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«... μα... η Ελλάδα είναι πολιτισμός...»

Εκείνοι που ζούνε στην καρδιά της Αθήνας, γνωρίζουν πόση αξία
έχει, πόσο πολύτιμο είναι ένα μικρό έστω παρκάκι στη γειτονιά τους.
Θεωρώ προνόμιο τον πεζόδρομο.
Από κοριτσάκι εννέα ετών βολτάριζα με τους θείους στον πεζόδρομο
της Φωκίωνος Νέγρη και χαιρόμουν τα παιχνίδια στο Λούνα-πάρκ.
Τώρα, εκεί, τα πάντα έχουν αλλάξει - μη φανταστείτε προς το χειρότερο- απλά έκοψαν τους υπεραιωνόβιους ευκάλυπτους που ήταν επικίνδυνοι και γέμισε ο πεζόδρομος μαγαζιά, καταστήματα τραπεζών,
καφετέριες, σουβλατζίδικα και ευτυχώς μεγάλα παρτέρια με ολόφρεσκο γκαζόν. Χαρά ματιών!!
Στην καθημερινή πρωινή μου βόλτα σήμερα, κάπου είκοσι μέτρα
πιο μπροστά, πρόσεξα κάποιο κύριο, γύρω στα 65, που προσπαθούσε
με μια σακούλα να μαζέψει τις ακαθαρσίες του σκύλου του μέσα απ’
το παρτέρι. Ώσπου να φτάσω, είχε αφήσει το σακουλάκι σ’ ένα κάδο
σκουπιδιών. Συνηθισμένη από τη γενική αδιαφορία εκείνων που αφήνουν πίσω τους τα πάρκα και τους δρόμους βρώμικους δίχως τύψεις,
δίχως να σκέπτονται ότι εκεί δεν θα μπορούν πια να παίξουν παιδιά
ούτε να περπατήσουν ηλικιωμένοι, δεν συγκρατήθηκα και του λέω:
«Μπράβο, είσαστε από τους λίγους...». Γύρισε με σχεδόν απορημένο
βλέμμα, με σπασμένα ελληνικά, «μα η Ελλάδα είναι πολιτισμός» μου
απαντά και επί πλέον μ’ ευχαριστεί για τα καλά μου λόγια.
Έμεινα να σκέπτομαι με ντροπή όλους εκείνους που συναντώ στο
δρόμο καθημερινά, με τα σκυλιά τους συντροφιά, που δεν νιώθουν την
υποχρέωση να φροντίσουν... τα ευνόητα.
Οι ακαθαρσίες, τα σκουπίδια, η δυσάρεστη μυρουδιά στους δημόσιους χώρους, όσο κι αν φροντίζει ο κάθε Δήμος για την καθαριότητα,
δεν θ’ αλλάξουν σε τίποτα αν εμείς οι ίδιοι, οι πολίτες, δεν το αποφασίσουμε!
Αν εμείς οι ίδιοι δεν το πιστέψουμε, ότι η Ελλάδα είναι πράγματι
πολιτισμός!
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» ευχαριστεί τα μέλη της που ανταποκρίθηκαν στην πληρωμή της συνδρομής των για το έτος 2014.
Φροντίζουμε να καταχωρούμε το ποσό αυτό στα βιβλία μας και να
σας στέλνουμε τις αντίστοιχες αποδείξεις, τις οποίες μπορείτε να συμπεριλάβετε στη φορολογική σας δήλωση.
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2015, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας»
Νο 415/481058-93 ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067059786-003.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώσουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.
Για τους κατοίκους του εξωτερικού: η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής γίνεται ονομαστικώς με κατάθεση 60$ ή 40€ στο λογαριασμό
της Εθνικής Τράπεζας Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000
4154 8105 893, ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC ETHNGRAA.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

«Προσφορά αγάπης»
Ο Σύλλογος μας, θέλει να ευχαριστήσει όλα εκείνα τα μέλη μας,
που ευαισθητοποιήθηκαν από τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας στο νησί,
συμμετείχαν πρόθυμα στο κάλεσμά μας: «Προσφορά αγάπης»,
κι έδωσαν και σε μας το κουράγιο να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας!
Απ’ τη καρδιά μας, ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

"Η Λεσβιακή Παροικία" ευχαριστεί την κυρία Άσπα Αβαγιανού
για τη δωρεά μιας σειράς βιβλίων της για
τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου και για πώληση.
ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ

Ο Τάκης Σαράντης στη μνήμη της αδελφής του Πατρίτσιας
προσέφερε για τη Φιλαλληλία της Παροικίας 100 ευρώ.
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της κόρης του Βάνας και με την επιμέλεια του γνωστού Αγιασώτη φιλολόγου,
Γιάννη Χατζηβασιλείου.
Η εκδήλωση ήταν συνδιοργάνωση
με το Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγιασωτών της Αθήνας και πραγματοποιήθηκε
στον πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων
«Άννα και Μαρία Καλουτά», στο Νέο
Κόσμο, παρουσία πολύ κόσμου, από
όλους τους Λεσβιακούς Συλλόγους της
Αθήνας.
Προλόγισαν οι Σταύρος Αγοραστός
και Κλεάνθης Κορομηλάς, πρόεδροι
του Φ.Σ.Α. και του Αναγνωστηρίου
Αγιάσου, αντίστοιχα.
Για το βιβλίο μίλησαν οι Παναγιώτης
Στ. Σκορδάς, Θόδωρος Γραμματάς και
Γιάννης Χρ. Χατζηβασιλείου. Ακολούθησε η απόδοση της τέταρτης πράξης
της ομώνυμης ηθογραφίας, από τη θεατρική ομάδα του Αναγνωστηρίου.

Αναστολή της έκδοσης του
«Δημοκράτη Μυτιλήνης»
Την αναστολή της έκδοσης του «Δημοκράτη Μυτιλήνης» ανήγγειλε ο εκδότης της εφημερίδας Δημήτρης Κίνδερλης. Η εφημερίδα Δ.Μ. είναι μία από
τις τέσσερις ημερήσιες εφημερίδες
που κυκλοφορούν στη Μυτιλήνη. Είναι
γνωστό ότι ο έντυπος τύπος βρίσκεται
σε συνεχή κρίση εδώ και πολλά χρόνια. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε
με την έλευση της οικονομικής κρίσης.
Την τελευταία πενταετία λήφθηκαν σειρά μέτρων που μείωσαν δραματικά τα
έσοδα των ημερήσιων εφημερίδων από
ισολογισμούς, διακηρύξεις και διαγωνισμούς. Σχεδόν μηδενικά είναι τα έσοδα
από κρατικές διαφημίσεις για τις επαρχιακές εφημερίδες.
Την ίδια περίοδο ο έντυπος τύπος
κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, άλλοτε θεμιτό και άλλοτε αθέμιτο,
από τις ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες.
Από όποια σκοπιά κι αν δει κανείς
τα πράγματα η αναστολή της έκδοσης
του «Δημοκράτη Μυτιλήνης» αποτελεί
πλήγμα για την ενημέρωση.

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Ντοκιμαντέρ
στην Αθήνα και στα νησιά
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Ντοκιμαντέρ «Aegean Docs», το οποίο διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος
«Πέλαγος Πολιτισμού», ταξιδεύει στην
Αθήνα και επιστρέφει στη Λέσβο, τη
Χίο και τη Σάμο.
Συγκεκριμένα, οι βραβευμένες ταινίες
του 2ου Φεστιβάλ θα προβληθούν στην
Αθήνα, στον ιστορικό κινηματογράφο
τέχνης «Αλκυονίς», από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
Οι 16 βραβευμένες ταινίες ντοκιμαντέρ θα προβάλλονται επίσης από τις 19

Εκδήλωση για την παρουσίαση του
βιβλίου του παπα-Χριστόφα Κανιμά
«Τι να τα κάνω τα καλά»
Το Αναγνωστήριο Αγιάσου βρέθηκε
στην Αθήνα το Σάββατο 1 Νοεμβρίου,
για την παρουσίαση του βιβλίου του
παπα-Χριστόφα Κανιμά «Τι να τα κάνω
τα καλά».
Το βιβλίο εκδόθηκε με τη χορηγία
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Εθελοντική δράση
στη Σκάλα Καλλονής
Καθάρισαν το βυθό και την ακτή!

Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη στο Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.
Στη Χίο, τις προβολές του Aegean
Docs οργανώνει στις 25 και 26 Νοεμβρίου η Κινηματογραφική Λέσχη Χίου
και στη Σάμο η Κινηματογραφική Λέσχη Σάμου το διήμερο 3 και 4 Δεκεμβρίου.
Προβολές έχουν επίσης προγραμματιστεί να γίνουν στους Φούρνους και
τα Ψαρά. Παράλληλα, τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών στο Μόλυβο και την
Ερεσό συγκροτούν κινηματογραφικές
λέσχες φίλων τού Aegean Docs, με
εβδομαδιαίες προβολές.

Στον καθαρισμό του βυθού της θάλασσας στη Σκάλα Καλλονής από κάθε
λογής απορρίμματα που είχαν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, προχώρησαν στο πλαίσιο περιβαλλοντικής
εκδήλωσης, η ομάδα δυτών του Συνδέσμου Έφεδρων Καταδρομέων και
αυτοδύτες τού «Lesvos Scuba Divers».
Η όλη αξιοσημείωτη εθελοντική επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή της ομάδας δράσης «Προσφέρω», του Συλλόγου Τουριστικής Ανάπτυξης Σκάλας
Καλλονής, των τοπικών διαμερισμάτων
της ευρύτερης περιοχής, του Λιμενικού Σταθμού της Σκάλας Καλλονής,
καθώς και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Η επιχείρηση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Έφεδρων Καταδρομέων και σύντομα οργανώθηκε
σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, με μία μεγάλη συμμετοχή κι άλλων εθελοντικών
οργανώσεων και μεμονωμένων εθελοντών και τη συνεργασία τής HELMEPA.
Ο καθαυτός καθαρισμός, παρά το
ότι διεξήχθη κάτω από δύσκολες συνθήκες στα θολά νερά από την τρικυμία της Πέμπτης και το δυνατό αέρα,
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και
απάλλαξε μία από τις πολυσύχναστες
παραλίες της Λέσβου από κάθε λογής
απορρίμματα που είχαν «εγκατασταθεί» με τον καιρό στο βυθό.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Παραμυθιών Καμώματα».
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παραμυθιών Καμώματα».
Στόχος του προγράμματος είναι τα
παιδιά να γνωρίσουν βιωματικά την αξία
της ανακύκλωσης, αλλά και να πάρουν
μια γεύση τόσο της βιβλιοδετικής τέχνης, όσο και της εικονογράφησης ενός
κειμένου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας οκτώ έως 12 ετών και θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, με
περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τα δικά τους
φύλλα χαρτιού σε μέγεθος 0,50 x 0,70
εκ. στα οποία θα μεταφέρουν και θα εικονογραφήσουν το πρώτης κυκλοφορίας
παραμύθι της Αλεξάνδρας Παπαπάντου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμελούνται οι Σοφία Βολιώτη, Φερενίκη
Τσαμπαρλή και Δημήτρης Καλαντζάκης.

Γνώρισαν τη Γεωθερμία
Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εβδομάδας, το Δημοτικό Σχολείο
Λουτρόπολης Θερμής, σε συνεργασία
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με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του
Απολιθωμένου Δάσους, διοργάνωσε
μια παρουσίαση με τη γεωλόγο Κωνσταντίνα Μπεντάνα στους μαθητές
του Σχολείου, με θέμα «Γνωρίζοντας
τη Γεωθερμία του τόπου μας».
Αφορμή για το θέμα αυτό δόθηκε
από τις εγκαταλελειμμένες θερμές πηγές και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
που υπάρχουν στην περιοχή.
Σκοπός της παρουσίασης ήταν να
γνωρίσουν τα παιδιά τη γεωθερμία, να
μάθουν πώς δημιουργείται, πώς αξιοποιείται από τον άνθρωπο και ποια τα
οφέλη από αυτήν.
Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιεί το Σχολείο για
τις ιαματικές πηγές και τη γεωθερμία.

και βελτίωση του δικτύου μονοπατιών
και πεζοπορικών διαδρομών της Λέσβου», του οποίου η δημοπράτηση
αναμένεται ομοίως να εγκριθεί από
την Οικονομική Επιτροπή.
Σε ό,τι αφορά, τώρα, στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου του
παραδοσιακού μύλου της Θερμής,
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα
την έγκριση της δημοπράτησης του
έργου.
Μετά από την εξέλιξη αυτή, λοιπόν,
προωθούνται οι διαδικασίες για τη
διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας με
σφραγισμένες προσφορές. Αναμένεται στις αρχές του 2015 να υπογραφεί
η σχετική σύμβαση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου έξι μηνών.
Το έργο αναμένεται να δώσει μία
νέα πνοή στην περιοχή της Θερμής
και σε συνδυασμό με την αναγγελθείσα αξιοποίηση του κτηρίου «Σάρλιτζα», και των θερμών λουτρών, να
αλλάξει ριζικά την εικόνα της ευρύτερης περιοχής.
Σύμφωνα με τη μελέτη, αναμένεται
να γίνουν εργασίες εξωραϊσμού του
παραδοσιακού μύλου στην παραλία
της Θερμής, και όχι μόνο, καθώς
προβλέπεται εκεί η κατασκευή υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου που θα
φιλοξενεί εκδηλώσεις το καλοκαίρι,
παιδική χαρά και υπαίθριος εκθεσιακός χώρος.
Παράλληλα θα γίνουν εργασίες ηλεκτροφωτισμού, ενώ θα εγκατασταθούν λιθόκτιστα και ξύλινα παγκάκια, που θα συνθέσουν μία ιδιαίτερη
«πλατεία» γύρω από τον παραδοσιακό μύλο.
ΣΗΜ.: Επειδή γνωρίζουμε καλά την
περιοχή, μέσα στο σύνολο των έργων, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη και
χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων
ανάλογος με αυτόν της Παναγιούδας.

Ξεκινά το έργο εξωραϊσμού
του περιβάλλοντος χώρου
του μύλου της Θερμής
Ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές
δυσκολίες και προλαβαίνοντας τις
σχετικές προθεσμίες, ξεκινά τελικά
το έργο του εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου του παραδοσιακού
μύλου στην παραλία της Θερμής, με
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
να εγκρίνει την περασμένη Δευτέρα
τη δημοπράτησή του.
Το εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 440.000 € κινδύνευσε με
απένταξη από το τρέχον πρόγραμμα
ΕΣΠΑ, αλλά τελικά φαίνεται πως πήρε
το δρόμο του, με την υπογραφή της
σύμβασής του να αναμένεται στις αρχές του νέου έτους.
Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, φαίνεται
πως βρίσκει τη λύση και για το δεύτερο σκέλος του έργου «Επέκταση
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Η Φωτογραφική εταιρία Μυτιλήνης
διοργάνωσε έκθεση
στο Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου
στο Αϊβαλί

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου ξεκινούν από το έλος Ντίπι - Λάρσος
οι φετινές εξορμήσεις του
WWF Ελλάς

Στο Αϊβαλί θα βρίσκονται τα μέλη της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης,
όπου ξεκινούν οι γιορτές για το ελαιόλαδο, που συνδιοργανώνονται κάθε
χρόνο με την έναρξη της συγκομιδής
της ελιάς, απ’ το Δήμο και το Επιμελητήριο της αντικρινής μας πόλης.
Η έκθεση με τίτλο «Ελιά. Ρίζες βαθιές - Ρίζες κοινές», διοργανώνεται απ’
τη δική μας ΦΕΜ και τους ερασιτέχνες
φωτογράφους του συλλόγου ZEYFOD.
Οι ρίζες της ελιάς απλώνονται στη
γειτονιά του Αιγαίου χωρίς να γνωρίζουν σύνορα, μοιράζονται κοινούς καρπούς, την ίδια ποικιλία, κι ας βρίσκονται
σε Ελλάδα και Τουρκία.
Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι
των γειτονικών λαών, που χτίζουν τη
φιλία τους με τις γνώριμες εικόνες της
ελιάς, τις οποίες εξέθεσαν το καλοκαίρι
στο «φυσικό» της χώρο, το Μουσείο
Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής και αυτή τη φορά στο Αϊβαλί.
Τα εγκαίνια έγιναν στον υπαίθριο
χώρο του «Χωριού της Ελιάς» στο λιμάνι, με περίπτερα επιχειρήσεων, φορέων, ελαιοπαραγωγών κ.λπ..

Από το έλος Ντίπι - Λάρσος ξεκινούν οι φετινές εξορμήσεις τού WWF
Ελλάς, στο πλαίσιο του εθελοντικού
προγράμματος «Δίκτυο Παρακολούθησης των Υγροτόπων της Κρήτης και
Λέσβου».
Την 9 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί,
μικροί και μεγάλοι με την καθοδήγηση των μελών τού WWF Ελλάς είχαν
την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να
μάθουν για αυτό το σπάνιας φυσικής
αξίας σημείο της Λέσβου.
Εκτός από την εξερεύνηση στον
υγρότοπο, οι μικροί της παρέας είχαν
τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε βιωματικά παιχνίδια, δημιουργικές κατασκευές και ένα συμβολικό καθαρισμό.
Ακόμα, έγινε ενημέρωση προς τους
πολίτες για το πώς μπορούν να προστατέψουν τους υγροτόπους ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και πολύτιμους
φυσικούς πόρους.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και είχε σαν στόχο την εξοικείωση
των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον
της περιοχής τους και τον εθελοντισμό, σε αυτή συμμετείχαν και σχολεία
της Λέσβου.

Eκδηλώσεις
Επίσκεψη στο Ευγενίδειο
στην έκθεση: «Αιγαίον - Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους»
Η πρώτη χειμερινή εκδήλωση της
«Λεσβιακής Παροικίας» έγινε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου με την επίσκεψη
στο Ευγενίδειο στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση: «Αιγαίον - Η Γέννηση ενός
Αρχιπελάγους». Κύριος οργανωτής της
έκθεσης το Μουσείο Απολιθωμένου
Δάσους της Λέσβου σε συνεργασία
με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και
Κρήτης, ερευνητικούς φορείς από όλη
την Ελλάδα και με την υποστήριξη της
Tetragon. Επιστημονικός υπεύθυνος
της έκθεσης ήταν ο συμπατριώτης μας
καθηγητής κ. Νίκος Ζούρος.
Μια ομάδα 45 ατόμων επισκέφτηκαν
τον άριστα οργανωμένο εκθεσιακό χώρο.

Με την εμπεριστατωμένη ξενάγηση
του κ. Βασίλη Ροζακή μέσα από την
παρουσίαση των εκθεμάτων και οπτικοακουστικού υλικού, οι επισκέπτες
γνώρισαν την εξέλιξη του Ελληνικού
Αρχιπελάγους και τις διεργασίες που
δημιούργησαν τα νησιά, τα εντυπωσιακά τοπία, τα γεωλογικά μνημεία και
τους γεωτόπους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 150 εκατομμυρίων ετών.
Ταξίδεψαν σε ολόκληρο το Αιγαίο γνώρισαν τα απολιθωμένα τις Λέσβου, και
πολλοί ήταν οι φίλοι που εξεδήλωσαν
την επιθυμία να γνωρίσουν από κοντά
όλη αυτή τη σπάνια ομορφιά που διαθέτει το νησί μας!

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014
Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση «Λεσβιακής Παροικίας»
στην αίθουσα του Συλλόγου Ζήνωνος 29-31 στις 10 π.μ..
Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.
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Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε την 102η επέτειο
της απελευθέρωσης της Λέσβου
Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε την
επέτειο των 102 χρόνων από την απελευθέρωση της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου
2014. Η γιορτή ξεκίνησε με Δοξολογία
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στην Ομόνοια, που έγινε
αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της
Κυριακής. Περίπου πενήντα μέλη της
«Λ.Π.» και φίλοι της Λέσβου μαζεύτηκαν ύστερα στην αίθουσα της Παροικίας στην οδό Ζήνωνος σε μια συγκινητική, όσο και φιλική ατμόσφαιρα.
Η Πρόεδρος, κυρία Καίτη Μεσσηνέζη
- Πλατσή, καλωσόρισε εγκάρδια τους
παριστάμενους, έκανε μικρή αναφορά
στη σπουδαιότητα της ξεχωριστής μέ-

ρας για τη Λέσβο και υπενθύμισε πως
τις ημέρες αυτές από τις 9 μέχρι και τις
12 Νοεμβρίου η «Λεσβιακή Παροικία»
συγκεντρώνει τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό και χρήματα που θα αποσταλούν
στη Λέσβο, για να καλύψουν ανθρώπινες επιτακτικές ανάγκες εκεί. Στη συνέχεια διαβάστηκαν από την Γεν. Γραμματέα κ. Ειρήνη Βεκρή, τα μηνύματα του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου καθώς και του Βουλευτού Ν. Λέσβου κ. Ν. Σηφουνάκη,
που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν,
λόγω της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις στο νησί. Διαβάστηκε επίσης
μικρό μήνυμα του Επίτιμου Προέδρου

της «Λεσβιακής Παροικίας», κ. Τάκη
Χατζηαναγνώστου, με τις αναμνήσεις
του από τα παιδικά και νεανικά του
χρόνια, την ημέρα των Ταξιαρχών, αναμνήσεις που κατασταλάζοντας όρισαν
την έννοια «πατρίδα». Το λόγο πήρε
μετά ο κεντρικός ομιλητής, πρώην
πρόεδρος της «Λ.Π.» και συγγραφέας, κ. Στρατής Μολίνος, που μίλησε με
θέμα την «Κατοχή της Λέσβου, 1912».
Η ομιλία του κυρίου Μολίνου, που
κυρίως αναφέρθηκε στη λαμπρή αυτή
μέρα της 8ης Νοεμβρίου 1912, μέρα
με τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές
της τον Ταξιάρχη, την ελπίδα και τον
ηρωικό, ριψοκίνδυνο και απρόβλεπτο
ναύαρχο Π. Κουντουριώτη, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μολίνος, είχε
παλμό και συγκίνηση και κατέληξε με
την επωδό του ποιήματος του Γάλλου φιλέλληνα F. Mistral «Ο Ελληνικός
ύμνος», σε μετάφραση του Κ. Παλαμά:

«Αν πρέπει να πεθάνουμε για
την Ελλάδα,
θεία ειν’ η δάφνη!
Μια φορά κανείς πεθαίνει»
Η γιορτή δεν τέλειωσε εδώ. Συνεχίστηκε μέχρι τις απογευματινές ώρες,
με κουβεντούλα και μουσική από τον
κύριο Γιώργο Σακκογιάννη και τη σύζυγό του, μαέστρο της Χορωδίας Καλλιθέας «Η Αρμονία» και τους καλλίφωνους και τις καλλίφωνες της «Λ.Π.», σε
μια αυτοσχέδια μουσική παράσταση με
παλιά και καινούργια τραγούδια. Η μουσική συνοδεύτηκε με χορό, πολύ-πολύ
ούζο και νοστιμότατους μεζέδες, που
ήταν προσφορά των μελών του Δ.Σ. και
πολλών φίλων.
Έτσι η «Λεσβιακή Παροικία», τίμησε
τη λαμπρή μέρα της Λέσβου.
Χρόνια Πολλά, υγεία και προκοπή για
όλους και το όμορφο νησί μας!

Ο πρώην Πρόεδρος κ. Στρατής Μολίνος μίλησε με θέμα "Κατοχή της Λέσβου, 1912".

Μουσική και τραγούδια με το μαέστρο Νίκο Σακογιάννη στο πιάνο
και αυτοσχέδια χορωδία της Λ.Π., έκλεισαν την εκδήλωση.
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Χαιρετισμός του Επίτιμου Προέδρου Τάκη Χατζηαναγνώστου
στη γιορτή της επετείου
Όταν είμαστε μικρά παιδιά, η μέρα των Ταξιαρχών είχε ένα χαρακτήρα πανηγυριού, μια και
φορούσαμε τα καλά μας και μας πήγαιναν οι δάσκαλοί μας στις εκκλησιές και στις παρελάσεις,
και βλέπαμε από κοντά τους επισήμους με τις ρετινγκότες και τα ψηλά καπέλα. Μας έλεγαν τότε
ότι αυτή ήταν η γιορτή της πατρίδας. Είναι αλήθεια
ότι αυτό δεν το καταλαβαίναμε. Αόριστα μόνο
πιάναμε ένα νόημα σαν πουλί στον αέρα, που δεν
ξέραμε να το ερμηνέψουμε.
Όταν μεγαλώσαμε κάπως, έπιασαν να μας πηγαίνουν στο Κιόσκι, στην πλατεία του οποίου στηνόταν το ακόλουθο σκηνικό: ένας χώρος μεγάλος, τετραγωνισμένος, αποκομμένος
απ’ το υπόλοιπο περιβάλλον, όπου ήταν τοποθετημένα τουφέκια σε όρθια, τριγωνική διάταξη, κι ανάμεσα στις ξιφολόγχες τους αναποδογυρισμένα κράνη, με καρβουνιασμένη φωτιά, όπου έκαιγε λιβάνι, που το άρωμά του ξεχυνόταν μεθυστικά στην
ατμόσφαιρα. Το σκηνικό ήταν μυστηριακό και συγκινητικό, και επιβαλλόταν στην
ψυχή και μόνο με τη θέασή του. Στυλώναμε τα μάτια πάνω του μ’ ένα κρυφό δέος,
που δεν ξέραμε να το εξηγήσουμε. Κάποια στιγμή μόνο ακουγόταν να ηχεί μια σάλπιγγα. Τότε στο χώρο απλωνόταν απόλυτη σιωπή. Όλα τα παιδιά, όλος ο κόσμος, οι
παπάδες, οι δεσποτάδες, οι ψαλτάδες, η ατμόσφαιρα γύρω, όλα βουβαίνονταν. Και
τότε ένας αξιωματικός του στρατού διάβαζε, συγκινημένα, από έναν κατάλογο, μια
σειρά ονόματα:
Λοχίας Γεώργιος Τάδε
Μια άλλη φωνή, απ΄την απέναντι άκρη, απαντούσε:
Απών. Έπεσεν υπέρ πατρίδος
Ξανά η πρώτη φωνή, τρέμοντας ελαφρά:
Δεκανέας Νίκος Τάδε
Πάλι η δεύτερη φωνή: Απών. Έπεσεν υπέρ πατρίδος
Ξανά η πρώτη φωνή: Στρατιώτης Μιχαήλ Τάδε
Πάλι η δεύτερη φωνή: Απών. Έπεσεν υπέρ πατρίδος.
Στην αρχή αυτή η αναφορά κατέβαινε μες στη συνείδησή μας δίχως νόημα. Σιγάσιγά όμως έπιασε να αποκτά υπόσταση. Να ριζώνει. Να γίνεται ένα ριζιμιό λιθάρι,
που πάνω του μπορούσε να στηριχτεί το νόημα του βίου μας. Ιδίως εκείνη η επανάληψη: έπεσεν υπέρ πατρίδος. Έπεσεν υπέρ πατρίδος. Τι ήταν λοιπόν αυτή η πατρίς,
για χάρη της οποίας οι στρατιώτες κι οι αξιωματικοί αποφάσιζαν και θυσίαζαν τη ζωή
τους; Ε, ιδού ότι ήταν το πέραν των ορίων μας! Ήταν το μεγαλείο μας! Μια θεώρηση
πέρα απ’ τα καθημερινά και τετριμμένα! Μια ιδέα, που στην υπέρτατη σύλληψή της
είχες το χρέος να αφιερωθείς, προσφέροντάς της την τιμή της ύπαρξής σου.
Η πατρίς λοιπόν! Το ιερό χώμα που για την ελευθερία του έπεσαν ο τάδε, και ο
τάδε, και ο τάδε, και αμέτρητοι άλλοι! Ιδού η συνείδηση ενός υψηλού νοήματος που
φυλάγεται στην κορυφή της καρδιάς σαν φυλαχτό.
Με σημαία αυτό το νόημα σας χαιρετίζω σήμερα, ευχόμενος σε όλους σας χρόνια
πολλά, για το καλό της πατρίδας μας.
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Έκθεση «Τιμή στον Τεριάντ - Hommage à Tériade»
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή
14 Νοεμβρίου με επιτυχία, τα εγκαίνια της
έκθεσης «Τιμή στον Τεριάντ - Hommage à
Tériade», αποτέλεσμα της συνεργασίας
του Μουσείου-Bιβλιοθήκης Στρατή Ελευθεριάδη-TÉRIADE και του Τελλογλείου
Ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Γιάννης Μπουτάρης που κήρυξε την έναρξη της έκθεσης, αναφέρθηκε στην
σπουδαιότητα της διοργάνωσης και
την σπάνια ευκαιρία που δίνεται στο
κοινό της Θεσσαλονίκης να γνωρίσει
το έργο και την συλλογή του Στρατή
Ελευθεριάδη-TÉRIADE. Η καθηγήτρια
κα Αλεξάνδρα Γουλάκη - Βουτυρά,
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύματος, υπεύθυνη της έκθεσης και ο διευθυντής του Μουσείου
TÉRIADE, κ. Κώστας Μανιατόπουλος,

στις ομιλίες τους, απέτισαν φόρο τιμής στον ΤΕΡΙΑΝΤ, και αναφέρθηκαν
στο σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της μοντέρνας
τέχνης του 20ου αιώνα.
Στα εγκαίνια, εκτός του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης κου Μπουτάρη και
εκπροσώπων άλλων τοπικών αρχών,
παρευρέθηκαν και μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και μεγάλος
αριθμός επισκεπτών.
Το Μουσείο - Bιβλιοθήκη Στρατή
Ελευθεριάδη-TÉRIADE, λίγους μήνες
μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της
συλλογής του στο κοινό της Αθήνας,
στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, αποδεικνύει ακόμα μια φορά, το
σημαντικό ρόλο που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει, ως πρεσβευτής του τόπου μας.

