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Eικόνα εξωφύλλου: Ο Πάπας κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο

Ένα απρόσμενο γεγονός, πόσο μπορεί ν’ αλλάξει τη ζωή μας.

Τη ζωή ενός ατόμου, ενός νησιού, μιας χώρας.

Ένα γεγονός απρόσμενο, όμως πολύ σημαντικό, γιατί αφορά τη ζωή χιλιά-

δων ανθρώπων, όλων των ηλικιών, που κινδύνευαν και ζήτησαν καταφύγιο

και προσωρινή φιλοξενία στον τόπο μας.

Και οι αγκαλιές άνοιξαν, γιατί οι Έλληνες είμαστε ευαίσθητη, φιλόξενη ρά-

τσα και την ανάγκη των συνανθρώπων μας δεν την αγνοούμε.

Κι έτσι βρέθηκε το νησί μας στη σημερινή κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε.

Όλοι του κόσμου έστρεψαν τα βλέμματά τους στη χώρα μας και ιδιαίτερα

στο φιλόξενο νησί μας τη Λέσβο. Πολιτικοί αρχηγοί κρατών, δημοσιογράφοι,

ηθοποιοί πασίγνωστοι, Ιερωμένοι – ως και ο προκαθήμενος της Καθολικής

Εκκλησίας ο Πάπας Φραγκίσκος – επισκέφτηκαν την Μυτιλήνη.

Δημοσιότητα παγκόσμια και υποσχέσεις.

Το τίμημα όμως πολύ μεγάλο για τον τόπο μας που αντιμετωπίζει αυτό το

σοβαρό πρόβλημα των ανθρώπων που παρέμειναν και που εξακολουθούν –

έστω και σε μικρότερο αριθμό – να φτάνουν κάθε τόσο στο νησί.

Η τουριστική περίοδος αρχίζει και οι μειώσεις αφίξεων των τουριστών έχουν

φτάσει στο 60-70%. Ο κόσμος είναι σκεπτικός και επιφυλακτικός.

Ένα γεγονός, πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός τόπου;

Το θέμα είναι αν όλοι έχουμε την σκέψη μας σ’ αυτό το πρόβλημα, ο καθένας 

χωριστά  μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι μικρό ή μεγαλύτερο που θα μπορούσε 

να βελτιώσει την κατάσταση. 

Εμείς οι ίδιοι να μην διστάσουμε να κάνουμε, τις διακοπές μας στο νησί. 

και να προσκαλέσουμε και τους φίλους μας κοντά μας.
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

346 δημοσιογράφοι 
απ’ όλο τον κόσμο!

346 δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κό-
σμο έμειναν δύο μέρες τουλάχιστον 
στη Λέσβο, προκειμένου να καλύψουν 
με το συνεργείο τους την επίσκεψη του 
Πάπα Φραγκίσκου και τη συνάντηση 
των τριών Ιεραρχών. 

Από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την 
Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία, 
μεγάλα και διεθνή ειδησεογραφικά δί-
κτυα έλαβαν τις διαπιστεύσεις τους από 
τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας. 

Για την καλή και σωστή κάλυψη αλλά 
και τη διευκόλυνση των δημοσιογρά-
φων, εννιά εργαζόμενοι της Γ.Γ. Ενημέ-
ρωσης βρίσκονταν στη Λέσβο, όπου 
είχαν στήσει δύο κέντρα Τύπου: το ένα 
στη ΓΓΑ και το άλλο στο Επιμελητήριο. 
Βρίσκονταν σε κάθε σημείο για να απα-
ντήσουν στις ερωτήσεις των ΜΜΕ σχε-
τικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης.

Προβολή της Λέσβου και στα 
βραβεία Πούλιτζερ

Ο επικεφαλής της ομάδας των φωτο-
γράφων του «Reuters» για Ελλάδα και 
Κύπρο, Γιάννης Μπεχράκης, μαζί με 
τους Άλκη Κωνσταντινίδη και Αλέξαν-
δρο Αβραμίδη, κατάφεραν να φέρουν 
στο «Reuters», το τρίτο Πούλιτζερ για 
την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης, 
με φόντο τη Λέσβο.

«Δείξαμε στον κόσμο τι συμβαίνει, 
πως η ανθρωπιά είναι ακόμη ζωντανή» 
λέει ο Μπεχράκης. Και συμπληρώνει: 
«Κάναμε να ακουστεί η φωνή αυτών 

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.

των ανθρώπων και τώρα, με το Πούλι-
τζερ, αισθανόμαστε ότι η δουλειά μας 
αναγνωρίζεται και επαγγελματικά».

Στις φωτογραφίες του, αποτυπώνο-
νται δραματικές στιγμές από τις οποί-
ες οικογένειες προσπαθούν να βγουν 
στη στεριά ή καταρρέουν στην παραλία 
μετά το επικίνδυνο ταξίδι.

Άλλη, μία από τις πιο διαδεδομένες, 
βασίζεται στην αντίστιξη μίας προσφυ-
γικής λέμβου με έναν -υπό άλλες συν-
θήκες, ειδυλλιακό- ήλιο πάνω από το 
Αιγαίο.

Το βραβείο «Breaking News» για το 
φωτογραφικό σκέλος, απονεμήθηκε 
από κοινού στην ομάδα του «Reuters» 
και στην ομάδα των «New York Times».

«Ένα Καραβάνι Χωρίς Σύνορα»

Ο Πολυπολιτισμικός Θίασος «ΑΝΑ-
ΣΑ» και το Γραφείο Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου, στο 
πλαίσιο του βιωματικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Ένα Καραβάνι Χωρίς 
Σύνορα», διοργάνωσαν σεμινάριο για 
εκπαιδευτικούς στο 15ο Δημοτικό Σχο-
λείο Μυτιλήνης.

Το σεμινάριο βασίστηκε στο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα της Ύπατης Αρμο-
στείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
«Ειρήνη - Η ιστορία ενός παιδιού πρό-
σφυγα». 

Η Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι, το 
οποίο, βλέποντας τις φλόγες να πέ-
φτουν από τον ουρανό, αναγκάζεται να 
εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή 
βιώνει την ανασφάλεια και την απόρρι-
ψη, αλλά τελικά, η μικρή Ειρήνη, βρίσκει 
προστασία, αγάπη και ζεστασιά στο πιο 
απίθανο μέρος, σε ένα τεράστιο δέντρο 

Φιλαλληλία

Το διοικητικό Συμβούλιο της «Λεσβιακής Παροικίας» στη συνεδρίαση της 23ης 
Μαΐου αποφάσισε να δοθούν από το ταμείο φιλαλληλίας του Συλλόγου τα πιο 
κάτω ποσά:
Στο Γηροκομείο Μυτιλήνης.......................................................................................200,00 €
Στο σύλλογο του ΚΕΘΕΑ Μυτιλήνης......................................................................200,00 €
Στο Σύλλογο Καρκινοπαθών ....................................................................................200,00 €

Εκδρομή στα Γιάννενα και κεντρικό Ζαγόρι
Η προγραμματισμένη τετραήμερη εκδρομή της Λεσβιακής Παροικίας στα Γιάν-

νενα και τα Ζαγοροχώρια έγινε από της 15 έως 18 Μαΐου με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Όλοι οι εκδρομείς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα, την 

ξενάγηση και τη διαμονή τους.
Πλήρες ρεπορτάζ και φωτογραφίες από την εκδρομή θα δημοσιευτούν στην 

επόμενη «Αιολίδα».

Διακοπές στη Λέσβο!
Η Παροικία θα διακόψει τις δράσεις της για την περίοδο του καλοκαιριού.

Καλή αντάμωση λοιπόν στο όμορφο νησί μας.
Όλοι φέτος, εμείς και οι φίλοι μας, πρέπει να κάνουμε τις διακοπές μας στη Λέσβο!
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όπου ζει η οικογένεια του Καλόκαρδου.
Το έργο περιελάμβανε τη δημιουργία 

πολυπολιτισμικού θιάσου, που συνδι-
αμόρφωσε και υλοποίησε πολιτιστικό 
πρόγραμμα παιδαγωγικού, βιωματικού 
και διαδραστικού χαρακτήρα σε σχο-
λεία πρωτίστως σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές, περιοχές εισόδου προσφύγων, 
με σκοπούς την εξάλειψη των διακρίσε-
ων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, 
και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα προσφύ-
γων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών, 
συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παι-
διών και ασυνόδευτων ανηλίκων.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους

Γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα 
Μνημείων

Η 18η Απριλίου έχει καθιερωθεί 
από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων 
ICOMOS και την UNESCO, ως Παγκό-
σμια Ημέρα Μνημείων, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 
προστασία των μνημείων της φυσικής 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου συμμετείχε 
στο φετινό εορτασμό και τη Δευτέρα 
18 Απριλίου οργάνωσε στο Κέντρο 
Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυ-
τιλήνη, ειδικό ενημερωτικό πρόγραμμα 
με στόχο τη γνωριμία του κοινού με τα 
ζώα του Απολιθωμένου Δάσους και την 
ευαισθητοποίησή τους για την προστα-
σία του μοναδικού αυτού μνημείου.

Μέσα από ειδικές αφίσες με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, 
οι μαθητές του 9ου Νηπιαγωγείου Μυ-
τιλήνης, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
τους, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
τα μικρά ζώα που ζούσαν στο πλού-
σιο δάσος της δυτικής Λέσβου πριν 19 

εκατομμύρια χρόνια, όπως αλιγάτορες, 
χάμστερ, τυφλοπόντικες, εντομοφάγα 
θηλαστικά, μυωξούς, αμφίβια, ασπόν-
δυλα και ψάρια, να ταξιδέψουν στο 
γεωλογικό χρόνο και να γνωρίσουν τα 
κρυμμένα μυστικά των μικρών ζώων 
του Απολιθωμένου Δάσους.

Καθαρισμοί ακτών στα νησιά

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συν-
διοργάνωσε την Κυριακή 17 Απριλίου 
την πανελλήνια περιβαλλοντική δράση 
«Let’s do it Greece 2016».

Στο πλαίσιό της ξεκίνησαν οι  καθα-
ρισμοί των ακτών και του βυθού, εξω-
ραϊσμοί, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί 
αλσυλλίων σε νησιά της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Στη δράση αυτή εί-
χαν συμμετοχή εθελοντικές ομάδες, 
σύλλογοι και σχολεία.

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματο-
ποιήθηκε από τις 11 έως τις 15 Απρι-
λίου η «Σχολική εβδομάδα εθελοντι-
σμού». Πρόκειται για μια εβδομάδα 
δράσεων μέσα στις σχολικές μονάδες 
και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής 
κοινότητας, με σκοπό να υιοθετηθεί ο 
σχολικός χώρος ως πεδίο δράσης κα-
θαρισμού και βελτίωσης του περιβάλ-
λοντος.

17χρονη από τη Συρία 
ήρθε στη Λέσβο, 

έσωσε ζωές και «χτυπάει» 
Ολυμπιάδα

Είκοσι ανθρώπους συνταξιδιώτες της 
έσωσε η 17χρονη Γιούσρα Μαρτίνι με 
την αδερφή της τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο, όταν στο ταξίδι τους για τη Λέσβο 
από την Τουρκία η βάρκα έσβησε μεσο-
πέλαγα. Το ταξίδι της την οδήγησε στη 

Γερμανία, όπου ετοιμάζεται να συμμε-
τάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Ρίο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε 
ότι πλάι στις εθνικές αντιπροσωπευτικές 
ομάδες στο Ρίο θα συμμετάσχει και μία 
ομάδα προσφύγων από αθλητές που δι-
αφορετικά θα έλειπαν, αφού δεν θα εί-
χαν χώρα να εκπροσωπήσουν. Η Γιούσ-
ρα είναι μία απ’ αυτούς που αγωνίζονται 
να προκριθούν.

«Το όνειρό μου είναι να προκριθώ 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να γίνω 
καλύτερη κολυμβήτρια, αλλά και κάποια 
στιγμή να επιστρέψω στη Συρία και να 
διδάξω σε παιδάκια όσα έμαθα από το 
ταξίδι μου», δηλώνει στη συνέντευξή 
της η 17χρονη, που θυμάται ακόμη την 
αγάπη με την οποία την περιέβαλαν οι 
κάτοικοι της Λέσβου όταν έφτασε νύ-
χτα στις ακτές του νησιού βρεγμένη, 
παγωμένη και εξουθενωμένη.

Ήμασταν μόνοι μας και οι κάτοικοι 
της Λέσβου ήταν εκείνοι που μας βοή-
θησαν», επιμένει. 

Η ομάδα προσφύγων θα αγωνιστεί με 
την Ολυμπιακή Σημαία και τον Ολυμπι-
ακό Ύμνο και στην τελετή έναρξης της 
5ης Αυγούστου θα παρελάσει προτε-
λευταία στο στάδιο Μαρακανά, ακριβώς 
πριν από την οικοδέσποινα Βραζιλία.

Η Λέσβος να κερδίσει 
το στοίχημα!

Μοναδικές στιγμές έζησε με την επί-
σκεψη του Πάπα Φραγκίσκου η Λέ-
σβος με αποκορύφωμα τη συνάντηση 
των τριών ιεραρχών και το ιστορικού 
συμβολισμού μήνυμα, που από κοινού 
έστειλαν προς όλο τον κόσμο, για την 
προσφυγική κρίση και την ανάγκη αλλη-
λεγγύης προς αυτούς τους ανθρώπους.

Η συνάντηση των τριών θρησκευτι-
κών ηγετών και κυρίως η συνύπαρξη 
του Πάπα και του Πατριάρχη, αποτέλε-
σε κίνηση τεράστιας πολιτικής σημασί-
ας, που εκ των πραγμάτων, επιχειρεί να 
παρέμβει στις εξελίξεις για το προσφυ-
γικό με τη βαρύτητα της κοινής πρω-
τοβουλίας και της έκκλησης για δράση 
των πολιτικών ηγετών και των θεσμικών 
οργανισμών, που καλούνται να διαχει-
ριστούν την ανθρωπιστική αυτή κρίση.

Το εντυπωσιακό όμως σ’ αυτήν την 
ιστορία, είναι ότι το μήνυμα αυτό εκ-
πέμφθηκε από τη Λέσβο, στην οποία 
τις τελευταίες μέρες είναι στραμμένα τα 
φώτα της δημοσιότητας, γεγονός τερα-
στίων διαστάσεων, που το διαπιστώσα-
με, βλέποντας την πληθωρική παρουσία 
μέσων ενημέρωσης που υπήρχαν στο 
νησί προκειμένου να καλυφθεί αυτή η 
ιστορική στιγμή.

Η μοναδικότητά της επίσκεψης προ-
κύπτει και από το γεγονός ότι εκατο-
ντάδες δημοσιογράφοι έφθασαν στη 
Μυτιλήνη, οι περισσότεροι για πρώτη 
φορά, γεγονός που από μόνο του, απο-
τελεί τεράστια προβολή του τόπου μας 
σ’ όλο τον κόσμο και μάλιστα με τις 
ευλογίες και την ακτινοβολία θρησκευ-
τικών ηγετών, όπως του Πάπα και του 
Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η Λέσβος έζησε μεγαλεία, πρωτό-
γνωρα στα χρονικά της, και ευχή και ελ-
πίδα είναι τα καλά λόγια για το νησί και 
τους κατοίκους του, να είναι λόγος για 
να στραφεί το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης στη γωνιά αυτή, όχι μόνο ένε-
κα προσφυγικού, αλλά γιατί είναι ένας 
προορισμός που αξίζει κανείς να τον 
επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά 
τις ομορφιές και τους ανθρώπους του. 
Αυτό θα αποτελούσε μια εξαιρετική 
εξέλιξη και μια μοναδική ευκαιρία, που 
δεν πρέπει να χαθεί και η οποία είναι 
και στο δικό μας χέρι να αξιοποιηθεί 
προς όφελος της Λέσβου.
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Eκδηλώσεις
RETRO

Άκσα «ΡΙΤΡΟ», τσ’ φίλοι μ’ ρουτώ: 
Τι πράμα είνι τούτου;
Τσ’ αυτοί λεν: πισουγύρισμα 
που γινιτ’ ’πί τούτου!
Να βαζ΄ι νούσιμ τα παλιά, 
να σκέβγουμι, ν’ ανιστουρώ,
αυτό μι λεν θα πει: ΡΙΤΡΟ!
Στέλνου τ΄ βουλή μ’ στα… τότι σου, 
σαρανταπέντι τσι μιτά,
Φτουχ(ι)κάτα χρόνια, δύσκουλα,
όμως η ψχήμ’ σ’ αυτά πιτά!
Θμάσι ρε μάνα τι ζουή; 
Τι χρόνια στιρημένα;
Πανταλουνέλια ντρίλινα, 
«καβάλα» μπαλουμένα,
Παπούτσια μόνι στου σκουλειό, 
ένα ζηυγάρ’ του χρόνου.
Τσι τ’ απουγέματα αξπόλ(ι)τ’ 
παίζαμι μεσ’ του δρόμου.
Μεσ’ του φανάρ κουμάτ’ ψουμί,
μεσ’ ένα κπέλ(ι) τουλούμ τυρί
π’ απόμνι μόνι τρίμα.
Ισύ δεν έτρωγις καθιόλ’
τσι λιγις «είνι κρίμα νάχου 
του γιόκαμ’ τσι να πνα
- η μάνατ’ είμι τσι νουγώ -
πους πρέπ’ αυτός πρώτα να φα,
τσ’ ΄αμα δε φταξ’ δε τρώγου γω!
Κουρτσέλια μέσα στου σουκάκ(ι), 
παίζαν «κουμπάρις» στου πιζούλ(ι)
Ιμείς παγαίναμι κουντά 
τσι παίρναμι κουματ’ του σούλ(ι)
θέλαμ’ α παίξουμι μαζί, αγόρια, 
κουπιλούδις, μι ζουγραφστές κουκλούδις.
Όμους ι Γιανν(ι)ς σα του ρουγιδ’ 
σακίντζι τσ’ άλλαζει πιχνιδ’
κατάφερνι ως ώρας να θέλ(ι) 
πουλύ η Αργυρώ 
να κάν(ι) πους είνι αρρουστ’μέν(ι) 
τσ’ αυτός να κάνει του γιατρό
να τν’ αφκριγέτι, να τ’ ξιτάζ’, 
κουμάτ’ να τ’ ξισκιπάζ’
τσι γυρινέ ακουστικό, 
ο,τ’ ήθιλι να βαζ’!
Του ξούριμ’ ήνταν άτσαλους 
τσι κβάρα ακατάστατους,
άρπουμ’ ιδώ, πέτουμ’ ικεί 
κατέβαζα του παντιλόν(ι) 
μαζί μι του βρακί!

Αυτόματου ξιβράκουμα 
τα ρούχα πα στου πάτουμα!
Μεσ’ τα συρτάριαμ’ κουντουρντσμός, 
κάρτσις, βιβλία, κτέλια, κτιά
πιο ακατάστατου κουρμί, 
δε γράψαν τα χαρτιά
τσι συ, σάνκιμ για μάλουμα, 
φώναζις μι…καμάρι:
«Χαράστην(ι) π’ θα σι βλουγηθεί, 
χαράστην(ι) π’ θα σι πάρει
άσπρη λαμπάδα μι κιρί 
κι μι μαργαριτάρι».
Για χαρτζηλίκ(ι) του τάλιρου, 
τ΄βδουμάδα μες του χερ’
τσι στου μπακάλ(ι), 
μι’ έστιλνις μι δίχτ’ τσι μι τιφτέρ’
«Είπι μάνα μ’ δώμ’ τσι γράψτα!»
«Πάλι γράψτα; Χέστα τσ’ άστα!
Να πεις τ’ μάνας π’ θέλ(ι) ουκάδις
σα στέλν(ι) να δίν(ι) παράδις!»
Άμα ν’ ιπέθινι κανείς πιάναμι…
έκτακτου παρά
τσι τούχαμι μιγάλ(ι) χαρά
γιατί μας φώναζ’ ι παπάς - 
τσ’ ινουρίας τα… πιδία-
να φουρέσουμι σ’ κηδεία.
Ρίχναμι μεσ’ του θυμιατό, 
λ(ι)βανέλ(ι) καλό μια πρέζα.
Μπρουστά μας, 
πα σ’ ένα τραπέζ’ ι πιθαμένους τέζα.
Πέφταν τα κλιάματα πουλλά, 
λόγια τσι μοιρουλόγια
«αδύνατουν φυγείν 
του πεπρουμένουν»,
«μιτά πνευμάτων τουν τιλιουμένων».
Ιγώ σήκουνα Σταυρό, 
ου Ιβάγγιλους φανάρ’
να μεσ’ τσεπ’ ένα δικάρ!

Σ’ ακούγου Μάνα να ρουτάς: 
«Αφού γω τέλειουσα τ’ ζουγήμ’
γιατί μι θμίγς πλια τούτα; 
Για να πληχτσάσ’ τη ψχήμ;»
΄Οχ(ι) Μανούδαμ’, 
άλλους είνι ι καμός π’ μι κατατρώ:
Κατά π’ τα ζω τα πράματα, 
τώρα πα στα γιράματα,
φουβούμι τούτου του κιρό 
π’ θα ξαναζήσουμι... ΡΙΤΡΟ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η Λ.Π. γιόρτασε την «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης»
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016, στην 

αίθουσα του «Συλλόγου Αθηναίων» στην 
Πλάκα, σε συνεργασία με το «Μουσείο 
της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Ευ-
ταξία - Βούρου», η Λεσβιακή Παροικία 
πραγματοποίησε εκδήλωση, αφιερωμέ-
νη στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. 

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα καλωσόρι-
σμα από την Πρόεδρο της Παροικίας 
Καίτη Μεσσηνέζη, η οποία είχε και τον 
συντονισμό της εκδήλωσης, και τον χαι-
ρετισμό του Προέδρου του Μουσείου 
κ. Αντώνη Βογιατζή, ο οποίος αναφέρ-
θηκε εκτενώς στα βιογραφικά στοιχεία 
του ομιλητή της εκδήλωσης, βραβευμέ-
νου ποιητή Δημήτρη  Νικορέτζου. 

Ακολούθησε η  προβολή  της ενδια-
φέρουσας ταινίας μικρού μήκους, του  
σκηνοθέτη Στράτου Μαρκίδη, με θέμα  
«Σαπφώ και άλλοι Λέσβιοι ποιητές» πα-

ραγωγή της  περιφέρειας Β. Αιγαίου. 
Ο ποιητής συμπατριώτη μας Δημήρης 

Νικορέτζος συνέχισε με την πολύ ενδι-
αφέρουσα ομιλία με θέμα τον Οδυσσέα 
Ελύτη, ενώ η καθηγήτρια απαγγελίας Νι-
νέτα Παπαδάκη απήγγειλε με επιτυχία 
αποσπάσματα από τη συλλογή «Μονό-
γραμμα» του νομπελίστα ποιητή μας.

Η εκδήλωση σημείωσε επιτυχία. Η 
συμμετοχή στο κάλεσμα μεγάλη, όχι 
μόνο  των συμπατριωτών μας, αλλά και 
πολλών φίλων της Παροικίας και του 
Μουσείου Αθηνών, οι οποίοι γέμισαν 
ασφυκτικά την αίθουσα.

Το χαρούμενο κλείσιμο της βραδιάς 
έγινε, με ούζο και νόστιμα Λεσβιακά 
προϊόντα ευγενική προσφορά: του Επι-
μελητηρίου Λέσβου, της Ποτοποιίας 
Βαρβαγιάννη και του καταστήματος λε-
σβιακών προϊόντων «Περί Λέσβου...».

Η συμμετοχή στο κάλεσμα μεγάλη, όχι μόνο των συμπατριωτών μας, αλλά και πολλών φίλων 
της Παροικίας και του Μουσείου Αθηνών, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα.
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Επίσκεψη στο Ευγενίδειο στην έκθεση
«Το δάσος κάτω απ’ το δρόμο»

Εκδρομή στην Αρκαδία
Μονή Βαρσών - σπήλαιο της Κάψιας - 

Αγία Φωτεινή Μαντινείας

Στο ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Τρίπολης (Μονή Βαρσών)

Ενημέρωση από τη γεωλόγο Όλγας Τσαλκιτζή.

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, πολ-
λά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Πα-
ροικίας» επισκέφτηκαν στο Ευγενίδειο 
Ίδρυμα την πολλή ενδιαφέρουσα έκ-
θεση των απολιθωμένων κορμών που 
βρέθηκαν στην περιοχή του Σιγρίου 
κατά την διάνοιξη του δρόμου Καλλο-
νής - Σιγρίου. 

Όλα αυτά τα σημαντικά ευρήματα 
που δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν 
και να τα απολαύσουν οι κατοικούντες 
στην Αθήνα, πήραν ζωή με την εμπερι-
στατωμένη ξενάγηση της ακούραστης 
και ευγενικής γεωλόγου κυρίας Όλγας 
Τσαλκιτζή.

Η πρωτοβουλία αυτή του Μουσείου 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και του 
διευθυντού του μουσείου καθηγητού 
κ. Νίκου Ζούρου δεν πέρασε απαρα-

Το Σάββατο 2 Απριλίου έγινε με από-
λυτη επιτυχία η προγραμματισμένη εκ-
δρομή της Λεσβιακής Παροικίας στην 
Αρκαδία. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 
αρχικά επίσκεψη στο ιστορικό μονα-
στήρι του Αγίου Νικολάου της Τρίπο-
λης (Μονή Βαρσών, όπως επονομάζε-
ται, από το ομώνυμο βουνό πάνω στο 
οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι). Η 
ίδρυση της αρχικής μονής τοποθετεί-
ται στον 11ο αι. Με τα χρόνια η αρχική 
μονή υπέστη τη βαρβαρότητα των κα-
τακτητών της Πελοποννήσου, ερημώ-
θηκε, ξαναοικοδομήθηκε και γνώρισε 
μεγάλη ακμή τον 14ο αι. 

τήρητη στους χιλιάδες επισκέπτες της 
έκθεσης. 

Ειδικά αυτή την εποχή τέτοιες πρω-
τοβουλίες χρειάζεται πολλές η χώρα 
μας και το νησί μας.

Το καθολικό της μονής ανήκει στο 
σύνθετο τετρακιόνιο τύπο των εγγε-
γραμμένων σταυροειδών τρουλλαίων 
ναών. Ο αγιογράφος δεν έχει αφήσει 
ακάλυπτο κανένα χώρο του καθολικού 
δημιουργώντας έτσι κατανυκτική ατμό-
σφαιρα και ένα δέος στον επισκέπτη. 
Επίσης σαν Βυζαντινή μονή διαθέτει 
πλούσια συλλογή χειρογράφων, δύο 
περγαμηνούς κώδικες, ασημένια εγκόλ-
πια κ.α.

Στη συνέχεια οι εκδρομείς επισκέ-
φτηκαν το σπήλαιο της Κάψιας, ένα 
θαύμα στα έγκατα της γης. Οι ειδικοί 
το έχουν κατατάξει μέσα στα 10 πιο 
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αξιόλογα σπήλαια της Ελληνικής επι-
κράτειας. Βρίσκεται στην περιφέρεια 
κλειστής γεωλογικής λεκάνης του Μα-
ντινειακού οροπεδίου και συνδέεται με 
το περίπλοκο σύστημα από φυσικές 
καταβόθρες. Στην κεντρική «Αίθουσα 
των θαυμασίων» παρουσιάζονται οι 
σπανιότεροι χρωματισμοί λιθωματικού 
υλικού από κάθε άλλο γνωστό σπήλαιο. 
Στο σπήλαιο βρέθηκαν οστά ανθρώπων 
και σκεύη που πιθανόν ανήκουν στους 
ύστερους ελληνικούς χρόνους (4ος-
5ος  μ.Χ. αιώνας).

Μετά το μεσημεριανό φαγητό σε μια 
όμορφη παραδοσιακή ταβέρνα του 
ομώνυμου χωριού και τον απογευματι-
νό καφέ στο Λεβίδι (πατρίδα του Αλέξ. 
Παπαναστασίου), το πρόγραμμα της 
εκδρομής ολοκληρώθηκε με επίσκε-
ψη, στην κατά γενική ομολογία της πιο 
"ανορθόδοξης" εκκλησίας της Ελλάδας. 

