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Αρχές Οκτώβρη. Ένας παράδεισος η φύση στη Μυτιλήνη. Ήρθανε οι πρώτες
βροχές και τα κίτρινα, μικρά κρινάκια του φθινοπώρου, τα «διοχταράκια»,
πέταξαν μυτούλες για να μας θυμίσουν, ότι έφτασε η ώρα της επιστροφής.
Παρ’ όλα αυτά όμως, οι φετινές διακοπές μας ήταν οι πιο θλιβερές των τελευταίων μας χρόνων.
Χάσαμε αγαπημένα πρόσωπα και καθημερινά αντιμετωπίζαμε τη δυστυχία
συνανθρώπων που κατά χιλιάδες κατέφευγαν μόνοι ή με τις οικογένειές τους
στο νησί.
Λίγο ως πολύ, οι περισσότεροι γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί και
θα συνεχίσει να επικρατεί, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
συμπατριώτες μας από αυτή την ανεξέλεγκτη προσέλευση.
Εμείς της Λεσβιακής Παροικίας, ολοκληρώσαμε με επιτυχία, στις 27 Ιουλίου
2015, την παρουσίαση του επετειακού μας λευκώματος των 50 χρόνων στην
αίθουσα τελετών του πρώην Γυμνασίου Αρρένων της Μυτιλήνης, καθώς και
την καθιερωμένη από τον επίτιμο Πρόεδρό μας, εδώ και 25 χρόνια, παράκληση στην Παναγία στο Πυργί. Την ημερίδα όμως, για τη «Λεσβιακή διάλεκτο»,
που είχαμε προγραμματίσει για τις 29 Αυγούστου, δεν ήταν δυνατόν να την
προχωρήσουμε για καθαρά οικονομικούς λόγους μετά το κλείσιμο των τραπεζών. Ελπίζουμε, με πιο ευνοϊκές συνθήκες να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε εν καιρώ.
Αυτή την εποχή οι στόχοι μας είναι η γιορτή της απελευθέρωσης του νησιού
μας, που θα γίνει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, και οι εκλογές μας για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Λ.Π., την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015, στις 10 π.μ. το
πρωί, στον χώρο μας.
Θέλω να παρακαλέσω θερμά τα μέλη μας για την προσέλευσή τους την ημέρα των εκλογών.
Είναι σημαντικό να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ως ένδειξη
αναγνώρισης των έως τώρα προσπαθειών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την καταξίωση του Συλλόγου, αλλά και για να μην υποβληθούμε
σε επανάληψη των εκλογών, την επόμενη Κυριακή.

Eικόνα εξωφύλλου: Έργο του Στρατή Αθηναίου από την έκθεση "Βία και Φόβος",
στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

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

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ
Η «Λεσβιακή Παροικία» διέθεσε από το ταμείο
της Φιλαλληλίας της τα εξής ποσά:
Για ενίσχυση του Συλλόγου «Μεσογειακής αναιμίας»..............200,00 €
Για ενίσχυση του Συλλόγου «Ηλιαχτίδα».....................................200,00 €
Η «Λεσβιακή Παροικία» μετά από απόφαση του Δ.Σ. διέθεσε
από το ταμείο της στη μνήμη της Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου:
για ενίσχυση του Συλλόγου καρκινοπαθών Λέσβου.................200,00 €
Ακόμη, στη μνήμη της Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου κατέθεσαν
στη Φιλλαληλία της Λ.Π., αντί στεφάνου, τα εξής ποσά οι:
Νίκος και Πέρσα Δέτση.....................................................................50,00 €
Μαρία Αναγνωστοπούλου .................................................................50,00 €
Θόδωρος και Καίτη Πλατσή..............................................................50,00 €
Παρασκευάς και Ρένα Βεκρή ............................................................50,00 €
Βασιλική Τρουμπούνη..........................................................................50,00 €
Οικογένεια Αλέξανδρου Χατζηδήμου............................................50,00 €
Δημήτρης και Μύρτα Στουκίδου.......................................................50,00 €
Λίτσα Χαδουμέλη.................................................................................50,00 €
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ταμένων υποτροπικών δασών αλλά και
δίνουν πληροφορίες για τη δημιουργία
του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου,
ενός μνημείου μοναδικής σε παγκόσμια
κλίμακα σπουδαιότητας, που ανακηρύχθηκε από την Ελληνική Πολιτεία «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».
Δεκάδες μεγάλοι απολιθωμένοι κορμοί
δένδρων, ιστάμενοι και κατακείμενοι, ριζικά συστήματα και κλαδιά δένδρων, φυλλοφόροι ορίζοντες με μεγάλη ποικιλία
φύλλων μεταφέρουν ζωντανή την εικόνα
του πεδίου ανασκαφής στην έκθεση.

Ξεκίνησε η έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ
κάτω από το ΔΡΟΜΟ»
Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου εγκαινιάστηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 και
θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η πρωτότυπη έκθεση «Το ΔΑΣΟΣ
κάτω από το ΔΡΟΜΟ», η οποία περιλαμβάνει τα νέα σημαντικά ευρήματα
από τις ανασκαφές κατά μήκος του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου.
Η έκθεση παρουσιάζει για πρώτη
φορά στο κοινό τα προκαταρκτικά αποτελέσματα και ενδεικτικά ανασκαφικά
ευρήματα από τις απολιθωματοφόρες
θέσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τις
εκσκαφές κατά τη διάρκεια κατασκευής
του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου, τμήμα του οποίου διασχίζει την
προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους από το Σίγρι έως την
Άντισσα.
Οι ανασκαφές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου έχουν φέρει στο φως ευρήματα ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας,
καθώς έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά
τεκμήρια της σύνθεσης των απολιθωμένων δασών της Λέσβου και του Αιγαίου
καθώς και άγνωστες λεπτομέρειες της
τοπογραφίας της περιοχής και του τρόπου δημιουργίας τους.
Θραύσματα και αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων κορμών κωνοφόρων και αγγειόσπερμων δέντρων, όπως
πεύκα, βαλανιδιές, σεκόϊες, φοίνικες,
κυπαρισσίδες και ηφαιστειακοί ορίζοντες πλούσιοι σε μεγάλης ποικιλίας
ειδών φύλλα, όπως δάφνες, κανέλλες,
καρυδιές μαρτυρούν την ύπαρξη εκτε-

Επίσκεψη με ειδικό σκάφος και
ενημέρωση στο θαλάσσιο τμήμα
του Απολιθωμένου Δάσους
Τις καλύτερες εντυπώσεις καταθέτουν
οι επισκέπτες του Θαλάσσιου Πάρκου
της Νησιώπης για την υψηλή ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών επιστημονικής ενημέρωσης και παρουσίασης
των τεκμηρίων της γεωιστορικής εξέλιξης του Αιγαίου αλλά και για το φυσικό
πλούτο του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής.
Η επίσκεψη στο Πάρκο Νησιώπης
συνοδεύεται από ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών που σχεδίασε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου ικανοποιώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των
επισκεπτών του Απολιθωμένου Δάσους.
Οι διαδρομές στο χερσαίο και το θαλάσσιο τμήμα του με το ειδικό σκάφος
με γυάλινο πυθμένα, περιλαμβάνουν
τρεις διαφορετικές επιλογές οργανωμένων επισκέψεων και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη του θαλάσσιου
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Πάρκου Νησιώπης να ανακαλύψει τα
νέα εντυπωσιακά ευρήματα των ανασκαφών, να βιώσει ξεχωριστές εμπειρίες και να θαυμάσει το δραματικό ηφαιστειακό τοπίο που δημιούργησαν οι
ηφαιστειακές εκρήξεις και η δράση των
κυμάτων του Αιγαίου.

ποθετηθεί στη θέση του. Σύμφωνα με
ιστορικές πηγές, το 348 π.Χ. ο Αριστοτέλης ήρθε στην Άσσο και παντρεύτηκε την ανιψιά του βασιλιά Ερμείου, πριν
φύγει για τη Λέσβο τρία χρόνια αργότερα, το 345 π.Χ.
Πολιτισμός
Στην Άσσο, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος,
που εγκατέλειψε την πλατωνική ακαδημία Αθηνών και ήλθε εδώ με τον Ξενοκράτη, ίδρυσε μια νέα ακαδημία. Εκεί ο
Αριστοτέλης ηγήθηκε μιας ομάδας φιλοσόφων και έκαναν καινοτόμες έρευνες στη ζωολογία και τη βιολογία. Αυτή
η «χρυσή περίοδος» της Άσσου τελείωσε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν
έφτασαν οι Πέρσες.

Αποτίμηση του Ελληνοτουρκικού
φόρουμ από τον ΕΟΑΕΝ
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), σε
συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου πραγματοποίησε με πολύ μεγάλη
επιτυχία, Ελληνο-Τουρκικό Φόρουμ για
τον Τουρισμό το Σάββατο 22/8/2015,
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου και την Κυριακή
23/8/2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αϊβαλιού.
Το Φόρουμ διοργανώθηκε στα πλαίσια της 3ης Εμπορικής - Τουριστικής και
Πολιτιστικής Έκθεσης "Expo - Aegean
2015", που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης της Λέσβου μεταξύ
21 έως 24 Αυγούστου 2015, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στην
Ελλάδα και άλλων φορέων.

Τα αποτελέσματα - συμπεράσματα - προτάσεις από το Forum
μπορούν να συνοψιστούν
στα κάτωθι:
1) Να συσταθεί μια επιτροπή, αποτελούμενη από θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και από τις δυο περιοχές
(Μυτιλήνη - Αϊβαλί) διευρυμένη με τον
Ε.Ο.Α.Ε.Ν., και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, η οποία θα εξετάσει τις δυνατότητες και θα σχεδιάσει και υλοποιήσει
τέτοιες ενέργειες, όπως κοινή συμμετοχή σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις
στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο
(πχ. ΙΤΒ, κλπ.).
2) Η ανακοίνωση για διοργάνωση της
Εμπορικής - Τουριστικής και Πολιτιστικής Έκθεσης "Expo - Aegean" στο
Δήμο του KARSIYAKA Σμύρνη Τουρκίας,την άνοιξη του 2016.
3) Την διοργάνωση συνεδρίου με
θέμα την ελληνοτουρκική οικονομική
συνεργασία, στα πλαίσια της Γενικής
Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών -

Βανδαλισμοί στο άγαλμα του
Αριστοτέλη στην πόλη Άσσο
της Μ. Ασίας.
Άγνωστοι βάνδαλοι έκοψαν το δεξί
χέρι και παραμόρφωσαν το πρόσωπο
του ανδριάντα του φιλοσόφου Αριστοτέλη, που κοσμεί απ’ το 2009 την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Άσσου και καλωσορίζει τους επισκέπτες.
Προχθές οι αρχές αφαίρεσαν το
άγαλμα και το έστειλαν στη Σμύρνη
για να επισκευαστεί, αναμένεται δε σε
μικρό χρονικό διάστημα να επανατο6

του νησιού, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων, η
οποία ξεκίνησε πριν από περίπου ένα
χρόνο.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Συλλόγου «Βριλησσός» με το Δήμο Λέσβου, το Σύλλογο Καλλονιατών Αττικής,
τη Μονή Λειμώνος, τον τοπικό Περιπατητικό Όμιλο «Αγουδούρας» και πολλούς εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή της Καλλονής, αποφασίστηκε να
χαραχθούν, να διανοιχτούν, να καθαριστούν και να αναδειχθούν με σηματοδότηση και χαρτογράφηση τρία μονοπάτια - περιπατητικές και ποδηλατικές
διαδρομές στο κέντρο του νησιού.
Στόχος της δράσης αυτής, η βελτίωση και η ανάδειξη του ορειβατικού και
περιπατητικού τουρισμού της περιοχής, η προώθηση του εθελοντικού ιδεώδους, καθώς επίσης και η δημιουργία
σχέσεων φιλίας του Συλλόγου με τους
τοπικούς φορείς.
Τα τρία μονοπάτια, που σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό, καθαρίστηκαν
και διαμορφώθηκαν, είναι τα ακόλουθα:
1) Παλιό καλντερίμι - ντοσιμές από τη
Μονή Λειμώνος προς το Μετόχι Αγίων
Αναργύρων (ενώνεται με το υπάρχον
μονοπάτι).
2) Από το Μετόχι Αγίων Αναργύρων
στο εκκλησάκι «Χριστός», από το εκκλησάκι «Χριστός» στη θέση «Έλαφος» (καλντερίμι) και από τη θέση
«Έλαφος» δημιουργία νέας διαδρομής
- κατάβαση στη Μονή Λειμώνος.
3) Καθαρισμός κυκλικής διαδρομής
από Αγία Παρασκευή στον αρχαιολογικό χώρο Κλοπεδής.
Απομένει τα τρία αυτά μονοπάτια να
σηματοδοτηθούν με ξύλινες καλαίσθητες πινακίδες και στη συνέχεια να χαρτογραφηθούν, ώστε να τύχουν αφενός
της χρήσης από περιπατητές και αφετέρου της τουριστικής αξιοποίησης και
«εκμετάλλευσης».

Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στη ΖΑΚΥΝΘΟ στις 9 -10
Οκτωβρίου 2015, από το Επιμελητήριο
Ζακύνθου με την στήριξη του Δήμου
Ζακύνθου.
4) Τουριστική αξιοποίηση των έργων
υποδομής της ευρύτερης περιοχής Λέσβου - Αϊβαλί, όπως η λειτουργία της
Πύλης Εισόδου της Πέτρας, η έναρξη
λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου του Αδραμυτίου, η ολοκλήρωση της
νέας ταχείας οδικής σύνδεσης Κωνσταντινούπολης - Σμύρνης, το σχεδιαζόμενο άνοιγμα της νέας Πύλης εισόδου
Πλωμαρίου, η λειτουργία των δύο Μαρίνων, της Μυτιλήνης και του Αϊβαλί, οι
οποίες ανήκουν στον ίδιο Όμιλο.
5) Ετήσια φεστιβάλ αντικρινών πόλεων στο Αιγαίο.
6) Ανταλλαγές - Κατασκηνώσεις νέων
- Εκμάθηση γλώσσας.
7) Συνεργασία Δήμων παράλιων Τουρκίας με Δήμους Αιγαίου για το Θέμα
Πρόσφυγες - Μη νόμιμους μετανάστες.
8) Σύνδεση νησιών με τα παράλια της
Τουρκίας όλο το χρόνο - Βελτίωση του
ανταγωνισμού.
9) Σύνδεση λιμανιού Πέτρας Δήμου
Λέσβου με τον απέναντι Λιμάνι του
Δήμου Κουτσούκουγιου Τουρκίας με
πλοίο.

Ο Φυσιολατρικός Σύλλογος «Βριλησσός» και ο Δήμος παρουσίασαν τη χάραξη των μονοπατιών
Περιπατητικές διαδρομές στο
κέντρο του νησιού
Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Δήμος Λέσβου και ο Φυσιολατρικός Σύλλογος «Βριλησσός», για
την ολοκλήρωση του βασικού μέρους
της εργασίας διάνοιξης και καθαρισμού
περιπατητικών διαδρομών στο κέντρο
7

Τριπλάσιοι οι μετανάστες από
τον πληθυσμό του νησιού!

ρα οι αφίξεις που σημειώθηκαν από την
αρχή του έτους σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της αστυνομίας ανέρχονται σε
186.720 από τις 300.000 περίπου αφίξεις συνολικά που καταγράφηκαν στην
Ελλάδα το 2015. Ο μήνας με τις περισσότερες αφίξεις είναι ο Σεπτέμβριος με
73.179 πρόσφυγες και μετανάστες.
Κι ενώ αμείωτη παραμένει η ροή προς
τη Λέσβο, υπηρεσιακοί παράγοντες υποστήριζαν χθες πως η κορύφωσή της δεν
έχει ακόμα σημειωθεί και η μείωση της θα
έρθει τους πρώτους χειμερινούς μήνες.
Τις τελευταίες ημέρες 3.000 πρόσφυγες
και μετανάστες έφθαναν καθημερινά κυρίως στη βόρεια Λέσβο από τις τουρκικές ακτές, ακόμα και τις ημέρες που σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις.

Συγκλονίζουν τα στοιχεία που έφερε
στο φως χθες ο ραδιοφωνικός σταθμός
Αιγαίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και
τα οποία δείχνουν ότι τους πρώτους
εννέα μήνες του 2015 από τη Λέσβο
πέρασαν 186.720 μετανάστες και πρόσφυγες. Αριθμός σχεδόν τριπλάσιος
των μονίμων κατοίκων του νησιού.
Από αυτούς οι 73.179 είχαν καταγραφεί μέχρι και την Τρίτη, προτελευταία
μέρα του Σεπτεμβρίου. Οι αριθμοί
δείχνουν ότι περίπου τα δύο τρίτα της
συνολικής ροής μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα από την αρχή του
2015 τα έχει δεχθεί η Λέσβος. Ειδικότε-

Η ονομασία «Κλεάνθης Παλαιολόγος»
είναι αυτή που ταιριάζει στο γήπεδο της Μυτιλήνης
Αντιπροσωπεία Μυτιληνιών πολιτών
καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Λεσβιακής Παροικίας, επισκέφτηκαν στις 16
Ιουλίου 2015 το Δήμαρχο Λέσβου κ.
Σπύρο Γαληνό και επέδωσαν ψήφισμα
στο οποίο αναφέρεται, ότι η μοναδική
ονομασία που ταιριάζει να δοθεί στο
Γήπεδο της Μυτιλήνης είναι το όνομα
του Κλεάνθη Παλαιολόγου, ο οποίος
προσέφερε τα μέγιστα στον αθλητισμό
όχι μόνο της Μυτιλήνης αλλά και της
Ελλάδας.

Το ψήφισμα υπογράφεται από τους
κάτωθι:
Παρασκευαΐδης Π, Αξιώτης Μάκης,
Πλάτων Αντώνης, Πατίλας Δ., Παντελέλλης Ε., Μεσσηνέζη Καίτη, Πλατσής
Θ., Σαμαρέλλη Α., Σκορδάς Π., Ιακώβου Ι., Μαρούσκος Θ., Χαραλάμπους
Ο., Καλέμη Πέρθα, Καλάργαλης Α.,
Αντωνέλη Χ., Τριβουλίδου Β., Πολίτη
Ντόρα, Ντουντούλας Μ., Ζαχαρίου Μ.,
Χουτζαίος Γ., Αλεξέλλης Π.

Εορτασμός απελευθέρωσης της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό
Η "Λεσβιακή Παροικία" θα εορτάσει φέτος την μεγάλη επέτειο
της απελευθέρωσης του νησιού μας το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015,
ώρα 11 π.μ. στην αίθουσά μας Ζήνωνος 29-31.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες,
ομιλία του ναυάρχου Δημήτρη Παπαγιαννίδη με θέμα το ρόλο του
Πολεμικού Ναυτικού στην απελευθέρωση του νησιού και
την προσωπικότητα του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.
Θα ακολουθήσει προβολή βίντεο σχετικού με την απελευθέρωση
της Λέσβου και το απαραίτητο μυτιληνιό ούζο
(το ούζο είναι ευγενική προσφορά της ποτοποιίας VETO).

Οικονομική ενίσχυση της «Λεσβιακής Παροικίας»
Οι πιο κάτω φίλοι και μέλη της Παροικίας κατέθεσαν τα ακόλουθα ποσά.
Λιλίκα Καλδή......................................................................................................600 €
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος...............................50 €
Γιαγτζόγλου Γιάννης............................................................................................30 €
Τσέγκος Πολύδωρος.........................................................................................15 €
Παρασκευαΐδης Στρατής............................................................................... 700 €
Δρ Γκάμπριελ Μιχαήλ........................................................................................80 €
Τους ευχαριστούμε πολύ!

Από την επίσκεψη επιτροπής στο Δήμαρχο κ. Σπ. Γαληνό,
για να δοθεί στο Σταδίο Μυτιλήνης η ονομασία Κλεάνθης Παλαιολόγος
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ «ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015
στις 10.30 π.μ.
Στο τέλος Νοεμβρίου λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και
κατά συνέπεια βαδίζουμε προς εκλογές που θα αναδείξουν το νέο Συμβούλιο το
οποίο και θα οδηγήσει την «Παροικία» μας στην επόμενη περίοδο με ανανεωμένους στόχους και επαρκή δημιουργικότητα.
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Λεσβιακής Παροικίας καλούνται όλα
τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα της «Λεσβιακής Παροικίας», Ζήνωνος 29 - 31, 3ος όροφος, τηλ.: 210 5237789.
• Σας καλούμε λοιπόν, να μας δηλώσετε έγκαιρα, εφ’ όσον επιθυμείτε, την υποψηφιότητά σας για την Νέα Διοίκηση. Επιζητούμε την ανανέωση.
• Θερμή παράκλησή μας είναι, να προσέλθουν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα
ψήφου, έγκαιρα, κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ώστε να επιτευχθεί απαρτία και να μην υποχρεωθούμε να επαναλάβουμε τη γενική συνέλευση την επόμενη
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας.
Δικαίωμα να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη που έχουν τακτοποιηθεί
ταμειακά σχετικά με τις συνδρομές τους.
Για τα νέα μέλη, πρέπει να έχουν περάσει 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής των
Σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο καταστατικό μας στις εκλογές μας θα
ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας και τα ταμειακώς εντάξει μέλη μας που διαμένουν εκτός Αττικής.

Eκδηλώσεις
50 χρόνια «Λεσβιακή Παροικία» και
παρουσίαση του επετειακού λευκώματος στη Μυτιλήνη
Στην επιβλητική αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης, στις 27 Ιουλίου 2015,
η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε και
στο νησί την επέτειο των 50 χρόνων
του Συλλόγου.
Η Πρόεδρος Καίτη ΜεσσηνέζηΠλατσή αναφέρθηκε με συγκίνηση και
ευγνωμοσύνη στους ιδρυτές της Παροικίας και σε όλους εκείνους που δούλεψαν με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια,
καθώς και στις προσπάθειες του σημερινού Δ.Σ.
Όπως είπε: «Επί 50 ολόκληρα χρόνια, χωρίς διακοπή, η Λ.Π. υπηρετεί και
προάγει την παράδοση και τον πολιτισμό του νησιού. Εκδηλώσεις επιπέδου,

βραβεύσεις σημαντικών συμπατριωτών
μας, εκδρομές ψυχαγωγικές και μορφωτικές συγχρόνως, ενδιαφέρουσες
ομιλίες, εκδόσεις βιβλίων, γκραβούρες,
λευκώματα.
Χθες από εκείνους. Σήμερα από εμάς!
Παρά τις δυσκολίες των καιρών προχωρούμε με όνειρα, κουράγιο, κέφι και
πάντα με αγάπη. Προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο».
Τον λόγο έλαβε, αμέσως μετά, ο επίτιμος Πρόεδρος και από τα ιδρυτικά
μέλη του Συλλόγου κ. Τάκης Χατζηαναγνώστου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο χρονικό της ίδρυσης της
Λεσβιακής Παροικίας και αναφέρθηκε
σε όλους αυτούς τους σημαντικούς

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία μόνο όταν έχουν υπογράψει την παρουσία
τους το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και 2 μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια των Εκλογών.
- Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση του ταμείου της
διετίας που πέρασε.
- Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός) έγκριση από τη Γεν. Συνέλευση και απαλλαγή του αποχωρούντος Δ.Σ.
- Έγκριση προϋπολογισμού για τη νέα χρήση.
- Εκλογή 12 μελών (9 τακτικών και 3 αναπληρωματικών), καθώς και 3 μελών της
εξελεγκτικής επιτροπής για το νέο Δ.Σ.
- Συζήτηση για τις εργασίες, τα σχέδια και τους οραματισμούς του Σωματείου.

Πρέπει να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή για το
καλό του Συλλόγου μας!

Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε και στο νησί την επέτειο των 50 χρόνων του Συλλόγου.
Στην πρώτη σειρά από αριστερά Μυρσίνη & Τάκης Χατζηαναγνώστου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης
κ. Ιάκωβος, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός και ο Αντιπεριφερειάρχης Θ. Βαλσαμίδης
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ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια
αγωνίστηκαν για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου. Μεταξύ άλλων είπε:
«Και ιδρύθηκε η «Λεσβιακή Παροικία»,
ένα πολυμελέστατο λεσβιακό σωματείο, που έφερε κοντά του πλήθος
συμπατριωτών, οργανωμένων σε κοινή δράση, με τον ευγενικότατο στόχο
να αποτελέσει πολιτισμική προέκταση
της κοινής νησιωτικής πατρίδας, που το
κύτταρό της αποτελούσε ήδη, απ’ τα
αρχαία χρόνια, πνευματικό φάρο του
Αιγαίου Αρχιπελάγους».
Ακολούθησε προβολή βίντεο με φωτογραφίες από τις δράσεις του Συλλόγου αυτά τα 50 χρόνια.
Το επετειακό λεύκωμα για την παρουσίαση του οποίου διοργανώθηκε και η
εκδήλωση αυτή, πρόβαλλε και ανέλυσε
με τρόπο μοναδικό πολύ παραστατικά,
ο φιλόλογος υποδιευθυντής του Λυκείου κ. Γιώργος Διγιδίκης.
Παρέστησαν και τίμησαν με την πα-

ρουσία τους την εκδήλωση: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ.
Ιάκωβος, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Βαλσαμίδης, ο Αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Αστυρακάκης, ο Γ. Γραμματέας
του Επιμελητηρίου Λέσβου κ. Εγγλέζος.
Ακόμη παραβρέθηκαν και στήριξαν
την εκδήλωση της Λεσβιακής Παροικίας άνθρωποι των γραμμάτων και των
τεχνών, καθώς και πολλοί Πρόεδροι
λεσβιακών πολιτιστικών συλλόγων:
Ο κ. Περικλής Μαυρογιάννης πρόεδρος του ΦΟΜ «Ο Θεόφιλος», η κ.
Άσπα Αβαγιανού εκπρόσωπος της Λέσχης «Λάιονς», η Πρόεδρος των Ελληνοαμερικανών κ. Ντόρα Πολίτη, η
Πρόεδρος των συλλόγων Πλωμαρίου
«Το Πόλιον» κ. Μυρσίνη Βαρτή -Ματαράγκα και του «Βενιαμίν ο Λέσβιος»
κ. Ξ. Μαυραγάνης και από τον Σύλλογο
Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών «Δελφίνι» κ. Δ. Παπαχρυσός.