Από την έκθεση «Τιμή στον Τεριάντ - Hommage à Tériade»
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
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Η εκδρομή μας στα Καλάβρυτα
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η προγραμματισμένη
εκδρομή της Λεσβιακής Παροικίας στα
Καλάβρυτα.
Ο καιρός όπως πάντα συμμάχησε μαζί
με την Παροικία και ένας λαμπρός ήλιος
συνόδεψε τους εκδρομείς στις όμορφες
διαδρομές τους. Εκκίνηση από την Ομόνοια στις 8 το πρωί. Πρώτος σταθμός το
Μέγα Σπήλαιο.
Η Ιερά Μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου βρίσκεται στα ορεινά Καλάβρυτα σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από
την πόλη των Καλαβρύτων. Η μορφολογία
του εδάφους που είναι κτισμένη η Μονή
είναι αυτή που της έδωσε την ονομασία
της, με τον τεράστιο βράχο να στέκεται
από πάνω της άγρυπνος φύλακας, ενώ από
κάτω απλώνεται η κοιλάδα του Βουραϊκού.
Είναι κτισμένη σε ύψος 924 μέτρων, στη

σπηλιά της ρίζας ενός τεράστιου βράχου,
βάθους 30 μέτρων. Στο Μουσείο της Μονής οι εκδρομείς ξεναγήθηκαν από καλόγερο της Ιεράς μονής στα ιερά και εθνικά
κειμήλια: Οι εθνικές στολές, τα χειρόγραφα με τις εξαίρετες μικρογραφίες, οι πολύτιμοι χρυσοί σταυροί με τίμιο ξύλο, οι
χαλκογραφίες, οι παλιές αγιογραφίες κ.α.
εντυπωσίασαν τους επισκέπτες.
Μετά το Μέγα Σπήλαιο επίσκεψη στο
ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας,
όπου στο καθολικό της Μονής στις 18
Μαρτίου 1821 ο αρχιεπίσκοπος Παλαιών
Πατρών Γερμανός ύψωσε το Ιερό Λάβαρο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το
οποίο χρησίμευε ως παραπέτασμα της
Ωραίας Πύλης, όρκισε τους πρωταγωνιστές της Επαναστάσεως και έτσι ξεκίνησε
ο μεγάλος αγώνας για την απελευθέρωση
του Γένους.

Όλο το μοναστηριακό συγκρότημα
γύρω από τον ιστορικό Ναό αλλά και
το Ναό τα πυρπόλησε ο Ιμπραήμ τον
Μάιο του 1826. Το κτιριακό συγκρότημα
καταστράφηκε και έμεινε μόνο ο Ναός
μισοκατεστραμμένος στην κατάσταση
όπως φαίνεται μέχρι σήμερα. Το σημερινό κτίσμα άρχισε να κτίζετε το 1947 με
σχέδιο του καθηγητού Αν. Ορλάνδου και
τελείωσε το 1950.
Εκτός από τα σημαντικά ιερά κειμήλια
και λείψανα που υπάρχουν στην Ιερά
Μονή, πολύ σημαντικός θησαυρός είναι
τα 3.000 έντυπα στη βιβλιοθήκη της. Το
αρχαιότερο χρονολογείται από το 1502.
Ο πολυτιμότερος θησαυρός που βρίσκεται στο μοναστήρι είναι το Λάβαρο της ορκωμοσίας των αγωνιστών του
1821, η πρώτη δηλαδή σημαία του Ελληνικού Έθνους. Επιπλέον, ο Επιτάφιος του
1754 κεντημένος στη Σμύρνη, η εικόνα του Αγίου Γεωργίου κεντημένη στην
Κωνσταντινούπολη, ευαγγέλιο δωρισμέ-

νο από την αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β’ τη Μεγάλη, τα χρυσοκέντητα
άμφια του Παλαιών Πατρών Γερμανού,
εγκόλπια, ξυλόγλυπτοι σταυροί και λειψανοθήκες αγίων.
Η επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι
άφησε απόλυτα ικανοποιημένους τους
εκδρομείς, και μια και η ώρα είχε περάσει η εκδρομή συνεχίστηκε προς το
Πλανητέρο μια τοποθεσία 25 χιλ. μετά
τα Καλάβρυτα μέσα σε πλατάνια και
τρεχούμενα νερά κοντά στις πηγές του
Αροάνιου ποταμού. Εκεί οι εκδρομείς
απόλαυσαν φρέσκες πέστροφες από τα
ιχθυοτροφία της περιοχής.
Επιστροφή στις 5 το απόγευμα στα
Καλάβρυτα μια και οι περισσότεροι θέλησαν να κατέβουν με τον οδοντωτό και να
απολαύσουν το φαράγγι του Βοραϊκού.
Συνάντηση στο Διακοφτό με το πούλμαν και επιστροφή στην Αθήνα με τις πιο
όμορφες αναμνήσεις από μια υπέροχη
εκδρομή.

Επίσκεψη στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου

Μπροστά στην ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας
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Αφιέρωμα

Eπίκαιρα Θέματα
Έργο «λιμένας Σιγρίου»
Γνωρίζουμε ότι η παρέμβαση στις δικαστικές διαδικασίες δεν είναι εφικτή και
φυσικά δεν επιθυμούμε την επέμβαση
με οποιοδήποτε τρόπο στο έργο της δικαιοσύνης. Πιστεύω, όμως, ότι μπορεί να
δοθεί παράταση τουλάχιστον έξι μηνών
στην καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του έργου, ώστε και να ολοκληρωθεί
η εκδίκαση της αγωγής και να παραδοθεί
ένα σημαντικότατο έργο για ολόκληρο
το Β. Αιγαίο. Μια ακόμα προοπτική παρέμβασής σας είναι η ένταξη του μέσω
εργογέφυρας στο νέο ΕΣΠΑ 20142020, στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη για
λιμενικά έργα. Επίσης, μέρος αυτής της
προοπτικής είναι η δική σας παρέμβαση
ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες ένταξης
του λιμανιού Σιγρίου στο σύστημα διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, έτσι ώστε
να ενισχυθούν οι πιθανότητες ένταξης
του έργου στις επιλέξιμες δαπάνες.
Θεωρώ πως η ρεαλιστικότερη εκ των
δύο παρεμβάσεων είναι η παράταση της
ημερομηνίας παράδοσης του έργου,
καθώς παρά του ότι υπάρχει πρόβλεψη
χρηματοδότησης λιμενικών έργων στο
νέο ΕΣΠΑ, είναι φυσικό να τη διεκδικήσουν και άλλοι φορείς, με αποτέλεσμα
να χαθεί οριστικά η προοπτική κατασκευής λιμένα στο Σίγρι της Λέσβου.
Τα πολλαπλά οφέλη του έργου αυτού,
τόσο για τους κατοίκους της Λέσβου,
όσο και για τη γενικότερη βελτίωση των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Βόρειο
Αιγαίο είναι δεδομένα και γνωστά, τονίζει καταλήγοντας ο Δήμαρχος Λέσβου.
Πιστεύω βαθιά στην ολοκλήρωση αυτού του έργου, το οποίο δεν πρέπει να
χαθεί για λίγους μήνες μέσα στις προθεσμίες, ενώ έχουν εγκριθεί οι χρηματικοί
πόροι για την υλοποίησή του».

Επιστολή αγωνίας απέστειλε ο Δήμαρχος Λέσβου Σπ. Γαληνός σε τρεις
Υπουργούς, Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ζητώντας την άμεση και
έγκαιρη παρέμβασή τους έτσι ώστε να
μην παρέλθουν οι προθεσμίες και χαθεί οριστικά ένα από τα σημαντικότερα
έργα για το νησί η κατασκευή του λιμένα Σιγρίου.
Η επιστολή του εστιάζει σε δύο βασικά αιτήματα:
α) να δοθεί παράταση 6 μηνών τουλάχιστον στην καταληκτική ημερομηνία
παράδοσης του έργου
β) να ενταχθεί μέσω εργογέφυρας
στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ειδικότερα, ο Δήμαρχος τονίζει:
«Ένα από τα σημαντικότερα λιμενικά
έργα στο Βόρειο Αιγαίο, το Λιμάνι στο
Σίγρι της Λέσβου, κινδυνεύει να χαθεί
οριστικά λόγω δικαστικής διαμάχης.
Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο
ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στις 27 Δεκεμβρίου 2013, με σχετική απόφαση του τότε
Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου. Η δημοπράτησή του έχει ολοκληρωθεί, όμως λόγω
δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο
πρώτες εταιρείες που διεκδικούν το
έργο, δεν έχει υπογραφεί ακόμα η συμφωνία ανάθεσής του. Η κύρια εκδίκαση
της αγωγής θα γίνει το Δεκέμβριο του
τρέχοντος έτους όμως είναι σχεδόν
σίγουρη η προσφυγή στο Εφετείο και
η συνέχιση επί μακρόν αυτής της δικαστικής διαμάχης.
Με αυτή τη δικαστική διαμάχη υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος να παρέλθει
η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης
του έργου (31/12/2015) και ένα ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο με ολοκληρωμένη τη
διαδικασία δημοπράτησης, να μην πραγματοποιηθεί.

(Εφημ. «Δημοκράτης»)
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Η απελευθέρωση της Λέσβου
(8 Νοεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 1912)
Γράφει ο Στρατής Αναγνώστου

1. Η απελευθέρωση της πόλης της
Μυτιλήνης και του νοτιοανατολικού
τμήματος της Λέσβου

σουλμάνων υπηκόων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Η αιτία ασφαλώς της
κήρυξης του πολέμου ήταν η απελευθέρωση των περιοχών εκείνων, στις οποίες
κατοικούσαν ορθόδοξοι χριστιανοί με
ελληνική, σερβική και βουλγαρική συνείδηση.
Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης,
στον οποίο ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αναθέσει τη διοίκηση
του ελληνικού στόλου, σχεδίασε την
άμεση κατάληψη των νησιών, που βρίσκονταν κοντά στην έξοδο των Δαρδανελλίων. Το πρώτο νησί, που απελευθε-

Η κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου
(από 25 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου 1912) έγινε με αφορμή την άρνηση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να ικανοποιήσει σειρά αιτημάτων που έθεσαν
οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας, τα οποία αφορούσαν την ισότιμη,
εκ μέρους των οθωμανικών αρχών, μεταχείριση των χριστιανών και των μου-

Η απόβαση του ελληνικού στρατού στην προκυμαία
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ρώθηκε, ήταν η Λήμνος (8 Οκτωβρίου
1912), γιατί ο ναύαρχος αποσκοπούσε
στη χρήση του κόλπου του Μούδρου ως
φυσικού αγκυροβολίου του ελληνικού
στόλου. Στόχος του ήταν η παρουσία
του ελληνικού στόλου στην περιοχή να
λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια ενδεχόμενη έξοδο του οθωμανικού στόλου
από τα στενά των Δαρδανελλίων. Έτσι
ο οθωμανικός στόλος εγκλωβίστηκε στα
στενά και τις δύο φορές, που επιχείρησε να εξέλθει, υπέστη ισάριθμες ήττες
(ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου).
Μετά τη Λήμνο ακολούθησε η κατάληψη από τον ελληνικό στόλο των γειτονικών νησιών, Αγίου Ευστρατίου, Ίμβρου,
Τενέδου, Θάσου και Σαμοθράκης.
Η Λέσβος και η Χίος, επειδή βρίσκονταν αρκετά μακριά από την έξοδο των
Δαρδανελλίων, δεν εντάσσονταν άμεσα
στα σχέδια του Κουντουριώτη και γι’
αυτό η απελευθέρωσή τους καθυστερούσε. Οι ειδήσεις, που κατέφθαναν
στη Λέσβο για την απελευθέρωση των
γειτονικών της νησιών από τον ελληνικό στόλο, αύξαναν τόσο την αγωνία
όσο και την επιθυμία των χριστιανών
κατοίκων της για την άμεση απελευθέρωση και του δικού τους νησιού. Έτσι,
επιτροπή Πλωμαριτών, που αποτελούνταν από τους Ιωάννη Πετρέλλη, Γεώργιο Λύτρα, Δ. Τσακίρη και Γεώργιο
Τόμπρα ή Πολυχνιάτη, επιβιβάστηκε
σε πλοιάριο και κατευθύνθηκε στη Λήμνο, στον κόλπο του Μούδρου, όπου
ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. Εκεί
παρέδωσε στο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη επιστολή, με την οποία δίνονταν πληροφορίες για τις δυνάμεις των
Οθωμανών στη Λέσβο, ενώ παράλληλα
η επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της
απελευθέρωσης του νησιού.
Πράγματι, ο ελληνικός στόλος, με
επικεφαλής το ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, ξεκίνησε από τον κόλπο του
Μούδρου το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου

και αγκυροβόλησε τα ξημερώματα της
8ης Νοεμβρίου 1912 έξω από το λιμάνι
της Μυτιλήνης. Ανάμεσα στα ελληνικά
πλοία ξεχώριζε με την επιβλητικότητά
του η ναυαρχίδα του στόλου, το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», για τη ναυπήγηση του
οποίου είχαν συμβάλλει με μεγάλα χρηματικά ποσά ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ αλλά και χιλιάδες Ελλήνων
του εσωτερικού και του εξωτερικού,
αγοράζοντας τα λεγόμενα «λαχεία του
στόλου», που είχε εκδώσει το ελληνικό
Δημόσιο για την ενίσχυση του στόλου.
Μετά την επίδοση του τελεσίγραφου
του Κουντουριώτη προς τις οθωμανικές αρχές του νησιού, με το οποίο ζητούνταν η άμεση παράδοση της πόλης,
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ
των οθωμανικών αρχών, των χριστιανών
και των μουσουλμάνων προυχόντων της
Μυτιλήνης. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε να αποχωρήσουν οι ολιγάριθμες
οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό του νησιού και να γίνει αναίμακτα
η κατάληψη της Μυτιλήνης, προκειμένου
να αποφευχθεί η άσκοπη αιματοχυσία
του άοπλου πληθυσμού, χριστιανικού
και μουσουλμανικού.
Η αποβίβαση των Ελλήνων πεζοναυτών και ναυτών άρχισε στις 12.30 το
μεσημέρι, κάτω από τα ξέφρενα πανηγύρια του κόσμου. Τα πρώτα αγήματα
αποβιβάστηκαν στη λεγόμενη «Πετρόσκαλα», που βρισκόταν στη θέση του
σημερινού Τελωνείου. Μετά την παράδοση των οθωμανικών αρχών, όλη η
πόλη σημαιοστολίστηκε.
Αμέσως μετά, με ανακοίνωσή τους
οι ελληνικές αρχές κήρυξαν την ένωση
του νησιού με την Ελλάδα και διακήρυξαν την ισονομία και την ισοπολιτεία
για όλους τους κατοίκους, χριστιανούς
και μουσουλμάνους.
Από τα πρώτα μέτρα της ελληνικής
διοίκησης ήταν η έκδοση αναμνηστικής σειράς γραμματοσήμων. Η έκδοση
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πραγματοποιήθηκε με την επισήμανση
των κατασχεθέντων στο ταχυδρομείο
οθωμανικών γραμματοσήμων με τη
φράση: « Ελληνική Κατοχή Μυτιλήνης».
Η λέξη «κατοχή» σηματοδοτούσε την
προσωρινότητα της ενσωμάτωσης του
νησιού στην Ελλάδα, αφού η διεθνής
συνθήκη, με την οποία επικυρώθηκε
οριστικά η ενσωμάτωση αυτή, υπογράφηκε 11 χρόνια αργότερα, δηλ. το 1923
(Συνθήκη της Λωζάνης). Διαφορετική
ωστόσο ήταν η τύχη των δύο νησιών
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλ. της
Ίμβρου και της Τενέδου, τα οποία η παραπάνω συνθήκη κατακύρωσε οριστικά
στην Τουρκία.
Στις 10 Νοεμβρίου το οπλιταγωγό
«Μακεδονία» αγκυροβόλησε έξω από
το Πλωμάρι και οι πεζοναύτες του
αποβιβάστηκαν μέσα στους έξαλλους
πανηγυρισμούς των κατοίκων. Ακολού-

θησε η κατάλυση των οθωμανικών αρχών στην Αγιάσο, στον Πολιχνίτο και
στη Γέρα, ενώ η ελληνική ζώνη κατοχής
επεκτάθηκε λίγα χιλιόμετρα βόρεια της
πόλης της Μυτιλήνης.
2. Η απελευθέρωση του βορειοανατολικού τμήματος της Λέσβου
Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων, που αποβιβάστηκε στη Λέσβο,
ήταν 1.634 άνδρες, ενώ οι πληροφορίες ανέβαζαν το συνολικό αριθμό των
οθωμανικών δυνάμεων σε 1.500 - 2.000
άνδρες. Έτσι, αποφασίστηκε να μη γίνει η τελική σύγκρουση, πριν φτάσουν
ενισχύσεις σε άνδρες, στρατιωτικά
μέσα και πολεμοφόδια.
Έτσι, το βόρειο και δυτικό μέρος νησιού παρέμειναν κάτω από την τρομο-

Αναχώρηση του ελληνικού στρατού για το Κλαπάδο.
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
στη Σκάλα του Μολύβου, προκειμένου
να αποκόψουν την πιθανή επικοινωνία
των Οθωμανών με τα απέναντι μικρασιατικά παράλια.
Παράλληλα, ο ελληνικός στρατός
είχε ενισχυθεί σημαντικά, με την προσθήκη ανδρών του τακτικού στρατού
και πολλών ντόπιων εθελοντών και
έφτασε συνολικά τους 3.175 άνδρες.
Το κύριο σώμα των εθελοντών αποτελούσε η «λεσβιακή φάλαγγα», η οποία
απαρτιζόταν από 210 Λέσβιους μετανάστες που είχαν έρθει απ’ την Αμερική, για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της πατρίδας τους. Μετά την
άφιξη των ενισχύσεων στα τέλη Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός βάδισε
προς το οχυρωμένο στρατόπεδο των
Οθωμανών, στον Κλαπάδο.
Το οθωμανικό στρατόπεδο του Κλαπάδου δεν μπόρεσε να αντέξει για πολύ
στις επιθετικές ενέργειες του ελληνικού
στρατού, που ξεκίνησαν στις 5 Δεκεμβρίου και συνοδεύονταν από εύστοχες
βολές του πυροβολικού. Ο βομβαρδισμός του στρατοπέδου συμπληρώθηκε
και από εκπληκτικής ακρίβειας βολές,
που ρίχνονταν από τα ελληνικά πολεμικά πλοία, τα οποία βρίσκονταν στα
ανοιχτά της Πέτρας. Το πρωτόκολλο
παραδόσεως του οθωμανικού στρατού
υπογράφηκε το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1912, στο ύψωμα Πετσοφάς, νοτιοανατολικά του Κλαπάδου.
Τις επόμενες ημέρες απελευθερώθηκε σταδιακά και το υπόλοιπο τμήμα του
νησιού.
Στην τελική νίκη των ελληνικών όπλων
σημαντική ήταν και η συμβολή της «λεσβιακής φάλαγγας». Αλλά και πολλοί
άλλοι χριστιανοί της Λέσβου βοήθησαν
τον ελληνικό στρατό στην προσπάθειά
του να καταβάλει τον οθωμανικό στρατό στον Κλαπάδο, αφού έδωσαν σημαντικές στρατιωτικές πληροφορίες ή
χρησίμευσαν ως οδηγοί του.

κρατία των Οθωμανών, και κυρίως των
ατάκτων ανταρτικών μουσουλμανικών
σωμάτων (βασιβουζούκων), που συνέδραμαν το έργο του τακτικού στρατού.
Βασιβουζούκοι, διάσπαρτοι στις βορειοανατολικές περιοχές του νησιού, λεηλάτησαν το Μεσότοπο, την Αγία Παρασκευή, την Ερεσό και τα Παράκοιλα και
έκαψαν σπίτια στην Πέτρα.
Όταν στις 8 Νοεμβρίου του 1912 έγινε η αποβίβαση του ελληνικού στρατού
στη Μυτιλήνη, αρκετοί χριστιανοί πατριώτες τέθηκαν στη διάθεση του ελληνικού στρατού, ο οποίος και τους εξόπλισε, με σκοπό να τους χρησιμοποιήσει
ως πολιτοφυλακή στα λεσβιακά χωριά
και ως αντίβαρο στα μουσουλμανικά
ανταρτικά σώματα. Όμως, πράξεις τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού
δεν έλειψαν ούτε από τους χριστιανούς
ούτε από τους μουσουλμάνους αντάρτες στις περιοχές της δράσης τους, με
αποτέλεσμα η λεσβιακή ύπαιθρος να
γνωρίσει στιγμές βαρβαρότητας. Για το
λόγο αυτό, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν
τον αφοπλισμό των χριστιανικών ανταρτικών σωμάτων και τιμώρησαν αρκετούς
ένοπλους, που πρωτοστάτησαν σε επεισόδια εναντίον του άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού.
Στο μεταξύ, οι οθωμανικές τακτικές
στρατιωτικές δυνάμεις είχαν οχυρωθεί
στο στρατόπεδό τους στον Κλαπάδο,
ένα μουσουλμανικό χωριό που δεν
υφίσταται σήμερα και που βρισκόταν
στην ευρύτερη περιφέρεια της Λαφιώνας. Όμως, οι χριστιανοί κάτοικοι του
τουρκοκρατούμενου ακόμα τμήματος
του νησιού δεν είχαν καμιά αμφιβολία
για την τελική έκβαση της μάχης. Έτσι,
στο Μόλυβο εξαφανίστηκαν εν ριπή
οφθαλμού από τα μαγαζιά το γαλάζιο
και λευκό πανί, με αποτέλεσμα οι οθωμανικές αρχές να διενεργήσουν έρευνες σε σπίτια. Επίσης, πλοία του ελληνικού στόλου βομβάρδισαν τα καΐκια
20

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Το πιο κάτω κείμενο έχει δημοσιευθεί στο «Ημερολόγιον» του Κ. Φ. Σκόκου, τη χρονιά
1914. Το εν λόγω ημερολόγιο ήταν περίφημο και κατείχε σημαντική θέση στα λογοτεχνικά τεκταινόμενα της εποχής εκείνης. Περιείχε ειδήσεις, σχόλια, γελοιογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα ιδιαίτερα αξιόλογα όταν μάλιστα άπτονταν γεγονότων των ένδοξων πολέμων
της εποχής εκείνης.
Δεν είναι το κείμενο τούτο λογοτεχνικό, περισσότερο πρόκειται για δημοσιογραφική
ανταπόκριση η οποία όμως έχει την αξία της, μιας και φέρνει στις μνήμες συμβάντα που
έλαβαν χώρα εκατό δύο χρόνια πίσω, άμεσα σχετιζόμενα με την Απελευθέρωση της Λέσβου από την τουρκική καταπίεση.
Σημειώνεται ότι η ορθογραφία της εποχής τηρήθηκε επακριβώς.

Αι νήσοι
Ο ελληνικός στόλος ολίγας ημέρας
προ του πολέμου είχε διαιρεθή εις
δύο μοίρας, εις Δυτικήν του Ιονίου
υπό τον πλοίαρχον Ι. Δαμιανόν και εις
Ανατολικήν του Αιγαίου υπό τον υποναύαρχον Κουντουριώτην. Ελαφροτέρα η μοίρα του Ιονίου, ως μη έχουσα
μεγάλην ακτίνα ενεργείας, ενισχύθη
και διά τινων εμπορικών επιταχθέντων
υπό του Κράτους. Ισχυροτέρα κατηρτίσθη η μοίρα του Αιγαίου. Περιελάμβανεν αύτη το θωρηκτόν «Αβέρωφ»,
τα καταδρομικά «Ψαρά», «Σπέτσαι»
και «Ύδρα», τα ανιχνευτικά «Λέων»,
«Πάνθηρ», «Ιέραξ» και «Αετός»,
τον στολίσκον των αντιτορπιλλικών
«Νέα Γενεά», «Κεραυνός», «Βέλος»,
«Ναυκρατούσα», «Λόγχη», «Θύελλα», «Ασπίς» «Νίκη», «Σφενδόνη» και
«Δόξα», το καταδυόμενον «Δελφίν
και τα τορπιλλοβόλα «11», «13», «14»,
«15» και «16».
Την 5 Οκτωβρίου ο Βασιλεύς επεθεώρησεν επισήμως εις το Φάληρον
τον στόλον, ο οποίος την ιδίαν ημέραν απέπλευσε προς αποκλεισμόν των

τουρκικών παραλίων και παρεμπόδισιν
της δια θαλάσσης μεταφοράς στρατού και πολεμοφοδίων των Τούρκων.
Μετά τρεις ημέρας κατελάμβανεν την
Λήμνον, της οποίας η τουρκική φρουρά, μετά μικράν αντίστασιν και διασποράν ανά το εσωτερικόν της νήσου,
ηναγκάσθη βαθμηδόν και τμηματικώς
να παραδοθή.
Εν τω μεταξύ το πλείστον μέρος του
στόλου εξηκολούθει τον αποκλεισμόν
των Δαρδανελλίων. Τμήματα δε αυτού
κατέλαβον σχεδόν αμαχητεί την μίαν
μετά την άλλην και τας λοιπάς νήσους
του Αιγαίου, όσαι ήσαν πλησιέστεραι
προς την ακτίνα της ενεργείας του.
Μέχρι της 18 Οκτωβρίου είχον καταληφθή η Θάσος, η Ίμβρος, η Σαμοθράκη και η νησίς Άγιος Ευστράτιος.
Την 22 Οκτωβρίου το ανιχνευτικόν
«Ιέραξ» υπό τον αντιπλοίαρχον Αντ.
Βρατσάνον, κατέλαβε τα Ψαρά και
ύψωσεν επ’ αυτών την ελληνικήν σημαίαν. Εκείθεν μικρόν τμήμα του στόλου κατέπλευσεν προ της Τενέδου την
οποίαν κατέλαβε αμαχητεί.
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ταξύ δε των τιμίων νεκρών υπήρξε και
ο νεαρός δόκιμος Παστρικάκης ηρωϊκώτατα πολεμήσας. Εν τούτοις η άμυνα
δεν ηδύνατο να παραταθή επ’ άπειρον
και ο Ζεκή πασσάς ηναγκάσθη να παραδοθή αιχμάλωτος.
Και τέλος την 2 Μαρτίου ελληνικός
αποβατικός στρατός υπό την προστασίαν του θωρηκτού «Σπέτσαι» κατέλαβε την Σάμον. Εντύπωσιν έκαμε διατί
η νήσος αύτη κατελήφθη τόσον αργά,
πέντε σχεδόν μήνας μετά την έναρξιν
της ενεργείας του στόλου του Αιγαίου. Εάν όμως λάβωμεν υπ’ όψει, ότι η
Σάμος ένεκα των προνομίων της ευρίσκετο εντελώς υπό εξαιρετικάς συνθήκας και ήτο κατ’ ουσίαν ελληνική, ενώ
άλλαι νήσοι έπρεπε να προηγηθούν δια
να εξασφαλισθή η κυριότης των, εξηγείται η βραδύτης αύτη, η οποία άλλως
τε ουδεμίαν ζημίαν έφερε, αφού η Σάμος από της αρχής του πολέμου είχε
καταργήση τας τουρκικάς αρχάς και
είχεν υποχρεώση εις φυγήν τους περισσοτέρους Τούρκους.
Εις όλας τας νήσους, τας οποίας κατελάμβανεν ο ελληνικός στόλος, εγκαθίστατο αμέσως ελληνική διοίκησις
υπό Έλληνας βασιλικούς επιτρόπους,
απέμενε δε και φρουρά και εγένετο
πάντοτε και μία τακτική επίβλεψις εκ
μέρους του στόλου δια τον φόβον
αιφνιδιασμού εκ της απέναντι ασιατικής ακτής. Πόσον δε δίκαιοι ήσαν
οι φόβοι ούτοι αποδεικνύεται εκ της
αποπείρας του τουρκικού στόλου να
καταλάβη αιφνιδιαστικώς την Τένεδον,
αποπείρας, η οποία απέτυχεν άλλως τε
οικτρώς.
Τοιουτοτρόπως αι νήσοι του Αρχιπελάγους, πλην των καταληφθεισών υπό
των Ιταλών, περιήλθον και αυταί μετά
αιώνων δουλείαν εις την μητέρα πατρίδα, χάρις εις τον στόλον της και εις τα
γενναία της αποβατικά αγήματα.

