
Είχαμε την τύχη να ζήσουμε και φέτος το ανεπανάληπτο,
το μοναδικό, το αξεπέραστο, το, το, το, ελληνικό Κα-
λοκαίρι. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσαν να είναι

ατέλειωτοι, σηματοδοτώντας τις εμπειρίες ελλήνων και ξέ-
νων από την απολαυστική διαβίωση στις θάλασσες και στα
νησιά της πατρίδας μας.

Όλες οι γωνιές της Ελλάδας είναι όμορφες, αλλά και η δική
μας καθόλου δεν είναι αδικημένη από τον πλαστουργό της
φύσης.

Για να χαρεί όμως κανείς αυτά, που απλόχερα του προ-
σφέρει η φύση, πρέπει να τα βλέ-
πει ή και να θέλει να τα δει. Δια-
φορετικά ανήκει κι αυτός στους
κατοίκους της «χώρας των τυ-
φλών». Ο τόπος, η «Πυρραίων
χώρα» των αρχαίων, με τον Πολι-
χνίτο σαν μάνα και τα παιδόπουλά
της γύρω, Βασιλικά, Λισβόρι, Βρι-
σά, Σταυρός, είναι ευλογημένος τό-
πος, που θα μπορούσε, αν ανοί-
γαμε τα μάτια μας ή αν βρισκότα-
νε εκείνοι που θα μας τα άνοιγαν,
να αναπτυχθεί και να προκόψει. Γιατί εδώ όλα υπάρχουν!

Γεωμορφικά ο τόπος μας είναι μια χερσόνησος, που βρέ-
χεται από τον Κόλπο της Καλλονής και από το Αιγαίο. Ως εκ
τούτου, οι ακτές του, που είναι το πρώτο ζητούμενο του κα-
λοκαιριού, μπορούν να επιλεγούν για μπάνιο ανάλογα με τους
ανέμους της ημέρας, ακόμα και στα κλάσματα της ημέρας.
Όταν φυσά το Μελτέμι, τα Βατερά χαρίζουν τη γαλήνη στους
επισκέπτες και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν όλο
το νησί. Όταν φυσά ο Νοτιάς και τα Βατερά διώχνουν τους
λουόμενους, η Νυφίδα γίνεται αξεπέραστη με την ηρεμία,
τη μπουνάτσα, την ομορφιά της αγκάλης της. Στο δυνατό
Μελτέμι και η πλαζ της Σκάλας μπορεί να δεχτεί πιο δυσκί-
νητους κολυμβητές.

Κάποτε οι αποστάσεις και τα μέσα μετακίνησης έκαναν
απαγορευτικές τις επισκέψεις σ’ αυτές τις ακτές. Σήμερα οι
δρόμοι και τα αυτοκίνητα έκαναν την πρόσβαση απολαυ-
στικό περίπατο. Ο Πολιχνίτος μάλιστα, που είναι στο κέντρο
της περιοχής, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Οι κάτοικοί του,
μόνιμοι και επισκέπτες, ευκολότατα μεταβαίνουν στη θά-
λασσα, που επέλεξαν για μπάνιο και στο εστιατόριο για φα-
γητό. Έτσι, ένα σπίτι στο χωριό μας για ύπνο κι ένα αυτοκί-
νητο για τις μικρομετακινήσεις λύνει όλα τα προβλήματα του
παραθερισμού. Συναισθηματικοί λόγοι επισκεύασαν και εκ-
συγχρόνισαν τα παλιά μας σπίτια, αλλά κλειδώθηκαν κι έμει-
ναν κλειστά και βουβά. Ποιος θα βρεθεί να τα ζωντανέψει
και να μας δείξει πως μπορούν να γίνουν πολύτιμα και για
τους ιδιοκτήτες και για τους παραθεριστές;

Εχει όμως ενδιαφέρον ο Πολιχνίτος για τους επισκέπτες;
Έχει και το λέμε με σιγουριά, γιατί ο τόπος μας –εκτός από
τις ακτές και τις θάλασσες με γαλάζιες σημαίες- διαθέτει κι
άλλα αξιοπρόσεκτα. Δεν έχουν όλοι οι τόποι τα ατού του Πο-
λιχνίτου:

Διαθέτει έναν οικισμό διατηρητέο και διατηρημένο με
γερά πετρόχτιστα σπίτια, στολισμένα με άψογα πελεκητά,
που προκαλούν το θαυμασμό στους γνωρίζοντες και σ’όλους
τους άλλους δίνουν ευχάριστη εικόνα για την αρμονία
τους.

Δίπλα στον οικισμό υπάρχει το πιο θερμό γεωθερμικό πε-
δίο της Ευρώπης, με ιαματικές θερμοπηγές, που περιμένουν

καρτερικά να αξιοποιηθούν. Ο Πολιχνίτος, αν βρισκόταν οι
απαιτούμενες επενδύσεις, θα μπορούσε να γίνει μια λου-
τρόπολη υψηλών προδιαγραφών. Τώρα, όπως είναι και όπως
λειτουργούν, κάνει μόνο για αξιοθέατο σχολικών εκδρομών.

Το γεωθερμικό πεδίο δίνει κάποια δειλά δείγματα των δυ-
νατοτήτων του με τα θερμοκήπια στον Ξηρόκαμπο. Η έλ-
λειψη νερού για το πότισμα των θερμοκηπίων είναι το πρό-
βλημα που φρενάρει την αξιοποίηση της γεωθερμίας και χά-
νεται έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των τοπικών
θερμοκηπίων. Οι προτεινόμενες λύσεις, όπως η τεχνητή λί-

μνη για συγκέντρωση νερού της
βροχής, συνθλίβονται ανάμεσα σε
κομματικές και ιδιωτικές στενο-
κεφαλιές. Η ευρύνοια που απαι-
τείται για να ρίξουμε ένα βήμα
μπροστά προς την ανάπτυξη, είναι
είδος εν ανεπαρκεία στην πατρίδα
μας. Η περιοχή του Πολιχνίτου με
τα χωριά της, αν είχε νερό, έχει το
χώμα για να μετατραπεί σε Γη της
Επαγγελίας. Τα φράγματα της Πέ-
σας και του Κουρούπη φαντάζουν

σαν άπιαστο όνειρο!
Ο Κόλπος μπορεί να λέγεται Καλλονής αλλά ανέκαθεν

ελεγχόταν από τους Πολιχνιάτες, που κατείχαν την είσοδό
του και ήταν οι πολυπληθέστεροι θαλασσινοί της περιοχής.
Το λιμάνι της Σκάλας, εκτός από την αλιεία και το εμπόριο
–δραστηριότητες που σήμερα βρίσκονται σε κρίση- θα μπο-
ρούσε να γίνει ένα υπέροχο κέντρο ναυταθλητισμού, ή και
επιστημονικό κέντρο θαλασσίων ερευνών. Ο κλειστός χώ-
ρος του Κόλπου, ο ήπιος κυματισμός και οι εναλλασσόμε-
νοι άνεμοι είναι στοιχεία τα οποία επιζητούν οι ασχολούμενοι
με τα σπορ του είδους.

Εκεί, δίπλα στη Σκάλα, υπάρχει και η Αλυκή, ένας θαυ-
μάσιος υδροβιότοπος, που τον τιμούν ιδιαίτερα οι φτερω-
τοί επισκέπτες μας. Οι «πουλάδες», ξένοι κατά κύριο λόγο,
στήνουν τις διόπτρες τους και περνούν πολλές ώρες πα-
ρακολουθώντας τα υπέροχα νεροπούλια, που βόσκουν ή
αναπαύονται ύστερα από τα μακρινά τους ταξίδια. Και
ενώ θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να μένουν στη Σκά-
λα, εμείς δεν τους κάνουμε καμιά υποδοχή και δεν τους πα-
ρέχουμε καμιά διευκόλυνση.

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλους τομείς,
στους οποίους υπάρχουν δυνατότητες να αναζητηθεί η ανά-
πτυξη. Αρκούν όμως και τα παραπάνω, για να γίνει αντιλη-
πτό πως τις προσφερόμενες ευκαιρίες δεν τις βλέπουμε και
στη χειρότερη περίπτωση δεν θέλουμε να τις δούμε. Μας
αρκούν όσα έχουμε και η απόλαυση της καλοκαιρινής
ζωής στον τόπο μας.

Να’ταν ο Αύγουστος δυό φορές το χρόνο, να’χε και καλή
σαρδέλα…! Μακάριοι εμείς οι ολιγαρκείς!

ΔIANEMETAI
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ΕΕλλάάττεε  νναα  χχοορρέέψψοουυμμεε!!!!!!
Το φθινόπωρο ήρθε και η νέα "χορευ-

τική" χρονιά ξεκινάει τη Δευτέρα 2 Οκτω-
βρίου στις 7.00 μμ στα γραφεία του συλ-
λόγου μας, Μαυρομιχάλη 147, στο κέντρο
της Αθήνας.

Ο καταξιωμένος δάσκαλός μας, Μιχάλης Βουβέλλης,
μας περιμένει όλους, παλιούς & νέους χορευτές για να χο-
ρέψουμε τους δικούς μας μερακλίδικους, αλλά και άλλους
παραδοσιακούς χορούς απ' όλα τα μέρη της Ελλάδας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 7.00
μμ έως 9.00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τα μέλη
του Δ.Σ.

ΚΚααιι  φφέέττοοςς  ΚΚααλλοοκκααίίρριι……« Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ   
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»

Εμείς επιμένουμε και η «Επίσκεψη» θα γίνει
στην Ηλιούπολη από το σύλλογο «Συ-
νεργασίες Πόλης», στις 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

και ώρα 7 μμ. στο δημοτικό θέατρο Ηλιού-
πολης. Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρώσουμε
γραφική ύλη για τα δημοτικά Βρίσας – Πολι-
χνίτου, καθώς επίσης και τρόφιμα μακράς
διάρκειας για τους σεισμοπαθείς της Βρίσας.

Επίσης στις 4 και 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ θα δώ-
σουμε δύο παραστάσεις στην Χίο. Η θεατρι-
κή μας ομάδα είναι προσκεκλημένη από τον ΚΑ-
ΠΕΤΑΝ’ Παναγιώτη Τσάκο. Το ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ με
κεφαλαία είναι το όνομά του, που το υποστη-
ρίζει με πείσμα και πάθος!!!!!! Εκτός του ότι κά-
λυψε κάποια έξοδα του θεατρικού μας, θα κα-
λύψει τα εισιτήρια, τη διαμονή και το φαγητό
κατά τη διαμονή μας στη Χίο. Είναι ένας άν-
θρωπος που βρίσκεται πολύ κοντά στο σύλλογό
μας. Έχει ψυχή και ευαισθησίες!!! Με εντυπω-
σίασε η απλότητά του, καθώς επίσης και τα πολύ
καλά λόγια που άκουσα σε άσχετο χώρο και
χρόνο από εργαζόμενους του.  Έχει πολλά να
μάθει κανείς όταν παρατηρεί τις κινήσεις και
συμπεριφορές του. Ο ίδιος δηλώνει πως έμα-
θε πάρα πολλά από τη φτώχια, παρά από τα
πλούτη. Είναι οπαδός του «συναναστρέφομαι
άρα υπάρχω» Εμείς τον ευχαριστούμε που μας
αγκάλιασε, μας εμπιστεύτηκε και μας βοήθησε
να αναδείξουμε το σύλλογό μας!!

Σε όλο αυτό το ταξείδι συνοδοιπόρος είναι
ο εξαίρετος συγχωριανός μας Στράτος Παπ-
παδημητρίου!

Εφέτος το καλοκαίρι δεν καταφέραμε να
ανεβάσουμε τη θεατρική μας παράσταση, για-
τί δύο άτομα από τη θεατρική μας ομάδα είχανε
θέματα υγείας με κοντινά τους πρόσωπα. Αι-
σθανόμαστε πως είμαστε όλοι μαζί και ότι
μας συμβαίνει το αντιμετωπίζουμε με στωικό-
τητα και σεβασμό. Εξ άλλου το θέατρο είναι παι-
δεία. Οι άνθρωποί μας τώρα είναι καλά και δε-
σμευόμαστε να επανέλθουμε θεατρικά στο
χωριό μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κο
Καλαθά που όπως πάντα έφτιαξε τα σκηνικά,
καθώς επίσης την περιφέρεια και συγκεκριμέ-
να τον κο Βαλσαμίδη, ο οποίος ήταν και είναι
κοντά μας σε όλη αυτή την προσπάθεια!!!

Ζητούμε από τους συγχωριανούς μας συγ-
γνώμη για την ταλαιπωρία, και να έχουν υπο-
μονή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, όπου εκτός
απροόπτου θα είμαστε πάλι όλοι μαζί!!! Εξ άλ-
λου έχουμε περάσει πολύ όμορφα πολλές φο-
ρές, σε πολλές εκδηλώσεις!!!

Κατερίνα  Πολυχρονοπούλου 

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

κκααττααββάάλλλλοοννττααςς    ττηηνν  εεττήήσσιιαα  σσυυννδδρροομμήή  σσοουυ!!



Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ. Στέλιο Μη-
λιώτη για την τοποθέτησή του στην άμισθη θέση του Προέδρου στο Κέντρο Υγεί-
ας Πολιχνίτου, από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο αγγειοχειρουργός Στέλιος Μηλιώτης έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για το χω-
ριό μας, όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί τον Ιούνιο του 2013, αφήνοντας πίσω την
κοσμική ζωή της Αθήνας.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μάχη που θα δώσει, ώστε να κρατηθεί το Κέν-
τρο Υγείας ανοιχτό και λειτουργικό και του εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας γιατί  εί-
ναι πάντα  στο πλευρό των συγχωριανών μας!

Το Δ.Σ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
Σταµάτης Κοτσάτος Ο.Ε. 
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απαραίτητα την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας

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

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

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Οι εργαζόμενοι του Κ.Υ. Πολιχνίτου κι εγώ προ-

σωπικά ευχαριστούμε τον κκ..  ΣΣυυμμέέρργγεελληη  ΑΑννττώώννιιοο
για την άμεση ανταπόκρισή του στην ανάγκη μας
για προμήθεια εκτυπωτών τον μήνα Αύγουστο.

Ευχαριστίες όμως χρωστάμε και στον κκ..  ΚΚυυ--
ρριιάάκκοο  ΚΚοουυκκοούύλλαα  για την μεσολάβησή του αλλά και
για το ενδιαφέρον του στην επίλυση τεχνικού χα-
ρακτήρα θεμάτων του Κ.Υ.Πολιχνίτου.

Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια του Κ.Υ.Πολιχνίτου

Χρυσούλα Ζωγράφου

BBρρααββεείίοο  σσττηηνν  ΔΔιιεεθθννήή  ΜΜααθθηημμααττιικκήή  ΟΟλλυυμμππιιάάδδαα
Ο Ραφαήλ Ψυρούκης, μέλος της Ελληνικής αποστολής, κατέκτησε χάλ-

κινο μετάλλιο στην 58η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα στο Ρίο Ντε Τζα-
νέιρο της Βραζιλίας .  Η Ελλάδα στις συνολικά 111 χώρες, κατετάγη 12η σ’
όλο τον κόσμο και 3η στην Ευρώπη, κερδίζοντας 1 Χρυσό, 4 Αργυρά, και 1
Χάλκινο μετάλλιο. Η διάρκεια της διαγωνιστικής συνάντησης ήταν από 12/7
έως 23/7/2017.

Ο Ραφαήλ Ψυρούκης είναι γιος της Μαρίας Ανδρεαδέλλη, εγγονός του
Λάκη και της Μυρσίνης Ανδρεαδέλλη, και τελείωσε το 5ο Λύκειο Μυτι-
λήνης.

Ο Σύλλογός μας του εύχεται πάντα τέτοιες επιτυχίες και καλή συνέχεια
στις σπουδές του.

Το Δ.Σ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
•  Η !έσποινα Καµπούρη-Χατζη-
παναγιώτου και ο Γεώργιος Μπα-
κάλης απέκτησαν το δεύτερό τους
παιδί –αγόρι, στις 11/4/2017.
• Ο Γιάννης Αλβανός του !ηµη-
τρίου και η Αναστασία Ταξείδη
απέκτησαν το 4ο παιδί τους, κο-
ρίτσι, στις 21/4.
• Ο Χιωτέλλης Παναγιώτης του
Ευστρ. Και η Ευδοκία Μαρζέλου
απέκτησαν το πρώτο τους παιδί –
αγόρι- στις 27/6/2017.
• Ο Γιώργος και η Γεωργία Κρι-
τσέπη απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί, κορίτσι.
• Η Αρτεµις Κατρακάζα του Γεωρ-
γίου και ο Γιώργος Τσιάντας απέ-
κτησαν το δεύτερό τους παιδί-
αγόρι.
Να τους ζήσουν!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Ο Γιώργος Χαλακατέβας και η
Κων/να Σιταρά βάφτισαν την κόρη
τους στις 25/6 και το όνοµα αυτής
Μαριάννα.
• Η Κατερίνα Αδαλή και ο Γιάννης
Καραγιάννης βάφτισαν την κόρη
τους στις 17/8 και το όνοµα αυτής
Ειρήνη.
• Ο Χρυσοβαλάντης και η Αφρο-
δίτη Κοντοπόδη βάφτισαν στην
Καστοριά το αγοράκι τους στις
29/7. Το όνοµά του Ταξιάρχης-
Νικόλαος.
• Ο Παναγιώτης Κωφόπουλος του
Ευστρατίου και η Αργυρώ Τσιρι-
γώτη βάφτισαν την κόρη τους
στις 17/9. Το  όνοµα αυτής  Μαρία.
Να τους ζήσουν καλότυχα!

ΓΑΜΟΙ
• Η Καλονιάτη Ευαγγελία του Πα-
ναγ. και ο Αντωνιάδης Ηλίας τέ-
λεσαν το γάµο τους στις 8/7/2017.
• Η Χρύσα Σαντή του Κων/νου και
ο Γρηγόρης Παναγούλιας τέλεσαν
το γάµο τους στις 16/7.
• Η Ελένη Καφαλούκου του Παναγ.
και ο Ευστράτιος Μαυροµάτης τέ-
λεσαν το γάµο τους.
• Η Γιασεµή Νικολάου του !ιον. και
της Μαρίας Σαλταµάρα και ο Νίκος
Γιαλαµάς του Αθανασίου τέλεσαν
το γάµο τους στην Μυτιλήνη στις
23/7.
• Η Ραλλού Μοιρασγεντή του
Κων/νου και ο Γιάννης Κατέβας τέ-
λεσαν το γάµο τους στις 7/7/2017.
• Ο Γιώργος Μάρκου του !ηµ. και
της Βάσως Σαλταµάρα, και η Γε-
ωργία Κινικλή του Νικολ. τέλεσαν
το γάµο τους στις 2/9.
• Η Πιτζά Κατερίνα του Κων/νου
και ο Νάσης !ηµήτρης  τέλεσαν το
γάµο τους στις 2/9.
• Η Χαραλαµπία Ελευθερίου (κόρη
της Αφροδίτης Καροµινέλλη) και ο
Ευστράτιος Μπούρας τέλεσαν το
γάµο τους  στις  9/9.
• Γιανναρέλλης Κυριάκος του !η-
µητρίου και  Παυλοπούλου Μα-
τίλντα, 22-7-2017.
• Κοτσώνας Γεώργιος του Σερα-
φείµ και Παπουτσέλλη Ευσταθία
Ευστρατίου, 2-9-2017.
• Ορέστης Κων/νος του Στεφάνου
και Καραπατάκη Πηνελόπη του
Παναγιώτη, 9-9-2017. 
• Μολυβιάτη Σοφία του !η-
µητρ.(Κάτοικος Γουατεµάλας) και
ο Rafael Forni τέλεσαν το γάµο

τους στα Χανιά της Κρήτης στις
15/9.
• Συκάς Κυριάκος του Σαράντου
και η Καντάρη Ραφαέλα τέλεσαν το
γάµο τους  στις  23/9.
• Φλωρής Γιάννης  και η Μαρία
Μοιρασγεντή του Γεωργίου τέλε-
σαν το γάµο  τους στις  16/9.
!εµερτζής !ηµήτρης του Ιγνατίου
και της Στυλιανής Καλδή, και η Μα-
ρία Θαλασσέλλη τέλεσαν τον γάµο
τους στις 9/9.

Bίον ανθόσπαρτον και καλούς
απογόνους!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
• Σπυρέλλη Κατερίνα, σύζυγος
Στυλιανού, 12/8/17.
• Αρχοντίδου-!εληγιάννη Αθηνά,
18/9/2017.  
• Κεχαγιάς  Χαράλαµπος του Θρα-
σύβουλου, 05/8.
• Κουκούλα Μαρία χήρα Γρηγορί-
ου, 8-5-2017.
• Καραµπάλλης !ηµήτριος Χαρι-
λάου,  7-7-2017.
• Γρηγορίου Γιαννούλα χήρα Χρι-
στόδουλου, 13-7-2017.
• Χιωτέλλη Αφροδίτη του Γαβριήλ,
19-7-2017.
• Αναστασιάδης Εµµανουήλ Ιωάν-
νη,   8/8/2017.
• Κακαλιάς Ευστράτιος !ηµητρίου,
11-8-2017.
• Κακαλιάς Γεώργιος !ηµητρίου,
11-8-2017.
• Θεοδωρή Ευστρατία χήρα Πα-
ναγιώτη, 4-9-2017.

Θερµά συλλυπητήρια στους οι-
κείους τους.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 

ΣΣηημμααννττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα
Ο Χρήστος Σκάλκος του Ιωάννη και
της Αφροδίτης Δαγκλή κατέκτησε
στους Αγώνες Στίβου στο άλμα επί
κοντώ (2016-2017) τους τίτλους: 
• 4ος (τέταρτος) Πανελληνιονίκης
(Παμπαίδων Α΄) 2016.
• 1ος (πρώτος) στους Διασυλλογικούς
Αγώνες στίβου 2017.
• 3ος (τρίτος) - Πανελλήνιος Γυμνα-
στικός Σύλλογος Ανδρών 2017.
• 1ος (πρώτος) - Σχολικοί αγώνες Α’
φάσης κλασικού αθλητισμού 2017.

Ο Σύλλογός μας του εύχεται πάντα
επιτυχίες και διακρίσεις.

Το Δ.Σ.

• ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  . . . . . ευρώ  20
• ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Μυτ/νη) 20
• ΑΝΩΝΥΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  . . . . . . . . . . . . 20
• ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΡΟΥΛΑ  . . . . . . . . 30
• ΓΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  . . . . . . . . . . 20
• ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ & ΜΑΡΙΑΝΘΗ
εις μνήμη των γονέων τους Γεωργίου & Ελένης, 

Στυλιανού & Αγγέλας  . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΤΣΑΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Θεσ/νίκη)  . . . . . . . . 50
• ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Γερμανία)  . . . 100
• ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΙΓΝΑΤΗΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΗ εις μνή-
μη των θείων τους Δημητρίου & Κωνσταντίνας
Μπαρούτη (Φαρμακείο - Αγιάσος)  . . . . . 50
• ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Κοζάνη) . . . . . . . . . . . 20
• ΜΗΤΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . 50
• ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΚΑΤΙΝΑ 

(Αυστραλία)  . . . . . . . . . . . . . 50 $ Αυστρ.
• ΚΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αυστραλία)45 $ Αυστρ.
• ΜΕΣΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟς & ΜΥΡΣΙΝΗ 

(Αυστραλία)  . . . . . . . . .50 $ Αυστρ.
• ΜΕΣΤΡΟΥ ΟΛΓΑ του Παν. (Αυστραλία) $ 50  
• GANZIS MARIA (Αυστραλία)  $ Αυστρ.    50
• ΣΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του Γεωργίου  . . . . . . . 20 
• ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΧΑΪΔΩ  . . . . . . . 20
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ &

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  . . . . . . . 20
• ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ . . . . . . . 20
• ΚΟΥΜΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ

εις μνήμη των θείων τους Δημητρίου 
&  Κωνσταντίνας Μπαρούτη . . . . . . 50

• ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργ. 20
• ΣΩΤΗΡΧΕΛΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Κάθριν), το γένος
Βασιλικιώτη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγ. 20
• ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΖΑΡΜΠΙΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑ 

(Φαρμακείο, Πολιχνίτος)  . . . . . . . . . . 20
• ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευστρ.  

εις μνήμη Ειρήνης Τζιώτη . . . . . . . . . . 30
• ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ εις μνήμη 

της γιαγιάς της Ειρήνης Τζιώτη . . . . . . 30
• ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (Αυστραλία) 

εις μνήμη του αδελφού του ΓΓιιάάννννηη  ΚΚοουυρροουυλλήή
που έχασε τη ζωή του με το ελικόπτερο του
ΕΚΑΒ, πηγαίνοντας από Μυτιλήνη προς
Ικαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μυτιλήνη) 20
• ΤΣΙΓΚΕΛΗ ΓΙΑΣΕΜΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  . . . . . . . . . . . . . 50

• ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ιερέας)  20
• ΒΑΚΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 69
• ΤΣΙΤΣΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΑΝΝΑ εις μνήμην 

Θεοδώρας Τζουλιαδάκη  . . . . . . . . . . . . . 20
• ΤΣΕΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ  . . . . . . . . . . . . . 10
• ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Παλαιολό-
γου (Στρατιωτικός)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΑ (Φοροτεχνικοί)  . . . . . . . . . . . . 50
• ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ  . . . . . 20
• ΣΠΑΚΟΥΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

(Θεσ/νίκη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΚΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΙΝΑ  . . . . . . . . . . 20
• ΤΑΞΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Γραφείο Τελετών)  . 50
• ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                

(Κομμωτήριο) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΦΩΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗ (Μεταποιήσεις ρούχων) 20
• ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ εις μνήμη 

του συζύγου της Μιχάλη  . . . . . . . . . 20
• ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΛΕΥΚΟΘΕΑ . . 10
• ΣΠΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΘΕΑ 20
• ΣΥΚΑ-ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΗΣΑΪΑ ΔΩΡΟΘΕΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . 20
• ΤΖΗΜΑ-ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ (Δικηγόρος)20
• ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργ.  . . 20
• ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΓΙΑΝΑΡΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Κομμωτήριο)  . . . 20
• ΠΑΝΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΒΑΚΕΡΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΠΑΝΤΑ-ΓΚΟΥΜΑ ΣΤΕΛΛΑ . . . . . . . . . . . . . 20
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Ταξί)  . . . . . . . . . . . . 20
• ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΑΒΒΟΥΛΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΣΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χαραλ. (ΗΠΑ) 50
• ΠΟΥΝΑΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΣΟΥΛΑ (Λαμπή) 20
• ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Μυτιλήνη)20
• ΠΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  . . . . . . . . . . . . . 20
• ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΡΟΥΛΗΣ  . . . . . . . . . . 50
• ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑΡΙΑ . . . . . . . . 30
• ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . 20
• ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ   εις μνήμη                        

Μερόπης Κουτρή  . . . . . . . . . . . . . . . 30
• ΜΑΪΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικ. . . . . . . . . 20
• ΜΑΣΤΡΟΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  . . . . . . . . 20 
• ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . 50
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ εις μνήμη της μητέ-
ρας του Αθηνάς Αρχοντίδη-Δεληγιάννη . .50 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω θερμά το Δ.Σ του
Συλλόγου Πολιχνιατών
Αθήνας που ανταποκρί-
θηκε στην παράκληση
μου, για την ολοκλήρωση
των εργασιών και  ελλεί-
ψεων  στις  τουαλέτες  του
ιερού   ναού  Αγ. Παύλου.

Γαβριήλ  Γαβριήλ του
Γεωργίου και της Ελένης

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ
Η ανηψιά μας ΌΌλλγγαα, κόρη του ΑΑνν--

ττώώννηη και της ΚΚυυρριιαακκήήςς  ΚΚααμμπποουυρροο--
πποούύλλοουυ, επεράτωσε τις σπουδές
της στην ιατρική επιστήμη, παίρ-
νοντας την ειδικότητα της γενικής
παθολογίας και συνεχίζοντας την
παράδοση της οικογένειάς μας,
που απ’ τον παππού μέχρι τα εγγό-
νια υπηρέτησαν και υπηρετούν
όλοι την Υγεία.

Της ευχόμαστε ολόψυχα να είναι
γερή και να έχει καλή τύχη και
καλή σταδιοδρομία στη ζωή της.

