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" Ήταν δίκαιο,
     ήταν αίτημα μας,
       αγωνιστήκαμε,
              γίνεται πράξη!"
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Το διοικητικό συμβούλιο 
του Συλλόγου

σας εύχεται

υγεία, χαρά
και δημιουργία

για το 2020

• Γραβάνη Δήμητρα €10 υπέρ Συλλόγου
• Βουρνάζου Ροδούλα €10 υπέρ Συλλόγου
• Μπλούκας Νικόλαος €20 υπέρ Συλλόγου
•  Καλογήρου Θεοδώρα €20 εις μνήμην του 

πατέρα της Σπύρου Σκουμβούλη
• Καλαμπάκας Μιχαήλ €50 υπέρ Συλλόγου
• Καλαμπάκα Λαμπρινή €20 υπέρ Συλλόγου
•  Κουρλής Ε. Παναγιώτης €50 για την 

εφημερίδα
• Τσαλαβούτη Χριστίνα €20 υπέρ Συλλόγου
•  Βουρνάζος Ευθύμιος €20 εις μνήμην της 

Ευπραξίας Βουρνάζου

•  Βουρνάζου Δήμητρα €30 εις μνήμην 
μητέρας της Ευπραξίας Βουρνάζου

• Βουρνάζος Ευθύμιος €10 υπέρ Συλλόγου
•  Καραστεφανή Βασιλική €50 εις μνήμην 

της πεθεράς της Καραστεφανής Ελένης
• Βουδούρη Μαρία €10 υπέρ Συλλόγου
• Βαλελή Αγγελική €30 υπέρ Συλλόγου
•  Κουρλής Ε.  Παναγιώτης €100 

υπέρ Συλλόγου
• Ζαφειριάδου Ελένη €20 υπέρ Συλλόγου
• Βουρνάζου Σπανού €5
•  Μπλούκας Δημήτρης €20 εις μνήμην 

της γιαγιάς του Ευπραξίας Βουρνάζου

TOΠIKO ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 
Σύλλογος Προστασίας & 

Εξωραϊσμού Περιβάλλοντος 
των Απανταχού Χρουσιανών 

"Ο Χρούσος"

ΕΚΔΟΤΗΣ: Μπλούκας Δημήτρης

ΥΠ. ΥΛΗΣ: Γιαννουκάκου Χριστίνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
Βαλελή Δέσποινα, Βουρνάζου Δήμητρα, 

Καρδαράς Στυλιανός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Βαλελή Δέσποινα

ΕΔΡΑ: Χρούσος - Μεσοτόπου 
Λέσβου Τ.Κ. 81105, ΤΗΛ.: 6946 435515 

www.xrousos.wordpress.com 
e-mail: xrousos@gmail.com 

   /xrousos

ΜΑΚΕΤΑ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ευγενία Γεωργίου 

evgenia.georgiou@gmail.com

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
Σ. Παξιμαδάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ιπποκράτους 6, Ηλιούπολη, Τηλ.: 2109962959

Η υπόθεση της αμμοληψίας στην παραλία του Χρούσου τον Ιούλιο του 

2018 παραπέμφθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης.

Η δικάσιμος είχε οριστεί για τις 28/11/2019. Ο πρόεδρος, η αντιπρόεδρος 

κι ακόμη δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας ήταν 

παρόντες κατά την διαδικασία της 28ης Νοεμβρίου. Η άλλη πλευρά δεν πα-

ρουσιάστηκε ενώ ζήτησε αναβολή, δια της συνηγόρου, την οποία κι έλαβε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορά στο γεγονός, ενώ ο πρόεδρος 

του συλλόγου μας Δημήτρης Μπλούκας μίλησε σχετικά στο ραδιόφωνο 

«Στο Νησί» στους 99FM και στην πρωϊνή εκπομπή του Θράσου Αβραάμ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Λόγω έλλειψης χώρου δεν δημοσιεύτηκαν καθόλου προσφορές στο προηγούμενο φύλ-
λο. Δημοσιεύουμε σ’ αυτό το φύλλο συνολικά όλες τις προσφορές.

Η τακτοποίηση των συνδρομών μας, 
είναι προϋπόθεση για την 

δύναμή μας!
Ανοίχτηκε τραπεζικός λογαριασμός 
στην ALPHA BANK για όποιον επι-

θυμεί να κάνει κατάθεση της ετήσιας 
συνδρομής του ή κάποιας προσφοράς.

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 

ΧΡΟΥΣΙΑΝΩΝ «Ο ΧΡΟΥΣΟΣ»
ΙΒΑΝ:

GR 5001409940994002330001004
ή τηλεφωνήστε στη ταμία μας 

Δ. Βουρνάζου, τηλ. 6946776537

Το ημερολόγιο του συλλόγου για το 2020.
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Στις 10 Νοεμβρίου "συ-
ναντήσαμε τον Θεόφιλο", 
ήρθε να μας ξεδιπλώσει 
τη ζωή του, τα σχέδιά του 
και τα όνειρά του φωτι-
σμένα από την παλέτα των 
χρωμάτων του.

