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Το 1928 η Μυτιλήνη βρισκόταν ανάμεσα στους δέκα δήμους της χώρας με τη 

μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων. Το προσφυγικό ζήτημα ταλάνισε το νησί της 

Λέσβου, παρά το γεγονός, ότι οι πρόσφυγες ήταν ομοεθνείς και ομόθρησκοι.

Σήμερα, το νησί της Λέσβου συναντά ξανά το μεταναστευτικό ζήτημα, αλλά 

με διαφορετικό τρόπο. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν είναι ομοεθνείς. 

Έφτασαν κάποια στιγμή και ξεπέρασαν τα 20.000 άτομα. 

Ακόμα και τώρα, παραμένουν στη Μυτιλήνη περί τα 5000 άτομα κάτω από 

δύσκολες συνθήκες διαβίωσης...

Η στάση και συμπεριφορά των κατοίκων της Λέσβου, όλο αυτό το διάστημα, 

στη συντριπτική τους πλειονότητα χαρακτηρίστηκε από ψυχραιμία, ευπρέπεια, 

υπομονή, μα και διαρκή ανησυχία που σταδιακά μετεξελίχθηκε σε αγωνία. Άρ-

χισε να καταγράφεται ένταση, ίσως και φόβος. 

Θα περάσουν χρόνια και το αίσθημα του σπαραγμού δεν θα έχει καταλαγιά-

σει στις καρδιές.

Στο φύσημα του αέρα το ερώτημα «πως θα φτάσουν; πόσοι θα φτάσουν;» θα 

μας τυραννά.

Θα περάσουν χρόνια κι η καρδιά θα πονά, και στη θύμηση θα σταλάζει ο 

πόνος.

Το ερώτημα θα είναι πάντα το ίδιο. 

Γιατί τόσος πόνος, τόση αγωνία;

Γιατί αυτό το ξεσπίτωμα; Γιατί αυτός ο τόσος σπαραγμός;  

Δυο μέτρα γη για τον καθένα μας φτάνει.

Στο τέλος τι μένει; 

Με απλωμένα τα χέρια σε μια αγκαλιά αγάπης θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.

Ας τελειώσουν οι πόλεμοι πια...
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Διεθνές συμπόσιο 
για τον Αριστοτέλη

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, το 
Υπουργείο Παιδείας, η Ελληνική Εθνική 
Επιτροπή UNESCO και το Κέντρο Ευ-
ρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αι-
γαίου οργάνωσαν ενδιαφέρον συμπό-
σιο με αφορμή το «Έτος Αριστοτέλη» 
με θέμα: «Οι επιρροές της αριστοτελι-
κής σκέψης στην Ευρώπη», στο Μου-
σείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην 
Αγία Παρασκευή το Σάββατο 9 Ιουλίου.

Το 2016 έχει ανακηρυχτεί από την 
UNESCO «Επετειακό Έτος Αριστοτέ-
λη», καθώς συμπληρώνονται 2.400 χρό-
νια από τη γέννηση του μεγάλου Μακε-
δόνα φιλοσόφου. 

Η πρόταση είχε υποβληθεί από 
την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 
UNESCO με τη συνυπογραφή του Δι-
επιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών 
Μελετών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.), ένας 
από τους αρχαίους φιλόσοφους που 
άσκησαν μεγάλη επιρροή, είναι ο πρωι-
μότερος φυσικός ιστορικός του οποίου 
το έργο διατηρήθηκε λεπτομερώς. Η Λέ-
σβος κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή του 
Αριστοτέλη, αφού εδώ έκανε τις έρευνές 
του που αφορούσαν τα ζώα και τα φυτά 
και χαρακτηρίστηκε ως ο σημαντικότε-
ρος βιολόγος της αρχαιότητας που θεμε-
λίωσε τις επιστήμες της Ζωολογίας, της 
Συγκριτικής Ανατομίας και της Βοτανικής 
(μαζί με το δικό μας Θεόφραστο).

Τα γραπτά του στη βιολογία ήταν απο-
τέλεσμα της έρευνάς του στη φυσική 
ιστορία της περιοχής της Λέσβου και επι-
βίωσαν σε τέσσερα βιβλία «Περί ψυχής», 
«Περί τα Ζώα Ιστορίαι», «Περί Ζώων Γε-
νέσεως» και «Περί ζώων μορίων».

Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
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.

Στερέωση και αποκατάσταση 
τμημάτων του Κάστρου 

της Μυτιλήνης

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Βορείου Αιγαίου με απόφαση 
της περιφερειάρχη Χριστιάνας Καλο-
γήρου, το έργο που αφορά τη στερέ-
ωση και αποκατάσταση τμημάτων του 
βορειανατολικού περίβολου του Κά-
στρου της Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 
800.000 ευρώ. 

Στόχος του έργου είναι η στερέωση-
αποκατάσταση τμημάτων των τειχών 
που αποτελούν τα πλέον αναγνωρίσιμα 
στοιχεία του Κάστρου της Μυτιλήνης, 
καθώς αφενός το χαρακτηρίζουν και 
αφετέρου το οριοθετούν και το προ-
στατεύουν.

Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 
δύο έτη, με ημερομηνία έναρξης την 1η 
Αυγούστου του 2016 και ολοκλήρωσης 
την 31η Ιουλίου του 2018.

Επίσκεψη στο θαλάσσιο τμήμα 
του Απολιθωμένου Δάσους με το 

σκάφος με γυάλινο πυθμένα!

Εντυπωσιασμένοι οι επισκέπτες αλλά 
και οι διεθνείς αντιπροσωπείες από τη 
λειτουργία του νέου θαλάσσιου Πάρ-
κου Νησιώπης και τη δυνατότητα περι-
ήγησης στις απολιθωματοφόρες θέσεις 
στο χερσαίο αλλά και το θαλάσσιο τμή-
μα του με το ειδικό σκάφος με γυάλινο 
πυθμένα.

Η επίσκεψη στο θαλάσσιο πάρκο Νη-
σιώπης προσφέρει μοναδικές εμπειρίες 
αλλά και μια μοναδική ευκαιρία για από-
δραση στο Απολιθωμένο Δάσος κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Φιλαλληλία
Προς ενίσχυση των παρακάτω ιδρυμάτων και συλλόγων η «Λεσβιακή Παροικία» 
διέθεσε 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 €

Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Λέσβου 
από τον Οθωμανικό ζυγό!

Η «Λεσβιακή Παροικία», όπως κάθε χρόνο, θα γιορτάσει και φέτος τη μεγάλη 
επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού μας από τον οθωμανικό ζυγό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την ευγενική  συμπαράσταση του Μουσεί-
ου της πόλεως των Αθηνών Ευταξία-Βούρου, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, 
ώρα 11 π.μ., στην φιλόξενη αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων στην οδό Κέ-
κροπος 10 στην Πλάκα.

Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο επίτιμος Πρόεδρος της Παροικίας 
κ. Τάκης Χατζηαναγνώστου. 

Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ με κύριο θέμα τα προϊόντα του νομού Λέσβου 
και στη συνέχεια οι ομιλητές: κ. Θράσος Καλογρίδης Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν. θα 
αναπτύξει το θέμα «Ο τουρισμός των νησιών και η προσφυγική κρίση», ενώ ο επί-
κουρος καθηγητής του Παν. Πατρών κ. Δ. Κούτουλας Σύμβουλος Τουρισμού και 
Μάρκετινγκ θα ομιλήσει με χρήση διαφανειών με θέμα «Η τουριστική ταυτότητα 
της Λέσβου σε ένα αβέβαιο μέλλον».

Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση.
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η θα-
λάσσια περιήγηση όπου μέσα από το 
γυάλινο πυθμένα του ειδικού σκάφους 
«ΝΗΣΙΩΠΗ» μπορούν να γνωρίσουν 
την πλούσια χλωρίδα και πανίδα που 
χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία 
των λιβαδιών Ποσειδωνίας, αλλά και 
την παρουσία σημαντικών τύπων βιο-
κοινοτήτων όπως η κοραλλιογενής και 
τα «δάση» του φαιοφύκους Cystoseira, 
αλλά και τους εντυπωσιακούς απολιθω-
μένους κορμούς δέντρων. Εξαιρετικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιήγηση 
στις θέσεις των ηφαιστειακών, τεκτονι-
κών, γεωμορφολογικών και παρακτίων 
γεωτόπων. Δεκάδες ρήγματα που εμ-
φανίζονται στην επιφάνεια και στις από-
κρημνες ακτές του νησιού μαρτυρούν 
την έντονη ρηξιγενή τεκτονική δράση 
που γνώρισε η περιοχή κατά το πρό-
σφατο γεωλογικό παρελθόν και είναι 
ενδεικτικά της πρόσφατης αποκοπής 
της νησίδας από την υπόλοιπη Λέσβο.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής 
τους οι επισκέπτες μπορούν επίσης 
να γνωρίσουν την πλούσια χλωρίδα και 
πανίδα της νησίδας όπου συναντώνται 
62 είδη πουλιών. Μεταξύ των ζώων αξί-
ζει να σημειωθεί η παρουσία πουλιών 
όπως του Μαυροπετρίτη, της Καστανό-
παπιας, της Πετροτριλίδας, του Κιρκι-
νεζιού καθώς και μεγάλης αποικίας από 
κοινούς γλάρους (Ασημόγλαρους).

Η επίσκεψη στο Πάρκο Νησιώπης 
ξεκινάει με επιστημονική ενημέρωση 
όλων των επισκεπτών στις εγκαταστά-
σεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο 
Σίγρι. Στη συνέχεια οι επισκέπτες με-
ταβαίνουν στο λιμάνι του Σιγρίου, όπου 
με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθ-
μένα επισκέπτονται το θαλάσσιο χώρο 
του Πάρκου και στη συνέχεια αποβι-
βάζονται στο λιμανάκι της Νησιώπης 
όπου και περιηγούνται στο χερσαίο 
τμήμα του Πάρκου.

Τα προϊστορικά Ροδαφνίδια στο 
Λισβόρι, πόλος έλξης παγκόσμιου 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Πολυάριθμα σημαντικά ευρήματα 
ήρθαν στο φως κατά την πρώτη ανα-
σκαφή που πραγματοποιήθηκε φέτος 
το καλοκαίρι στην παλαιολιθική θέση 
στα Ροδαφνίδια Λισβορίου, από ειδική 
ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου 
της Κρήτης.

Η θέση είχε ανακαλυφθεί και πα-
ρουσιαστεί από τους ερευνητές Μάκη 
Αξιώτη και Χάρη Χαρίση πριν από 
10 περίπου χρόνια, ενώ η εφημερίδα 
«Εμπρός» παρουσίασε αποκλειστικά 
αναλυτικά την πορεία των ανασκαφικών 
εργασιών από την έγκρισή τους μέχρι 
την υλοποίηση της πρώτης φάσης τους.

Η ανασκαφή έφερε στο φως στην 
πλειονότητά τους λίθινα εργαλεία (χει-
ροπελέκεις και κοπείς της Αχελαίας 
πολιτισμικής φάσης), δηλαδή λίθινα 
εργαλεία της περιόδου 200.000 έως 
400.000 π.Χ., τα οποία και επιβεβαι-
ώνουν τη σημασία της αρχαιολογικής 
αυτής θέσης που ρίχνει φως σε μια 
άγνωστη πτυχή της πρώιμης προϊστο-
ρίας του νησιού, του Αιγαίου και της 
Ελλάδας. Τα ευρήματα θέτουν τις προ-
ϋποθέσεις για την πολυετή συνέχιση 
του ερευνητικού προγράμματος και 
την ανάδειξη του Λισβορίου σε πόλο 
έλξης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
ενώ η θέση θεωρείται «κλειδί» για την 
κατανόηση των μετακινήσεων και προ-
σαρμογών προγονικών μας ειδών στο 
ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης, που 
είναι ταυτόχρονα και το δυτικότερο 
της Ασίας.

Ας σημειωθεί ότι τα αρχαιολογικά 
ευρήματα μεταφέρθηκαν προς ασφα-
λή φύλαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μυτιλήνης, ενώ γεωλογικά δείγματα λή-
φθηκαν για εργαστηριακές αναλύσεις 
και χρονολόγηση.

Μάγεψαν τα «Σταυροδρόμια 
του Μολύβου»

Μπορεί σε πολλά μέρη του κόσμου να 
υψώνονται τείχη, όμως στον παραδοσι-
ακό οικισμό του Μολύβου, που τόσο 
δοκιμάστηκε αυτή τη χρονιά, δημιουρ-
γούνται γέφυρες. Από τις 16 έως τις 19 
Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε το 2ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου 
με τίτλο «Σταυροδρόμια - Crossroads» 
στο οποίο πήραν μέρος διακεκριμέ-
νοι καλλιτέχνες από πολλά μέρη του 
κόσμου συγκινώντας με τις ερμηνείες 
τους το κοινό και στέλνοντας μέσα από 
τη μουσική τους σύμπραξη, ένα συμ-
βολικό μήνυμα αρμονικής συνύπαρξης 
των ανθρώπων.

Οι ακροατές που γέμισαν το Κάστρο 
αλλά και οι επισκέπτες του Μολύβου σε 
διάφορες γωνιές του οικισμού, είχαν 
την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά ση-
μαντικούς ερμηνευτές της παγκόσμιας 
κλασικής σκηνής, μεταξύ των οποίων 
τον πιανίστα Λαρς Φογκτ, και να γίνουν 
μέρος μίας μοναδικής εμπειρίας.

Η «Ταγκεσπήγκελ», γερμανική εφη-
μερίδα, έχει ως τίτλο στο άρθρο της για 
το Φεστιβάλ: «Η Μαγεία του Μολύβου. 
Ένα όραμα για την Ευρώπη: Πώς ένα 
νεοσύστατο φεστιβάλ μουσικής δωμα-
τίου αλλάζει τη φήμη του ελληνικού νη-
σιού της Λέσβου, γνωστού για το προ-
σφυγικό». Και συνεχίζει: «Οι γεμάτες 
μουσική μέρες του Μολύβου αφήνουν 
να φανεί ένα όραμα για την Ευρώπη: 
νεανική, δυναμική, με παιχνιδιάρικη 
διάθεση και σοβαρότητα ταυτόχρονα, 
έχοντας επίγνωση της παράδοσης».

Ταξίδεψαν» και φέτος 
εκατοντάδες βιβλία

Εκατοντάδες βιβλία άλλαξαν χέρια 
στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης, στο πλαί-
σιο της δράσης με τίτλο «Ένα βιβλίο τα-

ξιδεύει... ξανά!», που πραγματοποίησαν 
για δεύτερη χρονιά οι «Aeolistas».

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλε-
σμα της ομάδας ήταν και φέτος μεγάλη, 
αφού συγκεντρώθηκαν πάνω από 600 βι-
βλία και περιοδικά, από δεκάδες πολίτες 
της Μυτιλήνης, φίλους του βιβλίου που 
θέλησαν να συμμετάσχουν στη δράση.

Τα βιβλία είχαν συγκεντρωθεί τις μέ-
ρες που προηγήθηκαν στα ειδικά ορι-
σμένα σημεία, αλλά και όλο το πρωινό 
της Κυριακής 7 Αυγούστου, που από το 
πάρκο της Αγίας Ειρήνης πέρασε πολύς 
κόσμος διαλέγοντας αυτά που τον ενδι-
έφεραν για τη δική του βιβλιοθήκη.

Σημειώνεται πως όσα βιβλία δε δια-
νεμήθηκαν, αποφασίστηκε να προωθη-
θούν μέσα τις επόμενες μέρες στην υπό 
σύσταση Βιβλιοθήκη Παμφίλων και στο 
ΚΑΠΗ Μυτιλήνης, ενώ τα σχολικά βοη-
θήματα θα πάνε σε παιδιά που τα χρειά-
ζονται, μέσω του Συλλόγου «Help - Βο-
ήθεια για το Παιδί και τον Έφηβο», μαζί 
και με σχολικά είδη και παιχνίδια που 
προσφέρθηκαν για αυτόν το σκοπό.

Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
«Aegean Docs»

Πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως 
τις 29 Σεπτεμβρίου σε 11 νησιά του Αι-
γαίου, με κύρια βάση τη Λέσβο.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
«Aegean Docs», είναι ένα σημαντικό 
πολιτιστικό γεγονός για τον τόπο μας, 
που βοηθά στην προβολή του νησιού 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 
εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, φι-
λοξενήθηκαν στο νησί της Λέσβου 
βραβευμένοι Έλληνες και ξένοι δημι-
ουργοί ντοκιμαντέρ, οι οποίοι παρου-
σίασαν τα έργα τους στο πολυπληθές 
κοινό του Φεστιβάλ, διεκδικώντας ένα 
από τα δύο βραβεία της διοργάνωσης.
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Eκδηλώσεις

Ανάθιμά τουν π’ τόβγαλι 
του χαπ που σκων τ’ μανέλα.
Άρναμους μήρτι, τάχασα, 
φουρλάντσα απί τρέλα.
Ιγώ δεν φτέβγου, του Φιλιώ 
η γναίκαμ’ πουν’ απ’ τν’ Άγρα,
αυτή μ’ αγόρασ’ ακρυφά 
μια κβάρα κτιά Βιάγκρα.
Μήνις τσι μέρις μ’ ήβληπι
ναμ’ στιναχωριμένους,
ν’ αρχαλίζου στου κριβάτ’
τσι νάμι ξιθμασμένους.
Πουτίζμι ένα χαπ’ τσι λέ: 
«Για δε Φουτέλ(ι) μουρόμ’ για δε»!
Ψάχνουμι... ανιμίζουμι... 
στσύβγου να δω... αμ δε!
Πουτίζμι δυο, τσι μι μαντρών(ι),
 τραβά καλά τσι τ’ τσάγρα.
«Τώρα να δεις Φουτέλι μου 
τι είνι του ΒΙΑΓΚΡΑ»!
Απάντιξα, χαρχάλιψα... 
«Δε βρε Φουτή μουρόμ’ για δε!». 
Φύση νεκρά τσι ήσυχη! 
Αμ δε τσι πάλι... Αμ δε!
Απελπισία του Φιλιώ, 
τσι γι... άλλους σα του πστάλ(ι),
τσι γω να σκω, γιατί μαθέ 
μήβρι τούτου του χάλ(ι);
Πλήχτσασα τσι μπαρούτιασα! 
Γιατί μαθέ... ΝΟ κούκου;
Τσι του Φιλιώ να στέτσητι 
μπρουστά μου σα του μπλούκου!
Μι τν’ αύριγιου αυξάνου τ’ δόσ’:
Τρίγια πράσνα χαπέλια
δε μπουρεί λέγου, θα... ξυπνήσ’ 
τσι θα ν’ αρχίσ’ τα γέλια!
Βάζου τ’ Φιλιώ να ιρηυνήσ’, 
«Για δε λέγου, για δε!»
«Αμ δε Φουτέλ(ι) μουρόμ’... 
αμ δε... αμ δε... αμ δε!»
Τίφλις τσι μούτζις γ’ ιπιστήμ’ 
πόβγαλι του Βιάγκρα
άμα δε θμύσ’ καλά η μκρός, 
βάψιτα ούλα μαύρα!
Καθόμασταν τσι κλαίγαμι τ’ μοίρα μας 
άντρας - γναίκα
ήνταν δεν ήνταν γι’ ώρα μας 

ιννιά μι παραδέκα,
τσι να χτυπά γι πόρτα μας, 
«ποιός είνι τέτοια ώρα;» 
Μσαφήρδισ’μεσ’ του πόνου μας;
«Αυτό μας έλλ(ι)πι τώρα!»
Ανοίγουμι, τσι να τσι μπαίν(ι) 
μια γ’ τόν(ι)σα πούνι χήρα
δεν είνι νια, μήδι γρηγιά, 
μσουβέζα η κακουμοίρα!
Κατίνα τ’ λέγιν τσι φουρεί 
τα μαύρα ένα χρόνου,
τ’ αντρού του χνώτου τόχασι 
τσι τόχ(ι) μιγάλου πόνου!
«Ώρα καλή σας ω Φιλιώ, 
Φουτέλιμ’, τσι χαράμ!»
Ωχ... ώχ... για δε τι ανιμίζ’ 
τώρα μες τα μιριάμ!
Κάτι Κατίνα στου μιντέρ’ 
σκώνουμι γω απάνου!
Για δε... για δε... τι έπαθα,
τώρα του κόσμου χάνου!
«Σταμάτσι βρε! Τι έπαθις;
Σταμάτσι τν’ απουγείουσ’,
μη βλέπσ’ τ’ Κατίνα π’ σήκουσι 
τα μπούτιατσ’ για προυσγείουσ’.
Μα πού αυτός; Σα πύραυλους που λεν... 
σα ΣΟΥ ΤΡΑΚΟΣΑ,
τώρα τουν ήρτι γ’ όριξιτ’ να ρίξ’ 
δε ξέρου πόσα!
«Στέκααα! Σταμάτα βρ’ αχρειγιάν(ι)
που πήρις τώρα φόρα,
σι παρακάλουμ’ να ψχαλίγ(ι)’ς 
τσι τώρα πας για... μπόρα;
Μη του λογιάΐζσ’ του Κατινιώ,  
ειν’ απαγουριμένου
τσ’ Φιλιώς, σα θεσ’, τσι γναίκασιμ’ 
σι τόχου κρατημένου»!
Αυτά τουν είπα τσι αυτός 
μ’ απάντσι τάκα-τάκα:
«Άκσι Φουτή μου να σι πω,
τσι κόψι πλια τη πλάκα!
Του χαπ’ που ήβρι γ’ ιπιστίμ 
Βιάγκρα ξακουσμένου,
είνι καλό τσι κάν(ι) τη δλεία... 
σαν είνι τ’ άλλου... ΞΕΝΟΥ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η παράκληση της Λεσβιακής Παροικίας 
στην εκκλησία της Παναγίας στο Πυργί

Η καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια 
παράκληση για τα μέλη και τους φίλους 
του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε στη 
γραφική εκκλησία της Παναγίας στο Πυρ-
γί τη Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 7.30 μ.μ. 

Στην παράκληση που πρωτοξεκίνησε 
ο επίτιμος πρόεδρος της Παροικίας 
κ. Τ. Χατζηαναγνώστου και έχει γίνει 
θεσμός εδώ και πολλά χρόνια, χορο-
στάτήσε, όπως κάθε χρόνο, ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. 

Ιάκωβος και έψαλε η Βυζαντινή Χορω-
δία του κ. Πολύδωρου Αμπατζή. 

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε 
με κατάνυξη την παράκληση προς την 
Υπεραγία Θεοτόκο και ευχήθηκε να 
υπάρχει υγεία σε όλους, ώστε η παρά-
κληση να εξακολουθήσει να επαναλαμ-
βάνεται ανελλιπώς κάθε χρόνο.

Από μέλη του Δ.Σ. προσφέρθηκαν 
στο τέλος της παράκλησης, στον αύ-
λειο χώρο της εκκλησίας, αναψυκτικά.

Του Βιάγκρα

Η «Λεσβιακή Παροικία» ήταν συνδιοργανώτρια 
στις εκδηλώσεις του "SYMBIOSIS Lesvos Arts Festival" 

στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου

Ένας απ΄ τους προορισμούς του Δι-
εθνούς Συνεδρίου "Symbiosis Arts 
Festival" ήταν και το Πλωμάρι, με την 
αμφιθεατρική του ομορφιά και την 

πλούσια πολιτιστική του παράδοση. 
Η εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 

στο "Πολύκεντρο" από τις 21 έως 30 
Αυγούστου και περιλάμβαναν τα εξής 

Μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, συγγραφείς, εικαστικοί και άλλοι καλλιτέχνες από όλο 
τον κόσμο συναντήθηκαν στη Λέσβο, στο διάστημα 26 Ιουλίου με 30 Αυγούστου, σε ένα 
Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών. 

Μεταμόρφωσαν για 35 ημέρες το νησί μας σε ένα χώρο δημιουργίας, ενότητας, έκφρα-
σης και ζύμωσης ιδεών.

Οι εκδηλώσεις του SYMBIOSIS Lesvos Arts Festival ήταν ένα ζεστό, ανοιχτό καλωσόρι-
σμα στον κόσμο από κάθε γωνιά της γης, που έχει ως στόχο την χρήση της τέχνης ως βα-
σικό μέσο ενότητας και διαλόγου, την προσέλκυση ενδιαφέροντος στο νησί, την ανάδειξη 
της πλούσιας ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς και του απαράμιλλου φυσικού του 
κάλους. Συγχρόνως, αποτελεί μια κίνηση ευγνωμοσύνης προς τους ανθρώπους του για 
την αλληλεγγύη που έδειξαν απέναντι σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις 
του τελευταίου αιώνα με σκοπό την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών που υπέστη.

Το φεστιβάλ έλαβε χώρα σε Μυτιλήνη, Ερεσό και Πλωμάρι και το πρόγραμμα παρουσι-
άστηκε διαφοροποιημένο στην κάθε πόλη του νησιού μας.
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Από την έκθεση της Κ. Μεσσηνέζη στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου

δρώμενα:
Ώρα 4-6 μ.μ. Εργαστήριο Διακό-

σμησης με την κ. ΄Ασπα Τσομπανέλ-
λη-Χατζέλλη (Ε.Κ.Κ.Μ.). 

Ώρα 8.00 μ.μ. Η έναρξη των εγκαι-
νίων έκθεσης ζωγραφικής  της γνωστής 
Mυτιληνιάς εικαστικού Προέδρου της 
Λ.Π. Καίτης Μεσσηνέζη. 

Ο χώρος του ισογείου που  φιλοξέ-
νησε τους 17 πίνακές της (λάδια και 
ακουαρέλες) φιλοξένησε μαζί την τέ-
χνη και τον πολιτισμό.

Ώρα 8.30-10.30 μ.μ. Αφιέρω-
μα στον ποιητή της θάλασσας Νίκο 
Καββαδία. Ομιλητής ο βραβευμένος 
συμπατριώτης μας ποιητής, δοκιμιο-
γράφος και κριτικός λογοτεχνίας κα-
θηγητής κ. Δημήτρης Νικορέτζος, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο έργο του ποι-
ητή Ν. Καβαδία, μιας και είναι ο βιο-

γράφος του. 
Ποιήματα του ποιητή απάγγειλαν η Κ. 

Μεσσηνέζη, η Πέρθα Καλέμη και η 
Νάσια Δαφιώτη. 

Μελοποιημένη  ποίηση του Ν. Καβ-
βαδία απέδωσαν με επιτυχία. ο Τάσος 
και η Μαριάνθη Χαρέλλη, με συνο-
δεία κιθάρας του γνωστού κιθαρίστα 
Νίκου Χιωτέλλη. 

Την συνδιοργάνωση του Διεθνούς 
Συνεδρίου "Symbiosis Arts Festival" του 
Πλωμαρίου, είχαν αναλάβει η "Εται-
ρεία Αιολικών Μελετών" (Ε.Α.Μ.) - το 
Εκπαιδευτικό Κατασκηνωτικό Κέντρο 
Μυχούς Λέσβου’’ του Τ. Τ. Μυτιλήνης 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
(Σ.Ε.Ο.) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
"Λεσβιακή Παροικία" Αττικής. 

Υπεύθυνη των εκδηλώσεων ήταν η 
Πέρθα Καλέμη πρόεδρος του  Κ.Κ.Μ.Λ.

15 Μαΐου 2016, ώρα 8 π.μ. Με την 
καλή διάθεση που χαρακτηρίζει τα 
μέλη και τους φίλους της Λ.Π. γέμισε 
ένα μεγάλο πούλμαν. Με αρχηγό την 
Πρόεδρο του Συλλόγου, οδηγό τον κ. 
Χρήστο και ξεναγό την Έλενα, ξεκινή-
σαμε με μια ηλιόλουστη μέρα, αφήνο-
ντας πίσω τη θορυβώδη Αθήνα και το 
μόνιμο νέφος της.

Τα μάτια μας ξεκουράστηκαν αρχικά 
στο γαλάζιο του Σαρωνικού κόλπου και 
στη συνέχεια του Κορινθιακού.

Ώρα 11 π.μ., αντικρίζουμε την κρε-
μαστή γέφυρα του Ρίο. Τα συρματό-
σχοινα στήριξης δημιουργούν λευκές 
αψίδες υποδοχής.

Αφήνουμε την Πελοπόννησο και 
προχωρούμε προς Μεσολόγγι τον 
πρώτο σταθμό της εκδρομής μας.

Βλάστηση οργιώδης στην κοιλάδα 
του ποταμού Εύηνου (Κραβαρίτη). 
Πλατάνια, ροδοδάφνες, σπάρτα, ελιές 
ευλογημένες. Που και που σκουρόχρω-
μα λυγερά κυπαρίσσια, κάθετες ευθείες 
στο ξανθό χρώμα των νιόβγαλτων φύλ-
λων της Άνοιξης.

Αρχαία Καληδονία, στο βάθος η λιμνο-
θάλασσα της Κλείσοβας και πιο κάτω η 
πανέμορφη λιμνοθάλασσα του Μεσο-
λογγίου, της Ιερής πόλης του 1821.

Μεσολόγγι, Πάρκο Ηρώων. Το Πάρ-
κο καθαρό και περιποιημένο. Μια δρο-
σερή έκταση γεμάτη κελαϊδίσματα 
πουλιών. Δενδροφυτεμένη με διάφορα 
είδη δέντρων, με φαρδείς διαδρόμους 
και καταπράσινα, ολάνθιστα παρτέρια. 
Μνημεία των ηρώων της Εξόδου του 
Μεσολογγίου, καθώς και άλλων που 
ενστερνίστηκαν τα οράματα της απε-
λευθέρωσης. Δεσπόζει σε κεντρικό 
σημείο ο τύμβος με τα οστά πολλών 
εκ των αγωνιστών, μνημεία, αγάλμα-
τα, προτομές, ανδριάντες, στήλες και 

πλάκες επιτύμβιες, επεξηγηματικές και 
πληροφορικές, σταυροί πεσόντων γνω-
στών και αφανών που έδωσαν τη ζωή 
τους, θυσία στον αγώνα για την απε-
λευθέρωση της Ελλάδας. Μάρκος Μπό-
τσαρης, Λόρδος Βύρων, Κοντογιάννης, 
Μαυροκορδάτος, Καψάλης και πολλοί 
άλλοι γνωστοί και ανώνυμοι πεσόντες. 
Συγκίνηση και δέος γι’ αυτούς που έδω-
σαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση 
της πατρίδας μας.

Στον κήπο υπήρχαν και μνημεία αφιε-
ρωμένα σε άλλες εθνότητες για τη συμ-
βολή τους στον φιλελληνισμό και στην 
ανεξαρτησία της πατρίδας μας.

Στη συνέχεια ο δρόμος μας έφερε 
στο σπίτι του Κωστή Παλαμά (1859-
1943), ενός από τους σημαντικότερους 
Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνει-
σφορά στην εξέλιξη και ανανέωση της 
νεοελληνικής ποίησης. Δυστυχώς κλει-
στό, λόγω έλλειψης φύλακα.

Όμως, η προνοητικότητα της ξενα-
γού, όσο προχωρούσαμε προς την 
περιοχή της Τουρλίδας, μας έδωσε τη 
δυνατότητα να απολαύσουμε την ποί-
ηση του Παλαμά, από CD, σε απαγ-
γελία του ίδιου του ποιητή. «Το σπίτι 
που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι 
στοιχειό είναι και με προσκαλεί· ψυχή, 
και με προσμένει...». Φωνή όλο πάθος, 
καθαρή και γάργαρη!

