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Νέα του χωριού  
& του νησιού μας

ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Συντάσσεται από Επιτροπή

 Η οικονομική κρίση θέλει καλοπέρα-
ση. Πώς να εξηγηθεί ο μεγάλος αριθμός 
των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων σε 
σχέση με προηγούμενα χρόνια και μάλι-
στα με ζωντανή μουσική; Απόδειξη ότι το 
Παλαιοχώρι συνεχίζει να είναι ζωντανό. 

Στις 3 Αυγούστου λειτουργία στην Πα-
ναγία Κρυφτή και μεσημεριανό γλέντι στη 
Μελίντα. Την ίδια μέρα μουσική με βιολιά 
στην αγορά του χωριού. 

Στις 2, 7, 10 και 15 Αυγούστου μουσι-
κή στο Πανόραμα Μελίντας (Πατέλα). 

Στις 9 και 17 Αυγούστου στο σταθμό 
του χωριού μουσικοχορευτικές εκδηλώ-
σεις του συλλόγου των Φιλίππων. Στις 9 
πραγματοποιήθηκε και αγώνας δρόμου 

(γύρος του χωριού) από παιδιά και απο-
νεμήθηκαν μετάλλια. 

Στις 13 και 14 Αυγούστου μουσικές 
βραδιές στην αγορά του χωριού. 

Στις 26 και 27 Αυγούστου μετά τον 
εσπερινό και τη λειτουργία του Αγίου Φα-
νουρίου στο Ραχίδι επακολούθησε μου-
σική διασκέδαση. 

Στις 28 και 29 Αυγούστου μετά τον 
εσπερινό και τη λειτουργία στον Αη-Γιάννη 
στα «Φλίππια» επακολούθησε μουσικό 
γλέντι. Και όλα αυτά χωρίς να συνυπο-
λογίζονται οι 3-4 μουσικές βραδιές στο 
καφενείο «Ταράτσα» και οι μουσικές σε 
γάμους και βαπτίσια. 
«Και του χρόνου περισσότερα γλέντια».



2 /                                          / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 Το Λαμπροχώρι

Με τη συμμετοχή ομάδας εθελοντών, 
οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν 
παραθεριστές, εκτός από δύο άτομα που 
είναι μόνιμοι κάτοικοι, με επικεφαλής 
τον Διευθυντή της Περιφέρειας κ. Πανα-
γιώτη Καλδή Κουτλή και με χορηγίες του 
ίδιου, του Συλλόγου μας, του Προέδρου 
μας κ. Γιάννη Χρυσάφη και του κ. Στάθη 
Γεωργ. Κουτλή έγινε δύο φορές καθα-
ρισμός και ασβέστωμα ολόκληρου του 
χωριού. Για πρώτη φορά εδώ και εξήντα 
χρόνια το χωριό έλαμψε από καθαριότητα 
και άσπρο χρώμα, χωρίς μεγάλα έξοδα. 
Αρκεί η βούληση και το μεράκι μερικών 
ανθρώπων.

Επίσης τον Ιούλιο ανακαινίσθηκαν με 

έξοδα του Συλλόγου μας οι δημόσιες του-

αλέτες του χωριού με τα καινούργια είδη 

υγιεινής που είχε αγοράσει ο Σύλλογός 

μας. Τοποθετήθηκαν δύο λεκάνες με τα 

καζανάκια τους, δύο χαρτοθήκες, ένας 

ουρητήρας με φλασόμετρο και ένας μεγά-

λος νιπτήρας με αναμεικτική μπαταρία. Το 

σχόλιο του υδραυλικού που τα τοποθέτη-

σε στον Πρόεδρο του Συλλόγου μας ήταν 

ότι «ούτε στα σπίτια μας δεν βάζουμε τέ-

τοια πολυτελή είδη». 

Με τις φροντίδες του κ. Παναγιώτη 

Κουτλή και του Προέδρου μας όλο τον 

Αύγουστο οι τουαλέτες διατηρήθηκαν πε-

ντακάθαρες. Ελπίζουμε ότι και τον υπό-

λοιπο χρόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και οι δη-

μοτικοί παράγοντες θα τις συντηρούν και 

θα τις διατηρούν το ίδιο πεντακάθαρες. 

Στην είσοδο των τουαλετών τοποθετήθη-
κε αναμνηστική μαρμάρινη επιγραφή για 
την ανακαίνισή τους.

Τέλος τον Ιούλιο έφθασαν στο χωριό και 
οι 15 κάδοι απορριμμάτων με σκέπαστρα 
που είχε αγοράσει ο Σύλλογός μας. Αυτό 
συνετέλεσε ώστε να υπάρχει πλήρης επάρ-
κεια σε κάδους και να μην υπάρχει κακο-
σμία στους χώρους όπου τοποθετήθηκαν.

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν ει-
κόνα και αίσθηση ενός πεντακάθαρου 
χωριού, γιαυτό και φιλοξενούμενοι του 
Προέδρου μας σχολίασαν εύστοχα ότι «το 
χωριό πρέπει να μετονομασθεί σε Λα-
μπροχώρι».

 Ορκίσθηκε ως Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Παλαιοχωρίου ο Ιωάννης 
Μαυραγάνης του Γρηγορίου, λόγω παραί-
τησης του πρώην Προέδρου Ευστρατίου 
Κουτλή του Γρηγορίου.

 Καταστροφή σοδειάς

Ντροπή και αίσχος στους προύχοντες και 
ανεύθυνους υπεύθυνους για τη σοδειά 
της ελαιοπαραγωγής που χάθηκε για 
χάρη των εργολάβων που ήταν σε δια-
μάχη για το ράντισμα και σε ορισμένους 
ντόπιους διορισμένους και βολεμένους 
καρεκλοκένταυρους που το μόνο που 

προσφέρουν στο χωριό είναι από-
βλητα στον Γεωργαλά και 
στη θάλασσα της Μελίντας. 

Δημ. Πανανής
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ΜΕλίνΤΑ, ΜονΑδίΚΗΜΕλίνΤΑ, ΜονΑδίΚΗ

Χ αρά κι απόλαυση φέτος το καλοκαίρι, να χαρώ δύο φορές, τον υπέροχο βρά-
χο της Μελίντας, «Τ’ Γουτζίλ του μάρμαρου!..». Την πρώτη φορά τον Ιούνιο, 

που με το καϊκι «Ασπασία», πήγαμε παρέα, στην ανεπανάληπτη αγκαλιά, που φωλιάζει, 
χρόνια τώρα, η Παναγία η Κρυφτή, για μια κατανυκτική λειτουργία. 

