
Το τεύχος 61 του υπέροχου περιοδικού
«Αντίλαλος της Βρίσας» είχε την τύχη,
εκτός πολλών άλλων αξιόλογων συ-

νεργασιών, να φιλοξενήσει και το άρθρο της
κας Νένας Γαλανίδου (καθηγήτριας Πα-
λαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης) με
τίτλο «Λισβόρι – Πολιχνίτος –
Βρίσα – Καλλονή». Με το άρ-
θρο αυτό και με την πολλή
αγάπη της για τον τόπο
μας, προσπάθησε η
υπεύθυνη για τις παλαι-
οντολογικές έρευνες στα
Ροδαφνίδια, να αναπτερώσει
το πεσμένο ηθικό μας, τονίζοντας
τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Αν
όσα έχουμε, τα δούμε σωστά και τα εντά-
ξουμε σε μια προσπάθεια, έξω από τοπικι-
στικές μικρότητες, βασισμένη στην μοναδική
κληρονομιά (παλαιοντολογική, αρχαιολο-
γική, νεώτερη ιστορία, γεωμορφική, οικι-
στική) θα μπορούσαμε, όλοι μαζί, να πετύ-
χουμε την αναγέννηση του τόπου μας.

Στο προσεγμένο κείμενο της κας Γαλα-
νίδου είναι δύσκολο να βρεθούν σημεία, ξε-

χωριστά για υπογράμμιση, γιατί κάθε πα-
ράγραφος, κάθε πρόταση, κάθε λέξη σε
καθηλώνει για προβληματισμό. Ωστόσο εί-
ναι μερικά σημεία, που μπορούν να εντυ-
πωσιάσουν όχι μόνο εμάς, αλλά όλους τους
Έλληνες, στο ψάξιμο του δρόμου προς την

ανάπτυξη: «ο τουρισμός στη νό-
τια Λέσβο πρέπει, κατά τη

γνώμη μας, να προσεγγι-
στεί ως μία συνισταμένη
και όχι ως μια συνιστώ-
σα» γράφει σε κάποιο

σημείο. Δυστυχώς αυτό
είναι το νεοελληνικό πρό-

βλημα στην κατανόηση της
ανάπτυξης. Οι πάντες, όταν μιλάμε για ανά-
πτυξη, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τους του-
ρίστες, που θα μας φέρουν τους καλοκαι-
ρινούς μήνες το συνάλλαγμά τους, θα τα
«πιάσουμε» και τον άλλο καιρό θα …καθό-
μαστε!!!

Σαν πρακτικός άνθρωπος, που ξέρει να
δένει τη θεωρία με την πράξη-γνώση, η κα-
θηγήτρια μάς λέει πως, προϋπόθεση της οι-
κονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέ-

σεων εργασίας, της παραμονής των νέων
στον τόπο μας και της προβολής της ιδιαί-
τερης ταυτότητας της νότια Λέσβου, είναι
πέντε πυλώνες, που πάνω τους πρέπει να
στηριχθεί η προσπάθεια:

1. Τα προϊστορικά ζώα των
Βατερών και οι προϊστορικοί
άνθρωποι του Λισβορίου.

2. Τα επώνυμα αγροτικά
προϊόντα της γεωργίας –κτη-
νοτροφίας.

3. Ο πλούτος των ακτών,
του βυθού, τα αλιεύματα, η ορ-
νιθοπανίδα. Εμείς θα προσθέ-
ταμε και τη γεωθερμία.

4. Το μνημειακό απόθεμα,
αρχαίο και νεότερο, με τις μο-
ναδικές αρχαιότητες και την κα-
ταπληκτική νεότερη αρχιτεκτο-
νική, και

5. Η άυλη πολιτιστική κλη-
ρονομιά.

Ο τόπος μας διαθέτει πα-
ράδοση και καταπληκτικό επι-
στημονικό δυναμικό. Όλα αυτά
μαζί αποτελούν τις συνιστώσες
που θα επιτύχουν τη συνιστα-
μένη της ανάπτυξης, η οποία θα
έχει τελικά τον αντίκτυπό της στην αύξηση
και στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρι-
σμού.

Η περιοχή, κατά την κα Γαλανίδου, έχει
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που θα τη
βοηθήσει: Είναι ακόμα υποανάπτυκτη!!!

Η άποψη μοιάζει χιουμοριστική· όμως
δεν είναι. Ξέρουμε πως στη χώρα μας όλα
γίνονται άναρχα, γι’αυτό σύντομα καταντούν
προβληματικά. Το πλεονέκτημά μας λοιπόν
είναι πως έχουμε την πολυτέλεια να προ-
γραμματίσουμε σωστά τις κινήσεις μας, για
να αποφύγουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι.
Ο τουρισμός δεν θα είναι ο βασικός πυλώ-
νας από τον οποίο θα περιμένουμε ανάπτυξη
και σε άλλους τομείς, αλλά θα είναι το απο-

τέλεσμα της γενικής προσπάθειας σε όλους
τους τομείς και όλοι μαζί θα μας δώσουν τη
συνισταμένη της ανάπτυξης, που μέσα της
θα βρίσκεται και ο τουρισμός.

Για να
καταλάβου-
με τι μας
λέει η κα Γα-
λανίδου, ας
σκεφτούμε
τούτο: Αν
καταφέρνα-
με να φέ-
ρουμε το
καλοκαίρι
εκατό χιλιά-
δες τουρί-
στες στην
π ε ρ ι ο χ ή
μας, πού θα
τους βάζα-
με; Με τί
νερό θα
τους ποτίζα-
με και θα
τους πλύνα-
με; Σε ποι-
ους δρό-

μους θα τους μετακινούσαμε; Πού θα τους
ταΐζαμε; Αμέσως ανακύπτει το πρόβλημα
των υποδομών. Από χθες έπρεπε να είχαμε
αρχίσει τη συλλογή νερού σε ταμιευτήρες.
Είδαμε τι έπαθαν οι Αβδηρίτες των αρχαίων
χρόνων: τους χλευάζουν οι αιώνες! Το ίδιο
όμως συμβαίνει και στη σημερινή Ελλάδα,
την Ελλάδα της αρπαχτής. Θα μας κάνουν
υπόδειγμα προς αποφυγήν οι λαοί της Γης.

Οι διοικούντες περί άλλων τυρβάζουν.
Ζούμε, λένε, σε περίοδο οικονομικής στε-
νότητας. Σας γνωρίσαμε κύριοι και σε πε-
ριόδους «παχέων αγελάδων». Γι’ αυτό ο
προβληματισμός μας πρέπει να είναι σο-
βαρός, δίχως κομματικές διαφοροποιήσεις,
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Το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Πολιχνιατών 
συμμετείχε στα «Ελευθέρια 2017»

Με μεγάλη επιτυχία συμμετείχε το Τμή-
μα Χορού του Συλλόγου Πολιχνιατών
Αθήνας στα «Ελευθέρια 2018», εκδήλω-
ση, που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρου-
σίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Μυ-
τιληνιών Αμαρουσίου και όμορων Δήμων
«Νόστος 2006» για την απελευθέρωση
της Μυτιλήνης από τον τουρκικό  ζυγό,
την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιδήμαρχος κα Ρένα Χαλιώτη, η πρό-
εδρος του «Νόστος 2006», ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιχνιατών, και ο εκπρόσω-
πος των Μυτιληνιών της Αυστραλίας, ενώ στα ιστορικά γεγονότα των ημερών εκεί-
νων μας μετέφερε ο Λέσβιος συγγραφέας και φιλόλογος κ. Γιάννης Παπάνης.

Κι αφού λέγεται ότι  «το καλύτερο το κρατάμε για το τέλος», την εκδήλωση έκλει-
σε το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας που κυριολεκτικά ξεσή-
κωσε τους παρευρισκομένους με τους παραδοσιακούς σκοπούς του τόπου μας.

Μια εκδήλωση με ιδιαίτερη σημασία για το Λεσβιακό λαό, η οποία όμως δεν είχε
την ανάλογη ανταπόκριση από τον κόσμο, αν αναλογιστεί κανείς πως η 8η Νοεμβρίου
(ημέρα της απελευθέρωσης του νησιού) είναι για μας η δεύτερη 25η Μαρτίου!!!

Ταξούλα Ζάχου

ΤΤαα  εειικκοοσσάάχχρροονναα  ττηηςς  ααίίθθοουυσσάάςς  μμααςς

Στις δέκα Δεκεμβρίου μαζευτήκαμε στην
αίθουσα του Συλλόγου μας, όσοι από
τους Πολιχνιάτες της Αθήνας είχαν την

δυνατότητα να έλθουν, σε μια απλή σύναξη,
για να βρεθούμε και να αποχαιρετήσουμε
όλοι μαζί το χρόνο που φεύγει. Επειδή συμ-
πίπτει να συμπληρώνονται είκοσι χρόνια
από την απόκτηση της αίθουσας, σκεφτήκαμε
να γιορτάσουμε μαζί κι αυτό το γεγονός. Προς
τούτο καλέσαμε τους κυριότερους συντελε-
στές της προσπάθειας να παραστούν στην εκ-
δήλωση, αλλά μόνο δύο μπόρεσαν να αντα-
ποκριθούν στην πρόσκληση. Μερικές απου-
σίες απ’ τη ζωή και οι ανάγκες της ζωής για
τους υπόλοιπους στάθηκαν εμπόδια.

Οι παρόντες φυλλομετρώντας το τεφτέρι
της μνήμης καταλάβαμε πως, η απόκτηση της
αίθουσας ήταν συλλογική προσπάθεια και γι’
αυτό τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους Πο-
λιχνιάτες της Αθήνας. Μερικές όμως ξεχω-
ριστές προσφορές τονίστηκαν ιδιαίτερα,
γιατί δε θα ήταν σωστό να αποσιωπηθούν.

Έτσι έχουμε:
Την ιδέα για την απόκτηση της αίθουσάς

μας την έβαλε από το 1992 ο Κυριάκος
Πούμπρος και τη συνόδευε με 50.000 δρχ που
κατατέθηκαν σε βιβλιάριο και έγινε η μαγιά
για να μαζευτούν μέχρι το 1998 ακόμα
4.500.000 δρχ.

Με προσφορά 2.000.000 δρχ από το Στρα-
τή Παττακό συμπληρώθηκε το ποσό που
απαιτήθηκε για την αγορά.

Ο συμβολαιογράφος Δημήτριος Κωφό-
πουλος μάς έκανε δωρεά τα συμβολαιογρα-
φικά.

Η αίθουσα χρειαζόταν επισκευή και νέα δια-
μόρφωση και χρήματα άλλα δεν υπήρχαν.
Υπήρχαν όμως χωριανοί μας μαστόροι που
τα έκαναν όλα δίχως χρήματα.

Ο Τάσος Σωτηρλαμάς ανέλαβε τη γενική
επιστασία και στο τέλος έβαψε την αίθουσα,

η δε γυναίκα του καθάρισε τα πάντα.
Την ηλεκτρική εγκατάσταση πρόσφεραν ο

Χαράλαμπος Καντήλης και ο γαμπρός του Σα-
ράντος Ιατρέλλης.

Τη διαρρύθμιση του χώρου, τα μπάνια και
το δάπεδο έκανε ο αείμνηστος Κωστής Μπα-
λάς.

Τα υδραυλικά ο Γιώργος  Καράτζανος.
Τα ντουλάπια και τον πάγκο της κουζίνας

ο Χρήστος ο Πονηρός.
Μια βιβλιοθήκη δωρήθηκε από τον Αντώνη

Καραπιπέρη.
Μια ντουλάπα από τον Βρισαγώτη Θοδω-

ρή Κούσκο.
Η κατασκευή της αποθήκης έγινε με τα χέ-

ρια του τότε προέδρου του Συλλόγου, του
προσφάτως αποδημήσαντα Γιώργου Χα-
τζόγλου.

Τις κουρτίνες μάς τις έφερε ο Αριστείδης
Μαμάκος.

Την κρεμάστρα την κρέμασε ο Γιώργος Αμ-
παρτζής.

Με όλη αυτή την κινητοποίηση φτιάξαμε
ένα χώρο ζεστό και φιλόξενο για να μπο-
ρούμε οι Πολιχνιάτες της Αθήνας να βρι-
σκόμαστε, να μη χανόμαστε στην αθηναϊκή
έρημο. Με την αίθουσα ακόμα ο Σύλλογός
μας μπόρεσε να επεκτείνει τις δραστηριό-
τητές του, να διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις,
παρουσιάσεις βιβλίων, να έχει χορευτικό
τμήμα, θεατρικό τμήμα.

Το επόμενο όνειρό μας είναι να δούμε
την αίθουσά μας γεμάτη με τα παιδιά και τα
εγγόνιά μας.
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ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΡΡΟΟΣΣ
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22001188,,  ώώρραα  1133::0000  µµ..µµ.. θα πραγµα-
τοποιηθεί ο ετήσιος χορός - ένα
γλέντι µε µυτιληνιά ορχήστρα-
του Συλλόγου µας στο κέντρο
«CROWN HALL» (Λεωφ. Κύµης
157 και Σκουφά 30, Ηράκλειο,

τηλ: 21 02840555). 
Για περισσότερες πληροφορίες

και κρατήσεις θέσεων, 
παρακαλούµε να επικοινωνή-

σετε µε τα µέλη του B.Σ.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει

ιδιαίτερα.
ΤΟ B.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενηµερώνουµε ότι άλλαξε ο αριθµός
λογαριασµού του Συλλόγου µας, ο οποίος

είναι πλέον ο εξής:
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3355ooςς  ΜΜααρρααθθώώννιιοοςς  22001177
Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο 35ος Μα-

ραθώνιος, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανω-
τές την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθήνας και τον
Δήμο Μαραθώνα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξε-
πέρασε τους 50.000 οι οποίοι ήταν πάνω από 100
χώρες. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα αγωνίσματα
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και αναπτύσσε-
ται ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια επί-
πεδο. Η απόσταση για την ακρίβεια, είναι 42.195
μέτρα. 

Ανάμεσά τους πήραν μέρος και οι συγχωριανοί μας:
Λεοντής Μπάμπης,  Παπαφιλίππου Λευτέρης και
Φωτεινός Αντώνης.

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

ΤΑΚΗΣ ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20172

IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Μαλλιάκας Τάκης

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
ΚΚΩΩBBΙΙΚΚOOΣΣ::  0011--44555588

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ:
Mαλλιάκας Τάκης

Μακρής Τάσος
Μοιρασγεντής Σεβαστός

•
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

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

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
Σταµάτης Κοτσάτος Ο.Ε. 

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

απαραίτητα την άπoψη τoυ Συλλόγoυ μας

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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Βογιατζή Φωτεινή του
Αποστ. (Βρύσα) και ο Πάν-
τζος Λάζαρος απέκτησαν
κορίτσι στις 22/9/17.
• Ο Στράτος Μαµάκος και η
�έσποινα απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί – κορίτσι,
στις 22/9/17.
• Η Νερατζή Μαρία του
Ευστρ. και ο Αντώνης Περ-
δικέλης απέκτησαν το πρώ-
το τους παιδί – κορίτσι,
στις 13/10/17.
• Η Καργή Όλγα του Γε-
ωργίου και ο Οικονόµου
Στάθης (Λισβόρι) απέκτη-
σαν το δεύτερό τους παιδί
– κορίτσι, 13/10/17.
• Η Μαρία Πετρακάκη
(κόρη της Αγγελικής Πατα-
κού, Κόρινθος) και ο Νίκος
Καζής απέκτησαν το πρώ-
το τους παιδί- κορίτσι στις
27/10/17.
• Η Ελένη Γαβριήλ (κόρη
του καθηγητή Νίκου Γα-
βριήλ) και ο Μπακύρας Πα-
ναγιώτης απέκτησαν το
πρώτο τους παιδί – κορίτσι,
στις 6/6/17.
• Η Γεωργία Κουµάνια του
Γεωργίου και ο Παναγιώτης
Αθανασίου απέκτησαν το
δεύτερό τους κορίτσι στις
4/11/17.
•Ο Βογιατζής Γεωργ.του

�ηµ. και η Αφροδίτη απέ-
κτησαν το δεύτερο τους
παιδί-κορίτσι στις 27/7/17.
• Ο Ιατρού Θεµιστοκλής
και η Σταµάτη Ιωάννα απέ-
κτησαν κορίτσι.
Να τους ζήσουν!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Η �ήµητρα Καρατζάνου
και ο Βασίλης Κότσιρας βά-
φτισαν το κοριτσάκι τους
στις 23/8/2017.
Να τους ζήσουν καλότυχα!

