
Με αφορμή την καθυστέρηση που
υπάρχει αναφορικά με την ανακα-
τασκευή του Σταδίου Πολιχνίτου,

αντιπροσωπεία του Μορφωτικού Συλλόγου
Πολιχνίτου (Γιανναρέλλης Δημ.Τ. Σύμβου-
λος και Χαραλαμπής Νίκος), του ΑΟΠ (Κα-
λαϊτζής Στράτος και Στούμπος Γεώργιος),
του Γυμναστικού Συλλόγου Αλκαίος και ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ(Δεμερτζής Παναγιώτης) και
του Συλλόγου Πολιχνιατών Αθήνας συναν-
τήθηκαν στις 21 Αυγούστου 2018 με τον Αν-
τιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη,
αλλά και τον Αντιδήμαρχο κ. Κώστα Κατσα-
ρό, προκειμένου να ενημερωθούν για την πο-
ρεία υλοποίησης του έργου. Η πρώτη συ-
νάντηση έγινε με τον Αντιπεριφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου και συντοπίτη μας κ. Θεό-
δωρο Βαλσαμίδη, ο οποίος για άλλη μια
φορά ήταν κατατοπιστικός. Είναι γεγονός άλ-
λωστε ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στο πλευ-
ρό μας και παρών σε ό,τι του ζητηθεί. 

Ο κ. Βαλσαμίδης μάς ενημέρωσε πως το
έργο, ύψους 2.100.000€, θα χρηματοδοτηθεί,
κυρίως,  από πόρους της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί από τον
Δήμο Λέσβου μέσω Προγραμματικής Σύμ-
βασης. Το έργο θα  περιλαμβάνει την τοπο-
θέτηση πλαστικού χλοοτάπητα, την ανακα-

τασκευή του ταρτάν του στίβου ώστε να απο-
κτήσει τις προβλεπόμενες προδιαγραφές
και να δύναται να φιλοξενεί πανελλήνιες
διοργανώσεις, την τοποθέτηση ελαστικού τά-
πητα, την στα-
τική ενίσχυση
των κερκίδων,
καθώς επίσης
και την τοποθέ-
τηση ηλεκτρο-
φωτισμού. 

Ο κ. Βαλσα-
μίδης μάς ενη-
μέρωσε και για
τα στάδια από
τα οποία θα
πρέπει να πε-
ράσει το έργο μέχρι να έρθει η ώρα της δη-
μοπράτησης, έτσι αφού ψηφιστεί από δη-
μοτικό και μετά από περιφερειακό συμβού-
λιο, θα πρέπει να σταλεί στην Αποκεντρωμένη
–στην Αθήνα- και στο Ελεγκτικό κι αφού ο φά-
κελος δε θα χρειάζεται περαιτέρω διόρθω-
ση, θα επιστραφεί στο νησί για να δημο-
πρατηθεί το έργο. Στα πλαίσια της συνάν-
τησης, δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί και
το πρόβλημα του δρόμου της περιοχής
«Γλάρος», ο οποίος βρίσκει εμπόδια, μια και

ανήκει στην κόκκινη ζώνη της natura, αλλά
και για το παλαιότερο αίτημα του Μορφω-
τικού Συλλόγου για κατασκευή παρατηρη-
τηρίου στον υδροβιότοπο της Σκάλας Πολι-

χνίτου. 
Επίσης μας πλη-

ροφόρησε πως έχει
ήδη δημοπρατηθεί το
έργο της συντήρησης
της επαρχιακής οδού
Πολιχνίτου - Σκάλας
Πολιχνίτου και της
οδού πρόσβασης
προς την Νυφίδα, συ-
νολικού Προϋπολο-
γισμού 1.500.000 €. 

Ο κ. Βαλσαμίδης
τέθηκε στη διάθεση των αντιπροσώπων για
ό,τι του  ζητηθεί, ενώ δεσμεύθηκε ότι σε θέ-
ματα δικών του αρμοδιοτήτων  θα κάνει ό,τι
είναι δυνατόν.

Το επόμενο ραντεβού δόθηκε στη Δη-
μαρχία, μια που ο Δήμος είναι υπεύθυνος για
το Στάδιο Πολιχνίτου, με τον Αντιδήμαρχο κ.
Κατσαρό να δίνει ένα χρονικό όριο από 3 έως
5 μήνες μέχρι να υπογραφεί η προγραμμα-
τική σύμβαση, καθότι πρέπει να περάσει
από Αποκεντρωμένη και Ελεγκτικό, ενώ θε-
ωρεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019  το έργο
θα δημοπρατηθεί και θα έχει μπει μάλιστα
εργολάβος στο Στάδιο πριν τις εκλογές. Σε
ερώτηση που του έγινε, αν τυχόν κινδυνεύει
το έργο από τη φημολογούμενη διάσπαση
του Δήμου Λέσβου, ο κ. Κατσαρός είπε ότι
σε μια τέτοια περίπτωση ίσως καθυστερή-
σει λίγο λόγω της αλλαγής των υπηρεσιών,
αλλά το έργο -δεσμεύθηκε μάλιστα- ότι θα
συνεχιστεί. Συγκεκριμένα  ανέφερε να το θε-
ωρούμε ήδη δεδομένο.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που συζητήθηκε
ήταν τα Ιαματικά Λουτρά, με τον κ. Κατσαρό
να ρίχνει τις ευθύνες σε προηγούμενη δη-
μοτική αρχή, που άφησε το χρόνο να περά-
σει χωρίς να κινητοποιηθεί προς επίλυση του
θέματος. Τόνισε πως στόχος, πια, είναι να ξε-
καθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και
να περάσει  στο Δήμο το υπόλοιπο 50% που
κατέχουν οι ιδιώτες προκειμένου να μπορέ-
σουν να γίνουν οι απαιτούμενες πιστοποι-
ήσεις, και να παραμείνουν ανοιχτά τα μπάνια. 

Ερώτηση τέθηκε και για τις εργασίες
αποκατάστασης του δημοτικού σχολείου
Πολιχνίτου με τον κ. Κατσαρό να δηλώνει ότι
η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο
στάδιο των εγκρίσεων, ενώ από τα 3.600.000€
που έχουν δεσμευθεί για εργασίες ανακα-
τασκευής σε 8 σχολεία, το δημοτικό σχολείο
του Πολιχνίτου θα λάβει 1.5000.000€. Εκτιμά
δε ότι αρχές του χρόνου θα ξεκινήσουν οι
όποιες διαδικασίες και εργασίες από το Σε-
πτέμβριο του 2019, θα ξαναχτυπήσει το
κουδούνι στο δημοτικό σχολείο του Πολι-
χνίτου. 

Τέλος, ενημέρωσε τους αντιπροσώπους
ότι έχει εγκριθεί, από το Δήμο, να δοθεί
ασφαλτικό υλικό 1,5 χιλιομέτρου στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου. 

Αμφότεροι -Περιφέρεια και Δημαρχία, με
τη Δημαρχία να είναι κυρίως υπεύθυνη για τα
ζητήματα που τέθηκαν, απάντησαν σε όλες
τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων και δε-
σμεύτηκαν για την καλύτερη δυνατή έκβα-
ση των ζητημάτων. Ο δε Αντιδήμαρχος φά-
νηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός και σίγουρος
για την ομαλή εξέλιξη επί του συνόλου των
έργων…φθάνει βέβαια να μη μείνουμε πάλι
στα λόγια για την εγκαταλελειμμένη  από τις
αρχές ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου. 

Σε Περιφέρεια και Δημαρχία...
ζητώντας απαντήσεις!!!

ΔIANEMETAI
ΣTA MEΛH ΠOΛΙΧΝΙΤOΣ
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Ανασκόπηση του καλοκαιριού
Άλλο ένα καλοκαίρι πέρασε. Ένα κα-

λοκαίρι στα μέρη μας και στις ωραί-
ες παραλίες μας, στον Κόλπο Καλλο-

νής και στα Βατερά. Δυστυχώς όμως πάλι θα
ερημώσουν. Οι δουλειές κι οι υποχρεώσεις
δεν μας επιτρέπουν  να μείνουμε κι άλλο πα-
ρόλο που όλοι θα το θέλαμε. 

Ντόπιοι και ξένοι είχαν να θαυμάσουν
τογ γραφικό λιμανάκι της Σκάλας, τις αλυ-
κές, τον υδροβιότοπο, την παραλία της
Νυφίδας, τις ιαματικές πηγές και τέλος, την
ατέλειωτη παραλία των Βατερών με τα κα-
ταγάλανα νερά του Αιγαίου. Απόλαυσαν το
μπάνιο τους και το ουζάκι με την παστή σαρ-
δέλα, την ξυδάτη σουπιά, το λαδοτύρι και
όλα τα τοπικά μεζεδάκια.

Αυτό το καλοκαίρι οι εκδηλώσεις στην
περιοχή μας ήταν αρκετές. 
➤ Αγώνες δρόμου.
➤ Η  γιορτή της Τράτας όπου η Σκάλα γέ-
μισε ασφυκτικά και θύμησε τις παλιές καλές
εποχές. Διασκεδάσαμε με τον Βαγγέλη Σα-
ραντίδη και το συγκρότημά του, ο οποίος
ταξίδεψε τον κόσμο με τα τοπικά ακούσματα
και αμανέδες. Τον χορό άνοιξε το χορευτι-
κό του Συλλόγου «Ο ΜΠΑΛΟΣ».
➤ Η  γιορτή του Γλυκάνισου στο Λισβόρι,
στις 29/07 όπου έλαβε μέρος το τοπικό χο-
ρευτικό συγκρότημα.

➤ Ο Καλδέλης με την ορχήστρα του ένα
βράδυ στα Βατερά, όπου και εκεί ο κόσμος
διασκέδασε μέχρι πρωίας.
➤ Παρουσίαση  βιβλίων στο Πολύκεντρο:

✿ τοπικών συνταγών και γλυκών από
τον Χάρη Κατρακάζα, στις 4 Ιουλίου.  

✿ Βιβλίου-Αλμπουμ των Τάσου Μα-
κρή και Κυριάκου Κουκούλα, στις 10 Αυ-
γούστου.  
➤ Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας
έδωσε δύο παραστάσεις, 4 και 5 Αυγούστου,
στο Πολύκεντρο. Η αίθουσα γέμισε και
όλα κύλησαν υπέροχα. Συγχαρητήρια σε
όλους που φρόντισαν γι’ αυτή την παρά-
σταση.
➤ Ο Σύλλογός μας κατάφερε φέτος με τις
δικές σας συνδρομές-εισφορές, να προ-
σφέρει χαρά στα παιδιά, αγοράζοντας τρία
όργανα (δύο τραμπάλες και μία τσουλήθρα)
για την παιδική χαρά του χωριού μας. 
➤ Ακόμα καταφέραμε να φτιάξουμε δύο
καμπίνες στην παραλία της Σκάλας, έστω και
προς το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου.

Έτσι έφυγε κι αυτό το καλοκαίρι. Με ελ-
πίδα, δύναμη και κουράγιο περιμένουμε και
το επόμενο ώστε να βρεθούμε πάλι όλοι
μαζί εκεί που μεγαλώσαμε. Στο νησί μας. Στο
χωριό μας.

Τ. ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ  ΤΟ Υ  Σ ΥΛ ΛΟ ΓΟ Υ  Μ Α Σ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

➢ Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου,  ώρα 6:30 μ.μ. 
στο δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, ο Σύλλογος Πολιχνιατών Αθήνας και οι Συνεργα-
σίες Πόλης, συνδιοργανώνουν την παράσταση του έργου «Συνηθισμένα Πράγματα»,
σε σκηνοθεσία Γ. Αδαμαντιάδη.
Τα έσοδα θα διατεθούν για το ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
➢ Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου,  ώρα 7:00 μ.μ. 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Νίκης 4- Αθήνα) θα γίνει η παρουσίαση του φωτογραφι-
κού Λευκώματος «Ο Πολιχνίτος του 21ου αιώνα», των Κυριάκου Κουκούλα - Τάσου Μακρή.
Την παρουσίαση θα κάνουν ο κ. Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Ομ. Δ/ντής ερευνας - Ιστορικός
Εθν. Ιδρ. Ερευνών, η κα Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου, τ. Δ/ντρια Λαογραφίας Ακα-
δημίας Αθηνών και η κα Τόνια Κατερίνη, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Αρχιτεκτόνων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
➢ Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου ώρα 11.00 π.μ.
σττα γραφεία του Συλλόγου (Μαυρομιχάλη 147) θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου γεύ-
σεων  «Πολιχνίτος Λέσβου - ο δικός μου τόπος» του Χάρη Κατρακάζα.
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Αγαπηµένε µου θείε Παναγιώτη.
Ήσουν ο άνθρωπος της αγάπης και του µόχθου. Αγαπού-

σες τους ανθρώπους κι έδινες απλόχερα την αγάπη σου γι’
αυτούς.

Από µικρό παιδί άρχισες να δουλεύεις, για να προσφέρεις
στην οικογένεια

Αγαπούσες πολύ τα βιβλία και παράλληλα µε τη δουλειά
σου έκανες τον πλασιέ βιβλίων. Πρόσφερες και στη δική σου
οικογένεια όλη την αγάπη σου και τη δουλειά σου για να µην
τους λείψει τίποτα.

Έγραψες πολλά ποιήµατα και µεταξύ όλων, πρωταρχική
θέση είχε το ποίηµα µε τίτλο «Τρατάρηδες απ’ τ’ Αϊβαλί», που
δηµοσιεύτηκε στον «Πολιχνιάτικο Λόγο» και παρουσιάστηκε
ένα καλοκαίρι στη Σκάλα Πολιχνίτου στη γιορτή της Τράτας.

