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ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ςυντάσσεται από επιτροπή



Ό πως  και πέρυσι έτσι και φέτος η καθαριότητα του χωριού μας τους κα-
λοκαιρινούς μήνες στηρίχθηκε στο φιλότιμο κάποιων συγχωριανών μας 
αφού ο Δήμος Λέσβου το μόνο που έκανε ήταν η αποκομιδή των σκου-

πιδιών. Έτσι το χωριό μας όλο το καλοκαίρι ήταν πεντακάθαρο αφού σκουπίστη-
καν και ασβεστώθηκαν όλοι οι δρόμοι και οι σκάλες που οδηγούν στην εκκλησία 
μας και στην πλατεία του χωριού μας. Επίσης με τα έξοδα του συλλόγου Παλαιο-
χωριτών Λέσβου «Η Μελίντα» βάφτηκαν και εξωτερικά οι τουαλέτες του χωριού 
μας προκαλώντας το θαυμασμό ντόπιων και τουριστών. Μέσα από τα βάθη της 
καρδιάς μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε ονομαστικά τους παρακάτω συγχωρια-
νούς μας που ζουν στην Αυστραλία για τη βοήθεια που μας πρόσφεραν: 

Διαμάντω Καλδή Κουτλή, Ελένη Γεωργίου Κουτλή-Καμπάνη, Μυρσίνη Πα-
ναγιώτη Κουτλή-Μαυραγάνη, Ειρήνη Κων/νου Αληγιάννη - Λούπου, Βικτώρια 
Κων/νου Αληγιάννη- Μανδρούλη, Παναγιώτη Γεωργίου Καλδέλη, Παναγιώτη 

ΠΑλΑΙΟΧωρΙ 2014

Καλοκαίρι
γράφει ο Παναγιώτης Καλδή Κουτλής
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Π έρασε και αυτό το καλοκαίρι και το Παλαιοχώρι υπήρξε και πάλι Λαμπρο-
χώρι χάρις στο φιλότιμο και το μεράκι μερικών ανθρώπων και τη συνδρο-

μή του Συλλόγου μας. Για τούτο απαραίτητο είναι να επαινεθούν οι χωριανοί μας 
που διαθέτουν τις πιο πάνω αρετές. Μεταξύ αυτών είναι όλοι οι άνθρωποι, που τα 
ονόματα τους αναφέρονται στο περιοδικό, που με τις χρηματικές τους προσφορές 
δίνουν τη οικονομική δυνατότητα στο Σύλλογο να συμμετέχει στην κοινή προσπά-
θεια να διατηρείται το χωριό μας καθαρό τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες. 
Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ήταν όμως παράλειψη να μην επαινέσουμε 
ιδιαίτερα την προσπάθεια ορισμένων χωριανών μας που με την οικονομική τους 
προσφορά και την εθελοντική τους εργασία συμβάλλουν σε μέγιστο βαθμό στην 
πιο πάνω κοινή προσπάθεια. Είναι Παλιοχωριανοί είτε κάτοικοι, είτε μετανάστες 
από Αθήνα, Μυτιλήνη, Αυστραλία. Για την εθελοντική όμως εργασία χρειάζεται 
οργάνωση, επίμονη και κοπιαστική προσπάθεια και κυρίως μεράκι, φιλότιμο και 
κινητήριο ιθύνοντα νου. Στο πρόσωπο του εξαίρετου φίλου και συνεργάτη Πα-
ναγιώτη Κουτλή (Μποτάκι) συγκεντρώνονται όλα αυτά τα χαρίσματα. Χάρις στις 
άοκνες προσπάθειες του, στην ζωτικότητα και δραστηριότητά του, στο φιλότιμο 
και το μεράκι του συγκεντρώθηκαν χρήματα, οργανώθηκαν ομάδες εθελοντών 
καθαριότητας με τη συμμετοχή του και χάρις στην αποδεδειγμένη αγάπη του για 
το Παλαιοχώρι, το χωριό μας διατηρήθηκε και φέτος καθαρό. Αποτελεί παράδειγ-
μα για μίμηση. Του αξίζουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει να επισημανθεί και η επίδειξη από τους χωριανούς μας πνεύματος συνερ-
γασίας, που φρόντιζαν να είναι προσεκτικοί στο θέμα της καθαριότητας.

Παντελή Χάλακα,  Απόστολο Παναγιώτη Αχειλαρά καθώς και τον Γιάννη Μαλαμά 
του Αποστόλου που ζει στη Μυτιλήνη και την Μυρσίνη Μελανδινού Βουνάτσου 
που διαμένει στην Αθήνα. 

Για τον καθαρισμό της Μελίντας τα εστιατόρια Περσεφόνης Ψαρού και Αριστεί-
δη Γανώση καθώς και τον Μιχάλη Τσιμπίδη από τη Θεσσαλονίκη. 

Τέλος ευχαριστούμε τον συγχωριανό μας Γρηγόρη Παντελή Κουτσουραδή και 
τη Λένα Νικολαϊδου για το φτιάξιμο στο ντους της Μελίντας καθώς και τον πρόεδρο 
του Συλλόγου Παλαιοχωριτών Λέσβου της Αθήνας Γιάννη Χρυσάφη και τον πρόε-
δρο του χωριού μας Γιάννη Γρ. Μαυραγάνη για τη βοήθεια που μας πρόσφεραν. 

Και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταμώνουμε, με το χωριό μας ακόμη πιο 
καθαρό και όμορφο. 

