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 Ημέρες λαμπρές, όπως αρμόζει 
στη Λαμπρή, έζησε το Παλαιοχώρι την 
περίοδο του Πάσχα. Όλα βοήθησαν να 
ζωντανέψει το χωριό. Η γιορτή μέσα 
στο Μάιο. Ο ζεστός καιρός. Έτσι είχα-
με πολλές αφίξεις από Αυστραλία, από 
Αθήνα, από Θεσσαλονίκη και από άλλα 
μέρη και όπως πάντα από Μυτιλήνη. 
Είχαμε και διελεύσεις τουριστών. Τα 
μαγαζιά της Μελίντας ήταν ανοιχτά 
και εξυπηρέτησαν τους επισκέπτες, 
οι οποίοι απόλαυσαν τα μπάνια τους, 
αφού ο ήλιος έκαιγε και η θάλασσα 
ήταν ήσυχη και ζεστή.

Πρωτοφανής για τα δεδομένα των 
τελευταίων ετών ήταν και η κοσμο-
συρροή στην εκκλησία του χωριού 
μας. Τόσο μεγάλο εκκλησίασμα είχε 
να παρατηρηθεί εδώ και πολλές δε-
καετίες. Σε αυτό συντέλεσε και η τοπο-
θέτηση μόνιμου ιερέα, ο οποίος είναι 
και νέος και καλλίφωνος. Με μεγάλη 
κατάνυξη παρακολούθησαν οι μόνιμοι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες τις ακολου-
θίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Ιδιαί-
τερη λαμπρότητα παρατηρήθηκε στην 
ακολουθία του Επιταφίου το βράδυ της 
Μεγάλης Παρασκευής και στην ακο-

Νέα του χωριού  
& του νησιού μας

ΤρΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
Συντάσσεται από Επιτροπή
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λουθία της Ανάστασης τη νύχτα του 
Μεγάλου Σαββάτου. Ο δάσκαλος και 
γνώστης της βυζαντινής μουσικής κ. 
Ηλίας Ανδρόνικος με άξιους βοηθούς 
τον πρόεδρο του Συλλόγου Παλαιοχω-
ριτών, επίτιμο δικηγόρο, κ. Γιάννη Χρυ-
σάφη και τον προϊστάμενο της Νομαρ-
χίας κ. Παναγιώτη Κουτλή, απέδωσαν 
με μοναδικό τρόπο τους ύμνους του 
Επιταφίου και της Ανάστασης και δη-
μιούργησαν κατανυκτική ατμόσφαιρα. 
Όσοι εκκλησιάστηκαν έκαναν ευμενή 
σχόλια και παραδέχθηκαν ότι τέτοια 
ατμόσφαιρα είχαν να νοιώσουν εδώ 
και πολλά χρόνια.  

Με ιδιαίτερη κατάνυξη νέες και νέοι 
του χωριού μας έψαλλαν τα εγκώμια 
μπροστά στον Επιτάφιο και έδωσαν 
ξεχωριστή λαμπρότητα στην ακολου-
θία. Χαρακτηριστικό της κοσμοσυρρο-
ής κατά την περιφορά του Επιταφίου 
ήταν η συμμετοχή όλου σχεδόν του 
εκκλησιάσματος και όταν η κεφαλή 
της πομπής ήταν πάνω από το φούρνο 
του Σαββέλη η ουρά της ήταν πιο πίσω 
από την καρυδιά, γεγονός που είχε να 
παρατηρηθεί πριν πολλά χρόνια. Τη-
ρήθηκε επίσης το έθιμο της διέλευσης 
κάτω από τον επιτάφιο όταν επέστρεψε 

η πομπή στην εκκλησία.
Το βράδυ της Ανάστασης παρατηρή-

θηκε η ίδια αθρόα συμμετοχή του κό-
σμου και τηρήθηκαν όλα τα Πασχαλινά 
έθιμα των κόκκινων αυγών, των βεγ-
γαλικών και των εγκάρδιων ευχών.

Την Κυριακή του Πάσχα έγινε ο 
Εσπερινός της Αγάπης και το βράδυ ο 
κόσμος, αφού όλη τη Μεγάλη Εβδομά-
δα με ευσέβεια εκτέλεσε τα θρησκευ-
τικά του καθήκοντα, διασκέδασε μέχρι 
το πρωί στην «Ταράτσα» με ζωντανή 
μουσική. Καθώς βοηθούσε ο καιρός 
«δεν έπεφτε καρφίτσα» μέσα στο κα-
φενείο, στην ταράτσα ακόμα και στο 
δρόμο.

Τη Δευτέρα του Πάσχα πήγε πολύς 
κόσμος στο «Ραχίδι», παρά τη σύμπτω-
ση την ίδια μέρα των εορτών του Αγίου 
Γεωργίου και της Αγίας Ειρήνης. Όμως 
έχει λείψει πια η κοινή συμμετοχή που 
υπήρχε τις δεκαετίες του ‘70 και του 
’80 και οι εκδρομείς χωρίζονται σε πα-
ρέες με τη δική τους μουσική και τα 
δικά τους φαγητά ο καθένας.