Να έχεις καλή ανάπαυση. Θα σε θυµόµαστε για πάντα.
Τα ανίψια σου

• Μελισουργός Κων/νος   . . . . . . . ευρώ  100
• Βουκλαρή Αγγέλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Πάλλης Ευστράτιος & Χάιδω  . . . . . . . . . . 20
• Σπυρέλλη Ευστρατία, Γερμανία  . . . . . . 100
• Κουρουλής Μπάμπης  . . . . . . . . . . . . . . . 100
–Εις μνήμη του αδελφού του Γιάννη Κουρουλή

που έχασε τη ζωή του με το ελικόπτερο 
του ΕΚΑΒ από Μυτιλήνη-Ικαρία 

• Κακάμπουρα Δήμητρα . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Κοντογιάννη Ασημένη  . . . . . . . . . . . . . . . .50

-εις μνήμη Τζελέπη Στέλιου
• Τζοάννου Ειρήνη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

-εις μνήμη Τζελέπη Στέλιου
• Ιατρού Γεώργιος του Ευστρ.  . . . . . . . . . . .30

-εις μνήμη Τζελέπη Στέλιου
• Σιδερής Ευστράτιος  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Χατζηλάμπρος Γεώργιος του Παναγ.  . . .20
• Καλαμάκης Νίκος & Αθηνά  . . . . . . . . . . . .30
• Παττακός Στρατής του Γρηγ.  . . . . . . . . . .50
• Μηλιώτη Ρούλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Σαλταμάρα Βάσω . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Σταυρέλλη Ταξούλα-Αδαμόπουλος Ηρ. 20
• Σάκης Κώστας του Γεωργ.  . . . . . . . . . . . . .20
• Πανταζής Κώστας, Ταξί  . . . . . . . . . . . . . . .20
• Καλημέρης Σπύρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Καζάνη-Σταυρέλλη Λίτσα  . . . . . . . . . . . . .20
• Τζιμής Στρατής  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Ιατρού Θεμιστοκλής, Κως  . . . . . . . . . . . . .20
• Ιατρού Μαρία, Νυφίδα  . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Καραμπάλη Βούλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Αδαλής Βαγγέλης του Γεωργ.  . . . . . . . . . .50
• Ανδρεαδέλης Παναγιώτης  . . . . . . . . . . . .20
• Ανδρεαδέλη Ταξιαρχούλα . . . . . . . . . . . . .20
• Ζουμπούλη Στέλλα, Ξάνθη  . . . . . . . . . . . .20
• Μοιρασγεντή Ειρήνη του Δημ.  . . . . . . . .20
• Ζυγούκης Γεώργιος του Νικ.  . . . . . . . . . .20
• Στεφανής Ιωάννης του Ευστρ.  . . . . . . . . .20
• Χατζόγλου Γιώργος – Βασιλοπούλου Αγγέ-

λικα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Εις μνήμη της Ειρήνης Χατζόγλου

• Πανταζή Όλγα του Ευστρ. . . . . . . . . . . . . .20
• Μουσουδάκη Ελένη  . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• Ταξείδης Κώστας & Παναγιώτα  . . . . . . . .50
• Ανώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Γιαλούρης Γεώργιος (Στρατ. Ιατρός)  . . .20
• Κουμάνια-Βογιατζή Μίνα  . . . . . . . . . . . . .20
• Ξυνόροδος Ευστράτιος του Δημ.  . . . . . .20
• Μαλλιάκας Τάκης & Στέλλα  . . . . . . . . . . .30

Εις μνήμη της κουμπάρας τους
Μυρσίνης Μαμάκου

• Κόρακας Γεώργιος, Γερμανία  . . . . . . . . . .50
• Θεοδωρή Μαρία, Μυτιλήνη  . . . . . . . . . . .50
• Κατωτριώτης Παναγιώτης του Γεωργ.  . .25
• Τούντα Αγγελική  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Εις μνήμη του συζύγου της Θεόδωρου Τούντα

• Αποστολέλλης Κλεάνθης  . . . . . . . . . . . . .20
• Κωφόπουλος Δημήτρης  . . . . . . . . . . . . . .20
•  Vagis Maria, S. Africa  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• Καζάνη-Κουτρή Στέλλα, Αυστραλία  . . .50
• Βουλγαρέλης Αντώνης & Πελαγία  . . . . .30

Εις μνήμη Γιασεμής Αδαλή
• Μαριδάκη Χαρίκλεια  . . . . . . . . . . . . . . . . .40
• Μαστροδούκας θεόδωρος  . . . . . . . . . . . .20
• Αβαγιάννης Δημήτριος  . . . . . . . . . . . . . . .20
• Σαλταμάρα Ευφροσύνη . . . . . . . . . . . . . . .30
• Γιατρέλλης Δημήτριος  . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Πανσεληνάς Γεώργιος  . . . . . . . . . . . . . . . .30
• Σταυρέλλης Βασίλειος του Νικ. . . . . . . .100
• Βρύσαλη-Σταυρινού Μαίρη  . . . . . . . . . . .20
• Κυπριώτης Παναγιώτης  . . . . . . . . . . . . . . .10
• Βαρουξή Γιούλα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
• Κακάμπουρα Δήμητρα . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Βγενά Κατερίνα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
• Πιττός Παναγιώτης & Ειρήνη Θεοδωρή 30
• Μέστρου Ολγα του Παναγ.    $ Αυστρ.    50
• Κάκας Ευαγγελία  . . . . . . . . . .$ Αυστρ.     50
• Ganzis Maria  . . . . . . . . . . . . . . .$ Αυστρ.   50
• Mirasgentis Harry & Katina  . .$ Αυστρ.   50
• Μέστρος Γιώργος & Μυρσίνη$ Αυστρ.    50

Ευχαριστούμε θερμά!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο �ηµήτρης Συκάς και η Τα-
ξούλα Καραγιάννη απέκτησαν
κοριτσάκι το Μάιο 2018.
• Ο Μαϊντανός Γιάννης και η
Γκοκάκη Μαρία απέκτησαν το
δεύτερό του αγόρι στις 8/8/18.
• Η Καρρά Μαρία (κόρη της Όλ-
γας Μουτάφη) και ο Παπανα-
στασίου Σπύρος απέκτησαν κο-
ρίτσι στις 3/8/18.
Να τους ζήσουν καλότυχα!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
• Η  Στρατούλα  Χατζηπαναγιώ-
του  και ο Κωνσταντίνος Καµ-
πούρης βάφτισαν το δεύτερο εγ-
γόνι τους. Το όνοµα  αυτού  Αθα-
νάσιος-Παναγιώτης.
• Η Γεωργία Κουµάνια και ο Πα-
ναγιώτης Αθανασίου βάφτισαν το
δεύτερο κορίτσι τους την 1/7/18.
Το όνοµά της �έσποινα.
• Η Κατερίνα Κατρακάζα του Γε-
ωργ. και ο �ηµήτρης Τσαγκα-
ρούδας βάφτισαν το δεύτερο
αγόρι τους την 1/7/18. Το όνο-
µά του Γεώργιος.
• Ο Ταξείδης Μαργαρίτης του
Κων/νου και η Νικόλ βάφτισαν το
πρώτο τους αγόρι στις 19/8/18.
Το όνοµά του Κωνσταντίνος.
• Ο Κωστοµοίρης Γεώργιος του
Παναγ. και η Κοιλάκου Αφροδί-
τη βάφτισαν την κόρη τους στις
4/8/18. Το όνοµά της Γεωργία.
• Ο Κρικλάνης Κων/νος του Ευ-
στρατίου και η Συκά Γιασεµή
του Παναγιώτη, βάφτισαν το
δεύτερο παιδί τους στις 28/7/18.
Το όνοµά του Παναγιώτης.
• Ο Αδαµόπουλος Παναγιώτης
(γιος της Ταξούλας Σταυρέλλη)
και η Βασιλείου Βάσω βάφτισαν
το κοριτσάκι τους στις 15/6/18.
Το όνοµά της Ταξιαρχούλα-Αγά-
πη.
• Ο Βογιατζής Γεώργιος του �η-
µητρίου και η Λουτραγώτη Αφρο-

δίτη βάφτισαν το δεύτερο παιδάκι
τους στις 9/9/18. Το όνοµά της
Μαριέττα.
• Ο Βασίλης Κότσιρας και η �ή-
µητρα Καρατζάνου βάφτισαν το
κοριτσάκι τους στις 15/9/18 και
το όνοµα αυτής Ζωή.
Να τους ζήσουν!

ΓΑΜΟΙ
•Λόκος Κων/νος του Παναγιώ-
τη &  Μίστρου Μυρσίνη του Μι-
χαήλ, 22-7-2018.
• Παπαναστασίου Ραφαήλ-�η-
µήτριος  του Παν. &  Χατζηκο-
µνηνού Μαρία-Ραλλού του Αρι-
στείδη, 1-9-2018.
• Ο Ταξείδης Γιώργος του
Κων/νου και η Παυλογιάννη �έ-
σποινα τέλεσαν το γάµο τους
στις 16-6-18
• Ο Κατρακάζας Στρατής του Γε-
ωργίου και η Βαρλάµη Αλεξάνδρα
τέλεσαν το γάµο τους στις 6-7-18
στη Θεσ/νίκη.
• Η Κωφοπούλου Σταυρούλα του
Ευστρ. και ο  Τζελβές Λάζαρος
τέλεσαν το γάµο τους στις 14-7-
18.
• Η Γαβριήλ Ελένη του Νικολ.  και
ο Μπακύρας Παναγιώτης τέλεσαν
το γάµο τους στις 24-6-18. Επίσης
βάφτισαν την κόρη τους. Το όνο-
µά της �ήµητρα. Το µυστήριο τε-
λέστηκε στις Σπέτσες.
• Η Βαληλή Αφροδίτη του
Κων/νου και της Μαρίας, και ο Τι-
νέλλης Μιλτιάδης τέλεσαν το
γάµο τους στις 4-7-18.
• Ο Βάσσος Χαράλαµπος του Πα-
ναγ. και η Γιαννακοπούλου �α-
νάη τέλεσαν το γάµο του στις 15-
9-18, στην Πάτρα.
• Ο Γιαλούρης Στέλιος του Παναγ.
και η Αποστολή Γεωργία του
Αχιλλέα τέλεσαν το γάµο τους
στις 15-9-18.
• Η Ζούρου Μυρσίνη του Αντω-
νίου και ο Ζερβός Χρήστος τέλε-
σαν το γάµο τους στις 24-6-18.
• Ο Σαντής Άρης του Γεωργίου
και η Αλεξάνδρα Βρασίδα τέλεσαν

το γάµο τους στις 18-8-18 στη
Σαντορίνη.
• Ο Τσάτσος Χαράλαµπος και η
Κουµπαράκη Παναγιώτα τέλε-
σαν το γάµο τους στις 28-7-18.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι και
καλούς απογόνους!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
• Μύτης Χαράλαµπος  Γεωργίου
απεβίωσε  στις  13-6-2018
• Ματζαφλιώρη Ευδοκία χήρα
Σωτηρίου, 15-6-2018
• Λεοντή Ευαγγελία χήρα Ιγνα-
τίου,  16-6-2018 
• Καρατζάνος Χαράλαµπος �η-
µητρίο, 22-6-2018
• Μαµάκου Μυρσίνη σύζ.Αρι-
στείδη, 2-7-2018
• Θεοδωρής Σταµάτιος Γεωργίου,
7-7-2018
• Ζούρος Ευστράτιος Νικολάου,
15-8-2018
• Καλοκαιρινού Γαρουφαλιά χήρα
Θεοδώρου, 18-8-2018
• Ζούρος Ανδρέας Ευστρατίου,
27-8-2018
• Καβαλίκας Σαράντος Ιωάννη,
28-8-2018
• Βεργωτή Γιαννούλα χήρα Ευ-
στρατίου, 7-9-2018
• Καρασιδερή Αικατερίνη χήρα
Βασιλείου,  9-9-2018
• Κουταλέλης Σταύρος Παναγιώ-
τη,  14-9-2018
• Μαριδάκη-Σάκη  Χαρίκλεια, 2-
10-18
• Παπανικολάου Ραφαήλ, 23-7-18
• Αδαλή-Καρακλά Γιασεµή, 9-8-
18
• Θεοδωρής Παναγιώτης του Χα-
ρίλαου, 25-6-18
• Πιτζάς Παναγιώτης του Κων-
νου, 30-7-18
• Μαστροδούκας �ούκας του Γε-
ωργίου και της Αγγέλας, 21-5-18
• Πέππας Θεόδωρος, σύζυγος
Μυρτώς Χαλακατέβα, Αθήνα, 10-
9-18
Θερµά συλλυπη-

τήρια στις οικογέ-
νειές τους.

Επιτυχία στο άλμα επί κοντώ
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IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Μαλλιάκας Τάκης

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
ΚΩAΙΚOΣ: 01-4558

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ:
Mαλλιάκας Τάκης  

Κουκούλας Κυριάκος  
Βγεννά Κατερίνα  

Δεληγεώργη Γεωργία 
•

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ALPHA BANK -ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

GR 87 0140 5550 5550 0200 2002 490

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

& 6945489090 • email: panosmall@hotmail.com
Κουκούλας Κυριάκος (Αντ/δρος) 6977076587

• email: Kyriakos.koukoulas@gmail.com
Αδαλή-Βουλγαρέλλη Πελαγία (Tαμίας) 210 9911733

& 6932426427 • pelagiaadali@yahoo.com
Βγεννά Κατερίνα    (Γεν. Γραμμ.) 6946380466

email: katerinavgenna@yahoo.gr
Βγεννάς Βασίλης (Ειδ. Γραμμ.) τηλ: 6972333560 

email: bvgenas@yahoo.gr
Αρμενάκης Δημήτρης του Παν. (Μέλος) 694446972

email: armenakis.p.d@gmail.com
Δεληγεώργη Γεωργία (Μέλος) τηλ: 6944777774 

email: gdelig8@gmail.com
Σπανός Τάκης  (Μέλος) 2233080402

email:  panayiotis.spanos@gmail.com
Τσιμπουκέλλης Βασίλης (Μέλος) 6972905079 

Ο Χρήστος Σκάλκος του
Ιωάννη και της Αφροδί-
της Δαγκλή, κατέκτησε την
3η  θέση στο πρωτάθλημα
Κύπρου-Ελλάδας  παίδων-
κορασίδων 2018  που διε-
ξήχθη στην Κύπρο (Λευκω-
σία 24-25 Ιουλίου 2018),
στο άλμα επί κοντώ.

