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ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Συντάσσεται από Επιτροπή

Δ ύο (2) Φλεβάρη 2014, ημέρα Kυριακή, 
μαζεύτηκαμε στην αίθουσα του Συλλό-
γου μας, Zήνωνος 29 - 31, για να κό-

ψουμε Bασιλόπιτα μας. Όπως κάθε χρόνο, τα τε-
λευταία χρόνια, Kυριακή πρωί, με καφεδάκι ελλη-
νικό, με τσάι και αναψυκτικά για τα παιδιά, μέχρι να 
μαζευτούμε όλοι, με πολύ κουβέντα και πιο πολύ 
κουτσομπολιό (τώρα βέβαια το κουτσομπολιό το 
λέμε κοινωνικό σχόλιο), περισσότερο βέβαια για 
να ανταμώσουμε και να κουβεντιάσουμε. Να κου-
βεντιάσουμε και να μάθουμε τα νέα των χωριανών 
μας στην Αθήνα, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι 
εμείς οι Παλιοχωριανοί της Αθήνας πολύ σπάνια 
ανταμώνουμε και όπως μας έχει καταντήσει η ζωή είναι δύσκολο να βρεθούμε και να 
μάθουμε τα νέα μας.

Αν και φέτος είχαμε αντίπαλο τη γρίπη, η οποία μας έκανε ζημιά, όσον αφορά την 
παρουσία μας στην εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας. Λιγότερα τα παιδιά και λι-
γότεροι εμείς οι μεγάλοι, γονείς, παπούδες, γιαγιάδες, αλλά το κέφι και η αναμονή της 
γιορτής αμείωτη.

H BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣH BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣ
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Πιο πολύ για μας τους μεγάλους που ομολογουμένως τη θέλουμε την αντάμωση 
της πίτας. Ίσως να είναι μια ευκαιρία να ιδωθούμε, να ανταμώσουμε να κουβεντιάσου-
με και να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουμε όλοι, και ότι από πέρυσι δεν λείπει κανένας. 
Βέβαια η γιορτή της κοπής της Βασιλόπιτας είναι πιο πολύ γιορτή για τα παιδιά. Εμείς 
όμως οι μεγάλοι εκμεταλευόμαστε την παιδική γιορτή της βασιλόπιτας για να βλεπόμα-
στε, να επικοινωνούμε και να κουβεντιάζουμε τα Παλιοχωριανά νέα.

Όπως και να το κάνουμε σε αυτή την εκδήλωση αισθανόμαστε ότι είμαστε στο Πα-
λαιοχώρι. Αμα είσαι ανάμεσα σε Παλιοχωριανούς, άμα κουβεντιάζεις Παλιοχωριανά 
και άμα μαθαίνεις τα νέα του Παλαιοχωρίου, τότε θέλεις δεν θέλεις βρίσκεσαι, έστω και 
νοερά, στο αγαπημένο σου Παλαιοχώρι.

Αφού έτσι το έφερε η τύχη να φύγουμε από το χωριό μας πριν από 40 ή 50 χρόνια, 
όμως αυτή η τύχη δεν είναι ικανή να μας στερήσει το χωριό μας. Όπως και να γίνει, όπως 
και να το κάνουμε, εμείς Παλιοχωριανοί γενηθήκαμε και Παλιοχωριανοί θα μείνουμε.

Και στο θέμα μας πάντα. Στην πίτα μας. Αφού τα παιδιά είπαν τα κάλαντα, Άγιο Βασί-
λη, Κάλαντα, έλατο και όλα τα σχετικά, και βέβαια πήραν τα δωράκια τους (βιβλία, πα-
ραμυθάκια, σοκολάτες, γκοφρέτες) ακολούθησε η παραδοσιακή κοπή της Βασιλόπιτας 
και η διανομή της στις οικογένειες, ανάλογα με την σειρά προσέλευσεις.

Βέβαια είχε προηγηθεί τα κέρασμα με κονιάκ και ξηρούς καρπούς (ζαβλαπίδες, 
σταφίδες, φυστίκια και τσίπουρο. Έγινε και αυτό της μόδας τελευταία.

Τελειώνοντας πρέπει να υπογραμμίσω και να τονίσω σ’ όλους τους Παλιοχωρια-
νούς της Αθήνας (πρώτης, δεύτερης αλλά και τρίτης γενιάς) ότι η γιορτή της Βασιλό-
πιτας είναι για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας, αλλά γιατί όχι και για όσους μικροί 
και μεγάλοι δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το χωριό μας και δεν θέλουμε να κόψουμε τους 

H BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣH BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣ
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δεσμούς μας από το μέρος που γεννη-
θήκαμε.

Το έχω τονίσει πολλές φορές θα το 
ξαναπώ και τώρα και δεν είναι δικό μου. 
Όποιος ξεχνάει την καταγωγή του, όποιος 
ξεχνάει τον τόπο που γεννήθηκε και με-
γάλωσε, όποιος δεν γυρίζει να κοιτάξει 
πίσω του γρήγορα θα καταντήσει 
άπολις, άπατρις και δεν θα γνωρίζει 
απο που έρχεται και που πάει.

Τελειώνοντας ευχόμαστε και του 
χρόνου, χρόνια πολλά σε όλους, το 
2014 να είναι για όλους πιο τυχερό 
και όλοι να είμαστε πιο τυχεροί και 
πιο υγιείς.

Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε 
ότι το φλουρί της πίτας έτυχε στην 
οικογένεια του Στράτου και της 
Ελένης Καμπούρη στους οποίους 
και ευχόμαστε να είναι πάντα τυχε-
ροί και υγιείς.

Μανώλης Καμπούρης

H BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣH BAΣ’ΛOΠ’TA MAΣ
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Βέβαια επειδή ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήσαμε να κάνουμε την Αποκριάτικη χορευ-
τική μας εκδήλωση μεσημέρι και όχι βράδυ, όπως είχε καθιερωθεί εδώ και 35 χρόνια που 
υπάρχει ο Σύλλογος, είχαμε μια αγωνία εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
παρουσία των συγχωριανών μας και την επιτυχία του εγχειρήματος μας. Και παρά του ότι 
οι δηλώσεις συμμετοχής από τον κόσμο ήταν ενθαρυντικές, εμείς είχαμε την αγωνία μέχρι 
την στιγμή που η αίθουσα των 180 ατόμων γέμισε και η αγωνία μας μετατράπηκε στο άν θα 
έλθουν και άλλοι, που θα χωρέσουν.

Καλή επομένως η επιλογή μας να γίνει Κυριακή μεσημέρι η εκδήλωσή μας και ακόμη 
καλύτερη η επιλογή της αίθουσας της εκδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας όπου όλος ο κό-

9 Μάρτη 2014, ημέρα Κυριακή

Μια φετεινή πρωτοτυπία. Αποφασίσαμε να κάνουμε την Αποκριάτικη 
εκδήλωσή μας μεσημεριανή ώρα. Έτσι στις 1 μετά το μεσημέρι μα-
ζευτήκαμε στην αίθουσα που είχαμε επιλέξει, στην ταβέρνα «ΠΛΑΚΙ-

ΩΤΙΣΣΑ» στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, στο κέντρο της Αθήνας.

Αποκριάτικος χορός 2014
Αποκριάτικος χορός 2014
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σμος έφθασε με το Μετρό. Αυτό βέβαια ήταν ένα ποτηράκι κρασί παραπάνω και άρα δεν εί-
χαμε μετά το πρόβλήμα της οδήγησης.

Η επιτυχία λοιπόν η εφετεινή ήταν άνευ προηγουμένου. Πολύς κόσμος, που ειλικρινά 
δεν περιμάναμε, πολύ κέφι, πολύς χορός και πολύ όρεξη.

Βέβαια στο κέφί και στο χωρό βοήθησε η πάρα πολύ καλή μουσική που είχαμε, εκτός 
από την μουσική του κέντρου, είχαμε τον συγχωριανό μας και εκλεκτό φίλο του Συλλόγου 
και μέλος του Συλλόγου και Βιρτουόζο και Πανελλήνια αναγνωρισμένο μουσικό μας Τιμο-
λέοντα Παντελέλη ο οποίος μας έπαιξε ζωντανά το “Έρι Πάλε”!

Εμ, πως θα ήταν Αποκριάτικο γλέντι χωρίς το “Έρι Πάλε”. Όμως ο Τιμολής εκτός από “Έρι 
πάλε” έπαιξε και τα δικά μας χορευτικά, Ξύλα, Συλήβρια, Μπάμ και Απτάλικο ζεμπέκικο.

Αλλά εκτός από τον Τιμολή Παντελέλη είχαμε και άλλη δική μας Μουσική την οικογένεια 
“Κορέ” από την Νάξο, την τραγουδίστρια “Λέτα Κορέ”, το Αηδόνι των Κυκλάδων και του Αι-
γαίου, το συζυγό της Νικηφόρο Κορέ και τα δύο παιδιά τους τον Πολυχρόνη Κορέ και τον 
Γιώργο Κορέ.
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 Δεν γνωρίζουμε αν είναι η πρώτη 
φορά, ή η δεύτερη ή η τρίτη ή η πολλοστή 
που ακούμε για την ασφαλτόστρωση του 

δρόμου Μεγαλοχώρι - Αγιάσο από Ψιλο-
κούδουνο.

Όμως αυτή τη φορά το ακούσαμε από 

Έτσι με πολύ, πάρα πολύ κόσμο και με πάρα πολύ ωραία μουσική διασκεδάσαμε και φέ-
τος στην μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου μας.

Μαζί μας και λίγοι Πλωμαρίτες φίλοι μας, μέλη του Συλλόγου Πλωμαριτών με τους οποί-
ους αν και προσπαθήσαμε δεν κατορθώσαμε να συνδιοργανώσουμε την Αποκριάτικη εκ-
δήλωση, πάντως αρκετοί Πλωμαρίτες ήλθαν μαζί μας και διασκέδασαν με τους Παλιοχω-
ριανούς. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και συμπατριώτη 
μας από την Αγία Παρασκευή Λέσβου κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος παρέστει στην 
εκδήλωση μας συνδιασκέδασε μαζί μας, σεμνά και χωρίς φανφάρες και πολλά λόγια.

