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Πέρασε γρήγορα ένας χρόνος της θητείας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και σας βεβαιώνω ότι δεν κατάλαβα πως κύλησε ο καιρός. 

Το 2014 είχαμε στο ενεργητικό μας δεκατρείς, πετυχημένες, κατά γενική ομο-
λογία, εκδηλώσεις.

Τώρα με τη νέα χρονιά μπροστά μας, η «Λεσβιακή Παροικία» συμπληρώνει 50 
χρόνια ζωής από την ίδρυσή της. Για τα 50/χρονα έχουμε προγραμματίσει τρεις 
σημαντικές εκδηλώσεις.
- Μια κεντρική εκδήλωση με δεξίωση, το πρώτο 15/θήμερο του Μαρτίου. 
- Στις 29 Μαρτίου μια εκδήλωση με ομιλητή τον διευθυντή του μουσείου Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου καθ. κ. Νίκο Ζούρο, για την ένταξη του Απολιθωμένου 
Δάσους στα Παγκόσμια Μνημεία της Ανθρωπότητας. 
- Στις 29 Αυγούστου, στη Μυτιλήνη, θα διοργανωθεί επιστημονική ημερίδα με 
συντονίστρια την καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Παν. Πατρών, συμπατριώτισσα 
μας Αγγελική Ράλλη, με θέμα τη «Λεσβιακή Διάλεκτο».     

Εκτός όμως από τα 50/χρονα, έχουμε προγραμματίσει για το 2015 και άλλες 
εκδηλώσεις, οι οποίες θα σας ανακοινωθούν μέσα από την «Αιολίδα» αλλά και 
τον λεσβιακό τύπο.

Οι καιροί είναι δύσκολοι, και η αλλαγή αίθουσας είναι σχεδόν απαγορευτική. Πα-
ράλληλα παρατηρούμε, ότι η περιοχή μας έχει αρκετά εξυγιανθεί και αστυνομεύ-
εται επαρκώς, γι’ αυτό σκεφτήκαμε την αναβάθμιση της αίθουσάς μας εν καιρώ. 

Ένας άλλος στόχος που προχωρεί είναι η συλλογή και η καταγραφή των βιβλί-
ων, για την δημιουργία μιας βιβλιοθήκης, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει. Έχου-
με λάβει αρκετά βιβλία, δωρεά από γνωστούς συγγραφείς, ποιητές, αλλά και 
ιδιώτες. Σκοπός μας, είναι: να διαφυλάξουμε σημαντικά βιβλία και να δημιουρ-
γήσουμε μια αξιόλογη δανειστική βιβλιοθήκη για τα μέλη μας. 

Είναι κι αυτό ένα νοικοκύρεμα που επιδιώξαμε από την αρχή της διετίας.
Η Φιλαλληλία μας, ένας ακόμη σημαντικός στόχος του συλλόγου μας. Φέτος, 

οργανώσαμε τον «έρανο αγάπης» με σκοπό την συγκέντρωση: τροφίμων, φαρ-
μάκων, ρούχων, παιχνιδιών αλλά και χρημάτων για την ενίσχυση συμπατριωτών 
μας στο νησί αλλά και μεταναστών που έχουν ανάγκη. Είχαμε συγκινητική αντα-
πόκριση από αρκετά μέλη μας και η αποστολή πραγματοποιήθηκε τις γιορτές. 

Αυτά θέλησα να σας πληροφορήσω, σχετικά με μερικούς από τους στόχους 
μας της επόμενης διετίας. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας, θα εξαρτηθεί 
από τον αριθμό τον εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσουμε και τα έσοδά μας, 
από τις συνδρομές και τις δικές σας ενισχύσεις.

Προσπαθούμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις ελπίζοντας, ότι και 
εκείνοι, που θα συνεχίσουν μετά από εμάς, θα έχουν σαν κύριο σκοπό τα συμ-
φέροντα του συλλόγου.

Είναι αποδεδειγμένο, ότι τα καλά αποτελέσματα δεν κερδίζονται μόνα τους, 
αλλά μετά από πολλή και συντονισμένη δουλειά που προσφέρεται με ανιδιοτέ-
λεια και αγάπη.
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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 αντα-

ποκρίθηκαν στην πληρωμή της συνδρομής των για τα έτη 2014-2015.
Σας εσωκλείουμε ταχυδρομική επιταγή, ώστε να καταβάλλουν τη συν-

δρομή τους (όσοι δεν έχουν εξοφλήσει) το 2015.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώ-

σουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2015, καθώς και κάποιες άλλες προσφο-

ρές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυν-
ση: «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: 5067-
059786-003.

Για τους κατοίκους του εξωτερικού: η πληρωμή της ετήσιας συν-
δρομής 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

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο των δρά-
σεων που προγραμματίζει για την ευ-
αισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
μέριμνας και υγείας, διοργάνωσε στο 
Δίκτυο Μουσείων του σε όλη την Ελ-
λάδα, και άρα και στο Μουσείο Ελιάς 
στην Αγία Παρασκευή, το πρόγραμμα 
«Πολιτισμός με Ασφάλεια».

Το πρόγραμμα αφορούσε σε ειδικά 
σεμινάρια πρώτων βοηθειών για την 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, 
την αντιμετώπιση απώλειας αισθήσεων 
και πνιγμονής, σε ενήλικες, παιδιά και 
βρέφη.

Τα σεμινάρια απευθύνονταν κατά κύ-
ριο λόγο σε εργαζόμενους σε χώρους 
πολιτισμού και εκπαίδευσης, στο πλαί-
σιο της προσπάθειας του ΠΙΟΠ για 
αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρε-
σιών πολιτισμού που παρέχονται από 
αντίστοιχους φορείς. 

Τα σεμινάρια, εξάωρης διάρκειας, 
υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτές του Σώ-
ματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασω-
στών Ν. Σμύρνης του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού. Η ύλη των σεμιναρίων 
ήταν εναρμονισμένη με τις τελευταίες 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναζωογόνησης (ERC) και αποσκο-
πούσε στην αύξηση του αριθμού των 
εκπαιδευμένων πολιτών, όλων των ηλι-
κιών, στη βασική καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση.

Περίπου 180 άνθρωποι σε όλη την 
Ελλάδα ολοκλήρωσαν τη θεωρητική - 
πρακτική εξάσκησή τους και απέκτησαν 

Δράση στο Μουσείο Ελιάς 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Ομίλου Πειραιώς,
 στην Αγία Παρασκευή Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το επετειακό λεύκωμα για τα 50 ΧΡΟΝΙΑ της Λεσβιακής Παροικίας

με 50 συνεργασίες, θα πωλείται προς 5 ευρώ έκαστο.
Επειδή ο αριθμός των βιβλίων είναι περιορισμένος, 

όσοι ενδιαφέρονται να το αγοράσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στο τηλέφωνο του συλλόγου 210 5237789

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ

Θόδωρος και Καίτη Πλατσή στη μνήμη της Έλενας Τσαλδάρη 30 ευρώ.

Η Κλεοπάτρα Μαγγιώρου στη μνήμη της Νέλης Μπίνου 100 ευρώ. 

Ο Χαρίλαος και η Κλειούλα Χατζηπαναγιώτη εις μνήμη 
Θεόδωρου Αργυρίου (αδελφό του φίλου τους Βασίλη Αργυρίου) 50 ευρώ.

Ο Παναγιώτης Ψαριανός στη μνήμη της συζύγου του Μαρίας 
και των γονέων του 100 ευρώ. 

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ανανήπτη 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πε-
νταετούς ισχύος.

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, 
το πρόγραμμα «Πολιτισμός με Ασφά-
λεια» προγραμματίζεται να επαναλη-
φθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Θεολογικό και φιλολογικό 
μνημόσυνο

Τιμή σε δυο κορυφαίους 
των Γραμμάτων.

Στις 3 Φεβρουαρίου, εορτή Συμεώνος 
του Θεοδόχου, στο ναό Αγίου Συμεών 
Μυτιλήνης, η Ιερά Μητρόπολη Μυτιλή-
νης, Ερεσού και Πλωμαρίου και η Εται-
ρεία Λεσβιακών Μελετών οργάνωσαν 
θεολογικό και φιλολογικό μνημόσυνο 
για δύο κορυφαίες προσωπικότητες 
των Λεσβιακών Γραμμάτων, αλλά και 
των Ελληνικών Γραμμάτων γενικότερα.

Μνημόνευσαν και τίμησαν τον Ιωάννη 
Φουντούλη, καθηγητή της Θεολογικής 
Σχολής τού Α.Π.Θ., διευθυντή του Πα-
τριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Με-
λετών στη Μονή Βλατάδων της Θεσσα-
λονίκης, και τον Αθανάσιο Τσερνόγλου, 
φιλόλογο καθηγητή και άρχοντα προ-
στάτη των Γραμμάτων του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου. Ο πρώτος εκοιμήθη 
το 2007 και ο δεύτερος, το 2003.

Για τον Ιωάννη Φουντούλη μίλησε ο 
Αθανάσιος Ι. Καλαμάτας, δρ. Θεολογί-
ας Α.Π.Θ. και θεολόγος καθηγητής στο 
Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο 
Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
και για τον Αθανάσιο Τσερνόγλου, ο 
Στρατής Αναγνώστου, δρ. Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου και σχολικός σύμβουλος 
Φιλολόγων Μυτιλήνης.
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Γιορτή των Ζευγάδων στο Ίππειος

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιππείου 
«Άγιος Προκόπιος» διοργανώνωσε και 
φέτος, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 
στο Ίππειος, τη Γιορτή των Ζευγάδων.

Από την εκκλησία του Αγίου Προ-
κοπίου και μετά τη θεία λειτουργία 
της Κυριακής, η πομπή ξεκίνησε για το 
εξωκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους.

Εκεί έγινε το μνημόσυνο για τους 
ζευγάδες του χωριού, με αρτοκλασία. 
Ακολούθησε η διανομή του φαγητού 
που είχε παρασκευαστεί στο εξωκκλή-
σι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Πρόκειται για μια καθαρά παραδο-
σιακή γεωργική γιορτή, ένα έθιμο που 
έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και 
ο Σύλλογος το αναβιώνει κάθε χρόνο. 
Ας σημειωθεί ότι οι ζευγάδες ήταν οι 
εργάτες της γης που αναλάμβαναν το 
όργωμα, τη σπορά και τη συγκομιδή 
των χωραφιών.

Παλιότερα όργωναν με το ξύλινο 
αλέτρι, που το έσερναν δύο βόδια ή 
μουλάρια (τα «ζευγαρόβοδα»). Κά-
ποιες φορές, οι ίδιοι, εκτός από τα δικά 
τους χωράφια, όργωναν κι έσπερναν 
και τα χωράφια άλλων κατοίκων και 
αμείβονταν επιπλέον, μια και διέθεταν 
την τέχνη, αλλά και τη «σιρμαγιά» (τα 
βόδια και το αλέτρι).

Σήμερα οι ζευγάδες έχουν εξαφανι-
στεί, αφού το όργωμα γίνεται πια με 
μηχανικά μέσα.

Ανάδειξη της Λέσβου 
σε νησί του έρωτα!

Πανηγυρικός ήταν φέτος ο εορτα-
σμός του Αγίου Βαλεντίνου στη Μυ-
τιλήνη, με λιτανεία αλλά και συναυλία 
ερωτικού τραγουδιού.

Για την κάλυψη των εκδηλώσεων 
προσκλήθηκαν όλα τα πανελλαδικής 

εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία 
με τα στιγμιότυπα που πρόβαλαν από 
τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου 
στη Μυτιλήνη, έβαλαν τις βάσεις για 
την ανάδειξη της Λέσβου σαν νησί των 
ερωτευμένων. 

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 
στις 18:45, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση των 
ιερών λειψάνων του Αγίου Βαλεντίνου 
με τη συνοδεία της μπάντας του Δήμου 
και πλήθος κόσμου, χοροστατούντος 
του Αρχιεπισκόπου Παντός Αιγαίου κ. 
Νικολάου, μέσα στην αγορά και στην 
προκυμαία Μυτιλήνης.

Στην λιτανεία και στον καθολικό ναό 
βρέθηκαν και πολλοί επώνυμοι, όπως ο 
Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, 
ο Αντιδήμαρχος  πολιτισμού κ. Κώστας 
Αστυρακάκης, δημοτικοί σύμβουλοι, 
δημοσιογράφοι και άλλοι.

Το Σάββατο, ημέρα της γιορτής του 
Αγίου, μικροί και μεγάλοι, άντρες και 
γυναίκες περνούσαν από την Καθολική 
Εκκλησία της Μυτιλήνης (τον Ιερό Ναό 
Μεταστάσεως Θεοτόκου τη γνωστή 
Φραγκοκλησιά στην οδό Ερμού), όπου 
φιλοξενούνται λείψανα του Αγίου προ-
στάτη των ερωτευμένων, κατόπιν δω-
ρεάς της Ελισάβετ Μπαρτζίλι το Μάρ-
τιο του 1893, άναβαν ένα κεράκι και 
προσκυνούσαν τα ιερά λείψανα. 

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πο-
λιτισμού και Τουρισμού κ. Κώστας 
Αστυρακάκης, «Καλούμε όλον τον κόσμο 
να αγκαλιάσει το εγχείρημα και να συμβά-
λει ενεργά στην ανάδειξη αυτού του νέου 
θεσμού που θέλουμε να καθιερώσουμε. 
Το γεγονός ότι τα λείψανα του Αγίου Βα-
λεντίνου του δημοφιλέστερου Αγίου, βρί-
σκονται στο νησί μας, είναι από μόνο του 
σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου είναι ημέρα ερωτευμέ-
νων και για τους Μουσουλμάνους. Η Λέ-
σβος είναι το νησί που ύμνησε τον έρωτα 
από την Σαπφώ ως τον Ελύτη. Έχουμε μια 

τεράστια παρακαταθήκη και αυτό μπορεί 
να αναδειχθεί και να προβληθεί. Τα οφέλη 
από αυτήν την προβολή θα είναι πολλαπλά 
για το νησί μας και γι’ αυτό η προσπάθεια 
αυτή είναι αναγκαίο να έχει την συμπα-
ράσταση από όλους τους φορείς και τους 
πολίτες».

Κάθε περίσταση και ειδικά η μέρα των 
ερωτευμένων, είναι αναγκαίο να συνο-
δεύεται από ένα γλύκισμα. Στο σχεδια-
σμό της Δημοτικής αρχής υπήρχε εδώ 
και καιρό η καθιέρωση του συγκεκρι-
μένου γλυκού. Πρόκειται για το τοπικό 
γλύκισμα, η «αλευριά» ή «συκαλευριά». 
Με επιστολή στα μέλη του από το χώρο 
της εστίασης, το Εμπορικό Επιμελητή-
ριο Λέσβου προτείνει να σερβίρουν 
το συγκεκριμένο γλυκό τις ημέρες των 
εκδηλώσεων, συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία γιορτινού κλίματος.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στην Καθολική Εκκλησία 
η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η 
κοπή της πίτας της ενορίας στον αύλειο 
χώρο του ναού παρουσία πολλών πολι-
τών της Λέσβου.

Ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας στις 
19:30 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στο Δημοτικό Θέατρο, η προγραμμα-
τισμένη συναυλία ερωτικού τραγουδιού 
με τη συμμετοχή του τραγουδοποιού 
Τάκη Σωτηρχέλη και των συγκροτη-
μάτων «Υπόγεια Ρεύματα», «Τα Φώτα 
Απέναντι», όπως και των καλλιτεχνών 

Γιώργου Αδαμπατά, Μιχάλη Δήσσου, 
Βλαδίμηρου Σιαμέτη και Νίκης Κερα-
μέκη. Επίσης θα συμμετάσχουν η Χο-
ρωδία Δήμου Λέσβου και το Χορευτι-
κό Δήμου Λέσβου.

Ας σημειωθεί ότι σε συνεργασία με 
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκδόθηκε και 
σειρά γραμματοσήμων και ειδικοί συλ-
λεκτικοί αναμνηστικοί φάκελοι με θέμα 
τον Άγιο Βαλεντίνο της Μυτιλήνης και 
φόντο το λιμάνι, που θα ταξιδέψουν σε 
όλο τον κόσμο.

Το Γεωπάρκο της Λέσβου και
του Απολιθωμένου Δάσους 

στη Γερμανία

Εκδήλωση αφιερωμένη στο Γεω-
πάρκο Λέσβου και του Απολιθωμένου 
Δάσους με θέμα: «Η Λέσβος και το 
Απολιθωμένο Δάσος» πραγματοποι-
ήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανί-
ας την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 
2015. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από 
το Σύλλογο Προώθησης της Ελληνο-
γερμανικής φιλίας, με πρωτοβουλία του 
μέλους του Συλλόγου συμπατριώτη μας 
Βασίλη Ζούρου κατοίκου Στουτγάρδης 
Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της διά-
λεξης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 
γερμανική γλώσσα, ο προϊστάμενος 
του τμήματος ερευνών του Μουσείου 
Ηλίας Βαλάκος, παρουσιάζοντας πα-
ράλληλα πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
από τη Λέσβο, αναφέρθηκε στο γεω-
λογικό, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο 
της και τα στοιχεία που συγκροτούν 
το Γεωπάρκο Λέσβου. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε ο γενικός πρόξενος της 
Ελλάδας στη Στουτγάρδη κ. Παν. Πρά-
τσος, καθώς και πλήθος κόσμου, στη 
μεγάλη πλειοψηφία Γερμανοί, αλλά και 
σημαίνοντες Έλληνες της ομογένειας, 
ενώ είχαν προσκληθεί και εκπρόσωποι 
των Γερμανικών Γεωπάρκων.

Η λιτάνευση των ιερών λειψάνων του Αγίου
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AΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ

«Σαν είνι να πιθάνου γω 
ας ξικουμπστεί αυτός»

Αντρόγ(ι)νου…υπερήλικου! 
Η Ρήν(ι) στα ιβδουμήντα
Τσι τ’ Μπάν(ι) η ηλικία, 
κουντά δυο φουρές πινήντα!
Μι του μπαστούν(ι) σιγά-σιγά 
πουρπάτγι του Μπανέλ(ι)
μο νταν καλουστικούμινους 
γέρους σα παλ(ι)καρέλ(ι)!

Ένα πουρνό η Ρήγινα 
μι του γιατρό σντυχαίν(ι)
«Έλα γιατρέλιμ’ να σι πω!» 
φουνάζ ντουν φουρλαντσμένι(ι)
«Ο,τ’ θέλ(ι) η κυρά Ρήγινα, 
χατήρ γω δε χαλώ!»
«Έλ’ ακρυφά, μέσα στου σπιτ’ 
πουλύ παρακαλώ!»

Πα ι γιατρός τουν ψήν(ι) καφέ 
μι δάκρυγια στα μάτιατσ’
αναστινάζ’ βαριά-βαριά 
τσ’ αρχίζ να λε τα πάθιατσ’:
«’Εφτους ι γι άντρσιμ γιατρέ 
ίβαλι βλι να μι πιθάν(ι)
καθημιρνά, αχάραγα 
προυτού μέρα να φεξ
ξικντάμι, χαρχαλεύγει μοι 
τσι θέλ(ι) να κντισ’ για… σεξ!
Ούλ(ι) τ΄μέρα ξικουλώνουμι 
στη δλειά τσι στου πουδάρ΄
τσ΄ απά στου νύπνουμ’ του γλυκό 
φτος θέλ(ι) α κάν(ι) αγιάρ!»
«Κατάλαβα του πρόβλημα» 
λε ι γιατρός στου Ρήν(ι)
«ένα φαρμακέλ(ι) θα σ’ δώσου, 
όμους μυστικό θα μείν(ι)
απι σπιρού μες φασκουμλιάτ’ 
τρεις σταγουνούδις θα τουν βάϊζ΄
πρόσιχι όμους, μόνι τρεις, 
μι τ’ φασκουμλιά μαζί π’ θα βράϊγζ!»

Βιασκά λοιπόν τσι γρήγουρα μπαίν(ι) 
μπρος η … συνταγή
Έπνι η Μπάν(ι)ς μια φασκουμλιά 
τσ’ αρχάλζει καθ’ αυγή!

Ήβρι η Ρήν(ι) τν αδειά χαράτς΄! 
Τρεις σταγόνις μι του…δείπνου
«Νάνι καλά φτος ι γιατρός 
π’ χουρταίνου τώρα νύπνου!»

Σντυχαίν(ι) ι Μπάν(ι)ς μι του γιατρό 
ένα πουρνό στου καφινέ
καλεί ντουν να κιράσ’ καφέ, 
φιλ(ι)κάτα γυρινέ!
Μιτά τα «πως» τσι τα « γιατί» 
τι νι καλό τσι τι κακό
Ξιρνά ι Μπάν(ι)ς του…μυστικό:
«Ξερ σ’ ρε γιατρέ ιγώ που βλέπ’ σ’ 
ακόμα νταγιαντώ»
σαλτέρν’ ακόμα καθ’ αυγή 
τσι ουριξάτους κντω!
«Μπράβους Μπανέλ(Ι)» λέγ’ ντουν για-
τρός, φτο νι καλό σα σμάδ!»
«Ναιαιαι αλλά τ’ βουμάδα φτη… έκου-
ψι του ασπράδ!
Πέφτου τσι τσμούμι στ’ άνταφαμ’…
ι γι άλλος δε λαλεί
γιατί μαθέ απότουμα έπαψι του…
διουλί;»
«Μη χουλιουσκάς! Θα σι ξανάρτ’ ι γι 
ορεξ πιο …βαρβάτ’
τούτου είναι διάλειμμα για να λασκάρς 
κουμάτ!»

Σαν αναθάρριψι γι Μπάν(ι)ς 
φεύγ’ ι γιατρός σα… σφαίρα
πλαλ(ι)τός παγαίν(ι) στη Ρήγινα 
έφτην(ι) την ίδια μέρα!
«Ω θεια Ρηνιώ … κόψι κουμάτ’! 
Πήρις πουλύ αγέρα
του φάρμακου που σ’ έδουσα 
βάζι του παρά μέρα!
Πλήχτσασι Μπάν(ι)ς, 
μαράζουσι τσι πα για να πιθάν(ι)!»
«Μπρέ; Τώρα που σύχασα ιγώ, 
αυτός οτ’ θέλ(ι) ας κάν(ι)!»
Νηυρίγιασι η Ρήγινα 
τσι σήκουσι φουνή:
«Έ σταματώ του φάρμακου, 
τσας μι του πει ι ΞΤΟΣ!
σαν είνι να πιθάνω γω, 
ας… ξικουμπστεί ΑΥΤΟΣ!»

ΑΠΟΚΡΙΑ 2015
Δημήτρης

Ο «Έρανος αγάπης» της Λεσβιακής Παροικίας»
Πριν τα Χριστούγεννα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο «έρανος αγάπης» της Λε-

σβιακής Παροικίας. Η συμπαράσταση των μελών μας υπήρξε απόλυτα ικανοποι-
ητική. Τα προϊόντα που συλλέξαμε (τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, κλινοσκεπάσματα 
και παιχνίδια), απεστάλησαν με τη βοήθεια των μελών του Δ.Σ. και της μεταφορι-
κής εταιρίας ΕΦΑΜ προς τους αναξιοπαθούντες συμπατριώτες μας.
Τα 24 δέματα κατανεμήθηκαν ως εξής: 
- Εις Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Λέσβου (Κα Αντωνέλλη), Τεμ.9.
- Εις Ερυθρό Σταυρό Μυτιλήνης (Κον Δεβεράκη) - τεμ. 12.
- Εις Ι. Μητρόπολη Μυτιλήνης τεμ. 5.

Ευχαριστήριο
Η «Λεσβιακή Παροικία» ευχαριστεί όλους όσους συνετέλεσαν, ώστε να ολοκληρωθεί με 

επιτυχία η προσπάθεια της αυτή. 
Τα μέλη της για τη συγκινητική συμμετοχή τους. Τον λεσβιακό τύπο για τις επανειλημ-

μένες δημοσιεύσεις. Τη μεταφορική εταιρία ΕΦΑΜ και ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Δήμου, για 
τη δωρεάν μεταφορά των δεμάτων με ασφάλεια στον προορισμό τους.

Εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης και της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου 
Λέσβου λάβαμε τα πιο κάτω ευχαριστήρια:

Προς το Δ.Σ.
της Λεσβιακής Παροικίας
Εις Αθήνα             Μυτιλήνη 20/02/2015

Με ιδιαίτερη συγκίνηση η Μητρόπολή μας δέχτηκε την προσφορά σας σε τρόφιμα τα οποία 
είχατε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρετε, για τα συσσίτια της Ιεράς Μητροπόλεως.
Τέτοιες θεάρεστες πράξεις προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ιδίως τις δύσκολες 
αυτές εποχές για την πατρίδα μας, είναι ευλογία Θεού.
Παρακαλούμε δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες και όλη την αγάπη των ανθρώπων που 
βοηθήσατε με την προσφορά σας αυτή.
Ευχόμαστε ο Πανάγαθος να σας χαρίζει υγεία, ευτυχία, μακροημέρευση και να συνεχίσε-
τε με τον ίδιο ζήλο το θεάρεστο έργο σας.

Ο Μητροπολίτης
+ Ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ

Μυτιλήνη, 22/12/2014

ΠΡΟΣ: Τον Σύλλογο της «Λεσβιακής Παροικίας» Aθηνών

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική και 
πολύτιμη προσφορά σας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, η πρωτοβουλία του Νομικού μας 
Προσώπου για σύσταση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, βρήκε αποδέκτες και αρωγούς 
ευαισθητοποιημένους δημότες, τοπικές επιχειρήσεις και συλλόγους.
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Φιλικότατα
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

«Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Λεσβιακή Παροικία διοργανώνει με την υποστήριξη 
του Δήμου Αθηναίων στο Αμφιθέατρο "Αντ. Τρίτσης"

του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50),
εκδήλωση συμπαράστασης για την ένταξη του Απολιθωμένου Δάσους 

της Λέσβου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO,
την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11π.μ.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι 
ο Διευθυντής του Μουσείου Απολιθωμένων 

κ. Νίκος Ζούρος. 
Θα προβληθεί σχετικό βίντεο και θα διανεμηθούν δείγματα 
λεσβιακών προϊόντων καθώς και έντυπο τουριστικό υλικό.

Θεατρική παράσταση
Η Λεσβιακή Παροικία διοργανώνει με την υποστήριξη 

του Δήμου Αθηναίων στο Θέατρο "Άννα & Μαρία Καλουτά"
στο Νέο Κόσμο, θεατρική παράσταση του ΚΕΘΕΑ με τίτλο

"100 Χρόνια Βασίλης Τσιτσάνης"
την Κυριακή 13 Μαΐου στις 6.30 μ.μ.

Για πληροφορίες καλέστε μας 
στο τηλέφωνο της Παροικίας 210 52 37 789.

Η ανταπόκριση όλων των φορέων, μας απέδειξε την αγάπη για τον συνάνθρωπο που 
βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια και αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης. Για τον 
λόγο αυτό, ευχαριστούμε εσάς που στηρίζετε και ενισχύετε με κάθε τρόπο το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ», ανακουφίζοντας συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ευελπιστώντας 
οι πράξεις αυτές να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση.
Είμαστε μέχρι τώρα, υπερήφανοι ως Λέσβιοι για τον Σύλλογο και την προσφορά σας στους 
ετεροδημότες μας των Αθηνών.
Από σήμερα που σταθήκατε αρωγοί μας και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 
μας, είμαστε διπλά υπερήφανοι αφού αποδείξατε για άλλη μια φορά ότι Πολιτισμός 
είναι πάνω απ’ όλα Αγάπη για τον Συνάνθρωπο! Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης 
για τη γενναιόδωρη προσφορά σας, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε Καλά 
Χριστούγεννα, Ευτυχισμένο το 2015 και Κουράγιο και Δύναμη να συνεχίζετε τους 
όμορφους σκοπούς της «Λεσβιακής Παροικίας»!

Eκδηλώσεις

Εορτασμός του Αγ. Θεοδώρου και κόψιμο της βασιλόπιτας. 

Το Δ.Σ. στην κοπή της βασιλόπιτας

Φέτος η «Κοπή της Βασιλόπιτας», η 
καθιερωμένη στο τρίτο δεκαήμερο του 
Γενάρη εκδήλωση της Λεσβιακής Παροι-
κίας, λόγω των Εκλογών, γλίστρησε μέσα 
στο χιονιά και συνάντησε την Κυριακή, 
στις 15 του Φλεβάρη την άλλη καθιερω-
μένη εκδήλωση προς τιμήν του Πολιού-
χου της Μυτιλήνης Αγίου Θεοδώρου, 
που γιορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου. 

Έτσι έγιναν δύο γιορτές σε μία, με 
μεγάλη επιτυχία, μέσα στον αγριεμένο 
Κουτσοφλέβαρο και σε πολύ μικρές 
θερμοκρασίες. Ο εορτασμός ξεκίνησε 
από νωρίς το πρωί. Στη λειτουργία και 
αρτοκλασία, στην εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ομό-
νοια, πολλά μέλη της «Λ.Π.», εκκλη-
σιάστηκαν και έψαλλαν το απολυτίκιο 
του Αγίου Θεοδώρου, του Βυζαντίου. 
Ύστερα αφού μοιράστηκε ο πεντανό-
στιμος και αφράτος άρτος, που όπως 
κάθε χρόνο, έφτιαξε και πρόσφερε η 

συμπατριώτισσά μας κυρία Γιούλια Αυ-
τζηπαναγιώτου - Ζαμπετάκη, οι Μυτι-
ληνιοί και οι φίλοι τους κατηφόρισαν 
προς την αίθουσα της Παροικίας, Ζή-
νωνος 29-31, όπου είχαν την ευκαιρία 
«να τα πουν», μέχρι να καταφτάσουν 
και οι άλλοι και να γίνουν εκατόν είκοσι 
συνολικά στον αριθμό και να αρχίσει το 
φαγοπότι. 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη, όταν 
η πρόεδρος της Παροικίας κα Καίτη 
Μεσσηνέζη - Πλατσή, ευχήθηκε και κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόμενους  στη 
γιορτή, και στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στα μηνύματα και τις ευχές που έστει-
λαν από τη Μυτιλήνη ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης κ.κ. Ιάκωβος, η Περι-
φερειάρχης κα Χριστιάνα Καλογήρου, 
ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Γαληνός και ο 
Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου κ. Μυρσινιάς.  

Παραβρέθηκαν ο επίτιμος Πρόε-
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δρος κ. Τ. Χατζηαναγνώστου, ο φίλος 
μαέστρος Γιώργος Παζαΐτης, και ο μα-
έστρος της χορωδίας «Αρμονία» κ. Γ. 
Σακογιάννης με τη σύζυγό του.  

Η όμορφη γιορτή ξεκίνησε με πολύ 
κέφι. Ο κόσμος καθισμένος στα τραπέ-
ζια, σερβιρίστηκε νοστιμότατα φαγητά, 
σε δυο δόσεις, ήπιε κόκκινο και λευκό 
κρασί και τραγούδησε με κέφι μέχρι 
αργά το απόγεμα. Βοήθησε σ’ αυτό 
και η κιθάρα και τα τραγούδια του μαέ-
στρου Γιώργου Παζαΐτη.  

Περιελάμβανε και μια λαχειοφόρο 

αγορά, με πλούσια δώρα. Κόπηκε και 
μοιράστηκε η πατροπαράδοτη βασιλόπι-
τα και γλυκό στους παρευρισκόμενους. 

Τυχερός του φλουριού, μετά από 
κλήρωση αναδείχτηκε ο «Μηθυμναίος» 
λογοτέχνης κ. Στράτος Δουκάκης. Να 
είναι γερός και τυχερός.  

Καλή Χρονιά, ευχές, φιλιά, υγεία για 
όλους, έτσι ανανεώθηκαν τα  ραντεβού 
για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τις 
υπόλοιπες πολλές και σημαντικές εκδη-
λώσεις της «Λ.Π.», αφού φέτος γιορτά-
ζει τα πενηντάχρονά της.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από μέλη και φίλους της "Παροικίας".

Ο τυχερός του φλουριού, κ. Στράτος ΔουκάκηςΟ Γ. Παζαΐτης άναψε το κέφι με την κιθάρα του.

Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε την Ημέρας της Γυναίκας 
με Ομιλία της δημοσιογράφου Ντόρας Πολίτη

Ύμνος και προβολή της Λέσβου ήταν 
ο λόγος της δημοσιογράφου Ντόρας 
Πολίτη με θέμα: «Μια Μυτιληνιά στη 
μάχιμη δημοσιογραφία από το νησί μας 
έως την Αμερική». Την ομιλία διοργά-
νωσε η «Λεσβιακή Παροικία» για να 
γιορτάσει την Ημέρα της Γυναίκας, την 
Τετάρτη 11 Μαρτίου, στην πολύ φιλό-
ξενη αίθουσα του Συλλόγου των Αθη-
ναίων, Κέκροπος 10 στην Πλάκα, υπό 
την αιγίδα του Μουσείου της Πόλεως 
των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία.         

Με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση ο Υφυπουργός Προεδρίας 
κ. Τέρενς Κουίκ, ο Γ. Γρ. Υπ. Αιγαίου 
κ. Γιάννης Γιαννέλης, ο Πρόεδρος του 
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών κ. 
Αντώνης Βογιατζής, η Διευθύντρια του 
Μουσείου κυρία Αγλαΐα Αρχοντίδου - 
Αργύρη, ο Επίτιμος Πρόεδρος της «Λε-
σβιακής Παροικίας» κ. Τάκης Χατζηανα-
γνώστου, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον» κυ-
ρία Μυρσίνη Βαρτή, ο Αντιπρόεδρος 
της «Ο.Λ.Σ.Α.» κ. Νεκτάριος Βακάλης, 
πολλοί Λέσβιοι, φίλοι της «Παροικίας» 
και φίλοι της κυρίας Πολίτη. Μήνυμα - 
χαιρετισμό έστειλε ο Στρατηγός Διοικη-
τής της 98 Α.Δ.Τ.Ε. κ. Δημήτριος Μπίκος.

