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ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Συντάσσεται από Επιτροπή

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Παλαιοχωριτών Λέ-
σβου «Η ΜΕΛΙΝΤΑ» εύχεται 

σε μέλη του Συλλόγου και σε όλους τους 
Παλαιοχωριανούς όπου κι αν βρίσκονται 
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά. Το 2014 να 
τους φέρει ευτυχία, χαρά και προκοπή, 
ατομική και οικογενειακή. Όλοι μαζί οι 
χωριανοί, όπου κι αν βρίσκεται ο καθένας 
μας, ας προσπαθήσουμε αυτό το χρόνο, 
το 2014 να συνεισφέρουμε με τη δύναμη 
που έχει ο καθένας μας, να κρατήσουμε 
το χωριό μας ζωντανό, σε πείσμα των αρ-
μόδιων και αναρμόδιων που έχουν βάλει 
σκοπό τους να σβήσουν όλα τα χωριά της 
Ελλάδας. 

Ας είμαστε αισιόδοξοι και ας πιστέ-
ψουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. 
Αν βάλουμε κάτω το κεφάλι μας, έχουμε 
χάσει το παιχνίδι. 

Αισιοδοξία λοιπόν, δουλειά και πίστη 
και όλα θα πάνε καλύτερα. 

Ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή και 
ας ελπίσουμε ότι «θα έρθει άσπρη μέρα 
και για μας». Αν όχι το 2014 θα είναι το 
2015 ή το 2016. Αργότερα όμως δεν θα 
αντέξουμε. Ας το ακούσουν οι ιθύνοντες 
και οι αρμόδιοι και αναρμόδιοι που μας 
κυβερνάνε και ας πράξουν ανάλογα.

Χρόνια πολλά & καλή χρονιά! 

Από το Δ.Σ.  

Ευτυχισμένο & 
χαρούμενο το 2014
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Συνεχίζουμε τη δημοσίευση παλαιών εγγράφων που έχουν έλθει στα χέρια μας. 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ

Εν Παλαιοχωρίω σήμερον την 1ην του μηνός Ιουλίου του 1944 έτους ημέραν της 
εβδομάδος Σάββατον και ώραν 8 μ.μ. ο υπογεγραμμένος Ι.Ν. Πρωτόγηρος αγροφύ-
λαξ της περιοχής Παλαιοχ. επέδωκα προς την Κοκώνη Ι. Βουνάτσου κάτοικον ενταύθα 
το υπ’ αριθ. 248 ε-ε. κλη/ον θ/α του Αγρονόμου Δημ. Κατηγόρου Πλωμαρίου δι’ ης 

καλεί αυτήν να εμφανισθή αυτοπροσώπως 
την 19ην του μηνός Ιουλίου του 1944 έτους 
ημέραν Τετάρτην και ώραν 10π.μ. εις το 
ακροατήριον του Πταισματοδικείου Πλω-
μαρίου συνεδριάζοντας εν Παλαιοχωρίω 
δια να δικασθή ως υπαίτιος κ.λ.π. και μην 
ευρών τον ίδιον, εις την ενταύθα οικίαν 
του επέδωκα προς την ίδιαν επί παρου-
σία του προσυπογεγραμμένου μάρτυ-
ρος. 

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν και υπο-
γράφεται δεόντως. 

Ο παραλαβών
Κ. Α. Χρυσάφη

Ο επιδούς αγροφύλαξ
Ι. Ν. Πρωτόγηρος

ΠΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑΠΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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Α.Κ.Μ. 248 έτους 1944

ΕΚθΕΣΙΣ ΑγρΟΤΙΚΟύ ΑΔΙΚήμΑΤΟΣ

Εν Παλαιχωρίω σήμερον την 30ην Απριλίου 1944 ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιωάν-
νης Ν. Πρωτόγηρος Αγροφύλαξ της Αγροτικής Περιοχής Παλαιοχωρίου αναφερόμε-
νος εις τον εφ’ άπαξ δοδέντα όρκον της υπηρεσίας μου εκτίθημι τα εξής. 

Μηνύω την Κοκώνη Ιωάν. Βουνάτσου ετών 42 κατ. Παλαιοχ. διότι την 27ην Απρι-
λίου 1944 και εν τη θέσει Ραχίδι της περιοχής Παλαιοχωρίου ως εξηκρίβωσα από την 
ιδίαν ο όνος της εισήλθεν εντός κριθοσποράς του Αποστόλου Καλ. Μαυροθαλασσίτου 
κατ. Παλαιοχωρίου προξενήσασα ζημίαν εις κριθοσποράν άνω των 2000 δραχμών. 

Ο Αγροφύλαξ
Ιωάν. Ν. Πρωτόγηρος

Απόφαση
Ένοχος εξ’ αμελείας

Ποινή: 
Κράτηση 30 ημερών

Μετατροπή:  
50.000 δρχ

Υπογραφή



Παλιές φωτογραφίεςΠαλιές φωτογραφίες

Από το φίλο του Συλλόγου Ευστράτιο Παντελέλη  
λάβαμε τις παρακάτω δύο φωτογραφίες.

Τα «Παντελέλια» σε γλέντι στην  
Αγ. Παρασκευή. Διακρίνονται από αριστερά 
Ιωάννης Παντελέλης κορνέτα, ένας ντόπιος 

βιολί, Μανώλης Παντελέλης βιολί,  
Παντελής Παντελέλης σαντούρι και  

Βαγγέλης Παντελέλης τύμπανα. 