Ο Θοδωρής Προκοπί-
ου μας έπεισε ότι ήταν 

ο Θεόφιλος με την εξαίρε-
τη  υποκριτική του δυνότητα. 
Την παράσταση που είχε την 
αιγίδα του πολιτιστικού συλλό-
γου «Το Σίγρι», παρακολουθή-
σαμε μαζί με τον πρόεδρο της 
Βουλής και βουλευτή Λέσβου 
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου κα-
θώς και τον συνθέτη-τραγου-

διστή Δημήτρη 
Κοντογ ιάννη , 
ο οποίος είχε 
και την μουσική 
επιμέλεια της 
παράστασης.

Στα εγκαίνια της έκθεσης  
"Δεινοθήρια και Σεκόιες δεί-
κτες κλιματικών αλλαγών στο 
Αιγαίο" παραβρεθήκαμε στις 
3 Δεκέμβρη 2019. Η έκθεση 
διοργανώνεται από το  Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας  Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου, 
φιλοξενείται στο Ευγενίδειο 
Ιδρυμα και θα διαρκέσει 
ως τις 3 Μαΐου. Την έκθεση 

εγκαινίασε η γεν. γραμματέας Αί-
γαίου και Νησιώτικης Πολιτικής 
κ. Χριστιάνα Καλογήρου ενώ η 
πρώτη ξενάγηση έγινε από τον 
Δ/ντή του μουσείου κ. Ν.Ζούρο. 

Είχαμε την 
χαρά να 
σ υ ν α ν τ ή -
σουμε  φί-
λους, να συγχαρούμε την κ. Καλογήρου για 
τη νέα της θέση και να φωτογραφηθούμε με το 
Δεινοθήριο. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει και να συνομιλήσει με 
τον αντιδήμαρχο ανάπτυξης και καινοτομίας του 
Δήμου Δυτ. Λέσβου κ. Στρατή Ζαφείρη.

Στις 8 Δεκεμ-
βρίου ανταπο-
κρίθηκαμε στην 
π ρ ό σ κ λ η σ η 
του Συνδέσμου 
Πλωμαριτών Ατ-
τικής "Βενιαμίν 
ο Λέσβιος" και 
δώσαμε το πα-
ρόν στην γιορτή 
του συλλόγου 
για τον Αγ. Νικό-
λαο.

Από φύλλο... σε φύλλο

Στις 27 Ιουλίου βρεθήκαμε στο αμφιθέατρο του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Σιγρίου, όπου στα πλαίσια 
των ημερών καλοκαιριού στο Σίγρι, παρακολουθή-
σαμε αφιέρωμα στον Αλμπέρ Καμύ. Ο Καμύ (Νόμπελ 
Λογοτεχνίας 1957). Επισκέφτηκε την Λέσβο το 1959 

« … ό τ α ν 
αράξαμε στο 
Σίγρι μαγεύ-
τηκα από 
την γραφική 
λιτότητα του 
τοπίου, τους  
α ν θ ρ ώ -

πους, το Απολιθωμένο Δάσος. Εδώ θέλω να έρθω 
να ζήσω και να εργαστώ, είπα σε κάποια στιγμή. Να, 
εκεί πάνω στη θάλασσα σ’ αυτό το απόμερο σπιτάκι» 
ομολογούσε στον Άγγε-
λο Κατακουζηνό.

Αξίζουν συγχαρητή-
ρια στον Εξωραϊστικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο 
των Απανταχού Σιγρι-
ανών «Το Σίγρι» που 
οργάνωσε την εκδήλω-
ση καθώς και σε όλους 
τους συντελεστές.

Στις 2 Οκτωβρίου 
2019 είχαμε τη χαρά 
να συναντήσουμε δύο 
εξαιρετικούς επιστήμο-
νες διεθνούς βεληνε-
κούς που είναι φίλοι 
μας (έχουν φιλοξενη-
θεί στην εφημερίδα), 
Διονύσης Σιμόπουλος 
και Γεώργιος Χρούσος, 
στην παρουσίαση του 
βιβλίου του πρώτου 
«Από τα ψηλά αλώνια 
στο φεγγάρι». Στο βι-

βλίο του αυτό ο κ. Σιμόπουλος αφηγείται την πορεία 
του ανθρώπου προς τα άστρα και αναθυμάται σταθ-
μούς της προσωπικής του διαδρομής. Ο κ. Χρούσος 
Γεώργιος ήταν από τους βασικούς ομιλητές της πα-
ρουσίασης, αφού γνωρίζονται από τα χρόνια της νιό-
της τους στην Πάτρα. 