Οι τουρλίδες είναι θαλασσινά πουλιά. 
Η «Τουρλίδα» είναι νησάκι στη λιμνο-
θάλασσα, από τα αξιοθέατα του Μεσο-
λογγίου. Aυτοκινητόδρομος, πεζόδρο-
μος και ποδηλατόδρομος συνδέουν 
την Tουρλίδα με την πόλη του Mεσο-
λογγίου. Πολλοί Mεσολογγίτες κάνουν 
τον απογευματινό περίπατό τους μέχρι 
την Tουρλίδα, για να απολαύσουν τη 
θέα στη λιμνοθάλασσα και το μαγευτι-
κό ηλιοβασίλεμα.

Η 4/ήμερη εκδρομή μας σε Μεσολόγγι-Γιάννενα-Ζαγόρια
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Ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία απο-
τέλεσε η επίσκεψή μας στον οικισμό 
της Τουρλίδας με τις «πελάδες», τα 
σπίτια των ψαράδων, στην είσοδο της 
λιμνοθάλασσας. 

Οι «Πελάδες», όπως ονομάζονται 
τα ξύλινα σπιτάκια που στηρίζονται σε 
πασσάλους πάνω από την επιφάνεια 
του νερού, και τα «διβάρια», οι πασσα-
λόπηκτοι φραγμοί από δικτυωτό πλέγ-
μα για τον έλεγχο των μετακινήσεων 
των ψαριών και την αλιεία, είναι τα πιο 
χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιο-
χής. Στον ξύλινο μόλο της Τουρλίδας 
δένουν ψαρόβαρκες.

Ώρα 2.30 μ.μ. αφήνουμε το Μεσο-
λόγγι γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις. 
Επόμενος σταθμός μας η όμορφη Αμ-
φιλοχία η προικισμένη αυτή πόλη, που 
είναι κτισμένη στον «εσώτερο μυχό» 
του Αμβρακικού κόλπου. Επάνω στην 
παραλία σε μια πολύ περιποιημένη ψα-
ροταβέρνα πήραμε το μεσημεριανό 
μας. Μια που η θάλασσα μας θύμισε 

κάπως το νησί μας, αρκετοί εκδρομείς 
απολαύσαμε και μυτιληνιό ούζο με 
πολύ γευστικούς ψαρομεζέδες, ωραία 
ολόφρεσκα ψάρια και την πολύ γευστι-
κή γαρίδα του Αμβρακικού. 

4.30 μ.μ. ξεκινούμε για τον τελικό 
προορισμό μας, τα Γιάννενα. 

Δειλά - δειλά λίγες σταγόνες βροχής 
γεμίζουν τα τζάμια του πούλμαν. 

Τι βλάστηση και σ’ αυτή την περιοχή, 
πλατάνια, τσικουδιές, αγριοτριανταφυλ-

λιές πλεγμένες στις αγριοαχλαδιές, όλα 
ανθισμένα με λευκά - ροζ άνθη και το κα-
θαρό κίτρινο της ασπαρθιάς, δίνουνε φως 
στο γκρίζο των απότομων βράχων που 
κατεβαίνουν ως την άκρη του δρόμου.

Τα σύννεφα πλησίασαν απειλητικά 
και να η βροχή και το χαλάζι, καθώς 
πλησιάζουμε στα Γιάννενα και το πολύ 
όμορφο κατά γενική ομολογία ξενοδο-
χείο μας, που βρίσκεται στο Πέραμα 3 
χιλ. έξω από την πόλη.

Λίγη ξεκούραση και το βράδυ ρομα-
ντικός περίπατος ανάμεσα στην παρα-
λία της λίμνης και το κάστρο, κάτω απ’ 
τα θεόρατα πλατάνια. Μια γλυκιά βρα-
διά που μας αποζημίωσε από την κού-
ραση του ταξιδιού.

Δεύτερη μέρα και καλή εβδομάδα. 
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό ξεκινή-
σαμε με τα πόδια για το σπήλαιο του 
Περάματος.

Το σπήλαιο βρίσκεται μόλις 5 χλμ. 
από το κέντρο της πόλης των Ιωαννί-
νων, στο δρόμο για το Μέτσοβο, στο 

ομώνυμο προάστιο Πέραμα, επάνω 
στο λόφο Γορίτσα. Οι παρυφές του 
αγγίζουν τη λίμνη Παμβώτιδα των Ιω-
αννίνων. Είναι το πιο μεγάλο σε έκταση 
σπήλαιο στην Ελλάδα 14,8 στρέμματα 
και το 6ο σε μήκος διαδρόμων 1.700 μ. 
Ανακαλύφθηκε το 1942 από το ζεύγος 
Πετρόχειλου. 

Μια ονειρική επίσκεψη, που δεν το 
κρύβω όμως, μας κούρασαν τα αμέτρη-
τα σκαλοπάτια. Το θέαμα που αντικρί-
σαμε δεν περιγράφεται!!

Οι εσωτερικοί χώροι του σπηλαίου 
ήταν φωτισμένοι με τρόπο καλλιτεχνικό 
και ο επισκέπτης μπορούσε να θαυμά-
σει, περπατώντας σε διάδρομο μήκους 
1.000 περίπου μέτρων, τις ιριδίζουσες 
ανταύγειες των σταλακτιτών και στα-
λαγμιτών με τα πιο περίεργα σχήματα.

Η μαγεία συνεχίστηκε και στην έξο-
δο του σπηλαίου. Μπροστά μας, καθώς 
βγήκαμε απλωνόταν στα πόδια μας η λί-
μνη πανέμορφη και τα Γιάννενα με τους 
μιναρέδες, τα χαμάμ και το κάστρο 

Ομάδα εκδρομέων στη λίμνη ΙωαννίνωνΜεσολόγγι, Κήπος των ηρώων

Η λιμνοθάλασσα στην Τουρλίδα
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ανάμεσα απ’ τους πολύχρωμους τό-
νους των αγριολούλουδων των περιποι-
ημένων μονοπατιών που περνούσαμε.

Μια επίσκεψη γνωριμίας στην πόλη, 
περίπατος μέσα στο Κάστρο. Το κά-
στρο των Ιωαννίνων αποτελεί σημείο 
αναφοράς της πόλης. Η σημερινή του 
μορφή οφείλεται στον Αλή Πασά ο 
οποίος ξαναχτίζει το κάστρο το 1815 
σχεδόν εκ θεμελίων.

Από την κεντρική πύλη, στην οποία οι 
Τούρκοι απαγχόνισαν το νεομάρτυρα 
Γεώργιο, πολιούχο των Ιωαννίνων, μπαί-
νουμε στο χώρο του κάστρου. Επάνω 
από την κεντρική πύλη διακρίνουμε το 
οικόσημο του Αλή Πασά. Στη δεξιά 
πλευρά, υψώνεται πιο πάνω από το τεί-
χος ο πύργος που χτίστηκε επί τουρ-
κοκρατίας για το «Βενετσιάνικο» ρολόϊ 
του Κάστρου. Το ρολόϊ αυτό το αχρή-
στευσαν οι Ιταλοί το 1917 και αντικατα-
στάθηκε πρόσφατα από Γιαννιώτες.

Τα στενά του δρομάκια μας οδηγούν 
στο λόφο που βρίσκεται το τζαμί του 
Ασλάν Πασά στη βόρεια ακρόπολη. 
Χτίστηκε το 1618 από τον Αλή Πασά 
σε ανάμνηση της συντριβής της επα-
νάστασης του Διονυσίου Φιλόσοφου 
(1611). Δεσπόζει στο ομορφότερο 
ίσως σημείο της πόλης με θέα προς 
τη λίμνη, το νησί και την ίδια την πόλη. 
Στη θέση που καταλαμβάνει σήμερα 
το τζαμί, ήταν ο ναός του Αγ. Ιωάννου 
του προδρόμου που καταστράφηκε το 
1611. Σήμερα ο χώρος λειτουργεί ως 
Δημοτικό Μουσείο. 

1 η ώρα, το καραβάκι μας μεταφέρει 
στο γραφικό νησάκι της λίμνης για επί-
σκεψη στο μουσείο του Αλή Πασά και 
μεσημεριανό φαγητό. Το Νησί των Ιω-
αννίνων είναι νησί και οικισμός,. Μαζί με 
τον Άγιο Αχίλλειο Πρεσπών είναι ένα 
από τα δύο κατοικημένα νησιά σε λί-
μνη στην Ελλάδα. Είναι ανακηρυγμένος 
παραδοσιακός οικισμός καθώς είναι 
χτισμένος ακολουθώντας την παραδο-

σιακή ηπειρώτικη αρχιτεκτονική με τις 
χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόλι-
θο. Κυριότερα αξιοθέατα του νησιού 
είναι οι ανακαινισμένες μονές και το 
μουσείο Αλή Πασά που στεγάζεται στη 
μονή Αγίου Παντελεήμονα. Το μουσείο 
στεγάζεται στο χώρο όπου θανατώθη-
κε ο θρυλικός Αλή Πασάς. Στο πάτωμα 
του οντά βρίσκονται και οι τρύπες από 
τις σφαίρες που τον σκότωσαν. Στο 
μουσείο υπάρχουν έγγραφα, ενδυμασί-
ες και προσωπικά αντικείμενα του Αλή 
και της κυρά-Φροσύνης. Αφού δοκι-
μάσαμε και τους τοπικούς ιδιαίτερους 
μεζέδες σε ταβέρνα της παραλίας, στις 
6 το απόγευμα πήραμε το καραβάκι της 
επιστροφής γεμάτοι όμορφες εικόνες.

Το βράδυ, οι περισσότεροι το περά-
σαμε στο ξενοδοχείο μας για λίγη ξε-
κούραση και καλή παρέα.

Ημέρα τρίτη, μετά το πρωινό ξεκινά-
με για τα Ζαγοροχώρια. Επίσκεψη στα 
πιο ενδιαφέροντα χωριά της Ηπείρου, 
την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, 
ανάμεσα από ανθισμένες καστανιές, 
φλαμουριές, άγρια μέντα και αρκετά 
χιόνια στις βουνοκορφές της Πίνδου. 
Στην κάτω Βίτσα ωραία βόλτα στα πλα-
κόστρωτα καλντερίμια για ξεμούδια-
σμα. Στο γραφικό Μονοδένδρι, έναν 
παραδοσιακό οικισμό, επισκεφτήκαμε 
το γραφικό μοναστήρι της Αγίας Πα-
ρασκευής. Το σημείο όπου βρίσκεται 
είναι εκπληκτικό, καθώς είναι κτισμένο 
στο χείλος της χαράδρας του Βίκου και 
το εσωτερικό του κοσμείται και αυτό 
με τοιχογραφίες του 15ου αιώνα. Βρά-
χια σωστά έργα τέχνης του μεγάλου 
Δημιουργού, αγκαλιάζουν το ποτάμι 
του Βοϊδομάτη που τρέχει ήσυχα με τα 
μπλε-πράσινα νερά του. Μετά το μεση-
μεριανό φαγητό η βόλτα στα πανέμορ-
φα Ζαγοροχώρια συνεχίστηκε με την 
επίσκεψή στο Τσεπέλοβο όπου πή-
ραμε και τον απογευματινό μας καφέ. 
Κατά τη διαδρομή συναντήσαμε τα δυο 

εκπληκτικά παλιά γεφύρια της περιοχής 
το γεφύρι του Κόκορη και το τρίτοξο 
γεφύρι του Πλακίδα το επονομαζόμενο 
και Καλογερικό.

Η εκδρομή μας στα Ζαγοροχώρια 
ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο 
χωριό Καπέσοβο, ανάμεσα στη μαύ-
ρη πεύκη της περιοχής που καλύπτει 
τις γύρω κορυφές των λόφων. Χωριό 
όμορφο και γραφικό με πλούσιο ιστο-
ρικό παρελθόν, ξακουστό για τους αγι-
ογράφους του.

Τέταρτη ημέρα τελευταία. Το πρό-
γραμμά μας περιλαμβάνει επίσκεψη 
στο αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης και 
στη συνέχεια στο Μουσείο Ελληνικής 
Ιστορίας Παύλου Βρέλλη.

Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης βρί-
σκεται σε απόσταση 22 χιλιομέτρων 
από τα Γιάννενα. Όπως μας ανάφερε η 
ξεναγός μας η Aρχαία Δωδώνη υπήρξε 
λατρευτικό κέντρο του Δία και της Διώ-
νης. Το Θέατρο βρίσκεται σε απόστα-
ση περίπου 2 χλμ. από τον οικισμό της 
Δωδώνης, σε κλειστή, επιμήκη κοιλάδα, 

στους πρόποδες του όρους Τόμαρος 
(υψόμετρο 600 μ.). Χτίστηκε τον 3ο 
αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου και 
ακολουθεί το σχέδιο που έχουν όλα τα 
ελληνικά θέατρα. Χωρούσε 18.000 θεα-
τές και ήταν το μεγαλύτερο της εποχής 
του. Το θέατρο έπαθε απανωτές κατα-
στροφές, ανοικοδομήσεις και διαμορ-
φώσεις στους αιώνες που ακολούθησαν 
την παρακμή του βασιλείου της Ηπεί-
ρου και στα χρόνια της ρωμαϊκής κατά-
κτησης χρησιμοποιήθηκε ως αρένα.

Το μέλος του Δ.Σ. αρχιτέκτων Λά-
μπης Ηλιόπουλος μας μίλησε για τον 
μύθο της γέννησης  του αρχαίου θεά-
τρου γενικότερα για τις παραστάσεις 
που γινόταν εκεί και  κρατούσαν με-
ρικές ημέρες. Στα έργα που παιζόταν 
υπήρχαν βραβεία και το βραβείο ανήκε 
στον χορηγό της παράστασης. 

Περίπατος μιας ώρας ακόμη με την  
ξενάγηση του Λάμπη στον αρχαιολογι-
κό χώρο της Δωδώνης που έδωσε ζωή 
στα νεκρά σκόρπια μάρμαρα και στη 
συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο 

Οι εκδρομείς μπροστά στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης
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μας με κατεύθυνση την Αθήνα, αφού 
κάνουμε και την τελευταία επίσκεψη 
στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύ-
λου Βρέλλη.  

Το εντυπωσιακό Μουσείο, είναι κτι-
σμένο στο παραδοσιακό τοπικό αρχι-
τεκτονικό ύφος της περιοχής, σύμφω-
να με σχέδια που εκπόνησε ο ίδιος ο 
Παύλος Βρέλλης. Είναι γνωστό και ως 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Θεμε-
λιώθηκε τον Φεβρουάριο του 1983 και 
άνοιξε τις πόρτες του το 1995. Είναι το 
πλέον γνωστό μουσείο αυτού του εί-
δους στην Ελλάδα. Σκοπός του καλλι-
τέχνη, ήταν να αναπαραστήσει Ιστορικά 
γεγονότα από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, σε φυσικό μέγεθος μέσα στο 
μουσείο. Έτσι θα μπορούσε να παρου-
σιάσει τους ήρωες και τον ρόλο που δι-
αδραμάτισαν, στους αντίστοιχους χώ-
ρους. Με δικές του ιδέες, μελέτες και 
πολλή προσωπική εργασία, έφτιαξε χώ-
ρους και ανθρώπους, για να βοηθήσει 

τον θεατή να βιώσει γεγονότα που πέ-
ρασαν. Το Μουσείο φιλοξενεί περίπου 
150 κέρινα ομοιώματα και 36 ιστορικά 
θέματα εμπνευσμένα από σημαντικά 
γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας. Η δι-
άρκεια της ξενάγησή μας ήταν περίπου 
45 λεπτά.

Η επίσκεψη του μουσείου ήταν και 
ο τελευταίος σταθμός στο πρόγραμμα 
της εκδρομής μας. Στη συνέχεια πήρα-
με το δρόμο της επιστροφής γεμάτοι 
όμορφες αναμνήσεις. 

Τελευταία στάση στο Μενίδι, επίνειο 
της Άρτας, για το μεσημεριανό φαγητό.

Κοντά στην αγαπημένη θάλασσα 
τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας με το 
μυτιληνιό ούζο, με μεζέ ολόφρεσκα 
καλαμαράκια και τη φημισμένη τοπική 
«γάμπαρη» και ευχηθήκαμε να είμαστε 
γεροί για την επόμενη ωραία εκδρομή 
της Λεσβιακής Παροικίας.

Κ.Μ.-Π.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Γεωπάρκου της Λέσβου

Επίκαιρα 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επί-
σκεψη του κλιμακίου εμπειρογνωμό-
νων του Προγράμματος  Παγκόσμια 
Γεωπάρκα της UNESCO στη Λέσβο με 
σκοπό την αξιολόγηση του Γεωπάρκου 
Λέσβου προκειμένου να διατηρήσει 
την αναγνώριση της ως «Παγκόσμιο Γε-
ωπάρκο UNESCO».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελού-
νταν από τον Δρ. MahitoWatanabe 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών Ερευ-
νών της Ιαπωνίας, και τον Δρ. Jean-
LucChristopheDesbois, Διευθυντή του 
Γεωπάρκου Massif du Bauges της Γαλλίας.

Όπως προκύπτει από τις συναντήσεις 
των αξιολογητών με τον Δήμαρχο Λέ-
σβου κ. Σ. Γαληνό, τον Αντιπεριφερει-
άρχη Θ. Βαλσαμίδη, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το 
Επιμελητήριο Λέσβου, τον Περιφερεια-
κό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Δι-
ευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τους εκπροσώπους φορέων που δια-
χειρίζονται την Πολιτιστική και Φυσική 
κληρονομιά της Λέσβου και πλήθος το-
πικών φορέων, οι αξιολογητές έμειναν 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη λει-
τουργία του Γεωπάρκου Λέσβου και τις 
δράσεις ανάδειξης και προβολής της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ως ιδιαίτερα θετικά επισημάνθηκαν 
τα ακόλουθα στοιχεία: Οι δράσεις σή-
μανσης, ψηφιακής ανάδειξης και προ-
βολής των γεωμνημείων και των θέσε-
ων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του 
Γεωπάρκου Λέσβου που υλοποιήθηκαν 
από το Δήμο Λέσβου και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου με χρηματοδότηση του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 και επισημάνθηκε η 
υψηλή ποιότητα των σχετικών δράσε-
ων (καλαίσθητες ενημερωτικές και ερ-
μηνευτικές πινακίδες, γεωτουριστικός 
χάρτης, ιστοσελίδα, έντυπα, οδηγοί και 
λεύκωμα).

- Οι δράσεις προστασίας και ανάδει-
ξης των απολιθωμάτων και της γεωλογι-
κής κληρονομιάς στα πλαίσια ολοκλη-
ρωμένων δράσεων για την δημιουργία 
του Θαλάσσιου Πάρκου της Νησιώπης 
καθώς και οι σωστικές ανασκαφές και 
δράσεις επιτόπιας προστασίας και ανά-
δειξης απολιθωμάτων κατά μήκος του 
οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου που 
υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και 
μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματι-
κά στην προσέλκυση επισκεπτών.

- Οι υποδομές που έχουν δημιουργη-
θεί για την ανάδειξη και προστασία του 
Απολιθωμένου Δάσους στα υπαίθρια 
Πάρκα του Απολιθωμένου Δάσους και 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολι-
θωμένου Δάσους Λέσβου και η ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Το ιδιαίτερα ελκυστικό δίκτυο των 
Μουσείων της Λέσβου και οι αρχαιολο-
γικοί χώροι της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου τους οποίους επισκέφτηκαν. 
Επισήμαναν την σημασία της στενής συ-
νεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ 
των αρμόδιων φορέων της Λέσβου που 
διαχειρίζονται τα στοιχεία της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς που συ-
γκροτούν την βάση για την αναγνώριση 
του Γεωπάρκου Λέσβου.

- H στενή συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου και η στήριξή του από 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
πολλών Τμημάτων του καθώς και οι Στα Ζαγοροχώρια, στην όμορφη Βίτσα

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής
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εκπαιδευτικές δράσεις πεδίου με άλλα 
Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και το 
Εξωτερικό.

- Η στενή συνεργασία και η ένταξη 
του Γεωπάρκου Λέσβου στα εκπαι-
δευτικά προγράμματα των σχολείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, η συνεργασία με την Περι-
φερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τις 
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ευεργέτουλα.

- Η ποικιλία και η ποιότητα δραστη-
ριοτήτων φύσης που προσφέρονται 
στους επισκέπτες της Λέσβου (παρα-
τήρηση ακτών και βυθού με το ειδικό 
σκάφος με γυάλινο πυθμένα, καταδύ-
σεις, ορνιθο-παρατήρηση bird-watching 
στους υγροτόπους Καλλονής και Πολι-
χνίτου, trekking στα δίκτυα περιπατητι-
κών διαδρομών της ΕΤΑΛ, ιστιοπλοΐα, 
surfing, ιππασία, κλπ.

- Η υποστήριξη των δράσεων του Γε-
ωπάρκου Λέσβου από το Επιμελητήριο 
Λέσβου και τους τοπικούς φορείς κα-
θώς και η συνεργασία με του Γυναικεί-
ους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς 
Μεσοτόπου, Αγίας Παρασκευής και 
Πέτρας καθώς και παραγωγούς τοπι-
κών προϊόντων για την ανάδειξη της 
τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.

- Τέλος οι διεθνείς πρωτοβουλίες, 
συνεργασίες και μεγάλες εκθέσεις που 
διοργανώνει το μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και 
στο εξωτερικό (Ρώμη, Σικάγο, Μόσχα) 
με στόχο την προβολή της φυσικής 
κληρονομιάς της Λέσβου.

Οι επιτόπιες επισκέψεις

Οι αξιολογητές μετά την ειδική συ-
νάντηση ενημέρωσης και παρουσία-
σης από τον Καθηγητή Ν. Ζούρο της 
συνολικής προόδου του Γεωπάρκου 

Λέσβου κατά τη διάρκεια της τετρα-
ετίας 2012 – 2016, με τη συμμετοχή 
του Καθηγητή Ν. Σουλακέλλη, εκπρό-
σωπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
του κ. Γ. Τσακίρη το Σάββατο 25 Ιου-
νίου 2016 στο Κέντρο Πληροφόρησης 
του Γεωπάρκου στη Μυτιλήνη, επισκέ-
φτηκαν φυσικά και γεωλογικά μνημεία 
της Λέσβου, τοπία φυσικού κάλλους, 
περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, 
σημαντικά αρχαιολογικά και πολιτιστι-
κά μνημεία της, Μουσεία και γνώρισαν 
από κοντά τα στοιχεία που αναδεικνύ-
ουν τη Λέσβο ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO.

Οι αξιολογητές κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους γνώρισαν την ομορφιά 
του λεσβιακού τοπίου, επισκέφθηκαν 
τους κόλπους της Γέρας και της Καλ-
λονής, περιηγήθηκαν στα ηφαίστεια 
και τους ηφαιστειακούς γεωτόπους 
της Λέσβου, όπως το ηφαίστειο του 
Λεπέτυμνου και της Βατούσας, τους 
ηφαιστειακούς σχηματισμούς του Με-
σοτόπου και της Ερεσού, το εντυπωσι-
ακό φαράγγι του ποταμού Βούλγαρη, 
τον ηφαιστειακό λαιμό της Πέτρας, τον 
ηφαιστειακό δόμο του Μολύβου, τις 
πυροκλαστικές ροές της δυτικής Λέ-
σβου και τα μεγάλα γεωλογικά ρήγματα 
της Λέσβου.

Επισκέφτηκαν επίσης περιοχές οι-
κολογικής σημασίας και τους υγροτό-
πους της Καλλονής, την περιοχή όπου 
περπάτησε ο Αριστοτέλης και ο Θε-
όφραστος, το Μουσείο Βιομηχανικής 
Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή, το 
Αρχοντικό της Βαρελτζήδαινας στην 
Πέτρα, το Κάστρο του Μολύβου, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 
όπου ενημερώθηκαν από τον κ. Γιάννη 
Κουρτζέλλη Αρχαιολόγο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου για τις δράσεις 
προστασίας και ανάδειξης των αρχαιο-
λογικών θησαυρών της Λέσβου καθώς 
και για τις πολιτιστικές δράσεις που 

υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια για 
την προβολή τους. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε στη συμμετοχή στο Δίκτυο Μου-
σείων της Λέσβου και στο θεσμό των 
"Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών".

Κεντρικό στοιχείο της επίσκεψης 
ήταν η προστατευόμενη περιοχή και 
τα υπαίθρια Πάρκα του Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου, τα οποία αναγνωρί-
ζονται πλέον ως πρότυπο για την ανά-
δειξη φυσικών μνημείων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας γνώ-
ρισαν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας 
και τις δραστηριότητες που αναπτύσ-
σονται στην έρευνα και συντήρηση των 
απολιθωμάτων, τα προγράμματα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και τον τομέα 
της προβολής των μνημείων της φύσης. 
Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους εστι-
άστηκε στη δημιουργία των υποδομών 
ανάδειξης των απολιθωμάτων, την ανά-
πτυξη συνεργασιών με Γεωπάρκα σε 
όλο τον κόσμο και ανταλλαγών εκθέ-
σεων, τεχνογνωσίας για την προστασία 
και ανάδειξη των γεωλογικών μνημείων 
και ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού.

Με το ειδικό σκάφος με γυάλινο πυθ-
μένα επισκέφτηκαν το θαλάσσιο Πάρ-
κο Νησιώπης, το νέο πάρκο του Απο-
λιθωμένου Δάσους και ενημερώθηκαν 
από τον Διευθυντή του Μουσείου Ν. 
Ζούρο για την εξέλιξη και την πρόοδο 
των ερευνητικών και τεχνικών εργασιών 
που πραγματοποιήθηκαν στη Νησιώπη 
στα πλαίσια του προγράμματος του 
ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Β. Αιγαίου.

Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι δήλωσαν 
επίσης από την επίσκεψή τους στην 
έκθεση «Το Δάσος κάτω από τον Δρό-
μο» η οποία φιλοξενείται στον εκθεσι-
ακό χώρο του Επιμελητηρίου Λέσβου 
και παρουσιάζει τα μοναδικά ευρήματα 
των ανασκαφικών εργασιών που ήρθαν 
στο φως κατά τη διάρκεια της διάνοι-

ξης του νέου οδικού άξονα Καλλονής 
– Σιγρίου.

Οι δύο αξιολογητές επισκέφτηκαν 
τέλος τις ακτές της Βόρειας και Ανα-
τολικής Λέσβου και ζήτησαν να ενη-
μερωθούν για τις συνέπειες της προ-
σφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης 
στην τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου. 
Διαπίστωσαν τις μεγάλες προσπάθει-
ες καθαρισμού και ευπρεπισμού των 
ακτών που έχουν πραγματοποιηθεί από 
τον Δήμο Λέσβου και επισήμαναν ότι η 
αναγνώριση της Λέσβου θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί προκειμένου να προβληθεί 
σε όλο τον κόσμο η πραγματική εικό-
να της Λέσβου, η φυσική ομορφιά και 
πολιτιστική κληρονομιά του νησιού που 
την καθιστούν ένα ελκυστικό τουριστι-
κό προορισμό για κάθε απαιτητικό επι-
σκέπτη. 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης του Γεωπάρκου Λέσβου, οι εμπει-
ρογνώμονες της UNESCO εξέφρασαν 
την ικανοποίηση τους για την πρόοδο 
που έχει το Γεωπάρκο Λέσβου την τε-
λευταία τετραετία και τις δράσεις που 
υλοποίησε με στόχο να προβάλει και 
να αναδείξει την ιδιαίτερη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά αλλά και την 
ζωντανή παράδοση και τα τοπικά προϊ-
όντα της Λέσβου.

Παράλληλα επεσήμαναν τη στήριξη 
των φορέων της Λέσβου στη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια για τη διατήρηση 
της διάκρισης «Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO», την πρόοδο στον τομέα 
της ενημέρωσης και της προβολής και 
κυρίως στην προβολή της Λέσβου από 
όλους τους φορείς ως προορισμού ποι-
ότητας, όπου η ανάπτυξη συνδυάζεται 
άριστα με την ανάδειξη και αξιοποίηση 
του φυσικού περιβάλλοντος, την ανά-
πτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
και της παραδοσιακής φυσιογνωμίας 
του νησιού.
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Ράλλης Κοψίδης
(5 Νοεμβρίου 1929 - 14 Αυγούστου 2010)

Ο Λημνιός ζωγράφος, αγιογράφος, χαράκτης και πεζογράφος

Επιμέλεια Καίτης Μεσσηνέζη

Ο Ράλλης Κοψίδης γεννήθηκε στο 
Κάστρο της Λήμνου στις 5 Νοεμβρίου 
1929. Ήταν γιος του Αθανασίου Κοψί-
δη και της Δέσποινας Προδρομίδου. 
Οι γονείς κατάγονταν από τη Μ. Ασία 
και ήρθαν πρόσφυγες στη Λήμνο μετά 
το 1922. Μετά την ανταλλαγή πληθυ-
σμών εγκαταστάθηκαν στο Κάστρο της 
Λήμνου, όπου η Δέσποινα παντρεύτη-
κε τον Αθανάσιο Κοψίδη και το 1929 
απέκτησαν τον Ράλλη, που πέρασε 
τα παιδικά του χρόνια στη Λήμνο. Το 

1945, η οικογένεια Κοψίδη εγκατα-
στάθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί 
γνώρισε τη σύζυγό του Μαρία, με την 
οποία απέκτησε μία κόρη, τη ζωγράφο 
Σοφία Κοψίδη.

Φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδη-
μία Αλεξανδρουπόλεως (1948-49) και 
από το 1949 και για τέσσερα χρόνια 
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών στο εργαστήριο του Αν-
δρέα Γεωργιάδη, εγκατέλειψε όμως τις 
σπουδές του κατά το τελευταίο έτος 
φοίτησης. Από το 1953 ως το 1959 
μαθήτευσε κοντά στο Φώτη Κόντο-
γλου και συνεργάστηκε μαζί του στην 
εικονογράφηση εκκλησιών. Η μαθητεία 
του κοντά στους δυο αυτούς καλλι-
τέχνες, σε συνδυασμό με τα βιώματά 
του από τη Λήμνο, διαμορφώνουν την 
καλλιτεχνική του προσωπικότητα. Στο 
έργο του συνδυάζει τα βιώματα από 
τη λαϊκή, μεταβυζαντινή παράδοση και 
τις σπουδές του κοντά στους τεχνίτες 
του χρωστήρα. Εκτός από τη ζωγραφι-
κή καταπιάστηκε με την χαρακτική, την 
εικονογράφηση βιβλίων, τη συγγραφή, 
την αρθρογραφία και την αγιογραφία.

Οργάνωσε ατομικές εκθέσεις σε 
πολλές ελληνικές πόλεις αλλά και στο 
εξωτερικό (Γερμανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, 
Καμερούν). Το 1989 η Εθνική Πινακο-
θήκη τον τίμησε με μια μεγάλη αναδρο-
μική έκθεση έργων του στην Αθήνα και 

Σκίτσο, προσωπογραφία του ζωγράφου, 
από την κόρη του Σοφία

στην Αλεξανδρούπολη. Με αναδρομική 
έκθεση τον τίμησε και ο Δήμος Πάτρας 
το 1994. Αγιογραφίες του κοσμούν διά-
φορες εκκλησίες στην Ελλάδα, αλλά και 
στο εξωτερικό. Κορυφαία θεωρείται το 
"Όραμα του Αποστόλου Παύλου" στο 
ναό του Αγ. Παύλου του Ορθοδόξου 
Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου στο Chambéry της Γενεύης με τα 
έντονα οικολογικά στοιχεία, όπου απει-
κονίζεται η σύγχρονη αγωνία για την 
περιβαλλοντική καταστροφή. Επίσης, 
αγιογραφίες του υπάρχουν και στο μο-
ναστήρι Cheverogne του Βελγίου.

Το έργο αυτό γνώρισε πανευρωπαϊκή 
προβολή. Οι εικόνες του χαρακτηρίστη-
καν ως μια καινοτόμος προσπάθεια να 
συνδυαστεί η παραδοσιακή εικαστική 
μορφολογία με ένα μοντέρνο στυλ στην 
αγιογράφηση των ορθοδόξων εκκλησιών. 

