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Καθημερινή μας σκέψη και φροντίδα είναι, πως να κρατήσουμε ζεστή την 

επαφή με τον τόπο μας, τη Λέσβο, με τα τόσα της προβλήματα αυτή την εποχή.

Συγχρόνως, μας απασχολεί η επικοινωνία με τα μέλη και τους φίλους του 

Συλλόγου μας.

Είναι πολλές και γνωστές σε όλους οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σύλ-

λογοι, ειδικά της μεγαλούπολής μας. 

Εμπόδια -ηλικιακά, οικονομικά, διαδηλώσεις, αποκλεισμοί δρόμων κ.λπ.-

θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε για να διατηρήσουμε επαφή μεταξύ μας, να 

πούμε δυο λόγια, να θυμηθούμε και να γνωρίσουμε και στους φίλους μας ποιος 

είναι ο τόπος μας, ποια πραγματικά είναι η Λέσβος μας. Τώρα τελευταία, αρ-

κετός κόσμος ενημερώνεται για το νησί μας και για τα προβλήματα που το 

απασχολούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Η εισροή τόσων δυστυχισμένων 

ψυχών στη Λέσβο, δημιουργεί πολλά δύσκολα προβλήματα και ανάγκες, που 

αφορούν τους πρόσφυγες, αλλά και τους συμπατριώτες μας. Φυσικό είναι να 

υπάρχει ολοζώντανο το ενδιαφέρον και η αγωνία του κόσμου.

Εμείς, σαν Λεσβιακή Παροικία, με τις μικρές δυνατότητες που έχουμε δεν 

παραλείψαμε και αυτή τη χρονιά να συμμετέχουμε στο τόσο σοβαρό αυτό 

πρόβλημα του νησιού μας, με την οργάνωση του «εράνου αγάπης» και την 

ελάχιστη αποστολή 40 μεγάλων δεμάτων με τρόφιμα, είδη υγιεινής, ρουχισμό, 

παιχνίδια (η αποστολή έγινε προς την Ι. Μητρόπολη Μυτιλήνης, στην Κοινω-

νική Μέριμνα Δήμου Λέσβου, στην Μ.Κ.Ο. Πράξης και στον Πολιτιστικό Σύλ-

λογο Γυναικών Θερμής για τη Σκαμιά).

Στον έρανο συμμετείχαν με 15 δέματα και οι Εκδόσεις «Αστερίας» και τους 

ευχαριστούμε για την ευαισθησία τους αυτή.

Όλοι μας, θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση σε ό,τι αφορά το θέμα 

της συνεισφοράς, γιατί δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες που έχουν ανάγκες, αλλά 

πολύ περισσότερο και οι ίδιοι οι συμπατριώτες μας. Και γι’ αυτούς ας σκεφτό-

μαστε όσο υπάρχουν ανάγκες.

Εμείς συνεχίζουμε... ελάτε μαζί  μας!
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Η Σμύρνη γιόρτασε τα Θεοφάνια 
μετά 94 χρόνια 

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε φέ-
τος ο αγιασμός των υδάτων για τα Θε-
οφάνεια στην ιστορική προκυμαία της 
Σμύρνης απέναντι από το υπό ανακαίνι-
ση παλιό ελληνικό προξενείο, χοροστα-
τούντος του πρώτου ορθόδοξου ιερέα 
της Σμύρνης πατέρα Κύριλλου Συκή 
στη Σμύρνη. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που καθαγι-
άστηκαν τα ύδατα μετά την καταστρο-
φή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, 94 
χρόνια πριν.

Για πρώτη φορά μετά το 1922, πραγ-
ματοποιήθηκε με την άδεια των τουρκι-
κών αρχών, η τελετή Κατάδυσης του Τι-
μίου Σταυρού στο λιμάνι της Σμύρνης.

Νωρίς το πρωί στην εκκλησία της 
Αγίας Φωτεινής, που αποτελεί τη βάση 
της ορθόδοξης κοινότητας Σμύρνης, 
παρακολούθησαν την Θεία Λειτουργία 
Έλληνες ομογενείς καθώς και Ρώσοι, 
Γεωργιανοί, και Ουκρανοί χριστιανοί, 
όπως και πολλοί επισκέπτες από τη Χίο 
και τη Λέσβο, οι νεότεροι των οποίων 
έπεσαν για τον σταυρό λίγο αργότερα.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής 
του Αγιασμού, την απελευθέρωση ενός 
περιστεριού και την ανάσυρση του 
σταυρού από τη θάλασσα, ο πατέρας 
Κύριλλος εξέφρασε τη συγκίνηση του 
για το «ιστορικό», όπως το χαρακτήρι-
σε, γεγονός ευχαριστώντας τις Αρχές 
της χώρας που επέτρεψαν, όπως είπε, 
«να αισθανθούμε στην πράξη τη συνέ-
χεια της γενιάς, της φυλής, της πίστης, 
της ιστορίας έτσι όπως ο Θεός την κα-
ταγράφει».

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 2016, 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.

Πέντε ελληνικές περιοχές στα 
Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO

Ιδιαιτέρως σημαντικά και ελπιδοφόρα 
για τη χώρα μας ήταν τα αποτελέσματα 
από την Γενική Διάσκεψη της UNESCO 
στο Παρίσι, καθώς ανάμεσα σε άλλα 
αποφασίστηκε ομόφωνα, κατά τη συ-
νεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2015, η 
δημιουργία ενός νέου προγράμματος 
του Οργανισμού για τις Γεωεπιστήμες 
και τα Γεωπάρκα σύμφωνα με το οποίο 
καθιερώνεται η αναγνώριση περιοχών 
με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα 
UNESCO».

Στο νέο πρόγραμμα εντάσσονται 
όλες οι περιοχές που ανήκουν σήμε-
ρα στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, 
που αντιστοιχούν σε 120 γεωπάρκα 
από 33 χώρες. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα 
πλεονεκτική θέση, καθώς διαθέτει ήδη 
5 περιοχές που χαρακτηρίζονται πλέον 
«Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO»:

Η Νήσος Λέσβος. Η περιοχή του Ψη-
λορείτη. Η περιοχή του Εθνικού Δρυμού 
Βίκου - Αώου. Το Εθνικό Πάρκο Χελμού 
- Βουραϊκού. Η περιοχή Σητείας.

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου στο Αμφιθέ-
ατρο «Κρανιδιώτη» του ΥΠ.ΕΞ. έλαβε 
χώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα 
με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση 
και των πέντε ελληνικών Γεωπάρκων 
καθώς και το Γεωπάρκο Τρώοδος της 
Κύπρου. 

Κεντρικός ομιλητής και συντονιστής 
ήταν ο Καθηγητής Νίκος Ζούρος Πρό-
εδρος των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και 
η ψυχή του Γεωπάρκου «Νήσος Λέ-
σβος».

ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑ
Οικογένεια Θεόδωρου Πλατσή:
Στη μνήμη του εξαδέλφου Γιώργου Χατζημαλιάκα αντί στεφάνου ........... 50 €
Στη μνήμη Βασίλη Καζάκου: Θεόδωρος & Καίτη Πλατσή............................ 50 €
Στη μνήμη Μίρκας Κακαδέλλη: Θεόδωρος & Καίτη Πλατσή....................... 50 €
Κατερίνα Ταξείδη - Νίκος Μεταξής στη μνήμη του θείου τους 
Γ. Χατζημαλιάκα ....................................................................................................... 50 €
Λιλίκα Καλδή στη μνήμη της Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου ................. 200,00 €
Λιλίκα Καλδή για ενίσχυση του περιοδικού μας «Αιολίδα».................. 200,00 €
Δήμητρα Σπυροπούλου ................................................................................. 100,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Άνοιξη 2016)
Τετάρτη 30 Μαρτίου: Επίσκεψη με ξενάγηση της έκθεσης «Δάσος κάτω από το 
δρόμο» στο Ευγενίδειο ώρα 5.30 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
Σάββατο 2 Απριλίου: Μονοήμερη εκδρομή «Μονή Βαρσών - Σπήλαιο Κάψιας - 
Λεβίδι - Αγία Φωτεινή». Αναχώρηση 8 π.μ. Ομόνοια & Γ' Σεπτεμβρίου, τιμή16€. 
Δευτέρα 11 Απριλίου: Στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του «Συλλόγου Αθηναίων», 
Κέκρωπος 10, Πλάκα. Σε συνεργασία με το Μουσείο Αθηνών Ευταξία-Βούρου, 
βραδιά ποίησης αφιερωμένη στους Λέσβιους ποιητές.
Προβολή DVD παραγωγή της περιφέρειας Β. Αιγαίου, ομιλία του συμπατριώτη μας 
ποιητή Δ. Νικορέτζου και απαγγελία από την Νινέτα Παπαδάκη. Ακολουθεί κέρασμα. 
Σάββατο 16 Απριλίου: Μονοήμερη εκδρομή «Μονή Μαλεβής - Καστάνιτσα».
Αναχώρηση στις 8 π.μ. από Ομόνοια &  Γ' Σεπτεμβρίου, τιμή 17€ το άτομο.
15-21 Μαΐου: 7ήμερη εκδρομή Κάτω Ιταλία «Καζέρτα, Νάπολη, Πομπηία, Αμάλ-
φι, Ποζιτάνο, Ποσειδωνία, Ματέρα, Τάραντας, Λέτσε, Ελληνόφωνα χωριά, Οτρά-
ντο, Μπάρι». Τιμή σε δίκλινο 465€. (Δηλώσεις μέχρι 31 Μαρτίου).
Για δηλώσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 5237789).
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Προσφυγική λέμβος δεσπόζει σε 
ναό του Λονδίνου

Μια σωστική λέμβος στην οποία επέ-
βαιναν πρόσφυγες που ταξίδευαν για τη 
Λέσβο εκτίθεται πλέον σε ένα ναό στο 
Λονδίνο, ως φόρος τιμής στους εκατο-
ντάδες χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά που πραγματοποιούν καθημερι-
νά αυτόν τον επικίνδυνο διάπλου.

Η εικαστική εγκατάσταση έχει τίτ-
λο «Μάχη» και είναι δημιούργημα της 
Βρετανίδας καλλιτέχνιδας Αραμπέλα 
Ντόρμαν που την κρέμασε πάνω από 
το κλίτος της εκκλησίας Σεντ Τζέιμς 
στο Πικαντίλι.

Τρία πορτοκαλί σωσίβια διάσωσης 
-δύο για ενήλικες κι ένα σε παιδικό μέ-
γεθος- κρέμονται από τη λέμβο, η οποία 
είναι αναποδογυρισμένη καθώς έχει 
ανατραπεί. «Συνδέουν αυτό το έργο 
με την ιστορία της Αγίας Οικογένειας 
των Χριστουγέννων και την διαφυγή 
από την Αίγυπτο» εξήγησε στο Γαλλικό 
Πρακτορείο η Αραμπέλα Ντόρμαν.

«Πρόκειται για την ιστορία μιας ολι-
γομελούς οικογένειας που έφυγε για να 
γλιτώσει από τον πόλεμο και τους διωγ-
μούς» προσέθεσε η ίδια.   

Ημερίδα για τις γεωτουριστικές 
διαδρομές της Λέσβου 
στο Μουσείο Σιγρίου

Τηλεδιάσκεψη με γεωπάρκο και 
γυμνάσιο της Ιαπωνίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημε-
ρίδα με θέμα «Γεωπάρκο Λέσβου: Γε-
ωτουριστικές διαδρομές της Λέσβου», 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πα-
ρουσιάστηκε στο κοινό το Γεωπάρκο 
Λέσβου, οι γεωτουριστικές διαδρομές, 
oι γεώτοποι και η σήμανσή τους, οι δυ-

νατότητες αξιοποίησής τους για την 
ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού 
και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δρά-
σεων για μαθητές.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε επικοινωνία, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, με το Γεωπάρκο «San’ 
in Kaigan» από την Ιαπωνία, κατά τη 
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 
τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης και η αξιολόγηση της εκπαι-
δευτικής εμπειρίας των μαθητών του 
Γυμνασίου Toyooka στο Γεωπάρκο Λέ-
σβου τον Ιούλιο 2015.

Βράβευση καινοτόμων ιδεών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνδιορ-
γάνωσε ημερίδα για τη βράβευση των 
καλύτερων καινοτόμων ιδεών του Πα-
νελλήνιου Διαγωνισμού Νεανικής Επι-
χειρηματικότητας «Aegean Startups». 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι ομά-
δες που αξιολογήθηκαν στο 2ο στάδιο 
του διαγωνισμού για την παρουσίαση 
των επιχειρηματικών ιδεών τους, η ανα-
πληρωτής πρύτανης Έρευνας, Ανάπτυ-
ξης, Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Υποδομών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου κ. Αμαλία Πολυδωροπούλου, τα 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
οι αξιολογητές και μέντορες που υπο-
στήριξαν τις προτάσεις.

Το Πανεπιστήμιο, σε ανακοίνωσή του, 
ευχαριστεί και τους 30 μέντορες, αξιό-
λογα στελέχη επιχειρήσεων, που στη 
μακρά διαδικασία υποστήριξαν τις ομά-
δες του διαγωνισμού κατά τη σύνταξη 
του επιχειρηματικού τους σχεδίου στο 
δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και 
μετέφεραν την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία τους στη νέα γενιά, λειτουρ-
γώντας ως σύμβουλοι - καθοδηγητές. 

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρη-
ματικές ιδέες βραβεύτηκαν με ειδική 
διάκριση και βραβείο από το Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου, ενώ οι τρεις καλύτερες 
επιχειρηματικές ιδέες (από τις τρεις θε-
ματικές περιοχές), από ομάδες εκτός 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βραβεύτη-
καν με ειδικά βραβεία, που πρόσφεραν 
χορηγοί του διαγωνισμού.

«Το Δάσος κάτω από το Δρόμο» 
πάει στο Ίδρυμα Ευγενίδου

από 25 Ιανουαρίου 
έως 31 Μαΐου 2016

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου θα παρου-
σιάσει από το 2016 στο Ίδρυμα Ευγενί-
δου στην Αθήνα την περιοδική έκθεση 
«Το Δάσος κάτω από το Δρόμο». Η 
έκθεση, που φιλοξενήθηκε στις εγκατα-
στάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 
τους τελευταίους έξι μήνες, παρου-
σιάζει για πρώτη φορά στο αθηναϊκό 
κοινό τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
και ενδεικτικά ανασκαφικά ευρήματα 
από τις απολιθωματοφόρες θέσεις που 
αποκαλύφθηκαν στις εκσκαφές κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του νέου οδικού 
άξονα Καλλονής - Σιγρίου.

Οι ανασκαφές του Μουσείου Φυσι-
κής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου έχουν φέρει στο φως ευρή-
ματα ιδιαίτερης επιστημονικής αξίας, 
καθώς έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά 
τεκμήρια της σύνθεσης των απολιθωμέ-
νων δασών της Λέσβου και του Αιγαίου 
καθώς και άγνωστες λεπτομέρειες της 
τοπογραφίας της περιοχής και του τρό-
που δημιουργίας τους.

Θραύσματα και αποσπασμένα τμή-
ματα απολιθωμένων κορμών κωνοφό-
ρων και αγγειόσπερμων δέντρων, όπως 
πεύκων, βαλανιδιών, σεκόϊων, φοινίκων, 
κυπαρισσίδων και ηφαιστειακοί ορί-
ζοντες πλούσιοι σε μεγάλης ποικιλίας 
ειδών φύλλα, όπως δαφνών, κανελλών, 

καρυδιών μαρτυρούν την ύπαρξη εκτε-
ταμένων υποτροπικών δασών.

Η συγκεκριμένη σωστική ανασκαφή 
απολιθωμάτων αποτελεί τη μεγαλύτερη 
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
στην Ελλάδα, τόσο από άποψη έκτασης 
όσο και από άποψη αριθμού ευρημάτων.

Η έκθεση οργανώνεται σε 11 ενότη-
τες που είναι οι εξής: «Εισαγωγή», «Το 
έργο», «Το απολιθωμένο Δάσος και τα 
ευρήματα», «Οι απολιθωματοφόρες 
θέσεις και οι γεώτοποι», «Τα απολιθώ-
ματα», «Το αρχείο και η αποτύπωση», 
«Η διαδικασία της ανασκαφής», «Η δι-
αδικασία της συντήρησης», «Η διαδι-
κασία της μεταφοράς», «Η διατήρηση 
και οι υπαίθριες απολιθωματοφόρες 
θέσεις» και «Η διαδρομή στο χρόνο».

Φτιάξε τη δική σου ταινία

Ο Δήμος Λέσβου, σε συνεργασία με 
το Φεστιβάλ «Aegean Docs», οργανώ-
νει σχολή παραγωγής ντοκιμαντέρ μι-
κρού μήκους με σεμινάρια - εργαστή-
ρια. Τα ντοκιμαντέρ θα προβληθούν 
στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
«AegeanDocs» και θα διεκδικήσουν το 
βραβείο καλύτερου Νέου Δημιουργού.

Το πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμα-
ντέρ θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη και 
απευθύνεται σε κάθε φίλο του ντοκιμα-
ντέρ και του κινηματογράφου ανεξαρτή-
τως ηλικίας και εμπειρίας στο αντικείμε-
νο. Ιδιαίτερα τμήματα θα αναπτυχθούν 
στο πλαίσιο των σεμιναρίων για νέους 
(16 - 24 ετών) και για μεγαλύτερους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και παρέ-
χεται κινηματογραφικός εξοπλισμός σε 
κάθε συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα με 
τίτλο «Φτιάξε τη δική σου ταινία» θα 
ολοκληρωθεί σε τρία τριήμερα σεμι-
νάρια, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον 
Ιούλιο του 2016.

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομι-
κές ή και ομαδικές. 
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την προσφορά τους στη διάσωση και 
περίθαλψη των προσφύγων.

Η βράβευση του κ. Νίκου Παπαδη-
μητρίου έγινε από την Πρόεδρο και 
όλο το Δ.Σ.

Ο κ. Νίκος Παπαδημητρίου, ιδρυτής 
του Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
στα Χίδηρα Λέσβου και του ιδρύματος 
«Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου», που 
χορηγεί υποτροφίες αριστείας ανώτε-
ρων σπουδών, παρέλαβε συγκινημένος 
από την πρόεδρο μια ωραία φιλοτεχνη-
μένη τιμητική πλακέτα, για την κοινωνι-
κή και πολιτιστική προσφορά του προς 
τη Λέσβο.

Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε από 
την πρόεδρο μαζί με όλο το Συμβού-
λιο. Τυχερή της βραδιάς η κ. Λίλια Σα-
ραντίτη.

Έντονη λεσβιακή νότα έδωσε το 
Μεσοτοπίτικο χορευτικό συγκρότημα 
«Γλεντιστάδες» του Συλλόγου «Ανα-
γέννηση» των Μεσοτοπιτών Αθήνας, 

με την αναπαράσταση του λεσβιακού 
«ποδαρικού» και τους παραδοσιακούς 
χορούς του νησιού μας, που καταχει-
ροκροτήθηκαν.

Η «Λεσβιακή Παροικία» έκοψε τη βασιλόπιτά της!

Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016, στις 12 το μεσημέρι, η Λ.Π. έκοψε 
την πατροπαράδοτη βασιλόπιτά της, όπως εδώ και πενήντα χρόνια.

Σε ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, 
σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αμαλία» 
και παρ’ όλο το κρύο, συναντήθηκαν οι 
συμπατριώτες και οι φίλοι της Παροικί-
ας και ως τις 5 το απόγευμα έζησαν σε 
μια φιλική ατμόσφαιρα σαν να ήταν στο 
νησί, στη Μυτιλήνη.

Η Περιφερειάρχης κ. Χριστιάνα Κα-
λογήρου με την παρουσία της και τον 
μεστό της λόγο, έδωσε άλλη μια φορά 
βαρύτητα στην εκδήλωση της Λεσβια-
κής Παροικίας, καθώς και η παρουσία 
του ναυάρχου Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Παρών στην εκδήλωση, παρ’ όλα τα 
προβλήματα και ο επίτιμος πρόεδρος κ. 

Τ. Χατζηαναγνώστου, τον οποίον όλοι 
οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν με το 
σεβασμό και την αγάπη που του αρμόζει.

Μηνύματα με ευχές για καλή και δη-
μιουργική χρονιά, έστειλαν ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκω-
βος και ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος 
Γαληνός.

Η Πρόεδρος Καίτη Μεσσηνέζη δεν 
παρέλειψε να μιλήσει για τη στήριξη 
της «Λ.Π.» τόσο στην προσπάθεια για 
την ανάδειξη της Λέσβου σαν Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 
2021, όσο και για την απονομή στους 
κατοίκους της, του Νόμπελ ειρήνης για 

Eκδηλώσεις

Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» έκοψε την παραδοσιακή βασιλόπιτα και ευχήθηκε χρόνια πολλά. Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» βράβευσε τον Ν. Παπαδημητρίου 
με τιμητική πλακέτα για την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του προς τη Λέσβο.

Τυχερή του φλουριού μετά από κλήρωση 
ήταν η κ. Λίλια Σαραντίτη
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Ο ναύαρχος Δημήτρης Παπαγιαννίδης μέλος της Λ.Π. έδωσε όπως πάντα το παρόν στην εκδήλωση. Έντονη λεσβιακή νότα έδωσε το Μεσοτοπίτικο χορευτικό συγκρότημα «Γλεντιστάδες» 
του Συλλόγου «Αναγέννηση» των Μεσοτοπιτών Αθήνας.

Η Περιφερειάρχης Β.Α. Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση. Παρών στην εκδήλωση και ο επίτιμος πρόεδρος κ.Τάκης Χατζηαναγνώστου,
 ο οποίος ευχήθηκε στη Λ.Π. και στους παρευρισκόμενους Καλή Χρονιά.
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Το βράδυ της Παρασκευής 4 Μαρτί-
ου 2016, η «Λεσβιακή Παροικία» δια-
σκέδασε με ζωντανή μουσική γιορτά-
ζοντας την Αποκριά στην ταβέρνα του 
«Χρήστου» στο Χαλάνδρι. 

Οι συμπατριώτες μας Μυτιληνιοί, φί-
λοι νέοι και παλιοί, μέλη της Παροικίας, 
χόρεψαν, διασκέδασαν και τραγούδη-
σαν με την καρδιά τους τραγούδια του 
κρασιού. 

Η κεφάτη ορχήστρα έδωσε τον κα-
λύτερο εαυτό της, παρασύροντας τη 
συντροφιά να χορέψει και να τρα-
γουδήσει μαζί της, ξαναζώντας παλιές 
ωραίες στιγμές. 

Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, έγι-
νε η έναρξη της προβολής παλαιών ποιο-
τικών ταινιών, με την βραβευμένη ταινία 
«Μονομαχία στον ήλιο» με τον Γκρέκο-
ρη Πέκ και την Τζένιφερ Τζόουνς.

Ένα πραγματικά πολύ όμορφο αισθη-
ματικό γουέστερν, όπου μια δυναμική μι-
γάς γίνεται το επίκεντρο του έρωτα δύο 
ανδρών, με διαφορετικούς χαρακτήρες. 

Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, 
προβλήθηκε η εξαιρετική ιταλική ταινία 
«Ο κλέψας του κλέψαντος».

Σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλι με 
τους: Κλαούντια Καρντινάλε, Βιτόριο 
Γκάσμαν, Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, Ρε-

Λέσχη παλιού ποιοτικού κινηματογράφου
νάτο Σαλβατόρε, Τοτό.

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, 
με επιτυχία, έγινε η προβολή της εξαι-
ρετικής ταινίας «Τα σταφύλια της ορ-
γής», βασισμένης στο ομώνυμο βιβλίο 
του Τζόν Στάϊνμπέκ. Ο Τζον Φόρντ 
απέσπασε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για 
την ταινία αυτή που έχει πρωταγωνιστή 
τον αξέχαστο Χένρι Φόντα.

Η πρωτοβουλία αυτή της «Λεσβιακής 
Παροικίας» απέσπασε τα ευνοϊκά σχό-
λια των θεατών και θα συνεχιστεί με την 
προβολή δύο έως τριών ταινιών ακόμη. 

Τις ταινίες προλόγισε, μέσω βίντεο, ο 
Παναγιώτης Αλεξέλης. 

Η γιορτή του Αγίου Θεοδώρου
Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, γιορ-

τάστηκε από την Παροικία η ημέρα 
μνήμης του Πολιούχου της Μυτιλήνης, 
Αγίου Θεοδώρου, που το 1832 έκανε 
το θαύμα της διάσωσης της πόλης από 

τη θανατηφόρο πανώλη. 
Ο εορτασμός και φέτος, ξεκίνησε με 

την Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία, 
στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης, στην Ομόνοια. Μέλη 

της «Λ.Π.», που εκκλησιάστηκαν εκεί, 
έψαλλαν μαζί με το Διοικητικό Συμβού-
λιο το απολυτίκιο του Αγίου. Τον νόστι-
μο και αφράτο άρτο, όπως κάθε χρόνο, 
έφτιαξε και πρόσφερε η συμπατριώτισ-
σά μας κυρία Γιούλια Ζαμπετάκη. 

Μετά την εκκλησία, ο εορτασμός συ-

νεχίστηκε στην αίθουσα της Παροικίας, 
Ζήνωνος 29-31, με καφεδάκι, βουτήμα-
τα, και την προβολή του πολύ ενδιαφέ-
ροντος ντοκιμαντέρ «Ναοί και μονα-
στήρια της Λέσβου» του συμπατριώτη 
μας Γ. Παπαδόπουλου, παραγωγή της 
Νομαρχίας Λέσβου.

Αποκριάτικο γλέντι απ’ τα παλιά

Μετά την εκκλησία, ο εορτασμός συνεχίστηκε στην αίθουσα της Παροικίας.



14 15

Η Λέσβος είχε την τιμητική της

Eπίκαιρα θέματα

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Την τιμητική της είχε η Λέσβος και 
οι άνθρωποί της, με τη βράβευση και 
την τιμητική διάκριση της «Αγκαλιάς» 
του αείμνηστου παπα-Στρατή Δήμου, 
αλλά και του ανθυποπλοίαρχου του 
λιμενικού Κυριάκου Παπαδόπουλου,  
του δημοσιογράφου Στρατή Μπαλάσκα 
που πρόσφατα απεχώρησε από την 
ενεργό δράση καθώς και την ανάδειξη 
του Δημάρχου Λέσβου Σπύρου Γαλη-
νού σαν «προσωπικότητα του 2015-16. 
Ο καθένας από τη θέση του παρείχε 
έργο αξιοπρόσεκτο, που εκτιμήθηκε 
και βραβεύτηκε σε μια περίοδο που το 
νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος της κοινής γνώμης λόγω της 
προσφυγικής κρίσης. 

Η ΜΚΟ «Αγκαλιά», η εθελοντική 
οργάνωση της Καλλονής, που πρω-
τοξεκίνησε από τον αείμνηστο παπα-
Στρατή Δήμο για να... φιλέψει τους 

ανήμπορους της οικονομικής κρίσης 
συμπολίτες μας, για να αγκαλιάσει στη 
συνέχεια τους πρόσφυγες και μετανά-
στες που έφταναν στις ακτές της Λέ-
σβου, αναζητώντας τη γη της Επαγγελί-
ας, βραβεύτηκε με το βραβείο «Ραούλ 
Βόλεμπεργκ» από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης για το κοινωνικό της έργο και 
για την εθελοντική της προσφορά στο 
συνάνθρωπό μας. Ανακοινώνοντας την 
απόφαση της κριτικής επιτροπής, ο γε-
νικός γραμματέας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης Θορμπγιόν Ζάγκλαντ τόνισε: 
"Οι δραστηριότητες της «Αγκαλιάς» 
αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αξίες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και συμ-
βάλλουν στην προώθηση και την προ-
στασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Ευρώπη  και πέραν αυτής. Η βρά-
βευση τιμά το ίδιο το νησί, που πέρα-
σε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ως το 
νησί της αλληλεγγύης που προκάλεσε 
το διεθνή θαυμασμό και έγινε σημείο 
αναφοράς των διεθνών μέσων ενημέ-
ρωσης και προορισμός επωνύμων και 
ανωνύμων ακτιβιστών που ήρθαν για να 
δουν και να προσφέρουν κι αυτοί από 
κοντά στο δράμα των προσφύγων."

Ο παπα-Στρατής, έστω και μετά θά-
νατον, βραβεύτηκε και από την Ακαδη-
μία Αθηνών για το αξιέπαινο έργο του, 
που άφησε ως παρακαταθήκη στους 
συνεχιστές αυτής της προσπάθειας. 
Όπως, επίσης, βραβεύτηκε και ο επικε-
φαλής του λιμενικού σκάφους ανθυπο-
πλοίαρχος Λ.Σ Κυριάκος Παπαδόπου-
λος, ο οποίος τους τελευταίους μήνες 
έχει διασώσει χιλιάδες θαλασσοδαρμέ-
νους πρόσφυγες, μεταφέροντάς τους 
σώους στις ακτές. Στο πρόσωπό του 
τιμάται το πλήρωμα του περιπολικού 
σκάφους «602», του Λιμενικού Σώμα-

τος της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά 
και ολόκληρο το νησί! 

Τέλος, η βράβευση του γνωστού Μυτι-
ληνιού δημοσιογράφου Στρατή Μπαλά-
σκα με το τιμητικό βραβείο «Α. Χριστο-
δουλίδης», που θεσμοθέτησε το ΑΠΕ 
για την έγκυρη ενημέρωση γύρω από το 
προσφυγικό και τις ανταποκρίσεις του, 
που ανέδειξαν το πρόβλημα με τα μικρά 
και μεγάλα περιστατικά που με γλαφυ-
ρότητα κατέγραψε στα ποικίλα ρεπορ-
τάζ του, αποτελούν άλλη μια διάκριση 
που τιμά τη δημοσιογραφία αλλά και τη 
Λέσβο και ως τέτοια έρχεται να προστε-
θεί στις παραπάνω τιμητικές διακρίσεις.  

