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Αθήνα 2008, σελ. 414
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Ο Γιώργος Αλβανός γεννήθηκε στα Βασιλικά.
Σπούδασε Παιδαγωγικά και Πολιτικές
Επιστήµες. Υπηρέτησε στη δηµοτική
εκπαίδευση ως δάσκαλος, επιθεωρητής
δηµοτικών σχολείων, σχολικός σύµβουλος και
ειδικός πάρεδρος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. 8ίδαξε πολλά χρόνια σε Σχολές
Επιµόρφωσης 8ασκάλων. Στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο εργάστηκε δέκα χρόνια για την
εκπόνηση προγραµµάτων σπουδών και τη
συγγραφή διδακτικών βιβλίων του δηµοτικού
σχολείου. Ασχολήθηκε µε την Παιδαγωγική,
τη Λογοτεχνία και τη Λαογραφία. Έχει
κυκλοφορήσει έξι βιβλία, ενώ µια σειρά από άρθρα και µελέτες του, εκπαιδευτικού,
λογοτεχνικού και λαογραφικού περιεχοµένου, έχουν δηµοσιευθεί σε λεξικά,
εκπαιδευτικά περιοδικά, άλλα έντυπα καθώς και στο περιοδικό «Φωνή των
Βασιλικιωτών».
Πριν λίγο καιρό και µε τη χορηγία της οικογένειας Χατζηµανωλάκη κυκλοφόρησε
έναν πολυσέλιδο τόµο για το χωριό του τα Βασιλικά, το οποίο αφιερώνει «Στις
νεώτερες γενιές των Βασιλικιωτών, στα παιδιά που µε τόση αγάπη έρχονται κάθε
καλοκαίρι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και από χώρες του εξωτερικού να
ζήσουν για λίγο στο χωριό των γονιών τους.».
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία µεγάλα µέρη µε τους παρακάτω τίτλους: «Υλικός Βίος.
Για να θυµούνται οι παλιοί, για να µαθαίνουν οι νέοι» [Θέρισµα κι αλώνισµα, Στις
καθ’σιές, Σ’ κουλουγήµατα, Λιοµάζωµα, Κτηνοτροφία, Κυνήγι, Το σπίτι µου το
πατρικό, 8ιαρρύθµιση παλιών σπιτιών, Στην κρεβατή (αργαλειός), Τοπικές
ενδυµασίες]. «Κοινωνικός Βίος. Κοινωνική παραδοσιακή ζωή. Εθιµική
λατρεία» (Παιχνίδια που παίζαµε µικροί, Παιχνίδια που φτιάχναµε µόνοι µας,
Κοινωνική οργάνωση και επαγγέλµατα, Η οικογένεια, Τα «συργιάσµατα» και τα
νυχτέρια, Προίκες και προικοσύµφωνα, «8ηµοτικόν Σχολείον Βασιλικών», Ο
Κήρυκας, 8ωδεκαήµερο, Του πουδαρ’κό, Οι καλ’κατζάρ, Ήρτανη γοι απουκρηγιές,
Η ειρεσιώνη και το ρουµάνι, Άρατε πύλας, Ο κλήδονας, Άκ’στου Παράκ’στου,
8εκαπενταύγουστος και αυτόζ’µος, Το κισκέτς, Τα πανηγύρια του χωριού µου).
Πνευµατικός βίος (8οξασίες, 8εισιδαιµονίες και προλήψεις, Ευχές και κατάρες, Τα
νιώσµατα, Παροιµίες, Τοπωνύµια, Παραµύθια και παραµυθόλογα, Τα δηµοτικά
τραγούδια µας, Κάλαντα, Τ’ς Παναγιάς του τραγούδ’, Της κούνιας, Ερωτικά δίστιχα,
Νανουρίσµατα-ταχταρίσµατα, Σατιρικά, Ρίµες, Αδιάντροπα της Καθαρής 8ευτέρας).
Στο εισαγωγικό µέρος παρατίθενται λίγα λόγια για την ιστορία του χωριού, καθώς
και για το γλωσσικό ιδίωµα των Βασιλικών. Στο τέλος του βιβλίου ο αναγνώστης θα
βρει και ένα αρκετά εκτενές και κατατοπιστικό λεξιλόγιο. Ο Νίκος Σηφουνάκης στον
πρόλογό του, ανάµεσα στα άλλα, σηµειώνει: «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 τη 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 τη “Βασιλεύουσα” των τότε γνωστών πόλεων
έφερνε στην περιοχή των Βασιλικών την τεχνογνωσία της εποχής, τη µόδα, το
σύγχρονο τρόπο ζωής, τα κοινωνικά ρεύµατα και κινήµατα.
Αντιλαµβάνεσθε πόσο σηµαντική, πέρα από τις φιλοφρονήσεις και τις
συµβατικότητες που συνηθίζονται στην παρουσίαση κάθε νέας έκδοσης, είναι η
συνεισφορά βιβλίων σαν κι αυτό που κρατάτε στα χέρια σας.»

› Από την Αγρα στο Μαγνάδο
του Πολιχνίτου
› Εξώδικα «εξάσφαιρα» για
την ΑΕΝΑΛ
› Στα άκρα για τις
αντικειµενικές αξίες
› Μεγάλο στρατιωτικό
πρατήριο στη Βαρειά
› «Φέσι» στο δήµο Μυτιλήνης
για τη χωµατερή
› «∆ίκτυο» ανθρωπιάς στην
Καλλονή
› «Τεχνολογία στην υπηρεσία
του περιβάλλοντος»
› Στρογγυλεύουν τις αιχµές
της ΚΑΠ

• Ηµερολόγος
• το Ανέκδοτο της Ηµέρας
• οι Γελoιογραφίες Σήµερα
• ο Καιρός Σήµερα

http://www.emprosnet.gr/emprosnet/books/article.asp?cid=135&uid=2008112149777

21/11/2008

Βιβλία - ΕΜΠΡΟΣ - Ηµερήσια Εφηµερίδα Ν.Λέσβου // EMPROSnet.gr

Σελίδα 2 από 2

αρχή σελίδας

Επικοινωνία | Συνδροµητές | Credits | Πνευµατικά 8ικαιώµατα | Οροι Χρήσης | Εµπιστευτικότητα Στοιχείων
© ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΕΜΠΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ8Α ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - Καρά Τεπέ - Μυτιλήνη - 81100
© 2003-2008 - NEXTWEB GROUP - Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο.

http://www.emprosnet.gr/emprosnet/books/article.asp?cid=135&uid=2008112149777

21/11/2008

