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Εμείς, το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του
Συλλόγου Πολι-

χνιατών Αθήνας, μετά
την παρέλευση της διε-
τίας, καταθέτουμε την
εντολή που μας δώ-
σατε να διαχειριστού-
με τις υποθέσεις του
και να δώσουμε λύσεις
στα ανακύψαντα προβλήματα. Την απολο-
γία του έργου μας θα την κάνουμε τη μέρα
των εκλογών ενώπιον της γενικής συνέ-
λευσης των μελών, για να ακολουθήσει η κρι-
τική σας και στη συνέχεια η εκλογή του Δ.Σ.
για την επόμενη διετία. Επειδή πιστεύουμε
πως η δια ζώσης συζήτηση είναι πολύ πιο
αποτελεσματική από οποιοδήποτε κείμενο,
αφήνουμε την απολογία μας για την ημέρα
της συνάντησης των Πολιχνιατών την 15η
του Μάρτη και περιοριζόμαστε τώρα στο να
κοινολογήσουμε μερικές σκέψεις μας γύρω
από γενικότερα προβλήματα του Συλλόγου
μας.

Έχουν γραφτεί πολλά για την ανάγκη
που ένιωσαν, πριν από έξι δεκαετίες, κάποιοι
πρωτοπόροι της εσωτερικής μετανάστευσης,
να ιδρύσουν τον Σύλλογό μας. Οι αείμνηστοι
εκείνοι χωριανοί μας με
τη φωτισμένη ενέργειά
τους κράτησαν, με αρ-
κετά ισχυρούς δεσμούς,
δεμένους τους νεο-
πρωτευουσιάνους με
τον τόπο μας. Το κέρδος
δεν είναι μικρό. Πέρα-
σαν από τότε δυο γενιές
και πάμε προς την Τρίτη
κι ακόμα δε θέλουμε να
πιστέψουμε, γιατί δεν εί-
ναι αλήθεια, πως μας κατάπιε η αθηναϊκή χο-
άνη. Το μυαλό μας είναι ακόμα στο νησί και
στον Πολιχνίτο και οι περισσότεροι ανα-
βάλλουμε συνεχώς τη μεταφορά των πολι-
τικών μας δικαιωμάτων. «Άβυσσος η ψυχή
του ανθρώπου». Τι άραγε να περιμένει και να
ελπίζει ακόμα; Τότε η ίδρυση του Συλλόγου
στήθηκε πάνω στην επιθυμία και την ευχή:
«Να μη χαθούμε». Τώρα ποια ανάγκη υπάρ-
χει;

Για να καταλάβουμε, πρέπει να σκε-
φτούμε λίγο τη σημασία των λέξεων. Τι θα
πει «να μη χαθούμε;». Τα πουλιά για ασφά-
λεια των ατόμων φτιάχνουν σμήνη, για να
παραπλανούν και να φοβίζουν τους θη-
ρευτές τους. Τα ψάρια κοπαδιάζουν για
τους ίδιους λόγους. Τα θηλαστικά, όσα είναι
ευάλωτα, ενώνονται σε αγέλες και οι άν-
θρωποι, τα πιο κοινωνικοποιημένα θηλα-
στικά, κάνουν πιο οργανωμένες ομάδες –
κοινωνίες για να δώσουν και να πάρουν
ασφάλεια – ελπίδα. Ο φόβος, η ανάγκη, η κρί-
ση ενώνει τα άτομα.

Τότε που έγινε ο Σύλλογος υπήρχε κρί-
ση. Μετά από τον αρμαγεδδώνα του δεύ-

τερου παγκοσμίου πολέ-
μου και τον απαίσιο εμ-
φύλιο, η οικονομική κα-
ταστροφή που ήταν το
επακόλουθό τους, συνο-
δεύτηκε και με την κατα-
στροφή της υπαίθρου,
με συνέπεια την μετανά-
στευση. Τώρα ζούμε πάλι
μια κρίση, με άλλα βέ-

βαια χαρακτηριστικά, ωστόσο όμως κρίση,
ίσως και χειρότερη, γιατί δεν περιορίζεται σε
έναν ή δυό τομείς, αλλά είναι γενικευμένη
κρίση της ελληνικής κοινωνίας, απ’ την
οποία δεν βλέπει κανείς πώς να γλυτώσει.
Έχεις την αίσθηση πως γύρω σου σωριά-
ζονται ερείπια από τα οικοδομήματα του πο-
λιτισμού και των αξιών, που αγωνίστηκαν γε-
νιές και γενιές ανθρώπων να στήσουν στον
ιστορικό χρόνο. Ο Έλληνας ζει στην αγωνία,
στο φόβο και αισθάνεται πως η ομαδοποί-
ηση είναι ανάγκη, δίνει ελπίδα, επιφέρει
την αλληλεγγύη, την κοινωνική ευαισθησία.

Δε θα ισχυριστεί κανείς πως ο Σύλλογος
θα λύσει οικονομικά προβλήματα των μελών
του. Άλλος είναι ο ρόλος του. Είναι η αν-
θρώπινη ζεστασιά, είναι η ελπίδα, είναι η συν-
τροφικότητα, είναι οι παραδόσεις, είναι οι πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις, είναι η
συλλογική προσπάθεια να
κρατηθούν αναμνήσεις και να
μεταδοθούν στις επόμενες γε-
νιές, είναι να μην κοπούν οι δε-
σμοί με τη γη που μας γέννη-
σε, είναι ίσως και μια τρελή θε-
ότρελη σκέψη, στο πίσω μέρος
του μυαλού: Ποιος ξέρει τι
μπορεί να συμβεί μέσα σ’ αυ-
τόν τον απρόβλεπτο κόσμο

που ζούμε; Ας στέκει το χωριό
στη θέση του…!

Η κρίση αναγκάζει τον άνθρωπο να
προβληματιστεί. Ας μην ξεχνάμε πως στην
Ιστορία οι κρίσεις, αμέσως μετά, έφεραν αλ-
λαγές, οικονομική και πολιτιστική άνοδο. Το
απερχόμενο λοιπόν Δ.Σ. καλεί τα μέλη του,
σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε μια μαζι-
κή συνέλευση – ψηφοφορία για την εκλογή
του νέου Δ.Σ. Για τις εκλογές προτρέπει να
βάλουν υποψηφιότητα όσοι από τους χω-
ριανούς μας έχουν διαθέσιμο τον λίγο χρό-
νο που απαιτείται και προπάντων τα νέα άτο-
μα, που θα φέρουν νέες ιδέες, νέο αέρα στις
δραστηριότητες του συλλόγου.

Επικρατεί η άποψη πως οι πολιτιστικοί
σύλλογοι είναι για τους μεγάλους. Η κρίση
φέρνει νέα δεδομένα κι έτσι απόψεις σαν την
παραπάνω αναθεωρούνται. Το παραγωγικό
μοντέλο της Ελλάδας κατέρρευσε. Η στη-
ριγμένη πάνω στην οικοδομή οικονομία
έφαγε τα ψωμιά της αφήνοντάς μας σαν κλη-
ρονομιά σπίτια και εξοχικά κατάλληλα πια
μόνο για φορολογία. Τα εργοστάσια δεν δου-
λεύουν στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν στις
άλλες χώρες βιομηχανικοί γίγαντες. Η

άσφαλτος της Αθήνας
γίνεται κάθε μέρα και
πιο αντιπαραγωγική. Η
γη μας, τα χωράφια των
παππούδων, που μέχρι
τώρα σνομπάραμε, αρ-
χίζουν να μας χαμογε-
λούν αινιγματικά, γιατί
ονειρεύονται φιλίες και
συνεργασίες με νέα κα-
θαρά μυαλά.

Ο Σύλλογος Πολι-
χνιατών Αθήνας έχει να
παίξει τώρα έναν και-
νούργιο ρόλο· να γίνει
το σκαλοπάτι και ο με-
σάζων στους νέους, που
έχουν τις ρίζες τους στο
χωριό μας, να τους φέ-
ρει σε επαφή με το πο-
λιχνιάτικο κλίμα, να τους
δείξει το δρόμο για να
βρουν τον τόπο που
γεννήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους.

Παρήγορα σημάδια θα ήταν να στελε-
χωθεί το επόμενο Δ.Σ. με μερικούς νέους.
Έτσι τα γέρικα, κουρασμένα και σκουρια-
σμένα μυαλά θα αποσυρθούν αφήνοντας
τόπο στα νιάτα. Γιατί δίχως νιάτα η ζωή δε
γίνεται να έχει μέλλον. Έτσι η παρουσία
νέων στις εκλογές μας θα είναι η ελπίδα για
κάποιες ακτίνες μέσα στο ζόφο των ημερών.

Η ανανέωση του Δ.Σ. του Συλλόγου
συμπίπτει με την ανανέωση του χρόνου. Η

ανανέωση είναι νόμος της φύσης και είναι
πολύ επιθυμητή στα ζωντανά πλάσματα
της Γης. Γι’αυτό κομματιάσαμε το ενιαίο μέ-
γεθος του χρόνου, για να μπορούμε να
αφήνουμε πίσω ό,τι δεν κάναμε καλά και να
ψάχνουμε για νέα, που τα ταυτίζουμε με την
ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, ευχόμαστε να υλο-
ποιηθεί στον καθένα χωριστά σε ατομικό και
οικογενειακό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό
στον Σύλλογο και στη χειμαζόμενη χώρα
μας.
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θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας και ο ετήσιος
χορός του Συλλόγου μας.
Σας περιμένουμε για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

❇❇❇❇❇❇  

ΟΟΙΙ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ
➢ ΚΚυυρριιαακκήή  1155  ΜΜααρρττίίοουυ  22001155  --ώώρραα  1111  ππ..μμ..
θα διεξαχθούν ο Τακτικός Απολογιστικός Ελεγ-
χος και εκλογές, στην αίθουσα του Συλλόγου μας
(MAYPOMIXAΛH 147, Αθήνα)  για την ανάδειξη
νέου Δ.Σ. 
Παρακαλούμε, όποιος θέλει να δηλώσει την υποψηφιότητά
του, να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι Παρασκευή
βράδυ 13 Μαρτίου.

««ΕΕλλεευυθθέέρριιαα»»
22001144

Στις 30 Νοεμβρίου
2014 η Ομοσπονδία Λε-
σβιακών Συλλόγων Ατ-
τικής σε συνεργασία με
τον Πανγεραγωτικό Σύλ-
λογο γιόρτασε την απε-
λευθέρωση του νησιού
μας και των νησιών του
Β.Α Αιγαίου. Το πρωί τε-
λέσθηκε δοξολογία στον ιερό ναό Ζωοδ. Πηγής και ακολούθησε κατάθεση στεφάνου. Μετά
έγινε εκδήλωση στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων όπου έγινε και η παρουσίαση
του ημερολογίου 2015 του Πανγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών αφιερωμένο στον παιδαγω-
γό Μίλτο Κουντουρά.

Επίσης τιμήθηκε η Μυτιληνιά καθηγήτρια Γλωσσολογίας κα Ράλλη Αγγελική του Πανεπι-
στημίου Πατρών, μέλος της Ακαδημίας Επιστημόνων της Ευρώπης. Η κα Ράλλη αναφέρθη-

κε στην ομιλία της ότι μεταξύ των
συλλόγων που έχει συνεργασία για
την σωτηρία του γλωσσικού πλού-
του, είναι και  ο Πολιχνίτος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους η περιφερειάρχης κα
Καλογήρου Χριστιάνα, Πρόεδροι
και εκπρόσωποι μέλη συλλόγων και
πολλοί άλλοι φορείς.

Ο σύλλογός μας ήταν και φέτος
ενεργά παρών στην εν λόγω εκδή-
λωση. 

Τάκης Μαλλιάκας



Στις 25-11-
2014 κηδεύτη-
κε στη Μυτιλή-
νη, στον Ιερό
Ναό του Αγίου
Θεράποντα, ο
πρώην Δήμαρ-
χος Πολιχνίτου
Στρατής Δημ.
Γιαννέλλης.

ΟΣτρατής γεννήθηκε στον Πολιχνίτο την 2-10-
1940. Ο πατέρας του Δημήτριος Ε. Γιαννέλλης
ήταν Υπαξ/κός του Πολεμικού Ναυτικού και

συγκεκριμένα ήταν μέλος του πληρώματος του
θρυλικού υποβρυχίου μας ΠΡΩΤΕΥΣ. Το υποβρύχιό
μας αυτό, ενώ περιπολούσε στο στενό Οτράντο της
Ιταλίας, την 29-12-1940 σε θέση 40 ναυτικά μίλια ανα-
τολικά του Μπρίντεζι, βύθισε το ιταλικό οπλιταγω-
γό Σαρντένα (11,5 χιλιάδων τόνων), που κατευθυ-
νόταν στην Αυλώνα της Αλβανίας, έμφορτο με
στρατό και πολεμοφόδια. Όμως την ίδια μέρα, το ιτα-
λικό τορπιλοβόλο Αντάρες, παρά του ότι εμβολίστηκε
απ’ τον ΠΡΩΤΕΑ, κατάφερε με ένδεκα βόμβες βυθού,
να βυθίσει το υποβρύχιό μας! Αύτανδρο παρέμεινε
για πάντα στον βυθό και μαζί του συνέκλεισε και τον
ηρωικό Υπαξ/κό Δημήτριο Ε. Γιαννέλλη, που εκ
τούτου δεν αξιώθηκε να ιδεί έστω και μια φορά τον
τριών μηνών νεογέννητο γιο του. 

Η μητέρα τού Στρατή, η Αφροδίτη Τιμολέοντος
Σάκκη, μένοντας χήρα σε νεαρή ηλικία, με τρία

ανήλικα  παιδιά (τον Στρατή και τις δυο μεγαλύτερες
θυγατέρες της) αναδεικνύεται με την εν γένει βιωτή
της μια συνειδητή χριστιανή και άξια της ζωής αγω-
νίστρια. Περνώντας μέσα απ’ την απάνθρωπη γερ-
μανοκατοχή και την σκοτεινή περίοδο του εμφύλι-
ου πολέμου που επακολούθησε, κατόρθωσε μόνη της
να αναθρέψει τα τρία παιδιά της, να τα μεγαλώσει,
να τα σπουδάσει, να τα αποκαταστήσει και να τα κα-
μαρώσει με επιτυχημένες και ευτυχισμένες οικογέ-
νειες.

Ο Στρατής λοιπόν μεγάλωσε και ανδρώθηκε χω-
ρίς τον ίσκιο του προστάτη πατέρα, μέσα σε τραγι-
κές συνθήκες ορφάνιας και με το παράπονο ότι ποτέ
δεν γνώρισε τον πατέρα του.

Στο γυμνάσιο ήταν αγαπητός από τους συμμα-
θητές και καθηγητές του. Η καλοσύνη του, η ανεξι-
κακία και ο ανδρισμός, που πρώιμα επέδειξε, τον έκα-
ναν να διακρίνεται. Ήταν και πρωταθλητής στους
αγώνες αντοχής των 10 χιλιομέτρων ανωμάλου
δρόμου. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός και
υπηρέτησε στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοι-
νοτήτων. Προϊστάμενοι και συνάδελφοί του, αλλά και
Κοινοτάρχες και Δήμαρχοι, είχαν αγαστή συνεργα-
σία μαζί του. Με χαμόγελο και αξιοπρέπεια εκτελούσε
τα καθήκοντά του. Δημιούργησε μια ιδανική και αξιο-
ζήλευτη οικογένεια, με την αγαπημένη σύζυγό του
την κυρία Μερόπη Λαζαρή. Συμπαραστάθηκε σε πολ-
λούς χειμαζόμενους συνανθρώπους μας. Ακούρα-
στος και αεικίνητος, ήταν αδύνατο να πληροφορη-

θεί πως κάποιος Πολιχνιάτης ή κάποιος απ’ τους πολ-
λούς Μυτιληνιούς του διευρυμένου κοινωνικού του
κύκλου, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ή στο γηρο-
κομείο και να μην τρέξει να του συμπαρασταθεί, να
τον συνδράμει, να τον παρηγορήσει. Προπαντός μά-
λιστα σε περιπτώσεις που χρειάστηκε κάποιος αι-
μοδοσία.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε, κατέβηκε στις δημοτικές
εκλογές και εκλέχθηκε ο πρώτος Καποδιστριακός Δή-
μαρχος του Πολιχνίτου και των περιχώρων του. 

Όμως έφθασε γι’ αυτόν η ώρα, που για όλους μας
θα έλθει σίγουρα. Κοιμήθηκε τον ύπνο της αιωνιό-
τητας, τον ύπνο που μας οδηγεί στην πραγματική
ζωή, αφού «ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πολιτείαν,
αλλά την μέλλουσαν  επιζητώμεν». Παρά το γεγονός
ότι σήκωσε το βάρος μιας απ’ τις πιο βαρειές ασθέ-
νειες, έδωσε τον αγώνα του μέσα στην στοργική αγ-
καλιά της οικογένειάς του και προπαντός της συζύ-
γου του, και πάλεψε με αξιοπρέπεια και ανδρισμό μέ-
χρι την τελευταία πνοή του. Μέχρι την τελευτή του,
δεν έφυγε απ’ τα χείλη του το «Δόξα τω Θεώ μου, πάν-
των ένεκεν», όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος.

Φίλε Στρατή, συνεργάτη και συναγωνιστή στη ζωή,
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα θυμόμαστε για πάν-
τα τις αξίες που είχες μέσα σου, τις οποίες υπηρέτησες
και άφησες παρακαταθήκη στην οικογένειά σου, αλλά
και σ’ όλη την κοινωνία μέσα στην οποία έζησες.