Το φωτογραφικό μας αρχείο, μας θυμίζει 
εκδηλώσεις και γεγονότα της χρονιάς που 
πέρασε.
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1. Μήπως έχετε ερευνήσει τις ρίζες του επιθέτου σας;
Τις έχω, και δεν νομίζω ότι είναι από το Κρούσος. Στην πραγ-
ματικότητα είναι από το βυζαντινό επίθετο Χρούσος  που προ-
έρχεται από το Χρυσός (Χρουσός) με ανάσπαση του τόνου, 
όπως συμβαίνει σε πολλά Ελληνικά. Το επίθετο έγινε γνωστό 
από το βιβλίο του Νικήτα Χωνιάτη και την Αλεξειάδα της Άννας 
Κομνηνής. Ανήκε σε βυζαντινή οικογένεια από την Θράκη. Ο 
γενάρχης ήταν στρατηγός του βυζαντινού στρατού. Το πρώτα 
όνομά του ήταν Ντομπρομίρος, που δηλώνει πιθανότατα σλα-
βική καταγωγή. Οι απόγονοί του ήταν λειτουργοί της αυτοκρα-
τορίας και του Πατριαρχείου. Οι σφραγίδες τους υπάρχουν στο 
Βυζαντινό Μουσείο της Ουάσιγκτων Dumbarton Oaks και στο 
Μουσείο Hermitage της Αγίας Πετρούπολης. Τα βαπτιστικά 
ονόματά τους ήταν Γεώργιος, Ιωάννης και Μιχαήλ. Πιστεύω, 
ότι σε κάποια στιγμή, μέλη της οικογένειας διεσπάρησαν στην 
τότε επικράτεια, με απότέλεσμα να δημιουργήσουν τοπωνύμια 
που φέρουν το όνομα της οικογένειας. Υπάρχουν: ο Χρούσος 
της Λέσβου και της χερσονήσου της Κασσάνδρας, το Χρου-
σό της Σύρου, και η Χρούσα στην Αρκαδία, αλλα πιθανόν και 
άλλα όπως το Χρυσό και το Χρυσοβίτσι της Στερεάς Ελλάδας. 

2. Πιστεύετε ότι το ονοματεπώνυμο καθορίζει την προσωπι-
κότητα του ατόμου;
Βεβαίως, είτε διότι έχει καλή σημασία, είτε σαν αντίδραση στην 
κακή σημασία. Αυτό φυσικά αν πιστεύουμε ότι γεννηθήκαμε 
να κάνουμε το καλό και να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι 
και σοφώτεροι. 

 3. Αν σας λέγαμε να μας αφηγηθείτε κάτι ξεκινώντας με την 
λέξη «Γεννήθηκα….», ποια θα ήταν η συνέχεια;
Γεννήθηκα στην Πάτρα με καταγωγή από τον πατέρα μου τα 
Καλάβρυτα και από τη μητέρα μου από τη Ναύπακτο.  Είμαι 
περήφανος για τους προγόνους μου και τους γονείς μου που 
ήταν ενάρετοι και σοφοί. Ο προ-προ-πάππος μου ήταν από 
τους πρώτους που επαναστάτησαν κατά της τυραννίας στα Κα-
λάβρυτα, στην Πάτρα. Η μητέρα μου ήταν το γένος Καραΐσκου 
της Ρούμελης που πρόσφεραν στην Ελλάδα από διάφορες θέ-
σεις.

4. Εικοσιπέντε χρόνια στις ΗΠΑ, που για πολλούς Έλληνες 
θεωρείται «η γη της επαγγελίας», επιστρέψατε παρά το γε-
γονός ότι βρισκόσασταν στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα. 
Γιατί; Διαφέρει ο μέσος Αμερικάνος από τον μέσο Έλληνα;
Επέστρεψα, γιατι πάντα αισθανόμουν Ελληνας και ήθελα να 

Γεώργιος Π. Χρούσος
MD, MACP, MACE, FRCP

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας

2020 Ο πλανήτης 
αλλάζει δεκαετία, ο 
σύλλογος μας εισέρ-
χεται στη δεύτερη δε-
καετία της ζωής του 
και η εφημερίδα μας 
στην τρίτη δεκάδα, 
φύλλο 21ο. Σε αυτή 
την τριπλή συγκυ-
ρία έχουμε την τιμή 
να φιλοξενούμε ένα 
μοναδικό καλεσμέ-
νο. Τον παγκοσμίου 
κύρους ερευνητή, 
γιατρό ενδοκρινολό-
γο και “συνονόμα-
το” μας κ. Γεώργιο Π. 
Χρούσο, καθηγητή 
και τ. Διευθυντή της 

Πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αν αναφερόμασταν στο πλήρες βιογραφικό, τις 
δημοσιεύσεις, την ερευνητική δραστηριότητα και 
τις διακρίσεις του συνομιλητή μας, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε και τις οχτώ σελίδες της “Χρου-
σιανής” εφημερίδας. Εμείς αναφέρουμε απλά ότι 
είναι μεταξύ των 250 πλέον χαρακτηριστικών κλι-
νικών ερευνητών του κόσμου, συνέγραψε πάνω 
από 1.100 επιστημονικές εκδόσεις και είναι ο 37ος 
περισσότερο αναγνωρισμένος επιστήμονας στον 
κόσμο. Κατέχει την θέση του επικεφαλής στο τμήμα 
Εφηβικής Υγείας της UNESCO παράλληλα με πολ-
λές άλλες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
Συναντήσαμε τον κ. Χρούσο στο γραφείο του, στο 
Χωρέμειο Ερευνητικό Ίδρυμα. Πράος, φιλόξενος 
και εγκάρδιος. Στη ροή του λόγου του, διακρίνεις 
την αγάπη του για την Ελλάδα, την γνώση και τον 
άνθρωπο. Αγαπημένοι του λογοτέχνες ο ποιητής 
της “Ιθάκης” Κωνσταντίνος Καβάφης και ο πολυ-
γραφότατος συγγραφέας της “Ασκητικής” Νίκος 
Καζαντζάκης.