Πρόκειται για την Αγία Φωτεινή 
Μαντινείας, το αρχιτεκτονικό δημι-
ούργημα του Κώστα Παπαθεοδώρου 
(μαθητού του Πικιώνη), που έγινε με 
πρωτοβουλία του Μαντινειακού Συνδέ-
σμου. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 40 
χρόνια από τότε που άρχισε να χτίζεται 
ο συγκεκριμένος ναός, παρατηρείται 
μεγάλο ενδιαφέρον από ένα ευρύ κοι-
νό, που επισκέπτεται το συγκεκριμένο 
δημιούργημα θρησκευτικής λατρείας 
και αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας. Η 
διάθεση του αρχιτέκτονα επιδιώκει το 
συγκερασμό παραδοσιακών ελληνικών 
επιδράσεων με την αρχαία ελληνική 
αισθητική, προτείνοντας μια γέφυρα-
συνέχεια μεταξύ του παλιού - της κλα-
σικής εποχής που εδώ εκπροσωπείται 
από την αρχαία Μαντίνεια - και του 
νέου, δηλαδή της νεοελληνικής αρχιτε-
κτονικής παράδοσης.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 9 Απριλίου, σε μια κα-
τάμεστη αίθουσα, όπου κυμάτιζαν τα 
οδηγικά μαντήλια, παρουσία προσωπι-
κοτήτων του πολιτικού, επιστημονικού 
κοινωνικού και πνευματικού κόσμου του 
νησιού, ΜΜΕ η τιμητική εκδήλωση μνή-
μης του Κ. Α. Τρυπάνη, που συνδιορ-
γάνωσαν η Π.Ε Χίου της Π. Β. Αιγαίου 
με τα  Κατασκηνωτικά Οδηγικά Κέντρα 
''ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ'' Χίου και ''ΜΥΧΟΥΣ'' 
Λέσβου του Σώματος Ελληνικού Οδηγι-
σμού (Σ.Ε.Ο).

Λόγω της ιδιαίτερης έξαρσης της 
κρίσης του μεταναστευτικού προβλή-
ματος στη Χίο, την εκδήλωση χαιρέτι-
σε εκπρόσωπος της Π.Ε Χίου της Π. Β. 
Αιγαίου ο κ. Γεώργιος Αντωνίου και εκ 
μέρους των Κατασκηνωτικών Οδηγι-
κών Κέντρων χαιρέτισαν η Πρόεδρος 
''ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ'' Χίου κ. Ματίνα Βούλ-

Τιμήθηκε η μνήμη του Κωνσταντίνου Α. Τρυπάνη 
επιφανούς Χιώτη ομηριστή και ακαδημαϊκού 

γαρη και η Πρόεδρος ''ΜΥΧΟΥΣ'' Λέ-
σβου κ. Πέρθα Καλέμη.

Τον κεντρικό ομιλητή κ. Δ. Νικορέτζο 
παρουσίασε η συντονίστρια της εκδή-
λωσης η κ. Σόφη Κώττη Εκπαιδεύτρια 
(WAGGS) του (Σ.Ε.Ο), μεταφέροντας 
τον χαιρετισμό του Δημάρχου Λέσβου 
κ. Σπύρου Γαληνού ο οποίος ''συγχάρη-
κε την πρωτοβουλία πραγματοποίησης 
μια τόσο σημαντικής εκδήλωσης''. Στη 
συνέχεια αναφέρθηκε εκτενώς στα βι-
ογραφικά στοιχεία του ομιλητή της εκ-
δήλωσης, πολυβραβευμένου Λέσβιου 
ποιητή, δοκιμιογράφου και κριτικού λο-
γοτεχνίας, καθηγητή κ. Δ. Νικορέτζου.

Ακολούθησε προβολή διαφανειών 
από τη ζωή και το έργο του Κ. Α. Τρυ-
πάνη και παράλληλα ο ομιλητής αναφέρ-
θηκε στον τιμώμενο μέσα απο το βιβλίο 
του, στάθηκε δε ιδιαίτερα στη λανθά-
νουσα ποιητική του ιδιότητα, ελάχιστα 

Παρουσίαση του βιβλίου:
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ (1909-1993)"

Ενας λανθάνων καβαφικός ποιητής, του Δημήτρη Νικορέτζου.

Ο συγγραφέας του βιβλίου ανάμεσα στους διοργανωτές

Ξενάγηση στην εκκλησία του μοναστηριού
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Νήσος Λέσβος - Παγκόσμιο Γεωπάρκο

γνωστή στην Ελλάδα αλλά διεθνώς ανα-
γνωρισμένη. Τον ομιλητή πλαισίωσαν με 
απαγγελίες του τιμωμένου οι κ.κ. Ιουλία 
Ψώρα τ. Περιφερειακή ΄Εφορος Β. Α 
Αιγαίου, Πέρθα Καλέμη Πρόεδρος Κα-
τασκηνωτικού Οδηγικού Κέντρου ''ΜΥ-
ΧΟΥΣ'' Λέσβου και Γλυκερία Ρισκάκη 
Στέλεχος του Τοπικού Τμήματος Χίου, 
του Σ.Ε.Ο.

Η βραδιά άρχισε κάτω από ιδιαίτερη 
συγκίνηση, μέσα απ΄ την καθαρότητα 
του λόγου του ομιλητή και την άκρα-
τη συναισθηματικότητα του αφού είχε 
διεισδύσει βαθειά στο έργο του Κ. Α 
Τρυπάνη, μιας και ο τιμώμενος τον είχε 
επιλέξει προσωπικό του σύμβουλο και 
τέλος ιδιαίτερο γραμματέα του. Ο κ.  
Δημήτρης Νικορέτζος μίλησε απο καρ-
διάς για το έργο του Κ. Α Τρυπάνη και 
μετά το πέρας της ομιλίας του ακολού-
θησε διαλογική συζήτηση γύρω από τα 
΄Εργα και Ημέρες του τιμωμένου όσοι 
τον είχαν γνωρίσει προσωπικά.

Η βραδιά φορτίστηκε συναισθηματι-

Στις 13 Απριλίου 2016 παρακολου-
θήσαμε το θαυμάσιο ηχόραμα: "Νή-
σος Λέσβος", Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στο 
Π. Φάληρο! 

Το θέαμα, με τις καταπληκτικές φω-
τογραφίες - ζωγραφιές του συμπατρι-
ώτη μας Δημήτρη Ταλιάνη, την υπέρο-
χη μουσική υπόκρουση και το λυρικό 
κείμενο του Πάνου Θεοδωρίδη, με τη 
συμβολή της πολύ ζεστής φωνής του 
ηθοποιού Κ. Κωνσταντόπουλου, έκα-
ναν την περιήγηση στα απολιθωμένα 
ευρήματα, την εκλεκτότερη απόλαυση 
και για τις τρεις αισθήσεις μας!

Προσωπικά, ένοιωσα πολύ τυχερή 
που μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτή 
την εκδήλωση! 

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο, οι πα-

κά, όταν έπειτα από πρόσκληση της συ-
ντονίστριας ο κ. Δημήτρης Νικορέτζος 
απήγγειλε το  ποίημά του''Ελεγείο στον 
μικρό Ιβάν'' το παιδί των φαναριών, αφι-
ερωμένο στον 3χρονο πνιγμένο Σύριο 
Αϊλάν που το πτώμα του ξεβράστηκε 
στην αμμουδιά της Μικρασιατικής ακτής 
(να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν 
ποίημα μελοποιεί ο μουσουργός και 
ακαδημαϊκός κ. Θεόδωρος Αντωνίου το 
οποίο θα ανεβάσει στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών) Σημειωτέον επίσης ότι η 
Π. Ε Χίου της Π. Β. Αιγαίου μαζί με τα 
Οδηγικά Κέντρα ''ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ'' Χίου 
και ''ΜΥΧΟΥΣ'' Λέσβου απένειμαν στον  
κ. Δημήτρη Νικορέτζο ΔΙΠΛΩΜΑ σε 
ένδειξη τιμής και αναγνώρισης, για τις 
υψηλές υπηρεσίες που προσέφερε στα 
Ελληνικά Γράμματα καθώς επίσης και το 
οικόσημο της Χίου την ομηρική σφίγγα.

Στο τέλος της τιμητικής βραδιάς προ-
σφέρθηκε μπουφές με αναψυκτικά και 
εδέσματα σε όσους τίμησαν την εκδή-
λωση με την παρουσία τους.

ρουσίες από Λέσβιους φίλους αντιπρο-
σωπευτικές (έλειπαν βέβαια κάποιοι 
εκλεκτοί φίλοι), οι ομιλητές επαρκέ-
στατοι γνώστες του αντικειμένου τους, 
κατάφεραν να μας ξεσηκώσουν από τα 
καθίσματά μας και να διανύσουμε μαζί 
τους 25, περίπου, εκατομμύρια έτη της 
γήινης εξέλιξης και να ζήσουμε τις τρο-
μερές γεωφυσικές ανακατατάξεις της,  
που συντελέστηκαν με μοναδικό τρόπο 
στη Λέσβο! 

Πιστεύω, πως οι υπεύθυνοι του εγχει-
ρήματος αυτού, εκτός από την έκδοση 
του σημαντικού, για το περιεχόμενο 
και την αποστολή του, λευκώματος, θα 
κυκλοφορήσουν και  βιντεοσκοπημένα 
αντίγραφα του υπέροχου αυτού ηχο-
ράματος!

Κ.Σ.

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Αμαλή
Του Κλεάνθη Παλαιολόγου

Θα μπορούσε κανείς ν’ αρχίσει, όπως 
στα παραμύθια. Λοιπόν, μια φορά κι 
έναν καιρό ήταν ένα βουνό. Ένα όμορ-
φο, καταπράσινο, χωμένο μέσα στα 
πεύκα, βουνό. Ούτε πολύ ψηλό, ούτε 
απότομο και άγριο. Ένα, πως να το 
ειπώ, απαλό, ήμερο. ήπιο βουνό. Δεν 
μπορούσες να ειπείς πως είχε όγκο, 
δεν είχε βάρος. Θαρρείς δεν είχε κορ-
φές. Είχε μόνο καμπύλες. Ξεφύτρωνε 
μέσα από μια μαβιά θάλασσα, που γι-
νότανε τόσο πιο σκούρα από το βαθύ 
πράσινο των πεύκων του, που τ’ άφηνε 
να καθρεφτίζονται μέσα της...

Μα τι κάθομαι τώρα και σας λέω πα-
ραμύθια...

Εδώ το βουνό υπάρχει, δεν είναι 
πλάσμα της φαντασίας μας! Είναι αλη-
θινά όμορφο και ξαπλώνει με θηλυκιά 
νωχέλεια τον ελαφρό του όγκο, επάνω 
σ’ ολόκληρη τη νότια χερσόνησο, στη 
βάση της οποίας χώνεται ο πλούσιος 
κόλπος της Γέρας από τη μια, και κεί-
τεται η χαριτωμένη Μυτιλήνη, από την 
άλλη.

Είπα για τον όγκο του, αφού βέβαια 
δεν μπορεί να μην υπάρχει, αφού για 
βουνό πρόκειται, μόνο που δεν τον 
προσέχεις, δεν τον αισθάνεσαι. Ένα 
βουνό, που είναι ελαφρά ακουμπισμένο 
επάνω στη θάλασσα και σκύβει απ’ επά-
νω της, τόσο, που τα κλαδιά των πεύ-
κων βουτάνε μέσα της στο κάθε φύση-
μα του μελτεμιού, για ν’ ανασηκωθούν 
με τις βελόνες τους γεμάτες εκατομμύ-
ρια μαργαριταράκια, που κατρακυλούν 
σαν ασημένιες αστραπούλες μπροστά 
στον ήλιο και ξανασβύνουνε στο γιαλό 
για να γίνουνε και πάλι θάλασσα.

Ήξερα ως τώρα, πως σαν λέγαμε 
βουνό -δόξα στο Θεό πολλά έχω ιδεί 
βουνά και σε πολλά σκαρφάλωσα-  εν-
νοούσαμε κάτι το στέρεο, το δυνατό, 
το ακατάλυτο, το αιώνιο. Ο Όλυμπος, 
ο Ταΰγετος, ο Παρνασσός, ο πάππος 
ο πατέρας ο άντρας, ο ισχυρός, ο αρ-
σενικός. Εδώ η εντύπωση αυτή εξαφα-
νίζεται. Εδώ δεν έχουμε πια αρσενικό 
βουνό. Εδώ έχουμε μια γυναίκα ερεθι-
στική, χαδιάρα, εξωτική, πολύχρωμη, 
με αδρές γραμμές, με υπέροχες κα-
μπύλες, εδώ έχουμε την Αμαλή, γεμάτη 
μυστηριώδη ομορφιά και σαγήνη, που 
αρχίζει από τη θάλασσα και τελειώνει 
στον ουρανό, που τον κατεβάζει χαμη-
λά απ’ επάνω της. Προχωρείς ανάμεσα 
στα πεύκα, βλέπεις μπροστά σου την 
καμπύλη που υποτίθεται πως είναι μια 
κορφή της Αμαλής και νομίζεις πως 
αν φτάσεις έως εκεί, δεν έχεις παρά ν’ 
απλώσεις το χέρι σου και να εγγίσεις 
τον ουρανό. Είναι σαν ένα ζωγραφικό 
σκηνικό πολύ κοντά σου, και στο άπει-
ρο συγχρόνως, ες το αχανές. Μπροστά 
στην Αμαλή δεν υπάρχει ορατό τέρμα, 
πίσω δεν φαίνεται καμιά ορατή αφετη-
ρία. Χωμένος μέσα στους Θείους κόλ-
πους της Αμαλής, τριγυρισμένος από τα 
σκουροπράσινα πεύκα της, από τις ρί-
γανες και τα θυμάρια, θαμπωμένος από 
το αστραφτερό φως, εκστασιάζεσαι.

                                                       
***

Δέκα χιλιόμετρα από τη Μυτιλήνη 
προς το νοτιά, στους πρόποδες της 
Αμαλής, είναι η Κράτηγος, μια μαγευ-
τική τοποθεσία πάνω στην ακρογιαλιά. 
Από εκεί, κι από χίλια δυο μονοπάτια, 
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χρειάζεσαι μια ώρα, για να φτάσεις 
προ των «πυλών» της Αμαλής. Κυριο-
λεξία, γιατί ο λαός, οι ξωχάρηδες και 
οι καρβουνάδες την έχουν βαφτίσει 
την τοποθεσία «πόρτες». Αριστερά 
το μεγάλο βουνό, η κορφή 520 μ. και 
δεξιά μια κακοτράχαλη ρεματιά. Το 
σοφό μονοπάτι όσο μπορεί προς την 
κορυφή. Τότες, μια και δεν μπορεί να 
προχωρήσει πιο ψηλά κι ούτε να κά-
νει δεξιά προς τον γκρεμό, σκίζει το 
βράχο. μια μακρουλή σχισμή που την 
άνοιξε θεόρατο τσεκούρι Τιτάνα είναι 
οι πόρτες. Δυο τεράστια πεύκα ριζωμέ-
να στο βράχο στέκονται στην είσοδο 
ενός παραδείσου. Είναι η εξώπορτα. 
Σε καμιά 30/ριά μέτρα, άλλα δυο πεύ-
κα στα χείλια της σχισμής. Προχωρείς 
στον παράδεισο. Δεν μπαίνεις. Έλκε-
σαι. Σε τραβάει για να σε κλείσει στην 
αγκαλιά της η Θεία Αμαλή. Ακολουθάς 
το χνουδωτό μονοπάτι -σωστό τούνελ 
κάτω από τα πεύκα- και σε ένα τέταρ-
το βρίσκεσαι μπροστά στο μεγαλειώ-
δες όραμα μιας πευκόφυτης κοιλάδας 
ανάμεσα σε τρεις κορφές της Αμαλής. 
Αν έσταξαν ένα - δυο δάκρυα από τα 
μάτια σου, που θάμπωσε το φως που 
παιχνιδίζει μπροστά σου μ’ ένα σωρό 
καθρεφτάκια κάποιος πανταχού παρών 
πειραχτικός Πάνας, τότε σημαίνει πως 
δεν είσαι μόνο φυσιολάτρης, μα και 
ρομαντικός και αισθαντικός άνθρωπος. 
Σημαίνει ακόμα πως εκείνη τη στιγμή η 
Αμαλή σε κατάχτησε, σε μάγεψε. 

Ο άνθρωπος εστάθη πάντα μόνος 
απέναντι στο ανεξερεύνητο, ενεός απέ-
ναντι στη μαγεία της φύσεως.

Μερικά πανύψηλα πεύκα σε μια 
ολοπράσινη από καινούργια αγριάδα 
απλωσιά, σκεπάζουν το συμπαθητικό 
εκκλησάκι της Παναγιάς της Αμαλής, 
της Παναγιάς της Χρυσόμαλλης όπως 
τη θέλει ο κόσμος των γύρω χωριών 
που τη γιορτάζει μέσα στον Ιούνιο της 
Αναλήψεως. Το εκκλησάκι ανήκει στο 

χωριό Αγιά Μαρίνα, 6 χιλ. από τη Μυ-
τιλήνη, στους πρόποδες της Αμαλής. 
Οι χωριανοί της Αγίας Μαρίνας και των 
γύρω χωριών Καγιάνι, Πληγώνι, Λου-
τρά, φτάνουν από το πρωί, καραβάνια 
ολόκληρα, νέοι, γέροι, κοπέλες, γυ-
ναίκες, γριούλες, μωρά, με οργανάκια, 
κιθάρες, και βιολιά για να γιορτάσουν 
τις «Αμαλίες», όπως τη χαρακτηρίζει τη 
γιορτή ο λαός, και αφού λειτουργηθούν 
και κάνουν την περιφορά της εικόνας 
της Παναγίας, το στήνουν στο γλέντι, 
στο χορό και στο τραγούδι, με γερή 
φυσικά ουζοποσία, ως το βράδυ.

Λίγο πιο πέρα απ’ το εκκλησάκι προς 
τα δυτικά, επάνω σε ένα μεγάλο απλω-
μένο φρύδι της Αμαλής, σε καταλαμβά-
νει δέος. Πανόραμα, που μόνο ζωηρή 
φαντασία μπορεί να το ζωγραφίσει. 
Στέκεσαι, ρίχνεις αχόρταγο το βλέμ-
μα προς τα κάτω και πέρα ένα γύρω. 
Από κάτω το στόμιο του κόλπου της 
Γέρας ξετυλίγεται σαν ένα πλατύ αση-
μένιο φίδι, πιο ψηλά τα χωριά της Γέρας 
άσπρα γυαλιστερά σημαδάκια χωμένα 
μέσα σε δάση από ελιές, το Πέραμα 
με τα εργοστάσια, ο κόλπος ολόκλη-
ρος, που τον αναχαιτίζει το κομμένο 
σαν χαλβάς βουνό της Λάρσος και στο 
βάθος ο Αγιασώτης Όλυμπος, με το 
άσπρο σκουφάκι του, το εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία. Προς τη νοτιά, πέρα 
από τη θάλασσα τα βουνά της Χίου και 
της Ανατολής. Όποιος δεν είδε αυτόν 
τον στερεοσκοπικό ζωγραφικό πίνακα, 
από τον μαγευτικό ορίζοντα ένα γύρο 
από την Αμαλή, δεν μπορεί να τον νοι-
ώσει από καμιά περιγραφή.

Την Αμαλή την ήξεραν και σίγουρα 
την αγαπούσαν οι αρχαίοι Λέσβιοι. Εί-
ναι δα γνωστό, πως οι αρχαίοι Έλληνες 
ήξεραν πως η φύση είναι εκείνη που 
περιέχει τις απαραίτητες ουσίες για την 
λειτουργία και την ύπαρξη της οργανι-
κής ζωής των όντων και ακόμα για την 
εκδήλωση του ανθρωπίνου πνεύματος 

και τη δημιουργία του. Θεωρούσαν τη 
φύση στο σύνολό της σαν συγκρότημα 
που ενέπνεε θαυμασμό και συγχρόνως 
δέος και πίστευαν πως μέσα σε καθέ-
να από τα αντικείμενα και τα φαινόμε-
νά της υπήρχε ανώτερη δύναμη, γιατί 
μέσα στο κάθε τι ένοιωθαν «πράγμα τι 
τω Θεώ όμοιον».

Στην Αμαλή επάνω υπήρχε ναός αφιε-
ρωμένος στον Απόλλωνα, που φαίνεται 
πως τον γιόρταζαν επίσημα οι Μυτιλη-
ναίοι. Μας το λέει καθαρά ο Θουκυ-
δίδης, περιγράφοντας ένα από τα πιο 
ζωηρά χρονικά του Πελοποννησιακού 
πολέμου.

«Επιγγέλθη γαρ αυτοίς ως είη Απόλλω-
νος Μαλέοντος έξω της πόλεως εορτή, 
εν πανδημεί Μυτιληναίοι εορτάζουσι, και 
ελπίδα είναι επειχθέντας επιπεσείν άφνω» 

(Θουκυδ. Ιστοριών Γ`. 10)

Αλλ’ αυτά είναι μια άλλη ιστορία...

***

Η Αμαλή είναι όμορφο βουνό, δυο 
βήματα έξω απ’ τη χαριτωμένη Μυτι-
λήνη. Καμιά περιγραφή δεν μπορεί να 
αποδώσει τις ομορφιές της, το μεγα-
λείο της, τη χάρη της, το πράσινό της. 
Κάθε μονοπάτι του πολύχρωμου αυτού 
βουνού οδηγεί σε διαφορετική πτυχή 
του, που είναι η μια πιο όμορφη, αλλιώ-
τικα ενδιαφέρουσα, απ΄ την άλλη. Όλα 
αυτά μαζί συνθέτουν το μεγαλείο και 
το μυστήριο ενός μαγευτικού θηλυκού 
βουνού. Της Αμαλής.

(Από το Λεσβιακόν  Ημερολόγιον  Π. Ι. Σαμάρα 
1958)

Απόψη της Μυτιλήνης με το βουνό της Αμαλής στο βάθος
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Η ιστορική επίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου στη Λέσβο

Αφιέρωμα

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφθασε για 
επίσημη επίσκεψη στη Μυτιλήνη το 
Σάββατο 16 Απριλίου 2016 το πρωί. 
Το αεροσκάφος που μετέφερε τον 
Πάπα Φραγκίσκο προσγειώθηκε στο 
αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όπου τον 
υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, παρουσία του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρ-
χιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλά-
δος Ιερώνυμου.

Ο Πάπας έγινε δεκτός με τιμές αρχη-
γού κράτους και αμέσως μετά την ανά-
κρουση των εθνικών ύμνων του Βατικα-
νού και της Ελλάδας, οι θρησκευτικοί 
ηγέτες και ο πρωθυπουργός μετέβησαν 
σε αίθουσα του αεροδρομίου της Μυ-
τιλήνης.

Στο αεροδρόμιο επίσης βρισκόταν η 
ηγεσία στην Ελλάδα της Καθολικής Εκ-
κλησίας, ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος 
Γαληνός, η Περιφερειάρχης βορείου 
Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και ο 
υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής 
Γιάννης Μουζάλας.

Ακολούθησε συνάντηση του Αλέ-
ξη Τσίπρα με τον Προκαθήμενο της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τον 
πρωθυπουργό να δηλώνει περήφανος 
για τη στάση του ελληνικού λαού, που 
παρά το γεγονός, ότι υπέφερε από τα 
σκληρά μέτρα λιτότητας, έδειξε την 
αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες, την 
ώρα που κάποιοι εταίροι μας, στο όνο-
μα της χριστιανικής Ευρώπης ύψωναν 
φράχτες.

Από την άφιξη του Πάπα Φραγκίσκου στο "Οδυσσέας Ελύτης"

Στη συνέχεια είχαν μια σύντομη συνά-
ντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και 
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

 Είχε προηγηθεί συνάντηση του πρω-
θυπουργού με τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη και τον Αρχιεπίσκοπο, κατά την 
οποία συζήτησαν το ζήτημα του προ-
σφυγικού. Και οι τρεις επεσήμαναν την 
ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος στη 
Συρία για να μην αναγκάζονται οι άνθρω-
ποι να εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Πάπας Φραγκίσκος, Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Αρχι-
επίσκοπος Ιερώνυμος έφθασαν στο 
κέντρο υποδοχής στη Μόρια το πρωί 
του Σαββάτου. Εκεί τους περίμεναν και 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τα οποία 
οι τρεις Προκαθήμενοι χαιρέτησαν δια 
χειραψίας, ενώ είχαν και σύντομο διά-
λογο μαζί τους. 

Οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο 
κέντρο της Μόριας, υποδέχθηκαν με 
ενθουσιασμό τους τρεις Προκαθήμε-
νους, ενώ κάποιοι από αυτούς κρατού-
σαν και σημαίες της Συρίας, αλλά και 
πλακάτ με συνθήματα σχετικά με το 

άνοιγμα των συνόρων, με τη βοήθεια 
που χρειάζονται οι ίδιοι και οι συμπα-
τριώτες τους, ενώ φώναζαν συνθήματα 
για την ελευθερία. Συγκινητική ήταν και 
η στιγμή όταν μια ομάδα παιδιών τρα-
γούδησε ενώπιον των τριών Προκαθη-
μένων, ένα τραγούδι από την πατρίδα 
τους.

Οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες συνο-
μίλησαν με πρόσφυγες που βρίσκο-
νται στο κέντρο κράτησης στη Μόρια, 
άκουσαν με προσοχή τις ιστορίες τους 
και την αγωνία τους για το πότε θα τε-
λειώσει ο Γολγοθάς τους και στη συνέ-
χεια υπέγραψαν κοινή διακήρυξη για το 
προσφυγικό.

Μετά το γεύμα τους με οικογένειες 
προσφύγων στη Μόρια, Πάπας Φρα-
γκίσκος, Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος και Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος κατευθύνθηκαν στο λιμάνι 
του νησιού, όπου ο Ποντίφικας ευχα-
ρίστησε τον ελληνικό λαό για την αλλη-
λεγγύη που έδειξε στους πρόσφυγες. 
«Οι πρόσφυγες δεν είναι αριθμοί, είναι 
άνθρωποι, πρόσωπα, ονόματα, ιστορίες 
επανέλαβε ο Πάπας Φραγκίσκος από 
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το λιμάνι της Μυτιλήνης και πρόσθεσε 
πως σε αυτά τα χώματα χτυπά ακόμη 
η καρδιά μιας ανθρωπότητας που ξέ-
ρει να αναγνωρίζει πρώτα από όλα τον 
αδελφό και την αδελφή, που ξέρει να 
χτίζει γέφυρες, είπε ο Πάπας απευθυ-
νόμενος στους κατοίκους της Μυτιλή-
νης, σημειώνοντας με νόημα πως τα 
φράγματα οδηγούν σε διαιρέσεις».

Ακολούθησε κοινή δέηση για τους 
πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους, 
αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, κι 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

Στη συνέχεια οι Προκαθήμενοι έρι-
ξαν στη θάλασσα στεφάνια, θέλοντας 
με αυτή τη συμβολική κίνηση να τιμή-
σουν τη μνήμη όλων εκείνων των αν-
θρώπων που χάθηκαν στα παγωμένα 
νερά του Αιγαίου, προσπαθώντας να 
φτάσουν στα ελληνικά νησιά.

Ο κ. Ιερώνυμος έκανε λόγο για «χρε-
οκοπία» της ανθρωπιάς και της αλλη-
λεγγύης στην Ευρώπη, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Μόνο όσοι δουν τα μάτια 
αυτών των μικρών παιδιών που συνα-
ντήσαμε στον καταυλισμό προσφύγων, 
θα μπορέσουν να αντιληφθούν αμέσως 
το πλήρες μέγεθος της “χρεοκοπίας” 
της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης 

που επιδεικνύει η Ευρώπη τα τελευ-
ταία χρόνια απέναντι σε αυτούς τους 
ανθρώπους και όχι μόνον. Καμαρώνω 
για τους Έλληνες οι οποίοι, παρά τις 
δυσκολίες που περνούν, βοηθούν τους 
πρόσφυγες, ώστε να γίνει ο Γολγοθάς 
τους ελαφρύτερος, ο ανηφορικός τους 
δρόμος λιγότερο τραχύς».

«Η Μεσόγειος δεν θα πρέπει να γί-
νει ένας τάφος, είναι ένα σταυροδρόμι 
πολιτισμών, ανταλλαγής απόψεων και 
διαλόγου. Πρέπει να γίνει θάλασσα ει-
ρήνης», είπε από την πλευρά του ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
και απευθυνόμενος στους πρόσφυγες 
τόνισε: «Θέλουμε να σας διαβεβαιώ-
σουμε, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από 
το χέρι μας για να ανοίξουμε τα μάτια 
και τις καρδιές του κόσμου».

Μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο, μετά 
την ιστορική επίσκεψή του στη Λέσβο, 
αναχώρησαν, μετά από κλήρωση, και 
12 πρόσφυγες που μέχρι σήμερα δι-
έμεναν στον καταυλισμό του Δήμου, 
στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, θέλο-
ντας, όπως δήλωσε ο προκαθήμενος 
της Καθολικής Εκκλησίας, να υπάρξει 
μια έντονα συμβολική ενέργεια κατά 
την επίσκεψή του.