Στο Δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαλη-
νό, θα απονείμει η Ακαδημία Ελληνικών 
Βραβείων Τέχνης, το βραβείο «προσω-
πικότητα 2015 - 2016», για τη συμβολή 
του στην αντιμετώπιση του προσφυγι-
κού. Συγκεκριμένα, σε σχετική επιστο-
λή που εστάλη στον κ. Γαληνό, αναφέ-
ρονται τα εξής:

«Σας ανακοινώνουμε ότι η Οργανωτική 
επιτροπή της 8ης απονομής, αποφάσισε 
να σας απονεμηθεί το βραβείο "προσωπι-

κότητα 2015-2016" για την μεγάλη σας 
πρόσφορα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
στο μεγάλο θέμα της μετανάστευσης, που 
ο λαός του νησιού σας απέδειξε σε όλα 
τα πλάτη και μήκη της γης ότι η Έλληνες 
πάντα πρωτοστατούν σε κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης, δίνοντας ανθρωπιά σε αυ-
τούς που την έχουν ανάγκη με επικεφαλής 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Ως Δήμαρχος, η 
συμβολή σας στο κοινωνικό αυτό πρόβλημα 
είναι μεγάλη και σας κατατάσσει στην πρώ-
τη θέση σε όλη την Ελλάδα».                                                                                                                    

Αποδεχόμενος τη βράβευση, ο Δή-
μαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, αφού 
ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την 
ύψιστη τιμή της βράβευσής του από την 
Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, 
τόνισε ότι η αντιμετώπιση της μεγάλης 
και πρωτόγνωρης αυτής ανθρωπιστικής 
κρίσης ήταν και είναι αποτέλεσμα συλ-
λογικής προσπάθειας και αισθήματος 
ευθύνης απέναντι στο δοκιμαζόμενο 
συνάνθρωπο.

Για όλες αυτές τις διακρίσεις νιώθου-
με περήφανοι, ως τόπος και κοινωνία!

Βοήθημα: εφημερίδα «Εμπρός»

Ο παπα-Στρατής ανάμεσα σε προσφυγόπουλα.
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Το μεράκι σαν πρωταρχικό στοιχείο 
του λυρικού Αιολισμού

Του Γιώργου Βαλέτα

Το βαθύτερο πρωταρχικό στοιχείο 
του αιολισμού, καθώς φανερώνεται 
στην ψυχικότητα του λεσβιακού λαού 
και στη λεσβιακή τεχνοτροπία είναι, 
χωρίς αμφιβολία, το μεράκι.

Το μεράκι το εξυμνεί ο λεσβιακός 
λαός στα τραγούδια και στις παροιμίες 
του. Το μεράκι έθρεψε το λεσβιακό λυ-
ρισμό και δημιούργησε τις ιδιομορφίες 
της λεσβιακής πεζογραφίας και τέχνης. 
Μεράκι υπάρχει και στη Σαπφώ και 
στον αιολικό ρυθμό και σ’ όλα τα λε-
σβιακά δημιουργήματα της τέχνης, της 
σκέψης, του χεριού, της διακοσμητικής. 
Τι όμως ουσιαστικά είναι το μεράκι;

Θυμάμαι ένα θαυμαστό και υπέροχο 
λεσβιακό λιανοτράγουδο. Το άκουσα 
από άντρα μερακλή στην πατρίδα μου, 
την Άργενο. Αυτό το δίστιχο είναι η 
θεωρητική, να πούμε λαϊκή διατύπωση 
του μερακιού:

Σαν κλέψεις νάναι μάλαμα
σαν πάρεις ναν’ ασήμι
κι αν κάνεις αγαπητικιά
η ναν’ ή να μην είνι!…

Σύμφωνα με το δίστιχο αυτό το μεράκι 
είναι πάθος και πόθος τελειότητας. Δίψα 
μιας τελειομορφίας στην πράξη και στην 
εκδήλωση του ανθρώπου. Ο Μυτιληνιός 
μερακλής δίνει τον κανόνα, τη δεοντο-
λογία του ανώτερου γούστου του. Δεν 
του φτάνουν τα κοινά και τα τυχαία, τα 
πρόχειρα και τα βιαστικά. Ζητάει το δύ-
σκολο, το μοναδικό και το δυσεύρετο, 
που να είναι κτήμα ες αεί και όχι «αγώ-
νισμα εκ του παραχρήμα», αποτέλεσμα 
αγώνα, δουλειάς, αφοσίωσης, αγρύπνιας, 
δημιούργημα κόπου και μόχτου.

Έτσι βλέπει τη δουλειά του, έτσι νιώθει 
το καλό ο λεσβιακός λαός, και έτσι το 
πραγματώνει. Και στην αντίληψη αυτή, 
που αποτελεί μιαν ολόκληρη βιοθεωρία 
και συναπαρτίζει ξεχωριστό ρυθμό, δεν 
υπάρχει αριστοκρατισμός ή νοσηρός κι 
άγονος εκλεχτισμός. Υπάρχει δημιουρ-
γική πνοή, καλλιτεχνική ρίζα, βαθιά ρι-
ζωμένη και θρεμμένη απ’ τον νησιώτικο 
περίγυρο, απ’ το νησιώτικο κλίμα, απ’ 
τις συνθήκες της ζωής και της αγωγής.

Τον αφορισμό του λαϊκού ποιητή για 
το μεράκι, που παραθέσαμε παραπάνω, 
συμπληρώνει ένα άλλο δίστιχο πολύ 
περισσότερο χαρακτηριστικό:

Βαρέθηκα τα νιάτα μου
θέλω να τα πουλήσω
γυρεύω ένα μερακλή
να μην τα χαραμίσω…

Τα νιάτα, σαν πηγή δημιουργίας και 
προκοπής, τα νιάτα με το δυναμισμό 
τους και τις αλόγιαστες ορμές τους, τα 
νιάτα γίνονται ένα με το μεράκι στην αντί-
ληψη του λαϊκού μας ποιητή, και μόνο οι 
μερακλήδες μπορούν να τα τιμήσουν 
και να τα κάνουν αποδοτικά και καρ-
ποφόρα. Αυτός που πρωτοσύνθεσε το 
δίστιχο δέρνεται και φαγώνεται απ’ τον 
πόθο μιας ιδανικής τελειότητας, που μη 
μπορώντας να την πιάσει βαριέται τη ζωή 
του και λυπάται που περνάνε άκαρπα τα 
νιάτα του και ζητάει να ρίξει τη δύναμή 
τους μέσα στη ζωή, στα χέρια ενός με-
ρακλή, ενός μύστη της ζωής, για να μην 
τα χαραμίσει. Τι βάθος και τι πόνο για τ’ 
άφταστο και το τέλειο που έχει μέσα του 
αυτό το απλό τραγούδι του λαού μας!

Συνέχεια αυτού του τραγουδιού ειν’ 

ένα άλλο, που καταδικάζει με πάθος 
τους πεζούς και στατικούς ανθρώπους, 
τους αναίσθητους, τους ανίδεους και 
αχαμνούς τύπους, που περνάνε τη ζωή 
τους σαν υπνωτισμένοι, χωρίς να νοιώ-
σουν βαθιά τις αξίες και τα μυστικά της, 
χωρίς ν’ ανταποκριθούν στις υψηλότε-
ρες αξιώσεις της ζωής:

Όποιος δεν είναι μερακλής
του πρέπει να πεθάνει
γιατί σε τούτον τον ντουνιά
άδικο τόπο πιάνει

Απ’ το δίστιχο αυτό μπορούμε να 
καταλάβουμε καλλίτερα το νόημα του 
μερακιού, όπως το νοιώθει ο λεσβιακός 
λαός. Η ζωή θέλει μερακλήδες. Χωρίς 
μεράκι η ζωή είναι άχρηστη και χαμένη. 
Το μεράκι δίνει τη σκοποθεσία στη ζωή 
και επιστρατεύει τον άνθρωπο να την 
πάρει στα σοβαρά και να βάλει όλο τον 
εαυτό του, να δώσει όλες του τις δυνά-
μεις για την επιτυχία υψηλών σκοπών.

Παράλληλα το μεράκι, στην αντίληψη 
του λαού μας, είναι η δύναμη εκείνη 
που μας φέρνει πιο κοντά στη ζωή, που 
μας ανοίγει το βάθος της και μας κάνει 
να νοιώσουμε και να αγκαλιάσουμε τις 
αξίες της, τον θησαυρό της.

Ύστερ’ από πόση συλλογή και πόση 
ζήτηση πάνω στη ζωή, έγραψε ο Σολω-
μός το στίχο «δεν τόλπιζα ναν’ η ζωή, 
μέγα καλό και πρώτο». Ο στίχος αυτός 
είναι παιάνας αισιοδοξίας και ψυχικής 
αφύπνισης. Και όμως ο λαϊκός ποιητής 
χωρίς ανησυχία, χωρίς καμιάν αναζήτη-
ση βλέπει το μεγάλο δώρο της ζωής, 
την πρωταρχική αξία της και την αξιο-
ποιεί, αλλά και την καταξιώνει, δηλαδή 
την κηρύχνει και την καθιερώνει και την 
κάνει πνοή και γκόλφι του, σημαία και 
λάβαρό του. Έμβλημα μύησης βαθιάς, 
βγαλμένης από βαθιά μελέτη, πείρα και 
βίωμα. Έμβλημα αισιοδοξίας και αν-
θρωπιάς. Πηγή δημιουργίας.

Και όχι μόνο αξιοποιεί ο λαϊκός μας 

ποιητής τη ζωή, όχι μόνο την καταξιώ-
νει, μα και αγωνίζεται να τη λυτρώσει 
απ’ τα άχρηστα κι αδιαφόρετα στοι-
χεία, τα νεκρά, τα στατικά, απ’ όλους 
τους αμύητους, τους άμουσους, απ’ 
όλους τους αχαμνούς. Αγωνίζεται να τη 
γεμίσει από ανθρώπους πνοής και δρά-
σης, από μύστες, από οικοδόμους, που 
να τα δίνουν όλα στους υψηλούς σκο-
πούς της ζωής και να παθαίνουνται και 
να πονούν και να ζουν τ’ αγαθά της. Οι 
άλλοι, τύποι του συμβιβασμού και της 
επιφανείας είναι για το λαϊκό μας ποιη-
τή νεκροί και δεν έχουν λόγο ύπαρξης 
και πρέπει να πάνε στους τάφους με 
τους νεκρούς - να πεθάνουν.

Μ’ αυτό τον τρόπο διαπιστώνουμε 
πως μεράκι λέγοντας και μερακλή ο 
λαός μας εννοεί αυτό που λέμε μείς 
ιδανικό και ιδεολόγος, οποιοδήποτε 
ιδανικό, οποιαδήποτε ιδεολογία, που 
είναι για τον άνθρωπο δύναμη κινούσα 
και δημιουργούσα, και αποτελεί για αυ-
τόν μιαν αστείρευτη πηγή ανθρωπιάς. 
Με τον ίδιο τρόπο στα παλιά τα χρόνια 
η Σαπφώ έστελνε στον Άδη τους άμου-
σους και τους καταδίκαζε:

Κατθάνοισα δε κείσεα
ουδέ ποτε μναμοσύνα σέθεν
εσσετ’ ουδ’ ερος εις ύστερον
ου γαρ πεδέχεις βρόδων 
των εκ Πιερίας
αλλ’ αφάνης κην ‘Αϊδα δόμοις
φοιτάσεις πεδ’ αμαύρων
νεκύων εκπεποταμένα

Θα πεθάνεις, λέγει η μεγαλόδωρη 
ποιήτρια, θα πεθάνεις και θα πας στον 
άραχλο τον Άδη και κανείς δεν θα σε 
θυμάται ούτε θα σ’ αγαπά στον κόσμο, 
γιατί περνάς και ποδοπατάς τα ρόδα και 
τα λούλουδα της ζωής, τα τραγούδια και 
τις ιδέες και θα σε πνίξει το σκοτάδι του 
Κάτω Κόσμου, γιατί τη χαράμισες τη 
ζωή σου και την πρόδωσες με την αμου-
σία, την αναισθησία, την αναμελιά, και 
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την απραγία σου. Αυτό το «ου γαρ πε-
δέχεις βρόδων των εκ Πιερίας» δεν είναι 
μόνο για την τέχνη  -μουσική και ποί-
ηση- είναι για κάτι πλατύτερο της ζωής 
και βαθύτερο, είναι για την ομορφιά και 
τη χάρη της ζωής, για τη χαρά της δημι-
ουργίας, για την αναγάλλια που χαρίζει 
το βίωμα του μυημένου στη ζωή του αν-
θρώπου, που υψηλότερη εκδήλωσή της 
είναι η ποίηση. Ο άμουσος της Ψάπφας 
είναι ο αμύητος, ο πεζός, με την άνεργη 
κι άπραγη ψυχή. Ο άνθρωπος χωρίς πε-
τάγματα, χωρίς φτερά. Ο μη μερακλής. 
Ο κιοτής. Ο χαραμοφάς.

Αλλά το μεράκι δεν είναι ιδεολογία, 
δεν είναι δημιουργία, είναι δύναμη, εί-
ναι τάση για πέταγμα και δημιουργία. 
Είναι εμπνοή. Ο λαός μας αυτή την 
τάση την λέγει «σκλήκο», δηλαδή σκώ-
ληκα. Συνηθισμένες φράσεις είναι «δεν 
τον αφήνει ο σκλήκος μια στιγμή να καθί-
σει» ή «αυτό το παιδί έχει τον σκλήκο μέσα 
του ή αποφθεματικά «σαν έχεις το σκλήκο 
μέσα σου!». Η δύναμη λοιπόν αυτή -που 
φανερώνεται σαν πάθος και πόνος, σαν 
έγνοια κι ανησυχία ακοίμητη- είναι το 
μεράκι.

Το μεράκι είναι πάθος, σεβντάς, τον 
κρατάει τον άνθρωπο αδιάκοπα δεμένο 
με τ’ αντικείμενο του πόθου του, της 
δουλειάς του, της επιδίωξης και του 
σκοπού του. Το μεράκι είναι πραγματι-
κά ένα σκουλήκι, που δαγκάνει τη ψυχή 
μας και δεν μας αφήνει ν’ αποξενωθού-
με απ’ το έργο μας. Και το έργο το βά-
ζει στο κέντρο της ζωής, στο κέντρο 
των στοχασμών μας, και επιστρατεύει 
όλες τις δυνάμεις μας μ’ ένα παροξυ-
σμό, με μιαν ορμή και τις ρίχνει όλες 
στην αγαπημένη ασχολία. Τ’ ολόψυχο 
αυτό αγκάλιασμα δημιουργεί μια μορ-
φή μανίας, και ποτέ δεν ικανοποιείται 
με τ’ αποτέλεσμα της δουλειάς, παρά 
κυνηγώντας το τέλειο όλο και το δου-
λεύει και το χτενίζει και το αλλάζει, κι 
όλο δοκιμάζει και πάντα ενεργεί.

Το μεράκι έχει ιδιοτέλεια και μονο-
μέρεια. Θρέφεται το πιότερο μ’ αισθη-
ματικά στοιχεία. Έχει ενθουσιασμούς, 
καταπτώσεις σταματήματα, παραπατή-
ματα, ξαναγυρίσματα, έγνοιες, απαισιο-
δοξίες, αισθήματα ανικανότητας, κατω-
τερότητας, ανησυχίας. Είναι ο πόθος της 
τελειότητας που δουλεύει στο βάθος 
μαζί με την άσβηστη δίψα της χαράς 
που φέρνει η δημιουργία και η επιτυ-
χία. Ο μερακλής, αν και είναι ανεπίδε-
κτος και περήφανος και αυστηρός στη 
δουλειά του, έχει τη φιλοδοξία να είναι 
πρώτος και καλλίτερος, να διαφέρει, να 
πρωτεύει, και για να πετύχει το καλό 
και το τέλειο δεν λογαριάζει τον κόπο 
και το χρόνο. Η δουλειά, η προσεχτική 
κι επίμονη κι ολόψυχη δουλειά, είναι η 
τροφή του. Τόση είναι η δίψα του για τη 
ζωή και για το τέλειο, για το μεγάλο, το 
ξεχωριστό και τ’ αψηλό, ώστε να ζητάει 
υπεράνθρωπες ιδιότητες, υπερφυσικά 
χαρίσματα για να πραγματώσει το ιδα-
νικό του. Αυτό τον πόθο εκφράζει το 
λεσβιακό δίστιχο, που το χρωστώ στον 
ποιητή Κώστα Κόντο:

Τι να την κάνω μια καρδιά
ήθελα να’ χα κι’ άλλη,
νάχω τη μια για τη χαρά
την άλλη για την ζάλη

Ο μερακλής επαίρεται και κομπάζει, 
όταν παραμερίζεται. Δεν το κάνει από 
εγωισμό. Υπερασπίζεται την δουλειά 
του, την τελειομορφία.

Κι αστρομετρίτης κι’ α γενείς
και τ’ άστρα κι α μετρήσεις
τότες με μένα το γιουσμά
ναρθείς να τραγουδήσεις

Ο τραγουδιστής αυτός απαντάει σε 
πρόσκληση και σε προσβολή παρακατι-
ανού και κοινού συντεχνίτη του. Γι’ αυτό 
το λόγο ο μερακλής είναι αυστηρός στον 
εαυτό του, στον κανόνα της δουλειάς, 
στη δικής του τη δουλειά και στους άλ-

λους. Δύσκολος να επαινέσει, αλλά ο 
έπαινος του σα γίνει είναι αποθέωση, για-
τί έχει το κύρος του πάθους του για την 
τελειομορφία. Ο μερακλής πονάει μέσα 
του, γι’ αυτό αγανακτεί και αναστατώνε-
ται από θεία οργή όταν βρεθεί μπροστά 
σε βιαστική δουλειά που προσβάλλει την 
τέχνη ή τον κανόνα της ζωής.

Όλα τα έργα και όλα τα παρακλάδια 
της ζωής και οι αρετές έχουν τους με-
ρακλήδες τους. Αυτά είναι τα πρότυπα. 
Οι ιδεολόγοι. Οι τέχνες, οι τρόποι της 
ζωής, το φέρσιμο, το ντύσιμο, οι δου-
λειές, η καθαρωσύνη, το νοικοκυριό 
έχουν τους λάτρες τους τους μερακλή-
δες τους. Περισσότερο το μεράκι, σαν 
στάση και εμπνοή τελειολατρείας που 
είναι, φανερώνεται στις καλές τέχνες, 
στην ποίηση, στο τραγούδι, στη μουσι-
κή, στη λαϊκή βιοτεχνία κλπ.

Μέσα στη λεσβιακή λογοτεχνία το 
μεράκι είναι μια ανεχτίμητη πηγή δημι-
ουργίας, γιατί κινάει σύρριζα και σύκλα-
δα την ψυχή, ξυπνάει έντονα συναισθή-
ματα και κρατάει το δημιουργό μέσα 
στον κύκλο της ζωντάνιας, του πάθους, 
της λυρικής έξαρσης. Επιστρατεύοντας 
όλες τις ψυχικές λειτουργίες, σαν αισθη-
τική ενδοσυμπάθεια, δημιουργεί πλού-
το και ένταση, ρίχνει χρώμα απογυμνώ-
νει τα πράγματα και τα ζωντανεύει με 
χτυπητά λόγια, με δυνατές προσομοιώ-
σεις και πάν’ απ’ όλα μ’ ένα αισθητήριο 
τελειότητας, που δεν παρουσιάζεται σε 
καμιά τοπική λογοτεχνία.

Το μεράκι είναι η πηγή του δυναμι-
σμού, που παρουσιάζει σ’ όλους τους 
κλάδους της η λεσβιακή τέχνη. Το με-
ράκι, σαν πάθος ψυχής, δένεται με την 
πραγματικότητα και δημιουργεί σατυρι-
κές ή ρεαλιστικές μορφές τέχνης. Τίπο-
τε ανώτερο από τα σατυρικά λεσβιακά 
τραγούδια. Τίποτε ζωντανότερο από 
το λεσβιακό ρεαλισμό, που παρουσιά-
ζεται έντονος και στη γλώσσα και στο 
ύφος, το ωμό, το τσουχτερό, το τολ-

μηρό, το ανοιχτόστομο του λεσβιακού 
λαού. Τέτοιες είναι κι οι παροιμίες και 
τα τραγούδια και τα παραμύθια μας. 
Μνημεία ζωντάνιας. Πελέκια εκφραστι-
κής δύναμης και εικονικής παράστασης. 
Η παροιμία, για να αναφέρω ένα παρά-
δειγμα, που λένε για τους άπραγους, 
που παρουσιάζονται για σπουδαίοι, 
έχει τόσο πάθος, τόση ειρωνεία, τόση 
δύναμη, που ταπεινώνει και αφήνει ση-
μάδια στη ψυχή:

είχε κι ο μέρμηγκας χολή
είχε κι η μύγα ξύγκι

Αυτό το σκαρίφημά μου για το με-
ράκι σαν πρωταρχικό στοιχείο του αι-
ολισμού, δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν 
κι άλλα κεφάλαια, που εξετάζουν κι απ’ 
άλλες πλευρές το μεράκι, σα στοιχείο 
κυριαρχικό στην ψυχή του λαού μας, 
που έθρεψε και τη λεσβιακή λογοτε-
χνία. Ήθελα μόνο να τονίσω ένα άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του αιολικού 
μερακιού. Είναι η δίψα του για το και-
νούργιο, η ακατάσχετη τάση του προς 
το αληθινό. Η τάση αυτή δημιουργεί 
τις πρωτοποριακές μορφές, που έδω-
σε ανέκαθεν το νησί μας πλουσιόδωρα 
στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι μια τάση 
που θρέφεται απ’ το μεράκι, σαν κα-
τανόηση και πόθο ζωής. Από εδώ έχει 
την αρχή του και ο μαχητικός χαρακτή-
ρας, που έχει το λεσβιακό πνεύμα. Ο 
μαχητικός και ρηξικέλευθος. Γνώρισμα 
αγωνιστών, που θέλουν να εξυψώσουν 
και να καλλιτερέψουν τη ζωή. Να κερ-
δίσουν την αλήθεια. Εδώ μπορούμε να 
θυμηθούμε τον Αλκαίο, που σε μια ωδή 
του εξυμνεί και χαίρεται τ’ άρματά του. 
Αν αληθεύει αυτό που λένε, πως τάχα 
πέταξε την ασπίδα του στη μάχη, αυτό 
πρέπει να τ’ αποδώσουμε όχι στη δειλία 
του πολεμιστή, αλλά στο θάρρος του 
ποιητή, που δεν ήθελε να χύνεται αίμα 
για ξένους κατακτητικούς σκοπούς.

(Π. Φάληρο, Χειμωνοκαλόκαιρο του 1949)
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Φώτης Κόντογλου (1895-1965)
Πενήντα χρόνια από την κοίμησή του

Γράφει ο Νίκος Δέτσης*

Διπλή ήταν για το 2015 που απο-
χαιρετήσαμε πριν από λίγο καιρό, η 
επέτειος μνήμης του Αϊβαλιώτη (Κυ-
δωνιέως) μεγάλου ζωγράφου και πεζο-
γράφου Φώτη Κόντογλου, που η δίνη 
της Μικρασιατικής Καταστροφής τον 
έριξε πρόσφυγα πρώτα στα ακρογιάλια 
της Λέσβου και έπειτα στην Αθήνα. Και 
είναι διπλή αυτή η επέτειος, γιατί τιμή-
θηκαν με μια ουσιαστική αναδρομική 
Έκθεση του εικαστικού έργου του από 

το Βυζαντινό και Χριστιανικό  Μουσείο 
Αθηνών1, τόσο τα 50 χρόνια από την 
κοίμησή του, όσο και τα 120 από την 
γέννησή του.

Ο Φώτης Κόντογλου (Φώτιος Απο-
στολέλλης) γεννήθηκε στο Αϊβαλί (τις 
Αρχαίες Κυδωνίες) της Μ. Ασίας το 
1895. Στη γενέτειρα του, την ακμάζου-
σα μέχρι το 1922 αυτή πρωτεύουσα της 
μικρασιάτικης Αιολίδας, επεράτωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του και ακολούθως 
έρχεται στην Αθήνα, όπου εγγράφεται 
στη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1914 
αναχωρεί στο Παρίσι, με την οικονο-
μική υποστήριξη του θείου του Ιερο-
μόναχου Στέφανου Κόντογλου2, όπου 
παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφι-
κής. Το 1917 ταξίδευσε στην Ισπανία 
και Πορτογαλία και τον επόμενο χρόνο 
επιστρέφει στο Αϊβαλί (1918), όπου εκ-
δίδει το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, 
το "Pedro Cazas" και παράλληλα διδά-
σκει ζωγραφική και Γαλλικά στο εκεί 
Γυμνάσιο. Το 1922, μετά την Μικρασια-
τική Καταστροφή, καταφεύγει πρόσφυ-
γας στη Μυτιλήνη, όπου και παραμένει 
λίγους μήνες3. Το 1923 έρχεται στην 
Αθήνα, όπου συνδέθηκε εύκολα με 
τον πνευματικό κόσμο της πόλης. Στη 
συνέχεια πραγματοποίησε τρία ταξίδια 
στο Άγιο Όρος και ανά την άλλη Ελλά-
δα, με σκοπό να γνωρίσει καλά και να 

μελετήσει, σε Μοναστήρια, εκκλησίες 
και ξωκλήσια, τη βυζαντινή και μεταβυ-
ζαντινή αγιογραφία. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου 
(1918-1940) έγινε συνεκδότης των πε-
ριοδικών «Φιλική Εταιρεία» και «Κιβω-
τός», διορίστηκε ως συντηρητής των 
εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου4, 
ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βι-
βλίων5, εργάστηκε στον καθαρισμό και 
την συντήρηση των τοιχογραφιών των 
βυζαντινών ναών του Μυστρά, της «Πε-
ριβλέπτου» και του «Αγίου Δημητρίου», 
κυκλοφόρησε το δεύτερο λογοτεχνικό 
του βιβλίο «Αστρολάβος», ιστόρησε το 
παρεκκλήσιο της Αγ. Λουκίας (1935) 
της οικογένειας Ζαΐμη στο Ρίο Πατρών 
και τέλος επεράτωσε το σημαντικότερο 
έργο της «κοσμικής» του ζωγραφικής, 
δηλ. την ιστόρηση τριών αιθουσών του 
Παλαιού Δημαρχείου Αθηνών (1938-
1939), ένα μνημειώδες έργο, στο οποίο 
θα αναφερθούμε παρακάτω6.

Μετά το 1940 και μέχρι την εκδημία 
του (1965)7 στρέφεται περισσότερο 
στην εκκλησιαστική ζωγραφική, στα 
πρότυπα της βυζαντινής τεχνοτροπίας, 
και συνεχίζει, όπως προπολεμικά, την 
αγιογράφηση εκκλησιών ή τη συντή-
ρηση και αποκατάσταση βυζαντινών 
τοιχογραφιών σε ναούς ή φορητών ει-
κόνων μόνος ή με τη βοήθεια των μα-
θητών του Ράλλη Κοψίδη, Γ. Τσαρούχη, 
Σπ. Βασιλείου, Π. Βαλσαμάκη κ.α. Πιο 
συγκεκριμένα, αγιογραφεί -εν μέρει ή 
στο σύνολό τους- την Καπνικαρέα της 
οδού Ερμού, τον Άγιο Ανδρέα και τον 
Άγιο Νικόλαο (Πατήσια), τον Άγιο Γε-
ώργιο (Κυψέλη), τον Άγιο Χαράλαμπο 
(Πολύγωνο), τη Ζωοδόχο Πηγή (Παια-
νία), την Αγία Ειρήνη, παρεκκλήσι της 
οικογενείας Πεσματζόγλου (Κηφισιά) 
κ.α. και παράλληλα ιστορεί πολλές δε-
κάδες φορητών εικόνων, συνεργάστηκε Φώτης Κόντογλου Ο Άγιος Δημήτριος, Συλλογή Α. Μωραΐτη.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 
Συλλογή Ε. Μπαστιά
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με τα περιοδικά «Ελληνικά Γράμματα», 
«Ν. Εστία», «Ελληνική Δημιουργία» 
κ.ά., συνέγραψε λήμματα σε Εγκυκλο-
παίδειες8, εικονογράφησε βιβλία Ελ-
λήνων συγγραφέων9, απεικόνισε σε 
αντίγραφα αγιογραφίες10 από πολλές 
εκκλησίες και μοναστήρια κ.λπ. 

Ο Φώτης Κόντογλου είναι αυτοδίδα-
κτος ζωγράφος αλλά μόνο ως προς τον 
τομέα της «βυζαντινότροπης» ζωγρα-
φικής του. Κατά τα άλλα, στο έστω και 
σύντομο χρονικό διάστημα της φοίτη-
σής του στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών, εμαθή-
τευσε κοντά σε διαπρεπείς δασκάλους 
της ζωγραφικής, όπως ο Γ. Ιακωβίδης, 
Γ. Ροϊλός, Σπ. Βικάτος, κ.ά., παρακο-
λούθησε σχετικά μαθήματα στο Πα-
ρίσι (1914-1918), γνώρισε από κοντά 
καλλιτεχνικά ρεύματα και την αισθητι-
κή της σύγχρονής του και παλαιότερης 
ευρωπαϊκής ζωγραφικής, τα οποία και 
αφομοίωσε για να τα απαξιώσει όμως 
αργότερα και να τα απορρίψει, για να 
στραφεί στα βυζαντινά πρότυπα, τόσο 
για την «κοσμική» ζωγραφική του, όσο 
-και κατά πολύ περισσότερο- για τη 
θρησκευτική. Τη βυζαντινή ζωγραφική 
τη θεωρεί πολύ ανώτερη από τη δυτική.

Ο Φώτης Κόντογλου δεν είναι μόνο 
ο αυστηρός ζωγράφος της βυζαντινής 
τεχνοτροπίας ούτε έχει ζωγραφίσει 
μόνο θρησκευτικά θέματα. Δίπλα σ’ 
αυτά υπάρχει και η «κοσμική» ζωγραφι-
κή του ποικίλης θεματογραφίας, αντλη-
μένης κυρίως από τη μυθολογία και την 
ιστορία μας. Αν και η «κοσμική» του  
ζωγραφική δεν απομακρύνεται πολύ 
από της τεχνικές της βυζαντινής μανιέ-
ρας, όμως υπάρχουν κάποια έργα του 
που μας ξαφνιάζουν για το ρεαλισμό 
τους12 ή εντυπωσιάζουν για το μέγεθός 
τους, όπως π.χ. οι τοιχογραφίες του 
στο Παλαιό Δημαρχείο Αθηνών, του 
οποίου διακόσμησε τρεις αίθουσες, 2 
στο ισόγειο και 1 στον πρώτο όροφο 

του κτηρίου13, καλύπτοντας επιφάνει-
ες 200 τ.μ. περίπου14, με σκηνές και 
πρόσωπα από την Ελληνική Μυθολογία 
και Ιστορία (αρχαία, βυζαντινή, νεότε-
ρη) και με μορφές ηγετών (πολιτικές, 
στρατιωτικές κ.λπ.), εκπροσώπων των 
Γραμμάτων και της Επιστήμης (Όμη-
ρος, Ησίοδος, Πλούταρχος, φιλόσοφοι 
κ.λπ.)15. Με τις τοιχογραφίες του αυτές 
θέλησε να παρουσιάσει την αδιάρρη-
κτη ιστορική και πολιτιστική συνέχεια 
του Ελληνισμού δια μέσου των αιώνων, 
όπως το έπραξε ο εθνικός μας ιστορι-
κός Κων/νος Παπαρηγόπουλος. Εύκο-
λα και στην «κοσμική» του ζωγραφική 
διαπιστώνεται η προτίμησή του στις 
βυζαντινές χρωματικές αποχρώσεις με 
την επιλογή απαλών χρωμάτων και κυ-
ρίως του «παλ» πράσινου και μπλε, τις 
ελάχιστες φωτοσκιάσεις, την απουσία 
της «προοπτικής» και τη λιτότητα των 
μορφών που θυμίζουν βυζαντινή τε-
χνοτροπία, τόσο διαφορετική από την 
δυτικότροπη πολυχρωμία με τα φωτει-
νά χρώματα. Την Τέχνη την θέλει απλή 
και ευχάριστη, γιατί «το μεγάλο κέρδος 
στον άνθρωπο είναι να φχαριστιέται 
με απλά και όμορφα πράγματα», όπως 
γράφει ο ίδιος, για να προσθέσει ένας 
από τους έγκυρους μελετητές του βίου 
και του έργου του ότι «το σχέδιό του 
είναι σίγουρο και εκφραστικό, οι συν-
θέσεις του, ήρεμες και ισορροπημένες, 
ντύνονται με χρώματα, στα οποία απο-
φεύγονται οι δυνατοί τόνοι και επικρα-
τεί χαμηλόφωνη αρμονία»16.