Αφορμή για να σας πλησιάσουμε, πέρα από τον θαυμα-
σμό μας, στάθηκε η «συνωνυμία» μας.
Εκπροσωπούμε έναν περιβαλλοντικό σύλλογο που ονο-
μάζεται «Ο Χρούσος» κι έχει την έδρα του στον ομώνυμο 
οικισμό της Δυτικής Λέσβου. Οι συγχωριανοί μας, σύμ-
φωνα με την καταγραφή του Μεσοτοπίτη Πάνου Κοντέλ-
λη στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο «...ο 
κόσμος ο μικρός…», αποδίδουν το όνομα σε  αναγραμ-
ματισμό και παραφθορά της λέξης Κούρσος (κούρσεμα)-
Κρούσος-Χρούσος.
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προσφέρω στη Γενέτειρά μου. Η θέση που ανέλαβα μου έδω-
σε πολλές δυνατότητες να συνδράμω. Δεν έχω μετανοιώσει. 
Τουναντίον.
Ο μέσος Αμερικανός και ο μέσος Ελληνας σίγουρα διαφέρουν 
μεταξύ τους.  Οι σχέσεις που έχουμε εμείς με την οικογένεια και 
τα παιδιά μας, σίγουρα είναι διαφορετική από την πλειοψηφία 
του Αμερικανικού λαού. Μοιάζουμε πιο πολύ με μειονότητες 
της Αμερικής, όπως αυτές των Ιταλών, Εβραίων, Λιβανέζων και 
Σύριων, Αράβων καθώς και Περσών.

5. Θέλετε να μας περιγράψετε την πιο χαρούμενη και την πιο 
άχαρη στιγμή της καθημερινότητάς σας;
Πολλές πολύ χαρούμενες, όπως η γέννηση των εγγονιών μου, 
τα μεγάλα διεθνή και Ελληνικά βραβεία στη Παιδιατρική και 
Ενδοκρινολογική έρευνα και οι επιτυχίες των μαθητών μου 
και συνεργατών μου. Πιο πολλές άχαρες, όπως τα απίστευτα, 
ανόητα και καμμιά φορα κακοήθη προσκόμματα της γραφει-
οκρατείας. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η μικρή έστω 
Ελλάδα μπορεί να μεγαλουργήσει όταν εμείς οι ίδιοι, οι Έλλη-

νες δεν βάζουμε τρικλοποδιές στον εαυτό μας. Όταν πάψει να 
ισχύει το ευφύημα του Ροΐδη ότι «Η Αγγλία έχει την ομίχλη και 
η Ελλάδα τους Έλληνες».

6. Σας περιβαλλοντικός σύλλογος μας ενδιαφέρει το φυσικό 
περιβάλλον. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την σχέση αλ-
ληλεπίδρασης (αν υπάρχει) φυσικού περιβάλλοντος και  χρό-
νιου στρες;
Υπάρχουν πλέον πολλές εργασίες που δείχνουν ότι υπάρχει 
άμεση ευεργετική σχέση του 
περιβάλλοντος, ιδίως του 
πρασίνου, και της ψυχικής και 
σωματικής υγείας, ακόμη και 
του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Και αυτή την έννοια την προ-
εκτείνω πάρα πέρα, σε όλη τη 
φύση, όπως σωστά πίστευε 
και συνιστούσε ο Επίκουρος. 
Να τρεφόμαστε υγιεινά, να 
ασκούμαστε μέτρια, να κρα-
τούμε σταθερό ωράριο γευμά-
των και ύπνου.

7. Υπάρχει παιδεία σε θέματα 
προστασίας του περιβάλλο-
ντος; 
Φυσικά υπάρχει και οφείλου-
με από νωρίς να διδάσκουμε 
στα παιδιά μας το σεβασμό 
προς το περιβάλλον. Η έλλει-
ψη τέτοιου σεβασμού έχει ήδη 
οδηγήσει το κλίμα στο χείλος 
του γκρεμού. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον πρέπει να προ-
στεθεί  στις στοιχειώδεις αρετές του ανθρώπου. Και όπως έλεγε 
ο Πλάτων: «Εκ παίδων η της αρετής παιδεία».

8. Είναι παιδεία η συγκέντρωση ακαδημαϊκών τίτλων;
Όχι βέβαια, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν σημαίνουν απόλύτως τί-
ποτα χωρίς την αρετή και τη σοφία. Στην πραγματικότητα, μπο-
ρούν ακόμα και να διευκολύνουν την κακία. Πάλι ο Πλάτων 
εδώ: «Επιστήμη άνευ αρετής πονηρία ού σοφία φαίνεται...».