«Ημείς, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Ιερώνυμος, συναντηθήκαμε στο ελληνικό 
νησί της Λέσβου για να αποδείξουμε την 
βαθιά ανησυχία μας για την τραγική κατά-
σταση των πολυάριθμων προσφύγων, των 
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, που 
έχουν έλθει στην Ευρώπη, προσπαθώντας 
να ξεφύγουν από καταστάσεις συγκρούσε-
ων και, σε πολλές περιπτώσεις, καθημερι-
νών απειλών για την επιβίωσή τους.

Το κείμενο της διακήρυξης - έκκλησης 
των τριών θρησκευτικών ηγετών από τη Λέσβο

Η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν μπορεί να 
αγνοήσει την τεράστια ανθρωπιστική κρίση 
που δημιουργήθηκε από την εξάπλωση της 
βίας και των ενόπλων συγκρούσεων, τις 
διώξεις και τον εκτοπισμό των θρησκευτι-
κών και εθνικών μειονοτήτων και τον ξερι-
ζωμό των οικογενειών από τα σπίτια τους, 
κατά παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ελευθεριών τους.

Η τραγωδία της αναγκαστικής μετανά-
στευσης και της μετατόπισης επηρεάζει Οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες απευθύνουν κείμενο διακήρυξης - έκκλησης για το προσφυγικό

εκατομμύρια ανθρώπων, και είναι ουσιαστι-
κά μια κρίση της ανθρωπότητας, καλώντας 
για μια απάντηση αλληλεγγύης, συμπόνιας, 
γενναιοδωρίας και άμεσης πρακτικής δέ-
σμευσης πόρων.

Από τη Λέσβο, κάνουμε έκκληση προς τη 
διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί με θάρ-
ρος στη αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας 
ανθρωπιστικής κρίσης και των βαθύτερων 
αιτίων της, μέσω διπλωματικών, πολιτικών 
και φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών, και 
μέσα από συλλογικές προσπάθειες, τόσο 
στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη.

Ως ηγέτες των αντίστοιχων Εκκλησιών 
μας, εκφράζουμε από κοινού την επιθυμία 
μας για ειρήνη και την ετοιμότητά μας να 
προωθήσουμε την επίλυση των συγκρούσε-
ων μέσω του διαλόγου και της συμφιλίωσης.

Μια ευρύτερη διεθνής συναίνεση και ένα 
πρόγραμμα βοήθειας, χρειάζονται επειγό-
ντως, για να διατηρηθεί το κράτος δικαί-
ου, για την προάσπιση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ αυτή τη μη 

βιώσιμη κατάσταση, για την προστασία των 
μειονοτήτων, για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και του λαθρεμπο-
ρίου, για την εξάλειψη των μη ασφαλών 
διαδρομών, όπως αυτές μέσα από το Αιγαίο 
και το σύνολο της Μεσογείου και για να 
αναπτυχθούν ασφαλείς διαδικασίες επανε-
γκατάστασης. Με αυτό τον τρόπο θα είμα-
στε σε θέση να βοηθήσουμε άμεσα αυτές 
τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται στην ικα-
νοποίηση των αναγκών των πολυάριθμων 
βασανισμένων αδελφών μας. Ειδικότερα, 
εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον 
λαό της Ελλάδας, ο οποίος παρά τις δικές 
του οικονομικές δυσκολίες, έχει ανταποκρι-
θεί με γενναιοδωρία σ΄ αυτή την κρίση.

Απευθύνουμε κοινή έκκληση για τον 
τερματισμό του πολέμου και της βίας στη 
Μέση Ανατολή, μια δίκαιη και διαρκή ειρή-
νη, και την έντιμη επιστροφή όσων αναγκά-
στηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 
Ζητούμε από τις θρησκευτικές κοινότητες 
να εντείνουν τις προσπάθειες τους στην 
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υποδοχή, παροχή βοήθειας και προστασί-
ας στους πρόσφυγες όλων των θρησκειών, 
και τις θρησκευτικές και πολιτικές υπη-
ρεσίες ανακούφισης (των προσφύγων) να 
εργάζονται για να συντονίζουν τις πρωτο-
βουλίες τους. Για όσο διάστημα υπάρχει η 
ανάγκη, επιμόνως ζητούμε από όλες τις 
χώρες να παράσχουν προσωρινό άσυλο, να 
προσφέρουν την ιδιότητα του πρόσφυγα 
σε όσους έχουν δικαίωμα, να επεκτείνουν 
τις προσπάθειες αρωγής τους και να συ-
νεργαστούν με όλους τους ανθρώπους κα-
λής θέλησης για τον άμεσο τερματισμό των 
συνεχιζομένων συγκρούσεων.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μία 
από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις 
της από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Για την αντιμετώπιση αυτής 
της σοβαρής πρόκλησης, κάνουμε έκκληση 
σε όλους τους ακολούθους του Χριστού να 
ενθυμούνται τα λόγια του Κυρίου, σύμφω-
να με τα οποία όλοι μας θα κριθούμε μια 

μέρα: «επείνασα γάρ και εδώκατέ μοι φα-
γείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμιν 
και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλε-
τέ με, ησθένησα και επεσκέψασθε με, εν 
φυλακή ήμιν και ήλθατε προς με... αμήν 
λέγω υμίν, εφ΄όσον εποιήσατε ενί τούτων 
των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 
εποιήσατε» (Ματθαίος 25:35 – 36, 40).

Από την πλευρά μας, υπακούοντας στο 
θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πι-
στεύουμε ακράδαντα, ολόψυχα και με απο-
φασιστικότητα, ότι πρέπει να εντείνουμε 
τις προσπάθειες μας για την προώθηση της 
πλήρους ενότητας όλων των Χριστιανών. 
Επιβεβαιώνουμε την πεποίθηση μας ότι η 
«συμφιλίωση (μεταξύ των Χριστιανών) πε-
ριλαμβάνει την προώθηση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης εντός και μεταξύ όλων των 
λαών...

Μαζί, θα κάνουμε το χρέος μας, ώστε 
να προσφέρουμε στους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες, και τους αιτούντες άσυλο, μία 
ανθρώπινη υποδοχή στην Ευρώπη» (Οικου-
μενική Χάρτα, 2001). Με την υπεράσπιση 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και 
των μεταναστών, καθώς και των πολλών 
περιθωριοποιημένων ανθρώπων στις κοι-
νωνίες μας, έχουμε ως στόχο να εκπληρώ-
σουμε την αποστολή των Εκκλησιών, που 
είναι η διακονία του κόσμου.

Η συνάντηση μας σήμερα έχει ως στό-
χο να δώσει κουράγιο και ελπίδα σε όσους 
αναζητούν καταφύγιο και σε όλους εκεί-
νους που τους καλωσορίζουν και τους 
βοηθούν. Καλούμε την διεθνή κοινότητα 
να θέση την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής ως προτεραιότητα, και σε κάθε επί-
πεδο, να υποστηρίξει πολιτικές εντάξεις 
που εκτείνονται σε όλες τις θρησκευτικές 
κοινότητες. Η φοβερή κατάσταση όλων 
όσων επηρεάζονται από την παρούσα αν-
θρωπιστική κρίση, συμπεριλαμβανομένων 
πολλών Χριστιανών αδελφών μας, απαιτεί 
συνεχή προσευχή από μέρους μας»

(Ρεπορτάζ από το λεσβιακό τύπο & το διαδίκυο)

Οι Προκαθήμενοι έριξαν στη θάλασσα στεφάνια 
στη μνήμη όλων εκείνων των ανθρώπων που 

χάθηκαν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου.

Το «Κρυστάλ», με τη βούλα του νόμου,
γίνεται πολυκατάστημα!

Θέσεις - Απόψεις

Παρασκευή πρωί, διασχίζοντας την 
κεντρική αγορά της Μυτιλήνης, ακούμε 
από το πάλαι ποτέ κτήριο του καφενεί-
ου «Κρυστάλ» -δίπλα στο «Πανελλή-
νιον»- διάφορους ήχους που παραπέ-
μπουν σε οικοδομικές εργασίες.

Λίγο αργότερα και από την πλευρά 
της προκυμαίας, βλέπουμε ανοιχτή 
την πόρτα του καταστήματος, που πα-
ρέμενε κλειστή για χρόνια, από τότε 
που «Το Σπίτι του Γλυκού», το ζαχα-
ροπλαστείο της οικογένειας Μιχαηλίδη, 
η οποία λειτουργεί και το «Πανελλήνι-
ον», αποχώρησε μετά από χρόνια από 
το συγκεκριμένο κτήριο, για να μετα-
στεγάσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση 
σε άλλο μαγαζί της αγοράς. Αυτό που 
αντικρίζουμε είναι εκτεταμένες οικοδο-
μικές εργασίες στο εσωτερικό του κτη-
ρίου, να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα όσα είδαμε, επιβεβαιώνουν τις φή-
μες που κυκλοφορούν εδώ και αρκετές 
μέρες για μετατροπή του «Κρυστάλ» 
σε κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων. Η 
έρευνα που κάναμε, αποκαλύπτει ότι 
δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σε αυτή 
τη μετατροπή, καθώς το κτήριο έχει 
αποχαρακτηριστεί ως διατηρητέο σε 
σχέση με τη χρήση, παραδοσιακό κα-
φενείο.

Σε αντίθεση δηλαδή με το διπλανό 
«Πανελλήνιον», που εξακολουθεί να 
ισχύει η χρήση του ως παραδοσιακό 
καφενείο και μόνο!

Πέρα όμως από το ζήτημα της νο-
μιμότητας, που στην προκειμένη πε-
ρίπτωση δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, 
υπάρχει το ουσιαστικό ζήτημα της 
προστασίας και της διατήρησης του 

ιστορικού κέντρου της Μυτιλήνης, ανα-
πόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί 
και το συγκεκριμένο οίκημα.

Απαξίωσαν το έργο 
της ανάπλασης

Άραγε τι νόημα έχουν οι προσπάθει-
ες προσέλκυσης τουριστών στη Λέσβο 
και ειδικότερα στη Μυτιλήνη όταν ένα - 
ένα καταστρέφονται ή αλλοιώνονται τα 
βασικά στοιχεία του οικιστικού ιστού 
της καρδιάς της πόλης, όπως άλλωστε 
συμβαίνει με όλες τις πόλεις του κό-
σμου, που αποτελούν το κύριο αξιοθέ-
ατο και συνιστούν και συγκροτούν το 
τουριστικό προϊόν της πρωτεύουσας 
του νησιού μας;

Η επικείμενη μετατροπή του «Κρυ-
στάλ» σε κατάστημα ετοίμων ενδυ-
μάτων και μάλιστα μεγάλης αλυσίδας 
του κλάδου, όπως λέγεται, είναι το 
τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ της 
καταστροφής μιας πολύ μεγάλης επέν-
δυσης που είχε γίνει τη δεκαετία του 
΄90 στη Μυτιλήνη, με την ανάπλαση του 
λεγόμενου ιστορικού κέντρου, που με 
τις παρεμβάσεις στην αγορά και στην 
προκυμαία αναβαθμίστηκε η εικόνα της 
πόλης και απέκτησε φυσιογνωμία, την 
οποία όμως οι αρμόδιες αρχές (κρατι-
κές και αυτοδιοικητικές) δεν φρόντισαν 
να προστατεύσουν, αφήνοντας το μο-
ναδικό αυτό έργο πνοής, απροστάτευ-
το από κάθε αυθαιρεσία να απαξιώνε-
ται και να καταστρέφεται.

Και μιλάμε για ένα έργο για το οποίο 
ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ ώστε 
να αναβαθμιστεί η πόλη, τα οποία πή-
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γαν κυριολεκτικά στο βρόντο!
Πέρα όμως από λόγους καθαρά του-

ριστικής ανάπτυξης, η προστασία ορι-
σμένων συμβολικών κτηρίων της πόλης, 
ως προς την όψη αλλά και τη χρήση και 
το διάκοσμο τους, είναι κορυφαίο ζή-
τημα για την κοινωνική ζωή των κατοί-
κων της Μυτιλήνης.

Τι συμβαίνει με το «Κρυστάλ»
Το «Κρυστάλ» ήταν ένα από τα δύο 

παραδοσιακά καφενεία της Μυτιλήνης, 
τα οποία ήταν «κολλημένα» και συ-
μπεριλαμβάνονταν στο ίδιο κτηριακό 
συγκρότημα στην είσοδο της αγοράς. 
Το άλλο είναι το «Πανελλήνιον». Αμ-
φότερα χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα 
το 1985 ως κτήρια, ενώ το 1990 χαρα-
κτηρίστηκαν διατηρητέοι οι εσωτερικοί 
χώροι των καφενείων και οι χρήσεις 
τους.

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 
΄90 ξεκινάει μια προσπάθεια να απο-
χαρακτηριστούν, ως προς τις χρήσεις 
τους σε παραδοσιακά καφενεία, και 
να μετατραπούν σε υποκατάστημα της 
τότε κραταιάς Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, στην κυριότητα της οποίας εί-
χαν περιέλθει.

Οι πολύ μεγάλες αντιδράσεις της 
κοινής γνώμης και φορέων της πόλης, 
οδήγησαν σε αναστολή και τελικά τρο-
ποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και 
έτσι αποτράπηκε να γίνει και το οίκημα 
αυτό τράπεζα. 

Το δεύτερο σχέδιο που παρουσιά-
στηκε, ήθελε να παραμένει διατηρητέο 
το «Πανελλήνιον» και να αποχαρακτη-
ρίζεται το «Κρυστάλ».

Στόχος και πάλι ήταν να μετατραπεί 
σε υποκατάστημα της ΑΤΕ. Μάλιστα 
είχε παρουσιαστεί και ένα ευφάντα-
στο σενάριο, που ήθελε να δημιουργη-
θεί υπόγεια σήραγγα που θα ένωνε το 
σημερινό υποκατάστημα της ΑΤΕ από 
την πλευρά της προκυμαίας (πρώην κα-

φενείο «Δάλλα») και από την πλευρά 
της αγοράς (καφεκοπτείο «Χατζηχαλ-
κιά»). Αποδείχθηκε ότι πρόκειται για 
ένα ανέφικτο τεχνικά σενάριο και έτσι 
εγκαταλείφθηκε. Όμως οι προσπάθειες 
για αποχαρακτηρισμό του «Κρυστάλ» 
συνεχίστηκαν.

Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με...
επιτυχία το 2005, επί υπουργίας του 
Αριστοτέλη Παυλίδη στο Υπουργείο 
Αιγαίου στην αρμοδιότητα του οποίου 
ήταν το θέμα του αποχαρακτηρισμού ή 
όχι.

Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου του 
2005, δημοσιεύεται στην εφημερίδα 
της κυβερνήσεως η απόφαση που απο-
χαρακτηρίζει το «Κρυστάλ».

Στην υπουργική απόφαση αναφέρε-
ται ότι σχετικό αίτημα είχε κατατεθεί 
από την Αγροτική Τράπεζα. Στη σχετι-
κή απόφαση για τον αποχαρακτηρισμό 
του λήφθηκαν υπόψη δύο αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης 
για το θέμα, η 498 του 2000 και η 300 
του 2005.

Εντυπωσιακό στην παραπάνω απόφα-
ση αποχαρακτηρισμού είναι ότι προ-
βλέπονται μια σειρά χρήσεις για τις 
οποίες δεν μπορεί να αξιοποιηθεί το 
«Κρυστάλ».

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 
χρήσεις παρεμφερείς με αυτές του πα-
ραδοσιακού καφενείου, όπως είναι η 
ταβέρνα, εστιατόριο, χώροι συνάθροι-
σης κοινού. Λες και υπήρχε ιδιαίτερη 
σπουδή το αποχαρακτηρισμένο «Κρυ-
στάλ» να μην θυμίζει σε τίποτα παρεμ-
φερή σε καφενείο, χρήση.

Γιατί άραγε να μην επιτρέπεται η λει-
τουργία ενός εστιατορίου στο χώρο, 
την ώρα που επιτρέπεται να μετατραπεί 
σε κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων;

                                                                                                      

Νίκος Μανάβης 
(Αναδημοσίευση από την Εφ. «Εμπρός»)

«Λέσχη Φίλων Αμπέλου και Οίνου Λέσβου»

Ρεπορτάζ

Τα κρασιά της Λέσβου ήταν περιζήτητα από την αρχαιότητα. Κατά τον Αρχέστρατο 
τον Δειπνολόγο (4οςαι. π.Χ.) αρχαίο συγγραφέα και φανατικό γευσιγνώστη, το κρασί της 
Λέσβου ήταν το καλύτερο της αρχαιότητας. Ο ποιητής Αρίσταρχος εκθειάζει τον «Γλυκύ-
χυμον και Ευωδέστατον» οίνο της Λέσβου και τον αποκαλεί «Αμβροσίαν», ο δε Λατίνος 
Βιργίλιος γράφει: «Δεν κρέμονται από τα δικά μας αμπέλια, ίδια τσαμπιά, σαν εκείνα που 
τρυγάει η Λέσβος από τα κλήματα της Μήθυμνας».

 Παρήγαγε λοιπόν η Λέσβος καλό κρασί και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα από την αρ-
χαιότητα και μέχρι τις αρχές περίπου του 19ου αιώνα, όταν τα αμπέλια άρχισαν σιγά-σιγά 
να αντικαθίστανται από ελαιόδενδρα.

Ήταν κάπου το 2003 όταν μια πα-
ρέα φίλων, ερασιτεχνών παραγωγών 
κρασιού, (ο Τάσος Χαρέλλης, ο Νί-
κος Μαυρουδής, ο Φώτης Ξενέλλης, ο 
Χρήστος Θεοδώρου, ο Παντελής Πα-
τερέλλης, ο Γιάννης Ανδρεαδέλλης, ο 
Μπάμπης Νικολάου), ξεκίνησαν να συ-
ναντιούνται, να πίνουν το κρασάκι τους 
και να συζητούν με πάθος για το κρασί 
και τ’ αμπέλια τους.

Πέρασαν μερικά χρόνια, όταν έπεσε 
η ιδέα, και το 2009, αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν σύλλογο, να φύγουν από 
το πλαίσιο της παρέας και να ανοιχθούν 
σε όλους όσοι παράγουν ερασιτεχνι-
κά και αγαπούν το κρασί. Έτσι από 40 
ιδρυτικά μέλη δημιουργήθηκε η «Λέσχη 
Φίλων Αμπέλου και Οίνου Λέσβου».

Ο σύλλογος πλέον έχει ξεπεράσει 
τα 60 μέλη, ενώ εγγράφονται συνέχεια 
νέα, δείχνοντας το ενδιαφέρον πολλών 
κατοίκων του νησιού μας για το αμπέλι, 
και το καλό κρασί. Σ’ αυτό βοηθούν και 
οι διάφορες εκδηλώσεις που πραγμα-
τοποιεί ο σύλλογος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει για τα μέλη του 
Συλλόγου, η οργάνωση εκλαϊκευμένων 
σεμιναρίων σχετικά με την καλλιέργεια 
της αμπέλου, προκειμένου να βελτιωθεί η 
κατάρτιση των μελών στην παραγωγή του 
προϊόντος καθώς επίσης και η οργάνωση 
εκδρομών στους αμπελώνες των μελών 
για επαφή - γνωριμία, αλλά και συζήτηση 

για τα αμπέλια επί τόπου!
Ο Σύλλογος συμβάλλει με το δικό του 

τρόπο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου, προσφέροντας κρασί στις εορ-
τές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Στους άμεσους στόχους του είναι η 
οργάνωση διαγωνισμού γευσιγνωσίας 
των παραγομένων κρασιών από τα μέλη 
του συλλόγου με σκοπό να καθιερωθεί 
ο διαγωνισμός αυτός, και να προσελκύ-
σει, όχι μόνο φίλους του κρασιού, αλλά 
να ενταχθεί στο συνολικό τουριστικό 
πακέτο του νησιού μας, προσελκύο-
ντας Έλληνες και ξένους.

Η «Λέσχη Φίλων Αμπέλου και Οίνου 
Λέσβου» δεν έχει επαγγελματικό ή κερ-
δοσκοπικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί 
συνεταιριστική μορφή οινοπαραγωγών 
ή καλλιεργητών, αλλά στην πραγματικό-
τητα είναι μια λέσχη φίλων της αμπέλου.

Υπάρχουν μέλη που διατηρούν μι-
κρά ή μεγάλα αμπέλια, ενώ υπάρχουν 
και μέλη που ναι μεν δεν έχουν αμπέ-
λι, αγαπούν όμως ιδιαίτερα το κρασί. 
Υπάρχουν επίσης συλλέκτες με χιλιά-
δες μπουκάλια απ’ όλο τον κόσμο, που 
προγραμματίζουν μάλιστα ταξίδια προ-
κειμένου να διευρύνουν τις συλλογές 
τους, αλλά και εκατοντάδες Μυτιληνιοί, 
που παράγουν μικρές ποσότητες κρα-
σιού και στοχεύουν όλοι αυτοί να εντα-
χθούν στο σύλλογο τους.

(Πηγή από την Εφ. «Εμπρός»)

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής
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Ξωκλήσια της Λέσβου

«Βρήκα μια μικρή εκκλησία όλο τρεχούμενα νερά και την κρέμασα στον τοίχο. 
Τα μανουάλια της είναι πήλινα και μοιάζουν με τα δάχτυλα μου όταν γράφω. 
Από το πώς αστράφτουν τα τζάκια καταλαβαίνω αν πέρασε άγγελος.
Και συχνά κάθομαι τ' απόγευμα έξω στο πεζούλι 
και κρατιέμαι στις κακοκαιρίες, όπως το γεράνι».

Οδ. Ελύτης, "Ημερολόγιο ενός αθέατου Απρίλη"

Τα παραπάνω λόγια του νομπελίστα 
μας Οδυσσέα Ελύτη, δίνουν ανάγλυφη 
τη σημασία και τη σπουδαιότητα που 
έχουν τα ξωκλήσια για τους ανθρώπους. 

Μοναχικά προσκυνητάρια, καταφύγια 
ψυχής και βάλσαμο πόνου. Άλλα ζω-
ντανά κι άλλα ξεχασμένα. Στα σιωπηλά 
ντουβάρια τους κουβαλούν κάποιους 
πολυκαιρισμένους αγίους σε φθαρμέ-
νες εικόνες που μπορεί να ξεθώριασαν 
με το χρόνο, ωστόσο η αγιότητά τους 
παραμένει. Κάποια άλλα, ολότελα γυ-

μνά... Δίχως ψαλτικά, πολυελαίους και 
στασίδια. Ήσυχα. Βουβά. Μοναχικά. 
Ένας σταυρός, ένα καντήλι, ένα εικόνι-
σμα. Τίποτ’ άλλο...

Υπάρχουν διάσπαρτα σ’ όλο το νησί 
μας, «μικρά κεριά» αγάπης και ομορ-
φιάς. Λιτά και απέριττα. Βωμοί ιερό-
τητας και μοναξιάς, καταδεχτικά στις 
προσευχές και στα πιο αληθινά και 
εσώτερα προσκυνήματά μας. Τόποι 
αποκάλυψης, ευλάβειας και προσμο-
νής. Σημεία θεϊκής και ανθρώπινης 

Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Παναγιά Γοργόνα, Σκάλα Σκαμνιάς

Κόλπος Γέρας Αγ. Θεράποντας.

Άγιος Ερμογένης 
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Ανοιξιάτικος περίπατος στο νησί μου
Αναστασία Σαμαρέλλη - Τζερμιά

Ελάχιστες φορές έχω ζήσει μια άνοι-
ξη τόσο συνειδητά, σπάνια την έχω βι-
ώσει σε μια τόσο πολύτιμη ησυχία και 
απλότητα. Προχωρώ αργά - αργά το 
δρόμο της Ακαδημίας με προορισμό 
τον Ταξιάρχη στο Καγιάνι.

Στέκομαι και κοιτάζω. Σαν να τα βλέ-
πω όλα για πρώτη φορά!

Παρατηρώ τις πολυποίκιλες απο-
χρώσεις του πράσινου που απλώνεται 
μπροστά μου. Οι δυνατές αχτίδες του 
ήλιου διαχέουν, θαρρείς, γαλάζιες και 
γκριζοκυανές σκιές πάνω στο θαμπό 
πράσινο των θυμαριών που φωτίζεται 
από άνθη με αβρό χρώμα βιολέτας. 

Η φύση έχει φουντώσει με ταχύ 
ρυθμό. Αναρίθμητα μπουμπούκια ξε-
φυτρώνουν εδώ κι εκεί. Εκεί που σώ-
ριασαν οι βροχές έχουν σχηματιστεί 
απαλά πουπουλένια μαξιλάρια από 
κίτρινες μαργαρίτες, πορφυρές παπα-
ρούνες και εύοσμες λεβάντες που σε 
καλούν για ξεκούραση.

Στο πέρασμά μου αγγίζω γυμνά κλα-
διά από συκιές που αρχίζουν να στολί-
ζονται με τα πρώτα φύλλα τους, όμοια 
με μεγάλους καταπράσινους φιόγκους. 
Στα καλοποτισμένα  σέτια ξαπλώνουν 
νωχελικά άσπρες, μωβ και ροζ μαργαρί-
τες, τέλεια δουλεμένες, ενώ δίπλα τους 
υψώνονται θαλερές τριανταφυλλιές και 
πικροδάφνες που αγκαλιάζονται σχη-
ματίζοντας φυσικές αψίδες. 

Πιο πέρα, σαν ένα μικρό θαύμα, πάνω 
σε παχιά φύλλα ανοίγουν διάπλατα 
άσπρα άνθη, όμοια με σπασμένα φλυ-
τζανάκια από πορσελάνη. Οι ανθισμέ-
νες αγγελικούλες κάνουν συντροφιά στα 
απαλά λευκά λουλούδια της μυρσίνας κι 

εκεί κοντά τα χωνάκια, η «δόξα» του 
πρωινού, κοιτούν κατάματα τον ήλιο.

Αντίκρυ το βουνό στέκει μαγευτικό. 
Τα λιόδεντρα έχουν κρύψει το λαδί – 
ασημί χρώμα τους και έχουν ντυθεί στα 
κίτρινα μοιάζοντας  με τεράστια ανά-
γλυφα κηροπήγια.

Ποτέ δε μου φάνηκε η στεριά να έχει 
τόσο πλάτος. Ποτέ τα σπίτια δε μου 
φάνηκαν τόσο μικρά. Μέσα στο μεγα-
λείο της λεσβιακής φύσης ξαφνικά οι 
διαστάσεις έχουν αλλάξει, τα μεγέθη 
έχουν πολλαπλασιαστεί.

Στέκομαι και κοιτάζω. Σαν να τα βλέ-
πω όλα για πρώτη φορά!

Κυκλοφορεί το Επετειακό 
Λέυκωμα των 50 ΧΡΟΝΩΝ 

με ενδιαφέρουσες συνεργασίες!

Διατίθεται στην τιμή των 5 ευρώ. 

Για παραγγελίες, τηλ.: 210 5237789.

Άγιος Βλάσιος, Μελίντα (Πλωμάρι)

Κοίμηση της Θεοτόκου Σκάλα Λουτρών

συνεύρεσης, πάντα πρόθυμα να προ-
σφέρουν μια στιγμή ανάπαυσης, έναν 
δροσερό ίσκιο, καταφύγιο σε ξαφνικές 
μπόρες της φύσης - αλλά κυρίως της 
ζωής. Αποκούμπι των προσδοκιών και 

των ελπίδων για ένα θαύμα. Όπως το 
νοιώθει ο καθένας...

Τα βρίσκεις, ακροβολισμένα κατα-
μεσής τού πουθενά. Πότε πάνω στα 
βουνά, πότε πάνω στα βράχια ζωσμένα 
από θαλασσινές αύρες. Πότε τ’ απο-
καλύπτεις στα μονοπάτια των περιπά-
των σου, πλάι σε ποτάμια ή ανάμεσα 
στα λιόδεντρα, που όλο και κάποιος 
θρύλος, μια ιστορία, μια παράδοση 
τα ακολουθεί. Στέκονται εκεί όπως τα 
έστησαν ανθρώπων κόποι, για να βρουν 
διέξοδο στα αδιέξοδά τους. 

Προσπερνάς το κατώφλι τους -ανώ-
νυμος προσκυνητής- από τύχη ή κι από 
ανάγκη, ψάχνοντας να βρεις Θεό. Το 
Θεό που κρύβεται στις λεπτομέρειες, 
να μιλήσεις κατ’ ευθείαν μ’ Εκείνον. 
Σίγουρος προορισμός για όσους Τον 
αναζητούν. 

Υπάρχουν και δείχνουν πόσο πασχί-
ζει ο άνθρωπος, ανέκαθεν, να βρει «ένα 
κάτι» να πιαστεί -αυτό το σωτήριο «ένα 
κάτι»- που συμπυκνώνει μυστικές ελπί-
δες και ανομολόγητα «ίσως», αντίδοτο 
στο ελάχιστο. 
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Πασχαλιάτικες θύμησες
Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης

Είναι από αυτά που τα αποφασίζεις 
μέσα σε δυο λεπτά. 

