
ΟΕγκέλαδος, ο φοβερός και θορυβώδης γίγαντας της
ελληνικής μυθολογίας, ξύπνησε πάλι με νεύρα κι έκα-
νε τούτη τη φορά την εμφάνισή του στην ιδιαίτερη

πατρίδα μας, για να μας χαλάσει το ανεπανάληπτο λεσβιακό
καλοκαίρι και να σκορπίσει τον τρόμο, τη συμφορά και την
απελπισία στη γειτονιά μας, στα αδέλφια μας, τους Βρι-
σαγώτες.

Πέρα όμως από τους αρχαιοελληνικούς μύθους υπάρ-
χει και η πραγματικότητα, για
να μας θυμίζει, κάθε τόσο,
πόσο ελάχιστος είναι ο άν-
θρωπος μπροστά στα φυσικά
φαινόμενα. Ο χρόνος μετριέται
με δευτερόλεπτα, που, στην
αμελητέα διάστασή τους, κα-
ταστρέφουν τη ζωή και τα
έργα, για τα οποία επαίρεται ο
άνθρωπος σε χρόνους ηρε-
μίας. Αλλά αυτή είναι η αν-
θρώπινη φύση. Είναι φύση
δημιουργική, που δίνει το παρόν στη ζωή με τα έργα της
και με ανάλογη έπαρση. Κι αν κάποιες ανεξέλεγκτες δυ-
νάμεις στον αντιστρατεύονται και του χαλούν τα όσα
φτιάχνει, αυτός γλείφει τις πληγές του και ξαναχτίζει απ’ την
αρχή.

Όμως μέχρι να ανασυνταχτεί, βιώνει συναισθήματα που
πονούν. Τότε είναι που θυμάται πως δεν είναι μόνος στη
Γη, αλλά ανήκει σ’ ένα είδος που συμπτύχτηκε σε κοινω-
νικά σύνολα, για να βρίσκει αποκούμπι στις δύσκολες ώρες.

Έτσι βιώνοντας τη μηδαμινότητά του βλέπει να τον κρα-
τούν όρθιο οι συνάνθρωποί του και παίρνει κουράγιο.

Η Βρισά είναι δική μας· οι κάτοικοί της είναι ανακατω-
μένοι με Πολιχνιάτες. Κι όπου δεν υπάρχουν συγγένειες,
υπάρχουν γνωριμίες, υπάρχου δυνατές φιλίες. Σε τέτοιες
συμφορές οι άνθρωποι κι από τα πέρατα της Γης δείχνουν
την αλληλεγγύη τους, πόσο μάλλον στους γείτονές τους,
στους δικούς τους ανθρώπους.

Οι σύλλογοι των Πολιχνιατών
και των Βρισαγωτών Αθήνας πο-
ρεύονται σφιχταγκαλιασμένοι· μέλη
του ενός είναι και μέλη του άλλου.
Συμμεριζόμαστε λοιπόν τον οδύνη
του συλλόγου Βρισαγωτών και συμ-
πάσχουμε, επειδή ξέρουμε καλά
πόσο οι εγκατεστημένοι στην Αθή-
να Βρισαγώτες αγαπούν το χωριό
τους.

Ξέροντας ακόμα το χαρακτήρα
τους, το πείσμα τους, τη δημιουργι-

κότητά τους, είμαστε βέβαιοι πως γρήγορα θα ξαναχτίσουν
την ιστορική Βρισά και θα στήσουν πάλι τα καλοκαιρινά
τους γλέντια κάτω από τον αγαπημένο τους πλάτανο.

Οι Πολιχνιάτες της Αθήνας κι οι Πολιχνιάτες του Πολι-
χνίτου συμπάσχουμε με τους Βρισαγώτες κι είμαστε έτοι-
μοι να γίνουμε αρωγοί σε ό,τι χρειαστεί. Πάνω απ’ όλα όμως
βρισκόμαστε ψυχικά κοντά τους για να παίρνουν τη δύναμη,
που τους χρειάζεται να ξεπεράσουν γρήγορα τη φοβερή
δοκιμασία που τους έλαχε.

Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που πραγματοποιήθηκε
στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου από 18 έως 21
Μαΐου 2017, είχα τη χαρά να γνωρίσω από κοντά  τη

Στρατούλα Ζούρου και τη Μυρσίνη Κουκούλα.
Η Στρατούλα Ζούρου εκ-

προσωπούσε το τυροκο-
μείο «ΖΟΥΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ» και η Μυρσίνη Κου-
κούλα το τυροκομείο του
γιού της, «ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΗ-
ΜΗΤΡΗ».

Νιώθω την ανάγκη να
δώσω πολλά συγχαρητή-
ρια τόσο στη Στρατούλα
όσο και στον Δημήτρη, σ΄
αυτά  τα νέα παιδιά, γιατί σε
πείσμα των καιρών, που θέ-
λουν τους νέους να ξενι-
τεύονται από την Ελλάδα, αυτά όχι μόνο παρέμειναν εδώ,
αλλά αποφάσισαν να μείνουν και στο χωριό μας, εκφρά-
ζοντας και υλοποιώντας την νεανική επιχειρηματικότητα.

Και οι δυο τελειώνοντας τις σπουδές τους, επέστρεψαν
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους και άρχισαν να ασχολούνται
με την οικογενειακή τους επιχείρηση, σε μια τόσο κλειστή
κοινωνία, όπως είναι ο Πολιχνίτος, χωρίς τις κατάλληλες
υποδομές και τις ανέσεις της μεγαλούπολης.

Η Στρατούλα υποδεχόταν τον κόσμο στο περίπτερο της
Έκθεσης με ένα πλατύ χαμόγελο, ευγενική και απαντού-
σε σε κάθε ερώτηση των επισκεπτών, σχετικά με τα προ-

ϊόντα παραγωγής
τους.

Η Μυρσίνη πα-
ρουσίαζε με καμάρι
τα προϊόντα που
φτιάχνει ο Δημήτρης
στο τυροκομείο.

Βλέποντάς τες,  κα-
μάρωνα κι εγώ και
σκεφτόμουν πως
δεν έχουν τελειώσει
όλα στο χωριό μας.
Υπάρχει ακόμα μια
νότα ελπίδας, αισιο-

δοξίας και προοπτικής. Οι νέοι άνθρωποι, έχοντας όρεξη
και μεράκι, μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες,
τις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και με την κατάλληλη
στήριξη της πολιτείας να ξαναδώσουν ζωή στον τόπο μας.
Ελπίζω κι εύχομαι τα δυο αυτά παιδιά, ν΄ αποτελέσουν φω-
τεινό παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους νέους του
χωριού μας!

KATEΡΙΝΑ ΒΓΕΝΝΑ

ΗΗ  ΝΝέέαα  ΓΓεεννιιάά  
ττοουυ  ΧΧωωρριιοούύ  μμααςς
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Μία μέρα πριν τιμήθηκε
και αναδείχθηκε το
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ως κτίριο, συ-
νυφασμένο φυσικά με την
παιδεία, τη γνώση. Αρχιτέ-
κτονας και εμπνευστής της
εκδήλωσης ήταν ο κος Καλα-
θάς, ο οποίος, αν και δεν είναι
γέννημα θρέμμα πολιχνιά-
της, υπηρετεί τά του Πολιχνί-
του με αγάπη και πάθος, θα
έλεγα. Ήταν ο κύριος ομιλητής
και οφείλω να τον συγχαρώ
για την οικονομία στο λόγο του.  Μαζί με το «Μπάλο» και
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, είναι αυτοί που τα-
ράζουν τα νερά. Είναι αυτοί που φωτίζουν τον τόπο, εί-
ναι αυτοί που σηκώνουν τους εναπομείναντες από τον κα-
ναπέ, είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο και συνεχίζουν
αυτό για το οποίο οι πρόγονοί μας εμπνεύστηκαν, ερ-
γάσθηκαν, πάλεψαν, και μας παρέδωσαν σε όλο του το
μεγαλείο. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ. Δεσπόζει
στην είσοδο του χωριού και προδιαθέτει τον επισκέπτη.
Δεν είναι τυχαίο που δύο ομιλητές το χαρακτήρισαν Παρ-
θενώνα. Όχι τόσο για την παλαιότητά του όσο για το συμ-
βολισμό του. Η εικόνα του παραπέμπει στη λέξη «ΠΑΙ-
ΔΕΙΑ». Μας παραπέμπει στην δια βίου μάθηση, γιατί τε-
λικά το σχολείο, μου μαθαίνει να κάνω συνειρμούς και
σύνθεση. Μετά τι; Πόσο φαντάζουν άγνωστα στις μέρες
μας. Δεν προφταίνουμε... 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
πολλοί άρχοντες της πολιτικής
ζωής, το Πολύκεντρο ήταν κατά-
μεστο, με τιμώμενο πρόσωπο τον
κο Παλαιολόγο Παλαιολόγο, από
τους πρώτους μαθητές του δη-
μοτικού σχολείου ετών 97. Γλα-
φυρός στο λόγο του, άμεσος κα-
θώς ήταν, απέσπασε το χειρο-
κρότημα του ακροατηρίου!!! Να
ζήσει!!!!! Το δεύτερο μέρος της
εκδήλωσης πλαισίωσε η χορω-
δία Πολυχνίτου με καθοδήγηση
και διδασκαλία της κας Άννας Κα-

λαθά, η οποία ερμήνευσε αρκετά τραγούδια με την θαυ-
μάσιά της φωνή. 

Η εκδήλωση ήταν συγκινητική και πραγματικά ήθελα
να ακούσω και δια ζώσης τον αληθινό μεστό λόγο του κου
Παλαιολόγου, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών που πα-
ρευρίσκοντο. Ο κος Καλαθάς όμως μας είπε πως οι εκ-
δηλώσεις για τα 90 χρόνια λειτουργίας του δημοτικού σχο-
λείου έχουν συνέχεια...

Τον ευχαριστούμε και περιμένουμε...!!!
Μία μέρα μετά ο σεισμός των 6.3, που ισοπέδωσε τη

Βρίσα, δεν άφησε αλώβητο το σχολείο μας κι έρχεται να
ζητήσει την άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την
πολιτεία, αλλά και την επαγρύπνηση τη δική μας να προ-
στατεύουμε και να τιμούμε το κτίριο αυτό.  

KATEΡΙΝΑ ΠΑΤΑΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΑλλλληηλλέέγγγγυυοοιι  σσττηη  σσυυμμφφοορράά

ΦΦίίλλεε  ααννααγγννώώσσττηη  ττοουυ  ««ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ»»
σσττήήρριιξξεε  ττηηνν  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  ττηηςς  εεφφηημμεερρίίδδααςς

κκααττααββάάλλλλοοννττααςς    ττηηνν  εεττήήσσιιαα  σσυυννδδρροομμήή  σσοουυ!!

ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ
➢ 1199  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  σσττιιςς  88  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττοο  ΠΠοολλύύκκεεννττρροο
ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας θα
δώσει την τέταρτη παράσταση του έργου «Η Επί-
σκεψη», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Φρίντριχ
Ντύρενματ, σε σκηνοθεσία Γ. Αδαμαντιάδη.
ΤΤαα  έέσσοοδδαα  θθαα  δδιιααττεεθθοούύνν  σσττοουυςς  σσεειισσμμόόππλληηκκττοουυςς
ττηηςς  ΒΒρρίίσσααςς..



Νέο Δ.Σ. απέκτησε ο Φυσιο-λατρικός Σύλλογος Πολιχνί-του ύστερα από τις εκλογέςτης 6-4-2017. Τα νεοεκλεγέν-τα μέλη συγκροτήθηκαν σεσώμα, στις 10 Μαΐου, ως εξής:• Πρόεδρος: Γιώργος Καρα-
κλάς• Γραμματέας: Χαράλαμπος
Κουκούρας• Ταμίας: Δημήτρης Θεοδω-
ρής• Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης
Ταρατζίκης• Μέλος: Στρατής Μοιρασ-
γεντήςΤο νέο Δ.Σ. σύσσωμο απο-φάσισε  να εξωραϊστεί ο χώροςτου εξωκλησιού «Αγιος Γεώρ-γιος» στη θέση Μοναστηράκικαι αν χρήζει να καλλιεργηθείκαι η παρακείμενη πηγή. Γιατον εξωραϊσμό συμφωνήθηκε

να γίνει την πρώτη Κυριακήτου Ιουνίου.Δεύτερο κατά προτεραιότη-τα έργο που αποφάσισε τοΔ.Σ. είναι η καλλιέργεια της πο-τίστρας «Βατούδι» και ο εξω-ραϊσμός αυτής.

Στις  17/ 4/2017 έφυγε από τη ζωή ο καθη-γητής Γιάννης  Πλέσσας. Ο Γιάννης Πλέσ-σας  γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το έτος 1930όπου φοίτησε στο Δημοτικό και Γυμνάσιο. Μετάαπό επιτυχείς εξετάσεις  ενεγράφη και φοίτησεστη Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν/μιουΑθηνών. Κατά την διάρκεια των σπουδών του πα-ρακολούθησε με επιτυχία παραδόσεις των μα-θημάτων φυσικής, χημείας, βιολογίας, γεωγρα-φίας και γεωλογίας. Μετά το πέρας των σπουδώντου και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-χρεώσεων, διορίσθηκε στη Λέσβο ως καθηγητήςΦυσικών και τοποθετήθηκε  στο Γυμνάσιο Πο-λιχνίτου, 1959-1960. Ως καθηγητής συνδύαζε ένα υψηλό υπόβαθρογνώσεων, ορθού λόγου  και μεταδοτικότητας. Ηπαρουσία του στο Γυμνάσιο Πολιχνίτου απετέ-λεσε την αρχή για την αναβάθμιση των παρεχο-μένων γνώσεων στους  μαθητές  ιδιαίτερα στομάθημα των φυσικών επιστημών (Υπήρξα μα-θητής του στην Δ τάξη Γυμνασίου). Κατά την παραμονή του στον Πολιχνίτο παν-τρεύτηκε την  εξαιρετική  καθηγήτρια  φιλολο-γίας κ.  Ειρήνη Τσολάκη και έτσι ενσωματώθη-κε στην κοινωνία του Πολιχνίτου συμβάλλονταςστις πολιτιστικές –πνευματικές  δραστηριότητες.

Απέκτησε  δύο παιδιά , τον Σπύρο (ιατρό-ορθο-πεδικό) και την Ιωάννα (μεταλλειολόγο) σταοποία ενέπνευσε τα ιδανικά της μάθησης και τηςαρετής, ήταν περήφανος  για αυτά και έτρεφεαγάπη για τα εγγόνια  του(Ειρήνη και Βασίλη απότο γιό και Αδριάνα και Γιάννη από την κόρη).  Οιαρχές του, τα πιστεύω του, η τιμιότητα, το ήθοςκαι ο άριστος χαρακτήρας του  αποτελούσαν συμ-πληρωματικά στοιχεία της επιστημονικής  τουπροσωπικότητας . Από πληροφορίες  για την υπηρεσία του ως Λυ-κειάρχη  σε άλλα Σχολεία μέσης  εκπαίδευσης  (Ζα-κύνθου, Πελοποννήσου, Αττικής )   διαπιστώνε-ται  ότι τα εκπαιδευτικά και οργανωτικά προ-σόντα του συνέβαλαν σ την πρότυπη –εύρυθμηλειτουργία  τους  για την παροχή  κατάλληλουεπιπέδου γνώσεων στους μαθητές για τις Πα-νελλήνιεs  εξετάσειs.   Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε  την συμβολήτου αείμνηστου Γ. Πλέσσα  στην επαγγελματικήκαι ακαδημαϊκή πορεία  επιστημόνων-μαθητώντου.Εκ μέρους μαθητών  της Δ’ τάξης, 1959-1960,θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Α. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ 

Καθηγητής  Παν/μίου Αθηνών

Ο Αθλητικός  Όμιλος Πολιχνίτου εκφράζει ομόφωνα και δη-
μόσια τις ευχαριστίες του στον Πολιχνιάτικο Σύλλογο Αθη-

νών «Ο ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» για την οικονομική βοήθεια προς
το τμήμα handball του συλλόγου μας και την ψυχολογική στή-
ριξη με την προσωπική παρουσία μελών του στο γήπεδο κατά
την πρόσφατη μετάβαση μας στην Αθήνα για αγώνες μπαράζ
ανόδου σε ανώτερη κατηγορία.