Απέμεναν όμως ακόμη αι μεγαλείτεραι νήσοι προς κατάληψιν. Εκ τούτων
η μεν Μυτιλήνη ευρίσκετο μεταξύ των
πρώτων εις το σχέδιον της καταλήψεως, η δε Σάμος είχε προ πολλού κηρύξη την ένωσιν αυτής μετά της Ελλάδος.
Εις την Χίον οι Τούρκοι είχον προφθάση να μεταφέρουν ισχυρά φρουράν υπό τον αρχηγόν Ζεκή πασσάν
αποφασισμένον ν’ αντισταθή μέχρις
εσχάτων με την ελπίδα, ότι ο τουρκικός στόλος θα κατώρθωνε να εκλπεύση των στενών, να καταναυμαχήση τον
ελληνικόν και να προστατεύση τας νήσους. Επίσης η μικρά νήσος Ικαρία, η
πλησιεστέρα προς τα ελληνικά ύδατα,
είχεν υψώση την ελληνικήν σημαίαν.
Ο στόλος του Αιγαίου εξηκολούθησε το έργον του. Η Μυτιλήνη κατελήφθη, ενώ οι ολίγοι φρουρούντες αυτήν
Τούρκοι κατέφυγον εις το εσωτερικόν
και εις τα προς βορράν μάλλον υπό
Τούρκων κατοικούμενα χωρία, όπου
και παρεδόθησαν μετ’ ολίγον. Εν αντιτορπιλλικόν δε κατέλαβε την Ικαρίαν.
Η κατάληψις της Χίου όμως παρουσίασε δυσκολίας και απήτησε την θυσίαν αίματος. Οι εξακισχίλιοι Τούρκοι
του Ζεκή πασά αντέταξαν επίμονον
αντίστασιν. Η «Μακεδονία» υπό τον
πλωτάρχην Τσουκαλάν εβομβάρδισε
την φρουράν, η οποία κατέφυγεν εις
τα όρη καταδιωκομένη υπό αποσπάσματος αποβατικού. Εις την μονήν των
Αγίων Πατέρων οι Τούρκοι επρόφθασαν και έσφαξαν τους καλογήρους,
βοηθούμενοι δε υπό του αποτόμου
και δυσβάτου των βουνών του εσωτερικού, θα ηδύναντο επί πολύ να κρατήσουν τις θέσεις των, αν δεν ήτο τόση
η ορμή του αποβατικού αποσπάσματος και αν επιτυχής κυκλωτική κίνησις
δεν ηπείλει να περισφίγξη πανταχόθεν
τους Τούρκους. Αι μάχαι και αι συμπλοκαί εστοίχισαν αρκετόν αίμα, με22
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Περί ρατσισμού και αντιρατσισμού
Γράφει ο Παναγιώτης Αλεξέλλης

όλοι λίγο-πολύ στάσεις και συμπεριφορές ευτελιστικές ή και επιθετικές απέναντι στις μειονεκτικές ομάδες, όπως
τον χλευασμό, την άσκηση φυσικής ή
ψυχολογικής βίας, την καταστροφή και
το νοσφισμό περιουσιακών στοιχείων,
τον αποκλεισμό από τομείς της κοινωνικής ζωής, τις ανισότητες και διακρίσεις
στην εκπαίδευση, την υγεία, την εργασία και, σε ακραίες περιπτώσεις, την
εθνοκάθαρση (ή αλλιώς γενοκτονία).
Το πανάρχαιο αυτό φαινόμενο άρχισε δειλά να συνειδητοποιεί η ανθρωπότητα απ’ την Αναγέννηση και τον πρώτο
Ανθρωπισμό (υπάρχει και δεύτερος
και τρίτος) μέχρι το Διαφωτισμό και τη
Διακήρυξη των δικαιωμάτων της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης,
όταν πια είχε γίνει πλήρως αντιληπτό
ότι επρόκειτο για ένα ολετήριο μόρφωμα που έγραφε και έμελλε ακόμα να
γράψει τις μελανότερες σελίδες στην
ανθρώπινη ιστορία. Σταδιακά, η έννοια
του όρου διευρύνθηκε μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες που συμπεριέλαβε
σχεδόν κάθε περίπτωση καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μεταξύ φυλών,
ανθρωπίνων ομάδων ή ατόμων.
Και ως προς την ισότητα πνευματικού,
ήτοι πολιτιστικού δυναμικού μεταξύ
φυλών, πρέπει να δεχθούμε - αποδείχθηκε πια - ότι χρονικά προσδιορισμένη μπορεί να μην υπήρξε (κυρίως
εξαιτίας εχθρικού φυσικού περιβάλλοντος), αλλά διαχρονικά η ισότητα μεταξύ φυλών, ανεξαρτήτως καταγωγής,
χρώματος, πολιτισμού, γλώσσας, ηθών
κλπ., είναι γεγονός μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση. Όλες οι φυλές έδειξαν ότι
μπορούν να εξελιχθούν με ανάλογους

Αντιγράφουμε μερικούς ορισμούς
του ρατσισμού (Παπαδημητρίου, Διαδίκτυο κ.ά.).
Ρατσισμός λοιπόν είναι:
• Η αντίληψη ότι οι άνθρωποι, είτε ομαδικά είτε ατομικά, δεν είναι ίσοι μεταξύ
τους, αλλά διακρίνονται από το χρώμα
του δέρματος, την εθνικότητα, το πολιτισμικό επίπεδο, την πνευματικότητα
της θρησκείας κλπ.
• Η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων που βασίζονται στο δόγμα της
ανωτερότητας μιας φυλής ή κοινωνικής
ομάδας και η εκείθεν απορρέουσα ανάγκη περιφρούρησης της φυλής ή του
κοινωνικού ρόλου της ομάδας.
• Το δόγμα, σύμφωνα με το οποίο οι
ανθρώπινες ικανότητες και ιδιότητες
είναι φυλετικά προσδιορισμένες. Το
ανθρώπινο γένος είναι διαιρεμένο σε
φυλές που βρίσκονται μεταξύ τους σε
σχέση ανωτερότητας και κατωτερότητας, ανάλογα με τα κληρονομικού χαρακτήρα βιολογικά τους γνωρίσματα.
Την πρώτη θέση κατέχει η λευκή που
πέπρωται να κυριαρχεί των άλλων.
• Η επίγνωση ή έστω η αίσθηση κάποιου είδους «ανωτερότητας», κυρίως
πνευματικής, που διαμορφώνουν ορισμένες φυλετικές ή κοινωνικές ομάδες
ή και άτομα έναντι άλλων, που υστερούν στους αντίστοιχους χώρους. Η
διαπίστωση αυτή οδηγεί άφευκτα και
στην ανάπτυξη αισθημάτων αλαζονείας
και απαξίωσης προς τις «κατώτερες»
ομάδες, που κατά κανόνα θεωρούνται
οι έγχρωμες.
Οι ορισμοί αυτοί, αναλυτικοί ή γενετικοί (όσοι επιχειρούν κάποια νύξη στη
γένεση του φαινομένου) δικαιολογούν
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ρυθμούς, φτάνει να βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες.
Έτσι, οι έννοιες Ελληνισμός και Χριστιανισμός μπορεί να μας συγκινούν μερικούς - μέχρι δακρύων, αλλά δεν θα
θεωρούσα πατριδοκτόνα μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όταν έχω προσωπικά
βεβαιωθεί ότι μερικοί απ’ τους αλλογενείς, αλλόγλωσσους, αλλόδοξους, που
κατακλύζουν καθημερινά τη χώρα μας,
είναι καλύτεροι από αρκετούς Έλληνες,
τουλάχιστον σε φιλότιμο. Και δεν ξεχνώ τον Ισοκράτη: «Έλληνας δεν γεννιέσαι^ γίνεσαι». Το «Έλληνας» βέβαια,
σε εισαγωγικά, για να έχει την πρέπουσα σημασία. Ο Ν. Τσόμσκυ όμως
απ’ την άλλη μεριά, που υποστηρίζει
ότι «κάθε δημοκρατία έχει το δικαίωμα να επιλέγει την πληθυσμιακή της
σύνθεση», μας προειδοποιεί και μας
αποτρέπει απ’ το να γίνουμε παθητικοί
αποδέκτες μιας, από ανέλεγκτους παράγοντες υποκινούμενης πανσπερμίας, η οποία σε μεγάλο μέρος της, όχι
μόνο δεν δείχνει στοιχειώδη συστολή,
αλλά ενίοτε γίνεται και απαιτητική ή και
απειλητική απέναντι στη χώρα που τη
φιλοξενεί.
Τώρα, όσο αφορά στην ισότητα δικαιωμάτων σε ενδοκοινωνικό επίπεδο,
δηλαδή μερίδων του αυτού κοινωνικού
σώματος ή μεμονωμένων ατόμων, συντρέχουν συνθήκες διαφορετικές. Ως
«δικαίωμα» ορίζεται η δυνατότητα που
παρέχει σε κάποιον ο νόμος, γραπτός
ή άγραφος, να εγείρει απαιτήσεις από
άλλους, δηλαδή να αξιώσει απ’ τους
άλλους (άτομα, ομάδες, θεσμικούς φορείς) να δεχθούν και να ικανοποιήσουν
ένα αίτημα, μια ανάγκη του. Εκτός όμως
από λίγα, τα λεγόμενα «θεμελιώδη και
απαράγραπτα δικαιώματα» (σεβασμός
ζωής, αξιοπρέπειας, περιουσίας κ.λπ.),
κάθε άλλη αξίωση προϋποθέτει δυο βασικούς όρους: Την Υποχρέωση και τη
Δυνατότητα. Τα λεξικά πάντως φέρουν

την Υποχρέωση ως έννοια αντίθετη του
Δικαιώματος. Έχουμε δηλαδή εδώ δυο
αντιφατικές έννοιες, που όμως, αντί να
αλληλοαναιρούνται, αποτελούν η μια
προϋπόθεση ύπαρξης της άλλης. Δηλαδή, για να έχεις δικαιώματα, έχεις την
υποχρέωση να σέβεσαι τα δικαιώματα
των άλλων και να τηρείς τους κανόνες,
χάρη στους οποίους υπάρχει η κοινωνία, χάρη στην οποία υπάρχεις εσύ.
Προϋποτίθενται όμως και δυνατότητες (επιδόσεις) σε ποικίλους χώρους,
ανάμεσα στους οποίους επίμαχος είναι
πάντα ο πνευματικός. Υπάρχουν μερικοί που αρνούνται τον διεθνή όρο I.Q.,
δηλαδή το επίπεδο νοημοσύνης. Δεν
μπορούν όμως να αρνηθούν αυτό που
λέμε αντιληπτικότητα, ικανότητα και
ταχύτητα ανάλυσης, σύνθεσης, αξιολόγησης, αφομοίωσης, εμπέδωσης κλπ.,
στοιχεία που ανάγονται αποκλειστικά
στον πνευματικό χώρο. Η περιώνυμη
λοιπόν ισότητα μεταξύ των ανθρώπων
(θυμίζω ότι μιλάμε για ισότητα δυναμικού και όχι δικαιωμάτων) δεν είναι
παρά μια κατάφαση του ανύπαρκτου;
Ναι, όταν επιμένουμε σε μια κοινωνική φενάκη που οδηγεί - οδήγησε
ήδη - σε μια ισοπεδωτική αναξιοκρατία.
Όταν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι η
αξιοθέτηση των ανθρώπων δεν μπορεί
παρά να είναι το αποτέλεσμα μιας συνθετικής αποτίμησης όλων των ψυχικών,
σωματικών, ηθικών, πνευματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, τότε και
μόνο θα ανακαλύψουμε την πραγματιστική - υπαρκτή ισότητα, θα αποβάλουμε τα μικρόνοα, εγωτικά πλέγματα
και μέσω μιας πράγματι Ορθής Παιδείας θα μεταγγίσουμε στους νέους
μας αίσθημα ουσιαστικής πληρότητας
και υπερηφάνειας γι’ αυτό που πράγματι είναι ο καθένας και γι’ αυτό που
πράγματι μπορεί να προσφέρει στην
κοινωνία που ζει… Μέχρι τώρα όμως,
χρειάστηκε να βρεθούμε στο χείλος
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του γκρεμού για ν’ αρχίσουν από μόνοι
τους οι νέοι μας, σιγά και οδυνηρά να
το καταλαβαίνουν.
Αλλά ο μεγάλος κίνδυνος του ρατσισμού, φυλετικού και κοινωνικού, φοβάμαι ότι δεν τονίσθηκε αρκετά. Έχω
ξαναγράψει για το φαινόμενο του εκκρεμούς που δεν βρίσκει ποτέ το σημείο αρμονικής ταλάντωσης, αλλά απ’
το ένα άκρο πάει στο άλλο. Φοβάμαι
πολύ τους «προοδευτικούς» νεολογισμούς - μου θυμίζουν νεοπλασίες του τύπου «ανοχή του διαφορετικού».
Ποιού διαφορετικού; Υπάρχει Καλό
διαφορετικό και Κακό διαφορετικό.
Δηλαδή, οι άνθρωποι που δοκιμάζουν
απαρέσκεια, επιφύλαξη, φόβο ή και
αποστροφή απέναντι σε κάτι παράξενο, αφύσικο, απωθητικό ή και επικίνδυνο, πρέπει να χαρακτηριστούν
ρατσιστές; Αν βέβαια αυτή την απο-

στροφή την εκδηλώνουν με εμπάθεια,
βδελυγμία, περιφρόνηση και απανθρωπία, εγκυστωμένοι σε φοβίες και σε
ξύλινους ηθικισμούς, ίσως και να είναι.
Αν όμως, παρ’ όλες τις επιφυλάξεις,
διατηρούν τον οίκτο, την κατανόηση,
τη συν-πάθεια στον «διαφορετικό» συνάνθρωπο, έστω και αν αποφάσκουν
τις πρακτικές του, τότε το ανάθεμα
πρέπει να τεθεί στη σύγχρονη παροξυσμική λοιμική, που έχει βαλθεί να
δαιμονοποιεί ό,τι το φυσικό και πρέπον και να ωραΐζει ό,τι καταλυτικό της
οικογένειας, του κοινωνικού ιστού, του
Χριστιανικού Ήθους.
Τελικά, φαίνεται πως το εκκρεμές
ξέφυγε πάλι και πάει στην άλλη άκρη.
Αλλά η Κρίση δεν έρχεται ποτέ εντοπισμένη σε ένα πολιτισμικό χώρο, πχ.
την Οικονομία. Αντανακλά παντού και
κυρίως στα Ήθη.

Μετανάστες πρόσφυγες, στο λιμάνι της Μυτιλήνης, μεταφέρονται από το λιμενικό για ιατρική εξέταση.
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Χριστούγεννα στην Αχαρνών
Αντιρατσιστικό διήγημα
Γράφει ο Θανάσης Τσακίρης

Πολύ χαιρόταν το δροσερό κυριακάτικο πρωινό η μικρή ξανθούλα Ντόινα.
Η μαμά της, η Σορίνα, της έφτιαχνε τις
ράστα κοτσίδες της από πολύ νωρίς.
Ήθελε να ξεχωρίζει από τις φίλες της
στο σχολείο. Πήγαινε στην πρώτη τάξη
του διαπολιτισμικού τμήματος σε ένα
δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι. Θα είχαν σχολική γιορτή για την παραμονή
των Χριστουγέννων. Καθώς τις έδενε τις μπούκλες με ιδιαίτερη φροντίδα και λεπτομέρεια, η Σορίνα θυμόταν
νοσταλγικά τα δικά της παιδικά χρόνια
εκεί στη Ρουμανία στο Μπρασόφ, μια
πόλη στα Νότια Καρπάθια. Τις μέρες
αυτές κάπου στις αρχές της δεκαετίας
του ’80 μόνη της ή με τη μητέρα της,
την κυρά-Μιρούνα, πήγαινε στην ιστορική Λουθηρανική Μαύρη Εκκλησία μόνο
και μόνο για να ακούει το εκκλησιαστικό
όργανο με τους 4.000 σωλήνες να παίζει τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Και
καθώς τα θυμόταν όλα αυτά, σκεφτόταν
ότι τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ο
αδελφός της ο Καταλίν, έχει μια σχετικά
καλή δουλειά, έχοντας σε μια πάροδο
της Αχαρνών στον Άγιο Παντελεήμονα ένα ψιλικατζίδικο με ένα μικρογκισέ
για υπεραστικά τηλεφωνήματα και με
μικροεμβάσματα που έστελναν οι συμπατριώτες τους στις οικογένειές τους
στη Ρουμανία, όπως οι δικοί μας μετανάστες στην Γερμανία και στην Αμερική
ή την Αυστραλία. Η ίδια δουλεύει ως μανικιουρίστα σε μεγάλο ινστιτούτο καλλονής, παρ’ ότι σπούδασε Ιστορία της
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Κλουζ.
«Δεν πειράζει», λέει στον εαυτό της για
να παίρνει θάρρος, «τέχνη είναι και το

μανικιούρ». Αλλά να, η εργοδότριά της
είναι «εργολάβος» και στέλνει κορίτσια
από βαλκανικές χώρες να δουλεύουν σε
τέτοια ινστιτούτα για ένα κομμάτι ψωμί
κι αυτό δεν της αρέσει. Είναι έτσι έρμαια
των διαθέσεών της.
«Μαμά, μη μου τραβάς τα μαλλιά»,
φώναξε η Ντόινα. «Ναι, συγνώμη μωρό
μου», είπε ταραγμένη η Σορίνα, διακόπτοντας απότομα την ονειροπόληση.
Της τελείωσε και το τελευταίο κοτσιδάκι. Θα ήταν και το πρώτο «ράστα-λουκ»
κοριτσάκι στο σχολείο και θα τη ζήλευαν
η Ουτσένα από τη Νιγηρία κι η Τζενίτα
από τη Γκάνα, που είναι οι πιο καλές της
φίλες στην τάξη, μαζί με τη Μαρία και
τη Ζήνα. Δεν άργησε και μ’ ένα πήδο,
ένα χαριτωμένο άλμα σαν μπαλαρίνα, η
Ντόινα έφτασε στην εξώπορτα του ισόγειου διαμερίσματος. Έτρεξε από πίσω
της η Σορίνα και της "φώναξε" χαδιάρικα: «Πού πας βρε ζουζουνάκι τρέχοντας
έτσι. Έστε όρε σάπτε ακόμα.» Ξανακοίταξε το ρολόι της κι είδε πως η Ντόινα είχε δίκιο να τρέχει γιατί ήταν εφτά
και δέκα. Ο Καταλίν ερχόταν κατά δέκα
λεπτά καθυστερημένος στο καθημερινό
ραντεβού. Και πάνω στην ώρα έφτανε
με τη μοτοσυκλέτα του, μια παλιά αλλά
"πειραγμένη" ΜΖ. Ο «γλυκούλης» θείος
της είχε φτιάξει ειδικό κάθισμα για την
"πριγκηπέσα" του, όπως την αποκαλούσε. Την έβαλε και κάθισε και ξεκίνησαν
για το Γαλάτσι. Η Σορίνα της έστειλε
ένα φιλί από μακριά και έκανε να μπει
μέσα στην πολυκατοικία. Δεν είχε δώσει σημασία στο λευκό «βανάκι» με τα
φιμέ τζάμια που ήταν παρκαρισμένο
μπροστά. Δεν πρόλαβε να ανοίξει την
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πόρτα και κάποιος μαυροφορεμένος
και γεροδεμένος άντρας της έπιασε το
κεφάλι και της έκλεισε το στόμα μ’ ένα
πανί γεμάτο χλωροφόρμιο. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε ένα κιχ. Η Σορίνα
λιποθύμησε αμέσως. Ένας άλλος μαυροφορεμένος μασκοφόρος του άνοιξε
την πλαϊνή πόρτα του βαν και την έβαλαν ξαπλωτή στο δάπεδο του οχήματος.
Έκλεισαν την πόρτα και ξεκίνησαν προς
την Αχαρνών κι έστριψαν προς την Εθνική Οδό.
Το μεσημέρι ο Καταλίν πήγε λίγο αργά
από το σχολείο και η Ντόινα περίμενε
ήσυχη αλλά μελαγχολική στο γραφείο
των δασκάλων. Ο Καταλίν άνοιξε την
πόρτα, είπε καλησπέρα στην Τζένη τη
δασκάλα της Ντόινα, ζήτησε συγγνώμη
και από τις δύο που άργησε και πήρε
στην αγκαλιά του τη Ντόινα λέγοντας
της γλυκά: «Σκούζα μα, σκούμπα μεά,
δε θα ξαναργήσω αλλά, να, έπεσε πολλή δουλειά στο μαγαζί. Όλοι οι φίλοι
μας στέλνουν λεφτά στους μπαμπάδες
και στις μαμάδες τους στην πατρίδα για
τα Χριστούγεννα. «Σκούζα μα» και του
έσκασε ένα φιλάκι η μικρούλα. Ύστερα
αποχαιρέτησαν τη δασκάλα και της είπαν «Κρατσιούν φερετσίτε, Καλά Χριστούγεννα».
Γύρισαν στο μαγαζί για να πάρουν
μικροπράγματα για το βραδινό τραπέζι της παραμονής των Χριστουγέννων
και μετά από δέκα λεπτά κίνησαν για το
σπίτι. Όταν έφτασαν εκεί δεν είχε επιστρέψει ακόμη η μαμά. Η Ντόινα έβγαλε τα "σχολικά" της ρούχα και έτρεξε
να βρει στην ντουλάπα τα "καλά" της για
να τα φορέσει για το βράδυ. Τα έβαλε
όμορφα όμορφα στην καρέκλα δίπλα
από το κρεβατάκι της και λαγοκοιμήθηκε. Ο Καταλίν στην κουζίνα άρχισε να
ετοιμάζει ορεκτικά για το βράδυ. Η ώρα
όμως περνούσε και η μανούλα ακόμα
δεν είχε δώσει σημεία ζωής παρόλο που
κάθε μέρα γύριζε γύρω στις τέσσερις το

απόγευμα. Πήγε κιόλας έξι. Τα μεζεκλίκια είχαν γίνει και σερβιριστεί. Η Ντόινα έβαλε τα «καλά» της και πήγε στο
τραπέζι που ίσα ίσα χώραγε στο μικρό
χώρο μεταξύ του σαλονιού και της κουζίνας. «Μα τι έγινε η μανούλα» άρχισε
και παραπονιέται η Ντόινα. Ο Καταλίν
της είχε ήδη κάνει κλήση στο κινητό. Της
είχε αφήσει φωνητικό μήνυμα. Της είχε
στείλει και sms αλλά απάντηση δεν είχε
πάρει ακόμα απάντηση. «Μα τι να έγινε;»
σκεφτόταν. «Να την ξεμυάλισε κανένας
μορφονιός από αυτούς που συχνάζουν
στο σωματείο των αισθητικών;» Μπα!
Μετά το χωρισμό της από τον Φλωρεντίν, που είναι ο πατέρας της Ντόινα,
δεν έχει διάθεση για ερωτικές περιπέτειες και μάλιστα με τους "φλώρους" του
σωματείου όπως τους λέει η ίδια, παρόλο που τους αγαπάει σαν συνανθρώπους
και συμμαχητές. Η Ντόινα είχε αρχίσει
να εκνευρίζεται. Ωσάν ταχυδαχτυλουργός και για να της αποσπάσει την προσοχή και τις σκέψεις ο Καταλίν ανοίγει
το δεξί του χέρι και της δίνει μια ξύλινη
περδικούλα ως πρώτο δώρο για τις γιορτές. Το πανέξυπνο κοριτσάκι θυμήθηκε
αμέσως το χριστουγεννιάτικο τραγούδι
που είχε μάθει στο μάθημα αγγλικών
στο σχολείο και άρχισε να το τραγουδάει: «On the first day of Christmas my
true love sent to me a partridge in a pear
tree…». Όσο και αν προσπάθησε ο Καταλίν να την κάνει να χαμογελάσει, να
παίξει και να ξεχαστεί, γρήγορα μελαγχόλησε!
Η Ντόινα είδε στην τηλεόραση ένα
παιδικό πρόγραμμα από ένα παιδικό κανάλι και αποκοιμήθηκε στον καναπέ. Ο
Καταλίν την πήρε στην αγκαλιά του και
την έβαλε κάτω από τα σκεπάσματα και
φιλώντας τη στο μέτωπο της είπε: «Νοάπτε μπούνα άγγελε μου, θα σου φέρω τη
μανούλα μη στεναχωριέσαι...». Η Ντόινα
ήδη ονειρευόταν την επιστροφή της μάνας της. Παρόλο που κοιμόταν έβγαλε
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μια κραυγή στον ύπνο της: «μαμάάάά»,
που τη βρήκε τη δύναμη αυτή! Τρόμαξε ως και ο Καταλίν! Ησύχασε όμως η
Ντόινα και κοιμήθηκε βαθιά.
Την άλλη μέρα ο ουρανός ήταν βαρύς.
Όπου να ’ναι θα ξεκίναγε βροχή. Τα
μπουμπουνητά και οι αστραπές φόβισαν τη Ντόινα που ξύπνησε και έτρεξε
στην αγκαλιά του Καταλίν ο οποίος είχε
πέσει με τα ρούχα και κοιμόταν στο
κρεβάτι της αδερφής του: «Θείε μου
που είναι η μαμά μου; Ποιος την πήρε
και πού την πήγε; Είδα κακό όνειρο πως
ήταν ντυμένη στα μαύρα από πάνω έως
κάτω. Τι έγινε;» Ο Καταλίν της χάιδεψε
τα ράστα μαλλάκια της και της ψέλλισε
το κλασσικό ψέμα ότι η μαμά πήγε σε
ένα επαγγελματικό ταξίδι και πως σύντομα θα γύριζε. Παλιό και δοκιμασμένο κόλπο. «Και αν δε γυρίσει και φύγει
για πάντα;» ξαναρώτησε η μικρούλα. Ο
θείος άρχισε να προβληματίζεται. Αν η
μικρή βάλει κάτι στο νου της θα το λέει
κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Σκεφτόταν τι
να κάνει για να μη του ξεφύγει η κατάσταση. Έντυσε τη μικρή με τα καλά της
και φύγανε για το μαγαζί. Μέρα που ήταν
όλο και κάποιοι θα θελαν να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους στο Βουκουρέστι, στο Ιάσι, στην Κωστάντζα ή στην
Τίργκου Μούρες. Χριστούγεννα στην
Αχαρνών; Να μη σου τύχει. Φτωχός κόσμος, Έλληνες και ξένοι, απελπισμένοι
και φοβισμένοι. Όταν τελείωσε η μέρα
έκλεισε το μαγαζί και ο Καταλίν πήρε τη
μικρή να πάνε να φάνε σουβλάκια στο
κουρδικό στέκι στη γωνία Αχαρνών και
πλατεία Βάθης. Γύρισαν μετά στο σπίτι
όπου λίγο πριν κοιμηθεί η Ντόινα ο Καταλίν της έδωσε το δώρο της ημέρας.
Δυο χελωνάκια όχι σαν αυτά τα χελωνονιντζάκια που έβλεπε στο παιδικό κανάλι, αλλά δυο ξύλινες χελωνούλες σαν κι
αυτές του «12 days of Christmas». Παρά
τη χαρά που ένιωσε η Ντόινα ήταν πολύ
κουρασμένη και κοιμήθηκε. Παρόλ’ αυτά