Ο Πρόεδρος του Μουσείου της Πό-
λεως των Αθηνών κ. Αντώνης Βογιατζής, 
καλωσόρισε τους παριστάμενους και 
ευχαρίστησε τη «Λεσβιακή Παροικία» 
για την πρωτοβουλία της οργάνωσης 
της εκδήλωσης με τη συγκεκριμένη ομι-
λήτρια, με την οποία μάλιστα τον συνδέ-
ουν δεσμοί κοινού τόπου προέλευσης 
της Μυτιλήνης, τη «Χρυσομαλλούσα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της «Λ.Π.» 
κυρία Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή, ευχα-
ρίστησε τους αμφιτρύωνες της γιορτής 
και τους παριστάμενους για την παρου-
σία τους, και αναφερόμενη στην ομιλή-

τρια, μεταξύ άλλων είπε:
«Προσωπικά, την Ντόρα την «ανακάλυ-

ψα» από τις Λεσβιακές εφημερίδες που αρ-
θρογραφούσε. Έκοβα και φύλαγα τα κείμε-
να αυτά που ήταν ξέχειλα από ευαισθησία, 
τρυφερότητα, εικόνες και αναμνήσεις. Κά-
ποια όμορφη στιγμή οι δρόμοι μας συναντή-
θηκαν με αφορμή μια δική μου έκθεση στη 
Μυτιλήνη. Από τότε ψάχνουμε τις ευκαιρίες 
για να τα λέμε από κοντά καμιά φορά. Πιο 
αναλυτικά όμως, στην προσωπικότητα και το 
έργο της Ντόρας Πολίτη, θα αναφερθεί ο 
εκλεκτός ομιλητής,  συμπατριώτης μας ποι-
ητής Δημήτρης Νικορέτζος».

Ο ποιητής μας, είχε πολλά να πει. Για 
τους καταξιωμένους της λογοτεχνίας 
που για λόγους βιοπορισμού κατέφυ-
γαν και εντέλει αναβάθμισαν τη δημοσι-
ογραφία, τις πρωτοπόρες γυναίκες του 
κλάδου, τη δημοσιογραφία και το λε-
σβιακό τύπο με την πρωτοπόρο Πέπη 
Δαράκη και τέλος για τη γνωριμία του 
με την κυρία Ντόρα Πολίτη, από την 
εποχή που η δημοσιογράφος ξαναγύ-
ρισε στη γενέτειρά της. Γλαφυρά και 
με σημασία στη λεπτομέρεια, μίλησε ο 
Λέσβιος λογοτέχνης, που δεν έκρυψε 
το θαυμασμό του για την προσωπικό-
τητα της Ντόρας, την αξιοσύνη της ως 
δημοσιογράφου και συγγραφέα.

Ήρθε και η σειρά της Μυτιληνιάς δη-
μοσιογράφου να μας τα πει από «πρώ-
το χέρι». Η κυρία Πολίτη, είχε ξαναμι-
λήσει Προσκεκλημένη της «Λεσβιακής 
Παροικίας» στο χώρο του Μουσείου 
της Πόλεως των Αθηνών, στις 18 Μαΐ-
ου, του 2011. Ήταν μια θαυμάσια διά-
λεξη - έρευνα με θέμα: «Οι τελευταίες 
52 ημέρες της Βασιλεύουσας. Το χρο-
νικό των αυτοπτών μαρτύρων». 

Μέσα από τη φετινή της ομιλία, νιώ-
σαμε πως η Ντόρα σε ηλικία μόλις 17 
ετών μας πήρε από το χέρι και από τη 
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Η Ντόρα Πολίτη ανάμεσα σε μερικούς από τους συντελεστές της εκδήλωσης.

Χρυσομαλλούσα, μας έφτασε στο Τέ-
ξας, για να κάνει σπουδές, καριέρα, 
οικογένεια και να μας ξαναγυρίσει στη 
γενέτειρα. Σπούδασε Παθολογία Ομι-
λίας και μετά την απόκτηση μεταπτυ-
χιακού, δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση. 
Πτυχίο masters στη δημοσιογραφία 
πήρε το 1975, και από τότε εργάζε-
ται ως επαγγελματίας δημοσιογράφος. 
Είναι η πρώτη γυναίκα επαγγελματίας 
δημοσιογράφος της Λέσβου με εξειδι-
κευμένες σπουδές στον τομέα. Αλλά το 
πτυχίο δεν φτάνει, ούτε για να επικρα-
τήσεις, ούτε καν για να παραμείνεις στο 
χώρο. Σ’ αυτόν τον στίβο τον ανδρο-
κρατούμενο, όμως η Ντόρα αγωνίστη-
κε με πείσμα και όρεξη και ταλέντο και 
δυναμισμό και προπαντός αξιοπρέπεια. 
Τα έντυπα «Houston Post», «Houston 
Chronickle», «Greek Accent», «Ορθό-
δοξος Παρατηρητής», «Δημοκράτης», 
«Αιολικά Νέα», «Εμπρός», «Μυτιλήνη» 
και τα δίκτυα KHOU Αμερικής, ΕΡΑ Αι-
γαίου και Τηλεόραση Μυτιλήνης, όπου 
εξακολουθεί να έχει εκπομπή, εδώ και 
17 χρόνια, είναι μερικά από τα μέσα 
στα οποία εργάστηκε.

... Στη συγκινητική αλλά και μεστή σε 
νόημα και μηνύματα ομιλία της - που 
κράτησε καθηλωμένο το ευάριθμο 
ακροατήριο - η κ. Ντόρα Πολίτη, είπε 

μεταξύ άλλων και τα παρακάτω εξόχως 
ενδιαφέροντα:

«...Με μιά φράση από τον αξέχαστο φίλο 
και φύλακα άγγελο μου στα δύσκολα, Φρέ-
ντυ Γερμανό, ξεκίνησα τη δημοσιογραφική 
μου καριέρα στο "ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ" το 1989, 
«Η καλύτερη Σχολή εδώ στην Ελλάδα -μου 
είχε πεί- είναι το...μάρμαρο!». Στην αρχή 
δε κατάλαβα, στη συνέχεια όμως στο ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΗ και δίπλα στον άλλο αξέχαστο 
φίλο μου λειτουργό της γνήσιας δημοσι-
ογραφίας Γιώργο Σκούφο τα έμαθα όλα 
στο..."μάρμαρο".

... Πίστευα πάντα, πως στη δημοσιογραφία 
δε μπορεί να υπάρξει "συνοικέσιο", παρά 
μόνο έρωτας! Αν η δουλειά σου σε αυτό 
το χώρο προήλθε λοιπόν,  από αίσθημα και 
"καβουράκι" και πάθος, μπορείς άνετα να 
κάνεις αυτό που από την αρχή, μέχρι σή-
μερα τολμώ. Να λες στους "καλοθελητές", 
"εσύ τη δουλειά σου κι' εγώ τη δικιά μου"!

Αυτό για μένα, υπήρξε πάντα η ΑΞΙΑ 
και η ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ. Να τολμάς, με 
εχέγγυα τη γνώση, την αυτογνωσία και την 
αυτοκριτική.

Τότε, οι "καλοθελητές", αμελητέες πο-
σότητες έτσι κι' αλλιώς, απορρίπτονται 
στα αζήτητα.

Τότε που δίδαξα στη Μυτιλήνη, στα ΙΕΚ 
Δημοσιογραφίας, ουσιαστικά, σε τούτα 
επέμενα:

- Να διακονείς στο λειτούργημα σου με 
σύνεση, δεοντολογία και δικαιοσύνη μπορείς;

- Με συνέπεια και ευθύνη, με ειλικρίνεια 
και φιλότιμο αλλά και ευαισθησία μπορείς;

- Να αναγνωρίζεις το χρέος σου στους 
πνευματικούς πρωτοπόρους και στους λει-
τουργούς μιάς τέχνης με ρωμαίϊκες, λεβέ-
ντικες καταβολές μπορείς;

- Μπορείς να ομολογείς: δε ξέρω, φοβάμαι 
αλλά θα τολμήσω χωρίς να λοξοδρομήσω;

 Αν ναί, τότε τράβα μπροστά. Κι' αν στην 
πορεία νιώσεις ότι απέτυχες, μη περιμένεις 
να σου το πούνε άλλοι. Κάπου θα υπάρχει 
μιά πινακίδα, με τη λέξη "Έξοδος". Στο με-
ταξύ, μάθε..."ορειβασία" δεξιοτεχνική.

Αν είσαι γυναίκα δημοσιογράφος, θα σου 
είναι απόλυτα χρήσιμη...

... Τελικά, για μένα η δημοσιογραφία, δεν 
ήταν επαγγελματική διέξοδος, τρόπος επι-
βίωσης.

Ήταν συνειδητή επιλογή, μιάς διαφορε-
τικής πορείας. Μιά γυναικεία υπόθεση 
στο θέμα καριέρα.

Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δίνω ακό-
μα μάχες για την ανεξαρτησία της δημοσι-
ογραφίας. Πολλές τις έχω κερδίσει, άλλες 
όχι. Μα το μεγαλύτερο, το πολυτιμότερο 
κέρδος μου σε τούτο το μετερίζι, είναι πως 
δε παρέδωσα ποτέ τις αξίες μου, δε συν-
θηκολόγησα, δεν ξεπουλήθηκα, δεν παρα-
σύρθηκα στο συρφετό. 

Τα χρήματα που έβγαλα ελάχιστα, μα 
ο δικός μου θησαυρός, μετριέται αλλιώς. 
Με την εκτίμηση και το σεβασμό των συ-
μπατριωτών μου  σ' αυτά που με συνέπεια 
πρεσβεύω και υπογράφω τόσα χρόνια. Και 
με την υποστήριξη και αποδοχή,  της με-
γάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων μου, 
και σπουδαίων ανθρώπων των Γραμμάτων 
και  των Τεχνών με συμβολή  αξεπέραστη 
στη  Λεσβιακή Γραμματεία.

Αγωνίστηκα σε "μαρμαρένια αλώνια" και 
το κάνω ακόμα. Με τις παλιές μου "ελ-
βιέλες", τρέχω ακόμα τους Μαραθώνιους 
μιας ακάματης πέννας.

Έχω όμως τη μεγάλη τύχη και ευχή, τη 

κάθε μέρα, όσο πικρή, ευχάριστη, καταθλι-
πτική, ερωτική, εξοργιστική η ζωοδότρα 
κι'αν είναι, να τη ζω με ένταση ξεχωριστή 
και αέναη.

Και δεν έπληξα, δεν αισθάνθηκα ηττημέ-
νη, ούτε στιγμή..."

...Ακόμα και σήμερα, βάζω στον εαυτό 
μου, το ερώτημα: «Έκανα καλά που γύρι-
σα στην Πατρίδα;». Ερώτημα που βασανίζει 
τους περισσότερους επαναπατρισμένους, 
διαχρονικά. «Μα φυσικά», απαντώ. Γι αυτό 
το μπλε της θάλασσας και του ουρανού του 
νησιού, για να καθίσω στο παγκάκι ώρα αυ-
γινή, να περιμένω να γυρίσουν τα γρι-γρι. Ν’ 
ανησυχήσω σαν δε φανούν στην ώρα τους. 
Γι’ αυτά τα λίγα και άλλα πολλά. Άξιζε». 

Κάπως έτσι έκλεισε την ομιλία της η 
Μυτιληνιά Ντόρα Πολίτη. Εμείς απλώς θα 
αντιγράψουμε και θα παραθέσουμε τη γνώ-
μη του επιτίμου μας πρόεδρου Τάκη Χα-
τζηαναγνώστου για τη συμπατριώτισσά μας 
καταξιωμένη δημοσιογράφο: «Θα είναι και 
είκοσι χρόνια, ή και παραπάνω, που ξαφ-
νικά μια μέρα είδα στον «Δημοκράτη» του 
νησιού μας ένα δημοσιογραφικό κείμενο, 
ιδιαίτερα φροντισμένο, περιποιημένο και 
σοβαρό. Μου έκανε εντύπωση. Πέρασαν 
λίγες μέρες. Εμφανίστηκε άλλο κείμενο με 
την ίδια περιποίηση και φροντίδα. Κράτησα 
το όνομα: Ντόρα Πολίτη. Ρώτησα τον Διευ-
θυντή της εφημερίδας περί τίνος πρόκειται. 
«Είναι μια κοπέλα που μας ήρθε απ’ την 
Αμερική», μου απάντησε. Τη γνώρισα. Μου 
έκανε εντύπωση η ζωντάνια της, η σοβαρό-
τητά της, αλλά και η αποφασιστικότητά της 
στην αντιμετώπιση των θεμάτων της. Της 
έσφιξα το χέρι και της ευχήθηκα να συνε-
χίσει, με την ίδια ανυποχώρητη παρρησία, 
έτσι όπως άρχισε. 

Πέρασαν τα χρόνια, και διαπίστωσα και δι-
απιστώνω ότι η Ντόρα Πολίτη συνέχισε και 
συνεχίζει να πορεύεται αταλάντευτα στον 
ίδιο ωραίο και αξιοπρεπή δρόμο. Μακάρι να 
πάει έτσι ως το τέλος. Αυτό θα είναι το με-
γάλο κέρδος τόσο για εκείνην, όσο και για τη 
δημοσιογραφία».
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Η «Λεσβιακή Παροικία» ξαναζεί μια καινούργια Άνοιξη!

Η μεγάλη μέρα για τη Λεσβιακή Πα-
ροικία» έφτασε. Κυριακή μεσημέρι 15 
Μαρτίου 2015. Η γιορτή των 50 χρόνων 
από την ίδρυση του Συλλόγου προετοι-
μάστηκε με μεγάλη φροντίδα από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Κανονίστηκαν 
και οι παραμικρές λεπτομέρειες. Η αί-
θουσα στο ξενοδοχείο «Αμαλία» καθ’ 
όλα έτοιμη, περιμένει τους φίλους και 
τα μέλη του Συλλόγου. Ο καιρός συ-
νηγορεί για μια μεγάλη προσέλευση. 
Νωρίς-νωρίς γύρω στις 11π.μ. άρχι-
σαν να έρχονται οι πρώτοι καλεσμένοι.  
Και πριν καλά-καλά γίνει αντιληπτό, η 
μεγάλη αίθουσα γέμισε και επήλθε το 
αδιαχώρητο. Προστέθηκαν κι άλλα κα-
θίσματα, αλλά φάνηκε δύσκολο να τα-
κτοποιηθούν όλοι, όπως έπρεπε.

Πολλοί και εκλεκτοί φίλοι της «Λεσβι-
ακής Παροικίας» ξαναβρέθηκαν μαζί 

μετά από πολύ καιρό. Παρούσα και η 
Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου η πολύ αγα-
πητή Χριστιάνα Καλογήρου, η οποία 
μίλησε για λίγο, χαιρέτισε τους παρι-
στάμενους και είχε τα καλύτερα λόγια 
να πει για την Παροικία και τη δράση 
της. Το ίδιο και ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ 
Χριστόδουλος Τσακιρέλλης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες που 
περνούν όλοι οι λεσβιακοί σύλλογοι 
και συνεχάρη ιδιαιτέρως το Σύλλογο 
για την αξιόλογη δραστηριότητά του. 
Ο επιχειρηματίας κ. Γιάννης Παγίδας 
πρότεινε αυτή η όμορφη εκδήλωση να 
επαναλαμβάνεται κάθε 5 χρόνια.

Και, επειδή η καλή μέρα φαίνεται από 
το πρωί, η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα 
πολύ επιτυχημένο, σύντομο βίντεο, περι-
ληπτικό των δραστηριοτήτων 50 χρόνων.

Αφού έγιναν οι καθιερωμένοι χαιρε-

τισμοί από τη Γεν. Γραμματέα Ε. Βεκρή, 
το λόγο πήρε η πρόεδρος Καίτη Μεσ-
σηνέζη - Πλατσή, η οποία μεταξύ άλ-
λων είπε τα εξής:

«... Μεγάλος αριθμός συμπατριωτών 
και αγαπημένων μας προσώπων έσκυ-
ψαν με ενδιαφέρον στην προσπάθεια 
ίδρυσης της Λ.Π., με τις δυνάμεις που 
διέθετε ο καθένας, γιατί πίστεψαν, ότι 
αυτή η μικρή αγκαλιά που αναστηνόταν, 
θα μπορούσε να χωρέσει όλους αυτούς 
τους ξενιτεμένους. Θα μπορούσε να 
είναι η προέκταση της αγαπημένης πα-
τρίδας, που άφησε για τους δικούς του 
λόγους ο καθένας, πίσω του. Θα μπο-
ρούσε να είναι το νέο τους καταφύγιο 
και ότι θα αισθάνονταν εκεί σαν να μην 
έφυγαν ποτέ απ’ το νησί τους. Σαν να 
μυρίζουν εκεί τις ανθισμένες λυγαριές, 
τις ρίγανες, τα γιασεμιά και τ’ αγιοκλί-
ματα μέσα απ’ τη δροσιά της γαλάζιας 
θάλασσας του Αιγαίου. Του δικού τους 
Αιγαίου. Και τα κατάφεραν!

... Προσπαθούμε συνεχώς για το κα-
λύτερο. 

Θυμόμαστε μετά από 50 χρόνια με 
ευγνωμοσύνη και αγάπη εκείνους που 
έφυγαν. Και για εκείνους όμως που είναι 
κοντά μας, έχουμε τα ίδια αισθήματα κι 
ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί φρόντισαν 
όλοι τους τα θεμέλια που έβαλαν για 
την Λ.Π. να είναι γερά. Είναι χαρά και 
τιμή για μας σήμερα, που η Λ.Π. κλείνει 
μισό αιώνα ζωής, να έχουμε κοντά μας 
και σαν κεντρικό ομιλητή τον αγαπητό 
επίτιμο πρόεδρό μας Τάκη Χατζηανα-
γνώστου, ιδρυτικό και παλαιότερο μέ-
λος του Συλλόγου»

 Αρχίζοντας την ομιλία του ο επίτιμος 
πρόεδρος της Λ.Π. στάθηκε ιδιαίτερα 
στην ίδρυση του Συλλόγου: «...Κι όμως! 
Και το ένα και το άλλο έγιναν! Και ιδρύ-
θηκε η «Λεσβιακή Παροικία», ένα πο-
λυμελέστατο λεσβιακό σωματείο, που 
έφερε κοντά του πλήθος συμπατριω-
τών, οργανωμένων σε κοινή δράση, με 

Ο κεντρικός ομιλητής, επίτιμος πρόεδρος της Λ.Π. Τάκης Χατζηαναγνώστου στο βήμα. Η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου «Αμαλία» γέμισε ασφυκτικά από φίλους και μέλη του Συλλόγου.
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τον ευγενικότατο στόχο να αποτελέσει 
πολιτισμική προέκταση της κοινής νη-
σιωτικής πατρίδας, που το κύτταρό της 
αποτελούσε ήδη, απ’ τα αρχαία χρόνια, 
πνευματικό φάρο του Αιγαίου Αρχι-
πελάγους. Και η συνείδηση αυτού του 
στόχου, καθώς τη συγκεκριμενοποι-
ούσαν αναρίθμητες σχετικές συχνές 
εκδηλώσεις, του έδωσε σιγά-σιγά τη 
διάσταση ενός θεσμού, που λειτουρ-
γούσε και λειτουργεί με σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα, και αίσθημα χρέους 
τόσο απέναντι στον ίδιο τον εαυτό του, 
όπως το καθόρισαν επί σειράν ετών 
οι πολυποίκιλες δράσεις του, όσο και 
απέναντι στην ίδια τη Λέσβο μας, που 
το αποδέχτηκε σαν προέκτασή του». 

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα και 
αναλυτικά στην προσωπικότητα του 
πρώτου προέδρου κ. Κλεάνθη Παλαι-
ολόγου και των ιδρυτικών μελών της 
Λεσβιακής Παροικίας. Και κατέληξε: «Η 
ίδρυση της Λεσβιακής Παροικίας από 

μας υπήρξε μια ανάγκη ψυχής. Αυτήν 
την ανάγκη τιμούμε σήμερα. Και γι’ αυ-
τήν την τιμή πανηγυρίζουμε, καθώς κλεί-
νουμε 50 χρόνια ανελλιπούς δράσης».

Ακολούθησε το βίντεο που ετοιμάστη-
κε από φωτογραφίες αρχείου, και ήταν 
μια γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν.

Οι θεατές μέσα σε λίγα λεπτά ξανά-
ζησαν στιγμές χαρούμενες που πέρα-
σαν. Θυμήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, 
από το 1965 μέχρι σήμερα. Πρωτοχρο-
νιές, ομιλίες, βραβεύσεις, χορωδιακές 
παραστάσεις, εκδρομές, γλέντια. Ο εν-
θουσιασμός ήταν διάχυτος στα πρόσω-
πα. Μέσα σε ζωηρά χειροκροτήματα, 
ζήτησαν την επανάληψη της προβολής, 
πράγμα που έγινε.

Αμέσως μετά ήλθε στο βήμα ο Στρα-
τής Μολίνος ο προηγούμενος πρόε-
δρος της Λ.Π.

Με όμορφο λυρικό λόγο, στάθηκε 
στις δράσεις και τα επιτεύγματα της 
Παροικίας σήμερα, ενώ αναφέρθηκε 

με τα καλύτερα λόγια στο παρόν Δ.Σ. 
και ιδιαίτερα στην πρόεδρο του Καί-
τη Μεσσηνέζη - Πλατσή. Τέλος ήρθε 
η σειρά της παρουσίασης από τον 
ίδιο, του επετειακού τεύχους των 50 
χρόνων,  το οποίο με την άψογη καλ-
λιτεχνική του δομή και τα ποικίλα και 
ενδιαφέροντα κείμενα 50 συνεργατών, 
κατά κύριο λόγο λέσβιων δημιουργών, 
απέσπασε το θαυμασμό όλων.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα Happening 
από το αγαπητό σε όλους Λευτέρη Τρύ-
φωνα, που πήρε το μικρόφωνο και μαζί 
με άλλους τραγούδησαν με ενθουσια-
σμό «Η Μυτιλήν(ι) μας είνι ένα τρανό 
χουριό».

Ακολούθησε δεξίωση γύρω από ένα 
εξαιρετικό μπουφέ που ετοίμασε το ξε-
νοδοχείο «Αμαλία» και ποικιλία κρασιών.

«Λεσβιακή Παροικία» και στα 100!!!

Αγαπητοί μου Καίτη και Θόδωρε,
Θερμά συγχαρητήρια για τη χτεσινή εκδή-

λωση. Ήταν από όλες τις πλευρές άψογη! 
Να είστε γεροί, δημιουργικοί και πάντα άξιοι.

Το επετειακό τεύχος καταπληκτικό!  
Μπράβο σε όλους τους συντελεστές του.
Σας ευχαριστώ γι' αυτό που μου δώσατε χτες!

Με αγάπη,
Άγγελος Παλαιολόγος

Χαρά μεγάλη για μας! Και αναγνώριση 
του έργου σας που με πολύ κόπο μας προ-
σφέρατε.

Οι ομιλητές αντάξιοι της περίπτωσης 
όπως αναμενόταν, το μέτρον και η αξιοπρέ-
πεια χαρακτήρισαν την όλη ατμόσφαιρα.

Εισπράξαμε τη διάχυτη εγκαρδιότητα και 
την αμοιβαία αναγνώριση των νυν και προ-
ηγουμένων προεδρείων.

Ένα μεγάλο εύγε με την ευχή να συνε-
χίσετε την αξιοθαύμαστη προσπάθεια σας 
με κορωνίδα την υπόσχεση σας να προση-
λυτίσετε τη νεολαία της Λέσβου.

Δ. Ράπτης

Με εξέπληξε πολύ θετικά. Στη κατάμε-
στη από ποιοτικό κόσμο αίθουσα η πρόε-
δρος μας διηύθυνε τη συζήτηση με άψογο 
τρόπο, με τον ευγενικό λόγο της πάντα, με 
ένα λεξιλόγιο που σε φέρνει πιο κοντά. Η 
ικανότητα της να επαναφέρει στην τάξη  
αυτούς που δεν προσέχουν και δημιουρ-
γούν εκνευρισμό συζητώντας μεταξύ τους 

αλλότρια θέματα με εκείνο το αφοπλιστικό 
"βλέπω ότι έχετε πολύ όρεξη για συζήτη-
ση, μπράβο", μόνο λίγοι μπορούν να το πε-
τύχουν και είναι προϊόν που αποπνέει από 
τον  εσωτερικό κόσμο της. 

Ο Τάκης με ένα λυρικό λόγο μας γνώρι-
σε -σε άλλους θύμισε- την Παροικία" από 
την γέννεση της μέχρι σήμερα.

Ο λόγος του Στρατή Μολίνου μεστός και 
γλαφυρός ταυτόχρονα. Κανείς από τους 
ομιλητές δεν κούρασε το ακροατήριο. Αντί-
θετα η σύνθεση του λόγου και η ρητορική 
των ικανότητα δημιούργησαν ενδιαφέρον 
και διήγηραν την προσοχή των παρευρι-
σκομένων.

Το φιλμάκι που είδαμε ήταν ένα σεριάνι 
μέσα σε όμορφο κήπο. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.

Κων/νος Κώστας

H εκδήλωση ηταν καταπληκτική, γεμάτη 
αγάπη και συγκίνηση...

Σε όλους όσους απο το 1965 μέχρι σή-
μερα δουλέψατε για να υπάρχει η Λεσβια-
κή παροικία τόσο ζωντανή και με τόσο εν-
διαφέρουσες συναντήσεις πάντα, αξίζουν 
οχι μόνο συγχαρητήρια αλλά πολλά πολλά 
"ευχαριστώ"!

Είναι πολύ σημαντικό για ολους τούς Μυ-
τιληνιούς της διασποράς να υπάρχει ένας 
σύλλογος για να συναντιόμαστε, αλλά το 
σημαντικότερο νομίζω είναι τι παίρνεις και 
τι σου μένει μετά απο κάθε συνάντηση...

Κι εσείς εχετε καταφέρει να φεύγουμε 

Μηνύματα που μας έστειλαν...

Ο επίτιμος πρόεδρος της Λ.Π. Τάκης Χατζηαναγνώστου ανάμεσα στα μέλη του Δ. Σ.
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Το αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Η Εκδρομή μας στην Αιγείρα

Αν και μαζί με τις Αποκριές πέρασε 
και η καλή μας διάθεση, που συνήθως 
επικρατεί τότε, (αφού μπήκαμε πια στη 
Σαρακοστή), αν και ο καιρός τις προη-
γούμενες μέρες είχε δείξει το άσχημό 
του πρόσωπο, με μεγάλες πλημμύρες 
και καταστροφές, αν και οι ιώσεις όλες 
τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν σε 
μεγάλη έξαρση, εμείς... το αποφασίσαμε.

Αποφασίσαμε μια ημερήσια εκδρο-
μούλα, όχι πολύ μακρυά, και πριν φύγει 
ο Φεβρουάριος την πραγματοποιήσα-
με. Όλες τις προηγούμενες μέρες με 
όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, 
είμαστε σχεδόν σίγουροι για τη ...μη 
επιτυχία της. Πως να τα βάλει κάποιος 
με τη φύση, αλλά και με όλα τα πολύ 
δυσάρεστα που επικρατούν γύρω μας, 
πως να αλλάξει διάθεσή μας και να κά-
νουμε μια επιτυχημένη εκδρομή; Φά-
νταζε αδύνατο.

«Εεεε δε βαριέσαι» είπαμε τελικά, 
«πάμε και βλέπουμε...» Ούτε η ΕΜΥ 
δεν ήξερε καλά καλά τι καιρό θα έκανε, 
πότε έλεγαν βροχές, πότε συννεφιές 
και πότε λίγα χιόνια στα ορεινά! Ό,τι 
έπρεπε δηλαδή για να ξεσπιτωθεί κά-
ποιος και να ακολουθήσει τη Λεσβιακή 
Παροικία στην εκδρομή της!

Με έκπληξη είδαμε το Σάββατο 28/02 
το πρωί καμιά τριανταπενταριά ηρωι-
κούς φίλους, που θα συμμετείχαν στη 
βόλτα μας. Μετά από συνεχείς κατα-
μετρήσεις και ελέγχους της Προέδρου 
της Λ.Π, κας Καίτης Μεσσηνέζη, μη τυ-
χόν και αφήσουμε κάποιον, δόθηκε το 
σήμα της αναχώρησης. 

Άλλος έβλεπε το συννεφιασμένο 
ουρανό και προβληματιζόταν, άλλος 
σκεφτόταν γιατί άφησε το κρεβάτι του 

Σαββατιάτικα τόσο νωρίς, άλλος... Με-
ρικοί (πολύ λίγοι) ήταν αισιόδοξοι και 
ευχόταν, χωρίς να το πολυπιστεύουν: 
«Καλά να περάσουμε».

Δεν προλάβαμε καλά - καλά να βγού-
με στην Εθνική οδό και το μικρόφω-
νο πήρε ο φίλος κ. Νίκος Δέτσης, ο 
οποίος με την ευκαιρία των χτεσινών 
Α' Χαιρετισμών, αναφέρθηκε στην 
ιστορία τους, στη δομή τους, στους 24 
«οίκους» (στροφές) στο ότι οι πρώτοι 
12 αναφέρονται στη ζωή της Παναγίας 
από τον Ευαγγελισμό μέχρι την Υπα-
παντή, ενώ οι άλλοι 12 στο δογματικό 
της θρησκείας μας και έδωσε πράγμα-
τι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. 
Με μεγάλη προσοχή τον ακούσαμε και 
όταν τέλειωσε αυθόρμητα μας ήρθε 
όλους να ψάλλουμε το: «Τη Υπερμά-
χω». Ήταν μια πολύ καλή και δυνατή 
στιγμή, που την ευχαριστηθήκαμε όλοι.

Το ένα φέρνει το άλλο, όπως λέμε, 
αυτό έγινε αφορμή να μας διηγηθεί, με 
τον τρόπο, που εκείνος πολύ καλά γνω-
ρίζει, κάτι από τα παιδικά του χρόνια 
ο αγαπητός μας Επίτιμος Πρόεδρος κ. 

Γράφει ο  Νίκος Ανδρ. Σταυρίδης

πάντα γεμάτοι με αγάπη όχι μόνο για το 
χθές, αλλά περισσότερο για το σήμερα, για 
να μπορέσει να κρατηθεί ζωντανός και με 
ενδιαφέοντα θέματα για τους νεότερους 
που θα ακολουθήσουν.

Ευχαριστώ και για την καταπληκτική δου-
λειά, για την Επετειακή Αιολίδα.

Φιλικά
Πόπη Κάργα-Λινάρδου

Κύριοι,
Δια της παρούσης μου, επιθυμώ να εκ-

φράσω τα συγχαρητήρια μου, τόσο για την 
επιτυχία της εκδήλωσης που οργανώσατε 
στις 15/3, όσο και για την επιμέλεια της 
ύλης στο τεύχος της Αιολίδας.

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφέρω την 
άποψή μου, ως ενεργό ακόμη, μέλος της 
Λ.Π., για τη μελλοντική της θέση μέσα στην 
κοινωνία του σήμερα. Θα πρότεινα λοιπόν, 
έναν ανοιχτό διάλογο στην κοινωνία της 
Λέσβου επιτρέποντας έτσι τη δυνατότητα 
προσέγγισης και σε νέους ανθρώπους. Με 
θέμα: "Ο ρόλος της Λ.Π. μέσα στη 
Λεσβιακή κοινωνία (και όχι μόνο) 
του σήμερα."

Και πάλι σας συγχαίρω για τις προσπά-
θειές που καταβάλλεται.

Με εκτίμηση,
Π. Καραβατάκης

Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβού-
λιο και όλους όσους δούλεψαν για τον εορ-
τασμό των Πεντηκοστών Γενεθλίων της 
Λεσβιακής Παροικίας.

Άριστη επιλογή τοποθεσίας και άψογη 
οργάνωση μας χάρισαν μερικές πολύ ευ-
χάριστες ώρες.
Προτείνω, του χρόνου να γιορτάσουμε τα 51. 

Παναγιώτης Αλατερός

Aγαπητή Κα Πρόεδρε
Τα καταφέρατε πάλι να μας εντυπωσιά-

σετε με την καθ’ όλα εξαίρετη εκδήλωση 
του εορτασμού των 50 χρόνων της Λεσβια-
κής Παροικίας, όπως και με την πολύ καλή  

επετειακή έκδοση. Ειλικρινά αναρωτιέμαι 
πόσοι κόποι, προσπάθειες και πόσα άλλα  
ακόμα απαιτούνται για να παρουσιάζετε 
κάθε φορά εκδηλώσεις που στην ποιότητα  
ξεπερνούν κάθε προσδοκία και που συγ-
χρόνως προβάλλουν τη Λέσβο μας. Θερμά 
συγχαρητήρια Καίτη μου σε σένα και στο 
Θόδωρο και τις ευχές μου να είστε καλά και 
να κρατάτε για πολλά χρόνια το τιμόνι της 
Παροικίας για το καλό όλων των φίλων της.                              

Με αγάπη 
Μαρία Αναγνωστοπούλου

Αγαπητοί φίλοι
Από δικής μου πλευράς, τηλεγραφικά, 

θα έλεγα ότι η εκδήλωση είχε εξαιρετική 
επιτυχία και αυτό φάνηκε αφ' ενός από την 
αθρόα συμμετοχή του κόσμου κι αφ' ετέ-
ρου από το ποιοτικό περιεχόμενο της εκδή-
λωσης ιδίως από τις δύο χαρακτηριστικές 
προβολές (video). Αλλά από μένα αρκετά, 
ας μην υπερβαίνω τα εσκαμμένα!