Η αθλητική συνάντηση
παίδων και κορασίδων με-
ταξύ των Εθνικών Ομάδων
Κύπρου – Ελλάδας έχει κα-
θιερωθεί ως ετήσιος θε-
σμός, αφού διεξήχθη για
32η συνεχή χρονιά και εντάσσεται
στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Αθλη-

τικής Συνεργασίας ΚΟΑ-Γεν. Γραμ-
ματείας Αθλητισμού Ελλάδας. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τον συγχωριανό μας Σεβαστό Μοιρασγεντή

θερμά συγχαίρουμε για την προαγωγή του στο
βαθμό του καθηγητού στο Αστεροσκοπείο
Αθηνών και ευχόμαστε στην οικογένειά του και
στους γονείς του να τον χαίρονται πάντα σε επι-
τυχίες.

Νίκος και Αθηνά Καλαμάκη

Στη μνήμη Παναγιώτη Θεοδωρή

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ Ευχαριστίες
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας,

ευχαριστεί τον χορηγό μας και
μέλος της χορευτικής και θεα-
τρικής ομάδας του Συλλόγου
Πολιχνιατών Αθήνας, 

Θοδωρή Κούσκο,
για την ευγενική και συμβο-

λική πρωτοβουλία του,  να
προσφέρει μπλουζάκια με το
λογότυπό μας στη χορευτική
ομάδα! 

Το Δ.Σ 

Προς τους αναγνώστες μας
Θα θέλαμε να μας ενημερώνετε για κάθε ευχάριστο ή δυσά-

ρεστο γεγονός, ή κάποια επιτυχία δική σας ή φίλων σας,  διότι
μας διαφεύγουν πολλά.

Επίσης να ενημερώνετε  για αλλαγή ή διαγραφή διεύθυνσης.
Σας ευχαριστούμε.
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• Δρακάκης Σταύρος (εγγονός του Παναγιώτη Προ-
κοπίου Μακρή), Φυσικό Θεσ/νίκης.

• Χονδρός Παναγιώτης (εγγονός του Παναγιώτη
Γιανάκα και της Μαρίας Τζιμή), Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νολόγων Μηχανικών Η/Υ, Πανεπ. Ξάνθης.

• Γιαλούρη Βιργινία (εγγονή του Κώστα Γεωργ. Για-
λούρη), Πληροφορική Κρήτης.

• Τσάννης Βασίλης –Ραφαήλ του Νικολ. και της
Μερόπης (εγγονός του Παναγιώτη Ιωαν. Κιντά), Γυμνα-
στική Ακαδημία Θεσ/νίκης.

• Αδαλής Γεώργιος του Ευαγγέλου, Μηχανικός Πα-
ραγωγής & Διοίκησης, Χανιά, Πολυτεχνείο Κρήτης.

• Αδαλής Γρηγόριος του Χαριλάου, Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Πατρών.

• Χατζηλάμπρου Γεώργιος του Παναγ. – Μυτιλήνη,
Νομική Αθηνών.

• Σταματέλλης Γεώργιος του Σταματίου, Πληροφο-
ρική & Τηλεπικοινωνίες, ΕΚΠΑ, 12η σειρά.

• Ματθαίου Ζωή (εγγονή της Ζωής Κουμάνια και
του Χρήστου Χαχαμά), Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνών
Σχέσεων, Παν. Κορίνθου.

• Αλιμπέρτης Παναγιώτης του Σίμου και της Τα-
ξούλας Ανδρεαδέλλη, 5ος στο Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου Αθηνών.

• Αράπογλου Ταξιάρχης-Παν. του Φώτη & της
Μορφούλας,  Ναυτιλίας & επιχειρηματικών υπηρεσιών
(Χίος), Παν. Αιγαίου. 

• Γανωτή Στυλιανή του Παναγιώτη & της Πελαγίας,
Επιστημών της θάλασσας (Μυτιλήνη), Παν. Αιγαίου. 

• Γιατρέλης Γεώργιος του Παναγιώτη & της Δήμη-
τρας, Ναυτιλιακών σπουδών (Πειραιάς), Παν. Πειραιά 

• Κασέμι Κωνσταντίνος, του Ντασαμιρ και της Φικι-
ρετε, Πολιτικής επιστήμης (Ρέθυμνο), Παν. Κρήτης.

•  Κουτσίκος Ευστράτιος του  Γεώργιου και της Πανα-
γιώτας, Μόνιμων υπαξιωματικών στρατού (ΣΜΥ) – ΟΠΛΑ.  

• Κρικλάνης Χαρίλαος του Ευστράτιου και της Σο-
φίας, Ναυτιλίας & επιχειρηματικών υπηρεσιών (Χίος),
Παν. Αιγαίου. 

• Maze Ματίλντα του Αλεξ και της Άρτα, Λογιστικής
και χρηματοοικονομικής (Καβάλα) , ΤΕΙ αν. Μακ. Θρά-
κης.

• Παλαιολόγος Κλεάνθης του Ευάγγελου και της
Μαρίας, Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ

• Πατατούκου Αικατερίνη του Σπυρίδονα και της
Ευστρατίας, Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης,
(Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης.

•  Πατσατζής Δημήτριος του Ελευθέριου και της
Πελαγίας, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής (Καβά-
λα), ΤΕΙ αν. Μακ. Θράκης.

•  Προκοπίου Ειρήνη του Ευστράτιου και της Χαρα-
λαμπίας, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής (Καβά-
λα), ΤΕΙ αν. Μακ. Θράκης.

•  Χατζηπαρασκευά Σταματία του Ελευθέριου και
της Χριστίνας, Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη), Παν. Αιγαί-
ου.

• Ψωμά Μαριάννα, του Κων/νου και της Γεωργίας,
Επικοινωνίας & μέσων μαζικής ενημέρωσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ.

• Καρνάς Παναγιώτης του Ευστρατίου,  Σχολή Εμ-
ποροπλοιάρχων.

• Κωστομοίρη Βασιλεία του Δημητρίου, Νοσηλευ-
τική, Παν. Αθηνών.

Με επιτυχία διεξήχθη και φέτος το  Lesvos Food
Fest 2018 που διήρκεσε συνολικά 10 ημέρες
από 5 έως 15 Ιουλίου και  σχεδιάστηκε με στό-

χο να  προβάλει  δυναμικά τα γαστρονομικά ήθη, έθι-
μα και προϊόντα της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας
υπόψη τις κατά τόπους γεωγραφικές και πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες.

Η Παρασκευή 6 Ιουλίου ήταν η μέρα στο ψαροχώρι
της Σκάλας Καλλονής γεμάτη αλμύρα και θαλασσινές
γεύσεις. Ξεκίνησε με πρωινή βαρκάδα στον κόλπο της
Καλλονής, γνωστό και ως «λίμνη του Αριστοτέλη» και
ακολούθησε επίδειξη διαδικασίας παστώματος σε συ-
νεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις και το Σύλλογο Αλι-
έων Σκάλας Καλλονής.

Το απόγευμα στην  πλατεία Σκάλας Καλλονής μα-
γειρέματα για όλον τον κόσμο από τον συγχωριανό μας
chef Χάρη Κατρακάζα που μαγείρεψε παραδοσιακές τη-
γανίτες με κολοκυθολούλουδα (συνταγή που θα βρεί-

τε στο βιβλίο του «Πολιχνίτος Λέσβου. Ο δικός μου τό-
πος»), τον πρώην καθηγητή μαγειρικής Χαρίλαο Θεο-
δωρέλλη και τον Σύλλογο Μικρασιατών Καλλονής.

Η μέρα έκλεισε με βραδινή μουσικοχορευτική εκ-
δήλωση από τοπικούς συλλόγους.
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Το Lesvos Food Fest 2018  στη Σκάλα Καλλονής

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

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ  • ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ • ΣΚΑΛΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΒΑΛΗΛΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ • ΤΗΛ: 22520 41277

Oικίας: 22520 42273, 6978 543138

«Ο ΒΑΣΙΛΗΣ»
Ψητά στα κάρβουνα - Λαχταριστές 

σούβλες & σπιτικές σπεσιαλιτέ!
Ανετο πάρκινγκ, καταπράσινος κήπος, 

π α ι δ ό τ ο π ο ς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΡΟΣ

Λεωφόρος Μαραθώνος 26, Μάτι  ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τηλ.  2294075666, 6942661038

ΤΑΒΕΡΝΑ

Στις 3 και 4 Αυγούστου η θεα-
τρική ομάδα του Συλλόγου
μας παρουσίασε την παρά-

σταση «Συνηθισμένα Πράγματα»,
σε σκηνοθεσία και διδασκαλία του
Γιώργου Αδαμαντιάδη, στο Πολύ-
κεντρο του Πολιχνίτου.

Πλήθος κόσμου στήριξε με την
παρουσία του και το ζεστό του
χειροκρότημα την προσπάθεια της
ομάδας μας, που χρόνια τώρα με
μεράκι και επαγγελματισμό μας
έχει χαρίσει μοναδικές θεατρικές
παραστάσεις. Στα «Συνηθισμένα
Πράγματα» κάθε θεατής βρίσκει ένα
κομμάτι του εαυτού του και στιγμές
της δικής του ζωής γεμάτες γέλιο,

αλλά και δάκρυ. 
Το Αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευ-

καιρία να απολαύσει την παράσταση

στις 21 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Ηλιούπολης.

Χριστίνα Καμπισιούλη

Συνηθισμένα πράγματα… με ασυνήθιστο ταλέντο!
Μια μοναδική βρα-
διά είχαμε την ευ-
καιρία να ζήσουμε
πολλοί από εμάς
την Παρασκευή 10
Αυγούστου στο
Πολύκεντρο του
χωριού μας. Ανα-
φερόμαστε φυσι-
κά, στην παρου-
σίαση του φωτο-
γραφικού λευκώ-
ματος των Κυριά-
κου Γ. Κουκούλα
και Τάσου Μα-
κρή, «Ο Πολιχνί-
τος του 20ου αι-
ώνα», σε δεύτερη
έκδοση, βελτιωμέ-
νη, επαυξημένη
και δίγλωσση, κα-
θώς τα ελληνικά κείμενα μεταφράστηκαν στην Αγγλική γλώσσα προς βοή-
θεια των Πολιχνιατών του εξωτερικού. 

Πλήθος κόσμου από το χωριό μας, και όχι μόνο, έδωσε το παρόν με ιδι-
αίτερο ενθουσιασμό και παρακολούθησε με προσήλωση την παρουσίαση
του από ανθρώπους που φώτισαν ποικίλες πλευρές των φωτογραφιών. 

Ο κ. Αναγνώστου τόνισε τη διαχρονική αξία των φωτογραφιών καθώς
και την αξία τους ως ιστορικές πηγές. Ο κ. Καρατζάνος φώτισε τα συ-
ναισθήματα που εγείρει το λεύκωμα μέσω των φωτογραφιών του σε με-
γαλύτερους αλλά και νεότερους αναγνώστες. 

Τέλος, ο κ. Τσουλέλλης, ως φωτογράφος, εστίασε στην ιστορία και εξέ-
λιξη της φωτογραφίας, τονίζοντας τη μοναδική αξία των φωτογραφιών
του λευκώματος μιας και πρόκειται για δείγματα μιας άλλης εποχής της
φωτογραφικής τέχνης.

Σας ευχαριστούμε όλους όσοι βρεθήκατε δίπλα μας σε αυτό το ταξίδι
στον Πολιχνίτο του χθες και ελπίζουμε να μπορέσαμε έστω και λίγο να
σας συμπαρασύραμε στον ενθουσιασμό μας και την έμπρακτη αγάπη για
τον τόπο μας.

Κυριάκος Γ. Κουκούλας- Μακρής Τάσος

«Ο Πολιχνίτος του 20ου αιώνα»
Παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος 

Στις 4 Ιουλίου 2018 στο Πολύκεντρο του Πολιχνίτου παρουσιάστηκε,
υπό την αιγίδα του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «ΜΠΑΛΟΣ», το βιβλίο
του αρχιμάγειρα Χαριλάου Δ. Κατρακάζα με τίτλο «Πολιχνίτος Λέσβου
- ο δικός μου τόπος. Γεύση και γνώση από το παρελθόν στο σήμερα».

Την παρουσίαση συντόνισε η κα Κατερίνα Παττακού- Πολυχρονο-
πούλου και παρουσίασαν οι Κων/νος Καλαθάς, Τάσος Μακρής και Χα-
ρίλαος Θεοδωρέλλης.

Ο καθένας από τη δική του ιδιότητα, τόνισε την αξία που έχει ένα τέ-
τοιο πόνημα για τη σημερινή γενιά αλλά και γι’ αυτές που θ’ ακολουθή-
σουν.

Οι γνήσιες παραδοσιακές συνταγές με τον αναλυτικό τρόπο που έχουν
γραφεί και τα πολιτιστικά στοιχεία που συνοδεύουν την κάθε συνταγή, εί-
ναι τα κύρια χαρακτηριστικά και πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου.

Το βιβλίο αυτό θα αποτελέσει ένα καλό δείγμα για κάθε αναγνώστη στον
τομέα της γαστρονομικής παράδοσης του τόπου μας

Τέλος, θα διδάξει και θα εμπνεύσει δημιουργικά τους νέους ανθρώπους.
Η εκδήλωση έκλεισε με συρτό και καρσιλαμά που χόρεψαν τα μέλη του

«ΜΠΑΛΟΥ» και κέρασμα τυρόπιτα και αμυγδαλωτά σ’ όλο το κοινό.
Το Δ.Σ. 

Παρουσίαση Βιβλίου
«Πολιχνίτος Λέσβου - ο δικός μου τόπος. 