όπως και την πρώτη νύχτα πετάχτηκε
ξαφνικά στον ύπνο της φωνάζοντας «μανούλα μη φύγεις» και ξανακοιμήθηκε βαθιά ως το πρωί.
Την άλλη μέρα έφτασε στην Αθήνα ο
Βλάντ. Η κατάσταση της υγείας του δεν
ήταν καλή. Όμως η εξαφάνιση της αδερφής του ήταν πολύ πιο φλέγον ζήτημα
από τη δική του υγεία. Άφησε τα πράγματα του στο διαμέρισμα της Σορίνας
και πήγε στο μαγαζί του Καταλίν. Εκεί
βρήκε δυο ακόμη συμπατριώτες τους
που συζητούσαν για την εξαφάνιση. Ο
ένας ήταν σίγουρος πως κυκλώματα
της νύχτας είχαν αρπάξει την όμορφη
Σορίνα για να τη διοχετεύσουν στους
χώρους των "συνοδών" κάποιας χώρας
με πλούσιους που θα πλήρωναν καλά για
"λευκή σάρκα". Ο άλλος έλεγε ότι κάτι
τρέχει με τη μαχητική της στάση και τον
ατίθασο χαρακτήρα της και πως κάποιοι
θέλουν να την προειδοποιήσουν πως αν
συνεχίσει να ζητά "παράλογα" πράγματα
δε θα ευτυχήσει όσο αυτοί την παρακολουθούν. Ο Καταλίν τους παρακαλεί να
μη μιλάνε γι’ αυτό το θέμα μπροστά στη
Ντόινα που καθόταν μελαγχολική πίσω
από το ταμείο προσπαθώντας να ζωγραφίσει το νυχτερινό εφιάλτη της στο τετράδιο της ιχνογραφίας. Τα δυο αδέλφια
άρχισαν να συζητούν τις κινήσεις τους.
Να απευθυνθούν στην αστυνομία; Δύσκολο γιατί λόγω των όσων διαβάζουν
και ακούνε από τους συμπατριώτες τους
δεν είναι να την εμπιστεύεσαι αν είσαι
μετανάστης. Τόσα έχουν ακούσει για
το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είχαν ήδη
ειδοποιήσει το Σωματείο Εργαζομένων
Καταστημάτων Αισθητικής, Μανικιούρπεντικιούρ και Ονυχοπλαστικής και το
Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Μεταναστών/τριών. Όλοι και όλες είχαν αρχίσει
να ψάχνουν για την αγωνίστρια Σορίνα.
Η Ντόινα δεν έλεγε να συγκεντρωθεί
στα λίγα καθήκοντα που της είχε βάλει η
δασκάλα. Ο Καταλίν της είπε να κλείσει
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τα μάτια. Άνοιξε τις παλάμες του και τις
είπε να ανοίξει τα μάτια της. Ξεπρόβαλλαν τρεις ξύλινες μινιατούρες, που ήταν
τρεις γαλλικές κοτούλες.
Η Ντόινα δεν έβλεπε την ώρα να πάει
στο σπίτι και να παίξει με τα δώρα των
προηγούμενων ημερών: μια πέρδικα,
δυο χελώνες και τώρα τρεις κοτούλες.
H παιδική της φαντασία εκρήγνυται. Τη
νύχτα όμως ξαναξύπνησε στον ύπνο της
αναζητώντας τη μανούλα. Τώρα ονειρεύτηκε πως είδε τη Σορίνα να φοράει
ένα ολόμαυρο φόρεμα, μαύρο μαντήλι
στα μαλλιά της και μαύρα γυαλιά ηλίου
που δε τα έβγαζε καθόλου.
Την επόμενη μέρα έβρεχε ασταμάτητα. Είχαν απεργία οι οδοκαθαριστές του
δήμου και η φτωχογειτονιά που ήταν έτσι
και αλλιώς παρατημένη στη μοίρα της
ήταν να την κλαις. Όλη μέρα έβρεχε και
όλη μέρα έκλαιγε η Ντόινα. Μια ο εφιάλτης μια και η τέταρτη μέρα απουσίας της
μαμάς χωρίς καμία είδηση της, κι η κατάσταση άρχισε να γίνεται ανεξέλεγκτη.
Ξημέρωσε η επόμενη μέρα με ένα δυνατό αλλά πάντα χειμωνιάτικο ήλιο όπως
βγαίνει πάντα μετά τη βροχή. Τα λίγα μη
αποδημητικά πουλιά που άντεξαν και
έμειναν στην Αθήνα άρχιζαν δειλά δειλά να κελαηδούν σα να λένε στη Ντόινα
που είχε ανοίξει το παραθύρι της πως
όπου να ναι θα γυρίσει η μανούλα της.
Ο Βλάντ της έφερε το πρωινό στο κρεβάτι «όπως ταιριάζει σε μια πριγκηπέσα»
σύμφωνα με τα λεγόμενα του και άρχισε να τραγουδάει ένα ελληνικό τραγούδι
που είχε αφιερώσει στην αδερφή του,
την "πριγκηπέσα": «…έξω φυσάει αέρας
κι όμως μέσα μου/μέσα σ’ αυτό το σπίτι
πριγκηπέσα μου/το φως σου και το φως
χορεύουν γύρω μας…». Η Ντόινα τον
κοίταξε αρχικά με δισταγμό αλλά γρήγορα άφησε να φανεί μια στάλα χαμόγελου
και ύστερα τα γαλανά της μάτια έλαμψαν.
Προτού αρχίσει δειλά-δειλά να τρώει το
κρουασανάκι, ο Βλαντ της λέει να κλείσει

τα μάτια και να του δώσει το αριστερό
της χέρι. Πρόθυμα έκλεισε τα μάτια της
κι ένοιωσε που ο θειός της τής έβαζε τα
πέντε δακτυλίδια του χριστουγεννιάτικου
τραγουδιού κι ας μην ήτανε χρυσά αλλά
φο-μπιζού. Η χαρά που ένοιωθε δεν περιγράφεται όταν άνοιξε τα μάτια της η
"πριγκηπέσα". Έλαμπε ολόκληρη κι ας
υπήρχε μέσα της η έγνοια της μαμάς. «Θα
πάμε στο μολ στη Γλυφάδα, είσαι;», τη
ρώτησε ο Βλαντ. «Ναι, ναι. Τε ιουμπέσκ,
θειούλη μου» είπε η Ντόινα και σα σίφουνας έτρεξε να πλυθεί και να ντυθεί και
νάσου την έτοιμη στην πόρτα για να φύγουνε. Πάει το πρωινό, πάνε όλα. Έτρεξε
έπιασε το σακάκι του ο Βλαντ και δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, και πάνε
στο μαγαζί του Καταλίν που τους είπε να
πάρουνε το τρόλεϊ και να κατεβούν στο
Σύνταγμα και να πάρουν το τραμ. Φύγανε σα κυνηγημένοι να προλάβουνε γιατί ο
ήλιος δε θα κρατούσε πολύ. Σουλατσάρανε στην παραλία, φάγανε παγωτό και
ήπιανε μιλκ-σέικ, και μετά κατευθύνθηκαν στο καινούργιο μολ, εκεί κοντά στο
παλιό αεροδρόμιο. Μπαίνοντας εντόπισε
τις έξι χήνες με τα αυγά τους στο μαγαζί
με τα χριστουγεννιάτικα «Θείε, θα μου
τις πάρεις για να τα συμπληρώσω με τα
άλλα δωράκια;» ρώτησε. «Ποιος μπορεί
να σου αντισταθεί, πριγκηπέσα μου;» της
έκλεισε το μάτι ο Βλαντ και τα πήγε στο
ταμείο για να τα πληρώσει. Πήγαν μετά
στο σινεμά, πήρανε ποπ-κορν και είδαν
την "Εποχή των Παγετώνων: Αυγή των
Δεινοσαύρων". Φεύγοντας πήραν μαλλί
της γριάς, καραμελωμένα μήλα, έναν ψηφιακό Άγιο Βασίλη και ξαναμπήκαν στο
τραμ για το γυρισμό. Έφτασαν σπίτι κι
άραξαν στον καναπέ όπου τους πήρε ο
ύπνος ως το πρωί. Μόνο που παρά τη
χαρούμενη ημέρα που πέρασε, η Ντόινα
ξαναείδε στο ύπνο της τη Σορίνα, αυτή
τη φορά να φοράει και μια μαύρη μάσκα.
Κι όπως κάθε βράδυ, έβγαλε μια άγρια
αλλά λυπημένη κραυγή.
29

Το πρωί πάλι κακή μέρα και κακή διάθεση. Ακόμα δεν είχε κανένα μαντάτο
από τη μητέρα της. Ο Βλαντ είχε σηκωθεί
νωρίτερα και είχε φτιάξει πρωινό. Εκεί
που έπιναν το γάλα και τον καφέ, χτυπάει
το τηλέφωνο. Μια μεταλλική φωνή προειδοποιούσε τον Βλαντ να μη μιλάνε σε
περίεργους και να φροντίζει ότι η μικρή
θα μείνει στο σπίτι για να μην υπάρχουν
δυσάρεστες εξελίξεις. Ο Βλαντ ψιλοτρόμαξε αλλά δεν άφησε να φανεί αυτό
μπροστά στη Ντόινα. Ειδοποίησε με sms
τον Καταλίν για το τηλεφώνημα. Αμέσως
απάντησε. Μιλήσανε στα ρουμάνικα που
η Ντόινα δεν μπορούσε να καταλάβει
πολύ καλά μιας και ήταν δεύτερη γλώσσα γι’ αυτήν. Συμφωνήσανε να πάει η
σύντροφος του Καταλίν, η Αντριάνα, να
κάτσει να προσέχει την μικρή μιας και
ήταν νηπιαγωγός στο επάγγελμα και θα
την έφερνε βόλτα. Ήρθε μετά από λίγο
η Αντριάνα, μια μικροσκοπική μελαχρινή
κοπέλα που αγαπούσε τα παιδιά και θα
ήταν πολύ καλή παρέα για τη Ντόινα. Ο
Βλαντ πήγε από το μαγαζί και πήρε τον
Καταλίν και ανηφόρησαν κατά Εξάρχεια
μεριά. Μια πληροφορία που είχε σταλθεί
με sms στο κινητό του Καταλίν έλεγε ότι
νεοναζί κρατούν αιχμάλωτη τη Σορίνα
σε ένα υπόγειο στην Κυψέλη. Ούτε το
Δίκτυο ούτε το Σωματείο ήταν σε θέση
να επιβεβαιώσουν την πληροφορία. Έτσι,
γύρισαν άπρακτοι πίσω αλλά τουλάχιστον είχαν τις υποσχέσεις των μελών
του Δικτύου και του Σωματείου ότι θα
συνεχίσουν να ψάχνουν. Κατεβαίνοντας
την Αγίου Μελετίου προς την Αχαρνών πέρασαν από ένα μαγαζί με φτηνές
γκραβούρες και πόστερ και αγόρασαν
έναν πίνακα με τους εφτά κύκνους για
τη Ντόινα, που φυσικά της άρεσε αλλά
δεν έπαυε να ανησυχεί και να συνεχίσει
να παραμιλάει στον ύπνο της ζητώντας
τη μαμά της.
Την άλλη μέρα, η Αντριάνα έφερε
οχτώ φίλες και συμμαθήτριες να πουν

τα κάλαντα στη Ντόινα και να της κάνουν
παρέα όλη την ημέρα. Και για να της
κάνουν ακόμη πιο γλυκιά την έκπληξη
της έφτιαξαν γαλατόπιτα, που τόσο της
άρεσε όταν την έφτιαχνε η Σορίνα. Της
έφτιαξαν και μαμαλίγκα για το μεσημέρι
και παπανάσι για επιδόρπιο. Έτσι κι αυτή
η μέρα ήταν χαρούμενη για την Ντόινα
παρά την απουσία της Σορίνα που όλοι
έψαχναν να την βρουν. Η αγωνία του Καταλίν και του Βλαντ είχε "χτυπήσει κόκκινο". Κανόνισαν με άλλη μια ομάδα πέντε συμπατριωτών τους να οπλιστούν με
ό,τι είχαν πρόχειρο και να ξαμοληθούν
σε στέκια μεταναστών άλλων χωρών και
σε στέκια που σύχναζαν διάφοροι τύποι
του υποκόσμου και να προσπαθήσουν
να αποσπάσουν πληροφορίες, να "λαδώσουν" στην ανάγκη ή και να απειλήσουν.
Δεν ζήτησαν βοήθεια από το Δίκτυο ή
το Σωματείο και ήθελαν να "καθαρίσουν"
μόνοι τους. Από την άλλη το Δίκτυο σε
συνεννόηση με το Σωματείο είχαν κανονίσει να κάνουν μαζική πορεία στην Κυψέλη όπου βρισκόταν το υπόγειο όπου
οι πληροφορίες ήθελαν να κρατείται η
Σορίνα. Ήταν μια παραμονή Πρωτοχρονιάς αλλιώτικη από τις άλλες, ομολογουμένως. Όσο περνούσε η ώρα κι έπεφτε
το σκοτάδι, τόσο κορυφωνόταν η αγωνία. Η αστυνομία είχε αρχίσει να παρατάσσεται στις εισόδους της Κυψέλης με
άνδρες των ΜΑΤ για να εμποδίσει την
πορεία φοβούμενη έκτροπα.
Στην Αχαρνών οι εφτά Ρουμάνοι μπαινόβγαιναν στα στέκια άπρακτοι αλλά
και απειλούμενοι. Σιγά-σιγά άρχισαν
δυο αυτοκίνητα της ασφάλειας να τους
ακολουθούν, στην αρχή διακριτικά αλλά
όσο αυτοί ανέβαιναν προς την Πατησίων
τόσο περισσότερο απροκάλυπτα. Όταν
έγιναν πια αντιληπτοί από τους Ρουμάνους σταμάτησαν μπροστά τους και τους
ζητήσανε τα στοιχεία και τα χαρτιά τους.
Ευτυχώς ήταν όλοι "νόμιμοι" και δεν είχαν πρόβλημα από αυτή την άποψη. Δεν
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μπορούσαν κιόλας να τους ψάξουν για
όπλα μιας και δεν έδιναν τέτοια υποψία.
Στην Πατησίων η πορεία είχε φτάσει
κοντά στην ΑΣΟΕΕ και οι 500 Έλληνες
και μετανάστες διαδηλωτές ετοιμάζονταν να στρίψουν προς το δρόμο όπου
οδηγούσαν οι πληροφορίες. Από την
οδό Δροσοπούλου έστριψε μια διμοιρία ανδρών των ΜΑΤ και τους έκοψε το
δρόμο. Προς στιγμή απειλήθηκαν επεισόδια αλλά αποσοβήθηκαν μιας και επενέβησαν οι πιο ψύχραιμοι και υπέδειξαν
στους διαδηλωτές να μην επιχειρηθεί
το σπάσιμο του κλοιού γιατί ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν άνισος σε βάρος
τους. Η ώρα περνούσε και η κατάσταση
ήταν τεταμένη αλλά στάσιμη. Τα συνθήματα έδιναν και έπαιρναν: «Κάτω ο ρατσισμός», «Έλληνες και ξένοι εργάτες
ενωμένοι», «Κάτω τα χέρια από τη Σορίνα», «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» και άλλα τέτοια. Στο μεταξύ, ο
Καταλίν λίγο πιο κάτω, δέχτηκε μια κλήση από απόκρυψη στο κινητό του. Μια
μεταλλική φωνή ίδια με αυτή που είχε
απειλήσει τον Βλαντ έλεγε στον Καταλίν
να γυρίσει γρήγορα στο μαγαζί. Ήταν
αποφασισμένη για όλα αυτή η φωνή και
ο Καταλίν ένοιωσε ανατριχίλα. Έβαλε
μια φωνή προς την ομάδα ότι γυρίζουνε
πίσω στο μαγαζί. Ξεκίνησαν όλοι μαζί να
πάνε στο μαγαζί κι ο Βλαντ θα πήγαινε
στο σπίτι να δει τι γίνεται με τη Ντόινα,
την Αντριάνα και τα κορίτσια. Ο Καταλίν
άνοιξε το μαγαζί και όλοι ταμπουρώθηκαν μέσα περιμένοντας. Ο Βλαντ ειδοποίησε ότι τα κορίτσια είχαν έλθει οι
γονείς του και τα πήραν και ότι παρά την
ανησυχία τους η Ντόινα και η Αντριάνα
ήταν ευχαριστημένες με το πώς είχε περάσει η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Απέμεναν περίπου 40 λεπτά για να αλλάξει ο χρόνος και η δεκαετία. Τουλάχιστον ας τους βρει όλους μαζί ο νέος
χρόνος στο μαγαζί. Κι έτσι ξεκίνησαν
για εκεί. Είχε πάει 12 παρά πέντε όταν

έφτασαν και σε λίγο άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Κι εκεί που ετοιμάζονταν
να πουν «ευτυχές το νέο έτος» μια γυναικεία φιγούρα ντυμένη στα μαύρα, με
μαύρο μαντήλι, μαύρα γυαλιά και μια
μαύρη μάσκα να καλύπτει και τα μάγουλά της, σταμάτησε στην πόρτα. Η Σορίνα
είχε επιστρέψει σώη αλλά όχι αβλαβής.
Όλοι πάγωσαν προς στιγμή αλλά μόλις
ακούστηκε το «ευτυχές το νέο έτος»,
πρώτη η Ντόινα όρμησε στην αγκαλιά
της μανούλας της όσο και αν ήταν δύσκολο να ξεπεράσει το σοκ που της
προκάλεσε ο εφιάλτης που έβγαινε αληθινός. Έτρεξαν όλοι να την αγκαλιάσουν
και τα γεμίσουν φιλιά χαράς. Τους είπε,
όμως, ότι με τίποτα δεν θα βγάλει όσα
της κάλυπταν το πρόσωπο. Τουλάχιστον
για τις επόμενες λίγες ημέρες. Έπρεπε να
γειάνουν οι πληγές από τις χαρακιές που
της έκαναν οι μπράβοι που την απήγαγαν
και την απείλησαν πως αν δε σταματήσει την συνδικαλιστική και κοινωνική της
δράση θα ζήσει χειρότερες καταστάσεις
αυτή κι η κόρη της.
Πήρε από το χέρι τη Ντόινα και τους
είπε να κλείσουν το μαγαζί και να πάνε
στο σπίτι να γιορτάσουν ήσυχα και απλά
την Πρωτοχρονιά και την έλευση της
νέας δεκαετίας με την υπόσχεση να εκπληρωθούν οι ευχές τους για καλύτερη
ζωή για όλους τους αδελφούς και τις
αδελφές τους, μετανάστες και Έλληνες,
άνδρες και γυναίκες που πρέπει να πάρουν τον αγώνα τους στα χέρια τους. Κι
έτσι ξεκίνησαν για το σπίτι. Ένα αυτοκίνητο πέρασε σιγά-σιγά μπροστά από το
μαγαζί και από το ραδιόφωνό του ακουγόταν η φωνή της Μπέλλου:
«…Έλα να κάτσεις δίπλα μου να κλάψεις
ένα βραδάκι τέρμα Αχαρνών
Έλα να μάθεις στην πλατεία Βάθης
Έλα να μάθεις, τι ζωή περνώ…»
*Ο Θανάσης Τσακίρης γεννήθηκε στην Αθήνα
μεγάλωσε στην Ηλιούπολη και έζησε στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Είναι μεταφραστής σε Τράπεζα.
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Ήμασταν είκοσι χρονών!
Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Charles Aznavour, ένα τραγούδι από τα
χρόνια εκείνα, που μιλάει για την ανέμελη ζωή στα… είκοσι μας χρόνια. Το
έβαλα να παίξει. Τι το ’θελα; Μπλέχτηκα πάλι στα ίδια. Κι άρχισαν, στο διάβα
της μουσικής και των στίχων, να μπερδεύονται τα χτυποκάρδια με τις νότες,
και τα όνειρα να γίνονται ένα με τις
νοσταλγίες που το ’χουν παιχνίδι, κάθε
τόσο, να με αναστατώνουν.
Ήταν τόσο ωραίο, που με μιας θέλησα να το μοιραστώ, προωθώντας το σε
φίλους. «Σ’ ευχαριστώ κι ας μελαγχόλησα. Μακάρι να μεγαλώνουμε χωρίς
να γερνάμε…», μου έγραψε αμέσως
η Ρέα. Η Χαρά, το δέχτηκε «σαν γρατζουνιά στην πληγή» από παλιοκαιρίσια ντέρτια… Το Αντιγονάκι: «Με
συγκίνησες. Γέμισε νοσταλγία η ψυχή
μου. Τι όμορφο να μοιράζεσαι κοινές ευαισθησίες…». Κι εγώ, πνίγοντας
έναν αναστεναγμό, άφησα να βγει από

Ήταν ένα πρωινό Κυριακής, όπως όλα
τα κυριακάτικα πρωινά. Τα απογεύματά
της είναι που με μελαγχολούν. Ίδίως
τώρα, που από τις πέντε νυχτώνει. Η
μέρα ξημέρωσε συννεφιασμένη, αφήνοντας να πλανιέται ένα γύρω μια μικρή
υποψία βροχής. Ιδανικός καιρός για νοσταλγούς, ονειροπόλους και γι’ αυτούς
που λογαριάζουν τη ζωή κι ό,τι καλύτερο. Δεν είχα καμιά διάθεση σήμερα
να ταλαιπωρήσω το μυαλό μου, ήθελα
να τ’ αφήσω άδειο από σκέψεις, να μη
τους δώσω περιθώριο ύπαρξης… Πόσες σκέψεις, όμως, μπορείς να πνίξεις
με μια απόφαση της στιγμής;
Μια παράξενη σιωπή, ωστόσο, μια
παραίτηση και μια απροσδιόριστη μελαγχολία συνυπάρχουν μέσα μου και
με κάνουν να μπλέκομαι πάλι στο κουβάρι μου. Έπιασε κι αυτή η βροχή…
Στα «εισερχόμενα», βρήκα - σταλμένο από φίλο - το «La Boheme» του

μέσα μου, ένα μακρόσυρτο, πονεμένο
«αχ»… σαν φυλακισμένο καημό που
ζητάει άδεια να δραπετεύσει.
Πώς να ξεγράψει κανείς όσα ζήσαμε
τότε; Συνεπαρμένοι και τρελοί, αναπνέαμε έναν αλλιώτικο αέρα, αγαπούσαμε
παράφορα τη ζωή, μ’ εκείνη την ελπιδοφόρα νεανική ορμή, συνταίριασμα
ψυχής αντάρτικης, όντας νέοι, μες στην
ανέμελη ζωή. Όπου και ν’ ακουμπούσες το βλέμμα, ανασηκώνονταν όνειρα.
Και πως θα μπορούσε να ’ταν αλλιώς…
Ήμασταν είκοσι χρονών! Κάθε στιγμή
ήταν μοναδική. Μοναδική κι ανεπανάληπτη! Όπου ήθελαν μας πήγαιναν τα
κύματα. Η ζωή ήταν δική μας. Αγναντεύαμε πότε τη μπουνάτσα, πότε το
κύμα. Δεν είχαμε ανάγκη κανέναν, για
να μας θυμίζει τη σπουδαιότητα των
μικρών «τίποτα». Γιατί μ’ αυτά, τα ασήμαντα «τίποτα», ζούσαμε και χαιρόμασταν. Ήμασταν είκοσι χρονών! Με
ψυχές πεινασμένες για όνειρα. Κι ένα
σωρό οι αμφισβητήσεις, οι προβληματισμοί, τα διλήμματα, οι απογοητεύσεις, οι υποχωρήσεις, οι αναζητήσεις,
οι ενοχές και τα παιδέματα στην ανηφορική και δύσβατη πορεία της ζωής.
Των αισθημάτων και των συναισθημάτων. Ήμασταν μόνο είκοσι χρονών!
Ήταν τα χρόνια εκείνα που μαζί τους
- να πάρει η ευχή - ήρθαν και χτύπησαν

την πόρτα μας κι οι έρωτες… Τρέχαμε
να συναντήσουμε και να βρεθούμε πιο
κοντά σε κείνα τα υπέροχα πλάσματα
που είχαμε διεκδικήσει, αγαπήσει και
τελικά… ερωτευτεί. Ήταν τα πολύτιμα
και μονάκριβα στηρίγματα στα ενδιάμεσα κενά μας. Αγκαλιές που μας χώρεσαν με τη μία. Τα ξαναφέρνω στη μνήμη μου να ζωγραφίζουν χαμόγελα…
Τώρα, καμώνεται τον αδιάφορο ο
καιρός. Τα χρόνια της εφηβείας φαντάζουν μίλια μακριά κι ας μας δίνουν
την εντύπωση πως, μια δρασκελιά να
κάνεις, ξαναγυρίζεις σ’ αυτά. Περνάνε,
φίλοι μου, τα χρόνια, φεύγουν κι ούτε
που νοιάζονται για τη δική μας μελαγχολία. Κι εκείνο το τραγούδι - σαν την
ανάμνηση κι αυτό - συνεχίζει να στριφογυρίζει στο κεφάλι μου. Τι εύκολα
που ξελογιάζεται το ρημάδι το μυαλό.
Και το ’λεγα, πως σήμερα θα ’θελα να
το αφήσω άδειο. Τι το ’πιασε σήμερα
και με παιδεύει;
Με τούτα και με κείνα έφυγε η μέρα
κι άφησε πίσω μια ψυχή να ταξιδεύει. Τι
θαρρείς, φαντασία είναι αυτή, πετάει...
Κλείνω τη μουσική και το «βιβλίο» των
απολογισμών και παραδίνομαι στα χέρια της πραγματικότητας. Αρκετά κόλλησα με το συναίσθημα. Αλήθεια, πόσο
όμορφες και μελαγχολικές γίνονται, κάποιες φορές, οι Κυριακές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς υπάρχουν δύο καταθέσεις που έγιναν
ΑΝΩΝΥΜΑ. Παρακαλούμε τους καταθέτες να έρθουν σε επικοινωνία με τον
ταμία Θ. Πλατσή στο τηλ. 6947267277, για να δηλώσουν το όνομά τους.
1) Κατάθεση στις 10 Δεκεμβρίου 2013........................................................... 150,00 €
2) Κατάθεση στις 26 Μαρτίου 2014 ................................................................. 30,00 €
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Κατοχή. Εμείς κι οι Γερμανοί.
Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Όταν το 1941 ήρθαν οι Γερμανοί,
παρά την ηρωική αντίσταση που τους
προβάλαμε, είχαν την αίσθηση και το
ανάλογο ήθος του αήττητου στρατιώτη που σαν οδοστρωτήρας ισοπεδώνει
κάθε εμπόδιο, το οποίο θα βρεθεί στο
δρόμο του.
Δεν είχαν δα και πολύ άδικο. Μέσα
σε λίγους μήνες κατέκτησαν τις γειτονικές τους χώρες, σάρωσαν το Γαλλικό
στρατό και τους «πουρκουάδες» Γάλλους («γιατί να πολεμήσουμε» έλεγαν
κάποιοι τους) και εύκολα μπήκαν στο
Παρίσι. «Με το να ξοδέψουμε πολύ
ιδρώτα, εξοικονομήσαμε πολύ αίμα»,
έλεγε με υπερηφάνεια ο Χίτλερ.
Έτσι όταν τους πρωτοείδα στην
Αθήνα να πίνουν τον καφέ τους και να
τρώνε το παγωτό τους στα επιταχθέντα γι’ αυτούς καλά ζαχαροπλαστεία
της οδού Πανεπιστημίου και Σταδίου
ήταν γεμάτοι αυτοπεποίθηση, άνεση
και βεβαιότητα και γι’ αυτά που έμελλε
να επιτύχουν. Καλοσιδερωμένοι, καλογυαλισμένοι στα μεταλλικά στοιχεία της
στολής τους, περιποιημένοι και καλοζωισμένοι, ακμαίοι μεσ’ στην ευρωστία
της σαρκός που θάλεγε κι ο Καβάφης.
Και στη Μυτιλήνη μετά, τους είδα
ασυνείδητους, ήσυχους κι ευτυχείς
μέσα στη δύναμή τους, πάλι κατά τον
Αλεξανδρινό ποιητή.
Στο κήπο όπου έμενα, γύριζαν γυμνοί
από τη μέση και πάνω και με κοντά παντελόνια το καλοκαίρι, αμφίεση ασυνήθιστη για κείνη την εποχή. Μόνο τα

παιδιά και τα Αγιασωτέλια φορούσαν
παντελονάκια και μάλιστα μακριά μέχρι
και κάτω απ’ τα γόνατα τα Αγιασωτόπουλα.
Εντύπωση μου έκαναν οι φωνές και
τα βροντώδη γέλια τους με αστεία που
έλεγαν ο ένας προς τον άλλον στην
απέναντι πλευρά του Κήπου. Οι διερχόμενοι πολίτες κι εμείς τα παιδιά, που
καθόμασταν σιωπηλοί και τους παρακολουθούσαμε, ώσπου να τελειώσουν
τους χαιρετισμούς τους, ήμασταν ανύπαρκτοι γι’ αυτούς. Μας αγνοούσαν
εντελώς. Δικός τους ήταν ο Κήπος, δική
τους η Ελλάδα κι όλη η Ευρώπη μαζί.
Όταν ήταν ένστολοι ήταν άψογης
εμφάνισης και συμπεριφοράς υπό κανονικές συνθήκες. Βαμμένες οι μαύρες
μπότες τους, ακόμα και στη σόλα, στη
«γέφυρα» δηλ. μεταξύ του τακουνιού
και του πέλματος, ούτως ώστε όταν σηκωνόταν το πόδι στο βάδισμα της χήνας να φαίνεται κι αυτό το σημείο του
υποδήματος βαμμένο. Έλληνες λούστροι ερχόταν εκεί και διαφημίζοντας
την τέχνη τους, «λακ-λακ, καμαράτ,
λακ-λακ» τους έβαφαν μπότες και παπούτσια. Άλλοι τους πουλούσαν αυγά,
«ομελέτεν καμαράτ». Υπήρχε δηλ. ένας
κόσμος, κάποια άτομα μάλλον, που
τους γεφύρωναν και τους εξυπηρετούσαν, γιατί, εξάλλου, είχε αρχίσει η πείνα, που «κάστρα κατελεί».
Εκείνοι περπατώντας δύο-τρεις μαζί
έπρεπε νάχουν το ίδιο βήμα. Όταν ήταν
άγημα, με ή χωρίς αξιωματικό, προχω34

