
ΟΣύλλογος Πολιχνιατών Αθήνας, ιδρύθηκε, υπάρχει και
δραστηριοποιείται μακριά από την γενέθλια γη, τον
προσφιλή Πολιχνίτο μας. Ο λόγος της ίδρυσής του

ήταν η αγάπη, την οποία νιώθει ο άνθρωπος απ’ την επο-
χή του Οδυσσέα, που γύριζε δέκα χρόνια στις θάλασσες, για
να δει έστω και από μακριά τον καπνό από μια καμινάδα της
Ιθάκης. Έτσι η δράση του Συλλόγου μας είναι στην Αθήνα
και οι καρδιές όλων μας στο χωριό μας. Αυτό μας δίνει το
δικαίωμα να παρακολουθούμε ό,τι γίνεται εκεί, να ενημε-
ρωνόμαστε, να συνεργαζόμαστε με την εκλεγμένη τοπική
αυτοδιοίκηση.

Βρεθήκαμε, μετά τις γιορτές, δυο μέλη του Δ.Σ., στο χω-
ριό κι είδαμε από πρώτο χέρι ό,τι γίνεται κι ό,τι προγραμ-
ματίζεται. Γνωρίσαμε δυο δραστήριους ανθρώπους, τον αν-
τιδήμαρχο Αλεξίου Δημήτριο και την Μαρία Αποστόλου-
Κελεπερτζή, οι οποίοι ακούραστα τρέχουν πάνω-κάτω,
για να πετύχουν να εκτελεστούν έργα, να προγραμματιστούν,
να χρηματοδοτηθούν, να δρομολογηθούν άλλα, να εγκρι-
θούν δαπάνες, να, να, να και φαίνεται ότι είναι αποτελε-
σματικοί.

Τους είδαμε να τρέχουν απ’ τα σχολειά στο παλιό Δη-
μαρχείο μεταφέροντας τραπεζάκια, καρέκλες, πίνακες, όρ-
γανα νηπιαγωγείου. Ήταν η μέρα μεταφοράς
στον καλαίσθητα διασκευασμένο χώρο των
δικαστηρίων, ο οποίος τώρα πια δεν χρει-
άζεται για απονομή δικαιοσύνης και μπορεί
να στεγάζει και να διαπλάθει την τρυφερή
νηπιακή ηλικία.

Πήγαμε στη Σκάλα κι είδαμε πλακο-
στρωμένο τον χώρο μπροστά στα καφενεία.
Τώρα ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση όλου
του χώρου και το γραφικό μας λιμανάκι δείχνει πιο όμορ-
φο, πιο χαρωπό, πιο φιλόξενο. Το καλοκαίρι ο πρωινός κα-
φές, ξένων και ντόπιων παραθεριστών, θα είναι πιο νόστι-
μος, πιο αρωματικός. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Λι-
μενικό Ταμείο. Αυτό δείχνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπο-
ρεί να συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες, πράγμα που εί-
ναι το ζητούμενο και το αναγκαίο στις μέρες μας. Θα ήταν
ευχής έργο, αν οι προσπάθειες να ενταχθεί το Λιμενικό Τα-
μείο στον Δήμο, είχαν επιτυχή κατάληξη.

Λιμάνια και Αιγιαλός ζητούν ενδιαφέρον και προστασία
από το ίδιο αφεντικό. Η πλακόστρωση του λιμανιού, αν δεν
προστατευθεί από αυθαιρεσίες και πρωτογονισμούς, δεν
θα είναι μόνο άχρηστη και άσκοπη δαπάνη, αλλά και προ-
βληματική. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επαγρυ-

πνεί, για να διατηρείται ο χώρος καθαρός από δίχτυα, σχοι-
νιά, άγκυρες, σκεπάσματα των σωρών των διχτυών και τόσα
άλλα, με τα οποία παλεύουν τα πόδια των επισκεπτών της
Σκάλας. Και πολύ περισσότερο να προστατεύεται ο χώρος
από τη βάρβαρη επέλαση των τροχοφόρων πάνω στις πλά-
κες του μουράγιου. Πίστη μας είναι πως δεν γίνεται κανείς
πολιτισμένος με την απόκτηση σύγχρονων τεχνολογικών
προϊόντων. Η όποια χρήση τους καθορίζει και τον βαθμό
πολιτισμού του κατόχου τους. Η αυτοδιοίκηση νομίζουμε
πως πρέπει να’χει και παιδευτικό ρόλο χρησιμοποιώντας στα-
θερά κι αδιάλειπτα τις δυνατότητες του νόμου.

Η προετοιμασία για το Καλοκαίρι άρχισε. Οι καμπίνες έκ-
δυσης και ένδυσης των λουομένων βρίσκονται ήδη στις απο-
θήκες. Οι προσπάθειες ολοκλήρωσης του εξοπλισμού των
πλαζ, για απόκτηση ξανά της γαλάζιας σημαίας απ’ τη Νυ-
φίδα και διατήρησής της απ’ τα Βατερά, προχωρούν. Η
ασφαλτόστρωση του κομματιού του δρόμου πάνω απ’ την
Αλυκή φαίνεται πως επιτέλους θα γίνει πραγματικότητα. Η
επίστρωση του γηπέδου με χλοοτάπητα είναι βέβαιη, κα-
θώς και οι μικροεπισκευές στις κερκίδες. Αυτά όμως είναι
μικροέργα. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από σοβαρές και δα-
πανηρές επεμβάσεις και ολοκληρωμένα έργα, που αν δεν

γίνουν, τα υπόλοιπα θα μείνουν άχρηστα μπα-
λώματα.

Το νερό είναι το πρώτο. Η περιοχή του
πρώην Δήμου Πολιχνίτου έχει όχι μόνο λειψό
νερό, αλλά και ακατάλληλο, για διάφορους λό-
γους. Η λύση είναι η προταθείσα από δεκαετίες:
λιμενοδεξαμενή, την οποία καμιά δημοτική
αρχή, δυστυχώς, δεν επεδίωξε μέχρι σήμερα.

Στις μέρες μας, τα ρυπασμένα νερά τείνουν
να αποτελούν μόνιμο και γενικευμένο φαινόμενο· ο βιο-
λογικός καθαρισμός λοιπόν, προβάλλει σαν μόνη λύση, ή
τουλάχιστον για μετριασμό του προβλήματος. Οι μελέτες
που είχαν γίνει, χρήζουν γρήγορης βελτίωσης. Κύριοι του
Δημοτικού Συμβουλίου, τρέξτε! Σας ικετεύουμε.

Οι θερμές πηγές είναι ένα από τα δώρα της φύσης στους
Πολιχνιάτες. Είναι όμως αγρός, που θέλει δούλεμα για να καρ-
πίσει. Μέχρι τώρα περιμένουμε από μόνες τους οι θερμές
πηγές μας να μαζέψουν τους λουόμενους και να φέρουν χρή-
μα στον τόπο. Έτσι βέβαια, δεν θα γίνει ποτέ, τίποτα. Πλη-
ροφορούμαστε τώρα ότι κυοφορείται νέος φορέας, που θα
ασχοληθεί με τη γεωθερμία και με τις θερμοπηγές. Το όνει-
ρο των θερμοπηγών από πάντα θρεφόταν από την ελπίδα
πως κάτι θα συμβεί, για να μετατραπεί σε πραγματικότητα.

Ευχή μας όλ’ αυτά να προχωρήσουν. Ολόψυχα ευχόμα-
στε και προσευχόμαστε, ο δεύτερος Καλλικράτης στο νησί
μας να μείνει στην ιστορία για το αποτελεσματικό έργο του.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αλλά και όλα τα μέλη του, είμα-
στε αποφασισμένοι να στρατευτούμε στο κοινωνικό και ανα-
πτυξιακό έργο, που θα φέρει την ανάνηψη στον υποβαθ-
μισμένο τόπο μας. Γιατί ο τόπος μας έχει πολλές δυνατότητες,
οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν ορατές από ανθρώπους
που κατοικούν σε χώρα των τυφλών.

Οψόμεθα!

ΔIANEMETAI
ΣTA MEΛH ΠOΛΙΧΝΙΤOΣ
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Τοπική Αυτοδιοίκηση κι ο Σύλλογός μας
Χ + 5

Αγαπητοί φίλοι, ακολου-
θώντας το πνεύμα των

καιρών, και με αρκετή καθυστέρηση αλήθεια, ο Σύλλογος
απέκτησε την δική του ιστοσελίδα, που φιλοδοξεί να απο-
τελέσει ένα νέο μέσο επικοινωνίας με όλους εσάς. Έτσι, από
τις αρχές του Ιανουαρίου 2016 έχει τεθεί σε δοκιμαστική λει-
τουργία η ιστοσελίδα: www.polihniatikoslogos.gr

στην οποία ήδη μπορείτε να βρείτε παλιά τεύχη του Πο-
λιχνιάτικου Λόγου καθώς και διάφορα άρθρα που κατά και-
ρούς έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα, με λαογραφικό,
ιστορικό, περιβαλλοντικό/ αναπτυξιακό περιεχόμενο.

Στόχος μας είναι ο διαρκής εμπλουτισμός της ιστοσελίδας
με νέο υλικό και καινούρια άρθρα, αλλά και η ανάδειξη αρ-
χειακού υλικού που αφορά το χωριό μας. Επίσης, ο Σύλλογος
αποκτά νέες δυνατότητες έγκαιρης ενημέρωσης των μελών

του για εκδηλώσεις που πραγματοποιεί αλλά και
προβολής των δραστηριοτήτων του.

Με την ευκαιρία αυτή σας καλούμε να επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα και να μας στείλετε πα-
ρατηρήσεις, σχόλια και ιδέες για τυχόν διορ-
θώσεις/βελτιώσεις (επικοινωνείτε με τον Σε-
βαστό Μοιρασγεντή στο τηλ. 6974929802 ή
στο email seba@noa.gr).

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει τους συγχωριανούς μας
Παναγιώτη Κωφόπουλο, που με ενθουσιασμό
και αφιλοκερδώς δούλεψε για το στήσιμο της
ιστοσελίδας μας, και τον Κυριάκο Κουκούλα που
διέθεσε φωτογραφίες από το προσωπικό του αρ-
χείο για την υποστήριξη της ιστοσελίδας.

http://www.polihniatikoslogos.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ

➢ Το μεσημέρι Κυριακής 21 Φεβρουαρίου,
Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Ο Σύλλογός μας διοργανώνει τον ετήσιο χορό του, σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Βρυσαγωτών, στο ξενοδοχείο
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ (Λεωφ. Συγγρού 385, Παλαιό Φάληρο).
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα ενισχύσει τον Σύλ-
λογό μας. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τα μέλη του
Δ.Σ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
➢ Την Παρασκευή 9 Μαρτίου,  ώρα 7:00 μ.μ. 
στο θέατρο Χολαργού (Δημαρχείο) , η θεατρική ομάδα του
Συλλόγου μας θα δώσει την τρίτη παράσταση του έργου «Η
Επίσκεψη», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Φρίντριχ
Ντύρενματ, σε σκηνοθεσία Γ. Αδαμαντίδη.
Τα έσοδα θα διατεθούν για το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» (παιδιά με
νοητική υστέρηση).
Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων στον
Πρόεδρο του Συλλόγου Παναγιώτη Μαλλιάκα και στην
υπεύθυνη του θεατρικού Κατερίνα Πολυχρονοπούλου. 

ΕΚΔΡΟΜΗ
➢ Τριήμερο 25ης Μαρτίου, στα Τζουμέρκα
Για περισσότερες πληροφορίες και κράτηση θέσεων  στην
κ.  Μαίρη Κατρακάζα.

O Σύλλογος στο διαδίκτυο
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Μέσα στον σημερινό κοινωνι-
κό αναβρασμό, όπου οι
αξίες, στις οποίες στηρίχθη-

κε η κοινωνία της Ελλάδας, απαξιώ-
νονται. Μέσα στην κατάρρευση της
οικονομίας μας, την απαισιοδοξία
που δημιουργεί η φτώχια και εξα-
θλίωση του περήφανου λαού μας. Και
τέλος, μέσα στην εγκατάλειψη των
εστιών τους εκατομμυρίων εξασθε-
νημένων και καταπτοημένων συ-
νανθρώπων μας μεταναστών και
προσφύγων, που σαν λαθρομετα-
νάστες διαβαίνουν το φουρτουνια-
σμένο Αιγαίο, όπου τους σκυλοπνί-
γει η αδηφαγία των Τούρκων επισή-
μων και ανεπισήμων διακινητών,
αφού οι μεγάλες δυνάμεις –όπως
πάντα- αντί να πάρουν μέτρα αντι-
μετώπισης της πείνας και της δίψας,
ανοίγουν συνέχεια εστίες πολέμου,
για να μη μείνουν απούλητα τα «πα-
λιοσίδερά» τους, τα όπλα θανάτου
που παράγουν και διακινούν.

Αποδεχόμενος μια τιμητική πρό-
σκληση, βρέθηκα στις 21/12/2015
στην Βάρη, στις εγκαταστάσεις της
Σχολής Ευελπίδων, για να παρευρε-
θώ στην ορκωμοσία της Α’ τάξης της
Σχολής. Σαν Πολιχνιάτης ένοιωσα πε-
ρήφανος, γιατί με την Σ.Ε. είναι δε-
μένη η ιστορία του βιβλίου μου,
που τιμά την μνήμη του Γ. Κουβελί-
δη, γιατί πριν από λίγα χρόνια είχα-

με την τιμή να είναι Διοικητής της
Σχολής αυτής ο συμπατριώτης μας,
Στρατηγός Σταύρος Θ. Κουτρής, για-
τί σήμερα είναι Διοικητής ενός Λόχου
της ο Πολιχνιάτης Λοχαγός Πανα-
γιώτης Κατρακάζας (γιος της ξα-
δέλφης μου Στέλλας Καρνά), και τέ-
λος, γιατί ένα λεβεντόπαιδο που
ύψωσε το χέρι και ορκίσθηκε, ιστά-
μενος στην πρώτη τριάδα του Λόχου
του, είναι ο Πάνος Παπαδημητρίου
(γιος της γιατρού μας Χριστίνας
Χριστοπούλου).

Καμάρωσα τον ευσταλή εύελπι,
που σαν μέλος μιας καλογυμνασμένης
μονάδας (μόνο με 2 μηνών εκπαί-
δευση) βροντοφώναξε τον όρκο, κάτω
απ’ τους κυματισμούς της γαλανό-
λευκης σημαίας μας και στη συνέχεια
έλαβε μέρος στην άρτια παρέλαση
που γέμισε περηφάνεια και ενθου-
σιασμό το κορμί και το μυαλό μου.

