
Με πόνο ψυχής οι Πολι-
χνιάτες βλέπουν το χωριό
τους να καταρρέει. Για την

εξέλιξη αυτή σίγουρα ευθύνονται
οι πολιτικές και κατ’ επέκταση οι-
κονομικές εξελίξεις των χρόνων
μας, αλλά έρχονται στιγμές, που
νοιώθουμε ένοχοι και για δικές μας
αμέλειες, γιατί φαίνεται πως έχου-
με παραιτηθεί από την ευθύνη
να σώσουμε, έστω, ό,τι ακόμα
μπορεί να σωθεί. Τούτο προκύπτει
από το ότι επιτρέπουμε αδιαμαρ-
τύρητα στους υπεύθυνους του
Καλλικρατικού Δήμου να αγνοούν,
στις διάφορες δραστηριότητές,
την ύπαρξη, στο νησί, την περιο-
χή Πολιχνίτου. 

Εσκεμμένα ή τυχαία αυτό είναι
μια χρόνια πρακτική, που τεκμη-
ριώνεται στις εξής περιπτώσεις: 

1.  Τον περασμένο Οκτώβρη
έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φι-
λίας έκθεση για την προβολή γα-
λακτοκομικών προϊόντων, αλλά
στα περίπτερα εκτέθηκαν και άλλα
προϊόντα. Στα περίπτερα του νη-
σιού μας απουσίαζε τελείως ο Πο-
λιχνίτος, ενώ υπάρχουν αρκετά
και πολύ καλά γαλακτοκομικά,
που θα μπορούσαν να προβλη-
θούν. Οι δικαιολογίες από μέρους
του Δήμου και των επαγγελματιών
του χωριού μας, μας αφήνουν
αδιάφορους. Το αποτέλεσμα μάς
πληγώνει!

2.  Τον Ιούλιο έγινε στο Σύν-
ταγμα εκδήλωση για την προβο-
λή του νησιού μας. Το παρόν έδω-
σαν πολλά χωριά, εκτός βέβαια
του Πολιχνίτου. Γιατί;

3.  Πέρυσι επισκέφτηκαν το
νησί μας αποστολές δημοσιο-
γράφων από τη Ρωσία και τη Γερ-
μανία καθώς και κλιμάκιο της τη-
λεοπτικής εκπομπής «Μένουμε
Ελλάδα». Αυτοί ήταν ξένοι, δεν
ήξεραν · οι οδηγοί τους, όμως, για-
τί ξεχώρισαν ένα από τα πιο με-
γάλα και πιο αξιόλογα κομμάτια
του νησιού και το έκρυψαν, σα να
ντρεπόταν να το δείξουν; Ο Πολι-
χνίτος έχει αξιοθέατα, το ξέρουν;

4.  Στη μνήμη του συγχωρια-
νού μας Παναγιώτη Σαλταμάρα
διοργανώθηκαν εκδηλώσεις και
ποδοσφαιρικοί αγώνες με ομά-
δα παλαιμάχων του Πειραιά και το-
πικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Eπι-
δεικτικά αγνοήθηκε η ιδιαίτερη
πατρίδα του τιμωμένου, που και
αξιόλογο γήπεδο διαθέτει και
αξιολογότερη ομάδα, τον Α.Ο.Π.
Το σημαντικότερο όμως είναι η

παντελής απουσία οποιασδήποτε
διαμαρτυρίας!

5.  Στην επίσκεψη Προσκό-
πων από την Αλεξανδρούπολη
καταρτίστηκε πρόγραμμα, που
προέβλεπε επισκέψεις σε όλο το
νησί. Εκτός βέβαια από τον Πολι-
χνίτο! Και τούτο, γιατί ο συντάκτης
του προγράμματος είναι Πολι-
χνιάτης στην καταγωγή! Ίσως να
νομίζει ο συγχωριανός μας πως το
χωριό του είναι «πίζερβα» και οι πι-
νακίδες σήμανσης στους δρό-
μους να μη βοηθούσαν κατατο-
πιστικά!

6.  Τον περασμένο χειμώνα ο
σύλλογός μας φρόντισε να προ-
μηθευτεί δενδρύλλια και τα έστει-
λε στο χωριό, αφού πήρε την υπό-
σχεση πως θα φυτευτούν και θα
φροντιστούν. Ακόμα κάθονται
μέσα σε μια αποθήκη. Θα φυτευ-
τούν φέτος· πιάνουν καλύτερα!

Μετά από όλα αυτά, από ποι-
όν να γυρέψει κανείς ευθύνες;
«Φταίω εγώ, φταίτε κι εσείς, φταί-
ει κι ο Χατζη-Πετρής». Μήπως
πρέπει να πιστέψουμε πως «πέτρα
που κύλησε…» δε γίνεται να κρα-
τηθεί στον κατήφορό της; Δε μπο-
ρούμε και δε θέλουμε να είμαστε
πεσιμιστές. Γι’ αυτό γράφουμε
αυτό το άρθρο. Θέλουμε με τη δια-
μαρτυρία μας να αφυπνιστούμε,
να προβληματιστούμε, να αρχί-
σουμε να σκεπτόμαστε θετικά για
τις δυνατότητες του τόπου μας. Και
είναι πάμπολλες. Δεν είναι τίποτα
για πέταμα στον Πολιχνίτο. Ίσως
μόνο οι …απελπισμένοι!

Ευχόμαστε λοιπόν ο καινούρ-
γιος χρόνος να μας εύρει ξύπνιους,
με ιδέες και όρεξη για δημιουργία.

ΔIANEMETAI
ΣTA MEΛH ΠOΛΙΧΝΙΤOΣ
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KKAAΛΛΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

εύχεται στους απανταχού Πο-
λιχνιάτες ευτυχισμένο και ει-
ρηνικό το 2017.

Στο νέο Δ.Σ. που θα προέλ-
θει από τις εκλογές του Μαρ-
τίου, εύχεται δύναμη και επι-
τυχείς ενέργειες για τη συνέ-
χιση του έργου που μέχρι σή-
μερα επιτελέστηκε. Για τους
λόγους αυτούς χρειαζόμαστε
την στήριξη όλων των συγ-
χωριανών μας.

Φιλικά
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑΣΣ

Την ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ,,  2222  ΙΙΑΑΝΝΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ,,    ώώρραα  1111  ππ..μμ..  
στην αίθουσα του Συλλόγου (Μαυρομιχάλη 147, Αθήνα), θα κό-
ψουμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας. Είστε καλεσμένοι όλοι
για να γιορτάσουμε παρέα τον ερχομό του νέου έτους.

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ
Την ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ,,  1199  ΦΦΕΕΒΒΡΡΟΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ,,    ώώρραα  1133  μμ..μμ..  
θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο κέν-
τρο «Ο ΧΡΗΣΤΟΣ» (Δουκ. Πλακεντίας 34, Χαλάνδρι, τηλ.:
2106840698, 6850629). Για περισσότερες πληροφορίες και κρα-
τήσεις θέσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ
ΣΣτταα  μμέέσσαα  ΜΜααρρττίίοουυ  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  ααρρχχααιιρρεεσσίίεεςς
ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  μμααςς..  
ΟΟσσοοιι  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  μμέέλλοουυςς  ττοουυ
ΔΔ..ΣΣ..,,  ππααρραακκααλλοούύννττααιι  νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  ττηηνν  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά
ττοουυςς  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΤΤάάκκηη  ΜΜααλλλλιιάάκκαα..

Παράπονο – Αγανάκτηση

Φέτος οι καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό μάς
επεφύλαξαν αρκετές εκπλήξεις. Μία απ’
αυτές ήταν τα δενδρύλλια που είχαμε κάνει

μαραθώνιο αγώνα να τα πάρουμε και να τα στεί-
λουμε στο χωριό για δενδροφύτευση.

Ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τί έχει γί-
νει..

Διότι και να μην θέλουμε, μπαίνουμε στην αντι-
παράθεση με το Σύλλογο Βρύσας, που και αυτοί φύ-
τεψαν δενδρύλλια μετά το γεφύρι πηγαίνοντας
προς τη Βρύσα. Έχουν μεγαλώσει κι έχουν γίνει δι-
πλάσια.

Αναρωτηθήκαμε, πικραθήκαμε στεναχωρηθή-
καμε και στο τέλος προβληματιστήκαμε, και αρχί-
σαμε να ψάχνουμε για να πάρουμε μια αξιόπιστη

απάντηση.
Γιατί τα δικά μας δενδρύλλια – περίπου 300- δεν

ποτίστηκαν, δεν αναπτύχθηκαν και ξεράθηκαν;
Οι απαντήσεις δεν μας έπεισαν, ούτε οι δικαιο-

λογίες: «τα ποτίσαμε, μετά δεν ξέρουμε τί έγι-
ναν».

Από ποιόν θα πάρουμε απάντηση; Μήπως πρέπει
να αρχίσουμε την αυτοκριτική μας, σαν σύνολο ενός
χωριού, το οποίο δεν έχει μάθει να λειτουργεί
συλλογικά, δεν έχει στο γονίδιό του τον εθελοντι-
σμό, δεν νοιάζεται παρά μόνο για το ατομικό του
συμφέρον, δεν έχει καταλάβει πως το σίγουρο
συμφέρον βρίσκεται πάντα μέσα στο συμφέρον της
ολότητας;

ΤΟ Δ.Σ.

Στις 18/12/2016 στο Κ.Υ. Πολιχνίτου
πραγματοποιήθηκε η τελευταία αιμο-
δοσία για το 2016, από τον Σύλλογο Εθε-
λοντών Αιμοδοτών «Ο Άγιος Λουκάς ο για-
τρός», του οποίου προΐσταται η γιατρός κα Χρι-
στίνα Χριστοπούλου από το 2012.

Συγκεντρώθηκαν 35 φιάλες αίμα και, προς τιμή του χωριού
μας, βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα του νησιού μας.

Ο Σύλλογός μας συγχαίρει τους αιμοδότες και τους οργα-
νωτές αυτής της προσπάθειας, όπως και τη Διευθύντρια του
Κ.Υ. Πολιχνίτου, η οποία με πολύ προσπάθεια, κόπο και ζήλο
ανταποκρίνεται σ’ αυτό το σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Το Δ.Σ.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συνέχεια του διαλόγου για το νερό
ΟΠολιχνίτος, δυστυχώς,  νερό δεν έχει. Ευτυχώς όμως

έχει υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στη Διοίκηση, που αί-
ρουν την καταγωγή τους από τον τόπο μας και επι-

στήμονες ειδικούς γι’ αυτό το αντικείμενο. Αυτή τη φορά ο
καθηγητής γεωλογίας Γιώργος Κατσικάτσος, έκατσε κι
έκανε μια μελέτη –πρόταση, που όπως φαίνεται μπορεί να λύ-
σει οριστικά το πρόβλημα του νερού στον τόπο μας υδρεύον-
τας τους οικισμούς Πολιχνίτου – Σκάλας – Νυφίδας και αρ-
δεύοντας τα θερμοκήπια του Ξηρόκαμπου και ίσως μερικές
ακόμα καλλιέργειες.

Προτείνεται η δημιουργία τεχνητής λίμνης, με φράγμα
στον Κουρούπη ποταμό, η οποία θα έχει δυνατότητα συλλογής
πάνω από 450.000 μ3 νερού. Αντίγραφα της μελέτης θα στεί-
λουμε στην Περιφέρεια και στο Δήμο, με παράκληση να εν-
ταχθεί το έργο σε κάποιο πρόγραμμα. Στο έντυπό μας (Πο-
λιχνιάτικος Λόγος) θα δημοσιευθεί η εν λόγω μελέτη για ενη-
μέρωση όλων των Πολιχνιατών και για δραστηριοποίηση των
τοπικών συλλόγων.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

ΗΔιευθύντρια του Κ.Υ.Πολιχνίτου κ. Χριστοπούλου Χριστίνα και το
σύνολο των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας ευχαριστούμε θερ-

μά με την παρούσα Επιστολή μας τους κάτωθι: 
• Τον Σύλλογο Πολιχνιατών Αθηνών και ιδίως τον Πρόεδρό του

κ. Μαλλιάκα Τάκη για την εισήγησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου και την αγορά πολυμηχανήματος στην υπηρεσία μας
απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της.

•  Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου κ. Καλαθά Κων-
σταντίνο για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας μας με πλήρη μονά-
δα υπολογιστή, οθόνη και εκτυπωτή.

•  Τον κ. Σαντή Γεώργιο, κάτοικο Αμερικής, ο οποίος μας έστειλε ένα
μεγάλο χρηματικό ποσό μέσω του οποίου αγοράστηκαν από το Κέν-
τρο Υγείας μας αναλώσιμα και φαρμακευτικά υλικά.

•  Τον κ. Καράμπαλη Τιμολέων για την συνεισφορά του σε χρηματικό
ποσό το οποίο διετέθη για αγορά γραφικής ύλης του Κ.Υ.Πολιχνίτου.

•  Τέλος την κ. Κωφοπούλου Γεωργία, που κάλυψε ανάγκες του Κέν-
τρου Υγείας μας σε χαρτί εκτύπωσης Α4 και σε γραφική ύλη.                                                                   

Θεωρούμε ότι κάθε πράξη και πρωτοβουλία που προτάσσει την αξία
της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού είναι άξια θαυμασμού και συγ-
χαρητηρίων και δεδομένης της οικονομικής στενότητας, που βιώνουμε
όλοι τα τελευταία χρόνια, ευχαριστούμε θερμά όλους τους παραπά-
νω γιατί ήρθαν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες του Κέντρου Υγεί-
ας μας.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Υ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Χριστοπούλου Χριστίνα   Πριν λίγο καιρό αντιπροσωπεία του συλλόγου μας συνόδευ-σε στην τελευταία του κατοικία τον Κώστα Μπαλά, αξια-γάπητο μέλος της πολιχνιάτικης παροικίας στην Αθήνα. Αρ-κετά μικρός ήλθε ο Κώστας, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, πουόλοι εγκατέλειπαν το χωριό τους, στην πρωτεύουσα, για να δουλέ-ψει, να προκόψει. Και τα κατάφερε. Έμαθε καλά τη δουλειά στην οι-κοδομή, έκανε καλή οικογένεια, εκτιμήθηκε από τους συγχωριανούςτου και όχι μόνο. Φρόντισε τα παιδιά του να αγαπήσουν τον γενέ-θλιο τόπο του πατέρα τους και αγόρασε στο καθένα το σπίτι του στοχωριό, για να είναι δεμένα με τον Πολιχνίτο.Όταν αγοράστηκε η αίθουσα του συλλόγου μας έδωσε το παρόν,μαζί με άλλους τεχνίτες, στην επισκευή της, προσφέροντας υλικά καιεργασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας εκφράζει στησύζυγο και στα παιδιά του τα θερμά συλλυπητήριά του.Καλό σου ταξίδι αλησμόνητε Κώστα.