Η Παράκληση της «Λεσβιακής Παροικίας» στο Πυργί
Το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη από τον επίτιμο Πρόεδρο της
«Λεσβιακής Παροικίας» κ. Τάκη Χατζηαναγνώστου, εδώ και πολλά χρόνια, παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο,
στην Εκκλησία της Παναγίας στο Πυργί.
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες
αρκετός κόσμος γέμισε την γραφική
εκκλησία της Παναγίας.
Παρών, όπως κάθε χρόνο, και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης
κ. Ιάκωβος.
Η βυζαντινή χορωδία του Πολύδωρου Αμπατζή απέδωσε εξαιρετικά
τους Παρακλητικούς κανόνες προς την

Υπεραγία Θεοτόκο και η διακοπή ρεύματος κάποια στιγμή αντί να δημιουργήσει πρόβλημα, όταν ακούστηκε από
τη χορωδία υπό το φως των κεριών το
τροπάριο: «Προστασία των Χριστιανών
ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε μη παρίδης αμαρτωλών
δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως
αγαθή, εις τη βοήθεια ημών, των πιστών καραυγαζόντος σοι» έδωσε μια
κατανυκτική ατμόσφαιρα στο χώρο της
όμορφης εκκλησίας και προκάλεσε συγκίνηση στους πιστούς.
Μετά το τέλος της Παράκλησης μέλη
του Δ.Σ. της Παροικίας πρόσφεραν
αναψυκτικά στο εκκλησίασμα.
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Προσκύνημα στην Παναγιά την Κρυφτή
Γράφει η Νατάσα Σαμαρέλλη-Τζερμιά

Στα μέσα του Αυγούστου αρκετά
από τα μέλη της Λεσβιακής Παροικίας
είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε
στην εκδρομή που διοργανώθηκε από
το Σύλλογο Γυναικών Θερμής. Το βασικό πρόγραμμα της εκδρομής περιελάμβανε το προσκύνημα της «Παναγίας
της Κρυφτής» που, όπως υποδηλώνει
το όνομά της, περιμένει τους πιστούς
«κρυμμένη» στη σπηλιά μιας απόκρημνης ακρογιαλιάς, δυτικά της Μελίντας,
σε μια τοποθεσία που λίγοι συμπατριώτες μας έχουν επισκεφθεί.
Από την αρχή νιώσαμε τη ζεστασιά και τη φιλοξενία των γυναικών της
Θερμής και παράλληλα διαπιστώσαμε
την άρτια οργάνωση της εκδρομής. Η
μεταφορά μας στο ξωκκλήσι πραγματοποιήθηκε με το παραδοσιακό καΐκι
«Ασπασία» και ήδη κατά τη διάρκεια
του σύντομου αυτού ταξιδιού είχαμε
την αίσθηση ότι μεταφερόμαστε σε
ένα απόκοσμο και παράλληλα υποβλητικό τοπίο. Η πέτρινη κρυψώνα της

Παναγιάς ενέπνευσε σε όλους μας την
κατάνυξη, ενώ το εντυπωσιακό φυσικό
περιβάλλον με τα γαλαζοπράσινα νερά
και τα βράχια της σπηλιάς μας έκαναν
να αισθανθούμε την ιδιαιτερότητα της
εμπειρίας αυτής. Τη μοναδικότητα του
τοπίου συμπλήρωναν τα ιαματικά νερά
και τα απομεινάρια από τα κελιά ενός
μοναστηριού της δεκαετίας του 1930.
Στη συνέχεια οι γυναίκες του Συλλόγου της Θερμής, εξοπλισμένες με τα
απαραίτητα σκεύη, έφτιαξαν καφέ και
πρόσφεραν χειροποίητα κουλουράκια
και φανουρόπιτες, δημιουργώντας σε
όλους μας μια ευφρόσυνη διάθεση,
που αδιαμφισβήτητα συνέβαλε στη
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών των δύο Συλλόγων. Ανάλογο ήταν
το κλίμα και στον επόμενο σταθμό της
εκδρομής μας, στα Βατερά, όπου γευματίσαμε.
Για τις ξεχωριστές στιγμές και για
τα συναισθήματα που βιώσαμε νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες σε όλες τις
συμπατριώτισσες από τη Θερμή που
μας προσκάλεσαν και μας πρόσφεραν
γενναιόδωρα τη φιλοξενία τους, καθώς
και στην πρόεδρο του Συλλόγου, την κ.
Αριάδνη Διγιδίκη, η οποία στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες.
Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο να
υπογραμμίσουμε ότι η Λεσβιακή Παροικία θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται
πρόθυμα σε εκδηλώσεις που φέρνουν
πιο κοντά τους ανθρώπους του νησιού
μας και τους βοηθούν να γνωρίσουν τα
«κρυφά» μέρη της ιδιαίτερης πατρίδας
τους τηρώντας παράλληλα τις παραδόσεις τους.

Στην Κρυφτή Παναγιά
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Η έκθεση ζωγραφικής του Στρατή Αθηναίου
στη Δημοτική Πινακοθήκη (Χαλίμ Μπέη)
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ατομική έκθεση ζωγραφικής του συμπατριώτη μας και φίλου, ζωγράφου Στρατή Αθηναίου, με τίτλο "Βία και Φόβος", στη Δημοτική
Πινακοθήκη Μυτιλήνης από τις 5 - 23 Αυγούστου 2015.
ξεχύνονται ακράτητα στη φύση. Η μοναχικότητα, τα αδιέξοδα του σύγχρονου ανθρώπου, αλλά και η μεγαλοσύνη του, δηλώνονται με μια ροπή προς
την παραμόρφωση, ως στοιχείο ενός
ακραίου ρεαλισμού και με μια ξεχωριστά προσωπική χρήση του χρώματος,
όταν αυτό δηλώνει είτε την κίνηση είτε
το χώρο».

Αναφερόμενη στην έκθεση του Στρατή Αθηναίου η κριτικός Ειρήνη Αϊβαλιώτου μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Διακριτικά της δουλειάς του, η σκληρότητα, οι αλληγορισμοί και η άγρια
δυναμική. Ακόμα, η δραματικότητα,
το πάθος και η ορμή, που σε κάνουν
να πιστεύεις πως άνθρωποι και ζώα
σχεδόν ξεφεύγουν από τον καμβά και

εκθέσεις και πολλές ομαδικές παρουσίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο Στρατής Αθηναίος γεννήθηκε στο
Ίππειος το 1953.
Το 1970 μετακόμισε στον Πειραιά
και το 1971 άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική.
Επέστρεψε στη Μυτιλήνη το 1976,
όπου συναναστράφηκε με καλλιτέχνες
της εποχής, όπως ενδεικτικά τον Ιάκωβο Μουτζουρέλλη, φίλο και συνάδελφο,
που τον μύησε στην ιστορία της τέχνης.
Το 1980 εγκαταστάθηκε στην Αττική.
Στην Αθήνα παρακολούθησε μαθήματα χαρακτικής στο Εργαστήρι Χαρακτικής Αθηνών, των Pino Pandolfini - Δήμητρας Σιατερλή.
Μέχρι σήμερα ζει και εργάζεται στον
Πειραιά, ενώ ταξιδεύει στο εξωτερικό
για να ενημερώνεται καλλιτεχνικά και
για να παρουσιάζει τα έργα του.
Στα πολλά χρόνια της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη ζωγραφική,
παρουσίασε το έργο του τόσο σε ατομικές, όσο και σε ομαδικές εκθέσεις.
Έχει πραγματοποιήσει 30 ατομικές

Επισκεφτήκαμε την έκθεση και το μέλος του Δ.Σ. της Λεσβιακής Παροικίας
Θ. Πλατσής, υπεύθυνος ύλης της «Αιολίδας», συνομίλησε με τον Μυτιληνιό
ζωγράφο:
Συνέντευξη με το ζωγράφο
Στρατή Αθηναίο
Θ.Π.: Πότε ένοιωσες για πρώτη
φορά την ανάγκη να ασχοληθείς με
τη ζωγραφική; Πότε έγινε η πρώτη
σου επαφή μαζί της;
Από μικρό παιδί ασχολούμαι με τη
ζωγραφική, αφού ενστικτωδώς είναι το
μέσο με το οποίο εκφράζομαι. Από τη
στιγμή, λοιπόν, που έμαθα να κρατώ
μολύβι στο χέρι μου, γέμιζα τα σχολικά μου τετράδια και τα περιθώρια των
βιβλίων μου με ζωγραφιές. Το ένστικτό
μου ήταν η κινητήρια δύναμη που με

Ο Θ. Πλατσής με το ζωγράφο Στρατή Αθηναίο, στα εγκαίνια της έκθεσης
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στικά της τέχνης μου και επισκέφθηκα
αρκετές πινακοθήκες ανά τον κόσμο
μελετώντας σπουδαίους ζωγράφους.
Θ.Π.: Τι σημαίνει για σένα η ζωγραφική; Ποια συναισθήματα σου γεννά;
Με τη ζωγραφική εκφράζομαι. Στον
καμβά αποτυπώνω τις ανησυχίες, τους
φόβους μου, τις ελπίδες και τους οραματισμούς μου. Είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου, μου χαρίζει το αίσθημα της δημιουργίας και κάθε μέρα
μου υπόσχεται και μου αποκαλύπτει
κάτι καινούριο. Έτσι μπαίνω στο εργαστήριό μου και ξεχνάω να βγω... Είναι
αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
Θ.Π.: Σε προηγούμενη έκθεσή σου
το άλογο και η γυναίκα, καθώς και
ένα αίσθημα ελευθερίας και αισιοδοξίας μαζί, απασχολούσε τα έργα σου.
Στη σημερινή έκθεση στη Δημοτική
Πινακοθήκη Μυτιλήνης βλέπουμε
ότι η οι σκηνές κυρίως βίας είναι το
κυρίαρχο στοιχείο.

ώθησε να ασχοληθώ με τη ζωγραφική.
Στιγμή αποκάλυψης ήταν για μένα μία
Γερμανίδα ζωγράφος, που είχε επισκεφθεί τη Μυτιλήνη. Τη συνάντησα να
αποτυπώνει στον καμβά υπαίθρια τοπία
στη γειτονία μου, στην Απάνω Σκάλα.
Περιεργάσθηκα τα πινέλα, την παλέτα, τα χρώματα στα πολύχρωμα σωληνάρια και άρχισα να συνειδητοποιώ
ότι η ζωγραφική έχει πολλά μυστικά
να μου αποκαλύψει. Στη Λέσβο υπήρχε πάντοτε έντονη πνευματική κίνηση.
Οι κάτοικοί της αγαπούν τις τέχνες και
τα γράμματα και εντρυφούν σε αυτές.
Έτσι αν και οι γονείς μου, όντας απλοί
βιοπαλαιστές, δεν μπορούσαν να εννοήσουν τη ζωγραφική ως επάγγελμα, τη
σπουδαιότητα και τη μαγεία της κάθε
μορφής τέχνης τη διδάχθηκα από τους
συντοπίτες μου, που είναι πρόθυμοι να
συνδράμουν και να εκτιμήσουν κάθε
καλλιτεχνική προσπάθεια. Κατέφυγα
στην Αθήνα για να σπουδάσω τα μυ-
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Επιθυμία μου είναι η ζωγραφική μου
να εκφράζει την αλήθεια της ζωής έτσι
όπως την εισπράττω και επιθυμώ να τη
μοιραστώ με τους γύρω μου, κεντρίζοντάς τους νοητικά και συναισθηματικά.
Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο για μένα τα
έργα μου να έχουν αμεσότητα αγγίζοντας την ψυχή του θεατή με το χρώμα,
το σχήμα, την κίνηση και την όλη αίσθηση που αποπνέουν δίνοντας έναυσμα για ένα διάλογο τόσο εσωτερικό
όσο και με τους συνανθρώπους μας.
Θ.Π.: Πόσες ατομικές εκθέσεις
έχεις υλοποιήσει μέχρι σήμερα; Και
σε ποιους χώρους-μουσεία βρίσκονται έργα σου;
Από το 1977 έως σήμερα έχω πραγματοποιήσει 31 ατομικές εκθέσεις και
90 έως 100 ομαδικές, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Έργα μου βρίσκονται
στην Πινακοθήκη Ρόδου, στην Πινακοθήκη Μοσχανδρέου στο Μεσολόγγι,
στην Πινακοθήκη Αγρινίου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, στην ιδιωτική
πινακοθήκη Λέανδρος Σπαρτιώτης στον
Άγιο Θωμά Πρεβέζης, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, τη Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία και Νέα Υόρκη.
Θ.Π.: Ποιοι ιστορικοί τέχνης έχουν
ασχοληθεί με τη δουλειά σου;
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Ιστορικός Τέχνης κ. Μανόλης Βλάχος με έχει τιμήσει ασχολούμενος κατ’ επανάληψη με το έργο μου.
Επίσης ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιστορικός Τέχνης, κ.
Στέλιος Λυδάκης, και ιστορικοί τέχνης
καταξιωμένοι όπως ο κ Σπύρος Μοσχονάς και ο κ. Σωκράτης Λούπας, καθώς
επίσης και ένας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων ή ιδιωτών που ασχολούνται
με θέματα τέχνης.
Θ.Π.: Είσαι ικανοποιημένος από
την αγοραστική αξία των έργων σου;
Τα έργα μου, ως δημιουργήματά μου,
έχουν πρωτίστως συναισθηματική για
μένα αξία και μετά εμπορική. Το ενδιαφέρον των φιλότεχνων να τα αγορά-

Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να
καταλήξεις σ’ αυτή την απεικόνιση;
Τα προβλήματα της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας είναι τεράστια. Η
αδηφαγία των ολίγων και ισχυρών σκορπίζει βία, πόνο, θάνατο στους πολλούς.
Την απειλή, που τυλίγει τον πλανήτη μας,
και τη βία, που έχει καρφωθεί στη γη,
αισθάνθηκα την ανάγκη να ιστορήσω με
το πινέλο μου. Η οικουμένη πάσχει, το
παρόν βασανίζεται και το μέλλον σαν
βρέφος ζητά προστασία από το εξουθενωμένο κορμί της μάνας-ζωής. Ένας
αγώνας αμείλικτος γίνεται και αυτόν θέλησα να αποτυπώσω. Όλα βρίσκονται
σε εξέλιξη. Η ζωή απεγνωσμένα προστατεύει ακόμη και την ύστατη στιγμή
το μέλλον της. Ο αγώνας δεν έχει κριθεί.
Η ζωγραφική μου εκφράζει την αλήθεια της ζωής, έτσι όπως την εισπράττω και επιθυμώ να τη μοιραστώ με τους
γύρω μου κεντρίζοντάς τους νοητικά
και συναισθηματικά, χωρίς να επιδιώκω
τα συναισθήματα αυτά να είναι πάντα
ευχάριστα, αλλά ειλικρινή. Η τέχνη δεν
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ωστόσο
μπορεί να τον εμπνεύσει και να τον
προβληματίσει.
Θ.Π.: Γενικά ποιο είναι το είδος της
ζωγραφικής, ποια τεχνοτροπία προτιμάς και νομίζεις ότι σου ταιριάζει;
Η ζωγραφική που προτιμάω και με
εκφράζει είναι η αληθινή. Αυτή που
δεν γίνεται για εντυπωσιασμό αλλά είναι προϊόν ειλικρινούς αναζήτησης από
πλευράς ουσίας και τεχνικής. Με την
πάροδο του χρόνου θεωρώ ότι έχω
αποκτήσει μία προσωπική γραφή που
τόσο θεματικά όσο και τεχνικά εξελίσσεται και μεταστοιχειώνεται. Χρησιμοποιώ συνήθως λάδια, ενώ με ενδιαφέρει
και το σχέδιο, με υπερβολή στη φόρμα
και με δυναμική στη σύνθεση, που δουλεύω με διάφορα υλικά, μελάνι, κάρβουνο, σέπια κλπ, πάνω σε επιφάνειες που
επίσης ποικίλουν από απόψεως υλικού.
Θ.Π.: Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τα έργα σου;
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εκκλησίες με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα,
όλα λουσμένα στο φως του ήλιου και
το γαλάζιο της θάλασσας καταστάλαξαν
στην ψυχή μου και μέχρι σήμερα είναι
οι πηγές που αντλώ ψυχική δύναμη και
έμπνευση. Αισθάνομαι γι’ αυτό μεγάλη
συγκίνηση που παρουσιάζεται στο νησί
μου και η τελευταία δουλειά μου. Στο
νησί μου και στον κόσμο του οφείλω. Ο
Ιάκωβος Μουτζουρέλης με συμβούλεψε
να ασχοληθώ με την Ιστορία της Τέχνης
και έτσι συνέβαλε ώστε να εξελίξω τη
ζωγραφική μου συνειδητά σε Τέχνη. Ο
Περικλής Μαυρογιάννης, με παρότρυνε
να εκθέσω για πρώτη φορά έργα μου.
Επί δημαρχίας του Απόστολου Αποστόλου έγινε η πρώτη μου έκθεση στο νησί
και οι συμπατριώτες μου με τίμησαν
αγοράζοντας όλα τα έργα μου. Έκτοτε
οι κατά καιρούς δήμαρχοι, δημοσιογράφοι, τοπικοί σύλλογοι, συνάδελφοι ζωγράφοι με έχουν τιμήσει και οι συμπατριώτες μου γενικότερα, που οφείλω
να ομολογήσω ότι διαθέτουν αυξημένο
καλλιτεχνικό αισθητήριο και γνήσιο ενδιαφέρον για τις τέχνες.
Θ.Π.: Η Λέσβος κατά γενική ομολογία είναι ένα νησί με πολύ πλούσια καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση. Είσαι ικανοποιημένος από
τους χώρους που διαθέτει σήμερα
το νησί για μια έκθεση, μια συναυλία,
ένα συνέδριο κ.λπ.; Αν όχι, τι νομίζεις ότι θα πρέπει να γίνει;
Η Λέσβος παρουσιάζει μεγάλη πνευματική κίνηση και πληθώρα καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
λαμβάνουν χώρα σε όλο το νησί, σε φιλόξενους χώρους. Επειδή όμως πρέπει
να στοχεύουμε πάντα στο καλύτερο, πιστεύω, ότι για τη Μυτιλήνη, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Πνευματικού Κέντρου. Ακόμη, σημαντικά θα συνέβαλε η
ολοκλήρωση του έργου στο Γενί Τζαμί,
καθώς και η ρύθμιση όλων των παραμέτρων, που θα έδιναν τη δυνατότητα στο
μοναδικό στο είδος του μουσείο Τεριάντ να δουλεύει σωστά και διαρκώς.

σουν με τιμά και με ενθαρρύνει στην
προσπάθειά μου. Η αγοραστική τους
δύναμη, που επηρεάζεται από την εκάστοτε ευρύτερη κατάσταση της αγοράς
σε συνδυασμό και με τις δικές μου υλικές ανάγκες διαμορφώνουν την εμπορική τιμή τους, που σε καλύτερους
οικονομικά καιρούς ή σε άλλη αγορά
άξιζε να είναι μεγαλύτερη. Σήμερα στην
Ελλάδα που είναι γενικά δύσκολο να
επιβιώσει κανείς και η ζωγραφική θεωρείται πολυτέλεια νοιώθω μεγάλη τιμή
που φιλότεχνοι αγοράζουν έργα μου
ακόμη και με το υστέρημά τους.
Θ.Π.: Ποια είναι τα μελλοντικά
καλλιτεχνικά σου σχέδια;
Ποιοτικά να εξελίσσω την τέχνη μου
και επαγγελματικά να κάνω το έργο μου
γνωστό ευρύτερα διεθνώς οργανώνοντας εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας και στο εξωτερικό.
Θ.Π.:Τι αισθάνεσαι σήμερα που
παρουσιάζεται η τελευταία σου δουλεία στο φιλότεχνο κοινό της πατρίδας σου;
Τα χρώματα της ιδιαίτερης πατρίδας
μου της Λέσβου και οι πρώτες μου
εμπειρίες ζωής, ο μόχθος των αγροτών
και των ψαράδων, τα παιχνίδια μας ως
παιδιών στις αλάνες, στην εξοχή, τα πανηγύρια και τις ανυπόκριτες φιλίες, τα
παραδοσιακά καφενεία, οι βυζαντινές
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Πάμε σαν άλλοτε...

Ο γύρος της Λέσβου του 1903 σε 12 μέρες
από τον Μ. Ι. Μιχαηλίδη
Μια ανοιξιάτικη περιήγηση στην "Βασιλίδα της Μεσογείου"
To 1903 o M.I. Mιχαηλίδης, έφτασε στην
Μυτιλήνη, περιηγήθηκε - άλλοτε μόνος και
άλλοτε με συνοδοιπόρους - και κατέγραψε,
περιγράφοντας την περιήγησή του την «Βασιλίδα της Μεσογείου», τον «Ελαιώνα της
Μεσογείου», όπως αποκάλεσε την Λέσβο.
Μέσα από τις αφηγήσεις του ξεδιπλώνονται στα μάτια μας, όχι μονάχα το φυσικό
τοπίο και οι ομορφιές του νησιού μα και
σημαντικές πληροφορίες για την οικονομική και την εμπορική ζωή καθώς και την
πολιτιστική και κοινωνική καθημερινότητα
των κατοίκων της Λέσβου.
Ο Μιχαηλίδης, στο βιβλίο του, με γλαφυρό γράψιμο, διατηρώντας το περιηγητικό
ύφος σε όλη την διάρκεια της περιγραφής
του, κατέγραψε γεωφυσικά στοιχεία με αρκετές λεπτομέρειες, με τοπωνύμια, καθώς
επίσης και με πολλά στοιχεία του παρελθόντος για ιστορικά μνημεία, εκκλησίες και
μοναστήρια. Έδωσε, πολλές και λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπάρχουσες γεωργικές παραγωγές και την βιομηχανία.
Στην αφήγησή του, δεν υπάρχουν στοιχεία
για τους δήμους Αγιάσου και Σιγρίου.
Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι σε πολλές
από τις διαδρομές του, είχε την παρέα των
συνοδοιπόρων του, την οποία έδειχνε να
απολαμβάνει τόσο όσο τις φυσικές ομορφιές του νησιού ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις διαφορές στο ύφος του
γραψίματός του.
Με αισθητά λίγες ιστορικές αναφορές

έγραψε έναν πρώιμο εμπορικό οδηγό με
την πλήρη εμπορική άποψη των πόλεων
κωμοπόλεων και χωριών της Λέσβου παραθέτοντας βιομηχανικές ή εμπορικές
δραστηριότητες, ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, τοποθεσία που
δραστηριοποιούνταν, ακόμα και πλήθος εργαζομένων σε κάθε μια από αυτές (όπου
υπήρχαν τέτοια στοιχεία). Δεν παρέλειψε
να αναφερθεί σε ακτοπλοϊκές εταιρείες,
σε ασφαλιστικές, αλλά και στα φαρμακεία,
ιατρεία, κουρεία και καφενεία της κάθε περιοχής.
Μέσα από τα διαπιστευτήρια της διέλευσής του από τα διάφορα μέρη, καταγράφηκαν στοιχεία, αφήνοντας μας πληροφορίες
σχετικές για τα ονόματα των τότε προυχόντων της ηγεσίας των τόπων που επισκέφθηκε.
Ξεκινώντας το ημερολόγιο της περιήγησής του, ο Μιχαηλίδης, με γλαφυρό γράψιμο, διατηρώντας το περιηγητικό ύφος
σε όλη την διάρκεια της περιγραφής του,
επαινούσε την εργατικότητα και την δραστηριότητα των κατοίκων του νησιού ομολογώντας «δεν ηδυνήθη να εύρη άλλον
λαόν εκ των την Ανατολήν οικούντων υπό
τας ανωτέρω αρετάς».
Με την εργατικότητά τους και την ψύχωση που είχαν οι κάτοικοι με την ελιά είχαν
μεταμορφώσει το νησί σε αξιοθαύμαστο
ελαιώνα που ακόμα και παραπλέοντας τις
ακτές του φαινόταν σαν δάσος από τις ελιές.
19

Η Λέσβος το 1894, απαριθμούσε 100
πόλεις και κωμοπόλεις ο δε πληθυσμός
της έφτανε τους 130.000 κατοίκους (από
τους οποίους οι 110.000 ήταν χριστιανοί
και οι υπόλοιποι Οθωμανοί).
Με τουλάχιστον 24 λιμάνια - φυσικά και
μη - εξεχόντων του Νοτίου και του Βορείου λιμένων της Μυτιλήνης, διέθετε νοσο-

κομείο, πάνω από 30 εκπαιδευτήρια, 4 τηλεγραφεία, είχε τυπογραφείο («ΑΣΤΗΡ»),
βιβλιοπωλείο και βιβλιοδετείο, ελαιοτριβεία
30 (το 1894) και 60 (το 1903) και μια
παραγωγή γύρω στα 200.000 καντάρια
λάδι (1894), 40 τουλάχιστον σαπωνοποιεία, ατμοκίνητα και μη, 4 βυρσοδεψεία και
ασβεστοποιεία.

26 Μαΐου 1903 πρώτη μέρα της περιήγησής του
Αρχή της περιήγησής του, από πού
αλλού παρά από την πόλη της Μυτιλήνης ή Χώρα για τους κατοίκους της
(κατά τον Μιχαηλίδη).
Η Μυτιλήνη είχε, 3.200 (το 1894)
σπίτια σχεδόν όλα λίθινα - μετά τον
σεισμό του 1890 και ήταν μια πόλη
που τα βράδια φωταγωγούνταν απ'
άκρου εις άκρον. Είχε σε σύνολο 294
χιλιόμετρα αμαξωτούς δρόμους, δυο
λιμάνια, όπου κάθε εβδομάδα προσέγγιζαν πολλά ατμόπλοια διαφόρων
εταιριών, πολλές χριστιανικές εκκλησίες (στο κέντρο της πόλης δέσποζε
ο Αγ. Αθανάσιος με το κωδωνοστάσιο
από πελεκητούς λίθους και το μεγάλο
του ρολόι), αλλά και έξη τζαμιά μεγαλύτερο των οποίων ήταν το «Γενί Τζαμί», ένα λαμπρό Θέατρο χωρητικότητας 700 ατόμων, την εμπορική λέσχη
«Πρόοδο», την «Γεωργική Τράπεζα»,
τον «Τεκέ», τα «Δικαστήρια», το μεγαλόπρεπο «Αυτοκρατορικό Γυμνάσιο»,
μα και το κομψό «Κιόσκι» με την μαρμάρινη δεξαμενή και το αναβρυτήριο.
Μυτιλήνη, η «περικαλέστατη και προοδευτική» που τον σαγήνευσε με την
φυσική της ομορφιά με τα δημόσια
κέντρα περιπάτου και αναψυχής της
«τον Κήπο για τους αριστοκράτες και
τον Μώλο για την μεσαία τάξη». Πολλά μηχανικά εργοστάσια και χιλιάδες

εργάτες την έκαναν έναν μεγάλο και
σημαντικό πόλο εμπορικής κίνησης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η σύνδεσή της ατμοπλοϊκώς με Πειραιά, Αλεξάνδρεια, Τεργέστη, Κωνσταντινούπολη και Εύξεινο Πόντο, με
γύρω στις 15 ελληνικές και ξένες πρακτοριακές εταιρείες, συμπλήρωναν την
εικόνα της αυτή. Με τα προξενεία της,
τα τραπεζικά της καταστήματα, τα μεγάλα της εργοστάσια, (Αφων Γεωργιάδη, Α.Β Μουζάλα, Μελανδινού και Τσεκούρα), τα εμπορικά και προμηθευτικά
της καταστήματα, τις ασφαλιστικές
εταιρίες, φάνταζε μεγαλούπολη ακμάζουσα με λαμπρή κίνηση εμπορική
αλλά και πολιτιστική. Με πολλά Σωματεία, όπως: «Πρόοδος», «Φιλόπτωχος
Αδελφότης Κυριών», «Μουσικός Σύλλογος Αρίωνας» κ.α., που επιδείκνυαν
κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο, με
τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα και με
το Νοσοκομείο του νησιού - που το
συντηρούσε η κοινότητα - με γύρω στα
6 φαρμακεία και με καμιά δεκαριά γιατρούς, με δικηγορικά γραφεία και τα
ξενοδοχεία των Α. Μαλακού, Κ. Α. Ταχτατζή, Η. Κουτσούκη, Μ. Γαρούφαλου, Μ. Ματθαίου, ήταν μια πόλη που
έμενε αξέχαστη στους ταξιδιώτες.
Ο Μιχαηλίδης, επισκεπτόμενος τα
ξενοδοχεία και τα κέντρα αναψυχής,
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κάνοντας περιπάτους στην πόλη και
επισκεπτόμενος τα λογής καταστήματα
παράτεινε πέραν των αρχικών του σχεδίων την παραμονή του στην Χώρα ξεκινώντας αργότερα την περιήγησή του
στα ενδότερα με συνοδοιπόρο του και
οδηγό του τον Θ. Μελανδινό πράκτορα
από την Μυτιλήνη που πήγαινε για υποθέσεις του στην Γέρα.
Αφήνοντας πίσω του τη Μυτιλήνη,
το πρώτο που τον συνεπήρε στο ταξίδι του ήταν η μαγευτική εικόνα των
Λουτρών από ψηλά, ενώ το θαλασσινό
πέρασμα από την Κουντουριά (Κουντουριδιά) στο Πέραμα, του χάρισε
ένα απολαυστικό εικοσάλεπτο ταξίδι.
Τον Δήμο Γέρας με τους περίπου
12.000 κατοίκους του και τα πέντε χωριά του, περιδιάβηκε και γνώρισε από
κοντά ο Μιχαηλίδης, με τελευταία του
στάση τον Παλαιόκηπο.
Επτά μεγάλα ατμοκίνητα Σαπωνοποιεία, δυο ελαιουργεία, δυο ατμόμυλοι
και από κοντά γύρω στα εξήντα εμπορικά καταστήματα έκαναν την Γέρα πυρήνα εμπορίου.
Στη συνέχεια, με νέο συνοδοιπόρο αυτήν την φορά τον Ι. Καλλιπολίτη
αναχώρησε για τον Ποταμό (Πλωμάρι).
Ο Ποταμός, δεύτερη σε πληθυσμό
πόλη της Λέσβου 5 ώρες μακριά από
τη Μυτιλήνη με 10.000 κατοίκους στο
σύνολό τους χριστιανούς, πρόβαλε στα
μάτια του ταξιδευτή αργά το σούρουπο.
Μαγευτικός και ταυτόχρονα γραφικός, να διασχίζεται από τον ποταμό
Σεδούντα. Με κύρια παραγωγή, εκείνη
του ελαίου και του σαπουνιού, με πολλά ατμοκίνητα σαπωνοποιεία, ελαιοτριβεία και πυρηνεργοστάσια, με ασφαλιστικές εταιρείες, εμπόρους, εμπορικά
και παντοπωλεία με την καθημερινή
προσέγγιση ατμοπλοίων της εταιρείας
«Κουρτζή», «είχε σε ύψιστο βαθμό
ανεπτυγμένη την εμποροναυτιλία» επισημαίνει ο Μιχαηλίδης.