Χαρακτικά του Ράλλη Κοψίδη κο-
σμούν δεκάδες βιβλία, όπως: Γ. Μέγα 

"Ελληνικά Παραμύθια Ι και ΙΙ" - Γ. Ιωάν-
νου "Παραμύθια του λαού μας" - Αγ. 
Καρακατσάνη "Φώτης Κόντογλου"- Μ. 
Βεϊνόγλου "Το μεγάλο πλοίο"κ.α.

Ο ίδιος είναι πεζογράφος και έχει 
συγγράψει και εικονογραφήσει πολλά 
βιβλία του. Επίσης εξέδιδε το περιοδικό 
«Κάνιστρο» από το 1972 ως το 1974.

Πέθανε στις 14 Αυγούστου του 2010 
στη Γλυφάδα.

Το καλλιτεχνικό του έργο
Πήρε μέρος σε πολλές πανελλήνιες 

και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα. 
Ατομικές εκθέσεις οργάνωσε:

Στην Αθήνα στις εξής γκαλερί: "Τέ-
χνη"1958, "Ώρα" 1969, 1973, 1976, 
1978, "Θόλος", 1975, "Κρεωνίδη 1978, 
"Αργώ" 1982.
Στη Θεσσαλονίκη: "Κοχλίας" 1974, 1977.
Στο Βόλο: "Τέχνη" 1970
Στην Κατερίνη το 1977

Λεπτομέρεια από τη μικρή εικαστική μυθολογία του Κάστρου Λήμνου 
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Στο Ηράκλειο Κρήτης, στη "Γκαλερί 
Σταυρακάκη" 1979.

Η δουλειά του παρουσιάστηκε και σε 
ομαδικές εκθέσεις: Στην Κολωνία (Γερμα-
νία) 1976, στη Γιαουντέ Καμερούν 1980.

Επίσης, σε δύο εκθέσεις που οργά-
νωσε η Εθνική Πινακοθήκη: Στο Δου-
βλίνο 1979 και στις Βρυξέλλες 1988.

Το 1989 η Εθνική Πινακοθήκη οργά-
νωσε μεγάλη αναδρομική έκθεση με 
έργα του, ζωγραφικής και χαρακτικής 
στην Αθήνα και Αλεξανδρούπολη. Μια 
από τις τελευταίες εκθέσεις του έγινε 
στον "Αστρολάβο" Πειραιώς το 1992.

Έργα του βρίσκονται: Εθνική Πινακο-
θήκη, Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο 
Βορρέ, Τελλόγλειο Ίδρυμα, Πινακοθή-
κη Ιωαννίνων, Πινακοθήκη Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, Δήμος Μύρινας Λήμνου, Βαλκανική 
Πινακοθήκη Κοντιά Λήμνου, Συλλογή 
Καγκελάρη και σε πολλές ιδιωτικές συλ-
λογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Κοψίδης ασχολήθηκε με την αγιο-

γράφηση εκκλησιών στην Ελλάδα, στο 
Βέλγιο και στη Γενεύη, στο ναό του 
Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου.

Το τελευταίο αυτό έργο, είχε ιδιαί-
τερη προβολή στον ελληνικό και ξένο 
τύπο και χαρακτηρίστηκε ως μια προ-
σπάθεια εξεύρεσης μιας νέας εικαστι-
κής μορφολογίας για την εικονογράφη-
ση ορθοδόξων εκκλησιών, βασισμένης 
μεν στην παράδοση αλλά με έντονα 
προσωπικό ύφος.

Το συγγραφικό του έργο
Εκτός από ζωγράφος και χαράκτης ο 
Ράλλης Κοψίδης είναι δόκιμος πεζο-
γράφος με αξιόλογη επίδοση στην συγ-
γραφή και εικονογράφηση βιβλίων. Από 
το 1972 έως το 1974 ασχολήθηκε με 
την έκδοση του περιοδικού Κάνιστρο.

Έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει 
τα βιβλία:

Σταυροί στον Άθωνα, 1963, Εξοχή, 
1964, Προσκυνητάρι της Αίγινας 1965, 
Το Άδυτον 15 ξυλογραφίες για το Άγιο 
Όρος 1968, Μάνη η Πολύπυργος 1972,  
Σπίτια Ελληνικά 1973, Ρακένδυτοι 1976, 
Κάστρο Ηλιόκαστρο 1980,Τα κουρ-
σούμια και άλλα ιστορήματα 1985, Στα 
μπάζα του Λαυρίου 1985, Το Τετράδιο 
του Γυρισμού, 1987.

Στη συγγραφική του δράση συγκατα-
λέγονται και πολλά άρθρα σε διάφορα 
περιοδικά καθώς και κείμενα για φυλ-
λάδια που εκδόθηκαν με την ευκαιρία 
των ατομικών του εκθέσεων.

Ζωγράφος ανθρωποκεντρικός, έχει 
εστιάσει το ενδιαφέρον του στο τοπίο, 
στο οποίο όμως κυριαρχεί και δεσπόζει 
η ανθρώπινη μορφή. Τα έργα του, που 
συνδυάζουν το ρεαλιστικό και αντιρεα-
λιστικό ύφος με στοιχεία της βυζαντι-
νής και της λαϊκής παράδοσης, κινού-
νται συχνά σε υπερρεαλιστικό επίπεδο 
και αντανακλούν τα βιώματά του και μια 
νοσταλγική διάθεση. Έφυγε, αθόρυβα, 

Ο νεομάρτυρας Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος.

από τον κόσμο τούτο ο Ράλλης Κοψί-
δης, ο ζωγράφος με ενα τεράστιο έργο 
που συνιστά ένα σπουδαίο κεφάλαιο 
στην ιστορία της τέχνης του τόπου μας.

Σύμφωνα με την Αθηνά Σχινά ο Κο-
ψίδης «αφηγείται, συνταιριάζει, συναιρεί 
και διαστέλλει στον χρόνο, τους ρυθμούς 
και τους τρόπους μίας συμβίωσης παρα-
δοξοτήτων και αντιθέσεων. Οι εικόνες του 
λειτουργούν ως μία μεταφορική γλώσσα 
εννοιών, που εμπεριέχει συμβολισμούς, 
αλληγορίες, ένα άρωμα λεπτής ειρωνεί-
ας και μία κριτική διάσταση, η οποία δεν 
αναστέλλει την ποιητική κι ελεγειακή ατμό-
σφαιρα των έργων του. Οι φόρμες του 
ολοκάθαρες, πειστικές, ζωντανές και υπο-
βλητικές συνεγείρουν το αίσθημα και την 
ευλαβική αναπόληση. Δεν αφήνουν όμως 
τη σύνθεση να καθηλωθεί στην γραφικό-
τητα, γιατί ο διάλογος που ανοίγει σε αυτές 
τις εικαστικές αυλαίες του, είναι ένας διά-
λογος υπερβάσεων του ορατού».

Και ακόμη κατά την κριτικό τέχνης, 
μιλάει στις ιστορίες του για τις πληγές 
της Ρωμιοσύνης, τούς καημούς και τους 
πόθους της. Είχε ένα μοναδικό ύφος, 
αφού μαθήτευσε με συνέπεια στον 
μεγαλύτερο δάσκαλο βυζαντινής αγι-
ογραφίας του νεοελληνισμού, τον Κό-
ντογλου, αλλά στη συνέχεια, αφομοιώ-
νοντας τα αρχαία πρότυπα, πέρασε σε 
ένα δικό του, πολύ προσωπικό ιδίωμα 
που παραπέμπει στον υπερρεαλισμό 
χωρίς να χάνει τελικά ποτέ τη ρίζα της 
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Ζούσε σχεδόν ερημικά στη Γλυφάδα, 
χωρίς να αξιώνει κανέναν προβολέα να 
πέφτει επάνω του. Η σπουδή στο έργο 
του, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση κάθε 
νέου εικαστικού και όχι μόνο καλλιτέ-
χνη. Ιδίως, όμως, το μέγα μάθημα του 
Κοψίδη απευθύνεται σε κάθε φιλόδοξο 
αγιογράφο που θέλει να πειραματιστεί 
με τη φόρμα και το χρώμα.

Η ιστόρηση του Παπαδιαμάντη από τον Κοψίδη το 1988 προσπαθεί να υπερβεί 
παλαιότερες απεικονίσεις, εισάγοντας σουρεαλιστικά στοιχεία στον πίνακα, 

αλλά χωρίς να αποδομεί ή να εκμηδενίζει το πρότυπο.
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Επίσκεψη στο μουσείο ελληνικής ιστορίας
(κέρινων ομοιωμάτων)

Θέσεις - Απόψεις

Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω σε τι 
είδους ψυχολογική κατάσταση βρισκό-
ταν ο καλλιτέχνης εκείνος, που σχε-
δίασε και κατασκεύασε το ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, στο Μπιζάνι 
Ιωαννίνων.

Ίσως ο όρος ‘ψυχολογική κατάσταση’ 
να είναι λίγο βαρύς, αλλά το δικό μου 
απλό μυαλό, αυτόν τον χαρακτηρισμό 
βρίσκει κατάλληλο, για να δικαιολογή-
σει την πηγή της έμπνευσης, που γέν-
νησε ένα  τέτοιο δημιούργημα.

Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένας άν-
θρωπος που σκέπτομαι πρακτικά και 
θετικά, και δεν πιστεύω σε φαντάσματα 
και θαύματα ή σε παρόμοια δημιουρ-
γήματα της μαύρης μαγείας και της με-
ταφυσικής. Όταν όμως μπήκα μέσα σ’ 
αυτόν τον χώρο, κάτι μέσα μου μ’ έκα-
νε να  σκεφθώ, ότι ίσως θα έπρεπε να 
αμφισβητήσω ή και να αναθεωρήσω τις 
απόψεις και πεποιθήσεις μου πάνω σ’ 
αυτό το θέμα. Καλύτερα όμως να σας 
πω την ιστορία από την αρχή, για να κα-
ταλάβετε ποια ήταν η δική μου ψυχο-
λογική κατάσταση, που βρήκε διέξοδο 
στην συγγραφή αυτού του άρθρου.

Στα επτά χρόνια που είμαι μέλος της 
Λεσβιακής Παροικίας, έχω λάβει μέρος 
σε όλες τις εκδρομές που έχει οργα-
νώσει το Διοικητικό μας Συμβούλιο και 
σε κάθε περίπτωση, έμεινα απόλυτα 
ικανοποιημένος με την άψογη οργά-
νωση και την πολύ επιτυχημένη επιλο-
γή των προορισμών, που μου έδωσαν 
την ευκαιρία να γνωρίσω άγνωστα σε 
μένα μέρη της Ελλάδας και μου άφησαν 
πολύ ωραίες αναμνήσεις. Όταν λοιπόν 
άκουσα για την τετραήμερη εκδρομή, 

Μεσολόγγι – Ιωάννινα – Ζαγοροχώρια, 
έσπευσα να δηλώσω συμμετοχή, βέβαι-
ος για μια ακόμα αξέχαστη εμπειρία. 

Για την περιγραφή της εκδρομής θα 
διαβάσετε από άλλον εκδρομέα. Για 
εμένα όμως, εκείνο που έγινε ‘χαλκο-
μανία’ στη σκέψη μου, ήταν το Μου-
σείο Ελληνικής Ιστορίας και γι’ αυτό θα 
σας μιλήσω. Βάσει του προγράμματος, 
η επίσκεψη στο Μουσείο θα γινόταν 
σαν μια στάση, στον μακρύ δρόμο της 
επιστροφής, στο δωδέκατο χιλιόμετρο 
της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηνών, 
στο Μπιζάνι. Εκεί είναι το μουσείο.

Είχα την τύχη να επισκεφθώ, πριν 
μερικά χρόνια, το Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων της Madame Tussaud, στο 
Λονδίνο. Εκεί ο χώρος είναι τόσο φι-
λικός και φιλόξενος, που δεν σου κά-
νει όρεξη να φύγεις. Εκεί μπορείς να 
ανταλλάξεις χειραψία με την Βασίλισσα 
της Αγγλίας ή με οποιοδήποτε άλλο 
μέλος της Βασιλικής Οικογένειας. Μπο-
ρείς να καθίσεις δίπλα σε οποιονδήπο-
τε Βρετανό πολιτικό του παρελθόντος 
ή του παρόντος. Μπορείς να φωτογρα-
φηθείς με οποιονδήποτε φημισμένο 
και δημοφιλή ποδοσφαιριστή ή αθλη-
τή, όχι μόνο της Βρετανίας, αλλά και 
του κόσμου ολόκληρου και γενικά να 
έρθεις πρόσωπο με πρόσωπο με κάθε 
είδους ‘σελέμπριτι’ στο χώρο της πο-
λιτικής, της ιστορίας, του αθλητισμού 
ή των τεχνών. Μ’ αυτήν την εμπειρία, 
περίμενα με ανυπομονησία να δω το 
Ελληνικό αντίστοιχο μουσείου αυτού 
του είδους. Οι πληροφορίες που είχα, 
πυροδότησαν τις προσδοκίες μου και 
με προετοίμασαν για κάτι πρωτότυπο 

Γράφει ο Παναγιώτης Αλατερός

και μοναδικό. Δεν διαψεύστηκα!
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η πρώ-

τη εντύπωση είναι συναρπαστική, πριν 
ακόμα κάνεις ένα βήμα. Η είσοδος εί-
ναι στενή και χαμηλή, σαν να μπαίνεις 
σε κάποιο σπήλαιο. Μόλις περάσεις το 
κατώφλι, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κατα-
σκότεινο χώρο. Περιμένεις λίγο για να 
συνηθίσουν τα μάτια σου στο σκοτάδι 
και μόλις μπορέσεις να διακρίνεις κάτι, 
αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι περικυκλωμέ-
νος από μουντούς, σκουρόχρωμους, 
πελώριους βράχους, που νομίζεις ότι 
είναι έτοιμοι να σε συνθλίψουν. Κάνεις 
δυο βήματα, ψηλαφίζοντας το έδαφος 
μπροστά σου με τις μύτες των ποδιών, 
για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχει εμπό-
διο ή σκαλοπάτι, και καθώς προχωράς, 
γίνεται φανερό ότι βρίσκεσαι μέσα σε 
μια σπηλιά. Ο συνοδός που μας οδηγεί, 
μας εξηγεί ότι οι βράχοι, αν και φαίνο-
νται απόλυτα φυσικοί, είναι φτιαγμένοι 
από ένα ειδικό οικοδομικό μίγμα, που 
τους δίνει αυτήν την φυσική όψη και 
ότι ολόκληρο το σπήλαιο είναι τεχνητό, 
κατασκεύασμα της αινιγματικής φαντα-
σίας του καλλιτέχνη/κατασκευαστή. Το 
σκοτάδι, το στενάχωρο περιβάλλον και 
ο ανεπαρκής εξαερισμός, σου προξε-
νούν ένα δέος, σαν να βρίσκεσαι μέσα 
σε μια βαθιά κατακόμβη, ή ακόμα μέσα 
σ’ έναν παλαιό, ομαδικό τάφο.

Ξαφνικά, βλέπεις δεξιά και αριστερά 
κάτι στενές εσοχές μέσα στον βράχο, 
βάθους δύο ή τριών μέτρων και στο 
βάθος της κάθε εσοχής διακρίνεις το 
ομοίωμα ενός ήρωα της επανάστασης 
του εικοσιένα. Το ομοίωμα είναι επαρ-
κώς φωτισμένο, με τέτοιο τρόπο που 
το φως δεν διαχέεται πέραν της εσο-
χής προς το σπήλαιο, αλλά περιορίζεται 
μόνο στο βάθος της εσοχής και φωτίζει 
μόνο το ομοίωμα. Εσύ παραμένεις στο 
σκοτάδι. Σε άλλη εσοχή, μεγαλύτερη, 
βλέπεις μια παρέα πολεμιστών με τα 
καριοφίλια τους και τα πολεμικά τους 

εξαρτήματα, ή μια ομάδα οπλαρχηγών 
σε σύσκεψη, ή μια πολεμική σκηνή. Τα 
θέματα δεν περιορίζονται μόνο στην 
επανάσταση του ΄21, αλλά επεκτείνο-
νται και στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυ-
ζάντιο και στην πιο πρόσφατη ιστορία 
της Ελλάδας.

Τα ομοιώματα είναι τέλεια. Έτοιμα να 
σου μιλήσουν. Βλέπεις τα μάτια τους 
και περιμένεις να τα ανοιγοκλείσουν. 
Τα ενδύματά τους, τα όπλα τους και 
τα διάφορα εξαρτήματα που τα πλαι-
σιώνουν, φαίνονται σαν αυθεντικά. Οι 
πολεμικές σκηνές τόσο ρεαλιστικές. Οι 
φυσιογνωμίες των πολεμιστών αντα-
νακλούν την αγωνία και τον φόβο της 
μάχης τόσο πραγματικά, που σου κό-
βουν την ανάσα. Η θέα των ματωμέ-
νων νεκρών με τα ανοιχτά τραύματα 
τόσο ανατριχιαστική, που αισθάνεσαι 
το στομάχι σου να ανακατεύεται. Το 
δέος σου γίνεται φόβος και βυθίζεσαι 
στον εφιάλτη ότι, αν και ζωντανός, εί-
σαι μέσα σ’ έναν ομαδικό τάφο, περι-
κυκλωμένος από νεκρούς. Συχνά ένας 
περίεργος και αδικαιολόγητος φόβος 
με πλάκωνε, ότι κάποια στιγμή ένα χέρι 
θα ξεπρόβαλε ξαφνικά μέσα από μια 
ρωγμή του βράχου και θα μ’ άρπαζε 
από τα μαλλιά ή το λαρύγγι. Ο αέρας 
που ανέπνεα, μου φαινόταν σαν να μύ-
ριζε θανατίλα και μια έντονη επιθυμία 
με είχε καταλάβει, να βγω μέσα απ’ αυ-
τόν τον καταθλιπτικό χώρο όσο γίνεται 
πιο γρήγορα, αλλά η αγωνία έκανε τον 
χρόνο να περνά όλο και πιο αργά και 
τον περίπατο στον κόσμο των νεκρών 
ολοένα και μακρύτερο.

Όταν επί τέλους τέλειωσε αυτή η μα-
κάβρια ξενάγηση και ξαναβγήκαμε έξω 
στο φως της ημέρας, αυθόρμητα και 
αβίαστα, μου ήρθε η επιθυμία να ψάλω 
το "Χριστός Ανέστη Εκ Νεκρών". Αι-
σθάνθηκα σαν να επέστρεψα στη ζωή 
ύστερα από μια σύντομη επίσκεψη 
στον άλλο κόσμο. Χάρηκα που οι νε-
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κροί, έστω και σαν κέρινα ομοιώματα, 
είχαν μείνει εκεί κάτω, κι’ εγώ ήμουν 
μόνος μου, χωρίς την νεκρώσιμη παρέα 
τους, πίσω στη ζωή, όπου ήμουν πριν. 
Το δέος και ο φόβος μου όμως, μετα-
τράπηκαν σε μια ηχηρή απορία:

ΓΙΑΤΙ... ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ; Γιατί τόση προ-
σπάθεια και έμπνευση και σκληρή δου-
λειά για ένα τόσο αποκρουστικό και 
φρικαλέο αποτέλεσμα. Γιατί αυτά τα 
ομοιώματα, που πράγματι είναι έργα 
τέχνης, να μην εκτίθενται σε βιτρίνες 
μέσα σε μια φωτεινή αίθουσα μουσεί-
ου, όπου όλοι θα μπορούν να τα θαυ-
μάζουν και να τα χαίρονται, αντί να βρί-
σκονται μέσα σ’ αυτόν τον σκοτεινό, 
βαθύ τάφο; Χωρίς να είμαι ψυχολόγος, 
δεν βρίσκω ότι η έμπνευση και υλο-
ποίηση αυτού του έργου, προέρχονται 
από έναν υγιή νου.

Γι’ αυτό λέω ότι ακόμα προσπαθώ να 

καταλάβω την ψυχοσύνθεση του κατα-
σκευαστή, που του εμφύτευσε αυτό το 
όραμα και τον ώθησε στην υλοποίηση 
του. Ας προσπαθήσει να μου λύσει την 
απορία κάποιος από εσάς που είναι ψυ-
χολόγος.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι τα πα-
ραπάνω είναι απόλυτα προσωπική μου 
γνώμη και δεν θέλω να προσβάλω ή να 
υποτιμήσω κανέναν. Αν κρίνετε ότι εί-
μαι αρνητικός κριτικός ή ότι είμαι ανί-
κανος να εκτιμήσω ένα έργο τέχνης, 
δεν θα το θεωρήσω προσβολή. Θα 
ήθελα όμως να ακούσω την γνώμη σας, 
αν το περιβάλλον του Μουσείου Ελλη-
νικής Ιστορίας σας προδιαθέτει ευχά-
ριστα και σας δίνει την αίσθηση μιας 
ευχάριστης μουσειακής επίσκεψης. 
Περιμένω!!!

*Παναγιώτης Αλατερός
 (alaterospe@gmail.com)

Ανιραγίδ' ις
Γράφει η Ειρήνη Βαρβαρέσσου

Και τι είναι οι Ανιραγιδ'ις μαμά; 
Ανιραγίδ'ις είναι κάτι πολύ όμορφες 

κοπέλες, που άμα την νύχτα βρουν κά-
ποιον έξω τον εξαντλούν στο να χο-
ρεύει μαζί τους. Μόλις όμως λαλήσει ο 
πρώτος Πετεινός χάνονται.
-Και από που έρχονται αυτές οι κοπέλες; 
-Βγαίνουν μέσα από την γη.
-Ωχ μαμά, λες να είναι Ασπάλακες;
-Αχαχαχα όχι Ρηνούλα μου είναι κοπέ-
λες όμορφες, είναι ξωτικά.

Οι γονείς  μου με  φώναζαν ο καθέ-
νας με διαφορετικό όνομα με βάση το 
Ειρήνη φυσικά. Η μαμά μου με έλεγε 
Ρηνούλα, ενώ ο μπαμπάς μου του άρε-
σε να με λέει Αρνούλα και εγώ έκλαιγα, 
γιατί δεν ήθελα να μοιάζει το όνομα 
μου με του Αρνιού.

-Βγαίνουν και την ημέρα οι Ανιρα-
γίδ'iς μαμά;

-Όχι μόνο τις νύχτες.
-Είναι οι Νεράιδες που διαβάζουμε  

στα  παραμύθια;
-Δεν ξέρω Ρηνούλα μου, εγώ Ανιρα-

γίδ'iς τις ξέρω. Έτσι τις έλεγαν οι γονείς 
και οι παππούδες μας.

Νύχτες και νύχτες, έμεινα άγρυπνη 
και κοιτούσα από το τζάμι στο παρά-
θυρο, να τις δω να χορεύουν στην αυλή 
μας, αλλά φευ.

Τα βράδια μαζεύονταν στο σπίτι μας 
γειτόνοι και μιλούσαν για χρυσά ποτή-
ρια, που έπιναν το κρασί τους τα ξωτικά 
και που κάποιος νέος κάποτε, που τον 
είχαν ξεθεώσει Ανιραγίδ'iς στον χορό 
και στο πιοτό, πήγε να δείξει το μέρος 
και βρήκαν μόνο νύχια ζώων πεταμένα. 
Οι παλιοί λέγαν πως αυτά ήταν, τα χρυ-
σά ποτήρια των «Ανιραγίδων».

Ακόμα και μέχρι την εφηβεία μου, 
ξυπνούσα την νύχτα και κοιτούσα έξω 

μήπως και τις δω να χορεύουν, με τα 
αέρινα πέπλα τους. Πανέμορφες και 
μυστηριώδεις.

Κάθομαι έξω κα χαζεύω με τις γάτες 
μου. Η «Αφάσια» τσακώνεται με τον 
«Πιγκουί», η «Μαντώ» στρογγυλευμέ-
νη στον κομμένο κορμό της μυγδαλιάς, 
κοιμάται σαν ναρκωμένη. Ούτε έφαγε, 
ούτε ήπιε. Θα κυνηγούσε και τώρα εξα-
ντλημένη, το έριξε στον βαθύ ύπνο. Η 
Πριγκηπέσσα μου καθαρίζει με ζήλο 
την φουντωτή ουρά της, από κάτι ξε-
ραμένες κολλιτσίδες και ο Υψηλάντης 
παρακολουθεί τάχα μ’ αδιάφορος, ξα-
πλωμένος επάνω στο σκέπασμα του 
πηγαδιού, πανέτοιμος να πεταχτεί μό-
λις αντιληφθεί φαγητό.

Με παίρνει το βράδυ και σηκώνομαι 
να μπω στο σπίτι. Αισθάνομαι μια πα-
ράξενη παρουσία. Τρομάζω και κλει-
δώνω την πόρτα. Βάζω και το σύρτη 
ασφαλείας. 

Μετά γελώ με τους φόβους μου και 
κάθομαι να γράψω. 

Είμαι τόσο απορροφημένη, που δεν 
παίρνω είδηση ότι η ώρα πέρασε. Είναι 
μία μετά τα μεσάνυχτα. Σηκώνω κεφάλι 
και κλείνω τον υπολογιστή και τα φώτα. 

Η κόχη το ματιού μου αντιλαμβάνεται 
κάποια εικόνα. Κοιτάζω προσεκτικά και 
βλέπω κάτι αχνό λευκό, στην κεραμιδέ-
νια σκεπή του παλιού σπιτιού δίπλα. 

Είναι ακατοίκητο όπως και όλα τα χα-
μόσπιτα, στο ερημωμένο χωριουδάκι.

Μόνο εγώ ζω εδώ. Κοιτάζω πιο προ-
σεχτικά και τις... βλέπω!!!! Είναι εφτά!!! 
Χορεύουν επάνω στην στέγη αέρινες, 
μαγευτικές!!! Τα πέπλα τους τυλίγονται 
γύρω τους και μετά αφήνονται, κάνοντας 
υπέροχους κυματισμούς. Δεν βλέπω 
πρόσωπα μόνο τις κινήσεις των. Πετώ-Μπροστά στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων
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ντας με χάρη και άπειρη ομορφιά, κατε-
βαίνουν στον στενό χωματόδρομο, που 
ξαφνικά έγινε φαρδύς και σαν να στρώ-
θηκε από το πιο ακριβό κρύσταλλο. 

Γλυστράνε και λικνίζονται φανταστι-
κά. Αιωρούνται και ξανά πατάνε στην 
κρυστάλλινη πίστα και ξανά αιωρού-
νται με τόση τελειότητα, που είναι κάτι 
ασύλληπτα όμορφο. 

Τις κοιτώ μαρμαρωμένη και ευτυχι-
σμένη συνάμα. 

Εκείνες εξακολουθούν να χορεύουν 
έξαλλα και υπέροχα. Μοναδικά!!! 

Και μετά δίνουν μια και ανεβαίνουν 
στις κορφές των δέντρων, στις σκεπές, 
στους φράχτες. Ανεβαίνουν κατακόρυ-
φα στον ουρανό και χάνονται από τα 
μάτια μου και μετά ξανά κατεβαίνουν, 
πάντα χορεύοντας και στροβιλίζο-
νται στην πίστα και ξανά αιωρούνται 
και ξανά πηδάνε στις σκεπές και στα 
δέντρα και  ανεβαίνουν στον ουρανό, 
κάνοντας κύκλους και φιγούρες χορευ-
τικές και δεν έχει τέλος αυτή η παραμυ-
θένια ομορφιά. Πίνουν από ολόχρυσα 
τάσια και δείχνουν να βρίσκονται, σε 
μεθυστική κατάσταση. 

Δεν σιέμαι καθόλου. Εκείνες πετούν 

και στροβιλίζονται ενωμένες και άλλοτε 
πάλι αφήνοντας τα χέρια τους, παίρνουν 
φούρλες γύρω από τον εαυτόν τους και  
πάλι ενώνονται και πάλι ξεμονεύουν η 
κάθε μια τους και εγώ κοιτάζω αχόρταγα 
το κάθε τι. Τα πέπλα και τα αέρινα ρούχα 
τους, κεντημένα με πολύτιμες πέτρες, 
στραφταλίζουν στο φως του φεγγαριού 
και ξαφνικά χάνονται τελείως. 

Περιμένω να ξανακατεβούν όπως 
έκαναν και πριν αλλά δεν τις βλέπω.

Αχνοχαράζει κάπου μακριά ακούγε-
ται ένας πετεινός. 

Απελπισμένη κάθομαι στον καναπέ. 
Αναρωτιέμαι, το είδα αυτό;;; Ή ήταν 
τόση η επιθυμία μου να δω τις Ανιρα-
γίδ'iς και το έπλασα στο μυαλό μου;  

Μήπως κοιμήθηκα και το ονειρεύτη-
κα;;; Δεν ξέρω.

Ο ήλιος σηκώθηκε δυο πήχες και 
βγαίνω να ταΐσω τις γάτες μου.

Κοιτάζω στον δρόμο, εκεί που χό-
ρευαν στην κρυστάλλινη πίστα οι Ανι-
ραγίδ'iς μου. Είναι σκέτο χώμα. Πλησι-
άζω με λαχτάρα να δω και να φέρω στο 
νου μου, ότι έζησα, φαντάσθηκα, ονει-
ρεύτηκα και βλέπω τρία τέσσερα νύχια 
ζώων πεταμένα σε μια άκρη.

Οι νεράιδες είναι κοπέλες όμορφες, ξωτικά.

Η βροχή
Γράφει η Βασιλική Βεκρή

Ρυθμικά ακουγόταν ο ήχος της βρο-
χής που έπεφτε πάνω στα αυτοκίνητα, 
στα μπαλκόνια και τις ταράτσες των 
σπιτιών, στις τέντες των καταστημάτων. 
Φαινόταν σαν να κόντευε να βραδιά-
σει, ενώ ήταν ακόμα μέρα μεσημέρι. Η 
μουντάδα του ουρανού είχε χαμηλώσει 
τόσο, που είχε ενωθεί με το γκρίζο των 
τσιμεντένιων θλιβερών κτιρίων. Ούτε οι 
κεραίες ψηλά ξεχώριζαν στις ταράτσες, 
τόση θολούρα βασίλευε τριγύρω.

Περπατούσα στην άκρη του δρόμου. 
Πού και πού περνούσε κάποιο αυτο-
κίνητο που συμπλήρωνε το βρέξιμό 
μου. Τα μαλλιά μου έσταζαν νερό, η 
μπλούζα και το παντελόνι κολλούσαν 
πάνω στο μουλιασμένο πια δέρμα μου, 
ενώ τα δερμάτινα πεδιλάκια μου εί-
χαν κι αυτά ολότελα ποτιστεί. Η μικρή 
ομπρέλα μου, σπασμένη, παταγωδώς 
αποτυχημένη και αξιοθρήνητη. Δεν 
είχε νόημα πια να την κρατώ πάνω από 
το κεφάλι μου κι έτσι πέρασα το λου-
ρί της γύρω από τον καρπό μου. Ίσως, 
μόνο το αδιάβροχο πεντικιούρ μου, με 
το πορτοκαλοφούξια μανόν, φανέρωνε 
πως κάποτε η εμφάνισή μου υπήρξε 
προσεγμένη.

Η τσάντα μου είχε αρχίσει να μου κό-
βει τον ώμο, καθώς το βάρος της είχε 
διπλασιαστεί και έτσι αναγκαζόμουν 
συχνά πυκνά  να αλλάζω ώμο ή να την 
κρατώ απ’ τη λαβή. Κι ο φάκελος που 
βαστούσα, άλλαζε συνεχώς θέση, από 
τη μασχάλη στο χέρι και μετά στην 
άλλη πλευρά. Αυτός ο χάρτινος φάκε-
λος, με τα αντίγραφα του βιογραφικού 
μου, είχε γίνει πια μούσκεμα και λίγο 
ήθελε για να λιώσει.