TO Δ.Σ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Ξενάκης Άγγελος και η Μου-
τζουρίδη Αγγελική (κόρη της Ειρή-
νης Θεοδωρή) απέκτησαν το πρώ-
το τους αγοράκι στις 15/10.
• Ο Γιώργος Μαλλιάκας και η Ζω-
γραφία Ξυνορόδου απέκτησαν το
δεύτερο παιδί τους –κορίτσι- στις
7/11.
• Ο Κωφόπουλος Παναγιώτης του
Ευστρατίου και η Αργυρώ απέκτη-
σαν το πρώτο τους παιδάκι –κορί-
τσι- στις 5/12.
• Ο Βεργωτής Ανδρέας του Παναγ.
και η Βάτη Σοφία απέκτησαν το
πρώτο τους παιδάκι –κορίτσι- στις
22/11.
• Η Μαµωλή Μυρσίνη κ ο Οικονόµου
Θάνος έκαναν κορίτσι στις  8 Νο-
εµβρίου.
• O Κουκούλας �ηµήτριος και η
Αποστολή Ελένη απέκτησαν κορίτσι
στις 17/8.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Νίκος Μόσχος και η Αγγελική Οι-
κονοµίδου (εγγονή του Λαµπή) βά-
φτισαν το γιο τους στις 18/9. Το
όνοµά του �ηµήτριος.
• Ο Γιώργος Οικονοµίδης (εγγονός
του Λαµπή) και η Κατερίνα Λογο-
θέτη βάφτισαν το γιο τους στις

25/9. Το όνοµά του Κωνσταντί-
νος.
Να τους ζήσουν.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
• Συκάς Παναγιώτης του Γεωργίου,
30-09-2016.
• Νεραντζής Γεώργιος του �ηµη-
τρίου, 21-10-2016.
• Καλοκαιρινός Γεώργιος του Πα-
λαιολόγου, 22-10-2016.
• Χάνος Χαράλαµπος του Πανα-
γιώτη, 26-10-2016.
•Τόµπρας Ευστράτιος του Χαρα-
λάµπου, 08-11-2016.
• Μοιρασγεντής �ηµήτριος του Πα-
ναγιώτη, 18-11-2016.
• Καζάνης Γεώργιος του �ηµητρί-
ου,19-11-2016.  
•  Μαυροµµάτη Γιαννούλα Γεωργί-
ου, 27-11-2016.
•  Μπανέλλη Ολγα του Στυλιανού,
15-12-2016 . 
•  Ηρακλής Κουκουµελίδης (σύζυ-
γος Μαρίας Βενετή)  29/12/2016.
• �εληγιώργη Αικατερίνη (σύζυγος
Παναγιώτη)     20/10/16.
• Μπαλλάς  Κώστας  20/11/16.
• Χατζόγλου  Μυρσίνη  15/11/16.
• Πελέκου-�εληγιάννη  Αρετή,
30/11/16.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.
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IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Μαλλιάκας Τάκης

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
ΚΚΩΩDDΙΙΚΚOOΣΣ::  0011--44555588

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ:
Mαλλιάκας Τάκης

Μακρής Τάσος
Βουλγαρέλλη Πελαγία

•
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Mαρία Γασ�αράκη 
e-mail: mgasparaki@gmail.com

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
Σταµάτης Κοτσάτος Ο.Ε. 

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

απαραίτητα την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας

TO  ΔIOIKHTIKO  ΣYMBOYΛIO  TOY  ΣYΛΛOΓOY  MAΣ
MEΛH   Δ.Σ. THΛ.
Μαλλιάκας Τάκης (Πρόεδρoς) 2106107760

panosmall@hotmail.com
Βουλγαρέλλη Πελαγία (Αντ/δρος) 210  9911733
Μακρής Τάσος  (Γραμμ.) 210 6719306
Σπανός Τάκης  (Ειδ. Γραμμ.) 2233080402

panayiotis.spanos@gmail.com
Θεοδωρή Ειρήνη (Tαμίας) 2106847354
Κεχαγιά Πελαγία (Μέλος) 2108144177
Γιαννέλλης Μιχάλης (Mέλoς) 6944744241
Μοιρασγεντής Σεβαστιανός (Mέλoς) 6974929802
Κουκούλας Κυριάκος (Μέλος) 6977076587   

ΆΆρρωωμμαα  ΛΛέέσσββοουυ
σσττιιςς  ΙΙωωννιικκέέςς

ηημμέέρρεεςς

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

AALLPPHHAA  BBAANNKK --KKOOIINNOOΣΣ    ΛΛOOΓΓAAPPIIAAΣΣMMOOΣΣ
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΑπποοχχααιιρρεεττιισσττήήρριιοο  σσττοονν  ΚΚώώσστταα

Οι Ιωνικές ημέρες είναιπολιτιστικές εκδηλώ-σεις του Δήμου  ΝέαςΙωνίας που πραγμα-τοποιούνται εδώ και πολλάχρόνια. Στις φετινές με πρω-τοβουλία της δραστήριας Παλ-λεσβιακής Ένωσης Ν. Ιωνίαςκαι Ηρακλείου Αττικής έγινεέκθεση ζωγραφικής και γλυ-πτικής στην οποία  συμμετεί-χαν καλλιτέχνες από τη Λέσβο.Σ’ αυτήν παρουσίασαν έργατους οι: Αναστασία Αρχοντή –Αρβανίτη, Χρυσάνθη Κοντού,Σοφία Καμπούρη, Σταύρος Πα-ρασκευάς, Αριστείδης Πατσό-γλου, καθώς και οι συγχωρια-νοί μας Αλέξανδρος Σαντήςκαι Σίλια Φιλίππου. Τα εγκαίνια που έγιναν στις30 Οκτωβρίου, προλόγισε οΔημοτικός Σύμβουλος καιυπεύθυνος Ιωνικών Ημερώνκος Χατζηιωάννου, ο οποίοςκαλωσόρισε τους επισκέπτες,και στη συνέχεια το λόγο έλα-βε η πρόεδρος κα Κοντού.Παρόντες ήταν ο Σεβασμιό-τατος Μητροπολίτης Ν. Ιω-νίας – Φιλαδέλφειας κκ Γα-βριήλ, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ.Γκότσης, ο πρώην δημ. Σύμ-βουλος κ. Μαΐστρος, ο πρό-εδρος της ΟΛΣΑ κ. Βακάλης, οπρόεδρος του Συλλόγου Αγιο-παρασκευωτιών Λέσβου κοςΚαλουντζόγλου Χρήστος κα-θώς και η συχωριανή μας δι-κηγόρος και συγγραφέας καΧατζόγλου Μαρία, αλλά καιπλήθος κόσμου, ο οποίος εν-τυπωσιάστηκε από τα έργατων καλλιτεχνών.Κλείνοντας να ευχαριστή-σουμε την ηλεκτρονική εφη-μερίδα «ΙΟΝΙΑΝΕΤ» και τονσυμπατριώτη μας κ.  Μαγγα-ναδέλλη Βασίλη για την βοή-θεια του στην συγγραφή τουπαραπάνω άρθρου.
Κουκούλας Κυριάκος

ΤΗΛ.22520 61270 • ΒΑΤΕΡΑ, ΛΕΣΒΟΣ

ΕΕππιιττυυχχόόννττεεςς  σστταα  ΑΑΕΕΙΙ
Φράγκος Γεώργιος του Πα-

ναγιώτη (Πανσεληνά) Φυσικό
Τμήμα Παν/μίου Αθηνών.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ Πολιχνίτος 13-11-2016

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο και στα μέλη του Συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας, που
κατασκεύασαν τις πόρτες που έλειπαν από τις τουαλέτες του
ναού μας και έτσι κατέστησαν αυτές λειτουργικές για την εξυ-
πηρέτηση ιδίως αναγκών ηλικιωμένων προσκυνητών.

Υπόψη ότι τις τουαλέτες αυτές τις είχε κατασκευάσει ο ίδιος
Σύλλογος κατά το παρελθόν, χωρίς να ολοκληρωθεί το έργο.

Ευχόμαστε να συνεχίσει ο Πολιχνιάτικος Σύλλογος καθώς
και οποιοσδήποτε ιδιώτης, την προσφορά έργου ή δαπάνης,
για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την λειτουργική δράση της
φτωχικής (από πλευράς πόρων) ενορίας μας.

Με ευχές και αδελφική αγάπη
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας του ιερού Ναού

Αποστόλου Παύλου Πολιχνίτου.
Ο Πρόεδρος: Ιερομόναχος Δημήτριος Αϊβαλιώτης

Τα μέλη: Μαρία Παπουτσέλλη, Αφροδίτη Ιωαννίδη, Αικατερί-
νη Καραευαγγέλου, Αθανασούλα Καφαλούκου.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Ο Σύλλογός µας ανέθεσε την κατασκευή δύο θυρών, στις τουα-

λέτες του Αγίου Παύλου, στον ΘΘοοδδωωρρήή  ΚΚοούύσσκκοο, από τη Βρυσά.
Ο Θοδωρής τις τοποθέτησε και δεν δέχτηκε χρήµατα από κα-

νέναν. Έτσι και τα θρησκευτικά του καθήκοντα επιτέλεσε και
τον Σύλλογό µας υποχρέωσε· και δεν είναι η πρώτη φορά! 

Γι’ αυτό τον ευχαριστούµε διπλά.
ΤΟ D.Σ.



ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα
Στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα

Δευτέρα, στην αίθουσα
του Μουσείου Εθνικής Αν-

τίστασης στην Ηλιούπολη,
πραγματοποιήθηκε ομιλία με
θέμα «Σύγχρονες πρακτικές
πρόληψης και αντιμετώπισης
καρδιολογικών και πνευμο-
νολογικών παθήσεων». 

Ομιλητές ήταν οι συγχωριανοί
μας Στρατής Παττακός – καρ-
διοχειρουργός και ο πνευμο-
νολόγος Βλάσης Πολυχρονό-
πουλος.

Την εκδήλωση οργάνωσαν
οι Συνεργασίες Πόλης με συμ-
μετέχοντες φορείς της Ηλιού-
πολης και σκοπός ήταν η συγ-
κέντρωση χρημάτων για την

ενίσχυση της οικογένειας
ενός πολύ άρρωστου παι-
διού από το νησί μας.

Ο κ. Παττακός ανα-
φέρθηκε στις νέες
μεθόδους και τε-
χνικές της καρ-
διοχειρουργι-
κής που χρησι-
μοποιούνται
στη χώρα μας,
με το ποσοστό
επιτυχίας στις
επεμβάσεις που
κάνει, να ανέρχε-
ται στο 99%.

Ο κ. Πολυχρονόπου-
λος αναφέρθηκε στα συμπτώ-
ματα πολλών πνευμονολογι-

κών
παθήσε-

ων και στην
κατάχρηση των

αντιβιοτικών που γίνεται
στη χώρα μας.

Η κοινή τους αναφορά
για την υγεία ήταν το κά-
πνισμα που φέρνει τις χει-
ρότερες επιπτώσεις στον
ανθρώπινο οργανισμό.

Στο τέλος της ομιλίας
τους απάντησαν με κατατο-

πιστικό τρόπο σε ερωτήσεις
των ακροατών.
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ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡ.
ΟΟλλαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  μμααςς  ππααρράάγγοοννττααιι    σσττοο  κκααιιννοούύρργγιιοο

ττυυρροοκκοομμεείίοο  έέννααννττιι  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ..
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλ.  22520 41411, 6972 183488

ΤΤΥΥΡΡΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΑΑ ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τηλ.210 9912181
κιν. 6977 293813, 6971 892482

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΤΑΒΕΡΝΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

««ΟΟ  ΓΓρρηηγγόόρρηηςς»»
Ελευθέριος Τσιτσάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΝΥΥΦΦΙΙΔΔΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ,,    ΤΤΗΗΛΛ..  2222552200  4411883388

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου. Μια ηλιόλουστη, ζεστή, όμορφημέρα του φθινοπώρου. Για μας, τους εκδρομείς του Συλ-λόγου, ακόμα ομορφότερη.Προορισμός μας αυτή τη φορά η ορεινή Κορινθία και συγ-κεκριμένα η λίμνη Στυμφαλία. Η διαδρομή σχετικά κοντινή, αλλάαυτή τη φορά η εκδρομή μας ήταν μονοήμερη. Τα φθινοπωρι-νά χρώματα μαγικά! Εικόνες ανεπανάληπτες με το κόκκινο τηςφωτιάς και το χρυσοκίτρινο να κυριαρχεί στο φύλλωμα των δέν-δρων. Μια διαδρομή που τα είχε όλα: πανέμορφα δάση, γραφικάχωριουδάκια, αξιόλογους ξενώνες, λίμνες και …καταπληκτικόφαγητό.Πρώτος μας σταθμός η λίμνη Στυμφαλία. Είναι μια ελώδηςλίμνης της ορεινής Κορινθίας. Βρίσκεται σε ένα οροπέδιο, σε ύψος600 μ. ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη και Ολίγυρτος. Διατηρεί νερόκυρίως τους χειμερινούς μήνες και η έκτασή της φτάνει τα 3,5χλμ. Βόρεια της λίμνης βρίσκεται το χωριό Στυμφαλία, μέσα σεένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον και ολόγυρά της λεύκες αρ-γυρόφυλλες, φυτεμένες σε συστάδες. Η λίμνη αποτελεί τον νο-τιότερο υδροβιότοπο των Βαλκανίων. Εδώ βρίσκεται και το Μου-σείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας. Έχει σκοπό να καταδεί-ξει την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, καθώς και την αρ-μονική συνύπαρξή τους στη λεκάνη της λίμνης. Τα εκθέματα του

μουσείου αναπτύσσονται σε δύο ενότητες: ηπρώτη αφορά το περιβάλλον της περιοχής –χλωρίδα και πανίδα- ενώ η δεύτερη αποτυπώνειτον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρέασε την ανά-πτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας και ει-δικότερα των παραδοσιακών επαγγελμάτων.Εννοείται ότι ..τον Ηρακλή και τις ΣτυμφαλίδεςΌρνιθες τις είδε ο καθένας από εμάς με τη φαν-τασία του.Το μεσημέρι πλησίαζε κι εκεί που περιμέναμε ότι θα πάμε γιαφαγητό, η γνωστή Μαίρη έκανε πάλι το …θαύμα της. Μας είχεγια έκπληξη και επίσκεψη στη λίμνη Δόξα. Η διαδρομή ήταν ανη-φορική με στροφές αλλά άξιζε τον κόπο και με το παραπάνωνομίζω.Η λίμνη Δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο  900 μ. ηοποία βρίσκεται στην Αρχαία Φενεό Κορινθίας. Η κατασκευήτης ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Φαίνε-ται να είναι κρυμμένη και προστατευμένη από τα γύρω βουνά.Είναι μια λίμνη με απαράμιλλο φυσικό κάλλος που προσφέρεταιγια πλήθος δραστηριοτήτων, ανάμεσα στις πανύψηλες βου-νοκορφές.Εντυπωσιακό το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, χτισμένο

κυριολεκτικά μέσα στη λίμνη. Εμείς αρκεστήκαμε μόνο στο προ-σκύνημα στην εκκλησία και την αγορά τοπικών προϊόντων. Δενκάναμε βόλτα με βάρκα μέσα στη λίμνη. Το αφήσαμε αυτό γιατη νεολαία που βρισκόταν εκεί.Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι ήταν μια μικρή αλλά μαγευτικήαπόδραση! Δεν είναι υπερβολή. Οι εκδρομές που διοργανώνειο Σύλλογος και συμμετέχουμε, πιστεύω ότι διαφέρουν από τιςάλλες εκδρομές που πηγαίνουμε. Δεν είναι απλές εκδρομές, εί-ναι ένα ωραίο αντάμωμα παλιών φίλων, συμμαθητών που έχουννα ειδωθούν αρκετά χρόνια, και αρκετών συγχωριανών.Μπορείς να πεις τα πάντα χωρίς να παρεξηγηθείς, γιατί εί-σαι με γνωστούς ανθρώπους.Και εις άλλα ανταμώματα με υγεία!
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΕΛΛΗ

Εκδρομή στην Ορεινή Κορινθία
Tαξιδεύοντας με τον Σύλλογό μας

ΗΗ  όόµµοορρφφηη  ππααρρέέαα  µµααςς  µµεε  φφόόννττοο  ττιιςς  ππααννύύψψηηλλεεςς  ββοουυννοοκκοορρφφέέςς..

