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ΔΩΣ’ ΜΟΥ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

 
Να έρθω τα Χριστούγεννα στο σπίτι του χωριού σου;

Ν’ αστράφτουν μεσ’ τα μάτια σου οι λόχες του τζακιού σου;

Θα έχεις φως από κεριά κι απ’ το χλωμό καντήλι σου

και κόκκινα τα χείλη σου;

 Θα έχεις το κονάκι σου στρωμένο με φλοκάτες,

καθώς χιόνια και κρούσταλλα θάχουν οι γύρω στράτες;

Θα με φιλέψεις αγκαλιά, ντροπή να μη σε μέλει

 καρύδια με το μέλι;

 Θ’ ανοίξεις την καράφα σου με το παλιό κρασί σου;

λέω γι’ αυτό που μια γουλιά ξυπνά τη θύμησή σου!

Θα θυμηθείς; Θα θυμηθώ; Θα πάμε χρόνια πίσω;

 στροφή πού να γυρίσω;

 Δώρα πολλά, λεφτά πολλά, γιρλάντες και στολίδια

χρόνια τα ζω κι είναι φτωχά τα ίδια και τα ίδια!

Νάχα δυο τηγανίτες σου ψημένες μεσ’ το λάδι σου

μα πιο πολύ το χάδι σου!

 Για πες μου, σου περίσσεψε ζεστής αγάπης στάλα;

Αν ψάξεις μέσα σου θα βρεις του έρωτα τα ζάλα;

Μπορείς και πάλι να γενείς ο κόσμος μου; Το φως μου;

Τέτοια «Καλά Χριστούγεννα»,

καρδιά μου αν έχεις, δώσ’ μου!

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της «Λεσβιακής Παροικίας»

σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα
και υγεία 

για το νέο χρόνο
2016

«Τα κάλαντα» πίνακας ζωγραφικής του Νικηφόρου Λύτρα
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Λέσβος! Ένα νησί στη μέση του πελάγους. Ένας τόπος που θα μπορούσε να 
είναι σαν όλους τους άλλους, όμως δεν είναι. Είναι διαφορετικός. Διαφέρει για 
πολλούς λόγους. Δυο φορές άνοιξε μια φιλόξενη αγκαλιά σε κατατρεγμένους 
ανθρώπους. Το 1922 σε αδελφούς Έλληνες, το 2015 στους κατατρεγμένους 
πρόσφυγες Σύρους. 

Και στις δυο περιπτώσεις οι κάτοικοι της Λέσβου απέδειξαν με χειροπιαστά 
παραδείγματα την ανθρωπιά τους. Και χθες και σήμερα και αύριο αν χρει-
αστεί, θα είναι ίδιοι! Άνθρωποι με αισθήματα για όλους και για όλα. Όταν 
κάποιοι «πολιτισμένοι» Ευρωπαίοι σηκώνουν φράχτες, στη Λέσβο θα υπάρχει 
πάντα μια αγκαλιά φιλόξενη για την Ανάγκη, τον Πόνο, τη Δυστυχία.

Δεν είναι τυχαίο, πως αυτός ο υπέροχος τόπος έθρεψε και ανάστησε τη Σαπ-
φώ και τον Αλκαίο, τον Αρίωνα, τον Πιτακό και τον Θεόφραστο. Τον Ελύτη, 
το Μυριβήλη, το Βενέζη, τον Ιακωβίδη, το Θεόφιλο και όχι μόνο. Μέχρι και 
σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που με την προσφορά τους στον πολιτισμό, στις 
τέχνες και τα γράμματα τιμούν το νησί αυτό καθημερινά! 

Στο νησί, που κρατά τις αισθήσεις και το ενδιαφέρον ζωντανά, φτάνει να 
περιδιαβείς τον τόπο. Μπορείς να συναντήσεις προϊστορικά, ιστορικά, αρ-
χαιολογικά μνημεία, κάστρα μεσαιωνικά, μοναστήρια, εκκλησίες, και χωριά 
παραδοσιακά. Όλα εναρμονισμένα σε τοπία μαγευτικά, σχεδόν ερωτικά θα 
έλεγα. Σ’ ακρογιαλιές δαντελένιες, σε πλαγιές κατάφυτες από ευλογημένα λιό-
δεντρα, βαλανιδιές, πλατάνια, καρυδιές, καστανιές, μέσα σε ολόδροσες ρεμα-
τιές, χαράδρες και ολάνθιστα λαγκάδια. 

Ακόμα, πλήθος γεωλογικά μνημεία, θερμές πηγές, σπήλαια, καταρράκτες, 
απολιθωματοφόρες θέσεις σημαντικές. Το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της γεωλογικής μας κληρονομιάς σε 
παγκόσμια κλίμακα.

Αναγνωρίζοντας την πολιτισμική, αρχαιολογική, και ιστορική αξία της Λέ-
σβου στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωπάρκων, ενέταξαν ολόκληρο το νησί 
για την περίοδο 2013-2016 στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων καθώς και 
στο Παγκόσμιο δίκτυο Γεωπάρκων της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

Μέχρι σήμερα, η Λέσβος ήταν γνωστή για την πολιτιστική της κληρονομιά, τη 
μεγάλη οικολογική της αξία, τα εξαιρετικά της προϊόντα, την γαστρονομία της. 

Τώρα, έγινε γνωστή παγκοσμίως για την ΑΝΘΡΩΠΙΑ της.
Ο Δήμος Λέσβου, πολύ σοφά και σωστά, ξεκίνησε την προσπάθεια ανάδει-

ξης του νησιού σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.
Η Λέσβος το αξίζει!
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Σχεδιάζουν την τουριστική 
προβολή της Λέσβου

Συνεδρίαση της άτυπης επιτροπής 
διαχείρισης κρίσης για την τουριστική 
προβολή της Λέσβου πραγματοποιή-
θηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Λέσβου. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μια 
μέρα μετά τη σύσκεψη που έγινε στα 
γραφεία του ΕΟΤ στην Αθήνα, όπου 
για ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε η 
πρόθεση του Υπουργείου Οικονομίας 
να συμβάλλει στην τουριστική προβολή 
της Λέσβου. Κεντρικό ζήτημα της συ-
νεδρίασης ήταν η προβολή της Λέσβου 
στην αγγλική τουριστική αγορά.

Συμφωνήθηκε να ζητηθεί από τον 
ΕΟΤ να υπάρχει ειδικός χώρος για τη 
Λέσβο μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ 
στην τουριστική έκθεση του Λονδίνου, 
να καλυφθεί από τον ΕΟΤ το κόστος 
μιας μεγάλης επιχειρηματικής αποστο-
λής στο Λονδίνο, προκειμένου ξενο-
δόχοι και τουριστικοί πράκτορες του 
νησιού να έχουν συγκεκριμένες και 
στοχευμένες συναντήσεις με συναδέλ-
φους τους της Αγγλίας και άλλων χω-
ρών. Επίσης, θα ζητηθεί από τον ΕΟΤ, 
πέρα από τη γενικότερη προβολή του 
νησιού, να γίνει ειδική εκδήλωση για την 
παρουσίαση της Λέσβου.

Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό ζήτη-
μα, θα γίνει προσπάθεια να ενημερωθεί 
η κοινή γνώμη και οι επαγγελματίες του 
τουρισμού για τη σωστή διάσταση του 
θέματος. Δηλαδή, ότι οι πρόσφυγες 
αντιμετωπίζονται με αισθήματα ανθρω-
πισμού και αλληλεγγύης από τους κατοί-
κους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» ευχαριστεί τα μέλη της που αντα-

ποκρίθηκαν στην πληρωμή της συνδρομής των.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώ-

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

ρές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυν-
ση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118 
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και 
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας» 
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893 
ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ: 
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.

Ευρωπαϊκή γιορτή για 
την παρατήρηση πουλιών

Το Δίκτυο παρακολούθησης νησιω-
τικών υγρότοπων του WWF Ελλάς και 
η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ορ-
γανώνουν εκδήλωση - ξενάγηση στο 
μεγαλύτερο και σημαντικότερο για τη 
φθινοπωρινή μετανάστευση των που-
λιών υγρότοπο της Λέσβου, την Αλυκή 
Καλλονής.

Η εκδήλωση γίνεται παράλληλα σε 
30 άλλες περιοχές της Ελλάδας και 
σε 37 ακόμη χώρες της Ευρώπης και 
της Κεντρικής Ασίας στο πλαίσιο του 
Eurobirdwatch 2015.

Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε μέσα 
στον Οκτώβριο, για να γνωρίσουν όσοι 
συμμετέχουν τον πλούτο των πουλιών 
που διέρχονται από τους υγροτόπους 
της Λέσβου αυτό τον καιρό (Φλαμίν-
γκο, Αργυροπελεκάνοι, Χουλιαρομύ-
τες, Μαυροπελαργοί, ερωδιοί κ.ά.), και 
όσων φθάνουν σιγά-σιγά για να ξεχει-
μωνιάσουν στην περιοχή μας, αλλά και 
τη γενικότερη σημασία των υγροτόπων 
των νησιών του Αιγαίου.

Έγινε παρατήρηση πουλιών με τη βο-
ήθεια τηλεσκοπίων και με την καθοδή-
γηση των εθελοντών των δύο οργανώ-
σεων, κυρίως στην περιοχή της αλυκής 
Καλλονής.

Έφεραν στο φως ασύλητο 
τάφο στη Γέρα

Ο τάφος των Μυκηναϊκών χρόνων 
που ανακαλύφθηκε κατά τις εργασίες 
του δρόμου στην περιοχή της Γέρας.

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ
Χαρίλαος και Κλειώ Χατζηπαναγιώτη στη μνήμη 
Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου 50,00 €
Χαμαλέλλη Μαίρη στη μνήμη Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου 50,00 €
Μίκα Παπαευστρατίου στη μνήμη Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου 200,00 €
Μίκα Παπαευστρατίου  100,00 €
Άννα Βαβρίτσα στη μνήμη του θείου της Ανδρέα Βαβρίτσα 50,00 €
Γιάννης και Κλειούλα Κουραμάνη στη μνήμη Τάκη Ψαρέλλη 50,00 €
Πέλα Βαμβακίτου - Αφεντάκη στη μνήμη Τάκη Ψαρέλλη 50,00 €
Καλλιόπη Βεκιάρη  50,00 €
Παπαθανασίου Μαρία  50,00 €
Στέλιος Τρύφων  60,00 €
Τάκης Σαράντης  120,00 €

Έρανος Αγάπης
Ελενίτσα Γκίνη Μιχαλοπούλου 50,00 €
Διαμαντή Ελπινούλα 20,00 €
Καρυωτέλλης Απόστολος 10,00 €
Ζαμπετάκη Γιούλα 20,00 €
Σταυρινού Δέσπω 20,00 €
Καίτη Τσιρακάκη 50,00 €
Νίκος και Πέρσα Δέτση 50,00 €
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Ένας ασύλητος λιθόκτιστος, κιβωτιό-
σχημος τάφος των Μυκηναϊκών χρόνων 
ήρθε στο φως, στο πλαίσιο του έργου 
της βελτίωσης της επαρχιακής οδού 
Ντιπίου - Παπάδου - Πλωμαρίου.

Ο νεκρός, σύμφωνα με τον προϊ-
στάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου Παύλο Τριανταφυλλίδη, «ήταν 
τοποθετημένος σε ύπτια, συνεσταλμέ-
νη στάση και είχε ως κτερίσματα μια 
υψίποδη κύλικα με βαθύ ημισφαιρικό 
σώμα, μια προχοΐσκη κατασκευασμένη 
από γκρίζο πηλό, ένα χάλκινο μαχαίρι 
και ένα χάλκινο δαχτυλίδι».

Πολιτισμός
Τα πολύτιμα κτερίσματα που βρέθηκαν 

χρονολογούν τον τάφο από την Υστερο-
ελλαδική ΙΙΙ περίοδο (1400-1100 π.Χ.).

Το εύρημα θεωρείται ξεχωριστής ση-
μασίας για την ιστορία της Λέσβου και 
ιδιαίτερα για την τοπογραφία της ευρύ-
τερης περιοχής της Γέρας, όπου στη 
θέση «Χαλατσές» έχει αποκαλυφθεί 
εκτεταμένη οικιστική εγκατάσταση των 
μυκηναϊκών χρόνων.

Νέα εκπαιδευτική δράση για την 
ανάδειξη της Νησιώπης

Η νέα εκπαιδευτική δράση του Μου-
σείου Σιγρίου για την ανάδειξη του 
φυσικού πλούτου της Νησίδας «Νη-
σιώπη» ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς.

Μαθητές από την Ισπανία και τη Λι-
θουανία, οι οποίοι βρίσκονται στη Λέ-
σβο τις τελευταίες ημέρες στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ERASMUS+ και οι συμμαθητές τους 
από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης, εγκαινί-
ασαν τη νέα εκπαιδευτική δραστηριό-
τητα για Σχολικές Μονάδες που πραγ-
ματοποιείται στο Θαλάσσιο Πάρκο 
Νησιώπης την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η εκπαιδευτική δράση ξεκίνησε με 
ενημέρωση των μαθητών για το Απολι-
θωμένο Δάσος και τη γεωλογική ιστο-
ρία της περιοχής.

Τα παιδιά γνώρισαν με παραστατι-
κό τρόπο τον τρόπο δημιουργίας του 
Απολιθωμένου Δάσους, τα απολιθωμέ-
να φυτά του δάσους, την ηφαιστειότη-
τα και τις μεγάλες γεωλογικές αλλαγές 
που δημιούργησαν το σημερινό τοπίο 
της Λέσβου στο χώρο του Μουσείου.

Στη συνέχεια, με το ειδικό σκάφος 
με γυάλινο πάτο του Μουσείου, οι μα-
θητές, κάνοντας τη θαλάσσια διαδρομή 
από το Σίγρι μέχρι τη Νησιώπη, παρα-
τήρησαν το βυθό, την πλούσια χλωρίδα 
και πανίδα του και μεταφέρθηκαν νοε-
ρά εκατομμύρια χρόνια στο γεωλογικό 
παρελθόν.

Οι μαθητές παρατήρησαν τα ρήγ-
ματα, τα στρώματα των ηφαιστειακών 
υλικών και περπάτησαν ανάμεσα στους 
απολιθωμένους κορμούς 20 εκατομμυ-
ρίων ετών στη Νησιώπη, οι οποίοι μαρ-
τυρούν το μοναδικό γεωλογικό ταξίδι 
της Λέσβου.

Μέσα από μια πλήρη περιήγηση 
στους χώρους των ανασκαφών, τα παι-
διά επισκέφτηκαν εντυπωσιακούς απο-
λιθωμένους κορμούς δέντρων, άριστα 
διατηρημένους που αποτελούν ένα 
ανοιχτό βιβλίο της εξέλιξης των φυτών 
στην περιοχή.

Ολοκληρώθηκε ηλεκτρονική δια-
σύνδεση έξι σημαντικών μουσεί-

ων του νησιού μας!

Σήμερα ολοκληρώθηκε η εγκατά-
σταση από την ανάδοχο εταιρεία της 
εφαρμογής του έργου «Μουσειακές δι-
αδρομές - Περιήγηση στην ιστορία και 
τον πολιτισμό της Λέσβου», που υλο-
ποιεί ο Δήμος Λέσβου. 

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η ηλε-

κτρονική διασύνδεση έξι σημαντικών 
μουσείων του νησιού μας, έτσι ώστε ο 
επισκέπτης του ενός μουσείου να ξενα-
γείται ψηφιακά και στους χώρους των 
άλλων μουσείων (με οθόνη αφής).

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη 
και ευρύτερη ανάδειξη και προβολή 
των μουσείων και η αύξηση της επι-
σκεψιμότητάς τους. Τα διασυνδεόμε-
να μουσεία είναι το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου (Σιγρίου), το Λαογραφικό Μου-
σείο του Αναγνωστηρίου Αγιάσου, το 
Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης 1922 
Σκάλας Λουτρών, το Λαογραφικό Μου-
σείο Βατούσας, το Λαογραφικό Μου-
σείο Πλωμαρίου και το Μουσείο Ρητί-
νης Αμπελικού.

«Λεσβία Γη... Ξενία Γη»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμμα-
τεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
εγκαινίασαν στις 18 Οκτωβρίου τη νέα 
περιοδική έκθεση του Νέου Αρχαιολο-
γικού Μουσείου Μυτιλήνης, η οποία θα 
διαρκέσει όλο το 2016.

Η έκθεση έχει τίτλο «Λεσβία Γη… Ξε-
νία Γη…» και παρουσιάζει την εξέλιξη 
της κεραμικής στο νησί της Λέσβου από 
τα αρχαία έως τα σύγχρονα χρόνια.

Η περιοδική αυτή έκθεση αναμένε-
ται να προσελκύσει πολύ κόσμο, ενώ 
το γεγονός ότι δε θα περιοριστεί μόνο 
στα ευρήματα της κεραμικής τέχνης 
κατά την αρχαιότητα αλλά και στη σύγ-
χρονη παράδοση του νησιού τής δίνει 
άλλη διάσταση. Η δε διοργάνωσή της 
αποτελεί άλλη μια αξιοπρόσεκτη δρά-
ση της τοπικής Εφορείας, που ανοίγε-
ται στο ευρύ κοινό και προβάλλει τους 
αρχαιολογικούς θησαυρούς που δια-
θέτει, οι οποίοι αναδείχτηκαν από τις 
ανασκαφικές εργασίες χρόνων.

Πρότυπο σύστημα υποστήριξης 
ατόμων με αυτισμό

Εκδήλωση με θέμα την υποστήριξη 
των ατόμων με αυτισμό και των οικο-
γενειών τους διοργανώθηκει από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών στη Μυτιλήνη 
στις 24 Οκτωβρίου.  Στο πλαίσιο του 
προγράμματος ΠΑΥΕΥΣ το Πανεπιστή-
μιο Πατρών παρουσίασε μια καινοτόμο 
τεχνολογική λύση, η οποία θα διευκο-
λύνει την καθημερινότητα όσων οικογε-
νειών έχουν μέλη με αυτισμό αλλά και 
τη δουλειά των επαγγελματιών υγείας 
και εκπαίδευσης.

Το σύστημα ΠΑΥΕΥΣ δημιουργήθηκε 
από το Εργαστήριο «Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης και Επιχειρημα-
τικής Νοημοσύνης» του Πανεπιστημί-
ου Πατρών σε συνεργασία με ειδικούς 
επιστήμονες της ψυχικής υγείας.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του έρ-
γου ΠΑΥΕΥΣ Καθηγητής κ. Βασίλειος 
Βουτσινάς, «το ΠΑΥΕΥΣ είναι ένα ευ-
φυές πληροφοριακό σύστημα για την 
υποστήριξη όλων όσων συνδέονται με 
άτομα με αυτισμό, δηλ. γονείς, ειδικοί, 
πάροχοι υπηρεσιών υγείας κλπ., καθώς 
τους εξασφαλίζει αυτόματη παροχή 
πληροφοριών και συμβουλών. Αυτές οι 
πληροφορίες και συμβουλές αφορούν 
στην είτε άμεση είτε και μακροπρόθε-
σμη αντιμετώπιση συγκεκριμένων συ-
μπεριφορών καθώς και συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών θεμάτων. Το ΠΑΥΕΥΣ 
είναι σύμφωνο με την διαρκώς αυξα-
νόμενη τάση για παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών υγείας, πρωτοπορώντας 
παγκοσμίως στην περιοχή της ψυχικής 
υγείας.»

Οι υπηρεσίες προς πολίτες και επαγ-
γελματίες παρέχονται μέσω της ιστο-
σελίδας www.pavefs.gr, η οποία απο-
τελεί τη επίσημη πηγή πληροφόρησης 
για το Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης 
Ατόμων με Αυτισμό (ΠΑΥΕΥΣ).
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Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Επιμελη-
τήριο Λέσβου. 

Χριστούγεννα ζεστασιάς από τον 
Οργανισμό Αλληλεγγύης

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας 
του Δήμου Λέσβου, καλεί τους μοναχι-
κούς ηλικιωμένους δημότες να αφήσουν 
το παρελθόν και να ξορκίσουν το φάντα-
σμα της μοναξιάς ανήμερα των Χριστου-
γέννων, προσκαλώντας τους σε γιορτινό 
τραπέζι. 

Στις 25 Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστου-
γέννων, και στα περισσότερα σπίτια είναι 
στρωμένο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι 
για την οικογένεια. Όχι όμως σε όλα. Η 
αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Οργανι-
σμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου 
Λέσβου, Αναστασία Αντωνέλλη, διαπι-

στώνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν 
μονάχοι, γιατί: «Μοναξιά είναι να μην έχει 
την έγνοια σου κανείς, ούτε ξένος, ούτε 
φίλος, ούτε συγγενής. Είναι γνωστό ότι, η 
Τρίτη Ηλικία πλήττεται περισσότερο από 
την κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Ιδιαί-
τερα για τους μοναχικούς ηλικιωμένους, 
η εορταστική περίοδος σηματοδοτεί την 
ενεργοποίηση αναμνήσεων για πρόσωπα 
που δεν βρίσκονται πια μαζί τους. Ανα-
πόφευκτα άρα, συγκρίνουν τις τωρινές 
γιορτές με τα ευτυχισμένα Χριστούγεννα 
των παλιών χαρούμενων χρόνων, με απο-
τέλεσμα το αίσθημα μοναξιά και κατάθλι-
ψης». Ανήμερα των Χριστουγέννων με 
αγάπη, αισιοδοξία, πολύ κέφι, κρασάκι, 
τραγούδι και χορό καλούνται οι μοναχι-
κοί συνδημότες και δημότισσες άνω των 
70 χρόνων, να απολαύσουν δωρεάν ένα 
μεσημεριανό χριστουγεννιάτικο γιορτινό 
τραπέζι.

Οι εκλογές της «Λεσβιακής Παροικίας»
Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθησαν με επιτυχία οι εκλογές 

της «Λεσβιακής Παροικίας». Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου συνήλθε 
το εκλεγμένο Δ.Σ. για την ανάληψη καθηκόντων:

Εξελέγησαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2015-2016

Πρόεδρος: Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Ντογραματζής (για τον 1ο χρόνο της θητείας)
Αναστασία Σαμαρέλλη - Τζερμιά (για τον 2ο χρόνο)
Γενική Γραμματέας: Ειρήνη Βεκρή
Ταμίας: Άννα Σασσιάκου

Επί μέρους αρμοδιότητες

Υπεύθυνος έκδοσης περιοδικού: Θόδωρος Πλατσής
Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού: Θεόδωρος Πλατσής, Στρατής Μολίνος,  

   Ειρήνη Βεκρή 
Βοηθός Ταμία και Γ. Γραμματέα: Νικόλαος Δημητριάδης
Υπεύθυνη Επικοινωνίας με ΜΜΕ: Καλλιόπη Λινάρδου
Υπεύθυνη Ιστοσελίδας και Βιβλιοθήκης: Ειρήνη Βεκρή
Υπεύθυνοι Εκδρομών: Θεόδωρος Πλατσής, Αναστασία Σαμαρέλλη -Τζερμιά 
Υπεύθυνος Αιθούσης - Πινακοθήκης: Χαράλαμπος Ηλιόπουλος
Υπεύθυνη Εκδηλώσεων: Αναστασία Σαμαρέλλη -Τζερμιά 

Η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου μας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Παροικίας», το Διοικητικό Συμβούλιο μας 

σας εύχεται από καρδιάς η καινούργια χρονιά να είναι με υγεία και ειρήνη.

Φέτος θα κόψουμε την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα μας 
την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016, στις 12.00 το μεσημέρι,
στο ξενοδοχείο «Αμαλία», Λ. Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα.

Η εκδήλωσή μας περιλαμβάνει: πλούσιο μπουφέ με φαγητά, 
σαλάτες, αναψυκτικά, κρασί και γλυκά. 

Ο τυχερός της βασιλόπιτας θα κερδίσει ένα φλουρί. 
Μας δίνεται η ευκαιρία για να βρεθούμε όλοι μαζί, 

να ανταλλάξουμε τις ευχές μας και να διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική. 

Δηλώσεις έγκαιρα στο τηλέφωνο: 210 5237789 και στα μέλη του Δ.Σ.

Λέσχη παλιού ποιοτικού κινηματογράφου
στην αίθουσα της «Λεσβιακής Παροικίας», Ζήνωνος 29-31.

Όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της Παροικίας, από τον Ιανουάριο του 2016 
θα προβάλλονται στην αίθουσα της Παροικίας, Κυριακές μεσημέρι, σε ημερο-
μηνίες που θα ανακοινωθούν από το περιοδικό μας, και ηλεκτρονικά, παλιές 

ποιοτικές ταινίες γνωστών σκηνοθετών του διεθνούς κινηματογράφου.
Οι ταινίες είναι ευγενική προσφορά προς τη «Λεσβιακή Παροικία» του γνω-

στού συμπατριώτη μας σημαντικού συλλέκτη Παναγιώτη  Αλεξέλλη.
Αρχίζουμε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, μεσημέρι στις 12.00, 

με την ταινία: 

«Μονομαχία στον ήλιο»
Παραγωγή της εταιρίας του Ντέιβιντ Σέλζνικ, 

σε σκηνοθεσία του Κίνγκ Βίντορ. 
Πρωταγωνιστούν οι: Γκρέκορι Πεκ, Τζόζεφ Κότεν,  & ΤζένιφερΤζόουνς.
Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ όμορφο αισθηματικό γουέστερν, στο 
οποίο απουσιάζουν τα συνηθισμένα κλισέ. Σε αυτό το "διαφορετικό και ιδι-
όμορφο" γουέστερν κυριαρχεί... ο έρωτας. Μια δυναμική μιγάς γίνεται το 
επίκεντρο του έρωτα δυο αντρών, με διαφορετικούς χαρακτήρες. Η ταινία 

κορυφώνεται σε ένα σπαρακτικό φινάλε που θυμίζει τραγωδία. 

Πληροφορίες & δηλώσεις: Τηλέφωνο 210 5237789 και 6947267277.                                                                 
(Η είσοδος θα είναι ελεύθερη).
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ρίου Λέσβου κ. Ευάγελου Μυσρσινιά 
και το συγκινητικό μήνυμα του Επιτίμου 
Προέδρου της Λ.Π. Τάκη Χατζηανα-
γνώστου, ο οποίος για πρώτη φορά δεν 
ήταν παρών στη μεγάλη γιορτή. 

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
για τους πεσόντες στον αγώνα για την 
απελευθέρωση της Μυτιλήνης στις 8 
Νοεμβρίου του 1912 και στη συνέχεια 
ο συμπατριώτης μας ναύαρχος ε.α. 
κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης μέλος 
της Λ.Π. σαν πιο ειδικός ανάπτυξε το 
θέμα: «Ο ρόλος του πολεμικού μας 
ναυτικού στην απελευθέρωση του νη-
σιού και η προσωπικότητα του ναυάρ-
χου του στόλου Παύλου Κουντουριώ-
τη». Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την 
προβολή του θαυμάσιου βίντεο για την 
απελευθέρωση της Λέσβου και της Λή-

μνου από τον Οθωμανικό ζυγό, παρα-
γωγή της ΕΡΤ 3 και της Λέσχης Πλωμα-
ρίου «Βενιαμήν ο Λέσβιος» και έκλεισε 
με μικρή δεξίωση και μπόλικο μυτιληνιό 
ούζο «VETO», φιλική προσφορά του 
Γιώργου Σπέντζα. 

Η εκδήλωση σημείωσε απόλυτη επι-
τυχία και παραβρέθηκαν εκλεκτά μέλη 
και φίλοι της Παροικίας,  όπως  οι Ναύ-
αρχοι Ν. Τσαπράζης και Γ. Νιάνιας, ο 
Στρατηγός Γιοβάνης, ο υποστράτηγος 
Β. Ταμπάκης π. περιφερειάρχης Β. Αι-
γαίου και ο Ταξίαρχος Π. Σασιάκος 
πρώην αστυνομικός διευθυντής Λέ-
σβου.

Παρών και ο Πρόεδρος του Μου-
σείου Αθηνών κ. Αντώνης Βογιατζής 
καθώς και ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. 
Νεκτάριος Βακάλης.

 Ογδόη Νοεμβρίου 1912

Μήνυμα του Επίτιμου Προέδρου Τάκη Χατζηαναγνώστου

για την επέτειο της απελευθέρωσης 

Είναι κάποιες μέρες σημαδιακές μέσα στο χρόνο, που συμβαίνει να ανακυκλώ-
νουν με ζείδωρη παρρησία τις βασικές έννοιες του βίου μας, δίνοντάς τους θε-
μελιακή υπόσταση. Ογδόη Νοεμβρίου 1912. Και: Ελευθερία. Ο νους ανατρέχει 
με συγκίνηση στο πρώτο άκουσμα των λέξεων αυτών και δίνει τη διάσταση που 
πρέπει στο περιεχόμενό τους. Σε μια πρώτη ματιά δεν είναι παρά απλές λέξεις, 
τυπικές, που μπορεί να τις προσπερνά κανείς ανάλογα με την καθημερινότητά του. 
Για μας τους Μυτιληνιούς όμως έχουν άλλη θεώρηση. Οι πρώτες τρεις δεν είναι 
απλά μια ημερομηνία. Σημαδεύουν την απαρχή της ύπαρξής μας σαν λαού, σαν 
ανθρώπων, σαν ιστορία. Και η άλλη, η μεγάλη και περίτρανη, η Ελευθερία, δίνει το 
νόημα της ζωής. Γιατί, τι σημαίνει; Σημαίνει τη μεγάλη αναπνοή, που κατεβαίνει ως 
τις ρίζες της καρδιάς μας, για να τη στυλώσει και να την κρατήσει υψηλόφρονη για 
πάντα! για όλη τη ζωή μας!

Ψηλά στη συνείδησή σας και τα δυο σύμβολα, αγαπημένοι φίλοι και συμπατριώτες. 
Και γιορτάστε τα όπως τους αξίζει.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Λεσβιακή Παροικία γιόρτασε την απελευθέρωση 
της Λέσβου από τον Οθωμανικό ζυγό.

Μια μέρα γιορτής, την επέτειο της 
απελευθέρωσης του νησιού μας, έζη-
σαν τα μέλη της «Λεσβιακής Παροικί-
ας» μαζί με φίλους και αγαπητά μέλη 
άλλων Λεσβιακών Συλλόγων, το Σάβ-
βατο 7 Νοεμβρίου 2015, το μεσημέρι, 
στην αίθουσα τους Ζήνωνος 29-31. Ένα 
σύντομο καλωσόρισμα από την Πρόε-
δρο Καίτη Μεσσηνέζη, η οποία ανα-

φέρθηκε εν συντομία στη μεγάλη μέρα 
και στον έρανο αγάπης του Συλλόγου 
για την αποστολή τροφίμων και ρου-
χισμού στους συνανθρώπους μας στο 
νησί. Τέλος μετέφερε τα μηνύματα του 
Γεν. Γραμματέα Αιγαίου και Νησιώτικης 
Πολιτικής κ. Ι. Γιανέλλη - Θεοδοσιάδη, 
του Δημάρχου Λέσβου κ. Σπύρου Γα-
ληνού, του Προέδρου του Επιμελητη-

Eκδηλώσεις

Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες 
στον αγώνα της απελευθέρωσης της Λέσβου.
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στόλος παρά την οικονομική δυσχέ-
ρεια όπου βρισκόταν τότε το ελληνικό 
κράτος, ενισχύθηκε με νέα πολεμικά 
πλοία. Στις αρχές του 20ου αιώνα προ-
στέθηκαν πιο σύγχρονες και αξιόμαχες 
μονάδες με αποκορύφωμα, το 1911, το 
θρυλικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ».

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώ-
της με τα πλοία και τα ηρωικά πληρώ-
ματά τους επικράτησε στο Αιγαίο και 
επέτρεψε στον ελληνικό στρατό να 
προελάσει γρήγορα προς τη Μακεδο-
νία και τη Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως 
απελευθέρωνε τα νησιά του Αιγαίου 
από τον κατακτητή.