 Ενώ βοήθησε ο καιρός το Πάσχα, 
αντίθετα δεν βοήθησε στο πανηγύ-
ρι της «Κρυφτής». Το πρωί δεν έγινε 
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μεταφορά από τη θάλασσα λόγω της 
βροχής και της θαλασσοταραχής. Έγι-
ναν όμως μουσικά γλέντια στα μαγαζιά 
της Μελίντας. Το βράδυ στο χωριό 
είχε μουσική στην «Ταράτσα» και 
στην αγορά, που λόγω της βροχής, 
η μουσική αποσύρθηκε μέσα σε 
ένα καφενείο και το γλέντι είχε μι-
κρή επιτυχία. Πάντως τηρήθηκε από 
τους νέους του χωριού μας το έθιμο 
των αλογοδρομιών με τα στολισμένα 
άλογα με «ψήφες, χραμέλια, μυρσινιές 
και λυγαριές».-

«Η ευχή όλων και του χρόνου ακό-
μα καλύτερα»!

 Τα θερμά μας συγχαρητήρια στον 
συμπατριώτη μας κ. Χαράλαμπο Αθα-
νασίου  (κατάγεται από την Αγία Παρα-
σκευή), για την ανάληψη των καθηκό-
ντων του ως Υπουργού Δικαιοσύνης. 
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία, στο 
ομολογουμένως, δύσκολο έργο που 
του ανατέθηκε. 

  Στον Τέλη Σωτήρχο από το Νεο-
χώρι (Μπουρό) προπονητή μπάσκετ, 
που ανέδειξε πρωταθλήτρια και κυ-
πελούχο την γυναικεία ομάδα μπά-
σκετ του Ολυμπιακού Πειραιά. Μεγά-
λη επιτυχία για τον αγαπητό μας Τέλη 
Σωτήρχο. 

 Συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική 
ομάδα της Καλλονής, για την άνοδό 

της στην Πρώτη Εθνική Κατηγορία 
Ποδοσφαίρου (Σούπερ Λίγκα). Είναι 

πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική 
ιστορία του Νησιού μας, που 
μια ομάδα του επιτυγχάνει 
την άνοδό της στην Α’ Εθνική 
Κατηγορία. Ευχόμαστε καλή 

επιτυχία στην Ομάδα της Καλ-
λονής, γιατί όσο δύσκολο είναι για 

μια επαρχιακή ομάδα να ανέβει στην 
Α’ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου, 
ακόμα δυσκολότερο είναι να κρατηθεί 
σ’ αυτήν. 

  Από κάποιον τηλεοπτικό σταθμό 
μάθαμε ότι η Ηγουμένη Ευγενία Κλει-
δαρά της Μονής Αγίου Ραφαήλ εκοι-
μήθει. 

 Αφήσαμε τελευταία την κακή είδη-
ση για το χωριό μας. Εμείς την κρίνου-
με απαράδεκτη. Κλεψιές και διαρ-
ρήξεις σε σπίτια στο χωριό μας; Δεν 
μπορούμε να το πιστέψουμε. Σε ένα 
χωριό, που ο ένας γνωρίζει τον άλλον, 
σε ένα χωριό που οι ηλικιωμένοι εί-
ναι μικροσυνταξιούχοι αγρότες, και οι 
νέοι βιοπαλαιστές οικογενειάρχες που 
δουλεύουν για τον άρτο τον επιού-
σιο δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοια 
πράγματα. 
Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτό θα 
είναι το τελευταίο κρούσμα και δεν θα 
ξανασυμβεί στο χωριό μας.  Πιστεύου-
με ότι δεν γίναμε Σικάγο. 
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Ο.Λ.Σ.Α.  /  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Συλλό-
γου των Αντισσαίων στην Αθήνα το 25ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συ-
νέδριο της ΟΛΣΑ. 

Πήρε μέρος ικανοποιητικός αριθμός αντιπροσώπων και αναπτύχθηκε εποι-
κοδομητικός διάλογος για τη δράση της ΟΛΣΑ και των Συλλόγων αλλά και για τα 
προβλήματα που απασχολούν τη Λέσβο και τους κατοίκους της. 

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το εκλεγμένο από 
τις αρχαιρεσίες του 25ου Συνεδρίου της ΟΛΣΑ νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την 
παρακάτω σύνθεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Χριστόδουλος Τσακιρέλλης (Φίλια)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νεκτάριος Βακάλης (Μεσότοπος)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανόλης Παπουτσής (Βατούσα)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Δούκα (Νάπη)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Σωτηρχέλλης (Ακράσι)

ΤΑΜΙΑΣ: Ευστράτιος Χατζηχρήστος (Γέρα)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Πελαγία Αδαλή-Βουλγαρέλλη (Πολυχνίτος)

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Γιώργος Ευαγγέλου (Σκαμιά)

ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: Θεόδωρος Κούσκος (Βρίσα)

ΜΕΛΗ: Λευτέρης Ζυμπανούμης (Ερεσός), Παναγιώτης Πελεκάνος (Γέρα), Ευ-
στρατία Καριοφύλλη (Μήθυμνα), Θεόδωρος Αποστόλου (Γέρα), Ιωάννης Κουκέλ-
λης (Αγιάσος) και Ιωάννης Δεληγιαννίδης (Μανταμάδος). 