Ταυτόχρονα, είχε και έντονη πολιτιστική ζωή, με την «Λέσχη Βενιαμίν», το
«Αναγνωστήριο» και την «Λέσχη των
Φιλομούσων».
Στην τελευταία - η οποία μάλιστα
γιόρταζε τα 25 έτη λειτουργίας της - διασκέδασε ως αργά το βράδυ ο περιηγητής μας και την επόμενη μέρα πρωί
- πρωί αναχώρησε για Πλαγιά και Τρίγωνα.
Την Πλαγιά, η οποία είχε ανοικοδομηθεί προ 17ετίας της επισκέψεώς του,
λόγω πυρκαγιάς, με 2.500 κατοίκους με
δυο ελαιοτριβεία, καθώς και τον Τρίγωνα με 1.500 κατοίκους και ένα ελαιοτριβείο επισκέφθηκε εκείνο το μαγιάτικο
πρωινό ο Μιχαηλίδης πριν να αναχωρήσει για τη Βρίσσα.
Μιας και δεν υπήρχε αμαξωτός δρόμος που να συνέδεε την Βρίσσα με
τον Ποταμό, επιβιβάστηκε σε πλοιάριο
και παραπλέοντας τις κοντινές ακτές,
άφησε πίσω του την μαγευτική θέση
«Κοπέλλα», την εκκλησία της Παναγιάς
και μετά μιας ώρας ιστιοπλοΐα, αφού
διέκρινε την έπαυλη του Μελανδινού
κτισμένη στην παραλία πνιγμένη κυριολεκτικά στα λιόδεντρα, το πλοίο πλησίασε την «Κρυπτή» με τις ιαματικές
πηγές εντός του κολπίσκου, πέρασε το
εκκλησάκι του Αγ. Ισίδωρου, το βράχο
«Τρυπτή» καθώς και το τσιφλίκι του Π.
Σάββα.
Στις 10 το πρωί μετά από περίπου 6
ώρες ιστιοπλοΐας σε μια διαδρομή που
θα του έμενε αλησμόνητη, με τον ήχο
της θάλασσας και το θρόισμα των δέντρων της στεριάς στα αυτιά του, έφτασε στα Βατερά το επίνειο της Βρίσσας.
Μετά τα Βατερά η Βρίσσα με τους
2.000 κατοίκους το σπάνιο εικονοστάσι
της Ζωοδόχου Πηγής, και τα δύο ατμοκίνητα ελαιοτριβεία θα ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός του προς τον Πολυχνίτο.
Τον Πολυχνίτο κατοικούσαν 5.500
άνθρωποι. Απείχε 42 χλμ. από την Μυ21

Εμ.Τσαμουρκέλη.
Στο τελείωμα εκείνου του Μάη του
1903 ο Μ. άφησε το περιποιητικό ξενοδοχείο του Ε. Κατσάνη επιβιβάστηκε
σε τρεχαντήρι και με ούριο άνεμο διήλθε ανάμεσα από το ακρωτήρι Πέραμα
και το ακρωτήρι Παναγιούδα με προορισμό την Ερεσό. Κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του μετά από 4,5
ώρες λόγω του ανέμου που «έπεσε».
Η Ερεσός, ήταν ονομαστή για το λιμάνι της, τα δημόσια της κτίρια, τους
επιφανείς άνδρες της -εξέχοντος του
Θεοφράστου- είχε δε 3.500 κατοίκους
από τους οποίους 500 ήταν Οθωμανοί.
Ήταν γνωστή για την παραγωγή κρασιού, σύκων, τυριού και βαλανιδιών με
σχετικά περιορισμένη την ελαιοκαλλιέργεια μιας και οι ντόπιοι είχαν αρχίσει τα τελευταία χρόνια της επίσκεψης
του περιηγητή την ενασχόληση με την
ελιά. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειπαν, την
Ερεσό μεταναστεύοντας σε ξένες χώρες αναζητώντας εργασία, μα δεν την
λησμονούσαν ποτέ, επιστρέφοντας τα
τελευταία χρόνια της ζωής τους εκεί.
30 του Μάη πρωί, ο Μιχαηλίδης θα
συνέχιζε την πεζοπορία του προς
Τελώνια χωρίς να παραλείψει να επισκεφθεί την Μονή του Υψηλού και να
συνομιλήσει με τον Ηγούμενο Νεόφυτο. Ο τελευταίος ήταν γνωστός για τις
δωρεές του στα ιερά καταστήματα των
πλησίον της Μονής χωρίων, πράγμα για
το οποίο απολάμβανε γενική τιμή και
υπόληψη.
Τα Τελώνια, με πληθυσμό αντίστοιχο εκείνου της Ερεσού ήταν κτισμένα
σε ύψωμα, είχαν πολύ καλό κλίμα, μεγάλη κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς
και παραγωγή μαλλιού και βαλανιδιών.
Μέσα από μια μαγευτική διαδρομή με
τον αμαξωτό δρόμο κατακλυσμένο
από βαλανιδιές συνεχίζοντας το ταξίδι
ο Μ. θα έφτανε στη Βατούσα.
Με πεντακόσιες ψυχές λιγότερες από

τιλήνη και ήταν έδρα Μουδίρη. Κομβικό σημείο, με αμαξωτό δίκτυο που την
ένωνε με την Ελπίδα και την Μυτιλήνη. Το πρόβλημα της πόλης ήταν ότι,
υπέφερε από μεγάλη έλλειψη πόσιμων
υδάτων και τα πηγάδια που υπήρχαν
δεν τροφοδοτούσαν με καλής ποιότητας νερό τους κατοίκους της.
Το πρώτο που εντυπωσίασε τον Μιχαηλίδη, μπαίνοντας στην κωμόπολη,
ήταν το λαμπρό κωδωνοστάσιο της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και τα πολλά
καφενεία ένα γύρω της εκκλησίας -τα
περισσότερα ιδιοκτησίας της- καθώς
και η μεγαλοπρεπής αστική σχολή της
που λειτουργούσε υπό την διεύθυνση
του Π. Κουτρή.
Ο Πολυχνίτος είχε δυο ελαιοτριβεία
-το ένα μάλιστα ανήκε στην εκκλησία
του Αγ.Γεωργίου- αρκετά εμπορικά
με τουλάχιστον 3 φαρμακεία. Αυτό
που του κίνησε το ενδιαφέρον ήταν οι
δυο ιαματικές πηγές (95ο βαθμών) που
εκτός από ιατρική χρήση λειτουργούσαν και σαν κινητήριος δύναμη των πέντε αλευρόμυλων της πόλης. Κατάφερνε να έχει μεγάλες εξαγωγές λαδιού και
του περίφημου ντόπιου άνισου (γλυκάνισου). Μια ώρα δρόμο μακριά υπήρχαν οι περίφημες αλυκές του Κόλπου
της Καλλονής, που εξήγαγαν περίπου
4 εκατομμύρια κιλά αλάτι τον χρόνο.
Αλλά και στο επίνειο Ελπίδα υπήρχε
το ελαιοτριβείο Κουρτζή και το σαπωνοποιείο Κλαδογένη - Σαραντίδη, ενώ
πραγματοποιούνταν και μεγάλες εξαγωγές της ονομαστής σαρδέλας του
κόλπου Καλλονής.
Ίσως ο όγκος και το πλήθος των εξαγομένων ειδών από την περιοχή του
Πολυχνίτου, κατέστησε αναγκαία την
δημιουργία της εμπορικής εταιρείας
«Ομόνοια» που σαν σκοπό της είχε την
ανάπτυξη κεφαλαίων για εμπορικούς
σκοπούς. Απαριθμούσε είκοσι μέλη
έχοντας πρόεδρό της τον Πλωμαρίτη
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τα Τελώνια η Βατούσα είχε στην είσοδό της, κεραμοποιείο και διατηρούσε
αστική σχολή.
Διερχόμενος της πόλης έφτασε στα
Φίλια, με το παρθεναγωγείο και τους 3
ελαιόμυλους, από τους οποίους οι δυο
ανήκαν στην κοινότητα.
Εκεί φιλοξενήθηκε από τον Γ. Κόντο,
ο οποίος, τύγχανε να έχει γιορτή στο
σπίτι του και μετά από ένα μεταμεσονύχτιο γλέντι θα αποκοιμιόταν, για να
αναχωρήσει την άλλη μέρα πρωτομηνιά
του Ιούνη, προς Σκουτάρο και Μόλυβο.
Ο καύσωνας ήταν ανυπόφορος, αλλά οι
μαγευτικές τοποθεσίες και η θαλασσινή αύρα όσο πλησίαζε τα παράλια, τον
αποζημίωναν.
Έφτασε στον Μόλυβο, των 3.500 κατοίκων (μισών Χριστιανών και μισών
Οθωμανών). Πανοραμικά χτισμένος με
το ενετικό του φρούριο πέντε λεπτά,
από την θάλασσα, φάνταζε μαγευτικός.
Ήταν έδρα υποδιοίκησης, είχε αρκετά
μεγάλο ποσοστό εύπορων κατοίκων,
ενώ αρκετοί μετανάστευαν στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. Είχε πολλά εμπορικά με λογής εμπορεύματα, 2
ατμοκίνητα και άλλα 2 μη ελαιοτριβεία,
πρακτορεία και πολύ έντονη κοινωνική
ζωή. Αφού δέχθηκε τις περιποιήσεις
του Α. Μιχαηλίδη το απογευματάκι
πέρασε από την Πέτρα πορευόμενος
προς την Καλλονή «κάθιδρως και κεκοπιακώς».
Επτά ώρες μακριά από την πρωτεύουσα, 2 του Ιούνη έφτανε στην Καλλονή
(Αχυρώνα), χτισμένη σε ωραία και κατάφυτη πεδιάδα διασχιζόμενη από ποταμό, μόλις ½ ώρα από την θάλασσα.
Με 2.000 κατοίκους που ασχολούνταν
με την γεωργία και το εμπόριο με κάποιους από αυτούς να μεταναστεύουν
στην Αμερική και την Μ. Ασία, ήταν
έδρα Μητροπολίτη και διατηρούσε
πλήρη αστική σχολή. Με άφθονα καλής ποιότητας νερά, πάνω στην αμαξω-

τή οδό που συνέδεε την πρωτεύουσα
με το Σίγρι και τον Μόλυβο. Μισή ώρα
δρόμο μακριά, ήταν το επίνειο της, η
Αγία Αννα, γνωστή για τις ονομαστές
σαρδέλες Καλλονής.
Την επόμενη μέρα επισκέφθηκε την
Μονή Λειμώνος, όπου ο Ηγούμενος
Άνθιμος, τον ξενάγησε στην περίφημη
βιβλιοθήκη των χειρογράφων, αργότερα δε την ίδια μέρα «εν μέσω τρομερού καύσωνα» έφτασε στην γυναικεία
μονή της Μυρτιδιώτισσας.

3 του Ιούνη 1903
Ο Μιχαηλίδης φτάνει στην μεγαλύτερη κωμόπολη της επαρχίας Μηθύμνης
την Αγ.Παρασκευή, με 5.000 χριστιανούς κατοίκους. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την γεωργία, κτηνοτροφία,
εμπόριο. Είχαν υποφέρει πολύ τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ελλείψεως
νερού, ώσπου το 1898 με την γενναία
δωρεά του Κωνσταντινουπολίτη Α. Βαφειάδου, ιδρύθηκε υδραγωγείο φέρνοντας στην πόλη πολύ και καλής ποιότητας νερά από απόσταση 2 ώρες μακριά
από την περιφέρεια των Τιλίων. Αξίζει
να σημειωθεί ότι μια ώρα έξω από την
Αγ. Παρασκευή υπήρχε η μεγαλύτερη
γέφυρα του νησιού.
Με την συνοδεία του ιατρού και του
σχολάρχη της κωμόπολης αναχώρησε
από την Αγ.Παρασκευή προς Μανταμάδο, «υποστάς τα πάνδεινα ως εκ της
ανωμαλίας της οδού» όπως ο ίδιος περιγράφει.
Ο Μανταμάδος, με 4.500 κατοίκους
απείχε 6 ώρες από την πρωτεύουσα,
ήταν εμπορικός κόμβος με τρία λιμάνια
το «Γενί λιμάνι», το «Παλαιό λιμάνι» και
το «Καπανούμ» και με μεγάλη παραγωγή των φημισμένων μανταμαδιώτικων
κουμαριών. Ο ταξιδευτής απόλαυσε
κατά την παραμονή του, τις περιποι23

ήσεις του ξενοδοχείου-εστιατορίου
του Δ. Αποστόλου, ο οποίος ήταν και
ο ιδιοκτήτης του μεγάλου ατμοκίνητου
σαπωνοποιείου που συναντούσε κανείς
εντός του λιμένος «Καπανούμ». Πολύ
ανεπτυγμένη ήταν και η βιομηχανία των
πήλινων αγγείων που εξυπηρετούνταν,
με συνολικά 25 εργοστάσια παραγωγής
στην περιφέρεια Μανταμάδου. Μετά
από παραμονή 3 ημερών και αφού έγινε δεκτός λαμπρής φιλοξενίας αναχώρησε με τελικό προορισμό του την Μυτιλήνη. Απολαμβάνοντας το θέαμα των
απέραντων εκτάσεων ελαιόδεντρων και
πάλι και των παραπλεόντων πλοιαρίων, διήλθε από τις φημισμένες ιαματικές πηγές της Θερμής και έφτασε στα
Πάμφυλα. Η κωμόπολη είχε 2.000 κατοίκους, αστική σχολή, παρθεναγωγείο
και ασφαλή λιμένα όπου πολλά πλοία

κατέφευγαν σε καιρό τρικυμίας. Στην
συνέχεια έφτασε στην Παναγιούδα, η
οποία ουσιαστικά χτίστηκε από τους
κατοίκους του Αφάλωνα, όταν αυτός
καταστράφηκε με τον σεισμό του 1867.
Κατάκοπος, εκείνη την τελευταία μέρα
του ταξιδιού του, μετά από 12 μέρες,
άλλοτε πεζοπορίας, άλλοτε ιστιοπλοΐας
και άλλοτε ακολουθώντας τον αμαξωτό δρόμο θα κατέληγε στις 6 Ιούνη του
1903 στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη υπολογίζοντας πως μονάχα οι ώρες πεζοπορίας του έφταναν τις 45 ώρες!
(Από τις σελίδες του ημερολογίου - βιβλίου του Μ.
Ι. Μιχαηλίδη:
«Πεζοπορικές εντυπώσεις - Η Νήσος Μιτυλήνη - »
Μάης-Ιούνιος 1903)
Πηγή: Μ. Μπεκιάρης / Lesvosoldies.gr

Χάρτης Λέσβου
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Η σχολική βία (school bullying)
Γράφει ο Νίκος Δέτσης*

Η ενδοσχολική βία και η επιθετικότητα μαθητών εις βάρος συμμαθητών
τους στο χώρο του σχολείου και ο
εκφοβισμός (bullying) που βιώνουν τα
«θύματά» της, έχει πάρει τα τελευταία
χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις, ιδιαίτερα στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες. Το νεοφανές αυτό πρόβλημα που
έκαμε την εμφάνισή του πρώτα στην
Αμερική τη δεκαετία του 1970, έφθασε στη συνέχεια στην Ευρώπη και γύρω
στο 2000 στη χώρα μας.
Όπως υποστηρίζουν πολλοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.ά.,
η σχολική βία απηχεί την παθογένεια
της σημερινής κοινωνίας και της μονομερούς εκπαίδευσής μας, που δεν στοχεύει πια στη γενικότερη καλλιέργεια
των νέων μας, αλλά στην παροχή απλών
γνώσεων, απαραίτητων για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Τα φαινομενικά χαμηλά ποσοστά
βίας και εκφοβισμού (bullying) στα
σχολεία μας, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των αμερικανικών και δυτικοευρωπαϊκών, θεωρείται ως μη ανταποκρινόμενα προς την πραγματικότητα και
ότι απλώς αποτελούν την κορυφή του
παγόβουνου, δεδομένου ότι πολλές
τέτοιες περιπτώσεις αποκρύπτονται
από τους δράστες, τα «θύματα», τους
μαθητές που τις παρακολούθησαν και
από τα ίδια τα σχολεία για ευνόητους
λόγους. Αντίθετα, οι σχετικές έρευνες
καταδεικνύουν ότι η συχνότητα της
εμφάνισής τους δεν απέχει πολύ από
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όταν μάλιστα έχει διαπιστωθεί ότι ένας στους
τρείς μαθητές μας κατά τη διάρκεια της

φοίτησής του στο Δημοτικό και στο
Γυμνάσιο (στο Λύκειο οι περιπτώσεις
ενδοσχολικής βίας έχουν ελαχιστοποιηθεί), έχει πέσει «θύμα» βίας και εκφοβισμού μία ή περισσότερες φορές,
ενώ ένα ποσοστό που κυμαίνεται στο
10-15% έχει ασκήσει βία. Ακόμη όμως
πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η
χώρα μας, όπως έδειξαν οι ίδιες έρευνες, έρχεται δεύτερη στην Ευρώπη σε
περιστατικά «ψηφιακής» βίας. Ας μην
ασθάνονται λοιπόν οι γονείς ασφαλείς,
όταν το παιδί τους είναι ήσυχο στο δωμάτιό του.
Οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις για
τους δράστες - «θύτες» της ενδοσχολικής βίας και για τα «θύματα» του εκφοβισμού (bullying) είναι πολύ δυσάρεστες και διαπιστώνονται όχι μόνο
κατά την διάρκεια της φοίτησής τους
στο σχολείο, αλλά και στη μετέπειτα
ζωή τους. Τα αίτια της εκδήλωσης βίας
από «επιθετικά» παιδιά (είναι συνήθως
σωματώδη και δυνατά) και η «θυματοποίηση» (victimization) των αδύναμων
και «διαφορετικών» παιδιών (είναι συνήθως μικρού αναστήματος με κάποιες
σωματικές «ιδιαιτερότητες»: παχυσαρκία, τραυλισμός, μεγάλη μυωπία, άλλης
εθνικότητας και φυλής κ.λ.π.), πρέπει
να αναζητηθούν στο οικογενειακό τους
περιβάλλον, στη γενικότερη σημερινή
πολιτικοϊδεολογική κρίση της κονωνίας
και στη χειμαζόμενη παιδεία μας.
Είναι παρήγορο πάντως το γεγονός
ότι η ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία
δεν εφησύχασαν, δεν αμέλησαν και δεν
αδιαφόρησαν για την εξεύρεση τρόπων
αντιμετώπισης του ανησυχητικού αυ25

τού φαινομένου. Έτσι, το Υπ. Παιδείας
ίδρυσε το «Παρατηρητήριο κατά της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού»,
καθιέρωσε την 6η Μαρτίου ως «Ημέρα κατά της σχολικής βίας» και διοργανώνει, κατά καιρούς, σχετικά Σεμινάρια επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών.
Παράλληλα, έχουν δραστηριοποιηθεί
στο ίδιο θέμα τα Παιδαγωγικά Τμήματα
ορισμένων Πανεπιστημίων μας και πολλοί Σύλλογοι και Οργανισμοί, όπως η
«Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», η «Γραμματεία Νέας Γενιάς»,
ο «Συνήγορος του Πολίτη» κ.ά.
Οι βασικότεροι όμως παράγοντες για
την πρόληψη και καταστολή του νοσηρού φαινομένου της σχολικής βίας,
που προσβάλλει βάναυσα τα σχολεία
μας, είναι αναμφισβήτητα η οικογένεια
και οι εκπαιδευτικοί. Προκειμένου μάλιστα για την οικογένεια, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι έχει και ένα
μέρος της ευθύνης για τη δημιουργία
του προβλήματος αυτού στα σχολεία,
αφού έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο
οι μαθητές-δράστες της επιθετικότητας και της βίας όσο και τα «θύματά»
της προέρχονται από οικογένειες που
τα μέλη τους δεν συμβιούν αρμονικά, αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή
βία, έχουν οικονομικά προβλήματα, οι
γονείς δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο επαφής με τα παιδιά τους, δεν τα
παρακολουθούν και δεν ελέγχουν τη
συμπεριφορά τους και την επίδοσή
τους στο σχολείο κ.λ.π. Δεν είναι λίγες και οι αντίθετες περιπτώσεις, των
υπερπροστατευτικών οικογενειών (απ’
αυτές συνήθως προέρχονται τα «θύματα» του μπούλινγκ στο σχολείο),
που πνίγουν την κάθε αυτενέργεια και
πρωτοβουλία των παιδιών τους και γίνονται ανίκανα να αντιδράσουν όταν,
μακρυά από την οικογένειά τους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Από την άλλη
πλευρά ο ρόλος των εκπαιδευτικών

στην εξεύρεση μέσων πρόληψης και
καταστολής της ενδοσχολικής βίας και
του εκφοβισμού στα σχολεία τους, δεν
είναι μικρότερης σημασίας. Προς τον
σκοπό αυτό προϋποτίθεται απαραιτήτως η συνεργασία τους με τους γονείς
των μαθητών τους που εμπλέκονται
στο θέμα αυτό και με τους ειδικούς, αν
χρειαστεί, της ψυχικής υγείας. Παράλληλα, πρέπει κατά καιρούς να επιμορφώνονται, να παρακολουθούν σχετικά
Σεμινάρια και να ενημερώνονται έγκυρα για την υπάρχουσα για το πρόβλημα
αυτό βιβλιογραφία. Μόνο έτσι θα καταστήσουν τους μαθητές τους ικανούς
να κατανοήσουν ότι πολιτισμός και βία
είναι αντίθετες έννοιες και να συνειδητοποιήσουν ότι στο σχολείο τους δεν
πρέπει να χτυπά το κουδούνι του φόβου, ούτε να βλέπουν θλιμμένα και φοβισμένα πρόσωπα, αλλά μόνο φωτεινά
παιδικά και εφηβικά χαμόγελα.
*Ο Ν. Δέτσης είναι Φιλόλογος
- τ. Λυκειάρχης μέλος της Λ.Π.
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«Πεταμένα λεφτά;»
Γράφει ο Μάριος Κακαδέλλης

Πριν λίγες εβδομάδες, ένα απόγευμα,
έβγαινα από μακρινό απ’ την Ανθούσα
νεκροταφείο, όπου είχα συνοδεύσει
στην τελευταία του κατοικία συγγενικό
μου πρόσωπο. Μπήκα στο πρώτο ταξί
να επιστρέψω στο σπίτι. Δεν είχαμε κάνει λίγα μέτρα κι ο οδηγός σταμάτησε.
Ένα σαράβαλο φορτηγάκι κάθετα στο
δρόμο, προσπαθούσε ν’ ανέβει στο πεζοδρόμιο με την όπισθεν.
«Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και ποιοι
είναι αυτοί οι νεαροί στη καρότσα;»
ρώτησα στον ταξιτζή που ήταν ένας
άνδρας στην ηλικία μου και φαινόταν
ευγενικός και καλοσυνάτος. «Άσε κύριέ
μου. Κάθε απόγευμα το ίδιο βάσανο
τραβάμε με τους γύφτους. Βάζουν το
αυτοκίνητο με την καρότσα στον τοίχο
του νεκροταφείου. Όταν τελειώσουν
οι κηδείες και σκοτεινιάσει πηδούν τη
μάντρα και κλέβουν τα στεφάνια. Μετά
στον καταυλισμό τους, φτιάχνουν με
τα λουλούδια μικρά μπουκέτα και τα
πωλούν στα φανάρια των δρόμων. Αν
θέλεις τη γνώμη μου είναι πεταμένα λεφτά. Μήπως οι νεκροί καταλαβαίνουν
από λουλούδια; Γιατί αυτά τα χρήματα
δεν τα δίνουν σε ένα φιλανθρωπικό
ίδρυμα να πιάσουν τόπο. Καλά δεν τα
λέω κύριέ μου;».
«Πολύ καλά τα λες, αλλά γιατί το κάνουν; Για να τιμήσουν το νεκρό». Ο ταξιτζής γέλασε. «Αχ καλέ μου άνθρωπε.
Τόσα χρόνια αυτη τη συνήθεια γέρασα
και δεν την καταλαβαίνω. Πιστεύω, ότι
οι πιο πολλοί το κάνουν για επίδειξη.
Για να διαβάζουν οι συγκεντρωμένοι
το όνομά τους στην κορδέλα. Μ’ αυτά
τα μυαλά η κοινωνία μας δεν πρόκειται
ποτέ να πάει μπροστά». Είπαμε κι άλλα
πάνω σ’ αυτό το θέμα μέχρι που φτάσαμε στην Ανθούσα. Θέλησα ν’ ανάψω
ένα κερί στην εκκλησία της πλατείας,

έτσι, για ανάπαυση της ψυχής του συγγενή μου που είχα χάσει. Κατάλαβα ότι
είχε προηγηθεί κηδεία γιατί το αγγελτήριο ήταν ακόμη στην είσοδο. Το διάβασα για να δω ποιος συμπολίτης μου
είχε «φύγει». Ήταν κάποιος γέροντας
στα εκατό, που δεν έτυχε να τον γνωρίζω. Όμως το μάτι μου έπεσε στο υστερόγραφο που έγραφε: «Η οικογένεια
δεν θα δεχθεί στεφάνια. Μπορείτε να
δώσετε τα χρήματα για φιλανθρωπικό
σκοπό με δική σας επιλογή». Θυμήθηκα την κουβέντα με τον ταξιτζή και
είπα σχεδόν φωναχτά. «Μπράβο εκεί
θα πιάσουν τόπο».
Πήγα στο σπίτι με έναν προβληματισμό. Ήταν άραγε σωστά όσα προηγήθηκαν πάνω σ’ αυτό το θέμα, ή μήπως
και τα στεφάνια συμβολίζουν κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζω; Όποια κι
αν είναι η αλήθεια, εγώ δεν είχα στείλει στεφάνι. Όμως για να είμαι εντάξει,
τουλάχιστον για τον εαυτό μου, με την
πρώτη ευκαιρία θα στείλω ανώνυμα
ένα μικρό ποσό στη «Φιλαλληλία» της
Παροικίας μας, απόλυτα σίγουρος, ότι
αυτά ασφαλώς, δεν είναι πεταμένα λεφτά.
Υ.Γ. Πιστεύω πως έφτασε πια η στιγμή
που η Πολιτεία πρέπει άμεσα να κοιτάξει
και να φροντίσει για το θέμα της αποτέφρωσης των νεκρών.
Νομίζω πως η Εκκλησία δεν θα είναι
έξω από τον προορισμό της. Η νεκρώσιμη
ακολουθία να γίνεται κανονικά, όπως μέχρι
σήμερα και μετά το τέλος αυτής, ανάλογα με την επιθυμία της οικογένειας ή του
εκλιπόντος σε έγγραφη δήλωσή του (π.χ.
στη διαθήκη του) ή να ακολουθήσει η διαδικασία της ταφής ή να ξεκινήσει το αυτοκίνητο με τη σορό για το αποτεφρωτήριο.
Πάσα διαφωνία δεκτή.
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Το «τριζόνι» της Βιβλιοθήκης της «Λεσβιακής Παροικίας»
Γράφει η Ειρήνη Βεκρή