ΓΑΜΟΙ
• Η �αλβαδάνη Ευστρατία
του Κυριάκου (Λισβόρι) και
ο Ιωάννης Πυρινάκης τέλε-
σαν τον γάµο τους στις
26/8/17.
• Η Μοιρασγεντή Μιλτώ
του Ευστρ. και ο �ήµου
Αναστάσιος τέλεσαν τον
γάµο τους στις 8/10/17.

• Ο Ελευθερίου �ηµήτριος
(γιός Αφροδίτης Καροµι-
νέλλη) και η �ήµητρα Κα-
φασούλη τέλεσαν τον γάµο
τους στις 7/10/17.
• Η Γούλη Χριστίνα του
Ευστρατίου και ο Λαχανάς
Βαγγέλης τέλεσαν τον γάµο
τους στις 3/9/17 και συγ-
χρόνως βάφτισαν τα δίδυ-
µα αγόρια τους µε ονόµατα
Στρατής και Αποστόλης.
• Η Κατερίνα Μπατζάκα
(εγγονή του Παλαιολόγου
του Κύρηκα) και ο Μαυρο-
γόνατος Θεοφάνης τέλε-
σαν το γάµο τους στις
9/9/17.
• Ο Γιάννης Αντωνόπουλος
και η Μαρία Λευκαδίτη
(κόρη της Ελένης Γιαλελή)
τέλεσαν το γάµο τους στις
14/10/17.

Bίον ανθόσπαρτον και
καλούς απογόνους!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
• Χατζόγλου Γεώργιος του
Στυλ., 25/10//17.
• Ιππιώτης Ιωάννης του
Παναγ. και της Στυλιανής,
17/11/17
• Σπακουρής Παναγιώτης
του �ηµητρίου, 22/11/17
• Μουτάφης Ιωάννης του
Γεωργίου, 22/11//17
• Τσάτσου Ειρήνη (Βρίσσα),
µητέρα Τσάτσου Γεωργίου
(φοροτεχνικός), 5/12/17
• Γουδή Γεωργία χήρα Βα-
σιλείου, 7/11/17
• Χιωτέλη Χαρίκλεια
σύζ.Παρασκευά, 23/11/17
• Πατσατζής Σάββας Πανα-
γιώτη, 6/12/17
• Βασιλικιώτης Παναγιώτης
Σταύρου, 15/1/17
• Καραµπάλης Τιµολέων
Χαραλάµπου, 14/12/17.
• Κρικλάνη Γιασεµή,
8/12/17
• Αδαλή-Συκά Αφρούλα,
23/12/17.
• Ντίνος Μυρµίγκος (Σικά-
γο), γιος του Απόστολου
και της Αφρούλας Αδα-
λή,29/12/17.

Θερµά συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 
• ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΑΡΙΑ   . . . . . . . . . . . . . .ευρώ 50
• ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . . .20
• ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ  . . . . . . . . . . .30
• ΜΑΚΡΗ ΦΡΟΣΩ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  . . . . . . . . . . . . . 30 

στη μνήμη του συζύγου της 
Δημητρίου Καράμπαλη

• ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . .25
• ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . .25
• ΜΑΪΔΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΣΥΚΑ-ΑΔΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  . . . . . . . . . . . . .20
• ΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ  . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΠΙΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΣΑΒΒΑΣ & ΟΛΓΑ ΦΡΑΓΚΟΥ  . . . . . . . . . . . 50

στη μνήμη του ξαδέλφου τους 
Γεωργ. Στυλ. Χατζόγλου

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . 50  
στη μνήμη του ξαδέλφου του Γεωργ. Στυλ.

Χατζόγλου
• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ –ΚΑΛΥΒΑ ΟΛΓΑ  . . . . . .50
• ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  . . . . . . . . . .30
• ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ & ΕΥΣΤΡ.  . . . . . . . . . . . . . .20
• ΚΑΤΑΚΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ  . . .50
• ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΒΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

• ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΚΛΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• ΣΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

στη μνήμη Γεωργίου Χατζόγλου
• ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 
• ΤΖΙΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

στη μνήμη της γυναίκας του 
Αδαλή-Συκά Αφροδίτης

• ΑΝΤΩΝΗΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ  40  €
στη μνήμη της πολυαγαπημένης ξαδέλφης

τους Αδαλή-Συκά Αφροδίτης
• ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  . . . . . . . . . .35
• ΙΑΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . .50
• ΣΩΤΗΡΛΑΜΑΣ ΤΑΣΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

στη μνήμη Στέλιου Καζαντζίδη
• ΤΑΡΑΤΖΙΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΥ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 

στη μνήμη Γεωργίου Χατζόγλου
• ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥ   . . . . . . 30

στη μνήμη Π.Σπακουρή
• ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥ  . . . . . 30

στη μνήμη Γεωργίου Χατζόγλου
• ΑΝΩΝΥΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

στη μνήμη της αξέχαστης Μαίρης Χιώτου
και Θοδωράκη Συκά

• ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20  
στη μνήμη Μαίρης Χιώτου

• ΠΛΕΣΣΑ-ΤΣΟΛΑΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ   . . . . . . . . . .50  
στη μνήμη Π. Σπακουρή

ΟΣύλλογός μας πενθεί για την απώ-
λεια του πρώην προέδρου μας
Γιώργου Χατζόγλου. Όσο κι αν ξέ-

ρουμε πως ο θάνατος είναι η μοίρα όλων
των ανθρώπων, η αποδημία τους δύ-
σκολα γίνεται αποδεκτή, προπάντων
όταν είναι πρόωρη. Κι ο Γιώργος είχε
ακόμα χρόνια.

Υπήρξε αγωνιστής της ζωής από την
παιδική του ηλικία μέχρι το τέλος του. Κέρ-
δισε τις μάχες κι όταν έφθασε ο χρόνος να δρέψει τα κέρδη, να ξε-
κουραστεί και να χαρεί στην τρίτη ηλικία, ο φθονερός δρεπανηφόρος
τού τα στέρησε όλα.

Ο Σύλλογός μας δεν μπορεί να ξεχάσει την προσφορά του στους
Πολιχνιάτες και στο χωριό του, που το υπεραγαπούσε. Τα χρόνια της
Προεδρίας του ήταν χρόνια παραγωγικά για τον σύλλογό μας. Στις
μέρες του αγοράστηκε η αίθουσά μας, με προσφορές μικρές και με-
γάλες των συγχωριανών μας, τότε φτιάχτηκε κι έγινε λειτουργική
με προσωπική εργασία Πολιχνιατών, τότε κι ο Γιώργος δούλεψε, όχι
μόνο επιτελικά σαν  πρόεδρος, αλλά και χειρονακτικά σαν εργάτης
και μάστορας. Κι ύστερα, όταν άφησε χώρο σε νέους, ποτέ δεν έπα-
ψε να νοιάζεται για την πορεία του Συλλόγου μας.

Γι’ αυτά όλα, το τωρινό Δ.Σ. πήρε απόφαση αντί για στεφάνι στη
μνήμη του, να προσφερθεί το ποσό των εκατό (100) ευρώ στο Ίδρυ-
μα ανιάτων «Κυψέλη», που εδρεύει στην Απάνω Σκάλα Μυτιλήνης.

Στην οικογένεια του Γιώργου Χατζόγλου, το Διοικητικό Συμβού-
λιο εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.

Στη μνήμη Γεωργίου Χατζόγλου

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Η οικογένειά μου και εγώ νοιώθουμε την ανάγκη μέσω της

εφημερίδας του χωριού μας «Πολιχνιάτικος Λόγος», να ευχαρι-
στήσουμε τον συγχωριανό μας γιατρό κκοο  ΣΣττρρααττήή  ΠΠαατττταακκόό, για
την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος της υγείας μου,
καθώς επίσης για την ευγενική και ηθική του συμπαράσταση.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον γιατρό κκοο  ΒΒλλάάσσηη
ΠΠοολλυυχχρροοννόόπποουυλλοο για την αμέριστη συμπαραστάσή του.

Με εκτίμηση
Γιώργος Δημητρίου Κακάμπουρας

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ
Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και

Κηδεμόνων του 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου Λέσβου και
η Σχολική Επιτροπή, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς
την κκαα  ΣΣππαακκοουυρρήή--ΠΠιιττττοούύ  ΧΧααρρίίκκλλεειιαα  και στην οικογένειά της,
καθώς και στον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων του Δη-
μοτικού Σχολείου Εκάλης για τη σημαντική χρηματική δωρεά, στη
μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της, που διατέθηκε για την ολο-
κλήρωση του εξωτερικού αυλόγυρου του σχολείου μας.

Ο Δ/ντής του Σχολείου
ΚΚωωνν//ννοοςς  ΚΚααλλααθθάάςς

Στις 23 Δεκεμβρίου 2017, η Αφρούλα Αδαλή-Συκά ταξίδε-ψε για τη γειτονιά των αγγέλων. Οι δάσκαλοι, που υπηρέ-τησαν μαζί της στο σχολείο, έγραψαν το παρακάτω απο-χαιρετιστήριο κείμενο.
Ενα στερνό αντίο...
Με πόνο ψυχής, λέμε το στερνό αντίο  στην αγαπημέ-
νη μας Αφρούλα, που σε λίγο φεύγει για την γειτονιά
των αγγέλων.

Καλή μας Αφρούλα, άγγελος ήσουνα και συ
με γέλιο πάντα στα χείλη σου, λουλούδια στην καρδιά σου
και πάντα αγάπη σκόρπιζες σ’ αυτούς που’ταν κοντά σου.
Στολίδι ήσουν μονάκριβο, καμάρι των γονιών σου,
ο έρωτας στο Γιάννη σου στήριγμα των παιδιών σου.

Αγάπη, συμπόνια, ανθρωπιά, αξίες που τιμούσες
με ήθος πάντα στη ζωή πιστά υπηρετούσες.
Η προσφορά σου απλόχερη σε όλα τα σχολεία
στων συναδέλφων τις καρδιές, πέτυχεςτα πρωτεία.

Σαν άγγελος που ήσουνα, άνοιγες τα φτερά σου,
τους μαθητές σου έκλεινες μέσα στην αγκαλιά σου.
Σμίλευες σώμα και ψυχή με το παράδεισμά σου
και έγραψες μέσα στις καρδιές βαθιά το όνομά σου.

Πάντα γλυκός ο λόγος σου, σαν τη γλυκιά μορφή σου,
ό,τι έλεγαν τα χείλη σου, το έλεγε κι η ψυχή σου.
Ψυχή γεμάτη αρχοντιά, ψυχή καλοσυνάτη
με ευγενικά αισθήματα, με θησαυρούς γεμάτη.

Ταξίδευες με ξαστεριά, μα σούρθε καταιγίδα
την πάλεψες με υπομονή, με πίστη, με ελπίδα.
Τό’θελε η μοίρα γρήγορα να φύγεις μακριά μας,
μα σίγουρα αιώνια θα μείνεις στην καρδιά μας.

Απόψε στον παράδεισο μια θέση είναι δική σου
δίπλα στην μητέρα σου δεν θάσαι μοναχή σου.
Κάναμε όλοι προσευχή ν’ αναπαυθεί η ψυχή σου
βάλσαμο την παρηγοριά να έχουν οι δικοί σου.

Καλό σου ταξίδι...Από συναδέλφους και μαθητές της Βρίσας που σ’ αγάπησαν.
Νικέλλη Σταυρούλα

(Αναδημοσίευση από Κάτω από τον Πλάτανο…)

Στη μνήμη  Αφρούλας Αδαλή-Συκά

ΤΤοο  ννέέοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ««ΜΜππάάλλοοςς»»
Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στην αί-

θουσα του Πολυκέντρου έγιναν οι εκλογές για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. του συλλόγου. Στην συνέχεια,
συγκλήθηκε το Δ.Σ. του συλλόγου ως εξής: Συκά
Μεταξία - Πρόεδρος, Ιγγλέζου Μαρία - Αντιπρό-
εδρος, Κατρακάζα Αναστασία - Γραμματέας,
Συκά Ευαγγελία -Ταμίας, Τσιτσάνου Ελένη - Μέ-
λος, Κακαλιά Στέλλα - Μέλος, Αδαλή Αγγελική -
Μέλος.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 



Γράφει η Ταξούλα Ζάχου

Ηθεατρική ομάδα του Συλλόγου Πο-
λιχνιατών Αθήνας και οι «Συνερ-
γασίες Πόλης» συνδιοργάνωσαν

τη θεατρική παράσταση  «Η Επίσκεψη»,
για τους σεισμοπαθείς της Βρίσας, το
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017. Μια παρά-
σταση που γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, γεμί-
ζοντας ασφυκτικά το δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης που τη φι-
λοξένησε και αποσπώντας παράλληλα το ζεστό χειροκρότη-
μα όλων. Η αφορμή για την πραγματοποίησή της ήταν αξιο-

θαύμαστη, ουσιαστική κι
όλοι όσοι ενεπλάκησαν εί-
ναι άξιοι συγχαρητηρίων.

Θέλω όμως να σταθώ
ιδιαίτερα στη θεατρική
ομάδα του Συλλόγου Πο-
λιχνιατών, που η παρουσία
της μας έχει κάνει πολλάκις
περήφανους. Πρόκειται
για μια ομάδα ηθοποιών

με καθαρό λόγο και βλέμμα διεισδυτικό, που ερμηνεύει συγ-
κλονιστικά τους ρόλους που υποδύεται. Μια ομάδα με αγάπη,
μεράκι και πειθαρχία σ’  αυτό που κάνει και που κάθε φορά  κα-
ταθέτει την ψυχή της πάνω στο σανίδι, γεγονός που αποδει-
κνύεται από την ακτινοβολία του κάθε μέλους της.

Σε ό,τι αφορά την εν λόγω παράσταση, η σκηνοθετική προ-
σέγγιση  του Γιώργου Αδαμαντιάδη ήταν εξαιρετική. Εξι-
σορρόπησε το κωμικό και τραγικό στοιχείο της, ενώ ο ρυθμός
του έργου εναλλασσόταν αρμονικά. Ενδιαφέρουσα ήταν και η
διαχείριση των ρόλων.

Μαρία Βερβάτη: Υποδυόμενη τη γιατρό παρουσιάστηκε αυ-
στηρή και απρόσωπη, εναρμονισμένη  άψογα με το κλίμα πα-
ρακμής που επικρατούσε στο χωριό.

Απόστολος Βογιατζής: Συναρπαστικός στο ρόλο του με-
θυσμένου καθηγητή που νιώθοντας να κλονίζονται οι αξίες του,
ξεστόμισε πολλές αλήθειες.

Μαρία Βογιατζή: Πρεσβεύει μοναδικά τη διαφθορά της δι-

καιοσύνης από τον πλούτο. Η
πρώην δικαστής και νυν κυνική
μπάτλερ που ''πουλήθηκε'' στις
υπηρεσίες της γηραιάς Κυρίας.

Κατερίνα Βγεννά και Μαριάνθη
Ρούμπου: Η μία συμπλήρωνε την
άλλη. Ένα έξυπνα δεμένο δίδυμο,
αστείο, με εκφραστικότητα τόσο

στο λόγο όσο και στις κινήσεις τους.  
Ιωάννα Δαλβαδάνη: Νομίζω πως απογείωσε το ρόλο της ζη-

λιάρας και μετέπειτα αγχωμένης συζύγου με την έκφραση του
προσώπου της τη στιγμή που πρόδωσε τον άντρα της.

