Η Λούζα
Η Λούζα είναι η γνωστή περιοχή στον κάµπο, ανάµεσα στο Μπαρντάκ και
στον Αϊ – ∆ηµήτρη. ∆ιασχίζεται από τον ποταµό της Λούζας, που το
µεγαλύτερο διάστηµα παραµένει ξερός. Τον καιρό που τα
νερά του
φτάνουν στη θάλασσα, αµέτρητα κεφαλόπουλα στριµώχνονται στην
εκβολή, καθώς τα γλυκά νερά του ποταµού τα τραβούν σαν µαγνήτης.
Εκεί κοντά στη θάλασσα ,στις εκβολές του ποταµού, τα νερά λιµνάζουν, τα
δέντρα , ιτιές και καβάκια , φυλλοβολούν, καλάµια , αρµυρίκια και βούρλα
φουντώνουν, σχηµατίζεται ολόκληρη όαση, όπου σταλίζουν τα κοπάδια
τους οι βοσκοί της περιοχής και βρίσκουν καταφύγιο αποδηµητικά πουλιά,
τρυγόνια ,τσαλαπετεινοί, συκοφάγοι και άλλα. Στα νερά που
συγκεντρώνονται εκεί χρωστά το όνοµά της η περιοχή.

η περιοχή της Λούζας από µακριά

Η λέξη λούζα είναι σλάβικη ( luza ) και στις περισσότερες περιοχές της
Χώρας, όπου είναι πολύ διαδοµένη είτε ως τοπωνύµιο είτε µε µεταφορική
σηµασία σε διάφορες εκφράσεις προφέρεται λούτσα και όχι λούζα. µε
µεταφορική σηµασία χρησιµοποιείται και στο χωριό µας.
Τα διάφορα λεξικά σηµειώνουν πως η λέξη είναι σλαβικής προέλευσης
(luza) και δίνουν την ερµηνεία της :
Τέλµα , µικρή κοιλότητα µε ακάθαρτο νερό ,τόπος µε στάσιµα νερά .
Κοιλότητα εδάφους γεµάτη ακάθαρτο νερό, που κατά το καλοκαίρι
δροσίζονται τα αιγοπρόβατα.
Μεταφορικά, όταν θέλουµε να πούµε πως βραχήκαµε πολύ , «µέχρι το
κόκαλο »,χρησιµοποιούµε τις εκφράσεις «έγινα λούτσα απ’ τη βροχή ,σαν
το παπί στη λούτσα » και άλλες παρόµοιες .

µια λούζα

βλάστηση λούζας

Η Λέσβος δέχτηκε πολλές επιδροµές Σλάβων κατά την βυζαντινή
περίοδο. Ιδιαίτερα καταγράφεται η επιδροµή του 769 µ.Χ. Όπως και σε
άλλες περιοχές της Χώρας , που δέχτηκαν σλαβικές επιδροµές έχουν µείνει
πολλά τοπωνύµια και πολλές άλλες λέξεις σλαβικής προέλευσης , έτσι και

στη Λέσβο µένουν τέτοιες λέξεις. Για παράδειγµα αναφέρω τις λέξεις
λαγκάδα, κοτέτσι, βάλτος, λόγγος , λούζα κτλ.
Με βάση τα παραπάνω το τοπωνύµιο Λούζα θα πρέπει να ανάγεται στη
βυζαντινή περίοδο, έβδοµο ή όγδοο αιώνα µ. Χ.