Να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε «σαν της
δροσιάς το στάλαγμα, σαν της ελιάς το φύλλο» και
ο Παντοδύναμος Κύριος να παρηγορεί όλους τους
συγγενείς και τους αμέτρητους φίλους σου. Αιωνία
να είναι η μνήμη Σου.

Στρατής Π. Πάντας
Πολιχνίτος 25-11-2014
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Τις Κυριακές ανοικτά το μεσημέρι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΩΤΡΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
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ΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ
KKEENNTTPPOO  AAKKTTIINNOOΔΔIIAAΓΓNNΩΩΣΣTTIIKKHHΣΣ    

&&  YYΠΠEEPPHHXXΩΩNN
Γ. Boυμβάκης - Π. Xαχάλης

(8-12 π.µ. -  5-8.30 µ.µ.)
Π. Tσαλδάρη 19 & Kαλαµών 1  

Περιστέρι, Tηλ.: 210 57.55.444

ΠΗΝΕΛOΠΗ ΣΑΡΙΖOΓΛOΥ
ΤΕΛΕΙOΦOΙΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛOΛOΓΙΑΣ

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

Sorbone C1, Sorbone C2

Τηλ. 6948 042772

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ - ΠPOΣΦOPEΣ 

• ΒΡΥΣΑΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  . . . . EYΡΩ  20
• ΣΥΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ   . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΟΥ 100

ΣΣττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ΧΧααττζζηηλλάάμμπποουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ
• ΣΑΒΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΤΣΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .. 20

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΙΣΑΓΩΤΩΝ  . . . . . . . . . . . . . . . 300
• ΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ΣΣττηη  μμννήήμμηη    ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΜΜππααννέέλλλληη
• ΜΠΑΝΕΛΛΗ ΟΛΓΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ΣΣττηη  μμννήήμμηη    ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΜΜππααννέέλλλληη
• ΣΠΑΚΟΥΡΗ ΛΙΤΣΑ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΜΑΙΡΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΙΤΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ΣΣττηη  μμννήήμμηη  ΣΣττέέλλιιοουυ  ΔΔοούύκκαα
• ΚΑΤΑΚΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ  . . . . . 50
• ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΝ.&ΜΑΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΚΑΡΓΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ Ι. ΑΓΓ. . . 50

• ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  . . . . . . . . . . 100
• ΒΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• ΑΝΩΝΥΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΑΝΩΝΥΜΟΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ   . . . 100

ΣΣττηη  μμννήήμμηη  ττηηςς  ααδδεερρφφήήςς  ττοουυςς  ΣΣττέέλλλλααςς
• ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ  . . . . . . . . . . . . 20
• ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ  Γ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΚΡΙΚΛΑΝΗ-ΤΣΙΜΠΟΥΚΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  . . 50
• ΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
• ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . 20
• ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ΣΣττηη  μμννήήμμηη  ττοουυ  ππααττέέρραα  ττηηςς  ΜΜααλλέέσσκκοουυ  ΓΓεεώώρργγιιοουυ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΕΧΑΓΙΑ  . . . . . . . . 100

ΣΣττηη  μμννήήμμηη  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΧΧιιωωττίίννηη
• ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ   . . 50
• ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ  . . . . . . . . . . 50
• ΚΡΙΚΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . 50
• ΔΡΥΜΟΥΣΗ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ  . . . . . . 20
• ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ-ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ  . . . . . 20
• ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  . . . . . . . . . . . . . . 20
Ευχαριστούμε θερμά συγχωριανούς και φίλους
μας που στηρίζουν το έργο του Συλλόγου μας.

Την Δευτέρα 22-12-2014 πραγματοποιήθηκε εορ-
ταστική εκδήλωση Χριστουγέννων στο Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρουσία του Υπουρ-

γού Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Ξεχωριστό τόνο έδωσε η παρουσία του χορευτικού

μας με τον ακούραστο δάσκαλο  Μιχάλη  Βουβέλη λέ-
γοντας τα κάλαντα και χορεύοντας  παραδοσιακούς
χορούς του τόπου μας στην Πολιτική ηγεσία.

Παράλληλα την 29-12-2014, πάλι το χορευτικό του
Συλλόγου είπε τα κάλαντα στον πατριώτη μας Υπουρ-
γό Χαράλαμπο  Αθανασίου και χορεύοντας μαζί του
τοπικούς  χορούς.

Μαζί μας ήταν ο Μιχάλης Γαμπιεράκης με το γιο του
που έπαιξαν λύρα και λαούτο.

Τάκης  Μαλλιάκας   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20142

ΣΤΡΑΤΗΣ Δ. ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

IΔ IOKTHΣIA:
Σύλλoγoς  «Πoλιχνίτoς  Λέσβoυ»

EKΔOTHΣ:
Πα,ουτσάς Στράτος

ΔIEYΘYNΣH:
Mαυρoµιχάλη 147 

114 72  Aθήνα
Tηλ.: 210 64 59 687
ΚΚΩΩBBΙΙΚΚOOΣΣ::  0011--44555588

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ:
Μακρής Τάσος

Xιώτoυ - Moυζά  Mαρία
•

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

ΓΑΜΟΙ
• Αυλωνίτης Λεωνίδας και
Χαρούλα Γουδέλη του Ιωάν-
νη και της Όλγας, του γένους
Σαµιόγλου, 26-10-2014.
• Αθανασίου Παναγιώτης του
Γεωργίου και Κουµάνια Γε-
ωργία-Ταξιαρχούλα του Γε-
ωργίου, 28-12-2014 
Να  ζήσουν και καλούς απο-
γόνους!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Τσαγκαδούρας �ηµήτριος
και Κατρακάζα Κατερίνα,
αγόρι,  03/10/2014.
• Κατρακάζας Ευστράτιος του
�ηµητρίου και Σπυριδάκου
Ελένη, αγόρι, 30-4-2014.
• Σκλάβος Γεώργιος και Κα-
τρακάζα Ευφροσύνη, κορίτσι,
4-11-2014.
Να τους ζήσουν καλότυχα!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Ο Σταµατέλλης Σταµάτιος και
η σύζυγός του Ιλιάννα βά-
πτισαν τον γιό τους και του
έδωσαν το όνοµα Ευστρά-
τιος. Να τους ζήσει!

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
• Σαλταµάρας Παναγιώτης
(Αυστραλία)
• Γιαννέλλης Ευστράτιος του
�ηµητρίου, 23-11-2014
• Χιωτίνης �ηµήτριος
• Πλωµαρίτου Ειρήνη του
�ηµητρίου, 19-9-2014
• �ούκας Στέλλιος-Παναγιώ-
της του �ηµητρίου, 24-9-2014
• Καβαλίκας Ευστράτιος του
Στυλιανού, 1-10-2014
• Γοµέλης Νικόλαος του Ευ-
στρατίου, 11-10-2014
• �ιακορώνας Αναστάσιος
του Γεωργίου, 15-10-2014
• Γούλα Ευδοκία, χήρα Πα-
ναγιώτη, 28-10-2014
• Τσάτσος Χαράλαµπος του
Παναγιώτη (Βρίσα), 6-11-
2014
• Καρακλάς Χαράλαµπος του
Στυλιανού, 7-11-2014
• Γιαννακός Μιχαήλ του Ιγνα-
τίου, 18-11-2014
•  Καµµένου Κατερίνα (Βενε-
τη), 20/10/2014
• �εληγιάννης Ευστράτιος
του �ηµητρίου, 29-11-2014
• Καραβατάκης Πρόδροµος
του Γεωργίου, 30-11-2014
• Καρακλάς Χρήστος του Γε-
ωργίου (Λισβόρι), 7-12-2014
Θερµά συλλυπητήρια στις οι-
κογένειες των εκλιπόντων.

Ο λογαριασµός του Συλλόγου της Εµπορικής 
Τράπεζας Νο 59629191, µετά την συγχώνευση

µε την ALPHA BANK είναι: 
AALLPPHHAA  BBAANNKK --KKOOIINNOOΣΣ    ΛΛOOΓΓAAPPIIAAΣΣMMOOΣΣ
446633--000022110011--005566001188

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ

ππωωλλεείίττααιι    οοιικκίίαα
Πωλείται δίπατο σπίτι 67 τμ με οικό-

πεδο 70 τμ και καινούργια κεραμοσκε-
πή, στην περιοχή Τσίγκος Πολιχνίτου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε με τον Πάρη Αγριόγιαννο,
τηλ. 6978 145603. 

TO  ΔIOIKHTIKO  ΣYMBOYΛIO  TOY  ΣYΛΛOΓOY  MAΣ
MEΛH   Δ.Σ. THΛ.

Παπουτσάς Στράτος  (Πρόεδρoς) 6944511685
Βουλγαρέλλη Πελαγία (Αντ/δρος) 210  9911733
Xιώτoυ-Moυζά Mαίρη  (Γραμμ.) 210  9525363
Κτανή Φρόσω (Ειδ. Γραμμ.) 210 9833913
Κεχαγιά Πελαγία (Tαμίας) 2108144177
Μακρής Τάσος   (Mέλoς) 210 6719306
Μαλλιάκας Τάκης (Mέλoς) 2106107760
Ρούμπου Μαριάνθη (Mέλoς) 2103640060
Σαντής Στράτος  (Mέλoς) 6974 207722

ΕΕΠΠΙΙΤΤΥΥΧΧΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΩΩΝΝ
Ο Ορέστης- Νικόλαος  Χα-

τζηλάμπος (υιος Μπάμπη-
Νικολάου Χατζηλάμπου), πέ-
ρασε στο Ε.Μ.Π. Αθηνών-Χη-
μικός Μηχανικός. 

Συγχαρητήρια!



Υπάρχουν κάποιες παλιές
φυσιογνωμίες του Πολι-
χνίτου, που έφυγαν πια

από τη ζωή, αλλά άφησαν ανεξί-
τηλο το στίγμα τους κι ας ήταν
αυτό που λέμε «αγαθοί», «αλαφροΐσκιωτοι».

Είχαν μια ελαφράδα απόλυτα αποδεκτή και
συμβατή, που την ενσωμάτωνε με τους υπό-
λοιπους εμάς, υποτιθέμενα λογικούς, με τρό-
πο απίστευτα φυσικό.

Νομίζω ότι η Ιστορία του χωριού μας δεν θα
ήταν η ίδια χωρίς αυτές τις ιδιαίτερες φιγού-
ρες που υπήρξαν γραφικοί και αναπόσπαστα
κομμάτια της.

Μια τέτοια φυσιογνωμία υπήρξε ο «Αρχη-
γός». Καθόλου τυχαίο το προσωνύμιο. Αρ-
χηγός παντού. Στις παρελάσεις, στους αθλη-
τικούς αγώνες, στις εθνικές επετείους, στις γυ-
μναστικές επιδείξεις. Το σοβαροφανές ύφος
του σε έπειθε ότι κατέχει σε βάθος το αντι-
κείμενο με το οποίο κάθε φορά καταπιανόταν.

Ακόμα δεν κατάφερα να εξηγήσω γιατί με
όλους αυτούς τους «σαλούς ανθρώπους»
είχα μια ιδιαίτερη ζεστή επικοινωνία.

Πολύ περισσότερο με τον «αρχηγό», μιας και
ήμουν αθλήτρια και ο αθλητισμός ήταν το
φόρτε του. Ήταν ο αδιαφιλονίκητος προπο-
νητής μου. Με συμβούλευε πριν τον αγώνα με
επαγγελματική μαεστρία, με επιδοκίμαζε

στις νίκες μου, με παρηγο-
ρούσε τρυφερά στις ήττες
μου, επισημαίνοντας τα λάθη
μου.

Συχνά μας ακολουθούσε,
εννοείται τιμής ένεκεν, στις αθλητικές απο-
στολές και εκτός Πολιχνίτου και τότε είχε την
ευκαιρία να μας δώσει απλόχερα όλη την
ομορφιά της απλοϊκότητάς του.

Μαζί μας και το ξημέρωμα των εθνικών μας
επετείων, πρώτος τη τάξει τρομπετίστας, έδι-
νε το σύνθημα, οποία τιμή, να παίξει η μικρή
μας μπάντα εμβατήρια δοξαστικά, αντάξια της
ημέρας.

Έφυγα νωρίς από το χωριό μας για σπου-
δές. Επέστρεφα περιστασιακά και σύντομα
έχασα τα ίχνη του «αρχηγού». Κάποια στιγμή
έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο.

Τώρα που λόγω ηλικίας, άρχισα με τη σκέ-
ψη να γυρνώ συχνά πίσω για να ανταμώσω τη
χαρά της νιότης μου, σκέφτηκα να κάνω
μνημόσυνο σ’ αυτούς τους ανθρώπους (υπάρ-
χουν κι άλλοι).

Είμαι σίγουρη πως χωρίς αυτούς ο Πολι-
χνίτος δεν θα ήταν ο ίδιος, γιατί αυτή η δια-
φορετικότητα δίνει χρώμα στην σοβαροφά-
νεια και ποικιλία στην μονοτονία.

Με απέραντη νοσταλγία
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Με πολύ μεράκι ο Μπάλος αναβίωσε το
έθιμο του κλήδονα και τις φωτιές
του αη Γιάννη σε δυο καλοκαιρινές

του  εμφανίσεις. Η πρώτη ήταν στις 23 Ιουνί-
ου παραμονή του αη Γιάννη  του Ριγανά που
γινόταν το έθιμο του κλήδονα. Η παρου-
σίαση έγινε στον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο της έκθεσης που γίνε-
ται στην μαρίνα της Μυτιλήνης
στα πλαίσια του ελληνοτουρκι-
κού φεστιβάλ.

Τα κείμενα έγραψε η συν-
ταξιούχος δασκάλα Σταυ-
ρούλα Τσιτσάνου-Νικέλλη
και ανέλαβε όλη την προετοι-
μασία για τα δρώμενα που
ήταν λεπτομερής και άψογη.
Καθώς ανέφερε στην εισαγωγή
που έκανε, το έθιμο αυτό γινόταν
στο χωριό μας με ιδιαίτερη φροντί-
δα σε κάθε γειτονιά που εκείνη την
ημέρα είχε χαρούμενη ατμόσφαιρα. Ο κλή-
δονας ήταν ένα τσίγκινο κουτί μέσα στο
οποίο όλες οι κοπέλες έριχναν ένα μικρό αν-
τικείμενο από την προηγούμενη μέρα. Από
πάνω τον σκέπαζαν μ ένα κόκκινο πανί. Το
βράδυ της ημέρας εκείνης μαζεύονταν όλες
στο ξέφωτο για να τον ανοίξουν. Για το κάθε
μικροαντικείμενο έλεγαν όμορφους και ται-
ριασμένους στίχους από τους οποίους πολλοί
ήταν τολμηροί και προκαλούσαν τα γέλια όλης
της συντροφιάς. Τέλειωναν αργά τη νύχτα
αναπολώντας η κάθε μια τους στίχους που της
είχαν τύχει και έφτιαχναν τα όνειρα τους για
τη μελλοντική τύχη τους. Άναβαν επίσης φω-
τιές με στεφάνια της πρωτομαγιάς και τις πη-
δούσαν κρατώντας κάτι σιδερένιο στο ένα
χέρι τους λέγοντας «σίδερο στη μέση, πέτρα
στο κεφάλι». Η παρουσίαση του κλήδονα, μαζί
με τους εξαιρετικούς χορούς από τους δα-
σκάλους μας Τσιτσάνο Λευτέρη και Ελένη
Βουλαλά –Τσιτσάνου, άρεσαν στο κοινό
και χειροκροτήθηκαν με πολύ κέφι και γέλιο.

❑ Στα τέλη Ιουλίου  ο σύλλογος παρουσία-
σε και πάλι τον κλήδονα και τις φωτιές του αη
Γιάννη στα Βασιλικά, κατόπιν πρόσκλησης από
τον εκεί πολιτιστικό σύλλογο, με τους ντόπι-
ους χορούς μας τον συρτό-μπάλο και τον καρ-
σιλαμά. Ο χώρος της εκδήλωσης γέμισε με
πολύ κόσμο από το χωριό και συγχωρια-
νούς που ήταν εδώ για τις διακοπές τους. Όλοι
ευχαριστήθηκαν  και έφεραν στο μυαλό τους
τις όμορφες εκείνες μέρες όταν ήταν παιδιά
και έπαιζαν ανέμελα στις γειτονιές τους αλλά
συνάμα βίωναν με το πιο  ωραίο τρόπο τα ήθη
και τα έθιμα του χωριού τους.

❑ Στις 3 Αυγούστου το τμήμα της χορωδίας
του μπάλου με την εξαιρετική Άννα Καλαθά
παρουσίασε και πάλι τα σμυρναίικα τραγού-
δια με την ορχήστρα του Στρατή Καλατζή από
την Αγιάσο. Η αίθουσα ήταν γεμάτη ασφυ-
κτικά από τους ντόπιους ανθρώπους του
χωριού αλλά και συνδημότες μας που βρί-

σκονταν στο χωριό για τις καλοκαιρινές τους
διακοπές. Τα χειροκροτήματα ήταν πολλά και
η επιβράβευση πολύ μεγάλη για την καλή
απόδοση των τραγουδιών και ιδιαίτερα για τις
μουσικές ικανότητες της ορχήστρας και τη μο-

ναδική φωνή της υπεύθυνης της χορωδίας.
Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι και σι-

γοτραγούδησαν τα αξέχαστα αυτά
τραγούδια, νοσταλγώντας τις

όμορφες και τις χαμένες πατρίδες.
Μέτα το άκουσμα της χορω-

δίας παρουσιάστηκε και πάλι ο
κλήδονας και οι φωτιές του αη
Γιάννη. Με πολύ γλαφυρό τρό-
πο παρουσίασαν το όμορφο
αυτό έθιμο οι: Σταυρούλα Τσι-

τσάνου-Νικέλλη, Μεταξία
Συκά-Καλαθά, Αγγελική Αλβα-

νού-Προκοπίου, ο Νίκος Αδαλής,
η Άννα Καλαθά στο τραγούδι και η

μαθήτρια Ιωάννα Λαμπούση που τρα-
βούσε από το σκεπασμένο κουτί τα διάφορα
αντικείμενα που είχε βάλει η κάθε μια. Ακού-
στηκαν πολλά και ευτράπελα τετράστιχα που
σκόρπισαν πολύ γέλιο σ’  όλο το κοινό. Του
χρόνου ευχόμαστε για όλους μας καλύτερα.

Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες έκλεισαν
για φέτος με την καλοκαιρινή εκδρομή που γί-
νεται κάθε χρόνο. Εφέτος πήγαμε με το κα-
ραβάκι «Ασπασία» στην Παναγία την Κρυφτή.
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυ-
γούστου και η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Στην
εκδρομή συμμετείχε ο σεβαστός πατέρας
του χωριού μας πατέρας Σάββας που τέλεσε
τη θεία λειτουργία. Όταν τέλειωσε το προ-
σκύνημα, πήγαμε στην Μελίντα για μπάνιο και
φαγητό. Περάσαμε όλοι όμορφα  γιατί είχα-
με καλή οργάνωση.

❑ Στα μέλη της χορωδίας δεν αναφέρθηκε
την προηγούμενη φορά από λάθος το όνομα
της Μαρίας Τσιτσάνου-Τσιακαλή, της Μα-
ρίας Σταυρέλλη-Ασβεστά και της Αναστα-
σίας Σαντή-Κατρακάζα. Ζητάμε συγγνώμη.

❑ Η τελευταία εκδήλωση του Μπάλου για το
2014 έγινε την Κυριακή  28 Δεκεμβρίου και
ώρα 19:30 στο Πολύκεντρο. Την  εκδήλωση
παρουσίασε το τμήμα της χορωδίας του
Μπάλου με θέμα: «Μεγάλοι  Έλληνες Συνθέ-
τες».

Τη χορωδία διεύθυνε η γνωστή σε όλους
μας Άννα Καλαθά με τη ζεστή και ξεχωριστή
φωνή της και τρεις εξαιρετικούς μουσικούς
τον Άλκη Πασπάτη, Γεωργία Φωτοπούλου και
Γιάννη Γανώση.

Ευχόμαστε σε όλους να είναι  η νέα χρονιά
καλύτερη για όλους μας και η χορωδία του
συλλόγου να έχει το καλό άκουσμα και αυτή
τη φορά και να τύχει συγχαρητηρίων.

Η  Γραμματέας του Συλλόγου
Αναστασία Σαντή-Κατρακάζα

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξειδικευμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων
ΑΡΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Καλέστε μας στο χώρο σας 
χωρίς επιβάρυνση, να σας δείξουμε τις ιδέες μας.
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ-  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

THΛ. 6997973137, 6939030315
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μ. & Π. ΝΕΡΑΝΤΖΗ Ο.Ε.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ -ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΘΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Τηλ.22520 42989

1ο χλµ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΒΡΥΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Π. ΣΑΒΒΑΣ

ΔΙΚΗΓOΡOΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ �ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ

ΑΣΤΙΚΟ �ΙΚΑΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ
�ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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

• κιν. 6974707156

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ
ΜΑΜΑΚΟΥ Αφοι Ο.Ε.
Γιάννης Μαμάκος
Γρηγ. Λαμπράκη 8Α, Λυκόβρυση 14123
τηλ/fax: 210 2840539, 6948 984559
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Εκδηλώσεις του «Μπάλου»

ΧΧΡΡΥΥΣΣΟΟΘΘΕΕΑΑ  ΚΚ..  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΛΛΗΗ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου 

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

ΧΑΛΑΝBΡΙ (3ος όροφος)
ΤΗΛ:  2106850202, 6977328162

email: xzarouli @gmail.com

««ΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΗΗΓΓΟΟΣΣ»»  
((ΚΚΑΑΓΓΙΙΟΟΛΛΟΟΣΣ))

Tης  ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΤΑΚΟΥ

Στη γωνία της κρεβατοκάμαρας, θυ-
μάμαι πάντα ένα τεράστιο καφετί
χαρτόκουτο, την «κούτα». Ήταν εκεί
δεκαετίες. Μέσα, η προηγούμενη νοι-

κοκυρά κι ιδιοκτήτρια του σπιτιού, στοίβα-
ζε με τάξη, όποιο παλιό ρούχο δεν φορούσαν
και δεν επρόκειτο να φορέσουν πια. Όχι μόνο
ρούχα όμως. Αλλά και μικρά απομεινάρια
υφασμάτων που περίσσευαν από ρούχα
που είχαν ράψει σε μοδίστρες και ράφτες. Για
ποιο λόγο τα φύλαγε όλα αυτά; Για να μπα-
λώσει, να φαρδύνει ή να μεταποιήσει τα ρού-
χα τους αν χρειαστεί. Δεν χρειάστηκε ποτέ.
Τα ρούχα δεν τα μεταποιούσανε, δεν τα
φαρδαίνανε και δεν τα μπαλώνανε. Και
ούτε ξαναφορούσαν, όσα τελεσίδικα κρί-
νονταν ως παλιά και αποσύρονταν στην
κούτα. Δόξα τω Θεώ, μπορούσαν να πάρουν
καινούρια όταν χρειαζόταν. Υπήρχε κι ένας
επιπλέον σκοπός, να ξαναστήσει ίσως τον αρ-
γαλειό της και να υφάνει μ' αυτά πολύχρω-
μες κουρελούδες, αλλά για χίλιους λόγους δεν
τον ξανάστησε. Όμως τα κράταγε για το
φόβο μελλοντικής ανέχειας, φόβο κληρο-
νομημένο από αντίξοες εποχές, φωλιασμέ-
νο στο αρχέγονο κύτταρο της επιβίωσης.

Όταν πια η παλιά εκείνη νοικοκυρά του
σπιτιού δεν υπήρχε, η καινούρια, που πρώ-
τη φορά αισθανόταν σ' αυτό κυρίαρχη κι
ελεύθερη να πάρει πρωτοβουλίες, αποφά-
σισε μέσα στ' άλλα, να ξεφορτωθεί την
κούτα και το περιεχόμενό της. Ένα περιε-
χόμενο, που κάθε κομμάτι του βγαίνοντας
στο φως, ανέσυρε μια ιστορία, μια θύμηση
και μια μυρωδιά ανθρώπινου σώματος, που
απουσίαζε οριστικά απ' το σπίτι.

Τέλος ανασύρθηκε κι ένα υφασμάτινο
κουβάρι από μια πλατειά ροζ λωρίδα. Απο-
χρώσεις σκούρου και πιο ανοιχτού ροζ, σχη-
μάτιζαν κάπως ασαφή λουλούδια πάνω σ'
ένα δροσερό βαμβακερό ύφασμα. Το ροζ
φουστάνι λοιπόν... Που το σχεδίασε και το
έραψε μια νεαρή μοδίστρα, στην αρχή ενός
καλοκαιριού, για να το φορέσει ένα δεκαε-
ξάχρονο κορίτσι·  που περίμενε με ακράτη-
τη χαρά να φορέσει εκείνο το ροζ φουστά-
νι που τέλειωνε το στρίφωμα και τα κοντά

του μανίκια σε μικρές υφασμάτινες γλώσσες,
που είχε ίδια φαρδιά ζώνη και μάκρος λίγο
σεμνότερο απ' όσο όριζε η μόδα και που θα
το συνόδευε ένα χρυσό σταυρουδάκι περα-
σμένο σε μια ροζ βελούδινη κορδέλα ψηλά
στο λαιμό. Που περίμενε ανυπόμονα το κα-
λοκαίρι.

Το καλοκαίρι ήρθε φέρνοντας μαζί του την
υπόσχεση όσων ονειρευόταν και περίμενε το
δεκαεξάχρονο κορίτσι , γιατί αυτά δεν ήταν
πολλά ούτε δύσκολα. Η χαρά της ζωής κρυ-
βόταν στο παραμικρό και στο τυχαίο. Πίσω
από κάθε στροφή, πίσω από κάθε ώρα, πε-
ρίμεναν καινούρια λαμπερά θαύματα.

Τώρα η δεκαεξάχρονη στέκει αντίκρυ μου.
Είναι ακόμα πολύ πρωί και κοιτάζει την
ακίνητη θάλασσα. Δεν υπάρχει ίχνος αέρα και
τα απέναντι γυμνά βουνά αντανακλούν στο
νερό το κόκκινο χρώμα τους. Το μυαλό της
τρέχει στη μέρα που κιόλας ξεκίνησε. Σε δυο
ώρες θα βρίσκεται στην παραλία. Με το
σώμα ν' αφήνεται στο νερό, να το νοιώθει
ελαφρύ και γρήγορο πάνω του, σαν φτε-
ρούγα γλάρου. Με γυμνά πέλματα στη καυ-
τή άμμο, με βρεγμένα ξεχτένιστα μαλλιά απέ-
ναντι στον ήλιο, με μάτια αχόρταγα να κοι-
τάνε γύρω, με κουβέντες και γέλια. Ύστερα
στο σπίτι, στη ζέστη του μεσημεριού, στη χα-
μηλή μουσική του ραδιόφωνου, σχέδια για
το βράδυ. Αμέτρητες βόλτες πήγαινε-έλα δί-
πλα στη θάλασσα πάλι. Τίποτ' άλλο. Τις πιο
πολλές φορές με το ροζ φουστάνι. Που με κα-
μάρι το περιφέρει, καθρεφτίζεται μ' αυτό στα
μάτια των άλλων, σίγουρη πως την ομορ-
φαίνει. Ξανά γέλια, ξανά κουβέντες. Το βρά-
δυ, ακούγοντας απ' το παράθυρο τους ήχους
της θάλασσας, πάλι όνειρα και σχέδια για την
άλλη μέρα. Για αύριο, για μεθαύριο... Τα αύ-
ριο και τα μεθαύριο απλώνονται χωρίς τε-
λειωμό στο απέραντο τοπίο της ζωής της. Στο
κάτω-κάτω ό,τι δεν προλάβει ή δεν μπορέ-
σει να πραγματοποιήσει αυτό το καλοκαίρι,
σίγουρα θα το κάνει το επόμενο. Ποιος αμ-
φιβάλλει;

Το ροζ φουστάνι δεν το φοράει εδώ και
τόσα χρόνια πια. Δεν υπάρχει ούτε ίχνος του
στη ζωή της. Και 'γω τη συναντώ όλο και πιο
σπάνια.

Το ροζ φουστάνι, η ροζ ηλικία...

ΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΖΖ  ΦΦΟΟΥΥΣΣΤΤΑΑΝΝΙΙ
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ΑΛΕΚΟΣ Γ. ΚΟΥΜΑΝΙΑΣ - Ο τελευταίος 
Μικρασιάτης πρόσφυγας του Πολιχνίτου

Ε

Γράφει ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΤΑΣ

Στεναχωρέθηκα αφάνταστα στην αρχή
της χρονιάς του 2014, γιατί όταν απου-
σίαζα στο Μαρούσι, πέθανε στη Μυτι-

λήνη, χωρίς να το πάρω είδηση, ο καλύτερος
φίλος μου, ο Αλέκος Γ. Κουμάνιας. Ο Αλέκος
ήταν ο τελευταίος των προσφύγων της Μι-
κρασίας στον Πολιχνίτο. Με το θάνατό του
έκλεισε στον Πολιχνίτο για πάντα την θλιβε-
ρή ιστορία του διωγμού. Την έκλεισε όμως όχι
για να ξεχάσουμε, αλλά για να κρατήσουμε
καλά φυλαγμένες, σαν τζιβαέρι, τις εθνικές
αναμνήσεις. Τον εξευτελισμό της ανθρώπινης
περηφάνιας και της διχόνοιας τα καταστρε-
πτικά αποτελέσματα. 

Υπήρξε «μικρός το δέμας», ήταν ένας μι-
κροκαμωμένος άνθρωπος αλλά είχε ψυχή
λιονταριού και μυαλό τετραπέρατο.

Εργατικός και ακούραστος. Μεθοδικός και
ισορροπημένος. Άνθρωπος που ήξερε
ν’ακούει αλλά πάντα να επιλέγει και να πράτ-
τει το καλό και σωστό. Ήταν χαριέστατος. Πολ-
λές φορές κρεμόμουν απ’ τα χείλη του, γιατί
είχε την τέχνη να εξιστορεί και θαύμαζα με
πόση ενάργεια θυμόταν τόπους, ανθρώπους,
πράξεις και ενέργειες του καθενός, και με πόση
χάρη και σμυρναίικη σπιρτάδα, άφηνε στην
κατάλληλη στιγμή να ξεφύγει δήθεν κάποιο
καλαμπούρι, που νοστίμιζε σαν αλατοπίπερο
την αφήγησή του. Ήταν ένας ενεργός πολίτης
που είχε την πολιτική άποψη και κοινωνική
επαφή μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχε άρι-
στη υγεία και μακροζωία, και ως την τελευταία
του ώρα διατήρησε την οξύνοια και διαύγεια
του νου του.

Σε τούτο το γραπτό μου όμως, αποφάσι-
σα να πρωτοτυπήσω και να περιορισθώ
απλώς και μόνο στο να αντιγράψω την κασέτα
του μαγνητοφώνου μου και να σας μεταφέ-
ρω την εξιστόρηση και τα λόγια του καλού
μου φίλου Αλέκου Γ. Κουμάνια, αυτούσια, για
να τον φανταστείτε όσοι τον γνωρίζατε σαν
νάναι μπροστά σας και για να τον γνωρίσετε,
έστω και τώρα, όσοι δεν τον ξέρατε ζωντανό.

«Γεννήθηκα το 1919 στη Σμύρνη Μικρα-
σίας. Πατέρας μου ήταν ο Γεώργιος Κουμάνιας,
που ήταν Πολιχνιάτης αλλά βρέθηκε στη
Σμύρνη, όπου στο Κορδελιό είχε ένα απ’ τα κα-
λύτερα εστιατόρια. Εκεί παντρεύτηκε και
απέκτησε δυο γιούς. Τον αδελφό μου Μιχά-
λη, πέντ’ έξι χρόνια μεγαλύτερο, και εμένα τον
Αλέξανδρο (Αλέκο).

Η μάνα μου Δέσποινα, ήταν Καραγιάννε-
να, γεννημένη στη Σμύρνη, αλλά είχε κι αυτή
ρίζες απ’ τον Πολιχνίτο. Η μάνα της ήταν
Αλεξανδρήδενα.

Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός των Ελλή-
νων της Μικρασίας το 1922 και άρχισαν οι
πυρπολισμοί και οι σφαγές των Ελλήνων, η

μάνα μας άρπαξε εμάς τα δυο παιδιά της και
ένα μπόγο και έτρεξε να μας σώσει και να προ-
λάβει να μας φέρει στην Ελλάδα ζωντανούς.
Ο πατέρας μου έμεινε παραπίσω μοναχός, μην
και μπορέσει να σώσει κάτι απ’ την περιουσία
μας. Στην ταβέρνα του σύχναζαν και τρωγό-
πιναν Αξιωματικοί και Αξιωματούχοι Τούρκοι,
που τον καθησύχαζαν και του έλεγαν πως δεν
διατρέχει κίνδυνο και ότι αυτοί εγγυόντουσαν
για τη ζωή του.