Θοδωρής Κούσκος: Ερμήνευσε μοναδικά τον Ηλία και με το
διαπεραστικό του βλέμμα και το συναισθηματικό του λόγο ενέ-
τεινε την αγωνία του κοινού κερδίζοντας παράλληλα τη συμ-
παράστασή του κατά τη σταδιακή μεταμόρφωσή του από σω-
τήρα του χωριού σε εξιλαστήριο θύμα.

Στράτος Παπουτσάς: Εξαιρετική η ερμηνεία του ως Δή-
μαρχος. Ήταν η επιτομή του πολιτικού που προσπαθεί ύπου-
λα να προωθήσει τα συμφέροντά του. Ο εκφραστικός του λό-
γος αναδείκνυε τη ζωντάνια του χαρακτήρα που υποδυόταν ,
τονίζοντας παράλληλα όσο έπρεπε το κωμικό στοιχείο του ρό-
λου του.

Δωροθέα Πολυχρονοπούλου: Ο Υπηρέτης που δε μίλαγε
κι όμως έλεγε πολλά. Κυρίως αποφόρτιζε λυτρωτικά το βαρύ
κλίμα με τη χιουμοριστική παρουσία της.

Κατερίνα Πολυχρονοπούλου: Ενσάρκωσε τόσο πειστικά την
αδίστακτη γηραιά Κυρία που δεν θα μπορούσε να υπάρξει ιδα-
νικότερη Κλαίρη Τσαχανασιάν. Η παρουσία της επιβλητική, μυ-
στηριώδης και  καθηλωτική. 

Ξενοφών Σάμιος: Εξαιρετικός ως ιερέας, θυμίζοντάς μας ότι
«τα ράσα δεν κάνουν τον παπά».

Λίτσα Σαμίου: Επίμονη, ανακριτική, ενοχλητική. Υποδύθη-
κε επάξια το ρόλο της δημοσιογράφου.

Πάνος Κανελλόπουλος: Αξιοπρεπής  παρουσία ως ευνού-
χος στην πρώτη του συμμετοχή με τη θεατρική ομάδα.

Αγγελική Βιεννά: Άφησε το στίγμα της ως αφηγήτρια, επί-
σης στην πρώτη της συμμετοχή. 

ΓΓιιαα  ττοουυςς  σσεειισσμμοοππλλήήκκττοουυςς  ττηηςς  ΒΒρρίίσσααςς
Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2017, οι «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» πα-

ρέδωσαν  στην Επιτροπή, που συστήθηκε από το Σύλλογο
της ΒΡΙΣΑΣ, τρόφιμα και σχολικά είδη που συγκεντρώθηκαν
από την Θεατρική παράσταση αλληλεγγύης προς τους σει-
σμόπληκτους στη Βρίσα.  Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι «ΣΥ-
ΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙ-
ΧΝΙΑΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ στο Δημοτικό Θέατρο της Ηλιούπολης το
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017.

Τα τρόφιμα, τα οποία ξεπέρασαν σε ποσότητα τις προσ-
δοκίες μας, θα δοθούν με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια από
την επιτροπή, άμεσα στους σεισμόπληκτους στη Βρίσα.

Η κατάσταση με τα συγκεντρωθέντα τρόφιμα, καθώς και
το Πρωτόκολλο Παράδοσης αυτών στην Επιτροπή, είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Για τις «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ» 
Για την Επιτροπή του Συλλόγου Βρίσας

17 Νοεμβρίου 2017
Αγαπημένη μας Κατερίνα,
με όλη την όμορφη παρέα σου,
Λάβαμε την ευχαριστήρια επιστολή σας και χαρήκαμε

με τη σειρά μας για την ευχάριστη παραμονή σας στο μυ-
ροβόλο νησί της Χίου.

Σε συνέχεια της εξαίρετης παράστασης που παρακο-
λουθήσαμε, η οποία έτυχε μεγάλης αποδοχής και πυ-
ροδότησε προβληματισμούς και συζητήσεις στο κοινό
της Χίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυ-
μα «Μαρία Τσάκος» -Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας
και Παράδοσης αποφάσισε να ενισχύσει το θεατρικό και
το χορευτικό σας τμήμα.

Προσωπικά με συγκίνησε η αφοσίωσή σας στο θέατρο
και στην διάδοση της παράδοσής μας, και εκτίμησα την
αλληλεγγύη που δείχνετε προς τις ευπαθείς ομάδες. Η όλη
δραστηριότητά σας προς την κατεύθυνση αυτή, δου-
λεύοντας εθελοντικά με πίστη και συνέπεια, είναι άξια συγ-
χαρητηρίων.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για την συνεργασία και ευελ-
πιστούμε να σας καμαρώσουμε με τους υπόλοιπους συ-
νεργάτες σας σύντομα σε μια νέα παράσταση.

Με την αγάπη μου
Καλές γιορτές, χαρές, υγεία και πάντα επιτυχίες.

Καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος

Το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου Πολυχνιατών Αθήνας, ευχα-
ριστεί θερμά το «ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΚΟΣ» και τον ιδρυτή αυτού ΚΑ-
ΠΕΤΑΝ ΤΣΑΚΟ, για τη φιλοξενία του θεατρικού τμήματος στη Χίο.

Θα θέλαμε, καπετάνιε, να σας μεταφέρουμε από καρ-
διάς τα όσα ζήσαμε τις μέρες  που ήμασταν στη Χίο.
Η ομάδα νοιώθει, πως η φιλοξενία σας  ξεπέρασε

κάθε προσδοκία. Ερωτευτήκαμε τη Χίο, το Ίδρυμα, Εσάς.
Ήρθαμε να παίξουμε το έργο μας, ώστε να συνδράμουμε
και εμείς στο κομμάτι  που λέγεται πολιτισμός και μάλιστα
σε νησί το χειμώνα, και μάθαμε τόσα πολλά. Για όσους έχουν
ζήσει σε νησί και
μάλιστα σε μικρά
χωριά, ξέρουν
πως μόνο με τη
λέξη «ερήμωση»
μπορεί να περι-
γράψει κανείς τη
ζωή εκεί. Εσείς
θελήσατε να δώ-
σετε ζωή στον
τόπο σας, ιδρύοντας το Ίδρυμα και στη συνέχεια ενι-
σχύοντάς το με δραστηριότητες. Μας εντυπωσίασε η πα-
ρουσία σας στο χώρο, η ενασχόλησή σας με τα παιδιά του
ιδρύματος, με τους γείτονές σας, τους παράγοντες της Χίου,
με τους φίλους σας, με τη θεατρική ομάδα. Έχετε παρα-
κολουθήσει τρεις φορές τη θεατρική μας παράσταση, κά-
νατε σχόλια, ζήσατε μαζί μας δύο ημέρες, μας δεχθήκατε
στο σπίτι σας, όταν ξέρουμε πόσο πολύτιμος είναι ο χρό-
νος σας. Είδαμε στο πρόσωπό σας έναν άνθρωπο, ζεστό,
φιλικό, απλό, με πίστη για ποιοτική ζωή, με αξίες, με αν-
θρωπιά. Είδαμε τους ανθρώπους στη Χίο με πόσο σεβασμό
και αγάπη σάς περιέβαλαν. Μας πήρατε από το χέρι, μόλις
πατήσαμε στη Χίο και μας το ξαναφήσατε τη στιγμή που
μας αποχαιρετούσατε για το αεροπλάνο. Οι υπάλληλοί σας
και οι συνεργάτες σας έχουν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία σας
και εργάζονται στο ρυθμό που τους υπαγορεύσατε. 

Ο Στράτος Παπαδημητρίου και η Πέγκυ Μπαλέκα, έλυ-
ναν όποιο πρόβλημα παρουσιαζόταν στην ομάδα, έτσι
ώστε, ενώ ήμασταν εκτός έδρας, νοιώσαμε σαν στο σπίτι
μας και είχαμε τη σιγουριά πως όλα θα αντιμετωπιστούν.
Όταν τους ευχαριστούσαμε, μας έδειχναν το ίδρυμα και
εσάς. Πολλά ευχαριστώ ακόμη, στο αξιόλογο κοινό της Χίου
και των Καρδαμύλων, γιατί εκτός του ότι κατέκλυσαν τις δύο
αίθουσες, η ενεργός συμμετοχή τους μάς έκαναν να βιώ-
σουμε την πραγματική αποστολή του θεάτρου!  Επί δώδεκα
χρόνια κάνουμε θέατρο, δίνουμε παραστάσεις για ευπαθείς
ομάδες, σε ακριτικά χωριά, αλλά είναι η πρώτη φορά που
νοιώσαμε τόση φροντίδα και τόση ζεστασιά. Η γενναι-
οδωρία σας, ειδικά την εποχή αυτή, σηματοδοτεί την αξία
σας ως ανθρώπου με σπάνιες ευαισθησίες. Όλα αυτά
ήταν ένα εντατικό μάθημα ζωής!!! Ήταν ένα δώρο!!! Ήταν
μία όαση στη δύσκολη για την εποχή μας ζωή!!! Ήταν ένα
ΟΝΕΙΡΟ. Ζηλεύουμε τους Χιώτες που σας έχουν κοντά
τους...!

Ευχαριστούμε θερμά τους γνωστούς και άγνωστους
που εργάστηκαν ώστε Χιώτες και Μυτιληνοί να βρεθούμε
τόσο κοντά, ευχαριστούμε το Ίδρυμα για τη φιλοξενία και
ιδιαίτερα τα εξαίρετα σε ήθος παιδιά που φοιτούν σε
αυτό, ευχαριστούμε τέλος εσάς τον εμπνευστή και δημι-
ουργό όλων αυτών, ευχαριστούμε τον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ της δρά-
σης, τον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ της δημιουργίας, τον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ του
σχετίζεσθαι, τον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ της ζωντάνιας, τον ΚΑΠΕΤΑ-
ΝΙΟ των αξιών, τον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ λάτρη του τόπου του, τον
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ της ΖΩΗΣ!!!

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

ΒΓΕΝΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΕΡΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΑΛΔΑΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΣΚΟΣ ΘΕ-
ΟΔΩΡΟΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,  ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΡΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΣΑΜΙΟΥ ΛΙΤΣΑ, ΣΑΜΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  και ο
σκηνοθέτης μας ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Θεατρική ομάδα του Συλλόγου Πολιχνιατών:
ΤΤεελλιικκάά  ννααιι!!!!!!  ΗΗθθοοπποοιιόόςς  σσηημμααίίννεειι  φφωωςς!!!!!!

ΠΠρροοςς  ττοο  ΊΊδδρρυυμμαα    
««ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΣΣΑΑΚΚΟΟΣΣ»»    

ΟΟ  ΚΚΑΑΠΠΕΕΤΤΑΑΝΝ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  δδίίππλλαα  μμααςς!!!!!!

Προς τον  ΚΑΠΕΤΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΟ
23 Νοεμβρίου 2017

Καπετάνιε μας,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την τόσο μεγάλη βοή-

θεια προς τα δύο αυτά τμήματα, το θεατρικό και το χο-
ρευτικό. Μας ανακουφίσατε πολύ από το άγχος της
εξεύρεσης  χρημάτων προκειμένου να συντηρηθούν,
μια και από τη λειτουργία τους εξαρτάται, ή όλη βοήθεια
προς τον συνάνθρωπό μας. Η ευαισθησία σας, αλλά και
αυτό που ζήσαμε στη Χίο μαζί σας, έγινε αιτία, ώστε να
έχετε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, μιας και δώ-
σατε δείγματα ανθρωπιάς, απλότητας, αγάπης προς τον
τόπο σας και καλλιέργειας των μεταξύ μας σχέσεων!!!
Με μεγάλη χαρά θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η ξεχωρι-
στή συνεργασία ...!!!

Σε σας λοιπόν ΚΑΠΕΤΑΝΙΕ,  στον ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ, ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΥΓΕΙΑ, καλο-
τάξιδα τα πλοία σας και όλοι οι εργαζόμενοί σας,  σε στε-
ριά και σε θάλασσα κυρίως.

Με εκτίμηση και αγάπη 
τα μέλη του θεατρικού και χορευτικού τμήματος!

Προς τις «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΟΛΗΣ»
Ο σύλλογος Πολιχνιατών Λέσβου μέσω της θεατρικής

ομάδας  του, σας ευχαριστεί θερμά, γιατί ανταποκριθήκα-
τε αμέσως στο αίτημά μας, να ανεβάσουμε την παράστα-
σή μας, προκειμένου να βοηθηθούν οι σεισμοπαθείς της
Βρίσας.

Μας συγκινήσατε, γιατί το πιστέψατε, το υιοθετήσα-
τε, το οργανώσατε και η συνεργασία μαζί σας ήταν άψογη.
Υπήρξε συνέπεια λεγομένων και πραττομένων και το απο-
τέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Αυτό φάνηκε από το γεγονός, πως
είχαμε μία κατάμεστη αίθουσα, μαζεύτηκαν αρκετά προ-
ϊόντα και αρκετή γραφική ύλη,  Ειλικρινά, επειδή όλοι εμείς
ασχολούμαστε με τα κοινά, μας εξέπληξε ευχάριστα η συ-
νεργασία μαζί σας. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας ενθαρ-
ρύνει να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. Επίσης εν-
τύπωση μας έκανε, το ότι εννέα σύλλογοι έχουν αυτή την
αγαστή συνεργασία. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα Ελλη-
νικά δεδομένα, όταν μέσα στον ίδιο σύλλογο δεν μπορούν
να συνεργαστούν τα μέλη τους.

Θέλουμε λοιπόν εκτός από τις ευχαριστίες, να εκφρά-
σουμε την εκτίμησή μας γι αυτές τις ποιότητες που δια-
κρίναμε κατά τη σύντομη αλλά τόσο εποικοδομητική συ-
νεργασία μαζί σας!!!

Ελπίζουμε και πιστεύουμε στη συνέχεια...!!!
Με εκτίμηση 

Η Θεατρική ομάδα Πολιχνιατών Λέσβου
Ο πρόεδρος Τάκης Μαλιάκας 

Η  Γραμματέας Κατερίνα Βγεννά 

Σύνδεσμος Πολυτέκνων Χίου
Εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου Πολυτέκνων Χίου

που παρακολούθησαν το Σάββατο βράδυ  την θεατρική πα-
ράσταση "Η επίσκεψη", αλλά και από εμένα προσωπικά, θέλω
να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μας για την δυνατότητα που
μας δώσατε να παρακολουθήσουμε ένα θεατρικό έργο, το
οποίο δεν μας χάρισε μόνο ένα ευχάριστο δίωρο, αλλά πολύ
περισσότερο έδωσε τροφή για σκέψη και προβληματισμό.

Οι συζητήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί στο γραφείο μας
και οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν από μέλη μας που
παρακολούθησαν την παράσταση, ήταν κάτι που δεν το πε-
ρίμενα και με εξέπληξε ευχάριστα. 

Δώστε εκ μέρους μας συγχαρητήρια σε όλους τους συν-
τελεστές της παράστασης και συνεχίστε το, τόσο σημαντικό
για το νησί μας, έργο σας.