Γεύση και γνώση από το παρελθόν στο σήμερα»

Σπύρος Καλημέρης
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

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

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

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

XAΡΗΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 6972 603871
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ, 2252 042906

Ευχαριστήρια επιστολή
Ο Παλλεσβιακός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου ευχαριστεί θερμά τον

Σύλλογο Πολιχνιατών Αθήνας, το Xορευτικό Tμήμα του Συλλόγου και
τον κ. Μιχάλη Βουβέλλη που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και
συμμετείχαν το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018, στη γιορτή της σαρδέλας,
η οποία και διοργανώθηκε στον Άγιο Δημήτριο. 

Σας ευχαριστούμε, γιατί με το κέφι και τη ζωντάνια σας, ξεσηκώ-
σατε τους παρευρισκομένους και συμβάλλατε κι εσείς στην επιτυ-
χία της εκδήλωσης.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. του Παλλεσβιακού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου

Οι συντελεστές του λευκώµατος «Ο Πολιχνίτος 
του 20ου αιώνα». 

Από αριστερά: Ο κ. Κουλαγίνης, συνεργάτης του εκ-
δοτικού οίκου «Μύθος», ο κ. Μακρής εµψυχωτής της
προσπάθειας, ο κ. Κουκούλας εµπνευστής του λευ-
κώµατος και ο κ. Μουζάλας ιδιοκτήτης του εκδοτι-

κού οίκου «Μύθος».

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ στις Πανελλαδικές εξετάσεις

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

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

Τηλ.  22520 41411, 6972 183488

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Τον πόνο και τη θλίψη μου θέλω να καταγράψω
και σαν μικρό παιδί οδυνηρά να κλάψω
για τη μεγάλη συμφορά που βρήκε την πατρίδα
που ό,τι κι αν πω κι ό,τι σκεφτώ για συμφορές είν’ λίγα.

Ζήλεψαν την πατρίδα μου, τις ομορφιές τις τόσες
και σπέρνουν την καταστροφή με της φωτιάς τις
γλώσσες.
Ποτάμια πυρορρέοντα σαν κόλασης πλοκάμια
κατέφαγαν ως δράκοντες, ως πεινασμένη λάμια,
μικρές χαρές κι ονείρατα των ταπεινών ελπίδων
με των ανέμων το θυμό, τη βία καταιγίδων.

Τα δάση τα πανέμορφα και σπίτια τιμημένα
μέσα στις στάχτες βρίσκονται σαν κάρβουνα θαμμέ-
να.
Νέοι και γέροι κάηκαν σαν της Λαμπρής λαμπάδες
κι αθώοι νοικοκύρηδες ανάψανε σαν δάδες.

Στ’ αυτιά μου πάντα θα ηχούν ενός παιδιού τα λόγια
που ψέλλισε προτού χαθεί στην αδηφάγο φλόγα:
«Πατέρα, μάνα, καίγομαι, πάρε με αγκαλιά σου

σκέπασε τα ματάκια μου, μάνα, με την ποδιά σου».

«Ησύχασε, παιδάκι μου, τίποτα μη φοβάσαι
σε λίγο στον παράδεισο πάλι μαζί μου θάσαι».
Λόγια πικρά που λέγονται στης συμφοράς τη δίνη
παρηγοριές πικρόχαρες για μια ψυχή που σβήνει.

Σε λίγο ακουστήκανε κραυγές πόνου και κλάμα
ώσπου οι φλόγες δώσανε φρικτό τέρμα στο δράμα
και σιωπή βασίλεψε με θάνατον αντάμα.

Θέλω από τα μάτια μου δάκρυ πολύ να τρέξει
ίσως δροσίσει μια ψυχή απ’ της πυράς τη ζέστη.
Και αφού η πλάση θέλησε αθώους να ξεκάνει
τα δάκρυά μου ας δεχτεί σαν προσφοράς λιβάνι.

Κι ας ευδοκήσει ο Θεός απ’ τ’ ουρανού τα ύψη
διαταγή στο σύννεφο λίγη βροχή να ρίψει.
Τα λάθη και τις συμφορές με τη βροχή να πλύνει
στα αποκαΐδια να φανεί η τόση μας ευθύνη.

Λοΐζος Φιλίππου, 24 Ιουλίου 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20184

Βιργινία ∆ικαιούλια: Μια Survivor στη Νυφίδα   

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

ΛAMΠOYΣHΣ Γ. ΠANAΓIΩTHΣ
Xειρoυργός Oδoντίατρoς

AKTINOΓPAΦIEΣ:  • Ψηφιακή Eνδoστoματική  
• Kεφαλoμετρικές • Πανoραμικές   • Toμoγραφίες

γνάθων • EMΦYTEYMATA
Kαβέτσoυ 44 (άνωθεν Oλυμπιακής),  

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

Εμμ. Μπενάκη 38, Τηλ. 210 3814525

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ -
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ - Ε.Δ.Ε.
M.Sc. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

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

nkarathanasis@yahoo.com

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. 22520 42376 - 6944 4187777

ΖΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τηλ.210 9912181
κιν. 6977 293813, 6971 892482

•  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

• ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛ. 698 2888482

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

«Θανατηφόρες φλόγες»

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο (βοσκοτόπι) στη θέση Αγία

Τριάδα Πολιχνίτου, στον κεντρικό δρόμο
Πολιχνίτου – Μυτιλήνης, έκτασης 8,5

στρεμμάτων. Πληροφορίες Χ. Χατζόγλου,
τηλ. 6951 404350.

Ένας καθηγητής φιλοσοφίας
εμφανίστηκε στην τάξη του
με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί.

Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρ-
τινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο
και άρχισε να το γεμίζει με πέτρες.
Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απο-
ρία. Όταν το βάζο δεν χωρούσε
άλλο ρώτησε:

- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε και χωρίς

να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη
κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βό-
τσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο,
το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύ-
λησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ
των πετρών. Όταν το βάζο δεν χω-
ρούσε άλλο, ρώτησε:

- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χω-

ρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτι-
νη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο
και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο
βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε
όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και
των βότσαλων. Όταν το βάζο δεν
χωρούσε άλλο, ρώτησε:

- Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο,

αλλά απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χω-

ρίς να μιλήσει πήρε από τη χάρτινη
κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και
άρχισε να τα αδειάζει μέσα στο
βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπό-
λοιπο κενό του βάζου. Όταν το
βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε:

- Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές αυτή τη φορά γέ-

λασαν και είπαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
- Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω

να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό
αντιπροσωπεύει τη ζωή σας.

Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντι-
κά στη ζωή σας, τέτοια είναι η οι-
κογένεια, ο σύντροφός σας, τα παι-
διά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φί-

λοι. Είναι τόσο σημαντικά που ακό-
μα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν,
η ζωή σας θα εξακολουθήσει να εί-
ναι γεμάτη.

Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγ-
ματα που έρχονται στη ζωή μας,
όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το
σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα στε-
ρεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε
πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώ-
ρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της
ζωής.

Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα,
τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις
πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα
υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες
αλλά ούτε για τα βότσαλα. 

Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξο-
δεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά
πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρό-
νο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε
ποια είναι τα πιο σημαντικά για
την ευτυχία σας. Μιλήστε με τους
γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας,
απολαύστε τη σύντροφό σας, προ-
σέξτε την υγεία σας, χαρείτε με
τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει
χρόνος για γνώση και σπουδές,
πάντα θα υπάρχει χρόνος για ερ-
γασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος για
να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτο-
κίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας.
Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες
πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραι-
ότητες.

Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι.
Ένας όμως ρώτησε:

-Καλά, η μπύρα τί αντιπροσω-
πεύει;

Ο καθηγητής γελώντας τού
απαντά:

- Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας
πω. Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη
είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία
πόσο στριμωγμένοι είστε, γιατί πρέ-
πει να ξέρετε ότι ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ ΛΙΓΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΠΥΡΙ-
ΤΣΕΣ! 

• Ή «ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΥΖΑΚΙΑ ΣΤΟ
ΝΗΣΙ», θα πρόσθετα εγώ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ-ΝΙΚΕΛΛΗ

Της Ταξούλας Ζάχου

Survivor2;   Κάποιοι λατρεύουν
να το βλέπουν και κάποιοι
λατρεύουν να το μισούν. Είτε

ανήκετε στην πρώτη είτε στη δεύ-
τερη κατηγορία, γεγονός είναι ότι
το φετινό «survivor2« μας απα-
σχόλησε γιατί ένα δικό μας παιδί,
η Βιργινία Δικαιούλια, η εγγονή
του αειμνήστου Δημάρχου Πολι-
χνίτου Κώστα Πελέκου, ήταν στους
συμμετέχοντες. Κι η αλήθεια είναι
ότι μας έκανε περήφανους, γιατί ξε-
χώρισε από τους υπόλοιπους παί-
χτες, για το χαρακτήρα και το ήθος
που επέδειξε καθόλη τη διάρκεια
του παιχνιδιού. 

Με τη Βιργινία βρεθήκαμε ένα
απόγευμα του Αυγούστου στην
παραλία της Νυφίδας και με ιδιαί-
τερη χαρά και συγκίνηση δέχτηκε
να μιλήσει στην εφημερίδα του χω-
ριού της.

✪ Πώς και αποφάσισες να πά-
ρεις μέρος στο «Survivor2»;
- Έβλεπα το περσινό survivor και
μου άρεσε το concept. Πάρα πολ-
λές φορές ζήλευα τα παιδιά που
ήταν στο περσινό παιχνίδι και σιγά
σιγά γεννήθηκε η επιθυμία να πάω.

✪ Ο λόγος δηλαδή που μπήκες
στο παιχνίδι, ήταν η εμπειρία;
- Ναι, καθαρά για την εμπειρία. Βλέ-

ποντάς το, πίστευα ότι θα ήταν κάτι
που θα ταίριαζε σ’ εμένα γιατί και
με τον αθλητισμό έχω ασχοληθεί κι
η όλη κατάσταση του Survivor,
επειδή κατάγομαι από νησί, πί-
στευα θα μου ταίριαζε.

✪ Το οικονομικό σκέλος του
παιχνιδιού δεν σε επηρέασε κα-
θόλου;
- Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκε-
φτεί το θέμα των χρημάτων κα-
θόλου. Μέχρι και την τελευταία
μέρα που έφυγα, δεν είχα στο νου
μου το χρηματικό έπαθλο. Με ιν-
τρίγκαρε μόνο η σκέψη της εμπει-
ρίας. 

✪ Ποιά ήταν η καλύτερή σου και
ποια η χειρότερή σου στιγμή
μέσα στο παιχνίδι;
- Οι καλύτερες ήταν δύο, όταν πέ-
τυχα το στόχο μου και έφτασα
στην ένωση κι όταν ήρθε ο μπαμ-
πάς μου. Η χειρότερη στιγμή ήταν
ο τραυματισμός μου κι επειδή έχω
την τάση να μεγεθύνω τα πράγ-
ματα, πίστεψα πως το παιχνίδι για
μένα τελείωσε εκεί.

✪ Έφτασες όμως στην πηγή ,
αλλά δεν ήπιες νερό. 
- Εμένα αρχικά ο στόχος μου ήταν
να φτάσω μέχρι την ένωση. Στη συ-
νέχεια, έρχονταν τα έπαθλα κι  ήθε-
λα να κερδίζω όλο και περισσότε-
ρα. Γλυκαίνεσαι και θες να μείνεις
όλο και πιο πολύ. Τελικά έφτασα
στην τετράδα.

✪Ήσουν όμως αουτσάιντερ. Τί
παίζει τελικά ρόλο; Η σωματική

διάπλαση, η θέληση, η τύχη;
- Ο συνδυασμός όλων. Θέλει να εί-
σαι αγωνιστικός τύπος, να έχεις
αθλητικά προσόντα, θέλει και χα-
ρακτήρα. Προσωπικά αυτό με κρά-
τησε μέσα στο παιχνίδι. Δεν ήταν
το αθλητικό μου προφίλ, όσο ο χα-
ρακτήρας μου. Αυτό πιστεύω άρε-
σε στον κόσμο και με κράτησε.

✪ Είσαι αθλήτρια. Παίζεις βόλεϊ
σε επαγγελματικό επίπεδο. Δε
φοβήθηκες ότι ένας άσχημος
τραυματισμός, ίσως τερματίσει
την αθλητική σου καριέρα;
- Τον πρώτο καιρό φοβήθηκα πάρα
πολύ. Ήμουν προσεκτική στους
στίβους μάχης, γιατί είχα στο μυα-
λό μου την αθλητική  μου καριέρα.
Με τη νέα σύνθεση υπήρχε πε-
ρισσότερος ανταγωνισμός, ρι-
σκάραμε όλοι πολύ, ξεχάσαμε τη
ζωή πίσω στην Ελλάδα και τότε
ήταν που άρχισαν και οι περισσό-
τεροι τραυματισμοί.

✪ Τί κρατάς από τη συμμετοχή
σου στο παιχνίδι;
- Στο παιχνίδι συνειδητοποίησα
πολλά πράγματα, πως τίποτα δεν
πρέπει να παίρνουμε ως δεδομένο.
Στερήθηκα σπίτι, κρεβάτι, γονείς.
Η ζωή είναι τέτοια που έχεις κάτι
και σε μια στιγμή το χάνεις. Μέσα
στο παιχνίδι μου βγήκαν κάποιες
αξίες που έχω πάρει από την οι-
κογένειά μου. Μου βγήκαν πολύ
πιο έντονα απ’ ότι στην καθημερι-
νή μας ζωή, οπότε αυτές είναι που
θέλω να κρατήσω.

✪ Έχοντας ζήσει όλη αυτή την

Η ΜΑΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως λες,
θα ξαναέπαιρνες μέρος;
- Χωρίς δεύτερη σκέψη ναι!!!Τώρα
που έχει περάσει ένας μήνας, μου
λείπει πάρα πολύ, μου λείπουν οι
μέρες μου εκεί. Είναι μια πολύ ξε-
χωριστή εμπειρία.