Η τοποθεσία μαγευτική, το τοπίο μυστηριακό, υπέροχο, αλλά... απογοήτευση, λύπη 
και στεναχώρια, για την κατάντια του θερμού, ιαματικού νερού που αναβλύζει εκεί!!.. 
Δεν αντέχω να στείλω φωτογραφίες, δεν μ’ αρέσει να γκρινιάζω αλλά κρίμα αυτή η 
εγκατάλειψη!.. Αυτή η φυσική ομορφιά, να χάνεται στη δύνη των καιρικών συνθηκών 
και της εγκατάλειψης του ανθρώπου!... 

Τη δεύτερη φορά που χάρηκα τη Μελίντα, ήταν όταν μετά τη λειτουργία του Αγί-
ου Φανουρίου, στις 27 Αυγούστου στο Ραχίδι και το άναμμα κεριών στη μνήμη των 
αγαπημένων γονιών, παππουδογιαγιάδων, συγγενών, κατεβήκαμε στη Μελίντα για το 
καθιερωμένο απολαυστικό μπάνιο στα κατακάθαρα νερά της παραλίας. 

«Τ’ Γουτζίλ του μάρμαρου!..». Αριστερά ολόκληρο, δεξιά η πλευρά με τους αυτοσχέδιους βατήρες.  
Φωτογραφίες της Άσπας Κοπανέλλη-Αβαγιανού.



γράφει η Άσπα Κοπανέλλη Αβαγιανού
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Ίσως οι φωτογραφίες, να σας φέρουν νοερά στην αγαπημένη γωνιά της Λεσβια-
κής παραλίας. Εκεί, που οι πέτρες λαμποκοπούν σ’ άπειρα πρασινοκοκκινοκιτρινωπά 
χρώματα. Εκεί που τα λιτρίδια κάτασπρα ή κατάμαυρα σε προκαλούν να τα πάρεις για 
ανάμνηση της χειμωνιάτικες στιγμές της μοναξιάς, της ξενιτιάς!...

Τα παιδιά πέφτουν απ’ το βραχο, βουτιές όπως πριν κάποια χρόνια έπεφτα κι εγώ!..
Νάμαστε καλά!

Άγιος Φανούριος στο Ραχίδι, αριστερά και δεξιά οι φανουρόπιτες. 
Φωτογραφίες της Άσπας Κοπανέλλη-Αβαγιανού

Από το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου

Από το πανηγύρι του Άη-Γιάννη (Καστaνιά)

Φωτογραφίες
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Η Μελίντα την 20ή Ιουλίου 1974 (τουρκική εισβολή στην Κύπρο)Ε ίναι ένα γραφικό χωριουδάκι στα νότια της Λέσβου. Μπροστά η απέραντη θά-
λασσα με τα χίλια πρόσωπά της. Πότε αφρισμένη κι άγρια, πότε γλυκιά ζεστή 
να χαϊδεύει τα κορμιά των λουομένων τις ζεστές καλοκαιριάτικες μέρες.

Πίσω, 100 μόλις μέτρα από την ακτή, υψώνονται λόφοι καταπράσινοι από ελιές και 
πιο πέρα πίσω διαγράφονται οι κορυφές μικρών βουνών, με τα διάσπαρτα στις πλα-
γιές τους μικρά χωριουδάκια, που φαίνονται από μακριά σαν άσπρες κηλίδες σε φόντο 
καταπράσινο.

Η Μελίντα είναι κτισμένη κάτω στην παραλία με τα σπίτια δίπλα-δίπλα σε μήκος πε-
ρίπου ενός χιλιομέτρου παραλίας. Δεξιά και αριστερά κλείνεται από υψηλούς βράχους. 
Δρόμος αμαξιτός να την ενώνει με τα γειτονικά παραθαλάσσια χωριά δεν υπάρχει. Έτσι 
ο μόνος δρόμος επικοινωνίας με το άλλο νησί είναι ο χωματόδρομος ως το Παλιοχώρι, 
το πλησιέστερο χωριό, ψηλά στο βουνό κάπου 3 χλμ ανηφορικός δρόμος, που οι χω-
ριανοί τον ανεβαίνουν άνετα. Φυσικά υπάρχει και η θαλάσσια οδός με βάρκα, παραλία-
παραλία η διαδρομή είναι ονειρώδης, ιδίως με φεγγάρι.

Η ζωή σ’ αυτό το όμορφο ψαράδικο χωριό, το τόσο κοντά στη φύση, είναι ό,τι χρεια-
ζόμαστε για να ξεφύγουμε από το άγχος της καθημερινής ζωής και τους θορύβους της 
πολιτείας. Ανάπαυση και ξεκούραση ζητώντας, ερχόμαστε κι εμείς οι εκ καταγωγής 
Μυτιληνιοί οικογενειακώς στην αγαπημένη μας Μελίντα.

Τα γεγονότα όμως που ζήσαμε είναι φανταστικά, απίστευτα. Θα ‘θελα να τα περιγρά-
ψω για να ζήσουν φανταστικά και άλλοι και να μην τα ξεχάσω κι εγώ ποτέ! 4 μέρες υπό 
την απειλή πολέμου.

Καλοκαίρι Ιούλιος 1974. Παραθερίζουμε σε ένα μικρό ξενοδοχείο χωρίς πολλές 
ανέσεις, αλλά συμπαθητικό, με την αυλή του σκεπασμένη με πεντάφυλλο και τη θέα 
της θάλασσας να απλώνεται μπροστά. Μένουμε εκείνο το καλοκαίρι Ιούλιο του 1974 
συνολικά 4 οικογένειες. Στο ισόγειο η ξενοδόχος με τον σύζυγό της και μία κυρία με τα 
2 παιδιά της. Στον όροφο επάνω εμείς οι δύο, ο σύζυγός μου Δούκας, μία οικογένεια 
από την Μυτιλήνη οι 2 γονείς και τα 3 τους παιδιά, ο Ελληνοαμερικανός ο κ. Ξενοφών 

γράφει η  Αθηνά Παπαγεωργίου

Μια νύχτα αξέχαστηΜια νύχτα αξέχαστη



που ερχόταν από τόσο μακριά να παραθερίσει κάθε καλοκαίρι στη γενέτειρά του. Συ-
νολικά είμαστε 10 μεγάλοι και 8 παιδιά. Ξέχασα ή νομίζω ότι είχαν τότε έλθει και 3 
συγγενείς μας με παιδιά.