Με εκτίμηση
Άννα Βορριά

EEΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΥΥ  ΛΛΑΑΒΒΑΑΜΜΕΕ



Του Σεβαστού Μοιρασγεντή

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Λέσβος, και
επομένως ο Πολιχνίτος, είναι ακόμη τμή-
μα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ

στην πόλη της Μυτιλήνης και στα περισσότε-
ρα χωριά συμβιώνουν χριστιανικοί και μου-
σουλμανικοί πληθυσμοί. Στα 1909, μετά από
σχετική άδεια των οθωμανικών αρχών, ξεκινά
στη Λέσβο ένα φαινόμενο μοναδικό, που θα
κορυφωθεί τις επόμενες δεκαετίες: η έκδοση
πληθώρας εφημερίδων και περιοδικών. Από τις
πρώτες και πλέον αξιόλογες εφημερίδες που
εκδόθηκαν στη Λέσβο, ήταν η Σάλπιγξ, που ξε-
κίνησε την πορεία της το Μάρτιο του 1909 και
για πάνω από 20 χρόνια αποτέλεσε σημαντι-
κό πόλο ενημέρωσης του Λεσβιακού πληθυ-
σμού, εκφράζοντας σταθερά τη γραμμή των φι-
λελευθέρων. Καθώς η εφημερίδα διέθετε αν-
ταποκριτές στα μεγαλύτερα χωριά του νησιού,
στο παρόν άρθρο επιχειρούμε ένα ταξίδι στο
μακρινό 1909, προκειμένου να δούμε ποια
ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που απα-
σχόλησαν τους Πολιχνιάτες, και τα οποία κρί-
θηκε σκόπιμο να περάσουν τα όρια της κοι-
νότητάς τους και να δημοσιευθούν στην εφη-
μερίδα της πρωτεύουσας. Καθώς είμαστε 3
χρόνια πριν την χρονιά-ορόσημο του 1912,
όταν η Λέσβος μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του
ανατολικού Αιγαίου απελευθερώνεται και εν-
σωματώνεται στο Ελληνικό κράτος, αναδει-
κνύονται ενδιαφέρουσες πτυχές της καθημε-
ρινής ζωής των Πολιχνιατών κατά τα τελευταία
χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Η έκδοση της εφημερίδας το Μάρτιο του
1909 βρίσκει τον Πολιχνίτο σε μεγάλη ανα-
στάτωση. Συλλαμβάνονται και κρατούνται
στις φυλακές δύο μέλη του «Πολιτικού Συλ-
λόγου Πολυχνίτου», οι Μαΐστρος Σαραντίδης
και Ευφρ. Πάλλης, με την κατηγορία της πα-
ρεμπόδισης καταβολής φόρων και λειτουργίας
των δικαστικών αρχών. Αναφέρει χαρακτηρι-
στικά η εφημερίδα: «Γενικόν πένθος επικρατεί
εν τη κοινότητα ημών, δια την άδικον σύλλη-
ψιν και φυλάκισιν των εν λόγω επιφανών με-
λών της, και αι εορταί δε του Πάσχα διέρρευ-
σαν σχεδόν εν ησυχία, άνευ δηλαδή των ζωη-

ρών εκείνων διασκεδάσεων, αίτινες άλλοτε εν
τοιαύταις ημέρες εγένετο». Τα επίμαχα γεγο-
νότα πήραν μεγάλες διαστάσεις και αποτέλε-
σαν αντικείμενο δημοσιευμάτων σε εφημερί-
δες της Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης. Εν-
τούτοις, ο ανταποκριτής της εφημερίδας χα-
ρακτηρίζει τα δημοσιεύματα υπερβολικά, ενώ
θεωρεί ότι τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν
από φανατικούς μουσουλμάνους, «οίτινες και
το ελάχιστον και όλως αθώον κίνημα των χρι-
στιανών παρερμηνεύοντες ή και επίτηδες κα-
κοβούλως διαστρέφοντες είχον επιφέρει τη
διάστασην μεταξύ των δύο στοιχείων και εν-
σπείρει επ’ αρκετόν διάστημα την τρομοκρα-
τία ενταύθα». Τελικά, οι δύο συλληφθέντες απο-
φυλακίζονται μετά από 25ήμερη κράτηση με
εγγύηση 50 λιρών ο καθένας, ενώ παραπέ-
φθησαν σε τακτική δικάσιμο. 

Τα παραπάνω, επιτρέπουν ένα πρώτο σχο-
λιασμό: ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός του Πο-
λιχνίτου φαίνεται ότι τα χρόνια εκείνα είχε τη
δυνατότητα να ασκεί ελεύθερα τα θρησκευτικά
του καθήκοντα. Μπορεί να γιορτάζει με κάθε
λαμπρότητα το Πάσχα, ενώ σε άλλο δημοσί-
ευμα ανακοινώνεται η μεγαλοπρεπής βάφτι-
ση δύο παιδιών με νονό από το Πλωμάρι που
συνοδεύεται από μεγάλο γλέντι. - Τι ειρωνεία
αλήθεια, που στα 2017 ακόμη συζητάμε αν οι
χιλιάδες μουσουλμάνοι της Αθήνας θα πρέπει
ή όχι να έχουν το δικό τους λατρευτικό χώρο
-.   Επιπλέον, μπορεί να δημιουργεί συλλόγους
προκειμένου να προωθεί τα συμφέροντα της
κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πολι-
τικός Σύλλογος Πολιχνίτου που αναφέρεται πα-
ραπάνω είχε ιδρυθεί στα 1908 και αριθμούσε
περί τα 300 μέλη. Στις δραστηριότητες του Συλ-
λόγου περιλαμβάνονται κήρυγμα στην εκ-
κλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας από
τους διδασκάλους της κοινότητας, διοργά-
νωση λαϊκών μαθημάτων κάθε Κυριακή από-
γευμα, ενώ σχεδιάζετο η λειτουργία γυμνα-
στηρίου, κλπ. Από την άλλη μεριά, διαφαίνε-
ται τουλάχιστον ένα κλίμα αμοιβαίας καχυ-
ποψίας μεταξύ του ελληνορθόδοξου και μου-
σουλμανικού στοιχείου του Πολιχνίτου, που
οδηγεί σε περιχαρακώσεις των δύο κοινοτήτων.
Όσο για τη διαστρέβλωση ή την επίκληση δια-
στρέβλωσης των γεγονότων από τα μέσα
ενημέρωσης καθώς και οι διαμαρτυρίες για
υπερβολική φορολόγηση φαίνεται ότι δεν εί-
ναι σημάδια μόνο του καιρού μας αλλά μάλ-
λον διαχρονικά φαινόμενα...

Ένα άλλο ζήτημα που δίχασε τους χρι-
στιανούς του Πολιχνίτου την περίοδο εκείνη
ήταν η αργία της Κυριακής. Με το Σύνταγμα
των Νεότουρκων που υιοθετήθηκε στα 1909,
καθιερώνεται η Κυριακή ως μέρα αργίας στα
μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που
κατοικούσαν χριστιανικοί πληθυσμοί. Εντού-
τοις, στον Πολιχνίτο και σε άλλες περιοχές της
Λέσβου, το μέτρο αυτό δεν γίνεται καθολικά
αποδεκτό, και αρκετοί καταστηματάρχες
(«μπακάληδες, ψωμάδες, χασάπηδες, λαχα-
νοπώλαι, ζαχαροπλάσται και τα ρέστα») επι-
μένουν να ανοίγουν τα μαγαζιά τους την Κυ-
ριακή. Η εφημερίδα παίρνει καθαρά θέση
υπέρ της τήρησης της αργίας και καλεί τους κα-

ταστηματάρχες να συμμορφωθούν με αυτό το
θρησκευτικό, πατριωτικό και κοινωνικό κα-
θήκον. Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της μά-
λιστα στις 14/5/1909, ο δημοσιογράφος της
εφημερίδας, συγχωριανός μας Μανώλης Βάλ-
λης, υιοθετεί μια αρκετά επιθετική ρητορική:
«Πρέπει όμως άπαξ δια παντός να εννοήσουν
αυτοί οι ολίγοι Ρωμηοί, διότι πολύ κακήν αν-
τίληψην του πράγματος έχουν, ότι η Κυριακή
αργία κατέστη πλέον δι’ ημάς τους ορθοδόξους
επιθυμητή και σεβαστή ως δεύτερο σύνταγμα».
Προαναγγέλει δε μέτρα συμμόρφωσης που ξε-
κινούν από τη δημοσίευση στην εφημερίδα
των ονομάτων των παραβατών (σας θυμίζει
κάτι;) και φθάνουν μέχρι τον ακτιβισμό: «Το φό-
βητρον των εξηνταβελόνηδων αυτών αντι-
δραστικών είναι οι Γαβριάδες... Ένας δι’ ενός λα-
κτίσματος ανατρέψας πλήρη κόφινον υελικών
ενός μπακάλη και άλλος καταβρέξας δια πε-
τρελαίου τα λαχανικά λαχανοπώλου’ το δε
αποτέλεσμα θαυμάσιον». 

Που να φαντάζονταν οι αγαπητοί μας πρό-
γονοι ότι πάνω από 100 χρόνια μετά, το ζήτημα
της αργίας της Κυριακής θα ήταν αντικείμενο
αντιπαράθεσης στη μνημονιακή Ελλάδα με-
ταξύ κυβέρνησης, τρόικας, εμπορικών συλ-
λόγων, συνδικαλιστών και εργαζομένων...

Στις αρχές Μαΐου 1909 ένα ακόμη συμβάν
φέρνει σε νέα δοκιμασία τις σχέσεις χριστια-
νικής και μουσουλμανικής κοινότητας. Όπως
αναφέρει η εφημερίδα, ο έμπορος Παναγιώ-
της Δημ. Πιττός περνώντας από το κτήμα του
διαπίστωσε ότι Τούρκοι στρατιώτες έκλεβαν
κουκιά. Μετά από παρατήρησή του οι στρα-
τιώτες αποχώρησαν, το ίδιο βράδυ όμως 8-10
εξ’ αυτών του επιτέθηκαν χτυπώντας τον. Αρ-
κετοί κάτοικοι συνέτρεξαν προς υποστήριξη
του Πιττού και προς στιγμή απειλήθηκαν γε-
νικευμένα επεισόδια, τα οποία αποφεύχθησαν
την τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση του
παθόντος, ο οποίος καθησύχασε τους συγ-
κεντρωμένους. 

Το συμβάν όμως δεν λήγει εδώ. Μετά από
λίγες ημέρες φθάνουν στον Πολιχνίτο ο μουα-
βίνης Πλωμαρίου (όπου διοικητικά ανήκε ο Πο-
λιχνίτος) κ. Αλκ. Ζαφειρόπουλος και ο αρχηγός
του στρατού Πλωμαρίου Χιλμή εφέντης προ-
κειμένου να διεξάγουν ανακρίσεις. Για την
εξέλιξη αυτή η εφημερίδα επαινεί τις τοπικές
αρχές Πολιχνίτου, «τον εντιμότατο μουδίρη του
ναχιγιέ μας Χασάν βέη και τον πρόεδρο του δι-
καστηρίου μας Σουλεϊμάν εφέντη, οίτινες εγ-
καίρως έσπευσαν να ενεργήσουν ειδοποι-
ούντες τας ανωτέρας αρχάς δια το λαβόν χώ-
ραν έκτροπον γεγονός». Δεν γνωρίζουμε την
κατάληξη της υπόθεσης, όμως και πάλι μπο-
ρούμε να διακρίνουμε τη διαχρονικά παρού-
σα αυθαιρεσία της εξουσίας, την ύπαρξη θερ-
μοκέφαλων που την παραμικρή σπίθα μπορεί
να τη μετατρέψουν σε φωτιά, την ώριμη αν-
τιμετώπιση των γεγονότων από τον παθόντα
που αποσόβησε τα χειρότερα, αλλά και την
ύπαρξη θεσμών που επιλήφθησαν του γεγο-
νότος σε ανώτερο μάλιστα επίπεδο, ανεξάρ-
τητα της θρησκείας και της εθνικότητας των εμ-
πλεκομένων.  

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ανταποκρι-
τής της εφημερίδας αναφέρεται άμεσα ή έμ-
μεσα στα προβλήματα υποδομών του Πολι-

χνίτου. Για το ζήτημα της ύδρευσης μαθαίνουμε
ότι ο Παν. Βάκης απέστειλε 51,81 δολάρια, ενώ
με ενέργειες του ίδιου συγκεντρώθηκε από διά-
φορους πατριώτες το ποσό των 33 αγγλικών
λιρών για τον ίδιο σκοπό. Η εκλογή δε στη Δη-
μογεροντία του Αριστείδη Κωστομοίρη απο-
δίδεται μεταξύ άλλων και στις έντονες πα-
ρεμβάσεις του για τη διεκπεραίωση της ύδρευ-
σης Πολιχνίτου. Σημαντικές ακόμη ανεπάρκειες
καταγράφονται στους τομείς των ταχυδρο-
μείων και της λειτουργίας της αγροφυλακής.

Το αστυνομικό δελτίο της εποχής είναι επί-
σης αρκετά πλούσιο. Πέρα από τα γεγονότα
που ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω, καταγρά-
φονται:

• Η αθώωση και αποφυλάκιση πολιτών μετά
από επτάμηνη φυλάκιση για πυροβολισμούς
εναντίον της κατοικίας του Προέδρου του δι-
καστηρίου Πολιχνίτου.

• Δολοφονία κτηματία μετά από διαπλη-
κτισμό του με βοσκό, τα πρόβατα του οποίου
είχαν μπει στο κτήμα του πρώτου. 

•  Επεισόδιο μεταξύ λαθρεμπόρων και χω-
ροφυλακής και παραπομπή των λαθρεμπόρων
σε δίκη.

Ο θεσμός της Δημογεροντίας λειτουργεί,
με αρκετά όμως προβλήματα. Με δημοσίευμα
στις 28/7/1909 η εφημερίδα διαμαρτύρεται για
την καθυστέρηση επικύρωσης των αποτελε-
σμάτων των εκλογών που έγιναν προ τριμήνου
από το Δ. Συμβούλιο Πλωμαρίου, όπου υπά-
γεται ο Πολιχνίτος, ενώ από άλλο δημοσίευμα
φαίνεται ότι η εκκρεμότητα αυτή εξακολουθεί
και το Δεκέμβριο. Οι ίδιες οι εκλογές εξάλλου
για τη δημογεροντία Πολιχνίτου φαίνεται ότι
έγιναν με απόφαση του Διοικητή Μυτιλήνης
μετά από παράπονα των κατοίκων για ανε-
πάρκειες της προηγούμενης αρχής. Η κατά-
σταση αυτή έχει δημιουργήσει πολλά προ-
βλήματα στον Πολιχνίτο: «Αι οδοί γέμουσιν
ακαθαρσιών, οι κρεοπώλαι πωλούσι το κρέας
εις υπερόγκους τιμάς, οι αρτοποιοί τον άρτον
επίσης τον οποίον αφίνουσιν άψητον σχεδόν
ζύμην, οι ιχθυοπώλαι τους ιχθύς αποσυντε-
θειμένους και πάντα ταύτα λιποβαρή». Δεν
μπορούμε να ξέρουμε αν τα πράγματα ήταν
όντως τόσο τραγικά, εντούτοις παίρνουμε μια
γεύση των αρμοδιοτήτων της δημογεροντίας
και των δυνατοτήτων παρέμβασης που διέθετε.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ορ-
γάνωση λαχειοφόρων αγορών στον Πολιχνί-
το. Στις δύο σχετικές αναφορές που εντοπί-
στηκαν, λαχειοφόρες αγορές διργανώνονται
από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Ελπίδος
(δηλ. της Σκάλας Πολιχνίτου), αλλά και υπέρ της
ιδρύσεως σχολείου.

Αυτά εν έτη 1909 λοιπόν στο χωριό μας.
Σκηνές από μια εποχή μακρινή που έχει πε-
ράσει αναντιστρεπτί. Και όμως δεν είναι λίγες
οι περιπτώσεις προβλημάτων και ζητημάτων
εκείνου του μακρινού παρελθόντος, που, τη-
ρουμένων βέβαια των αναλογιών, εξακολου-
θούν και απασχολούν τις κοινωνίες μας...

Υ.Γ.  Το άρθρο βασίσθηκε σε γεγονότα που
καταγράφονται στα ακόλουθα φύλλα της εφη-
μερίδας Σάλπιγξ του έτους 1909: 20/3, 9/4,
11/4, 30/4, 2/5, 5/5, 14/5, 9/7, 23/7, 28/7, 1/8, 4/8,
8/8, 10/10, 17/11, 22/12, 29/12.

Μικρές ιστορίες από ένα μακρινό (;)
παρελθόν: στον Πολιχνίτο, στα 1909
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Μνήμες μιας άλλης εποχής... 
Για μια ακόμη χρονιά ο Οικολογικός

Εξωραϊστικός Σύλλογος Νυφίδας κυ-
κλοφόρησε το ετήσιο ημερολόγιο για
το νέο χρόνο. Τις σελίδες του κο-
σμούν φωτογραφίες από το αρχείο
του Κυριάκου Γ. Κουκούλα με επιμέ-
λεια του Γεωργίου Δ. Σαλταμάρα. 