Με πολλή αγάπη
Οι θείοι της

ΔΔηημμήήττρρηηςς  κκααιι  ΈΈφφηη  ΜΜππέέηη



Στις 19 Αυγούστου έγινε Αγιασμός του έργου στο Μο-ναστηράκι, από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Πολιχνίτου,όπως και επιμνημόσυνη δέηση των παλιών μελών τουΣυλλόγου που δεν βρίσκονται στη ζωή. Φτιάχτηκε η πα-ραδοσιακή βρύση που υπήρχε, με πλακόστρωτο κι έγι-ναν καθίσματα και πάγκος πέτρινος, στο χώρο του αλ-συλλίου, καθώς και καθαρισμός του γύρω χώρου τηςεκκλησίας. Η παρουσία του κόσμου ήταν ικανοποιητικήπαρόλο που ο δρόμος δεν ήταν τόσο βατός.Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος, μετά από μακρά περίο-δο απραξίας, ενεργοποιήθηκε και πάλι, με μελλοντικήπαρέμβαση την καλλιέργεια και τον εξωραϊσμό της πη-γής στην περιοχή «Βατούδι».Επειδή και κατά το παρελθόν ο Σύλλογος έχει κάνειδενδροφυτεύσεις με επιτυχία (Στον Άγιο Βασίλειο,Κέντρο Υγείας, Άγιο Γεώργιο-Μελαντά, και στην πλα-τεία –στη Σκάλα) ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θασυνεχίσει με το ίδιο κέφι και δύναμη να παρουσιάζει επι-τυχές έργο. Δ.Σ. Φυσιολατρικού Συλλόγου

• Ζουμπούλη Χαρούλα
του Ηρακλή και της Ειρή-
νης Τζιμή, Φυσικό Πατρών

• Σπανούδη-Δαγκλή Μα-
ράια του Μιχαήλ και της Βι-
κτώριας, Πολιτικών Μηχα-
νικών ΕΜΠ

• Δήμητρα Τσιότρα-Πι-
τζά του Νικολ. Και της Αι-
κατερίνης, Πληροφορική
Λάρισας

• Κυπρίου Ειρήνη του Δη-
μητρίου & της Αφροδίτης
Παπουτσή, Κοινωνική Πο-
λιτική Πάντειος

• Αγγελέρου Φρόσω του
Δημ. & της Μαρίνας (εγγο-
νή Φρόσως Μακρή), Κοι-
νωνική Ανθρωπολογία,
Παν. Μυτιλήνης

• Ρέστη Μαρίνα του Στα-
ματίου & της Φρόσως, Κοι-
νωνικών Λειτουργών Αθή-
νας

• Μυλωνάς Ανέστης του
Ανδρέα & της Στέλλας, Πο-
λιτικών Επιστημών, Παν.
Θες/νίκης

• Ανδρόνικος Αντώνης
του Παναγ. & της Μαρίας
(εγγονός της Λίτσας Σταυ-
ρέλλη-Καζάνη), Φαρμα-
κευτική, Παν. Πατρών.

Γενικό Λύκειο 
Πολιχνίτου

• ΑΛΒΑΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ – ΜΙ-
ΧΑΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΟΛΓΑ,
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.

• ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑ-
ΚΗΣ

• ΒΑΛΗΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ, ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.
ΠΑΤΡΩΝ

• ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

• ΔΑΛΒΑΔΑΝΗ ΣΟΦΙΑ-ΡΑ-
ΦΑΕΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΑ-
ΡΙΑΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ

• ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &
ΟΛΓΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕ-
ΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
(ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

• ΚΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-
ΡΑΦΑΗΛ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΑΡ-
ΛΙΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

• ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ

• ΚΑΤΣΑΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΧΑ-
ΡΙΛΑΟΣ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗ-
ΝΑ) ΕΚΠΑ

• ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗ-
ΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΗ, ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

• ΛΑΣΚΑΡΗ ΖΑΧΑΡΩ, ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΛΟΤΙΝΗ, ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΑΣ

• ΝΙΚΕΛΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ, ΣΤΥ-
ΛΙΑΝΟΣ & ΓΙΑΣΕΜΗ, ΙΑΤΡΙ-
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ

• ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,
ΜΙΧΑΗΛ & ΕΙΡΗΝΗ, ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
(ΧΑΛΚΙΔΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

• ΣΠΑΧΙ ΦΡΑΝΚΟ, ΡΕΦΚΙ &
ΡΟΥΜΠΙΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ

• ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ & ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙ-
ΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

• ΣΤΡΟΡΑ ΡΕΝΤΙΣΟΝΑ, ΙΛΙ-
ΡΙΑΝ & ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΚΙΕ, ΝΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ

• ΤΣΕΛΕΠΙΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΤΥΛΙΑΝΗ,
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ

• ΧΥΜΕΤΙ ΑΝΤΙΓΚΟΝΑ, ΚΟΥΙ-
ΤΙΜ & ΤΕΦΤΑ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

• ΧΥΜΕΤΙ ΝΕΝΤΙΓΚΟΝΑ,
ΚΟΥΙΤΙΜ & ΤΕΦΤΑ, ΒΑΛΚΑΝΙ-
ΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ

Επιτυχόντες Αποφοίτων
Γενικού Λυκείου Πολιχνί-

του 2017  (10%)
• ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΥ-

ΛΙΑΝΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗ-
ΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

• ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
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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

• 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

ΠΠααννεελλλλααδδιικκέέςς  22001177
επιτυχόντες Πολιχνιάτες μαθητές 

Γράφει η Ταξούλα Ζάχου

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι
όποιοι επιλέγουν  τη Μυτι-
λήνη για τις διακοπές τους

σίγουρα δεν έχουν στα άμεσα
σχέδια των αποδράσεών τους
τον Πολιχνίτο, αφού Μόλυβος,
Πέτρα, Ερεσός, Πλωμάρι και άλλα
προβεβλημένα χωριά, κρατούν τα
σκήπτρα των προτιμήσεών τους. 

Τί φταίει όμως και  δεν αποτε-
λούμε μία  από τις επιλογές τους;

Με το μερίδιο της ευθύνης να  μοιράζεται ανάμεσα
στους  αναξιοποίητους τουριστικούς μας χώρους, την
αδιαφορία Δήμου και  Περιφέρειας  να δημιουργήσουν υπο-
δομές και να δώσουν ένα κομμάτι από τη μερίδα του λέοντος
και στον Πολιχνίτο, αλλά και την αδράνεια τη δική μας στην
ύπαρξη  των κατάλληλων συνθηκών που θα προσελκύσουν
τους τουρίστες, ο Πολιχνίτος φαίνεται να έχει βγει από τον
τοπικό χάρτη της ανάπτυξης και της τουριστικής προβολής.

Κι είναι κρίμα, αν σκεφτεί κανείς ότι  δεν έχουμε να ζη-
λέψουμε σε τίποτα ,τα υπόλοιπα χωριά. Την Καλλονή, για
παράδειγμα, που καταφέρνει κάθε χρόνο και προσελκύει
κόσμο με τη ''γιορτή της σαρδέλας'' , το Πλωμάρι με τη "γιορ-
τή του ούζου" ή πρόσφατα  ο ''Ίππειος'' με τη ''γιορτή του
σύκου''. Ακόμα και ο Μόλυβος- ο δημοφιλέστερος προ-
ορισμός- δεν "επαναπαύεται" και φιλοξενεί πληθώρα εκ-
δηλώσεων.

Στον Πολιχνίτο όμως κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό,
όπως για παράδειγμα η γιορτή του όστρακου που έγινε για
πρώτη φορά πέρσι  και φέτος δεν πραγματοποιήθηκε. Ένα
πολιτιστικό γεγονός που έδωσε δείγματα λεσβιακής πα-
ράδοσης και που με τις απαραίτητες βελτιώσεις και την κα-
τάλληλη προβολή θα μπορούσε να καθιερωθεί και να
προσελκύσει κόσμο. Φέτος αρκεστήκαμε στην "Τράτα" και
στο "Χορό του αλόγου", χωρίς όμως  οι δύο αυτές εκδηλώσεις
να δώσουν  επαρκή δείγματα λαϊκής παράδοσης, με απο-
τέλεσμα να μην υπάρξει προσέλευση κόσμου, πλην φυσι-
κά των χωριανών. Ο Πολιχνίτος  όμως έχει ανάγκη από γιορ-
τές ιδιαίτερης σημασίας και – φυσικά- επαναληπτικής φύ-
σης, οι οποίες και θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της ταυ-
τότητας, βγάζοντάς μας παράλληλα από την αδράνεια και

ορίζοντας το χωριό μας ως σημείο
αναφοράς.

Στερούμαστε –σα χωριό- ανα-
φοράς, στερούμαστε ταυτότητας,
όχι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε,
αλλά γιατί δεν το επιδιώκουμε βά-
ζοντας εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς
μας σε τέλμα. Κι έτσι μας έχουν ξε-
χάσει, γι΄αυτό θα πρέπει εμείς οι ίδι-
οι να τους θυμίσουμε την ύπαρξή
μας.

Οφείλουμε λοιπόν να προχωρή-
σουμε. Ρίζες έχουμε, το παρελθόν

μας, που θα αποτελέσει τη βάση για το μέλλον και θα συ-
νεισφέρει – αν το οργανώσουμε σωστά και επιμείνουμε-
στην προβολή και την ανάπτυξη του Πολιχνίτου. Χρειαζό-
μαστε όμως μια γρήγορη και εύκολη κίνηση, γι΄αυτό θα πρέ-
πει να στραφούμε  στον πολιτιστικό τουρισμό. Σε εκδηλώσεις
δηλαδή που θα περιλαμβάνουν αναβιώσεις εθίμων, χο-
ρευτικά και θεατρικά δρώμενα, λαογραφικές συλλογές, μου-
σικές συναντήσεις, γαστρονομικές απολαύσεις και γνωρι-
μία με τα τοπικά προϊόντα. Χαρτογράφηση -εν μέρει- της
λαϊκής μας παράδοσης. Εκδηλώσεις που θα έχουν σαν επα-
κόλουθο την αφύπνιση και ενασχόληση των κατοίκων, την
τουριστική προβολή, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημι-
ουργία υποδομής και την ανάγκη της ίδιας της πολιτείας να
στρέψει το βλέμμα της στον Πολιχνίτο.

Σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η πρόοδος του χωριού
και η μονιμοποίησή του στο χάρτη του επόμενου λεσβια-
κού καλοκαιριού. Με τον πολιτιστικό τουρισμό να αποτε-
λεί μια εναλλακτική λύση αφύπνισης είτε μέσω των υπαρ-
χουσών, αλλά ανανεωμένων, εκδηλώσεων, είτε μέσω μιας
νέας πρότασης.

Μια νέα πρόταση για παράδειγμα θα μπορούσε να
αφορά το προϊόν κατατεθέν του νησιού, την Ελιά, με την κα-
θιέρωση μιας γιορτής που θα περιλαμβάνει  σα  θεατρικό
δρώμενο την αναβίωση της διαδικασίας συλλογής της. Εκ-
δήλωση με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής και πα-
ραδοσιακού χορού- αποκλειστικά- αλλά και γνωριμία του
επισκέπτη με τα τοπικά προϊόντα. Λύση εύκολη που με τη
σωστή σχεδίαση και οργάνωση θα βοηθήσει έναν τόπο που
μειονεκτεί –σε ξένους επισκέπτες- στο σύνολο του νησιού,
να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισμό.

ΟΟ  πποολλιιττιισσττιικκόόςς  ττοουυρριισσμμόόςς  
μμπποορρεείί  νναα  ββγγάάλλεειι  ττοονν  ΠΠοολλιιχχννίίττοο

ααππόό  ττοο  ττέέλλμμαα

ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  

Σ τις 10 Αυγούστου  2017 το υπουργείο υγείας
προκήρυξε, με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου

Α2γ/ Γ.Ποικ.619/10.8.17  απόφασή του, θέσεις
για γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου
ανά την χώρα.

Για το κέντρο υγείας Πολιχνίτου προέβλεπε πέν-
τε (5) θέσεις: 2 στο Κ.Υ. Πολιχνίτου, 2 στο περι-
φερειακό ιατρείο της Βρύσας, 1 στο περιφερει-
ακό ιατρείο των Βασιλικών.

Στις  21 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν τα ονό-
ματα των ενδιαφερομένων.

Για το κέντρο υγείας Πολιχνίτου :ΟΥΔΕΙΣ!!!
Ξεκινάμε την προσπάθεια επαναπροκήρυξης.

H συντονίστρια ιατρικού έργου
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γραφών τας τους υπόλοιπους γιους της οικογέ νειας.

Ο Γεώργιος, που γεν-
νήθηκε το 1906, ήταν το
δεύτερο παιδί της οικο-
γένειας. Είχε πάει στη
Σμύρνη, με τον αδελφό
του Αντώνιο, για να σπου-
δάσουν παιδαγωγικά.
Όμως, επειδή τους πρό-
λαβε η Μικρασιατική κα-
ταστροφή, εγκατέλειψαν
έγκαιρα τις σπουδές και
επέστρεψαν στον Πολι-
χνίτο. Στη συνέχεια ο Σχο-
λάρχης πατέρας τους,
τους πήγε στην Αθήνα και
τους έγραψε για σπουδές
στην Μαράσλειο Παιδα-
γωγική Ακαδημία, απ’
όπου απεφοίτησαν δά-
σκαλοι. Η νεοπλατωνική
αγωγή, που πήρε απ’ τον
Ελληνοδιδάσκαλο πατέ-
ρα του, επηρέασε τον χα-
ρακτήρα του. Υπήρξε ένας
ιδιόρρυθμος εκπαιδευτικός, που όταν υπηρέτησε στο μο-
νοθέσιο σχολείο της Σκάλας, ήλθε σε απευθείας ρήξη με τους
απλούς και σχεδόν αγράμματους γονείς, που δεν μπορού-
σαν να καταλάβουν τις αρχαίες θεωρίες, που ανέπτυσσε στα
καφενεία και δίδασκε στα μικρά παιδιά. Παντρεύτηκε με την
Μυρσίνη Δουκέλλη, με την οποία απέκτησε ένα γιό, που απ’
την πολλή αρχαιολατρία του, τον ονόμασε Ηράκλειτο. Λόγω
του ότι ο μικρότερος του αδελφός Παναγιώτης, για τον οποίο
θα γράψω παρακάτω, είχε βγει στο βουνό αντάρτης, η οι-
κογένεια ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας
των αστυνομικών αρχών.

Την 19.12.1949 ο Σταθμός Χωροφυλακής Πολιχνίτου συ-
νέλαβε τους δυό δασκάλους τον Αντώνιο και τον Γεώργιο και
τους μετήγαγε την επόμενη μέρα το πρωί, στη Μυτιλήνη, για
να ανακριθούν απ’ τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης, κατηγορού-
μενοι για περίθαλψη του αντάρτη αδελφού τους. Στην Κε-
ραμιά σταμάτησε το λεωφορείο και ο Γεώργιος ζήτησε να του
επιτραπεί να προβεί σε σωματική ανάγκη. Καθώς απομα-
κρύνθηκε λίγα βήματα, γύρισε προς τους συνοδούς αστυ-
νομικούς και είπε: «Εγώ τώρα φεύγω» και ο συνοδός χωρο-
φύλακας εν ψυχρώ με υπερβάλλοντα ζήλο και ακαριαία τον
γάζωσε με το αυτόματο, φοβηθείς μη του ξεφύγει ο «επι-
κίνδυνος» κρατούμενος. Ένας αθώος, άκακος δάσκαλος.