Στη μεταπολεμική περίοδο του ζω-
γραφικού του έργου διαπιστώνεται ότι 
ολοένα περιορίζονται τα «κοσμικά» του 
θέματα και επικρατούν τα αμιγώς θρη-
σκευτικού περιεχομένου, τεχνουργημέ-
να πάντα με βάση τα βυζαντινά πρότυπα. 
O Φ.Κ. επιθυμούσε διακαώς να ξαναγυ-
ρίσει η ελληνική ζωγραφική στις πηγές 
της, που δεν είναι άλλες από τις βυζαντι-

νές και αγωνίστηκε γι’ αυτό, και με τον 
χρωστήρα και με τον κάλαμό του.

Τον Φώτη Κόντογλου ο πολύς κό-
σμος τον γνωρίζει ως ζωγράφο, και 
ειδικότερα ως αγιογράφο βυζαντινής 
τεχνοτροπίας. Γνωρίζει ακόμη ότι αγι-
ογραφίες του, σε φορητές εικόνες ή 
τοιχογραφίες, υπάρχουν σε πολλές 
εκκλησίες όχι μόνο της πρωτεύουσας 
αλλά και της επαρχίας. Λιγότεροι εί-
ναι εκείνοι που γνωρίζουν το μη θρη-
σκευτικού περιεχομένου εικαστικό του 
έργο, το «κοσμικό», όπως χαρακτηρί-
ζεται, για το οποίο μιλήσαμε παραπά-
νω. Ακόμη λιγότεροι, δεν γνωρίζουν ότι 
ο Φ.Κ. δεν ήταν μόνο ζωγράφος, αλλά 
ότι υπήρξε, μεταξύ άλλων, και συγγρα-
φέας, λογοτέχνης, δοκιμιογράφος, με-

ταφραστής17 κ.λπ. και ότι έχει συγγρά-
ψει και μεταφράσει περισσότερα από 
35 βιβλία18 ποικίλου περιεχομένου. Το 
σύνολον σχεδόν του πεζογραφικού 
του έργου εξεδόθη συγκεντρωτικά στη 
σειρά 7 τόμων (Α-Ζ) από τις εκδόσεις 
«Αστήρ», με επιμέλεια για διαφορετικά 
βιβλία των Ι. Μ. Χατζηφώτη, Π. Β. Πά-
σχου, Κ. Σαρδελή και Ν. Ανάγνου.

Ο Φ. Κόντογλου ως συγγραφέας 
πρωτοεμφανίστηκε στα Γράμματά μας 
με το λογοτεχνικό του έργο "Pedro 
Kazas", που εκδόθηκε σε περιορισμένο 
αριθμό αντιτύπων με έξοδα φίλου του19, 
στο Αϊβαλί το 1919 μόλις επέστρεψε 
από τη Γαλλία. Πρόκειται για μια αφη-
γηματική νουβέλα που έχει ως θέμα της 
την ιστορία ενός Ισπανού κουρσάρου. 

Λαοκόων, 1938. Αθήνα, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων.
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Το έργο του αυτό το έγραψε στο Πα-
ρίσι το 1918, μετά την επιστροφή του 
από ταξίδι του στην Ισπανία. Δικαιολο-
γημένα έχει επαινεθεί για τη «δυναμική 
του γραφή, την πάλλουσα και νευρώδη 
γλώσσα, το απλό ύφος βγαλμένο από 
τις λαϊκές αφηγήσεις παλαιότερων ανα-
γνωσμάτων»20. Στην αφήγηση της νου-
βέλας έντεχνα διαπλέκεται ο ήρωας 
με τον αφηγητή συγγραφέα, με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην μπορείς να ξεχωρί-
σεις εύκολα, αν ο Pedro Cazas αφηγεί-
ται τη ζωή του Φ. Κόντογλου ή ο ίδιος 
χρησιμοποίησε τον Cazas για να πει δι-
κές του αλήθειες για τον εαυτό του, τον 
κόσμο και την πίστη του στο Θεό.

Σημειώνουμε απλώς τους τίτλους ορι-
σμένων από τα πολλά βιβλία του: «Αϊ-
βαλί η πατρίδα μου»(1962)21 (βραβείο 
Ομάδας των Δώδεκα), «Αρχαίοι άν-
θρωποι της Ανατολής»(1945), «Αστρο-
λάβος», (βιβλίο παράξενο, γραμμένο 
από τον Φ.Κ. το 1935), «Βίβλος καλού-
μενη Έκφρασις, ήγουν ιστόρησις της 
παντίμου Ορθοδόξου Αγιογραφίας»,  
τόμοι Α-Β (1960), (βραβείο Ακαδημί-
ας Αθηνών), «Η λειτουργική τέχνη της 
βυζαντινής ζωγραφικής» (1956), «Η πο-
νεμένη Ρωμιοσύνη» (1963), «Έλληνες 
θαλασσινοί στις θάλασσες της Νοτιάς» 
(1944), «Ιστορίες και περιστατικά» 
(1944), «Μυστικά Άνθη, ήγουν κείμε-
να γύρω από τις αθάνατες αξίες της 
ορθόδοξης ζωής» (1977), «Ταξείδια» 
(1928), «Τοιχογραφίες των βυζαντινών 
εκκλησιών του Υμηττού» (1933), «Αδά-
μαστες ψυχές» (1962), «Βασάντα και 
άλλες ιστορίες» (1923) κ.λπ.22

Το πεζογραφικό έργο του Φ. Κόντο-
γλου αγκαλιάζει τον ευρύτερο χώρο 
του Αιγαίου. Οι ήρωες των έργων του 
δρουν σε όλα τα μέρη που έζησε ο 
Ελληνισμός. Είναι άνθρωποι απλοί, γε-
ωργοί, βοσκοί, θαλασσινοί, γεμιτζήδες, 
ψαράδες κ.λπ. Διδάσκουν την καρτερία 

και την υπομονή, «αυτή την υπομονή 
που ειρηνεύει τις καρδιές».

Η γλώσσα στην πεζογραφία του εί-
ναι θεληματικά ατημέλητη και «αφτια-
σίδωτη», αλλά έχει τη φρεσκάδα της 
θάλασσας και την αφέλεια και χάρη της 
λαϊκής γραφής. Έχει πολλά ιδιωματικά 
στοιχεία και πολλές λέξεις από το ιδι-
όλεκτο των θαλασσινών. Το ύφος του 
είναι καθαρά προσωπικό, ξέχωρης τέ-
χνης, απλότητας και ζωντάνιας.

Ο Φ. Κόντογλου, ως ζωγράφος και 
ως συγγραφέας, διαμόρφωσε «της 
τέχνης του την περιοχή» με τον δικό 
του τρόπο. Χάραξε μια πορεία με δι-
κούς του προσανατολισμούς και μας 
κληροδότησε ένα προσωπικό ιδιόμορ-
φο έργο. Οι δυο τέχνες του, ζωγρα-
φική και πεζογραφία, συμπορεύονται. 
Ό,τι δεν έγραφε το ζωγράφιζε και το 
αντίθετο ή, πιο χαρακτηριστικά, «γρά-
φοντας ζωγραφίζει και ζωγραφίζοντας 
γράφει», όπως παρατηρεί ο στοχαστής 
δοκιμιογράφος Π. Β. Πάσχος. Ο οι-
κείος και προσφιλής του χώρος, μέσα 
στον οποίο κινείται, είναι η ιστορική 
παρουσία και συνέχεια του Ελληνισμού 
δια μέσου των αιώνων, από τους μυθι-
κούς χρόνους μέχρι την εποχή του.

Ο Φ. Κόντογλου έθεσε σκοπό της 
ζωής του τη δημιουργία ενός αυθεντικά 
ελληνικού έργου, ενός έργου στο οποίο 
θα συνυπάρχουν η ιστορική μας παρά-
δοση και ο λαϊκός μας πολιτισμός. Χω-
ρίς την παράδοση δεν υπάρχει πρόο-
δος: «Ένας λαός, γράφει, που έχει χάσει 
την παράδοσή του, είναι σαν τον άνθρω-
πο που έχει χαμένο το μνημονικό του. 
Το σήμερα και το αύριο θρέφεται από 
τα περασμένα και τα μελλούμενα από το 
σήμερα». Γι’ αυτό και χτυπά την ξενομα-
νία μας, που αλλοιώνει τους παραδοσι-
ακούς τρόπους της ζωής, των ηθών και 
των εθίμων του πολιτισμούς μας.

Για τον επίλογο του άρθρου μας αυ-

τού θα δανειστούμε τα λόγια του μα-
θητή και φίλου του Βασ. Μουστάκη για 
τον σεβαστό του Δάσκαλο: «Πιο γνή-
σιο Έλληνα δεν είδαμε στις μέρες μας. 
Αυτό πολλοί τ’ ομολογούν. Πριν από 
όλους όσοι τον γνώρισαν και ανέπνεαν 
μέσα στην προσωπική του παρουσία».

Σημειώσεις:

1. Η έκθεση αυτή θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαΐου  
τρ. έ. Έχει τον τίτλο «Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως 
φαντασία και χειρ».
2. Ο θείος του Στέφανος Κόντογλου, ηγούμενος στο 
Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής στο Αϊβαλί, ανέλα-
βε την κηδεμονία του μικρού ανιψιού του Φώτη, που 
ορφάνεψε από πατέρα όταν ήταν ενός έτους. Από 
σεβασμό και ευγνωμοσύνη για τις πολλαπλές ευεργε-
σίες από το θείο του, ο Φ.Κ. υιοθέτησε το όνομά του.
3. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μυτιλή-
νη πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση ζωγραφι-
κής μαζί με τον Κ. Μαλέα.
4. Η πρόσληψή του στο Μουσείο, με το οποίο συ-
νέδεσε τη ζωή του, έγινε το 1931.Τελευταία το 
Μουσείο απέκτησε και το Αρχείο του, έπειτα από τη 
δωρεά των δύο εγγονών του, παιδιών της κόρης του.
5. Μεταξύ των βιβλίων που εικονογράφησε είναι και 
τα « Ελληνικά Παραμύθια» του Γ. Μέγα.
6. Διακόσμησε επίσης και τους τοίχους της κατοικίας 
του(Πατήσια) κ.ά
7. Αναπαύεται στο Κοιμητήριο της Ι. Μονής του Οσί-
ου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη Αττικής.
8. Πρβ. τη «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαί-
δεια», το Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν « Ηλίου» κ. ά.
9. Αναφερόμαστε στα βιβλία των Α. Μάμαλη, Ν. 
Μελά, Λ. Χρονοπούλου κ.ά. Σημειώνουμε ότι εικο-
νογραφούσε και τα δικά του βιβλία, όπως π.χ. τον 
«Αστρολάβο» που αναφέραμε, κ.ά.
10. Χάρη σ’ αυτά μπορούμε σήμερα να αποκαταστή-
σουμε με ακρίβεια φθαρμένες τοιχογραφίες ή φο-
ρητές εικόνες, που υπέστησαν ζημίες στο διάστημα 
κατασκευής αντιγράφου και εποχής μας.
11. Παρ’ όλα αυτά ορισμένοι βρίσκουν κάποιες ομοιό-

τητες σε προσωπογραφίες του Κόντογλου. (Πρβ. «Ο 
γέροντας της Κίμωλος» (1928) και του Βαν Γκογκ.
12. Πρβ. π.χ. τον πίνακα του Φ. Κόντογλου «Η 
ωραία Κλεοπάτρα της Αιγύπτου» (1936) (Ο πίνακας 
αυτός περιλαμβάνεται μέσα στο προσπέκτους του 
Βυζ. Μουσείου για την έκθεση Φ. Κόντογλου.
13. Η αίθουσα αυτή του Α' ορόφου είναι το παλαιό 
Αναγνωστήριο του Δημαρχείου. Ο Φ.Κ. εκάλυψε και 
τους 4 τοίχους με ζωγραφικά, μυθολογικά και ιστορι-
κά θέματα, από το δάπεδο ως την οροφή.
14. Άλλη μια αίθουσα στον Α` όροφο του Δημαρχείου η 
αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου έχει 
διακοσμηθεί με παρόμοια με του Φ.Κ. θέματα, από 
τον εξίσου μεγάλο ζωγράφο μας Γ. Γουναρόπουλο.
15. Πολλά θα είχε να κερδίσει όποιος θα ήθελε να 
επισκεφτεί ατομικά ή με κάποιο Σύλλογο το Π. Δη-
μαρχείο Αθηνών.
16. Πρόκειται για τον καθηγητή Νίκο Ζία, εντρυφή 
μελετητή του έργου του Φ.Κ. Το απόσπασμα που 
παραθέτουμε είναι από το λήμμα «Φώτης Κόντο-
γλου» που έχει γράψει στο «Λεξικό Ελλήνων Καλλι-
τεχνών» των εκδόσεων «Μέλισσα».
17. Μεταξύ των άλλων έχει μεταφράσει και Λ. Ου-
σπέσκι, Ρ. Στήβενσον, Μαλλιέρο κ.λπ.
18. Στην ταξινόμηση των κατηγοριών των βιβλίων 
του, πρέπει να αναφέρουμε και τα ταξειδιωτικού 
περιεχομένου, σπάνια δείγματα λυρικής Γεωγραφίας
19. Πρόκειται για τον φίλο και συμπατριώτη του 
(Μοσχονησιώτη) γνωστό συγγραφέα Στρατή Δούκα 
(1895-1983), το δημιουργό του βιβλίου «Ιστορία 
ενός αιχμαλώτου» (1929), το μαρτυρολόγιο όσων 
αιχμαλωτίσθηκαν από τους Τούρκους το 1922.
20. Ανθούλα Δανιήλ, «Θαλασσινά ταξείδια- η γενιά 
του τριάντα και η περίπτωση του Κόντογλου». Εισή-
γηση στο Συνέδριο του «Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. 
Λέσβου», 26-28.9.2003. (Τα πρακτικά του συνεδρί-
ου εκδόθηκαν το 2005).
21. Το βιβλίο περιέχει διηγήματα και αφηγήματα 
που έχουν άμεση σχέση με την όμορφη γενέτειρά 
του το Αϊβαλί. Ονομάστηκε «Το πονεμένο  βιβλίο του 
ξεριζωμού από την πατρίδα».
22. Όπως ήδη έχουμε σημειώσει, το περιγραφικό 
του έργο εκτείνεται στα 35 περίπου βιβλία. Εδώ κα- 
ταγράψαμε μόνο ένα μέρος τους.  
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Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ιακωβίδης*»
Σύντομη παρουσίαση

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Αφιέρωμα

Το Ψηφιακό Μουσείο «Γεώργιος Ια-
κωβίδης» βρίσκεται, στα Χίδηρα της 
Λέσβου στο ορεινό αυτό και άγνωστο 
μέχρι τώρα χωριό, γενέτειρα του μεγά-
λου Έλληνα Ζωγράφου Γεωργίου Ιακω-
βίδη (1853-1932).

Σε ένα νεόδμητο οίκημα 200 τ.μ., χτι-
σμένο με την τοπική αρχιτεκτονική πα-
ράδοση σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και 
διαμορφώθηκε -πάνω σε σύγχρονες 
μουσειολογικές μελέτες- ένα υπερσύγ-
χρονο Ψηφιακό Μουσείο Τέχνης, το 
πρώτο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Με δεδομένη την απουσία πραγμα-
τικών έργων αποτελεί προσομοίωση 
ενός πραγματικού Μουσείου με πολ-
λαπλές λειτουργίες και δυνατότητες, 
προβάλλει τώρα με άμεσο και ζωντανό 
τρόπο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολο-
γίες της πληροφορικής και της επικοι-
νωνίας, την προσωπικότητα και το έργο 

του αναγνωρισμένου σε διεθνές επίπε-
δο Ζωγράφου.

Διαμορφωμένο σύμφωνα με ειδική 
μουσειολογική μελέτη βασισμένη στις 
νέες τεχνολογίες, αναδεικνύει πιστά τη 
ζωή και το έργο του καταξιωμένου Έλ-
ληνα ζωγράφου μέσα από μια ποικιλία 
ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφιακής 
προβολής και διάδρασης. Τα έργα που 
παρουσιάζονται στο μουσείο είναι όλα 
ψηφιακές αναπαραγωγές. Μέσα από 
θεματικές ενότητες και με τη χρήση 
διάφορων  τεχνασμάτων, όπως ο μεγε-
θυντικός φακός, η απομόνωση στοιχεί-
ων του πίνακα κατά την ανάλυσή του, η 
σύγκριση με άλλα έργα είτε του ίδιου 
του Ιακωβίδη είτε των δασκάλων του, 
καθώς και με τον συνδυασμό αφήγη-
σης και γραφικών το Ψηφιακό Μουσείο 
«ζωντανεύει» τα έργα κάνοντάς τα πιο 
οικεία στον επισκέπτη.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Μου-
σείου «Γεώργιος Ιακωβίδης», αποτελεί 
πρωτοβουλία του Μορφωτικού και Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος "Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ" και φορέα υλοποίησης την 
εταιρεία ΚΟΙΡΑΝΙΑ. Στόχος του είναι 
να λειτουργεί ως τόπος συνάντησης 
της Τεχνολογίας με την Τέχνη προσφέ-
ροντας στον επισκέπτη κάθε ηλικίας 
μιαν εικαστική εμπειρία με σκοπό την 
απόλαυση και τη γνώση.

Πρωτοποριακό σε σύλληψη, σχεδια-
σμό και οργάνωση το νέο Μουσείο συ-
μπυκνώνει τολμηρές καινοτομίες που 
το καθιστούν πρότυπο και μοναδικό 
στο είδος του:

• Εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα την ψηφιακή τεχνολογία στο χώρο 
της Τέχνης, δημιουργώντας μια και-Το μουσείο "Γεώργιος Ιακωβίδης"

νούργια διαδραστική σχέση μεταξύ 
του επισκέπτη, του Δημιουργού και 
του έργου του.

• Καθιερώνει ένα παιδαγωγικό πόλο 
έλξης για τους φίλους της Τέχνης, που 
μπορούν να μελετήσουν και να εμβα-
θύνουν στο έργο του Ζωγράφου, αλλά 
δίνει και τη δυνατότητα σε σχολεία και 
μαθητές να ανακαλύψουν εδώ έναν 
πρωτότυπο και σύγχρονο τρόπο προ-
σέγγισης της Τέχνης.

• Προικίζει ένα ορεινό χωριό μ’ ένα 
σημαντικό αξιοθέατο, που το εντάσσει 
στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και 
αναδεικνύει την φυσιογνωμία του.

•  Ανοίγει ένα δρόμο για τη δημιουρ-
γία ανάλογων Μουσείων και Πολιτιστι-
κών Κέντρων και σε άλλες περιοχές της 
χώρας.

Η πρωτοπορία του Μουσείου συνεχί-
ζεται, καθώς από φέτος διαθέτει και σύ-
στημα ακουστικής Ξενάγησης για τους 
Έλληνες και ξένους επισκέπτες του, για 
να μπορούν να περιηγηθούν στους χώ-
ρους του ακούγοντας τη μητρική τους 
γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά, Τουρκικά, 
Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανι-
κά, Ρωσικά ακόμη και Κινέζικα.

Ιστορικό
Ένας τόπος όπου η τεχνολογία και 

η τέχνη συναντιούνται για να μυήσουν 
τον επισκέπτη κάθε ηλικίας στη ζωή και 
το έργο του ανθρώπου και δημιουργού, 
Γεώργιου Ιακωβίδη. Κατά την ξενάγησή 
τους στο μουσείο και τη συμμετοχή 
τους στις σχετικές δραστηριότητες, 
οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 
μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών συστη-
μάτων ψηφιακής προβολής και διάδρα-
σης, όπως οθόνες TFT, οθόνες αφής 
(touch screens), δίγλωσσα πάνελ με 
ενσωματωμένες έγχρωμες φωτιζόμε-
νες διαφάνειες (duratrance), οθόνη κι-
νηματογραφικής προβολής. Με τρόπο 
διεξοδικό και πολυεπίπεδο και με τη 
χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμο-

γών, η απλή επίσκεψη μετατρέπεται σε 
εικαστική εμπειρία με σκοπό την από-
λαυση και τη γνώση.

Βασικές έννοιες παρουσιάζονται και 
αναλύονται διεξοδικά με τη βοήθεια 
των ψηφιακών εφαρμογών. Μέσα από 
θεματικές ενότητες και με τη χρήση 
της τεχνολογίας τα έργα ζωντανεύουν, 
αναλύονται, γίνονται πιο οικεία. Η επι-
σήμανση σημαντικών στοιχείων πάνω 
στα έργα, ο συνδυασμός αφήγησης και 
γραφικών, ο διάλογος, η ενθάρρυνση 
της παρατηρητικότητας προάγουν την 
εκπαιδευτική διάσταση του μουσείου. 

Το Ψηφιακό Μουσείο διατηρείται 
ανοικτό καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους μόνο και μόνο για να διευκολύ-
νονται οι επισκέψεις των σχολικών μο-
νάδων, των συλλόγων και των εκδρο-
μέων γενικότερα, γιατί η τουριστική 
κίνηση της περιοχής είναι ανύπαρκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελί-
δά μας: http://www.jakobides-digital-
museum.gr/

Χίδηρα
Το χωριό Χίδηρα βρίσκεται στο βο-

ρειοδυτικό τμήμα της Λέσβου, σε υψό-
μετρο 350μ. και απέχει 75 χλμ. από τη 
Μυτιλήνη. Είναι μια κοινότητα 448 κα-
τοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 
2001, παραδοσιακά κτηνοτροφική και 
γεωργική. Χτισμένα στην πλαγιά του 
όρους Κοιράνια, τα Χίδηρα περιβάλλο-
νται από πλούσια βλάστηση και άφθο-
να νερά. «Κοιρανός» στη γλώσσα του 
Ομήρου σημαίνει «Τύραννος» δηλαδή 
βασιλιάς. Η ονομασία αυτή αλλά και τα 
ερείπια παλαιολιθικής ακρόπολης που 
βρέθηκαν στην περιοχή μαρτυρούν ότι 
τα Χίδηρα υπήρξαν κέντρο προϊστορι-
κού οικισμού.

Σήμερα στο χωριό μπορεί κανείς να 
επισκεφθεί το Ψηφιακό Μουσείο Γ. 
Ιακωβίδης, που δημιουργήθηκε για να 
καλύψει το κενό που υπήρχε στην ανά-
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δειξη της καλλιτεχνικής κληρονομιάς 
του χωριού ως πατρίδας του καλλιτέ-
χνη. Επίσης το οινοποιείο «Μεθυμναί-
ος», της οικογένειας Λάμπρου, όπου 
θα γευθεί το ομώνυμο κρασί βιολογι-
κής γεωργίας, που προέρχεται από την 
αρχαία αναβιωμένη ποικιλία του λεσβι-
ακού κρασοστάφυλου. Ακόμη το τυρο-
κομείο της «Γαλακτοκομικής Λέσβου» 
με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
του, όπως το διάσημο λαδοτύρι Μυτι-
λήνης, τη φέτα, τη γραβιέρα κλπ. Άλλω-
στε τα Χίδηρα συνδέονται με βασικούς 
τουριστικούς προορισμούς του νησιού, 
όπως η Ερεσός και το Σίγρι, όπου βρί-
σκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, καθώς 
και η ευρύτερη περιοχή του Απολιθω-
μένου Δάσους, χαρίζοντας έτσι στον 
επισκέπτη ποικιλία ερεθισμάτων και 
εναλλακτικών επιλογών.

Το κτήριο
Για τη στέγαση του Ψηφιακού Μου-

σείου αποφασίστηκε η ανέγερση κτιρί-
ου εμβαδού 200 τ.μ. σε τρία επίπεδα (2 
ορόφους και έναν ευρύχωρο υπόγειο 
χώρο), στο ύφος της τοπικής αρχιτε-
κτονικής, το οποίο διαμορφώθηκε και 
οργανώθηκε σύμφωνα με ειδική μου-
σειολογική μελέτη.

Η ζωή του
Στο ισόγειο παρουσιάζεται η προσω-

πικότητα του ζωγράφου περισσότερο 
μέσα από τη ζωή του, χωρίς να λείπουν 
οι εφαρμογές για το πλήθος των τιμητι-
κών διακρίσεων και των βραβείων που 
απέσπασαν τα έργα του και τα μετάλλια 
και τα νομίσματα που σχεδίασε. Φω-
τογραφίες από οικογενειακές στιγμές, 
τα επαγγελματικά επιτεύγματα και τον 
κοινωνικό του περίγυρο διανθίζονται 
με σύντομα επεξηγηματικά κείμενα και 
αναφορές στους κυριότερους σταθ-
μούς της ζωής του, ώστε ο επισκέπτης 
να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο 
Ιακωβίδη. Στον ίδιο χώρο, ο επισκέ-

Πρωτοποριακό σε σύλληψη, σχεδιασμό και οργάνωση το νέο Μουσείο συμπυκνώνει 
τολμηρές καινοτομίες που το καθιστούν πρότυπο και μοναδικό στο είδος του

πτης μπορεί να εμβαθύνει σε θέματα 
του ενδιαφέροντός του, μέσα από την 
πλοήγησή του στην εφαρμογή Γεώργι-
ος Ιακωβίδης, η ζωή και το έργο του, 
ένα ειδικά σχεδιασμένο cd-rom για την 
τεκμηρίωση της ζωής και των έργων 
του καλλιτέχνη. Ερμηνευτικά κείμενα 
για όλα σχεδόν τα έργα που παρουσιά-
ζονται, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 
μία ενδιαφέρουσα εκδοχή ψηφιακού 
χρονολογίου εμπλουτισμένη με αρχει-
ακό υλικό, συνθέτουν το περιεχόμενο 
του cd-rom.

Το έργο του
Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμέ-

νος στην εργογραφία του Γεωργίου Ια-
κωβίδη. Από τα πρώτα χρόνια της μα-
θητείας του κοντά στον δάσκαλό του 
Νικηφόρο Λύτρα και τα έργα κατά τη 
μαθητεία του στο Σχολείο των Τεχνών 
της Αθήνας, μέχρι τα πορτρέτα των 
εγγονών του που φιλοτέχνησε στο τέ-
λος της ζωής του, χρώματα, πρόσωπα, 

στιγμές της καθημερινής ζωής ζωντα-
νεύουν μέσα από μία ποικιλία ψηφια-
κών εφαρμογών. Μυθολογικά θέματα, 
σκηνές από την παιδική και οικογενει-
ακή ζωή, τοπία, ανθρώπινες μορφές 
στη φύση, προσωπογραφίες, νεκρές 
φύσεις και ανθογραφίες, έργα με συμ-
βολιστικό περιεχόμενο συνοψίζουν το 
πολύπλευρο έργο του Ιακωβίδη με το 
οποίο καθιερώθηκε ως μια από τις ηγε-
τικές μορφές της νεοελληνικής τέχνης 
του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ου αιώνα.

 Εκπαιδευτικά προγράμματα
Στο υπόγειο, σε ειδικά διαμορφω-

μένο χώρο, κατασκευάστηκε αίθουσα 
όπου προβάλλεται ένα σύντομο βίντεο 
για την καλλιτεχνική πορεία του Ιακω-
βίδη στην Αθήνα και το Μόναχο ενώ ο 
ίδιος χώρος χρησιμεύει και για τη δι-
εξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των, προσελκύοντας τόσο τα σχολεία 
όσο και το ευρύ κοινό. Ειδικά για τους 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο διεξάγονται εκπαιδευτικά προγράμματα
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μαθητές δημιουργήθηκε το cd-rom με 
τίτλο "Στο ατελιέ του ζωγράφου Γεώρ-
γου Ιακωβίδη", το οποίο περιλαμβάνει 
μία θεματική παρουσίαση των έργων 
του, ερμηνευτικά κείμενα για αρκετά 
από αυτά, πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Σύντομη βιογραφία

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε το 
1853 στα Χίδηρα της Λέσβου. 

Το 1870, εγγράφηκε στο Σχολείο των 
Τεχνών της Αθήνας (την μετέπειτα Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Δάσκαλοί του 
στην Αθήνα ήταν ο ζωγράφος Νικηφόρος 
Λύτρας και ο γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης. 
Από το Σχολείο των Τεχνών αποφοίτησε με 
άριστα τον Μάρτιο του 1877, ενώ είχε ήδη 
αρχίσει να διακρίνεται για το ζωγραφικό του 
ταλέντο.

Τον Νοέμβριο του 1877 έλαβε υποτρο-
φία από το ελληνικό κράτος και αναχώρησε 
για το Μόναχο με σκοπό να συνεχίσει τις 
σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
της πόλης. Το 1883, αποφοίτησε από την 
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου και 
για τα επόμενα δεκαεφτά χρόνια συνέχισε 
να εργάζεται στην ίδια πόλη.

Με το ταλέντο και την εργατικότητά του, 
έγινε ευρύτατα γνωστός και αγαπητός. Οι 
διακρίσεις άρχισαν να διαδέχονται η μία την 
άλλη: «Χρυσούν μετάλλιον» στην Αθήνα 
το 1888, ιδιαίτερο βραβείο των Παρισί-
ων 1889, «Βραβείο τιμής» στην Βρέμη το 
1890, «Χρυσούν μετάλλιον» του Βερολίνου 
το 1891, «Χρυσούν μετάλλιον» του Μονά-
χου το 1893, το «Οικονόμειον βραβείον» 
στην Τεργέστη το 1895, το βραβείο Βαρκε-
λώνης το 1898 και το χρυσό μετάλλιο στο 
Παρίσι το 1900.