Με τόσα παιδιά 2 έως 15 ετών είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πόση χαρά, παιχνί-
δι και κέφι βασίλευαν στο μικρό μας πανδοχείο. Ώσπου ξαφνικά το πρωί της γιορτής 
του προφήτη Ηλία 20ή Ιουλίου και ενώ επιβιβαζόμαστε στην βάρκα για τα Βατερά (πα-
ραθαλάσσιο με ονειρεμένη αμμουδιά) να γιορτάσουμε με τους άλλους κατοίκους εκεί, 
μας προλαβαίνει ο κ. Ξενοφών, πολύ ανήσυχος για τις ειδήσεις που μόλις άκουσε από 
ραδιοφωνικό σταθμό Αμερικής. «Πάμε για πόλεμο μην απομακρύνεσθε από εδώ», μας 
συμβουλεύει. Δεν ματαιώσαμε την εκδρομή στα Βατερά. Σε λίγο βρεθήκαμε σε εορτα-
στική χαρούμενη ατμόσφαιρα με πολύ κόσμο, να πίνει τον καφέ του πρωί-πρωί. Πάει 
11 η ώρα και τα τρανζιστοράκια μας δεν μεταδίδουν το κανονικό τους πρόγραμμα. Η 
ομήγυρις ανησυχεί «τι να συμβαίνει;» και ξαφνικά ακούγεται ένα: «προσοχή διάγγελμα 
του πρωθυπουργού». «Τουρκική επίθεση και εισβολή στην Κύπρο, κηρύσσεται επι-
στράτευσις στην Ελλάδα»! Ένα ισχυρό κλακ ακούστηκε τότε και όλοι οι άνδρες τινάχτη-
καν όρθιοι. «Φεύγουμε να παρουσιαστούμε».

Έτσι ζήσαμε την πρώτη μέρα της εισβολής στην Κύπρο την 20ή Ιουλίου του 74. Αργά 
το βράδυ ήλθε η βάρκα να μας πάει πίσω στη Μελίντα, όπου μας υποδέχθηκαν ανα-
κουφισμένοι για εμάς, αλλά πολύ ανήσυχοι οι κάτοικοι για τα συμβαίνοντα.

Οι «Τούρτσοι θα κάνουν απόβαση στην Μυτιλήνη» μουρμουρίζουν με δέος όλοι οι 
κάτοικοι. Οι γύρω λόφοι γέμισαν άνδρες των ΤΕΑ –Τάγματα Εθνικής Αντίστασης-, που 
πηγαινοέρχονται με το όπλο στον ώμο και φρουρούν μέρα νύχτα, ενώ οι γυναίκες του 
χωριού ανέλαβαν το φαγητό τους. Λιποθυμίες, κλάματα, προσευχές και «Θεέ μου βοή-
θα» είναι στην ημερησία διάταξη. Η ως τα χθες πηγή χαράς, η νησιωτική μας θάλασσα, 
έγινε αιτία τρόμου. Όλοι αγναντεύουν ολημερίς και ολονυκτίς το πέλαγος, μήπως δια-
κρίνουν την σκιά ενός πολεμικού καραβιού.

Οι φόβοι τους έχουν κάποια βάση. Ο σταθμός της δυτικής Γερμανίας, που τα επτά 
χρόνια της δικτατορίας παρακολουθούσαν μυστικά όλοι οι Έλληνες, μας είπε πως τώρα 
στο ανατολικό Αιγαίον φάνηκαν τουρκικά σκάφη να περιπολούν! Μα και ο σταθμός να 
μην το ‘λεγε ο κόσμος πάλι θα το υποπτευόταν. Διετάχθη συσκότισις σε όλο το νησί. 
Οι κάτοικοι ούτε την μπαταρία δεν μας άφηναν να ανάψουμε. Έλεγαν: «θα μας δουν 
οι Τούρτσοι από μακριά, θα εντοπίσουν την παραλία και θα έρθουν να αποβιβαστούν 
εδώ». Έτσι υποταχθήκαμε στην γενική επιθυμία για απόλυτη συσκότιση. Δεν δούλευαν 
ούτε τα τηλέφωνα, ούτε συγκοινωνίες. Είχαμε απομονωθεί, με τις τράπεζες Αθηνών 
και με τους συγγενείς μας. Κινδυνεύαμε εμείς οι Αθηναίοι να αποκλεισθούμε, χωρίς 
χρήματα μακριά από τα σπίτια μας.
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Φουρτούνα ψυχής και φουρτούνα θάλασσας. Τι κύματα ήταν αυτά! Τι βουητό η θά-
λασσα, τι βαριά συννεφιασμένη ατμόσφαιρα. Μόνη μας παρηγοριά το τρανζιστοράκι, 
που κι αυτό δούλευε με μπαταρίες, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχε ηλεκτρισμός 
ακόμη τότε εδώ. Όσοι λοιπόν διέθεταν ένα τρανζίστορ, το έθεταν στη διάθεση όλων. 
Έτσι και εγώ ήμουν τρόπον τινά «επιστρατευμένη». Δουλειά μου να τροφοδοτώ με ει-
δήσεις τον κόσμο, που έμενε ή ερχόταν στο πανδοχείο. Μέσα στην κατασκότεινη νύκτα, 
καθισμένοι, παρέα τα βράδια αργά (νομίζω 10 μμ) πιάναμε τον γερμανικό σταθμό ή 
Λονδίνο ΒΒC ή Αθήνα με καμουφλαρισμένο τον φακό και ακούγαμε ειδήσεις και με 
ευχές για καλό ξημέρωμα, πηγαίναμε για ύπνο. Έτσι πέρασαν οι 4 πρώτες μέρες με μια 
απίστευτη υπερένταση νεύρων, ώσπου ήλθε η Τρίτη. Μελίντα 23 Ιουλίου 1974. Αργά το 