Ο συγγραφέας αδελφός του Αλέκος Γιαννακός, γράφει:
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΔΕΡΦΟΥ (Δύναμη της Φαντασίας)
Ωχ! Μεγάλε μου αδερφέ, πως το πνεύμα φυγής σε πήρε –

δίχως αντίδραση- στα μαγικά του φτερά; Μα πάλι, πως θάμε-
νες μαζί μας σ’ αυτή την απρόσωπη γη, αφού η μοίρα σου χά-
ραξε πρόσωπο με ολοκάθαρη τάση προς τα πάνω, δίχως
ποτέ να χαμηλώσει η ματιά στο χώμα; Αλαφροΐσκιωτος; Ονει-
ροπαρμένος; Μα, δεν τόνιωθες ότι πατούσες λεσβιακό χώμα,
όπου ο σαρκασμός έχει ρίζες βαθιές; Παιδιά εμείς κρύβαμε τα
χοντρά σου βιβλία –Χέγκελ, Πλεχάνωφ, Μαρξ, Ένγκελς- για να
γελάσουμε με την αγωνία σου. Έπαιρνα μέρος στο παιχνίδι, μα
κάτι σαν θλίψη με δάγκωνε στο τέλος. Μαθητής του Δημ. Γλη-
νού, σαν Δάσκαλος σε μετεκπαίδευση (1930-1932). Θεωρητι-
κά καταρτισμένος, με θαυμαστή ικανότητα για σύλληψη και έκ-
φραση αφηρημένων ιδεών, μα χωρίς την παραμικρή τάση για
πρακτική εφαρμογή. Η μόνη πράξη που συνταιριάζει με το φι-

λοσοφικό του ταπεραμέντο είναι η μάχη που έδωσε και κέρ-
δισε βαφτίζοντας το μοναδικό του παιδί Ηράκλειτο, ενόραση
προφητική για τη σημερινή λάμψη του «σκοτεινού». Τραυμα-
τίστηκε θανάσιμα το 1949 στα Κεραμιά Λέσβου. Με τον πρώ-
το αδερφό (δάσκαλο επίσης) συνοδεία για τη Χώρα. Εκβιασμός
του μικρού αδερφού, που κυνηγιόταν στη λεσβιακή ύπαιθρο,
να παραδοθεί. «Εγώ φεύγω» λένε πως είπε… «Φεύγω απ’ τη
ζωή» ανάλογο με το «τι άνω κάτω μ’ έλκετε, ω άμουσοι» θάθελε
να πει, αλλά ο εκτελεστής «κατόπιν εντολής κλπ». Αυτή η
μαρτυρία έχει θέση καταγγελίας στο δημόσιο αίσθημα δι-
καιοσύνης».

Και κάπου αλλού γράφει επίσης: «Κρανίου τόπος για τη
δική μας αίσθηση τα Κεραμιά κι ας είναι ήρεμο χωριό, φιλόξενο,
αγκαλιάζοντας θαρρείς τον αμαξιτό ολόισιο δρόμο με τα
ομορφοχτισμένα σπιτάκια του. Είναι βλέπεις, που ο εμφύλιος
άφησε εδώ τη ματωμένη του σφραγίδα. «Απόπειρα για δρα-
πέτευση» έγραψε στην αναφορά (1949) ο επικεφαλής στο εκτε-
λεστικό απόσπασμα. Και πως δα δέχτηκε τη σφαίρα μπροστά
ο αδερφός μας; Ερώτημα δίχως απόκριση….»

Προτελευταίος γιος της οικογένειας του Ιωάννου Αντ. Αν-
τωνιάδης  και της Πανωραί-
ας Γ. Πάλλη ήταν ο Μιχά-
λης, που γεννήθηκε το 1915.
Οι πληροφορίες που πήρα
απ’ το περιβάλλον της οικο-
γένειας, μου λένε ότι απε-
φοίτησε απ’τη Σχολή Ευελ-
πίδων και ο Ελληνοϊταλικός
πόλεμος τον βρήκε νεαρό
Ανθυπολοχαγό των Τεθω-
ρακισμένων στην Αλβανία.
Μετά την κατάρρευση του
μετώπου εξαιτίας της γερ-
μανικής εισβολής στη χώρα
μας, κατέβηκε στην Κρήτη,
όπου έλαβε μέρος σε πολλές

μάχες. Στη συνέχεια στην Αίγυπτο, όπου έλαβε μέρος στη
μάχη του Ελ Αλαμέιν. Εκεί τραυματίστηκε σοβαρά στην πλά-
τη, απ’ όπου έλειπε ένα αρκετό κομμάτι σάρκας, που προ-
ήλθε από θραύσματα βλήματος. Παρασημοφορήθηκε με με-
γάλα ελληνικά παράσημα λόγω ανδρείας και ο Τσόρτσιλ –
τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας – του απένειμε το παράσημο
της Βασίλισσας Βικτωρίας.

Η εξέλιξή του στο στράτευμα υπήρξε λίαν ικανοποιητι-
κή. Υπηρέτησε ως Διοικητής μεγάλων μονάδων. Έφθασε στον
βαθμό του Συνταγματάρχη και απεστρατεύθει σαν Ταξίαρ-
χος. Προσωπικά είχα την αγαθή τύχη να τον γνωρίσω τον Νο-
έμβριο του 1960 στα Κ.Ε.Υ.Α. στα Εξαμίλια Κορίνθου, όπου
μαζί με τον επίσης ήρωα Αξιωματικό Δημήτριο Νιάνιο, μας
επέλεξαν να γίνουμε έφεδροι Αξιωματικοί. Τότε είχαν και οι
δύο τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

Βιογραφώντας τον Αλέκο Γιαννακό, τριτότοκο γιο της οι-
κογένειας, σαν απόσταγμα των πολλών συγγραμμάτων
του, είχαμε βγάλει την συνεχή προσπάθειά του να διδάξει την
ομόνοια των ανθρώπων. Ομόνοια ζήτησε από τα μέλη των
Συλλόγων, απ’τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιχνί-
του, απ’ όλους τους Πολιχνιάτες. Δεν άφησε καμιά ευκαιρία
που να μη στηλιτεύσει, να ψέξει και αναδείξει τα κακά επα-
κόλουθα της διχόνοιας. Ένας άνθρωπος που δοκιμάσθηκε
όσο λίγοι μεσ’ τη ζωή
και πάλεψε πληρώ-
νοντας με εξορίες,
διωγμούς και φυλακί-
σεις, τις πεποιθήσεις
και τα πιστεύω του, δί-
δαξε την αποφυγή της
διχόνοιας. Δίδαξε ότι

με την πένα, με ειρηνικό τρόπο, με δημόσια δημοκρατική αν-
τιπαράθεση μπορεί να αγωνισθεί κανείς. Να αγωνισθεί για
να συμβάλλει στην επικράτηση της δικαιοσύνης, στην βελ-
τίωση των όρων ζωής. Χτυπώντας την οικονομική και κοι-
νωνική ανισότητα.

Την ίδια γνώμη όμως με τον Αλέκο δεν είχε ο βενιαμίν της
οικογένειας, ο Παναγιώτης. Γεννημένος το 1919. Ήταν
ένας χαρισματικός νέος. Ευπροσήγορος. Καλλίφωνος ιερο-
ψάλτης. Υπήρ-
ξε βοηθός
γραμματέα της
Κοινότητας
Πολιχνίτου. Το
καλό παιδί, με
τη γλυκειά
όψη, την αγα-
θή ψυχή και
την ολοπρό-
θυμη διάθεση
να εξυπηρετή-
σει με το χα-
μόγελο όλους
τους δημότες
του Πολιχνί-
του. (Τι τραγι-
κή ειρωνεία,
αλήθεια! Όταν
σκέπτομαι ότι
απ’ τον θάνατό
του και μετά, η
θέση του έμεινε κενή για δέκα χρόνια, μέχρι το 1962, οπό-
τε προκηρύχθηκε επί δημαρχίας Κώστα Πελέκου και ύστε-
ρα από διαγωνισμό την κατέλαβα εγώ και χωρίς να ξέρω τότε
τίποτα απ’ τα προηγηθέντα ιστορικά γεγονότα, κάθισα –δι-
καιωματικά βέβαια- στη δική του καρέκλα).

Ο Παναγιώτης, κατόπιν προκηρύξεως της Νομαρχίας Λέ-
σβου, προσελήφθηκε βοηθός Γραμματέα της τότε Κοινότητας
Πολιχνίτου με την αριθ. 57/1942 απόφαση Κοιν. Συμβουλί-
ου, ως μόνος υποβαλών αίτηση και ως έχων τα νόμιμα προ-
σόντα, με μηνιαίες αποδοχές, 2.500 δρχ.  Την 11.9.1944,  «συ-
νεπεία αποφάσεως του Λαού» συντάσσεται πρωτόκολλο πα-
ράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας της Κοινότητας που
υπογράφουν ο τότε εκλεγμένος Πρόεδρος Γεώργιος Σταύ-
ρου Καρακλάς και ο Παναγιώτης Ι. Αντωνιάδης, και γίνεται
Πρόεδρος ο δεύτερος. Ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου
μέχρι την 1.12.1944, οπότε υποβάλει αίτηση παραίτησης για
λόγους υγείας και γιατί είναι κοινοτικός υπάλληλος- δεν επι-
τρέπεται απ’ το Νόμο να είναι και Κοινοτάρχης. Την ημερο-
μηνία αυτή ξαναναλαμβάνει τα υπαλληλικά του καθήκοντα.
Και «μέχρι 13.5.1945 παρέμεινε ασθενής στο Νοσοκομείο Μυ-
τιλήνης και επ’ αναρρωτική αδεία, ληξάσης δε αυτής δεν προ-
σήλθεν να αναλάβει τα καθήκοντά του» αναγράφουν τα πρα-
κτικά της Κοινότητας.

Εν τω μεταξύ λαμβάνεται η αριθ. 212.1945 απόφαση του
ΚΣ. στο ιστορικό της οποίας αναφέρονται τα παραπάνω και
προστίθεται ότι «επειδή ούτος ανεμίχθει σκανδαλωδώς επί
εαμοκρατίας και δη την 26.5.1945 ωμίλησε προς συγκεν-
τρωθέντας κατοίκους παρακινήσας αυτούς όπως εν σώμα-
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Αν κάποιος επιστήμονας αποφάσιζε να ξεκλειδώσει τη
νεοελληνική ψυχοσύνθεση, για να δώσει απαντήσεις
στις απορίες για το χάλι μας σαν κράτος και κοινωνία,

θα πρότεινα να ξεκινήσει από την παραπάνω φράση. Μά-
λιστα θα του έδινα για συμπλήρωμα και τη δίδυμη αδελφή
της: «Ωχ, αδερφέ!».

Η γλώσσα κάθε κοινωνίας είναι ίσως το μέτρο, για να με-
τριέται και υπολογίζεται το πολιτισμικό επίπεδο στο οποίο
πέτυχε να ανελιχθεί. Κάθε λέξη, κάθε φράση, κάθε από-
φθεγμα, κάθε παροιμία, κάθε σχήμα λόγου, δείχνει την πνευ-
ματική πορεία του κάθε λαού. Αν έχει βάση αυτή η θέση, τότε
το πνευματικό επίπεδο του λαού, που χρησιμοποιεί τις πα-
ραπάνω φράσεις, πρέπει να βρίσκεται σε απελπιστικό επί-
πεδο.

Ο ωχαδελφισμός είναι ένας νεοελληνικός όρος, που έγι-
νε από τη φράση: «Ωχ, αδερφέ». Το νόημά της, ή καλύτερα
τα νοήματα, που εσωκλείει, είναι πολλά και πολύπλευρα. Συμ-
πυκνούμενα αναφέρονται στη διαταραχή της προσωπικής
ραστώνης, στην αγανάκτηση, στη δυσανεξία που προκα-
λεί η παρουσία του συνανθρώπου μας. Οι νεοέλληνες, σαν
άνθρωποι που είναι, ζουν μέσα σε κοινωνικά σύνολα, (για
προστασία και αλληλεγγύη) τα οποία όμως τους είναι αφό-
ρητα ενοχλητικά. Πέρα για πέρα αντιφατική συμπεριφορά!
Δε θέλουν πολλά πάρε-δώσε με τους διπλανούς τους, για-
τί δε θέλουν να επωμίζονται τις υποχρεώσεις, που απορ-
ρέουν από την κοινωνική συνύπαρξη. Και την αποστροφή
τους αυτή την εκφράζουν με το τραγικό επιφώνημα δυ-
σανεξίας, το «ωχ».

Η άλλη λέξη είναι το «αδελφέ», το οποίο θα υπέθετε κα-
νείς ότι θα είχε χρήση πολύ ζεστής κοινωνικής σχέσης. Στη
φράση όμως καταστρέφεται κι αυτή η υπέροχη έννοια. Εί-
ναι σα να θέλει να ξεκαθαρίσει πως: «Και αδελφός μου να
ήσουν, πάλι θα μου ήσουν αδιάφορος και ενοχλητικός».

Την ίδια στιγμή με την άλλη φράση, δείχνει ο νεοέλληνας
την παρανοϊκή αντιφατικότητά του: «Έλα μωρέ, και τι έγι-
νε;»! Δηλαδή αφού ενεργήσει με αντικοινωνικό τρόπο,
αφού καταστρατηγήσει όλες τις κοινωνικές του υποχρεώ-
σεις, απαιτεί την ανοχή των συνανθρώπων του. Η φράση

εύκολα γίνεται κατανοητή: Είναι αναιδής απαίτηση να γίνεται
ανεκτή η αντικοινωνική συμπεριφορά!

Εδώ πια δε γίνεται να επεκταθούμε για δυό λόγους:
Πρώτα γιατί οι περιπτώσεις είναι ατέλειωτες κι ύστερα για-
τί όλοι έχουμε να λέμε για αμέτρητα συμβάντα. Έτσι πε-
ριοριζόμαστε σε γενικεύσεις επειδή είμαστε βέβαιοι ότι κα-
ταλαβαινόμαστε.

Τώρα, αυτό το «καταλαβαινόμαστε» δεν είναι σίγουρο πως
γίνεται με τον ίδιο τρόπο απ’ όλους, καθότι ο καθένας μας
φοράει διαφορετικής εγωκεντρικής απορροφητικότητας
γυαλιά. Ένα περιστατικό που παρακολούθησα, δικαιολογεί
τις αμφιβολίες μου: Κυριακή πρωί βρέθηκα στο περίπτερο
της γειτονιάς μου για εφημερίδα. Η κυρία με το σκύλο της
αγόραζε κι αυτή εφημερίδα και την ώρα που πλήρωνε, βρή-
κε ευκαιρία το ζωντανό και όρμησε πάνω σε διερχόμενο,
οποίος ξαφνιάστηκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα στην
ιδιοκτήτρια του σκύλου: «Μάζεψε κυρά το μούργο σου!».
Και η κυρά με μελιστάλαχτο ύφος: «Ελάτε καλέ, και τι έγι-
νε;». 