Το νέο Δ.Σ. θα πλαισιώσουν οι επιτροπές με στόχο την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της Ομοσπονδίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
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Γ εννήθηκε στο Παλαιοχώρι 
Λέσβου το 1850 ύστερα από 

ιδιόχειρο σημείωμά του σε ατομι-
κό πρόχειρο ημερολόγιο, «εγεν-
νήθην τω 1850, 21 Οκτωβρίου». 
Ο ίδιος και ο αδελφός του Μανώ-
λης αναφέρονται στα δημοτολό-
για σαν επάγγελμα αγιογράφοι. 
Το πραγματικό οικογενειακό του 

επώνυμο ήταν Κουτλής - πώς 
αργότερα επικράτησε το επώνυ-
μο Καραντάνης είναι άγνωστο. 
Σε όλα τα ζωγραφικά τους έργα 
προσυπογράφουν με το επώνυμο 
Καραντάνης. Τα πρώτα γράμματα 
έμαθε στο Παλαιοχώρι Λέσβου. 
Για τις παραπέρα σπουδές του 
γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα 

Στο τεύχος 125 του περιοδικού μας είχαμε 
γράψει για τον Παναγιώτη Δ. Καραντάνη, ο 
οποίος καταγόταν από το Παλαιοχώρι, αλλά 
έζησε στο Νεοχώρι (Μπουρό). Στο τεύχος 
αυτό γράφουμε περισσότερα για τον χωριανό 
μας αφού οι αγαπητοί μας φίλοι και συμπα-
τριώτες εκδότες του περιοδικού «Ο ΜΠΟΥ-
ΡΟΣ» μας έστειλαν το αρ. 3 τεύχος Ιουλίου-
Δεκεμβρίου 2009 στο οποίο εκτενώς αναφέρε-
ται στη ζωή και στο έργο του Παναγιώτη Δημ. 

Καραντάνη και περιέχει αρκετές φωτογραφίες από τα έργα του. 
Για να θυμηθούμε πάλι τον εκλεκτό συγχωριανό μας, τον οποίο 

ομολογουμένως πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε, επαναδημοσιεύαμε 
ολόκληρο το κείμενο για τη ζωή και το έργο του όπως αναφέρε-
ται στο αγαπητό μας περιοδικό των φίλων και συμπατριωτών μας, 
Μποριανών «ΜΠΟΥΡΟΣ»

Παναγιώτης Δημητρίου Καραντάνης 
(1850-1930)
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με ένα χειρόγραφο έργο του 1876 
φαίνεται σπουδαστής της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου 
Αθηνών (ετών 26) με ιδιαίτερο 
δάσκαλό του Ν. Σκόπα που προ-
συπογράφει ως δάσκαλος σε μια 
εργασία του «έργων Παναγιώτου 
Δ. Καραντάνη Αθήνα 1876 9/Βρί-
ου 25». Παρουσιάζει μια εργα-
σία με απλό μαύρο μολύβι ίσως 
κάποια κεφαλή προσωπογραφία 
αγάλματος νεανίου με σγουρά 
μαλλιά και εκφραστικά μάτια, 
πιθανόν του Άδωνι ή του θεού 
Απόλλωνα. Όπως και να έχει το 
θέμα, σημαντικό είναι ότι υπάρ-
χει αυτό το αποδεικτικό στοιχείο 
της φοίτησής του στη σχολή Κα-

λών Τεχνών διότι πάνω αριστερά 
στο έργο υπάρχει ανεξίτηλη μπλε 
σφραγίδα με τα στοιχεία «Σχολεί-
ον Καλών Τεχνών» και κάτω αρι-
στερά υπογράφει ο διδάσκαλος 
Ν. Σκόπας. 

Ο Παναγιώτης Καραντάνης 
ήλθε από το Παλαιοχώρι στο 
Μπορό αφού παντρεύτηκε το 
1880 την Μαρία Γιαλούρη κόρη 
του Ευστρατίου Γιαλούρη ευκατά-
στατου κτηματία. Ύστερα από τρία 
χρόνια μαθητεία στο Άγιο Όρος 
γύρισε και άρχισε να ζωγραφίζει 
εικόνες κατά παραγγελία σε ιδι-
ώτες και εκκλησίες με αναφορά 
ονόματος και χρονολογίας κάτω. 
Τα σύνεργά του σώθηκαν σε ένα 



7ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 /                                          /