 Στην πάνω η Μποριανή κομπανία γύρω στα 1953.  
Διακρίνονται Ν.Κουμπάς και Κ.Γιαλούρης βιολί, Παντε-
λής Παντελέλης σαντούρι, Δημ.Καλδέλης βιολοντσέλο.
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Βιβλιοπαρουσίαση

Α πό τον εξέχοντα φίλο του Συλλόγου μας και συνταξιούχο Δικηγόρο Θεσσα-
λονίκης και έγκριτο Δημοσιογράφο αλλά και Συγγραφέα, Ξενοφώντα Ευστρ. 

μαυραγάνη πήραμε δύο βιβλία του με τίτλο: «Προς το παρόν υγειαίνω» και «Ψάρι με 
κεφάλι και ουρά» τα οποία κυρίως αναφέρονται στα γεγονότα και το ιστορικό πλαίσιο 
της εποχής, εποχή λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την απελευθέρωση της Μυτιλήνης από 
την 400ετή τουρκική κατοχή, απαθανατίζεται εύστοχα και παραστατικά από τον συγγρα-
φέα. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο το γεγονός της αναφοράς του σε πρό-
σωπα και πράγματα του χωριού μας, για τα οποία θα αναφερθούμε στο μέλλον διεξοδι-
κά ύστερα από γραπτή άδεια του συγγραφέα. 

Σ υγχαίρουμε θερμά την συγχωριανή μας, κάτοικο Παλιοχωρίου, κ. Δήμητρα Παν. 
Ανδρονίκου η οποία με δική της πρωτοβουλλία και δικό της κόπο και αψηφό-

ντας κόπο και χρόνο, ίσως και εις βάρος της οικογένειάς της, διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία για μια ακόμη φορά, γιορτή Πρωτοχρονιάτικη για τα παιδιά του χωριού μας, για τα 
παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και όχι μόνο. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου, στο 
παλαιό Ελαιουργείου Παπουτσάνη με απόλυτη επιτυχία. 

Ομολογουμένως όλοι οι χωριανοί μας που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση έμειναν 
απόλυτα ευχαριστημένοι και είπαν ότι τέτοιες εκδηλώσεις, ανυψώνουν το ηθικό των συγ-
χωριανών μας και τους κάνουν να ξεχνούν, έστω και προσωρινά το ασήκωτο βάρος της 
οικονομικής πλημμύρας που μας παρασύρει. 

Εμείς σαν Σύλλογος Παλαιοχωριτών της Αθήνας αφού συγχαρούμε τη Δήμητρα για 
όλες τις ενέργειες που προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο και ζωντανό το χωριό μας, το Πα-
λαιοχώρι, της προσφέρουμε την συμπαράστασή μας, τα συγχαρητήριά μας και δηλώνουμε 
ότι θα είμαστε πλάι της και δίπλα της σε κάθε μελλοντική της προσπάθεια για τη στήριξη 
του χωριού μας. 

Η συμπαράστασή μας δεν θα είναι μόνο ηθική αλλά και υλική μέσα στα όρια που μας 
επιτρέπουν τα πενιχρά πλέον έσοδα του Συλλόγου μας. 

Μέσα από το περιοδικό μας δηλώνουμε στην κ. Δήμητρα ότι θα είμαστε αρωγοί οικονο-
μικά όσο μπορούμε στις όποιες μελλοντικές της εκδηλώσεις. 

Τα δώρα για την εκδήλωση για τα παιδιά και τα κεράσματα των μεγάλων που παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση ήταν προσφορά της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Παλαιοχωρίου.

Από το Δ.Σ. 

Συγχαρητήρια-Ε  υ  χ  α  ρ ι σ τ ή ρ ι α   
για τη Δήμητρα



Γ ιορτάζουμε τους Ταξιάρχες των Άνω 
Δυνάμεων, τους Αρχιστράτηγους, τους 

Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Εδώ κι εκατονταετίες, στη Λέσβο, 

στη Μαρώνεια (Θράκη), στη Μικρ’ Ασία, 
στην Κρήτη Ιεράπετρα, στα δυτικά πα-
ράλια της Κύπρου, στην Αίγυπτο (Κάιρο-
Αλεξάνδρεια), τότε όπου υπήρχε Ελληνι-
σμός, αλλά και σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα, οι 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί σέβονται και τιμούν 
τους Ταξιάρχες. Ακόμα και Μουσουλμάνοι 
τους σέβονται, όπως και τον Αγιο Γιώργη.

Ναοί και ξωκλήσια παντού υπάρχουν 
αφιερωμένοι στους Ταξιάρχες Μιχαήλ και 
Γαβριήλ. Μισοκαταστραμένοι υπάρχουν 
στο Αϊβαλί και στα Μοσχονήσια, ίσως κι 
αλλού. Γνωστοί είναι: Στα Μεστά της Χίου 
και κύρια στο νησί μας. Στο Μόλυβο, στο 
Ψηλομέτωπο, στη Φίλια, στην Πελόπη, στο 
Μανταμάδο, στον Ασώματο, στον Παπάδο, 
στο Καγιάνι, στα Παράκοιλα και στην περι-
φέρεια του Πλωμαριοΰ μας. Συγκεκριμένα, 
στο Ακράσι, στον Κάτω Τζίγκλο, στην Αμαξο 
βρίσκουμε τον Παλιουχουριανό Ταξιάρχ’ 
και στην Κουρνέλα του Κουρνιλιάκ’. Στο 
ξωκλήσι τούτο κάποιοι ασεβείς αποθήκευ-
αν ζωοτροφές κι άλλα. Άλλες κι άλλοι όμως, 
που δε θέλησαν ν’ αναφερθούν τα ονόματα 
τους, το καθάρισαν, το καινούργιωσαν και 

συνεχίζουν να τ’ ομορφαίνουν. Μάλιστα το 
λειτούργησαν, βοήθεια τους.