Αντικοινωνικός ο κύριος, που είπε το σκύλο «μούργο». Αν-
τικοινωνική και η κυρία, που αδυνατούσε να καταλάβει για-
τί διαμαρτυρήθηκε ο κύριος. Αντικοινωνικοί οι πάντες
στην Ελλάδα γιατί δε βάζουμε τον εαυτούλη μας στη θέση
του άλλου, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και του αλ-
λουνού το δίκιο. Αντικοινωνική γενικά η νεοελληνική συμ-
περιφορά σε όλους τους τομείς, επειδή οι ανάγκες του εγώ
μας μπαίνουν σε προτεραιότητα έναντι των αναγκών των
συνανθρώπων μας. Το κοινωνικό σύνολο το θέλουμε για να
εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες κι εκεί σταματούν οι κοι-
νωνικές μας υποχρεώσεις.

Με τέτοιες συνθήκες και με τέτοια νοοτροπία είναι επό-
μενο πως και το μεγάλο σύνολό μας, η Ελλάδα, αποτελού-
μενο από αντικοινωνικά στοιχεία, με αντιφατικές συμπερι-
φορές και αντιφατικό λόγο, εξαιτίας του εγωκεντρισμού, να
μοιάζει με «τρελοβάπορο» σε σκολιά πορεία, με ναύτες «τρε-
λούς πειρατές» που ξεστομίζουν διαρκώς τις φράσεις: «Ωχ
αδελφέ!» και «Έλα μωρέ και τι έγινε;».

τι μεταβώσιν εις τον Δ/ντήν της ενταύθα Εθνοφυλακής Ει-
ρηνοδίκην και Πρόεδρον Κοινότητας και επιδώσουσι ψήφι-
σμα, εξαναγκάσωσι δε τας αρχάς ταύτας να διαβιβάσωσι τού-
το εις τον κ. Στρατιωτικόν Διοικητήν και εις τον Νομάρχην Λέ-
σβου. Επειδή δια των ανωτέρω πράξεών του υπέπεσεν εις πει-
θαρχικόν παράπτωμα και επειδή δια διαφόρους λόγους ευ-
ρίσκεται ήδη προφυλακισμένος, εις τα ποινικάς φυλακάς Μυ-
τιλήνης, κατόπιν συλλήψεώς του τις την θέσιν Κατσίλης της
αγροτικής περιφέρειας της Κοινότητας παρ’ ανδρών απο-
σπάσματος της Εθνοφυλακής, αποφασίζει όπως απολυθεί της
θέσεώς του ο Γραμματεύς Β’ Παναγιώτης Αντωνιάδης».

Ύστερα απ’ τα παραπάνω ιστορικό, δεν μπόρεσα να βρω
υπό ποιες συνθήκες βγήκε αντάρτης ο Παναγιώτης. Όμως ενώ
την 29.8.1949, μετά τις τελευταίες μάχες στο Γράμμο και στο
Βίτσι, θεωρείται ότι έληξε ο εμφύλιος πόλεμος, ο ίδιος πα-
ρέμενε στο βουνό μέχρι και την 12.2.1950, οπότε εφονεύθει
κατά την μάχη που δόθηκε στα υψώματα της Στύψης. Στην
αριθ. 43/1950 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανα-
φέρεται ότι «Ο κ. Δήμαρχος (Ελευθέριος Κωστομοίρης) κα-
τόπιν της από 12.2.1950 τηλεγραφικής προσκλήσεως της Χω-
ροφυλακής Αγίας Παρασκευής, μετέβει εντεύθεν εις Αγίαν
Παρασκευήν την 13 ιδίου, προς αναγνώρισιν του πτώματος
του εξοντωθέντος συμμορίτου Αντωνιάδου Παναγιώτου, κα-
ταγομένου εκ του ημετέρω Δήμου». Ανατριχιαστική όντως
διατύπωση, η οποία όμως δικαιολογείται δείχνοντας πόσο
οξυμένα ήταν τα πνεύματα την εποχή αυτή και πόσο φανα-
τισμό είχαν ενσπείρει οι μαστόροι της προπαγάνδας ένθεν
και ένθεν, μέχρι που μας έβαλαν και αλληλοαιματοκυλι-
σθήκαμε. Ο Παναγιώτης ήταν έγγαμος με την Βασιλεία
Τατά, απ’ την Πάτρα και άφησε ορφανό τον ανήλικο γιο του
Ιωάννη Αντωνιάδη.

Είδαμε λοιπόν και τούτη την τραγική εικόνα βγαλμένη απ’
την ζωή της τραγικής οικογένειας του Σχολάρχη Ιωάννη Αν-
τωνιάδη. Εκτός απ’ την απάνθρωπη εκτέλεση του Γεωργίου,
είδαμε δυο αδέλφια ενταγμένα στον αγώνα, στον αλληλο-
σπαραγμό και στον εξοντωτικό πόλεμο. Απ’ την πλευρά του
Αξιωματικού του Εθνικού Ελληνικού στρατού Μιχάλη Αν-
τωνιάδη και απ’ την άλλη τον αντάρτη Παναγιώτη Αντωνιά-
δη.

Και ο αδελφός του Αλέκος Γιανακός, σε ένα βιβλίο του
έγραφε:

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΑΔΕΛΦΟΥ (Δύναμη του Πάθους)
Μικρέ μου αδερφέ, θε να κλάψω θρηνητικά το χαλασμό

σου, είναι προσταγή της Λεβεντομάνας μας, που ένιωθε σαν
πράξη και την Ελληνική Ιστορία… Ο γέρο-Πρίαμος δεν θα
πρόσπεφτε για να χαριστεί η ζωή στον Έκτορα, όμως για τις
στερνές σπονδές σύρθηκε ταπεινωμένος στη σκηνή του πά-
θους –ντροπή σ’ όσους στέρησαν αυτό το δικαίωμα σε μια
Μάνα –μάνα που είχε δονηθεί από Χριστό και Πατρίδα!

Χαμόγελο ζωγραφιστό, μάτια νερένια, φωνή που ανάδι-
νε το αιολικό μέλος! Οι σιδερόφρακτοι Γερμανοί στάθηκαν
προσοχή τιμώντας την αρετή, λοχία μου, καθώς έβγαινες ολό-
μαυρος απ’ τα οχυρά της Πατρίδας του Απρίλη του ’41 –άρα-
γε βρέθηκε λεσβιοπούλα στα Μέσα, όπως έπεσες μπαρου-
τοκαπνισμένος πάλι, να σκεπάσει μ’ ένα κλωνάρι ροδο-
δάφνης κάποια απ’ τις πληγές του Εμφύλιου σπαραγμού; 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Πώς να μη μισώ τον κάθε διχασμό, αδέρφια
μου; Πώς να μην προσπαθώ για κάποια αρμονία, αφού φύ-
τρωσα  και βλασταίνω ανάμεσά σας; Απ’ τη μια ο Νους –ο σκέ-
τος νους, μοιραία το άλμα της Φυγής απ’ τα εγκόσμια. Απ’ την
άλλη η καρδιά –η σκέτη καρδιά, γεμάτη απ’ το πάθος. Τα-
λαντεύομαι και διαλογιέμαι: Ποιος ο Καλός; - Ποιος ο Κακός;
Κι άκρη δε βρίσκω… 

Μ’ αντί να καγχάσω, καταλήγω σε τούτο: ας  κάνω ό,τι μπο-
ρώ για να λείψει ο Διχασμός – μήπως και συντονιστούν κά-
ποτε Νους και Καρδιά, πάνω σε τούτη τη ματόβρεχτη γη! Άλλο
τι, από οικογενειακή σκοπιά, δεν ταιριάζει στ’ αδέρφια… με
τη θυσία του έγιναν ένα (Θεωρία και Πράξη) μπαίνοντας σε
ευρύτερη οικογένεια… ας συμπληρώσουν, λοιπόν, άλλοι τις
σπονδές.

Πολιχνίτος,
Αύγουστος 2017
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«Ο ΒΑΣΙΛΗΣ»
ΨΨηηττάά  σστταα  κκάάρρββοουυνναα  --  ΛΛααχχττααρριισσττέέςς  

σσοούύββλλεεςς  &&  σσππιιττιικκέέςς  σσππεεσσιιααλλιιττέέ!!
Ανετο πάρκινγκ, καταπράσινος κήπος, 

π α ι δ ό τ ο π ο ς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΡΟΣ 

Λεωφόρος Μαραθώνος 26, Μάτι  ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τηλ.  2294075666, 6942661038

ΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
Τηλ.22520 42277, 6974 058993,

6976 606329

ΟΙ 3 ΓΟΡΓΟΝΕΣ
ΛΛAAMMΠΠOOYYΣΣHHΣΣ  ΓΓ..  ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ

Xειρoυργός Oδoντίατρoς
AKTINOΓPAΦIEΣ:  • Ψηφιακή Eνδoστoμα-
τική  • Kεφαλoμετρικές • Πανoραμικές   •
Toμoγραφίες γνάθων • EMΦYTEYMATA
Kαβέτσoυ 44 (άνωθεν Oλυμπιακής),  

Mυτιλήνη • Tηλ.: 27.772
Oικία: Kέας 28 - Mυτιλήνη  •Tηλ.: 45.740Εμμ. Μπενάκη 38, Τηλ. 210 3814525

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

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ    ΓΓ..  ΖΖΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ

Πολιχνίτος Λέσβου
Τηλ. 22520 41078, 42060

κιν. 6978 746980

«Η ΑΓΝΟΤΗΣ»

Τα παιδιά της Β' τάξης του Λυκείου Πο-
λιχνίτου, Εύη Βελάι, Ευαγγελία  Βου-
βούλη, Ευδοκία Γιαναρέλλη, Μάριος

Ζαφειρίου, Παναγιώτης Μπατζάκης, Στέλιος
Πανσεληνάς, Ταξιάννα Παπαφιλίππου και
Άννα Τσιτσάνου συμμετείχαν στην ημερίδα
"Η ρότα των πουλιών" που πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 24  Σεπτεμβρίου 2017 στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντο-
νίστρια και επικεφαλής της ομάδας ήταν η κυ-
ρία Βασιλεία Σαλταμάρα, Λυκειάρχης & φι-
λόλογος.  

Παρουσίασαν τη μελέτη τους σχετικά με
δύο είδη πουλιών που έρχονται στη Λέσβο
για να ζευγαρώσουν, την "Αβοκέτα" και το
"Νανογλάρονο". 

Κατά την ξενάγησή τους στον υδροβιότοπο
με οδηγό την κ. Γαληνού (από το Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής), παρατήρησαν πλήθος
πουλιών και εντυπωσιάστηκαν. Αυτό  όμως  που προκάλεσε
μεγάλη έκπληξη στα παιδιά,  μας λέει η κυρία Σαλταμάρα, ήταν
ότι αν και ζούσαν δίπλα στον υδροβιότοπο της Σκάλας Καλ-
λονής, ποτέ δεν είχαν φανταστεί τον πλούτο των πουλιών που
φιλοξενούσε και γι ' αυτό ένιωσαν την ανάγκη να γίνουν πρε-

σβευτές αυτής της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας. 
Πολλά συγχαρητήρια σ' όλη την ομάδα τόσο  για την εξαι-

ρετική παρουσίαση της μελέτης  που έκανε, όσο  και γιατί ακού-
στηκε ο Πολιχνίτος μας, μέσα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου! 

Κατερίνα Βγεννά

ΤΤοο  ΛΛύύκκεειιοο  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ  
««ΣΣττηη  ρρόότταα  ττωωνν  πποουυλλιιώώνν»»

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

--  ΑΑννααλλααμμββάάννοουυμμεε  ττηηνν  εεκκμμεεττάάλλ--
λλεευυσσηη  ––  εεννοοιικκίίαασσηη  εελλααιιοοκκττηημμάάττωωνν                          

--  ΕΕφφααρρμμόόζζοουυμμεε  ππρρώώττοοιι  σσττηηνν  ΛΛέέσσββοο  
ττηηνν  μμηηχχααννιικκήή  σσυυγγκκοομμιιδδήή  εελλιιάάςς  

--  ΔΔιιααθθέέττοουυμμεε  γγεεωωρργγιικκόό  εελλκκυυσσττήήρραα,,  σσύύγγ--
χχρροοννοο  εελλααιιοοσσυυλλλλεεκκττιικκόό  μμηηχχάάννηημμαα  κκααιι  όόλλαα

τταα  ππααρρεελλκκόόμμεενναα..
ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  ::  ΔΔιιααμμααννττήήςς  ΙΙωωάάννννηηςς

ΤΤηηλλ..  66998800555533773377

Ακ’ σι λόγια!   
του Τάσου Μακρή Ελα μωρέ και τι έγινε;

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 • ΣΚΑΛΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΒΑΛΗΛΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ • ΤΗΛ: 22520 41277

Oικίας: 22520 42273, 6978 543138

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.
Καρπέτας Παναγιώτης
ΚΚΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΗΗ::  2222553300  2299779977

ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ::  221100  44993355333300
ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ::  22331100  775544005599
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Hιστορία εξελίσσεται στη
Σκωτία στο Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου! Είναι μια

παρέα από τέσσερις φοιτητές που
σπουδάζουν Πληροφορική. Τα παι-
διά είναι καλοί φοιτητές και τα
έχουν πάει άριστα όλη τη χρονιά.
Μια Παρασκευή πρωί, αφού έδω-
σαν τις εξετάσεις τους σε ένα μά-
θημα και έγραψαν πολύ καλά, μα-
ζεύτηκαν στη συνέχεια στο σπίτι
του ενός, προκειμένου να οργα-
νωθούν για το Σαββατοκύριακο
που πλησίαζε.

Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξε-
τάσεις σε ένα εύκολο μάθημα, που
ήθελε μόνο 2-3 ώρες διάβασμα.
Έτσι, έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν
πάμε στη Γλασκώβη το Σαββατο-
κύριακο να βρούμε εκείνα τα κο-
ρίτσια που γνωρίσαμε προχθές
στο μπαρ; 

Σε μία ώρα η τετράδα ταξίδευε
για τη Γλασκώβη κι εκεί όντως πέ-
ρασαν περίφημα.

Για κακή τους τύχη, όμως, αντί να
ξυπνήσουν πρωί πρωί τη Δευτέρα
και να επιστρέψουν έγκαιρα για τις
εξετάσεις, ξύπνησαν αργά το με-
σημέρι. Τί θα έκαναν τώρα με το
μάθημα; Στο δρόμο της επιστρο-
φής προσπαθούσαν να σκεφτούν
τι να πουν στον καθηγητή. Απο-
φάσισαν, λοιπόν, να πουν ένα ψέμα
αλλά με αρκετή δόση αλήθειας
για να γίνουν πιστευτοί. Και οι τέσ-
σερις συμφώνησαν να πουν ότι

πήγανε στη Γλασκώβη να δουν
συγγενείς και ενώ ξεκίνησαν τη
Δευτέρα το πρωί για το Πανεπι-
στήμιο, τους έπιασε λάστιχο στο
δρόμο και δεν είχανε ρεζέρβα.
κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε!