έδωσαν αποζημίωση, γιατί δεν ήθελαν να
δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα
με τους ντόπιους. Σ’ άλλα σπίτια κατέλαβαν ένα ή δύο δωμάτια στο ισόγειο, κατά
προτίμηση. Στο δικό μας δεν ήρθαν, γιατί δεν πήγαιναν σε δημοσίων υπαλλήλων,
όπως ήταν ο πατέρας μου. Ούτε στων
πολυτέκνων πήγαιναν. Στην απέναντι
πλευρά ένα σπίτι το έκαναν Κομαντατούρ για την διοίκηση της περιοχής. Εκεί
είχαν κι ένα άγριο λυκόσκυλο, την Άσπα,
που το φοβόμασταν πολύ.
Εμείς τα παιδιά τις περισσότερες
ώρες ήμασταν μέσα στους δρόμους,
ιδίως βέβαια στις διακοπές, αργίες και
πολλές υπολειτουργίες των Σχολείων.
Το Γυμνάσιο Αρρένων, όπου στεγαζόταν και το Α` Δημοτικό, για ένα διάστημα επιτάχθηκε και τα μαθήματα γινόταν
στην αυλή του 7ου Δημοτικού. Έτσι ή
αλλιώς οι μαθητές είχαν πολύν ελεύθερο χρόνο και μη υπάρχοντος τότε
κανενός μέσου ή χώρου ψυχαγωγίας, ο
δρόμος και η παρέα της γειτονιάς ήταν
η καταφυγή μας.
Μπάλα παίζαμε κι εμείς όπως όλα τα
παιδιά. Μπάλα όμως πάνινη, δηλ. κουρέλια τυλιγμένα σ’ ένα χοντρό πανί σε
στρογγυλό όσο γινόταν σχήμα. Βελτίωση της ήταν όταν το περίβλημά της
έγινε πέτσινο. Οι τσαγκάρηδες μας
προμήθευαν το πετσί. Οι μπάλες αυτές
είχαν το προσόν να μην αναπηδούν κι
έτσι δεν κινδύνευαν με κάποιο δυνατό
λάκτισμα, έστω κι από ξυπόλυτα πόδια,
να βρεθούν μέσα στον ένα-γύρω συρματοπλεγμένο Κήπο, που με προειδοποιητικές πινακίδες μεταβλήθηκε σε
«Ιδιοκτησία του Γερμανικού στρατού
και η κλοπή θεωρείται σαμποτάζ και τιμωρείται με θάνατον». Τον Κήπο είχαν
φυτέψει με ντομάτες, μελιτζάνες, πα-

ρούσαν με κανονικό στρατιωτικό βηματισμό, χωρίς σάλπιγγα ή εκφώνηση του
«εν-δυο». Κάποτε τραγουδούσαν εκείνο το «Αϊλί, αϊλό, αϊλά» και πάντα εμείς
παραμερίζαμε και τους θωρούσαμε
αμίλητοι. Το ανέμελο ελεύθερο περπάτημα μόνο ο μεμονωμένος στρατιώτης
το εδικαιούτο. Αν συναντούσε ανώτερό του χαιρετούσε ζωηρά κι αν τύχαινε
νάχει απασχολημένα και τα δυο του χέρια έκανε πιο ζωηρή ακόμα στροφή της
κεφαλής προς τον αξιωματικό.
Τους βλέπαμε, αλλά δεν τους θαυμάζαμε. Αντίθετα, τους αντιπαθούσαμε
και τους μισούσαμε. Φιλίες δεν πιάσαμε με κανέναν. Ξέραμε πως ήταν κατακτητές μας κι αυτό έφτανε. Ελπίζαμε
κι ευχόμασταν να ξεκουμπιστούν από
τα σπίτια, τη γειτονιά και την Πατρίδα
μας. Παιδιά ήμασταν ακόμα, αλλά είχαμε συνείδηση της εθνικότητάς μας.
Τους κοροϊδεύαμε όταν μπορούσαμε
και δεν μας έβλεπαν, γιατί τους φοβόμασταν χωρίς ακόμα να ξέρουμε τα
εγκλήματα που διέπρατταν στον πόλεμο και τα κατακτημένα μέρη. Στη Μυτιλήνη μαθαίναμε για τις εκτελέσεις, που
έκαναν στα Τσαμάκια, αλλ’ αυτές διακηρυσσόταν απ' τις Δυνάμεις Κατοχής
σαν αυτοδίκαιες ποινές, για εχθρικές
εναντίον τους ενέργειες.
Στη γειτονιά μου, τον Άγιο Ευδόκιμο,
είχαν μαζευτεί αρκετοί Γερμανοί. Τα
σπίτια ήταν σχετικά νεόδμητα, της 10ετίας του 1930, διώροφα με αυλές μπρος
και πίσω τα πιο πολλά και οι κατακτητές
τα έκριναν κατάλληλα για τους βαθμοφόρους τους, αλλά και για εγκατάσταση
μικρών μονάδων. Κάποια τα επέταξαν
ολόκληρα εκδιώκοντας τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. Για νάμαι δίκαιος δεν
ξέρω αν τους βρήκαν άλλα σπίτια ή τους
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τάτες κι άλλα λαχανικά, που φρόντιζε
ο Μπάρμπα-Χαράλαμπος, ο μετέπειτα
για λίγο διάστημα κηπουρός, μετά την
απελευθέρωση δηλαδή.
Έτσι δεν ξεχνούσαμε ότι βρισκόμασταν υπό Κατοχή και μάλιστα από έναν
σκληρό και αδίστακτο κατακτητή, που
τον οδηγούσε ο λόγος του Φύρερ «να
νικάτε, το πως δεν έχει σημασία, γιατί ο
νικητής δεν χρειάζεται να απολογηθεί
για οτιδήποτε». Αυτήν την πίστη τους
στη τελική νίκη διακήρυσσαν και με
μεγάλα λευκά V (victory δηλαδή), που
έγραψαν στον τοίχο του Δημαρχείου,
στο Στρογγυλό του λιμενοβραχίονα και
στο Κάστρο.
Δύο τουλάχιστον συμπολίτες μας
εκτελέστηκαν με τέτοια κατηγορία,
«κλοπή-σαμποτάζ», γιατί τους βρήκαν
να κατέχουν ένα ελαστικό αυτοκινήτου
ή ένα τσουβάλι με τον αγκυλωτό σταυρό, είδη δηλ. του γερμανικού στρατού.
Γι’ αυτό φτηνά τη γλίτωσε ένας συνομήλικός μας που συνελήφθη να κόβει
κάτω από τα κάγκελα του Κήπου μια
ντομάτα. Τον γλίτωσε από την περιπέτεια η μητέρα του, που δούλευε ως μαγείρισσα στον στρατώνα τους, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στο άλλοτε
τουρκικό Ιδαδιέ (Γυμνάσιο Θηλέων),
στον παραπάνω δρόμο, απέναντι από
το σπίτι του κυρ Γιάννη Αθηναίου.
Τη σχετική μακαριότητα των Γερμανών για την ασφαλή διαμονή τους
στο νησί μας ήρθε να διαταράξει στις
4 Απριλίου 1944 η καταδρομική ενέργεια του Μίμη Γαληνού και Χρύσανθου
Θερμιώτη και των κομάντος τους, με
θύματα 4 Γερμανούς και την αίσθηση
του άτρωτου τους.
Το πρωί της επόμενης μέρας είδαμε στην προκυμαία να σπρώχνουν το

στραπατσαρισμένο γερμανικό τζιπ μεταφέροντάς το στο συνεργείο (σήμερα
σούπερ μάρκετ Βερόπουλος). Μέσα
στο τζιπ σκοτώθηκαν κάποιοι Γερμανοί, κατά την επίθεση των κομάντος.
Το απόγευμα έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα η κηδεία των σκοτωμένων
Γερμανών, με όλες τις τιμές, το στρατιωτικό άγημα, τους πυροβολισμούς
στον αέρα και τους χιτλερικούς χαιρετισμούς, που έκαναν και μερικοί παριστάμενοι Έλληνες. Από συμπάθεια;
Ασυναισθησία της πράξης τους; Βλακεία; Ποιος ξέρει. Εμείς, τόχω ξαναπεί,
παρακολουθούσαμε αμέτοχοι, αδιάφοροι, αν όχι και ικανοποιημένοι για το
πάθημα των Γερμανών.
Κανονικά, σύμφωνα με την τακτική
αντιποίνων των Γερμανών, η επόμενη
μέρα του γεγονότος εκείνου θα πρέπει
ή θα μπορούσε να είναι ημέρα θρήνου
και αφανισμού για τους Μυτιληνιούς,
γιατί οι Γερμανοί «τιμωρούσαν» τον
φόνο ενός δικού τους με 50 Έλληνες,
στην τύχη επιλεγμένους.
Επειδή όμως θεώρησαν, όπως και
ήταν, την επίθεση των κομάντος σαν
«νόμιμη» πολεμική ενέργεια από τον
αντίπαλο Αγγλικό στρατό, στην οποία ο
τοπικός πληθυσμός δεν είχε συμμετοχή, δεν εφάρμοσαν τα αντίποινα τους
εις βάρος των κατοίκων.
Στο Β' Γυμνάσιο όμως, καθώς μου είπανε, ο καθηγητής Τσαϊλακόπουλος έκανε
μια πράξη, που μπορούσε να του στοιχίσει τη ζωή. Είπε στους μαθητές του:
«Παιδιά, χθες οι σύμμαχοι μας, έκαναν
μια επίθεση στο Ακλειδιού και σκότωσαν
4 Γερμανούς. Προς τιμήν τους να ψάλουμε τον Εθνικό μας Ύμνο. Αλλά σιγά, βρε
σεις, να μην ακουστούμε απ’ έξω»!
Εκείνο που έκαναν οι Γερμανοί τις επό36

περιπόλου και τις φωνές της «σβήσε
φως παρακαλώ». (Ναι, υπήρχε και παρακαλώ μαζί με τις κλωτσιές στην πόρτα).
Δυο τρία ραδιόφωνα που έβαλαν
με προπαγανδιστική στα ελληνικά εκπομπή, μάζευαν κάποιους ακροατές
τους κι ανάμεσά τους ανακάλυψα έναν
πάροικο Γερμανό, γνώση της Ελληνικής, ντυμένο γυναίκα, για να μαθαίνει
τι σχολίαζαν όσοι άκουγαν το σταθμό
τους. Τρέχαμε εμείς να ειδοποιήσουμε
στα άλλα ραδιόφωνα, να μη μιλάνε οι
συναγμένοι εκεί, γιατί κινδύνευαν.
Ήδη όμως το καλοκαίρι του 1944
έτρεχε γοργά και έφερε την ανάστροφη πορεία των Γερμανικών στρατευμάτων στα μέτωπα. Δεν άργησε νάρθει
η μέρα της Απελευθέρωσης μας στις
9 Σεπτεμβρίου. Με ξέφρενο ενθουσιασμό τη γιορτάσαμε στην προκυμαία.
Όλοι μαζί. Ενωμένοι τότε.

μενες μέρες ήταν να οχυρωθούν καλύτερα. Στον Άγιο Ευδόκιμο, στον Κήπο δηλ.
άνοιξαν χαρακώματα, έβαλαν κι άλλα
συρματοπλέγματα, έκλεισαν τον δρόμο
κοντά στο εκκλησάκι και οι διαβάτες
έπρεπε να περνάνε γύρω - γύρω απ’ τον
Κήπο, για να πάνε στα σπίτια τους.
Για μας τα παιδιά αυτό ήταν προσφορά, γιατί όλος ο δρόμος μπρος το δικό
μας σπίτι έπαψε νάχει διερχόμενους κι
έμεινε σε αποκλειστική χρήση μας, για
τα παιχνίδια και τις συνάξεις μας.
Πότε - πότε οι Γερμανοί μάς έκλειναν
στα σπίτια, για να κάνουν γυμνάσια στα
χαρακώματα και τους γύρω δρόμους
μπαίνοντας και στις αυλές μας πυροβολώντας με άσφαιρα πυρά και ρίχνοντας
χειροβομβίδες κρότου και λάμψης.
Τη νύχτα έπρεπε νάχουμε πλήρη συσκότιση και μια λουρίδα φωτός να ξέφευγε προκαλούσε την επίσκεψη της
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Δεσποινίς με καλές συστάσεις
Γράφει η Ειρήνη Βεκρή

φτάσει η καταλληλότερη στιγμή για μερικές εκμυστηρεύσεις.
«Η θέση ταμία που ζητάμε στην αγγελία, κύριε Λέανδρε, δεν είναι για μένα.
Εγώ έχω τελειώσει κοπτική - ραπτική
και δόξα το Θεό, έχω τα φιγουρίνια
μου… έχω δουλίτσα. Περιμένουμε
όμως τη Χαρούλα, την αδερφή μου».
«Εντάξει», έγνεψε ο νεαρός υπάλληλος της εφημερίδας, έτοιμος να επιτεθεί στο δεύτερο κομμάτι χορτόπιτας,
που όπως κάθε φορά, του ήρθε καλοδεχούμενο πεσκέσι.
«Η Χαρούλα, κύριε Λέανδρε, έχει
πολλά προσόντα. Έχει τελειώσει το
Ομήρειο Παρθεναγωγείο της Σμύρνης,
αν έχετε ακουστά».
«Ναι…», έκανε διστακτικά το παλικάρι κι άρχισε κάτι να ψιλιάζεται.
«Δούλευε στο καλύτερο κατάστημα
νεωτερισμών, Τσουρουκτσόγλου, στην
οδό Παράλληλο, το Παραλλέλ, της
Σμύρνης. Ταμίας. Μάλιστα. Μιλά τρεις
γλώσσες, απταίστως…».
Ο Λέανδρος, άφησε μισή τη μπουκιά
του και έκλεισε την καστανιά. «Και πού
είναι η Χαρούλα τώρα;». Ρώτησε.
«Έρχεται. Όπου νάναι. Την είδαν δυο
γειτόνισσες στην Προκυμαία της Σμύρνης. Εμείς όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, κατεβήκαμε με τη μάνα μας στο Κε. Η Χαρούλα επέμενε να πεταχτεί στο μαγαζί,
να παραδώσει κάτι υπόλοιπα του ταμείου. Δεν ξέρω πως. Χιλιάδες άνθρωποι να
σπρώχνουν, να μας τσαλαπατούν. Χωρίς
να θέλουμε, σπρωχτήκαμε, βρεθήκαμε
στη μαούνα. Φτάσαμε στον Πειραιά».
Η Χαρούλα δεν φάνηκε ποτέ. Μετά
από σαράντα τρεις δημοσιεύσεις, η Τασία πείστηκε από το Λέανδρο, να μην
ξαναβάλει την αγγελία πια. Πείστηκε
ακόμα να τον παντρευτεί και πέρασε
καλά. Κι αυτό, επειδή η ζωή, χρωστά
και μερικές χαρές στους ανθρώπους.

Ο Λέανδρος άκουσε το διστακτικό
χτύπημα. Κοίταξε προς την πόρτα.
«Περάστε», είπε.
Μ’ ένα ανεπαίσθητο χάρχαλο, το
πόμολο έκανε μια περιστροφή κάπου
εξήντα μοιρών και αμέσως φάνηκε το
αδύνατο, λευκό χεράκι, μιας καστανομάλλας ομορφούλας που θάχε δε θάχε
κλείσει τα είκοσι.
«Καλημέρα σας κύριε Λέανδρε», χαιρέτισε η ομορφούλα.
«Καλημέρα δεσποινίς Τασία. Μη μου
πείτε, αφήστε με να μαντέψω, ήρθατε
για την αγγελία».
Ένας αναστεναγμός, βγήκε βαθιά από
το στήθος της κοπέλας που είχε πλησιάσει το γραφείο με τις στοίβες τα χαρτιά και τα αποκόμματα του Λέανδρου.
«Καλά μαντέψατε, θέλω να δημοσιεύσω πάλι την αγγελία. Ορίστε η μιάμιση
δραχμή».
«Μα δεσποινίς Τασία, τέσσερις βδομάδες τώρα, ζητάτε θέση ταμία σε κατάστημα. Επικοινωνούν μαζί μας υποψήφιοι εργοδότες, ζητούν να σας δουν
και 'σεις αρνείστε να εμφανιστείτε,
έστω να τους γνωρίσετε».
Η Τασία, σαν να μην την αφορούσε
καθόλου αυτή η κουβέντα, βάλθηκε να
ψάχνει στην τσάντα της, από την οποία
ανέσυρε σύντομα, μια αλουμινένια καστανιά φαγητού, που ξεσκεπάστηκε μαζί
μ’ ένα πλατύ χαμόγελο του κοριτσιού.
Απ’ την καστανιά ξεχύθηκε ένα γαργαλιστικό άρωμα άνηθου και δυόσμου και
πράσινου κρεμμυδιού στο γραφείο των
Αγγελιών της Εφημερίδας Σκριπ, στην
οδό Φιλελλήνων, αριθμός 13.
«Η χορτόπιτά σας κύριε Λέανδρε! Η μητέρα την φτιάχνει από χόρτα που μαζεύει
η ίδια. Την έψησε στα ξύλα, το πρωί».
«Ω!» Έκανε ο Λέανδρος, ανοίγοντας
όλο σπουδή το συρτάρι, για να βρει το
πιρούνι του. Η Τασία ένιωσε πως είχε
38

Εξαφάνιση ηλικιωμένου...
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Από μικρά παιδιά βλέπαμε κοντά μας
τα πρόσωπα των γονιών μας. Τον πατέρα και τη μητέρα. Ήταν οι ρίζες μας
και ταυτόχρονα ήταν οι ακούραστοι
άγγελοι του ουρανού που πετώντας
ασταμάτητα γύρω μας, μας προστάτευαν από κάθε κακό.
Αυτή την εικόνα συναντά κανείς στις
περισσότερες οικογένειες και μεγαλώνοντας μαθαίνει, ότι δεν είναι πάντα
τα πράγματα έτσι σε όλα τα σπίτια.
Υπάρχουν και άλλες διαφορετικές εικόνες σε πολλές οικογένειες που είναι
σκληρές και παράλογες, γκρίζες και
μαύρες, εικόνες, από τις οποίες απουσιάζει η στοργή και η φροντίδα που
εμείς περίσσια απολαμβάναμε. Τότε,
παράλληλα με τη θλίψη και τον πόνο
που μοιραζόμαστε με αυτά τα παιδιά,
επειδή δεν μπόρεσαν να γευτούν κάτι
από τη δημιουργική χάρη που εμείς
πήραμε από τους γονείς μας, νιώθουμε στην ψυχή και έναν αόριστο φόβο
να σκοτεινιάζει τον ορίζοντα της καλής διάστασης της ζωής μας, νιώθουμε
στην ψυχή και έναν αόριστο φόβο που
γράφει στον αέρα ένα δύσκολο ερώτημα και μαζί μια ενδόμυχη προσευχή:
«Αν πάθει κάτι ο πατέρας ή η μητέρα
τι θα απογίνουμε εμείς;
Μακάρι να είναι πάντα έτσι, γεροί και
δυνατοί...»
Όμως τα χρόνια περνούν γρήγορα.
Τα παιδιά γίνονται νέοι, ύστερα μεγάλοι, αργότερα γονείς, ύστερα ηλικιωμένοι, και μετά... παππούδες και
γιαγιάδες. Βλέπεις αυτή η πανούργα

μάγισσα που στέλνει ο χρόνος, περνά
με το ραβδάκι της και τους ακουμπά
όλους πονηρά και αθόρυβα για να τους
θυμίσει ότι δεν κάνει εξαίρεση και κανείς δεν παραμένει πάντα νέος. Σιγάσιγά, όλοι μεγαλώνουν, κουράζονται,
πονούν, και με μία λέξη γερνούν, και
γίνονται βάρος στους άλλους. Ακούγεται δύσκολη η λέξη αυτή. Είχε δίκιο
ο σοφός όταν έγραψε ότι: «Τα γηρατειά είναι ντροπή!» Έτσι είπε, και εμείς
σα να μην το ακούσαμε, το κρύψαμε
στο σκούρο χρώμα που έχει στο πίσω
μέρος ο καθρέφτης μας, και μείναμε
να κοιταζόμαστε με ναρκισσισμό και
να καμαρώνουμε τον εαυτό μας στο
«σήμερα». Και είναι πολύ σημαντικό
ότι ως προς τους γονείς μας που τους
βλέπουμε δίπλα μας, έχουμε αφελώς
πιστέψει ότι είναι δεδομένοι, και πάντα θα είναι εκεί κοντά μας πιστοί και
αφοσιωμένοι, έστω και αν έχουν γεράσει λίγο… Τι σημασία έχει...
Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η
πραγματικότητα μας διδάσκει, ότι σαν
διαβατάρικα πουλιά θα φύγουν από τη
ζωή μας, ίσως ξαφνικά και απρόβλεπτα, και γι' αυτό φρόνιμο και σωστό είναι ό,τι μελετούμε να κάνουμε που θα
τους ξεκουράσει και θα τους βοηθήσει
και που θα εκφράζει το «ευχαριστώ
μας» για όλα όσα μας πρόσφεραν, να
το κάνουμε τώρα, που ακόμα έστω και
δύσκολα ζουν και αναπνέουν γιατί αν
το αναβάλουμε για αύριο, όπως γίνεται
συχνά, και βρεθούμε αντιμέτωποι με
τη θλιβερή έκπληξη του χαμού τους...
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τα κλάματα, οι φωνές και οι λιποθυμίες, τα λουλούδια και μαζί με όλα αυτά
ένας κόμπος ενοχές που θα μας πνίγουν, δε θα έχουν καμιά αξία και καμιά
σημασία.
Κάνω αυτές τις σκέψεις βλέποντας
στην τηλεόραση μία νέα ανακοίνωση
Silver Alert «Εξαφάνιση ηλικιωμένου.
Μπορείτε να βοηθήσετε;»
Η γιαγιά στην οθόνη είναι 80 χρονών, καλοντυμένη και χαμογελαστή.
Διαβάζω και τις άλλες λεπτομερείς
πληροφορίες που αναφέρονται, όπως,
ο τόπος της κατοικίας της, τι φορούσε
όταν εξαφανίστηκε, κ.λ.π, για να καταλήξω στη μοιραία φράση με την οποία
τελειώνει η ανακοίνωση:
«Πάσχει από άνοια. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.» Και αναρωτιέμαι:
«Συχνά, πολύ συχνά, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στην οθόνη μας τέτοιες
ανακοινώσεις. Άνθρωποι εξαφανίζονται. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι
που πάσχουν από τη νόσο Alzheimer.
Χάνονται. Τους βρίσκει κανείς για να
τους φέρει πίσω στο σπίτι τους; Ποιος
θα τους δώσει τα απαραίτητα φάρμακα τους, όχι για να θεραπευτούν αλλά
έστω για λίγο καλύτερη ποιότητα ζωής;
Δεν θυμούνται τίποτα. Εμείς όμως δεν
πρέπει να τους ξεχνούμε ποτέ. Δεν
θυμούνται στο απόλυτο κενό του μυαλού τους ποιοι είναι, πού μένουν. Έφυγαν, μόλις βρήκαν στο σπίτι μια πόρτα
ξεχασμένη ανοιχτή...
Διαβάζω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη
Ευρωπαϊκή χώρα που έχει Silver Alert.
Η «πατρίδα του» είναι οι Η.Π.Α. Είναι
το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα
έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των
πολιτών σε περιπτώσεις εξαφάνισης
ηλικιωμένων. Επίσης, η συμβολή της
Ελληνικής Αστυνομίας στο Πρόγραμμα αυτό, είναι όχι μόνο σημαντική
αλλά και υποδειγματική. Διαβάζω ακόμα, ότι σήμερα έχουμε στην Ελλάδα

196.000 ανθρώπους που πάσχουν από
τη νόσο Alzheimer, που είναι η πιο συχνή μορφή της άνοιας και εκδηλώνεται
σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ
αναμένεται ο αριθμός αυτός να τριπλασιαστεί μέχρι το 2050.
Το Πρόγραμμα Silver Alert λειτούργησε στην Ελλάδα από 12-4-2011, και
αρκετοί από τους εξαφανισθέντες
βρέθηκαν σώοι, άλλοι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να αγνοούνται, και αρκετοί
βρέθηκαν... νεκροί.
Τέλος, αυτό που είναι αναγκαίο, είναι να καταλάβουμε όσοι έχουμε στο
σπίτι μας το γονιό μας ή τον συγγενή μας που πάσχει από άνοια, ότι αν
και δεν αντιλαμβάνεται τίποτα, έχει
την ίδια ανάγκη για αγάπη, στοργή και
ενδιαφέρον, με έναν υγιή ηλικιωμένο
άνθρωπο. Πρέπει να του αφιερώνουμε
ουσιαστικό χρόνο από το χρόνο μας,
να του μιλούμε, να επικοινωνούμε μαζί
του, και να μην τον εγκαταλείπουμε
στη μοναξιά και στη σιωπή.
Γυρίζοντας το ρολόι του χρόνου
πίσω, πρέπει να θυμηθούμε ζωντανά
και όχι σαν αδιάφοροι επιλήσμονες,
ότι οι ηλικιωμένοι και οι γέροντες που
έχουμε κοντά μας είναι οι ρίζες μας,
είναι οι άγγελοι που μας προστάτεψαν
και μας στήριξαν για να γίνουμε αυτό
που ήμαστε.
Είναι πολύ σκληρό να τους αναγκάσουμε να μας πουν με πόνο, ή να τα
σκεφτούν χωρίς να τα πουν, τα γνωστά λόγια:
«Εκεί που είσαι ήμουνα,
κι εδώ που είμαι θάρθεις...»
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«Μα είναι δυνατόν;»
Γράφει ο Μάριος Κακαδέλλης

Στην αλλοπρόσαλλη εποχή μας,
υπάρχουν πράγματα που αν δεν έχεις
τρανταχτές αποδείξεις, είναι αδύνατο να τα πιστέψεις. Μέχρι που χάνεις
στοίχημα. Μια τέτοια περίπτωση έτυχε
και σε μένα.
Πριν λίγο καιρό, στο μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, είχα μια πολύ
απλή υπόθεση. Ήθελα να έχω μια δικαστική εκπροσώπηση της άρρωστης
συζύγου μου Μίρκας, σε διάφορους
φορείς (ΙΚΑ, Τράπεζες κ.λπ.). Ο δικηγόρος μου συνεπής στο ραντεβού μας,
με πήγε έξω από την αίθουσα και πήγε
να πληρώσει κάτι παράβολα. Επειδή
άλλη φορά στη ζωή μου δεν είχα πάει
σε δικαστική αίθουσα, από περιέργεια
θέλησα να μπω να δω το εσωτερικό
της. Στάθηκε αδύνατο. Η σχετικά μικρή
αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Δεν
έπεφτε καρφίτσα. Όλοι τους, άνδρες,
γυναίκες, οι πιο πολλοί νέοι και νέες
κρατούσαν από ένα ντοσιέ. Όταν γύρισε ο δικηγόρος διαμαρτυρήθηκα πως
με τόσο κόσμο, δεν θα τελειώσουμε
ούτε αύριο. Εκείνος γέλασε, «Δεν είναι
δίκες αυτά. Η δικαστίνα που είναι στην
έδρα, από τον κατάλογο που έχει μπροστά της φωνάζει ονόματα κι όποιος
ακούει τ’ όνομά του δίνει τον φάκελό
του και φεύγει». Η απορία μου μ’ έκανε
να ρωτήσω. «Τι περιέχει αυτός ο φάκελος»; Η απάντησή του με άφησε με το
στόμα ανοιχτό. «Ο φάκελος περιέχει
όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται
για το διαζύγιο. Κάθε Τρίτη έχουμε
αυτή τη βαβούρα. Μην έχεις άγχος. Το
κανονικό δικαστήριο αρχίζει στις 9. Θα
τελειώσουμε γρήγορα». Η περιέργειά
μου ξαναρώτησε «Πόσοι περίπου φάκελοι θα κατατεθούν σήμερα»; Η απάντηση. «Αν θυμάμαι καλά σήμερα είναι