Μια παρέα το 1968 μπροστά από το Πανδοχείο του Ιωάν. Λούπου στη Μελίντα και 
πίσω η περιοχή «Κόκκινα» πριν την κακοποίησή της. Η φωτογραφία λήφθηκε από την 
κ. Αθηνά Παπαγεωργίου. Διακρίνονται στην πρώτη σειρά η Ελένη Παπαγεωργίου του 
Δούκα, στη δεύτερη σειρά καθιστοί από αριστερά Αριστείδης Μαρής (Αρίστα), Δούκας 
Παπαγεωργίου (απεβίωσε), Παναγιώτης Χρήστ. Χρυσάφης, Νίκος Βαβέκης (91 ετών 
σήμερα) ο δικηγόρος στον οποίο ήταν ασκούμενος ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, στην τρί-
τη σειρά όρθιοι από αριστερά Παναγιώτης Θεμ. Σάββας (Μπάκος), μπροστά του άγνω-
στο παιδί (όποιος το αναγνωρίσει παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσει), Ξενοφών Θεμ. 
Σάββας (απεβίωσε), Μαίρη Παπαγεωργίου του Δούκα, Καλδής Δημ. Καλδέλης και ο 
πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Δημ. Χρυσάφης. 
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απόγευμα μαθαίνουμε ότι η χούντα καταρρέει και ανακοινώνεται ότι κλήθηκε να έλθει 
από το Παρίσι, όπου διέμενε ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής για να αναλάβει τα ηνία 
της χώρας. Στην Μελίντα όμως όλοι βουβοί, ώρες βαριές. Ησυχία.

Ανεβήκαμε στον όροφό μας για ύπνο όλοι. Εγώ με το τρανζίστορ στο πολύ σιγανά και 
κολλημένο στο αυτί μου, έζησα τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς. Ο Κ. με το προσωπικό 
αεροπλάνο του προέδρου της Γαλλίας φθάνει στην Αθήνα στις 2 τα μεσάνυκτα. Εκατοντά-
δες χιλιάδες πολίτες πανηγυρίζουν στους δρόμους, γίνεται ορκωμοσία και τα ξημερώ-
ματα 24 Ιουλίου είχαμε πολιτική κυβέρνηση.

Το νησί μας ξαφνικά συγκλονίζεται από τουρκικά γυμνάσια, που θορύβησαν τον κό-
σμο για εισβολή. Κοκόρια λαλούν εκεί και ακούγονται εδώ. Σκέψου τα γυμνάσια!

Όλοι στο πόδι. Τρέξαμε στην παραλία όπου ζήσαμε ώρες τραγικές και κωμικές μαζί. Ο 
Δούκας βλέποντας τα μεγάλα κύματα να λέει: «λες να είναι υποβρύχιο, να γίνει απόβαση 
εδώ σε λίγο;» Οι γυναίκες να φεύγουν μέσα στη νύκτα ίσα-μέσα μακριά από την παραλία 
με μια κότα στο χέρι, για ώρα ανάγκης. Ο Δούκας να ζητά λίγο δυόσμο, να του κάνω 
αφέψημα για το στομάχι του, που στα δύσκολα αντιδρά θυμωμένο. Ένας πολύ ευγενικός 
κύριος (δεν θυμάμαι το όνομά του) να προσφέρεται να το φτιάξει εκείνος. Ο κ. Ξενοφών 
Αλαμάγκος ψύχραιμος πάντα, ο άνδρας της Διαμάντως φύλακας (για εξυπηρέτησή μας) 
του πανδοχείου μας και ίσως ένας δυο ακόμα δεν θυμάμαι. Τα παιδιά όλα κοιμούνταν.

Κάποτε ξημέρωσε και γύρισαν όσοι είχαν απομακρυνθεί από την παραλία την νύχτα, 
ταλαιπωρημένοι αλλά χαρούμενοι που η απόβαση δεν έγινε.

Την επαύριο ο κ. Ξενοφών με προτρέπει να γράψω όλα όσα απίστευτα ζήσαμε εκείνες 
τις μέρες, για να μείνουν και να γίνουν γνωστά. Του το υποσχέθηκα. Άργησα όμως πολύ. 
Σήμερα Ιούλιος 2013 κλείνουν 39 χρόνια από τότε. Ένα γράμμα-κάρτα του που έλαβα 
αργότερα και ακόμη κρατώ ενθύμιο λέει «Μια βραδιά στην Μελίντα τον Ιούλιο μήνα, την 
βραδιά που περιμέναμε την εισβολή των Τούρκων. Αν τα έγραψες θέλω να τα διαβάσω». 
Δυστυχώς τώρα είναι πολύ αργά για να διαβάσει. Δεν υπάρχει πια. Πριν 18 χρόνια έφυγε 
και ο Δούκας. Σε όσους επιζούν από την τότε παρέα, τους εύχομαι να ‘ναι καλά και να 
χαίρονται την Μελίντα, το ωραίο Παλαιοχώρι, την αγαπημένη Μυτιλήνη μας.

Υ.Γ. Την ονομασία «μια νύχτα αξέχαστη» (a night to remember) την έδωσε εκείνη την βραδιά 
ο κ. Ξενοφών Αλαμάγκος. Τα χρόνια πέρασαν. Η Μελίντα ηλεκτροφωτίστηκε. Σφύζει από ζωή 
κάθε καλοκαίρι, καθώς και όλο το νησί.

Ας ευχηθούμε η ζωή στο μέλλον να κυλά ειρηνικά, αναπτυξιακά και ποτέ πια να μην ξαναζήσει 
ο τόπος τέτοιες δύσκολες ώρες σαν αυτές που ζήσαμε εμείς το 1974. 



Ο Ηρόδοτος αναφέρει πάντα τους κατοίκους του νησιού με το κοινό όνομα 
Λέσβιοι ή Μυτιληναίοι. Πολύ νωρίς, πριν από το 700 π.Χ., οι Μυτιληναίοι 
ήλεγχαν τις αιολικές πόλεις και συνοικισμούς της απέναντι μικρασιατικής 

ακτής φτάνοντας μέχρι τα Δαρδανέλλια. Η Λέσβος μαζί με την Κύμη της Μικράς 
Ασίας θεωρήθηκαν τα σπουδαιότερα αιολικά κέντρα, και μητροπόλεις των τριάντα 
περίπου αιολικών πόλεων της περιοχής του όρους Ίδη. Από τις πόλεις του νησιού 
πέντε ήταν οι σημαντικότερες: η Μυτιλήνη, η Μήθυμνα, η Άντισσα, η Πύρρα και η 
Ερεσός. Μια έκτη πόλη, η Αρίσβη, καταστράφηκε τον 5ο π.Χ αι. από τους Μηθυ-
μναίοιυς. 