Την ώρα που νιώθεις το ξεχείλισμα 
της ψυχής σου. Είτε ευφορία λέγεται 
αυτό, είτε θλίψη, πόνος, νόστος, μπο-
ρεί κι ευδαιμονία. 

Όταν βλέπεις πόσο λίγο τόπο βα-
στούμε στη γης απάνω κι αναρωτιέσαι 
γιατί αδερφέ μου γίνονται οι πόλεμοι, 
και πού τάχα αποβλέπουν όλοι τούτοι 
που πασκίζουν να αρπάξουν, να αδική-
σουν, να επικρατήσουν και να ποδοπα-
τήσουν το συνάνθρωπό τους; 

Και τότες ορθώνεσαι, τινάζεις τα χέ-
ρια στα ουράνια, μοχτείς να εύρεις πιό-
τερο φως να μερώσεις κι υστερνά να 
πέσεις σαν το πρόγονο καταγής, να πο-
νέσεις σαν έρθουν αήττητα τα κύματα 
του σύμπαντος να σ’ αιχμαλωτίσουν, κι 
αδύναμος, να ζητήσεις έλεος. Μηδαμι-
νός, μπρος το μεγαλείο της φύσης και 
τη σοφία του Δημιουργού της. 

Σαν που ένιωσα, ο ρομαντικός κι 
ασυμβίβαστος οδοιπόρος ένα Μεγαλο-
βδόμαδο, με τις σειρήνες να παιανίζουν 
μεθυστικά και να σπρώχνουν το χέρι 
μου προς το τηλέφωνο. 

Μονοστιγμή πόθησα, ανάγκη εσωτε-
ρική βλέπεις, να βρεθώ στο Ιερό Βουνό 
Άθως. 

Τα άλλα ήτανε εύκολα. 
Το διαμονητήριο μου, που έχει τη 

θέση της άδειας εισόδου, με περίμενε 
δέκα μέτρα απ’ του Σιγγιτικού κόλπου 
το χαϊδολόγημα στο τρίτο πόδι της 
Χαλκιδικής^ εκεί που τελειώνει ο έξω 
κόσμος πριν μπούμε στο προπύργιο 
της Ορθοδοξίας. Στην Ουρανούπολη.  

Ένα μικρό πλεούμενο μας έφερε στο 
Αγιορείτικο πόρτο, τη Δάφνη, κι από 
κει, ένα αρχαίο λεωφορείο με τη σκάρα 

από πάνω για τις αποσκευές, αγκομα-
χώντας, μας ανέβασε στην πρωτεύου-
σα της Ιερής Πολιτείας τις Καρυές. 

Ρώτησα, πλανήθηκα ανάμεσα ιερείς, 
καλογέρους, γερόντους και παλικάρια, 
και ένα αγιασμένο αυλάκι με παρέσυ-
ρε και μ’ άφησε να ακροβατώ φορτω-
μένος βάρη ψυχής και σώματος σε μια 
αετοφωλιά καρφωμένη σε ένα γιγάντιο 
βράχο κρεμασμένο 330 μέτρα στο κενό 
κι από κάτω ο αθωνικός γκρεμός κι η 
θάλασσα. Εκεί που το 14ο αιώνα, οδη-
γούμενος από το άστρο της Βηθλεέμ 
ο όσιος Σίμων οικοδόμησε το συναρ-
παστικότερο ίσως κτίσμα του Αγίου 
Όρους, το μετέωρο επταώροφο μονα-
στήρι Σίμωνος Πέτρας, ή Σιμωνόπετρα 
όπως συνήθως λέγεται. Κι εδώ, ανάμε-
σα τους χαρούμενους και πρόσχαρους 
τούτη τη φορά γιατί αναστηνόταν ο Χρι-
στός, καλογέρους, βρήκα την υγειά μου.

Ήτανε του μαρτυρικού θανάτου η 
μέρα. Και Τον είδαμε ήρεμο και μεγα-
λόπρεπο στο Σταυρό του μαρτυρίου να 
μας ευλογεί. Ακούσαμε την τελευταία 
Του κραυγή και τον πόνο της Μάνας. 
Κλάψαμε σα τον αποθέσανε στον τάφο 
και παρατάξανε φρουρούς αιμοβόρους 
να Τον φυλάνε μην και κλέψουν το λεί-
ψανο. 

Κι ήρθε το Σάββατο το Μεγάλο σκε-
πασμένο καταχνιά και πόνο, και νάμαστε 
στο μετέωρο ετούτο κοινόβιο, μοναχοί 
και κάμποσοι προσκυνητές, όλοι μαζί, 
χωμένοι στο ημίφως του Καθολικού. 

Αποβραδίς το σούρουπο κινήσανε οι 
βυζαντινοί ύμνοι κι απαντέχαμε ως το 
μεσονύχτι να ακούσουμε τον τρομερό 
βρόντο και να μας τυφλώσει η λάμψη 
της Ανάστασης. Να φύγουν τα σύννε-
φα, να γελάσουν ρασοφόροι και λαϊκοί, 

κι ολόσωμη η κιβωτός να πλημμυρίζει 
χαράς τροπάρια ως τις πέντε το πρωί, 
την ώρα που κοινωνούσαμε όσοι θεω-
ρούσαμε τον εαυτό μας ικανό και μετά 
παίρναμε το αντίδωρο. 

Κι ευθύς, βρεθήκαμε στην επίση-
μη "τράπεζα" με πανέμορφα ψάρια κι 
αγιορείτικο κρασί, σκέτο αμβροσία, για 
το πασχαλιάτικο γεύμα. 

Όση ώρα τρώγαμε, οι Αναγνώστες 
Μοναχοί βροντοφωνούσανε χαρμόσυ-
να, αναστάσιμα τροπάρια. 

Κι ήταν στ’ αλήθεια συγκινητικό κι ελ-
πιδοφόρο να βλέπεις το γέρο ασκητή 
Ηγούμενο τον Αιμιλιανό, που λάτρεψε 
το Θεό σκαρφαλωμένος σε σκήτες, 
στα Μετέωρα και τώρα στη Σιμωνόπε-
τρα, να υψώνει κάθε τόσο το ποτήρι 

του με τρεμάμενα χέρια και να κραυ-
γάζει αδύναμα. Μια φωνή λες κι έβγαινε 
από Κείνου την ταφόπετρα από πίσω. 

-Χριστός Ανέστη αδελφοί μου! 
Κι ολούθε, εμπρός τον καλό ποιμένα, 

καλογέροι και λαϊκοί, πάνω από ογδόντα 
νοματαίοι να ανταποδίδουμε την ευχή. 

-Αληθώς Ανέστη, Γέροντα. 
Και να δευτερολογεί με αστραφτερά 

τα γερασμένα του μάτια. 
-Φάτε και πιέστε αδέλφια μου! Αυτές 

είναι χαρές! 
Και βροντούσε θαρρείς όλος ο βρά-

χος κι ο γκρεμός. Κι ο αντίλαλος απ’ 
την κορφή του ιερού βουνού του Άθως 
έφτανε ως κάτω, στον νικημένο Άδη. 

Χριστός Ανέστη!
Καλή Ανάσταση φίλοι μου, σας εύχομαι. 

Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας
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Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Ωραίο πράγμα η πρόοδος! Κανένας 
δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.

Τι γίνεται με το κόστος της προόδου 
όμως; Το λογάριασε κανείς; 

Σήμερα έχουμε και τι δεν έχουμε! 
Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Ακό-
μα και τη φαντασία του Ιουλίου Βερν  
αν έχει κάποιος, δεν πρόκειται να μεί-
νει ανικανοποίητος. Κι όμως... Τα παλιά 
χρόνια, ιδίως τα προπολεμικά, ούτε 
κατά διάνοια δεν μπορούσαμε να φα-
νταστούμε αυτά που έχουμε σήμερα. 

Μήπως τότε, επειδή μας έλειπαν πολ-
λά απ’ αυτά που έχουμε σήμερα τα  
«καλά», μεταξύ των οποίων και το συ-
νεχές  άγχος, ζούσαμε χειρότερα;  

Μήπως σήμερα, που όλοι λίγο πολύ, 
κοντεύουμε να γίνουμε ένα με τον Κε-
ντέρη στο τρέξιμο, είμαστε καλύτερα; 
Είμαστε πιο χαρούμενοι; Πιο εύθυμοι;  
Πιο γελαστοί; Αλλά τι λέγω;

Σήμερα, μέσ’ τη γενική ακρίβεια, το 
πιο ακριβό πράμα είναι το χαμόγελο!

Τότε δεν χρειαζότανε να τρέχουμε. 
Ο ρυθμός της ζωής ήταν διαφορετικός. 
Τα πάντα πηγαίνανε μαλακά, ήρεμα, 
σιγά. Ίσως, λόγω της μικρής μου ηλικί-
ας, τότε, να τα έβλεπα έτσι. Αλλά, ότι 
και να πω, τώρα που κάνω σύγκριση το 
τότε με το τώρα, μάλλον το τότε προ-
τιμώ! Δεν υπήρχε ο βραχνάς, που ευγε-
νικά τον αποκαλούμε άγχος. Ο χρόνος 
κυλούσε ομαλά. Δεν τον μετρούσαμε 
με λεπτά ή δευτερόλεπτα, όπως σήμε-
ρα. Όλα πηγαίνανε με το πάσο τους. 
Δεν είχαμε ούτε αυτοκίνητα να τρέχουν 
σαν βολίδες, ούτε βαπόρια σαν το Αίο-
λος Κεντέρης που πάνε σε εφτά ώρες 

στο Πειραιά, ούτε αεροπλάνα που σε 
πάνε στη Αθήνα σε τριανταπέντε λεπτά. 
Οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλτοστρωμέ-
νοι, άντε μερικοί να ήταν στρωμένοι 
με σπασμένο πετράδι, σκυρόστρωτοι, 
όπως τους έλεγαν. Τέτοιος ήταν και ο 
παραλιακός δρόμος που από τη πόλη 
πήγαινε μέχρι εκεί που είναι σήμερα το 
αεροδρόμιο. Αλλά ο Θεός να τον κάνει 
δρόμο. Το φάρδος του τόσο, όσο να 
περνά ένας «αραμπάς». 

Όσο για ομαλότητα, άλλο τίποτα. Οι 
ρόδες, με το σιδερένιο τσέρκι γύρω 
τους και τα σιδερένια πέταλα των αλό-
γων, τον είχαν φτιάσει για καλά. Οι λακ-
κούβες ήταν πιο πολλές απ’ τις ισάδες.

Ένα πρωτόγονο λεωφορείο που 
υπήρχε τότε, του Βασίλη Τσαμπή, έκα-
νε τρεις φορές τη μέρα  το δρομολόγιο 
Μυτιλήνη - Ακρωτήρι Βαριάς, τρία και 
κάτι χιλιόμετρα, σε περίπου μισή ώρα. 
Αλλά πως να πάει και πιο γρήγορα το 
φουκαριάρικο που θα σκορπούσε εις 
τα εξ’ ων συνετέθη απ’ το τράνταγμα 
που τραβούσε πάνω σ’ αυτές τις λακ-
κούβες. Σκαμπανέβαζε πιότερο κι από 
σαπιοκάραβο που ταξιδεύει με δυνατό 
βοριά στο «Τσανταρλί». Κι όμως, αυτός 
ήταν ο αμαξιτός παραλιακός δρόμος  
μας, που καμαρώναμε για την ομορφιά 
του. Και πράγματι, ήταν όμορφος και 
γραφικός δρόμος. Χαραγμένος ακρι-
βώς δίπλα στη θάλασσα, ακολουθούσε 
τη δαντελωτή παραλία και σε πολλά 
σημεία του, όταν το κύμα ήταν δυνατό, 
τον έλουζε. Υπήρχαν «ντουβαράκια» 
προστατευτικά, όπως στο κομμάτι του 
κάτω από το Ακλειδιού. Σήμερα βέβαια 

όλα αυτά έχουν χαθεί. Με την κατα-
σκευή του  αεροδρομίου στη Κράτηγο, 
το πλάτος του δρόμου διπλασιάστη-
κε, ευθυγραμμίστηκε όσο μπορούσε 
περισσότερο, ασφαλτοστρώθηκε και 
έγινε ένας δρόμος μεγάλης ταχύτητας 
για αυτοκίνητα και μόνο. Για να τον πε-
ράσεις απ’ τη μια πλευρά στην άλλη, 
χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ε, και για 
καλό - κακό καλό πρέπει να κάνεις και 
το σταυρό σου. Με τα μπάζα όμως που 
ρίξανε, χάθηκαν οι όμορφες αγκάλες 
της ακρογιαλιάς, χάθηκαν αυτές που τα 
ξερά φύκια σχημάτιζαν πραγματικούς 
καναπέδες για να καθίσει κανείς και να 
ρεμβάσει στο φεγγαρόφωτο, χάθηκαν 
οι γεμάτες ψιλό βοτσαλάκι ακρογιαλί-
τσες και μαζί μ’ όλα αυτά χάθηκαν και 
κάτι όμορφες ξύλινες εξέδρες που 
υπήρχαν στη παραλία της Βαριάς μπρο-
στά σε δυο καφενεία, «ουζάδικα» θα τα 
λέγαμε σήμερα.

Το πιο γνωστό απ’ τα δυο ήταν του 
«Σαλαβού». Το καφενείο αυτό ήταν 
εκεί, στην από μέσα μεριά του δρόμου, 
ούτε ξέρω από πότε, είχε μπρος του 
ένα μικρό χώρο για μερικά τραπεζά-
κια, αλλά η κυρίως «πλατεία του» ήταν 
μια αρκετά μεγάλη ξύλινη εξέδρα που 
είχε απ΄ τη μεριά της θάλασσας, στε-
ρεωμένη πάνω σε χονδρούς ξύλινους 
πασσάλους μπηγμένους στο βυθό της 
θάλασσας. Η εξέδρα αυτή, ένα μέτρο 
περίπου πάνω από το νερό, έπαιρνε κα-
μιά δεκαπενταριά στρογγυλά μεταλλικά 
τραπεζάκια με τις καρέκλες τους και 
στη μέση είχε ένα στύλο απ’ τον οποίο 
κρεμούσαν ένα λουξ για να φέγγει τις 
βραδιές που δεν είχε φεγγάρι. Τα κα-
λοκαιρινά Σαββατοκύριακα, τα βράδια, 
η εξέδρα αυτή γέμιζε παρέες ακόμα 
κι απ’ τη Μυτιλήνη, δυόμισι χιλιόμετρα 
απόσταση, που ερχόντουσαν ποδαρό-
δρομο έτσι για βόλτα, για να απολαύ-
σουν με τη βραδινή  δροσιά  ένα ουζάκι 
με μεζέ μελίχλωρο χταποδάκι ψημένο 

στη χόβολη  και μια μεριδούλα «κουφέ-
τα»! Μην τρομάζετε, δεν πρόκειται για 
κουφέτα γάμου...

Εκεί στη παραλία, δίπλα στην εξέ-
δρα αυτή, τα καλοκαίρια, κάθε μέρα 
σχεδόν καλάριζε η τράτα, αυτή η πα-
λιά τράτα που την τραβούσαν με σχοι-
νιά απ’ τη στεριά τα παλικάρια της και 
κάθε μέρα γέμιζε ο τόπος ολοζώντανο 
ψάρι, ιδίως ψιλή μαύρη μαρίδα. Ο Σα-
λαβός, πανέξυπνος γέρος, σκέφτηκε,  
ότι για το ούζο καλλίτερος μεζές από 
ζεστή τηγανιτή μαρίδα δε θα μπορού-
σε να υπάρξει. Το θέμα ήταν να είναι 
φρέσκια για να μυρίζει «θαλασσίλα». 
Ψυγεία ηλεκτρικά τότε δεν υπήρχαν 
ακόμη, αλλά και αυτά του πάγου ήταν 
σπάνια και μόνο στη πόλη, γιατί ήταν 
δύσκολο να βρεις πάγο και μάλιστα 
στα χωριά. Σαν πολυμήχανος Οδυσσέ-
ας λοιπόν ο Σαλαβός, έπιασε κι έσκαψε 
ένα βαθύ λάκκο στην ακρογιαλιά, δίπλα 
στην εξέδρα του σύρριζα με το κύμα 
και μέσα σ’ αυτόν έχωσε ένα μεταλλι-
κό βαρέλι όρθιο, με ανοιχτό το πάνω 
μέρος του και γεμάτο μικρές τρύπες σ’ 
όλο το υπόλοιπο. Αποτέλεσμα ήταν το 
βαρέλι να γεμίσει με θαλασσινό νερό 
το οποίο μπαινόβγαινε απ’ τις τρύπες 
ελεύθερα σ’ αυτό. Όταν λοιπόν κα-
λάριζε η τράτα κι έβγαζε το δίχτυ της 
γεμάτο ολοζώντανο ψάρι, ο Σαλαβός 
έπαιρνε αρκετές οκάδες ζωντανή μαρί-
δα και την έριχνε στο βαρέλι του. Εκεί 
τα ψάρια, μέσα στο φρέσκο θαλασσι-
νό νερό μένανε συνέχεια ζωντανά κι 
έτσι ο καφετζής είχε στη διάθεσή του 
πραγματικά ολοζώντανο ψάρι να σερ-
βίρει στους πελάτες του. Όταν λοιπόν 
του ζητούσαν μια μερίδα τηγανιτές 
μαρίδες, έπαιρνε μια μικρή απόχη, τη 
βούταγε στο βαρέλι και τη γέμιζε σπαρ-
ταριστές  μαρίδες, τις οποίες μετά από 
λίγο αλάτισμα και αλεύρωμα τις έριχνε 
ζωντανές στο τηγάνι. Η ζωντανή μαρίδα 
μόλις πέσει στο ζεματιστό λάδι γίνεται 
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σαν ένα δαχτυλιδάκι, η ουρά πάει προς 
το κεφάλι και γίνεται σαν ένα μικρό 
κουλούρι. Ζεστές, ζεστές στο πιάτο τις 
έφερνε ο Σαλαβός στο πελάτη που τις 
είχε παραγγελιά φωνάζοντας «έτοιμα 
τα κουφέτα»! 

Έτσι τα καημένα τα μαριδάκια είχαν 
αλλάξει όνομα κι άκουγες πολύ συχνά 
να λένε κάτι μερακλήδες λάτρεις του 
ούζου. «Τι λες; Πάμε απόψε στου Σα-
λαβού για ουζάκι με κουφετάκια»; 

Ήταν πραγματική μαγεία να πας 
βραδάκι στην εξέδρα του Σαλαβού, 
με φεγγαράδα, να ακούς κάτω απ’ τα 
πόδια σου το μουρμουρητό που ’κανε 
το κύμα καθώς φιλούσε τα βότσαλα 
της ακρογιαλιάς και ακομπανιάριζε το 
τραγούδι απ’ τα τρεξαλούδια (γρύλους 
της νύχτας). Να ρουφάς ένα παγωμένο 
ουζάκι, χωρίς αυτή η παραδείσια γαλή-
νη να διακόπτεται από κανένα βάρβαρο 
θόρυβο από τίποτα μεγάφωνα ή περα-
στικά αυτοκίνητα. 

Πόσες και πόσες τέτοιες όμορφες 
βραδιές δεν πέρασα με τους γονείς 
μου πάνω στην εξέδρα αυτή! Και τι 
περίεργο! Οι παιδικές αναμνήσεις δεν 
φεύγουν απ’ το μυαλό μας όσος καιρός 
κι αν περάσει κι όσο πιο όμορφες τόσο 
πιο πεισματικά στριφογυρνάνε στο 
μυαλό μας!

Σήμερα δυστυχώς, είμαι σίγουρος 
κανένας δεν φαντάζεται τι παλιές ομορ-
φιές έχουν χαθεί. Στα σίγουρα κανένας 
νεαρός που θα περνά σήμερα απ’ το  
παραλιακό δρόμο αυτόν, οδηγώντας 
το καμπριολέ του με ογδόντα χιλιόμε-
τρα την ώρα, δεν μπορεί να φανταστεί 
πόσο όμορφος και ρομαντικός ήταν 
παλιά αυτός ο δρόμος και ότι κάποτε 
εκεί κάτω στην ακρογιαλιά υπήρχε μια 
ξύλινη εξέδρα του μπάρμπα Σαλαβού, 
που εκτός από ουζάκι με μεζέ «κου-
φέτα» κερνούσε στο κόσμο της αξέ-
χαστες ώρες γαλήνης, ξενοιασιάς και 
ευτυχίας.

Η σύνταξη του παππού
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Είναι γνωστό ότι οι ιστορίες εκείνες 
που γράφει η ίδια η ζωή, ξεπερνούν πολ-
λές φορές, τη φαντασία αλλά και την εμ-
βρίθεια και του πιο ικανού συγγραφέα. 
Θα δούμε μια τέτοια απίστευτη ιστορία 
όπως ακριβώς έγινε, χωρίς σκοτεινές και 
αλλοπρόσαλες εμβαθύνσεις, που είναι 
πολλές φορές προσωπικές προεκτάσεις 
του ίδιου του συγγραφέα.

Είναι γνωστή η οικονομική κρίση που 
καταταλαιπωρεί τον άνθρωπο στη σημε-
ρινή εποχή. Ο τόπος ρημαγμένος, και ο 
άνθρωπος παρασυρμένος στη δίνη της 
ανέχειας. Η ελπίδα χαμένη από τις πτυ-
χές της ζωής και ο στοχασμός φοβισμέ-
νος και ανήμπορος.

Η οικογένεια εκείνη είχε πέντε μέλη. 
Η καθημερινότητα της συνηθισμένη 
όπως χιλιάδων άλλων οικογενειών. Όλα 
με μέτρο και προσοχή μελετημένα, χω-
ρίς σπατάλες και αλόγιστες πράξεις. Ο 
πατέρας και η μητέρα είχαν από χρόνια 
ανοίξει ένα μικρό μαγαζί με τρόφιμα και 
σ' αυτό δούλευαν με βάρδιες, μεγαλώ-
νοντας δύσκολα τα δίδυμα αγόρια τους 
που πήγαιναν στο Δημοτικό Σχολείο.

Το πέμπτο μέλος της οικογένειας, είναι 
ο ογδοντάχρονος παππούς, που έχοντας 
απλώσει σαν ανίκητος αετός τις μεγάλες 
φτερούγες του, έχει σκεπάσει προστα-
τευτικά την οικογένεια του γιού του. Η 
γιαγιά, «έφυγε» πολύ νωρίς στον ουρα-
νό, και ο γιος σωστός και τίμιος άντρας, 
δεν άφησε τον πατέρα του από τότε που 
έμεινε μόνος, ούτε μια ημέρα να τον δι-
απεράσουν οι γκρίζες ψυχικές αποχρώ-
σεις που τον περικύκλωσαν από παντού, 
μετά τον αιφνίδιο θάνατο της γιαγιάς.

Ο παππούς είχε δουλέψει πολύ σκλη-
ρά στη ζωή του, και η σύνταξη που 
έπαιρνε τώρα ήταν πολύ καλή. Το εισό-
δημα που έμπαινε στο σπίτι, ήταν ικανο-
ποιητικό για την πενταμελή οικογένεια. 
Τα χρήματα που έβγαζαν τα παιδιά από 
το μαγαζί τους, μαζί με τη σύνταξη του 
παππού, έφταναν και περίσσευε και κάτι 
για μια ώρα ανάγκης.

Και η ώρα ανάγκης έπεσε σαν κεραυ-
νός στο σπιτικό. Η οικονομική κρίση, 
αργά και βασανιστικά πρόδωσε την 
ισορροπία της οικογένειας κάνοντας 
τον αγώνα άνισο. Οι δουλειές στο μα-
γαζί έπεσαν και τα χρέη άρχισαν να 
μαζεύονται. Η αξιοπρέπεια τώρα λα-
βώθηκε, ο πατέρας και η μάνα κάνουν 
τα αδύνατα δυνατά, προσπαθώντας να 
μη στεναχωριούνται τα παιδιά που όλα 
τα καταλάβαιναν, αλλά κυρίως ο παπ-
πούς που καλλιεργούσε με τον τρόπο 
του μια ανύπαρκτη αισιοδοξία, και την 
άφηνε ελεύθερη να ανεμίζει στο σπίτι.   
Όμως τα πράγματα γίνονταν δύσκολα 
και οι γονείς άβουλοι και άπειροι με τα 
χρέη να έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, 
αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν 
όσα χρήματα είχαν στην άκρη για «μια 
ώρα ανάγκης» όπως έλεγαν. Και η ανά-
γκη μπήκε σαν ασυγκράτητος σίφουνας 
παντού, στο μαγαζί, στο σπίτι και στην 
ψυχή όλων. Το μαγαζί χρεοκόπησε και 
έκλεισε, αφήνοντας άνεργους και τους 
δύο γονείς, και προσθέτοντας ακόμα 
άλλους δύο ανθρώπους στην ουρά του 
πλήθους που περίμενε κάθε ημέρα έξω 
από το Ταμείο Ανεργίας, σε επιχειρή-
σεις που ψυχορραγούσαν αλλά άντεχαν, 
και στις άλλες που είχαν ακόμα κάποια 
προοπτική ζωής. Χτύπησαν πόρτες, πα-
ρακάλεσαν, ζήτησαν οποιαδήποτε δου-
λειά, είπαν ότι και οι ίδιοι ήταν μέχρι 
χθες αφεντικά με δικό τους μαγαζί, αλλά 
τίποτα. Σαν αυτούς υπήρχαν χιλιάδες 
απολυμένοι, και άλλοι τόσοι φορτωμέ-
νοι πτυχία που απόκτησαν με σκληρό 
πνευματικό μόχθο.

Ο παππούς φαινομενικά ψύχραιμος, 
αλλά ενδόμυχα βαθιά πληγωμένος από 
το σκληρό οικονομικό χτύπημα που 
τους βρήκε, έβαζε επάνω στο τραπέζι 
σιωπηλός όλη τη σύνταξη του, έστω και 
μειωμένη για να μη λείπει τίποτα στην 
οικογένεια του, και συνέχιζε τη σισυφι-
κή πορεία του με τη σκέψη ότι όποιος 
άνθρωπος στηρίζει την πίστη του στον 
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Θεό, σώζεται. Όμως η υπομονή του 
παππού θρυμματίστηκε. Η αρρώστια 
που τον χτύπησε ήρθε ξαφνικά, εξελί-
χτηκε ραγδαία και όλη η οικογένεια που 
συνέχεια δίπλα στο μαξιλάρι του υπέφε-
ρε μαζί του και αγωνιούσε, δεν μπορού-
σε να βάλει φραγμό στην ταχύτητα της. 
Ο γιατρός, ήταν σαφής και ολιγόλογος: 
«Έχει ζωή γύρω στους 6 μήνες... Από 
εκεί και μετά ο Θεός ξέρει...».

Ο παππούς το κρυφάκουσε ανέκφρα-
στος. Τα παιδιά του ήταν σα να δέχτη-
καν φωτιά και κεραυνό να τους τυλίγει 
και να τους καίει. Δεν είπαν τίποτα. Το 
στόμα ξερό, τα λόγια πνιγμένα στο λαι-
μό, τα μάτια ξεθωριασμένα.

-Τι πάθατε και κάνετε έτσι; Δεν το ξέ-
ρατε ότι κάποια μέρα θα σας χαιρετού-
σα από ψηλά μαζί με τη γιαγιά; Γέρασα.. 
Πέρασα τα ογδόντα. Αθάνατος θα μεί-
νω; Αστειεύτηκε με πίκρα...

Κάθε ημέρα που περνούσε η υγεία 
του χειροτέρευε, προσθέτοντας πόνο 
και πικροφόρα σιωπή στην οικογένεια. 
Μάταια όλοι και κυρίως τα δυο εγγόνια 
προσπαθούσαν με χίλιους τρόπους να 
ελαφρώσουν την τραγική κατάσταση, για 
να μη σκέπτεται όλα αυτά που τον βα-
σάνιζαν: Τον ερχομό του θανάτου που 
παραμόνευε, τις θεραπείες, τους πό-
νους που δεν άντεχε, μα περισσότερο 
από όλα την ανεργία των παιδιών και το 
βουβό τους παράπονο, την ανέχεια και 
τα χρέη που μαζεύονταν. Όλα αυτά εί-
χαν γίνει μαύρες χάντρες στο κομπολόι 
του παππού, που δεν το αποχωριζόταν 
από τα χέρια του τις ατέλειωτες ώρες 
που σιωπηλός σκεπτόταν... σκεπτόταν... 
Κανείς δεν μπορούσε να ερμηνεύσει τι 
σκεπτόταν τόσο σοβαρός και αμίλητος, 
συγκεντρωμένος θαρρείς σε κάποια 
σκέψη του, που πάσχιζε φοβισμένος 
να την κάνει απόφαση να την πει, να την 
υλοποιήσει και να γίνει - για τη δική του 
λογική - λυτρωτική πράξη. 