Εντύπωση μού έκανε η εμφάνιση
της Διμοιρίας Επιδείξεων της Σχολής,
που αποτελείται από μεγαλύτερους
μαθητές, άνδρες και γυναίκες. Σαν κα-

λοκουρδισμένο συγκρότημα οργά-
νων, χωρίς την παρουσία μαέστρου,
χωρίς παράγγελμα ανωτέρου βαθ-
μοφόρου, κινήθηκαν και εντυπω-
σίασαν. Ακόμη με συγκίνησαν τα
πατρικά λόγια και οι συμβουλές που
περιείχε η ημερήσια διαταγή του Δι-
οικητού της Σχολής, που αναγνώ-
σθηκε.

Σε όλα τα παιδιά, όλων των τάξε-
ων της Σχολής, αλλά ιδιαίτερα στον
δικό μας Πάνο Παπαδημητρίου, εύ-
χομαι απ’ τα μύχια της ψυχής μας, κα-
λές σπουδές. Να διδαχθούν σωστά
την πολεμική τέχνη, αφού το επέλε-
ξαν, αλλά να μην χρειασθεί ποτέ να
ασκήσουν σε πεδία μαχών εφαρμο-
γή των όσων έμαθαν.

Να υπάρχει συνεχής ειρήνη στον
Κόσμο και η Προστάτιδά τους Πα-
ναγία να προστατεύει το Έθνος μας
και τους σημερινούς και τους αυ-
ριανούς ηγήτορες του Στρατού μας
και όλων των Ενόπλων δυνάμεών
μας.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΤΑΣ

ΓENNHΣΗ
• Ο Βελντές Κων/νος (γιος Ρίτας
Μουτζούρη) και η  Θεοδωράκου
Ελένη απέκτησαν ένα όµορφο κο-
ριτσάκι, στις 5-11-2015.
Να τους ζήσει καλότυχο!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•  Πανσεληνάς Γεώργιος του Αθα-
νασίου, 14/9/2015
•  Καραµπάλλη Αναστασία, χήρα
�ηµητρίου, 4/10/2015
•  Χατζηπαναγιώτης Χαράλαµπος
του Παράσχου, 23/10/2015
•  Κουκούλα Μαρία, σύζυγος Πα-
ρασκευά, 25/10/2015
•  Πανσεληνάς Ευστράτιος του Χα-
ραλάµπους, 26/10/2015
•  Πανσεληνά Χαρίκλεια, χήρα Χα-
ραλάµπους, 3/11/2015
•  Βενετής Γεώργιος του Ιωάννη,
29/11/2015
•  Κάγκαλης Χαράλαµπος του �η-

µητρίου, 29/11/2015
•  Παπαδηµητρίου Σταυρούλα,
6/12/2015
•  Χατζηκοµνηνού Μαρία, σύζυγος
Γεωργίου, 14/12/2015
•  Χαραλαµπή Αικατερίνη, χήρα
Αντωνίου, 14/12/2015
•  Χατζηελευθερίου Χριστίνα, χήρα
Παναγιώτη, 18/12/2015
•  Νταµατίδου Μυρσίνη, χήρα
Σταύρου, 24/12/2015
•  Τσολφάς Χαράλαµπος του �η-
µητρίου, 2/1/2016
•  Σαµιώτης Νικόλαος του �ηµη-
τρίου, 4/1/2016
•  Ανδρεαδέλλη Στυλιανή, χήρα
�ηµητρίου, 6/1/2016
•  Κακάµπουρας Παναγιώτης του
Ευστρατίου και της Ελισάβετ
• Παπαδηµητρίου- Αλεξανδρή Μα-
ρίτσα, απεβίωσε στην Ν.Αφρική.

Αιωνία τους η µνήµη και θερµά
συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Ο Γεώργιος Βενετής γεννήθηκε το 1931 στον Πολιχνίτο. Παν-
τρεύτηκε την Ευαγγελία Καρασταμάτη, που μέχρι τελευταία ήταν
στο πλευρό του.

Τεχνίτης όπως όλο το σόι του. Μηχανικός αυτοκινήτων, βουτη-
χτής, ψαροτουφεκάς, κυνηγός. Οπλοκατασκευαστής, ρολογάς,
αλλά ποτέ δεν εξάσκησε αυτό το επάγγελμα. Είχε το μοναδικό αλα-
τοτριβείο και τροφοδοτούσε αλάτι όλο το νησί, τη Χίο, τα Δωδε-
κάνησα.

Βαλσαμωμένα πουλιά και ζώα που πολλά δώρισε στο Μουσείο Βρί-
σας. Για πολλά χρόνια διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
στην Ομάδα Οικολόγων.

Ήταν ο καλύτερος θείος. Πάντα στην παρέα μας. Ακόμα και τα παι-
διά μας τον θαύμαζαν γιατί οι
ιδέες του ήταν της εποχής μας.

Καλό ταξίδι, George και νάναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκε-
πάζει.

Ειρήνη και Στέλλα Θεοδωρή
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Xιώτoυ-Moυζά  Mαίρη

•
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e-mail: mgasparaki@gmail.com

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
Σταµάτης Κοτσάτος Ο.Ε. 

Μαρ.Αντύ�α 45  Ηλιού�ολη
Tα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζoυν απα-

ραίτητα την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας
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Ευχαριστούμε θερμά!  

Επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
• Κυπρίου Ραφαέλλα (εγγονή της Ειρήνης Σάκη), Χαροκόπειο Πα-

νεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας
• Μέρμηγκας Δημήτριος του Ιωάννη (εγγονός του Βασιλείου Τσι-

φτσή),  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολ. Υπολογιστών, Πανεπι-
στήμιο Πατρών

Για τις προσφορές-συνδροµές σας
ο νέος λογαριασµός του Συλλόγου µας 

ALPHA BANK -KOINOΣ  ΛOΓAPIAΣMOΣ

555-002101-040960
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ
✔ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Φοροτεχνικός • Τηλ: 6974 313424
✔ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Φοροτεχνικός • Τηλ: 6947937350

Γ.ΚΟΥΒΕΛΙ@ΟΥ 32, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
τηλ/φαξ: 22520 41357  
email: giorgos_acc@yahoo.gr 
•aggelika_x@yahoo.gr

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην αίθου-
σα του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε η Χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωση.

Στις 13 Δεκεμβρίου μαζευτήκαμε πολλοί χωρια-
νοί να πιούμε τον καφέ μας, ν’ αφλουγέψουμι, να
φάμε τα μεζεδάκια που έφτιαξαν οι Πολιχνιάτισσες.

Ξεχωριστό τόνο έδωσε η ομιλία της συγχωριανής
μας γιατρού νευρολόγου Ζαρούλη Χρυσοθέας. Το
θέμα ήταν «Η άνοια και το Αλτσχάιμερ». Πολύ εν-
διαφέρον θέμα και για νέους και για μεγάλους, για-
τί η ασθένεια εξελίσσεται σε μάστιγα της εποχής.

Το ΔΣ. ευχαριστεί θερμά τον Θοδωρή Σαμαρά για
την προσφορά του προτζέκτορα και πίνακα που χρη-
σιμοποιήθηκαν στην ομιλία.

Όλοι φύγαμε ενθουσιασμένοι και ευχαριστημένοι,
ανταλλάσσοντας ευχές για καλές γιορτές και καλή
χρονιά.«Ευχαριστήρια επιστολή »

Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου  Λέσβου
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους, προς τους κυρίους Βερ-
βέρη Ιωάννη και Καντάρη Δημήτριο , για την παροχή -και τη φετινή
σχολική χρονιά- δωρεάν καυσίμου (πυρήνα)   για την θέρμανση του
σχολείου μας.  

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης,
έναντι της προσφοράς τους, υπό τις παρούσες οικονομικές συν-
θήκες.  Τους ευχαριστούμε θερμά.

Ο Δ/ντης του Σχολείου
Κων/νος Καλαθάς  

Πολιχνίτος    21 Δεκεμβρίου 2015

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡ.
Ολα τα προϊόντα μας παράγονται  στο καινούργιο

τυροκομείο έναντι Κέντρου Υγείας Πολιχνίτου.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλ.  22520 41411, 6972 183488

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τηλ.210 9912181
κιν. 6977 293813, 6971 892482

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Χριστουγεννιάτικη γιορτήΧριστουγεννιάτικη γιορτή
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Το χρήμα κυβερνάει τη
ζωή μας. Όσο καλός και να
είναι ένας άνθρωπος, σε
κατάσταση δήθεν ανάγ-
κης,  θα σκοτώσει.  Λέω
δήθεν ανάγκης, γιατί αυτοί
οι άνθρωποι, που σκότω-
σαν έναν συγχωριανό
τους, ζούσαν αξιοπρεπώς
πριν το φόνο , ικανοποι-
ώντας τις βασικές τους
ανάγκες.

Είχαν φαΐ να φάνε, ρακί
να πιούνε, τσιγάρα να κα-
πνίσουν και άλλα πολλά.
Όμως με την είδηση ότι
μπορούν να πλουτίσουν τόσο εύκολα, χωρίς να κοπιάσουν,
θόλωσαν και αποστραγγίστηκαν από κάθε συναίσθημα!

Το επιπλέον ρακί τα παραπάνω τσιγάρα, τα περισσότερα
παπούτσια που αγόρασαν και η κάθε είδους περιττή αγορά
που έκαναν, στην ουσία δεν εξυπηρετούσε καμία βασική
ανάγκη τους. Όλα ήταν στο μυαλό τους, ότι έτσι θα γίνουν
πιο ευτυχισμένοι. Στο όνομα της δήθεν δικαιοσύνης, σκο-
τώνουν και δεν είναι καν ειλικρινείς να πουν ότι σκοτώνουν
κάποιον για τα  χρήματα. Είναι τόσο ντροπή για τους ίδιους
να παραδεχτούν πως «ο θάνατός σου, η ζωή μου», έχει γίνει
η κινητήρια δύναμη τους να αναπνέουν και να ζουν.

Γίνονται λοιπόν, κριτές της δικαιοσύνης και αναλαμβάνουν
να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μόνο και μόνο επειδή είναι ο
μόνος που αγαπάει, ερωτεύεται και  κάνει λάθη. Είναι πολύ
διαφορετικός από τους υπόλοιπους, γιατί ζει με βάση τα συ-
ναισθήματά του, τις επιθυμίες του και τα πάθη του. Ναι μπο-
ρεί να έκανε λάθη, αλλά ποιος μπορεί να τον κρίνει, λες και

οι υπόλοιποι είναι σωστοί! Οι υπό-
λοιποι απλά είναι ζόμπι, άτομα που
δεν έχουν συναισθήματα, που ζουν
έτσι απλά για να περνάει ο καιρός.

Όλοι όσοι πήραν μέρος στην πα-
ράσταση ήταν εξαιρετικοί και ο
καθένας απέδωσε το ρόλο του
πολύ καλά! Μπράβο σε όλους αλλά
και στον σκηνοθέτη. Το θέμα της
παράστασης είναι διαχρονικό και το

ζούμε καθημε-
ρινά στις προ-
σωπικές μας
σχέσεις. Βλέ-
πουμε τι γίνεται
γύρω μας!

Ας είμαστε
ήρεμοι μέσα
μας να αφουγ-
κραστούμε την
ψυχή μας. Πι-
στεύω πως
μέσα μας βρί-

σκεται όλη η αλήθεια της ζωής και οι απαντήσεις που ψά-
χνουμε μια ζωή! Το κάθε άτομο είναι μοναδικό και ξέρει πως
η δύναμη που έχει μέσα του μπορεί να κάνει θαύματα. Ας

πιστέψουμε στην αξία της ζωής και ας είμαστε πιο ταπεινοί
με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό μας.

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Το θεατρικό µας
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Στις 15 Νοεμβρίου παρουσιάσαμε την θεατρική παρά-
σταση «η επίσκεψη», έργο του Ντύρρενματ σε διασκευή
Γιώργου Αδαμαντιάδη. Οι πρόβες μας είχαν διάρκεια πε-

ρίπου ενός έτους, καθ’ ότι βρισκόμαστε μία φορά την εβδο-
μάδα και το καλοκαίρι παίρνουμε άδεια δύο ή τριών μηνών.
Δουλέψαμε πολύ και ο σκηνοθέτης, προκειμένου να καλύψει
τα όποια κενά μας, έκανε ιδιαίτερα στα σπίτια μας, χωρίς πρό-
σθετη οικονομική επιβάρυνση. Πραγματικά δεν φαντάστηκα
πως θα κάναμε ιδιαίτερο μάθημα στην υποκριτική. Η κούραση
κάποιες φορές μεγάλη, γιατί κάποιοι ερχόταν στις πρόβες σε
συνέχεια από την δουλειά τους. Αντέξαμε γιατί αγαπάμε
πολύ το θέατρο και όλο αυτό το πάρε δώσε. Οι πρόβες για εμάς,
είναι ώρα συνεύρεσης, ώρα χαράς, ώρα κουτσομπολιού,
ώρα φαγητού καμμιά φορά. Λέω καμμιά φορά, γιατί παλιά ήτα-
νε σχεδόν πάντα. Να σας πω ένα παράπονό μας για τον σκη-
νοθέτη. Δεν μας άφηνε για δύο ώρες πριν την παράσταση να
φάμε ή να πιούμε οινοπνευματώδες. Επέτρεπε μόνο νερό. Λες
και πηγαίναμε για χειρουργείο... Έτσι το μπουκάλι ουίσκι που
μας κέρασε ο ξεχωριστός για μας Γιώργος Τσάτσος, μάς πε-
ριμένει σε κάποια πρόβα.  Ο σκηνοθέτης, μας πίεζε αρκετά,
γιατί ως μαθητές και εμείς ξαναγινόμασταν παιδιά. Όχι ότι εί-
μαστε και πολύ μεγάλοι  δηλαδή...Το αποτέλεσμα το ευχαρι-
στηθήκαμε. Η παρουσία του κόσμου, η αγάπη των συγχω-
ριανών μας ήταν τέτοια, που πραγματικά αποζημιωθήκαμε. 