Στρατής Μολίνος

Αγαπητοί φίλοι
η χθεσινή εκδήλωση στο "Αμαλία", ήταν 

μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια για τη 
συνέχιση ύπαρξης του συλλογικού οργάνου 

"Λεσβιακή Παροικία".
Σας εκφράζω τα συγχαρητήρια μου, που 

δεν μπόρεσα να σας δώσω από κοντά.
Επίσης, σας ευχαριστώ θερμά για τη σε-

λίδα που μου αφιερώσατε στο εξαίρετο 
επετειακό σας τεύχος!!

Εύχομαι και του χρόνου στα 51!
Με την αγάπη μου

Κική Σαραντάκου

Μπράβο, συγχαρητήρια!!! 
Και στα 100 Χρόνια εύχομαι!!!

Τιμή στους ιδρυτές Κλεάνθη Παλαιολόγο 
και Τάκη Χατζηαναγνώστου! 

Και στους επόμενους Προέδρους, γεροί 
να είναι να συνεχίζουν το μεγάλο έργο των 
Λέσβιων ομογενών της Αθήνας!!!

Θράσος Καλογρίδης
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Τάκης Χατζηαναγνώστου, που είναι και 
από τους ιδρυτές της Παροικίας. Η δι-
ήγηση αυτή έκανε τον καθένα μας να 
σκεφτεί τα δικά του παιδικά χρόνια και 
να αναπολήσει τις στιγμές (ατομικές και 
οικογενειακές) που ήταν συνδεδεμένες 
με τους Χαιρετισμούς.

Ακολούθησε μια περιγραφή της περι-
οχής που θα επισκεφτόμαστε σε λίγο 
καθώς και η περιγραφή του αρχαίου 
θεάτρου της Αιγείρας. Αυτό έδωσε την 
ευκαιρία στον αγαπητό μας κ. Λάμπη 
Ηλιόπουλο, που είναι μέλος του Δ.Σ., 
να πάρει το μικρόφωνο και να μας πει 
πολύ ωραία πράγματα για τα Αρχαία 
Θέατρα.

Μετά από έναν ωραίο καφέ στο δρό-
μο, φτάσαμε στο αρχαίο θέατρο. Αυτό 
βρίσκεται σε υψόμετρο 650μ. Η το-
ποθεσία έχει μια εκπληκτική θέα στον 
Κορινθιακό και κατασκευάστηκε περί 
το 280 - 250 π.Χ. 

Κατεβαίνοντας από το πούλμαν και 
πριν καλά - καλά προλάβουμε να δούμε 
τον αρχαιολογικό χώρο, επιβεβαιώσαμε 
όλοι τη γνωστή μας παροιμία: "Ο Φλε-
βάρης κι αν φλεβίσει...". Η Φύση ήταν 
καταπληκτική, πανέμορφη. Τα Βόρεια 
σύνορα Κορινθίας - Αχαΐας είναι πανέ-
μορφα! Το αρχαίο θέατρο μας εντυπω-
σίασε. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι 
ο χώρος των κερκίδων (το κοίλο) έχει 
λαξευτεί σε φυσικό κροκαλοπαγές πέ-
τρωμα. Τα πετρώματα αυτά ως ιζημα-
τογενή, σχηματίζονται από απόθεση ή 
καταβύθιση υλικών, που βρίσκονται σε 
αιώρηση ή διάλυση μέσα σε ένα ρευ-
στό και τη μετέπειτα συγκόλλησή τους. 
Τα κροκαλοπαγή είναι συμπαγή πετρώ-
ματα που προκύπτουν από συγκόλληση 
κροκαλών (αποστρογγυλεμένα κομμά-
τια πετρώματος). Η συγκολλητική ύλη 
συνήθως είναι ασβεστιτική ή χαλαζια-
κή. Ο κύριος σχηματισμός τους γίνε-
ται όταν έχουμε επίκλυση ή απόσυρση 
της θάλασσας. Δεν πρόκειται για πολύ 

σκληρά πετρώματα, οπότε η λάξευσή 
τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι, 
με τα μέσα που διέθεταν τότε οι αρ-
χαίοι, επέτυχαν τόσο σωστές καμπυ-
λότητες, αλλά και απόλυτα σωστές 
εγκάρσιες κλίσεις. Θαυμάσαμε αυτό το 
επίτευγμα!

Παίρνοντας μαζί μας σε φωτογρα-
φία το θαυμάσιο αυτό τυπικό Ελληνικό 
τοπίο κατηφορίσαμε στην παραλιακή 
Αιγείρα. Ο αρχηγός της εκδρομής είχε 
φροντίσει και είχε συνεννοηθεί με μια 
Ταβέρνα, που αποδείχθηκε, ότι ήταν η 
καλύτερη της περιοχής. Ήταν πάνω στη 
θάλασσα, με θαυμάσια θέα, είχε κα-
τάλληλες διαστάσεις, που μας έφεραν 
όλους κοντά, χωρίς να στριμωχτούμε, 
και βέβαια είχε καλό φαγητό, καλό κρα-
σί και Μυτιληνιό ούζο! 

Μετά από διάφορες βόλτες στον 
ήσυχο παραλιακό δρόμο, που μας έδω-
σαν την ευκαιρία να απολαύσουμε την 
ηρεμία του ήσυχου τοπίου, καταλήξα-
με στην Ταβέρνα, για τον απογευματινό 
μας καφέ...

Όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησης 
όλοι βρισκόταν ήδη στον τόπο συνά-
ντησης. Επιστρέψαμε στην Αθήνα με 
άριστες εντυπώσεις και με καλά λόγια 
για  όλους τους συντελεστές της όμορ-
φης και πολύ ενδιαφέρουσας εκδρομής. 

Ο Επίτιμος Πρόεδρος με την παρέα του

3ήμερη εκδρομή
Παρασκευή 08/05 - Κυριακή 10/05/15

Πα. 8/5: 1η ημέρα: Λίμνη Πλαστήρα 
- Καλαμπάκα

Συγκέντρωση και αναχώρηση το πρωί 
για την τεχνητή λίμνη Πλαστήρα που 
πήρε το όνομα του πολιτικού που κα-
τασκεύασε το φράγμα. Μετά την ενδια-
φέρουσα βόλτα μας θα αναχωρήσουμε 
για την περιοχή της Καλαμπάκας και το 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δω-
μάτια. Διανυκτέρευση.

Σα. 9/5: 2η Ημέρα: Μετέωρα - Νά-
ουσα - Έδεσσα

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρή-
σουμε για τα μοναδικά στον κόσμο 
Μετέωρα. Δεσπόζουν πάνω από την 
Καλαμπάκα σαν θεόρατα γλυπτά. Θα 
επισκεφτούμε την Μονή Μεγάλου Με-
τέωρου, τη μεγαλύτερη μονή του συ-
γκροτήματος των Μετεώρων, του 14ου 
αι. ή αν είναι κλειστή λόγω επισκευών  
για την εξ ίσου ενδιαφέρουσα μονή 
Βαρλαάμ και στη συνέχεια τη Μονή του 

Αγίου Στεφάνου με το επιβλητικό κα-
θολικό της αγιορείτικου τύπου. Σχετική 
παραμονή και αναχώρηση για την περι-
οχή της Νάουσας. Άφιξη και τακτοποί-
ηση σε ξενοδοχείο. 

Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για 
μια επίσκεψη στην Έδεσσα με τους μο-
ναδικούς καταρράκτες, όπου θα πιούμε 
τον απογευματινό καφέ μας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

Κυ. 10/5: 3η Ημέρα: Βεργίνα - Πλα-
ταμώνας - Αθήνα επιστροφή
- Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώ-
ρηση για να επισκεφτούμε τους μακε-
δονικούς τάφους με το μουσείο στη 
Βεργίνα. 
- Μεσημεριανό φαγητό στην παραλία 
του Πλαταμώνα. 
- Επιστροφή στην Αθήνα, με ενδιάμεση 
στάση για καφέ. 
(Το εισιτήριο εισόδου για τον αρχαιο-
λογικό χώρο της Βεργίνας 8€ και για 
τους άνω των 65 ετών 4€ βαρύνει τους 
εκδρομείς).

Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό:
- Σε δίκλινο δωμάτιο το άτομο:125€
- Σε μονόκλινο δωμ. το άτομο: 150€
Αρχηγός Θεόδωρος Πλατσής
κιν. 6947267277

Δηλώσεις συμμετοχής:
Στα τηλ. 210 5237789 & 210 8041735 
μέχρι 1 Απριλίου 2015 με απαραίτητη 
εξόφληση στην τράπεζα Πειραιώς Αρ. 
λογαριασμού: 5067-059786-003 (ΙΒΑΝ: 
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003).

(Ελάχιστη συμμετοχή για την πραγμα-
τοποίηση της εκδρομής άτομα 35).
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Νεκρή φύση (Ελαιογραφία)

πρώτο κίνητρο να ζωγραφίσει. Χρησι-
μοποιεί μια λιτή χρωματική κλίμακα και 
σχέδιο οργανωμένο σταθερά με τη βο-
ήθεια των πρωταρχικών γεωμετρικών 
σχημάτων. 

Οι συνθέσεις του οργανώνονται 
σπονδυλωτά με σαφώς διακριτά μέρη 
και τα γεωμετρικά σχήματα επανέρχο-
νται σταθερά στη διάρκεια της πορείας 
του. Ωστόσο, φαίνεται πως η κύρια επι-
δίωξή του είναι η ανάδειξη του σχεδί-
ου μέσα από το χρώμα και τους τόνους 
του. Η προσήλωσή του στην παραστα-
τικότητα είναι σταθερή.

Το 1958 επιστρέφοντας από το Παρί-
σι επιβεβαιώνει την αμετάκλητη αφοσί-
ωσή του στο εικονιστικό θέμα, η χρω-
ματική του κλίμακα όμως έχει σαφώς 
εμπλουτιστεί, έχει γίνει περισσότερο 
έντονη και ζωντανή.

Μέσα στη δεκαετία του 1960 βγαίνει 
στο ύπαιθρο και ζωγραφίζει νεοκλασι-
κά σπίτια της Αθήνας, που κεντρίζουν 
το ενδιαφέρον του για τα χρώματά 
τους και το σχήμα τους. 

Χρώμα και φως έχουν πια ισότιμο 
ρόλο στις συνθέσεις του, όταν ζωγραφί-
ζει ξανά την Ύδρα και τα ελληνικά νησιά.

Ωριμάζει καλλιτεχνικά στη διάρκεια 
της δεκαετίας του '50, εποχή που τα 
αφηρημένα κινήματα έχουν αρχίσει να 
επηρεάζουν τους νέους καλλιτέχνες 
στην Ελλάδα και συμπίπτουν με το τέλος 
μιας δεκαετίας πολέμων και διχασμών.

Ο Τέτσης παραμένει πιστός στη δική 
του επιλογή και δηλώνει ότι τον καθο-
δηγούν οι αισθήσεις του, επιστρέφει 
κάθε καλοκαίρι στη νησιωτική ύπαιθρο, 
εκεί που έχει θεμελιώσει την αδιάκοπη 
και μοναδική σχέση του με το θέμα του.

Ο Τέτσης, δημιουργός και δάσκαλος, 
ζωγράφος και χαράκτης, είναι περισ-
σότερο από οτιδήποτε άλλο ζωγράφος 
του χρώματος από τις πρώτες προσπά-
θειες του μέχρι τα τελευταία έργα του. 
Ενδιαφέρεται για όλες τις θεματογρα-
φικές περιοχές – ανθρώπινη μορφή και 
σκηνές της καθημερινής ζωής, προσω-
πογραφία και νεκρή φύση, μεμονωμένα 
πρόσωπα και ομάδες, την τοπιογραφία 
και τη μεγάλη σύνθεση. Σε όλες τις 
προσπάθειες του παραμένει εξπρεσιο-
νιστής, που όχι μόνο σχεδιάζει με χρώ-
μα, αλλά και κατορθώνει να μεταφέρει 
στη ζωγραφική επιφάνεια όλο τον εσω-
τερικό χαρακτήρα και το εκφραστικό 

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Παναγιώτης Τέτσης

Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1925. Το 
1940 πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγρα-
φικής από το Γερμανό ζωγράφο και χα-
ράκτη Κ. Φρισλάντερ, αλλά καθοριστι-
κό ρόλο για την όλη πορεία του έπαιξε 
η γνωριμία του με το Δ. Πικιώνη και το 
Ν. Χατζηκυριάκο-Γκίκα, που θεωρεί ο 
ίδιος πραγματικούς δάσκαλούς του. Το 
1943 άρχισε σπουδές ζωγραφικής στο 
προπαρασκευαστικό τμήμα της ΑΣΚΤ 
με δάσκαλους τους Δ. Μπισκίνη και Π. 
Μαθιόπουλο, ενώ από το 1944 σπού-
δασε στην ΑΣΚΤ (απόφοιτος 1949) με 
δάσκαλο τον Κ. Παρθένη. Τον Παρθέ-
νη τον παρακολούθησε πολύ λίγο, γιατί 
αυτός αποχώρησε από τη Σχολή. 

Το 1951 διορίστηκε επιμελητής στην 
έδρα ελευθέρου σχεδίου της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. και αργότερα 
εξελέγη καθηγητής στην ΑΣΚΤ.

Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε 
τις σπουδές του ως ελεύθερος σπου-
δαστής στην Ecole des Beaux-Arts 
(1953-1956) του Παρισιού, όπου με-
ταξύ άλλων σπούδασε και χαρακτική, 
ειδικά χαλκογραφία με δάσκαλο τον E. 
J. Goerg. Το 1960 μια τρίμηνη τιμητι-
κή υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης 
του έδωσε την ευκαιρία να μελετήσει 
την τέχνη σε ιταλικά μουσεία, και το 
1972 μια χορηγία του Ιδρύματος Ford 
του επέτρεψε να αφοσιωθεί απερίσπα-
στος στη ζωγραφική και τη χαρακτική. 

Την πρώτη του έκθεση ζωγραφικής 
πραγματοποίησε το 1948 στην Γκα-
λερί «Ρόμβος» στην Αθήνα. Έκτοτε, 
πραγματοποίησε περισσότερες από 

60 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και 
είχε πάρα πολλές συμμετοχές σε ομα-
δικές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν 
οι Bienale του Sao Paulo (1957 &1965), 
και της Αλεξάνδρειας το 1959, καθώς 
και οι διεθνείς εκθέσεις χαρακτικής 
στο Λουγκάνο της Ιταλίας και το Τόκιο 
(1960 & 1964).

Μεγάλες αναδρομικές εκθέσεις του 
Παναγιώτη Τέτση έχουν γίνει ακόμη: 
στην Εθνική Πινακοθήκη το Μάρτιο 
του 1999 στην Αθήνα, στην Κύπρο, 
στη Φλωρεντία (Σαλόνε Μπρουνελέσκι 
2003), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
στην Άνδρο (2006), στην Ύδρα (2007), 
τον Ιανουάριο του 2015 στο Ίδρυμα Ει-
καστικών Τεχνών και Μουσικής Β. Θε-
οχαράκη. Μεταξύ των διακρίσεων που 
έχει αποσπάσει αξίζει να αναφερθεί το 
βραβείο κριτικών (έπαθλο Κεράνη) για 
το έργο του «Ναυπηγείο» (1962).

Τα υλικά και οι τεχνικές που προτιμά 
ο Τέτσης είναι το λάδι, η υδατογραφία 
και η χαρακτική (κυρίως χαλκογραφία).

Το τοπίο της Ύδρας του έδωσε το 
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Eπίκαιρα Θέματα

Κατέρρευσε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια.
Φόβοι και για άλλα ιστορικά γεφύρια...

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το μοναδικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας γεφύρι δεν άντεξε και κατέρρευσε 
λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν από το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 
το πρωί τα Τζουμέρκα. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα Βαλκάνια, το 
οποίο χτίστηκε από μάστορες της πέτρας τον 18ο αιώνα.

«Σήμερα πενθούμε», «χάσαμε ένα ιερό μνημείο», «κατέρρευσε το σημείο αναφοράς 
του τόπου μας». 

Με αυτά τα λόγια περιγράφουν οι Πλακιώτες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι των Τζουμέρ-
κων, τα συναισθήματα για τη μεγάλη «απώλεια», την κατάρρευση του ονομαστού γεφυ-
ριού της Πλάκας.

Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας

Το ονομαστό Γεφύρι της Πλάκας, το 
είχαμε επισκεφτεί και το γνωρίσαμε, 
μέλη και φίλοι της Παροικίας, σε μια 
ανεπανάληπτη τριήμερη εκδρομή στα 
Τζουμέρκα της Ηπείρου με αρχηγό τον 
αξέχαστο Μάριο Γιουρουκέλλη.

Είναι ένα από τα ωραιότερα, μεγαλύ-
τερα και γνωστότερα πέτρινα γεφύρια 
που βρίσκονται στην Ελλάδα, με επιβλη-
τικό τόξο ανοίγματος 40 μέτρων. Διαθέ-
τει, επίσης, εκατέρωθεν δύο μικρά, ανα-

κουφιστικά τόξα, ανοίγματος 6 μέτρων.
Έχει συνολικό μήκος 61 μέτρα, η κε-

ντρική καμάρα είναι 40 μέτρα, το μέγι-
στο ύψος 21 μέτρα και το πλάτος στην 
κορυφή είναι 3,20 μέτρα.

Γεφυρώνει τον Άραχθο ποταμό και 
βρίσκεται στα ιδιοκτησιακά όρια του 
νομού Άρτας και του νομού Ιωαννίνων, 
στο συνοικισμό Πλάκας Ραφταναίων.

Θεωρείται η ωραιότερη γέφυρα των 
Βαλκανίων και η τρίτη στην Ευρώπη.

Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας είναι 

Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας

περιεχόμενο του χρώματος, χωρίς να 
θυσιάζει την οπτική πραγματικότητα.

Η ζωγραφική του Παναγιώτη Τέτση 
διατήρησε πάντα σταθερούς δεσμούς 
με την αίσθηση. Το βλέμμα του ασκή-
θηκε να διαβάζει το φως και να το με-
ταφράζει σε καθαρές δυνάμεις χρώ-
ματος. Κατάφερε να δημιουργήσει μια 
ζωγραφική υπαίθρου αληθινά χρωματι-
κή, με δυνατές αρμονίες, που μεταφρά-
ζουν πολύ πειστικά τη φύση του ελληνι-
κού φωτός. Στα ώριμα έργα του, χτίζει 
κυριολεκτικά με το χρώμα. Μεταφράζει 
το φως και τη σκιά σε υπολογισμένες 
μονάδες καθαρού και λαμπερού χρώ-
ματος και οικοδομεί ένα σύμπαν αίθριο 
και φωτεινό. Το φως, μια ποιότητα που 
παραμελήθηκε στην αντίληψη του χρώ-
ματος από τη μοντέρνα ζωγραφική, για 
τον καλλιτέχνη δίνει τη βάση της χρω-
ματικής τοποθέτησης σε κάθε πίνακά 
του. Η ζωγραφική του ωστόσο δεν 
αγνόησε τις κατακτήσεις της Αφαίρε-
σης. Κάθε τμήμα του πίνακά του δια-
βάζεται ως καθαρή ζωγραφική και ως 
μέρος του αινίγματος της εικόνας. Η 
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα είπε λακωνι-
κά για τον Τέτση πως έπιασε το ελληνι-
κό φως και το έκανε χρώμα.

Ο Παναγιώτης Τέτσης ως στοχαστής 
του βλέμματος, αναζητά το απόλυτο. 
Οδηγεί το βλέμμα του θεατή στις μύ-
χιες κινήσεις της ψυχής. Γι’ αυτό και 
δεν ζωγραφίζει παρά μόνο ό,τι γνωρί-
ζει: τους φίλους του, οικείους χώρους 
της Ύδρας, τοπία της Σίφνου αλλά και 
τη Λαϊκή Αγορά της Παρασκευής στην 
οδό Ξενοκράτους και άλλα σχετικά 
θέματα, όπως, νεκρές φύσεις με αντι-
κείμενα, με τα οποία διατηρεί διαρκή 
απτική και οπτική σχέση.

Ο ιστορικός Τέχνης Αντώνης Κωτί-
δης περιγράφει τον ορμητικό Τέτση 
την ώρα της δουλειάς: «Στην Ύδρα, 
καθώς ζωγραφίζει, σιγοτραγουδάει, 
σαν να κανοναρχεί τις κινήσεις των χε-

ριών του από την παλέτα στο πινέλο 
και από εκεί στο μουσαμά, σκύβοντας 
κάθε τόσο, πάνω από κάποια λεπτο-
μέρεια της διαδρομής, πλησιάζοντας 
στο καβαλέτο και προχωρώντας με μι-
κρά βήματα, πάντα με τον ίδιο σκοπό 
μουρμουρητό ανάμεσα στα δόντια, σαν 
χορευτής, σ’ ένα μπαλέτο μυστικό, που 
μόνο για αυτόν χορογραφείται».

Διανύοντας την ένατη δεκαετία της 
ζωής του, ο Παναγιώτης Τέτσης εξακο-
λουθεί να συμβιώνει με την τέχνη και να 
είναι δημιουργικός.

Στο εργαστήριό του, καθημερινά, 
προσκαλεί την έμπνευση και αντλεί τα 
θέματα του, όπως λέει, «...από αυτό που 
βλέπω. Τα μάτια με τροφοδοτούν». Αν 
και άριστος «χειριστής» του χρώματος, 
από τους ζωγράφους της γενιάς του '30 
που αποτύπωσε τη ζωή με τόσο έντονα 
χρώματα, επιδίδεται με την ίδια δεξιο-
τεχνία στα ασπρόμαυρα ζωγραφικά και 
χαρακτικά έργα του. 

Για πολλά χρόνια καθηγητής σε ελεύ-
θερες σχολές, ο Παναγιώτης Τέτσης 
δίδαξε από το 1976 μέχρι το 1991 στην 
ΑΣΚΤ. Το 1989 εξελέγη πρύτανης της 
Σχολής. Το 1993 έγινε ακαδημαϊκός. Για 
το έργο του έχουν εκδοθεί τέσσερις 
μονογραφίες και ένα βιβλίο με κείμενά 
του για την τέχνη. Ο ίδιος μετέφρασε 
και προλόγισε το βιβλίο του Ιταλού ζω-
γράφου του 14ου αιώνα Τσενίνο Τσενί-
νι «Πραγματεία περί ζωγραφικής».

Σπίτια
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Καλή Σαρακοστή!
Γράφει ο Θεόδωρος Στ. Μεσσηνέζης

Πριν από λίγο είχαμε αφήσει το θολό 
από καυσαέρια oυρανό της Αθήνας. Η 
δικινητήρια ελικοφόρα «ντακότα», πε-
τούσε σχετικά χαμηλά. Οι δυο έλικες 
της με μανία και τρομερό θόρυβο βι-
δωνόντουσαν στον αέρα τραβώντας με 
δύναμη το μεταλλικό «πουλί» που μέσα 
του βρισκόμουν αναπαυτικά καθισμέ-
νος και παρακολουθούσα τα σημεία 
που περνούσαμε από πάνω. Τα βουνά 
φαινόντουσαν σαν λοφίσκοι και τα με-
γάλα δένδρα σαν πράσινα χορταράκια. 
Όσο για τα σπίτια, αυτά μοιάζανε με 
κάτι παιδικά παιχνίδια, τα «κουκλόσπι-
τα». Σε λίγο όλα αυτά χάθηκαν απ’ τα 
μάτια μου. Τώρα πετούσαμε πάνω από 
έναν γαλανοπράσινο καθρέφτη, αυτή 
τη πλανεύτρα θάλασσα, που τη λέμε 
Αιγαίο Πέλαγος, και που όμοια της σε 
ομορφιά και λαμπεράδα, δύσκολα βρί-
σκεις αλλού, όσο κι αν ψάξεις! Πάνω 
απ’ αυτόν το καθρέφτη και πάνω από 
εμάς υπήρχε ένας απέραντος γαλανός 
κι ολοκάθαρος oυρανός μ’ έναν λαμπε-
ρό ήλιο που αγκάλιαζε με τις ζεστές ζω-
ογόνες ακτίνες του ότι υπήρχε κάτωθεν 
του, κάνοντας τη σκιά του αεροπλάνου 
μας να φαίνεται πάνω στο θαλασσινό 
αυτό καθρέφτη, σαν ένα μικρό γκρι 
«νεροζούζουνο», που αλαφιασμένο 
έτρεχε πάνω στα νερά προσπαθώντας 
να μας ξεπεράσει. Δεξιά μας και σε 
μεγάλη απόσταση, διαγραφόταν τα τε-
ράστια βουνά της Ανατολής. Μετά από 
λίγο φάνηκαν να ξεχωρίζουν τα κατα-
πράσινα βουνά και τα δαντελωτά ακρο-
γιάλια του αγαπημένου μου νησιού. Ο 
Όλυμπος, η Αμαλή, ο κόλπος της Καλ-
λονής και μετά της Γέρας και πολύ γρή-
γορα το Κάστρο της Μυτιλήνης, όπου 
πήγαινα για να γιορτάσω, όπως παλιά, 

μια όμορφη Καθαρή Δευτέρα μ’ όλα 
της τα Σαρακοστιανά σχετικά!

Έκλεισα τα μάτια κι όλα όσα κάναμε 
τότε μου ήρθαν στο μυαλό. 

Ο πατέρας μου με ξυπνούσε αυτή τη 
μέρα λίγο πιο πρωί από τις άλλες, γιατί 
με ήθελε να τον βοηθήσω να φέρου-
με στο σπίτι τα καθιερωμένα «σαρα-
κοστιανά ψώνια». Ξεκινούσαμε λοιπόν 
με ένα προκαθορισμένο και σταθερό 
πρόγραμμα. Πηγαίναμε πρώτα προς 
τα «λαδάδικα» εκεί ήταν ο «μπαλου-
χανάς» (Τουρκική λέξη) και που στη 
γλώσσα μας τώρα σημαίνει «ιχθυοπω-
λείο». Από εκεί άρχιζαν τα θαλασσινά 
ψώνια. Κανένα χταπόδάκι, καλαμαρά-
κια και απαραιτήτως καλόγνομες, χτέ-
νια, κυδώνια, φούσκες, (αχ, αυτές οι 
φούσκες που μοσχομυρίζανε θάλασ-
σα και ιώδιο) και ότι άλλο θαλασσινό 
«φρούτο» υπήρχε. Μετά από εκεί το 
πρόγραμμα έγραφε: Ταβέρνα Βουνιώ-
ζου, για κόκκινο μπρούσκο κρασί που 
άρεσε στο πατέρα μου. Ύστερα είχαν 
σειρά τα ζαρζαβατικά. Το μανάβικο του 
Τόμπρα είχε απ’ όλα. Φρεσκότατα μα-
ρούλια, φρέσκα κρεμμυδάκια και σκόρ-
δα δροσερά, κόκκινα ραπανάκια του 
«μηνός», όπως τα λέγαμε, και απαραι-
τήτως κάρδαμο και φρέσκα μυρωδάτα 
γλυκά Χιώτικα μανταρίνια. Τελειώνο-
ντας με το μανάβικο, μπαίναμε στο δι-
πλανό φούρνο του Ασημάκη Πατάκα. 
Εκεί ήταν η βάση! Από εκεί παίρναμε 
τις ζεστές και καταπληκτικές λαγάνες 
που έκανε. Και τέλος ο πατέρας έπαιρ-
νε κι απ’ το διπλανό οινοπωλείο του 
Ματθαίου το γλυκόπιοτο ούζο «Matis», 
που ήταν η συμπάθεια του κουμπάρου 
και φίλου του, Αριστόβουλου Μουτά-
φη, που πολλά βράδια περνούσαμε οι 

αριστούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής, 
έργο Τζουμερκιωτών μαστόρων με 
εξαιρετική τεχνική άξια θαυμασμού.

Το έχτισε ο πρωτομάστορας Κων-
σταντίνος Μπέκας το 1866. 

Η πρώτη απόπειρα κατασκευής του, 
πραγματοποιήθηκε το 1863, αλλά την 
ημέρα των εγκαινίων του κατέρρευσε, 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πα-
ρευρισκομένων.

Στη συνέχεια το 1866, κατασκευά-
στηκε το γεφύρι που υπάρχει μέχρι 
σήμερα. Για το χτίσιμο του γεφυριού 
υπάρχει η παράδοση ότι στέριωσαν άν-
θρωπο στα θεμέλιά του.

Το 1944 υπέστη σοβαρή ζημιά από 
απόπειρα καταστροφής του από τμήμα-
τα των Γερμανικών κατοχικών δυνάμεων. 

Κινητοποίηση για το γεφύρι 
της Πλάκας

Το γεφύρι της Πλάκας αποτελεί μνη-
μείο - ορόσημο, εξ ου και το έντονο 
ενδιαφέρον για την αναστήλωσή του.

Η κατάρρευση του ιστορικού γεφυ-
ριού της Πλάκας άγγιξε τις ψυχές των 
Ηπειρωτών και μη, σε όλη την Ελλάδα. 
Οι προσφορές για την επιστημονική, 
τεχνική και οικονομική στήριξη της 
ανακατασκευής του γεφυριού πληθαί-
νουν και όλα δείχνουν ότι η Πολιτεία 
θα έχει συμπαραστάτες τόσο τους επι-
στημονικούς φορείς της χώρας, όσο 
και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτούς προ-

στέθηκε και η Γέφυρα Α.Ε., η εταιρεία 
που κατασκεύασε και διαχειρίζεται τη 
γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Η οποία πρόκειται να γνωστοποιήσει 
άμεσα την πρόθεσή της στο υπουργείο 
Υποδομών.

«Πραγματικό ενδιαφέρον»

Τις υπηρεσίες της ανακοίνωσε χθες 
ότι θα προσφέρει και η Πανελλήνια 
Ενωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ). 
«Είναι μια μεγάλη απώλεια, που μας 
δίνει την αφορμή να ανοίξουμε τη συ-
ζήτηση για τον τρόπο προστασίας του 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού μας 
πλούτου», λέει η πρόεδρος του ΣΑ-
ΔΑΣ, Μυρτώ Δεσποτίδου. 

Ο επιχειρηματίας Νίκος Λούλης (ιδι-
οκτήτης των Μύλων Λούλη), εξέφρα-
σε στον περιφερειάρχη Ηπείρου την 
πρόθεσή του να αναλάβει το κόστος 
της ανακατασκευής του γεφυριού. Να 
σημειωθεί, ότι η οικογένεια Λούλη, που 
κατάγεται από την Αετορράχη Κατσα-
νοχωρίων, είχε χρηματοδοτήσει και 
στο παρελθόν την αναστήλωση του γε-
φυριού.

Τέλος, τις επιστημονικές της υπη-
ρεσίες και την τεχνογνωσία της ανα-
κοίνωσε ότι θα προσφέρει και ομάδα 
επιστημόνων του ΕΜΠ, ανάμεσα στους 
οποίους ο αναστηλωτής της Ακρόπο-
λης Μανώλης Κορρές και ο πρύτανης 
του ΕΜΠ.

Προς... ... την καταστροφή
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Εμείς οι τρεις στον καφενέ…
Γράφει η Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη

Όταν ήρθαμε στην Αθήνα, εκείνη αλλά 
κι εμείς ήμαστε πάνω στην άνθισή μας.

Μεγάλοι δρόμοι με ωραία καταστή-
ματα παραταγμένα στη μια και στην 
άλλη πλευρά, καλοβαλμένοι κι ευγενι-
κοί άνθρωποι, μια ατμόσφαιρα ζωντά-
νιας και χαράς που σου μεταδιδόταν 
μαζί με ένα αίσθημα ελευθερίας, που 
γέμιζε σαν οξυγόνο τα πνευμόνια σου.

Οι νύχτες μαγικές φωτίζονταν από 
τις καλόγουστες φωτισμένες βιτρίνες 
και πάνω από τα κτίρια τις ευρηματικές 
διαφημιστικές επιγραφές που ανάμεσά 
τους βόλταρε το φεγγάρι και μπερδευ-
όταν μ’ αυτές…

Τα χρόνια πέρασαν και για την πόλη 
και για μας. Η πόλη έγινε πιο σκοτεινή 
τη νύχτα, πιο έρημη. 

Το κέντρο γέρασε, ασχήμυνε! Έκλει-
σαν τα πιο πολλά καταστήματα, χαμή-
λωσαν τα φώτα, λιγόστεψε η κίνηση.
Αλλά κι οι άνθρωποι δεν είναι πια οι ίδιοι.

Όταν μικρή έβλεπα τους μεγάλους, 
εκείνο που μου έκανε αίσθηση ήταν η 
έκφραση του προσώπου τους. Αγωνία, 
φόβος, αδυναμία να τα βγάλουν πέρα 
με τη ζωή καθρεφτιζόταν στα μάτια 
και στο στόμα τους. Απορούσα. Για-
τί; Τώρα καταλαβαίνω! Όλα πάνω στα 
οποία οικοδόμησαν τη ζωή τους, κά-
ποια στιγμή τινάζονταν στον αέρα κι 
εκείνοι έμεναν να αιωρούνται στο κενό 
δίχως δίχτυ ασφαλείας από κάτω.

Έτσι κι εμείς. Προσπαθούμε να κα-
ταλάβουμε ανθρώπινες συμπεριφορές 
και μη μπορώντας στριμωχνόμαστε 
πλάι στους ανθρώπους μας και κάνου-
με πράγματα δοκιμασμένα που πάντα 
μας άρεσαν. 