• Mελέτες  • Επιβλέψεις Oικοδομών

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

Αποφ. Πανεπιστημίου Πατρών

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

Το πολύ αξιόλογο βιβλίο της δικηγόρου Μαρίας Χα-
τζόγλου «Ορατών τε και αοράτων», παρουσιά-
στηκε στην αίθουσα του Συλλόγου μας, την 11η

Δεκεμβρίου, από δύο γνώστες του χώρου του βιβλίου,
του φαρμακοποιού και συγγραφέα Χαράλαμπου Μο-
σχόβη και του βιβλιοπώλη και συγγραφέα Ευάγγελου
Κούτα. Η παρουσίαση εντάχτηκε στα πλαίσια των πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων και συνδυάστηκε με την κα-
θιερωμένη συγκέντρωσή μας για τον αποχαιρετισμό του
παλιού και την υποδοχή του νέου έτους.

Οι συγχωριανοί μας τίμησαν την εκδήλωση με την πα-
ρουσία τους και αποζημιώθηκαν με την εμπεριστα-
τωμένη και γλαφυρή ανάλυση του έργου της Μαρίας.
Την τοποθέτηση των παρουσιαστών ακολούθησε συ-
ζήτηση και δόθηκαν επεξηγήσεις από την συγγραφέα

στα σημεία του βιβλίου, που οι ακροατές είχαν απο-
ρίες.

Την εκδήλωση διηύθυνε ο φιλόλογος καθηγητής Πέ-
τρος Καναρίδης, στο πρόσωπο και στη φωνή του οποί-
ου δεν κρυβόταν η ικανοποίηση για την επιτυχία της
παλιάς του μαθήτριας. Η διαστροφή, βλέπετε, του εκ-
παιδευτικού!

Η Μαρία ετοιμάζει κι άλλο λογοτεχνικό έργο, που θα
κυκλοφορήσει σύντομα. Το περιμένουν, με ανυπομο-
νησία, το Δ.Σ. του συλλόγου και οι συγχωριανοί μας και
εύχονται στην Μαρία πολλές τέτοιες επιτυχίες. Ας ευ-
χηθούμε ακόμα, στο δρόμο που χάραξε, να πορευτούν
κι άλλα πολιχνιατόπουλα.
•  Μετά την παρουσίαση έγινε το καθιερωμένο πια χρι-
στουγεννιάτικο γλέντι μας, με άφθονο κρασί και εξαι-
ρετικά εδέσματα που έφεραν οι συγχωριανοί μας. Αν-
ταλλάξαμε ευχές για τις γιορτές και δώσαμε ραντεβού
για τις 22 Ιανουαρίου στην κοπή της πίττας μας.

ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Παρουσίαση βιβλίου - Χριστουγεννιάτικη γιορτή

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

ΤΤοο  χχοορρεευυττιικκόό  μμααςς

Στις 30 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή γιορ-
τάστηκε η επέτειος της απελευθέρωσης

του νησιού μας, από τον Σύλλογο των Μυ-
τιληνιών Βορείων Προαστίων «Ο ΝΟΣΤΟΣ»,
στο Δημαρχείου Αμαρουσίου.

Έγινε αναδρομή και αφήγηση των γεγο-
νότων της εποχής εκείνης, με προβολή ει-
κόνων και λεπτομερή περιγραφή από την
αρχαιολόγο κα Αγλαΐα Αρχοντίδου – Αργύρη
(Διευθύντρια Μουσείου Βούρου).

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε το χο-
ρευτικό μας με χορούς του τόπου μας,
σκορπίζοντας κέφι και χαρά.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί
συμπατριώτες μας.

Το Δ.Σ.

Στις 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο34ος Μαραθώνιος τον οποίο διοργάνωσε ο ΣΕ-ΓΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Οαριθμός των συμμετεχόντων μεγάλος. 50.000αθλητές από 100χώρες αναμε-τρήθηκαν δίνον-τας τον καλύτε-ρο εαυτό τους.Ανάμεσά τουςπήραν μέρος καιοι συγχωριανοίμας ΛεοντήςΜπάμπης, Παπα-φιλίππου Λευτέ-ρης και ΦώταςΓιώργος.Συγχαρητήριακαι ευχόμαστενα είναι γεροί ώστε να λαμβάνουν μέρος κάθεχρόνο. Το Δ.Σ.

3344οοςς  ΜΜααρρααθθώώννιιοοςς  22001166

ΒΒΛΛΑΑΣΣΣΣΗΗΣΣ  
ΠΠΟΟΛΛΥΥΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ  
ΠΠΑΑΤΤΤΤΑΑΚΚΟΟΣΣ

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΧΧΑΑΤΤΖΖΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ

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

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

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ 
ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ

«« ΓΓιιώώττ ηη ςς »»
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΝΥΦΙΔΑ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

ΤΗΛ. 22520 41329,  
ΚΙΝ. 6977 653949



Μετά τον γάμο τους, ο Αντώνιος και η Μαρία απέ-
κτησαν δυο γιους, τον Ιωάννη -γεννημένο το 1930
(Δ/ντή Ταχυδρομικού Γραφείου) και τον Ευστράτιο

–γεννημένο το 1934 (αγρότη). 
Στη συνέχεια ο Αντώνιος τοποθετείται στο Β’ Δημοτικό

Σχολείο Πολιχνίτου, όπου επί σειράν ετών υπηρέτησε με όρε-
ξη και μεράκι, μεταδίδοντας τα νάματα της Παιδείας σε ατέ-
λειωτες σειρές μαθητών, με τον δικό του μοναδικό τρόπο,
πότε με το καλό και πότε με το άγριο.

Όλοι οι μαθητές του, με συγκίνηση και αγάπη θυμούν-
ται τον ζωντανό εκείνο θεράποντα της παιδείας, που για να
μάθουν γράμματα τα παιδιά –ιδίως τα φτωχά και απροστά-
τευτα- έδωσε και την τελευταία του ικμάδα. Να ένα, της αγά-
πης κάποιων μαθητών του, δείγμα που του επέδωσαν μια
κάρτα με
ευχές για
την ονο-
μαστική
του γιορ-
τή. (απ’ το
μπροστι-
νό μέρος
η κάρτα
εικονίζει
ένα μέρος
του Ενετι-
κού κάστρου της Μυτιλήνης).  

Μου έλεγε κάποτε ο μακαρίτης εξάδελφός μου Χαρά-
λαμπος Π. Χριστοδούλου που υπήρξε μαθητής του: «Μια
φορά μάς μάθαινε να κάνουμε διαίρεση κλασμάτων και μας
έδειξε και ξανάδειξε πώς αντιστρέφουμε τους όρους του δεύ-
τερου κλάσματος και στη συνέχεια κάνουμε πολλαπλασια-
σμό, για να βρούμε τη λύση. Το έγραψε στον πίνακα, το έκα-
νε παραστατικά και τελικά ρωτάει τον Μάριο Μενεμενλή, αν
το κατάλαβε. Ξαναεπέμεινε ο Αντώνιος και μια και δυο φο-
ρές. Ο Μάριος όμως δεν μπορούσε να το χωνέψει. Οπότε, μας
βγάζει όρθιους εμένα και τον Μάριο. «Ο Χριστοδούλου εί-
ναι ο διαιρετέος, εσύ Μάριε είσαι ο διαιρέτης. Τα κεφάλια σας
είναι ο αριθμητής και τα ποδάρια σας ο παρανομαστής του
κλάσματος». Με μια κίνηση αρπάζει τον Μάριο απ’ τη μέση
με το ένα χέρι του και τον γυρίζει με το κεφάλι στο πάτωμα
και τα πόδια στον αέρα. «Να βρε, έτσι θα κάνεις και το δεύ-
τερο κλάσμα και θα συνεχίσεις την πράξη πολλαπλασιάζοντας
το κεφάλι του άλλου με τα ποδάρια σου και τα ποδάρια του
με τ’ αδειανό το κεφάλι σου». «Κατάλαβα, κατάλαβα δάσκαλε»
φώναξε τρομαγμένος ο μαθητής.

Μια άλλη φορά ήθελαν να ετοιμάσουν την σχολική
γιορτή με τη λήξη του σχολικού έτους. Στον Αντώνιο έπεσε
ο κλήρος να διδάξει ένα σκετς «Το βασιλόπουλο και τα λου-
λούδια». Υπόψη ότι λάμβαναν μέρος 12 κορίτσια, το καθέ-
να με το όνομα ενός λουλουδιού, μία τσουκνίδα, κορίτσι επί-
σης και το βασιλόπουλο μοναδικό αγόρι. Μπήκε λοιπόν ο Δά-
σκαλος στην τάξη, ονομάτισε τα κορίτσια που θα έπαιζαν τα
λουλούδια, όρισε και αυτήν που θα έκανε την τσουκνίδα και
μέχρι εκεί όλα καλά. Όμως απ’ τ’ αγόρια δεν ήθελε κανείς να
λάβει μέρος γιατί θα ήταν το μοναδικό αγόρι και ντρεπόν-
τουσαν. Άρχισε λοιπόν ο Αντώνιος απ’ τον πρώτο στο θρα-
νίο. «Δεν μπορώ, δάσκαλε» γιατί έτσι ο ένας, γιατί αλλιώς ο
άλλος. Ο Αντώνιος, όταν έφτασε στον τελευταίο, είχε πια βγει
απ’ τα ρούχα του. Τραβάει ένα χαστούκι στον τελευταίο μα-
θητή και αυτόματα γυρίζει να περιποιηθεί τον πρώτο. «Θα
τον πάρεις, ρε τον ρόλο;» είπε και δεν πρόλαβε να τελειώσει,

γιατί έντρομος ο μαθητής άρχισε να φωνάζει: «θα τον πάρω
κύριε, θα τον πάρω».

Υπόψη ότι πέρα απ’ τα βασικά μαθήματα που με πάθος
δίδασκε στους μαθητές του, ήταν αυτός που είχε τον πρώ-
το λόγο στις εκδηλώσεις του Σχολείου, γυμναστικές επιδεί-
ξεις, γιορτές με ποιήματα και σκετς, στις εθνικές επετείους
κλπ, καθώς και για τις παρελάσεις. Η γυμναστική και η ωδι-
κή ήταν τα αγαπημένα του μαθήματα.

Είχε την δυνατότητα και ικανότητα να προσαρμόζεται στις
εκάστοτε πολιτικές καταστάσεις, αρκεί να μην τον κυνηγούσε
το κατεστημένο, για μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Αρχίζον-
τας απ’ το τέλος προς την αρχή, θυμάμαι που μου έλεγε ότι
ο αδελφός του Αλέκος –που αντιθέτως είχε αναλωθεί στις εξο-
ρίες και φυλακές για τα φρονήματά του- του είχε παραπο-
νεθεί ότι ποτέ δεν πήγε να τον ιδεί στον τόπο της εξορίας και
να ενδιαφερθεί να μάθει πως τα περνά, και αν ζει ή πέθανε
και ο Αντώνιος τού είχε απαντήσει ότι «εγώ αδελφέ είμαι δη-
μόσιος υπάλληλος και έχω υποχρέωση να υπακούω στους
θεσμούς του Κράτους, εσύ είσαι αξιέπαινος για τα όσα πά-
σχεις για την ιδεολογία σου».

Νωρίτερα όμως, όταν ο άλλος αδελφός του ο μικρότε-
ρος ο Παναγιώτης (που είχε βγει αντάρτης στο βουνό και έδω-
σε και τη ζωή του για αυτά που πίστευε), ήταν Πρόεδρος Κοι-
νότητας Πολιχνίτου ορισμένος απ’ το ΕΑΜ, τότε ο Αντώνιος
είχε αναλάβει την εποπτεία και διαχείριση της ΕΤΑ (Επιμε-
λητείας του Αν-
τάρτη) Πολι-
χνίτου. Αν
πάμε δε και
προπολεμικά,
επί δικτατο-
ρίας Ιωάννου
Μεταξά, τότε
θα τον βρού-
με έναν απ’
τους Αρχιφα-
λαγγίτες της
νεολαίας Με-
ταξά στον
Πολιχνίτο. Εί-
ναι χαρακτη-
ριστική η φω-
τογραφία που
δημοσιεύω
στο σημείο
τούτο. Εικονί-
ζονται με τον
επίσης αεί-
μνηστο δά-
σκαλο και επί
σειράν ετών  διευθυντή του Α’ Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου
Παναγιώτη Θεοδώρου, φορώντας την στολή τους.

