ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ στο βιβλίο του κ. Γιώργου Αλβανού
«ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΛΕΣΒΟΥ»

Πάει καιρός που ο φίλος κ. Γιώργος Αλβανός µου εκµυστηρεύτηκε το σχεδιασµό του
να εκδώσει σε βιβλίο τις λαογραφικές, ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες και
γνώσεις, που µε περίσσια προσήλωση και µεράκι συγκέντρωνε µια ζωή, για τη
γενέτειρά του, το χωριό Βασιλικά της Λέσβου.
Αγαπητοί αναγνώστες, η προσπάθειά του προχώρησε και έδωσε αποτέλεσµα κι έτσι
κρατάτε σήµερα στα χέρια σας το βιβλίο «Το χωριό µου Βασιλικά Λέσβου» που
έρχεται να προστεθεί ως πολύτιµη παρακαταθήκη στη Λεσβιακή βιβλιογραφία και
γραµµατολογία.
Βεβαίως η τιµή και τα συγχαρητήρια ανήκουν εξολοκλήρου στον συγγραφέα, νοιώθω
όµως κι εγώ χαρούµενος για την έκδοση και κατά κάποιο τρόπο «συµµέτοχος», αφού
ήµουν από τους πρώτους που τον ενθάρρυναν να προχωρήσει.
Στην εποχή µας, µπορεί οι άνθρωποι να κατέκτησαν τη ραγδαία διάδοση της
πληροφορίας και γνώσης, όµως αυτή η ευκολία και η ισοπέδωση, κατέστησε
εφήµερες της αξίες της ζωής και επέφερε απροθυµία και έλλειψη ευαισθησίας για τα
ζητήµατα της καθηµερινότητάς µας.
Προσπάθειες λοιπόν σαν του Γιώργου Αλβανού αποτελούν πραγµατικές οάσεις, όπου
στέκεται ο µπουχτισµένος και αποκαµωµένος σηµερινός πολυπράγµων αναγνώστης –
τηλεθεατής να ξεκουραστεί και να πάρει φρέσκο αέρα από την αναπόληση του
απέριττου τρόπου ζωής, που βίωναν οι γενιές πριν από µας στις µικρές κοινωνίες των
χωριών. Σάµατις και τότε δεν είχαν οι άνθρωποι ανάγκες, προβλήµατα κα άγχη;
Ασφαλώς και είχαν. Σίγουρα η χειρωνακτική εργασία ήταν πολύ πιο δύσκολη και
εξουθενωτική από τη σηµερινή ηλεκτρονική διαχείριση της ζωής µας. Υπήρχε όµως
µέτρο και σεβασµός σε αξίες που σήµερα καθένας τις στρογγυλεύει και τις
προσαρµόζει κατά πως του συµφέρει. Υπήρχε αλληλεγγύη και ενδιαφέρον στις
τοπικές κοινωνίες και το παλιό, µπορούσε κι έδενε αρµονικά µε το καινούριο.

Η γνώση της ιστορίας ενός τόπου αποτελεί ουσιώδη κρίκο στην αλυσίδα της ζωής.
Ιδιαίτερα η ιστόρηση των πεπραγµένων των επί µέρους περιοχών και κοινωνιών
εξειδικεύει την γνώση, εξηγεί πειστικά το σήµερα και µας βοηθά να κατανοήσουµε
ευρύτερες γεωπολιτικές καταστάσεις και έννοιες.
Για παράδειγµα πόσοι Λέσβιοι γνωρίζουν ότι το όνοµα «Βασιλικά» εκφράζει τον όρο
«Βασιλικά κτήµατα», δηλαδή περιουσία που διατηρούσαν στο νησί οι αυτοκράτορες
του Βυζαντίου; Ασφαλώς αυτή η επιλογή του πανίσχυρου Βυζαντινού Παλατιού δεν
ήταν τυχαία, είχε να κάνει µε το κλίµα, την αφθονία του νερού και τις αποδόσεις της
γης. Η άµεση όµως αυτή σχέση µε την «Βασιλεύουσα» των τότε γνωστών πόλεων
έφερνε στην περιοχή των Βασιλικών την τεχνογνωσία της εποχής, τη µόδα, τον
σύγχρονο τρόπο ζωής, τα κοινωνικά ρεύµατα και κινήµατα.
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συµβατικότητες που συνηθίζονται στην παρουσίαση κάθε νέας έκδοσης, είναι η
συνεισφορά βιβλίων σαν κι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.
Ακόµη µια φορά θέλω να συγχαρώ τον φίλο κ. Γιώργο Αλβανό για τη δουλειά του
καθώς και όλους όσους τον βοήθησαν να την ολοκληρώσει µε την έκδοση του
βιβλίου του.
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