γράφει ο Γιάννης Χρυσάφης

Ζητείται Φιλότιμο
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 Με δαπάνη του Συλλόγου βάφτηκαν 
μέσα-έξω οι δημόσιες τουαλέτες του 
χωριού, οι οποίες και φέτος διατηρήθη-
καν καθαρές και τα είδη υγιεινής είχαν 
καλή εμφάνιση, γεγονός που μαρτυρεί 
ότι οι χρήστες σε όλη τη διάρκεια του 
έτους επέδειξαν ιδιαίτερη επιμέλεια.
«Eυχαριστούμε ιδιαίτερα τους Πανα-
γιώτη Αχειλαρά και Παναγιώτη Σω-
τηρχέλη για την εθελοντική τους ερ-
γασία».

 Πολλές και με μεγάλη συμμετοχή 
ήταν και φέτος οι μουσικές εκδηλώσεις 
του χωριού. Εξαιρετική κίνηση παρου-
σίασε η ταβέρνα του Αριστ. Γανώση στη 
Μελίντα με μουσικές βραδιές και πα-
ράσταση Καραγκιόζη σε μια από αυτές. 

Αποκορύφωμα αποτέλεσε το πανηγύρι 
το βράδυ της γιορτής της Παναγίας, που 
η επιλογή του ποιοτικού μουσικού σχή-
ματος, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη 
δημιουργία απίστευτου κεφιού. Η βιρ-
τουόζος του βιολιού Ιωάννα Μαϊστρέλη, 
με την αδελφή της Γιώτα στο τραγούδι, 
τον Αλέκο Καφούνη στο σαντούρι, τον 
Παναγιώτη Καϊτατζή στο λαούτο και 
τον Στρατή Σκουρκέα στα κρουστά, μας 
χάρισαν μοναδικές μουσικές απολαύ-
σεις και μας θύμισαν τις παλιές καλές 
μουσικές στιγμές του χωριού μας με 
τη μοναδική μουσική του παράδοση. Η 
συμμετοχή του κόσμου και κυρίως της 
νεολαίας ήταν πρωτοφανής και το γλέ-
ντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες, με 
αμείωτο ρυθμό.

Νέα του χωριού  
& του νησιού μας
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του Δημ. Ποσ. Καραβά

- 2ο Μέρος -

Πολιτική Επίκαιρη Σάτιρα

Τώρα που θα χτίσουμε 
τη νέα μας Ελλάδα
θα τρώμε πλούσιοι και φτωχοί
με τα χρυσά κουτάλια. 

Ακούμε για επενδυτές
που θά ‘ρθουν να επενδύσουνε 
δεν έρχονται να δώσουνε
αλλά για να τα πάρουνε. 

Αυτοί που είναι στη Βουλή
όλοι έχουν πλουτίσει
μα δεν εβρέθηκε κανείς
για να τους σταματήσει.

Κινέζοι και επενδυτές
έρχονται στην πατρίδα
θα πάρουνε ότι έμεινε
και μια από τα ίδια. 

Και οι τρακόσιοι ανίκανοι
για να μας κυβερνήσουν
και οι Κινέζοι θα έρθουνε
για να μας χρεωκοπήσουν. 

Εμείς και αν μαρτυρήσαμε
μες τη Βουλή πλουτίσανε
οι μίζες πέφτουνε βροχή
αυτή είναι η πολιτική.

Στο ΙΚΑ πήγα ένα πρωί
κάτι για να ρωτήσω
τέσσερες ώρες στην ουρά
και πως να καθαρίσω.

Τραπεζικούς λογαριασμούς
του κόσμου θα ανοίξουνε
για τους δικούς τους λογαριασμούς
ούτε κουβέντα γίνεται. 

Δανείζεστε και τσεπώνατε
στους ψηφοφόρους δίνατε
τώρα που τελειώσανε τα λεφτά
άλλοι πληρώνουν τη ζημιά. 

Να μας αφήσουν ήσυχους
γιατί δεν πάει άλλο
χορτάσαμε τα ψέμματα
και άντε και στο διάο....

Από μισθούς και σύνταξη
όλο μειώσεις έχουμε
μα οι τρακόσιοι απ’ τη Βουλή
ούτε που λιγοστεύουνε. 

Σήμερα πήγα στην παρέλαση
και άκουσα και είδα
σίγουρα εμείς δεν μοιάζουμε
με όλα αυτά που είδα.

Καμία σχέση δεν έχουμε
με κείνους τους λεβέντες
αφού η Βουλή μας γέμισε
με ανίκανους και ψεύτες.

Αποφάσισαν και διατάζουνε
και όλο φόρους βάζουνε
τα δύο τέως μεγάλα κόμματα
γιατί έτσι το γουστάρουνε.

Οι αρχηγοί μαλώνουνε 
και όλο διαφωνούνε
μα όταν βγουν απ’ τη Βουλή
παρέα θα τα πιούνε.