Σ’ αυτά προστέθηκε ο καταιγισμός 
πληροφοριών, μέσα στον οποίον ζού-
με. Από γνωστούς - άγνωστους μέσα 
απ’ το computer, την T.V., το κινητό. 
Για σημαντικά ή ασήμαντα εξίσου… Το 

να είναι ανημέρωτος είναι ο μεγάλος 
φόβος του σύγχρονου ανθρώπου.

Έτσι προχωράει η ζωή μας. Σκέφτο-
μαι τι είδος ανθρώπων θα διαμορφώ-
σουν αυτά τα τρία: computer, T.V., κι-
νητά και κάποια απάντηση είχα χθες.

Είχα καιρό να κατέβω στο κέντρο και 
κατέβηκα για ψώνια με μία γνωστή μου. 
Η γνωστή μελαγχολική ατμόσφαιρα. 
Στην άκρη της Σταδίου δύο άνθρωποι 
ξαπλωμένοι ο καθένας πάνω σε μια 
κουβέρτα, με ένα βιβλίο στο χέρι… 
διάβαζαν και όλα έδειχναν πως θα κοι-
μόνταν μετά εκεί. Έσκυψα να δω τα βι-
βλία: το ένα ήταν του Τολστόι, το άλλο 
του Λουντέμη. Οι άνθρωποι αυτοί και 
από την όλη εμφάνισή τους φαίνονταν 
καλλιεργημένοι. 

Η γνωστή μου πέρασε πάνω από τον 
ένα τους λέγοντας: τα πεζοδρόμια είναι 
για τους πεζούς. Θα μπορούσα να σε πα-
τήσω γιατί είσαι εμπόδιο στο δρόμο μου.

Έμεινα άναυδη. Μουρμούρισα ένα 
«συγνώμη» φεύγοντας.

Βρήκαμε και άλλη γνωστή στο δρόμο. 
Είχε ένα κατάστημα πολυτελείας με γυ-
ναικεία είδη. Κοντά στο κατάστημά της 
ήταν μια εσοχή, όπου τα βράδια έβρι-
σκε γωνιά να κοιμηθεί ένας άστεγος. 
«Τσακίσου και φύγε από δω» του φώ-
ναξε, «αλλιώς θα καλέσω την αστυνο-
μία». Ο γεράκος σηκώθηκε και έφυγε 
τρικλίζοντας.

Τέλειωσα με τα ψώνια και πάω να 
βγάλω εισιτήριο από μια θυρίδα της 
Πανεπιστημίου. Πλησιάζει ένα ναρκο-
μανής με το βλέμμα καρφωμένο στη 
μικρή μου τσάντα. Την πετώ μέσα στη 
θυρίδα και ακούω τα… εξ αμάξης, από 
τον άνθρωπο της θυρίδας. Του εξηγώ. 
«Και τι με νοιάζει εμένα; λέει. Μήπως κι 
αν σε σκότωνε θα έβγαινα έξω; Θα πε-
ρίμενα να τελειώσει κι έπειτα θα έφευ-
γα για το σπίτι…».

δυο φαμίλιες μαζί πότε στο δικό μας 
και πότε στο δικό τους σπίτι, ιδίως τέ-
τοιες γιορτινές μέρες.

Αλλά τα ψώνια δεν τελειώνανε εδώ. 
Έλειπαν ο ταραμάς, η «ρόζα», τα τουρ-
σάκια, οι ελιές και πρωτίστως ο χαλβάς!  
Και γι’ αυτά ο πατέρας είχε συγκεκρι-
μένα μαγαζιά που τ’ αγόραζε. Παρα-
δείγματος χάρη, τουρσιά και ελιές μαύ-
ρες, διαλεχτές, σταφιδιασμένες, όπως 
τις λέγαμε, από το μπακάλικο του Μάτα 
εκεί στο «μπας φανάρ(ι)». Μετά ταρα-
μά και ρόζα απ’ το παντοπωλείο του 
Προκοπιάδη και τέλος το χαλβά από 
το μπακάλικο του Απόστολου Μαθιού, 
που ήταν και κοντά στο σπίτι μας, εκεί 
κάτω από τη στοά Κουτσουρίδη, δίπλα 
στο καφενείο του Ζερβού. Όλα αυτά 
τα Σαρακοστιανά, μαζί με την άσπρη 
φασολάδα που έφτιαχνε στο σπίτι η 
μάνα μου, ήταν ότι χρειαζόταν για να 
ξεκουραστεί το φουκαριάρικο στομάχι 
μας που απ’ την Τσικνοπέμπτη μέχρι 
την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 
πάλευε με τα διάφορα κοψίδια και πα-
ϊδάκια και τα υπέροχα αλλαντικά, πα-
στουρμά και λουκάνικα του Θωμαΐδη 
που κι’ αυτός βρισκόταν στη κεντρική 
αγορά, εκεί κοντά στο «μπας φανάρ(ι)» 

Όλα αυτά ερχόντουσαν στο μυαλό 
μου, λες κι ήταν γραμμένα κάπου εκεί στα 
σύννεφα και τα διάβαζα καθώς πετούσε 
η «ντακότα» και μου θύμιζαν τι ωραία 
που περνούσαμε τότε τη μέρα αυτή, με 
γλέντι και πέταγμα αετών, στο Κιόσκι, 
ή στα «μπλόκια», εκεί, στη πλατεία, πιο 
πέρα απ’ το καφενείο του Χάφτα! 

Ήμουν προκαταβολικά ενθουσιασμέ-
νος που θα περνούσα  ξανά μια τέτοια 
όμορφη μέρα. Αλλά, είχαμε ήδη φθά-
σει στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης 
και η «ντακότα» ήταν έτοιμη να πατή-
σει στη γη. Ένα έντονο τράνταγμα που 
ένιωσα το επιβεβαίωνε αυτό. Είχαμε 
προσγειωθεί. Ξαφνικά ένιωσα να κρυ-
ώνω. Συγχρόνως άκουσα τη φωνή της 
γυναίκας μου, που μου έλεγε - ενώ με 
είχε ξεσκεπάσει απ’ το πάπλωμα που 
με ζέσταινε όλη τη νύχτα- «η ώρα είναι 
εννιά και μισή, δε θα σηκωθείς σήμερα 
να πας για καμιά λαγάνα»; 

Τι να κάνω σηκώθηκα για να ντυθώ 
μουρμουρίζοντας. « Στο καλό κι αυτές 
οι λαγάνες»! Για μια λαγάνα, δε μπόρε-
σα να χαρώ τελικά μια όμορφη καθαρή 
Δευτέρα, ξανά στο νησί! Κι ας ήταν μο-
ναχά στο όνειρό μου! Το πιο όμορφο 
όνειρο που είχα δει τελευταία.

Σαρακοστιανό τραπέζι
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Επιστολή στον Αντώνη, τον εγγονό μου
Γράφει η Ελενίτσα Γκίνη - Μιχαλακοπούλου

Τώρα που πλησιάζουν χρονιάρες μέ-
ρες, μου ήρθε η επιθυμία να σου γρά-
ψω μερικές σκέψεις μου.

Τι όμορφες, τι σοφές και απαραίτη-
τες που είναι οι μέρες αυτές! Γιατί; Για 
ν’ αναπαυθούμε, να αναλογιστούμε τι 
κάναμε στην πορεία του χρόνου που 
πέρασε. Γιατί αν κάναμε κάποια λάθη, 
πρέπει να προσπαθήσουμε να τα δι-
ορθώσουμε ζητώντας -αν χρειάζεται- 
συγγνώμη. Γιατί η συγγνώμη γιε μου 
εξυψώνει εκείνον που τη ζητά και κάνει 
να νιώθει την ψυχή του ανάλαφρη.

Και προτού ξεδιπλώσω τις σκέψεις 
μου, σου εύχομαι τις ημέρες αυτές, 
πλούσιες σε υγεία, αγάπη, χαρά, υπο-
μονή, αποφασιστικότητα, θάρρος. Γιατί 
παιδί μου, περισσότερο κι από τα υλικά 
αγαθά, μας χρειάζονται τα ψυχικά, τα 
πνευματικά όπλα. Να οπλίσει λοιπόν 
με τις πιο πάνω αρετές την ψυχή σου, 
για να δημιουργήσεις τη χρονιά που 
έρχεται, όλα όσα δεν κατάφερες την 
περασμένη. Κι αυτό ισχύει, φυσικά, για 
μικρούς και μεγάλους.

Η ζωή Αντώνη είναι όμορφη. Και θα 
είναι πάντα καλύτερη...

Να λες ότι είναι όμορφα, γιατί πηγαί-
νεις στο σχολείο στην Α' Δημοτικού. 
Γιατί, όταν το μεσημέρι γυρίζεις στο 
σπίτι, βρίσκεις ζεστό φαγητό. Γιατί τα 
Σαββατοκύριακα παίζεις με τους γονείς 
σου και με τους φίλους σου.

Προχτές μου παραπονέθηκες, ρω-
τώντας με: γιατί γιαγιά, όταν ακούς τις 
ειδήσεις στην τηλεόραση είσαι τόσο 
λυπημένη; Κι εγώ Αντώνη μου σου απά-
ντησα, πως ζητάς να σου εξηγήσω πολύ 
δύσκολα πράγματα. Κι όσο γίνεται θα 
σου τα πω πιο απλά.

Εσύ πάντως κάνεις πολύ καλά που δεν 
ακούς τα κανάλια. Γιατί δεν χρωστάς τί-

ποτα να μαθαίνεις όλα όσα συμβαίνουν 
σε μας τους μεγάλους. Εσύ θα λυπηθείς 
πολύ αν τ’ ακούσεις. Εμείς οι μεγάλοι 
μπορεί και να τάχουμε συνηθίσει...

Εσύ παιδάκι δεν θυμάσαι κανένα πό-
λεμο. Εμείς οι παλιότεροι όταν ήμασταν 
περίπου στην ηλικία σου, είχαμε ζήσει 
έναν. Ξέρεις τι είναι πόλεμος; Όχι δεν 
ξέρεις. Εσύ έχεις δει μόνο τ’ αεροπλά-
να να πετάνε στον ουρανό με ταξιδιώ-
τες. Τα έχεις δει να ρίχνουν βόμβες 
στους ανθρώπους; Ευτυχώς όχι.

Τότε, όταν άρχιζαν να χτυπούν οι 
σειρήνες καλώντας μας να τρέξουμε να 
κρυφτούμε στα καταφύγια, που ήταν 
σκαμμένα υπόγεια στα βάθη της γης 
και γεμάτα υγρασία. Ακούγαμε έναν 
τρομακτικό θόρυβο από τα Γερμανικά 
αεροπλάνα που πετούσαν πάνωθέ μας 
για να ρίξουν τις βόμβες τους στα πλοία 
του λιμανιού του νησιού μας, σκοτώνο-
ντας και κάμποσους ανθρώπους.

Και τώρα όμως Αντώνη μου γίνονται 
πόλεμοι. Μήπως άκουσες για τη Μέση 
Ανατολή; Είναι εκεί όπου γεννήθηκε ο 
Χριστός μας. Είναι μακριά από την πα-
τρίδα μας, όμως τώρα γίνεται κι εκεί 
πόλεμος κι είναι πάντα το πολύ άσχημο. 
Εκεί ο πόλεμος γίνεται για το πετρέλαιο. 
Τι είναι το πετρέλαιο; Είναι ένα υγρό με 
δυσάρεστη μυρουδιά, αλλά που μας εί-
ναι χρήσιμο για να ζεσταθούμε το χει-
μώνα, για να τρέξουμε τα αυτοκίνητα, 
για να φτιάξουμε το φαγητό μας.

Όμως και στην πατρίδα μας, την Ελ-
λάδα μας, τα τελευταία 4 χρόνια έχου-
με έναν άλλου είδος πόλεμο. Έναν πό-
λεμο ύπουλο, μουλωχτό. Έναν πόλεμο 
οικονομικό. Κατακτητής πάλι η Γερμα-
νία, όπως τότε, όπως παλιά. Μόνο  που 
τώρα ο τρόπος εξόντωσης μας δεν εί-
ναι οι βόμβες, μήτε τα όπλα. Καθώς η 

Τρέχω να πάρω το τραίνο από την 
Ομόνοια. Την ώρα που περιμένω, κά-
ποιος τρικλίζοντας πάει στην άκρη της 
πλατφόρμας και ετοιμάζεται να πέσει 
στις γραμμές! Δυο νέοι δυνατοί άνθρω-
ποι τρέχουν, τον τραβάνε πίσω και τον 
βάζουν να καθίσει μιλώντας του παρη-
γορητικά.

«Φαντάζεστε αν έπεφτε, μου λέει η 
διπλανή μου, πόσο θα καθυστερούσα-
με;» Κόκαλο εγώ…

Μπαίνω στο τραίνο. Άνθρωποι της 
δουλειάς οι επιβάτες του, νυσταγμένοι 
και κουρασμένοι από το βάρος μιας 
ζωής άχαρης και κουραστικής που έχει 
καθίσει στους ώμους τους σαν το δαι-
μόνιο (!) του Σεβάχ Θαλασσινού και 
τους τυραννά.

Κάποια στιγμή, μπαίνει στο βαγό-
νι ένα ανθρώπινο κουρέλι. Με σιγανή 
φωνή παρακαλεί να του δώσουν κάτι 
για να μπορέσει να φάει. Κάποιοι πα-
ραμερίζουν για να μην τους ακουμπή-
σει, κάποιες σφίγγουν την τσάντα τους 
πάνω στο στήθος τους για να μην… 
τους την πάρει, άλλοι στρέφουν αλλού 
το πρόσωπό τους με αηδία και κάποια 
φωνάζει αγανακτισμένη: γιατί δεν τους 
μαζεύουν, επιτέλους;

Ένας κύριος βγάζει ένα 5ευρω να του 
δώσει. Τι ήταν να το κάνει! Πετιέται μια 
μεγάλη γυναίκα να του βγάλει τα μάτια!

- Καλά, εσείς δεν βλέπετε, κύριε; Δεν 
βλέπετε ότι είναι ναρκομανής και μάλ-
λον έχει και AIDS γιατί το πόδι του εί-
ναι πληγιασμένο;

- Και αυτά που λέτε πρέπει να με εμπο-
δίσουν να του δώσω κάποια βοήθεια;

- Ναι, γιατί θα πάει να πάρει ναρκωτικό.
- Αν αυτό είναι που χρειάζεται, ας το 

πάρει. Εγώ δίνοντάς του λίγα χρήματα, 
δεν θα τον υποχρεώσω να τα χρησιμο-
ποιήσει όπου εγώ νομίζω!

- Μα, πετιέται κάποια άλλη, δεν βλέ-
πετε το πόδι του που θα του το κόψουν 
για να του παρατείνουν τη ζωή; Γιατί τον 
βοηθάτε να ζήσει; Ας πεθάνει τουλά-
χιστον για να γλιτώσει από την άχαρη, 

άχρηστη ζωή του και να ξεκουραστεί!
- Εσείς, κυρία μου, θεωρείτε τον εαυ-

τό σας Θεό που ρυθμίζει πότε θα πε-
θάνει ο καθένας; Εσείς, που είσαστε και 
πιο μεγάλη, θα θέλατε να πεθάνετε; Ή 
η δική του ζωή είναι λιγότερο πολύτιμη 
από τη δική σας. Όσο για τη "ξεκούρα-
ση" που λέτε, τον ρωτήσατε εκείνον αν 
θέλει να… ξεκουραστεί;!

- Εκείνος δεν θέλει γιατί δεν έχει 
μυαλό, απαντά εκείνη. Εμείς, όμως, που 
έχουμε πρέπει να τον βοηθήσουμε να 
πεθάνει, όχι να ζήσει! Δεν είδατε ένα 
έργο στην τηλεόραση χτες;

- Εμ., πες το ότι από κει παίρνεις διδάγ-
ματα! Αυτό το κουτί φταίει για όλα! Σε 
εξοικειώνει με τον ανθρώπινο πόνο και 
σε κάνει αδιάφορο στην ανθρώπινη δυ-
στυχία. Έτσι που βομβαρδιζόμαστε με 
έργα φρικτής δυστυχίας είναι δυνατόν να 
μας αγγίξει η τραγωδία του πλησίον μας;
Δεν ξέρω τι άλλο λέχθηκε γιατί βγήκα έξω. 

Στο δρόμο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι 
πλάι-πλάι έπαιζαν βιολί για χρήματα.

«Τουλάχιστον, δεν παίζετε σωστά», 
τους μάλωσε ένα περαστικός. 

«Να, τώρα δα παραλείψατε… δύο 
νότες!». 

«Αν παίζαμε τέλεια, κύριε, θα είμαστε 
στην Κρατική Ορχήστρα» είπε το αγόρι. 

«Αν έπαιζαν τέλεια, θέλησα να μάθω, 
πόσα θα τους δίνατε;»

«Εγώ; Είπε εκείνος απορημένος. Μα 
τίποτα! Δεν έχω χρήματα για πέταμα!»

Εκείνη την ώρα, ήρθε πλάι μου ένας 
γείτονάς μου που παρακολούθησε τη 
σκηνή τραγουδώντας το τραγούδι του 
Κ. Χατζή:
Εμείς οι τρεις στον καφενέ
τσιγάρο, πρέφα και καφέ
βρε, δε βαριέ - βρε, δε βαριέσαι αδερφέ!

Υ.Γ. Πόσο ασχήμυνε η ζωή μας!
Από τη μια η δυστυχία, από την άλλη η 
απάθεια μπρος στον ανθρώπινο πόνο.
Δεν ξέρει κανείς ποιο είναι το χειρότερο. 
Εγώ θα ‘λεγα δίχως δισταγμό: 
το ΔΕΥΤΕΡΟ.
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Οι κόκκινες ιστορίες του Στράτη Μυριβήλη
(Εκατό χρόνια πίσω)

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Ο Μυριβήλης (1892-1969) υπήρξε 
ένας δυνατός όσο και πολυγράφος   
δημιουργός. 

Δυνατός στην έκφραση και στην 
απόδοση των γραφομένων του όσο 
πολύ λίγοι. Συναισθηματικός, γλυκός, 
περιγραφικά άρτιος, αρκετές φορές 
πάλι απότομος, τραχύς, απρόβλεπτος. 
Χαρακτηριστικά διανοουμένου με ευ-
ρύτητα σκέψης, με τόλμη ενόρασης 
και με ικανότητες να βρεθεί άνετα στη 
άλλη άκρη του ορθού διαλογισμού χω-
ρίς να παραστρατήσει από τη λογική 
και την επαφή με τον αναγνώστη. 

Πολυγράφος. Παρέδωσε στο ανα-
γνωστικό κοινό μυθιστορήματα, πολλές 
νουβέλες, διηγήματα, μελέτες, στοχα-
σμούς. Τα περισσότερα απ’ αυτά γε-
μάτα πάθος, εκφραστικότητα, με έξοχη 
περιγραφική απόδοση, με ζωγραφική 
γοητεία. Ωστόσο, χωρίς αμφιβολία, ξε-
χωριστή και ομολογουμένη η υπεροχή 
του παραμένει στην τριλογία «Η Ζωή 
εν τάφω», «Η δασκάλα με τα χρυσά 
μάτια» και «Η Παναγιά η γοργόνα», κο-
ρωνίδα της εργογραφίας του. Κι από 
τούτα πήρε τη δόξα του μεγάλου πε-
ζογράφου.

Εν τούτοις την πρώτη του, ας την 
πω, συνεσταλμένη εμφάνιση στη λο-
γοτεχνία την αντιλαμβανόμαστε με το 
μικρό του βιβλίο «Κόκκινες ιστορίες», 
ένα συνηθισμένο θα έλεγε κανείς «κα-
λημέρισμα» λογοτέχνη που πρωτοβγαί-
νει στην αρένα του γραψίματος. Αυτό 

έγινε το έτος 1915, όταν ο Μυριβήλης 
ήταν νεότατος, μόλις είκοσι τριών ετών, 
με τραύμα ήδη στο πόδι από τον βαλ-
κανικό πόλεμο και με ψυχή να φλέγεται 
για να δημιουργήσει και να επικρατήσει. 
Το εν λόγω βιβλίο έχω την εντύπωση 
ότι έχει περάσει σχεδόν απαρατήρη-
το, κάπως αγνοημένο, μάλιστα ακόμα 
και σήμερα κάποιοι αν ερωτηθούν γι’ 
αυτό, το συγχέουν πότε - πότε με το… 
«Κόκκινο βιβλίο» του ιδίου.

Κι όμως, όπως δανείζομαι και τις 
απόψεις από το αφιέρωμα της «Νέας 
Εστίας» για τον λογοτέχνη, το έργο του 
«Κόκκινες ιστορίες» αποτελεί σταθμό 
στο λογοτεχνικό έργο του Μυριβήλη 
και στην ιστορία των Λεσβιακών γραμ-
μάτων. Είναι η πρώτη λεσβιακή λογο-
τεχνική έκδοση που ανοίγει το δρόμο 
της αιολικής πεζογραφίας και προαναγ-
γέλλει σε πανελλήνια κλίμακα την πο-
λεμική λογοτεχνία που εισηγητής και 
πρωτοπόρος της στάθηκε ο Μυριβήλης 
με τις σειρές «Εικόνες απ’ τον πόλεμο» 
και «Παληά τεφτέρια» που δυο τους 
κομμάτια δημοσιεύονται στις «Κόκκι-
νες ιστορίες» και αργότερα με τη «Ζωή 
εν τάφω», που την άρχισε ήδη από τα 
1917 όταν η πολεμική λογοτεχνία της 
Ευρώπης δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί. 

Πρόκειται για ένα τομίδιο με ασυνή-
θιστο, μικρό τετράγωνο σχήμα, με κόκ-
κινο εξώφυλλο, με χρυσά πλαίσια και 
στολίδια, σε καλό χαρτί και με καλή, 
καθαρή, πολύ φροντισμένη εκτύπωση. 

χώρα μας είναι πολύ μικρή σε έκταση, 
τη διάλεξαν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες 
για να εφαρμόσουν, για πρώτη φορά 
πειραματικά, το πιο σκληρό οικονομικό 
πρόγραμμα, που έχει ποτέ επιβληθεί 
στη μεταπολεμική Ευρώπη. 

Σκοπός τους πιστεύω είναι, να μας 
αφανίσουν, να εξοντώσουν την πατρί-
δα μας που δίδαξε παντού στον κό-
σμο την ελευθερία και τη δημοκρατία. 
Αγοράζουν τα σπίτια μας και ό,τι πο-
λύτιμο έχουμε, για ένα κομμάτι ψωμί, 
τσαλαπατώντας κάθε ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. Ο ελληνικός πληθυσμός υπο-
σιτίζεται και τα μικρά παιδιά ολοένα 
και περισσότερο. Οι μεγαλύτεροι ή 
χάνουν το θάρρος τους και αυτοκτο-
νούν ή ψάχνουν μέσα στους κάδους 
των σκουπιδιών για να βρουν κάτι και 
να ξεγελάσουν το στομάχι τους.

Τα νέα παλικάρια που αποτελούν το 
αυριανό μέλλον της πατρίδας μας την 
εγκαταλείπουν, αφήνουν τις ρίζες τους, 
ζητώντας εργασία και μόρφωση στην 
ξενιτιά. Στην ξενιτιά που τόσο πολύ 
βάραινε πάντα -σαν μαύρη Μοίρα- στη 
ζωή του λαού μας.

Όμως Αντώνη μου παρασύρθηκα και 
δεν κατάφερα να σου γράψω μια ευχά-
ριστη ιστορία.

Καθώς χρονιάρες μέρες το καλούν και 
η συνήθεια των δώρων έχει γενικευτεί, 
βάζω με το νου μου πως το ίδιο θα κά-
νεις κι εσύ στους γονείς και στους φί-
λους που αγαπάς. Τι δώρο; Ένα γλυκό, 
ένα λουλούδι, μια κατασκευή που έφτια-
ξες μόνος σου. Κι ένα περίσσιο ακό-
μα, για το φτωχό γειτονόπουλο με τα 
χρήματα απ’ τον κουμπαρά σου. Και να 
γνωρίζεις πως η χαρά που βγαίνει από 
ένα δώρο, είναι τροφή ψυχής, είναι ζε-
στασιά της αγάπης, ζεστασιά της φιλίας.

Θα σου πρότεινα ακόμα να στολίσεις 
μόνος σου το σπίτι σας: με τις πολύ-
χρωμες ζωγραφιές που έχεις κάνει στο 
σχολείο σου, με χρυσές μπάλες, με 

κλωνάρια πεύκου, που θα τα χιονίσεις 
με σπρέϋ.

Θα προτιμούσα να μην αναφερθώ 
στο στολισμό του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Το καμαρώνω, αλλά δεν το 
αγαπώ. Γιατί;

Μήπως άκουσες ποτέ πόσα δέντρα 
κάηκαν στην Ελλάδα, πόσα κόπηκαν 
στη Γερμανική Κατοχή ή πόσα αφανί-
στηκαν από εγκληματίες ανθρώπους, 
που μέχρι και σήμερα βάζουν επίτηδες 
φωτιές για να τα πουλήσουν στη συνέ-
χεια σαν οικόπεδα για χτίσιμο σπιτιών; 
Σίγουρα δεν το έχεις ακούσει. Ξέρεις 
πόσα βουνά μας έμειναν για πάντα φα-
λακρά; Θέλω να σκεφτείς πολύ καλά 
το θέμα αυτό και αντί να κόβονται έλα-
τα, που χρειάζονται πολλά χρόνια να 
ξαναγίνουν δεν θα ήταν καλύτερα να 
φυτεύατε όλα μαζί τα παιδιά από ένα 
δεντράκι τα Χριστούγεννα; Φαντάζεσαι 
πόσα δέντρα θα φυτεύονταν έτσι στη 
χώρα μας; 

Το ίδιο Αντώνη δεν αγαπώ καθόλου 
το γέρο με τα κόκκινα ρούχα και το 
παραφουσκωμένο σώμα, σα να πίνει 
ένα βαρέλι μπύρα κάθε μέρα, συνήθεια, 
που μας ήρθε από το εξωτερικό.

Σέβομαι όμως και αγαπώ το δικό μας 
Άη - Βασίλη που μας έρχεται από την 
Καισάρειά μας, που έρχεται με εικόνα 
και χαρτί και καλαμάρι, που είναι τα 
σύμβολα της ευλάβειας και της παιδεί-
ας του γένους μας.

Ευχές, πολλές ευχές για τον καινούρ-
γιο χρόνο. Να είναι ευλογημένο το 
2015.

Να ξέρεις πως η ράτσα η Ελληνική 
κουβαλάει μέσα της αδάμαστες ψυχές. 
Ο Έλληνας έχει μια συνείδηση όρθια κι 
ασυμβίβαστη. Κουβαλά μέσα του όνει-
ρα, αγώνα. Και θα νικήσει.

«Η σπίθα η κρυμμένη στη στάχτη» 
θα ανάψει, όπως αναφέρει ο εθνικός 
μας ποιητής. Και σύντομα. Να είσαι 
σίγουρος! 
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Το παλαιότερο χρονολογικά είναι το 
επιγραφόμενο «Μια παλιά ιστορία», 
γραμμένο στη Σκαμνιά - Μυτιλήνη στα 
1911, πρωτοδημοσιευμένο στο περιο-
δικό «Χαραυγή» με τον τίτλο «Η Χα-
δούλα» και τον επίτιτλο «Ιστορίες του 
χωριού μου».

Τα εν λόγω διηγήματα έχουν τη μικρή 
τους εκδοτική  προϊστορία: 

Στο σημαντικό περιοδικό της Λέ-
σβου «Χαραυγή» των Ε. Βάλλη και Α. 
Αλβανού (1910-1914), όπου είδαν τη 
δημοσιότητα έργα πεζά και έμμετρα, 
πολλών σημαντικών δημιουργών, Ελλή-
νων και ξένων, εμφανίζονται κατά και-
ρούς και τα ακόλουθα διηγήματα του 
Στράτη Μυριβήλη: 

«Η Χαδούλα», σε τρεις συνέχει-
ες, στο τεύχος αρ.28 της 30 Νοε.11, 
(σελ.150-155) η πρώτη, στο τεύχος 
αρ.29, 15 Δεκ.1911 (σελ.163-165) η 
δεύτερη και στο αρ.30, της 31 Δεκ.1911 
(σελ.186-188) η τρίτη που όπως προε-
λέχθη στις «Κόκκινες Ιστορίες» τιτλο-
φορείται «Μια παλιά ιστορία»,

«Το μίζερο»  στο τεύχος αρ.71,  της 
15.12.13 (σελ.35-37),  

«Κιλκίς» στο τεύχος αρ. 80-81 της 
15.04.14 (σελ.164-168) και

«Προφήτης» τ.67-68 της 15-31 Ιουλ. 
1913 (σελ. 162-164), στις «Κόκκινες 
Ιστορίες» με τίτλο ως «Εθελοντικό», τα 
οποία έχουν την πρωτοκαθεδρία στο 
περιβόητο βιβλιαράκι.

Επανερχόμενοι στο βιβλίο «Κόκκινες 
Ιστορίες», στην έκδοσή του ο Μυριβή-
λης έδωσε μεγάλη και έντονη διαφημι-
στική προβολή από τη «Σάλπιγγα» με 
διάφορες προαγγελίες, που άρχισαν 
πολύ πριν τελειώσει η έκδοση και με 
σημειώματα στα «Πεταχτά» του. 

Τις παραμονές της κυκλοφορίας, 9 
Φεβρουαρίου του 1915, το παρουσιά-

ζει στους αναγνώστες του. 
«Περιέχει, γράφει ο ίδιος, έξη διη-

γήματα, εις κρυστάλλινον δημοτικήν 
γλώσσαν, διαυγή και αντιληπτήν από 
κάθε Έλληνα, γραμματισμένον και 
αγράμματον. Διηγήματα όχι της συνη-
θισμένης νερολογίας των γλυκανάλα-
των ρομαντικοαισθηματικών αναγνω-
σμάτων, αλλά διηγήματα σπαρταριστά, 
παρμένα από την σκληρήν πραγματι-
κότητα της τριγυρινής ζωής, που μας 
πληγώνει, μας καταβάλλει, μας πονεί...» 
(«Σάλπιγξ» 6.2.1915). 

Στις λίγες αυτές γραμμές διατυπώνει 
το αισθητικό πιστεύω του ο νέος συγ-
γραφέας. Κινείται μέσα στον κύκλο του 
ρεαλισμού, εμπνέεται απ’ τις αρχές της 
κοινωνικής αποστολής της τέχνης, μιλά 
με βαθειά κατανόηση για τη νεοελληνι-
κή πραγματικότητα, μιλά για τη γλώσσα 
και προπάντων αντιφέρεται προς το 
«γλυκανάλατο» ψευτορομαντισμό, την 
αισθηματική «νερουλογραφία», και τη 
στατική, την περιγραφική, χωρίς βαθύ-
τερο περιεχόμενο, ηθογραφία.

Τότε, τη χρονιά εκείνη, ίσως να εκτι-
μήθηκαν από τους αναγνώστες τα δι-
ηγήματα αυτά ίσως και όχι. Διηγήματα 
ήσαν, ανάμεσα σε άλλες εκδόσεις δια-
φόρων συγγραφέων. 

Όμως ήσαν πράγματι έξι κατακόκ-
κινες, καυτές ιστορίες οι οποίες η μια 
μετά την άλλη, συγκλονίζουν τον ανα-
γνώστη με την αδρότητά τους, τον ερε-
θίζουν με την πρωτοτυπία τους, τον 
καθηλώνουν με την βαρύτητα των συ-
ναισθημάτων που αποπνέουν. 

Προσωπικά ο γράφων τις τοποθετεί 
ανάμεσα στα καλλίτερα, στα πιο εντυ-
πωσιακά έργα του δημιουργού. 

Ο Χρύσανθος Μολίνος, από τα νιάτα 
του γνωστός και οξυδερκής κριτικός 
της λεσβιακής γραμματείας της εποχής 

Το μειώνει το ράψιμό του που γίνεται 
με δυο χοντρά σύρματα. 

Ο τίτλος του είναι απλός: «Κόκκινες 
ιστορίες», Διηγήματα Στράτη Μυριβή-
λη. Τόμος πρώτος, και συμπληρώνεται 
με ωραίο τρόπο στο πίσω εξώφυλλο με 
τα ίδια στοιχεία και την ίδια διάταξη: 
«Έκδοση «Σάλπιγγος». Μυτιλήνη 1915. 
Τιμάται δραχμ. 1,50». Στο τελευταίο 
φύλλο με κόκκινα μικρά καλαίσθητα 
κεφαλαία υπάρχει η σημείωση: «Ο τό-
μος αυτός άρχισε να στοιχειοθετείται 
στα τυπογραφεία της «Σάλπιγγος» από 
την 29 του Νοέμβρη 1914 και τέλειωσε 
την 10 του Γενάρη 1915 από τον τυπο-
γράφο Θανάση Λεμπέση. Δέθηκε στα 
καταστήματα Μάντρα - Φραγγίδη». 

Ο νεαρός Μυριβήλης έδωσε σ’ αυ-
τήν την παρθενική του έκδοση όλο τον 
ψυχικό του πόνο. Με το ίδιο μεράκι 
δούλεψαν τόσο ο τυπογράφος, όσο 
κι ο βιβλιοδέτης. Η βιβλιοδεσία άργη-
σε. Όταν τέλειωσε και κυκλοφόρησαν 
τα πρώτα αντίτυπα ο Μυριβήλης έκα-
νε γεύμα στο στενό συμπαραστάτη και 
φίλο του Νίκο Πασαλή και στο βιβλι-
οδέτη και φωτογραφήθηκε μαζί τους. 
Η ιστορική αυτή φωτογραφία σώθηκε 
και δημοσιεύεται στο τεύχος αυτό της 
«Νέας Εστίας». Δείχνει το Μυριβήλη με 
το βαρύ ντύσιμο της εποχής και με την 
έκφραση της νεανικής του φλόγας.  