✪ Μάνη ή Πολιχνίτος;
- Στη Μυτιλήνη έρχομαι κάθε κα-
λοκαίρι, εδώ και 23 χρόνια. Κατά-
γομαι κι από τη Μάνη-από τη μεριά
του μπαμπά-, αγαπώ τη Μάνη,

αλλά περισσότερο τη Μυτιλήνη,
γιατί εδώ μεγάλωσα. Άλλωστε τη
λατρεία που είχε ο παππούς και η
γιαγιά μου για τον τόπο τους, τον
Πολιχνίτο, την «πέρασαν« και σ’
εμένα. Πραγματικά στο λέω τώρα
και συγκινούμαι.

✪Παραλία Νυφίδας ή Άγιου Δο-
μίνικου;
- Νυφίδα δαγκωτό. Νυφίδα σίγου-
ρα!!!
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Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 στην παραλία του Μπά-
τη, στο Παλαιό Φάληρο, ο Σύλλογός μας συνδιοργάνωσε με
άλλους οχτώ Μυτιληνιούς Συλλόγος εκδήλωση που στόχο είχε
την προβολή του νησιού μας. Συγκεκριμένα οι Σύλλογοι που
συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση ήταν οι εξής:
• Παγγεραγωτικός Σύλλογος  Μυτιλήνης (Αθήνας)
• Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Αθήνας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Μυτιληνιών Αμαρουσίου & όμορων
Δήμων «Ο Νό-
στος 2006»
• Παλλεσβια-
κός Σύλλογος
Αγίου Δημητρί-
ου
• Σύλλογος Πα-
φλιωτών Λέ-
σβου Αθήνας
• Σύνδεσμος
Πλωμαριτών
Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος»
• Σύλλογος «Ο Πολιχνίτος  Λέσβου»
• Εξωραϊστικός  Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Σι-
γριανών «Το Σίγρι»
• Σύλλογος προστασίας & εξωραϊσμού περιβάλλοντος των
απανταχού Χρουσιανών«Ο Χρούσος».

Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού
πάνω από 2000 άτομα παραβρέθηκαν στο χώρο και  γνώρι-
σαν τον πολιτιστικό πλούτο της Λέσβου.

Την εκδήλωση στήριξαν έμπρακτα και ουσιαστικά ο Δή-
μος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Λέ-
σβου και τους ευχαριστούμε πολύ γι΄αυτό.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου και Δ/ντής του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους  Λέ-

σβου, κ. Νίκος Ζούρος έκανε την
εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρου-
σα παρουσίαση «Λέσβος: Παγ-
κόσμιο γεωπάρκοUNESCO- Το
Απολιθωμένο Δάσος και τα γεω-
λογικά μνημεία του νησιού διη-
γούνται τη δημιουργία του Αι-
γαίου».

Στη συνέχεια,
ο κάθε Σύλλογος
πρόβαλε βίντεο
του χωριού του, ο
Παλλεσβιακός και ο Νόστος πρόβαλαν τις διά-
φορες μορφές τουρισμού καθώς επίσης και τον
πνευματικό πλούτο του νησιού. Η εκδήλωση
πλαισιώθηκε από πολυπληθή χορωδία 70
ατόμων και συγκεκριμένα από τη χορωδία της
Νέας Ιωνίας και από τη χορωδία του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής «Χορο-

ταξιδευτές», ενώ συμμετείχαν και τα χορευτικά τμήματα του
Συλλόγου μας και του Παγγεραγωτικού Συλλόγου της Αθήνας. 

Η εκδήλωση έκλεισε με Μυτιληνιά παραδοσιακή ορχήστρα
με το Βαγγέλη Σαραντίδη, τον Πάνο Βέργο, τον Ανδρέα Παπά
και τον Ιγνάτιο Σαραντίδη, και κέρασμα με ούζο και παρα-
δοσιακά προϊόντα του νησιού.

Ο Σύλλογος "Πολιχνίτος" Λέσβου εκφράζει τις θερμές του
ευχαριστίες πρώτα απ ' όλα στην Πρόεδρο του Παγγεραγω-
τικού Συλλόγου της Αθήνας και υπεύθυνη της διοργάνωσης
κα. Άντα Ζαφειρέλλη που όχι μόνο εμπνεύστηκε την ιδέα
της εκδήλωσης, αλλά  ήταν και εκείνη που έτρεχε τους τε-

λευταίους τρεις μήνες,
για όλους μας, φροντί-
ζοντας κάθε λεπτομέ-
ρεια.

Ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στο μέλος του Συλ-
λόγου μας κα. Ταξούλα
Ζάχου που ανέλαβε τα
ηνία για τη διεκπεραί-
ωση της εκδήλωσης, την
παρουσίασε και βοήθη-
σε ιδιαίτερα και το Σύλ-

λογό μας, καθώς επίσης και στο συντοπίτη μας δημοσιογράφο
κ. Γιάννη Σινάνη για την πολύτιμη στήριξη και βοήθειά του!

Τους μεγάλους χορηγούς, Ούζο Βαρβαγιάννη Πλωμαρίου,
Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου και το τυροκομείο Μυ-
στακέλλη. 

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς του χωριού μας, τον
Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Γυναικών, το ζαχαροπλαστείο
"Βουνάτσος", το αρτοποιείο του Σταύρου Κωστομοίρη και τα
τυροκομεία Γεωργίου Ζούρου & Δημήτρη Κουκούλα.

Ευχαριστούμε τον Μανόλη Καμπισιούλη που έφτιαξε το
βίντεο προβολής του Πολιχνίτου και τη νεολαία μας, που έδω-
σε ζωντάνια με την παρουσία της. 

Τέλος, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την
παρουσία σας και συμβάλλατε στην επιτυχία της εκδήλωσης!

Κατερίνα Βγεννά

ΧΑΜΟΓΕΛΟ: Μια παραμελημένη έκφραση προσώπου….

Οσύγχρονος τρόπος ζωής, μας έχει αποξενώσει
και απομακρύνει τον έναν από τον άλλον. Ξε-
χνάμε να χαμογελάμε! Σε ένα πολυπρόσωπο σύ-

νολο, έχουμε ξεχάσει να έχουμε το πραγματικό μας
πρόσωπο. ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ. 

Πόσες άραγε είναι οι φορές που ξεκινάμε το πρωί,
χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέ-
πουμε πρόσωπα ανέκφραστα δίχως ίχνος θετικής
ενέργειας. Πόσες φορές εγώ η ίδια στο τρόλεϊ, 7 η ώρα
το πρωί που ξεκινώ για την εργασία μου, χαμογέλασα
στον οδηγό, είπα καλημέρα και αυτός με κοιτούσε λες
και έβλεπε φάντασμα. Χαμογελώντας προσπαθούσα
να του μεταφέρω τη δική μου καλή διάθεση. Έτσι, με
έναν πολύ απλό τρόπο, κατάφερα να μεταδώσω συ-
ναισθήματα θετικά και μάλιστα χωρίς κανέναν κόπο.

Μήπως τελικά το χαμόγελο είναι η δύναμη που λεί-
πει από τη ζωή μας για να γίνει πιο ποιοτική και ευ-
χάριστη; Τελικά το χαμόγελο είναι η πιο όμορφη έκ-
φραση προσώπου. Αντικατοπτρίζει το πόσο χαρού-
μενοι και ευτυχισμένοι νοιώθουμε. Μεταφέρει στους
άλλους την καλή μας διάθεση. Εκφράζει ένα απλό ευ-
χαριστώ.

Αναμφισβήτητα ένα χαμόγελο λέει όσα δεν μπορούν
να πουν χίλιες λέξεις. Όμως γιατί ξεχάσαμε να χαμο-
γελάμε; Μήπως γιατί πολλοί πλέον δεν χαμογελάνε
επειδή το θεωρούν ανούσιο; Πολλοί χαμογελάνε για-
τί πρέπει, οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν, και για-
τί το χαμόγελο δεν εκφράζει μόνο θετικά συναισθή-
ματα. Είναι ικανό και δυνατό όπλο σε κάποιον που απο-
σκοπεί κάπου, γιατί απλά μπορεί να δηλώνει ειρωνεία,
χλευασμό, ακόμα και υποκρισία. 

Αυτά ίσως είναι μερικά από τα αίτια που μας οδή-
γησαν στο να πάψουμε να χαμογελάμε, στο να είμα-
στε καχύποπτοι όταν αντικρίζουμε ένα χαμόγελο,
και να μας αποθαρρύνει να ανταποδώσουμε και
εμείς. 

Όπως όμως και να έχει, είναι στο χέρι μας να κάνουμε
ξανά το χαμόγελο κυρίαρχη έκφραση του προσώπου
μας, κάνοντας εμείς το πρώτο βήμα. Για να βελτιώ-
σουμε την καθημερινότητα μας και να ξαναβρούμε την
ανθρωπινή μας υπόσταση.

Τελειώνοντας θα σας θυμίσω κάτι που είπε ένας κοι-
νός θνητός: «Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό!».

Λία Παν. Αρχοντοπούλου
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Λέσβο�, µια κοιτίδα πολιτισµού µε� το Αιγαίο

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ  Γ. ΖΟΥΡΟΣ

Πολιχνίτος Λέσβου
Τηλ. 22520 41078, 42060

κιν. 6978 746980

«Η ΑΓΝΟΤΗΣ»ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

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

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ
Τηλ.22520 42277, 6974 058993,

6976 606329

ΟΙ 3 ΓΟΡΓΟΝΕΣ
Aισθητικές Αποκαταστάσεις
Λεύκανση Δοντιών

ΠΕΛΗ Γ. ΓΕΩΡΓΗ D.M.D
Αισθητική Oδοντιατρική

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

ΤΗΛ.22520 61270 • ΒΑΤΕΡΑ, ΛΕΣΒΟΣ

ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

- Αναλαμβάνουμε την εκμετάλλευση –
ενοικίαση ελαιοκτημάτων             

- Εφαρμόζουμε πρώτοι στην Λέσβο 
την μηχανική συγκομιδή ελιάς 

- Διαθέτουμε γεωργικό ελκυστήρα, σύγχρονο ελαι-
οσυλλεκτικό μηχάνημα και όλα τα παρελκόμενα.

Πληροφορίες : Διαμαντής Ιωάννης

Τηλ. 6980553737

Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Νυφίδας
Κατόπιν των εκλογών στις 19/8/18 του Οικολογικού και Εξωραϊ-

στικού Συλλόγου Νυφίδας, για την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Πρόεδρος: Καλαμάκη Αθηνά, Αντιπρόεδρος: Ιατρού Μαρία,
Γραμματέας: Ιατρού Γιώργος, Ταμίας: Σαλταμάρας Γιώργος,
Μέλη: Παλαιολόγου Ευάγγελος, Καφαλούκου Αθανασία, Βερ-
βέρης Παναγιώτης.

Θερμά ευχαριστούμε όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους και
ζητούμε την με κάθε τρόπο βοήθειά τους στην διεκπεραίωση των
προβλημάτων της Νυφίδας.

Επίσης ευχαριστούμε το απερχόμενο Δ.Σ. που με τις ενέργειές του
και την αγάπη του προς τον τόπο του, έκανε τον σύλλογο, ξεκίνη-
σε τον εθελοντισμό για την καθαριότητα της παραλίας και αύξησε
την προσέλευση και το ενδιαφέρον για τις εκλογές.

Το Δ.Σ. 

ΤΑΒΕΡΝΑ «Ο ΣΠΥΡΟΣ»
ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΕΙΜΩΝΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ 

ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΗΛ. 2252042388 - 6973211307

155_Polixniatikos_Logos_kotsatos:Layout 1  15/10/2018  08:24  Page 5



«Τα σημάδια» ✳ Σημαδούρες - πυραμίδες
του Κόλπου Καλλονής

Του ΣΤΑΥΡΟY Ξ. ΒΑΛΤΑ 

Πρώτη φορά αντίκρισα τα «σημάδια»
των ψαράδων, τις σημαδούρες ή καλύ-
τερα τις πυραμίδες ναυσιπλοΐας που βρί-

σκονται στην περιοχή του στόμιου του κόλπου
Καλλονής, από τις φωτογραφίες που μου
έστειλε ο φίλος μου Χριστόφορος Σαμαράς.  

Ο Χριστόφορος ασχολείται ερασιτεχνικά
με τη φωτογραφία και έχει δώσει φωτογραφίες
που θα τις ζήλευαν πολλοί επαγγελματίες
φωτογράφοι!

Πάμε  λοιπόν να συναντήσουμε τα «σημά-
δια»,  που η ιστορία τους  χάνεται στην αρ-
χαιότητα. Λένε ότι με τις κορυφές των πυρα-
μίδων της Αιγύπτου ρύθμιζαν την κυκλοφορία
στο Νείλο. Βοηθητικό μέσο για την ασφαλή
ναυσιπλοΐα όσο και οι φρυκτωρίες των αρ-
χαίων ( φάροι ). 

Πότε θ’ ανοίξουμε πανιά
να κάτσω στο τιμόνι…
Η Μπρατσέρα ( Του Προύζου )παραδοσιακό

Δωδεκανήσου.
Η ξενοιασιά  που μας μεταδίδει ο στίχος αυ-

τός του δημοτικού τραγουδιού δεν ισχύει  αν
πρόκειται να περάσεις το στόμιο του κόλπου
Καλλονής! Η διέλευση εδώ, δεν είναι καθόλου
εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν μέρη στα οποία
το πέρασμα και ενός μικρού σκάφους είναι επι-
κίνδυνο. Πόσο μάλλον για τα μεγαλύτερα
σκάφη και ιδιαίτερα για τα εμπορικά, τα σκά-
φη αναψυχής,  που καταπλέουν στα λιμάνια
της Σκάλας Πολιχνίτου και της Σκάλας Καλ-
λονής. Για το λόγο αυτό υπάρχουν αρκετά φα-
νάρια, που καθοδηγούν τους ναυτικούς μέσα
στον Κόλπο.