Στους Ταξιάρχες οι Χριστιανοί αφιερώ-
νουν, όπως και σ’ άλλους Αγίους, τα παιδιά 
τους, βαφτίζοντας τα με τα ονόματα τους και 
μ’ άλλα συναφή. Έτσι τη μέρα αυτή έχουν 
την ονομαστική τους γιορτή, ο Μιχάλης, η 
Μιχαέλα, ο Γαβριήλ, η Γαβριέλα, ο Ταξιάρ-
χης, η Ταξιαρχούλα, ο Άγγε λος, η Αγγελική, 
ο Σταμάτης, ο Σεραφείμ, ο Στρατής και η 
Στρατούλα, που όμως είναι βαφτισμένοι Ευ-
στράτιος και Ευστρατία. Και που στην Αγια-
σώτικη, Μανταμαδιώτικη και Πλωμαρίτικη 
ντοπιολαλιά λέγονται Στρατήγς, Στρακήγς 
και Στρατγούλα, δηλαδή (χωρίς τη σύντμη-
ση τη φωνητική) Στρατήγης και Στρατηγού-
λα, από τους Αρχαγγέλους Στρατηγούς.

Είναι γεγονός πως το Στρατήγης το έκα-
ναν Ευστράτιος και παρά ταύτα δε γιορτά-
ζουμε στις 9 Ιανουαρίου ή στις 13 Δεκεμ-
βρίου αλλά τούτη τη μέρα των Ταξιαρχών. 
Τι συνέβη;

Η απάντηση έρχεται από πολλά βαφτι-
στικά, σίγουρα διακοσίων ετών και παρα-
πάνω και από κάτι που μεσολάβησε.

Ένα από τα βαφτιστικά είναι του παππού 
μου, που ονομάζει και ‘κείνον και τον παπ-
πού του, δηλ. τον προπάππου μου, Στρατήγη, 
ενώ στο Ληξιαρχείο Πλωμαρίου τον γρά-

8η ΝοεμBρίου8η ΝοεμBρίου
Τριπλή γιορτή:  

Των Ταξιαρχών, Ονομαστική, Ελευθέρια

Του Στρατή (Τάκη) Ψαρρά

Από τους Πλωμαρίτικους Αντίλαλους
Αρ. Φυλ. 234 (2011)
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φουν Ευστράτιο. Γράφουν στο βαφτιστικό: 
“Αριθ. 46, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΩΣ-
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ. 
Ο Αρχιερατικός Επίτροπος... βεβαιοί ότι το 
έτος 1873 εγεννήθη παιδίον άρρεν του εκ 
Πλωμαρίου Γεωργίου Στρατήγη Ψαρά και 
της Μαριγούς... όπερ εβαπτίσθη εν τω ναώ 
του Αγίου Νικολάου... κληθέν Στρατήγης... 
Εν Πλωμαρίω τη 7 Μαίου 1873”.

Και η συνέχεια.
Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά, το 1907, 

στο βαφτιστικό του πατέρα μου διαπιστώ-
νουμε αλλαγές. “ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”. 
Το και ΤΕΝΕΔΟΥ το έβγαλαν. Επίσης ο παπ-
πούς αναφέρεται με το όνομα Ευστράτιος. 
Πώς και γιατί δεν μπόρεσα να πληροφο-
ρηθώ. Λέγεται ότι, όπως και τώρα ακόμα 
συμβαίνει, όπου μπορούσαν άλλαζαν ή δε 
βάφτιζαν με ονόματα που δεν ήταν ορθο-
δοξοχριστιανικά. Πάντως ένα είναι γεγονός 
αδιαμφισβήτητο. Ότι όταν εφαρμόστηκε και 
στο Πλωμάρι ο νόμος περί Ληξιαρχικών 
Πράξεων, μάλλον την 1η Ιανουαρίου 1927, 
οι ασχοληθέντες με τη σύνταξη των βιβλίων 
αυτών ή δεν είχαν υπόψη τους τα βαφτιστι-
κά ή σκοπίμως τα αγνόησαν.

Παρά τις αλλαγές, που τα «έτσι θέλω» 
επέβαλαν, ο κόσμος αδιαφόρησε και αδι-
αφορεί με τα καμώματα της μαυρομύτας. 
Καμώματα που είχαν αποτέλεσμα ν’ αλλά-
ζουν το όνομα που δόθηκε στην κολυμπή-
θρα. Συνεχίζεται λοιπόν ο Ευστράτιος να 
λέγεται Στράτος, Στρατής, Στρατήγς και 
Στρακήγς και να γιορτάζεται τη μέρα των 
Ταξιαρχών.

Η θρησκευτική αυτή γιορτή των Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών και ονομαστική γιορ-
τή χιλιάδων Ελληνίδων και Ελλήνων, κατά 
την οποία κάθε χρόνο χιλιάδες, μικροί και 
μεγάλοι, πεζοπορούν για να πάνε στη χάρη 
τους στο Μανταμάδο, έλαβε και την ιστορι-
κή της διάσταση (όπως και η 25η Μαρτίου) 
εδώ κι ενενήντα εννέα χρόνια.

Οκτώβρης του 1912 και ο Α’ Βαλκανι-
κός Πόλεμος έχει αρχίσει. Ο Στρατός κα-
ταλάμβανε κι ελευθέρωνε στεριές. Το Πο-
λεμικό Ναυτικό κυριαρχούσε στη θάλασσα 

κι ελευθέρωνε νησιά.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τιμόνευε το 

σκαρί Ελλάδα. Οι Οθωμανοί Τούρκοι διω-
χνόταν, παρά τις ραδιουργίες και τις τρικλο-
ποδιές των έκτοτε δήθεν συμμάχων μας, 
των Γερμανών και των τοποτηρητών τους 
αντιβενιζελικών.