Η αξιέπαινη αυτή πράξη έχει ιδιαίτερη σημασία για μας ενι-
σχύοντας την αθλητική μας προσπάθεια δεδομένης της οικο-
νομικής κρίσης που έχει επηρεάσει βαθύτατα όλη την κοινω-
νία και τον αθλητισμό. 

Με την ενέργειά σας συμβάλατε στην προσπάθεια που κά-
νει η ομάδα μας να συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της
τοπικής μας κοινωνίας ενισχύοντας τον αθλητισμό στο χωριό
μας αποδεικνύοντας και την πραγματική αγάπη σας για τον τόπο
μας.

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Α.Ο.ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
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Tα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζoυν

απαραίτητα την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας

ΟΟ  ΔΔααίίμμωωνν........
Ο δαίμων του τυπογραφείου έβαλε το

χεράκι του στο προηγούμενο τεύχος του
«Πολιχνιάτικου Λόγου» και στο άρθρο του
Καθηγητή Γιώργου Κατσικάτσου για το
νερό. Απαραίτητες λοιπόν οι επόμενες
διορθώσεις:

• Η τελευταία πρόταση της ενότητας Ι
(Εισαγωγή) θα πρέπει να διορθωθεί ως:

«Αναλυτικότερα η πρόταση παρουσιάζε-
ται παρακάτω.»

• Η 4η παράγραφος της ενότητας ΙΙ (Η
υδρολογική λεκάνη «Δαμάνδρι») θα πρέ-
πει να διορθωθεί ως εξής: «Η έκταση της
εν λόγω λεκάνης είναι 3.060.000 μ2 και
λαμβάνοντας μέσο ετήσιο ύψος βροχής τα
500 χιλιοστά ο όγκος νερού, που υπό
μορφή βροχής κ.α. «πέφτει» στην πε-
ριοχή της λεκάνης είναι: 3.060.000 μ2 χ 500
χιλ. (ή 0,50 μ.) = 1.530.000 μ3 νερού.

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

ΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΛΛΟΟ    ΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΔΔΙΙ    ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΗΗ    ΙΙ..  ΠΠΛΛΕΕΣΣΣΣΑΑ

• Τσολάκη Χρυσούλα –εις μνήμη του συζύγου
της Γιάννη Τσολάκη  . . . . . . . . . . . . . ευρώ  50
• Ζαρούλη Χρυσοθέα –εις μνήμη του πατέρα
της Κώστα Ζαρούλη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Βερβάτη-Παπανικολάου Μαρία  . . . . . . 20
• Ζουμπούλης Ευστράτιος – Καφέ Ουζερί, 
Σκάλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Καζάνη Λίτσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Γκάγκαλη (Πατατούκου) Αικατερίνη  . . . 20
• Σπακουρής Ευστράτιος . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Τσελέπη Χρυσάνθη –εις μνήμη Ιωάννου
Πλέσσα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
•Σπακουρή (Πιττού) Χαρίκλεια εις μνήμη Ιωάν-
νου Πλέσσα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Τσολάκης Δημήτριος –εις μνήμη του γαμπρού
του Ιωάννη Πλέσσα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• Κατωτριώτου Χρυσούλα –εις μνήμη του συ-
ζύγου της Παναγιώτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Δαλβαδάνη Ιωάννα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Βέλντε Ρίτα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Ζαροδημητράκης Γεώργιος & Γεωργία 20
• Παπάζογλου Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . 50

• Ψάνης Γεώργιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• Ματζουράνη –Υφαντή Ευστρατία  . . . . . 20
• Γιαλούρης Κων/νος του Γεωργίου  . . . . . 30
• Ανδρεαδέλλης Παναγιώτης  . . . . . . . . . . . 20
• Καβαλίκα-Κατσικαδέλη Ελένη-εις μνήμη Νι-
κολάου Γαλάνη, για τη συμπλήρωση ενός
έτους από το θάνατό του  . . . . . . . . . . . . . . 50
• Γουδέλη Όλγα –εις μνήμη του πατέρα της Πα-
ναγιώτη Σαμιόγλου (ΤΑΧΙ) & Μαίρης Χιώτου
100
• Κουτρή-Πυλερή Άρτεμις  . . . . . . . . . . . . .` 20
• Καρπέτα- Βασιλείου Κατερίνα  . . . . . . . . 50
• Πέππα-Χαλακατέβα Μυρσίνη  . . . . . . . . . 30
• Καμπουρόπουλος Αντώνης  . . . . . . . . . . 50
• Σταματέλλης Γιώργος –εις μνήμη της αδελ-
φής του Καμμά-Σταματέλλη Παναγιώτας 20
• Βουκλαρή  Αγγέλα,   Εις μνήμην της Μερό-
πης   Κουτρή   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Θεοδωρή Ευδοκία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Κακάμπουρας Παναγιώτης εις μνήμη Με-
ρόπης Κουτρή  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Σας ευχαριστούμε θερμά.

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ
Ο κύριος Ευστράτιος Κελεπερτζής του

Ακίνδυνου και της Μαρίας, διδάκτωρ γε-
ωλόγος –γεωχημικός και ειδικός ερευνη-
τής του Τμήματος  Γεωλογίας  και Γεωπε-
ριβάλλοντος  του Παν/μιου Αθηνών, βρα-
βεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών (Α’
βραβείο)  για πρωτότυπη επιστημονική
εργασία, δημοσιευθείσα σε διεθνές πε-
ριοδικό  του εξωτερικού, αφορώσα την γε-
ωχημική –περιβαλλοντική διερεύνηση
μέταλλων  σε ορυκτά εδαφών και πε-
τρωμάτων της ευρύτερης περιοχής Θη-
βών. 

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε νά-
χει πάντα διακρίσεις στον επιστημονικό
του τομέα.

Το Δ.Σ.

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

& 6945489090 • email: panosmall@hotmail.com
Μακρής Τάσος  (Αντ/δρος) 210 6719306
Βγεννά Κατερίνα    (Γεν. Γραμμ.) 6946380466

email: katerinavgenna@yahoo.gr
Μοιρασγεντής Σεβαστιανός (Ειδ. Γραμμ.) 6974929802

email: seba@noa.gr
Βουλγαρέλλη Πελαγία (Tαμίας) 210  9911733

& 6932426427 • pelagiaadali@yahoo.com
Αρμενάκης Δημήτρης του Παν. (Μέλος) 694446972

email: armenakis.p.d@gmail.com
Βγεννάς Βασίλης  (Mέλoς) 6972333560

email: bvgenas@yahoo.gr
Κουκούλας Κυριάκος (Μέλος) 6977076587
Σπανός Τάκης  (Μέλος) 2233080402

panayiotis.spanos@gmail.com

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΝΝ
Ο Παρασκευάς και η Μυρσίνη

Τραγάκη προσέφεραν στον Σύλ-
λογο 150 ευρώ στη μνήμη του γιού
τους Βασίλη, που έφυγε πρόωρα σε
ηλικία 27 ετών (γεννηθείς το 1954).

Τους ευχαριστούμε κι ευχόμαστε
παρηγοριά στον πόνο τους.

Το Δ.Σ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Παναγιώτης  Αδαµόπουλος
(γιός της  Ταξούλας  Σταυρέλλη)
και  η Βάσω  απέκτησαν το πρώ-
το τους παιδί-κορίτσι  στις
15/6/17.
• Η Αφροδίτη Μουχτούρη και ο
Λιάκος  Ευστάθιος απέκτησαν αγό-
ρι στις  13 Μαΐου.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Η Σειτανίδου Εύα (κόρη της Καί-
της Καρατζάνου) εκ Καβάλας, και
ο �ηµήτρης �ηµητριάδης βάφτισαν
το γιό τους στις 21/5 στη Θάσο.Το
όνοµα αυτού Κωνσταντίνος.
•  Η Ελλη Καλοκαιρινού (εγγονή
της Λίτσας Κωφοπούλου-Μαµή)
και ο Τζανέτος βάφτισαν την κόρη
τους στις 21/5.Το όνοµα αυτής
Αγάπη.
• Ο Γιώργος Μαλλιάκας και η Ζω-
γραφία Ξυνορόδου  βάφτισαν την
κόρη τους στις 27/5. Το όνοµα αυ-
τής  Γιολάντα.
• Ο Χάρης Βγεννάς του Παναγ. και
η Μάρθα βάφτισαν την κόρη τους
στις 18/6. Το όνοµα αυτής  Μυρ-
τώ.
• Ο Άγγελος Ξενάκης και η Αγγε-
λική Μουτζουρίδη (κόρη της Ειρή-
νης Θεοδωρή) βάφτισαν το γιό
τους στις 25/6.Το όνοµα αυτού  Γε-
ώργιος.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Αντώνης Γεωργόπουλος  (γιός
της Μυρσίνης Μαλλή) και η Σταυ-
ρούλα Τζιώκα τέλεσαν το γάµο
τους  την 1 Ιουλίου. Τους ευχόµα-
στε  βίον ανθόσπαρτον.
• Κουτσοκέρας Γεώργιος Κων-
σταντίνου και  Συκά Αικατερίνη
Ευαγγέλου, 28-5-2017.
• Κρικλάνης Αριστείδης �ηµητρί-

ου και  Πλωµαρίτη Παναγιώτα Γε-
ωργίου, 3-6-2017.     
• Ο Θεόδωρος Καναρίδης και η Ει-
ρήνη τέλεσαν το γάµο τους στις
25/6.Παράλληλα βάφτισαν και
την κόρη τους.Το όνοµα αυτής  Ρα-
φαηλία.    
• Η Σαντή Σταυρούλα κ ο Ιάσων
Τσιούνης τέλεσαν το γάµο τους
στις 18 Ιουνίου. Παράλληλα βά-
φτισαν το γιό τους. Το όνοµα αυ-
τού  Ευστράτιος.

Να ζήσουν.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•  Θεοδωρή Μεταξία, 20-4-2017                     
• Αδαλής �ηµ.του Χαραλ.19-5-
2017
• Πλέσσας  Ιωάννης, 17-4-2017
(Σύζυγος Ειρήνης Τσολάκη)
•  Ανδρεαδέλλη-Γαλανάκη Μυρσί-
νη   24-5-2017 στην Αυστραλία
• Κωβαίου Αναστασία σύζυγος Νι-
κολάου, 6-4-2017
• Πατσατζή Μαρία χήρα Ευστρα-
τίου, 7-4-2017
• Ξυλά Χαρίκλεια χήρα Νικολάου,
14-4-2017
• Σπυρέλη Μαρία χήρα Γεωργίου,
17-4-2017
• Κορωναίος �ηµήτριος Λεωνίδα,
(πεθερός Γιανναρέλλη �ηµητρί-
ου), 22-4-2017         

• �ιανυσίου Γιασεµή-Ξανθίππη,
σύζ. Νικολάου Ζούρου, 28-4-2017
• Μουχτούρη Ταξιαρχούλα χήρα
Σπύρου, 4-5-2017
• Μπάλωµα Γεωργία χήρα Παρά-
σχου, 5-5-2017
• Αντωνιάδης Ευστράτιος του
Αντ.(Χαλκίδα),18/6
• Κουτρή  Μερόπη  χήρα  Ιγνατ.
19/6
• Καραπιπέρη  Ευαγγελία  χήρα
Ευστρ.  22/6

Θερµά συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

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

• 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

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

Ζούμε στην εποχή της διαφήμισης και γνωρίζουμε όλοι
την δύναμη της στην προβολή τόσο ενός τόπου όσο και
των προϊόντων που αυτός παράγει. Δυστυχώς ο Πολι-

χνίτος δεν ευτύχησε να απολαύσει τα θετικά της διαφήμισης,
διότι διαρκώς μένει στην αφάνεια. Προφανώς, είναι πιο εύκολο
να επιρρίπτουμε ευθύνες σε εκείνους που μας ξεχνούν. Το δύ-
σκολο είναι να αναγνωρίσουμε όσες μας αναλογούν και δεν
είναι λίγες. Ουδέποτε ενωθήκαμε απέναντι σε έναν κοινό σκο-
πό, συχνά ξεχνάμε το ρητό "η ισχύς εν τη ενώσει", τη στιγμή
που πολλοί συγχωριανοί μας βρίσκονται σε υψηλές διοικητικές
θέσεις και κέντρα λήψεως αποφάσεων από όπου ίσως μπο-
ρούν να βοηθήσουν στην προβολή του χωριού μας. 

Τελευταίο παράδειγμα αδιαφορίας για τον Πολιχνίτο, απο-
τελεί το έντυπο που εξέδωσε η Επιμελητηριακή Λεσβιακή Εται-
ρεία Ανάπτυξης (Ε.Λ.Ε.Α.) στο οποίο ο Πολιχνίτος λάμπει δια
της απουσίας του. Ίσως οι ιθύνοντες ξέχασαν τις ομορφιές του
τόπου μας και τα εκπληκτικά παραδοσιακά προϊόντα που πα-
ράγει.

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και παρά τη δύσκολη
οικονομικά συγκυρία, πρόσφατα έγινε ένα ευχάριστο βήμα,
ο Πολιχνίτος εκπροσωπήθηκε σε δύο εκθέσεις στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, στην έκθεση "Greek Travel Show" απο 19-21
Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι, όπου ο
κύριος Αντώνης Τσελεπιδάκης με προσωπική δουλειά και
ακούραστη παρουσία έκανε γνωστό τον Πολιχνίτο στο ευρύ
κοινό της Αθήνας. 

Αλλά και στην έκθεση τροφίμων "Ελλάδος Γεύση, Ταξίδι
στην Ελλάδα" στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από 18-21
Μαΐου εκπροσωπήθηκε το χωριό μας. Τριπλή η παρουσία των
παραγωγών του τόπου μας, ο κύριος Βερβέρης Ιωάννης με
κέντρο το ελαιόλαδο "Λασία" που τυποποιεί στο ελαιοτριβείο
του αλλά και με ελιές και σαπούνι φυσικά. Επόμενοι εκθέτες,
οι κύριοι Ζούρος Γεώργιος και Κουκούλας Δημήτριος, οι
οποίοι κέρδισαν τους επισκέπτες της έκθεσης με τα τυροκο-
μικά προϊόντα που παρασκευάζουν με μεράκι στις νέες τους
εγκαταστάσεις. 

Θα ήταν ευχής έργον αν αυτό το βήμα αποτελούσε το εφαλ-
τήριο για διαρκή παρουσία του τόπου μας σε εκθέσεις, ώστε
να γίνεται όλο και πιο γνωστός στο ευρύ κοινό. Αρωγός σε αυτή
την προσπάθεια οφείλει να σταθεί το τοπικό συμβούλιο και
φυσικά ο Μορφωτικός Σύλλογος, ο οποίος πρέπει να γίνει η
αιχμή του δόρατος για την προβολή του τόπου μας αλλά και
να αναστέλλει τις προθέσεις όσων ηθελημένα αγνοούν την πε-
ριοχή μας. 