Η λήξη των Βαλκανικών πολέμων βρή-
κε την Ελλάδα να έχει διπλασιάσει την 
εδαφική της έκταση, να έχει εξυψώσει 
το κύρος και το γόητρό της διεθνώς και 
να έχει αναβαθμίσει τη γεωπολιτική της 
θέση.

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, 
στον οποίον ο Πρωθυπουργός Ε. Βενι-
ζέλος, είχε αναθέσει τη διοίκηση του 
ελληνικού στόλου, σχεδίασε την άμεση 
κατάληψη των νησιών που βρίσκονταν 
κοντά στην έξοδο των Δαρδανελλίων. 
Το πρώτο νησί που απελευθερώθηκε 
ήταν η Λήμνος στις 8 Οκτωβρίου 1912, 
γιατί ο Ναύαρχος αποσκοπούσε στη 
χρήση του κόλπου του Μούδρου ως 
φυσικού αγκυροβολίου του ελληνικού 
στόλου. Στόχος του ήταν η παρουσία 
του ελληνικού στόλου στην περιοχή να 
λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια ενδε-
χόμενη έξοδο του οθωμανικού στόλου 
από τα στενά των Δαρδανελλίων. Έτσι 
ο οθωμανικός στόλος εγκλωβίστηκε 
στα στενά και τις δύο φορές που επι-
χείρησε να εξέλθει υπέστη ισάριθμες 
ήττες (Ναυμαχίες της Έλλης και της 
Λήμνου). Μετά τη Λήμνο ακολούθησε 
η κατάληψη από τον ελληνικό στόλο 
των γειτονικών νησιών Ίμβρου, Τενέ-
δου, Θάσου και Σαμοθράκης.

Η Λέσβος και η Χίος επειδή βρίσκο-

νταν αρκετά μακριά από την έξοδο των 
Δαρδανελλίων, δεν εντάσσονταν άμε-
σα στα σχέδια του Κουντουριώτη και 
γι’αυτό η απελευθέρωσή τους καθυστε-
ρούσε.  Οι ειδήσεις που κατέφθαναν 
στη Λέσβο για την απελευθέρωση των 
γειτονικών της νησιών από τον ελληνι-
κό στόλο αύξαναν τόσο την αγωνία όσο 
και την επιθυμία των χριστιανών κατοί-
κων της για την άμεση απελευθέρωση 
και του δικού τους νησιού. Έτσι επιτρο-
πή Πλωμαριτών που αποτελούνταν από 
τους: Ιωάννη Πετρέλλη, Γεώργιο Λύτρα, 
Δ.Τσακίρη και Γιώργο Τόμπρα επιβιβά-
στηκε σε πλοιάριο και κατευθύνθηκε 
στη Λήμνο, στον κόλπο του Μούδρου, 
όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. 
Εκεί παρέδωσε στο Ναύαρχο Π. Κου-
ντουριώτη επιστολή με την οποία δίνο-
νταν πληροφορίες για τις δυνάμεις των 
Οθωμανών στη Λέσβο, ενώ παράλληλα 
επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της 
απελευθέρωσης του νησιού.

Το Υπουργείο Ναυτικών απεφάσισε 
οριστικώς την 6η Νοεμβρίου την κατά-
ληψη της Μυτιλήνης και της Χίου. Ανήγ-
γειλε δε στο Ναύαρχο ότι θα διατε-
θούν για το σκοπό αυτό ένα Σύνταγμα 
πεζικού και μία πυροβολαρχία, ειδικώς 
προοριζόμενα για τη Χίο. Επιπλέον ένα 
τάγμα πεζικού δυνάμεως 1000 ανδρών 
για τη Μυτιλήνη. Την στρατιωτική αυτή 
δύναμη θα ενίσχυε ένας λόχος ναυτι-
κού αγήματος από 250 άνδρες υπό τον 
Υποπλοίαρχο Δεμέστιχα, που είχε στα-
λεί στο Μούδρο την 5η Νοεμβρίου με 
το ατμόπλοιο «Φρόσω» και δύο ακόμα 
λόχοι από το ναυτικό άγημα που ήταν 
κατανεμημένο στα νησιά της Θράκης. 
Το τάγμα το προοριζόμενο για τη Μυ-
τιλήνη είχε επιβιβασθεί στα ατμόπλοια 
«Ισμήνη» και «Καλουτάς», που επρό-
κειτο να αποπλεύσουν το βράδυ της 
6ης Νοεμβρίου και να κατευθυνθούν 
προς τη Μυτιλήνη όπου αποστέλετο 
για πρώτη φορά το νέο αντιτορπιλικό 

Ο ρόλος του πολεμικού μας ναυτικού 
στην απελευθέρωση της Λέσβου και 

η προσωπικότητα του ναυάρχου Π. Κουντουριώτη

Η Κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πο-
λέμου (5 Οκτωβρίου 1912) έγινε με 
αφορμή την άρνηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας να ικανοποιήσει σειρά 
αιτημάτων που έθεσαν οι κυβερνήσεις  
της Ελλάδος, της Σερβίας, του Μαυρο-
βουνίου και της Βουλγαρίας, τα οποία 
αφορούσαν την ισότιμη εκ μέρους 
των Οθωμανικών αρχών μεταχείριση 
των χριστιανών και των μουσουλμάνων 
υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας. Η αιτία, ασφαλώς, του πολέμου 
ήταν η απελευθέρωση των περιοχών 
εκείνων, στις οποίες κατοικούσαν ορ-
θόδοξοι χριστιανοί με ελληνική, σερβι-
κή και βουλγαρική συνείδηση.

Οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912-13 

(Η ομιλία του ναυάρχου Δημήτρη Παπαγιαννίδη στην εκδήλωσή μας 
για τον εορτασμό της σημαντικής για το νησί μας επετείου!)

αποτέλεσαν μεγαλειώδη σταθμό δόξας 
στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους. 
Οι Έλληνες την περίοδο αυτή, διαπνε-
όμενοι από πνεύμα ομοψυχίας, ομό-
νοιας και αλληλεγγύης έγραψαν για μία 
ακόμα φορά σελίδες δόξας και υπερο-
χής. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια 
από την ταπεινωτική συνθηκολόγηση 
του 1897 και όμως βρήκαν τη δύναμη 
να ατενίσουν το μέλλον με αισιοδοξία.  
Βρήκαν τη δύναμη να εγείρουν το ανά-
στημά τους και να εμπλακούν σε δύο 
νικηφόρους πολέμους που αύξησαν τα 
σύνορά μας και εδραίωσαν την προαι-
ώνια παρουσία μας σε αυτό το κομμάτι 
της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ο εθνικός 

 Ο ναύαρχος κ. Δημ. Παπαγιαννίδης κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας. 
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ματάρχη Μανουσάκη διατάχθηκε να 
βαδίσει προς το εσωτερικό του νησιού 
για να αντιμετωπίσει την αποσυρθείσα 
από την πόλη οθωμανική φρουρά. Η 
απόβαση τερματίστηκε στις 2μμ και ο 
στόλος σιγά-σιγά άρχισε να αποπλέει.

Στις 10 Νοεμβρίου το οπλιταγωγό 
«Μακεδονία» αγκυροβόλησε  έξω από 
το Πλωμάρι και οι πεζοναύτες του απο-
βιβάστηκαν μέσα στους έξαλλους πα-
νηγυρισμούς των κατοίκων.

Ακολούθησε η κατάληψη των οθωμανι-
κών αρχών στην Αγιάσσο, στον Πολιχνί-
το, στη Γέρα, ενώ η ελληνική ζώνη κατο-
χής επεκτάθηκε βόρεια μέχρι τη Θερμή.

Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων 
που αποβιβάστηκαν στο νησί δεν ξε-
περνούσε τους 1600. Επειδή, ο οθμω-
ανικός στρατός αριθμούσε 1500-2000 
άνδρες αποφασίστηκε να μη γίνει η τε-
λική σύγκρουση πριν φτάσουν ενισχύ-
σεις σε άνδρες, στρατιωτικά μέσα και 
πολεμοφόδια. Όμως, το βόρειο και δυ-
τικό μέρος του νησιού θα παραμείνουν 
κάτω από την τρομοκρατία των Οθω-
μανών και κυρίως των άτακτων ανταρ-
τικών μουσουλμανικών σωμάτων (βα-
σιβουζούκοι) που συνέδραμαν το έργο 
του τακτικού στρατού. Έτσι, βασιβου-
ζούκοι διάσπαρτοι στις βορειοανατολι-
κές περιοχές του νησιού, λεηλάτησαν 
το Μεσότοπο, την Αγ.Παρασκευή, την 
Ερεσσό και έκαψαν σπίτια στην Πέτρα.

Όταν στις 8 Νοεμβρίου 1912 έγινε 
αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη 
Μυτιλήνη, αρκετοί χριστιανοί πατριώ-
τες τέθηκαν στη διάθεση του ελληνικού 
στρατού, ο οποίος και τους εξόπλισε με 
σκοπό να τους χρησιμοποιήσει ως πο-
λιτοφυλακή στα Λεσβιακά χωριά και ως 
αντίβαρο στα μουσουλμανικά ανταρτι-
κά σώματα. Έτσι, πράξεις τρομοκρα-
τίας κατά του άμαχου πληθυσμού δεν 
έλειψαν ούτες από τους χριστιανούς, 
ούτε από τους μουσουλμάνους αντάρ-
τες στις περιοχές της δράσης τους, με 

αποτέλεσμα η λεσβιακή ύπαιθρος να 
γνωρίσει στιγμές βαρβαρότητας. Για το 
λόγο αυτό οι ελληνικές αρχές ζήτησαν 
τον αφοπλισμό των λεσβιακών χριστια-
νικών ανταρτικών σωμάτων και τιμώρη-
σαν αρκετούς ένοπλους που πρωτο-
στάτησαν σε επεισόδια εναντίον του 
άμαχου μουσουλμανικού πληθυσμού.

Οι οθωμανικές τακτικές στρατιωτικές 
δυνάμεις είχαν οχυρωθεί στο στρατό-
πεδό τους στον Κλαπάδο, ένα μουσουλ-
μανικό χωριό που δεν υπάρχει σήμερα. 
Όμως, οι χριστιανοί κάτοικοι του Τουρ-
κοκρατούμενου ακόμα τμήματος του 
νησιού δεν είχαν καμία αμφιβολία για 
την τελική έκβαση της μάχης. Πλοία του 
ελληνικού στόλου βομβάρδισαν τα καΐ-
κια στη Σκάλα του Μολύβου για να απο-
κόψουν την επικοινωνία των Οθωμανών 
με τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. 

Στο μεταξύ ο ελληνικός στρατός είχε 
ενισχυθεί σημαντικά από 1500 περίπου 
άνδρες και πολλούς ντόπιους εθελο-
ντές. Το κύριο σώμα των εθελοντών 
αποτελούσε η περίφημη «Λεσβιακή 
Φάλαγγα», η οποία απαρτιζόταν από 
200 Λέσβιους μετανάστες που είχαν 
έρθει από την Αμερική για να βοηθή-
σουν στην απελευθέρωση της Πατρίδας 
τους. Μετά την άφιξη των πολυπόθη-
των ενισχύσεων στα τέλη Νοεμβρίου, 
ο ελληνικός στρατός θα βαδίσει προς 
το οχυρωμένο στρατόπεδο των Οθω-
μανών στον Κλαπάδο.

Το οθωμανικό στρατόπεδο στον Κλα-
πάδο δε θα μπορέσει να αντέξει πολύ 
στις επιθετικές ενέργειες του Ελληνικού 
Στρατού που ξεκίνησαν στις 6 Δεκεμ-
βρίου. Ο βομβαρδισμός του στρατο-
πέδου συμπληρώθηκε και από βολές 
ακριβείας που ρίχνονταν από ελληνικά 
πολεμικά πλοία ανοιχτά της Πέτρας.

Το πρωτόκολλο τελικά παραδόσεως 
του Οθωμανικού Στρατού υπογράφηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου 1912 στο ύψωμα Πε-
τσοφάς νοτιοανατολικά του Κλαπάδου.

«Νέα Γενιά». Το ραδιοτηλεγράφημα 
από το Υπουργείο όριζε η εκτέλεση 
της επιχείρησης στη Μυτιλήνη να γίνει 
το πρωί 7 Νοεμβρίου. Έφτασε, όμως, 
στον Αβέρωφ την 11η νυχτερινή της 
6ης Νοεμβρίου και έτσι ήταν αδύνατο 
να επαρκέσει ο χρόνος για την προε-
τοιμασία και ο Ναύαρχος Κουντουριώ-
της αποφάσισε να αναβάλλει την κατά-
ληψη για το πρωί της 8ης Νοεμβρίου.

Η άπαρσις του στόλου από το Μού-
δρο άρχισε στις 4.30μμ της 7ης Νομε-
βρίου. Εμπρός και σε απόσταση 2 μι-
λίων πήγαιναν τα αντιτορπιλικά «Νίκη» 
και «Ασπίς». Τα θωρηκτά «Αβέρωφ», 
«Ύδρα», «Ψαρά» σε μία στήλη. Στην 
άλλη στήλη δεξιά ο «Κανάρης», ο «Πέ-
λοψ», τα τορπιλοβόλα 12 και 14. Αρι-
στερά της γραμμής των θωρηκτών ήταν 
ο «Ιέραξ». Το «Σπέτσαι» έπλεε εκτός 
της παράταξης μέχρι την επισκευή του 
πηδαλίου του που είχε υποστεί βλάβη.

Την χαραυγή της 8ης Νοεμβρίου, ο 
ελληνικός στόλος, υπό τον Ναύαρχο 
Κουντουριώτη βρισκόταν έξω από τη 
Μυτιλήνη. Είχαν ήδη ενωθεί με αυτόν 
το νέο αντιτορπιλικό «Νέα Γενιά» και 
τα ατμόπλοια «Ισμήνη» και «Καλουτάς» 
μεταφέροντας το στρατιωτικό τάγμα. 
Η γραφική παραλία της Μυτιλήνης κα-
λυπτόταν ακόμα από την πρωινή ομί-
χλη και στο παλαιό φρούριο της Πό-
λεως ματαίως αναζητούσαν οι ναύτες 
κάποια κίνηση αντίστασης. Αντιθέτως, 
κάτω στην παραλία κόσμος πολύς. Τα 
πλοία αγκυροβολούν έξω απ’το λιμάνι. 
Καθαιρείται ατμάκατος του Αβέρωφ 
και πλέει προς την αποβάθρα. Πυροβο-
λισμοί χαιρετιστήριοι βροντούν, μαν-
δήλια σείονται, καπέλα πετούν υψηλά, 
ελληνικές σημαίες προβάλλουν έξαφνα 
και ανεμίζουν υπερήφανα, οι καμπάνες 
χτυπούν χαρμόσυνα και ο ήλιος είναι 
θερμός φθινοπωρινός, φωτίζει την 
πανέμορφη αγκάλη του κόλπου της 
Μυτιλήνης. Η ατμάκατος του Αβέρωφ 

επιστρέφει στη Ναυαρχίδα μεταφέ-
ροντας το Μητροπολίτη, το δήμαρχο 
Μυτιλήνης Βασίλειο Βασιλείου –που 
είναι ο προπάππους του ομιλούντος- 
και τον Μουτεσαρίφη. Η μουσική της 
Ναυαρχίδας παίζει εμβατήρια και κα-
ταλήγει στο «Μαύρη είναι η νύχτα στα 
βουνά!». Μετά από λίγο, αφού έφυγε η 
αντιπροσωπεία, η απόβαση άρχισε στις 
11.30 και ολοκληρώθηκε στις 12.30. 
Στη 1.00μμ υψώθηκε η ελληνική σημαία 
στο διοικητήριο της πόλεως υπό τους 
χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς του 
Αβέρωφ και τις εκδηλώσεις ενθουσια-
σμού του Λεσβιακού λαού. Προηγου-
μένως, πριν την κατάληψη, είχε επιδο-
θεί τελεσίγραφο του Κουντουριώτη 
προς τις οθωμανικές αρχές του νησιού 
με το οποίο ζητούσε την άμεση παρά-
δοση της πόλης, πραγματοποιήθηκε 
μία σύσκεψη μεταξύ οθωμανικών αρ-
χών και αντιπροσωπείας χριστιανών. 
Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε να 
αποχωρήσουν οι ολιγάριθμες οθωμα-
νικές ένοπλες δυνάμεις στο εσωτερικό 
του νησιού και να γίνει αναίμακτα η κα-
τάληψη της Μυτιλήνης προκειμένου να 
αποφευχθεί η άσκοπη αιματοχυσία του 
άοπλου πληθυσμού, χριστιανικού και 
μουσουλμανικού.

Στο Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Αθανασίου πραγματοποιήθηκε δοξο-
λογία χοροστατούντος   του Μητρο-
πολίτου Μυτιλήνης Κυρίλλου, ο οποίος 
μαζί με τους παρευρισκομένους έψαλ-
λαν το «Χριστός Ανέστη». 

Αμέσως με ανακοίνωσή τους, οι ελ-
ληνικές αρχές κήρυξαν την ένωση του 
νησιού με τη Μητέρα Ελλάδα και διακή-
ρυξαν την ισονομία και την ισοπολιτεία 
για όλους τους κατοίκους χριστιανούς 
και μουσουλμάνους.

Εν συνεχεία, πολιτικός διοικητής της 
πόλεως της Μυτιλήνης ορίστηκε προ-
σωρινά ο Υποπλοίαρχος Μελάς ενώ το 
αποβατικό σώμα με επικεφαλή τον Ταγ-
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το 1881 και σε υποπλοίαρχο το 1884. 
Το 1890 νυμφεύτηκε την Αγγελική Πε-

τρακοκκίνου, η οποία δεν έζησε να τον 
δει στις μέρες της δόξας του αργότερα. 
Πέθανε νωρίς, το 1903, σε ηλικία μόλις 
38 ετών. Ο Κουντουριώτης απέκτησε 
τρία παιδιά: τη Λουκία, τη Δέσποινα και 
τον Θεόδωρο, ο οποίος γεννήθηκε το 
1897 και σταδιοδρόμησε ως αξιωματι-
κός του Πολεμικού Ναυτικού κάνοντας 
λαμπρή σταδιοδρομία και φθάνοντας 
το βαθμό του Αντιναυάρχου και διετέ-
λεσε επιπλέον Υφυπουργός Ναυτικών.

Πολύ αργότερα ο Ναύαρχος Κου-
ντουριώτης παντρεύτηκε δεύτερη 
φορά την Ελένη Κούπα με την οποία 
δεν απέκτησε παιδιά.

Το 1900, Αντιπλοίαρχος πλέον κυ-
βερνήτης του εύδρομου «Ναύαρχος 
Μιαούλης, προτείνει στο Υπουργείο 
Ναυτικών, και εγκρίνεται, να εκτελέσει 
το εκπαιδευτικό ταξίδι των ναυτικών 
Δοκίμων με το πλοίο του στην Αμερι-
κή. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε από 
τις 3 Ιουλίου έως της 22 Νοεμβρίου. 
Για το χρόνο που πραγματοποιείται και 
τον τύπο του πλοίου, αποτελεί επικίν-
δυνη περιπέτεια και η μεταφορά των 
Ναυτικών Δοκίμων συνιστά ανάληψη 
υψίστης ευθύνης. Ο  Κουντουριώτης 
επιδεικνύει σπάνια ναυτικά προσώντα 
διαπλέοντας τον Ατλαντικό δύο φορές, 
σχεδόν αποκλειστικά με πανιά!!!!!!, για 
εξοικονόμηση καυσίμων.

Το 1908, ως Πλοίαρχος τοποθετεί-
ται Υπασπιστής του Βασιλέως Γεωργίου 
Α'. Το Σεπτέμβριο του 1912, ο Παύλος 
Κουντουριώτης έφτασε μπροστά στην 
Ιστορία όταν η Πατρίδα τον είχε μεγάλη 
ανάγκη. Βρέθηκε εκεί και έγινε ο Σωτή-
ρας της. Λίγο πριν την κήρυξη του Α' 
Βαλκανικού πολέμου τοποθετείται Αρ-
χηγός του Στόλου του Αιγαίου (19 Σε-
πτεμβρίου 1912), τον οποίο αποτελού-
σαν σχεδόν όλες οι ναυτικές μονάδες.

Στις 5 Οκτωβρίου 1912, ημέρα που 

ο Ελληνικός Στόλος απέπλευσε από 
το Φάληρο, ο Παύλος Κουντουριώτης 
προήχθη σε Υποναύαρχο. Λίγο προτού 
ξεκινήσει ο Β’ Βαλκανικός Πόλεμος ο 
Κουντουριώτης προήχθη σε Αντιναύ-
αρχο (25 Μαΐου 1913) δια εξαιρετικάς 
υπηρεσίας εν πολέμω. Παρέδωσε την 
Αρχηγία του Στόλου στις 17 Αυγούστου 
1914 και την άσκησε εκ νέου από τον 
Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1915.

Διετέλεσε Υπουργός Ναυτικών στις Κυ-
βερνήσεις Αλέξανδρου Ζαϊμη και Στέφα-
νου Σκουλούδη (Σεπτέμβριος 1915-Ιούνι-
ος 1916) ακολούθησε τον Ε.Βενιζέλο στα 
Χανιά και τη Θεσσαλονίκη όπου διετέ-
λεσε μέλος της Τριμερούς Προσωρινής 
Επαναστατικής Κυβέρνησης.

Με ειδικό νόμο που εκδόθηκε 23 
Φεβρουαρίου 1920, του απονεμήθηκε 
ο βαθμός του Ναυάρχου «δια τας υψί-
στας προς το έθνος υπηρεσίας του».

Όταν πέθανε ο Βασιλιάς Αλέξανδρος 
το 1920, ο Κουντουριώτης ανέλαβε κα-
θήκοντα αντιβασιλέως. Όταν η Ελλάδα 
ανακηρύχτηκε αβασίλευτη δημοκρατία 
στις 25 Μαρτίου 1924, έγινε Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Στις 15 Μαρτίου 
1926 παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για την επιβολή δικτατορίας από 
τον Πάγκαλο. Μετά την ανατροπή του 
Πάγκαλου ανέλαβε και πάλι καθήκοντα 
Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου πα-
ραιτήθηκε το 1929 για λόγους υγείας.

Πέθανε στο Παλαιό Φάληρο το 1935 
και ετάφη σύμφωνα με την επιθυμία 
του στη γενέτειρά του, την Ύδρα.

Στην ιστορία πέρασε το σήμα που 
έστειλε στο στόλο ο Κουντουριώτης 
πριν την κρίσιμη ναυμαχία της Έλλης: 

Με την βοήθειαν του Θεού, τας ευ-
χάς του Βασιλέως μας και εν ονόματι 
του Δικαίου, πλέω μεθ' ορμής ακαθέ-
κτου και με την πεποίθησιν της νίκης 
κατά του εχθρού του Γένους.

Τέτοιοι ήταν οι πρόγονοί μας στους 
οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας.

Το ιστορικό του Αβέρωφ

Η αγορά του Αβέρωφ δεν αποτέλε-
σε έμπνευση της στιγμής αλλά υπήρξε 
καρπός μακρόχρονων ζυμώσεων που 
είχαν ως αντικείμενο τη βέλτιστη δυ-
νατή συγκρότηση της δομής δυνάμεως 
του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

Οι ζυμώσεις αυτές αποκρυσταλλώθη-
καν το 1909 και προωθήθηκε η αγορά 
του Αβέρωφ του τρίτου πλοίου της 
σειράς ΠΙΖΑ, που ναυπηγούσε ο ναυ-
πηγικός οίκος ΟΡΛΑΝΤΟ στο Λιβόρ-
νο της Ιταλίας για το Ιταλικό Ναυτικό.

Ο Αβέρωφ τελικά αγοράστηκε στην 
τιμή των 22.300.000 χρυσών δραχμών. 
Το 1/5 της δαπάνης καλύφθηκε από το 
κληροδότημα του πλούσιου Έλληνα Αι-
γυπτιώτη Γεωργίου Αβέρωφ, που είχε 
προβλέψει και αυτήν ακόμα την ανάγκη 
του πενόμενου, μα εθνικά φιλόδοξου, Ελ-
ληνικού Βασιλείου στο γύρισμα του 20ου 
αιώνα. Απόρροια της δωρεάς του υπήρξε 
η ονομασία του πολεμικού αυτού πλοίου.  

Το ελληνικό θωρακισμένο καταδρο-
μικό καθελκύστηκε στις 12 Μαρτίου 
1910 και παραλήφθηκε στις 16 Μαρτί-
ου 1911, λόγω των χρονοβόρων μετα-
τροπών που χρειάστηκε να γίνουν από 
το αρχικό σχέδιο. 

Την 1η Σεπτεμβρίου 1911 κατέπλευ-
σε στον Πειραιά.

Στο ξεκίνημα των Βαλκανικών Πολέ-
μων και καθ’ όλη τη διάρκειά τους ο 
θρυλικός «Αβερώφ» υπήρξε η ισχυρό-
τερη και πλέον σύγχρονη Ναυτική μο-
νάδα μεταξύ των εμπολέμων.

Το πυροβολικό του αποτελούνταν 
από τέσσερα πυροβόλα των 23,4 εκα-
τοστών, 8 πυροβόλα των 19 εκατ. Και 
14 πυροβόλα των 7,5 εκατ.

Το πλοίο έλαβε μέρος σε όλες τις 
επιχειρήσεις μέχρι και το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας 
από τους Γερμανούς το 1945, το παλαί-
μαχο ελληνικό πολεμικό μετέφερε τον 

Αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο Δαμασκη-
νό σε ταξίδια γεμάτα συμβολισμό στη 
Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο, όπου έγινε 
«ο αρραβώνας» της ένωσης των Δωδε-
καννήσων με την Ελλάδα. 

Μέχρι την άφιξη στην Ελλάδα του Κα-
ταδρομικού Έλλη το 1951, ο Αβέρωφ 
συνέχιζε να στεγάζει την έδρα του Αρ-
χηγού Στόλου. Την επόμενη χρονιά πα-
ροπλίστηκε και το 1957 ρυμουλκήθηκε 
στον Πόρο. Το 1986 ρυμουλκήθηκε στο 
λιμάνι της Ζέας και στη συνέχεια στη ση-
μερινή του θέση στο Φλοίσβο Φαλήρου.

Ο ναύαρχος  Παύλος  Κουντουριώτης

Η σκιαγράφηση της προσωπικότητάς 
του θα ήταν πρόκληση και μόνο από το 
γεγονός πως υπήρξε ο πρώτος Πρό-
εδρος της ελληνικής Δημοκρατίας για 
έξι περίπου χρόνια και διετέλεσε δύο 
φορές αντιβασιλέας, μέσα στην πιο τα-
ραγμένη δεκαετία της ιστορίας της Ελ-
λάδος, απ’το 1919 έως το 1929.

Η επιλογή του αυτή αποτέλεσε την 
αναγνώριση του κύρους και του κοινού 
σεβασμού προς το πρόσωπο του μεγα-
λυτέρου Ναυάρχου της Ελλάδας, μετά 
τη συγκρότησή της ως κράτος το 1928. 
Παράλληλα, αποδεικνύει την εμπιστοσύ-
νη που ενέπνεε η σωφροσύνη και ο πα-
τριωτισμός του που τον ανύψωσαν πάνω 
από τις πολιτικές σκοπιμότητες, τις έρι-
δες, τους διχασμούς και τα αλλεπάλληλα 
στρατιωτικά κινήματα της εποχής.

Ο Παύλος Κουντουριώτης, γόνος της 
γνωστής οικογένειας των Κουντουριώ-
τιδων,  γεννήθηκε στην Ύδρα στις 9 
Απριλίου του 1855. Ήταν γιός του Θό-
δωρου Κουντουριώτη και της Λουκίας 
Νεγρεπόντη. Μετά τις εγκύκλιες σπου-
δές του κατατάχθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό το 1874 και φοίτησε στο Ναυ-
τικό Σχολείο, όπως ονομαζόταν τότε η 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εξήλθε της 
σχολής το 1877 με το βαθμό του Δο-
κίμου Α, προήχθη σε ανθυποπλοίαρχο 
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Η υποψηφιότητα της Μυτιλήνης για τη 
«θέση» της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης για το 2021 έρχεται σε μια 
πολύ κρίσιμη στιγμή για την Λέσβο και 
την Ευρώπη. Τα γεγονότα των τελευ-
ταίων μηνών ανέδειξαν τη θέση του νη-
σιού στο σύνορο μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης, φυσικό σύνορο και γέφυρα πο-
λιτισμού που αυτή τη στιγμή χρειάζεται 
να στηριχθεί όσο ποτέ άλλοτε.

«Η εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα στις 15 τρεχ., ήταν 
μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου και όχι 
η επίσημη παρουσίαση του φακέλου. 
Έτυχε πολύ μεγάλης ανταπόκρισης 
από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης 
πανελλαδικά, τα οποία προέβαλαν σχε-
τικά ρεπορτάζ και φιλοξένησαν άρθρα 

Παρουσίαση της υποψηφιότητας της Μυτιλήνης ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021

με πολύ θετικά σχόλια για την υποψηφι-
ότητα. Επίσης, οι Λέσβιοι των Αθηνών 
και τα μέλη των Λεσβιακών σωματείων 
που παρέστησαν στην εκδήλωση, έμει-
ναν απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο από 
τη λιτή και ποιοτική εκδήλωση, όσο και 
γενικότερα από τη διεκδίκηση αυτού 
του μεγάλου στόχου.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τη 
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου τ.ε. στο αμφι-
θέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το αμφιθέατρο του Μουσείου ήταν 
γεμάτο από προσκεκλημένους, λέσβι-
ους και φίλους της Λέσβου, οι οποίοι 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον την παρουσίαση. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο υπεύθυ-
νος του φακέλου της υποψηφιότητας κ. 

Βασίλης Αναστασίου.
Η εκδήλωση άνοιξε με τη προβολή 

15λεπτου ηχοράματος της φωτογρά-
φου Τζέλης Χατζηδημητρίου με εικό-
νες της Λέσβου.

Και στη συνέχεια, τον λόγο έλαβαν 
διαδοχικά ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύ-
ρος Γαληνός και ο Αντιδήμαρχος Πο-
λιτισμού και πρόεδρος της επιτροπής 
διεκδίκησης κ. Κώστας Αστυρακάκης.

Ο Δήμαρχος Λέσβου και ο Αντιδή-
μαρχος Πολιτισμού, στις ομιλίες τους 
τεκμηρίωσαν τη δυναμική της υποψη-
φιότητας και την αναγκαιότητα διεκδί-
κησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, στην ομιλία 
του τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

... Το νησί τη Λέσβου και η πόλη της 
Μυτιλήνης έχουν πλούσια και μακρά 
πολιτισμική ιστορία, η οποία χρονολο-
γείται πάνω από 4.000 χρόνια, από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Αρίωνας, 
η Σαπφώ, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος… 
ο Ελύτης, ο Μυριβήλης, ο Θεόφιλος… 
είναι μόνο μερικές προσωπικότητες, 
σταθμοί στην πολιτισμική μας διαδρο-
μή. Αμέτρητα έργα τέχνης ονομαστά 
σε όλο το κόσμο, αποτελούν ζωντανή 
μαρτυρία της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς της Λέσβου. Είμαι σίγουρος, πως 
ποτέ στα χρονικά της παγκόσμιας ιστο-
ρίας ένα τόσο μικρό κομμάτι γης δεν 
παρήγαγε τόσο πολιτισμό. Όλες αυτές 
οι προσωπικότητες που ανάθρεψε η 
Λέσβος έπλασαν την πολιτισμική μας 
κληρονομιά και διαμόρφωσαν αυτό που 
σήμερα ονομάζουμε Ευρωπαϊκό πολιτι-
σμό. Η κληρονομιά μας αυτή, πέρασε 
από γενιά σε γενιά και έγινε καθημερι-
νό βίωμα των κατοίκων της Λέσβου.