Ξημέρωσε και η 8η Νοεμβρίου 1912 
και μαζί της ανέτειλε και η λευτεριά του 
νησιού μας.

8 Νοεμβρίου 1912 και 8 Νοεμβρίου 
2012. Συμπληρώνεται η πρώτη εκατοντα-
ετηρίδα. Ένας αιώνας μέσα στην αιωνιό-
τητα. Κι ενώ τα συμφωνημένα πρέπει να 
τηρούνται (PACTA SUNT SEPVANTA), τα 
ντόπια και ξένα συμφέροντα αγκαλιά βυσ-
σοδομούν, διαβρώνουν και υποσκάπτουν 
την Ελλαδική εδαφική κυριαρχία. Κι ενώ 
έβαλαν τον εχθρό στην πόλη μας (...μπήκαν 
στην πόλη οι οχτροί κι εμείς γελάμε...), ενώ 
τα σπίτια μας άρχισαν να καίγονται όλοι μας 
ζούμε στο μικρόκοσμο μας και τραγουδού-
με (...υμείς άδετα...). Οι πωλούντες όμως 
θεάματα μονοπωλούν, κατά τη συνήθεια 
τους, γεγονότα κι εκδηλώσεις.

Ζήτω το νησί μας η Λέσβος. Ζήτωσαν 
οι τρεις γιορτές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 /                                         / 7



8 /                                          / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο Aρίων δημιούργησε στην αυλή του Περίανδρου στην Kόρινθο και ανέδειξε 
το χορικό τραγούδι και ιδιαίτερα τον διονυσιακό διθύραμβο σε σύνθετο και 
έντεχνο ποιητικό και μουσικό είδος.

H λυρική ποίηση εκπροσωπείται στη Λέσβο από την Σαπφώ και τον Aλκαίο. O 
Aλκαίος ο οποίος δεν έγραψε μόνο ερωτικά και συμποσιακά ποιήματα, αλλά και 
πολιτικά, εξορίσθηκε εξαιτίας της πολιτικής του δράσης στην Πύρρα, στην Λυδία 
και στην Aίγυπτο.

H Σαπφώ γεννήθηκε στην Eρεσό, αναμείχθηκε και αυτή στην πολιτική, ακολου-
θώντας την παράδοση που επέτρεπε την ενεργό ενασχόληση των γυναικών της 
Λέσβου στα κοινά, εξορίσθηκε στην Σικελία και γύρισε για να ανοίξει στην Mυτιλή-
νη σχολή χορού και μουσικής.

H Σαπφώ και ο Aλκαίος θεωρούνται οι θεμελιωτές της μελικής ποίησης, του 
είδους δηλαδή εκείνου που συνδιάζει τον έμμετρο λόγο με την συνοδεία της μου-
σικής υπόκρουσης. H ποιήση του Aλκαίου διακρίνεται για την απλότητα και την 
δύναμη της και από μετρική άποψη σημαντική είναι η συμβολή του στην ελληνική 
και λατινική ποίηση.

H ποίηση της Σαπφούς, η οποία κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στους λυ-
ρικούς ποιητές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, αντλεί τα θέματα της από την 
καθημερινότητα και τα ανθρώπινα συναισθήματα και διακρίνεται για την χάρη της 
έκφρασης την σοφία στη σύνθεση και την δύναμη του πηγαίου αισθήματος.

Tην επική ποίηση εκπροσωπούν ο Λέσχης ο Πυρραίος και ο Tέλεσις ο Mηθυ-
μναίος. O Λέσχης φέρεται ως ο συγγραφέας του έπους “Mικρή Iλιάς” και αν και 
γεννήθηκε στην Πύρρα κατά τα μέσα του 7ου π.X. αιώνα, έζησε και έγραψε πιθανά 
στην Mυτιλήνη. Σύγχρονος του Λέσχη, ο Tέλεσις φέρεται ως δημιουργός έπους με 
θέμα από τις Tιτανομαχίες ή Γιγαντομαχίες.

O Πιττακός θεωρείται ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας.
Oι ιστορικοί Eλλάνικος ο Mυτιληναίος, Mυρσίλος ο Mηθυμναίος, Xάρης ο Mυ-

τιληναίος, Eρμείας  ο Mυθημναίος, οι φιλόσοφοι Θεόφραστος ο Eρέσιος, διάδοχος 

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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του Aριστοτέλη, Φανίας ο Eρέσιος, Kράτιππος ο Mυτιληναίος, οι ρήτορες Aισχίνης, 
Ποταμών, Λεσβώναξ, ο αστρονόμος Mακρικέτας, ο κωμωδιογράφος Aλκαίος ο Mί-
κου, ήταν από τους διασημότερους άνδρες της αρχαίας Eλλάδας.

O Eλλάνικος ο οποίος έζησε κατα τον 5ο π.X. αιώνα, διακρίθηκε για την προσπά-
θειά του να ταξινομήσει το ιστορικό υλικό στο οποίο είχε πρόσβαση και να απαλλά-
ξει την ιστορία από τα μυθολογικά στοιχεία. O Xάρης, σύγχρονος του Mεγάλου Aλε-
ξάνδρου, συμμετείχε στις εκστρατείες του μεγάλου Mακεδόνα στρατηλάτη και τις 
κατέγραψε μαζί με την περιγραφή των χωρών που επισκέφθηκε, σε δέκα βιβλία. O 
μεταγενέστερος ιστορικός Mυρσίλος ο οποίος έζησε τον 3ο π.X. αιώνα, στα έργα του 
“Λεσβιακά” και “Παράδοξα ιστορικά” έδωσε πολλές πληροφορίες για την Λέσβο.