Τέλος, όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να πάρει
σάρκα και οστά δίχως την στήριξη του Δήμου Λέσβου και του
τοπικού συμβουλίου, ας ελπίσουμε η πρόθεση τους για έμ-
πρακτη στήριξη να μην μείνει εδώ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

ΗΗ  ααρρχχήή  εείίννααιι  
ττοο  ήήμμιισσυυ  
ττοουυ  ππααννττόόςς

MAKPOΠOYΛOΣ  IΩANNHΣ
EEννooιικκιιάάζζooννττααιι  γγκκααρρσσooννιιέέρρεεςς  εεππιιππλλωωμμέέννεεςς
μμεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ααννέέσσεειιςς  κκααιι  ττηηλλέέφφωωννoo
ΠΠάάννωω  σσττoo  κκύύμμαα  σσττηη  ΣΣκκάάλλαα  ΠΠooλλιιχχννίίττooυυ..
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Οι έννοιες ψέμα-αλήθεια είναι εκ
διαμέτρου αντίθετες, με σχέση
αντιπαλότητας τέτοια, ώστε

όπου εγκαθίσταται η μια να εξουδετε-
ρώνεται αυτόματα η άλλη. Η διαχρο-
νική τους διαπάλη έχει καταχωρηθεί
στον ανθρώπινο νου σα μια φυσική κα-
τάσταση, που διέπει τα πάντα και δύ-
σκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρεθεί
μια άκρη, να φωτιστεί η γνώση, να
«λάμψει» στους ανθρώπους η αλή-
θεια.

Τα μεγάλα μυαλά της ανθρωπότητας,
στο βάθος των χρόνων που πέρασαν,
πήραν θέση πάνω στο θέμα, έχτισαν με
τη διανόησή τους φιλοσοφικά συστή-
ματα, τα οποία έδωσαν, κατά τη γνώμη
τους, πειστικές απαντήσεις, κυρίως
στον ορισμό της αλήθειας, αλλά δε
βοήθησαν αρκετά τους ανθρώπους
στην καθημερινότητά τους. Το ψέμα και
η αλήθεια μαλλιοτραβιούνται και μπλέ-
κονται κάθε τόσο αξεδιάλυτα και άκρη
δε βρίσκεται. «Για να λέμε τη μαύρη
αλήθεια», μας αρέσει αυτή η κατάστα-
ση, δε θέλουμε «γυμνή», αφκιασίδωτη
την αλήθεια, τη θέλουμε ντυμένη με
στολίδια του ψέματος. Την ανθρώπινη
αυτή αδυναμία την είχανε εντοπίσει οι
αρχαίοι Έλληνες και φιλοτέχνησαν το
μύθο της γυμνής αλήθειας, ίσως γιατί
η αλήθεια νέτη-σκέτη, είναι αβάσταχτη·
γίνεται αποδεχτή μόνο με μία δόση ψέ-
ματος! «Το ψέμα είναι πάντα στύλος
στην αλήθεια»! κι αυτό είναι μια αλή-
θεια!

Οι λέξεις και οι φράσεις της ελληνι-
κής γλώσσας και της ντοπιολαλιάς μας
δίνουν επιχειρήματα, που χρειάζον-
ται για να στηριχτούν οι παραπάνω
απόψεις. Η λέξη «αλήθεια» είναι σύν-
θετη με το στερητικό «α» και τη «λήθη»
ή το «λάθος». Κανονικά όταν υπηρε-
τούμε την αλήθεια ούτε λάθος πρέπει
να κάνουμε ούτε να ξεχνάμε. Η αν-
θρώπινη φύση, όμως, ρέπει προς το
ψέμα, το οποίο εφευρέθηκε αμέσως με
την εμφάνιση του ανθρώπου. Με το
που ένοιωσαν ένοχοι ο Αδάμ και η
Εύα, σκεπάστηκαν με φύλλο συκής!
Αυτό ήταν το πρώτο ανθρώπινο ψέμα,
για να σκεπαστεί η αλήθεια, να καλυ-
φτεί η αβάσταχτη γύμνια της! Η αλήθεια
δίχως τη βοήθεια του ψέματος γίνεται
μαύρη, άχαρη, σκληρή, γίνεται «μα-
λώτηρια", όπως την έλεγαν και οι παπ-
πούδες μας, οι οποίοι κάτι καταλάβαι-
ναν απ’ αυτά.

Ήξεραν πάνω απ’ όλα, πως η αλήθεια
είναι πολύτιμη και γι’ αυτό, σαν τα πο-
λύτιμα μέταλλα, είναι δύσκολο να μεί-
νει ανόθευτη. Κανείς, που είχε τα λογι-
κά του, δεν ήταν διατεθειμένος να την
παρουσιάσει «καθαρή». Μόνο αν είχε
χάσει, από μέθη, το έλεγχο της συνεί-

δησής του, ήταν τρελός ή ήταν παιδί,
μπορούσε να του ξεφύγει η αλήθεια
αφκιασίδωτη. Η γνωστή παροιμιακή
φράση το βεβαιώνει: «Από τρελό κι από
παιδί μαθαίνεις την αλήθεια». Αν παρ’
ελπίδα βρισκόταν κάποιος, που δεν
μπορούσε να πει ψέματα, αυτός κα-
ταντούσε γραφικός και κατακτούσε
τον τίτλο του «αλ’θνού», ζούσε δε στον
«ξουνουστσιέπαστου του κόσμου».

Ο τίτλος του «αλ’θνού» δεν ήταν επί-
ζηλος. Ήταν πιο πολύ μομφή και ει-
ρωνεία, συνοδευόταν δε και με άλλα
στολίδια, όπως «ξλουμένου», «αγα-
θιάρ’ς», «αχνόλαστους» και τη διαπί-
στωση πως, «ζει στου ξουνουστσιέ-
παστου του κόσμου».  Νάτη πάλι η συν-
δρομή του ψέματος! Ο κόσμος δεν γί-
νεται να είναι ξεσκέπαστος. Αν δεν
έχει την επικάλυψη του ψέματος, κάτι
θα πάθει, θα κρυολογήσει! Ένας τέτοι-
ος γυμνός κόσμος δεν υπήρξε, ούτε θα
υπάρξει ποτέ, είναι μια ουτοπία!

Το θέμα είναι πολύ μεγάλο για να
πλησιαστεί, έστω και λίγο, από τις πε-
νιχρές μου δυνάμεις. Η παράτολμη
ενασχόληση μ’ αυτό ξεκίνησε από την
περιέργεια να ανιχνευτεί η σκέψη των
θυμόσοφων προγόνων μας στη φρά-
ση του τίτλου αυτής της εργασίας: Τί
ήθελαν να πουν εκείνοι οι άνθρωποι με
τη διατύπωσή τους; Ποιες εμπειρίες εί-
χαν με τα δεδομένα της εποχής τους;
Ποια είναι η διαχρονική αξία της πα-
ροιμιακής τους φράσης; Είχαν σιγου-
ρευτεί για τη συνύπαρξη του ψέματος
και της αλήθειας; Μήπως οι λέξεις και
οι φράσεις, που πλαισιώνουν το θέμα,
είναι μια μορφή διαμαρτυρίας για την
πονηρή ανθρώπινη φύση;

Για να δοθεί μια κάποια απάντηση σ’
αυτούς τους προβληματισμούς στα-
χυολογήσαμε την παροιμιακή φράση:
«Ψέματα μαγειρεύγ’ς; Νηστ’κός θα
‘πουμείν’ς». Στην ενασχόλησή μου με
τον παροιμιακό λόγο επανειλημμένα
ισχυρίστηκα πως, ο λόγος αυτός, με τις
διάφορες διατυπώσεις του, παρου-
σιάζεται και λίγο αντιφατικός, όπως
εδώ. Δε θα μπορούσε, νομίζω, να γίνει
διαφορετικά, αφού τα κοινωνικά προ-
βλήματα, με τα οποία  καταπιάστηκαν
οι πρόγονοί μας, είναι περίπλοκα, πο-
λυσύνθετα, πολυγωνικά. Πώς να ερ-
μηνευτούν με δυο λέξεις; Κι όμως το πο-
σοστό επιτυχίας τους είναι θαυμαστό,
γιατί είναι αποτέλεσμα επισταμένης
παρατήρησης, με καθαρμό και επιλο-
γή από το κόσκινο του χρόνου. Έτσι,
στην αντιπαλότητα του ψέματος και της
αλήθειας, δικαιωμένη
βγαίνει η αλήθεια, κα-
θότι το ψέμα δε μπο-
ρεί να πάει μακριά,
«έχει κοντά ποδάρια».

Για να σταθεί, χρειάζεται μαγείρεμα, δο-
λοπλοκίες, ανίερες συμμαχίες, έργα
διαβολικά και ως εκ τούτου επισφαλή
και εφήμερα. Το πιθανότερο είναι τέ-
τοιες μαγειρικές να μην πετύχουν και να
μείνουν νηστικοί οι μάγειροι.

Η διαπίστωση όμως είναι πως, στην
πράξη, πολύ συχνά, επικρατούν οι μά-
γειροι του ψέματος. Η αλήθεια έχει
σύμμαχό της το χρόνο, το ψέμα την ολι-
γόχρονη εντύπωση. Οι άνθρωποι συ-
νειδητοποιώντας πόσο σύντομη είναι
η ύπαρξή τους, είναι επόμενο να προ-
τιμούν τις γρήγορες υποσχέσεις του ψέ-
ματος. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος, που
στην εποχή της ταχύτητας που ζούμε,
πήρε το πάνω χέρι το ψέμα. Ζούμε σ’
ένα κλίμα σύγχυσης, κολυμπούμε σε
ένα γλοιώδη πολτό, που κατασκευά-
ζεται συνεχώς χτυπημένος στο μίξερ
των Μ.Μ.Ε. εντύπων και ηλεκτρονι-
κών, με ανάμιξη δυο μόνο υλικών:  του
ψέματος και αλήθειας. Απόκρυψη της
αλήθειας και μισές αλήθειες («μισή
αλήθεια είναι ένα μεγάλο ψέμα»), πλά-
θουν τα μεγάλα ψέματα. Κι αν υπάρχει
κανείς να ισχυριστεί πως μπορεί να ξε-
χωρίσει την αλήθεια μέσα στο μίγμα, ή
έχει πάθει ζημιά από την τοξικότητα του
μίγματος, ή συνειδητά αυθυποβάλλε-
ται για ίδιον όφελος, που σημαίνει πως
έχει γίνει αναξιόπιστος. Ζούμε σ’ ένα κό-
σμο ανάλογο μ’ εκείνον του μύθου
της Βαβέλ!

Το θέμα, με κάποιες προσεγγίσεις σε
λίγες γραμμές κειμένου, φαίνεται σαν
αστειότητα να εξαντληθεί. Οι προ-
βληματισμοί ακολουθούν ο ένας τον
άλλο και μοιάζουν με αξεδιάλυτο κου-
βάρι, με Γόρδιο δεσμό και πού να βρε-
θεί ένας Αλέναδρος να το κόψει; 

Οι πρόγονοί μας, τότε που τα ψέμα-
τα ήταν λιγότερα, μπορούσαν να τα
βλέπουν σα φάρμακο, που θεράπευε τη
γυμνή αλήθεια. Όπως όμως όλα τα
φάρμακα, έτσι και το ψέμα, όταν η
δόση τους αυξηθεί, γίνονται τοξικά, κα-
ταντούν θανατηφόρα. Εν ονόματι θε-
ραπευτικής αγωγής, στους περίεργους
χρόνους που ζούμε, οι δόσεις δεν ελέγ-
χονται πια. 

Το ψέμα και η αλήθεια δεν βρίσκον-
ται στην καθαρή τους μορφή, παρά
μόνο σαν ένα σύνθετο προϊόν, εκτε-
θειμένο στα ράφια των σούπερ μάρκετ
της δήθεν ενημέρωσης, και του δήθεν
πλουραλισμού! Ένα προϊόν που που-
λιέται, αγοράζεται και φέρνει κέρδη
στους παντός είδους εμπόρους των
εθνών…

Ακ’ σι λόγια!   
του Τάσου Μακρή

Του ψέμα είνι
στύλους στ’ν αλήθεια
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ΒΒρρααββεείίοο  ααννώώττεερρηηςς  γγεεύύσσηηςς  
((TTaassttee  OOllyymmpp  AAwwaarrdd))

Στον φετινό διαγωνισµό «Olymp Awards 2017»,  που
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani
Caravel, ο Γιώργος Ζούρος -«Τυροκοµείο Ζούρος»- πήρε
το ασηµένιο βραβείο στο κεφαλάκι σε ελαιόλαδο. 

Τον συγχαίρουµε κι ευχόµαστε καλές δουλειές!!!
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Συνέχεια από το προηγούμενο

Γράφει ο Κ. Μίσσιος: «Τυπώνει εν συνόλω 24 βιβλία: Το
ρομάντζο της εποχής μας (1955), Καραολήδες (1956).
Ο ένας και οι πολλοί (1957). Αντιμάμαλο (1958). Προσ-

γείωση (1959), που όλα μαζί -εκτός απ’ το βιβλίο «Καραο-
λήδες»- συνθέτουν ένα χρονικό της πολυκύμαντης ζωής του.
Η ιδιόρρυθμη γραφή του και η σκληρή –έως ανελέητη- κρι-
τική του, σε πρόσωπα και σε καταστάσεις και ειδικά σε εκεί-
νους τους συντρόφους του, που πιστεύει ότι στάθηκαν ανήμ-
ποροι να καταλάβουν την αγωνία ενός ολόκληρου λαού και
ανίκανοι να ξεφύγουν από τις «μικροαστικές αντιλήψεις, που
κουβαλούσαν μέσα τους, συντελούν ώστε να μη γίνεται ιδι-
αιτέρως συμπαθής. Για μια δεκαετία δεν τυπώνει άλλο βι-
βλίο, όμως μετά και ως το 1985, άλλα 19 θα έχει στο ενερ-
γητικό του, τα περισσότερα από τα οποία συμπεριλαμβά-
νονται στους ογκώδεις τόπους: Μικρή Ιλιάδα (Α-Μ 1977) και
Μικρή Ιλιάδα (Ν-Ω 1980).

Και γράφει ο ίδιος ο Αλέκος προς τον Κ. Μίσσιο στις 5 Μαΐ-
ου 1986: «Άκου να δεις, τύπωσα 24 βιβλία, δεν τυπώνω άλλο.
Δεν θέλω πια να βγάλω άλλο δικό μου έργο, πέρα απ’ τα 24
(=Οι ώρες μέρα και νύχτα ενός ολοκληρωμένου ανθρώπου)
–Τόπιασες;».  Και σταμάτησε.

Πέραν των όσων καταγράφουμε παραπάνω για την κύ-
ρια απασχόλησή του σαν δημοσιογράφου και διορθωτή δο-
κιμίων, αλλά και για την τεράστια συγγραφική του εργασία,
έγραψε και δημοσίευσε σε εφημερίδες και περιοδικά πε-
ζογραφήματα, ποιήματα, πολιτικά, κοινωνιολογικά και φι-
λοσοφικά δοκίμια, ιστορικά μελετήματα και απομνημο-
νεύματα. Το δοκίμιό του «Ατομική εποχή» που είναι μέρος
του έργο του «Αντιμάμαλο», κέρδισε το 1958 το πρώτο βρα-
βείο σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εκπομπής του Ραδιο-
φωνικού Σταθμού της Μόσχας. Το σύνολο του έργου και της
προσφοράς του στα γράμματα μπορεί να μην το εκτίμησαν
–ως έδει- οι νεοέλληνες κριτικοί, το τίμησε όμως η Πολιτεία,
με την χορήγηση τιμητικής λογοτεχνικής σύνταξης από 1
Μαΐου 1978.