Και τότε ο Άγγελος Σημηριώτης, ποι-
ητής, καθηγητής στο Γυμνάσιο Μυτιλή-
νης, κριτικάροντας το έργο σημειώνει: 

«Τα μάτια του Μυριβήλη πετούνε σπί-
θες κάτω από τα ματογυάλια του... και 
στα απλούστερα ακόμη πράγματα, που 
γράφει μέρα με την ημέρα και με δη-
μοσιογραφική ταχύτητα, και τα σφραγί-
ζει πάντοτε με μια σφραγίδα ιδιαίτερη, 
αυτό το κάτι που το λένε «ύφος». Ήταν 
ένα ανυπότακτο αγρίμι, που τα μάτια 

του πετούσαν σπίθες, τις σπίθες του 
πνεύματος και του ταλέντου του. Ένας 
νέος, δεν είχε ακόμα κλείσει τα εικοσι-
δύο χρόνια του, που είχε το ύφος και 
τις αξιώσεις, αλλά και τη δύναμη του 
μεγάλου. Ένας νέος που γεννήθηκε με-
γάλος. Έτσι πρέπει να φανταστούμε το 
Μυριβήλη στα πρώτα του εκείνα θαυ-
ματουργά χρόνια του». 

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο «Προς 
τους τιμημένους τραυματίας» του νη-
σιού, ως ανάμνησις της «Σάλπιγγος». 
Και η έκδοση είναι της εφημερίδας. Και 
είναι μόνο ο πρώτος τόμος. Ο δεύτε-
ρος αναγγέλθηκε αλλά δεν βγήκε. Το 
συμπαθητικό και πολύ ιδιότροπο στην 
εμφάνισή του βιβλίο, περιέχει τα διη-
γήματα: 
«Η χτικιάρα» -1914, αφιερωμένο στην 
Ευαγγελία Ραφτοπούλου η οποία και 
πρωτοδιάβασε το διήγημα τούτο. 
«Κιλκίς» - Μυτιλήνη 1914, αφιερωμένο 
στον Αργύρη Εφταλιώτη. 
«Το μίζερο» - Αθήνα 1913, αφιερωμέ-
νο στον Παντελή Χόρν.
«Το εθελοντικό» - Μυτιλήνη 1914, αφι-
ερωμένο στο Νίκο Πασαλή.
«Μια παλιά ιστορία» - Συκαμιά Λέσβου 
1911, αφιερωμένο στο περιοδικό «Χα-
ραυγή» και τέλος 
«Δύο μύθοι» -1914.

Δεν υπάρχουν στο τέλος περιεχό-
μενα, γιατί δεν υπάρχει αύξουσα σε-
λίδωση, αλλά κάθε διήγημα αποτελεί 
ανεξάρτητη ενότητα, με δική του σελί-
δωση και μάλιστα αλφαβητική, με δικό 
του εξώφυλλο, κόκκινο κι αυτό με στο-
λισμένο πλαίσιο και με αφιέρωση δική 
του το καθένα, όπως πιο πάνω σημει-
ώνεται. Όλα τα διηγήματα έχουν στο 
τέλος την χρονολογία και τον τόπο που 
γράφτηκαν, άλλα στη Σκαμνιά, άλλα στη 
Μυτιλήνη, άλλα στη Μυτιλήνη - Σκαμνιά. 
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Ο κλέφτης των κουκιών

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Αυτό που θα σας διηγηθώ παρακάτω 
είναι ένα πραγματικό γεγονός, μια απλή 
χαρακτηριστική ιστορία των δύσκολων 
χρόνων της Κατοχής. Μου την είπε ο 
πατέρας μου πριν πολλά χρόνια κι έχει 
μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Ήμουν 
μικρός και με εντυπωσίασε. 

Δεν ξέρω πια χρονιά ακριβώς συνέ-
βη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Όμως, 
ήταν σίγουρα μέσα στην Κατοχή, το 
1942 ή το 1943. Άσχημα χρόνια. Η 
δυστυχία και η πείνα παντού στην Ελ-
λάδα. Στις πόλεις οι άνθρωποι υπέφε-
ραν αφάνταστα. Αλλά και στα χωριά τα 
πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Οι 
χειμώνες ήταν άγριοι. Οι καιροί πολύ 
άσχημοι. Η γη δεν κάρπιζε, η παρα-
γωγή λιγοστή. Στο χωριό μου, τον Με-
σότοπο1, όσοι είχαν κάποιο χωραφάκι 
το καλλιεργούσαν με λίγο σιτάρι, λίγα 
όσπρια, κουκιά ή κάτι άλλο για να επι-
βιώσουν. Αλλά και η θάλασσα λίγα έδι-
νε στους ανθρώπους της. Τα ψάρια και 
τ’ άλλα αλιεύματα λιγοστά. Έτσι, όλοι 
σχεδόν, πορεύονταν με το λίγο κάτω 
από την μπότα του καταχτητή. Το μόνο 
καλό ήταν ότι στα απομακρυσμένα χω-
ριά, όπως ο Μεσότοπος, η παρουσία 
των Γερμανών δεν ήταν συχνή. 

Ο πατέρας μου, όπως λίγο πολύ όλοι 
οι άνθρωποι της γης εκείνα τα χρόνια, 
φρόντιζε ένα χωράφι που είχαμε στον 
Ποδαρά2 να το καλλιεργεί με «λίγα απ’ 
όλα». Λίγο σιτάρι για το αλεύρι και το 
ψωμί της οικογένειας, λίγες πατάτες, 
λίγα κουκιά, λίγα ρεβίθια, κ.λπ., ίσα-ίσα 
για να γεμίζει το τσουκάλι.

Εκείνο λοιπόν το χειμώνα, όπως είπα 
παραπάνω, σ’ ένα μικρό κομμάτι του 

χωραφιού, ο πατέρας μου, είχε φυτέ-
ψει λίγα κουκιά και περίμενε να καρπο-
φορήσουν για να κάνει καμιά μαγεριά. 
Πρέπει να ήταν Μάρτης μήνας, όταν 
οι κουκιές είχαν αρκετά κουκιά που 
μπορούσαν να καταναλωθούν χλωρά. 
Κι εκεί που ένα πρωινό λογάριαζε να 
τα μαζέψει  και το ‘χε πει και στη μάνα 
μου για να κάνει το κουμάντο της, πάει 
και βρίσκει τις κουκιές στραπατσαρι-
σμένες και τα χλωροκούκια μαζεμένα. 
Στενοχωρήθηκε, προβληματίστηκε για 
το ποιος το ‘κανε, αλλά στο τέλος είπε: 
«Άιντε δεν πειράζ(ει), χαλάλ’(ι) τ’».

Περίμενε λίγες μέρες να συνέλθουν 
οι κουκιές και να μεγαλώσουν άλλα 
κουκιά. Αλλά πριν προλάβει να τα μα-
ζέψει έγινε πάλι το ίδιο. Κάποιος άλ-
λος «νοικοκύρης» πρόλαβε νύχτα και 
τα μάζεψε. Αποφάσισε λοιπόν να βρει 
τρόπο να σταματήσει τον κλέφτη, μή-
πως έμεναν κάποια χλωροκούκια και 
για τη δική του οικογένεια.

Εκεί στην άκρη του χωραφιού, κοντά 
στο δρόμο, υπήρχε ένα νταμάκι που, 
εκτός από αποθήκη, χρησίμευε και για 
διαμονή το καλοκαίρι κι όποτε άλλοτε 
ήταν ανάγκη. Βέβαια από το φθινόπω-
ρο μέχρι το καλοκαίρι η διανυκτέρευ-
ση εκεί ήταν δύσκολη. Το Μάρτη οι 
συνθήκες δεν ήταν καθόλου ευχάρι-
στες. Αλλά ο πατέρας μου ήθελε να 
ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Χωρίς να 
πει τίποτα σε κανένα, εκτός από τη μη-
τέρα μου, αποφάσισε να μένει τα βρά-
δια εκεί. Κατέβηκε στον Ποδαρά αφού 
πήρε μαζί του ένα χράμι και λίγα εφό-
δια. Πήρε και το σκύλο μας, τον Ντό-
ρη. Ήταν ένας κανελής όμορφος σκύ-

εκείνης, μαζί με τον Σημηριώτη που 
προ ολίγου αναφέρθηκε, διαπιστώνει 
(«Σάλπιγξ» 8-11 Φεβρ. 1915), ότι «ο 
Μυριβήλης, αφού κατάκτησε το πλατύ 
κοινό με το χρονογράφημα, τώρα επι-
βάλλεται και ως λογοτέχνης». 

Ιδού τι λέει ο Λέσβιος λόγιος Γ. Βα-
λέτας, ο πάντα σεβαστός και κατατοπι-
στικός στις λογοτεχνικές απόψεις του 
όπως σημειώνει στη δημοσίευσή του 
με τίτλο «Χρύσανθος Μολίνος» στην 
εφημερίδα της Μυτιλήνης «Δημοκρά-
της 6.6.1970): 

«Ο Μολίνος είναι ο πρώτος που μί-
λησε για τον ιμπρεσσιονισμό του Μυρι-
βήλη και για την φυσιολατρική μανία. Ο 
πρώτος που είδε στην τέχνη του το πα-
ραστατικό στοιχείο να κυριαρχεί πάνω 
στο αναλυτικό, το ψυχογραφικό. Ο Μο-
λίνος συνεργάστηκε στενά με το Μυρι-
βήλη στα διαμορφωτικά για τη λεσβια-
κή αναγέννηση αυτά τα χρόνια. Και ο 
στοχασμός του, η ευρωπαϊκή του μόρ-
φωση, η γνώση των ξένων λογοτεχνών, 
είχε μεγάλη επίδραση στο Μυριβήλη».

Αμέσως τώρα παρατίθενται αποσπά-
σματα της κριτικής του Μολίνου, όταν 
την κατέθεσε για να κριτικάρει το έργο 
του φίλου του. Κριτική πολύ θερμή και 
διεισδυτική για την πρωτόλεια αυτή 
δουλειά του Μυριβήλη. Δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα της εποχής «Σάλπιγξ», 
το 1915 σε συνέχειες και έκανε άριστη 
εντύπωση τόσο ως κριτικό τόλμημα 
αλλά και ως διαφωτιστικό κείμενο. 

Οι συνέχειες ήσαν Κυριακή 8.2. Τρί-
τη 10.2. και Τετάρτη 11.2. 1915.

Ο Χρύσανθος Μολίνος, στα 1915 
κάνει το μεγάλο άνοιγμα για τον Στρ. 
Μυριβήλη το λογοτέχνη πλέον και όχι 
τον ήδη καθιερωμένο αρθρογράφο και 
χρονογράφο:

«Ξανοίγουμε, γράφει ο Μολίνος, το 

πρωτάνθισμα ενός ταλέντου θρεμμέ-
νου με χυμούς ατόφια φυλετικούς, ελ-
ληνικούς και ικανούς στα κατοπινά του 
ξετυλίγματα να κυνηγήσει με πολλές 
ελπίδες επιτυχίας δυσκολοσίμωτη αρ-
μονία (της τέχνης). Οι «κόκκινες ιστο-
ρίες» μας παρουσιάζουν ένα θετικό 
ταλέντο, ικανό να τραβήξει ένα δρόμο 
φωτεινό… Δεν αγκάλιασε τη ζωή με 
μάτι φιλοσόφου αλλά με μάτι ζωγρά-
φου… Το «Κιλκίς» όμως, είναι το κα-
λύτερο κομμάτι, το πιο αντιπροσωπευ-
τικό μέσα στις «Κόκκινες ιστορίες». 
Μπορεί η φυσιολατρική μανία του συγ-
γραφέα να ξανοίγεται πιο πλούσια στη 
«Χτικιάρα» και το «Μίζερο». Καθώς και 
η περιπλοκή ίσως των χαρακτήρων να 
είναι πιότερη αλλού. Μα η άγρια παθη-
τικότητα του θανάτου του εθελοντή, η 
σφιχτοδεμένη και σχεδόν αψεγάδιαστη 
ανάλυση της ψυχής και της σκέψης του, 
που σύντομα αποκρυσταλλώνουν την 
ιδιαίτερη αντίληψη του συγγραφέα και 
τον τρόπο που αντικρύζει τη ζωή, μου 
αφήνουν μιαν εντύπωση τραγικότητας 
και πάθους, που δεν τη βρίσκω στις άλ-
λες ιστορίες ή τουλάχιστον με την ίδια 
ένταση. 

Μου 'λεγε κάποιος πως το «Κιλκίς» 
μοιάζει κατά πολύ μ’ ένα αφήγημα ρω-
σικό, θαρρώ του Γκάρσιν. Η σύμπτωση 
αυτή της τέχνης ενός δικού μας με τη 
βαθιά και μυστικοπαθή τέχνη του Σλαύ-
ου, δεν μ’ αφήνει ασυγκίνητο». 

Αυτά περί της κριτικής του Χρύσαν-
θου Μολίνου.

Εν τούτοις για λόγους καθαρώς δικαί-
ου, σημειώνεται ότι ευνοϊκές κρίσεις 
έγραψε και ο Γαβριηλίδης για τις «Κόκ-
κινες Ιστορίες» και ο «Νουμάς» που 
χαιρετά το Μυριβήλη σαν ανανεωτή 
του ελληνικού διηγήματος, του σταμα-
τημένου, όπως λέει στο Βουτυρά.
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Στα Βατερά στα χρόνια της Κατοχής

Γράφει ο Π. Παπαπαναγιώτου

Τα Βατερά βρίσκονται στο Νότιο μέ-
ρος του νησιού. Είναι μεταξύ του Πλω-
μαρίου και του κόλπου Καλλονής.  Έχει 
μια παραλία περίπου 7,5 χιλ. Απέχει 
από το χωριό Βρίσα 2,5 χιλ. Ψάχνοντας 
να βρω από πού προέρχεται η ονομα-
σία του, ένας φίλος μου δάσκαλος μου 
είπε ότι τα εις «ρος» λήγοντα σημαί-
νουν πλησμονή (βροχερός, καρπερός 
κ.λπ.). Δεν γνωρίζω αν είναι από ότι η 
παραλία είναι βατή ή από το ότι η περι-
οχή έχει πολλά βάτα (βλάστηση).

Τη χρονιά που γεννήθηκα (1931), ο 
πατέρας μου είχε κτίσει το σπίτι μας. 
Στην περιοχή ήταν το τρίτο σπίτι στη 
σειρά. Τώρα βέβαια, ολόκληρη η περι-
οχή έχει γεμίσει από θερινές κατοικί-
ες, καθώς και μερικοί κάτοικοι μένουν 
μόνιμα στα Βατερά. Το τελωνείο βρι-
σκόταν εκεί για την φορολόγηση της 
εξαγωγής της ρετσίνας από τη Δρώτα. 
Εκεί στη Δρώτα κατέβαζαν τη ρετσίνα 
οι άνθρωποι (οι λεγόμενοι ρετσινάδες), 
που την συνέλεγαν από τα πεύκα της 
περιοχής, και οι εξαγωγές έφταναν σε 
πολλές εκατοντάδες τόνους. Έφευγε η 
ρετσίνα με καΐκια και τη χρησιμοποιού-
σαν οι βιομηχανίες κυρίως για πολεμι-
κούς σκοπούς.

Στα Βατερά παραθερίζαμε, γιατί 
εκτός των άλλων ήταν και η περιοχή 
που «έπεφταν» τα ορτύκια μια και ο 
πατέρας μου ήταν και κυνηγός. 

Στα Βατερά ερχόντουσαν για κυνή-
γι και κυνηγοί από τη Μυτιλήνη. Τους 
έλεγαν «οι Καστρινοί» (από το κάστρο 

της Μυτιλήνης). Οι χωριανοί δεν τους 
ήθελαν γιατί, κατά την πορεία τους στο 
κυνήγι τους χαλούσαν τα ντουβάρια 
στα κτήματά τους, παρόλο που πολλοί 
απ’ αυτούς πήγαιναν κάθε πρωί μαζί 
με τους κυνηγούς για να σηκώνουν το 
σακίδιό τους που θα έβαζαν μέσα τα 
ορτύκια που θα σκότωναν. Τους απο-
καλούσαν «τσάντατζηδες».

Το 1941, μετά τη λήξη του πολέμου 
στο Αλβανικό μέτωπο, ερχόντουσαν 
πολλά καΐκια με πολεμιστές του Αλβανι-
κού μετώπου. Στο χωριό (Βρίσα), τους 
έπαιρναν στα σπίτια, εκεί τους έλουζαν, 
τους καθάριζαν και μετά έφευγαν στα 
χωριά τους.

Το 1942, κατέφθαναν πολλοί πολε-
μιστές (κάτι παλικάρια 2 μέτρα ύψος) 
με σκοπό να φύγουν για τη Μέση Ανα-
τολή, και να ενταχθούν στις ένοπλες 
δυνάμεις που συγκροτούνταν για τον 
πόλεμο εναντίον των Γερμανών. Εγώ 
παραπονιόμουν ότι ήμουν μικρός και 
δεν μπορούσα να φύγω μαζί τους.

Κάθε βράδυ ο Τελώνης, που είχε μια 
μικρή βάρκα και μ’ αυτήν τα απογεύμα-
τα έκανε συρτή για συναγρίδες, τους 
έβαζε μέσα στη βάρκα του και τους 
μετέφερε απέναντι στη Τουρκία στο 
Καρά Μπουρνού. Αυτό συνεχιζόταν για 
πολλούς μήνες, ώσπου μια φορά η βάρ-
κα χάθηκε. Κάποιοι φαίνεται, που θέλη-
σαν να περάσουν απέναντι, την πήραν 
και δεν την επέστρεψαν.

Στα Βατερά επίσης, γινόταν και λα-
θραία εξαγωγή λαδιού. Το έστελναν 

λος που, αν και ήμουν πολύ μικρός, τον 
θυμάμαι πολύ καλά γιατί έπαιζα μαζί 
του. Του φωνάζαμε «Ντόρ» κι έτρεχε, 
όπου κι αν ήταν. Τα βράδια ήταν ένας 
καλός φύλακας. 

Το πρώτο βράδυ δεν έγινε τίποτα. 
Το δεύτερο το ίδιο. Ησυχία. Το τρίτο, 
όμως, βράδυ κάποια στιγμή ο Ντόρης, 
που ήταν δεμένος σε μια γωνιά εκεί 
κοντά στο ντάμι, άρχισε να γαβγίζει 
δυνατά. Ξύπνησε ο πατέρας μου και 
πετάχτηκε έξω βάζοντας μια φωνή. Αν 
και είχε φεγγάρι ίσα - ίσα που πρόλα-
βε να διακρίνει μια σκιά να τρέχει μέσα 
στις κουκιές, να πηδά ένα ντουβάρι του 
χωραφιού και να εξαφανίζεται προς τη 
μεριά της θάλασσας.

Την άλλη μέρα πήγε στις κουκιές να 
δει σε ποια κατάσταση ήταν μετά το 
νυχτερινό τσαλαπάτημα. Εκεί συνάντη-
σε κάτι αναπάντεχο. Κοντά στον τοίχο, 
που πήδησε ο νυχτερινός επισκέπτης 
για να φύγει, βρήκε ανάμεσα στις κου-
κιές ένα τσιμπούκι. Το πήρε στα χέρια 
του και το περιεργαζόταν, με τη σκέψη 
ότι ανήκε σ’ αυτόν και του έπεσε στη 
βιάση του να πηδήσει τον τοίχο. Και 
ξαφνικά, με έκπληξη, παρατήρησε ότι 
πάνω στο εύρημά του ήταν κολλημένο 
ένα λέπι ψαριού.

Ο άνθρωπος λοιπόν που πήγαινε τις 
νύχτες και μάζευε τα κουκιά άφησε τα 
ίχνη του. Αυτό σε συνδυασμό με το ό,τι 
πηδώντας τον τοίχο έφυγε τρέχοντας 
προς τη θάλασσα έκανε τον πατέρα 
μου να πιστέψει σχεδόν με βεβαιότη-
τα ότι επρόκειτο για κάποιον από τους 
ψαράδες. Ήθελε όμως να το επαληθεύ-
σει και να δει ποιος ήταν.

Έδωσε το τσιμπούκι σ’ ένα πολύ στε-
νό φίλο του ψαρά, που του είχε απόλυ-
τη εμπιστοσύνη, εξιστορώντας του τα 
γεγονότα και ζητώντας του να δει σε 
ποιον ανήκε. Του είπε, όμως, πως δεν 
ήθελε να δοθεί έκταση για να μη θιγεί ο 
δράστης, όποιος κι αν ήταν.

Ο μπάρμπα-Αντώνης – έτσι έλεγαν 
τον φίλο του πατέρα μου – ήταν συ-
νετός άνθρωπος. Σε μια ευκαιρία που 
βρέθηκαν όλοι οι ψαράδες μαζί σ’ ένα 
καφενεδάκι στο λιμανάκι του Ταβα-
ριού3 έβγαλε το τσιμπούκι και το έδειξε 
λέγοντάς τους ότι κάπου το βρήκε. Χω-
ρίς κανένα ενδοιασμό πετάχτηκε ένας 
κι είπε ότι είναι δικό του. Ο μπάρμπα-
Αντώνης του το παρέδωσε, χωρίς να 
πει τίποτα μπροστά στους άλλους ψα-
ράδες. Επρόκειτο για έναν πολύ φτωχό 
άνθρωπο, με πολυμελή οικογένεια, που 
δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Όταν βρέθη-
καν μόνοι οι δυο  τους κάποια στιγμή 
του είπε πού βρέθηκε το τσιμπούκι. Ο 
άλλος χαμήλωσε το κεφάλι. «Να, για τα 
μουρά βρε Αντών’(η)» ψιθύρισε.

Σημειώσεις:

1. Ο Μεσότοπος είναι ένα χωριό της νοτιοδυ-
τικής Λέσβου. Την εποχή που αναφέρεται εδώ 
ο πληθυσμός του αριθμούσε πάνω από δυο 
χιλιάδες κατοίκους αλλά ήταν απομονωμένο, 
χωρίς δρόμους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με ένα 
μόνο τηλέφωνο και γενικά χωρίς οποιαδήποτε 
από τις σημερινές ανέσεις. Ήταν μια μικρή 
κοινωνία, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονταν καλά 
μεταξύ τους.
(2) Ο Ποδαράς είναι μια μικρή κοιλάδα νοτιο-
ανατολικά του Μεσότοπου που καταλήγει στη 
θάλασσα. Το χωράφι που αναφέρεται εδώ είναι 
σχετικά κοντά στην παραλία.
(3) Το Ταβάρι είναι το επίνειο του Μεσότοπου. 
Βρίσκεται νότια του χωριού και δυτικά του Πο-
δαρά. Τα χρόνια που αναφέρονται εδώ είχε 
ελάχιστα κτίσματα, κυρίως μικρά σπιτάκια ψα-
ράδων. Λιμανάκι κανονικό δεν υπήρχε αλλά στη 
δυτική πλευρά της παραλίας, που είναι κάπως 
προφυλαγμένη από τους ανέμους, άραζαν οι 
ψαρόβαρκες και το μέρος αυτό το έλεγαν και 
το λένε και σήμερα «το Λιμανέλ’(ι). 
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ΠρόσωπαΠρόσωπα
Εμμανουήλ Κριαράς*

Ο Επιστήμονας, ο Δάσκαλος, ο Άνθρωπος
Γράφει ο Νίκος Δ. Δέτσης*

Σε πολύ βαθύ γήρας, αφού η βιολογική 
παρουσία αυτού του μεγάλου Επιστήμο-
να, Δασκάλου και Ανθρώπου ξεπέρασε 
το συμβολικό όριο της εκατονταετίας, 
αποχαιρέτησε τη ζωή «εν μέσω θέρους» 
ο Εμμανουήλ Κριαράς, αφήνοντας δυ-
σαναπλήρωτο κενόν στα Γράμματά μας, 
τα οποία υπηρέτησε με ένθεο ζήλο για 
οκτώ, τουλάχιστον, δεκαετίες.

Το έργο που μας κληροδότησε ο 
σοφός αυτός Δάσκαλος, ομότιμος κα-
θηγητής του Α.Π.Θ. και αντεπιστέλλον 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, είναι 
επιβλητικό σε έκταση και σημασία και 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του γνω-
στικού πεδίου, που σχετίζεται με την 
ελληνική γλώσσα στη διαχρονική της 
διάσταση και στη συγχρονική της ιδι-
αιτερότητα, καθώς και με τη μεσαιωνι-
κή και νεοελληνική Λογοτεχνία μας, τη 
συγκριτική Γραμματολογία, της οποίας 
μάλιστα είναι και ο εισηγητής στην Ελ-
λάδα, κ.λπ. Το συναποτελούν δεκάδες 
άρθρα του δημοσιευμένα σε διάφορα 
ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιο-
δικά, σε Πρακτικά Συνεδρίων, Επετη-

ρίδες, Συλλογικούς τόμους κ.λπ. και τα 
60, περίπου, αυτοτελή βιβλία και μελέ-
τες του για τη μεσαιωνική - βυζαντινή 
δημώδη Γραμματεία μας, την κρητική 
Αναγέννηση, την Επτανησιακή Σχολή, 
το Δημοτικισμό, και τη γλώσσα, τη νε-
οελληνική Λογοτεχνία (Σολωμός, Πα-
λαμάς, Ψυχάρης, Καζαντζάκης) κ.α. Το 
έργο όμως της ζωής του θα παραμείνει 
εσαεί το «Λεξικό της μεσαιωνικής Δη-
μώδους Γραμματείας, 1100-1969», που 
βρίσκεται στον 19ο τόμο του σήμερα 
και συνεχίζεται σήμερα η ολοκλήρωσή 
του από τους άξιους συνεργάτες και 
μαθητές του στο «Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας». Σταθερή και αμετακίνητη 
δια βίου παρέμεινε η θέση του για την 
ανάγκη της μελέτης της γλωσσικής μας 
παράδοσης, η οποία πίστευε ότι οδηγεί 
και στην εθνική μας αυτογνωσία. Είχε 
πλήρη συνείδηση ότι γλώσσα και πολι-
τισμός, πολιτισμός και εθνική ταυτότη-
τα είναι αλληλένδετα και αξεχώριστα. 
Γι’ αυτό και ασχολήθηκε, όσο λίγοι, με 
τη νεότερη γλώσσα μας και συνέταξε 
και το περίφημο «Λεξικό της σύγχρο-
νης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και 
προφορικής» (1995), ενώ παράλληλα 
πρωτοστάτησε στους αγώνες για την 
καθιέρωση της Δημοτικής ως επίσημης 
γλώσσας μας, όπως και του μονοτονι-
κού αργότερα. Υπήρξε ο τελευταίος 
από την μεγάλη γενιά των μαχητικών 
δημοτικιστών μας, με προεξέχοντες 
τον Γιάννη Ψυχάρη, τον Μανόλη Τρια-
νταφυλλίδη κ.α. Δικαίως χαρακτηρίστη-
κε ως ένας από τους Μεγάλους Δασκά-
λους του Γένους.

στην Αμολιανή της Χαλκιδικής και εκεί 
ανταλλασσόταν με σιτάρι και διάφορα 
άλλα προϊόντα. Μεταξύ αυτών ήταν και 
ξηρά χταπόδια σε μπάλες, που τα μα-
γείρευαν με μακαρόνια.

Οι Γερμανοί απαγόρευαν την εξαγω-
γή λαδιού. Υπήρχε ένα φυλάκιο Γερμα-
νών στη Σκάλα Πολυχνίτου, του οποί-
ου αποστολή ήταν να συγκεντρώνει 
το λάδι από τα χωριά που το έστελναν 
μετά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου. Το 
φυλάκιο διέθετε και ένα μικρό βενζινο-
κίνητο καΐκι, που το λέγαμε καταδίω-
ξη, για να ελέγχει τις ακτές στο να μην 
φορτώνονται λαθραία λάδια. Την κατα-
δίωξη την χειριζόταν ένας άγριος Γερ-
μανός ονόματι Ερρίκος. Σωστός Ού-
νος. Όποιον έπιανε που παρανομούσε 
τον σακάτευε στο ξύλο μέχρι θανάτου.

Για να προειδοποιούνται στα Βατερά, 
ότι έρχεται η καταδίωξη στο ακρωτή-
ρι του Αγίου Φωκά άναβαν φωτιά. Στα 
Βατερά, ο κόσμος, έφευγε τότε προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις για να μην 
είναι παρών όταν θα ερχόταν ο Ερρίκος 
με την καταδίωξη.

Η εξαγωγή λαδιού προς την Χαλκιδι-
κή, γινόταν σε βαρέλια και σε τενεκέδες.

Από την προηγούμενη νύχτα, τα βα-
ρέλια και οι τενεκέδες, ερχόταν στα 
Βατερά με κάρα, άνοιγαν λάκκους στην 
άμμο και τους σκέπαζαν, ώστε την 
ημέρα να μην διακρίνεται τίποτε. Με 
την επόμενη νύχτα, ερχόταν το καΐκι, 
που ήταν ταχύπλοο και το φόρτωναν 
σε ελάχιστο χρόνο. Οι τενεκέδες με-
ταφερόταν με τα χέρια, με πάσα προς 
πάσα, ενώ για τα βαρέλια, το καΐκι έρι-
χνε «μαδέρια», έδεναν το βαρέλι και 
το τραβούσαν επάνω. Μετά από μια 
εβδομάδα το καΐκι επέστρεφε, από την 
Αμολιανή, γεμάτο σιτάρι και άλλα προ-
ϊόντα. Μεταφερόταν στο χωριό και κει 
μοιραζόταν στους κατοίκους ανάλογα 

με την ποσότητα λαδιού που είχε δώ-
σει ο καθένας και ανάλογα με την πο-
σότητα ανταλλαγής που είχε γίνει στη 
Χαλκιδική. Μια φορά η ανταλλαγή είχε 
φτάσει σε ένα κιλό λάδι προς οκτώ κιλά 
σιτάρι.

Τα καΐκια που θα φόρτωναν σπάνια 
παρέμεναν στα Βατερά, εξ αιτίας του 
φόβου του ελέγχου από τον Ερρίκο. 

Αν παρέμεναν, πάντοτε έβρισκαν και 
κάποια πιστευτή δικαιολογία.

Θυμάμαι, μια φορά ήλθε μια «Τρά-
τα» για να φορτώσει. Για να δικαιολο-
γήσει την παραμονή της στα Βατερά, 
συγκεκριμένα στον Άγιο Γιάννη, έριξε 
τα δίχτυα για «καλάδα». Τον γρίπο τον 
τραβούσαν πολλοί άνθρωποι, όμως με 
κανένα τρόπο δεν έβγαινε στη στεριά. 
Τελικά έφτασε μέχρι εκεί που σκάει το 
κύμα. Τι ήταν αυτό που έβλεπαν τα μά-
τια μας. Το δίχτυ είχε τέτοια ποσότητα 
ψαριών που δεν είχα ξαναδεί. Και ήταν 
μόνο σαρδέλες. Τώρα τι θα γινόταν; Ο 
καπετάνιος βιαζόταν να απαλλαγεί για 
να είναι έτοιμος να φορτώσει και να 
φύγει. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει. 
Τότε έτρεξαν στο χωριό και ειδοποίη-
σαν ότι όποιος θέλει σαρδέλες να πάει 
στα Βατερά να πάρει όσες θέλει. Τότε, 
κατέβηκαν πολλοί κάτοικοι από τη Βρί-
σα με τα ζώα τους με τα κοφίνια και τα 
γέμιζαν σαρδέλες με τα φτυάρια.

Αυτές οι δραστηριότητες συνεχιζό-
ταν σε όλη την περίοδο της κατοχής.

Τώρα τι μου ήλθε και τα θυμάμαι όλα 
αυτά; Λένε πως η μνήμη είναι αντανα-
κλαστική. Και πραγματικά έτσι είναι. 
Κάθε φορά που βλέπουμε κάτι, αμέσως 
ακολουθεί κάτι άλλο. Κι’ αυτό όσο είναι 
ακόμη γερή η μνήμη μας.

Εύχομαι η ιστορία μου να γίνει αιτία, 
ώστε και άλλοι συγχωριανοί μου να θυ-
μηθούν ιστορίες και περιπέτειες, που 
αφορούν το χωριό μας.
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Συναφής με τη βαθιά επιστημονική 
του συγκρότηση και εμβρίθεια ήταν και 
η ανιδιοτελής κοινωνική του προσφο-
ρά και το ανυποχώρητο δημοκρατικό 
του ήθος, για το οποίο απολύθηκε από 
την καθηγητική του έδρα στο Α.Π.Θ. 
τον καιρό της Χούντας και, παλαιότε-
ρα, στην Κατοχή, μόλις και διέφυγε 
την εκτέλεση του από τους Γερμανούς, 
μετά από τη σύλληψη και τον εγκλει-
σμό του στο στρατόπεδο του Χαϊδα-
ρίου για την αντιστασιακή του δράση 
μέσα από το Ε.Α.Μ.

Με το έργο του ο Εμμ. Κριαράς άνοιξε 
νέους ερευνητικούς δρόμους στη με-
λέτη και την έρευνα των νεοελληνικών 
σπουδών και βρέθηκε στην πνευματική 
πρωτοπορία του τόπου μας περισσό-
τερο από μισό αιώνα. Παράλληλα, πλάι 
στον ακάματο επιστήμονα με τη σπάνια 
ευρυμάθεια και σοφία, τον χαλκέντερο 
ερευνητή και μελετητή της νεότερης 
γλώσσας και Λογοτεχνίας μας, τον ρη-
ξικέλευθο λεξικογράφο και γραμματο-
λόγο, συμβάδιζε και ο ανθρωπιστής πα-
νεπιστημιακός Δάσκαλος, που δίδαξε 
γνώσεις και ήθος. Ήταν ένας σεμνός, 
αθόρυβος και προοδευτικός διανοού-
μενος με αταλάντευτη κατάφαση στις 
αξίες της ζωής, μεθοδικότατος ερευ-
νητής, πολυγραφότατος, πολυβραβευ-
μένος και πολυτιμημένος στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Συνδύαζε την επι-
στημονική έρευνα με την προοδευτική 
σκέψη, την προσήλωση στην πνευμα-
τική δημιουργία με την ανθρωπιά, την 
απλότητα, τη μεγαλοσύνη και την αγω-
νιστική εγρήγορση. Ο νηφάλιος λόγος 
του, λιτός και ζυγισμένος, δεν θηρεύει 
τον εύκολο εντυπωσιασμό και δεν πα-
ρασύρεται ποτέ στην έπαρση και στην 
υπερβολή.