Έτσι με πολύ κέφι, πολύ χορό περάσαμε και φέτος την Αποκριάτικη εκδήλωση μας.
Ευχόμαστε σε όλους όσους παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση και του χρόνου να είμαστε 

περισσότεροι και πάντα υγιείς.
Μανώλης Καμπούρης

Νέα του χωριού  
& του νησιού μας

Αποκριάτικος χο
ρός 2014

Αποκριάτικος χο
ρός 2014
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επίσημα χείλη και συγκεκριμένα από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλα-
μπο Αθανασίου, ο οποίος παραβρέθη-
κε στην εκδήλωση μας και ο ίδιος μας 
είπε ότι δημοπρατήθηκε επιτέλους η 
ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτού. Εί-
ναι γεγονός ότι ο δρόμος αυτός μας εν-
διαφέρει άμεσα, γιατί μειώνει συμαντικά 
την απόσταση από Πλωμάρι για Αγιάσο, 
αλλά αυτό που κύρια ενδιαφέρει εμάς 
τους Παλιοχωριανούς είναι ότι μειώνει 
την απόσταση από Παλιοχώρι για Αγιά-
σο. Ας ελπίσουμε ότι είναι πραγματικό 
γεγονός και ας περιμένουμε να γίνει το 
έργο. Εμείς είμαστε επιφυλακτικοί γιατί 
έχει καεί η γούνα μας από υποσχέσεις, 
έχοντας υπόψη το δρόμο Πλωμάρι - Με-
λίντα - Βατιρά.

  Aγροτουριστικός Μεταποιητικός 
Συνεταιρισμός Γυναικών Πλωμαρίου

Πλωμάρι Λέσβου
Με πρωτοβουλία μίας ομάδας γυναι-

κών από το Πλωμάρι ιδρύθηκε ο Αγρο-
τουριστικός Μεταποιητικός Συνεταιρι-
σμός Γυναικών Πλωμαρίου, με έδρα το 
Πλωμάρι, με τα πανέμορφα τοπία του, 
τις δαντελωτές ακρογιαλιές, τους φιλό-
ξενους ανθρώπους του και την πλούσια 
φύση του. 

Τα 20 μέλη του Συνεταιρισμού με το 
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του τόπου 
μας και με βάση τον τεράστιο αγροτικό, 
φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλού-
το της περιοχής μας, θα αγωνιστούμε 
με επιμονή, δυναμισμό και πρωτοπόρες 
ιδέες-όπως άλλωστε η ιστορία θέλει τις 
γυναίκες του νησιού μας από την ποιή-

τρια μας Σαπφώ ακόμη - να επιτευχθούν 
οι στόχοι μας. 

Στόχος μας, να αξιοποιηθούν παλιές 
συνταγές που βρίσκονται για χρόνια στα 
συρτάρια των σπιτιών μας, σώζοντας έτσι 
τη γαστριμαργική παράδοση του τόπου 
καθώς και την προώθηση και ενθάρρυν-
ση της δημιουργικότητας, την προσπάθεια 
συλλογής και διάδοσης των παραδόσεων 
του Πλωμαρίου, στην χειροτεχνία, στην 
φιλοξενία, στην οικιακή οικονομία, στην 
γυναικεία ομορφιά και πολλά άλλα. 

Δουλειά με κέφι, μεράκι και ποιότη-
τα. 

Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρείτε 
στην έδρα μας στο Πλωμάρι. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: 
synetairismosplomari@hotmail.com, 
τηλ.: 6978811636

  Με χαρά μας μάθαμε ότι ο Άρης Γ. 
Γανώσης πήρε και θα λειτουργήσει την 
κεντρική ταβέρνα και Ξενοδοχείο της Με-
λίντας. Δεν γνωρίζουμε αν θα αλλάξει και 
την ονομασία, αλλά είμασατε σίγουροι ότι 
ο Άρης, νέος άνθρωπος, φιλόδοξος και 
ορεξάτος για δουλειά, θα αφοσιωθεί στο 
σκοπό του και θα αναβαθμίσει όχι μόνο 
το ξενοδοχείο και την ταβέρνα, αλλά και 
ολόκληρη την Μελίντα.

Εμείς, ως Σύλλογος Παλαιοχωρια-
νών, αλλά και εγώ που γράφω προσωπι-
κά ευχόμαστε και εύχομαι στον Άρη καλή 
επιτυχία στην νέα του δουλειά και καλή 
τύχη.

Η Μελίντα, αλλά και το Παλαιοχώρι 
περίμεναν πολλά από τον Άρη.

Μανώλης Καμπούρης
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Προσπαθήσαμε να συνγιορτάσουμε, να πούμε το έρι-πάλι μαζί, Παλιο-
χουριανοί, Μπουριανοί τσι Πλουμαρίτις, αλλά δεν κατορθώθηκε. Κυ-
ρίως, αργήσαμε να ξεκινήσουμε από τη μια, οπότε αίθουσα για τόσα 
πολλά άτομα δε βρισκόταν και από την άλλη η επιλογή της ημερομηνίας 

δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τις επιθυμίες και των τριών μας. 

1. Το έρι-πάλι λοιπόν οι Πλωμαρίτες το είπαν στις 23 Φεβρουαρίου, πάλι στην αί-
θουσα του Συνδέσμου τους, στη Ζήνωνος, οι Μποριανοί στις 2 Μαρτίου, στην 

ταβέρνα «Το Σπίτι» στο Περιστέρι και οι Παλιοχωριανοί στις 9 Μαρτίου, στην ταβέρνα 
«Πλακιώτισσα», στην Πλάκα. 