PALAIOXORIANA SEL 135.indd   4 10/23/14   1:08:27 PM



Παλιές φωτογραφίεςΠαλιές φωτογραφίες

5ιουλιος - αυγουςτος - ςεπτεμβριος 2014 /                                         /

Ανακοίνωση

Ε πανειλημένα έχουμε γράψει για τις αποστολές σας, σε χρήματα για 
την ενίσχυση του Συλλόγου. Σας υπενθυμίζουμε πάλι για πολλοστή 

φορά όταν στέλνετε χρήματα για το Σύλλογο, είναι καλύτερα, για διευκό-
λυνσή μας και για να μη μας βάζετε σε δύσκολες περιπέτειες, να τα στέλ-
νετε στη Δ/νση του Συλλόγου: Ζήνωνος 29-31, 10437 Αθήνα, αλλά όχι στο 
όνομα του Συλλόγου, αλλά στο όνομα του ταμία μας Δημήτρη Πανανή ή 
του προέδρου Γιάννη Χρυσάφη ή του γραμματέα Μανώλη Καμπούρη με 
την επισήμανση για τον Σύλλογο Παλαιοχωριτών Λέσβου. 

Από το Δ.Σ.

Γεώργιος Κουτλής (Ξυλάγκουρο), Ευσττράτιος Χρυσάφης 
(Φασλακί), Εστράτιιος Μαϊστρέλης (Γιασάς), Γρηγόριος Ψαρρός, 

και ο μικρός Ιωάννης Γεωργίου Κουτλής
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Τα λυΤά έγγράφά  
του άρχέίου της χώράς Πλώμάρί

Α πό τον πρώτο τόμο του βιβλίου του Συνδέσμου Πλωμαριτών Ατ-
τικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος» με τίτλο «Τα λυτά έγγραφα του αρχεί-

ου της χώρας Πλωμάρι» που εκδόθηκε χάρις τη συλλογή του φιλόλογου-
ιστορικού, ερευνητή της ιστορίας κ. Αριστείδη Στεργέλλη, αναδημοσιεύουμε 
κάποια παλιά έγγραφα που αναφέρονται είτε σε Παλιοχωριανούς είτε σε κτή-
ματα και σπίτια Παλιοχωριανά. 

Αφιερωτήριο

 1797 Μαρτίου 22  Α.α.(1)/34

ο Δημητράκης Μαυραγάνης αφιερώνει το κτήμα του στο Παλαιοχώρι  
στην εκκλησία του Αγ. ιωάννη Θεολόγου. 

1797 Μαρτίου 22
Δια του παρόντος βεβαιωτικού και εμμαρτύρου γράμματος δηλοποιώ και φανε-

ρώνω εγώ ο υποκάτωθεν υπογεγραμμένος ο τε Δημητράκης Μαυραγάνης με εκου-
σίαν μου βουλήν και καλήν προαίρεσιν ότι πως εχάρισα το πράγμα όπου είχα εις 
τόπον λεγόμενον Παλαιοχώρι [συνπλησ. από πάνω Ξιφτιραδέλια, από τη πάντα 
Πατιμέλι και Πουνατζέλι, από την αλλη λαγκάδι (Χ.φ. λανγκάδι), από κάτω Αγρι-
τέλια]. τώρα την σήμερον το εχάρισα εις τον Άγιον ιωάννη τον Θεολόγον δια ψυ-
χικήν μου σωτηρίαν, και ας είναι εις την εξουσίαν των επιτρόπων και ας το κάνουν 
ό,τι βουλόνται και θέλουν, και αν τύχη κανένας από τα παιδιά μου  και τους διασεί-
ση εις κανέναν καιρόν και χαλάση το ψυχικόν μου, να έχη την κατάρα της Παναγιάς 
και του αγίου ιωάννου του Θεολόγου και πάντων των αγίων, αμήν. 

Και εκ στόματός μου βάζω και γράφονται και οι υποκάτωθεν υπογεγραμμένοι να 
μαρτυρούν εν παντί κριτηρίω. 

μανόλεις μαβρικους μαρτιρο
γιανι καρβουνι μαρτιρο
γιανις πιτζειλαδις μαρτιρο
παναγιοτις πιτζιλαδις παρον 
χ' γλιγορις παρον
αντουνακης του διμιτρακι μαρτιρο.
γιανις αταλης εγραψα
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ΔιΑΘήΚή

 1797 Σεπτεμβρίου 4 φ(4)

ο Μιχαλάκης Καλαϊτζής, Μυτιληναίος,  
καθορίζει με διαθήκη τα ψυχικά του και την τύχη των υπαρχόντων του. 

Θεωρώντας εγώ, ο Μιχαλάκης Καλαγτζής, Μυτιληναίος, το άωρον του θανά-
του και ακούοντας τα ευαγγελικά του Κυρίου ημών ιησού Χριστού λόγια, άτινα 
λέγουσι «Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, γίνεσθε έτοιμοι, ότι ουκ είδατε την ημέραν 
ουδέ την ώραν εν η ο θιός του ανθρώπου έρχεται». Πειθόμενος λοιπόν και εγώ ο 
ταπεινός εις τα προστάγματα του Κυρίου μου και έτι σώας και ανελιππείς έχων τας 
φρένας  μου κάμω την παρούσαν μου διαθήκην και διατάσσω εις αυτήν τα είτι και 
αν έχω κινητά τε και ακίνητα πράγματά μου. 

εν πρώτοις μεν συγχωρώ όλους τους αδελφούς μου Χριστιανούς, από τους 
οποίους ζητώ και εγώ πάλιν την ομοίαν συγχώρησιν. 