Το 1982, όταν με πρόεδρο τον δραστήριο φιλόλογο κα-
θηγητή Πέτρο Καναρίδη και Γραμμματέα την ταπεινότητά
μου, περιστοιχισμένοι με ένα καλό διοικητικό συμβούλιο,
είχαμε κάνει πρωτοφανείς για τον Πολιχνίτο πολιτιστικές δρά-
σεις με τον νεοϊδρυμένο τότε Πολιτιστικό Όμιλο Πολιχνίτου,
είχαμε στείλει στον Αλέκο το αριθμ. 17/1982 έγγραφό μας,
ευχαριστώντας και συγχαίροντας τον συγχρόνως και για το
συγγραφικό του έργο και για το ότι μας έστειλε για την βι-
βλιοθήκη του Συλλόγου κάποια απ’ τα βιβλία του. Τότε, απαν-
τώντας στο έγγραφό μας αυτό, με ένα ξάφνιασμα που δεν
κρύβει πως άθελά μας τον κολακεύσαμε, μας γράφει στις 4-
11-1982, όπως αποσπασματικά σάς παραθέτω:

«Αγαπητοί συντοπίτες, έκπληξη για μένα η λήψη επί-
σημου εγγράφου  (αριθ.πρωτ. 17) του Π.Ο.Π., που εκδηλώ-
νει ικανοποίηση για την προσφορά έργου ενός μοναχικού
οδοιπόρου μέσα στο σύγχρονο «αλαλούμ». Ως τώρα τόχα
παράπονο που τόσα και τόσα έργα μου είχα στείλει για να
κοσμήσουν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιχνίτου κι ούτε μια
τυπική έστω ευχαριστήρια ανταπόκριση δεν είχα. Έχω άδι-
κο, λοιπόν, το αριθ. 17 έγγραφό σας να το κορνιζάρω για να
ξεχωρίζει μέσα στις τόσες διακρίσεις που έχω δεχτεί από λε-
σβιακούς – πανελλήνιους – παγκόσμιους πνευματικούς ορ-
γανισμούς; Με την αναγνώρισή σας, βγαίνει το συμπέρασμα
ότι έχετε ανέβει ένα σκαλοπάτι, ξεπερνώντας την «πολι-
χνιάτικη καταλυτική νοοτροπία» για κάθε τι, που γεννιέται
στον τόπο μας…   ό,τι και να συμβαίνει, ελόγου μου πρέπει
να το φχαριστιέμαι που με τιμήσατε πριν κλείσω οριστικά
τα μάτια μου… με την ευκαιρία της τέτοιας γνωριμίας μας,
σας εσωκλείω ένα έντυπό μου, που εκτός απ’ το θέμα ου-
σίας (πάλι ενάντια σε κάθε διχασμό), τονίζω και μια παρα-
ξενιά μου, για το πώς θέλω να γράφουν και οι άλλοι το συγ-

γραφικό μου όνομα Γιανακός με ένα (ν)».
Χαρακτηρίζοντας αγιάτρευτη πληγή τον

διχασμό στην λαϊκή βάση, αναφέρεται
στους Βενιζελικούς – Αντιβενιζελικούς, πως
προχωρώντας ενεργά στη ζωή, έζησε τον
«αχταρμά» αριστεροί – δεξιοί και καταλήγει
πως, όσοι πονούν αυτόν τον τόπο, έχουν χρέ-
ος να αντιδράσουν συνειδητά, ώστε να μην
τριτώσει το κακό του διχασμού. Όσον αφο-
ρά το ένα (ν) στο «Γιανακός» το θεωρεί
«παραξενιά» του, που συνοδεύει τη γραφή
του σαν προσωπική σφραγίδα. Και συνεχί-
ζει:

«Το βασικό συγγραφικό μου όνομα το
γράφω με ένα (ν) κι έτσι θέλω να το γράφουν
όσοι μ’ εκτιμούν. Δεν είναι τελικά παραξενιά,
μα αγωνιστική εκδήλωση, να καταργηθούν
επιτέλους τα άχρηστα διπλά σύμφωνα.
Όταν έβγαλα το πρώτο βιβλίο σαν Γιανακός
το 1956, επειδή η Εισαγγελία Μυτιλήνης είχε
επισημάνει «δούρειο ίππο», με μήνυσε αυ-
τεπάγγελτα. Έκατσα στο εδώλιο για το
«ψευδώνυμο». Αναστατώθηκαν οι λογοτεχνικοί κύκλοι, ο τύ-
πος των Αθηνών έγραψε πολλά. (Τα «ΝΕΑ» με 3στηλο τίτ-
λο στην Β’ σελίδα). Τέλος πάντων…. Ο Γιάνης Κορδάτος δεν
πλήρωνε τις ρεκλάμες που του καταχωρούσαν εφημερίδες
και περιοδικά σαν έγραφαν το Γιάνης με δύο (ν).  Ο δε συν-
τοπίτης και συγγενής μου Μανόλης Βάλλης, όταν τον ρω-
τούσαν με πόσα (λ) γράφεται η τρέλα, απαντούσε «ανάλο-
γα με την παλαβάδα»…»

Είχε μεγάλο πάθος με την ενότητα και σύμπνοια των αν-
θρώπων. Την διχόνοια και τον διχασμό, επειδή τα έζησε από
πρώτο χέρι, πάλευε σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο να
τα ξεριζώσει και να μην τ’ αφήσει ν’ αναπτυχθούν μέσ’ την
κοινωνία μας.

Στις 22.8.1979 στέλνει ένα γράμμα στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Πολιχνίτου, «για ν’ ακουστεί ένας λόγος ενότητας»
γράφει. Σαν αθεράπευτος νοσταλγός συμβουλεύει, υπο-
δεικνύει, εύχεται, εισηγείται. «Σε μένα δεν πέφτει λόγος. Έξω
από τη θέση που πήρα δημόσια σαν άνθρωπος με πανθο-
μολογούμενη «έφεση στα κοινά», ένα μόνο ας επιτραπεί να
υπενθυμίσω, σαν καταστάλαγμα πικρής εμπειρίας. Τα δη-
μοσιεύματα, οι μηνύσεις, τα τραβήγματα σε δικαστήρια, ποτέ
δεν βγαίνουν σε καλό. Η γάτα γλυκαίνεται με το αίμα της γλύ-
φοντας τον τροχό, μα ο καθένας διαισθάνεται ότι ζημιώνε-
ται στο τέλος ο τόπος μας».

Και καταλήγει «Με πόνο καρδιάς Σας στέλνω αυτή την
επιστολή, που θάθελα να διαβαστεί στην ολομέλεια του Δ.Σ.
μας και όπου βρει γόνιμο χώμα, ας πιάσει ρίζες ο λόγος ο
καλός».

Τέλος στις 5.8.1982, με χαρά πολλή αλλά και συγκίνηση,
ομολογουμένως έλαβα απ’ τον αείμνηστο Αλέκο και εγώ μια
προσωπική επιστολή. Με αποκαλούσε συγγενή του (ξά-
δελφος της πεθεράς μου ήταν) και τούτο με κολάκευσε. Δεν
έκρυβε τη χαρά του για την συγκρότηση του Πολιτιστικού
Ομίλου Πολιχνίτου. Δεν ξέρω πως πληροφορήθηκε ότι ενώ
είχα υπερψηφισθεί τότε, περιορίστηκα να είμαι Γραμματέ-
ας του Συλλόγου -και όχι Πρόεδρος, που θα μπορούσα να
διεκδικήσω- και τούτο για να δώσω το παράδειγμα σύμ-
πνοιας  και συνεργα-
σίας μέσα στον Σύλ-
λογο. Αφού λοιπόν με
συγχαίρει και γράφει
για μένα τέτοια επαι-
νετικά λόγια, που αι-
σθάνομαι άβολα να
σας τα μεταφέρω, κα-
ταλήγει: «Εύχομαι το

έργο σας να είναι δημιουργικό…
Όλα στον Πολιχνίτο συγκλίνουν
στην εκπολιτιστική έκφραση, όμως
οι Πολιχνιάτες υστερούν σε συλ-
λογική δράση για το καλό του τό-
που… Βασικό αίτιο, κατά την τα-
πεινή μου γνώμη είναι η κομματι-
κοποίηση στα πάντα… κρατήστε
τον νέο Σύλλογο μακρυά απ’ τα
κόμματα… Θέλω αυτά να σας τα
πω πρόσωπο με πρόσωπο σε κά-
ποια ομιλία στο χωριό, με πρωτο-
βουλία του Π.Ο.Π…. Με την ευ-
καιρία, σας κάνω γνωστό πως ένα
ποίημά μου «Διάλογοι με την Πυ-
θία» προκρίθηκε για την τελική
αναμέτρηση στον ποιητικό δια-
γωνισμό που θα γίνει στους Δελ-
φούς 15/8/1982. Λογαριάζετέ με
λοιπόν Πυθιονίκη. Κι αν για τους
Ολυμπιονίκες γκρέμιζαν τα τείχη
για να τους υποδεχθούν, οι πυ-

θιονίκες γκρέμιζαν τα τείχη που χωρίζουν ανθρώπινες
καρδιές, με τη δύναμη του λόγου…   Πάντως αν συμφωνείτε
μ’ αυτά, γράψτε με να ετοιμάζομαι για μια επίσκεψη στον Πο-
λιχνίτο μετά της Παναγιάς και πριν απ’ τα Αη-Γιαννιού… Θέλω
όμως να επαναληφθεί η υποδοχή μου στον Ξερόκαμπο, που
μου έγινε το 1944, όταν γύριζα σαν αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης. Τότε Αγωνιστής, τώρα ποιητής. Πάντα όμως ένας
άνθρωπος που πονά τον τόπο του πέρα απ’ τα κόμματα…».
Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έλθει τότε, στο άμεσο κάλεσμά
μου και δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να τον τιμήσουμε, αλλά
και να ακούσουμε τις παραινέσεις του, βγαλμένες μέσα απ’
το έμπειρο μυαλό και απ’ την καρδιά του αθεράπευτου νο-
σταλγού, που λάτρεψε τον Πολιχνίτο, όσο λίγοι άλλοι  μέ-
χρι σήμερα.

Όταν απεφασίσθη απ’ το Δ.Σ. του Συλλόγου των Πολι-
χνιατών να προβεί ο Σύλλογος στην έκδοση της εφημερί-
δας, που κρατάμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, κλήθηκε
ο Αλέκος να συνδράμει με την δημοσιογραφική του πείρα
στην σύνταξη του εντύπου. Πράγματι, αφειδώλευτα έδω-
σε τον καλύτερο εαυτό του τότε! Αυτός έδωσε το όνομα «ΠΟ-
ΛΙΧΝΙΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» στην εφημερίδα. Έγραψε το πρώτο
κύριο άρθρο της και συνέχισε για αρκετό χρονικό διάστη-
μα να ομορφαίνει με το γράψιμό του τις σελίδες της. Αξίζει
τον κόπο να βρείτε και να ξαναδιαβάσετε τα πρώτα εκείνα
φύλλα του Π.Λ.

Όμως! Στις 12 Απριλίου 1987, στη Νίκαια, ο Αλέκος Αν-
τωνιάδης – Γιανακός, έφυγε απ’ τη ζωή, αφού έζησε έντο-
να και δραστήρια, όπως αποπειράθηκα και σας ιστόρησα
«τον βίον και την πολιτεία του». Έφυγε συνεπής όπως πάν-
τα, αφήνοντάς μας σαν αποχαιρετισμό τους παρακάτω στί-
χους του:

«Ωχ! Η Ζωή δεν είν’ αυτή μονάχα που τη ζούμε
μα κι ό,τι πίσω αφήνουμε, του Είναι μας το χνάρι
που δένεται κι απλώνεται μ’ άλλους ρυθμούς και μέτρα
στην ύπαρξη – συνέχεια, στον ψυχισμό του είδους!»

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017
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Του Σεβαστού Μοιρασγεντή

Ηοικονομική κρίση που βιώνει τα τε-
λευταία 8 χρόνια ο τόπος μας δεν είναι
ένα γεγονός πρωτόγνωρο. Στο παρελ-

θόν διάφορες χώρες του κόσμου, συμπερι-
λαμβανομένης και της Ελλάδας, δοκιμάστη-
καν από περιόδους οικονομικής ύφεσης, που
κατά κανόνα συνοδεύονται από αύξηση της
ανεργίας, μείωση των εισοδημάτων και υπο-
βάθμιση της ποιότητας ζωής. Αδιαμφισβήτητα,
η μεγαλύτερη οικονομική κρίση της σύγ-
χρονης παγκόσμιας ιστορίας ξεκίνησε το Σε-
πτέμβριο του 1929 με το μεγάλο κραχ του
χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και εξα-
πλώθηκε σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας
τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η Λέ-
σβος δεν έμεινε αλώβητη από αυτά τα γεγο-
νότα, και έτσι στις αρχές της δεκαετίας του
1930, με νωπές ακόμη τις πληγές από τη μι-
κρασιατική καταστροφή και την απώλεια του
ζωτικού οικονομικού χώρου της μικρασιατι-
κής ενδοχώρας, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και
τα προβλήματα που συσσώρευε η παγκόσμια
οικονομική ύφεση. Στο παρόν άρθρο παρα-
κολουθούμε ένα από τα επεισόδια της πε-
ριόδου στο νησί μας, την εξέγερση των πει-
νασμένων κατοίκων του Πολιχνίτου το Μάρ-
τη του 1932. Οδηγός μας, τα δημοσιεύματα
δύο τοπικών εφημερίδων, του Ελεύθερου
Λόγου και του Ταχυδρόμου, που αποτυπώ-
νουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
που επικρατούσαν στον Πολιχνίτο και στη Λέ-
σβο στις αρχές της δεκαετίας του 1930, τα προ-
βλήματα επιβίωσης μεγάλης μερίδας των
κατοίκων, αλλά και προτεινόμενες λύσεις
από τους ιθύνοντες. Τα δημοσιεύματα υπο-
γράφονται στο μεν Ταχυδρόμο από περιο-
δεύοντα ανταποκριτή ή από τον ανταποκρι-
τή της εφημερίδας στον Πολιχνίτο (υπογρά-
φει ως Τραπεριανός1), στο δε Ελεύθερο Λόγο
από τον Γ. Κονδύλη, απεσταλμένο της εφη-
μερίδας στον Πολιχνίτο με σκοπό να καλύψει
τα συμβάντα. 

Στις αρχές του 1932 ολόκληρο το νησί της
Λέσβου βυθίζεται στην οικονομική κρίση,
με τη φτώχεια και την ανεργία να πλήττουν ευ-
ρύτερες πληθυσμιακές ομάδες, τόσο στην
πόλη όσο και στην ύπαιθρο. Όπως σημειώνει
όμως η εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος2 πουθενά
στο νησί η κρίση δεν είναι τόσο οξυμένη όσο
στον Πολιχνίτο. Οι ανταποκριτές των δύο
εφημερίδων είναι αρκετά αναλυτικοί για τους
παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά στο
να πάρει τέτοια δραματική μορφή η όξυνση
της οικονομικής κρίσης στον Πολιχνίτο. Ως τέ-
τοιοι αναφέρονται3: 

• Η χαμηλή ποσοτική και ποιοτική παραγωγή
αγροτικών προϊόντων στην περιφέρεια Πο-
λιχνίτου κατά την τελευταία τετραετία.