Οι συγκεντρώσεις για το αποκριάτικό μας ξεφάντωμα, όπως κάθε χρόνο, είχαν επι-
τυχία. Το ούζο, το κρασί, οι μπύρες, μαζί με τους μεζέδες και τη μουσική, ζωντάνευαν 
το κέφι, τα τραγούδια και το χορό. 

Στη Ζήνωνος η αίθουσα σχεδόν γέμισε. γευστικοί μεζέδες ετοιμάστηκαν από κυρίες 
του Δ.Σ., που συμπληρώθηκαν από γειτονική ψησταριά. Οι εναλλασσόμενες μουσικές 
επιλογές του πάντα παρόντα και ακούραστου Γιάννη Μαλή, μαζί με τη μυρουδιά του 
γλυκάνισου και τη χιονάτη ασπράδα του ούζου Βαρβαγιάννη έκαναν ολονών τα πόδια 
«να μυρμηδούν» και την πίστα του χορού να διεκδικεί το αδιαχώρητο. Κάποια στιγμή, 
κάπου στα μισά της διασκέδασης, οργανώθηκε ο πυρήνας για το έρι-πάλι. Ανδρόνικος, 
Μουτζούρης, Μπελάς, Ψαρράς (ο γράφων), μαζί με την αγέραστη, πάντα παρούσα Πέρ-
σα Μιχαλέλλη. Συναγερμός και χαμός. Όλοι μαζί, όλους τους στίχους, χωρίς μουσική. 
Το αναβιώσαμε συνεχίζοντας να το τραγουδούμε με το μακρόσυρτο χαρακτηριστικό 
Πλωμαρίτικο σκοπό, που διαφέρει απ’ αυτόν που τραγουδιέται στα Κυκλαδονήσια και 
σε Πλωμαριτοχωριά. 

Αργά τ’ απόγευμα, ευχόμενοι και του χρόνου, ένας-ένας παρέες-παρέες πήραν το 
δρόμο της επιστροφής στη ρουτίνα. 

2. Η ταβέρνα «Το Σπίτι» στο Περιστέρι, από την ενάτη βραδυνή άρχισε να γεμίζει. 
Οι Μποριανοί παρόντες, μαζί με φίλους. Ευκαιρία ν΄ανταμώσουν, να ξαναθυμη-

θούν τα πάτρια, να συνδιασκεδάσουν Αποκριάτικα. 

του Στρατή (Τάκη) Ψαρρά

Οι φετινες ΑπΟκριες



9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 /                                         /

Τα ούζα, το κρασάκι, οι μπύρες, οι μεζέδες, πήγαιναν και έρχονταν. Λεπτό προς λε-
πτό όλοι άρχισαν να «κάνουν κεφάλι» με την ταβέρνα σχεδόν στο αδιαχώρητο. 

Ο Κώστα Καλδέλλης με τους μουσικούς της παρέας του γέμιζαν την ατμόσφαιρα με 
τις Λεσβιακές νότες. Τα ξύλα, τα δικά μας ζεϊμπέκικα, οι καρσιλαμάδες μας, η απτάλ-
κους, τα σαν τα μάρμαρα της Πόλης κι άλλα δεν άφηναν κανένα καθήμενο. Ανάμεσα σ’ 
όλα αυτά και το έρι-πάλι σε ρυθμούς συρτού. Εδώ ήταν που έγινε χαμός. 

Το ξεφάντωμα συνεχίστηκε μέχρι και τις μεταμεσονύχτιες ώρες, οπότε με τα «καλό 
Ξημέρωμα», «Και του χρόνου», «Καλή Σαρακοστή», τέλειωσε και για φέτος το Μπο-
ριανό έρι-πάλι.

3. Κοντά στο σταθμό ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ του Μετρό είναι η ταβέρνα «Πλακιώτισσα». Οι 
Παλιοχωριανοί, μαζί με τους γνωστούς τους και φίλους, γύρω στις δύο μετά το 

μεσημέρι, πήραν τις θέσεις τους. Στα τραπέζια τους περίμεναν τα ούζα και τα κρασιά. 
Αργότερα ήρθαν και μπύρες, γι’ αυτούς που ήθελαν πιο ελαφρύ ποτό. 

Ο Τιμολής Παντελέλλης και η Ναξιώτικη μουσική κομπανία των Κορρέδων πλαισί-
ωναν το Αποκριάτικο Παλιοχωριανό ξεφάντωμα, που για ώρες κράτησε με τραγούδια 
και χορούς. Με τους χορεύοντες τα συρτά μας και τους παρόμοιους Ναξιώτικους και 
Ικαριώτικους ρυθμούς χόρεψε και ο, από την Αγία Παρασκευή του νησιού μας, Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης που με τη γυναίκα του ήταν καλεσμένοι κι ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκληση. 