Δεύτερον δε διατάσσω δια τα ψυχικά μου: εις τον Άγιον τάφον γρόσια 50. εις 
την εκκλησίαν την Παναγίαν γρόσια 40. εις τον Άγιον ιωάννην τον Θεολόγον 
γρόσια 25. εις το Υψηλόν μοναστήριον γρόσια 15. εις το γυναίκιον, της Μυρσι-
νιώτισσας λεγόμενον, γρόσια 10. του πνευματικού μου γρόσια 10. εις τα τέσσε-
ρα αδέλφια μου γρόσια 40, από δέκα ο καθένας. εις τους λωβούς γρόσια 5. εις 
το Άνω Χωρίον γρόσια 5. 

της γυναικός μου Περιμαθούλας αφίνο το πράμα ις τον Βαλανιά όπου έχω, ως 
καθώς υπάρχει όλον, να είναι εδικόν της. Και δια τα ψυχικά μου αφίνω επιστάτην 
και επίτροπον, όμου και διά τα μνημόσυνά μου, την γυναίκα μου Περμαθούλα να 
τα τελειώση. ει δε και ήθελε εναντιωθή τινάς εις αυτά όπου διατάσσω, ή συγγενής 
ή ξένος ή άλλος κανένας, να έχη την κατάρα του Κυρίου ημών ιησού Χριστού και 
της κυρίας ημών Θεοτόκου και πάντων των απ' αιώνος αγίων ευαρεστησάντων. ή 
αμαρτία του να σταθή εις τον δίκαιον εν ημέρα της δευτέρας παρουσίας του. 

1797 Σεπτεμβρίου 4

μανολεις μαβρικους παρον
παναγιοτις πιτζιλαδις παρον
παναγιοτις του καρε παρον
γιανις πιτζειλαδις παρον. 

ο γραψας γενναδιος μοναχός
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Θυμόταν, λέει, που πήγαιναν η γιαγιά του και κάτι άλλες γριές στην Παναγία 
την Κρυφτή να κάνουνε ζεστά μπάνια στη μικρή γούρνα, δίπλα στη θάλασσα, 
όπου το νερό έτρεχε καυτό. Κι ύστερα βγαίνανε τυλιγμένες σε σεντόνια ή πετσέ-
τες και κάθονταν στον μικρό αυλόγυρο της εκκλησιάς, που ύστερα οι παπάδες 
την κάνανε μεγάλη και φανερή, για να αυγαταίνουν τα τυχερά τους. Κι εκεί που 
λιαζότανε...

«Άντι, βρε Ξινουφέλ’, π’ είσι καλό μουρό, πάνι πια σ’ Γαρνάβα, α μας φερς ένα 
κμαρέλ’ νιρό».

Κι αυτός ο καημένος κι άλλα παιδιά μαζί τραβούσαν τον ανήφορο, μέσα στο 
κάμα, μια ώρα και παραπάνω δρόμος, να φέρουνε το κουμάρι το νερό. Χωρίς 
παπούτσια εννοείται, 1920 ήταν...

Ήρθε η Δευτέρα μετά του Θωμά, και μαζί μ’ όλο το χωριό έφτασε πρωί-πρωί 
στην Κρυφτή. Δεν ήταν βέβαια αυτό που θυμότανε η εκκλησιά, αλλά τέλος πάντων. 
Πήγε και στα κελιά, πήγε και στη γούρνα, λίγο την είχαν μεγαλώσει, ας είναι.

«Νερό; Από πού πίνουν νερό;» ρώτησε.
«Κουβαλητό, όπως τότε».
Θύμωσε ή πικράθηκε ο Ξενοφών, κανείς δεν ξέρει. Κουβέντιασε με τον φίλο 

του τον Γιάννη, που είχε τις λύσεις για όλα τα θέματα. Σε δυο μήνες είχε κατεβεί 
το νερό απ’ τη Γαρνάβα στην Κρυφτή. Έφτιαξε και μια ωραία βρύση με πέτρινη 
επένδυση, γράψανε στην πλάκα επάνω «Ο Ξενοφών Αλαμάγκος εις μνήμην των 
γονέων αυτού». Δόξα σοι ο Θεός. Κανένας πια δεν θα χρειαστεί να πάει με τα πό-
δια στη Γαρνάβα, να κουβαλήσει νερό.

Περνούσε ο καιρός, Πλωμάρι-Παλαιοχώρι είχε κάνει ο Ξενοφών τη διαδρομή 
Νέα Υόρκη Μυτιλήνη.

Κάθε μέρα, όμως, Παλαιοχώρι-Μελίντα το καλοκαίρι, τον κούραζε. Βέβαια, 
έμεναν και κάποιες μέρες σ’ ένα εξοχικό, που ‘χε τα κλειδιά του ο Γιάννης. Όμως 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Από τό βιβλιό τόυ ΞενόφώντΑ ε. ΜΑυρΑγΑνη 

«ΨΑρΙ ΜΕ ΚΕφΑΛΙ ΚΑΙ ΟΥρΑ»

[ Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος τ. 134 ]
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άλλο το δικό σου. Κουβέντα στη κουβέντα, έρχεται ο γέρος ο Καρές, παλιός ψα-
ράς της Μελίντας. «Πουλάω το δικό μου», λέει.

Πάνω στο κύμα, δυο δωμάτια και κουζίνα, και δέκα μέτρα μπαχτσέ, να φυτεύ-
εις και καμιά ντομάτα. Τ’ αγόρασε. Άντε πάλι μαστοριά, να το σιάξει, να το βάψει, 
να το κάνει του γούστου του.