Γι’ αυτές τις αρχές και τις αξίες που 
συνθέτουν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό 
παλεύει καθημερινά η Λέσβος. Η Λέ-
σβος, που προσπαθεί καθημερινά να 
ανταποκριθεί σε μια κρίση... και αυτό 
ακριβώς κάνει. Μια κρίση που ο αντα-

γωνισμός ισχύος των Μεγάλων δυνάμε-
ων δημιούργησε. Το κάνει ακούραστα, 
χωρίς να ζητά ανταλλάγματα και κυρίως 
με ανθρωπιά και αλληλεγγύη προς κάθε 
άνθρωπο, που ξέφυγε από το θάνα-
το και διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον 
για εκείνον και τα παιδιά του. Είναι μια 
προσπάθεια, που βγαίνει από την ψυχή 
μας και ορίζεται από την καρδιά μας. 
Μια προσπάθεια που αντανακλά τον 
Λεσβιακό πολιτισμό, τον Ελληνικό πο-
λιτισμό, τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Υποβάλαμε την υποψηφιότητά μας 
για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης έχοντας ως παρακαταθήκη την 
τεράστια πολιτιστική μας κληρονομιά. 
Κληρονομιά, που μας δίνει μια καλή 
βάση για την διεκδίκηση αυτού του εγ-
χειρήματος. Αυτή η κληρονομιά όμως, 
δεν περιορίστηκε σε μουσεία, θέατρα, 
βιβλία και αίθουσες τέχνης αλλά πέρασε 
στο συλλογικό συνειδητό των κατοίκων 
και έγινε η αλληλεγγύη που συγκίνησε 
ολόκληρο τον κόσμο, έγινε η ανθρωπιά 
που τάραξε την παγκόσμια κοινή γνώ-
μη, έγινε η αγάπη και η συμπόνια που 
συναντά κανείς καθημερινά στις ακτές 
της Λέσβου. Δεν έχουμε λοιπόν μόνο 
τα πολιτισμικά εχέγγυα για να διεκδι-
κήσουμε την πολιτισμική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης, έχουμε δείξει στη πράξη 
ότι ο πολιτισμός μας είναι το κύριο ερ-
γαλείο διαχείρισης μιας κρίσης. Έχου-
με δείξει σε όλο το κόσμο πως στις πιο 
δύσκολες στιγμές αυτό που μας κρατά-
ει όρθιους είναι ο πολιτισμός μας.

Η υποψηφιότητά μας έχει ηθική αξία 
για εμάς. Έρχεται σαν μια επιβράβευση 
σε μια πόλη, σε ένα νησί που και έχει 
διαμορφώσει τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό 
και οι καθημερινές πράξεις του αντανα-
κλούν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλο 
το κόσμο. Έχει όμως και ύψιστη συμ-
βολική σημασία. Θέλουμε με αυτό το 
τρόπο να στείλουμε ένα δυνατό μήνυ-
μα στον κόσμο. Το μήνυμα ότι η πόλη 

Ο ηθοποιός Χρ. Χατζηπαναγιώτης απαγγέλλει Σαπφώ και ο συνθέτης Ν. Ξανθούλης τραγούδησε 
μελοποιημένη ποίηση της Σαπφώς και έπαιξε 7/χορδη λύρα.
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και το νησί που διαχειρίζεται μια τόσο 
μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, δεν έχει 
χάσει ούτε στο ελάχιστο την ομορφιά 
του. Δεν έχει χάσει την ζωγραφική του, 
την φιλοσοφία του, την ποίησή του… 
δεν έχει χάσει την τέχνη του. Το μή-
νυμα αυτό όμως επεκτείνεται και πέρα 
από αυτό. Γίνεται μήνυμα κατά της ξε-
νοφοβίας, κατά του φόβου, κατά του 
ρατσισμού και υπέρ της ανοχής στη δι-
αφορετικότητα, υπέρ της αλληλεγγύης, 
υπέρ της ανθρωπιάς.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 
της αλληλεγγύης διεκδικεί την στήριξη 
όλων για να γίνει η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το 2021. 
Διεκδικεί την συμβολική, ηθική αλλά 
και ουσιαστική επιβράβευσή της. Μια 
επιβράβευση για ότι έχει κάνει μέχρι 
σήμερα αλλά και μια ευκαιρία να απο-
τελέσει και ουσιαστικά το σημείο ανα-
φοράς για τον πολιτισμό της Ευρώπης 
το 2021. Πάνω από όλα όμως διεκδι-
κούμε το όραμα μας για την Λέσβο των 
ποιητών, τη Λέσβο της τέχνης, τη Λέ-

σβο του πολιτισμού, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣ-
ΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΤΟ 2021!

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. 
Αστυρακάκης αναφέρθηκε αναλυτικά 
στην πολιτιστική κληρονομιά του νη-
σιού μας, από την αρχαία εποχή, μέχρι 
και σήμερα. Τον Αρίωνα, και τη Σαπ-
φώ,  τον Ελύτη, τον Μυριβήλη, τον Ια-
κωβίδη και το Θεόφιλο, μέχρι τους ζω-
γράφους, τους ποιητές και συγγραφείς 
της εποχής μας. Τους πολιτιστικούς 
Συλλόγους και τους ερασιτεχνικούς θε-
ατρικούς οργανισμούς του νησιού και 
ανέδειξε με το καλύτερο τρόπο τους 
λόγους για τους οποίους η Λέσβος θα 
πρέπει να αναδειχθεί Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το 2021.

Η εκδήλωση έκλεισε με απαγγελία 
από τον ηθοποιό Χρήστο Χατζηπα-
ναγιώτη ποιημάτων της Σαπφούς, τα 
οποία στη μελοποιημένη τους εκδοχή 
παρουσίασε με επιτυχία, ο συνθέτης 
Νίκος Ξανθούλης, που τραγούδησε  και 
έπαιξε επτάχορδη λύρα.

Εορτασμός των «Ελευθερίων» από την ΟΛΣΑ
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου η ΟΛΣΑ 

γιόρτασε μαζί με αντιπροσωπείες και 
συλλόγους νησιών του Βορείου Αιγαίου 
τη απελευθέρωση των νησιών από την 
Οθωμανική κατοχή.

Αρχικά στις 10 το πρωί της Κυριακής 
15 Νοεμβρίου έγινε δοξολογία και επι-
μνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες 
στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής 
και εν συνεχεία ακολούθησε κατάθεση 
στεφάνου από τον πρόεδρο της ΟΛΣΑ 
Νεκτάριο Βακάλη, στο άγαλμα του 
Ρήγα Φεραίου στο χώρο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Ακολούθως, ο εορτασμός των φε-
τινών «Ελευθερίων» συνεχίστηκε στη 
αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών.

Η  Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλό-

γων Αττικής προσπαθώντας να δώσει, 
όπως πάντα, ουσία και περιεχόμενο 
στην επέτειο, επικεντρώθηκε στο επί-
καιρο θέμα των προσφύγων μέσα από 
τα βιώματα αυτών που ήρθαν στη Λέ-
σβο το 1922 και των προσφύγων που 
φθάνουν σήμερα. 

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Λίμπυ 
(Ελευθερία) Τατά Αρσέλ, με καταγωγή 
από την Πέτρα Λέσβου, ομότιμη καθη-
γήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Κοπεγχάγης.

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσί-
αση του ημερολογίου των Γεραγωτών 
με θέμα την ζωγραφική του συμπατρι-
ώτη τους Γιώργου Πέρρου.

Παρόντες από την «Λεσβιακή Παροι-
κία» η Πρόεδρος, η Γεν. Γραμματεύς 
και πολλά μέλη του Δ.Σ.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί φίλοι της Λέσβου καθώς και μέλη της Λ.Π.
Ο Πρόεδρος της ΟΛΣΑ Νεκτάριος Βακάλης κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου, 

με αντιπροσωπείες νησιών του Β. Αιγαίου.
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Ο Ταξιάρχης*
(Αφιέρωμα στον προστάτη Άγιο της Λέσβου)

Του Μίμη Ελευθεριάδη

... Ο Ταξιάρχης είναι ο προστάτης άγιος 
του Μανταμάδου, του νησιού ολόκληρου.

Στη χάρη του χιλιάδες έρχονται οι 
προσκυνητές με κάθε λογής αφιερώμα-
τα. Με μεγάλες λαμπάδες. Άλλοι γονα-
τιστοί. Άλλοι με τα χέρια δεμένα πίσω. 
Με δέος όλοι στη ψυχή, με δάκρυα ευ-
γνωμοσύνης στα μάτια. Το εικόνισμά του 
είναι ανάγλυφο. Το μοναδικό ανάγλυφο 
εικόνισμα που υπάρχει στο νησί. Καμω-
μένο σε βράχο. Η λαϊκή φαντασία και 
η πίστη συνταίριασαν το θρύλο πως τα 
παλιά χρόνια που οι Σαρακηνοί κούρσευ-
αν τα νησιά ήρθαν και στο Μανταμάδο. 
Ερήμωσαν τ’ ακρογιάλια. Ανέβηκαν ως το 
μοναστήρι όπου έμεναν καμιά εικοσαριά 
καλόγεροι. Τους έσφαξαν και άρπαξαν 
ό,τι πολύτιμο βρήκαν. Ένας μόνο τους 
ξέφυγε. Ένα καλογεροπαίδι, που σβέλτο 
πήδησε στη στέγη του μοναστηριού. Οι 
Αγαρηνοί, με τα μαχαίρια στο στόμα και 
τους μπαλτάδες στη μέση, σκαρφάλω-
σαν στα κεραμίδια για να τον φτάσουν. 
Και τότε έγινε το θαύμα. Κάθε που τον 
κόντευαν μια μανιασμένη θάλασσα ορ-
μούσε και τους πισωγύριζε. Τους γκρέ-
μιζε απ τα κεραμίδια στη γη. Τρόμαξαν 
και το έβαλαν στα πόδια. Πίστεψαν πως 
κάποιος άγιος προστάτευε το νεαρό κα-
λόγερο. Εκείνος που ήξερε το σωτήρα 
του, κατέβηκε, μάζεψε το αίμα των σκο-
τωμένων συναδέλφων του, πήρε πηλό και 
έφτιαξε με υπομονή και πίστη τη μορφή 
του Αρχάγγελου στο βράχο. Μαύρο το 
εικόνισμα, έχει στο πρόσωπο αποτυπω-
μένη όλη τη δύναμη του αγίου, όπως την 
έδωσε το καλογερόπουλο την ώρα της 
ανέλπιστης σωτηρίας του. Ο θρύλος πέ-
ρασε στα βουνά και τους κάμπους του 
νησιού, πέρασε τη θάλασσα, ακούστηκε 

σε κάθε καρδιά, και έγινε λόγος σε κάθε 
στόμα. Χτίστηκε εκκλησία εκεί. Σκέπα-
σε το εικόνισμα και το βράχο, το έκανε 
εστία προσκυνήματος και πηγή ελπίδας. 
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας ο Ταξιάρ-
χης προστάτευε τους χριστιανούς. Φο-
ρούσε σιδερένια παπούτσια και έτρεχε 
όπου καταπιέζονταν, όπου κινδύνευαν. 
Τη νύχτα ακούγονταν τα βήματα του αγί-
ου στα καλντερίμια, ακόμα και μέσα στις 
θύελλες και τις μπόρες του χειμώνα. Και 
ο θρύλος δεν έπαυσε γύρο απ’ τον δυνα-
τό αυτό Άγιο, τον προστάτη των αδυνά-
των, σαν λευτερώθηκε το νησί απ’ τους 
Τούρκους. Γιάτρευε τους αρρώστους, 
έτρεχε σε όσους κινδύνευαν. Έγινε πα-
ρηγοριά για του πονεμένους. Σαν χτύπη-
σαν οι Ιταλοί την Ελλάδα, οι Μανταμαδιώ-
τες πριν τρέξουν να φορέσουν το χακί, 
έτρεξαν και προσκύνησαν τον Ταξιάρχη. 
Μαζί και οι μανάδες και οι αρραβωνιαστι-
κές και οι αδερφές. Χρυσά και λαμπάδες 
τον έταζαν. Κι έρχονταν τα γράμματα απ’ 
το μέτωπο κι έλεγαν οι φαντάροι για όλ-
μους που έπεφταν μπροστά τους και δεν 
έσκαγαν. Για ενέδρες που γλίτωναν. Για 
το κουράγιο που εύρισκαν να περπατούν 
στα χιόνια, να ανεβαίνουν βουνοκορφές, 
να περνούν γκρεμούς, να βαστάνε νηστι-
κοί μέσα στις ανεμοθύελλες, μέρες. Κι 
όλα αυτά, έγραφαν, με την προστασία 
του Ταξιάρχη. Με τη σύντρεξή του. Και 
όταν τελείωσε το κακό και έγινε το προ-
σκλητήριο, φάνηκε το θαύμα: Οι πιο πολ-
λοί Μανταμαδιώτες γύρισαν. Αποδόθηκε 
κι αυτό στον Ταξιάρχη...

* Απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Κόκκινες θάλασ-
σες» του Μίμη Ελευθεριάδη. Χρόνος γραφής 1979. Το 
βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» το 1996. 

Αφιέρωμα

28η Οκτωβρίου 1940
  Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

«Οκτώβρης 1940»

Ανοίγουν τα παράθυρα
κι όσοι μένουν χαιρετούν 
αυτούς που φεύγουν
και φεύγουν όλοι.
Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες.
Ορθή η αυγή σημαιοστολίζει τα όνειρά μας
κι η Ελλάδα λάμπει μες 
στα φώτα των ονείρων μας.
Ο ήλιος πλυμένος
με το καθάριο πρόσωπο 
στραμμένο στον άνθρωπο,
χαιρετάει τους δρόμους 
που τραβούν στη μάχη.
Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος.
Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε
ύστερα ακούγονται τ’ άρβυλα 
στην άσφαλτο,
το μεγάλο τραγούδι 
των αντρίκιων βημάτων
που μακραίνει και σβήνει 

στο βάθος του δρόμου,
ως το βραδινό σταθμό 
με τα χαμηλωμένα φώτα.
Εκεί τα τρένα περιμένουνε
σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη,
ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι 
πυροβολισμοί
κι ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν.
Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα:
Νικούμε. Νικούμε.
Πάντα νικάει το δίκιο!
Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.
Μια μέρα η λευτεριά 
θα νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.

Τα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού πο-
λέμου δεν άφησαν ασυγκίνητο και τον 
ζωγράφο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, ο 
οποίος πολεμώντας σαν δεκανέας του 
πυροβολικού στα βουνά της Ηπείρου, 
κατάφερε να απεικονίσει συγκλονιστι-
κές σκηνές του πολέμου. 

Τα βαριά σύννεφα του πολέμου έχουν από καιρό τυλίξει την Ευρώπη. Πολλοί ευρωπαϊ-
κοί λαοί στενάζουν κιόλας κάτω από τη βάρβαρη μπότα του φασιστικού Άξονα. Τα σχέδια 
για την υποδούλωση του κόσμου στη νέα τάξη πραγμάτων περιλάμβαναν και την Ελλάδα. 
Έτσι πρώτος ο Μουσολίνι δοκίμασε να την καταλάβει.

28η Οκτωβρίου 1940. Ένα πρωινό σαν τόσα άλλα. Κι όμως αυτό το πρωινό αποτελεί 
την αρχή ενός έπους, του έπους 1940-1944. 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών αρχίζει στις 7 το πρωί το πρόγραμμά του με ένα 
ανακοινωθέν που σε λίγο θα ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα.

«Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5.30 πρωινής σήμερον τα ημέ-
τερα στρατεύματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. 

Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους»

Λίγο μετά τη ραδιοφωνική αυτή μετάδοση το κέντρο της Αθήνας πλημμυρίζει από πλή-
θη κόσμου που διαδηλώνουν με κάθε τρόπο την πίστη τους για νίκη. Να πως αποδίδει  ο 
ποιητής Γιάννης Ρίτσος την ατμόσφαιρα αυτών των ημερών στο ποίημα:
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Ο Αλέξανδρος Δ. Αλεξανδράκης, 
γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1913 και πέ-
θανε τον Σεπτέμβριο του 1968. 

Ήταν ο Έλληνας ζωγράφος, που έγι-
νε γνωστός στο ευρύ κοινό από τις 
ιδιαιτέρως δυναμικές απεικονίσεις του 
Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940.

Έδειξε από πολύ νωρίς το μεγάλο τα-
λέντο του στο σχέδιο και την ζωγραφική. 

Σε ηλικία 17 ετών, παρουσίασε 23 
έργα του σε ομαδική έκθεση που διορ-
γάνωσε η ΧΑΝ. Σπούδασε ζωγραφική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
κοντά στο Σπυρίδωνα Βικάτο και τον 
Ουμβέρτο Αργυρό. Αργότερα, παρα-
κολούθησε μαθήματα χαρακτικής κο-
ντά στον Γιάννη Κεφαλληνό. Το 1933 
υπήρξε σκιτσογράφος στο «Έθνος» 
και το 1937 αποφοιτεί από την ΑΣΚΤ 
συγκεντρώνοντας και τα τέσσερα βρα-
βεία που προέβλεπε ο κανονισμός 
(προσωπογραφία, γυμνό, ημίγυμνο και 
σύνθεση). Η περίπτωση αυτή αναφέ-
ρεται σαν μοναδική στα χρονικά της 
Σχολής. Αποφοίτησε από την σχολή το 
1937, για να συμμετάσχει αμέσως σε 
διάφορες εκθέσεις ζωγραφικής.

Στον πόλεμο του 1940, ο ζωγράφος 
και οι πέντε αδελφοί του επιστρατεύ-
τηκαν. Υπηρέτησε στα βουνά της Ηπεί-
ρου ως δεκανέας του πυροβολικού και 
τις εντυπώσεις του τις αποτύπωσε σε 
μία σειρά σκίτσων και ελαιογραφιών 

που έγιναν ευρέως γνωστές στο κοινό, 
μιας και ανατυπώθηκαν σε αφίσες και 
χρησιμοποιήθηκαν σε πάμπολλες σχο-
λικές εορτές. Περίπου εκατό έργα του 
από τον πόλεμο δημοσιεύθηκαν επίσης 
μεταπολεμικά σε ένα λεύκωμα με τίτλο 
«Έτσι πολεμούσαμε» (1968).

Μετά τον πόλεμο, ασχολήθηκε πολύ 
με το γυμνό. Εικονογράφησε επίσης 
το Αναγνωστικό της Ε΄ Δημοτικού που 
κυκλοφόρησε το 1958. Η φήμη του ξε-
πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και άρ-
χισε να συνεργάζεται με μεγάλα ιδρύ-
ματα, όπως το Μουσείο Γκουγκενχάιμ 
και η Βιβλιοθήκη της Γερουσίας των 
ΗΠΑ. Δυστυχώς, πέθανε σε ηλικία 55 
ετών, την εποχή που είχε αρχίσει να γί-
νεται ευρύτερα γνωστός.

Το 1980, η Εθνική Πινακοθήκη της 
Ελλάδας τον τίμησε με μεγάλη αναδρο-
μική έκθεση. Πιο πρόσφατα, η γκαλερί 
«Κ» παρουσίασε έργα του καλλιτέχνη 
στο Λονδίνο (1998 και 2005) και στην 

Λευκωσία (1999), ενώ τον Οκτώβριο 
του 2008, σαράντα χρόνια μετά τον 
θάνατο του ζωγράφου, οργανώθηκε 
μεγάλη έκθεση έργων του, με θέμα την 
Αλβανική εποποιία του 1940, στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
«Μελίνα».

Ο Αλεξανδράκης απεικονίζει τον 
απελπισμένο αγώνα, τον πόνο, την ψυ-
χρή πραγματικότητα του θανάτου. Αυτά 

τα πράγματα αγγίζουν και τον ίδιο, ένα 
ευαίσθητο πνεύμα, φύση και πράξη 
καλλιτέχνη. Η απεικόνισή τους αποδί-
δει στα σχέδιά του μια αμεσότητα και 
μια δύναμη που λίγοι καλλιτέχνες πο-
λεμικών θεμάτων επιτυγχάνουν. Αυτό 
από μόνο του μας καθηλώνει. Υπάρχει 
όμως και κάτι άλλο που ξεχωρίζει στη 
δουλειά του Αλεξανδράκη. Τον πυρήνα 
του έργου του αποτελούν τα ελληνικά 
χαρακτηριστικά, το θάρρος, η αντοχή, 
η σωματική και πνευματική αφοσίωση, 
πάνω απ’ όλα η αγάπη για την πατρίδα 
και για ότι αυτή αντιπροσωπεύει.

Αυτών που πολέμησαν στα χιονισμέ-
να βουνά της Αλβανίας, αυτών που άφη-
σαν εκεί την τελευταία τους πνοή, και 
έμειναν σε πολλές περιπτώσεις άταφοι 
σε απάτητες χαράδρες και κορυφο-
γραμμές. Αυτών που έφυγαν τραγου-
δώντας, χαιρετώντας από τα κατάμε-
στα βαγόνια τους δικούς τους, μάνες, 
αδέλφια, γυναίκες με μωρά στην αγκα-

Aλέξανδρος Aλεξανδράκης: 
O ζωγράφος του έπους του 1940
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λιά, περήφανοι που πήραν το όπλο για 
να κρατήσουν την Ελλάδα μακριά από 
κατακτητικές βλέψεις. Μικροί αριθμητι-
κά αλλά με καρδιά λιονταριού, με πίστη 
στον Θεό και στο δικαίωμα της ελευ-
θερίας, πέτυχαν οι Έλληνες το ακατόρ-
θωτο: απώθησαν τον εχθρό, προελαύ-
νοντας σε νικηφόρες μάχες και με τη 
γενναιότητα και την αυτοθυσία τους 
καθυστέρησαν τις δυνάμεις του Άξονα, 
αλλάζοντας την τροπή και την έκβαση 
του πολέμου, του Β' Π.Π., του πιο αι-
ματηρού και καταστροφικού στον αι-
ώνα που πέρασε. Οι Έλληνες έγραψαν 
ιστορία στα αλβανικά βουνά. Αυτήν την 
μεγάλη ιστορία ενός μικρού αριθμητι-
κά λαού ενάντια σε μια αυτοκρατορία, 
θα καταγράψει στις λιγοστές ώρες ανά-
παυλας ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. 
Για να το καταφέρει θα χρησιμοποιήσει 
ότι μέσο είναι διαθέσιμο. Μολύβι, κιμω-
λία, πένα, μελάνι, αποτυπώνοντας στα 
πρόχειρα το υλικό που αργότερα, μετά 
τον πόλεμο θα αποτελέσουν το υλικό 

για μια ολοκληρωμένη σειρά έργων του 
με θέμα την εποποιία του 1940. 

Στην εφημερίδα «Καθημερινή», 
στο άρθρο της με τίτλο «Μνήμες του 
1940», η δημοσιογράφος Ελένη Μπίστι-
κα, αναφέρεται στην έκθεση έργων του 
Αλεξανδράκη τον Οκτώβριο του 2008  
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων «Μελίνα», ως εξής: 

«...Ως τώρα, κάθε χρόνο, με το που 
πλησιάζει η εθνική εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου, η «Κ» με ολοσέλιδα αφι-
ερώματά της και η στήλη, χάρις στη 
συνδρομή στοιχείων από τους αναγνώ-
στες της, τιμάμε το Επος του '40. Και 
πάντα κρατάμε μια θέση τιμητική για 
τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, που πο-
λέμησε, δεκανέας πολυβολητής, με το 
όπλο και την ξιφολόγχη στο ένα χέρι 
και με το άλλο ζωγραφίζοντας τον πό-
λεμο όπως τον ζούσε, στο μέτωπο, με 
τα άλλα ηρωικά φανταράκια, με τους 
πιστούς συντρόφους τους, τα άλογα, 
που έσερναν τα πυροβόλα σε βουνά 

και χιονισμένες πλαγιές. Εφέτος, μας 
ευχαρίστησε πολύ η πρωτοβουλία του 
Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου 
Αθηναίων που, με τη συνεργασία του 
Ιδρύματος Σ.Ο.Φ.Ι.Α. και του Πολεμι-
κού Μουσείου τιμούν, 62 χρόνια μετά 
τον πόλεμο της Αλβανίας, και 40 χρόνια 
μετά τον θάνατό του, τον Αλέξανδρο 
Αλεξανδράκη (1913-1968), διοργανώ-
νοντας την Εκθεση «Μνήμες του '40 
- Αλέξανδρος Αλεξανδράκης» στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, 
όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
ολοκληρωμένο το έργο του ζωγράφου 
για το Αλβανικό Έπος».

«Μάρτυρας του πολέμου, αλλά όχι 
απολογητής του ο Αλέξανδρος Αλε-
ξανδράκης καταθέτει με τον χρωστή-
ρα του την πεμπτουσία της ελληνικής 
ψυχής, του ηρωισμού, της ανδρείας... 
Προκειμένου να διατηρήσουμε την 
ιστορία που έγραψαν άλλοι και να ζω-
ντανέψουμε την ιστορική συλλογική 
μνήμη, ένας από τους τρόπους είναι να 

διασώσουμε και να διαιωνίσουμε αυτές 
τις στιγμές ελευθερίας που μας χάρι-
σαν οι ανώνυμοι και επώνυμοι ήρωές 
μας» τονίζει στον συλλεκτικό Κατάλο-
γο της έκθεσης ο δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Αλ. Αλεξανδράκης είναι ο πρώτος 
Έλλην ζωγράφος που μας δίδει με την 
υπέροχον έμπνευσίν του και την εξαι-
ρετικήν τέχνην του την αλβανικήν επο-
ποιίαν», έγραφε ο Σπύρος Μελάς στη 
«Εστία» της 22ας Ιουνίου 1946, όταν 
πρωτοπαρουσιάστηκε η έκθεση του 
πολέμου του '40 του Αλέξανδρου Αλε-
ξανδράκη.

Ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης με 
το έργο του, θα μείνει για πάντα στην 
Ιστορία σαν ο ζωγράφος που μέσα από 
τους πίνακες του κατάφερε να αποδώ-
σει, δυναμικά, όλη τη φρίκη του πολέ-
μου, τον ηρωισμό, το θάρρος και την 
ανδρεία των Ελλήνων στρατιωτών στον 
πόλεμο του 1940.
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Οκτώ Νοεμβρίου 1912, ημέρα ζεστής ανάμνησης
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Τις μέρες του έτους 1912, το κοινω-
νικό σκηνικό της νήσου Λέσβου, επιφα-
νειακά μαρτυρεί ευμάρεια και καλοπέ-
ραση. Και για τις δύο κοινότητες που την 
κατοικούν. Η μεν χριστιανική ελέγχει το 
εμπόριο, τις βιοτεχνίες, την οικονομία, 
την ανάπτυξη γενικότερα, την παιδεία, 
τις καθημερινές δραστηριότητες. Η 
μουσουλμανική πάλι, απλά επαναπαύε-
ται στο χουζούρι και στη δύναμη που 
της παρέχει η ιδιότητα του κατακτητή. 

Όλα μοιάζουν καλά! Δεν είναι ουτο-
πία, λοιπόν, ούτε ευφημισμός, που οι 
Τούρκοι χαρακτήρισαν τη Λέσβο με 
δυο λόγια «χρυσό νησί», altin adasi.

Όμως, κάτω απ’ αυτή την επίστρωση 
της φαινομενικής γαλήνης, χρόνια τώρα, 
ένα καζάνι βράζει. Έτσι στις 3 Οκτωβρί-
ου του έτους 1912, οι Βαλκάνιοι σύμμα-
χοι Μαυροβούνιοι, Σέρβοι, Βούλγαροι 
και Έλληνες διέκοψαν τις διπλωματικές 
σχέσεις με την Τουρκία και αμέσως 
μετά κήρυξαν πόλεμο εναντίον της. 

Τα αίτια αυτού του πολέμου ήσαν 
προφανή. Η προαιώνια φυλετική και 
θρησκευτική αντίθεση των Χριστιανών 
με τους Μωαμεθανούς η οποία είχε αι-
ώνες τώρα σφυρηλατήσει το όραμα της 
απολύτρωσης. Τα ουσιαστικά όμως και 
άμεσα αίτια ήσαν η βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης των υποδούλων μέχρι 
που έφτασε στην δια της βίας και πολέ-
μου αποτίναξη του ζυγού από τις κατε-
χόμενες από τους Τούρκους περιοχές.

Επιγραμματικά, η «ζύμωση» των συμ-
μαχικών δυνάμεων για την λύτρωση 
των σκλαβωμένων από την τουρκική 
δυναστεία.

Η Ελλάδα, συμμετέσχε με ενθουσι-
ασμό και με  αξιόλογες δυνάμεις στον 
συμμαχικό αυτό πόλεμο, επιπλέον δε το 

ισχυρό ναυτικό της έπαιξε σημαντικότα-
το ρόλο, πρώτον για να παρεμποδίσει 
τη διακίνηση τουρκικών δυνάμεων και 
πολεμοφοδίων στο Αιγαίο και δεύτερον 
το βασικότερο, να πρωτοστατήσει στην 
κατάληψη και προσάρτηση των ελληνι-
κών νήσων στη μάνα Ελλάδα. Αυτή, εκ 
των πραγμάτων, ήταν δουλειά του Πο-
λεμικού Ναυτικού. 

Η ατμόσφαιρα, λοιπόν, έχει καταστεί 
βαριά και τεταμένη, ιδιαίτερα εκείνη τη 
χρονιά του 1912.

Οι διάφοροι διπλωμάτες, υποπρόξε-
νοι των μεγάλων κρατών στο νησί, ανα-
λαμβάνουν κάποιο μεσολαβητικό, φιλει-
ρηνικό δήθεν ρόλο, ενώ οι θρησκευτικοί 
προεξάρχοντες των δύο κοινοτήτων, ο 
σπουδαίος μητροπολίτης Κύριλλος και ο 
Μουφτής προσπαθούν να κατευνάσουν 
τους θερμούς πιστούς των και να εμφυ-
σήσουν κάποια διάθεση εμπιστοσύνης 
και αμοιβαίας συμπάθειας μεταξύ των.

Συν τοις άλλοις, η κατάσταση καθί-
σταται ανησυχητική και εγκυμονεί ση-
μαντικούς κινδύνους με τη στάση του 
Τούρκου φρούραρχου Αμπντούλ Γκανί, 
ο οποίος επιμένει να οργανώνει τη δια-
θέσιμη φρουρά του με απώτερο σκοπό 
τη σθεναρή αντίσταση, όταν χρειασθεί 
και το αναπόφευκτο αιματοκύλισμα.

Το πρόγραμμα του Ελληνικού Πολε-
μικού Επιτελείου είναι καθορισμένο. 
Πρώτα-πρώτα να απαλλαγεί η Μακεδο-
νία μας από τον κατακτητή, με αμείωτες 
τις στρατιωτικές δυνάμεις και κατόπιν 
να στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου, 
παρόλο που οι νησιώτες αδημονούν και 
στέλνουν πατριωτικά μηνύματα και ξε-
σπούν σε επικλήσεις ανυπομονησίας. 

Τελικά, η κατάληψη της Λέσβου ορί-
ζεται να λάβει χώρα από τον στόλο μας 

Ιστορία
στις 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής 
των Ταξιαρχών! Ημέρα Πέμπτη, πριν 
εκατό τρία ακριβώς χρόνια.