O Θεόφραστος, μαθητής του Πλάτωνα και του Aριστοτέλη ίδρυσε μαζί με τον 
Aριστοτέλη, στην Aθήνα του 4ου αιώνα, την “Περιπατιτική Σχολή” την οποία και 
διηύθηνε μετά το θάνατο του μεγάλου δασκάλου του έως 287 π.X.. Aκολούθησε 
τον Aριστοτέλη στην Λέσβο και στην Mακεδονία και συμμετείχε στις έρευνες του 
μεγάλου φιλοσόφου. Aναφέρονται 240 συγγράμματα του Θεόφραστου από τα οποία 
δυστυχώς σώζονται δύο για τα Φυτά και το έργο του “Xαρακτήρες”.

H πνευματική αυτή παράδοση θα συνεχιστεί και στα νεώτερα χρόνια με εκ-
προσώπους της τον ποιητή Oδυσσέα Eλύτη, τον ιστορικό και λογοτέχνη Γεώργιο 
Bαλέτα, τον λογοτέχνη και  δημοσιογράφο και ακαδημαϊκό Στρατή Mυριβήλη, τον 
πεζογράφο και ακαδημαϊκό Hλία Bενέζη, τους λογοτέχνες Στρατή Δούκα και Aργύ-
ρη Eφταλιώτη, τον λογοτέχνη και πολιτικό Aσημάκη Πανσέληνο, τον ζωγράφο και 
γλύπτη Γεώργιο Iακωβίδη, τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο.

Στους παλαιοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους  η Λέσβος, απολαν-
βάνοντας τα προνόμια και την προστασία των αυτοκρατόρων, ζει ειρηνικά και ακμά-
ζει μέχρι τον 8ο αιώνα, οπότε και αρχίζουν οι καταστροφικές βαρβαρικές επιδρομές. 
Σε όλη την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, το νησί χρησιμοποιήθηκε ως 
τόπος φιλοξενίας επισήμων εξορίστων όπως η αυτοκράτειρα Eιρήνη, ο πατριάρχης 
Iγνάτιος Pαγκαβέ, ο Kωνσταντίνος Mονομάχος, O Λέων Kουροπαλάτης κ.α.

Tο 1355 ο αυτοκράτορας Iωάννης E΄ Παλαιολόγος παραχώρησε το νησί στον 
Γενουάτη Φραγκίσκο Γατελούζο, η οικογένεια του οποίου θα κυβερνήσει το νησί 
για 107 χρόνια, αναδεικνύοντας την ηγεμονία της σε μια από τις σπουδαιότερες 
της Aνατολής. Mετά την άλωση της Kωνσταντινούπολης, το 1462 ο Mωάμεθ ο B΄ 
με ισχυρή ναυτική δύναμη πολιορκεί την Mυτιλήνη, η οποία μετά από 16 μέρες 
αντίστασης, παραδίνεται. H Λέσβος θα μείνει υπό τουρκική κατοχή μέχρι το 1912. 
Σε όλη την διάρκεια της Eπανάστασης το νησί, λόγω της θέσης του, ήταν τόπος 
συγκέντρωσης τουρκικών στρατευμάτων, ορμητήριο και καταφύγιο του τουρκι-
κού στόλου. Στην θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, διεξήχθησαν πολλές ναυτικές 
επιχειρήσεις, όπως στην Eρεσό το 1821 και το 1824 και στο στενό Λέσβου και M. 
Aσίας το 1826. Tελικά απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο στις 8 Δεκεμβρί-
ου το 1912.

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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Εργατική απεργία  
στο Παλαιοχώρι

γράφει ο  Δημήτρης Βουλγαρέλης

Το 1932 όταν  ήταν υπουργός Παιδείας ο Γεώργιος Παπανδρέου είχαν κτισθεί 
στη Λέσβο πολλά σχολικά κτήρια. Μεταξύ αυτών ήταν και το Γυμνάσιο Πλωμαρίου 
και το Δημοτικό Σχολείου Παλαιοχωρίου, του οποίου την ανέγερση είχε αναλάβει 
εργολάβος, αλλά οι εργάτες ήταν από το Παλαιοχώρι.-

Μεταξύ των εργατών ήταν και ο Χρήστος Ρούσος, ο οποίος, λόγω των αριστε-
ρών του φρονημάτων, πέρασε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του σε φυλακές 
και εξορίες, καθώς και οι αδελφοί Γιώργος και Παναγιώτης Αχειλαράς, που αργό-
τερα μετανάστευσαν στη Νέα Ζηλανδία, ο Στρατής Μουχτούρης και άλλοι.-

Κατά την περίοδο των εργασιών οι εργάτες ζήτησαν από τον εργολάβο να εφαρ-
μόσει την εργατική νομοθεσία σχετικά με το οκτάωρο, τις αμοιβές κλπ. Ο εργολά-
βος δεν δέχθηκε, γιατί το συμφέρον του ήταν να εργάζονται και να αμείβονται οι 
εργάτες  όπως είχε κανονίσει αυτός. Έτσι οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κάνουν 
απεργία. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν μπετονιέρες και έτοιμα τσιμέντα και απερ-
γία σήμαινε διακοπή του έργου. Για την αντιμετώπιση των απεργών ο εργολάβος 
κάλεσε την Αστυνομία.