Το 1900, ιδρύθηκε η Εθνική Πινακοθή-
κη της Ελλάδας και ο Ιακωβίδης κλήθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει 
στην Ελλάδα και διορίστηκε πρώτος της 
έφορος. Μετά τον θάνατο του δασκάλου 
του Νικηφόρου Λύτρα το 1904, διορίστηκε 
ως άμισθος καθηγητής ελαιογραφίας στην 
Σχολή Καλών Τεχνών. Για την προσφορά 
του αυτή, του απονεμήθηκε ο «Χρυσούς 

Σταυρός των Ιπποτών». 
Το 1910, με τον διαχωρισμό της Σχολής 

Καλών Τεχνών από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, με βασιλικό διάταγμα του 
ανατέθηκε η διεύθυνση του Σχολείου των 
Καλών Τεχνών. Το 1914, ο Ιακωβίδης τι-
μάται με το «Αριστείον των Γραμμάτων και 
Τεχνών». Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1926, 
ορίζεται ως ένα από τα τριάντα οκτώ αρι-
στίνδην μέλη της νεοσυσταθείσας Ακαδημί-
ας Αθηνών.

Πέθανε το 1932, λίγο καιρό πριν κλείσει 
τα ογδόντα του.

Η Εθνική Πινακοθήκη τον τίμησε με με-
γάλη αναδρομική έκθεση τον Νοέμβριο του 
2005.

Ο Ιακωβίδης υπηρέτησε πιστά τον γερμα-
νικό ακαδημαϊκό νατουραλισμό της λεγόμε-
νης «Σχολής του Μονάχου». Τα θέματά του, 
παρότι ζωντανά και γεμάτα ελληνικό φως, 
διακατέχονται από την θεατρικότητα και την 
αυστηρότητα που επέβαλε ο ακαδημαϊσμός.

Στα χρόνια της παραμονής του στη Γερ-
μανία, τα θέματα του ήταν κυρίως σκηνές 
της καθημερινής ζωής, ιδίως συνθέσεις με 
παιδιά, εσωτερικά σπιτιών, νεκρές φύσεις, 
λουλούδια και άλλα. Με την επιστροφή του 
στην Ελλάδα στράφηκε προς την δημιουρ-
γία πορτραίτων και υπήρξε ένας από τους 
πιο σπουδαίους Έλληνες προσωπογράφους.

 Οι παιδικές σκηνές των έργων του χα-
ρακτηρίστηκαν δείγματα νατουραλιστικής 
ειλικρίνειας.

Ώρες λειτουργίας του Μουσείου
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή 

από 10 π.μ.-2 μ.μ. 
Πλην όμως υπάρχει δυνατότητα όποιος 
φτάσει στα Χύδηρα, πέραν των αναφε-
ρομένων ωρών, ενημερώνεται μέσω μιας 
πινακίδας που υπάρχει στο χώρο στα ελ-
ληνικά και στα αγγλικά για να καλέσει σε 
κάποιο κινητό τηλέφωνο και να έρθουν 
ανοίξουν το μουσείο.
 Με αυτό λοιπόν τον τρόπο έχουμε εξυπη-
ρετήσει πολλούς επισκέπτες έως τώρα και 
για αυτό λέμε, ότι το Μουσείο στα Χύδηρα 
είναι ανοικτό όλες τις ώρες.

Η... Νταραμπάρας, η... Λίντας,
ο Χατζηαναγνώστου και ο Μολίνος...

Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Ας είναι ευλογημένοι οι ακριβοί μας 
συμπατριώτες της πένας και του φιλό-
τιμου, που δεν αφήνουν να γίνει στάχτη 
η τοπική μνήμη του άλλοτε...

Γιατί χωρίς μνήμη, ούτε απαντοχή 
σου πρέπει, ούτε κατευόδιο!

Ευλογημένοι οι δικοί μας που ερευ-
νούν, που δε καταλαγιάζουν στην άνε-
ση της λησμονιάς, που επιμένουν να 
γράφουν, για τη τιμή των όπλων έστω: 
Τάκης Χατζηαναγνώστου, Στρατής 
Μολίνος, Κώστας Μίσσιος, Πανα-
γιώτης Παρασκευαϊδης, Ειρήνη Σι-
δερή, Μάκης Αξιώτης, Καίτη Μεσ-
σηνέζη, Όλγα Δηλιγιάννη.

Και οι άλλοι οι πολλοί που έφυγαν, 
αφήνοντας μας παρακαταθήκη αληθι-
νής εγγράματης κουλτούρας, οι αγα-
πημένοι και οι μεγάλοι: Μίλτης Παρα-
σκευαϊδης, Βαγγέλης Καραγιάννης, 
Κλεάνθης Παλαιολόγος, Γιώργος 
Κακαδέλλης, Στρατής Αναστασέλ-
λης, Αργύρης Αραβανόπουλος, Γιάν-
νης Κοντέλλης, Παντελής Αργύρης. 

Και αν δεν αναφέρω τούς επαγγελμα-
τίες της πένας (Μυριβήλη, Βενέζη κ.α) 
με τα απέθαντα στεφάνια τιμής, είναι 
μόνο γιατί το χαρτί δε "σώνει" και η 
γνώση κάπου θολώνει...

Τέτοιες μέρες, ακόμα με το "Καλή 
Χρονιά" στο στόμα, σκαλίζω να βάλω 
τάξη στα χαρτιά μου.

Και είναι οι δικές τους μνήμες και ση-
μειώσεις, απ' τα χρόνια του μια φορά κι 
έναν καιρό, που σαν ευωδιές αναδύο-
νται απ' τα συρτάρια του γραφείου και 
του νου μου. Και μοσχοβολά η κάμαρα 
αγιόκλημα, γαζία, μενεξέ και βιόλα, λα-
μπριάτικο τσουρέκι και πρωτοχρονιάτι-
κη βασιλόπιτα.

Από τα κιτάπια τους, βγαίνουν τούτα 
που αντιγράφω και ας είναι στην υγειά  
τους η στη μνήμη τους...

"Ξτούγεννα, κι' Αρχιχρονιά! Τα 
μωρά φορούν τις καινούργιες μπελλα-
μάνες τους, χοροπηδούν και ακλου-
θούν τους μουζικάντες με την τρόμπα, 
το κορνέτο και το κλαρίνο.

Απ' τον ποταμό του Νουλέλλη, όλο 
το οικόπεδο ίσαμε απάνω στο σπίτι 
του Τσακίρη, ήταν του δημάρχου Μα-
ρίνου Καμπούρη.

Είχε έναν παραγιό το Βασλέλ', που 
γιόρταζε τ' όνομα του τέτοιες μέρες. 
Τον έστελνε και άναβε τα φαναρέλια 
αψηλά στα κάγκελα και φέγγανε από τον 
εσπερινό των Χριστουγέννων, μέχρι 
την επαύριο τα Φώτα. Βαστούσαν αναμ-
μένα, γιατί το φιτίλι ήταν σπαγγοφύτι-
λο... παπάρα μες το λιόλαδο... Του έδινε 
μπαξίς μισό τενεκέ λαρδί από το χοιρι-
νό που ετοίμαζαν για το φαγοπότι στις 
σκόλες και χαρά χαρούμενος το Βασλέλ' 
πλαλούσε με το πεσκέσι στη μάνα του..."

"Στον ποταμό του Βαμβούρη, ήταν 
το αρχοντόσπιτο του Παναγιώτη Κού-
μπα, που νεαρός είχε σκοτώσει -χατάς 
ήτανε-, την πρώτη του εξαδέλφη.

Από τότες, έφυγε από τη Μυτιλήνη 
και σα γύρισε, ήτανε γέρος, μπαμπα-
λής. Πήγε Χριστούγεννα στη Παναγιά 
τη Ξωμαλλιώτισα, και όλοι που τον 
θυμούντανε νιό και κατανιό, θυμούνταν 
και το χατά, έκλαιγαν που τον κοιτάζανε 
αγνώριστο από τα χρόνια και τις τύψεις.

Είχε παντρευτεί την αδελφή του Τζέ-
ημς Αριστάρχου, μια ωραία αρχόντισ-
σα, που σαν έβγαινε στις βεγγέρες τις 
γιορτές, όλοι θαύμαζαν τα καπέλα, τα 
ομπρελίνα, τους ταφτάδες, τα πούλια 
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και τα μαλάματα της...".
"... Ο Ταρλάς, ήτανε βακούφια τό-

τες... Είχε μούρη στη θάλασσα και 
έπαιρνε μέσα στην αλάνα του και ολό-
κληρο το πάρκο Καραπαναγιώτη 
όπως το ξέρουμε σήμερα...

Εκεί ήταν και το αρχοντικό των Κο-
μνηνάκηδων. Το όριζαν δυο αδερφά-
δες γεροντοκόρες, στρυφνές αλλά φι-
λάνθρωπες. Όλη τη Σαρακοστή πριν 
τις γιορτές, δίνανε με τα ασκιά το λάδι 
σε εκκλησιές και εξωκλήσια. Βάζανε 
και τις παρακόρες, να κάνουν πίτες με 
ρεβίθια και χοιρινό, που τις μοίραζαν 
με τον παπά στα φτωχά σπιτικά και μο-
σχομύριζαν τα στενοσόκακα..."

"Οι βαρκαρέοι, φουντάριζαν στα 
ρηχά μπροστά στη "Μεγάλη Βρε-
τάνια" με τα φρεσκομπογιαντισμένα 
σκαριά τους, μορφοστολισμένα σαν 
κοπελούδες στο νυφοστόλι. Ξεπαρα-
βγαίναν στα "λούσα" με τα στρωμένα 
φαντά καρπετέλλια και τα κεντημένα 
μαξιλαρέλλια. Παίρναν βάρκα-γιαλό τον 
κόσμο για σεργιάνι, με εισιτήριο ένα 
μπακίρ. Όποιος δεν είχε, έδινε δυο 

"φνίτσα", ένα παρτσάδ΄ παστουρμά, 
ένα κομματάκι κυδωνόπαστο, αφού τέ-
τοια είχαν λίγο πολύ όλα τα σπίτια χρο-
νιάρες μέρες...

Η Μπαΐρας, το Κλιφτέλ, η Νταρα-
μπάρας, οι Φιλιοί, η Δικάρς, η Τσι-
μπλιάρς, η... Λίντας, η Νταλάκας, η 
Κουτσκούδας, η Μούχους, "λεμβού-
χοι" περιωπής! 

Με τη καμπάνα, έψελναν "η Παρθέ-
νος σήμερον τον Υπερούσιον... τί-τί" 
και έκαναν το σταυρό τους ευδαίμονες,  
στο μεγαλείο της ταπεινοσύνης και της 
αφέλειας...Ύστερα μέσα στη θάλασσα,  
τραταρίζονταν αναμεταξύ τους το φτω-
χό κολατσιό και το πιοτί τους: Μισή κα-
στανιά προχτεσινά "αρβύθια", λαρδί, 
μια γωνίδα μπαγιάτικο ψωμί, χύμα το 
ρακί, και άντι κι τ' χρόν' εχ' η Θιός..."

Εκείνα ήταν τα χρόνια που γεννοβό-
λησαν μνήμες και παραδόσεις αξεπέ-
ραστες!

Ευλογημένοι εκείνοι που μας τις περ-
νούν με πονήματα καρδιάς, αείμνηστοι 
και οι άλλοι που τις έφτιαξαν...

(Ιανουάριος 2016)

Από αριστερά Στρατής Αναστασέλλης, Καίτη Μεσσηνέζη, Πέπη Δαράκη, Παντελής Αργύρης και πιο 
πίσω Τάκης Χατζηαναγνώστου και Φαίδων Θεοφίλου (φώτο αρχείου Κ. Μεσσηνέζη)

Ένας σωρός πεσμένα κίτρινα και κα-
φετιά φύλλα γυροφέρνουν σκόρπια, απ’ 
τη μια άκρη στην άλλη, ανάλογα με τα 
κέφια του αέρα. Άλλες φορές, σα στρω-
μένο χαλί σε αποχρώσεις της σκουριάς, 
μαζεύονται και ξαποσταίνουν στις άκρες 
των δρόμων, στις γειτονιές, σε πάρκα 
και πλατείες. Εκεί που άλλοτε ξαπόσται-
ναν χαμόγελα, τώρα -αμήχανα και με-
λαγχολικά σαν τα φύλλα- ξαποσταίνουν 
οι καταλήξεις των αποξηραμένων ονεί-
ρων μας. Εκείνων που κουβαλούσαμε, 
άλλοτε άπιαστα, ανικανοποίητα και τώρα 
προδομένα κι αγρίως τραυματισμένα. 
Αυταπάτες που ονομάζουμε ζωή. Τότε 
φάνταζαν ατέρμονα και δίχως σύνορα, 
τώρα, καχύποπτοι φρουροί, ασύστολοι 
και προκλητικοί τα έχουν καταχωνιάσει 
πίσω από αμπαρωμένες πόρτες, κλειδα-
ριές και λουκέτα. Σχεδόν ανύπαρκτα… 
Χαμένα. 

Μεθυσμένα βήματα και κουρασμένες 
περπατησιές γερόντων περιδιαβαίνουν 
τα περάσματα αναζητώντας στο παρελ-
θόν το αβέβαιο μέλλον. Το αύριο που 
βλέπουν να λιγοστεύει… Άνθρωποι που 
το «πριν» τους ακυρώνεται και… το 
«μετά» χάσκει μπροστά τους άβυσσος. 
Ό,τι ήξεραν θα πρέπει να ξεχαστεί. Ό,τι 
κουβάλησαν μέχρι εδώ, να πεταχτεί σαν 
άχρηστο φορτίο. Καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν και να διαχειριστούν μια κα-
θημερινότητα αλλιώτικη απ' αυτή που 
γνώριζαν και που περίμεναν. Αβάσταχτο 
όταν στοιβάζονται τόσα γύρω τους και 
οι δίοδοι απόδρασης δυσκολεύουν. Στη 
σκέψη τους επανέρχονται έντονες οι 
ενοχές της γενιάς που της χρεώθηκε η 
αδυναμία της ν' αλλάξει τον κόσμο. 

Είναι κι αυτή η μανία που έχει ο χρό-
νος να σε κάνει να σκαλίζεις, ξανά και 
ξανά, να ονειροπολείς και ν’ αλητεύεις, 
ανάμεσα σε δρόμους προσωπικούς που 
αυλακώνουν κάθε λογής ιστορίες. Μνή-
μες που στάζουν. Ζωές που μπάζουν. 
Ψυχές που βουλιάζουν. Πώς γίνεται μα-

θές να χαίρεσαι για το χθες και να εύχε-
σαι για το αύριο όταν νιώθεις πως στένε-
ψαν τα περάσματα; Πώς να ταιριάξεις τη 
γεύση του ονείρου με την τρυφεράδα 
της νοσταλγίας όταν κι αυτά χάνονται 
μέσα στο τίποτα της απουσίας και της 
απώλειας;

Στα παλιωμένα παγκάκια σκυφτοί, 
ανταλλάζουν χαμηλόφωνα, απλά, λιτά, 
καθημερινά λόγια που ξεχειλίζουν απ’ 
το καλάθι της ψυχής και στοχεύουν 
ολόισια στην καρδιά. Ανάσες μονολο-
γούν, ενώνονται κι ενώνουν. Δεν δικά-
ζουν, μηδέ καταδικάζουν. Μόνο για ό,τι 
βιώνουν μιλάνε… Όσο κι αν βάζουν 
εισαγωγικά στα λόγια τους, αυτά μπερ-
δεύονται με χιλιάδες άλλα που έχουν 
έννοιες αλλόκοτες, διαστρεβλωμένες, 
ακαταλαβίστικες. Είναι τα «ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα» που δεν κοστίζουν 
τίποτα και δεν πείθουν κανέναν. Ξύλινα 
λόγια, ακαθόριστα, συγκεχυμένα, ρευ-
στά… Ψευδαισθήσεις και υποσχέσεις 
εκτοξεύονται, κάθε τόσο, από το θέ-
ατρο του παραλόγου εκείνων που δεν 
ξέρουν άλλα λόγια να πουν. Ίδια, επανα-
λαμβανόμενα από τους επαγγελματίες 
πολιτικούς που καταντάνε βαρετά. Που 
φταίνε και σου φταίνε. Και τελικά, γί-
νονται θρύμματα σβήνουν και χάνονται 
μαζί με τ’ άλλα.

Παραπέρα, μια θλιμμένη φυσαρμόνι-
κα παρέα μ’ ένα φλάουτο ζωγραφίζουν 
το παραμύθι του κόσμου. Γλυκές νότες 
και μελωδίες ξεχύνονται και στάζουν 
αποτυπώματα περασμένων κι ευτυχι-
σμένων στιγμών. Μα που όρεξη να τις 
χαρείς. Αλήθεια, πώς κατάφεραν και μας 
στέρησαν τη χαρά; Πώς κατάφεραν και 
μας έκαναν έρμαια σ’ ένα ποτάμι που 
πλέον δεν ορίζουμε τη ροή του. Πώς 
έγινε και τώρα περιπλανόμαστε μετέω-
ροι στο πουθενά χωρίς ελπίδα και χωρίς 
την προσμονή για κάτι καλύτερο; 

Και το «γιατί» μεγάλο, ζητάει απάντη-
ση. Γιατί μαθέ άλλαξε έτσι ο κόσμος;

Όσα χάνονται και το «γιατί» που ζητάει απάντηση…
Γράφει o Στράτος Δουκάκης
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Φεύγοντας  το  Φθινόπωρο...
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

Ανήσυχη σήμερα η φύση. Το φθινό-
πωρο στη θέα του χειμώνα που φτάνει 
απειλητικός, φεύγει βιαστικά αφήνο-
ντας πίσω τα σημάδια του και μια πα-
ράξενη μελαγχολία. Πότε σε μπερδεύ-
ει με την ακινησία του και νομίζεις ότι 
κοιμάται ήσυχο, και πότε σε τρομάζει 
με έναν ξαφνικό θυμωμένο αέρα, λες 
και θέλει να κλέψει και τα τελευταία κί-
τρινα φύλλα που έχουν απομείνει στα 
δέντρα και να τα πετάξει στη γη, και 
άλλες φορές μετανιωμένο με αυτόν 
τον ανεξήγητο θυμό του, δακρύζει... 
Οι πρώτες σταγόνες της βροχής, μι-
κρές, αραιές, και διάφανες, δραπετεύ-
ουν από τα σφιχτοδεμένα σύννεφα και 
κρύβονται στο υγρό χώμα. Περπατώ-
ντας αργά στους ιδρωμένους δρόμους, 
νιώθεις ότι κάτι καινούργιο συμβαίνει 
γύρω σου. Το γνωρίζεις από τα παιδικά 
σου χρόνια αλλά πάντα σε ξεγελά. Νο-
μίζεις ότι το φθινόπωρο είναι χιλιοπρό-
σωπο και κάθε φορά σου δείχνει και 
ένα από τα πολλά πρόσωπα του. Πόσο 
λάθος κάνεις! Το φθινόπωρο παραμέ-
νει το ίδιο και εκείνο που αλλάζει είναι 
το δικό σου πρόσωπο... Ίδια είναι - και 
τα βλέπεις παντού - τα ξερά φύλλα των 
δέντρων που αφού ολοκλήρωσαν τον 
κύκλο της ζωής τους, αποκόπηκαν με 
το φύσημα του αέρα από το μητρικό 
κλαδί. Ύστερα στριφογύρισαν για λίγο 
ελεύθερα αλλά ξαφνιασμένα, σε έναν 
τελευταίο χορό στο ταξίδι τους και 
χαμηλώνοντας στη γη αφουγκράστη-
καν την άρρυθμη ισορροπία της, και 
κατέληξαν στο αφιλόξενο πεζοδρό-
μιο, στην άσφαλτο, στα χωράφια στο... 
πουθενά. Εκεί περίμεναν με υπομονή 
να φτάσουν και τα αδέρφια τους. Όσα 
είχαν απομείνει επάνω στα κλαδιά. Και 

καθώς οι ημέρες κυλούσαν, έρχονταν 
βιαστικά και τα άλλα. Το ένα σκέπαζε 
το άλλο με έναν απαλό χαιρετισμό και 
σιγά-σιγά, όλα μαζί ύφαιναν κάτω από 
τα απογυμνωμένα δέντρα, υπέροχα χα-
λιά με αμέτρητα χρώματα. Άλλα είχαν 
όλες τις αποχρώσεις του καφέ και του 
γκριζοπράσινου, άλλα ήταν ακόμα φω-
τεινά κίτρινα, μερικά ήταν πολύ σκούρα 
βυσσινί -σχεδόν μαύρα- και άλλα είχαν 
αναμείξει όλα τα χρώματα μαζί με πρω-
τότυπους συνδυασμούς, που μόνο η 
μάνα Φύση μπορεί να πετυχαίνει.

Είναι μαγική η αίσθηση που νιώθεις, 
πατώντας αυτό το αφράτο χαλί που 
κάποτε είχε ζωή. Κάθε πατημασιά, 
σου λέει «ανασαίνω ακόμα» και στον 
βηματισμό το πρωτόγνωρο τρίξιμο 
που ακούς, είναι σαν ατελείωτο μουρ-
μούρισμα που σου θυμίζει ότι σε όλα 
τα πράγματα, υπάρχει ένα απροσδιό-
ριστο τέλος. Κι εσύ συνεχίζεις αυτόν 
τον παράξενο περίπατο, και νιώθεις 
μια ανεξήγητη αγαλλίαση και λύτρωση 
στη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής συ-
νομιλίας σου με τα φύλλα, που αν και 
γίνεται σε μια άλλη γλώσσα σου ξυπνά 
αναμνήσεις, χτυποκάρδια, και νοσταλ-
γία απέραντη. Στη φυγή του αυτή το 
φθινόπωρο αφήνει πίσω του αλάνθα-
στες ποικίλες εικόνες που εντυπωσιά-
ζουν και συγκινούν. Γυμνά δέντρα, πα-
ράξενες θολές πινελιές γραμμένες στο 
γαλάζιο του ουρανού, δροσερό αεράκι 
που παγώνει ευχάριστα τα μάγουλα, 
διάφανες στάλες της βροχής που σου 
ψιθυρίζουν στο άγγιγμα τους: «εμείς 
είμαστε παιδιά του χειμώνα. Ήρθα-
με για να ξεδιψάσουμε τον ξεραμένο 
τόπο, να τον ξυπνήσουμε από την πα-
ράξενη ραστώνη, και να βγάλει στον 

ήλιο τους πολύτιμους θησαυρούς που 
κρύβει...». Τότε, σκύβεις το κεφάλι στη 
γη και με έκπληξη βλέπεις τις μικρές 
πράσινες λόγχες της χλόης που μόλις 
φαίνονται, να τρυπούν με επιμονή το 
σκληρό χώμα, να βγαίνουν στο φως, 
και να λούζονται βιαστικά με τις πρώ-
τες σταγόνες της βροχής. Σηκώνοντας 
το κεφάλι από τη γη και αφήνοντας τη 
ματιά σου να ταξιδέψει χωρίς άγκυρα 
στη θάλασσα μαζί με τις ονοματισμέ-
νες ψαρόβαρκες, καταλαβαίνεις ότι το 
ελαφρό κυματάκι με την λευκή δαντέλα 
στην άκρη, δεν παίζει μόνο με τους ψα-
ράδες. Παίζει περισσότερο με εσένα 
και τις δικές σου θύμισες -σα να ήταν 
χθες- που σε μια θάλασσα γαλήνια και 
ζεστή, δε χόρταινες να γεύεσαι το αλ-
μυρό χάδι της, και να απλώνεις τα χέρια 
νομίζοντας ότι μπορείς να τη μεταμορ-
φώσεις σε μια μπάλα γαλανή, και να την 
κλείσεις σφιχτά στην αγκαλιά σου σα 
να είναι το τρυφερό παιδί σου, που σε 
περιμένει ανυπόμονα να του μιλήσεις 
για όλα όσα καλοδεχούμενα ή όχι, σου 
άφησε η προηγούμενη εποχή πριν απο-
μακρυνθεί από τον δικό σου ορίζοντα. 
Σε βλέπω τόση ώρα να πηγαινοέρχεσαι 
σκεπτικός, πατώντας μαλακά επάνω 
στο πολύχρωμο χαλί που ύφανε για 
σένα η μάνα Φύση, από τα ξερά φύλλα 
που σκόρπισε το φθινόπωρο στο χώμα. 
Σε βλέπω να σκύβεις λίγο το κεφάλι και 
να χαμογελάς με το τρίξιμο που ακούς 
την ώρα που σπάζουν και κομματιάζο-

νται τα ξερόφυλλα στο πάτημα σου. Σε 
βλέπω να σταματάς συχνά για να πα-
ρατηρήσεις τα παλαμωτά φύλλα από τα 
πλατάνια. Νομίζω ότι σου θυμίζουν τα 
γερασμένα χέρια του παππού, με τις 
φουσκωμένες μπλε φλέβες στο επάνω 
μέρος, τη ζαρωμένη σκούρα παλάμη, 
και τα αδύνατα ροζιασμένα δάχτυλα, 
δυσκίνητα και κουρασμένα να σφίγγει 
το ένα, το άλλο.

Είναι ώρα να αφήσεις το φθινόπωρο 
να απομακρυνθεί και να φύγει.

Όση ώρα το κρατούν οι ευαισθησίες 
σου για να μετρήσεις εσύ με μια αλάν-
θαστη νοσταλγία, τι σου πήρε και τι 
σου έδωσε, ο αποχωρισμός γίνεται πιο 
δύσκολος. Δεν είσαι μόνο εσύ που νιώ-
θεις έτσι. Δεν είσαι μόνο εσύ που έχεις 
γράψει στο μυαλό, σου τον εσωτερικό 
ρυθμό (μελωδία) που ξεπηδά από το 
τρίξιμο στο περπάτημα σου επάνω στα 
ξερά φύλλα, και φτάνει στα αυτιά σου 
σαν σιγανή ικεσία.

Ο χειμώνας βιαστικός χτυπά την 
πόρτα της φύσης, και πρέπει όλα να εί-
ναι στη θέση τους τακτοποιημένα σω-
στά. Σίγουρα δεν θα ήθελες να κάνεις 
εικόνα το όμορφο ποίημα του Αλεξ. 
Πούσκιν που έχει τίτλο «Το μοναχικό 
φύλλο» και τελειώνει με τους παρακά-
τω στίχους:

...Έτσι από το ψύχος χτυπημένο
Όταν η χειμωνιάτικη η θύελλα οργιάζει 
Σ' ένα λιανό, μικρό κλαδί 
Μοναχικό το φύλλο τρεμουλιάζει.

Λογοτεχνική διάκριση
Εκδόθηκε από την εταιρία Πολωνών Λογοτεχνών ZWIAZEK LITERATOW POLSKICΗ 

Poznan η δίγλωσση Πολωνο-Ελληνική Ανθολογία Σύγχρονης Ποίησης 7', με τίτλο "Sak 
podanie teki" (στα ελληνικά «Ως μια χειραψία»), καθώς και δύο τόμοι Λογοτεχνίας. Στα 
παραπάνω έργα συμπεριλήφθηκε η ποίηση της συνεργάτιδας της «Αιολίδας» κ. Ελένης 
Κονιαρέλλη-Σιακή, την οποία συγχαίρουμε θερμά.

Τη μετάφραση στην Πολωνική γλώσσα έκανε ο Πρόεδρος του κλάδου στο Poznan και 
αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στη Βαρσοβία της Εταιρίας Πολωνών Λογοτε-
χνών, Ares Chadzinikolak.



36 37

Ό,τι άξιζε ήταν το ταξίδι…

Γράφει η Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη

Κάποτε -για φαντάσου, τον περασμέ-
νο αιώνα!- ακούγαμε το τραγούδι που 
ήταν μεγάλη επιτυχία τότε: τη "Μονα-
ξιά". Νέοι εμείς, γελούσαμε.

Ρομαντικές υπερβολές ευαίσθητων 
κυριών, λέγαμε.

Έφτασε, όμως, η ώρα να διαπιστώ-
σουμε ότι δεν ήταν έτσι. Για όλους, 
σχεδόν, έρχεται η στιγμή που μένουν 
με μόνη τους παρέα ένα αόρατο θεριό 
-τη Μοναξιά- που φυσώντας τους με 
την παγωμένη της ανάσα τους μετα-
μορφώνει από ζωντανούς ανθρώπους 
σε κρυστάλλινα μπιμπελό.

Μόνοι, ασυντρόφευτοι, δίχως κά-
ποιον να "μοιρασθούν" σκέψεις και 
προβλήματα, εύκολα τους καταπίνει το 
σκοτάδι. Γι’ αυτό, άλλοτε σε θλιβερά 
γεγονότα άνοιγαν διάπλατα τις πόρ-
τες των σπιτιών τους σε γνωστούς και 
άγνωστους να μπουν και να τα ζεστά-
νουν με την ανάσα τους…

Τώρα, το άτομο πρέπει να τα βγάλει 
πέρα μόνο του. Κοιτάζοντας κάποιες 
φωτογραφίες με νοσταλγία και ζητώ-
ντας απ’ αυτές παρηγοριά με τη σκέψη 
ότι υπήρξαν κι ευτυχισμένες μέρες στη 
ζωή μου, μια ιδέα σχηματίζεται μέσα 
στο μυαλό μου. Μια Έκθεση Φωτογρα-
φίας. Αυτό θα κάνω!

Να προσλάβεις Καλλιτεχνικό Επιμε-
λητή, με συμβουλεύει μια φίλη. 

Το βρίσκω αστείο. Είναι εποχές για 
τέτοια;

Και αρχίζει η περιπέτεια!
Περιηγήτρια στην πόλη που έζησα 

και αγάπησα και τώρα με τη νέα μορφή 
και των δυο μας λόγω της φθοράς του 
χρόνου, πρέπει να γνωρισθούμε από 
την αρχή.

Παίρνω… αμπάριζα, λοιπόν! Για τα 

μεγάλα και μικρά καταστήματα όχι πια 
της Αθήνας αλλά της Αττικής! Κορνί-
ζες, υλικό για φόντο των φωτογραφιών 
και ό,τι άλλο χρειάζεται.

Μέρες πολλές περιπλάνησης. Χάσιμο 
χρόνου αλλά κέρδος όχι σε ευρώ αλλά 
σε ολοκληρωμένη εικόνα της πόλης μας.

Αυτής της πόλης - στολίδι, που το 
ωραίο κέντρο της έγινε να το κλαίς… 
Βγαίνοντας, λοιπόν, στους δρόμους 
σκίζονται οι μεμβράνες από τα μάτια 
σου που σου έκρυβαν τον πραγματικό 
κόσμο και σκέφτεσαι ότι αυτό που ζεις 
κλεισμένη στο μικρόκοσμό σου είναι η 
πλασματική ζωή. 

Για την πραγματική, πρέπει να βγεις 
έξω από το κάστρο σου και να ανακα-
τευτείς με τους άλλους: τους συνοδοι-
πόρους σου.