Συγκεκριμένα στο στενό μέρος του Κόλπου,
εκτός από το λευκό φανάρι που υπάρχει πάνω
στον Γαρμπιά, υπάρχουν πέντε πράσινα φα-
νάρια, στα δεξιά, καθώς το σκάφος προχωράει
προς το εσωτερικό του κόλπου  και τέσσερα
κόκκινα, που ορίζουν τα αριστερά περιθώρια
του καπετάνιου.  Στον υπόλοιπο χώρο του κόλ-

που δεν υπάρχουν επικίνδυνα σημεία και γι'
αυτό δεν υπάρχουν φανάρια(Τεύχος 3 περιο-
δική έκδοση της ομάδας περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης του ενιαίου λυκείου Πολυχνίτου
11/12/2003).

Πριν από χρόνια, όταν η τεχνολογία της επο-
χής, δεν ευνοούσε την ύπαρξη των φαναριών,
οι καπετάνιοι έμπαιναν στον κόλπο, τη μέρα,
με τη βοήθεια των Ση-
μαδούρων -πυραμί-
δων που υπάρχουν
στημένες στις ακτές
του. 

Συγκεκριμένα οι ση-

μαδούρες- πυρα-
μίδες, «τα σημά-
δια» στη γλώσσα
των ψαράδων, εί-
ναι χτισμένες σε

ζευγάρια στη στεριά. Η μια κοντά στην πα-
ραλία και η άλλη σε κάποιο ύψωμα, πιο μέσα.
Καθώς  ο καπετάνιος έμπαινε  στην είσοδο του
κόλπου, και έβλεπε το πρώτο ζευγάρι πυρα-
μίδων κανόνιζε την πορεία του έτσι ώστε να
έχει και τις δυο πυραμίδες με το σκάφος του
στην ίδια ευθεία. Μόλις έφτανε στο σημείο, που

το σκάφος του ερχόταν στην ίδια ευθεία με το
επόμενο ζευγάρι πυραμίδων, άλλαζε πορεία
και κινιόταν  πάνω στη νέα γραμμή και ούτω
καθεξής. Ήταν πράγματι μια πολύ ευρηματι-
κή μέθοδος για ασφαλές πέρασμα απ' το στε-
νό στόμιο του κόλπου.

Στις ακτές του κόλπου και απ' τις δυο μεριές
υπάρχουν  οκτώ πυραμίδες. Με τα πρώτα ζευ-

γάρια γινόταν το πέρασμα απ' το στενό
με τα βαθιά νερά και συνέχισαν μέχρι το
ακρωτήρι δίπλα στη Νυφίδα.

Οι πυραμίδες είναι πετρόκτιστες,
ασπρισμένες για τα διακρίνονται εύκολα
την ημέρα, αλλά και τη νύχτα με το φως
του φεγγαριού όταν το επέτρεπε ο και-
ρός.

Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι οι ακμές εί-
ναι ενισχυμένες με τσιμέντο. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι πυραμίδες συντηρήθηκαν μέ-
χρι και πριν λίγες δεκαετίες και επομένως
τις χρησιμοποιούσαν οι ναυτικοί.

Από πληροφορίες  παλιών ψαράδων
της Σκάλας Πολυχνίτου,  οι  πυραμίδες αυτές,
καταστράφηκαν από τους Γερμανούς την πε-
ρίοδο της κατοχής (1941) για να κάνουν την
διέλευση των σκαφών από και προς τον κόλ-
πο αρκετά δύσκολη και επομένως εύκολα να
την  ελέγχουν.

Ξαναχτίστηκαν το 1953 (Μάκης Αξιώτης, σε-
λίδα 97 ΠΥΡΡΑΙΩΝ ΧΩΡΑ έκδοση ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 2001)  

Σήμερα τα ηλεκτρονικά μέσα που είναι
εφοδιασμένα τα σκάφη, τα φανάρια, οι δο-
ρυφόροι, εκτόπισαν τις σημαδούρες- πυρα-

μίδες και οι νέοι ναυτικοί δεν γνωρίζουν τίποτα
για την χρήση τους.

«Τελευταία φορά που είδα τα διπλά κολω-
νάκια(λειτουργία ίδια με τις Σημαδούρες- πυ-
ραμίδες) ήταν το 1993 σε ναυπηγείο της Ια-
πωνίας.  Εκεί τα χρησιμοποιούσαν για να κα-
θορίσουν τα σημεία που ξεκινούσε και στα-
ματούσε η μέτρηση ταχύτητάς του πλοίου» μας
λέει ο Ανδρέας  Σπέρτος (Ναυπηγός).  

Για να επισκεφθεί κανείς  από τη στεριά ένα
ζευγάρι από   σημαδούρες- πυραμίδες , πρέ-
πει να πάρει το δρόμο της Νυφίδας, στο δυ-
τικό άκρο της, ο οποίος καταλήγει σε ένα δύ-
σβατο χωματόδρομο, που εγκαταλείπει την πα-
ραλία και οδηγεί προς το στόμιο του κόλπου.
Υπάρχει μάλιστα και σήμανση του στρατού.
Στο δρόμο αυτό μπορεί να κινηθεί ένα σχετι-
κά ψηλό αυτοκίνητο (τζιπ ή απλό φορτηγάκι)
και οδηγεί στην παραλία του στενού της ει-
σόδου του κόλπου, όπου και το εκκλησάκι του
Αγ. Νικολάου.  Λίγο πιο αριστερά, καθώς κοι-
τάζεις τον Γαρμπιά βρίσκεται κοντά στο κύμα
μια πυραμίδα, ενώ αν κοιτάξεις ακριβώς πίσω
στο ύψωμα φαίνεται και η δεύτερη του ζευ-
γαριού. Η ευθεία που σχηματίζουν περνάει δί-
πλα στον Γαρμπιά.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
✔ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
Φοροτεχνικός • Τηλ: 6974 313424
✔ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Φοροτεχνικός • Τηλ: 6947937350

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

KΩΦOΠOYΛOΣ
ΔHMHTPIOΣ

ΣYMBOΛAIOΓPAΦOΣ 
AΘHNΩN

ΣOΛΩNOΣ 25
AΘHNA

THΛ.: 210 3625596
- 210 3623798

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

να μεταφερθούν ακέραια μέσω
μεταφορικής – ψυγείου

ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Παράδοση των
προϊόντων μας

στην Αθήνα, 
κατόπιν 

επικοινωνίας

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

2ος όροφος, ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά 

προϊόντα από αξιόπιστες εταιρείες
στο μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύμβουλος

Ασφα λύσεων

τηλ. 22510 46611, 6978 091235
fax: 22510 46622

email: m.theodori@yahoo.gr

ΧΡΥΣΟΘΕΑ Κ. ΖΑΡΟΥΛΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

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

ΧΑΛΑΝAΡΙ (3ος όροφος)
ΤΗΛ:  2106850202, 6977328162

email: xzarouli @gmail.com

Μαρία Π. Πανσεληνά
Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης

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

Mέτρηση οστικής πυκνότητας • Ψηφιακή πανο-
ραμική απεικόνιση

Καλλονή: Εµπορικό Κέντρο Βαµβουκλή
(έναντι Κέντρου Υγείας)

Τηλ/fax: 22530 22131, κιν.: 6972 509137

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ

«Ο Γρηγόρης»
Ελευθέριος Τσιτσάνος & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΥΦΙΔΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ,  ΤΗΛ. 22520 41838

MAKPOΠOYΛOΣ  IΩANNHΣ
Eνoικιάζoνται γκαρσoνιέρες επιπλωμένες  

με όλες τις ανέσεις και τηλέφωνo
Πάνω στo κύμα στη Σκάλα Πoλιχνίτoυ. Περιβάλλoν 
oικoγενειακό • Για τoυς συγχωριανoύς ειδικές τιμές

Tηλ.:(22520) 41061 - 42365

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π. ΣΑΧΑΝΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

• Επιμελητής Ιατρικού Αθηνών  
- Κλινική Ψυχικού

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7 & ΠΑΠΑΓΟΥ 3

ΧΑΛΑΝAΡΙ (3ος όροφος)
ΤΗΛ: 2106850202,6974390445

email: ssachanas@gmail.com

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

ΤΑΞΙ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

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

KIN.; 6932 264529 & 22520 41355

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

Νησιά – νησίδες – βραχονησίδες

Τ ελείως τυχαίως[1]έπεσε στα χέρια μου μια
στατιστική έρευνα για τον… αμύθητο
πλούτο που έχομε στα χέρια μας, μέσα

στα γαλάζια νερά του Αιγαίου: 3.000 (τρεις χι-
λιάδες) περίπου νησιά διαθέτει η Ελλαδίτσα
μας που από αυτά θα μπορούσαν να αξιο-
ποιηθούν τα 300, ακατοίκητα ή κατοικημένα
εποχιακά. Από τα εναπομείναντα, τα 1.125 εί-
ναι βραχονησίδες και τα 560 δεν είναι δυνα-
τόν (δεν είναι σώφρον) να αξιοποιηθούν διό-
τι βρίσκονται στην παραμεθόριο (και, ως

γνωστόν, έχομε κακούς γείτονες).
Από «πρώτο χέρι» γνωρίζω ότι κάποιοι

συμπολίτες μας που έχουν την αντίστοιχη οι-
κονομική άνεση αγόρασαν είτε ολόκληρο
νησάκι, είτε μέρος αυτού. Άλλοι απέτυχαν
λόγω της γραφειοκρατίας(;) όπως ο διάσημος
ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι που απέτυχε να
αγοράσει τη νησίδα «Σοφία» στο νησιωτικό
σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η μεταβίβαση του νησιού γίνεται για 99
χρόνια για να παραμείνει στο
Δημόσιο το νησί (για λόγους διε-
θνούς δικαίου και υφαλοκρηπί-
δος).

Έχοντας στο μυαλό μου τα
Ίμια, τη νήσο Παναγία των Οι-
νουσών και πολλά άλλα παρα-
δείγματα, δεν είμαι βέβαιος αν οι
«φίλοι» μας οι Τούρκοι θα μας
επέτρεπαν να εκμεταλλευθούμε

τα νησιά μας!... Και δεν εννοώ βέβαια τα Ιόνια
νησιά, ούτε… τη Γαύδο, αλλά μέσα στο Αιγαίο,
ακόμα και κοντά στον ηπειρωτικό κορμό της
Ελλάδας (φαντάζομαι) ότι οι Τούρκοι θα αν-
τιδρούσαν, αν π.χ. πουλούσαμε νησιά στους…
Κινέζους, τους Ρώσους και τους Αμερικα-
νούς.
[1]  «Ημερησία», 4 Μαρτίου 2018, του Δημ. Δελεβέγκου.

Αναστάσιος Τριπολίτης,
Ιατρός Αγγειοχειρουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Π. ΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΚΗΓOΡOΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ �ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ �ΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
�ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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

• κιν. 6974707156
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Της Ταξούλας Ζάχου

….Θέλω να πάμε στο Λισβόρι , να σου
δείξω τις ανασκαφές, έχω κανονίσει και με
την αρχαιολόγο την κα Γαλανίδου, μου
είπε η Μαρία Χατζησταματίου, ένα πρωινό
του Ιουλίου. Και κανονίσαμε.. και πήγα-
με… και έμεινα έκπληκτη από τα -μέχρι
τώρα- ευρήματα, από την αξιέπαινη δουλειά
που κάνει όλη η ομάδα της κα Γαλανίδου,
από το σεβασμό με τον οποίο φέρεται στο
χώρο και από το όραμα που έχει για τον
τόπο μας ένας άνθρωπος που δεν έχει κα-
ταγωγή από το νησί μας. 

Ας μεταφερθούμε στο Φθινόπωρο του
2009, τότε που ξεκίνησαν όλα. Tότε που  ο
κ. Αξιώτης υπέδειξε τη θέση των ευρημά-
των που είχε εντοπίσει νωρίτερα, όταν μαζί με τον κ. Χαρί-
ση βρέθηκαν στην περιοχή για να καταγράψουν τους νε-
ρόμυλους. Η κα Γαλανίδου εξερεύνησε την περιοχή και λίγο
αργότερα ξαφνιασμένη από την έκταση, τον αριθμό και την
παλαιότητα των λίθινων εργαλείων, τόνιζε -έχοντας οργώ-
σει τη χώρα μας, την Κροατία και τα Βαλκάνια- πως τέτοια

θέση, με βάση τις επιφανειακές ενδείξεις,
δεν γνώριζε αν υπάρχει αλλού στην Ελ-
λάδα. Άλλωστε τέτοια ευρήματα και δεν
υπήρχαν στην Ελλάδα και απουσίαζαν
από την αρχαιολογία. 

Μπροστά σε μια τέτοια προοπτική, το
Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο οποίο η κα
Γαλανίδου είναι αναπληρώτρια καθηγή-
τρια προϊστορικής αρχαιολογίας, ξεκί-
νησε τη διαδικασία  αδειοδότησης μιας
συστηματικής έρευνας. Ένα εγχείρημα
που στηρίζεται από πολλούς επιστήμονες
και ιδρύματα. Η δε σπουδαιότητα και ο
αριθμός των ευρημάτων καθιστούν την
ανασκαφή μοναδική στην ευρύτερη πε-
ριοχή της ΒΑ Μεσογείου και των Βαλκα-
νίων.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα εντοπίζον-
ται στο ποτάμι, φερμένα από το νερό από γειτονικές περιο-
χές στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι πρώτοι κάτοικοι του
Αιγαίου. Λίθινα εργαλεία, χειροπελέκεις, κοπτικά, κοπείς και
ξέστρες ηλικίας 150.000 έως 500.000 ετών, από το παρόν,
αποκαλύπτουν την παλαιότερη αρχαιολογική θέση σε ολό-
κληρο το Αιγαίο, την Ελλάδα και την Ανατολική Πύλη της Ευ-

ρώπης. Το γεγονός αυτό από μόνο του, προσθέτει η Ν. Γα-
λανίδου, δίνει στη Λέσβο μια σημαντική πρωτιά στον παγ-
κόσμιο χάρτη των πρώιμων παλαιολιθικών θέσεων. Η κα Γα-
λανίδου όμως δεν   έχει ένα όραμα αμιγώς αρχαιολογικό,
αφού θέλει να φτιάξει μια διαδρομή πολιτισμού με άξονα την
αρχαιολογική θέση, που θα δίνει το στίγμα της νότιας  Λέσβου
και θα αναδεικνύει την ιδιαίτερη ταυτότητα του πιο πλούσιου,
από πλευράς παραγωγής, αλλά και πιο παραμελημένου  τό-
που. 

Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό της , ας υπάρξει μια ακό-
μη μεγαλύτερη κοινωνική συμμαχία προς όφελος του τόπου
μας. Κυριολεκτικά "δουλεύει" για μας, ας στηρίξουμε έμ-
πρακτα την προσπάθειά της.

Του Γ. Λεκάκη, συγγραφέα 

ΕΑΝ πραγματικά θέλουμε να σωθούν τα
ελαιόδεντρα, οι ελιές και το, ζωτικό για
εμάς, ελαιόλαδό μας, με το πρόβλημα του
«βακτηρίου» (που «ξαφνικά» «προέκυψε» κι
αυτό, μέσ’ στην κρίση), ίσως, μια λύση είναι
η αντιμετώπισή του με ζεόλιθο σε συν-
δυασμό και με ενεργούς μικροοργανισμούς
(*) μαζί...Και όχι μόνον!

Στο τέλος-τέλος, εάν κάποιοι αμφιβάλ-
λουν, τί έχουν να χάσουν; Αφού εν τέλει θα
τους επιβάλουν να κόψουν τα «άρρωστα
ελαιόδενδρα». Έτσι θα αποκοπεί ο 'Έλληνας
από το πανάρχαιο DNA και τον χαρακτήρα
του, που τον έκανε τόσο διαφορετικό, διό-
τι «είμαστε ό,τι τρώμε»]  θα τα ονομάσουν
«τρελλά ελαιόδενδρα», θα τα δυσφημί-
σουν ως άρρωστα (οι άρρωστοι), και θα πεί-
σουν τον κόσμο πως πρέπει να θανατωθούν,
όπως οι «τρελλές-αγελάδες» και τα «τρελ-
λά κοτόπουλα»... Οι τρελλοί τα βλέπουν όλα
τρελλά... Κι όλα αυτά με την βούλα κάποι-
ων «επιστημόνων»...

Στην θέση των πανάρχαιων ελληνικών
ελαιόδενδρων (μόνον στην Κρήτη υπάρ-
χουν περισσότερα ατό 100 ελαιόδενδρα,
που ζουν από την μινωική εποχή και είναι
ακόμη ενεργά και παράγουν και προσφέ-
ρουν στην τοπική και εθνική οικονομία!) θα
φυτευτούν κάτι ξερακιανά υβρίδια κακο-
μοίρικων ελιών, άσχετα με την ελληνική
φύση, το ελληνικό χώμα, τον Έλληνα.. Και
θα επιδοτείται και θα έχει πρόσβαση στα

ελαιοτριβεία μόνον όποιος θα έχει υβριδι-
κές ελιές! Και τότε θ’ αρχίσει το «αντάρτικο
της ελιάς»! 'Ένα αντάρτικο, πολύ χειρότερο
απ’ αυτό που βίωσαν οι Γερμανοί ναζί στην
Ελλάδα, επί Κατοχής! Και επειδή το θυ-
μούνται καλά, τους το ξανα-υπενθυμίζω...
κι αυτών, και όλων των συν-εμπνευστών αυ-
τού του σχεδίου...

Εγώ πιστεύω ότι, αυτό το κτύπημα στα
ελαιόδενδρα και το ελαιόλαδο είναι εσκεμ-
μένο. Θέλουν να μας πιουν το λάδι στην κυ-
ριολεξία πια! Θα πρέπει να το σταματή-
σουμε με κάθε τρόπο! Και οι επιστήμονες,
και οι καθηγητές, να σταθούν στο ύψος τους,
κάποτε, επιτέλους!

Τέλος, πρέπει να βρούμε και να επανα-
φέρουμε τους παλαιούς σπόρους.

Οι καινούργιοι είναι υβρίδια και τελικά
ύβρις. Και αν δεν βρούμε τους παλαιούς,
μπορούμε να τους επαναφέρουμε στην
πρωταρχική τους μορφή... 

(*)Για τους ενεργειακούς μικροοργανισμούς
μπορείτε να ενημερωθείτε από τα βιβλία και τις
έρευνες του Ιάπωνα καθηγητή Φυτοκομίας στο
Κολλέγιο Γεωργίας (Πανεπιστήμιο του Ρίου-
κιους), Teruo Higa. Αλλά και τον δικό μας, κ. Θ.
Θωμίδη, του ΑΠΘ. Φυσικά το (εγ) κατεστημένο
θα πέσει πάνω τους να τους φάει - γνωστός καν-
νίβαλος! Όμως οφείλουμε να δώσουμε στην
εναλλακτική επιστήμη την ευκαιρία να αποδεί-
ξει αυτά που ισχυρίζεται. Για το καλό της φύσε-
ως, δηλαδή της ανθρωπότητος, δηλαδή
του πλανήτη Γη, του σπιτιού μας...

Την ώρα που η εκτεταμένη
δακοπροσβολή κατα-
στρέφει την ελαιοπαρα-

γωγή του νησιού μας, θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί και
ειρωνεία η ένταξη της Λέσβου
σε πιλοτικό πρόγραμμα για την
καταπολέμηση του δάκου της
ελιάς. Πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα που θα υλοποιηθεί
από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, μέσω των αρμο-
δίων οργανισμών και υπηρε-
σιών του, και προβλέπει πιλο-
τική εφαρμογή νέων τεχνολο-
γιών για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο των πληθυσμών
του δάκου σε διάφορες ελαι-
οκομικές περιοχές της χώρας.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης πρόκειται να εφαρμόσει
για πρώτη φορά ένα τέτοιο
πρόγραμμα, αν μη τι άλλο, δεί-
χνει ότι γίνονται βήματα για
τη διαμόρφωση καλύτερων
συνθηκών στο μέλλον, καθώς
κάτι φαίνεται να κινείται στο κε-
φάλαιο της δακοκτονίας, το
οποίο παραμένει στάσιμο στη
χώρα μας εδώ και δεκαετίες.
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
• 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
Μ ε ταφ ορ έ ς

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

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΝΑ  ΕΙΡΗΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Π.Κουντουριώτη 47Γ`
Προκυµαία ΜΥΤΙΛΗΝΗ

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

KOMMΩΤΗΡΙΟ
«ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

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

Κιν. 6947 676912

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

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ -

ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΠΗΛΙΝΕΣ  - ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΣ
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2ο χλµ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
ΤΗΛ: 22520 41204, 6976033829

ΑΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ- ΚΑΤΑΤΡΙΩΤOΥ 
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Ιπποκράτους &  Καλλιδροµίου 6, 
Αθήνα 114 72.

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

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

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

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΝΥΦΙAΑ ΠOΛΙΧΝΙΤOΥ - ΛΕΣΒOΣ

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

Γιαλούρης Γεώργιος
ΜΙΚΡOΒΙOΛOΓOΣ-ΒΙOΠΑΘOΛOΓOΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚOΣ ΓΙΑΤΡOΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: Μ.ΑΣΙΑΣ 18, ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ. 23250 24522, ΚΙΝ. 6948 514963

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

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.
Καρπέτας Παναγιώτης
ΚΑΛΛΟΝΗ: 22530 29797

ΑΘΗΝΑ: 210 4935330
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 754059

Ε-mail:metkalae@otenet.gr

Κάτι αρχίζει να κινείται 
από την Αθήνα

Σε πιλοτικό πρόγραμμα
για το δάκο η Λέσβος

Υπάρχει λύση για
την σωτηρία των ελαιώνων;

Την Πέμπτη 09/8/2018 στο Πολύκεντρο του Πολιχνίτου, ο
Μορφωτικός Σύλλογος Πολιχνίτου οργάνωσε ημερίδα
με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και

την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πολιχνίτου. Το
θέμα της ημερίδας ήταν τα αρχαιολογικά ευρήματα στην το-
ποθεσία Ροδαφνίδια Λισβορίου.

Το συντονισμό είχε η κα.Ταξούλα Ζάχου και κύρια ομιλή-
τρια ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κα. Νένα Γαλανίδου, η
οποία μαζί με την ομάδα της φέρνουν συνέχεια  στο φως ευ-
ρήματα τεράστιας αρχαιολογικής αξίας.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, η κα. Γαλανίδου δεν πα-
ράλειψε να ευχαριστήσει την κα. Μαρία Χατζησταματίου και
τον κ.  Δημήτρη Γιανναρέλλη, τον «αεικίνητο & πολύτροπο»
-όπως τον χαρακτήρισε- κ.  Μάκη Αξιώτη, για την εμπιστοσύ-
νη που έδειξαν στο πρόσωπό της, καθώς επίσης και για την άψο-
γη διοργάνωση της ημερίδας.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν  οι «δύο σοφοί της γης», όπως
χαρακτηριστικά είπε στον ευχαριστήριο λόγο της η κα. Γα-
λανίδου,  οι κύριοι Γ. Κατσικάτσος και Α. Αναγνώστου, κα-
θώς επίσης  ο κ. Νίκος Κατράνης, ο κ. Θεόδωρος  Βαλσα-
μίδης,  ο κ. Κώστας Κατσαρός και η κα.  Μάγδα Αλβανού
που τους ευχαρίστησε ιδιαίτερα γιατί είναι πάντα δίπλα της,
αποδεικνύοντας   την πολύχρονη στήριξη - φιλία τους.

Στο τέλος της ημερίδας έγιναν ερωτήσεις και τοποθετή-
σεις από τον κ.  Στρατή Παττακό, την κα. Χρυσούλα Ζω-
γράφου και τον κ. Α. Αναγνώστου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΓΕΝΝΑ

Ροδαφνίδια Λισβορίου: Η ευκαιρία της ευρύτερης
περιοχής του Πολιχνίτου για ανάπτυξη  

Ημερίδα στον Πολιχνίτο
για τα αρχαιολογικά ευρήματα στα Ροδαφνίδια

Η κα Νένα Γαλανίδου, καθηγήτρια
προϊστορικής Αρχαιολογίας

Η ανασκαφή στα Ροδαφνίδια
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Της Ταξούλας Ζάχου

Στο μυαλό μου έρχεται ένα λαϊκό άσμα
που ταιριάζει πολύ στην περίπτωση
του Γρηγόρη «…κι εγώ πάνω στα χνά-

ρια του, σε δύσκολη πορεία, με όνομα βαρύ
σαν ιστορία…», μια πορεία όμως που δεν
θά’ναι κοινή με τον πατέρα του, τον  διεθνούς
φήμης καρδιοχειρουργό και συμπατριώτη
μας Στρατή Παττακό, αφού ο Γρηγόρης
ήρθε για να αφήσει το δικό του στίγμα, διεκ-
δικώντας και κατακτώντας ό,τι βάζει στόχο.
Δε μένει στη σκιά, ξεχωρίζει.!!!Με την απλό-
τητα, τη γλυκύτητα, την ευγένεια, το δυνα-
μισμό, την ανθρωπιά, το μεγαλείο της ψυ-
χής του, την αγάπη του σε αυτό που υπη-
ρετεί…. ναι, ίσως, κάτι να σας θυμίζει. 

Κλείνοντας τον πρόλογο, θέλω να μοι-
ραστώ μαζί σας πως με συγκίνησε και με
έκανε να χάσω τα λόγια μου, πριν προλάβω
καν να καθίσω για να αρχίσουμε τη συζή-
τηση, όταν είπε  «Είναι η πιο σημαντική συ-
νέντευξη της ζωής μου…» για την εφημε-
ρίδα του χωριού του!!! 

- Σπουδές σε σπουδαία πανεπιστήμια
της Αμερικής, ζηλευτή επαγγελματική
δραστηριότητα, αναγνωσιμότητα, δια-
κρίσεις αλλά κουβαλάτε κι ένα επίθετο
«βαρύ» στον κλάδο της Καρδιοχειρουρ-
γικής. Ίσως αφορμή για σχολιασμό από
κάποιους. Πόσο σας βαραίνει αυτό; Πώς
το αντιμετωπίζετε; 

Γρ.Παττακός: Είναι αναπόφευκτο να μην
υπάρχει σύγκριση με άτομο της ίδιας οικο-
γένειας που είναι στον ίδιο χώρο μ΄εσένα. Κι
όταν, μάλιστα, μου λένε την ευχή «να ξεπε-
ράσεις τον πατέρα σου», εγώ απαντώ πως
δεν θέλω να τον ξεπεράσω· θέλω να κάνω
κάτι διαφορετικό, γιατί άλλο να είσαι καρ-
διοχειρουργός το 1980 κι άλλο το 2020, οπό-
τε δεν θεωρώ ότι θα κάνω κάτι που έκανε ο
πατέρας μου. Θα κάνω κάτι διαφορετικό. Η
καριέρα που θα κάνω εγώ, θα έχει άλλα
πράγματα -θετικά ή αρνητικά- σε σχέση με
τη δική του επιστημονική πορεία. Γελώντας,
πάντα μεταξύ σοβαρού και αστείου, του έλε-
γα ότι ο δικός σου πατέρας ήταν γεωργός και
καφετζής, οπότε ήταν επίτευγμα όταν μπή-
κες στην ιατρική σχολή. Για μένα ο πήχης έχει
ανέβει λίγο παραπάνω και θεωρώ ότι για να
ξεχωρίσω πρέπει να κάνω κάτι το διαφο-
ρετικό. Αυτή η σύγκριση πάντα υπάρχει. Ο
χρόνος θα δείξει. Δεν μπορεί να έχεις πατέρα
σου τον Στρατή Παττακό και να μην ακού-
σεις και αρνητικά σχόλια.