Είναι συνηθισμένο, μετά από την εκ-
δημία μιας μεγάλης προσωπικότητας με 
πνευματική, καλλιτεχνική, κοινωνική και 
πολιτική εμβέλεια να λέμε ότι «φτωχύ-

ναμε». Αυτό θα ίσχυε μόνο, αν οι απο-
χωρούντες από τη ζωή έπαιρναν μαζί 
τους και τους καρπούς της δημιουργίας 
τους. Αυτοί όμως παραμένουν μαζί μας 
και μας περιμένουν. Περιμένουν δηλα-
δή να τους δρέψουμε και να αξιοποιή-
σουμε το πολύχυμο περιεχόμενό τους. 

Η πολυσχιδής επιστημονική και κοι-
νωνική δράση του Εμμ. Κριαρά αποτε-
λεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τους 
νέους, ιδιαίτερα σήμερα στους χαλε-
πούς καιρούς μας, με την πρωτοφανή 
οικονομική κρίση και τη βαθιά ύφεση 
που βιώνουμε ως λαός και ως χώρα. 
Απέναντι σ’ αυτή τη νοσηρή και ταπει-
νωτική πραγματικότητα μας, έχομε να 
αντιτάξουμε με αισιοδοξία τον πολιτι-
σμό μας ως αντίδοτό της και τα παρα-
δείγματα της ζωής του έργου και της 
προσφοράς μεγάλων προσωπικοτήτων 
μας, όπως του Εμμ. Κριαρά. Υπάρχει 
ακόμα ο χρόνος, για να μπορέσουμε να 
βρούμε το δρόμο, που σήμερα έχουμε 
χάσει. «Οι κατακτητές δεν μας τα πή-
ραν όλα. Ένα κομμάτι θάλασσα, ιδωμένο 
πίσω από το δίχτυ ενός πευκόκλωνου, 
είναι ακόμη δικό μας», μας διαβεβαιώνει 
ο ποιητής. Ας μη λησμονούμε, τέλος, ότι 
η δυνατότητα ενός λαού να επιβιώνει σε 
δύσκολες ιστορικές συνθήκες, κρίνεται 
από την ικανότητά του να αναγνωρίζει 
και να τιμά τις πνευματικές του αξίες και 
να προβάλλει θετικά πρότυπα ζωής και 
συμπεριφοράς στην κοινωνία. Ένα τέ-
τοιο πρότυπο αποτελεί η ζωή, η δράση 
και το αγέραστο επιστημονικό έργο του 
Εμμ. Κριαρά.

*Ο Εμμανουήλ Κριαράς (1906-2014) γεννήθη-
κε στον Πειραιά, με καταγωγή από την Κρή-
τη. Τελείωσε το γυμνάσιο στα Χανιά το 1924. 
Σπούδασε φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
1924-29), βυζαντινή φιλολογία, νεοελληνική 
φιλολογία και συγκριτική γραμματολογία (Πα-
νεπιστήμιο Μονάχου, 1930 και Πανεπιστήμιο 
Παρισιού, 1938-39 και 1945-48). Αναγορεύτη-
κε διδάκτορας το 1938.

Τίτος Ξηρέλλης
Ένας ξεχασμένος Μυτιληνιός

Επιμέλεια ο Παναγιώτης Αλατερός

Στη Μυτιλήνη, έχουμε μια κεκτημένη 
συνήθεια, και κάθε φορά που θέλουμε 
να μιλήσουμε ή να γράψουμε δυο αρά-
δες για την καλλιτεχνική και φιλολογι-
κή παράδοση του νησιού μας, σχεδόν 
πάντοτε αρχίζουμε με αναφορές στους 
αρχαίους προγόνους μας. Η Σαπφώ, 
ο Αλκαίος και ο Αρίων είναι η τριάδα 
που συχνότερα από κάθε άλλον επιφα-
νή συμπατριώτη μας, αποτελεί το αντι-
κείμενο αναφοράς σε κάθε εισαγωγή ή 
πρόλογο σε κάποιο Λεσβιακό καλλιτε-
χνικό ή φιλολογικό πόνημα.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι διαπρε-
πείς Λέσβιοι, εκτός από τους μυθοποι-
ημένους αρχαίους μας προπάτορες, 
πιο πρόσφατοι ή ακόμα και σχεδόν 
σύγχρονοι, που παρά την λαμπρή τους 

καριέρα και τη σημαντική προσφορά 
τους στη διεθνή προβολή της χώρας 
μας και του νησιού μας, ανεξήγητα και 
αδικαιολόγητα παραμένουν παραγκωνι-
σμένοι και λησμονημένοι στην αφάνεια 
και στην λήθη.

Ο λαμπρότερος, κατά τη γνώμη μου, 
περιφρονημένος «ήρωας» του Λεσβια-
κού καλλιτεχνικού πανθέου, είναι ο δι-
εθνούς εμβέλειας τενόρος της όπερας 
και συνθέτης Τίτος Ξηρέλλης. Πολλοί 
αγνοούν εντελώς την ύπαρξή του και 
όσοι γνωρίζουν το όνομά του, ίσως δεν 
ασχολήθηκαν ποτέ να μάθουν κάτι πε-
ρισσότερο για τη ζωή του και την δρά-
ση του.

Με την ευκαιρία της επετείου του 
θανάτου του στις 27 Ιανουαρίου, αφι-
ερώνω μερικές γραμμές στον αφανή 
συμπατριώτη, που του αξίζει μια κα-
λύτερη αναγνώριση και περισσότερος 
σεβασμός.

Το όνομα του Ξηρέλλη, το άκουσα για 
πρώτη φορά, σε πολύ νεαρή, προσχο-
λική ηλικία, από τον θείο μου τον Ιγνά-
τη, ο οποίος ήταν επίσης προικισμένος 
με μια θαυμάσια φωνή τενόρου, την 
οποία όμως ποτέ δεν καλλιέργησε ούτε 
αξιοποίησε. Ήταν οι δυο τους παιδικοί 
φίλοι και σχεδόν συνομήλικοι, ο Τίτος 
μερικά χρόνια μεγαλύτερος, και μαζί 
ψέλνανε στην Μητρόπολη και μαζί τρα-
γουδούσανε καντάδες στις ωραίες της 
Μυτιλήνης, που είχαν ξεμυαλίσει τους 
Καζανόβες της παρέας.

Ο Τίτος Ξηρέλλης (το πραγματικό 
του όνομα ήταν Σταύρος) γεννήθη-
κε στα Πάμφιλα της Λέσβου. Το έτος 
της γέννησής του δεν είναι γνωστό με 
βεβαιότητα. Άλλοι το τοποθετούν στα 
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1897, άλλοι στα 1900 και άλλοι στα 
1903. Ήταν μοναχογιός στη φτωχή 
οικογένεια ενός σιδερά και η ταπεινή 
καταγωγή του δεν προμήνυε καθόλου 
τη σταδιοδρομία του στον κόσμο της 
όπερας, την οποία ο μεγάλος Στρατής 
Μυριβήλης θα χαρακτήριζε, χρόνια αρ-
γότερα, σαν την "κορυφαία στιγμή της 
Λεσβιακής Άνοιξης". 

Το μοναδικό μέταλλο της φωνής 
του ακούστηκε για πρώτη φορά στον 
ενοριακό Ναό της Αγίας Βαρβάρας 
των Παμφίλων, όπου από πολύ μικρός 
έψελνε στις λειτουργίες και στις τελε-
τές. Εκεί τον άκουσε ο Δεσπότης και 
τον πήρε ψάλτη στη Μητρόπολη Μυ-
τιλήνης. Στη Μυτιλήνη γρήγορα έγινε 
φανερό το μεγάλο του ταλέντο στις 
μουσικές και φωνητικές επιδόσεις. 
Ο μουσικοδιδάσκαλος Κλεάνθης Μυ-
ρογιάννης του έδωσε τα πρώτα φώτα 
στην κλασική ευρωπαϊκή μουσική, ενώ 
ο Καστοριανός Νικόλαος Παπαγεωργί-
ου, μαθητής του μεγάλου Γεωργίου Ραι-
δεστηνού, φρόντισε για την κατάρτισή 
του στην Βυζαντινή μουσική. Η πρόο-
δος του νεαρού Τίτου ήταν ραγδαία και 
γρήγορα γνώρισε, από τους φιλότιμους 
δασκάλους του, τι είναι μελόδραμα και 
όπερα. Σύντομα κατάλαβε ότι τα πε-
ριορισμένα καλλιτεχνικά σύνορα της 
Μυτιλήνης ήταν πολύ ανεπαρκή για να 
υλοποιήσουν τα φουσκωμένα και αισι-
όδοξα όνειρά του για μια καριέρα στη 
μουσική και το τραγούδι, και παρά τις 
οικονομικές δυσχέρειες, συνεπαρμέ-
νος από τις παραινέσεις ενός γιατρού 
προστάτη του, που λεγόταν Γρημάνης, 
και άλλων ντόπιων μουσικών παραγό-
ντων, αποφάσισε να φύγει από το νησί 
και να συνεχίσει τις σπουδές του στην 
Αθήνα, το 1915. Ο Τίτος δεν ήταν ακό-
μα ούτε είκοσι χρονών. 

Στην Αθήνα σπούδασε στο Ωδείο 
Αθηνών και στο Ελληνικό Ωδείο κοντά 
στους σπουδαιότερους δασκάλους της 

εποχής εκείνης, όπως την Νίνα Φωκά, 
τον Αρμάνδο Μαρσίκ και τον Γιώργο 
Λομπιάνκο. Άρχισε με μαθήματα φωνη-
τικής και συνέχισε με βιολί και αρμονία. 
Μετά γράφτηκε στην τάξη ανώτερων 
θεωρητικών και πέτυχε να πάρει δίπλω-
μα στο τραγούδι με Άριστα. Υπήρξε 
συμμαθητής με τον Δημήτρη Μητρό-
πουλο, με τον οποίο πήρε μέρος το 
1918, σε συναυλία του Ωδείου Πειραι-
ώς, γεγονός το οποίο σηματοδότησε 
επίσημα την έναρξη της επαγγελματι-
κής μουσικής του σταδιοδρομίας, που 
έμελε να είναι λαμπρή.

Αν και ο στόχος του ήταν να κάνει 
καριέρα ως τενόρος, διακρίθηκε ως 
βαρύτονος και σημείωσε εξαιρετικές 
επιτυχίες ερμηνεύοντας ρόλους όπως 
Ριγκολέτος (Βέρντι) και Ιπτάμενος Ολ-
λανδός (Βάγκνερ). Η γνωριμία του με 
τον Κωστή Παλαμά υπήρξε καθορι-
στική για την σταδιοδρομία του, διότι 
του έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει 
τα Ελληνικά σύνορα. Πράγματι ο μεγά-
λος ποιητής τον βοήθησε να πάει για 
σπουδές και εμφανίσεις στην Ιταλία και 
Γερμανία, όπου ερμήνευσε, με μεγάλη 
επιτυχία, ρόλους από τα σπουδαιότερα 
μελοδραματικά έργα, όπως Τραβιά-
τα, Οθέλλο, Κάρμεν, Τόσκα, Φάουστ, 
Πάρσιφαλ, Αΐντα και άλλα. Πραγμα-
τοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις 
στα πιο φημισμένα λυρικά θέατρα της 
Ευρώπης, όπως η Σκάλα του Μιλάνου 
(1923, 1928, 1953), και οι Όπερες του 
Μονάχου, του Αμβούργου, της Δρέσ-
δης στην Γερμανία (1926, 1965), του Σι-
κάγου στις Ηνωμένες Πολιτείες (1935-
1939) και αλλού. Το αστέρι του Τίτου 
Ξηρέλλη μεσουρανούσε στο διεθνές 
καλλιτεχνικό στερέωμα και ο Μανώλης 
Καλομοίρης τον χαρακτήρισε ως τον 
καλύτερο Ζερμόν που ακούστηκε ποτέ 
στον Ελληνικό χώρο, διότι ο Ξηρέλλης 
παράλληλα με το διεθνές ρεπερτόριό 
του, δεν παρέλειπε να εμφανίζεται και 

στα μουσικολυρικά δρώμενα της Ελ-
λάδας, πλάι στην πρωτοεμφανιζόμενη 
Μαρία Κάλας και άλλους αναδυόμενους 
καλλιτέχνες του είδους.

Δραματικός βαρύτονος με φωνητι-
κό ηχόχρωμα βαθύ και λαμπερό που 
στους ψηλότερους τόνους θυμίζει τε-
νόρο, με αρτιότατη τεχνική αναπνοής 
και υποκριτική ευστροφία, είναι ο Τίτος 
Ξηρέλλης, όπως τον χαρακτηρίζουν ο 
Γ. Λεωτσάρης και ο Γ. Κουσουρής. Ως 
συνθέτης άφησε εποχή με τα έργα «Ο 
Αγωγιάτης», «Ο Κατάδικος» και «Το 
νερωμένο κρασί» του Νίκου Χατζηα-
ποστόλου, που κυκλοφόρησαν σε δί-
σκους γραμμοφώνου, αλλά και με τις 
«Σερενάτες» του, η πιο γνωστή από τις 
οποίες είναι «Η νύχτα φεύγει ολόχα-
ρη» που άφησε εποχή με την φωνή του 
Πέτρου Επιτροπάκη. Ο Τίτος Ξηρέλλης 
κυκλοφόρησε σύγχρονους δίσκους 
όπως «Παλιές καντάδες», «Μοναδικές 
ερμηνείες» κ.α. 

Έγραψε εκκλησιαστικές συνθέσεις 
π.χ. «Ο επιτάφιος» και μελοποίησε 
ποιήματα του Μαβίλη, του Εφταλιώτη 
κ.α. Έγραψε τραγούδια διάφορα για 
παράδειγμα «Πεταλούδα», τραγούδια 
για χορωδία π.χ. «Παλιάτσος» και δια-
σκευασμένα δημοτικά όπως, «Η Ξενιτιά 
με χαίρεται». Αφιερώσεις έγιναν προς 
τιμήν του, όπως το ποίημα του Ασημά-
κη Βεϊνόγλου στην εφημερίδα «Ταχυ-
δρόμος». Εφημερίδες έγραψαν γι’ αυ-
τόν, όπως τα Αιολικά Νέα.

Εκτός από τα ελαφρότερα τραγούδια 
ασχολήθηκε και με τη σοβαρή μουσική 
γράφοντας την όπερα «Ανοιξιάτικο πα-
ραμύθι» και τις συνθέσεις «Φαντασία», 
«Τρία σκίτσα», για ορχήστρα και άλλα 
πολλά, πάρα πολλά για να αναφερθούν 
σ’ αυτό το μικρό άρθρο.

Αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, γνή-
σιος απόγονος της λεσβιακής μούσας, 
άφησε την τελευταία του πνοή στην 
Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου του 1985, 

ξεχασμένος και απομονωμένος. Μου 
είναι ανεξήγητο γιατί η Λεσβιακή Κοι-
νωνία και οι καλλιτεχνικοί κύκλοι του 
νησιού μας του έδειξε τόση περιφρό-
νηση. Θεωρώ πρέπον να κλείσω αυτό 
το μικρό άρθρο με δυο στίχους από το 
πιο γνωστό του τραγούδι:

«Η νύχτα φεύγει ολόχαρη, 
νεράιδα μου κοιμάσαι;
«Τι βλέπεις στ’ άστρα 
κι’ αγρυπνάς; 
κι’ εμένα δεν θυμάσαι;»

(Οι πληροφορίες που συμπεριέλαβα σ’ αυτό 
το σημείωμα, προέρχονται από το Internet και 
από το άρθρο του Κου Νικ. Ζαφειρίου, Ιστορι-
κού - Αρχαιολόγου, Διευθυντού του Μουσικού 
Σχολείου Μυτιλήνης, που δημοσιεύτηκε στον 
τύπο της Μυτιλήνης στις 4 Μαΐου 2011. Ζητώ 
συγνώμη από τον Αξιότιμο Κο Ζαφειρίου, που 
έκανα χρήση της πνευματικής του περιουσίας, 
χωρίς την άδειά του).

Κυκλοφόρησε το Επετειακό 
Λέυκωμα των 50 ΧΡΟΝΩΝ 

με ενδιαφέρουσες συνεργασίες!

Διατίθεται στην τιμή των 5 ευρώ. 

Για παραγγελίες, τηλ.: 210 5237789.
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ΛαογραφίαΛαογραφία

Οι μήνις

«Μια φουρά ήνταν μια γριγιά. Ήνταν 
χ(ι)μώνας τσιρός τσι κρύγιουνι. Ηβγι 
στου παναθύρ’ ά του σφαλισ’, δλέπ 
στου βνό μια φουτιά. Λέγ(ι):»

Άραγις έφτου κάβγιν κάρ’να, α πάγου 
να μι δώσιν κανέ δαβλαρέλ(ι).

Σκώθτσι, λοιπόν, η γριγιά τσι πήγι-
νι απά στ’ φουτιά. Πήγινι, πήγινι, ίσαμι 
που είδι ένα παναθύρ’ τσι μια μπόρτα. 
Βρουντά η γριγιά. Τ’ λέγιν απού πάνου: 
«Ποιος σαχλουβρουντά τ’ μπόρτα;» 
Λέγ’ έφτην(ι): «Ιγώ σαχλουβρουντώ, 
ανοίξτι μι». Η πόρτα άν(ι)ξι για μια τσι 
πήγι η γριγιά μέσα. Άμα ν’ ήμπι μέσα, 
δλέπ δικατρείς κουπέλις σα ντου κρυ-
γιό του νιρό τσι δώδικα παλλ(ι)κάρια. Οι 
κουπέλλις βαστούσαν δράχτια τσι κά-
ναν λ(ι)νάρια. Λέγ’ η γριγιά. «Καλλ’σπέ-
ρα σας τσι καλώς να κάνιτι. Φέρτι μι τσι 
μένα έν’ αδράχτ ά κάμνου».

Άμα γέμσι τ’ αδράχτι τς, λέγ(ι): «Α 
παγαίνου δα τσι γώ πλιά. Λεν τα παλλ(ι)
κάρια: «Στάσου δα γριγιούδα να σι κά-
νουμι τσι μείς κανέ ικράμ».

Τς κάναν λοιπόν καφέ, τς δώσαν γλυ-
κό τσ’ ύστιρα τ’ ρουτήσαν: «Ποιος δα, 

θειά, μήνας είνι καλός;» Λέγ’ έφτην(ι): 
«Εμ ποιος κόρη μ’, μήνας είνι άστσμους; 
Ούλ(ι) οι μήνις καλοί είνι. Αμ ή Γινάρ’ς 
η παλλ(ι)καράς, που κάν(ι) του χ(ι)
μώνα, που στουλίζ τα βνά χιόνια που 
καν(ι) τσες τσ’ όμουρφις τσ’ μέρις; Α 
μπής δα η Χλιβάρ’ς, τσι τσος τα ίδια, 
που φέρν(ι) τσ’ Απουκριγιές τσι χαίρι-
τι η κόσμους τσι γλιντά. Αμ η Μάρτ’ς, 
που φέρν(ι) τν άνοιξ’ τσι μας φέρν(ι) τ’ 
Λαμπρή; Αμ η γι’ Απρίλ’ς τσι γ’ η Μάης 
π’ μας στουλίζιν μι τα λουλούδια, τσ’ 
ανοίγιν τα δέντρα, τσ’ είνι να χά’ης του 
νού σ’; Α μπής τσός η Θιρστής, που 
κάν(ι) τα στάρια, τσι γ’ η Αλουν’τής π’ 
τ’ αλουνίζ τσι τρώγ(ι) ή κόσμους, τσι 
φέρν(ι) τσι τσ σκόλις, τσι χιρόμιστι τσι 
γλιντίζουμι; Αμ’ τσος ή γι’ Άξτους, π’ 
τα κάν(ι) ούλα τα πράματα τσι θρέβγ(ι) 
τσι τσ δώδικα; Τσ η Σταυρός, π’ τα βαζ’ 
ούλα στου ντόπου ντουν, πούνι ν(ι)κου-
τσύρς μ’ ούλις τς σουδιές;»

Άμα τέλειουσι πλιά η γριγιά, σκώθτσι 
να φύγ(ι). Πήραν τότις του σακκούλι τς, 
βάναν μέσα φλουριά τσ απού πάνου 
θέσαν λίγα ξλαρέλια. Σκώθτσι λοιπόν η 

Μπήκαμε στη νέα χρονιά, οι ευχές είναι πολλές και ειλικρινείς προπαντός για υγεία και 
οικογενειακή ευτυχία, ο χρόνος απλώνεται ολοκαίνουργος μπροστά μας κι οι δώδεκα μή-
νες θ’ αρχίσουν τις δικές τους τσαχπινιές, πότε καλές - πότε παλαβές, όμως πάντα καλο-
δεχούμενες. Πρόκειται για τη θαυμάσια νομοτέλεια του δωδεκάμηνου, ας μην το ξεχνάμε!

Το έτος 1953, κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος των «Λεσβιακών» της Εταιρείας Λεσβια-
κών Μελετών, τουτέστιν το «Λεσβιακό Μηνολόγιο» του Παναγιώτη Νικήτα-Ψάλτη, εργα-
σία σημαντικότατη από λαογραφικής και ηθογραφικής άποψης ιδίως διότι αναφέρεται σε 
σχετικά θέματα της λεσβιακής παραδοσιακής καθημερινότητας. Ο τόμος αυτός αρχίζει με 
τους «Μήνις». 

Θα μας κάνει καλό να τους διαβάσουμε, για να πάρουμε μιαν ιδέα τι λέει γι’ αυτούς η 
λαϊκή φιλολογία, να βάλουμε μυαλό και να ανασάνουμε λίγο ντόπιο, καθαρό αέρα. 

Ευτυχές, λοιπόν, και αίσιον το 2015!

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

γριγιά, τσι σιγά- σιγά έφταξι στου σπίτι 
τς, τσ’ έπισι τσι τμήθτσι. Του πουρνό 
έπιασι να μιτρήσ’ τσ’ λίρις. Πήγι πήρι 
απ’ τα’ γ’τον(ι)σσα τς του σ’νιτσ’ ά τσ’ 
μιτρήσ. Λέγ(ι) η γ’τον(ι)σσα: «Τι θα μι-
τρήγ’σ;» Λέγ(ι): «Τα φασούλια μ’». Η 
γ’τον(ι)σσα όμους πουνηρή, ήφσι μέλ(ι) 
απά στου σ’νίτσ’ τσι κόλλ(ι)σι μια λίρα. 
Άμα πήρι χαμπάρ η γ’τόν(ι)σσα, πήγι 
στ’ γριγιά τσ’ τ’ ρώτσι: «Που τσ’ ηύρις 
μαθέ τόσις λίρις;». Αναγκάστ’τσι η γρι-
γιά να του πεί. Σκώνιτι τσ’ έφτην(ι) τσι 
τραβά στου σπιτ’ του μηνούν. Βρουντά 
τ’ μπόρτα, λεν απού μέσα οι κουπέλις:

«Ποιος σαχλουβρουντά;». Λέγ(ι) 
αυτή: «Ε ξέρου γω σαχλουβρουντή-
ματα, ανοίξτι μι». Τ’ν ανοίγιν λοιπόν, 
μπαίν(ι) μέσα, λέγ(ι): «Δότι μι τσι 
μένα τ’ αδράχτ’ α κάμνου. Άμα γέμσι 
τ’ αδράχτ’, λέγ(ι): «Θα παγαίνου πλιά , 
μο ήρτα να μι δώσιτι κανένα ξ’λαρέλ(ι) 
ν’ άψου φουτιά». Λέν: «Μπράου, ά σι 
δώσουμι». Πιτιέτι η Γινάρς τσι λέγ(ι): 
«Αμ ποιος δα μήνας θειά, είνι καλός;». 
Λέγ(ι) έφτην(ι):

«Είνι δα τσι κανές καλός; Κακό χρου-
νάχιν. Έιτσους η Γινάρς π’ μας έχουσι 

μεσ’ στου χιόν(ι) τσ’ έ μπουρούμι να 
βγούμι όξου; Εμ ποιος, η Χλιβάρς η 
κτσός, π’  μας ξηραίν(ι) αμ’ του κρύγιου; 
Αμ η Μάρτς η παλαβός π’ τ’ δώκαν δυο 
γ(ι)νάιτσις τσ’ άμα δεί τ’ ν όμουρφ’ τ’ 
γ(ι)ναίκα κάν(ι) καλές μέρις, τσ’ άμα δεί 
τ’ ν άλλ(ι) κάν(ι) άστμις; Αμ ποιος; Είνι, 
λέγ(ι), κανές καλός; Αμ η γι’ Απρίλ(ι)ς 
που κάν(ι) χαλάζια, για η Μάης που σι 
κάβγ’ μεσ’ στου κάμα;».

Λεν οι κουπέλις: «Ώστι λοιπόν θειά, 
κανές μήνας έν είνι καλός;» Τότις λέγ(ι) 
ή Σταυρός: «Να δώσιτι αμ’ τα καλά 
τα ξύλα στ’ γριγιά». Παίρνιν του σακ-
κούλ(ι) τς τσι του γιμίζιν φίδια, ρίχτιν 
ξύλα απού πάνου, τσι λέν: «Άμα πας, 
θειά στου σπίτ’ σ, να φράξ’ς ούλις τσ’ 
τρύπις, να μη δουν φως απ’ όξου, τσ’ 
έρτιν τσι σι πάριν τσ’ λίρις».

Πάγ(ι) έφτην(ι), σφαλεί καλά τσ’ πόρ-
τις, τα παναθύρια, φράζ’ τσι τσ’ τρύπις, 
ταπέ ανοίγ(ι) του σακκούλ(ι), πιτιόντιν 
τα φίδια τσι τ’ φάγαν.

«Η καλή γ’ η γλώσσα, βγάζ του φιδ’ 
αμ’ τ’ ντρύπα»
    
(Αφήγηση Αννούδας Πατλάκα-Μανταμάδος)

Οι 4 εποχές, έργο του Γιάννη Τσαρούχη
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Βήμα της Επιστήμης

Γράφει η Ιατρός Αλεξάνδρα Αρμενάκα*

Η Χρήση των Εμβολίων

Πριν το 1970 υπήρχαν δύο ή τρία 
εμβόλια για τα παιδιά και ήταν προ-
αιρετικά. Τώρα τα περισσότερα παι-
διά υποχρεούνται να υποβληθούν σε 
πάνω από 10 διαφορετικά εμβόλια. Τα 
Ελληνόπουλα εμβολιάζονται με περισ-
σότερα εμβόλια και υποβάλλονται σε 
περισσότερες επαναλήψεις εμβολίων 
εν σύγκριση με τα παιδιά των άλλων Ευ-
ρωπαϊκών χωρών1. Οι εμβολιασμοί ξε-
κινούν όταν το βρέφος είναι δύο μηνών 
και το ανοσοποιητικό και νευρικό του 
σύστημα είναι αδύναμο, ανώριμο και 
συνεπώς ευάλωτο. Βάσει των ανωτέρω 
συμπεραίνομε ότι είναι καλό οι γονείς 
να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις 
και πληροφορίες ώστε να μπορούν να 
παίρνουν εμπεριστατωμένες αποφά-
σεις για το πως πρέπει να προστατέ-
ψουν την υγεία των παιδιών τους2, 3. 

Η μητέρα φύση δίνει αβλαβείς λύσεις 
για να προστατεύονται τα παιδιά από 
αρρώστιες. Πρώτον το μωράκι εάν έχει 
το προνόμιο να θηλάσει θα προστατεύ-
εται από τα αντισώματα της μητέρας 
του και ταυτόχρονα τα συστατικά του 
μητρικού γάλακτος δυναμώνουν τον 
οργανισμό του. 

Δεύτερον η σωστή διατροφή είναι 
και για την πρόληψη αλλά και κατά τη 
διάρκεια μιας ίωσης η καλύτερη αντι-
μετώπιση της. Επειδή το γάλα αυξάνει 
την παραγωγή φλεμάτων είναι καλό να 
διακόπτεται όταν αρρωσταίνουμε. Το 
έντερο είναι υπεύθυνο για την αφομοί-
ωση και παραγωγή βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων και το λεπτό έντερο είναι μια 
βασική έδρα του ανοσοποιητικού συ-
στήματος. Η ζάχαρη, τα ψωμιά και τα 
junk food τρέφουνε τους μικροοργανι-

σμούς και αλλοιώνουν την χλωρίδα στο 
έντερό μας. 

Όταν αρρωστήσουν τα παιδιά οι ζε-
στές σούπες με ωμό κρεμμυδάκι και χυ-
μούς από τον αποχυμωτή με λαχανικά 
και μήλο4 είναι τα καλύτερα φάρμακα. 
Επίσης, η βιταμίνη C ή το Citricidal (εκ-
χύλισμα από σπόρους γκρέϊπ φρουτ) 
και η πρόπολη (Propolbaby) ενισχύουν 
ακόμη περισσότερο τον οργανισμό. 

Τρίτον η θάλασσα είναι γεμάτη από 
ιχνοστοιχεία που δεν υπάρχουν στη 
γη συνεπώς τα θαλάσσια μπάνια και το 
μουρουνέλαιο δυναμώνουν το νευρικό, 
ορμονικό και λεμφικό σύστημα, ώστε 
να αντιμετωπίζονται οι νοσηροί παρά-
γοντες. 

Μερικά σχόλια για τα εμβόλια
Το ανοσοποιητικό, όπως και το μυϊκό 

και νευρικό σύστημα ωριμάζουν με τη 
δράση. Οι φυσικοί οργανισμοί ενεργο-
ποιούν το λεμφικό σύστημα (τους λεμ-
φαδένες, το συκώτι, τη σπλήνα και τον 
μυελό των οστών) και με τις εκκρίσεις 
(καταρροές) φεύγουν οι παθογόνοι ορ-
γανισμοί από εκεί που μπήκαν. Επιπλέον, 
ο πυρετός και το όξινο γαστρικό υγρό 
βοηθάνε, ώστε να σκοτωθούν οι ανεπι-
θύμητοι μικροοργανισμοί. Αντιθέτως, οι 
τροποποιημένοι μικροοργανισμοί των 
εμβολίων μπαίνουν κατευθείαν στο αίμα 
χωρίς φιλτράρισμα από την μύτη, τους 
βρόγχους, τους λεμφαδένες, το στομά-
χι, και γι' αυτό υπάρχει η υπόνοια ότι 
το σώμα απλώς τους ανέχεται γιατί δεν 
ξέρει πως να τους αντιμετωπίσει5. Εάν οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί των εμβο-
λίων καταφέρουν να εισχωρήσουν μέσα 
στα κύτταρα μπορεί να προκαλέσουν 

αυτοάνοσες παθήσεις, όπως σκλήρυνση 
κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
νόσος του Graves και του Xασιμότο και 
ζαχαρώδη διαβήτη «τύπου 1»5, 6.

Τα εμβόλια περιέχουν έκδοχα, όπως 
υδράργυρο και αλουμίνιο τα οποία εί-
ναι τοξικά για το νευρικό σύστημα7. 
Επειδή στα βρέφη ο εγκεφαλονωτιαίος 
φραγμός δεν είναι καλά αναπτυγμένος 
μπορούν οι μικροοργανισμοί και τα 
έκδοχα των εμβολίων να διεισδύσουν 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι μι-
κροοργανισμοί τροποποιημένοι σε ένα 
εργαστήριο δεν είναι βέβαιο εάν ακο-
λουθούν τους φυσικούς νόμους και 
επίσης επειδή μπαίνουν κατευθείαν στο 
αίμα προσπερνάνε τους προστατευ-
τικούς μηχανισμούς με τους οποίους 
το ανθρώπινο σώμα είναι προικισμέ-
νο. Βάσει των ανωτέρω είναι πιθανόν η 
αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού και 
πολλά από τα προβλήματα στην ομιλία 
και στην συμπεριφορά των παιδιών να 
οφείλονται στα εμβόλια8, 9. Επίσης, μερι-
κά εμβόλια επωάζονται σε κύτταρα πι-
θήκων και πουλερικών αυξάνοντας τον 
κίνδυνο μεταβίβασης ασθενειών των 
ζώων στον άνθρωπο. 

Πολλές ασθένειες όπως η ανεμοβλο-
γιά, η ιλαρά, η παρωτίτιδα, και η ερυθρά 
παιρνούνται ήπια στην παιδική ηλικία. 
Tο εμβόλιο MMR (mumps, measles, 
rubella) έχει ενοχοποιηθεί για σοβαρές 
επιπλοκές2, 5, 6 και το εμβόλιο της ανε-
μοβλογιάς διαρκεί μόνο 5 χρόνια. Επί-
σης ορισμένες ασθένειες αποκτούνται 
μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες όπως: 
α) Κρούσματα Hemophilus influennza 
Type B υπάρχουν μόνο στα βρεφονη-
πιαγωγεία. β) Η Ηπατίτιδα Β είναι σε-
ξουαλικά μεταδιδόμενη πάθηση και δεν 
χρειάζεται να γίνονται εμβολιασμοί εάν 
η μητέρα δεν είναι φορέας5. γ) Η φυ-
ματίωση σχετίζεται με πολύ πεσμένο 
ανοσοποιητικό και επίπονες συνθήκες 
διαβίωσης. 

