήθηκε και με το βραβείο
«Mildred Weisenfeld 2006». Στο
αμφιθέατρο του Massachusetts
Eye and Ear Infirmary έχει αναρτηθεί, μεταξύ
άλλων σημαντικών ερευνητών, και το πορτραίτο
του. Στο προαύλιο υπάρχει η προτομή του. Πέρα
από αυτό, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ έχει ιδρύ-
σει την έδρα «Gragoudas Chair», που θα λει-
τουργεί από το τέλος του χρόνου χρηματοδο-
τούμενη με 3,5 εκατ. δολλάρια. Για τον ίδιο, όλα
αυτά είναι μια μεγάλη ικανοποίηση και αναγνώ-
ριση.

Παρ’ όλο που είναι πλέον 70 ετών, συνεχίζει να
χειρουργεί. Το πρόγραμμά του, ιδιαίτερα βαρύ: τα
πρωινά της Δευτέρας και της Τρίτης εξετάζει
ασθενείς, τα απογεύματα έχει συσκέψεις για τις πε-
ριπτώσεις των ασθενών του, την Τρίτη και την Πέμ-
πτη χειρουργεί, την Τετάρτη κάνει το σχεδιασμό
με τους φυσικούς για τη θεραπεία πρωτονίων και
τον υπόλοιπο χρόνο επιβλέπει την έρευνα του Ερ-
γαστηρίου του και διεκπεραιώνει τις διοικητικές
υποχρεώσεις, κ.ο.κ..

Έχει εκπαιδεύσει πάνω από 100 συναδέλφους
του, ενώ μια σειρά από εκπαιδευόμενους γιατρούς

περιμένει να χειρουργή-
σει στο πλευρό του. «Η
Ιατρική δεν είναι μόνο
επιστήμη, είναι και λίγο
τέχνη. Έχει σημασία ο
τρόπος με τον οποίο
θα μιλήσει ένας γιατρός
στον ασθενή του, το
πώς θα τον χειριστεί,
σύμφωνα με το επίπεδό
του», υποστηρίζει. «Ένας
επιστήμονας χειρουρ-
γός πρέπει να αναπτύ-
ξει μια ειδική προσω-
πικότητα», προσθέτει.
«Το πώς θα τον εκπαι-
δεύσεις, το πώς θα ανα-
δείξεις τα πλεονεκτή-
ματά του, το πώς θα
τον ενθαρρύνεις και το
πώς τελικά θα φτιάξεις

ένα χειρουργό, είναι μια τέχνη.»

Στη Λέσβο δεν έρχεται συχνά, πρόκειται
όμως να έρθει φέτος. Επιδιώκει ακόμη να διατη-
ρεί επαφές με την Ελληνική Οφθαλμολογική
Εταιρεία, ενώ έχει δημιουργήσει το διετές συνέ-
δριο «Aegean Retina», για να φέρει σε επαφή τους
Έλληνες οφθαλμιάτρους που ειδικεύονται στον
αμφιβληστροειδή με μεγάλα ονόματα γιατρών του
εξωτερικού.

Τι είναι σημαντικό για τον ίδιο; «Να αγαπάς
την οικογένειά σου, να αγαπάς την πατρίδα
σου, να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και από
τη δουλειά σου να παίρνεις ικανοποίηση»,
αναφέρει στις σελίδες του περιοδικού. «Διαβά-
ζοντας φιλοσοφία σε νεαρή ηλικία, ξεπέρασα
τους φόβους μου. Ξέρω ότι είμαι προσωρινός,
ξέρω τι θέλω, ξέρω τι να κάνω με τον καλύτε-
ρο τρόπο και ξέρω ότι σε όλα υπάρχει ένα τέ-
λος, κάποια στιγμή φεύγεις…».