9. Μπορεί η συλλογική δράση να είναι αγχολυτική;
Σαφώς. Είμαστε άκρως κοινωνικό ζώον (Άνθρωπος ζώον πο-
λιτικόν κατα Αριστοτέλη). Η επικοινωνία μεταξύ μας υπήρ-

ξε η βάση της καταπληκτικής μας επιβίωσης σαν είδος. 
Και η βάση της επικοινωνίας μας, ο συνδετικός ιστός, είναι η 
ενσυναίσθηση.

10. Τι θα βάζατε πλάι στις λέξεις:
Ρίζες: Ελλάδα
Μάσκες: Υποκρισία
Χρήματα: Θείος Σκρούτζ
Συμβιβασμός: Μπορει καλός αλλά μπορεί και κακός
Αλήθεια: Αρετή
Ύπνος: Φύση

11. Συνηθίζουμε να ρωτάμε την γνώμη των συνομιλητών για 
την «Χρουσιανή Εφημερίδα». Θέλετε να μας πείτε τη δική σας;
Την λαμβάνω, την διαβάζω και την απόλαμβάνω.  Δείχνει το 
ήθος και την αρετή των Χρουσιανών. Και το μοντέρνο αυτό επί-
θετο, (Χρούσος=ελληνικό -ανός=λατινινικό), δείχνει στη μεικτή 
ρίζα του την καταγωγή μας, απόδειξη ότι ο Ελληνορωμαϊκός 
πολιτισμός ζει μέσα μας. 

12. Κατά την συνομιλία μας αλλά και από συνεντεύξεις σας 
στα Μ.Μ.Ε αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε εντρυφήσει όχι μόνο 
στο επιστημονικό σας πεδίο, αλλά και στην φιλοσοφία, την 
γλώσσα (ετυμολογία), ιστορία, λογοτεχνία … Πώς γίνεται 
αυτό;
Από μικρό παιδί μου άρεσε το διάβασμα για την ευχαρίστηση 
του διαβάσματος. Προτιμώ να ασχοληθώ με αυτό από μια βρα-
δινή έξοδο. Έχουν περάσει και 40 χρόνια ...μαζεύεται η γνώση.

13. Τα καταφέραμε να φτά-
σουμε στο τέλος της συνο-
μιλίας μας και να μην σας 
έχουμε κάνει καμία ερώτηση 
περί υγείας ενώ μιλάμε με ένα 
γιατρό - ερευνητή του άγχους 
που μας κατατρέχει καθημε-
ρινά ή stress επί το δυτικότε-
ρον. Πως διαχειριζόμαστε το 
άγχος;
Ο τρόπος ζωής είναι αυτός που 
λειτουργεί καταλυτικά. Να κοι-
μόμαστε καλά, να τρεφόμαστε 
υγιεινά και να ασκούμαστε 
μέτρια αλλά σταθερά είναι το 
πρώτο στάδιο που πρέπει να 
κατακτήσουμε. Ακολουθεί η 
άσκηση για την βελτίωση του 
εαυτού μας. Η κατάκτηση της 
ευδαιμονίας. Δηλαδή η ικα-
νοποίηση για αυτό που είμα-
στε και για αυτό που κάνουμε. 

Αυτή η ικανοποίηση έρχεται μέσα από την προσφορά και την 
αγάπη.

Ελπίζουμε να απόλαύσατε τη συνομιλία μας με τον κ. Χρούσο, 
εμείς πάντως του είμαστε ευγνώμονες που μας τίμησε με τον 
τόσο πολύτιμο χρόνο του.
Ευχαριστούμε κ. Καθηγητά σας θεωρούμε πλέον ένα δικό μας 
άνθρωπο. 
Καλή και δημιουργική Χρονιά.

Χριστίνα Γιαννουκάκου – Δημήτρης Μπλούκας

    "Ο σεβασμός προς το περιβάλλον πρέπει να 
                προστεθεί στις στοιχειώδεις αρετές του ανθρώπου"
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Στις 7 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε στον Χρούσο, στην οικία Χρήστου και Αγγελικής Βαλελή,  η ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για δεύτερη φορά σε Γενική Συνέλευση, η Καλαμπάκα Δέσποινα και Γραμματέας η 

Καλαμπάκα Λαμπρινή κρατώντας τα πρακτικά, τηρώντας και οι δύο άψογα την διαδικασία.
Έγινε ο ετήσιος απολογισμός από τον πρόεδρο, ακολούθησε διάλογος κι ενημέρωση σε ερωτήσεις που έθεσαν τα μέλη στο 

απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα που κέρδισε το ενδιαφέρον της Συνέλευσης ήταν η παραπομπή της υπόθε-
σης της αμμοληψίας του 2018 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης. Σύσσωμη η συνέλευση εξουσιοδότησε το νέο διοικητι-
κό συμβούλιο να πράξει τα δέοντα για την περάτωση του δικαστικού αυτού αγώνα. 
Ακολούθησε η διαδικασία της εκλογής του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείτο από τους Βασιλική 

Βουδούρη, Μιχάλη Αλεξανδρίδη και Μάρτιν-Δημήτρη Παππά. Στο τέλος της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, πραγματο-
ποιήθηκε και  η  πρώτη συνεδρίαση με τους εκλεγέντες για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων :

Πρόεδρος: Δημήτρης Μπλούκας
Αντιπρόεδρος: Μαρία Ι.  Βουδούρη 
Γραμματέας: Δέσποινα Χ. Βαλελή

Β’ Γραμματέας: Καλαμπάκας Γ. Μιχάλης
Ταμίας: Δήμητρα Ε. Βουρνάζου

Υπεύθυνος εκδηλώσεων και ηλεκτρονικών μέσων: 
Στέλιος Ε. Καρδαράς

Υπεύθυνη Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: 
Χριστίνα Γιαννουκάκου-Κουρλή.