Σκηνές από την καθημερινή και κοι-
νωνική ζωή των ανθρώπων της Νυφί-
δας και του χωριού μας, που μας
μεταφέρουν στο παρελθόν και μας
θυμίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. 

Το ημερολόγιο μπορεί να προμη-
θευτεί όποιος ενδιαφέρεται από τα
μέλη του Συλλόγου.

Το Δ. Σ.



Οτίτλος της στήλης (Άκσι λόγια!) είναι μια
φράση, με την οποία οι πρόγονοί μας
εξέφραζαν την έκπληξή τους για τον

παραλογισμό, που διαπίστωναν στο λόγο του
συνομιλητή τους. Εμείς, οι σημερινοί από-
γονοί τους, τη χρησιμοποιούμε για να εκ-
φράσουμε τον θαυμασμό μας για εκείνα τα
λόγια, εκείνο τον λόγο των προγόνων μας,
που ήταν λόγος μετρημένος, λόγος δοκιμα-
σμένος στο χρόνο, λόγος θυμόσοφος, βγαλ-
μένος από στόματα ανθρώπων, που διδά-
χτηκαν από την παρατήρηση αιώνων, η
οποία συσσώρευσε πείρα αρκετή, για να
διεκδικούν τίτλους σοφίας. Λόγια, που δεν εί-
ναι εύκολο να αμφισβητηθούν απ’ τους ση-
μερινούς, κενούς, πολυλογάδες.

Τρεις συμβουλές –απαγορεύσεις μάς δί-
νουν την αφορμή να ρίξουμε μια ματιά στη
γνώμη, που είχαν οι άνθρωποι εκείνοι, για την
αντιμετώπιση παλιών, τραυματικών κατα-
στάσεων στις μεταξύ τους σχέσεις. Τα λόγια,
που μας άφησαν, δείχνουν το δρόμο που ακο-
λουθεί ο ορθός λογισμός τους: Πρώτα πώς,
ό,τι και να έγινε, η ζωή απαιτεί να συνεχισθεί
η πορεία της. Δεύτερο, για να γίνει αυτό, πρέ-
πει μερικά πράγματα να μείνουν πίσω, να ξε-
χαστούν. Έτσι έρχεται η λήθη, τα σκεπάζει
σιγά-σιγά και σταματά την ανακύκλησή τους.

Νά τες λοιπόν οι εντολές των προγόνων μας
σ’ αυτές τις περιπτώσεις: «Στσιέπαστα γιατί
βρουμούν», «σήκου μια πέτρα τσι βάλ’τα
απού κάτου», «μη τ’ ανατσυκλίζ’ς». Παράλ-
ληλα τα «χλιάρια», τα «χαλ’νάρια» και οι
«χουριουγύρις» ήταν τρεις απαξιωτικοί χα-
ρακτηρισμοί γυναικών του χωριού, οι οποί-
ες είχαν εξειδικευτεί στο αντικοινωνικό έργο
να μην αφήνουν τη λήθη να κάνει τη δουλειά
της. Η χουριουγύρα (γύριζε στο χωριό), άφη-
νε το σπίτι και τις δουλειές της, έπαιρνε
σβάρνα τις γειτονιές, για να ξύνει με την ακα-
τάσχετη φλυαρία της (χαλ’νάρ = κατ’ ευφη-
μισμό, στόμα δίχως χαλινό) παλιές πληγές και
να ξαναφέρνει στο προσκήνιο (να κάνει ακα-
κύκληση) ό,τι πονούσε, να τα ανακατεύει όλα
με το κουτάλι (κοχλίας-κοχλιάριον-χλιάρ’), να
τα μεγεθύνει, να τα παραποιεί και να ανα-
ζωπυρώνει τα πάθη. Επικουρικά στα παρα-
πάνω συνέβαλε μεταφορικά και η λέξη «ανι-
κατώνου», η οποία εκτός από την κυριολε-
κτική της σημασία, δήλωνε και τη μεταφορά
πληροφορίας με τρόπο συνωμοτικό και συ-
νέβαλε αποτελεσματικά στο έργο της χου-
ριουγύρας, δημιουργώντας «ανικατοσού-
ρα» στην τοπική κοινωνία, για να παραμένουν
άσβεστα τα πάθη.

Όλες οι παραπάνω λέξεις και φράσεις στό-
χο είχαν να επιτιμήσουν όσους με λόγια και
πράξεις δεν άφηναν να καταλαγιάσουν η
οργή, να σβήσουν τα πάθη, να σκεπαστούν
οι αντικοινωνικές συμπεριφορές, να κοπεί κά-
που η συνέχεια του κύκλου, που δένει τη βία
με τη βία σε ένα ατέλειωτο, καταστροφικό
χορό μίσους, την ακατανόητη βεντέτα. Για την
επιτυχία αυτής της προσπάθειας χρησιμο-
ποιούνται ζωηρά σχήματα λόγου και εικόνες,
με σκοπό το ταρακούνημα του φιλότιμου του
αντικοινωνικού ατόμου και τον υποψιασμό

των θυμάτων.
Εντύπωση μάς κάνει η χρήση του ρήματος

«ανατσυκλίζου», που μας έρχεται κατευθεί-
αν από τα φιλοσοφικά συγγράμματα των αρ-
χαίων φιλοσόφων. Ανακυκλέω και ανακυκλόω
ήταν τα ρήματα, που χρησιμοποιούσαν με την
ίδια ακριβώς σημασία. Η νεοελληνική τα
είχε ξεχάσει και τα θυμήθηκε στις μέρες
μας, που αναγκάστηκε να ασχοληθεί με την
ανακύκληση των υλικών. Στη ντοπιολαλιά μας
το ουσιαστικό δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί δεν
υπήρχε τέτοια έννοια, το ρήμα όμως, στον με-
ταφορικό λόγο, είχε να παίξει σημαντικό
ρόλο, γι’ αυτό και το διατηρήσαμε. Το ανα-
κυκλέω έγινε ανατσυκλίζου και με μια πολύ
ζωηρή εικόνα περιγράφει την κοινωνία του
χωριού σε διαρκή αναβρασμό, με τα χλιάρια
να τρέχουν από ‘δω κι από ‘κει, να κρατούν
άσβεστες τις εστίες της οργής, να μην αφή-
νουν να επουλωθούν τα ψυχικά τραύματα, για
να επέλθει η καταλλαγή, η ηρεμία, με το σκέ-
πασμα από την κρούστα του χρόνου.

Στις αστικές κοινωνίες των χρόνων μας, θα
έλεγε κανείς ότι εξέλιπαν οι συνθήκες, που
έτρεφαν τα χαλ’νάρια, τις χουριογύρις, τα χλιά-
ρια και έτσι η ενασχόλησή μας μ’ αυτά έχει
μόνο κάποια ιστορική σημασία. Μακάρι
όμως να ήταν έτσι τα πράγματα. Τότε υπήρ-
χε η γνώμη πως, ήταν «κακό χουριό τα λίγα
σπίτια», γιατί εκεί γινόταν πιο εύκολα το
ανακάτωμα από τα χλιάρια. Αλλά και σήμε-
ρα, βλέπουμε πως, επαναλαμβάνονται τα ίδια
σε μεγαλύτερη έκταση και με αφάνταστη ευ-
κολία, σ’ ένα νέο υπερμέγεθες χωριό, το χω-
ριό της παγκοσμιοποίησης. Στις μέρες μας οι
χουριουγύρις δεν είναι ανάγκη να γυρίζουν
στα σπίτια του χωριού. Απ’ το γραφείο με έναν
υπολογιστή, με μια εφημερίδα, με έναν ρα-
διοφωνικό σταθμό, με έναν τηλεοπτικό σταθ-
μό ανακυκλώνουν τα παλιά, διασπείρουν
ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφορούν, συ-
κοφαντούν, πετούν λάσπη, διογκώνουν ει-
δήσεις, μηδενίζουν γεγονότα, αποπροσα-
νατολίζουν, ποδηγετούν στο δρόμο που
πληρώθηκαν να οδηγήσουν, όχι πια άτομα,
αλλά λαούς ολόκληρους, τους οποίους φα-
νατίζουν, τους γεμίζουν οργή, τους ενστα-
λάζουν φόβο κάνοντας το άσπρο μαύρο.

Τα «χλιάρια τ’ χουριού», που τα είχαν επι-
σημάνει και στιγματίσει οι παππούδες μας, εί-
ναι και τώρα παρόντα. Οι άνθρωποι φαίνεται
κατά βάθος δεν αλλάζουν. Οι παθογένειες του
είδους μας είναι διαχρονικές και μόνο τα μέσα
τελειοποιούνται. Τα τόξα κάποτε εκτόξευαν
βέλη, σήμερα τα βέλη έγιναν πύραυλοι. Ο πό-
λεμος όμως έμεινε πόλεμος, για να φέρνει κα-
ταστροφή. Τα χλιάρια και τα χαλ’νάρια δεν εί-
ναι πια γυναικούλες στο χωριό, είναι πτυχι-
ούχοι, πολύγλωσσοι δημοσιογράφοι, υπερ-
φίαλοι, κομπορρήμονες και συγχρόνως δου-
λοπρεπείς υπηρέτες των δυνατών της γης,
αδίσταχτοι πληροφοριοδότες, για να εν-
σπείρουν τη σύγχυση στα μυαλά των αν-
θρώπων της εποχής μας, για να εντάσσονται
εύκολα, σαν πρόβατα, σε κάποιο κοπάδι.

Οι διαχρονικές παθογένειες της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς αποτυπωμένες στις λέξεις
της ντοπιολαλιάς μας!
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Σήμερα, πώς λειτουργεί στην καθημερινότητά μας, είναι  ενταγμένη στο σήμερα; Για κά-
ποιους δεν υπάρχει στη ζωή τους, για άλλους δεν την γνώρισαν και ως εκ τούτου δεν
την αποζητούν, για ελάχιστους  ντρέπονται γι αυτήν και την αποκρύπτουν, για αρκε-

τούς την αποζητούν και επιδιώκουν να ζουν έτσι και για τους λίγους που θέλουν να υπάρ-
χει στη ζωή τους, είναι χρονοβόρα διαδικασία και ο χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής εί-
ναι ελάχιστος.

Τυχεροί λοιπόν  όσοι έχουν την ευκαι-
ρία  να ζούνε μεγάλο μέρος της ζωής τους
παραδοσιακά ή έστω στιγμές  παραδο-
σιακές...!!!

Τί από τον παραδοσιακό τρόπο είναι λει-
τουργικό για τον κάθε ένα; Τί από την πα-
ράδοση, μας ξεκουράζει, μας εξυπηρετεί,
μας δίνει ευχαρίστηση και τί είναι ταλαι-
πωριακό και επομένως είναι καλό να το αλ-
λάξουμε;

Αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή και θέλω
να μοιραστώ μαζί σας, κάποιες στιγμές για μένα μοναδικές. Βρίσκομαι στο χωριό μας αρκετές
φορές το χρόνο πέρα από τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι βιώνω το χωριό σε στιγμές πραγ-
ματικού ρυθμού ζωής, θα έλεγα σε ρυθμούς που έχουν καθορίσει οι μόνιμοι κάτοικοι. Είναι
λοιπόν πολύ εύκολο να κανονίσεις ένα καφέ με συγχωριανούς σου, τη στιγμή εκείνη της συ-
νάντησης ή σε μία ώρα ή μία μέρα από τη στιγμή που μιλάς. Έχεις τα ψάρια σου ή το κοτό-
πουλό σου, ή τα λαχανικά σου, ντόπια όλα αυτά, σε λίγα μέτρα. Υπάρχουν εξαιρετικοί τεχνίτες
που σε μία σου βόλτα στο χωριό, τους έχεις βρει και έχεις κανονίσει τα πάντα. Εάν δεν έχεις
κάποια από τα καλούδια που λαχταράς, σίγουρα θα τα έχει η γειτόνισσα και είναι σίγουρο
πως θα τα μοιραστεί μαζί σου!!!

Η Ευτυχία Ξυνόρoδου μία από τις γυναίκες που με συντρόφεψαν στο μεγάλωμά μου, με
περίμενε με λίγη μαντζουράνα για να με χαιρετήσει. Ακόμα έχω τη ζεστασιά από την αγκα-
λιά της και την γλυκύτητά της. Η Σταυρούλα Νικέλλη ως δασκάλα, μαζί με την Μαρία Τσιτσάνου
«συντρέχτρα» δίνουν «δείγματα γραφής» και συμπεριφοράς. Παρασκευάζουν ό,τι παραδοσιακό
και το μοιράζονται σε ένα καφέ με αγαπημένα τους πρόσωπα. Δοκίμασα σταφύλι στο κονιάκ
με μυρωδικά, όπου η γεύση αυτή έφτασε στο μεδούλι μου. Με πήγε πολλά χρόνια πίσω που
το έκλεβα από τη γυάλα της μάνας μου, η οποία το φύλαγε για τους επισκέπτες και επειδή
είχε οινόπνευμα μας απαγόρευε να πίνουμε.  Έμαθα πως η «Σταυρούλα» ράβει τα ρούχα για
το θεατρικό, η Μαρία βοηθάει όποιο γείτονα έχει πρόβλημα, χαρακτηριστικό πολλών συγ-
χωριανών μας, ευτυχώς!!!

Εκείνο που με εντυπωσίασε όμως είναι ότι, κινητοποίησαν πολλούς  μαστόρους  και προ-
μηθευτές υλικών και προσφέροντας ο κάθε ένας αυτό που μπορούσε, έφτιαξαν το σπίτι «Μπά-
ρου», που είχε αγοραστεί από το Δήμο. Από την ενασχόλησή μου με τα κοινά , έχω παρατηρήσει
ότι, το δυσκολότερο κομμάτι είναι η ομαδική εργασία, Η ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ. Δεν θα ανατρέξω
στους λόγους, ας το κάνουν οι ιστορικοί και κοινωνιολόγοι, αλλά θεωρώ πως η κοινωνία μας
πάσχει από έλλειψη ομαδικότητας. Τέτοια παραδείγματα λοιπόν, όπως και άλλα που έχου-
με στο σύλλογό μας, πρέπει να γίνονται γνωστά, όχι για να παρασημοφορήσουμε κάποιον,
(αφού δεν υπάρχει κάποιος, είναι πολλοί) αλλά η συγκεκριμένη ομάδα και άλλες τέτοιες, να
γίνουν σημαία, ώστε να ξεκολλήσουμε από το εγώ και να πάμε παρακάτω στο «εμείς». Είναι
σημαντικό και παρήγορο, να ξέρουμε να βλέπουμε σε μία μικρή κοινωνία, όπως αυτή του
Πολιχνίτου, οι άνθρωποι να αναπτύσσουν τόσες δραστηριότητες, και να λύνουν πολλά προ-
βλήματα μέσα από ομαδική δουλειά. Μπήκα μέσα στο Πολύκεντρο και έκαναν πρόβα για τη
νέα θεατρική τους παράσταση!!! Την επόμενη ημέρα ο Λευτέρης Τσιτσάνος  δίδασκε παρα-
δοσιακούς χορούς. Ο Σύλλογος ΜΠΑΛΟΣ πραγματικά προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον
τόπο μας, αλλά εκτός αυτού, η ενασχόληση των μελλών με τα κοινά, τους δίνει ευκαιρίες για
καλλιέργεια, γνώση και ενισχύει το «σχετίζεσθαι». Τους παρακαλώ και τους προσκαλώ να γρά-
ψουν και να μας δώσουν τα ονόματα των συγχωριανών μας που εργάστηκαν ή πρόσφεραν,
να μας δώσουν δηλαδή ένα παράδειγμα ομαδικής δουλειάς. Δεν ξέρω, αλήθεια, τι θα μπο-
ρούσε κανείς να ζηλέψει στην πολύβουη και χαοτική πλέον Αθήνα; Όσους η ανάγκη τούς επι-
βάλλει να ζουν εδώ, έχουμε δημιουργήσει ένα πυρήνα, μία αγκαλιά και είμαστε έτοιμοι να
τους δεχτούμε. Οι συνθήκες εδώ δύσκολες ομολογώ...οπότε χρειάζεται περισσότερη προ-
σπάθεια, για να υπάρξουν ανάλογες δραστηριότητες. Όμως αξίζει!!! Είναι η μία εξαιρετική
διέξοδος, είναι μία ενασχόληση που μας απομακρύνει από το «ντιβάνι». 

