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Κι έπεφτε η βροχή... και φύσηξε ο βοριάς... κι ένα όμορφο καλοσχηματισμένο 
καστανοπορτοκαλί πλατανόφυλλο ήρθε στο μπαλκόνι μου, να κάνει συντροφιά 
στις γλάστρες με τα κυκλάμινα, τις φρέζες, τα κρίνα και τον νεογέννητο μαϊντα-
νό μου, το σέλινο και τα μυριστικά. 

Μέσα σ’ όλα τα πράσινα, πόσο όμορφος φάνταζε ο νέος μας επισκέπτης! 
Στην αρχή, μου φάνηκε σαν ένα από τα ξερά κιτρινισμένα φυλλαράκια, εκεί 

στην άκρη της βεράντας. Ύστερα, το ξεχώρισα, το έπλυνα, κι εκείνο έλαμψε, 
ζωήρεψε το χρώμα του, σα να μ’ ευχαριστούσε. 

Το κράτησα. Το κράτησα λοιπόν, μέσα στις γλάστρες με τις πράσινες φυλλωσιές. 
Μου άρεσε κι αισθάνθηκα, ότι κι εκείνο θα ένιωθε καλά με τέτοια συντροφιά. 

Ξεχώριζε με το «ζεστό» του χρώμα απ’ όλα τ’ άλλα φυτά!
Έτσι κάθε πρωί και μεσημέρι, στη μικρή βόλτα ξεκούρασης, η σκέψη μου 

ήταν και για τον νέο μας επισκέπτη, το πλατανόφυλλο.
Είναι πιο ενδιαφέρουσα η ζωή, όταν υπάρχει έστω ένας, τόσο μικρός κι ασή-

μαντος σκοπός! Η φροντίδα για ένα μικρό φυλλαράκι ξεκομμένο από τη μάνα 
του, το δέντρο.

Μέρες και νύχτες... κι εγώ άρχισα να σκέφτομαι με αισθήματα γι’ αυτό το 
μοναχικό και όμορφο φυλλαράκι. 

Κι η σκέψη, αχ αυτή η σκέψη!... 
Με χίλιες μικρές ξεκομμένες ψυχές, το παρομοίωσα. Με αδύναμες μικρές ψυ-

χούλες, μακριά απ’ το σπίτι κι απ’ τη ζεστή ακόμα αγκαλιά των γονιών τους, 
εδώ κι εκεί, ριγμένα παράταιρα, να προσπαθούν να ταιριάσουν στο ξένο κι 
άγνωστο περιβάλλον.

Με αργές, αλλά σταθερές κινήσεις άπλωσα τα δάχτυλα και προσεκτικά, με 
πολύ συγκίνηση, μάζεψα το όμορφο πλατανόφυλλο... από το κρύο και το βοριά 
της βεράντας, και μέσα στην μυρισμένη εορταστική ατμόσφαιρα του σπιτιού 
μας φρόντισα να έχει μια θέση που να του ταιριάζει. Μια θέση που να αισθάνε-
ται άνετα και όσο γίνεται πιο οικεία. 

Το απόθεσα απαλά ανάμεσα στην πλούσια, ζεστή, φιλόξενη φυλλωσιά του φε-
τινού χριστουγεννιάτικου δέντρου μας.
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Η εναρκτήρια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή  του Δήμου Λέσβου

 Το τσουχτερό κρύο δεν άφησε τους 
δημότες να κατεβούν στην πλατεία 
Σαπφούς για να συμμετάσχουν στην 
εναρκτήρια Χριστουγεννιάτικη γιορτή  
του Δήμου Λέσβου.

Έτσι με σχετικά περιορισμένο αριθμό 
κόσμου, μουσική πομπή με κάλαντα και 
τραγούδια ξεκίνησε από την Επάνω Σκά-
λα και κατέληξε στην πλατεία Σαπφούς.

Εκεί έγινε και η φωταγώγηση του χρι-
στουγεννιάτικου δέντρου της πόλης και 
του «Χριστουγεννιάτικου χωριού» από 
το Δήμαρχο Σπύρο Γαληνό.

«Ο Χριστός είναι γύρω μας, είναι πα-
ντού και μπορεί να είναι διαφορετικής 
εθνικότητας και διαφορετικού χρώμα-
τος» είπε ο δήμαρχος.

«Είναι μέρες αγάπης και μπορούμε 
να την νοιώσουμε και να την δώσουμε 
απλόχερα».

Την πρώτη μέρα των εκδηλώσεων, 
συμμετείχαν η μπάντα του Στρατού, 
η Χορωδία Νίκος Σκαλκώτας, το Χρι-
στιανικό Κέντρο Νεότητας, ο χοροα-
θλητικός Σύλλογος DANZA PASION 
και Ισπανοί μουσικοί με κόντρα μπάσο, 
τσέλο, βιόλα και βιολιά.

Απροστάτευτα τα θαλασσινά 
οικοσυστήματα

Νέα προβλήματα στους κόλπους 
Καλλονής και Γέρας προκαλεί η υπε-
ραλίευση «ολοθούριου». Πρόκειται για 
ένα θαλάσσιο είδος που χρησιμοποιεί-
ται ως δόλωμα στη χώρα μας και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως σε χώρες 
της Ασίας έχει πολλές χρήσεις, καθώς 
εκτός από δόλωμα χρησιμοποιείται και 

Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2017, 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.

Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώ-
σουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

ως τρόφιμο αλλά και ως πρώτη ύλη στη 
βιομηχανία. Γι’ αυτό, ενώ στην Ελλάδα 
η τιμή πώλησής του είναι πολύ χαμη-
λή, στο εξωτερικό έχει πολύ μεγάλη 
αξία. Τώρα στο νησί έρχονται αλιευτι-
κά  κι από άλλες περιοχές της Ελλάδας 
και αλιεύουν μεγάλες ποσότητες από 
το συγκεκριμένο είδος, οργώνοντας 
το βυθό στους κόλπους Καλλονής και 
Γέρας. Μαθαίνουμε πως τελευταία γί-
νεται υπεραλίευση του συγκεκριμένου 
είδους από ντόπιους και ξένους ψαρά-
δες, οι οποίοι προσπαθούν να αποκο-
μίσουν ένα εισόδημα για να ζήσουν τις 
οικογένειές τους.

Συνάντηση εκπροσώπων του 
Δικτύου Μουσείων της Λέσβου

Με στόχο την ανάδειξη του Μουσει-
ακού πλούτου της Λέσβου, των συλλο-
γών και των εκθέσεών τους, καθώς και 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους 
ενόψει της νέας χρονιάς πραγματοποι-
ήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων του 
Δικτύου Μουσείων της Λέσβου χθες 
στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου στη Μυτιλήνη. 

Έγινε απολογισμός των δράσεων των 
Μουσείων και εκτίμηση της δύσκολης 
κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από 
άποψη επισκεψιμότητας στα μουσεία, 
λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνη-
σης στη Λέσβο το 2016. Συζητήθηκαν 
επίσης, οι προοπτικές ενίσχυσης της 
συνεργασίας, με στόχο την ανάδειξή 
τους ως τη σημαντικότερη πολιτιστική 
υποδομή της Λέσβου, καθώς και τη δυ-
νατότητα δημιουργίας μουσειακών δια-
δρομών.  

Φιλαλληλία
Ο Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη της Βάνας Αναγνωστοπούλου..................30,00 €
Ο Παρασκευάς και η Ειρήνη Βεκρή στη μνήμη της Κωνσταντίνας Κιοϊλού......50,00 €

Η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή της Παροικίας
Η πρωτοχρονιάτικη γιορτή κοπής της βασιλόπιτας του Συλλόγου μας προγραμ-

ματίστηκε να γίνει στο ξενοδοχείο «Αμαλία» Πλ. Συντάγματος την Κυριακή 5 
Φεβρουαρίου 2017, ώρα 12 το μεσημέρι με πλούσιο μπουφέ, κρασί, αναψυ-
κτικά και  ζωντανή μουσική, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί με υγεία και κέφι την 
έλευση του καινούργιου χρόνου. 

Αξία πρόσκλησης κατ’ άτομο 25 €.
Για κρατήσεις - πληροφορίες: Τηλ. 210 5237 789 και 6932030851 ή επικοινωνήστε 
με το τηλέφωνο, όποιου μέλους του Δ.Σ. γνωρίζετε.

Οι επόμενες εκδηλώσεις μας
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 Ημερήσια εκδρομή σε Αράχωβα και Παύλιανη ή 
Αγόριανη (Παρνασσός)

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 12 το μεσημέρι Κοπή της βασιλόπιτας, στο 
ξενοδοχείο "Αμαλία" Σύνταγμα

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 Εορτασμός του Πολιούχου Μυτιλήνης Αγίου 
Θεοδώρου, με λειτουργία στον Άγιο Κωνσταντίνο (Ομόνοια) και συνάντηση για 
καφέ στην αίθουσά μας
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Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα σχε-
τικά με την οργάνωση, τον συντονισμό 
και την προετοιμασία των μουσείων της 
Λέσβου ενόψει και της νέας τουριστικής 
περιόδου 2017:

-Συνεργασία σε θέματα προβολής 
των μουσείων της Λέσβου με τη δημι-
ουργία κοινών πληροφοριακών σταντ.

-Δημιουργία κοινού έντυπου προβο-
λής τους και διανομή του στους επισκέ-
πτες.

-Δημιουργία ντοκιμαντέρ γι΄ αυτά. 
-Διανομή επικαιροποιημένων πληρο-

φοριών για τη λειτουργία των μουσεί-
ων, τα ωράρια λειτουργίας και στοιχεία 
επικοινωνίας των μουσείων της Λέσβου 
την τουριστική περίοδο 2017.

-Δημιουργία ηλεκτρονικού ενημερω-
τικού φακέλου προώθησής τους και τη 
διανομή του σε δημοσιογράφους και 
επαγγελματίες του τουρισμού. 

-Δυνατότητα δημιουργίας κοινής έκ-
θεσης με την σύμπραξη από το σύνολο 
των μουσείων του νησιού.

-Οργάνωση από κοινού εκδηλώσεων. 
Μετά τη διερεύνηση των δυνατοτή-

των χρηματοδότησης και την ωρίμανση 
των προτάσεων, θα οριστικοποιηθούν 
οι αποφάσεις.

Αυξάνονται πεζές & 
εποχούμενες περιπολίες

Με αφορμή την έξαρση της εγκλημα-
τικότητας στη Μυτιλήνη και ιδιαίτερα 
στην οδό Ερμού, ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Μυτιλήνης συνεχίζει με ιδιαίτερη 
ένταση την καλή συνεργασία με την Ελ-
ληνική Αστυνομία και το Επιμελητήριο 
Λέσβου. Μετά από συνάντηση με την 
ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Λέσβου, αποφασίστηκε η ένταση των 
πεζών αλλά και των εποχούμενων πε-
ριπολιών σε όλη την πόλη και ιδιαίτε-

ρα στην περιοχή της Ερμού, με όχημα 
ειδικά και μόνο για εκεί. Ο Σύλλογος 
προτείνει στα μέλη να λάβουν μέτρα 
προστασίας και να καταγγείλουν άμεσα 
και χωρίς αναστολές οποιαδήποτε ύπο-
πτη κίνηση παρατηρούν γύρω από τα 
καταστήματά τους και τα σπίτια τους. 
Να μην αφήνουν χρήματα στα κατα-
στήματά τους και είδη μεγάλης αξίας 
να μην είναι εκτεθειμένα σε θέα και 
χωρίς προστασία. Τα μέτρα αποτρο-
πής, όπως το σύστημα συναγερμού ή 
τα ρολά ασφαλείας πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται. 

Παγκόσμια πρωτιά σε διαγωνι-
σμό για την κλιματική αλλαγή

Η συνεργασία του Εργαστηρίου Πε-
ριβαλλοντικής Επικοινωνίας και Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου απέδωσε 
καρπούς ελπίδας και αισιοδοξίας με 
την βράβευση σε Εθνικό αλλά και Πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Η ομάδα «Σκύρος 2016» που έλαβε 
μέρος σε Παγκόσμιο διαγωνισμό για 
την Κλιματική Αλλαγή κατέκτησε την 
1η θέση ανάμεσα σε 860 συμμετοχές 
από 153 χώρες με το video «Can We». 
Ψηφίστηκε διαδικτυακά, ως το δημο-
φιλέστερο video και βραβεύτηκε στο 
Μαρακές του Μαρόκου στις 13 Νοεμ-
βρίου 2016 κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών της Παγκόσμιας Διάσκεψης για 
την Κλιματική Αλλαγή (COP22). 

Ο τίτλος του βραβευμένου video για 
την κλιματική αλλαγή «Can We» επιση-
μαίνει ότι το κλίμα αλλάζει, οι δικές μας 
πρακτικές μπορούν να αλλάξουν;

Η ομάδα «Σκύρος 2016» δημιουργή-
θηκε από τη συνεργασία του Λιμενικού 
Ταμείου Σκύρου και του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Και  επίσημα στο Δήμο 
το αρχοντικό Κατσάνη

Υπογράφηκε το συμβόλαιο μεταξύ 
του Δήμου Λέσβου και του ΤΑΙΠΕΔ, 
για την εξαγορά του Αρχοντικού «Κα-
τσάνη» και ξεκινούν άμεσα οι διαδικα-
σίες αξιοποίησής του για την στέγαση 
του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, σε σχετική δή-
λωση, εξέφρασε την ικανοποίησή του, 
σημειώνοντας ότι με την εξέλιξη αυτή 
διασώζεται ένα μοναδικό αρχιτεκτονι-
κό κόσμημα του νησιού μας και με την 
αξιοποίησή του θα λυθεί το οξύ στεγα-
στικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το 
Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης, ικανοποι-
ώντας ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και των 
διδασκόντων στο εν λόγω σχολείο.

 

Αιτήσεις για τον κοινωνικό 
τουρισμό

Μεγαλύτερο διάστημα διακοπές 
στα νησιά μας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 
2016 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων 
δικαιούχων και παρόχων τουριστικών 
καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους 
στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακο-
πών Εργαζομένων, Ανέργων και των 
Οικογενειών αυτών, με Επιταγή Κοι-
νωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017. 
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να 
υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους - δικαιούχους και παρόχους- 
μέχρι την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 
και ώρα 23:59.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδό-
τησης μπορούν να πραγματοποιηθούν 
από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 
2016 έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρί-
ου 2017 σε τουριστικά καταλύματα του 
Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι δια-

κοπές θα έχουν διάρκεια: από μία έως 
10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν 
για διακοπές τουριστικά καταλύματα 
των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, 
Χίου και Κω ή από μία έως 5 διανυκτε-
ρεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές 
τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης 
Ελλάδας.

Γιορτή Κάστανου στην Αγιάσο

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 από 
τις 9 το πρωί άναψαν στις εισόδους και 
στα κεντρικά μέρη του χωριού οι φω-
τιές στις παραδοσιακές φουφούδες και 
στα καζάνια για το ψήσιμο και το βρά-
σιμο των κάστανων, που προφέρονται 
στον κόσμο μαζί με ούζο και κρασί. 
Στην Πλατεία Αγοράς  έπαιζαν τα Σα-
ντούρια του Αναγνωστηρίου Αγιάσου 
παραδοσιακούς σκοπούς.

Στην Πλατεία Δημαρχείου στήθηκε 
περίπτερο της Ποτοποιίας Ούζου Δ. 
Γιαννατσή, που διαθέτει και το εξαιρε-
τικό λικέρ «Καστανέλλι», το οποίο πα-
ράγεται από ούζο Πλωμαρίου, αγιασώ-
τικο κάστανο και μέλι του καστανιώνα. 
Στις 12 μ. από την Πλατεία Δημαρχείου 
ξεκίνήσαν οι ομάδες περιπατητών που 
κάνουν πεζοπορικές διαδρομές στον 
καστανιώνα. Στο πλαίσιο της Γιορτής 
έλάβαν χώρα δραστηριότητες των 
Προσκόπων Λέσβου και του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ) Μυτιλή-
νης. Τέλος, το Λαογραφικό Μουσείο 
του Αναγνωστηρίου Αγιάσου και το 
Δημοτικό καρναβαλικό Μουσείο ήταν 
ανοιχτά για τους επισκέπτες όλη την 
ημέρα.

Εξελέγη τακτικό μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών

Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη-
νών, στην έδρα «Θεωρητική και Πει-
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ραματική Μηχανική - Επιστήμες του 
Μηχανικού» στην Τάξη των Θετικών 
Επιστημών, εξελέγη ο Λέσβιος Εμμα-
νουήλ Γδούτος, πολιτικός μηχανικός, 
καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. 