Σε αρκετές πολιτείες στην Αμερική 
όπως η Καλιφόρνια, η Πενσυλβένια, το 
Κολοράντο, το Βερμόντ και το Τέξας οι 
γονείς έχουν το δικαίωμα να μη εμβο-
λιάσουν τα παιδιά τους για οποιοδήπο-
τε λόγο. Σε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες 
πολιτείες για ιατρικούς ή θρησκευτι-
κούς λόγους μπορεί να αποφευχθούν 
οι εμβολιασμοί10. Στην Ελλάδα ο Νόμος 
3418/2005 άρθρο 12 και ο Νόμος 4053 
9/15 Ιούνιος 1960 αφήνουν στους γο-
νείς την ελευθερία να αποφασίσουν εάν 
θέλουν να εμβολιαστεί ή όχι το παιδί 
τους. Όμως δυστυχώς τα σχολεία 
απαιτούνε από τα παιδιά να έχουν εμ-
βολιαστεί. Γι' αυτό οι σύλλογοι γονέων 
και κηδεμόνων πρέπει να παίξουν ένα 
δυναμικό ρόλο στην διόρθωση αυτών 
των προβλημάτων. 

Το εμβόλιο της γρίπης είναι καλό να 
αποφεύγεται, επειδή σαν όλα τα εμβό-
λια υπάρχουν κίνδυνοι επιπλοκών. Η 
πρόληψη της γρίπης γίνεται με συχνό 
πλύσιμο των χεριών και με υγιεινή δι-
ατροφή για τη σωστή λειτουργία του 
εντέρου και του λεμφικού και ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Η σωστή λει-
τουργία του εντέρου υποβοηθείται με 
τα προβιοτικά, το μέλι αντί ζάχαρη, το 
μαύρο ψωμί ή το ψωμί με αλεύρι χω-
ρίς γλουτένη, το αναποφλοίωτο ρύζι, 
τα φρούτα εποχής και τα λαχανικά. Οι 
ωμοί, ανάλατοι ξηροί καρποί, το ωμό 
λάδι αντί τηγανισμένο ή βραστό βοηθά-
νε το λεμφικό σύστημα στην αποτοξί-
νωση των παθογόνων οργανισμών. 

Με τα πρώτα συμπτώματα κρυολο-
γήματος θα είναι ωφέλιμο να τρώμε 
ζεστές σούπες με ωμό σκόρδο και 
κρεμμύδι και να πίνουμε ζεστά ροφή-
ματα. Ακόμη και δύο γάζες ποτισμέ-
νες από χυμό από το φύλλο του φυτού 
Κολαχοί11 θα βοηθήσει να σταματήσει 
η καταρροή από τη μύτη που συχνά 
είναι η αιτία που έχουμε πονόλαιμο και 
βήχα.
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Το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι εί-
ναι γνωστό ότι ρυθμίζεται από την έκ-
θεση στο ηλιακό φως, το οποίο είναι 
πιο γαλάζιο το πρωί και πιο κόκκινο το 
απόγευμα. Αμερικανική μελέτη δείχνει 
τώρα ότι ο γαλάζιος φωτισμός δεν απο-
κλείεται να καταπολεμά την κόπωση και 
να αυξάνει τα επίπεδα εγρήγορσης.

Οι δομές
Το βασικό βιολογικό ρολόι του αν-

θρώπου είναι οι λεγόμενοι υπερχια-
σματικοί πυρήνες, μικρές δομές του 
εγκεφάλου που δέχονται σήματα απευ-
θείας από τα μάτια και ρυθμίζουν τον 
κύκλο ύπνου εγρήγορσης και διάφορες 
μεταβολικές διαδικασίες.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
ότι οι υπερχιασματικοί πυρήνες αντι-
λαμβάνονται πότε ξημερώνει από το 
γαλαζωπό φως (φως με μικρότερο μή-
κος κύματος) που δέχονται τα μάτια τις 
πρωινές ώρες. Η τελευταία έρευνα, η 
οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση 
«Sleep», δείχνει ότι ο τεχνητός γαλά-
ζιος φωτισμός ίσως ξεγελάει τον εγκέ-
φαλο ώστε να νομίζει ότι είναι πρωί, 
ανεξάρτητα από την πραγματική ώρα.

Η μελέτη
Οι ερευνητές στο Νοσοκομείο 

Brigham and Women's στη Βοστόνη 
(πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ιατρι-

Truth behind a Tragedy, Skyhorse Publications 
(9) www.resHYPERLINK "http://www.resuepost.
com/"cHYPERLINK "http://www.resuepost.
com/"uepost.com/ autism and vaccines around the 
world (10) www.vaccinesafety.edu/cc-exemption 
Institute for vaccine safety-Vaccine exemption 
(11) Το φυτό αυτό φυτεύεται σε γλάστρα.

* Η Αλεξάνδρα Αρμενάκα είναι ιατρός δερμα-
τολόγος με σπουδές στην ομοιοπαθητική στην Αγ-
γλία.  Έγραψε το άρθρο αυτό, ώστε να εκφράσει 
της ανησυχίες της γύρω από τα εμβόλια  βασιζόμε-
νη σε κλινική πείρα 20 ετών και στην μελέτη βιβλί-
ων και άρθρων Αμερικάνων και Άγγλων γιατρών. 

κής Σχολής του Χάρβαρντ) εξέτασαν 
16 εθελοντές που εκτέθηκαν είτε σε 
γαλάζιο είτε σε πράσινο φωτισμό για 
6,5 συνεχόμενες ώρες.

Οι εθελοντές που είχαν εκτεθεί σε 
γαλάζιο φως έτειναν να δηλώνουν λιγό-
τερο νυσταγμένοι, είχαν μικρότερους 
χρόνους αντίδρασης και παρουσίασαν 
λιγότερα ολισθήματα της προσοχής, 
συγκριτικά με την ομάδα του πράσινου 
φωτισμού. Επιπλέον, ηλεκτρόδια που 
είχαν τοποθετηθεί στο κεφάλι έδειξαν 
μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας 
που υποδηλώνουν αυξημένα επίπεδα 
εγρήγορσης, αναφέρουν οι ερευνητές.

«Οι προηγούμενες μελέτες μας εί-
χαν δείξει ότι το μπλε φως βελτιώνει τα 
επίπεδα εγρήγορσης στη διάρκεια της 
νύχτας. Τα νέα ευρήματά μας υποδει-
κνύουν ότι τα ίδια φαινόμενα εκδηλώ-
νονται και με την έκθεση στο φως στη 
διάρκεια της ημέρας» αναφέρει ο Σά-
νταμπ Ράμαν, πρώτος συγγραφέας της 
δημοσίευσης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα απο-
τελέσματα της μελέτης θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν σε συστήματα φωτι-
σμού για εργαζόμενους σε νυχτερινές 
βάρδιες και γενικά για ανθρώπους που 
αδυνατούν να απολαύσουν το φυσικό 
πρωινό φως.

(Πηγή: Internet)

Ο γαλάζιος φωτισμός «αυξάνει τα επίπεδα εγρήγορσης»
Υλικά για 4 - 6 άτομα:

· 1 κιλό χοιρινό λαιμό (λίγο παχύ) 
· ½ κιλό ρεβίθια
· 2 κρεμμύδια ξερά μεγάλα
· 1 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο 
· ½ κιλό τομάτες ώριμες
 χονδροκομμένες
· 1 κουτ. σούπας πολτό τομάτας 
· 1 κουτ. σούπας σόδα
· και ανάλογο αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:
Βάζουμε τα ρεβίθια από το βράδυ στο 
νερό για να μουλιάσουν. Το πρωί χύ-
νουμε το νερό τα στραγγίζουμε ρίχνου-
με τη σόδα τα ανακατεύουμε καλά και 
τα αφήνουμε καμιά ώρα ακόμα. Μετά τα 
τρίβουμε πολύ καλά για να βγούνε τα 
φλούδια. Τέλος τα ξεπλένουμε καλά με 
πολλά - πολλά νερά.
Πλένουμε και κόβουμε το κρέας μερί-
δες. Το τσιγαρίζουμε σε ελαιόλαδο με 
τα κρεμμύδια (ψιλοκομμένα). Σκεπά-
ζουμε με νερό και αφήνουμε το κρέας 
να βράσει μέχρι να μαλακώσει. Μετά 
ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα ρεβίθια, 
προσθέτουμε, αλάτι, πιπέρι, την ντο-
μάτα και λίγο χλιαρό νερό, και τα αφή-
νουμε να βράσουν όλα μαζί. Στο τέλος 
πρέπει να έχουν μείνει με λίγη σάλτσα. 
Μπορούμε να τα σερβίρουμε όπως εί-
ναι ή στο τελευταίο βράσιμο προσθέτο-
ντας λίγο ρύζι και ανάλογο νερό.

Υλικά για 5 άτομα:

· 1/2 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο
· 2,5 κούπες ρύζι κίτρινο, ή αρωματικό
· 5 κούπες νερό
· 1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
· 2 φωλίτσες μαλλιά αγγέλου, τριμμένα  
 πολύ ψηλά στη χούφτα μας
· 1 κουταλιά της σούπας μίγμα λαχανι 
 κών σε βαζάκι ή ένα κύβο κοτόπου 
 λου ψυγείου
· 1/2 χούφτα σταφίδες μαύρες
· 1/2 χούφτα κουκουνάρι καβουρντι 
 σμένο
· αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, 

το κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και τα 
κουκουνάρια να σωταριστούν. Μπορεί-
τε τα κουκουνάρια να τα καβουρντίσε-
τε ξεχωριστά σε ένα μικρό τηγάνι.

Μόλις αρχίσει να μαραίνεται το κρεμ-
μυδάκι ρίχνουμε τα μαλλιά αγγέλου 
τρίμματα.

 Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να 
πάρουν τα μαλλιά αγγέλου ένα σκούρο 
χρώμα. ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΟΥΝ.

Ρίχνουμε το νερό, το μίγμα των λαχα-
νικών, το αλάτι, το πιπέρι, τις σταφίδες. 

Ανακατεύουμε και κλείνουμε το κα-
πάκι, και χαμηλώνουμε το μάτι της κου-
ζίνας αρκετά. Στην δική μου κουζίνα το 
φουλ είναι το 9 και το βάζω στο 4.

Μετά από κανένα 10λεπτο κοιτάμε αν 
έχει τραβήξει το νερό. Μόλις ο πάτος 
της κατσαρόλας δεν έχει νερό, τραβάμε 
την κατσαρόλα από το μάτι της κουζί-

Ρεβυθάτο Μυτιλήνης

Ενα πιλάφι ξεχωριστό, 
από τη γειτονική Ανατολή. 

νας, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μια 
πετσέτα, κλείνουμε με το καπάκι και 
αφήνουμε να απορροφήσει τα υγρά του.

΄Ετσι γίνεται σπυρωτό.

Αγαπητές φίλες, σας στέλνω βιαστικά σήμερα δυο συνταγές φαγητών. Μία από τη γείτονα 
Ανατολή και μια Μυτιλήνης.

Καλή επιτυχία!
Κατερίνα



54 55

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Η σημαία
Ιωάννης Πολέμης (1862-1924)

Πάντα κι ὅπου σ᾿ ἀντικρίζω,
μὲ λαχτάρα σταματῶ,
ὑπερήφανα δακρύζω,
ταπεινὰ σὲ χαιρετῶ.

Δόξα ἀθάνατη στολίζει
κάθε θεία σου πτυχὴ

καὶ μαζί σου φτερουγίζει
τῆς πατρίδος ἡ ψυχή.

Ὅταν ξάφνου σὲ χαϊδεύει 
τ᾿ ἀγεράκι τ᾿ ἀλαφρό,

μοιάζεις κύμα, ποὺ σαλεύει
μὲ χιονόλευκον ἀφρό.

Κι ὁ σταυρὸς ποὺ λαμπυρίζει
στὴν ψηλή σου κορυφή,
εἶν᾿ ὁ φάρος ποὺ φωτίζει
μίαν ἐλπίδα μας κρυφή.

Σὲ θωρῶ κι ἀναθαρρεύω
καὶ τὰ χέρια μου χτυπῶ,
σὰν ἁγία σὲ λατρεύω,
σὰ μητέρα σ᾿ ἀγαπῶ.

Κι ἀπ᾿ τὰ στήθη μου ἀνεβαίνει
μία χαρούμενη φωνή:

«Νἆσαι πάντα δοξασμένη,
ὦ Σημαία γαλανή!»

Ο Άρις Ταστάνης, από τα Παράκοιλα της Λέσβου, έφυγε από κοντά μας, πάνε 
κοντά δυο χρόνια τώρα. 
Από παιδί γνώριζε καλά όλες τις αρνητικές πτυχές του νοσηλευτικού συστήματος 
και της κοινωνικής μέριμνας επανένταξης. Ο Άρις Ταστάνης όμως, θα είναι πάντα 
κοντά μας γιατί πάνω απ΄ όλα αφήνει ένα πλούσιο πνευματικό έργο, με βαθιές ρίζες 
στη γενέτειρα γη του και τους δημοκρατικούς αγώνες. Από τα πρώτα του βήματα 
στην ποίηση το έργο του γίνεται αποδεκτό, ενώ ο Τάσος Λειβαδίτης θα γράψει το 
1977 στην Αυγή για τις πρώτες του εκδόσεις («Πίσω από τους γυάλινους τοίχους» 
και «Αιολικά»), ότι είναι «ο Θεόφιλος της ποίησης». Την ποιητική του διαδρομή 
σημαδεύουν τα πάθη και οι αγώνες των καθημερινών ανθρώπων. Μαζί πάντα και 
ο νόστος και η θύμηση της Αιολίδας.

Ε.Β.

Άρις Ταστάνης

Μπροστά στο παράθυρο.
Καθώς σκοτεινιάζει. Τα μάτια του 
εισχωρούν βαθιά. Μέσα στον πυρήνα 
των αποχρώσεων… Περιγραφή ξανά: 
Το δέντρο γυμνό από τις επιδρομές 
του βοριά. Υπομονετικά περιμένει 
τις ζεστές εποχές… Η χαμηλή μάντρα 
τούρτα μουχλιασμένη. Για τους 
συνοικιακούς στιχουργούς γωνιακό 
κομμάτι… Η κολόνα της ΔΕΗ το 
ξεσκισμένο πουλόβερ της καλύπτει.
Μ’ αφίσες, αγγελτήρια κηδειών, 
κι ενοικιαστήρια… Ο δρόμος 
ναρκισσεμένο φίδι.
Το μαύρο σεντάν στριμώχνει 
άγαρμπα…
Ακολουθούν τα μονόροφα και 
τα δίπατα.
Οι μπουγάδες ανεμίζουν αδιάφορα.
Τοίχος ολοκληρωτικός η καμένη ράχη 
του βουνού… 

Μπροστά στο παράθυρο.
Σχεδόν σκοτείνιασε. Οι σκιές με 
αδιευκρίνιστες προθέσεις εκποιούν τα 
μυστικά τους ερείσματα. Η κουρτίνα 
που τύλιξε στοργικά επιθυμίες και 
όνειρα, έχει πια ξεφτισμένα κρόσσια 

κι ένα σκούρο λεκέ στη μέση. Πάνω 
στο ράφι το ηλεκτρονικό χρονόμετρο. 
Υπενθυμίζει την πραγματικότητα…
Χρόνια ετοιμάζω το ταξίδι. 
Το αύριο πόσες φορές θα παίξω 
κορόνα – γράμματα. Απόψε πρέπει 
να ξεκινήσω. Μέσα στο «μαύρο 
κουτί» έτοιμα όλα. Αδιαφορώ, για 
το συγκαταβατικό μειδίαμα των 
κεραμιδόγατων. Κουράστηκα να 
υπάρχω εδώ όπως υπάρχω. Πριν γίνω 
ένα με το παράθυρο θα φύγω…

Οι μεγάλες λέξεις κουράζουν.
Οι σκοτεινές νύχτες πονάνε αφόρητα.
Οι επιθυμίες ανεξέλικτοι σπασμοί.
Τα φιμέ τζάμια διαβρωμένα από 
τον έρπη της νοσταλγίας.
Απόψε πρέπει να ξεκινήσω.
Η Λέσβος. Η Χίος. Τα Ψαρά. 
Η Σάμος. Η Ικαρία. Οι Οινούσες.
Η Λήμνος. 
Ο Αη Στράτης. Η Σαμοθράκη. 
Τένεδος. Η Ίμβρος.Το Αιγαίο.
Έχω αφήσει μια λευκή σελίδα 
στο σημειωματάριο.
Αύριο πρωί-πρωί θα προσθέσω 
τ’ όνομα του πλοίου. 

(1987)

Το ταξίδι
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Όπως μ' εκείνα τ' αστέρια…

Αγγελική Σαραντάκου

Έσκυψες το πρόσωπό σου 
στα χέρια μου
Κι εγώ φυλάκισα στις φούχτες μου 
την ανάσα σου,
έτσι, που μέσα στο καταχείμωνο,
κράτησα όλη τη ζέστα 
του καλοκαιριού.

Πήρα τη φλόγα που απίθωσες 
στην καρδιά μου
κι όπως κάθισες δίπλα μου,
και με προφύλαγες απ' τους ανέμους,
άναψα μέσα και γύρω μου 
χιλιάδες φωτιές.

Και τόσο, θαρρώ, 
φεγγοβολάει ο κόσμος,
που, ακόμη κι όταν εμείς 
δεν θα υπάρχουμε,
θάχει μείνει, ωστόσο, η ανταύγεια της.
Όπως μ' εκείνα τα αστέρια,
που γυρνάνε σβησμένα στον ουρανό,
κι εμείς βλέπουμε ακόμη το φως τους!

Τα μονόστιχα της αγάπης 
και του έρωτα

- Πόσα «ΑΝΤΙΟ» μας ενώνουνε 
ακόμα;
- Μαζί σου ο πατέρας πόνος, 
ευλογημένος της αγάπης γιος.
- Είναι μαζί σου η οδύνη ηδονή. 
δονεί το είναι μου!

Της δημοσιάς το δέντρο 
Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Το δέντρο που κατέβηκε στη δημοσιά
ολημερίς το δέρνει η σκόνη.
Μα δεν πικραίνεται.
Όπου και νάναι θα περάσει 
ο στρατοκόπος
να χαρεί τον ίσκιο του.
Τούτο μονάχα συλλογιέται
κι απ’ τη ρίζα ως την κορφή του 
ευφραίνεται.

Όμως πολλές φορές προτού 
να φύγει ο στρατοκόπος,
κάμποσες ρίχνει πετριές
έτσι για να χαρεί τη δύναμή του,
μέσα στα κλαριά του.
Κι αν τύχει και βρεθεί γλυκόλαλο 
πουλί πέφτει με φύλλα ματωμένα 
κάτου...
Σημάδι πως επέρασε
άνθρωπος...

Της δημοσιάς το δέντρο ολημερίς
το δέρνει η σκόνη.
Κι η αχαριστία των ανθρώπων.

Λέσβος
Γιώργος  Κόμης

Μελαγχολία
Νίκη Σεραφετινίδου Βούρβουλη

Οχτώ Νοέμβρη κι έλαμψε 
ο Ήλιος στην καρδιά μας
εδιώχτη ο Τούρκος το θεριό κι’ 
αλάφρυνε η ψυχή μας.
ξανάρθαν πάλι κι’ ηύραν μας 
τα μύχια όνειρά μας,
κι’ αφέντες πάλι γίναμε της Μοίρας 
της δικής μας.

Πέρασαν χρόνια ήμερα, 
και δίσεχτα άλλα χρόνια 
και μιάνοιξη δεν ήρθανε 
εδώ τα χελιδόνια,
ήρθαν γεράκια κρώζοντας 
σαν πεινασμένα αγρίμια
και γκρέμισαν και σκότωσαν 
κι’αφήσανε συντρίμμια 

Μα εσύ Λέσβο πανέμορφη 
κόρη της ηλιαχτίδας
τους σάρωσες τους σκόρπισες 
μάνα της καταιγίδας.
Και ήρθαν πάλι να μας βρουν 
τα μύχια όνειρά μας 
κι αφέντες πάλι γίναμε 
στη Μοίρα τη δικιά μας.

Ερέτρια 4 Ιουνίου 2014

Μόλις που προλάβαμε τη βροχή.
Περάσαμε την περιοχή της
ανέπαφοι.
Μας  άγγιξε μόνο
η μελαγχολία της.

Σεργιάνι στο σεληνόφως

Πέρθα Καλέμη

Μέσα στης νύχτας τη σιωπή 
με μέθυσες σελήνη 
καθώς το φως σου τρέμισε 
δειλά μες στην ψυχή
των λυπημένων σου ματιών 
με πλάνεψε η γαλήνη
κι οι στοχασμοί μου φτέρωσαν 
σε νύχτια προσευχή.

Το φως σου με σεργιάνησε 
στου σύμπαντος τα πλάτη
και την καρδιά μου μέθυσεν 
η πλάνα σου η φωνή
την αύρα μου κυμάτισες, 
τη κέντησες με αχάτη
κι αβρά μ’ αλαφροκοίμησες 
σε σύννεφο ουρανί.

Μέσα στης νύχτας τη σιωπή 
με μάγεψες σελήνη
που’ ρθες μ’ αχτίδες πύρινες 
και μ’ έλουσες στο φως
μήτρα του κόσμου απέθαντη 
ας εισ’ ευλογημένη
στ’ άγιο σου φως π’ αλάφρωσεν
ο πόνος μου ο κρυφός. 

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.

- Συναντηθήκαμε στα μάτια ενός 
μικρού παιδιού. 
πώς να μη σ’ αγαπήσω;
- Τρελός κοντά σου, ζωντανός των 
πεθαμένων λογικών μου.
- Το φως μη σβήνεις. 
δεν σε έχω ακόμα τόσο αγαπήσει!
- Μ’ ό, τι δεν σου είπα ακόμα ζω...
- Χάνομαι μέσα σου σ’ ό,τι διασώζεις 
απ’ τους άλλους.
Ηχογραφώ τη μουσική μου, μέσα στα 
δυο στούντιο των ματιών σου!

Δημήτρης Ι. Καραμβάλης
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Παναγιώτης Σκορδάς 
Πρόσωπα. 
30 συζητήσεις και συνεντεύξεις 
με σημαντικούς ανθρώπους
(Πρόλογος: Παντελής Μπουκάλας), 
Εκδόσεις Αιολίδα, Μυτιλήνη 2014,  
σελ. 240

Πριν από λίγους μή-
νες έφτασε στα χέρια 
μου άλλο ένα ξεχωρι-
στό δημιούργημα του 
αγαπητού φίλου και 
εξαίρετου φιλολόγου, 
Παναγιώτη  Σκορδά, 
με τον τίτλο: «Πρό-

σωπα. 30 συζητήσεις και συνεντεύξεις 
με σημαντικούς ανθρώπους».
Γνώριζα βέβαια ότι ο Π. Σκορδάς ασχο-
λήθηκε, μέσα στα ποικίλα ενδιαφέρο-
ντά του, και με τη δημοσιογραφία. Στο 
βιβλίο όμως αυτό έχουμε να κάνουμε 
με ιδιαίτερες -όχι ψυχρά επαγγελμα-
τικές- συζητήσεις/συνεντεύξεις που, 
όπως σημειώνει ο ίδιος στο εισαγωγικό 
του σημείωμα, «μου έδιναν όχι μόνο 
μεγάλη χαρά, αλλά και τη δυνατότητα 
να κλέψω κάποια κλειδιά και να μπω 
στο εργαστήριό τους, να αφουγκραστώ 
τη σκέψη και το λόγο τους, να κατανοή-
σω καλύτερα τα βιβλία τους, τη ζωγρα-
φική, την τέχνη τους».
Πρόκειται πράγματι για τριάντα συζητή-
σεις και συνεντεύξεις που σοφά οργα-
νώνονται στα δύο μέρη του βιβλίου. Στο 
πρώτο μέρος στεγάζονται οι δεκαεπτά 
και αφορούν σημαντικούς ανθρώπους 
της τέχνης και των γραμμάτων που συν-
δέονται άμεσα με τη Λέσβο, ενώ στο 
δεύτερο μέρος φιλοξενούνται δεκατρείς 

συζητήσεις/συνεντεύξεις με σημαντι-
κούς και πάλι ανθρώπους από το χώρο 
της τέχνης και της λογοτεχνίας, που επι-
σκέφτηκαν τη Λέσβο ευκαιριακά.
Στο βιβλίο αυτό ο Π. Σκορδάς αναδει-
κνύεται σπουδαίος γνώστης της «μαι-
ευτικής» μεθόδου του Σωκράτη, όπως 
επισημαίνει στον πρόλογό του και ο 
Παντελής Μπουκάλας, αφού ξέρει 
πώς να θέσει τις ερωτήσεις, ώστε να 
προκαλέσει στοχαστικές, γόνιμες και 
ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Επιλέγει 
συνειδητά το ρόλο του «μετρημένου 
θεράποντος», για να αφήσει ελεύθερο 
και απροκατάληπτο το πεδίο στον συ-
νομιλητή του να ξετυλίξει το στοχασμό 
και τη σκέψη του.
Τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματά του 
εκφράζουν την αγωνία του για το ρόλο 
και το μέλλον της παράδοσης στην ισο-
πεδωτική εποχή μας, για τον κοινωνι-
κό χαρακτήρα της τέχνης, αλλά και για 
την πνευματική ανάκαμψη της Λέσβου. 
Ερωτήματα που δηλώνουν τη συνεχή 
επαγρύπνηση και την ευαισθησία του 
Π. Σκορδά για κάθε μορφή τέχνης, 
αλλά και για τη συνέχιση της παράδο-
σης και της πνευματικής άνθισης του 
νησιού του. Άλλωστε, και στην ετήσια 
έκδοση του «Λεσβιακού Ημερολογίου, 
Γράμματα-Τέχνες-Πολιτισμός», που 
επιμελείται από το 2011, είναι και πάλι 
εμφανής η αγάπη και η έγνοια του να 
αναδείξει, να στηρίξει, να διασώσει και 
να διαδώσει τα πνευματικά και καλλιτε-
χνικά δημιουργήματα της Λέσβου.
Το βιβλίο ανοίγει και κλείνει με μια σε-
λίδα, όπου παρατίθενται σε μικρό μέ-
γεθος τα φωτογραφικά πορτρέτα όλων 
των σημαντικών προσώπων που φιλο-
ξενούνται. Αλλά και γενικότερα υπάρ-

χει ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο, 
με ασπρόμαυρες καλλιτεχνικές φωτο-
γραφίες μεμονωμένων προσώπων και 
άλλες σε φιλικό επίπεδο, σε διάφορους 
χώρους του νησιού, με την παρουσία 
του Π. Σκορδά ή μέλη του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Λέσβου, φωτογραφίες από 
παραστάσεις του Σπαθάρη, σκίτσα 
και ζωγραφιές με αφιερώσεις, όλα σε 
ασπρόμαυρο. 
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα βιβλίο ση-
μαντικό, εξαιρετικά επιμελημένο που, 
εκτός από τις αδρές προσωπογραφίες 
των δημιουργών, μας μεταφέρει αυτού-
σιο το λόγο τους. Με την έννοια αυτή, 
η συνέντευξη, ως «τεκμήριο της επο-
χής που γράφεται», γίνεται «μια νοητή 
γραμμή που συνδέει το παρελθόν με 
το παρόν και το μέλλον». 
Ο Π. Σκορδάς ευτύχησε τελικά «να 
κλέψει κάποια κλειδιά και να μπει 
στο εργαστήριο των δημιουργών», να 
αφουγκραστεί τη σκέψη και την τέχνη 
τους και να τη μεταγγίσει, σ’ εμάς τους 
αναγνώστες, με τρόπο δραστικό και αι-
σθαντικό.

Ελένη Λόππα, 
δρ φιλολογίας, 

επίτιμη Σχολική Σύμβουλος, συγγραφέας

ΤΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Ο ήλιος του λυκόφωτος
Μυθιστόρημα
Εκδότης: «Αιολίδα»
Μυτιλήνη 2014 - Σελίδες: 309

Είναι γνωστό σε όλους 
τους συμπατριώτες μας 
αλλά και γενικότερα 
στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό το σημαντι-
κό έργο του Τάκη Χα-
τζηαναγνώστου.
Ένα έργο λυρικό στη 

βαθύτερη ουσία του, όπως έχουν γρά-
ψει οι κριτικοί του, χαρακτηρίζεται από 
απέραντο ανθρωπισμό, που αγκαλιάζει 
όλον τον κόσμο. 
Μεταξύ άλλων, ο Αιμ. Χουρμούζιος 
έγραψε στην εφημερίδα «Καθημερι-
νή»: «Ο Χατζηαναγνώστου είναι ένας 
εμπειρότατος αφηγητής. Κατορθώνει να 
οργανώνει τα συναισθήματα των ανθρώ-
πων του και να αντλεί αρμονίες έστω και 
από μια χορδή».
Και ο Βάσος Βαρίκας αναφέρει στο 
«Βήμα»: «Ο Χατζηαναγνώστου δεν 
δημιουργεί με την πένα του μόνο αν-
θρώπους. Δημιουργεί ταυτόχρονα και 
ατμόσφαιρα. Κι αυτό είναι νομίζω η 
πιο ασφαλής ένδειξη ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σ’ ένα γνήσιο πεζογράφο».
Στο τελευταίο του μυθιστόρημα που 
εξέδωσε ο Λεσβιακός εκδοτικός οίκος 
«Αιολίδα», ο πολυγραφότατος και πο-
λυβραβευμένος, με πάνω από 70 χρόνια 
στο συγγραφικό μετερίζι, συμπατριώτης 
μας, αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να 
γράφει νέα βιβλία και να συγκινεί. 
Δυο λόγια για την υπόθεση: «Όταν ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με την κοινωνική 
ηθική, τότε η συνείδησή μας αναστατώ-
νεται, μη μπορώντας να τα βγάλει πέρα 
με τις συνθήκες που διαμορφώνονται 
γύρω μας. Ο Τζων Άρθουρ Κάλαρακ, 
ένας άνθρωπος των σκουπιδιών, σκου-
πίδι κι ο ίδιος μιας τυραννισμένης ζωής 
σε μια υπερατλαντική μεγαλοπολιτεία, 
βρίσκεται περιπλεγμένος σε μια τέτοια 
κατάσταση, καθώς αναζητεί τη βιολογική 
του καταγωγή. Παρόλο ότι έχει ενισχυ-
θεί ξαφνικά από αναπάντεχη οικονομική 
δυνατότητα, εντούτοις αδυνατεί να κατα-
νοήσει και να αποδεχτεί τις καταστάσεις 
που τον πολιορκούν. Φταίει η ιστορική 
πραγματικότητα της εποχής μας; Φταιν 
τα πρόσωπα ανάμεσα στα οποία αναζητά 
τη μοίρα του; Ή μήπως φταίει το κλίμα 
μέσα στο οποίο οικοδομούμε τις μέρες 
μας-ένα κλίμα που συντίθεται και ανασυ-
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Ξενοφών Ε. Μαυραγάνης
"Ανισαμιά"
Διηγήματα
Εκδοτικός Οίκος: «Νησίδες»
Έτος έκδοσης: 2014 - Σελίδες: 184

«ΑΝΙΣΑΜΙΑ», είναι ο 
τίτλος της τέταρτης 
συλλογής διηγημά-
των του Ξενοφώντα Ε. 
Μαυραγάνη, που κυ-
κλοφορεί ήδη από τις 
εκδόσεις «ΝΗΣΙΔΕΣ» 
του Βασίλη Τομανά.

Ο Ξ. Ε. Μαυραγάνης, δημοσιογράφος 
και δικηγόρος εν συντάξει, άρχισε να 
δημοσιεύει διηγήματά του το 2009 με 
τις συλλογές «Ο θείος μου ο Άγιος» 
των εκδόσεων ΕΜΠΡΟΣ Μυτιλήνης, 
«Ψάρι με κεφάλι και ουρά» και «Προς 
το παρόν υγειαίνω» των εκδόσεων 
«ΝΗΣΙΔΕΣ», που βρήκαν ευμενή αντα-
πόκριση τόσο στις κριτικές, όσο και 
στο αναγνωστικό κοινό. 
Προσφιλή του θέματα η ξενιτιά των συ-
ντοπιτών του, που από το Πλωμάρι της 
Λέσβου ξεχύθηκαν σ’ όλα τα πλάτη και 
τα μήκη του κόσμου και των μόχθων 
τους, η αγωνία των φτωχών και κατα-
φρονεμένων για επιβίωση, τα πάθη των 
αριστερών τόσο στο χωριό, όσο και 
στην πόλη,  καταγράφοντας τις λεπτο-
μέρειες  μια συνεχούς  ροής ανθρώπων, 
πραγμάτων και καταστάσεων που συ-

ντίθεται συνέχεια, ενώ τα δεδομένα του 
περιπλέκονται ολοένα και τα τυφλά σταυ-
ροδρόμια του εναλλάσσονται διαρκώς; 
Ο ίδιος δεν είναι σε θέση να ερμηνέψει 
τα πράγματα. Την έσχατη μόνο στιγμή 
διαπιστώνει ότι επιτέλους βρίσκεται απέ-
ναντι σ' ένα φως. Και παγιδεύεται. Αλλά 
το φως αυτό δεν είναι παρά το λυκόφως. 
Κι ο ήλιος του, αυτός ο ήλιος της ελπίδας 
και της προσδοκίας ότι από κάτω του τον 
περιμένει η σωτηρία...».

Θ. Α. Π.