Ακινητοποιημένη από ένα κόκκινο 
για τους πεζούς φανάρι, στεκόμουν 
στη νησίδα του δρόμου κι έφερνα στο 

νου μου στιγμές που προηγήθηκαν λίγη 
ώρα πριν. 

Σε ένα άνετο γραφείο μιας εταιρείας, 
προσπαθούσα εναγωνίως να πιαστώ 
από ένα νεύμα, ένα βλέμμα στιγμιαίου 
ενδιαφέροντος, μιας επιδοκιμασίας, από 
το δυνητικό εργοδότη μου, καθώς η μα-
τιά του σάρωνε βιαστικά το βιογραφικό 
μου. Μια κόλλα χαρτί που συμπύκνωνε 
όλη την εμπειρία, τις ικανότητές μου, 
τις  προσπάθειες, τους κόπους και τους 
καρπούς των σπουδών μου. Ήταν ένας 
εμφανίσιμος, μεσήλικας άνδρας. Μιλού-
σε με ήρεμο και ευγενικό τόνο, ωστόσο 
η έκφρασή του έδειχνε τέλεια αδιαφο-
ρία. Ούτε ένα ανασήκωμα των φρυδιών 
δε διέκρινα, ένα πετάρισμα στην άκρη 
των χειλιών, οτιδήποτε που θα με έκανε 
να ελπίζω. Είχα μάθει πια να διαβάζω τις 
αντιδράσεις τους. Ούτε καν δοκίμασε 
να μου απευθυνθεί με το όνομά μου.

«Σας ευχαριστούμε. Θα επικοινωνή-
σουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί 
σας, για να σας ενημερώσουμε», είπε.

Μια γλυκόπικρη μυρωδιά από καφέ με 
φουντούκι ξεχυνόταν από την καφετιέ-
ρα που γουργούριζε. Το γραφείο ήταν 
καλόγουστο, η μοκέτα έδινε θαλπωρή 
στο χώρο και οι φωτογραφίες από διά-
φορα τοπία και σύγχρονες μεγαλουπό-
λεις έδιναν έναν κοσμοπολίτικο τόνο. 
Μήπως δεν έπρεπε να είχα αρνηθεί τον 
καφέ που μου πρόσφεραν; Ίσως τότε 
να έδειχνα περισσότερο σίγουρη για 
τον εαυτό μου, πιο άνετη και πιο δυ-
ναμική. Τουλάχιστον θα είχα νιώσει για 
λίγο - όσο κρατάει ένας καφές- ότι θα 
μπορούσα και να ανήκω σ΄ αυτόν το 
χώρο, χώρο δουλειάς, όπου θα είχα τη 
δυνατότητα να ξετυλίξω και τα δικά μου 
προσόντα. Ναι, θα μου είχε τονώσει την 
αυτοπεποίθηση και θα ένιωθα λιγότερο 
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ανασφαλής. Ας είχα πάρει τον καφέ.
Και τώρα βρισκόμουν σε μια νησίδα 

καταμεσής στο δρόμο, με το μυαλό 
κολλημένο σε μια κούπα καφέ και το 
σώμα σε φάση πλήρους παράλυσης. 
Ένα γενικό μούδιασμα έκανε τη βρο-
χή ελάχιστα ενοχλητική. Βρισκόμουν 
στη χρονική στιγμή μηδέν. Δεν υπήρ-
χε χρόνος. Ήμουν και εγώ μια φωτο-
γραφία. Θα μπορούσα να στολίζω τον 
τοίχο ενός γραφείου μιας πολυεθνικής. 
Ένα αδέσποτο σκυλί αποφασίζει να δι-
ασχίσει το δρόμο για να περάσει στο 
απέναντι πεζοδρόμιο. Και ξαφνικά ο 
ήχος ενός αυτοκινήτου που φρενάρει 
πάνω στη βρεγμένη άσφαλτο, ακούγε-
ται σαν στριγκλιά. Το σκυλί τινάζεται 
τρομαγμένο, το ίδιο και εγώ. Γυρίζει 
πίσω, προς το πεζοδρόμιο από όπου 
ήρθε. Το ίδιο κάνω και εγώ. 

Και οι δυο τώρα διαλέγουμε το πλη-
σιέστερο υπόστεγο και την αράζουμε 
εκεί περιμένοντας τη βροχή να σταμα-
τήσει.  Εγώ στο μαρμάρινο κατώφλι μιας 
πολυκατοικίας. Ο σκύλος αφού τινάξει 
τα νερά από πάνω του κουλουριάζεται 
σε μια γωνιά και αρχίζει να γλείφεται. 
Μου έρχεται η βαριά μυρωδιά του σώ-
ματός του. Φαντάζομαι και σε κείνον η 
δικιά μου.

Έχει μια θλιμμένη ομορφιά αυτό το 

σκυλί. Κατάμαυρο με χοντρό τρίχωμα, 
με ένα άσπρο αστέρι στο ένα του μάτι, 
αγέρωχο σαν θαλασσόλυκος, έχει μέσα 
του λίγο από λύκο. Κάθεται στη γωνιά 
του και δε δίνει καμιά σημασία. Όμως 
τα μάτια του είναι τα πιο λυπημένα μά-
τια που έχω δει. Ίσως γιατί δεν μπορώ 
να δω τα δικά μου.

Δάκρυα αρχίζουν να ζεσταίνουν τα 
μάγουλα και τις παλάμες μου. Και το 
σκυλί δείχνει ενοχλημένο. Έρχεται 
μπροστά μου και αρχίζει να γαβγίζει δυ-
νατά. Μες στο πρόσωπό μου. Μα τι θέ-
λει τέλος πάντων. Αφού ξέρει πως δεν 
έχω τίποτα να του δώσω να φάει. Και 
τότε, μόλις τελειώνει το γαύγισμά του, 
σαν να τελειώνουν τα λόγια που θέλει να 
πει, κάνει μεταβολή και αρχίζει να απο-
μακρύνεται. Η βροχή έχει σταματήσει. 

Το γάβγισμα του σκύλου ηχεί ακό-
μα στα αυτιά μου καθώς τον βλέπω να 
απομακρύνεται περήφανος, σαν γερο - 
σοφός. Τώρα πια καταλαβαίνω τι θέλει 
να μου πει: «Νομίζεις πως είναι εύκολα 
έξω στο δρόμο; Κοίτα εμένα. Όμως 
πάντα ο ήλιος βγαίνει μετά από τη 
βροχή. Πάντα... Πάντα... Πάντα... Γαβ...
Γαβ... Γαβ».

Ήταν η πρώτη φορά που μου μίλη-
σε κάποιο ζώο. Και μου μίλησε για τη 
βροχή.

Μια περατζάδα* στα παλιά
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Πάνε αρκετά χρόνια τώρα, για να μην 
πω πολλά, από τότε που απαλλάχτηκα απ’ 
το βραχνά του αν θα πάρω και πότε, τη 
καλοκαιρινή μου άδεια. Και κάθε καλο-
καίρι και συγκεκριμένα από το 83, περ-
νώ τις καλοκαιρινές διακοπές μου, στον 
όμορφο Μόλυβο. Μακριά από τη «μονα-
ξιά» της Αθηναϊκής πολυκοσμίας, τις τη-
λεοράσεις και τις φασαρίες της. Εδώ ξα-
ναβρίσκω τον παλιό μου Θόδωρο! Μια 
βόλτα βραδινή στην ακρογιαλιά, ένα ου-
ζάκι με παρέα στο λιμανάκι, και πιο πολύ 
μια «περατζάδα» βραδινή από τα σοκά-
κια του χωριού, όπου το άρωμα από τα 
ανθισμένα πολύχρωμα νυχτολούλουδα 
και τα ανθισμένα σαλκίμια σε μεθάει, εί-
ναι υπέρ αρκετά για να μου διώξουν κάθε 
σκοτούρα του μυαλού και κάθε φαρμάκι 
της ψυχής και να με κάνουν πάλι παλικα-
ρόπουλο, έστω και με χιόνια στα μαλλιά 
και μπαστούνι στο χέρι.

Έτσι και φέτος βρίσκομαι εδώ στο 
«γιατάκι μου», μαζί με τη γυναίκα μου, για 
κοντά δυο μήνες! Έλα όμως που η Ζωή, 
σαν γένους θηλυκού, έχει και παραέχει 
απαιτήσεις που δεν μπορείς να αγνοή-
σεις! Θες δε θες τις ακλουθείς. Έτσι τη 
περασμένη εβδομάδα αναγκάστηκα να 
παρατήσω για μια μέρα τη φωλιά μου και 
μόνος μου να κατέβω στη Γενέτειρά μου. 
Στη Μυτιλήνη μου, για να ξεμπερδέψω 
κάτι δουλειές. Τη μέρα αυτή, πρωί πρωί, 
παρκάρισα το αυτοκίνητό μου, εκεί κοντά 
στα γραφεία της ΔΕΗ, στο εμπορικό λι-
μάνι, πήρα το μπαστούνι μου κι έκανα να 
κινήσω προς την αγορά. Έριξα μια αχόρ-
ταγη ματιά γύρω, που πήγε και αγκάλιασε 
όλον αυτόν τον υγρό καθρέφτη που το 
λέμε «το λιμάνι μας» και που πάνω του 
καθρεφτίζεται όλη η ομορφιά αυτού του 
τόπου, μαζί με τον υπέροχο τρούλο του 
Άγιου Θεράποντα. Αυτή την εικόνα, από 
τα παιδικά μου χρόνια, μέχρι τη στιγμή 
που την ξαναέβλεπα, θα την είχα δει χι-
λιάδες φορές και εντούτοις ακόμα και 
τώρα με ξαναμέθυσε η ομορφιά της. 

Το ραντεβού μου ήταν για τις δέκα 
με ένδεκα. Είχα μπροστά μου αρκετές 
ώρες. Δεν μπορούσα να στέκω εκεί με τις 
ώρες και να φλερτάρω συνεχώς το λιμάνι. 
Έπρεπε κάτι να σκεφτώ για να τις λιγο-
στέψω ή και να τις σκοτώσω. Με το που 
το σκέφτηκα αυτό, οι ώρες άρχισαν να 
τρέχουν! Αλλά να τρέχουν προς τα πίσω, 
προς το παρελθόν. Έτσι αναγκάστηκα κι 
εγώ να τις ακολουθώ.Σε λίγο περνούσαμε 
μπροστά από το τότε Γυμνάσιο αρρένων. 
Τα άγαλμα του Βουρνάζου, αν θυμάμαι 
καλά το όνομα, στεκόταν εκεί κάτασπρο 
γυαλιστερό λες και με περίμενε. Στα προ-
πύλαια διέκρινα να στέκουν πολλά άτομα. 
Οι καθηγητές μας. Ξεχώρισα τρεις μορ-
φές από αυτές. Έναν λεπτό και αψηλό, το 
Γυμνασιάρχη μας Σταύρο Παρασκευαΐδη, 
έναν πιο κοντό, τον Παναγιώτη το Σαμάρα, 
που δεν δεχόταν να τον καλούμε «κύριε 
Καθηγητά»! «Δεν ηγούμαι κανενός! Εγώ 
διδάσκω. Είμαι ΔΑΣΚΑΛΟΣ!», μας έλεγε! 
Τους υπόλοιπους δεν πρόφθασα να τους 
ξεχωρίσω, γιατί μαζί με τις ώρες προχω-
ρούσα κι εγώ προς την αγορά. Περάσα-
με μπροστά από το ζαχαροπλαστείο του 
Αιμίλιου, το φωτογραφείου του Χουτζαί-
ου, την πίσω πλευρά του Πανελλήνιου. 
Στο Στενό αριστερά, που πάει προς τον 
Άγιο Θεράποντα, εκεί αριστερά ήταν το 
φαρμακείο του Ηλία Χιωτέλη, όπου εργα-
ζόταν και ένας αξέχαστος και υπέροχος 
Άνθρωπος, ο Ραφαήλ Χατζηευστρατίου. 
Συνεχίσαμε. Τώρα αριστερά μας ήταν 
το βιβλιοπωλείο του Χατζηδανιήλ. Λίγο 
πιο πέρα, δεξιά μας ήταν η είσοδος της 
ΦΕΜΙΝΑΣ. Εδώ οι ώρες σταμάτησαν, για 
να μου δώσουν χρόνο να θυμηθώ πόσες 
φορές σαν νεαρός με τη παρέα μου δι-
ασκελίσαμε αυτή την είσοδο για να ανε-
βούμε εκεί και να περάσουμε ατέλειωτες 
κι αξέχαστες βραδιές χορεύοντας με κο-
πελιές που η Μαμά και ο μπαμπάς παρα-
κολουθούσαν άγρυπνοι κάθε κίνησή μας. 
(Βλέπεις τότε δεν ήταν «μπάτε σκύλοι κι 
αλέσετε κι αλεστικά μη δώσετε...). Συνεχί-

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016
Μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας

Τρία όμορφα χωριά, σκαρφαλωμένα στις βορειοανατολικές πλαγιές της Ζή-
ριας, σε 1.000 μ. υψόμετρο. Τα Κάτω, Μεσαία και Άνω Τρίκαλα Κορινθίας, 
αγαπημένος προορισμός των εκδρομέων του σαββατοκύριακου, έχουν μπει για 
τα καλά στον τουριστικό χάρτη της περιοχής, ιδιαίτερα για τον υγιεινό αέρα 
τους. Πλατάνια, δρυς, καρυδιές και καστανιές συνθέτουν ένα πολύχρωμο φυσι-
κό παζλ ανάμεσα στα σπίτια, ο ήχος από τα τρεχούμενα νερά σας συντροφεύει 
όλη μέρα και η άπλετη θέα στον Κορινθιακό Κόλπο σας φτιάχνει το κέφι. Είναι 
η δημοφιλέστερη βάση για διαδρομές στη Ζήρια. Η περιοχή προσφέρεται για 
πεζοπορίες.

Δηλώσεις έγκαιρα στα τηλέφωνα: 210 5237789 & 6947267277 & 6932030851
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σαμε. Περάσαμε τα στενά, δεξιά μας, που 
ήταν η είσοδος του ξενοδοχείου «Μεγά-
λη Βρετάνια», και αριστερά μας που πή-
γαινε προς το Α' Αστυνομικό τμήμα, στα 
αθλητικά είδη του Σταύρου Αϊβαλιώτη και 
πιο πάνω, στο μοδιστράδικο της Ευάδνης. 
Συνεχίσαμε. Αριστερά ήταν τα «οπτικά» 
του Αριστόβουλου Μουτάφη και απένα-
ντι το μεγάλο μανάβικο του Ζαγοραίου. 
Λίγο πιο πέρα, πάλι αριστερά μας, ακόμα 
λες και τώρα οσφραινόσουν το άρωμα 
των λουλουδιών από το ανθοπωλείο των 
αδελφών Καράλη. Τον έναν από τους 
δυο, το Νάσο Καράλη, μαζί με τον Σταύ-
ρο Αϊβαλιώτη, τους είχαμε αρχηγούς στο 
Προσκοπισμό.

Καταλαβαίνω φίλοι μου που το δια-
βάζετε, ότι θα σας έχει κουράσει λίγο 
αυτός ο μικρός περίεργος περίπατος. 
Σκεφτείτε όμως και μένα με το μπα-
στούνι! Αλλά δεν μπορούσα να μη τον  
συνεχίσω! Οι αναμνήσεις με είχανε 
πιάσει στο αγκίστρι τους και με τρα-
βούσαν, όπως τραβά η πετονιά το άτυ-
χο ψάρι που πιάνεται στ’ αγκίστρι της!

Και να, δεξιά μας ένα μαγαζάκι μικρό, 
σα μπιμπελό, γεμάτο νυφικά και βαπτι-
στικά ρούχα, μπομπονιέρες και λαμπά-
δες. Της Θίσβης! 

Απέναντι, αριστερά μας, εκεί που υπάρ-
χει σήμερα κάποιο «Σέντερ» ήταν η Εμπο-
ρική τράπεζα με ταμεία τον πάντα γελαστό 
Βαγγέλη Μπράντη. Πιο πέρα και πριν την 
Καθολική Εκκλησία ήταν ένα ζαχαροπλα-
στείο που έκανε τα καλλίτερα «γεμάτα». 
Το όνομα του νομίζω «Πιτέλλης». Έτσι κι 
αλλιώς ποτέ δεν με ενδιέφερε το όνομα. 
Τα υπέροχα «γεμάτα» μ’ ενδιέφεραν.

Έριξα μια ματιά προς τα εμπρός. Η 
ματιά μου πέρασε από το σταυροδρόμι 
που το λέγαμε «μπας φανάρ» και έφθα-
σε μέχρι το τέλος της αγοράς, εκεί που 
υπάρχει νομίζω ακόμη, ένα πηγαδάκι 
«του πγαδέλ(ι)».

Παναγία μου είπα. «Αν συνεχίσω 
έτσι, πάει έχασα το ραντεβού μου».

Αλλά δε μου πήγαινε να παρατήσω 
την περιήγησή μου στη μέση. Έτσι 

Πολύ βιαστικά το πέρασα αυτό το κομ-
μάτι. Άδικος κόπος όμως. Κανένα από 

τα μαγαζιά που ήξερα δεν υπάρχει πια! 
Ούτε το μανιφατουριέρικο του Π. Βαξε-
βανέλλη, ή το ζαχαροπλαστείο του Τζι-
βόγλου ή Φλόκα, όπως το ξέραμε με τα 
περίφημα Φλοκάκια του, ούτε πιο πέρα, 
στο σταυροδρόμι το μπακάλικο του 
Μάτα, ούτε του Θωμαϊδη με τα καταπλη-
κτικά του αλλαντικά, ή του Βουκλαρή, του 
Τσαμουρά, των αδελφών Ψιρούκη με τις 
κλωστές, τα νήματα και τα πλεκτά, και το 
Υφασματάδικο του Γ. Ιατρέλλη. Ούτε πιο 
πέρα το παπλωματάδικο του βαρύτονου 
Στρατή Κάργα. Πάνε όλα αυτά. Το ντε-
κόρ είχε αλλάξει εντελώς. Έπρεπε να τε-
λειώσει και η δική μου βόλτα, όσο κι αν 
ήθελα να την συνεχίσω. Η ώρα του ρα-
ντεβού μου είχε φθάσει. Πήγα. Ευτυχώς 
τελείωσα γρήγορα και το λογικό ήταν να 
γυρίσω στο αυτοκίνητό μου και να το 
δίνω, πίσω για το Μόλυβο. Έλα όμως που 
δεν μπορούσα! Κάτι με κράταγε στη πε-
ριοχή που ήμουν αρκετά κοντά. Μια φω-
νούλα που κάθε λίγο την ακούω έστω κι 
αν είμαι μακριά. Μια φωνούλα που μου 
ψιθύριζε «Είσαι τόσο κοντά μου. Δεν 
θα έρθεις να με δεις;». Δεν μπορούσα 
να της το αρνηθώ! Τάχυνα λίγο το βήμα 
μου, όσο μπορούσα. Πέρασα μπρος από 
το πρώην κατάστημα  του Καραμανλή, το 
γαλακτοπωλείο του Μπάρμπα Δημητρού 
του Γράμη και σε λίγο βρέθηκα και βάδι-
ζα σαν υπνωτισμένος σ’ ένα στενό σοκά-
κι με καλντερίμι, που το γνώριζα πέτρα 
προς πέτρα, δίπλα σε μια εκκλησούλα, 
την Αγία Κατερίνα, με δυο πεύκα στην 
αυλή της και μπρος σε ένα μικρό μονώ-
ροφο σπίτι με μια φαρδιά πέτρινη σκάλα. 
Το σπίτι που έζησα τα αξέχαστα παιδικά 
μου χρόνια. Τι δε μου θύμιζε αυτή η σκά-
λα!! Στο τοίχο πρόσεξα, αν και την ήξερα, 
την είχα γραμμένη βαθειά μες τη καρδιά 
μου αυτή την μπλε πινακίδα με τα λευ-
κά, ή μάλλον κιτρινισμένα απ’ τα χρόνια 
γράμματα. Έγραφε: Οδός Κιλκίς αρ. 11.

Εδώ σταματώ! Η περατζάδα μου ολο-
κληρώθηκε. Οι διάφορες αναμνήσεις 
τελειώσανε. Τώρα η ψυχή μου ήταν 
γεμάτη με μια γλυκιά ανάλαφρή μελαγ-
χολία, που δε θα τη μοιραζόμουν με 
κανέναν και για τίποτα! 

* βιαστικό πέρασμα

Ο πίνακας του Καλοκαιριού

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Έχω μπροστά μου μια μεταξένια θά-
λασσα αμίλητη, αστόλιστη, και ασάλευ-
τη. Το μουρμούρισμά της δεν ακούγε-
ται, και τα λευκά δαντελένια στολίδια 
της κρύβονται στο βυθό. Η άμμος της 
παραλίας, άσπρη σα ζάχαρη, φωσφορί-
ζει παράξενα. Οι γιαλόπετρες που ξε-
κουράζονται στον πυθμένα, ντύθηκαν 
αστραφτερά ρούχα που αλλάζουν συνε-
χώς χρώμα και θαρρείς ότι σπρώχνουν 
φιλικά η μία την άλλη κουβεντιάζοντας 
για όσα παράξενα τις τριγυρίζουν. Ανα-
τριχιάζουν σαν έφηβες κόρες, όταν τα 
γκρίζα φύκια -ίδια μακρόστενα δάχτυ-
λα- τις θωπεύουν τρυφερά, αφήνονται 
στο γλυκό χάδι, και ακίνητες εύχονται 
να μην τελειώσει ποτέ αυτό το μυστικό 
παιχνίδι.

Στην άκρη της παραλίας, στη δεξιά 
πλευρά, μια καταπράσινη συστάδα δέ-
ντρων γέρνει τα κλαδιά της στη θάλασ-
σα, για ένα γρήγορο φίλημα. Πράσινο 
και γαλάζιο αγκαλιάζονται και σμίγουν 
μόνο για λίγα λεπτά, όσο διαρκεί και 
η ευτυχία στη ζωή. Μάταια τα βαθιά 
ριζωμένα δέντρα στην ακρογιαλιά λα-
χταρούν μια μόνιμη επαφή με τα κα-
ταγάλανα νερά. Ήδη το απαλό αεράκι, 
με ένα γρήγορο άγγιγμα τα χώρισε και 
χωρίς να το καταλάβουν, χάθηκε η ευ-
τυχία τους που σίγουρα μέχρι τότε δε 
γνώριζαν πόσο σημαντική ήταν. Έτσι, 
συμβαίνει και στους ανθρώπους που 
πολλές φορές καταλαβαίνουν την ευ-
τυχία που ζουν, μόνο από τον θόρυβο 
που κάνει εκείνη, δηλαδή, η ευτυχία.., 
όταν φεύγει και τη χάνουν.

Στο βάθος της θάλασσας μπερδεύ-

ονται τα γαλάζια χρώματα, άλλα πιο 
σκούρα, άλλα πιο ανοιχτά, και μία λευκή 
γραμμή τρέχει για να δώσει τη λύση στη 
σύγχυση που επικρατεί, ψάχνοντας το 
σημάδι του ορίζοντα. Πού τελειώνει η 
θάλασσα, πού αρχίζει ο ουρανός, πού 
φωλιάζει ο ήλιος, πού κρύβεται το Μάτι 
του Θεού, κανείς δεν το ξέρει. Όμως οι 
χρυσές ακτίνες που σκορπίζει ο ήλιος 
απλόχερα παντού, ψηλά, χαμηλά, ολό-
γυρα στη γη, έρχονται να μας θυμίσουν 
πως ότι βλέπουμε να λάμπει, δεν είναι 
πάντα χρυσός. Μπορεί να είναι ψεύτι-
κος χρυσός, απάτη και λάθος, αλλά μπο-
ρεί να είναι και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο 
από το χρυσό, όπως αυτές οι ζωοδό-
τρες ακτίνες του ήλιου που δίνουν χαρά 
σε ό,τι ακουμπούν και σε ό,τι χαϊδεύουν 
σαν αόρατες χρυσοκλωστές.

Ένας μοναχικός γλάρος μένει ακί-
νητος μεταξύ θάλασσας και ουρανού, 
ζυγιάζοντας το πουπουλένιο κορμί του 
στις ορθάνοιχτες φτερούγες, λες και   
σκέπτεται προς τα πού να κατευθύνει 
το ρυθμικό πέταγμα του: Ψηλά στον 
ουρανό για να ντυθεί κι αυτός το γα-
λάζιο χρώμα ή να αναπαυτεί στη ζεστή 
αγκαλιά της θάλασσας;

Η βάρκα που βλέπω, δεν είναι πολύ 
βαθιά ούτε ταράζει τα γαλήνια νερά. 
Μένει ακίνητη σα να περιμένει κάτι. Εί-
ναι φρεσκοβαμμένη και στην πλευρά 
της γράφει το όνομα της: «Αρχάγγελος 
Μιχαήλ». Ο βαρκάρης δουλεύει καθι-
σμένος σε ένα πλατύ ξύλο. Κρατά στα 
χέρια του τα δίχτυα  κι έχει το κεφάλι, 
την περισσότερη ώρα, σκυμμένο. Ένα 
παλιό ναυτικό καπέλο τον προστατεύει 
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από τον κατακίτρινο ήλιο που στάθηκε 
καμαρωτός -ίδια χρυσόπλεκτη κορώνα- 
επάνω από το κεφάλι του. Το πρόσωπο 
του είναι σκούρο, χαραγμένο με τις 
βαθιές γραμμές που αφήνει ο χρόνος 
στο πέρασμα του, και στο στόμα του 
ένα τσιγάρο κρεμασμένο, ελευθερώ-
νει στον καθαρό θαλασσινό αέρα, ό,τι 
χειρότερο μπορεί. Αναρωτιέμαι πόσες 
ώρες μέρα και νύχτα φλερτάρει με τη 
γαλήνη και την αγάπη που τον βοηθά 
να ονειρεύεται, και πόσες φορές οργί-
ζεται με τα κύματα που τον σκεπάζουν 
αλλά και με τα ψάρια που λες και γνω-
ρίζουν που έχει ρίξει τα δίχτυα του, και 
απομακρύνονται πονηρά με γρήγορους 
ελιγμούς. Για λίγα λεπτά νομίζω ότι 
ταξιδεύω σε άλλη διάσταση. Σίγουρα 
η καθαρή ομορφιά που έχω μπροστά 
μου, δημιουργεί αυτή την οφθαλμα-
πάτη) να νομίζω ότι βλέπω επάνω στο 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, που 
ακύμαντη καθώς είναι θαρρείς πως έχει 
απλωμένο επάνω της ένα λευκό και κί-
τρινο τούλι, να ανοίγεται ξαφνικά ένας 
δρόμος χρυσός και σ ' αυτόν να βαδίζει 
αργά σαν ελπιδοφόρα εικόνα, η άϋλη 
παρουσία του Χριστού με ένα αχνό 
χαμόγελο στα χείλη και με απλωμένα 
τα χέρια στον κόσμο σε μια ατέλειωτη 
αγκαλιά αγάπης.

Δεν μπορώ να υπολογίσω πόση ώρα 
έμεινα ακίνητη στην ίδια θέση να θαυ-
μάζω, να αναλύω κάθε λεπτομέρεια, να 
κάνω αμέτρητες σκέψεις και όνειρα, 
εκστατική αλλά και ταραγμένη, κοιτάζο-
ντας τον υπέροχο πίνακα ζωγραφικής 
που είχα μπροστά μου, και που ήταν 
ακριβώς όπως τον είχα περιγράψει. 
Το πλήθος του κόσμου που από νωρίς 
είχε γεμίσει τη μεγάλη αίθουσα που 
φιλοξενούσε την Έκθεση Ζωγραφικής 
του σπουδαίου και  πολυβραβευμένου 

ζωγράφου στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, δεν έλεγε να αραιώσει, και ο ζω-
γράφος δεν προλάβαινε να απαντά στα 
συγχαρητήρια, στις ευγενικές ευχές, 
και στα θερμά λόγια του κόσμου.

- Άραγε πόσο ακριβός θα είναι αυτός 
ο πίνακας του καλοκαιριού που τόσο 
μόυ άρεσε, ώστε να μπορώ να τον πε-
ριγράψω με όλες του τις λεπτομέρει-
ες; Έτσι αναρωτήθηκα από μέσα μου. 
Όμως, απογοητεύτηκα και με τη σκέψη 
μου μόνο, γιατί, ήμουν σίγουρη ότι δε 
θα μπορούσα να τον αγοράσω ποτέ. 
Ήταν ένα υπέροχο έργο τέχνης, ενός 
πολύ γνωστού δημιουργού. Θα μπορώ 
όμως -όσο διαρκεί η έκθεση- να τον 
βλέπω, να ονειρεύομαι, να ταξιδεύω σε 
γαλήνιες θάλασσες, και να ευγνωμονώ 
το Θεό για όλες τις ομορφιές που μας 
χάρισε. Ε! Πού ξέρεις, μπορεί να γίνει 
κάποιο θαύμα, και να έχω κι εγώ «αύ-
ριο» πολλά χρήματα και να τον αγο-
ράσω... Όνειρα κάνω, γιατί όπως είπε 
και ο σοφός: «Όταν ο άνθρωπος δεν 
κάνει όνειρα, έχει πάψει να ζει και δεν 
το γνωρίζει!»

Την άλλη μέρα, την ίδια ώρα βρέθη-
κα πάλι μπροστά στον πίνακα του κα-
λοκαιριού. Όλα ήταν στη θέση τους, 
όπως ακριβώς τα είχα αφήσει την προ-
ηγούμενη ημέρα. Η θάλασσα γαλήνια, 
ο ακίνητος γλάρος, η φρεσκοβαμμένη 
βάρκα, τα δίχτυα, ο βαρκάρης με το 
τσιγάρο στο στόμα, η φωτεινή συστά-
δα των καταπράσινων δέντρων, οι για-
λόπετρες, ο χρυσός ήλιος, όλα...

Μόνο που τώρα είχε τοποθετηθεί   
στη δεξιά γωνία της εντυπωσιακής του 
κορνίζας, μία καρτελίτσα που έγραφε:
ΕΠΩΛΗΘΗ.

Έσφιξα τις γροθιές μου με οργή, 
αλλά έμεινα ακίνητη στη θέση μου, πνί-
γοντας μια καταιγίδα στην ψυχή...

Το βολάκι

Γράφει ο Γιώργος Ψωμαδέλλης

Δουλεύαμε μαζί κάμποσα χρόνια και 
είχαμε το ίδιο αντικείμενο εργασίας. 
Και οι δυο ξέραμε πολύ καλά τη δου-
λειά μας και εκείνη ήταν πιο θεωρητική, 
γιατί είχε σπουδάσει κάτι σχετικό. Εγώ 
ήμουν πιο πρακτικός, αλλά η συνερ-
γασία πήγαινε θαυμάσια, με αμοιβαίες 
υποχωρήσεις. Στην υπηρεσία υπήρχαν 
και άλλοι πολλοί συνάδελφοι, με ξεχω-
ριστά αντικείμενα και διαφορετικά γρα-
φεία. Ήμασταν περίπου πέντε χρόνια 
μαζί, αλλά η σχέση μας ήταν απόλυτα 
συναδελφική και μολονότι ήταν αρκε-
τά νόστιμη και καλοφτιαγμένη, εγώ την 
έβλεπα πάντα σαν συνάδελφο, όπως 
έκανε και εκείνη για μένα. Πρέπει εδώ 
να προσθέσω ότι και οι δυο, είχαμε τα 
χρονάκια μας, αφού είχαμε περάσει τα 
τριάντα, αλλά παραμέναμε ανύπαντροι.