μπαούλο (μπογιές, πινέλα, σχέ-
δια) τα οποία δώρισε η οικογέ-
νειά του στον Παπαστρατή Βερ-
βέρη στο Ακράσι που ήταν και 
αυτός αγιογράφος. Από τα σω-
ζόμενα έργα του φαίνεται μεγάλη 
διαφορά στην τεχνοτροπία από το 
βυζαντινό αυστηρό ύφος άλλων 
αγιογράφων. Πρέπει να επηρεά-
στηκε ίσως από τη μεταγενέστερη 
ρωσική τεχνοτροπία της μαθητεί-
ας του στο Άγιο Όρος. Στην Αγία 
Αικατερίνη στο Μπορό έχουμε 
πολλές εικονογραφίες ολόσωμες 
πάνω σε λαμαρίνα ύψους 1,70 
μέτρα περίπου και άλλες μικρές 
φορητές εικόνες του Αγίου Γεωρ-
γίου-Αγίου Δημητρίου- Αγίου Ιω-
άννου του Προδρόμου η κεφαλή 
επί πίνακι- Αρχαγγέλων ΜΙχαήλ 
και Γαβριήλ- Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου, αφιερώματα ιδιωτών 
καθώς επίσης και ένας θαυμά-
σιος Νύμφιος. Προφορικές μαρ-
τυρίες της κόρης του Ζηνοβίας 
αναφέρουν ότι όταν ήταν μικρή 
(γεννήθηκε το 1894) μένανε στην 
Αγιάσο επειδή ζωγράφιζε πάνω 
σε σκαλωσιές την εκκλησία της 
Παναγίας και λέγεται ότι η οροφή 
με όλες τις εικονογραφίες και τον 
Παντοκράτορα είναι του Πανα-
γιώτη Καραντάνη. 

Τα χρώματα που χρησιμοποι-
ούσε τα έφτιαχνε μόνος του από 
φυτικές και ζωικές ουσίες, είναι 
ανεξίτηλα, καλά διατηρημένα μέ-
χρι σήμερα πάνω από 100 χρό-
νια. 

Εκτός από αγιογραφίες, ο Κα-
ραντάνης άφησε και άλλα έργα 
κοσμικά. Τοιχογραφίες μέσα στο 
σπίτι του στο Μπορό, ιστορική 
είναι η συνάντηση Βενιζέλου και 
διαδόχου Κωνσταντίνου, ολό-
σωμοι μπαίνοντας αριστερά στο 
διάδρομο. Απέναντι στη σκάλα 
παρουσιάζεται μια κοπέλα που 
μαδάει μια μαργαρίτα. Πάνω σε 
λαμαρίνα-κάδρο έχει την προ-
σωπογραφία της γυναίκας του 
Μαρίας Γιαλούρη, θαυμάσια με 
το τσεμπέρι και το λαδί κοντο-
γούνι επανωφόρι εποχής. Σε 
πιο μικρό σχήμα παρουσιάζει το 
ελληνικό εθνόσημο με τον Ηρα-
κλή και το Θησέα. Όλο το σπίτι 
εσωτερικά είναι εικονογραφη-
μένο με διάφορα σχέδια γεω-
μετρικά και άλλα διακοσμητικά. 
Τα γενικά χαρακτηριστικά της 
ζωγραφικής του Παναγιώτη Κα-
ραντάνη θα μπορούσαν να συ-
νοψιστούν στα φυσικά χρώματα, 
το ρεαλισμό και τη λιτότητα της 
έκφρασης.



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. 

Λέσβος. Το Ελληνικό πνεύμα δια μέσου των χιλιετηρίδων

Νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου 
μπροστά στην είσοδο του Αδραμυττη-
νού κόλπου, πλησίον της μικρασιατικής 
ακτής, από την οποία την χωρίζουν τα 
στενά της Μυτιλήνης προς Α. και των 
ακρωτηρίων Αργένου (Κόρακα) και Λε-
κτού (Μπαμπά) προς Β. Είναι το τρίτο σε 
έκταση νησί της Ελλάδας μετά την Κρήτη 
και την Εύβοια, έχει επιφάνεια 1630 τετρ. 

χλμ. και μήκος ακτών 370 χλμ. Διοικητικά η Λέσβος αποτελεί νομό, μαζί με την 
Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. 

Πρωτεύουσα του νησιού και του νομού είναι η Μυτιλήνη. Το ανάγλυφο της Λέ-
σβου καθορίζεται από πολλούς χαμηλούς λόφους και βουνά με υψηλότερα: ένα 
στο βόρειο τμήμα (Λεπέτυμνος, 968 μ.) και ένα στο νότιο (Όλυμπος, 967 μ.) και από 
μεγάλη πεδινή έκταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νησιού είναι το απολιθωμένο 
δάσος του Σιγρίου, δηλαδή απολιθωμένοι κορμοί δένδρων της Τριτογενούς περι-
όδου. Το νησί έχει και αρκετές ιαματικές θερμοπηγές, κυριότερες από τις οποίες 
είναι της Θερμής, του κόλπου της Γέρας, του Πολυχνίτου (η θερμότερη της Ευρώ-
πης), του Λισβορίου και της Εφταλούς. 

Οι γνωστές από την αρχαιότητα ονομασίες του νησιού ήταν: Πελασγία, Ίσσα, Αι-
θιοπία και Αίγειρα (μελαμψή), Μυτωνίς, Ιμερτή (ποθητή), Λασία (πυκνόδεντρη) και 
Μακαρία. 
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Η μυθολογία και οι παραδόσεις, σχετικά με τον αποικισμό και τους πρώτες οι-
κιστές της Λέσβου, αποτελούν μια ένδειξη για την συγγένεια των Λεσβίων με τους 
Θεσσαλούς και γενικότερα με τους Αιολείς. 