Όταν έφθασε η Αστυνομία κάλεσαν τους απεργούς να συζητήσουν το θέμα. 
Στην αρχή ο διοικητής τους συμπεριφέρθηκε δήθεν με κατανόηση, μέχρι να πα-
ρουσιασθούν όλοι οι εργάτες στο Κοινοτικό Γραφείο, το οποίο ήταν απέναντι από 
το σπίτι του Εμμ. Μελανδινού. Μετά αφού έκλεισαν τις πόρτες άρχισαν να δέρνουν 
τους απεργούς. Αυτοί βρήκαν διέξοδο και βγήκαν στο δώμα στο μπροστινό μέ-
ρος του Γραφείου και από ύψος τριών μέτρων άρχισαν να πηδούν στο δρόμο για 
να ξεφύγουν. Στο σημείο που πήδησαν είχε τοποθετηθεί το καροτσάκι, στο οποίο 
έβαζαν την αντλία κατάσβεσης πυρκαϊών. Νομίζω ο Παν. Αχειλαράς έπεσε πάνω 
στο καροτσάκι, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι του. Οι άλλοι καθυστέρησαν να 
τον βοηθήσουν με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι.

Έτσι έληξε άδοξα η πρωτόγνωρη για την εποχή εκείνη απεργία και ο Ρούσος 
δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων. 



ΥλικΑ

5 αβγά
3/4 κουτ. του γλυκού σόδα

λίγο αλάτι
βανίλια

3 1/2 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι
ελαιόλαδο για τηγάνισμα

τριμμένα καρύδια

ΓιΑ το μΕλωμΑ

500 γραμμ. μέλι
1 φλιτζ. τσαγιού νερό

κανέλλα

ΕκτΕλΕΣη

Χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπρά-
δια. Τα χτυπάμε μαρέγκα με την βανίλια 
και τη σόδα. Ρίχνουμε το αλεύρι σταδιακά 
έως ότου γίνει απαλό το ζυμάρι. Την αφή-
νουμε 30λεπτά σκεπασμένη με μια πε-
τσέτα.  Μετά λαδώνουμε τα χέρια μας και 
με τον πλάστη ανοίγουμε φύλλο πάνω σε 
αλευρωμένη επιφάνεια. 
Κόβουμε τις δίπλες 20χ15 εκ. Αφού τις κό-
ψουμε όλες τις απλώνουμε σε μια πετσέτα. 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια κατσαρόλα. Τις 
ρίχνουμε μία-μία και με τη βοήθεια δύο 
πηρουνιών τις ρολάρουμε κατά μήκος και 
τις διπλώνουμε. Τις βάζουμε σ’ ένα απορ-
ροφητικό χαρτί. Τις μελώνουμε λίγες-λίγες 
και ρίχνουμε τα καρύδια. 

Οι συνταγές της Μαρίας

ΥλικΑ

500 γραμ. Σαβαγιάρ
2 ποτήρια χυμό μανταρινιού
2 κουτ. της σούπας ζάχαρη

1 βιτάμ (250γραμ.)
2 κουτ. ξύσμα μανταρινιού

2 φλιτζάνια αμύγδαλα καβουρντισμένα
4 αβγά

2 φλιτζάνια άχνη ζάχαρη

ΕκτΕλΕΣη

Χτυπάμε το βούτυρο με τους κρόκους, 
ρίχνουμε την άχνη ζάχαρη και μετά τα 
ασπράδια. Παίρνουμε μια πιατέλα και 
στρώνουμε τα σαβαγιάρ βουτώντας τα στο 
χυμό μανταρινιού. Βάζουμε ενδιάμεσα την 
κρέμα βουτύρου και λίγα αμύγδαλα. Το 
κάνουμε 3 στρώσεις, στη συνέχεια βάζου-
με την τούρτα στο ψυγείο για 2 ώρες. 

Μανταρινότουρτα

Δίπλες
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ΕΥχΕτηριΑ

Α πό την Α.μ. μητροπολίτη μυτιλήνης ιάκωβο πήραμε 
την παρακάτω ευχετήρια επιστολή. η ευχετήρια επιστολή 

συνοδευόταν από ένα υπέροχο ημερολόγιο του 2014 της ιεράς 
μητρόπολης μυτιλήνης. 

ΕΠιΣτολη
Εν μυτιλήνη τη 15-12-13

Αγαπητοί μου Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου 
Επί ταις εορταίς των χριστουγέννων και του Νέου Σωτήριου Έτους 

2014, παρακαλώ, να δεχθήτε, τας από κέντρων ψυχής εορτίους ευχάς 
και προσρήσεις μου. 

ταπεινώς εύχομαι η χάρις και η Ευλογία του δι’ ημάς Νηπιάσαντος 
Σωτήρος ημών ιησού χριστού, χαριτώνη, αγιάζη και φωτίζη την ζωήν 

υμών, ο δε νέος Ενιαυτός αποβή ει-
ρηνικός, ευφρόσυνος, εύκαρπος και 
ευλογημένος. 

Ευχαριστώ θερμώς δια το ωραί-
ον Περιοδικόν σας. 

μετά πολλής αγάπης
Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος
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Eυριδίκη Μαυραγάνη
Δ εν μου αρέσει να γράφω επικήδειους. Δεν είναι στη ψυχοσύνθεσή μου. Μου αρέσει να 

γράφω επιτυχίες, ευχάριστα γεγονότα και καλές ειδήσεις. Όμως ο θάνατος της Ευριδίκης 
με βγάζει από το πρόγραμμα και από το ρυθμό μου. 

Για μένα είναι βάρος στο καθήκον μου και σε όλη την ψυχοσύνθεσή μου. Για την Ευριδίκη. 
Την Ευριδίκη τη γνώρισα εδώ και 30 χρόνια περίπου, ως σύζυγο του φίλου και βαφτισιμιού της 

μάνας μου Πηνελόπης, Γιάννη Παν. Μαυραγάνη (Σφιγκέλ). 
Μία άγνωστη Κυρία (το Κ κεφαλαίο) ποντιακής καταγωγής άλλωστε το μαρτυρά και το επώνυμό 

της (Ευριδίκη Πασχαλίδου), που ήρθε να προστεθεί στο χωριό μας το Παλαιοχώρι, να γίνει μέλος 
του χωριού μας και τελικά να γίνει πιο Παλιοχωριανή από πολλούς Παλιοχωριανούς. 