Ήταν πρωί, και τον παππού καθαρό 
και περιποιημένο από τη ζεστή φροντί-
δα του γιου του και της κόρης του -έτσι 
συνήθιζε να λέει τη γυναίκα του γιου 
του- τον βοήθησαν να καθίσει στην πο-
λυθρόνα του. Κάθισε δύσκολα και βαριά 

με ένα πνιχτό βογγητό που προσπαθού-
σε να το κρύψει... Στα χέρια του που 
έτρεμαν, το κομπολόι τώρα μετρούσε 
μόνο του τις μαύρες χάντρες.

-Τα παιδιά είναι στο σχολείο; Ρώτησε 
σιγά.

-Ναι, του απάντησε ο γιος του... Ευτυ-
χώς πατέρα και οι δύο είναι καλά παιδιά, 
επιμελείς και άριστοι μαθητές. Δεν μας 
κουράζουν σε τίποτα... Ο παππούς τον 
διέκοψε:

-Ελάτε πιο κοντά μου. Κουράζομαι 
όταν μιλώ πολύ. Προσέξετε καλά τι έχω 
να σας πω... Βασανίστηκα πολλές νύχτες 
άγρυπνος, για να πάρω αυτή τη σοβαρή 
απόφαση.

Ξέρετε ότι εγώ θα «φύγω», και φεύγο-
ντας θα πάρω μαζί μου και τη σύνταξη 
μου. Εσείς, τι θα απογίνετε; Με αυτά τα 
λεφτά ζούμε. Στο μέλλον βλέπω ότι τα 
πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. 
Ψάχνετε παντού σαν ζητιάνοι, και δου-
λειά δεν υπάρχει πουθενά. Πώς θα ζή-
σετε; Εσείς και τα εγγόνια μου θα πεινά-
σετε... Αυτή η αγωνία με τρελαίνει... Θα 
πας γιε μου να βρεις τον ανιψιό μου τον 
δικηγόρο, και θα του πεις την απόφαση 
που έχω πάρει, και θα τον παρακαλέσεις 
από εμένα, να βιαστεί στις νομικές δι-
αδικασίες, να τις τρέξει όσο γίνεται για 
να προλάβουμε. Αυτή είναι η μόνη λύση 
που υπάρχει κι εγώ θα φύγω ήσυχος, 
διότι έτσι θα μπαίνει ένα εισόδημα στο 
σπίτι για να ζήσετε, και σιγά - σιγά θα 
βρεθεί και κάποια δουλειά. Έχει ο Θεός!

Σταμάτησε, ανάσανε βαθιά και συνέ-
χισε κοφτά: Ο δικηγόρος να ξεκινήσει 
αμέσως τις διαδικασίες για να «χωρίσε-
τε» εσείς οι δυο, και να βγει γρήγορα 
το διαζύγιο σας. Αμέσως μετά θα πάμε 
στο Δημαρχείο και εγώ θα παντρευτώ 
τη γυναίκα σου. Βέβαια όλα αυτά θα γί-
νουν μόνο στα χαρτιά... Εδώ σταμάτησε, 
γέλασε και δάκρυσε μαζί, και συνέχισε: 
Έτσι όταν εγώ «φύγω», εκείνη ως σύζυ-
γος μου, θα πάρει τη σύνταξη μου που 
είναι όπως ξέρεις πολύ καλή, και έτσι θα 
μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα χωρίς 
μεγάλες δυσκολίες. Αρκεί να τα ετοιμά-
σει ο δικηγόρος όλα αμέσως, και να τα 
προχωρήσει γρήγορα... για να προλάβω, 

συμπλήρωσε πνιχτά. Μετά, σιωπή φόβου 
και απόγνωσης κούρνιασε στο δωμάτιο. 
Τα παιδιά του, δεν ήταν πια τα ίδια. Τα 
πρόσωπα τους ήταν άγνωστες παγωμέ-
νες μάσκες. Τα μάτια τους τρομαγμένα, 
ορθάνοιχτα, υγρά και θολά. Τα χείλη 
τους άσπρα επάνω σε ένα άσπρο πρόσω-
πο, μόλις που διακρίνονταν. Η απελπισία 
γκρίζο δίχτυ απλωμένο παντού. Ξαφνικά, 
η Θεία Πρόνοια μπήκε απρόβλεπτα από 
μια μικρή χαραμάδα του σπιτιού. Ο γιος, 
σα να αφυπνίστηκε εκείνη την ώρα, ση-
κώθηκε γελαστός από την καρέκλα του, 
πλησίασε τον πατέρα του, τον αγκάλιασε 
και φώναξε με χαρά: «Πατέρα μπράβο! 
Πώς σκέφτηκες αυτή τη λύση; Ούτε ένας 
σοφός δε θα το σκεπτόταν αυτό. Ευχαρι-
στώ, σε ευχαριστούμε όλοι! Για μια φορά 
ακόμα λύνεις τα προβλήματα μας. Τώρα 
να ηρεμήσεις και να γαληνέψεις. Όλα θα 
γίνουν όπως τα είπες. Πηγαίνω αμέσως 
να βρω τον δικηγόρο για να κάνει όλες 
τις διαδικασίες...».

Έτσι είπε, και βγήκε τρέχοντας από 
το δωμάτιο του πατέρα του, τραβώντας 
από το χέρι και τη γυναίκα του. Σε λίγη 
ώρα το ζευγάρι αγκαλιασμένο σφιχτά 
έκλαιγε με λυγμούς. «Πατεράδες υπάρ-
χουν πολλοί - μουρμούρισε ο άντρας 
- αλλά κάποιοι έχουν πιο φωτεινή τη 
σφραγίδα του Θεού. Ένας από αυτούς, 
είναι και ο δικός μου πατέρας...»

Η απελπισία του παππού για τη φτώ-
χεια της οικογένειας του, εδώ και πολύ 
καιρό, ήταν βράχος ασήκωτος επάνω 
στα παιδιά και στα εγγόνια του, και έπρε-
πε να τον μετακινήσει με οποιοδήποτε 
κόστος. Η απίστευτα παράξενη και πα-
ράλογη απόφαση που πήρε, δε γνώριζε 
νόμους, άρθρα, περιορισμούς, συντάγ-
ματα, δικαστήρια, και όσα προβλέπει η 
Νομοθεσία, γιατί όλα αυτά διδάσκονται 
στα σχολεία, και ο παππούς δεν είχε 
περάσει ούτε απέξω γιατί δούλευε από 
οχτώ χρονών. Και ευτυχώς που δεν ήξε-
ρε τίποτα, γιατί αν κάποιος του έλεγε 
ότι όλα αυτά που σκέφτηκε δεν γίνονται 
αφού δεν είναι νόμιμα, τώρα ο παππούς 
δεν θα χαμογελούσε ευτυχισμένος για 
τη λυτρωτική λύση με την οποία τον φώ-
τισε ο Θεός. Τώρα όμως ήταν ήσυχος!

Την επομένη ημέρα, σφίγγοντας την 
καρδιά του κόμπο, μπήκε ο γιος «με 
φούρια και χαρά» στο δωμάτιο του πα-
τέρα του σχεδόν φωνάζοντας:

- Πατέρα έρχομαι από τον δικηγόρο. 
Έχω ευχάριστα νέα. Μου ζήτησε κάποια 
χαρτιά. Τα έβγαλα και του τα πήγα αμέ-
σως. Άρχισε τις διαδικασίες. Όλα θα γί-
νουν όπως ακριβώς τα αποφάσισες, μου 
είπε και χωρίς καμιά καθυστέρηση. Μου 
είπε μάλιστα να σε συγχαρώ για τη λύση 
αυτή που σκέφτηκες. Τώρα προχωρούν 
όλα καλά. Δεν θα υπάρχει καμιά δυσκο-
λία, και στο μέλλον η σύνταξη σου είναι 
σίγουρη στο τραπέζι του σπιτιού μας... 
Άσε, δηλαδή, που εγώ δεν πιστεύω για-
τρούς, προθεσμίες, και τέτοια παραμύ-
θια. Θα είσαι κοντά μας πολλά χρόνια 
ακόμα, γιατί εμείς δε θα σε αφήσουμε 
να πας πουθενά... Ο παππούς έλαμψε 
ολόκληρος!

- Εν τάξει λοιπόν! Δόξα τον Θεό! Όλα 
πήγαν κατ'ευχήν. Τώρα είμαι ήσυχος. 
Μόνο μην αφήσεις τον δικηγόρο να κα-
θυστερήσει σε τίποτα. Να τον έχεις από 
κοντά για να ολοκληρωθούν όλα... να γίνει 
και ο «γάμος» στο Δημαρχείο, μια μέρα 
που δε θα είναι κανείς, όσο πιο κρυφά 
γίνεται... πρόσθεσε πιο σιγά, και γέλασε 
πικρά λυτρωμένος κι ευτυχισμένος.

Πέρασαν πέντε ημέρες ανακούφισης 
και χαράς. Ο παππούς ήταν σα να ξα-
νάνιωσε. Μιλούσε πιο πολύ, γελούσε 
συχνά και έπαιζε με τα εγγόνια του λες 
και είχε γίνει ξανά παιδί. Όλα τα πρό-
σωπα της οικογένειας είχαν αναλάβει 
και από έναν ρόλο, και τον έπαιζαν με 
πειστικότητα και επιτυχία.

Την έκτη ημέρα το πρωί, όταν πήγαν 
τα παιδιά να φιλήσουν τον παππού και 
να φύγουν για το σχολείο, όσο και να 
τον κουνούσαν και να του μιλούσαν, 
εκείνος δεν ξυπνούσε.

Εκείνη την ώρα, στον καταγάλανο ου-
ρανό που βρίσκονταν και οι δυο τους, 
έλεγε με χαρά στη γιαγιά για τη σπου-
δαία απόφαση του που θα έλυνε τα οι-
κονομικά προβλήματα των παιδιών τους 
και συμπλήρωνε με θλίψη ότι:

«Δυστυχώς, δεν πρόλαβε...»
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Όλο και πιο πολύ, ο άνθρωπος απο-
μακρύνεται από την πραγματική ζωή 
και κλείνεται σ’ ένα δικό του κόσμο, 
που ορίζεται από την παρουσία του 
υπολογιστή του, του κινητού και της 
τηλεόρασής του.

Γύρω του πληθαίνουν ολοένα οι σκο-
νισμένοι άδειοι χώροι στρωμένοι με 
παλιές εφημερίδες στη θέση των άλ-
λοτε ολόφωτων, φορτωμένων με εμπο-
ρεύματα καταστημάτων, πληθαίνουν 
εκείνοι που έχουν κάνει σπίτι τους ένα 
μικρό κομμάτι δημόσιου χώρου, πλη-
θαίνουν οι ναρκομανείς, οι φτωχοί, οι 
περιθωριακοί, όλοι αυτοί που προσπα-
θούν όχι να ζήσουν αλλά να επιζήσουν 
και αυτός ασφαλής στο μικρόκοσμό 
του είδηση δεν παίρνει. Γιατί να πάρει; 
Δεν τον αφορούν...

Πιο πολύ νιώθει να τον αφορούν τα 
νέα παιδιά της T.V. που κινούνται σε 
μια ατμόσφαιρα ανέμελης μακαριότη-
τας. Γιατί να σκεφτεί; Γιατί να προβλη-
ματιστεί; Θέλει να ευχαριστήσει μόνο 
τα μάτια του με δανεική λάμψη λαμπε-
ρών ανθρώπων ενώ παράλληλα θέλει 
να «πληροφορηθεί» (λέξη κλειδί της 
εποχής). Οτιδήποτε, αδιακρίτως. Είναι 
η εποχή της πληροφόρησης και εκείνος 
δεν μπορεί να είναι εκτός. Φαντάζεστε 
να πιαστεί «αδιάβαστος»; Ποια θα εί-
ναι μετά η θέση του ανάμεσα στους 
ανθρώπους του; Ενδεικτικό είναι ότι 
ο αριθμός των περιοδικών της μόδας 
ολοένα και μεγαλώνει, αυτών με τους 
ελκυστικούς τίτλους στα αστραφτερά 
εξώφυλλά τους, τις φωτογραφίες μέσα.

Εκεί όπως και στη T.V. βλέπει πώς να 
ντύνεται, να χτενίζεται και να γελά διαρ-
κώς όταν είναι γυναίκα για να γίνει ευ-
χάριστη ή πώς να βγάλει την εικόνα του 

επιτυχημένου λεφτά αν είναι άνδρας.
Όλο και πιο εύκολα χειροκροτεί συ-

νηθισμένα πράγματα, όλο και πιο πολύ 
επινοεί μαγειρικές συνταγές. Αναρίθ-
μητες και εξεζητημένες. Με μεγάλη 
σοβαρότητα... Δίχως καν αίσθηση του 
γελοίου. 

Και αυτά τα δύσμορφα καρτούν που 
μεγαλώνουν τις νέες γενιές, κι αυτά τα 
έργα βίας και αντιεπιστημονικής φα-
ντασίας που συνοδεύουν τους μεγά-
λους στο κρεβάτι για να τους χαρίσουν 
έναν... ήρεμο ύπνο! Ποιο είδος ανθρώ-
πων όλα αυτά δημιουργούν; Είναι εύκο-
λο να φανταστεί κανείς.

Τέλος, το πιο σημαντικό: έχει μετα-
τραπεί σε λογιστή σα να ’ναι η ζωή του 
Εταιρεία καθώς και σε κάποιον διαρκώς 
συναλλασσόμενο. Εγώ συναλλάσσομαι, 
εσύ συναλλάσσεσαι, αυτός συναλλάσσε-
ται, γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης.

Η Τέχνη θεωρείται άχρηστη πολυτέ-
λεια και μόνο επικερδής τοποθέτηση 
χρημάτων, τα Γράμματα άχρηστη κουλ-
τούρα και σου μένει να συνεννοείσαι 
με τους γύρω σου για περιορισμένα 
θέματα - οικονομικά ιδίως και θέμα-
τα υγείας (για κάποιες ηλικίες) και ό,τι 
προβάλλεται στην T.V. 

Σου έρχεται να φωνάξεις «Βοήθεια!» 
και η φωνή σου δεν βγαίνει. Η λέξη δεν 
είναι από αυτές που συνήθως χρησιμο-
ποιούνται και θα περάσει απαρατήρητη. 
Δεν είναι ανάμεσα στα «συνθήματα» 
που ρίχνεις και περιμένεις το «παρα-
σύνθημα» του άλλου για να κουβεντιά-
σεις μαζί του. Την καταπνίγεις λοιπόν...

Όλο και πιο πολύ αδυνατώ να κα-
ταλάβω τη γλώσσα κάποιων συναν-
θρώπων μου και κάποιες ανθρώπινες 
συμπεριφορές από τις οποίες έχουν 

Όλο και πιο πολύ...

Γράφει η Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη

εξαφανιστεί οι «αρχές», που μ’ αυτές 
μεγαλώσαμε και σ’ αυτές πιστέψαμε.

Όσο περνά ο καιρός, χάνω τα σημεία 
αναφοράς μου. Είτε άνθρωποι είναι 
αυτά, είτε καταστήματα, είτε συνήθει-
ες χρόνων πολλών. Όλο και πιο πολύ 
δυσκολεύομαι να χωνέψω ότι αυτή θα 
είναι η ζωή μου από εδώ και εμπρός με 
μικρές παραλλαγές -όχι προς το καλλί-
τερο βέβαια- μέχρι το τέλος.

Ο δρόμος της ζωής, βλέπετε, είναι 
μονόδρομος και χωρίς εξόδους. Οφεί-
λει λοιπόν κανείς -του αρέσει δεν του 
αρέσει- να τον ακολουθήσει. Και θα τον 
ακολουθήσει μη έχοντας άλλη εναλλα-
κτική υιοθετώντας νέους κανόνες που 
παίρνουν τη θέση των «αρχών» που 
είχε, μετατρεπόμενος σε απλό θεατή 
της ζωής του, που τη νιώθει σαν ξένο 
ρούχο επάνω του.

Σκέφτομαι διαρκώς τα λόγια ενός 
καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο: τα 
φοβερά θηρία της παλαιοντολογικής 
εποχής εξαφανίστηκαν όταν άλλαξαν 
οι περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα στις 
οποίες ζούσαν και εμφανίζονταν άλλα 

είδη, τα οποία μπορούσαν να προσαρ-
μοσθούν σ’αυτές. Το ίδιο θα γίνει και μ’ 
εμάς, σκέφτομαι.

Λυπάμαι όταν διαρκώς διαπιστώνω 
ότι δεν είμαι η μόνη που νιώθει έτσι, 
αλλά μία από τους πολλούς, που δεν εί-
ναι ότι δεν μπορούν αλλά δεν θέλουν να 
προσαρμοστούν απόλυτα στην εποχή 
τους. Η... δια βίου μάθησις καινούργιων 
πραγμάτων κουράζει κάποτε. Κουράζει!

Σκέφτομαι τον Πατέρα μου, που στο 
τέλος της ζωής του μου έλεγε: «Θα 
με πιστέψεις; Συνειδητοποιώ ότι φεύ-
γω, σιγά σιγά αλλά λίγο με νοιάζει έτσι 
που έγινε η ζωή!» Τότε τον κοίταζα με 
απορία γιατί δεν καταλάβαινα. Ήμουν 
νέα βλέπετε, και μας ενδιέφεραν και 
ασχολούμαστε μόνο, μ’ αυτά που μας 
αφορούσαν. Τώρα κι εγώ που τα τόσα 
χρόνια συμβιβασμών και προσαρμογών 
σε καταστάσεις και ανθρώπους με με-
τέτρεψαν σ’ ένα παθητικό θεατή δίχως 
αντιδράσεις φόβου, λύπης, άγχους, 
στεναχώριας, καταλαβαίνω πολύ καλά.

Αυτή είναι και η μόνη καλή πλευρά 
των δυσάρεστων πραγμάτων. Η μόνη...

Τα λάχανα
Γράφει ο Γιώργος Ψωμαδέλλης

Έχω ένα αρκετά μεγάλο οπωροπωλείο 
με πολύ καλή πελατεία και τα ανάλογα 
κέρδη βέβαια. Γι’ αυτό έχω φροντίσει 
να καλοφτιάξω το μαγαζί και να έχω τα 
καλύτερα λαχανικά και φρούτα της αγο-
ράς. Στο μπροστινό τμήμα του μαγαζιού 
έχω ένα μεγάλο χώρο για τα προϊόντα 
μου, ενώ, οι ζυγαριές και το ταμείο, βρί-
σκονται στο βάθος, όπου έχω βάλει μια 
αναπαυτική πολυθρόνα, για να ξεκουρά-
ζομαι, όταν δεν έχω πελάτες.

Μια τέτοια ώρα ξεκούρασης είδα 
ένα πελάτη κάπως περασμένης ηλικί-
ας, να πλησιάζει δειλά περπατώντας 
με αργά, φοβισμένα βηματάκια. Ήταν 

ο κυρ Γιώργης, γνωστός συνταξιούχος 
της γειτονιάς, με το ντεμοντέ, γκρι κου-
στούμι του και την αιώνια τραγιάσκα 
του στο ίδιο χρώμα. Περίμενα ότι θα 
έμπαινε μέσα, αλλά δεν το έκανε. Μόνο 
έριξε μια γρήγορη ματιά προς το μέρος 
μου, αλλά, εκεί που καθόμουν αθέατος, 
δεν με είδε. Έδειξε ανακουφισμένος 
και πήγε προς τον μεγάλο πάγκο με τα 
λαχανικά, τα οποία άρχισε να εξετάζει 
με ενδιαφέρον. Και σε μια στιγμή, σή-
κωσε τα χέρια, με τα δάχτυλα τεντω-
μένα και κολλημένα μεταξύ τους και 
τα έφερε στο κεφάλι. Ένα χέρι δίπλα 
σε κάθε αυτί. Μετά κατέβασε τα χέρια 
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αργά και τα έφερε κοντά σε ένα λάχα-
νο, σε τρόπο που, αυτό, να βρίσκεται 
ανάμεσα στις τεντωμένες παλάμες. Δεν 
έμεινε ικανοποιημένος και αυτό φάνη-
κε στο πρόσωπό του. Έριξε μια ματιά 
προς το εσωτερικό του μαγαζιού και 
επανέλαβε την κίνησή του με άλλο λά-
χανο. Νέα απογοήτευση. Όμως δεν το 
έβαλε κάτω. Άρχισε να δοκιμάζει ένα- 
ένα όλα τα λάχανα.

Εγώ, στο μεταξύ, τον παρατηρούσα 
με προσοχή. Στην αρχή  δεν είχα κατα-
λάβει, τι προσπαθούσε να κάνει, αλλά, 
μετά, κατάλαβα και άρχισα να διασκε-
δάζω, αν και με κάποιο προβληματισμό.

- Μετράει τι μέγεθος έχουν τα λάχα-
να. Γιατί όμως; αναρωτήθηκα.

Εκείνος απτόητος σήκωσε ένα λάχα-
νο, το περιεργάστηκε και το κράτησε 
στο αριστερό του χέρι. Μετά έφερε 
το δεξί του χέρι στο κεφάλι και έβγα-
λε την τραγιάσκα, αποκαλύπτοντας το 
κάτασπρο κεφάλι του, κάτασπρο γιατί 
ποτέ δεν το είχε δει ο ήλιος, αφού ποτέ 
δεν έβγαζε την τραγιάσκα, παρά, ίσως, 
μόνο για να κοιμηθεί. Στη μέση του με-
τώπου του φάνηκε μια οριζόντια, δια-
χωριστική γραμμή, που οριοθετούσε 
το μόνιμα καλυμμένο από το ακάλυπτο 
τμήμα του κεφαλιού του.

Αργά έφερε την τραγιάσκα προς 
το λάχανο και του την φόρεσε, σα να 
ήταν κεφάλι. Την έπαιξε λίγο αριστερά, 
λίγο δεξιά, αλλά δεν ικανοποιήθηκε. Η 
τραγιάσκα γύριζε χαλαρά γύρω από το 
λάχανο. Την έβγαλε και έπιασε άλλο 
λάχανο, λίγο μεγαλύτερο. Τώρα, η τρα-
γιάσκα, έμεινε ψηλά στο λάχανο και δεν 
το κάλυπτε ικανοποιητικά.

Στο μεταξύ, εγώ, έχοντας πια κατα-
λάβει, πού το πήγαινε, τον παρακο-
λουθούσα γελώντας, θέλοντας να δω, 
πού θα καταλήξει... Όμως, βλέποντας 
την ματαιότητα των προσπαθειών του 
και την απελπισία ζωγραφισμένη στο 
πρόσωπό του, αποφάσισα να επέμβω. 

Πήγα προς το μέρος του και τον είδα 
να αιφνιδιάζεται. Έμεινε με το χέρι με-
τέωρο, κρατώντας το λάχανο με την 
τραγιάσκα επάνω του.

-Τι συμβαίνει κυρ Γιώργη και καπελώ-
νεις τα λάχανα; τον ρώτησα.

-Α, μέσα ήσουν; είπε, χωρίς να απα-
ντήσει στην ερώτησή μου.

-Ναι, μέσα και σε έβλεπα, να βάζεις 
την τραγιάσκα στα λάχανα.

-Ξέρεις γιε μου... έχω... έχω ένα πρό-
βλημα, είπε διστακτικά.

-Πές το να δούμε, αν μπορούμε, να 
το λύσουμε μαζί.

-Να. Φεύγοντας από το σπίτι, η γυ-
ναίκα μου, μου είπε, πως θέλει να κάνει 
λαχανοντολμάδες.

-Ωραία... πού είναι το πρόβλημα.
-Μου είπε να πάρω ένα λάχανο.
-Και δεν παίρνεις; Εδώ υπάρχουν ένα 

σωρό ωραία λάχανα.
-Ναι, αλλά, εγώ, την ρώτησα, πόσο 

μεγάλο να το πάρω. Και μου είπε να το 
πάρω μεγάλο όσο το κεφάλι μου.

-Και γι’ αυτό το μετράς με την τρα-
γιάσκα;

-Τι άλλο να κάνω; Ξέρεις πόσο στριμ-
μένη είναι η γυναίκα μου; Αν δεν είναι 
στο μέγεθος που θέλει, θα αρχίσει την 
γκρίνια και θα με σκάσει.

-Μη στενοχωριέσαι. Θα σε βοηθήσω 
εγώ, να βρεις ένα στο μέγεθος που θέ-
λεις.

Τον είδα ν’ ανασαίνει ανακουφισμέ-
νος. Πήρα δυο τρία λάχανα και τα έβα-
λα δίπλα στο κεφάλι του, μετρώντας, 
δήθεν, το μέγεθός του. Ξεχώρισα το 
ένα.

-Είσαι σίγουρος ότι δεν θα βρω τον 
μπελά μου;

Σιγουρότατος. Και αν σου πει κουβέ-
ντα, ρίξε τα όλα επάνω μου. Άντε και 
καλοφάγωτο.

-Σ’ ευχαριστώ πολύ. Με έβγαλες από 
μια πολύ δύσκολη θέση, είπε φεύγο-
ντας γελαστός.

ΠρόσωπαΠρόσωπα

FRITZ MRAZ
Ο φωτογράφος της παλιάς Μυτιλήνης

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

λάτρευε την Μυτιλήνη και είχε κάνει 
αρκετά ταξίδια στο νησί. Σε κάποιο από 
τα ταξίδια της στην Μυτιλήνη η Βαλιντέ 
παίρνει μαζί και τον  Μράζ, το νησί τον 
εντυπωσιάζει με τις φυσικές ομορφιές 
του και το ξαναεπισκέπτεται.

Πηγαίνοντας στο νησί  ο Μράζ γύρω 
στο 1898 γίνεται ο ευνοούμενος του 
προξένου της Αυστροουγγαρίας Natale 
Bargigli. Νοικιάζει σπίτι ακριβώς απένα-
ντι από το σπίτι της οικογένειας του 
Γιώργου και της Βασιλικής Ψαραδέλλη, 
ερωτεύεται την εικοσάχρονη πρωτότο-
κη κόρη τους την Μαριάνθη και το 1902 
παντρεύονται. 

Το 1904 γεννιέται η πρώτη κόρη τους 
η Δωροθέα και ακολουθούν, ο Αντώ-
νης, ο Γιώργος, ο Θωμάς, και τέλος η 
Όλγα.

Ο Μράζ από την πρώτη στιγμή που 
πάτησε το πόδι του στο νησί συγκινη-
μένος από τις ομορφιές της Λέσβου, 
φωτογραφίζει οτιδήποτε του προξενεί 
εντύπωση, τοπία, ενδιαφέροντα σημεία 
της Μυτιλήνης και τα γύρω χωριά. Τα-
ξιδεύει και φωτογραφίζει, την Πέτρα 
και ιδιαίτερες στιγμές της Λέσβου. 
Τα εγκαίνια του Σάρλιζα Παλλάς στην 
παραλία Θερμής, την Απελευθέρω-
ση της Μυτιλήνης την 8η Νοεμβρίου 
1912, ακολουθεί τον ελληνικό στρατό 
στον Κλαπάδο και φωτογραφίζει τους 
στρατιώτες, αλλά και την πορεία τους 
διασχίζοντας την Λέσβο. Απαθανατί-
ζει αφίξεις σημαντικών ανθρώπων στο 

Τσέχος στην καταγωγή, γνωστός φω-
τογράφος, κυρίως από καρτ-ποστάλ,  
γεννήθηκε γύρω στο 1872 στο Τσέσκυ 
Κρούμλοβ της Τσεχοσλοβακίας.

Κατά πληροφορίες, αρκετά νέος 
βρίσκεται στην αυλή του Σουλτάνου 
Αμπντούλ Χαμίτ, και γίνεται ευνοού-
μενος της μητέρας του Σουλτάνου της 
Βαλιντέ Χανούμ. Καλλιτεχνική φύση, 
πολύγλωσσος μιλούσε πέντε γλώσσες, 
καλός μάγειρας και ξέροντας την τέ-
χνη της φωτογραφίας, εύκολα κερδίζει 
έδαφος στην αυλή της Βαλιντέ η οποία 

Fritz Mraz
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νησί, την απόβαση των Γάλλων στρατι-
ωτών, αλλά και την απόβαση του ελλη-
νικού στόλου. Όμως με το ξεχωριστό 
δικό του τρόπο φωτογραφίζει και αν-
θρώπινες στιγμές Ελλήνων και Τούρκων 
να γλεντούν μαζί, ανθρώπους του μό-
χθου την ώρα της δουλειάς τους, υφα-
ντήρια, αγώνες στο γήπεδο του Ταρλά, 
θρησκευτικές εικόνες του Ταξιάρχη ή 
πομπές θρησκευτικές, όπως στην Πα-
ναγιά την Γλυκοφιλούσα στο βράχο 
της Πέτρας. Απαθανατίζει τα διάφορα 
γεγονότα, και όλες τις αγαπημένες του 
γωνιές της Μυτιλήνης, το λιμάνι, τον 
κήπο, τα Τσαμάκια, τη Φυκιότρυπα, 
την Επάνω Σκάλα, την Προκυμαία, το 
Τελωνείο, το καφενείο της Βαριάς, το 
περίπτερο του κήπου και πολλά άλλα.