Ως πρώτοι κάτοικοι του νησιού, κατά την προ του κατακλυσμού εποχή που σχε-
τίζεται με τον Δευκαλίωνα, αναφέρονται οι Πελασγοί επικεφαλής των οποίων ήταν ο 
Ξάνθος, ο γιός του Τριόπου από το πελασγικό Άργος, τη μετέπειτα Θεσσαλία. Τα πρώ-
τα ονόματα του νησιού, Πελασγία και Ίσσα καθώς και η ύπαρξη ερειπίων πελασγι-
κών τειχών σε περιοχές όπως στις θέσεις Περάδου, Κερανίων, Αρίσβης και Τσινίων 
δείχνουν τις ιστορικές αλήθειες που εμπεριέχονται στην μυθολογική παράδοση. 

Στην μετά τον κατακλυσμό εποχή, ο Μακαρεύς ή Μάκαρ από την Αχαΐα, απόγο-
νος του του ήρωα των Αιολαίων Αιόλου, εγκατέστησε νέους αποίκους στην ερη-
μωμένη Λέσβο. Οι γιοί του, ο Ερεσός, ο Κεδόλαος, ο Νέανδρος και ο Λεύκιππος, 
αποίκησαν τα γειτονικά νησιά, Χίο, Σάμο, Ρόδο και Κω, τα οποία μαζί με την Λέσβο 
ονομάστηκαν Νησιά των Μακάρων. Η κόρη του Μάκαρος Μήθυμνα παντρεύτηκε 
με τον εγγονό του Αιόλου και γυιό του Θεσσαλού ήρωα Λάπιθο, τον Λέσβο, ο οποί-
ος ήλθε με τους αποίκους στην Λέσβο, και αποκτώντας δύναμη έδωσε το όνομά 
του στο νησί και στις πόλεις τα ονόματα του γιού του Μάκαρος Ερεσού και των 
θυγατέρων του: Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Άντισσας και Αρίσβης. 

Σύμφωνα με τον ίδιο μύθο, ο γιός του Λέσβου, Μύτων, υπήρξε ο πρώτος οικι-
στής της πρωτεύουσας του νησιού και πιθανά με αυτόν σχετίζεται η παλιά ονομα-
σία της Λέσβου, Μυτωνίς. 

Στους ίδιους μύθους περιγράφεται και ο επικοισμός της Λέσβου από μιάν άλλη 
ομάδα αχαϊκής καταγωγής τους Πένθιλίδες, οι οποίοι φθάνουν στο νησί οδηγού-
μενοι από τον γυιό του Ορέστη, Πένθιλο. Από τον Πενθίλο έλκει το όνομα και την 
καταγωγή της, η Βασιλική οικογένεια της Μυτιλήνης οι Πενθιλίδες, οι οποίοι εξα-
φανίζονται από την πολιτική σκηνή κατά τα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα. 

Αν και η προϊστορική εποχή στην Λέσβο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς, είναι 
γνωστές δώδεκα προϊστορικές θέσεις, παραλιακές οι περισσότερες, και μόνο τέσ-
σερις μεσογειακές. Φαίνεται ότι η περισσότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή ήταν 
του κόλπου της Καλλονής και η μεγαλύτερη ακμή και διάρκεια των οικισμών, συ-
μπίπτει με την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές μαρτυ-
ρίες η Θέρμη κατοικήθηκε κατά το 3200 ή 3100  μέχρι το 2400 π.Χ. περίπου, από 
ένα κλάδο του λαού που δημιούργησε τον ιδιάζοντα πολιτισμό στην δυτική Μικρά 
Ασία με κέντρο την Τροία και ο οποίος εξαπλώθηκε Β.Δ. μέχρι την Θράκη και την 
Μακεδονία.   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΦΟΡΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Πλωμάριον την 3 Απριλίου 1932
Αριθ. Πρωτ. 9
Προς τον κ. Παναγ. Σάββαν
Εις το Παλαιοχώρι

Έχοντες υπ’ όψιν το άρθρον 318 του Ν.Δ. της 17 Σεπτεμβρίου 1926 
περίθ κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί Δήμων και κοινοτήτων εν 
συνδυασμώ προς τας διατάξεις του προς εκτέλεσιν αυτού διατάγματος 
της 30 οκτωβρίου 1926 διορίζομεν όμως φύλακα προς προσωρινήν είσπ 
πραξιν του φόρου ιχθύων εν τη περιφερεία από Μελίντας - Βούρκου - 
Δρώτας.

Παρακαλείσθε όπως προσερχόμενοι ενωπίον μας ομώσητε τον όρκον 
της υπηρεσίας και αναλάβητε τα καθήκοντά σας, την αποζημίωσής σας, 
ορισθησομένης υπό του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Οικονομικός Έφορος Πλωμαρίου
Τ.Σ. 