γκροτούν την ζωή εν συνόλω.
Σε πολλές κριτικές διατυπώθηκε άποψη, 
πως τα διηγήματα του Μαυραγάνη, συ-
νιστούν μια τοιχογραφία του δεύτερου 
μισού του 20ου αιώνα.
Στα 14 διηγήματα της συλλογής «ΑΝΙ-
ΣΑΜΙΑ» συνεχίζεται το ταξίδι ανάμεσα 
στο Πλωμάρι Λέσβου και την Θεσσαλο-
νίκη με ιστορίες που διαδραματίζονται 
από το 1800 μέχρι και χούντα των συ-
νταγματαρχών, εκφράζοντας τον πόνο 
και τη θλίψη του συγγραφέα και των συ-
ναντιληπτόρων του  για πράγματα που 
χάθηκαν και τάφηκαν μέσα στην άγνοια 
και την αδιαφορία των ανθρώπων.

Μερικά δείγματα της υποδοχής των βι-
βλίων του Μαυραγάνη από την κριτική 
είναι:
Παναγιώτης Σκορδάς 
δρ. Νεοελληνικής λογοτεχνίας, εφη-
μερίδα ΕΜΠΡΟΣ Μυτιλήνης 
«Ο Πλωμαρίτης συγγραφέας δένει μα-
εστρικά το λογοτεχνικό του οικοδόμη-
μα με ελάχιστους και γνήσιους αρμούς:  
πρωτογενές υλικό, βιωματική γραφή, 
ήρωες που έλκουν την καταγωγή τους  
από μια άλλη εποχή άμεσα συναρτώ-
μενα με την ατμόσφαιρα, τα ήθη, την 
κοινωνική ψυχολογία της λεσβιακής 
υπαίθρου. Ο Μαυραγάνης στήνει μια 
τοπογραφία μνήμης και συναισθημάτων, 
μια περιήγηση στον εσωτερικό και εξω-
τερικό κόσμο».
Χριστίνα Βογιάννη εκπαιδευτικός, 
«Τα Νέα της Λέσβου», Μυτιλήνη 
«Το βιβλίο διαβάζεται - ρουφιέται καλλί-
τερα - απνευστί. Πίσω από τις περιγρα-
φές του Ξ. Μαυραγάνη, θα διακρίνει κα-
νείς, χωρίς ίχνος μελοδραματισμού- τον 
καημό του μετανάστη, τον ψυχισμό του 
θαλασσινού, τις αυστηρές αρχές του πα-
λιού οικογενειάρχη, τη σύγκρουση των 
νοοτροπιών… Κάθε διήγημα μοιάζει με 
μια μεστή φιλμική αφήγηση… Ένα βι-
βλίο που τιμά τα λεσβιακά γράμματα».

Θ. Α. Π.

Λίμνη Στυμφαλία
Ένας υγρότοπος που έχει κηρυχθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Η Στυμφαλία είναι ελώδης λίμνη της ορεινής Κορινθίας. Βρίσκεται σε ένα οροπέδιο 
σε υψόμετρο 626 μέτρων ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη και Ολίγυρτος. Είναι μια από τις 
ελάχιστες ορεινές λίμνες της Ελλάδας και διατηρεί νερό κυρίως τους χειμερινούς μήνες. 

Η λίμνη Στυμφαλία συνδέεται με τον έκτο άθλο του Ηρακλή, ο οποίος στην περιοχή 
αυτή αντιμετώπισε τις Στυμφαλίδες Όρνιθες. Ο Ηρακλής, σύμφωνα με τον μύθο, κατά-
φερε να τις παρασύρει να βγουν από την πυκνή βλάστηση της λίμνης και να σκοτώσει με 
τα βέλη του τις όρνιθες, χάρη στο δυνατό θόρυβο που έκαναν τα κρόταλα από χαλκό που 
του έδωσε η θεά Αθηνά. 

Κοντά στις όχθες της λίμνης ήταν χτισμένη η Αρκαδική πόλη Στύμφαλος. Στους Ρωμαϊ-
κούς χρόνους ο αυτοκράτορας Αδριανός κατασκεύασε υδραγωγείο με το οποίο υδροδότη-
σε την Κόρινθο με νερό από την λίμνη.

Στη λίμνη επιβιώνει το ψάρι Pseudofoxinus stymfalicus το οποίο είναι ενδημικό της 
λίμνης. Στη λίμνη βρίσκουν καταφύγιο επίσης μεταναστευτικά πουλιά και για πολλά από 
αυτά η λίμνη αποτελεί τόπο αναπαραγωγής.

Ιστορία

Η ύπαρξη της Στυμφαλίας λίμνης 
στους αρχαίους χρόνους είναι βέβαιη.

Η ευρύτερη περιοχή με τα πλούσια 
δάση, τα βουνά, τα λιβάδια, τις πηγές και 
την πληθώρα των ζώων που κατοικού-
σαν κάποτε εκεί, υπήρξε κατά την μυ-
θολογία το βασίλειο της θεάς Άρτεμης.

Το όνομά της το πήρε από τον Στύμ-
φαλο, που ίδρυσε στις όχθες της λίμνης 
την αρχαία ομώνυμη  πόλη.

Η λίμνη είναι ρηχή και η έκτασή της 
το χειμώνα φτάνει τα 7.700 στρέμμα-
τα, ενώ το καλοκαίρι περιορίζεται στα 
3.500 στρ.

Πιστεύεται, ότι η σημερινή λίμνη δεν 
έχει την ίδια μορφολογία με τη λίμνη 
που αναφέρεται στο μύθο του Ηρα-
κλή, λόγω των αποξηράνσεων από την 
αυξομείωση του νερού στο παρελθόν. 
Σε άνομβρες χρονιές τα τελευταία 15-
20 χρόνια, η λίμνη ξεραίνεται εντελώς. 
Πιστεύεται πως στο παρελθόν υπήρχε 

μια ελώδης περιοχή γύρω από τον πο-
ταμό Στύμφαλο και η λίμνη δημιουργή-
θηκε στο τέλος του προπερασμένου 
αιώνα. Από το καλοκαίρι του 2008, για 
ακόμη μια φορά δεν υπήρχε καθόλου 
νερό και η λίμνη ήταν τελείως στεγνή. 
Οι βροχές όμως που ακολούθησαν, κυ-
ρίως στις αρχές του 2009, γέμισαν πάλι 
τη λίμνη με νερό και ζωή. Η υπερβολι-
κή όμως, και αλόγιστη άντληση νερού 
για το πότισμα των καλλιεργειών, είναι 
πολύ πιθανόν να οδηγήσει το θαυμάσιο 
και πανέμορφο αυτόν τόπο στην κατα-
στροφή. 

Το νερό της λίμνης χρησιμοποιείται 
για την άρδευση μεγάλου τμήματος της 
πεδινής Κορινθίας. Αυτό συνέβαινε και 
στους Ρωμαϊκούς με το Αδριάνειο, κτι-
στό, με τοξωτές υδρογέφυρες υδρα-
γωγείο, ένα μεγαλειώδες έργο μήκους 
3750 μ., που κατασκευάστηκε το 138 
μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό, 
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για να μεταφέρει τα νερά της Στυμφα-
λίας στην Κόρινθο. 

Η λίμνη καλύπτεται κατά μεγάλο πο-
σοστό από έναν πυκνό καλαμιώνα. Η 
βλάστηση της λίμνης που ευδοκιμεί 
μέσα σε νερό είναι ένα απολύτως φυ-
σικό και απολύτως βασικό στοιχείο του 
υγρότοπου της λίμνης. 

Στη Στυμφαλία, παρατηρείται το φαι-
νόμενο της ταχείας εξάπλωσης των 
καλαμιώνων. Η έκταση που καλύπτουν 
σήμερα αποτελεί περίπου το 65% της 
επιφάνειας της λίμνης και τα τελευταία 
50 χρόνια έχει σχεδόν διπλασιαστεί. 
Αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης είναι 
να μειωθεί η ελεύθερη υδάτινη επιφά-
νεια και να κινδυνεύσει να μετατραπεί η 
λίμνη, πολύ σύντομα σε έλος. Αιτία της 
ραγδαίας αυτής εξάπλωσης των καλα-
μιώνων είναι τα αβαθή νερά της λίμνης, 
η οποία οφείλεται κυρίως σε προσχώ-
σεις, καθώς και στην υπερβολική συσ-
σώρευση θρεπτικών ουσιών. Το τελευ-
ταίο φαινόμενο δημιουργείται από τα 
άλατα φωσφόρου που περιέχουν κυ-
ρίως τα λιπάσματα και τα εντομοκτόνα 
που χρησιμοποιούν οι αγρότες της πε-
ριοχής, αλλά και απόβλητα που δυστυ-
χώς καταλήγουν στα νερά της λίμνης.

Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη 
υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις δασών, 
που καλύπτουν περισσότερα από 
100.000 στρέμματα.

Γύρω από τις όχθες της απλώνονται 
καλλιέργειες κυρίως από αμπέλια, δη-
μητριακά, πατάτες και οπωροκηπευτι-
κά. Υπάρχουν και δενδροκαλλιέργειες, 
μηλιές, αχλαδιές, καρυδιές και λεύκες. 
Η αλιεία έχει εγκαταλειφθεί. Θα πρέπει 
όμως να αναφερθεί ένα ενδημικό ψάρι 
της περιοχής, η ντάσκα Pseudofoxinus 
stymfalicus, που πήρε το όνομά του 
από τη λίμνη. Πρόκειται για ένα μικρό 
ψάρι 6 εκ. Στη λίμνη υπάρχουν ακόμη 
κέφαλοι και κυπρίνοι.

Ο υγρότοπος της Στυμφαλίας

 Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 
πολλά είδη πουλιών. Η λίμνη Στυμφα-
λία είναι ο νοτιότερος υγρότοπος της 
Βαλκανικής χερσονήσου και γι’ αυτό 
αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό 
σταθμό των αποδημητικών πουλιών 
στη διαδρομή τους μεταξύ Ευρώπης 
και Αφρικής. Από τα σπουδαιότερα 
είδη πουλιών που έχουν παρατηρηθεί 
είναι ο χρυσαετός, ο καλαμόκιρκος, ο 
πορφυροτσικνιάς, η βαλτόπαπια, η χαλ-
κόκοτα, και ο καλαμοκανάς.

Ο υγρότοπος της Στυμφαλίας περι-
λαμβάνεται στο δίκτυο των σηματικό-
τερων περιοχών της Ελλάδας για την 
παρατήρηση πουλιών έχει κηρυχθεί 
από το 2003 Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
και προστατεύεται από το πρόγραμμα 
Natura 2000.

Στην περιοχή της Στυμφαλίας με την 
τόσο πλούσια και σημαντική περιβαλ-
λοντική, αρχαιολογική και ιστορική ση-
μασία ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραι-
ώς δημιούργησε το πολύ ενδιαφέρον 
Μουσείο Περιβάλλοντος.

  
Το Μουσείο Περιβάλλοντος 

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφα-
λίας, που επιδιώκει να καταδείξει την 
αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, 
εστιάζει στην αρμονική συνύπαρξή 
τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας. 

Στόχος του είναι η οικολογική ευαι-
σθητοποίηση του κοινού και η διάσωση 
της γνώσης για την παραδοσιακή τε-
χνολογία της περιοχής. 

Το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφα-
λίας βρίσκεται στην πλαγιά ενός από 
τους κατάφυτους λόφους που περιβάλ-
λουν τη Λίμνη Στυμφαλία. 

Στην πρώτη ενότητα του Μουσείου 
υπάρχουν στοιχεία για το περιβάλλον 
της περιοχής και τη σημασία του. 

Η λίμνη της Στυμφαλίας και το όρος 
Ζήρεια έχουν μεγάλη οικολογική αξία. 
Επικοινωνούν με υπόγειους αλλά και 
ορατούς δρόμους νερού, ορίζοντας 
την υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας, τη 
μεγαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη της 
Πελοποννήσου. Αυτή αποτελεί και τον 
νοτιότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλ-
κανίων, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 

Στη δεύτερη ενότητα θα δείτε πώς το 
περιβάλλον της περιοχής επηρέασε την 
ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριό-
τητας, και ειδικότερα των παραδοσια-
κών επαγγελμάτων. Για να κατανοήσετε 
καλύτερα την ιστορία, τη λαογραφία, το 
περιβάλλον και τη ζωή στη Στυμφαλία 
ανά τους αιώνες, το Μουσείο διαθέτει: 
- Εικαστικά σύνολα για τη χρήση των 
αντικειμένων
- Πλούσιο εποπτικό υλικό εκπαιδευτι-
κού χαρακτήρα
- Μακέτες
- Πρωτότυπες ψηφιακές αναπαραστάσεις
- Ταινίες τεκμηρίωσης 

Στον εσωτερικό χώρο του Μουσεί-

ου έχετε πρόσβαση σε ένα μοναδικό 
για τον ελληνικό χώρο έκθεμα: ανοιχτό 
ενυδρείο που αναπαριστά σε τομή τη 
λίμνη, με ζωντανά ψάρια και φυτά της 
περιοχής!

Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις, 
οργανώνονται εκδηλώσεις και ανα-
πτύσσονται δράσεις πολιτισμού. 

Οι μικροί επισκέπτες θα χαρούν να 
ανεβούν στη βάρκα για να δουν από 
κοντά φυτά και ψάρια του υγροβιό-
τοπου, όπως φαίνονται στην τομή της 
λίμνης στον εσωτερικό χώρο του Μου-
σείου. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία 
να δουν πρωτότυπες μακέτες. Επιπλέ-
ον, οι ψηφιακές αναπαραστάσεις του 
Μουσείου ζωντανεύουν στα μάτια των 
παιδιών πώς οι άνθρωποι ζούσαν σε 
αρμονία με τη φύση, για χιλιάδες χρό-
νια, γύρω από τη Λίμνη Στυμφαλία.

Το Μουσείο οργανώνει εκπαιδευτικά 
προγράμματα με παιχνίδια και δραστη-
ριότητες, για σχολεία και ομαδικές επι-
σκέψεις.

Μουσείο Περιβάλλοντος, εσωτερικό
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Αργύρης Γαλάνης

Πόπη Μπουφίδου - Κωδωνάκη

Τον Φεβρουάριο που πέρασε έφυγε 
απ’ τη ζωή, στα 91 του χρόνια, ο 
Αργύρης Γαλάνης, που επί σειρά ετών 
διατηρούσε ανθοπωλείο, στην Ερμού. 
Μια ζωή λοιπόν, μέσα στα λουλούδια, 
έτσι ήξεραν οι Μυτιληνιοί τον Αργύρη 
Γαλάνη, ως ανθοπώλη που κάθε Μεγάλη 
Πέμπτη στην εκκλησία του Αϊ Γιώργη, 
στη γειτονιά όπου κατοικούσε, στόλιζε 
δωρεάν τον πιο περίτεχνο και όμορφο 
επιτάφιο της πόλης μας, με κόκκινα κι 
άσπρα γαρύφαλλα.

Άριστος οικογενειάρχης, ταπεινός, 
αξιοπρεπής, έντιμος, πατριώτης, 
αντιστασιακός.

Στα μαύρα χρόνια της κατοχής 
οργανώνεται στην ΕΠΟΝ και 
συμμετέχει ενεργά στην πάλη του 
λαού ενάντια στους φασίστες, είτε 
Γερμανούς, είτε δοσίλογους ντόπιους.

Μετά την απελευθέρωση, το 1947 
συνελήφθη μετά από προδοσία 
και φυλακίζεται στις φυλακές της 
Λαγκάδας ως υπόδικος για εγκλήματα, 
τάχα! Το 1949 περνά από στρατοδικείο 
εδώ στη Μυτιλήνη και καταδικάζεται 
σε 170 χρόνια φυλάκιση και δις εις 
θάνατο. Μεταφέρεται στο Μακρονήσι, 
όπου μετά από 5 χρόνια εξορίας 
απελευθερώνεται. 

Με πολλή λύπη συνοδέψαμε την 
περασμένη εβδομάδα στην τελευταία 
της κατοικία την αγαπημένη φίλη 
και συνάδελφο στην Τράπεζα, όπου 
εργαζόμασταν. Εξαιρετικός άνθρωπος, 
αξιοπρεπής, καλή μητέρα, αρίστη 
νοικοκυρά, κράτησε σ’ όλη της τη 
ζωή μια διακριτική θέση απέναντι 
στον άνδρα της, τα παιδιά της και 
την οικογένειά της. Στη δουλειά της 

Το ελληνικό κράτος για τον 
πατριωτισμό και τη δράση, τον τίμησε 
ως στέλεχος της Εθνικής Αντίστασης.

Στις φυλακές και στο Μακρονήσι 
κοντά στους Θεοδωράκη, Κατράκη, 
άρχισε να σκιτσάρει σε ό,τι χαρτί 
έβρισκε, ζωγράφιζε πάνω στις πέτρες, 
σκάλιζε ό,τι ξύλο έβρισκε μπροστά του 
κι έτσι σήμερα στα χέρια της οικογένειας 
του εκλιπόντος, υπάρχει όλη η ιστορία 
της μαύρης σελίδας της πατρίδας μας 
σε καλλιτεχνική απεικόνιση.

Εκεί που πήγε τώρα ο Αργύρης Γαλάνης, 
μέσα από τη σιωπή του ουρανού, θα 
μπορεί να μιλά με τους ομότεχνούς του, 
όπως τον Πρωτοπάτση, Κακαδέλλη, 
Βουγιούκα κ.α.

Θα μπορούσε να πει κανείς, έφυγε 
ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Όμως, 
η ιστορία του καθενός μας πρέπει να 
μαθαίνεται και να γράφεται, έστω και 
μετά θάνατον.

Μάκης Βενέτας
(Απόσπασμα από την εφημ. «Δημοκράτης¨)

(Η «Λεσβιακή Παροικία» συμπαρίσταται 
στο πένθος των παιδιών του Σταύρου και 
Μαρίας και τους εύχεται να είναι γεροί να 
τον θυμούνται).

διακρίθηκε τόσο σαν υπάλληλος, 
όσο και σαν άνθρωπος. Είναι μεγάλη 
λύπη να σκέπτομαι ότι δεν θα ξανα-
επικοινωνήσω μαζί της, έστω και 
τηλεφωνικά, ιδίως όταν επισκεπτόμαστε 
κι οι δυο, τα καλοκαίρια, το αγαπημένο 
μας νησί, τη Λέσβο μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την 
σκέπασε.

Μ.Χ.

Έλενα Τσαλδάρη

Η αγαπημένη συμπατριώτισσα 
Νίτσα Τσαβδάρη, η τρυφερή κοπέλα 
των χαμηλών τόνων που γνώρισα 
στο Γυμνάσιο. Η μαθήτρια τής πιο 
αισθαντικής απαγγελίας των χρόνων 
αυτών και μετέπειτα η ηθοποιός Έλενα 
Τσαλδάρη, εισέπραξε το τελευταίο 
της χειροκρότημα από συγγενείς και 
φίλους που την αγαπούσαν, στις 20 
Δεκεμβρίου 2014.

Έφυγε αθόρυβα απ’ τη ζωή. Έτσι 
αθόρυβα και διακριτικά, όπως έζησε όλα 
εκείνα τα χρόνια, με επιτυχίες, αλλά και 
με χαρές και πίκρες κι απογοητεύσεις 
που πλήγωσαν βαθιά την ευαίσθητη 
καλλιτεχνική ψυχή της.

Τελευταία, οι συναντήσεις μας 
συχνότερες, σε συνεργασίες με την 
Λεσβιακή Παροικία, με φιλία και 
εκτίμηση που κρατούσε από παλιά. 

Στο θεατράκι της «Ελπίδας» 
ενσάρκωσε πάμπολλους ρόλους με 
αληθινή ευαισθησία, με το πλούσιο 
ταμπεραμέντο της. Είχε αποσπάσει τα 
καλύτερα σχόλια και τις πιο ευνοϊκές 
κριτικές από γνώστες του Θεάτρου, 

όπως ο Μηνάς Χρηστίδης, η Κική 
Σεγδίτσα, ο Γιώργος Θεοφάνους κ.ά.

Εμείς οι συμπατριώτες και φίλοι 
της την αποχαιρετούμε με λύπη, γιατί 
ήταν μια γυναίκα  με πλούσια ψυχικά 
χαρίσματα, που η παρουσία της 
πρόσθετε βαρύτητα στα πολιτιστικά 
δρώμενα της Μυτιλήνης, αλλά και της 
Αθήνας.

Ευχόμαστε στον αδελφό της Γιάννη 
και την οικογένειά του υγεία για να τη 
θυμούνται.

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής 
γης που τη σκέπασε. Θα τη θυμόμαστε 
πάντα με τα καλλίτερα αισθήματα.

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Από χριστουγεννιάτικη γιορτή της Παροικίας
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στα εγκαίνια του κέντρου ενός φίλου 
τους και ενώ γύριζαν στο σπίτι, ένας 
ταξιτζής βγήκε αντικανονικά και χωρίς 
να κοιτάξει, απ' την οδό Σκιάθου 
στην Πατησίων, παγίδεψε θανάσιμα 
τα παιδιά. Μετά ο άθλιος αυτός, τα 
εγκατέλειψε και έφυγε!... 

Ήταν τότε η Καίτη 30 χρόνων κι ο 
Μίλτος 26. 

Ο Μίλτος διάβαζε κι έγραφε 

πολύ από μικρός. Αγαπούσε και τη 
ζωγραφική. Όλα τα γραφτά του Μίλτου, 
ποιήματα και πεζά, ήταν αυτοσχέδια και 
προχειρογραμμένα. Δεν πρόλαβε να τα 
ξανακοιτάξει και να τα χτενίσει».

Μετά το θάνατο του, βρέθηκαν τα 
κείμενα του και κυκλοφόρησαν σε βιβλία.

Για την πεζογραφία του Μίλτου 
Πρωτογερέλλη γράφτηκαν επαινετικές 
κριτικές από έγκριτους κριτικούς.

Ο συμπατριώτης μας εκπαιδευτικός 
και λογοτέχνης Αριστείδης Καλάργαλης 
αναφερόμενος στην προσωπικότητα 
και το συγγραφικό ταλέντο του Μίλτου 
Πρωτογερέλλη έγραψε σχετικά στην 
εφημερίδα «Εμπρός» της Μυτιλήνης:

«...Τα κείμενά του, ποιήματα και 
πεζά, είναι αδούλευτα, «αχτένιστα» 
κείμενα, όπως λέμε, όπως γράφτηκαν. 

Μίλτος Πρωτογερέλλης

27 χρόνια από την απώλειά του

Ο Μίλτος Πρωτογερέλλης, γιος του 
Φρίξου και της Φιφής, γεννήθηκε 
το 1961 στην Αθήνα. Σπούδασε 
κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου, 
γύρισε την ταινία μικρού μήκους «Η 
γέννηση της Ελένης» και πήρε μέρος 
ως βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία «Ο 
κλοιός» του Κώστα Κουτσομύτη.

Ένα βράδυ το Δεκέμβριο του 1987, 
με την αδελφή του Καίτη, είχαν πάει 

Τάκης Παπαδόπουλος

Στις 15 Δεκέμβρη «έφυγε» από 
κοντά μας ένας «άγιος» άνθρωπος. 
Το «γελαστό παιδί» ο Τάκης 
Παπαδόπουλος, πρώτος μου ξάδελφος.

Ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και 
ανθρωπιά, που ποτέ δεν είχε βλάψει 
ή αδικήσει συνάνθρωπό του, που δεν 
είχε πει ποτέ κακό λόγο για κανένα, που 
ίσως να ήταν η εξαίρεση στο «ουδείς 
αναμάρτητος».

Πάντα με το χαμόγελο, με τα αστεία 
του, κι όταν ακόμα τον βασάνιζαν 
κάποια προβλήματα. Η αγάπη για τους 
φίλους του ήταν υπερβολική. Για τον 
Στέλιο, για τον Αρίστο, για τον Γιάννη 
και τους άλλους της παρέας που μια 
φορά την εβδομάδα μαζεύονταν στο 
γνωστό τους στέκι, να πιουν τον καφέ 
τους, να πούνε τα δικά τους και να 
περάσουν μαζί ευχάριστα λίγες ώρες. 
Υπερβολική όμως ήταν και η αγάπη του 
για το νησί μας, πολλά χρόνια μέλος της 

«Λεσβιακής Παροικίας», ήταν ελάχιστες 
οι απουσίες στις εκδηλώσεις της.

Στάθηκε τυχερός στη δημιουργία 
της οικογένειάς του. Η σύντροφός του 
Ιωάννα, η ευγενική και καλόκαρδη αυτή 
γυναίκα, του στάθηκε με την αγάπη και 
τη στοργή της σε όλη του τη ζωή και 
του συμπαραστάθηκε πάντα ακόμα και 
στα πιο δύσκολα. Ο γιος του Μιχάλης, 
με την αγάπη και το σεβασμό στο 
πρόσωπό του, ήταν υπόδειγμα άριστης 
συμπεριφοράς, παιδιού προς το γονιό 
του. Η αδελφή του η Αλέκα, το πιο 
καλό παράδειγμα αδελφικής αγάπης.

Είναι πράγματι μεγάλη η απώλεια 
τέτοιων ανθρώπων που  δίνουν λάμψη 
στην καταχνιασμένη κοινωνία μας.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου 
ξάδελφε.

Οι φίλοι σου και όσοι σε γνώρισαν 
δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ.

Μάριος Κακαδέλλης   

Καίτη Ζούρου

Η μητέρα, η σύζυγος, η αγωνίστρια!

Αντμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια 
σοβαρά προβλήματα υγείας, έφυγε 
από τη ζωή την Τετάρτη 4 Μαρτίου 
στο Βοστάνειο Νοσοκομείο, όπου 
νοσηλευόταν,  η Καίτη Ζούρου, μία από 
τις πιο δυναμικές φυσιογνωμίες που 
ανέδειξε η Λέσβος, με έντονη πολιτική 
και κοινωνική δραστηριότητα.

Η Καίτη Ζούρου, σύζυγος του 
Κώστα και μητέρα του καθηγητή και 
διευθυντή του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας της Λέσβου, Νίκου Ζούρου, 
αντιπροσώπευσε με τον πιο δυναμικό 
τρόπο όλα αυτά που λογίζονται σήμερα 
ως κατακτήσεις των γυναικών στις 
ανδροκρατούμενες κοινωνίες.

Η Καίτη Ζούρου, από τις αρχές της 
δεκαετίας του '70, ήταν μία πρωτοπόρος 
της εποχής της, καθώς πρωταγωνίστησε 
σε ένα πολιτικό επίπεδο που ήταν 
κυρίαρχη η παρουσία των ανδρών.

Με καταγωγή από την Πέτρα, 
αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος τού ΠΑΣΟΚ 
στη Λέσβο και διετέλεσε επί σειρά 
ετών έκτοτε γραμματέας και μέλος 
των Νομαρχιακών Επιτροπών του 
Κινήματος στο Νομό.

Το 1981, σε μία εποχή που δεν ήταν 

σύνηθες φαινόμενο η συμμετοχή των 
γυναικών στα κοινά, ήταν υποψήφια 
βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και υποψήφια ευρωβουλευτής στις 
εκλογές τού 1984, ενώ είχε ανάμειξη 
και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Παράλληλα διετέλεσε πρόεδρος της 
Επιτροπής Γυναικών στο ΠΑΣΟΚ 
και πρωταγωνίστησε σε κεντρικό 
επίπεδο σε πολλές πρωτοβουλίες 
και δράσεις υπέρ της ισότητας των 
φύλων. Ήταν την πρώτη πρόεδρος 
του Αγροτοτουριστικού Συνεταιρισμού 
Γυναικών της Πέτρας το 1983 και 
πρωτεργάτρια της ίδρυσης αντίστοιχων 
συνεταιρισμών σε όλο το νησί.

Σύζυγος του Κώστα Ζούρου, η 
Καίτη είναι μητέρα του Νίκου Ζούρου, 
καθηγητή και διευθυντή σήμερα του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο 
Σίγρι, και του Γιώργου, που κατοικεί τα 
τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.

Η «Λεσβιακή Παροικία» συλλυπείται 
τον αγαπητό Νίκο Ζούρο και του 
εύχεται υγεία για να τη θυμάται, καθώς 
και όλοι μας, μια και η προσωπικότητά 
της Καίτης Ζούρου στην κοινωνία της 
Λέσβου θα μείνει ανεξίτηλη! 

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Η γλώσσα όμως του Μίλτου είναι 
δουλεμένη, δεν είναι γραφή τυχαίου 
ατόμου της ηλικίας του. 

Τα θέματα του, οι ιστορίες των 
γραφτών του, είναι νεανικές, αληθινές, 
γεμάτες έρωτα, τρέλα, φαντασία. 

Προβληματίζεται για τη ζωή. Για τη 
ζωή που πορεύεται.

Το παράπονο για τον κόσμο υπάρχει 
σ’ όλα τα γραφτά του, ένα παράπονο 
όχι μίζερο, αλλά ζωντανό μέσα από 
γλαφυρό και ανέμελο γράψιμο...».

Σήμερα, 27 χρόνια από τον πρόωρο 
θάνατό τους το Δεκέμβριο του 1987, 
μπορούμε να πούμε ότι: «η αγαπητή σε 
όλους οικογένεια Πρωτογερέλλη έχασε 
τα μοναδικά παιδιά της, τα ελληνικά 
γράμματα έχασαν ίσως, έναν μοναδικό 
συγγραφέα...» !

Θ. Πλατσής
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Πέρασαν τρία 
χρόνια που έφυ-
γε από ανακοπή 
καρδιάς, έτσι 
ήσυχα κι αθόρυ-
βα όπως υπήρ-
ξε και στη ζωή, 
ένας σπουδαίος 
επιστήμονας ο 
Μάνος Κανδύ-
λης, αδελφός 

της Μαρίας Αναγνωστοπούλου και της 
Πόπης Φραγκιαδάκη. Μικρός ήταν ένα 
παιδί ατίθασο, ανυπότακτο, γεμάτος 
περιέργεια για το κάθε τι και πρώτος 
στα παιχνίδια της γειτονιάς. Το κοντινό 
με το σπίτι του σαπουνοποιείο του Γ. 
Μαθιέλλη υπήρξε ο χώρος που κέντρι-
ζε το ενδιαφέρον του. Σε ηλικία μόλις 
έντεκα χρόνων έμαθε ό,τι χρειαζόταν 
για την παρασκευή σαπουνιού, παρα-
κολουθώντας τους μαστόρους και με 
την επιμονή του έπεισε τους γονείς του 
να του στήσουν ένα μικρό σαπουνοποι-
είο στο σκέπαστρο της αυλής. Σύντομα 
κατάφερε να παρουσιάσει σαπούνι και 
μάλιστα ποιότητας και σφραγίδα με το 
όνομά του, που την έφτιαξε ο πατέρας 
του, χαράκτης από μεράκι και γνωστός 
στα σαπουνοποιεία, που άκμαζαν τότε, 
τόσο στη Λέσβο, όσο και στην απένα-
ντι Μικρά Ασία. 

Ο Μάνος έβγαλε το Γυμνάσιο Μυτιλή-
νης και στη συνέχεια φοίτησε στη Ρα-
διοτεχνική Σχολή Αναστασιάδη όπου 
διακρίθηκε με αγγλικό βραβείο για 
εργασία στα ραντάρ. Υπηρέτησε στο 
Στρατό στα ραντάρ και στη συνέχεια 
κέρδισε την υποτροφία στο Πανεπι-
στήμιο Stanford στο Palo Alto της Κα-
λιφόρνιας όπου πολύ σύντομα σε δύο 
μόλις χρόνια πήρε το Βachelor και το 

Master εφόδια που του πρόσφεραν μια 
θέση στο Πανεπιστήμιο. Ήταν η εποχή 
που η Αμερική είχε ξεκινήσει τα δορυ-
φορικά της προγράμματα επιλέγοντας 
επιστήμονες για να επανδρώσουν το 
ερευνητικό κέντρο Κανάβεραλ. Ο Καν-
δύλης ήταν ανάμεσα στους 600 και σε 
έξι μήνες πήρε θέση στους 25 πρώτους 
και κύριους ερευνητές. Αργότερα το 
Αμερικανικό Ναυτικό τον έστειλε στην 
Ελλάδα να εγκαταστήσει το δορυφορι-
κό παρατηρητήριο στην Πεντέλη Αττι-
κής, επικοινωνώντας με το επιστημονι-
κό επιτελείο του Κανάβεραλ. 

Ένας γάμος τον υποχρέωσε να μείνει 
στην Ελλάδα διακόπτοντας έτσι την πε-
ραιτέρω συνεργασία με τους επιστημο-
νικούς κύκλους της Αμερικής. Δημιούρ-
γησε την εταιρία American Technical 
Enterprises αντιπροσωπεύοντας αμε-
ρικανικές εταιρείες στην προμήθεια 
ηλεκτρονικών οργάνων και συσκευών 
για τα Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια, 
το Στρατό. Στο γραφείο του διέθετε αί-
θουσα προβολής και σεμιναρίων για την 
επεξήγηση της λειτουργίας τους στους 
αγοραστές, πάντα πιστός στην επιστή-
μη του, τίμιος, αθόρυβος, αδιάφθορος. 
Ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων 
γύρω από θέματα που ενδιαφέρουν 
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, γιατρούς, 
ηλεκτρονικούς, με πλούσια βιβλιογρα-
φία και επεξηγηματικά σχέδια, τα οποία 
εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους ειδικούς. 

Ο Μ. Κανδύλης υπήρξε ακόμα ένα 
άξιο τέκνο της Ελλάδας, της Λέσβου, 
από εκείνους που φεύγουν για σπου-
δές στο εξωτερικό, όπου τους δίδονται 
οι ευκαιρίες και τα εφόδια να εργα-
στούν, να προκόψουν, να διακριθούν, 
να αναγνωριστούν οι αξίες τους. 

Μ. Κ.

Γι’ αυτούς που έφυγαν!