Για να πραγματοποιηθεί η παράσταση αυτή, βοήθησε όλο
το συμβούλιο του συλλόγου μας και ιδιαίτερα ο κος Μιχάλης
Γιαννέλλης, ο οποίος μεσολάβησε για να μας δοθεί δωρεάν
το θέατρο της Καλλιθέας. Ήταν ένα πραγματικά άρτια τεχνι-
κά θέατρο, τόσο που θα το ζήλευαν επαγγελματικά θέατρα και
εκτός αυτού το φρόντιζε ειδικός τεχνικός θεάτρου. Επίσης ήταν
σημαντική η βοήθεια του Θεόδωρου Κούσκου που έφτιαξε
τα σκηνικά. Η οικονομική ενίσχυση του θεατρικού μας, ειδι-
κά την εποχή αυτή από την κα Δήμητρα Παπανικολάου – Μα-

λέσκου, μας έδωσε την δύναμη και την ενέργεια για να μπο-
ρούμε να συνεχίσουμε. Την  ίδια -ως εκπαιδευτικό- το θέμα
παιδεία την άγγιξε ιδιαίτερα και ευχόμαστε να βρει μιμη-
τές. Την παράστασή μας αυτή την αφιερώσαμε στο συγ-
χωριανό μας Στράτο Σαντή, ο οποίος δεν κατάφερε να αν-
ταποκριθεί στο ρόλο του, λόγω ασθένειας. Ελπίζουμε και
ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας.

Για την δεύτερή μας παράσταση, φρόντισε η κα Πελα-
γία Βουλγαρέλλη, ώστε να μας δοθεί δωρεάν το θέατρο
της Ηλιούπολης. Έτσι στις 22/1/16,  «Η επίσκεψη»   πραγ-
ματοποιήθηκε στο θέατρο της Ηλιούπολης επί της οδού Σο-
φοκλή Βενιζέλου στο Δημαρχείο της πόλης.

Θέλω να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου σε όλους
τους προαναφερθέντες παράγοντες, ακόμη στους συγχω-
ριανούς και μη, που παρακολούθησαν την παράσταση. Η συγ-
κίνησή μου είναι μεγάλη, όταν αναφέρομαι στην θεατρική
ομάδα, όταν ο αγώνας του καθένα για να μπορεί να βρίσκεται
επί 3ή 4 ώρες κάθε εβδομάδα στο σύλλογο για πρόβα, ανα-
λογιζόμενοι τις σημερινές συνθήκες, είναι τεράστιος. Ανα-
φέρω τα ονόματά τους κατ’ αλφαβητική σειρά: Βερβάτη Μα-
ρία, Βογιατζής Απόστολος, Βογιατζή Μαρία, Δαλβαδά-
νη Ιωάννα, Καπιτσιούλη Κατερίνα,Κούσκος Θεόδωρος,
Παπουτσάς Ευστράτιος, Πολυχρονοπούλου Δωροθέα, Πο-
λυχρονοπούλου Κατερίνα, Ρούμπου Μαριάνθη, Σάμιος
Ξενοφών, Σαμίου Λίτσα. Ο δε σκηνοθέτης μας, Γιώργος
Αδαμαντιάδης, νέος, εργασιομανής και ενθουσιώδης καθώς
είναι, δούλεψε επαγγελματικά με ερασιτέχνες και κατάφερε
να παρουσιάσει κατά κοινή ομολογία ένα εξαιρετικό απο-
τέλεσμα. 

Όσοι δεν καταφέρατε να παρακολουθήσετε τις προ-
ηγούμενες παράστασεις μας, σας περιμένουμε στον Χο-
λαργό!!!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΤΑΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η θεατρική παράσταση του Συλλόγου μας ήταν καταπληκτική

Στις 15 Νοεμβρίου το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Καλλιθέας, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου

μας ανέβασε την παράσταση «Η επίσκεψη της Γηραιάς
Κυρίας». Η αίθουσα γεμάτη από συγχωριανούς μας,
οι οποίοι απόλαυσαν μια παράσταση που θα τη ζή-
λευαν και επαγγελματίες ηθοποιοί.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει όλους που έλαβαν
μέρος στην παράσταση, την υπεύθυνη Κατερίνα Πατ-
τακού-Πολυχρονοπούλου, τον σκηνοθέτη Γεώργιο
Αδαμαντιάδη και όλους όσοι συνέβαλαν να πραγ-
ματοποιηθεί η παράσταση.

Ευχαριστούμε την Τούλα Γιαννέλλη για τη μεσο-
λάβησή της στο να μας παραχωρήσουν την αίθουσα.
Ακόμη ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Καλλιθέας και
την υπεύθυνη Κοινωνικών Εκδηλώσεων του Δήμου κα
Στέλλα Μαρουσώ.

Επίσης ευχαριστούμε και την κα Μαλέσκου – Πα-
πανικολάου Δήμητρα, η οποία ενίσχυσε το θεατρι-
κό μας με το ποσό των 300 ευρώ.

Το Δ.Σ.

Το μόνο σίγουρο, βλέποντας κάποιος την παρά-
σταση,  θα αναρωτηθεί: ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥ-

ΝΕΙΔΗΣΗ;;;;;; ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ;;;;
Μία από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν

ανεβεί από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του
Συλλόγου Πολιχνιατών. 

Είναι γνωστό πως το θέατρο είναι ο καθρέπτης του
πολιτισμού μιας χώρας. Η οικονομική κρίση που μα-
στίζει την χώρα μας έχει οδυνηρές συνέπειες στον
χώρο της τέχνης και του πολιτισμού.

Δυστυχώς οι συμφωνίες, με τους δανειστές εταί-
ρους μας μόνο σε νούμερα αναφέρονται και καμία
αναφορά δεν γίνεται για την παιδεία, την τέχνη και
τον πολιτισμό.

Αξιέπαινη και σημαντική η προσπάθειά σας στον
πολιτισμό όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα στα ση-
μερινά.

Αξιέπαινη και ευγενική χειρονομία, η προσφορά-
δωρεά των χορηγών στην προσπάθειά σας, η οποία
δυστυχώς γίνεται χωρίς καμία κρατική συμπαρά-
σταση.

Αξιέπαινη και ζεστή η παρουσία όλων αυτών που
σας βλέπουν και σας δίνουν δύναμη και κουράγιο
για να συνεχίσετε.

16-11-2015
Τσάτσος Χ. Γιώργος

Το χορευτικό μας
Στις 8 Νοεμβρίου, επέτειος απελευθέρωσης του νησιού
μας, το χορευτικό του Συλλόγου συμμετείχε με πα-
ραδοσιακούς χορούς στην εορταστική εκδήλωση,
που διοργάνωσε για την ημέρα αυτή, ο Σύλλογος Μυ-
τιληνιών Αμαρουσίου, στην αίθουσα του Δημαρχείου.

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος συμπα-
τριωτών μας. Παραβρέθηκε κι ο Δήμαρχος Αμαρου-
σίου Γ. Πατούλης.
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Οι Πρόσφυγες Μικρασιάτες στον Πολιχνίτο

Ε

Γράφει ο 
ΣΤΡΑΤΗΣ Π. ΠΑΝΤΑΣ

Επειδή φρονώ ότι μέσα στις φιλόξενες
σελίδες του «ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ»
συγγράφω μέρος της τοπικής μας ιστο-

ρίας, σας παραθέτω απόσπασμα του αριθμ.
2/10.5.1931 Πρακτικού του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Πολιχνίτου: «Ο κ. Πρόεδρος (Ελ. Κω-
στομοίρης) εξέθηκε τα εξής. Οτε το πρώτον
κατά το έτος 1928 απεφασίσθη η ανέγερσις
του αλιευτικού συνοικισμού εις την Σκάλαν
Πολιχνίτου, η κοινή γνώμη εξανέστη καθώς
και νυν πάλιν και δια συλλαλητηρίων εζήτησε
την ανέγερσιν του συνοικισμού εν Πολιχνί-
τω. Συνεπεία τούτου και κατόπιν εγγράφου
εντολής του Υπουργείου της Συγκοινωνίας
ο τότε Νομάρχης κ. Κυριακόπουλος και ο επι-
θεωρητής των Δημοσίων Έργων κ. Φιλίπ-
ποβιτς, κατόπιν επιτοπίου επισκέψεώς των
απεφάνθησαν ότι δεν πρέπει να γίνει ο αλι-
ευτικός συνοικισμός της Σκάλας, διότι είναι
ο μοναδικός τόπος παραθερισμού της κω-
μοπόλεως και συγχρόνως το ευφορότερον
κεκαλυμμένον έδαφος της Κοινότητας (ελαι-
ώνες, αμπελώνες, οπωροφόρα, κήποι). Εκ-
θέτει και πάλι ο κ. Πρόεδρος τα εξής μει-
ονεκτήματα, άτινα θα προκύψουν εκ της ανε-
γέρσεως του συνοικισμού εν Σκάλα. 

1) Αποξενούνται των εξοχικών των κα-
τοικιών πλείστοι κάτοικοι Πολιχνίτου, πράγ-
μα όπερ αποδοκιμάζει η κοινή γνώμη και ως
εκ τούτου θα διαταραχθή  η ομαλή και πα-
ραδειγματική μέχρι τούδε συμβίωσις γηγε-
νών και προσφύγων. 

2) Η Σκάλα αποτελούσα τον πνεύμονα της
περιφερείας του τέως Δήμου Πολιχνίτου, δια
της οποίας διεξάγεται πάσα εμπορική και βιο-
μηχανική κίνησης, θα περιέλθει εις χείρας τρί-
των ξένων όλως προς τον τόπον και ξένων
προς τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα. 

3) Θα δημιουργηθεί ζήτημα (και ακριβώς
ούτος είναι ο σκοπός των ανευθύνων πα-
ραγόντων, οίτινες ενεργούν διά την ανέ-
γερσιν του συνοικισμού ες Σκάλαν) ανακη-
ρύξεως της Σκάλας εις Κοινότητα, οπότε
αύτη θα φορολογήσει αγρίως την όλην πε-
ριφέρειαν δια την εξασφάλισιν εσόδων και
ούτω ο τέως Δήμος Πολιχνίτου θα καταστεί
φόρου υποτελής προς τον Συνοικισμόν Σκά-
λας. 4) Η ανακήρυξης της Σκάλας εις Κοινό-
τητα προϋποθέτει και τον χωρισμόν της εις
ιδιαιτέραν αγροτικήν περιφέρειαν και ούτω
τα κτήματα των Πολιχνιατών, διότι οι πρό-
σφυγες στερούνται τοιούτων, θα διαφυ-
λάσσονται ή κάλλιον ειπείν δεν θα διαφυ-
λάσσονται υπό της Κοινότητας Σκάλας, ενώ
τουναντίον θα φορολογούνται αγρίως, τα δε
οικόσιτα ζώα των εγκατασταθησομένων εν
Σκάλα προσφύγων, ελλείψει βοσκοτόπων, θα
καταστρέφωσι τους αμπελώνας και τους
κήπους των Πολιχνιατών και αρκούν δια την
καταστροφήν δέκα μόνον αίγες. 

5) Υπάρχουν εν Πολιχνίτω 75 περίπου οι-
κογένειαι προσφύγων οίτινες επ’ ουδενί
λόγω δέχονται να εγκατασταθούν εν Σκάλα,

προτιμώντες την ανέγερσιν του συνοικι-
σμού εν Πολιχνίτω, ώστε ποίος ζητεί την ίδρυ-
σιν συνοικισμού εν Σκάλα; Αφού άλλως τε και
οι γηγενείς αλιείς κατοικούν εν Πολιχνίτω και
ουχί εν Σκάλα. Η ανέγερσις του συνοικι-
σμού εν Πολιχνίτω διά της απαλλοτριώσεως
των ερειπωμένων ανταλλαξίμων ή εις μίαν
των τοποθεσιών (Ραχτιανά, Λείβαδος, Γρίπα,
Κσρδώνας) αίτινες συνέχονται μετά της Κω-
μοπόλεως, θα απαιτήσει την ημίσειαν δα-
πάνην. Προς τούτοις δε η ίδρυσις συνοικι-
σμού εν Σκάλα θα προσκρούση και εις το ζή-
τημα υδρεύσεως, ήτις συντελείται ανεπαρ-
κώς και θα αποξηράνη τους κήπους. 

6) Εις τον προ δύο ετών προσκομισθέν-
τα κατάλογον αλιέων προσφύγων εξακρι-
βώθη ότι συμπεριελήφθησαν άτομα ανύ-
παρκτα, άτομα ουδεμίαν σχέσιν έχοντα με
την αλιείαν και το χείριστον πάντων, άτομα
υπόπτου παρελθόντος, γνωστοί λαθρέμπο-
ροι, οίτινες επιζητούν να καταλάβουν την
Σκάλαν Πολιχνίτου δια τους απωτέρους
σκοπούς των.

Οι κ.κ. Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κων/νος
Σάββας και Σάββας Περ. Σάββας έχουσι την

γνώμην ότι ουδεμίαν σχέσιν έχει η ίδρυσις
αστικού συνοικισμού εν Πολιχνίτω, με τον εν
Σκάλα αλιευτικόν τοιούτον. Συμφωνούσι
πλήρως με την ίδρυσιν αλιευτικού συνοικι-
σμού Σκάλας, διαφωνούντες απολύτως με
τας απόψεις του Προέδρου, καθόσον θεω-
ρούσιν ότι είναι ανθρωπιστικόν καθήκον
των και ότι ουδεμίαν ουσιώδη ζημίαν Κοι-
νοτικήν επιφέρει. Το κακόν μόνον τυγχάνει
ότι θα απαλλοτριωθούν μερικά τυχόν κτή-
ματα διαφόρων ενδιαφερομένων.

Οι λοιποί παρόντες σύμβουλοι, 8 τον
αριθμόν, τάσσονται με την άποψιν του Προ-
έδρου εις ον και αναθέτουν την ενέργειαν των
νομίμων διατυπώσεων δια την ανέγερσιν του
αλιευτικού συνοικισμού εν Πολιχνίτω.».

Προσέξατε την τοποθέτηση των δύο
Σαββαίων στο τέλος του πρακτικού; «Το
κακόν μόνον τυγχάνει ότι θα απαλλοτριω-
θούν μερικά τυχόν κτήματα διαφόρων εν-
διαφερομένων». Εδώ λοιπόν είναι το ζη-
τούμενο σημείο. Οι μεν Σαββαίοι κατείχαν
αστικά ακίνητα στη Σκάλα (σπίτια-μαγαζιά –
αποθήκες) και ένα μεγάλο ελαιόκτημα, που
καταλαμβάνει την πλευρά του λόφου «Βου-
νάρι» και εκτείνεται απ’ τις ιδιοκτησίες Τιμο-
λέοντος Σάκκη και Παν. Καμπούρη, μέχρι την

ιδιοκτησία Σπύρου Σπυρέλλη και εκκλησία
Αγίου Ιωάννου και απ’ την κορυφή του λόφου
μέχρι τον αμαξιτό δρόμο. Ενώ για απαλλο-
τρίωση προσφερόταν το τεράστιο κτήμα των
αδελφών Κωστομοίρη, που ήταν αγρός, με
αμπέλια, οπωροφόρα και σπαρτά, και απο-
τελούσε τον «αφαλό» της Σκάλας Πολιχνίτου.