Μέχρι τις τελευταίες απογευματινές ώρες, οπότε το γλέντι σιγά-σιγά έφταναε προς 
το τέλος του, διήρκησαν, με τη συνοδεία της μουσικής, τα τραγούδια και οι γνωστοί 
χοροί μας. Έτσι κάθε φορά επιβεβαιώνεται πως χωρίς τα ζεϊμπέκικά μας, τους καρσι-
λαμάδες μας και τα ξύλα, «τα ξλαρέλια», γλέντι δικό μας δεν νοείται. Όπως δε νοούνται 
βέβαια και οι Απόκριες χωρίς το έρι-πάλι. Γι’ αυτό μόλις έπιασε το ρυθμό του η μουσική 
κι ακούστηκε το «ήθελα να ρθω το βράδυ...» όλοι άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύ-
ουν, μέχρι που ήρθε η ώρα για τα «Και του χρόνου» και «Καλή Σαρακοστή». 

Εύχομαι κι ελπίζω ότι τις Απόκριες του 2015, αφού όλοι θα είμαστε γεροί και χαρού-
μενοι, μαζί και οι τρεις μας θα τραγουδήσουμε και θα χορέψομε το έρι-πάλι. Φτάνει, 
από πολύ νωρίς, πριν ακόμη βγει το 2014 να βρούμε τη συνισταμένη μας. Που θα πει· 
με συνεργασιμότητα, με πρόθεση και επιδίωξη να κατακτήσουμε το στόχο, ώστε, με 
σύνεση, να βρούμε αίθουσα για μεσημεριανή ώρα, για τρακόσια, ίσως και παραπά-
νω άτομα και κοντά σε σταθμό του Μετρό. έτσι άφοβα θα μπορέσουμε να πιούμε και 
να χορέψουμε, αφού δεν θα χρειαστεί να οδηγήσουμε επιστρέφοντας τ’ απόγευμα στα 
σπίτια μας. 

Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα.
Μάρτης 2014
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Μ ια από τις οικογένειες 
που δημιουργήθηκε, 
έζησε, αναπτύχθηκε 

και προσέφερε πριν αρκετά χρόνια στο 
χωριό μας, τον Μπουρό - Νεοχώρι, είναι 
εκείνη του Γεωργίου Κουτλή που κατα-
γόταν από το Παλαιοχώρι και της Ειρήνης 
Χατζέλλη που καταγόταν από τον Μπουρό. 
Μαζί πορεύτηκαν σε όλη τους την ζωή μέ-
χρι το τέλος, τον θάνατο, και δημιούργησαν 
μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια που 
αποτελείτο από τέσσερα παιδιά. Την Πανα-
γιώτα που απεβίωσε πριν πέντε χρόνια, τον 
Μανώλη που είναι παντρεμένος και ζει στην 
Πλαγιά Πλωμαρίου, την Νίκη και τον Προ-
κόπη που ζουν και έχουν δημιουργήσει τις 
οικογένειες τους στο Πέρθ της Αυστραλίας.

Ο Γιώργος και η Ειρήνη ασχολούνταν με 
δυο επαγγέλματα που έχουν πλέον εκλείψει 
απ’ την ελληνική κοινωνία.

Ο Γιώργος ήτανγανωτής. Γανωτής ή γα-
νωτζής ή γανωματής ονομάζεται ο τεχνίτης 
που επικαλύπτει χάλκινα σκεύη με κασσί-
τερο (καλάι), ο κασσιτερωτής = καλαϊτζής.

Οι γανωτζήδες ήταν τεχνίτες που ανα-
λάμβαναν το γαλβανισμό και το στίλβωμα 
των χάλκινων οικιακών σκευών, όπως τα 
ταψιά, τα καζάνια, τα κουτάλια, τα πιρούνια. 
Ο Γιώργος κουβαλούσε στην πλάτη του τα 
απαραίτητα εργαλεία και περπατώντας φώ-
ναζε και καλούσε τις νοικοκυρές να του φέ-
ρουν τα είδη που χρειάζονταν γάνωμα.

Άνθρωπος φτωχός, δεν διέθετε ούτε 
γαϊδουράκι και γι’ αυτό με τα πόδια γύριζε 

σε όλα τα χωριά του Πλωμαρίου και του 
Πολιχνίτου για να γανώσει τα σκεύη.

Σε κάθε χωριό που επισκεπτόταν, έμε-
νε ένα μήνα για να ολοκληρώσει την ερ-
γασία του καλά. Μαζί του κουβαλούσε όλα 
τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία: το καλάι 
(κασσίτερος), το σπίρτο (υδροχλωρικό οξύ), 
το νησαντήρι (χλωριούχο αμμώνιο), το τσι-
μπίδι, με το οποίο κρατούσε το χάλκωμα 
πάνω από τη φωτιά, ένα μεγάλο ταψί (τα-
βλάς), που εκεί μέσα έριχνε τα μικρά κομ-
μάτια καλάι που περίσσευαν για να τα ξανα-
χρησιμοποιήσει.