Τότε ήταν που έγραψε στην κυρά του στην Αμερική. «Έβαλα και μασίν και 
φριζέρ, αγόρασα και σπίτι πάνω στη θάλασσα», κι αυτή απάντησε: «Εμένα οι γο-
νιοί μου έφυγαν απ’ το Παλιοχώρι για μια καλύτερη ζωή. Δεν θα γυρίσω πίσω». 
Και τότε ο Ξενοφών, που είχε αποβάλει εντελώς τον Τζιμ, απάντησε με μεγάλα 
γράμματα, που τα έγραψε ο Γιάννης, κι αυτός τα εξήγησε παρακάτω στα αγγλικά: 
«ΑρΑΜ ΕρΚΣ ΤΣ’ ΑρΑΜ ΔΕΝ ΕρΚΣ», τουτέστιν, θες έρχεσαι θες όχι, εμένα δεν 
με νοιάζει καθόλου! Μεγάλη κουβέντα, που όλοι οι άνδρες θα ήθελαν να την πουν 
μια φορά στη ζωή τους.

Η ζωή συνεχίστηκε για τον Ξενοφώντα όπως την σχεδίασε. Καλοκαίρια στη 
Μελίντα, πάντα με κοντό πανταλονάκι και το μπρελόκ με τα κλειδιά και το ρολόι 
κρεμασμένα στη ζώνη του, με περιπάτους, ψαρέματα, λίγο ούζο και λιτά γεύματα 
τα μεσημέρια στο καφενείο της Μαρίας. Κουκιά ξερά με φρέσκο λάδι, τηγανητά 
ψαράκια, λίγο «αρμυρό», ελιές και πολλές σαλάτες. Είχε πεισθεί κι αυτός από 
τον Γιάννη και δεν έβαζε στο στόμα του κρέας. Η κορωνίδα των γευμάτων ήταν 
όταν ο φίλος του ο Γιάννης, αραιά και πού, αποφάσιζε να φτιάξει την περίφημη 
ομελέτα του, με κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριές, φυσικά γαρνιρισμένη με πατάτες 
τηγανητές.

Ένα με ενάμισι μήνα έμενε τον χειμώνα στο Παλιοχώρι, δήθεν να μαζέψει τις 
ελιές, και τους υπόλοιπους μήνες τούς περνούσε στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να μην 
είχαν και πολλές αγάπες με τη γυναίκα του, αλλά, πώς να το κάνουμε, είχαν και 
μια κόρη μαζί.

Το 2004 ο Ξενοφών είχε πιάσει τα ενενήντα δύο. Αρρώστια δεν τον είχε αγγίξει, 
όμως κάτι προαισθάνθηκε. φώναξε μια βαφτιστήρα που απόκτησε στο μεταξύ και 
τους φίλους του, δώρισε τα πράγματα του και την περιουσία του με επίσημη δια-
θήκη και πέταξε για την Αμερική. Δυο χρόνια αργότερα, ήρθε η είδηση πως είπε 
οριστικά αντίο στον μάταιο τούτο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν τον έθαψαν ως Τζιμ ή 
Ξενοφώντα, ξέρουμε όμως πως η βρύση στην Κρυφτή με το νερό απ’ τη Γαρνάβα 
δεν λειτουργεί. Κανείς δεν φρόντισε να σκύψει πάνω της και ν’ ακούσει τον καη-
μό του βασανισμένου μικρού παιδιού, που σιγοτραγουδούσε με το κελάρυσμα 
του νερού της. 
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Ξενοφών ευΣτρ. ΜΑυρΑΓΑνηΣ

Δ ημοσιεύουμε στο τεύχος αυτό 
των Παλιοχωριανών, το Δεύ-

τερο μέρος από το διήγημα «Νέα 
Υόρκη Παλαιοχώρι» μέσα από το βι-
βλίο «Ψάρι με κεφάλι και ουρά» του 
Ξενοφώντα Ε. Μαυραγάνη. 

Λόγω περιορισμένου χώρου στο 
προηγούμενο τεύχος των Παλαιοχω-
ριανών (τ. 134) που δημοσιεύσαμε 
το πρώτο μέρος του διηγήματος, δεν 
αναφερθήκαμε στο συγγραφέα του 
βιβλίου και προφανώς και του διη-
γήματος που δημοσιεύουμε σε αυτό 
το τεύχος, τονίζοντας για ακόμη μια 
φορά ότι στο περιοδικό μας των 
15-16 σελίδων κατά προτεραιότητα 
δημοσιεύονται ειδήσεις και γεγονό-
τα που αφορούν στο χωριό μας και 

σχόλια των συγχωριανών μας που ζουν στο χωριό, γιαυτό ζητούμε συ-
γνώμη από τον Ξενοφώντα Ε. Μαυραγάνη για την παράλειψή μας, να 
αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόσωπό του και στην συγγραφική του ερ-
γασία. 

Ο Ξενοφώντας λοιπόν, γιός του συγχωριανού μας καθηγητή και Γυ-
μνασιάρχη Στρατή Μαυραγάνη, είναι διακεκριμένος δικηγόρος Θεσσαλο-
νίκης και διηγηματογράφος. Τα διηγήματά του κυρίως έχουν ως βάση τη 
ζωή των Πλωμαριτών  και Παλιοχωριανών που ζουν στην ξενιτιά (Αυ-
στραλία, Αμερική και Αφρική) και βέβαια όλα βασίζονται στην αγάπη και 
επιθυμία των ξενιτεμένων μας να επαναπατριστούν και να έλθουν και 
πάλι στην πάτρια γη για να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και τα 
αγαπημένα τους σπίτια, έστω και για λίγο. 
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Εμείς που είμαστε θαλασσινοί, νησιώτες και μεγαλώσαμε στη Μελίντα, ξέρουμε πως θα 
κάνουμε μια νόστιμη κακαβιά (σούπα του ψαρά);

Διαβάστε λοιπόν να θυμηθείτε και να μάθετε οι νεότεροι. 
Για τα νησιά η γνήσια και αυθεντιή κακαβιά είναι απλή, όλα τα άλλα είναι ψαρόσουπες. 