[EMΠΡΟΣ, 6/7/2011] 

H ελληνικότητα είναι αί-
σθημα ή συνείδηση;

Ολοι οι λαοί έχουν το αί-
σθημα και τη συνείδηση της
ανωτερότητάς τους. Για μας, ο
αρχαίος ελληνικός πολιτισμός
έχει λειτουργήσει πολλές φο-
ρές ανασταλτικά. Θα πρέπει
να δουλέψουμε, να παραγά-
γουμε τη «σημερινή Ελλάδα»
και να μειώσουμε τις εθνικι-
στικές μας τάσεις. Το παρόν εί-
ναι σπουδαιότερο από το πα-
ρελθόν.

Τι πιο μικρό ελληνικό αγά-
πησα.

Το ελληνικό φως. Τον ελ-
ληνικό ουρανό. Την αμμουδιά
των Βατερών και το ηλιοβασί-
λεμα στον Αγιο Φωκά Λέσβου.

Η υπέροχη εκδοχή του Ελ-
ληνα.

Εκείνος που δεν διστάζει
να βγει στο εξωτερικό, να συ-
ναγωνιστεί και να επιτύχει ή να
αποτύχει. Οι πρόγονοί μας
ήταν πρωτοπόροι δημιουργοί,
οι σημερινοί Ελληνες του κό-
σμου το συνεχίζουν.

Αυτό που με χαλάει.
Η έλλειψη αξιοκρατίας στη

χώρα, ο νεποτισμός, το βόλε-
μα και η δυσκολία να αναλά-
βουμε τις ευθύνες μας, αντί
να θεωρούμε τους άλλους
υπαίτιους.

Προσόν ή μειονέκτημα να
είσαι Ελληνας σήμερα;

Στην εποχή της παγκο-
σμιοποίησης η εθνικότητα δεν
παίζει ρόλο. Είναι πλεονέκτημα
να έχεις την κληρονομιά ενός
αξιοθαύμαστου πολιτισμού,
αλλά, ευτυχώς ή δυστυχώς,
σήμερα κρίνεσαι από την απο-
δοτικότητά σου σε κάθε πα-
ρούσα κατάσταση.

Παράγει πολιτισμό ο Ελλη-
νας της νέας εποχής ή μένει
προσκολλημένος σε μια
ρητορική ελληνικότητα;

Υπάρχουν Ελληνες που πα-
ράγουν πολιτισμό, συγγρα-
φείς, ποιητές, καλλιτέχνες.
Ομως η υποδομή για την επι-
στήμη και την έρευνα στην
Ελλάδα είναι ανεπαρκής.

Με ποια ταυτότητα οι σύγ-
χρονοι Ελληνες περιέρ-
χονται τον κόσμο;

Η ελληνικότητα και η γνώ-
ση για τον ιστορικό πολιτισμό
του δεν εγκαταλείπουν ποτέ
τον Ελληνα, αλλά εκείνος συ-
χνά ξεχνάει ότι αυτό δεν είναι
αρκετό.

Το ελληνικό μου «γιατί» κι
ένα «πρέπει» που πέταξα.

«Γιατί» μας λείπει η αυτο-
κριτική και κάθε μας πράξη
οφείλεται στη λεγόμενη ελλη-
νική πραγματικότητα; Δεν το

πέταξα, αλλά δίνω έμφαση
στο «πρέπει» να αντιληφθού-
με ότι για όλα τα προβλήματα
και τα σημερινά της Ελλάδας
υπεύθυνοι είμαστε εμείς, και
εννοώ όλοι μας!

Ο Ελληνας ποιητής μου.
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης,

ο σημαντικότερος, θεωρώ, ποι-
ητής του 20ού αιώνα. Η λιτό-
τητα, το χιούμορ και η ειρωνεία
του, ο ρεαλισμός και ο λυρι-
σμός, η προσωπική μνήμη και
το γλωσσικό αισθητήριό του εί-
ναι μοναδικά και αξεπέραστα.
Τα ποιήματά του, «Ιθάκη»,
«Θερμοπύλες», «Περιμένον-
τας τους βαρβάρους», πρέπει
να αναλύονται στα σχολεία
μας.