Μετά την γέννηση των παιδιών του ο 
Μράζ με τα αυξημένα έξοδα αλλά και 
ειδικά και με το κλείσιμο του προξενεί-
ου με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου, αναλαμβάνει επί πληρωμή 
και την φωτογράφιση πορτρέτων ατό-

μων, οικογενειών, αναμνηστικών φωτο-
γραφιών. Αποκτά γρήγορα φήμη αλλά 
και πελατεία από όλα τα μέρη της Λέ-
σβου που έρχονται στην Μυτιλήνη να 
φωτογραφηθούν στο φωτογραφείο 
του. Διαφημίζει το καλλιτεχνικό του 
φωτογραφείο στον τοπικό τύπο και δι-
ατηρεί δυο φωτογραφεία, τα ονόματα 
των ατελιέ του είναι ΗΛΙΟΣ και ΛΕΣ-
ΒΟΣ. Το ένα στην οδό Μητροπόλεως, 
και το άλλο στο σπίτι που έχει στο με-
ταξύ αγοράσει η οικογένειά του στην 
Οδό Αγ. Παντελεήμονα 10, όπου έχει 
κάνει σκοτεινό θάλαμο το υπόγειο του 
σπιτιού και ένα από τα δωμάτια, το πιο 
φωτεινό, φωτογραφείο. Τα περισσότε-
ρα από τα πορτρέτα που έχει φωτο-
γραφίσει έχουν τραβηχτεί σε αυτό το 
δωμάτιο του σπιτιού του. Κατ’ άλλους 
συνεργάζεται, ή κατά άλλους μαθητεύ-
ουν κοντά του οι Αδελφοί Χουτζαίου, 
επίσης γνωστοί και με φήμη φωτογρά-
φοι της ιδίας περιόδου της Λέσβου. 
Ο ίδιος είτε και σαν εκδότης κάποιο 

Επάνω Σκάλα

Περίπατος προς τη Φυκιότρυπα Προκυμαία Πέτρας
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διάστημα, είτε μόνο σαν φωτογράφος 
δημιουργεί πλήθος καρτ-ποστάλς, αρ-
κετές φορές και με συνθέσεις.

Μετά το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμί-
ου Πολέμου και με τις διώξεις των Γερ-
μανών, Αυστροουγγαρών, ή και απλά 
Γερμανόφωνων, συλλαμβάνεται και 
στέλνεται μέσω Θεσσαλονίκης εξορία 
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην 
Γαλλία. Επιστρέφει με την πτώση της 
Γερμανίας και την λήξη του πολέμου 
πίσω στην Μυτιλήνη. Οι κακουχίες της 
εξορίας τον έχουν εξουθενώσει πολύ, 
έχει συνηθίσει το ποτό, η αγάπη του 
όμως για την φωτογραφία πάντα ζω-
ντανή. Έτσι για μια ακόμα φορά κάνει 
ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνη-
μα, ανακοινώνει την επιστροφή του και 
το ατελιέ του στον τύπο και συνεχίζει 
να φωτογραφίζει τοπία, πορτρέτα, σκη-
νές της ζωής της πόλης της Μυτιλήνης, 
γεγονότα, αλλά και την προκυμαία με 
τις εργασίες της διαπλάτυνσής της. 
Ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο της 

Μυτιλήνης. Τον στήριξαν και σ’ αυτό το 
δεύτερο ξεκίνημά του. Ήταν πρόσχα-
ρος, γλεντζές αγαπούσε πολύ την ζωή, 
χιουμορίστας, ποτέ δεν κατάφερε να 
μάθει να εκφράζεται αλλά και να μιλάει 
ελληνικά, πολλές φόρες τον καλούσαν 
λόγω της γλωσσομάθειάς του να κά-
νει χρέη διερμηνέα με αποτέλεσμα να 
προκαλεί το γέλιο των Μυτιληνιών στην 
προσπάθειά του να μιλήσει ελληνικά. 
Είχε μια έμφυτη φινέτσα και κέρδιζε 
εύκολα την συμπάθεια των γύρω του, 
ενώ ήταν νεωτεριστής και αγαπούσε και 
ενσωμάτωνε κάθε τι καινούργιο.

Τέλος του 1929 φεύγει με τον τυπο-
γράφο γιο του, Αντώνη, για αναζήτηση 
ίσως δουλειάς στην Αθήνα και από τότε 
χάνονται για πάντα τα ίχνη του πεθαί-
νοντας ίσως το 1930 μακριά από την 
αγαπημένη του Μυτιλήνη, που την φω-
τογράφισε με ελληνική ψυχή, καρδιά 
και μάτια.

Βοήθημα: Το διαδίκτυο

ΛαογραφίαΛαογραφία
Ντόρης Διαλεκτός

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Αναδιφώντας στα λεσβιακά λαογρα-
φικά δεδομένα θα συναντήσει ο ερευ-
νητής, αρκετά συχνά τη συμβολή του 
συμπατριώτη Ντόρη Διαλεκτού. Ως λα-
ογράφος εργάσθηκε με υπευθυνότητα 
και επιμονή πάνω στα θέματα της λεσβι-
ακής παράδοσης παρότι αυτοδίδακτος, 
χωρίς θόρυβο γύρω από το όνομά του, 
χωρίς επιζήτηση προβολής, χωρίς δια-
φήμιση. Σε χαμηλούς τόνους, όπως όρι-
ζε και ο χαρακτήρας του, με σεμνότητα 
αλλά επαγγελματική επίγνωση.

Ο Ντόρης Διαλεκτός, γεννήθηκε στη 
Μόρια. Ήταν δάσκαλος και παράλληλα 
υπηρέτησε τη λογοτεχνία και την λαο-
γραφία. Διακρίθηκε για την επιστημο-
νικότητα και ακρίβεια κατά την δημι-
ουργία των έργων του κυρίως όμως για 
την ταπεινότητα του χαρακτήρα του και 
την αθόρυβη δράση του, όπως προανα-
φέρθηκε. Πέθανε το έτος 1987. 

Ιδιαίτερης αξίας είναι τα λαογραφι-
κού περιεχομένου έργα του «Προλή-
ψεις και δοξασίες στη Λέσβο» και «Νε-
ράιδες-καλλικάντζαροι-βρικόλακες στις 
λεσβιακές παραδόσεις»-1979 το οποίο 
έτυχε και Επαίνου της Ακαδημίας Αθη-
νών. Επίσης άφησε διάσπαρτο έργο σε 
περιοδικά και διάφορα έντυπα. 

Πιο κάτω παρατίθενται δύο σύντομα 
λαογραφικά κείμενα παρμένα από το 
πρώτο από τα δύο βιβλία που αναφέρ-
θηκαν πιο πριν, χαρακτηριστικά της λα-
ϊκής φιλολογίας της νήσου Λέσβου. Το 
ένα κείμενο έχει να κάνει με την ασθέ-
νεια των ματιών τη λεγόμενη στο τοπικό 
ιδίωμα «Ουρθουφλιά» και το άλλο με το 
πώς αντιλαμβάνονταν οι παλιοί Λέσβιοι 
το μήνα Μάιο. Ιδού, λοιπόν, τι μεταφέ-
ρω από τα γραπτά του λαογράφου μας:

Ορνιθότυφλα. Πιστεύεται ότι εκείνος 
που θα τύχη να πιεί νερό από το δοχείο 

που πίνουν οι κόττες, παθαίνει ορνιθό-
τυφλα με αποτέλεσμα να μην βλέπη κα-
θόλου από το ηλιοβασίλεμμα και πέρα. 
Για να του φύγη η αρρώστια «πέφτ’ 
μπρουστά στου κμάσ’ τσ’ απά στα 
μούτρα τ’ ρίχνιν ένα κότσ’νου πανί τσί 
κθάρ’ τσι πάει η γιόρθα τσι του τρωγ(ι) 
τσι λέγ(ι): Πάρι τ’ν ουρθουφλιά μ’».

Το βράδυ του βάζουν στο κεφάλι 
μια πυροστιά που έχει πάνω της τρία 
κεριά αναμμένα, τον σηκώνει κάποιος 
στους ώμους του και τον γυρίζουν στις 
γειτονιές, ενώ όλοι όσοι ακολουθούν 
από πίσω λένε ρυθμικά μ’ ένα ιδιαίτερο 
μονότονο σκοπό: «Του καημένου του 
Στρατέλλ(ι) έχ’ ουρ’θουφλιά τσι κλαιγ(ι) 
τσ’ όποιους δε ντου πη να γιάν(ι), αύ-
ριγ(ι)ου του βράδ’ να τ’ βγάλ(ι)». Αμέ-
σως τότε όλοι μαζί φωνάζουν «να 
γιάν(ι)!» διότι όποιος δεν φωνάξη, θα 
βγάλη κι εκείνος ορνιθότυφλα.

Σημ: Το κριθάρι συμβολίζει την ορνι-
θότυφλα που όταν το φάη η κόττα πη-
γαίνει σ’ αυτή. Το τριπόδι του τζακιού 
και τα τρία κεριά χρησιμοποιούνται για 
να επιδράση ο αριθμός «τρία». Η χρήση 
του ονόματος Στρατέλλ(ι) είναι τυχαία.

Μάιος. Επειδή η λέξη Μάιος είναι 
ομόηχη με τη λέξη μαγεύω, θεωρείται 
ως μήνας της μαγείας. Για τον Μάη επι-
κρατούν οι εξής προλήψεις: 

Δεν γίνεται καμιά σοβαρή εργασία δι-
ότι πιάνουν τα μάγια και δεν πάει μπρο-
στά.

Δεν γίνονται γάμοι επειδή δεν στε-
ριώνει το αντρόγυνο και δεν ρίχνουν 
πανί στον αργαλειό για να κάνουν υφα-
ντό, επειδή δεν θα είναι καλορίζικο.

Ιδιαίτερα δεν πρέπει να βάλουν 
πανί εκείνες που έχουν γιο μονογενή. 
«Όποια έχ(ι) γιο μουνογινή του Μάγ(ι) 
πανί να μη διάσ’».Περίπτερο Κήπου Μυτιλήνης
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Με νοσταλγική διάθεση...
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Όποιος το Μάη πέση και χτυπήση, 
δεν γίνεται καλά.

Για να προφυλάξουν τα εύρωστα 
άτομα από βάσκαμα και από αρρώστια, 
κάνουν το εξής: Χαράζουν μ’ ένα ξυρα-
φάκι τα πίσω μέρη και την πλάτη τους 
για να τρέξη αίμα και κατόπιν βάζουν 
στις κοψιές ζάχαρη. Τούτο ίσως να 
προέκυψε από λόγους ιατρικούς.

Για να αποτρέψουν γενικά το βάσκα-
μα από πρόσωπα και πράγματα αφού ο 
Μάης όπως προαναφέραμε είναι μήνας 
της μαγείας, στο στεφάνι που κρεμά-
ζουν την παραμονή της Πρωτομαγιάς, 
εκτός από τ’ άλλα, βάζουν και σκόρδο 
για να καίη τα μάτια που βασκαίνουν και 
τσουκνίδα για να τα κεντά.

Την Πρωτομαγιά σηκώνονται όλοι 

πολύ πρωί για να μην τους «κ’ουμπώσ’ η 
γάδαρους» και για να μην τους πειράξη 
ο ήλιος επειδή αυτή τη μέρα είναι βαρύς.

Αμέσως μόλις σηκωθούν, τρώνε μια 
κουταλιά γλυκό ή ζάχαρη για να γλυκά-
νουν τον Μάη που έχει και κακιές ώρες, 
και τον προϋπαντούν μ’ ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο στο αυτί, για να τους έχει 
γερούς και ροδοκόκκινους. Στη συνέ-
χεια πίνουν γάλα για να μη ψωριάσουν 
και κρασί για να έχουν όλο το μήνα 
κόκκινα μάγουλα.

Την Πρωτομαγιά οι νεόνυμφες αλεί-
φουν τις πόρτες τους με μέλι για να εί-
ναι γλυκές.

Αυτά από τη Λεσβιακή παράδοση ως 
μικρή μνημοσύνη στο σεμνό υπηρέτη της 
λεσβιακής λαογραφίας Ντόρη Διαλεχτό.

Έφτασε η Άνοιξη, ήρθαν τα λουλούδια,
πράσινα η γη φορεί, και ανθίζει το κλαρί.

Και παντού χαρές, χοροί και παντού τραγούδια...

Αυτούς τους στίχους μας έλεγε η 
μητέρα, όταν «ξάνοιγε» ο καιρός και 
θυμόταν με νοσταλγία τα παιδικά της 
χρόνια στο Αϊβαλί. 

Και διηγιόταν: Παραμονές του Πάσχα 
όλα άστραφταν από καθαριότητα. Τα 
σπίτια, οι αυλές, οι δρόμοι με τα κατά-
λευκα πεζούλια, τις ολάνθιστες ακακίες 
και τις κομπολογιές, όπου έδεναν οι κο-
πελιές τις κούνιες.

Στο πιο γερό κλαδί περνούσαν το 
σκοινί, διπλό για να αγκαλιάζει το σανίδι 
με τις δυο εγκοπές δεξιά και αριστερά, 
ώστε να στηρίζεται καλύτερα. Στο σανί-

δι επάνω τοποθετούσαν το χρωματιστό 
«καρπετί» ή το κεντημένο μαξιλάρι.

Τα κορίτσια κάθονταν δύο-δύο στην 
κούνια. Κρατούσαν με το ένα χέρι το 
σκοινί και με το άλλο αγκαλιάζονταν 
από τη μέση και τραγουδούσαν τρα-
γούδια που τα ταίριαζαν ανάλογα με την 
ηλικία. Τα παλικάρια εύρισκαν ευκαιρία 
για δυο ματιές ή δυο κρυφόλογα και οι 
πιο τολμηροί πλησίαζαν και κουνούσαν 
την κούνια με τις κοπελιές.

Εδώ θα αναφέρω ένα τραγούδι της κού-
νιας που τραγουδούσαν στο Αϊβαλί και το 
έγραψα, όπως μου το είπε η μητέρα.

Θέλω ν’ ανέβω στα ψηλά 
στ’ Αγιού Γιωργιού το δώμα
να κόψω δυο γαρούφαλα 
να κάνω φρουκαλίτσα
να φρουκαλώ τη θάλασσα 
ν’ αράζουν τα καΐκια.

Ένα καΐκι άραξε 
στου βασιλιά την πόρτα
κι ο βασιλιάς δεν ήτανε 
μον’ τρεις βασιλοπούλες.

Η μια κεντά τον ουρανό 
κ’ η άλλη το φεγγάρι
κ’ η τρίτη η μικρότερη 
τ’ αρβουνιαστκού τσ’ μαντήλι.

Κέντατου κόρημ’ κέντατου 
τ’ αρβουνιαστκούσ’ μαντήλι
και γέμισέτο ζάχαρη 
και στείλτο στ’ αργαστήρι
κι αν είν’ οι πόρτες του κλειστές 
ρίξτο απ’ το παραθύρι.

Άσπρος φιόγκος στο κεφάλι 
κρέμεται σαν πορτοκάλι,
το γιαλί το λέν κρουστάλι 
βγείτε σεις να μπουν κι οι άλλοι.

Ακόμη αναφέρω και κάποια τετράστιχα 
που τραγουδούσαν στην κούνια.
 
Πάλι στην κούνια έκατσα,
πάλι θα τραγουδήσω,
ν’ ανοίξω τις καρδούλες σας
και να τις λουλουδίσω.

Σαν τι τραγούδι να σου πω 
πουλί μου να σ’ αρέσει
πού ‘χεις αγγελικό κορμί 
και δαχτυλίδι μέση.

Πάνω στην κούνια κάτσανε 
τέσσερα μαύρα μάτια

τέσσερα φρύδια σπαθωτά
και δυο κορμιά δροσάτα.

Τα μάτια σ’ τα ολόμαυρα
τα φρύδια τα γραμμένα
μ’ εκάνανε ν’ απαρνηθώ
τη μάνα που με γέννα.

Μάτια μου ομορφότερα 
που το ‘βρατε το νάζι
σε πιο μπαχτσέ θα πα’ να βρω
λουλούδι να σου μοιάζει.

Ω, κόρη βεργολυγερή,
κόρη μαυροματούσα,
θα ‘δινα τη ζωούλα μου
γλυκά να σε φιλούσα.

Έχεις δυο χείλια ρουμπινιά
δυο μάτια σα ζαφείρι
και του κοράκου το φτερό
έχεις απανοφρύδι.

Λάμπουν τα δαχτυλίδια σου
και τα διαμαντικά σου
εσύ ‘σαι η ομορφότερη
μέσα στη γειτονιά σου.

Μια τρίχα απ’ τα μαλλάκια σου,
τα μάτια μου να ράψω 
κι όρκο σου κάνω στο σταυρό
άλλη να μη κοιτάξω.

Πέρνα ψηλέ μ’,
πέρνα λιγνέ μ’,
πέρνα γλυκό μου ταίρι
που σ΄έχουν οι γειτόνισες 
μεσ’ την καρδιά μαχαίρι.

Ήθελα ν’ ανταμώσουμε
σ’ ένα στενό τα δυο μας
και το στενό νάναι μακρύ
να λέμε τον καμό μας. 
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φρούτα και λαχανικά, ώστε να διευκο-
λύνετε την επίτευξη του στόχου των 
πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών 
την ημέρα. Αποφύγετε να τους δίνετε 
έτοιμα γλυκίσματα και αλμυρά σνακ, 
όπως πατατάκια και κρουασάν.

3. Αντικαταστήστε τους χυμούς και 
τα αναψυκτικά που περιέχουν πρό-
σθετη ζάχαρη, με νερό, γάλα, φυσι-
κούς χυμούς χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή 
smoothies που έχετε φτιάξει εσείς.

4. Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε 
πληθώρα γευστικότατων γλυκισμάτων, 
χωρίς ή με λίγη ζάχαρη, με φρούτα να 

δίνουν τη γλυκιά γεύση!
Η παιδική παχυσαρκία οδηγεί σε προ-

βλήματα υγείας και έχει μεγάλο οικονο-
μικό κόστος για την οικογένεια και το 
κράτος βραχυπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα. Ακολουθώντας μια υγιεινή δια-
τροφή, όπως τη μεσογειακή διατροφή, 
σε συνδυασμό με άσκηση, προστατεύ-
ει όχι μόνο την υγεία μας, αλλά και το 
πορτοφόλι μας!

*Η Μαρία Μαντζώρου είναι 
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, MSc

Απόφοιτη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
& King’s College London

Βήμα της Επιστήμης

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

Οικονομική κρίση και παιδική παχυσαρκία

Αντιμετωπίστε την αρθρίτιδα φυσικά 

H παιδική παχυσαρκία έχει εκτο-
ξευθεί τα τελευταία 30 χρόνια, απο-
τελώντας ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα δημόσιας υγείας ανά τον 
κόσμο, με μεγάλο οικονομικό κόστος. 
Στην Ευρώπη, 1 στα 3 παιδιά 11 ετών εί-
ναι είτε υπέρβαρο είτε παχύσαρκο, ενώ 
-σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας- η 
Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία στην παιδι-
κή παχυσαρκία στην Ευρώπη, παρά την 
οικονομική κρίση που ζούμε τα τελευ-
ταία χρόνια με το 1 στα 6 νοικοκυριά να 
μην έχει εισόδημα!

Φαίνεται παράδοξο το πώς γίνεται να 
έχουμε αύξηση της παιδικής παχυσαρ-
κίας παρά τη μείωση του εισοδήματος 
της οικογένειας, αλλά αυτό εξηγείται 
από τις διατροφικές επιλογές που γίνο-
νται στα νοικοκυριά. Όπως έχει δείξει η 
μελέτη «Άττικα», το χαμηλό οικονομικό 
επίπεδο στην Ελλάδα έχει ωθήσει τους 
πολίτες σε μη υγιεινές συνήθειες.

Έχει παρατηρηθεί πως τα νοικοκυριά 
διαθέτουν όλο και λιγότερα χρήματα για 
αγορά φαγητού, επιλέγοντας τρόφιμα 
φτηνά, με χαμηλή διατροφική αξία, αλλά 
θερμιδικά πυκνά, όπως επεξεργασμένα 
και συσκευασμένα τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λίπος και 
αλάτι, γλυκά και σοκολάτες, γρήγορο 
φαγητό, ενώ παράλληλα παραγκωνίζουν 
τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια!

Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά κατανα-
λώνουν τρόφιμα που είναι φτωχά σε 
θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία, με αρνητικές επιπτώσεις 
για την υγεία τους βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα!

Η ελλιπής διατροφή και το υπερ-
βάλλον σωματικό βάρος επιβαρύνουν 

το ανοσοποιητικό σύστημα και αποτε-
λούν παράγοντες κινδύνου για χρόνια 
νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαφόρων 
τύπων καρκίνου και του σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 στο μέλλον! Μάλιστα, 
οι επιπτώσεις στην υγεία των παχύσαρ-
κων παιδιών έχει φανεί ήδη με τις μελέ-
τες να δείχνουν πως παχύσαρκα παιδιά 
εμφανίζουν παράγοντες κινδύνου για 
καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη 
τύπου 2!

Η πρόληψη αλλά και η αντιμετώπιση 
της παιδικής παχυσαρκίας είναι πάντοτε 
σημαντική, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο 
επιτακτική! Είναι απαραίτητο να βελτιω-
θούν οι διατροφικές συνήθειες των οι-
κογενειών, βάζοντας ως πρώτο κριτήριο 
την ποιότητα των τροφίμων που αγορά-
ζουν και έχοντας ως στόχο μια ισορρο-
πημένη διατροφή.

Η μεσογειακή διατροφή, με χρήση 
ελαιολάδου, υψηλή κατανάλωση φρού-
των, λαχανικών, οσπρίων και δημητρια-
κών ολικής αλέσεως, μέτρια κατανάλωση 
ψαριών και χαμηλή κατανάλωση κρέα-
τος, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μία 
από τα καλύτερα πρότυπα διατροφής.

Πρακτικά, για τη διατροφή των παι-
διών μπορείτε να ακολουθήσετε τις πα-
ρακάτω συμβουλές:

1. Προτιμήστε να αγοράζετε τα υλικά 
και να μαγειρεύετε στο σπίτι. Είναι πιο 
φτηνό, ενώ γνωρίζετε την ποιότητα των 
υλικών που χρησιμοποιείτε! Μειώστε 
την κατανάλωση κρέατος σε μια φορά 
την εβδομάδα, ενώ προτιμήστε άλλες 
πηγές πρωτεΐνης, όπως όσπρια, ψάρια 
και θαλασσινά!

2. Φτιάξτε στο σπίτι το κολατσιό των 
παιδιών για το σχολείο! Συμπεριλάβετε 

Τι μπορείτε να κάνετε 
με τη διατροφή σας

Τα τρόφιμα τα οποία συμβάλλουν στη 
μείωση των συμπτωμάτων της αρθρίτι-
δας είναι: λιπαρά ψάρια, πράσινα λαχα-
νικά, φυτικά έλαια, προϊόντα ολικής άλε-
σης, βρώμη, φασόλια, σύκα, κολοκύθια, 
ηλίανθος και σουσάμι. Εξωτικά φρούτα 
όπως ανανάς, παπάγια, μάνγκο, γκουάβα.

Επιπλέον, τα τρόφιμα που πρέπει να 
αποφεύγονται ή να καταναλώνονται στις 
μικρότερες δυνατές ποσότητες είναι:
γαλακτοκομικά, κρέας, εσπεριδοειδή,
λευκό αλεύρι, λευκό ρύζι, πατάτες, ντο-
μάτες, πιπεριές, καφές.

Χρήσιμες συμβουλές

Ασκηθείτε ελαφρά, αλλά φροντίστε 
να διατηρείτε τις αρθρώσεις σας ζεστές, 
καθώς ο κρύος ή υγρός καιρός προκα-
λεί συχνά αύξηση των συμπτωμάτων. 
Βάλτε άλατα «Νεκράς Θάλασσας» στο 
μπάνιο σας, καθώς αυτά βοηθούν στην 
αποβολή των τοξινών από τους ιστούς 
και απαλύνουν τον πόνο. Καλύτερα να 
κάνετε το μπάνιο αυτό πριν πάτε για 
ύπνο, παρά το πρωί.

Σκεφτείτε ότι η μακροχρόνια χρήση 
της ασπιρίνης ή μη στεροειδών αντι-
φλεγμονωδών είναι γνωστό ότι προκα-
λεί ζημίες στους συνδετικούς ιστούς, 
αύξηση των επιπέδων του ουρικού 
οξέος και αναστέλλει την αποκατάστα-
ση του χόνδρου, με αποτέλεσμα την 
επιδείνωση των αρθριτικών και ρευμα-
τικών συμπτωμάτων. Υπάρχουν βότανα 
που καταπολεμούν αποτελεσματικά τη 
φλεγμονή, χωρίς τις αρνητικές παρε-
νέργειες των φαρμάκων.

Το αρπαγόφυτο είναι είναι γνωστό 
για την ευεργετική επίδρασή του στον 
φλεγμονώδη πόνο. Μπορεί να μειώσει 
την αίσθηση του πόνου και να βελτι-
ώσει την κινητικότητα των ατόμων με 
ρευματοειδή αρθρίτιδα ή οστεοαρθρί-
τιδα μέσα στις πρώτες εβδομάδες της 
θεραπείας. Ένα από τα πολλά θετικά 
στοιχεία στη χρήση αυτού του βοτάνου 
είναι ότι σπάνια προκαλεί ενοχλήσεις 
στο στομάχι. Επιπλέον μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί παράλληλα με συμβατικά 
φάρμακα ή άλλα βότανα και είναι επίσης 
κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση.
Πάντα με τη συμβουλή του γιατρού σας.

(Πηγή από το Διαδίκτυο)
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Το Βαπόρι
(Γιάννης Σκαρίμπας  1893 - 1984)

Να ’ναι ως να 'χεις φύγει -με τους ανέμους- καβάλα

στο άτι της σιγής κι όλα να πάεις

και vα 'v' πολλά καράβια, πολλή θάλασσα -μεγάλα

σύγνεφα πάνω- οι άνθρωποι κι ο Μάης.

Κι' εντός μου εμένα να βρυχιέται -όλο να τρέμει-

βαρύ ένα βαπόρι και κατόπι

πάλι εσύ κι ο Μάης κι οι ανέμοι

κι έπειτα πάλιν οι ανθρώποι, οι ανθρώποι.

Και να 'ναι όλα απ' ό,τι φεύγει -και δε μένει-

σε μια πόλη ακατοίκητη κι εντός μου

ακυβέρνητο, όλο να σε πηγαίνει το καράβι

έξω απ' τη τρικυμία τούτου του κόσμου. 

Κουκιά φρέσκα με αγκινάρες

Υλικά συνταγής
1 κιλό κουκιά φρέσκα τρυφερά
6 περίπου αγκινάρες
1-2 λεμόνια 
5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα
Άνηθο ή μάραθο αρκετό ψιλοκομμένο
1,5 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
Αλάτι

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τα κουκιά από τα πλάγια 

όπως τα φασολάκια. Κάνουμε και ένα 
χάραγμα στη μέση για να βράσουν κα-
λύτερα και τα πλένουμε  πολλά νερά. Αν 
είναι μεστά παίρνουμε μόνο τον καρπό.

Καθαρίζουμε τις αγκινάρες ως εξής: 
πετάμε όλα τα μεστά εξωτερικά φύλ-
λα και με ένα κουταλάκι αφαιρούμε το 
μαλλί που έχει η καρδιά της αγκινάρας 
στο κέντρο της. 

Τρίβουμε τις αγκινάρες με λεμόνι και 
τις βάζουμε μέσα σε λεκάνη με νερό.
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και τον 
άνηθο.

Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά στην κα-
τσαρόλα και αν θέλουμε προσθέτουμε 
και κυβάκια πατάτας, καρότου και αρα-
κά. Τα αναπηδάμε και τα ανακατεύουμε 
καλά μέσα στην κατσαρόλα, ρίχνουμε 
το λάδι, όσο λεμόνι θέλουμε, το αλάτι, 
μισοσκεπάζουμε τα υλικά μας  με χλια-
ρό νερό και τα αφήνουμε να βράσουν.