Ολοζώντανο ξεπετάχτηκε το «τριζόνι» της Λεσβιακής Γης, του ποιητή
μας Οδυσσέα Ελύτη, τερετίζοντας να
τραγουδά τη γλυκιά και την πικρή ζωή,
συντροφιά στην έγνοια μας και παρηγοριά μας, καθώς καταγράφαμε και ταξινομούσαμε με την Αναστασία Σαμαρέλλη-Τζερμιά τις εκατοντάδες των βιβλίων
της «Λεσβιακής Παροικίας». Ανάμεσα
σ’ αυτά, παλιά και καινούργια, ξεχώρισαν
τα πολλά βιβλία των Λέσβιων Δημιουργών, μια παραγωγή που συγκεντρώθηκε
«τιμής ένεκεν» ή λόγω δωρεάς κάποιων
μελών και φίλων της Λεσβιακής Παροικίας, μέσα στα 50 χρόνια της ζωής της.
Είδαμε και θαυμάσαμε. Δεκάδες οι
ποιητές, οι συγγραφείς, οι μελετητές, οι
Μυτιληνιοί, που έπιασαν το μολύβι και
χάραξαν σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες,
απόψεις και όνειρα. Ζύμωσαν κι έπλασαν το λόγο, το δικό τους κι έτσι ανάσαναν. Ύστερα, είχαν την τύχη με κάποιο
φορέα ή πιο συχνά, απ’ το περίσσεμα ή
το υστέρημά τους, να προχωρήσουν σε
έκδοση του πονήματός τους.
Το τριζόνι της έκφρασης της ψυχής,
το τριζόνι της λογοτεχνίας, με επικεφαλής την ποίηση, τραγούδησε και αφουγκράστηκε καημούς και βάσανα της
πατρίδας, της ξενιτειάς, του ξεριζωμού,
του ξεσηκωμού, των χαμένων πατρίδων,
του έρωτα, της ομορφιάς, της σκλαβιάς,
της φύσης, της θάλασσας, της γης, της
πέτρας, του αγώνα, της πάλης, της απώλειας, της φτώχειας, της ανάγκης, του
βιοπορισμού, της φαμίλιας, της γεύσης,
της παράδοσης, όλων αυτών δηλαδή
που λέμε ζωή. Γιατί οι συμπατριώτες
μας, απ’ την παλιά τους δασκάλα τη
Σαπφώ και πιο παλιά, «το έχουν». Έχουν
την ανάγκη, τη χάρη και την ευλογία να
θέλουν και να μπορούν να εκφράζονται
με στίχους ή πεζά, να βγάζουν προς τα
έξω βιώματα, φαντασία και όνειρα, τα
βάσανα της ψυχής τους.
Έτσι, η Βιβλιοθήκη της Λεσβιακής
Παροικίας, εμπλουτισμένη και από

προσωπικές βιβλιοθήκες, με αξιόλογες
δωρεές συμπατριωτών, αριθμεί μέχρι
σήμερα, γύρω στα 1500 βιβλία, όχι
μονάχα Λέσβιων συγγραφέων βέβαια.
Και συχνά λαβαίνει ακόμα καινούργιες
εκδόσεις. Για του λόγου το αληθές, θα
ήθελα να αναφερθώ σε δυο από τα τελευταία αποκτήματα της βιβλιοθήκης,
λόγω της φρεσκάδας τους από την πρόσφατη παραλαβή τους. Είναι και τα δυο
βιβλία από Μυτιληνιές στην καταγωγή:
Το πρώτο, η αξιολογότατη επιστημονική μελέτη της Αθηνάς ΔημοπούλουΠηλιούνη με τίτλο «Λεσβίων Πολιτείαι», Πολίτευμα, Θεσμοί και Δίκαιο των
πόλεων της Λέσβου (Αρχαϊκοί, Κλασικοί, Ελληνιστικοί, Ρωμαϊκοί Χρόνοι),
Εκδόσεις «Ευρασία». Είναι μια μελέτη
διαφωτιστική για την ιστορία και την
εξέλιξη πολιτευμάτων και θεσμών και
με αφορμή την εξαντλητική έρευνα για
τη Λέσβο ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα
για σύγχρονους προβληματισμούς.
Και το δεύτερο, σε άλλο επίπεδο και
στόχευση βιβλίο, η συλλογή των ποιημάτων της Λιλής Γαλίπου-Βουρβούλη, που
βρήκαν στο συρτάρι της τα αδέρφια της,
όταν η Λιλή πια είχε φύγει από τη ζωή και
τα εξέδωσαν με τον τίτλο «Ποιήματα και
Στοχασμοί της Λιλής», ως μνημόσυνο για
εκείνη. Αυτό το εξηντατετρασέλιδο βιβλίο, μας το έστειλε η αδελφή της κα Καλλιόπη Βεκιάρη και μας συγκίνησε πολύ.
Έτσι συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας μικρές και μεγάλες εκδόσεις,
ευελπιστούμε σύντομα να κάνουμε τη
βιβλιοθήκη μας και δανειστική αναρτώντας τους τίτλους και την ταυτότητα των
βιβλίων της στην ιστοσελίδα μας http://
www.lesviaki-parikia.gr/, περιμένοντας
και ενισχύσεις από μέλη και φίλους, με
παλιές και καινούργιες εκδόσεις.
Μέχρι τότε και για πάντα, τα τριζόνια της έμπνευσης και της δημιουργίας,
«αυτόχθονα» της Λεσβιακής Γης, ας
μας συντροφεύουν όλους.
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Το πένθιμο 1940
Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Οι πρώτες νίκες του Ελληνοϊταλικού
πολέμου του 1940 με βρήκαν μικρό
παιδί σε κάποιο χωριό της Θράκης,
κοντά στο «Έμπεδο», όπου ο πατέρας
μου κλήθηκε να υπηρετήσει ως έφεδρος Αξιωματικός.
Ώ ρε μεγαλεία! Φορούσε σπιρούνια,
γιατί ήταν στο Ιππικό και τ’ ακούγαμε,
γκραν-γκραν να κουδουνίζουν αγγέλλοντας την άφιξή του στο σπίτι διαμονής μας εκεί. Ίσως νομίζαμε, ότι έτσι
θα κύλαγε αυτός ο πόλεμος για μας.
Σαν ερχόταν ο πατέρας μου έτρεχε ο
«υπηρέτης» του φαντάρος, (έτσι λέγανε το βοηθό αξιωματικού), έτρεχε να
του βγάλει τις μπότες του ιππέα και να
προσφέρει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στο σπίτι μας.
Έτσι πέρναγε για λίγο καιρό η ζωή
της οικογένειάς μας με τη μάνα μας και
τα δυο αδέρφια. Στο πολεμικό μέτωπο
της Αλβανίας μεγαλουργούσε ο στρατός μας με αλλεπάλληλες νίκες και κατακτήσεις εδαφών και πόλεων.
Ξέφρενα γιορτάζαμε στην Αλεξανδρούπολη τις επιτυχίες αυτές. Κάθε
τόσο κωδωνοκρουσίες, διαδηλώσεις
πανηγυρισμοί. Αργυρόκαστρο, Άγιοι
Σαράντα, Κορυτσά, Κλεισούρα κάθε
μια πόλη κι ένας θρίαμβος, χαρά κι ενθουσιασμός.
Είναι ωραίο να νικάς, όταν μάλιστα
έχεις δίκιο και την ίδια την Παναγία να
ευλογεί τη νικηφόρα πορεία του Στρατού μας. Οι εχθροί μας που προτροπάδην έφευγαν μπροστά στην ορμή των
ευζώνων μας, ήταν «κοκορόφτεροι»
μακαρονάδες μ’ έναν γελοίο Ντούτσε
αρχηγό.

Ανορθογραφία μέσα σ’ αυτούς τους
επαναλαμβανόμενους εορτασμούς ήταν
η σιωπηλή και πένθιμη ύπαρξη κάποιων
μαυροφορεμένων γυναικών με σκεπασμένα τα μαλλιά με μαύρη επίσης μαντήλα.
Κατέβαζαν στα μάτια τη μαύρη ομπόλια για να πάψει ο νους τους με τα μάτια να βλέπει.
Ποιες ήταν αυτές που θρηνούσαν,
όταν όλοι εμείς οι άλλοι γελούσαμε και
ξελαρυγγιζόμασταν στα «ζήτω» και τα
τραγούδια «Κορόιδο Μουσολίνι κανείς σας δεν θα μείνει», «και στα Τίρανα, παιδιά, θα τα πιούμε μια βραδιά»
κι ευχόμασταν στους προελαύνοντες
φαντάρους μας, όπως κι εκείνοι στον
εαυτό τους γράφοντάς το μάλιστα σε
χαρτόνια πάνω στα πολεμοφόδιά τους
«Και στη Ρώμη».
Μια απ’ αυτές τις πένθιμες φιγούρες
είδα στο χωριό που μέναμε, είδα να πηγαίνει σπίτι της εκεί κοντά. Είδα, αλλά
δεν κατάλαβα τι σήμαινε τότε. Τώρα, 75
χρόνια μετά συνειδητοποιώ τι ήταν και
τι εκπροσωπούσε αυτή η γυναίκα, που
πέρναγε αμίλητη μακριά απ’ το εθνικό
πανηγύρι του άλλου κόσμου.
Παρακολουθώντας τη με τα μάτια την
είδα να πηγαίνει στο εκεί κοντά χωριατόσπιτό τους, να ανασηκώνει το μαύρο
παραπέτο πάνω στην πόρτα και να χάνεται πίσω του.
Και μέσα όλα ήταν, μαύρα, σκεπασμένα με μαύρα πανιά. Ο καθρέφτης,
η πιατοθήκη, το γυαλοντόλαπο. Τα παραθυρόφυλλα κλειστά και μόνη πηγή
φωτός ένα καντήλι, που έκαιγε μπροστά σε μια μικρή φωτογραφία ενός χα29

μογελαστού προσώπου νεαρού άντρα.
Ήταν ένας απ’ τους ήρωες της Αλβανίας. Δέκα χιλιάδες ήταν όλοι που είχαν
την ίδια μ’ αυτόν τύχη και σε δέκα χιλιάδες σπίτια άναψαν ένα-ένα ανάλογα
καντήλια μνήμης, θλίψης κι απελπισιάς,
παραφωνία μέσα στους παιάνες που
τραγουδούσαμε όλοι οι άλλοι.
Κι άναβαν αυτά τα καντήλια, όταν
επίσημα, τελετουργικά επισκεπτόταν
τα σημαδεμένα από τη μοίρα σπίτια
ο παπάς του χωριού, ο κοινοτάρχης
κι ο αστυνόμος κι επέδιδαν στη μάνα,
σύζυγο ή αδερφή την απαρερμήνευτη
ενημέρωση.
«Δια της παρούσης σας αναγγέλλουμε, ότι ο......... ηρωικώς αγωνιζόμενος
έπεσεν υπέρ πατρίδος την...... εις το
ύψωμα....... της Β. Ηπείρου. Συλλυπούμενοι εν ταυτώ και συγχαίροντας υμάς
εσωκλείομεν το δίπλωμα της απονομής
αυτώ....... κ.λπ.».
Κι όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος κι όσο
δεν ερχόταν στο σπίτι το πολυπόθητο
γράμμα απ’ το μέτωπο που θα βεβαίωνε ότι ο στύλος της οικογένειας ήταν
όρθιος ακόμα και θα γύριζε μια μέρα
δαφνοστεφανωμένος, να εξακολουθήσει τα διακοπέντα από τον πόλεμο
ειρηνικά του έργα, όσο δεν χτυπούσε
την πόρτα ο ταχυδρόμος, τόσο η ανησυχία και η φθοροποιά μέριμνα κατάτρωγε τις γυναίκες, παιδιά, γέροντες
της οικογένειας, που έμεναν πίσω, μακριά απ’ το αδηφάγο μέτωπο, το οποίο
δεν ήταν καθόλου πανηγύρι και γιορτή.
Την πικρή αυτή αλήθεια την είδα ολοφάνερη την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι, του 1941, που βρεθήκαμε στην
Αθήνα με την ακέφαλη οικογένειά μου,
αφού ο πατέρας δεν είχε γυρίσει ακόμα απ’ το σπασμένο μέτωπο, που διοχέτευε προς Νότον τους νικημένους
τώρα πολεμιστές του.
Ε, αυτοί που γύριζαν απ’ τις μάχες
δεν είχαν τίποτε το ηρωικό και θριαμ-

βικό. Πολλοί ήταν τυλιγμένοι με επιδέσμους, άλλοι κουτσοί με πατερίτσες ή
ραβδιά, άλλοι με ένα πόδι ή χέρι ή τυφλοί κι όλοι ταλαιπωρημένοι, γενειοφόροι, με λερωμένα τα χακί τους ρούχα,
που έσπευδαν να αντικαταστήσουν με
πολιτικά ρούχα όπως-όπως, για να μη
συλληφθούν απ’ τους προελαύνοντες
νικητές Γερμανούς και θεωρηθούν αιχμάλωτοι πολέμου και σταλούν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων.
Τούτοι δω οι ξεπνοημένοι κι ανήσυχοι άντρες, ανάπηροι ή αρτιμελείς,
έσπευδαν να φύγουν για τα χωριά τους
ή και να κρυφτούν, όταν οι κατακτητές
μπήκαν στην Αθήνα, δεν έμοιαζαν καθόλου με τους σημερινούς μετανάστες
ή πρόσφυγες, που λέγεται πως φεύγουν
από εμπόλεμες ή βομβαρδιζόμενες περιοχές της εγγύς Ασίας. Δεν έχουν τίποτα το τραγικό κι απελπισμένο, καθώς
τους βλέπουμε να περιμένουν υπομονετικά το βαπόρι, που θα τους πάει
στον Πειραιά και σε καλύτερη όπως
ελπίζουν ζωή στην Ευρώπη. "Έφυγον
κακόν εύρον άμεινον", όπως έλεγε κι
αρχαιοελληνική ευχή.
Τελικά ο πατέρας μας γύρισε ακέραιος, περπατώντας απ’ τη Μακεδονία
μέχρι την Αθήνα. Με χίλιες δυσκολίες,
μετά από ένα χρόνο καταφέραμε να
ταξιδέψουμε με ένα καΐκι στη Μυτιλήνη, ως πρόσφυγες πια στον τόπο μας,
γιατί το σπίτι μας λόγω ενοικιοστασίου κατεχόταν από άλλους κι εμείς δεν
είχαμε τίποτα μαζί μας. Ούτε έπιπλα,
ούτε ρουχισμό, ούτε τίποτα άλλο.
Αλλ’ αυτά είναι μια άλλη ιστορία, που
και μ’ άλλα που έζησα 14 χρονών παιδί, τάγραψα σε ημερολόγιο υπό τον
πομπώδη τίτλο «Τα Απομνημονεύματά
μου».
Τα δραματικά εκείνα χρόνια έδιναν
τροφή σε μια παιδική πένα...
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Το σπορ’κό
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Ήταν τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Καλοκαίρι του 1942 ή 1943. Μέναμε με τους γονείς μου στον Ποδαρά,
στο μικρό σπιτάκι (νταμάκι) που είχαμε
στο περιβόλι μας. Ήμουν τεσσάρων πέντε χρονών και θυμάμαι αμυδρά το
περιστατικό που θα σας διηγηθώ.
Οι Γερμανοί ήταν εγκατεστημένοι στο
νησί μας, τη Λέσβο μας, και έλεγχαν τα
πάντα από τη μια άκρη ως την άλλη. Ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές έφταναν, όχι βέβαια συχνά. Μια τέτοια περιοχή ήταν κι ο Ποδαράς, αφού από τη
στεριά ήταν δύσκολη η προσέγγιση λόγω
της έλλειψης δρόμου. Μόνο μονοπάτια
υπήρχαν. Ακόμα και το χωριό, ο Μεσότοπος, δεν είχε δρόμο που να τον συνδέει άμεσα με τη Μυτιλήνη. Αλλά γι’ αυτά
ίσως γράψω αναλυτικότερα άλλη φορά.
Ο Ποδαράς λοιπόν ήταν ευκολότερα
προσεγγίσιμος από τη θάλασσα. Κι από
’κει έφταναν κάπου κάπου οι Γερμανοί
κι έβγαιναν περιπολία να ελέγξουν την
περιοχή.
Εκείνο το καλοκαίρι, μια μέρα του Αυγούστου έφθασαν με μια βενζινάκατο και
βγήκαν τρεις - τέσσερις Γερμανοί στον
Ποδαρά κι άρχισαν να περιοδεύουν στα
ντάμια του και στα περιβόλια. Ο σκοπός
τους ήταν να ελέγξουν την περιοχή αλλά
ίσως και να προμηθευτούν μ’ αυτή την
ευκαιρία κανένα λαχανικό και φρούτο.
Έφθασαν και στο δικό μας περιβόλι,
έκαναν μια γρήγορη επιθεώρηση, πήγαν
στο μαγκανοπήγαδο και κοίταξαν στο
πηγάδι και τη χαβούτζα. Επιθεώρησαν
το σπιτάκι που μέναμε και μετά με διάφορες παντομίμες και μια - δυο σπαστές ελληνικές λέξεις ζήτησαν από τον
πατέρα μου να τους δώσει αγγούρια ή
κάτι τέτοιο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να τους πει ότι αγγούρια δεν είχε.

Ήταν προχωρημένος Αύγουστος και
οι αγγουριές είχαν ξεραθεί. Τότε βλέπετε ήταν όλα τα λαχανικά μόνο υπαίθρια και το κάθε είδος είχε το τέλος
του. Οι Γερμανοί μάλλον κατάλαβαν τι
τους έλεγε αλλά επέμεναν πολύ απαιτητικά. Ξανά ο πατέρας μου, νομίζοντας
πως δεν κατάλαβαν, με χειρονομίες
και όπως μπορούσε, προσπαθούσε να
τους εξηγήσει ότι οι αγγουριές «καπούτ» και «νίχτ» αγγούρια.
Και ενώ συνέβαιναν αυτά ένας Γερμανός πλησιάζει σε ένα πεζουλάκι, πάνω
στο οποίο είχε αφήσει ο πατέρας μου
ένα ξεσποριασμένο μεγάλο αγγούρι, που
το είχε επιλέξει και κρατήσει για σπόρο.
Το ’χε αφήσει για να στεγνώσει καλά, να
το ανοίξει και να ’ναι οι σπόροι του ώριμοι και σε καλή κατάσταση. Ήταν δηλαδή
ένα σπορ’κό (σπορικό), όπως το λέγαμε.
Έχετε δει πως είναι ένα τέτοιο αγγούρι;
Μεγάλο, χοντρό και κατακίτρινο. Η σάρκα του είναι νερουλή και γλοιώδης, ίσως
και τελείως άνοστη ή και υπόπικρη (δεν
έχω δοκιμάσει και δεν ξέρω).
Ο Γερμανός λοιπόν, πλησίασε, πήρε το
σπορ’κό και έδειξε στον πατέρα μου ότι
αυτό ήθελαν, αφού δεν είχε άλλα αγγούρια να τους δώσει. Απελπισμένος εκείνος, προσπάθησε πάλι, να τους «πει» ότι
αυτό δεν τρώγεται και είναι κρατημένο
για σπόρο. Και, ενώ έκανε την προσπάθεια του να περισώσει το σπορ’κό, αλλά
και χωρίς να τους εκνευρίσει γιατί τους
φοβόταν, αυτός που είχε το αγγούρι στα
χέρια του έκανε μια κίνηση δείχνοντας
πως ήθελε να το φάει.
Είδε κι αποείδε ο πατέρας μου, κατάλαβε ότι δεν τα έβγαζε πέρα μαζί τους και
παράτησε τις προσπάθειες. Οι Γερμανοί
πήραν το σπορ’κό κι έφυγαν, αφήνοντάς
τον χωρίς αγγουρόσπορο.
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Νύχτα καλοκαιριού στο νησί
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Νύχτα καλοκαιριού. Έφτασε βαδίζοντας με μικρά πηδηχτά βήματα και
από όπου περνούσε έσβηνε τις καυτερές ακτίνες του ήλιου, σκεπάζοντας
το φως της ημέρας με μαύρο δίχτυ.
Στον ουρανό άρχισαν, σαν ξεχασμένες σπίθες, να διακρίνονται τα πρώτα
βιαστικά αστέρια, χλωμά και αδύνατα, που από λεπτό σε λεπτό νόμιζες
πως πάσχιζαν να μεγαλώσουν και να
πολλαπλασιάσουν τη λάμψη τους, γλυκαίνοντας έτσι τις γκρίζες και μαύρες
αποχρώσεις της σκοτεινής νύχτας. Κι
αυτή καθισμένη περήφανα στο θρόνο
της, δεν έδειχνε ότι νοιάζεται και λαβώνεται από την παρουσία των αστεριών. Αντίθετα ήξερε ότι αυτά ήταν τα
πολύτιμα στολίδια της που τα φορούσε όταν ήθελε.
Αυτή τη νύχτα κυριαρχούσε η αποθέωση μιας λυτρωτικής διάθεσης. Ψίθυροι
νυσταγμένοι, καλογραμμένες φωτίτσες
στο σκοτάδι οι αόρατες πυγολαμπίδες,
αθόρυβες στο πέταγμα τους αλλά σιωπηλές κι αυτές, στοχαστική ψιλοκουβέντα στα φύλλα των δέντρων, και αεράκι
τρυφερό και αόρατο που ένιωθες να
σε οδηγεί χωρίς να σε εξουσιάζει, σε
ανοιχτούς δρόμους αυτογνωσίας και
γάργαρης ροής στις ανέκφραστες ενδόμυχες σκέψεις σου.
Περπατούσα στο ανηφορικό στενό
δρομάκι ανασαίνοντας ήρεμα μαζί με
τους πόρους της γης την ανάλαφρη
δροσιά που γεννούσε η νύχτα, με την
ίδια πάντα λαχτάρα να φτάσω στην κορυφή του δρόμου κι εκεί να σταθώ για
λίγο και πριν αρχίσω να κατηφορίζω,
να θαυμάσω από ψηλά την ακοίμητη

θάλασσα που ξεδιπλωνόταν μπροστά μου μουρμουρίζοντας τα δικά
της λόγια που κανείς δεν κατάλαβε
ποτέ. Εκείνη, έλουζε ασταμάτητα με
τις λευκές δαντελωτές άκρες της, τα
καφετιά βουναλάκια που είχαν φτιάξει τα φύκια στην παραλία. Εκεί μου
άρεσε να κάθομαι. Νόμιζα πως ήταν
η πιο αναπαυτική και φιλόξενη πολυθρόνα που είχα βρει στη ζωή, τοποθετημένη από τη φύση στη δική μου
καταλυτική πραγματικότητα. Σε κάθε
μετακίνηση, τα ξερά φύκια έτριζαν παράξενα και χαμήλωναν το ύψος τους
για να καθίσω πιο άνετα. Ήταν, σα να
αποκτούσαν ανθρώπινη σκέψη, σα να
αναζητούσαν συνομιλία, σα να πληγώνονταν από την περιφρόνηση που τα
γέμιζε η αδιαφορία των ανθρώπων, να
τα σκεπάζουν με διάφορα ρούχα κάθε
φορά που κάποιος ήθελε να καθίσει
επάνω τους.
Πριν αρχίσω να κατηφορίζω, κοιτάζοντας με την ευτυχία και την πληρότητα της στιγμής, την ήσυχη θάλασσα
που με τη λάμψη των αστεριών μού
έγνεφε από μακριά, η ματιά μου κατέληξε στα φώτα εκείνης της στεριάς
που είχα μπροστά μου, όχι σε μεγάλη
απόσταση. Τα φώτα αυτά έκαιγαν σαν
φρεσκοαναμμένα καντήλακια, που άλλες φορές η φλόγα τους μεγάλωνε και
άλλες γινόταν αδύναμη. Και θυμήθηκα.
Πάντα εκεί θυμόμουν τα ίδια.
Μπαμπά, τι φώτα είναι αυτά που φαίνονται απέναντι πέρα από τη θάλασσα;
Και η απάντηση:
Εκεί είναι μια άλλη χώρα. Την λένε
Τουρκία...
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λαθρομετανάστες, πρόσφυγες, - δεν
ξέρω - στοιβαγμένους ο ένας επάνω
στον άλλον. Είδα γυναίκες που φώναζαν απεγνωσμένα, παιδιά που έκλαιγαν
και γατζώνονταν επάνω στους πιο μεγάλους, άνθρωποι τραυματισμένοι που
ούρλιαζαν σαν πληγωμένα ζώα... Πρόσωπα αγριεμένα, σκοτεινά και ανέκφραστα από την ταλαιπωρία. Ποιος
ξέρει πόσες ώρες βρίσκονταν στη θάλασσα βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο, καταβεβλημένοι και ανήμποροι, έτρεμαν
και δεν μπορούσαν να μιλήσουν στους
ανθρώπους του Λιμενικού που τους
εντόπισε - ίσως λίγο πριν από το θάνατο - γιατί η υπερφορτωμένη βάρκα,
είχε αρχίσει να βάζει νερά. Ταραγμένοι,
αλλά με γρήγορες κινήσεις οι Λιμενικοί,
βλέπεις έχουν συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις, κυρίως τον τελευταίο καιρό
στο νησί μας τη Λέσβο, ανέβαζαν τους
ανθρώπους στο σκάφος. Τους τύλιγαν
με κουβέρτες, οι γυναίκες σφίγγοντας
τα μωρά τους φιλούσαν τα χέρια τους,
έκλαιγαν, φώναζαν, μετρούσαν τους δικούς τους... Ήταν όλοι; Μήπως κάποιοι
δεν άντεξαν;
Μήπως άλλους τους κατάπιε η θάλασσα;
Για να σου πω την αλήθεια δεν άντεξα να δω άλλο. Έφυγα σαν κυνηγημένος, με τα κλάματα και τα ουρλιαχτά
αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων,
να έχουν σφηνωθεί στο κεφάλι μου
σαν καρφιά. Αυτά είναι τα «ρημαγμένα πλούτη τους». Ένας σωρός αδιαφορίας, πόνου, ντροπής, ασχήμιας και
αξιοπρέπειας, δίπλα σε μια όμορφη
θάλασσα που τους ξεγέλασε... Σταμάτησε απότομα. Αγκάλιασε από τους
ώμους την κοπέλα, απομακρύνθηκαν,
και χάθηκαν στη σιωπή της νύχτας.
Σηκώθηκα γρήγορα. Είχα την ψευδαίσθηση ότι άκουγα κι εγώ φωνές
και κλάματα. Έριξα μια τελευταία ματιά θλίψης στα «πλούτη» που άφησε

Με το μυαλό μικρού παιδιού με τις
αθώες σκέψεις και ερωτήσεις του, με
το ανάλαφρο περπάτημα του, και με
πολλά όνειρα κρυμμένα βαθιά στην
ψυχή, εκείνη την ώρα κατάλαβα για μια
φορά ακόμα, ότι θα ήθελα να παραμείνω για πάντα παιδί, αφού μόνο έτσι
θα μπορούσα να κάνω όνειρα. Και οι
παιδικές μνήμες, καλές ή κακές, είναι
η καρδιά μας που χτυπά στο φως και
στο σκοτάδι, γιατί καταγόμαστε από
την παιδική μας ηλικία, όπως καταγόμαστε από τη χώρα μας.
Κάθισα γεμάτη νοσταλγία στα μαλακά φύκια αρκετή ώρα, που την ένιωσα
σαν το γλυκό ρεφρέν μιας μελωδίας
παλιάς, αλλά όχι ξεχασμένης...
Λίγο πιο πέρα από μένα, διέκρινα
με τα αναμμένα φώτα του δημόσιου
δρόμου - που ήταν επάνω από την παραλία - έναν μεγάλο σωρό από ρούχα πεταμένα, σωσίβια παρατημένα,
κουβέρτες, πουλόβερ, σχοινιά, πολλά κουτιά βρεγμένα, και πολλά άλλα
άχρηστα πράγματα ανακατεμένα, που
χαλούσαν την ομορφιά του τόπου.
Σκέφτηκα ότι κάποιοι τα πέταξαν για
να τα ξεφορτωθούν, ή τα έβγαλε ο κυματισμός της θάλασσας, άγνωστο από
που, πως και γιατί.
Από μπροστά μου είχε περάσει πριν
από λίγο ένα νεαρό ζευγάρι. Κάθισαν
κι αυτοί στα φύκια και κουβέντιαζαν
σιγανά. Κάποια στιγμή ο άντρας σηκώθηκε όρθιος και μιλώντας δυνατά,
έδειχνε με το χέρι του στην κοπέλα
τον σωρό με τα πεταμένα πράγματα
που βρίσκονταν εκεί κοντά, και που
απορημένη τα έβλεπα κι εγώ.
- Ήμουν εδώ προχτές... είπε. Περνούσα τυχαία και σταμάτησα όπως
και άλλα αυτοκίνητα. Μέσα στη θάλασσα που την φώτιζαν οι προβολείς
του Λιμενικού σκάφους, παιζόταν ένα
σκληρό δράμα. Μια βάρκα πλησίαζε την παραλία γεμάτη μετανάστες,
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ο αργός κυματισμός στην παραλία και
ύστερα έστρεψα το κεφάλι στο τέλος
της θάλασσας, εκεί που έβλεπα από μικρή τα φωτάκια της Τουρκίας. Και τότε
το είδα: Ένα μεγάλο κόκκινο φεγγάρι
με μια χρυσή ζώνη στον κύκλο του,
γεννήθηκε από την καρδιά της σκοτεινής θάλασσας και άρχισε να ανεβαίνει
πολύ γρήγορα στον ουρανό ανάμεσα
στα αστέρια, σαν κάποιος να το κυνηγούσε. Και όσο ψήλωνε στο θόλο
και κυλούσε ακόμα πιο γρήγορα, τόσο
μίκραινε και άσπριζε μέχρι που ανάμεσα στα χέρια-κλαδιά των σκοτεινών
δέντρων, έγινε μια μικρή λευκόχρυση
διαυγής μπάλα που γλιστρούσε στον
ουρανό μη ακουμπώντας πουθενά, σα
να ήθελε να ξεφύγει, να χαθεί, και να
μη βλέπει και να μην ακούει τίποτα.
- Γιατί, αναρωτήθηκα: Γιατί τέτοια
βιασύνη και άρνηση να ρίξει και μια

ματιά κάτω στη γη, στη θάλασσα,
στους ανθρώπους; Όμως τώρα ήξερα
το «γιατί».
Τέτοιες εικόνες έβλεπε σχεδόν όλες
τις νύχτες το φεγγάρι, και νιώθοντας
την παγωνιά του θανάτου να πλησιάζει
τους άτυχους μετανάστες που χάνονταν στο βυθό της θάλασσας, και πολλές μάνες τις έβρισκαν εκεί αγκαλιά με
τα αγγελούδια τους... Έτρεχε, έτρεχε
το φεγγάρι γεμίζοντας σκούρες σκιές
το δίσκο του, για να μη δει τη σκληρή
πάλη του θανάτου με τον άνθρωπο μέχρι που να έρθει το τέλος.
Ήθελε να ελπίζει, ίσως και να πιστεύει, ότι όλοι θα κατάφερναν να σωθούν,
και με πληγωμένη την ψυχή - αλλά ζωντανοί και χαρούμενοι - θα μπορούσαν κι αυτοί, όπως και τα πληγωμένα
πουλιά, να τραγουδούν ακόμα...