Η Μυτιλήνη, αφού ξεπεράσει στα τέλη του 7ου π.Χ. αι. τις εσωτερικές διενέξεις 
και ταραχές, στις οποίες έλαβε μέρος και ο ποιητής Αλκαίος, χάρη στον σοφό Πιτ-
τακό αποκτά δημοκρατικό πολίτευμα και πολιτική σταθερότητα, η οποία της επι-
τρέπει να αναπτυχθεί σε ισχυρή ναυτική δύναμη και να κυριαρχήσει στις άλλες 
πόλεις του νησιού. Στα 570 π.Χ. οι Μυτιληναίοι είναι οι μόνοι Αιολείς που παίρνουν 
μέρος στον αποικισμό της Ναυκρατίδος στην Αίγυπτο. Επί Κύρου η Λέσβος γίνεται 
φόρου υποτελής στους Πέρσες και υποχρεώνεται να τους ακολουθήσει στις εκ-
στρατείες τους: του Καμβύση κατά της Αιγύπτου, του Δαρείου κατά των Σκυθών 
και του Ξέρξη κατά της Ελλάδας. Μετά την ναυμαχία της Μυκάλης και την ήττα 
των Περσών το νησί γίνεται μέλος της Αθηναϊκής συμμαχίας αλλά αποστατεί κατά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και μόλις που θα γλυτώσει την πλήρη καταστροφή 
της από τους Αθηναίους. Μετά την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς το 
405 π.Χ., ο Λύσανδρος την υποτάσει, αλλά το 369 π.Χ. προσέρχεται και πάλι στην 
Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Οι Πέρσες θα την καταλάβουν το 357 π.Χ. και τελικά θα την 
απελευθερώσει το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. 

ΛΕΣΒΟΣ
Ας ξαναθυμηθούμε για λίγο την Ιστορία του νησιού μας, της αγαπημένης 

μας Λέσβου, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου και δεδομέ-

νου ότι το νησί μας δεν διαφημίζεται, όπως άλλα νησιά, αν και κατά την 

άποψή μας υπερέχει από πολλά άλλα πολυδιαφημιζόμενα νησιά μας. 

> ΣυΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟυΜΕΝΟ ΤΕυΧΟΣ
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Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους εξαφανίζονται από το προσκήνιο οι δύο από τις 
πέντε μεγάλες πόλεις, η Άντισσα και η Πύρρα και εμφανίζεται και πάλι σαν πολυ-
ανθρωπότερη η Μυτιλήνη. Οι επιφανέστεροι Ρωμαίοι (Πομπήιος, Αγρίππας, Γερ-
μανικός) την επισκέπτονται και της δίνουν προνόμια και αγαθά. Γύρω στο 52 μ.Χ. το 
νησί δέχεται και τον Χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο. 

Οι τέχνες κα τα γράμματα και κυρίως η ποίηση, άνθησαν στο νησί από την πρώ-
ιμη αρχαιότητα. Κατά τη μυθολογία, στην Λέσβο απέθεσε η θάλασσα το κεφάλι του 
Ορφέα και τη λύρα του, μετά τη θανάτωσή του από τις μαινάδες στη Θράκη. Και ο 
μύθος επιμένει ότι το κομμένο κεφάλι του Ορφέα συνέχισε να τραγουδάει και να 
χρησμοδοτεί στο μαντείο του κοντά στην Άντισσα, ενώ η λύρα υπήρχε λένε κρεμα-
σμένη στο ναό του Απόλλωνος στην Μυτιλήνη. 

Από τον 7ο π.Χ. αι., παράλληλα με την μεγάλη οικονομική ανάπτυυξη, παρου-
σιάζεται στην Λέσβο πνευματική και καλλιτεχνική άνθιση, από τις σημαντικότερες 
στον ελληνικό χώρο. Αν και το πολιτιστικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας ήταν η Αθή-
να, οι πόλεις της Λέσβου συνείσφεραν μια ιδιαίτερη και σημαντική συνδρομή στο 
οικοδόμημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 

Η μουσική και η ποίηση είναι οι πιο αγαπημένες ασχολίες των Λεσβίων. Ο 
Τέρπανδρος ο Αντισσαίος, ο Αρίων ο Μηθυμναίος, τον οποίο ο μύθος τον θέλει να 
ταξιδεύει τραγουδώντας, καθισμένος στην πλάτη ενός δελφινιού, και ο Κοιτίων ο 
Μυτιληναίος, συγκαταλέγονται στους περίφημους μουσικούς της αρχαιότητας. Ο 
Τέρπανδρος γεννήθηκε στην Άντισσα αλλά δημιούργησε στην Σπάρτη όπου ίδρυ-
σε μουσική σχολή και νίκησε σε μουσικούς αγώνες κατά την 26η Ολυμπιάδα δηλ. 
το 676-673 π.Χ. Στον Τέρπαμδρο αποδίδεται η εφεύρεση της επτάχορδης λύρας η 
οποία ονομαζόταν «βάρβιτος», καθώς η τελειοποίηση του «Νόμου» ενός ύμνου 
αφιερωμένου στην λατρεία του Απόλλωνος. Ο Αρίων υπήρξε μεταγενέστερος του 
Τέρπανδρου και συνεχιστής του έργου του. 

ΘΕρΜΗ
Η περιοχή είναι ονομαστή από την αρχαιότητα, για τις ιαματικές της πηγές. Οι πη-
γές αυτές είναι αφιερωμένες στην Θερμία Αρτέμιδα, ερείπια του ναού της οποίας 
βρέθηκαν στην Παραλία Θερμής, προσελκύουν και σήμερα επισκέπτες. Ένα από 
τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία της Λέσβου, η Παναγιά η Τρουλωτή, κτίσμα του 
14ου αι. βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό. Φημισμένη επίσης είναι και η μονή του 
Αγίου Ραφαήλ, προστάτη του νησιού, η οποία συγκεντρώνει προσκυνητές από την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Οι πύργοι, τα λιθόστρωτα και τα παραδοσιακά σπίτια συνθέ-
τουν μια ξεχωριστή εικόνα. Στον κύριο οικισμό, στην Θέρμη, διατηρούνται σε καλή 
κατάσταση οι πύργοι του Μαγνήσαλη και του Τσουκαλαδέλη. 

  ΣυΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕυΧΟΣ
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Kύριε Πρόεδρε, 
Με μεγάλη μου χαρά επικοινωνώ μαζί 

σου και έμμεσα με τα μέλη του Συλλόγου 
σου, που προσπαθεί από απόσταση να βρε-
θεί «κοντά» στο αγαπημένο μας νησί και να 
είναι πάντα παρών σε κάθε κάλεσμα για 
προσφορά σε αυτό. 

Η αγάπη μας για τη Λέσβο είναι -πι-
στεύω- κοινό χαρακτηριστικό μας. Όπως 
είναι και η έντονη διάθεση να βοηθήσουμε, 
ο καθένας από το μετερίζι του, στην πρόοδο 
του τόπου μας. Το ευλογημένο αυτό μέρος, 
που τόσο αγαπάμε, έχει τεράστιες δυνα-
τότητες ανάπτυξης. Όμως, συγκεκριμένα 
πρόσωπα (στα οποία θα αναφερθώ συγκε-
κριμένα εν καιρώ), το κρατούν καθηλωμέ-
νο σε μια μετριότητα, που σίγουρα δεν του 
αξίζουν. 

Προσωπικά, με την ομάδα της Καλλο-
νής, ξεκίνησα ένα ταξίδι προς το όνειρο πριν 
3 περίπου χρόνια. Η σκληρή δουλειά και η 
ποιότητα στον προγραμματισμό μας, είχαν 
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η Καλλονή 
βρίσκεαι πλέον στην μεγάλη κατηγορία του 
ποδοσφαίρου μας. Στέκεται σε αυτήν, με 
αξιοπρεπή αποτελέσματα και αρκετά ποιο-
τικό θέαμα μέσα στο γήπεδο. Έτσι, αποτελεί 
καμάρι κάθε Λέσβιου, όπου κι αν ζει!

Το δημιούργημα αυτό, αποτελεί στολί-
δι για την Λέσβο. Και είμαι περήφανος για 
αυτό. Όμως χρειάζεται την στήριξη όλων για 
να παραμείνει εκεί ψηλά και -γιατί όχι- να 
βάλει ακόμη υψηλότερους στόχους. Η Καλ-
λονή δεν μπορεί να παραμείνει τόσο ψηλά 
για πολύ, στηριζόμενη μόνο από έναν άν-
θρωπο, του οποίου οι αντοχές κάποτε στε-
ρεύουν...

Η συνεργασία μας, στην οποία προσβλέ-
πω και θέλω να προκαλέσω με αυτή την 
επιστολή μου, είναι ένας τρόπος για να βο-
ηθηθεί η Καλλονή μας, η ομάδα ΟΛΗΣ της 
Λέσβου! Σας θέλει στο πλευρό της η ομάδα 
μας! Σας χρειάζεται!

Ταυτόχρονα, παρακαλώ θεωρείστε την, 
σαν έναρξη επικοινωνίας μεταξύ μας, σε 
μια προοπτική να βοηθηθούν και οι δύο 
πλευρές. Είμαι στη διάθεσή σας να σταθώ 
αρωγός σε κάθε ουσιαστική προσπάθειά 
σας για ανάπτυξη και πρόοδο στην Λέσβο. 

Είμαστε πολλοί και ικανοί οι Λέσβιοι. 
Αρκεί να παραμερίσουμε αυτά που μας χω-
ρίζουν και να αναδείξουμε όσα μας ενώ-
νουν. 

Καλή αντάμωση!
Νίκος Μιχαλάκης

Πρόεδρος ΠΑΕ, ΑΕΛ Καλλονής

Επιστολές που λάβαμεΕπιστολές που λάβαμε

Από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ Καλλονής πήραμε  
την παρακάτω επιστολή σχετικά με την άνοδο της ποδοσφαιρικής  

ομάδας της Καλλονής στην Α΄ Εθνική (Super Leage). 
Εμείς χειροκροτούμε την επιτυχία της ομάδας της Λέσβου και  

παροτρύνουμε όλους τους χωριανούς μας και όλους τους Λέσβιους που 
ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να ενισχύσουν την ομάδα μας ηθικά και 

υλικά με την παρουσία μας στα γήπεδα που αγωνίζεται η Καλλονή.
Από το Δ.Σ.
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Ο Παπα-Βασίλης

Σ την παιδική μου ηλικία στο Παλαιοχώρι ήταν παπάς ο Βασίλης Πανανής. Ο Πα-
πα-Βασίλης είχε όλα τα προσόντα του πνευματικού ηγέτη. Ήταν τίμιος, ευθύς, 

ειλικρινής, ηθικός, πράος, αμερόληπτος, εγκρατής, ηθικός, δεν ήταν φιλάργυρος και γε-
νικά ήταν άμεμπτος. Είχε όλα τα προτερήματα που πρέπει να διαθέτουν οι λειτουργοί του 
υψίστου. Πέρα από τα παραπάνω διέθετε μεγάλη για την εποχή του παιδεία και μόρφωση.

Την εποχή που έζησε οι ιερείς δεν είχαν μισθό από το Δημόσιο, αλλά τους συντηρούσε 
το ποίμνιο της Ενορίας τους. Πληρώνονταν για την τέλεση των μυστηρίων και από τη βοή-
θεια του κόσμου. Η εκκλησία του Παλαιοχωρίου είχε στον αυλόγυρό της δύο οικίες όπου 
έμενε η οικογένεια του ιερέα. Επίσης επειδή είχε ελαιοκτήματα έδινε στον ιερέα δεκαπέντε 
λαγήνια λάδι το χρόνο (κάθε λαγήνι λάδι ζύγιζε 6,5 οκάδες, δηλαδή 8,20 κιλά σήμερα).

Θυμάμαι ότι ο παπα-Βασίλης είχε ένα γαϊδούρι, το οποίο του ήταν απαραίτητο όχι μόνο 
για τη μεταφορά των ελιών το χειμώνα, αλλά και για τις μετακινήσεις του στα εξωκλήσια.

Όλοι οι κάτοικοι του χωριού μεγάλοι και μικροί τον σέβονταν και τον αγαπούσαν σαν 
πραγματικό τους πατέρα. Αν τύχαινε να περάσει ο παπάς οι συγκεντρωμένες γυναίκες, που 
κατά το έθιμο έκαναν «γειτονιά», σε ένδειξη σεβασμού σηκώνονταν όρθιες. Το ίδιο συνέ-
βαινε όταν ο παπάς έμπαινε σε κάποιο καφενείο. Όλοι οι θαμώνες σταματούσαν το ποτό ή 
τα χαρτιά και σηκώνονταν όρθιοι και χαιρετούσαν τον παπα-Βασίλη.