Τόση ώρα σας έλεγα πως είναι εύκολο να βρεθείς, είναι εύκολο να βρεις τεχνίτη, τότε που
είναι το χρονοβόρο του παραδοσιακού; Α!!! αν παρατηρήσατε μίλησα για ποτό από σταφύλι,
για γλυκά κουταλιού, για παξιμαδάκια, σύκα γεμιστά και τόσα άλλα καλούδια... Ε! όλα αυτά
πόσο χρόνο θέλουν να παρασκευαστούν; 

Κάποιοι τυχεροί, ονόματα δεν λέω, γεύονται όλα αυτά από τους συγγενείς τους  που κα-
τοικούν στο χωριό μας. Δεν πιστεύω να τα αρνείται κανείς, γιατί οι παραγγελιοδόχοι μας, Μπάμ-
πης και Στρατής Κρικλάνης  έχουν στοιχεία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία ή είναι
προσωπικό δεδομένο  όταν έχεις δέμα από το χωριό;;;;!!!!!!!!!!!

Τί άλλο έχουμε κρατήσει από την παράδοση; Περιμένω συμπλήρωση ...
Με τιμή και αγάπη στους συγχωριανούς  μου κατοίκους  Πολιχνίτου

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

✔✔  86Α/06-03-1937  Β.Δ. α/25-2-
1937 περί συστάσεως Ειδικού Τα-
μείου Υδρεύσεως Πολυχνίτου, για
την εκτέλεση έργων ύδρευσης της
κωμοπόλεως Πολυχνίτου, ήτοι
ανεύρεση, συλλογή, μεταφορά υδά-
των, κατασκευή υδραγωγείου και
επέκταση βελτίωση συντήρηση,
εκμετάλλευση των έργων.
Περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Υδρεύ-
σεως Πολυχνίτου (Μυτιλήνης).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρον 1.
Συνιστάται εν Πολυχνίτω (Μυτιλή-

νης) Ειδικόν Ταμείον υπό τον τίτλον
«Ειδικόν Ταμείον Υδρεύσεως Πολυ-
χνίτου» υπαγόμενον ως προς τα μη διά
του παρόντος κανονιζόμενα αντικεί-
μενα εις τα περί υδραυ6λικών Ταμεί-
ων διατάξεις του Νόμου 2853, ως ού-
τος μεταγενεστέρως συνεπληρώθη
και ετροποποιήθη.

Σκοπός του Ειδικού ταμείου είναι η
διοίκησις και διαχείρισις ιδίας περι-
ουσίας, ήτις αποτελουμένη εκ των εν
άρθρω 3 του παρόντος οριζομένων
πόρων διατίθεται δια την εκτέλεσιν
των έργων της υδρεύσεως της κωμο-
πόλεως Πολυχνίτου, ήτοι την ανεύ-
ρεσιν, συλλογήν, μεταφοράν υδάτων,
κατασκευήν υδραγωγείου και επέ-
κτασιν, βελτίωσιν, συντήρησιν και εκ-
μετάλλευσιν των έργων.

Άρθρον 2.
Το Ταμείον διοικείται υπό πεντα-

μελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ
του Ειρηνοδίκου Πολυχνίτου, ως Προ-
έδρου, του Προέδρου της Κοινότητος
Πολυχνίτου, δύο μελών εκλεγομένων
υπό του Κοινοτ. Συμβουλίου Πολυ-
χνίτου, αλλ’ ουχί εκ των μελών αυτού
και ενός ετέρου μέλους εκλεγομένου

κατά πλειοψηφίαν υπό των διοικητι-
κών Συμβουλίων των εν Πολυχνίτω
λειτουργούντων Συνεταιρισμών, των
αιρετών μελών εκλεγομένων πάντως
μεταξύ προσώπων μονίμως κατοι-
κούντων εν Πολυχνίτω.

Πόροι του Ειδικού Ταμείου ορίζον-
ται:

α) Το εισπραχθέν ποσόν ως και το ει-
σπραχθησόμενον τοιούτον εκ του
διά της υπ’ αριθ. 1148 του 1934 απο-
φάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πολυχνίτου, νομίμως εγκεκριμένης
επιβληθέντος φόρου επί του εν τη πε-
ριφερεία της Κοινότητος Πολυχνίτου
παραχθέντος ελαίου κατά το έτος
1934-1935.

β) Ειδικόν τέλος δραχμών διακοσίων
(200) δι’ εκάστην ανεγειρομένην οι-
κοδομήν εντός της κωμοπόλεως Πο-
λυχνίτου, του τέλους τούτου βαρύ-
νοντος τους ιδιοκτήτας. Το ήδη υπό
της κοινότητος Πολυχνίτου επιβε-
βλημένον και υπό ταύτης εισπραττό-
μενον τέλος δι’ εκάστην νέαν οικοδο-
μήν καταργείται.

γ) Το τίμημα εκ της εκποιήσεως οι-
κοπέδων ιδιοκτησίας της Κοινότητος
Πολυχνίτου.

δ) Ετησία εισφορά εκάστου αρχη-
γού οικογενείας ιδιοκτήτου ή μη οικίας
ή καταστήματος εν Πολυχνίτω, ανα-
λόγως της οικονομικής και οικογε-
νειακής καταστάσεως εκάστου, ή και
άλλως, ήτις όμως δι’ ουδένα των φο-
ρολογουμένων δύναται να υπερβή
τας δραχμάς εξακοσίας (600) ετη-
σίως.

ε) Ετησία εισφορά της Κοινότητος
Πολυχνίτου οριζομένη καθ’ έκαστον
έτος δι’ αποφάσεως του Κοινοτικού
Συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του
Νομάρχου Λέσβου.

στ) Αι εκ της εκμεταλλεύσεως των

έργων  εισπράξεις.
ζ)  Εκούσιαι εισφοραί και δωρεαί

παρά παντός τρίτου.
Άρθρον 4.

Η καταβολή των κατά το προηγού-
μενον άρθρον πόρων υπό στοιχεία β,δ
και ε άρχεται από του οικονομικού
έτους 1937-1938 η δε διάρκεια τούτων
ορίζεται δεκαετής εκτός εάν συνομο-
λογηθή δάνειον διά την εκτέλεσιν
των έργων οπότε η καταβολή των ει-
σφορών κλπ. παρατείνεται μέχρις εν-
τελούς εξοφλήσεως του δανείου.

Μετά την αποπεράτωσιν του έργου
της υδρεύσεως επιβληθήσονται δι’
αποφάσεως του Υπουργού της Συγ-
κοινωνίας μετά γνώμην της Επιτροπής
του Ταμείου δικαιώματα υδροληψίας
διά την δι’ ελευθέρου κρουνού πα-
ροχήν ύδατος εις τας οικίας, κατα-
στήματα κλπ. κατά τα διά της αυτής
αποφάσεως καθορισθησόμενα.

Η διάρκεια καταβολής των δικαιω-
μάτων τούτων ορίζεται και πέραν της
δεκαετίας ή της εξοφλήσεως του δα-
νείου, αι εκ τούτων δε εισπράξεις δια-
τίθενται διά την βελτίωσιν και συντή-
ρησιν των έργων της υδρεύσεως.

Η Κοινότης Πολυχνίτου υποχρεού-
ται όπως, εντός διμήνου από της
ισχύος του παρόντος, καταθέση εις την
Τράπεζαν διά λογαριασμόν του Ειδι-
κού Ταμείου το εισπραχθέν έλαιον
προς εκποίησιν τούτου.

Εν Αθήναις τη 25 Φεβρουαρίου 1937.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τα Μέλη
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π.
ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΓΓ. ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΥ, Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Γ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ.
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Θ.ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Κ.
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΝΙ-
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Ν.ΠΑΠΑ-

ΔΗΜΑΣ, ΙΠ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΕΥΚΑ-

ΛΙΩΝ ΡΕΔΙΑΔΗΣ, Π.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Κ.
ΚΟΤΖΙΑΣ.

✔✔  221 Α/15-10-1918 Β.Δ. α/12-10-
1918 περί αναγκαστικής απαλλο-
τρίωσης υπέρ της κοινότητος Πο-
λιχνίτου αποβάθρας της Εταιρείας
Κλαδογέννηδων και Σαραντίδων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αναγνωρίζομεν ως δημοσίαν ωφέ-
λειαν και εγκρίνομων την υπέρ της
Μυτιλήνη Κοινότητος Πολυχνίτου και
δαπάναις αυτής αναγκαστικήν απαλ-
λοτρίωσιν την εν Σκάλα Πολυχνίτου
αποβάθρας της εταιρείας Κλαδογέν-
νηδων και Σαραντίδων της εμφαινο-
μένης 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

✔✔  198Α/05-09-1949 Β.Δ. α/13-8-
1949 περί καταργήσεως του Ειδικού
Ταμείου Ύδρευσης, που συστάθη-
κε με το από 25/2/1937 Β.Δ., πε-
ριερχομένων στο Δήμο Πολυχνί-
του όλων των περιουσιακών στοι-
χείων αυτού.
Περί καταργήσεως του Ειδικού Ταμείου
Υδρεύσεως Πολυχνίτου.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρον μόνον.
Καταργείται το συσταθέν διά του

από 25/2/1937 Β.Δ. Ειδικόν Ταμείον
Υδρεύσεως Πολυχνίτου, περιερχομέ-
νων εις τον Δήμον Πολυχνίτου των
ανειλημμένων αυτού υποχρεώσεων
ως και πάσης της κινητής και ακινήτου
περιουσίας του.

Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1949.
ΠΑΥΛΟΣ  Β.

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Σχόλια:
Το πρόβλημα της ύδρευσης του

Πολιχνίτου είναι διαχρονικό και
επιδεινώνεται με την πάροδο του
χρόνου. Οι άνθρωποι ξοδεύουν
περισσότερο νερό για την ατομι-
κή και οικογενειακή καθαριότητα.
Οι καλλιέργειες γίνονται ποτιστικές
με την απαίτηση τεράστιων πο-
σοτήτων νερού. Τα αποθέματα
του νερού λιγοστεύουν και τελει-
ώνουν. Το κλίμα αλλάζει και οι
βροχοπτώσεις γίνονται όλο και
ανεπαρκείς.

Βλέπουμε λοιπόν πως, προπο-
λεμικά έγινε προσπάθεια να δοθεί
νερό με σύσταση Ειδικού Ταμείου
Υδρεύσεως, το οποίο θα αντλού-
σε έσοδα από φορολόγηση λαδι-
ού, από τις ανεγειρόμενες οικο-
δομές, από φορολόγηση νοικο-
κυριών, από εκποίηση οικοπέδων
της Κοινότητας και από Κοινοτικές
εισφορές.

Η δυσβάσταχτη φορολόγηση
των Πολιχνιατών και η μεσολά-
βηση του πολέμου, της Κατοχής
και του Εμφυλίου, δεν επέτρεψαν
στο Ταμείο Υδρεύσεως να προ-
χωρήσει στους στόχους του. Έτσι
έρχεται το νέο βασιλικό διάταγμα,
το από 13-8-1949, να καταργήσει
το συσταθέν Ταμείο Υδρεύσεως
Πολιχνίτου, για να συνεχίζουν οι
Πολιχνιάτες να λένε το νερό νε-
ράκι. 

Τις επόμενες δεκαετίες τα πράγ-
ματα καλυτέρεψαν και είπαμε επί
τέλους το νεράκι νερό. Η καλυτέ-
ρευση όμως ήταν ολιγόχρονη και
ο εφησυχασμός μας επιζήμιος. Το
πρόβλημα αναβιώνει και απαιτεί
την αφύπνισή μας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Νόμοι και Διατάξεις

Από τη συλλογή Ν. Σταυρέλλη

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

που κατακερματίζουν την προ-
σπάθεια και καταλήγουν σε ανα-
ποτελεσματικότητα. Τη συμβουλή
μάς τη δίνει στο τέλος του άρθρου
της, η κα Γαλανίδου: «Το ταξίδι
αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αν
ενώσουμε όλοι μαζί, σα μια γροθιά,
τις δυνάμεις μας». Οι εποχές αλ-
λάξανε. Οι κοινότητες των χω-
ριών συμπτύχθηκαν σε μεγάλους

Δήμους. Αυτό σημαίνει πως
το δίκιο μας θα το αναζη-

τούμε και θα το βρίσκουμε, πια, σε
πιο πλατιές κινητοποιήσεις. Το
νερό, οι δρόμοι, οι γεωργικές εκ-
μεταλλεύσεις, η γεωθερμία, οι θα-
λασσινές ενασχολήσεις θα αφο-
ρούν πια σε πολλούς και όχι μόνο
στο χωριό του καθενός.

Αυτό το νόημα νομίζουμε έχει
ο τίτλος του πονήματος της κας
Νένας Γαλανίδου, που φιλοξενή-

θηκε στον «Αντίλαλο της
Βρίσας». Μονιασμένοι οι
κάτοικοι της αρχαίας
Πυρραίων Χώρας, σε
σύμπραξη με τους Καλ-
λονιάτες -γιατί έχουμε
αυτά που τους λείπουν,
έχουν ό,τι μας λείπει, και

κοινά, όπως ο Κόλπος-, να στο-
χεύσουμε στην αναβάθμιση του
τόπου μας. Σ’ αυτό το όραμα το
κάθε χωριό έχει να καταθέσει την
προίκα του, κι όλες μαζί οι μετοχές
θα τρανέψουν το αποτέλεσμα. Το
όραμα, που προτάθηκε πριν τον
Καλλικράτη και περιφρονήθηκε
απ’ αυτούς, που θα έπρεπε να το
αξιολογήσουν, ξανάρχεται και από
νέο οραματιστή. Θα ήταν ευχής
έργο το δημοσίευμα να μην έχει
την τύχη του πρώτου, αλλά να
αφυπνίσει τους εναπομείναντες
κατοίκους των χωριών μας και να
πάρουν τις τύχες του τόπου μας
στα χέρια τους, γιατί οι διαχειρι-
στές της εξουσίας δεν πρόκειται
ποτέ να δουν· είναι τυφλοί τα τ’ όμ-
μασι, τα τ’ ώτα, τον τε νουν.
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προϊόντα από αξιόπιστες εταιρείες
στο μικρότερο δυνατό κόστος.
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ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΘΘΕΕΑΑ  ΚΚ..  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

ΝΙΜΙΤΣ &  Ιατρικού  Αθηνών - Κλινική Ψυχικού
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Μαρία Π. Πανσεληνά
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Προς το διοικητικό συμβούλιο 
του συλλόγου «Πολιχνίτος Λέσβου»

Αγαπητοί φίλοι,
Πολλές φορές το έντυπο του

συλλόγου σας έχει φιλοξενήσει ευ-
χαριστίες της διοίκησης του κέν-
τρου υγείας Πολιχνίτου προς συμ-
πολίτες μας.