Ο καθηγητής τούς άκουσε προ-
σεκτικά και επειδή ήταν καλοί φοι-
τητές, δέχτηκε να δώσουν το μά-
θημα το πρωί της Τρίτης. Χαράς
ευαγγέλια στην παρέα. Κάθισαν,
διάβασαν και την Τρίτη στις 9 το
πρωί πήγαν στο Πανεπιστήμιο να
δώσουν τις εξετάσεις. 

Ο καθηγητής τούς είπε ότι επει-
δή δεν υπήρχε διαθέσιμη αίθουσα,
θα τους βάλει σε τέσσερα ξεχωρι-
στά γραφεία, τον καθένα μόνο
του. Αυτό καθόλου δεν τους ένοι-
αξε, αφού και οι τέσσερις ήταν
καλά διαβασμένοι.

Σε λίγο τους μοίρασε τα θέματα.
Ήταν μόνο δύο. Το πρώτο, που
έπιανε 5 μονάδες στις 100, ήταν
ένα πανεύκολο θέμα που το γνώ-
ριζαν νεράκι και κανείς τους δεν
δυσκολεύτηκε να το απαντήσει.

Το δεύτερο όμως θέμα, που θα
έπιανε τις υπόλοιπες 95 μονάδες,
ήταν μόνο μία ερώτηση: Ποιο λά-
στιχο;....

Υ.Γ. Πώς το λέμε στο χωριό μας;
«Το ψέμμα έχει κοντά ποδάρια».

Επιμέλεια: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΛΑΙ-
ΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΕΛΛΗ

1.  Στις 28 Μαΐου υπό την αιγίδα της περιφέρειας Β. Αιγαίουτιμήθηκε η μνήμη του Γ. Κουβελίδη, που έπεσε στη μάχη της Κρή-της. Στην εκδήλωση που έγινε στο Πολύκεντρο Πολιχνίτου πήρεμέρος το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας με κρητικούς χορούςκαι η δασκάλα του τμήματος χορωδίας Άννα Καλαθά, τραγούδησεμε την υπέροχη φωνή της κρητικά τραγούδια.2. Στις 31 Μαΐου, το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου «ο Μπά-λος» μετά από πρόσκληση του Συλλόγου «Χοροδοιπόροι» πα-ρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, παραδοσιακούς χο-ρούς από τη Φλώρινα.3. Στις 4 Ιουνίου, παραμονή του Αγίου Πνεύματος το τμήμα εφή-βων του Συλλόγου μας, χόρεψε παραδοσιακούς χορούς του τό-που μας στην πλατεία του χωριού.4. Στις 7 Ιουνίου έγινε η ετήσια χορευτική παράσταση του Συλ-λόγου μας στο Πολύκεντρο Πολιχνίτου με παραδοσιακούς χορούςαπο Μακεδονία, Ήπειρο και Νησιά.5. Τέλος στις 11 Ιουνίου στον εορτασμό των 90 χρόνων απότη θεμελίωση του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου, συμμετείχε τοτμήμα της χορωδίας με τραγούδια γνωστών ελλήνων συνθετών.Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Του Χαράλαμπου Τσιμπουκέλη 
Φοιτητή  Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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Επιπλοκές

Οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές
του διαβήτη ανεξαρτήτως αιτί-
ου εμφανίζονται ως αποτέλε-

σμα της επίμονης υπεργλυκαιμίας.
Εκδηλώνονται συνήθως μετά από 10
με 20 χρόνια από την εμφάνιση του
διαβήτη, ωστόσο η συχνότητα εμφά-
νισής τους ποικίλλει. Οφείλονται στην
αγγειακή βλάβη, η παθογένεση της
οποίας είναι σχετικά περίπλοκη. Το τε-
λικό αποτέλεσμα είναι η επιταχυνό-
μενη αθηροσκλήρωση των μεγάλων
αγγείων, η οποία οδηγεί σε αυξημέ-
νη επίπτωση στεφανιαίας νόσου και
εγκεφαλικού, και η στένωση των μι-
κρών αγγείων ή μικροαγγειοπάθεια,
που οδηγεί σε μειωμένη άρδευση
ιστών, όπως το δέρμα, ο αμφιβλη-
στροειδής και οι νεφροί, με επακό-
λουθο : 

• Παθήσεις των πελμάτων: Η κακή
κυκλοφορία του αίματος και οι βλάβες
στα νεύρα μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια της αίσθησης και προβλή-
ματα, όπως έλκη, βλάβες στα οστά των
πελμάτων, ακόμη και γάγγραινα.

• Παθήσεις των ματιών: Μπορεί να
προκληθούν βλάβες στα αιμοφόρα αγ-
γεία που αιματώνουν τον αμφιβλη-
στροειδή, τον χιτώνα που καλύπτει το
πίσω μέρος του οφθαλμού, οι οποίες
μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη
όραση. Επίσης, οι διαβητικοί εμφανί-
ζουν πιο συχνά καταρράκτη.

• Παθήσεις των νεφρών: Οι στα-
διακές βλάβες στο σύστημα διύλισης
των νεφρών μπορεί να οδηγήσουν σε
νεφρική ανεπάρκεια.

Θεραπεία
Η θεραπεία του διαβήτη εξαρτάται

από το υποκείμενο αίτιο. Οι διαβητι-
κοί τύπου 1 χρειάζονται ινσουλίνη.
Υπάρχουν διάφορα σκευάσματα ιν-
σουλίνης: μακράς, βραχείας, και υπερ-
βραχείας δράσης, δηλαδή άλλα έχουν
4ωρη διάρκεια, ενώ άλλα 24ωρη και
μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.

Η πρώτη γραμμή θεραπείας για το
διαβήτη τύπου 2 είναι ο έλεγχος του
βάρους με δίαιτα και άσκηση. Ακόμη
και μια μέτρια μείωση του σωματικού
βάρους έχει επωφελείς συνέπειες.
Ίσως όμως χρειαστείτε αγωγή με χά-
πια ή ινσουλίνη, προκειμένου να ρυθ-
μίσετε τα επίπεδα της γλυκόζης στο
αίμα σας.

Ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης 
H ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης

στο αίμα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να
κάνει κάποιος, για να αποφύγει τις μα-
κροχρόνιες επιπλοκές. Οι βασικοί πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα
γλυκόζης είναι το φαγητό και το ποτό,
η σωματική δραστηριότητα και φυσι-
κά η φαρμακευτική θεραπεία. Θεω-
ρούμε ότι τα επίπεδα της γλυκόζης εί-
ναι καλά ρυθμισμένα όταν έχουμε:

• επίτευξη και διατήρηση τιμής
HbA1c ≤7.0% . 

• για να επιτυγχάνεται τιμή HbA1c ≤
7.0% πρέπει η γλυκόζη να είναι προ-
γευματικά ≤130 mg/dl (και > 70 mg/dl)
και μεταγευματικά (2 ώρες μετά τα γεύ-
ματα) ≤180 mg/dl.

Όπου HbA1c, είναι η γλυκοζυλιω-
μένη αιμοσφαιρίνη. Ειδικότερα, η γλυ-
κόζη του αίματος κολλά στα ερυθρά
αιμοσφαίρια: με ιατρικούς όρους λέμε
πως τα ερυθρά κύτταρα γλυκοζυλιώ-
νονται. Η αιμοσφαιρίνη HbA1c απο-
τελεί μέτρο του ποσοστού των γλυ-
κοζυλιωμένων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων. Επειδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια
ζουν για περίπου 120 μέρες, η αιμο-
σφαιρίνη HbA1c δίνει μια εικόνα των
μέσων επιπέδων γλυκόζης στο αίμα
κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες. 

Σήμερα, μπορείτε να μετράτε μόνοι
σας τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα
σας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαθέ-
σιμων συσκευών από τις κλασικές
ταινίες μέτρησης ως τις εξελιγμένες
ηλεκτρονικές συσκευές. Ο αυτοέλεγ-
χος λοιπόν στο σπίτι είναι πολύ ση-
μαντικός, καθώς δίνει τις πληροφορίες
που χρειάζεστε για προσαρμογή των
δόσεων φαρμάκων, των γευμάτων
και της άσκησης καθώς και για την ανί-
χνευση σημαντικής υπεργλυκαιμίας ή
υπογλυκαιμίας. 

Υπογλυκαιμία
Υπογλυκαιμία είναι η οξεία κατά-

σταση που εκδηλώνεται με συμπτώ-
ματα και σημεία οφειλόμενα σε ση-
μαντική μείωση της γλυκόζης του αί-
ματος. Χαρακτηρίζεται από:

• Μείωση της γλυκόζης πλάσματος
κάτω των 70 mg/dl, ως αποτέλεσμα
περισσότερης ινσουλίνης στο αίμα
απ’ όσο χρειάζεται.

• Εφίδρωση, άγχος, ναυ-
τία, αίσθημα θερμότητας,
ταχυκαρδία, αίσθημα παλ-
μών και τρομώδεις κινή-
σεις λόγω αντιρροπιστικών
μηχανισμών του νευρικού
συστήματος. 

• Κεφαλαλγία, ελάττωση της συγ-
κέντρωσης, δυσαρθρία, διαταραχή
της συμπεριφοράς, σύγχυση, υπνηλία,
λήθαργο, σπασμούς και κώμα εξαιτίας
της μειωμένης τροφοδοσίας του εγ-
κεφάλου με γλυκόζη. 

• Πείνα, αδυναμία, θάμβος οράσεως
και διπλωπία. 

Οι αιτίες που προκαλούν υπογλυ-
καιμία είναι:

• μεγάλη δόση φαρμάκων για τον
διαβήτη ή πολλών μονάδων ινσουλίνης.

• περισσότερη σωματική δραστη-
ριότητα απ’ ό,τι συνήθως.

• παράλειψη ή  καθυστέρηση ενός
γεύματος.

• κατανάλωση μεγάλης ποσότητας
αλκοόλ χωρίς φαγητό.

• λήψη φαρμάκων που ενισχύουν
την παραγωγή ινσουλίνης σε συν-
δυασμό με άλλα φάρμακα.

Αν νομίζετε ότι μπορεί να έχετε
υπογλυκαιμία ελέγξτε τα επίπεδα σακ-
χάρου στο αίμα σας αμέσως, αν αυτό
είναι δυνατόν( <70 mg/dl). Η υπο-
γλυκαιμία αντιμετωπίζεται σε 2 στάδια.
Αρχικά, φάτε ή πιείτε υδατάνθρακα τα-
χείας δράσης:

• 3 δισκία γλυκόζης, τα οποία μπο-
ρείτε να προμηθευτείτε από το φαρ-
μακείο. (προτιμώμενη επιλογή)

• 1 κουταλιά της σούπας μέλι, ή ζά-
χαρη διαλυμένη σε νερό.

• ½  φλιτζάνι χυμό ή αναψυκτικό. 
Σε δεύτερο στάδιο, ελέγξτε ξανά το

σάκχαρο αίματος 15 λεπτά μετά τη
λήψη υδατάνθρακα ταχείας δράσης.
Επίσης, θα πρέπει να φάτε κάποιους
υδατάνθρακες πιο μακράς δράσης
(π.χ. ψωμί, δημητριακά, πατάτες, ζυ-
μαρικά) για να εμποδίσετε τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα σας να πέσουν
πάλι. Σε σοβαρή υπογλυκαιμία (γλυ-
κόζη πλάσματος< 40 mg/dl) και σε πε-
ρίπτωση απώλειας αισθήσεων, μπορεί
να χορηγηθεί ενδομυϊκή ένεση γλυ-
καγόνης από οποιοδήποτε απλό άτο-
μο, εν αναμονή του προσωπικού του
ασθενοφόρου ή του νοσοκομείου.

Κλείνοντας, ο διαβήτης δεν μπορεί
να θεραπευτεί ακόμα πλήρως, αλλά
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορείτε να
τον αντιμετωπίσετε φροντίζοντας τον
εαυτό σας με τη σωστή λήψη φαρμά-
κων και την επαγρύπνηση για την εμ-
φάνιση τυχόν επιπλοκών. Αυτό ση-
μαίνει τη λήψη επιπλέον μέτρων για
την προστασία της καρδιάς και των νε-
φρών, την τακτική παρακολούθηση
των ματιών και τη σχολαστική φρον-
τίδα των ποδιών ώστε να αποφευχθεί
η δημιουργία διαβητικών ελκών. Ο ια-
τρός σας θα σας βοηθήσει να ανα-
πτύξετε ένα πλάνο φροντίδας, το
οποίο θα είναι κατάλληλο για την πε-
ρίπτωσή σας. 

Βιβλιογραφία:1) Δ.Ε.Π. του τομέα Παθολογίας
(2010). Εσωτερική Παθολογία. Αθήνα: Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙ-
ΔΗΣ. σελ.: 660-718 2) Hart M.N. et al..(2014). Παθο-
φυσιολογία Νόσων. Τζιούφας Α. Γ. (επιμ.). Κύπρος: Bro-
ken Hill Publishers LTD. σελ.: 504-507 3) Walker R. et al..
(2015). Διαβήτης, Ένας πρακτικός οδηγός για την
υγεία σας. Αθήνα: Πεδίο. σελ.:16-33
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✔ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Φοροτεχνικός • Τηλ: 6974 313424
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Φοροτεχνικός • Τηλ: 6947937350
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ΣOΛΩNOΣ 25
AΘHNA

THΛ.: 210 3625596
- 210 3623798

ΔΔεεχχόόμμαασσττεε  ππααρρααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  γγλλυυκκάά  γγάάμμοουυ
((ττσσοουυρρέέκκιι,,  μμππαακκλλααββάάςς))  πποουυ  μμπποορροούύνν

νναα  μμεεττααφφεερρθθοούύνν  αακκέέρρααιιαα  μμέέσσωω
μμεεττααφφοορριικκήήςς  ––  ψψυυγγεείίοουυ

ΓΓΕΕΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΣΣΑΑΣΣ
ΠΠααρράάδδοοσσηη  ττωωνν
ππρροοϊϊόόννττωωνν  μμααςς

σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  
κκααττόόππιινν  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΗ-ΣΑΛΑΒΟΥ
ΤΤΖΖ..  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  11 ((έέννααννττιι  ΤΤεελλωωννεείίοουυ))

22οοςς  όόρροοφφοοςς,,  ΜΜΥΥΤΤΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗ
Υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά 

προϊόντα από αξιόπιστες εταιρείες
στο μικρότερο δυνατό κόστος.