Βλέπεις άστεγους να έχουν κάνει 
κρεβατοκάμαρά τους τα πεζοδρόμια 
πλάι στα λαμπερά, μεγάλα καταστήμα-
τα άλλοτε και σκονισμένες "αποθήκες" 
τώρα, βρώμικους και άδειους χώρους, 
"ανοιγμένα" σπίτια ενώ ζευγάρια-φρικιά 
κυκλοφορούν ανάμεσα στον κόσμο, σ’ 
ένα δικό τους κόσμο, ταλαντευόμενα 
κάτω από την επήρεια "ουσιών" σαν 
βαρκούλες στα κύματα.

Και είναι συγκινητικό να βλέπεις να 
κρατιούνται σφιχτά από το χέρι για να 
μη χαθούν στην κοσμοθάλασσα…

Οι χώροι συγκέντρωσης - καφετέρι-
ες, πιτσαρίες, εστιατοράκια με φτηνό 
φαΐ ("η κουζίνα της μαμάς", "της για-
γιάς", "της θείας!) όλο και πληθαίνουν 
γιατί μοιάζουν κάστρα που μέσα τους 
νιώθεις ασφάλεια και παρηγοριά. Κά-
ποιοι φέρνουν την εφημερίδα τους, 
σκίζουν την μεμβράνη, κρατάν το βι-
βλίο-προσφορά και πετάν την εφημερί-

δα ενώ όλο και πιο πολλοί όρθιοι ανα-
γνώστες των εντύπων, που κρέμονται 
από τα περίπτερα θυμίζουν μεταπολε-
μικές εποχές.

Ανάμεσα στο πλήθος, κάποιοι μιλούν 
με τον μόνο σύντροφο που τους απέ-
μεινε: τον εαυτό τους.

Λαχειοπώλες διαφημίζουν δυνατά τα 
"τυχερά" χαρτάκια που ελάχιστοι αγο-
ράζουν πια ενώ ζητιάνοι όλων των ηλι-
κιών και… φωνών διαλαλούν το εμπό-
ρευμά τους: τη δυστυχία τους.

Τέλος, τσιγγάνοι και ξένοι περιφέρο-
νται και κυριεύουν πλατείες και πάρκα.

Διακοσμητικά του εφιαλτικού σκη-
νικού ότι πιο πολύ αγαπήσαμε: βιβλία. 
(Για να "φύγει" η γενιά μας πρέπει να 
υποτιμηθούν όλα όσα πιστέψαμε και 
αγαπήσαμε).

Σε βιβλιοπωλεία - αποθήκες, σε καρό-
τσια, στο Μοναστηράκι σωροί βιβλίων 
μεγάλων συγγραφέων πουλιούνται για 
μισό παρά! 

Νέα παιδιά καρφωμένα στην οθόνη 
του πιο στενού τους φίλου: του κινητού 
τους. Όλα αυτά, με μουσική υπόκρου-
ση από θλιμμένους οργανοπαίχτες που 
μάταια αγωνίζονται να δώσουν χαρού-
μενο τόνο στη μουσική τους.

Αυτή την άσχημη πραγματικότητα 
προσπαθούν να κρύψουν από τα εκα-
τομμύρια μάτια τα καρφωμένα στην 
T.V., με εντολή των εργοδοτών τους, 
δροσερά και όμορφα νέα παιδιά καλο-
ντυμένα (ή μάλλον καλογυμνωμένα!) με 
τα αναίτια γέλια τους.

Σα να σε ραντίζουν με χρυσόσκονη, 
που όμως δεν κολλά επάνω σου. Πέ-
φτει την ίδια στιγμή…

Όλη αυτή η εικονική πραγματικότητα δι-
αλύεται όταν βρεθείς στο δρόμο ανάμεσα 
σε συνηθισμένους ανθρώπους σε σκηνές 
που θυμίζουν παλιές ταινίες του '50-'60. 

Σας μίλησα για το πρώτο μέρος του 
ταξιδιού μου με όχημα μια Έκθεση 
Φωτογραφίας, που μου μετάγγισε μια 

μελαγχολική διάθεση.
Τώρα ξανοίγομαι σε γαλήνια, λαμπε-

ρά νερά καθώς ετοιμάζομαι να φύγω 
στο νησί μου. 

Τότε μόνο μιλώ με φίλους για την 
Έκθεση και η ανταπόκριση που βρίσκω 
είναι συγκινητική.

«Πώς μπορώ να βοηθήσω;» ακούω 
από όλους.

Μου έρχονται δάκρυα και πριν απα-
ντήσω έχουν διαλέξει μόνοι τους ρό-
λους. Σαν τα πουλιά, τα ψάρια, τα ζω-
άκια σε παιδικά παραμύθια. "Αν με 
χρειασθείς, κάψε μια τρίχα κι έρχομαι".

Αυτό για μένα είναι το πρόσωπο της 
ευτυχίας…

Ο Αριστείδης με ντοπάρει με κουρά-
γιο κι αισιοδοξία, ενώ η Αγγέλα κάνει 
δικό της το θέμα "Έκθεση" και με τον 
Αντιδήμαρχο βοηθούν όσο μπορούν.

«Εγώ θα μεταφέρω τα έργα με το αυ-
τοκίνητό μου» προσφέρεται ο Παντε-
λής, «κι εγώ θα τα φιλοξενήσω στο σπίτι 
μου» λέει γελώντας η Σούλα.

«Εγώ θα κρεμάσω τις κορνίζες» προ-
τείνει ο Ντόρης ενώ η Σοφία μου δίνει 
πολύτιμες συμβουλές και ο Δημήτρης 
αναλαμβάνει τις αφίσες και συζητάμε 
για την ποίηση του Ρίτσου. Η Καίτη και 
η Ρένα από την "Παροικία" προσφέρο-
νται να ειδοποιήσουν κόσμο και η Άννα 
Μαρία να στέκεται πλάι στον μπουφέ!

Τέλος και πολύ σημαντικό: η Παυλί-
να και η Ιουλία προβάλλουν την Έκθεση 
από το ραδιόφωνο και την T.V. ενώ η 
Νίκα, η Μυρσινούλα και η Άσπα από 
την εφημερίδα. 

Κι εγώ ανάμεσα σε όλους αυτούς που 
με αγαπάν και τους αγαπώ, επιτέλους 
ΖΩ ύστερα από πολύ καιρό και είμαι 
ευτυχισμένη.

Η ευτυχία μου γίνεται ακόμη μεγαλύ-
τερη στα εγκαίνια. Συγγενείς και φίλοι, 
συμμαθητές και συμμαθήτριες από το 
Δημοτικό και το Γυμνάσιο φτάνουν από 
διάφορα μέρη του νησιού που έκαναν 
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διακοπές και γεμίζουν την αίθουσα.
Όλοι φωτογραφίζονται στις φωτο-

γραφίες, που προσφέρει ευγενικά ο 
Ντόρης, με χαμόγελα μέχρι τα αυτιά 
ενώ κάποιοι -ο Στρατής, ο Περικλής και 
άλλο- έρχονται καθημερινά για… συ-
μπαράσταση.

Και θυμάμαι τη Μελίνα όταν τη ρώ-
τησα γιατί σκοτώνεται να κάνει τόσα 
πράγματα αφού έτσι κι αλλιώς θα "ξα-
ναβγεί", να μου λέει με τη βαθειά φωνή 
της «Για να μ’ αγαπάν, Όλγα. Για να μ’ 
αγαπάν κι όταν θα ‘χω φύγει!»

Σκέφτηκα επίσης τον αγαπημένο μου 
συγγραφέα Τέννεσι Ουίλλιαμς, που 
διάβασα ότι είχε παρακολουθήσει ένα 
θεατρικό του από την τελευταία σειρά 
του εξώστη -γιατί φοβόταν ότι θα το 
σφύριζαν- και όταν άκουσε τα ενθουσι-
ώδη χειροκροτήματα άρχισε να κλαίει 
με λυγμούς λέγοντας εκστατικός: Μ’ 
αγαπάνε! Μ’ αγαπάνε!

Όσο μεγαλώνουμε, ξαναγινόμαστε παι-
διά που θέλουν να τα αγαπούν. Αυτή την 
αγάπη την χρειαζόμαστε να μας ζεσταίνει 
στο τελευταίο κομμάτι της ζωής μας. 

Μάθαμε να λέμε: ο στόχος! Αυτός 
μόνο έχει σημασία.

Και δεν σκεφτήκαμε: ποιο στόχο έχει 
η ανθρώπινη ζωή με τον περιορισμένο 
χρόνο και το βέβαιο τέρμα; 

Άλλα για μας είχαν σημασία όταν 
ήμασταν νέοι και άλλα τώρα: η συντρο-
φικότητα και το δέσιμο των ανθρώπων, 
τα οποία εμείς που ζούμε στη χαώδη 
Αθήνα έχομε ξεσυνηθίσει. Στο νησί, 
μια χούφτα άνθρωποι σ’ ένα παραδει-
σένιο περιβάλλον περπατάν με σίγου-
ρα βήματα γιατί κρατάν σφιχτά τα χέ-
ρια των άλλων. Και όταν στην ερώτηση 
«Πώς περνάν;» απαντούν μελαγχολικά 
«τα ίδια και τα ίδια», δεν φαντάζονται 
πόσο άσχημο είναι το "διαφορετικό"!

Άλλωστε, οι συμπατριώτες μου είναι 
αξιοθαύμαστοι στη στάση που έδειξαν 
στο θέμα των προσφύγων. Τη στοργή, 

τη ζεστασιά, τη συμπαράσταση και την  
ανοχή όταν οι ρυθμοί της ζωής τους 
ανατράπηκαν κι έχασαν τα όμορφα κα-
λοκαιρινά τους στέκια, τις παραλίες, τα 
πάρκα, τους κήπους… 

Είχα πια επιστρέψει στην Αθήνα, 
όταν άκουσα να με φωνάζουν από το 
απέναντι πεζοδρόμιο. Ένα φιλικό μου 
ζευγάρι ήθελε να μάθει αν επέτυχε η 
Έκθεση.

«Απόλυτα!», τους φώναξα χαρούμενη.
«Πόσα έργα πούλησες;» συνέχισαν.
«Κανένα! Δεν ήθελα να πουλήσω.» 

απάντησα.
Έμειναν να με κοιτάζουν αμήχανοι 

αμφιβάλλοντας για την… διανοητική 
μου κατάσταση!

Αν ήξερα ότι θα καταλάβαιναν, θα 
τους έλεγα τα λόγια του αγαπημένου 
μου συγγραφέα:

Μ’ αγαπάνε! Μ’ αγαπάνε!

Η «ρεσεψιόν»

Γράφει ο Γιώργος Ψωμαδέλλης

Πριν πολλά χρόνια υπήρχε στην πόλη 
μας ένα νυχτερινό κέντρο, με καλή 
μουσική, που σέρβιρε οινοπνευματώδη 
ποτά κάθε είδους. Βρισκόταν στο κέ-
ντρο της πόλης, στο δεύτερο όροφο 
ενός μεγάλου κτιρίου και είχε τεράστια 
σάλα, στην οποία οδηγούσε μια μεγάλη 
και φαρδιά, ξύλινη σκάλα, που έφτανε 
μέχρι την είσοδο. Πήγαινε πολύς κό-
σμος εκεί, γιατί μπορούσε να χορέψει 
και να διασκεδάσει άνετα. 

Όμως, κάποια στιγμή της νύχτας, 
τα πράγματα άλλαζαν. Κάπου μετά τις 
δέκα το βράδυ, το πρόγραμμα του κέ-
ντρου άλλαζε. Τότε έφευγε ο πολύς 
κόσμος και έμεναν λίγοι, οι οποίοι εί-
χαν έφεση στην μεταμεσονύκτια δια-
σκέδαση. Τότε εμφανίζονταν τα κορί-
τσια του κέντρου, που έκαναν παρέα, 
κονσομασιόν την έλεγαν τότε, στους 
νυκτόβιους και τους κατάφερναν, να 
πίνουν αρκετά και ακριβά ποτά και να 
κερνούν τις κοπέλες με αυτά, πληρώνο-
ντας ουκ ολίγα. Οι πιο πολλοί, αρκού-
νταν στην παρέα των κοριτσιών, χωρίς 
άλλα παρεπόμενα μόνο και μόνο, για 
να κοκορεύονται στην παρέα τους γι’ 
αυτό. Τώρα, αν υπήρχαν και άλλα πα-
ρατράγουδα, το ήξεραν αυτοί.

Μεταξύ αυτών των καμπαρετζήδων 
υπήρχαν και δυο δικηγόροι, που κατά 
τα άλλα, ήταν ευυπόληπτοι πολίτες και 
οικογενειάρχες. Όμως, τα βράδια, δεν 
έχαναν την ευκαιρία, να επισκεφτούν 
το κέντρο μαζί με πολλούς, άλλους 
ομοϊδεάτες τους και να διασκεδάσουν 
για μερικές ώρες. Αυτούς τους δυο θα 
τους δώσουμε τα ονόματα Γιάννης και 
Κώστας.

Κάθε μέρα, κατά τις εννέα το πρωί, 
πήγαινε ένας υπάλληλος, για να καθαρί-

σει το κέντρο, να τακτοποιήσει τα τρα-
πέζια και τις καρέκλες. Ήταν ένας θηρι-
ώδης τύπος γερός και μπρατσωμένος, 
που, λόγω της σωματικής του δύναμης, 
τον φώναζαν Ηρακλή, αν και το όνο-
μά του, ήταν άλλο. Όλοι τον γνώριζαν 
σαν Ηρακλή. Πάντως, παρά την δύναμή 
του, ήταν ήσυχος σαν αρνί. Τότε δεν 
υπήρχαν γορίλες στα κέντρα, όπως σή-
μερα και ο Ηρακλής, δεν θα μπορούσε 
ποτέ, να παίξει ένα τέτοιο ρόλο.

Τότε, το κέντρο, είχε παραγγείλει σε 
ένα ξυλουργό, να του φτιάξει ένα μι-
κρό γραφείο δίπλα στην πόρτα, έτσι 
σαν ρεσεψιόν, που θα υποδεχόταν 
τους πελάτες. Το γραφείο είχε τοποθε-
τηθεί εκεί ένα πρωινό και ο Ηρακλής, 
μεταξύ των άλλων, είχε να καθαρίσει 
και τα σκουπίδια της εγκατάστασης. 
Ήταν απασχολημένος εκεί, όταν άκου-
σε βήματα, να ανεβαίνουν την σκάλα. 
Στάθηκε και περίμενε, για να δει ποιος 
ανεβαίνει. Και δεν άργησε να τον δει. 
Ήταν ο Κώστας, που αναφέραμε πιο 
πάνω.

-Καλημέρα Ηρακλή, είπε αυτός.
-Καλημέρα κυρ Κώστα. Πώς από δω 

τόσο πρωί;
-Ξέχασα χτες το παλτό μου και πάω 

να το πάρω.
Πραγματικά πήγε προς τα μέσα και 

σε λίγο επέστρεψε με το παλτό στα χέ-
ρια του. Τότε είδε το γραφειάκι, μπρο-
στά στο οποίο στεκόταν ο Ηρακλής.

-Μπα, τι βλέπω βρε Ηρακλή; Ρεσε-
ψιόν;

Ο Ηρακλής δεν κατάλαβε, τι εννοού-
σε ο κύριος Κώστας. Πριν απαντήσει, ο 
άλλος, πέταξε ένα γειά σου και έφυγε

Ο φίλος μας έμεινε σκεφτικός. Η 
λέξη ρεσεψιόν κόλλησε στο μυαλό του 

Κυκλοφορεί το Επετειακό 
Λέυκωμα των 50 ΧΡΟΝΩΝ 

με ενδιαφέρουσες συνεργασίες!

Διατίθεται στην τιμή των 5 ευρώ. 

Για παραγγελίες, τηλ.: 210 5237789.
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και κάθε τόσο ανέβαινε στο στόμα του. 
Ρεσεψιόν. Ο κυρ Κώστας του είπε ρε-
σεψιόν. Όμως τι σήμαινε αυτή η λέξη; 
Ήταν καλή ή κακή; Έπρεπε να μάθει 
γρήγορα, πριν την ξεχάσει. Σκεφτόταν 
τι να κάνει, όταν άκουσε νέα βήματα 
στην σκάλα. Και σε λίγο παρουσιάστη-
κε μπροστά του ο κυρ Γιάννης.

-Καλημέρα Ηρακλή, είπε και αυτός.
-Καλημέρα κυρ Γιάννη. Πώς από δω;
-Ήλθα να ρωτήσω, αν πέρασε ο Κώ-

στας. Ξέχασε χτες το παλτό του.
-Πέρασε, το πήρε και έφυγε.
-Α, σ’ ευχαριστώ. Άντε γειά σου.
Ο Γιάννης γύρισε να φύγει, αλλά, ο 

Ηρακλής, τον σταμάτησε.
-Θέλω να σε ρωτήσω κάτι κυρ Γιάννη.
-Ό,τι θέλεις Ηρακλή. Τί σου συμβαίνει;
-Να ο κυρ Κώστας μου είπε μια λέξη, 

που δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή.
-Ποια λέξη Ηρακλή; ρώτησε με προ-

σποιητό ενδιαφέρον ο Γιάννης, που 
κατάλαβε ότι, η υπόθεση, μπορούσε να 
έχει αρκετή πλάκα.

-Να, με είπε ρεσεψιόν.
Ο Γιάννης έδειξε να σοβαρεύει αμέ-

σως. Το χαμόγελο εξαφανίστηκε από 
το πρόσωπό του και έδειξε συνοφρυω-
μένος. Πήρε θλιμμένο ύφος και ρώτη-
σε τον Ηρακλή.

-Αλήθεια Ηρακλή; Άνοιξε το στόμα 
του και σου είπε μια τέτοια κουβέντα; 
Κρίμα.

-Δηλαδή είναι άσχημη κουβέντα;
-Πολύ άσχημη Ηρακλή. Κακή κουβέ-

ντα. Και δεν έπρεπε να την πει σε σένα. 
Πάλι κρίμα.

-Και τι σημαίνει; ρώτησε ο Ηρακλής.
-Πού να σου εξηγώ τώρα. Δεν μπορώ 

να στην πω. Όμως ξέρεις πόσοι καυ-
γάδες, ακόμη και φόνοι, έγιναν γι’ αυτή 
την κουβέντα; Λυπήθηκα πολύ Ηρακλή.

Ο Γιάννης έφυγε, αφήνοντας τον 
Ηρακλή με ανοιχτό το στόμα. Όταν 
βγήκε από το κέντρο, έσκασε στα γέ-
λια. Μέσα όμως, ο Ηρακλής, άρχισε να 

αναρωτιέται, γιατί, ο κυρ Κώστας, του 
είπε αυτή την άσχημη λέξη. Δεν τον 
είχε πει ποτέ άλλοτε κάτι άσχημο και 
πάντα του μιλούσε με καλοσύνη. Τώρα 
τι τον είχε πιάσει; Ο Ηρακλής πάντα σε-
βόταν τον κύριο Κώστα και του μιλούσε 
ευγενικά. Όμως, τώρα…

Όσο σκεπτόταν τα γεγονότα, ο Ηρα-
κλής θύμωνε. Και σε μια στιγμή είχε 
θυμώσει τόσο πολύ, που δεν μπορού-
σε, να το αντέξει άλλο. Έπρεπε να ξε-
σπάσει. Και για να γίνει αυτό, έπρεπε να 
βρει αυτόν που τον έβρισε και να του 
ζητήσει εξηγήσεις. Και ήξερε που θα 
τον βρει. Αυτή την ώρα θα βρισκόταν 
σε ένα μεγάλο καφενείο, λίγα μέτρα πιο 
πέρα και θα έπαιζε τάβλι ή χαρτιά με άλ-
λους αργόσχολους. Θα πήγαινε να τον 
συναντήσει.

Σαν βολίδα άρχισε να κατρακυλάει την 
σκάλα και σε λίγο βρέθηκε στο δρόμο. 
Διέσχισε την απόσταση μέχρι το καφε-
νείο εν ριπή οφθαλμού και μπουκάρη-
σε σ’ αυτό σαν ταύρος σε υαλοπωλείο. 
Έψαξε με τα μάτια και είδε τον Κώστα, 
να παίζει τάβλι με κάποιον άλλο, ενώ, 
τριγύρω, έκαναν χάζι δυο τρεις άλλοι. 
Πλησίασε αμέσως και σπρώχνοντας 
τους τριγύρω, στάθηκε μπροστά στο 
τραπεζάκι. Σήκωσε την τεράστια γροθιά 
του και την κατέβασε πάνω στο τάβλι, 
που έσπασε σε κομμάτια, ενώ, τα πού-
λια, πετάχτηκαν προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. Από τον θόρυβο πήραν είδηση 
και οι υπόλοιποι θαμώνες ότι κάτι συ-
νέβαινε και άρχισαν να παρακολουθούν. 

Ο κυρ Κώστας είχε μείνει άναυδος με 
τα ζάρια στο χέρι και κοίταζε τον Ηρα-
κλή με ανοιχτό το στόμα. Ο Ηρακλής, 
βράζοντας από τον θυμό του, τον κοί-
ταξε άγρια και του είπε.

-Γιατί μου το έκανες αυτό κυρ Κώστα; 
Σε πείραξα ποτέ;

Ο άλλος, στην αρχή, είχε χάσει την 
μιλιά του, αφού δεν περίμενε αυτή την 
καταιγίδα. Μετά βρήκε λίγη από την ψυ-

χραιμία του και ρώτησε
-Τι σου έκανα βρε Ηρακλή.
-Με έβρισες και μάλιστα βαριά. Ήταν 

κουβέντα αυτή που μου είπες; Ξέρεις 
πόσοι καυγάδες και πόσοι φόνοι έχουν 
γίνει γι’ αυτή τη βρισιά;

-Μα ποια βρισιά βρε Ηρακλή. Δεν σε 
καταλαβαίνω. Τι σου είπα.

-Με είπες ρεσεψιόν. Πολύ βαριά βρισιά.
Οι άλλοι άρχισαν να χαμογελούν στην 

αρχή και να ξεσπούν σε ηχηρά γέλια σε 
λίγο. Ο Ηρακλής άρχισε να καταλαβαί-
νει ότι, κάτι δεν πήγαινε καλά και τους 
κοίταζε αμήχανος. Ο Κώστας ανέκτησε 
πλήρως την ψυχραιμία του και ρώτησε 
τον Ηρακλή.

-Δεν μου λες Ηρακλή; Μήπως πέρα-
σε από το κέντρο ο Γιάννης και μίλησες 
μαζί του;

-Ναι, πέρασε πριν από λίγο.
-Και αυτός σου είπε ότι η λέξη ρεσε-

ψιόν είναι βρισιά;
-Αυτός μου το είπε.
-Αχ βρε Ηρακλή. Κάθισε κάτω, να 

πιείς ένα καφέ και ένα κονιάκ και θα 
σου εξηγήσω.

Τον τράβηξε από το χέρι και ο Ηρα-
κλής κάθισε στο κάθισμα. Ο Κώστας 
παρήγγειλε ένα κονιάκ και καφέ και άρ-
χισε να εξηγεί στον Ηρακλή, τι σήμαι-
νε η λέξη ρεσεψιόν. Όταν κατάλαβε ο 
Ηρακλής ότι είχε πέσει θύμα του κυρ 
Γιάννη, πετάχτηκε επάνω, με σκοπό να 
πάει και να τον βρει. Όμως τον συγκρά-
τησε ο Κώστας. Ο ίδιος ειδοποίησε τον 
Γιάννη, να την κοπανήσει για την Αθήνα, 
μέχρι να ηρεμήσει ο Ηρακλής. Έφυγε 
και γύρισε ύστερα από ένα μήνα.

Τι χρησμό έδωσε η Πυθία πριν 22 αιώνες!
«Ασκός κλυδωνιζόμενος μηδεπώποτε βυθιζόμενος»

Όταν στις αρχές του 2ου προχριστιανικού αιώνα ο πολύπειρος Αρκάδας 
στρατηγός Φιλοποίμην, είδε τη διάθεση για εμπλοκή στα ελληνικά πράγ-
ματα του Ρωμαίου υπάτου Φλαμινίκου, κατάλαβε πως οι Έλληνες βρισκό-
ταν μπροστά σε τεράστιες περιπέτειες. Ο Φιλοποίμην αποφάσισε τότε, 
να συμβουλευθεί το Μαντείο των Δελφών για το μέλλον της Ελλάδος.
Η Πυθία έδωσε τον εξής χρησμό και ταυτόχρονα τον απόλυτο ορισμό 
της Ελλάδας, που εδώ και 22 αιώνες επιβεβαιώνεται στο ακέραιο:
«Ασκός κλυδωνιζόμενος μηδεπώποτε βυθιζόμενος»
Η ιέρεια των Δελφών παρομοίασε, δηλαδή, την Ελλάδα με φουσκωμένο 
ασκί στο φουρτουνιασμένο πέλαγος, που κλυδωνίζεται μεν λόγω των 
κυμάτων, αλλά που δεν πρόκειται να βυθιστεί ποτέ!
Και πράγματι, επιβεβαιώνοντας τους φόβους του Φιλοποίμενα,

Οι Ρωμαίοι ήρθαν. Οι Γότθοι ήρθαν. Οι Άβαροι ήρθαν. Οι Φράγκοι ήρ-
θαν. Οι Τούρκοι ήρθαν. Οι Άραβες ήρθαν. Οι Γερμανοί ήρθαν...
Σύμμαχοι ήρθαν, προδότες ήρθαν, χρεοκοπίες ήρθαν, μνημόνια ήρθαν...

Αλλά ο ασκός, σε πείσμα όλων αυτών και πολλών άλλων, «μηδεπώποτε 
βυθίζεται»!
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Μαλέα (άκρα), Κάβο - Μαλιάς
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Ιστορία

Στην ελληνική επικράτεια, που η θά-
λασσα την βρέχει με μεγαλοπρέπεια 
απ’ όλες τις μεριές, συναντάται απ’ ότι 
γνωρίζω, δυο φορές η ναυτική ονομα-
σία Μαλέας ή με τις παραλλαγές του 
όπως Μαλέα (άκρα), κάβο-Μαλιάς κ.τ.ο. 
Πρόκειται για δύο ακρωτήρια, το φη-
μισμένο της Πελοποννήσου δίπλα στο 
Ταίναρο και το λιγότερο γνωστό αλλά 
εξίσου σημαντικό της Λέσβου.

Γύρω απ’ αυτό τον όρο έχουν γεννη-
θεί μεγάλα ερωτηματικά.

Πρώτα-πρώτα γιατί δόθηκε ως ονο-
μασία σε ακρωτήρια, αλλά μόνον σε 
δύο ενώ στις ελληνικές θάλασσες τα 
ακρωτήρια βρίθουν; 

Ποιά η προέλευση, η ρίζα της λέξης;
Τι ιστορικά ή άλλα δεδομένα υπάρ-

χουν που υποστηρίζουν την ετυμολο-
γία του όρου;

Τι απόψεις, τι λεγόμενα ακόμα και 
προλήψεις διαδίδονται;

Ο ιστορικός μάς πληροφορεί (Παρ-
νασσός 1882, σελ. 308): «Το ακρωτή-
ριον Μαλέας, Μάλεια άκρα ή Μαλεαί 
(κοινώς Κάβο-Μαλέας) ήτο και είναι 
γνωστόν από των αρχαιοτάτων χρόνων 
πάσι τοις ναυτιλομένοις δια το κινδυ-
νώδες της παρακάμψεως. Οι αρχαίοι 
ναυτικοί μετά τρόμου εμνημόνευον 
του ονόματος του Μαλέα και μετ’ απελ-
πισμού διέπλεον προ της θηριώδους 
όψεως αυτού. Όθεν και το, οιονεί επι-
κήδειον ρητόν, το υπό του Στράβωνος, 
νομίζω αναφερόμενον:

«Μαλέας δε κάμψας, επιλάθου των οί-
καδε» (Όταν παρακάμψεις την Μαλέα, 
ξέχασε τους δικούς σου) και το παρά 
τοις ημετέροις ναυτικοίς όπερ πολλά-

κις ήκουσα ταξειδεύων επί διαφόρων 
πλοίων:

«Κάβο-Μαλιά, Κάβο Μαλιά!
Βοήθα, Χριστέ και Παναγιά»
Είναι λοιπόν πολύ γνωστό από την 

αρχαιότητα το εν λόγω ακρωτήριο 
αλλά όχι λιγότερο το ομώνυμο της Λέ-
σβου, όπως παρατηρήθηκε σε διάφο-
ρες αναφορές αναγεννησιακών χαρτών. 
Παράλληλα, και τα δύο αναγνωρίζονται 
εύκολα στους πλείστους ναυτικούς 
χάρτες ενώ το πρώτο επιπλέον κρατεί 
και σημαντική ψυχολογική θέση στην 
προκατάληψη των ανέκαθεν ναυτιλομέ-
νων των ελληνικών θαλασσών.

Μια προσπάθεια τώρα στην ετυμολο-
γία της εν λόγω ονομασίας:

Ο φιλόλογος και ιστορικός Νίκος 
Καβρουλάκης έγραφε:

«Μαλ, πελασγική λέξη η οποία ση-
μαίνει βουνό. Διατηρείται ακόμα στη 
ζωντανή γλώσσα των Αλβανών, Μάλι, 
Μάλι-Σπάπ, Μάλι-Ζεντέλι κλπ. Στην 
Κρήτη υπάρχουν τα Αμφίμαλα ενώ 
στη ρουμανική γλώσσα Μαλ σημαίνει 
και πάλι όρος. Κατά τον Ησύχιο μάλα 
είναι η γήινη εξοχή, βουνό και μάλεοι 
είναι οι όριοι. Στην Ελλάδα κοντά στην 
Οίτη συναντάμε τη Μηλίδα γη ή Τρά-
χιν ή Τραχινίαν ήτοι τραχιά γη. Μαλέας 
λοιπόν είναι το απότομο ακρωτήριο, ο 
βράχος που χώνεται στη θάλασσα».

Ο δε Γεώργιος Μιχαλέτος, σε εκτε-
νές άρθρο του με τίτλο «Η γλώσσα των 
Βατίκων», δημοσιευμένο στο σημαντι-
κό περιοδικό «Αρέσκουσα» του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Βατίκων Λακωνίας, 
μετά από πολλά ενδιαφέροντα που 
παραθέτει και ύστερα από ενδελεχή 

Φιλοσοφία ετυμολογική προσπάθεια, καταλήγει 
επιγραμματικά: 

«Το μόρφημα «μάλ» συναντάται σε 
όλες τις παραλλαγές της ονομασίας 
Μαλέας, Μαλέα ή Μαλεία Άκρα. Τούτο 
προέρχεται από το αρχαιότατο ομη-
ρικό επίρρημα μάλα=πάρα πολύ, λίαν, 
σφόδρα και συμπεραίνεται ότι η Μαλέα 
άκρα είναι ένα πολύ μεγάλο, σφοδρό, 
λυσσασμένο ακρωτήριο». 