Έγινε μέλος του Συλλόγου μας, από πολύ νωρίς, όταν ακόμη ζούσε ο Γιάννης και αμέσως μετά 
το θάνατό του έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, τη στιγμή που πολλοί 
Παλιοχωριανοί, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε λόγω εργασίας, 
είτε άλλων προσωπικών λόγων.

Έγινε τελικά πιο πολύ Παλιοχωριανή από πιο πολλούς από εμάς, αγάπησε το χωριό μας πολύ, 
παρά το ότι είχε και δικό της χωριό, τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Ανακαίνισε το σπίτι των πε-
θερικών της, κατέβαινε στο Παλαιοχώρι πιο τακτικά από εμάς τους γνήσιους Παλιοχωριανούς και 
τελικά έγινε γνωστή στο χωριό μας σαν Ευριδίκη, όχι σαν σύζυγος του Γιάννη Μαυραγάνη αλλά σαν 
«η Ευριδίκη»!  Όλοι οι χωριανοί την γνώριζαν σαν «Ευριδίκη» και όχι σαν Ευριδίκη Μαυραγάνη. 

Εξυπηρέτησε σχεδόν όλους τους χωριανούς που είχαν ανάγκη από νοσοκομειακή περίθαλψη, 
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας, επειδή είχε υπηρετήσει στο εν λόγω νοσοκομείο. Το σπίτι 
της ήταν καταφύγιο για όλους τους αναξιοπαθούντες Παλιοχωριανούς και ποτέ δεν είπε όχι ή δεν 
μπορώ, σε όποιον Παλιοχωριανό ζητούσε τη βοήθειά της για νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Τελειώνοντας θα θυμηθώ μια φράση που μου είπε όταν την πρωτογνώρισα το 1983 σε μια 
εκδρομή του Συλλόγου μας. «Εμείς κουμπάρε στον Άγιο Αθανάσιο τρώμε και πίνουμε» και εγώ της 
απάντησα: «Και εμείς κουμπάρα (ακόμα δεν είχαμε βαφτίσει την κορούλα της Κατερίνα) στο Παλιο-
χώρι πίνουμε και τρώμε». 

Μετά από όλα αυτά διπλοκουμπαριάσαμε, γιατί βαφτίσαμε την κόρη της Κατερίνα. Τον Γιάννη 
Μαυραγάνη, τον σύζυγο της Ευρυδίκης, τον είχε βαφτίσει η μάνα μου, Πηνελόπη Καμπούρη. 

Τελειώνοντας την αναφορά μου στην Ευριδίκη Μαυραγάνη, θα πω χωρίς να θεωρηθεί υπερ-
βολή ότι: Τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες καρδιές, τέτοιες ψυχές τιμούν το χωριό μας. Μακάρι το παρά-
δειγμα της Ευριδίκης να γίνει φωτεινό παράδειγμα για πολλούς από εμάς, που έστω και αν είμαστε 
Παλιοχωριανοί, κλεινόμαστε στον εαυτό μας και το μόνο που σκεπτόμαστε είναι το σπίτι μας και ο 
εαυτός μας. 

Εγώ Ευριδίκη, θα πω: το παράδειγμα σου και ο τρόπος που έζησες να γίνει ο οδηγός για πολ-
λούς από εμάς τους Παλιοχωριανούς, να δώσουμε την αγάπη μας για το Παλιοχώρι και για τους 
συγχωριανούς μας. Τελικά πάλεψες σαν θηρίο με  την ανίατη αρρώστια και έπεσες ηρωικά αφού 
[πια δεν μπόρεσες άλλο να αντισταθείς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

μανώλης Καμπούρης

 Αυτοί που έφυγανΑυτοί που έφυγαν



Ανέκδοτο
Σ το δρόμο Μυτιλήνης-Καλλονής έτρεχε ένα σπορ αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα, που ξεπερνούσε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στη διασταύρωση 
με την Αγιάσο την είχαν στήσει δύο τροχονόμοι με ραντάρ. Έκαναν σήμα στον οδηγό 
να σταματήσει, αλλά αυτός πάτησε γκάζι και προχώρησε. Οι τροχονόμοι ανέβηκαν στις 
μοτοσικλέτες τους και άρχισαν να τον κυνηγούν. Όσο τον πλησίαζαν αυτός ανέπτυσσε 
μεγαλύτερη ταχύτητα. Είχε περάσει τα 200 χιλιόμετρα και οι τροχονόμοι είδαν ότι δεν 
μπορούν να τον πιάσουν, γιαυτό ειδοποίησαν στην Καλλονή άλλους τροχονόμους να 
στήσουν μπλόκο να τον σταματήσουν. Έτσι έγινε οπότε ο τύπος πιάστηκε στη φάκα. Τον 
πλησίασε ο επικεφαλής τροχονόμος  και τον ρώτησε, γιατί υπέπεσε σε ένα τόσο σοβαρό 
αδίκημα, με υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 120 χιλιόμετρα, θέτοντας σε κίνδυνο 
τόσο τον εαυτό του, όσο και τους άλλους οδηγούς και πεζούς; «Τώρα, του λέει, είμαι 
υποχρεωμένος να σου περάσω χειροπέδες και να σε οδηγήσω στο αυτόφωρο, εκτός αν 
είχες κάποιο πολύ σπουδαίο λόγο που έτρεχες. Σε ακούω». Ατάραχος ο τύπος λέει στον 
τροχονόμο: «Κύριε τροχονόμε προχθές ένας συνάδελφος σου έκλεψε τη γυναίκα μου 
και νόμιζα ότι με κυνηγάτε για να μου τη δώσετε πίσω». Κόκαλο ο τροχονόμος.