Σήμερα χρειαζόμαστε το χώρο
σας για άλλη μία φορά, γιατί στ’
αλήθεια νοιώθουμε την ανάγκη,
δημόσια  να ευχαριστήσουμε
✓ τον χωρικό αντιδήμαρχο Πολι-
χνίτου, κο Κατζανό, που στέκεται
αρωγός στη λύση πολλών μας δυ-
σκολιών,
✓ τον ιππικό σύλλογο Πολιχνί-
του, για τις δυο ρόδες που αντικα-
τέστησε στο μικρό ασθενοφόρο
μας,
✓ τον φίλο μας Γιώργο Τσιτσάνο,
που έβαψε τα εφημέρια και το
χώρο της γραμματείας με προσω-
πική εργασία,
✓ τον κο Στρατή Στεφανή, για την
αλλαγή των χαλασμένων πριζών,
✓ την κυρία Παπαπαύλου και φί-

λες της ελληνικής ομογένειας του
Καναδά, για την προσφορά ενός
ψυγείου και μίας μικρής ηλεκτρικής
κουζίνας
✓ τον κον Χρήστο Κακάμπουρα
, κάτοικο Αμερικής για αναλώσιμα
υλικά, 
✓ τον φιλόπτωχο σύλλογο Πα-
ραδισίου Ρόδου, επίσης για ανα-
λώσιμα υλικά,
✓ τον συνάδελφο κο Χρυσαφίδη
για την προσφορά μίας τηλεόρα-
σης και ενός εκτυπωτή, 
✓ τον κο Σταυρινό για την προ-
σφορά μελανιών.
Οι προσφορές όλων αυτών των
προσώπων καί των φορέων, πρά-
ξεις αλληλεγγύης προς τους αν-
θρώπους του τόπου που αγαπούν,
όσο μακρυά κι αν τους έχει φέρει
η Ζωή, μας συγκινούν καί μας δε-
σμεύουν να ανεβάζουμε και μεις
συνεχώς το επίπεδο των υπηρε-
σιών μας προς τους ανθρώπους αυ-
τού του τόπου.
Ευχαριστούμε για την φιλοξενία,

με εκτίμηση
Ζωγράφου Χρυσούλα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ



Ητοπική αυτοδιοίκηση των πολλών προβλημάτων, τα
τελευταία χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει ένα ακό-
μα, τον Καλλικράτη, το επίτευγμα των ιθυνόντων που

επεφύλασσε μία δυσάρεστη έκπληξη για τη Λέσβο και τους
κατοίκους της. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τη μετέτρεψε σε έναν
από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας.

Πολλά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από αυτήν τη
συνένωση των δήμων. Συγκεκριμένα, για όσα αντιμετωπί-
ζει η Νυφίδα, το Δ.Σ. του Οικολογικού Εξωραϊστικού Συλ-
λόγου Νυφίδας, κατέθεσε σειρά εγγράφων τόσο στον
Δήμο Λέσβου όσο και στο τοπικό Συμβούλιο, μέσω των οποί-
ων τα γνωστοποίησε ζητώντας ταυτόχρονα και την επίλυ-
σή τους. Το πρώτο έγγραφο κοινοποιήθηκε την 03-01-2017
με αριθμό πρωτοκόλλου 418 και συνοδευόταν από φωτο-
γραφίες οι οποίες απεδείκνυαν την έκταση των ζημιών που
είχαν προκληθεί από την κακοκαιρία στην παραλία της Νυ-
φίδας, η οποία είχε γεμίσει με φερτά υλικά.

Ακολούθησε έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 4057/27-
01-2017, με θέμα την καρατόμηση των δέντρων της πα-
ραλίας. Σε αυτήν την επιστολή, απάντησε ο Αντιδήμαρχος
περιβάλλοντος και πρασίνου κύριος Μάντζαρης Δημή-
τριος τονίζοντας πως ο Δήμος δεν είχε καμία εμπλοκή στην
παραπάνω ενέργεια. Ποίος, αλήθεια, προχώρησε στην κα-
ρατόμηση των δέντρων; Επίσης, ακολούθησε το 23033/20-
09-2017 έγγραφο, σε συνέχεια του 21/20-09-2014 εγγράφου,
μέσω του οποίου ζητήθηκε η επίλυση σειράς προβλημάτων
που παρέμεναν και παραμένουν άλυτα.

Στις 20-06-2017 εστάλη πρόσκληση στα μέλη του τοπι-
κού Συμβουλίου με σκοπό να παραβρεθούν στο διοικητι-
κό συμβούλιο και να λάβουν θέση για την αντιμετώπιση σο-
βαρών άλυτων ζητημάτων. Στις 31-07-2017 και  25-08-2017
μας κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις που είχε λάβει το Τοπι-
κό Συμβούλιο για την επίλυση των προβλημάτων, που
κατά καιρούς είχαμε εκθέσει.

Μετά από σειρά εγγράφων, τα οποία απέστειλε το Δ.Σ. του
Οικολογικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νυφίδας, έγιναν κά-
ποιες ενέργειες για την επίλυση σειράς προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, κοπήκαν κλαδιά που ενοχλούσαν ώστε να
διέρχονται τα αυτοκίνητα, ασπρίστηκαν τα πεζοδρόμια, κα-
θαρίστηκαν οι δρόμοι από τα βάτα, επισκευάστηκαν Oι ντου-
ζιέρες, ενώ επί σειρά ετών η συντήρησή τους γινόταν εθε-
λοντικά από τους κατοίκους. Τέλος, αντικαταστάθηκαν οι κα-
μένες λάμπες στο εσωτερικό δίκτυο, ενώ για τον δημοτικό
φωτισμό της παραλίας εκπονείται μελέτη εδώ και δύο
χρόνια.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πολλά από τα προ-
βλήματα, που κατά καιρούς έχουμε εκθέσει, λύθηκαν, μένουν
όμως άλυτα πολλά ακόμα. Το Δ.Σ.  θα είναι παρόν και θα συ-
νεχίσει να διεκδικεί το αυτονόητο, την επίλυση όλων όσων
παραμένουν σε εκκρεμότητα ή προκύπτουν στην πορεία.

Το Δ.Σ. του Οικολογικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νυφίδας

Από Δρ. Γεώργιο Κατσικάτσο
Γεωλόγο, πρ. Καθηγητή Γεωλογίας
Πανεπιστημίου Πάτρας

Τον περασμένο χρόνο, με αφορμή
την έλλειψη νερού για το πότισμα
των καλλιεργειών των θερμοκη-

πίων του Ξηρόκαμπου, είχα εκπονήσει
μια μελέτη – πρόταση για την επίλυ-
ση του προβλήματος αυτού, αλλά και
για την ύδρευση του Πολιχνίτου, της
Σκάλας Πολιχνίτου και της Νυφίδας, κα-
θώς και για την άρδευση ενός μέρους
του Ξηρόκαμπου (βλ. Εργασία Γ. Κα-
τσικάτσου με τίτλο «Συγκράτηση με
φράγμα του επιφανειακού νερού της
υδρολογικής λεκάνης «Δαμάνδρι»
στην κοίτη του χειμάρρου Κουρούπης
για τις ανάγκες σε νερό της περιοχής
Πολιχνίτου», 2016). Με την εργασία αυ-
τήν υπολογίστηκε ότι η ποσότητα νε-
ρού που θα λαμβάνεται ετησίως από
την υδρολογική λεκάνη «Δαμάνδρι», θα
φθάνει τις 450.000 μ3 και ότι με αυτήν
την ποσότητα νερού θα δίνεται λύση
στα παραπάνω προβλήματα.

Την εργασία αυτήν ο Σύλλογος Πο-
λιχνιατών Αθήνας, στην αρχή του 2017,
την υπέβαλλε στην Περιφέρεια Νήσων
Βορείου Αιγαίου με αίτημα την υλο-
ποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Δυστυχώς, μέχρι τώρα (φθινόπωρο
του 2017), εκτός από μερικές παρα-
σκηνιακές συζητήσεις που έγιναν, έτε-
ρον ουδέν. 

Γι’ αυτό, ελπίζοντας ότι κάποτε οι αρ-
μόδιοι θα θελήσουν να ασχοληθούν
σοβαρά με τα οξυμένα προβλήματα
της περιοχής Πολιχνίτου, σκέφτηκα
ότι θα ήταν σκόπιμο να δώσω μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα των προβλη-
μάτων ύδρευσης και άρδευσης της
ευρείας περιοχής Πολιχνίτου, η επίλυ-
ση των οποίων θα συντελέσει, με βε-
βαιότητα, στην οικονομική ανάπτυξη

της περιοχής.
Έτσι, με τις σκέψεις αυτές, και όπως

πάντα χωρίς καμία αμοιβή, προχώρη-
σα στην εκπόνηση της παρούσας με-
λέτης – πρότασης, στην οποία προ-
βλέπεται η λήψη του νερού της επι-
φανειακής απορροής, όχι μόνο της
υδρολογικής λεκάνης «Δαμάνδρι» αλλά
και δύο ακόμα υδρολογικών λεκανών,
της λεκάνης Μικρής Λίμνης και της λε-
κάνης «Στενοκλείδι», των οποίων η
επιφανειακή απορροή ετησίως υπο-
λογίστηκε σε 1.340.000 μ3 περίπου. Στο
σημείο αυτό, θέλω να σημειώσω ότι η
νέα μελέτη – πρότασή μου για τη
λήψη νερού από τρεις υδρολογικές λε-
κάνες καθόλου δεν ακυρώνει τη νω-
ρίτερα μελέτη – πρότασή μου, με την
οποία προβλέπεται η λήψη του νε-
ρού μίας μόνο υδρολογικής λεκάνης,
της λεκάνης «Δαμάνδρι» και τούτο
διότι η νέα πρότασή μου αποτελεί συ-
νέχεια και επέκταση της πρώτης.

Η συνολική ποσότητα νερού που
θα λαμβάνεται από τις τρεις υδρολο-
γικές λεκάνες, φθάνει τα 1.800.000 μ3
περίπου και με αυτήν την ποσότητα νε-
ρού προβλέπεται να επιλυθεί οριστικά
το πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών
της ευρείας περιοχής Πολιχνίτου, δη-
λαδή του Πολιχνίτου, του Λισβορίου,
των Βασιλικών και της Βρίσας, καθώς
και των παραλιακών περιοχών: Νυφί-
δας, Σκάλας Πολιχνίτου και Βατερών.
Επίσης, προβλέπεται να δίνεται νερό
για τις καλλιέργειες των θερμοκηπίων
του Ξηρόκαμπου, τα οποία θα μπο-
ρούσαν να επεκταθούν και να φθάσουν
μερικές εκατοντάδες στρέμματα. Τέλος,
προβλέπεται να αρδευτεί ολόκληρη η
πεδινή περιοχή του Ξηρόκαμπου.

Αναλυτικά η μελέτη  με τα προ-
τεινόμενα έργα έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου Πολι-
χνιατών Αθήνας. 

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέ-
της συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η ανεύρεση υπόγειου νερού με γε-
ωτρήσεις στην ευρεία περιοχή Πολι-
χνίτου για την ύδρευση των οικισμών
και την άρδευση της περιοχής είναι
αδύνατη και τούτο διότι οι υδρογεω-
λογικές συνθήκες της περιοχής είναι
εξαιρετικά δυσμενείς.

2. Η πρόταση του υπογράφοντα την
παρούσα μελέτη για τη λήψη του επι-
φανειακού νερού των τριών υδρολο-
γικών λεκανών, της λεκάνης «Δαμάν-
δρι», της Μικρής Λίμνης και της λεκά-
νης «Στενοκλείδι», συνολικού όγκου νε-
ρού 1.700.000 μ3 είναι η πλέον ενδε-
δειγμένη και η πλέον συμφέρουσα, δί-
νει δε αυτή λύση τόσο στα προβλήματα
ύδρευσης όσο και άρδευσης της πε-
ριοχής.

3. Τα προτεινόμενα με τη μελέτη
αυτήν προς κατασκευή έργα, που είναι: 
α) Η ύδρευση όλων των οικισμών και

των παραλιακών περιοχών με άφθο-
νο και καλής ποιότητας νερό, 

β) Η άρδευση των καλλιεργειών των
θερμοκηπίων του Ξηρόκαμπου με
αύξησή τους από 40 στρέμματα, που
είναι σήμερα, στα 300 στρέμματα, και 

γ) Η άρδευση ολόκληρης της πεδινής
περιοχής του Ξηρόκαμπου, έτσι ώστε
αυτός να καταστεί αποδοτικός με
την καλλιέργεια κηπευτικών, φυτών
για ζωοτροφές κ.α.,

είναι έργα άκρως αναπτυξιακά και η
πραγματοποίησή τους, με βεβαιότητα,
θα δημιουργήσει πολλές εκατοντάδες
νέες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό πρέπει
όλοι οι κάτοικοι της υποβαθμισμένης
περιοχής Πολιχνίτου να ενστερνιστούν
την πρόταση αυτή και με τις ενέργειές
τους να πείσουν τους Αρμόδιους για
την αναγκαιότητα της υλοποίησης των
προτεινόμενων έργων και για την
πραγματοποίηση της κατασκευής τους.
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ΠΗΝΕΛOΠΗ ΣΑΡΙΖOΓΛOΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ

ΠΑΝ/ΜΙOΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΕ OΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  Α1, Α2, Β1, Β2,

Sorbone C1, Sorbone C2

Τηλ. 6948 042772

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ εντός σχεδίου
άρτιο και οικοδομήσιμο. Απόσταση από τη
θάλασσα 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

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 (ΑΠΟΝΕΥ-
ΡΩΣΕΙΣ) • 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

ΣΣππύύρροοςς  ΚΚααλληημμέέρρηηςς
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Λεωφόρος Κηφισίας 125-127,
Αθήνα Εµπορικό κέντρο «Κό-

σµος»,5ος όροφος, 
Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566

Κινητό: 6973389212
e-mail: spiroskalimeris@gmail.com

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

ΜΜεελλέέττηη  ––  ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  ππρροοββλληημμάάττωωνν
ύύδδρρεευυσσηηςς  κκααιι  άάρρδδεευυσσηηςς    ττηηςς  εευυρρεείίααςς  ππεερριιοοχχήήςς  ΠΠοολλιιχχννίίττοουυ

ΒΒρροοχχήή  υυπποοσσχχέέσσεεωωνν,,
ααννοομμββρρίίαα  έέρργγωωνν

Γιαλούρης Γεώργιος
ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓOΣ-ΒΙOΠΑΘOΛOΓOΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚOΣ ΓΙΑΤΡOΣ

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

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τηλ.210 9912181
κιν. 6977 293813, 6971 892482

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Aισθητικές Αποκαταστάσεις
Λεύκανση Δοντιών

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

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

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 MAKPOΠOYΛOΣ  IΩANNHΣ
Eνoικιάζoνται γκαρσoνιέρες επιπλωμένες  

με όλες τις ανέσεις και τηλέφωνo
ΠΠάάννωω  σσττoo  κκύύμμαα  σσττηη  ΣΣκκάάλλαα  ΠΠooλλιιχχννίίττooυυ.. ΠΠεερριιββάάλλλλooνν  ooιι--

κκooγγεεννεειιαακκόό  ••  ΓΓιιαα  ττooυυςς  σσυυγγχχωωρριιααννooύύςς  εειιδδιικκέέςς  ττιιμμέέςς
TTηηλλ..::((2222552200))  4411006611  --  4422336655

ΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ««ΟΟ  ΣΣΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣ»»
ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΕΙΜΩΝΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΚΚΙΙΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΕΕΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΦΦΡΡΕΕΣΣΚΚΑΑ  ΨΨΑΑΡΡΙΙΑΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΗΛ. 2252042388 - 6973211307
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Ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Βαλσαμίδης μιλά για
τα έργα που δρομολογούνται στον Πολιχνίτο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΕΪΛΟΓΚΟ
Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου ότι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
το έργο: «Αποχέτευση, επεξεργασία και διά-
θεση λυμάτων Πολιχνίτου - Βρίσας - Βατερών»
συνολικού προϋπολογισμού 12.630.500 ευρώ,
εκ των οποίων 5.756.358 ευρώ είναι η επιλέ-
ξιμη, από ευρωπαϊκούς πόρους, δαπάνη. Ο συ-
νολικός χρόνος για την υλοποίηση του έργου
είναι 4 χρόνια. Δικαιούχος του έργου είναι η
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Λέσβου (ΔΕΥΑΛ).

Για αυτό το σημαντικό έργο καθώς και για
άλλα θέματα της περιοχής του Πολιχνίτου
ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περι-

βάλλοντος και Βιομηχανίας κ. Θεόδωρος Βαλ-
σαμίδης μίλησε στον «Πολιχνιάτικο Λόγο»
και στο Γρηγόρη Δεϊλόγκο.