Υπογραφή

ΠΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑΠΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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Π ρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1960. Παλαιοχώρι ή μάλλον Ρα-
χίδι, καλοκαίρι μετά το κλείσιμο 

του Σχολείου. Διακοπές, βόλτες, δουλειές 
καλοκαιρινές, μάζεμα απιδιών (μ’ λάπδα, 
ζαχαράπδα, τσλουπάρματα και άλλες ποι-
κιλίες) αλλά και βοσκή για τις κατσίκες 
μας. Καθημερινή βόλτα με τις κατσίκες 
από Ραχίδι στις Χιώτες ή τα Σουθήρια. 

Αλλά και άλλη δουλειά ή μάλλον δι-
ασκέδαση που την περιμέναμε πώς και 
πώς. Ψάρεμα στην Ορνού. Τώρα θα μου 
πείτε Ραχίδι, βουνό και ψάρεμα; Πώς γί-
νεται; Και όμως γίνεται. Αν έχεις το με-
ράκι για ψάρεμα μέσα σου γίνεται! Εγώ 
το είχα. Ήμουνα λάτρης του ψαρέματος 
καθώς και του κυνηγιού για το οποίο θα 
σας γράψω άλλη φορά. 

Ψάρεμα λοιπόν στην Ορνού. Σχεδόν 
μια φορά την εβδομάδα. 

Τέσσερες και μισή η ώρα το πρωί ή 
το αργότερο πέντε, ακόμη τα άστρα δεν 
είχαν σβήσει στον ουρανό και εμείς ξεκι-
νούσαμε. Είχαμε, βλέπετε, μια με μίαμι-
ση ώρα ποδαρόδρομο από Ραχίδι μέχρι 
Ορνού. Πρώτη στάση στον κήπο μας, λίγο 
πιο πέρα από τα βαλανιά για να πάρουμε 
τα καλάμια, τα οποία είχαμε κόψει από το 
λαγκάδι του Βαλανιά, τα είχαμε φτιάξει 
ωραία για να μην μας αγκιλώνουν τα χέ-
ρια και τα είχαμε κρύψει επιμελώς μέσα 
σε πουρνάρια και βατσνιές για να μην μας 
τα πάρουν. Τώρα ποιος θα ασχολούνταν 
να κλέψει τα καλάμια; Πάντως εμείς τα 

κρύβαμε. Αφού, λοιπόν, κατεβαίναμε στο 
λαγκάδι και παίρναμε τα καλάμια μας, 
συνεχίζαμε το οδοιπορικό μας. 

Όμως ξέχασα να σας πω την κομπα-
νία των ψαράδων. Εγώ, ο Γιάννης Χρυ-
σάφης, ο αδελφός του Στάθης Χρυσάφης 
και ο μικρότερος αδερφός μου Στράτος, 
ο οποίος ήταν πάντα μαζί μου σε όλες τις 
περιπέτειές μου. Η παρέα όμως είχε και 
αρχηγό. Αρχηγός λοιπόν ήταν ο παππούς 
μου Μανώλης  Μαυροθαλασσίτης (Ξι-
ντάρ), ο οποίος δεν μας άφηνε να κάνου-
με βήμα χωρίς να είναι μαζί μας. Μαζί και 
ο γαϊδαράκος μας για να κάνει καβάλα ο 
παππούς να μην κουράζεται γιατί ήταν 
ήδη πάνω από 70 ετών. 

Ύστερα, λοιπόν από μία και μισή ώρα 
ποδαρόδρομο μετά την κατηφόρα από 
«προυσνήστρια» και μετά φθάναμε στον 
προορισμό μας, την Ορνού. Από εκείνη 
την ώρα και μετά άρχιζε η περιπέτεια. 
Αφού δέναμε τον γάιδαρό μας κάπου 
που να έχει φαγητό και νερό, τρέχαμε 

Το Ψάρεμα



γράφει ο Μανώλης Καμπούρης
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στα βράχια να μαζέψουμε δολώματα. Το 
καλύτερο δόλωμα ήταν τα μικρά κοχύλια 
με τα οποία ήταν γεμάτα τα βράχια. Αλλά 
στην χειρότερη περίπτωση που δεν βρί-
σκαμε αρκετά κοχύλια, μαζεύαμε πετα-
λίδες και κανένα καβουράκι. Πριν βγει ο 
ήλιος έπρεπε να ρίξουμε τις πετονιές μας 
και να αρχίσουμε να ψαρεύουμε. Όσο πιο 
δροσιά ήταν τόσο καλύτερα γιατί τα ψάρια 
δεν τσιμπούσαν με τη ζέστη. 

Από βράχο σε βράχο, προχωρούσαμε 
για να βρούμε πιο καλό ψαρότοπο, ανε-
βαίνοντας σαν τα κατσίκια, σε απόκρυμνα 
βράχια και φθάναμε σχεδόν στο πίσω μέ-
ρος της Παναγίας Κρύφτης. Νομίζω, αν 
θυμάμαι καλά την περιοχή αυτή τη λένε 
«Τσ’ βριούς». Μία φορά περάσαμε από 
τα «καλά Διάβατα» και κατεβήκαμε μεχρι 
την Παναγία Κρυφτή για να ψαρέψουμε 
και εκεί. 