107». Σχεδόν δεν τον πίστεψα. «Για
στάσου ρε φίλε. Τόσα πολλά διαζύγια;
Αν βάλουμε 100Χ2 είναι 200 την εβδομάδα δηλ. 800 τον μήνα». Γέλασε και
είπε: «Δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά είναι
για το Πρωτοδικείο της Αθήνας. Πρόσθεσε το Πρωτοδικείο Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του κάθε Νομού;» Μα αν
το κάνω αυτό θα βρω νουμερο αστρονομικό», απάντησα. «Έχεις δίκιο μα αν
δεν ήτανε τα διαζύγια οι δικηγόροι θα
βγαίναμε στη ζητιανιά».
Ώρα εννιά, πράγματι η αίθουσα ήταν
άδεια και το δικό μας δικαστήριο κράτησε λίγα λεπτά. Όμως η απορία μου
για το ό,τι είχε προηγηθεί με βασάνιζε.
Γιατί παντρεύονται αφού πριν βάλουν
στο στόμα τη γαμήλια τούρτα χωρίζουν;
Ασυμφωνία χαρακτήρων; Ο δικηγόρος
χαμογέλασε: «Αυτό φίλε μου είναι η νομική δικαιολογία. Οι λόγοι είναι πολλοί
και διάφοροι. Συνήθως είναι οικονομικοί
από άρνηση υπόσχεσης προίκας, αλλά
υπάρχουν και άλλοι όπως ύπαρξη τρίτου προσώπου, οι προστριβές συγκατοίκησης με τα πεθερικά και άλλοι, που
πράγματι είναι για γέλια και για κλάματα.
Όταν χωρίσαμε θυμήθηκα τα χρόνια
μας, που ο γάμος είχε την αξία του. Με
την αγάπη, τη στοργή, το σεβασμό, την
αλληλεγγύη, τον ισομερισμό στις χαρές
και τις λύπες και που παρά τις δυσκολίες και τα όποια προβλήματα τα διαζύγια
ήταν σπάνια.
Απ’ όλη αυτή την ιστορία μου έμεινε
ένα συμπέρασμα. Αν ακούσεις κάτι που
σου φαίνεται παράξενο, φανταστικό,
εξωπραγματικό και απίστευτο, πίστεψέ το, γιατί στην εποχή μας είναι πολύ
δύσκολο να διακρίνεις το ψέμα απ’ την
αλήθεια και κάθε φορά θα διερωτάσαι:
«Μα είναι δυνατόν;».
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«Αλλαγή πλεύσης»
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Τι όμορφο το Πλωμάρι! Την ώρα
που το αγιάζι κι η πρωινή δροσιά σμίγουν με την αρμύρα της θάλασσας.
Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, ανάμεσα σε μισογκρεμισμένα παλιά ελαιοτριβεία και ταρσανάδες, με τη φαντασία να καλπάζει για το πως και τι ήταν
όλα αυτά πριν από χρόνια. Με τους
εργάτες φορτωμένους στην πλάτη τα
τσουβάλια με τον ευλογημένο καρπό
της Μυτιληνιάς ελιάς και τους καπεταναίους, με τα χαρακωμένα από την
αρμύρα πρόσωπα, να καμαρώνουν τα
καινούργια τους σκαριά στο καρνάγιο.
Μια χαρά ένας ενθουσιασμός!
Τα πιο εποικοδομητικά συναισθήματα και διάθεση και κέφι!
Και ξαφνικά μια μαχαιριά δυνατή
όταν η ματιά αντικρίζει εκεί στην άκρη
του γιαλού, παρατημένο, και ξεχασμένο το κουφάρι πια από το όμορφο σκαρί που κάποτε αρμένιζε περήφανο στα
κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας.
Ναι, είναι αληθινή η εικόνα με το
κομμένο στα δυο τρεχαντήρι, που είναι ακόμα εκεί στην άκρη του γιαλού
στο Πλωμάρι.
Είναι ακόμα και θα είναι εκεί, όσο ο
χρόνος του το επιτρέψει, έτσι κομμένο στα δύο, σακατεμένο.
Και δυστυχώς δεν είναι το μόνο. Οι
παραλίες και τα λιμανάκια μας έχουν
χάσει τα περισσότερα από τα γραφικά τους στολίδια: τα κομψά τρεχαντήρια και τα θαλασσοδαρμένα καΐκια μας.
Με εντολές της Ε.Ε. κόψανε στη
μέση καΐκια και με επιδοτήσεις σπάσανε τα τρεχαντήρια διαλύοντας τις
δυνατότητες και τις εναλλακτικές πη-

γές δημιουργίας εισοδήματος στις τοπικές οικονομίες.
Η άρνηση και η ευαισθητοποίηση
στην υποτιθέμενη ζημία που κάνουν
στο περιβάλλον τα πατροπαράδοτα
μέσα αλιείας, δεν ευνόησαν τη διαδοχή σε μια νέα γενιά ψαράδων δεκτικών
στις νέες τεχνολογίες, με οικολογικές
ανησυχίες, με μόρφωση και επιχειρηματικότητα. Και όλα αυτά συμβαίνουν,
όπως λένε οι ψαράδες, χωρίς η Ε.Ε.
να έχει επιστημονικές αποδείξεις ότι
προκαλείται ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Χάνεται η παράδοση! Χάνονται τα
σκαριά. Άλλο σκάφος 25 χρονών, άλλο
30 όλα τρεχαντήρια 9,50 έως 12 μέτρα, που αποτελούν τον κόπο μιας
ζωής του καθενός, που λυπάσαι να τα
σπάσεις.
Μικρά σε μέγεθος σκάφη, που δεν
μπορούσαν να ψαρέψουν στα 3 ναυτικά μίλια από την ακτή, σύμφωνα με τον
νέο νόμο, τα έσπασαν, τα έκοψαν και
τα στοίβαξαν εδώ και κει, στον αέρα
και στη βροχή, κουφάρια που ο χρόνος θα τα θάψει στη λήθη.
Για μένα η καταστροφή της θάλασσας δεν είναι η τράτα, το παραγάδι, το
γρι-γρι. Είναι τα τοξικά απόβλητα που
πέφτουν τόνοι στις θάλασσες.
Το φυτοπλαγκτόν, το φύκι, το μαρούλι, κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Σε
πολλά μέρη η θάλασσα έχει αλλάξει
σύνθεση.
Σε λίγα χρόνια, αν η χώρα μας δεν
στηρίξει τους ψαράδες της παράκτιας
αλιείας, δεν θα υπάρχει ψαράς και θα
τρώμε ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας ή κατεψυγμένα!
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...μια μαχαιριά δυνατή, όταν η ματιά αντικρύζει εκεί στην άκρη του γιαλού, παρατημένο, και ξεχασμένο το
κουφάρι πια από το όμορφο σκαρί που κάποτε αρμένιζε περήφανο στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας.
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Προς το τέλος του μυστηρίου της Αμφίπολης
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Τάφος, κατασκευασμένος από πωρόλιθους, αποκαλύφθηκε σε βάθος 1,60μ.
κάτω από τους σωζόμενους λίθους του
δαπέδου στον τρίτο θάλαμο στο λόφο
Καστά της Αμφίπολης.
Το θρίλερ της Αμφίπολης συνεχίζεται
και το σασπένς κορυφώνεται. Βρέθηκε
ο τάφος, τα καρφιά και τα διακοσμητικά από το φέρετρο, τα οστά μαζί και το
κρανίο του νεκρού, αλλά το φύλο και η
ταυτότητά του παραμένουν άγνωστα.
Ίσως όταν θα κυκλοφορήσει το περιοδικό μας αυτό, να έχει δοθεί απάντηση
από τους ειδικούς επιστήμονες που θα
ασχοληθούν με το ανθρωπολογικό υλικό
το επόμενο διάστημα. Η αγωνία, ωστόσο, εντείνεται. Ποιος εντέλει κρύβεται
πίσω απ’ αυτήν την πολυτελή, δαπανηρή,
μοναδική σε διάκοσμο ταφή; Ένα σκηνικό σε ταφικό μνημείο που ανάλογό του
δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Ο σκελετός του νεκρού που βρέθηκε εντός και εκτός του τάφου ήταν η
μεγαλύτερη ικανοποίηση της επιστημονικής ομάδας, παρότι ο τρόπος που
εντοπίστηκε επιβεβαιώνει τη σύληση.
Όπως αναφέρει στέλεχος του ΥΠΠΟ
«δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε
για τα οστά αν ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα κάτι που φαίνεται από τη λεκάνη,
γιατί βρέθηκε θρυμματισμένη. Γι’ αυτό
θα αποφανθούν ο ειδικοί επιστήμονες
που θα εξετάσουν το υλικό. Άλλωστε
ένας ανθρωπολόγος μπορεί αμέσως να
δώσει την απάντηση». Ακόμη δεν έγινε
γνωστό ποιο θα είναι το εργαστήριο,
αλλά όπως αναφέρουν πληροφορίες
δεν θα είναι ιδιωτικό αλλά ένα από τα
πιο εξελιγμένα του πανεπιστημιακού
χώρου.
Όπως είχαν πει πολλοί επιστήμονες,
το ταφικό συγκρότημα στον λόφο Κα-

στά φαίνεται πως είναι ένα δημόσιο
έργο. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα μαρμάρου που έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί
στη Μακεδονία. Τα στοιχεία που κάνουν αυτό το μνημείο μοναδικό: ένας
τύμβος ύψους 33 μ., και επάνω του το
βάθρο με το υπερμέγεθες λιοντάρι, συνολικού ύψους 15,84 μ. «Οι σφίγγες,
οι καρυάτιδες και το υπέροχο ψηφιδωτό με την αρπαγή της Περσεφόνης,
αλλά και τα μαρμάρινα ζωγραφισμένα
επιστύλια, τα οποία, αυτή τη στιγμή,
συντηρούνται στο εργαστήριο του
Μουσείου Αμφίπολης. Επισημαίνεται
το πρωτοφανές ύψος του συνόλου της
κατασκευής. Αυτό το μνημείο αποτελεί
μοναδική και πρωτότυπη σύνθεση ποικίλων χαρακτηριστικών. Είναι μια εξαιρετικά ακριβή κατασκευή, το κόστος
της οποίας είναι προφανώς απίθανο
να είχε αναληφθεί από ιδιώτη». Στην
ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι
«πρόκειται για μνημείο θνητού στον
οποίον αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές
από την κοινωνία της εποχής του. Ο
νεκρός ήταν εξέχουσα προσωπικότητα, καθώς μόνον έτσι εξηγείται η κατασκευή αυτού του μοναδικού ταφικού
συγκροτήματος».

ο στρατηλάτης», εικάζουν επιστήμονες
παρ’ ότι η σορός του Ηφαιστίωνα αποτεφρώθηκε. Την ίδια ώρα η ανασκαφέας κ. Κατερίνα Περιστέρη με τις δηλώσεις της «ο τάφος ανήκει σε Μακεδόνα
στρατηγό» πυροδοτεί νέες συζητήσεις
και εικασίες.
Κι ενώ όλο και περισσότεροι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι ο λόφος κρύβει κι
άλλες ταφές, στέλεχος του ΥΠΠΟ είναι
κατηγορηματικό: «Σ’ αυτό το σημείο
του μνημείου δεν υπάρχει άλλη ταφή.
Δεν γνωρίζουμε αν έχουμε δίπλα άλλους τάφους, όμως η ανασκαφή έφτασε πια στο φυσικό έδαφος». Η φάση
αυτή ολοκληρώθηκε με την εύρεση του
κιβωτιόσχημου τάφου και του σκελετού δήλωσε και η Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ Λίνα
Μενδώνη από την Αμφίπολη: «Υπολείπονται πολλά ακόμη να γίνουν σε ένα
χώρο σαν τον τύμβο Καστά. Είμαστε
ευτυχείς που ένα τόσο σημαντικό και
ιδιαίτερο μνημείο προστίθεται στο ψηφιδωτό της ελληνικής αρχαιολογίας και
της Ιστορίας».

Τα επόμενα βήματα
Τι θα γίνει από δω και πέρα; Για να
δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, μελετώνται
συστηματικά και τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία έχουν ταυτιστεί
και αποδοθεί στον περίβολο. Περίπου
500 μαρμάρινα μέλη που βρίσκονται
στην περιοχή στην οποία είναι τοποθετημένο το λιοντάρι της Αμφίπολης
καθώς και άλλα 100 που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, όταν αποσύρθηκαν τα
νερά της λίμνης Κερκίνης. Πρόκειται
για γείσα, ορθοστάτες και στέψεις από
τον περίβολο που είχαν μεταφερθεί το
1936 από την εταιρεία Ούλεν όταν κατασκεύαζε το φράγμα της Κερκίνης.

Νέες εικασίες
Τώρα τελευταία φούντωσαν πάλι τα
σενάρια για τον «ένοικο», ενώ άρχισαν
να επανέρχονται οι θεωρίες με πρωταγωνιστή τον Μ. Αλέξανδρο και την
Ολυμπιάδα. Επανέκαμψε όμως και η
θεωρία ότι μπορεί το μνημείο να είναι
του Ηφαιστίωνα. «Ο Μ. Αλέξανδρος
θέλησε να θεοποιήσει τον παιδικό του
φίλο, αξιωματικό και συνοδοιπόρο
του στην εκστρατεία στην Ασία, τον
Ηφαιστίωνα (ήταν γιος του Αμύντορα),
όμως οι Μακεδόνες δεν το δέχτηκαν
και ζήτησαν τον αφηρωισμό του, θεωρώντας πως ο μόνος θεός είναι ο ίδιος
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Λαογραφία
Λαογραφία

Βήμα της Επιστήμης
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ο Νοέμβριος και η Ελληνική παράδοση
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Το όνομά του μήνα προέρχεται από το
λατινικό αριθμητικό novem που σημαίνει
εννιά, άρα ένατος μήνας σύμφωνα πάντα
με το πολύ παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο
που είχε μόνο δέκα μήνες.
Ο Νοέμβριος έχει αντίστοιχο μήνα
στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο τον
«Μαιμακτηριώνα». Το όνομα τούτο προέρχεται από τα Μαιμακτήρια, τη μεγάλη
γιορτή που ετελείτο στην Αθήνα αυτόν
το μήνα. Μαιμάκτη δε, οι αρχαίοι ονόμαζαν το θεό Δία που σημαίνει μειλίχιος, καλόβουλος, καλοπροαίρετος ή και
γελαστός. Αυτή τη πλευρά της καλοσύνης του οι αρχαίοι προσπαθούσαν να
την εξασφαλίσουν με λογιών - λογιών
λατρευτικά καλοπιάσματα, ιδίως με τα
μειλίγματα, όπως ονόμαζαν ένα είδος
προσφοράς προς το μεγάλο θεό τους.
Διότι ο Δίας, ως θεός προπάντων του
καιρού, τούτη την εποχή του φθινοπώρου που μας φέρνει στο χειμώνα ήταν
πιο αγριεμένος από κάθε άλλη εποχή.
Βαριά σύννεφα, βροχή, κακό, χαλάζι, χιόνια, αστραπές, βροντές, κοσμοχαλασιά.
Έτσι παρουσιάζεται ο φοβερός αυτός
θεός το μήνα τούτο. Του έταζαν, λοιπόν,
και του προσέφεραν καλούδια για να τον
καλοπιάσουν και να μαλακώσει η θέλησή
του. Κι έτσι συστήθηκε η γιορτή, τα Μαιμακτήρια, που επιπλέον περιείχε γλέντια,
χορούς, μεταμφιέσεις, θυσίες, όλα για
να εξευμενισθεί ο θεός, να ηρεμήσει τη
φύση, να βρέξει όσο χρειάζεται ώστε να
αποτελειώσει ανενόχλητος και με επιτυχία ο κόσμος τις γεωργικές δουλειές του.
Το μήνα τούτο η εκκλησία μας τιμά
τους Ταξιάρχες και τους Αρχάγγελους
και όλους τους αγγέλους, μεγάλη γιορτή, καθώς και τον Άη-Φίλιππο που ορίζει
και την αρχή της Σαρακοστής.

Άλλη μια μεγάλη γιορτή του Νοεμβρίου είναι τα Εισόδεια της Παναγίας, τότε
που ο Ιωακείμ και η Άννα αφιέρωσαν
την δωδεκάχρονη Μαρία στο ναό. Αυτή
η γιορτή λέγεται και «της Παναγίας της
Πολυσπορίτισσας» διότι επικρατεί το
έθιμο ο κόσμος να τρώει ανακατεμένους κάθε είδους μαγειρεμένους σπόρους. Σιτάρι, καλαμπόκι μαζί με φακές,
φασόλια, ρεβύθια και κουκιά κ.α. Τα λεγόμενα πολυσπόρια ή μπόλια.
Κάποιοι λένε πως τα έθιμα τούτα
σχετίζονται και με τη λατρεία της θεάς
Δήμητρας, θεάς της γης και της καλλιέργειας.
Το Νοέμβρη γιορτάζεται και ο Άγιος
Ανδρέας ο Πρωτόκλητος με τα πολλά
και σημαδιακά έθιμά του.
Ο Νοέμβριος «ορίζει» κι από το φθινόπωρο, «ορίζει» και από το χειμώνα.
Τότε πέφτουν οι περισσότερες πάχνες
που είναι προάγγελοι του χειμώνα με τα
πολλά χιόνια κι αυτός είναι ο λόγος που
ο κόσμος τον Νοέμβριο ονόμασε και
Παχνιστή.
Σε τούτο το σημείο ταιριάζει κι η ακόλουθη παρατήρηση.
Την πρώτη εβδομάδα του μήνα, το
πολύ τη δεύτερη, απαραίτητα θα ανθίσουν τα μικρά σεμνά κίτρινα με ιώδεις
αποχρώσεις άγρια κρινάκια. Για μια δυο
βδομάδες το πολύ κρατά η ζωή τους.
Όμως παίζουν ρόλο χαρακτηριστικό.
Ορίζουν την αρχή, την έλευση του χειμώνα γι’ αυτό κι ο κόσμος τα ονόμασε
«Διουχταρέλλια», άνθινες υπάρξεις που
διώχνουν την καλοκαιρία και καλωσορίζουν την έλευση του χειμώνα.
Που με άλλα λόγια, επηρεάζουν με
τον τρόπο τους την ιεροτελεστία της
εναλλαγής των εποχών.
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Για το κρυολόγημα
ψευδάργυρος

Συχνό πλύσιμο χεριών εναντίον
μετάδοσης
Το συχνό πλύσιμο των χεριών ήταν
επίσης αποτελεσματικό ενάντια στην
εξάπλωση των ιώσεων. «Για την πρόληψη του κοινού κρυολογήματος φαίνεται
ότι τα μόνα που βοηθούν είναι το πλύσιμο των χεριών και πιθανώς η χρήση
συμπληρωμάτων ψευδαργύρου».
Τουλάχιστον δύο από τις δοκιμές
έδειξαν ότι παιδιά που λάμβαναν 10 ως
15 mg ψευδαργύρου καθημερινά εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά κρυολογημάτων και είχαν λιγότερες απουσίες στο
σχολείο εξαιτίας κρυολογήματος.
Παρότι οι μελέτες αυτές είχαν διεξαχθεί σε παιδιά, οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι «δεν υπάρχει λόγος για τον
οποίο ο ψευδάργυρος θα είναι αποτελεσματικός μόνο στα παιδιά και όχι και
στους ενηλίκους».
Το κοινό κρυολόγημα πλήττει τους
ενηλίκους σχεδόν 2-3 φορές τον χρόνο
και τα παιδιά κάτω των δύο ετών περί
τις έξι φορές ετησίως. Τα συμπτώματα όπως ο πονόλαιμος, η καταρροή ή αντιθέτως η βουλωμένη μύτη, ο βήχας και
η κακουχία - είναι συνήθως εντονότερα
τις τρεις πρώτες ημέρες, ενώ μπορεί να
διαρκέσουν ως και 10 ημέρες (κάποιες
φορές ακόμη και επί τρεις εβδομάδες).

Τώρα που ο χειμώνας φαίνεται να
δείχνει τα δόντια του και οι ιώσεις
βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους,
μάλλον η ακόλουθη είδηση θα σας
φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη: ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα στον Καναδά ανακάλυψαν ότι ο
ψευδάργυρος αποτελεί το καλύτερο
συμπλήρωμα για την πρόληψη του
κρυολογήματος, ενώ η «πολυδιαφημισμένη» βιταμίνη C είναι απλώς... πεταμένα λεφτά.

Γιατροσόφια χωρίς οφέλη
Τα ευρήματα αυτά που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο της
Καναδικής Ιατρικής Εταιρείας προέκυψαν από μετα-ανάλυση 67 προηγούμενων μελετών οι οποίες εξέταζαν την αποτελεσματικότητα που
έχουν διαφορετικά «γιατροσόφια»
ενάντια στο κρυολόγημα. Όπως προέκυψε, παραδοσιακά «γιατρικά» όπως
το τζίνσενγκ, οι εντριβές με ειδικά
προϊόντα που βοηθούν την αναπνοή,
καθώς και τα αντιβηχικά σιρόπια, δεν
φάνηκε να έχουν σαφή οφέλη, ενώ
τα αντιβιοτικά έκαναν περισσότερο
κακό παρά καλό.
Σύμφωνα με την ανάλυση των μελετών, μόνο η λήψη συμπληρωμάτων
ψευδαργύρου δρούσε προληπτικά
ενάντια στα κρυολογήματα. Φάρμακα
όπως η ιβουπροφαΐνη και η παρακεταμόλη βρέθηκε να βοηθούν στη μείωση του πυρετού, ενώ η κατανάλωση
μελιού ήταν ευεργετική στην ανακούφιση του πονόλαιμου.

Δεν βοηθούν τα αντιβιοτικά
Μόνο ένα στα 20 κρυολογήματα προκαλείται από βακτήρια, ενώ η πλειονότητα οφείλεται σε κάποιον ιό ο οποίος δεν
αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.
Από τη δεκαετία του 1970 η βιταμίνη
C θεωρήθηκε η καλύτερη προληπτική
στρατηγική ενάντια στο κρυολόγημα
εξαιτίας μελετών του νομπελίστα Λάι47

νους Πόλινγκ που έδειχναν ότι η συγκεκριμένη βιταμίνη μπορεί να αποτελέσει
«ασπίδα» ενάντια στις ιώσεις αλλά και
να μετριάσει τα συμπτώματά τους. Η
βιταμίνη C είναι αντιοξειδωτική και έτσι
εξουδετερώνει τις αρνητικές επιδράσεις
των ελευθέρων ριζών, ενώ ταυτόχρονα
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

ότι υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις σχετικά με το ότι τα προβιοτικά βοηθούν
στην πρόληψη του κρυολογήματος, παρότι δεν έχουν εξαχθεί σαφή στοιχεία
σχετικά με το ποιοι ακριβώς συνδυασμοί μικροοργανισμών είναι οι πιο ωφέλιμοι.

Νέο στέλεχος της γρίπης
των πτηνών Η10Ν8

«Αποκαθήλωση» της βιταμίνης C
Ωστόσο πρόσφατη ανασκόπηση της
Cochrane Collaboration, ενός ανεξάρτητου οργανισμού που αναλύει στοιχεία
ιατρικών μελετών, έδειξε ότι η τακτική
κατανάλωση συμπληρωμάτων βιταμίνης
C δεν έχει επίδραση στη συχνότητα εμφάνισης του κοινού κρυολογήματος, παρότι μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια
της νόσου.
Σημειώνεται ότι η λήψη μεγάλων δόσεων βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει
σε ναυτία, διάρροια και κράμπες στο
στομάχι.
Η μετα-ανάλυση διέλυσε και άλλους
παραδοσιακούς «μύθους» σχετικά με
το κρυολόγημα. Όπως έδειξε, ο ρόλος
του τζίνσενγκ στην πρόληψη του κοινού
κρυολογήματος είναι αμφισβητήσιμος.
«Παράλληλα οι μελέτες που έδειχναν
ότι η άσκηση, το σκόρδο και η ομοιοπαθητική βοηθούν στην πρόληψη του κρυολογήματος δεν αποδείχθηκε ότι έχουν
βάση, ενώ σε ό,τι αφορούσε τη βιταμίνη
D δεν φάνηκε να έχουν κανένα προληπτικό όφελος».

Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε απειλή
για τους ανθρώπους, αν και όχι άμεσα.
Ένα νέο, άγνωστο έως τώρα αλλά
θανατηφόρο, στέλεχος της γρίπης των
πτηνών Η10Ν8 εντόπισαν κινέζοι επιστήμονες. Ο ιός θα μπορούσε να εξελιχθεί σε απειλή για τους ανθρώπους, αν
και όχι άμεσα.

Η εξέλιξη
Το πρώτο θύμα του εν λόγω ιού ταυτοποιήθηκε με καθυστέρηση ότι ήταν
μια 73χρονη γυναίκα από την πόλη Ναντσάνγκ, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο πέρυσι το Νοέμβριο με πυρετό και
σοβαρή πνευμονία. Παρά τα αντιβιοτικά
και τα αντιικά φάρμακα, η ασθενής εξέπνευσε μετά από εννιά ημέρες.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι
δεν πρέπει να υποτιμηθεί η δυνατότητα
του νέου ιού να προκαλέσει μελλοντικά μια ανθρώπινη πανδημία, καθώς ήδη
εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα σε
μια 55χρονη γυναίκα, στην ίδια κινεζική
επαρχία, στις 26 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει, όπως είπαν, ότι ο ιός συνεχίζει να
κυκλοφορεί μεταξύ των ανθρώπων και
άρα μπορεί να προκαλέσει και άλλα θύματα στο μέλλον, ιδίως αν καταφέρει να
εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο
- κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμα
αποδείξεις, αλλά δεν λείπουν οι ενδείξεις σε μερικές οικογένειες.

Ούτε τα προϊόντα για εντριβές βοηθούν
Αλλά και σε ό,τι αφορά προϊόντα για
εντριβές που περιέχουν καμφορά, μενθόλη και έλαιο ευκαλύπτου, ούτε αυτά αποδείχθηκε να ωφελούν, ενώ παράλληλα οδηγούσαν σε αύξηση του κινδύνου εμφάνισης
εξανθήματος και αισθήματος καύσου.
Οι ερευνητές υπογράμμισαν επίσης
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Η ανάλυση

Η έρευνα

Οι κινέζοι ερευνητές, του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Ασθενειών του Πεκίνου, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet», ανακοίνωσαν ότι
η γενετική ανάλυση δειγμάτων από την
τραχεία της πρώτης γυναίκας ασθενούς
έδειξε πως το συγκεκριμένο στέλεχος
είναι γενετικά τροποποιημένο από
προηγούμενα στελέχη του ιού Η10Ν8.
Η γενετική αυτή μετάλλαξη του ιού
φαίνεται πως ίσως του επιτρέπει να
αναπαράγεται πιο αποτελεσματικά
στους ανθρώπους. Όλα τα γονίδια του
ιού προέρχονται από πτηνά και, ειδικότερα, έξι από αυτά έχουν προέλευση
τον ιό Η9Ν2 που κυκλοφορεί στα πουλερικά της Κίνας. Δηλαδή ο ιός της γρίπης Η10Ν8 ενσωμάτωσε στο γενετικό
υλικό του γονίδια από τον ιό Η9Ν2,
τον ίδιο που είχε τροφοδοτήσει με γονίδια άλλους δύο ιούς, τον Η7Ν9 και
τον Η5Ν1, σύμφωνα με τους κινέζους
επιστήμονες.

Η έρευνα έδειξε ότι το πρώτο θύμα
του ιού είχε επισκεφτεί μια αγορά
ζωντανών πουλερικών λίγες ημέρες
προτού μολυνθεί, όμως οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να βρουν τον ιό
Η10Ν8 στα δείγματα που συνέλεξαν
από τα πουλερικά της συγκεκριμένης
αγοράς, συνεπώς η ακριβής πηγή της
λοίμωξης παραμένει ακόμα άγνωστη.
Ο ιός Η10Ν8 για πρώτη φορά απομονώθηκε σε ένα δείγμα νερού σε μια
κινεζική λίμνη το 2007 και πιο πρόσφατα, το 2012, σε μια άλλη αγορά
ζωντανών πουλερικών. Όμως μέχρι
τώρα δεν είχε αναφερθεί περιστατικό
μόλυνσης ανθρώπου από τον εν λόγω
ιό της γρίπης των πτηνών.
Η Κίνα ήδη πλήττεται από απανωτά κρούσματα ενός άλλου ιού γρίπης,
του Η7Ν9, που έχει ήδη σκοτώσει το
ένα τέταρτο περίπου των ασθενών. Τα
επιβεβαιωμένα περιστατικά λοίμωξης
έχουν εμφανιστεί σε δέκα κινεζικές
επαρχίες, αυξάνονται καθημερινά και
έχουν φθάσει πλέον τα 300, μετά τον
περυσινό Μάρτιο που εμφανίστηκε το
πρώτο.
Η διάγνωση της λοίμωξης στους ανθρώπους καθυστερεί συνήθως, επειδή
τα πουλερικά - φορείς δεν νοσούν τα
ίδια ούτε από τον ιό Η7Ν9, ούτε από
τον νέο ιό Η10Ν8, ενώ και οι κινέζοι
αγρότες εμφανίζονται απρόθυμοι για
ελέγχους από τις αρμόδιες Αρχές,
από τον φόβο μήπως υποχρεωθούν
να εξοντώσουν όλα τα ζώα τους. Αντίθετα, επειδή ο ιός της γρίπης Η5Ν1
σκοτώνει και τα πουλερικά, οι αγρότες
συνεργάζονται για την καταπολέμησή
του.