Μέσα στο ξέφρενο πατιρντί. Μέσα στον
ορυμαγδό του μίσους και  της φονικής αγριό-
τητας, που έβγαζαν οι αγριεμένοι Τούρκοι και
ιδίως οι άτακτοι οι «τσέτες», η μάνα μας προ-
τίμησε να μας απομακρύνει απ’ την εστία της
φωτιάς, μια ώρα γρηγορότερα. Ήταν Αύγου-
στος του 1922 και κάθε μέρα, αλλά και ώρα
που περνούσε, δυνάμωνε το κακό και έφερ-
νε τους δυστυχείς Έλληνες της Ιωνικής γης, σε
μεγαλύτερο κίνδυνο, σε δυσκολότερη κα-
τάσταση, πιο κοντά στον βιασμό και στον θά-
νατο. Ένα καράβι φόρτωνε πρόσφυγες για τα
ελληνικά νησιά. Σ’ αυτό προσπάθησε η κυρά-
Δέσποινα να επιβιβάσει εμάς τα παιδιά και τα
λίγα πράγματά της. Πάνω στον χαλασμό,
όμως, ενώ κουβαλούσε την πραμάτεια της, μ’
άφησε εμένα (τριών ετών μωρό), μόνον σε κά-
ποιο δρόμο, για να γυρίσει να με πάρει. Ο Μι-
χάλης μας, μεγαλύτερος από μένα, δεν ξε-
κολλούσε απ’ την φούστα της. Την ακολου-
θούσε συνεχώς. Φαίνεται όμως ότι όταν έμει-
να μοναχός φοβήθηκα και άρχισα να κλαίω.
Οπότε, κάποιος που περνούσε, με λυπήθηκε,
μ’ άρπαξε στην αγκαλιά του και μ’ επιβίβασε
στο πλοίο μαζί του. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
Η μάνα ανάστατη, σκασμένη και έτοιμη να κα-
ταρρεύσει, έτρεχε πάνω-κάτω, ρωτούσε, φώ-
ναζε, έψαχνε, έκλαιγε, μέχρι που έχασε το
πλοίο, γιατί αυτό σαλπάρισε και απομα-
κρύνθηκε. Αφού εξάντλησε κάθε προσπάθεια
και δεν μπόρεσε να με βρει, αναγκάσθηκε να
μπει σ’ένα άλλο καΐκι, που θα πήγαινε στη Χίο,
με την ελπίδα να είναι ζωντανό το παιδί της,
ο Αλέκος της, και να με βρει εκεί. Στη Χίο έψα-
ξε σπιθαμή προς σπιθαμή, και τελικά με βρή-
κε να κλαίω νηστικός και τρομοκρατημένος
στα σκαλιά ενός αρχοντικού. Δεν υπάρχουν
λόγια να περιγράψουν την συνάντηση αυτή.
Ήταν τόσο ειλικρινής, πραγματική και ζεστή
η αγκαλιά της, που άνοιξε για μένα μια για πάν-
τα. Η αγάπη της μ’ ακολούθησε, με πανω-
σκέπασε και θα μ’ ακολουθεί μέχρι που να
κλείσω τα μάτια μου. Απ΄ τη Χίο, μ’ ένα καΐκι,
μπορέσαμε να περάσουμε στη Μυτιλήνη, κι
απ’ εκεί να φθάσουμε στον Πολιχνίτο. Σε κα-
μιά δεκαριά μέρες ήλθε και ο πατέρας μου.
Πράγματι, ένας Τούρκος Αξ/κός που ήταν τα-
κτικός θαμώνας της ταβέρνας, τον διευκόλυνε
και τον μπαρκάρισε σ’ ένα πλοίο, που τον έφε-
ρε στη Μυτιλήνη. Στη Σκάλα Πολιχνίτου,
όπου εγκατασταθήκαμε, ο πατέρας μου άνοι-
ξε ένα καφενείο-εστιατόριο. Είχαμε και κάποια

περιουσία εδώ. Όταν αργότερα χτίστηκε ο
προσφυγικός συνοικισμός, πήραμε κι εμείς
ένα σπίτι δυο δωματίων και λύσαμε όπως-
όπως το στεγαστικό μας πρόβλημα. Σιγά-
σιγά πήραμε στα χέρια μας τον έλεγχο της
ζωής μας. Εγώ, άμα τελείωσα το ημιγυμνά-
σιο Πολιχνίτου, σε ηλικία 17 ετών, πήγα
στην Σιβιτανίδειο Σχολή Αθηνών και συγ-
κεκριμένα στον κλάδο Δομικών Έργων. Σε
τέσσερα  χρόνια πήρα το πτυχίο
μου και επέστρεψα στη Σκάλα
Πολιχνίτου. Όμως δεν πρόλαβα

να το καλοκαταλάβω και βρέθηκα επίστρα-
τος με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου. Ο πατέρας μου με είχε δηλώσει στον
Δήμο Πολιχνίτου, όταν έγινε η αθρόα πολι-
τογράφηση, ως γεννηθέντα το 1918, αντί
του 1919, που ήταν το σωστό. Και τούτο για-
τί επειδή έδιναν κάποιο επίδομα στα παιδιά,
όλοι τα δήλωναν μικρότερα. Κι ο Τσόρναρος
κι ο Γιάννης ο Αϊβαλιώτης είχαν δηλωθεί δε-
κάδες χρόνια μικρότεροι. Ο πατέρας μου
όμως, δεν ξέρω πώς τα μπέρδεψε και θέ-
λοντας να με μικρύνει κατά ένα χρόνο, έδω-
σε τον πιο μικρό αριθμό το 18 αντί του 19, και
έτσι βρέθηκα μεγαλύτερος κατά ένα χρόνο
στα μητρώα του Δήμου. Πήγε να το γανώσει
και το τρύπησε, που λένε.

Η εμπειρία μου απ’ τον πόλεμο, υπήρξε κα-
ταλυτική για την υπόλοιπη ζωή μου. Έλαβα μέ-
ρος σε πολλές μάχες στην πρώτη γραμμή. Ο
Θεός το θέλησε να την σκαπουλάρω και να ξα-
ναγυρίσω στον συνοικισμό στη Σκάλα, ζων-
τανός. Ακολουθεί η γερμανοκατοχή. Δεν
συμβιβάστηκα ποτέ με τον κατακτητή. Βρέ-
θηκα οργανωμένος στο Ε.Α.Μ., χωρίς να
διεκδικώ βέβαια δάφνες ηρωισμού και αντί-
στασης. Απλώς και μόνο έκανα ό,τι έκαναν
όλοι οι Πραγματικοί Έλληνες, σε αντίθεση με
κάποιους που το έπαιξαν φίλοι των Γερμανών,
για να έχουν γεμάτο το στομάχι τους και για
να γλυτώσουν από κάποιες αγγαρείες ή κλω-
τσοπατινάδες. Είχα μια βάρκα με την οποία πή-
γαινα καθημερινά στο ψάρεμα και πήγα και
πολλά «Ταξείδια» με βάρκες σκυλοπνίχτες,
στην Μακεδονία, στα Μουδανιά, στ’ Άγιο
Όρος, στο Σταυρό, στη Χαλκιδική. Πηγαίνα-
με δοχεία λάδια και εκεί κάναμε «τράμπα» το
λάδι με σιτάρι ή όσπρια, που τα φέρναμε στο
νησί για να μην πεθάνουν απ’ την πείνα οι οι-
κογένειές μας.

Περιπέτειες μεγάλες. Μια φορά πλησιά-
ζαμε να πιάσουμε τον Αϊ Στράτη και πέσαμε
σ’ ένα μπουρίνι, που ξέσπασε απ’ τ’ Άγιο
Ορος. Μας έσβησε η μηχανή της βάρκας. Πή-
ραμε το πανί κάτω. Η βάρκα ήταν μια παλιο-
τσιρνίκα του Γιωργή του Διακορώνη. Βου-
λιάζαμε κυριολεκτικά. Δώσαμε τα χέρια μας
και είπαμε πως ήλθε το τέλος μας. Κάποια στιγ-
μή βλέπω εγώ πως το αμπάρι δεν ήταν γεμάτο

νερό, αλλά λάδι απ’ τα
βαρέλια που έσπασαν.
Και πάτα-πάτα, με τους
κουβάδες, πετάξαμε
τα λάδια στη θάλασσα
και σηκώθηκε η βάρκα
και παρασυρθήκαμε
κάτω στα ερημονήσια.

Με την επαύριο βρεθήκαμε στην Ψαθούρα και
απ’ εκεί στον Άγιο Παύλο και γυρίσαμε στο χω-
ριό καταστρεμμένοι, με την ψυχή στο στόμα.

Όμως δεν μας έφθαναν τα δεινά που πε-
ράσαμε στον πόλεμο και στην γερμανοκα-
τοχή, αλλά ακολούθησε και ο ανταρτοπόλε-
μος στη χώρα μας. Η ηλικία μου και πάλι ήταν
απ’ τις πρώτες που επιστρατεύθηκε και ο ίδιος
εγώ, βρέθηκα να παίρνω μέρος απ’ την πρώ-
τη μάχη του Εθνικού μας Στρατού. Πολλές φο-
ρές κλείνω τα μάτια μου και προσπαθώ να ξε-
χάσω τα όσα πέρασα. Να σβήσω απ’ τη μνή-
μη μου σκηνές, σαν αυτές που έχασα δίπλα
μου αγαπητούς μου συναδέλφους-συστρα-
τιώτες. Κι αυτή τη φορά είχα Άγιο. Ο Μεγα-
λοδύναμος και η ευχή της μάνας μου, με κά-
λυπταν συνεχώς και σφαίρα δεν μ’ άγγιξε. Με
φώτισαν να αναπτύξω πρωτοβουλίες και
πρακτικές ασύλληπτες. Τον Γράμμο και το Βί-
τσι, τα δυο βουνά, όπου κρίθηκε ο εμφύλιος,
τα έμαθα και τα ξέρω σπιθαμή προς σπιθαμή.
Τα ξέρω καλύτερα απ’ το χωριό μου.

Ήμουν ομαδάρχης Λοχίας και μ’ εμπι-
στευόντουσαν στις πιο δύσκολες αποστολές.
Πολλές φορές πάρθηκε η γνώμη και η κρίση
μου, από ανωτέρους μου διοικητές, μικρών
κλιμακίων βέβαια. Απ’ τη μάνα μου κληρο-
νόμησα τη δύναμη να μπορώ να απολαμβά-
νω την ψυχική ηρεμία που φέρνει μια κωμι-
κή σκηνή ή ένα χιουμοριστικό απρόοπτο, που
δημιουργεί πολλές φορές η ίδια η ζωή. Έτσι
λοιπόν, θυμάμαι κάποιες σκηνές παρμένες
μέσα απ’ την κόλαση του πολέμου, που με κά-
νουν και τώρα να γελώ. Βρισκόμασταν στο Νε-
στόριο. Εκεί κρατούσε ο Στρατός ένα ύψωμα
με βαρύ οπλισμό. Παραμονές Χριστουγέννων
πήραμε την αλληλογραφία και βαδίσαμε για
ν’ αντιμετωπίσουμε τους αντάρτες, που συ-
νεχώς πίεζαν την άμυνα του υψώματος.  Περ-
νούσαμε τον Αλιάκμονα και εκεί μας είχαν στη-
μένη ενέδρα. Χτύπησαν κανά δυό δικούς
μας μ’ ένα πολυβόλο. Όμως οργανωθήκαμε
εμείς και τους κατσάραμε. Κατά την διάρκεια
όμως της συμπλοκής, ένα στρατιώτης πελώ-
ριος, σαν τον Γολιάθ, ονόματι Μαγγανάς, απ’
την Καλαμάτα αν θυμάμαι καλά, έγινε το ρε-
ζίλι του Λόχου μας. Αυτός όλο τον καιρό
έκανε τον παλικαρά μέσα στο Λόχο και μας
είχε φλομώσει με τις καυχησιές του. «Εγώ εί-
μαι ανηψιός του οπλαρχηγού του Μαγγανά,
εγώ κάνω, ράνω, σφάζω» και όλο έδειχνε τα
μπράτσα του και την παλικαριά του. Με τις
πρώτες ριπές λοιπόν, που έπεσαν και μόλις
είδε τους σκοτωμένους δίπλα του, έπαθε μια
φοβερή υστερία, έναν πανικό. Επεσε κάτω και
έτρεμε και απ’ το στόμα του έβγαζε αφρούς.
«Σώσε με κυρ Διοικητά» φώναζε στον Διοι-
κητή μας Κων/νος Γαρμπίλα (αυτός είχε κάνει
και στον Πολιχνίτο Λοχαγός, με τα’ αποσπά-
σματα). Ο Διοικητής μού λέγει: «Στείλε δυο
τραυματιοφορείς να τον ξεκουμπίσουν, ρε Λο-
χία, τον κοπρίτη, θα μου επηρεάσει το ηθικό
όλης της μονάδας ο χέσταρος». Πράγματι, δυο
Χιώτες τραυματιοφορείς τον άρπαξαν με το
φορείο και σαν να σήκωναν κανένα βουβά-
λι (τόσο βαρούσε ο παλικαράς), τον μετέφε-
ραν στα μετώπισθεν, στα πρανή ενός λόφου.

Εκεί τον έθεσαν να ξανασάνουν και ο
ένας απ’ αυτούς λέει: «ίντα α το κάνουμε ρε
τούτο το βούδι; Μου βγήκενε η γλώσσα». «Ρε
συ, για δε καλά μέσα στο ρέμα, βλέπω καλά;
Αντάρτες δεν είναι αυτοί που έρχονται κατά
πάνω μας;» είπε στα ψέμματα ο δεύτερος και
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, γιατί οι Χιώτες
και πάλι δυο-δυό έκαναν το θαύμα τους. Ο πα-
λικαράς ο Μαγγανάς με δυο-τρία σαλτίδια
έπιασε το απυρόβλητο. 
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Γεννήθηκε το 1894 µε επίθετο Στα-
µάτιος Γεωργής (το Σταµατέλλης ήταν
δεύτερο). Κατετάγη στον στρατό στους
Βαλκανικούς Πολέµους, στη Μεραρχία
Αρχιπελάγους. Μου έλεγε διάφορες
ιστορίες του πολέµου,  αλλά δεν
έβγαλα το κασετόφωνο να τις γράψω
(πού µυαλό για τέτοια, χάθηκε ένας
θησαυρός).  Θα σας γράψω ό,τι θυ-
µάµαι από µια διήγησή του που άρχι-
σε από το Μοναστήρι (Βιτόλια) : «Εξι
ολόκληρα χρόνια σε πόλεµο και τι δεν
έζησα και τι δεν είδα. Έκανα το νο-
σοκόµο, τον µάγειρα, τον τραυµατιο-
φορέα. Από το Μοναστήρι φύγαµε για
την Θεσσαλονίκη γιατί οι Βούλγαροι

σύµµαχοί µας ήθελαν να την καταλάβουν για
δική τους, λέγοντάς µας ότι θα ξεκουραστεί
ο στρατός. Στη λίµνη του Οστρόβου (Βεγο-
ρίτης, λέγεται σήµερα), τέσσερις στρατοί: Έλ-
ληνες, Μαυροβούνιοι, Σέρβοι, Βούλγαροι
σύµµαχοι εναντίον των Τούρκων. Τη νύχτα
ξαφνικά έπεσε η πρώτη σφαίρα και έγινε η
νύχτα µέρα απ’ το τουφεκίδι. Χαµός.. γέµι-
σε κορµιά η περιοχή. Μεγάλο κακό. Το πρωί
φύγαµε για Βοδενά (Έδεσσα λέγεται σήµερα).
Τα ξηµερώµατα πήρα µια χλαίνη καινούργια
από έναν σέρβο νεκρό, τη φόρεσα και ζε-
στάθηκα. Τι νερά ρε µουρό’µ; Να δεις τους

καταρ-

ράχτες! (όπως µου το έλεγε).
Αφήσαµε την οροσειρά Καϊµακτσαλάν (Βορ-

ράς) και στα Βοδενά άλλη µάχη δυνατή. Οι
Τούρκοι όπου φύγει-φύγει. Για τη νίκη αυτή
το γιορτάσαµε µαζί µε τους Γάλλους που µας
πρόσφεραν αρωµατικά τσιγάρα και µεθύσα-
µε πολλοί. Οι Τούρκοι το κατάλαβαν και έγι-
νε ο χαµός. Γύρισαν και µας κάρφωναν
µέσα στα αντίσκηνα!

Από εκεί στο Σκρα, µεγάλη µάχη ιστορική.
Άλλη µια Κιλκίς και στον Λαχανά. Πολύ
γνωστά τα γεγονότα, όπως τα θυµάµαι. Στη
συνέχεια στη �ράµα, περνώντας και µεγάλα
ποτάµια (Στρυµώνας), θαυµάζοντας τους
κάµπους και νερά τους. Πριν τη �ράµα κον-
τά στις Σέρρες, είναι ένα µοναστήρι της Ει-
κοσιφονίσσης που στην οροφή του έχει δυο
κυπαρίσσια. Έχω πάει σε όλα τα µέρη τού-
τα εκτός τα Σκόπια. Κατόπιν στο Πράβι
(Ελευθερούπολη, σήµερα) όπου υπηρέτησα
12 µήνες εκεί, κοντά στο βουνό Παγγαίο.

Από τις Ελευθεραίς µάς φόρτωσαν, το 1919,
για τη Σµύρνη, όπου κάτσαµε 3 χρόνια πε-
ρίπου. Και πού δεν πήγαµε και τι δεν είδα-
µε… Από τη Σµύρνη στην Προύσα, Αφιόν Κα-
ραχισάρ, Εσκί Σεχίρ, Αϊδίνιο, Άγκυρα, µέχρι
τον Σαγγάριο ποταµό και το Κάλε Γκρότο.
Αυτά τα 6 χρόνια και τι δεν πέρασα. Πείνα,
δίψα, ζέστη, κρύο και ό,τι φανταστείτε. Για
µπάνιο, πλύσιµο, λούσιµο σπανίως. Σε κάποια

µάχη µάς έδω-
σαν σφαίρες
αβολίδωτες,
έκαναν λάθος οι
Αγγλογάλλοι
σύµµαχοί µας και

έτσι µας πήραν φαλάγγι Τούρκοι και τσέ-
τες. Μια νύχτα βροχερή, ένας έφιππος
λοχαγός φώναζε «από δω ο δεύτερος
λόχος, από δω ο δεύτερος λόχος»,
προς άγνωστη κατεύθυνση. Μαζί µε τον

φίλο µου τον κατεβάσαµε από το άλογο, τον
ξεβρακώσαµε και αποδείχτηκε έτσι ότι ήταν
µουσουλµάνος (Τούρκος) και τον σφάξαµε
γλυτώνοντας έναν ολόκληρο λόχο από τη
σφαγή. Υπό πλήρη διάλυση ο στρατός.

Και πάρα πολλά άλλα που δεν τα θυµάµαι.
Μια νύχτα στην οπισθοχώρηση, φώναζε ένας
τραυµατίας: «ρε, κανένας του δεύτερου λό-
χου; Βοήθεια!». Τον γνώρισα από τη φωνή
του, ήταν ο Σταυράκης, χωριανός µας. Τον
µετέφερα και του γλύτωσα τη ζωή (ο σώζων
εαυτό σωθείτω).