Είτε κρύα είτε ζεστή είναι περίφημη. 
Ποικιλία βραστών ψαριών βρασμένα σε θαλασσινό νερό. Συνεχίζουμε.

ΥΛιΚΑ για 6 μερίδες
1/2 κιλό διάφορα φρέσκα μικρά βραστόψαρα  

(σκορπιουδάκια, καπόνια, χελιδονόψαρα, σκάροι, γλύστρακες,  
χάνοι, σπέρκες, μπογιατζήδες κ.ά. - αυτα που πιάνουμε με το καλάμι  

ή με την πετονιά και τα περιφρονούμε)
3-4 πατάτες σε κύβους, 1-2 κρεμμύδια πολτοποιημένα στον πολυκόφτη ή σπασμέ-

να με το χέρι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, λίγο λεμόνι (ανάλογα με το γούστο)

εΚτεΛεΣή
Βράζουμε τα ψάρια με τρεις κούπες θαλασσινό νερό για 10 λεπτά. Σουρώνουμε το ζωμό 

περνώντας τον από λεπτή σίτα, καθαρίζουμε και κομματιάζουμε τα ψαράκια. 
Προσθέτουμε 3 κούπες νερό στο ζωμό, τις πατάτες, τα κρεμμύδια, το ελαιόλαδο, λίγο 

αλάτι και βράζουμε για 20 λεπτά. 
Αναμειγνύουμε τα κομμάτια των ψαριών, πολτοποιούμε και λίγες πατάτες για να χυλώ-

σει η σούπα και σιγοβράζουμε για 2- λεπτά.
Σερβίρουμε με λεμόνι και φρέσκο τριμμένο πιπέρι. 

ΣήΜειωΣειΣ

Οι σκορπιοί και τα χελιδονόψαρα είναι τα πιο ενδεδειγμένα ψάρια για την παρασκευή 
εξαιρετικού ζωμού (με λευκό κρέας και πολύ γλυκό).

Συνταγή από τους ψαράδες της Μελίντας αλλά και το διαδίκτυο (www.me.gr ψάρια 
θαλασσινά 497-14 κακαβιά)

Πάντως εγώ έφαγα κακαβιά πολλές φορές φτιαγμένη από τον μπάρμπα μου τον Γιάννη 
το Ψαρρό στη Μελίντα με γνήσια βραστόψαρα ψαρεμένα από τα καθαρά νερά της Μελίντας 
και βέβαια μαγειρεμένη από ένα γνήσιο Μελιντιανό ψαρά. 

Μανώλης Καμπούρης

Κακαβιά

Η σούπα του ψαρά
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Από την εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΔΕΛΓΑΣ» 
της Ένωσης Γαβριωτών Ναυπακτίας, Αρ. φύλλου 117

Η φιλοπατρία του Νεοέλληνα, του 1940

Τ ο φθινόπωρο του 1940 η φιλοπατρία έλαμ-
ψε στην Ελλάδα με την καθαρότερη μορφή 

της. Γιατί; Γιατί συνδέθηκε ταυτόχρονα, άμεσα,  με την 
έμπρακτη διακήρυξη της ελευθερίας. Έγινε σύμβολο, 
όχι υποταγή σε παράγγελμα, όχι συμμόρφωση με λει-
τουργικό τυπικό. 

Την υπόθεση του πολέμου την πήρε ο λαός, ως στρα-
τός, στα χέρια του. Και μετέτρεψε την αμυντική πρόθεση 
σ' ενέργεια επιθετική. Έτσι έφτασε στο Πόγραδετς και στο 
Τεπελένι. Και τούτο, γιατί στον Ελληνικό στρατό υπήρχε 
υψηλό και γενναίο φρόνημα, που απαιτούσε θυσία και 
αυταπάρνηση. 

Αυτό το πολυδιάστατο νόημα της φιλοπατρίας καλεί-
ται να πανηγυρίζει κάθε χρόνο, την 28η Οκτωβρίου, ο 

ελληνικός λαός. Ζούμε σε καιρούς πονηρούς, καχύποπτους που ο νεοβαρβαρισμός επικρα-
τεί στην εποχή μας. Την θυσία και τον ηρωισμό διαδέχτηκαν οι ασωτείες και η μαυλιστική 
ζωή. Επαχύνθη η σάρκα μας και άφησε το πνεύμα να ατροφεί και την ψυχή να λιμοκτονεί. 

Έτσι, από τη μια η διαφθορά, από την άλλη η πολιτική, κοινωνική και πνευματική αναρχία, 
αλλά και η αποσύνθεση της οικογένειας, άνοιξαν το δρόμο για να περάσει ο νεοβαρβαρι-
σμός. Σήμερα ζούμε δίπλα του, συμμαχήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε μαζί του. Του 
παραδώσαμεε την εξουσία και τον βάλαμε ρυθμιστή της ζωής μας. Μας αφόπλισε και δεν 
αντιδρούμε. Έτσι μας επιβάλλει τους σκληρούς και αξιωματικούς όρους του, με τα δυσβά-
σταχτα χαράτσια. 