Όμως, εδώ και μερικές μέρες, την 
έβλεπα λίγο στενοχωρεμένη, πολύ 
αφηρημένη και όχι απόλυτα συγκε-
ντρωμένη στην δουλειά της, την οποία, 
σημειωτέον, λάτρευε. Κάποιες φορές 
αναστέναζε, αλλά, κάθε φορά, που την 
κοίταζα ερωτηματικά, περιμένοντας να 
μου πει, τι ήταν αυτό που την απασχο-
λούσε και την στενοχωρούσε, εκείνη 
έκανε πως δεν καταλάβαινε και έστρε-
φε αλλού το πρόσωπό της. Τελικά  δεν 
κρατήθηκα και την ρώτησα.

-Μη μου πεις ότι, δεν σε απασχολεί 
κάτι σοβαρό. Θα μου πεις περί τίνος 
πρόκειται;

-Μπα; Και πώς το κατάλαβες; ρώτησε 
με όχι απόλυτα πειστικό τρόπο.

-Μα αυτό φαίνεται καθαρά. Είσαι 

αφηρημένη, λιγομίλητη, απόμακρη. Τι 
άλλο θέλεις; 

-Μπα, δεν έχω τίποτε. Μην ανησυ-
χείς, είπε αόριστα.

Τόσα χρόνια μαζί, την ήξερα καλύτε-
ρα από τον εαυτό μου. Το πρόβλημα 
υπήρχε, αλλά δεν ήθελε να μου πει. 
Έτσι κι εγώ σεβάστηκα την θέλησή της 
και δεν επέμεινα. Αφοσιώθηκα στην 
δουλειά μου, αν και κάθε τόσο, έριχνα 
ανήσυχες ματιές προς το μέρος της.

Όμως το σκηνικό επαναλήφθηκε και 
τις επόμενες μέρες και εκείνη έδειχνε 
την ίδια συμπεριφορά. Ήταν φανερά 
ανήσυχη και έδειχνε καθαρά ότι, κάτι 
σοβαρό την απασχολούσε. Τις πρώτες 
μέρες δεν την ρώτησα, ξέροντας, ότι 
δεν ήθελε να μου πει. Όμως είχα αρ-
χίσει κι εγώ να ανησυχώ και δεν κρα-
τήθηκα. Τι στο καλό. Συνάδελφοι τόσα 
χρόνια, μέσα στο ίδιο γραφείο, χωρίς 
τσακωμούς και άλλα τέτοια, όπως και 
να το κάνεις, μια συμπάθεια δημιουρ-
γείται και ο ένας πονάει τον άλλο. Θα 
ήμουν αναίσθητος, αν δεν έδειχνα το 
ενδιαφέρον μου, που, στο κάτω κάτω, 
ήταν και αληθινό.

-Άκου να σου πω, της είπα. Μην προ-
σπαθείς να κρυφτείς από μένα. Σε ξέρω 
τόσα χρόνια, για να καταλάβω αμέσως, 
ότι κάτι σοβαρό σε απασχολεί. Γιατί 
λοιπόν δεν μου το λες; Μπορεί να είμαι 
σε θέση, να σε βοηθήσω.

-Θα το κάνεις, αν χρειαστεί; με ρώ-
τησε κοιτάζοντάς με στα μάτια, σα να 
προσπαθούσε, να διερευνήσει την ειλι-
κρίνεια των προθέσεών μου.



36 37

-Και το ρωτάς; Τόσα χρόνια δίπλα 
μου, σε βλέπω σαν δικό μου άνθρωπο.

Αυτό το τελευταίο, φαίνεται ότι, την 
εντυπωσίασε αρκετά. Σκέφτηκε λίγο 
και είπε.

-Έχεις δίκιο. Κάτι σοβαρό με απα-
σχολεί.

-Μπορείς να με εμπιστευτείς. Θα το 
κρατήσω μυστικό.

-Λόγοι υγείας, είπε. Γι’ αυτό με βλέ-
πεις αναστατωμένη.

-Για σένα; ρώτησα ανήσυχος.
-Για ποιόν άλλο; Φυσικά για μένα.
-Πες μου λοιπόν περί τίνος πρόκει-

ται. Μην θέλεις, να σου τα βγάζω με το 
τσιγκέλι.

-Όχι εδώ, στη δουλειά. Δεν θέλω να 
ανακατεύω την δουλειά με τα προσωπι-
κά μου θέματα.

-Τότε πού; ρώτησα με απορία.
-Στο σπίτι μου αν θέλεις. Είναι κοντά 

και, αν συμφωνείς, θα σου κάνω και το 
τραπέζι. Θα πάμε, μόλις σχολάσουμε 
από δω.

-Συμφωνώ απόλυτα, είπα πραγματικά 
προβληματισμένος.

Συνεχίσαμε την δουλειά μας και από 
εκείνη την ώρα και μετά, ήμασταν και οι 
δυο σιωπηλοί και ανήσυχοι. Κάτι βάρυ-
νε στην ατμόσφαιρα και δεν περνούσε 
η ώρα. Και όταν τελικά έφτασε η στιγ-
μή της αποχώρησης, υπήρξε μια μερική 
ανακούφιση, αν και όχι απόλυτη, αφού 
δεν ήξερα, τι ήταν αυτό, που θα άκουα 
σε πολύ λίγο χρόνο.

Το διαμέρισμά της ήταν πολύ κοντά 
και δεν αργήσαμε να φτάσουμε. Και οι 
δυο περπατούσαμε σιωπηλοί, σαν κάτι 
να μας απασχολούσε. Μπήκαμε στο δι-
αμέρισμα και με την πρώτη ματιά, είδα 
ότι ήταν περιποιημένο και επιπλωμέ-
νο με γούστο. Ήταν πραγματικά ένα 
κουκλίστικο διαμερισματάκι, που, σε 

σύγκριση με το δικό μου εργένικο δια-
μέρισμα, έμοιαζε με παράδεισο. Όμως 
τώρα προείχε η αναγγελία του προβλή-
ματός της και γι’ αυτό, δεν της είπα την 
γνώμη μου, για το διαμέρισμα. Πάντως, 
κατάλαβε τις σκέψεις μου και έδειξε 
μια φευγαλέα ικανοποίηση.

-Θέλεις να φάμε πρώτα ή να τα πού-
με; με ρώτησε.

-Τι λες τώρα; Έχεις όρεξη για φαγη-
τό; Λέγε, γιατί με έσκασες. Και γρήγο-
ρα μάλιστα.

Με έβαλε να καθίσω σε μια πολυθρό-
να και εκείνη κάθισε στην απέναντί μου. 
Πήρε ένα αντικείμενο από το τραπεζά-
κι στα χέρια της και άρχισε να το παίζει 
με νευρικότητα, σα να μην ήξερε, από 
πού να αρχίσει. Αποφάσισα να την βο-
ηθήσω.

-Είπες ότι πρόκειται για λόγους υγεί-
ας. Τι ακριβώς συμβαίνει;

-Μου φαίνεται, πως έχω κάτι σοβαρό, 
είπε.

-Σαν τι δηλαδή; Και πώς το κατάλα-
βες; ρώτησα.

-Θα σου μιλήσω καθαρά, έτσι;
-Μα αυτό θέλω κι εγώ, είπα και το εν-

νοούσα.
-Άκου λοιπόν. Προ ημερών έκανα 

μπάνιο στην μπανιέρα. Και σε κάποια 
στιγμή, εντελώς τυχαία ψηλάφισα το…. 
στήθος μου, ξέρεις τώρα.

-Ξέρω βέβαια. Και τι έγινε;
-Μου φάνηκε ότι έπιασα κάποιο βο-

λάκι. Και για την γυναίκα ξέρεις τι ση-
μαίνει βολάκι στο στήθος, έτσι δεν εί-
ναι;

-Συνέχισε, ξέρω.
-Όπως καταλαβαίνεις, έπεσε ο ουρα-

νός και με πλάκωσε. Έβαλα τα κλάματα 
και δεν ήξερα, πώς να αντιδράσω. Κα-
ταλαβαίνεις την στενοχώρια μου.

-Και δεν πήγες στον γιατρό; ρώτησα 

με αγωνία.
-Όχι, είπε κατηγορηματικά. Φοβάμαι. 

Αν μου πει ότι….
-Μα τι λες τώρα βρε παιδί μου; Πού 

ζεις; Αν δεν σε δεί ο γιατρός, τότε 
ποιος…

-Εσύ. Αμέσως σκέφτηκα ότι, μόνο 
εσύ μπορείς να με βοηθήσεις.

-Μα πώς μπορώ εγώ; Δεν είμαι για-
τρός.

-Και όμως μπορείς, να δεις και να μου 
πεις την γνώμη σου, είπε κατηγορημα-
τικά.

Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι αξί-
ωση ήταν πάλι αυτή. Άκου να κάνω εγώ 
τον γιατρό και μάλιστα σε ένα τόσο σο-
βαρό θέμα. Σίγουρα ήταν τρελή. Πήγα 
να εκφράσω τις αντιρρήσεις μου, όμως 
με σταμάτησε.

-Μη μου πεις όχι. Τους γιατρούς τους 
φοβάμαι και δεν έχω εμπιστοσύνη σε 
κανένα άλλο, εκτός από σένα.

-Και τι θέλεις να κάνω, ρώτησα, βλέ-
ποντας την ανόητη επιμονή της.

-Να το ψηλαφίσεις κι εσύ και να μου 
πεις την γνώμη σου. Δεν ξέρω, μπορεί  
να είναι μόνο ιδέα μου.

-Αφού επιμένεις εν τάξει, της είπα. 
Πες μου, πώς να αρχίσω.

Την είδα χαρούμενη και ανακουφι-
σμένη. Το πρόσωπό της έλαμψε και για 
πρώτη φορά είδα, πόσο όμορφη ήταν.

-Μια στιγμή, να φορέσω κάτι ποιο 
ελαφρό, για να μπορείς να κάνεις άνε-
τα την δουλειά σου. Με τούτα όλα που 
φορώ, δεν θα μπορέσεις, να προσφέ-
ρεις τις ιατρικές σου υπηρεσίες. Θα σε 
φωνάξω εγώ, είπε και έφυγε.

Κάτι άρχισε να ηχεί μέσα μου και σα 
να μου φάνηκε ότι, όταν μίλησε για "ια-
τρικές υπηρεσίες", τόνισε τις λέξεις κά-
πως περίεργα. Όμως ήμουν αρκετά ανή-
συχος, για να δώσω ιδιαίτερη σημασία.

Από τις σκέψεις μου με έβγαλε η 
φωνή της.

-Μπορείς να έλθεις, είπε.
Πήγα προς το μέρος, απ’ όπου ήλθε η 

φωνή. Ήταν μια κρεβατοκάμαρα πολύ 
περιποιημένη, με ένα μεγάλο κρεβάτι, 
στη άκρη του οποίου καθόταν εκείνη, 
φορώντας ένα ωραίο νυχτικό. Πλησί-
ασα αμήχανος και στάθηκα μπροστά 
της. Ήταν πανέμορφη και πολύ θελκτι-
κή. Όμως τώρα προείχε το καθήκον.

-Τι πρέπει να κάνω λοιπόν; ρώτησα. 
-Να ψηλαφίσεις εδώ, είπε και κατέ-

βασε λίγο το νυχτικό της, αποκαλύπτο-
ντας το ένα στήθος της, που ήταν σφρι-
γηλό και πανέμορφο.

Ζαλίστηκα, αλλά άπλωσα τα τρεμά-
μενα χέρια μου και αμέσως ένοιωσα 
την υπέροχη ζεστασιά και απαλότητά 
του. Εκείνη έκλεισε τα μάτια και εγώ το 
ψηλάφισα όλο, αργά και προσεκτικά. 
Εκείνη κάθε τόσο αναστέναζε και όταν 
τελείωσα, της είπα.

-Δεν βλέπω το παραμικρό βολάκι. 
Όλα είναι απαλά και υπέροχα.

-Βρίσκεις; Θέλεις να ψηλαφίσεις και 
το άλλο; Δεν ξέρεις καμιά φορά.

Εδώ φίλοι μου θα σας εξομολογηθώ 
κάτι. Δεν το ψηλάφισα, δηλαδή δεν ψη-
λάφισα το στήθος, γιατί ψηλάφισα όλο 
το υπέροχο, βελουδένιο κορμί της. Και 
όταν τελειώσαμε και μείναμε εξουθενω-
μένοι στο κρεβάτι, μου αποκάλυψε ότι, 
δεν υπήρξε κάποιο βολάκι στο στήθος. 
Γυναικείο κόλπο ήταν. Όπως μου είπε, 
καταλάβαινε την συμπάθειά μου και 
δεδομένου ότι και εκείνη, ένοιωθε την 
ίδια συμπάθεια για μένα, βρήκε αυτό το 
κόλπο, για να με κάνει να εκδηλωθώ.

Και κάτι άλλο ακόμη. Τώρα ψηλαφίζω 
το υπέροχο κορμί της κάθε μέρα. Για-
τί την παντρεύτηκα και είμαι συνεχώς 
μαζί της.
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ΠρόσωπαΠρόσωπα
Κωστής Παλαμάς (1859-1943)

Σπονδή στη μνήμη του
(Με αφορμή την επίσκεψη της «Παροικίας» στο Μεσολόγγι)

Γράφει ο Νίκος Δ. Δέτσης

Κωστής Παλαμάς

Οδεύοντας προς τα Γιάννενα – Ζα-
γοροχώρια, το πρόγραμμα της τετρα-
ήμερης εκδρομής μας (15-18.5.16), 
επισκεφτήκαμε για λίγες ώρες και το 
Μεσολόγγι, την Ιερή Πόλη των «Ελεύ-
θερων Πολιορκημένων» και των μαρτύ-
ρων της Εξόδου του 1826, την πατρίδα 
κορυφαίων Διδασκάλων του Γένους, 
πολιτικών, επιστημόνων, καλλιτεχνών 
κ.λπ. Περιηγηθήκαμε κατά ομάδες την 
πόλη, βαδίσαμε με κατανυκτική σιωπή 
στον «Κήπο των Ηρώων», είδαμε τα αρ-
χοντικά των μεγάλων οικογενειών του 
Μεσολογγίου, μεταξύ των οποίων και 
εκείνο της ιστορικής οικογένειας Παλα-
μά, στο οποίο έζησε τα παιδικά και εφη-

βικά του χρόνια ο μεγάλος μας ποιητής, 
ο δεύτερος μετά τον Σολωμό, ο εθνικός 
μας ποιητής Κωστής Παλαμάς.

Ο Παλαμάς γεννήθηκε στην Πάτρα 
από γονείς Μεσολογγίτες το 1859 και 
πέθανε στην Αθήνα το Φεβρουάριο το 
1943, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής 
Κατοχής. Ο θάνατός του συγκλόνισε 
το πανελλήνιο και μια πραγματική λα-
οθάλασσα πλημμύρισε το Α' Νεκροτα-
φείο στην κηδεία του. Εκεί ο Άγγελος 
Σικελιανός απάγγειλε το ποίημά του 
«Ηχήστε οι σάλπιγγες...», με το οποίο 
αποχαιρέτησε τον ποιητή, για να ακου-
στεί αμέσως να ψάλλεται αυθόρμητα 
ο «Εθνικός μας Ύμνος», παρά την πα-
ρουσία πάνοπλων Γερμανών στρατιω-
τών, παίρνοντας έτσι η κηδεία του μορ-
φή αντιστασιακής εκδήλωσης.

Στην ηλικία των 8 ετών ορφάνεψε από 
γονείς και επέστρεψε στο Μεσολόγγι 
κοντά στον θείο του. Εκεί τελείωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του και ακολούθως 
γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Π.Α., 
την οποία όμως σύντομα εγκατέλειψε, 
για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία και 
τη δημοσιογραφία. Το 1886 εξέδωσε 
την πρώτη ποιητική του Συλλογή «Τα 
τραγούδια της πατρίδος μου» και το 
1897 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας 
του Π.Α., στη θέση την οποία παρέμει-
νε μέχρι το 1928. Το 1926 που ιδρύθη-
κε η Ακαδημία Αθηνών έγινε τακτικό 
της μέλος και Πρόεδρός της το 1930. 
Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις από την 
Πολιτεία και από τις Δημοτικές Αρχές 
πολλών πόλεων, από Συλλόγους και άλ-
λους φορείς, καθώς και από επιφανείς 

Ευρωπαίους ποιητές, όπως ο Ρομαίν 
Ρολάν, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Πα-
λαμάς ήταν ο μεγαλύτερος ποιητής της 
εποχής του. Ανδριάντες και προτομές 
του, τέλος, ανήγειραν η Αθήνα (στη 
γωνία Ασκληπιού και Ακαδημίας), το 
Μεσολόγγι και άλλες πόλεις. Το 1934 ο 
Παλαμάς ήταν ο σοβαρότερος διεκδι-
κητής του βραβείου Νόμπελ, του οποί-
ου όμως δεν του απενεμήθη, όπως έγινε 
αργότερα και για τους Σικελιανό και Κα-
ζαντζάκη. Η παρουσία και το κύρος του 
στα Γράμματά μας επέβαλε τη Δημοτι-
κή μας γλώσσα, τόσο στην Ποίηση όσο 
και στην Πεζογραφία. Για μια ολόκληρη 
πεντηκονταετία (1880-1930) κατηύθυ-
νε την πνευματική ζωή του τόπου μας 
και ανύψωσε την Ποίησή μας σε υψη-
λές σφαίρες, που οδήγησαν στη διεθνή 
αναγνώριση, την οποία και σήμερα έχει.

Η ποίηση του Παλαμά δεν έχει χάσει 
–όπως εσφαλμένα πιστεύεται– την ακτι-
νοβολία της, όσο κι αν έχει επικρατήσει 
στην εποχή μας η λεγόμενη «μοντέρ-
να ποίηση», με τις διαφορετικές από 
παλαιότερα αντιλήψεις της, ως προς 
την θεματολογία και την αισθητική της 
Λογοτεχνίας. Η παλαμική ποίηση δεν 
είναι ούτε «παράταιρη», ούτε «ξεπερα-
σμένη». Ένα μέρος του εκτενέστατου 
ποιητικού έργου του Παλαμά ασφαλώς 
και έχει γεράσει, γιατί «σ’ ένα ποσοτικά 
τόσο εκτεταμένο έργο, γράφει ο καθη-
γητής Λίνος Πολίτης, συχνές είναι οι 
κάμψεις και οι άτυχες στιγμές. Δεν είναι 
όμως αυτές που βαραίνουν στην ποίηση 
του Παλαμά». Υπάρχει και το άλλο μέ-
ρος του έργου του που είναι τόσο νέο 
«σαν να μην έχει γεννηθεί». Προφητικά 
γράφει ο ποιητής: «Ακούστε με είναι 
του καιρού μου και όλων των καιρών». 

Το ποιητικό έργο του Κ. Παλαμά 
είναι πολύμορφο, μεγαλόπνοο και πο-
λυσύνθετο. Απαρτίζεται από πολλές 
ποιητικές Συλλογές και ποιητικές συν-
θέσεις, από τις οποίες σημειώνουμε τις 

εξής: «Ύμνος στην Αθηνά» (1889), «Τα 
μάτια της ψυχής μου» (1892), «Ίαμβοι 
και ανάπαιστοι» (1897), «Ο Τάφος» 
(1898), «Οι χαιρετισμοί της ηλιογέν-
νητης» (1900), «Ο Δωδεκάλογος του 
Γύφτου» (1907), «Η Φλογέρα του Βα-
σιλιά» (1910), «Οι καημοί της λιμνοθά-
λασσας» (1912), «Η Πολιτεία και μονα-
ξιά» (1912), «Δεκατετράστιχα» (1919), 
«Περάσματα και χαιρετισμοί» (1931), 
«Οι νύχτες του Φήμιου» (1935) κ.ά.

Δίπλα στο μεγάλο ποιητικό του έργο 
βρίσκεται και το επίσης αξιόλογο, εκτε-
νές και αυτό, πεζογραφικό του έργο, 
το οποίο περιλαμβάνει: «Διηγήματα» 
(1901), το θεατρικό έργο «Τρισεύγε-
νη» (1903), Μονογραφίες και μελέτες 
για τους ποιητές: Σολωμό, Κάλβο, Τυ-
πάλδο, Μαρκορά, Καλοσγούρο, Βαλα-
ωρίτη, Κρυστάλλη κ.ά. Το αυτοβιογρα-
φικό του βιβλίο «Τα χρόνια μου και τα 
χαρτιά μου», τα κριτικά κείμενα «Τα 
πρώτα κριτικά μου» (1913), μεταφρά-
σεις ποιημάτων του Ουγκώ, Μπωντλέρ, 
Ρίλκε, Μιστράλ, Βερλαίν, κ.ά. Ιδιαίτερα 
αξίζει να γίνει αναφορά στον Παλαμά 
ως κριτικό. Τα σχόλια και οι παρατηρή-
σεις του στα θέματα κυρίως για τη Λο-
γοτεχνία και τους λογοτέχνες μας, με 
τα οποία ασχολείται, είναι καίριες και 
έγκυρες μέχρι σήμερα. Μέσα απ’ αυ-
τές προβάλλει η μορφή του Ποιητή ως 
Πνευματικού ανθρώπου, που μπόρεσε 
να μιλήσει για πολλά και σοβαρά θέμα-
τα με την οξυδέρκεια του κριτικού, την 
ακριβολογία του επιστήμονα φιλόλογου 
και την ευαισθησία του ποιητή. Πρέπει 
ακόμη να σημειώσουμε ότι «ανακά-
λυψε» τον μέχρι τότε ξεχασμένο και 
άγνωστο στην Ελλάδα μεγάλο επτανή-
σιο ποιητή Ανδρέα Κάλβο (1792-1869), 
τον οποίο πρωτοπαρουσίασε και έκανε 
γνωστό με μια διάλεξή του στον Φιλο-
λογικό Σύλλογο «Παρνασσός» το 1889. 

Το έργο Παλαμά, ποιητικό και πεζο-
γραφικό, έχει μια τεράστια ποικιλία πη-
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γών. Αντλεί από τις αναμνήσεις των παι-
δικών του χρόνων στο Μεσολόγγι, από 
τις οδυνηρές εμπειρίες των παιδικών του 
χρόνων (η ορφάνια του, ο θάνατος του 
μικρού παιδιού του κ.ά.), από την καθη-
μερινή ζωή, τον λαϊκό βίο, την ελληνική 
Ιστορία, και Μυθολογία, την Αρχαιότη-
τα, το Βυζάντιο, την Επιστήμη, την Φιλο-
σοφία, τα παγκόσμια γεγονότα κ.λπ. Η 
ποίησή του είναι διαποτισμένη από την 
πολυμάθειά του, εκφράζει τα ιδανικά 
της γενιάς του και σφραγίζεται από τη 
σύζευξη του ατομικού, του ιστορικά δι-
αχρονικού και του πανανθρώπινου, ανυ-
ψώνοντας τα εθνικά μας σύμβολα, όπως 
ο Διγενής Ακρίτας, σε πανανθρώπινα. 
Όλη αυτή η πολυμέρεια των θεμάτων 
του έχει μια τέλεια συνθετική αρμονία, 
που απλώνεται από την τρυφερότητα 
των αισθημάτων και των νοημάτων του 
ως βαθύ φιλοσοφικό στοχασμό και από 
το πάθος στη γαλήνη. Ο στίχος του είναι 
έντονα και γοργά μουσικός, με σωστό 
ήχο και εικόνες, η γλώσσα πλούσια και 
καλά σμιλευμένη με μοναδική πλαστική 
ικανότητα και το ύφος άλλοτε απλά λυ-
ρικό και άλλοτε μεγαλόπρεπο και υπο-
βλητικό. Πατριδολάτρης οραματιστής, 
ιδαλγός αλλά και συχνά αλύγιστος επα-
ναστάτης, σαρκαστής που δεν διστάζει 

σε τίποτα για να γκρεμίσει κάθε προ-
κατάληψη και άγονη προγονολατρία και 
να χτίσει έναν καινούργιο κόσμο, νέο, 
αληθινό, ανέσπερο. Ήταν χαλαστής και 
πλάστης, δημοκρατικός και αριστοκρά-
της, αισιόδοξος και συγκρατημένος, 
αρνητής και οραματιστής, δημιουργός, 
ασκητής και γήινος, προφήτης που προ-
φήτευσε πως η Ελλάδα, παρά την εθνική 
συμφορά του ’97, θα ξαναβρεί «τα φτε-
ρά τα πρωτινά της τα μεγάλα», αταξίδευ-
τος και κοσμοπολίτης.

Ο Κωστής Παλαμάς είναι η σημαντι-
κότερη πνευματική φυσιογνωμία του 
τόπου μας μετά τον Σολωμό. Γόνιμος 
και πολύπλευρος, ευρηματικός και οξυ-
δερκής κριτικός, έζησε τη θέρμη μισού 
αιώνα ελληνικών οραματισμών, έγινε η 
συνείδηση της φυλής του και παράλληλα 
μας εμύησε  στην παγκόσμια κίνηση των 
ιδεών και συνέβαλε καθοριστικά στην 
αναγέννηση της χώρας. Δημιούργησε 
μια ποίηση με διεθνή εμβέλεια, με την 
οποία κρούει εξακολουθητικά στη λύρα 
του το τραγούδι της πανανθρώπινης πε-
ριπέτειας. Είναι λοιπόν άξιος ενός ατέ-
λειωτου δοξαστικού ύμνου, τον οποίον 
οφείλει το Έθνος στη σεπτή κορφή του 
και στο αγέραστο μεγαλόπνοο έργο του.

* Ο Ν. Δέτσης είναι φιλόλογος  τ. Λυκειάρχης

ΛαογραφίαΛαογραφία
Mια ματιά στο λεσβιακό γλωσσικό ιδίωμα

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Είναι βέβαιο ότι αν κανείς σκύψει 
με σχετική περίσκεψη πάνω από το 
γλωσσικό ιδίωμα που είναι σε χρήση 
στη νήσο Λέσβο θα διακρίνει διάφο-
ρα χαρακτηριστικά τα οποία αποδει-
κνύουν τη σωστή δομή του ιδιώματος, 
την πολυπλοκότητα της αρτιότητάς του 
αλλά και την γνησιότητα της καταγωγής 
του. Βέβαια τούτο δεν είναι μοναδικό 
λεσβιακό φαινόμενο. Παρουσιάζεται 
και σε άλλα ελληνικά ιδιώματα και στο 
παρόν κείμενο ίσως γίνει μνεία όπου 
τυχόν χρειαστεί. Ένα απ’ αυτά τα χα-
ρακτηριστικά, λοιπόν, του λεσβιακού 
ιδιώματος εξεταζόμενο με το μάτι του 
ερασιτέχνη, ίσως και του γλωσσολόγου 
αν τούτος ενδιαφερθεί, είναι ότι οι Λέ-
σβιοι παλαιόθεν αλλά και ως στις μέρες 
μας ακόμα σε πιο απόμακρες περιοχές, 
χρησιμοποιούν λεξιλόγιο εμπλουτισμέ-
νο με όρους που εμπεριέχουν δύναμη 
και ένταση και εκφραστικότητα πε-
ρισσότερη απ’ ότι η κάθε περίσταση 
απαιτεί στην ομιλία τους και γενικότερα 
στην λεκτική συνεννόησή τους. Λέξεις 
με αρχαϊζουσα προέλευση που δίνουν 
έμφαση στην έκφραση και συναισθη-
ματισμό στην απόδοση του λόγου. Πιο 
απλά, χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που 
εμπεριέχει την ακρίβεια αλλά συχνά και 
κάποιαν υπερβολή περιγραφής και εκ-
φραστικότητας που ίσως να μην είναι 
και τόσο αναγκαία. 

Κάποιος θα έλεγε ότι η συνήθεια 
αυτή, αυτό το χαρακτηριστικό του ιδι-
ώματος, είναι κατάλοιπο της ποιητικής 
κληρονομιάς του τόπου και τούτο θα 
μπορούσε να δικαιολογηθεί. Κάποιος 

άλλος ίσως θα ισχυριζόταν ότι είναι κα-
τάλοιπο βυζαντινής εκφραστικής επιρ-
ροής, ήτοι της γλώσσας που εμπεριείχε 
σε μεγάλο ποσοστό λέξεις με αρχαϊ-
ζουσα δομή και ύφος κι αυτές με κά-
ποιο τρόπο πέρασαν στη γλώσσα του 
νησιού ως τις μέρες μας. Γνωρίζουμε 
ότι καθ’ όλη τη βυζαντινή περίοδο μέχρι 
την πτώση της Πόλης, η νήσος Λέσβος 
ήταν στενά συνδεδεμένη με την Βασι-
λεύουσα. Η διοικητική της εξάρτηση 
χαρακτηριζόταν άμεση, χωρίς ενδιάμε-
σους διοικητικούς παράγοντες όπως οι  
βικάριοι και οι θεματάρχες και οι άλλοι 
αξιωματούχοι της Πόλης, πόσο μάλλον 
όταν πήρε «επίσημα» και τον τίτλο του 
τόπου εξορίας υψηλών προσωπικοτή-
των της Βασιλεύουσας που είχαν πέσει 
σε δυσμένεια από το αυτοκρατορικό 
περιβάλλον, οπότε η Λέσβος έγινε μια 
παρατρεχάμενη περιοχή με ιδιαίτερη 
σχέση με το Βυζάντιο. 

Ιδού πιο κάτω μερικά παραδείγματα 
που υποστηρίζουν αυτά που προελέχθη-
σαν. Σημειώνω ότι τούτα δεν αποτελούν 
μελέτη, απλά είναι παραδείγματα για κά-
ποια καλλίτερη αντίληψη του θέματος. 
Τα παραθέτω με αλφαβητική σειρά:

Ακόμα θυμάμαι τη γηραιά κυρία με 
συντετριμμένη φωνή να ακουμπά στο 
φέρετρο του συζύγου και να του λέει 
γοερά: «Να μ’ απαντέχ(ι)ς, τ’ άκσις; Να 
μ’ απαντέχ(ι)ς! Δεν χρησιμοποίησε το 
απλό «περίμενέ με» αλλά εισήγαγε την 
προσδοκία, την αναμονή, την απαντοχή 
όρο δυναμικό, γεμάτο συναισθηματι-
σμό. Το λέμε και σήμερα ακόμα και σε 
πολύ πιο απλές περιστάσεις.



42 43

Στα σκαλοπάτια της αυλής και στα νυ-
χτέρια το χαριτωμένο κουτσομπολιό, η 
αφλουγή (ή αθλουγή) παλιά έπαιρνε κι 
έδινε. Ήταν το πρακτορείο των νέων 
του χωριού. Η απολογία  όπως θεωρεί-
ται ότι προέρχεται ο όρος.

Όταν επιθυμούμε κάτι με έμφαση 
λέμε «του γλέχκα…» προερχόμενο 
από το ρήμα γλέχουμι και τούτο από 
το αρχαιοπρεπές και ακριβολογημένο 
γλίχομαι. Δεν λέμε το απλοποιημένο το 
θέλησα, το πεθύμησα.

Και όταν η νοικοκυρά βάζει το σπίτι 
της σε τάξη, το φροντίζει, τότε το δι-
αρμίζει, λέξη που προέρχεται από το 
ρήμα διαρρυθμίζω.

Συχνά έχουμε ακούσει τη φράση: 
«Πιάστκι του ζνίχ(ι) μ’» τουτέστιν πιά-
στηκε, πόνεσε το σβέρκο μου. Ο όρος 
έχει παλαιά καταγωγή. Προέρχεται από 
το ρήμα ζεύγνυμι, κι από δω το ζινίχιον, 
ο συνδετήρ του κεφαλιού με το σώμα.

Επίσης λέμε «πόνεσε η κατίνα μ’» η 
πλάτη μου δηλαδή, λέξη που κατά τους 
μεν αίρει την καταγωγή από την άκανθα, 
τα προεξέχοντα οστά της σπονδυλικής 
στήλης, κατά τους δε από το ιταλικό 
catena ήτοι την αλυσίδα που σχηματί-
ζουν τα οστά αυτά.