Τη μεγάλη και  θαυματουργή εκείνη 
νύχτα της παραμονής-έτσι την αισθάνο-
μαι- τρεις είναι οι πρωταγωνιστές, μέχρι 
να προβάλει το ξημέρωμα: 

Πρώτος-πρώτος ο Ταξιάρχης που 
περίφροντις, ανήσυχος, αυστηρός φτε-
ρουγίζει πάνω από το νησί του. Το έχει 
πάρει με στοργή στην αγκαλιά του μέχρι 
να το παραδώσει σε ασφαλή, σε φίλια 
χέρια. Εκεί μέσα στα σκοτεινά. Δεν τον 
βλέπει κανείς, ούτε κι ο πασβάντης που 
περιπολεί στα ερημικά σοκάκια της πό-
λης. Γιατί ο Ταξιάρχης είναι αόρατος, εί-
ναι άγιος! Κι όμως… ανησυχεί!

Δεύτερος πρωταγωνιστής, είναι η ελ-
πίδα που φώλιασε και τρεμοπαίζει στις 
καρδιές εκείνων που πήραν το μήνυμα 
της λευτεριάς που πλησιάζει. Και δεν 
κουνιέται πια από κει. Η ελπίδα δεν πε-
θαίνει εύκολα, πόσο μάλλον όταν πρό-
κειται για την πολυπόθητη κάθαρση από 
την βάσανο τόσων σκοτεινών αιώνων.

Ο τρίτος πρωταγωνιστής είναι ο ηρω-
ικός, ο ριψοκίνδυνος, ο απρόβλεπτος 
ναύαρχος Π. Κουντουριώτης ο οποίος 
με το στόλο του πλησίστιο, με «μικράν, 
κατά τον ανταποκριτή, ταχύτητα» ξεκί-
νησε από το Μούδρο της Λήμνου και 
πλέει για την κατάληψη του νησιού μας. 
Είναι αυτός που έχει πάρει την κατάστα-
ση και τις αποφάσεις στα χέρια του. Αυ-
τός δεν ανησυχεί, είναι ψύχραιμος, είναι 
θηρίο ανήμερο αλλά σαν καλός στρατι-
ώτης κι αυτός ξαγρυπνά.

Την αυγή της 8ης Νοεμβρίου, αυγή 
που παρόμοιά της δεν θα ανατείλει 
ξανά, μέσα στην φθινοπωριάτικη αλισά-
χνη ξεπρόβαλε μεγαλόπρεπος ο στόλος 
μας, κοντά στο καστρέλλι. Η μπάντα 
του «Αβέρωφ» παιάνιζε ακατάπαυστα 
το εμβατήριο «Μαύρη είν’ η νύχτα στα 
βουνά…», ταράσσοντας ξαφνικά, όμως 
χαρούμενα τον ύπνο του ραγιά, στέλνο-

ντάς του την απρόσμενη είδηση πως η 
ζωή του αλλάζει μονομιάς, πως η τουρ-
κική κυριαρχία δεν είναι πια παρά ένας 
ξεχασμένος εφιάλτης του χτες.

Έγιναν τότε πολλές διαβουλεύσεις 
ανάμεσα στις δυο πλευρές, ο Δεσπότης 
από τη μια με τον Δήμαρχο, τους Δημο-
γέροντες, τους Υποπρόξενους των ξέ-
νων κρατών κι από την άλλη ο Μουφτής, 
ο Βαλής με τον Μουτεσαρίφη  και τούς 
Μωαμεθανούς πρόκριτους. 

Οι διαδικασίες λίγο-πολύ είναι γνω-
στές. Τελικά στις 12.30 το μεσημέρι 
αποβιβάστηκαν οι πεζοναύτες μαζί με 
τον ελληνικό στρατό, κατέκλυσαν την 
προκυμαία και τις γύρω περιοχές, επί-
ταξαν το θέρετρο του Βαλή, κατέλαβαν 
το Κονάκι-το Διοικητήριο τουτέστιν-και 
συνέλαβαν τους Τούρκους προεξάρχο-
ντες. Η σημαία μας κυμάτισε αγέρωχη 
στο φρούριο και χιλιάδες άλλες κυανό-
λευκες πλημμύρισαν όλη την πόλη. Κι η 
Μυτιλήνη έγινε πια λεύτερη, ύστερα από 
τετρακόσια πενήντα ολόκληρα χρόνια 
καταπιεσμένης ζωής. 

Ο μόνος απογοητευμένος είν’ ο 
Τούρκος χιλίαρχος Αμπντούλ Γκανί που 
συμμάζεψε τη φρουρά του και αναχώ-
ρησε να ταμπουρωθεί στα βόρεια του 
νησιού, «για την τιμή των όπλων», όπως 
αργότερα εκμυστηρεύτηκε.

Την Κυριακή, τρεις μέρες μετά, έγινε 
λαμπρή δοξολογία για το χαρούμενο γε-
γονός της απελευθέρωσης, στη Μητρό-
πολη της πόλης. Ο Δεσπότης Κύριλλος 
έκανε τη συγκινητική έκπληξη: Λίγο κατα-
βεβλημένος από τις εξελίξεις των ημερών 
και με δάκρυα στα μάτια, μετά το Πολυ-
χρόνιο, ανέβηκε την κατάλληλη στιγμή 
στο Δεσποτικό κι ευλόγησε το πλήθος 
κρατώντας ένα σταυρό στολισμένο με 
κυανόλευκες κορδέλες, και τότε με φωνή 
δυνατή, όπως άξιζε σ’ ένα τέτοιο Δεσπό-
τη, έψαλε το «Χριστός Ανέστη». 

Τότε, όλοι τα έχασαν, όλοι ανατρίχια-
σαν. Πολλοί δάκρυσαν!
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Στο πανηγύρι της λευτεριάς τα κεφα-
λοχώρια δεν μένουν πίσω. Άλλα ένοιω-
σαν άμεσα τη ζεστασιά της λεύτερης 
μάνας όπως το Πλωμάρι, η Αγιάσος, ο 
Ασώματος, τα χωριά της Γέρας, η Ερε-
σός, το Σίγρι.

Άλλα πάλι δεν ήταν όσο εκείνα τυχε-
ρά. Η Καλλονή, η Πέτρα, η Μήθυμνα, η 
Αγ. Παρασκευή, ο Μανταμάδος κι όλες 
οι κώμες της περιοχής, υπόφεραν ακό-
μα για μερικές μέρες. Όμως με βάναυσο 
τρόπο, μ’ εκφοβισμούς, μ’ εμπρησμούς, 
με δολοφονίες απ’ το θεριό που σφά-
δαζε και στα τελευταία του σκορπούσε 
ύπουλα τριγύρω το δηλητήριό του γιατί, 
έτσι άξαφνα του ξέφευγε μέσα απ’ τα 
χέρια οριστικά η ξενοιασιά, το ραχάτι, 
η ευκολία των αμαρτωλών του αιώνων. 

Ώσπου τελικά, ήρθε ο Πετσοφάς, το 
Σκοτεινοβούνι, το Τυραννίδι, ο Κλαπά-
δος και το τελικό ξεκαθάρισμα σ’ όλο το 
νησί. Ήρθε τότε  κι η γαλήνη!

 Κάτι τέτοιες ώρες διακατέχεται κα-
νείς από ένα είδος ανάτασης, ας πούμε 
από έναν εθνικό διαλογισμό. Και αναλο-
γίζεται πώς γεγονότα όπως η λευτεριά 
του νησιού μας, χαρίζουν στους παλιό-
τερους συγκινήσεις και εθνικές δόξες 

και νοσταλγίες και στους νεότερους 
το μήνυμα πως η χώρα μας από παλιά 
έχει τραβήξει πολλά και δυστυχώς εξα-
κολουθεί. Λίγα καλά-πολλά κακά. Και 
κυρίως μας φέρνουν στο νου τις θυσίες 
εκείνων του «Δώδεκα», ώστε εμείς σή-
μερα να απολαμβάνουμε το αγαθό της 
ελευθερίας.

Γι’ αυτό και θέλω να τελειώσω με το 
ακόλουθο:

Το περίφημο της εποχής εκείνης λε-
σβιακό περιοδικό «Χαραυγή», ετίμησε 
το χαρμόσυνο γεγονός της απελευθέ-
ρωσης του «Δώδεκα» με ξεχωριστής 
αξίας, διακριτό πανηγυρικό τεύχος. 
Σ’αυτό δημοσιεύθηκε και το εξαίρετο, 
μακροσκελές, υμνητικό ποίημα του Γάλ-
λου φιλέλληνα ποιητή Frederic Mistral 
«Ο Ελληνικός ύμνος». Σε μετάφραση 
του δικού μας Κ. Παλαμά. 

Κάθε οκτάστιχο αυτού του ύμνου 
κλείνει με την επωδό: 

«Αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελ-
λάδα, θεία είν’ η δάφνη! Μια φορά κα-
νείς πεθαίνει». 

Τι πιο τίμιο; Τι πιο πατριωτικό; Τι πιο 
θεϊκό;

Πάντα, πρόσφατες οι μνήμες του κι 
ας ήταν χρόνια πριν. Ευαίσθητες, εξιδα-
νικευμένες ίσως, από τα θέλγητρα του 
αλλιώτικα και αισθαντικά ωραίου.

Τον ξεχώριζες εύκολα ανάμεσα 
στους πολλούς το Δημήτρη Νιάνια.

Και ας μη προκαλούσε η παρουσία 
του, ας ήτανε σιωπηρή η λαλιά του.

Σαν άλλοτε, σαν πάντοτε, κοινωνικός, 
ευπροσήγορος, καταδεκτικός, ευγενής.

Και με το βουλευτή, και το δήμαρχο 
και το πολιτικάντη. Και με τον καφετζή, 
τη σερβιτόρα, τον κηπουρό, τον περι-
πτερά.

Παθιασμένος Λέσβιος, που λάτρε-
ψε το τόπο του και με τη γοητεία του 
και με την αδιαπέραστη ασκήμια του. 
Που πάλευε στα συγγράμματα και στα 
οράματα και στις ιδέες του τις αξεπέ-
ραστες,  να την ανατρέψει.

"Μα πώς ν' ακούσει και κανείς, όταν οι 
κρότοι και οι βροντές μόνο στα εσώψυ-
χα σου διαδραματίζονται; Τυφλή φωνή 
που ψηλαφεί μέσα στη νύχτα, καθώς το 
μέλλον ορθώνεται οργισμένο και μας 
ζητάει ευθύνες για το παρελθόν..."

Εκείνο το φθινοπωρινό απόγευμα 
στον πύργο, τον άκουγα να αποκαλύ-
πτεται με λόγια διφορούμενα. Πότε 
πεταριστά σα χελιδονοσπαθίσματα, 
και πότε με λόγια ανταριασμένα, βα-
θύσκιωτα, που όμως δε σκοτείνιαζαν 
εκείνη τη θεσπέσια αγέραστη λάμψη 
στο βλέμμα του. Δεν αφαιρούσαν το 

Η τελευταία συνάντηση στον πύργο, στη Θερμή

Γράφει η Ντόρα Πολίτη

μαγνήτη από το απίστευτα σπινθηρο-
βόλο πνεύμα του.

Ο καθηγητής, καθισμένος στο γρα-
φείο του σε απλό, απέριττο μα απί-
στευτα ειδυλλιακό περιβάλλον. 

Με διάχυτο παντού, το άρωμα της 
νοσταλγίας και της έμφυτης αξιοπρέ-
πειας που δε "σπουδάζεται" και δε 
"πλειοδοτείται".

Στο τζάκι, τριζοβολούν τα λιόκορμα.
Μπουκέτο τα κυκλάμινα στο ανοιχτό 

περβάζι. Στο πανέρι δίπλα του, ρόδια 
και κάστανα, καρύδια και φυλλώματα 
του βουνού και του κάμπου. 

Η σεμνή υπογραφή της αφοσίωσης 
της παντοτινής του Ιωάννας.

Στίβες παντού τα βιβλία του καθηγη-
τή, τα "ευαγγέλια" του, συγγράματα σο-
φίας, γνώσης, εμπειρίας, αδάμαστης θέ-
λησης και προφητικής διορατικότητας:

"Είναι που κουβαλούμε τα πάθη και τα 
λάθη της φυλής. Άγρια και ευαίσθητα. 
Ξαναγινόμαστε κάθε αυγή οι ανδρείοι 
της ηδονής. Του παλεμού, των ευγενών 
ιδανικών, της αβολεψιάς, της μετενσαρ-
κωμένης λύτρωσης...

Κοίτα, απο τη μιά ο Πλάτων, η φιλο-
σοφία της ζωής, του θανάτου και της 
Ανάστασης. Και απο τη άλλη η Διδώ 
Σωτηρίου. Που οι ήρωες της, δεν πε-
ριορίζονται να κλαίνε τη μοίρα τους. 
Αντιδρούνε, πάλι με έναν σωκρατικό 
αδάμαστο, Ελληνικότατο τρόπο..."

Ανάμεσα στα "στολίδια" της οικογέ-
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νειας Νιάνια, τίποτα καινούργιο, φαντα-
χτερό, νεοπλουτίστικο. Μόνο τα κειμή-
λια τα υφασμένα με μνήμες, ευαισθησία 
και ονείρατα. 

Ανάμεσα στα παλιά δαμάσκα, τα ατ-
λάζια, τα θαμπά μαλάματα και τις κορ-
νίζες με μορφές ευγενικές σαν φευγα-
λέες οπτασίες, παρακολουθώ μαγεμένη 
τη ροή του λόγου τούτου του ανθρώ-
που, που παρά τη σπουδαία πολιτική 
του διαδρομή και προσφορά, άλλο δε 
πόθησε πιότερο στη ζωή του, απο το 
να είναι "δάσκαλος" στα θρανία που 
μαθητεύει η νειότη.

Για μιά συνέντευξη είχα πάει εκείνο 
το απόγευμα και πήρα γνώση και παι-
δεία, έμαθα ιστορία, βημάτισα σε ιδεο-
δρόμια και... ερωτεύτηκα τον έρωτα για 
τη ζωή!

"Συνέντευξη δεν έδωσα ποτέ μου. 
Είσαι η πρώτη δημοσιογράφος που δέ-
χομαι να μιλήσω ύστερα απο δεκάδες 
χρόνια, γιατί μελέτησα το χαρακτήρα 
σου και σε εμπιστεύομαι..." 

Η Ιωάννα γνέφει καταφατικά με επι-
δοκιμαστικό χαμόγελο, ενώ εγώ διαλύ-
ομαι κάτω απο το βάρος της τιμής. Μη 
λαθέψω, μη θολώσω, μη ριψοκινδυνέ-
ψω την ανεκτίμητη φιλία τους...

Ο ακριβός μου φίλος το νοιώθει: "Οι 
συμπατριώτες της καρδιάς και του νού 
θα έχουν πάντα θέση στο περιβόλι της 
ζωής μου. Πάρε τούτο το ρόδινο κυ-
κλάμινο και μείνε φίλη και συμπατριώ-
τισσα της  αλλιώτικης μοναξιάς μου..."

Μου είπε πως στο νησί μας, το τόπο 
του βρίσκει ακόμα το φιλότιμο και την 
αγνότητα. 

Στα βράχια, στα νερά, στα ντέρτια και 
στην ιστορία.

Και σε χαρακτήρες ντερτιλήδες, τσα-
μπουκάδες, μερακλωμένους κι αγαπη-
σιάρηδες, μοναχικούς κι αλλαφρωί-
σκιωτους.

Η αγνότητα στη γλάστρα με το βασι-
λικό, στο ορφανεμένο γατάκι που τον 

κοιτάζει στα μάτια, στο δεμάτι το μυ-
ρωδάτο φασκόμηλο που του έφερε ο 
δραγάτης φίλος.

Και η παιδική σχεδόν λαχτάρα του 
όταν μιλούσε για τα κίτρινα κρινάκια 
του Φθινοπώρου, κι αυτή γεμάτη αγνό-
τητα που του ταιριάζει.

"Μόλις ξεφυτρώσουν τούτα κίτρινα 
κρινάκια, τα διωχταρέλια, είναι σημάδι 
πως ετελείωσαν οι μέρες οι ωραίες του 
καλοκαιριού. Μας διώχνουν γλυκύτατα 
και φεύγουμε απαραπόνευτα. Έτσι θα 
ήθελα να φύγω και εγώ όταν θα συνο-
δεύουν το φευγιό μου τα διωχταρέλλια 
του φθινοπώρου. Τι γαλήνια έξοδος..."

Ήταν ανοιχτοί οι ουρανοί κείνο το 
βράδυ και τον άκουσαν!!!

Έτσι λοιπόν, μιά συνέντευξη πήγα 
να πάρω και μου χαρίστηκε πληθωρι-
κά γνώση και παιδεία.  Απο τις μνήμες 
που αρνούνται να περάσουνε στη λήθη, 
τους σταθμούς που δε φτιάχτηκαν για 
να τους προσπερνάμε, τα σούρουπα 
που είναι πιά χωρίς γείτονες μα με βα-
θειά εγκαρτέρηση και ευγνωμοσύνη.

Και στο βάθος κήπος και... πύργος! 
Ο πύργος της ρομαντικής φαντασίας, 
με τους "πυργοδεσπότες" του σα μιά 
φορά κι έναν καιρό. Ή έτσι πάντοτε 
θέλησα να το βλέπω. Γιατί τι θάτανε τα 
"Ανεμοδαρμένα Ύψη" παρά κάμαρες 
αδειανές και συδεντριές ανήλιαστες χω-
ρίς Χήθκλιφ και Κάθριν;

Στο άνοιγμα της πόρτας, η διάφα-
νη σιλουέτα της Ιωάννας σε απαγγελία 
μυστική, μόνο για κείνον: "Έχω μάθει 
στη συντροφιά σου, όπως η ρίζα μές το 
χώμα..."

Η θαλπωρή, η γοητευτική σεμνότητα, 
η διακριτική μα πάλλουσα απο δημιουρ-
γικό οίστρο παρουσία της...

Η Ιωάννα που έχει την προτροπή του 
"να γράψει να γράψει όταν θα έχω φύ-
γει... Υπάρχουν ξέρεις και ευαγγελισμοί 
και ξόρκια καμωμένα για αμαρτωλούς 
κι ωραίους για ταπεινούς κι ενδόξους. 

Εκείνη ξέρει. Πρέπει να γράψει..."
Πάντως εκείνη, ασχολήθηκε μέχρι τα 

τώρα με με άλλα που της άρεσαν και 
τον γοήτευαν. Το άγγιγμα της μαγεία 
στη ζωή του. 

Σαν το βαλσάμι που έφτιαχνε απ' τις 
ροδιές του κήπου. Και με τα κομπαλά-
κια τα μαβιά της μυρτιάς, που έφτιαχνε 
λικέρ μοσχόπιοτο. 

Έτσι, πιο αισθαντικά να γίνονται στις 
βεγγέρες του ζευγαριού, οι συναπαντή-
σεις των ιστορικών διαδρομών και της 
ευλογημένης καθημερινότητας.

Αυτής της Ελληνικής πραγματικότη-
τας, που και οι δυό παράτολμα λάτρε-
ψαν αφού καλά το είχαν μάθει πως... "οι 
μελωδικές χορδές και χτισμένες ακό-
μα, απο αισθήσεις διακατέχονται..."

Αγαπημένε μου φίλε, δάσκαλε, οδη-

γητή μου στα δύσκολα, που με συμ-
βούλεψες και με τίμησες, πλούτισες τις 
γνώσεις μου, ευλόγησες τη ζωή μου με 
τη φιλία σου, το ήξερες πως περιδια-
βαίνοντας με θεωρίες και συνάφειες, 
διάλεξα με τη δική σου έκφανση του 
ωραίου να συγκινούμαι. Κι αν μου μι-
λούσες σα τυφλή φωνή που ψηλαφεί 
μέσα στη νύχτα, κι αν με σημάδευες με 
αλληγορίες και παραβολές,  το ξέρω ότι 
ήταν όπως τάλεγες. Πως δηλαδή, έτσι 
τ' ακούς όλα γλυκύτερα τις ώρες που η 
πίκρα πιά δε κουβεντιάζεται...

Αντίο, φτερούγα άυλη τώρα πιά, ανά-
μεσα στ΄ανθρώπινα και στα θεία...

Ντόρα Πολίτη
Μυτιλήνη, 20-10-2015

Ο Δημήτρης Νιάνιας με τη δημοσιογράφο Ντόρα Πολίτη, 
σε παλαιότερη συνέντευξή του, για την τηλεόραση Μυτιλήνης.
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Η  τραγωδία των προσφύγων στο Αιγαίο
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

Ξημέρωσε κι άλλη μια μέρα ίδια με τις 
προηγούμενες. Το κρύο σε μουδιάζει 
και ο αγέρας σφυρίζει σαν πληγωμένο 
θηρίο. Έρχεται από τη θάλασσα της 
Λέσβου, και συχνά - πυκνά αφήνει στο 
φύσημα του να στάξουν στη γη αλμυ-
ρές σταγόνες. Δεν είναι βροχή. Δάκρυα 
είναι... Άραγε ποιος κλαίει; Κοιτάζει 
οργισμένος και ανήμπορος να βοηθή-
σει στα τραγικά γεγονότα που συμβαί-
νουν στις ακτές, στους μαυρισμένους 
βράχους, στις γλιστερές πέτρες της 
θάλασσας, και επάνω στις σαπισμένες 
και κομματιασμένες βάρκες. Ο οργι-
σμένος αγέρας χτυπά ασταμάτητα με 
τα αφρισμένα κύματα της θάλασσας, τα 
πλοία τον Λιμενικού, τα καΐκια, τις ψα-
ρόβαρκες, και τους εθελοντές που με 
αυτοθυσία βρεγμένοι μέχρι το κόκαλο, 
μπαίνουν στο νερό, σηκώνουν με γρή-
γορες κινήσεις στην αγκαλιά τους αθώ-
ες παιδικές ψυχούλες, τις δίνουν στους 
άλλους που περιμένουν με ανοιχτά και 
τεντωμένα χέρια στην ακτή, ξαναμπαί-
νουν στη θάλασσα, και ένας - ένας ή 
δυο μαζί, υποβαστάζουν και φέρνουν 
έξω κι άλλους ναυαγούς που αντέχουν 
ακόμα να σέρνουν τα πόδια τους και 
μόλις πατήσουν στην ξηρά πανικόβλη-
τοι ψάχνουν με κατακόκκινα από την 
αλμύρα τα μάτια τους, να δουν ζωντα-
νούς τους δικούς τους ανθρώπους, την 
οικογένεια τους...

Η τηλεόραση φέρνει το δράμα των 
προσφύγων στα σπίτια μας και στην 
ψυχή μας. Συχνά η εικόνα παγώνει στην 
οθόνη. Λες και βάφεται μαύρο όπου 
υπήρχε φως, και μένει ζωντανή κι ακί-
νητη μόνο η τελευταία εικόνα. Ύστερα 
την αλλάζει. Δείχνει κάτι άλλο και μετά 
ξαναγυρίζει στην ίδια εικόνα, που την 
παγώνει πάλι για να τη δούμε καλύτε-

ρα. Κι εμείς την παρατηρούμε με θλίψη 
και τρόμο, αδύναμοι να βοηθήσουμε 
με άλλον τρόπο, εκτός από την προ-
σευχή μας. Βλέπουμε εκείνα τα τρο-
μαγμένα παιδικά μάτια, ορθάνοιχτα, με 
πετρωμένη την κόρη και τις βλεφαρί-
δες ακίνητες, να κοιτάζουν κατ' ευθείαν 
μπροστά, με μια σκοτεινή ματιά που 
ξεχειλίζει απελπισία και πόνο. Μόνο 
ένα ανεξέλεγκτο δάκρυ κατρακυλά στο 
μάγουλο κι εκεί παγώνει σα να φοβάται 
να πάει πιο κάτω.

Οι φωνές των ναυαγών κόβουν κομ-
μάτια την ανάσα τους. Τα ουρλιαχτά των 
μανάδων που πασχίζουν να συγκρατή-
σουν στην αγκαλιά τα μικρά μωρά πριν 
τους τα παρασύρει στο βυθό το επόμε-
νο κύμα που φτάνει απειλητικό, χάνουν 
σιγά-σιγά τη δύναμη και το κουράγιο 
που είχαν όταν βρέθηκαν στη θάλασσα 
γαντζωμένοι στη σπασμένη ξυλόβαρ-
κα, αυτή στην οποία τους φόρτωσαν 
με χίλιες υποσχέσεις και άλλες φορές 
με απειλές, και με αμοιβή πολλά ευρώ 
στις τσέπες τους, οι φονιάδες από την 
απέναντι ακτή της Τουρκίας. Οι κραυ-
γές της ψυχής των δυστυχισμένων ναυ-
αγών δεν ακούγονται. Εκεί κυριαρχεί ο 
σιωπηλός πόνος. Ούτε οι προσευχές 
ικεσίας τους στον Θεό ακούγονται 
για μια ελπιδοφόρα ουράνια σωτηρία 
που θα τους γλιτώσει από τις ανελέη-
τες πράξεις σκληρών ανθρώπων χωρίς 
θεμέλια, που ασυνείδητα έταξαν και 
πέταξαν στο θάνατο τόσες ψυχές που 
έφυγαν από τον τόπο τους κυνηγημένοι 
από έναν άλλον διαφορετικό Θάνατο. 
Κι αυτοί, μη έχοντας άλλες επιλογές, 
φορτώθηκαν στους ώμους την υπαρ-
ξιακή τους αγωνία και τον αλύτρωτο 
πόνο και κουλουριάστηκαν μαζί με άλ-
λους πολλούς σε επικίνδυνα πλεούμε-

να, φτιαγμένα από σαπισμένα ξύλα, και 
σε φονικά φουσκωτά, ντύθηκαν με τα 
σωσίβια που τους έδωσαν, και βρέθη-
καν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα με 
την ελπίδα ότι οδηγούνται στη Γη της 
Επαγγελίας.

Ο σοφός είπε: «Όπου χτυπήσει μια 
συμφορά, συχνά ακολουθούν κι άλ-
λες». Οι φριχτές εικόνες που βλέπου-
με, κάθε μία είναι χειρότερη από την 
άλλη. Το Λιμενικό οργώνει νύχτα και 
ημέρα το Αιγαίο. Οι ψαράδες μαζεύουν 
τα δίχτυα που έριξαν στη θάλασσα για 
να βγάλουν το μεροκάματο, και με τα 
καί'κια και τις βάρκες τους, μαζεύουν 
ζωντανούς και νεκρούς. Οι εθελοντές, 
οι κάτοικοι από τα γύρω χωριά, περιμέ-
νουν ώρες στην υγρασία και στο κρύο 
της νύχτας, φορτωμένοι με κουβέρτες 
και χοντρά ρούχα να ντύσουν και να 
ζεστάνουν τους παγωμένους ναυαγούς. 
Έτσι τους οδηγεί να πράξουν η φωνή 
της καρδιάς που ποτέ δεν σωπαίνει για-
τί έχει μάθει σωστά εκείνη τη φράση 
που λέει ότι: «Ο μόνος τρόπος για να 
σώσεις τον εαυτό σου, είναι να μάχε-
σαι για να σώσεις τους άλλους» (Νίκος 
Καζαντζάκης). Περιμένουν να τους βο-
ηθήσουν ή να θρηνήσουν μαζί τους για 
εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Και ο 

θρήνος γίνεται ουρλιαχτό, όταν φτά-
νουν στα χέρια τους βρεγμένα μικρά 
κορμάκια, που τώρα είναι σαν ακίνητες 
κούκλες που δεν ανασαίνουν.                  

Είναι κάποιες ώρες που θέλεις να πεις 
ή να γράψεις πολλά. Όμως ο ήχος αρ-
νείται να βγει από τα χείλη, και το μο-
λύβι σου δεν θέλει να γράψει. Αρνείται 
να γράψει κάτι ακόμα για όλα αυτά που 
βλέπουν τα μάτια θολά και μισοσβη-
σμένα μπροστά στην οθόνη. Ποια ση-
μασία έχει ή τι θα άλλαζε αν γέμιζες και 
άλλες σελίδες αγανάκτησης και οργής, 
όταν ο συνάνθρωπος σου δίνει σκλη-
ρή μάχη με τα αφρισμένα κύματα για 
να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το 
νερό; Είναι προτιμότερο να υψώσεις το 
δικό σου κεφάλι στον Ουρανό, στον 
Θεό, και να προσευχηθείς για να στα-
ματήσει αυτό το ανηλεές ράπισμα που 
δέχονται τόσα εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλον τον κόσμο, κυνηγημένοι από 
την παράνοια και τις δόλιες προθέσεις 
των δυνατών της γης, που αποφασίζουν 
για τη ζωή τους, και παζαρεύουν γι' αυ-
τούς... Χωρίς αυτούς.

Αναρωτιέμαι, για πόσον καιρό ακόμα 
θα κωφεύουν και θα μένουν, αδιάφοροι  
μπροστά στον θάνατο που ταξιδεύει 
ανενόχλητος στο Αιγαίο;
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Το ξέρουμε αγαπημένο μας περιβάλ-
λον ότι «νοσείς».

Αρκετές δεκαετίες τώρα μας δίνεις 
«σήματα» της αρρώστιας σου, πότε με 
το νέφος, πότε με την περίεργη ατμό-
σφαιρα που δημιουργείται από  κάποιο 
συνηθισμένο καιρικό φαινόμενο, πότε 
με τις ρυπάνσεις από τα χημικά και τα 
πυρηνικά, πότε με τα τροχοφόρα. Και 
πάει λέγοντας!

Μας το λες εδώ και χρόνια με το 
«μαλακό», πως κάτι, κάπου, και για κά-
ποιους λόγους, δεν πάει καλά στη συ-
μπεριφορά μας απέναντί σου. Σαν να 
μας λες: «Παιδιά μου, άνθρωποί μου, 
δεν είμαι καλά, προσέξτε με»!

Κι εμείς τι κάνουμε;
Μήπως εξακολουθούμε τη συνηθι-

σμένη ρουτινιάρικη καθημερινότητά 
μας, γεμίζοντας τόνους νάιλον σακού-
λες, με τα κατάλοιπα της μπυροποσίας 
και των λοιπών δροσιστικών και αναψυ-
κτικών;

Τα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα κου-
τάκια να λάμπουν στο ζωοδότη, φίλο 
σου ήλιο, ξαπλωμένα στις ακρογιαλιές, 
στους δρόμους, στα βουνά, στα δάση 
και μέσα στη θάλασσα!...

Μα ότι λάμπει, σίγουρα δεν είναι χρυ-
σός.

Υπάρχουν βέβαια «οι γιατροί» σου, 
οι περιβαλλοντολόγοι, που μας το φω-
νάζουν οι άνθρωποι να σε προσέχου-
με σαν τα μάτια μας. Εμείς όμως το 
«χαβά» μας!... Δώστου πέταμα σκουπι-
διών, όπου νάναι, όπου λάχει και κυρί-
ως, όπου μας βολεύει.

Και δώστου στη γιορτή σου, μια φορά 

Μονάκριβό μου περιβάλλον

Γράφει η Άσπα Αβαγιανού

το χρόνο (ναι, τότε σε θυμόμαστε, δεν 
πρέπει να έχεις παράπονο!). Και ομιλί-
ες γίνονται και άρθρα γράφονται, και 
νουθεσίες ακούγονται, αλλά αυτά είναι 
1,2,3,4,5, άντε και 6 Ιουνίου!... Το χρέος 
μας το κάναμε.

Τοπικά, εδώ στο νησί μας, κάτι γίνε-
ται. Υπάρχουν ορισμένοι που είναι ευ-
αίσθητοι στη φροντίδα για σένα. Υπάρ-
χουν τα παιδιά απ’ τα σχολεία, υπάρχει 
το τοπικό Τμήμα Οδηγών, ο «Υδάτι-
νος», η «Λέσχη Λάϊονς», το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και κάποιοι άλλοι, που 
κάτι κάνουν. Κάτι καθαρίζουν ο Δήμος, 
αλλά αφού εμείς οι ίδιοι δεν προσέχου-
με, ΤΙΠΟΤΑ δεν γίνεται. Εμείς οι ίδιοι 
πρέπει να το καταλάβουμε και να προ-
σέχουμε πάρα πολύ!...