Αφιέρωμα
Η «Μυτιληνιά» Παναγιά Ελεούσα,
το εύρημα για το μήνα Αύγουστο
Το εύρημα του μήνα για το μήνα Αύγουστο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 29 Ιουλίου, το βράδυ στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης ήταν μια μεταβυζαντινή εικόνα
αγιογραφία με τίτλο «Μυτιληνιά» Παναγιά Ελεούσα!
Η παρουσίαση έγινε αυτή τη φορά με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου
Είναι μία φορητή εικόνα των μέσων του 18ου αιώνα με παράσταση της Παναγίας
Ελεούσας, με το εικονογραφικό θέμα «Άνωθεν οι προφήται» στο πλαίσιο. Δωρίστηκε στο
Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης από ιδιώτη συλλέκτη στον οποίο και συνεχίζει να ανήκει.
Στην εκδήλωση ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλος Τριανταφυλλίδης, μίλησε με θέμα «η Παναγία στη Βυζαντινή τέχνη».
Ακολούθησε η αρχαιολόγος Ισμήνη Κουνέλη-Παρασχάκη, στην ομιλία της οποίας αναφερόμαστε πιο κάτω:

Οι Παναγιές της Λέσβου*
Γράφει η Ισμήνη Κουνέλη - Παρασχάκη

Σούρουπο στο λιμανάκι της Σκαμιάς με το εκκλησάκι της Παναγιάς Γοργόνας στο βάθος
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Οι στενές κοινωνικές και οικονομικές
σχέσεις της Λέσβου με τα μικρασιατικά
παράλια και η γενικότερη ανεπτυγμένη
εμπορική δράση των Λέσβιων κατά
τους προηγούμενους αιώνες, έως και
τις πρώτες δεκαετίες του 20ού, είχαν
ως αποτέλεσμα τη μεταφορά φορητών
εικόνων δημιουργημένων στους χώρους δραστηριότητάς τους.
Συνήθεις στη Λέσβο είναι οι εικόνες στο βασικό εικονογραφικό τύπο
της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, που
ανάγεται σε αρχετυπικά πρότυπα του
ζεύγους μητέρας-παιδιού, τα οποία
απαντούν στην τέχνη ήδη από την προϊστορική εποχή, υμνώντας το μεγαλείο
της μητρότητας και την κοινωνική σημασία της στη διαιώνιση του ανθρώπινου γένους. Οι παραλλαγές αυτού του

Οι φορητές εικόνες με παράσταση της Παναγίας στη Λέσβο, ιδίως οι
χρονολογούμενες στη μεταβυζαντινή
περίοδο, δηλαδή από το 1453 έως και
το 1830, είναι πολυάριθμες και ενδεικτικές της διαδεδομένης λατρείας της
στο νησί. Τα εικονογραφικά δε θέματά
τους ποικίλουν.
Οι αγιογράφοι που δημιούργησαν
στη Λέσβο είτε τοιχογραφίες είτε φορητές εικόνες ανήκαν κατά κύριο λόγο
σε περιοδεύοντα συνεργεία και φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από την κρητική και τη μακεδονική τεχνοτροπία.
Τοπικό εργαστήριο φορητών εικόνων
πιθανώς λειτούργησε στο νησί από το
β΄ μισό του 18ου αιώνα, με περισσότερο λαϊκότροπα στοιχεία, όπως σημειώνει ο μελετητής Γεώργιος Γούναρης.
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τύπου είναι πολυάριθμες στη βυζαντινή
και μεταβυζαντινή τέχνη, προσδίδοντας κάθε φορά διαφορετική χροιά στα
εικονιζόμενα πρόσωπα.
Πρωιμότερη γνωστή φορητή εικόνα
της Παναγίας στη Λέσβο είναι η βυζαντινή προσκυνηματική της Βρεφοκρατούσας στον Ιερό Ναό Παναγίας της
Αγιάσου. Σε αυτή είναι ορατά μόνο τα
πρόσωπα της Παναγίας και του Χριστού, καθώς είναι ιδιαίτερα φθαρμένη.
Σύμφωνα με την παράδοση, μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα στη Λέσβο
από τον μοναχό Αγάθωνα, στην προσπάθειά του να τη διασώσει από τους
εικονομάχους. Αντίγραφο αυτής, με
επίχρυσο κάλυμμα, έχει τοποθετηθεί
στο τέμπλο του ναού.
Από τη μεταβυζαντινή πλέον περίοδο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι
η εικόνα της Γλυκοφιλούσας του 15ου
αιώνα από τη Συλλογή του Μητροπολιτικού Οίκου, ίσως το πιο τρυφερό και
ανθρώπινο εικονογραφικό θέμα στη
βυζαντινή τέχνη, και η Παναγία Οδηγήτρια του 16ου αιώνα από τον ναό της
Αγίας Μαρίνας στον ομώνυμο οικισμό
της Μυτιλήνης, στον τύπο που διαμορφώθηκε από τη βυζαντινή εικόνα στη
Μονή Οδηγών της Κωνσταντινούπολης.
Η Παναγία δείχνει με το δεξιό χέρι
προς τον Χριστό σαν να παρουσιάζει
στους πιστούς τον οδηγό προς τη σωτηρία του κόσμου. Σε αυτόν εναποτίθενται οι ελπίδες για το μέλλον και την
ουράνια βασιλεία.
Παραλλαγή του τύπου της Βρεφοκρατούσας αποτελεί και ένα από τα πιο
συγκλονιστικά θέματα της μεταβυζαντινής κυρίως τέχνης, ο τύπος της Παναγίας του Πάθους, όπως αυτός εικονίζεται
στο παράδειγμα του 18ου αιώνα από
τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αλυφαντών. Ο μικρός Χριστός κοιτάζει τους
αγγέλους στο άνω τμήμα της εικόνας
που κρατούν τα σύμβολα του Πάθους

Του, ακάνθινο στέφανο και λόγχη με
σπόγγο.
Η βαθιά θλίψη στο πρόσωπο της Παναγίας και ο τρυφερός εναγκαλισμός
με τον Χριστό φανερώνουν την τραγική ψυχολογία της μητέρας.
Μεγάλος, επίσης, είναι ο αριθμός εικόνων της Παναγίας στη Λέσβο που αφ’
ενός αποδίδουν επεισόδια της ζωής της
και αφ’ ετέρου τονίζουν τον εσχατολογικό χαρακτήρα αυτής και τη σημασία
της στην ουράνια βασιλεία. Εκπληκτικό
και μοναδικό το θέμα της εικόνας του
τέλους του 16ου - αρχών του 17ου αιώνα από την Ιερά Μονή Λειμώνος.
Τα πρώτα βήματα του Χριστού, ο
οποίος καλλιτεχνική αδεία εικονίζεται
σε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη
ηλικία. Ένα στιγμιότυπο ανθρώπινο,
μία σημαντική και ιδιαίτερα χαρούμενη
στιγμή στην οικογενειακή ζωή, η οποία
εν προκειμένω, σε μια βαθύτερη ματιά,
δεν στερείται συμβολισμών.
Το επεισόδιο αυτό της ζωής του Χριστού δεν καταγράφεται στα ευαγγέλια,
απόκρυφα ή μη, και θεωρήθηκε ότι
ενδεχομένως αντανακλά το επεισόδιο
των επτά πρώτων βημάτων της Παναγίας που περιγράφεται στο απόκρυφο
ευαγγέλιο του Ιακώβου.
Τα Εισόδια της Θεοτόκου απεικονίζονται στην υπέροχη εικόνα του 17ου
αιώνα από τη Συλλογή του Μητροπολιτικού Οίκου, όπου η Παναγία παριστάνεται στο κεντρικό θέμα σε νεαρή
ηλικία παραδιδόμενη από τους γονείς
της στον ναό, ενώ στο άνω τμήμα της
εικόνας απεικονίζεται ενήλικη στα Άγια
των Αγίων με τον αρχάγγελο Γαβριήλ.
Η Κοίμησις Αυτής απεικονίζεται σε
εικόνα χρονολογούμενη στον 18ο αιώνα και προερχόμενη από τον Ιερό Ναό
Αγίου Ανδρέα Ερεσού. Σε αυτή υπογραμμίζεται η θέση της στην ουράνια
βασιλεία, με τον Χριστό να την υποδέχεται στους ουρανούς αναγνωρίζοντας
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την εξέχουσα σημασία της όχι μόνο ως
θνητής μητέρας του, αλλά και ως συνδετικού κρίκου εκείνου με τον επίγειο
κόσμο.
Η εικόνα του 16ου αιώνα από τη Συλλογή του Μητροπολιτικού Οίκου απεικονίζει τον ίδιο εικονογραφικό τύπο
με αυτόν του εκθέματος για τον μήνα
Αύγουστο. Η Παναγία Οδηγήτρια πλαισιώνεται από δέκα αυτή τη φορά προφήτες. Η σημασία της τονίζεται ακόμα
περισσότερο από την παράσταση άνωθεν αυτής με τον Χριστό εν δόξη, τον
Ιωάννη Πρόδρομο, τον ευαγγελιστή
Ιωάννη, τους αποστόλους Πέτρο και
Παύλο και τους δικαίους ως επισφράγισμα της πορείας προς την ολοκλήρωση
του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο.
Η ολοκλήρωση του σωτηριολογικού
σχεδίου του Θεού παρουσιάζεται στην

εκπληκτικής τέχνης εικόνα του τέλους
του 18ου αιώνα από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πολιχνίτου, με θέμα τη
Δευτέρα Παρουσία και τη Μέλλουσα
Κρίση. Η Παναγία βρίσκεται στην αρμόζουσα θέση της, καθήμενη εκ δεξιών του Υιού της, έχοντας πλέον ήρεμη
έκφραση.

* Η Ισμήνη Κουνέλη - Παρασχάκη είναι
αρχαιολόγος. Το δημοσιευόμενο κείμενο
αποτελεί μέρος της ομιλίας της με θέμα
με θέμα «βυζαντινές και μεταβυζαντινές
φορητές εικόνες της Παναγίας στη Λέσβο»
στην εκδήλωση κατά την οποία και παρουσιάσθηκε η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας
και είναι αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Εμπρος».

Παναγία Ελεούσα
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Πρόσωπα
Πρόσωπα

Eπίκαιρα Θέματα
«Ντροπή για την Ευρώπη η κατάσταση με τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα»
Σε ένα άρθρο-καταπέλτη προχωρά ο απεσταλμένος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης
στη Λέσβο, Kirk Day, για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη δεύτερη κρίση
που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα, αυτή της μαζικής εισροής προσφύγων.
στραβά μάτια, το πρόβλημα δε θα λυθεί.
- Γιατί ο περισσότερος κόσμος
στρέφει μακριά το βλέμμα του από
την κρίση στη Μεσόγειο;
Ο απεσταλμένος στη Λέσβο της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης τονίζει ότι
για πάρα πολύ καιρό οι ελληνικές τοπικές αρχές από κοινού με τους εθελοντές
του νησιού έχουν επωμιστεί ένα βάρος
που δεν τους αναλογεί (σε ότι αφορά τη
στέγαση, τη σίτιση των προσφύγων και
την καθαριότητα), ιδίως σε μια περίοδο
πολύ δύσκολη για την Ελλάδα που υποφέρει από μια βαθιά χρηματοπιστωτική
κρίση. Όμως, ο Day τονίζει ότι «παρά
τις δυσκολίες, η συμπόνια και η γενναιοδωρία των τοπικών ομάδων προκαλούν
ντροπή στη διεθνή κοινότητα. Και το
μόνο πιθανό είναι ότι η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα θα επιδεινωθεί».
- Γιατί τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαιωνίζουν αυτή την επαναλαμβανόμενη παρωδία ασύλου, εξαναγκάζοντας τους πρόσφυγες να θέσουν
σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή τους,
απαιτώντας από αυτούς να ταξιδέψουν κρυφά στον επιθυμητό προορισμό τους για να λάβουν άσυλο;
Ο Kirk Day υποστηρίζει ότι η πολιτική ασύλου που ακολουθείται στην
Ευρώπη σημαίνει ότι ένας πρόσφυγας
πρέπει να κάνει αίτηση για άσυλο στη
χώρα που φτάνει για πρώτη φορά, που
συνήθως είναι η Ιταλία και η Ελλάδα,
αλλά οι πρόσφυγες που έρχονται από
τη Λιβύη και την Τουρκία είναι απελπισμένοι, προσπαθούν να επανενωθούν
με τις οικογένειές τους, που μπορεί να
ζουν σε χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά
κι έτσι αποφασίζουν να ταξιδέψουν παράνομα.

Στο άρθρο του που δημοσιεύεται στο
τμήμα «Global Development» της μεγάλης βρετανικής εφημερίδας «Guardian»
ο Day διευκρινίζει ότι οι χιλιάδες αφιχθέντες στα ελληνικά νησιά δεν είναι
μετανάστες, αλλά πρόσφυγες και κατακεραυνώνει την Ε.Ε. γράφοντας: «Ενώ η
Ευρώπη γυρνά την πλάτη της, οι χτυπημένοι από την κρίση Έλληνες προσφέρουν με συμπόνια κι εθελοντικά τη βοήθειά τους, παρά τη σκληρή λιτότητα».
Ο Day εξαίρει τους κατοίκους της Λέσβου και ιδίως αυτούς που συνάντησε
στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, γράφοντας: «Η ανιδιοτέλεια και η αφοσίωση των ντόπιων εθελοντών, που αντιμετωπίζουν την κρίση σχεδόν αβοήθητοι
για αρκετά χρόνια, προκαλεί δέος».
Και παραθέτει 3 καυτά ερωτήματαεπιχειρήματα που χρήζουν απάντησης
από τη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα.
- Γιατί τα μίντια και οι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι αναφέρονται επανειλημμένως στην κρίση ως κρίση του
μεταναστευτικού;
Ο Day διευκρινίζει ότι τουλάχιστον για
την Ελλάδα ο οποιοσδήποτε όρος που
περιέχει τη λέξη μεταναστευτικό και παράγωγά της είναι πολύ μακριά από την
πραγματικότητα, καθώς στη συντριπτική
τους πλειοψηφία -σύμφωνα με την Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Πρόσφυγες- το 85% είναι πρόσφυγες.
Ο Day απαντά στους ισχυρισμούς
των αξιωματούχων, πως πολλοί διεθνείς
οργανισμοί, όπως και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης είχαν προειδοποιήσει
εδώ και πολύ καιρό πως οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις θα προκαλέσουν και
κύμα προσφυγιάς και καλεί την Ευρώπη
να αναγνωρίσει πως με το να κάνει τα
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Δημήτρης Νανόπουλος,
Ο διακεκριμένος Έλληνας φυσικός
ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

νητής στην Ecole Normale Superieure,
Παρίσι, και στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Cambridge, των H.Π.A. Το 1989,
εξελέγη καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Texas A&M,
College Station, όπου από το 1992 είναι
διακεκριμένος (distinguished) καθηγητής και όπου από το 2002 κατέχει την
έδρα Mitchell/Heep της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Είναι διευθυντής του
Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής
του Κέντρου Προχωρημένων Ερευνών
(HARC), στο Χιούστον, Τέξας, όπου
διευθύνει ερευνητικό τμήμα του World
Laboratory, που εδρεύει στη Λωζάνη.

Στη διάρκεια της πρώτης δημόσιας συνεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών
για το 2015, το απόγευμα της Τρίτης
13 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η
εγκατάσταση του προέδρου και του
αντιπροέδρου του ιδρύματος για το
τρέχον έτος. Το αξίωμα του Προέδρου
κατέλαβε ο φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος.
Ο Δημήτριος Νανόπουλος γεννήθηκε
στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 1948.
Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο Sussex της Αγγλίας,
όπου απέκτησε το διδακτορικό του το
1973 στη Θεωρητική Φυσική των Yψηλών Eνεργειών.

Ερευνητικό έργο
Το κύριο ερευνητικό του έργο ανήκει
στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής
(ή φυσική υψηλών ενεργειών) και της
κοσμολογίας, ενώ στα ερευνητικά του
ενδιαφέροντα ανήκουν και η δημιουργία μιας ενοποιημένης θεωρίας όλων
των δυνάμεων της φύσης, η θεωρία του
Παντός, η υπερσυμμετρία, η υπερβαρύτητα, οι θεωρίες υπερχορδών και η
βιοφυσική.
Έχει συγγράψει πάνω από 640 πρωτότυπες εργασίες, όλες δημοσιευμένες σε περιοδικά με κριτές και υψηλό
impact factor, συμπεριλαμβανομένων
14 βιβλίων. Έχει πάνω από 40.000 ετεροαναφορές και τον Νοέμβριο 2001
βρέθηκε ότι είχε τον 4ο υψηλότερο
h-index στον κόσμο ανάμεσα στους
θεωρητικούς φυσικούς, σε κατάταξη
που έγινε από το Πανεπιστήμιο του
Στάνφορντ. Η συγκεκριμένη κατάταξη

Επαγγελματική πορεία
Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Ευρώπης (CERN) στη
Γενεύη της Ελβετίας και επί σειρά ετών
ανήκε στο ανώτερο ερευνητικό προσωπικό του Κέντρου. Διετέλεσε ερευ39

προκύπτει υπολογιστικά και αφορά τον
συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων ενός
επιστήμονα, λαμβάνοντας υπ' όψιν και
τις παραπομπές που έχουν γίνει από
άλλους προς αυτές τις δημοσιεύσεις.

Από το 1988 είναι εταίρος (fellow) της
American Physical Society και από το
1992 μέλος της Italian Physical Society.
Ο Δημήτρης Νανόπουλος εξελέγη το
1997, με την πρώτη ψηφοφορία, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν
48 ετών, το νεότερο μέλος του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της Ελλάδας. Το περίεργο είναι ότι έναν χρόνο
αργότερα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών
απέρριψε την πρόταση για τη μετάκλησή του στο τμήμα της Φυσικής.
Ο Δημήτρης Νανόπουλος, με αφορμή την εγκατάστασή του ως προέδρου
της Ακαδημίας Αθηνών, μιλώντας για
ένα ειδικό επιστημονικό θέμα, προσπαθώντας να το εξηγήσει με τον απλούστερο τρόπο για το μη ειδικό κοινό, ο
νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών,
στην ομιλία του το βράδυ της Τρίτης 13
Ιανουαρίου, κατέληξε: «Ο θεωρητικός
φυσικός εκτός από το να δίνει ιδέες
οφείλει να δείχνει και τον δρόμο για την
πειραματική επαλήθευσή τους».

Τιμητικές διακρίσεις
Το 1996 του απενεμήθη ο Tαξιάρχης
του τάγματος της τιμής της Ελληνικής
Δημοκρατίας. Το 1997 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το
1999 και για δεύτερη φορά το 2005
απέσπασε το βραβείο του Ιδρύματος
Ερευνών της Βαρύτητας, που εδρεύει
στη Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. Το 2006
του απενεμήθη το διεθνές βραβείο του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος
Σ. Ωνάσης. Το 2009 τιμήθηκε με το
βραβείο Enrico Fermi της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής (SIF). Επίσης, προτάθηκε 2 φορές από την Σουηδική Βασιλική
Ακαδημία των Επιστημών για την παραλαβή του Νόμπελ Φυσικής.

Τι είναι το «CERN»
To CERN διατηρώντας τη σύντμηση (ακρωνύμιο) της αρχικής ονομασίας του Conseil
Européenne pour la Recherche Nucléaire, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση (πειραματικό) κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον
κόσμο. Βρίσκεται δυτικά της Γενεύης, στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το
1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί 20 κράτη-μέλη, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα*, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος.
Η κύρια λειτουργία του αφορά την παροχή επιταχυντών σωματιδίων και άλλων
υλικοτεχνικών υποδομών που χρειάζονται για την πειραματική έρευνα στο πεδίο της
φυσικής υψηλών ενεργειών. Στο CERN λειτουργούν επομένως πολλοί επιταχυντές,
ένας εκ των οποίων είναι ο LHC (Μέγας Επιταχυντής Αδρονίων), ο οποίος αναπτύσσεται σε υπόγεια κυκλική σήραγγα περιφέρειας 27 χιλιομέτρων που επιτρέπει στα
πρωτόνια να επιταχύνονται σε πολύ υψηλές ενέργειες.
Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, όμως, οι ερευνητές του CERN δεν περιορίζονται
αυστηρά στον τομέα της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής.
Το CERN απασχολεί σήμερα περίπου 3.000 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ περίπου
6.500 επιστήμονες και μηχανικοί (που αντιπροσωπεύουν 500 πανεπιστήμια και 80 διαφορετικές εθνικότητες), περίπου το μισό της κοινότητας της σωματιδιακής φυσικής
στον κόσμο, δουλεύουν σε πειράματα που οργανώνονται από το CERN.
*Αντιπρόσωπος της Ελλάδας είναι ο αστροφυσικός Δ. Νανόπουλος με την ομάδα του (από τη Βικιπαίδεια).
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Μνήμη Μήτσου Τσιάμη
Γράφει ο Δημήτρης Πατίλας

δαίο, όπως καθομολογούν έγκριτοι των
γραμμάτων, λογοτέχνες, ποιητές, γραμματολόγοι, κριτικοί.
Θυμούμενος με συγκίνηση τον εξαίρετο άνθρωπο και δημιουργό, που
πρωτογνώρισα το 2001 σε συνέδριο
για τον Αργύρη Εφταλιώτη στο Μόλυβο
και έκτοτε γίναμε φίλοι, θα σταθώ σε
τούτο το επιμνημόσυνο σημείωμα σε
δυο γνωρίσματά του, δείγματα πνευματικού βάθους: την αισιοδοξία και την
ταπεινοφροσύνη του, αφού παραθέσω
μερικά μονόστιχά του γύρω στην ποιητική λειτουργία.
Για τον ποιητή, αυτόν τον «οδοιπόρο κι ανέστιο, μόνο στο μέγα πλήθος»
και ευρύτερα το δημιουργικό άνθρωπο, τον ονειροπόλο και στοχαστή, που
στη «σιωπή την αμίλητη τη σπουδή του
πλουταίνει», μιλά -συχνά μάλιστα αυτοαναφορικά- ο Μήτσος Τσιάμης.
Κάποτε, μετά από βασανιστικές αναζητήσεις, στέκεται εκστατικός μπροστά
στην αναπάντεχη γόνιμη συγκομιδή:
Δρέπουν ανθούς τα χέρια σου, τα λόγια σου καρπίζουν.
Άλλοτε «ολημερίς κι ολονυχτίς ολόφωτος και ξύπνιος σπουδάζοντας τις
λέξεις» (το μαρτύριο του δημιουργού),
διαπιστώνει μια δυστοκία, το ακατόρθωτο της ποιητικής έκφρασης:
Λέξη τη λέξη σπούδαχνα, λόγο μεστό δεν είπα, Άκτιστον φως το ποίημα,
λάλον ύδωρ το ρήμα.
Κάποτε ωστόσο αρκούν τα ελάχιστα,
για να αναδυθούν τα μέγιστα:
Αρκεί μικρό το φύλλωμα, πλήθος
καρπούς να δέσει.
Μια ελάχιστη ομορφιά μέσα στην
αντάρα της ζωής είναι παρηγοριά κι
ελπίδα, αντίδοτο στη φθορά και την
ασχήμια:

Γυμνό μαχαίρι λάμπιζε σε σμιλευτό θηκάρι
χαριτομίλητες γραφές, γεμάτες φως και
χάρη.
(Μήτσος Τσιάμης, Μυθοπλασία)
«Γράφω με την καρδιά, κι εφαρμόζω την
καθαρή λογοτεχνική κριτική(..). Δεν φιλοδοξώ να οδηγηθώ σε μία έρευνα επιστημονική, διεξοδική, με ανάλογες αξιώσεις,
αλλά αν μπορώ να εκφράσω το λόγο μου,
όσο γίνεται συνοπτικά - και χωρίς θόρυβο,
σαν ελάχιστη μαρτυρία και κυρίως σαν μυστική εξομολόγηση. Το αξίωμα multum in
parvum, νομίζω πως ταιριάζει, κατά τα μικρά μέτρα μου!».
(Μήτσος Τσιάμης,
Εξομολογήσεις γύρω στην τέχνη)
Εφτά χρόνια πέρασαν από τότε που
έφυγε από τη ζωή (30 Μαΐου το 2008)
ο Μήτσος Τσιάμης. Ένας ξεχωριστός
ανάμεσα στους ξεχωριστούς στα λεσβιακά και πανελλήνια Γράμματα λόγιος
με ποιητικό, δοκιμιογραφικό και κριτικό έργο ποσοτικά και ποιοτικά σπου41

Ανθείς μικρό κυκλάμινο σε μανιασμένους τόπους.
Στα λυρικά ταξίδια του ποιητή συνεπίκουρος η μνήμη, το θησαυροφυλάκιο
των βιωμάτων:
Ω μνήμη φως ανέσπερο, κρήνη ζωής
και λόγου.
Ο κυρ Μήτσος ήταν μια καρδιά φορτωμένη έρωτα ζωής. Του ταίριαζε το
μονόστιχό του: «Βουβό λαχτάρισμα
ζωής, ασίγαστο το πάθος». Απότοκος
της βαθιάς αγάπης του της ζωής, ήταν
η αισιοδοξία του, βγαλμένη μέσα από
όλο τον πόνο. Στο προτελευταίο κείμενο του τελευταίου βιβλίου του «Εξομολογήσεις γύρω στην Τέχνη» (2007)
αναφέρει ότι συχνά κατέφευγε σε οικείους και συγγενικούς με τη ψυχοσύνθεσή του ποιητές για μια αντιστοιχία
βιωμάτων. Στη συνέχεια αντιγράφει τις
δυο πρώτες στροφές από το εμφανώς
απαισιόδοξο ποίημα του Ναπολέοντα
Λαπαθιώτη «Σκιά».