Στη μέση του δωματίου υπήρχε μια 
φουφού, όπου άναβε η φωτιά ή άναβε πρό-
χειρη φωτιά με ξύλα. Έβαζε τα χαλκώματα 
στη φωτιά να πυρώσουν, τα καθάριζε κα-
λά-καλά και κυρίως στα σημεία που ήταν 
πρασινισμένα και σκουριασμένα. Έστηνε 
την γκαζιέρα του στην αυλή του σπιτιού, 
έλιωνε τον κασσίτερο. Αφού καθάριζε καλά 
το σκεύος, άλειφε το εσωτερικό του με 
σπίρτο και το έτριβε με κουρασάνι (τριμμέ-



Από το περιοδικό «ΜΠΟΥΡΟΣ», 
τεύχος 12 Ιανουάριος-Ιούνιος 2014

Γράφει η Μαρία Χρήστου

Γεώργιος Κουτλής & Ειρήνη Χατζέλλη
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νο κεραμίδι). Μετά κράταγε το σκεύος με 
την τσιμπίδα πάνω από τη φωτιά και έριχνε 
μέσα το νησιαντήρι (χλωριούχο αμμώνιο), 
για να στρώσει καλύτερα το καλάι πάνω στο 
χάλκωμα. Αφού το σκούπιζε καλά, άπλωνε 
το λιωμένο καλάι σε όλη την επιφάνεια του 
σκεύους με ένα χοντρό βαμβακερό ύφα-
σμα.

Ζητούσε από τη νοικοκυρά του σπιτιού 
μια λεκάνη με κρύο νερό και πράσινο σα-
πούνι, στην οποία βουτούσε το σκεύος που 
γάνωσε για να το πλύνει και να αποστειρω-
θεί και μετά απ’ το πλύσιμο, λαμπύριζε στον 
ήλιο. Ο Γεώργιος Κουτλής απεβίωσε πριν 
36 χρόνια. 

Τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα του 
γανωτή τείνει να εξαφανιστεί αφού τα μα-
γειρικά σκεύη είναι πλέον ανοξείδωτα και 
δεν χρειάζονται επικασσιτέρωση.

Η Ειρήνη Χατζέλλη - Κουτλή «άλλαζε» 
τους νεκρούς, τους έντυνε και τους ετοίμα-
ζε για την ταφή, περιποιούνταν τα κόκκαλα 
των νεκρών μετά την εκταφή για να τοπο-
θετηθούν στο οστεοφυλάκιο του νεκροτα-
φείου αλλά ήταν και η καντηλανάφτισσα 
της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης, που 
ήταν αρχικά η κύρια εκκλησία του χωριού 
και αργότερα και της εκκλησίας του Αγίου 
Κωνσταντίνου, όταν έγινε εκείνη η κύρια 
εκκλησία του χωριού. Περιποιούνταν όμως 
και όλα τα εξωκκλήσια όχι μόνο του χωριού 
αλλά και της γύρω περιοχής, γιατί ήταν άν-
θρωπος πολύ θρήσκος με βαθιά πίστη στο 
θεό. Την παραμονή της εορτής του κάθε 
αγίου, επισκεπτόταν το εξωκκλήσι του, το 
καθάριζε, το ασβέστωνε, περνούσε το βρά-
δυ εκεί μέσα και όταν ξημέρωνε περίμενε 
τον ιερέα και τους ψάλτες να φτάσουν για τη 
θεία λειτουργία προς τιμή του αγίου. Φρό-
ντιζε τα σώματα των νεκρών, ότι ώρα και 
αν απεβίωναν, ακόμα και αργά τη νύχτα αν 
τη καλούσαν οι οικείοι του νεκρού. Εξαιτί-
ας της οικονομικής ένδειας των ανθρώπων 
της εποχής, σπάνια πληρωνόταν με χρήμα-
τα για την εργασία που πρόσφερε. Συχνό-

τερα οι συγχωριανοί της την αντάμειβαν με 
την προσφορά γεωργικών και άλλων βρώ-
σιμων προϊόντων.

Μέχρι τα βαθιά γεράματα της ασχολού-
νταν με όλες αυτές πς εργασίες, που πλέον 
ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά 
έχουν εκλείψει. Η Ειρήνη απεβίωσε πριν 13 
χρόνια. Όλα τα παραπάνω είναι θύμισες της 
εγγονής τους, Μαρίας Χρήστου και του δι-
σέγγονου τους Γεωργίου Χρήστου, που τους 
έζησαν από κοντά πολλά χρόνια και γνώρι-
σαν την αγνή, άδολη και γεμάτη από αγάπη 
ψυχή τους!

Επαγγέλματα που σβήνουν

Γ ια τον Γιώργο Κουτλή (Γανωτζή ή Γα-
νωματή) που ήταν Παλιοχωριανός και 

παντρεύτηκε στο Μπουρό (Νεοχώρι). Μας 
άρεσε το ιστορικό που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Μπουρός και το αναδημοσιεύου-
με, ύστερα από συννενόηση με τους εκδό-
τες του Περιοδικού. 

Ταυτόχρονα θα γράψουμε και κάτι που 
μας είπε μια Παλιοχωριανή νοικοκυρά, σχε-
τικά με τα έργα και ημέρες του Γιώργου. 

Όταν λοιπόν πήγε κάποια νοικοκυρά να 
γανώσει κάποια ταψιά, καζάνια και άλλα 
χρηστικά της εποχής αντικείμενα, μαζί είχε 
και ένα μικρό τσουκάλι που έβραζε τις φα-
σούλες και τα κουκιά. 