Όσο πέρναγε όμως η ώρα και ερχόταν 
μεσημέρι τα ψάρια τσιμπούσαν λιγότερο, 
και εμείς έπρεπε να γυρίσουμε στην Ορ-
νού για μπάνιο και φαγητό. 

Ο παππούς, φύλακάς μας, μας περί-
μενε, πότε πότε όταν δεν μας έβλεπε, μας 
φώναζε, αλλά ποιος τον άκουγε. 

Τέλος, αφού μεσημέριαζε για τα καλά 
και τα ψάρια δεν τσίμπαγαν άλλο πια, μα-
ζευόμαστε για φαγητό. Ψωμί, τυρί, ελιές 
και κανένα κεφτεδάκι, στις καλύτερες 
μέρες. Μετά ξάπλα στη σκιά των βράχων, 
καλαμπούρι, παιχνίδια και το απόγευμα 
πάλι λίγο ψάρεμα για να συμπληρώσου-
με την σοδειά μας. 

Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο παππούς 
μου, ο Μανώλης, ο οποίος ερχόταν μαζί 

μας για να μας φυλάει στη θάλασσα, να 
μην πάμε βαθιά και πνιγούμε, δεν ήξερε 
μπάνιο και δεν έμπαινε ποτέ στη θάλασ-
σα. Το μόνο μπάνιο που έκανε ήταν μέσα 
σε κάτι γούρνες που υπήρχαν πάνω στα 
βράχια, εκεί στην Ορνού και το απόγευ-
μα το νερό ήταν τόσο ζεστό που έκανε 
για λούσιμο. Αυτός ήταν ο φύλακάς μας. 
Πάντως δεν μας άφηνε ποτέ μόνους να 
πάμε στη θάλασσα. 

Όταν έπαιρνε να βραδιάζει και πριν 
νυχτώσει ξεκινάγαμε για την επιστροφή 
στο Ραχίδι. Ο παππούς καβάλα στο γαϊ-
δουράκι μας και εμείς πίσω, ευχαριστη-
μένοι και για το μπάνιο και για τα ψάρια 
που είχαμε πιάσει και θα γινόταν μια μα-
γειριά. Είτε κακαβιά, είτε στο τηγάνι. Για 
να πω την αλήθεια τόσο γλυκά ψάρια δεν 
έχω φάει άλλη φορά από τότε. Γλύστρα-
κες, βαφειάδες, χάνοι, κοβιοί, σπέρκες, 
πετρόψαρα και άλλα που δεν τα θυμάμαι 
τώρα. 15-20 ή 25 ή στην καλύτερη μέρα, 
όταν είχε πάει καλά το ψάρεμα και 30 με 
35 ψαράκια μπαίναν στο τηγάνι ή στην 
κατσαρόλα, και ήταν το πιο γλυκό και εύ-
γεστο φαγητό που τρώγαμε. 

Το ψάρεμα αυτό γινόταν κάθε καλο-
καίρι, από το Ραχίδι στην Ορνού. 

Εγώ, όμως, μαζί με τον αδελφό μου 
τον Στράτο ψάρευα και πιο μπροστά και 
δεν έχανα την ευκαιρία, όταν δεν είχα 
δουλειά να κατεβαίνω στη θάλασσα. 

Από τα «Λ’μινάρια» μέχρι την «Πανα-
γιά Κυφκή» δεν υπάρχει βράχος που να 
μην έχω πατήσει και να μην έχω ψαρέ-
ψει πάνω του. 
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Παλιές φωτογραφίεςΠαλιές φωτογραφίες

Παλαιοχωριανό γλέντι  
με τον παλιό μουσικό Παντελή Σκυβαλάκη.

Ενθύμιο στρατού (1925) από δεξιά: Βασίλης 
Δημ. ΜΙχάλης και Παναγιώτης Μαϊστρέλλης

Η Χαρίκλεια και ο Γρηγόρης Κουτλής (φαντάρος)
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Έ νας νεαρός πήγε στον πατέρα της φίλης του, να τη ζητήσει σε γάμο. Ο υπο-
ψήφιος πεθερός τον ρωτά. «Έχεις παιδί μου δουλειά;». «Προς το παρόν είμαι 

άνεργος. Κάτι έχω στα σκαριά. Σε κανά εξάμηνο κάτι θα γίνει. Έχει ο Θεός» απαντά 
ο νεαρός. «Από μεταφορικό μέσο πώς πάμε;» ρωτά ο πεθερός. « Προς το παρόν 
τη βολεύω με ποδήλατο. Σκοπεύω ν’αγοράσω ένα αυτοκινητάκι, όταν θα πιάσω 
δουλειά. Έχει ο Θεός» απαντά ο νεαρός. Ξαναρωτά ο πεθερός. «Και από σπίτι πού 
θα μείνετε». «Θα μείνουμε σε μια θεία μου προσωρινά, και θ’αγοράσω ένα όταν θα 
πιάσω δουλειά. Έχει ο Θεός» απαντά πάλι ο νεαρός. Καλά παιδί μου πήγαινε και θα 
το σκεφθώ, του λέει ο πατέρας της κοπέλας. Όταν έφυγε ρωτά η μητέρα της κοπέ-
λας τον άνδρα της πώς τον είδε τον υποψήφιο γαμπρό; Και αυτός της λέει: «Είναι 
ωραίο παλικάρι και φαίνεται να είναι και καλό. Αλλά πρέπει να είναι πολύ βλάκας. 
Νομίζει ότι είμαι ο Θεός».