Έτσι είχαν τα πράγματα, μέχρι που την δε-
καετία του 30, με την βοήθεια του Γεωργίου

Παπανδρέου, βουλευτή Λέσβου και
Υπουργού Παιδείας, απεφασίσθη η τά-
χιστη ανέγερση προσφυγικού συνοικι-
σμού στη Σκάλα. Ο κομματάρχης, κουμ-
πάρος και δεξί χέρι του Παπανδρέου
στην ευρύτερη περιοχή Πολιχνίτου,
Δημήτριος Χαρίτος, αναλαμβάνει την
ευθύνη της άμεσης κατασκευής δέκα
ισόγειων κατοικιών των τεσσάρων δω-
ματίων. Δύο δωμάτια ήταν τσιμεντό-
στρωτα με τζάκι, προοριζόμενα για
κουζίνες και δυο δωμάτια είχαν σανι-
δένιο πάτωμα, γιατί προορίζονταν για
κρεβατοκάμαρες. Σε κάθε οικογένεια
δόθηκαν ένα και ένα τα δωμάτια, ώστε

να έχουν μία κουζίνα και ένα υπνοδωμάτιο,
ασχέτως αν στο σύνολό τους οι οικογένειες
ήταν υπερπολύτεκνες. Το λυπηρό και θλιβερό
όμως είναι ότι, δεν βρέθηκε για τους κατα-
τρεγμένους αυτούς πρόσφυγες ένα στεγνό
κομμάτι γης, αλλά τους έρριξαν μέσα σε ένα
γκιόλι, όπου τσαλαβουτούσαν μέσα στη λά-
σπη το περισσότερο διάστημα του χρόνου.
Όχι μόνο τα νερά, που κατέβαιναν απ΄ όλα
τα Αρά και την Παναγιούδα, το Χαλήλ και τον
Καλαμδιάρη, όταν έβρεχε, στράγγιζαν μέσα
στον χώρο του συνοικισμού, αλλά και η θά-
λασσα, όταν ο γαρμπής μαύριζε και εξαπέ-
λυε την αγριότητά του, έβγαζε τα κύματά της
μέσα στον χώρο του συνοικισμού. Μια φορά
είδα τους φίλους μου, όταν ήμασταν πιτσι-
ρίκια, να πηγαίνουν με μια σκάφη από σπί-
τι σε σπίτι. Εδέησε να γίνει Δημοτικός Σύμ-
βουλος ο μακαρίτης ο πατέρας μου (και τού-
το δεν το γράφω με κομπασμό, με αγανά-
κτηση το φέρνω στο φως) για να εισηγηθεί
στο Συμβούλιο του Δήμου την δεκαετία
του 50, να κουβαλήσουν με Δημόσιας Χρή-
σης φορτηγά αυτοκίνητα χαλίκι απ’ τον οξύ
και να υψώσουν κάπως τους χώρους μετα-
ξύ των σπιτιών. Οι φωτογραφίες του αρχεί-
ου μου, που επισυνάπτω, είναι αδιάψευ-

στος μάρτυρας των όσων περι-
γράφω.

Τώρα, σαν πάει κανείς στον
χώρο του αλιευτικού προσφυγι-
κού συνοικισμού Σκάλας, θα συ-
ναντήσει μια τελείως διαφορετι-
κή κατάσταση απ’ αυτήν που πε-
ριέγραψα και αναφερόμουν στην
στέγαση της πρώτης προσφυγι-
κής γενιάς. Τώρα μάρτυρες στέ-
κονται ελάχιστα απ’ τα πρώτα
σπίτια. Στη θέση των παλιών κτί-

στηκαν βίλες. Δεδομένου ότι
την δεκαετία του 60, επί δη-
μαρχίας Κων/νου Πελέκου, είχα
κάνει σαν αρμόδιος δημοτικός

υπάλληλος τις απαραίτητες ενέργειες του Δή-
μου και είχαν εκδοθεί υπέρ συγκεκριμένων
κατόχων, παραχωρητήρια και τίτλοι ιδιο-
κτησίας των οικοπέδων. Γιατί μέχρι τότε δεν
είχαν τίτλους οι κάτοχοι, ανήκαν στο Δημό-
σιο τα οικόπεδα, στην Γεωργική Υπηρεσία
συγκεκριμένα. 

Ακόμα θα συναντήσει κανείς ένα ναό, στο
στάδιο της αποπεράτωσης, καλαίσθητο και
με πολύ μεράκι καμωμένο, που δεσπόζει
στην παραλία και κτίστηκε απ’ την χαροκα-
μένη οικογένεια του Αντώνη Χαρ. Ρουκου-
νιώτη, δεύτερης γενιάς προσφύγων, στη
μνήμη της αδικοχαμένης σε τροχαίο δυ-
στύχημα κόρης τους Παναγιώτας. 

Επίσης θα βρεθεί μπροστά σε μία ανα-

θηματική στήλη «Ηρώο», που φέρει την
ανορθόγραφη επιγραφή «Στην μνήμη των
αλίτρωτων ελληνικών πατρίδων ΜΙΚΡΑΣΙΑ
ΧΑΙΡΕ» (Οι αλύτρωτες γράφονται με «υ» και
όχι με «ι», βρε αγράμματοι). Η στήλη αυτή
στήθηκε απ’ το Δήμο με χρηματοδότηση της
Νομαρχίας, για να τιμήσει την Μικρασία και
τους πρόσφυγες, που μας ήλθαν απ’ αυτήν.
Τους πρόσφυγες, που το επίσημο ελληνικό
Κράτος και οι τότε διοικούντες την τοπική κοι-
νωνία, ύστερα από δεκαετίες ξεσπιτωμού, κα-
τάφεραν να τους στεγάσουν στην λάσπη και
στην υγρασία, στο γκιόλι, που ήταν τότε το
μόνο μέρος που τους περίσσευε.

Πολιχνίτος, Σεπτέμβριος 2015

Φωτογραφία από τον προσφυγικό συνοικισμό στην
Σκάλα (από αρχείο Σ. Πάντα).

Το εκκλησάκι στην παραλία της Σκάλας
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Π. ΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΚΗΓOΡOΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ �ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ �ΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
�ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, 2ος όροφος, 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ • Τηλ.22510 26655 

• κιν. 6974707156

ΤΑΞΙ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΗΛ ΠΙΑΤΣΑΣ:  22520 42444, 
WHAT’S UP: 6989 411054,

KIN.; 6932 264529 & 22520 41355

ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
του ΚΩΝ.
ΙΑΤΡΟΣ – ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΒΕΤΣΟΥ 10 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100
ΤΗΛ. 22510 47755

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Τις Κυριακές ανοικτά το μεσημέρι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Τηλ.22520 42396 -42375 

ΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Μαρία Π. Πανσεληνά
Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης

Διαγνωστικό εργαστήριο:• Υπέρηχοι σώματος  • Triplex αγ-
γείων • Ενδοκολπικό u/s • u/s  μαστού • Mέτρηση οστικής πυ-

κνότητας • Ψηφιακή πανοραμική απεικόνιση

Καλλονή: Εµπορικό Κέντρο Βαµβουκλή  (έναντι Κέντρου Υγείας)
Τηλ/fax: 22530 22131, κιν.: 6972 509137

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, 693-2580123

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ  • ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ • ΣΚΑ-

ΛΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΒΑΛΗΛΗΣ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ • ΤΗΛ: 22520 41277
Oικίας: 22520 42273, 6978 543138

Σπύρος Καλημέρης
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

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

Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566
Κινητό: 6973389212

e-mail: spiroskalimeris@gmail.com
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ εντός σχεδίου
άρτιο και οικοδομήσιμο. Απόσταση από τη θάλασσα
200 μ, στη Νυφίδα Πολιχνίτου. 
• Πωλείται οικόπεδο 4 στρέμματα στη Νυφίδα, επίπεδο
με θέα.  Πληροφορίες: 6944511685   κ. Στράτος Π.

Αδελφοί Κρικλάνη
Με ταφ ορ έ ς

από και προς Αθήνα - από και προς Μυτιλήνη
Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και 

διαθέτουμε ανυψωτικά μηχανήματα.
Τηλ. 6974 00 4032 
Αποθήκη: Κηφισού 63 Αθήνα

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

ΣΥΝΕΡΓΕΙO ΚΑΘΑΡΙΣΜOΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ &

ΚOΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

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

6940 115483

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΝΑ  ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Π.Κουντουριώτη 47Γ`
Προκυµαία ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.2251026025 • 6946261828
Email. eiranag@Yahoo.gr

Προγονικό απόφθεγμα για την ορθότητα του οποίου καλούμαστε
εμείς, οι σύγχρονοι παντογνώστες, να αποφανθούμε. Είναι, η γερον-
τική άνοια, φυσικό φαινόμενο, συνέπεια της γήρανσης του υπεύθυ-

νου οργάνου (ή οργάνων), ή είναι προδιαγεγραμμένη πορεία, ξεχωριστή για
τον καθένα μας;

Αν κάνουμε συλλογή των λέξεων, που αναφέρονται στο φαινόμενο, θα
βρούμε πάμπολλες, οι οποίες προσπαθούν να αποδώσουν όλες τις πλευρές
και όλες τις διαβαθμίσεις του: οι παλίμπαιδες ήταν γνωστοί από αρχαιοτά-
των χρόνων. Από τότε οι άνθρωποι παρατήρησαν πως οι γέροι γύριζαν πίσω
στο χρόνο κι έπιαναν το νήμα της ζωής απ’ την αρχή. Ξαναγίνονταν παιδιά
(πάλι+παίδες) και … ευτυχούσαν! Όταν η γλώσσα μας διαφοροποιήθηκε, το
παιδί έγινε μωρό και οι γέροι ξανά-μωρά· έγιναν ξαναμωραμένοι-ξεμωρα-
μένοι-ξεμωράματα.

Για να φτάσουν όμως σ’ αυτό το σημείο, να μην μπορούν δηλαδή να κα-
ταλάβουν την ηλικιακή της θέση, σημαίνει πως έχασαν και την ευφυΐα τους,
έγιναν δηλαδή κουτοί- ξεκούτηδες – ξεκούτιαναν. Η γλώσσα μας χρησιμο-
ποιεί και το ρήμα νεάζω, γι’ αυτούς που, ενώ έχουν την ηλικία τους, προ-
σπαθούν με τις πράξεις και τα λόγια τους να δείχνουν νέοι. Ο γέρος, πάλι, έχει
χαρακτηριστικό του τη γενειάδα (barba στα λατινικά), γι’ αυτό και λέγεται
μπάρμπας. Όταν λοιπόν ο γέρος έκοβε-ξύριζε τη γενειάδα του, νέαζε, ήταν
ένας ξυρισμένος γέρος, ένας γέρος-ξούρας. Οι κοινωνίες φόρτωσαν τις λέ-
ξεις με περιεχόμενο γελοιοποίησης για ανθρώπους, που δεν εννοούσαν να
συμμορφωθούν με τις πρακτικές της φύσης.

Γενικά ο γέρος, που η συμπεριφορά του παρεκκλίνει από τα όρια, που κα-
θορίζει η κοινωνική ανοχή, είναι ένας παλιόγερος, ένας γεροπαράξενος, ένα
ραμολιμέντο, ένα χούφταλο, ένας γεροπαραλυμένος, ένας γερομπισμπίκης,
που σίγουρα το μυαλό του είναι σαλεμένο.

Ανάλογη είναι η ανοχή της κοινωνίας μας και στις γυναικείες συμπεριφο-
ρές. Η πραγματικότητα όμως μας λέει πως οι λέξεις, σχετικά με τις γριές, εί-
ναι πολύ λίγες και έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αναποδιά και την κακία
τους, παρά με την άνοια (οι σχετικές λέξεις είναι: παλιόγρια, γριγιούδ, γρι-
γιατζέλα, μανιαγούδα). Τούτο μας αναγκάζει να υποψιαστούμε ότι το πρό-
βλημα ήταν διαφορετικό με τις γριές. Πρώτα, γιατί βλέπουμε πως είναι πε-
ρισσότερες, όσες διατηρούν τα λογικά τους μέχρι το τέλος, ενώ ζουν πε-
ρισσότερα χρόνια από τους άνδρες. Ύστερα, με τις κοινωνικές δομές του πα-
ρελθόντος, που οι γυναίκες ήταν περισσότερο περιορισμένες στο σπίτι, η κοι-
νωνική έκθεσή τους ήταν πολύ μικρότερη των ανδρών.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, πιο πολύ θυμηδία παρά ενόχληση, πρό-
σθεταν στις κοινωνίες των παλιών καιρών. Στα χρόνια μας, όμως, η γερον-
τική άνοια εξελίσσεται σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Τούτο απαιτεί να δο-
θούν απαντήσεις σε δυο μέτωπα• Πρώτα-πρώτα πρέπει να εξακριβώσουμε
αν έχουμε αύξηση των περιπτώσεων άνοιας στην εποχή μας, ή  μήπως ήταν
πάντα ίδια τα ποσοστά, μόνο που στα παλιά χρόνια δεν καταγράφονταν. Για-
τί αν έχουμε πραγματική αύξηση, θα πρέπει να ασχοληθεί η ιατρική για να
ενοχοποιήσει ίσως τον τρόπο ζωής μας, τη διατροφή μας, ή ό,τι άλλο και μετά
άλλες επιστήμες, σχετικές με τη δόμηση και λειτουργία των σύγχρονων κοι-
νωνιών. Με λίγα λόγια, φταίει κάτι, που λίγοι είναι ευλογημένοι και φθάνουν
στα τέλη της ζωής με ηρεμία και γεροντική σοφία; Γιατί δεν γίνεται αυτό σε
όλους; Γεννιούνται μερικοί από μικροί τρελούτσικοι και επιδεινώνεται με τα
χρόνια η κατάστασή τους (όπως αποφαίνονται οι πρόγονοί μας με την οξυ-
δερκή παρατηρητικότητά τους) ή οι συνθήκες ζωής κάνουν τη ζημιά; Και εν
τέλει, οι γεροντικές παλαβάδες, που εκδηλώνονται «πρασιές-πρασιές», είναι
δηλαδή πολλών αποχρώσεων, είναι το ίδιο πράγμα με την επιδημία της επο-
χής, την γεροντική άνοια;

Μας τα είπε όλ’ αυτά, η χωριανή μας γιατρός, η νευρολόγος Χρυσοθέα Ζα-
ρούλη και μάλιστα πολύ καλά, εκλαϊκευμένα, με μεγάλη υπομονή και κα-
τανόηση. Την ευχαριστούμε από βάθους καρδίας και τη συγχαίρουμε για την
επιστημονική κατάρτισή της και για την αγάπη προς το χωριό της, που βγή-
κε ολοφάνερα από την προσηνή συμπεριφορά της. Όλα αυτά όμως δεν κα-
ταφέρνουν να καταλαγιάσουν την ηχώ της προσευχής της μάνας μου: «Θέλ’
υμ, μέχρι του τέλους, τα μυαλά μ’ να’χου!».