Σε όλο τον πόλεµο σκότωσα έξι, πρόλαβα
γιατί θα µε έτρωγαν αυτοί µε τη ξιφολόγχη.
Τέλος µας φόρτωσαν στα βαπόρια για τη Μυ-
τιλήνη και έτσι τελείωσε ο πόλεµος µε όλα τα
δεινά του ελληνισµού.

Είχα ένα τραύµα στην πλάτη από οβίδα που
γλύτωσα γιατί ήταν χοντρή η χλαίνη και 100
κιλά βάρος από τη βροχή. Και κάτι ακόµα,
όταν κάναµε επίθεση και έπαιζε η σάλπιγγα
«προχωρείτε-προχωρείτε», δεν περιγράφε-
ται ο ενθουσιασµός µας. Όλοι όρθιοι για επί-
θεση!!! Οι Τούρκοι µάς έτρεµαν.»

Και τελικά όλα αυτά τα χρόνια της νιότης
του πήγαν χαµένα, µαζί και η Μικρά Ασία. Για-
τί;

Ίσως να έχω γράψει κάτι λάθος, έτσι
όµως τα θυµάµαι. Πέθανε το 1976 σε ηλικία
82 ετών.

Υ.Γ. Στο διαδίκτυο έµαθα πού είναι το Κάλε
Γκρότο. Εκεί έγινε µια µάχη πολύ µεγάλη,
στην οποία χάθηκαν πολλά παλικάρια του ελ-
ληνικού στρατού.

Γεώργιος Σταµατέλλης 
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Ο πατέρας μου -ένα μέρος από τη ζωή του
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Το λέγαμε τότε, που στον τόπο μας μι-λούσαμε τη ντοπιολαλιά μας, τοακούμε και σήμερα, όταν βρεθούμεστο χωριό μας, σαν αστειότητα, γιατί μοι-άζει σαν έκφραση ξένης γλώσσας, αφούτην παπαγαλίζουμε δίχως κανείς να μπο-ρεί να μας πει τι είναι, τι σημαίνει, τι μέροςτου λόγου είναι αυτό το «άραμ’».Τη ξεστομίζαμε με κάποια δυσαρέσκεια,ως και αγανάκτηση, στην άρνηση μιας προ-σφοράς μας. Προσφέρεις κάτι και η καλήσου πρόθεση παρεξηγείται και απορρί-πτεται. Γίνεται να μείνει κανείς ψύχραιμος;Ποτέ λοιπόν να μην το δεχτείς! Δίνουμε δη-λαδή μια αρνητική ευχή. Μη σώσεις και τοδεχτείς! Αυτή είναι και η πιο σωστή με-τάφραση της φράσης, η οποία αποτελεί καιτο κλειδί για να καταλάβουμε το «άραμ’».Ακούγεται η λέξη αρά, ενώ το τελικό μεύκολα γίνεται αντιληπτό σαν κτητική αν-τωνυμία. Αρά μου, λοιπόν, να μην το δε-χτείς, να μην το αποκτήσεις ποτέ. Η λέξηπαίρνει τις σωστές διαστάσεις της, είναιαρχαία και στην καθομιλουμένη κυκλο-φορεί με τη μορφή της κατάρας. Η αρά,για επίταση του νοήματός της, συνεργά-στηκε με την πρόθεση κατά κι έγινε κα-τάρα.Η αρά αρχικά σήμαινε ευχή. Υπήρχαν τηναρχαιοελληνική θρησκεία και ευχητήριοιβωμοί, όπου οι πιστοί κατέθεταν τις αρέςτους. Αλλά οι αρές αυτές δεν ήταν για τοκαλό των φίλων, αλλά για το κακό των εχ-θρών, ήταν δηλαδή κατάρες. Τέτοιες πρα-κτικές αντιγράφτηκαν και από τους χρι-στιανούς με τουςαναθεματισμούς και τιςκατάρες. Η επίσημη εκκλησία προέβαινεσε αναθεματισμούς και οι χριστιανοί έρι-

χναν στους «τόπους του αναθέματος» ταδικά τουςαναθέματαπου ήταν συνήθωςμια πέτρα με την ευχή-κατάρα στον «ανα-θεματισμένο». Έρριπταν τον «λίθο τουαναθέματος».Μέσα στους αιώνες που πέρασαν, είναιαξιοθαύμαστο που οι πρόγονοί μας δεν εν-στερνίστηκαν τη χριστιανική λέξη, αλλάκράτησαν με πείσμα την αρχαιοελληνική(αρά) και μάλιστα αναλλοίωτη και όχι μόνομε τη μορφή του σύνθετου (κατάρα). Εύ-χονται λοιπόν αρχαιοπρεπώς στους δυ-στροπούντες, στους ακατάδεχτους τηςπροσφοράς τους, ποτέ να μη σώσουν καιδεχτούν το προσφερόμενο. Έτσι σιγου-ρευόμαστε πως η φράση μας δεν είναι τί-ποτα άλλο από μια σύγχρονη κατάρα κα-τασκευασμένη με αρχαία υλικά.Μια τέτοια προσέγγιση της φράσης μαςοδηγεί στο να λύσουμε και το γρίφο,γύρω από το τοπωνύμιο Αρά. Με το όνο-μα αυτό έχουμε μια παραθεριστική πε-ριοχή, πεδινή παραθαλάσσια, δίπλα στηΣκάλα Πολιχνίτου. Το παράξενο όνοματης περιοχής αυτής προτάθηκε να προ-έρχεται από παραφθορά της λέξης «ιερά»και να είναι η χαμένη αρχαία πόλη της Λέ-σβου, με αυτό το όνομα. Η πρόταση είναιδελεαστική, όταν μάλιστα κάτω από τοέδαφος της περιοχής είναι γνωστό πωςυπάρχουν ανθρώπινες κατασκευές. Ήτανσίγουρα οικισμός κι απ’ ό,τι, με πολύ ερα-σιτεχνισμό, εικάζεται, στρωματικά οικο-δομημένος. Ποιος όμως ήταν και πως λε-γόταν δεν ξέρουμε, αφού ούτε οι ιστορικέςπηγές ασχολούνται, ούτε η αρχαιολογία εν-διαφέρθηκε. Αν λεγόταν όμως Ιερά,  η απά-λειψη του Ι θα άφηνε Ερα. Η συναίρεση

πάλι του ι και ε είναι δύσκολο να σχημα-τίσει α.Αν είναι λογικά τα παραπάνω, μένει ηάποψη να είχε, στον τόπο, ιερό, στο οποίοοι αρχαίοι έκαναν τις αρές τους κι ύστεραοι χριστιανοί, στα δικά τους πια ιερά, έρ-ριπταν τους λίθους του αναθέματος. Ίσως πάλι, για τις αλλεπάλληλες κατα-στροφές του οικισμού, να θεωρήθηκε κα-ταραμένος τόπος, να ήταν μια αρά, αφούσκεπάστηκαν τα πάντα, έμεινε στην επι-φάνεια το νέο του όνομα. Όπως στη φρά-ση του τίτλου μας, η γλώσσα διατήρησετον τύπο αρά, έτσι τον διατήρησε καισαν τοπωνύμιο. Για να συμβούν όμωςαυτά υποθέτουμε πως η λέξη δεν είχεαπλό, μικρής σημασίας νόημα. Η αρά ήτανψυχική φουρτούνα, που συγκλόνιζε τονανθρώπινο ψυχισμό. Και όταν ακόμα με-ταμορφώθηκε σε κατάρα ή και ανάθεμα,πάλι δεν ξεχάστηκε η πρώτη μορφή της.Για σίγουρη δράση της αρνητικής ευχής οιάνθρωποι χρησιμοποιούν ακόμα τη φρά-ση: «Άρα –κατάρα!».Πώς μπορούμε να μη βλέπουμε καθαράτην πορεία του ψυχισμού της ράτσας μαςαποτυπωμένη στις παροιμίες, στις μετα-φορικές φράσεις, γενικά στη νεοελληνικήγλώσσα και προπαντός στις επί μέρουςντοπιολαλιές, που δεν πέρασαν από τον κα-θαρμό της νεοελληνικής παιδείας! Και πως δεν βλέπουμε τις πολύπλευρέςδυνατότητες του γλωσσικού μας ιδιώ-ματος όταν, στην προκειμένη περίπτωση,θα μπορούσε να προστρέξει αρωγός ακό-μα και στο έργο της αρχαιολογίας! Πώς να αδιαφορήσει κανείς, πώς ναπετάξει τέτοιους θησαυρούς;

Παλαιολόγος Π. Παλαιολόγος
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

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

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

Σπύρος Καλημέρης
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

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

Τηλέφωνο/φαξ: 2130248566
Κινητό: 6973389212

e-mail: spiroskalimeris@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.ΚΙΝ.693-2580123

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 
του Τάσου Μακρή

΄́ΑΑρραα  μμ’’  ττσσιι  πποουυττέέ

Πανταζής Γιώργος
Πολιχνίτος Λέσβου

Τηλ. 22520 42275, κιν.
6976 037588

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Γράφει η ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Ηγυμναστική αποδίδει πολλά οφέλη στον
εαυτό μας. Όχι μόνο στο σώμα μας, αλλά
και στην ψυχή μας. Είναι εκείνες οι ορ-

μόνες που μας κάνουν να νιώθουμε πιο όμορ-
φα. Οι ενδορφίνες που μας χαρίζουν ευεξία αλλά
και χαλάρωση. Το σώμα μας πρέπει να κινείται
για να μπορεί να ζει! Η κίνηση χρειάζεται για να
κυλάει η ζωή και να γυρίζει η γη!

Η στασιμότητα είναι ό,τι χειρότερο για τον άν-
θρωπο. Το τρέξιμο, το περ-
πάτημα, το κολύμπι μας
κάνουν να νιώθουμε κα-
λύτερα. Η διατήρηση του
σωματικού μας βάρους επι-
τυγχάνεται ευκολότερα με
τη γυμναστική παρά με κά-
ποια δίαιτα. Είναι δύσκολο μερικές φορές να
βγούμε από τη βόλεψή μας και την ξάπλα του
καναπέ. Όμως μόνο η αρχή χρειάζεται. Η συ-
νέχεια γίνεται εθιστική και χωρίς να το καταλά-
βεις, αλλάζει όλος ο ψυχικός σου κόσμος.

Το σώμα μας όσο μεγαλώνουμε, βαραίνει και
παραιτείται. Είναι αντανάκλαση της ψυχής μας.
Αυτός είναι ο λόγος που όσο περνάνε τα χρόνια,
τόσο πρέπει να κινούμαστε περισσότερο. Κάποια
στιγμή στη ζωή μου είπα ότι είμαι ικανή να γυ-
ρίσω τον κόσμο με τα πόδια. Αφού μπορώ και
περπατάω, όλα λύνονται. Αλήθεια είναι πως όταν
έχεις ένα πρόβλημα και πρέπει να βρεις μια λύ-
σει, μην πάρεις καμιά απόφαση καθισμένος στον
καναπέ σου. Βγες έξω, περπάτησε, κοίταξε τους
ανθρώπους και όταν γυρίσεις στο σπίτι, θα
έχεις πάρει μια απόφαση της καρδιάς σου.

Το μυαλό, αν δεν κινείται το σώμα, δεν μπο-
ρεί να σκεφτεί σωστά. Χρειάζεται ενέργεια και
κάποιες εκκρίσεις ορμονών. Θυμάμαι μια πε-
ρίοδο της ζωής μου που είχα αρχίσει το τρέξι-
μο σιγά σιγά και στη συνέχεια είχα εθιστεί τόσο
πολύ, που ξύπναγα στις 6:00 το πρωί για να πάω
να τρέξω. Οι αλλαγές που είδα όχι μόνο στο
σώμα μου αλλά και στο μυαλό μου και στην
ψυχή μου ‘ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει.

Ο λόγος που μ’ έκανε να γράψω για τον ρόλο
της γυμναστικής στη ζωή μας, είναι γιατί γνω-
ρίζω πως είναι ο μόνος τρόπος να αμυνθούμε
απέναντι στους διάφορους ιούς, όχι μόνο της
γρίπης, αλλά και τους τοξικούς ιούς, που αυτοί
καμιά φορά είναι ύπουλοι γιατί δεν τους κατα-
λαβαίνουμε αμέσως. Τοξικοί ιοί προέρχονται
ακόμα και από ανθρώπους του φιλικού μας πε-
ριβάλλοντος.

Τελειώνοντας, ελπίζω το Τοπικό Συμβούλιο
του Πολιχνίτου να διοργανώνει αγώνες και
αθλητικές δραστηριότητες για την καλύτερη ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων. Η φύση πιστεύω ότι
τους εμπνέει να ασχοληθούν με το σώμα τους.

ΗΗ  σσηημμαασσίίαα  
ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  
σσττηη  ζζωωήή  μμααςς

«ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ»
ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ
8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 13, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΗΛ. 22520 61270 / Βατερά, Λέσβος
e-mail: MARIAGEOR-

GAKA1@GMAIL.COM

ΚΚΟΟΥΥΖΖΙΙΝΝΑΑ  --ΠΠΟΟΡΡΤΤΑΑ--ΝΝΤΤΟΟΥΥΛΛΑΑΠΠΙΙΑΑ
--ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΜΜΠΠΑΑΝΝΙΙΟΟΥΥ  

ΕΕΙΙBBΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ 16, ΑΓ.#Η-
ΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλ.210 9756231, 
6945 859896

Τηλ/Fax 210 9915830

• Mελέτες  • Επιβλέψεις Oικοδομών

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

Αποφ. Πανεπιστημίου Πατρών

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

ΛΛAAMMΠΠOOYYΣΣHHΣΣ  ΓΓ..  ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ
Xειρoυργός Oδoντίατρoς

AKTINOΓPAΦIEΣ:  • Ψηφιακή Eνδoστoμα-
τική  • Kεφαλoμετρικές • Πανoραμικές  

• Toμoγραφίες γνάθων • EMΦYTEYMATA
Kαβέτσoυ 44 (άνωθεν Oλυμπιακής),  

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

ΣΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Απόφοιτος Γαλλικής-Αγγλικής Φιλολογίας

Παναπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στο
Παν/μιο της Toulouse.

ΠΑΡΑBΙBΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
όλων των επιπέδων 

Τηλέφωνο: 6939 271771



Ο κ.  Ακίνδυνος Κελεπερτζής,
Καθηγητής Γεωλογίας Γεωχη-
µείας και Περιβαλλοντικής Γε-
ωχηµείας του Πανεπιστήµιου
Αθηνών, απέστειλε στον κ. Σ.
Γαληνό, #ήµαρχο Λέσβου, την
παρακάτω επιστολή-πρόταση.

Προς τον  κύριο �ήµαρχο Λέ-
σβου,  κ. Σ. Γαληνό
Θέµα: Πρόταση για τη δυνατό-
τητα κάλυψης των αναγκών
του πρώην #ήµου  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
µε νερό  ικανής  ποσότητος  και
κατάλληλης ποιότητος

Στο πλαίσιο ερευνών του
Πανεπιστήµιου Αθηνών και
µε βάση τα γνωστικά  αν-

τικείµενα  της ειδικότητας µου
(γεωλογία, γεωχηµεία, περι-
βαλλοντική γεωχηµεία), έχω
εκτελέσει κατά καιρούς  έρευνες
και στην  ιδιαίτερη  πατρίδα µου,
τη Λέσβο. Τα αποτελέσµατα των
ερευνών αυτών έχουν δηµοσι-
ευτεί  σε Ελληνικά και �ιεθνή
περιοδικά. Τρεις από τις δηµο-
σιεύσεις  µου που αφορούν τη
Λέσβο έχουν βραβευτεί από την
Ακαδηµία Αθηνών. Οι έρευνες
αυτές αφορούν βασική αλλά
και εφαρµοσµένη ερεύνα.

Ένα από τα αντικείµενα  των
ερευνών µου αφορά την ποι-
ότητα των νερών ύδρευσης  του
πρώην �ήµου Πολιχνίτου. Εδώ
και 15 χρόνια είχα πραγµατο-
ποιήσει δειγµατοληψία και χη-
µικές αναλύσεις  κύριων ιόντων
και βαρέων µετάλλων  όλων των
γεωτρήσεων του Πολιχνίτου. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα
περισσότερα νερά είναι εµ-
πλουτισµένα σε άλατα καθι-
στώντας αυτά ακατάλληλα προς
πόση. Τούτο αποδίδεται στο γε-
γονός ότι στην  ευρύτερη πε-
ριοχή  Πολιχνίτου, Βρίσας, Λι-
σβορίου  υπάρχει εκτεταµένο γε-
ωθερµικό  πεδίο συνδεδεµένο µε
την ηφαιστειότητα της Λέσβου
αποτέλεσµα του οποίου είναι ο

εµπλουτισµός των υπογείων νε-
ρών σε  νάτριο, ασβέστιο, χλώ-
ριο  κλπ.  Επισηµαίνω  εδώ τη µη
ορθή επιλογή των θέσεων  εκτε-
λεσθέντων γεωτρήσεων στο πα-
ρελθόν. Η ενηµέρωση των κα-
τοίκων έχει επιδράσει αρνητικά
στη ψυχολογία  τους όσον αφο-
ρά τη χρήση του νερού για
πόση.     