Στην Αυστραλία, υπάρχουν στους 
κάδους ανακύκλωσης τρεις θήκες, για 
πλαστικά, γυαλιά και μέταλλα και άλλος 
χώρος για σκουπίδια και χαρτικά.

Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η 
ανακύκλωση!

Γι’ αυτό πρέπει να γίνει σε όλους μας 
συνείδηση και πιο πολύ στη νοικοκυρά, 
πως πρέπει, σωστά να πετάμε το κάθε τι. 

Περιβάλλον, εμείς είμαστε οι γιατροί 
σου, εμείς οι κάτοικοι του πλανήτη οι 
άνθρωποί σου.

Εμείς πρέπει να προσέξουμε, να σε 
φροντίσουμε, για να σε χαιρόμαστε και 
να σε χαρίσουμε στα παιδιά μας στα 
εγγόνια μας.

Γιατί εσύ είσαι το παρελθόν, είσαι το 
παρόν, αλλά θα είσαι και το μέλλον!!!

(Δημοσιεύτηκε στο «Δημοκράτη» 4 Ιουνίου 2003)

Η «βιβλιοθήκη»
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Από μικρός αγαπούσα τα βιβλία και το 
διάβασμα. Από τότε που έμαθα να δια-
βάζω, ό,τι βιβλίο ή άλλο έντυπο έπεφτε 
στα χέρια μου το διάβαζα μονορούφι. 
Μόνο που τα πρώτα χρόνια που πήγαι-
να στο δημοτικό, όσο ήμουν στο χωριό 
μου, τον Μεσότοπο, αυτά ήταν σπάνιο 
είδος, «είδος εν ανεπαρκεία». Στο σχο-
λείο, εκτός από τα αναγνωστικά των τά-
ξεων, δεν υπήρχαν άλλα βιβλία. Όταν 
πήγα στην πέμπτη τάξη ο δάσκαλος μας 
ρώτησε αν θέλαμε να φροντίσει να μας 
στείλουν από κάποιο βιβλιοπωλείο της 
Μυτιλήνης τα βοηθητικά βιβλία των και-
νούργιων μαθημάτων, τα οποία βέβαια 
θα πληρώναμε. Για να μην πολυλογώ, 
αφού έγιναν οι συνεννοήσεις με τους 
γονείς μας, πολύ λίγα παιδιά δηλώσαμε 
ότι θέλαμε τα βιβλία. Και για τον πατέρα 
μου ήταν δύσκολο, αλλά βλέποντας τη 
λαχτάρα μου το δέχτηκε. Έτσι ήρθαν 
κάποια στιγμή τα βιβλία από τη Μυτι-
λήνη, μας τα μοίρασε ο δάσκαλος και η 
χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Όχι πως 
ήταν τίποτα σπουδαία. Μικρά βιβλία, τυ-
πωμένα σε φτηνό χαρτί, με φτηνή εικο-
νογράφηση, αλλά ήταν βιβλία! Κάτι ση-
μαντικό για μένα και για την εποχή. Δε 
χόρταινα να τα φυλλομετρώ και τα διά-
βαζα πριν ακόμα ο δάσκαλος διδάξει το 
αντίστοιχο κεφάλαιο. Δε θυμάμαι τους 
συγγραφείς, αλλά ήταν βιβλία σχεδόν 
όλων των μαθημάτων: Αριθμητική, Γεω-
γραφία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Φυσική 
Ιστορία, Φυσική Πειραματική. Όμως δε 
θυμάμαι κάποιο βιβλίο Γραμματικής. Το 
ίδιο έγινε και στην έκτη τάξη.  

Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα βιβλία 
που γνώρισα. Παράλληλα τα χρόνια 
εκείνα θυμάμαι ότι έφτανε στα χέρια 
μου και κάποιο παιδικό περιοδικό μέσω 

του σχολείου. Καμιά φορά βρισκόταν 
και κάποια εφημερίδα της Μυτιλήνης. 
Που και που και κάποιο λαïκό περιοδι-
κό της εποχής. Από την Αθήνα η θεία 
και νονά μου Μαγδαληνή (αδελφή του 
πατέρα μου) μας έστελνε κάπου-κάπου 
ένα λαïκό ευθυμογραφικό περιοδικό, το 
«Τραστ του γέλιου».

Αυτό το ενδιαφέρον μου για το διάβα-
σμα, αργότερα, όταν πήγα στη Μυτιλήνη 
μαθητής Γυμνασίου, με έκανε να κόβω 
κάτι από τα λίγα χρήματα που μου έστελ-
νε ο πατέρας μου για τη διαβίωσή μου για 
να αγοράζω κάποια βιβλία και περιοδικά 
τα οποία με ενδιέφεραν. Όταν ο καθηγη-
τής μας των Νέων Ελληνικών, ο αείμνη-
στος Βασίλης Αρχοντίδης, μας έβαλε έκ-
θεση με θέμα «Τι θα έκανα αν κέρδιζα τον 
πρώτο αριθμό του λαχείου» έγραψα ότι 
τα περισσότερα χρήματα θα τα διέθετα 
για την αγορά βιβλίων. Και το εννοούσα.

Αφού αγαπούσα το διάβασμα και τα 
βιβλία φυσικό ήταν να με ενδιαφέρουν 
και οι βιβλιοθήκες. Όχι μόνο με ενδιέ-
φεραν, αλλά μπορώ να πω ότι τις θαύ-
μαζα. Ήταν κάτι που πάντα ήθελα να 
αποκτήσω αλλά αυτό έγινε ουσιαστικά 
πραγματικότητα όταν εργάστηκα και 
είχα την οικονομική δυνατότητα. 

Η πρώτη και μοναδική βιβλιοθήκη που 
γνώρισα στο χωριό ήταν μια ντουλάπα 
με ράφια και δίφυλλη τζαμωτή πόρτα, 
που υπήρχε σε μια αίθουσα του σχο-
λείου. Εκεί ήταν φυλαγμένα λίγα βιβλία, 
κάποιοι χάρτες και διάφορα χαρτιά. Τα 
βιβλία μπορούσαμε να τα δανειστούμε 
για να τα διαβάσουμε στο σπίτι. Θυ-
μάμαι κάποια βιβλία του Ιουλίου Βερν, 
το βαρώνο Μυγχάουζεν και τα βιβλία 
του Μεσοτοπίτη πολιτικού και συγγρα-
φέα Χρήστου Βασιλακάκη «Πληγές και 
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φραγγέλιο», «Ο Νικόλας σαν παραμύθι» 
και «Ο χαρτοπαίκτης». Εκείνο όμως που 
μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση 
ήταν ο «Δον Κιχώτης» του Μ. Θερβά-
ντες. Ήταν το μεγαλύτερο και ίσως το 
πιο αξιόλογο βιβλίο της φτωχής σχολι-
κής μας βιβλιοθήκης. Η αλήθεια είναι ότι 
δεν άντεξα να το διαβάσω ως το τέλος 
και το συνέχισε ο πατέρας μου.

Όπως και να είναι όμως, αυτή η υπο-
τυπώδης βιβλιοθήκη ήταν για μένα κάτι 
θαυμαστό και όμορφο. Στην φαντασία 
μου ήταν ένα στοιχείο πολύ αξιόλογο 
και είχα την επιθυμία να αποκτήσω κι 
εγώ κάποτε κάτι ανάλογο. Αυτό βέβαια 
δεν ήταν δυνατό, αφού στο σπίτι μας 
δεν υπήρχε χώρος για κάτι τέτοιο, αλλά 
ούτε χρήματα είχαμε, και προσγειώθηκα 
σε πολύ απλά πράγματα. Εξάλλου ούτε 
βιβλία υπήρχαν για να τοποθετηθούν σε 
ένα τέτοιο έπιπλο. Τα μόνα βιβλία ήταν 
τα σχολικά αναγνωστικά όλων των τάξε-
ων, τα οποία φύλαγα κάθε χρόνο και τα 
βοηθητικά βιβλία των διαφόρων μαθη-
μάτων που ανέφερα παραπάνω. Με γοή-
τευε όμως η ιδέα της τοποθέτησης των 
βιβλίων κατακόρυφα, το ένα δίπλα στο 
άλλο, με τις ράχες τους προς τα έξω.

 Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ κάτι που 
να μοιάζει με βιβλιοθήκη, μικρό αλλά και 
να μην κοστίσει γιατί ο πατέρας μου δεν 
είχε χρήματα. Έτσι άρχισα να συζητώ 
μαζί του διάφορες ιδέες, όποτε έβρι-
σκα την ευκαιρία και να τον «ζαλίζω» 
– όπως έλεγε – για τη «βιβλιοθήκη». Τε-
λικά καταλήξαμε σε κάποιο σχέδιο που 
δεν απαιτούσε χρήματα και μου είπε να 
πάψω να τον «ζαλίζω» καθημερινά μόλις 
ερχόταν κουρασμένος από το περιβόλι 
μας, που ήταν στον Ποδαρά, περίπου 
μια ώρα δρόμος από το χωριό. Θα μου 
έφτιαχνε τη «βιβλιοθήκη» από κασόνια 
που περιείχαν τις ρέγγες που πουλού-
σαν οι μπακάληδες στο χωριό. Θα ένω-
νε καρφώνοντας τα κασόνια δυο, τρία, 
τέσσερα μαζί – όσα κατάφερνα να βρω 

– και θα είχα τη «βιβλιοθήκη» που επι-
θυμούσα για να τοποθετώ τα βιβλία μου. 

Την άλλη μέρα, μετά το σχολείο, άρχι-
σα να γυρίζω από μπακάλη σε μπακάλη 
παρακαλώντας τους να μου δώσουν ένα 
κασονάκι από τις ρέγγες. Τελικά κατάφε-
ρα να αποκτήσω μόνο δύο. Τα πήγα στη 
μάνα μου, τα έτριψε με βούρτσα, τα έπλυ-
νε για να μη μυρίζουν και τα στέγνωσε. 
Βέβαια η μυρωδιά της ρέγγας δεν έφυγε 
εντελώς, αλλά εμένα δεν με πείραζε. 

Το βραδάκι, μόλις ήρθε ο πατέρας 
μου από τον Ποδαρά έτρεξα να του 
ανακοινώσω το γεγονός και του ζήτη-
σα πιεστικά να μου φτιάξει τη «βιβλιο-
θήκη». Μου είπε ότι ήταν πολύ κουρα-
σμένος από την ολοήμερη δουλειά στο 
περιβόλι και θα μου την έφτιαχνε μια 
άλλη μέρα. Όμως, εγώ συνέχισα να τον 
παρακαλώ πολύ πιεστικά να μου φτιάξει 
τη «βιβλιοθήκη». Ο πατέρας μου ήταν 
πολύ υπομονετικός άνθρωπος αλλά 
εκείνο το βράδυ έχασε την υπομονή 
του. Ποιός ξέρει τι άλλες σκοτούρες 
είχε, δεν άντεξε την γκρίνια μου και κά-
ποια στιγμή μου έδωσε ένα χαστούκι. 
Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που 
με χτύπησε κι αυτό μου κόστισε. Έφυγα 
χωρίς να κλάψω, αλλά και χωρίς να φάω 
εκείνο το βράδυ.  Πήγα κατευθείαν στο 
κρεβάτι μου. Ο ύπνος μου ήταν άσχη-
μος κι όλη νύχτα στριφογύριζα.

Όταν σηκώθηκα την άλλη μέρα για 
να ετοιμαστώ για το σχολείο ο πατέρας 
μου είχε φύγει για το περιβόλι. Πάντα 
έφευγε πολύ πρωί. Αφού ετοιμάστηκα, 
μου λέει η μάνα μου: «Έλα να δεις» και 
συγκινημένη μου δείχνει την περιβόητη 
«βιβλιοθήκη». Τα δυο κασόνια καρφω-
μένα σε ενιαίο σχηματισμό ήταν τοπο-
θετημένα πάνω στο μεγάλο ασπρισμένο 
πεζούλι που ήταν στο κατώι μας και πε-
ρίμεναν τα βιβλία μου. Ο πατέρας μου, 
μετανιωμένος για το χαστούκι, αν και 
κουρασμένος, κάθισε μετά το βραδινό 
φαγητό και την έφτιαξε.

Ζηλεύουμε  και ονειρευόμαστε!
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Γλυκοχάραζε η 12η του Οκτώβρη...  
Η νύχτα δεν είχε συμμαζέψει τα πέπλα 
της πάνω από την Αθήνα μειώνοντας 
στο ελάχιστο την ορατότητα. Η Κυρά 
Μαρία, νυχτοπούλι πραγματικό, άνοιξε 
τη πόρτα της κουζίνας και βγήκε στην 
αυλή του μικρού σπιτιού της που βρι-
σκόταν σαν χελιδόνι γαντζωμένο σε 
ένα πλάτωμα, κεί στα Τουρκοβούνια, 
κοντά στο μοναστήρι του Άγιου Λιά 
της Κυψέλης. Κρατούσε ένα τσίγκινο 
πιάτο με ψιλοκομμένες φλούδες καρ-
πουζιού για να ταΐσει λίγο τις τρεις 
κοτούλες της, που κι αυτές άρχισαν 
να ξυπνάνε πεινασμένες. Η πρωινή 
δροσιά που τη χτύπησε στη μούρη, 
έδιωξε το αίσθημα της νύστας που τη 
βασάνιζε μια και όλη νύχτα δεν είχε 
καταφέρει να κλείσει μάτι. Έτριψε με 
το λεύτερο χέρι της τα μάτια της λίγο, 
και έριξε μια ξόφαλτση ματιά προς την 
Αθήνα. Κείνη την ώρα, πάνω απ’ τη ψη-
λότερη κορφή του Υμηττού, άρχισε να 
ξεπροβάλει ο παντοτινός Αφέντης της 
μέρας, ο Ήλιος και να ρίχνει τις πρώ-
τες αχτίνες του, διαλύοντας ένα ένα τα 
κρόσσια της νύχτας που αγκάλιαζαν 
την Αθήνα. Σε λίγα λεφτά η ορατότητα 
είχε αποκατασταθεί  κι από κει πάνω η 
Κυρά Μαρία μπορούσε να διαφεντέψει 
με το βλέμμα της όλη την Αθήνα, το 
Λυκαβηττό, την Ακρόπολη. Όταν η μα-
τιά της έπιασε την Ακρόπολη, σταμά-
τησε απορημένη. Κάτι έλειπε. «Κυρά 
Παναγιώτα! Ω κυρά Παναγιώτα» φώ-
ναξε στη γειτόνισσα της διπλανής αυ-
λής που κι αυτή είχε βγει πρωί πρωί να 
ποτίσει τις γλάστρες της. «Κοίτα μωρή 
προς την Ακρόπολη! Βλέπεις αυτό που 
βλέπω ή στραβώθηκα; Δεν σου φαίνε-
ται ότι λείπει η κοκκινόμαυρη παντιέρα 

των σκυλιών;» Η Κυρά Παναγιώτα, σκί-
ασε τα μάτια της με τη παλάμη της για 
να μη της τα πονέσει ο ήλιος και κοίτα-
ξε κι αυτή». «Έχεις δίκιο μωρή Μαρία! 
λείπει η καταραμένη σημαία τους! Έχε 
γούστο να πήγε πάλι Κανά κουζουλός 
και τη κατέβασε για να ξανάχουμε χει-
ρότερες φασαρίες απ’ τη προηγούμε-
νη φορά.» Αλλά καθώς συνέχισαν να 
κοιτάνε και οι δυο τους την Ακρόπολη 
που τώρα την έλουζε ένας λαμπερός 
ήλιος, η Παναγιώτα έβαλε τις φωνές. 
«κοίτα Μαρία κοίτα τι ανεβάζουν στο 
κοντάρι της Ακρόπολης»! Κοίταξε κι 

η Μαρία κι έμεινε άφωνη! Η συγκίνη-
ση είχε κλείσει τη φωνή της. Εκεί στο 
κοντάρι της Ακρόπολης, τώρα κυμά-
τιζε με το ελαφρό αγεράκι, λαμποκο-
πώντας καθώς τη χάιδευαν οι ζεστές 
αχτίνες του ήλιου, μια τεράστια Γαλα-
νόλευκη! Σταυροκοπήθηκαν και οι δυο, 
καθώς ποτάμι  τρέχανε τα δάκρυα απ’ 
τα κουρασμένα μάτια τους. Δεν πρό-
φτασαν να πουν άλλη κουβέντα και μια 
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Ουράνια μελωδία σκέπασε την Αθήνα, 
απ’ άκρου σε άκρο. Ήταν οι καμπάνες 
όλων των εκκλησιών που αναγγέλλανε 
στους Αθηναίους ότι τα μαύρα σκυλιά 
που για κοντά τέσσερα χρόνια τους 
βασάνιζαν είχανε φύγει για καλά! Αλλά 
για πάντα; Ρωτάμε εμείς σήμερα!

Πως να μη θυμηθεί σήμερα, ο κάθε 
Έλληνας αυτή την Άγια μέρα; Πως να 
ξεχάσει τον ενθουσιασμό του κόσμου 
που αγκαλιαζόταν και φιλούσε ο ένας 
τον άλλον αν και άγνωστοι μεταξύ τους 
και να ψάλουν όλοι μαζί το Αθάνατο 
«Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων, 
Χαίρε ω χαίρε Λευτεριά!;». 

Δεκάχρονο αγόρι ήμουν τότε. Ογδο-
ντάρης και, είμαι σήμερα και όμως 
ύστερα από τόσα χρόνια που ́ χουν πε-
ράσει, ακόμα στα αφτιά μου αχολογά 
η φλογέρα και τα κουδούνια που την 
ακολουθούσαν και μετά η φωνή του 
Έλληνα εκφωνητή του ραδιοφώνου. 
«Ραδιοφωνικός σταθμός της ελεύθε-
ρης Αθήνας»!! Ακόμη και τώρα που 
γράφω αυτές τις λέξεις, και μόνο με 
την ανάμνηση αυτής της φωνής ριγώ! 

Περάσανε από τότε χρόνια και χρό-
νια, με μέρες που ο Ήλιος έλαμπε γλυ-
κός και ζωοδότης και άλλες που μαύρα 
βαριά σύννεφα τον σκέπαζαν κι η πα-
γωνιά κι ο φόβος ρήμαζε και πάλι τις 
ψυχές μας, μα πάντα ελπίζαμε ότι ο 
Ήλιος θα ξαναλάμψει, μια κι αυτός δεν 
ξεστρατίζει ποτέ από το δρόμο του. 
Δεν είναι σαν κι εμάς τους ανθρώπους! 
Περάσαμε μέρες όμορφες. Ευτυχισμέ-
νες. Περάσαμε όμως και μέρες γεμά-
τες πόνο κι απελπισία. Οι πρώτες δεν 
ήταν χάρισμα από κανέναν, ούτε δώρο 
της τύχης! Επίσης οι δεύτερες δεν 
ήταν απλώς κατάρα του Θεού ούτε  
έργο του Διαβόλου!  Και οι μεν και οι 
δε, αποτέλεσμα της δικής μας συμπε-
ριφοράς ήταν! Αν  βάζαμε το μυαλό 
μας να δουλέψει σωστά και με σύνεση, 
τότε όλα θα άνθιζαν και η Ζωή θα μας 

χαμογελούσε. Αλλά δυστυχώς αυτό 
δεν το κάναμε συχνά! Ο Εγωισμός, η 
πλεονεξία, ο οχαδερφισμός για το δι-
πλανό μας και πιο πολύ για το σύνολο, 
μας οδήγησε πολλές φορές σε πράξεις 
αντίθετες από αυτές που θα έπρεπε 
σαν λογικοί άνθρωποι να επιδιώκουμε.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της στάσης 
μας ήταν να φθάσουμε όπου φθάσαμε 
και να γίνουμε εύκολη λεία στις ακό-
ρεστες και αδηφάγες ορέξεις πολλών 
υποτιθεμένων φίλων! Έτσι καταντήσα-
με σήμερα να βρισκόμαστε κάτω από 
μια κατάσταση πραγματικής και όχι ει-
κονικής, αλλά «αοράτου κατοχής» που 
δεν διαφέρει ως προς τις εις βάρος 
μας συνέπειες, από εκείνες, της παλιάς, 
αξέχαστης, για εμένα που την έζησα 
στα πιο ευαίσθητα παιδικά μου χρόνια, 
πραγματικής Γερμανικής κατοχής! 

Σήμερα, ύστερα από 71 χρόνια από 
αυτή τη 12η του Οκτώβρη, που την 
Αθήνα και όλη την Ελλάδα τη ξύπνησαν 
οι χαρμόσυνοι ήχοι από τις καμπάνες 
των εκκλησιών και οι ζητωκραυγές του 
ελεύθερου Λαού, που πιστοποιούσε 
ότι η σκλαβιά της κατοχής είχε περάσει 
στο παρελθόν, αναλογίζομαι τη μέρα 
αυτή και, δεν το κρύβω! Ζηλεύω αυ-
τούς που ζήσανε αυτές τις αξέχαστες 
υπέροχες στιγμές. Και καθώς δεν παύω 
να νοιώθω στις πλάτες μου το ζυγό της 
σημερινής, αισθητής αν και αόρατης 
αλλά πραγματικής κατοχής, ονειρεύο-
μαι και εύχομαι μια ίδια τέτοια μέρα να 
ζήσουμε κι εμείς γρήγορα για το καλό 
των παιδιών μας και όλων τον Ελληνό-
πουλων που θα ακολουθήσουν! Αρκεί 
όλοι μας μεγάλοι και μικροί, επώνυ-
μοι και ανώνυμοι, πάντως Έλληνες, να 
φροντίσουμε να διδαχθούμε από το 
παρελθόν και να αντιμετωπίσουμε με 
σύνεση το μέλλον.

Για τη μεθαυριανή Άγια Μέρα!

Ο αναπάντεχος επισκέπτης
Γράφει η Ελενίτσα Γκίνη - Μιχαλακοπούλου

Ήταν μια από τις πρώτες μέρες του 
Μαΐου του 2014.

Σύθαμπο. Μαλακό, γεμάτο ευωδιές, 
χωρίς αστροφεγγιά.

Η γιαγιά Ελένη θέλησε να κλείσει, 
όπως συνήθιζε και προτού πέσει η νύ-
χτα για τα καλά, πόρτες και παντζούρια.

Καθώς τραβούσε τα θυρόφυλλα, της 
φάνηκε πως διέκρινε κατάχαμα ανάμε-
σα σε δυο γλάστρες, μια μικρή στρογ-
γυλόσχημη μάζα ακίνητη. Μια ελάχιστη 
κιτρινωπή μπαλίτσα εντελώς ασάλευτη.

Μη μπορώντας να ξεδιαλύνει μέσα 
στο μούχρωμα για τι πράγμα ακριβώς 
επρόκειτο, βγήκε νυχοπατώντας στη 
βεράντα και κάνοντας δυο βήματα 
προσπάθησε να το πλησιάσει. Τότε, 
το πραγματάκι εκείνο μετατοπίστηκε 
μόλις. «Άλλο και τούτο» συλλογίστηκε. 
Άρχισε λίγο να φοβάται και με μιας κά-
λεσε σε βοήθεια το γιο της. 

Εκείνος προσπαθώντας να σιμώσει 
στο σημείο, διαπίστωσε πως επρόκει-
το για ένα μικρό πουλάκι. Μόλις όμως 
έκανε να το προσεγγίσει εκείνο μετα-
τοπιζόταν και του ξέφευγε. Δεν γνωρί-
ζαμε τότε πως τα πουλιά καταφέρνεις 
να τα πιάσεις ρίχνοντας από πάνω τους 
μια πετσέτα. Και πάλι όμως, δεν θα το 
επιχειρούσαμε μη και ήταν πληγωμένο. 
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να σβήσουμε 
όλα τα φώτα αφήνοντας όμως ανοιχτή 
τη τζαμόπορτα μήπως και αποφάσιζε 
να μπει μέσα για να προφυλαχτεί.

Πράγματι, το βρήκαμε ύστερα από 
κάμποση ώρα να κοιμάται στο ψηλό-
τερο σημείο της ράχης μιας παλιάς 
πολυθρόνας, αφού προηγουμένως 
είχε αφήσει απάνω στη στόφα της την 
πρώτη του κουτσουλίτσα. Έτσι, για να 
εγκαινιάσει, λες, το καινούργιο του σπι-

τικό, αφού φαίνεται πως το βρήκε του 
γούστου του. 

Το κατοπινό πρωινό με βρήκε να 
βγαίνω από κάποιο «pet shop» κρατώ-
ντας ένα μεγάλο λευκό κλουβί με σκε-
πή κόκκινη και όλα τα σχετικά για τη δι-
ατροφή και την υγιεινή του νυχτερινού 
επισκέπτη μας.

Ο κτηνίατρος που το εξέτασε, συ-
μπέρανε, πως επρόκειτο για ένα μικρό, 
περίπου χρονιάρικο, καναρίνι, πως ήταν 
μάλλον αρσενικό και ότι σε πολύ λίγο 
χρόνο θα άρχιζε να κελαηδά επιβεβαι-
ώνοντας τις προβλέψεις του.

Εξετάζοντας προσεκτικά, εκείνη την 
πρώτη μέρα, τον απρόσμενο επισκέ-
πτη, πρόσεξα πως είχε πλούσιο φαντα-
χτερό φτέρωμα, υπερτερούσε όμως 
το ποτοκαλοκίτρινο, με τρίχωμα πιο 
χοντρό στο κάτω μέρος του λαιμού, 
κάτι σαν μικρούτσικη γενειάδα. Τα μά-
τια του δυο ολοστρόγγυλες φωτεινές 
σταγόνες μελάνι και στην κορυφή του 
κεφαλιού ένα σταχτόμαυρο μπάλωμα 
κάτι σαν σκουφάκι.

Εγώ τον λάτρεψα από την πρώτη 
στιγμή. Το πρωί τον ξυπνώ με ένα πολύ 
σιγανό τραγουδάκι, γνώριμο μόνο σ’ 
εμάς. Μετά τον καλημερίζω. Εκείνος 
ανοίγει τις μεταξένιες και κατάχρυσες 
σαν βεντάλια φτερούγες του για να 
τανυστεί, όπως κι εμείς ανακλαδιζόμα-
στε, όταν βγαίνουμε από το κρεβάτι. Κι 
ύστερα όσο να κάνει την τουαλέτα του 
και να του βάλω νεράκι και τροφή αρ-
χίζω την κουβέντα. Για χίλια δυο πράγ-
ματα. Δεν ξεχνώ τίποτα από όσα έχω 
στην καρδιά μου, που τα αφήνω να ξε-
χυθούν στο μικρό μου σύντροφο. Εκεί-
νος μ’ ακούει προσεκτικά κάνοντας ένα 
ψιθυριστό μουρμουρητό και κοιτώντας 
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με στα μάτια. Κι η εκπαίδευση αυτή συ-
νεχίζεται ακόμα.

Δεν αργήσαμε να γίνουμε φίλοι. 
Τώρα πια μπορώ κάποιες φορές, με τις 
πόρτες του σπιτιού κλειστές, ν’ αφήνω 
την πόρτα του κλουβιού ανοιχτή για 
να μπορεί να βγει, να κυκλοφορεί, για 
να κάνουμε τα δικά μας παιχνίδια, να 
τον πάρω στη χούφτα μου, να κάνου-
με μυτούλα-μυτούλα ή...ή...ή... Κυρίως 
όμως για να νιώθει ελεύθερος. Γνωρίζει 
τη σημασία πολλών λέξεων και αντιδρά 
αναλόγως. Ποιος είπε πως τα ζώα δεν 
καταλαβαίνουν; 

Το βράδυ πάλι, όταν πηγαίνω για 
ύπνο, κάθομαι δίπλα του και χαμηλώνο-
ντας πολύ τη φωνή μου σε τόνους απα-
λούς και γλυκούς - για να δημιουργήσω 
ηρεμία - καλώ τον ύπνο να ‘ρθει και να 
τον πάρει. Κι εκείνος γίνεται μια στρογ-
γυλή μπαλίτσα, κουνιέται ελαφρά για να 
νανουρίζεται, κολλημένη στα κάγκελα 
του κλουβιού έτσι που να βρίσκεται 
κοντά μου.

Η μητρική μου καρδιά τότε ξεδιπλώ-
νεται για ν’ αποκαλύψει το ιερότερο 
συναίσθημα της γυναίκας: το πάναγνο 
μητρικό φίλτρο, αυτό τον ένστικτο παλ-
μό του μητρικού αισθήματος που έχει 
ανάγκη να εκδηλωθεί. Παλιά απωθημέ-
να; Επιθυμίες και συναισθήματα καταπι-
εσμένα; Μπορεί. Το γεγονός ότι, λόγω 
αντίξοων περιστάσεων, δεν μου δόθηκε 
ποτέ η ευκαιρία να νανουρίσω τον εγγο-
νό μου και να του πω τα λόγια της καρ-
διάς με έκανε περισσότερο ευαίσθητη.  

Ο καιρός πέρασε.
Ήρθε πάλι ο ήλιος του φθινοπώρου 

με πιο κρύες τις ακτίνες του, αλλά με 
πιο ζωηρές αποχρώσεις. 

Κι εκεί κατά τις αρχές του Οκτώβρη 
του 2014, κι ενώ πότιζα τα λουλούδια 
στη βεράντα, δοκίμασα μια συγκλο-
νιστική συγκίνηση: τι εμπνευσμένο 
άκουσμα!! τον είδα ανεβασμένο στην 
πάνω-πάνω βέργα του κλουβιού, με 

τεντωμένο στήθος και λαιμό και πάλ-
λουσες χορδές, να πετά νότες με μιαν 
άμεμπτη τεχνική. Κι ενώ η φωνή του δι-
άφανη και τρεμουλιαστή ανέβαινε στη 
διαπασών, ξεσπούσε ξαφνικά σε μια 
εκτέλεση, μοναδική από συνεχόμενες 
τρίλιες. Απίστευτο!

Πέταξα κάτω το λάστιχο του ποτί-
σματος, ένωσα τα χέρια μου και άρχισα 
να χειροκροτώ και να φωνάζω, «μπρά-
βο tenor είσαι μεγάλος  star». Τώρα πια 
συνήθισε τόσο πολύ στο χειροκρότημα 
αυτό της επιβράβευσης που αν συμβεί 
να μην το κάνω δε συνεχίζει το τραγού-
δι του. Και βέβαια από τη μέρα εκείνη 
του δόθηκε το όνομα «τενόρος». 

Κι εγώ τώρα στέκω και τον ρωτώ: 
«Ποιος σου δίδαξε αρμονία; ποιος σου 
έδωσε τα προσόντα της άμεπτης τεχνι-
κής; ποιος σου είχε ανοιχτή μπροστά 
σου την παρτιτούρα και κουνούσε την 
μπαγκέτα του; πως κατάφερες αυτόν 
τον άθλο μικροσκοπικό και σχεδόν 
αθέατο μικρό μου πλάσμα; ποια η πηγή 
της έμπνευσής σου;»

Κι ενώ κοιταζόμασταν, σα να μου φάνη-
κε πως το μουρμουρητό του μου έδωσε 
την απάντηση: «είμαστε κι δυο πλάσματα 
Εκείνου που όρισε να ζούμε μαζί κάτω 
από την ίδια του τη στέγη την ουράνια».

Όπως και νάχει μικρέ μου τενόρε, 
εγώ θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων, 
γιατί στάθηκες καταλύτης για δημιουρ-
γία, δίνοντάς μου την εσωτερική πα-
ρόρμηση που με γέμισε ενέργεια, θέ-
λοντας να εκφράσω τα συναισθήματα 
που με κατακλύζουν.

Κι ακόμα, γιατί με γέμισες χαρά. Η 
ζωή, όπως καλύτερα από μένα γνωρίζεις, 
είναι γεμάτη από μικρούς, μονάκριβους 
κι αναντικατάστατους θησαυρούς, από 
απρόσμενα θάματα και δε χρειαζόμα-
στε άλλο τίποτα παρά ν’ ανοίξουμε μόνο 
την καρδιά, τα μάτια και την αγκαλιά μας, 
για να δεχτούμε αυτή την ευλογία την 
σταλμένη από τον Θεό.