Στα μικράτα μας οι μεγάλοι μας ρω-
τούσαν: «Ρε συ τουν καταπουνείς τού-
τουναν;» αντί του απλού «τον νικάς 
τούτον;». Καταπονώ, προξενώ μεγάλο 
κόπο, βάζω κάτω κάποιον, είμαι σωμα-
τικά ισχυρότερος. Ερώτηση που εμπε-
ριέχει λεκτική υπερβολή λόγω της πα-
λαιότητας του όρου.

Γραφική ερώτηση γειτόνισσας προς 
γειτόνισσα: «Που γύρζις μουρή λιό-
στρα κι σ’ έψαχνα μαθέ ούλ(ι) μέρα;». 
Λιέμι από το καθαρευουσιάνικο αλάο-
μαι ή αλαώμαι ήτοι περιπλανώμαι. Εδώ 
και ο αλήτης και η λιόστρα, αυτοί που 
τριγυρίζουν.

Λουγιάζου, βλέπω κάποιον ή κάτι  με 
διαλογισμό, με περίσκεψη. Λογιάζω. 

Μέχρι σήμερα ο όρος χρησιμοποιείται 
στην απλότητά της περίπλοκης προ-
έλευσής του. Απλά βλέπω. Το ρήμα 
έβρισκε την εφαρμογή του και στην πα-
ρακολούθηση με προσοχή των ρούχων 
της γυναίκας αν η έμμηνος κάθαρση  
γινόταν στην ώρα της, τακτικά. Εξ ού 
και η γνωστή φράση για γυναίκα: «Αυτή 
έχει τα ρούχα της, δηλ. της ήρθε η έμ-
μηνος κάθαρσις». 

Ζητώ συγγνώμη για την εμβάθυνση 
στο θέμα!

Αντί ο Λέσβιος ή Λέσβια να πει χώ-
νομαι κάπου, εισέρχομαι, λέει «μπλώ-
νουμι» από το ρήμα και πάλι αρχαίας 
καταβολής εμβάλλω. 

Και όταν υπάρχει αγανάκτηση και θυ-
μός υπερβολικός απειλεί ότι θα ξημηρ-
δίσ’ κάποιον δηλ. θα τον ξεσκίσει, θα 
τον κάνει μερίδες.

Τα παλιά τα χρόνια, προτού εισβάλ-
λουν οι φιλιππινέζες και οι λοιπές αλ-
λοδαπές, τις δουλειές του σπιτιού 
ανελάμβαναν μικρά συνήθως κορίτσια 
από ορεινά χωριά που κατέβαιναν στην 
πόλη για να εξασφαλίσουν το φαγητό 
τους, ένα μεροκάματο ίσως, τα φορέ-
ματά τους και ίσως κάποια παντρειά 
στο μέλλον με την φροντίδα της κυράς. 
Τα κορίτσια αυτά, τα δουλικά όπως τα 
έλεγαν, τα παρακολουθούσαν οι άλλες 
κυράδες και αν τα εύρισκαν προκομμέ-
να και συμπαθητικά τα «ξημαυλούσαν». 
Δηλαδή τους υπόσχονταν περισσότερα 
χρήματα ή πιο όμορφα ρούχα ώστε να 
τα αποσπάσουν από τα αφεντικά τους 
και να δουλέψουν γι’ αυτές. Ξημαυλίζου 
από το αρχαιοπρεπές «εκ και μαυλίζω» 
που αρχική σημασία είχε προάγω κά-
ποιον ή κάποιαν στη διαφθορά. 

Μετά από ένα χορταστικό έδεσμα ή 
και πληθώρα γλυκών ο νεολέσβιος έλε-
γε και λέει ακόμα: «Ουφ, σνείκασα!». 
Θα πει γέμισα, χόρτασα, είμαι πλήρης, 
έκφραση προερχόμενη από το αρχαιο-
πρεπές ρήμα συνεικάζω, ήτοι=συν και 

εικάζω, πληρούμαι, χορταίνω αλλά και 
αισθάνομαι, εννοώ, πληρούμαι νοήσε-
ως, η άλλη πλευρά της έννοιας.

Πληχτσάζει κάποιος όταν πλήττει ή 
ανιάται, ενώ, παραστουλιάζ’ όταν στέ-
κεται κάπου άσκοπα αλλά δήθεν άθε-
λα... παρακολουθεί. Το ρήμα προέρχε-
ται από το αρχαίο η παραστάς.

Και όταν καταγγέλλουμε κακές πρά-
ξεις ή και μη υπαρκτές, για να κάνουμε 
κακό σε κάποιον μαθητή στο δάσκαλό 
του ή κάποιον εργαζόμενο στον προϊ-
στάμενό του χρησιμοποιούμε το ρήμα 
«παρουγδώ». Από το παρωδώ δηλ κα-
ταγγέλλω κακές πράξεις σε ανώτερο, 
διαδίδω κακές φήμες, το πολύ απλό 
σημερινό καρφώνω.

Και αντί να πούμε θάβουμε το λίπα-
σμα δίπλα στο φυτό λέμε παραχώνου-
με, μια μικρή υπερβολή!

Τελειώνοντας θα πρόσθετα την φρά-
ση: «Μι σγουλήθκι» του σκ(ι)λαρέλ(ι) ή 
η αγενής φλύαρη κυρία που σημαίνει 

μου έγινε τσιμπούρι, δεν μ’ αφήνει να 
κάνω βήμα. Μου συγκολλήθηκε από το 
ρήμα σγουλλιέμι, συγκολλούμαι.

«Φράθκα» για όσα ανέφερα πιο 
πάνω, θα μπορούσα να πω ευχαριστή-
θηκα, αλλά η αρχαιοπρέπεια στο λεσβι-
ακό ιδίωμα είναι επίμονη. Ευφράνθηκα, 
λοιπόν!

Όπως ανέφερα στην αρχή, το φαι-
νόμενο που περιέγραψα χρησιμοποιώ-
ντας χαρακτηριστικές λέξεις ή φράσεις 
που εμπεριέχουν κατά το πλείστον συ-
ναισθηματική υπερβολή προερχόμενη 
από την αρχαιότητα, δεν είναι αποκλει-
στικά λεσβιακής προέλευσης. 

Λ.χ. στην Κρήτη ο λαός αναφέρε-
ται και σήμερα στους χοχλιούς (κο-
χλίες=σαλιγκάρια), στην οφτή πατάτα 
(οπτή=ψημένη, όπως λέμε και οπτή 
γη), στην αίγα, στον όφι κ.α. εμφανέ-
στατες επιρροές από την αρχαιότητα. 
Εδώ όμως η εξέταση χρειάζεται άλλην 
οπτική γωνία.

«Αφλουγή» στη γειτονιά
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Από που ν’ αρχίσει κανείς; Αμέτρη-
τα τα παιχνίδια που παίζαμε παιδιά στο 
χωριό μου, τον Μεσότοπο. Τι να πρω-
τοθυμηθείς; Είχαμε την τύχη, παρά τα 
δύσκολα εκείνα χρόνια της γερμανικής 
κατοχής και του εμφύλιου να ζούμε 
σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορε-
τικό από αυτό που ζουν τα περισσό-
τερα σημερινά παιδιά. Ζούσαμε μέσα 
στη φύση, χωρίς βέβαια τις σημερινές 
ανέσεις και χωρίς τις σημερινές παρο-
χές των περισσότερων γονιών προς τα 
παιδιά. Δε λέω, τα απαραίτητα για την 
επιβίωσή μας τα είχαμε, που έβγαιναν 
όμως με πολύ κόπο και σκληρή δου-
λειά όλης της οικογένειας, ακόμη και 
των παιδιών όταν δεν είχαν σχολείο. 
Δεν υπήρχαν όμως περιθώρια για πο-
λυτέλειες και περιττά πράγματα. Άσχε-
τα μ’ αυτό υπήρχε πάντα και αρκετός 
χρόνος για παιχνίδι, που όπως ξέρουμε 
είναι απαραίτητο για την ψυχική υγεία 
και την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών. 

Η έλλειψη οικονομικών πόρων αλλά 
και με το να ζούμε μακριά από αστικά 
κέντρα μας ωθούσε στο να είμαστε, ως 
παιδιά, δημιουργικά και να επινοούμε 
μόνα μας αλλά και σε συνδυασμό με 
την εμπειρία των μεγαλύτερων πλήθος 
παιχνιδιών. 

Έχω υπόψη μου ότι για τη Λέσβο 
και κάποια χωριά της έχουν γίνει κατα-
γραφές παραδοσιακών παιχνιδιών (π.χ. 
Τσέλεκας 1982, Δήμος Πλωμαρίου 
2007), όπως έχει κάνει και για τον Με-
σότοπο ο Π. Κοντέλλης (1989). Εδώ θα 
επιχειρήσω να καταγράψω ό,τι υπάρχει 
αυτή τη στιγμή στη μνήμη μου σχετι-
κά με το θέμα αυτό, ελπίζοντας ότι θα 
συμπληρώσω, σε κάποιο βαθμό, την 
υπάρχουσα γνώση. Είναι τόσα πολλά 
που πρέπει να πω και δεν υπάρχουν 

περιθώρια να μπω σε λεπτομέρειες. 
Απλώς θα κάνω μία αναφορά για την 
κάθε περίπτωση.

Πρώτα πρέπει να σημειώσω ότι παί-
ζαμε όλων των κατηγοριών τα παιχνί-
δια: Παιχνίδια ομαδικά κίνησης, παι-
χνίδια μίμησης, παιχνίδια κατασκευών 
(πάντα δικών μας, αυτοσχέδιων), παι-
χνίδια καθιστικά (μερικές φορές και 
τυχερά) κ.λπ.. Ακόμη πρέπει να πω ότι 
υπήρχαν πολλά παιχνίδια που ήταν κοι-
νά για αγόρια και κορίτσια, αλλά υπήρ-
χαν και αρκετά μόνο για το ένα φύλο. 
Και εδώ μάλλον υπερτερούσαν αυτά 
που παίζονταν μόνο από τα αγόρια.

Δε θα γράψω πως παίζαμε το κάθε παι-
χνίδι· αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέσα 
σ’ ένα σύντομο άρθρο. Θα χρειαζό-
μαστε ένα πολυσέλιδο βιβλίο, ίσως και 
περισσότερο. Άλλωστε για πολλά από 
αυτά δε θυμάμαι πλέον λεπτομέρειες. 
Ίσως μια άλλη φορά γράψω αναλυτικό-
τερα για κάποια από αυτά προσπαθώ-
ντας να συμπληρώσω τις πληροφορίες 
που δίνει ο Π. Κοντέλλης (1989).

Θ’ αρχίσω λοιπόν με μια καταγραφή 
των παιχνιδιών κίνησης -όσων θυμάμαι.

Το πρώτο και πιο συχνό ήταν το 
«κουκ», που παίζονταν απ’ όλα τα παι-
διά, ανεξαρτήτως φύλου. Οι εμπειρίες 
μου είναι κυρίως από τη γειτονιά μου, 
τα Χωραφούδια, που είχε πολλά παι-
διά και συγκέντρωνε παιδιά κι από άλ-
λες κοντινές γειτονιές. Το «κουκ» ήταν 
αυτό που σήμερα το λένε «κρυφτό». 
Κάποιοι, μερικές φορές το λέγανε 
«κρυβίστριγια».

Άλλο παιχνίδι που παίζαμε συχνά 
αγόρια και κορίτσια ήταν οι «αχμά-
λωκ’(οι)» (αιχμάλωτοι). Είναι αυτό που 
αλλού το έλεγαν τα «σκλαβάκια».

Οι «αμάδες» ήταν ένα παιχνίδι που 

Παιδικά παιχνίδια στον παλιό Μεσότοπο Λέσβου
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

παίζονταν μόνο από αγόρια και μια πα-
ραλλαγή του ήταν τα «σκατούλια». Εδώ 
θέλω να σημειώσω κάτι. Ο Π. Κοντέλ-
λης (1989) αναφέρει κι ένα παιχνίδι με 
την ονομασία «μπούτσκας». Νομίζω 
όμως ότι αυτό δεν ήταν ένα ιδιαίτερο 
παιχνίδι και ότι πρόκειται για το ίδιο 
παιχνίδι με τις αμάδες. Ο «μπούτσκας» 
ήταν η πέτρα (όσο γινόταν πιο σφαιρι-
κή) που την τοποθετούσαμε πάνω σε 
μία προεξοχή ή έπαρμα του εδάφους 
και έπρεπε να τη χτυπήσουμε και να 
την γκρεμίσουμε ρίχνοντας την αμάδα 
μας. Στα «σκατούλια» ο «μπούτσκας» 
παραχωρούσε τη θέση του σε πολλές 
μικρές πλακουτσωτές («πλατσιερές») 
πέτρες ή μικρά κομμάτια από κεραμίδι 
(«τσιραμ’δουκόμματα») που τοποθε-
τούσαμε το ένα πάνω στο άλλο. Δεν 
υπάρχουν περιθώρια να πω περισσότε-
ρες λεπτομέρειες.

Παρακάτω θα αναφέρω μια σειρά 
παιχνιδιών κίνησης που παίζαμε μόνο 
τα αγόρια. Αυτά ήταν: «ο ποταμός», η 
«ντάλια – κουτάλια» (μακριά γαϊδούρα), 
τα λουριά, η πρώτη ελιά («πρώκη λια»), 
τα μαξιλαρέλια, τα δαμαλέλια και μια 
παραλλαγή του, το «Άννα – καμπάνα» 
– που μας το έμαθε ο δάσκαλός μας 
από ένα βιβλίο παιχνιδιών που είχε – 
τα λακούδια, το τσίκιρ-μίκιρ, η λάγκα, 
η κάργα-κουσγούν’(ι), το προζύμ’(ι) κι 
άλλα που τώρα δε θυμάμαι.

Τα κορίτσια παίζανε πιο συχνά το 
«σου» ή «σου – πατώ» που σήμερα το 
λένε «κουτσό».

Τα περισσότερα απ’ αυτά τα παιχνί-
δια ήταν ομαδικά, παίζονταν από πολ-
λά παιδιά και είχαν αυστηρούς κανό-
νες που έπρεπε να τηρούνται. Το ίδιο 
ίσχυε και για άλλα παιχνίδια που ήταν 
καθιστικά και παίζονταν από όλα τα 
παιδιά, αγόρια και κορίτσια, όπως το 
«κυρά πινακωτή», το «χαλασμένο τη-
λέφωνο», το «δομ’ φουκιά» (δώσε μου 
φωτιά) κ.ά.

Τα μεγαλύτερα παιδιά παίζαμε επί-
σης το «μπιζ» και την «κυφλουμυία» 
(τυφλόμυγα).

Πολλές φορές παίζαμε παιχνίδια μί-
μησης των μεγάλων σε διάφορες εκδη-
λώσεις. Φτιάχναμε σπιτάκια με πέτρες, 
που ήταν άφθονες και παίζαμε τους γει-
τόνους. Ακόμα και διάφορες εκκλησι-
αστικές τελετές μιμούμαστε παίζοντας, 
όπως βαφτίσια, γάμους κ.λπ. Θυμάμαι 
ότι κάποτε κάναμε μια μικρογραφία 
Επιτάφιου και τον περιφέραμε στους 
δρόμους.

Τα κορίτσια έπαιζαν με τις κούκλες 
τους, που συνήθως ήταν πάνινες, αυτο-
σχέδιες και τις λέγανε «κούτσες». Είχαν 
ακόμη πολλά μικρά κομμάτια διαφόρων 
υφασμάτων που τα έλεγαν «βαλάδια». 
Αυτά ήταν αποκόμματα από τα ρούχα 
που έραβαν οι γυναίκες και δεν ήταν 
χρήσιμα για κάτι άλλο εκτός ίσως για 
να κάνουν κουρελούδες. 

Για τα αγόρια πάνινα ήταν τα τόπια, 
τα οποία βέβαια δεν είχαν ελαστικότη-
τα και δεν μπιστούσαν, δηλ. δεν ανα-
πηδούσαν όταν τα χτυπούσες κάτω. 
Ήταν πολύ σπάνιο να έχει ένα παιδί 
πραγματικό τόπι από λάστιχο και αυτό 
ήταν μεγάλη υπόθεση. Τα τόπια ήταν 
απαραίτητα και για ορισμένα παιχνίδια, 
όπως π.χ. τα λακούδια.

Τα αγόρια παίζαμε ακόμα μπίλιες, 
που ήταν σχετικά σπάνιες και χρειά-
ζονταν χρήματα για να τις αποκτήσεις. 
Μπίλιες υπήρχαν δύο ειδών: οι γυάλινες 
που ήταν ακριβές και οι πήλινες, φθη-
νότερες, που ήταν βαμμένες με διάφο-
ρα χρώματα. Όταν πήγα στη Μυτιλήνη, 
μαθητής Γυμνασίου, άκουσα τις γυάλι-
νες να τις λένε «γκαζές» και τις πήλινες 
«κουϊνάκια». Πολύ πιο συχνά ήταν τα 
«καρούλια» που τα βρίσκαμε από τις 
μητέρες μας όταν άδειαζαν από κλω-
στή αλλά κυρίως από τους ράφτες και 
τις ράφτρες του χωριού.

Ένα άλλο παιχνίδι που παίζαμε τα 
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αγόρια ήταν το «μαχαίρ’(ι)». Για να 
παιχθεί όμως έπρεπε να υπάρχει, σε 
επίπεδο μέρος, μαλακό βρεγμένο, συ-
νήθως μετά από βροχή, έδαφος, για να 
μπορεί να καρφώνεται εύκολα το μα-
χαίρι. Αυτό δεν ήταν κανονικό μαχαίρι 
αλλά συχνά ένας σουγιάς και μάλιστα 
απ’ αυτούς που λέγαμε κολοκοτρωνέ-
ικους ή κολοκοτρώνηδες. Πολλές φο-
ρές οι σουγιάδες λέγονταν και ξυρα-
φίδες. Σπάνια χρησιμοποιούσαμε στο 
παιχνίδι αυτό, που είχε τους κανόνες 
του και κάποιο παλιομάχαιρο που παίρ-
ναμε από το σπίτι μας.

Όταν βρίσκαμε ευκαιρία για κάποιο 
έκτακτο παιχνίδι δεν την αφήναμε να 
χαθεί και παίζαμε αυτοσχεδιάζοντας 
(αυτοσχέδιες τραμπάλες, γουργουτσί-
λια κ.ά.). Αλλά αυτό ήταν επικίνδυνο 
και πρέπει να πω ότι αρκετές φορές 
τραυματιζόμαστε από τέτοια παιχνίδια. 
Ακόμα σήμερα έχω σημάδια απάνω μου 
από τέτοιους τραυματισμούς. Μια άλλη 
φορά ίσως γράψω γι’ αυτό το θέμα.

Πολύ σπάνια τα αγόρια κάναμε ομά-
δες παίζοντας πετροπόλεμο αλλά σ’ 
αυτή την περίπτωση υπήρχε η επέμ-
βαση των μεγάλων και ηρεμούσαν τα 
πράγματα.

Κάποιες φορές μερικά παιδιά παίζα-
με καραγκιόζη με φιγούρες που φτιά-
χναμε μόνοι μας και αυτοσχέδια κείμε-
να και εκφράσεις δικής μας επινόησης. 
Στο θέμα αυτό έχω αναφερθεί και σε 
παλαιότερο τεύχος της «Αιολίδας» 
(Γιαννίτσαρος 2009). 

Πολλές φορές τα αγόρια των μεγα-
λύτερων ηλικιών παίζαμε και κάποια 
τυχερά παιχνίδια ή και στοιχήματα. Τέ-
τοια ήταν: τα κλίτσια, το μονά – ζυγά, 
το κατικιό, τα κότσια, το γιάντες. Τα 
κλίτσια ήταν κάτι άσπρα μικρά κοχύ-
λια, κομμένα στη μέση οριζόντια που 
τα χρησιμοποιούσαν οι σαμαροποιοί 
για το στόλισμα των χαλιναριών και των 
καπλοδετών των σαμαριών των αλόγων 

και των άλλων υποζυγίων μαζί με διά-
φορες χάντρες. Αυτά όλα είχαν ενδι-
αφέρον για μας τα παιδιά. Οι χάντρες 
ήταν τριών ειδών: οι βασκουσίνες, οι 
γυαλένιες και τα χάντρα. Κάθε κατηγο-
ρία είχε τη δική της αξία στο παιχνίδι. 

Πολύ συχνά αγόρια και κορίτσια παί-
ζαμε ντάμα, που ήθελε ευστροφία και 
παρατηρητικότητα. Το τετράγωνο της 
ντάμας το σχεδιάζαμε με κιμωλία πάνω 
σε μια επίπεδη λειασμένη πέτρα (πλά-
κα) ή αν είχε υγρό επίπεδο έδαφος με 
ένα ξύλο. Για πούλια (πιόνια) χρησιμο-
ποιούσαμε πετραδάκια και κομματάκια 
από κεραμίδι. Παίζαμε ακόμη ένα άλλο 
παιχνίδι που το αναφέρει και ο Κοντέλ-
λης (1989), το «νιάπετρο» (εννιάπετρο).

Τα κορίτσια αλλά κάποτε και τα αγό-
ρια παίζαμε τα «πετράδια», που αλλού 
τα λέγανε «πεντόβολα». 

Παιχνίδια κάναμε και με κάποια κολε-
όπτερα έντομα που τα λέγαμε ξιμπου-
μπλήθρες για τις οποίες έχω γράψει 
ένα άρθρο στην «Αιολίδα» παλαιότερα 
(Γιαννίτσαρος 2012). Υπήρχαν διάφορα 
είδη από τα οποία ωραιότερα ήταν τα 
«μαλάματα».

Πολύ συχνά κατασκευάζαμε παιχνί-
δια με υλικά από τη φύση, μόνοι μας. 
Από μέρη που είχαν χώμα με πολλή άρ-
γιλο και ήταν υγρά παίρναμε τον πηλό 
που τον λέγαμε «μέλαγκα» και τον πλά-
θαμε φτιάχνοντας διάφορα αντικείμε-
να, ανθρωπάκια κ.λπ.

Κάποιες φορές από καλάμια, χαρτί, 
σπάγγο και άλλα υλικά φτιάχναμε πρω-
τόγονους χαρταετούς που τους λέγαμε 
«τσερτσένια» ή απλούστερες κατα-
σκευές τις «σαΐτες».

Από ξύλο ζαμπούκου και άλλα υλικά 
φτιάχναμε τα «πατλαγκούσια». Ο ζα-
μπούκος είναι το φυτό Sambucus nigra 
(Σαμπούκος ο μαύρος) που αλλού το 
λένε κουφοξυλιά.

Από το κοινό καλάμι (Arundo donax) 
φτιάχναμε τις «τσαγρίστριες».

Με τα μπουμπούκια της παπαρού-
νας (Papaver thoeas), της κουτσ’νάδας, 
όπως τη λέμε στο χωριό μου, φτιάχνα-
με με έναν επιδέξιο τρόπο μικρές κορι-
τσίστικες φιγούρες.

Τα κορίτσια έβαζαν στα αυτιά τους 
τους καρπούς ενός φυτού που λέγεται 
Medicago orbicularis (Μηδική η κυκλι-
κή) σαν σκουλαρίκια.

Με τους ξερούς βλαστούς του 
ασπορδίλου, δηλ. του ασφόδελου 
(Asphodelus ramosus) το καλοκαίρι 
φτιάχναμε ανεμόμυλους που στριφο-
γύριζαν στον άνεμο εκπληκτικά. Με αυ-
τούς τους βλαστούς φτιάχναμε κι άλλες 
μικρές κατασκευές – παιχνίδια, όπως 
καρεκλίτσες, τραπεζάκια κ.λπ.

Αλλά το φυτό που ήταν το πιο σημα-
ντικό για τέτοιες κατασκευές ήταν ο αρ-
νατήκος, ο νάρθηξ των αρχαίων (Ferula 
communis, Φερούλα η κοινή). Με τον 
ξερό βλαστό του αρνατήκου φτιάχνα-
με βαρκούλες και καραβάκια που τα 
αρματώναμε με κατάρτια, πανιά κ.λπ. 
και τα βάζαμε να πλέουν σε χαβούζες 
(στέρνες) ή και στη θάλασσα όταν ήταν 
σχετικά ήρεμη. Φτιάχναμε ακόμα από 
αρνατήκο καρεκλίτσες, σπιτάκια κ.ά.

Παίζαμε ακόμη με τους βλαστούς και 
τα άνθη του Lamium moschatum (Λάμι-
ον το μοσχάτον, που στον Μεσότοπο 
το λέμε «φουρφούρ’») και τα σταχύ-
δια της Avena (αγριοβρώμη) λέγοντας 
«ήλιος ή φεγγάρ’(ι)» κ. ά.

Κάποια παιδιά -πράγμα σπάνιο- είχα-
με κατά καιρούς και κάποια παιχνίδια 
που τα είχαν φτιάξει άλλοι ή ήταν του 
εμπορίου. Αυτά είχαν τότε μεγαλύτερη 
σημασία γιατί ήταν σπάνια. Δε θα ξεχά-
σω τη χαρά μου όταν μου έφεραν δώρο 
από την Αθήνα ένα κουρδιστό πιθηκάκι. 
Θυμάμαι επίσης τα μολυβένια στρατιω-
τάκια που είχε ο φίλος μου ο Σπύρος, 
ένα γειτονόπουλο μου στα Χωραφού-
δια, με τα οποία παίζαμε συχνά.

Το καλοκαίρι, στον Ποδαρά όπου 

μέναμε, είχα μια βαρκούλα σκαλιστή 
από ξύλο που την είχε φτιάξει ο πατέ-
ρας μου. Αλλά πιο σημαντική ήταν μια 
μεταλλική (μάλλον τενεκεδένια) βαρ-
κούλα με έναν πρωτόγονο αλλά έξυπνο 
μηχανισμό κίνησης. Τέτοιες βαρκούλες 
έφτιαχνε ένας φαναρτζής του χωριού, 
ο μπάρμπα-Γιάννης, με πολλή επιδεξιό-
τητα. Δεν ξέρω από που είχε πάρει την 
ιδέα και το μοντέλο.

Γενικά στα παιδιά αρέσει να έχουν 
αντικείμενα χρηστικά σε μικρογραφία. 
Θυμάμαι πως είχα ζητήσει από τον 
μπάρμπα-Αντρέα τον σιδερά, που είχε 
το σιδεράδικό του στη γειτονιά μου και 
μου έφτιαξε μια μικρή φουφού («χου-
βουδούλα»), η οποία ήταν μικρογρα-
φία μιας κανονικής μεγάλης φουφούς 
(«χουβούς»).

Όταν ήμαστε τα καλοκαίρια στον Πο-
δαρά ζητούσα από τον πατέρα μου και 
μου παραχωρούσε ένα μικρό κομμάτι 
γης του περιβολιού, βέβαια στα παιδικά 
μέτρα, το οποίο καλλιεργούσα μόνος 
μου σαν παιχνίδι. Έτσι, παίζοντας, μά-
θαινα και πολλά πράγματα για τα φυτά. 
Στην άκρη αυτού του κομματιού έχτιζα 
κάποτε κι ένα σπιτάκι με πέτρες, λάσπη 
και άλλα υλικά.

Τι να πρωτογράψει κανείς για όλα 
αυτά; Εδώ έκανα μια συνοπτική αναφο-
ρά χωρίς λεπτομέρειες. Μπορεί άλλη 
φορά να γράψω αναλυτικά για κάποια 
από αυτά.
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Ιστορία

«Alea, ένα φιλοσοφικό ερώτημα»

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Πληροφορούμαστε ότι κατά το έτος 
49 π.Χ. ανάμεσα στις διάφορες διενέ-
ξεις που ανεφύησαν και ταλάνισαν την 
Σύγκλητο και γενικότερα τη ρωμαϊκή 
πολιτεία, την rem publicam όπως μας 
έχει μείνει γνωστή, ο σπουδαίος Ιούλι-
ος Καίσαρ, μετά από πολλή περίσκεψη 
αλλά και δισταγμό αποφάσισε τελικά 
να αντιμετωπίσει τους πολιτικούς του 
αντιπάλους με τα όπλα, με τον κίνδυνο 
να θεωρηθεί εχθρός της πατρίδας του. 

Έτσι, στις 10 Ιανουαρίου 49 π.Χ. δι-
έβη τον μικρό ποταμό Ρουβίκωνα ο 
οποίος αποτελούσε και το όριο της 
επαρχίας του και άρχισε τον αγώνα του 
λέγοντας την περίφημη φράση «alea 
jacta est». Ο κύβος ερρίφθη, ελήφθη η 
μεγάλη απόφαση.

Αυτή είναι η απλή λατινική ιστορική 
καταγραφή την οποία επιβεβαιώνουν 
έγκριτα συγγράμματα όπως το Εγκυκλο-
παιδικό λεξικό Ελευθερουδάκη, το λεξι-
κό Μπαμπινιώτη, το λεξικό Larousse κ.α. 

Μάλιστα στην ελληνική, την ίδια φρά-
ση αποδίδουν άλλα ελληνικά συγγράμ-
ματα με την επεξήγηση «ανερρίφθη 
ο κύβος, φράσις αποδιδομένη εις τον 
Καίσαρα, έχουσα την έννοιαν του απε-
φασίσθη, κατόπιν μακρού δισταγμού 
ενώπιον ριψοκινδύνου εγχειρήματος».

Στο ίδιο δε ως άνω σύγγραμμα, στο 
λήμμα κύβος, διαβάζει ο αναγνώστης 
«ερρίφθη ο κύβος», φράση επί ριψο-
κινδύνου αποφάσεως λαμβανομένης 
κατόπιν προηγηθέντων δισταγμών.

Επιπλέον ο Σουητώνιος, ο Γάϊος 
Tranquillus Suetonius, Ρωμαίος συγγρα-
φέας και ιστορικός του Ι΄-ΙΙ΄ μ.Χ αι. ο 
οποίος παρέδωσε το σημαντικό σύγ-
γραμμα «Περί του βίου των Καισάρων» 
αναφέρει: «Και τότε ο Καίσαρ είπε: Ας 
προχωρήσουμε όπου μας καλούν τα 

θεϊκά σημάδια και οι άδικες πράξεις 
των εχθρών μας. Ερρίφθη ο κύβος».

Παρατηρεί λοιπόν ο αναγνώστης ότι 
πολλές και έγκυρες ιστορικές πηγές 
καταγράφουν την περίφημη φράση με 
σαφήνεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια 
αμφισβήτησης για την αλήθεια του πε-
ριεχομένου της.

Και όμως, δεν είναι ακριβώς έτσι. 
Σύμφωνα με τον Αππιανό, Έλληνα 

ιστορικό από την Αλεξάνδρεια του ΙΙ΄ 
μ.Χ. αι. ο οποίος συνέγραψε αξιόλογα 
έργα για τη ρωμαϊκή πολιτεία, αναφέ-
ρει ότι ο Καίσαρ τελικά είπε: «ο κύβος 
ανερρίφθω», ας ριφθεί ο κύβος. Πα-
ράλληλα, από τον Πλούταρχο παρα-
δίδεται και πάλι η φράση «ανερρίφθω 
κύβος» γεγονός  που οδήγησε πολύ 
αργότερα τον σοφό ουμανιστή Έρα-
σμο να διορθώσει τη φράση jacta alea 
est του κειμένου του Σουητωνίου, σε 
jacta alea esto. 

Την ίδια άποψη συναντά κανείς και 
στο λατινοελληνικό λεξικό Ε. Τσακα-
λώτου: «jacta alea esto»=ανερρίφθω ο 
κύβος, αν ερευνήσει στο λήμμα alea.

Τέλος και μια ματιά στο λεξικό Σου-
ίδα. Στο λήμμα κύβος:…«…και εγκυβι-
στάν τοις πράγμασι, το ριψοκινδύνως τι 
πράττειν και επιλέγειν, ερρίφθω κύβος».