Οι μαθητές όταν αποφοιτούσαν από το Δημοτικό Σχολείο αντί να πάνε στο Γυμνάσιο 
Πλωμάρι, πράγμα δύσκολο λόγω της έλλειψης δρόμου, πήγαιναν για δύο χρόνια στον πα-
πα-Βασίλη για να συμπληρώσουν τη μόρφωσή τους. Η διδασκαλία γινόταν ανάλογα με τον 
καιρό μέσα στην εκκλησία ή το νάρθηκα. Θεωρούνταν μεγάλη τιμή και έπαινος να είχες 
μορφωθεί από τον παπα-Βασίλη και οι μαθητές του καμάρωναν γι’ αυτό. Χαρακτηριστικό 
ήταν το εξής συμβάν. Την εποχή εκείνη σε κάποιο καφενείο έπαιζαν μια παρέα χαρτιά. Στο 
τέλος αυτός που έγραφε έκανε την πρόσθεση για να βγουν οι νικητές. Κάποιος από την 
παρέα διαφώνησε για το αποτέλεσμα, οπότε αυτός που έγραφε σηκώθηκε όρθιος και σε 
αυστηρό ύφος του είπε: «Ξέρεις ότι υπήρξα μαθητής του παπά; Έμαθα καλή αριθμητική». 
Οπότε αυτός που αμφέβαλε δεν έβγαλε τσιμουδιά.

Όταν μάθαινε ο παπα-Βασίλης ότι ένα ζευγάρι είχε οικογενειακά προβλήματα, καλούσε 
και ενημερωνόταν χωριστά πρώτα από τη γυναίκα και μετά από τον άνδρα και αν αυτό δεν 
αρκούσε ζητούσε πληροφορίες από συγγενείς και φίλους του ζευγαριού. Το πόρισμα του 
έδινε πάντοτε τη σωστή λύση στο πρόβλημα, στην οποία υπάκουε το ζευγάρι και ακολου-
θούσε τις νουθεσίες του παπά, γιατί ήταν βέβαιοι για τη σοφία του και την αμεροληψία του. 
Το ίδιο συνέβαινε και αν δύο χωριανοί μας είχαν κτηματικές ή άλλες διαφορές και υπήρχε 
κίνδυνος να μαλώσουν ή να καταλήξουν στα Δικαστήρια. Ο παπα-Βασίλης πετύχαινε πάντα 

Ο Παπα-Βασίλης
γράφει ο  Δημήτρης Βουλγαρέλης



να τους συμβιβάσει, λόγω της σοφίας και της αμεροληψίας του, αλλά και του απέραντου 
σεβασμού που έτρεφαν οι συγχωριανοί του γι’ αυτόν.

Με λίγα λόγια ο παπα-Βασίλης φρόντιζε πάντοτε για το καλό και την πρόοδο του χωριού 
και των κατοίκων του και ήταν η ψυχή και ο νους του Παλαιοχωρίου. Γι’ αυτό και όταν η 
ψυχή του αποχωρίστηκε από το σώμα του γύρω στο 1925, μικρό παιδί εγώ τότε, μου έχει 
μείνει ανεξίτηλα στην μνήμη ότι δεν κατόρθωσα να μπω στην τεράστια γνωστή εκκλησία 
της Ευαγγελίστριας, που χωράει πάνω από 1500 άτομα. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού, άν-
δρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, γέροι και παιδιά είχαν συγκεντρωθεί μέσα και έξω 
από την εκκλησία με δάκρυα και αναφιλητά για να αποχαιρετίσουν τον «πατέρα» τους στην 
τελευταία κατοικία του.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, που έχει διαφθαρεί η γη του Κυρίου και έχει γεμίσει αδικία, 
έχουμε ανάγκη από τέτοιους ιερείς.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.  

Παλιές φωτογραφίεςΠαλιές φωτογραφίες

Από τον φίλο του Συλλόγου μας κ. Παντελέλη Ευστράτιο,  
πήραμε και δημοσιεύουμε την παραπάνω φωτογραφία.
 Βουλέλης Εμμ. Τρομπόνι, Λιναρδής κλαρίνο, Γιαλούρης Κων. Βιολί, Μανώλης  
Παντελέλης βιολί, Στρατής Παντελέλης με τα βρακάκια βιολί, Παντ. Παντελέλης  
σαντούρι και Δημ. Καλδέλης βιολοντσέλο.
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Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χρήστο Κων. Τσιμναδή για την τοποθέτηση δωρεάν της 
αναμνηστικής πλάκας για την ανακαίνιση των δημόσιων τουαλετών του χωριού. 

Επίσης ευχαριστούμε την κ. Ευμορφία Σάββα, Λυκειάρχη, για το καλαίσθητο τεύ-
χος των μοναστηριών και εξωκλησιών της περιοχής του Πολυχνίτου, που είχε την 
ευγένεια να μας στείλει.

Συγχαρητήρια
Θερμά συγχαρητήρια στην Ευαγγελία Χρ. Τσιμναδή για την πρωτοβουλία της να ανα-
παλαιώσει την εικόνα της Παναγίας Κρυφτής. 

AφλουγιέςAφλουγιές

 

ΠρΟΣΦΟρΕΣ 

εις μνήμην
	Ο Παναγιώτης Κουτσουραδής   50 ευρώ σε μνή-

μη του πατέρα του Παντελή και του πεθερού του 
Αποστόλου Γανώση.

	Η Παρή Πρωτογύρου-Φέλπα 100 δολ. Αυστραλ. 
σε  μνήμη  των  γονιών  της  Ιωάννη  και  Ειρήνης, 
των αδελφών της Ευστρατίου και Ιάσμης και των 
πεθερικών της Παναγιώτη και Μαλάμως Φέλπα.

	Ο  Γιάννης Παντελέλης  30  ευρώ  σε  μνήμη  των 
γονιών  του  Ευαγγέλου  και  Αναστασίας  και  του 
πεθερού του Γρηγορίου Κουτλή.

	Ο Παναγιώτης Καραμπάσης  20ευρώ  σε  μνήμη 
του  πατέρα  του Μάϊστρου  και  του  πεθερού  του 
Αποστόλου Μαλαμά.

	Ο Απόστολος Αχειλαράς 20 ευρώ σε μνήμη των 
γονιών του Παναγιώτη και Μαρίας και των πεθε-
ρικών του Ιωάννη και Μηλιάς Λούπου.