Είναι γεγονός  ότι οι κάτοικοι
Πολιχνίτου χρησιµοποιούν εµ-
φιαλωµένα νερά για πόση αν και
για αυτά αµφισβητείται η κα-
ταλληλότητά τους από µικρο-
βιολογικής άποψης εξαιτίας της
µεταφοράς και των συνθηκών
αποθήκευσής τους. Το περα-
σµένο καλοκαίρι υπήρξε  έντο-
νο πρόβληµα  διακοπών παρο-
χής νερού εξαιτίας και ανεπαρ-
κών ποσοτήτων. Οι  Πολιχνιάτες
απαιτούν  ασφαλές νερό για
την υγεία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω  µε
έχει απασχολήσει  το θέµα  και
ως ειδικός  προτείνω  τα παρα-
κάτω:

1. Στην περιοχή της Μεγάλης
Λίµνης υπάρχει ιδιωτική γεώ-
τρηση µε νερό µεγάλης παροχής,
κατάλληλων χηµικών παραµέ-
τρων και άριστων φυσικών χα-
ρακτηριστικών. Έχω ιδία άποψη
των ανωτέρω για το νερό της γε-
ώτρησης αφού έχω πραγµατο-
ποιήσει  δειγµατοληψία και ανά-
λυση του νερού στα αναλυτικά
Εργαστήρια του Πανεπιστήµιου
Αθηνών και στο εξωτερικό, Κα-
ναδάς). Τα χηµικά αποτελέσµα-
τα  έδειξαν  ότι το νερό έχει πε-

ριεκτικότητες ιόντων και βα-
ρέων µετάλλων  σύµφωνα µε
τα όρια της Ευρωπαϊκής Νο-
µοθεσίας. Η περιεκτικότητα
σε µαγνήσιο είναι οριακή και
δείχνει ότι ο υδροφόρος ορί-

ζοντας απαντά  εντός  ενός
συστήµατος υπερβασικών
και ανθρακικών  πετρω-
µάτων. Ως  τεχνικός  σύµ-
βουλος  διατίθεµαι  να  διε-
ρευνήσω  εκ  νέου  το
θέµα της δυνατότητας  χρή-
σης  του νερού αυτού  για
τις  ανάγκες  του  Πολιχνί-
του εν συνεννόηση  µε  τον
ιδιοκτήτη  της  γεώτρησης.

2. Η δεύτερη λύση αφο-
ρά τη δυνατότητα διερεύνησης
της στενής  και  της  ευρύτερης
περιοχής της ανωτέρω γεώτρη-
σης  όσο  αφορά τις γεωλογικές,
υδρογεωλογικές και γεωχηµικές
παραµέτρους  για επιλογή θέσης
και εκτέλεση νέας γεώτρησης µε
στόχο  ανεύρεσης νερού ανάλο-
γης ποιότητος. Η γεώτρηση
αυτή  θα ανήκει  αποκλειστικά
στον Πολιχνίτο.

3. Στην  περιοχή  Πέσσας  Βα-
σιλικών  υπάρχουν  πηγές  µε
ικανές  ποσότητες  νερού  -όχι
όµως καλής  ποιότητος  για
πόση-,  το οποίο µπορεί να κα-
λύψει  άλλες χρήσεις. Το γεω-
λογικό  περιβάλλον  είναι  υπερ-
βασικά  πετρώµατα  και  εντός
αυτών  φαίνεται  να φιλοξενεί-
ται  ο  υδροφόρος   ορίζοντας.
Είµαι στη διάθεσή  σας  για δι-
ευκρινήσεις  και λεπτοµέρειες
για τα ανωτέρω  εκτεθέντα
προς  επίλυση  του θέµατος.                                                            

4. Προτείνεται  ότι στο µέλ-
λον δεν πρέπει να εκτελεσθούν
γεωτρήσεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή Πολιχνίτου αφενός µεν
διότι υπάρχει η επίδραση του γε-
ωθερµικού πεδίου στην ποιότη-
τα των υπογείων νερών, αφε-
τέρου δε διότι ο υδροφόρος
ορίζοντας θα εξαντληθεί και δεν
θα αναµένονται νερά µεγάλης
παροχής.

Σας  γνωρίζω επίσης ότι έχω
µελετήσει  τη γεωλογία και
υδρογεωχηµεία των νερών των
θερµών πηγών της Λέσβου·
υπάρχει σχετική δηµοσίευση.

Με εκτίµηση   
Καθ. Α. Κελεπερτζής 
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Τ α παξιμάδια τα σταρένια ήταν τα
αδέλφια του ψωμιού  που έφτιαχνε
η κάθε νοικοκυρά στο σπίτι της.

Κάθε φορά που ζύμωνε, έφτιαχνε και τα
σταρένια παξιμάδια. Όταν έπλαθε τα ψω-
μιά που ήθελε, περίσσευε συνήθως ένα
καλό κομμάτι ζύμης. Άλλες φορές το προ-
γραμμάτιζε εκείνη για να μείνει και άλλες
ήταν απρογραμμάτιστο. Με αυτό το κομ-
μάτι ζύμης έφτιαχνε τα παξιμάδια τα στα-
ρένια.

Τα υλικά που χρησιμοποιούσε ήταν τα
εξής (ανάλογα φυσικά με το κομμάτι της ζύ-
μης που περίσσευε κάθε φορά μετά το πλά-
σιμο των ψωμιών).
Τα υλικά που ακολουθούν ήταν για ένα κιλό
ζύμης
• 1 κούπα τσαγιού ελαιόλαδο
• ½ κούπα ζάχαρη (ή ανάλογα πόσο γλυκά
τα ήθελαν)
• 1 κουταλάκι γλυκού κοφτό σόδα
• 1 κουταλάκι γλυκού κοφτό κανέλλα
• 1 κουταλάκι γλυκού γεμάτο  γλυκάνισο
λευκό
• Μαύρο γλυκάνισο και σησάμι για το πλά-
σιμο

Εκτέλεση
Τοποθετούμε  μέσα στην πήλινη λεκάνη

του ζυμώματος όλα τα υλικά εκτός από
αυτά που είναι για το πλάσιμο. Παίρνουμε
τη ζύμη και την κολυμπάμε  με τα χέρια μας
πολύ καλά μέσα στα υλικά αυτά μέχρι να
τα απορροφήσει τελείως. Αφού την δου-
λέψουμε καλά κάνουμε  ένα σταυρό με το
χέρι μας και την σκεπάζουμε με ένα πανί ή
κουβέρτα και το αφήνουμε να διογκωθεί
και να διπλασιαστεί.

Μόλις είναι έτοιμα για το πλάσιμο χωρί-
ζουμε τη ζύμη σε 4 ή 5 κομμάτια ανάλογα
με το ταψί που θα χρησιμοποιήσουμε.
Παίρνουμε   ένα–ένα κομμάτι και το πλά-
θουμε  πάνω στο πάγκο που έχουμε ρίξει
το σησάμι  και το  γλυκάνισο. Το σχήμα που
δίνουμε  είναι πλατύ και μακρόστενο όσο
η διάμετρος του ταψιού.

Τα τοποθετούμε όλα στο λαδωμένο
ταψί  και τα κόβουμε μακρόστενα και όχι
πολύ πλατιά. Το πάχος τους πρέπει να είναι
όσο το δάχτυλο. Αυτή την όψη  έχει στο τέ-
λος το ταψί μας. Τα ψήνουμε σε μέτριο
φούρνο στους 170-175οC για μισή ώρα και
λίγο παραπάνω. Τα βγάζουμε  και τα ανα-
ποδογυρίζουμε  πάνω στο πάγκο. Με κο-
φτερό μαχαίρι τα κόβουμε και τα βάζουμε
απλωτά στο ταψί.

Επειδή μπαίνουνε  έτσι, χρειάζεται άλλο

ένα ταψί για να χωρέσουν όλα. Βάζουμε  τα
ταψιά στο φούρνο στους 80-100οC ανά-
λογα με το πάχος που έχουν και τα αφή-
νουμε  μέσα τουλάχιστον 5-6 ώρες για να
τραγανίσουν, (Να παξμαδιάνιν, όπως έλε-
γαν οι γυναίκες παλιά). Τότε όλη αυτή η δια-
δικασία γινόταν στον παραδοσιακό φούρ-
νο της  αυλής του κάθε σπιτιού και μο-
σχομύριζε όλη η γειτονιά την ημέρα εκεί-
νη.

Όταν τα έβγαζαν από το φούρνο, τα φύ-
λαγαν μέσα σε πάνινα σακουλάκια και τα
κρεμούσαν ψηλά σε καρφί μέσα  στο κα-
τώνι ( αποθήκη του σπιτιού). Ήταν μοναδικά
σε γεύση και τα έτρωγαν με ελιές ή βρεγ-
μένα με λαδοτύρι, συνήθως το πρωί ( για
Καφαλτί). Πολλές νοικοκυρές τα φτιάχνουν
και σήμερα ακολουθώντας πιστά την πα-
λιά συνταγή της γιαγιάς γιατί και σήμερα εί-
ναι πολλές εκείνες που ζυμώνουν με τον πα-
ραδοσιακό τρόπο χρησιμοποιώντας προ-
ζύμι.
❑ Και μια που αναφερθήκαμε στο παρα-
δοσιακό ψωμί, καλό θα ήταν να πούμε δύο
λόγια για τις περίφημες και μοναδικές κα-
πιράδες που φτιάχνουμε στον Πολιχνίτο.
Οι καπιράδες γίνονται με φέτες ψωμιού. Τις
ψήνουμε και από τις δύο μεριές και τις βου-
τάμε μέσα σε κρασί και ελαιόλαδο χτυπη-
μένο καλά μαζί με 1-2 κουταλιές ζάχαρη και
κανέλα. Είναι μυρωδάτες και εξαιρετικές σε
γεύση. Επίσης είναι κατάλληλες για πρωι-
νό ή βραδινό γεύμα. Παλιά που υπήρχαν
πολλά ελαιοτριβεία γύρω από το χωριό μας,
ο καθένας που έβγαζε ελιές, έπαιρνε μαζί
του και 2-3 φέτες ψωμί σταρένιο και το έψη-
νε εκεί. Ύστερα το έβαζε μέσα στο φρέσκο
ελαιόλαδο και όπως καταλαβαίνετε ήταν
μπουκιά και συχώριο. 

Να είμαστε όλοι καλά και να δοκιμά-
ζουμε τις μοναδικές στα αλήθεια Πολι-
χνιάτικες μας γεύσεις που δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού. Μετά από αυτή τη συνταγή
κλείσαμε ακόμη μία χρονιά συνταγών που
καλό θα είναι καμία Πολιχνιάτισσα να μην
ξεχάσει αλλά και να τις διατηρήσει με όρε-
ξη, διατηρώντας έτσι την παράδοσή μας σε
αυτό το κομμάτι γιατί μόνο έτσι θα συνε-
χίσει να είναι ο Πολιχνίτος μας μοναδικός
σε ποιότητα και γεύση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2015…
*Η παραπάνω  συνταγή  υπόκειται σε

πνευματικά  δικαιώματα

ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ
EXECUTIVE CHEF  

SUNDAYS CATERING

ΟΟ  σσεεφφ  μμααςς  ππρροοττεείίννεειι
Τα παξιμάδια τα σταρένια

KOMMΩΤΗΡΙΟ
«ΧΡΙΣΤΙΝΑ»

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

Κιν. 6947 676912

«Ο ΒΑΣΙΛΗΣ»
ΨΨηηττάά  σστταα  κκάάρρββοουυνναα  --  ΛΛααχχττααρριισσττέέςς  

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

π α ι δ ό τ ο π ο ς
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΟΥΡΟΣ 

Λεωφόρος Μαραθώνος 26, Μάτι  ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τηλ.  2294075666, 6942661038

ΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

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

ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΡΗΓ.
ΔΔιιααννοομμήή  κκααττ’’  οοίίκκοονν  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή
Σε εμάς θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές

της αγοράς.
ΜΜεε  εεγγγγύύηησσηη  σσττηηνν  πποοιιόόττηητταα  κκααιι  σσττηηνν  πποο--

σσόόττηητταα  ττοουυ  ππεεττρρεελλααίίοουυ..
Σας ευχόμαστε έναν  Ζεστό χειμώνα.

Τηλ.Παραγγελιών  2104626491
2104611035, Κιν.6937019654

ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗΣΣ

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

ΑΑΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΕΕΝΝΙΙΩΩΤΤΗΗ  ΟΟ..ΕΕ..••ΙΙωωλλκκοούύ  &&
ΜΜααγγννηησσίίααςς  5511,,  ΑΑχχααρρννέέςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  113366  7711

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

ΝΥΦΙΔΑ BEACH HOTEL
MΥΡΣΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΔΕΛΛΗ
ΝΝΥΥΦΦΙΙBBΑΑ  ΠΠOOΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤOOΥΥ  --  ΛΛΕΕΣΣΒΒOOΣΣ

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

ΤΤΑΑΞΞΙΙ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΧΧΝΝΙΙΤΤΟΟΥΥ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

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

KIN.; 6932 264529 & 22520 41355

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

ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΙΧΘΥΩΝ
ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ • Τηλ.22520 41356
Οικ.: 22520 42570 , 6932274279 

Πρόταση για την υδροδότηση 
του πρώην Δήμου  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

KΩΦOΠOYΛOΣ  ΔHMHTPIOΣ
ΣYM BO Λ AIO ΓPAΦO Σ AΘH NΩN

ΣOΛΩNOΣ 25 - AΘHNA
THΛ.: 210 3625596 - 210 3623798

ΣΣΙΙΔΔΗΗΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ
ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΝΕΡΟΥ • ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ • ΣΚΑΛΕΣ

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΒΑΛΗΛΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ • ΤΗΛ: 22520 41277

Oικίας: 22520 42273, 6978 543138

XAPHΣ  KAPNAΣ
Πoλιτικός Mηχανικός E.M.Π.

ΜΕΛΕΤΕΣ  • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

MYTIΛHNH • THΛ:  2251041409

ΑΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ- ΚΑΤΑΤΡΙΩΤOΥ 
ΔΙΚΗΓOΡOΣ

Ιπποκράτους &  Καλλιδροµίου 6, 
Αθήνα 114 72.

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

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

ΖΖΩΩΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΕΕΣΣ  --  ΛΛΙΙΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΗΗ  --  ΦΦΥΥΤΤΟΟΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΑΑ

--ΓΓΛΛΑΑΣΣΤΤΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΗΗΛΛΙΙΝΝΕΕΣΣ  
--  ΣΣΥΥΡΡΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΣΣ
ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2ο χλµ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ  
ΤΗΛ: 22520 41204, 6976033829

ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ    ΣΣAABBBBAAΣΣ
Δερματoλόγoς - Aφρoδισιoλόγoς

τ. ιατρός Noσ. A. Συγγρός
ΔΙΑΘΕΡΜOΠΗΞΙΑ  

ΑΡΑΠΑΚΗ 15-17, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Tηλ. Iατρ. 2109765200, Oικ. 210 9352363

κιν. 6936 735600 - ΔEXETAI ME PANTEBOY

ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΠΠ..  ΣΣΑΑΧΧΑΑΝΝΑΑΣΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

• Επιμελητής Ιατρικού Αθηνών  - Κλινική Ψυχικού
• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΙΑΤΡΕΙΟ: Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7 & ΠΑΠΑΓΟΥ 3
ΧΑΛΑΝBΡΙ (3ος όροφος)

ΤΗΛ:  2106850202, 6974390445
email: ssachanas@gmail.comΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ    ΓΓ..  ΖΖΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ
Πολιχνίτος Λέσβου

Τηλ. 22520 41078, 42060
κιν. 6978 746980

«Η ΑΓΝΟΤΗΣ»

ΓΡΑΦΕΙO ΤΕΛΕΤΩΝ
KΩΣTAΣ  Σ. TAΞEIΔHΣ

Πoλιχνίτoς   Λέσβoυ
Εξυπηρέτηση καθ' όλο το 24ωρο

Tηλ  Γραφείου. : 22520 42002
Αθηνών: 210 9768835

Κιν. 6944 330572, 6948 530118

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
• Παραθαλάσσιο οικόπεδο 550 τ.μ

εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσι-
μο. Απόσταση από τη θάλασσα 200 μ,
στη Νυφίδα Πολιχνίτου. 

• Πωλείται οικόπεδο 4 στρέμματα
στη Νυφίδα, επίπεδο με θέα.  Πληρο-
φορίες: 6944511685   κ. Στράτος Π.

Aισθητικές Αποκαταστάσεις
Λεύκανση Δοντιών

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

Τufts University of Boston USA
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20,  ΑΜΠΕΛOΚΗΠOΙ

ΤΗΛ. 210 6913631

ΦΦωωττόό::  ΤΤΑΑΞΞΙΙΑΑ  ΛΛΗΗΜΜΝΝΑΑΙΙΟΟΥΥ
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Ξέρουμε ότι ο μεγάλος Αριστοτέλης τίμη-
σε την Αιολική γη και των Μυτιληναίων Αι-
γιαλό με την επί τριετίαν περίπου διαβίωσή

του στον Αταρνέα και στην Άσσο της Τρωάδας
προσκεκλημένος από τον τύραννό τους Ερμεία.
Ο ικανότερος πάλι των μαθητών του και διάδοχός
του στο Λύκειο στην Αθήνα, ο Θεόφραστος από
την Ερεσό, φιλοξένησε τον φιλόσοφο στη Λέσβο
και του έδωσε την ευκαιρία να μελετήσει το οι-
κοσύστημα του Κόλπου Καλλονής. Ο τόπος θε-
ωρώντας τιμητική την ιστορική παρουσία του γί-
γαντα των επιστημών και της φιλοσοφίας έστη-
σε στην Σκάλα Καλλονής την προτομή του. Για το
γεγονός αυτό, ο Ακίνδυνος Παλαιολόγος δημο-
σιεύει σύντομο βιογραφικό του ανδρός.