-  Κι όχι μόνο ακολουθήσατε τον κλάδο
της Ιατρικής ,αλλά επιλέξατε κι εσείς την
Καρδιοχειρουργική. Επηρεαστήκατε; Σας
εντυπωσίασε κάτι;
Γρ.Παττακός: Είναι όλα μαζί. Είχα μια έκθεση
στο επάγγελμα. Ταυτόχρονα όμως όταν
ήμουν στην Ιατρική σχολή σκεφτόμουν να
μην την ακολουθήσω, γιατί φοβόμουν  ότι
ίσως έχω επηρεαστεί. Όταν το ξεπέρασα
αυτό και κατάλαβα ότι πραγματικά μου
άρεσε το επάγγελμα, γιατί είναι κάτι το ξε-
χωριστό τουλάχιστον από τη δική μου οπτι-
κή γωνία, αισθάνθηκα σίγουρος για την
απόφασή μου. Σκέφτηκα κι άλλες ειδικό-
τητες τις οποίες απέρριψα βλέποντας κάποια
στοιχεία των ειδικοτήτων αυτών.

-  Κι έφτασε η στιγμή που μοιράζεστε τον
ίδιο επαγγελματικό χώρο. Πώς είναι η μέ-
χρι τώρα συνεργασία σας;
Γρ.Παττακός: Αν  γινόταν τηλεοπτική σειρά
θα είχε και γέλιο και δράμα και δάκρυ, μαζί
και επεισόδια. Είναι ενδιαφέρουσα συνερ-
γασία. Ο ένας σέβεται τον άλλο. Οι απόψεις
μας  δε συμπίπτουν πάντα. Εγώ σέβομαι τη
δική του άποψη, επειδή έχει μια εμπειρία 30
ετών , που δεν έχω εγώ, κι εκείνος σέβεται
τα  δικά μου 20 χρόνια στην Αμερική σ΄ ένα
από τα καλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα
καθώς επίσης ότι  έχω εκπαιδευτεί σε επεμ-
βάσεις με τεχνολογία που εκείνος δεν εκ-
παιδεύτηκε. Ο ένας προσπαθεί να δει τη μα-
τιά του άλλου. Ο καθένας έχει τους δικούς
του ασθενείς και τον δικό του τρόπο αντι-
μετώπισης. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλο.

-  Η πιο δύσκολη στιγμή στη μέχρι τώρα
πορεία σας;
Γρ.Παττακός: Δεν έχει υπάρξει μια συγκε-
κριμένη στιγμή αλλά πολλές μαζί. Οι πρώ-
τες ήταν όταν έφυγα στα 17 μου χρόνια για
την Αμερική, για να ξεκινήσω κάτι που κρά-
τησε σχεδόν 20 χρόνια. Ήταν μια μεγάλη
απόφαση. Όταν ξεκίνησα μου φαινόταν ότι
αυτή η κατάσταση δε θα τελειώσει ποτέ.
Κατά τη διάρκεια της πορείας μου θα πω ότι
ήταν οι δύσκολες στιγμές, όταν ένας ασθε-
νής  είχε κάποια άσχημη επιπλοκή ή και θά-
νατο. Ήταν οι 36ωρες βάρδιες, ακόμα και οι
τέσσερις συνεχόμενες μέρες που βρισκό-
μουν συνεχώς μέσα στο νοσοκομείο.

- Πόσο έτοιμος είναι ένας χειρουργός, αν
μπορεί να είναι, με την απώλεια ενός
ασθενή;
Γρ.Παττακός: Είναι ένα δύσκολο κομμάτι της
δουλειάς μας, το οποίο είναι και αναπό-
φευκτο. Κανένας καρδιοχειρουργός δεν
έχει 100% επιτυχία. Το πιο σημαντικό είναι
να  πεις μέσα σου  ότι έκανες το καλύτερο
που μπορούσες γι αυτόν τον άνθρωπο κι ότι
δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δυστυχώς, έχω δει
και στην Αμερική να γίνονται ιατρικά λάθη,
μα το πιο σημαντικό είναι να πεις ότι οργά-
νωσες σωστά το χειρουργείο, επέλεξες σω-
στά τον ασθενή, επέλεξες σωστά την επέμ-
βαση και του στάθηκες όσο μπορούσες. 

Αν πληρούνται αυτά τα κριτήρια και πε-
θάνει, αισθάνεσαι τουλάχιστον ότι έκανες ό,τι
καλύτερο όφειλες, γι αυτόν τον άνθρωπο. Η
άλλη περίπτωση είναι να μην είχε χειρουρ-
γηθεί, αλλά οι άνθρωποι που φθάνουν στα
χέρια σου, δεν έχουν άλλη επιλογή. Η άλλη
επιλογή έχει βέβαιο το θάνατο.

-  Έχετε εξοικειωθεί με το θάνατο;
Γρ.Παττακός: Έχω εξοικειωθεί με τις δυ-
σκολίες της δουλειάς και τις επιπλοκές που
μπορεί να φέρει η καρδιοχειρουργική κι έχω
εγκλιματιστεί στο χώρο της καρδιοχει-
ρουργικής, αλλά ο θάνατος του κάθε αν-
θρώπου δεν συνηθίζεται και δεν μπορείς να
τον συνηθίσεις είτε έχεις βιώσει 100, είτε
2.000 θανάτους. Εγώ δένομαι με τους ασθε-
νείς και τις οικογένειές τους και θεωρώ ότι
πάντα προσφέρω το καλύτερο που μπορεί
να γίνει. Αν υπάρχει άσχημο αποτέλεσμα,
μου είναι κάθε φορά δύσκολο. Δεν το συ-
νηθίζει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει «συνηθί-
ζω» σ΄ αυτό το δύσκολο κεφάλαιο.

-  Κατά πόσο χωράει το συναίσθημα στη
σχέση γιατρού-ασθενή;
Γρ.Παττακός: Πριν και μετά το χειρουργείο
χωράει 100% και δένομαι πολύ με τους
ασθενείς μου. Κατά κάποιο τρόπο θεωρώ ότι
ο χειρουργός τον παντρεύεται τον ασθενή
του, γιατί μετά από 10-20 χρόνια, αν υπάρ-
ξει θέμα, θα του τηλεφωνήσει. Ο δεσμός λύ-
νεται με το θάνατο, είτε του ενός είτε του άλ-
λου. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, βέ-
βαια, δεν υπάρχει συναίσθημα γιατί μόνο
αρνητικά μπορεί να επηρεάσει. 

-  Μετά από μια λαμπρή και πολλά υπο-
σχόμενη πορεία στην Αμερική, αποφα-
σίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα,
γιατί ήταν μια υπόσχεση που είχατε δώ-
σει και γιατί προτεραιότητα έχουν η οι-
κογένεια και οι συγγενείς. Είστε όμως σ’
ένα δύσκολο και απαιτητικό επάγγελμα.
Η ενασχόληση με την Ιατρική "τρώει"
πολύ από το χρόνο που θα αφιερώνατε
για την οικογένεια. Το ένα δρα σε βάρος
του άλλου ή έχετε καταφέρει να το εξι-
σορροπήσετε;
Γρ.Παττακός: Αυτό είναι που είχα πάντα στο
μυαλό μου. Οι πρώτες αναμνήσεις από τον
πατέρα μου είναι να είναι ειδικευόμενος και
να έρχεται στο σπίτι ανά δύο με τρεις μέρες
και να μην τον βλέπω πολύ. Ήξερα λοιπόν,
όταν διάλεγα το επάγγελμα, ότι θα έπρεπε
να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να ισορ-
ροπήσω οικογένεια και εργασία.

Για την τελική απάντηση όμως, μάλλον,
θα πρέπει να ρωτήσεις τη γυναίκα μου και
τα παιδιά μου. Αυτοί θα κρίνουν αν κάνω
καλή δουλειά. Αν και τα παιδιά θέλουν
ασταμάτητα τους γονείς τους μαζί. Αυτό που
μπορώ να πω όμως, με σιγουριά, είναι ότι
ασταμάτητα σκέφτομαι αν τα ισορροπώ
καλά. Σίγουρα όμως είμαι με τα παιδιά μου
περισσότερο χρόνο από ότι ήταν ο πατέρας
μου με τη γυναίκα του, εμένα και την αδελ-
φή μου.

-  Προσωπικά, οικογενειακά είστε ικα-
νοποιημένος. Επαγγελματικά;
Γρ.Παττακός: Όλοι ξέρουμε ότι κάθε αρχή
είναι και δύσκολη. Έχει τα υπέρ και τα κατά
της. Ισχύει για κάθε γιατρό όταν αλλάζει νο-
σοκομείο. Ακόμα και αν δεχόμουν τα συμ-
βόλαια που μου πρόσφεραν στην Αμερική,
θα έπρεπε να προσαρμοστώ στο νέο περι-
βάλλον. Πέραν τούτου, το «Υγεία» έχει δο-
μηθεί με αμερικάνικα πρότυπα κι έτσι δε μου
λείπει κάτι απ' όσα είχα στην Αμερική και να
θελήσω κάτι, οι άνθρωποι εδώ μου το
παραγγέλνουν. Δε μου λείπει λοιπόν
κάτι.

-   H άποψή σας για το σύστημα Υγείας
στην Ελλάδα; 
Γρ.Παττακός: Όταν με ρωτούσαν στην
Αμερική για το Σύστημα Υγείας που υπάρ-
χει γενικότερα στην Ελλάδα, έλεγα ότι αν και
τα πράγματα στο δημόσιο δεν είναι τέλεια,
τουλάχιστον υπάρχει μια βασική φροντίδα
υγείας για όλους τους ανθρώπους, κάτι
που μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε στην Αμε-
ρική. Δηλαδή στην Αμερική αν δεν είχες μια
καλή δουλειά για να έχεις ιδιωτική ασφάλεια,
δεν μπορούσες να πας σε νοσοκομείο παρά
μόνο αν ήσουν πάνω από 65 ετών. Μόνο στα
επείγοντα περιστατικά μπορούσες να πας.
Κάτι το οποίο είναι τρελό για μια χώρα που
θεωρείται η πιο ανεπτυγμένη της γης.

-  Αν μπορούσες τί θα άλλαζες;
Γρ.Παττακός: Μια και ο προϋπολογισμός
δεν είναι ατελείωτος, θα έλεγα πως θα πρέ-
πει να κάτσουμε όλοι μαζί, σαν Έθνος, και
να πούμε  ποια  θεωρούμε ότι είναι τα βα-
σικά που πρέπει να προσφέρονται στους
ασθενείς και ποια πράγματα  επίσης δεν τους
ωφελούν, αντίστοιχα με το κόστος που
έχουν. Για παράδειγμα μια χημειοθεραπεία
των 100.000€ για ένα μήνα ζωής, Βέβαια
όλες αυτές οι προτάσεις έχουν βαρύ πολι-
τικό κόστος  και κανένας πολιτικός δε  θα
έπαιρνε μια τέτοια ευθύνη. Κάποιος πρέπει
όμως να βρεθεί και  να πάρει τις δύσκολες
και σκληρές αποφάσεις.

-  Ο Πολιχνίτος τί θέση έχει στην καρδιά
σας;
Γρ.Παττακός: Εγώ αισθάνομαι και Πολι-
χνιάτης και Βασιλικιώτης, γιατί η μητέρα
μου είναι από τα Βασιλικά. Οι πρώτες μου
παιδικές αναμνήσεις είναι από τον παππού
και τη γιαγιά στον Πολιχνίτο. 

Έχω δεθεί με το χωριό, γιατί από μικρό
παιδί μού άρεσε που πήγαινα κι έβλεπα τι
αγάπη είχε ο πατέρας μου  για το χωριό,
αλλά και τι αγάπη είχε ο κόσμος για το πα-
τέρα μου, συγγενείς και μη. Λίγο πολύ, άλ-
λωστε, κατά κάποιο τρόπο όλοι είμαστε
συγγενείς μεταξύ μας. Είμαστε μια μεγάλη
οικογένεια, μια παρέα. Τα παιδικά μου
χρόνια με δένουν πολύ με τον Πολιχνίτο και
χαίρομαι κάθε καλοκαίρι που βρίσκομαι
εκεί!

-  Θα κλείσω λίγο λογοτεχνικά, με μια
φράση από τον ''Μικρό Πρίγκιπα'' που
αφορά την καρδιά. Λέει λοιπόν ότι ''μόνο
με την καρδιά βλέπεις καλά, την ουσία
δεν τη βλέπουν τα μάτια'' Πόσο εφικτό εί-
ναι αυτό;
Γρ.Παττακός: Συμφωνώ 100%, αλλά στη
θέση της καρδιάς θα βάλω το συναίσθημα,
το οποίο και έχει ταυτιστεί με την καρδιά. Εί-
ναι αλήθεια ότι τα συναισθήματα που νιώ-
θουμε, είναι αυτά που χρωματίζουν κατά κά-
ποιο τρόπο τις μέρες μας. Αν έχουμε κέφι θα
δούμε ένα συμβάν με διαφορετική οπτική
γωνία απ’  όταν έχουμε αρνητικές σκέψεις,
οπότε όλα στη ζωή μας επηρεάζονται από
το συναίσθημα. 

Ά -  Άρα από την καρδιά;
Γρ.Παττακός: Ναι από την καρδιά!!!
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Γρηγόρης Παττακός: Στο dna του 
η Καρδιοχειρουργική και ο Πολιχνίτος!!!

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Τις Κυριακές ανοικτά το μεσημέρι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Τηλ.22520 42396 -42375 

ΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
ΚΟΥΖΙΝΑ -ΠΟΡΤΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

-ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 
ΕΙAΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ 16, ΑΓ.%Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ.210 9756231, 
6945 859896

Τηλ/Fax 210 9915830

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ   ΓΥΝΑΙ-
ΚΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δεχόμαστε παραγγελίες 
για γάμους,

βαφτίσεις, μνημόσυνα 
και  Catering για εκδηλώσεις

Tηλ.: 22520 42260
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