Αφράτα πασχαλινά κουλουράκια

Υλικά συνταγής
1,5 κιλό αλεύρι για όλες της χρήσεις
300 γρ. βούτυρο
1/2 κιλό ζάχαρη
ξύσμα και χυμό από 1 πορτοκάλι
2 φακελάκια αμμωνία
2 βανίλιες
10 αυγά

Εκτέλεση
Ανακατεύουμε το βούτυρο με τη ζά-

χαρη, με το χέρι δε θέλει πολύ, προ-
σθέτουμε τα αυγά, τις βανίλιες και το 
ξύσμα και ανακατεύουμε.

Μέσα στο χυμό ρίχνουμε την αμμω-
νία να διαλυθεί και να φουσκώσει και 
προσθέτουμε στο μίγμα.

Τέλος ρίχνουμε το αλεύρι, να γίνει 
μια ζύμη μαλακή αλλά να μην κολλάει 
στα χέρια, αν χρειαστεί ρίχνουμε κι 
άλλο αλεύρι (προσθέτουμε).

Πλάθουμε τα κουλουράκια στο σχή-
μα που θέλουμε, τα βάζουμε σε ταψί με 
αντικολλητικό χαρτί τα αλείφουμε με 
αυγό από πάνω και ψήνουμε σε προ-
θερμασμένο φούρνο στους 170 βαθ-
μούς στον αέρα για περίπου 10 με 15 
λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.

(Όταν αρχίζουν να φουσκώνουν και 
να παίρνουν ελάχιστο χρώμα, αλλάζου-
με τα ταψιά για να ψηθούν καλά πάνω 
κάτω).
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Οι απώλειες…
Έχουν τάση αθροιστική.
Συσσωρεύονται, 
εισχωρώντας στο είναι σου,
σ’ ό,τι φαίνεται 
κι ό,τι κρύβεις επιμελώς
κι εγκαθίστανται στην ψυχή σου…

Έχουν στόχους καθορισμένους:
Μορφές που σημάδεψαν 
την πορεία σου,
της μάνας, του αδελφού σου, 
των φίλων σου,
αφήνοντας ίχνη πληγών, ανεξίτηλων…

Έρχονται αναπάντεχα, 
σαν δόνηση σεισμική
στοιχειώνοντας 
το υπόλοιπο της ζωής σου…

Κική Σαραντάκου, 15/1/2016

Μια ιστορία
Της ερημιάς μου ο μίσχος
και του νου μου 
ο λυγερός βλαστός.
Και γέρνω εμπρός σου,
στου προσκυνητή το μεγαλείο
αναρριγώντας. 
Κανείς πιο ωραίος
απ’ τον προσκυνούμενο,
παρά μονάχα ο προσκυνητής.
Πλούτος του,
τα υπάρχοντά του της ψυχής
από την ώρα πια
που δεν τα ορίζει.

Όταν δεν έχεις τι να πεις...
Τότε μπορείς να ονειρευτείς 
εκείνα που δεν έκανες
και όφειλες να κάνεις. 
Και προ παντός μην απορείς 
πώς βρέθηκες εκεί 
πώς άργησες και τώρα πια δε φτάνεις.

Πέρασαν μπρος σου μέρες σκοτεινές, 
φωτιές γεμάτες και κραυγές, 
περάσαν χρόνια
μα εσύ κρυμμένος στη σκιά 
αγνάντευες  
ξανά το χτες και πρόσμενες  
τ’αηδόνια.

Δεν έχει βήμα πια για σε δεν έχει οδό 
τα χνάρια σου τα σβήσαν άλλα χνάρια
άσε λοιπόν τα νιάτα να διαβούν 
να  αγωνιστούνε να χαρούν
και ζήσε εσύ μακάρια.            

Γ.Κόμης

Φιλία
Φίλος σου ο αφουγκραστής
να είναι, της καρδιάς σου.
Να είναι ο συμμεριστής
μέσα στην πυρκαγιά σου.

Τον ουρανό του να θωρεί,
ξάστερο στη χαρά σου.
Τα σύννεφά του να φορεί 
από την συννεφιά σου.

Φίλο μην κάνεις αν θα δεις,
ψυχρός να παραμένει,
καθώς σε έδρα δικαστής 
με ματιά παγωμένη.
                                       (Κρυφανθοί)
Μαργαρίτα Αγιασσώτου - Λαμπρινού

Απαγορευμένες προσευχές.
Πάνω μας του κόσμου οι ενοχές.
Στα υπόγεια που κρύψαμε το κρασί.
Περάσαμε εποχές με καταχνιά.
Γεράσαμε σε νοικιασμένη γωνιά.
Βάλαμε τα όνειρα κάτω απ’ το χαλί.

(Τα ταξίδια μου)
Άρης Ταστάνης

Κι είν’ η ψυχή μου ασκητική.
Μα ειν’ αρχόντισσα ιστορία
η σιωπή της.
Και μέσα μου εσύ,
πανήγυρις των πανηγύρεων,
και μυροβλύτης...

(Υποψίες)
Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Η σκοτεινή στράτα
Ήταν χειμώνας, 
καταχνιά κι άναστρη νύχτα
καθώς το βήμα έσερνα, 
μες της ζωής τη στράτα
αγέρας φύσαγε πολύ 
και μ’ έδερνε στ’ αλήθεια
κι εγώ σκυφτή συνέχιζα, 
τη σκυθρωπή τη στράτα

Κι ο κάθε μου βηματισμός, 
κι η κάθε μια πνοή μου
σβήνανε τόσο γρήγορα, 
στο πέρασμα τ’ αγέρα,
μες στα σκοτάδια τα πηχτά, 
μες τη βαριά φοβέρα,
κι ενώ τέλειωνε η στράτα μου, 
έσβηνε κι η ζωή μου.

Κι όταν στράφηκα να δω,  
πιο πέρα από μένα
τίποτα δεν αντίκρισα εκτός από εσένα.

Σ’ είδα θαμπά, σε λίγο φως, 
σαν το γλυκό Απρίλη,
ήσουν η λάμψη μιας στιγμής, 
μια αέρινη μορφή,
κι ενώ πολύ φοβόμουνα, 
μήπως κι αυτή χαθεί,
ένιωσα πως αθόρυβα, 
η μοίρα σ’ είχε στείλει.

Μήπως και δεν σε φόβιζε 
η φοβερή η μπόρα;
Τάχα να μην σ’ έδερνε 
το χτύπημα του πόνου,
η μπόρα, οι κεραυνοί, 
το γύρισμα του χρόνου,
κι έτσι ξέγνοιαστος γύρναγες 
αυτή εδώ την ώρα;

Ή μήπως ήσουνα εσύ ο ήλιος, 
η γαλήνη κι ήμουν εγώ αδύναμη, 
να δω από το σκότος
κι ενώ αλήθεια πέρασες 
μες τη ζωή μου πρώτος,
θαρρώ πως άρχισε η ζωή 
ελπίδες να μου δίνει.

Και πέρασες, στο διάβα σου 
με άφησες μονάχη
με το χιονοσαβάνωμα, 

Χαμηλές γειτονιές
Στις χαμηλές γειτονιές.
Απόψε σέρνεται ένα φεγγάρι 
ματωμένο.
Άβυσσος οι άδειες αγκαλιές.
Κουράστηκα στο σκαλοπάτι 
να σε περιμένω.

Του κόσμου τα παράπονα.
Βρεμένα ρούχα.
Στα σύρματα απλωμένα.
Άλλοι τα λεν παράλογα. 
Τύχες που τις είχα.
Κι άλλοι απ’ το Θεό γραμμένα.

Συννεφιασμένες Κυριακές.
Θάρθουν ακόμη πιο σκληρές.
Στους δρόμους που τραγουδήσαμε 
τη ζωή.
Κι εμείς δυο άστρα παγωμένα.
Πάνω από σπίτια με σταυρό 
σημαδεμένα.
Μα ρίχνουμε στη φωτιά 
σώμα και ψυχή.

Ξεφτιλισμένες διαδρομές.
Μετρούν ανάγκες και πληγές.
Στους κήπους που μοιραστήκαμε 
το φιλί.
Μοιάζουμε με δέντρα πετρωμένα.
Μαύρα πουλιά με φτερά 
ντουφεκισμένα.
Τα δικά μας βάσανα 
χωρίς τέλος και αρχή.

με του βοριά το θρήνο,
χωρίς να βρεις ούτε ένα ρόδο, 
ούτε ένα κρίνο,
να μου χαρίσεις τη ζωή, 
που πια χαρά δεν θα 'χει.

Κι έτσι τέλειωσε η στράτα μου, 
η πολυπικραμένη
και έμεινα έρημη, φτωχή, 
χωρίς αγάπη, χάδια
φίλος μου ο χρόνος μα 
κι οχτρός στη θλίψη στα σκοτάδια
με τη ζωή από Σένανε 
για πάντα πια χαμένη.

Νατάσσα Σαμαρέλλη
Φθινόπωρο 1962
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Μέλπως Παπαστεφανή
«Το σκαλιστό έπιπλο»
Διηγήματα
Εκδόσεις «Αιολίδα», σελ. 272
Μυτιλήνη 2015

Η Μέλπω Παπαστε-
φανή γεννήθηκε (το 
1927) και μεγάλωσε  
στη Μόρια. Άρχισε 
από τα σχολικά της 
χρόνια να γράφει ποι-
ήματα και διηγήματα 
με τη γνησιότητα του 
αυτοδίδακτου ταλέ-
ντου. Ο πρώτος που 

την «εντόπισε» και εκτίμησε το πηγαίο 
ταλέντο της ήταν ο συγχωριανός της, 
ένας εκ των κορυφαίων πνευματικών 
ανθρώπων του νησιού μας, Βασίλης 
Αρχοντίδης. 

Επίσημα εμφανίστηκε στα Λεσβιακά 
γράμματα το 1978 και σταδιακά φιλο-
ξενήθηκε σε πολλά έντυπα της Μυτιλή-
νης και των Αθηνών. Στο συγκεκριμένο 
βιβλίο της που επιγράφεται «Το σκαλι-
στό έπιπλο» δημοσιεύονται μια σειρά 
από διηγήματα, «ηθογραφικά πεζογρα-
φήματα» τα είχε χαρακτηρίσει ο Γιώρ-
γος Βαλέτας, αποστάγματα απλότητας, 
ευαισθησίας και ανθρωπιάς.

Μεταφέρω εδώ ένα μικρό δείγμα 
γραφής από το πρώτο της διήγημα «Ο 
θησαυρός»: «Εμένα τα μάτια μου θά-
μπωσαν και δεν ήξερα τι να πω. Η ματιά 
μου έπεσε πάνω σ’ ένα βραχιόλι χρυσό 
και πλατύ, ωραίο, που ήταν ένα φίδι. Η 
γλώσσα του και τα μάτια του ήταν κατα-
κόκκινα ρουμπίνια. Τα μάτια του μικρές 
πέτρες σαν αμύγδαλα και οι φολίδες σ’ 
όλο το σώμα του σκαλιστές και η ουρά 
του σηκωτή. Κάτι δαχτυλίδια με υπέ-
ροχες πέτρες. Φαίνεται πως θα ήταν 
ακριβά γι’ αυτό όταν πουλούσαν ένα 
περνούσαν πολύ καιρό, γιατί ο πατέρας 
της δεν ήξερε καμιά δουλειά να κάνει, 
μα δεν έκανε και τίποτα. Όλη τη μέρα 
γύριζε στην αγορά και μπαινόβγαινε 
μέσα στο γραφείο της Κοινότητας να 
κάνει το κομμάτι του, να κάνει πως είναι 
κάτι σαν εγγράμματος και είναι κάτι τις, 
δηλαδή άνθρωπος του χωριού.

Πριν φύγω τη ρώτησα: «Πως βρέθη-
καν αυτά τα ωραία πράγματα»;

Και εκείνη μου απάντησε πως αυτά 
είναι του παππού της. Δεν δούλευε κα-
νείς. Όλη η οικογένεια ζούσε από τα 
χρήματα που έπαιρνε ο παππούς απ’ 
τη δουλειά που έκανε έως εκείνη την 
εποχή. Αλλά ζούσαν αριστοκρατικά. Η 
μάνα της φορούσε καπέλο και στους 
ώμους της μαύρο κουνάβι, κατεργασμέ-
νο και λαμποκοπούσαν τα μάτια του και 
η αλυσίδα χρυσή που το στερέωνε να 
μην της φύγει. Συναγωνιζόταν τις πλού-
σιες και αρχόντισσες του χωριού.» 

Πριν τελειώσω, δεν θα πρέπει να πα-
ραλείψω να επαινέσω τις εκδόσεις «Αι-
ολίδα», οι οποίες προσφέρουν «έργο» 
εκδίδοντας, σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή, 
τα έργα των συμπατριωτών μας λογοτε-
χνών. Χωρίς τη βοήθεια της Επικοινω-
νίας Αιγαίου Α.Ε. οι εργασίες αυτές θα 
παρέμειναν άγνωστες στο ευρύ κοινό. 

Την επιμέλεια της έκδοσης έκανε ο 
γνωστός φιλόλογος Παν. Σκορδάς και 
τη σελιδοποίηση η Χαρίκλεια Μαντζου-
ράνη. Το εξώφυλλο κοσμεί ένα ζωγρα-
φικό της Ιφιγένειας Παπαστεφανή - Κα-
λιακάτσου από υφαντό της Μυτιλήνης.

Θ. Πλατσής

που ώθησαν τον ποιητή Γιαννίτσαρο να 
συνθέσει το έργο του, απαντά σε ερω-
τηματικά που κάποιους θα προβλημά-
τιζαν. 

Αν ήθελε κανείς να κατατάξει την 
ποίηση του Αρτέμη Γιαννίτσαρου σε 
κάποια σχολή ή έστω σε κάποια τεχνο-
τροπία κατά τη γνώμη του γράφοντος 
το έργο του μπορεί να καταταγεί στην 
αντίληψη του συμβολισμού που τόσο 
εύστοχα υπηρέτησαν στη χώρα μας ο 
Χατζόπουλος, ο Μαλακάσης κ.α.

Η «Μικρή αυλή με τη ροδιά» τιμά 
τον Μεσότοπο, καθιερώνει τον Αρτέμη 
Γιαννίτσαρο ως έντεχνο εκφραστή.

 Στρατής Αλ. Μολίνος

Γιάννη  Γιαννέλλη -  Θεοδοσιάδη 
«Δέκα Δευτερόλεπτα»
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις «Λιβάνη»,
Μυτιλήνη 2015

Από τις εκδόσεις 
«Λιβάνη» κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα το 
νέο βιβλίο του Γιάννη 
Γιαννέλλη, συγγραφέα 
και γενικού γραμμα-
τέα Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, με 
τίτλο «Δέκα Δευτερό-
λεπτα». 

Το βιβλίο προτάθηκε για βράβευση 
στον ετήσιο διαγωνισμό  των καταστη-
μάτων “Public”.

Η υπόθεση του μυθιστορήματος έχει 
ως εξής: 

Ένα βρέφος εγκαταλείπεται στα σκα-
λοπάτια του Ορφανοτροφείου Μυτι-
λήνης και γίνεται τρόφιμός του. Περνά 
ανείπωτες στερήσεις και κακουχίες μέ-
χρις ότου υιοθετείται από οικογένεια 
αστών συμπατριωτών του.

Με την ενηλικίωσή του, φουντώνει 
η επιθυμία να μάθει τους γεννήτορές 
του και ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια.. 
Η χουντική του δράση στην περίοδο 
της Δικτατορίας, προκαλεί τη χλεύη 
της κοινωνίας κι έτσι αναγκάζεται σε 
εκπατρισμό, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει 
τη διεθνή καταξίωση για τις φιλοσοφι-
κές του αναζητήσεις. Την ίδια στιγμή, 
η επιστημονική του καριέρα απογειώ-
νεται, κατακτά το Νόμπελ Λογοτεχνίας 
και μετά από σαράντα χρόνια βρίσκεται 
στην πατρίδα του, για να αναζητήσει τ’ 
απομεινάρια της ζωής του.

Ο ήρωας θα περάσει από οδυνηρές 
δοκιμασίες, σωματικές και ψυχικές, 
θα ξεπεράσει διλήμματα, θα σπάσει 
τα ταμπού που τον κρατούσαν δέσμιο 

παλαιών καταλοίπων. Και o νικητής θα 
πάρει τη ζωή στα χέρια του.

Θ.Α.Π.

Αρτέμη Γιαννίτσαρου 
«Μικρή αυλή με τη ροδιά»
Ποιήματα
Εικονογράφηση Κ. Μεσσηνέζη
Επιμέλεια «Αστερίας»
Ιδιωτική έκδοση-
Αθήνα 2015

Πρόκειται για έκδο-
ση εξαιρετικής ποι-
ότητας, δημιουργία 
ιδιαίτερης προσοχής 
και ενδιαφέροντος. 
Το βιβλίο κοσμείται 
σχεδόν σ’ όλες τις 
σελίδες του με ωραί-
ες ακουαρέλες της 
ζωγράφου Καίτης 

Μεσσηνέζη-Πλατσή με αποκορύφωμα 
το εξώφυλλο με την περίφημη ροδιά.

Η ποίηση του Αρτέμη Γιαννίτσαρου 
χρονολογικά χωρίζεται σε δύο περιό-
δους, την εφηβική η οποία περικλείει 
και την πλειονότητα των στιχουργημά-
των και την πιο μεστή, πιο πρόσφατη 
με λίγα αλλά εντυπωσιακά ποιήματα. 
Από το συνολικό έργο του δημιουρ-
γού ξεχύνεται έντονος ο ρομαντισμός, 
η νοσταλγία συχνά, η έκφραση της 
εσωτερικότητας, καμιά φορά και το 
παράπονο. Ποίηση ήρεμη, εκφραστι-
κή, αισθαντική στα μηνύματά της, στην 
εξωτερίκευση των λογισμών.

Το έργο προλογίζει με εκτενή ανάλυ-
ση ο συμπατριώτης ξέχωρος ποιητής 
Δημήτρης Νικορέτζος -καταλληλότε-
ρος δεν θα βρισκόταν γι’ αυτό το ρόλο- 
ο οποίος αποκαλύπτει πολλά, εξηγεί 
περισσότερα, εισέρχεται σε πτυχές 
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Ένα βιβλίο - αφετηρία για σκέψεις και προβληματισμούς
«Υστερόγραφα μιας διαδρομής» του Στράτου Δουκάκη

Γράφει η Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη

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

Από την πρώτη στιγ-
μή που διάβασα κείμε-
νο του Στράτου Δου-
κάκη στο «Εμπρός» 
ένιωσα ιδιαίτερη συ-
γκίνηση γιατί διέκρινα, 
πίσω από τις γραμμές 
του, πολλά κοινά ση-
μεία (στη σκέψη και 

στην έκφραση).
Έπειτα, όταν διάβασα και το βιβλίο 

του σιγουρεύτηκα 100%.
Δυο άνθρωποι με διαφορετική πο-

ρεία ζωής και διαφορετικά βιώματα 
μοιάζουν! Η ομοιότητα αυτή αντικατο-
πτρίζεται στο γραπτό τους λόγο.

Συναντηθήκαμε για να τα πούμε από 
κοντά και να σχηματίσω ολοκληρωμένη 
άποψη για το βιβλίο-καθρέφτη του ψυ-
χικού του κόσμου, όπως συμβαίνει σε 
κάθε συγγραφέα.

Πρώτη εντύπωση: αέρας εφήβου, γέ-
λιο πηγαίο που βγαίνει από την ψυχή, 
φωτίζει τα μάτια και απλώνεται σ’ ολό-
κληρο το πρόσωπο, γέλιο νικητή της 
ζωής, βλέμμα διερευνητικό που ζητά να 
εισχωρήσει στα άδυτα της ψυχής του 
συνομιλητή του για να συλλάβει τις μύ-
χιες σκέψεις του ενώ ταυτόχρονα του 
μιλά με ενθουσιασμό για πράγματα που 
τον ενδιαφέρουν και τον συγκινούν. 
Σαν έφηβος...

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή. Προχωρεί κάποιος στη ζωή 

με τέλειο στρατηγικό σχεδιασμό επι-
κεντρωμένος στους στόχους, που έχει 
βάλει. Η ζωή εντυπωσιάζεται απ’ αυτόν 
και του δίνει περισσότερα από όσα της 
ζητά. Εκείνος στην αρχή αισθάνεται 
κολακευμένος από την εύνοιά της, στη 
συνέχεια πιστεύει ότι αυτό θα κρατήσει 
αιώνια και ότι θα συνεχίσει να πορεύε-
ται έτσι μέχρι τέλους. Δεν έχει υπολο-
γίσει όμως τα καπρίτσια της ζωής και 
εκεί που δεν το περιμένει, με μια κίνη-
σή της ανατρέπει τα πάντα!

Μένει κεραυνόπληκτος. Ο καινούρ-
γιος του ρόλος είναι δύσκολος και δεν 
μπορεί να τον μάθει. Αρνείται...

Παίζοντας στο τυχερό τραπέζι της 
ζωής έχασε όλες του τις μάρκες. Σκέ-
φτεται ότι είναι πολύ νωρίς να βγει 
εκτός παιχνιδιού... Ανήσυχος αναρω-
τιέται: Τι θα πουν οι Άνθρωποί μου; Τι 
θα πουν οι Άλλοι;

Όπως όλοι οι επιτυχημένοι, έτσι κι 
εκείνος είχε πάντα το φόβο της απο-
τυχίας. Απέτυχα, αναφέρει κάποιες φο-
ρές στο βιβλίο του. Και αυτό το «Απέ-
τυχα» ηχεί σαν τον ξηρό κρότο ενός 
όπλου.

«Απέτυχα». Σα να ’ναι η ζωή Πανεπι-
στημιακό Ίδρυμα, όπου πετυχαίνεις ή 
αποτυχαίνεις δίχως να έχει καμιά σημα-
σία ο αγώνας. Μόνο η Επιτυχία… Ψά-
χνει με τον δυναμισμό του παίκτη, που 
έμαθε να είναι πάντα κερδισμένος. Δεν 
μπορεί, κάτι θα του έμεινε. Και πράγ-
ματι. Βρίσκει μια τελευταία μάρκα. Τη 
γραφή...

Γράφει. Εκδίδει τα γραπτά του. Και 
περιμένει... Τι ευτυχία! Το βιβλίο του 
αρέσει πολύ και σε πολλούς. Ο επιτυχη-

μένος συγγραφέας διαδέχτηκε τον επι-
τυχημένο επιχειρηματία. Και οι δυο μαζί 
κάνουν τον επιτυχημένο άνθρωπο...

Χαίρεται δίχως να συνειδητοποιεί ότι 
το κέρδος δεν είναι ακριβώς αυτό. Εί-
ναι το ότι αντιμετώπισε τις πιο δύσκο-
λες προκλήσεις της ζωής του όρθιος 
και ότι έφτιαξε με υλικά που επέλεξε 
ο ίδιος έναν κόσμο και μπήκε μέσα. 
Σαν τον Λουίς Κάρολ στην «Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων».

Επίσης, το ότι γνώρισε αξιόλογους 
και ευγενικούς ανθρώπους και κέρδισε 
την εκτίμησή τους, όπως επιθυμούσε 
από τα βάθη της καρδιάς του. Εμπει-
ρίες πολύτιμες. Άλλωστε εμπειρίες δεν 
κυνηγούσε σε όλη του τη ζωή;

Επιστροφή, λοιπόν, στο γνώριμο και 
αγαπημένο «προχτές» (τα παιδικά και 
νεανικά του χρόνια) ξεπερνώντας το 
«χτες», που το τέλος του συνδέθηκε 
με άσχημες εμπειρίες.

Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τα 
θέλουν όλα: και την αλλοτινή και την 
τωρινή και τη μελλοντική (αν γινόταν) 
ζωή για να πάρουν τα καλύτερα απ’ αυ-
τές και να παραδώσουν τα άσχημα στη 
λήθη. Δεν έχουν μάθει να θεωρούν τον 
κόσμο δικό τους; Όπως θέλουν, λοι-
πόν, τον κάνουν.

Το «προχτές» τον γεμίζει ασφάλεια 
και σιγουριά. Τότε, όλα ήταν χαρού-
μενα, φωτεινά και ζεστά σαν σε θερ-
μοκήπιο και όσα δεν ήταν, τα έφτιαξε 
η μνήμη με διορθωτικές πινελιές στον 
ζωγραφικό πίνακα. Διόρθωσε τις ατέ-
λειες των ανθρωπίνων σχέσεων και το 
περιβάλλον που μέσα του αναπτύσσο-
νταν. Αχ, αυτός ο ανεπανάληπτος κό-
σμος με τις υψηλές, σταθερές αξίες!

Και δεν σκεφτόμαστε ότι αν γινό-
ταν να ρωτήσουμε τα σημερινά παιδιά 
όταν θα έφταναν στην ηλικία μας πώς 
θυμούνται τα χρόνια της αθωότητας, 
θα έλεγαν τα ίδια ακριβώς μ’ εμάς για 
τον κόσμο, που έζησαν μέσα του και 

τον έχασαν.
Είναι τα μάτια των παιδιών και των 

νέων, που τον βλέπουν έτσι γιατί βρί-
σκονται στα καλύτερά τους χρόνια με 
το κέφι και τη χαρά να αναβλύζουν σαν 
πίδακες μέσα τους...

Πάντως δεν «στένεψε» ο κόσμος 
τώρα. Ο καθένας από μας και η γενιά 
μας σα σύνολο είναι υπεύθυνη για το 
ότι τον στένεψε και τον έφερε στα μέ-
τρα της (όπως έκαναν όλες οι προηγού-
μενες γενιές όταν ήταν «Διοικούσες»).

Όσο για τους «χαμένους έρωτες», τί-
ποτε δεν είναι τυχαίο ούτε τρικλοποδιά 
της Μοίρας. Με μηδενικές εμπειρίες 
και πριν μάθεις καλά-καλά να σκέπτε-
σαι, πώς να αξιολογήσεις πρόσωπα και 
καταστάσεις;

Αυτά τα πολύ νοσταλγικά βιβλία αφή-
νουν στο συγγραφέα τους ένα ευερ-
γετικό αίσθημα ήρεμης ευτυχίας γιατί 
σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή άλλο είναι 
να ταξιδεύεις στα ωραιότερα χρόνια 
της ζωής σου και να προσπαθείς να 
μεταφέρεις την εικόνα τους στον ανα-
γνώστη και άλλο να ψάχνεις λύσεις σε 
άλυτα προβλήματα. Να νιώθεις ικανο-
ποίηση όταν πετυχαίνεις τη σωστή λέξη 
αντί να σκέφτεσαι τα πάθη σου και τα 
λάθη σου. Επίσης, να δίνεις ικανοποί-
ηση και χαρά στους ανθρώπους σου 
διώχνοντας μακριά τα σύννεφα και τις 
σκιές που κρύβουν τον ήλιο!

Όσον αφορά τον αναγνώστη, του 
μεταγγίζει μια γλυκιά μελαγχολία για 
κάτι όμορφο και οριστικά χαμένο, που 
όμως άφησε στην ατμόσφαιρα το άρω-
μά του καθώς και μια «Έξοδο Κινδύ-
νου», από όπου διαφεύγει από τη σύγ-
χρονη άσχημη πραγματικότητα σε μια 
άλλη αφάνταστα όμορφη.

Αυτά μαζί με την αισθαντική, λυρική 
και όλο αμεσότητα γραφή κάνουν το 
βιβλίο να βρίσκει κατευθείαν την καρ-
διά του αναγνώστη και δικαιολογούν τη 
μεγάλη επιτυχία του...
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ναι νέο φαινόμενο. Ενδεικτικά, το 1924 
έκανε την εμφάνισή του στη Μεσόγειο 
το ψάρι Αγριόσαλπα* και το 1931 το 
ψάρι, το οποίο στην Ελλάδα αποκα-
λούμε, Γερμανός*, γιατί ο εντοπισμός 
του στην Κρήτη συνέπεσε με τη γερ-
μανική κατοχή. Το 1976 έγινε η πρώτη 
καταγραφή της μέδουσας Rhopilema 
nomadica στη Μεσόγειο, της οποίας το 
τσίμπημα είναι επώδυνο και η παρου-
σία της σήμερα είναι έντονη στις ακτές 
του Ισραήλ, διώχνοντας τους τουρί-
στες από τις παραλίες και φράζοντας 
τους αγωγούς που διοχετεύουν νερό 
για την ψύξη των σταθμών παραγωγής 
ενέργειας και για τη λειτουργία των μο-
νάδων αφαλάτωσης.

«Σήμερα στο Ισραήλ πάνω από τα 
μισά ψάρια που ζουν σε ρηχά νερά, 
κάτω από 50 μέτρα βάθος, είναι Λεσ-
σεψιανά είδη». Με την πρόσφατη όμως 

βάθυνση της διώρυγας του Σουέζ η 
προοπτική για το μέλλον της Μεσογεί-
ου γίνεται ακόμη πιο δυσοίωνη. 