τα να σκοτεινιάσουν τη ψυχή του. Αντιτάσσει στη σκοτεινιά «τη φεγγοβολή
της αστροφεγγιάς» και ανακρούει τον
παρήγορο στίχο του Σολωμού: «Το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός, ευθύς εγιόμισε άνθη».
Ο Μήτσος Τσιάμης αποκαλούσε τα
κριτικά γραφτά του λιγοστά και ταπεινά, ελάχιστες μαρτυρίες και εξομολογήσεις, στις οποίες δεν απέδιδε καμιά
άλλη δικαίωση παρά του απλού και
υποψιασμένου αναγνώστη. Ας σημειωθεί ότι τα βιβλία του δεν είναι καθόλου
λίγα: 20 ποιητικές συλλογές και 23 μελέτες και κριτικά δοκίμια, χώρια τα διάσπαρτα σε διάφορα περιοδικά άρθρα
λογοτεχνικής κριτικής.
Σε μια ευχαριστήρια επιστολή του
(26 - 9 - 2001) για την ενασχόλησή μου
με τα γραφτά του, γράφει:

Δεν με παρηγορεί πια τ’ όνειρο μου,
κι η αγάπη δεν μου δίνει πια χαρά.
Τώρα, ως το τέρμα αυτού του λίγου
δρόμου,
τί μου μένει, το βλέπω καθαρά.

σεμνός και ταπεινόφρων, ξέρεις πόσο
κούφιο πράγμα είναι το άπληστο κυνηγητό της όποιας δόξας, που βλέπουμε
σε πολλούς, χαμηλού μάλιστα αναστήματος - και για τούτο επιδειξιομανείς».
Τα παραπάνω λόγια ήταν η μαγιά για
τους ακόλουθους επιμνημόσυνους στίχους, ελάχιστη σπονδή στη σεπτή μνήμη του.
ΣΤΟ ΜΗΤΣΟ ΤΣΙΑΜΗ
Καλέ μας Κυρ Μήτσο,
πενήντα τόσα χρόνια
σπούδασες τους θησαυρούς
της λογοτεχνίας.
Με ζήλο περισσό γύμνασες τη λυρική
γραφή και το νηφάλιο στοχασμό σου.

ατελέσφορη προσπάθεια να αρθρώσουμε κάποιες εσώτερες ανησυχίες.
Τίποτα περισσότερο».
Σε άλλη επίσης ευχαριστήρια επιστολή (14-12-2007) παραθέτει την τελευταία στροφή από το ποίημα του Γ.
Δροσίνη: «Απόκριση στον Παλαμά»,
στο οποίο «αντιπαρατίθενται» οι « χωριστοί δρόμοι» δυο ποιητών συνοδοιπόρων (της ίδιας ποιητικής γενιάς). Ο
δρόμος του υψηλού (Παλαμάς), «τα ταπεινά και τ’απορριμένα», «ο πηλός της
γης» (Δροσίνης).

Σεμνός εργάτης του ανθηρού,
καίριου λόγου,
σμίγoντας το γήινο με το ουράνιο,
το υψηλό με τη γλυκιά ταπεινοσύνη,
ώριμους σόδιασες καρπούς σκιρτήματα του μέσα πλούτου,
αναλαμπές του πνεύματος σου,
«ομιλίες ψυχής,
από την πλησμονή ευαισθησίας
μιας ασύχαστα τρεμάμενης,
ζεστής καρδιάς», όπως έγραψες.

Εσύ στης δάφνης τ’ ακροκλώναρα άπλωσες
κι εγώ σε κάθε χόρτο και βοτάνι
στεφάνι έχεις φορέσει από δαφνόφυλλα
λίγο θυμάρι του βουνού με φτάνει.

Και μην κοιτάς που τάχα δεν το δείχνω
και βαδίζω με βήμα θαρρετό,
με κάθε μου ματιά που γύρω ρίχνω,
μοιάζει, σαν κάτι ν’ αποχαιρετώ.
Προφανώς η παράθεση αυτών των
στίχων του Λαπαθιώτη δεν είναι τυχαία.
Ο υπερώριμος συγγραφέας με θλίψη
«σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος» προετοιμάζεται για τον αποχαιρετισμό του πολυαγαπημένου κόσμου, ενώ
πολλά θα μείνουν ημιτελή στη «θάλασσα του ανεκπλήρωτου, που τόσα μας
κρατεί». Ωστόσο δεν θέλει να υποταχθεί σε τέτοιες μελαγχολικές σκέψεις
ούτε να επιτρέψει στα μουντά πράγμα-

«Το γράμμα σας ειλικρινά με συγκίνησε. Και για όσα κολακευτικά και επαινετικά αναφέρετε σχετικά με τα ταπεινά μου γραφτά. Μια ατέρμονη και
42

Το όργωμα και τη σπορά
καλά τα έφερες σε πέρας.
Εύχυμα δέντρα
του δημιουργικού σου μόχθου
στης Λεσβιακής Άνοιξης
τον περικαλλή Κήπο υψώνονται.

Στη συνέχεια προσθέτει: «Όσο για
τα λιγοστά μου γραπτά, ομιλίες ψυχής, από την πλησμονή της ευαισθησίας μιας ασύχαστα τρεμάμενης,
ζεστής καρδιάς».
Απαντώντας του έγραψα ανάμεσα σε
άλλα: «…Όσο για τα δικά σου γραφτά
- ποιητικά και κριτικά - λίγα δεν είναι.
Είναι δημιουργίες, που αποκαλύπτουν
εκτός από την έφεση και την ευαισθησία, χρόνια εντρύφηση σε πρωτογενείς
πηγές και πλατιά βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πολιτογράφησή σου «στων
ιδεών την πόλη» είναι δεδομένη. Εσύ,

Λάμπουν στο βάθος του καιρού
η αξιοσύνη και η καλοσύνη σου...
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Λαογραφία
Λαογραφία
Ο Ιούλιος στη λαϊκή φιλολογία
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Οι αρχαίοι Αθηναίοι το μήνα Ιούλιο, ο
οποίος σημειωτέον ήταν ο πρώτος του
Αττικού ημερολογίου, τον ονόμαζαν
Εκατομβαιώνα, ονομασία προερχόμενη
από τη μεγάλη γιορτή που γινόταν αυτό
το μήνα, τα Εκατόμβαια. Τα Εκατόμβαια
ως γιορτή πρωτοσυναντώνται στη Λακωνία και σιγά-σιγά υιοθετήθηκαν από την
υπόλοιπη Πελοπόννησο και τέλος από
την Αθήνα. Προς τιμήν των θεών Δία
ή και Απόλλωνα γινόταν μεγάλη θυσία
εκατό βοών απ’ όπου και η ονομασία.
Τον ίδιο μήνα, κάθε τέσσερα χρόνια ετελούντο και τα μεγάλα Παναθήναια, μεγάλη εορτή προς τιμήν της
προστάτριας της πόλης Αθηνάς με
αποκορύφωση τη μεγάλη πομπή όπου
περιφερόταν το πολυτελές πέπλο της
παρθένου πάνω σε ομοίωμα πλοίου
που λεγόταν «ιερά ναύς». Αυτή η εκδήλωση συνέπιπτε με το τέλος του μηνός.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μέχρι σήμερα ισχύουσα ονομασία του μήνα προέρχεται από τον περίφημο αυτοκράτορα
της Ρώμης Ιούλιο Καίσαρα προς τιμήν
του οποίου δόθηκε η ονομασία Ιούλιος.
Ο Ιούλιος είναι ο μήνας του αλωνίσματος γι’ αυτό έχουν επικρατήσει
τα επίθετα Αλωνάρης και Αλουνητής.
Μετά τον θερισμό ο λαός κουβαλά τα
σιτάρια στα αλώνια πέτρινα είναι αυτά
ή χωματένια και περιμένει τη σειρά του
μέχρι να ρθει η μέρα του.
Όπως περιγράφει ο λαογράφος «σαν
έρθη λοιπόν η μέρα που θ’ αλωνίση το
σιτάρι του αυτός η γυναίκα του και τα
παιδιά του έρχονται στ’ αλώνι. Ξαπλώνουν τα δεμάτια του σιταριού ένα γύρο
στο στύλο, τους κόβουν τα δεματικά
και ξανοίγουν τα στάχυα. Δένουν έπειτα
ένα, δύο ή και περισσότερα άλογα και
τα περιφέρουν γύρω στ’ αλώνι. Πατώντας-πατώντας αυτά πάνω στα στάχυα
τα τρίβουν. Ξεχωρίζει ο καρπός από τ’
άχερα, κείνος σαν βαρύς πάει από κάτω,
τ’ άχερα μένουν αποπάνω. Καρπός και

άχερα μ’ ένα όνομα λέγονται λειώμα.
Τη μέρα που στρώνεται το λειώμα στ’
αλώνι δε σαρώνουν στο σπίτι τους οι χωρικοί. Έτσι το βρήκαν απ’ τους παλιούς.
Επίσης τη μέρα που είναι στρωμένο το
λειώμα, φωτιά δεν δίνουν απ’ το φούρνο
σε κανέναν. Δεν κάνει, έτσι λένε».
Σε πολλά μέρη της χώρας ο αλωνισμός γίνεται με τη δουκάνη τη μεγάλη,
βαριά σανίδα που στο κάτω μέρος της
έχει καρφωμένες στουρναρόπετρες
και καρφιά, πάνω της κάθονται ο γεωργός, ίσως και παιδιά για διασκέδαση και
γίνεται ακριβώς η ίδια δουλειά.
Το αλώνισμα είναι μια απ’ τις πιο όμορφες δουλειές του γεωργού στα χωριά και
μιας και γίνεται τούτο το μήνα με το δίκιο
τους οι χωριάτες τον ονομάζουν Αλωνάρη.
Ο Ιούλιος λέγεται και Χορτοκόπος
γιατί τότε οι χωρικοί συνάζουν όση γεωργική τροφή χρειάζεται το χειμώνα
για τα ζώα, άχερα, χόρτα, καλαμποκόφυλλα, τριφύλλι κλπ.
Το μήνα τούτο γιορτάζουν κάμποσοι
άγιοι: η Αγία Κυριακή, η μεγάλη Αγία
Μαρίνα, ο Άη-Λιάς, ο σπουδαίος και
βασανισμένος ναυτικός που βρήκε την
ψυχική ηρεμία του όταν έφτασε στη
ψηλή κορφή του βουνού. Πολλοί με
την επίδραση που εξάσκησε ο Προφήτης αυτός μέσα στο μήνα, έκαναν και
την αντιστοιχία: Άη-Λιας τάχα Ιούλιος.
Το μήνα τούτο λέγονται και τα δίστιχα:
«Τ’ Άη-Λιος με το μαντήλι
της Σωτήρος με το κοφίνι»
ή «Τζίτζικας ελάλησε
μαύρη ράγα γυάλισε»
ή τέλος «Της Αγιά Μαύρας σύκο
και του Άη-Λια σταφύλι
και του Αγιού Παντελεήμονα
γεμάτο το μαντήλι»
Αυτά τα ολίγα για το μήνα Ιούλιο,
μόνο μη τυχόν και βρέξει γιατί τότε όλα
είναι απλωμένα, τα στάρια σαν λειώματα, οι σταφίδες να ξεραίνονται και τότε
η… καταστροφή!
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Αφιέρωμα στο ούζο και τους μεζέδες του
Το λεσβιακό Ούζο

Μεζέδες Ούζου

Ο κλάδος της ποτοποιίας και συγκεκριμένα του ούζου γνωρίζει μακραίωνη ανάπτυξη στο νησί από τα τέλη του
19ου αιώνα έως σήμερα. Το ούζο αποτελεί το παραδοσιακό ποτό των Ελλήνων και έχει μια ιστορία άνω των 200
χρόνων. Ήταν ήδη γνωστό στο νησί
πριν το 1800 και αποτέλεσε το προϊόν που εξαγόταν κυρίως στις χώρες
της Ανατολής. Το ούζο της Λέσβου
θεωρείται το καλύτερο στο Αιγαίο. Το
ούζο είναι αλκοολούχο ποτό και παρασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα
με παραδοσιακό τρόπο, με απόσταξη
αρωματικών φυτών σε χάλκινα καζάνια.
Το Λεσβιακό ούζο είναι υψηλής ποιότητας, έχει ξεχωριστή γεύση και διατηρεί την αυθεντικότητα του, η οποία έχει
μείνει αναλλοίωτη στο πέρασμα του
χρόνου, παρά τον εκσυγχρονισμό των
τοπικών ποτοποιείων. Τα μυστικά του
που οφείλονται στους Λέσβιους ποτοποιούς το έχουν καθιερώσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος παρασκευής
του είναι ο εξής: Λαμβάνεται με σύμμειξη αλκοολών, που έχουν αρωματιστεί με απόσταξη σπόρων γλυκάνισου
και άλλων αρωματικών φυτών, σπόρων
και καρπών όπως μάραθου, δημητριακών και άλλων. Η περιεκτικότητα του
σε οινόπνευμα είναι από 37,5% έως
48% περίπου. Το ούζο χρησιμοποιείται
κυρίως ως ορεκτικό αυτούσιο ή με συμπλήρωμα νερού και συνοδεύεται από
παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες.
Σήμερα σε όλο το νησί υπάρχουν περίπου 20 μεγάλες και μικρές ποτοποιίες
που παράγουν ούζο.

Το ούζο ταιριάζει με το καλοκαίρι και
δίνει την ευκαιρία για ένα «εύκολο»
κάλεσμα, που δεν έχει να κάνει με κανονικό φαγοπότι, αλλά με μια εύκολη
ποικιλία μεζέδων. Η ευκολία είναι ότι
αρκετοί μεζέδες που συνοδεύουν ιδανικά το ούζο υπάρχουν έτοιμοι (διάφορα
τυριά, ελιές, παστά ψάρια, αβγοτάραχο,
αλλαντικά κ.λπ.) και με δυο τρία δικά
μας πιάτα και σαλατικά συμπληρώνουν
το τραπέζι μας... Καλό είναι να υπάρχει
μια ποικιλία μεζέδων. Όσο περισσότεροι μεζέδες υπάρχουν στο τραπέζι,
τόσο καλύτερα. Ο θαλασσινός αέρας,
ο έντονα αρωματικός χαρακτήρας του
ούζου και το αλκοόλ απαιτούν μεζέδες
με ανάλογη γευστική ένταση. Το παστό,
το τουρσί, το πικάντικο, το τηγανητό,
είναι η συνοδεία του ούζου. Καλό είναι
να μη σερβίρουμε όλους τους μεζέδες
μαζί, μια δυσεύρετη λιχουδιά θα κάνει
το διαφορετικό, στο τραπέζι μας. Αν
θέλουμε εύκολα και απλά πράγματα,
ετοιμάζουμε «ποικιλίες». Μια θαλασσινή ποικιλία μπορεί να περιέχει τηγανιτά
καλαμαράκια ή σουπιές, γαύρο, αθερίνα,
γαριδούλες, μελιτζανοσαλάτα, ταραμοσαλάτα, χταπόδι ψητό ή ξυδάτο, αβγοτάραχο, γαύρο μαρινάτο, αντσούγιες,
παστές σαρδέλες ή κολιό. Τη διαφορά
θα κάνουν όστρακα -ωμά, με λεμόνι
ή αχνιστά- αχινοί, σαρδέλα, σουπιά ή
καλαμάρι, παστουρμάς, κεφτεδάκια,
διάφορα τυριά (κεφαλοτύρι, λαδοτύρι,
κοπανιστή, φέτα κ.λπ.) Συμπλήρωμα οι
γιαλαντζήδες, οι ελιές, το τυρί σαγανάκι, η ψητή φέτα, ντοματοκεφτέδες (και
όλοι οι κεφτέδες), τηγανητές πιπεριές,
το αγγούρι με ξίδι και αλάτι...
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Μπουγιουρντί Θεσσαλονίκης
ένας πικάντικός μεζές ούζου

κουτάλι και περιχύνουμε με ελαιόλαδο.
Σερβίρεται πάνω σε λεπτές φέτες φρυγανισμένο ψωμί, όσο ακόμα είναι ζεστό.

Υλικά συνταγής:

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

- 1 κομμάτι αντικολλητικό χαρτί
ψησίματος
- 1 κομμάτι αλουμινόχαρτο
- 1 μεγάλο κομμάτι φέτα
(ολόκληρο κομμάτι)
- 150 γρ. κασέρι Μυτιλήνης
(κομμένο σε κυβάκια ή τριμμένο)
- 2 ντομάτες ώριμες κόκκινες
και σφιχτές
- 2 καυτερές φρέσκες πιπεριές
ψιλοκομμένες
- 1 πιπεριά Φλωρίνης
κομμένη σε μικρά κομμάτια
- 1/4 φλ. ελαιόλαδο
- 1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά
- μπόλικη ρίγανη
- ψωμί φρυγανισμένο για το σερβίρισμα

Τηγανητά κολοκυθολούλουδα
Μυτιλήνης
Υλικά συνταγής:
- 20-25 κολοκυθολούλουδα (ανοιχτά)
καλά πλυμένα και στραγγισμένα
- Αλεύρι κόκκινη φαρίνα όσο πάρει
- δυόσμο ψιλοκομμένο
- τριμμένο λαδοτύρι Μυτιλήνης
- 1 αυγό
- ελαιόλαδο για το τηγάνι

Αὐτὸ τὸ ἀστέρι εἶναι γιὰ ὅλους μας
Τάσος Λειβαδίτης (1922-1988)
Θά ῾θελα νὰ φωνάξω τ᾿ ὄνομά σου, ἀγάπη,
μ᾿ ὅλη μου τὴν δύναμη.
Νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ χτίστες ἀπ᾿ τὶς σκαλωσιὲς
καὶ νὰ φιλιοῦνται μὲ τὸν ἥλιο
νὰ τὸ μάθουν στὰ καράβια οἱ θερμαστὲς
καὶ ν᾿ ἀνασάνουν ὅλα τὰ τριαντάφυλλα

Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
200°C στον αέρα.
Ξεφλουδίζουμε την ντομάτα, αφαιρούμε τους σπόρους και κόβουμε σε μικρά καρέ.
Βάζουμε στον πάγκο 1 κομμάτι αλουμινίχαρτο και επάνω τοποθετούμε
αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Ακουμπάμε την φέτα, ολόκληρο το κομμάτι.
Προσθέτουμε την ντομάτα σε καρέ,
την καυτερή πιπεριά σε ροδέλλες και
την πιπεριά Φλωρίνης σε λουρίδες. Πασπαλίζουμε με την πάπρικα και τη ρίγανη και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο.
Τέλος πασπαλίζουμε με το κασέρι.
Πιάνουμε το αλουμινόχαρτο και φυλακίζουμε το μπουγιουρντί.
Ψήνουμε για περίπου 15' μέχρι να λιώσουν τα τυριά.
Το βγάζουμε από το φούρνο και ανακατεύουμε το μπουγιουρντί με ένα

Εκτέλεση:
Πλένουμε προσεχτικά τους κολοκυθοανθούς, αφαιρούμε τα πράσινα τους
χωρίς να βγάλουμε τους στήμονες.
Τα στραγγίζουμε και ετοιμάζουμε τον
χυλό μας.
Σε μπολ ρίχνουμε τη φαρίνα με λίγο
- λίγο νερό ανακατεύοντας καλά με πιρούνι μέχρι να αποκτήσουμε έναν χυλό
όχι πολύ σφιχτό αλλά ούτε και αραιό.
Χτυπάμε το αυγό σ’ ένα πιάτο και ρίχνουμε το τριμμένο τυρί και τον ψιλοκομμένο δυόσμο μέχρι να γίνει ένας
πολτός.
Γεμίζουμε με ένα κουταλάκι του γλυκού με τον πολτό ένα - ένα τα κολοκυθολούλουδα, τα βουτάμε κι από τις δυο
πλευρές στο χυλό και τα τηγανίζουμε
μπρος πίσω σε καυτό λάδι και τα αφήνουμε μέχρι να ροδίσουν.
Στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας και
σερβίρουμε.
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νὰ τ᾿ ἀκούσει ἡ ἄνοιξη καὶ νά ῾ρχεται πιὸ γρήγορα
νὰ τὸ μάθουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ μὴν φοβοῦνται τὸ σκοτάδι,
νὰ τὸ λένε τὰ καλάμια στὶς ἀκροποταμιές,
τὰ τρυγόνια πάνω στοὺς φράχτες
νὰ τ᾿ ἀκούσουν οἱ πρωτεύουσες τοῦ κόσμου
καὶ νὰ τὸ ξαναποῦνε μ ὅλες τὶς καμπάνες τους
νὰ τὸ κουβεντιάζουνε τὰ βράδια οἱ πλύστρες
χαϊδεύοντας τὰ πρησμένα χέρια τους.
Νὰ τὸ φωνάξω τόσο δυνατὰ
ποὺ νὰ μὴν ξανακοιμηθεῖ κανένα ὄνειρο στὸν κόσμο
καμιὰ ἐλπίδα πιὰ νὰ μὴν πεθάνει.
Νὰ τ᾿ ἀκούσει ὁ χρόνος καὶ
νὰ μὴν σ᾿ ἀγγίξει, ἀγάπη μου, ποτέ.
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Απέραντη θάλασσα

και δε λες τίποτα
μήτε για το χρόνο που κυλά πάνω σου
χωρίς να σ’ αγγίζει
μήτε για το βάθος τ’ ουρανού που
καθρεφτίζεται μέσα σου
κι όμως δε σε πονεί
μήτε για τους παλιούς σου φίλους σαν
εμένα
που κάποτε ήρθαν κι ακούμπησαν τα
δάκρυά τους
πλάι στα βράχια σου
μου μοιάζεις σαν να φεύγεις
σαν να με προσπερνάς
σέρνοντας πίσω σου την επιστήμη της
αδιαφορίας σου
κι αφήνοντάς-με ξεγελασμένο στα
πικρά ακρογιάλια σου
να μετρώ νικημένος τις προδομένες
μου αυταπάτες.

Τάκης Χατζηαναγνώστου
Φθινόπωρο 1992
Απέραντη θάλασσα των παιδικών
ονείρων
απροσμέτρητη ζωή με τα χίλια
χρώματα
που δεν ξέρεις από Μπιάφρες εσύ
κι από παιδιά σκασμένα πλάι σε
σκουπίδια
μήτε από Βιετνάμ και Λάος και
Καμπότζες
και βρώμικους πολέμους στις ζούγκλες
της Ανατολής
μήτε από Σουδάν, και Κόσοβα, και
Αφγανιστάν, και Πακιστάν
πνιγμένα στην απελπισία και το αίμα
μήτε από επαναστάσεις και
δημοκρατίες και δικτατορίες
κι ανθρώπινα πάθη ανεβασμένα ως
τον ουρανό
κι άλλα εξευτελισμένα να κολυμπούν
στη λάσπη,
απέραντη ομορφιά του κόσμου
που κάποτε τ’ ακατάληπτά σου
μηνύματα
γίνονταν στραφταλιστές πεταλούδες
απ’ τον ήλιο
κι έρχονταν κι έμπαιναν στα τρυφερά
μου στήθια
μεθώντας με, με τη μαγεία σου,
σε κοιτάζω
τώρα που τα χρόνια μού άσπρισαν πια
τα μαλλιά
έχεις πάντα στο πρόσωπο εκείνα τ’
άπειρα χρώματα
παίζεις πάντα με τ’ αγριεμένα σου
κύματα
ή με τ’ άλλα, τα μικρά κι ανήξερα στις
αμμουδιές

Ο στόχος ένας...

Σήμα Κινδύνου

Χωρις την ομορφιά των ζωντανών
ονείρων,
τι είναι η ζωή; Νερό που χύνεται
άσκοπα.
Κι άκου πρώτα τη δική σου τη φωνή.
Μ’ αυτή μιλάει το σώμα κι η ψυχή
κι ο κόσμος τραγουδάει μ’ αυτήν
τα πιο γλυκά τραγούδια.

Γιώργος Κόμης
Τα χέρια χαλαρά και το χαρτί
μπροστά μου
σαν Στέπα χιονισμένη ή Έρημος
καυτή.
Τα μάτια στυλωμένα εκεί που δεν
υπάρχει «κάτι»
και ειν’ αυτό η έσχατη απειλή.
Πιέζω την πένα στο χαρτί ωσάν
μαχαίρι
χαράζω τη σάρκα του να βγει, στίχος
ή αίμα ή κραυγή μα αυτό σωπαίνει.

Ανυποψίαστο φως
Πέρθα Καλέμη

Ω Θέ μου, ναν’ τούτο η αρχή του
τέλους
η όψη του χαμού;
ή ναν σωτήριο σάλπισμα πολέμου
στην άκρη του γκρεμού;

Σκόρπισ’ εντός μου τ’ άστρα του κι
απόψε ο ουρανός σου
στη γης αντάρα ξέσπασε μ’ αγέρα και
βροντή
κι ο φτερωτός ο στίχος μου φως πήρε
από το φως σου
κλέβοντας χρώμα απ’ τ’ όνειρο κι’ απ’
τη νεροποντή.

Καίτη Μεσσηνέζη
Βαδίζουμε δεμένοι με τη συνήθεια
ανάμεσα σε κόκκινα και λευκά ρόδα.
Βαδίζουμε δεμένοι με τον πόνο
ανάμεσα σε ξερά μονοπάτια.

Κι απ’ το ρυθμό τον άφωνο γεννήθηκε
τραγούδι
και στ’ άγραφο πεντάγραμμο
γράφτηκε μουσική
μια νότα που παράπεσε την πήρ’ εν’
αγγελούδι
κι έγιν’ ανυποψίαστη μπαλάντα
ερωτική.

Χωρίς τίτλο
Παναγιώτης Ψαριανός

Πέφτοντας σε παρασύρω.
Πέφτοντας με παρασύρεις.
Ο στόχος ένας.
Δεμένοι με το κόκκινο σχοινί
της ζωής, της φωτιάς, της ελπίδας,
του έρωτα, του θανάτου ... περπατάμε.
Περπατούν κι οι σκιές μαζί μας.
Βαδίζουμε...
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Μίλα μου απλά χωρίς επιτηδεύσεις,
όπως μιλά η μέλισσα στα άνθη.
Τον εαυτό σου δείξε μου γυμνό
-την ιερή γύμνια της φύσηςκαι με γενναιότητα κι ελευθερία ζήτα
αυτά που σου προστάζουνε
ο νους και οι αισθήσεις.
Αλλιώς γιατί να ζεις.
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σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και
συλλογικές εκδόσεις. Μερικά από τα
έργα που έχει εκδώσει είναι: «Στα μέτωπα των καιρών», ποίηση, 1978, «Τεκμήρια», ποίηση, 1980, «Η αυτοψία των
κυμάτων», ποίηση, 1981, «Μικρές φωτιές», ποίηση, 1982, «Περι-συλλογή»,
ποίηση, 1983, «Διέξοδος», ποίηση,
1984, «Απολογισμός», ποίηση, 1985,
«Τα λόγια της αστραπής», Ποίηση,
1987, «Πέντε κείμενα για την ποίηση
της Γκράτσιας Σπύρου Δεπούντη»,
δοκίμιο, 1990, «Αιμάσσουσα καταγραφή», ποίηση, 1992, «Θραυσμάτων Ανεμούρια», ποίηση, 2012, «Εναλλασσόμενα Φορτία», ζωγραφική & ποίηση, 2013
και «Οδυσσέας Ελύτης «Η προσθαλάσσωση του ονείρου», δοκίμιο, 2015.
Με το έργο του νομπελίστα μας ποιητή Οδυσσέα Ελύτη, ο Δημήτρης Ι.
Καραμβάλης ασχολείται εδώ και πολλά
χρόνια, έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών και έχει συμμετάσχει σε ημερίδες
και συνέδρια με θέμα τον Ελύτη. Στον
παρόντα τόμο συγκέντρωσε τριάντα
τρία κείμενα και άρθρα δημοσιευμένα
σε χρονική περίοδο είκοσι πέντε χρόνων, «μια μικρή ιχνηλασία στο ποιητικό
σώμα και αίμα του Λέσβιου ποιητή, μια
προσπάθεια προσέγγισης σε επιμέρους θεματικούς άξονες της γραφής
του καθώς και σε ποιητικές συλλογές
του ιδωμένες ξεχωριστά», γράφει χαρακτηριστικά, στο οπισθόφυλλο.
Ο υπότιτλος του βιβλίου, «Η προσθαλάσσωση του ονείρου», προέρχεται από την ποιητική συλλογή «Προσανατολισμοί» του Ο. Ελύτη, στην
οποία ο Δ. Καραμβάλης, αφιερώνει
και το πρώτο κείμενό του «Ο Ελύτης

Δημήτρης Ι. Καραμβάλης
Οδυσσέας Ελύτης
«Η προσθαλάσσωση του ονείρου»
Τριάντα τρία κείμενα και άρθρα
για την ποίησή του
Εκδόσεις Δρόμων,
Αθήνα 2015
Ο Δημήτρης Ι.
Καραμβάλης
είναι
ποιητής,
κριτικός
λογοτεχνίας και νομικός. Πολυσύνθετη
καλλιτεχνική προσωπικότητα, επιδίδεται
στη μουσική και τη
ζωγραφική με ευαισθησία αλλά και ρηξικέλευθες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.
Είναι Λέσβιος, Έλληνας της διασποράς,
γεννημένος στο Καμερούν, με καταγωγή από τη Γέρα. Έχει λάβει μέρος σε
λογοτεχνικά συνέδρια και συμπόσια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις. Ασχολείται
ιδιαίτερα με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συμμετείχε στην τριμελή
επιτροπή για την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός», της Φιλικής Εταιρείας
Επιστημόνων Καλλιτεχνών, της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών,
της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίου, του
Συνδέσμου Επιστημονικού Προβληματισμού και επίτιμο μέλος της Εταιρίας
Ελλήνων Λογοτεχνών.
Δημοσιεύει ποιήματα και άρθρα του
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των Προσανατολισμών». Στο τέλος δε
του κειμένου αυτού, αναφέρεται στους
στίχους του ποιητή μας, στο κατά πώς
πρέπει να είναι ο Παράδεισος: «Μεγάλη ασβεστοχρισμένη αυγή/ Στην προσθαλάσσωση του πρώτου ονείρου/
Φλύαρη μαρμαρυγή/ Έξοδος/ Στην
υπαίθρια λευτεριά των κρίνων».
«Ο Οδυσσέας Ελύτης και η Λέσβος»,
είναι ένα άλλο κείμενο της συλλογής,
όπου με αναφορές στις πάμπολλες
αντανακλάσεις του φωτός και των χρωμάτων, στο ασήμι και το χρυσάφι μέσ’
απ’ τους ελαιώνες της Λέσβου, της Γέρας, της Κρατήγου τα νερά, την ιδιωτική της Λέσβου σελήνη και τόσες άλλες
αναφορές, μέσα από την ποίηση του
Ελύτη, ο Δ. Καραμβάλης δείχνει την
αγαπητική σχέση, σχέση ερωταγάπης
του Νομπελίστα ποιητή με το νησί του.
Αναφερθήκαμε σε δύο από τα ζουμερά, σχεδόν ποιητικά από μόνα τους,
κείμενα του Δ. Καραμβάλη. Μένουν
άλλα τριάντα ένα. Μερικοί τίτλοι ακόμα
είναι: Η γλώσσα και ο Ελύτης, Δικαιοσύνη και νόμος στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, Η Παναγία στην ποίηση του
Οδυσσέα Ελύτη, Ένα προφητικό ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, Τα μουσικά
όργανα στην ποίηση του Οδυσσέα
Ελύτη, Η κίνηση και η διακοπή της εικόνας στον Οδυσσέα Ελύτη, Επιδράσεις
της Ομηρικής ποίησης στο έργο του
Οδυσσέα Ελύτη, Διαβάζοντας Οδυσσέα Ελύτη, Η λέξη «Αιγαίο» στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη, Είκοσι θέσεις
της ποίησης του Ελύτη, Οδυσσέας Ελύτης: Η ανανέωση της ποιητικής γραφής:
«Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου»,
Η ψυχή στην ποίηση του Ο. Ελύτη, κ.ά.
Όλα σημαντικά και ενδιαφέροντα. Το
βιβλίο «Οδυσσέας Ελύτης «Η προσθαλάσσωση του ονείρου», του Δ. Καραμβάλη είναι μια πολύ αξιόλογη έκδοση.

ΛΕΣΒΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
(Αναμνήσεις μια Μυτιληνιάς)
Ιδιωτική έκδοση - σελ. 352
Μυτιλήνη 2014
Στις 10 Ιουνίου
2015, στις 7 το βράδυ, στην ιστορικής
μνήμης, μεγαλόπρεπη
Αίθουσα των Συνεδριάσεων της Παλαιάς
Βουλής, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
της καθηγήτριας της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Αθηνάς Αρ. Δημοπούλου – Πηλιούνη
με τίτλο «Λεσβίων Πολιτείαι» και υπότιτλο «Πολίτευμα Θεσμοί και Δίκαιο
των Πόλεων της Λέσβου», Εκδόσεις
Ευρασία.
Στην κατάμεστη αίθουσα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος, η κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου,
οι βουλευτές Λέσβου κκ. Χαράλαμπος
Αθανασίου (τ. Υπ. Δικαιοσύνης), Νίκος Σηφουνάκης, Σταύρος Τάσσος, ο
τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος,
ο κ. Κώστας Μπουραζέλης, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κ.
Διονυσία Καλλινίκου, Κοσμήτορας της
Νομικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Πάνος
Γρηγορίου, Κοσμήτορας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Ιωάννης Καράκωστας, τ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικαστικοί, Καθηγητές
Πανεπιστημίου και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καλεσμένη στη λαμπρή παρουσίαση,
ως μέλος του Δ.Σ. της «Λεσβιακής Πα-
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ροικίας», παρακολούθησα τους εξαιρετικούς ομιλητές, την κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, Καθηγήτρια Ιστορίας δικαίου της
Νομικής Σχολής Αθηνών, που απηύθυνε χαιρετισμό, τον κ. Παν. Δουκέλλη
Ιστορικό, Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, τον κ. Julien Fournier, Διευθυντή κλασικών και βυζαντινών σπουδών στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, τον
κ. Αριστείδη Χιωτέλλη, Επ. Καθηγητή
Αστικού δικαίου στη Νομική Σχολή
Αθηνών και τον κ. Ανδρέα Χέλμη, Επ.
Καθηγητή Ιστορίας δικαίου στη Νομική
Σχολή Αθηνών που είχε και το συντονισμό της εκδήλωσης. Τελευταία, όπως
συνήθως γίνεται, μίλησε η συγγραφέας
του βιβλίου.
Ξεκίνησα το ίδιο βράδυ να διαβάζω,
τις παραλίγο οκτακόσιες (μαζί με τις
φωτογραφίες) σελίδες του βιβλίου. Κίνητρό μου, εκτός από το προσωπικό
ενδιαφέρον για τα λεσβιακά θέματα και
την εξαιρετικά καλόγουστη εμφάνισή
του, ήταν τα λόγια της ίδιας της συγγραφέως, που αφού ευχαρίστησε όλους
όσοι τη βοήθησαν στην έρευνα και
προσπάθεια της συγγραφής, αναφέρθηκε με μεγάλη συγκίνηση στη συμβολή δυο γυναικών, της καθηγήτριάς της
κ. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, που
της πρότεινε το θέμα και τη βοήθησε
μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης και
για τον ίδιο λόγο στη συμβολή της μητέρας της, Ελληνίδας της διασποράς με
καταγωγή από τον Πολιχνίτο. Αυτή η
καταγωγή, έδωσε φτερά στην επιτόπια
έρευνα στο νησί, τη μελέτη των «φθεγγόμενων λίθων» της λεσβιακής γης, της
ποίησης και των γραπτών της κειμένων.
Όλα μαζί συνέθεσαν την επιστροφή,
όπως η ίδια τη χαρακτήρισε, στις ρίζες
της και την έκαναν να παραλληλίσει τα
δέκα χρόνια δουλειάς της, με το δεκάχρονο ταξίδι του γυρισμού του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
Το βιβλίο της καθηγήτριας Αθηνάς

Δημοπούλου, που σε προπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει στο μάθημα της Ιστορίας του Δικαίου, το Ρωμαϊκό Δίκαιο και
σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Αρχαίο
Ελληνικό και το Ρωμαϊκό, έχει μεγάλο
ενδιαφέρον. Πέρα όμως από το πλήθος των επιστημονικών αναφορών της
έρευνας και μελέτης, την ομορφιά της
απόδοσης, από την ίδια τη συγγραφέα,
στη νεοελληνική γλώσσα των περισσότερων φιλολογικών κειμένων,είναι φανερός και διάχυτος ο ενθουσιασμός και
ο ζήλος της κ. Δημοπούλου να καταγράψει γλαφυρά, αλλά και να αναδείξει
αντικειμενικά, την διαχρονική άνθιση
και καρποφορία της πνευματικής ζωής
της Λέσβου, που από τους αρχαϊκούς
χρόνους κατέστησε το νησί πατρίδα
της ποίησης και της μουσικής.
Γράφει η κ. Αθηνά Δημοπούλου, για
παράδειγμα, στις σελίδες 54 και 55 του
βιβλίου της: «Ο Κλαύδιος Αιλιανός περιλαμβάνει στον τίτλο 15 του 7ου βιβλίου του «Ποικίλη Ιστορία» «Πώς οι
των Μυτιληναίων σύμμαχοι αφιστάμενοι ετιμωρήθησαν». Εκεί αναφέρει ότι
η τιμωρία, που επιφυλάσσουν οι Μυτιληναίοι κατά τη διάρκεια της θαλασσοκρατίας τους σε όσους συμμάχους
αποστατούν, είναι να τους στερήσουν
τη δυνατότητα εκπαίδευσης των παιδιών τους στα γράμματα και τη μουσική, θεωρώντας αυτό τη βαρύτερη τιμωρία. Παρ’ ότι η χρονική απόσταση που
χωρίζει την πηγή αυτή από τα γεγονότα,
διότι ο Ρωμαίος συγγραφέας έζησε το
2ο με 3ο μ.Χ. αιώνα, δείχνει εντούτοις
πως η πανάρχαια φήμη των Λεσβίων ως
ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών διατηρούσε στον αρχαίο κόσμο
μία διαχρονική επικαιρότητα».
H μελέτη «Λεσβίων Πολιτείαι» είναι
διαφωτιστική για την ιστορία και την
εξέλιξη πολιτευμάτων και θεσμών γενικότερα στη Λέσβο, νησί που δεσπόζει
στο κρίσιμο σταυροδρόμι που ενώνει
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Υπουργείο Πολιτισμού
Κ` Εφορεία Προϊστορικών
& Κλασικών Αρχαιοτήτων
«Αιολικό Ιερό της Κλοπεδής»
Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού
Η επιμέλεια έκδοσης: Κούλα Ρούγγου.
Μυτιλήνη 2014, σελ. 79

το Αιγαίο με τα μικρασιατικά παράλια
και τον Εύξεινο Πόντο, λέει η συγγραφέας του βιβλίου και προτρέπει τον
αναγνώστη, με αφορμή την εξαντλητική
έρευνα για τη Λέσβο, να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για σύγχρονους
προβληματισμούς.
Πολλοί οι σύγχρονοι προβληματισμοί. Και ο αφυπνισμένος και νοήμονας
αναγνώστης θα διδαχτεί και θα φωτιστεί σε πολλά θέματα που τον απασχολούν. Προσωπικά όμως, με αφορμή τις
παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις από
την επαγγελματική πορεία της συγγραφέως σε σχέση με τη θεαματική και
αξιοθαύμαστη επανασύνδεσή της με το
νησί της καταγωγής της, στέκομαι εκεί,
σ' αυτήν την επανασύνδεσή της με τη
Λέσβο, πράγμα που έκανε με τόση
αγάπη και σεβασμό.
Στη σύγχρονη πραγματικότητα των
πάμπολλων προβληματισμών και των
προβλημάτων, θα ήθελα να επιχειρήσω να συσχετίσω το μεγάλο θέμα της
μαζικής αποδημίας των νέων της χώρας μας, και της πνευματικής ξηρασίας που αφήνουν πίσω τους, στον τόπο
μας. Και πώς να καλυφθεί τόσο κενό;
Πόσος χρόνος θα χρειαστεί και πώς
θα γεφυρωθεί η απόσταση κι αυτού
του ξενιτεμού; Εμείς οι Λέσβιοι εμμένουμε πάντα στην πνευματική εξέλιξη
και την παιδεία. Θέλουμε και τα παιδιά
μας εδώ στον τόπο τους να προκόβουν. Και ελπίδα, παρηγοριά και προσμονή γεννιούνται, με το παράδειγμα
της επιστροφής “ψυχή τε και σώματι”
της ίδιας της συγγραφέως στη Λέσβο.
Ευτύχησε να ασχοληθεί με την ιστορία
και τις πηγές του τόπου της. Αρίστευσε τερματίζοντας. Μια ευχή γεννήθηκε
αυθόρμητα: Το νόστιμον ήμαρ, είθε να
είναι κοντά για όλους.

Στον
πρόλογο της πιο πάνω
πολύ
ενδιαφέρουσας έκδοσης
της Κ΄ Εφορείας
Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων για το
«Αιολικό Ιερό της
Κλοπεδής», η αρχαιολόγος κ. Κούλα Ρούγγου αναφέρει:
«Στην καρδιά της Λέσβου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αγίας Παρασκευής, στην ύπαιθρο των αρχαίων
πόλεων-κρατών Αρίσβης και Μήθυμνας, σώζονται τα εντυπωσιακά ερείπια
δύο αρχαϊκών αιολικών ναών που με τα
επιβλητικά αιολικά κιονόκρανά τους θα
δέσποζαν κατά την αρχαιότητα επάνω
από την πεδινή έκταση του κόλπου της
Καλλονής.
Τα οικοδομήματα είναι χωρίς αμφιβολία ξεχωριστής σημασίας για την
ιστορία της αρχαίας αρχιτεκτονικής,
καθώς αποτελούν μοναδικά δείγματα
αιολικού ρυθμού στον ελλαδικό χώρο.
Το μνημείο, η αρχαιολογική έρευνα
του οποίου αρχίζει το 1922 και σφραγίζεται από τον πρώτο ανασκαφέα,
τον Δημήτρη Ευαγγελίδη, τότε Έφορο
Αρχαιοτήτων Λέσβου, διαμορφώθηκε
πρόσφατα σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο μετά από τις μακροχρόνιες
προσπάθειες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας».
Το βιβλίο χωρίζεται στις παρακάτω
ενότητες: Ιστορία της Αρχαιολογικής
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Έρευνας (Κούλα Ρούγγου), Ιστορικό
πλαίσιο (Κούλα Ρούγγου), Μεταξύ…
αρχαίας Αρίσβης και Μήθυμνας (Κούλα Ρούγγου, Νίκος Δουλουμπέκης),
Ιστορική Διαδρομή του Ιερού (Η περίοδος πριν από την ίδρυση του Ιερού:
προς το τέλος της 2ης π.Χ χιλιετίας,
Η αρχή του Ιερού και η οικοδόμηση
του πρώτου λατρευτικού κτιρίου (8ος
π.Χ αιώνας), Η περίοδος των πρώιμων
Αρχαϊκών χρόνων (7ος π. Χ. αιώνας),
Η οικοδόμηση των Ναών Α και Β (6ος
π.Χ. αιώνας),
Το Ιερό στους Ρωμαϊκούς χρόνους
(Νίκος Δουλουμπέκης, Γεωργία Κοσσυφίδου, Κούλα Ρούγγου), Ζητήματα
Λατρείας (Κούλα Ρούγγου), Εργασίες
συντήρησης (Γιάννης Λαγουτάρης, Δέσποινα Πίτσιου), Η ανάδειξη των μνημείων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (Ελένη Στεφάνου, Ανθή
Σαμαρτζίδου).

χνικής φλέβας.
Με το ταλέντο τους δημιουργούν
ιδιαίτερα έργα τέχνης. Η “συνάντησή
τους” αποτελεί μια ελπιδοφόρα είδηση
όχι μόνο για την τέχνη αλλά και για την
πολιτισμική κληρονομιά της Λέσβου.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε ως κοινωνία, οι δύο αυτές γυναίκες δημιούργησαν τέχνη μέσα από έναν
κοινό οραματισμό που τις έφερε κοντά
και μίλησαν γι’ αυτόν αληθινά μέσα από
την καρδιά τους.
Οι δύο καλλιτέχνιδες άντλησαν
έμπνευση από το αλλοτινό αρχιτεκτονικό στολίδι της Μυτιλήνης, το ξενοδοχείο Σάρλιτζα Παλλάς, το οποίο
παραμένει κλειστό από το 1982. Το πάντρεμα της ποίησης και της ζωγραφικής
δημιουργούν συνειρμούς, θέτουν ζωηρούς προβληματισμούς και εκπέμπουν
μηνύματα. Η έμπνευσή τους αντλείται
όχι μόνο από το ερειπωμένο Σάρλιτζα
Παλλάς αλλά και από το τοπίο γύρω
από αυτό.
Η εικαστικός Ευγενί Φίλιου κατορθώνει με ένα ευρηματικό τρόπο στους
πίνακες της μέσα από την τέχνη της να
εναρμονίσει τις έννοιες του έμψυχου
και του άψυχου. Αυτή η δυναμική ζωγραφική αποτύπωση της Ευγενίς Φίλιου σε συνδυασμό με τον εμπνευσμένο
ποιητικό κόσμο της Αλεξάνδρας Παπαπάντου-Κότερου και την τόσο ξεχωριστή και χαρακτηριστική ποιητική
της γραφή δίνουν ένα δυνατό ερέθισμα
που αιχμαλωτίζει τον θεατή στις ιδεολογικές τους αλληγορίες».
Τα παραπάνω ανήκουν στην Θεατρολόγο - Πολιτισμολόγο Μάρσυ Μπενάκη, η οποία προλογίζει το λεύκωμα «Εν
Σάρλιτζα σε προσμένω» με στίχο και
χρώμα.
Πηγή έμπνευσης των δύο δημιουργών αποτέλεσε το αλλοτινό στολίδι
της Θερμής, το επιβλητικό ξενοδοχείο
Σάρλιτζα Παλλάς, που χρόνια τώρα ρη-

«Εν Σάρλιτζα σε προσμένω»
με στίχο και χρώμα
Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2015 |
Παναγιώτης Σκορδάς | Βιβλία
Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Παπαπάντου - Κότερου (ποίηση) - Ευγενί
Φίλιου (Ζωγραφική)
Βιβλιογραφικά δεδομένα:
Μυτιλήνη 2015, σελ. 58
«Στο λεύκωμα Σάρλιτζα Παλλάς απολαμβάνουμε μια “συνάντηση τεχνών”, ένα
“διάλογο”
μεταξύ
ζωγραφικής και ποίησης. Η εικαστικός
Ευγενί Φίλιου και η
ποιήτρια-εικαστικός
Αλεξάνδρα Παπαπάντου-Κότερου είναι γυναίκες με τη στόφα της καλλιτε54

μάζει εγκαταλειμμένο στην τύχη του.
Οι πίνακες ζωγραφικής της Ευγενί Φίλιου και τα ποιήματα της Αλεξάνδρας
Παπαπάντου-Κότερου, οι «χρωματοστιχίες» συνομιλούν μεταξύ τους εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα,
αναζητώντας μια λυτρωτική διέξοδο.
Στο λεύκωμα στεγάζονται 25 ποιήματα και 20 πίνακες ζωγραφικής.
Παραθέτω το ποίημα με τον τίτλο
«Ελπίδα»: «Δε χρειάστηκε πόλεμος./
Μέσ’ την ειρήνη ζούσες./ Μέσ’ την ειρήνη αργοπεθαίνεις τώρα./ Η λεηλατημένη ψυχή σου/ περιφέρεται δίχως
αναπαμό./ Ξεχασμένο/ βρυχάσαι παρέα με τη θάλασσα/ όταν λυσσομανά
ο βοριάς./ Στις φλέβες σου αντάρες
κοχλάζουν,/εκβάλλοντας κίτρινο ίαμα
στο ποτάμι του πόνου./ Μια άσωτη
εξόρυξη απ’ τα σπλάχνα σου./ Νιώθεις
πως άσκοπα σπαταλιέσαι.// Μα το θερμό χνώτο της Ανατολής κάθε πρωί,/ ελπιδοφόρα λόγια σου σιγοψιθυρίζει…/
«Κι ένας μόνο άνθρωπος να βρεθεί
να σ’ αγαπήσει,/ να σ’ εκτιμήσει, να σε
σεβαστεί, θα δεις./ Θα σωθείς, θα ζήσεις!».
Το λεύκωμα διατίθεται αποκλειστικά
από το βιβλιοπωλείο «Book and Art»,
στην οδό Κομνηνάκη.

Η απάντηση βρίσκεται στις «Ιστορίες
της Μανιταρολάνδης» ένα παραμύθι
που εκδόθηκε πρόσφατα και φέρει την
υπογραφή του δασκάλου, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αριστείδη Σγατζού.
Ένα παραμύθι όμως που συνοδεύεται
και από σχετικό με τα μανιτάρια εκπαιδευτικό υλικό. Όπως τονίζει ο συγγραφέας «Οι “Ιστορίες της Μανιταρολάνδης” δημιουργήθηκαν κυριολεκτικά
μέσα στην τάξη μετά από τρία χρόνια
δουλειάς με θέμα τα μανιτάρια στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης»
Ενδεικτικό για το περιεχόμενο του
βιβλίου -που έχει τη μορφή σχολικού
εγχειριδίου του Δημοτικού σχολείου αποτελεί το σημείωμα του οπισθόφυλλου:
«Βγες με τη παρέα σου στο βουνό
μια βροχερή μέρα του φθινοπώρου.
Περπάτα στο δάσος, στάσου σε ένα
ξέφωτο και άφησε το βλέμμα σου να
περιπλανηθεί ένα γύρο. Και θα τα δεις
εκεί. Σε κύκλους ή σε σειρά, μοναχικά
ή σε ομάδες. Τα μανιτάρια… Γονάτισε
και πιάσε με τη χούφτα σου το υγρό
χώμα του δάσους. Μύρισέ το…
Τέντωσε τα αυτιά σου. Θα ακούσεις
τον άνεμο να σιγοτραγουδά μέσα από
τις φυλλωσιές. Φαντάσου νεράιδες και
ξωτικά να τραγουδάνε…. Καλώς ήρθες
στο μαγικό κόσμο των μανιταριών».
Τι είναι όμως τα μανιτάρια, πώς ζουν,
πώς αναπαράγονται, πώς συμβιώνουν
με άλλα όντα στον πλανήτη μας;
Αυτά κι άλλα πολλά ως μύθος κι ως
γνώση σε αυτό το βιβλιαράκι.
Οι «Ιστορίες της Μανιταρολάνδης»
απευθύνονται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, τους δασκάλους, τους
γονείς τους… αλλά και σε κάθε μανιταρόφιλο.
Οι «Ιστορίες της Μανιταρολάνδης»
εικονογραφήθηκαν από τον εκπαιδευτικό Λευτέρη Παπαθανάση.

Αριστείδη Σγατζού
«Ιστορίες της Μανιταρολάνδης»
Ένα βιβλίο για... μανιτάρια!
Εικονογράφηση:
Λευτέρης Παπαθανάσης
Μυτιλήνη 2015
Μανιτάρια,
νεράιδες, ένας κακός
μάγος, η κλιματική
αλλαγή, τα γεωμετρικά
σχήματα…
Τι σχέση μπορεί
να έχουν όλα αυτά;
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ΤΑ ΟΨΙΜΑ
Του Σίμου Λιανίδη*

των, το «Στη Μέθη» ως κατεξοχήν βακχικό παραλήρημα, το «Θάλασσα» ως
ένα ειδύλλιο του γλαυκού και τέλος το
«Θα Νυχτώνει» ως αισθαντική αναπόληση.

Ανέκαθεν επίστευα ότι οφείλουμε τα
μέγιστα, να τους αποτίσουμε απόλυτα
νομιμοποιημένο φόρο εθνικής τιμής,
προς τους μαρτυρικούς Αδελφούς Ποντίους.
Αναπάντεχα κι αιφνίδια μου απόθεσε τις προάλλες το ταχυδρομείο, την
τελευταία σημαντική ποιητική συλλογή
«Τα Όψιμα» του Σίμου Λιανίδη.
Πρόκειται για τον ξεχωριστό Πόντιο λόγιο, μόνιμο κάτοικο της Νέας
Σμύρνης. Ευκόλως καταδεικνύεται, ότι
πρόκειται για μιας εγνωσμένης αξίας
λογογράφο, πολυπράγμονα και δημιουργικό, σε θεατρογραφήματα, σε
ιστοριογραφία, σε λαογραφία, σε διήγημα και σε ποίηση.
Θα προσπαθήσω να ιχνηλατήσω σε
πολύ γενικές γραμμές το καθόλου περιεχόμενό του. Ομαδοποιώντας κατά
ύφος, όσα κατά την κρίση μου ανήκουνε στον επικό κύκλο και χαρακτήρα τους, ολωσδιόλου δειγματοληπτικά
θα σας αναφέρω, τα σχετικά ποιήματα
«Στιγμές Αγώνα», που εξυμνεί τους
αγώνες της προσφυγιάς, το Αλβανικό
Έπος και τη σεπτή θυσία του Πολυτεχνείου του1973, «Τα Νιάτα μας χορεύουν» αφιερωμένο στους πανάρχαιους
Ποντιακούς Χορούς και τέλος «Στα
αδέλφια μας της Ξενιτιάς» αφιερωμένο
στους ανά τον κόσμο των περάτων Ποντίους ομογενείς.
Ωστόσο μια ολωσδιόλου διάφορη και
αισθαντικώς αλλιώτικη ποιητική σοδειά
συναπαρτίζει ένα βότρυ πολυσχιδών
ηθών και χαρακτήρων, όπως τα σχετικά ποιήματα, το «Αδιέξοδο» δηλωτικό
μιας ασθματικής ψυχικής διάθεσης, το
«Παραμονή Χριστούγεννα» ως ιδιοπρόσωπο και ατμοσφαιρικό κάποιων
παλαιών αναμνήσεων, το «Χόβολη» ως
επιθαλάμιο ξέσπασμα νεανικών ερώ-

* Ο Σίμος Λιανίδης (1915-2001) γεννήθηκε στον
ανατολικό Πόντο. Μετά την οπισθοχώρηση του Ρωσικού στρατού κατέφυγε στη Γεωργία. Το 1922 ήρθε
στην Ελλάδα. Τελείωσε τη φιλοσοφική σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και εργάστηκε σαν
καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση. Για μια δεκαετία
ήταν Γ. Γραμματέας του Ομίλου Ποντιακών Μελετών

Δήμος Α. Καρατζόγλου

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.
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Στο νησάκι της Θερμής...
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Χρόνια τώρα, κάθε καλοκαίρι, κοιτάζω
απ’ τη στεριά τη μικρή βραχονησίδα
έξω απ’ το γραφικό λιμανάκι της Θερμής. Παρατηρώ το μοναχικό νησάκι να
λούζεται στα κύματα του Αιγαίου και
φαντάζομαι να εξερευνώ το έδαφός
του!
Μονολογούσα ως συνήθως ένα βράδυ,
καθώς είμαστε παρέα με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συντροφιά καλών φίλων και
έγινε το θαύμα. Οι φίλοι μας διέθεταν
βάρκα και χάρη της φιλίας, η επιθυμία
μου τόσων χρόνων θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί.
Η «μπουνάτσα» μάλλον βοηθούσε τα

σχέδιά μας. Θέλαμε να ψαρέψουμε
και μετά να πιούμε κι ένα ουζάκι στην
ακρογιαλιά της βραχονησίδας μας για
να χαρούμε τη βραδιά κάτω απ’ την καλοκαιρινή πανσέληνο.
Ξεκινήσαμε νωρίς. Ο ήλιος έκαιγε κι
βάρκα ξεμάκρυνε από το μώλο γοργά
για τον προορισμό μας. Μια δρασκελιά όλο κι όλο και κοφτερά βράχια μας
υποδέχτηκαν καταμεσής στα πρασινογάλαζα νερά του Αιγαίου.
Δυσκολευτήκαμε, δεν μπορώ να πω, να
βγούμε στη στεριά γιατί δεν είχε ομαλή
πρόσβαση. Τα γλαρόνια μας υποδέχτηκαν με δυνατά κρωξίματα και επιθέσεις,