• Η υποτίμηση της αξίας των αγροτικών προ-
ϊόντων, ιδιαίτερα του λαδιού και του καπνού,
και η αδυναμία διάθεσής τους σε συμφέ-
ρουσες τιμές. Σε συνδιασμό δε με τη χαμηλή
παραγωγή των τελευταίων ετών οδήγησε σε
συσσώρευση των αγροτικών χρεών, η εξό-
φληση των οποίων κατέστη αδύνατη.

• Η ανάπτυξη της τοκογλυφίας ως απόρροια
της αδυναμίας δανεισμού μεγάλου μέρους
των αγροτών από την Αγροτική Τράπεζα. Το
κύκλωμα της τοκογλυφίας στον Πολιχνίτο
πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατέληξε
στις δικαστικές αίθουσες της Μυτιλήνης, ενώ
δαπανήθηκαν τεράστια ποσά σε δικαστικούς
αγώνες τα οποία έλειψαν από την τοπική οι-
κονομία.

•  Οι συνεχείς κομματικές και πολιτικές αν-
τιπαραθέσεις, που είχαν σαν αποτέλεσμα οι
προύχοντες και οι πρόκριτοι του Πολιχνίτου
να έχουν εγκαταλείψει κάθε ενδιαφέρον για
το κοινό καλό.

• Η έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων
λόγω της σχετικά μικρής βιομηχανικής βάσης
αλλά και της άρνησης της Αγροτικής Τράπε-
ζας να συνεχίσει το δανεισμό στους υπερ-
χρεωμένους αγρότες. Έτσι, οι καλιεργητές αδυ-
νατούν να καλιεργήσουν τα χωράφια τους.

• Οι καθυστερήσεις στην κατασκευή των
προσφυγικών κατοικιών.

• Η αναστολή των εργασιών στις αλυκές.
• Το σταμάτημα των εργασιών επισκευής

των κοινοτικών δρόμων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, με-
γάλα τμήματα του πληθυσμού στον Πολιχνί-
το  έχουν χρεοκωπήσει και υποφέρουν από
την πείνα, ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια του
Φεβρουαρίου 1932 πολλές οικογένειες για
εβδομάδες στερήθηκαν και το ψωμί. Οι άνερ-
γοι και οι φτωχοποιημένοι αγρότες επισκέ-
πτονται τακτικά τον Αστυνομικό Σταθμό και
τις Κοινοτικές αρχές ζητώντας δουλειά, λαμ-
βάνουν υποσχέσεις χωρίς όμως κάποιο αντί-
κρυσμα.

Το πρωί της Δευτέρας 7/3/1932 ομάδα
ανέργων συνάντησε και εξέθεσε τα προβλή-
ματά της στο Διοικητή του Τμ. Χωροφυλακής
Αγιάσου που βρίσκονταν στον Πολιχνίτο, ο
οποίος υποσχέθηκε να φροντίσει για την κα-
ταπολέμηση της ανεργίας καλώντας σε σύ-
σκεψη του προκρίτους του Πολιχνίτου4.  Το
βράδυ της ίδιας ημέρας περίπου 50 άνεργοι
συγκεντρώνονται έξω από το Σταθμό Χωρο-
φυλακής Πολιχνίτου5.  Ο Σταθμάρχης παρα-
κάλεσε τους συγκεντρωμένους να περιμένουν
μερικές μέρες και υποσχέθηκε και αυτός να
φροντίσει για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Το πρωί της Τρίτης 8/3/1932, περίπου 200
άνεργοι και πεινασμένοι αγρότες συγκεν-
τρώνονται εκ νέου μπροστά στον Αστυνομι-
κό Σταθμό φωνάζοντας συνθήματα6: «Θέ-
λουμε δουλειά! Θέλουμε δουλειά όσα-όσα.
Βρωμίσαν τα χνώτα μας από την πείνα». Το

πλήθος διαλύεται μετά από νέες υποσχέσεις
του Αστυνομικού Σταθμάρχη ότι θα φροντί-
σει να τους δοθεί δουλειά.

Όμως, το απόγευμα της ίδιας ημέρας πο-
λυπληθείς ομάδες ανέργων εξορμούν από διά-
φορες συνοικίες του Πολιχνίτου στην αγορά
και σχηματίζουν τεράστια διαδήλωση7 φω-
νάζοντας «θέλουμε δουλειά και ψωμί».  Όλα
τα καταστήματα έκλεισαν αμέσως, ιδιαίτερα
φούρνοι και παντοπωλεία, φοβούμενοι επει-
σόδια και λεηλασίες. Ο όγκος της πορείας συ-
νεχώς μεγάλωνε και όταν έφθασε έξω από τον
Αστυνομικό Σταθμό αριθμούσε πάνω από
1000 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί
γέροντες και γυναίκες με παιδιά. Ο Αστυνο-
μικός Σταθμάρχης Παπαδογιάννης ζητά να
εκλεγεί μια επιτροπή των διαδηλωτών προ-
κειμένου να εισέλθουν στο Σταθμό για συ-
ζητήσεις. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι Βα-
σίλειος Σταυρέλλης, Γεώργιος Καρατζάνος, Ευ-
στράτιος Κανδύλης, Παναγιώτης Παπαφιλλί-
που και Ευστράτιος Νταγκλής8.  Ο Παπαδο-
γιάννης αναλαμβάνει πρωτοβουλία προμή-
θειας ψωμιού από τους φούρνους προκειμέ-
νου να το διανείμει σε οικογένειες με μεγάλη
ανάγκη9.  Μετά τη συνάντηση στο πλήθος μιλά
ο Βασ. Σταυρέλλης, ο οποίος αναλύει τους σκο-
πούς της συγκέντρωσης, και απειλεί με κά-
θοδο των διαδηλωτών στη Μυτιλήνη αν δεν
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα, αρ-
κετοί διαδηλωτές αρνούνται τη βοήθεια Πα-
παδογιάννη δηλώνοντας ότι δεν είναι ζητιά-
νοι αλλά θέλουν δουλειά10.  Μετά την ομιλία
το πλήθος διαλύεται με προοπτική να επα-
νέλθει την επόμενη με νέες κινητοποιήσεις. Ο
ανταποκριτής του Ελεύθερου Λόγου κλείνει
το δημοσίευμά του αναδεικνύοντας το πόσο
τραγική και επείγουσα είναι η κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί: «Η περίστασις επείγει,
οι δε αρμόδιοι πρέπει συντομότατα να κινη-
θούν, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για
την τάξιν και την ασφάλειαν των ατόμων
στον Πολιχνίτο, ύστερα από τη δημιουργει-
θήσα αυτή ατμόσφαιρα. Ένας σπινθήρας και
τα πάντα γίνονται στάχτη. Αρμόδιοι κινηθή-
τε πριν να είνε τελείως πλέον αργά.»11

Από την επόμενη όμως ξεκινά η καταστο-
λή του κινήματος. Φθάνουν στον Πολιχνίτο
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από Αγιάσο και
Μυτιλήνη συνοδευόμενοι από μυστικά όρ-
γανα της καταδιώξεως12.  Συλλαμβάνονται ως
πρωταίτιοι οι Σ. Στεφανής, Παν. Λιαδέλλης ή
Τσολάκης, Γεώργ. Αντωνάκας, Βασ. Σταυρέλ-
λης, Ευσ. Καραπιπέρης, Γεώργιος Ζούρος και
Αλεκ. Καραπαυλίδης οι οποίοι μεταφέρονται
στη Μυτιλήνη13.  Η τρομοκρατία θα συνεχιστεί
τους επόμενους μήνες. Θορυβημένοι πρού -
χοντες συστήνουν τον Εθνικό Σύλλογο με στό-
χο την καταπολέμηση του κομμουνιστικού κιν-
δύνου που κατ’ αυτούς κρύβεται πίσω από την
εξέγερση14.  Χαρακτηριστικό δε του κλίματος
καχυποψίας και τρομοκρατίας που επικρατεί
είναι οι φήμες που κυκλοφορούν «ότι το

βράδυ της Ανάστασης μέλη του
Εθνικού Συλλόγου – ίσως και
οπλισμένα – ήταν διασκορπι-
σμένα ανάμεσα στο πλήθος για
την αποκατάσταση της τυχόν
παραβιασθησομένης κοινής
ησυχίας» από ταραχοποιά στοι-
χεία15.  

Εντούτοις, οι αρθρογράφοι του Ελεύθε-
ρου Λόγου και του Ταχυδρόμου επιμένουν ότι
η τραγική οικονομική κατάσταση των κατοί-
κων του Πολιχνίτου ήταν αυτή που πυροδό-
τησε την κοινωνική έκρηξη και όχι πολιτικές
σκοπιμότητες και επιδιώξεις. Είναι δε βέβαιο
ότι αυτές θα επαναληφθούν στο μέλλον αν δεν
ληφθούν κατάλληλες πρωτοβουλίες για το
άνοιγμα δουλειών. Ο αρθρογράφος του Ελεύ-
θερου Λόγου προχωρά ακόμη περισσότερο
και προτείνει ένα συνδιασμό κυβερνητικών
παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών του ιδιωτι-
κού τομέα για την υπέρβαση του αδιεξόδου.
Σε αυτές περιλαμβάνονται16: 

• Άμεση έναρξη εργασιών για την ανέγερ-
ση προσφυγικού αλιευτικού και γεωργικού συ-
νοικισμού (60 συνολικά κατοικιών).

• Επαναλειτουργία της αλυκής Πολιχνίτου,
στην οποία εκτιμάται ότι μπορούν να απα-
σχοληθούν 200 άτομα. Η λειτουργία της αλυ-
κής είχε σταματήσει δύο χρόνια πριν (μαζί με
άλλες αλυκές του κράτους) λόγω της υπερ-πα-
ραγωγής άλατος και για την απορρόφηση των
αποθεμάτων.

• Σύναψη Κοινοτικού δανείου για τη συνέ-
χιση των εργασιών διαρρύθμισης του μονο-
μελούς Πλημμελιοδικείου. Έτσι και θέσεις
εργασίας θα δημιουργηθούν για την αποπε-
ράτωσή του και με τη λειτουργία του οι κά-
τοικοι του Πολιχνίτου δεν θα χάνουν μερο-
κάματα προκειμένου να μεταβούν στη Μυτι-
λήνη για να εκδικασθούν οι υποθέσεις τους.

• Επισκευή και διαρρύθμιση της εσωτερικής
και αγροτικής οδοποιίας του Πολιχνίτου.

• Καλλιέργεια των κτημάτων των πλου-
σίων.

Ογδονταπέντε χρόνια μετά, βιώνοντας την
σημαντικότερη οικονομική κρίση του 21ου αι-
ώνα, οι ομοιότητες που αναδεικνύονται με
εκείνα τα μακρινά γεγονότα είναι εκπληκτικές,
ιδιαίτερα όσον αφορά το πώς οι οικονομικές
κρίσεις διαχέονται και στις πιο απομακρυ-
σμένες γωνιές του πλανήτη, το πώς πλήττον-
ται οι πλέον αδύναμες περιοχές, στις οποίες
για διάφορους λόγους έχει διαλυθεί η παρα-
γωγική βάση και κυριαρχούν οι κομματικές αν-
τιπαραθέσεις, τα αδιέξοδα που δημιουρ-
γούνται στα φτωχότερα και πιο ευάλωτα
τμήματα του πληθυσμού, η διάρρηξη της
κοινωνικής συνοχής και η αδιαφορία των
πλέον εύπορων τάξεων για τα φτωχότερα
στρώματα, η ένταση της καταστολής και των
πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλά και η ανα-
γκαιότητα επενδύσεων από το δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα προκειμένου να δημιουργη-
θούν νέες θέσεις εργασίας και να σπάσει ο
φαύλος κύκλος της ύφεσης.

1.  Πρόκειται για τον Πολιχνιάτη λαογράφο και συνεργάτη
τοπικών εφημερίδων Χαρίλαο Καρατζάνο.
2. Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
3. Ελεύθερος Λόγος 10 και 13/3/1932, Ταχυδρόμος
13/3/1932
4. Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
5. Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
6. Ταχυδρόμος 10/3/1932
7. Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932, Ταχυδρόμος 10/3/1932
8. .Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
9. Ταχυδρόμος 10/3/1932
10. Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
11 Ελεύθερος Λόγος 10/3/1932
12. Ελεύθερος Λόγος 12/3/1932
13. Ελεύθερος Λόγος 11 και 12/3/1932, Ταχυδρόμος
13/3/1932
14. Ταχυδρόμος 21/5/1932
15. Ταχυδρόμος 21/5/1932
16. Ελεύθερος Λόγος 16, 18 και 19/3/1932
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Σελίδες από την ιστορία μας

Στη δίνη μιας άλλης οικονομικής κρίσης: 
η εξέγερση των πεινασμένων του Πολιχνίτου

το Μάρτιο του 1932



Τα παιδιά είχαν φύγει εδώ και χρόνιαπαίρνοντας τους δρόμους της ξενιτειάς ήαυτούς που βγάζουν στις μεγάλες πόλειςτης χώρας. Για δουλειά ή για σπουδές. Τα κο-ρίτσια πολλές φορές και μόνο για γάμο. Ήθελανν' αλλάξουν τη μοίρα τους, να μη συνεχίσουνάλλο την κουρασμένη, απομονωμένη και στε-ρημένη ζωή των γονιών τους στο χωριό. Κι έτσιη πόλη τους έκανε μόνιμους κατοίκους της. Νέοιόπως ήταν, έμπαιναν εύκολα κι μ' ενθουσιασμόστις καινούριες συνθήκες και ευκαιρίες της πό-λης.Οι γονείς είχαν μείνει πίσω. Στα χωριά τους,στα χωράφια τους, στα σπίτια τους. Άντεχαν τονπόνο του αποχωρισμού, γιατί η προσδοκίαμιας καλύτερης ζωής που περίμενε τα παιδιάτους στα μακρινά μέρη, είχε μπολιάσει και τηδική τους καρδιά. Κι αρκούνταν στο σύντομοσμίξιμο τα καλοκαίρια ή τις μεγάλες γιορτές. Καιστις επισκέψεις που κι οι ίδιοι έκαναν, όσο «κρα-τιόνταν», απ' όπου γύριζαν χαρούμενοι για τοαντάμωμα, βαθειά ανακουφισμένοι όμως πουεπέστρεφαν στη δίκη τους γνωστή γωνία. Κα-νείς τους δεν ήθελε να εγκαταλείψει μόνιμα τονοικοκυριό του και να εγκατασταθεί στα σπί-τια των παιδιών στη πόλη. Για να μη γίνονταιβάρος και για να μη ρημάξουν τα σπίτια και ταχωράφια, έλεγαν. Και γιατί όλη τους τη ζωή δενείχαν ποτέ απομακρυνθεί απ' την ασφάλεια τουγνωστού τους χώρου και κάθε ξένο κι άγνωστοτούς τρόμαζε. Και πιο πολύ γιατί ήταν άνθρω-ποι περήφανοι, που ήθελαν να ναι αυτάρκεις κιαυτόνομοι μέχρι τέλους. Η οδηγία προς ταπαιδιά τους, απηχούσε και τη φιλοσοφία τωνπερισσότερων γι αυτό το ζήτημα: « Όσο θα εί-μαστε οι δυο μας, θα ζούμε εδώ. Άμα απομείνειο ένας μας και δε μπορεί να τα βγάλει πέρα, τότεπια να έρθουμε κοντά σας». Ευελπιστώντας όλοιτους πως δεν θα χρειαστεί να φτάσει η απευ-κταία αυτή ώρα. Πως θα 'χουν την άνωθεν χάρηνα έχουν «γλυκό και γρήγορο θάνατο, χωρίς νακαραβαρέσουμε κανένα», όπως επί λέξει έλεγεη συνονόματη γιαγιά μου και ότι μέχρι τότε θαήταν όρθιοι και ικανοί να κυβερνούν τη ζωήτους. Παραμέναν λοιπόν σταθεροί κι ακλόνη-τοι στην απόφασή τους. Αλλά επειδή το είδοςαυτό του ευλογημένου θανάτου είναι σπάνιο,ερχόταν η ώρα, σε προχωρημένη συνήθως ηλι-κία, που σοβαρά προβλήματα υγείας περνού-σαν το κατώφλι τους κι η ανημποριά δυσκόλευετη μοναχική ζωή τους. Και δυστυχώς ήτανανέφικτο να έχουν αυτό που οι ειδικοί θεωρούνιδανικό, ότι δηλαδή η καλύτερη λύση για ένανασθενικό γέροντα, είναι να παραμένει στον τόποτου και στο σπίτι του με τη φροντίδα και επί-βλεψη των παιδιών του, διαφορετικά η αμέσωςεπόμενη καλή λύση είναι να ζει στο σπίτι τωνπαιδιών του, όπου βρίσκεται αυτό. Την πρώτηκαλύτερη επιλογή δεν μπορούσαν να την έχουνκι ήταν αναγκασμένοι να αρκεστούν στη δεύ-τερη. Οπότε ήταν μονόδρομος πια η εγκατά-λειψη της εστίας κι η εγκατάστασή τους στηπόλη.