Οπότε γίνεται εμφανές ότι μια άλλη 
ομάδα σκεπτομένων έχει άλλην άποψη 
που υποστηρίζει ότι οι δισταγμοί του 
Ρωμαίου στρατηλάτη Ιουλίου Καίσαρα 
ήσαν ακόμα βαθύτεροι ώστε τελικά 
να τολμήσει να πει, ας ριφθεί εν πάση 
περιπτώσει ο κύβος, ρήση που απέχει 
πολύ από το ερρίφθη ο κύβος, τετελε-
σμένο τουτέστιν γεγονός. 

Και στην όλη τούτη αναζήτηση τελικά 
παραμένει αναπάντητη η γνώμη: ερρίφθη 
ή ας ριφθεί ο κύβος; Ιδού το ερώτημα!

Σημερινή μας πρόταση ο «Γιαουρτλαμάς» λεσβιακό φαγητό περιοχής Πολυχνίτου. Μία πολύ 
γευστική συνταγή με βάση το αρνάκι και μια σάλτσα με γιαούρτι, και για πρώτο πιάτο μια 
ζεστή  Τραχανόσουπα, για τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα.

Γιαουρτλαμάς

Υλικά:
2 κιλά αρνί γάλακτος κατά προτίμηση 
πλάτη με παϊδάκια
Μισό πακέτο μανέστρα ρυζάκι
3 αυγά
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 φλιτζάνι χυμός λεμονιού
Mισό κιλό γιαούρτι σακούλας
αλάτι, πιπέρι και ρίγανη
βούτυρο 4 κουταλιές της σούπας

Εκτέλεση:
Βράζουμε καλά το κρέας και εν συνε-

χεία αφαιρούμε τα κόκαλα. Βράζουμε 
για 10 λεπτά τη μανέστρα. Τοποθετούμε 
σε πήλινο γιουβέτσι το ξεκοκαλισμένο 
κρέας με τη μανέστρα και περιχύνουμε 
με τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει και η 
οποία αποτελείτε από το γιαούρτι, τα 
χτυπημένα αυγά, το ψιλοκομμένο σκόρ-
δο και το λεμόνι καλά ενωμένα μεταξύ 
τους. Ρίχνουμε το βούτυρο σε κομμάτια, 
αλάτι, πιπέρι όσο θέλουμε και το ψήνου-
με για περίπου είκοσι λεπτά στους 120 
βαθμούς. 

Τραχανόσουπα

Υλικά:
1 φλιτζάνι τραχανάς
4 φλιτζάνια κρεατόζουμο
ντομάτα τριμμένη
αλάτι, πιπέρι 
ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Βάζουμε τον τραχανά να μουσκέψει 

10 λεπτά. Μόλις πάρει βράση το κρε-
ατόζουμο στην κατσαρόλα ρίχνουμε 
μέσα τον μουσκεμένο τραχανά μαζί με 
όλα τα υλικά και τα αφήνουμε να βρά-
σουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να δέσει 
η σούπα.

Βύσσινο λικέρ

Υλικά:
1 κιλό βύσσινα
1 κιλό ζάχαρη
1 κιλό κονιάκ
2 ξυλάκια κανέλας
4-5 μοσχοκάρφια

Εκτέλεση:
Πλένουμε πολύ καλά τα βύσσινα και 

χωρίς να αφαιρέσουμε τα κουκούτσια 
τα βάζουμε σε ένα γυάλινο μπουκάλι. 
Προσθέτουμε στο μπουκάλι τη ζάχα-
ρη και το κονιάκ. Ανακατεύουμε το 
περιεχόμενο καλά και προσθέτουμε τα 
ξυλάκια κανέλας. Κλείνουμε καλά το 
μπουκάλι και το τοποθετούμε σε εξω-
τερικό χώρο, σε μέρος που το «βλέπει» 
ο ήλιος.

Αφήνουμε το μπουκάλι στον ήλιο μέ-
χρι να λιώσει η ζάχαρη, θα χρειαστούν 
περίπου 4 εβδομάδες.



50 51

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Ἐκ βαθέων
(Ναπολέων Λαπαθιώτης 1888-1944)

Λυπήσου με, Θέ μου, στὸ δρόμο ποὺ πῆρα,
χωρίς, ὡς τὸ τέλος, νὰ ξέρω τὸ πῶς,

-χωρὶς νά῾χω μάθει, μὲ μιὰ τέτοια μοῖρα,
ποιὸ κρῖμα μὲ δέρνει, καὶ ποιὸς ὁ σκοπός!

Λυπήσου τὰ χρόνια ποὺ πᾶνε χαμένα,
προτοῦ ἡ νύχτα πάλι βαριὰ ν᾿ ἁπλωθεῖ,

ζητώντας τοὺς ἄλλους, ζητώντας καὶ μένα,
ζητώντας ἐκεῖνο ποὺ δὲ θὰ βρεθεῖ!

Λυπήσου ὅλα κεῖνα ποὺ πᾶνε τοῦ κάκου,
γιατὶ ἔτσι τοὺς εἶπαν πὼς εἶναι γραφτό,

καὶ γίνουνται χῶμα, στὰ βάθη ἑνὸς λάκκου,
χωρὶς νὰ γυρέψουν τὸ λόγο γι᾿ αὐτό!
Λυπήσου κι ἐκεῖνα, λυπήσου κι ἐμένα,

- καὶ μένα, ποὺ πάω μὲ καρδιὰ στοργική,
ζητώντας μία λύση σὲ πράματα ξένα,

ποὺ δὲν ἔχουν, Θέ μου, καμιὰ λογική...
Λιγάκι νὰ κάνω πὼς κάτι μὲ σέρνει,
λιγάκι νὰ φέξει, μὲς στὰ σκοτεινά,

κι ἀμέσως ἡ μοῖρα μου τὸ ξαναπαίρνει,
κι ἀμέσως ἡ νύχτα γυρίζει ξανά...

Λυπήσου με, Θέ μου, στὴν ἀπόγνωσή μου,
λυπήσου τὴ φλόγα ποὺ μάταια σκορπῶ,
- λυπήσου με μὲς στὴν ἀγανάκτησή μου,

νὰ ζῶ δίχως λόγο, καὶ δίχως σκοπό.

Για μια θέση στον ήλιο
Καημένε μου ξένε,
που τα κύματα ξέβρασαν το κορμί σου
νεκρό στα βράχια της ακτής.
Στα κουρελιασμένα ρούχα σου,
οι τσέπες αδειανές.
Μόνο ένα μάτσο πνιγμένες ελπίδες.
Ούτε ταυτότητα, μήτε χρήματα.
Όσα μπόρεσες να συμμαζέψεις,
ξεπουλώντας τη φτώχια σου,
τά ΄δωσες για ν’ αγοράσεις την ελπίδα.
Σου τα πήρε ο άθλιος “καπετάνιος”
καθώς σε στοίβαζε σαν το σακί,
μαζί με άλλους
κακόμοιρους συντρόφους σου,
στ’ αμπάρια του σαπιοκάϊκου,
για να σε πάει στη γη της επαγγελίας.

Κι όταν η φουρτούνα άρχιζε
να τσακίζει το σάπιο σκαρί,
να τσακίζει το κορμί
και την καρδιά σου,
αυτός πήρε τα θαμπά όνειρά σου
κι έφυγε με την φουσκωτή του βάρκα,
αφήνοντάς σε
στην αγκαλιά της θάλασσας
και στα χέρια του πεπρωμένου σου.

Καϋμένε μου ξένε…

Τι ζητούσες στα μέρη μας άραγε;
Αν ζητούσες κι εσύ μια θέση στον 
ήλιο,
έπρεπε να ξέρεις πόσο δύσκολο είναι 
να την βρεις σε τόπο
ξένο κι αφιλόξενο.
Έπρεπε να ξέρεις
από κακοπιστία και ρατσισμό.
Έπρεπε να ξέρεις τί βάσανα,
τι συμφορές και τι διωγμούς
θά ΄βρισκες μπροστά σου.
Κι ήταν το γραφτό σου,
να σ’ έβαζαν με κείνους
που θα τους πισωγύριζαν.

Τότε καλύτερα που πρόλαβες
τόσο νωρίς να πεθάνεις.

Μάριος Κακαδέλλης
Αθήνα, Μάης 2004

Μείνε άνθρωπος
Γνέθουν οι αιώνες ανάσες, 
που πρέπει να κρατήσεις.
Σου χαρίζει το Σύμπαν στιγμές, 
που πρέπει να σεβαστείς.
Όταν ακούς για πόλεμο 
και βλέπεις ένα αστέρι, 
να πέφτει στο ουρανό.
Η ευχή σου να είναι, 
να μην πέσει ποτέ καμιά βόμβα, 
ξανά στην Γη.
Όταν ακούς  για ζώα 
που τα βασανίζουν, σκοτώνουν, 
εγκαταλείπουν «χαλασμένοι» 
άνθρωποι 
και εκείνα υποφέρουν 
από πόνο και μοναξιά,
 η ευχή σου να είναι, 
να σταματήσει η Κόλαση τους.
Γίνε ο άγγελος τους, επί της Γης.
Γίνε η ελπίδα του αύριο.
Όταν βρεθείς ποτέ μόνος, 
χωρίς κανένα χέρι να είναι απλωμένο, 
προς τα σένα.
Η ευχή σου να είναι, 
όλοι οι άλλοι να έχουν 
κάποιον δίπλα τους, 
να τους προσέχει.
Όταν υπονομευτές 
προσπαθούν να σου ροκανίσουν 
και να αλώσουν την ψυχή  σου.
Μείνε απροσκύνητος  
και αγέρωχος στο μετερίζι, 
των δικών σου πιστεύω και ορίων.
Άσε τις  σκέψεις σου ελεύθερες, 
να συναντήσουν την σοφία της ζωής.
Άσε τις κακίες και τον φθόνο,  
στους ατελέστερους.
Να υψώνεις το δίκαιο 
και την ευγένεια, 
την τιμή και την ανθρωπιά.
Ανέβασε  και άλλο τον πήχη, 
των ηθικών αξιών σου
Ζήσε με ουσία, 
τον χρόνο που σου χρωστιέται.
Κλείσε την πόρτα στα σκοτάδια 
και άσε το φως να λούζει τις ημέρες 
σου.

Ειρήνη Βαρβαρέσσου
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Δεν γυρίζεις πίσω…
Απόψε, θάθελα μαζί σου να βρεθώ
στη διπλανή μου θέση νάσαι πάλι…
Να μην παγώνω, κι η καρδιά μου να 
μην πάλλει,
βιώνοντας ετούτη την κραιπάλη…
Απόψε, όσο τρυφερά κι αν ευχηθώ,
δεν το μπορώ, με στίχους, να σε πείσω.
Κι όσο πολύ και να δακρύσω,
το ξέρω, δεν γυρίζεις πίσω…

Κική Σαραντάκου

Βλέπω
Στα παιδιά σας και στα παιδιά μου.

Βλέπω τα μάτια μου να με κοιτάζουν 
στον καθρέφτη,
όπως θ’ αντίκριζαν τον ένοχο τον 
άγνωστο τον ψεύτη.

Ακούω τη σιωπή σας σαν κραυγή 
και  σαν λυγμό
στην παγωμάρα,
και νοιώθω να βαραίνει 
γύρω μου το ρίγος 
η ανημπόρια και η λαχτάρα.

Βλέπω τριγύρω σας να στέκουνε αυτοί 
που θα μας στέλναν μιαν αχτίδα
και βλέπω μες στα μάτια σας να 
σιγοκαίει η Απελπισιά
η μόνη που απομένει Ελπίδα.

Γ. Κόμης

Ελεγείο για ένα παιδί
Αθώο παιδί που έφυγες
απ’ την αιμόφυρτη πατρίδα σου
για να ’βρεις μια ζεστή αγκαλιά,
τα γαλανά νερά του Αιγαίου
σου φέρθηκαν σκληρά,
δε σε βοήθησαν να φτάσεις
στον παράδεισο των ονείρων σου,
να ζήσεις χωρίς φόβο.
Και τώρα πια φιγούρα τραγική
στο βυθό της θάλασσας κοιμάσαι
χωρίς τα ονείρατα που χάθηκαν
ανάμεσα σε φύκια και σε βότσαλα,

σε αστερίες κι ανεμώνες.
Ποιος να σε κλάψει;
Η φώκια του Παπαδιαμάντη
σήμερα είναι πολύ σπάνια.
Κι έτσι φτηνή που έγινε η ζωή
με τόση φρίκη στο Αιγαίο
δύσκολο να ’βρεις πια μοιρολογίστρες.

 Εξυμνιώτης 

Η πατρική μου κούλα
Στη γη του Λαψαρνιώτικου 
πετρόχτιστου βουνού
στέκει για χρόνους και καιρούς 
η πατρική μου κούλα
σ' άξαφνο σκίρτημα καρδιάς 
ήρθε ξανά στο νου
και λές σα θάμα θάρρεψα 
πως έγινα παιδούλα.

Απ' τ' ανοιχτό παράθυρο
του πίσω μπαλκονιού
ξανάδα στα μεσούρανα 
τον ήλιο, την αυγούλα
κι ένοιωσα στα μαλλάκια μου 
το χάδι του χτενιού
που με τ' αβρά χεράκια της 
με χτένιζε η μανούλα.

Πέρα στ΄ αλώνι βρέθηκα 
στα στάχυα του σταριού
τότε που παίζαμε παιδιά
μαζί με την Αστρούλα
ώσπου στα ράχτα να φανεί 
το φως του φεγγαριού
και λίγο πριν να κοιμηθώ 
να πω την προσευχούλα.

Σ΄ ένα ξαγνάντεμα φυγής 
όνειρου μακρινού
στις θημωνιές ξεχύθηκα 
καθώς παλιά μικρούλα
λαχτάρα λες ακράτητη
στα τρίσβαθα του νου
προσκυνητάρι απέθαντο 
στην πατρική μου κούλα. 

Πέρθα Καλέμη

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

Το γνωστό μου 
πρόβλημα και η απου-
σία από το σπίτι, μου 
στέρησε την χαρά να 
πάρω στα χέρια μου 
ένα σπάνιο δώρο από 
έναν εκλεκτό φίλο 
γνωστό από τα ίχνη 
της γραφίδας του. Μα 

η χαρά μου τράνεψε σαν το παρέλα-
βα καθυστερημένα όταν γύρισα κι αυ-
θόρμητα σπεύδω λίγο ανεπίκαιρα κι 
έρχομαι δίπλα σας να σχολιάσω τούτο 
το δώρο που δεν είναι άλλο από ένα 
όμορφο βιβλίο που με έμπασε σε μια 
μικρή αυλή με τη ροδιά / και τ’ άσπρα 
της παρτέρια για να με πλημμυρίσει νό-
στο, ας ήτανε σαν τότες, / που ήμαστε 
παιδιά και ταπεινά να κάνω την προσευ-
χή μου Θε μου σ’ ευχαριστώ που άλλη 
μια μέρα / βλέπω τις ζωγραφιές του 
δειλινού / τα δέντρα τα πουλιά και πέρα 
ως πέρα / τ’ ατέλειωτο γαλάζιο τ’ ουρα-
νού, / διπλά σ’ ευχαριστώ... (σ. 20). 

Ναι. Πρόκειται για μια ανθοδέσμη 
ποιητική του εξαίρετου τέκνου της Με-
σοτοπίτικης γης, του πανεπιστημιακού 
δασκάλου Αρτέμη Γιαννίτσαρου που 
μπολιασμένος συζυγικά με τα Χανιά, 
είναι διπλά πατριώτης μου. 

Μα τι να πω ο άμοιρος μετά τον 
εύστοχο, με σοφία και σπάνια τεχνο-

γνωστική λεπτομέρεια, πρόλογο του 
καταξιωμένου ποιητή και λογοτέχνη 
Δημήτρη Νικορέζου; Ωχριώ. 

Εκείνο που αποκόμισα όμως από το 
πανέμορφο το πλουσιοκεντημένο σε 
όλες σχεδόν τις σελίδες με ωραίες 
ακουαρέλες της ζωγράφου Μεσσηνέζη 
Καίτης τούτο βιβλίο, ήταν ένα λυρικό 
χαλάρωμα, μια ποιητική αναδρομή κι 
αναπόληση του βηματισμού μου στη 
γης απάνω, κι από της νιότης τα καρ-
διοχτύπια γοργά στην αρχή, με βηματι-
σμούς αργοκίνητους υστερνά, φιλοσο-
φώ και λαχταρώ, ώ και να ‘ταν μπορετό 
Θε μου μια καινούργια αρχή να ‘ρχό-
τανε μαζί με τα θαλασσοπούλια που 
ξεπετάξαν ψες το βράδυ / και μ΄ ολά-
νοιχτα πανιά στο λίγο αγέρα / κίνησαν 
αργοί βουβοί διαβάτες στο σκοτάδι, / 
τα θλιμμένα τα καΐκια, / που ‘ρθε σιγανά 
και σκέπασε το σκοτάδι... (σ. 30). 

Σκέφτομαι, κι απλά, αφήνομαι λεύ-
τερος, πεθυμητός πατριδολάτρης στα 
χέρια του γόνου τούτου της Λεσβιακής 
άνοιξης, να με πάρ’ η τραμουντάνα και 
φτεροκοπώ για να βρεθώ μαζί με τον 
ποιητή, ταπεινός υμνωδός, στης γενέ-
θλιας γης τα χώματα. Δεν έχεις, μάνα 
γη, να εξυμνήσω / μέγαρα και παλάτια 
εξωτικά / όμως τις πέτρες σου θα τρα-
γουδήσω / και τ’ άσπρα σου σπιτάκια 
τα φτωχά (σ. 76). 

Με παίρνει ο Αρτέμης με το χέρι, 
θαρρείς, κι ερωτοτροπούμε και θαμά-
ζουμε τη γρανιτένια λεβεντιά του Εξύ-
μνου, εκεί στην κορφή, που θρυλείται 
πως η ποιητομάνα Σαπφώ τραγουδού-
σε με τις μαθήτριές της και να κραυ-
γάσω λεβεντιάς ιαχές, που... μπόρες σε 
δέρνουν δυνατές σαν έρθει η χειμωνιά 
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Κατερίνα Λαγουτάρη
«Νόστος»
Ποίηση
Εκδόσεις «Πηγή», σελ. 50
Θεσσαλονίκη 2016

Η Κατερίνα Λα-
γουτάρη είναι φιλό-
λογος γεννήθηκε το 
1974 στην Αθήνα και 
μεγάλωσε στο Πλω-
μάρι. Είναι απόφοιτη 
του τμήματος Φιλο-
λογίας του Α.Π.Θ.

Ο «Νόστος» είναι 
η νέα της ποιητική 

συλλογή. Περιέχει 51 ποιήματα.
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβά-

ζουμε:
«Τη στιγμή που η σκέψη αποφασίζει 

να μιλήσει εξωτερικεύοντας όσα καλά 
κρύβει μέσα της, καταφεύγει στη βο-
ήθεια της λέξης. Της εμπιστεύεται τον 
εαυτό της, επιτρέποντας στους ανθρώ-
πους να την πλησιάσουν. Έτσι, η λέξη 
αποκτά κουράγιο, δύναμη και από ένας 
απλός συνδυασμός φθόγγων γίνεται 
ο κόσμος μας, ακοή και όραση μαζί. 
Βρίσκει την ευκαιρία να ψυχογραφήσει 
το συναίσθημα την ώρα που χαίρεται, 
υποφέρει, διαπράττει σφάλματα, ζητά 
συγχώρεση, ζει. Σε μια εξομολόγηση, 
ο ποιητικός τόνος της οποίας, κάποιες 
φορές, θύμα της κυκλοθυμίας και της 
ακαριαία εναλλασσόμενης φύσης του 
συναισθήματος, διαφεύγει και μονολο-
γεί πεζολογώντας.

Η λέξη, όμως, ανυποχώρητη επιμένει 
στην ομολογία του φόβου, της ενοχής, 
του μυστικού που αποσιωπά από εσω-
στρέφεια η ντροπή· εκφράζεται· επικοι-
νωνεί· επιστρέφει». 

/ και να σου πάρουν μυστικά παλιών 
καιρών γυρεύουν / άλλοτε πάλι ντύ-
νεσαι το ρούχο του χιονιά / κι όλα τα 
γύρω σου βουνά, λεβέντη, σε ζηλεύουν 
(σ. 21). 

Κι απ’ την περήφανη τούτη χιλιοτρα-
γουδημένη κορφή με συντροφεύει ως 
του Ταβαριού το πλάνο και φεγγαρα-
σημωμένο ακρογιάλι με μια πληρότητα 
από τα Χαϊδέματα του φεγγαριού στης 
άμμου τα χαλίκια / τρελά φιλιά του ζέ-
φυρου στα μουσκεμένα φύκια / παι-
γνίδια της γλυκιάς βραδιάς στο γαλανό 
περγιάλι / απόψε με πλανέψατε με τ’ 
αργυρά σας κάλλη (σ. 29). 

Είναι ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος ο φυ-
σιοδίφης και πανεπιστημιακός δάσκα-
λος, που έλαχε στα ίδια έδρανα του 
Φυσιογνωστικού τμήματος να πάρουμε 
εφόδια γνωστικά για τη μετέπειτα ζωή 
μας, χαμηλών τόνων λυρικός ποιητής 
που με τις νεανικές του ανησυχίες, από 
πολύ νέος είχε ξεκινήσει να εκφράζεται 
κι έμμετρα ξεδίπλωνε τον αισθηματικό 
κι υπαρξιακό του εσώκοσμο κάποια νύ-
χτα του Γενάρη / κάτω απ’ την αμυγδα-
λιά / πήρα δυο κλεφτά φιλιά / απ’ το 
ολόξανθο φεγγάρι (σ. 47). 

Κι οι λυρικές εκρήξεις συνεχίστηκαν 
ως πρόσφατα που μας χάρισε ψυχικά 
και μεστά του σπινθηρίσματα, με αισιό-
δοξο μήνυμα για την επί γης ειρήνη.… 
Φύγανε πίκρες και καημοί στης νύχτας 
τη γαλήνη / ψίθυροι μες τις φυλλωσιές, 
ανασαμιές εντός μου. / Αχ Θε μου 
ετούτη η ομορφιά να φέρει την ειρήνη / 
και ν’ αντηχήσουν σήμαντρα στις γειτο-
νιές του κόσμου. 

Αρκούμαι να συγχαρώ και να ευχαρι-
στήσω τον δημιουργό του πονήματος 
τούτου για την ωραία δουλειά που μας 
προσέφερε.

Γιώργος Καμβυσέλλης 
gkamvysellis@yahoo.gr

Η Μαριάνθη Βάμβουρα παρουσιά-
ζοντας την πιο πάνω ποιητική συλλογή 
γράφει τα εξής:

«Νόστος»
Στα απόκρυφα της ψυχής & του νου 
Από το  φυλλομέτρημα των σελίδων 

και την πρώτη αλλά προσεκτική ανά-
γνωση των στίχων που συνθέτουν τα 
ποιήματα αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης 
πως τα όσα διαβάζει στο οπισθόφυλ-
λο είναι η αλήθεια της σκέψης, των αι-
σθημάτων, που ξεκινούν από μια λέξη 
και γίνονται έμπνευση γραμμένη και 
υπογεγραμμένη με εντιμότητα από την 
ποιήτρια. 

Μια εντιμότητα που μπορεί να κοι-
τάζει κατάματα τον αναγνώστη και να 
αποκαλύπτεται άλλοτε ως κραδασμός 
αισθημάτων, παλμός σκέψης, συναι-
σθήματος με κάθε συγκινησιακή από-
ληξη που θα τον  συμπαρασύρει σε δι-
αλογισμό και προβληματισμό. Είναι οι 
λέξεις που γίνονται στίχοι ζωντανοί που 
δίνουν στον αναγνώστη το κλειδί για να 
οδηγηθεί στα απόκρυφα της ψυχής και 
του νου του που μέχρι πριν τα άφηνε 
να κουρνιάζουν μέσα του. Διαβάζοντας 
το "Νόστος" σίγουρα θα αποκαλυφθεί 
και θα συνειδητοποιηθεί σε ένα ορίζο-
ντα με νέες διαστάσεις. 

 "Η αγάπη αναχαιτίζει το τραύμα στο 
κορμί της/συνθηκολογεί με την ορμή του:

Να μην τραυματιστούν οι άλλοι
Ατέλειωτος ο πόνος στα ξενύχτια της 

αδιαφορίας, / τοποθεσίας εντοπισμού 
των εξηγήσεων..."  είναι οι πρώτοι στίχοι 
που δίνουν ξεκάθαρα το στίγμα του άξο-
να γραφής της Κατερίνας Λαγουτάρη.

Γράφει και βάζει τη "Ζωή σε από-
σπασμα": "Στο κενό το νόημα κράτη-
σε αποστάσεις απ' την αξία του, βου-
βό έτοιμο για το ασήμαντο/θηριωδία 
η ασχήμια/φυγή μηνύει την αναγγελία 
νέου πεπρωμένου / σε αντιφάσεις η 
συμμετοχή μου/δύσπιστη η έκφραση  

/ σύγχυση αποδοχής / θέα το μη επι-
θυμητό / απώλεια / λιποταξία / παύση / 
όλα απ' την αρχή."

Στη σελίδα υποδοχής γράφει: "Για 
μας". Αυτό τα λέει όλα. Για μας όλους, 
για το νου, την ψυχή, την καθημερινή 
φανερή και κρυφή βιωτή, για τότε που 
κλείνουν τα φώτα και βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, για τότε 
που ανοίγουμε τα μάτια μας στη λάμψη 
των αχτίδων του ήλιου, για μας... όλους 
σε κάθε διάσταση, σε κάθε μήκος και 
πλάτος, έγιναν τυπωμένο μελάνι σε 
χαρτί οι λέξεις με νόημα και συναίσθη-
μα που έγραψαν το "Νόστος". 

"Ασκήσεις αγάπης, Μοναχικός διάλο-
γος. Εμείς, Εποχή ανάμεσα σε φθινό-
πωρο και άνοιξη, Ενδεδυμένη απουσία, 
Ζωή σε απόσπασμα, Μέρη του κόσμου, 
Μομφή προδοσίας, Βιογραφικό σημεί-
ωμα αγάπης, Άνω θρώσκω, Κάποιος, 
Αναίτια, Μάλλον πεθαίνω, Αγνώστου, 
διευθύνσεως, Θέσπιση, επιθυμιών, 
Φοβάμαι, Μπλε, Σχόλη, Νηνεμία, Κατά 
προσέγγιση" είναι κάποιοι από τους τίτ-
λους των ποιημάτων που εμπεριέχονται 
στη συλλογή.

Διαλέγω το τελευταίο ποίημα για να 
κλείσω αυτό το σημείωμα-αναφορά 
στο Νόστος. Προλογικό σημείωμα 
ενός τέλους

"Κατά τη λήξη του ένα τεράστιο πάθος
εναποθέτει στο κύριο μέρος της λήθης
όχι μόνο μεγάλες λύπες, 
αλλά και σπουδαίες,
πρότερες χαρές
αυτές που ξεπερνούν 
κατά πολύ τις τωρινές
καθιστώντας τες 
ανώφελα διηγήματα μιας ζωής
που επιμένει ότι μπορεί
να τα καταφέρει
καλύτερα." 

Μαριάνθη Βάμβουρα
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Σπήλαιο Περάματος
Βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από το κέντρο 

της πόλης των Ιωαννίνων, στο δρόμο 
για Μέτσοβο, στο ομώνυμο προάστιο 
Πέραμα, επάνω στο λόφο Γορίτσα. Οι 
παρυφές του αγγίζουν τη λίμνη Παμβώ-
τιδα των Ιωαννίνων. Είναι το πιο μεγάλο 
σε έκταση σπήλαιο στην Ελλάδα 14,8 
στρέμματα και το 6ο σε μήκος διαδρό-
μων 1.700 μ. Ανακαλύφθηκε το 1942 
από το ζεύγος Πετρόχειλου. Οι εσω-
τερικοί του χώροι φωτίζονται με τρόπο 
καλλιτεχνικό και ο επισκέπτης μπορεί 
να θαυμάσει, περπατώντας σε διάδρομο 
μήκους 1.000 περίπου μέτρων, τις ιριδί-
ζουσες ανταύγειες των σταλακτιτών και 
σταλαγμιτών με τα περίεργα σχήματα.

Σπήλαιο Βλυχάδας Διρού
Βρίσκεται στο νομό Λακωνίας, στην 

περιοχή της πανέμορφης Μάνης, λίγα 
χιλιόμετρα βόρεια από την κοινότητα 
του Πύργου Διρού. Πρόκειται για το πιο 
όμορφο λιμναίο σπήλαιο στην Ελλάδα 
και στον κόσμο γενικά, αφού θεωρείται 
ως το πιο εντυπωσιακό ανάμεσα σε άλλα 

σημαντικά λιμναία σπήλαια της Ευρώπης. 
Μέχρι σήμερα είναι στις πρώτες θέσεις 
των ελληνικών σπηλαίων, με συνολικό 
μήκος διαδρομών (υποβρυχίων και χερ-
σαίων) στα 14,5 χιλιόμετρα. Το σπήλαιο 
πήρε το όνομά του από το υφάλμυρο 
νερό ενός υπόγειου ποταμού που εκβά-
λει στη θάλασσα. Αυτός ήταν και ο λό-
γος της ανακάλυψής του στις αρχές του 
19ου αιώνα. Ρέει τόσο αργά που δύσκο-
λα το καταλαβαίνεις. Τοπία με εντυπω-
σιακούς κρυστάλλους και πεντακάθαρα 
νερά συνθέτουν εκπληκτικές εικόνες. 

Είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, για 
τον εξαιρετικό του διάκοσμο και για το 
τεράστιο επιστημονικό και παλαιοντολο-
γικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Ελά-
φια, ιπποπόταμοι, πάνθηρες, ύαινες και 
λέοντες είναι μερικά από τα ευρήματα 
που έχουν ανασυρθεί από τον πυθμένα 
στη διάρκεια ελληνικών αλλά και ξένων 
σπηλαίο-καταδυτικών αποστολών. Η δι-
αδρομή, που κρατάει περίπου 45 λεπτά 
και έχει μήκος 3.100 μ., γίνεται με βάρ-
κες, τις οποίες οδηγούν ντόπιοι ξεναγοί. 
Στο τέλος μένουν 300 μέτρα χερσαίου 

Τα πιο όμορφα σπήλαια της Ελλάδας

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Τη φετινή χρονιά είχαμε την ευκαιρία, να γνωρίσουμε με τη Λεσβιακή Παροικία σε αντί-
στοιχες εκδρομές, δυο πολύ ενδιαφέροντα σπήλαια. Το σπήλαιο της Κάψιας στην Αρκαδία 
κοντά στην Τρίπολη και το σπήλαιο του Περάματος στο νομό Ιωαννίνων. Παλαιότερα σε 
άλλες εκδρομές είχαμε επισκεφτεί ακόμη δύο εξίσου ενδιαφέροντα  σπήλαια, το σπήλαιο 
Αλιστράτης στην περιοχή των Σερρών και το σπήλαιο των λιμνών κοντά στα Καλάβρυτα. 

Τα σπήλαια, προκαλούν γενικά το ενδιαφέρον των επισκεπτών, καθώς η εξερεύνησή 
τους κρύβει πολλές εκπλήξεις. Εικόνες, περίεργα σχήματα, σχηματισμοί από σταλακτίτες, 
λίμνες, αρχαιολογικά ευρήματα κ.α. μαγεύουν τους επισκέπτες. Η Ελλάδα έχει πολλά 
σημαντικά επισκέψιμα σπήλαια σε όλη την επικράτεια, από τα πιο ενδιαφέροντα στην 
Ευρώπη, που γίνονται πόλος έλξης για την ομορφιά και την απόκοσμη ατμόσφαιρα που 
υπάρχει στο εσωτερικό τους. Σταλακτίτες και σταλαγμίτες, υπόγειες λίμνες και παράδοξοι 
σχηματισμοί βράχων έχουν την τιμητική τους κεντρίζοντας το ενδιαφέρον ντόπιων και 
ξένων.