Ο Εμμανουήλ Γδούτος, ο οποίος εί-
ναι αδελφός του γνωστού μηχανικού 
της Μυτιλήνης Στέφανου Γδούτου, είναι 
απόφοιτος και αριστούχος διδάκτωρ 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Διετέλεσε επιμελητής στην έδρα της 
Μηχανικής ΕΜΠ, υπήρξε καθηγητής 
«Τεχνικής Μηχανικής» στο Δ.Π.Θ. και 
διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής 
Μηχανικής του Δ.Π.Θ. (1982-2015). Εί-
ναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημί-
ας Αθηνών, κάτοχος του τίτλου του δι-
ακεκριμένου επισκέπτη καθηγητή Clark 
Millikan του Πανεπιστημίου Caltech και 
επισκέπτης καθηγητής έξι πανεπιστημί-
ων των ΗΠΑ.

Τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο 
«Modesto Panetti & Carlo Ferrari» της 
Ιταλικής Ακαδημίας Επιστημών του Το-
ρίνο. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακα-
δημίας Επιστημών και Τεχνών, εταίρος 
της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας 
Υόρκης, εταίρος της Αμερικανικής Ακα-
δημίας Μηχανικής, μέλος της Ρωσικής 
Ακαδημίας Μηχανικών όπου έχει ανα-
κηρυχθεί και επίτιμος διδάκτωρ κ.ά..

Επέβλεψε την εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής εννέα φοιτητών, εκ των 
οποίων οι επτά είναι καθηγητές Πανε-
πιστημίων (ελληνικών και ξένων). Έχει 
δημοσιεύσει συνολικά 128 ερευνητικές 
εργασίες σε διεθνή περιοδικά και έχει 
εκπονήσει 133 εργασίες δημοσιευμέ-
νες σε Πρακτικά συνεδρίων και 15 ερ-
γασίες σε Κεφάλαια βιβλίων (διεθνούς 
κυκλοφορίας). Έχει συγγράψει πέντε 
βιβλία, τα οποία εκδόθηκαν από διε-
θνείς εκδοτικούς οίκους.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα 

από 109 διεθνή συνέδρια και έχει κάνει 
21 κεντρικές ομιλίες. Είναι μέλος εκδο-
τικών επιτελείων πολυάριθμων διεθνών 
περιοδικών και έχει βραβευθεί με 15 
διεθνή βραβεία προεχόντως της Πει-
ραματικής Μηχανικής.

Μια ντροπιαστική πρωτιά 
για το νησί μας!

Με 3.141 αιτήσεις στο πρόγραμμα 
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης, ο Δήμος Λέσβου κατατάσσεται 
πρώτος ανάμεσα στους 30 δικαιούχους 
Δήμους ανά την Ελλάδα σύμφωνα με 
στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. 

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η κα-
τάθεση των αιτήσεων για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης και στο Δήμο 
Λέσβου, ο οποίος είχε διεκδικήσει από 
το Υπουργείο Πρόνοιας να είναι μέσα 
στους 17 δήμους της χώρας, που το 
Υπουργείο είχε την πολιτική βούληση 
να επεκτείνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα 
του Κ.Ε.Α., ένα αίτημα για το οποίο 
εστάλη ειδική επιστολή από την αντι-
δήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας στην 
αρμόδια υπουργό. Μάλιστα, εξηγώντας 
τους λόγους για τους οποίους ο Δή-
μος Λέσβου έπρεπε να συμπεριληφθεί 
στους δικαιούχους, παρέθεσε τα εξής 
στοιχεία:

«Ο Δήμος Λέσβου ως δικαιούχος του 
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής-ΤΕΒΑ έχει 4.641 
ωφελούμενους, ενώ η υπόλοιπη Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου, ως δικαιούχος 
και εκείνη του εν λόγω Προγράμματος, 
για τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας, 
έχει 1.521 ωφελούμενους. 

Αυτή και μόνο η σύγκριση αποτελεί 
απόδειξη της μεγάλης φτώχειας στο 
Δήμο μας. 

Βραδιά ελληνικής Οπερέτας

Αγορά καρέκλας αιμοκάθαρσης
Η «Λεσβιακή Παροικία» μετά από παράκληση του Συλλόγου Νεφροπαθών

Λέσβου, κάνει προσπάθεια για την αγορά μιας ειδικής καρέκλας αιμοκάθαρσης.
Η αξία της καρέκλας ανέρχεται στο ποσό των 5000 €.

Παρακαλεί τα μέλη της να συμβάλλουν οικονομικά για την αγορά μιας ή και δύο 
καρεκλών, καταθέτοντας οποιοδήποτε ποσό, ονομαστικά

(δηλώνοντας όνομα και αιτιολογία), στον λογαριασμό της τραπέζης Πειραιώς
Νο ΙΒΑΝ: GR 10 0172 0670 0050 6705 9786 003

Η Λεσβιακή Παροικία θα συμμετάσχει συμπληρώνοντας το ποσό που θα χρεια-
στεί από το ταμείο της Φιλαλληλίας της.

Οι υπάρχουσες καρέκλες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου
είναι πεπαλαιωμένες, ακατάλληλες και δεν υπάρχει τρόπος αντικατάστασής τους.
Γίνεται λοιπόν προσπάθεια με χρήματα της φιλαλληλίας της Παροικίας, αλλά και
των μελών του συλλόγου να αγοραστούν μία ή και δύο καρέκλες αιμοκάθαρσης.

Οι προσφορές θα συνεχιστούν και το 2017.

Η συμπατριώτισσα μας, διακεκριμένη σοπράνο, ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΗ   
μετά από την καταπληκτική εμφάνιση της στο Δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης, 

έχει προσκληθεί από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού 
να τραγουδήσει στην Βραδιά Ελληνικής Οπερέτας 

μαζί με τον διεθνούς φήμης τενόρο και 20 χρόνια συνεργάτη 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΓΑΛΟ

Την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και ώρα 19.30, 
στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Δημαρχείο 

Παπάγου-Χολαργού, Περικλέους 55 Χολαργός.
Συμμετέχουν ακόμη:

Ειρήνη Τσολάκη (Πιάνο), Φρίξος Μόρτζος (Πιάνο-Κλαρίνο),
Γεωργία Τσολάκη (Βιολί), Τάσος Γρατσίας (Βιολί),

Χάρης-Μάριος Βρεττός (Τρομπέτα), Νίκος Πολίτης (Μπάσο)
και η χορωδία «CANTUS, NON VERBA» (Διδασκαλία: Γιώργος Κόγκος)

Αφήγηση: Πασχαλίνα Μπίκου
Ενορχήστρωση - Μουσική Διεύθυνση: Κυριάκος Τσολάκης

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η ετήσια Απολογιστική Συνέλευση της «Λεσβιακής Παροικίας»
Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στις 11π.μ., έλαβε χώρα στην αίθουσα του 
Συλλόγου Ζήνωνος 29-31 η ετήσια Απολογιστική Συνέλευση της Παροικίας.

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
- Απολογισμός των πεπραγμένων του έτους 2016

- Οικονομικός απολογισμός του 2016
- Ο προγραμματισμός εκδηλώσεων για το 2017

- Ο κατά προσέγγιση ο οικονομικός προϋπολογισμός του 2017.
Μετά το τέλος, μέσα σε μια όμορφη φιλική ατμόσφαιρα προσφέρθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στους παρευρισκόμενους ένα ούζο με μεζέ.
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Η κυρά Ρήγινα η Πλιά είχι σν’ αυλήτσ’ μια μουσμουλιά!

Δέντρου πιρίφανου, αψλό, δέντρου π’ ανέβηνι στου Θιό!

Κουρμός που ήβγιν’ απ’ την γη τσι πάγην’ ούλου ίσια

μια μουσμουλιά που ζούλιψι κουρμι π’ τα κυπαρίσσια!

Κλαδιά ουλόισια σπαθιά, μι φύλλα σα παλάμες τ’ Θιού

πριγιουνουτά, πράσνα βαθιά, μ’ αχνό του γκρίζου τ’ ουρανού!

Η κυρά Ρήγινα η Πλιά χάσει του ταιριτσ’ πρώμα

τουν λιβιντόγηρου τουν Λιά τουν χώνιψι του χώμα

πόμνι η Ρηγούλα μουναχήτσ’, μουρά δε κάναν μι τουν Λιά

τσ’ έκανι κόρητσ’ κι πιδίτσ’, τ’ κυρά «Μαρίτσα» τ’ μουσμουλιά.

Κάθα χρουνιά, τέλους Μαγιού, στουλ(ι)ζόνταν η «Μαρίτσα»

τσι κρέμαζι πα στα κλαδιά τσ’ ουλόχρυσα σκλαρίτσα

«Ωχ μουρέλιμ’ τα σκλαρκέλια σ’, τα χρυσά τα μουσμουλέλια σ’»!

Έτσ’ τν’ έλιγι κι τ’ χάδιβγει,  κι σα κουρτσέλ(ι) τη ντάντηβγει!

Απόγιμα τσι λιόγιρμα χρύσουνι γ’ ήλιους τ’ μουσμουλιά

σ’ ένα σκαμνέλ(ι) κάνταν κουντάτσ’ η «μάνα» η Ρήγινα η Πλιά

σα κόρ’ μι μάνα, μπουρ-μπουρ-μπουρ, λέγαν τα κάθα μέρα

μίλα η μάνα τσι γι κόρ’, κνιάμεν(ι) απ’ τουν αγέρα

απόσουνι μι φουρ-φούρ-φουρ π’ ακγόνταν ίσα πέρα.

Προυψές η Ρήγινα η Πλιά, μούδιασι πάνου στου σκαμνέλ(ι)

τσ’ ακούμπσι ουλόρτ’ πα σ’ μουσμουλιά να ξιμουδιάσ’ πλιά κουματέλ(ι).

Σα σκώστσι γύρσι γι ουρανός, μαύρισ’ ι κόσμους, χάθτσι

τν’ ήβρει νταμπλάς, την πήρ’ ι Θιός μέσα στα σπίτιατσ’ τσι στσ’ αυλές!

Μι τν’ αύριγιου, λοιπόν που λες,

του «Μαριτσέλ(ι)» η μουσμουλιά

μια μέρ’ απ’ τσ’ μάνασι τσ’ τ’ θανή,

τσιτρίν(ι)σι τσι ξιράθτσι!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η μουσμουλιά

EκδηλώσειςΣάτιρα
Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε στην Αθήνα

τη μεγάλη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου
Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε με 

επιτυχία τη γιορτή της απελευθέρωσης 
του νησιού μας από τον Οθωμανικό ζυγό.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 12 Νοεμβρίου 2016 στη φιλόξενη 
αίθουσα του Συλλόγου Αθηναίων με 
την ευγενική συμπαράσταση του Μου-
σείου της Πόλεως των Αθηνών ιδρύμα-
τος Ευταξία-Βούρου.

Η πρόεδρος της Παροικίας Καίτη 
Μεσσηνέζη συντόνισε την εκδήλωση 
με επιτυχία.

Καλωσόρισε τα μέλη του συλλό-
γου και φίλους των άλλων Λεσβιακών  
Σωματείων που παραβρέθηκαν για να 
γιορτάσουν όλοι μαζί τη σημαντική για 
το νησί μας επέτειο.

Ευχαρίστησε από καρδιάς τον πρόε-
δρο του μουσείου κ. Αντώνη Βογιατζή 
και την Διευθύντρια κ. Αγλαΐα Αρχο-
ντίδου και αμέσως μετά, κάλεσε τον 
Δήμαρχο Λέσβου κ. Γαληνό ο οποίος 
αφού χαιρέτησε τα μέλη και τους φί-
λους της Παροικίας που είχαν γεμίσει 
ασφυκτικά την αίθουσα, αναφέρθηκε 
με λεπτομέρεια στους τρόπους και τις 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη 
επίλυση του προσφυγικού που ταλανί-
ζει το νησί μας. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος διάβασε 
εξαιρετικά την ομιλία, τον πανηγυρικό 
της ημέρας, ένα μεστό, συγκινητικό 
κείμενο του επίτιμου προέδρου, συγ-
γραφέα Τάκη Χατζηαναγνώστου, ο 
οποίος δεν μπόρεσε να είναι παρών 
λόγω προσωπικού κολλήματος. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος των Πλω-
μαριτών κ. Χαλαυτής αναφέρθηκε 
στον αγώνα των Πλωμαριτών και την 
συμμετοχή τους στην απελευθέρωση 
του νησιού, και ο κ. Καλογρίδης πρό-

εδρος των επιμελητηρίων των ελλη-
νικών νησιών, ως κεντρικός ομιλητής 
της εκδήλωσης, ανέλυσε με επιτυχία 
το θέμα του τουρισμού και ιδιαίτερα 
το προσφυγικό που απασχολούν αυτό 
τον καιρό τα νησιά μας, καταθέτοντας 
και τις προτάσεις του. Έγινε η προβο-
λή ενός βίντεο σχετικό με τις ομορφιές 
και τα προϊόντα των νησιών του νομού 
Λέσβου και η ωραία γιορτή έκλεισε με 
ένα μικρό κέρασμα. 

Τα λεσβιακά προϊόντα ήταν προσφο-
ρά του καταστήματος "περί Λέσβου" 
και το ωραίο πλωμαρίτικο  Ούζο των 
Αφων Βαρβαγιάννη και της ποτοποιίας 
Αρβανίτη. 

Την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος 
Λέσβου κ. Γαληνός, ο ναύαρχος ε.α. κ. 
Παπαγιαννίδης, ο αντιδήμαρχος κ. Αρ-
μενάκας, από το μουσείο της πόλεως 
Αθηνών Ευταξία-Βούρου: ο πρόεδρος 
κ. Αντώνης Βογιατζής και η διευθύντρια 
κ. Αρχοντίδου, ενώ από την Ομοσπον-
δία Λεσβιακών Σωματείων ο πρόεδρος 
κ. Βακάλης, ο κ. Τσακιρέλης και πολλοί 
Πρόεδροι λεσβιακών Σωματείων της 
Αθήνας.

Ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός 
με την πρόεδρο της Λ.Π. 
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"Η Λέσβος, φάρος ελευθερίας στο Αιγαίο."

Ο Πανηγυρικός της ημέρας του επίτιμου πρόεδρού μας συγγραφέα Τάκη Χατζηαναγνώ-
στου, διαβάστηκε από την Καίτη Μεσσηνέζη λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Τάκη 
Χατζηαναγνώστου.

8 Νοεμβρίου σήμερα. Γιορτή των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Αλλά και 
γιορτή της Παμμέγιστης Ελευθερίας 
για τη Λέσβο μας, αφού το χάραμά της 
εκείνο το πρωινό του 1912, στάθηκε 
μια καινούρια αφετηρία ζωής για το πο-
λύπαθο νησί μας, ύστερα από 450 χρό-
νων σκλαβιά, σκοτάδι κι αφανισμό.

Βέβαια, δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγ-
ματα στον τόπο μας. Πρώτα τον κατοί-
κησαν οι Πελασγοί. Ύστερα ο Μακα-
ρέας με τους τέσσερις γιους του και τις 
έξι κόρες του, που ευτύχησε ν’ ακούσει 
να ονομάζεται η Λέσβος στις μέρες του 
"Μακαρία", εξαιτίας της ευδαιμονίας 
και του πλούτου, που την πλημμύρισαν. 
Έπειτα οι Αιολείς, ειρηνικοί κι εργατικοί 
άνθρωποι, που πάντρεψαν γρήγορα τα 
φυσικά προσόντα τους με την έφεση 
και τη σωφροσύνη των γηγενών Πελα-
σγών, κι έστησαν ομονοημένα μαζί τους 
έναν καινούριο, ήμερο και καλοσυνάτο 
κόσμο, χτίζοντας καινούριες πόλεις, 
φτιάχνοντας λιμάνια, υψώνοντας νέα 
κτίρια, φρούρια, ακροπόλεις. Τα ίδια 
έγιναν και στις απέναντι απ' το νησί μι-
κρασιατικές ακτές, τον Μυτιληναίων αι-
γιαλόν, όπως λεγόταν τότε, με κέντρο 
της περιοχής όλων των παραπάνω τη 
Μυτιλήνη, που ευτύχησε να εξελιχθεί 
σε πρωτεύουσα πόλη όλου του αιο-
λικού χώρου, ενώ στους κόλπους της 
έλαμψαν πλήθος ποιητών, συγγραφέων, 
φιλοσόφων και καλλιτεχνών. 