Ακ’ σι λόγια!   του Τάσου Μακρή

-Είδις γέρου παλαβό;
-Απ’ τα μικράτα τ’ ήνταν!!!

Πολιχνιάτικη σοφία

Παλαιολόγος Π. 
Παλαιολόγος

ΔΙΚΗΓOΡOΣ
ΚΑΝΙΓΓOΣ 10, 7ος όροφος, Αθήνα

Τηλ/fax: 210 3813828
Κιν. 6936 630243

e-mail: paleo_paleo@yahoo.gr

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Δεχόμαστε παραγγελίες για γάμους,

βαφτίσεις, μνημόσυνα και Cattering για
εκδηλώσεις.

Tηλ.: 22520 42260

KOMMΩΤΗΡΙΟ
«ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

ΑΝΔΡΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τηλ/fax: 22520 41008

Κιν. 6947 676912

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ
ΣΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑ
-ΣΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 116, ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. 2106613551, 6977 906321,
6932 356464

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ -

ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΠΗΛΙΝΕΣ  - ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2ο χλµ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
ΤΗΛ: 22520 41204, 6976033829

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

ΑΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ- ΚΑΤΑΤΡΙΩΤOΥ 
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Ιπποκράτους &  Καλλιδροµίου 6, 
Αθήνα 114 72.

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

Πήραμε μια ανυπόγραφη επιστολή
από κάποιον ανώνυμο και ονειροπόλο,
υπερήλικα Πολιχνιάτη. Κατά κανόνα η
ανωνυμία συμπορεύεται με υβριστικό
και καταγγελτικό λόγο, γι’ αυτό και απο-
κλείεται από τη δημοσίευση. 

Η παρούσα όμως επιστολή δεν έχει
αυτά τα στοιχεία. Σκοπός της δεν είναι η
ύβρις και η καταγγελία· είναι μόνο η
ανάγκη του ν’ ανακουφιστεί από τον
πόνο για κάποιο παρελθόν που συγκρι-
νόμενο με το τώρα, φαντάζει όμορφο.
Είναι το ονειροπόλημα ενός Πολιχνιάτη
για το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί το χω-
ριό που τον γέννησε! Είναι η αδυναμία
να καταλάβουν οι άνθρωποι τη φρενίτι-
δα της εποχής μας. Είναι η αμηχανία που
αισθάνονται μπροστά στην ιλιγγιώδη
κατρακύλα της ζωής μας. Είναι η αίσθη-
ση της ανημποριάς να επηρεάσουν κάτι
απ’ όλ’ αυτά. Σε μια τέτοια περίπτωση
ένα μόνο μας σώζει: Να ονειρευόμαστε
σαν τον Καραγκιόζη!

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή
με τη σύνταξη και την ορθογραφία της.
Θεωρήσαμε βεβήλωση οποιαδήποτε πα-
ρέμβασή μας.

Eίμαι γέννημα-θρέμμα Πολιχνιάτης. Εδώ
γεννήθηκα, εδώ παντρεύτηκα, εδώ βάφτισα
τα παιδιά μου (τώρα η αναθεματισμένη ξε-
νιτιά μού τα πήρε), όπως και τόσα άλλα Πο-
λιχνιατόπουλα.

Πολλά γράμματα δεν ξέρω· κάτι λίγα πλη-
ρώνοντας δυο καθηγητές με είδος  (λάδι, 8,5
οκάδες το μήνα) και ένα χρόνο στο αστικό Δ.
Παναγιωτόπουλου, Ευ. Συκά και Χατζόπουλου.

Τώρα διανύω την όγδοη δεκαετία, πλησιά-
ζω στο τέρμα και ονειρεύομαι με την φαν-
τασία μου έναν Πολιχνίτο καταπράσινο, με
σπίτια, να ζητάς δωμάτιο και να μην βρίσκεις,
Ξηρόκαμπος, λόφοι, όλα ζωή και κέφι, ξενο-
δοχεία στις Θερμοπηγές.

Ήθελα να ξέρω αυτοί που σπουδάζουν, δεν
έχουν διαβάσει καθόλου την ιστορία; Η γκρί-
νια και η φαγωμάρα καταστρέψαν την Ελ-
λάδα και δυστυχώς συνεχίζουμε ακόμη το ίδιο
βιολί.

Δεν ξέρω τι να γράψω άλλο. Ζω με όνειρα
και ονειροπόλος θα πεθάνω. Άραγε θα μου έδι-
νε ο Αγιος Πέτρος μια μικρή άδεια έστω και
μια ημέρα, το 2050 να έβλεπα –σαν ονειρο-
πόλος που είμαι- πώς θα είναι;

Σας ευχαριστώ.
Ονειροπόλος

Ονειροπολήµατα

Μεγαλώσαμε στα «ΚΑΜΜΕΝΑ», μια όμορ-
φη και μεγάλη γειτονιά που βρίσκεται στο
πάνω μέρος του χωριού μας, στο δρόμο

που είναι κάτω απ’ του Μακρυσουκάτσ.
Τα σπίτια όμορφα και οι αυλές καθαρές και

ασβεστωμένες γεμάτες με λουλούδια λογιών-
λογιών.

Ξεχώριζαν οι αυλές της
Κυρά Βασιλείας σ' Χατζιο-
γλίνας πουχε του Κλουρα,
τσι γι’αυλή σ'Μαριγιας  σ' Γι-
ουργαντούδινας πούχε του
Σπακουρή του Παναγιώτ.

Η Κυρά Βασιλεία αγα-
πούσε πολύ τα λουλούδια
και τα φρόντιζε με πολύ με-
ράκι.

Δεν υπήρχε λουλούδι
που να μην τόχει στην αυλή
της. Όλοι μας την καμαρώ-
ναμε για τα όμορφα και πα-
ράξενα  λουλούδια.

Το σπίτι σ' Μαριγιας σ' Γι-
ουργαντούδινας ήταν χτι-
σμένο στο βάθος της αυλής.
Κατέβαινες τέσσερα-πέντε
σκαλοπάτια και ξεκινούσε
ένας τσιμεντένιος και αρκετά φαρδύς διάδρομος.

Στα πλάγια του διαδρόμου υπήρχαν πολλά
λουλούδια. Κυριαρχούσαν όμως τα σκυλάκια-
Λαγέλια τα λέμε στον Πολιχνίτο, που διασταυ-
ρώνονταν μεταξύ τους και έβγαζαν πολύ παρά-
ξενα χρώματα. Είχε και όμορφες γαρυφαλλιές η
θεια  Μαρία, μωβ και κόκκινες που μοσχομύριζαν

γαρύφαλλο. Ήταν πολύ μερακλού και την ήθελε
όμορφη την αυλή γιατί  επιτελούσε και ένα άλλο
σκοπό.

Ήταν το Φωτογραφείο της γειτονιάς.
Όποια μάνα ήθελε να βγάλει φωτογραφία τα

παιδιά της, εκεί τα πήγαινε.
Φωτογράφος ήταν ο

Διακόβς ο Γιώργος, που
ήρθε γαμπρός στη γειτο-
νιά μας τσι πήρε  τ Σουφί-
για σ Πνάτσινας τ' κορ.

Ήταν πολύ καλός στη
δουλειά του. Μας έβαζε να
σταθούμε, όπως εκείνος
είχε σκεφτεί, χαμογελού-
σαμε και Τσακ το πουλάκι.
Η φωτογραφία έβγαινε.

Η φωτογραφία που
ακολουθεί, είναι βγαλμένη
σ' αυτή την αυλή. Τα κορι-
τσάκια είναι η  αδελφή
μου η Παναγιώτα Σαντη-
Ευαγγέλου, εγώ η Τασού-
λα Σαντή-Κατρακάζα και
στη μέση ο ξάδελφός μας
ο Λάκης Περδικούλης.

Όσα χρόνια και αν πε-
ράσουν αυτά δεν ξεχνιούνται. Τώρα η θεια Μαρίγια
η Γιουργαντούδινα δεν είναι στη ζωή και στη θέση
της αυλής είναι χτισμένο ένα ισόγειο σπίτι.

Πάντα θα σε θυμόμαστε με γλυκές αναμνήσεις
εσένα και την όμορφη αυλή σου, θεια Μαρία.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΝΤΗ-ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ

Το φωτογραφείο της γειτονιάς

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 222520 42948, 6956 532833
e-mail: alani_maria@hotmail.gr
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Ξεκινώ απ’ το περιγιάλι
κι ανεβαίνω αγάλι αγάλι
ως τα πιο ψηλά βουνά
δασωμένα και γυμνά.
Είμαι η ελιά, είμαι η ελιά
η Μυτιληνιά ελιά. 
Κάθε δύο χρονιές καρπίζω
και τα κιούπια σας γεμίζω
με κεχριμπαρένιο λάδι
που αξίζει όσο βαρεί.
Είμαι η ελιά, είμαι η ελιά 
Η Μυτιληνιά ελιά

Τα λόγια του τραγουδιού αυτού,
που το μάθαμε όλοι στο Δη-
μοτικό, δείχνουν ακριβώς την

εικόνα που παρουσιάζουν τα βου-
νά μας με το ασημοπράσινο της
ελιάς να κυριαρχεί παντού σε κάθε
πλαγιά και λόφο.

Στον τόπο μας έχουμε -δόξα τω
Θεώ- όλων των ειδών τις ελιές γι
αυτό από παλιά τις συντηρούσαν με
πάρα πολλούς τρόπους τους οποί-
ους ακολουθούμε μέχρι και σήμερα.

Πολύ νωρίς το Σεπτέμβριο μήνα
μάζευαν μεγάλες πράσινες ελιές
για να τις κάνουν τσακιστές. ΑΒΛΑ-
ΣΤΑΔΕΣ  τις έλεγαν αυτές.

Τις χτυπούσαμε πάνω σε πέτρα ή
σανίδι με μία μικρότερη πέτρα για να
σπάσουν. Στη συνέχεια τις βάζανε σε
βάζο πλαστικό και αλλάζανε το
νερό τους κάθε ημέρα. Μόλις  ξεπί-
κριζαν, τις βάζανε στο ψυγείο ρί-
χνοντας λίγο αλάτι. Η ίδια διαδικα-

σία μπορούσε να γίνει με το νερό της
θάλασσας. Αυτό βοηθούσε να γί-
νουν γρηγορότερα και να μην σα-
πίσουν. Ήταν πολύ νόστιμες και πι-
κάντικες. 

Σήμερα με τα ραντίσματα που
γίνονται, είναι δύσκολο να μαζευ-
τούν και να φτιαχτούν.

ΑΔΡΑΜΙΤΙΑΝΕΣ ΠΑΣΤΕΣ
Αυτές έπρεπε να μαζευτούν κάτω

από την αδραμιτιανή ελιά και να
αλατιστούν μέσα σε ένα καλάθι για
να τρέχει η υγρασία που θα βγάλουν
από κάτω. Αντί για το καλάθι μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε σα-
κούλα τρυπώντας την από κάτω
για τον ίδιο λόγο. Ετοιμάζονται πολύ
γρήγορα και είναι πεντανόστιμες. 

Για να τις διατηρήσουμε πολύ
καιρό χρειάζεται να τις ξεπλύνουμε
με άφθονο νερό μόλις ετοιμαστούν
και να τις βάλουμε σε σακουλάκια
τροφίμων στη κατάψυξη.

ΡΟΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Οι ροπάδες του νησιού μας και ιδι-

αίτερα της περιοχής μας είναι φη-
μισμένες και γνωστές. Δεν χρει-

άζονται καμία προετοιμασία μα-
ζεύονται κατευθείαν κάτω από τις
λαδολιές (έτσι λέγονται τα ελαι-
όδεντρα που τις καρποφορούν) και
έχουν ένα όμορφο καφέ χρώμα. Η
φλούδα τους είναι ζαρωμένη αρκε-
τά και η γεύση τους έχει μία ξεχω-
ριστή νοστιμιά. Είναι γλυκές και μυ-
ρίζουν ελαιόλαδο. 

Μπορούμε να τις διατηρήσουμε
στη κατάψυξη σε σακούλα τροφί-
μων. Αν τις μαζέψουμε και δεν είναι
έτοιμες τις βάζουμε λίγο αλάτι και
ετοιμάζονται. Τρώγονται μαζί με το
φαγητό ή μόνες τους με ψωμί ή με
καπιράδα (ψητό ψωμί βουτηγμένο
σε λάδι και κρασί).

ΝΕΡΟΛΙΕΣ
Αυτές μαζεύονται από τις κολοβές

(ποικιλία ελαιόδεντρου) και πρέπει
να είναι πράσινες ή μαυροκόκκινες
παράλληλα σκληρές. Για αυτές τις
ελιές φτιάχνουμε κανονική αλμύρα
ζυγισμένη με το αυγό .Τις βάζουμε
σε βάζα ή άδεια μπουκάλια νερού
προσθέτουμε ένα κουταλάκι του
γλυκού ξινό και να γεμίσουμε με την
αλμύρα. Τις αφήνουμε κλειστές μέ-
χρι τον Αύγουστο τότε περίπου
ετοιμάζονται. Στη συνέχεια, αν θέ-
λουμε να είναι ξιδάτες, ρίχνουμε
τη μισή αλμύρα κάτω και προσθέ-
τουμε ξύδι ή ρίχνουμε την αλμύρα
και προσθέτουμε ελαιόλαδο. 

Παλιά τις άλλαζαν σε καθημερινή
βάση και όταν ήταν έτοιμες, έκαναν
τα υπόλοιπα.

Με όλους αυτούς τους τρόπους
έβγαζαν τη σοδειά τους για τις ελιές
και είχαν αφθονία και ποικιλία για
όλο το χρόνο.

Μια που οι εποχές είναι δύσκολες,
ας ακολουθήσουμε και εμείς τους
τρόπους αυτούς για να υπάρχουν
στα σπίτια μας τροφές υγιεινές και
απαραίτητες στη διατροφή μας.

Καλό θα είναι να μάθουν και τα
παιδιά μας να τρώνε από μικρά
ελιές για όλα αυτά τα καλά που μας
προσφέρουν.

ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

*Η παραπάνω  συνταγή  υπόκειται σε
πνευματικά  δικαιώματα

Με εκτίμηση 
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ

EXECUTIVE CHEF  SUNDAYS CATERING

Βγαίνεις απ' το σπίτι μια γκρίζα μέρα, που δε περιμένεις τίποτα
καλό να δεις και ν' ακούσεις. Παίρνεις τους κεντρικούς ή τους πιο
απόμερους δρόμους της πόλης, του χωριού και της εξοχής. Πο-
λυάνθρωπες διαδρομές, πιο ήσυχες, εντελώς μοναχικές. Σιγά-σιγά
ελευθερώνεσαι. Απ' τους άλλους κι από σένα. Ο χώρος κι ο χρό-
νος μεγαλώνουν. Μπορείς ν' απλώσεις και να τεντώσεις όποιο κομ-
μάτι σκυφτό και τσαλακωμένο κρατάς βαθειά και κρυφά. Είσαι εσύ
κι ο εαυτός σου μ' ανοιχτή ψυχή σ' ανεμπόδιστους δρόμους.

Παράλληλα και μαζί, διαβαίνεις και τις εσωτερικές σου διαδρο-
μές. Τις γνωστές και χιλιοπερπατημένες, αυτές που γνωρίζεις λίγο
και θέλεις να γνωρίσεις περισσότερο, αυτές που υποψιάζεσαι την
ύπαρξή τους αλλά δεν τις έχεις ανταμώσει ακόμα κι αυτές τις από-
μερες και σκοτεινές, απ' όπου φοβάσαι να περάσεις. Τα τοπία προ-
σπερνούν αργά και γρήγορα τη ματιά σου. Οι σκέψεις, οι φόβοι κι
οι επιθυμίες το ίδιο.

Όμως σιγά-σιγά ελαφραίνεις. Ακουμπάς το βάρος σου στους δρό-
μους, στα μικρά και μεγάλα κτίρια, στα σπιτάκια, τους κήπους και
τα μικρά πάρκα, στις δενδροστοιχίες και τα μοναχικά δέντρα. Ανα-
πάντεχα γεμίζουν καλοσύνη κι οι άνθρωποι που προσπερνούν βια-
στικοί κι αυτοί που αργοσέρνονται κι αυτοί που διασκεδάζουν.

Μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο γκρίζα τελικά, μπορεί μια
άλλη μέρα, σύντομα βέβαια, ν’ αποτολμήσεις ν ακολουθήσεις τις
άγνωστες διαδρομές σου που σε φοβίζουν, αλλά επιτακτικά σε κα-
λούν σε γνωριμία. Η πίεση έχει υποχωρήσει, επιείκεια και καρτε-
ρία έρχονται να σε συναντήσουν, γλιστράς ανεπαίσθητα σε χρω-

ματιστές προσδοκίες...
Αγγελική Πατακού
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Ο σεφ μας προτείνει

ΑΒΛΑΣΤΑΔΕΣ, ΑΔΡΑΜΙΤΙΑΝΕΣ, ΡΟΠΑΔΕΣ, ΝΕΡΟΛΙΕΣ

«Ο ΒΑΣΙΛΗΣ»
Ψητά στα κάρβουνα - Λαχταριστές 

σούβλες & σπιτικές σπεσιαλιτέ!
Ανετο πάρκινγκ, καταπράσινος κήπος, 

π α ι δ ό τ ο π ο ς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΡΟΣ 

Λεωφόρος Μαραθώνος 26, Μάτι  ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τηλ.  2294075666, 6942661038

ΤΑΒΕΡΝΑSunday’s Gastronomy Catering
Χαρίλαος Κατρακάζας
Executive Chef
Κινητό: 6944885536

ΑΦΟΙ ΣΤΕΝΙΩΤΗ Ο.Ε.•Ιωλκού &
Μαγνησίας 51, Αχαρνές, Τ.Κ. 13671

Τηλ: 2108540444, 2102448707  
Φαξ: 2108540434
e-mail: sundayscatering@gmail.com
http://www.sundayscatering.gr

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΝΥΦΙ@Α ΠOΛΙΧΝΙΤOΥ - ΛΕΣΒOΣ

ΤΗΛ.: 22520 - 41841, 41764,  42266
41 068, Fax: 22520 42266

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

Τα πιο φρέσκα ψάρια από το δικό
μας καϊκι κατευθείαν στο πιάτο σας

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
Τηλ.22520 42277, 6974 058993,

6976 606329

ΟΙ 3 ΓΟΡΓΟΝΕΣ

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

Aισθητικές Αποκαταστάσεις
Λεύκανση Δοντιών

ΠΕΛΗ Γ. ΓΕΩΡΓΗ D.M.D
Αισθητική Oδοντιατρική

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

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

KΩΦOΠOYΛOΣ  ΔHMHTPIOΣ
ΣYMBO Λ AIOΓPAΦOΣ AΘH NΩN

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

Πανταζής Γιώργος
Πολιχνίτος Λέσβου
Τηλ. 22520 42275, 
κιν. 6976 037588

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 
70 τμ 4ος όροφος.  Αλεξ. Πα-

πάγου 149.
Τηλ. 22520 42600 κ. Κατερίνα

MAKPOΠOYΛOΣ  IΩANNHΣ
Eνoικιάζoνται γκαρσoνιέρες 

επιπλωμένες με όλες τις ανέσεις
και τηλέφωνo

Πάνω στo κύμα στη Σκάλα Πoλιχνίτoυ.
Περιβάλλoν oικoγενειακό

Για τoυς συγχωριανoύς ειδικές τιμές
Tηλ.:(22520) 41061 - 42365

Γιώργος Μαλλιάκας 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής με μεταπτυ-
χιακό στην Άσκηση & Ποιότητα ΖωήςΑπομακρύνετε μια για πάν-τα τις ασθένειες και τα αι-σθήματα κατάπτωσης,τονώνοντας το ανοσο-ποιητικό σας σύστημα. Όποιο μι-κρόβιο τολμήσει να εισέλθει στοσώμα σας θα κα-ταστραφεί αμέσως,έτσι ώστε να μπο-ρέσετε να ασχολη-θείτε απερίσπαστοιμε πιο αξιόλογαπράγματα. Η συχνήεμφάνιση ασθενει-ών ή αισθημάτωνκατάπτωσης μπορεί να οφείλεταιστο γεγονός ότι δεν αφήνετε τοσώμα σας να αναρρώσει τελείωςαπό μια ασθένεια. Το φαινόμενοείναι πολύ επικίνδυνο, αφού μπο-ρεί να σας οδηγήσει να αποδε-χτείτε το μόνιμο αίσθημα της κα-τάπτωσης σαν κάτι φυσιολογικό. Πολλά μπορείτε να κάνετε γιανα τονώσετε και να δυναμώσετετο ανοσοποιητικό σας σύστημα.Κατ’ αρχήν:1.  Καταναλώνετε άφθονο νερό(τουλάχιστον 1,5 λίτρο την ημέ-ρα). Φροντίστε να πίνετε νερόκαθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας,αποφεύγοντας να καταναλώνετεμεγάλες ποσότητες το βράδυ,που θα μπορούσαν να διαταρά-ξουν τον ύπνο σας. 2. Συμπεριλάβετε στη διατροφήσας όσο το δυνατόν περισσότεραείδη από φρέσκα φρούτα, λαχα-νικά και ψάρια. Η ισορροπημένηδιατροφή θα διασφαλίσει τηνεπαρκή λήψη θρεπτικών ουσιών,βιταμινών και μετάλλων και ηεναλλαγή των πρωτεϊνών δια-τηρεί το ανοσοποιητικό σύστημασε μεγαλύτερη εγρήγορση. 3. Χρησιμοποιείτε φυσικάσκευάσματα για την τόνωση τουανοσοποιητικού συστήματος καιτην πάλη κατά των μολύνσεων.• Ομοιοπαθητική αγωγή: Ηπροσεκτική επιλογή κάποιωνσυμπληρωμάτων σε συνδυασμόμε αύξηση της κατανάλωσης νε-ρού και μία διατροφή υψηλήςποιότητας, θα βοηθήσει στηναποτοξίνωση και τον καθαρισμότου οργανισμού σας, έτσι ώστε να

είστε πάντα έτοιμοι να αντιμε-τωπίσετε τις προκλήσεις της κα-θημερινότητας. • Συμπληρώματα οξεοφίλων(Acidophilus): Το σώμα σας είναιγεμάτο από φιλικά βακτηρίδια –όπως το οξεόφιλο γαλακτοβα-κτηρίδιο – σχεδιασμένα έτσι ώστενα σας διατηρούν σε τέλεια ισορ-ροπία, τα οποία όμως κινδυνεύουννα καταστραφούν από τη χρήσηαντιβιοτι-κών. Όταν τοφιλικό αυτόβακτηρίδιοαπειλείται ήαντιμετωπί-ζει εισβολήκάποιου εχ-θρικού βακτηριδίου, συστήνεταιη χρήση κάποιου συμπληρώματοςοξεοφίλων που θα βοηθήσει στηναποτοξίνωση του συστήματόςσας. 
• Βιταμίνη C: Η τακτική λήψηβιταμίνης C, που συστήνεται εδώκαι χρόνια, βασίζεται σε καλάτεκμηριωμένη έρευνα. Η βιταμί-νη C δυναμώνει τα αιμοφόρα αγ-γεία και βοηθά το σώμα στηναντιμετώπιση των λοιμώξεων. • Εχινάκια (Echinacea): H  εχι-νάκια είναι αυτοφυές βότανο τηςΑμερικής. Πολλοί άνθρωποι τολαμβάνουν σε τακτική βάση γιατην πρόληψη των ιώσεων. Έχειαντιγηραντική δράση, που οφεί-λεται στις αντιβιοτικές και ενι-σχυτικές του ανοσοποιητικού συ-στήματος ιδιότητές της. • Σκόρδο: Βελτιώνει την κυ-κλοφορία του αίματος και σαςβοηθά να πείτε αντίο στη κόκκι-νη μύτη και τα κρύα δάχτυλα, ενώταυτόχρονα δυναμώνει το ανο-σοποιητικό σας σύστημα. Μην ξεχνάτε επίσης πως η τα-κτική λήψη μιας πολυβιταμίνης ήκάποιου συμπληρώματος, ή ένααντίστοιχο βότανο, θα βοηθήσεινα καλυφθούν τα κενά της δια-τροφής σας κατά τη διάρκεια τηςαλλαγής από μια ανθυγιεινή δια-τροφή σε μια υγιή. Κλείνοντας, δεν πρέπει να χρη-σιμοποιείτε τα συμπληρώματαως υποκατάστατα μιας καλής,με μεγάλη ποικιλία, διατροφής.Στο χέρι σας είναι…

«ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ» ΤΟΥ ΑΝΟΣΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περπατώντας

ΣΥΓΓΝΩΜΗ 
ΑΠΟ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗ

Θέλω να ζητήσω δημόσια συγ-
γνώμη από τους συγγενείς της
κας Πέρσας (Δασκάλα), για το δη-
μοσίευμα στο προηγούμενο φύλ-
λο, λόγω κακής πληροφόρησης.

Γεώργιος Σταματέλλης

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ  Γ. ΖΟΥΡΟΣ

Πολιχνίτος Λέσβου
Τηλ. 22520 41078, 42060

κιν. 6978 746980

«Η ΑΓΝΟΤΗΣ»

• Mελέτες  • Επιβλέψεις Oικοδομών

Σ Τ Ε Λ Λ Α  Γ.  Σ ΤΑΥ Ρ Ι Ν O Υ
Διπλ. ΠOΛΙΤΙΚOΣ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ

Αποφ. Πανεπιστημίου Πατρών

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

144_Polixniatikos_Logos_Kotsatos:Layout 1  04/02/2016  09:01  Page 6



Από Καθηγητή Α. Κελεπερτζή
Γεωλόγο-Γεωχημικό-Περιβαλλον-
τολόγο

Μελετώντας επί σειρά ετών τη
γεωλογία, κοιτασματολο-
γία, γεωχημεία και την

υδρογεωχημεία της Λέσβου και της
ιδιαίτερης πατρίδας μου, του Πολι-
χνίτου, και χρησιμοποιώντας επι-
στημονικά δεδομένα της περιοχής
Μ. Λίμνης Αγιάσου και των πηγών
Πέσσας και Αχλαδερής, εισηγούμαι
στις Περιφερειακές κα ι Δη-
μοτικές Αρχές  της λήψη από-
φασης για την αξιοποίηση
του νερού των πηγών Πέσ-
σας, πέραν της τουριστικής
ανάδειξης του φαινόμενου
ως καταρράκτη, για την ανά-
πτυξη της περιοχής.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΘΕΣΗ
Οι πηγές Πέσσας απαντούν
στην περιοχή Βασιλικών και
συγκεκριμένα  παραπλεύ-
ρως - δυτικά του δρόμου
Αχλαδερής. Οι πηγές ανα-
βλύζουν δια μέσου υπερβασικών πε-
τρωμάτων, το δε νερό υπό μορφή
καταρράκτη ύψους > 10 μ περίπου
χύνεται σε μικρή φυσική λίμνη δια
της οποίας βρίσκει εν συνεχεία την
πορεία του   δια του ρέματος της
Μάκρης, το οποίο διασχίζει τον κάμ-
πο Βασιλικών, και καταλήγει στο
κόλπο Καλλονής. 

Ο κάμπος των Βασιλικών και της
Αχλαδερής τροφοδοτείται  κατά το
μεγαλύτερο τμήμα του από προ-
ϊόντα αποσάθρωσης των ανωτέρω
πρασινοπετρωμάτων, και ως εκ τού-
του είναι εμπλουτισμένα σε χρώμιο
και νικέλιο. Απαιτείται η διερεύνηση
των εδαφών  για  τον έλεγχο της κα-
ταλληλότητας των καλλιεργειών,
κηπευτικών  και την προστασία του
περιβάλλοντος.

ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Η  τοπική γεωλογία περιλαμβάνει
υπερβασικά πετρώματα πρασινω-
πού χρώματος    ως υπόβαθρο, τα
οποία  ως εκ της φύσεώς τους είναι
πλούσια στα στοιχεία σίδηρο, μα-
γνήσιο, χρώμιο, νικέλιο, κοβάλτιο,
καθώς επίσης υπερκείμενα ηφαι-
στειακά πετρώματα λόγω της νεώ-

τερης ηφαιστειότητας η οποία εκ-
δηλώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος
της Λέσβου. Τα υπερβασικά πε-
τρώματα καταλαμβάνουν μεγάλη
έκταση ανατολικά του κόλπου Καλ-
λονής και συγκεκριμένα απαντούν
στις περιοχές Αγιάσου, Αχλαδερής,
Βασιλικών, Σταυρού, Βρίσας και
Λάμπου Μύλοι. Οι πηγές απαντούν
εντός των υπερβασικών πετρωμά-
των και πλησίον της επαφής με τα
ηφαιστειακά πετρώματα. Περισσό-
τερες πληροφορίες για τη γεωλογία

της Λέσβου αναφέρονται σε διά-
φορα επιστημονικά δημοσιεύματά
μου και στους γεωλογικούς χάρτες
της Λέσβου των Hecht και Κατσι-
κάτσου. Η ύπαρξη πολλών και δια-
φόρων διαστάσεων φλεβών λευ-
κόλιθου (ανθρακικό μαγνήσιο) είναι
δείκτης της ενεργούς τεκτονικής
της περιοχής και της κινητοποίησης
του μαγνησίου των πετρωμάτων
με αποτέλεσμα το σχηματισμό των
φλεβών λευκόλιθου λόγω της διά-
λυσης των σιδηρομαγνησιούχων
ορυκτών και απόθεσης του ανθρα-
κικού μαγνησίου (βλέπε σχετικό
δημοσίευμα των Κελεπερτζή και
Χατζηδημητριάδη). 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ
Είναι γνωστό ότι τα υπερβασικά πε-
τρώματα ειναι συμπαγή και ως εκ
τούτου είναι αδιαπέρατα πετρώμα-
τα. Φαίνεται όμως ότι λόγω της τε-
κτονικής η δημιουργία διακλάσεων
και ρηγμάτων διευκολύνουν τη κυ-
κλοφορία  των υπόγειων  νερών, τα
οποία τροφοδοτούνται από τους
γειτονικούς ορεινούς όγκους ασβε-
στόλιθων και ηφαιστειοιζηματογε-
νών του Ολύμπου. Τα νερά αυτά κυ-

κλοφορώντας δια μέσου των υδρο-
περατών ασβεστολίθων και εν συ-
νεχεία των ρηξιγενών περιδοτιτών
εκφορτίζονται υπό μορφή πηγών
στην περιοχή Πέσσας και σχηματί-
ζουν ένα καταρράκτη.

Λόγω της ύπαρξης του νερού και
της κυκλοφορίας αυτού εντός των
υπερβασικών πετρωμάτων  το νερό
αντιδρά χημικώς  με αυτά  και εμ-
πλουτίζεται σε μαγνήσιο με περιε-
κτικότητα μεγαλύτερη από 100 mg
ανά λίτρο, είναι φτωχό σε ασβέ-

στιο, έχει συγκέντρωση  ιόντων
υδρογόνου που ισoδυναμεί με
pH περίπου 8. Είναι ανάγκη να γί-
νει πλήρης χημική ανάλυση του
νερού για κύρια ανιόντα, κα-
τιόντα και βαρέα μέταλλα ώστε
να προσδιοριστεί η καταλληλό-
τητα του λαμβάνοντας υπόψη
την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νο-
μοθεσία.

ΠΡΟΤΑΣΗ
Για τη συγκέντρωση των απα-
ραιτήτων επιστημονικών δεδο-
μένων και την αξιολόγηση  πρέ-
πει να γίνουν τα παρακάτω:

1. Γεωλογικη-Υδρογεωλογικη –Γε-
ωτεχνική μελέτη

2. Μέτρηση της παροχής των πηγών
3. Χημικές αναλύσεις  του νερού
4. Γεωφυσική μελέτη

Η γεωφυσική – γεωλογική –
υδρογεωλογική μελέτη θα συμ-
βάλλει στον προσδιορισμό των κα-
ναλιών τροφοδοσίας, της ποσότητας
του υπόγειου νερού  και της διεύ-
θυνσης αυτού. Λόγω της παρόμοι-
ας χημικής σύστασης του νερού
των πηγών Πέσσας και του υπογεί-
ου νερού της Μεγάλης Λίμνης ανα-
μένεται να διερευνηθεί πιθανή επι-
κοινωνία αυτών.

Το πρόγραμμα μπορεί να υπο-
στηριχτεί οικονομικά από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ενταγμένο στα
προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τα αποτελέσματα των ανωτέ-
ρω ερευνών θα αξιολογηθούν κα-
ταλλήλως ώστε να  αποφασιστεί η
περαιτέρω αξιοποίηση του νερού
των πηγών είτε για αρδευτικό σκο-
πό  είτε για ενίσχυση του ποσίμου
του νερού ύδρευσης της περιοχής,
εφόσον  τούτο  πληροί τις προδια-
γραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 146 π.Χ. έως και το 330 μ.Χ. -για 5 αιώνες δηλαδή- εί-ναι η εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Η Λέσβος σ’ όλη αυτή τη μα-κρά περίοδο έγραψε σημαντική ιστορία με διάφορα γεγονότα.Οι Μυτιληνιοί είχαν εκείνη την εποχή -στην αρχή των γεγο-νότων-  ισχυρό ναυτικό, αποικίες στη Μ.Ασία, γεωργική παραγωγή,εμπόριο, οικονομική άνθιση και μεγάλη πνευματική παράδοση.Συμμαχούν με το Βυζάντιο, τη Χίο, τη Ρόδο και την Αίγυπτο και μά-λιστα αγνοούν τους Ρωμαίους. Αργότερα συμμαχούν με τους Ρωμαίουςστους πολέμους τους και σχηματίζεται στη Μυτιλήνη φιλορωμαϊκόκόμμα, δηλαδή πολιτική μερίδα από εμπόρους που συναλλάσσοντανμε τη Ρώμη, αλλά η γενικότερη πολιτική ήταν στη Λέσβο αντιρωμαϊκή.Αργότερα το 167 π.Χ. οι Ρωμαίοι ήρθαν με στόλο και τιμώρησαντην Αντισσα, διώχνοντας τους κατοίκους της όλους στη Μήθυμνα,που ήταν φιλορωμαϊκή.Λόγιοι, πολιτικοί και πλούσιοι Μυτιληνιοί επισκέπτονται τη Ρώμηγίνονται Ρωμαίοι πολίτες και φανατικοί φίλοι της.Αργότερα, όμως, όταν έρχεται ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης,που νικώντας τους Ρωμαίους έφτασε μέχρι τα Μικρασιατικά παράλια, οι Μυτιληνιοί τάχτηκαν μαζί του, κατά των Ρωμαίων. Μάλιστα ο Μι-θριδάτης σκότωσε έναν Ρωμαίο στρατηγό εδώ στη Μυτιλήνη, πο-τίζοντάς τον λιωμένο χρυσάφι. Τώρα η Λέσβος με ενθουσιασμό κό-βει τους δεσμούς με τη Ρώμη και υποδέχεται το Μιθριδάτη, που χά-ρισε φόρους και χρέη.Το 84 π.Χ. έρχεται εδώ ο Ρωμαίος στρατηγός Λούκουλλος, ο γνω-στός πολυφάγος, πολιορκεί και κυριεύει τη Μυτιλήνη με 500 νεκρούςκαι 6.000 αιχμαλώτους. Το 80 π.Χ. η Ρώμη καταστρέφει τα οχυρά τηςΜυτιλήνης και ο ίδιος ο Ιούλιος Καίσαρ έλαβε μέρος. Τότε υπογρά-φεται η Συμμαχία με τη Ρώμη και η PAX ROMANA, αφού καθαρίστηκετο Αιγαίο από τους πειρατές και το Μιθριδάτη.Τώρα η φιλορωμαϊκή μερίδα στη Μυτιλήνη δικαιώνεται. Επι-στρέφουν από τη Ρώμη και η πόλη ακμάζει. Την οικοδομημένη πόληκοσμούν δημόσια οικοδομήματα, πρυτανείο, βουλευτήριο, επαύλεις.Ο ποιητής Οράτιος την ξεχωρίζει σαν μια αξιόλογη πόλη της Αυτο-κρατορίας.Στο βόρειο λόφο της ήταν το περίλαμπρο θέατρο χωρητικότητας10.0000 περίπου θεατών. Σήμερα σώζεται γυμνό από τις μαρμάρι-νες κερκίδες του, το κοίλο και την ορχήστρα του.Το 62 π.Χ. έρχεται στη Μυτιλήνη ο Πομπήιος και θαυμάζει το αρ-χαίο θέατρο. Το ζηλεύει και φτιάχνει ένα όμοιο στη Ρώμη. Θαυμάζειτην ομορφιά και τον πολιτισμό της Λέσβου και της «χαρίζει» και πάλιτην ελευθερία της. Με τα έργα που έκανε ονομάστηκε «κτίστης καιΣωτήρας της πόλης», όπως βρίσκουμε σε επιγραφές της εποχής εκεί-νης. Η αρχαία κλασική τέχνη συνεχίζεται και ανθεί στη Λέσβο με αγάλ-ματα, οικοδομήματα και πνευματικά έργα.Το 2 μ.Χ. αιώνα χτίζεται το περίφημο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο με τιςκαμάρες του μήκους 26 χλμ. έργο του αυτοκράτορα Ανδριανού. Η πε-ριοχή του σημερινού 8ου Δημ. Σχολείου ήταν γεμάτη πολυτελείς επαύ-λεις και στο Μουσείο της Μυτιλήνης βρίσκονται αγγεία, πρόχοοι, βω-μοί, αγάλματα και μωσαϊκά (τα περίφημα μωσαϊκά της οικίας Με-νάνδρου). Οι κωμωδίες του Μενάνδρου παίζονταν στο αρχαίο θέα-τρο.Οι πόλεις Μυτιλήνη, Μήθυμνα, Ερεσός, Άντισσα κλπ αποτελούν το«Κοινόν των Λεσβίων» με έδρα πάντοτε το ναό των Μέσων, για νασυνεορτάζουν τα κοινά τους πανηγύρια και ιδίως τον Καίσαρα Θεό,αλλά και για να συνεργάζονται. Επίσης, είχαν αυτές οι πόλεις εμπο-ρικά λιμάνια.Μικρά χωριά, πολλοί οικισμοί και επαύλεις με δούλους ή ελεύθε-ρους εργάτες που καλλιεργούσαν τα κτήματα της εύφορης λεσβια-κής γης, έφερναν στη Λέσβο ανάπτυξη και επάρκεια αγαθών και άν-θηση. Μόνο το οδικό δίκτυο ήταν μικρό και άσχημο. Τότε αρχίζει καιη Καισαρολατρεία (η θεοποίηση του Αυτοκράτορα) και στήθηκαν στηΛέσβο βωμοί, αγάλματα και ναοί γι’ αυτόν. Βέβαια, λατρεύεται ο Ζευς(Δίας) σαν Αιθέριος, ελευθέριος, Ολύμπιος, Σωτήρ, Ύψιστος κλπ, ηΆρτεμη, ο Ασκληπιός, ο Διόνυσος , ο Ποσειδώνας, η Ήρα, η Αθηνά καιη τοπική θεά Αρχέλοπις Καρποφόρα. Σπουδαίο μαντείο και ιερό ήταντου Ορφέως στην Άντισσα.To 52 μ.Χ. επισκέπτεται τη Μυτιλήνη ο Απόστολος Παύλος, ερχό-μενος από τη Μ.Ασία. Ο χριστιανισμός άργησε να επικρατήσει στηΛέσβο, μόλις τον 5° αιώνα μ.Χ. Η παλιά θρησκεία και η Καισαρολα-τρεία μαζί με την οικονομική άνεση δεν άφηναν το σπόρο του Χρι-στιανισμού να φυτρώσει.
ΚΟΥΜΑΝΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ, Δασκάλα
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ΛAMΠOYΣHΣ Γ. ΠANAΓIΩTHΣ
Xειρoυργός Oδoντίατρoς

AKTINOΓPAΦIEΣ:  • Ψηφιακή Eνδoστoμα-
τική  • Kεφαλoμετρικές • Πανoραμικές  

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

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

«ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ»
ΤΑΒΕΡΝΑ - 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ. 22520 61270 / Βατερά, Λέσβος
e-mail: MARIAGEORGAKA1@GMAIL.COM

Δεχόμαστε παραγγελίες για γλυκά γάμου
(τσουρέκι, μπακλαβάς) που μπορούν

να μεταφερθούν ακέραια μέσω
μεταφορικής – ψυγείου

ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Παράδοση των
προϊόντων μας

στην Αθήνα, 
κατόπιν 

επικοινωνίας

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ΣΑΧΑΝΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

• Επιμελητής Ιατρικού Αθηνών  - Κλινική Ψυχικού
• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7 & ΠΑΠΑΓΟΥ 3
ΧΑΛΑΝ@ΡΙ (3ος όροφος)

ΤΗΛ:  2106850202, 6974390445
email: ssachanas@gmail.com

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΤΩΝ  ΠΗΓΩΝ ΠΕΣΣΑΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΗ-ΣΑΛΑΒΟΥ
ΤΖ. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ 1 (έναντι Τελωνείου)

2ος όροφος, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά 

προϊόντα από αξιόπιστες εταιρείες
στο μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύμβουλος

Ασφα λύσεων

τηλ. 22510 46611, 6978 091235
fax: 22510 46622

email: m.theodori@yahoo.gr

Η Ρωμαιοκρατία
στη Λέσβο

ΚΛΑΜΑΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΘΕΑ Κ. ΖΑΡΟΥΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

ΝΙΜΙΤΣ &  Ιατρικού  Αθηνών - Κλινική Ψυχικού
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7 & ΠΑΠΑΓΟΥ 3

ΧΑΛΑΝ@ΡΙ (3ος όροφος)
ΤΗΛ:  2106850202, 6977328162

email: xzarouli @gmail.com

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ -
ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ

« Γιώτ ης »
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

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

ΠΗΓΕΣ ΠΕΣΣΑΣ
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Τονίστηκε επανειλημμένα στα προηγούμενα πως,
τον Κόλπο Καλλονής δεν γίνεται να τον δούμε σαν ξε-
χωριστό και αυτοδύναμο οικοσύστημα, αλλά σαν

εξαρτώμενο απόλυτα από την ανοιχτή θάλασσα του Αι-
γαίου. Μ’ αυτή τη θέση επιβάλλεται να συνειδητοποι-
ήσουμε τα συμβάντα και συμβαίνοντα στο Αιγαίο, αν θέ-
λουμε να καταλήξουμε σε σωστά συμπεράσματα για την
κατάσταση του Κόλπου.