Η μετάλλαξη
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι γενετικό
υλικό από διάφορους ιούς των άγριων πουλιών αναμίχθηκε και οδήγησε
στη δημιουργία ενός νέου στελέχους
Η10Ν8, το οποίο, με τη σειρά του, μόλυνε οικόσιτα πουλερικά. Από τα οποία
πήρε επίσης γονίδια του ιού Η9Ν2 και
έτσι μεταλλάχθηκε περαιτέρω, ώσπου
τελικά προέκυψε το νέο θανατηφόρο
στέλεχος Η10Ν8 (JX346).
«Είναι σημαντικό ότι ο ιός αυτός έχει
μια μετάλλαξη στο γονίδιο ΡΒ2, το
οποίο πιστεύεται ότι σχετίζεται με αυξημένη μεταδοτικότητα και ικανότητα
προσαρμογής στα θηλαστικά, συνεπώς
θα μπορούσε να επιτρέψει στον ιό να γίνει πιο μεταδοτικός στους ανθρώπους».

Πηγή: Διαδίκτυο
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Χριστούγεννα στη Σμύρνη
Το Δωδεκαήμερο στη Μικρά Ασία είχε ξεχωριστή και πλούσια εθιμολογία και στις τρεις μεγάλες
γιορτές του, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Αυτές τις μέρες συναντούσε κανείς
έθιμα που είχαν σχέση με τον καινούργιο χρόνο και είχαν επίκεντρο και ζητούμενα την καλή
υγεία και την πλούσια καρποφορία.
Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων τα παιδιά τραγουδούσαν τα κάλαντα στις πόρτες των σπιτιών με τουμπελέκια και σιδερένια τρίγωνα, κρατώντας σήμαντρα και φαναράκια κρεμασμένα σε κοντάρι. Οι νοικοκυρές τους έδιναν παράδες, φρούτα και φοινίκια (μελομακάρονα).
Οι μεγαλύτεροι έλεγαν τα κάλαντα έχοντας μαζί τους ένα φωτισμένο καραβάκι. Χειροποίητο από
χαρτί ή ξύλο, έφτανε και τα τρία μέτρα μήκος. Το κατάρτι του ήταν στολισμένο και είχε μια ελληνική σημαία. Τα κάλαντα τελείωναν με την ευχή «Και εις έτη πολλά. Και του χρόνου να ‘στε καλά».
Στα σπίτια τους μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, άρχιζαν οι μπουγάδες και τ΄ ασπρίσματα.Εκείνες τις μέρες οι νοικοκυρές πηγαινοέρχονταν στους μαχαλάδες μεταφέροντας στους φούρνους
τις λαμαρίνες με τις χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Φαγιάντσες, μπακίρια, ταβάδες, ζάχαρη, πετιμέζι, μέλι, καρύδια, κάστανα, αμύγδαλα, όλα αραδιασμένα κι έτοιμα να υποδεχτούν τα σαραγλί,
τους μπακλαβάδες, τα φοινίκια, τους κουραμπιέδες, τα λουκούμια και τα κανταΐφια.
Για την ημέρα των Χριστουγέννων τα φαγητά ήταν, ψητό γουρουνόπουλο, σέλινο με κρέας,
τουρσιά, σαρμάδες…
Το γιορτινό γεύμα ξεκινούσε με σούπα από βραστό.
Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι γινόταν πάντα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με κανόνες απαράβατους και οικογενειακό χαρακτήρα.

Συνταγή για το χοιρινό με σέλινο

Εκτέλεση:

Παίρνοντας αφορμή από το Σμυρναίικο
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορώ να
σας προτείνω το χοιρινό με σέλινο σαν
ένα ευγευστο και με μοναδική απόλαυση
φαγητό.

Τσιγαρίζουμε το κρέας στο λάδι και
μετά βάζουμε μαζί και το κρεμμύδι για
λίγο ώσπου να γυαλίσει. Σβήνουμε με
λίγο λεμόνι. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι,
σκεπάζουμε το κρέας με χλιαρό νερό
και βράζουμε έως ότου μαλακώσει. Στο
μεταξύ καθαρίζουμε και κόβουμε τη
σελινόριζα σε κυδωνάτα κομμάτια και
την ζεματάμε σε βραστό νερό. Στο τέλος ρίχνουμε και το σέλινο χοντροκομμένο και όλα μαζί τα τοποθετούμε στην
κατσαρόλα με το κρέας που βράζει.
Δοκιμάζουμε το φαγητό και όταν είναι
έτοιμο, χτυπάμε τα αυγά και το αυγοκόβουμε.
Είναι προτιμότερο να βράζουμε αυτό
το φαγητό σε κατσαρόλα και όχι σε
χύτρα ταχύτητας. Θέλει στη φωτιά 1,5
ώρα περίπου, ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα του κρέατος.

Υλικά:
1 κιλό χοιρινό
(νεφραμιά, σπάλα ή
λαιμός) κομμένο μερίδες.
1 μάτσο σέλινο
(προτιμήστε το μυρωδάτο σέλινο,
με λεπτά κλαδάκια και ρίζα)
1 κιλό σελινόριζα
1 μεγάλο κρεμμύδι
Τα 3/4 μιας φλιτζάνας ελαιόλαδο
2 αυγά
Λεμόνι, Αλάτι, πιπέρι

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας
Η δύσκολη Κυριακή
Μίλτος Σαχτούρης (1919 -2005)
Ἀπ᾿ τὸ πρωὶ κοιτάζω πρὸς τ᾿ ἀπάνω ἕνα πουλὶ καλύτερο
ἀπ᾿ τὸ πρωὶ χαίρομαι ἕνα φίδι τυλιγμένο στὸ λαιμό μου
Σπασμένα φλυτζάνια στὰ χαλιὰ
πορφυρὰ λουλούδια τὰ μάγουλα τῆς μάντισσας
ὅταν ἀνασηκώνει τῆς μοίρας τὸ φουστάνι
κάτι θὰ φυτρώσει ἀπ᾿ αὐτὴ τὴ χαρά
ἕνα νέο δέντρο χωρὶς ἀνθοὺς
ἢ ἕνα ἁγνὸ νέο βλέφαρο
ἢ ἕνας λατρεμένος λόγος
ποῦ νὰ μὴ φίλησε στὸ στόμα τὴ λησμονιά
Ἔξω ἀλαλάζουν οἱ καμπάνες
ἔξω μὲ περιμένουν ἀφάνταστοι φίλοι
σηκώσανε ψηλὰ στριφογυρίζουνε μιὰ χαραυγὴ
τί κούραση τί κούραση
κίτρινο φόρεμα -κεντημένος ἕνας ἀετόςπράσινος παπαγάλος -κλείνω τὰ μάτια- κράζει
πάντα πάντα πάντα
ἡ ὀρχήστρα παίζει κίβδηλους σκοποὺς
τί μάτια παθιασμένα τί γυναῖκες
τί ἔρωτες τί φωνὲς τί ἔρωτες
φίλε ἀγάπη αἷμα φίλε
φίλε δῶσ᾿ μου τὸ χέρι σου τί κρύο
Ἤτανε παγωνιὰ
δὲν ξέρω πιὰ τὴν ὥρα ποὺ πέθαναν ὅλοι
κι ἔμεινα μ᾿ ἕναν ἀκρωτηριασμένο φίλο
καὶ μ᾿ ἕνα ματωμένο κλαδάκι συντροφιὰ

Απ' την καρδιά εύχομαι "Καλές & χαρούμενες γιορτές"!
Με αγάπη Κατερίνα
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Εις μνήμην

Ήταν από χιόνι της γενιάς μας το σόι.
Κι όπου νάναι θα έρθει η βροχή
Καθώς θα κλείνεις το παράθυρο.
Στο τζάμι πάνω διάφανη γραφή.
Της ζωής μας το μηδέν και το άπειρο.

Γιώργος Κόμης
Ξύπνησαν χαρούμενα όπως κάθε πρωί
τα σκεπάσματα σαν χούφτα που
άνοιξε κρατάν ακόμα τη ζεστασιά
του κορμιού τους

Κι όλα θα είναι πάλι στο γιατί.
Όρκοι που έσβησαν στο περίμενε.
Να δένεις τα λάθη με του Μάρτη
την κλωστή.
Της ψυχής μας το αμήν και το πήγαινε.

Ένας συνομήλικος καθρέφτης κοιτά
απ’ τον τοίχο κλείνοντας συνωμοτικά
το μάτι
η χνουδωτή πετσέτα με το εκμαγείο
του προσώπου τους το βλέμμα της
μάνας
που σαν κισσός τυλίγεται γύρω τους.

Νυχτώνει ξανά στις ανώνυμες
συνοικίες.
Ο νόστος της θάλασσας στις αντένες
φωλιάζει.
Χριστόψωμα ο Ελπήνορας στους
αλαφροΐσκιωτους τάζει.
Με τα ρέστα που ξέχασαν οι Τρίτωνες
στα βραχάκια.

Ύστερα ένα ποτήρι γάλα βιαστικά
στο πόδι
ένα πεταχτό φιλί ένα «γειά σου»
κι’ εκεί στην τσέπη του παλτού
βαθειά χωμένο
τυλιγμένο πρόχειρα για κολατσό

Φθινοπωρινός καθρέφτης

το μικρό πακετάκι με το Θάνατό τους
που θα δειπνήσουν το βράδυ
τραγουδώντας
αγκαλιασμένα όλα μαζί
στα σκαλιά του Πολυτεχνείου.

Δημήτρης Νικορέτζος
Μην κλαις αγάπες μακρινές,
ρυτίδες κι όνειρα νεκρά
χαμένες χίμαιρες που παν κι
απαντοχές κομμάτια
κάπου σαν αύρα, σαν ευχή,
θα ξαστερώσει μια χαρά
και στον καθρέφτη μην κοιτάς
με βουρκωμένα μάτια.

Νυχτώνει
Άρης Ταστάνης
Νυχτώνει ξανά στις σκουριασμένες
αποβάθρες.
Το μάτι του κυκλώνα στο πέλαγος
βοσκάει.
Κι Μαντόνα στη λεωφόρο
τσιχλόφουσκες σκάει.
Κάτω από το νέο malboro με το
αξύριστο κάου-μπόι.

Του φθινοπώρου παγερό κι αν ζεις
το ρίγος στην ψυχή
μαχαίρι πούχει ο σπαραγμός
στα στήθια σου βυθίσει
μην κλαις αγάπες που περνούν,
κάπου σαν αύρα, σαν ευχή,
κάποια χαρά θα ξαναρθεί,
κάποιο κλαρί θ’ ανθίσει...
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Επικούρειο

Το δίκιο και η ηθική βίωμα
να μου γίνει
κι η αγάπη στον πλησίον μου,
μόνο χαρά να δίνει.
Σκέψεις και πράξεις βλαβερές
στην άκρη να αφήσω
αν θέλω με «ευαρέσκεια»
τον βίον μου να ζήσω.

Μάριος Κακαδέλλης
Διαβάζοντάς σε Επίκουρε,
βρίσκω τον εαυτό μου
Ιδέες που ταιριάζουμε
στον κόσμο το δικό μου.
Αξίες διαχρονικές,
αλλοίωτες στο χρόνο,
με εγκράτεια να δέχομαι
ακόμα και τον πόνο.

Να ήμουν...
Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Να μη σκιάζει ο θάνατος,
στη σκέψη αυτή να λιώσω.
Γιατί οπόταν και να’ ρθεί,
εγώ δεν θα τον νιώσω.
Κι αυτά που έχει ο διπλανός,
ποτέ να μην φθονήσω,
γιατί όσα έχω σήμερα,
ήθελα ν’ αποκτήσω.

Να ήμουν βότσαλο απλό στην άκρη
του γιαλού.
Να νιώθω τη δροσιά απ’ το γαλάζιο
κύμα.
Σιωπηλό κι άφωνο,
μπροστά στο θαύμα της ζωής να μένω!
Κλαράκι νάμουν, μιας γέρικης ελιάς.
Το θρόισμα των φύλλων να με
νανουρίζει.
Κελάηδισμα πουλιών πρωί να με
ξυπνά,
μπροστά στο θαύμα της ζωής να μένω!

Την πιο αγνή φιλία μου
απλόχερα να δίνω,
μα και την άλλη άποψη
να μην την κατακρίνω.
Κι όσο μπορώ να βοηθώ,
ανάγκη αυτόν που έχει
κι ο σεβασμός στον άνθρωπο
για μένα να προέχει.

Διοχτάρι κίτρινο, μικρό λουλούδι του
φθινόπωρου,
τη μυρωδιά απ’ το χώμα να μυρίζω
κι εκεί χάμω ταπεινά,
μπροστά στο θαύμα της ζωής να μένω!

Όσο ελεύθερος θα ζω πλούτη
δεν θ’ αποκτήσω
εκτός με τους δυνάστες μου
αν συνθηκολογήσω.
Εάν δεν νιώθω ανήμπορος
να μην ζητώ βοήθεια
και πάντα να υπηρετώ
μονάχα την αλήθεια.

Αστέρι νάμουν λαμπερό
μες το μαβί ουρανό
κι από ψηλά την ομορφιά του κόσμου
να θαυμάζω.
Τη Χάρη Του να ευλογώ και σιωπηλά,
μπροστά στο θαύμα της ζωής να μένω!
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Καίτη Μεσσηνέζη
«Συνομιλία με την πέτρα»
Ζωγραφική πέτρας, Βοτσαλωτά
Απολιθωμένα, Γλυπτά της φύσης
Εκδόσεις «ΑΣΤΕΡΙΑΣ»
Αθήνα 2014

τόν που ξέρει να ακούει και να αποκρίνεται. Ένας από αυτούς είναι και
η Καίτη Μεσσηνέζη. Όνομα γνωστό,
αποδεκτό και αγαπητό στον χώρο των
εικαστικών, γενικώς στον χώρο της τέχνης, το οποίο δημιούργησε υπέροχες
ακουαρέλες όπου εικονίζονται τοπία
της πατρίδας αλλά και της ψυχής μας.
Τώρα, λοιπόν, σε αυτή την εξαιρετική
έκδοση της καινούργιας δουλειάς της,
η Μεσσηνέζη δεν κάνει μετοικεσία,
απλώς παρουσιάζει μιας άλλης μορφής
δεξιότητες και ευαισθησίες. Βοτσαλωτά περίτεχνα. Πέτρες αδούλευτες
και ηλιόφως. Πέτρες μεταμορφωμένες σε γυναίκες και παιδιά. Ζώα μυθικά και ζώα σύντροφοι. Πουλιά. Αυλές
του δειλινού και πεζούλες-κοσμήματα.
Στιλπνά όλα· φωτεινά και φτιαγμένα με
μεράκι και σαγήνη. Καλλιτεχνήματα σε
ένα βιβλίο μιας γυναίκας που από μικρή διακονεί την τέχνη και τέρπει αλλά
και τέρπεται.
Αυτό γεννιέται με την πρώτη σου ανάσα, με το πρώτο σου κλάμα ή γέλιο.
Αυτό το κατέχεις εκ γενετής και σιγά
και σταθερά σε ορίζει. Αργότερα, και
με την πειθαρχία, τις γνώσεις, την αγάπη και τις εμπειρίες, σε κατακλύζει.
Τυχερός αυτός που αγάπησε έτσι βαθιά και όμορφα την τέχνη του.
Διότι, ως γνωστόν, η Καίτη Μεσσηνέζη είναι συνεχώς παρούσα στο κάλεσμα της τέχνης της, δεν υπάρχουν
κενά δημιουργίας στη ζωή της, αφότου
- ενωρίτατα, μάλιστα - αποφάσισε να
της αφιερωθεί. Θα μου πείτε, ο ίδιος
ο καλλιτέχνης παίρνει την απόφαση να
της προσφερθεί της τέχνης; Προσωπικώς θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ βαθύτε-

«Μάγεμα η φύσις κι όνειρο
στην ομορφιά
και χάρη, η
μαύρη πέτρα
ολόχρυση και
το ξερό χορτάρι· με χίλιες
βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει...»
Όχι βέβαια ότι αναίτια μου ήλθαν στον
νου οι στίχοι του μέγιστου Διονυσίου
Σολωμού κοιτώντας και αποθαυμάζοντας τις πέτρες στο ευφρόσυνο βιβλίο
της Καίτης Μεσσηνέζη, όπου τα πάντα
λαλούν με χίλιες φωνές και χιλιάδες
ήχους. Γλυκολάλητο βιβλίο.
Γεννήματα της φύσης· της στεριάς και
της θάλασσας θρέμματα. Του ήλιου
ψυχοπαίδια, του αγέρα τα χαϊδεμένα που περίμεναν μάτια γνωστικά να
τα ξεχωρίσουν, χέρια στοργικά να τα
θωπεύσουν· εξάλλου, ποιος να ξέρει
πόσους χρόνους, ποιους καιρούς αμέτρητους βρίσκονταν στην αναμονή ως
να σκύψει επάνω τους ο άνθρωπος, ο
καλλιτέχνης, να τα ζεστάνει με τα επιδέξια δάχτυλα και να αρχίσει μαζί τους
να συνομιλεί μυστικά ως να τα μετατρέψει σε έργα τέχνης.
Μιλούν οι πέτρες; ίσως κάποιος σκεφτεί. Ασφαλώς και μιλούν. Μονάχα
που απευθύνουν τον λόγο τους σ' αυ54

ρο και ωραιότερο από αποφάσεις και
συμφωνίες με τον εαυτόν του ή με τον
περίγυρό του. Αυτό γεννιέται με την
πρώτη σου ανάσα, με το πρώτο σου
κλάμα ή γέλιο. Αυτό το κατέχεις εκ γενετής και σιγά και σταθερά σε ορίζει.
Αργότερα, και με την πειθαρχία, τις
γνώσεις, την αγάπη και τις εμπειρίες,
σε κατακλύζει. Τυχερός αυτός που
αγάπησε έτσι βαθιά και όμορφα την
τέχνη του. Διότι στην αληθινή τέχνη
δεν υπάρχει συναλλαγή (όπως τουλάχιστον το αισθάνομαι προσωπικώς).
Με την αληθινή τέχνη πρωταρχικώς
ευφραίνεσαι από διάφορες πτήσεις
ψυχής και πνεύματος.
Έτσι, και έπειτα από τόσα χρόνια που
έχω την χαρά να παρακολουθώ την
καλλιτεχνική πορεία της Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή, είμαι πεπεισμένη ότι
η γνωστή δημιουργός είναι σε θέση
να αγαλλιάζει και να χαίρεται ότι με
τα έργα της κατανοεί όλα τα όμορφα
του κόσμου μας^ και να θερμαίνεται το
όλον της με αυτά καθώς τα αποτυπώνει
με σεβασμό, τέχνη και προσοχή. Εξ ου
και το τόσο λαγαρό φως στους πίνακές
της, οι φίνες γραμμές, το βάθος της έκφρασης, η ευγένεια των εικόνων.
Τώρα με τις καλοδουλεμένες πέτρες
της - πίνακες αληθινοί - και πόσο
όμορφες οι γυναίκες της, πόσο φευγάτα τα πουλιά, λες και φτεροκοπούν,
κι ακόμη, με τα θαυμάσια βοτσαλωτά
της, με τα κατατοπιστικά γραπτά στάσιμα της τέχνης και της τεχνικής της,
μας προσφέρει ένα ακόμη άνθος του
καλού. Καθώς η τέχνη, η αληθινή και
αναβλύζουσα, η καθαρή και πηγαία
αλλά και συγχρόνως με μεράκι και σεβασμό δουλεμένη, κάνει τον άνθρωπο
ωραιότερο δίνοντας αντοχή και νόημα
στη ζωή και του καλλιτέχνη, αλλά και
του φιλότεχνου.

Νίκος Δ. Δέτσης
«Πάνω από τον Ξένο Μόχθο»
Βιβλιοπαρουσιάσεις
Δια-Κρίνοντας
52 και 5 Ναξιακά και άλλα βιβλία
Εκδόσεις Graphopress ΕΠΕ
Αθήνα 2014
Εξ Απειράνθου της
Νάξου ορμώμενος ο
Νίκος Δέτσης, φιλόλογος και τ. Λυκειάρχης, σκύβει πάνω από
57 πονήματα συμπατριωτών του Ναξίων,
άλλων Κυκλαδιτών,
αλλά και ενός Λέσβιου, για να γίνει συνοδοιπόρος τους, να
διαπιστώσει το μόχθο του συγγραφέα
και να θαυμάσει το ταλέντο ή το βάρος
της επιστημονικής τους σκευής, όπως
λέει ο ίδιος στον πρόλογο. Έτσι, κυριολεκτεί με τον εξαιρετικά εύστοχο τίτλο,
«Πάνω από τον Ξένο Μόχθο», του καινούργιου του βιβλίου, που όπως επεξηγεί ο υπότιτλος, δια-κρίνει βιβλία με κείμενά του σε περιοδικά και εφημερίδες,
αλλά και παρουσιάζει ο ίδιος σε μεγάλες
και μικρές αίθουσες και τοπικές λέσχες,
πριν τα σκεπάσει η λήθη. Μ’ αυτές τις
βιβλιοπαρουσιάσεις έχει ασχοληθεί ο
συγγραφέας τα τελευταία είκοσι πέντε
χρόνια και κρίνοντας από την αξιόλογη
συλλογή που ταξινομήθηκε και εντάχθηκε στο παρόν βιβλίο, αυτή τη δουλειά
την κάνει με μεγάλη επιτυχία.
Όπως και στα δύο προηγούμενά του βιβλία, ο κ. Δέτσης, προτάσσει έναν πολύ
κατατοπιστικό και περιεκτικό πρόλογο.
Στη συνέχεια, ακολουθούν πέντε ενότητες «δια-κριτικής». Μέσα σ’ αυτές,
κρίνονται βιβλία της ποίησης, όπου περιέχονται λαϊκά τραγούδια, ποιήματα και
συλλογές, της πεζογραφίας, με διηγήματα, μυθιστορήματα και νουβέλες, μελέτες και δοκίμια ιστορικά, λαογραφικά,

Ελένη Σαραντίτη
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πρακτικά συνεδρίων και αφιερώματα σε
εξέχουσες προσωπικότητες, καθώς και
βιβλία με θέματα εικαστικά, λευκώματα,
αυτοβιογραφίες, επιστολές και ημερολόγια. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος
του βιβλίου, περιλαμβάνονται πέντε ομιλίες - παρουσιάσεις βιβλίων σε αίθουσες
της Αθήνας, όπου γίνεται και εκτενέστερη ανάπτυξη των θεμάτων του.
Ο Νίκος Δέτσης προσεγγίζει διαφορετικούς τύπους βιβλίων, με διαφορετικό
τρόπο κάθε φορά, σκύβοντας όμως με
τον ίδιο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και
σεβασμό «πάνω από τον ξένο μόχθο»,
αυτό ακριβώς που δηλώνει και ο τίτλος.
Αυτό κάνει το βιβλίο του εκτός από ενδιαφέρον και χρήσιμο για εκείνους που
ασχολούνται με την κριτική, που σαφώς
είναι κι αυτή δημιουργία.
Ειρήνη Βεκρή

ρωμένο σε όσους κι όσες πόνεσαν, μάτωσαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, αλλά η σεμνότητα κι ανιδιοτέλειά
τους δεν τους επέτρεψε να εξαργυρώσουν την όποια προσφορά τους.

Κώστας Ζαφειρίου,
Γιώργος Τυρίκος - Εργάς
Θρύλοι και ξωτικά του Αιγαίου
Αυλητής και Παππουλάνθρωπος
Εικονογράφηση: Κατερίνα Βερούτσου, Έλλη Μαρδά

Παραμύθι
Εκδόσεις Αιολίδα 2013
Πού ακούστηκε μια καλόγρια να κάνει ορειβασία και μάλιστα να έχει
γίνει φίλη ενός διαβολάκου; Πώς είναι δυνατόν ένας στρατός από
κονσερβοκούτια να πολεμάει γενναία τον κυρΝοτιά; Γιατί ο θύμωσε ο γέρο-Πλάτανος,
μήπως τον πείραξε που χτίστηκε ένα
σουβλατζίδικο πάνω στον ταλαιπωρημένο κορμό του; Ας ρωτήσουμε τον Αυλητή και τον Παππουλάνθρωπο, εκείνοι
θα ξέρουν. Να, τους βλέπω εκεί, έχουν
αράξει τη βαρκούλα τους στην παραλία
κάτω από τον νυχτερινό ουρανό. Τα δέντρα του δάσους έχουν πλησιάσει ως το
νερό για να αφουγκραστούν τις ιστορίες
τους. Ας πάμε και εμείς να δούμε τι γίνεται. Σίγουρα θα μας πουν τι συνέβη στον
καλοκάγαθο Λάζαρο που μπορούσε να
ταξιδεύει ανάμεσα στους Κόσμους. Θα
ξέρουν και για τον Φούρερ τον Ακονιστή, εκείνον τον ψεύτη. Έχεις ακουστά
για το Θεριό στο Χωριό που έκλεβε
βιντεοπαιχνίδια; Σου έχω πει για τους
Τρεις Θανάσηδες, τα ξωτικά που φυτεύουν σπόρους και φυτρώνουν φαλακροί τσαγκάρηδες και τουφεκόδεντρα;
Για τον Αχόρταγο που ήθελε να κλείσει
με τσιμέντο όλη τη θάλασσα; Άκου, παίζουν και μουσική, πάμε γρήγορα!

Αλέξανδρος Γ. Τσαγκαρέλλης
Η τελευταία θυσία
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις Μπατσιούλας, 2014
Τις μέρες εκείνες του
Νοέμβρη του ’73,
όταν μ’ αφορμή την
κατάληψη του Πολυτεχνείου απ’ τους
φοιτητές εκδηλώνεται
η γενικότερη έκρηξη
αντίστασης ενάντια
στη Χούντα των συνταγματαρχών, τέσσερεις άνθρωποι που
εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές και
αντιλήψεις έρχονται αντιμέτωποι με το
παρελθόν και το παρόν τους. Ο έρωτας
που ενώνει, τα στερεότυπα που χωρίζουν και η συγχώρεση που δεν δόθηκε
ποτέ, ακολουθούν πορεία παράλληλη
με τις δραματικές εξελίξεις, μπλέκονται
μαζί τους, για να κορυφωθούν την ύστατη ώρα, την ώρα της τελευταίας θυσίας.
Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα αφιε56

Το μυστήριο της λίμνης της Βουλιαγμένης
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Παγκόσμιο μνημείο της φύσης
σήμερα αρκετά επιστημονικά δημοσιεύματα.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Γεωλογίας Αθηνά Ζαμάνη (1), η ύπαρξη της
λίμνης δεν αναφέρεται από κανέναν
αρχαίο συγγραφέα, ούτε και από τον
Παυσανία ο οποίος περιέγραψε τη χερσόνησο της Βουλιαγμένης. Τα κομμάτια
των σταλακτιτών στα πρανή της λίμνης
μαρτυρούν παράλληλα, ότι δεν είχε πάντα τη σημερινή της μορφή. Στη θέση
της υπήρχε τμήμα ενός μεγάλου σπηλαίου, του οποίου η οροφή κατέρρευσε
εξαιτίας της διάβρωσης και των τεκτονικών φαινομένων που διαδραματίστηκαν
περίπου πριν από 2000 χρόνια. Η είσοδος ενός πολυδαίδαλου υποβρύχιου
σπηλαίου ανοίγεται στον πυθμένα της
λίμνης. Το σπήλαιο εκτείνεται σε μήκος
τουλάχιστον 3.123 μέτρων στα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής.