Όμως η γενιά του σαράντα, ιδιαίτερα το μέτωπο 1940-41 τονίζει πως ο κόσμος γεννάει 
πάντοτε ανθρώπους που, σε μια έστω φάση της ζωής τους, ομολογούν πίστη σ' ένα κώδικα 
ηθικών αξιών. 

Έτσι κάποιοι κάποτε σ' αυτήν εδώ τη χώρα, ξεπέρασαν για μια στιγμή τον καθημερινό 
εαυτό τους, γονάτισαν μπροστά σ' ένα βωμό, μετάλαβαν από το δισκοπότηρο της θυσίας. 
Παρ' όλα τα πικρά διδάγματα της μετέπειτα πείρας, δε μετανιώνουν για εκείνη τη στιγμή. 

Αυτοί, αν τους ρωτήσει κανένας, θα ξέρουνε να πουν γιατί εδώ και εικοσιέξη αιώνες ο 
Αίσχυλος, θέλησε να του γράψουν πάνω στον τάφο του επιτύμβιο, όχι πως στάθηκε ο δημι-
ουργός της «Ορέστειας», αλλά πως πολέμησε στο Μαραθώνα. 

Γ.φ.
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Χωρατά
- Σε ένα πολυεθνικό Σχολείο στην Αθήνα η δασκάλα άρχισε να παίρνει παρουσίες και να 

φωνάζει τα ονόματα των παιδιών με αλφαβητική σειρά:
Χο τσι γιαν. Παρών φωνάζει το παιδάκι. Γκριγκόρι Γκορμπατζόφ-παρών. Ναρκίς Κά-

ντι-παρούσα. Ντέιβιντ Κοέν-παρών. Μπιν Λάντεν- παρών.  Έλεν Μάγιερ-παρούσα. Αγκόπ 
Ναγκασιάν-παρών. ράμα Περίσα- παρούσα. Μισέλ Σεβαλιέ-παρών. Ομάρ Ταρίφ-παρών. 
Αλεξάντερ Τόσιτς-παρών. Συνέχισε την ανάγνωση του καταλόγου και φθάνει στο τελευταίο 
παιδάκι. Χατζή  Λαζά  ρουμίχ  Αλής. Δεν παίρνει απάντηση και ρωτά. Λείπει κανένα παιδάκι; 
Όχι κυρία της απαντούν τα παιδιά. Τότε που είναι ο  Χατζή  Λαζά  ρουμίχ  Αλής; Σηκώνεται 
ένα παιδάκι και της λέει δειλά-δειλά. Δεν ξέρω κυρία αν εννοείτε εμένα. Αλλά εγώ είμαι 
Έλληνας και το όνομά μου είναι Χατζηλαζάρου Μιχάλης.

- Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει η σύζυγος. Όταν τελειώνει της λέει ο σύζυγός της. 
Μπράβο μια φορά που ήσουν σύντομη μίλησες μόνο μισή ώρα. Ποιος ήταν; Έκαναν λάθος 
του απάντησε η κυρία.-

- Συζητούν τρεις πωλητές. Ο πρώτος περηφανεύεται ότι πούλησε σε τυφλό ένα ρολόι 
χεριού. Ο δεύτερος ότι πούλησε σε κουφό ένα φορητό ραδιόφωνο. Και ο τρίτος ότι πούλησε 
σε μια ξανθιά ένα ρολόι με κούκο. Σιγά το πράμα τον ειρωνεύονται οι άλλοι. Ναι, τους απαντά 
αυτός, αλλά μαζί με το ρολόι της πούλησα και ένα τόνο κανναβούρι για να τρώει ο κούκος. 

Ανέκδοτο
(ίσως αληθινό)

D ύο Παλιοχωριανές γυναίκες (δεν λέμε ονόματα) αντάμωσαν ένα πρωί στη Λαγκα-
δούρα και άρχισαν την κουβέντα. Αφού είπαν πολλά και διάφορα η μία γυναίκα 

που ήταν λεύτερη ρωτάει την άλλη που ήταν παντρεμένη. 
- Ξέρεις κανέναν να πουλάει κανένα καλό γαϊδούρι για να κάνω τις δουλειές μου; (να 

κουβαλάω τα ξύλα, τις ελιές, την αφατσά και όλα τα χρειαζούμενα για το σπίτι). 
Και η παντρεμένη χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, της απαντάει:
- Γιατί να πάρεις γαϊδούρι;
 Και η λεύτερη ρωτάει, 
- Και τι να κάνω;
Η παντρεμένη απαντά. 
- Να πάρεις άντρα (να παντρευτείς) για να έχεις και άντρα και γαϊδούρι. 

Μανώλης Καμπούρης
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Προσφορές

14 

	50 ευρώ ανώνυμος από Μυτιλήνη για 
το περιοδικό.

	50 ευρώ Πηνελόπη Χάλακα-Δρίμου για 
το περιοδικό.

	50 ευρώ Καλλιόπη Πετρέλλη (από Γαλ-
λία) για το περιοδικό.

	50 δολ. Αυστραλίας εμμανουήλ Ζαφει-

ρίου Χάλακας για το περιοδικό.

	20 ευρώ Ιωάννης ευαγγ. Παντελέλης 
για το περιοδικό.