Έχω και εδώ να αναφέρω ότι, την 4η Αυγούστου 1938 ή
1939 (δεν είμαι σίγουρος), ο Μεταξάς διέταξε να συγκεν-
τρωθούν στην Αθήνα όλοι οι σκαπανείς και φαλαγγίτες. Θα
γινόντουσαν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, θέατρα,
επιδείξεις και παρελάσεις. Όμως αντιδικτατορικός δάκτυλος,
έριξε στα καζάνια με τα φαγητά κάποια σκόνη που τους θέ-
ρισε τ’ άντερα. Οι δικοί μας διανυκτέρευαν στην Ανωτάτη Εμ-
πορική Σχολή. Όταν λοιπόν δούλεψε το καθαρτικό, δεν προ-

λάβαιναν οι
τουαλέτες να
εξυπηρετήσουν
τους διαρρέον-
τες μικρούς και
μεγάλους. Και μ’
έλεγε ο αείμνη-
στος: «μπρος
στον κίνδυνο να
λερωθώ, κάθι-
σα μέσα στην
αυλή, ανάμεσα
σε κάτι λουλού-
δια-θάμνους. Σε
λίγο με μιμήθη-
κε και ο Πανα-
γιώτης, αλλά και
τα παιδιά ακο-
λούθησαν των
αρχηγών τους
την ενέργεια, ε
τι τα θέλεις; Με
την επαύριον
ήλθε η Πυροσβεστική με τις μάνικες για να καθαρίσει το πε-
ριβάλλον».

Όμως περιγράφοντας τα παραπάνω, δεν σκιαγραφώ έναν
μαλιστάνθρωπο, γιατί τέτοιος δεν υπήρξε ποτέ ο Αντώνιος.
Ίσα-ίσα, που ήταν αυτός που πολλές φορές «έκαψε για τον
ψύλλο το πάπλωμα». Ήταν μια φορά να έλθει ο Επιθεωρη-
τής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Πολιχνίτο για να επι-
θεωρήσει τα σχολεία. Τότε οι επιθεωρητές ήταν το φόβητρο
των δασκάλων. Απ’ τις κρίσεις και τις βαθμολογίες αυτών,
εξαρτιόταν η εξέλιξη  των δασκάλων.  Για παράδειγμα σάς
αναφέρω ότι μια δασκάλα πάθαινε ιλίγγους, εμετούς και συ-
χνουρία, μόνον σαν μάθαινε ότι θα έλθει στο σχολείο ο επι-
θεωρητής. 

Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιθεωρητής είχε ειδοποιήσει
ότι θα βρισκόταν στον Πολιχνίτο κατά τις 10 η ώρα και ότι
θα περνούσε προηγουμένως για λίγο από το Λισβόρι. Φαί-
νεται όμως ότι οι δάσκαλοι του Λισβοριού τον καλοείδαν με
ψωμί και παξιμάδι σταρένιο, με μπουφέ από σπιτικά φαγη-
τά, με ντόπια προϊόντα και ντόπιο κρασί, που πέρασαν οι 10,
πέρασαν οι 11 και οι 12 ώρες και ο επιθεωρητής δεν έλεγε
να έλθει. Οι δάσκαλοι του Πολιχνίτου, με τις γραβάτες και τα
κοστούμια, οι δασκάλες με τα ταγεράκια και τα μαντηλάκια
τους, είχαν συναχθεί μέσα στο γραφείο του Β’ Σχολείου και
κάθε τόσο έβγαιναν στο μπαλκόνι να ιδούν αν έχει ξεμυτί-
σει ο κύριος Επιθεωρητής. Επιτέλους, μία η ώρα παρά κάτι,
φωνάζει ένας απ’ τους δασκάλους που είχε βγει στο μπαλ-
κόνι να κατοπτεύσει ότι «έρχεται». Όλοι φτιάχνουν τις γρα-
βάτες και παίρνουν την κατάλληλη θέση της υποδοχής. Οι
δυό διευθυντές του Α’ και Β’ Σχολείου, τρέχουν για την υπο-
δοχή του προϊσταμένου. Μόνον ο Αντώνιος καθισμένος, σχε-
δόν ξαπλωμένος στον μεγάλο καναπέ του γραφείου, έχει βγά-
λει τη γραβάτα του και την παίζει σαν κομπολόγι στο χέρι του
και δεν δείχνει να θορυβείται. Ο κ. επιθεωρητής προσέρχε-
ται στο γραφείο και μεταξύ αστείου και σοβαρού απευθυ-
νόμενος προς τον Αντώνιο του λέγει «σαν αγάς κάθεσαι κύ-
ριε Αντωνιάδη» μα δεν προλαβαίνει να πάει παρακάτω και
αποστομώνεται απ’ τον Αντώνιο. «Είμαι αγάς και φαίνομαι
και άλλη φορά άμα λες ότι θα έλθεις 10 η ώρα να έρχεσαι,
γιατί τώρα που ήλθες έχουν πεινάσει και τα μωρά και οι δά-
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2o : Ο δάσκαλος Αντώνιος Ιωάννου Αντωνιάδης

ΚΚΟΟΥΥΖΖΙΙΝΝΑΑ  --ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑ--ΝΝΤΤΟΟΥΥΛΛΑΑΠΠΙΙΑΑ
--ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  

ΕΕΙΙDDΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ 16, ΑΓ.$Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ.210 9756231, 
6945 859896

Τηλ/Fax 210 9915830

ΜΕΡΟΣ Β’

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Π. ΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΚΗΓOΡOΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ �ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ �ΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
�ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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

• κιν. 6974707156

ΤΤΑΑΞΞΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ
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

ΚΚααλλλλοοννήή::  ΕΕµµπποορριικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΒΒααµµββοουυκκλλήή    ((έέννααννττιι  ΚΚέέννττρροουυ  ΥΥγγεείίααςς))
ΤΤηηλλ//ffaaxx::  2222553300  2222113311,,  κκιινν..::  66997722  550099113377

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

ΣΣΙΙΔΔΗΗΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ
ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

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

ΛΕΣ
ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΒΑΛΗΛΗΣ

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

ΣΣππύύρροοςς  ΚΚααλληημμέέρρηηςς
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

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

Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566
Κινητό: 6973389212

e-mail: spiroskalimeris@gmail.com

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΣΤΡΑΤΗΣ Π. ΠΑΝΤΑΣ

ΑΑννττώώννιιοοςς  µµεε  ττοο  ««ξξυυππόόλλυυττοο  ττάάγγµµαα»»,,
ττοουυςς  ααγγααππηηµµέέννοουυςς  ττοουυ  µµααθθηηττέέςς..

ΑΑννττώώννιιοοςς  ΑΑννττωωννιιάάδδηηςς  κκααιι  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  
ΘΘεεοοδδώώρροουυ,,  ΑΑρρχχιιφφααλλααγγγγίίττεεςς

ΚΚΑΑΡΡΤΤΑΑ  ΠΠΙΙΣΣΩΩ  ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ εντός σχεδίου
άρτιο και οικοδομήσιμο. Απόσταση από τη θά-
λασσα 200 μ, στη Νυφίδα Πολιχνίτου. 
• Οικόπεδο 4 στρέμματα στη Νυφίδα, επίπεδο με
θέα.  Tηλ: 6944511685   κ. Στράτος Π.

Αδελφοί Κρικλάνη
ΜΜ εε ττααφφ οορρ έέ ςς

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

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΝΑ  ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Π.Κουντουριώτη 47Γ`
Προκυµαία ΜΥΤΙΛΗΝΗ

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

Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

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

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
Κτήμα 2,5 στρεμ. με 2 οικίες 73 τμ. 

και μία 27 τμ. αντίστοιχα. Υπάρχουν
αρκετά δένδρα, πηγάδι και ηλιακός. 

Περιοχή ΑΡΑ Πολιχνίτου. 
Πληροφορίες:

κα Ειρήνη Ρισιώτη, τηλ. 210 6928884

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

ΖΖΩΩΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ  --  ΛΛΙΙΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  --  ΦΦΥΥΤΤΟΟΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΑΑ  --

ΓΓΛΛΑΑΣΣΤΤΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΗΗΛΛΙΙΝΝΕΕΣΣ    --  ΣΣΥΥΡΡΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΣΣ
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2ο χλµ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
ΤΗΛ: 22520 41204, 6976033829

ΑΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ- ΚΑΤΑΤΡΙΩΤOΥ 
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Ιπποκράτους &  Καλλιδροµίου 6, 
Αθήνα 114 72.

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

σκαλοι και εγώ θα φύγω γιατί εξήντλησα το σημερινό μου
ωράριο». «Ελεύθερος κύριε Αντωνιάδη, μπορείς να φύγεις και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορείτε να φύγετε. Μόνο για δέκα
λεπτά θα απασχολήσω τους κ.κ. Διευθυντές και σας ζητώ
όλους συγγνώμη για την απρέπεια, δεν θα ξαναεπαναληφθεί».

Μια φορά, ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη βραδιά, συγγενείς
και φίλοι είχαμε συναχθεί στο σπίτι των Παναγιώτη και Ευ-
γενίας Παπαχίου, για να πενθήσουμε τον θάνατο της αι-
ωνόβιας Πανωραίας Αντωνιάδου, μητέρας του Αντωνίου. Το
κλίμα ήταν βαρύ, γιατί όλοι είχαν να αφηγηθούν το πόσο γεν-
ναία αντιμετώπισε η γιαγιά Πανωραία τα φαρμάκια που της
πότισε η ζωή. Η ώρα περνούσε και όπως γίνεται συνήθως σ’
αυτές τις περιπτώσεις, η κουβέντα ξεστράτισε απ’ τα σοβα-
ρά σε πιο λαφριά συζήτηση. Ο Αντώνιος ήταν θιασώτης της
μετεμψύχωσης και κάποια στιγμή άρχισε ν’ αναπτύσσει τις
ιδέες του. Ο τσαγκάρης όμως Ν. Σπυρέλης έπαιρνε κάθε λίγο
τον λόγο και μπέρδευε την μετεμψύχωση με την μετενσάρ-
κωση. Ο Αντώνιος με στωικότητα και αρκετή ψυχραιμία διόρ-
θωνε πολλές φορές τον συνομιλητή του, μέχρι που κάποια
στιγμή νευρίασε και τον ακούσαμε να λέγει «ρε, μια φορά ήταν
ένας ζωγράφος, που ζωγράφιζε έναν άνθρωπο. Από μπρο-
στά του πέρασε ένας σχολαστικός σαν εσένα και αφού πε-
ριεργάστηκε το έργο
λέγει πως η ραφή του
παπουτσιού είναι
ανάποδα ζωγραφι-
σμένη. Τι δουλειά κά-
νεις, τον ρώτησε ο
ζωγράφος. Τσαγκά-
ρης, τού απαντά ο άλ-
λος. Χωρίς δεύτερο
λόγο ο ζωγράφος
τραβά μια πινελιά,
σβήνει και αλλάζει
την ραφή των πα-
πουτσιών. Όμως ο
τσαγκάρης συνεχίζει να
ψάχνει το έργο και για μια στιγμή αποφαίνεται πως η μύτη
με τα μουστάκια θέλουν διόρθωμα, γιατί καλύπτουν μεγά-
λο μέρος του προσώπου. Δεν προλαβαίνει όμως να τελειώσει
την υπόδειξη και ακούει τον ζωγράφο να τον αποπέμπει: Ρε,
του λέγει, ουχί πέραν της εμβάδος, όχι πιο πέρα απ’ την παν-
τόφλα, απ’ το παπούτσι που δικαιούσαι να κατέχεις και να ξέ-
ρεις, σαν τσαγκάρης που είσαι, τα άλλα είναι δουλειά του ει-
δικού, του ζωγράφου».

Καθώς αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, όπως απ’ τον
γάμο δεν λείπουν τα δάκρυα, έτσι και απ’ την κηδεία της για-
γιάς δεν έλειψαν τα ασταμάτητα γέλια.  φωτο 7… λεζάντα:
Η υπεραιωνόβια γιαγιά Πανωραία λίγο πριν την θανή της.

Μια άλλη φορά, είχαν τελειώσει οι πρωινές εκδηλώσεις
για τον γιορτασμό της 25ης Μαρτίου (το απόγευμα θα συ-
νεχιζόταν το γιορταστικό πρόγραμμα με σκετς, ποιήματα και
πατριωτικά τραγούδια , που είχαν προετοιμάσει και οργανώσει
τα σχολεία, για να παρουσιάσουν στο κινηματοθέατρο

ΟΑΣΗ). Τα παιδιά μετά την παρέλαση κεράστηκαν απ’ τον
Δήμο ένα λουκούμι και οι μεγάλοι ανέβηκαν στο Δημαρχείο,
όπου ο Δήμαρχος, το Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Δήμου,
πρόσφεραν κονιάκ, φοντάν  και λουκούμια. Δεν έλειπε κα-
νείς απ’ τις αρχές και εξουσίες του Πολιχνίτου και πρώτος και
καλύτερος ο Αρχιερατικός Επίτροπος ο παπα Χρυσόστομος
Μουτζούρης. (Συγχωρήστε όμως την αδυναμία μου και επι-
τρέψτε να αναπολήσω την περίοδο αυτήν, σήμερα που η κεν-
τρική εξουσία, το Κράτος, κατήργησε όλες τις υπηρεσίες στην
επαρχία και επομένως και στην κωμόπολή μας. Ειρηνοδικείο,
αστυνομία, ταχυδρομείο, Ο.Τ.Ε., κτηνιατρείο, ΔΕΗ, γεωπόνος,
δασονόμος, συμβολαιογράφος, τελωνείο, επιτηρητής αλυ-
κής, ΙΚΑ, σωματεία, συνεταιρισμοί, έδιναν ζωή και σφρίγος
στον τόπο. Τώρα ένας Καλλικράτης τα σάρωσε όλα και μαζί
και τον Δήμο μας και δεν μας έμεινε ούτε η δυνατότητα να
κάνουμε κάπου τα παράπονά μας). 

Κουβέντα στην κουβέντα λοιπόν, μεταξύ των εθνικώς εορ-
ταζόντων, πήρε τον λόγο ο παπα Χρυσόστομος και «εις επή-
κοον πάντων» λέγει: «Έχω αποφασίσει να συγκεντρώσω βι-
βλία, δίνοντας πρώτος το παράδειγμα, για να κάνουμε μια δη-
μοτική βιβλιοθήκη που την έχουν μεγάλη ανάγκη τα παιδά-
κια μας, που πέραν απ’ τα μαθήματα του σχολείου πρέπει να
μορφώνονται εγκυκλοπαιδικά. Θα παρακαλούσα λοιπόν

ένα έκαστον εξ υμών και πρώτον τον καλόν παι-
δαγωγόν κύριον Αντώνιον Αντωνιάδη, που ως υιός
Σχολάρχου και ο ίδιος ως ευρυμαθής πιστεύω ότι
θα έχει πλήθος βιβλίων, να προσφέρει μέρος της
βιβλιοθήκης του για τον ιερόν αυτόν σκοπό και
σας βεβαιώ ότι με την θεάρεστον αυτήν πράξη του
ο Αντώνιος θα εξασφαλίσει μίαν θέση εις τον Πα-
ράδεισον του Κυρίου μας». Άστραψε και βρόντηξε
ακαριαία ο Αντώνιος. «Εγώ, παπα Χρυσόστομε, δεν
βλέπω να πηγαίνω στον Παράδεισο αλλά και δεν
ενδιαφέρομαι, γιατί δεν την μπορώ την μοναξιά.
Προτιμώ την πολυκοσμία, τουτέστιν την Κόλαση,
όπου είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε την
συμπόρευση και συναναστροφή γιατί και η πα-

νιερότης σας σίγουρα θα πορευθεί μαζί μου». «Εί-
βρις άγιου ν’ άψ’ τσιρί» ήταν η ομόφωνη διαπίστωση των πα-
ρισταμένων προς τον Πανιερότατον Αρχιμανδρίτη.