Η αδιαπραγμάτευτη ελλη-
νική αλήθεια μου.

Η συνεχής αναζήτηση και
η δημιουργία.

Η Οδός των Ελλήνων στον
παγκόσμιο χάρτη - ορίστε
την.

Η Ελλάδα χρειάζεται ριζο-
σπαστική ανακαίνιση θεσμών
και αλλαγή της νοοτροπίας ότι
«τίποτα δεν είναι εφικτό λόγω
της παρούσας κατάστασης».
Τότε μόνο μπορεί να επιτευχ-
θεί η επιτυχής οδός στο παγ-
κόσμιο γίγνεσθαι.

[ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25/9/2011]
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
ΜΑΜΑΚΟΥ Αφοι Ο.Ε.
Γιάννης Μαμάκος
Γρηγ. Λαμπράκη 8Α, Λυκόβρυση 14123
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Ευάγγελος Γραγουδάς 
καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ
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ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΓΓρρααγγοουυδδάάςς  ««ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  χχρρεειιάάζζεεττααιι
ρριιζζοοσσππαασσττιικκήή  αανναακκααίίννιισσηη  θθεεσσµµώώνν»»  

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ - ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ
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ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΝΥΦΙΔΑ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

ΤΗΛ. 22520 41329, ΚΙΝ. 6977 653949

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

Λόγω απουσίας του κου Γραγουδά στην Αµερική, αλλά και λόγω της έντονης
παρουσίας του στον επιστηµονικό του χώρο, αποφασίσαµε να αναδη-
µοσιεύσουµε τη συνέντευξή του αυτή. Είναι σπουδαίο όταν καταφέρνουν
οι άνθρωποι να είναι παρόντες µε το έργο τους, είναι σπουδαίο να µιλά-

µε για τεχνική Γραγουδά, είναι σπουδαίο να υπάρχει η προτοµή σου στο πανε-
πιστήµιο Χάρβαρντ ενώ είσαι  εν ζωή, είναι σπουδαίο µέσα από το διάβασµα να
έχεις ξεπεράσει τους φόβους σου, είναι σπουδαίο να καθιερωθείς µέσα από σκλη-
ρή δουλειά, είναι σπουδαίο να δίνεις ένα µάθηµα στον σηµερινό έλληνα πως υπάρ-
χουν αξίες, πως µπορούµε, πως αν ψάξουµε πέρα από τη µιζέρια της τηλεόρασης
θα ανακαλύψουµε ανθρώπους που αγωνίζονται πέρα από τα «πρωινάδικα», πέρα
από το ξέρεις ποιος είµαι εγώ; ξέρεις ποιον ξέρω εγώ; ο υπουργός είναι κολλητός
µου... 

Μας είπε πως µία είναι η συνταγή επιτυχίας και προόδου, διάβασµα - δουλειά,
διάβασµα -δουλειά, διάβασµα - δουλειά... Είναι χαρά και τιµή για την περιοχή µας,
το νησί µας, την Ελλάδα, η παρουσία του έστω και για διακοπές στα όµορφα Βα-
τερά. Εδώ έφτιαξε το χώρο του, εδώ θα µπορεί να διαβάζει, να διασκεδάζει,(για-
τί χορεύει ωραίο ζεµπέκικο), να µετέχει στη µυσταγωγία της ενέργειας, που µόνο
µε τη γη που τον έθρεψε, µπορεί να έχει. Είναι µοναδική η µυρωδιά, από το χώµα
της δικής σου γης ... και αυτό φαίνεται πως το γνωρίζει καλά ο κος Γραγουδάς.

Κε Γραγουδά, σε περιµένουµε αυτό το καλοκαίρι στο δικό σου σπίτι φτιαγµέ-
νο µε δουλειά, σε µία χώρα ευκαιριών και εσύ τις άδραξες!!!

Κατερίνα