Τα πιο πάνω ηχούν ολόσωστα και ει-
δικότερα για τον λακωνικό Μαλέα πρέ-
πει να δίνουν την απάντηση πόθεν προ-
έρχεται ο όρος για τον οποίο γίνεται η 
συζήτηση.

Τα ίδια δεδομένα και οι ετυμολογι-
κές εξηγήσεις, λίγο-πολύ, νομίζω ότι 
ισχύουν και για τον λεσβιακό Μαλέα. 
Κι εδώ περί ακρωτηρίου πρόκειται, για 
παρόμοιο θαλάσσιο σκηνικό γίνεται η 
εξέταση, μόνο που η λεσβιακή Μαλέα 
Άκρα δεν φημίζεται για σφοδρές ούτε 
και καταστροφικές τρικυμίες, αντίθετα 
είναι θαλάσσιος χώρος αλιείας και ήρε-
μης ναυτικής ζωής. Στο σημείο λοιπόν 
αυτό αρχίζει να εξασθενεί αισθητά η 
επήρεια του επιρρήματος «μάλα» όχι 
όμως και του ισχυρού λεκτικού μορ-
φήματος «μαλ» που όπως ελέχθη εξα-
κολουθεί να άγει τις ρίζες του στην 
πελασγική γλώσσα, μαλ=βουνό. Υπεν-
θυμίζεται με την ευκαιρία ότι στη νήσο 
Λέσβο η ύπαρξη όρων με πελασγικές 
καταβολές είναι έντονα παρούσα: Λε-
πέτυμνος, Όρδυμνος, Μήθυμνα, Μυ-
στεγνά και κάποιοι άλλοι ακόμη.

Εστιάζοντας πιο προσεκτικά στο 
θέμα του λεσβιακού Μαλέα, παρατη-
ρούμε κατ’ αρχήν ότι κάποιες καινούρ-
γιες έννοιες υπεισέρχονται στο χώρο 
της έρευνας για τις οποίες και θα δο-
θούν πιο κάτω οι απαραίτητες ερμηνεί-
ες. Λ.χ: 

Μαλόεις, αρχαία ονομασία πάνω στη 
χερσόνησο και Αμαλή, η γνωστή ονο-
μασία της χερσονήσου που καταλήγει 

στο ακρωτήριο, καθώς και η σχέση της 
με την περίφημη αρχική βάση ετυμο-
λόγησης «μαλ», το «πελασγικό» βουνό.

Στους αρχαίους χρόνους στη Μυτιλή-
νη λατρευόταν με έντονη θρησκευτικό-
τητα ο θεός Απόλλων ο οποίος στον 
τόπο αυτό έφερε ειδικά την προσωνυ-
μία Μαλόεις. 

Η λέξη Μαλόεις, πιστεύεται ότι προ-
έρχεται από το χρυσό μήλο της Μα-
ντώς, μάγισσας κόρης του ημιθέου 
Ηρακλή. Αυτή, λέει η μυθολογία, καθώς 
χόρευε στη Λέσβο έχασε το χρυσό 
μήλο της (=μάλον, στην αιολική διάλε-
κτο) και τότε έταξε, αν τούτο βρεθεί, 
θα κτίσει ναό στο όνομα του Απόλλω-
να. Όταν τελικά το μήλο βρέθηκε, τότε 
δόθηκε στο θεό τιμητικά και το σχετι-
κό προσωνύμιο.

Ιστορικές μαρτυρίες επίσης αποκα-
λύπτουν ότι μεγάλη γιορτή ετελείτο 
προς τιμήν του θεού στην περιοχή του 
αρχαίου, του βορείου λιμανιού αλλά 
εξακριβωμένα ναός του υπήρχε και 
εκεί που σήμερα υπάρχει η εκκλησία 
της Παναγίας Χρυσομαλλούσας στους 
πρόποδες του βουνού Αμαλή. 

Η περιοχή, λοιπόν, στους αρχαίους 
χρόνους έλαβε την ονομασία Μαλό-
εις και πολύ λογικά η όλη περιοχή του 
βουνού να ονομάσθηκε μετά από κά-
ποια χρονική μετάλλαξη σε Αμαλή και 
ο κάβος κατά φυσική συνέπεια Μαλέας.

Σημαντική μαρτυρία αποτελεί και το 
τι γράφει ο μακαριστός Μητροπολίτης 
Μυτιλήνης Ιάκωβος (ο Β΄, Κλεόμβρο-
τος) στο σύγγραμμά του «Mytilena 
Sacra». Ιδού τι λέει: Ο ιερός ναός της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσομαλ-
λούσης συνδέεται ως και οι άλλοι δύο 
εκ των ναών της πόλεως ο του Αγίου 
Θεράποντος και ο των Αγίων Θεοδώ-
ρων, με την αρχαίαν, την προχριστια-
νικήν πόλιν της Μυτιλήνης, διότι και οι 
τρεις εκτίσθησαν εις την θέσιν όπου 
υπήρχον ειδωλολατρικοί ναοί ή άλλα 
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αρχαία κτήρια και οι οποίοι συν τη πα-
ρόδω των χρόνων και των αιώνων ανε-
νεούντο. Εις την περιοχήν όπου υπάρ-
χει σήμερον ο ναός της Παναγίας της 
Χρυσομαλλούσης, λέγεται ότι υπήρχεν 
εις τους προχριστιανικούς χρόνους, 
ο ναός του Μαλλόεντος Απόλλωνος. 
Τούτο δεν πρέπει να αποκλεισθή, διό-
τι εις την Μυτιλήνην υπήρχον πλείστοι 
όσοι ναοί προς τιμήν του Απόλλωνος, 
θεού Κυριάρχου της πόλεως. Ίσως και 
το όνομα Χρυσομαλλούσα να προέρ-
χηται εκ της επωνυμίας του Απόλλωνος 
«Μαλλόεις». 

Και μια άλλη σημείωση για την ευρύ-
τερη αναγνώριση του χώρου:

Όπως έχει παρατηρηθεί σε παλαιούς 
ναυτικούς χάρτες, ο λεσβιακός Μαλέας 
με τους καιρούς άλλαζε και ονομασί-
ες. Δεν θα έβλαπτε, λοιπόν, στη σειρά 
των ονομάτων του να προστεθεί ακό-
μα ένα, το Capo Santa Malia, όπως το 

αναφέρει ο χαρτογράφος. Πράγματι 
φαίνεται να ταιριάζει αρκετά ως όνομα 
ακρωτηρίου καθώς εμπεριέχει και τον 
όρο Malia. Στα μάτια του απλού ανα-
γνώστη φαίνεται σαν να προήλθε από 
κακή μεταβίβαση από την εξ ίσου ορθή 
ονομασία Capo Santa Maria που όπως 
λέγεται, το ακρωτήριο αυτό συναντάται 
σε κείμενα και με την απλοϊκή ονομα-
σία  Κάβο - Μαριά.

Υποθέτω, τα όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω να ρίχνουν κάποιο φώς στις έν-
νοιες που ανέκαθεν απασχολούσαν 
τους ιστορικούς, τους φιλόλογους και 
τους εν γένει ερευνητές. Θα θεωρού-
σα ότι η καλλίτερη προσέγγιση για τη 
λύση κάποιου ζητήματος, ιδίως τέτοιας 
φύσης, είναι να αρχίζει κανείς από τα 
βασικά στοιχεία της ιστορίας και να τα 
χειρίζεται με σύνεση. Από την απλή λο-
γική πάντα, αλάνθαστα, αρχίζει η επιτυ-
χής είσοδος στην ατραπό της αλήθειας.

Ο φάρος του κάβο - Μαλιά

Περί Ψυχής - Διάλογοι και Διαλογισμοί με το Φώντα 
Γράφει ο Κων/νος Κώστας

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, 
αλλά πάντα είχα στο μυαλό  μια οφει-
λόμενη απάντηση που ήθελα να δώσω 
στις δύο συμμαθήτριες μου για ένα  
αφελές ερώτημα, όπως νόμιζα τότε 
στην τρίτη τάξη του Δημοτικού σχολεί-
ου, μα πολύ ενδιαφέρον, υπαρξιακό και 
φιλοσοφικό όπως φαίνεται σήμερα. 

Στην τρίτη Δημοτικού εκείνη την ημέ-
ρα λοιπόν, εμείς οι μαθητές και μαθήτρι-
ες αυτοαπασχολούμασταν με την ορθο-
γραφία, μια και η δασκάλα μας  δίδασκε 
στα πρωταξάκια, που συνυπήρχαμε σε 
μια αίθουσα, λόγω της συνδιδασκαλίας 
που γινόταν στο σχολείο μας.

Εγώ αυτοδίδακτα "έπαιρνα" -ως συ-
νήθως- τα πρώτα "οικοδομικά" μου 
μαθήματα, όρθιος ξεφλουδίζοντας τον  
τοίχο, λόγω τιμωρίας.

Ξαφνικά τη διδασκαλία στην αίθουσα 
διέκοψαν οι κραυγές και τα κλάματα 
δύο συμμαθητριών μου. Η δασκάλα 
μας, αφού άρπαξε στα γρήγορα τη βέρ-
γα από την έδρα, τις πλησίασε απειλητι-
κά ρωτώντας τι συμβαίνει.

-Μέσα από αναφιλητά η μία από τις 
δύο ακούστηκε να απαντά χαμηλόφωνα, 
λόγω της έντονης συγκίνησης της, "δι-
σποινίς..., δισποινίς, έχ' ου γάϊδαρος ψ'ή 
(ψυχή)"; Αυτή ήταν και η διαμάχη τους.

Για μέρες και εβδομάδες διερωτό-
μουν γιατί δεν τις "έδειρε" και έτυχαν 
τέτοιας εύνοιας, ενώ εγώ συχνά πυκνά, 
"τιμωρία στον τοίχο" για ελαφρότερες 
αταξίες.

Το είπα και εγώ στη μάνα μου. -Είπε 
το ίδιο με τη δασκάλα, άμα μεγαλώσετε 
θα το μάθετε. Και γιατί δεν τις "έδειρε", 
που έκαναν  τόση φασαρία;!

-Πάναγιαμ'  μουρέλ' μ, γιατί να δειρ΄τα 
κουπιλούδια που θέλαν να μάθουν. Τι 
νουμίζ΄και τα ζα καμιά φορά είναι καλύ-

τερα απ΄σ΄αθρώπ΄.
Αυτά είπε η μάνα μου, αυτά είπε και η 

δασκάλα μας και εγώ μεγάλωσα, τελεί-
ωσα το δημοτικό, τελείωσα το γυμνά-
σιο, μετά το πανεπιστήμιο και εγώ να 
ψάχνομαι ακόμα αν "ο γάϊδαρος έχει 
ψυχή" και πως μερικά ζώα είναι καλύτε-
ρα και από τους ανθρώπους.

Διάβασα, το κουβέντιασα με τους φί-
λους και τις φίλες και άλλους διανοητές 
του περίγυρου μου, το συζήτησα και με 
το Φώντα και να πού καταλήξαμε.

Στην Οδύσσεια του Ομήρου η ψυχή 
είναι ένα ομοίωμα, μια σκιά του σώμα-
τος (βροτών είδωλα καμόντων). Όταν 
ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον Άδη, δι-
ακρίνει τη μητέρα του, που δεν είναι 
παρά μια σκιά, μια ψυχή. -"... τα στήθια 
μου τα ΄καιγε η λαχτάρα,- πως ν΄ αγκα-
λιάσω την ψυχή της θλιβερής μου μά-
νας. -Χύθηκα τότε τρεις φορές να τη 
σφιχταγκαλιάσω- και τρείς φορές μου 
πέταξε σαν όνειρο, σαν ίσκιος.

Η ψυχή στον κόσμο του Ομήρου κα-
τοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου 
σαν μια δεύτερη υπόσταση και επιζεί 
μέχρι την ταφή. Μέχρι τότε πίστευαν 
οι Έλληνες ότι η ψυχή είναι ένα άυλο 
αντίγραφο του σώματος, που εγκατα-
λείπει το νεκρό την ώρα του θανάτου.                                
Στην Ιλιάδα, κατά τη διάρκεια των ημε-
ρών της προετοιμασίας της επικήδειας 
γιορτής για τον Πάτροκλο, η ψυχή του 
Πάτροκλου εμφανίζεται σε όνειρο του 
Αχιλλέα απαιτώντας άμεση ταφή.

Μετά από την ταφή η ψυχή πηγαίνει 
στον Άδη, μακριά από τους ανθρώπους, 
αποκομμένη, με σύνορο τον Ωκεανό 
και τον Αχέροντα, περιφρουρημένη 
από τον ίδιο τον ανηλεή φρουρό.

Οι ψυχές όταν διέσχιζαν τον ποτα-
μό, δεν επέστρεφαν ποτέ πίσω και η 
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λατρεία των ψυχών ήταν άγνωστη για 
τον τότε κόσμο.

Η Ομηρική άποψη για τη μετά θάνα-
το ζωή της ψυχής κυριαρχούσε στη λα-
ϊκή θρησκεία των Ελλήνων επί αιώνες.

Στην Ορφική φιλοσοφία η ψυχή είναι 
ξεχωριστή από το σώμα, η αρχή όλων. 
Το σώμα είναι μια φυλακή της ψυχής, 
που μετά τον θάνατο μετενσαρκώνεται 
(μετεμψύχωση).

Στην αθανασία της ψυχής και την 
μετενσάρκωση αναφέρεται και ο  
Πυθαγόρας, τονίζοντας ότι η ψυχή 
αποσπάστηκε από το θεό και ως 
εκ τούτου η φύση της είναι θεϊκή.                                                                 
Τούτο αποτελεί ίσως σπερματικό λόγο 
στην έλευση του Χριστού και στο πα-
γκόσμιο χριστιανικό μήνυμα. 

Η ψυχή με το Πλατωνικό αρχαιοελλη-
νικό της νόημα υπάρχει μέσα στο σώμα 
σαν άυλο στοιχείο, πνευματικό, ουσια-
στικά διαφορετικό από τα υλικά συστα-
τικά και αυτό ακριβώς είναι η ψυχή -κάτι 
αερώδες και απροσδιόριστο, που όταν 
πεθαίνει το σώμα βγαίνει από μέσα μαζί 
με την τελευταία πνοή και πηγαίνει κά-
που αλλού (μετεμψύχωση).

Για τον μαθητή του Πλάτωνα Αρι-
στοτέλη η ψυχή δεν έχει καμία σχέση 
με την πλατωνική ψυχή: ούτε αθάνατη 
είναι ούτε ριζικά διαφορετική από το 
σώμα, ούτε φυσικά έχει τη δυνατό-
τητα διαδοχικών μετενσαρκώσεων.                                                                                                
Η ψυχή στον Αριστοτέλη είναι η δύνα-
μη που ενυπάρχει σε κάθε έμβιο είδος-
φυτό, ζώο, άνθρωπο- με δυνατότητα 
ζωής. Γι΄ αυτόν η ψυχή διαθέτει δυνά-
μεις. Κοινή δύναμη της ψυχής στα φυτά 
και στα ζώα είναι η αναπαραγωγική 
τους δυνατότητα, δηλαδή να γεννιού-
νται, να τρέφονται, να αναπτύσσονται 
και να αναπαράγονται. Στο ανθρώπινο 
είδος επιπρόσθετα υπάρχει η διανοητι-
κή δύναμη της ψυχής, η σκέψη.

Στην Εκκλησία μας η ψυχή είναι αθά-
νατη και τιμάται σε δύο  ψυχοσάββατα 

το χρόνο.
Η Πλατωνική αυτή έννοια δεν είναι βε-

βαίως χριστιανικής προελεύσεως, αλλά 
έγινε αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι 
η αθανασία του ανθρώπου δεν στηρίζε-
ται στην αθανασία της ψυχής, αλλά στη 
Ανάσταση του Χριστού και στη μελλο-
ντική ανάσταση των σωμάτων.

Στην ελληνική παράδοση η αθανασία 
της ψυχής δεν γίνεται αποδεκτή. Ο πό-
νος της φυγής των αγαπημένων προσώ-
πων, η θλίψη του αποχωρισμού, η άρ-
νηση της πραγματικότητας, η ανώφελη 
προσπάθεια για επικοινωνία, παραμένει 
αναλλοίωτη σε όλες τις εποχές και σε 
όλες τις συνθήκες και τις κοινωνικές 
τάξεις. Τα μοιρολόγια αποτυπώνουν τη 
δραματοποίηση του θανάτου και γίνο-
νται η μετουσίωση του πόνου σε ποίηση.

Στο διήγημα του Παπαδιαμάντη "Μια 
ψυχή", μια πεταλούδα που πετάει γύρω 
στο φως της λάμπας  για τρεις μέρες 
μετά το θάνατο, ενσαρκώνει τη ψυχή 
του νεκρού.

Ο "Φερουντής" του παραμυθιού, 
καταγεγραμμένο σε αρκετές επαρχίες 
της Ελλάδας και της Μ. Ασίας, αποδίδει 
τον νέο που οδηγείται στο θάνατο και 
επανέρχεται σαν ψυχή1. 

Στο Λεσβιακό παραμύθι "Η Γυμνός"-
που κατέγραψε ο Σπυρίδων Ανα-
γνώστου στα Λεσβιακά του - η ψυχή 
προσωποποιείται στον Ταξιάρχη του 
Μανταμάδου, που εμφανίζεται ως "η 
γυμνός".  

Η "Πεντάμορφη και το Τέρας" είναι η 
κλασσική ιστορία με τον πρίγκιπα, που 
μια μάγισσα μεταμόρφωσε σε τέρας 
και μας θυμίζει ότι η ομορφιά βρίσκε-
ται στο εσωτερικό κάθε ύπαρξης και η 
ευαισθησία αυτή, "η ψυχή" θα λέγαμε 
μεταφορικά σήμερα, κάνει το τέρας 
να αγαπήσει την "Πεντάμορφη" και 
να πούμε ότι και το Τέρας ακόμη έχει 
ψυχή.

Λοιπόν φίλε Φώντα, ύστερα από 

αυτά, πες μας "ο γάϊδαρος έχει ψυχή;"
Ο Φώντας πήρε ανάσα και είπε: Σή-

μερα μέσα από τη μεταφορική έννοια 
της λέξης που προσδίδουμε και λέμε 
για παράδειγμα, "για τη ψυχή της μάνας 
μου,-  με όλη μου τη ψυχή,- εκ βάθους 
ψυχής, -ότι τραβάει η ψυχή σου,- αιμο-
βόρικη ψυχή,-ψυχή μου... κ.α", μπορού-
με να πούμε ότι ψυχή είναι το σύνολο 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 
εκφράζεται μέσα από τη συμπεριφορά, 
την κουλτούρα και την ψυχοσύνθεση.   

Τέτοια χαρακτηριστικά, στο σύνολο 
ή στα επί μέρους της σημερινής έννοι-
ας, αλλά κυρίως με την Αριστοτελική 
φιλοσοφική θεώρηση, διαθέτει κάθε 
έμβιο ον. Συνεπώς και ο γάϊδαρος. Αν 
μάλιστα  έχει και  υπομονή..., ίσως είναι 
καλύτερη ψυχή και από τον άνθρωπο!

Και στην επιστημονική γλώσσα Φώντα;                               
Στην επιστήμη ο σύγχρονος άνθρω-

πος έχει την τάση να ταυτίζει την αν-
θρώπινη ύπαρξη του με το εγώ, την 
ταυτότητα, την αυτοσυνειδησία, το 
πνεύμα, την ευαισθησία, δηλαδή αυτό 
που κατά βάθος εννοεί σαν ψυχή και  
συνέπεια αυτού και απτό  αντικείμε-
νο είναι ο βιολογικός οργανισμός του 
ανθρώπου. Όλα εξαρτώνται από τα 
γονίδια, τα χρωματοσώματα δηλαδή  
κάθε ατόμου, τα οποία εμπεριέχουν 
τους κώδικες για τη ζωή. Δεν υπάρχουν 
λοιπόν περιθώρια για να υποθέσουμε 
την ύπαρξη ψυχής, επομένως ούτε και 
δυνατότητες να επιζεί κάτι από τον άν-
θρωπο μετά το θάνατο του. Συμπερα-
σματικά λοιπόν κατά την επιστήμη σή-
μερα ούτε ο γάϊδαρος έχει ψυχή.

Μας μπέρδεψες τώρα αρκετά Φώντα. 
Ποιος λοιπόν θα μας δώσει μια πειστι-
κή λύση;

-Οι εξωγήινοι απήντησε ή αν το θες 
η "Δευτέρα Παρουσία", με την έλευση 
του Χριστού. Μέχρι τότε εσύ και οι 
συμμαθήτριες σου να κάνετε υπομονή!

Αυτά είπε ο Φώντας και φαντάστηκα 

πάλι τον εαυτό μου -μη μπορώντας να 
δώσω απάντηση στο ερώτημα-, "τιμω-
ρία στον τοίχο".    

*Αφιερωμένο εξαιρετικά στις δύο 
συμμαθήτριες μου και στη δασκάλα μας.

Σημείωση1

Η ηθοποιός Ρηνιώ Κυριαζή, στο θεατρικό έργο 
"Φεύγουσα Κόρη" απέδωσε εξαίσια το διήγημα του 
Παπαδιαμάντη "Μια ψυχή" και τα παραμύθια "Τον 
Φερουντή τον τρώει η Λάμια" και "Η Λιοτήρα" με 
κύρια θεματολογία την ψυχή, ενσωματώνοντας μοι-
ρολόγια και νανουρίσματα (δες κριτικιές στο περιο-
δικό "Φουαγιέ", 2006 και εφημερίδα "Καθημερινή", 
19/10/2014).

Είναι κόρη του Λέσβιου εκπαιδευτικού και συγγρα-
φέα Αριστείδη (Άρη) Κυριαζή, τον οποίο και ευχαρι-
στώ για την υπόδειξη του Λεσβιακού παραμυθιού και 
τον Ταξιάρχη στο ρόλο της ψυχής.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αριστοτέλης, περί ψυχής, μετάφραση, 
σχόλια Β. Τατάκης, Αθήνα 1954.
Αποστόλου Παύλου, Κ.Δ, Επιστολές.
Πλάτων, Συμπόσιο, μετάφραση,
σχόλια Κ. Γεωργούλης, Αθήνα χχ.
Πλάτων, Τίμαιος εισαγωγή σχόλια Β. Κάλφας, 
Αθήνα 1995.
Πλάτων, Φαίδων, μετάφραση 
Ε. Παπανούτσος, 1939.
Σπυρίδων Αναγνώστου, Λεσβιακά, 
Αθήνα 1972 (επανέκδοση).
Θεόφιλος Βέικος, Οι προσωκρατικοί, Αθήνα 1988
Σάντρα Βούλγαρη, εφημερίδα "Η Καθημερινή",
"Έχουν Ψυχή και τα Τέρατα"-
"Η Πεντάμορφη κσι το Τέρας", 9/12/2014.
Γεράσιμος Βώκος, "Ο Λόγος και η Πίστη", 
εφημερίδα Βήμα, 9/11/2000.
Κωνσταντίνος Γεωργώλης, Αριστοτέλης ο Σταγειρί-
της (πρόλογος Κ. Δεσποτόπουλος), Θεσ/νίκη 1962
Χρήστος Γιανναράς, αλφαβητάρι της πίστης, 
Αθήνα 2006 (επανέκδοση 13η).
Βασίλης Κάλφας, Αριστοτέλης, 
Φυσικά, Θεσ/νίκη 2008
Βασίλης Κάλφας, Μετά τα Φυσικά,Αθήνα 2009.
Βασίλης Κάλφας, Ο Αριστοτέλης πίσω από τον 
φιλόσοφο, (Ηγέτες, έκδοση Η Καθημερινή), 2014.
Abel Jeanniere, Πλάτων, Αθήνα 2008 
(2η επανέκδοση).
Erwin Rohde, Ψυχή - Η Λατρεία των Ψυχών, 
Αθήνα 1998.
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ΛαογραφίαΛαογραφία
Ο γκιώνης, ο κούκος κι ο πούπουτας* (Λέσβος)

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Ο μεγάλος λαογράφος μας και θε-
μελιωτής της αντίστοιχης επιστήμης 
Νικόλαος Γ. Πολίτης (1852-1921) ανά-
μεσα στα τόσα που προσέφερε στην 
ελληνική λαογραφική γραμματεία, δι-
έσωσε και κατέγραψε τεράστια πο-
σότητα μνημείων του λόγου όπως πα-
ραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια κ.α. 
ψάχνοντας συστηματικά σε κάθε γωνιά 
της χώρας μας με πρωτοφανή τάξη και 
μεθοδικότητα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 
τα κατέταξε κατά λαογραφική ομοταξία 
και υποδιαιρέσεις και τα περισσότερα 
απ’ αυτά φρόντισε να δουν τη δημοσι-
ότητα από επιφανείς εκδότες σε εντυ-
πωσιακούς σπάνιους σήμερα τόμους. 

Από τη μεγάλη κατηγορία των «πα-
ραδόσεων» του ελληνικού λαού δηλ. 
τις διάφορες μυθώδεις διηγήσεις τις 
οποίες πιστεύει ως αληθινές και οι 
οποίες μιλούν για πρόσωπα, τόπους, 
θείες μορφές αλλά και για άλλα δημι-
ουργήματα, ξεχώρισα ένα κομμάτι που 
προέρχεται από τη νήσο Λέσβο. Δεν 
πρόκειται για κάποιο περίλαμπρο λαο-
γραφικό κομμάτι, όμως έχει την ιδιαίτε-
ρη αξία του διότι στη μορφή αυτή κυ-
κλοφορούσε τα παλιά τα χρόνια στον 
τόπο μας, στα στόματα των προγόνων 
μας και καταδεικνύει ότι η λαογραφία 
είναι πανταχού παρούσα έστω με διά-
φορες παραλλαγές ή πιο συχνά, παρα-
φθορές.

«Ο γκιώνης ήταν δούλος στον κούκο. 
Και επειδή ο κούκος ήταν πολύ κακός, 
κι ο γκιώνης δεν μπορούσε να υποφέ-
ρει τους θυμούς του, αποφάσισε να 
φύγει και ζήτησε να του πληρώσει τη 
ρόγα του. Ο κούκος όμως, που ήθελε 
να του φάει τα λεφτά, γιατί ήταν πλεο-
νέχτης, του είπε πως δεν του χρωστού-

σε τίποτα. Ο γκιώνης τότε σιχάθηκε 
τους ανθρώπους και παρακάλεσε το 
Θεό να τον κάμει πουλί. Ο Θεός τον 
άκουσε και γίνηκε πουλί. Και ο γκιώνης 
πήγε και κάθισε στου κούκου το σπί-
τι και άρχισε κι έκραζε «χακ! χακ!» για 
να τον κάμει να μετανοήσει. Ο κούκος 
όμως τον κατάλαβε από τη φωνή και για 
να τον περιγελάσει βγήκε στην αυλή και 
φώναξε: «Κούκου». Πάει να πει, έχω 
χρήματα μα δεν θέλω να σου δώσω. 
Ο πούπουτας που κατοικούσε κολλητά 
με τον κούκο, του είπε: «Πού ‘τα, πού 
‘τα». Πάει να ειπεί πού ν’ τα χρήματα; 
Δεν έχεις!

Και ο Θεός τούς οργίστηκε δια την 
κακία τους και έκαμε τον ένα κούκο και 
τον άλλο πούπουτα».

Σημείωση:
Ρόγα είναι ο μισθός, η οφειλόμενη πληρωμή, το δι-
καίωμα του εργαζομένου, λέξη λατινικής ρίζας.
*Πούπουτας είναι το πουλί τσαλαπετεινός. Γαλλ. 
puput = έποψ, τσαλαπετεινός.

Ο γκιώνης

Με νοσταλγική διάθεση...
Επιμέλεια Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή

«Ταχταρίσματα»

Νταχτιρντί, νταχτιρντί, 
το μικρό μου το παιδί,
το παιδί το παλικάρι 
ποια γυναίκα θα το πάρει.
Νταχτιρντί το λέγανε 
και μου το παντρεύανε
και του δίνανε προικιά 
ένα καζανέλ(ι) φλουριά
και του δίναν κι ένα αμπέλ(ι) 
να χωρεί ο λαγός να μπαίν(ι).
Νταστανά, μωρ’ νταστανά, 
το μωρό μου ναν καλά
έχω γιο κι έχω χαρά 
που θα γίνω πεθερά.
Έχω κόρη κι έχω πίκρα 
που θα με γυρεύουν προίκα.
Κόρη μου θα σε παντρέψου 

και θα σε νοικοκυρέψω
θα σε δώσω για προικιά 
ένα κόσκινο κουκιά
θα σε δώσω κι ένα αμπέλ(ι) 
να χωρεί ο λαγός να μπαίν(ι).
Ταριρί, ταριρί μυτζιθρούλα τρυφερή, 
τάρι, τάρι τάρι, τάρι όμορφο μαργαριτάρι,
ταριρί κι ταριρό, θα το δείρω θέλω εγώ 
με της μύγιας το φτερό
θα το ξαναδείρω πάλι 
με της μύγιας το ποδάρι,
τάρι, ταριράκια του νάβγουν 
τα δοντάκια του. 
Νάτο, νάτο, νατετο, 
να ψαράκια φάτετο, 
στο γιαλό πετάτετο, 
σαν το βρείτε αρπάχτετο.
Νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, 
το μικρό μου το χιονάτο,

Αυτή την εποχή, που οι άνθρωποι δεν αγκαλιάζονται πια, αλλά στέλνουν ομαδι-
κό μήνυμα -το ίδιο σε όλους- αυτή την εποχή που τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης 
μας έχουν απορροφήσει κι έχει ξεχαστεί ο παλιός τρόπος επικοινωνίας και ψυχα-
γωγίας των ανθρώπων, θα πρέπει ν’ αγωνιστούμε να διατηρήσουμε την παράδοση, 
τη γλώσσα, τον δικό μας πολιτισμό, που είναι η ταυτότητά μας.

Όπως λέει ο Φ. Κόντογλου σ’ ένα κείμενό του με τίτλο "Η Ελληνική παράδο-
ση ψυχή της Ελλάδας" (Λεσβιακές σελίδες του 1950): "Αυτή την αγιασμένη κιβωτό, 
αυτή την ατίμητη παράδοση, φυλάξετέ την με κάθε τρόπο, γιατί χωρίς αυτήν η Ελλάδα  
είναι κορμί χωρίς ψυχή, λουλούδι χωρίς μυρουδιά, κοπέλα χωρίς ομορφιά... Αυτή είναι 
η κιβωτός που με δαύτη θα σωθεί το έθνος μας από την ανεμοζάλη που θέλει να μας 
καταποντίσει...»