Π έθαναν τρεις φίλοι και πήγαν στον Παράδεισο. Ρωτά τον πρώτο ο άγιος Πέ-
τρος πόσες φορές απάτησε τη γυναίκα του. 18 φορές απαντά αυτός. Το τσε-

κάρει ο άγιος στον υπολογιστή, πράγματι 18. Πάρε ένα ποδήλατο να κυκλοφορείς 
εδώ του λέει. Εσύ πόσες ρωτά το δεύτερο. Δύο. Πάρε ένα μοτοσακό εσύ. Ο τρίτος 
είπε καμιά φορά. Τον τσεκάρει και του δίνει μια πολυτελή λιμουζίνα. Συναντήθη-
καν μετά από μέρες και ο τρίτος ήταν στεναχωρημένος. Γιατί τον ρωτούν οι άλλοι. 
Εμείς με άθλια οχήματα και συ με λιμουζίνα και είσαι χάλια; Άστε τους λέει αυτός. 
Πιο πάνω σε κάποια διασταύρωση είδα τη γυναίκα μου με ποδήλατο.

Χωρατά

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

εύχεται σε όλους τους χωριανούς μας και σε όλο τον κόσμο 
Καλό Καλοκαίρι και Καλές Διακοπές.

Το ΔΣ
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εις μνήμην

	Ζωή Π. Κουτσουραδή 30€ εις μνήμην του 
συζύγου της Παναγιώτη Κουτσουραδή 
και των γονέων της Γρηγόρη και Μαρίας 
Σαββέλη και των πεθερικών της Γρηγόρη 
και Αμερισούδας Κουτσουραδή. 

	Ευαγγελία Νικολαΐδου 40€ ειςμνήμην 
συζύγου της Δημήτρη Νικολαΐδη, των 
πεθερικών της Διονύση και Θεανώς Νι-
κολαΐδη, των γονέων της  Δημήτρη και 
Ειρήνης Καμπούρη και των αδελφών 
της Κωνσταντίνου, Γιάννη, Παναγιώτη 
και Ασπασίας Καμπούρη.

για ενίσχυση του Συλλόγου  
& του Περιοδικού

	Μάγδα Μυρογιάννη-Παντελέλη (Μυτιλή-
νη) 20€ για το Σύλλογο και το Περιοδικό

	Βαγγέλης Ι. Μωραΐτης (Παλαιοχώρι) 15€ 
για το Σύλλογο και το Περιοδικό. 

	Ειρήνη Μαρή 15€ για το Σύλλογο και το 
Περιοδικό. 

	Σύλλογος Παλαιοχωριτών Αυστραλίας 
3.000 δολ. Αυστραλίας.

AφλουγιέςAφλουγιές

ΑρρΑβωΝΕΣ
	Δημήτρης Νίκ. Ανδρόνικος με την Zωή 

Λακαφώση από την Μυτιλήνη. Καλά 
στέφανα. 

	Ο Θανάσης Κεχρινιώτης με την Βενετού-
λα Νικ. Ανδρόνικου. Καλά στέφανα. 

	Οι αρραβώνες των παιδιών του Νικόλα 
και της Στέλλας Ανδρόνικου έγιναν στο 
Παλαιοχώρι και τηρήθηκαν όλες οι πα-
ραδόσεις και τα έθιμα του χωριού. 

 Ευχόμαστε στα δύο νέα ζευγάρια με το 
καλό και στα στέφανα και κάθε ευτυχία. 
Και στους γονείς χαρά και να τους ζήσουν. 

βΑΠΤΙΣΕΙΣ
	Ελένη είναι το όνομα που έδωσε στο κο-

ριτσάκι της η Χρυσοβαλάντου Κοφτερού. 
Να της ζήσει. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
	Ηρακλής Ευστ. Μαλαμάς στη Μυτιλήνη
	Μαΐστρος Π. Καραμπάσης στη Μυτιλήνη 

όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. 
	Μαρία Εμμ. Βουνάτσου στην Αθήνα 

(νύφη Ματζαβίνας)
	Μαρία Βασ. Αγριτέλη στο Μεγαλοχώρι.



ΠρΟΣΦΟρΕΣ 

Ανακοίνωση

Σας υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά ότι στις προσφορές του Περιοδικού 
αναφέρονται τα ποσά που δίνονται εις μνήμην προσφιλών προσώπων ή για ενί-

σχυση του Συλλόγου και του Περιοδικού. Οι ετήσιες συνδρομές δεν αναγράφονται
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