Όμως, όπως ήταν φυσικό, όλη αυτή 
η πρόοδος προκάλεσε το φθόνο της 
ιστορίας, που εκδηλώθηκε με παντοει-
δείς εχθρότητες κι αντιζηλίες είτε των 
ομοεθνών Αθηναίων, είτε των ετεροφύ-
λων: Λυδών του Κροίσου, και Περσών 

του Κύρου και του Δαρείου και του 
Ξέρξη. Πάμπολλες οι περιπέτειες της 
Λέσβου εκείνων των καιρών, και πολλά 
τα δεινά του δύστυχου λαού, που τα 
πλήρωσε με θανατώσεις, αποκλεισμούς, 
γκρεμίσματα τειχών, ταπεινώσεις, πείνα, 
αρρώστιες. Δε θα μπούμε σε λεπτομέ-
ρειες. Θα σημειώσουμε μόνο ότι πάτη-
σαν κι οι Ρωμαίοι τον τόπο μας, ήρθαν 
κι οι Βυζαντινοί, και τέλος οι πειρατές, 
που αλώνισαν το Αιγαίο τον 9ο, 10ο, 
12ο, και 13ο αιώνα, και το ρήμαξαν. Κι 
αν οι Γενοβέζοι Γατελούζοι που το κλη-
ρονόμησαν (1355), προσπάθησαν να 
το αναστήσουν, κι ίσαμε ένα σημείο οι 
προσπάθειές τους άρχισαν να πιάνουν 
τόπο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κατέρ-
ρεε, δε βοήθησε να εδραιωθούν. Οι 
Οθωμανοί ήταν προ των πυλών. Και το 
1453 αλώθηκε η Πόλη, έπεσε το Βυζά-
ντιο, και σε εννέα χρόνια έπεσε και το 
νησί στα χέρια τους. Από τότε η Λέσβος 
ξέπεσε ολότελα. Κακομοιριά κι αθλιότη-
τα και φτώχια κι αγραμματοσύνη έδει-
ραν τις μέρες της. Τα σχολειά έκλεισαν, 
οι εκκλησιές έκλεισαν, η οικονομία του 
νησιού αφανίστηκε. Οι φόροι της υπο-
ταγής ήταν βαριοί. Μήτε το εμπόριο, 
μήτε το ναυτικό, μήτε κι η γεωργία μπο-
ρούσαν να τους σηκώσουν.

Χρόνια και χρόνια πέρασαν. Τα σχο-
λειά ήταν κλειστά πάντα. 'Ομως τα χώ-
ματα ήταν γόνιμα και βοηθούσαν την 
ελπίδα ν' ανθίζει. Κάποτε άστραψε το 
‘21. Οι ψυχές των Λεσβίων σκίρτησαν. 
Μα η γεωγραφική θέση του νησιού 
δεν επέτρεπε ξεσηκωμούς. Ο αφέντης 
είχε πάντα το χέρι στις χαντζάρες. Κι 
οι σφαγές ήταν το αλάθητο έργο του. 

Η Λέσβος έμενε τυπικά σκλάβα ακόμα 
για άλλα ενενήντα χρόνια... Και λέγω 
τυπικά, γιατί στην ουσία το ξύπνημα 
του μπαρουτιού και της επανάστασης 
ανάστησε μέσα στο σπλάχνο του λαού 
της Λέσβου τη βέβαιη προσδοκία για 
ένα ελεύθερο μέλλον, τού έδωσαν 
πνοή, η καρδιά του πήρε τ' απάνω της, 
άνοιξαν σχολειά, οι αγρότες έσκυψαν 
στα χωράφια τους με όρεξη, άνοιξαν 
βιοτεχνίες, το λιμάνι κινήθηκε, καράβια 
πήγαιναν κι έρχονταν, έφερναν χαιρε-
τίσματα απ' την ελεύθερη πατρίδα, τα 
χαιρετίσματα έλεγαν: "ο καιρός και για 
σας δεν είναι μακριά, περιμένετε, περι-
μένετε..." Και περίμεναν όλοι στο νησί, 
ενώ τα στήθια τους ανάσαιναν έναν άλ-
λου είδους αέρα, αυτόν που έφερναν 
αυτά τα χαιρετίσματα. Οι πόλεις και τα 
χωριά άνθιζαν. Προετοίμαζαν τον καρ-
πό. Επιτέλους, δεν μπορεί, κάποτε θα 
σήμαινε και γι' αυτούς η μεγάλη ώρα. 
Και σήμανε πράγματι! 'Ηταν πρώτα ένα 
σάλεμα μέσα στα στέρνα του σκλάβου 
λαού. Ήταν σαν ένα μήνυμα που έφτασε 
από μακριά, κανείς δεν ήξερε από πού, 
όμως το 'νιωσαν όλοι, θαρρείς φυσού-
σε σαν άνεμος, ένας παράξενος άνεμος 
που δε σφύριζε, δεν έτρεχε -στεκόταν. 
Χτυπούσε την πόρτα της καρδιάς του 
καθεμιανού, έλεγε: "ετοιμάσου!" Κι οι 
άνθρωποι κοιτάζονταν όλη μέρα εκείνη 
την παραμονή της μεγάλης αυγής, δά-
γκωναν τα χείλια, ρωτούσαν με τα μά-
τια ο ένας τον άλλον: "είσαι έτοιμος;" 
Και πρόσθεταν:"η ελευθερία έρχεται. 
Ακούγονται κιόλας τα βήματά της." Και 
πραγματικά, όχι μόνο ακούγονταν τα 
βήματά της, αλλά θαρρείς η ίδια έκανε 
φτερά, πετούσε, κάλυπτε ολάκερο το 
νησί. Η νύχτα εκείνη πέρασε ανήσυχη. 
Οι δρόμοι, λέει ο χρονικογράφος της 
εποχής, ήταν έρημοι. Πού και πού μο-
νάχα ακουγόταν το βήμα κανενός νυ-
χτοφύλακα. Ωστόσο η ψυχή του λαού 
αγρυπνούσε. Κι αφουγκραζόταν. Μια 

βαθιά ανασαμιά διαπερνούσε απ'άκρη 
σ'άκρη την πρώτη πόλη του νησιού 
-μια ανασαμιά που γινόταν ολοένα και 
πιο βιαστική, πιο ανήσυχη, πιο ταραγ-
μένη, έκανε τη φλόγα των φαναριών κι 
έτρεμε, έκανε τις σπίθες των άστρων 
κι έτρεμαν, ανυπομονούσε πότε πια θα 
ξημερώσει, να 'ρθει αυτή η μακρινή θεά 
που μας είχε ξεχάσει τετρακόσια πενή-
ντα ολόκληρα χρόνια.

Κάποτε λάλησε το πρώτο κοκόρι. 
Αντίκρυ, στα βουνά της Ανατολής σχε-
διάστηκε αχνά το καινούριο χάραμα. 
'Ηταν 8 Νοεμβρίου 1912, γιορτή των 
Ταξιαρχών. Φιγούρες αξεχώριστες 
ακόμα, σκιές, έπιασαν να κατηφορίζουν 
προς το λιμάνι, την Πετρόσκαλα. Τα μά-
τια, ξαγρυπνισμένα, κουρασμένα, απαυ-
δισμένα, πολεμούσαν να τρυπήσουν τη 
θολούρα του Νοεμβριανού πρωινού. 
"Πού είναι, πού είναι πια...", αναρωτιό-
νταν. Κι έψαχναν. Αριστερά, δεξιά, στο 
βάθος. Κι άξαφνα να! μέσα στο πούσι 
της αυγής, τα είδαν! Δεν ήταν όνειρο, 
δεν ήταν ψέματα, δεν ήταν ένα πλάνεμα 
-γέννημα της ταλαιπωρημένης τους προ-
σμονής. 'Ηταν τα καράβια μας, τα κα-
ράβια της πατρίδας, της Ελλάδας, ήταν 
καράβια φορτωμένα ελευθερία. Πελώρι-
οι όγκοι ελπίδας και χαράς και πίστης, 
έπλεαν απάνω στην πρωινή θάλασσα, 
κι έρχονταν προς την πρώτη πόλη του 
νησιού. 'Ηταν μια πραγματικότητα που 
έμοιαζε με παραμύθι. 'Ενα παραμμύθι 
που άρπαζε στα φτερά του την καρδιά 
σαν πούπουλο, τη σφεντόνιζε ίσαμε τον 
ουρανό. 'Ολα τα μάτια δάκρυσαν. Οι 
λυγμοί της μεγάλης συγκίνησης τράντα-
ζαν όλα τα στήθια. "Χριστός ανέστη!" 
ακουγόταν απ' όλα τα στόματα."Αληθώς 
ανέστη!" απαντούσαν τα ίδια τα στόμα-
τα πάλι. Λοιπόν, τετρακόσια πενήντα 
χρόνια μαύρο ψωμί, μαύρο νερό, μαύρο 
δάκρυ, πώς δε μαύρισαν αυτή την ψυχή 
των σκλαβωμένων; Έφτασαν τα καράβια 
κοντά. Μπροστά ο "Αβέρωφ". Η μπά-
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ντα του έπαιζε το: "...Μαύρη είναι η νύ-
χτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει 
χιόνι...". "Μα ο 'Ελλην ξεσπαθώνει, ξε-
σπαθώνει...". Οι Λέσβιοι αγκαλιάζονταν, 
φιλιόνταν, έσφιγγαν τα χέρια, φώναζαν, 
έκλαιγαν. Κατέβηκε απ’ τη ναυαρχίδα 
μια ατμάκατος. 'Εβγαλε στην αποβάθρα 
ένα άγημα με τη σημαία της πατρίδας. 
Η σημαία ξεδιπλώθηκε, ανέμισε. Όλα τα 
μάτια γέμισαν με το γαλάζιο της όραμα, 
την ακολούθησαν, την είδαν ν’ ανεβαίνει 
μπροστά, περήφανη, αγέρωχη, ν’ ανεβαί-
νει το δρόμο προς το Κάστρο, να στήνε-
ται στην πιο ψηλή του έπαλξη, σύμβολο 
μιας αθάνατης ιδέας: της ελευθερίας.

Από κείνη τη στιγμή η Λέσβος ήταν 
ελεύθερη! Και μιλούμε για τη νησιώτισ-
σα γη, που γέννησε τους παππούδες και 
τις γιαγιάδες, τις μάνες και τους πατέ-
ρες μας, που γέννησε τους ίδιους εμάς, 
και μας πότισε φως, και μας έθρεψε με 
ομορφιά, και μας ανάστησε σιγοτρα-
γουδώντας δίπλα στα παιδικά κι εφη-
βικά μας χρόνια τον ασώπαστο σκοπό 

των κυμάτων της, των μελτεμιών της και 
των δέντρων της -έναν σκοπό γεμάτον 
πανάρχαια ελληνικότητα και περηφάνια. 
Κοιτάξτε στο χάρτη το νησί μας, αυτό 
το καταπράσινο πλατανένιο φύλλο, 
όπως το λέει ο ποιητής, που πλέει με 
βεβαιότητα αιώνες αμέτρητους απάνω 
στα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Ακού-
στε τους αγέρηδες της θάλασσας που 
φυσούν από γύρα του. Ανασάνετε βα-
θιά την αψιά μυρουδιά που πνέει βρά-
δυ-πρωί απ’ τα πεύκα του. Τρέξτε με το 
νου στους μικρούς κάμπους του, σκαρ-
φαλώστε στα βράχια του, στους λόφους 
του, ανεβείτε στα ήμερα βουνά του, 
ανοίξτε την καρδιά σας και χαιρετήσε-
τε με άδολη αγνότητα το πνεύμα του 
Θεού, το πνεύμα της δημιουργίας που 
υψώνεται ως τα μεσούρανα μες απ’ τους 
απέραντους ελιώνες, αείζωο, πολυδύνα-
μο, ανυπόδουλο, για να κηρύττει ότι η 
ζωή δεν είναι ένας κενός προορισμός, 
αλλά μια αδιάκοπη, μια αέναη αναγέννη-
ση, είναι μια ελευθερία!

Από αριστερά ο αντιδήμαρχος κ. Αρμενάκας, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Γαληνός, ο πρόεδρος του Μουσείου 
της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία κ. Αντ. Βογιατζής, ο ναύαρχος κ. Παπαγιαννίδης, 
ο κ. Τσακιρέλης, η διευθύντρια του Μουσείου κ. Αρχοντίδου και ο πρόεδρος της ΟΛΣΑ κ. Βακάλης

«Ο τουρισμός των νησιών και η προσφυγική κρίση»

Κύριοι  πρόεδροι, αγαπητοί προσκε-
κλημένοι

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ 

ΜΑΣ
Ως Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ Επιμε-

λητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελλη-
νικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) και  πρώην 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου 
σας χαιρετίζω φέροντας την θαλάσσια 
αλμύρα από το Αιγαίο  με το άριστο 

φυσικό περιβάλλον, των εξαιρετικών 
τοπικών προϊόντων, καθώς της ιστορί-
ας τους, και του πολιτισμού τους.

Δύο λόγια για τον φορέα που προε-
δρεύω...

Ο (ΕΟΑΕΝ) δημιουργήθηκε το έτος 
1994 με έδρα την Χίο σε ιδιόκτητο 
κτίριο, μια αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, που ίδρυσαν τα 19 νησιωτικά 
Επιμελητήρια της Ελλάδος, και εκπρο-
σωπεί το σύνολο των ελληνικών νησιω-
τικών επιχειρήσεων (άνω των 200.000).

Σήμερα τον ΕΟΑΕΝ στελεχώνει μια 
μόνιμη υπάλληλος, πτυχιούχος ΤΕΙ. Επί-
σης κατά περίπτωση προσλαμβάνεται 
προσωπικό ορισμένου χρόνου, καθώς 
και εξωτερικοί συνεργάτες, με σύμβα-
ση έργου.

Το 2000 προχώρησε και στη δημι-
ουργία του Ευρωπαϊκού δικτύου με την 
συμμέτοχή όλων των νησιωτικών Επι-
μελητηρίων της Ευρώπης με το όνομα 
(INSULEUR) με έδρα την Χίο. Σκοπός 
των ανωτέρω επιμελητηριακών δικτύων 
η κατοχύρωση της έννοιας της «νησιω-
τικότητας» στη ΕΕ αλλά και στο κόσμο

Στο διάβα της 20ετίας που πέρασε, 
ως νησιώτες επιμελητηριακοί, έχουμε 
δώσει σκληρούς αγώνες, τόσο σε εθνι-

Στη συνέχεια ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, πρόεδρος της ΕΟΑΕΝ κ. Θράσος Κα-
λογρίδης αναφέρθηκε στον τουρισμό των νησιών και την προσφυγική κρίση:

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πλωμα-
ριτών Αττικής κ. Χαλαφτής, προσκε-
σκλημένος της Λεσβιακής Παροικίας, 
αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην ου-
σιαστική συμμετοχή των Πλωμαριτών 
στον αγώνα απελευθέρωσης της Λέ-
σβου.

Στη φωτόγραφία δεξιά, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Πλωμαριτών κ. Χαλαφτής

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΕΝ κ. Θράσος Καλογρίδης
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κό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στό-
χο την σχεδίαση, θέσπιση και υλοποί-
ηση μια ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 
και εθνικής πολιτικής για τις νησιωτικές 
περιοχές, που θα επιτύχει μια αειφόρο 
νησιωτική ανάπτυξη, θα εξασφαλίζει 
ευημερία στους νησιώτες, με κοινωνική 
συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον 
και θα εξαλείψει της ανισότητες με τις 
ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. 

Η συμπερίληψη ειδικών διατάξεων 
υπέρ των νησιών στις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άμστερνταμ και 
Λισσαβόνας), και το άρθρο 174 της 
Συνθήκης της ΕΕ καθώς και η κατοχύ-
ρωση της «νησιωτικότητας» α) από το 
άρθρο 101 του Ελληνικού Συντάγματος, 
β) από τις διατάξεις του ν. 4150/2013 
για εφαρμογή 1) της «ρήτρας νησιω-
τικότητας» 2) την σύσταση Εθνικού 
Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής, και 
3) την δημιουργία Νησιωτικού Παρατη-
ρητηρίου είναι ορισμένα που κατακτή-
θηκαν.