	Ο Γρηγόριος Δημ. Γανώσης   50  ευρώ σε μνήμη 
των γονιών του Δημητρίου και Περσεφόνης.

	Ο Εμμανουήλ Χάλακας  (από Αυστραλία) 50 δολ. 
Αυστραλ.  σε  μνήμη  των  γονιών  του  Ζαφειρίου  
και Πηνελόπης.

	Ο Παντελής Αντωνάκας  20  ευρώ  σε  μνήμη  της 
αδελφής Διαμάντως  Χάλακα και των γονιών του 

Δημητρίου και Βενετίας.
	Ο  Παντελής Κουτσουραδής    20  ευρώ  σε  μνή-

μη  των  γονιών  του Ευσταθίου και Μαρίας,  των 
αδελφών του Γρηγορίου και Ελένης και των πε-
θερικών του Δημητρίου και Μυρσίνης Καλαντζή.

	Ο Χαράλαμπος Κουτσουραδής  20 ευρώ σε μνή-
μη  των  γονιών  του  Παντελή  και  Μαρίας,  των 
πεθερικών του Γαβριήλ και  Μαρίας Μαυραγάνη 
και όλων των αποβιωσάντων νέων.

	Η  Άσπα Κοπανέλλη-Αβαγιανού  10  ευρώ  στη 
μνήμη των γονιών της Εμμανουήλ και Σουλτάνας 
(Άννας) Κοπανέλλη.

	Η Διαμάντω Ιωάν. Κουτλή  10 ευρώ για  το Σύλ-
λογο και εις μνήμην του συζύγου της Ιωάννη Ηλ. 
Κουτλή του πατέρα της και της μητέρας της Δούκα 
και Μαρίας Πανανή.

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού
	Ο Παναγιώτης Δημ.(Μικέ) Χρυσάφης 10 ευρώ.
	Ο Παναγιώτης Χάλακας του Παντελή 20, ευρώ.
	Ο Δημήτρης Σάββας του Σάββα 40 ευρώ.
	Η Μεταξία Ραφτέλη-Αλαμάγκου 20 ευρώ για  το 

περιοδικό.
Τους ευχαριστούμε θερμά
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AφλουγιέςAφλουγιές

γΑΜΟΙ
Τέλεσαν τους γάμους τους:
	Στις 20 Ιουλίου η Βενετούλα Νικ. Ανδρό-

νικου με τον Αθανάσιο Κεχρινιώτη.
	Στις 24 Αυγούστου ο Παντελής Ιωάν. Σκυ-

βαλάκης με την Ελένη Ξενοφ. Σάββα.
	Στις 5 Οκτωβρίου ο Λευτέρης Ηλ. Αν-

δρόνικος με την Ρασέλ Κάππα στη Θέρ-
μη.

	Στις 5 Οκτωβρίου ο Καλδής Εμμ. Βουλα-
λάς με την Κατερίνα Ψαρρού στο Μεγα-
λοχώρι. 

	Στις 17 Νοεμβρίου 2012 τέλεσε το γάμο 
του στην Αυστραλία ο γιος του συγχω-
ριανού μας Δημητρίου Πρωτογύρου 
(σημ. συντ. Η είδηση έφθασε στην ηλε-
κτρονική μας διεύθυνση τον Αύγουστο του 
2013 από το Δημ. Πρωτόγυρο, γιαυτό και η 
δημοσίεσή της γίνεται καθυστερημένα).

	Ευχόμαστε στους νεόνυμφους βίο αν-
θόσπαρτο.

γΕΝΝΗΣΕΙΣ
	Δίδυμα κοριτσάκια απέκτησαν η Βενε-

τούλα Νικ. Ανδρόνικου και ο σύζυγός 
της Θανάσης Κεχρινιώτης.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Έγιναν οι βαπτίσεις:
	Ηλίας είναι το όνομα που έδωσαν ο Δη-

μήτρης Ηλ. Ανδρόνικος και η σύζυγός 
του στο δεύτερο παιδί τους. 

	Βασίλης είναι το όνομα που έδωσαν ο 
Δημήτρης Παν. Καμπούρης και η σύζυ-
γός του Βίκυ στο τρίτο παιδί τους. 

	Μανώλης είναι το όνομα που έδωσαν ο 
Γεώργιος Απ. Αποστόλου και η σύζυγός 
του στο δεύτερο παιδί τους.

	Ηλίας-Οδυσσέας είναι το όνομα που 
έδωσν ο Παναγιώτης Ηλ. Ανδρόνικος 
και η σύζυγός του Ανθούλα στο πρώτο 
παιδί τους. 

	Ο Στρατής και η Ευδοκία Καλδέλη - Ξυ-
πτερά, κόρη της συγχωριανής μας Πα-
ρασκευής Ι. Σαββέλη-Καλδέλη, βάφτι-
σαν το δεύτερο κοριτσάκι τους

 Σιδερένια και να τα χαίρονται.

ΘΑΝΑΤΟΙ 
	Μανώλης Μαυραγάνης στο Παλαιοχώρι. 
	Στις 6 Φεβρουαρίου απεβίωσε στη Μυ-

τιλήνη ο Δημήτριος Γρηγ. Γανώσης (σημ. 
συντ. Η καθυστέρηση δημοσίευσης οφεί-
λεται στην έλλειψη έγκαιρης ενημέρω-
σης).

	Στις 19 Αυγούστου απεβίωσαν η Ειρήνη 
Κουτλή του Γεωργίου (Χαμούσας) και η 
Ειρήνη Νικολάου Ψαριανού (Μανιτούδ).

	Στη Μυτιλήνη πέθανε ο Ιωάννης Εμμ. 
Μαλαμάς. 

	Στην Αυστραλία πέθανε η Διαμάντω σύ-
ζυγος του Λάκη Ν. Χάλακα. 

 Εκφράζουμε στους συγγενείς τους τα 
θερμά μας συλλυπητήρια.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
	Ο Ιωάννης Μωραΐτης, γιος του Ευαγγέ-

λου και της Ευανθίας Παυλίδη-Μωραΐτη, 
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών.

	Ο Ιωάννης Σανιδάς του Λεωνίδα και της 
Πηνελόπης, κόρης της Μεταξίας και εγ-
γονής του Παντελή και της Πηνελόπης 
Ζαδέλη, πέτυχε στα ΤΕΙ Λαμίας. 

 Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.
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