Εδώ θα γνωρίσουμε 12 από τα πιο σημαντικά ελληνικά σπήλαια της Ελλάδα:

Σπήλαιο Περάματος

τμήματος, όπου ένας διάδρομος οδη-
γεί στη έξοδο περνώντας ανάμεσα από 
τους καταπληκτικούς σχηματισμούς του 
μοναδικού αυτού σπηλαίου.

Αλεπότρυπα Διρού
Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σπή-

λαια με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, της 
Μάνης αλλά και της Ελλάδας γενικότε-
ρα και βρίσκεται στον όρμο του Διρού, 
200 μέτρα απόσταση από το σπήλαιο 
Βλυχάδα. Πρόκειται για αρκετά μεγάλο 
σπήλαιο που στο παρελθόν υπήρξε κοί-
τη υπόγειου ποταμού. Ανακαλύφθηκε 
τυχαία το 1958 και από τότε έχει τρα-
βήξει το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων 
για τα πολύ σημαντικά ευρήματα που 
έχουν βρεθεί μέσα του. Το σπήλαιο 
χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία, αποθή-
κη αγαθών, εργαστήριο οικοτεχνικής 
δραστηριότητας, καθώς και ως χώρος 
ταφής και λατρείας νεκρών. Με βάση 

τις χρονολογήσεις και τη μελέτη των 
ευρημάτων το σπήλαιο χρησιμοποιή-
θηκε περίπου το 5300-3200 π.Χ. Μετά 
από ανασκαφές που γίνονται μέχρι και 
σήμερα, παρατηρήθηκαν ογκόλιθοι, 
άταφοι νεκροί και άλλα στοιχεία που 
οδηγούν στο συμπέρασμα πως μια με-
γάλη καταστροφή, πιθανότατα σεισμός, 
εγκλώβισε τους κατοίκους μέσα στο 
σπήλαιο στο τέλος της 4ης χιλιετίας 
π.Χ. Πολλά εκθέματα βρίσκονται στο 
αρχαιολογικό μουσείο Σπάρτης, αλλά 
και στο μικρό μουσείο που βρίσκεται 
στην είσοδο του σπηλαίου. 

Για να αξιοποιηθεί τουριστικά, το σπή-
λαιο υπέστη μεγάλες καταστροφές στο 
εσωτερικό του, αλλά κυρίως στην είσοδό 
του, κατά τη διάνοιξή της με χρήση δυνα-
μίτη, που κατέστρεψε σημαντικά αρχαιο-
λογικά ευρήματα. Εδώ κι αρκετά χρόνια 
το σπήλαιο παραμένει κλειστό για τους 
επισκέπτες και για τους σπηλαιολόγους.
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Σπήλαιο Αγγίτη

Σπήλαιο Λιμνών (Καστριών)
Το πανέμορφο αυτό σπήλαιο βρίσκε-

ται κοντά στο χωριό Καστριά της Αχα-
ΐας, 16,5 χλμ. από τα Καλάβρυτα, στον 
ορεινό όγκο του Χελμού, σε υψόμετρο 
800 μ. περίπου. Το αξιοποιημένο μήκος 
του σπηλαίου ανέρχεται σε 500 μ., ενώ 
το συνολικό μήκος του είναι 2 χλμ. πε-
ρίπου. Εκτός από τις μυστηριώδεις στο-
ές, τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους και 
τους σταλακτικούς σχηματισμούς, το 
σπήλαιο έχει κάτι το αποκλειστικά δικό 
του, που δεν υπάρχει σε άλλα γνωστά 
σπήλαια. Στο εσωτερικό του υπάρχουν 
13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές και μάλι-
στα σε τρία διαφορετικά επίπεδα λίμνες 
του, που το καθιστούν μοναδικό στο 
είδος του στον κόσμο. Η τροφοδοσία 
τους γίνεται από εσωτερικές πηγές και 
από τα νερά της βροχής που μπαίνουν 
από τις σχισμές της οροφής του. Όταν 
η ροή του νερού είναι αυξημένη, δημι-
ουργούνται φυσικοί μικροί καταρρά-
κτες σε διάφορα σημεία του σπηλαίου 
φανερώνοντας πανέμορφες εικόνες. Το 
καλοκαίρι με την υποχώρηση των νε-
ρών, αναδεικνύονται φυσικές πέτρινες 

λεκάνες με δαντελωτούς σχηματισμούς 
και φυσικά φράγματα με το ύψος τους 
να ξεπερνά τα τέσσερα μέτρα. Η εί-
σοδος των επισκεπτών γίνεται από τε-
χνητή σήραγγα που τους οδηγεί στο 
δεύτερο όροφο στο «Θάλαμο των Νυ-
χτερίδων» και στη συνέχεια στους άλ-
λους θαλάμους. Η διάβαση των λιμνών 
γίνεται από υπερυψωμένες τεχνητές 
μικρές γέφυρες. Στον κάτω όροφο του 
σπηλαίου βρέθηκαν απολιθωμένα οστά 
ανθρώπου και διαφόρων ζώων, ανάμε-
σά τους και ιπποπόταμου. Το τμήμα 
αυτό προορίζεται για διεθνούς προβο-
λής βιοσπηλαιολογικό εργαστήριο.

Σπήλαιο πηγών του ποταμού Αγγίτη 
Το σπήλαιο βρίσκεται στο νομό Δρά-

μας, κοντά στο χωριό Κοκκινόγεια, σε 
τοποθεσία κατάφυτη από πλατάνια. Εί-
ναι ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα 
που διασχίζεται από ποτάμι (Αγγίτη). 
Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο 
σε μήκος σπήλαιο της χώρας, μετά το 
σπήλαιο Δυρού, με μήκος 13 χλμ. και 
υψομετρική διαφορά 400 μέτρα. Έχει 
εξερευνηθεί σε βάθος 8,5 χλμ. από ομά-

δα Γάλλων σπηλαιολόγων. Από αυτά, 
περίπου 2,5 χλμ. είναι προσπελάσιμα, 
ενώ επισκέψιμα είναι τα πρώτα 500 
μέτρα. Μέσα στο σπήλαιο με σταθερή 
θερμοκρασία 17ο C, στο διάκοσμό του 
κυριαρχούν οι λευκοί και ερυθρόμορ-
φοι σταλακτίτες διαφόρων μορφών. Το 
σπήλαιο λέγεται και Μααρά, ονομασία η 
ετυμολογία της οποίας είναι είτε από τα 
αραβικά και σημαίνει μικρό σπήλαιο είτε 
από τα εβραϊκά που σημαίνει νερό από 
το βουνό. Στην περιοχή, η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη έφερε στο φως σημαντικά 
ευρήματα παλαιολιθικά και παλαιοντο-
λογικά, καθώς και ένα χαυλιόδοντα από 
μαμούθ, που φυλάσσονται στο Αρχαιο-
λογικό Μουσείο της Δράμας. Στην έξο-
δο του ποταμού (είσοδος του σπηλαίου) 
υπάρχει υδροτροχός που λειτουργούσε 
από την τουρκοκρατία, για την ύδρευση 
των γύρω οικισμών. Το σύστημα τρο-
χών κάλυψε τις ανάγκες υδροδότησης 
της περιοχής μέχρι και τα μέσα του 
20ου αιώνα. Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί 
μοναδικά είδη ψαριών, όπως η μπριάνα 
και το τυλινάρι και ένα μοναδικό είδος 
ημιδιάφανης πετροκαραβίδας.

Σπήλαιο Ελεφάντων
Στην περιοχή Δρέπανο του Ακρω-

τηρίου, στο νομό Χανίων και έξω από 
τον κόλπο της Σούδας, βρίσκεται το 
σπήλαιο Ελεφάντων το οποίο ανακα-
λύφθηκε τυχαία από ψαροντουφεκά. 
Είναι προσπελάσιμο μόνο με συσκευή 
κατάδυσης. Η είσοδός του (πλάτους 9 
μ. και ύψους 6,5 μ.) βρίσκεται σήμερα 
σε βάθος 10 μ. από την επιφάνεια της 
θάλασσας και συνεχίζει σε ένα τούνελ 
μήκους περίπου 40 μ., στο τέλος του 
οποίου ο δύτης αντικρίζει ένα μοναδι-
κό θέαμα, μια σπηλιά πραγματικά τερά-
στια με 50 μ. μήκος, 50 μ. πλάτος και 
ύψος 6 μ. περίπου! Το υπόλοιπο τμήμα 
(μήκους 125 μ. και μέσου πλάτους 2 
μ.), που αποτελεί και την κύρια αίθου-
σα, έχει, λόγω της μορφολογίας του, εν 
μέρει κατακλυστεί από ύδατα. Το βά-
θος του πυθμένα σε αυτή την αίθουσα 
κυμαίνεται από λίγα εκατοστά ως 4 μ., 
ενώ το ύψος της οροφής πάνω από την 
επιφάνεια του νερού ξεπερνά σε ορι-
σμένα σημεία τα 10 μ. Ο διάκοσμος 
είναι πολύ πλούσιος σε όλο το σπή-
λαιο, τόσο πάνω από την επιφάνεια του 

Σπήλαιο Διρού
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νερού, όσο και κάτω από αυτή. Όλη η 
οροφή της σπηλιάς είναι γεμάτη από 
σταλακτίτες ενώ μέσα στο νερό υπάρ-
χουν και πολλοί σταλαγμίτες, γεγονός 
που δηλώνει πως κάποτε το δάπεδο του 
σπηλαίου δεν καλυπτόταν από νερό! 
Το σημαντικότερο εύρημα εδώ ήταν ο 
εντοπισμός παλαιοντολογικού υλικού, 
το οποίο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί-
ται κυρίως από οστά ελεφάντων. Από 
τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στα τμήματα του σκελετού των ελε-
φάντων, υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται 
για νέο είδος, που ονομάστηκε elephas 
chaniensis. Το μέγεθός του ήταν μεγα-
λύτερο από τον σημερινό ελέφαντα και 
μικρότερο από τον πρόγονό του, τον 
antiquus. Η μελέτη των ιζημάτων (βιο-
λογικών, κλαστικών και χημικών) δεί-
χνει με βεβαιότητα ότι το σπήλαιο σε 
παλαιότερες εποχές ήταν στεγνό.

Σπήλαιο Πιτσών
Βρίσκεται κοντά στο Ξυλόκαστρο 

του νομού Κορινθίας κι ανακαλύφθηκε 
το 1934 τυχαία από βοσκούς της περι-
οχής. Η θερμοκρασία του σπηλαίου και 
οι κλιματικές του συνθήκες ευνόησαν 
τη διατήρηση αντικειμένων από ύφα-
σμα και ξύλο. Η ποσότητα ειδωλίων πού 
βρέθηκαν μέσα σ’ αυτό οδήγησε την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία σε ανασκαφική 
έρευνα, κατά την οποία βρέθηκαν πάρα 
πολλά αφιερώματα. Ανάμεσά τους συ-
γκαταλέγονται πολλά γυναικεία πήλινα 
ειδώλια, πού χρονολογούνται από τον 
7ο έως το 2ο π.χ. αιώνα. Ένα κεφάλι 
ειδωλίου είναι στολισμένο με στεφάνι 
από παπαρούνες και ένα άλλο ειδώλιο 
παριστάνει γυναίκα έγκυο. Το πιο ση-
μαντικό εύρημα, στο οποίο το σπήλαιο 
χρωστάει τη φήμη του, είναι 4 γραπτοί 
ξύλινοι πίνακες, μοναδικά δείγματα ζω-
γραφικής. Ο ένας διασώθηκε ολόκλη-
ρος, ενώ οι άλλοι τρεις αποσπασματικά. 
Από τις επιγραφές των πινάκων και τα 
αφιερώματα είναι φανερό ότι στο σπή-
λαιο λατρεύονταν οι Νύμφες, θεότητες 

τού τοκετού και κουροτρόφοι. Ειδώλια 
σατύρων που βρέθηκαν στο σπήλαιο 
επιβεβαιώνουν τη λατρεία τού Διόνυ-
σου. Για αιώνες, οι υποψήφιες μητέρες 
της περιοχής έπαιρναν το δυσπρόσι-
το μονοπάτι προς το σπήλαιο, για να 
εξευμενίσουν τις θεότητες με θυσίες 
και προσφορές. Το σπήλαιο είχε εγκα-
ταλειφθεί απ' το 1934, αλλά πρόσφατα 
έγινε χαρτογράφηση του σπηλαίου.

Σπήλαιο Κάψιας
Βρίσκεται περίπου 1,5 χλμ. βόρεια 

του χωριού Κάψια και 15 χλμ. μακριά 
από την Τρίπολη, στο νομό Αρκαδίας 
και θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα 
σπήλαια στην Ελλάδα. Το σπήλαιο, γνω-
στό με το όνομα «καταβόθρες του Κά-
ψια», ερευνήθηκε πρώτη φορά το 1887 
από τον Γάλλο αρχαιολόγο Γουσταύο 
Φουζέρ, κατά τη διάρκεια ανασκαφών 
στην Αρχαία Μαντίνεια, και οι ειδικοί το 
έχουν κατατάξει στα 10 πιο αξιόλογα 
σπήλαια της Ελλάδας. Βρίσκεται στην 
περιφέρεια κλειστής λεκάνης του ορο-
πεδίου της Μαντινείας και συνδέεται 
με το περίπλοκο γεωλογικό σύστημα 
από σπήλαια και φυσικές καταβόθρες 
που χαρακτηρίζουν τον υδροφόρο ορί-
ζοντα. Η πρώτη έρευνα του σπηλαίου 
έγινε το 1892 από ελληνογαλλική ομά-
δα σπηλαιολόγων. Έχει μήκος περίπου 
380 μ. (αν και συνεχίζει μετά το τέλος 
του τουριστικού διαδρόμου) και η μέ-
χρι σήμερα εξερευνημένη του έκταση 
είναι περίπου 6,5 στρέμματα. Αυτό που 
κάνει το σπήλαιο ξεχωριστό είναι ο δι-
άκοσμός του, που αποτελεί ένα σπάνιο 
μεγαλειώδες θέαμα συνδυασμού χρω-
μάτων και σχεδίων. Πολύχρωμοι στα-
λακτίτες και σταλαγμίτες δημιουργούν 
σχηματισμούς μοναδικής ομορφιάς, 
αλλά και εντυπωσιακές αντανακλάσεις 
στο εσωτερικό του σπηλαίου. Στο εσω-
τερικό του σπηλαίου βρέθηκαν ίχνη πα-
λαιάς πλημμύρας και πλήθος από θραύ-
σματα ανθρώπινων οστών και κρανίων, 
40 περίπου ατόμων, κυρίως νεαρής ηλι-

κίας, σκεπασμένα από λάσπη (πάχους 
0,5 μ.) που σκεπάζει το πάτωμα του 
σπηλαίου. Το γεγονός αποδίδεται μάλ-
λον σε ξαφνική πλημμύρα, που βρήκε 
το πλήθος μέσα στο σπήλαιο, πιθανόν 
ενώ τελούσε τα θρησκευτικά του καθή-
κοντα. Βρέθηκαν και λυχνάρια που ίσως 
ανήκουν στους ύστερους ελληνικούς 
χρόνους (4ος και 5ος αιώνας μ.Χ.). 
Ένας από τους χώρους του σπηλαίου 
της Κάψιας έχει το όνομα «η αίθουσα 
των θαυμάσιων», όπου παρουσιάζονται 
οι σπανιότεροι χρωματισμοί λιθωματι-
κού υλικού από κάθε άλλο γνωστό ελλη-
νικό σπήλαιο. Χρώματα εκρηκτικά, κόκ-
κινα της φωτιάς και κίτρινα της ώχρας 
και πρασινογάλαζα, ανάμικτα με το κα-
τάλευκο των σταλακτιτών, προσφέρουν 
ένα μοναδικό θέαμα φυσικής τέχνης.

Σπήλαιο Αλιστράτης
Το σπήλαιο Αλιστράτης είναι ένα από 

τα ομορφότερα αλλά και μεγαλύτερα 
της χώρας. Βρίσκεται 6 χλμ. νοτιοδυτι-
κά της ομώνυμης κωμόπολης και απέχει 
από τις Σέρρες 50 χλμ.. Είναι τουριστι-

κά αξιοποιημένο και λειτουργεί όλες τις 
μέρες του χρόνου, αξίζει να σημειωθεί 
η πολύ όμορφη αισθητική του εξωτε-
ρικού χώρου και η άψογη διαχείριση 
από τους υπεύθυνους του σπηλαίου. 
Πιο συγκεκριμένα η θέση του σπηλαίου 
βρίσκεται στην περιοχή του Πετρωτού, 
η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και ως γεωλογικός παράδεισος, αφού 
πολλά μεγάλα και μικρά σπήλαια υπάρ-
χουν κάτω από την επιφάνειά του. Το 
σπήλαιο, εκτός από τον πλουσιότατο 
διάκοσμο που διαθέτει και εντυπωσι-
άζει, χαρακτηρίζεται και για το επίσης 
πλούσιο βιολογικό ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει. Υπάρχουν 36 είδη μικρο-
οργανισμών, όπως Δολιχόποδα, Μυριό-
ποδα και ένα είδος πρωτόγνωρο που 
ζει μόνον εδώ, καθώς και 7 είδη νυχτε-
ρίδων και πολλοί μικροοργανισμοί. Ο 
τουριστικός διάδρομος είναι περίπου 
1.000 μέτρα, ενώ συνολικά φτάνει τα 
3.000 μέτρα. Το σπήλαιο είναι μια μο-
ναδική εμπειρία για όποιον περάσει την 
πόρτα και βρεθεί σε αυτόν τον υπέρο-
χο υπόγειο κόσμο της Αλιστράτης.

Σπήλαιο Καψιάς
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Σπήλαιο Καστανιάς
Γνωστό και ως σπήλαιο του Αγίου Αν-

δρέα (από το ομώνυμο εκκλησάκι κο-
ντά του), πλούσιο σε ποικιλία σχημάτων 
και χρωμάτων, κατατάσσεται δεύτερο 
στο είδος του στην Ευρώπη. Βρίσκεται 
στο δήμο Βοιών, στο πρώτο «πόδι» της 
Πελοποννήσου, στην ανατολική απόλη-
ξη του Πάρνωνα, κοντά στη Νεάπολη. 
Είναι ένα από τα πιο όμορφα αξιοποιη-
μένα σπήλαια, αρμονικά δεμένο με το 
φυσικό περιβάλλον. Η έκταση του σπη-
λαίου είναι 1,5 στρέμμα που χωρίζεται 
σε δύο επίπεδα. Η τουριστική διαδρο-
μή είναι 500 μέτρα και πολύ ευχάριστη. 
Η ιδιαιτερότητα του σπηλαίου είναι ο 
πολύ πυκνός διάκοσμος που διαθέτει. 

Ένα χαρακτηριστικό του σπηλαίου 
είναι ο έντονος κόκκινος χρωματισμός 
του, που οφείλεται στο εμπλουτισμένο 
πέτρωμα από οξείδια σιδήρου. Ανά-
μεσα στους τεράστιους κόκκινους και 
λευκούς καταρράκτες, τις γιγάντιες πο-
λύσχημες κολώνες, τις κουρτίνες και 
τα σεντόνια που ξεχύνονται από την 
οροφή, φωλιάζουν χταπόδια, κοράλλια, 
ελεφαντάκια, μανιτάρια, πουλιά, εξωτι-
κά φυτά και μνημειώδη πλάσματα. Με 
λίγη τύχη, ίσως συναντήσετε έναν ευ-
γενή μόνιμο κάτοικο του σπηλαίου, το 
τυφλό και κουφό δολιχόποδο.

Σπήλαιο του Ορφέα
Από τη στιγμή που ανακαλύφτηκε 

τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον, όχι 
μόνο για το μέγεθος και την ομορφιά 
του, αλλά κυρίως για τα παλαιοντολο-
γικά και αρχαιολογικά ευρήματα που 
έκρυβε για χιλιάδες χρόνια. Από το 
5000-3000 π.Χ., σύμφωνα με τους ει-
δικούς και τις χρονολογήσεις των ευ-
ρημάτων, το σπήλαιο χρησιμοποιείτο 
περιστασιακά από ανθρώπους και ζώα 
ως καταφύγιο και εποχική κατοικία. 
Σημαντικά ευρήματα, όπως τμήματα 
ανθρώπινων κρανίων, υπολείμματα φω-
τιάς, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, 
καμένα κόκκαλα ζώων αλλά και λίθινα 

και οστέινα εργαλεία μαρτυρούν το 
ρόλο του σπηλαίου στην εξελισσόμε-
νη ιστορία του ανθρώπου στη Ελλάδα. 
Βρίσκεται στη θέση Πετρωτό, πολύ 
κοντά στο σπήλαιο της Αλιστράτης, με 
απόσταση ανάμεσά τους, περίπου 800 
μέτρα. Είναι ένα επίπεδο σπήλαιο με 
400 μέτρα μήκος, πλούσιο διάκοσμο 
και με τους χαρακτηριστικούς ογκώ-
δεις σταλακτίτες του να εντυπωσιάζουν 
από την πρώτη κιόλας αίθουσα. Οι αρ-
χαιολογικές έρευνες κρατούν σήμερα 
το σπήλαιο σφραγισμένο μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι ανασκαφές.

Σπήλαιο Δράκου
Βρίσκεται στην Καστοριά και είναι 

ένα από τα πιο σύγχρονα σπήλαια στα 
Βαλκάνια, εξοπλισμένο με τα πιο σύγ-
χρονα συστήματα ανακύκλωσης του 
αέρα και διατήρησης της ισορροπίας 
του κλίματος. Μεταξύ των άλλων, στο 
σπήλαιο έχει εγκατασταθεί ηλεκτρο-
νικό σύστημα που ελέγχει τη μετακί-
νηση των βράχων στο εσωτερικό της 
ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ενη-
μέρωση για τις γεωλογικές μεταβολές. 
Έχουν φτιαχτεί ειδικές διαδρομές κα-
τάλληλα διαμορφωμένες με σεβασμό 
προς το περιβάλλον και μια πλωτή 
γέφυρα από την οποία μπορεί κανείς 
να δει τις 7 λίμνες που υπάρχουν μέσα 
στη σπηλιά. Είναι το μοναδικό σπήλαιο 
στην Ελλάδα με λίμνες γλυκού νερού 
κι αυτό λόγω της εγγύτητας με τη λί-
μνη της Καστοριάς. 

Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1940 
από κατοίκους της Καστοριάς και 
πήρε το όνομά της από την είσοδό της 
που έχει τη μορφή στόματος δράκου. 
Ακολούθησαν διάφορες χαρτογραφή-
σεις και εξερευνήσεις του σπηλαίου, 
ενώ η πρώτη προσπάθεια διαμόρφω-
σης του χώρου της εισόδου έγινε το 
1985. Επίσης, μέσα στη σπηλιά ανακα-
λύφθηκαν οστά αρκούδας των σπηλαί-
ων, η ηλικία των οποίων εκτιμάται σε 
10.000 χρόνια.

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Γιώργος Σπέντζας

Ένας δραστήριος ποτοποιός της 
Μυτιλήνης, ο Γιώργος Σπέντζας έφυγε 
από τη ζωή, μετά από βαρύ εγκεφαλικό, 
την Κυριακή 17 Ιουλίου σε ηλικία 59 ετών. 

Ήταν ιδιοκτήτης και η ψυχή 
της ποτοποιίας «Ούζο VETO». Ο 
απρόσμενος θάνατος του, βύθισε στο 
πένθος τους δικούς του και τον κλάδο 
των ποτοποιών του νησιού. 

Ο Γιώργος Σπέντζας ήταν η τρίτη 
γένια της ποτοποιίας VETO. Το μεράκι 
του, οι εμμονές του στην ποιότητα, 
την συνέπεια, την καινοτομία και 
προπάντων το πάθος για πρόοδο και 
ανάπτυξη, αποτέλεσαν σημαντικούς 
παράγοντες για την εξέλιξη των 
προϊόντων της ποτοποιίας. Όλα αυτά 
τα χρόνια, η ποτοποιία του Γιώργου 
Σπέντζα συνδύασε στην παραγωγή των 
προϊόντων τις σύγχρονες μεθόδους 
και αξίες, με στόχο να προσφέρει 
συνεχώς τα καλύτερα προϊόντα στην 
ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Καίτοι η «δεύτερη φάση ζωής» για 
την ποτοποιία Σπέντζα ξεκινά το 1948, 
η ιστορία της αρχίζει κάπου γύρω στο 
1909 στην Πέργαμο. 

Η ποτοποιία κατάφερε να αποκτήσει 
ένα ανταγωνιστικό προϊόν, με σταθερή 
ποιότητα, διαλεκτές πρώτες ύλες 
εκσυγχρονίστηκε και από τη δεκαετία 
του ΄70 και μετά, τα ηνία της εταιρείας 
ανέλαβε πια ολοκληρωτικά ο γιος τού 
Δημήτρη Σπέντζα, ο Γιώργος.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, πιστο-
ποιημένα προϊόντα, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και καινοτόμα διάθεση 

-εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε στην 
πρωτοποριακή ιδέα συσκευασίας του 
ούζου σε μεταλλική φιάλη- προσφέ-
ρουν και στις μέρες μας ένα προϊόν με 
όλη την αυθεντικότητα της διαχρονικής 
παράδοσης.

Ο Γιώργος Σπέντζας στάθηκε πάντα 
σαν ένας πολύ καλός φίλος κοντά στη 
«Λεσβιακή Παροικία. 

Αντί στεφάνου η Λ.Π. θα καταθέσει 
από το ταμείο της στη φιλαλληλία του 
Συλλόγου 50 €. 

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη 
νεκρώσιμη ακολουθία και συνόδεψε 
τον αγαπητό φίλο και «Άνθρωπο» στον 
Ιερό Ναό της Μητρόπολης Μυτιλήνης, 
την Τρίτη 19 Ιουλίου στις 5 η ώρα  το 
απόγευμα.

Την «Λεσβιακή Παροικία» εκπρο-
σώπησαν η Πρόεδρος Καίτη Μεσ-
σηνέζη, η ταμίας Άννα Σασιάκου και το 
μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρος Πλατσής.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας φίλε. 
Ας είναι ελαφρό, το χώμα της λεσβιακής 
γης που σε σκέπασε.

Θ.Α.Π.
Κακαδέλλης Μάριος

Πριν δυο μήνες, έφυγε ξαφνικά απ’ 
τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο αγαπητός 
φίλος από τα παιδικά μας χρόνια 
Μάριος Κακαδέλλης.

Ο Μάριος γεννήθηκε στην Μυτιλήνη. 
Απ' τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε 
με την ποίηση, την λογοτεχνία και το 
θέατρο. Στο συγγραφικό του έργο 
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περιλαμβάνονται, το μυθιστόρημα 
"Στη σκιά του άλλου", τα θεατρικά 
έργα "Η Αντιπαροχή" και "Το Δείπνο", 
η ποιητική συλλογή "Ανταύγειες". 
Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε 
λογοτεχνικά περιοδικά. Ήταν τακτικός 
συνεργάτης στο περιοδικό "Αιολίδα" 
της Λεσβιακής Παροικίας με ποιήματα 
και χρονογραφήματα.

Κατά καιρούς είχε συνεργασία με την 
εφημερίδα "Δημοκράτης της Μυτιλήνης". 
Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, υπήρξε 
πρόεδρος της "Χορωδίας Μυτιλήνης" 
και μέλος της συγγραφικής ομάδας των 
"Λεσβιακών Επιθεωρήσεων" με δεκάδες 
θεατρικά νούμερα και στίχους τραγουδιών. 
Ανθολογείται στην "Ποιητική Ανθολογία" 
της "Πολιτιστικής Συνεργασίας" Αθηνών.

Ο Μάριος ήταν ένα πολύ ευαίσθητο 
και αισθαντικό άτομο. Τα προβλήματα 
των ανθρώπων γύρω του δεν τον 
άφησαν ποτέ αδιάφορο. Με ποιήματα 
ή με χρονογραφήματα εξέφραζε τα 
αισθήματά του και της απόψεις του για 
το κοινωνικό σύνολο. 

Πριν δυο χρόνια εξέδωσε μια τελευταία 
ποιητική  συλλογή, όπου δημοσιεύονται 
30 ποιήματα. Η συλλογή ανοίγει με τον 
πιο κάτω ποιητικό πρόλογο: «Εύοσμα 
ή άοσμα / σκόρπια 30φυλλα / με 
αληθινά, ψέματα / και ψεύτικες αλήθειες. 
// Απλώνω τη σκέψη μου / και τον 
στοχασμό μου / πάνω σε μια σελίδα λιτή. 
/ Σεβόμενος την ποίηση, / τον εαυτό μου 
/ δεν τον βαφτίζω ποιητή».

Να μερικοί τίτλοι από τα ποιήματα 
του Μάριου Κακαδέλλη που 
εμπεριέχει: Επικούρειο, Στην πατρίδα 
μου, Συμπόνια, Ο επιούσιος του 
φτωχού, Στιγμή αδυναμίας και φόβου, 
Και έτσι και αλλιώς, Οι μάγοι, Όνειρο 
ή εφιάλτης, Η ποίησή μου κ.ά.

Ο Μάριος συμπαραστάθηκε με 
αυταπάρνηση, με όλη του την ψυχή, 
για αρκετά χρόνια, στην ασθένεια της 
αγαπημένης του συζύγου Μίρκας, την 
οποία έχασε λίγους μήνες πριν το 
θάνατό του.

Σοφία Καζάκου
Ένας καλός άνθρωπος

 Στις 15 Σεπτεμ-
βρίου, τελείως ξα-
φνικά, δίχως καν 
να το καταλάβει 
ούτε εκείνη, έφυγε 
από κοντά μας η 
Σοφία Καζάκου.
Έφυγε ένας πολύ 

καλός άνθρωπος, 
ένα τακτικό και 
πολύ αγαπητό -απ’ 

όλους που την γνώριζαν- μέλος της 
«Λεσβιακής Παροικίας».

Με πολύ καλή διάθεση συμμετείχε 
ανελλιπώς με την παρέα της σε όλες 
σχεδόν τις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
και ιδιαίτερα στις εκδρομές που τόσο 
αγαπούσε.

Η Σοφία Περράκη-Καζάκου κα-
ταγόταν από γνωστή οικογένεια 
μαρμαρογλυπτών της Τήνου. Τόσο ο 
πατέρας της, όσο και ο αδερφός της 
Κώστας διακρίθηκαν ιδιαίτερα στη 
γλυπτική. Ήταν σύζυγος του γνωστού 
δημοσιογράφου Βασίλη Καζάκου τον 
οποίο έχασε πριν λίγους μήνες.

Η απώλειά της θα είναι  για όλους όσοι  
τη γνώριζαν σημαντική. Το κενό που 
άφησε πίσω της μεγάλο.

Στο καλό γλυκιά Σοφία, καλέ μου 
άνθρωπε. Ας είναι ελαφρό το χώμα της 
Αττικής γης που σε σκέπασε. Θα σε 
θυμόμαστε πάντα.

Η Παροικία συλλυπείται από καρδιάς 
την κόρη της Μαρία, ευχόμενη υγεία σε 
κείνη και την οικογένειά της.

Θ.Α.Π.

Ο απροσδόκητος θάνατος του πολύ 
αγαπητού μας φίλου, μας πλήγωσε και 
μας άφησε μεγάλο κενό.

Συλλυπούμαστε από καρδιάς τα δυο 
παιδιά του Μαρίνα και Θοδωρή και 
ευχόμαστε να είναι γερά και η μνήμη 
τον γονιών τους να μείνει ανεξίτηλη.

Θ.Α.Π.


	J001009_Exofyllo_AIOLIDA_60_Low
	J001009_AIOLIDA_60_LOW