Ι.Δ.Χ.

Ευτράπελα

Τ α απογεύματα στο χωριό το καλοκαίρι η ώρα περνούσε με χαρτοπαιξία. Έπα-
θλο των νικητών ο καφές ή το λουκούμι. Κάποια μέρα ο Παναγιώτης Χρυ-

σάφης (Μικές) παρακολουθούσε δίπλα σε κάποιον παίκτη και κάθε φορά που αυτός 
δεν πρόσεχε κάτι, ή βρισκόταν σε απόπειρα  λάθους τον σκουντούσε στα κρυφά με το 
πόδι του. Αυτό έγινε αντιληπτό κάποια στιγμή, έπεσε μπόλικο γέλιο και από τότε όταν ο 
Παναγιώτης πήγαινε δίπλα σε κάποιον για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του έλεγαν 
περιπαικτικά «μη ξικγκντάς».

Υπάρχει στον κόσμο τούτο ένας μυστικός νόμος, 

σκληρός και απαραβίαστος: Το κακό πάντα στην 

αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται.

Νίκος Καζαντζάκης

Υπάρχει στον κόσμο τούτο ένας μυστικός νόμος, 

σκληρός και απαραβίαστος: Το κακό πάντα στην 

αρχή θριαμβεύει και πάντα στο τέλος νικάται.

Νίκος Καζαντζάκης
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AφλουγιέςAφλουγιές

γΑΜΟΙ

	Ο Ευστράτιος (Τάκης) Γιουβανάκης με την 
Άννα Ιωάν. Κουρτέλη, Να ζήσουν. 

	Παναγιώτης Λούπος του Ιωάννη και Ειρή-
νης Σάββα με την Μαρία Βελούτσου από 
την Πλαγιά. 

γΕΝΝΗΣΕΙΣ
	Ο Βαγγέλης Ιωάν. Παντελέλης και η σύζυ-

γός του Ειρήνη απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί, κορίτσι. Να τους ζήσει. 

	Ο Άρης Γανώσης και η σύζυγός του απέ-
κτησαν κορίτσι. Να τους ζήσει. 

	Ο Δημήτρης Γρηγ. Γανώσης και η σύζυγός 
του απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγόρι. 
Να τους ζήσει. 

	Η Πατρίσια Ιωάν. Καλδέλη και ο σύζυγός 
της απόκτησαν το δεύτερο παιδί τους. Να 
τους ζήσει. 

	Η Ταξιαρχούλα Νικ. Χρυσάφη απόκτησε το 
πρώτο της παιδί, κορίτσι. Να της ζήσει. 

	Η Άννα Παν. Καλδή και ο σύζυγός της 
Παναγιώτης Κατσακούλης απόκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, αγόρι. Να τους ζήσει.

	Η Ειρήνη Σάββα-Λούπου και ο σύζυγός 
της Παναγιώτης Λούπος απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, κορίτσι. Να τους ζήσει. 

	Μαρία Ιωάννου Αμπελικιώτη και ο σύζυ-
γός της Θεόδωρος Τσεσμερλής απέκτησαν 
το δεύτερο παιδί τους. Να τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
	Στη Μυτιλήνη η Πατρίτσια Παναγιώτη Καλ-

δέλη και ο σύζυγός της Αλέξανδρος Γκέ-
ντζης βάπτισαν στις 29-09-2013 το δεύτερο 
αγόρι τους Παναγιώτη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
	Κωνσταντίνος Ιωάν. Κουρτέλης στο Πα-

λαιοχώρι. 
	Ευριδίκη Ιωάν. Μαυραγάνη στην Αθήνα. 
	Νικόλαος Ευστρ. Κατσαρός στην Αυστρα-

λία.

	Bασίλης Σκαφιδάς (σύζυγος Ευαγγελίας 
Μουχτούρη).

	Παντελής Λούπος ο δάσκαλός που υπηρέ-
τησε πάνω από 10 χρόνια στο χωριό μας. 

	Γιάννης Απαλοδήμας σύζυγος της συγχω-
ριανής Πέρσας Μ. Χρυσάφη. 

ΠρΟΣΦΟρΕΣ

εις μνήμην

	Μεταξία Γρ. Μαυραγάνη 20€ εις μνήμην 
των γονένω της και των πεθερικών της. 

	Γιώτα και Μανώλης Καμπούρης 30€ εις 
μνήμην της Ευριδίκης Ιωάν. Μαυραγάνη. 

	Μαρία Μουχτούρη (Σάββα) 10€ στη μνή-
μη του αδερφού  της Ξενοφώντα Σάββα, 
Συμβολαιογράφου για τη συμπλήρωση 10 
χρόνων από το θάνατό του (4-1-2004), του 
πατέρα της Θεμιστοκλή και των πεθερικών 
της Γρηγορίου και Ειρήνης Μουχτούρη 
(Γληγουρίνας) επίσης προσφέρει ακόμα 
10€ στη μνήμη του αγαπημένου της δα-
σκάλου Παντελή Λούπου και του Βασίλη 
Σκαφιδά. 

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού

	Ο Απόστολος Αποστόλου από το Παλαιο-
χώρι προσέφερε 50 € για το περιοδικό.

	Ο Κλεάνθης Παπουτσάνης 50€ για το σύλ-
λογο και το περιοδικό.

	Ο Παναγιώτης και Σταυρούλα Καλδή 20€ 
για το σύλλογο και το περιοδικό.

Τους ευχαριστούμε θερμά

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
	Η Μαρία-Εμμανουέλα Σιδέρη, εγγονή του 

Κλεάνθη και της Ειρήνης Παπουτσάνη 
πέτυχε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πει-
ραία. 
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