Το Αιγαίο ήταν κάποτε –τότε που είχε την υγεία του-
μια ευνοημένη από τη φύση θάλασσα, λόγω της γεω-
γραφικής της θέσης, με πολλά πλεονεκτήματα. Ενώ είναι
ένα κλειστό αρχιπέλαγος, έχει επικοινωνία με την Μαύ-
ρη Θάλασσα, με τα στενά του Ελλησπόντου, της Προ-
ποντίδας και του Βοσπόρου και με τη Μεσόγειο, με τα
ανοίγματα ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είχε σαν
συνέπια να δέχεται τις ευεργετικές επιδράσεις των δύο θα-
λασσών με ανανέωση και εμπλουτισμό των νερών του,
με θρεπτικές ουσίες και κοπάδια μεταναστευτικών ψαριών.
Τα δαντελωτά ακρογιάλια της Μικρασιατικής ακτής με τις
εκβολές των μεγάλων ποταμών αποτελούν σπουδαι-
ότατους τροφοδότες του Αιγαίου με τα καλύτερα των ψα-
ριών. Την ίδια βέβαια προσφορά κάνουν και τα ελληνικά
παράλια, από τον Έβρο της Θράκης μέχρι
τον Καλαμά της Ηπείρου και με όλους τους
κόλπους και κολπίσκους της δαιδαλώ-
δους ακτογραμμής της χώρας μας δημι-
ουργούνται ξεχωριστοί και επί μέρους βιό-
τοποι, που όλοι μαζί συνθέτουν την ποι-
κιλομορφία της θαλάσσιας Αιγαιοπελα-
γίτικης ζωής.

Εκείνο όμως που ξεχωρίζει τη θά-
λασσά μας είναι ο στολισμός της από απί-
θανο αριθμό μεγάλων και μικρών νησιών,
βραχονησίδων και σκοπέλων, υφάλων
και αβαθών γύρω από τα νησιώτικα συ-
στήματα. Σε μερικά σημεία ενώ ο βυθός
χάσκει στα όρια της αβύσσου, ξεπετάγεται μια ανύψωσή
του και σχηματίζει ξέρα με βάθος λίγες δεκάδες μέτρα. Εί-
ναι οι πάγκοι του Αιγαίου, σωστές οάσεις του βυθού, υπέ-
ροχοι βιότοποι. Η θαλάσσια ζωή στήριξε και την εγκατά-
σταση των ανθρώπων στη νησιωτική Ελλάδα απ’ τα πα-
νάρχαια χρόνια και βοήθησε στην ανάπτυξη των παλιών
εκείνων θαυμαστών πολιτισμών. Τα νησιά με την υφα-
λοκρηπίδα τους είναι οι γέφυρες, από τις οποίες περνού-
σαν όχι μόνο άνθρωποι αλλά και θαλάσσιοι οργανισμοί
απ’ την Ανατολή στη Δύση και απ’ τη Δύση στην Ανατο-
λή. Το Αιγαίο και για τους  ανθρώπους και για τα ψάρια
έπαιξε ανέκαθεν ενωτικό και όχι διαχωριστικό ρόλο. Τα
αβαθή γύρω από τις νησιωτικές περιοχές είναι πολλά. Σχη-
ματίζουν εξάρσεις γύρω από μεμονωμένα νησιά, αλλά και
γύρω από νησιωτικές συστάδες πχ των Βόρειων Σπορά-
δων ή των Κυκλάδων που ο αβαθής βυθός είναι μεγάλης
έκτασης. Αβαθής ίναι, σε αρκετό πλάτος και η θάλασσα
γύρω από τις ακτές της στεριανής Ελλάδας κι είναι εξίσου
εμπλουτισμένη με θαλάσσιους οργανισμούς.

Στη διαμόρφωση του οικοσυστήματος του αρχιπε-
λάγους μας, μεγάλη είναι η συμβολή και των επικρα-
τούντων ανέμων στη διάρκεια του έτους. Τα καλοκαιρι-
νά μελτέμια, οι ετησίες των αρχαίων ελλήνων, με τη διαρ-
κή στο χρόνο περιοδικότητά τους δημιούργησαν συνθή-
κες στις οποίες προσαρμόστηκαν οι οργανισμοί. Στον Κόλ-
πο π.χ. βλέπουμε τις μπάφες να περιμένουν τα μελτέμια
του Ιουλίου, για να ξεκινήσουν την έξοδό
τους στο πέλαγος, για να γεννήσουν.  Οι
κουτσομούρες περιμένουν τους πρώτους

κρύους βοριάδες για να αποδημήσουν όλες μαζί (κατι-
βασιά). Οι σουπιές περιμένουν τις Νοτιές του Φλεβάρη και
του Μάρτη για να μετακινηθούν προς τα αβαθή του μυ-
χού του Κόλπου, να αφήσουν τα αυγά τους και να συμ-
πληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Το ίδιο περιμένει κα-
νείς να συμβαίνει γενικά στους οργανισμούς του Αιγαίου,
μόνο που όλ’ αυτά ελάχιστα έχουν παρατηρηθεί και με-
λετηθεί. Μόνο οι ψαράδες, που κυνηγούν το μεροκάμα-
το, περιμένουν στο τέλος του Φθινοπώρου την κάθοδο της
λακέρδας και της παλαμίδας απ’ τη Μαύρη Θάλασσα, τις
μετακινήσεις του γαύρου και της σαρδέλας στο Αιγαίο, της
καλοκαιρινής μετακίνησης της γάμπαρης απ’ τα βαθιά του
πελάγους στις ακτές και της αντίστροφης πορείας το Φθι-
νόπωρο.

Τα παραπάνω εκτίθενται εδώ δίχως επιστημονική
τεκμηρίωση. Είναι απλή παρατήρηση με αναμονή της επι-
στημονικής επιβεβαίωσης και στήριξης. Ωστόσο σε επίπεδο
Κόλπου, η παρατηρούμενη διαφοροποίηση των κλιματι-
κών αλλαγών δίνει αποδείξεις για υποστήριξη των ερα-
σιτεχνικών παρατηρήσεων. Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι
τα τελευταία χρόνια τα μελτέμια είναι λιγοστά και σύντομα.
Οι οργανισμοί που είχαν προσαρμοστεί σ’ αυτά είναι λο-

γικό κι επόμενο να δυσκολεύονται
σε μια νέα προσαρμογή. Η κλιμα-
τική αλλαγή και η άνοδος της θερ-
μοκρασίας θα φέρει σίγουρα ανα-
στάτωση στη ζωή, δίχως να μπο-
ρεί να προσδιοριστεί το όφελος ή
η ζημιά για τον άνθρωπο. Η αναμ-
φισβήτητη αυτή εξέλιξη αναφέ-
ρεται εδώ μόνο για να επισημαν-
θεί σαν ένας ακόμα παράγοντας
που επηρεάζει το Αιγαίο και στη
συνέχεια και τον Κόλπο μας. Η Γη
φαίνεται να μην έχει αδιέξοδα·
είναι σαν τη …δημοκρατία! Τα

αδιέξοδα τα δημιουργεί και τα υφίσταται ο άνθρωπος. Η
Γη θα εξακολουθήσει να γυρίζει επί εκατομμύρια ακόμα
χρόνια γύρω από τον ήλιο, έστω κι αν υποχρεωθεί να ξε-
φορτωθεί μερικούς ζωντανούς οργανισμούς, όπως τον άν-
θρωπο. Δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα· θα εξε-
λιχθούν άλλα ήδη προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες. Ο
εγωκεντρικός όμως άνθρωπος, το πλάσμα που πιστεύει
πως ο Θεός έπλασε τον Κόσμο με ανθρωποκεντρικό σύ-
στημα, δεν μπορεί ούτε να παραδεχτεί πως τα πράγματα
είναι διαφορετικά, ούτε την αυτοκριτική του να κάνει. Έτσι
εξακολουθεί να καταστρέφει το Αιγαίο με χίλιους δυο τρό-
πους, όπως και όλες τις θάλασσες της Γης.

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θά-
λασσες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι: η μό-
λυνση, η κλιματική αλλαγή, η αλίευση. Και στις τρεις πε-
ριπτώσεις η ευθύνη είναι μόνο ανθρώπινη, γι’ αυτό και
αδιέξοδη. Η επιστήμη που άλλαξε την ανθρώπινη ζωή εί-
ναι η Χημεία. Όλος ο πολιτισμός μας στηρίζεται πάνω σ’
αυτήν. Τα εργοστάσια παράγουν απίθανες ποσότητες χη-
μικών προϊόντων, που καταναλώνουν οι άνθρωποι και
συγχρόνως δηλητηριάζουν τα πάντα. Τα ποτάμια και ο
αέρας κουβαλούν και εναποθηκεύουν στο νερό απόβλητα.
Αν πούμε να κλείσουμε στην εποχή μας τα χημικά εργο-
στάσια, θα υπογράψουμε το τέλος της ανθρωπότητας.
Το αδιέξοδο είναι πλήρες. Η κλιματική αλλαγή προέρχε-
ται απ΄τα καύσιμα. Ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός έχει

ανάγκη από ενέργεια, πολλή ενέργεια, που την παίρνει από
στερεά ή υγρά καύσιμα. Όλα κακά, ψυχρά και ολέθρια. Οι
κυβερνήσεις των λαών της Γης δεν συμφωνούν στη στρο-
φή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κι εδώ το αδιέξοδο
πλήρες. Η αλίευση ήταν επόμενο να μετατραπεί σε υπε-
ραλίευση για να τραφούν τα έξι δισεκατομμύρια του πλη-
θυσμού της Γης με τάση συνεχούς αύξησης. Ωστόσο αυτή
η περίπτωση πιστεύτηκε πως παρουσίαζε κάποια ελα-
στικότητα στην αντιμετώπισή της και επικεντρώθηκαν οι
κυβερνήσεις σε παρεμβάσεις, να βελτιωθούν οι όροι και
οι συνθήκες, ώστε να περιοριστούν οι καταστροφές στο
περιβάλλον. Μέχρι τώρα αποδείχτηκαν αυτές οι πρακτι-
κές τελείως αναποτελεσματικές, επειδή και δειλές ήταν
και αρκούντως ατεκμηρίωτες. Έτσι το όποιο θετικό απο-
τέλεσμα ακυρωνόταν από άλλους παγκόσμιου επιπέδου
παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν
να θίξουν. Συμπερασματικά, αν θελήσουμε να είμαστε ει-
λικρινείς, θα πρέπει να παραδεχτούμε πως τα μέτρα
προστασίας του περιβάλλοντος, μόνο όταν παρθούν
από όλες τις κυβερνήσεις των λαών της Γης και εφαρμο-
στούν συνειδητά, μπορούν να είναι αποτελεσματικά.

Το Αιγαίο παθαίνει ζημιές από ρύπανση, που φέρνουν
τα ποτάμια από άλλες χώρες, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρ-
κία και από την Ελληνική συμμετοχή. Συμπληρώνεται από
τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, που ρυπαίνονται με
τη σειρά τους από λύματα χωρών της Ευρώπης, της
Ασίας και της Αφρικής. Πώς όλοι αυτοί οι λαοί να συνεν-
νοηθούν, να μη ρυπαίνουν τα νερά τους; Κι επειδή κάτι τέ-
τοιο φαντάζει ανέφικτο, θα ξέρουμε πως ο Κόλπος Καλ-
λονής θα παίρνει το μερίδιό τους από παγκοσμιοποιημέ-
νη ρύπανση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα δέχεται και τις συ-
νέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αν όμως αυτά δεν μπο-
ρούμε να τα αντιμετωπίσουμε, ας σταματήσουμε να
ολοκληρώνουμε την καταστροφή με τους δικούς μας κα-
ταστροφικούς τρόπους ρύπανσης και υπεραλίευσης.
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Του ΤΑΣΟΥ ΜΑΚΡΗ Aιγαίο

Περιβαλλοντική εκδήλωση

Στην αίθουσα Κωνσταντινουπολιτών Αθήνας στις 6 Δε-
κεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία πολύ σημαντική εκδήλωση

για το Περιβάλλον. Διοργανωτές ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος
Αγίας Παρασκευής και ο Σύλλογος Καλλονιατών, υπό την αι-
γίδα της ΟΛΣΑ. 

Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Βιοποικιλότητα και Άνθρωποι,
ο παράδεισος του υδροβιότοπου Κόλπου Καλλονής» και «Το
φαινόμενο ορνιθολογικού πλούτου του Κόλπου». 

Μίλησαν: Βακάλης Νεκτάριος – Πρόεδρος ΟΛΣΑ, Βαλτάς
Σταύρος – πρόεδρος Συλλόγου Καλλονιατών, Ασημέλλης Γε-
ώργιος – πρόεδρος Συλλόγου Αγίας Παρασκευής.

Ιστορική περιήγηση στον κόλπο Καλλονής έκανε η κα Αμ-
πατζή Τούλα με θέμα «Κόλπος Καλλονής Πυρραίων Εύριπος
Πηγή Έμπνευσης του Αριστοτέλη».

Φωτογραφική περιήγηση έκαναν οι Βλάχος Χρήστος και Μό-
σχου Ευάγγελος.

Παρουσιάστηκαν έργα των: Χρήστου Βλάχου, Ευάγγελου Μό-
σχου, Πέτρου Τσακμάκη, Παντελή Θωμαΐδη, Βασίλη Καζά-
ζη.

Τον Σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Τάκης Σπανός.
Συγχαρητήρια στους Συλλόγους και σε όλους τους συντε-

λεστές.

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εξειδικευμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων

ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Καλέστε μας στο χώρο σας 

χωρίς επιβάρυνση, να σας δείξουμε τις ιδέες μας.
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ-  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

THΛ. 6997973137, 6939030315
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μαραθώνιος 2015

Στις 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο 33ος Μα-
ραθώνιος, τον οποίο διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ σε συ-
νεργασία με τον Δήμο Αθήνας. Φέτος ήταν απ’ τους

πιο πετυχημένους κι έλαβαν μέρος Έλληνες και ξένοι πε-
ρίπου 16.000, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία της διοργά-
νωσης.

Ανάμεσά τους πήραν μέρος και οι συγχωριανοί μας Λε-
οντής Μπάμπης, Παπαφιλίππου Λευτέρης και Φώτας Γε-
ώργιος και οι Βρυσαγώτες Φωτεινός Αντώνιος, Κόμης
Δευκαλίων, Κουδουνής Γεώργιος, Λιακοπούλου Μα-
ρία, Καλατζής Ευστράτιος, Χαλέλη Ειρήνη, Παττακός
Ιωάννης.

Συγχαρητήρια και ευχόμαστε να είναι γεροί ώστε να
λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο.
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