Το παρόν μου γραπτό θα αφήσω να μου το κλείσει ο ίδιος
ο Αντώνιος, αντιγράφοντας τον επίλογο από το χειρόγραφό
του, που άφησε στα εγγόνια του με τίτλο «ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ»:

«Και τώρα που θα πάμε να πλαγιάσουμε, ο καθένας ας κά-
νει την προσευχή του και ας ευχαριστήσει τον Θεό. Το ίδιο
πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι και να μην είναι αχάρι-
στοι. Ακόμα πρέπει κάθε άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν έχει
παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους, να θεωρεί δηλαδή
όλους τους ανθρώπους σαν πραγματικούς αδελφούς του, και
να μην αισθάνεται μίσος στην καρδιά του, παρά αδελφική αγά-
πη. Τότε μονάχα μπορούμε να πούμε πως είμεθα εντάξει απέ-
ναντι του Θεού και απέναντι του εαυτού μας. Στώμεν καλώς!».

Πολιχνίτος, Σεπτέμβριος 2016

ΗΗ  υυππεερρααιιωωννόόββιιαα  γγιιααγγιιάά  ΠΠααννωωρρααίίαα  λλίίγγοο  ππρριινν  
ττηηνν  θθααννήή  ττηηςς..

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

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

ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΕΕΝΝΙΙΩΩΤΤΗΗ  ΟΟ..ΕΕ..••ΙΙωωλλκκοούύ  &&
ΜΜααγγννηησσίίααςς  5511,,  ΑΑχχααρρννέέςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  1133667711

ΤΤηηλλ::  22110088554400444444,,  22110022444488770077    
ΦΦααξξ::  22110088554400443344
ee--mmaaiill::  ssuunnddaayyssccaatteerriinngg@@ggmmaaiill..ccoomm
hhttttpp::////wwwwww..ssuunnddaayyssccaatteerriinngg..ggrr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΊΑ (ΑΠΟΝΕΥΡΩ-
ΣΕΙΣ) • ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ • ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 22520 42376 - 6944 4187777

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 18, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 23250 24522, 694 8514963

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΦΦΩΩΤΤΟΟΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  

ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ -
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΚΑΑΡΡΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΔΔΑΑΣΣΟΟΠΠΟΟΝΝΟΟΣΣ  --  ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..
MM..SScc..  ΓΓΕΕΩΩΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΟΛ.$ΟΞΑΤΟΥ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Tηλ.: 6944 282 783

nkarathanasis@yahoo.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 222520 42948, 6956 532833
e-mail: alani_maria@hotmail.gr

Αλεξάνδρα Π. Βογιατζή
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ 2-4, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 9532734, 6977 778821
e-mail: aleka1981@yahoo.com

Γράφει η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΕΛΛΗ

Εφτά παιδιά είχε η θεια-Ταξιαρχούλα κι ένα στην
κοιλιά. Τα πλούτη όμως περιρίζονταν μόνο στον
…καρπό της κοιλίας. Κατά τα άλλα, φτώχεια κι

ανέχεια μεγάλη. Ηταν δε απ’ αυτούς που τις Κυριακές
τρώγανε «πατάτις μι κριγιάς» και όχι «κριγιάς μι πα-
τάτις». Η διαφορά ήταν η εξής: οι δεύτεροι που ήταν
πλούσιοι, έτρωγαν κρέας και λίγες πατάτες συνο-
δευτικά, ενώ οι πρώτοι γέμιζαν το ταψί πατάτες και
πετούσαν «τσι ένα παρτσάδ’ κριγιάς» για μυρωδιά.

Το τεφτέρι κόντευε να γεμίσει. Σε λίγο θα έπρεπε
να πάρουν δεύτερο. Μια μέρα ο μπακάλης διαμαρ-
τυρήθηκε:

-  Ω θειά, δεν μπορώ άλλου γράψι και γράψι. Κι εγώ
πρέπει να πληρώσου άλλουν στη Μυτιλήνη.

-   Μουρέλι μ’ τζάνουμ! Μη λ’πηθείς μένα, τα μου-
ρά να λ’πηθείς. 

Κι έτσι ενέδωσε για πολλοστή φορά.
Μια άλλη φορά πάλι επαναλήφθηκε η ίδια σκηνή.
-  Θα βρει μιρουκάμουτα την άλλ’ βδουμάδα τσι θα

στα φέρου.
Κι ο μπακάλης αγανακτισμένος της λέει:
-   Φτώχεια, φτώχεια αλλά απ’ του χαρανί ε βγαίνς.

Αφού, ω θειά, ε ν’χεις παράδις γιατί αριαδιάζς μουρά;
Κι εκείνη με αρκετό παράπονο στη φωνή, του απαν-

τά:
- Γω, Μήτσιου, του καταλαβαίνου. Έλα, όμως, συ του

βράδ’ να αγναντίζς του μιτσμένου του Μητρέλ’!

ΑΞΕΧΑΣΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΕΣ

Η θεια-Ταξιαρχούλα, 
η  πολύτεκνη

Έφ’γα διψασμέν’
Οι παιδικές αναμνήσεις μένουν αναλλοίωτες όσα
χρόνια κι αν περάσουν. Θυμάμαι δίπλα στο πατρι-
κό μου σπίτι ήταν ένα μικρό σπιτάκι, ντάμ, που έμε-
νε μια μακρινή θεία της μητέρας μου. Η θεία Ζου-
γραφία, μια μικρή γριούλα με βράκες, χωρίς παιδιά.

Το γεροντικό της είχε το κρεβάτι της, ένα τζάκι κι
έναν μικρό χώρο με λίγα μαξιλάρια. Εκεί μαζεύον-
ταν όλα τα δευτερανήψια. Πολλές φορές που η μάνα
μας είχε δουλειές, πηγαίναμε εκεί και μας έβαζε στα
πόδια της με το κεφάλι στα άκρα και μας κούναγε.
Τα θυμάμαι σαν ζωντανό όνειρο.

Ένα βράδυ, λοιπόν, που είχανε ψήμιν’ κουβέντα,
ίσως για να τους αποσπάσω την προσοχή, έλεγα «Ω
μα, διψώ, διψώ». Η μάνα μου κοίταζε να το αποφύγει
γιατί η θεία Ζουγραφία είχε έναν κούτρουλα όλο
βρωμιά, γλίτζα, κι ένα ντενεκούδ’ απ’ το γάλα σκε-
πασμένο, μπρουμ’ τ’ σμένου για ποτήρι.

Η γιαγιούλα έλεγε: «Βάλι του μωρό να πιεί, γιατί
ε ντου βάγ’ς; Σχένισι;». Τι να κάνει η μάνα μου, μη
έχοντας άλλη επιλογή, μπήκε μπροστά στο κουμάρι
κι έκανε ότι με πότιζε. Αφού τελείωσε η διαδικασία,
εγώ είπα «Ω μαμά, τώρα ήπια; Πε μι ήπια;».

Το γειτονιό τελείωσε και φύγαμε. Ακόμα το θυ-
μάμαι ότι έφυγα διψασμέν’ και δεν φτάνει αυτό, τ’
άκουσα από πάνω γιατί είχα ζητήσει το λόγο. Η
απάντηση της μητέρας μου ήταν: «Δε πιρίμινις
μωρό μ’ να γυρίσουμι στου σπίτ’ μας να πιείς;».

Στέλλα Θεοδωρή

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΝΝΥΥΦΦΙΙDDΑΑ  ΠΠOOΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤOOΥΥ  --  ΛΛΕΕΣΣΒΒOOΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..::  2222552200  --  4411884411,,  4411776644,,    4422226666
4411  006688,,  FFaaxx::  2222552200  4422226666

ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ    
ΑΑΓΓΡΡΟΟΤΤΟΟΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ      ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ

Δεχόμαστε παραγγελίες για γάμους,
βαφτίσεις, μνημόσυνα και 
Cattering για εκδηλώσεις.

Tηλ.: 22520 42260



Του Ιωάννη Παπουτσά
Φοιτητή Δημοσίας Υγιεινής

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν πως θα πρέ-
πει να στοχεύουμε  σε μια αργή και σταθερή  απώ-
λεια βάρους περίπου 0,5-1 κιλό την εβδομάδα, σε μια
περίοδο 3-6 μηνών.

Εάν,  σκεφτούμε ότι  πρέπει να έχουμε μια τέτοια
απώλεια βάρους, θα πρέπει να αναλογιστούμε και το
χρόνο απώλειας βάρους, πάντα ενδεικτικά:

Επιθυμητή απώλεια βάρους     Όρια 
3 κιλά  3-6 εβδομάδες
6.5 κιλά 7-13 εβδομάδες
13 κιλά 3-6 εβδομάδες
19 κιλά 5-10 εβδομάδες

Ημερολόγιο διατροφής και δραστηριότητας
Προτού ξεκινήσουμε κάποιο πρόγραμμα αδυνα-

τίσματος, είναι χρήσιμο να αξιολογήσουμε το αρχι-
κό μας σημείο.

Η τήρηση ημερολογίου διατροφής και δραστη-
ριότητας μπορεί να βοηθήσει εμάς και το γιατρό, να
προσδιορίσουμε τα ερεθίσματα και τις
καταστάσεις που μας κάνουν να τρώμε
πολύ και να ασκούμαστε πολύ λίγο.
Προσπαθούμε να θέτουμε τα ερωτήματα
στον εαυτό μας, όπως το «τι τρώω»,
«γιατί το τρώω».

Πρακτικές συμβουλές για αλλαγή του τρόπου ζωής
Όλοι μπορούν να ωφεληθούν από μια ισορρο-

πημένη και υγιεινή  διατροφή και όχι μόνον οι υπέρ-
βαροι ή οι παχύσαρκοι κα υγιεινή διατροφή σημαί-
νει, μια διατροφή:

• πλούσια σε αμυλούχες τροφές με άφθονες φυτι-
κές ίνες, όπως ψωμί ολικής άλεσης, ζυμαρικά, ρύζι και
δημητριακά χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

• Χαμηλή σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι.
• Να περιλαμβάνει άφθονα φρέσκα φρούτα και λα-

χανικά
• Πρόσληψη νερού 8-10 ποτήρια ημερησίως, αντί

αναψυκτικών.

Τα 10 καλύτερα μυστικά για απώλεια βάρους με υγι-
εινή διατροφή

1) Προσπαθούμε να μη χάνουμε γεύματα. Τρώμε
τακτικά για να αποφύγουμε τις κρίσεις πείνας που θα
μας κάνουν να τσιμπολογήσουμε. Δεν παραλείπου-
με το πρωινό.

2) Απολαμβάνουμε το φαγητό μας, Τρώγοντας πιο
αργά θα χορταίνουμε περισσότερο.

3) Τρώμε μόνον, όταν πεινάμε και αποφεύγουμε να
κολατσίζουμε, ειδικά με σνακ υψηλής ενέργειας, π.χ
πατατάκια, σοκολάτες.

4) Ελέγχουμε τις μερίδες μας, έτσι ώστε να υπερ-
τερούν όσο το δυνατό τα φρούτα και τα λαχανικά, τα
οποία περιέχουν φυτικές ίνες και αυξάνουν το αί-
σθημα του κορεσμού, άρα το αίσθημα της πείνας μει-
ώνεται.

5) Μειώνουμε τα λίπη. Χρησιμοποιούμε λιγότερο
αλάτι.

6) Λέμε ΝΑΙ στην ποικιλία, αναζητώντας συνταγές
με χαμηλές θερμίδες και λιπαρά.

7) Αλλάζουμε τον τρόπο που μαγειρεύουμε. Προ-
τιμούμε τις αμυλώδεις τροφές με φρέσκα φρούτα και
λαχανικά και τα αχνιστά, βραστά, ψητά φαγητά αντί
για τηγανητά,

8) Να θυμόμαστε ότι το αλκοόλ περιέχει αρκετές
θερμίδες(7 θερμίδες/γραμμάριο).

9) Σχεδιάζουμε τα γεύματα μας και φτιάχνουμε λί-
στα αγορών. Δεν πηγαίνουμε για ψώνια όταν πεινά-
με!!
Πόσο χρειάζεται να τρώμε

Υπάρχουν συγκεκριμένες θερμίδες που συνι-
στώνται για τον αριθμό των θερμίδων και τα λίπη που
θα πρέπει να έχει η καθημερινή μας διατροφή. 

Αν και αυτά τα όρια εξαρτώνται από το επίπεδο της
φυσικής μας δραστηριότητας, αποτελούν ένα χρή-
σιμο οδηγό.

Γενικά η συνιστώμενη ημερήσια κατανάλωση για
τους μέσους ενήλικες είναι:

Κάθε μέρα Γυναίκες  Άνδρες 
Θερμίδες 2.000  2.500
Λίπη  70 γρ. 95 γρ.

Περισσότερη δραστηριοποίηση
Έχοντας περισσότερη φυσική δραστηριότητα, θα

κάψουμε περισσότερες θερμίδες, θα χάσουμε ευ-
κολότερα βάρος, θα έχουμε πιο βαθύ και άνετο
ύπνο, θα μειωθεί ο κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου,
θα βελτιωθεί η αρτηριακή μας πίεση όπως επίσης και
η ισορροπία των γλυκιδίων στο αίμα. Αυτά τα οφέ-
λη μπορούν να δράσουν προστατευτικά προς τη στε-
φανιαία νόσο, το εγκεφαλικό και το ΣΔ2. Επιπλέον, η
άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη γενικότερη φυσική

μας κατάσταση, τα προ-
βλήματα αναπνοής, την
κινητικότητα και την υγεία
των οστών μας, να με-
τριάσει το άγχος, καθώς
και να βελτιώσει την πνευ-
ματική μας υγεία.