Τα μέχρι τώρα συνολικά αποτελέ-
σματα ειδικών νησιωτικών πολιτικών 
κρίνονται μέτρια σε επίπεδο ΕΕ και 
τελευταία στη Ελλάδα λόγω των μνη-
μονίων καταργούνται ή μειώνονται μέ-
τρα που κατακτήθηκαν στα τελευταία 
20 χρόνια. Π.Χ ( ειδικού καθεστώτος 
των μειωμένων κατά 30% συντελεστών 
ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά του Αιγαί-
ου από το 1990 κ.α).

Ας έλθουμε όμως στο θέμα της ομι-
λίας μου.

Νησιωτικός τουριστικός προορισμός
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ 

ΝΗΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΑ
Κάθε νησί, μικρό ή μεγάλο έχει αυτό-

νομο ρόλο, ξεχωριστή φυσιογνωμία και 
στόχο, διαφορετική ικανότητα ανάπτυ-
ξης που στηρίζεται στη μορφολογική, 
τους υπάρχοντες τοπικούς πόρους και 

την ιστορική και πολιτιστική του κληρο-
νομιά.

• Ποιοτική, βιώσιμη και έξυπνη ανά-
πτυξη 

• Πράσινη αειφόρο Ανάπτυξη (Ο 
ΠΟΤ ορίζει ως αειφορική ή βιώσιμη 
την μορφή τουριστικής ανάπτυξης η 
οποία «...οδηγεί στην διαχείριση όλων 
των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορούν να καλυφθούν οι οικονομικές, 
κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες ενώ 
παράλληλα διατηρείται πολιτιστική αξι-
οπρέπεια, οι ουσιαστικές οικολογικές 
διαδικασίες, βιοποικιλότητα και τα συ-
στήματα υποστήριξης της ζωής». (IIED 
2001:40).

• Δημιουργία ίσων όρων ανταγωνι-
σμού και ευκαιριών στις νησιωτικές επι-
χειρήσεις

• Ανάδειξη το συγκριτικό πλεονέκτη-
μα κάθε νησιού. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα ελληνικά νησιά οι οικονομίες των 

οποίων στηρίζονται κυρίως στην εκμε-
τάλλευση των εντόπιων πλουτοπαρα-
γωγικών πόρων και κυρίως του Τουρι-
σμού.

Η οικονομία των νησιών στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή και 
τριτογενή τομέα. Έτσι έχουμε ανάπτυ-
ξη μιας σειράς επιχειρήσεων ιδιαίτερα 
στον κλάδο των τροφίμων (Ελαιόλαδο, 
ελιές, τυροκομικά) και ποτών (Ούζο 
κρασί κ.α.). Παράλληλα μία σειρά πα-
ραγωγικών επιχειρήσεων έχουν προ-
βληματική λειτουργία λόγω της νησιω-
τικότητας και του υψηλού μεταφορικού 
κόστους.

Σήμερα η οικονομία των νησιών στη-
ρίζεται στο τουριστικό προϊόν, για το 
οποίο καταβάλλονται μεγάλες προσπά-
θειες ανάπτυξης. Τομείς όπως ο του-
ρισμός ειδικότερα οι νέες και εναλλα-
κτικές μορφές του, η μεταποίηση και 
εμπόρια αγροτικών και ζωικών προϊό-
ντων, ανάπτυξη του διαμετακομιστικού 

εμπορίου, καθώς και η ανάπτυξη υπη-
ρεσιών γενικότερα, μπορούν να αποτε-
λέσουν σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης.

Έτσι σήμερα προσφέρονται πολλές 
επενδυτικές ευκαιρίες ιδίως στα νησιά 

Απαιτείται η διαμόρφωση ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την επιχειρηματικό-
τητα, ώστε να εξισορροπηθούν οι μειο-
νεξίες σε σχέση με τις επιχειρήσεις της 
ηπειρωτικής χώρας. 

Σήμερα, σε μία κοινωνία, η οποία  αλ-
λάζει και εξελίσσεται.

Σήμερα, ο μαζικός τουρισμός είναι η 
κυριωτερη μορφη τουρισμου.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το 
ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορ-
φές τουρισμού.

Τέλος στις νησιωτικές επιχειρήσεις 
του τουριστικού κλάδου είναι περισσό-
τερο προφανή και έντονα τα προβλή-
ματα, λόγω των παρακάτω επιπρόσθε-
των δυσμενών παραγόντων, όπως: 

Μικρή περίοδος λειτουργικής δρα-
στηριότητας σε ετήσια βάση.

  Μεγάλες διακυμάνσεις έντασης δρα-
στηριότητας (υπερπληρότητα στην πε-
ρίοδο αιχμής και υπολειτουργία κατά 
το υπόλοιπο διάστημα).

Η ΛΕΣΒΟΣ της αλληλεγγύης δοκιμά-
ζεται από την προσφυγική κρίση που 
έπληξε καίρια τον φετινό τουρισμό 
τους και μέσω αυτού του βήματος θέλω 
να σας καλέσω να επισκεφτείτε έστω 
και τώρα το νησί μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΟΑΕΝ
για την τόνωση της τουριστικής δρα-
στηριότητας στα νησιά του Αιγαίου 
λόγω του μεταναστευτικού.

1. Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων 
για συντονισμένες ενέργειες συνολικής 
προβολής και προώθησης της τουριστι-
κής και της παραγωγικής φυσιογνωμίας 
των νησιών μας, μέσω της συμμετοχής 
σε εκθέσεις και της προβολής σποτ 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 
Συσχετισμός προβολής με την υποψη-

φιότητα των νησιωτών για το Νόμπελ 
Ειρήνης. 

2. Ειδικά μέτρα
α. Ειδικό πρόγραμμα κοινωνικού του-

ρισμού για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω.
β. Στόχευση σε ειδικές ομάδες του-

ριστών που θα τονώσουν τον τουρισμό 
και θα συμβάλουν στην επέκταση της 
τουριστικής περιόδου (μαθητικός, συ-
νεδριακός, εκπαιδευτικός, ιαματικός, 
αθλητικός, εκκλησιαστικός, κλπ).

3. Ελαχιστοποίηση  φόρου αεροδρο-
μίων για τις πτήσεις τσάρτερ.

4. Αύξηση των πόρων και διεύρυνση 
των επιλέξιμων δραστηριοτήτων στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ για τον Του-
ρισμό.

5. Αποζημίωση νησιωτικών επιχειρή-
σεων που αποδεδειγμένα έχουν υπο-
στεί ζημία εξαιτίας του προσφυγικού. 
Αναστολή όλων των αναγκαστικών μέ-
τρων είσπραξης οφειλών σε τουριστι-
κές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με 
ΔΟΥ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
τράπεζες, για τουλάχιστον 2 έτη.

6. Επιδότηση κόστους εργασίας σε 
τουριστικές επιχειρήσεις, για όσο χρο-
νικό διάστημα διαρκεί η κρίση.

7. Διατήρηση του καθεστώτος των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νη-
σιά του Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν 
έντονα προβλήματα εξαιτίας των μετα-
ναστευτικών ροών.

8. Φιλοξενία δημοσιογράφων και 
τουριστικών γραφείων απο την Ευρώπη 
για την προβολή της Λέσβου στις χώ-
ρες τους.

9. Προσελκυση με επιδότηση μέσω 
διαφημιστικής καμπανιάς αεροπορικών 
εταιριών χαμηλού κόστους με συνδέ-
σεις με Ευρώπη και τον κόσμο.

10. Διοργάνωση φεστιβάλ με θέμα 
την αλληλεγγύη και το προσφυγικό.

11. Αμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων
α. Η παρατηρούμενη σήμερα πληρό-

τητα ξενοδοχείων, κυρίως στις πόλεις 
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των νησιών (π.χ. της Μυτιλήνης) είναι 
πρόσκαιρη και οφείλεται στις κρατή-
σεις εθελοντών και προσφύγων. Επει-
δή η κατάσταση αυτή ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους, θα πρέπει οι ξενοδόχοι να 
κρατούν διαθέσιμα δωμάτια για κρα-
τήσεις ξένων επισκεπτών και ιδίως 
της νέας αναπτυσσόμενης τουριστικής 
αγοράς των Τούρκων. 

β. Λόγω της αυξημένης ζήτησης στα 
ξενοδοχεία (π.χ. της Μυτιλήνης) έχουν  
αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές των δωμα-
τίων που μακροπρόθεσμα ζημιώνουν 
τον τουρισμό.

11. Διεθνές συνέδριο στη Αθήνα - 
Συντονισμένη προβολή στη Αθήνα και 
σε όλο το κόσμο μέσω των δημοφιλών 
ΜΜΕ και κάθε είδος κοινωνικά δίκτυα 
πληροφόρησης των συνεπειών στην 
κοινωνικοοικονομική ζωή των νησιών 
εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης. 
Αξιοποίηση όλων των διάσημων εθελο-
ντών δημοσιογράφων και προσωπικο-
τήτων για την προβολή των νησιών ως 
χώρων ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

12. Σύνταξη ειδικής μελέτης για την 
επικοινωνιακή πολιτική.

13. Πρόσληψη από το νησιωτικό 
Δήμο ειδικών επιστημόνων.

14. Διεθνές συνέδριο, στη Μυτιλήνη 
με την συμμετοχή Δημάρχων απο την 
Ευρώπη και την Τουρκία καθώς Ύπα-
της αρμοστείας του ΟΗΕ, ΜΚΟ από 
όλο το κόσμο που ασχολούνται με το 
προσφυγικό, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο 
καθώς και άλλων προσωπικοτήτων και 
πανεπιστημιακών που ασχολούνται με 
το μεταναστευτικό.

15. Χρηματοδότηση μελέτης για 
επιμήκυνση τουριστικής περιόδου και 
προσέλκυση τουριστών όλο το χρόνο 
που συνδέονται με τον θεματικό τουρι-
σμό. - Σύνδεση των τοπικών προϊόντων 
ΠΟΠ με το παρεχόμενο τουριστικό 
προϊόν-Την μεγιστοποίηση της χρήσης 

εφαρμογών e-tourism και των εργαλεί-
ων κοινωνικής δικτύωσης για τον του-
ρισμό.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ
Θέσπιση Ειδικού Αναπτυξιακού Προ-

γράμματος για τα Νησιά-Ολοκληρωμέ-
νες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο 
πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Απαιτείται εκπόνηση ειδικού αναπτυ-
ξιακού προγράμματος στα πλαίσια του 
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και του νέου 
αναπτυξιακού νόμου με χρηματοδό-
τηση δράσεων με ειδικά κίνητρα - με 
αυξημένα ποσοστά επιδοτήσεων σε 
σχέση με τις ΜΜΕ που δραστηριοποι-
ούνται στην ηπειρωτική χώρα- στις επι-
χειρήσεις για επενδύσεις καθε μορφής 
και κλάδου στη Λέσβο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επιδίωξη άμεσης συνάντησης των 

φορέων και οχι μόνο των βουλευτών, 
περιφερειαρχών και δημάρχων με τον 
Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους 
Υπουργούς για συζήτηση του σοβαρού 
αυτού προβλήματος και λήψη άμεσων 
μέτρων. Η ΛΕΣΒΟΣ και τα άλλα νησιά 
που επλήγησαν από την προσφυγική 
κρίση πρέπει να κηρυχθούν περιοχές 
έκτακτης ανάγκης. 

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ε.Ο.Α.Ε.Ν. είναι πρόθυμο να συμμετά-
σχει στο διάλογο που ανοίγει επιπτώ-
σεις της καθημερινά αυξανόμενης ροής 
προσφύγων και μεταναστών στην κοι-
νωνική και οικονομική ζωή των νησιών 
και ειδικότερα στο Τουρισμό. 

Τελειώνοντας θα θέλαμε ευχαριστή-
σουμε όλους που βοήθησαν για να 
πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο κα-
θώς και εσάς που ήλθατε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 

Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016
Μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας

Η εκκίνηση μας έγινε, όπως πάντα, 
όταν προορισμός μας είναι η Πελοπόν-
νησος στις 8 π.μ. από την Ομόνοια.

Πρώτη στάση ο Ισθμός. Στη συνέ-
χεια μέσω της Ολυμπίας Οδού από τον 
κόμβο του Ξυλοκάστρου ανηφορίσαμε 
για τα Τρίκαλα Κορινθίας, έναν από 
τους πιο περιζήτητους τουριστικούς 
προορισμούς της ορεινής Ελλάδας.

Όλη η πανέμορφη διαδρομή μέχρι τα 
Τρίκαλα κινήθηκε  ανάμεσα σε αμπέλια 
και πορτοκαλιώνες εκτός από ένα-δύο 
σημεία που ο δρόμος πλησίαζε τον 
ποταμό Σύθα, τα πλατάνια και οι ιτιές 
έσερναν το χορό. 

Τα Τρίκαλα Κορινθίας στην ουσία εί-
ναι τρία χωριά ενωμένα, ουσιαστικά σαν 
τρεις συνοικίες, που απλώνονται από τα 
900 μ. μέχρι και τα 1100 μ. υψόμετρο. 
Συνολικά και στις τρεις συνοικίες μέ-
νουν μόνιμα περίπου 250 κάτοικοι. 

Όταν φτάσαμε στα Κάτω Τρίκαλα 
απολαύσαμε τη θέα προς τον Κορινθι-
ακό κόλπο και έως απέναντι τη Στερεά. 
Από αυτό το σημείο αλλά και τα Με-
σαία Τρίκαλα αρχίζουν και εμφανίζο-
νται οι καρυδιές, τα πλατάνια, τα πεύκα 
και τα έλατα. 

Τα Άνω Τρίκαλα, είναι γνωστά και ως 
«αρχοντομαχαλάς» και σαν πατρίδα 
της οικογένειας των Νοταράδων. Από 
εκεί ήταν πανέμορφη η θέα προς το 
ψηλότερο βουνό της Κορινθίας, τη Ζή-
ρεια, η οποία λέγεται και Κυλλήνη και 
έχει υψόμετρο 2.374 μ.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας, πρώην πρω-
τεύουσα της επαρχίας Σικυωνίας, ήταν 
από παλιά γνωστά για το προνομιούχο 
άριστο και ξηρό κλίμα καθώς και για το 
θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον τους. 

Από τα Άνω Τρίκαλα σε 2 χλμ. επι-
σκεφτήκαμε τη Μονή Αγίου Βλασίου, 
που κτίστηκε το 14ο αι. όταν σε κοντινή 
σπηλιά βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα 
του Αγίου που όπως αναφέρεται μόναζε 
εκεί. Στο μοναστήρι αυτό μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία η οικογένεια Νοταρά 
και εδώ συναντήθηκε ο Παπαφλέσσας 
με τους προκρίτους των Τρικάλων για 
να αποφασίσουν την έναρξη του Αγώνα. 

Μετά την επίσκεψη μας στο πολύ ενδι-
αφέρον για τις αγιογραφίες του μοναστή-
ρι, οι περισσότεροι κατηφορίσαμε με τα 
πόδια προς το χωριό των Άνω Τρικάλων 
(ένας όμορφος περίπατος σε απόσταση 
2 χλμ, περίπου για 25-30 λεπτά). 

Για μεσημεριανό γευματίσαμε στην 
παραδοσιακή ταβέρνα «Άρτεμης» στα 
μεσαία Τρίκαλα. 

Το απόγευμα 4.30 μ.μ. επιβιβαστήκαμε 
στο λεωφορείο για την επιστροφή μας 
στην Αθήνα, αφού προηγουμένως κάνα-
με μια στάση για καφέ στα Ίσθμια, στη 
βυθιζόμενη γέφυρα, δίπλα στον Ισθμό. 

Κατά γενική ομολογία μια ευχάριστη, 
ξεκούραστη εκδρομή που ευχαρίστη-
σε ιδιαίτερα τους 45 εκδρομείς μέλη 
και φίλους της Λεσβιακής Παροικίας.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
(Στάγειρα 384 - Χαλκίδα 322 π.Χ.) 