Μερικές μέρες αργότερα,  τα πρακτικά των εκλογών κατατέθηκαν όπως πάντα στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

Ήταν  η έκτη 
φορά που επι-
σκέφτηκα το 
όμορφο νησί 
της Λέσβου και 
τον Χρούσο. 
Είχα επισκε-
φτεί κυρίως 
το ανατολικό, 
το βόρειο και το κεντρικό 
κομμάτι του νησιού οπότε 
η ιδέα να συμμετέχω στην 
εκδρομή του συλλόγου 
«ο Χρούσος» στον οποίο 
γραμματέας τα τελευταία 
χρόνια είναι η σύζυγός μου, μαζί με φίλους που γνώρισα αυτά 
τα χρόνια μέσα στον σύλλογο, μου φάνηκε εξαιρετική. Τελι-
κά αποδείχτηκε και λίγο σαν… extreme sport μιας που ήμουν 

πρόσφατα χειρουργημένος στο πόδι 
κι ήμουν ακόμη με πατερίτσες….
Το ραντεβού δόθηκε στις 9 Αυγού-

στου το πρωί στον Μεσότοπο. Πα-
ντού πρόσωπα χαμογελαστά (όπως 
είναι πάντοτε των νησιωτών) έτοι-
μα να επιβιβαστούν στα πούλμαν, 
οδηγοί των οποίων ήταν ο κ. Πάρης 
Μπουντούτσης του ΚΤΕΛ από τον 
Μόλυβο και ο δικός μας κος Πανα-
γιώτης Κουρλής που οδήγησε το μι-
κρό πουλμανάκι, με συνοδηγό τον κ. 
Μπλούκα Νίκο.  

Ο δρόμος αν και δύσκολος με στροφές μέσα από ηφαιστιογε-
νείς τοποθεσίες αποδείχτηκε «παιχνιδάκι» για τον έμπειρο και 
χαμογελαστό οδηγό μας.
Πρώτη στάση στον γραφικό - διατηρητέο οικισμό  της Βατού-

σας χτισμένο στη νοτιοδυτική πλευρά του όρους Κουρατσώνα, 
που μαζί με τα χωριά Πτερούντα και Χίδηρα, βρίσκονται στο 
εσωτερικό ενός ηφαιστειακού κρατήρα. Ο κρατήρας αυτός έχει 
6 χιλιόμετρα διάμετρο, αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστη-
ριότητας πριν από 21 περίπου  εκατομμύρια χρόνια.  Ένα χωριό 
που παρόλο που στις μέρες μας κατοικείται από λίγους κατοί-
κους, η αρχιτεκτονική στα πέτρινα κτίρια του και τα παλαιά αντι-

κείμενά των κατοίκων του που βρίσκονται στο μουσείο 
του, μαρτυρούν ότι ήταν ένα πλούσιο κεφαλοχώρι.
Πρώτη στάση το παραδοσιακό ελαιοτριβείο που ο 

υπεύθυνος μας εξήγησε πώς συνθλίβονταν οι ελιές κι 
έβγαινε το λάδι παλιά. Στην συνέχεια απολαύσαμε τον 
καφέ μας σε καφενείο στην πλατεία του χωριού, στο 

οποίο δεσπόζει το καμπαναριό 
από την εκκλησία Κοίμησης 
της Θεοτόκου που χτίστηκε το 
1850. Έπειτα επισκεφτήκαμε το 
σχολείο, το Λαογραφικό Μου-
σείο της Βατούσας που στεγά-
ζεται σε ένα από τα ωραιότερα 

νεοκλασικά της Λέσβου, το αρχοντικό Γώγου, το παλιό νεκρο-
ταφείο και την εκκλησία των Ταξιαρχών που χρονολογείται από 
το 1832.
Το περπάτημα μας άνοιξε την όρεξη και κατηφορίσαμε στο 

Καλό λιμάνι Σκαλοχωρίου για φαγητό στην παραδοσιακή τα-
βέρνα και 
μπάνιο για 
όσους ήθε-
λαν να δρο-
σιστούν πριν 
από αυτό. 
Ε π ι σ τ ρ ο -

φή αργά το 
α π ό γ ε υ μ α 
αφού πρώτα 
απολαύσαμε 
τον καφέ μας 
στον Γαββα-
θά. Πραγμα-
τοποιήθηκε 
η καθιερω-
μένη λοταρία αλλά και το μοίρασμα των αναμνηστικών δώρων 
στους λιγότερο τυχερούς.
Ήταν μια ευχάριστη  και ενδιαφέρουσα βόλτα στο δυτικό κομ-

μάτι ενός νησιού με πολύ διαφορετική ομορφιά τόσο από των 
υπολοίπων νησιών που έχω επισκεφτεί όσο και αυτών από τα 
οποία κατάγονται οι γονείς μου.  