Δεν χρειάζεται να
γραφτούμε σε γυμναστή-
ριο ή σε κάποιο αθλητικό
σύλλογο, αλλά ούτε και

να τρέχουμε καθώς μπορούμε να καταναλώσουμε
πολλές θερμίδες από την ίδια την καθημερινότητα
μας, όπως π.χ. να πηγαίνουμε στη δουλειά με ποδή-
λατο ή με τα πόδια ή να σταματάμε 1 με 2 στάσεις
πριν, αν πηγαίνουμε με λεωφορείο, να ασχολούμα-
στε με τον κήπο, να καθαρίζουμε τα αγριόχορτα ή να
κουρεύουμε το γρασίδι.
Τα καλύτερα μυστικά για περισσότερη δραστη-
ριότητα
• Βαδίζουμε ζωηρά για μισή ώρα, 5 φορές την εβδο-

μάδα.
• Προτιμάμε τις σκάλες από το ασανσέρ ή τις κυλιό-

μενες.
• Περπατάμε ή χρησιμοποιούμε το ποδήλατο αντί το

αυτοκίνητο.
• Μειώνουμε το χρόνο που περνάμε στην τηλεόρα-

ση ή σερφάροντας στο Ίντερνετ!
• Ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους να

μας συντροφεύουν στη νέα μας δραστηριότητα,
όπως κολύμπι ή τέννις.

Στην αρχή μπορεί να μας φαίνεται τρομακτικό και
ενδεχομένως η φυσική μας κατάσταση να μην επι-
τρέπει αυτό το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας.

Το μυστικό είναι να το δούμε ως στόχο. Ξεκινού-
με αργά και σταδιακά αυξάνοντας το χρόνο προ-
οδευτικά. Σύντομα θα παρατηρήσουμε αλλαγή στη
φυσική κατάσταση και την αντοχή μας.

Αν εδώ και πολύ καιρό δεν είμαστε δραστήριοι εί-
ναι σημαντικό να ξεκινήσουμε σταδιακά ένα πρό-
γραμμα γυμναστικής, με τη βοήθεια και τις συμβουλές
του γιατρού μας.

Κοινωνικο-οικονομική επίπτωση της παχυσαρκίας
Ας πάρουμε για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επιδημία της παχυσαρκίας έχει ήδη τεράστια επί-
πτωση στο σύστημα υγείας και την οικονομία και σύμ-
φωνα με κάποιος ειδικούς, αν το πρόβλημα δεν αν-
τιμετωπιστεί επειγόντως μπορεί πιθανόν να οδηγή-
σει σε χρεοκοπία του συστήματος υγείας στο μέλλον!!

Κάθε χρόνο, η παχυσαρκία και οι συσχετιζόμενες
ασθένειες κοστίζουν στην οικονομία της Βρετανίας
περίπου 3,5 εκατομ. λίρες. Οι καρδιαγγειακές παθή-
σεις, για τις οποίες η παχυσαρκία αποτελεί σημαντι-
κό παράγοντα κινδύνου, κοστίζουν ακόμη περισσό-
τερο-περίπου 30 δισεκατομ. λίρες.

Έτσι, ο αποτελεσματικός έλεγχος για την υγεία, δε
θα είχε οφέλη μόνο για την υγεία, αλλά και κοινωνι-
κοοικονομικά οφέλη.

Υ.Γ Οι ειδικότητες των επιστημόνων, που εμπλέκον-
ται σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους, ιδιαίτερα, όσον
αφορά τη σοβαρή παχυσαρκία είναι:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α2
Αλιευτικοί νόμοι και διατάξεις

Από τη συλλογή Ν. Σταυρέλλη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20166

ΗΗ  ππααχχυυσσααρρκκίίαα

«Ο ΒΑΣΙΛΗΣ»
ΨΨηηττάά  σστταα  κκάάρρββοουυνναα  --  ΛΛααχχττααρριισσττέέςς  

σσοούύββλλεεςς  &&  σσππιιττιικκέέςς  σσππεεσσιιααλλιιττέέ!!
Ανετο πάρκινγκ, καταπράσινος κήπος, 
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Επιμέλεια Τ. Μακρή

✔✔  296Α/29-08-1931, Π.Δ. α/24-08-
1931 περί απαγορεύσεως της αλιείας
κατά τη νύχτα με τη βοήθεια εντόνου
φωτός (Lux) δια κυκλικών δικτύων (γρι-
γρι) εντός των κόλπων Γέρας και Καλ-
λονής, καθώς και των στομίων αυτών.
Επίσης απαγορεύεται η αλιεία από 1
Απριλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
εκάστου έτους και εκτός των ανωτέρω
δύο κόλπων μέχρι αποστάσεως 1 μιλ-
λίου από των εξωτερικών άκρων των
στομίων αυτών.

Περί απαγορεύσεως αλιείας δια κυκλι-
κών δικτύων τη βοηθεία εντόνου φωτός εις
τους κόλπους Γέρας και Καλλονής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άρθρον 1

Η κατά τη νύχτα τη βοηθεία εντόνου φω-
τός (Lux) δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρι)
απαγορεύεται απολύτως εντός των κόλπων
Γέρας και Καλλονής, καθώς και των στο-
μίων αυτών.

Άρθρον 2
Η αυτή αλιείας από 1 Απριλίου μέχρι τέ-

λους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους απαγο-
ρεύεται και εκτός των ως άνω κόλπων μέ-
χρις αποστάσεως 1 μιλλίου από των εξω-
τερικών άκρων των στομίων αυτών.

Εν Δεκελεία τη 24 Αυγούστου 1931
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. Βουρλούμης

✔✔  301 Α/29-08-0931, Π.Δ. α/24-08-1931
περί απαγορεύσεως της αλιείας διά βο-
λάσματος εντός των κόλπων Γέρας και
Καλλονής

Περί απαγορεύσεως της αλιείας διά βο-
λάσματος εντός των κόλπων Γέρας και Καλ-
λονής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άρθρον μόνον
Η προς αλιείαν χρήσις ωστήρων (κ. βο-

λαχτήρων) είτε λιθίνων είτε ξυλίνων (αλι-
εία δια βολάσματος) απαγορεύεται απο-
λύτως εντός των κόλπων Καλλονής και Γέ-
ρας.

Εν Δεκελεία τη 24 Αυγούστου 1931
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Ο επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργός

Π. Βουρλούμης

142Α/23-05-1953 Β.Δ. α/4-5-1953
περί κανονισμού αλιείας στον κόλπο της
Καλλονής

Περί κανονισμού αλιείας κόλπου
Καλλονής

ΠΑΥΛΟΣ -ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αρθρον 1
1. Απαγορεύεται εντός του κόλπου Καλ-

λονής Λέσβου η αλιεία δια τρατών από ξη-
ράς συρομένων (πεζοτρατών) κατά τους
μήνας Απρίλιον, Μάιον και Ιούνιον εκάστου
έτους, μη ισχυσουσών δια τον κόλπον
τούτον των διατάξεων τού από 28 Δε-
κεμβρίου 1946 Βας. Διατάγματος «περί

τροποποιήσεως του από 17 Οκτωβρίου
1940 Β.Δ. «περί απαγορεύσεως της αλιείας
δια των από ξηράς συρομένων διχτύων
από 1ης Ιουνίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρί-
ου (Φ.Ε.Κ. 18) Α’ 31,1,47.

2.  Απαγορεύεται απολύτως καθ’ όλον το
έτος η αλιεία δια τρατών από ξηράς συ-
ρομένων (πεζοτρατών) εντός του ανωτέ-
ρου κόλπου από της θέσεως Πύρρα μέχρι
της θέσεως Παχειά Άμμος.

Άρθρον 2
Απαγορεύεται απολύτως η αλειία δια

των εργαλείων «χαψόδικτα» εντός του
κόλπου Καλλονής κατά τους μήνας Απρί-
λιον, Μάιον και Ιούνιον εκάστου έτους.

Άρθρον 3
Απαγορεύεται η αλιεία δια τσέτας (λέν-

τισμα) εντός του κόλπου Καλλονής από του
στομίου του μέχρι της νοητής γραμμής της
ενούσης την θέσιν Κάβο-Πέραμα με την θέ-
σιν Κάβο – Λένα του κόλπου τούτου κατά
τους μήνας Απρίλιον, Μάιον και Ιούνιον
εκάστου έτους.

Εν Αθήναις τη 4η Μαΐου 1953
ΠΑΥΛΟΣ - Β.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ: Αναδιφώντας στα Φ.Ε.Κ. τα προ-
εδρικά διατάγματα σε περιόδους Δημο-
κρατίας και τα βασιλικά σε περιόδους βα-
σιλείας, συμπεραίνουμε πως δεν είχε ποτέ
λείψει ο προβληματισμός για την τύχη του
οικοσυστήματος του Κόλπου. Η χρονική
απόσταση των αποφάσεων δείχνει, πως
όλες ήταν απότοκος έντονων και επώδυ-
νων διαδικασιών, προκειμένου να μη θι-
γούν συμφέροντα των αλιέων, οι οποίοι
ήταν χωρισμένοι συντεχνιακά με διαφο-
ρετικούς τρόπους ψαρέματος. Οι δυο με-
γάλες ομάδες ήταν οι τρατάρηδες και οι
βαρκάρηδες με αλληλοσυγκρουόμενα
συμφέροντα και με διαφορετικούς πολι-
τευτές στην υποστήριξη των δικαίων τους.
Στη δεκαετία του πενήντα υπήρχαν στη
Σκάλα δυό αλιευτικοί συνεταιρισμοί με δυό
«μπαλικχανάδες» (δημοπρατήρια ψαριών).

Το Κράτος, μέσα από τις νομικές διατυ-
πώσεις, δείχνει την ανεπάρκειά του. Τα μέ-
τρα είναι σπασμωδικά, ατελέσφορα, αν-
τιεπιστημονικά. Φαίνεται ολοκάθαρα πως
πάρθηκαν δίχως τη μεσολάβηση σοβαρής
ιχθυολογικής μελέτης, παρά μόνο με τις
πιεστικές απαιτήσεις και φωνασκίες των
ψαράδων. Τελικά τις επόμενες δεκαετίες
ολοκληρώθηκαν και παγιώθηκαν, αλλά
τότε πια ήταν ατελέσφορα και γιατί τα απο-
θέματα των ψαριών λιγόστεψαν τόσο,
που αχρήστευσαν το σκοπό της θέσπισής
τους και γιατί η τεχνολογία έφερε νέα, απο-
τελεσματικότερα μέσα, που ολοκλήρωσαν
την ερήμωση των θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων. Και εδώ οι ελληνικές κρατικές
παθογένειες αναδείχτηκαν σε όλο τους το
μεγαλείο. Το κράτος στη θάλασσα απου-
σίασε και απουσιάζει. Και πού δηλώνει το
παρόν;

ΠΗΝΕΛOΠΗ ΣΑΡΙΖOΓΛOΥ
ΤΕΛΕΙOΦOΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ
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Τηλ. 6948 042772
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Του Σεβαστού Μοιρασγεντή

Το Μάρτιο του 2016 το ΚΚΕ τίμησε 28 μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής του, που εκτε-
λέστηκαν, δολοφονήθηκαν ή έπεσαν σε

μάχες για την ελευθερία και τα ιδανικά τους.
Ανάμεσα σε ηρωικές μορφές του κομμουνι-
στικού κινήματος στην Ελλάδα όπως ο Νίκος
Μπελογιάννης, ο Νίκος Πλουμπίδης, ο Γιάννης
Ζέβγος, κ.α., τιμήθηκε και ο ξεχασμένος ήρωας
του Πολιχνίτου Παναγιώτης Σαντής. Στο παρόν
τεύχος του Πολιχνιάτικου Λόγου παραθέτου-
με ορισμένα στοιχεία από την πολιτική δρά-
ση του Παναγιώτη Σαντή, όπως αυτά συγ-
κεντρώθηκαν από διάφορες αρχειακές πηγής,
εφημερίδες της εποχής, κλπ.

Σύμφωνα με τον Γ. Γαλέτσα1, ο Παναγιώτης
Σαντής γεννήθηκε στον Πολιχνίτο το 1902 και
ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Χα-
ράλαμπου και της Μαρίας Σαντή. Δεν γνωρί-
ζουμε πώς εμπλάκηκε στο κομμουνιστικό κί-
νημα ούτε και αν ανέπτυξε δραστηριότητα
στον Πολιχνίτο και στη Λέσβο. Αν και στον Πο-
λιχνίτο ήδη από τα μέσα του 1924 δραστη-
ριοποιείται κομμουνιστική οργάνωση, από
τις λιγοστές πηγές που υπάρχουν δεν προκύ-
πτει κάποια εμπλοκή του Σαντή.  Εντούτοις, τη
δεκαετία του 1930 αναδείχθηκε σε κορυφαίο
στέλεχος του ΚΚΕ με πλούσια συνδικαλιστική
δράση για την οποία υπέστη πολλές διώξεις. 

Στα 1928 εμφανίζεται να δραστηριοποιείται
στο συνδικάτο καπνεργατών «η Άμυνα» της
Ξάνθης και έχει αποσταλεί ως αντιπρόσωπος
στο 4ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Εργατών2.

Στα 1932 βρίσκεται πλέον στον Πειραιά3,
γραμματέας του συνδικάτου εργατών επισι-
τισμού, όπου διώκεται από την ασφάλεια με
την κατηγορία της παράβασης του Ιδιωνύμου4.

Τον Μάη του 1933 συλλαμβάνεται από την
ασφάλεια μέσα στα γραφεία του Ενωτικού Ερ-
γατικού Κέντρου Αθηνών για προσηλυτισμό
εργατών στην κομμουνιστική ιδεολογία5. 

Τον Γενάρη του 1934 συλλαμβάνεται στη
Λειβαδιά στα εγκαίνια του εκλογικού κέν-
τρου του Ενιαίου Μετώπου, στο οποίο συμ-
μετείχε ως αντιπρόσωπος της εκλογικής επι-
τροπής Αττικοβοιωτίας6.

Στις εκλογές του 1935 είναι υποψήφιος
βουλευτής  του Ενιαίου Μετώπου Εργατών –
Αγροτών στην Αττικοβοιωτία7. 