2.400 έτη από τη γέννησή του

Ημερίδα: ΦΥΣΗ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στα ίχνη του Αριστοτέλη στη Λέσβο και η γένεση των Φυσικών Επιστημών

Από το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επίκαιρα 

Το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγμα-
τοποίησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημε-
ρίδα αφιερωμένη στο «επετειακό έτος 
Αριστοτέλη 2016». Η ημερίδα έγινε  
στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχο-
λείου στην Πενταμελή Συντονιστική 
Επιτροπή του Δικτύου Συνεργαζόμενων 
Σχολείων της UNESCO, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και είχε τίτλο «Φύση, 
Άνθρωπος, Πολιτισμός: Στα ίχνη του 
Αριστοτέλη στη Λέσβο και η γένεση 
των Φυσικών Επιστημών».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθου-
σα τελετών του «Πειραματικού Λυκείου 
Μυτιλήνης», την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου από τις 11.00 το πρωί έως τη 1.00 
το μεσημέρι και από τις 6.30 το απόγευ-
μα έως τις 9.00 το βράδυ. Την εκδήλωση 
προλόγισε η Μαρία Ζαφειρίου, φιλόλο-
γος καθηγήτρια, υπεύθυνη σχεδιασμού 
των δράσεων, και συντόνισε ο Αθανά-
σιος Ι. Καλαμάτας, θεολόγος καθηγητής.

Στην πρωινή συνεδρία παρουσι-
άστηκαν οι δράσεις των παρακάτω 
συνεργαζόμενων σχολείων της Μυ-
τιλήνης:

Αίθουσα Εκδηλώσεων Πειραματι-
κού ΓΕ. Λ. 11:00 - 01:00

1. Πειραματικό Γε. Λ. Μυτιλήνης· 
«Κόμικ: Ο Αριστοτέλης από τα Στάγει-
ρα στη Χαλκίδα». 

2. 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης· 

«Εικονογράφηση ενός "φιλοσοφικού" 
παραμυθιού: "Ένα αυγό στη λιμνοθά-
λασσα του Αριστοτέλη"», «Ακροστιχί-
δα: Πυρραίων Εύριπος» & «Εικαστική 
έκθεση με ζωγραφιές: "Ο Αριστοτέλης 
στη Λέσβο"».

3. Πειραματικό Γε. Λ. Μυτιλήνης· 
«Αριστοτελισμός. Λήμμα στη Βικιπαί-
δεια». 

4. 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης· 
«Κολάζ με ρητά του Αριστοτέλη» & 
«Scratch· Το κουίζ του Αριστοτέλη».

5. Πειραματικό Γε. Λ. Μυτιλήνης· 
«Στιγμιότυπα του Πυρραίου Κόλπου και 
της Ακροπόλεως της Αρχαίας Πύρρας».

6. Πειραματικό Γε. Λ. Μυτιλήνης· 
«Παρουσίαση αρχετύπων και παλαιτύ-
πων εντύπων έργων του Αριστοτέλη 
της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Γυμνα-
σίου Μυτιλήνης».

7. Απογευματινή Συνεδρία
Αίθουσα Εκδηλώσεων Πειραματι-

κού ΓΕ. Λ. Μυτιλήνης  18:30 - 21:00
Μετά την προσέλευση των επισή-

μων και τους χαιρετισμούς.
18:55 - 19:00· «Φύση – Άνθρωπος 

– Πολιτισμός. Στα ίχνη του Αριστοτέλη 
στη Λέσβο και η γένεση των Φυσικών 
Επιστημών», Προλογίζει η Μαρία Ζα-
φειρίου· Φιλόλογος Καθηγήτρια.

19:00 - 19:15· Χρηστος Τερέζης· 
Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου 
Πατρών: «Η Πολιτική Ισότητα κατά τον 
Αριστοτέλη». (με διαδυκτιακή σύνδεση 

3ο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα (W4O-Hellas)

μέσω SKΥPE)
19:15 - 19:30· Νικόλαος Ζούρος· 

Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου· Διευθυντής 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου: «Στα βήματα 
του Αριστοτέλη. Αναδεικνύοντας τη 
φυσική κληρονομιά της Λέσβου».

19:30 - 19:45· Ανδρέας Τρούμπης· 
Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Ο άν-
θρωπος του Νοός».

19:45 - 20:00· Μάκης Αξιώτης· Δρ. 
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου: «Ο Αριστοτέλης και ο Πυρ-
ραίων Εύριπος».

20:00 - 20:15· Ειρήνη Σπυρέλλη· 
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πα-
νεπιστημίου Κρήτης: «Ψηφιοποίηση 
και τεκμηρίωση αρχετύπων και παλαι-
τύπων εντύπων έργων του Αριστοτέλη 
της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Γυμνα-
σίου Μυτιλήνης».

Επιμέλεια Ειρήνης Βεκρή

Είχα τη χαρά φέτος να παρακολουθήσω την τελευταία από τις εκδηλώσεις της εταιρείας 
«Γυναίκες στην Ογκολογία» και να μάθω για τις δράσεις τους. Δηλώνω εξαιρετικά εντυπω-
σιασμένη και συγκινημένη. Στο 3ο Forum, παρευρέθηκα χάρη στην ευγενική πρόσκληση 
της δικής μας, γιατρίνας (με καταγωγή από τη Λέσβο) της κας Έλενας Λινάρδου, MD PhD, 
Παθολόγου Ογκολόγου, Διδάκτορα Imperial College, University of London, Αν. Διευθύντριας 
Α΄ Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, που φαίνεται δεύτερη από τα δεξιά 
στην φωτογραφία. Θέλω να συγχαρώ, την ίδια και ολόκληρη την ομάδα των συνεργατών της 
και να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους, γιατί η αλληλεγγύη και ο ανθρω-
πισμός είναι ίσως η μοναδική διέξοδος στους δύσκολους καιρούς της κρίσης που περνάμε.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθη-
κε το 3ο Forum των "Γυναικών στην 
Ογκολογία" με θέμα "Κλινικές μελέτες 
στην Ογκολογία - μύθοι και αλήθειες", 
την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 
Νοεμβρίου 2016, καθώς και η Ημερίδα 
Ενημέρωσης Κοινού - βιωματικά σεμινά-

ρια διατροφής και άσκησης για ασθενείς 
με καρκίνο, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 
2016 στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
Νεοφύτου Δούκα 4 στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του Forum, συζητή-
θηκαν διεξοδικά θέματα που αφορούν 
τις κλινικές μελέτες, από την ηθική, νομι-
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κή αλλά και οικονομική πλευρά, αναζητή-
θηκαν οι μύθοι και οι αλήθειες γύρω από 
αυτές, αναπτύχθηκαν τα οφέλη προς τον 
ασθενή και την κοινωνία και συζητήθη-
καν τα προβλήματα πρόσβασης και διε-
ξαγωγής κλινικών μελετών στη χώρα μας 
σήμερα. Επίσης αναλύθηκε η έννοια του 
"Patients advocacy", και συζητήθηκαν οι 
καινοτόμες θεραπείες, τα προγράμματα 
φαρμακευτικής πρώιμης πρόσβασης κα-
θώς και ο ρόλος των ΜΜΕ και του δι-
αδικτύου στην ογκολογική ενημέρωση, 
από γνωστούς δημοσιογράφους, εκπρο-
σώπους των συλλόγων ασθενών-εθελο-
ντών και διακεκριμένους ογκολόγους. 
Τέλος, σε ένα πολύ ιδιαίτερο στρογγυλό 
τραπέζι, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι και 
ογκολόγοι συναντήθηκαν και συζήτησαν 
θέματα διαχείρισης του σώματος και 
της ψυχής του ογκολόγου, αλλά και του 
ογκολογικού ασθενούς. 

Την Κυριακή 27/11 στα βιωματικά σεμι-
νάρια διατροφής, άσκησης και υποστηρι-
κτικών τεχνικών για ασθενείς με καρκίνο, 
σε μία αίθουσα κατάμεστη από ασθενείς, 
προσεγγίστηκε το θέμα των κλινικών με-
λετών και συζητήθηκαν πληθώρα απορι-
ών του κοινού, ενώ στη συνέχεια παρου-
σιάστηκε η νέα πλατφόρμα υποστήριξης 
ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μα-
στού, www.w4life.gr, η οποία λειτουρ-
γεί πλέον στα πλαίσια της βραβευμένης 
από το UICC πρότασης της Ελληνικής 
Συμμαχίας για τον μεταστατικό καρκίνο 
μαστού από τις Γυναίκες στην Ογκολογία 
σε συνεργασία με το ΚΕΦΙ. Στη συνέχεια 
στα βιωματικά σεμινάρια, με την βοήθεια 
ειδικών διατροφολόγων, γυμναστών, φυ-
σικοθεραπεύτριας και εκπαιδευτών, οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να 
κατανοήσουν βασικές αρχές της υγιεινής 
διατροφής, να συμμετάσχουν σε εργα-
στήρι παρασκευής απλών υγιεινών συντα-
γών, να κάνουν πιλάτες, yoga, να μάθουν 
τεχνικές χαλάρωσης, αλλά και να συζητή-
σουν τα οφέλη της συμβουλευτικής εν-

συνειδητότητας και του βελονισμού.
Σημειώνεται επίσης ότι με την ευκαιρία 

του 3ου Forum οι «Γυναίκες στην Ογκο-
λογία» διοργάνωσαν μια πολύ πετυχημέ-
νη εκδήλωση την Παρασκευή 25 Νοεμ-
βρίου 2016, στο «Σαρόγλειο Μέγαρο» 
με κεντρική ομιλήτρια, την νομικό κυρία 
Σίσσυ Παυλοπούλου, σύζυγο της A.E. του 
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η 
οποία έδωσε μια εμπνευσμένη ομιλία για 
τη «Θέση της Γυναίκας στην Ελλάδα της 
Κρίσης», με συντονιστές τον Καθ. Οδυσ-
σέα Ζώρα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και τον κ. Νίκο Χατζηνικολάου, 
Διευθυντή του Ογκολογικού Τμήματος 
της Pfizer Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας. 
Παρέστη μεγάλος αριθμός διακεκριμέ-
νων ανθρώπων της τέχνης, επιστήμης 
και πολιτικής ζωής, δηλώνοντας έτσι την 
υποστήριξή τους στους σκοπούς της 
Ομάδας των "Γυναικών στην Ογκολογία". 
Μεταξύ των επισήμων, αναφέρονται η κ. 
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, η Περιφερει-
άρχης Αττικής κ. Άννα Δούρου, ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών κ. Τέρενς Κουίκ, η 
τ. Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Άντζελα 
Γκερέκου, και άλλοι. Την εκδήλωση έκλει-
σε μουσικά ο βιρτουόζος της κλασικής 
κιθάρας και συνθέτης, Παναγιώτης Μάρ-
γαρης με την μουσική παράσταση «Με 
μία κιθάρα και μία φωνή», με την ιδιαίτερη 
ερμηνεύτρια κ. Αδριάννα Λυκούρεση.

*Οι «Γυναίκες στην Ογκολογία» είναι μια 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία 
στηρίζεται στον εθελοντισμό, λειτουργεί με 
δωρεές και χορηγίες και αποτελείται από ένα 
δυναμικό δίκτυο γυναικών επαγγελματιών στο 
χώρο της Ογκολογίας, με κύριους στόχους την 
προώθηση του διαλόγου για ευκαιρίες, λύσεις, 
απαντήσεις σε κοινά προβλήματα των γυναικών 
Ογκολόγων, αλλά και ένα πρωτοπόρο δυναμικό 
δίκτυο υποστήριξης, ενημέρωσης και ουσιαστι-
κής κοινωνικής προσφοράς με επίκεντρο τη 
γυναίκα ασθενή με καρκίνο. 
Ιστοσελίδες: www.w4ohellas.org, www.w4life.gr, 
www.facebook.com/womeninoncolog 

Οδυσέας Ελύτης (1996-2016)
Είκοσι χρόνια στην αθανασία

Αφιέρωμα 

Γράφει ο Δημήτρης Νικορέτζος

Θα ξεκινήσω έναν περίπατο μικρής 
διαδρομής στην ποίηση του Ελύ-

τη με μια καίρια επισήμανση: Το μόνιμο 
λάθος της κριτικής είναι – κι έγινε κατά 
κόρον στην ερμηνευτική του Ελύτη – 
ότι οι περισσότεροι (όχι όλοι), για ν’ 
αποφανθούν, ξεκινούν απ’ την υπογρα-
φή για να οδηγηθούν στο ποίημα, ενώ 
έπρεπε να κάνουν το εντελώς αντίθετο. 
Φρονώ ότι η κριτική οφείλει να ερείδε-
ται στην μη επωνυμία του ποιητή, σταθ-
μίζοντας ή αναλύοντας την ακτινοβολία 
του ποιήματος, χωρίς να διηθείται από 
τον ηθμό του ονόματος. Τότε και μόνο 

τότε, η κριτική πεποίθηση θα είναι αλά-
θητη. Διαφορετικά θα είναι μεροληπτι-
κή. Μπορεί άραγε μια κομφορμιστική 
διάνοια να εισέλθει στην ενδοχώρα 
μιας νεωτερικής; Αν δεν το επιχειρεί 
να ερμηνεύσει μια κλασικιστική σκέ-
ψη  μια άλλη, καθαρά υπερβατική, είναι 
σαν να προσπαθεί να συλλάβει κανείς, 
με όρους Νευτώνειας Μηχανικής ή Ευ-
κλείδειας Γεωμετρίας, έννοιες της Σχε-
τικιστικής Μηχανικής ή γεωμετρικούς 
χώρους του Riemman. Η αναντιστοιχία 
θα είναι πλήρης. Για να διαρρήξεις μια 
κλειδαριά, πρέπει να διαθέτεις το ανά-
λογο κλειδί και, για να επανέλθω στην 
ποίηση, για να την πλησιάσεις, πρέπει 
να έχεις τον ομόλογο ψυχισμό. Αν δεν 
διατρήσεις τον παρθενικό της υμένα, 
δεν θα σου αποκαλυφθεί το θαύμα. Σε 
ό,τι με αφορά, έχω την θέληση, μα δεν 
διαθέτω αυτό που ο Ελύτης θα έλεγε 
«στερεοσκοπική φαντασία». Γεννημέ-
νος δυστυχώς ορθολογιστής – δυστυ-
χώς θετικές επιστήμες σπούδασα – εί-
μαι υποχρεωμένος να παραχωρήσω τη 
μελέτη της ποιητικής τομογραφίας του, 
σε αγχινούστερους εγκεφάλους!

Ο Ελύτης υπήρξε ποιητής νεωτερικός 
κι αν τον προσεγγίσει κανείς με αξιωμα-
τικά κριτήρια της «ορθόδοξης» ποιητι-
κής, σαφώς θα τον αδικήσει. Ο Ελύτης 
ξεκίνησε από τη χώρα του σχετικού, 
της σχετικής λογικής, που δεν έχει κα-

Η «Αιολίδα» η φωνή της «Παροικίας» μας στην Αθήνα, αποτίνοντας φόρο τιμής και μνήμης 
στα 20 χρόνια από τον θάνατο του Λέσβιου νομπελίστα ποιητή, ανέθεσε στον πιο αρμόδιο – ως 
βιογράφο του – συντοπίτη μας ποιητή Δ. Νικορέτζο, να μας δώσει ένα πορτρέτο του, χαιρετι-
στήρια αναφορά στο μεγάλο του έργο.
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νένα κοινό σημείο μ’ αυτό που αυστη-
ρά θα ονομάζαμε λογική αλληλουχία 
ιδεών. Ο Einstein έλεγε: «Δυσπιστώ στο 
γενικώς αποδεκτό και το μάχομαι». (Αυ-
τός ήταν ο δρόμος που οδήγησε στη 
Θεωρία της Σχετικότητας). Ο Ελύτης 
είπε: «Δυσπιστώ στο καθετί το παραδεγ-
μένο και συστηματικά το αντιστρατεύομαι» 
(Α.Χ. σελ. 5). Δεν είναι εκπληκτική η 
φιλοσοφική ομοιότητα; Η αίρεση δεν 
οδήγησε στην άλλη αλήθεια; Όπως ο 
Einstein, στο φυσικό σύμπαν, έτσι κι ο 
Ελύτης, στο ποιητικό σύμπαν, προτίμη-
σε την τόλμη της επανατοποθέτησης. 
Η ανατροπή τον έφτασε στην «άλλη» 
θέαση, αφού πλήρωσε, βέβαια το κό-
στος.

Η ποίηση του Ελύτη κείται ένθεν και 
εκείθεν των διαχωριστικών ορίων του 
ορατού φάσματος. «Συχνάζει στο υπέ-
ρυθρο και υπεριώδες. Η ποίησή του 
είναι ποίηση των πολικών σημείων, βι-
ώνοντας περιοχές που εύκολα θα μπο-
ρούσε να γίνει κανείς «Φυλλομάντης». 
(Η λέξη είναι δική του). Αν και δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που επιστρέφει στη 
«Νευτώνεια» σκέψη – κι ελπίζω ο ανα-
γνώστης να αντιλαμβάνεται τους πα-
ραλληλισμούς – σκέψη που σαφέστατα 
διαθέτει, το υπέδαφος που καλύπτεται, 
κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από 
λογικές σχετικότητες.