Μιχάλης Αλεξανδρίδης

Εκδρομή
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Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
"ταξίδι" στο νησί της Λέσβου και την μοναδική κληρονομιά 
που έχει να προβάλλει. Μετά την επιτυχημένη περσινή κοινή 
προσπάθεια, δέκα σύλλογοι ξαναβρεθήκαμε στην παραλία 
του Μπάτη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό επιτεύχθηκε 
χάρη στην γενναία υποστήριξη του Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
και την ζεστή φιλοξενία του. Την συνδιοργάνωση τίμησε πλή-
θος κόσμου που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την μοναδική 
φυσιογνωμία της Λέσβου, να απολαύσει τοπικές γεύσεις και να 
μαγευτεί με ακούσματα της Μ.Ασίας.
Περιβάλλον και πολιτισμός συνθέτουν μοναδικά την ιδιαίτε-

ρη ταυτότητα του νησιού μας, στο σταυροδρόμι ανατολής και 
δύσης. Η σπάνια Γεωποικιλότητα - Βιοποικιλότητα, οι Αρχαιό-
τητες διαφόρων εποχών και η πλούσια Πολιτισμική Παράδοση 

συνθέτουν τον καμβά της Λέσβου. Κρίκοι μιας αλυσίδας που 
ταξίδεψαν και εξελίχθηκαν στον χρόνο, για να αποτελέσουν 
τον θησαυρό που σήμερα χαιρόμαστε. Μια αλυσίδα που οφεί-
λουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε κάθε κρίκο της.
Το διήμερο αφιέρωμα άνοιξε το κοινό βίντεο παρουσίασης 

των ιδιαίτερων πατρίδων μας που συνθέτουν το μωσαϊκό της 
Λέσβου. Δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες με ταυτόχρονη προβολή 
συνεπήραν το κοινό. Η ομιλία του κ. Νικόλαου Ζούρου, Πρό-
εδρου του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων UNESCO, Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, με θέμα 
«Εναλλακτικός Τουρισμός και Δραστηριότητες στη Λέσβο- Γε-
ωπάρκο UNESCO», καθώς και η ομιλία της κ. Αγλαΐας Αρχο-
ντίδου, Αρχαιολόγου, Επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων και Επί-
τιμης Διευθύντριας του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, με 
θέμα «Λέσβος-Ιμέρτη».
Ο Μεσοτοπίτης συντοπίτης μας Σεφ Στράτος Ιωσηφέλλης πα-

ρουσίασε την τοπική παραδοσιακή κουζίνα της Λέσβου και 
πρόσφερε τις γαστρονομικές του δημιουργίες. Κεράσματα για 

το κοινό προσέ-
φεραν επίσης τα 
περίπτερα των 
Συλλόγων και 
των παραγωγών 
της Λέσβου. Το 
δικό μας περίπτε-

ρο μαζί με το 

έντυπο υλικό και την “Χρουσι-
ανή εφημερίδα”, φιλοξένησε 
προϊόντα του "Αγροτουριστικού 
Συναιτερισμού Γυναικών Μεσο-
τόπου Λέσβου". Μουσικά το 
διήμερο ταξίδι συνόδευσαν η 
βραβευμένη παιδική – νεανική 
χορωδία «Καλλιτεχνήματα» υπό 
την διεύθυνση της κα Μ. Μιχαλοπούλου, η υπέροχη παραδο-
σιακή φωνή της κα Δήμητρας Ζερμπίνου, τα παραδοσιακά χο-
ρευτικά συγκροτήματα των συλλόγων, οι εκλεκτοί μουσικοί κ. 
Βαγγέλης Σαραντίδης, κ. Παναγιώτης Βέργος, κ. Κώστας Καλ-
δέλης, κ. Ηλίας Μαυρίκης, κ. Αντώνης Κεραμυδάς, κ. Ιγνάτιος 
Σιμενής και το νεανικό μουσικό σχήμα με τους κυρίους Μάριο 
Ανριταμπλ Τοπ,Χρήστο Κυριαζή, Νίκο Χριστόπουλο.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα: 
•  Τον οικοδεσπότη δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννη 

Φωστηρόπουλο.
•  Τον συμπατριώτη δημοσιογράφο κ. Γιάννη Συνάνη που πά-

ντα ανταποκρίνεται και στηρίζει ενέργειες που αφορούν το 
νησί μας.

•  Τον "Αγροτουριστικό Συναιτερισμό Γυναικών Μεσοτό-
που Λέσβου" για την προσφορά τοπικών προϊόντων.