Προσπαθούσαν κι οι ίδιοι να εκλογικεύσουντην κατάσταση, προσπαθούσαν να δουν και τακαλά σημεία του τελικού σταθμού της ζωήςτους. Τα παιδιά τους πάλι καλοπροαίρετα κιαυτά πίστευαν, πως με τη φροντίδα τους μπο-ρούσαν να τους προσφέρουν μια πιο προστα-τευμένη και ξεκούραστη ζωή στα τελευταία χρό-νια τους. Φρούδες ελπίδες. Τα γέρικα αυτά ξε-ριζωμένα δέντρα, ήταν σχεδόν αδύνατο να ρι-ζώσουν και να προσαρμοστούν σε νέο χώμα, μα-κριά απ' τη δική τους γη, το δικό τους σπίτι, τιςδικές τους συνήθειες. Οι περισσότεροι απ' αυ-τούς, τους παρά τη θέλησή τους μετανάστες,υπέφεραν από αγιάτρευτη νοσταλγία, νοι-ώθοντας ξένοι και χαμένοι στο καινούριο τουςπεριβάλλον, δειλοί και συνεσταλμένοι φιλοξε-νούμενοι στα σπίτια των παιδιών τους κι όχιαφεντικά κι οικοδεσπότες στο δικό τους. Δεν εί-χαν μάτια και καρδιά να χαρούν τίποτα. Το μυα-λό συνέχεια παράδερνε σ'αυτά που άφησανπίσω, όταν κλείδωσαν τελευταία φορά τη πόρ-τα του σπιτιού τους και βγήκαν απ' ό,τι ήξερανκι αγαπούσαν. Σιωπηλά ή φωναχτά, νοσταλ-γούσαν το χωριό τους, αγωνιούσαν για τα χω-ράφια, τις ελιές, την κατάσταση του σπιτιούτους, κι οι γερόντισσες ακόμα και για τις γλά-στρες της αυλής τους, ακόμα και για τα υφαν-τά που άφησαν διπλωμένα με ναφθαλίνη σταμπαούλα. Κάθε τι στο καινούριο περιβάλλονυπολειπόταν σε ομορφιά και χάρη απ' αυτό πουείχαν αφήσει. Όπως κάποια ηλιόλουστη ανοι-ξιάτικη Κυριακή, που το καταπράσινο ύψωμαμε τη θάλασσα στα πόδια του, συγκρίθηκε απ'τη μητέρα, που σχεδόν δεν σήκωσε τα μάτια τηςγια να το δει, και βρέθηκε κατώτερο απ' το αν-τίστοιχο «δικό μας μέρος», έτσι το είπε. Η επι-θυμία και η ιδέα της επιστροφής μεγάλωνε μέσατους και γινόταν βασανιστική κι επίμονη. Υπο-τιμούσαν ή και δεν μπορούσαν να αξιολογήσουντους λόγους που είχαν κάνει αναπόφευκτη τημετακόμισή τους στη πόλη. Οι κόρες κι οι γιοι,πάλι, αφού εξαντλούσαν όσα επιχειρήματακαι καμιά φορά και αποθέματα υπομονής είχαν,απέδιδαν σε γεροντική παραξενιά τις δυσκολίεςτης προσαρμογής και της συμβίωσης. Εξ άλλουβρίσκονταν κι αυτοί μπλεγμένοι στο μαγγα-νοπήγαδο της δικής τους ζωής, ένοιωθαν άθε-λά τους ενοχές που δεν κατόρθωναν να κάνουνευτυχισμένα τα στερνά χρόνια των γέρων τουςκαι δεν ήξεραν πώς αλλιώς να διαχειριστούν τοαδιέξοδο.Η αλλαγή του τόπου και του τρόπου ζωής τωνπαιδιών, είχε λοιπόν ...παράπλευρες απώλειες-γνωστή έκφραση που κυνικά χρησιμοποιούνοι πολεμοχαρείς ηγέτες για τους άμαχους πουσκοτώνονται στους πολέμους- τους αδύνα-μους απόμαχους της ζωής, που έχαναν το στοι-χειώδες δικαίωμά τους να τελειώσουν τη ζωήτους στο χώμα που γνώριζαν κι αγαπούσαν.Αλλά σταδιακά ανανεώνονται και οι γενιέςτων ηλικιωμένων. Οι σημερινοί δεν μοιάζουν καιπολύ με τους παλιότερους. Έχουν ζήσει σεκοινωνίες χωριών πιο ανοιχτές, έχουν μετακι-νηθεί και ταξιδέψει στη ζωή τους πιο πολύ,έχουν μορφωθεί περισσότερο και η προσαρ-μογή, αν χρειαστεί, ίσως να είναι πιο εύκολη.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΤΑΚΟΥ

Του Χαράλαμπου Τσιμπουκέλη 
Φοιτητή Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Οοργανισμός χρειάζεται τη γλυκόζη για
ενέργεια. Η γλυκόζη των τροφών προ-
καλεί παροδική αύξηση των επιπέ-

δων της γλυκόζης του αίματος. Η ινσουλίνη
που παράγεται από το πάγκρεας μειώνει τα
επίπεδα της γλυκόζης αίματος, βοηθώντας τη
γλυκόζη να εισέλθει από το αίμα στα κύττα-
ρα.

Τι συμβαίνει στο διαβήτη?
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια

πάθηση, στην οποία τα επίπεδα της γλυκόζης
αίματος είναι υψηλά, διότι 1) δεν παράγεται
αρκετή ινσουλίνη και με την πάροδο του χρό-
νου παράγεται συνεχώς λιγότερη ή 2) δεν λει-
τουργεί (δρα) σωστά η ινσουλίνη που ήδη πα-
ράγεται. Κατά συνέπεια, η γλυκόζη δεν ει-
σέρχεται στα κύτταρα του οργανισμού και πα-
ραμένει στην κυκλοφορία (στο αίμα).

Ταξινόμηση
Ο διαβήτης τύπου 1 χαρακτηρίζεται από

απόλυτη ανεπάρκεια ινσουλίνης λόγω αυτο-
άνοσης καταστροφής των β-κυττάρων του
παγκρέατος. Αντιπροσωπεύει το 5-10% των
περιπτώσεων διαβήτη και εμφανίζεται συ-
χνότερα σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες.

Στο διαβήτη τύπου 2, είτε παράγεται ορι-
σμένη ποσότητα ινσουλίνης, αλλά η ποσότητα
αυτή δεν είναι αρκετή, είτε η ινσουλίνη που
παράγεται δεν αξιοποιείται σωστά από τον ορ-
γανισμό. Αντιπροσωπεύει το 90-95% των
περιπτώσεων διαβήτη και παρατηρείται γε-
νικά στην ενήλικο ζωή. Οι περισσότεροι
ασθενείς έχουν ένα συγγενή πρώτου βαθμού
με ΣΔ τύπου 2 και είναι υπέρβαροι με κεν-
τρικού τύπου παχυσαρκία.

Ο διαβήτης της κύησης είναι ο διαβήτης
που εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια της κύησης. Μετά τον τοκετό ο
διαβήτης συνήθως υποχωρεί, όμως υπάρχουν
αυξημένες πιθανότητες να εμφανιστεί σε
επόμενη κύηση. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΣΔ τύ-
που 2 σε γυναίκα που είχε εμφανίσει ΣΔ της
κύησης είναι μεγάλος, για αυτό συνίσταται να
παρακολουθούνται οι γυναίκες αυτές.

Συμπτώματα
Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα γί-

νονται πιο εύκολα αντιληπτά στην περίπτω-
ση του διαβήτη τύπου 1, αφού η απουσία της
ινσουλίνης έχει δραματική επίδραση στον ορ-
γανισμό. Στην περίπτωση του διαβήτη τύπου
2, ο οργανισμός εξακολουθεί να παράγει κά-
ποια ποσότητα ινσουλίνης. Έτσι τα συμπτώ-
ματα μπορεί να είναι πολύ ηπιότερα και κά-
ποιες φορές αποδίδονται στην ηλικία. Για πα-
ράδειγμα, ίσως σας φαίνεται φυσιολογικό
να αισθάνεστε κούραση ή να ξυπνάτε τη νύ-
χτα για να ουρήσετε. Σε κάποιες περιπτώσεις
οι ασθενείς μπορεί να είναι πλήρως ασυμ-
πτωματικοί για χρόνια και να το ανακαλύψουν
σε έναν ιατρικό έλεγχο ρουτίνας ή σε μία
οφθαλμολογική εξέταση, που αποκαλύπτει τα
πρώτα σημάδια των μακροχρόνιων επιπλο-
κών. Συμπτώματα αποτελούν όλα τα ακό-
λουθα :

•  Πολυουρία: Όταν τα επίπεδα γλυκαιμίας
είναι υψηλότερα του κανονικού, η γλυκόζη

περνάει στα ούρα. Για να αποβάλουν τη με-
γάλη ποσότητα γλυκόζης, οι νεφροί απο-
βάλλουν και νερό. Ίσως να μην το έχετε πα-
ρατηρήσει στη διάρκεια της ημέρας αλλά να
ξυπνάτε δύο ή τρεις φορές κάθε νύχτα για να
ουρήσετε.

• Στεγνό στόμα, πολυδυψία: Η συχνή
ούρηση προκαλεί αφυδάτωση που οδηγεί σε
δίψα και στεγνό στόμα. Αν για να ξεδιψάσε-
τε καταναλώνετε ποτά που περιέχουν ζάχα-
ρη το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο αφού αυ-
ξάνεται ακόμα περισσότερο η συγκέντρωση
γλυκόζης στο αίμα. Γι’ αυτό, προτιμήστε ποτά
χωρίς ζάχαρη.

•  Κόπωση: Όταν ο οργανισμός δεν παρά-
γει αρκετή ινσουλίνη, τα κύτταρα δεν παίρ-
νουν τη γλυκόζη που χρειάζονται για να πα-
ράξουν ενέργεια. Να γιατί μπορεί να αισθά-
νεστε κουρασμένοι.

•  Πολυφαγία: Η απώλεια γλυκόζης μέσω
των ούρων οδηγεί σε σημαντικότατη απώλεια
θερμίδων. Επίσης, όταν το σώμα δεν μπορεί
να χρησιμοποιήσει τη γλυκόζη λόγω έλλειψης
ινσουλίνης, χρησιμοποιεί τα αποθέματα λί-
πους και πρωτεΐνης ως εναλλακτικές πηγές
ενέργειας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει
σε επιπλέον απώλεια βάρους και καταβολή
δυνάμεων. Κατά συνέπεια αναπτύσσεται πο-
λυφαγία με σκοπό την αναπλήρωση των χα-
μένων θερμίδων.

• Θολή όραση: όταν τα επίπεδα γλυκόζης
στο αίμα είναι υψηλά ο φακός του ματιού
απορροφά γλυκόζη και νερό. Αυτό του προ-
καλεί οίδημα που έχει ως αποτέλεσμα τη θολή
όραση.

• Αναπνοή με φρουτώδη οσμή: Αυτό εί-
ναι ένα προχωρημένο σύμπτωμα κυρίως του
ΣΔ τύπου 1 και μαρτυρά επικίνδυνα υψηλά
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Όταν ο οργανι-
σμός διασπά το λίπος για να πάρει ενέργεια,
παράγονται τοξικά υποπροϊόντα που ονο-
μάζονται κετόνες. Η αναπνοή με φρουτώδη
οσμή (συχνά αναφέρεται ότι οσμή θυμίζει κα-
ραμέλες ή ασετόν) αποτελεί σημάδι ότι ο ορ-
γανισμός προσπαθεί να αποβάλει τις κετόνες
μέσω των πνευμόνων. Αν νιώσει κάποιος
ασθενής και ναυτία, εμετό ή κοιλιακό άλγος,
ίσως πρέπει να εισαχθεί στο νοσοκομείο. 

• Κνησμός έξω γεννητικών οργάνων: Η
παρουσία γλυκόζης στα ούρα δημιουργεί
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυ-
κήτων.

Διάγνωση
Οι δοκιμασίες και τα κριτήρια για τη διά-

γνωση του ΣΔ και του προδιαβήτη (μια κα-
τάσταση μη φυσιολογικής ρύθμισης της γλυ-
κόζης που συνδέεται με διπλάσιο περίπου κίν-
δυνο για την ανάπτυξη διαβήτη) συνοψί-
ζονται στα εξής:

1)  Συμπτωματολογία υπεργλυκαιμίας και
τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος ≥200 mg/dl.
Στη συμπτωματολογία αξιολογούνται η πο-
λυδιψία, η πολυουρία και η ανεξήγητη απώ-
λεια βάρους. ή

2)  Γλυκόζη πλάσματος νηστείας ≥126
mg/dl (προδιαβήτης :100-125 mg/dl). Ως
νηστεία ορίζεται η αποχή από γεύμα τουλά-
χιστον για 8 ώρες. ή

3)  Θετική Δοκιμασία Ανοχής στη Γλυκόζη.
Δηλαδή γλυκόζη πλάσματος 2 ώρες μετά την
από του στόματος χορήγηση 75 g γλυκόζης

≥200 mg/dl (προδιαβήτης140-
199 md/dl).