Κατ’ αρχήν στην ποίηση του Ελύτη 
διακρίνει κανείς την π α ν σ π ε ρ μ ί α 
των υλικών της. Υλικά επιχρίσματα, 
κάθε προέλευσης και κάθε μορφής, 
τόσο στον γλωσσικό τόπο, όσο και 
στον ιστορικό χρόνο, μειγνύονται με 
τρόπο κάποτε Μεφιστοφελικό, δημι-
ουργώντας αλλού το θαύμα, αλλού το 
αίνιγμα. Παντού ελλοχεύει η έκπληξη, 
το απρόοπτο, σε μια συμπλοκή λογικής 
και παραλόγου, ορθολογισμού και αδι-
εξόδου. Υπάρχουν, με αφανείς περιο-
δικότητες, εναλλάξ «ζώνες» διαύγειας 
– «κυανού της μέντας» - και «ζώνες» 

λογικής και σιγής. Όσο δύσκολα – ως 
ολότητα -  μπορείς ν’ απορρίψεις ένα 
του ποίημα, άλλο τόσο δύσκολα – ως 
ολότητα – μπορείς να το αποδεχτείς. 
Οι εντυπώσεις συνεχώς επαμφοτερί-
ζουν. Τα ακρότατα σημεία ήταν η μοί-
ρα της ζωής του. Ας μην ξεχνά ο ανα-
γνώστης ότι και η αποδοχή της ποίησής 
του πέρασε απ’ τα ίδια σημεία: ναδίρ 
– ζενίθ. Νομίζω πως αποτελεί μοναδικό 
φαινόμενο ποιητή, που η αναγνώρισή 
του πέρασε από τόσα καυδιανά δίκρα-
να, ξεκινώντας απ’ την πλήρη άρνηση 
και φθάνοντας ως τον απροκάλυπτο 
θαυμασμό. Αρκεί να θυμηθεί κανείς 
ότι από τα πρώτα του βήματα, με τους 
Προσανατολισμούς, είχε δεχτεί – κατά 
κόρον – και μάλιστα από επώνυμους 
κριτικούς, τα ιοβόλα βέλη, όχι απλά της 
άρνησης, μα και της ειρωνείας. Κάποτε 
και του... οίκτου. Είχε μιλήσει γι’ αυτό, 
όχι λίγες φορές, με βαθύτατη πικρία. 
Σε γράμμα του το 1938, στον Γιώργο 
Θεοτοκά (Α.Χ. σελ. 472) γράφει: «Ξέρω 
πολύ καλά πως με όλη αυτή την υπόθεση 
– εννοεί τον υπερρεαλισμό του – έχω 
κερδίσει πολλούς εχθρούς και τη γενική 
αντιπάθεια του φιλολογικού μας κόσμου». 

Πού να φανταζόταν τι του επιφύλασ-
σε η φιλολογική του μοίρα, ύστερ’ από 
σαράντα χρόνια! Ότι θα έφτανε στο 
Nobel και θα τον πρότειναν ακόμη και 
για Πρόεδρο της Δημοκρατίας!

Ήμουν πια αρκετά μεγάλος όταν ανα-
κάλυψα τον Ελύτη κι ήταν ήδη αρκετά 
αργά να τον αγαπήσω. Όμως δεν ήταν 
καθόλου αργά να τον θαυμάσω. Συχνά 
θαυμάζεις κάτι που αγαπάς, αλλά λιγό-
τερο συχνά αγαπάς κάτι που θαυμάζεις. 
Το δυστύχημα για μένα ήταν ότι άρχισα 
να μελετώ τον Ελύτη εντελώς ανορθό-
δοξα. Ξεκίνησα από την πιο δύσληπτη, 
την πιο αντιλυρική, σκηνική συλλογή 
του Μαρία Νεφέλη (1978), που πολύ 
σωστά, νομίζω, ο Τάσος Λιγνάδης, 
απ’ τους εγκυρότερους μελετητές του 

έργου του, τη χαρακτήρισε «ιδιαίτερα 
κρυπτική σύνθεση, που διατυπώνεται σε 
μορφή παράλληλων μονολόγων, με μορ-
φή θεατρικού δρώμενου». Αυτή ακριβώς 
η δυσκολία προσπέλασης σ’ ένα έργο 
σφιγγώδες ήταν που με φόρτωσε με 
πολύ προκατάληψη, ώσπου ν’ ανακαλύ-
ψω ότι ο Ελύτης δεν ήταν βέβαια μόνο 
η Μαρία Νεφέλη. Από τότε κατάλαβα 
ότι ήταν ανέφικτο – λόγω της φύσης 
του – να συλλαβίσει κανείς ολόκληρο 
το αλφαβητάρι της ποίησής του. Όμως, 
όταν πρωτοδιάβασα τους Προσανατολι-
σμούς του, δεν ήταν λίγες οι φορές που 
ξεσηκώθηκαν μέσα μου επιφωνήματα 
θαυμασμού. Και μπορώ να ισχυριστώ, 
τώρα που διάβασα όλες τις συλλογές 
του,  ότι ο καλύτερος - για μένα – Ελύ-
της, βρίσκεται στους Προσανατολισμούς, 
για το λόγο ότι εκεί, χωρίς να υποτιμώ 
τις υπόλοιπες, μιλούσε κατ’ εξοχήν το 
ποιητικό του ένστικτο, αποκαθαρμένο 
από επιδράσεις ή και από μιμήσεις ξέ-
νων προτύπων, που δέχτηκε αργότερα. 
(Ίσως να μην είναι συμπτωματικό, ότι η 
πρώτη συλλογή ενός ποιητή είναι συ-
χνά η καλύτερη). 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εντύπωση 
που μου έκαναν μερικά – τα περισσό-
τερα – ποιήματα της συλλογής εκείνης. 
(Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
τα γνωστότερα ποιήματα – και τα πιο 
δ η μ ο φ ι λ ή  – που ερανίζονται οι Ανθο-
λογίες είναι από τους Προσανατολισμούς). 

Ποιο να πρωτοθυμηθώ; Σχεδόν όλα 
έχουν καταγραφεί στη μνήμη μου. «Η 
τρελή ροδιά», Η Μαρίνα των βράχων», 
«Μελαγχολία του Αιγαίου», «Ηλικία 
της γλαυκής θύμησης», «Γέννηση της 
μέρας», «Μια ιππασία στα σύννεφα...», 
«Ένα ζαρκάδι τρέχει...», «Φλοίσβος 
φιλί...», «Χρυσίζει ο κόπος...», «Όλβια 
Ντόννα», «Άνεμος της Παναγίας», «Η 
πεντάμορφη στον κήπο» και κείνα τα 
μικρά μπριλλάντια, όπως το «Επίγραμ-
μα», «Ένας ώμος...», «Όλα τα σύννε-

φα...» και το πιο εκπληκτικό απ’ όλα 
«Όλα τα κυπαρίσσια»: 
Όλα τα κυπαρίσσια δείχνουνε μεσάνυχτα 
όλα τα δάχτυλα σιωπή. 
Έξω από τ’ ανοιχτό παράθυρο του ονείρου 
σιγά-σιγά ξετυλίγεται
η εξομολόγηση
και σα θωριά λοξοδρομάει προς τ’ άστρα!

Η εντύπωση που μου προκάλεσε 
αυτό το ποίημα, όταν το πρωτοδιάβα-
σα, ήταν καταλυτική, ανακαλύπτοντας 
τι ποίηση εσωτερικής ομορφιάς μπο-
ρούσε να δώσει ο τρόπος του ή π ι ο υ 
υ π ε ρ β α τ ι σ μ ο ύ .  Εδώ φυσικά όλα 
κατανοούνται κι η υποβολή είναι σχε-
δόν δαντική.

Όμως που ν’ αρχίσει καπου να τε-
λειώσει κανείς. Διαβάστε:
Όνειρα κι όνειρα ήρθανε 
Στα γενέθλια των γιασεμιών
Νύχτες και νύχτες στις λευκές
Αϋπνίες των κύκνων
(Προσανατολισμοί, «Επτά νυχτερινά επτάστιχα») 

Ύστερα, εκείνοι οι καταπληκτικοί 
στίχοι της «Ελένης»:
Κατά που θ’ απλώσουμε τα χέρια μας
τώρα που δε μας λογαριάζει πια ο καιρός.
Κατά που θ’ αφήσουμε τα μάτια μας
τώρα που οι μακρινές γραμμές ναυάγησαν  
στα σύννεφα.
πόση ανθρώπινη εγκαρτέρηση κρύβουν!

Είναι τόσο ισχυρή η φαντασμαγο-
ρία του Ελύτη, που είναι στιγμές που 
η λυρική πλησμονή του σε καταπονεί. 
Έχεις την αίσθηση ότι βλέπεις έναν αλ-
χημιστή, που επιδίδεται με τις λέξεις σε 
ασκήσεις ύφους.

Τις ίδιες διαπιστώσεις θα μπορούσα να 
κάνω και για άλλα ποιήματα των Προσανα-
τολισμών, και ιδιαίτερα για κείνα που περι-
λαμβάνονται στην ενότητα « Η θητεία του 
καλοκαιριού», που είναι και τα ωραιότε-
ρα. Όμως δεν είναι αυτός ο στόχος μου. 

Τι συνέβαινε λοιπόν; Τόσο τροχιο-
δεικτική στη σημασία της ήταν αυτή η 
συλλογή; Το πιστεύω απόλυτα.
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Η εικονογραφία και οι «συνεικόνες» του Οδυσσέα Ελύτη

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Πριν 20 χρόνια ακριβώς, στις 18 Μαρ-
τίου 1996, «έφυγε» από κοντά μας ο 
Οδυσσέας Ελύτης, ο συμπατριώτης μας 
ποιητής του Αιγαίου. Το έργο του όμως, 
η κατάθεση της ψυχής του, ο αγώνας 
του για την αληθινή Ελλάδα υπάρχει.

Ο Ελύτης έβλεπε την ομορφιά της 
αρχαίας ελληνικής λιτότητας σε πράγ-
ματα απλά, καθημερινά, στους αγρούς 
που περπατήσαμε, τις θάλασσες, τα κο-
χύλια, τα βότσαλα, τις πέτρες, τα φυτά, 
τα λουλούδια, τα ψάρια, τα πουλιά, στα 
σπίτια και στους ασβεστωμένους τοί-
χους των αιγαιοπελαγίτικων σπιτιών!

Το παρόν κείμενο σχετικό με την 
εικονογραφία του Ελύτη είναι ένα αφι-
έρωμα στην επέτειο του θανάτου του 
και αναφέρεται σε ένα σχετικά άγνω-
στο κομμάτι της δημιουργίας του Ελύ-
τη, στην εικονογραφία του. Ζωγραφι-
κές συνθέσεις, που με τη δροσιά και 
τη λάμψη τους, με την καθαρότητα των 
χρωμάτων και τη διαύγειά τους, αντανα-
κλούν τα ποιήματά του που εκφράζουν 
την αποθέωση της νιότης  μέσα στα 
εκτυφλωτικά τοπία του Αιγαίου.

Όλοι γνωρίζουμε τον Οδυσσέα Ελύ-
τη από το ποιητικό του έργο, ελάχιστοι 
γνωρίζουν το εικαστικό του έργο, τα 
κολλάζ (συνεικόνες κατά τον ίδιο). 

Όπως ο Καβάφης έλεγε πως αν οι 
συνθήκες ήταν διαφορετικές θα μπο-
ρούσε να είχε γίνει ένας καλός ιστο-
ρικός, έτσι και ο Ελύτης πίστευε και 
έλεγε, πως αν είχε διδαχτεί όλα τα 
μυστικά της ζωγραφικής σε νεαρή ηλι-
κία, θα μπορούσε να είχε εξελιχτεί σε 
καλό ζωγράφο. Δεν λυπάται, όμως, που 
οι συνθήκες τον οδήγησαν στην ποίη-
ση, μια και η ποίηση με τις εικόνες της, 
τους τόνους και τις συνθετικές απαιτή-

σεις της περιέχει στοιχεία ζωγραφικής 
και αρχιτεκτονικής.

Ανακαλύπτοντας τη γοητεία των εικο-
νιστικών συνθέσεων (κολλάζ) ρίχτηκε 
με πάθος στη δημιουργία τέτοιων  αι-
νιγμάτων συνδυάζοντας αποκόμματα 
από διάφορα περιοδικά, γράμματα δια-
φορετικού χρώματος, με κλωστές, βό-
τσαλα και κομμάτια ξύλο.  Το 1936 εμ-
φανίζεται με τα πρώτα του κολάζ στην 
«Α΄ Διεθνή Υπερρεαλιστική Έκθεση 
Αθηνών» ενώ από το 1965 ασχολείται 
συστηματικά δείχνοντάς τα σε εκθέ-
σεις και τυπώνοντάς τα σε λευκώματα 
(«Ιδιωτική οδός», «Ο κήπος με τις αυ-
ταπάτες» κ.α.).

Ο ίδιος εξηγούσε λέγοντας: «Σκοπός 
μου δεν ήταν να παίξω. Ήταν να μετα-
γράψω την ποιητική μου σ’ ένα άλλο 
επίπεδο. Και μου φάνηκε με το πείρα-
μα που έκανα, ότι κρατούσα ίσως στα 
χέρια μου το κατάλληλο κλειδί. Πολλές 
παλιές μου ορέξεις άρχισαν σιγά-σιγά, 
με άλλου είδους απαιτήσεις, ν’ ανεβαί-
νουν από το βυθό των ποιημάτων μου 
στην επιφάνεια».

Έκθεση κολάζ του Ο. Ελύτη στην Γκαλερί
 "Ζουμπουλάκη". Αφιέρωση στην Πρέσβειρα 

της Γαλλίας Μαρκησία Ντε Φολέν 

Η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, διευ-
θύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και 
καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης, 
γράφει για τα κολλάζ του Οδυσσέα 
Ελύτη: «Για τον Ελύτη, το κολάζ είναι μια 
εναλλακτική γλώσσα της αποκάλυψης. Στα 
συντακτικά στοιχεία του, είτε προέρχονται 
από φωτογραφίες είτε από έργα τέχνης, 
σταχυολογούμε το ευρετήριο του φαντα-
στικού μουσείου του ποιητή. Ένα φαντα-
στικό μουσείο, όπου συνοικούν χρώματα, 
πίνακες ζωγραφικής, ερατεινά και μελλέ-
φηβα σώματα κοριτσιών και αγγέλων, πτυ-
χές κυμάτων και χιτώνων, αγάλματα και 
μέλη ναών, τα λευκά του ασβέστη και του 
γάλακτος, από ένα στίχο της Σαπφώς. Η 
Ακρόπολη, η Πομπηία και η Αγία Σοφία.

Ο υπερρεαλισμός προγύμνασε τον Ελύ-
τη να υπερπηδά τα σύνορα, τα γεωγραφικά 
και τα χρονικά. Ορεινά και θαλασσινά τοπία 
συνεισχωρούν το ένα στο άλλο. Η Ελλάδα 
υγρή και στερεή, ναυτική και ορεσίβια συνυ-
πάρχει σ’ έναν ειρηνικό συγκρητισμό, όπως 
συγκατοικούν φίλια τα τοπία της μνήμης. Το 

ίδιο και η ιστορία καταλύει αλληλουχίες και 
πρωθύστερα στα κολάζ του Ελύτη. Κούροι 
και άγγελοι, κόρες και άγιοι αγναντεύονται 
και νεύουν μέσα σε μια συγχρονία, όπου οι 
διχασμοί, τα διλήμματα, τα ιδεολογήματα, 
δεν έχουν καμία ισχύ. Τα κολάζ του Ελύτη 
σε ξεναγούν στην ποιητική του...

Έμμονες εικόνες, τα κορίτσια γυμνά ή 
ημίγυμνα. Έμμονα χρώματα, το λευκό, το 
πορφυρό, το γαλάζιο, η ώχρα. Ή μετωνυμι-
κά: ο ασβέστης, η θάλασσα και το λουλάκι, 
η φωτιά, μια κόκκινη βάρκα, το χρυσό δέ-
ρας των κοριτσιών, το ξερό χόρτο, νεοκλα-
σικές προσόψεις.