Με «νοσταλγική διάθεση», θα μεταφέρω ό,τι άκουσα κι ό,τι μάζεψα κι έγραψα 
όλα αυτά τα χρόνια από τα χείλη της Μητέρας, της Γιαγιάς, της Θείας, των ανθρώ-
πων της γειτονιάς μου, του τόπου μου. Ό,τι μου έκανε εντύπωση και δεν θέλω να 
ξεχάσω: Γνωμικά, νιώσματα, παραμύθια, ταχταρίσματα, νανουρίσματα, τετράστι-
χα, προλήψεις, λογοπαίγνια, λαϊκά αποφθέγματα, παροιμίες, λέξεις και εκφράσεις, 
που δεν ακούγονται πια.

«Ταχταρίσματα» - «Νανουρίσματα»
Και τα «ταχταρίσματα» και τα «νανουρίσματα» ήταν στίχοι της «καρδιάς», θα έλεγα, που 
τραγουδιόταν ελεύθερα με το παιδί στην αγκαλιά. Στους ελεύθερους αυτούς στίχους 
υπάρχουν πολλές παραλλαγές, που πιθανόν αρκετοί από σας να γνωρίζετε με διαφορε-
τικά λόγια.
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νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, 
στην αμυγδαλιά από κάτω,
μάζευε αμυγδαλάκια 
με τα δυο του τα χεράκια.
Νταχτιρντί, νταχτιρντί, νταχτιρντί 
που πας μωρή
στο τσομπάνο για τυρί, 
για τυρί για τρίματα, για γλυκοφιλίματα.
Μα τυρί δεν ηύραμε το τσομπάνο δείραμε
δεν του δώσαμε πολλές 
πεντακόσες και καλές.
Νταστανά, μωρ’ νταστανά, 
το μωρό μου ναν καλά
κι ας ψοφούν τ’ Αγά τ’ αρνιά.
(και σε άλλο σκοπό)
Σαν τη νυ, σαν τη νυ, 
σαν τη νύφη την Αρμένα,
σαν τη νύφη την Αρμένα 
που χορεύει χαϊδεμένα.
Σαν το γαμπρό, σαν το γαμπρό, 
σαν τα ματάκια μου τα δυο.
Νάνα, νάνα, νά καρπούζια 
να παιδάκια σαν τα μπούζια.

Νανουρίσματα

Ω Παναγιά μου Δέσποινα
και του Θεού Μητέρα,
φύλαγε το παιδάκι μου 
τη νύχτα και τη μέρα.
Κοιμήσου και παράγγειλα 
στην Πόλη τα προικιά σου,
στη Βενετιά τα ρούχα σου 
και τα διαμαντικά σου.
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι 
το κορίτσι μου να κάνει.

Κοιμήσου βγαίνει Αυγερινός 
κι η Πούλια τρεμοσβήνει
και η δική μου η λαλιά 
νανούρισμα σου δίνει.
Έλα ύπνε και πάρε το, 
πάνε σεργιάνισέ το
βάλτο σε κούνιες αργυρές 
και πίσω φέρεμέ το.
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι 
το αγόρι μου να κάνει.

Έλα ύπνε και πάρε το 
και στείλτο στους μπαξέδες
γέμισε την ποδίτσα του
ρόδα και μενεξέδες.
Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά 
κι η υγειά τα μεγαλώνει
κι η Παναγιά η Δέσποινα 
τα γλυκοξημερώνει.
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι 
η αγάπη μου να κάνει.

Κοιμήσου αγάπη μου γλυκιά 
κι εγώ σε νανουρίζω
κι εγώ την κούνια σου κουνώ 
και σε γλυκοκοιμίζω.
Νανά, νανά να κοιμηθεί 
κι όπου πονεί να γιάνει,
κοιμήσου με την Παναγιά 
και με τον Άγιο Γιάννη.
Νάνι, νάνι, νάνι του, 
έλα ύπνε πάρε το.Μητρική  στοργή, Γ. Ιακωβίδης

Πρασοσέλινο

Υλικά συνταγής
1 κιλό χοιρινό (ψαχνό)
3 πράσα (μόνο το λευκό μέρος)
1 κιλό σέλινο
Μια μισογεμάτη φλιτζάνα τσαγιού 
ελαιόλαδο
2 φλιτζ. τσαγ. ζωμό κρέατος (ή νερό)
1 ποτηράκι λευκό ξηρό κρασί
Μισό ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
Αλάτι / πιπέρι
Για το αυγολέμονο:
2 αυγά 
τον χυμό από 1-2 λεμόνια 
ζωμό από το φαγητό

Εκτέλεση
Καθαρίζετε τα πράσα και το σέλινο και 

τα κόβετε σε μεγαλούτσικα κομμάτια.
Ζεσταίνετε το λάδι σε μία κατσαρόλα 

και τσιγαρίζετε το κρέας, να ροδίσει απ` 
όλες τις πλευρές.

Σβήνετε με το κρασί, προσθέτετε το 
ζωμό ή το νερό και αφήνετε το κρέας να 
σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει.

Μισή ώρα περίπου πριν ολοκληρωθεί 
το μαγείρεμα, αλατοπιπερώνετε και ρί-
χνετε στην κατσαρόλα τα πράσα, το σέ-
λινο και τον άνηθο.

Στο μεταξύ, ετοιμάζεται το αυγολέμονο. 
Σπάτε σε γυάλινο βαθύ σκεύος τα αυγά και 
τα χτυπάτε ελαφρά με σύρμα η πιρούνι.

Ρίχνετε λίγο - λίγο το χυμό λεμονιού 
και χτυπώντας, προσθέτετε σίγά σιγά το 
ζουμί από το φαγητό. Προσοχή! Χτυπά-
τε συνέχεια τα αυγά και προσέχετε να μη 
κόψει το αυγολέμονο!

Ρίχνετε το αυγολέμονο στην κατσαρό-
λα με το φαγητό και την κουνάτε γρήγο-
ρα, με κυκλικές κινήσεις, ώστε να πάει 
παντού το αυγολέμονο.

Σαραγλί

Υλικά συνταγής
Μισό κιλό φύλλο κρούστας
700 γρ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη
Μισή φλιτζάνα  ζάχαρι
1 φλτζ. βούτυρο φρέσκο
1 φλιτζ. καλαμποκέλαιο
1,5 κουταλάκι κανέλλα
Μισό κουταλάκι γαρίφαλο σκόνη

Για το σιρόπι:
2,5 φλιτζ. ζάχαρη
1,5 νερό
χυμό λεμονιού

Εκτέλεση
Σε μπολ αναμειγνύουμε τα καρύδια 

με την κανέλλα, τη ζάχαρη και το γαρί-
φαλο. Ζεσταίνουμε το λάδι μαζί με το 
βούτυρο. Βουτυρώνουμε ένα ορθογώ-
νιο ταψί. 

Στρώνουμε τα φύλλα στο τραπέζι. 
Βουτυρώνουμε ένα-ένα φύλλο αλείφο-
ντας με ένα πινέλο.

Ρίχνουμε  στην άκρη του φύλλου 
κατά μήκος μικρή ποσότητα γέμισης 
γυρίζουμε της άκρες του φύλλου προς 
τα μέσα και τυλίγουμε απαλά το φύλ-
λο σε ρολό. Τοποθετούμε τα ρολά στο 
ταψί το ένα δίπλα στο άλλο. Ρίχνουμε 
πάνω στα ρολά το υπόλοιπο βούτυρο 
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 45 
λεπτά περίπου.

Για το σιρόπι: Βράζουμε τα υλικά για 
το σιρόπι 5 λεπτά. Αφήνουμε το σιρόπι 
να κρυώσει και περιχύνουμε το γλυκό 
μόλις βγει από το φούρνο και το αφή-
νουμε να «τραβήξει» καλά. Το κόβου-
με σε κομμάτια και το τοποθετούμε σε 
πιατέλα.

Αγαπητές φίλες,
Βρισκόμαστε στις πρώτες γιορταστικές ημέρες του 2016. Ας ακολουθήσουμε την «πα-
ράδοση» κι ας κάνουμε, όπως οι γιαγιάδες και οι μάνες μας, ένα χειμωνιάτικο φαγητό με 
«πρασοσέλινο» και ένα «σαραγλί», ώστε να μείνει η γλύκα για όλες τις μέρες του χρόνου.

Καλή χρονιά
Κατερίνα
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Tα	χέρια	της	μάνας	μου

Τα χέρια της Μάνας μου 
πριν  μάθουν να γράφουν,
μάθαν να πλένουν  στη σκάφη
ρούχα χοντρά της δουλειάς.
Τέσσερ’ αδέρφια της άφησε, βλέπεις, 
η μάνα της.

Τα χέρια της Μάνας μου 
δεν μάθανε να χαϊδεύουν
γιατί ποτέ δεν τα χάιδεψαν.
Μα ξέρουνε να ζυμώνουν ατέλειωτες 
σκάφες αλεύρι.
Αν στρώσεις κάτω τα χιλιάδες ψωμιά,
θα γίνουνε δρόμοι, με άσπρες, 
στρογγυλές πλάκες
που θα διασχίζουν όλη τη γη.

Τα χέρια της Μάνας μου,
γίναν κουτάλια να με χορτάσουν,
γίναν κουπιά που λάμνουν στη 
θάλασσα,
να με βρουν.               

Τα χέρια της Μάνας μου μάκρυναν
κουβαλώντας ασήκωτα δέματα
στο σχολειό, στη  δουλειά μου, 
στη φυλακή.

Τα χέρια της Μάνας μου
κολλούσαν στη σήτα της φυλακής
και λιώναν το σύρμα για να 
μ’αγγίξουν,
κι ύστερα, κατακόκκινα  με 
τ’αποτυπώματα,
πλάθανε κουλουράκια για τις κοπέλες 
του θαλάμου μου.

Τα χέρια της Μάνας μου δεν θα 
μείνουν ακίνητα
ούτε κάτω απ το χώμα,
μα θα βρούνε τον τρόπο 
να φυτρώσουνε
για να βλαστήσουν και να κάνουν 
λουλούδια!

Αγγελική	Σαραντάκου

Σκέψεις	καρδιάς
Για τους πρόσφυγες που 

ήρθαν στο νησί

Απόγνωση και πόνος,
χαμός και αγωνία στη ψυχή σας, 
άλλαξαν και τη δική μας ζωή.

Το πρόβλημά σας, πρόβλημά μας.
Γίναμε αδέρφια, 
κι ενώσαμε τις άκρες του κόσμου
με την ΑΓΑΠΗ.

Αγγίζω με τ’ ακροδάχτυλα της ψυχής
τον πόνο σας.
Το κύμα λογαριάζω,
τον καιρό που θα σας φέρει.

Μια αγκαλιά απλώνω
να στεγνώσει το δάκρυ σας
κ’ η  προσευχή που βγαίνει 
απ’ την καρδιά,
μιλά για την ΕΙΡΗΝΗ.

Άνθρωποι, που έρχεστε 
απ’ το πουθενά,
σιωπηλοί, στης θάλασσας το κύμα.
Κραυγή απελπισίας και πόνου,
απόγνωση στα κουρασμένα χείλη σας!

Σβησμένες φωνές στον απόηχο 
του κύματος.
Κομματιάζει την καρδιά 
το παιδί το πνιγμένο.
Η θάλασσα μαύρη.
Βήμα, βήμα και ένας νεκρός.

Κλάψε τώρα στο κύμα μπροστά.
Δες τι πέρασαν, τι έζησαν,
τι έχουν να ζήσουν ακόμα.
Δεν κάνουν όνειρα, 
ψάχνουν μόνο για λίγη ελπίδα.

Σκέψου,
μίλησε γι’ αυτούς,
κάνε κάτι...

Καίτη	Μεσσηνέζη-Πλατσή

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Η φιλία
(Γεώργιος	Στρατήγης		1860-1938)

Όταν με φίλους πίνουμε με γέλια, με χαρά,

ποιος μάς κερνά, κρασί της ευθυμίας;

Τι φτερουγίζει μέσα μας μ' ανάλαφρα φτερά;

Το πνεύμα της Φιλίας.

Κι όταν τα χρόνια της ζωής, με βάσανα περνούν

ενώ διαβαίνουν οι γοργές στιγμές της ευτυχίας,

ποια, με ποτήρι ολόχρυσο, τη λήθη μας κερνούν;

Τα λόγια της Φιλίας.

Κι όταν στην πάλη της ζωής το στήθος μας πονεί

με τι βοτάνι τη χαρά θα βρούμε της υγείας;

Τι κάνει την πολύπαθη ψυχή να λησμονή;

Το μύρο της Φιλίας!

 

Ζήσε, Χρυσή μας συντροφιά, με γέλια, με χαρά,

και κέρνα μας το αθάνατο κρασί της ευθυμίας!

Κι αυτής της νιότης ξαναζεί το θαύμα στα ιερά

τα μάγια της Φιλίας.
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Αταξίδευτη	βάρκα
Τη βάρκα που λαχτάριζες, 
τώρα δεν την ορίζεις
έσπασε το τιμόνι της, 
κουρέλια το πανί,
τη βούλιαξαν τα κύματα 
προτού την ταξιδέψεις
και γοερά τη θρήνησαν, 
ακόμα κι οι θεοί!

Τον τρίσβαθο αναστεναγμό 
τώρα να τον ξεχάσεις,
το σιγαλό τραγούδισμα, 
δε θα το ξαναπεί
τ’ ολόγυμνό της σκέλεθρο 
στ’ αγέρι έχει σαπίσει
κι οι μπόρες στα μεσούρανα 
το κάναν Αστραπή.

Τη μαγική τη βάρκα μας, 
που ’σουν καραβοκύρης
θυμάμαι την αρμάτωνες 
με μύρια δυο πλουμιά,
πανιά  μεσ’ στα ψιλόλιγνα 
κι ολόχρυσα κατάρτια
πού τη θρηνούνε τώρα πια 
της νύχτας τα στοιχειά.

Μ’ ήθελες καπετάνισσα, 
στο μώλο ν’ απαντέχω,
να περιμένω Μάηδες, 
σιμά μου να βρεθείς…
μες  στην πλανεύτρα θάλασσα 
πάντα να σε προσμένω
στη σάπια τώρα κουπαστή 
μήπως κι αναστηθείς.

Πέρθα	Καλέμη

Τα	καΐκια
Σα θαλασσοπούλια ξεπετάξαν 
ψες το βράδυ
και μ’ ολάνοιχτα πανιά στο λίγο αγέρα
κίνησαν αργοί, βουβοί διαβάτες 
στο σκοτάδι,
τα θλιμμένα τα καΐκια,
πού ’ρθε σιγανά και σκέπασε τη μέρα.

Κι άφησαν μονάχη πάλι 
τη μικρήν αγκάλη
σα γλαροφωλιά απ’ τη θάλασσα 
δαρμένη,
βράχοι μόνο συντροφιά 
στο έρημο ακρογιάλι,
μα στις αμμουδιάς τα φύκια
άσβηστη του γυρισμού η ελπίδα μένει.

Πέταξες κι εσύ σα στεριανό πουλί 
μακριά μου
κι άφησες σαν ψεύτικο ακρογιάλι 
τώρα
αμμουδιές και σκορπισμένα φύκια 
στην καρδιά μου
με σβησμένες τις ελπίδες
να γυρίσεις σαν θα σ’ εύρισκεν 
η μπόρα.

Αχ! Ας ήμουν ρημαγμένο, 
μαύρο περιγιάλι,
ν’ απαντέχω κάποιες βάρκες 
να γυρίσουν,
καραβάκι εσύ να ’ρχόσουν ένα βράδυ, 
πάλι
την καρδιά μου σαν αχτίδες
τ’ αναμμένα σου φανάρια να 
φωτίσουν.

Αρτέμης	Γιαννίτσαρος
Μυτιλήνη 7-5-1955

Του	Μάρτη
Ένα μικρό γαλαζιοτίποτα
για το μάτι.
Και ένα κοκκινοκάτι
για το Μάρτη.
Και μιαν οτρά του φεγγαριού
κρεμάω στα μαλλιά μου,
Να δεις το δρόμο και ναρθείς
κοντά μου.   

Νίκη	Σεραφετινίδου	Βούρβουλη

Γιάννη Καλλοντζή
«Τα ζύγια»
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις «Αιολίδα, σελ. 244
Μυτιλήνη 2015

«Τα ζύγια» είναι  το 
πρώτο βιβλίο του συ-
μπατριώτη μας Γιάννη 
Καλλοντζή. 

Ένα μυθιστόρημα, 
244 σελίδων, που 
κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «Αιολίδα». 

Ο Γιάννης Καλλο-
ντζής, γεννημένος το 

1956, κατάγεται από το Σκαλοχώρι, τε-
λείωσε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και είναι 
τραπεζικός υπάλληλος στο επάγγελμα.

«Η ιστορία του βιβλίου κινείται χρο-
νικά σε δυο εποχές, στην αρχή στο ΄22 
- ΄23, με το διωγμό των Ελλήνων από 
τη Μικρά Ασία και την αποχώρηση των 
Τούρκων από το νησί. Μια εποχή τα-
ραγμένη και σε τοπικό επίπεδο. Μικρές 
καθημερινές ιστορίες της τότε εποχής, 
που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα. Ο 
τόπος μας, έζησε έντονα εκείνες τις 
εποχές. Η ιστορία στη συνέχεια, μετα-
φέρεται χρονικά στη δεκαετία του ΄60, 
μια σημαντική εποχή αλλαγών στη ζωή 
των χωριών μας. Συνέβησαν σημαντικά 
γεγονότα που άλλαξαν τα δεδομένα της 
ζωής του χωριού, π.χ. μετανάστευση, 
αλλαγή ασχολιών, αλλά και μια ταραγ-
μένη πολιτικά εποχή με τις συνέπειές 
της. Σαν χώρο επέλεξε ο συγγραφέας, 
ο μύθος να διαδραματίζεται στο χωριό 
του, για να μπορεί να μεταφέρει τα λα-
ογραφικά εκείνα στοιχεία που ήθελε να 
συμπεριλάβει.

Όπως λέει ο ίδιος σε μια συνέντευ-
ξή του στην εφημερίδα «Εμπρός» ο 
τίτλος του βιβλίου έχει σχέση με «την 
ισορροπία». Αυτό που αναζητά ο πρω-
ταγωνιστής της ιστορίας. Παράπλευρο 

θύμα ενός γεγονότος και κουβαλώντας 
ένα μυστικό, προσπαθεί να απαλλαγεί 
από αυτό και να βρει "τα ζύγια" του, την 
ισορροπία της ψυχής του. 

«Δεν ξεκίνησα από την αρχή για 
να γράψω ένα μυθιστόρημα. Έγραφα 
σκόρπια κομμάτια λαογραφίας αλλά 
και των διηγήσεων της προσφυγιάς 
από τους δικούς μου ανθρώπους που 
τα βίωσαν. Αυτά τα τελευταία, τα έγρα-
φα με μια μυθιστορηματική αφήγηση. 
Κάποια στιγμή θεώρησα πως μπορούν 
να γίνουν ιστορία με αρχή, μέση και 
τέλος. Ιστορίες μπορώ και πλάθω εύ-
κολα. Έτσι αποφάσισα να δώσω μια 
ολοκληρωμένη μορφή.

Άλλωστε διαπίστωσα πως το γράψιμο 
ήταν μια ευχαρίστηση για μένα. Μόνο 
προς το τέλος άρχισε να περνά από 
το μυαλό μου, η πιθανότητα να το εκ-
δώσω. Ο τόπος που ζούμε, έχει τόσο 
πλούσιο υλικό, που λίγο ανοιχτά μάτια 
να έχεις, το συναντάς αυτό το υλικό σε 
κάθε βήμα σου».

Σας μεταφέρω ένα κομμάτι από το 
κείμενο που ο συγγραφέας επέλεξε για 
το οπισθόφυλλο του βιβλίου: «...Ο κυρ 
Σταύρος για μια ακόμα στιγμή ζύγιασε 
το βάρος της ψυχής του, ταλαντεύτηκε 
αν θα έπρεπε να μιλήσει ή όχι. Ένιωσε 
πως δεν μπορούσε άλλο να κρατηθεί. 
Ήθελε να μιλήσει να ξαλαφρώσει. εί-
χαν περάσει δα και τόσα χρόνια. Σήμε-
ρα αισθανόταν τον εαυτό του ευάλωτο, 
ήθελε να σταματήσει αυτό που ένιωθε, 
αλλά δεν κουμάνταρε το μυαλό του, 
ένιωθε αδύναμος. Αναζητούσε κάποια 
λόγια που αλάφρωναν το βάρος που 
κουβαλούσε τόσα χρόνια μόνος του. 
Και ήξερε πως ο φίλος του μπορούσε 
να τον βοηθήσει σ’ αυτό.

Και το κουβάρι της αφήγησης άρ-
χισε να ξετυλίγεται. Χρόνων μυστικό, 
χωμένο στα κατάβαθα της ψυχής του 
Σταύρου, ξεχύθηκε ανάμεσα στους τέσ-
σερις τοίχους στο τσαγκαράδικο. Όση 
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ώρα διηγιόταν την ιστορία εγώ έλεγχα 
την ανάσα μου. Στο ελάχιστο φως που 
έμπαινε δε φαινόμουν, με είχαν ξεχάσει. 

Είχα ακούσει ήδη αρκετά και καταλά-
βαινα πως δεν ήταν για μένα αυτές οι 
ιστορίες. Αυτές οι αλήθειες ήταν βαριές 
για την πλάτη ενός παιδιού. 

Κάποια στιγμή η ιστορία τελείωσε. 
Δεν είχαν τίποτε άλλο να πουν και δεν 
ήθελαν, είπαν αρκετά λόγια και δύσκολα. 
Έμειναν σιωπηλοί, σφράγιζαν τη συμφω-
νία τους. Το σκοτάδι είχε πέσει. Με δυ-
σκολία διέκρινε ο ένας τον άλλο...».

Η γλώσσα που μεταχειρίζεται ο συγ-
γραφέας ευχάριστη, κατανοητή και τα 
γράμματα ευανάγνωστα. 

Εντυπωσιακό είναι και το εξώφυλλο 
του βιβλίου, λεπτομέρεια από πίνακα 
του ζωγράφου Κώστα Μανιατόπουλου. 

Γενικά μια πολύ επιτυχημένη έκδοση 
των εκδόσεων «Αιολίδα» της Επικοινω-
νίας Αιγαίου. 

Η «Λεσβιακή Παροικία» συγχαίρει 
τον συγγραφέα, τον ευχαριστεί για την 
προσφορά του βιβλίου στην βιβλιοθή-
κη της και του εύχεται αυτό το πρώτο 
του βιβλίο, να είναι η αρχή μιας σειράς 
και άλλων επιτυχημένων προσπαθειών.

Θ.Α.Π.

Στράτου Δουκάκη
«Υστερόγραφα μιας διαδρομής»
Ιδιωτική έκδοση, σελ. 160
Αθήνα 2015

Με πολλή χαρά 
πήρα στα χέρια μου 
το βιβλίο «Υστερό-
γραφα μια διαδρο-
μής» του φίλου κ. 
Στράτου Δουκάκη 
και χάρηκα την ανά-
γνωσή του, με τη 
δίψα του ανθρώπου 

που, μέσα στην αυχμηρότητα της επο-
χής μας, επιθυμεί συχνά τη δροσιά του 
«αλομένου ύδατος» μιας γνήσιας δημι-
ουργίας. 

Το βιβλίο δομείται και διαρθρώνε-

ται σε δύο άνισα, ως προς την έκτασή 
τους, μέρη. Το πρώτο, που είναι και 
το εκτενέστερο, περιλαμβάνει 66 πεζά 
κείμενα (χρονογραφήματα, ευθυμήμα-
τα, λυρικές πρόζες, «ενδοσκοπήσεις» 
και μύχιες «εκ βαθέων» εξομολογήσεις 
προσωπικών βιωμάτων και συναισθη-
μάτων κ.λπ.) και το δεύτερο με τον 
τίτλο «Φραγμέντα» (θραύσματα και 
σπαράγματα, σκέψεων, εμπνεύσεων, 
στοχασμών κ.λπ.), που απαρτίζεται 
από 20 ποιήματα σε ελεύθερο στίχο.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου ολοκλη-
ρώνονται με ένα εκτενή πρόλογο που 
υπογράφει ο εκλεκτός Λέσβιος ποιη-
τής Δ. Νικορέτζος και από την εισαγω-
γή του συγγραφέα.

Στα πεζά κείμενα του βιβλίου, τα λυ-
ρικά αυτά «κομψογραφήματα» του, 
είναι εμφανέστατος ο λυρισμός και ο 
στοχασμός του συγγραφέα τους, ο 
οποίος «ενώπιος ενωπίω», όπως γρά-
φει, με τον εαυτό του, καταδύεται στα 
βάθη του και φέρνει στην επιφάνεια 
«απωθημένα υστερόγραφα μιας δια-
δρομής ενός παρελθόντος, από εκείνα 
που κάποιοι αμετανόητοι ρομαντικοί 
αρνούμαστε να το αφήσουμε, όπως κι 
αυτό αρνείται να μας αφήσει». 

Τα «Υστερόγραφα» αυτά, στο περι-
θώριο της επιστολής - ζωής μας, «δεν 
μπορούν να περάσουν απαρατήρητα, 
γιατί αξίζει να τα θυμόμαστε;», αφού, 
μικρά κι ασήμαντα κι αν είναι, νοημα-
τοδοτούν την πορεία της ζωής μας, συ-
μπληρώνουν και φωτίζουν την προσω-
πικότητά μας, καθώς και το χαρακτήρα 
μας. Παράλληλα, αποκαλύπτουν πτυχές 
της ζωής μας που δεν είναι ορατές από 
τους άλλους στις καθημερινές μας επα-
φές μαζί τους και ότι μέσα μας μπορεί 
να υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος, 
ευαίσθητος και «λανθάνων» ποιητής, 
όπως εν προκειμένω ο συγγραφέας του 
βιβλίου, που τον αγνοούσαμε.

Τα 20 ποιήματα που περιλαμβάνει 
το βιβλίο, είναι κι αυτά -όπως τα πεζά 
κείμενα-βιωματικά, ενδοσκοπήσεις και 
εξομολογήσεις στο α' πρόσωπο με 
υπαινικτικό κοινωνικό στοχασμό και 

Αρτέμη Γιαννίτσαρου
«Μικρή αυλή με τη ροδιά»
Εικονογράφηση: Καίτη Μεσσηνέζη
Επιμέλεια Έκδοσης: 
Εκδόσεις «Αστερίας»
Ιδιωτική Έκδοση, Σελίδες 80

Η «Μικρή αυλή με τη 
ροδιά», η ποιητική συλ-
λογή του Μεσοτοπίτη 
Αρτέμη Γιαννίτσαρου, 
που πριν λίγο καιρό 
κυκλοφόρησε, περι-
κλείει πενήντα οκτώ μι-
κρά και μεγαλύτερα 
ποιήματα. Τα πενή-
ντα σχεδόν απ’ αυτά, 

έγραψε ο δημιουργός τους στα πρώτα 
εφηβικά του χρόνια, μαθητής ακόμα στη 
Μυτιλήνη. Τα υπόλοιπα, αφού μεγάλωσε 
και έγινε τρανός καθηγητής της Συστη-
ματικής Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και Διευθυντής του Βοτανικού 
Κήπου του ίδιου Πανεπιστημίου.

Η «Μικρή αυλή με τη ροδιά και τον 
πολύν ασβέστη, πάντα «Χριστός Ανέ-
στη», σαν ήμαστε παιδιά!», είναι ο στί-
χος που δίνει το πρώτο στίγμα και μέ-
ρος του τον τίτλο, στο βιβλίο. Η αυλή 
των παιδικών χρόνων του ποιητή, με το 
αγαπημένο του δέντρο, τη ροδιά, τον 
προαιώνιο συμβολισμό της γονιμότη-
τας, της αιωνιότητας, της αφθονίας και 
της καλοτυχιάς. Το ρόδι, σε εξέχουσα 
θέση στο «βοτανολόγιο», έρχεται από 
μακριά. Ιστορία, μυθολογία, παράδοση 
και τέχνη. Από τους  κήπους με τις ρο-
διές του βασιλιά Αλκίνοου στο νησί των 

παφλάζοντα λυρισμό. Πρόκειται για 
ποιήματα χαμηλών τόνων αλλά ουσια-
στικών κραδασμών, σε λιτό στίχο, χω-
ρίς περιττά φραστικά στολίδια και απα-
γκιστρωμένα από τον εναγκαλισμό της 
ρίμας της παραδοσιακής ποίησης.

Η γλώσσα-έκφραση, τόσο των κειμένων 
όσο και των ποιημάτων, χαρακτηρίζεται 
από πληρότητα και αρτιότητα. Ο λόγος 
είναι απλός, αδρός, λιτός και στιλπνός και 
η γραφή αρμονική, σαφής, γνήσιας λυρι-
κής διάθεσης, ευγένειας, τρυφερότητας, 
απλότητας στοχασμών, καθαρότητας ιδε-
ών και διαφάνειας αισθημάτων.

Αλλά και η αισθητική εμφάνιση του βι-
βλίου δεν υστερεί, αφού, ως καλαίσθη-
τη και εξαιρετικά επιμελημένη, εντυπω-
σιάζει και ελκύει τον αναγνώστη. Στο 
εξώφυλλο του εικονίζεται ένα λιμάνι με 
αραγμένα μικρά ιστιοφόρα, έτοιμα να 
πραγματοποιήσουμε μ’ αυτά «διαδρο-
μές» στις ανοιχτές θάλασσες της ζωής. 
Το εικονιστικό στοιχείο του εξωφύλ-
λου, σε όποια βιβλία υπάρχει, είναι γνω-
στό ότι, κατά την πάγια τακτική, συνιστά 
και την αναγνωστική του ταυτότητα.

Ο κ. Στράτος Δουκάκης στα κείμενα 
και τα ποιήματά του βιβλίου του κατα-
δύεται στα άδυτα της ψυχής του, περι-
πλανάται στον λαβύρινθο της μνήμης, 
αναζητεί είδωλα του παρελθόντος και 
συνομιλεί για τη ζωή και το χρόνο. Στο 
ταξίδι αυτό ροτάρει με νοσταλγική, με-
λαγχολική διάθεση, ρεμβασμό αλλά και 
θλίψη, για τις απώλειες που φέρνει ο 
χρόνος. Ξεδιπλώνει τις αναμνήσεις του, 
τις νοσταλγίες, τις καθημερινές στιγμές, 
με μια βαθιά και ανυπόκριτη αγάπη και 
ανθρωπιά για ό,τι δίνει νόημα, αξία και 
περιεχόμενο στη ζωή μας. Γύρω από όλα 
αυτά τα «είδωλα» και τις μνήμες πλέκει 
τον ευγενικό του στοχασμό και τον γνή-
σιο και λεπτής ευαισθησίας παλλόμενο 
λυρισμό του. Ο συγγραφέας ξέρει να 
βλέπει βαθιά και πλούσια τον εξωτερικό 
κόσμο, τις ομορφιές της φύσης του νη-
σιού του, και την ανθρώπινη ψυχή, όπως 
και το να μιλά για πράγματα που αγαπά. 
Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν κάποιος 
αγαπά κάτι, αυτό το κάνει καλά.