Όταν έγινε ο λογαριασμός ο Γιώργος λο-
γάριασε και είπε τόσα το ταψί, τόσα το «τέ-
στο», τόσα το καζάνι και τόσα το τσουκάλι. Η 
νοικοκυρά είδε ότι το τσουκάλι το χρέωσε 
όσο το ταψί και το καζάνι. Ρωτάει λοιπόν τον 
Γιώργο: «Γιατί Γιώργο το τσουκάλι που είναι 
τόσο μικρό το χρεώνεις όσο και το ταψί;»

Και ο Γιώργος της απάντησε «Κυρά ... 
και η μικρή νύφη ένα γάμο θέλει και η με-
γάλη νύφη πάλι ένα γάμο θέλει». 

Φιλοσοφημένη απάντηση από τον Γιώρ-
γο που όλοι νόμιζαν λίγο ελαφρύ;»
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Οι συνταγές της Μαρίας

Υλικά γιά το φΥλλο

1/2 βιτάμ
1/2 κουτ. αλάτι
1 κουτ. μπέικιν
1/2 κουτ. σόδα

5 κουτ. της σούπας νερό
2 φλιτζάνια αλεύρι

γέμιση

750 γραμ. μυζήθρα
1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη

1/2 φλιτζανάκι του καφέ  
γάλα εβαπορέ, αδιάλυτο

3 αβγά
βανίλια

ταψί Νο 28

Μυζηθρόπιτα

ΥπέΝθΥμιση
1.  Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι στο περιοδικό δημοσιεύονται οι προσφορές 

για ενίσχυση ή εις μνήμην προσφιλών προσώπων και όχι οι ετήσιες συνδρομές για το 
Σύλλογο. Αυτά για να μην έχουμε παρεξήγηση. 

2.  Επειδή πολλοί συγχωριανοί μας παραπονιούνται είτε γιατί δεν τους πάει το περιοδικό, 
αφού έχουν αλλάξει διεύθυνση, είτε γιατί δεν δημοσιεύονται νέα για το γάμο τους, 
τους αρραβώνες, τις επιτυχίες κ.ά. τους υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά, ότι το 
περιοδικό δεν είναι πανελλήνια εφημερίδα να διαθέτει ανταποκριτές σε όλα τα μέρη 
της Αττικής αλλά και της Ελλάδας. 

 Γι’ αυτό τον λόγο ζητούμε και παρακαλούμε τους χωριανούς μας να μας ενημερώνουν 
για κάθε αλλαγή της Διεύθυνσής τους και για κάθε κοινωνικό γεγονός που συμβαίνει 
στην οικογένειά τους. 

3.  Παράκληση. Παρακαλούμε όλους τους συγχωριανούς μας που διαθέτουν παλιές φω-
τογραφίες να μας τις στείλουν για να τις δημοσιεύσουμε στο περιοδικό και θα τις επι-
στρέψουμε σώες στους ιδιοκτήτες τους, αφού τις αναπαράγουμε. 

Από το Δ.Σ.

έκτέλέση

Χτυπάμε τα κροκάδια με την ζάχαρη στο μίξερ και μετά βάζουμε τα 
υπόλοιπα υλικά και στο τέλος τα ασπράδια μαρέγκα. 
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Ε υχαριστούμε τον συγχωριανό μας Τιμολή Παντελέλη, ο οποίος 
με χαρά δέχθηκε την πρότασή μας να παίξει μουσική στην 
μουσικοχορευτική μας Αποκριάτικη εκδήλωση στην ταβέρνα 

«Πλακιώτισσα» όπου έγινε και βέβαια ο Τιμολής εκτός από το «έρι-πάλε» 
έπαιξε όλους τους δικούς μας σκοπούς, ζεϊμπέκικα, νησιώτικα (μπάλος, 
ξλαρέλια, απτάλικα και γενικά, ότι παίζουμε και με ότι χορεύουμε στο 
Παλαιοχώρι). 

Ο αναγνωρισμένος πανελλήνια χωριανός μας μουσικός, ο οποίος 
αφιλοκερδώς δέχθηκε να παίξει τις Αποκριές και μας δήλωσε ότι θα 
είναι στη διάθεση του Συλλόγου σε οποιαδήποτε μουσικοχορευτική εκ-
δήλωση, εφόσον βέβαια ειδοποιηθεί έγκαιρα και του επιτρέπουν οι 
ασχολίες του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τιμολής είναι επαγγελ-
ματίας αναγνωρισμένος μουσικός. 

Ο Τιμολής Παντελέλης εντυπωσίασε πάρα πολύ με τη μουσική και το 
ρεπερτόριο του που ακόμα και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Πλακιώτισ-
σα» μας ζήτησε να έχει το τηλέφωνό του (παρόλο που η ταβέρνα έχει 
δικό της μουσικό συγκρότημα) σε περίπτωση που χρειαστεί ενίσχυση 
του συγκροτήματός του. 

Ε υχαριστούμε τον εκλεκτό φίλο του συλλόγου κ. Κωνσταντίνο 
Παπαχρήστο και τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, οι οποί-
οι χρηματοδότησν το μουσικό συγκρότημα των «Κορρέδων» 

Λέττα και Πολυχρόνη, οι οποίοι παραβρέθηκαν και κράτησαν μαζί με 
τον Τιμολή, όλο το μουσικό πρόγραμμα, και που ομολογουμένως εντυ-
πωσίασαν με την ωριμότητα και τη γνώση της δικής μας Μυτιληνιάς και 
Αιγαιοπελαγίτικης μουσικής. 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος τα τελευταία 
χρόνια ενισχύει οικονομικά το Σύλλογό μας για τις Αποκριάτικες εκδη-
λώσεις, είτε προσφέροντας χρήματα για αγορά ειδών για τη λαχειοφό-
ρο αγορά, είτε για πληρωμή (όπως και φέτος) της μουσικής. 