Σύγχρονοι Σαμαρίτες
Γράφει Γιώργος Π. Διγιδίκης

Η φουσκοθαλασσιά που έβγαινε 
εκείνο το βράδυ του Σεπτέμβρη από 
το Αδραμμύτι είχε αγριέψει. Τα κύματα 
ογκώδη, σκοτεινά, σιωπηλά κτυπούσαν 
απειλητικά τα βράχια του λιμενοβραχί-
ονα. Στη μικρή προβλήτα του λιμανιού, 
άνθρωποι συγκεντρωμένοι, με την αγω-
νία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους 
και τα μάτια ορθάνοιχτα, προσπαθούν 
να διαπεράσουν το σκοτάδι, να δουν 
όσο πιο μακριά μπορούν, να καταλά-
βουν τι γίνεται. Αγωνιούν για τους αν-
θρώπους που κινδυνεύουν, για το δικό 
τους άνθρωπο που αποφάσισε να τους 
σώσει. 

«Θα τα καταφέρει ο Αντώνης» ακού-
γεται μια φωνή να σπάει τη σιωπή. «Tην 
ξέρει καλά  τη θάλασσα από μικρός».

Η Σκάλα Σκαμιάς ξέρει από προ-
σφυγιά. Απόγονοι προσφύγων από 
τον διωγμό του 1922 οι περισσότεροι 
κάτοικοί της, μέσα από τις αφηγήσεις 
των παππούδων τους έχουν γνωρίσει 
τον πόνο, την απελπισία, την πίκρα του 
ξεριζωμού. Από τα τρυφερά τους χρό-
νια κανακεύτηκαν με τις διηγήσεις τους 
για την ευλογημένη γη των χαμένων 
πατρίδων, για τον αγωνιώδη διάπλου 
ανάμεσα Ιωνίας και Λέσβου, για τον  
θάνατο που αντίκρισαν κατάματα μέχρι 
να βγουν εξουθενωμένοι και ψυχικά 
καταρρακωμένοι σ’ αυτή τη φιλόξενη 
ακτή της Λέσβου, που τώρα, 95 χρόνια 
μετά, δέχεται και πάλι δυστυχισμένους 
ανθρώπους. Ανθρώπους που εγκατέ-
λειψαν τα σπίτια που γεννήθηκαν, τη γη 
που αγάπησαν και αναζητούν σε νέες 
πατρίδες, όχι τόσο το όνειρο μιας κα-
λύτερης ζωής, όσο την ελπίδα για την 
ίδια τη ζωή.

«Φάνηκαν!» ακούστηκε η φωνή ενός 

μικρού κοριτσιού που τα μάτια της εί-
χαν συνηθίσει να βλέπουν στο σκοτάδι 
περιμένοντας πολλές νύχτες να διακρί-
νει το ψαράδικο του πατέρα της που 
γυρνούσε από τη δουλειά. Γρήγορα και 
οι υπόλοιποι άρχισαν να διακρίνουν 
μέσα στην ανταύγεια που δημιουργού-
σαν τα φώτα της παραλίας τις φιγούρες 
δύο σκαφών να πλησιάζουν αργά, την 
ψαρόβαρκα του Αντώνη μπροστά και 
πίσω της μια μεγάλη ναυαγοσωστική 
λέμβο, όπως αυτές που κρέμονται στις 
πλευρές των μεγάλων επιβατικών πλοί-
ων. Η φουσκοθαλασσιά έκανε το χο-
ντρό σχοινί που έδενε τις δύο βάρκες - 
της σωτηρίας και της ελπίδας, με αυτήν 
της απελπισίας και του φόβου - μια να 
τεντώνει και μια να λασκάρει. Ο Αντώ-
νης, όρθιος στο διάκι μανουβράριζε 
επιδέξια τη βάρκα. Ο όγκος του σκά-
φους της oδύνης ακολουθούσε αργά, 
μεθυσμένα. Δεκάδες κεφάλια διακρί-
νονταν στο σκοτάδι να προεξέχουν 
μόλις και μετά βίας απ’ την κουπαστή. 
«Θάναι πάνω από 150 άτομα!» ψιθυρί-
ζει με δέος κάποιος από τη συντροφιά 
που παρακολουθούσε σιωπηλά.

Η βάρκα του Αντώνη έχει φθάσει 
σχεδόν στην είσοδο του μικρού λιμα-
νιού. Δυο μικρότερες έχουν ήδη πλησι-
άσει για να βοηθήσουν όσο μπορούν. Ο 
Αντώνης ξεκινά τους ελιγμούς. Πρέπει 
να τιμονέψει επιδέξια, να μην αφήσει το 
ακυβέρνητο σκαρί που κουβαλά πίσω 
του να τσακιστεί στα βράχια. Μαζεύει 
την καλούμα, ορτσάρει τη βάρκα του, 
κάνει ανάποδα τη μηχανή, όλα συντο-
νισμένα με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. 
Η βάρκα των κυνηγημένων ταλαντεύ-
εται, γέρνει πότε από τη μια και πότε 
από την άλλη και σιγά, απαλά, γλιστρά 
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στα ήσυχα νερά του μικρού λιμανιού, 
στην αγκαλιά της Παναγιάς της Γοργό-
νας. Χειροκροτήματα και μια βροντερή 
φωνή χαράς αναπέμπεται από τη λέμ-
βο των νεοφερμένων, ένας αναστεναγ-
μός ανακούφισης βγαίνει από τα στήθη 
όλων, όσοι παρακολουθούσαν την προ-
σπάθεια διάσωσης. «Σας τόλεγα ότι θα 
τα καταφέρει. Ο Αντώνης την ξέρει τη 
θάλασσα…..» λέει χαμογελώντας ένας 
ηλιοκαμένος ψαράς, αυτός που πρωτύ-
τερα με πίστη εκφράστηκε για τις ικα-
νότητες του Αντώνη.

Ο κόσμος συνωστίζεται στην προ-
βλήτα. Τρέχει να βοηθήσει, να συνδρά-
μει τους ταλαιπωρημένους. Άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά στοιβαγμένοι σε ένα 
ελεεινό σκαρί με ανάμεικτα συναι-
σθήματα βλέπουν χέρια ν’ απλώνονται 
προς αυτούς. «Τα παιδιά, πρώτα τα παι-
διά», φωνάζει κάποιος που αυτόβουλα 
αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή. 
Μικρά παιδιά αιωρούνται για μια στιγμή 
στον αέρα. Περνούν από χέρια σε χέ-
ρια για να βρεθούν ασφαλή στην προ-
βλήτα. Οι μανάδες τους, με την αγωνία 
ζωγραφισμένη στα μάτια παρακολου-
θούν το ξεμάκραιμα των παιδιών από 
κοντά τους. Τα φωνάζουν με τα μικρά 
τους ονόματα, τα μιλάνε  σε μια γλώσ-
σα ακατάληπτη για τους ντόπιους. Τα 
περισσότερα από αυτά κλαίνε. Με τα 
μάτια στραμμένα στη λέμβο τις αναζη-
τούν. Κλάματα ανάμεικτα με γέλια και  
χαμόγελα. 

Ανάμεσα στα μικρά παιδιά το γο-
ερό κλάμα ενός απ’ αυτά ξεχωρίζει. 
Ένας από τους ντόπιους απλώνει τα 
χέρια και το παίρνει στην αγκαλιά του. 
Το βάρος του, δυσανάλογο της ηλικί-
ας και του αναστήματός του, τον πα-
ραξενεύει. Με δυσκολία το συγκρατεί 
στην αγκαλιά του, λες και κρατά κάτι το 
άψυχο. Το παιδί δεν κάνει καμιά προ-
σπάθεια να κρατηθεί στην αγκαλιά του. 
Το κλάμα του, μόνο, σπαρακτικό συνε-

χίζεται. «Το σωσίβιο το ενοχλεί» θα πει 
κάποιος που παρακολουθεί τη σκηνή. 
Πραγματικά, οι ιμάντες του είχαν τυ-
λιχτεί επικίνδυνα γύρω από το τρυφε-
ρό του κορμί πιέζοντάς το ασφυκτικά. 
Ένα μαχαίρι που βρέθηκε σε ελάχιστο 
χρόνο το απήλλαξε από τον σφικτό 
εναγκαλισμό. Μια γυναίκα εκεί κοντά 
ζητά να το πάρει στην αγκαλιά της, να 
το μερέψει. Το παίρνει και του μιλά 
γλυκά, όχι, όμως, στη γλώσσα που το 
παιδί ξέρει, όχι στη γλώσσα της μάνας 
του. Τα λόγια της, όσο τρυφερά κι αν 
προφέρονται, δεν καταφέρνουν να το 
ηρεμήσουν.

Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από 
τους επιβάτες της λέμβου έχουν βγει 
στην ασφάλεια της στεριάς. Μεταξύ των 
τελευταίων ξεχωρίζει μια μαυροφορε-
μένη, ψηλή, εύσωμη γυναίκα. Κοιτάζει 
με έκδηλη αγωνία δεξιά και αριστερά 
σαν κάτι να ψάχνει. Βλέπει τη γυναίκα 
που κρατά το παιδί, την πλησιάζει και 
το παίρνει στην αγκαλιά της. Του μιλά 
αργά, τρυφερά, στη γλώσσα που ξέρει, 
στη γλώσσα του. Το παιδί σιγά σιγά 
στην αγκαλιά της μάνας μερεύει, στα-
ματά το κλάμα. Ένα βουβό αναφιλητό 
μόνο συνταράσσει πότε, πότε το στή-
θος του.

Οι κάτοικοι της Σκάλας προσπαθώ-
ντας με κάθε τρόπο να βοηθήσουν 
τους απελπισμένους της Ανατολής, 
που τους τελευταίους μήνες καταφθά-
νουν κατά χιλιάδες, και να τους κάνουν 
να νιώσουν καλύτερα, είχαν διαμορφώ-
σει από καιρό ένα χώρο, ένα ευρύχωρο 
δημοτικό δωμάτιο όπου οι ίδιοι αλλά 
και κάτοικοι άλλων περιοχών συγκέ-
ντρωναν ρούχα. Είναι τα ρούχα που 
μέχρι τώρα φύλαγαν με ευλάβεια στις 
ντουλάπες και τα σεντούκια των σπι-
τιών τους, γλυκές θύμησες των παιδιών 
τους, όταν αυτά ήταν μικρά και που 
τώρα τα δίνουν με όλη τους την καρδιά 
για να αγκαλιάσουν, να ζεστάνουν τα-

λαιπωρημένα, παγωμένα κορμάκια, που 
η ζωή δεν τους χαμογέλασε.

Η ομάδα των «αθλίων», υπακούοντας 
στις προτροπές των ντόπιων, κινείται 
αργά προς το δωμάτιο. Ανάμεσά τους 
και η μαυροφορεμένη, εύσωμη γυναί-
κα. Ακολουθώντας τους άλλους και 
κοιτάζοντας χαμένα δεξιά και αριστερά 
φτάνει στο δωμάτιο. Η περίπτωσή της 
στο μεταξύ έχει κινήσει την περιέργεια 
πολλών που συζητούσαν για το παρά-
ξενο παιδί που κρατούσε σφιχτά στην 
αγκαλιά της. Κάποιοι την παρακινούν 
με νοήματα να μπει στο δωμάτιο, να 
βρει στεγνά ρούχα, να ντύσει το παι-
δί της. Ένας από το πλήθος, που δεν 
μοιάζει να είναι ντόπιος, την πλησιάζει. 
Συνομιλούν για λίγο στη γλώσσα τους. 
Στο πρόσωπό της είναι ζωγραφισμένη 
η αγωνία. Μιλά και κοιτά το παιδί. Ο 
συνομιλητής της την ακούει προσεκτι-
κά. Δείχνει ταραγμένος και ανήσυχος, 
σαν κάτι σοβαρό να συμβαίνει. Η γυ-
ναίκα μπαίνει διστακτικά στο δωμάτιο, 
ενώ αυτός απομακρύνεται και μιλά απ’ 
το τηλέφωνο. «Είναι εθελοντής», θα πει 
κάποιος. «Έρχεται συχνά εδώ και βοη-
θά τους νεοφερμένους». 

Ο κόσμος που παρακολουθεί τη σκη-
νή δείχνει ενδιαφέρον, θέλουν να μά-
θουν τι συμβαίνει. Τον πλησιάζουν και 
περιμένουν με αγωνία να τους μιλήσει. 
Διστακτικά στην αρχή, πιο ελεύθερα 
στη συνέχεια, με κοφτά λόγια και σπα-
σμένα ελληνικά ψελλίζει: «το παιδί εί-
ναι παράλυτο στα πόδια». Τα πρόσωπα 
αυτών που ακούν συσπώνται, δαγκώ-
νουν τα χείλη. «Δεν είναι μόνο αυτό», 
συνεχίζει, «η καρδούλα του έχει σοβα-
ρό πρόβλημα. Πρόσφατα του έκαναν 
επέμβαση ανοιχτής καρδίας». Απ’ την 
ομήγυρη κάποιοι βουρκώνουν. Γι αυτό, 
λοιπόν, αυτή η αγωνία της μητέρας; Γι 
αυτό αυτή η αδράνεια, η ακαμψία του 
μικρού σώματος;

Μετά από ώρα το περιστρεφόμενο 

γαλάζιο φως ενός αυτοκινήτου διαπερ-
νά το σκοτάδι της νύκτας. Ένα ασθενο-
φόρο ειδοποιημένο από τον εθελοντή-
μεταφραστή γλιστρά σιγά ανάμεσα στο 
συγκεντρωμένο πλήθος. Η μητέρα και 
το παιδί επιβιβάζονται και το αυτοκίνητο 
χάνεται και πάλι στη νύχτα. Στη νύχτα 
χάνεται και το πλήθος των εξουθενωμέ-
νων νεοφερμένων, κρατώντας τα ελάχι-
στα εφόδια που κατόρθωσαν να πάρουν 
μαζί τους στο απεγνωσμένο, για την πο-
θεινή γη της Λέσβου, ταξίδι τους. 

Τέτοιες ιστορίες επαναλαμβάνονται 
πολλές φορές κάθε μέρα στο ήσυχο 
ψαροχώρι. Σαν τον Αντώνη καθημερινά 
δίνουν το παρόν της ανθρωπιάς, άδο-
λα, ανυστερόβουλα, σιωπηλά, ο Νίκος, 
ο Θανάσης, ο Γιώργος… άνθρωποι της 
βιοπάλης, απλοί ψαράδες που αλιεύουν 
ψυχές, που σώζουν ανθρώπους, που σε 
πείσμα των καιρών, στην αναλγησία των 
δουλεμπόρων της αντικρινής ακτής, 
στην κυνικότητα και αδιαφορία των ευ-
ρωπαίων, προσφέρουν αγάπη με μόνη 
ανταμοιβή ένα χαμόγελο από μια τυρα-
γνημένη ψυχή, ένα φιλί από ένα μικρό 
παιδί, μια αγκαλιά, μια ευχή στη γλώσσα 
τους, ένα δάκρυ ευγνωμοσύνης στην 
άκρη του ματιού τους. Και αυτοί είναι οι 
τυχεροί που αν και γνώρισαν τη φρίκη 
του πολέμου, της πείνας και της κατα-
πίεσης βρήκαν στις ακτές της Σκαμιάς 
αυτό που δεν γεύτηκαν στην πατρίδα 
τους, μια ανοικτή αγκαλιά. Πίστεψαν 
ότι άνοιξε γι’ αυτούς ο δρόμος για τη 
Γη της Επαγγελίας, αγνοώντας, ίσως, ότι 
ο Γολγοθάς δεν άρχισε ακόμη. Πολλοί, 
όμως, οι άτυχοι, δεν κατάφεραν ποτέ 
να φθάσουν σ’ αυτή την ποθητή ακτή. 
Η θάλασσα του Αιγαίου πήρε στα κύ-
ματά της ψυχές και όνειρα και μικρά 
παιδιά, πολλά μικρά παιδιά, που πριν 
ακόμη γνωρίσουν τη ζωή, αυτή τους 
έδειξε το πιο φρικτό της πρόσωπο.

 Γέμισε ο ουρανός αγγελούδια…
(Τα πρόσωπα και τα γεγονότα είναι απολύτως αληθινά)
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Το τραγούδι
Γράφει ο Γιώργος Ψωμαδέλλης

Από μικρό παιδί είχα μεγάλη μανία με 
το τραγούδι. Τραγουδούσα συνέχεια 
και μάλιστα, για να με ακούνε, ανέβαι-
νε στην κορυφή μιας τεράστιας συκιάς, 
από τις πολλές, που υπήρχαν μέσα στο 
περιβόλι μας και τραγουδούσα δυνατά. 
Αλλά και σαν παιδιά που τραγουδούσα-
με παίζοντας κούνιες ή άλλα παιχνίδια, 
πάντα τραγουδούσα.

Μεγαλώνοντας άρχισα να κάνω διάκρι-
ση μεταξύ των τραγουδιών, αλλά και των 
φωνών. Με γοήτευαν οι σωστές και ωραί-
ες φωνές, ενώ απέρριπτα μετά βδελυγ-
μίας τις φάλτσες και τις άσχημες, αν και 
πρέπει να τονίσω ότι, στο χωριό μου, οι 
περισσότεροι άνθρωποι τραγουδούσαν 
πολύ ωραία, όπως χόρευαν και πολύ καλά. 
Τα βράδια στις γειτονιές τραγουδούσαν 
όλοι και όλες και εκεί ακούγονταν θαυμά-
σιες φωνές. Μια βραδιά μερικά μικρά κο-
ριτσάκια τραγουδούσαν όλα μαζί και ένα 
από αυτά, σιγοντάριζε τα άλλα. Και ακου-
γόταν υπέροχα, τόσο, ώστε πήγα κοντά 
τους και ρώτησα ποιο κορίτσι κάνει την 
δεύτερη φωνή. Βγήκε μια μικρή κοπελιά 
και της έδωσα συγχαρητήρια. Και από 
τότε είμαστε πολύ καλοί φίλοι.

Έφηβος έκανα καντάδες στα κορίτσια 
μαζί με ένα φίλο και αυτός ήταν η πρώτη 
φωνή, ενώ, εγώ, η δεύτερη. Το κάναμε 
με επιτυχία και πολλά κορίτσια, όταν μας 
έβλεπαν στην βόλτα της Κυριακής, μας ρω-
τούσαν αν θα πάμε καντάδα, για να μείνουν 
ξάγρυπνα και να βγουν στα παράθυρα.

Μια βραδιά περνώντας από μια γει-
τονιά, άκουσα μια φωνή, που ξεχώριζε. 
Έμαθα ποια κοπέλα τραγουδούσε και 
στην πρώτη ευκαιρία που την συνάντη-
σα, της είπα πόσο με είχε γοητεύσει 
με την φωνή της. Μάλιστα της είπα ότι, 
κάποια στιγμή, θα ήθελα, να τραγουδή-
σουμε ένα τραγούδι μαζί. Κολακεύτηκε 
και μου είπε ότι, θα το ήθελε πολύ και η 
ίδια. Την έλεγαν Μαρία.

Πέρασε αρκετός καιρός από τότε, 
χωρίς να μπορέσουμε, να πραγματο-
ποιήσουμε την επιθυμία μας. Όμως, ένα 
απόγευμα, που πήγαινα σε ένα ελαιόκτη-
μά μας, λίγο πιο έξω από το χωριό, κα-
θώς περνούσα δίπλα από ένα ελαιόκτη-
μα με ψηλούς, πέτρινους τοίχους, την 
συνάντησα ξαφνικά μπροστά μου. Γύρι-
ζε προς το χωριό από ένα χωράφι τους. 
Χαιρετηθήκαμε, πιάσαμε κουβεντούλα 
και σε μια στιγμή, θυμηθήκαμε και οι 
δυο, αυτό που είχαμε πει. Να τραγου-
δήσουμε μαζί. Έτσι είπα στην Μαρία.

-Τι θα γίνει βρε Μαρία; Δεν θα αξιω-
θούμε ποτέ, να τραγουδήσουμε μαζί; 
Το έχω καημό.

-Ε, αφού δεν έτυχε, τι να κάνουμε; Κά-
ποια μέρα θα τύχει.

-Κάποια μέρα. Ζήσε Μάη μου δηλαδή.
-Τότε τι θέλεις; Να τραγουδήσουμε 

εδώ; Μέσα στον δρόμο;
Εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Όμως, 

μια και το έριξε εκείνη, μου άρεσε η ιδέα.
-Ναι εδώ. Δεν είναι άσκημη ιδέα.
-Και σαν μας δει κανείς; Δεν θα μας 

θεωρήσει για τρελούς, που τραγουδού-
με μέσα στον δρόμο; Θέλεις να γίνου-
με ρεζίλι;

-Μα είναι η ευκαιρία μας. Αν την χά-
σουμε και αυτήν, δεν θα γίνει ποτέ.

Την είδα σκεπτική, ενώ, τα μάτια της, 
κοίταζαν τριγύρω. Σε μια στιγμή σταθε-
ροποιήθηκαν σε ένα σημείο. Κοίταξα κι 
εγώ και είδα μια πρόχειρη, ξύλινη πόρ-
τα, που έκλεινε την είσοδο στο μεγάλο 
ελαιόκτημα. Κατάλαβα την σκέψη της 
και την ενθάρρυνα.

-Πάμε μέσα, που δεν θα μας βλέπει 
κανείς, είπα.

Με ακολούθησε πειθήνια και φθά-
σαμε στην πόρτα, που ήταν δεμένη με 
ένα σκουριασμένο σύρμα. Το έλυσα και 
άνοιξα την πόρτα. Μπήκαμε μέσα και 
έκλεισα πρόχειρα την πόρτα πίσω μας. 

Το ντουβάρι και η πόρτα μας κάλυπταν 
ολόκληρους, τόσο, ώστε να μην μας δει, 
όποιος περνούσε τυχαία από εκεί.

-Ποιο τραγούδι θέλεις, να πούμε; την 
ρώτησα.

-Μα εσύ είσαι θεότρελος. Μπορεί 
να μην μας βλέπουν εδώ, αλλά θα μας 
ακούνε. Όποιος περάσει, θα μας ακού-
σει και θα έλθει να δει, ποιοι τρελοί τρα-
γουδούν. Πάμε πιο μέσα.

Με έπιασε από το χέρι, σα να ήμουν 
μικρό παιδί και με τράβηξε προς το εσω-
τερικό του κτήματος. Περάσαμε κάτω 
από μεγάλα και πυκνά ελαιόδεντρα, που, 
τα κλαδιά τους κατέβαιναν πολύ χαμηλά 
και δημιουργούσαν ένα πυκνό ίσκιο και 
εγώ, σταμάτησα μια δυο φορές, για να 
την αναγκάσω και εκείνη, να σταματή-
σει. Όμως, αυτή, το βιολί της. Με τρα-
βούσε προς τα μέσα και τώρα, εγώ, την 
ακολουθούσα πειθήνια. Μάλιστα άρχισε 
κάτι, να σιγομουρμουρίζει και από αυτά 
που έλεγε, το μόνο που είχα καταλάβει, 
ήταν ότι θα μου τραγουδήσει ένα τρα-
γούδι, που θα μου μείνει αξέχαστο.

Πλησιάζαμε προς το κέντρο του ελαι-
οκτήματος και σε μια στιγμή, άφησα το 
χέρι της. Όμως, εκείνη, μου το ξαναπή-
ρε, το πέρασε κάτω από την μασχάλη 
της και το έφερε μπροστά στο στήθος 
της, πάνω στο οποίο το κράτησε σφι-
χτά. Ένοιωσα την ζεστασιά της και από 
εκείνη την στιγμή, άρχισα να κολλώ πε-
ρισσότερο κοντά της. Και όταν φτάσαμε 
στο κέντρο σχεδόν του χωραφιού, ήμα-
σταν τόσο κοντά, που δύσκολα κάποιος 
θα ξεχώριζε ποιος είναι ποιος.

Εκεί είδα ένα μικρό, ξύλινο καλύβι, με 
ολάνοιχτη την πόρτα και μέσα, ξεχώρι-
σα μερικές μπάλες άχυρο. Εκεί με πα-
ρέσυρε και εγώ μπήκα με μεγάλη μου 
ευχαρίστηση. Στάθηκα μπροστά της και 
άκουσα την ανάσα της έντονη. Όμως, 
σχεδόν αμέσως, διαπίστωσα ότι και η 
δική μου ανάσα ήταν εξ ίσου έντονη. 
Και πως θα τραγουδούσαμε τώρα;

Από την σκέψη αυτή με έβγαλε η 
φωνή της, που ήλθε σαν απαλό χάδι 

στα αυτιά μου.
-Έλα να καθίσουμε λίγο πάνω στα 

άχυρα, να φύγει το λαχάνιασμα, για να 
μπορέσουμε να τραγουδήσουμε, είπε.

Και πριν προφτάσω, να το καλοσκε-
φτώ, με τράβηξε απαλά, πάνω σε μια 
μπάλα. Εγώ κάθισα, ενώ, εκείνη, μισοξά-
πλωσε πάνω σ’ αυτήν. Και χωρίς να το 
καταλάβω, βρέθηκα στην αγκαλιά της. 
Και από εκείνη την στιγμή και μετά, δεν 
θυμάμαι και πολλά πράγματα. Θυμάμαι 
μόνο ότι βρέθηκα να αιωρούμαι μέσα 
στο ανίκητο πουθενά και πάλι στο που-
θενά, ένα πουθενά βαρύ στους αγκώνες 
και λοιπά, όπως γράφει και ο αείμνηστος 
Χεμινγουέι, στο έργο του "Για ποιον 
χτυπά η καμπάνα".

Δεν ξέρω πόση ώρα είχε περάσει, 
όταν επανήλθα στην πραγματικότητα. 
Την είδα δίπλα μου στραπατσαρισμένη 
λίγο, αλλά χαμογελαστή, να γουργουρί-
ζει σαν περιστέρα. Με κοίταζε τρυφερά 
και εγώ, της ανταπέδωσα την τρυφερό-
τητα, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της.

Ξαφνικά σηκώθηκε και άρχισε να τι-
νάζει μακριά τα άχυρα, που είχαν κολ-
λήσει πάνω της.

-Άργησα, είπε, κοιτάζοντας ανήσυχη 
το ρολόι της. Πρέπει να φύγουμε.

-Μα δεν θα τραγουδήσουμε; την ρώ-
τησα με απορία.

-Μα τι λες; Είμαστε για τραγούδια 
τώρα; Αύριο αν θέλεις την ίδια ώρα…

-Πώς δεν θέλω. Θα σε περιμένω στο 
ίδιο μέρος.

-Όχι. Θα περιμένεις μέσα από την 
πόρτα, για να μην σε δει κάποιος. Εγώ 
θα μπω μέσα και θα… τραγουδήσουμε.

Από τότε, φίλοι μου, συναντηθήκαμε 
πάνω από είκοσι φορές. Έρχεται κλεφτά, 
μπαίνει στην πόρτα και από εκεί πάμε 
στην καλύβα. Και όλες αυτές τις μέρες 
δεν τραγουδήσαμε ούτε μια φορά, αφού 
καταλήγουμε σε άλλα. Λες και το έχει βά-
λει πείσμα, να μην τραγουδήσει μαζί μου. 
Όμως, κι εγώ, είμαι πολύ πεισματάρης. 
Θα την συναντώ κάθε μέρα, μέχρι να την 
καταφέρω, να τραγουδήσει μαζί μου.
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Εικαστικά

«Η ομορφιά είναι παντού»

Ήταν ο τίτλος έκθεσης καλλιτεχνικής φωτογραφίας, της Όλγας Σταυρίδου – Δεληγιάν-
νη, που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης .

Κόσμος αρκετός, φίλοι, γνωστοί και ανώνυμοι μυτιληνιοί παραβρέθηκαν στα εγκαίνια 
της έκθεσης για να μιλήσουν με την Όλγα και να θαυμάσουν μια σειρά από φωτογραφίες 
καλλιτεχνικές, σωστά καδραρισμένες, γεμάτες απλότητα και ομορφιά.

Η  Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη μας έχει δώσει στο παρελθόν πολύ θετικά δείγματα 
άριστης λογοτεχνικής γραφής.

Για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να αποδίδει με τις λέξεις νοήματα και εικόνες είναι 
σίγουρο ότι μέσα του υπάρχει και το καλλιτεχνικό στοιχείο.

Με την έκθεση φωτογραφίας της, η Όλγα επιβεβαιώνει την άποψή μου αυτή.
Η ευαισθησία φτάνει να υπάρχει. Τότε τα αποτελέσματα είναι θετικά. Η φίλη μας 

εύρισκε ενδιαφέροντα θέματα στην απλότητα, στα ασήμαντα και τα σημαντικά της ζωής. 
Τα πλησίασε με την ευαισθησία και το σεβασμό που τη διακρίνει και το αποτέλεσμα θαυ-
μάσαμε στην καλοκαιρινή έκθεσή της με φωτογραφίες που είχε τον τίτλο «Η ομορφιά 
είναι παντού».

Κ.Μ.-Π.

Η ομιλία της Όλγας Δεληγιάννη

Πίσω από απλά πράγματα
κρύβομαι για να με βρείτε.
Αν δεν με βρείτε,
θα βρείτε τα πράγματα.
Θ’ αγγίξετε εκείνα που άγγιξε το χέρι μου
θ’ αγγίξουν τα χνάρια των χεριών μας.

Γ. Ρίτσος

Η αγάπη για την Απλότητα - τα απλά 
πράγματα, τους απλούς ανθρώπους, τα 
απλά συναισθήματα - μαζί με την αγάπη 
για την Ομορφιά - τις όμορφες πλευ-
ρές της ζωής, τους «ωραίους» ανθρώ-
πους - είναι τα κύρια συστατικά του 
χαρακτήρα μου.

Με την αγάπη για τα απλά γεννήθηκα.
Την αγάπη για το ωραίο μου τη δίδα-

ξε ο πατέρας μου.
Δεκαετία του ’60 κι εμείς στα «χρυ-

σά μας νιάτα», που όμως δεν το ‘χουμε 
πάρει είδηση γι’ αυτό και με την πρώ-
τη αποτυχία (στα συναισθηματικά, στις 

σπουδές μας) καταρρακωνόμαστε.
Μια τέτοια στιγμή, ο πατέρας μου 

- ο άνδρας της ζωής μου, όπως είναι 
για όλα σχεδόν τα κορίτσια ο πατέρας 
τους - με παίρνει κι ανεβαίνουμε στην 
Αμαλή. 

Χάραμα. Μαγεία…
Δείχνοντάς μου όλα ένα γύρω, μου 

λέει: Κοίτα πόση ομορφιά υπάρχει 
στον κόσμο και συ επικεντρώνεσαι 
στην ασχήμια. Δεν είναι κρίμα;

Πολλά χρόνια αργότερα, τον θυμήθη-
κα όταν διάβασα Ρίτσο: Ό,τι κι αν πεις, 
ό,τι κι αν κάνεις, ο κόσμος είναι όμορ-
φος. Όμορφος, όμορφος, όμορφος.

Αυτή την ομορφιά προσπάθησα να 
κλείσω στις φωτογραφίες μου. Μια ζωή 
χιλιάδες φωτογραφίες. Άλλοι αποταμι-
εύουν χρήματα για να νιώσουν ασφα-
λείς στα γεράματά τους, εγώ αποταμί-
ευσα Ομορφιά. Με τα χρόνια, άλλαξαν 
πολλά μέσα μου. Το μόνο που δεν άλ-
λαξε είναι η αγάπη στη Ζωή, στη Χαρά, 
στην Ομορφιά. 

Λένε: πουλά η δυστυχία, η ασχήμια, 
το έγκλημα.