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) 
Βιβλιογραφία:
1) Δ.Ε.Π. του τομέα Παθολογίας (2010).
Εσωτερική Παθολογία. Αθήνα: Π.Χ.ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΔΗΣ. σελ.: 660-718, 2) Walker R. et
al.. (2015). Διαβήτης, Ένας πρακτικός
οδηγός για την υγεία σας. Αθήνα: Πεδίο.
σελ.:16-33.
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Όπως γνωρίζετε μέσω του ΠρογράμματοςΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2008 έχει ολοκλη-ρωθεί και έτοιμο να λειτουργήσει το έργο
Θερμόπολις. Το έργο αυτό αφορά στην κάλυψητων αναγκών θέρμανσης δημοτικών και δημό-σιων κτηρίων στην πόλη του Πολιχνίτου μέσωενός συστήματος αξιο-ποίησης της γεωθερμι-κής ενέργειας και μέσωδικτύου τηλεθέρμανσης.Το συγκεκριμένο πρό-γραμμα και έργο  επι-δοτήθηκε, μελετήθηκεκαι υλοποιήθηκε απόμια ομάδα φορέων,όπως, Παν. Αιγαίου, ΤΕΙΧαλκίδας, ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ,Αστεροσκοπείο Αθηνών και Άνεμος Α.Ε.. Κύριαπρόσωπα στην υλοποίηση είναι ο υποφαινόμε-νος, ο κ. Ι. Παππάς, ο καθ. Δ. Χαραλαμπόπουλος,ο καθ. Ι. Ματσίνος, ο κ. Κ. Καρύτσας, ο κ. Θ. Σιε-τής, ο κ. Σ. Καλαθάκης και πολλοί άλλοι.Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήτανιδιαίτερα ενθαρρυντικά και η αρχική λειτουργίατου  ιδιαίτερα οικονομική. Μάλιστα το δίκτυοαυτό, όπως έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί,έχει τη δυνατότητα να καλύψει και ανάγκεςπολλών άλλων κτηρίων και εγκαταστάσεων,όπως είναι κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων,  θερ-μάνσεις θερμοκηπίων κ.λπ.Ένα από τα θέματα που προέκυψαν ως εμπό-διο για την ομαλή λειτουργία του ήταν η κατα-στροφή για κάποιο λόγο της αντλίας του πρω-τεύοντος δικτύου (αντλία γεωθερμικού ρευ-στού)  και ο τότε Δήμος Πολιχνίτου -και αργότεραΛέσβου- δεν την αντικατέστησε. Παράλληλα, οισυμμετέχοντες στο έργο δεν μπόρεσαν να βρουνχρηματοδότηση για την αντικατάσταση. Το απο-τέλεσμα αυτού ήταν ότι το δίκτυο τηλεθέρμαν-σης έκτοτε δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όπως γίνεται αντιληπτό η επαναλειτουργία τουέργου θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέληγια την τοπική κοινωνία αλλά και για  το Δήμο,αρχικά μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες θέρ-μανσης  κτηρίων, και στη συνέχεια μέσω της ενδυνάμει εκμετάλλευσης της θερμότητας γιααγροτικές παραγωγές (θερμοκήπια), θερμάν-σεις κτηρίων, τουριστικές δράσεις  και άλλες δρα-στηριότητες. Το κόστος για την αντικατάσταση της αντλίας,ανέρχεται σε 100.000€ περίπου, ενώ το ετήσιοόφελος από τη λειτουργία του δικτύου αρχικά σε30.000 € το έτος αλλά με την επέκταση του δι-κτύου πολύ περισσότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότιμε κάποιες επεμβάσεις και διευρύνσεις μπορεί ναχρηματοδοτηθεί από εργαλεία ανάπτυξης και

έρευνας και να μετατραπεί σε έργο πρότυπης ανά-πτυξης Γεωθερμικής Ενέργειας Χαμηλής Ενθαλ-πίας και Πρότυπη Έξυπνη Ενεργειακή Κοινότη-τα. Μια τέτοια προοπτική μπορεί να οδηγήσει τοέργο σε μια περίπου αυτόνομη λειτουργία χωρίςκόστος και κάλυψη αναγκών κλιματισμού σε ετή-σια βάση (χειμερινό και θερινό).Μια τέτοια προοπτική θα αυξήσειτο αρχικό όφελος κατά άλλα25.000€ (για τα υφιστάμενα κτή-ρια) αλλά θα δώσει και προοπτι-κές για παραπέρα ανάπτυξη προςτην Κοινότητα. Σημειώνεται ότι στην ανάλυσηαυτή δεν λαμβάνονται υπόψη καιοι διαθέσεις των τριτοβάθμιωνιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Αιγαί-ου και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) που ευελπιστούνστην ανάπτυξη προγραμμάτων εξειδίκευσης καιμεταπτυχιακών σε επίπεδο θερινού σχολείου ήσε επίπεδο μικρών ομάδων εξειδίκευσης, εκδη-λώσεις δημοσιότητας κ.α., κάτι που θα δημι-ουργήσει νέες προοπτικές τόσο σε ότι αφορά στηντοπική κοινωνία όσο και από άποψη άμεσου οι-κονομικού αποτελέσματος με την χρήση των δη-μοτικών κτηρίων στην συγκεκριμένη περιοχή.Επειδή στην περιοχή αν και υπάρχουν πολλέςπηγές πλούτου, αυτές είναι ανεκμετάλλευτες,  κρί-νεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των κα-τοίκων στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση τουγεωθερμικού πεδίου προς όλες τις κατευθύνσεις,ιαματικές, τουριστικές, αγροτικές, επιστημονικές- εκπαιδευτικές και εξοικονόμησης πόρων. Σήμερα, η ομάδα που υλοποίησε το Θερμόπο-λις, στα πλαίσια του νέου νομικού πλαισίου«Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις»,προτείνουν την διαμόρφωση των συνθηκώνγια ανάπτυξη  δράσης που θα ενοποιήσει τουςστόχους και θα εξυπηρετήσει όλες τις παραμέ-τρους που απαιτούνται, όπως:1. Διάθεση θερμότητας (και εάν απαιτείται θε-ρινού κλιματισμού) σε καλλιέργειες υφιστάμενεςκαι νέες.2. Διάθεση θερμότητας και θερινού κλιματισμούστα κτήρια του δήμου.3. Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης καιεπιστημονικής αξιοποίησης.4. Διάθεση θερμότητας και θερινού κλιματισμούσε κτήρια επαγγελματιών και κατοίκων του δή-μου.5. Υποστήριξη του τουρισμού ιαματικού, επι-στημονικού, εκπαιδευτικού κ.λπ.Με εκτίμηση
Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος

Καθηγητής ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Γράφει ο Δρ. Α. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ,
Καθηγητής  Παν/μίου Αθηνών

Με βάση γεωλογικές–γεωχη-
μικές μου έρευνες, στην ευ-
ρύτερη περιοχή ΠΟΛΙΧΝΙ-

ΤΟΥ - ΒΡΙΣΑΣ  απαντούν οι κάτωθι
γεωλογικοί σχηματισμοί από Νότο
προς Βορρά:

1. Μικρού εύρους  επιμήκη ζώνη
αμμώδους ακτής και χαλαρών αλ-
λουβιακών αποθέσεων Βατερών,
διεύθυνσης ανατολή-δύση, όπου
υπάρχουν εξοχικές κατοικίες και ξε-
νοδοχειακές μονάδες.

2. Νεογενείς – Τεταρτογενείς ( λι-
μναία και ποταμοθαλάσσια ιζήματα)
σχηματισμοί ηλικίας 2 εκατομ. ετών
και νεώτεροι  εντός των οποίων
απαντούν απολιθώματα εκτιθεμένα
στο Γεωλογικό Μουσείο Βρίσας,
αποτελούμενοι από μάργες, ψαμμί-
τες, μαργαικοθαλάσσιους ασβε-
στολίθους, τοφφικά και αμμοχαλι-
κώδη υλικά. Τμήμα του οικισμού
Βρίσας είναι δομημένο πάνω στους
σχηματισμούς αυτούς. Οι σχηματι-
σμοί αυτοί υπέρκεινται υπερβασι-
κών, ηφαιστειακών και μεταμορ-
φωμένων πετρωμάτων. Στην πε-
ριοχή Προφήτης Ηλίας  και Κου-
κουβιές,  στη βάση των λιμναίων ιζη-
μάτων, υπάρχουν κόκκινα  ιζήματα
ποικίλου πάχους πλούσια σε νικέλιο.
Ηφαιστειότητα έχει επίσης εδηλωθεί
και μετά την απόθεση των ανωτέρω
ιζημάτων.

3. Μικρής έκτασης αλλουβιακές
αποθέσεις από προϊόντα εξαλλοί-
ωσης ηφαιστειακών και υπερβασι-
κών πετρωμάτων . Μέρος του οικι-
σμού είναι δομημένο πάνω στις
αποθέσεις αυτές οι οποίες αποτε-
λούνται από έδαφος με επικρα-
τούντα αργιλικά ορυκτά  μοντμο-
ριλλονίτη και καολινίτη .

4. Βόρεια της 3 και σε απόσταση
περίπου 2 χιλ. από τη Βρίσα απαν-
τούν  ορεινοί  όγκοι  από ηφαιστει-
ακά ( ignimbrites –δακίτες) και υπερ-
βασικά πετρώματα (δουνίτες και
περιδοτίτες) ηλικίας Πλειοκαινικής
και  Ιουρασικής αντίστοιχα. Τα πε-
τρώματα αυτά μαζί με μικρή εμφά-
νιση μεταμορφωμένων πετρωμά-
των του Αγίου Φωκά, ηλικίας Πα-
λαιοζωικής  αποτελούν ένα συμπα-
γή γεωλογικό  φραγμό (barrier) με-

ταξύ Βρίσας και Πολιχνίτου. Θερ-
μοπηγές εκδηλώνονται εντός των
ηφαιστειακών πετρωμάτων.

Η διαφορετικότητα της ορυκτο-
λογίας, γεωχημείας, της τεκτονικής,
της συνοχής των κόκκων, της εξαλ-
λοίωσης αντανακλά διαφορετικό-
τητα γεωτεχνικών συνθηκών και
συμπεριφοράς σε σεισμούς.

Με βάση τα ανωτέρω, το βάθος
του επικέντρου του σεισμού και την
απόσταση της Βρίσας από το επί-
κεντρο επιχειρείται μία ερμηνεία
της καταστροφικότητας.  

Η κοινότητα της Βρίσας υπέστη
τις μεγαλύτερες καταστροφές  λόγω
της σχετικής  χαλαρότητας των γε-
ωλογικών σχηματισμών 2 και 3,
πάνω στους οποίους είναι δομημέ-
νη,  της γειτονίας προς το επίκεντρο,
δεχθείσα τη μεγαλύτερη ένταση
των εγκάρσιων και οριζόντιων κυ-
μάτων και το μικρό βάθος του επι-
κέντρου. Οι κατασκευές  στα Βατε-
ρά δεν επηρεάστηκαν  ιδιαίτερα
λόγω  εφαρμογής της  αντισεισμικής
νομοθεσίας.

Αντίθετα οι γεωλογικοί σχηματι-
σμοί 4 βόρεια της Βρίσας σχηματί-
ζοντας γεωμορφολογικά  ένα γεω-
λογικό φραγμό και λόγω της συμ-
παγούς δομής και της χαμηλής διαρ-
ρηξιμότητας συνέβαλαν στην απορ-
ρόφηση σημαντικής ενέργειας  και
προστάτευσαν τον Πολιχνίτο, Λι-
σβόρι και Βασιλικά από επικίνδυνες
καταστροφές.

Επιπροσθέτως  τα σπίτια, τα σχο-
λεία  στον Πολιχνίτο είναι κτισμένα
πάνω στα  πετρώματα 4 (ηφαιστει-
ακά) τα οποία είναι συμπαγή  με μι-
κρή διαρρηκτικότητα και εξαλλοί-
ωση.

Αθήνα  14/6/2017
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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

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

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

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΝΝΥΥΦΦΙΙHHΑΑ  ΠΠOOΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤOOΥΥ  --  ΛΛΕΕΣΣΒΒOOΣΣ

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

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ 
ΚΑΦΕ - ΟΥΖΕΡΙ

«« ΓΓιι ώώττ ηη ςς »»
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ

ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΝΥΦΙΔΑ, ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ

ΤΗΛ. 22520 41329,  
ΚΙΝ. 6977 653949

ΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗΣΣ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ  ––ΒΒΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ

ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  1122//66//22001177

ΣΣππύύρροοςς  ΚΚααλληημμέέρρηηςς
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

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

Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566
Κινητό: 6973389212

e-mail: spiroskalimeris@gmail.com

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

««ΘΘεερρμμόόπποολλιιςς  --  ΨΨυυχχρρόόπποολλιιςς»»

Γιαλούρης Γεώργιος
ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓOΣ-ΒΙOΠΑΘOΛOΓOΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚOΣ ΓΙΑΤΡOΣ

ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟ::  ΜΜ..ΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  1188,,  ΗΗΡΡΑΑΚΚΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ::  ΝΝΕΕΑΑ  ΖΖΙΙΧΧΝΝΗΗ  ΣΣΕΕΡΡΡΡΩΩΝΝ
ΤΤΗΗΛΛ..  2233225500  2244552222,,  ΚΚΙΙΝΝ..  66994488  551144996633



Της  Αναστασίας Σαντή-Κατρα-
κάζα

Στο προηγούμενο άρθρο με τίτλο
«Γεωργαντοί – Βγενάδες» ανα-
φέρθηκα στον Σαντή Κωνσταν-

τίνο με το παρατσούκλι Γιωργαντός,
που ήταν γείτονας του Βγενά Πανα-
γιώτη.

Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να
σκιαγραφήσω την προσωπικότητα
του ανθρώπου αυτού που ήταν ο
παππούς μου, γιατί πιστεύω ότι για τα
χρόνια εκείνα κατάφερε να αυτοδη-
μιουργηθεί, να μεγαλώσει την οικο-
γένειά του αλλά παράλληλα να και
προσφέρει μεροκάματο σε πολλούς
συντοπίτες του.

Ο πατέρας του ψαράς και ο ίδιος
ήταν πολύ γλεντζές και χόρευε όταν
ερχόταν στα μεράκια του. Γιώργος
το όνομά του και καθώς χόρευε και
ήταν ψηλός, όλοι του έλεγαν «άιντε
Γιώργο- άιντε Γιώργο». Έτσι βγήκε το
παρατσούκλι «Γιωργαντός».

Τα παιδιά του ήταν η Ρηνιώ, ο Κω-
στής, ο Μανώλης, ο Παναγιώτης και η
Κατερίνα που έφυγε νέα απ’ τη ζωή.

Ο Κωστής είχε μοιάσει του πατέρα
του. Ήταν πολύ ψηλός και γεροδεμέ-
νος, γι’ αυτό και τον φώναζαν «Κω-
στάρα». Μικρός είχε αρρωστήσει από
πολιομυελίτιδα και τραβούσε το πόδι
του, αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο
στην παλληκαροσύνη του. Ήταν αγέ-
ρωχος και επιβλητικός με τη βράκα
που φορούσε και το γερανί πουκάμι-
σο σε καθημερινή βάση. Στο κεφάλι
πάντα φορούσε το κασκέτο και στα
πόδια κάλτσες μέχρι το γόνατο, που τις
συγκρατούσαν καλτσοδέτες πλεγμέ-
νες στο χέρι. Τις σκόλες η φορεσιά άλ-
λαζε με καλύτερης ποιότητας ρούχα
και καπέλο γούνινο. Ήταν μερακλής
και τραβούσε τον αργιλέ του από
νέος όταν ερχόταν στα μεράκια του.

Στα αλισβερίσια του ήταν ντόμ-
προς, γι’ αυτό και όλοι ζητούσαν τη
γνώμη του στα παζάρια όταν ήθελαν
να αγοράσουν ή να πουλήσουν. Όλα
αυτά γινόντουσαν τότε στα καφενεία

και μετρούσε ο σταράτος
λόγος.