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. τα Στά-
γειρα της Χαλκιδικής της Μακεδονίας. Πατέρας του
ήταν ο Νικόμαχος, ένας σημαντικός άνθρωπος,
πρώτος; γιατρός της αυλής του βασιλιά της Μα-
κεδονίας Αμύντα του Γ’. Η μητέρα του ήταν η Φαι-
στιάδα από τη Χαλκίδα.

Ο Αριστοτέλης στα δεκαεπτά του χρόνια πη-
γαίνει στην Αθήνα, για να σπουδάσει στην Ακα-
δημία της Σχολής του Πλάτωνα, ενός άλλου με-
γάλου φιλοσόφου.

0 Πλάτωνας αμέσως διέγνωσε τη μεγάλη
οξύνοια και τις αρετές του Αριστοτέλη. Τον απε-
κάλεσε «ο νους της Σχολής». Μια αρχαία πηγή μας
πληροφορεί πως «όταν έλειπε από το μάθημά του
ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας έλεγε πικραμένος: "Λεί-
πει ο νους άρα σήμερα το ακροατήριό μου είναι
κουφό"».

Ο Αριστοτέλης παράτεινε την παραμονή του
στην Πλατωνική Ακαδημία είκοσι χρόνια και
έφυγε απ' αυτήν το 348 π.Χ., όταν πέθανε σε ηλι-
κία 80 χρονών ο Μεγάλος Δάσκαλός του ο Πλά-
τωνας. Μετά μετέβη με πρόσκληση του φίλου του
Ερμεία, του τυράννου του Αταρνέα (σήμερα Al-
tin Oluk), και εγκαταστάθηκε στην ανθηρή πόλη
της Μικράς Ασίας την Άσσο της Τρωάδας, που βρι-
σκόταν απέναντι από τη Βόρεια Λέσβο. Στην
Άσσο οργάνωσαν Σχολή, που είχαν ιδρύσει μα-
θητές του Πλάτωνα, στην οποία ο Αριστοτέλης και
ο Ξενοκράτης δίδασκαν φιλοσοφία και επιστήμη
σ' ένα μεγάλο αριθμό ακροατών. Ο Αριστοτέλης
εδώ έλαβε ως σύζυγο την ανιψιά και θετή κόρη
του Ερμεία, Πυθιάδα, από την οποία απέκτησε μια
θυγατέρα και το 345 π.Χ., έπειτα από πρόσκληση
του Θεόφραστου, πέρασε στο νησί της Λέσβου και
εγκαταστάθηκε στη Μυτιλήνη. Εδώ βρέθηκε σ' ένα
φανταστικό περιβάλλον και είχε την ευκαιρία να
παρατηρήσει και να μελετήσει πολλά χερσαία και
θαλάσσια είδη.

Ο Αριστοτέλης συχνά επισκεπτόταν τους
κόλπους του νησιού και μελετούσε οτιδήποτε ζού-
σε εκεί, τα ψάρια, τα οστρακόδερμα, τα χταπόδια,
τα δελφίνια, τα σαλιγκάρια. Ακόμα μελετούσε τα
πουλιά, τα ερπετά και τα έντομα που ζούσαν στις
πλαγιές του νησιού.

Τα παρατηρούσε, τα κα-
τηγοριοποιούσε, εξέταζε την
ανατομία τους. Έπιανε κου-
βέντα με τους ψαράδες, τους γεωργούς, τους κυ-
νηγούς. Η μελέτη του δεν εξηγούσε μόνο πώς
δρούσαν τα ζώα, αλλά και το γιατί.

Τα γραπτά του συμπεριελάμβαναν ένα βιβλίο
αναλυτικής ανατομίας, ένα άλλο για τη φυσιολο-
γία, ένα για την κίνηση των ζώων, ένα για την ανα-
παραγωγική διαδικασία, ένα για το θάνατό τους
και μία διατριβή για την ψυχή.

Άνοιξε ένα αυγό κότας, παρατήρησε την
καρδιά από το κοτοπουλάκι που χτυπούσε και
έγραψε ακόμη ένα βιβλίο. Έκανε τους ζωντανούς
οργανισμούς το κέντρο του κόσμου και της σκέ-
ψης του και οτιδήποτε σκέφτηκε, όρισε την επι-
στήμη της βιολογίας για τα επόμενα 2000 χρόνια.

Οι μετέπειτα απ' αυτόν σοφοί υπογράμμισαν
ότι οι σπουδές του Αριστοτέλη για τη Θαλάσσια
Βιολογία, ήταν πολύ ακριβείς και πρόσφεραν
σημαντικές γνώσεις για τη χλωρίδα της Αιολικής
ακτής και των νησιών.

Υστέρα από τη Λέσβο ο Αριστοτέλης πήγε στη
Μακεδονία με πρόσκληση του βασιλιά Φιλίππου,
για να γίνει Δάσκαλος του γιου του Αλέξανδρου.
Ο Αλέξανδρος μαθήτευσε κοντά του τέσσερα χρό-
νια. Ποτέ όμως δεν ξέχασε το Δάσκαλό του, εκεί-

νον που του είχε διδάξει τη λογική και τη φύση της
αρετής. Τον εκτιμούσε αφάνταστα και συνήθιζε
μάλιστα να λέγει: «Στον πατέρα μου οφείλω το ζην,
στο δε διδάσκαλό μου το ευ ζην».

Το 335 π.Χ. έρχεται στην Αθήνα, όπου ιδρύει
τη Σχολή του κοντά στο Άλσος του Λυκείου
Απόλλωνα. Την εποχή εκείνη είχε αναπτύξει τη με-
γαλύτερη συγγραφική του δράση. Ο Αριστοτέλης
κληροδότησε όλα τα χειρόγραφά του στο φίλο και
μαθητή του Θεόφραστο. Ο Θεόφραστος που
τον διαδέχτηκε στη Σχολή του το Λύκειο, που
ιδρύθηκε στην Αθήνα, ασχολήθηκε με το οικο-
σύστημα του Πυρραίου Κόλπου, δηλ. του Κόλπου
Καλλονής.

To 325 π.Χ. από τους αντιμακεδονικούς πο-
λιτικούς κατηγορείται «επί ασεβεία». Πριν δικαστεί,
φεύγει και εγκαθίσταται στη Χαλκίδα.

Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα το 322 π.Χ.
σε ηλικία 63 χρόνων, αφού μας άφησε μια τερά-
στια πνευματική κληρονομιά. Τα έργα του μπο-
ρούν να καταταχθούν σε τέσσερις κατηγορίες, τις
ακόλουθες:

1. Λογική και Διαλεκτική
2. Θεωρητική Φιλοσοφία, δηλ. Μεταφυσική,

Μαθηματικά και Φυσική
3. Πρακτική φιλοσοφία και Πολιτικά και
4. Έργα για την Τέχνη και την Αισθητική.
Θα τελειώσω, αφού σας δώσω την πληρο-

φορία ότι η προτομή στήθηκε στη Σκάλα Καλ-
λονής με δαπάνη του γιατρού- καθηγητή Γιάννη
Τρύπατζη.

Ακίνδυνος Παλαιολόγος

ΓΡΑΦΕΙ ο Σεβαστός Μοιρασγεντής

Οι οικονομικές σχέσεις την περίοδο
της κατοχής επικυριαρχούνται
από τις ελλείψεις αγαθών, ιδιαί-

τερα τροφίμων, και την ανάπτυξη της
μαύρης αγοράς. Στο παρόν άρθρο επι-
χειρείται να παρουσιασθούν οι γενικές
αρχές ανάπτυξης της μαύρης αγοράς
και των μηχανισμών της στην κατοχική
Ελλάδα και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτή-
των της καθώς και επί μέρους πτυχών της
στη Λέσβο και στον Πολιχνίτο.

Το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης
της μαύρης αγοράς 
στην κατοχική Ελλάδα
Με την έναρξη της κατοχής η Ελληνική
οικονομία καλείται να λειτουργήσει σε
εξαιρετικά ιδιόμορφες και οριακές συν-
θήκες. Σημαντικές συγκοινωνιακές υπο-
δομές της χώρας είναι κατεστραμμένες
ενώ οι σύμμαχοι εφαρμόζουν ναυτικό
αποκλεισμό και η τροφοδοσία από τα λι-
μάνια είναι εξαιρετικά δύσκολη1. Οι Γερ-
μανοί για τη στήριξη του πολέμου που
διεξάγουν στη Σοβιετική Ένωση απο-
τελειώνουν τις όποιες συγκοινωνιακές
δυνατότητες της χώρας με την επίταξη
κάθε αξιόλογου οχήματος αλλά κυρίως
με τη δέσμευση των καυσίμων (οχήμα-
τα και καύσιμα επανεμφανίζονται στο Ελ-
ληνικό οδικό δίκτυο μόλις την Άνοιξη του
1942)2. Έτσι, ακόμη και η ισχνή αγροτι-
κή παραγωγή του 1941 δεν μπορεί να με-
ταφερθεί στα αστικά κέντρα. Πολύ δε πε-
ρισσότερο που σημαντικό τμήμα της πα-
ραγωγής κατευθύνεται στην τροφοδο-
σία του στρατιωτικού μηχανισμού των
χωρών του Άξονα3. Στην Αθήνα, ήδη από
τις αρχές του φθινοπώρου 1941 συνει-
δητοποιείται η σοβαρότητα των ελλεί-
ψεων και η επισιτιστική κρίση που έρ-
χεται, ενώ οι πρώτοι δημόσιοι θάνατοι
λόγω της πείνας καταγράφονται το Νο-
έμβριο.

Μπροστά στο αδιέξοδο, οι πολίτες
αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αρχίζουν
να ταξιδεύουν από τις πόλεις προς τις πα-
ραγωγικές περιοχές της χώρας προκει-
μένου να βρουν τρόφιμα. Με την ανοχή
των αρχών δημιουργούνται επιτροπές,
συνεταιρισμοί, κλπ., προκειμένου οι άν-

θρωποι μόνοι τους να βρουν πρόσβαση
σε τρόφιμα από την επαρχία. Όμως και
στην ύπαιθρο λίγες είναι οι περιοχές
που χαρακτηρίζονται από ισόρροπη
παραγωγή τροφίμων με την καλλιέργεια
των σιτηρών να γίνεται ανατολικά της
Πίνδου, και η ελαιοκαλλιέργεια κυρίως
δυτικά, οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι
επίσης αναγκασμένοι να μετακινούν-
ται για την ανταλλαγή των απαραίτητων
αγαθών4.

Από τον Οκτώβριο του 1941 οι με-
τακινήσεις αυτές παίρνουν μαζικές δια-
στάσεις. Την πρώτη περίοδο γίνονται χω-
ρίς οργάνωση, από μεμονωμένους αν-
θρώπους, που είτε ταξίδευαν για λογα-
ριασμό της οικογένειάς τους, είτε στο
πλαίσιο μιας μικρής «ατομικής επιχεί-
ρησης»5. Τον τραγικό χειμώνα 1941-
1942 τα κανάλια αυτά αποτελούν το
βασικό τρόπο τροφοδοσίας με τρόφιμα
της πρωτεύουσας και των μεγάλων αστι-
κών κέντρων, αν και δεν επαρκούν για
την εξασφάλιση της διατροφής του συ-
νόλου του πληθυσμού. Όπως σημει-
ώνει ο Mark Mazower, «η μαύρη αγορά
είναι μια αναγκαιότητα»6.

Οι αρχές προσπαθούν να παρακο-
λουθήσουν και να ελέγξουν το φαινό-
μενο, με την κορύφωση όμως του λιμού
οι απαγορεύσεις (ειδικά για τους κατοί-
κους της Αθήνας) γίνονται πιο χαλαρές.
Η παράβαση της μεταφοράς τροφίμων
χωρίς άδεια είναι τόσο κοινή που κανείς
δεν παίρνει στα σοβαρά τις επιπτώσεις.
Γυρνώντας από το ταξίδι στην Αθήνα αυ-
τοί οι «λαϊκοί μαυραγορίτες» προσπα-
θούν να αποφύγουν τον έλεγχο και τη
σύλληψη από τις αρχές (διότι σπάνια
έχουν άδεια), να προστατέψουν την
πραμάτεια τους από κλοπές, να πουλή-
σουν μέρος της χέρι με χέρι, κλπ. Όμως,
όλη αυτή η δραστηριότητα διατηρείται
στην οικογενειακή κλίμακα. Το μεγάλωμα
των κέντρων απόκρυψης και μαύρης
αγοράς έγινε προοδευτικά και καθυ-
στερημένα, μετά το πέρασμα της μεγά-
λης κρίσης, όταν πλέον ήταν διαθέσιμα
τα μεταφορικά μέσα ιδιωτών και του
στρατού κατοχής7.

Με το τέλος του χειμώνα του 1942,
οι παραγωγοί στην ύπαιθρο διαθέτουν
τα τελευταία αποθέματα τροφών για
σπορά (δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλ-
λες δυνατότητες εξεύρεσης σπόρων)

και επιδίδονται σε μια μεγάλη προ-
σπάθεια να αυξήσουν τις καλλιερ-
γήσιμες εκτάσεις. Οι «λαϊκοί μαυ-
ραγορίτες» δεν βρίσκουν πλέον
τρόφιμα να αγοράσουν στην επαρχία,
γυρνούν με άδεια χέρια από τις εξορ-
μήσεις τους, εντείνοντας την ανησυχία

και οδηγώντας σε ραγδαίες ανατιμήσεις
των αγαθών. Την ίδια περίοδο, η εμφά-
νιση ληστών στους ορεινούς όγκους
και στους δρόμους απειλεί τους πεζο-
πόρους που μεταφέρουν τρόφιμα αλλά
και τους παραγωγούς των χωριών, δια-
μορφώνοντας ένα κλίμα φόβου και τρο-
μοκρατίας. Ταυτόχρονα, οι αρχές οργα-
νώνουν την αντεπίθεσή τους για τον
έλεγχο της σοδειάς και των παράλληλων
μηχανισμών διακίνησης των τροφίμων,
αυστηροποιώντας τις ποινές, βελτιώ-
νοντας τους όρους αποζημίωσης των
αγροτών, κλπ. Τέλος, από τα τέλη Μαρ-
τίου 1942 και μετά, φθάνει στον Πειραιά
σημαντική επισιτιστική βοήθεια και πλέ-
ον η Αθήνα είναι σε θέση να εξάγει τρό-
φιμα προς την επαρχία.

Οι πολύπλευρες αυτές πιέσεις (έλ-
λειψη αγαθών, ληστές, νέο θεσμικό πλαί-
σιο «συγκέντρωσης», αυστηροποίηση
των ποινών γι' αυτούς που μεταφέρουν
αγαθά) οδηγούν στη κάμψη του μαζικού
χαρακτήρα της μαύρης αγοράς και στη
συγκέντρωσή της από το φθινόπωρο
του 1942 σε λίγα ισχυρά χέρια, που συ-
νεργάζονται πια με τους κατακτητές και
έχουν πρόσβαση στα μεταφορικά τους
μέσα. Επίσης, με τη διαχείριση της βοή-
θειας από το εξωτερικό και τη μερική
αποκατάσταση των συγκοινωνιών, οι

κατοχικές αρχές δείχνουν να
αναλαμβάνουν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων. Εν-
τούτοις, οι επιλογές αυτές

οδηγούν σε έξαρση των αντιθέσεων.
Παρά τους βελτιωμένους όρους απο-
ζημίωσης των αγροτών, το μέτρο της

«συγκέντρωσης» εξακολουθεί να
συνιστά για τους ανθρώπους της
υπαίθρου καταλήστευση του μόχθου
τους.

Πάνω σε αυτήν την οικονομική
βάση έρχεται να πατήσει το Εαμικό
αντάρτικο, παίρνοντας τη μεριά των
αγροτών, καλώντας σε φορολογική
ανυπακοή, σπάζοντας τους μηχανι-
σμούς της «συγκέντρωσης» και εν-
τασσόμενο στα τοπικά οικονομικά
συστήματα. Σύμφωνα με το Γ. Μαρ-
γαρίτη η ένοπλη εξέγερση που δρο-
μολογήθηκε στα Ελληνικά βουνά το
καλοκαίρι του 1942 καταξιώθηκε
μέσω 3 βασικών πράξεων8:

• Την καταδίωξη, εξαφάνιση ή
ενσωμάτωση των ληστών προς όφε-
λος της ασφάλειας όλων εκείνων που
συμμετείχαν στα παράπλευρα συστή-
ματα συναλλαγών.

• Τις επιθέσεις και κατασχέσεις
στις αποθήκες της «συγκέντρωσης». Το
αντάρτικο τρέφεται μόνο του ενώ μέρος
της παραγωγής επιστρέφεται στους πα-
ραγωγούς.

• Την καταδίωξη και εξόντωση
των συνεργατών των καταχτητών (ιδι-
αίτερα δε όσων έχουν οικονομικές δο-
σοληψίες μαζί τους) και της χωροφυλα-
κής, εμπεδώνοντας έτσι τους νέους μη-
χανισμούς εξουσίας.

Προς το τέλος του Φθινοπώρου του
1942 οι ρόλοι των εμπλεκομένων στη Κα-
τοχική Ελλάδα έχουν παγιωθεί και λίγο
έως πολύ θα παραμείνουν αμετάβλητοι
μέχρι την απελευθέρωση.