ΣΣύύμμββοουυλλοοςς

ΑΑσσφφαα  λλύύσσεεωωνν
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ffaaxx::  2222551100  4466662222
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ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΘΘΕΕΑΑ  ΚΚ..  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

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

ΧΑΛΑΝBΡΙ (3ος όροφος)
ΤΗΛ:  2106850202, 6977328162

email: xzarouli @gmail.com

ΠΗΝΕΛOΠΗ 
ΣΑΡΙΖOΓΛOΥ
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ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΕ OΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Α1, Α2, Β1, Β2,
Sorbone C1, Sorbone C2

Τηλ. 6948 042772

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

««ΤΤοο  ψψέέμμμμαα  έέχχεειι  κκοοννττάά  
πποοδδάάρριιαα»»

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

Μαρία Π. Πανσεληνά
Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης

Διαγνωστικό εργαστήριο:• Υπέρηχοι σώματος  •
Triplex αγγείων • Ενδοκολπικό u/s • u/s  μαστού •

Mέτρηση οστικής πυκνότητας • Ψηφιακή πανο-
ραμική απεικόνιση

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

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΝΤΗ ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ

Είμαστε περήφανοι για τη ΝΥΦΙΔΑ μας. Πολλοί είναι εκείνοι που τη γνώ-
ρισαν κατά καιρούς και την παίνεψαν σαν νύφη της ΚΑΛΛΟΝΗΣ. Και πραγ-
ματικά είναι η νύφη του  Κόλπου της Καλλονής, όπως μας λέει η τοπι-

κή παράδοση του τόπου μας, που έχει φθάσει σε μας από στόμα σε στόμα.
Είναι η νύφη που θέλησαν να κλέψουν οι πειρατές κάποτε στην παραλία της
σημερινής Νυφίδας, την ημέρα του γάμου της, ο οποίος γινόταν εκεί.

Οι δικοί της φρόντισαν να τη φυγαδεύσουν και το όμορφο αυτό μέρος
πήρε το όνομά του από τη νύφη. Φυσικά η νύφη γλύτωσε αλλά –σύμφωνα
πάντα με την λαϊκή παράδοση- κατά τη διαδρομή της φυγάδευσης έχασε το
ένα παπούτσι της και η περιοχή ονομάστηκε ΠΑΠΟΥΤΣΙ, σχίστηκε το ένα της
μανίκι και η περιοχή λέγεται ΜΑΝΙΚΙ και σ’ ένα άλλο μέρος που πρόλαβαν να
τη φιλήσουν, ονομάζεται ΦΛΟΥ.

Περνώντας εφέτος από τη Νυφίδα μας ένας αξιόλογος ποιητής -Κύπριος
στην καταγωγή- ο Λοΐζος Φιλίππου, την παίνεσε με την ποιητική του πέν-
να.

Τα ποιήματα που ακολουθούν είναι δικά του. Τα χάρισε στην πανέμορ-
φη νύφη μας τη Νυφίδα και τα αφιερώνει σε όλους εμάς που τη λατρεύου-
με και την αγαπάμε, και κατά την περίοδο των θερινών διακοπών αλλά και
τον υπόλοιπο καιρό, γιατί είναι πάντα νοσταλγική και γλυκειά.

ΝΥΦΙΔΑ
Προικισμένος τόπος
με κάλλος και ομορφιά.

Της Καλλονής το πέλαγος
στη γραφική Νυφίδα
βλέπει η ψυχή κι αγαλλιά
με περισσήν ελπίδα.

Κάμποι, βουνά και θάλασσα κτί-
ζουνε με μαγεία

ανάκτορα περίλαμπρα, σ’ ονείρου
παραλία.

Πανέμορφη απλώνεται
η φύση σαν μανδύας
πρασινωπός, πολύμορφος
ουράνιας λατρείας.

Σ’ όποιον η τύχη έλαχε τον τόπο να
γνωρίσει

των Αρχαγγέλων βήματα στους
δρόμους θα βαδίσει.

10/8/2017

ΩΔΗ ΣΤΗ ΝΥΦΙΔΑ
Εις την Νυφίδα τ’ όνειρο βλαστά το

καλοκαίρι
με τη δροσιά της θάλασσας και

της νυχτιάς τ’ αγέρι.
Ο τόπος είναι λαμπερός, σαν φω-

τεινό αστέρι.
Με αρώματα και ομορφιές παρά-

δεισο προσφέρει.
9/8/2017

Λοΐζος Φιλίππου 
(ένας Κύπριος φίλος)
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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
ΝΝΥΥΦΦΙΙBBΑΑ  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

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Νόμοι και Διατάξεις

Από τη συλλογή Ν. Σταυρέλλη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΗ  ΝΝΥΥΦΦΙΙΔΔΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

Επιμέλεια Τ. Μακρή

✔✔  11Α/22-05-1918 Β.Δ. α/22-5-1918
Περί συστάσεως κοινοτήτων νομού Λέσβου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αναγνωρίζονται κοινότητες εν Νομώ Λέσβου:
52) Ο συνοικισμός Πολυχνίτου υπό το όνομα «Κοι-

νότητα Πολυχνίτου» και έδραν τον ομώνυμον συ-
νοικισμόν.

53) Ο συνοικισμός Βρυσσάς υπό το όνομα «Κοι-
νότης Βρυσάς» και έδραν τον ομώνυμον συνοικι-
σμόν.

54) Ο συνοικισμός Βασιλικών υπό το όνομα
«Κοινότης Βασιλικών» και έδραν τον ομώνυμον συ-
νοικισμόν.

55) Ο συνοικισμόςΛισβωρίου υπό το όνομα
«Κοινότης Λισβωρίου» και έδραν τον ομώνυμον συ-
νοικισμόν.

Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1918
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Υπουργός των Εσωτερικών 
Κ.Δ. Ρακτιβάν

✔✔  221 Α/15-10-1918 Β.Δ. α/12-10-1918 περί
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της κοι-
νότητος Πολιχνίτου αποβάθρας της Εταιρείας
Κλαδογέννηδων και Σαραντίδων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αναγνωρίζομεν ως δημοσίαν ωφέλειαν και εγ-
κρίνομων την υπέρ της Μυτιλήνη Κοινότητος Πο-
λυχνίτου και δαπάναις αυτής αναγκαστικήν απαλ-
λοτρίωσιν την εν Σκάλα Πολυχνίτου αποβάθρας της
εταιρείας Κλαδογέννηδων και Σαραντίδων της
εμφαινομένης εν τω συνημμένω τω παρόντι από
31 Αυγούστου ε.ε. διαγράμματι του νομομηχανικού
Λέσβου.

Εν Αθήναις τη 18 Οκτωβρίου 1918
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός 
Α. Παπαναστασίου

✔✔  244 Α/27-12-1921 Β.Δ. α/31-8-1921 περί δη-
μοσίευσης των αποτελεσμάτων της απογραφής
του πληθυσμού του Βασιλείου που διενεργή-
θηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1920.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψει κλπ..
Πίναξ  του πραγματικού πληθυσμού του Βασι-

λείου κατά νομούς, επαρχίας ή υποδιοικήσεις, δή-
μους, κοινότητας, πόλεις και χωρία.
Αύξ. Αρθ   Δήμοι, Κοινότητες               Άρρενες           Θήλεις        Σύνολο
3 1)Βασιλικών 478 517 995

2) Αχλαδερή 16 18 34
Σύνολο 494 535 1029

5 Βρυσσάς 786 892 1678
6 Λισβωρίου 362 408 770
10 1.Πολυχνίτου 2.637 2.951 5.588

2.Λιμήν Πολυχνίτου 67 - 67
Σύνολο 2.704 2.951 5.655

✔✔  277 Α/13-12-1947  Β.Δ. α/29-11-1947
Περί αναγνωρίσεως της κοινότητος Πολυχνίτου
σε Δήμο.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

3.Η Κοινότης Πολυχνίτου εν τη Επαρχία Μυ-
τιλήνης και τω Νομώ Λέσβου, αναγνωρίζεται εις
Δήμον, υπό το όνομα «Δήμος Πολυχνίτου». 

Εν Αθήναις τη 29 Νοεμβρίου 1947
ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί των εσωτερικών Υπουργός
Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Σχόλια:

❶Μετά την απελευθέρωση του νησιού απαι-
τούνταν χρόνος για την ένταξή του στη δι-

οικητική οργάνωση του Κράτους. Ο τομέας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοκληρώθηκε το 1918.
Το διάταγμα υπογράφει ο Βασιλιάς Αλέξαν-
δρος. Ο Πολιχνίτος χαρακτηρίζεται κοινότητα
όπως και τα γύρω χωριά. Ως Δήμος θα ανα-
γνωριστεί με το από 29-11-1947 Β.Δ. το οποίο
υπογράφει ο Βασιλιάς Παύλος.

❷ Την ίδια χρονιά, που ο Πολιχνίτος ανα-
γνωρίστηκε ως κοινότητα, προχωρεί στην

αναγκαστική απαλλοτρίωση στη Σκάλα της
αποβάθρας της εταιρείας Κλαδογέννηδων και Σα-
ραντίδηδων. Πρόκειται ίσως για τα «Μπλόκια»,
που οι παλιότεροι θυμούνται και τα οποία βρι-
σκόμενα σε αχρηστεία σκεπάστηκαν κάτω από
τα έργα, που διαμόρφωσαν την ακτή της Σκάλας.

Τα χρόνια της βιομηχανικής ακμής της Σκά-
λας κάθε μονάδα είχε και τη δική της προβλήτα,
για τη φορτοεκφόρτωση στα καΐκια των υλικών
της δραστηριότητάς της. Σήμερα είναι θαμμένες
κάτω από την άμμο ή τα τσιμέντα των λιμενικών
έργων.

➌
Στις 13-12-1920 έγινε η απογραφή του
πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους. Η

πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με το
από 31-8-1921 Β.Δ. του Κων/νου δείχνει τον Πο-
λιχνίτο με πληθυσμό 5.638. 

Ωστόσο, για την ίδια απογραφή με δεύτερο
Β.Δ. από τον Γεώργιο τον Β’, που διαδέχτηκε τον
αποπεμφθέντα Κωνσταντίνο, στις 30-8-1923
εμφανίζεται ο Πολιχνίτος με πληθυσμό 7.239 κα-
τοίκων (ενισχύθηκε με τις προσφυγικές ροές).

❹ Με Β.Δ., που εκδίδεται μεταπολεμικά από
τον Βασιλιά Παύλο, αναγνωρίζεται ο Πο-

λιχνίτος ΔΗΜΟΣ και με την από 10 Νοεμβρίου
1952 υπουργική απόφαση καθορίζεται η σύν-
θεση του υπαλληλικού προσωπικού του.

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

ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΠΠ..  ΣΣΑΑΧΧΑΑΝΝΑΑΣΣ
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Του Σεβαστού Μοιρασγεντή

Οι πρώτες προσπάθειες φωτισμού της
πόλης της Μυτιλήνης χωρίς τη συντή-
ρηση «ζωντανής» φλόγας (φανάρια, λυ-

χνάρια, κλπ.), ξεκινούν στις αρχές του 20ου αι-
ώνα, όταν στην περιοχή Αλυσίδα Μυτιλήνης δη-
μιουργείται εργοστάσιο πετρελαιαερίου.1 Το αέ-
ριο διανέμονταν στην πόλη μέσω σιδηροσω-
λήνων και χρησιμοποιούνταν για το φωτισμό κά-
ποιων οδών. Μάλιστα, στα 1904 ο επιχειρημα-
τίας Π. Λ. Ραπίτης προχώρησε για μικρό διά-
στημα στη δημιουργία του 1ου εργοστασίου ηλε-
κτροπαραγωγής για φωτισμό στη Μυτιλήνη,
ενώ στο ίδιο συγκρότημα λειτουργούσαν πα-
γοποιείο και υφαντήριο.2-3

Από την Έκθεση Σοφιανόπουλου, που συν-
τάχθηκε στα 1913 με την απελευθέρωση των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου για λογαριασμό
του Ελληνικού κράτους, προκύπτει ότι την
εποχή εκείνη ο φωτισμός της πόλης της Μυτι-
λήνης γίνονταν μέσω του προαναφερθέντος ερ-
γοστασίου πετρελαιαερίου.4 Για το σκοπό αυτό
καταναλώνονταν ετησίως 100 τόνοι πετρελαί-
ου και 200 τόνοι γαιάνθρακα. Στο εργοστάσιο
απασχολούνταν έξι Αρμένιοι και ένας Έλληνας,
με ημερομίσθιο 3,5 δρχ., ενώ η συνολική αξία
της εγκατάστασης έφθανε στις 250.000 δρχ.
Στην ίδια Έκθεση αναφέρεται η ύπαρξη δύο δυ-
ναμομηχανών ισχύος 31 ίππων που παρείχαν
ηλεκτρικό ρεύμα 110 βολτ για το φωτισμό
δύο αιθουσών δημοσίων θεαμάτων.5

Οι προσπάθειες εξηλεκτρισμού της πόλης
της Μυτιλήνης αναζωπυρώνονται εκ νέου προς
τα τέλη της δεκαετίας του 1910, για να εντατι-
κοποιηθούν στις αρχές της επόμενης δεκαετίας
όταν και εγκαθίστανται ανεξάρτητες μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής τόσο στην πρωτεύουσα
όσο και στις μεγαλύτερες κωμοπόλεις του νη-
σιού. Στα 1922 ο Δήμος Μυτιλήνης ήρθε σε συμ-
φωνία με τον Π. Λ. Ραπίτη προκειμένου να ανα-
λάβει το μερικό ηλεκτροφωτισμό της πόλης αντί
800 δρχ. το μήνα.6

Όπως αναφέρει ο Π. Παρασκευαΐδης πα-
ραμονή και ανήμερα της γιορτής της 21ης Μαΐ-
ου 1922 ηλεκτροφωτίστηκε η προκυμαία και η
αγορά της Μυτιλήνης με λαμπτήρες 50 κη-
ρίων.7

Από τις πρώτες κοινότητες της Λεσβιακής
υπαίθρου που ήρθαν σε επαφή με τη νέα αυτή
μορφή ενέργειας ήταν και ο Πολιχνίτος, όπου η
έλευση του ηλεκτρικού ρεύματος τοποθετείται
στα μέσα του 1923, μετά από προσπάθειες
ομάδας πολιτών με επικεφαλής το Δημήτριο
Πάλλη.8

Την ίδια περίοδο αντίστοιχες προσπάθειες
αναλαμβάνονται και σε άλλα χωριά του νησιού,
γεγονός που αποτυπώνεται στη στήλη Τρίβολοι
της τοπικής εφημερίδας Ελεύθερος Λόγος τον
Ιούνιο του 1924: 9

- Η ύπαιθρος χώρα διαρκώς προοδεύει.
- Και εκπολιτίζεται.
- Μετά τον Πολυχνίτον η Αγία Παρασκευή.
- Και μετ’ αυτού η Αγιάσσος.
- Και κατόπιν η Γέρα.
- Ηλεκτροφωτίζονται.
- Για το Πλωμάρι βέβαια δεν γίνεται λόγος.
- Προηγήθη και της Μυτιλήνης.
- Θεωρείται βέβαιον ότι ελάχιστα χωριά του νη-

σιού θα μείνουν καθυστερημένα.
- Όσα δεν έχουν κοντά καταρράκτας.
- Τα άλλα θα προβούν εις εγκαταστάσεις.
- Είνε τόσον οικονομικός ο ηλεκτρισμός όταν

η κίνησις είναι δωρεάν.