Με θραύσματα του ορατού, ο Ελύτης 
συχνά οικοδομεί το αόρατο. Τα αφηρημένα 
κολάζ του αφήνουν να διαφανεί μια σπον-
δύλωση πιο ισχυρή. Μεγάλες σιωπές εναλ-
λάσσονται με επεισόδια, σχήματα ήρεμα 
εμψυχώνονται από αιφνίδιες εντάσεις.

Στην υδατογραφία, που ασκεί πιο συστη-
ματικά στη δεκαετία του ’80 ο ποιητής, 
παράλληλα με τα πιο αφηρημένα κολάζ, 
αναδεικνύεται σε αυθεντικό ακόλουθο του 
Πάουλ Κλέε. Συνθέσεις με γεωμετρική 
αρμοδεσιά, όπου εισχωρεί πάντα ένα ζωο-
φόρο στοιχείο ανησυχίας, ένα ανεπαίσθητο 
αεράκι, φυλλώματα, ιστία, ιμάτια που ανε-
μίζουν. Η τεχνική πειθαρχεί στη ρευστότη-
τα του υλικού, στην πύκνωση και αραίωση 
της χρωστικής ύλης, στις αλχημικές κρά-
σεις των χρωμάτων, στις ενδιάμεσες σιω-
πές και στα αβρά περάσματα από τον ένα 
τόνο στον άλλον. Το χρώμα, κυματιστό και 
διάφανο και ιριδίζον, λάμπει, άλλοτε σαν 
βυθός ηλιόχαρης και άλλοτε σαν πολύτιμο 
πετράδι.

Η ζωγραφική του Οδυσσέα Ελύτη είναι 
μια οπτική επαλήθευση της ποίησής του. 
Ο δεύτερος όρος μιας εξίσωσης όπου κυ-
ριαρχεί η πλατωνική συγγυμνασία των αι-
σθήσεων. Αισθήσεων που έχουν ασκηθεί 
να συλλαβίζουν τα σκιρτήματα της φύσης 
και να αποκρυπτογραφούν τα μυστικά της 
τέχνης σε μια κλίμακα ασυνήθιστη για την 
ελληνική δημιουργία».

Ο Ελύτης σε αναμνηστική φωτογραφία με Μάνο 
Κατράκη, Μίκη Θεοδωράκη και Γιάννη Ρίτσο.
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Ο Οδυσσέας Ελύτης κατά την απονομή του Νόμπελ

Στη θαλασσοσπηλιά (Κολάζ Ο.Ελύτη)Η προσφορά (Κολάζ Ο.Ελύτη)

Η αμοιβή του γιατρού
Του Πάνου Ευαγγελινού*

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Στον πόλεμο του `40, τον Ελληνοϊτα-
λικό, η πρόσκληση, όπως ξέρουμε, υπό 
τα όπλα, έγινε με περίεργο και πρωτό-
τυπο τρόπο. Καλούσανε π.χ. εμένα που 
ήμουνα να πούμε σαραντάρης και δεν 
καλούσανε εσένα που ήσουνα τριαντα-
πεντάρης. Ίσαμε το τέλος βέβαια ποιος 
ξέρει τι θα γινόταν. Μπορεί να πηγαί-
ναμε «πάντες οι δυνάμενοι να φέρωσι 
όπλα». Φταίνε όμως οι Ιταλοί οι αφιλότι-
μοι. Καλέσανε σαν τα βρήκανε σκούρα 
και τους Γερμανούς κι έτσι τελειώσανε 
τον πόλεμο αισίως. Στον πόλεμο λοιπόν 
του `40, απ’ τις πρώτες μέρες πήρε η 
μπάλα και τους δυο γιατρούς μας. 

Όταν λοιπόν φύγανε οι δυο γιατροί 
μας, πολλά μέρη και χωριά προπαντός, 
μείνανε χωρίς γιατρούς. Οι υπηρεσίες 
φρόντισαν κι έστειλαν άλλους, όποιους 
κι απ’ όπου μπορούσαν. Σε μας τότες 
στείλανε έναν «περασμένο». Πορτρέτο 
του καινούργιου γιατρού: Εξηνταπε-
ντάρης, καλός γιατρός της εποχής του, 
περίφημος «επαγγελματίας» με μεγά-
λη πνευματική και ψυχική ευστροφία 
και μ’ ακόμα πιο μεγάλη αγάπη για τον 
παρά και το συμφέρον. Έτσι πήγαιναν 
όλα καλά κι όλα ωραία. Κι ο πόλεμος 
με την Ιταλία κ’ οι ιατροφαρμακευτικές 
δουλειές στο χωριό. Απρόκοφτα και 
προσοδοφόρα. Ένα απόγευμα χρειά-
στηκε ο γιατρός για έναν πούνταν άρ-
ρωστος βαρειά. Από μέρες πλάγιαζε, 
αλλά κοίταζε να την περάσει έτσι, απο-
φεύγοντας τους γιατρούς και τα γιατρι-
κά τους, επειδή είχε μεγάλο «κάβουρα» 
στην τσέπη, κατά το δη λεγόμενον. Σαν 
είδαν λοιπόν το απροχώρητο κι ο πυρε-
τός έφταξε στο σαράντα, οι συγγενείς 

του πήραν την απόφαση να καλέσουν 
γιατρό, χωρίς κιόλας να τον ρωτήσουν.

Ο γιατρός εκείνη την ημέρα έτυχε να 
λείπει στο χωριό του. Κάπου, κάπου 
πεταγότανε και ίσαμε κει να φροντίζει 
τα χωράφια του και να κρατά ζεστά τα 
πάρε - δώσε του και τα ψιλικοενδιαφέ-
ροντά του. Και πάντα σε τέτοιες ώρες 
έβγαζε από την τσέπη του ένα στρα-
πατσαρισμένο πακέτο μάρκας «άσσο» 
και μ’ απαράμιλλη ανοιχτοχεριά μου 
πρόσφερε ένα τσιγαράκι. Κι εγώ πιστός 
στην υποχρέωση, «το είχα πάντα στο 
νου μου». Έτσι και τώρα, μόλις ζήτη-
σαν γιατρό, τους σύστησα να στείλουν 
ένα αυτοκίνητο και να πάνε να τον φέ-
ρουν. Ήρθε ο γιατρός και τράβηξε ίσια 
στο σπίτι. Μαθεύτηκε στο χωριό κι’ 
εγώ καθόμουνα και τον περίμενα στο 
φαρμακείο. Κάτι θα «σπούσε» και για 
μένα. Πέρασε αρκετή ώρα κι είχα απελ-
πιστεί να τον περιμένω. Να δεις είπα, 
θα είχε τίποτα σκονάκια στη τσέπη του 
κι’ αδιαφόρησε για μένα. Δεν πειράζει! 
Φταίγω γω πού ‘κανα τόσο κουράγιο. 
Οπότε, πάνω στην ώρα, τον βλέπω 
φουριόζο  να ξεπροβαίνει  απ’ τη γωνιά 
του δρόμου. Σηκώθηκα να τον προϋπα-
ντήσω. Ο γιατρός στάθηκε στην πόρτα 
και με κάλεσε να βγω έξω. Με παίρνει 
παραπέρα και μου λέει τούτα: «Εκεί 
που πήγα κύριε Ευαγγελινέ – σε τέτοιες 
«ιερές» στιγμές με προσφωνούσε έτσι, 
όχι με το μικρό μου – ξέρεις, μου δώ-
σανε ένα χιλιάρικο. Τι να κρατήσω;». 

Η στιγμή ήταν κρίσιμη και γεμάτη ευ-
καιρίες. Είχε  έρθει η ώρα να ικανοποι-
ήσω το κυριαρχικό πάθος του γιατρού 
και να τιμωρήσω το σπαγκοραμμένο  
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άρρωστο, που δεν χώνευα καθόλου. 
«Μα νομίζω γιατρέ, πως πρέπει να το 

κρατήσεις όλο! Σε σηκώσανε τέτοια... (οι 
τρεχούμενες τότε τιμές αμοιβής, έστω 
και μετακαλούμενου γιατρού, κυμαί-
νουνταν στις εκατό έως εκατόπενήντα 
δραχμές, χώρια η κούρσα). Άλλο που 
δεν ήθελε ν’ ακούσει. Δε μ’ άφησε να 
τελειώσω. Μ’ αρπά το χέρι και με μάτια 
υγρά από χαρά κι’ ευχαρίστηση αρχίζει. 

«Ευχαριστώ! Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ! 
Πάρε και την συνταγή. Δώσε κι’ εσύ και 
τίποτ’ άλλο απ’ το φαρμακείο. Σ’ ευχα-
ριστώ! Πρωί- πρωί θα ξαναγυρίσω».

Βιαστικός, σα να τον κυνηγούσαν, 
κατηφόρισε το καλντερίμι, μπήκε στην 
κούρσα και ξανάφυγε στο χωριό του. 
Έτριβα τα χέρια μου για το χνέρι πού 
‘κανα στον αλιβάνιστο χωριανό και για 
το πανηγύρι, που όπως φανταζόμουνα 
θα επακολουθούσε, αν όχι αμέσως, 
τουλάχιστον την επομένη.

- Καλησπέρα σας.
Ήταν η γυναίκα του άρρωστου. Κο-

ντή, χοντρή, μεσόκοπη, με κάτι γιαλά-
ρες σα φακούς αυτοκινήτου. Όλο γλύ-
κες και χωριανές κοινωνικοτυπίες.

-Καλησπέρα. Τι κάνιτι; Τι κάν(ι) η 
κυρα Κατίνα, τα πιδιά;

-Καλά ευχαριστώ. Πως πάει ο Γιάννης 
– ας τον πούμε έτσι-.

-Ε, τα ίδια. Άφσι η γιατρός καμιά συ-
νταγή; Τουν δώσαμι κι’ ένα χιλιάρκου. 
Έδγιου άφσι τα ρέστα; 

Ναι, άφησε τη συνταγή. Ρέστα όμως 
δεν άφησε. Είπε μάλιστα να κανονίσετε 
και την κούρσα.

Η κυρά, για μια στιγμή απόμεινε απο-
σβολωμένη κι’ ύστερα ξεφώνησε ένα 
τέτοιο «Πάναγιαμ» που τρόμαξε η κοι-
μισμένη γάτα και τινάχτηκε ένα μέτρο 
αψηλά. Με τ’ απεγνωσμένα δάχτυλα 
τραβούσε τα μαγουλοκέφαλά της, κι’ 
έριξε στο πάτωμα τις χοντρές γυαλά-
ρες της. Έκλεγε και τσίριζε κι’ έψαχνε  
στο πάτωμα να βρει τα γυαλιά της. Τον 

υπάλληλο που έκανε να την βοηθή-
σει τον έκανα πέρα και πηγαινοερχό-
μουνα φροντίζοντας τάχα,  τη συντα-
γή της. Καμιά φορά τα βρήκε, τάριξε 
όπως-όπως στ’ αυτιά της και ξεπόρτισε 
αναστατωμένη, ξεχνώντας γιατρικά και 
τσιριμόνιες. Θάχαν περάσει καμιά δε-
καριά λεπτά απάνου κάτου και νάσου 
ο λεβέντης. Ο άρρωστος άντρας της. 
Φωτιά κόκκινος απ’ τον πυρετό, ατσα-
λοβρακωμένος, με το φαντό πουκάμι-
σο στραβοκουμπωμένο. Ήταν κι από 
φυσικού του τρεχαλοπαπαρδέλας, ήταν 
και τα διατρέξαντα και μόλις πρόλαβα 
και κατάλαβα πως επρόκειτο για τα ρέ-
στα, τούπα κι αυτουνού τα ίδια. Αργά-
αργά για να τα καταλάβει. Πως ο για-
τρός δεν άφησε τα ρέστα και πως είπε 
να πληρώσουν και την κούρσα. Ήταν 
το αποτέλειωμα. Δεν ήταν πια κόκκινος 
είχε μαυρίσει. Δίνει μια βουτιά και βγαί-
νει απ’ το φαρμακείο, τρεκλίζοντας, με 
αφρούς στο στόμα. Τον φοβήθηκα, 
πως κάτι θα πάθει. Κατρακυλώντας το 
μακρύ σοκάκι της αγοράς ανταμώνει το 
γαμπρό του γιατρού και χύνεται απά-
νω του.  Ο γαμπρός ήξερε το γιατρό, 
ήξερε εμένα, ήξερε τον άρρωστο και 
κατάλαβε αμέσως. Βγάζει οκτακόσιες 
δραχμές και του τις δίνει. Τα ρέστα 
από το χιλιάρικο που του τάφησε ο πε-
θερός του. Ο γαμπρός ανηφόρησε κι 
ήρθε κατα το φαρμακείο. Με κοίταξε 
καλά-καλά με κείνο το ωραίο του ύφος 
και μου λέγει: 

-Θα συμμαζευτείς βρε αθεόφοβε! Το 
ξέρεις, πως τις δικές σου παλαβάδες 
εγώ τις πληρώνω;

Ούτε λόγος, πως την τελευταία από 
τις «παλαβάδες» την πλήρωσε κείνος. 
Το γιατρό τον πεθερό του, να τον έσκι-
ζε λουρίδες, δεν ήταν ούτε ένα πενη-
ντάρικο να του βγάλει.

*Ο Πάνος Ευαγγελινός γεννήθηκε στα 
Πάμφυλλα και σπούδασε φαρμακοποιός

Θείον Όραμα 

του Ανδρέα Καρκαβίτσα

-Δε λέτε, ρε παιδιά, τίποτα να ζεστα-
θούμε;

Και με το λόγο φάνηκε μαύρο κορ-
μί στην ανοιχτή θυρίδα, κύλησε από τη 
σκάλα κάτω ο Κώστας ο θερμαστής, 
βαρυτυλιγμένος στην πατατούκα του. 
Έκανε κρύο δυνατό. Βοριάς εξύριζε τα 
πέλαγα, πάγωνε τ’ ακρογιάλια, κρου-
στάλλιαζε τα στοιβαγμένα χιόνια στα 
βουνά. Και το πλήρωμα, ναύτες και 
θερμαστές, συναγμένοι ολόγυρα στη 
θερμάστρα, φρόντιζαν να ζεσταθούν 
με τη φασκομηλιά και το ψωμοτύρι.

Ο λύχνος, καρφωμένος στη μέση 
ενός στύλου, φώτιζε και κάπνιζε μαζί 
τα περίγυρα σωθέματα. Διπλά-τριπλά 
τα κρεβάτια κολλημένα στα πλευρά, 
με τα μαύρα τους στρωσίδια, θύμιζαν 
νεκροθήκες στ’ ανήλιαστα βάθη της 
γης ταιριασμένες. Κοντά η καμαρούλα 
του ναύκληρου, ανοιχτόπορτη, έδει-
χνε άλλο κρεβάτι στρωμένο, δυο-τρεις 
φωτογραφίες παλιές, μια χρωμολιθο-
γραφία χανούμισσας, χρυσοφορεμέ-
νης και ξαπλωμένης σε πουπουλένια 
προσκέφαλα. Και ολούθε κρεμασμένα 
τα ρούχα, στο λάδι και στο κάρβουνο 
βουτημένα.

Οι μουσαμάδες ξεσχισμένοι και μυ-
ριομπαλωμένοι. Τα χοντρά ποδήμα-
τα και τα κασκέτα και οι χρωματιστοί 
σκούφοι έδειχναν το χώρισμα καλογε-
ρικό κελί. Αλλά το φλίφλισμα του νερού 
που ακουόταν στα πλευρά, η μυρωδιά 
του κατραμιού και τα ψημένα πρόσωπα 
των ανθρώπων έδειχναν πως η ζωή εδώ 
αγωνίζεται τον τελευταίο αγώνα της. Για 

τούτο και κανένας δεν πρόσεξε τώρα 
στο αστείο κατρακύλημα του θερμα-
στή.

Δε λέτε, ρε παιδιά, και τίποτα να ζε-
σταθούμε; ξαναδευτέρωσε εκείνος, 
αγκαλιάζοντας τη θερμάστρα σαν ερω-
μένη.