Στις πόλεις, η κατοχική κυβέρνηση
με τον έλεγχο της επισιτιστικής βοήθει-
ας που ερχόταν από το εξωτερικό και τις
ποσότητες τροφίμων που συγκεντρώ-
νονταν από την ύπαιθρο (τα της δια-
τροφής των ανθρώπων δηλαδή), απέ-
κτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων,
και μπορούσε να ελιχθεί. Η αυστηρο-
ποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη
μαύρη αγορά είχε ως βασικό στόχο
τους μικρούς - λαϊκούς μαυραγορίτες,

τον έλεγχο των παράλληλων και ανε-
ξάρτητων από το κράτος δικτύων συ-
ναλλαγών. Αντίθετα, ενισχύονται οι λίγοι
ισχυροί παίκτες που ελέγχουν τις μεγά-
λες ποσότητες, και οι οποίοι δραστη-
ριοποιούνται χέρι-χέρι με τις κατοχικές
αρχές. Πολλοί από τους καταχτητές εμ-
πλέκονται πλέον σε αυτού του τύπου τις
δραστηριότητες.

Το αστικό ΕΑΜ αναπτύχθηκε γύρω
από τις λαϊκές αγορές, κυρίως στις πε-
ριφερειακές συνοικίες της πρωτεύουσας,
προκειμένου οι εμπλεκόμενοι σε αυτές
(ο απλός κόσμος) να προστατευτούν
από το κράτος και τους ληστές. Ήταν επί-
σης ο συνδετικός κρίκος των συνεται-
ρισμών και επιτροπών που δημιουργή-
θηκαν τον πρώτο χειμώνα για την εξα-
σφάλιση τροφίμων, προκειμένου να
συντονίζονται μεταξύ τους και με τις πα-
ραγωγικές δομές της υπαίθρου παρα-
κάμπτοντας το κράτος. Αποκορύφωμα
της δράσης του η άνοιξη και τα καλο-
καίρι του 1943 όπου η διεκδίκηση για τον
κόσμο που εκπροσωπούσε μεγαλύτερων
μεριδίων της επισιτιστικής βοήθειας κο-
ρυφώθηκε με την προβολή και πιο πο-
λιτικών ζητημάτων.

Στα βουνά της Ελλάδας, ο ΕΛΑΣ, το
στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, κατάφερε
να μετουσιώσει το κάψιμο των καταλό-
γων της «συγκέντρωσης» σε κατάλυση
της επίσημης εξουσίας και στη δημι-
ουργία νέων κρατικών δομών: λαϊκή
παιδεία, λαϊκή δικαιοσύνη κλπ. Και μά-
λιστα σε επίπεδα τέτοια που οι ντόπιοι
πληθυσμοί δεν είχαν ξανασυναντήσει σε
καιρούς ειρήνης και θα έκαναν πολλές
δεκαετίες μετά την απελευθέρωση για να
ξαναβρούν. Ήταν η Ελεύθερη Ελλάδα και
ψυχή της διαδικασίας αυτής τα μέλη και
στελέχη του ΚΚΕ που είχαν την κουλ-
τούρα της επανάστασης και πλέον τις εμ-
πειρίες για να την υλοποιήσουν.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
1 Γ. Μαργαρίτης, 1993. «Από την Ήττα στην Εξέ-
γερση - Ελλάδα: Άνοιξη 1941 - Φθινόπωρο
1942». Εκδόσεις ο Πολίτης.
2 Γ. Μαργαρίτης, 1993
3 Μ. Mazower, 1994. «Στην Ελλάδα του Χίτλερ:
Η Εμπειρία της Κατοχής». Εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια.
4 Γ. Μαργαρίτης, 1993
5 Γ. Μαργαρίτης, 1993. 
6 Μ. Mazower, 1994
7 Γ. Μαργαρίτης, 1993
8 Γ. Μαργαρίτης, 1993
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Στη Σκάλα Καλλονής στήθηκε η προτομή του Αριστοτέλη,
δείγμα ευγνωμοσύνης στον μεγάλο σοφό των αιώνων,
που ασχολήθηκε πριν από 2350 χρόνια με το οικοσύ-

στημα του Κόλπου Καλλονής. Έκοβε βόλτες στα παράλια του
Κόλπου, μαζί με τον μαθητή του από την Ερεσό, τον Θεό-
φραστο, ο οποίος τον φιλοξενούσε, παρατηρούσε τη φύση,
μελετούσε τους οργανισμούς της, συνομιλούσε με τους
ψαράδες, μάθαινε για το κάθε τι και έβαζε τα θεμέλια των
Φυσικών Επιστημών. Τότε ήταν που είδε τις λαγκάμνες, έμα-
θε πως τις χρησιμοποιούσαν και έφριξε! Γι’ αυτό ήταν σοφός!
Η οξύνοιά του είδε το πρόβλημα πριν από χιλιετίες. Εμείς μετά
από 2350 χρόνια αρνούμαστε ακόμα να το δούμε. Είμαστε
άσοφοι! Όλοι! Κυβέρνηση, υπουργείο, πολιτικοί, επιστήμο-
νες, ψαράδες, καταναλωτές. Όλοι μας γενικά!

Τα οικοσυστήματα του Κόλπου Καλλονής, αλλά και της
Γέρας, είναι από τα πιο σπάνια στη Γη και από τα πιο περί-
πλοκα. Για να γίνουν κατανοητά τα προβλήματά τους, πρέ-
πει πρώτα να μελετηθεί η πολυπλοκότητά τους και η αλ-
ληλοεξάρτηση των παραγόντων, που συμβάλλουν στη φυ-
σιολογική ζωή των κόλπων. Οι μελέτες, που μέχρι σήμερα
έγιναν, ήταν αποσπασματικές και επιφανειακές,  γι’ αυτό και
τελείως αναποτελεσματικές. Μέτρησαν π.χ. τα βαρέα μέ-
ταλλα στο βυθό και δεν έκαναν τον κόπο να μας πουν, τι επί-
δραση έχουν τα ευρήματά τους στη ζωή του οικοσυστήμα-
τος και τι μέτρα προτείνουν για τη βελτίωσή του. Μέτρησαν

τον γόνο των χτενιών και δεν ακούσαμε να μας πουν, γιατί
δεν πληθαίνουν τα χτένια. Έρευνες δήθεν επιστημονικές, που
μοιάζουν με τις ντουφεκιές, οι οποίες πέφτουν για την τιμή
των όπλων, από στρατό, που αποφάσισε να μην πολεμήσει.
Η επιστήμη περί άλλων τυρβάζει, η πολιτική κοροϊδεύει, οι
πολίτες αδιαφορούν αρνούμενοι τον μόχθο του προβλη-
ματισμού, οι πάντες γίναμε ριψά-
σπιδες. Αυτό κι αν είναι κρίση!

Επειδή όμως είναι αναγκαία η
αφύπνισή μας κι επειδή ο ύπνος μας
είναι πολύ βαθύς, είναι απαραίτητο
να ακουστούν όχι κάποιες φωνές
αλλά σπαραχτικά ουρλιαχτά, μήπως
και κάτι γίνει πριν το ανεπανόρ-
θωτο. Τα ουρλιαχτά τα οποία, με τε-
λείως εμπειρικό τρόπο, θα προ-
σπαθήσουν να αναπληρώσουν την απουσία της επιστήμης.

Όταν λέμε οικοσύστημα του Κόλπου, εννοούμε ένα σύ-
νολο από παράγοντες, που συνεργάζονται αρμονικά, για να
συντηρούν τη ζωή στην κλειστή θάλασσα του τόπου μας. Οι
παράγοντες αυτοί είναι:

1. Η γεωγραφική θέση του νησιού στο Αιγαίο και κατ’ επέ-
κταση και του Κόλπου.

2. Η θέση του Κόλπου στο οικοσύστημα της Λεσβιακής
Υφαλοκρηπίδας.

3. Το Αιγαίο πέλαγος με το οποίο επικοινωνεί.
4. Το κλίμα (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, άνεμοι, βροχο-

πτώσεις).
5. Τα θαλάσσια ρεύματα, με τα φαινόμενα της παλίρροιας.
6. Η γύρω στεριά, βουνά και κάμποι
7. Τα ποτάμια (χείμαρροι) που χύνονται σ’ αυτόν.
8.  Οι εκβολές τους και οι παραλιακοί υδροβιότοποι.
9.  Οι παραλίες του
10. Ο βυθός του Κόλπου.
Τα παραπάνω είναι οι παράγοντες που συνεργάζονταν

ανέκαθεν αρμονικά, για να δημιουργηθεί και να λειτουργή-
σει αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα. Ο ανθρώπινος όμως πα-
ράγοντας, από την πρώτη στιγμή που έβρεξε τα πόδια του
σ’ αυτή τη θάλασσα, άρχισε να λειτουργεί προς την κατεύ-
θυνση της απορρύθμισης. Στα χρόνια του Αριστοτέλη η αν-
θρώπινη ενόχληση θα ήταν ανεπαίσθητη και αντιμετωπίσιμη
από το οικοσύστημα. Αυτό ήταν σχεδόν σίγουρο, αφού και
στα χρόνια της παιδικής μας ηλικίας, ή να το πούμε καλύτερα,
πριν ανατεθεί στις μηχανές η εκμετάλλευση της θάλασσας,
έμοιαζε να αντέχεται η ανθρώπινη όχληση. Από τότε όμως
που οι μηχανές αντικατέστησαν την ανθρώπινη δύναμη και
έκανε την εμφάνισή του το νάιλον, η θάλασσα σήκωσε τα
χέρια ψηλά. Τώρα πια δεν προφταίνει να γιατρέψει τις
πληγές της. Το σώμα της δέχεται το ένα τραύμα πάνω στο
άλλο, τα θαλασσινά είδη καταρρέουν, η τροφική αλυσίδα κομ-
ματιάζεται, τα μέτρα που παίρνονται αναγκαστικά είναι ανα-
ποτελεσματικά, το νερό γίνεται προβληματικό, τα είδη χά-
νουν τους αριθμούς τους, έτσι που δεν μπορούν
πια να διατηρηθούν στα οικοσυστήματα, ώστε
το ένα μετά το άλλο εκλείπουν. Ζημιογόνος
όμως ο άνθρωπος είναι κι απ’ τη στεριά με τους
επικίνδυνους ρύπους του πολιτισμού μας, που
ελαφρά τη καρδία, στέλνονται να εναποθη-
κευτούν στο βυθό και στα νερά της θάλασσας.

Όλα τα παραπάνω δεν θα’πρεπε ούτε να
γράφονται, ούτε να λέγονται. Είναι κοινοτυπίες
και αυτονόητα. Όμως στην πράξη μοιάζουν δυσ-
νόητα. Μωραίνει ο Θεός… Ίσως να θέλει να

απαλλάξει τη Γη από το ενοχλητικό ζωικό είδος, του αν-
θρώπου, που δεν κατάλαβε τη θεϊκή εντολή, να κατακυρι-
εύσει τη Γη και νόμισε πως του δόθηκε το δικαίωμα και να
την καταστρέψει. Στη συνέχεια θα δούμε έναν έναν τους φυ-
σικούς παράγοντες του οικοσυστήματος κι εκεί θα γίνουν πε-
ρισσότερο κατανοητές οι καταστροφικές ανθρώπινες πα-

ρεμβάσεις, αλλά και οι όποιες δυνατότητες υπάρ-
χουν να σωθεί ό,τι σώζεται. Σε μια προσπάθεια
συλλογικού διαλογισμού ίσως γίνει αντιληπτό
πως είναι παραλογισμός με τον τεχνολογικό πο-
λιτισμό της σύγχρονης ανθρωπότητας, να μη
μπορέσουμε να επέμβουμε για να σταματήσει η
επιτάχυνση της καταστροφής μας. Σήμερα και τις
δυνάμεις της φύσης μπορεί να τιθασεύσει ο άν-
θρωπος, αν το θελήσει και δράσει συλλογικά. Το
πρόβλημα είναι γιατί δε θέλει ή και γιατί δε βλέ-

πει πως σε λίγο και να θέλει, δε θα μπορεί πια να το κάνει.
Τώρα βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού και υπάρχει δυ-
νατότητα επιστροφής. Όταν θα πέσουμε…

Η γεωγραφική θέση του νησιού μας είναι ο πρώτος πα-
ράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να γίνει αν-
τιληπτό το πρόβλημα. Και τούτο γιατί η έννοια της παγκο-
σμιοποίησης δεν είναι μόνο οικονομική. Άπτεται όλων των
εδρών των ανθρώπινων κοινωνιών και των πολιτισμών τους
και με μια ταχύτατη ώσμωση, ό,τι συμβαίνει στην Ανατολή,
μεταφέρεται και στη Δύση κι ό,τι στον Βορρά και στον Νότο.
Ο κόσμος έγινε ένα μεγάλο χωριό με προβλήματα που δε γί-
νεται να μείνουν τοπικά·  Γίνονται πάραυτα παγκόσμια. Κατ’
αυτήν την έννοια το οικοσύστημά μας είναι άμεσα εκτεθει-
μένο σε ζημιές του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Είναι
όμως και υπό την επήρεια πιο τοπικών παραγόντων, όπως
η θέση του στη συμβολή τριών ηπείρων, Ευρώπης, Ασίας,
Αφρικής. Είναι και σε μια γωνιά της Μεσογείου, στο δρόμο
επικοινωνίας της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Το
κλίμα λοιπόν της περιοχής, τα θαλάσσια ρεύματα και ό,τι αυτά
μεταφέρουν, η αλατότητα των νερών, η θερμοκρασία τους,
η μετανάστευση των θαλασσίων ειδών, η μόλυνση η οποία
προέρχεται από την ανθρώπινη παρουσία και οι δρόμοι δια-
σποράς της, έχουν άμεση επίδραση στο οικοσύστημα.

Όταν όλ’ αυτά τα προσεγγίσει ο άνθρωπος με μεγαλύτερη
προσοχή και λιγότερο εγωισμός, ίσως αντιληφθεί πως στην
εποχή μας, αν θέλουμε συνέχεια της ζωής πάνω στη Γη ή του-
λάχιστον τη συνέχεια όπως τη ξέρουμε (γιατί θα συνεχιστεί,
ίσως όμως με άλλες τερατώδεις μεταλλάξεις), είμαστε κα-
ταδικασμένοι να συνεννοηθούμε. Πέρασαν οι εποχές, που
νόμιζαν οι λαοί, πως επιβαλλόμενοι με τους πολέμους
πάνω στους άλλους, θα εξασφάλιζαν τη δική τους ευημερία.
Τώρα τα όπλα δεν πέφτουν μόνο στα κεφάλια των εχθρών,
αλλά και στα κεφάλια των επιτιθεμένων. Είναι παρήγορο,
που αυτή η διαπίστωση όλο και περισσότερο αντιληπτή γί-
νεται.

Και έπεται συνέχεια…
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Προς κ. Θ. Βαλσαµίδη,  Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Θέµα:  Ένταξη  πρότασης στο ΕΣΠΑ

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Σας στέλνω µια ερευνητική πρόταση που αφορά την

περιοχή Μεγάλης Λίµνης, Αγιάσου, Πεδιάδα Βασιλικών
και Βούρκου όπου έχω εντοπίσει  µε προκαταρκτική
ερευνά πολύ υψηλές τιµές  µέταλλων, χρωµίου, νικε-
λίου στα εδάφη και πιθανώς στα υπόγεια νερά. Οι τι-
µές αυτές είναι  400 φορές πάνω από τα επίπεδα ρυ-
πασµένων εδαφών συµφώνα µε τη διεθνή Νοµοθεσία.
Έτσι τα εδάφη αυτά θεωρούνται  ρυπασµένα. Η προ-
έλευση των στοιχείων αυτών είναι τα υπερβασικά πε-
τρώµατα που επικρατούν στις ανωτέρω περιοχές καθώς
επίσης το ορυκτό χρωµίτης αυτών. 

Τα καλλιεργούµενα λαχανικά και δένδρα πάνω στα
ανωτέρω εδάφη  αναλαµβάνοντας τα στοιχεία αυτά, εµ-
πλουτίζονται και καθίστανται  ακατάλληλα για χρήση.
Είναι γνωστό από την Ιατρική Γεωχηµεία ότι το εξασθενές
χρώµιο, το χρώµιο και το νικέλιο σε συγκεντρώσεις πάνω
από τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής και  Αµερικανικής
Νοµοθεσίας  είναι τοξικά και επιβλαβή για την υγεία των
ανθρώπων (προκαλούν συγκεκριµένες ασθένειες). Εί-
ναι επίσης  γνωστό  ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση  της
ποιότητος των υπόγειων νερών µε τη χηµική σύσταση
των εδαφών και των πετρωµάτων µέσα στα οποία κυ-
κλοφορούν. 

Κατόπιν των ανωτέρω  εν  συντοµία  εκτεθέντων  επι-
βάλλεται  άµεσα  η διερεύνηση  της καταλληλότητας των
εδαφών για καλλιέργεια και των νερών για πόση στις
περιοχές Μεγάλης Λίµνης, πεδιάδος Βασιλικών-Αχλα-
δερής, Αγίου �ηµητρίου, Τσίγκου, Ασωµάτου, Βούρκου
–Βρίσσας.

Παρακαλώ  να συµβάλλετε  για την ένταξη της µε-
λέτης σε κατάλληλη δράση του ΕΣΠΑ. Σας ενηµερώνω
επίσης ότι η περιφερειάρχης κα Χ. Καλογήρου γνωρί-
ζει το θέµα και προώθησε την πρόταση για ένταξη.

Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και καλή δύναµη
στο έργο σας.

Με εκτίµηση 
Καθ. Α Κελεπερτζής  
Αναµένω απάντηση –ενηµέρωση.
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