Φωτογραφία στο νησάκι της Θερμής, με πρώτο πλάνο τα αγριόσκορδα
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δεν ξέρω, ίσως να ενοχλήθηκαν μάλλον
απ’ την παρουσία μας. Ήταν όμως, μαγικό το θέαμα που αντικρίσαμε.
Εύκολα βρήκαμε μια γωνιά και για μας.
Βολευτήκαμε. Μια γρήγορη βουτιά στα
προκλητικά νερά για λίγη δροσιά και
η περιήγηση είχε τη σειρά της, γιατί
εκτός από την περιπέτεια υπήρχε και
η περιέργεια. Λίγα μικρά δέντρα αρμυρίκια, άγρια χόρτα ανάμεσα στα βράχια
και οι εξαίρετοι φίλοι, μας πληροφόρησαν, ότι στο νησάκι φυτρώνει το άγριο
σκόρδο το οποίο δεν μυρίζει ούτε καίει ενώ έχει όλες τις ιδιότητες του κανονικού σκόρδου που όλοι γνωρίζουμε.
Δεν χρειάστηκε να ψάξουμε. Μια ματιά
στο μοναδικό υψωματάκι ήταν αρκετή.
Τα ανθισμένα φυτά το ένα δίπλα στο
άλλο, δημιουργούσαν με τα άνθη τους
διαχωριστική λουρίδα με φόντο τα
σκόρπια σύννεφα και το γαλάζιο του
ουρανού. Η μαγεία της δημιουργίας σ’
όλο της το μεγαλείο. Μέσα σε μια χούφτα χώμα, τα φυτά πολλαπλασιάζονται
κάθε χρόνο μόνα τους, ενώ τα βρέχει
χρόνο-καιρό η αρμυρισμένη θάλασσα. Μαζέψαμε μερικά φυτά μόνο, στο
φόβο μη δημιουργήσουμε ζημιά στο
περιβάλλον.
Η νύχτα μαγική. Χαρήκαμε το ουζάκι
μας με τους μεζέδες της Αριάδνης και
αφεθήκαμε στο ταξίδι της φαντασίας
μέσα απ’ τον χρυσαφένιο δρόμο του
φεγγαριού στην ελαφρά ρυτιδιασμένη θάλασσα. Ώρα 12 πια, περασμένα
μεσάνυχτα πήραμε το δρόμο της επιστροφής...
Την επομένη προσπάθησα και βρήκα
στο διαδίκτυο, ότι σχετικό υπήρχε για
το άγριο σκόρδο και το παραθέτω πιο
κάτω:
* Σε μικρή απόσταση από τις ακτές της
Θερμής στη Λέσβο, βρίσκεται θαλασσοδαρμένη η βραχονησίδα «Βενιζέλος», το
νησάκι που μοιάζει σα φουνταρισμένο πλεούμενο καταμεσής στο πέλαγος. Μοναχικό

και απόμακρο από τις στεριές, λούζεται
στα κύματα του Αιγαίου και χαριεντίζεται
με τους κάθε λογής ανέμους που φυσούν
κάθε εποχή.
Σ’ αυτό το νησάκι συμβαίνει κάθε χρόνο
κάτι το εκπληκτικά αξιοπρόσεκτο, που έχει
να κάνει με τον ερχομό των γλαρονιών,
κάτι που το γνωρίζουν και το διηγούνται
μερικοί ντόπιοι παλιοί ψαράδες, οι οποίοι
έχουν ζήσει άπειρες θαλασσινές εμπειρίες,
παρατηρώντας με αθώο και φυσικό τρόπο
το καθετί γύρω τους.
Έρχονται κάθε χρόνο από την Ανταρκτική,
κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευσή τους
στις 6 και 7 Απριλίου, τα παράξενα τούτα
πουλιά που κατάγονται από την οικογένεια
των γλάρων. Τα ονομάζουν γλαρόνια και
ζουν έως και 34 χρόνια. Οι επιστήμονες
τα χωρίζουν σε οκτώ είδη. Αυτά που επισκέπτονται την Ελλάδα, λένε ότι διανύουν
80.000 χλμ. κάθε φορά που μεταναστεύουν, ξεκινώντας από το νότιο άκρο της
γης. Οι θαλασσινοί τα ονόμασαν γλαρόνια
διότι μοιάζουν πολύ με τους γλάρους, αλλά
τούτο το είδος των θαλασσοπουλιών είναι
κάτι μικρόσωμα ανάλαφρα πουλιά με κόκκινο ράμφος που όταν έρθουν σε τούτους
τους τόπους, διώχνουν από το νησάκι όλα
τα άλλα είδη πουλιών, που θα βρεθούν
εκεί, ώστε να είναι ασφαλή και κατοικούν
ομαδικά για να προφυλάσσονται από κάθε
απειλή. Τα ζευγάρια που αχώριστα μένουν
σ’ όλη τους τη ζωή μαζί, αναγνωρίζοντας
το ταίρι τους από έναν χρωματιστό κύκλο
γύρω από το μάτι τους, αναζητούν επίμονα τις καλύτερες θέσεις πάνω στο νησάκι,
ώστε μέσα στις διάφορες τρύπες που μοιάζουν σαν λαγούμια και στις μικρές σπηλιές
να φτιάξουν επιλεκτικά τις φωλιές, εκεί
όπου τα αρσενικά διαλέγουν τον καλύτερο τόπο για να αποθέσουν τα αυγά τους
τα θηλυκά ταίρια τους μετά το ζευγάρωμα και να γεννήσουν τα μικρά γλαρονάκια.
Την περίοδο αυτή είναι απίθανο να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να πλησιάσει στο
νησί, διότι τα γλαρόνια αντιλαμβανόμενα
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να πετούν και να βρίσκουν μόνα την τροφή τους, φεύγουν όλα μαζί από το νησί, το
πολύ μέχρι τις 15 Αυγούστου, πηγαίνοντας
ξανά στα αγαπημένα μέρη τους, πετώντας προς τις βόρειες ψυχρές χώρες της
γης, την Γροιλανδία και την Σιβηρία, για να
βρουν τον ιδανικό καιρό που επιθυμούν και
να ζήσουν τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι να
ξαναρθούν την επόμενη άνοιξη και να γεμίσουν με την ιδιάζουσα παρουσία τους το
νησάκι της Θερμής και τις γύρω θάλασσες
του Αιγαίου.

τον κίνδυνο από την «εχθρική» παρουσία,
επιτίθενται ακόμα και στους ανθρώπους
για εκφοβισμό!
Το ότι επιλέγουν τούτα τα μέρη για να
γεννήσουν σημαίνει ότι είναι ιδανικές οι
κλιματικές και οι καιρικές συνθήκες που
επικρατούν σ’ αυτό τον τόπο.
Αν και σπάνια κολυμπάνε, πίνουν θαλασσινό νερό αποβάλλοντας το αλάτι και ορμάνε
με γρήγορες κινήσεις μόλις δουν ψάρια
στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι βουτιές
και τα παιχνιδίσματά τους είναι παροιμιώδη και καθώς σουρουπώνει καλεί το ένα
γλαρόνι το άλλο για να επιστρέψουν στο
νησάκι. Όταν γεννηθούν και ξεπεταχτούν
τα μικρά παράξενα τούτα πουλιά με το χαρακτηριστικό τιτίβισμά τους, μαθαίνοντας

(Από την ιστοσελίδα του Στρατή Ανδριώτη: www.
pirgithermis.blogspot.gr, μια διήγηση του αλιέα Θεοδώρου Κ. Κατσαρού)

Τα γλαρόνια επιτίθενται.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
παπα - Στρατής

μετακινιόταν με δυσκολία και πάντα με
μηχάνημα οξυγόνου, ο παπα-Στρατής
συνέχιζε να συμμετέχει στην περίθαλψη
των προσφύγων που έφταναν με τα
πόδια στην Καλλονή προερχόμενοι
από την περιοχή του Μολύβου, όπου
είχαν αποβιβασθεί.
Στις 25 Αυγούστου μπήκε στο
Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, όπου
άφησε τελικά την τελευταία του πνοή
στις 2 του Σεπτέμβρη.
Προφητικά έγραψε στη σελίδα του
στο Facebook: «Αγαπητοί φίλοι και
φίλες, σήμερα φεύγω στο νοσοκομείο
για το καινούργιο πρόβλημα καρκίνου
που μου βρήκαν. Παρακαλώ πολύ για
μια προσευχή και πιστεύω ότι γρήγορα
θα γυρίσω δυνατός κοντά σας. Σας
ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τους
ενορίτες μου για την αγάπη και την
συμπαράσταση που μου δείχνουν.
Ας σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα μήνυμά
του, όταν μπήκε στο Νοσοκομείο.
Γράφει στη σελίδα του στο Facebook:
«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα
φεύγω στο νοσοκομείο για το καινούριο
πρόβλημα καρκίνου που μου βρήκαν.
Παρακαλώ πολύ για μια προσευχή
και πιστεύω ότι γρήγορα θα γυρίσω
δυνατός κοντά σας. Σας ευχαριστώ
όλους και ιδιαίτερα τους ενορίτες μου
για την αγάπη και την συμπαράσταση
που μου δείχνουν.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι
άνθρωποι του κόσμου, οι άνθρωποι
του πολέμου, τα παιδιά που αναζητούν
την ελπίδα είναι αδέρφια μας και η
"Αγκαλιά" θα συνεχίσει να βρίσκεται
κοντά τους και να τους δίνει την ελπίδα
για την επόμενη μέρα. Σας προτρέπω να
αγωνίζεστε όσο μπορείτε καθημερινά,
για την ειρήνη και την αγάπη. Μόνο έτσι
λεγόμαστε άνθρωποι».
Καλό παράδεισο, παπα-Στρατή
Θ.Α.Π.

Έφυγε η μεγαλύτερη "Αγκαλιά"
για όλους!
Στον Παράδεισο, «Αγκαλιά» των
αγγέλων βρίσκεται ο παπα-Στρατής
Δήμου, ιδρυτής και εμψυχωτής της μη
κυβερνητικής οργάνωσης «Αγκαλιά» με
το πολύ σημαντικό έργο ιδιαίτερα στις
μέρες μας σε θέματα μεταναστών και
προσφύγων.
Έφυγε απ’ τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου
2015, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από
πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Η κηδεία του παπά Στρατή έγινε από
το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κεράμι
της Καλλονής, όπου και υπηρετούσε.
Εκατοντάδες πολίτες τον αποχαιρέτησαν στην τελευταία κατοικία του.
Εμβληματική μορφή του κινήματος
αλληλεγγύης προς τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες ο παπα-Στρατής
ήταν ο ιδρυτής και πρόεδρος της μη
κυβερνητικής οργάνωσης «Αγκαλιά»
στην περιοχή της Καλλονής στο κέντρο
του νησιού. Οργάνωση που επέδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίθαλψη
απόρων στο λεκανοπέδιο της Καλλονής
και με πολύ σημαντικό έργο ιδιαίτερα
στις μέρες μας σε θέματα μεταναστών
και προσφύγων.
Το τελευταίο διάστημα παρά το ότι
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Μυρσίνη Χατζηαναγνώστου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λεσβιακής
Παροικίας, σε έκτακτη συνεδρίασή του
αποφάσισε τα κατωτέρω:
α. Να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία
του, στην εξόδιο ακολουθία.
β. Να καταθέσει αντί στεφάνου
ποσό 200 ευρώ υπέρ του Συλλόγου
καρκινοπαθών Λέσβου, εκφράζοντας
τα βαθύτερα συναισθήματα όλων της
Λεσβιακής Παροικίας, για την απώλεια
της αγαπητής Μυρσίνης, στον αγαπητό
Τάκη Χατζηαναγνώστου, τα παιδιά και
τα εγγόνια της.
γ. Να δημοσιευθεί το ψήφισμα στο
Λεσβιακό ημερήσιο και ηλεκτρονικό
τύπο, καθώς και στο περιοδικό του
Συλλόγου "Αιολίδα".

Η Μυρσίνη στο Μόλυβο

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 86
ετών η Μυρσίνη Χατζηαναγνώστου,
η αγαπημένη σύζυγος του επίτιμου
προέδρου της Λεσβιακής Παροικίας
Τάκη Χατζηαναγνώστου.
Ο αντιπρόεδρος της «Λεσβιακής
Παροικίας» κ. Ευάγγελος Ντογραματζής,
εκφράζοντας τα βαθύτερα αισθήματα
όλης της Παροικίας για την απώλεια
της αγαπητής Μυρσίνης, εξαίρετου
μέλους του Συλλόγου, κατά την εξόδιο
ακολουθία διάβασε το πιο κάτω κείμενο:
«Εκ μέρους του Δ.Σ. της Λεσβιακής
Παροικίας Αθηνών απευθύνουμε το
ύστατο χαίρε στην αγαπητή μας Μυρσίνη
Χατζηαναγνώστου και θυμόμαστε τη
γυναίκα που συμπαραστάθηκε επάξια
στον σύζυγό της, αγαπητό μας Τάκη,
Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου μας,
και στην οικογένειά της.
Στάθηκε επί 50 χρόνια αρωγός στο
Σύλλογό μας, τη Λεσβιακή Παροικία.
Έως το τέλος ήταν ενεργό μέλος
και πρόσφερε στο Σύλλογό μας
ποικιλοτρόπως με τη διάθεση και την
δύναμη που διέθετε για τη ζωή.
Καλό σου ταξίδι αγαπητή μας
Μυρσίνη, νάναι ελαφρύ το χώμα που
θα σε σκεπάσει.
Φίλε Τάκη, αγαπημένες θυγατέρες,
γαμβρέ της και εγγόνια της, ο Θεός
να σας δίνει κουράγιο και δύναμη, να
αντέξετε το χαμό της.
Να ζήσετε να την θυμάστε».

Η εφημερίδα «Δημοκράτης» συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος της
οικογένειας δημοσίευσε το πιο κάτω
κείμενο της διευθύντριάς του κ. Νίκας
Σκούφου.
Αντίο στη Μυρσινούλα
Χατζηαναγνώστου
Η απώλεια πονά, σε πνίγει, σε
καθηλώνει, σου παίρνει τη γη κάτω
από τα πόδια, σκοτεινιάζει την πλάση
γύρω σου. Αυτά τα συναισθήματα
κύκλωσαν τον αγαπητό σε όλους μας
Τάκη Χατζηαναγνώστου, με το χαμό
της αγαπημένης του Μυρσινούλας. Του
ανθρώπου του. Του συντρόφου του.
Του στηρίγματός του. Του συμπορευτή
του. Της μάνας των παιδιών του. Πόνος
βαρύς, όταν αποχωρίζεσαι τον επί 60
ολόκληρα χρόνια συνοδοιπόρο σου.
Τον συνταξιδιώτη μιας ολόκληρης ζωής.
Η Μυρσινούλα υπήρξε άξια σύζυγος.
Ακούραστη. Δυναμική με τον δικό της
τρόπο, ξέροντας να κρατά ισορροπίες
και να διαχειρίζεται κάθε δυσκολία,
κακουχία ή αναποδιά.
Άνθρωπος πράος, αθόρυβος. Άξια
μητέρα. Με τον σύζυγό της Τάκη,
απέκτησαν δυο κόρες, την Χρυσούλα
και τη Βιολέττα και το σπιτικό τους
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με την οποία υπέφερε τόσα και τόσα
(εγχειρήσεις, συνέχεια περιπέτειες υγείας)
χωρίς παράπονα, το χιούμορ της ακόμα
και όταν υπέφερε, τα κείμενα της με τα
ταξιδιωτικά, η εκδρομή στην Αρκαδία (με
την ερώτησή σας Η Μυρσίνη είναι μέσα? και πόσο γελάγαμε γι' αυτό), οι εκδηλώσεις
της Παροικίας, η εκδήλωση στη Παλαιά
Βουλή - την τελευταία φορά που την είδα...
(πάντα με το ίδιο χιούμορ, όταν κάποιος
την πείραζε, αστειεύοντας βέβαια...). Τι
να πω για τα τριαντάφυλλα, για τον κήπο
της στη Κρατήγο, για το αξέχαστο ταξίδι
μου εκεί, τον γύρο του Νησιού που
κάναμε κ.τ.λ. Ηταν παράδειγμα ζωής και
συμπεριφοράς για όλους που είχαν την
τύχη να την γνωρίζουν. Και είμαι από τους
τυχερούς που την γνώριζαν...Για μένα είναι
σαν να έχασα την καλύτερη φίλη, έναν από
τους πιο στενούς συγγενείς. Δεν βρίσκω
άλλα λόγια...Να φροντίζετε την υγεία σας,
αγαπητέ κύριε Χατζηαναγνώστου και να
βοηθήσετε τις καταπληκτικές κόρες σας
καθώς και τα εγγόνια να συνέλθουν. Στις
ηλικίες τους είναι ακόμα πιο ευαίσθητα τα
παιδιά και το σοκ δύσκολο να ξεπεραστεί...
Να κρατήσουμε στη μνήμη μας την
αγαπητή κυρία Μυρσίνη ακριβώς, όπως
ήταν - πάντα χαμογελαστή- για την χάρη
της και για να βρει την ησυχία της στους
ουρανούς, σίγουρα δεν της αρέσουν
τα δάκρυα...Κάθε φορά που πάω στην
εκκλησία, ένα κεράκι θα είναι για την ψυχή
της...
Με την αγάπη όλων μας...
Ελένα».

γέμισε χαρά, ευτυχία.
Και οι δυο τους, τις έδωσαν άριστη
ανατροφή. Τις μεγάλωσαν με αξίες
και ιδανικά. Τις έδειξαν το δρόμο της
ορθής και συνετής σκέψης. Η πραότητα
του χαρακτήρα δημιούργησε μια
ιδιαίτερη δυναμική, που χωρίς εξάρσεις
διαμόρφωσε την προσωπικότητα των
κοριτσιών τους και τις καμάρωσαν και
τις είδαν να φτιάχνουν τις οικογένειές
τους και να πορεύονται κατά τη βούλησή
τους, τις επιθυμίες και τις επιλογές τους.
Ο ερχομός των δυο εγγονών, του
Ιάσωνα και της Νεφέλης-Μυρσίνης,
συμπλήρωσε την ευτυχία της οικογένειας.
Η Μυρσινούλα ήταν μια καλή
χριστιανή. Ο χριστιανικός λόγος γινόταν
πράξη και έργα στο σπιτικό τους. Χωρίς
φαμφάρες και επίδειξη, πρόσφερε
αγάπη, αλληλεγγύη, συμπαράσταση.
Έδειχνε κατανόηση και με περίσσια
φώτιση άπλωνε το χέρι.
Και τώρα έφυγε.
Και άφησε πίσω της κενό. Η σιωπή
της ζωής της, μετέτρεψε το κατευόδιό
της σε εκκωφαντικό χτύπο.
Ο “Δ” συμπαρίσταται στους οικείους
της ευχόμενος, οι αναμνήσεις να
πληρώσουν μέρος της 60χρονης
συμβίωσης που τώρα σταμάτησε
απότομα, αλλά πάντα με την ελπίδα
να επιβεβαιωθούν οι εικασίες της
μετέπειτα αντάμωσης εκ δεξιών του
θρόνου του Κυρίου.
Η Ρουμάνα ελληνίστρια Elena Lazar,
φίλη της οικογένειας, έστειλε απ’ το
Βουκουρέστι το πιο κάτω μήνυμα:
«Συγκλονιστικά όλα που μόλις διάβασα,
αγαπητέ
κύριε
Χατζηαναγνώστου!
Συγκλονιστικά τα νέα του τέλους του
φετινού καλοκαιριού! Και το προαίσθημά
σας! Απίστευτο! Διάβασα στο Ιντερνετ την
ανακοίνωση της «Λεσβιακής Παροικίας»
για την απώλεια (απίστευτη λέξη, δεν μου
αρέσει) της κυρίας Μυρσίνης! Την έφερα
στο νου μου όλες αυτές τις μέρες. Περίπου
δυο δεκαετίες την γνώριζα και ποτέ δεν θα
ξεχάσω την δύναμη της, την αξιοπρέπεια

Ακολούθησαν πλήθος γράμματα
αγάπης φίλων και γνωστών, που
αδυνατούμε να περιλάβουμε στον
περιορισμένο χώρο του περιοδικού
μας. Περιοριζόμαστε στις άπειρες
ευχαριστίες της οικογένειας προς
όλους, προσθέτοντας την ευχή να
αναπαύσει ο Θεός την αγαπημένη
Μυρσίνη ένθα απέδρα πάσα οδύνη
και στεναγμός.
Λ.Π.
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ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΙΛΗ ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗ
ΜΙΑ ΖΩΗ ΤΣΙΡΑΚ(ι)
Ημνταν μουρό τσ’ είχα γουνιοί παππούδις
τσι γιαγιάδις
νουνό, νουνά μια κβάρα θγιοί τσι
μια ντουζίνα θγιάδις
ούλ(ι) μι νταντεύγαν «ντάχτιρντι»
προυσώπατα συγγινικά
του τσιρακέλ(ι) ντουν ήμνταν γω
τσ’ αυτοί τ’αφιντικά!
Πήγα σκουλειό, τσ’ έφτου
πολλές δασκάλις τσι δασκάλ(ι)
μι μάθαν τσ’ δέκα ιντουλές κι μαθηματικά
μα μάνι μάνι τόνιουσα,
τσι γω τσι ούλ(ι) οι γ’ άλλ(ι)
πους τσιρακέλια είμασταν
τσ’ αυτοί τ’ αφιντικά!
Παίζαμι «μπλούκου» μεις οι μκροί
αξπόλ(ι)τ μέσα δρόμου
μα σαν αρχόνταν οι μιγάλ(ι)
κόβαμι λάσπ’ κανουνικά,
μας πθέβγαν τσι κρυβόμαστι
στου χάλασμα μι τρόμου
ιμείς τσιράκια είμασταν, τσ’ αυτοί τ’ αφιντικά!
Καλέσαν τ’ κλάσιμ’ στου στρατό,
λόγια πουλλά τσ’ιδανικά
απά στα ζνιχιαμ’ δυο χρουνιές
μια κβάρ’ αφιντικά!
Σα πήρ’ απουλυτήριου δούλιψα σ’ ένα σιδηρά
αυτόν είχα αφιντικό τσι γω τσιράκ(ι) κανουνικό
τότ’ ιρουτεύτκα πρωτ’ φουρά του Μυρσινιώ
του… παστρικό
τσι γίν(ι)κα δυο φουρές τσιράκ(ι)
μ’ αυτήν(ι) αφιντικό!
Ι σιδηράς απόθανι τσ’ άφσι τη γναίκατ’ χήρα
π’ αφού τουν έκλαψι πουλύ,
μ’ είπι του μυστικό
τσ’ απόμνα τσιρακέλ(ι) ιγώ μι τ’ χηρ’ αφιντικό!
Εμ στη δλειά στου μαγαζί,
εμ στα στρώματα μαζί
τ’ μέρα του μιρουκάματου,
τ’ νύχτα του νυχτουκάματου
«ξιστράβουνι τα σίδηρα
έχει του νους τσι στου "κουκό"»
κακό μαράζ τι τν’ ήθιλα τ’ χήρα γι’ αφιντικό;
Ανοίγου ένα μαγαζί τσι τ’κουπανώ απ’ τ’ χήρα
παντρεύγουμι τσι του Λινιώ

Σκίτσο του Βίλη από το « όπως τα είδα»
του Γ. ΚΑΚΑΔΕΛΛΗ

Στις 18 Ιουλίου 2015 κηδέψαμε
στον Ι. Ν. του πρώτου κοιμητηρίου
της
Μυτιλήνης,
του
ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, τον συμπολίτη
μας, «βαρύ νοικοκύρη», άριστο
οικογενειάρχη, έντιμο επαγγελματία
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗ που ήταν
ένας προικισμένος με πολύ ταλέντο,
ερασιτέχνης ηθοποιός κι ερμήνευσε
πάρα πολλούς ρόλους σε παραστάσεις
Λεσβιακών
επιθεωρήσεων
της
«ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».
Σε μια από τις ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
αυτές,-δεν θυμάμαι ποια- έγραψα κι
έδωσα στον Βίλη να την αποδώσει,
μια παρλάτα σε ντοπιολαλιά.
Στην κηδεία είμαστε πολλοί,
κυρίως οι… μιας κάποιας ηλικίας που
θυμηθήκαμε τον Βίλη να ερμηνεύει
τέλεια την παρλάτα.
Για να γίνει κατανοητό ποια σχέση
μπορεί να είχε η θλιβερή ατμόσφαιρα
μιας κηδείας με μια θεατρική έκφραση
πρέπει να διαβαστεί η παρλάτα.
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που τν’ ήθιλα τσι τ’ πήρα
έκανα του ν(ι)κοτσυριόμ’,
αρμάτουσα τσι του σπιτκομ’
τσι νάμι τσιρακέλ(ι) ιγώ μι του Λινιώ αφιντικόμ’!
Τραβά μια σύλληψ’ του Λινιώ,
πιτά δυο δίδυμα πιδιά
μλιάζαν, χιζόνταν τα μουρά
μα… ήταν τσι γλυκά
ε να λοιπόν κουντά στσ’ αλνούς
τσ’ αυτά…αφιντικά!
Mεσ’ του γιαγκίν(ι) μι δρόσιψι
γι’ απαντουχή για τσ’ικλουγές
είπα θα γίν’ αφιντικό
τσ’αψήλουσα δέκα ουργιές
είχα βαλμέν(ι) μια τέτοια στημ,
ένα σιβντά ’να πάθους
αλλά σκατένιου τ’όνειρου,
λάθους τσι πάλι λάθους!
Ιγώ τότι απάντιχα πρόσουπα να διαλέξου
αλλα μι δώσανι χαρτιά
τσ’ κουμπάρις για να παίξου!
«Ένα θα ρίξεις απ’ αυτά
χωρίς σταυρό να βάλεις
εμείς θα κανονίσουμε
ποιον βολευτή θα βγάλεις
εμείς σκεπτόμαστε για σε,
εσύ τα μάτια κλείστα
εμείς σου ετοιμάσαμε
των βολευτών τη λίστα»
Μ’είδαν λοιπόν, τσι σα πουλίτ’,
πουλύ πιριφρονητικά
Τσιράκ(ι) ντουν γίν(ι)κα πάλι γω,
τσ’ αυτοί τ’ αφιντικά!
Να γιατί λέγου πάντα ’γω μι λόγου παστρικό
πους τσιρακέλια είμαστ’ ούλ(ι),
κανείς αφιντικό!
Ι Δήμαρχους, ι Ικατζής, ι φουρατζής,
ι τσάντατζης
παντού τσι πάντα γινικά
τσιράκια είμαστι ιμείς τσ’ αυτοί τ’ αφιντικά
Εεεε… πιριμένου ρε πιδιά τσι θάρτ’
αυτή η μέρα
νάνι μια ακκλησά γιμάτ’ φίσκα πέρα για πέρα
ξάπλα μεσ’ τ’ μεσ’ θαν’ είμι ΓΩ
νικρώσιμου θα λεν ψαλτκό
τα τσιρακέλια οι ζουντανοί
τσι γώ τ’ ΑΦΙΝΤΙΚΟ!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Έφυγε ο Φάνης Σουλακέλλης
"Έφυγε" το Σάββατο 26/09/2015 ο
Θεοφάνης Σουλακέλλης σε ηλικία
μόλις 52 ετών, πρόεδρος του ΚΑΛΜΕ
(Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και
Μουσικολογικών Ερευνών). Μαθητής
του Σίμωνα Καρά, ένας άνθρωπος
αφιερωμένος στον παραδοσιακό μας
πολιτισμό, με μοναδική δράση και
προσφορά.
Ο Θεοφάνης Σουλακέλλης γεννήθηκε
το 1963 στην Αγιάσο Λέσβου.
Ήταν κάτοχος Διπλώματος Βυζαντινής
Εκκλησιαστικής Μουσικής και Πτυχίων
Ανώτερων Θεωρητικών της Ευρωπαϊκής
Μουσικής. Φοίτησε στη Σχολή του
Σίμωνα Καρά και παρακολούθησε
μαθήματα Θεωρίας της Ανατολικής
Μουσικής και Κανονάκι με την Ανιές
Αγκοπιάν.
Το 1992, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αιγαιακών
Λαογραφικών και Μουσικολογικών
Ερευνών, δημιουργεί το Γυναικείο Βυζαντινό Χορό Κασσιανή η Υμνογράφος
και το Σύνολο Ελληνικής Παραδοσιακής
Μουσικής Χορωδία και Ορχήστρα
Αιγαίου και αναλαμβάνει τη διδασκαλία
και καλλιτεχνική διεύθυνσή τους, μέχρι
και σήμερα. Εργαζόταν στο Πειραματικό
Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης,
διδάσκοντας το μάθημα "Θεωρία και
Πράξη της Ελληνικής Παραδοσιακής
Μουσικής".
Πολυγραφότατος άφησε πίσω του μια
μεγάλη σειρά σημαντικών εκδόσεων.
Έργα του: λαογραφικές μελέτες,
δημοσιεύσεις για την Εκκλησιαστική
- Βυζαντινή και την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, παραγωγή και
επιμέλεια μουσικών ψηφιακών εκδόσεων με αναφορά στα μουσικά ιδιώματα
του αιγιακού και μικρασιατικού χώρου.
Ο πρόωρος θάνατός του άφησε
δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της
παραδοσιακής μουσικής.
Θ.Α.Π.
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