Ε  υ  χ  α  ρ  ι  σ  τ  ή  ρ  ι  α    
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Γιώργος Μουχτούρης

Έ κατσα να γράψω δυο λόγια, για έναν φίλο που έφυγε για το μακρινό ταξίδι, τον 
Γιώργο Μουχτούρη, ίσως τον τελευταίο γνήσιο καφετζή του χωριού μας. 

Ποιος δεν πέρασε από το καφενείο του «του κμάσσ» (κοτέτσι); Ποιος δεν τραγού-
δησε εκεί μέσα, από το Έρι Πάλε, μέχρι τα τραγούδια της ξενιτειάς. Όλοι έχουμε και 
μια ιστορία για τον Γιώργο και το καφενείο του. 

Πάντα θα έκανε τους καλύτερους μεζέδες με χαρά από τα χέρια της Στρατούλας, 
και βιαζόταν να τους τελειώσει, για να κάτσει στην καρέκλα του για να ακούει και να 
κουβεντιάζει με τους θαμώνες του. Όταν νύσταζε μας έλεγε: «Άντε δεν έχετε σπίτια 
να πάτε;». 

Ελπίζω οι νέοι καφετζήδες του χωριού να αντιγράψουν λίγο τον Γιώργο στο σε-
βασμό, στο καλαμπούρι και στην παρέα. 

Ίσως να ήταν ο χώρος, ίσως ο Γιώργος, πάντως όταν έμπαινες εκεί μέσα γινό-
σουν μια παρέα, όσο και ανάποδος να ήσουνα. 

Πάντα όταν θα περνώ 
μπροστά από «του κμάσσ» 
θα σε βλέπω να κάθεσαι 
στην καρέκλα και να κερ-
νάς την παρέα. Όσο για το 
Αλμυρίκι στη Μελίντα φέτος 
θα είναι ορφανό, δεν θα σε 
βλέπω όταν περνώ. Ελπίζω 
εκεί που πήγες να βρήκες 
το σινάφι σου, τον Στράτο, 
τη Βαρβάρα, το Γιώργη του 
Ξλάγκουρο, το Μιστοκλή, 
τον Μήτρο το Ψαρό, τον Στά-
θη τον Καραμπέτσο και να 
κάνετε και εκεί το μεγάλο 
καφενείο «Το Παλιοχώρι». 

Καλό ταξίδι 
φίλε Γιώργο

Δημήτρης Π. Πανανής
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ΕυχΕς
To Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 

εύχεται σε όλους τους συγχωριανούς μας και σε όλο τον κόσμο 
χριστός Ανέστη & χρόνια Πολλά.

AφλουγιέςAφλουγιές

γΕΝΝΗΣΕΙΣ
	Ο Παναγιώτης Ιωάν. Μαυραγάνης και η 

σύζυγός του απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί, αγόρι. Να τους ζήσει. 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
	Αντιγόνη Κωνσταντίνου (κόρη της χωρια-

νής μας Γιασεμής Πυρκατή) στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών. Τα Συγχαρητήρια μας.

ΘΑΝΑΤΟΙ
	Μάρκος Γιαννουλέλης συζυγός της συγ-

χωριανής μας Περσεφόνης Παν. Μιχάλη 
στο Πλωμάρι.

	Γιώργος Μουχτούρης Παλαιοχώρι
	Κώστας Γαβριήλ Μαυραγάνης Αθήνα.

ΠρΟΣΦΟρΕΣ
εις μνήμην

	Μάγδα Μυρογιάννη Μυτιλήνη 20€ (10€ 
για περιοδικό και 10€ εις μνήμην, γονέων, 
πεθερικών και αδελφών της.

	Ευαγγελία Νικολαΐδη - Καμπούρη 20€ 
εις μνήμην γονέων της, συζύγου της Δη-
μήτρη, πεθερικών και λοιπών συγγενών 
της.

	Τσιμναδής Χρήστος και Μαρία 15€ εις 
μνήμην μητέρας τους Μυρσίνης Τσιμναδή 
και για Σύλλογο.

	Καραμπέτσος Παναγιώτης 10€ εις μνήμην 
του πατέρα του Στάθη Καραμπέτσου.

	Τσιμναδής Νίκος 20€ εις μνήμην γονέων 
του Δημητρίου και Μυρσίνας Τσιμναδή και 
νονάς του Κατερίνας Ζωγράφου (Δασκά-
λας).

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού

	Σταυρούλα και Παναγιώτης Καλδής 20€ 
για Σύλλογο και περιοδικό.

	Μαρή Ειρήνη 15€ περιοδικό και Σύλλογο.
	Ευάγγελος Ι. Μωραΐτης (Μυτιλήνη) 15€ 

για περιοδικό και Σύλλογο.
	Άννα Τσιμινάδη 20€ για περιοδικό και 

Σύλλογο.
	Μαρία Μάρκου-Σωτηρχέλη 20€ για περι-

οδικό και Σύλλογο.
	Βάσω Πρωτογύρου 20€ για περιοδικό και 

Σύλλογο.
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