Το βιβλίο αυτό του κ. Στρ. Δουκάκη 
έρχεται «επί πτίλων αύρας λεπτής εαρι-
νής» (Αλ. Παπαδιαμάντης) να δροσίσει 
το ραφιναρισμένο «τίποτα» των καιρών 
μας και τη διαβρωμένη καθημερινότη-
τά μας. Το καλοδεχόμαστε και συγχαί-
ρουμε τον συγγραφέα του. Έτσι απλά, 
αλλά εγκάρδια και ειλικρινά.

Νίκος Δέτσης
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Φαιάκων, που η θάλασσα ξέβρασε τον 
Οδυσσέα, μέχρι την «τρελή ροδιά», 
που «ανοίγει τα φτερά στο στήθος των 
πραγμάτων, στο στήθος των βαθιών 
ονείρων μας» του δικού μας, του Μυτι-
ληνιού Οδυσσέα. Κι από το ποδαρικό 
της Πρωτοχρονιάς, το ρόδι κρύβεται 
στο νιώσμα των παιδικών μας χρόνων: 
«χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ’ ένα ράσο 
τυλιγμένοι». Πολλοί και σημαντικοί οι 
καλόγεροι του ροδιού κι εδώ, στην ποί-
ηση του κ. Γιαννίτσαρου. Είναι οι ανα-
μνήσεις, οι αναζητήσεις, οι προσδοκίες, 
οι έρωτες, τα όνειρα, η φυσιολατρία, η 
γενέτειρα γη, όλα «σπαράγματα» τυλιγ-
μένα στο ράσο της ψυχής του.

Ο πρόλογος του Λέσβιου ποιητή, 
δοκιμιογράφου και κριτικού Δημήτρη 
Νικορέτζου, είναι κατατοπιστικός, 
εκτενής  και μεστός. Αναφέρεται πρώ-
τα στην από παλιά γνωριμία του και 
φιλία, με τον καθηγητή της Βοτανικής. 
Ύστερα, σε «γραμματολογική θεώρη-
ση», τον ονομάζει επίγονο της ύστερης 
«Λεσβιακής Άνοιξης». Ο Δημήτρης Νι-
κορέτζος, μαζί με το Γιώργο Βαλέτα, 
αποτελούν τους πρώτους ειδικούς που 
παρότρυναν τον Αρτέμη Γιαννίτσαρο, 
να εκδώσει την ποίησή του. 

Μαζί με τη ροδιά του εξωφύλλου, 
εξαιρετικές, ταιριαστές χρωματιστές 
ζωγραφιές, της Καίτης Μεσσηνέζη, αλ-
λού βαριές σε συννεφιασμένα τοπία 
κάτω από βαρύ ουρανό, δέντρα που 
γέρνουν στο φύσημα του αγέρα κι αλ-
λού με βαρκούλες ανάλαφρες, ξωκκλή-
σια στους βράχους και πρόσωπα αχνά 
κι εκφραστικά, κοσμούν σχεδόν όλες 
τις σελίδες του βιβλίου. 

Ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος με ξεκάθα-
ρο στοίχο που μυρίζει Λέσβο, Μεσό-
τοπο, Μακρύ Γιαλό, βότανα, λουλούδια, 
βρεγμένη γη, φεγγαρόλουστα βράδια 
και μουσκεμένα φύκια, παρουσιάζο-
ντας λυρικά τους λογισμούς του, μας 
δίνει συγκίνηση, πυροδοτεί τις αναμνή-
σεις μας. Το βιβλίο του, ήταν ευχάρι-
στη έκπληξη. Ευχόμαστε καλοτάξιδο 
και να το ακολουθήσουν κι άλλα. 

Ειρήνη Βεκρή

Βλάζια Φαϊδά
«Φρυκτωρία»
Εκδόσεις Αγγελάκη
Σελίδες 92
Βραβείο Παρνασσού 2015 

Η ποιήτρια Βλάζια 
Φαϊδά γεννήθηκε στη 
Μυτιλήνη κι έζησε 
για πολλά χρόνια στο 
εξωτερικό.  Πριν λίγο 
καιρό κυκλοφόρησε 
την ποιητική συλλογή 
με τον τίτλο «Φρυ-
κτωρία», η οποία κέρ-
δισε το βραβείο Παρ-

νασσού 2015. Είναι το πέμπτο βιβλίο 
ποίησης που εκδίδει. Έχουν προηγηθεί 
τα: «Λάψαρνα», «Λάψαρνα ΙΙ», «Κάβο-
Νιρβάνα» και «Τα Δεύτερα». Για τη 
συλλογή «Κάβο-Νιρβάνα» τιμήθηκε με 
αριστείο ποίησης από τον Ε.Π.Ο.Κ..

Η «Φρυκτωρία» περιλαμβάνει 35 ποι-
ήματα, χωρισμένα σε δύο ενότητες: Σι-
νιάλα ιστορίας, μύθων, φύσης και Σινιάλα 
ζωής. Η φωτογραφία του εξωφύλλου 
είναι από τα Λάψαρνα της Λέσβου, απέ-
ναντι στην Τρωάδα, εκεί που περνά πολύ 
από το χρόνο της η ποιήτρια, στη δική 
της φρυκτωρία. Πριν από κάθε ποίημα 
καταθέτει μερικές αράδες, σκέψεις, συμ-
βάντα, για να φωτίσει πιο πολύ τις εικό-
νες της, ποικίλες, καθαρές, συχνά ερω-
τικές, που άλλοτε αισιόδοξα κι άλλοτε 
σαν μια έκθεση ανθρώπινου πόνου και 
κραυγής ζωντανεύουν την ποίησή της.  

Δείγμα γραφής, μέρος από το ποίημα 
«Αντίο Ίμβρος - Αντίο Τένεδος», που 
το αφιερώνει στο θείο της Ι. Παπουτσι-
δάκη, ο οποίος ως τελευταίος έπαρχος 
το 1923, παρέδωσε την Ίμβρο και την 
Τένεδο στους Τούρκους…

«Σαν λυγμός της ψυχής τραντάζετ’ 
η σκέψη του…/ Στο πρώτο φως της 
Ηούς,/ συντριμμένη στο λευκό περι-
στύλιο/ η Ελλάδα, αποχαιρετά τα παιδιά 
της./ Ένα δάκρυ πέφτει στ’ άσπρο χαρ-
τί, μιας υπογραφής είναι το τίμημα…/ 
Αντίο Ίμβρος, Αντίο Τένεδος…»    

Ειρήνη Βεκρή

Η Ελληνική ορνιθοπανίδα
Γράφει ο Γρηγόρης Τσούνης

Αναφορές για τα ζώα και τα πουλιά 
υπάρχουν σε πολλούς αρχαίους Έλ-
ληνες συγγραφείς και ποιητές. Χαρα-
κτηριστικές πληροφορίες μας δίνουν ο 
Όμηρος, ο Αίσωπος, ο Ησίοδος, αλλά 
και ο Αριστοτέλης που πριν από 2300 
χρόνια έγραψε το «Περί ζώων Ιστορί-
αι», όπου περιέγραψε λεπτομερώς 600 
είδη ζώων. Από τις πληροφορίες μάλι-
στα που μας δίνει φαίνεται ότι ο ίδιος 
πραγματοποίησε ανατομικές έρευνες 
σε περισσότερα από 50 ζώα.

Από την εποχή του Αριστοτέλη, 
ωστόσο, πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι 
να γίνει μια συστηματική καταγραφή 
της πανίδας της Ελλάδας. Τα πρώτα 
στοιχεία για την ορνιθοπανίδα, αλλά 
και γενικότερα, για την πανίδα της Ελ-

λάδας, είναι αποτέλεσμα της Γαλλικής 
Επιστημονικής Αποστολής στην  Πελο-
πόννησο (1832-1836).

Μετά την απελευθέρωση και την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι 
και σήμερα έχουν γίνει 700 περίπου 
μελέτες που αφορούν στην ελληνική 
ορνιθοπανίδα. Μεγάλη ώθηση σ’ αυτό 
τον τομέα έδωσαν οι εργασίες του Graf 
von der Muhle (1844), του Lindermayer 
(1860),  του Simpson (1859), του Otmar 
Reiser (1905), του N. Makatsh (1950), 
του Bauer (1969), του Α. Κανέλλη. Τα 
τελευταία χρόνια, εξάλλου, παρατηρεί-
ται μεγάλη άνοδος του αριθμού των 
ερευνών, αλλά και των Ελλήνων ερευ-
νητών.

Σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο των 

Οικογένεια πελαργών στη Σκάλα Καλλονής
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απειλουμένων Σπονδυλοζώων» της Ελ-
λάδας», στη χώρα μας το 24% των που-
λιών απειλείται με εξαφάνιση. Τα αίτια 
είναι πολλά, και όλα σχεδόν σχετίζο-
νται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
που εντατικοποιήθηκαν κυρίως απ’ τη 
δεκαετία του ’50 και μετά.

Ορνιθοπανίδα της Λέσβου

Στη Λέσβο έχουν παρατηρηθεί κατά 
τη διάρκεια όλου του χρόνου 209 
είδη πουλιών. Τα 120 ανήκουν στα μη 
Στρουθιόμορφα και τα 89 στα Στρου-
θιόμορφα. Στο νησί φωλιάζουν 117 
είδη. Απ’ αυτά 60 είδη είναι μόνιμα, 
ξεχειμωνιάζουν άλλα 56 είδη. Κατά τη 
διάρκεια των αποδημιών το νησί είναι 
σημαντικός αεροδιάδρομος για πολ-
λά είδη πουλιών (Αρπακτικά, Υδρόβια, 
Στρουθιόμορφα).

Κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης 
αποδημίας, τα πουλιά περνούν με πολύ 
μεγάλη συχνότητα και σε μεγάλους 
αριθμούς από τον Αγ. Γεώργιο (Κου-
τσουμπάρα), Αεροδρόμιο, Νεάπολη, 
Μυτιλήνη, Συκαμιά, ενώ κατά τη διάρ-
κεια της φθινοπωρινής αποδημίας η πιο 
σημαντική περιοχή είναι ανάμεσα στα 
Βατερά και το Ακράσι στη νότια πλευρά 
του νησιού. Κατά την περίοδο της ανα-
παραγωγής τα πουλιά έχουν ιδιαίτερη 
προτίμηση στους ελαιώνες στη χαμηλή 
Μακία (μακία είναι η χαρακτηριστική 
χαμηλή βλάστηση των παραμεσόγειων 
χωρών για υψόμετρο έως 600 μ.), τα 
βράχια, τους κήπους, τα πευκοδάση. 
Αντίθετα, ο μεγαλύτερος αριθμός των 
ειδών που ξεχειμωνιάζουν εδώ προτι-
μούν τους υγρότοπους, τις ακτές, τις 
καλλιεργημένες εκτάσεις και τη χαμηλή 
Μακία. 

Ένα πολύ πλούσιο οικοσύστημα εί-
ναι ο υγρότοπος της Καλλονής. Πολ-
λά είδη υδρόβιων πουλιών φωλιάζουν 
εδώ. Μεταξύ αυτών είναι η Καστανό-
χηνα, ο Πελαργός, ο Μαυροπελαργός, 

ο Καλαμοκανάς, η Αβοκέτα, η Πετρο-
τριλίδα, η Αλκυόνη, η Νανομουγκάνα, 
το Νεροχείδονο, το Νανογλάρονο, το 
Ποταμογλάρονο.

Στην περιοχή φωλιάζουν τα Αρπα-
κτικά Καλαμόκιρκος, Πετρίτης, ενώ 
υπάρχουν ενδείξεις ότι φωλιάζει κι ο 
Χρυσαετός. Ο Κόλπος Καλλονής  είναι 
πολύ σημαντικός για τα μεταναστευτι-
κά πουλιά. Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται 
ο Λευκοτσικνιάς, ο Σταχτοτσικνιάς, ο 
Πορφυροτσικνιάς, ο Νυχτοκόρακας, η 
Χαλκόκοτα, το Φοινικόπτερο, διάφορα 
είδη από πάπιες και γλάροι.

Μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και ο υγρότοπος Ντίπι - 
Λάρσος - Κόλπος της Γέρας, για τη 
σημαντική Ορνιθοπανίδα του. 

Μια άλλη πλούσια περιοχή είναι το 
όρος Όλυμπος, όπου φωλιάζουν που-
λιά, όπως η Ελατοπαπαδίτσα, ο Σπίνος, 
η Κίσσα και άλλα. Τα αρπακτικά που 
βρίσκονται στα δάση του Ολύμπου εί-
ναι το Διπλοσάινο, ο Σπιζαετός, το Ξε-
φτέρι κ.α. 

Τα τελευταία χρόνια μειώνονται ση-
μαντικά οι πληθυσμοί διαφόρων ειδών, 
όπως το Κιρκινέζι, ο Σπιζαετός, η Νισο-
πέρδικα, ο Πετρίτης και ο Πελαργός. 
Οι κυριότερες απειλές για την επιβίωση 
αυτών των ειδών είναι η καταστροφή 
των βιοτόπων, το παράνομο κυνήγι, τα 
φυτοφάρμακα, η αλλαγή των χρήσεων 
της γης. Από την άλλη πλευρά, δύο 
είδη, όπως ο Τουρκοτσοπανάκος, και 
το Σμυρνιτσίχλονο φωλιάζουν στο νησί 
από το 1960. Ο μεγάλος αριθμός των 
πουλιών που φωλιάζουν στο νησί δεί-
χνει τη μεγάλη ποικιλία των οικοσυστη-
μάτων που υπάρχουν εδώ. 

Τα τέσσερα είδη Δρυοκολαπτών που 
φωλιάζουν στο νησί δείχνει ότι τα οικο-
συστήματα στα οποία συχνάζουν βρί-
σκονται σε ώριμο στάδιο. 

Πηγή: “Bird waching”, Γρ. Τσούνης

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Γιάννης Γρηγοράκης
Έφυγε στα 91 ο τελευταίος 

πιλοποιός της Μυτιλήνης

Όλη η Μυτιλήνη τον ήξερε και οι 
πελάτες του ήταν τακτικοί και σταθεροί, 
εδώ και πολλά χρόνια! 

Ο Γιάννης Γρηγοράκης, πατέρας 
του γνωστού καρδιολόγου Παναγιώτη 
Γρηγοράκη, ήταν ο τελευταίος πιλοποιός, 
όχι μόνο της Μυτιλήνης και του νησιού, 
αλλά και του βορείου Αιγαίου. 

Γεννήθηκε στην Κρήτη κάπου το 1924. 
Έφυγε στην Αθήνα μόλις έκλεισε τα 12 
και δούλεψε κοντά στην οικογένεια 
Φρουζάκη, γνωστή την εποχή εκείνη 
για το επάγγελμα του πιλοποιού.

Σε ηλικία 17 ετών έφυγε με τον ένα 
γιο, της οικογένειας Φρουζάκη για 
τη Χίο, όπου δούλεψε αρκετά, μέχρι 
το 1952, όταν ήρθε στη Μυτιλήνη και 
άνοιξε το δικό του μαγαζί. 

Μιλούσε Κρητικά ως το τέλος της 
ζωής του, ο Γιάννης Γρηγοράκης, αλλά, 
αγάπησε πολύ τη Λέσβο, γιατί «εδώ 
δημιουργήθηκε», όπως λέει ο γιος του.

Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 το 
επάγγελμα του πιλοποιού γνώρισε 
μεγάλη άνθηση. Ήταν η εποχή που 
«ήταν σπουδαίο να είσαι καπελάς».

Παρά τη μεγάλη του ηλικία δεν 
αποχωρίστηκε ποτέ, μέχρι τελευταία, 
το μαγαζί του και τη δουλειά του, που 
υπεραγαπούσε.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να 
αποχωριστεί το μαγαζί του. Από την 
Καλλιθέα όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε 
πρωί, πρωί και πήγαινε με τα πόδια.

Με κρύο, με ζέστη αυτός εκεί!» 
μας λέει ο γιος του. Τον περασμένο 
Νοέμβριο διεγνώσθη κολπική μαρμα-
ρυγή, και δε μπορούσε να κατεβεί πια 
στο μαγαζί του. Κι όμως, έλεγε, πως αν 
μπορούσε να έβαζε ένα κρεβάτι εκεί… 
θα γινόταν καλά!

Με μεγάλη συγκίνηση φίλοι, γνωστοί 
και άγνωστοι μυτιληνιοί αποχαιρέτησαν 
τον αγαπητό σε όλους κυρ Γιάννη, στην 
τελευταία του κατοικία. 

Στην οικογένειά του ευχόμαστε υγεία 
να τον θυμούνται.

Αυτόν τον καλό οικογενειάρχη, 
αγαπητό και τίμιο, επαγγελματία. 

Μαζί μ’ αυτόν «κλείνει η σελίδα» ενός 
ακόμη παλιού επαγγέλματος, αυτό, του 
πιλοποιού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της Λεσβιακής γης που τον σκέπασε.

Θόδωρος - Καίτη Πλατσή

Βασίλης Καζάκος

Έφυγε από κοντά 
μας, σε ηλικία 90 
ετών, ο παλαίμαχος 
δημοσ ιογράφος 
κ α ι  α γ ω ν ι σ τ ή ς 
Βασίλης Καζάκος, 
σύζυγος της Σοφίας 
Καζάκου μέλους 
της Λ.Π.
Ο Βασίλης Καζάκος 

γεννήθηκε στην Πάτρα το 1926. Κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής 
ανέπτυξε πλούσια αντιστασιακή 
δράση, ενώ τη δημοσιογραφική του 
σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1958 στην 
εφημερίδα «Ανεξάρτητος Τύπος». 
Στη συνέχεια εργάστηκε στις 
εφημερίδες «ΝΙΚΗ», «ΒΡΑΔΥΝΗ», 
«ΗΜΕΡΑ», «ΝΕΟΣ ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ», 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», στο «ΒΗΜΑ» και 
στα «ΝΕΑ».

Ο Βασίλης Καζάκος υπήρξε ένας 

Ο Γιάννης Γρηγοράκης στο εργαστήριό του
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άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα, 
ήπιος, ευγενικός και γλυκομίλητος. 
Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για όλους και 
ήταν πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει 
και να συμπαρασταθεί.

Άνθρωπος της προσφοράς, ταγμένος 
στους κοινωνικούς αγώνες, συμμετείχε 
στα κοινά και είχε στο ενεργητικό του 
πολλά χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. 

Διετέλεσε επί μακρόν μέλος της 
Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ, ως μέλος 
Δ.Σ., Γεν. Γραμματέας, και Πρόεδρος 
του Ταμείου Υγείας Δημοσιογράφων. 

Τη σύζυγό του, τη γλυκιά και 
καλοσυνάτη Σοφία και την κόρη του 
Μαρία συλλυπούμαστε από καρδιάς.

Ο Βασίλης Καζάκος θα μείνει 
στη μνήμη μας για το πνεύμα του, 
την καλοσύνη του και τον ακέραιο 
χαρακτήρα του.

Θόδωρος & Καίτη Πλατσή

Γιώργος Χατζημαλιάκας

Εντελώς ξαφνικά 
και χωρίς καμία 
προειδοποίηση η 
τεράστια καρδιά 
του καλού φίλου, 
σ υ μ μ α θ η τ ή , 
συνοδοιπόρου και 
«πατέρα» Γιώργου 
Χ α τ ζ η μ α λ ι ά κ α 

έσβησε την Κυριακή τη νύχτα. Και όσο 
κι αν προσπαθούσαμε να πιστέψουμε 
ότι το μαντάτο αυτό ήταν μία από 
τις πολλές πλάκες του αγαπημένου 
Γιώργου, δυστυχώς ήταν αλήθεια. 
Μία αλήθεια που δε μπορούμε να τη 
συνειδητοποιήσουμε ακόμη και θα 
πάρει πολύ καιρό για να το αποδεχτεί η 
καρδιά και το μυαλό μας. 

Ο Γιώργος έφυγε σε ηλικία μόλις 57 
ετών από οξύ έμφραγμα. Γοητευτικά 
επιπόλαιος και χιουμορίστας, όπως 
ήταν πάντα, δεν προβληματίστηκε ποτέ 
για το πώς μπορεί να ήταν η υγεία 
του. Και μας στέρησε το «Γιωργέλ» 

μας, τον αιώνιο αυτό έφηβο που δε θα 
ξανάρθει στις γειτονιές στη Μυτιλήνη, 
μαζί με την ιδιαίτερη παρέα της γενιάς 
του ΄57 που φοίτησε στο πρώτο και 
στο δεύτερο Γυμνάσιο. Μας στέρησε 
και το χαρακτηριστικό μακρόσυρτο 
γέλιο του, που ηχεί πιο έντονα από 
ποτέ από προχθές στα αυτιά μας. Η 
σκέψη μας πλέον και τα ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια στην αγαπημένη του 
Νόπη, στο Γιαννάκη του και στο Φώτη. 
Αντίο, ρε Γιώργαρε, μας ράγισες την 
καρδιά.

«Εμπρός» 

 Μιχάλης Τριγώνης

Είναι δύσκολο να γράφεις για δικούς 
σου ανθρώπους και φίλους που 
φεύγουν από τη ζωή. Γι αυτό θέλω να 
πω πως αυτές οι γραμμές γράφονται  
μέσα σε έντονα φορτισμένο κλίμα 
συγκίνησης. 

Ο Μιχάλης Τριγώνης που έφυγε στις 
24 Ιανουαρίου 2016  ήταν ένας από τους 
καλύτερους μου φίλους.  Γνωριζόμαστε 
από  παιδιά, από το Δημοτικό Σχο-
λείο στον Μεσότοπο της Λέσβου. 
Ήταν ενεργό μέλος της Λεσβιακής 
Παροικίας αλλά τα τελευταία χρόνια 
δεν συμμετείχε στις εκδηλώσεις της 
λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας 
που αντιμετώπιζε. Ήταν ιδρυτικό μέλος 
του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου 
«Η Αναγέννηση» και είχε έντονη 
δραστηριότητα σ’ αυτόν, ιδιαίτερα τα 
πρώτα χρόνια μετά την ίδρυσή του. 
Είχε εκλεγεί επανειλημμένα μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε 
διατελέσει επί αρκετά χρόνια ταμίας 
του Συλλόγου. Ήταν επίσης μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της 
Φύσης και είχε διατελέσει μέλος του 
Διοικητικού της Συμβουλίου και ταμίας 
της. 

Ο Μιχάλης είχε γεννηθεί στην Αθήνα 
(Μεταξουργείο) το 1935 από γονείς 
καταγόμενους από τον Μεσότοπο 
Λέσβου. Λίγο πριν τον πόλεμο του 1940 

ο πατέρας του, διαισθανόμενος πως 
η ζωή στην Αθήνα θα ήταν δύσκολη, 
αποφάσισε να μετακομίσουν στο χωριό, 
όπου ο Μιχάλης τελείωσε το Δημοτικό 
Σχολείο. Το 1949 επιστρέφουν  στην 
Αθήνα όπου φοίτησε σε νυχτερινό 
Γυμνάσιο στο οποίο δίδασκε και ο 
Μεσοτοπίτης φιλόλογος καθηγητής 
Νίκος Κελέσης. Παράλληλα εργαζόταν 
σε διάφορες επιχειρήσεις. Μετά τη 
θητεία του στο Ναυτικό φοίτησε 
στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Πειραιά. Παράλληλα εκπαιδεύτηκε στη 
λογιστική και εργάστηκε σε διάφορες 
επιχειρήσεις, ως λογιστής.

Ο Μιχάλης Τριγώνης ήταν ένας 
φιλοπρόοδος, πράος και καλόκαρδος 
άνθρωπος που έδινε όλο του τον εαυτό 
σε ό,τι καταπιανόταν. Παντρεμένος  με 
τη Χρυσούλα Δούκα από τη Λήμνο, 
δημιούργησαν μια θαυμάσια οικογένεια. 
Απέκτησαν δύο παιδιά τον Γαβριήλ, 
λογιστή το επάγγελμα και τη Μυρσίνη, 
η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 
των Τεχνών στο Λονδίνο.

Στο Σύλλογο Μεσοτοπιτών ανέπτυξε 
έντονη δραστηριότητα φροντίζοντας, 
ως ταμίας, τα οικονομικά του να είναι 
πάντα σε καλή κατάσταση. Έτρεχε 
παντού, όπου μπορούσε, να εισπράττει 
συνδρομές, να γράφει νέα μέλη, να 
διαθέτει ημερολόγια κ.λπ. Παράλληλα 
ήταν αρωγός σε καθέναν που είχε  
την ανάγκη του και ιδιαίτερα στους 
φίλους του. Προσωπικά του οφείλω 
ευγνωμοσύνη για την συμπαράστασή 
του όταν τον χρειάστηκα.

Μετά τη συνταξιοδότησή του, όσο 
του το επέτρεπαν τα προβλήματα 
υγείας που είχε, βοηθούσε εθελοντικά 
στο Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο 
σε διάφορες δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις. Ο Μιχάλης ήταν πάντα 
άνθρωπος  της προσφοράς. 

Στη Χρυσούλα, τη γυναίκα του 
που στάθηκε δίπλα του με καρτερία 
και αυταπάρνηση όλα τα χρόνια που 
αντιμετώπιζε προβλήματα με την 
υγεία του, στα  παιδιά και τα εγγόνια 
του εκφράζω τα πιο θερμά μου 

συλλυπητήρια. Εύχομαι να είναι καλά 
όλοι τους και να τον θυμούνται όπως 
ήταν στις καλές του ημέρες, τότε που 
ήταν δραστήριος και πάντα με την καλή 
του καρδιά και το χαμόγελό του. 

Γεια σου Μιχάλη καλέ μου φίλε.
Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Μίρκα Κακαδέλλη

Σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, τα 
ξημερώματα, έφυγε από τη ζωή η Μίρκα 
Χατζηχρήστου-Κακαδέλλη, μέλος της 
Λεσβιακής Παροικίας και παλαιότερα 
τακτική συνεργάτης του περιοδικού 
μας με ενδιαφέροντα κείμενα Αρχαίων 
φιλοσόφων.

Ξεκουράστηκε πια, μετά από 
πολύχρονη ασθένεια και αμέτρητη 
ταλαιπωρία.

Η Μίρκα Κακαδέλλη γεννημένη 
το 1943, τελείωσε το Γυμνάσιο στη 
Μυτιλήνη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
την Νομική και πήρε και μαθήματα 
Φιλοσοφίας που αγαπούσε ιδιαίτερα. 
Διορίστηκε στον Ο.Λ.Π. και παράλληλα 
ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με την 
κεραμική. Παντρεύτηκε το 1964 με τον 
Μάριο Κακαδέλλη και απέκτησε δυο 
παιδιά, τον Θοδωρή και τη Μαρίνα.

Πολύ νωρίς παρουσιάστηκε το 
πρόβλημά της ασθένειας που την 
ταλαιπώρησε και την απομόνωσε 
απ’ τη ζωή. 

Φίλε Μάριε, έζησες με πόνο ψυχής 
όλον αυτόν τον Γολγοθά αυτά τα χρόνια. 
Και άντεξες, γιατί ήθελες και έπρεπε να 
το κάνεις. Ήσουν εσύ που στάθηκες 
πλάι της, τη φρόντισες και της έδωσες 
κουράγιο. Εσένα χρειαζόταν στην τόση 
αδυναμία της για να αντιδράσει και να 
βοηθήσει τον εαυτό της. Πρόσφερες 
στην αγαπημένη σου Μίρκα, ό,τι 
μπορούσες κι ό,τι δεν μπορούσες.

Σου ευχόμαστε από καρδιάς, καλέ 
μας φίλε, να είσαστε γεροί κι εσύ και 
τα παιδιά σας, να τη θυμόσαστε και να 
την έχετε πάντα στην καρδιά σας.

Κ.M.Π.
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ΤΗΛΕγραφος

Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης 
Μυτιλήνη, 22 Ιανουαρίου 2016

Προ την Ερίτιμον
Πρόεδρον της «Λεσβιακής Παροικίας»
Εις Αθήνας

Αγαπητή μας κ. Μεσσηνέζη,
Μετά πολλής χαράς εδέχθημεν την 

πρόσκληση να παραστούμε και να 
ευλογήσουμε την βασιλόπιτα της «Λεσβιακής 
Παροικίας», ευχαριστώντας θερμώς.

Δυστυχώς, όμως λόγοι υπεράνω της 
θελήσεώς μας, καθιστούν αδύνατη την 
μετάβασή μας στο κλεινόν άστυ.

Ευχόμενοι δε σε όλους σας κάθε 
ευλογία από τον Άγιον Τριαδικόν Θεό 
μας, ο Οποίος και πάλι μας εισήγαγε σε 
ακόμη ένα Νέον Έτος, διατελούμε με 
ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση.

Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης 
Ιάκωβος

Δήμος Λέσβου
Γραφείο Δημάρχου

Μυτιλήνη, 10 Ιανουαρίου 2016
Προς την 
Πρόεδρο Λεσβιακής Παροικίας
κ. Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Αγαπητή κα Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για 
την ευγενική πρόσκληση που μου στείλατε, 
να παραστώ στην εκδήλωση κοπής της 

βασιλόπιτας της Λεσβιακής Παροικίας, και 
στη βράβευση του επιχειρηματία κ. Νίκου 
Παπαδημητρίου, για την κοινωνική και 
πολιτιστική του προσφορά προς τη Λέσβο, 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 
24 Ιανουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο 
«Αμαλία».

Δυστυχώς, ανειλημμένες υποχρεώσεις, 
μου στερούν τη χαρά να βρίσκομαι κοντά 
σας. Επιτρέψτε μου όμως, να σας συγχαρώ 
για τη σημαντική πολυποίκιλη και ποιοτική 
δράση της Λεσβιακής Παροικίας, που μας 
κάνει υπερήφανους.

Σας συγχαίρω, επίσης, για την 
πρωτοβουλία βράβευσης του κ. Νίκου 
Παπαδημητρίου, ο οποίος τόσο μέσω του 
Ψηφιακού Μουσείου «Γεώργιος Ιακωβίδης» 
στα Χύδηρα, όσο και μέσω του Ιδρύματος 
«Νικόλαος Γ. Παπαδημητρίου», προσφέρει 
ανεκτίμητες υπηρεσίες στο νησί μας και 
στη σπουδάζουσα νεολαία, που διακρίνεται 
στα γράμματα και στις τέχνες.  

Ευχαριστώ και πάλι, για την τιμή 
που μου κάνατε να με προσκαλέσετε. 
Παρακαλώ να μεταφέρετε τους θερ-
μούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους 
παρευρισκόμενους και τις ευχές μου για 
ο,τι καλύτερο το 2016.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπύρος Γαληνός

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