Είναι ένας κακός τρόπος για να ανε-
βάσεις το ηθικό σου συγκρίνοντας τη 
ζωή που ζεις με ό,τι χειρότερο υπάρχει 
και θεωρώντας έτσι τον εαυτό σου… 
κερδισμένο!

Η Φωτογραφία
Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ψυ-

χής και ματιών. Αυτά οδηγούν κυρίως 
το χέρι του φωτογράφου. Σαν μικρός 
Θεός, δημιουργεί τον δικό του κόσμο 
ρίχνοντας φως σε κάποια και αφή-
νοντας άλλα στο σκοτάδι. Οι πολλοί 
βγάζουν μόνο φωτογραφίες μελών της 
οικογένειάς τους, συγγενών και φίλων. 
Έτσι, όμως, μικραίνουν τον κόσμο, 
αυτόν που δημιουργούν με τη μηχανή 
τους και θα συνεχίσει να υπάρχει και 
μετά από αυτούς. Τον περιορίζουν ενώ 
ο κόσμος είναι απέραντος. 

Οι Εκθέσεις ζωγραφικής και φωτο-
γραφίας έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία.

Γνωρίζεις αγνώστους ανθρώπους από 
το έργο τους, που είναι το ψυχογράφη-
μά τους. 

Και όπως αφήνει να εννοηθεί ο ποι-
ητής, αγγίζοντας εκείνα που άγγιξε το 
χέρι του καλλιτέχνη δεν αγγίζουν μόνο 
τα χνάρια των χεριών καλλιτέχνη και θε-
ατή αλλά και τα χνάρια της ψυχής τους.

Ένα θερμό «Ευχαριστώ» σε όσους 
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η Έκθε-
ση (αναφέρθηκα ονομαστικά στα εγκαί-
νια) αλλά και ένα «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» στους 
ανθρώπους της ζωής μου: στους γονείς 
μου και στον σύντροφό μου, που δεν 
υπάρχουν πια.

Εκείνοι - όπως και ο αδελφός μου 
-έκαναν για μένα αυτό που θεωρώ πιο 
σημαντικό: βλέποντας τα τόσα ενδι-
αφέροντά μου με βοήθησαν με όσες 
δυνάμεις - υλικές, ηθικές και σωματικές 
- διέθεταν για να τα πραγματοποιήσω.

Στους ανθρώπους μου, λοιπόν, αφιε-
ρώνω την Έκθεσή μου και είναι το ελά-
χιστο που μπορώ να κάνω γι’ αυτούς…

Οι ελβιέλες ψάχνουν να βρουν το κορίτσι που τις φορούσε.
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ΛαογραφίαΛαογραφία
           Η λαογραφία και ο μήνας Οκτώβριος 

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Ο μήνας Οκτώβριος  όπως και οι υπό-
λοιποι μήνες του ημερολογίου, έρχεται 
από τη ρωμαϊκή εποχή και ήταν στη σει-
ρά ο όγδοος. October λατινικά δηλώνει 
την όγδοη ημερολογιακή περίοδο. 

Σε αντιστοιχία οι αρχαίοι Αθηναίοι 
είχαν το μήνα Πυανεψιώνα. Τότε πα-
νηγύριζαν τη σημαντική τελετή των 
Πυανεψίων προς τιμήν της Αθηνάς 
της επονομαζόμενης Σκιράδος και του 
θεού Απόλλωνα. Η γιορτή εξελισσόταν 
κάπως έτσι:

Δύο παιδιά των οποίων οι γονείς ήσαν 
εν ζωή, κρατώντας ένα κλαδί ελιάς ή 
δάφνης, τυλιγμένο με μάλλινες κλωστές 
λευκές ή κόκκινες στο οποίο κρεμού-
σαν και φθινοπωρινούς καρπούς-αυτή 
τη ράβδο την ονόμαζαν ειρεσιώνη-
προχωρούσαν προς το ναό του Απόλ-
λωνα και το κατέθεταν με ευλάβεια 
στη θύρα του ναού. Παράλληλα, άλλη 
ομάδα παιδιών, κάποιαν άλλην ώρα με 
την ειρεσιώνη, σε κάποια όμως απλού-
στερη μορφή της, γύριζαν από σπίτι σε 
σπίτι, τραγουδούσαν, έπαιρναν κάποιο 
φιλοδώρημα και προχωρούσαν. Όπως 
γίνεται με τα κάλαντα στην εποχή μας. 

Κατά τη γιορτή αυτή των Πυανεψίων 
ο κόσμος έτρωγε ιδιαίτερα φτιαγμένο 
βραστό φαγητό καμωμένο από κουκιά, 
φασόλια, κριθάρι, ρεβύθια και σιτάρι,  
έδεσμα ανάλογο με κείνο που συνηθί-
ζεται ακόμα στις μέρες μας να αναλί-
σκεται σε κάποια μέρη της επικράτειας 
κατά τα Εισόδεια της Θεοτόκου, στις 
21 του Νοεμβρίου. Αυτό έχει την ονο-
μασία  Πολυσπόρια και η Παναγία παίρ-
νει την προσωνυμία Πολυσπορίτισσα.

Εν παρενθέσει αναφέρεται ότι ο όρος 
Πυανέψια είναι σύνθετος από την αρ-
χαία λέξη πύανον που σημαίνει όσπριο 
και έψω που σημαίνει βράζω.

Στις μέρες μας, ο λαός τον Οκτώβριο 
τον ονομάζει και Σπαρτό γιατί στη δι-
άρκειά του πρέπει να γίνονται οι κάθε 
είδους σπορές και φυτεύσεις. Έτσι κα-
θιερώθηκε και το λαϊκό δίστιχο:

«Οκτώβρη και δεν έσπειρες
οκτώ σωρούς δεν έκαμες»
Στις 18 του μηνός γιορτάζει ο Ευαγ-

γελιστής Λουκάς και οι γεωργοί λένε  
«δε δουλεύουν τ’ Άη-Λουκά». 

Όμως υπάρχει και το δίστιχο:
«Του Αγίου Λουκά
σπείρε τα κουκιά».
Τέλος, το μήνα Οκτώβρη γιορτάζε-

ται ο Άη-Δημήτριος, ο μέγας Άγιος και 
πολιούχος της Θεσσαλονίκης κι’ απ’ 
αυτόν τον Άγιο ο μήνας πήρε και το 
προσωνύμιο «Άη-Δημήτρης».

Όταν τα πρωτοβρόχια αρχίσουν 
πρώιμα, δηλ. όταν αρχίσουν οι βροχές 
μέσα στο Σεπτέμβριο, τότε μετά από 
λίγο, ο καιρός ξεθυμαίνει και ξανάρχο-
νται οι καλές μέρες που θυμίζουν κα-
λοκαίρι και τότε ο λαός τούτη τη μικρή 
περίοδο την αποκαλεί «μικρό καλοκαί-
ρι». Και λέει ο σοφός κόσμος:

«Άη Δημητράκη μικρό καλοκαιράκι».
Αυτά τα λίγα λόγια για το μήνα Οκτώ-

βρη που στα ψηλά βουνά τα σταφύλια 
αργούν να ωριμάσουν, σε αντίθεση 
με τα χαμηλά που ο τρύγος γίνεται το 
μήνα Σεπτέμβριο και έτσι ο μήνας τού-
τος ονομάστηκε, άλλο ένα όνομα πάλι, 
«Οκτώβρης Τρυγομηνάς».

Πίτα αλμυρή με κίτρινη κολοκύθα

Υλικά συνταγής
Για τη γέμιση
2 κιλά καθαρισμένη κίτρινη κολοκύθα
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
3/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
1/2 φλ. τσαγιού ρύζι γλασέ 
4 αυγά
300 γραμμ. φέτα σε τρίμματα
1/2 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος
αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Πρώτα ετοιμάζουμε τη γέμιση: καθαρί-

ζουμε την κολοκύθα από φλούδα, σπό-
ρους και ίνες. Την τρίβουμε σε χοντρό 
τρίφτη και την τοποθετούμε σε σουρω-
τήρι για να φύγουν όλα τα υγρά της. Ζε-
σταίνουμε το ελαιόλαδο και μαραίνουμε 
το κρεμμύδι για λίγα λεπτά μέχρι να γίνει 
διάφανο. Προσθέτουμε την κολοκύθα 
και τη σοτάρουμε έως ότου πιει όλα τα 
υγρά της, περίπου 15΄. Τότε προσθέτου-
με το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι. Αφήνουμε 
στη φωτιά 5΄-6΄. Αφήνουμε τη γέμιση να 
κρυώσει. Προσθέτουμε τα τρίμματα φέ-
τας και τα χτυπημένα αυγά, τον άνηθο και 
ανακατεύουμε πολύ καλά. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε χωριάτικα φύλλα πί-
τας εμπορίου ή να ανοίξουμε εμείς φύλ-
λο. Λαδώνουμε ένα ρηχό ταψί. Απλώ-
νουμε κάτω 4 φύλλα λαδωμένα ένα-ένα. 
Αδειάζουμε και απλώνουμε τη γέμιση. 
Τη σκεπάζουμε με άλλα 3 φύλλα λαδο-
μένα με τον ίδιο τρόπο. Περιχύνουμε με 
το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ραντίζουμε με 
ελάχιστο νερό με τα δάχτυλα. Ψήνουμε 
σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 
180°C, στην τελευταία σχάρα, κάτω - 

Αυτή την εποχή είναι έτοιμες οι μεγάλες κιτρινοπορτοκαλιές κολοκύθες. 
Μ’ αυτές μπορούμε να κάνουμε τις νόστιμες πίτες όπως τις έφτιαχναν κι οι μανάδες μας. 
Δημοσιεύω σήμερα δυο εύκολες συνταγές για αλμυρή και γλυκιά, λαδερή κολοκυθόπιτα.

Με πολύ αγάπη,
Κατερίνα

κάτω, για περίπου 1 ώρα, έως ότου ροδί-
σει καλά η κολοκυθόπιτα. Αφήνουμε λίγο 
να κρυώσει και κόβουμε σε κομμάτια.

Λαδερή κολοκυθόπιτα γλυκιά

Υλικά:
1 κιλό κολοκύθα κίτρινη (με τα φύλλα)
1½ φλιτζάνα ζάχαρη
3/4 της φλιτζάνας σταφίδες μαύρες 
κορινθιακές
1 φλιτζάνα χοντροκομμένα καρύδια
3/4 της φλιτζάνας ρύζι (βρασμένο όχι λαπά)
1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο Μυτιλήνης

Εκτέλεση:
Κόβουμε την κολοκύθα σε κομμάτια 

και τη βράζουμε ελαφρά με το φλούδι 
της, για να την καθαρίσουμε πιο εύκολα.

Στραγγίζουμε με τα χέρια τον πολτό 
και τον τοποθετούμε μέσα σε  ένα σου-
ρωτήρι για να στραγγίσει από τα υγρά.

Σε τρεις φλιτζάνες του τσαγιού πολτό 
ρίχνουμε και τα υπόλοιπα υλικά μαζί και 
τα ανακατεύουμε.

Στρώνουμε σε ένα ταψί 4 φύλλα αφου 
προηγουμένως τα λαδώσουμε ένα - ένα 
με ένα πλατύ πινέλο. Ρίχνουμε μέσα τον 
πολτό με τα υπόλοιπα υλικά μαζί και τον 
απλώνουμε ομοιόμορφα. Απλώνουμε 
από πάνω άλλα τρία φύλλα λαδωμένα και 
αυτά με τον ίδιο τρόπο. Ραντίζουμε από 
πάνω με λίγο νερό και ψήνουμε την πίτα 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 
βαθμούς, για 1 ώρα περίπου.

Αφού την βγάλουμε από τον φούρνο 
και κρυώσει, προαιρετικά όταν κρυώσει 
την πασπαλίζουμε με κανέλλα και άχνη 
ζάχαρη.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Τὸ ἐκκλησάκι
Άγγελος Βλάχος (1838-1920)

Εἰς τὸ βουνὸ ψηλὰ ἐκεῖ 

εἶν᾿ ἐκκλησιὰ ἐρημική, 

τὸ σήμαντρό της δὲ χτυπᾶ,

δὲν ἔχει ψάλτη οὔτε παπά.

Ἕνα καντήλι θαμπερὸ

καὶ ἕναν πέτρινο σταυρὸ 

ἔχει στολίδι μοναχὸ 

τὸ ἐκκλησάκι τὸ φτωχό.

Ἀλλ᾿ ὁ διαβάτης σὰν περνᾶ 

στέκεται καὶ τὸ προσκυνᾶ 

καὶ μὲ εὐλάβεια πολλὴ 

τὸν ἄσπρο του σταυρὸ φιλεῖ.

Ἐπάνω στὸ σταυρὸ ἐκεῖ 

εἶναι εἰκόνα μυστικὴ 

μ᾿ αἷμα τὴν ἔγραψε ὁ Θεὸς 

καὶ τὴν λατρεύει ὁ λαός.

Ο μαύρος Αη Βασίλης
Δημήτρης Νικορέτζος

Στην πλατεία Καραϊσκάκη
πρωινό της Παραμονής
ένας μαύρος Άη Βασίλης
μοίραζε δώρα!
Ήταν το πράγμα ασυνήθιστο.
Που ακούστηκε, έλεγαν,
Άη Βασίλης αράπης.
Έμοιαζε βλάσφημο,
φαινόταν αποκρουστικό.
Τι θάλεγε ο Άγιος
για την προσβολή.
Τούτος ο βέβηλος
δεν ερχόταν απ’ την Καισάρεια.
Με πρόσωπο μαύρο 
στιλπνό σαν έβενο
και χίλια εξογκωμένα,
έμοιαζε φερμένος απ’ το Καμερούν...
Ποιας ανάγκης η ένδεια
και ποιας φτώχειας η συμβουλή
να τον έντυσαν άγιο...
Ήταν, έλεγαν, η ασέβεια προκλητική.
Όμως γύρω του τα παιδιά
μη βλέποντας το χρώμα του
τα ίδια δώρα περίμεναν...

Στη Λέσβο
Πέρθα Καλέμη

Αγέρωχη λαμποκοπάς 
κι ορθόπλωρη αρμενίζεις
μούσα της ψάπφας λιόχαρη 
κι αιώνια πεθυμιά
μια ζωγραφιά της θάλασσας 
στα μάτια μου ιριδίζεις
λιχνίζοντας στη σκέψη μου 
μύρα και γιασεμιά.
Με γέννησες κι απάγκιασα 
σ’ απάνεμο λιμάνι
κι άνθισε μύριους έρωτες 
ο πόθος μου ο κρυφός
τα λιόδεντρα σου λάμπουνε 
σ’ ονείρου πυροφάνι
μια και το χέρι των θεών 
σε κέντησε στο φως.

Μεσ’ στο Αιγαίο κολυμπάς 
στ’ ακρόγιαλα ανασαίνεις
νησί με χίλια χρώματα 
γητεύτρας πινελιάς
νανούρισες στους κόλπους 
σου σοφούς της οικουμένης
εσύ θεά της άνοιξης 
και κόρη της ελιάς.

Είσαι λαχτάρα και καημός 
νησί μου ευλογημένο
που με το φως σου σκέπασες 
θάλασσα κι ουρανό
μήτρα της γης απέθαντη, 
ζαφείρι τιμημένο,
που κάθε ωραίο κάρπισες, 
μεγάλο και τρανό.

Χριστούγεννα
Μαρία Αγιασσώτου - Λαμπρινού

Σαν σε μια κάποια παραζάλη
σαν σε στιγμής μιαν οπτασία,
κάποια εικόνα βλέπω άλλη,
τούτη τη νύχτα Σου, Μεσσία.
Σα νάσαι Συ, σκελετωμένο,
παιδί, στη φάτνη, πεινασμένο.

Κι αυτή η Άγια Σου μητέρα,
μ’ ισχνά σκελετωμένα στήθεια,
να γέρνει ανήμπορη πιο πέρα,
ζητώντας, έλεος, βοήθεια.
Κι αδιάφοροι να την κοιτάζουν,
όσοι Χριστούγεννα, γιορτάζουν!

Στις παραισθήσεις μου πια τώρα,
των μάγων σκέπτομαι την ώρα.
Σε μονοπάτια ματωμένα,
τυφλοί να σέρνονται σε Σένα.
Και να σου φέρνουν για λιβάνι,
το δάκρυο, η γη, που βγάνει.

Φωτιές τυλίγουν τον αστέρα
κι οι άγγελοι ασφυκτιούνε.
Πως ν’ ανασάνουν τον αγέρα,
βοσκοί για Σένα π’ αγρυπνούνε;
πως ψάλλουν «Επί γης ειρήνη»
γη κι ουρανοί, σ’ αυτή τη δύνη; !
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Μια μέρα ακόμα
Μαριάννα Βλάχου-Καραμβάλη

Ζώντας την ανάσα του σούρουπου
Διαπερνώντας το λίκνισμα των χόρτων

Συντρόφευε τα βήματα του χαλασμού.

Κυνηγημένοι καημοί
Μέσα στον άνεμο
Κόμποι προσμονής της μοναξιάς
Παραμονεύουν.
Μια μέρα ακόμα
Καθώς η μορφή σου 
στο χώμα θα γείρει
Μ’ εκείνο το κύκνειο φτερούγισμα
Μια μέρα ακόμα
Νεκρό περιστέρι 
καρφώνεται στο τείχος
Μια και δεν δόθηκε το μήνυμα.
Απόμεινε η θλίψη αραγμένη.
Πως να σ’ αγκαλιάσω
Με τα κομμένα χέρια της ψυχής μου;

Στ’ ουρανού τα παραθύρια
Νίκη Σεραφετινίδου-Βουρβουλή

Στ’ ουρανού τα παραθύρια
και στου ήλιου τα γεφύρια
οι συννεφομαμάδες 
με τα συννεφάκια τους
απλώνουνε μπουγάδες 
στα βουνοσοκάκια τους.

Απ’ τη μία τα σεντόνια
σούρες, δίπλες και κορδόνια,
απλωμένες οι κουρτίνες
ανεμίζουνε κι εκείνες.

Τρέχουνε λαχανιασμένα
συννεφάκια φορτωμένα,
κουβαλάνε μεσ’στα χέρια
άσπρα ρούχα σε πανέρια.

Κι ένα σύννεφο τρεχάτο
φουσκωμένο και φευγάτο
κουβαλάει μανταλάκια
και απλώνει μαντηλάκια.

Κι όταν όλα πια τελειώσουν
μαντηλάκια, μανταλάκια,
η μπουγάδα η απλωμένη
να στεγνώσει περιμένει.

Έτσι έχουν τα πράγματα
απ’ τα βαθιά χαράματα
στ’ ουρανού τα παραθύρια
και στου ήλιου τα γεφύρια.

Αντώνης Πρωτοπάτσης 
«Μας σκότωσαν τη Σαπφώ»
Εκδότης: Αρχεία Νομού Λέσβου
Επιμέλεια: Βασιλική Χάιδου 
Μυτιλήνη 2015, σελ. 77

To παρόν δοκίμιο 
του Αντώνη Πρωτο-
πάτση γράφτηκε το 
1936 πρώτα στα Γαλ-
λικά και στη συνέχεια 
στα Ελληνικά, όταν ο 
ίδιος βρισκόταν στη 
Γαλλία.

Στην αρχική του μορ-
φή βρίσκεται σε ένα τετράδιο παλαιό με 
τις δικές του σημειώσεις και το δύσκολο 
έργο της μεταγραφής του έγινε από την 
κ. Σοφία Χατζάκη, της οποίας η οικογέ-
νεια είναι κληρονόμος της γυναίκας του 
Marie Louise Gyoyon. Πήρε τη μορφή 
βιβλίου για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες 
από τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Λέσβου στο 
πλαίσιο του αφιερώματος στον Αντώνη 
Πρωτοπάτση, που περιελάμβανε επίσης 
έκθεση με αρχειακό υλικό, σκίτσα και πί-
νακες από τη συλλογή τους στη Δημοτι-
κή Πινακοθήκη Μυτιλήνης.

«Μέσα σε αυτό το έργο ο Αντώνης 
Πρωτοπάτσης καταβάλλει σημαντι-
κή προσπάθεια να παρουσιάσει τόσο 
στον Έλληνα όσο και στο Γάλλο ανα-
γνώστη τις απόψεις του, ώστε να τον 
κάνει να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα 
της σαπφικής ποίησης και την επίδρα-
σή της στη λαϊκή μουσική» γράφει στον 
πρόλογό της η Βασιλεία Χάιδου, επιμε-
λήτρια της έκδοσης.

Το δοκίμιο χωρίζεται στα παρακάτω 
πέντε μέρη: «Πρόλογος προς τον ανα-
γνώστη», «Μας σκότωσαν τη Σαπφώ», 
«Η λύρα δεν είναι σύμβολο», «Η μου-
σική και ο χορός», «Φραγκομανία».

«Η έκδοση αυτή μιλάει για τη συγ-
γένεια της σαπφικής ποιήσεως και της 
λαϊκής παράδοσης. Μιλάει για το λαϊκό 
ελληνικό τραγούδι του οποίου ο στίχος 
γεννιέται μέσα στην αγκαλιά της μου-
σικής και αντέχει στο χρόνο. Και για 
τον άνθρωπο το μερακλή, το λαϊκό, τον 
αγράμματο, που υπηρετεί τη λαϊκή τέ-
χνη αυθόρμητα και με την καρδιά του. 
Για τον Πρωτοπάτση ο “μερακλής” και 
το “μεράκι” του -λέξεις με τουρκική 
καταγωγή- δε χρησιμοποιούνται απα-
ραίτητα με ερωτική έννοια.

Ο μερακλής είναι ένα φίνος γνώστης, 
παθιασμένος με όλα εκείνα τα ωραία 
πράγματα που δίνουν αξία στη ζωή, 
που βγάζει τη μελαγχολία και το ρο-
μαντισμό του, το "σεβντά", δηλαδή τον 
καημό του στα τραγούδια του και πίνει 
κρασί όχι για να μεθύσει αλλά για να 
φτάσει στο επίπεδο να χορέψει καλύ-
τερα, γιατί ο χορός συνοδεύει τη μου-
σική, που συνοδεύει την ποίηση.

Διαμαρτύρεται ο Πρωτοπάτσης για 
την απαγόρευση του ρεμπέτικου από 
το Μεταξά το Δεκέμβριο του 1936, 
για τους κακόμοιρους τους μερακλή-
δες που τους κλείσανε το στόμα και 
διερωτάται πώς μπορεί κανείς να θέτει 
απαγορεύσεις σε όποιον υπηρετεί τη 
λαϊκή τέχνη αυθόρμητα, στον Έλληνα 
ανατολίτη μουσικό-θεματοφύλακα του 
δημόσιου θησαυρού της λαϊκής μουσι-
κής παράδοσης με την αφθονία και τον 
πλούτο των ήχων, των κλιμάκων και των 
αποχρώσεων σε αντιδιαστολή με την 
ευρωπαϊκή πολιτισμένη μουσική.

Λυπάται για την περιφρόνηση της πα-
ράδοσης και την ξενομανία» γράφουν 
μεταξύ άλλων στην πολύ κατατοπιστι-
κή εισαγωγή τους η Άννα Λιγνού και η 
Φανή Μαρωνίτου από τα Γ.Α.Κ. - Αρ-
χεία Ν. Λέσβου.

Π. Σκορδάς

Μελάνι και αίμα
Γιώργος Κόμης

Πασκίζω, ιδρώνω κι’ απορώ,
τάχα ναν όλα ψέμα 
όσα έχω γράψει κι’ αγαπώ 
ειν’ όλα για το ρέμα;

Μπρος στα χαρτιά μου εγώ ποτέ 
δεν έχω ξενυχτίσει;
δεν έχω λιώσει ως το πρωί 
δεν έχω προσπαθήσει;

Ρωτώ μα δεν ακούγομαι, 
κανείς δεν απαντάει
δεν μ’αποκρίνεται κανείς,
μονάχα με ρωτάει.

Στ’ αλήθεια πίστεψες ποτέ 
τα χρόνια που διαβήκαν
τα έργα και οι ρίμες σου 
δικαίωση πως βρήκαν;

Χάραξες συ τους στίχους σου
στης φυλακής τους τοίχους 
ανάμεσα σε βλαστημιές και 
ουρλιαχτών τους ήχους;

Έδωσες  μια γουλιά νερό 
σ’εκείνον που διψούσε 
που από τα μαρτύρια δίπλα σου 
μονάχος ξεψυχούσε;

Άκου λοιπόν τι θα σου πω, 
κι’αυτό δεν είναι ψέμα
η Ποίηση η αληθινή θέλει 

Μελάνι κι’ Αίμα !
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Αριστείδης Καλάργαλης
«Το πανηγύρι του Ταύρου 
Αγίας Παρασκευής Λέσβου» 
Έκδοση Γεωργικό Σωματείο 
«Η Πρόοδος» 
Αγίας Παρασκευής Λέσβου 
Μυτιλήνη 2015, σελ. 62

Το βιβλίο έχει επιμε-
ληθεί  ο συμπατριώτης 
μας συγγραφέας και 
εκπαιδευτικός Αρι-
στείδης Καλάργαλης 
και αναφέρεται στο 
πολύ γνωστό «Πανη-
γύρι του Ταύρου» που 
γίνεται κάθε χρόνο 

περί τα τέλη Μαΐου στην Αγία Παρα-
σκευή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη 
του Αγίου Χαράλαμπου. 

Σύμφωνα με την παράδοση το πανη-
γύρι έγινε για πρώτη φορά το έτος 1774.

Όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογο 
του βιβλίου, πολλά έχουν γραφτεί για το 
ξακουστό πανηγύρι. Σχεδόν όλα τα βι-
βλία έχουν τις ίδιες προφορικές πηγές, 
που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Το 
χαμένο ταυρί, ο Τούρκος λήσταρχος, 
η προστασία του Αγίου Χαράλαμπου, 
το «κουλμπάνι» - η θυσία του ταύρου, 
οι ιπποδρομίες και το πανηγύρι - κατα-
γράφονται από τους συγγραφείς με τον 
δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.  

Το βιβλίο αυτό, είναι μια συλλογή τεσ-
σάρων δημοσιευμάτων με θέμα το «Πα-
νηγύρι του Ταύρου», τα οποία δημοσι-
εύτηκαν σε διάστημα δέκα χρόνων, από 
τον Ιούνιο του 1927 έως τον Ιούνιο του 
1937. Η αξία τους έγκειται στο ότι είναι 
τα παλαιότερα γραπτά για το έθιμο αυτό.

Το πρώτο είναι του Κώστα Μάκιστου-
Παπαχαραλάμπους. Δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα «Ταχυδρόμος» στις 24 και 25 
Μαΐου 1927 με τίτλο «Το πανηγύρι του 
Τάβρου». Το επόμενο είναι της αδερ-
φής του Πέπης Δαράκη και δημοσιεύ-
τηκε στην εφημερίδα «Δημοκράτης» σε 

τρεις συνέχειες, στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 
1929. Τα άλλα δυο δημοσιεύτηκαν την 
επόμενη δεκαετία, συμπτωματικά και 
αυτά από δύο  αδέλφια, τους δημοσιο-
γράφους Νίκο και Γιώργο Κανδύλη.

Τα τέσσερα αυτά άγνωστα μέχρι σή-
μερα δημοσιεύματα των εφημερίδων, 
για το «Πανηγύρι του Ταύρου», συμπλη-
ρώνουν τις μεταγενέστερες γραπτές 
αναφορές και μας δίνουν σημαντικά 
στοιχεία από την καθημερινότητα του 
πανηγυριού.

Το βιβλίο είναι μια έκδοση του Γεωρ-
γικού Σωματείου Αγίας Παρασκευής «Η 
Πρόοδος» και η παραγωγή του έγινε στις 
εκδόσεις «Εντελέχεια» στη Μυτιλήνη.

Θ. Α. Πλατσής

Δημήτρη Νικορέτζου
«Άφθαρτοι εν φθορά»
Αποχαιρετισμοί Λογίων
Μνήμες και Ευτραπελίες
Εκδόσεις «Λιβάνη»
Αθήνα 2015, σελ. 304

Πρόσφατα ήρθε 
στα χέρια μου από 
τον ίδιο το συγγρα-
φέα το εν λόγω έργο 
του και θα ήθελα να 
καταθέσω ότι με την 
πρώτη ματιά το βιβλίο 
αυτό με εντυπωσίασε. 

Κατ’ αρχήν, η επι-
λογή των φωτογραφιών, οι βινιέτες, τα 
κοσμήματα, σωστά  επιλεγμένα όλα ως 
συστατικά που περιβάλλουν την ύλη 
των κειμένων, μ’ άλλα λόγια η εν γένει 
δομή του τόμου, εναρμονίζονται μετα-
ξύ των και καταλήγουν σ’ ένα ωραιότα-
το αποτέλεσμα.

Πλησιάζοντας τώρα στην ουσία του 
έργου, τουτέστιν τα κείμενα αυτά κα-
θαυτά των που επέλεξε ο συγγραφέας 
να επεξεργασθεί και να δημοσιοποιή-
σει, αντί άλλων σχολίων αντιγράφω από 

για να εμπλουτίζει τη γραμματεία μας 
με λαμπρές προσπάθειες.

Δημήτρη, έρρωσο!
Στρατής Αλ. Μολίνος 

Δημήτρη Νικορέτζου
«Άφθαρτοι εν φθορά»
Αποχαιρετισμοί Λογίων
Μνήμες και Ευτραπελίες
Εκδόσεις «Λιβάνη»
Αθήνα 2015, σελ. 304

Το βιβλίο αυτό, είναι μια καλαίσθητη 
έκδοση των εκδόσεων «Λιβάνης».

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, 
αποτελείται από δύο μέρη. 

Το Α' μέρος του (σελ.27-231), πε-
ριέχει  μια σειρά αποχαιρετιστήριων 
κειμένων σε ανθρώπους του πνεύμα-
τος και της τέχνης, που κατά καιρούς 
δημοσιεύτηκαν από τον συγγραφέα – 
με την ευκαιρία της φυγής τους, κατά 
κύριο λόγο, στο «Δεκαπενθήμερο της 
«Νέας Εστίας».

Παράλληλα, σε μερικά απ’ αυτά, 
υπάρχουν στοιχεία «βιογραφικά», ενδε-
χομένως χρήσιμα στους μελετητές και 
γραμματολόγους του μέλλοντος, στοι-
χεία που συνέλεξε ο συγγραφέας από 
την προσωπική του γνωριμία μαζί τους.

Ιδού μερικά από αυτά, τα οποία έχουν 
και λεσβιακό ενδιαφέρον.

Τίτος Ξηρέλλης, Ο διεθνούς φή-
μης Λέσβιος βαρύτονος και συνθέτης 
- Μνήμη Κλεάνθη Παλαιολόγου - Μή-
τσος Τσιάμης, Ο λυρικός ποιητής της 
Μήθυμνας- Στράτος Χατζηγιάννης, Ο 
Μυτιληνιός δάσκαλος και συγγραφέας.

Στο Β` μέρος του βιβλίου (σελ. 235-
298), ως αντιστάθμισμα των συναισθη-
μάτων του αναγνώστη από την κατήφεια 
των κειμένων του Α' μέρους, περιλαμ-
βάνονται κείμενα εύθυμα από μνήμες 
και θύμησες κατά κύριο λόγο του συγ-
γραφέα, αλλά και του εκδότη της «Φι-
λολογικής Πρωτοχρονιάς» Αριστείδη 

τα προλεγόμενά του:
«Η ταξιθέτηση των λογίων που νε-

κρολογώ είναι ισοπεδωτική, εννοώ 
χωρίς διαχωρισμούς λιγότερο ή περισ-
σότερο προβεβλημένων, λιγότερο ή 
περισσότερο επιφανών. Άλλωστε όλοι 
οι αποιχόμενοι που εις χούν απελεύθη-
σαν, τα ίδια μέτρα γης κληρονομούν.(Τι 
πλούσιος, τι πένης, τι βασιλεύς, τι στρα-
τιώτης, αποφαίνεται ο εκκλησιαστής)».