	20 ευρώ Απόστολος Παν. Αχειλαράς 
για το περιοδικό.

	10 ευρώ Παναγιώτης Μ. Χρυσάφης 
(Μικές) για το περιοδικό. 

	100 ευρώ ο τρύφωνας Σκιαδάς και η 
Μάρθα Πανανή-Σκιαδά εις μνήμη του 
αείμνηστου Παπα-Βασίλη Πανανή.

	50 ευρώ Γεώργιος Καλδέλης εις μνήμη 
των γονέων του Παναγιώτη και  Σουλ-
τάνας και των πεθερικών του Παντελή 
και Ελένης Βαμβαδέλη.

	50  ευρώ Γεώργιος ρουμελιώτης και 
Μαρία ρουμελιώτη-Σταμούλη εις μνή-
μη των γονέων τους Νικολάου και Χιο-
νίας και των αδελφών τους Ιωάννη και 
Δημητρίου.

	50 ευρώ Δημήτριος Σάββας εις μνήμη 
των γονέων του Σάββα και φεβρωνίας.

	50 ευρώ Παναγιώτης Χάλακας εις μνή-
μη των γονέων του Παντελή και Μυρσί-
νης και του αδελφού του Σπύρου.

	50   δολ. Αυστραλίας  Παναγιώτης και 
Άννα Κουτλή εις μνήμη των γονέων 
τους Ευστρατίου και Ειρήνης Κουτλή 
και Πατρόκλου και Μαρίας Κουτλή και 
του αδελφού του Γρηγορίου Κουτλή.

	Μυρσίνη Ανδρονίκου (από Θεσ/νίκη) εις 
μνήμην του συζύγου της Κων/νου Αν-
δρόνικου και των αδελφών της 20 ευρώ. 

	Μεταξία και Γρηγόρης Μαυραγάνης εις 
μνήμην των γονέων τους 20 ευρώ.

	Πηνελόπη Δ. Ψαρού για σύλλογο και 
εις μνήμην του συζύγου της Δημητρίου 
και των παιδιών της 20ε.

	ευαγγελία Χρ. Ανδρόνικου εις μνήμην 
του συζύγου της Χριστόδουλου Ανδρό-
νικου για τη συμπλήρωση 10 χρόνων 
από το θάνατό του, 30 ευρώ.

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού

εις μνήμην

Προσφορές
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AφλουγιέςAφλουγιές

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

	Ο Ιωάννης Δημ. Μαλαμάς πέτυχε στη 
Σχολή Τουρκικών και Σύγχρονων  Ασι-
ατικών Σπουδών του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

	Η ειρήνη Γεωργ. Λούπου στο τμήμα 
φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

γΑμΟΙ

	Στο Παλαιοχώρι ο Αριστείδης Γανώσης 
με την εμμανουέλα από Αυστρία.

 Στη Μυτιλήνη ο Σαράντος Πρωτοψάλ-
της και η ευαγγελία Πρωτογύρου. 

 να ευτυχίσουν.

γΕΝΝΗΣΕΙΣ

	Ο Αριστείδης Γανώσης και η σύζυγός 
του εμμανουέλα απέκτησαν κορίτσι 
και το βάπτισαν Ειρήνη. 

	Ο ευστράτιος Γιουβανάκης και η σύζυ-
γός του Άννα Κουρτέλη απέκτησαν το 
πρώτο τους παιδί, αγόρι.

 να ζήσουν.

βΑΠΤΙΣΕΙΣ

	Τα τρία κορίτσια της εμμανουέλας συ-
ζύγου του Αριστ. Γανώση, καθώς και η 
ίδια.

	Το αγόρι του Δημητρίου Γανώση και 
πήρε το όνομα Γρηγόριος.

	Το κορίτσι της ταξιαρχούλας νικ. Χρυ-
σάφη και πήρε το όνομα Χριστίνα.

	Το κορίτσι του Βασιλείου ρουμελιώτη 
και της Σοφίας Κούκλη και πήρε το 
όνομα Βενετία- ραφαέλα.

	Τα δίδυμα κορίτσια του Αθανασίου Κε-
χρινιώτη και της Βενετίας Ανδρόνικου 
και πήραν το όνομα Στέλλα και Παρα-
σκευή.

	Το κορίτσι του Δημητρίου Ανδρόνικου 
και Γεωργίας Κουρτέλη και πήρε το 
όνομα Μαρία.

Επίσης βάφτισαν 

	Στην Παναγία Κρυφτή η Στρατούλα 
Κων. Παντελέλλη και ο σύζυγός της 
νίκος, το αγόρι τους και πήρε το όνομα 
Δημήτριος.

	Στον Άγιο Ισίδωρο ο Παναγιώτης Ιωαν. 
Λούπος και η Μαρία Βελούτσου το κο-
ρίτσι τους και πήρε το όνομα ειρήνη.

να ζήσουν και να τα χαίρονται.

ΘΑΝΑΤΟΙ

	Στο Παλαιοχώρι η Μυρσίνη εμμ. Μα-
λαμά σε ηλικία 89 ετών. 

	Στο Παλαιοχώρι ο Δημήτριος Κανέλ. 
Λούπος σε ηλικία 90 ετών.

	Στην Καβάλα ο Σάββας Δημ. Σάββας 
και ετάφη στο Παλαιοχώρι σε ηλικία 94 
ετών.

Συλλυπητήρια στους συγγενείς τους.
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