Ο κ. Βαλσαμίδης μάς εξήγησε τις δυσκολίες
που είχε η χρηματοδότηση του έργου καθώς
Βρίσα και Βατερά δεν πληρούσαν τις προ-
ϋποθέσεις, μας μίλησε για τη σημερινή κατά-
σταση και την ανεξέλεγκτη ρίψη λυμάτων
στον Αλμυροπόταμο.  Επίσης, ο κ. Βαλσαμίδης,
αφού παραδέχθηκε ότι η περιοχή του Πολι-
χνίτου είναι μια από τις αδικημένες περιοχές της
Λέσβου, αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που
έχουν γίνει αλλά και για όσα προγραμματίζονται
να γίνουν.  Τέλος, σημαντικά είναι όσα αναφέ-
ρει ο κ. Βαλσαμίδης για το μεγάλο θέμα της
υδροδότησης του Πολιχνίτου.

Αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης: 
- Ο βιολογικός Πολιχνίτου – Βρίσας – Βατερών
θα λέγαμε ότι είναι ένα «στοιχειωμένο» έργο;
Πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε και επί-
σημα από την Περιφέρεια ότι υπεγράφη η έν-
ταξη του έργου. Πώς μπορέσαμε κ. Βαλσαμί-
δη να έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη; Δώστε
μερικά οικονομικά στοιχεία για το έργο και από
που θα προέλθουν οι πόροι; 

Το έργο για την κατασκευή δικτύων απο-
χέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
είναι  ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την
ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου, της Βρίσας
και των Βατερών, το οποίο αποτελούσε χρόνιο
αίτημα των κατοίκων της περιοχής και το
οποίο πράγματι είχε καθυστερήσει σημαντικά.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για
την ωρίμανση του έργου από το Δήμο Λέσβου
και τη ΔΕΥΑΛ, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
ανέλαβε να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πό-
ρους για την χρηματοδότηση του έργου. Το όλο
εγχείρημα είχε ιδιαίτερη δυσκολία δεδομέ-
νου ότι μόνο ο Οικισμός του Πολιχνίτου πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις για την χρηματοδό-
τηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους ως
Οικισμός Γ΄ Προτεραιότητας (πληθυσμός >
2.000 κατοίκους), κάτι που δεν συμβαίνει με
τους Οικισμούς της Βρίσας και των Βατερών.
Έτσι σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονο-
μίας & Ανάπτυξης εξασφαλίστηκαν 5,7 εκ.
ευρώ από Ευρωπαϊκούς πόρους και 6,9 εκ.
ευρώ από Εθνικούς πόρους και με απόφαση της
Περιφερειάρχη εγκρίθηκε στις 30 Οκτωβρίου
2017 η χρηματοδότηση του έργου «Αποχέ-
τευση, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Πο-
λιχνίτου – Βρίσας – Βατερών» συνολικού Π/Υ
12.630.500 ευρώ.

- Πότε εκτιμάτε ότι θα έχουμε την δημοπρά-
τηση του έργου και αν μπορείτε πείτε μας και
μια εκτίμηση για το χρόνο ολοκλήρωσης του
έργου;   Διαβάσαμε κ. Βαλσαμίδη  ως σχόλιο
στα κοινωνικό δίκτυα  ότι το έργο μπορεί να
επηρεάσει την παραλία των Βατερών; Ισχύει
κάτι τέτοιο;

- Η δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου
θα γίνει από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης του Δήμου Λέσβου και ο χρό-
νος υλοποίησης του έργου προβλέπεται να εί-
ναι συνολικά 4 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά το θέμα που μπαίνει, ότι το
έργο μπορεί να επηρεάσει την παραλία των Βα-
τερών, ειλικρινά το ακούω για πρώτη φορά και
μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κατά την άπο-
ψή μου θα επηρεάσει θετικά την παραλία
των Βατερών, δεδομένου ότι θα κατασκευαστεί
δίκτυο αποχέτευσης στον Οικισμό των Βατε-
ρών, ενώ θα σταματήσει και η ανεξέλεγκτη
ρίψη λυμάτων τα οποία μέχρι σήμερα πέ-
φτουν ανεπεξέργαστα στον Αλμυροπόταμο
από τους Οικισμούς του Πολιχνίτου και της Βρί-
σας και καταλήγουν στην παραλία των Βατε-
ρών (πλησίον της οδού προς Αγ. Φωκά).
- Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή ποια
είναι χωρίς την ύπαρξη του βιολογικού; Κατά
καιρούς έχουν υπάρξει δημοσιεύματα  για λύ-
ματα που χύνονται σε ποτάμι..  Υπάρχει έλεγ-
χος από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας; 

- Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, η
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι
μέχρι σήμερα τα λύματα πέφτουν ανεξέλεγκτα
σε χειμάρρους της περιοχής. Οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας πραγματοποιούν κατά καιρούς
ελέγχους και έχουν επιβάλλει και πρόστιμα σε
ελαιοτριβεία της περιοχής του Πολιχνίτου για
την ανεξέλεγκτη ρίψη των αποβλήτων τους. 

Το έργο, συνεπώς, της κατασκευής βιολο-
γικού καθαρισμού είναι ένα ιδιαίτερα σημαν-
τικό έργο για την περιοχή, τόσο για τη δημό-
σια υγεία, όσο και για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, μπορεί δε να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων.
-Τί άλλο μπορούμε να περιμένουμε από την
Περιφέρεια για τον Πολιχνίτο; Υπάρχει κάτι
που μπορεί να ανακοινωθεί στους συνδη-
μότες μας; 

- Η ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενό-
τητας Πολιχνίτου είναι, πιστεύω, μια αδικημέ-
νη περιοχή, γιατί τα τελευταία χρόνια, για να
μην πω τις τελευταίες δεκαετίες, λείπουν τα
αναπτυξιακά έργα. 

Όταν αναλάβαμε πριν από 3 χρόνια, ξεκι-

νήσαμε την προσπάθεια για να δρομολογή-
σουμε μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που έχει
ανάγκη η περιοχή, αλλά και έργα και δράσεις
που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της.

✓ Πέρυσι υλοποιήσαμε 2 μικρά έργα για τη
συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Γυμνασίου – Λυκείου Πολιχνίτου και για την
κατασκευή ενός γηπέδου 5 x 5 στον αύλειο
χώρο του Δημοτικού Σχολείου, μετά από αί-
τημα του Δήμου Λέσβου. Σε ό,τι αφορά την επι-
σκευή του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου
στον Πολιχνίτο, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές
ζημιές από τον πρόσφατο καταστροφικό σει-
σμό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει την
πρόθεση να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες
εργασίες επισκευής και αναμένει τη σχετική
πρόταση του Δήμου Λέσβου.

✓ Για τη συντήρηση των κτιριακών υπο-
δομών του Κέντρου Υγείας Πολιχνίτου, το
οποίο έχει υποστεί και ζημιές από τον σεισμό,
έχουμε εξασφαλίσει το ποσό των 70.000 ευρώ
και εκπονείται μελέτη από την Τεχνική μας Υπη-
ρεσία έτσι ώστε μέσα στην επόμενη χρονιά να
μπορέσουν οι απαραίτητες εργασίες να υλο-
ποιηθούν.

✓ Για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού
δικτύου, ολοκληρώσαμε πέρυσι το έργο για την
κατασκευή της Παράκαμψης των Κεραμειών
και της Καρίνης, το οποίο βοήθησε σημαντικά
στην γρηγορότερη και ασφαλέστερη πρό-
σβαση στην περιοχή μας. Για τη συντήρηση της
επαρχιακής οδού από διακλάδωση Αγιάσου
προς Πολιχνίτο, Βρίσα και Βατερά έχουμε ήδη
δημοπρατήσει ένα νέο έργο συνολικού Π/Υ
1.773.000 ευρώ το οποίο θα ξεκινήσει να υλο-
ποιείται την Άνοιξη. Πρέπει σίγουρα να ξανα-
δούμε τον οδικό άξονα που οδηγεί από τον Πο-
λιχνίτο προς την Σκάλα Πολιχνίτου, ο οποίος
παρότι συντηρήθηκε το 2010 από την τ. Νο-
μαρχία παρουσιάζει και πάλι σοβαρά προ-
βλήματα λόγω της υπόβασης της οδού και θα
πρέπει να δρομολογήσουμε ένα νέο έργο
συντήρησης της οδού.

✓ Για την συντήρηση & αναβάθμιση των
υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Πολιχνίτου,
το οποίο αποτελούσε ένα πραγματικό «στολίδι»
της περιοχής και τα τελευταία χρόνια είχε εγ-
καταλειφθεί, προχωρήσαμε στην χρηματο-
δότηση ενός σημαντικού έργου συνολικού Π/Υ
1.000.000 ευρώ από πόρους του ΠΔΕ της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο θα υλο-
ποιηθεί από το Δήμο Λέσβου στο πλαίσιο
Προγραμματικής Σύμβασης που θα καταρτι-
στεί το επόμενο διάστημα και θα περιλαμβά-
νει την τοποθέτηση χλοοτάπητα, ταρτάν στί-
βου, επισκευή των κερκίδων και ηλεκτροφω-
τισμό. Η επένδυση στον αθλητισμό είναι, πι-
στεύω, επένδυση ζωής για τα παιδιά μας.

✓ Μια νέα προοπτική για την ευρύτερη πε-
ριοχή αποτελεί η αρχαιολογική έρευνα που βρί-
σκεται σε εξέλιξη από το 2012 στην περιοχή Ρο-
δαφνίδια στο Λισβόρι από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης και διεθνή ομάδα εργασίας υπό την επι-
στημονική διεύθυνση της κας. Νένας Γαλανί-
δου. Τα ευρήματά της συνδέουν την πρώιμη
αρχαιολογία της Ελλάδας με την παγκόσμια
έρευνα για την καταγωγή και εξέλιξη του αν-
θρώπου και την πορεία του από την Αφρική
προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Η Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Προ-
γραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη με το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα χρηματοδοτήσει
τη συνέχιση της σπουδαίας αυτής έρευνας για
τα επόμενα 5 χρόνια με το ποσό των 250.000
ευρώ. Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ απ' όλους
μας στην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Κρήτης κ. Νένα Γαλανίδου για την ως τώρα
προσφορά της.

✓ Για την ανάδειξη του υγροτόπου της Σκά-
λας Πολιχνίτου προγραμματίζουμε την κατα-
σκευή  παρατηρητηρίου πουλιών στην περιοχή

των αλυκών της Σκάλας Πολιχνίτου, καθώς και
την τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης του
κοινού για τη σημαντικότητα του υγροτόπου
και τα είδη που απαντώνται σε αυτόν, στο πλαί-
σιο ενός έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την
ανάδειξη των υγροτόπων του Κόλπου Καλλο-
νής.
- Τέλος, κ. Βαλσαμίδη, ας αναφερθούμε και
στο τεράστιο πρόβλημα με την υδροδότηση
της περιοχής του Πολιχνίτου. Τι μπορούμε να
περιμένουμε; Υπάρχει φως στον ορίζοντα;

- Σίγουρα ένα σημαντικό πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η περιοχή μας είναι η έλλειψη νε-
ρού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και
άρδευσης, το οποίο είναι οξυμένο τα τελευταία
χρόνια και θα πρέπει να βρεθούν άμεσα ρεα-
λιστικές λύσεις και να δρομολογηθούν τα
απαραίτητα έργα.

Καταρχήν για την αντιμετώπιση των υδρευ-
τικών αναγκών του Πολιχνίτου, είχε προβλεφθεί
η κατασκευή του Φράγματος Πολιχνίτου μαζί
με το Φράγμα Τσικνιά στο πλαίσιο της «Ειδικής
Διαχειριστικής Μελέτης Υδατικών Πόρων της
Νήσου Λέσβου» η  οποία είχε εγκριθεί με
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου το
2010. Στη συνέχεια όμως, όταν ανατέθηκαν οι
τεχνικές μελέτες για την κατασκευή του Φράγ-
ματος Τσικνιά αποφασίστηκε από το Υπουρ-
γείο να μην περιληφθεί η κατασκευή του
Φράγματος Πολιχνίτου. Μια λανθασμένη από-
φαση κατά τη γνώμη μου. Για το λόγο αυτό το
Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε το Δε-
κέμβριο του 2016 και ζήτησε από το Υπουρ-
γείο Υποδομών να προχωρήσει και τη μελέτη
για την κατασκευή του Φράγματος Πολιχνίτου,
και αναμένεται μέχρι σήμερα γραπτή απάν-
τηση.

Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2017 κατα-
θέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης την πρόταση για την χρηματοδότηση από
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α.
2014-2020 του έργου της κατασκευής Φράγ-
ματος για τη συγκράτηση του επιφανειακού νε-
ρού της υδρολογικής λεκάνης «Δαμάνδρι»
στην κοίτη του χειμάρρου Κουρούπης, η οποία
συντάχθηκε από τον συμπατριώτη μας Δρ. Γε-
ώργιο Κατσικάτσο - Γεωλόγο, τ. Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Πατρών, και η οποία τέθηκε
υπόψη μας από το Σύλλογο «Πολιχνίτος Λέ-
σβου». 

Πριν από λίγες μέρες κατατέθηκε μια νέα
πρόταση για την κάλυψη των υδρευτικών – αρ-
δευτικών αναγκών της περιοχής και πάλι από
τον κ. Κατσικάτσο, τον οποίο ευχαριστώ ιδι-
αίτερα και η οποία περιλαμβάνει έργα για
την λήψη επιφανειακού νερού από 3 υδρο-
λογικές λεκάνες, της λεκάνης “Δαμάνδρι”, της
λεκάνης “Μικρής Λίμνης” και τη λεκάνης “Στε-
νοκλείδι” συνολικού όγκου νερού 1.700.000 μ3.
Την πρόταση αυτή θα την επεξεργαστούμε το
επόμενο διάστημα με τις Υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας και θα την αξιοποιήσουμε με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο.

Τέλος για την κάλυψη των αρδευτικών
αναγκών της περιοχής των Βασιλικών και του
Λισβορίου, η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει τις
πιστώσεις για την επικαιροποίηση της μελέτης
για την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής των Βα-
σιλικών, η οποία προβλέπει την  κατασκευή
εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας
846.000 μ3 περίπου με υδροληψία από τον χεί-
μαρρο «Μάκρης» και αποσκοπεί την κάλυψη
των αρδευτικών αναγκών της πεδιάδας Βασι-
λικών - Λισβορίου εκτάσεως περί τα 4.500
στρέμματα.  

Όλα τα παραπάνω είναι έργα με ιδιαίτερη
σημασία προκειμένου να μείνει ζωντανή η ευ-
ρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου.ΗΠεριφερειάρχης

Βορείου Αιγαίου
κα. Χριστιάνα

Καλογήρου υπέγραψε
τη σύμβαση του έργου
«Καθαρισμός χειμάρ-
ρων Δημοτικών Ενοτή-
των Πολιχνίτου – Αγιά-
σου – Γέρας – Ευεργέτουλα – Πλωμαρίου Ν. Λέ-
σβου» προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελε-
στούν εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και
αποκατάστασης λειτουργίας αντιπλημμυρι-

κών και τεχνικών έργων στις
Δημοτικές Ενότητες Πολιχνί-
του, Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέ-
τουλα και Πλωμαρίου στο νησί
της Λέσβου.

Η συνολική προθεσμία για
την περαίωση του έργου είναι
5 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύ-
θύνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.

250 χιλ. ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
για τον καθαρισμό χειμάρρων στη Νότια Λέσβο

• Mελέτες  • Επιβλέψεις Oικοδομών
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Αποφ. Πανεπιστημίου Πατρών
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ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΠΠ..  ΣΣΑΑΧΧΑΑΝΝΑΑΣΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

• Επιμελητής Ιατρικού Αθηνών  
- Κλινική Ψυχικού

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7 &

ΠΑΠΑΓΟΥ 3
ΧΑΛΑΝBΡΙ (3ος όροφος)
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