«Μια ομάδα ειδών που ζει σε μεγάλα 
βάθη στην Ερυθρά θάλασσα και μέχρι 
τώρα δεν μπορούσε να εισέλθει στη 
Μεσόγειο, διότι το κανάλι ήταν πολύ 
ρηχό, σήμερα της δίνεται η ευκαιρία να 
περάσει». 

«Η βάθυνση είναι απόλυτα λογική 
και απαραίτητη για τη ναυσιπλοΐα του 
σήμερα» όμως, μια μεγάλη μερίδα της 
επιστημονικής κοινότητας, επιμένει 
πως δεν μπορεί να πραγματοποιούνται 
τέτοια έργα χωρίς παράλληλα να λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα προστατευτικά 
μέτρα. 

Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, δι-
άφοροι φυσικοί μηχανισμοί λειτουργού-
σαν προστατευτικά, ανακόπτοντας την 
πορεία πολλών ειδών προς τη Μεσόγειο. 

Λεοντόψαρο

«Εισβολείς» από την Ερυθρά Θάλασσα 
κυριεύουν τη Μεσόγειο!

Κορυφαίοι επιστήμονες, εξηγώντας, 
φοβούνται και το πιστεύουν, ότι εάν 
δεν ληφθούν πιο δραστικά μέτρα για 
την προστασία της, «αύριο» η Μεσό-
γειος δεν θα είναι η θάλασσά μας...

Σε μερικές δεκαετίες δεν θα ανα-
γνωρίζουμε τη Μεσόγειο, όπως την 
ξέρουμε σήμερα. Η εισβολή ξενικών 
θαλάσσιων ειδών, όπως οι Λεσσεψια-
νοί* εξολοθρευτές, με επικεφαλής τον 
ύπουλο φονικό λαγοκέφαλο*, επιχει-
ρούν βίαιο εποικισμό των βυθών.   Κύ-
ρια αιτία είναι η ναυτιλία, το εμπόριο ει-
δών ενυδρείου, αλλά κυρίως η είσοδός 
τους από τη Διώρυγα του Σουέζ, ειδικά 
μετά την τελευταία μεγέθυνση του κα-
ναλιού τον περασμένο Αύγουστο. 

Η εισβολή των ξενικών θαλασσίων 
ειδών βάζει σε κίνδυνο τη μοναδική 
βιοποικιλότητα της Μεσογείου, πλήττει 
την αλιεία και συχνά απειλεί τη δημόσια 
υγεία.

Η υιοθέτηση ενός επίκαιρου μεσογει-
ακού σχεδίου δράσης, αναφορικά με τα 
είδη-εισβολείς, θα βρεθεί στην ατζέντα 
της 19ης Συνόδου των Συμβαλλομένων 
Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης 
για «την προστασία της Μεσογείου 
Θάλασσας από τη ρύπανση», η οποία 
πραγματοποιείται 9-12 Φεβρουαρί-
ου στην Αθήνα. Πριν από ακριβώς 40 
έτη, οι 21 χώρες που περιβάλλουν τη 
Μεσόγειο καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση υιοθέτησαν το Μεσογειακό Σχέδιο 
Δράσης του Προγράμματος Περιβάλ-
λοντος των Ηνωμένων Εθνών που επι-
κυρώθηκε με την υπογραφή της παρα-
πάνω σύμβασης.

Πριν από ακριβώς 40 έτη, οι 21 χώρες 
που περιβάλλουν τη Μεσόγειο καθώς 

και η Ευρωπαϊκή Ενωση υιοθέτησαν το 
Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προ-
γράμματος Περιβάλλοντος των Ηνω-
μένων Εθνών που επικυρώθηκε με την 
υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.

Οι ειδικοί επιστήμονες που συμμετέ-
χουν στη Σύνοδο της Αθήνας εκφρά-
ζουν φόβους για την επιτυχία του σχε-
δίου δράσης, οι οποίοι απορρέουν από 
το γεγονός ότι «η Διώρυγα του Σουέζ 
δεν αναφέρεται ως μια ξεκάθαρη δρά-
ση μέσα στο σχέδιο». «Η Αίγυπτος δεν 
ενδιαφέρεται, ενώ οι μεγάλοι οργανι-
σμοί δεν έχουν κάνει πραγματικά καμία 
κίνηση».

Το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
Μεσογείου που θα υιοθετηθεί, θα βά-
λει στόχο να διερευνηθούν οι τάσεις 
όσον αφορά το πλήθος, τη χρονική 
και χωρική κατανομή των ξενικών, και 
ειδικότερα, των εισβολικών ειδών. «Η 
κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. 
Υπάρχουν κάποιες διαδικτυακές και τη-
λεοπτικές αναφορές που υποστηρίζουν 
ότι η Αίγυπτος έχει πραγματοποιήσει 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων και βάση των αποτελεσμάτων τους 
δεν υπάρχει κάποια επίπτωση. Αυτή η 
έκθεση όμως δεν έχει κατατεθεί ποτέ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε και η 
Ε.Ε. δεν έχει ιδέα για τη μεθοδολογία 
τους».

Τα είδη που εισέβαλαν
Τα είδη που έχουν εισέλθει στη Με-

σόγειο Θάλασσα μετά τη διάνοιξη της 
Διώρυγας του Σουέζ το 1869 ονομά-
ζονται Λεσσεψιανοί* μετανάστες και η 
παρουσία τους στη γειτονιά μας δεν εί-



60 61

λείται σε πολύ υψηλές τιμές στην αγο-
ρά. Παράδειγμα στο Ισραήλ πωλείται 
προς 60 δολάρια το κιλό. Για να φτά-
σουν όμως να προσφέρουν οικονομικό 
όφελος, σημαίνει ότι τα είδη αυτά θα 
έχουν καταλάβει μεγάλες περιοχές, με 
αποτέλεσμα να έχουν εκτοπίσει κάποιο 
άλλο, τοπικό είδος της Μεσογείου. 

Η κλιματική αλλαγή και άνοδος θερ-
μοκρασίας των θαλασσών είναι μια αι-
τία αύξησης των Λεσσεψιανών μετανα-
στών.

Η κλιματική αλλαγή, λένε οι ειδικοί 
επιστήμονες, έχει παίξει και αυτή κα-
θοριστικό ρόλο στην επιδείνωση του 
προβλήματος της εισβολής των ειδών 
στη Μεσόγειο. Έχουμε μια γεωμετρική 
αύξηση των ταυτοποιημένων ειδών τα 
τελευταία χρόνια εξαιτίας της θέρμαν-
σης της Μεσογείου. Όσο θερμαίνονται 
τα νερά της Μεσογείου τόσο πιο φιλι-
κό γίνεται το περιβάλλον για να ζήσουν 
εδώ τα θερμόφιλα είδη της Ερυθράς 
θάλασσας. 

Αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρί-
ζουν ότι μόνο το άνοιγμα μιας εισόδου 
δεν αρκεί για να εγκατασταθεί ένα εί-
δος στο νέο περιβάλλον. Για να συμβεί 
αυτό σε ένα οικοσύστημα πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως δύο προϋποθέ-
σεις: η δυνατότητα μεταφοράς, όπως η 
Διώρυγα του Σουέζ, ή τα έρματα και τα 
ύφαλα των πλοίων, αλλά και το περιβάλ-
λον εγκατάστασης. 

Σε ένα ισχυρό και υγιές περιβάλλον 
είναι πιο δύσκολο να εγκατασταθούν 
νέα είδη, διότι δεν υπάρχει χώρος γι’ 
αυτά.

Η καλή λειτουργία ενός οικοσυστή-
ματος, μπορεί να εγγυηθεί και καλύτε-
ρες ψαριές. Τις τελευταίες δεκαετίες 
που οι αλιείς στην Ελλάδα καταγρά-
φουν μεγάλες ζημιές, έχουν γίνει προ-
τάσεις από την επιστημονική κοινότητα 
για τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσ-
σιων προστατευτέων παράκτιων περιο-

χών, που θα λειτουργούν ως ελεύθερα 
εκκολαπτήρια για τους ντόπιους πληθυ-
σμούς ψαριών. Οι ψαράδες αντιδρούν 
γιατί φοβούνται, ενώ οι πολιτικοί δεν 
έχουν ποτέ το σθένος να επιβάλλουν 
μια απόφαση.

Όσο στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται 
μια αποφασιστική διακρατική συμφω-
νία, τέτοιες τοπικές δράσεις, αν και δεν 
μπορούν από μόνες τους να λύσουν το 
πρόβλημα της εισβολής των λεσεψιανών 
μεταναστών, μπορούν πιθανόν να λει-
τουργήσουν προστατευτικά για τους εν-
δημικούς πληθυσμούς της Μεσογείου.

* Λεσσεψιανοί ονομάζονται  τα είδη των ψαριών και 
οι θαλάσσιοι οργανισμοί που περνούν τη διώρυγα από 
την Ερυθρά Θάλασσα καταλήγοντας στη Μεσόγειο. 
* Γερμανός& Αγριόσαλπα είναι οι πρώτοι λεσσεψια-
νοί μετανάστες που έχουν αναφερθεί στην περιοχή 
της Δωδεκανήσου. Καταγράφηκαν για πρώτη φορά 
το 1925 στα νερά μας. Ανήκουν στην οικογένεια 
Siganidae. 
* Λαγοκέφαλος (επιστημονική ονομασία: Lagocephalus 
sceleratus), είναι ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και 
τον Ειρηνικό Ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και 
στη Μεσόγειο, καθώς και στο Αιγαίο, ως λεσσεψια-
νός μετανάστης. Η κατανάλωσή του, χωρίς να απο-
μακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περι-
έχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί 
να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια 
του κυκλοφορικού συστήματος, μυϊκή παράλυση και 
ακόμη και θάνατο.
Σε άκρως επιθετικό ψάρι φαίνεται ότι έχει γίνει ο 
λαγοκέφαλος, ο οποίος σύμφωνα με όσα υποστηρί-
ζουν οι αλιείς, «κατασπαράζει» τα χταπόδια και τις 
σουπιές.
Μπορεί να φθάσει μέχρι και τα πέντε κιλά, και οι  
ψαράδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λόγω 
του ότι τα πανίσχυρα δόντια του λαγοκέφαλου κό-
βουν τις μεσινέζες και τα παράμαλα.
* Λεοντόψαρο (Pterois miles- lion fish) κολυμπάει 
ήδη στα νερά της Ρόδου & Κύπρου και έχει τοξικά 
αγκάθια όπως η σκορπίνα.

Βοηθήματα: Εφημερίδα «Καθημερινή» & Internet

Αυτή τη στιγμή, πάνω από 1.000 ξε-
νικά είδη βρίσκονται στη Μεσόγειο 
θάλασσα, σύμφωνα με πρόσφατη κα-
ταγραφή του Τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Στην έρευνά που πραγματοποιήθηκε 
μελετήθηκε πώς αλλάζει ο αριθμός των 
νέων ξενικών ειδών ανά δεκαετία στη 
Μεσόγειο για κάθε εισβολικό μονοπάτι 
- ναυτιλία, ιχθυοκαλλιέργειες, εμπόριο 
ειδών ενυδρείου και Διώρυγα του Σου-
έζ- παρατηρήθηκε διπλασιασμός του 
ρυθμού εμφάνισης Λεσσεψιανών ειδών 
από τα μέσα του 20ού αιώνα. Συγκεκρι-
μένα, ενώ στη δεκαετία του 1950 είχαν 
καταγραφεί λιγότερα από 40 είδη, την 
περασμένη δεκαετία εμφανίστηκαν στη 
Μεσόγειο 80 νέα είδη.

Λεσσεψιανά είδη 
στις ελληνικές θάλασσες

Μπαίνοντας στη Μεσόγειο, τα είδη 
αυτά, ακολουθούν την εξής  πορεία: Κι-
νούνται προς το Ισραήλ, περνούν στις 
ακτές της Τουρκίας και τέλος εισέρ-
χονται στο Αιγαίο. Το Αιγαίο πέλαγος 
αποτελεί φραγμό, με αποτέλεσμα ένας 
μικρός αριθμός  μόνο από αυτά τα είδη 
να εξαπλώνεται στη δυτική Μεσόγειο. 
Η ελληνική χερσόνησος, τα μεγάλα 
βάθη μεταξύ Πελοποννήσου και Κρή-
της και μεταξύ Κρήτης και των ακτών 
της Αφρικής, αποτελούν ακόμα ένα φυ-
σικό εμπόδιο για τα παράκτια είδη που 
προσπαθούν να εισβάλουν στις θάλασ-
σές μας.

Σύμφωνα με καταγραφή του 2014, 
στην Ελλάδα εντοπίστηκαν 42 «Λεσ-
σεψιανά» είδη. Το 1990 μόλις 11 είδη 
είχαν ταυτοποιηθεί στις ελληνικές θά-
λασσες ως Λεσσεψιανοί μετανάστες.Οι 
ρυθμοί όμως, δείχνουν, ότι πρόκειται 
για έναν βίαιο εποικισμό που σε βάθος 
χρόνου πιθανώς να αλλάξει την οικολο-
γία των θαλασσών. 

Στο Αιγαίο, είδη ψαριών τα οποία 
έχουν προκαλέσει τις μεγαλύτερες επι-
πτώσεις είναι οι Γερμανοί* και οι Αγρι-
όσαλπες*. «Είναι φυτοφάγα είδη και 
κάνουν ό,τι και οι κατσίκες στα βουνά. 
Τρώνε τα πάντα!» λένε οι βιολόγοι επι-
στήμονες, και εξηγούν, ότι στις νότιες 
περιοχές του Αιγαίου, εκεί που παλιά 
υπήρχε πλούσια κάλυψη από συστάδες 
φυκών (Ποσειδωνίες), σήμερα αυτό 
που παρατηρεί κανείς είναι γυμνά βρά-
χια. Ο ρόλος των φυκών είναι ο ίδιος με 
αυτόν των δασών. Προσφέρουν τροφή, 
καταφύγιο και υποστηρίζουν μια πολύ 
πλούσια βιοποικιλότητα, η οποία είναι 
σημαντική και για την αλιεία. 

Στην Κρήτη οι αλιείς αντιμετωπίζουν 
και ένα ακόμα, μεγαλύτερο πρόβλημα, 
τη μεγάλη εξάπλωση του τοξικού Λα-
γοκέφαλου*. Το είδος αυτό πιάνεται 
σε μεγάλες ποσότητες από διάφορα 
αλιευτικά εργαλεία, προκαλώντας και 
ζημιές στις ψαριές και στα εργαλεία. Ο 
Λαγοκέφαλος τρέφεται με πολλά είδη 
ψαριών εμπορικής σημασίας, μειώνο-
ντας έτσι τους πληθυσμούς τους. Έχει 
πολύ κοφτερά δόντια και σκίζει τα δί-
χτυα των ψαράδων για να κλέψει την 
ψαριά. 

Ένας άλλος νέος επισκέπτης των ελ-
ληνικών θαλασσών, που πρωτοεμφανί-
στηκε το καλοκαίρι του 2015 στη Ρόδο, 
είναι το εντυπωσιακό Λεοντόψαρο* με 
τα δηλητηριώδη αγκάθια. Σύμφωνα με 
τους επιστήμονες το είδος αυτό ήρθε 
για να μείνει και αναμένεται τα επόμενα 
έτη να δημιουργήσει πολλά προβλή-
ματα στη Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα 
αχόρταγο ιχθυοφάγο είδος που κάνει 
μεγάλη ζημιά στον γόνο των άλλων ψα-
ριών. 

Δυστυχώς, πολύ λίγα αυτών των εί-
δών, έχουν θετική οικονομική αξία. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα είδος 
τροπικής γαρίδας, με την ονομασία 
«Marsupenaeus japonicus», η οποία πω-
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Βαγγέλης Μητρέλιας

Με βαθύτατη θλίψη πληροφο-
ρηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο του 
Βαγγέλη. Η εκδημία του σε όλους 
εμάς που επί τόσα χρόνια υπήρξαμε 
συντοπίτες, γείτονες, φίλοι, προπαντός 
φίλοι του, υπήρξε ένα πολύ πικρό 
ξάφνιασμα.

Ο Βαγγέλης Μητρέλιας ήταν 
δικηγόρος με σημαντική καριέρα 
ως νομικός σύμβουλος εταιριών, 
με διακριτή θέση στη διοίκηση της 
Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου και πέρα 
από τα καθαρώς επαγγελματικά του 
ενδιαφέροντα υπήρξε ένας σπουδαίος 
άνθρωπος του Θεάτρου. Ήταν όπως θα 
λέγαμε απλά το μεράκι του, ο ψυχικός 
του πόνος να παίζει στο Θέατρο. Από 
τα εφηβικά του χρόνια συμμετείχε 
στις θεατρικές παραστάσεις του 
«Μπουρινιού», ταξίδεψε στο Μονακό, 
δεν έχασε ευκαιρία να μην λάβει μέρος 
σε παραστάσεις που αναδείκνυαν το 
ταλέντο του. Τον τελευταίο καιρό 
ετοιμαζόταν για θεατρική εκδήλωση 
των αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών. 

Όλα αυτά τα γνωρίζουμε λίγο-πολύ  
όλοι.

Αυτό που όμως δεν θα έπρεπε να 
ξεφεύγει από την προσοχή κανενός 
είναι ο χαρακτήρας και το ήθος του 
αγαπημένου φίλου. Ο Βαγγέλης λόγω 
άριστης οικογενειακής καταγωγής πήρε 
αρχές σωστής συμπεριφοράς. Και λόγω 
μορφώσεως διέπλασε μια φυσιογνωμία  
δίκαιου, αυστηρού πότε-πότε, αλλά 
πάντα συμπονετικού, ευχάριστου και 
αξιαγάπητου φίλου. Με δυο λόγια ήταν 
άρχοντας. Και τέτοιοι άνθρωποι στις 
μέρες μας σπανίζουν.

Στην παρέα μας όπου κάθε Τετάρτη, 
σε μερακλίδικο μαγαζί πίνουμε τα 

ουζάκια μας και υμνούμε τη Λέσβο, ο 
Βαγγέλης ήταν απαραίτητα παρών με το 
στωικό του ύφος, με τις παραινέσεις του 
για την υγεία μας, με τις συμβιβαστικές 
απόψεις και παρεμβάσεις του  στα 
τεκταινόμενα. 

Την τελευταία φορά δυστυχώς δεν τα 
κατάφερε, τον χάσαμε!

Ο φίλος μας θα παραμείνει στην 
καρδιά μας αξέχαστος. Θα τον 
θυμόμαστε πάντα με αγάπη και φιλικά 
αισθήματα και με την ευχή μας, ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε στη 
φιλόξενη γη της ιδιαίτερης πατρίδας. 

Στην αγαπητή σύζυγό του Αγλαϊτσα 
καθώς και στα παιδιά του και στα 
εγγόνια του απευθύνω την απλή ευχή 
να είναι όλοι τους καλά και γεροί όσο 
ζουν να τον θυμούνται με την ανάμνηση 
που του ταιριάζει.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Φωτογραφία από την παράσταση 
«Δελησταύρου Υιός» των Αλέκου Σακελλάριου 

και Χρήστου Γιαννακόπουλου, 
σε σκηνοθεσία Αντρέα Σεφτελή, από τον 

Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης "ο Θεόφιλος". 
Στο κέντρο εικονίζεται  ο Βαγγέλης Μητρέλιας.

Βάνα Αναγνωστοπούλου

Σε αυτές τις συγκαιρινές αντίξοες και 
δίσεκτες ημέρες καταλογιάζω τα προ-
σφιλή μου πρόσωπα ως Πατρίδα.

Στις 23 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, η 
περίκαλλη καραβέλα έλυσε κάβο και 
απέπλευσε για το Ηλύσιο Αρχιπέλαγος, 
ωσάν εκατοχρονίτισσα η αφρόλεπτη 
ψυχούλα της αρχόντισσας Βάνας Ανα-
γνωστοπούλου, θυγατέρας του Αϊβα-
λιώτη κιμπάρη Κίμωνα Κιοσκλή.

Αυτός ο γλυκόλαλος Γαλατικός σκορ-
δαλλός εσημάδευσε ανεξίτηλα την 
εγκαταβίωσή μου στη Μυτιλήνη. Ως 
ερίτιμη συμπεθερούλα της μείζονος οι-
κογενείας μας, αγνή και νεαρότατη κο-
πελούδα τον παλαιό καλό καιρό, κάθε 
Σάββατο βραδάκι με λουτροκοπάνιζε 
τον μικρομούγιουρα εμένα, μετά τα 
λυσσώδη κι ακατάσχετα παιχνίδια και 
τα τρεχοβολητά μου κατά μήκος του 
Μακρού Γιαλού. Κι ακόμα πάσχιζε και 
μου έραβε και μου κεντούσε τα μικρο-
παπαδίστικά μου, για τη διακονία μου 
στον Άγιο Γιώργη της Απάνω Σκάλας.

Μέχρι την προχωρημένη της ηλικία 
διατηρούσε κι αναθυμόταν ανεξίτηλες 

Κωνσταντίνα Κιοϊλού-Μπαρούτη

Η Κωνσταντίνα 
(Ντίνα) Κιοϊλού 
- Μπαρούτη, το 
22, ήταν ακόμα 
α σ α ρ ά ν τ ι σ τ ο 
κοριτσάκι, όταν 
βαφτίστηκε στον 
Άι Γιώργη του 
Αϊβαλιού, με σύ-
ντομες και συνο-

πτικές διαδικασίες, μαζί με δέκα οκτώ 
ακόμα βρέφη, στην ίδια κολυμπήθρα, 
επειδή τα πράγματα είχαν ήδη αρχίσει 
να σκουραίνουν πολύ και όλοι πια 
καταλάβαιναν ξεκάθαρα, πως λίγες 
μέρες τους απόμεναν να ζήσουν στο 
Αϊβαλί κι έπρεπε ν’ αφήσουν τα σπίτια 
τους και τα καλά τους και να μπουν στο 
δρόμο της προσφυγιάς. 

Ύστερα, η μικρή Ντίνα, μπήκε στο 
καράβι και πέρασε Κύριος οίδε πώς, 
στη Μυτιλήνη. Κάτω από τις φουστάνες 
της μητέρας της και γιαγιάς μου, κυρά 
Ζαχαρώς Κιοϊλού, μαζί με τη Λένα τη λίγο 
μεγαλύτερη αδερφή και τον παππού μου, 
τον κυρ Κώστα Κιοϊλό, που μ’ ένα πουγκί 
λίρες και κάποιες γνωριμίες, γλίτωσε 
τη ζωή του.  Στην Απάνω Σκάλα, στον 
Πύργο του Γεωργιάδη, φιλοξενήθηκαν 
στην αρχή, κάπου δέκα οικογένειες μαζί 
κι είχαν να χωρίζουν με κουβέρτες τα 
σπιτικά τους και να διεκδικούν η κάθε 
μια ξεχωριστά ζωή και προκοπή στον 
καινούργιο τόπο. Μετά από μερικά 
χρόνια ήρθαν στην οικογένεια  άλλα δυο 
κορίτσια, η Χαρίκλεια και η μαμά μου, η 
Κική (Βασιλική).

Η θεία μου η Ντίνα, ήταν καλή στα 
γράμματα κι όταν τέλειωσε το Γυμνάσιο, 
με την γραφομηχανή και τα Αγγλικά 
που έμαθε, κατάφερε να περάσει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Παντρεύτηκε 
τον καλό άνθρωπο Δημήτρη (Μήτσο) 

Μπαρούτη, από τον Πολιχνίτο. Έζησε 
καλά. Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια, 
στην Αθήνα κοντά στα παιδιά της Ιγνάτη 
και Χαρούλα, τη νύφη Χριστίνα, το 
γαμπρό Τάκη και τα τέσσερα εγγόνια 
της.  Τη θεία μου τη Ντίνα τη χάσαμε 
πριν δυο μήνες περίπου. 

Σήμερα που γράφω, είναι 21 Μαΐου 
2016, Κωνσταντίνου και Ελένης. 

«Σαν σήμερα» είπε η μαμά μου, 
«είχαμε μεγάλη γιορτή στο σπίτι μας. 
Γιόρταζε ο πατέρας μου, η Λένα μας και 
η Ντίνα μας». 

Το πρωί ανάψαμε τρία κεριά στην 
εκκλησία. Ας είναι αναπαυμένοι.

Ε. Βεκρή
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Κώστας Βερβέρης

Ο αεικίνητος εικονολήπτης της 
Τηλεόρασης Μυτιλήνης Κώστας 
Βερβέρης άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία μόλις 37 ετών.

Ο Κώστας Βερβέρης που έφυγε νωρίς, 
την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016.

Έφυγε απροσδόκητα και σε ηλικία 
μόλις 37 ετών ο γνωστός σε όλους και 
στη Λεσβιακή Παροικία, εικονολήπτης 
της Τηλεόρασης Μυτιλήνης Κώστας 
Βερβέρης, αφήνοντας την τελευταία του 
πνοή στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο 
των Αθηνών.

Ο αεικίνητος εικονολήπτης, που 
καθημερινά έδινε τη δική του μεγάλη 
μάχη στο χώρο της ενημέρωσης, 
καταφέρνοντας να δίνει το «παρών» 
σε όλα τα μικρά και μεγάλα γεγονότα 
της καθημερινότητας της Λέσβου, 
παρουσίασε επιπλοκή στην υγεία του, 
έχοντας προηγουμένως γλιτώσει από 
τέσσερα διαδοχικά εμφράγματα στην 
καρδιά του και σκόρπισε απέραντη 
θλίψη στο χώρο των τοπικών μέσων 
ενημέρωσης και στους συναδέλφους του 
αλλά και στην κοινωνία της Μυτιλήνης.

Θ.Α.Π

αναμνήσεις, από τα πάτρια μπερικέτια 
των Κυδωνιών και της Σόμας, μα και τις 
πλέον έντονα τραυματικές εμπειρίες 
από τον τραγικό Διωγμό των Ρωμιών.

Κατά τον Μεσοπόλεμο εμορφώθηκε 
αρκετά και με τα Γαλλικά της, επιδει-
κνύοντας εγνωσμένη έφεση στη λαϊκή 
λογιοσύνη, αφήνοντας με τη μακρό-
χρονη πάροδο πολλών δημιουργικών 
ετών, αρκετά χειρόγραφά της, με κά-
ποια σχετικά, ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα 
για τους Λεμονήδες.

Ακόμη από μαθήτρια αισθανόταν 
έμπλεη ενθουσιασμού, για τον τοτινό 
ιστορικό «Παλλεσβιακό», των Στρατή 
Κονάκα, Μανώλη Μαλλίδη, Μήτσου Δη-
μητριάδη, των Αναγνωστόπουλων, Λευ-
τέρη Κιοσκλή, Παναγιώτη και Αντώνη 
Βουσβούνη, Βενέτα κ.ο.κ.

Ωστόσο επέδειξε ξεχωριστή αρετή 
και τόλμη, κατά τη διάρκεια της δραματι-
κής Κατοχής και κυρίως της επικίνδυνης 
φυγής του αδελφού της Λευτέρη, προς 
τη Μέση Ανατολή, μέχρι και την πέτρινη 
στέρφα Μετεμφυλιακή περίοδο.

Στο σημείο αυτό προσθετικά έχω να 
καταμαρτυρήσω, μετά λόγου βαθύτα-
της γνώσεως, το πόσο υπέρμετρα στή-
ριξε, ανέδειξε κι υποστήριξε τον σύζυ-
γο και τα δύο βλαστάρια Της.

Ωστόσο συμπληρωματικά κρίνω επι-
βεβλημένο, πως επέστη ο χρόνος, όπως 
παραβιάσω την αιώνια ερμητική σεμνό-
τητά Της, κι αναφερθώ απερίφραστα 
στην ανείπωτη κι άπλετη Φιλανθρωπία 
Της, καθ’ όλες τις έννοιες κι εκφάνσεις.

Ήδη μου λείπουν αφάνταστα οι θε-
ρινές βεγγέρες της αυλής Της κι εκείνο 
το γραφικό εκκλησιδάκι της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου του μπαχτσέ Της, παρά 
τη θέση Χαϊντάρι του Κάμπου της Γέ-
ρας, τάχατες ένας κρυφός εσώψυχος 
λογισμός.

Αποκαμωμένος από μία ξέχειλη συ-
γκίνηση, δεν ημπορώ να σας αποτάξω 
παρά μόνον ένα λαγαρό συμπέρασμα, 

ότι ο Άνθρωπος αν αποτελεί μεστό κι 
ατόφιο πλάσμα, δεν είναι παρά θαύμα 
και Μεγάλο Μυστήριο. Αιώνια η σεπτή 
μνήμη Της.

Δήμος Α. Καρατζόγλου