Στο μεταξύ έχει προσβληθεί από φυματίω-
ση, αναδεικνύεται γραμμματέας της ομο-
σπονδίας φυματικών, και προς τα τέλη του
1935 εξορίζεται στον Αη Στράτη8, όπου πα-
ρέμεινε για 3 περίπου μήνες9.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930, λίγο
πριν το ξέσπασμα του 2ου παγκοσμίου πολέ-
μου έπαιξε ζωτικό ρόλο στην «επιβίωση» του

ΚΚΕ10. Είναι η εποχή που η Μεταξική δικτατο-
ρία εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για
διάλυση του κομμουνιστικού κόμματος συλ-
λαμβάνοντας εκατοντάδες στελέχη του και το
σύνολο σχεδόν των μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής που είχαν αναδειχθεί από το 6ο συ-
νέδριό του, το Δεκέμβρη του 1935. Στις δύ-
σκολες αυτές συνθήκες, προς τα τέλη του 1938,
μια ομάδα στελεχών που δεν είχε συλληφθεί,
μεταξύ των οποίων οι Δ. Παπαγιάνης, Β. Κτι-
στάκης, Χ. Κανάκης, Π. Σαντής, Σ. Βιτσαρά, Γ.
Ελληνούδης κ.ά. συγκροτούν ένα καθοδηγη-
τικό κομματικό κέντρο υπό τον Νίκο Πλουμ-
πίδη, ο οποίος βρισκόταν κρατούμενος στο σα-
νατόριο «Σωτηρία». Η ομάδα αυτή έμεινε
γνωστή σαν «Παλιά Κεντρική Επιτροπή», είχε
δικό της τυπογραφείο και έβγαζε τον παρά-
νομο Ριζοσπάστη, ενώ η δράση της συνεχί-
στηκε μέχρι τους πρώτους μήνες της κατοχής.
Συνέβαλε στο να «επιβιώσουν» θύλακες του
κομμουνιστικού κόμματος, οι οποίοι διαδρα-
μάτισαν καθοριστικό ρόλο μετέπειτα στην ορ-
γάνωση της εθνικής αντίστασης κατά τη γερ-
μανική κατοχή. 

Ξαναγυρνώντας στο τέλος της δεκαετίας του
1930, η ελευθερία του Π. Σαντή δεν κράτησε
για πολύ. Στα 1940 τον βρίσκουμε εξόριστο
στον Αη-Στράτη, απ’ όπου και απέδρασε στις

14 Ιουλίου 1940 με εντολή
της καθοδήγησης του ΚΚΕ
μαζί με άλλους 7 συντρόφους
του, τους Μ. Ζαχαράτο, Γ. Γου-
λημάρη, Σπ. Καλοδίκη, Θαν.
Στράτζαλη, Ιακ. Γαβριηλίδη,
Θεοφ. Παλιούρα και Κ. Γαμ-
βέτα11. Σύμφωνα με τον Κώ-
στα Γκριτζώνα12,  επί 22 ημέ-
ρες εργάστηκαν οι σύντρο-
φοί τους Γιάννης Βαΐτσης και
Ευσέβιος Μήλας σε μια απο-
μονωμένη σπηλιά του Αη-
Στράτη για την κατασκευή της
βάρκας με την οποία έφυγαν
από το νησί της εξορίας τους
οι οκτώ αυτοί πολιτικοί εξό-
ριστοι. Πέρασαν πολλές περι-
πέτειες και κινδύνεψαν να χα-

θούν στη θάλασσα, τελικά όμως βγήκαν σώοι
στη στεριά.  

Τα επόμενα δύο χρόνια κρύβεται στην
Αθήνα, ενώ με την έναρξη της Γερμανικής κα-
τοχής συμμετέχει στο αντιστασιακό κίνημα ως
καθοδηγητικό στέλεχος του ΚΚΕ στην πόλη της
Αθήνας13. Συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς
στις 19/9/1942, ανακρίνεται και οδηγείται
στις φυλακές Ακροναυπλίας. Εκεί θα συνευ-
ρεθεί με αρκετούς άλλους Λέσβιους κομμου-
νιστές όπως φαίνεται και στην παραπάνω
φωτογραφία που δημοσιεύεται στο βιβλίο
του Αντώνη Φλούτζη14 . 

Στην Ακροναυπλία θα κρατηθεί μέχρι τις αρ-
χές του 1943, οπότε και οι Γερμανοί τον πα-
ραλαμβάνουν μαζί με άλλους 9 κρατούμενους
και τους μεταφέρουν στον Πειραιά. Στις
7/1/1943 εκτελείται στην Κοκκινιά, μαζί με 6
ακόμη κρατούμενους από την Ακροναυπλία
καθώς και άλλους αγωνιστές της Εθνικής Αν-
τίστασης15. Στο παράνομο φύλλο του Ριζο-
σπάστη της 11/2/1943 δημοσιεύεται η είδη-
ση της εκτέλεσης των Ακροναυπλιωτών εξο-
ρίστων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον
Παναγιώτη Σαντή: «Από τους ιδρυτές της
Ομοσπονδίας Φυματικών. Δραστήριος αγω-
νιστής του κόμματος. Πιάστηκε το φθινόπω-

ρο του 1942 στον Πειραιά και παρά τα βασα-
νιστήρια στάθηκε πιστός ως την τελευταία του
πνοή στην υπόθεση του λαού».  

Ο Β. Μπαρτζιώτας16 κατονομάζει την απώ-
λεια του Π. Σαντή και ορισμένων άλλων κα-
θοδηγητικών στελεχών του ΚΚΕ, εκείνους
τους πρώτους μήνες ανάπτυξης του αντιστα-
σιακού κινήματος στην Αθήνα, ως καθοριστικά
γεγονότα για την ίδρυση της περίφημης ΟΠΛΑ
(Οργάνωση Προστασίας Λαϊκού Αγώνα). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
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2  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλο 14/5/1928.
3  Γαλέτσας, ο.π.
4  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλο 27/1/1932.
5  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλα 7/5/1933 και
8/5/1933..
6  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλο 29/1/1934.
7  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλο 26/5/1935.
8  Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φύλλα 4/1/1936,  10/1/1936
και 14/1/1936.
9  Γαλέτσας, ο.π.
10  Δοκίμιο Ιστορίας ΚΚΕ, Τόμος Α, 1918-1949.
11  Κώστα Γκριτζώνα, 1985. Κόκκινοι δραπέτες 1920-
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12  Όπου παραπάνω
13  Βασίλης Μπαρτζιώτας, 1984. Η εθνική αντίσταση
στην αδούλωτη Αθήνα – μερικοί βασικοί σταθμοί στην ιστο-
ρία της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Σύγχρονη Εποχή.
14  Φλούντζης Αντώνης,  1937-1943 Ακροναυπλία και
Ακροναυπλιώτες, Εκδόσεις Θεμέλιο. 
15  Φλούντζης, ό.π.
16  Όπου παραπάνωΟΠολιτιστικός Σύλλογος «ΟΜΠΑΛΟΣ» τον Δεκέμβριο2016 παρουσίασε το θεα-τρικό έργο «ΓΕΡΜΑ» του Φεν-τερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε με-τάφραση Αλέξη Σολωμού. Τηνσκηνοθεσία ανέλαβε ο ΓιάννηςΤσουκαλοχωρίτης με βοηθό σκη-νοθέτη την Κατερίνα Γραγουδά.

Λίγα λόγια για τη “Γέρμα”Η Γέρμα είναι ένα τραγικό θεα-τρικό έργο του Ισπανού συγ-γραφέα και ποιητή ΦεντερίκοΓκαρθία Λόρκα. Ένας λυρικόςύμνος στη γονιμότητα, τη μη-

τρότητα και την κοινωνική κα-ταπίεση της γυναίκας.Αφηγείται την ιστορία μιαςστείρας γυναίκας που ζει στηνισπανική ύπαιθρο. Στα ισπανικά,Yerma σημαίνει «στείρα, άγονη,άκαρπη, στέρφα». Ο διακαήςπόθος της για μητρότητα τής γί-νεται εμμονή και την οδηγεί τε-λικά σε ένα αποτρόπαιο έγκλη-μα, στο οποίο την ωθούν ταήθη και τα πιστεύω της κοινω-νίας της. Το έργο, σε τελική ανά-λυση, ασκεί κριτική στις κοι-νωνικές αυτές νόρμες.Η «Γέρμα» είναι ένα από τατρία τραγικά θεατρικά έργα της«ισπανικής υπαίθρου» του Λόρ-κα. Τα άλλα δύο είναι ο «Ματω-μένος Γάμος» και «Το Σπίτι τηςΜπερνάρντα Άλμπα». Και τατρία έργα υπογραμμίζουν τηνπειθήνια υποταγή των γυναικώνπου αποζητούν ελευθερία στηνπαραδοσιακή κοινωνία, η οποίατους αρνείται την κοινωνική ήερωτική ισότητα.                                                             
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Αφιέρωμα στον Πολιχνιάτη κομμουνιστή και ήρωα της εθνικής αντίστασης

Παναγιώτη Σαντή

30 Λέσβιοι φυλακισμένοι στην Ακροναυπλία το Φθινόπωρο του
1942. Ανάμεσά τους 3 Πολιχνιάτες: 1. Παναγιώτης Σαντής, 2. Χα-
ράλαμπος Δελόλμας, 3. Γιώργος Καλογήρου. Πηγή: Α. Φλούντζης 

Το παράνομο φύλλο του Ριζοσπάστη της
11/2/1943 όπου δημοσιεύεται η είδηση της 1ης
εκτέλεσης Ακροναυπλιωτών φυλακισμένων από
τους Γερμανούς, μεταξύ των οποίων και ο Πα-
ναγιώτης Σαντής.



Οι συνεχείς προσκλήσεις για φιλοξενία αλλά και
μακρόχρονη απουσία από τη γενέτειρά του
ήτανε οι λόγοι που στις 7 Φεβρουαρίου

προσγειωνόμουν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης
όπου με υποδέχτηκε ο παιδικός μου φίλος και
συμμαθητής κος Συμέργελης Αντώνιος, για έναν
φανταστικό μήνα στην μακρινή Αυστραλία. Οι
πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις ξε-
κίνησαν την επομένη όταν σε μια αγ-
γλόφωνη χώρα διαπίστωνα πως τα
αγγλικά ήταν περιττά, τουλάχιστον
στην περιοχή που διατηρεί το κατά-
στημά του ο συμμαθητής μας.

Η πρώτη και μεγάλη διαφορά σε
σχέση με την πατρίδα μας ήτανε
πως συναντούσα μια χώρα πεντα-
κάθαρη και νοικοκυρεμένη.

Μια χώρα που οι πολιτικοί υπηρετούν τους
πολίτες. Και όχι όπως εδώ που προστατευμένοι πίσω
από την ασυλία τους, υποθηκεύουν το μέλλον της
χώρας και των πολιτών, χωρίς να λογοδοτούν και
να τιμωρούνται.

Μια χώρα που οι πολίτες έχουν τον πρώτο
λόγο για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο, ζητώντας εγ-
γράφως την άποψή τους. Με ασφάλιση ιδιωτική μεν,
αλλά καθολική για όλους, την οποία καταβάλλουν
άπαντες τόσο οι εργοδότες για τους υπαλλήλους
όσο και οι ίδιοι οι υπάλληλοι αν επιθυμούν. Με πα-
ροχές υγείας αξιοζήλευτες και σε νοσηλευτικά

ιδρύματα στολίδια, μιας και τα επισκεφτήκαμε και
όχι όπως εδώ που παραπέμπουν σε τριτοκοσμική
χώρα.

Κατά την παραμονή μου στη Μελβούρνη είχα
την τύχη να παραβρεθώ σε δυο εκδηλώσεις της ομο-
γένειας. Η μία στις 21 Φεβρουαρίου ήτανε της
Πανλλεσβιακής Ένωσης Μελβούρνης «Βικτώρια» και

ήταν αφιερωμένη στο ούζο.
Στον ιδιόκτητο χώρο των 25
περίπου στρεμμάτων, 2.000 και
πλέον, Λέσβιοι γιόρτασαν με
μεζέδες που παρέπεμπαν στην
ιδιαίτερη πατρίδα τους και με
άφθονο ούζο, με ορχήστρα και
χορευτικό συγκρότημα, με χο-
ρούς και άρωμα Λέσβου.

Η δεύτερη εκδήλωση ήτανε
το διήμερο 28-29 Φεβρουαρίου, με διοργανωτή την
Ελληνική Κοινότητα. Αξίζει να αναφέρω εδώ πως την
τίμησαν με την παρουσία τους τόσο η κυβέρνησης
της πολιτείας της Βικτώρια αλλά και η Αυστραλια-
νή κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού, για προ-
φανείς λόγους.

Οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταμάτησαν ούτε
την ημέρα της αναχώρησης. Σε μια πεντακάθαρη
χώρα, πολίτες εξορμούσαν αφιλοκερδώς για κα-
θαριότητα και όχι όπως συμβαίνει εδώ που αυτή η
δραστηριότητα είναι για πολλούς άγνωστη.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Από Καθηγητή Α. Κελεπερτζή
Γεωλόγο-Γεωχημικό-Περιβαλλοντολόγο

Σύμφωνα με γεωλογικές  έρευνές μου, η  περιοχή του Κεντρικού τμήμα-
τος της Λέσβου (Αγιάσος, Πολιχνίτος, Βασιλικά, Αχλαδερή,  Βρίσα, Ασώ-
ματος, Αμπελικό, Σταυρός, Λάμπου Μύλοι, Αρχαία Πυρρά  κλπ) και το τμή-

μα  νοτίως της Μυτιλήνης (Λουτρά) παρουσιάζει ιδιαίτερες γεωλογικές γεω-
χημικές  συνθήκες, σχετιζόμενες με την χημική σύσταση των γεωλογικών σχη-
ματισμών (υπερβασικά και βασικά ηφαιστειακά - υποηφαιστειακά πετρώματα).
Η ιδιομορφία αυτή έχει αναφερθεί και εντοπιστεί  για πρώτη φορά το έτος  1990
(Κελεπερτζής), χωρίς όμως παράλληλα να έχουν διεξαχθεί έρευνες ειδικού εν-
διαφέροντος σχετικά με την επίδραση που μπορεί να έχει στο φυσικό και αν-
θρωπογενές περιβάλλον και ιδιαίτερα στην ποιότητα των επιφανειακών και
υπόγειων νερών και των διαφόρων καλλιεργειών. Είναι γνωστό ότι η ποιότητα
και γενικά η χημική σύσταση του υπογείου νερού σχετίζεται με τη σύσταση
των πετρωμάτων εντός του οποίων κυκλοφορεί, σχηματίζει υδροφόρους ορί-
ζοντες και αντιδρά με αυτά διαλύοντας τα.  