Η ηλεκτροδότηση γίνεται με ανεξάρτητους
σταθμούς παραγωγής, μικρής ισχύος, οι οποί-
οι εγκαθίστανται σε κάθε κοινότητα που ηλε-
κτροδοτείται. Στα 1929 πετρελαιοκίνητες εγ-
καταστάσεις ηλεκτροδότησης υπάρχουν στη
Μυτιλήνη, στην Αγία Παρασκευή, στην Καλλο-
νή, στην Πέτρα, στην Αγιάσο, στην Θερμή, στο
Μανταμάδο, στο Μεσαγρό, στα Πάμφιλα, στον
Παπάδο, στον Πολιχνίτο, στο Σκόπελο, στο
Πλωμάρι και στην Πλαγιά.10

Συνολικά, στο νομό Λέσβου υπάρχουν 15
ανεξάρτητες μονάδες πραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εκ των οποίων 4 με ισχύ κάτω των 25
ίππων (HP), 8 ισχύος 25 με 50 HP, 2 ισχύος 50 με
100 HP, και 1 ισχύος μεταξύ 100 και 200 HP.11

Στις περιοχές του νομού όπου έχουν εγκα-
τασταθεί μονάδες ηλεκτροπαραγωγής διαβιεί
το 49,8% του πληθυσμού, 80.483 κάτοικοι επί συ-
νολικού πληθυσμού 161.557 ατόμων.12

Μία δεκαετία αργότερα (1939) οι εγκατα-
στάσεις ηλεκτροπαραγωγής στο νομό Λέσβου
έχουν φθάσει τις 17.13

Όλες σχεδόν είχαν απλή άδεια, και μόνο η
μονάδα της Μυτιλήνης διέθετε προνομιακή
άδεια, η οποία δίνονταν μετά από δημόσιο
διαγωνισμό και στον ανάδοχο παρέχονταν το
αποκλειστικό προνόμιο χορήγησης ρεύματος για
φωτισμό, ενώ μπορούσαν να διαθέσουν (χωρίς
αποκλειστικό προνόμιο) ηλεκτρική ενέργεια
και για άλλες χρήσεις.

Οι φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια που δεν είχε
ιδρυθεί ακόμη η ΔΕΗ μπορούν να διακριθούν
στις εξής βασικές κατηγορίες:14

•  Ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούσαν με
ελληνικά ή ξένα κεφάλαια.

•  Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχειρήσεις.
•  Γεωργικοί συνεταιρισμοί.
•  Κοινωφελή ιδρύματα ή κρατικοί φορείς.

Στη Λέσβο, αρκετές ήταν οι περιπτώσεις
όπου τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ιδρύθηκαν με κύριο στόχο την ηλε-
κτροκίνηση ελαιοτριβείων και αλευρόμυλων,15

ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες, που δεν λει-
τουργούσαν, έδιναν ηλεκτρικό ρεύμα σε κον-
τινούς οικισμούς.16

Τα ηλεκτρικά δίκτυα δηλαδή αποτελούσαν
επέκταση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που
ανέπτυξαν οι βιομηχανίες για δική τους χρήση.
Αυτό προκύπτει και από το σημαντικό αριθμό
ελαιουργικών συνεταιρισμών που αναλαμβά-
νουν να ηλεκτροδοτήσουν τις αντίστοιχες Κοι-
νότητες όπως ο «Ελαιουργικός Πιστωτικός Συ-
νεταιρισμός Βατούσσης», ο «Ελαιουργικός Πι-
στωτικός Συνεταιρισμός Βρίσας, η Βρησηίς,
Λέσβου», ο «Ελαιουργικός Πιστωτικός Συνε-
ταιρισμός Μεγαλοχωρίου Λέσβου», ο «Ελαι-
ουργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Μηθύ-
μνης», κ.α.17

Στον Πολιχνίτο, η ηλεκτροδότηση γίνεται
από ιδιωτική εταιρεία που έχει εγκαταστήσει και
λειτουργεί το τοπικό εργοστάσιο παραγωγής με
την επωνυμία «Γ. Κατρακάζας & Ν. Κωστομοίρης,
Εταιρεία Ηλεκτροφωτισμού Πολιχνίτου» Ο.Ε.Ε.18

Όπως φαίνεται και από την επωνυμία βα-
σικοί μέτοχοι της επιχείρησης είναι ο Γ. Κατρα-
κάζας και ο γιατρός Ν. Κωστομοίρης. Διαθέτει
απλή άδεια από το 1935, ενώ το εργοστάσιο
ήταν εγκατεστημένο στην είσοδο του χωριού,
κοντά στο Δημοτικό σχολείο Πολιχνίτου.

Το ηλεκτρικό ρεύμα όμως την εποχή πριν
τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο δεν είναι ένα αγαθό
που αξιοποιείται μαζικά από την Ελληνική κοι-
νωνία. Ακόμη και στις πόλεις και κωμοπόλεις που
διέθεταν εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, μικρό
μόνο ποσοστό των νοικοκυριών συνδέεται με
το δίκτυο και διαθέτει οικιακό ηλεκτροφωτι-
σμό.19

Aυτό οφείλεται στο ότι το πάγιο έξοδο της
οικιακής εγκατάστασης ηλεκτρικού λαμπτήρα
ήταν δυσβάστακτο για τον Έλληνα χωρικό, για-
τί έπρεπε να καταβληθεί εφ’ άπαξ, ενώ η δαπάνη
για λάμπα πετρελαίου, αν και ακριβότερη κατά
40%, μπορούσε να γίνει τμηματικά.20

Στη δεκαετία επομένως του 1930 η παρα-
γόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα τοπικά ερ-
γοστάσια χρησιμοποιείται σε τοπικές βιομηχα-
νίες, στον οδοφωτισμό κάποιων κεντρικών
οδών και πλατειών και σε μικρό μέρος των κα-

τοικιών για φωτισμό. Η χρήση του ηλεκτρι-
σμού σε άλλες χρήσεις, για μαγείρεμα, θέρ-
μανση, κλπ., θα γίνει πολύ αργότερα, από τη δε-
καετία του 1950 και μετά. 

Τη δεκαετία του 1930 η χρήση της ηλε-
κτρικής ενέργειας αυξάνει με σχετικά αργούς
ρυθμούς λόγω του κόστους, τα απόλυτα δε επί-
πεδα κατανάλωσης διατηρούνται σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες. Στην
πόλη της Μυτιλήνης η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας από 936 μεγαβατώρες (MWh) το
1935 φθάνει στις 1172 MWh το 1938.21

Η ανά κάτοικο κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στην πόλη της Μυτιλήνης το 1938
φθάνει τις 48,1 κιλοβατώρες (kWh) ανά έτος, την
5η υψηλότερη μεταξύ 20 πόλεων της χώρας –
μόνο η Αθήνα, η Πάτρα, η Κέρκυρα και η Λάρι-
σα έχουν υψηλότερη κατανάλωση.22

Συγκριτικά, στις μέρες μας η ανά κάτοικο κα-
τανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ανέρχεται στις 4.600 kWh (100 φορές υψηλό-
τερη), ενώ η κατανάλωση των περίπου 50 kWh
ετησίως που καταγράφεται προπολεμικά ανά κά-
τοικο, αντιστοιχεί στην καθημερινή χρήση μίας
λάμπας των 50 βατ (W) για λιγότερο από 3 ώρες.
Στο Πλωμάρι, μια κοινότητα με αντίστοιχα με-
γέθη με τον Πολιχνίτο (περίπου 7000 κάτοικοι
τότε), η κατανάλωση ηλεκτρισμού στα 1937
έφθασε τις 53 μεγαβατώρες (MWh),23 όσο πε-
ρίπου καταναλώνουν 10 σημερινά νοικοκυριά
σε ένα έτος. Εξάλλου, την εποχή εκείνη το ηλε-
κτρικό ρεύμα δεν διατίθεται σε 24ωρη βάση. Τα
λίγα νοικοκυριά που έχουν σύνδεση τροφοδο-
τούνται με ηλεκτρικό ρεύμα μόνο τις πρώτες
βραδυνές ώρες και κάποιο διάστημα το πρωί.

Για τους αργούς ρυθμούς εξηλεκρισμού
προπολεμικά και τη διαμόρφωση της κατανά-
λωσης σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα επί-
πεδα άλλων χωρών, σε μεγάλο βαθμό ευθύνε-
ται η πολυδιάσπαση της παραγωγής με την κα-
τασκευή εργοστασίων σε κάθε χωριό, η οποία
οδηγεί  σε υπέρογκα τιμολόγια και μη βιώσιμες
επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές
περιπτώσεις ο εξηλεκτρισμός που επιχειρήθη-
κε στην Ελληνική ύπαιθρο, και ιδιαίτερα στα χω-
ριά και στις κωποπόλεις, κατά τη διάρκεια του
μεσοπολέμου, εκλαμβάνονταν από τους ίδιους
τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν
στον τομέα περισσότερο ως μια εκπολιτιστική
δράση παρά ως μια δραστηριότητα με στόχο το
κέρδος.24

Η ανάγκη συγκέντρωσης της παραγωγής σε
φυσικά κέντρα και η επίτευξη οικονομιών κλί-
μακας (με αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της
ποιότητας του ηλεκτρικού ρεύματος και μείωση
των τιμών) θα εντοπιστεί ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του 1930,25 θα υλοποιηθεί όμως αρ-
κετά αργότερα από τα μέσα της δεκαετίας του
1950 και μετά, μέσω της νεοσυσταθείσας Δη-
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) το 1950. 

Αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση
αυτή γίνεται τον Αύγουστο του 1956, όταν με την
καθιέρωση ενιαίου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και την Εύ-
βοια (στα επίπεδα των 1,9 δρχ./kWh) επιτυγχά-
νεται σημαντική αύξηση της κατανάλωσης.26

Η επέκταση του ενιαίου τιμολογίου ηλε-
κτρικής ενέργειας και στα νησιά θα πραγματο-
ποιηθεί ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του
1957. Έτσι, οι ηλεκτρικές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στη Λέσβο, άρχισαν να επι-
δοτούνται από το Κράτος. Σχεδόν ταυτόχρονα,
με το νόμο 3523/1956 η ΔΕΗ ορίστηκε ως μο-
ναδικός φορέας για την παραγωγή και διανομή
ηλεκτρικής ενέργειας και ανέλαβε την εξαγορά
των υφιστάμενων τοπικών ηλεκτρικών εκμε-
ταλλεύσεων και την εφαρμογή ενιαίου χαμηλού
τιμολογίου σε ολόκληρη τη χώρα. Ο νόμος αυ-
τός για την εξαγορά -ουσιαστικά για την κρατι-
κοποίηση- όλων των ηλεκτρικών επιχειρήσεων
της χώρας, αφορούσε 415 επιχειρήσεις, κυ-
ρίως μικρές και μεσαίες. Το έργο των εξαγορών
ξεκίνησε το 1956 και ολοκληρώθηκε το 1968.27

Το 1970 η ΔΕΗ είχε πλέον κατορθώσει να δη-
μιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης
όλης της χώρας και να προσφέρει ισότιμα σε
όλους πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν
ένα τεχνικό επίτευγμα τεραστίων διαστάσεων
και ουσιαστικά το πρώτο ολοκληρωμένο δίκτυο
υλικοτεχνικής υποδομής που ενσωμάτωνε το σύ-

νολο του πληθυσμού της χώρας.28

Στη Λέσβο, την περίοδο 1960-1965 εξαγο-
ράσθηκαν 27 τοπικές επιχειρήσεις ηλεκτρικής
ενέργειας.29

Οι εξαγορές γίνονταν είτε μέσω ελεύθερων δια-
πραγματεύσεων (διαδικασία που συστηματικά
επεδίωκε η ΔΕΗ), είτε μέσω διαιτησίας, είτε, σε
ακραίες περιπτώσεις, μέσω απολλοτριώσεων. Η
Ηλεκτρική Εταιρεία Μυτιλήνης, η οποία κάλυπτε
τη Μυτιλήνη και τα γύρω χωριά, ενώ από το 1954
είχε συνδεθεί με υποθαλάσσιο καλώδιο με το ερ-
γοστάσιο του Περάματος, εξαγοράσθηκε στα
1960. Το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του
Πολιχνίτου εξαγοράσθηκε από τη ΔΕΗ στις
24/6/1963 αντί 333.000 δρχ. Την περίοδο εκεί-
νη διέθεται 2 μονάδες παραγωγής και 659 μο-
νοφασικές παροχές. Ως πωλητές εμφανίζονται
η Μ. Κακάμπουρα – Κωστομοίρη, οικοκυρά,
χήρα, ο Ε. Ν. Κωστομοίρης, ανήλικος, ο Σ. Ν. Κω-
στομοίρης, ανήλικος, ο Γ. Χ. Κατρακάζας, ηλε-
κτρολόγος – ηλεκτροτεχνίτης, και ο Π. Μ. Λυ-
γερός, ιατρός. Κατά την πάγια ταχτική της ΔΕΗ,
οι 6 εργαζόμενοι του εργοστασίου προσλαμ-
βάνονται στη ΔΕΗ. Μετά την εξαγορά του, το ερ-
γοστάσιο θα συνεχίσει να λειτουργεί για κάποια
χρόνια υπό τη διαχείριση της ΔΕΗ, η οποία προ-
χώρησε σε εκσυγχρονισμό και επέκταση του
ηλεκτρικού δικτύου, και θα κλείσει οριστικά τη
δεκαετία του 1970 όταν και τίθεται σε λειτουρ-
γία ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Λέσβου
(1973) στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης.

ΥΓ1. Χρήσιμες πληροφορίες για τη σύνταξη του
άρθρου αυτού μας δώθηκαν από τον κ. Ευριπίδη
Κεχαγιά, εργαζόμενο στο εργοστάσιο ηλε-
κτροπαραγωγής του Πολιχνίτου, τον οποίο και
ευχαριστούμε.

ΥΓ2. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά αν κάποιος μπο-
ρούσε να μας στείλει πρόσθετο υλικό από τη λει-
τουργία του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής
του Πολιχνίτου (τεκμήρια, μαρτυρίες, φωτο-
γραφίες, κλπ.), ώστε σε μια πιο πλήρη μορφή του
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
μας. 
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