Και λίγο πιο πέρα λέει πάλι ο ίδιος: 
«Είναι αυτονόητο πως σε ότι αφορά 
στην κατηγοροποίηση των πνευματικών 
ιδιοτήτων των εκδημησάντων (ποιητές, 
καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, εικαστικοί, 
λόγιοι κ.λ.π.) υπάρχει πολυμορφία και 
πλήρης ανομοιογένεια, αφού η γραφή 
των νεκρολογιών-τουλάχιστο από την 
πλευρά μου-δεν είχε συστηματικό χα-
ρακτήρα, αποτελώντας ευκαιριακές και 
απολύτως προσωπικές μου επιλογές, για 
όσους έκρινα πως έπρεπε να γράψω».

Άρα, ο Δημήτρης Νικορέτζος ξεχώ-
ρισε και επεξεργάσθηκε είκοσι απο-
χαιρετισμούς για λογίους και τέσσερις 
μνήμες και ευτραπελίες, τις παρέδωσε 
στο αναγνωστικό κοινό και προσωπικά 
πιστεύω ότι κατάφερε μια λαμπρή έκ-
φραση. Κάτι τέτοιο αποτελεί έμπνευ-
ση, φωτισμό πραγματικό και γνώση 
φιλοσοφίας και ο Νικορέτζος είναι 
από τους λίγους που έχει το σθένος 
να καταφέρει κάτι παρόμοιο, να έχει 
τέτοιαν έμπνευση.  Και συμπληρώνω, 
έτσι σαν υποκειμενική αλλά αξιόλογη 
πληροφόρηση ότι ο συγγραφέας στην 
«ισοπεδωτική ταξιθέτησή» του έβγαλε 
στο φανερό, νομίζω εσκεμμένα αλλά 
αθόρυβα, βιογραφικά δεδομένα ατό-
μων που πρόσφεραν πολλά ο καθένας 
με τον τρόπο του στην ελληνική γραμ-
ματεία αλλά ατυχώς αγνοήθηκαν σε 
σημείο που ούτε ένα εγκυκλοπαιδικό 
λεξικό να τους αναφέρει.

Θα ήθελα, ακόμα μια φορά να συγχα-
ρώ τον Δημήτρη για το έργο του και τις 
αποκαλύψεις του και να του απευθύνω 
τη στερεότυπη ευχή να είναι δυνατός 
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Εταιρία Αιολικών Μελετών
Αιολικά Χρονικά
Τόμος ΙΖ`
Μυτιλήνη 2015, σελ.264

Κυκλοφόρησε το 
καλοκαίρι που μας 
πέρασε ο ΙΖ` τόμος 
τα «Αιολικά Χρο-
νικά». της Εταιρίας 
Λεσβιακών Μελετών. 
Ένα καλαίσθητο βι-
βλίο 264ων σελίδων 
με ενδιαφέρουσα 
ύλη. Το νέο τεύχος 

φιλοξενεί, όπως και όλα τα προηγούμε-
να αδημοσίευτα και πρωτότυπα κείμε-
να που αναφέρονται στην Αρχαιολογία, 
τη Λεσβιακή Γραμματεία, την Ιστορία, 
τον Αθλητισμό, τη Λαογραφία και τη 
Λογοτεχνία.

Υπεύθυνοι ύλης του βιβλίου είναι οι: 
Δημήτρης Μπούμπας, διδάκτωρ του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Μαρία Ζαφει-
ρίου, φιλόλογος, Αριστείδης Καλάργα-
λης, διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Αι-
γαίου και ο Γιώργος Πλευριτάκης.

Το εξώφυλλο κοσμεί φωτογραφία 
γλυπτού του συμπατριώτη μας γλύπτη 
Αριστείδη Πατσόγλου. 

Θ. Α. Πλατσής

Μαυρίδη που τα διηγήθηκε στον ίδιο.
Η κατάθλιψη των αποχαιρετισμών 

του πρώτου μέρους, σε αντιδιαστολή 
με το ανεκδοτολογικό υλικό δεύτερου, 
συμβάλλουν, ώστε τα κείμενα του συ-
γκεκριμένου βιβλίου να προσφέρουν 
στον αναγνώστη,  μια ιδιαίτερη πνευμα-
τική απόλαυση.

Θ. Α. Πλατσής

Στρατή Μισγίρη
«ΚΟΡΥΦΕΣ» 
Καλλονή, 2015

Είμαι πανευτυχής έχοντας αφειδώλευτα 
κατά καιρούς καταναγνώσει κι αρμενί-
σει ενίοτε λίαν αισθαντικά, σε αρκετά 
χαρισματικά πονήματά του, μιας ομο-
λογουμένως λεπτεπίλεπτης πνευματι-
κότητας.

Εγκαταλείποντας επί του προκει-
μένου το μερικό για ένα γενικότερο 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ο χαλ-
κέντερος Καλλονιάτης Στρατής Μισγί-
ρης εισήλθε στις «Κορυφές» του, κα-
τευθείαν σε βαθύτερα ωκεάνια ύδατα, 
μοιραίως εκτεθειμένος ωστόσο θελη-
ματικά σε υπεύθυνη στοχαστική κριτι-
κή, αναφορικά με τον ρέκτη πρόεδρο 
Τζων Φιτζέραλντ Κέννεντυ και την όλη 
πολιτική του ως σημείο αντιλεγόμενο.

Είναι δε χαρακτηριστικό, ως δοθεί-
σης ευκαιρίας το σχετικό πολιτικό δο-
κίμιο έστερξα να το υποστηρίξω και να 
το αναλύσω σε σχετική μου εισήγηση 
κύκλου Ελευθέρων Σπουδών Πολιτικής 
Επιστήμης και Κοινωνικής Ψυχολογίας.

Ωστόσο, αυτό το σχετικό πόνημα 
σχολιάστηκε από μέρους του ακροα-
τηρίου μου με πολύ ζωηρή κι οξύτατη 
αμφισβήτηση, πρωταρχικά εξαιτίας, της 
εναρκτήριας ανάμειξης του Τζων Κέν-
νεντυ στον όντως δραματικό Βιετνα-
μικό Πόλεμο και κυρίως της αδιάψευ-
στης διπλόφαρδης χρηματοδότησης κι 

εύνοιας του μεγαλοχρηματιστή πατέρα 
του Τζότζεφ, προς τον εωσφορικό κι 
εφιαλτικό Αδόλφο Χίτλερ.

Ανεξάρτητα τούτου προς στιγμή, 
προχωρώντας την όλη προσεκτική ανά-
γνωση του πολιτικού δοκιμίου, στάθηκα 
λίαν ενεός, εξαιτίας της όλης ολόθυμης 
κι αδιαπραγμάτευσης ανθρωπιστικής 
συλλογιστικής των οικείων κεφαλαίων, 
του Αλβέρτου Αϊνστάιν και Αλβέρτου 
Σβάιτσερ, αριστουργηματικά φιλοτε-
χνημένων, από μέρους ενός ακραίου 
ειρηνοποιού ακτιβιστή.

Δήμος Καρατζόγλου

Τα αγριόσκορδα στη νησίδα της Θερμής Λέσβου...
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Αφορμή για να γράψω αυτό το σύ-
ντομο άρθρο ήταν το δημοσίευμα της 
κ. Καίτης Μεσσηνέζη (2015) στο τε-
λευταίο τεύχος της «Αιολίδας» για το 
νησάκι της Θερμής. Εκεί αναφέρει ότι 
στο νησάκι φυτρώνει ένα είδος άγρι-
ου σκόρδου και παραθέτει μια ωραία 
φωτογραφία του. Αναφέρει ακόμη ότι 
δεν μυρίζει και δεν καίει όπως το κοινό 
καλλιεργούμενο σκόρδο.

Είναι ενδιαφέρον γιατί μέχρι τώρα η 
νησίδα της Θερμής, η οποία στους χάρ-
τες αναφέρεται και με άλλα ονόματα, 
δεν έχει ερευνηθεί ως προς τη χλωρίδα 
της, αν και η Λέσβος και μερικές από τις 
νησίδες της έχουν ερευνηθεί σημαντι-
κά. Από τα ονόματα που βρήκα στους 
χάρτες, φαίνεται πως η επίσημη ονομα-
σία της νησίδας είναι «Βενιζέλος».

Επειδή η φωτογραφία που δημοσιεύ-
θηκε στην «Αιολίδα» ήταν ασπρόμαυ-
ρη, ζήτησα και μου στάλθηκε έγχρω-
μη για να έχω καλύτερη πληροφορία. 
Το φυτό που εικονίζεται σ’ αυτή και η 
οποία τραβήχτηκε από τον κ. Γ. Διγιδί-
κη στις 10 Ιουλίου 2014 είναι σε φάση 
ανθοφορίας με άνθη λευκοπράσινα. 
Αποξηραμένα δείγματά του μου έδωσε 
η κ. Μεσσηνέζη, που συλλέχθηκαν στις 
29 Αυγούστου 2015. Αυτά είναι απανθι-
σμένα και σε κατάσταση καρποφορίας.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, το αγρι-
όσκορδο αυτό φαίνεται πως ανήκει σε 
ένα είδος η παρουσία του οποίου μέ-
χρι τώρα ήταν αμφίβολη στην περιοχή 
της Λέσβου. Πρέπει ίσως να πρόκειται 
για το Allium commutatum Guss. (Άλλι-
ον το μεταβαλλόμενο), το οποίο δεν 

αναφέρεται στα σύγχρονα έργα που 
ασχολούνται με τη χλωρίδα της Λέ-
σβου. Αλλά πριν αποφανθούμε γι’ αυτό 
οριστικά, το φυτό πρέπει να μελετηθεί 
πιο προσεχτικά με υλικό που να είναι 
σε ανθοφορία.

Από σχετικά πρόσφατες έρευνες, 
που έχουν γίνει στη Λέσβο (Καραβο-
κυρού 1994, Μπαζός 2005 κ.ά.), γνω-
ρίζουμε ότι στο νησί υπάρχουν 20 
αυτοφυή είδη του γένους Allium (Άλλι-
ον), από τα 97 της ελληνικής χλωρίδας 
(Dimopoulos και συνεργάτες 2013). Το 
γένος αυτό που ανήκει στην οικογένεια 
Alliaceae (Αλλιίδες) περιλαμβάνει και 
μερικά πολύ γνωστά καλλιεργούμενα 
φυτά, όπως είναι το κρεμμύδι (Allium 
cepa), το σκόρδο (Allium sativum) και το 
πράσο (Allium porum). Μέχρι πριν από 
λίγα χρόνια η οικογένεια Alliaceae δεν 
ήταν ξεχωριστή, αλλά οι ειδικοί επιστή-
μονες τη συγχώνευαν με μια άλλη, την 
οικογένεια Liliaceae (Λιλιίδες).

Τα είδη του γένους Allium είναι φυτά 
ποώδη πολυετή ή διετή, που έχουν βολ-
βούς με τους οποίους αναπαράγονται, 
αλλά αναπαράγονται και με σπέρματα.

Από τα είδη της Λέσβου είναι με-
ρικά που έχουν αρκετή ομοιότητα 
με τα πράσα και τα σκόρδα, γι’ αυτό 
οι κάτοικοι του νησιού τα λένε άγρια 
πράσα (αγριόπρασα) ή άγρια σκόρδα 
(αγριόσκορδα). Όπως τα ήμερα, τρώ-
γονται και μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
στη μαγειρική. Στην Κρήτη και σε άλλα 
μέρη, όπου υπάρχουν κάποια από τα 
είδη αυτά, όταν τα φυτά είναι τρυφερά, 
χρησιμοποιούνται για παράδειγμα μαζί 
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Έφυγε από την ζωή 
ο Δημήτρης Νιάνιας

Το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 
2015 έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών, 
σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην υπουργός 
Πολιτισμού Δημήτρης Νιάνιας.

Ο Δημήτρης Νιάνιας ζούσε τα 
τελευταία χρόνια μόνιμα στην Αθήνα.
Άφησε την τελευταία του πνοή στο 
σπίτι του και η κηδεία του έγινε 
στον Ιερό Ναό του Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτη της Αθήνας, και η σορός 
του μεταφέρθηκε την επομένη στη 
Λέσβο για να ταφεί στο νεκροταφείο 
της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Ο Δημήτρης Νιάνιας, με καταγωγή 
από τα Πάμφιλα της Λέσβου, γεννήθηκε 
στις 29 Αυγούστου 1921 στην Μυτιλήνη. 
Ήταν διδάκτωρ φιλοσοφίας, σπούδασε 
στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών κοντά 
στον αείμνηστο καθηγητή Ιωάννη 
Θεοδωρακόπουλο και το 1952 με 
υποτροφία του ΙΚΥ (πρώτος επιτυχών) 
έγινε δεκτός ως μεταπτυχιακός 
σπουδαστής από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Εκλέχτηκε βουλευτής 
Λέσβου και ευρωβουλευτής. Σαν 
υπουργός Πολιτισμού προσέφερε 
σημαντικό έργο. Παράλληλα, το 1965 
εξελέγη καθηγητής στο Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο στην έδρα της Φιλοσοφίας 
και Λογικής και αργότερα το 1972, 
στη διάρκεια της χούντας, κατέλαβε 
την έδρα της Κοινωνιολογίας και της 

Ιστορίας των Ιδεών και του Πολιτισμού. 
Στην μεταπολίτευση ανέλαβε πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
του υπουργείου Συντονισμού, (την 
περίοδο 1974 - 1976), του υπουργείου 
Πολιτισμού και Επιστημών (1977), 
καθώς και γενικός εισηγητής της 
πλειοψηφίας για τα άρθρα του 
συντάγματος που αφορούσαν την 
Παιδεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στις δε εκλογές του 1974, 1977 
και μεταγενέστερα, μέχρι το 1989, 
εκλεγόταν βουλευτής Λέσβου με τη ΝΔ. 

Το 1978 ανέλαβε υπουργός 
Πολιτισμού και Επιστημών. 

Την περίοδο 1989 - 1994 εξελέγη 
ευρωβουλευτής.

Ο Δ. Νιάνιας υπήρξε μέλος πολλών 
εταιρειών ελληνικών και ξένων. 

Τιμήθηκε με το μετάλλιο Ευρωπαϊκής 
Αξίας και με άλλες διακρίσεις.

Ο Δ. Νιάνιας έγραψε αρκετά βιβλία, 
διάφορα επιστημονικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά άρθρα, έχοντας 
στο ενεργητικό του και πολλές 
μεταφράσεις. Από τα βιβλία του 
ξεχωρίζουν τα: "Γνώσεις και Λόγος" 
(1965)"Φιλοσοφικαί Μελέται" (1966) 
"Κρίσεις και Συρράξεις του σύγχρονου 
Πολιτισμού" (1974), "Από την Ιστορία 
στη Λογική της Γλώσσας" (1976) κ.ά.

Το 2006 εκδόθηκε από ομάδα 
καθηγητών του Ε.Μ.Π. βιβλίο με τίτλο: 
«Χαριστήριος τόμος, Δημήτριος 
Γ. Νιάνιας, καθηγητής φιλοσοφίας. 
Φιλοσοφία, Κοινωνία και Πολιτισμός». 
Εκδόσεις «Λιβάνη». Η παρουσίασή 
του έγινε στην κατάμεστη αίθουσα της 
Παλιάς Βουλής.

Σε μας, θα μείνει αξέχαστη η όμορφη, 
ενδιαφέρουσα  συντροφιά, η δική σου, 
καθώς και της γλυκύτατης συζύγου 
σου Ιωάννας, στην όμορφη αυλή του 
πύργου σου. Όταν πηγαίναμε εκεί, δεν 
μας έκανε καρδιά να φύγουμε.

με άλλα χόρτα σε χορτόπιτες.
Σε ό,τι αφορά το είδος που φυτρώ-

νει στο νησάκι της Θερμής, το οποίο οι 
κάτοικοι της περιοχής λένε αγριόσκορ-
δο, όπως είπαμε φαίνεται πως είναι το 
Allium commutatum (Άλλιον το μεταβαλ-
λόμενο). Αυτό είναι ένα φυτό με βολ-
βό, με λίγα μεγάλα βολβίδια (σκελίδες), 
από τον οποίο βγαίνουν αρκετά μεγά-
λα στενόμακρα φύλλα και ένας λεπτός 
βλαστός, συνήθως 0,50 - 1 μ., που μπο-
ρεί να φτάσει σε πολλές περιπτώσεις 
και πάνω από 1,50 μ. Στην κορυφή του 
βλαστού σχηματίζεται μια σφαιρική 
ταξιανθία από πολλά μικρά άνθη, που 
το χρώμα τους ποικίλει. Συνήθως είναι 
λευκό ή λευκοπράσινο, αλλά μπορεί να 
είναι επίσης κιτρινοπράσινο, ωχροκί-
τρινο, ρόδινο κ.ά. ανάλογα με τους διά-
φορους πληθυσμούς.

Φυτρώνει σε παραθαλάσσιες περιο-
χές (συνήθως βραχώδεις) και πολύ πιο 
συχνά σε μικρά νησιά και βραχονησί-
δες που βρίσκονται κοντά στις ακτές. 
Είναι φυτό μεσογειακό και συνήθως αν-
θοφορεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Μέχρι τώρα το Allium commutatum 
δεν ήταν γνωστό με βεβαιότητα από τη 
Λέσβο και τις γύρω νησίδες της. Υπάρ-
χει μία παλιά ανεπιβεβαίωτη αναφορά 
του Λέσβιου βοτανικού Παλαιολόγου 
Κανταρτζή (Candargy 1897), η οποία 
από τους νεότερους ερευνητές έχει 
αγνοηθεί. Ο Κανταρτζής αναφέρει το 
Allium leucanthum Κ.Koch (Άλλιον το 
λευκανθές) από τη νησίδα Άγιος Ισίδω-
ρος, που βρίσκεται μέσα στον κόλπο 
της Γέρας. Το όνομα αυτό, όμως, σύμ-
φωνα με τις σημερινές αντιλήψεις, θεω-
ρείται ότι δεν ισχύει, όταν πρόκειται για 
αναφορές του από την ελληνική επικρά-
τεια και ότι συνήθως πρόκειται για το 
Allium commutatum Guss. (Dimopoulos 
και συνεργάτες 2013). Το πραγματικό 
Allium leucanthum είναι φυτό ενδημικό 
της Καυκασίας και δεν υπάρχει στην 

Ελλάδα. Ο Κανταρτζής γράφει πως το 
δημώδες όνομα του φυτού της νησί-
δας Άγιος Ισίδωρος είναι «άγρια πρά-
σα». Αναφέρει μάλιστα ότι τα άνθη του 
έχουν ρόδινο χρώμα. Πρόκειται λοι-
πόν, κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα 
με αυτά, για το Allium commutatum, αλλά 
και αυτό χρειάζεται επιβεβαίωση. Πρέ-
πει να συλλεγούν ανθισμένα δείγματα 
από αυτή τη νησίδα και να μελετηθούν 
με βάση τα νέα δεδομένα.

Στη Λέσβο, όπως και αλλού, υπάρ-
χουν και άλλα είδη του γένους Allium, 
όπως π.χ. το Allium ampeloprasum (Άλ-
λιον το αμπελόπρασον), που έχουν 
τα δημώδη ονόματα «άγριο πράσο» ή 
«άγριο σκόρδο» και χαρακτηριστικά 
παραπλήσια, οπότε μπορεί να υπάρξει 
σύγχυση. Το θέμα λοιπόν, είναι πολυ-
σύνθετο και χρειάζεται προσοχή και 
παραπέρα μελέτη.

Αυτά προς το παρόν για το Allium 
(Άλλιον) που φυτρώνει στο νησάκι της 
Θερμής και πιθανόν και σε άλλες νη-
σίδες κοντά στις ακτές της Λέσβου, οι 
οποίες δεν έχουν ερευνηθεί χλωριδικά. 
Θα ξαναγράψω ίσως για το φυτό αυτό, 
όταν θα έχω στη διάθεσή μου περισσό-
τερα στοιχεία, καθώς και για συγγενικά 
του είδη που υπάρχουν στη Λέσβο.

Ευχαριστίες:

Ευχαριστώ την κ. Κ. Μεσσηνέζη για τα δείγματα του 
φυτού και τον κ. Γ. Διγιδίκη για την φωτογραφία.
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Η συνομιλία μαζί σου ήταν μια 
ατέλειωτη ευχαρίστηση. Ο λόγος 
σου, πάντα μεστός και με μεγάλο 
ενδιαφέρον. Ήσουν μια απέραντη 
δεξαμενή γνώσεων.

Αγαπητέ μας γείτονα και φίλε 
δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Όταν 
περνάμε μπροστά από τον όμορφο, 
παραδοσιακό πύργο σου, και τη 
μαρμάρινη «βρύση του Νιάνια» που 
τόσα χρόνια παίρναμε νερό, θα σε 
θυμόμαστε πάντα.

Στη σύζυγό σου, τη γλυκιά και 
καλοσυνάτη  Ιωάννα, το γιο σου και τον 
αγαπημένο σου εγγονό στέλνουμε τα 
συλλυπητήρια μας για την απώλειά σου. 

Την μεγάλη απώλεια ενός πολύ 
σημαντικού ανθρώπου.

Θόδωρος - Καίτη Πλατσή

Μυρσίνη Χατζηαναγνώστου

Καθώς τα χρόνια φεύγουν, η ζωή μας 
γεμίζει θανάτους.

Ένας απ’ αυτούς κι εκείνος της 
αγαπητής Μυρσίνης Χτζηαναγνώστου 
που πληροφορήθηκα στο τηλέφωνο 
από κάποιον συγγενή μου ένα πρωινό 
του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Λίγο γνώριζα τη Μυρσίνη. Κι αυτό, 
από εκδηλώσεις και εκδρομές της 
Λεσβιακής Παροικίας που στάθηκαν 
όμως ικανές για να βγάλω τα δικά μου 
συμπεράσματα.

Άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, 
χαμηλών τόνων, μια γυναίκα ευπρεπής 
και γεμάτη ευγένεια, αφοσιωμένη 
αλύγιστα στην οικογένειά της.

Πολλές φορές, στο διάβα του χρόνου, 
προσέφυγα στη φράση του λαού 
που λέει, πως πίσω από το έργο ενός 
μεγάλου δημιουργού υπάρχει πάντα 
η αθόρυβη παρουσία μια γυναίκας. Κι 
η Μυρσίνη – κατά τη δική μου πάντα 
άποψη – στάθηκε ηθελημένα στη 

σκιά, αρωγός στο έργο του μεγάλου 
συγγραφέα - συζύγου της.

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυ-
πητήρια στο σύζυγό της κ. Τάκη 
Χατζηαναγνώστου, στις κόρες και τα 
εγγόνια, στους οποίους η Μυρσινούλα 
θα ψιθυρίζει από ψηλά – για να τους 
δώσει κουράγιο – την τελευταία 
στροφή από το ποίημα «Θυμήσου» 
της Αγγλίδας ποιήτριας Christina 
Rosseti: «Γιατί αν το σκοτάδι κι η 
φθορά αφήσει / κάποιο ίχνος από τις 
σκέψεις που είχα μια φορά / θάτανε 
οπωσδήποτε καλύτερα να ξεχνούσες 
και να χαμογελούσες, / παρά να έπρεπε 
να θυμάσαι και να μην έχεις χαρα.»

Ελενίτσα Γκίνη-Μιχαλοπούλου

Ευριδίκη-Ρούρα Σιφναίου

«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στις 13 
Οκτωβρίου, η Μυτιληνιά συγγραφέας 
Ευρυδίκη - Ρούρα Σιφναίου σε ηλικία 
μόλις 58 ετών, νικημένη από τη μάχη με 
την επάρατο νόσο. Κηδεύτηκε στο Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών.

Την ύστατη πορεία της προς 
το μνήμα συνόδευσε ένα πλήθος 
ανθρώπων (συγγενείς, συνάδελφοι, 
φίλοι, γνώριμοι), συμμετέχοντας έτσι 
με τη θλίψη τους στη γενική θλίψη 
για το χαμό ενός νέου, όμορφου, 
ζωντανού και δημιουργικού ανθρώπου 
και τιμώντας, μαζί με όλα τα άλλα, 
προσωπικά και επιστημονικά, και τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την 
αδυσώπητη αρρώστια η Ρούρα όλα 
αυτά τα χρόνια.  

Η συγγραφέας και ιστορικός Ρούρα 
Σιφναίου άφησε σπουδαίο έργο. 
Διατέλεσε διευθύντρια του Ιδρύματος 
Ερευνών, στο οποίο υπηρέτησε επί 
είκοσι σχεδόν χρόνια. 

Πρωτοπόρος, με διεθνή αναγνώριση 
στους τομείς της Οικονομικής Ιστορίας, 

της Ιστορίας των Επιχειρήσεων και της 
Ιστορίας της Διασποράς, πάλεψε γενναία 
και με πείσμα ως την τελευταία στιγμή, 
οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε 
συνέδρια, προωθώντας ερευνητικά 
έργα και γράφοντας. 

Η οικογένεια Σιφναίου ήταν και είναι 
από τις πιο γνωστές οικογένειες της 
Μυτιλήνης και τα μέλη της διακρίθηκαν 
κυρίως στο εμπόριο, στην πολιτική  και 
στα γράμματα.                              

 Η παρουσία τους ήταν έντονη στην 
κοινωνία της πόλης της Μυτιλήνης. 
Έτσι και η Ρούρα, αν και δε μεγάλωσε 
στη Μυτιλήνη, δεν έπαψε ποτέ να είναι 
μια Μυτιληνιά με όλη τη σημασία της 
λέξης και το νησί μας πάντα βρισκόταν 
ανάμεσα στα συχνά ταξίδια της. Πάντα 
όμως παραπονιόταν ότι δε μπορούσε 
να μείνει όσο θα ήθελε.  Η πορεία της, 
περιλαμβάνει φοίτηση στο Ιστορικό και 
Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(πτυχίο 1982) και εν συνεχεία καλές 
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία 
(1986-1994), όπου και υποστήριξε 
(1994) και τη διδακτορική διατριβή της, 
με θέμα τη Λέσβο του 19ου και των 
αρχών του 20ού αιώνα. Όπως φαίνεται 
στο επιστημονικό έργο της Ρούρας, η 
Λέσβος και η εμπορική δραστηριότητα 
της οικογένειάς της αποτελούσε πάντα 
την αφετηρία και την αφορμή της 

επιστημονικής δράσης: 
Φυσικά, οι Λέσβιοι έμποροι δεν 

ήταν μόνοι στο οικονομικό στερέωμα 
και έτσι οι ενασχολήσεις της Ρούρας 
επεκτάθηκαν σε ένα πλήθος Ελλήνων 
εμπόρων που διέπρεψαν επιχειρηματικά 
στη Μαύρη Θάλασσα και στη νότια 
Ρωσία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκαν 
οι έρευνες για τη μελέτη της ελληνικής 
Διασποράς και σε περιοχές πέρα από 
τη δυτική Ευρώπη, τη Μ. Ασία και τα 
Βαλκάνια, καθώς ο Έλληνας έμπορος 
έχει μια εξίσου δυναμική παρουσία 
και στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρούρα 
Σιφναίου άφησε πίσω της και ένα 
μοναδικό έργο για την οικονομική και 
κοινωνική ιστορία της Λέσβου, που 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τους 
ιστορικούς και ερευνητές των χρόνων 
της ακμής του νησιού και όχι μόνο.

Θα μείνει στη μνήμη μας για το 
πνεύμα της και το γεμάτο ζωντάνια και 
αισιοδοξία χαμόγελό της.

Θ.Α.Π

Τάκης Παπαπαναγιώτου

Πάει άλλος ένας φίλος. Αθόρυβα, 
χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες, και 
χωρίς ιδιαίτερες επισημάνσεις, πήρε τη 
σειρά του κι έφυγε κι εκείνος απ’ τον 
μάταιο τούτον κόσμο, υπογράφοντας 
σιωπηλά το τέλος του και την αρχή 
του μεγάλου, χωρίς γυρισμό, ταξιδιού.
Υπηρέτησε με συνέπεια τις ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις, έφτασε ως τις 
ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας, 
και απεχώρησε, έχοντας επιτελέσει 
το καθήκον του προς την πατρίδα με 
πιστότητα και ακεραιότητα.

Η «Λεσβιακή Παροικία» συλλυπείται 
εκ βαθέων τη σύζυγό του Θέμιδα και 
την κόρη του Μαρία, και εύχεται να 
είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης 
που τον σκέπασε.
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ΤΗΛΕγραφος

Από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο

Με ξεχωριστή χαρά πήρα το έγγραφό 
σας δια την εορτή της απελευθέρωσης της 
πόλεώς μας από τον Οθωμανικό ζυγό που 
θα γίνει το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην 
αίθουσα του Συλλόγου.

Λυπούμαι διότι δεν μπορώ να είμαι κοντά 
σας, λόγω της εορτής και της παρουσίας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία 
στην εκδήλωσή σας και στον έρανο αγάπης 
που οργανώνετε, δια την βοήθεια των 
ανθρώπων του Θεού.

Ευχόμενος καλήν επιτυχίαν στας εκλογάς 
της 6ης Δεκεμβρίου, διατελώ,

Με ευχάς και αγάπην,
Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος

Από τον Γεν. Γραμματέα Αιγαίου 
και Νησιώτικης Πολιτικής 
κ. Ι. Γιαννέλλη - Θεοδοσιάδη:

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρό-
σκλησή σας να παραστώ στις εκδηλώσεις 
της επετείου απελευθέρωσης του νησιού 
μας από τον Οθωμανικό Ζυγό.

Λυπάμαι που οι υποχρεώσεις μου δεν 
επιτρέπουν να βρίσκομαι μαζί σας. Στις 
8 Νοεμβρίου αφικνείται ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
στη Λέσβο, που θα τιμήσει με την 
παρουσία του τις φετινές εκδηλώσεις και 
επιβάλλεται να παρευρίσκομαι εκεί για την 
υποδοχή του.  

Παρακαλώ διαβιβάστε τους χαιρετισμούς 
μου σ΄ όλους τους  καλεσμένους σας.

Από τον  Δήμαρχο Λέσβου 
κ. Σπύρο Γαληνό: 

«Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική 
πρόσκληση να παραστώ στην όμορφη 
εκδήλωση, που οργανώνει η «Λεσβιακή 
Παροικία», το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 
2015, για την Επέτειο Απελευθέρωσης 
της Λέσβου, με ομιλητή το Ναύαρχο κ. 
Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Δυστυχώς ανειλημμένες υποχρεώσεις, μου 
στερούν τη χαρά να βρίσκομαι κοντά σας.

Ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς για 
την πρόσκληση, και σας συγχαίρω για την 
τόσο σημαντική και πολυποίκιλη δράση της 
«Λεσβιακής Παροικίας».

Από τον Πρόεδρο του  Επιμελητηρίου 
Λέσβου κ. Ευάγγελο Μυρσινιά:

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά 
για τις δραστηριότητές σας, με τις οποίες 
κρατάτε ζωντανό το λεσβιακό στοιχείο 
στην Αττική και προβάλετε με κάθε δυνατό 
τρόπο το νησί μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η 
εκδήλωση που διοργανώνετε το Σάββατο 
7 Νοεμβρίου 2015, για την εορτή της 
επετείου της Απελευθέρωσης της Λέσβου 
από τον Οθωμανικό Ζυγό, θα στεφθεί με 
κάθε επιτυχία και θα δοθεί για άλλη μια 
φορά η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή 
του λεσβιακού στοιχείου, στην καρδιά της 
Ελλάδας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή δύναμη 
στη συνέχιση του έργου της Λεσβιακής 
Παροικίας, με την οποία το Επιμελητήριο 
Λέσβου, επιθυμεί να έχει πάντα στενή 
συνεργασία.

Μηνύματα που εστάλησαν στην Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Λ.Π. 
επί τη ευκαιρία της γιορτής απελευθέρωσης της Λέσβου.
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