Αναλυτικότερα, στην ευρύτερη περιοχή   αναπτύσσονται  σε σημαντικό πά-
χος και έκταση πυριγε-
νείς γεωλογικοί σχηματι-
σμοί (δουνίτες, περιδοτί-
τες), που χαρακτηρίζονται
από αυξημένες περιεκτι-
κότητες σε ορισμένα ιχνο-
στοιχεία και κύρια στοι-
χεία όπως Cr, Ni, Co, Μg
και Fe. Κατά τα τελευταία
χρόνια, πραγματοποιών-
τας αναγνωριστικές γεω-
χημικές έρευνες εδαφών,
εντοπίστηκαν σημαντι-
κές γεωχημικές ανωμα-
λίες (υψηλές τιμές )  χρωμίου, νικελίου και μαγνησίου.    Η ύπαρξη τέτοιων συγ-
κεντρώσεων στα εδάφη και στα πετρώματα της περιοχής, μπορεί να επιφέ-
ρει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες, δεδομένων των εδαφοτοξικών και
φυτοτοξικών συνθηκών που αναπτύσσονται. Ειδικότερα δε για την περίπτωση
της ενδεχόμενης ποιοτικής υποβάθμισης των υπογείων και επιφανειακών νε-
ρών, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: Η προοδευτική χημική διάλυση των
ορυκτών ολιβίνη, πυροξενών των πυριγενών σχηματισμών με την επίδραση
των ατμοσφαιρικών παραγόντων (οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και με-
τεωρικό νερό) μπορεί να επιφέρει, ανάλογα και με τις υδρογεωλογικές συν-
θήκες, αύξηση στην περιεκτικότητα ορισμένων στοιχείων, όπως χρωμίου, νι-
κελίου, σιδήρου και μαγνησίου, που βρίσκονται εν αφθονία σε αυτούς τους
γεωλογικούς σχηματισμούς (λόγω φυσικών διεργασιών βάθους) όπως ανα-
φέρθηκε και παραπάνω. Ο εμπλουτισμός αυτός, μπορεί να καταστεί επικίν-
δυνος για το περιβάλλον  όταν ξεπερνά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας, 2008).

Οι περιεκτικότητες των στοιχείων  στα σερπεντινικά εδάφη  της περιοχής
μελέτης  για μεν το νικέλιο κυμαίνονται μεταξύ 1705 και 2979 mgr / kg, για
δε το χρώμιο μεταξύ 700 και1500 mgr /kg, υπερβαίνοντας τις τιμές της μέσης
σύστασης εδαφών  οι οποίες δίνονται από τον Αμερικανό καθηγητή Siegel
(1974). Επίσης οι τιμές αυτές και για τα δυο στοιχεία υπερβαίνουν τις επιθυ-
μητές και τις ανώτερες τιμές  οι οποίες δίνονται από την Ολλανδική, την Βρε-
τανική και άλλες  Νομοθεσίες. Οι περιεκτικότητες των μη σερπεντινικών εδα-
φών για μεν το νικέλιο κυμαίνονται μεταξύ 45 και 120 ppm, για δε το χρώμιο
μεταξύ 40 και 130  ppm. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία νικέλιο και χρώμιο εί-
ναι περίπου σαράντα φορές  εμπλουτισμένα στα σερπεντινικά εδάφη. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές Mattigot και Page (1983) υψηλές τιμές των στοιχεί-
ων αυτών συνιστούν ρύπανση.

Η μελέτη επεκτάθηκε και στη διερεύνηση της ανάληψης χρωμίου, νικελί-
ου, μαγνησίου και άλλων στοιχείων των εδαφών από το φυτό Alyssum Les-
biacum το  οποίο φύεται μόνο πάνω σε σερπεντινικά εδάφη και έτσι αποτε-
λεί ασφαλή γεωβοτανικό-βιογεωχημικό δείκτη αυτών. Από χημικές αναλύσεις
τμημάτων του φυτού αυτού( φύλλα –βλαστοί) των περιοχών Σταυρού, Βασι-
λικών κλπ,  φαίνεται ότι οι περιεκτικότητες νικελίου είναι υψηλές ( μέχρι 20.000
mg /kg) και έτσι επιβεβαιώνεται ότι το φυτό αυτό είναι υπερσυσσωρευτής νι-
κελίου.  Σύμφωνα με τους Κabata-Pendias and Pendias(1992) οι ανωτέρω τι-
μές  των σερπεντινικών εδαφών υπερβαίνουν τα φυτοτοξικά επίπεδα.  Τέτοια
εδάφη καλλιεργούμενα μπορεί να παράγουν αγροτικά είδη τα οποία μπορεί
να είναι ανασφαλή για κατανάλωση από τον άνθρωπο η τα ζώα. Είναι  εν-
διαφέρον να διερευνηθεί εάν τα καλλιεργούμενα φυτά και οπωροφόρα δέν-
δρα  των σερπεντινικών εδαφών Μεγάλης Λίμνης, Αγιάσου, Αχλαδερής, κάμ-
που Βασιλικών, Σταυρού, Αμπελικού, Ασωμάτου, Βρίσας, Λάμπου  Μύλων  κλπ.,
συσσωρεύουν τα στοιχεία χρώμιο και νικέλιο και εμπλουτίζονται σ’ αυτά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγνωριστικά γεωχημικά δεδομένα που υπάρ-
χουν  στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, οι πιθανότητες εμπλουτισμού και υπέρ-
βασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων είναι αυξημένες, με άμεσες ενδεχο-
μένως συνέπειες στο περιβάλλον. Συνεπώς, η έγκαιρη και επαρκής γνώση των
ακριβών συνθηκών που διαμορφώνονται τόσο στα εδάφη όσο και στα υπό-
γεια και επιφανειακά νερά της περιοχής, είναι πολύ σημαντική, αφενός για την
αποσαφήνιση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν και αφετέρου για
λήψη ορθών δράσεων από τους αρμόδιους τοπικούς  Φορείς.

Αθήνα, 14 /11/2016 
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ΣΣυυμμββοολλήή  σσττηη  ΓΓεεωωλλοογγίίαα  ττηηςς  ΛΛέέσσββοουυ
Πρωτότυπη περιβαλλοντική επισήμανση υψηλών περιεκτικοτή-
των χρωμίου, νικελίου, σιδήρου και μαγνησίου στα υπερβασικά
πετρώματα και στα προϊόντα εξαλλοίωσης αυτών (εδάφη) του

κεντρικού τμήματος της  Λέσβου. Συνέπειες στο περιβάλλον.
Ηφράση φαίνεται απλή, έως

απλοϊκή, κατάλληλη για χρή-
ση στο λόγο ολιγράμματων

ανθρώπων. Προήλθε σίγουρα από
την παρατήρηση της καθημερινό-
τητας και δεν διεκδικεί αριστο-
κρατική καταγωγή, βγαλμένη δη-
λαδή από νου πάνσοφου ανθρώ-
που. Είναι γέννημα του λαού, δου-
λεμένη στο καμίνι της πραγματικής
ζωής και ψημένη στη φωτιά του
χρόνου. Γι’ αυτό είναι στέρεο, αν-
θεκτικό, διαχρονικό προϊόν του
παροιμιακού μας λόγου, με μετα-
φορική ευελιξία, που το κάνει ικα-
νό να επεκτείνει τις νοηματικές του
δυνατότητες και να γίνεται πολυ-
σήμαντο.

Τα υλικά του τα παίρνει από την
καθημερινότητα; Ένα μωρό που
κλαίει γυρεύοντας το μητρικό γάλα
και μια μάνα που περιμένει το κλά-
μα για να ανταποκριθεί στο αίτημα
του μωρού. Τα δυο αυτά στοιχεία –
μωρού και μάνας- δείχνουν ανε-
παίσθητη προσπάθεια εκμετάλ-
λευσής τους από τους συντάκτες
της φράσης, γιατί και τα δυό ση-
ματοδοτούν ευαίσθητες υπάρξεις,
που συνδέονται με τους πιο δυνα-
τούς δεσμούς της φυσικής ζωής. Θα
περίμενε κανείς η μάνα να βυζαίνει
το παιδί πριν το ζητήσει. Η πράξη
όμως δείχνει το αντίθετο και δεν εί-
μαστε ικανοί να ερμηνεύσουμε το
φαινόμενο. Μας αρκεί αυτό που πα-
ρατηρούμε.

Όταν λοιπόν χρησιμοποιήσου-
με μεταφορικά τη φράση, μας βο-
λεύει η πρακτική αλήθεια. Αν η
μάνα περιμένει το κλάμα, πόσο
μάλλον οι συνάνθρωποί μας, από
τους οποίους είμαστε εξαρτημέ-
νοι σαν το μωρό από τη μάνα του!
Δεν πρόκειται δίχως κλάμα να μας
δώσουν ποτέ, τίποτα! Ετσι οι πρό-
γονοί μας έβαλαν επί τάπητος ένα
διαχρονικό πρόβλημα των ανθρώ-
πινων κοινωνιών: τον τρόπο ικα-
νοποίησης των δικαίων των εργα-
ζομένων.

Για να αναγκαστούν οι πρόγονοί
μας να διατυπώσουν την παροι-
μιακή τους φράση με τόσο έξυπνο

και εναργή τρόπο, σημαίνει πως το
πρόβλημα υπήρχε από πάντα. Ήταν,
είναι και ελπίζουμε να σταματήσει
κάποτε να είναι, η πρακτική της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς: Ένας ή
περισσότεροι άνθρωποι να βάζουν
τους άλλους να δουλεύουν, να καρ-
πούνται το μόχθο τους και να επι-
στρέφουν στους εργαζόμενους ό,τι
η συνείδησή τους επιτρέπει. Και
επειδή είναι γνωστή η συνειδησια-
κή ελαστικότητα, οι δουλεύοντες
δούλοι (η δουλειά έχει την ίδια
ρίζα) αισθάνονται πολύ συχνά την
ανάγκη να κλάψουν σαν τα μωρά
και να ζητήσουν το δίκιο τους. Και
τότε ανακύπτουν τα κοινωνικά προ-
βλήματα…

Έχουν ή δεν έχουν το δικαίωμα να
διαμαρτύρονται και να απαιτούν οι
εργαζόμενοι (οι δουλεύοντες); Πρέ-
πει να καρπούνται το προϊόν της ερ-
γασίας τους ή πρέπει να το παρα-
δίνουν στα αφεντικά και να περι-
μένουν την απόλαυση του μεριδί-
ου, που η συνειδησιακή ελαστικό-
τητα του αφέντη θα προσφέρει
υπό τύπον ελεημοσύνης; Αν γίνεται
έτσι, ποια διαφορά υπάρχει από
το σκύλο του κυνηγού, που αφού
φέρει το θήραμα, ανταμείβεται με
μια μπουκίτσα κρέας;  Είναι το κλά-
μα (η διαμαρτυρία) των εργαζομέ-
νων (απεργία, επίσχεση εργασίας,
ανταρσία, αντίσταση κι ό,τι άλλο)
αναστάτωση, που δεν πρέπει να τα-
ράσσει την ησυχία κάποιων;  Πρέ-
πει ή δεν πρέπει να πατάσσεται εν
τη γενέσει, να φιμώνονται τα ερ-
γαζόμενα –γκρινιάρικα μωρά και να
αρκούνται σε όσο γάλα τούς προ-
σφέρει η μεγαλοψυχία του εργο-
δότη, για να προοδεύσουν οι κοι-
νωνίες;

Περίεργα ερωτήματα στα οποία
έχουν δοθεί ανά τους αιώνες και πε-
ρίεργες απαντήσεις. Και τα ερωτή-
ματα και οι απαντήσεις πρέπει να εί-
ναι η ουσία της έννοιας της πολιτι-
κής. Πάνω στη βάση της μοιρασιάς
του πλούτου της Γης απ’ τους αν-
θρώπους παίχτηκε από πάντα το
παιχνίδι της εξουσίας και των πο-
λιτικών συστημάτων: Κάποτε οι άν-

θρωποι ήταν χωρισμένοι σε δυό
ομάδες· απ’ τη μια οι ελεύθεροι κι
από την άλλη οι σκλάβοι-δούλοι.
Έπρεπε να περάσει ο Χριστός από
τη Γη, για να μας πει ότι αυτό δεν
πρέπει να γίνεται. Τον ακούσαμε κι
ελευθερώσαμε τους σκλάβους, για
να λεγόμαστε χριστιανοί, αλλά βρή-
καμε τρόπο να Τον κοροϊδέψουμε!
Τους πήραμε τη γη, τους κάναμε
άκληρους, φτωχούς, που είναι σχε-
δόν το ίδιο. Το φεουδαρχικό σύ-
στημα με τη συμμετοχή και τις ευ-
λογίες του υποκριτικού Κλήρου,
συνέχισε να αφήνει τα μωρά να
κλαίνε σαν τους παλιούς δούλους.
Το ίδιο έγινε και στην αποικιοκρα-
τία, που κάποιοι άνθρωποι κρίθη-
καν εκμεταλλεύσιμοι, γιατί ήταν
δήθεν απολίτιστοι. Και συνεχίζου-
με στη σημερινή εποχή, που οι ερ-
γαζόμενοι πρέπει να τρώνε τόσο
μόνο, όσο να επιβιώνουν και να μην
κλαίνε όταν πεινάνε, γιατί διαφο-
ρετικά θα τους ταΐσουν τα αφεντι-
κά με … βόμβες· κι υπάρχουν πολ-
λές σήμερα!

Ποιος θα βάλει σε τάξη όλα αυτά
τα παράξενα; Ποιος θα δώσει πει-
στικές, ανθρωπιστικές απαντήσεις
στους δικαιολογημένους προβλη-
ματισμούς;  Απ’ ό,τι βλέπουμε κα-
νείς! Ένας απίθανος όγκος πληρο-
φοριών μάς βομβαρδίζει και μας
ψεκάζει καθημερινά, για να επιτύ-
χει τον αποπροσανατολισμό μας, με
επακόλουθο την αδράνεια των κοι-
νωνιών, της οποίας διαχειριστές,
με μεγάλη μαεστρία, είναι οι πολι-
τικοί της Γης. Οι άνθρωποι ηρε-
μούν με δυό τρόπους: ο ένας είναι
να είναι καλά χορτάτοι. Ο άλλος,
καλά νηστικοί. Στην πρώτη περί-
πτωση αδρανούν, για να χωνέψουν,
και στη δεύτερη δεν έχουν δυνάμεις
να αντιδράσουν. Είναι όμως αφελές
να περιμένει κανείς από τους τρο-
φοδότες την επιλογή της πρώτης,
αφού είναι συμφέρουσα η δεύτερη.
Οι πρόγονοί μας είδαν πολύ καθα-
ρά τα πράγματα και συνειδητοποί-
ησαν πως μια μόνο είναι η λύση:  Να
κλαίει το μουρό, για να του β’ζαίν’
η μάνα.

Ακ’ σι λόγια!   
του Τάσου Μακρή

Άμα ‘ε κλάψ’ του μουρό,
η μάνα ‘ε του β’ζαίν’

Εντυπώσεις από τη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας
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