•  Την μεγάλη παρέα της κοινής αυτής προσπάθειας. Την Άντα 
Ζαφειρέλη από τον Παγγεραγωτικό Σύλλογο Μυτιλήνης 
(Aθήνας), την Αγγελική Ξιφαρά και Κωνσταντίνα Σαμινέλ-
λη από τον Σύλλογο Παφλιωτών Αθήνας (Πάμφιλα, Μόρια, 
Παναγιούδα, Αφάλωνας, Θέρμη), την Ελένη Βαΐου από τον 
Σύλλογο των απανταχού Ερεσίων «Ο Θεόφραστος», την 
Μαρία Κατσούλη-Ρήγα από τον Εξωραϊστικό - Πολιτιστικό 
Σύλλογο των απανταχού Σιγριανών «Το Σίγρι», την Πελαγία 
Χατζηβαγιάννη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυτιληναίων 
Αμαρουσίου και Όμορων Δήμων «Ο Νόστος», την Γεωργία 
Ταπτά από τον Παλλεσβιακό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Ατ-
τικής, την Γιώτα Ρομνιού από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο 
των απανταχού Βατουσαίων «Η Κοίμησις της Θεοτόκου», 
την Χρυσάνθη Κοντού από την Παλλεσβιακή Ένωση Νέας 
Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής και την Ταξούλα Ζάχου. 

•  Την ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, 
για την καθοριστική συμβολή και ενεργή στήριξη τους στην 
υλοποίηση της διήμερης εκδήλωσης, την Χριστίνα Γιαννου-
κάκου, την Δήμητρα Βουρνάζου, την Δέσποινα Βαλελή, την 
Ελευθερία Βουρνάζου και τον Στέλιο Καρδαρά. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμήσατε 
με την παρουσία σας! Και του χρόνου!

Δημήτρης Μπλούκας

μια κοιτίδα πολιτισμού 
      μες το Αιγαίο

Λέσβος,2
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Νοιώθουμε περήφανοι που η εικόνα που συ-
ναντά σήμερα ο επισκέπτης του Χρούσου, είναι 
αυτή που βλέπετε στο εξώφυλλο. Οι συνεχείς 
επιστολές μας προς την Περιφέρεια ήδη πριν 
γίνουν οι καταστρο-
φικές πλημμύρες του 
2016 αλλά και η επι-
μονή μας σε κάθε επι-
κοινωνία που είχαμε 
με τις αρχές από την 
ίδρυση του Συλλόγου 
μας (2010) να ζητάμε 
έργα υποδομής όπως 
η ενίσχυση των ανα-
χωμάτων με συρμα-
τοδέματα καθώς και η 
στενή παρακολούθη-
ση του θέματος, θεω-
ρούμε ότι συνέβαλε σ’ 
αυτό το έργο. 

Ένα έργο μοναδικό στην νησιωτική Ελλάδα που οχυρώνει τις 
τρεις λεκάνες απορροής του Μεσοτόπου: Χρούσο-Ταβάρι-Ποδα-
ρά. Διαφυλάττει τη ζωή, την περιουσία των κατοίκων και το πε-
ριβάλλον στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η κλιματική 
αλλαγή.

Φυσικά είναι ένα έργο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που με 
Περιφερειάρχη την κα Καλογήρου και Αντιπεριφερειάρχες τον κ 
Κύτελη και Περιβάλλοντος τον κ. Βαλσαμίδη ενήργησαν τα δέ-
οντα ώστε στις 3 Μαρτίου 2019 να υπογραφούν συμβάσεις και 
συγκεκριμένα:

• «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ/
ΤΑΒΑΡΙ», συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατομμυρίων 
ευρώ. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι 6 
μήνες.

• «ΧΡΟΥΣΟΣ-ΠΟΔΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4,1 
εκατομμυρίων ευρώ. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του 
έργου είναι 9 μήνες.

Στο πλαίσιο των έργων έχει προβλεφτεί να πραγματοποιηθούν 
οι εξής εργασίες:

•  Επένδυση-προστασία 
πρανών με λιθοπλήρω-
τα συρματοκιβώτια σε 
τμήματα των χειμάρρων 
Χρούσου, Ποδαρά και Τα-
βαρίου.

•  Επένδυση-προστασία 
πρανών με τοιχία βαρύ-
τητας σε τμήματα των χει-
μάρρων Ταβαρίου εντός 
του οικιστικού ιστού.

•  Καθαρισμός κοίτης χει-
μάρρων από φερτά υλικά.

Τα έργα χρηματοδοτού-
νται από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων της Περι-
φέρειας Βορείου Αιγαίου 
και υλοποιούνται με την 
επίβλεψη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Λέσβου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου.
Οι κάτοικοι πλέον των πε-

ριοχών που έχουν πληγεί 
και ζούσαν με τον φόβο του 
ποταμού, νοιώθουν ανα-
κούφιση και περιμένουν με 
αγωνία την ολοκλήρωση 
των έργων."

Χρούσος 2016 Χρούσος 2019

Αντιπλημμυρικά έργα

"Δεν παύουμε να εργαζόμαστε για την
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού

κάλλους του τόπου μας!"
Σύλλογος "Ο Χρούσος"