H Λίμνη της Βουλιαγμένης είναι ένα
από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της Αθήνας. Πρόκειται για μια
αλμυρή λίμνη της οποίας το βάθος, ή
η σύνδεση με τη θάλασσα, δεν έχουν
ανακαλυφθεί ποτέ.
Μετά τη Σύμβαση για τη διατήρηση
της παγκόσμιας βιοποικιλότητας του
Ρίο, που υπογράφηκε από τουλάχιστον
150 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, η ελληνική
πολιτεία ανέλαβε τεράστιες ευθύνες
για τη διατήρηση του φυσικού της περιβάλλοντος. Μια από τις ευθύνες της
είναι και η περίπτωση της Λίμνης της
Βουλιαγμένης, ένα κόσμημα των τεχνασμάτων της φύσης.
Η Λίμνη της Βουλιαγμένης, εδώ και
μία 15ετία, αποτελεί ένα από τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Από
τις έρευνες αυτές έχουν προκύψει ως
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Ο πυθμένας της λίμνης αποτελείται
από ένα λασπώδες υπόστρωμα πλούσιο σε θειούχες ενώσεις.
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι στην
ευρύτερη περιοχή η θερμοκρασία των
υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα είναι αυξημένη. Πιθανόν ο υδροφόρος
ορίζοντας να επηρεάζεται από κάποιο
προσκείμενο παρακλάδι του γνωστού
ηφαιστειακού τόξου (Σουσάκι - Αίγινα - Μέθανα)(2). Με τον υδροφόρο
αυτόν ορίζοντα αλλά και με διηθητικές
διεργασίες από τα χερσαία τοιχώματα
της λίμνης επέρχεται η ανανέωση του
νερού στο οικοσύστημα της λίμνης με
θερμό θαλασσινό νερό (28°-35° C).
Η λίμνη τροφοδοτείται επίσης και με
γλυκό νερό από μια πηγή που βρίσκεται σε βάθος 17 μ. Το γλυκό νερό που
αναβλύζει από την πηγή είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για τον υφάλμυρο
χαρακτήρα του νερού της. Η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 18ο
C, ενώ τους θερινούς μήνες μπορεί
να φτάσει και τους 29° C. Πέρα όμως
από το αβιοτικό σύστημα της λίμνης,
εκείνο που παρουσιάζει άμεσο ενδιαφέρον είναι ο έμβιος κόσμος της. Στα
τέλη της δεκαετίας του ’80 δημοσιεύθηκε ένα νέο, για την επιστήμη, είδος
θαλάσσιας ανεμώνης, το Paranemonia
vouliagmeniensis. Ακολούθησε η μελέτη
της οικολογίας - βιολογίας του μοναδικού αυτού είδους σε σχέση με άλλους
ζωικούς οργανισμούς. Μπορεί η ποικιλότητα του έμβιου κόσμου της λίμνης
να είναι σχετικά μικρή, όπως εξάλλου
αναμενόταν, εν τούτοις οι προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι στα νερά
της λίμνης υπάρχουν και άλλα νέα είδη
για την επιστήμη.
Πάντως τα περισσότερα από τα είδη
των οργανισμών που έχουν ως σήμερα
προσδιοριστεί αποτελούν χαρακτηριστικούς κατοίκους της ανοιχτής θάλασσας παρόμοια εκείνων των υφάλμυρων

οικοσυστημάτων. Οι οικολογικές μελέτες που ολοκληρώθηκαν συνολικά σε
τρεις ζωικούς οργανισμούς της λίμνης
αποκάλυψαν την ιδιαιτερότητά τους σε
σχέση με εκείνους που ζουν σε οικοσυστήματα της ανοιχτής θάλασσας, σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Οι έρευνες αυτές αποκάλυψαν επίσης ότι τα είδη αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες (= οργανισμοί μάρτυρες των συνθηκών του
περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν) για
τη βιοπαρακολούθηση του οικοσυστήματος της Λίμνης της Βουλιαγμένης.
Για παράδειγμα, το είδος Paranemonia
vouliagmeniensis, που διατηρεί έναν
αξιόλογο πληθυσμό πάνω σε διάφορα
υποστρώματα, διαβιώνει στη λίμνη με
διαφορετικό τρόπο από άλλα αντίστοιχα είδη του ανοιχτού θαλάσσιου συστήματος. Ωστόσο οι ανθρωπογενείς
επιδράσεις φαίνεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε αρκετά σημεία στα
παράλια της λίμνης. Η ανεμώνη αυτή
είναι ζωοτόκος οργανισμός, ενώ η διατροφή του στηρίζεται σε μικροοργανισμούς αλλά και σε διαλυμένες οργανικές ουσίες που βρίσκονται στα νερά
της λίμνης.
Για τα άλλα δύο είδη (Abra ovata
και Cerastoderma glaucum) διαπιστώθηκε ότι η αναπαραγωγική τους στρατηγική είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον της λίμνης. Το
πρώτο είδος φαίνεται να ζει περίπου
18 μήνες, ενώ το δεύτερο περίπου
12. Το πρώτο βρίσκεται χωμένο στο
ίζημα ως και 5 cm, ενώ το δεύτερο
μπορεί να ζει παραχωμένο στο ίζημα
αλλά και πάνω στα φύκια που κοσμούν
τους βράχους και τον πυθμένα της λίμνης. Ο πληθυσμός ιδιαίτερα του C.
glaucum παίζει καθοριστικό ρόλο στην
οικολογική ισορροπία των νερών της,
αφού σε ημερήσια βάση το κάθε άτομο μπορεί να διηθεί (φιλτράρει) 1-3
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λίτρα νερού, καθαρίζοντάς το από διάφορα μικρόβια και περίσσειες οργανικές ενώσεις.
Φαίνεται λοιπόν ότι η οικολογική
ισορροπία της λίμνης, που βρίσκεται
κάτω από ένα ιδιαίτερο καθεστώς,
χρειάζεται ιδιαίτερες και άμεσες μελέτες βιοπαρακολούθησης προκειμένου
η Λίμνη της Βουλιαγμένης να τύχει μιας
αειφόρου και βιώσιμης διαχείρισης.
Τα μνημεία της φύσης δεν αποτελούν κληρονομιά μόνο των κατοίκων
μιας χώρας αλλά όλων των κατοίκων
του πλανήτη. Η λίμνη την περίοδο του
καλοκαιριού δέχεται πάνω από χίλιους
κολυμβητές ημερησίως. Με άλλα λόγια, σε ημερήσια βάση το καθένα από
τα άτομα αυτά καταλαμβάνουν 3,5-4
τ.μ. της επιφάνειας της λίμνης. Αναρωτήθηκε όμως ποτέ κανείς αν το περιβάλλον της λίμνης μπορεί να επιδέχεται τέτοια φόρτιση ανθρωπογενούς
όχλησης; Μήπως η διαχείριση της λίμνης χρειάζεται μια καλύτερη τύχη;
Μήπως θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
λίμνη με πολύπλευρες ενέργειες και
βιώσιμες διαχειριστικές στρατηγικές;
Δεν θα πρέπει κάποτε να δείξουμε
στον κόσμο ότι το φυσικό περιβάλλον
αξιοποιείται με σεβασμό; Τα ερωτήματα αυτά, όπως και άλλα πολλά που
δεν διατυπώνονται, φαίνεται ότι βασανίζουν πολλούς αλλά δυστυχώς δεν
εισακούγονται. Αν ένα τέτοιο μοναδικό μνημείο της φύσης δεν αξιοποιηθεί
κατάλληλα, φοβάμαι ότι οι κυρώσεις
από την ΕΕ δεν θα καθυστερήσουν για
πολύ ακόμη.

ψει τα μυστικά της. Οι πληροφορίες
λένε ότι το συγκεκριμένο σπηλαιοβάραθρο αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από τους κατακτητές την περίοδο
του 1940. Μάλιστα την εξερεύνηση
την είχε αναλάβει μια από τις πιο επίλεκτες ομάδες που διέθεταν οι γερμανοί και που αποτελείτο από ορειβάτες,
επιστήμονες, κομάντο, ένα σύνολο
ριψοκίνδυνων αλλά πολύ καλά εκπαιδευμένων ατόμων. Άλλωστε η ίδια η
λίμνη της Βουλιαγμένης εξερευνήθηκε
εντατικά από τους Γερμανούς την περίοδο εκείνη.
Είναι βέβαια γνωστό στους περισσότερους ότι πλήρης και σαφής εικόνα για
τη λίμνη της Βουλιαγμένης δεν υπάρχει.
Στις διάφορες κατά καιρούς προσπάθειες έρευνας που έχουν γίνει, έχουν
χαθεί ανθρώπινες ζωές στα αχανή βάθη
της λίμνης που λες και δεν θέλει κανείς,
να ανακαλύψει τα μυστικά της.
Το συγκεκριμένο σπηλαιοβάραθρο
μάλλον επικοινωνεί υπόγεια με τη λίμνη μια και στα έγκατα του έχει μια
λίμνη που ούτε λίγο ούτε πολύ το
βάθος της φτάνει τα 100 μέτρα!!! Αν
κρίνει κανείς και την μικρή απόσταση
που βρίσκεται και η γνωστή λίμνη περίπου 600 μέτρα τότε από ότι φαίνεται
οι δυο λίμνες είναι κάτι σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Δυο μικρά ανοίγματα
πριν την κορυφή του μικρού λόφου
πάνω από την λίμνη είναι η είσοδος
του σπηλαιοβάραθρου. Από εκεί και
μετά μέσα από στενά και δαιδαλώδη
λαγούμια αρχίζει η κατάβαση.
Πανέμορφο το θέαμα που βλέπει
κανείς από τους διάφορους σχηματισμούς που έχουν τα τοιχώματα, αλλά
και αρκετά επικίνδυνη η κατάβαση που
ούτε λίγο ούτε πολύ φτάνει συνολικά
περίπου τα 110 μέτρα. Είναι άγνωστο
το που μπορεί να φτάνει αυτό το σπήλαιο μιας και υπάρχουν λαγούμια που
χρειάζονται, ένα προς ένα, έρευνα.

Σπήλαιο της Λίμνης Βουλιαγμένης
Αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα σπηλαιοβάραθρα της Αττικής. Είναι βέβαιο ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες
ζωές στα αχανή βάθη της λίμνης που
λες και δεν θέλει κανείς, να ανακαλύ59

Πρόγραμμα εξερεύνησης

δίδει μία ακόμα σημαντική πληροφορία:
σε πολύ μεγάλο βάθος τα σπήλαια συνδέονται με το ηφαιστειακό τόξο που διατρέχει τα Ελληνικά νησιά.
Οι οχτώ συνολικά αποστολές έχουν
φέρει μέχρι σήμερα στο φως κι άλλες
συναρπαστικές πληροφορίες. Από τη
μελέτη των αεροφωτογραφιών διαπιστώθηκε μια σειρά από τέσσερα βυθίσματα ή δολίνες καθώς και δύο μεγάλα
βάραθρα: το γερμανικό και το ανεξερεύνητο Πηγάδι του Διαβόλου. "Το σπήλαιο
αναπτύσσεται μέσα από μεσοζωικούς
κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, οι οποίοι έχουν αρκετά κενά εξαιτίας της χημικής διάλυσης του πετρώματος", διευκρινίζει ο Βασίλης Γιαννόπουλος από το
υπουργείο Πολιτισμού.
Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξερευνητικής κατάδυσης ο
Λουίτζι Καζάτι, στενός συνεργάτης του
Μπουλάνζ, ανακάλυψε έναν τεράστιο
σταλαγμίτη, ο οποίος αποτελεί το βαθύτερο καρστικό σχηματισμό στην Ελλάδα. Το γεωλογικό αυτό μνημείο βρίσκεται σε βάθος 105 μέτρων, περίπου 730
μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου.
Αυτή η ανακάλυψη άλλαξε ολοκληρωτικά τη θεωρία για τον πρόσφατο σχηματισμό της Μεσογείου. Ο λόγος; Οι σταλακτίτες δε δημιουργούνται ποτέ κάτω
από την επιφάνεια του νερού.

To 1988 ξεκίνησε το πρόγραμμα εξερεύνησης και χαρτογράφησης του σπηλαίου της Βουλιαγμένης, υπό την αιγίδα
του σπηλαιολογικού τομέα του υπουργείου Πολιτισμού, με χρηματοδότηση
του Δήμο Βουλιαγμένης.
Οι έρευνες είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν μελέτη της γεωλογίας του
σπηλαίου, χημικές αναλύσεις του νερού
και αεροφωτογραφίες της περιοχής. Οι
σπηλαιοκαταδύσεις είναι ο πιο σημαντικός τομέας. Δεν είναι τυχαίο το ότι
επικεφαλής τους τέθηκε ο Ελβετός Ζαν
Ζακ Μπουλάνζ, πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Σπηλαιοδυτών. Η μακρόχρονη
πείρα του στο συγκεκριμένο τομέα τον
αντάμειψε με το χαρακτηριστικό παρατσούκλι "ο αυτοκράτορας", το οποίο
του έδωσαν οι συνεργάτες του. Στην
πρώτη του κιόλας κατάδυση ανακάλυψε
σε βάθος τριάντα μέτρων ένα στενό πέρασμα το οποίο οδηγεί σε μια υποβρύχια αίθουσα χωρητικότητας 1.200.000
κυβικών μέτρων.
Οι έρευνες ξεκίνησαν στη σκιά ενός
ατυχήματος, όταν δύο δύτες έχασαν
τη ζωή τους κατά τη φάση της αποσυμπίεσης λίγα μόλις μέτρα πριν από την
επιφάνεια. Τα πτώματά τους δε βρέθηκαν ποτέ. Αιτία του θανάτου τους δεν
ήταν βέβαια τα φαντάσματα για τα οποία
μιλούν οι παλιότεροι κάτοικοι της Βουλιαγμένης, αλλά ένα δυνατό ρεύμα που
εμφανίζεται κατά καιρούς στο άνοιγμα
του σπηλαίου και προκαλεί μικρές δίνες
στο νερό.

από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης έχει
πλεχτεί ένας μύθος που οφείλεται στην
εξαιρετική ορατότητα, στο βάθος, στη
θερμοκρασία του νερού και φυσικά
στην ομορφιά της. Μέσα όμως σ’ έναν
τέτοιο λαβύρινθο από σήραγγες ακόμα
κι ένας πεπειραμένος δύτης κινδυνεύει
να χάσει τον προσανατολισμό του. "Η
σπηλαιοκατάδυση, σε σχέση με τις θαλάσσιες καταδύσεις, διαφέρει όπως η
μέρα με τη νύχτα. Μπαίνοντας σ’ ένα
σπήλαιο κάποιοι άπειροι δύτες χάνουν
το δρόμο του γυρισμού, με αποτέλεσμα
να πεθαίνουν".
Αποτέλεσμα αυτής της απειρίας ήταν
να χάσουν τη ζωή τους οχτώ δύτες.
Θανάσιμα λάθη τους ήταν η μη εξοικείωση με το υποβρύχιο περιβάλλον των
σπηλαίων και ο ελλιπής εξοπλισμός. Οι
περισσότεροι δε διέθεταν ούτε καν το
"μίτο της Αριάδνης", ένα νάιλον σκοινί
που δένουν οι σπηλαιοδύτες στην είσοδο του σπηλαίου για να μη χάνονται
στους υπόγειους λαβυρίνθους. Το 1995
τα σπήλαια έκλεισαν για το κοινό, προς
αποφυγή ατυχημάτων. Από τότε επιτρέπονται μόνο οι καταδύσεις για επιστημονικούς σκοπούς.

Ακόμα και οι έμπειροι σπηλαιοδύτες
δε διέφυγαν αυτό τον κίνδυνο. Ο Ελβετός Αρν Ονταλίκ, μέλος της αποστολής, εγκλωβίστηκε στη σήραγγα αφού
"χτυπήθηκε" από τη μέθη των δυτών, η
οποία προκαλείται από το άζωτο. "Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι ήμουν δεμένος με
αόρατα σκοινιά, παγιδευμένος σ’ ένα
κρυστάλλινο κενό. Τότε κατάλαβα γιατί
οι άτυχοι δύτες δε βγήκαν ποτέ από εκεί
μέσα". Και συνεχίζει:
"Η βαθιά νάρκωση και το αχανές τούνελ μου δημιούργησαν σύγχυση. Αμέσως έχασα την αίσθηση του βάθους και
της απόστασης κι έπεσα σε ζάλη". Ο
Ονταλίκ σώθηκε χάρη στην πείρα του
αλλά και γιατί χρησιμοποίησε τη φιγούρα ενός άλλου δύτη ως σημείο αναφοράς μέσα στον υπόγειο λαβύρινθο.
1) Α. Papapetrou-Zamanis, Ann. Geol. de Pays
Hell., 21, 210-216, 1969. 2) V. Giannopoulos
& Κ. Giotis, Γαιόραμα, Ιούλιος – Αύγουστος
2000.
Ο κ. Χαρίτων Χιντήρογλου είναι αναπληρωτής
καθηγητής του Τομέα Ζωολογίας στο Τμήμα
Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Βοήθημα: Ιστοσελίδα: apocalypsejohn.com

Σήραγγα-ρεκόρ
Στην περιοχή υπάρχουν συνολικά 14
διαφορετικές υπόγειες σήραγγες. Η
μία απ’ αυτές είναι η μεγαλύτερη στον
κόσμο. Έχει μήκος 800 μέτρα, πλάτος
από 60 έως 150 μέτρα, ενώ το βάθος
της είναι κατά μέσο όρο τα 80 μέτρα. Οι
βυθισμένοι διάδρομοι έχουν συνολικό
μήκος 4,3 χιλιόμετρα.
Οι ερευνητικές αποστολές και τα
πρώτα επιστημονικά συμπεράσματα
ήταν αρκετά για να εξάψουν τη φαντασία αρκετών ερασιτεχνών δυτών. Γύρω

Σταλαγμίτης-μνημείο
Η περιοχή άρχισε να αποκαλύπτει σταδιακά το αληθινό της πρόσωπο: ένα
σύνθετο σύστημα καρστικών σπηλαίων
με υπόγεια νερά που κυλούν διαμέσου
του ορεινού όγκου του Υμηττού. Η φυσική θερμότητα των νερών αυτών προ60
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Oι συμμαθήτριες
Δύσκολο να χωρέσει τόση αγάπη και
τόσος πόνος σε λίγες γραμμές για τις
φίλες και συμμαθήτριες μου που έφυγαν
πρόσφατα τούτο το φθινόπωρο για το
τελευταίο ταξίδι. Η Νέλλη Μπίνου Σουρλάγκα στις 11 Σεπτεμβρίου 2014
και η Πατρίτσα (Κλεοπάτρα) Σαράντη
- Γεωργίου στις 20 Σεπτεμβρίου 2014.
Ήμασταν παιδιά όταν το 1940, με τη
μεταρρύθμιση της χρονιάς εκείνης,
περάσαμε με μια μικρή διαδικασία
εξετάσεων από την Δ΄ Δημοτικού
στο Γυμνάσιο Θηλέων. Νοιώθαμε
περηφάνια να φορέσουμε τη μαύρη
ποδιά με το άσπρο γιακαδάκι και την
άσπρη κορδέλα στα μαλλιά, αλλά δεν
προλάβαμε να χαρούμε. Από την πρώτη
κιόλας ημέρα τα σχολεία έκλεισαν.
Ήρθε ο πόλεμος! Συνεχίσαμε ύστερα
από δύο χρόνια.
Στην τάξη κρατούσα το Απουσιολόγιο,

πολλές συμμαθήτριες μου δεν είναι
πια στον «κατάλογο». Με ανείπωτη
θλίψη γράφω τούτες τις γραμμές, σαν
προσευχή στη μνήμη τους. Αν και η
πορεία της ζωής μας ήταν διαφορετική,
ήμασταν δεμένες με στενή φιλία
που δεν λογαριάζαμε τα μεγάλα
μεσοδιαστήματα που μας χώριζαν.
Η όμορφη και πλούσια Νέλλη είχε
πιο πλούσια αισθήματα αγάπης,
μετριοφροσύνης και αξιοπρέπειας,
δύσκολα να χωρέσουν σε λέξεις.
«Κυρά-Νέλλη» έλεγαν οι άνθρωποι του
χωριού στο Καγιάνι, με την άνεση του
δικού τους ανθρώπου, στη βοήθεια και
τα μαστορέματα του σπιτιού της στο
Καγιάνι. Της άρεσε το λίγο καιρό που
περνούσε εκεί, μικρή ανάπαυλα στη
θορυβώδη Αθήνα.
Ήμασταν όλες αγαπημένες στην τάξη,
αλλά όπως συνήθως γίνεται υπήρχαν οι

Νέλλη Μπίνου - Σουρλάγκα

Πατρίτσα (Κλεοπάτρα) Σαράντη - Γεωργίου
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«παρέες» οι πιο στενές. Με τη Νέλλη
ήταν η Λίτσα Χαδουμέλλη-Δοξάκη,
η Ανίτα Μουζάλα-Πρίμου, η Νικούλα
Κασικέλλη-Αποστολέλλη και άλλες. Με
την Πατρίτσα, η Ρηνούλα Μπαφάκη, εγώ
και άλλες. Το μυαλό της Πατρίτσας είχε
ευστροφία και αφάνταστη γρηγοράδα
σε θύμησες και γεγονότα, το ίδιο
και η κοινωνική της συμπεριφορά.
Όταν ήθελα κάποια πληροφορία, δεν
χρειαζόταν να καταφύγω αλλού, η
Πατρίτσα «ληξιαρχείο» με ακρίβεια
στις πληροφορίες και τα γεγονότα.
Θύμιζε τη γιαγιά της, την καλοκάγαθη
θειά-Κουζνή, που καθόταν στο πεζούλι
του σπιτιού τους στα σκαλάκια και
όποιος περνούσε δεν της ξέφευγε η
ενημέρωση.
Θυμάμαι στην τάξη, στην 1η
Δημοτικού, στα Νέα Ελληνικά με την
Καμπάνη, είχαμε ν’ αναλύσουμε ένα
κείμενο. Η Πατρίτσα το προσδιόρισε
σε μια παροιμία «όταν έλθει ένα κακό
περίμενε και άλλο»! Η Νέλλη στην
5η Γυμνασίου, πάλι στα Νέα Ελληνικά
με την Καμπάνη, η οποία έδωσε τον
λόγο για τον Παλαμά στη Νέλλη και
εκείνη άρχισε: «Ο κύριος Παλαμάς»,
η Καμπάνη άστραψε και βρόντησε!
«Κοσμητικά επίθετα δεν χρειάζονται
οι μεγάλοι άνδρες»! Η Νέλλη πάντοτε
ευγενική θεώρησε ότι οι «καθώς
πρέπει τρόποι» το απαιτούσαν. Πάντα
καλοσυνάτη, όπως και όλη η οικογένεια
Μπίνου.
Στη Γερμανική κατοχή και τη μεγάλη
πείνα, «οι πεινώντες και διψώντες»
εύρισκαν καταφύγιο στην πόρτα τους και
η Νέλλη από μικρό κοριτσάκι, θυμάμαι,
να περιποιείται τους έχοντες ανάγκη
βοηθείας. Το σπίτι της στη Χώρα,
αυτό το μικρό παλατάκι με θησαυρούς
στο εσωτερικό του, πρόσφερε
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έναντι
συμβολικού ποσού. Υποσχέθηκαν να
το ονομάσουν «Μπίνιο», αλλά μέχρι

στιγμής η υπόσχεση δεν τηρήθηκε.
Με την Πατρίτσα, μετά το σχολείο,
συνεχίζαμε στο σπίτι της, που ήταν
πέρασμα για το δικό μου. Εκείνη καθόταν
στο πιάνο, που έπαιζε αριστοτεχνικά
και μαζί κάναμε ντουέτο στα τραγούδια
της νέας εποχής που ήλθαν μετά τον
πόλεμο: «Πάμε στο άγνωστο με βάρκα
την ελπίδα», «Καινούργια τώρα ζωή
θα ξαναρχίσουμε πάλι», «Ήλθες σαν
την άνοιξη και μου ‘φερες αυτό που
λαχταρούσα», και χτίζαμε τα νεανικά
μας όνειρα! Τη μέρα της αποφοίτησής
μας, το βράδυ, «απελευθερωμένες»
με τα «μίντι» φορέματα που ήταν η
τελευταία μόδα, κάναμε την «παρέλαση»
μας στην προκυμαία, πάνω-κάτω από το
Δημαρχείο στο Λιμεναρχείο.
Η πορεία της ζωής για τις δύο
συμμαθήτριες ήταν διαφορετική.
Για την Πατρίτσα ακολούθησε ένας
ευτυχισμένος γάμος που κράτησε μέχρι
τον αιώνιο χωρισμό. Απέκτησε μια
κόρη τη Νόνη, που ο έρωτας την πήρε
μακριά στην Αγγλία και δεν μπόρεσαν
οι γονείς της να χαρούν όσο θα θέλανε
τα δύο τους εγγόνια, την Sarlotte και
τον Dorian. Η κόρη της όμως, ήταν
παρούσα και στην παραμικρή δύσκολη
στιγμή τους. Από πολλά χρόνια πριν το
πιάνο σίγησε, αλλά αντικαταστάθηκε με
κεντήματα έργα τέχνης στα χέρια της.
Για τη Νέλλη ο έρωτας ήταν γάμος
ατυχής. Η Νέλλη απήλαυσε τα ταξίδια
και τις εκδρομές, παρούσα πάντα και
στις εκδρομές και εκδηλώσεις της
«Λεσβιακής Παροικίας».
Αλλά και οι δύο υπέφεραν πολύ από
δύσκολες και επώδυνες αρρώστιες
που κατά καιρούς τις ταλαιπώρησαν.
Και αυτές ήταν και η αιτία να
θεωρηθεί λύτρωση η επέμβαση του
Μεγαλοδύναμου. Τώρα αναπαύονται, η
Νέλλη στη Μυτιλήνη στο Ακλειδιού με
τη συντροφιά της Ευανθούλας Πίτσιου
- Αργυρίου και της Πόπης Ορφανού 63

Μεταξά που έφυγαν γρηγορότερα και
θα «μεταφέρουν τα νέα μας» την ημέρα
με τους ψίθυρους της ελιάς και του
κυπαρισσιού και τη νύχτα στο φως των
καντηλιών. Η Πατρίτσα παρέμεινε στη
θορυβώδη Αθήνα με τη συντροφιά των
γονιών της στο Β΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ, όσο και εγώ
υπάρχω, τις συμμαθήτριες και φίλες
μου, τη Νέλλη και την Πατρίτσα.
Προσεύχομαι ο Ύψιστος να τις
καλοδεχθεί με αγάπη και συγχώρηση.
Νέδα Βουτσά-Περδίκη
Ιατρός Παθολογοανατόμος-Κυτταρολόγος

Μπάμπης Αλατζάς
γνώριζαν ή τον ήξεραν από την πορεία
του ως ηθοποιού.
Συναισθηματικά έντονα φορτισμένη
ήταν η αντίδραση του Κώστα
Αστυρακάκη, αντιδημάρχου Πολιτισμού
και στενού φίλου του εκλιπόντος. Σε
γραπτή δήλωσή του αναφέρει: «Ο
καλός μου φίλος ο Μπάμπης ο Αλατζάς
άφησε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την
τελευταία του πνοή, χτυπημένος από
τον καρκίνο που τον ταλαιπώρησε τα
τελευταία δυο χρόνια.
Ο Μπάμπης, εκτός από καλός ηθοποιός
και βαθύς γνώστης του θεάτρου και του
κινηματογράφου -όπου διέπρεψε- ήταν
πάνω απ’ όλα εξαιρετικός άνθρωπος,
ένας από τους καλύτερους που έχω
γνωρίσει, δοτικός, γενναιόδωρος,
απλός και αξιοπρεπής. Ήταν πάντα
χαμογελαστός και από το στόμα του
έβγαινε μόνο ο καλός ο λόγος. Τα
ενδιαφέροντά του ήταν πολλά. Η τέχνη,
ο πολιτισμός, η πολιτική, τα κοινωνικά
ζητήματα.
Ήταν πάντα ενεργός με άποψη, με
σοφία, αλλά κυρίως με αγνότητα
και ανθρωπιά. Η καθαρότητα και το
μεγαλείο της ψυχής αντανακλούσαν
στη ματιά του. Αγαπημένε μου φίλε, η
θετική σου ενέργεια και αύρα έφυγε απ’
τη μικρή μας κοινωνία και μας άφησε
φτωχότερους, αλλά θα σε φέρνουμε
στο μυαλό μας πάντα με αγάπη και
νοσταλγία».

Έφυγε από τη ζωή στις 11 το πρωί της
Κυριακής 16 Νοεμβρίου, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου νοσηλευόταν
επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γνωστός
Μυτιληνιός ηθοποιός Μπάμπης Αλατζάς.
Ο καλός ηθοποιός έπασχε τα τελευταία
δυο χρόνια από καρκίνο, τον οποίο και
αντιμετώπιζε με τη βοήθεια των γιατρών
του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, αλλά και
με ένα θάρρος που έκανε όλους να τον
θαυμάζουν.
Ας σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια
ο Μπάμπης Αλατζάς είχε εγκατασταθεί
μόνιμα στη Μυτιλήνη, αφού λόγω της
οικονομικής κρίσης, η δουλειά για έναν
ηθοποιό στην Αθήνα ήταν μια δύσκολη
ιστορία, όσο καλός κι αν ήταν. Πάντως
στη Μυτιλήνη δεν έμεινε άπραγος
πολιτιστικά.
Ενεργά συμμετείχε ιδιαίτερα στο
«Μπουρίνι», το Σύλλογο απ’ όπου
ξεκίνησε τα πρώτα του ερασιτεχνικά
βήματα ως ηθοποιός.
Ο θάνατος του Μπάμπη Αλατζά
σκόρπισε τη λύπη σε όλους όσοι τον

(από την εφημερίδα "Εμπρός")
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