Παντρεμένος με την Πα-
ναγιώτα Ζούρου (Βουτός
ήταν το παρατσούκλι του
πατέρα της), έφτιαξαν ένα
πολύ καλό νοικοκυριό.

Η κυρά Παναγιωτούλα
ήταν μια γυναίκα με πολλές
ικανότητες, πολύ νοικοκυρά
και αυστηρή στην ανατροφή
των παιδιών της. Έκαναν
τέσσερα αγόρια: τον Στρατή,
τον Γιώργο, το Νίκο και τον
Σωτήρη. Οι δύο πρώτοι και ο τε-
λευταίος ο Σωτήρης έγιναν ψα-
ράδες. Ο τρίτος, ο Νίκος, έγινε
ένας πολύ καλός, για τα χρόνια
εκείνα, μαραγκός. Ήταν πολύ
εργατικός και δούλεψε με πολύ
μεράκι.

Ο Κωστής μαζί με τον αδελφό
του Παναγιώτη ασχολήθηκαν
με τη θάλασσα και έφτιαξαν το
πρώτο καΐκι. Ο Παναγιώτης ήταν
παντρεμένος με τη Γιαννούλα
του Μπουφούδ. Είχαν τρεις
κόρις τσι ένα γιο, του Στρατή.
Πρώτ’  ήνταν η Μαρίγια, δεύ-
τερ’ η Κατιρίνα, τρίτους η
Στρατής τσι τιλιφτέα η Ρουδουθέα.

Τα καΐκια στην αρχή δεν ήταν με-
γάλα. Έμοιαζαν με μεγάλες βάρκες.
Στην αρχή τραβούσαν τα γριπέλια
πάνω στην αμμουδιά ζωσμένοι με το
σχοινί σταυρωτά (διαγώνια) στο στή-
θος, το λεγόμενο «φουρνέλ». Ο γρίπος
απαιτούσε  πολλούς εργάτες για να
τραβηχτούν τα δίχτυα έξω και να βγει
ο σάκος με τα ψάρια. Τα μέτρα που εί-
χαν αυτά τα δίχτυα ήταν λίγα. Αργό-
τερα αυτός ο τρόπος ονομάστηκε
τράτα και δίχτυα είχαν μέτρα περισ-
σότερα από του γρίπου. Την τράτα την
τραβούσαν από το καΐκι και δεν χρει-
άζονταν πολλοί εργάτες.

Τα στέκια που έριχναν τα δίχτυα
ήταν συγκεκριμένα και διαλεγμένα
από τους ίδιους τους ψαράδες.

Χαρακτηριστικά αναφέρω μερικά
όπως τη Χαλατσιά, του Κάβου, τη

Νφύδα, στ’ Αμμούδ, στ’ αμπέλια κι αλ-
λού.

Οι εργάτες που δούλευαν στην τρά-
τα ξεκινούσαν απ’ τα μαύρα χαράμα-
τα μαζί με τον καπετάνιο και τέλειωναν
αργά τα’ απόγευμα. Μπορούσαν να ρί-
ξουν μέχρι και δέκα καλάδες (έτσι
λεγόταν η κάθε φορά που έριχναν τα
δίχτυα). Το μεροκάματο που έπαιρναν
ήταν ανάλογο με τα δεδομένα της
εποχής εκείνης. Μαζί όμως μ’ αυτό,
έβαζαν στο καλάθι τους και την κα-
θημερινή μαγιριά με τα ψάρια κι αν ο
καπετάνιος ήταν κουβαρντάς, το κα-
λάθι γέμιζε για όλη την οικογένεια.

Πολλές φορές όταν έπιαναν πολλά
ψάρια, έδιναν και στον κόσμο που κα-
τέβαινε στο κατάγιαλο για να δει τα
ψάρια. Τα μικρά παιδιά κατέβαιναν με
τα κουβαδάκια τους που έφτιαχναν τα
ίδια, για να πάρουν μικρά ψαράκια κι

ό,τι άλλο τους έδιναν απ’ το καΐκι ή τη
βάρκα.

Ο μπάρμπα Κωστής στέλνει τον με-
γάλο του γιο το Στρατή (που αργότε-
ρα έγινε ο πατέρας μου), μόλις τέλει-
ωσε το Δημοτικό, να μάθει μηχανικός
για τις μηχανές των καϊκιών στο ερ-

γοστάσιο ΣΟΦΙΑ στη Μυτιλήνη. Μό-
λις πέρασε ένας χρόνος, ο Στρατής
φόρτωσε τα πράγματά του στον
αραμπά και γύρισε πίσω στο χωριό.

Τον τραβούσε το υγρό στοιχείο, η
θάλασσα.

Τότε ο πατέρας μου αποφάσισε να
δώσει τη σκυτάλη στο γιο του, αλλά
επειδή ήταν μόνο 14-15 χρονών, ήταν
μαζί με το θείο του τον Παναγιώτη -τον
αδελφό του παππού Κωστή.

Μπήκε από μικρός ο Στρατής στα
βάσανα της θάλασσας που την αγα-
πούσε πολύ, γι’ αυτό κι έμαθε καλά τη
δουλειά. Άκουγε το μπάρμπα του τον
Παναγιώτη που ήταν σκληρός στη
δουλειά.

Αργότερα, όταν ήρθαν τα χρόνια
της Κατοχής, πήγαιναν ταξίδια στη
Θεσσαλονίκη και στο Άγιο Όρος. Αν-
τάλλαζαν το λάδι κι έπαιρναν σιτάρι.
Δύσκολα χρόνια. Πέρασαν πολλές
φουρτούνες και πολλά καρδιοχτύπια
με τους Γερμανούς και κινδύνεψαν αρ-
κετές φορές.

Όλα αυτά τον έκαναν τολμηρό και
δυνατό και έτσι μεγαλώνοντας αποκτά
το δικό του καΐκι τον «ΚΩΣΤΗ», συνε-
χίζοντας τη δουλειά του πατέρα του
με όρεξη κι υπευθυνότητα, δίνοντας
κάθε βράδυ λογαριασμό στο μπάρμ-
πα Κωστή, που συνέχισε να κουμαν-
τάρει τα πράγματα από τη στεριά.

Ο τρόπος της δουλειάς ίδιος. Είχε να
κάνει με πολλούς εργάτες και κατά-
φερνε να είναι δίκαιος μ’ όλους. Ανά-
μεσά τους ξεχώριζε ο κουμπάρος ο
Κλούρας που ήταν το δεξί του χέρι, και
ο Τσάτσος ο Στρατής γιατί δούλεψε
πολλά χρόνια μαζί του. Όλους όμως
τους αγαπούσε και τους νοιαζόταν·
πρώτα έβαζαν αυτοί τα ψάρια στα κα-
λάθια τους και μετά ο ίδιος. Πολλές
ήταν οι φορές που κινδύνεψε και έπε-
σε στη θάλασσα για να σώσει το καΐ-
κι και τους ανθρώπους· πολλά τα
καρδιοχτύπια που περνούσε ο ίδιος.

Μαζί του όμως τα περνούσε αργό-
τερα και η γυναίκα του Στυλιανή Θε-
οδωρέλλη που στάθηκε δίπλα του
άξια πολύ!

Έκαναν τις δυο κόρες τους, την Πα-
ναγιώτα και την Αναστασία. Τις μεγά-
λωσαν με πολλή φροντίδα και αγάπη.
Σκοπός τους ήταν απ’ την αρχή, να μά-
θουν γράμματα. Προσπάθησαν πολύ
γι’ αυτό και το πέτυχαν, με πολλούς κό-
πους και θυσίες, ιδιαίτερα η μητέρα
μας.

Το μεράκι της για τα γράμματα
ήταν μεγάλο γιατί δεν μπόρεσε να
σπουδάσει η ίδια αν και είχε ικανότη-
τες. Τους ευχαριστούμε.
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Παλιοί τρατάρηδες που έφυγαν 
αλλά δεν ξεχνιούνται

Ο αδελφός του μπαρμπα Κωστή,  ο
Παναγιώτης με τη γυναίκα του
Γιαννούλα Συκά (Μπουφούδ).

Ο μπαρμπα Κωστής με τη γυναίκα του Πα-
ναγιωτούλα Ζούρου (Βατούδενα).

Ο μπαρμπα 
Κωστής τραβά 

τον αργιλέ του.

Ο γιος του μπαρμπα Κωστή, Στρατής Σαντής
με τη γυναίκα του Στυλιανή Θεοδωρέλλη.

Για τους σεισμοπαθείς της Βρίσας
Βλέποντας τις εικόνες από τον

καταστροφικό σεισμό και
ακούγοντας τα λόγια των

κατοίκων της  Βρίσας , ένοιωσα
την ανάγκη να τους δώσω κου-
ράγιο και δύναμη. Καταρχήν εί-
σαστε ήρωες που καταφέρατε
και βγήκατε μέσα από τα συν-
τρίμμια.  Αναρωτιέσαι : «Εγώ πως
βγήκα από εδώ μέσα;». Η θέλησή
σας για ζωή νίκησε τη δύναμη του
σεισμού.

Η σκέψη μου μετά πήγε στους
πρόσφυγες που φιλοξενούνται
στη Λέσβο και άκουσα ότι μερικοί
απ’ αυτούς βοήθησαν στην εγκα-
τάσταση σκηνών στο στάδιο του
Πολιχνίτου. Το μάθημα που παίρ-
νουμε από αυτούς τους ανθρώ-
πους είναι πως τίποτα δεν είναι δε-
δομένο και όλα αλλάζουν.

Είναι αφόρητος πόνος να χά-
σεις το σπίτι σου, την περιουσία
σου, το χωριό σου. Τα βιώματα
όμως μένουν και κανείς δεν μπο-
ρεί να μας τα πάρει. Η Βρίσα είναι
ένα χωριό με ζωντάνια, με κέφι, με
χορούς και πανηγύρια. Τα σπίτια

θ’ αργήσουν να φτιαχτούν, αλλά
αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να
μην χάσουν το κουράγιο τους οι
κάτοικοι.

Τι να μας πουν οι μετανάστες
που έφυγαν από την πατρίδα τους
γιατί γινόταν πόλεμος και με νύχια
και με δόντια κατάφεραν να ξα-
ναδημιουργήσουν τη ζωή τους.
Κανένας δεν χάνεται, αρκεί να
υπάρχει θέληση για ζωή.

Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο
από ́ δω και πέρα, όμως ας μην πα-
ραδοθείτε. Όλα ξαναφτιάχνονται
αρκεί να είστε ζωντανοί. Δείτε το
σαν πρόκληση για κάτι καλύτερο.
Ό,τι  γίνεται εξάλλου γίνεται για
κάτι καλό. Ο καθένας το αντιμε-
τωπίζει βέβαια διαφορετικά , αλλά
μέσα σας θα βρείτε τη δύναμη να
αντέξετε.

Προτείνω ο Αθλητικός Όμιλος
Πολιχνίτου να οργανώσει αγώ-
νες δρόμου από την Σκάλα Πολι-
χνίτου στην Νυφίδα και τα χρή-
ματα να δοθούν στους σεισμο-
παθείς της Βρίσας.                                                                                                              

ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την Κυριακή 18 Ιουνίου 2017  πραγµατοποι-
ήθηκε η 29η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γε-
νική Συνέλευση της Οµοσπονδίας Λεσβιακών

Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.), στη φιλόξενη αί-
θουσα του Παγγεραγωτικού Συλλόγου της Αθήνας
στην Καλλιθέα. 

Εγινε ενηµέρωση από τον αντιπρόεδρο του
Συλλόγου των Βρισαγωτών Θοδωρή Κούσκο και
συζήτηση για τις συνέπειες του σεισµού της 12ης
Ιουνίου στο νησί και ειδικότερα στη Βρίσα τον Πο-
λιχνίτο, το Πλωµάρι και τις γύρω περιοχές, τη Πλα-
γιά, τον Σταυρό, τη Μελίντα, το Ακράσι, το  Αµ-
πελικό, το Λισβόρι και άλλα µέρη του νησιού, που
αποτέλεσε σηµαντικό θέµα της συνέλευσης και λή-
φθηκαν αποφάσεις για ενέργειες και συγκεκρι-
µένες δράσεις για την λύση των προβληµάτων που
δηµιουργήθηκαν.  

Συζητήθηκαν επίσης  τα θέµατα που αφορούν τον
οδικό άξονα Καλλονής-Σιγρίου και την απόλυτη
αναγκαιότητα διάσπασης του �ήµου Λέσβου (ενός
�ήµου-τέρατος για ολόκληρο το νησί!!! που δη-
µιουργήθηκε µε το πρόγραµµα Καλλικράτης) σε πε-
ρισσότερους �ήµους  µε επαρκή χρηµατοδότηση
και αποκεντρωµένες αρµοδιότητες των Κοινοτή-
των που θα απαρτίζουν κάθε �ήµο.

Στο τέλος της συνέλευσης κατατέθηκε  ψήφισµα
για τους σεισµόπληκτους της Βρίσας.

✿Το νέο �Σ της ΟΛΣΑ, που προέκυψε, για την πε-
ρίοδο 2017-2019, συγκροτήθηκε σε σώµα ως

εξής: Πρόεδρος: Κουρσούνης Μάκης (Πάµφιλα), Αν-
τιπρόεδρος: Λασκαρίδης Παναγιώτης  (Ανεµώ-
τια), Γεν. Γραµµατέας: Αδαλή Βουλγαρέλη Πελαγία
(Πολιχνίτος), Αναπληρωτής Γ.Γ: Αγοραστός Σταύ-

ρος (Αγιάσος), Ταµίας: Χατζηχρήστος Στρατής
(Παγγεραγωτικός), Αναπληρωτής Tαµίας: Κοκκι-
νογούλης Λάµπης, Οργανωτικός Γραµµατέας: Πιπερά
Eλευθερία  (Ερεσός), Έφορος �ηµοσίων Σχέσεων:
Καριοφύλλη Ευστρατία (Μήθυµνα), Έφορος Μελε-
τών: Χαλαυτής 'ηµήτρης (Πλωµάρι). 

Μέλη: Βακάλης Νεκτάριος (Μεσότοπος), Ζυµ-
πουνούµης Λευτέρης (Ερεσός), Πελεκάνος Πανα-
γιώτης (Παγγεραγωτικός), Αποστόλου Θεόδω-
ρος (Παγγεραγωτικός), Ζάνταλης Στράτος (Παγ-
γεραγωτικός), Βωβού Θεοδοσία (Σίγρι).

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο της ΟΛΣΑ

της18/6/2017 εγκρίνουμε το κάτωθι ψήφισμα:
Ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέ-

τρα για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων της
Λέσβου

1. Στέγαση όλων των σεισμόπληκτων με δα-
πάνες της πολιτείας

2. Πλήρης αποκατάσταση των σπιτιών των σει-
σμόπληκτων με κρατική δαπάνη

3. Πάγωμα των χρεών από φόρους (εισοδή-
ματος, ΕΝΦΙΑ, κλπ.) προς την Εφορία, τα Ασφα-
λιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες, τους Δήμους,  δια-
τήρηση του μειωμένου ΦΠΑ

4. Οικονομική ενίσχυση στον Δήμο Λέσβου για
τους σεισμοπαθείς

5. Προσεισμικος έλεγχος όλων των δημοσίων
κτηρίων (σχολείων, νοσοκομείου, κλπ) και μέ-
τρα αντισεισμικής προστασίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΣΑ               
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