Τι να ειπούμε; ρώτησε μελαγχολι-
κός ο Κώστας ο Αξιώτης. Νυχτιά σαν 
την αποψινή δε θέλει παραμύθια. Όχι, 
δε θέλει παραμύθια! Εδώ στον άγριο 
κόρφο πού είμαστε κλεισμένοι, τρι-
γυρισμένοι από το μούγκρισμα της 
Μαύρης Θάλασσας, σαβανωμένοι από 
τον πουπουλένιο θυμό τ’ ουρανού, ας 
πούμε κατιτί θεϊκό και παρήγορο. Στα 
παλιά χρόνια οι γέροντές μας δεν είχαν 
την καταδίκη πού έχουμε εμείς τώρα. 
Περνούσαν τις άγιες ημέρες κάτω από 
τη στέγη τους, κοντά στη φωτιά, ανά-
μεσα στη φαμίλια τους. Όπως ο αμπε-
λοφυτευτής τ’ αμπέλι του, τρυγούσανε 
και κείνοι το καλοκαίρι τη θάλασσα και 
χαίρονταν το χειμώνα τα καλά της άφο-
βα. Ήξεραν τη γιορτή και την καματερή 
τους. Είχαν καιρό για τη χαρά και για τη 
θλίψη τους. Εμείς τίποτ’ απ’ αυτά! Χει-
μώνα-καλοκαίρι τ’ οργώνουμε το κύμα. 
Βόδια καματερά στη βουκέντρα της 
Ανάγκης, υποταχτικά θ’ αυλακώνουμε 
τ’ αρμυρό χωράφι, μονάχα τη φάκνα 
μας έχοντας για πληρωμή. Για τούτο 
καλά που έτυχε η κακοκαιρία ν’ αφή-
σουμε λίγο τον κάματο. Δε λέω πως 
θα μείνουμε τώρα ήσυχοι. Ο αφέντης 
θέλει δουλειά από το δουλευτή, γιατί 
φοβάται μην οκνέψη με την ακαμωσιά. 
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Φαντάσου όμως, αν ήταν καλωσύνη, τι 
δρόμο θα παίρναμε τώρα. Έτσι τουλά-
χιστο έχω ελεύθερο το νου να συλλογι-
στώ το σπίτι μου.

Αχ, το σπίτι μου! Άρχισα το παραπό-
νο και κοντεύω να δακρύσω σαν άπρα-
γο παιδί. Μα δε φταίω γώ. Φταίει αυτή 
η νύχτα. Φταίει το αποψινό αποσπέρι-
σμα, τ’ αστέρι το λαμπρό πού έτρεμε 
βασιλεύοντας πίσω από τα χιονισμένα 
βουνά και τάραξε το είναι μου. Όπως 
τους Μάγους ωδήγησε και μένα πίσω 
από τα βουνά και τα πέλαγα στη Νάξο, 
στο Γρίτι μου το πρασινοντυμένο, το 
ταπεινό μα ολόχαρο σπιτάκι μου. Και 
όχι ως εδώ. Παραμπρός, παραμπρός 
ακόμη. Μ’ έφερε στα παιδιάτικα χρόνια 
μου, πριν αφήσω τη στεριά και πριν τα-
ξιδέψω στη θάλασσα.

Kαθόμαστε όλοι στο παραγώνι, δι-
πλοπόδι στα μάλλινα στρωσίδια, ντυμέ-
νοι με τα ζεστά φορεματάκια μας, που 
τα έραψε της μάνας μας η φροντίδα και 
της αδερφής μας, της ομορφούλας τα 
πιδέξια χέρια. Ο πατέρας μου, θερια-
κωμένος και νιοφάνταχτος γέροντας, 
καθότανε στις προσκεφαλάδες ψηλά 
και ρουφούσε απολαυστικά το τσι-
μπούκι του.

Όταν μας έβλεπε έτσι συναγμένους, 
του άρεσε να διηγέται παραμύθια και 
ιστορίες της ζωής του. Της θάλασσας 
οι κίνδυνοι, της στεριάς οι χαρές, ο 
τρόμος των κουρσάρων, τα ναυτικά κα-
τορθώματα της Επανάστασης διάβαιναν 
ζωντανά και ολοφώτιστα μπροστά μας. 
Μα κείνη τη νύχτα δε θέλησε να μιλή-
ση ούτε για παραμύθια, ούτε για ταξί-
δια του. Μόλις βάλαμε το λύχνο στο 
λυχνοστάτη και φάγαμε τη λειψόπητα, 
μας άρχισε θρησκευτικές κουβέντες. 
Ήταν θρήσκος ο αγιοχώματος και τα 
ιερά βιβλία δεν τ’ άφηνε από κοντά του. 
Αλήθεια, στα ταξίδια του είχε πρόχει-
ρα τα τροπάρια και τις βλαστήμιες. Μα 
τώρα που έπαψε τον αγώνα της ζωής, 

φρόντιζε για τη σωτηρία της ψυχής του.
-Δε μου λες, είπε στον αδερφό μου 

το μικρότερο, τι όραμα είδε η Παναγία 
τη νύχτα πού γέννησε τον Κύριο ημών 
Ιησού Χριστό;

Κόκκαλο εκείνος. Ρωτάει εμένα, το 
ίδιο.

Α, δεν το ξέρετε! πρόσθεσε με ήρε-
μη φωνή. Μα δεν φταίτε σεις, φταίω 
γώ που δεν σας το έμαθ’ ακόμη. Έγι-
νε πέρα στην Ανατολή, στον τόπο τον 
παράδοξο. Ποιο χρόνο δε σας λέω. 
Φτάνει να μετρήσετε το φετεινό και 
το βρίσκετε αμέσως. Εκείνη τη νύχτα 
μια γυναίκα, συντροφιασμένη από τον 
τέχτονα τον άντρα της, στάθηκε μισο-
στρατίς σε μια σπηλιά και γέννησε ένα 
παιδί. Φτωχά ήταν τα ρούχα της, η όψη 
της πικραμένη· μα είχε κατιτί τόσο λα-
μπρό στη ματιά, που έλεγες θ’ αναστή-
ση και την πέτρα. Κάτω από το γαλάζιο 
φόρεμα και το κόκκινο στηθοπάνι, το 
κορμί φάνταζε λυγερό, άξιο για να θρο-
νιάση μια πάναγνη ψυχή. Και κάτω από 
τον άσπρο της κεφαλοδέτη τα μυγδα-
λωτά μάτια, τα φρύδια τα σμιχτά, το λε-
φαντένιο μέτωπο, λαμπρότερο κι από 
τα χρυσά στολίδια του, φανέρωναν την 
αισθαντική πηγή που θα σαρκώση την 
αγάπη και την Καλωσύνη.

Γέννησε το παιδί, το βύζαξε, το τύλι-
ξε στο σάλι της και τ’ απίθωσε στη φάτ-
νη πάνω στ’ άχυρα να κοιμηθή. Σε λίγο 
ο ανασασμός έβγαινε από το στηθάκι 
του ήσυχος, σαν ανασασμός βαλσαμό-
δεντρου. Γύρω το σκοτάδι απλωνόταν 
πίσσα. Κάτω στο χώμα πλαγιασμένα τα 
ζωντανά, βόδια και πρόβατα και άλογα 
μαζί, ένιωθαν κάποια φρίκη να χαμοπε-
τά πάνω τους, σύγκρυο να τα περιγλεί-
φη κ’ έμεναν άγρυπνα. Μα ούτε βέλα-
σμα, ούτε χλιμίντρισμα, ούτε βούγεμα 
ηχολογούσε. Η φάκνα έτριζε κάποτε. 
Αλλά και κείνη έμενε ξερομασσημένη 
στο στόμα τους. Απάνω η σπηλιά με 
τον ουρανό της νεροστάλαχτο, με τα 

πλευρά της αυλακωμένα από τις νερο-
συρμές, πράσινα από τα πολυτρίχια, 
σκισμένα από τα νύχια του όρνιου, 
τρύπια από του σφαλαγγιού το κεντρί, 
κλεισμένα με τόν πλοκό της αράχνης, 
ξεθεμελιωμένα από τον ποντικό, ψή-
λωνε βουβή κι ατάραχη. Και κάτω από 
τη χαμηλή εμπατή, το φως αστροστόλι-
στης νύχτας χυνόταν στις πλαγιές και τα 
λακκώματα. Οι κουρμάδες εκεί ψήλω-
ναν λαμπάδες, με τα καμαρωτά κλωνιά 
καρποφορτωμένα. Εκεί τ’ αμπέλια έδει-
χναν κλαδιά έτοιμα ν’ ανοίξουν μάτια 
χλωροπράσινα στο πρώτο φύσημα της 
άνοιξης. Εκεί ασπραργυρανθισμένες οι 
ελιές λαγάριζαν από τώρα το χυμό που 
θα καή θυσία στο νεογέννητο. Εκεί και 
τα σπίτια της Βηθλεέμ μικρά, τετράγω-
να, με το δώμα πάνω και την πόρτα στο 
πλάγι, έλαμπαν στον ασβέστη, λες και 
στολίσθηκαν να καλωσορίσουν Εκείνον 
που θα τους χαρίση τη δόξα. Βαθιά ο 
Ιορδάνης στέναζε μέσα στη χαλκο-
στρωμένη κοίτη του και πρόσμενε με 
τρόμο το θεϊκό κορμί που θ’ άγιαζε τα 
νερά του. Δεξιά στη χούνη σαν κατάρα-
το πνεύμα βρουχιόταν η Νεκρή θάλασ-
σα, λες κ’ είχε ακόμη μέσα της τα Σό-
δομα και τα Γόμορα. Αριστερά, απάνω 
από τους ζυγούς, εκεί πού δεν έφτανε 
το ανθρώπινο μάτι, ήταν όμως ασήκω-
τος ο λογισμός του Θεού, στη χαρά και 
στην ακολασία παραδομένα ούρλιαζαν 
τα Γεροσόλυμα, το άσμα των Προφη-
τών κ’ η λατρεία λάου μεγάλου.

Ο Ιωσήφ, μόλις είδε κοιμισμένο το 
παιδί, κατέβηκε στο χωρίο να φροντί-
ση για τη λεχώνα. Και κείνη ολομόναχη, 
αδυνατισμένη, με τη μητρική λαχτάρα 
στα στήθη, σταύρωσε τα χέρια, ακού-
μπησε το κορμί σ’ ένα στύλο κ’ έκλεισε 
τα ματόφυλλα. Μα στάθηκε αδύνατο 
να κοιμηθή. Η τύχη του θεόσταλτου 
ήρθε να της τυραννήση την ψυχή. Τί 
θ’ απογένη στου κόσμου την αντάρα ο 
τρυφερός της Κρίνος, Εκείνος που της 

δόθηκε με το χέρι ασπροντυμένου Χε-
ρουβείμ; Ποια θα είνε η ζωή και ποιο 
το τέλος του; Θα περάση δρόμο πορ-
φυρόστρωτο ή θα βάψη με το αίμα του 
τ’ αγκάθια και τις στουρναρόπετρες; 
Ο κόσμος παραλυμένος δεν προσέχει 
πια στα λόγια των Προφητών. Ο Ισ-
ραήλ στενάζει κάτω από το ψέμα των 
Φαρισαίων και των Ρωμαίων το ζυγό. 
Δεν κιθαρίζει ο Δαβίδ ούτε η Δεβόρρα 
δικάζει το λαό κάτω από τους κουρμά-
δες. Του Ααρών τα τέκνα ληστεύουν. 
Απιστίας σύγνεφο κάθεται στην Ιερή 
Κιβωτό και στου Μεγάλου Ναού τα 
άδυτα. Πίνει το αίμα των Μακκαβαίων η 
γη, χωρίς ν’ αποδώση ελευθερία και δι-
καιοσύνη. Ο Γαυλωνίτης Ιούδας χάθηκε 
χωρίς ν’ ανορθώση το Νόμο. Η Γη της 
Επαγγελίας, χωρισμένη σε βασίλεια και 
τοπαρχίες, φθείρεται από τον εμφύλιο 
σπαραγμό, σα να τη βαραίνη ακόμη η 
απείθεια των προγόνων στην έρημο του 
Σίν. Κόλαση έγινε ο ποτέ Παράδεισος! 
Εγωιστής και εκδικητικός και άδοξος ο 
περιούσιος λαός του Κυρίου! Πώς θα 
ζήση σε τέτοιον κόσμο το παιδί της;

Άξαφνα λύχνος ηλιοστάλαχτος κρε-
μάστηκε μπρος στης μάννας την ψυχή, 
έτοιμος να δείξη το μέλλον του νιογέν-
νητου, όπως η νεφέλη έδειξε άλλοτε 
τον άγνωστο δρόμο στη φυλή της. Και 
τον είδε τριαντάχρονο λεβεντονιό να 
μαγνητίζη τις ψυχές του λαού. Ψηλός, 
λυγερός, με σεβαστή μελαγχολία στο 
ροδοζύμωτο πρόσωπο, με τα καστανά 
μαλλιά κυματιστά στους ώμους, με το 
στόμα γλυκοστάλαχτο και τα γαλανά 
μάτια, μιλούσε στο λαό και τον έπει-
θε. Εκήρυττε στις συναγωγές και χίλιοι 
τον άκουαν ανέβαινε στο βουνό και 
μύριοι τον ακολουθούσαν. Διαβαίνει 
ανάλαφρα τη λίμνη της Γενησαρέτ και 
ρίχνονται λαμνοκοπώντας οι κόσμοι 
στα βήματά του. Οι Προφήτες που τον 
προσπερνούσαν, τώρα πισωδρομούν 
υποταχτικοί του. Ο Νόμος του Μω-
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υσή αναζή στα λόγια του και συμπλη-
ρώνεται. Η έρμη γη αναδροσίζεται τ’ 
απελπισμένα στήθη ξαναθαρρεύουν 
τα πλανημένα πρόβατα γυρίζουν πάλι 
στη μάντρα τους. Η αγάπη τρέχει αδα-
πάνητη από τα πλατειά στέρνα του και 
δροσίζει το καμίνι της κακομοιριάς. 
Οι άπιστοι πιστεύουν και σηκώνονται 
οι ταπεινοί, τυφλούς φωτίζει, χωλούς 
οδηγεί. Τα Γεροσόλυμα στρώνουν τους 
δρόμους με βάγια να τον δεχτούν. Σύ-
γκαιρα όμως καρφώνουν το σταυρό. Ο 
φθονερός μαθητής τον παραδίνει με 
φίλημα. Ο δειλός φίλος του αρνιέται 
πριν λαλήση ο πετεινός. Μα Εκείνος, 
ανώτερος από τα τέκνα των ανθρώπων, 
συγχωρεί την άρνηση και την προδο-
σία, διαβαίνει πράος μέσα από τις κο-
ροϊδίες και τα φτυσίματα, πίνει το ξίδι 
και τη χολή, φορεί το αγκαθερό στεφά-
νι, την περιφρονητική χλαμύδα, κρατεί 
το καλαμένιο σκήπτρο και ανεβαίνει 
στο μαρτύριο.

Γυναίκα, να ο γιος σου, λέει την τε-
λευταία στιγμή.

Και αποχαιρετά, μ’ ένα βλέμμα με-
λαγχολικό, τη μάννα που τον γέννησε, 
τους φίλους που τον πίστεψαν, το λαό 
που τον τυράννησε, τη Γη που είδε τις 
πίκρες του και τον Ουρανό που θα δε-
χόταν το Σώμα του.

Η μάννα ήταν εκεί και τα έβλεπε όλα. 
Ήθελε να φωνάξη, να τρέξη για να τον 
σώση από τα χέρια των κακούργων 
αλλά δε μπορούσε να βγάλη φωνή. Το 
σώμα δεν ακολουθούσε τους πόθους 
της ψυχής. Μα όταν είδε ένα στρατιώτη 
αγριοπρόσωπο, έτοιμο να λογχίση τα 
πλευρά του,

Μη!...; εφώναξε με όλη της τη δύναμη.
Και με το μη! ξύπνησε. Δεν είδε ολό-

γυρα της τίποτα από το φριχτό δράμα. 
Το βρέφος κοιμότανε ακόμη πλάγι της, 
μέσα στη φάτνη, απάνω στο άχυρο. 
Μα δε βασίλευε η σιγή και το σκοτάδι, 
όπως πριν. Αγγελική αρμονία κατέβαι-

νε από ψηλά και λαμπρομέτωπο αστέρι 
έχυνε θάλασσα το φως του στη σπηλιά.

Και μπρος στα πόδια της, οι Μάγοι 
γονατιστοί με τα δώρα τους, τη σμύρνα 
και το μόσχο και το λιβάνι, ωνόμαζαν 
το γιο της βασιλέα και Θεό.

Εκείνη την ώρα φάνηκε στην εμπατή 
χλωμός ο Ιωσήφ.

-Να φύγουμε, λέει τρέμοντας στη 
γυναίκα του. Ο Ηρώδης θέλει το παιδί 
κ’ οι ανθρώποι τον ψάχνουν στη χώρα. 
Γλήγορα να φύγουμε!

Εκείνη άρπαξε αμέσως το βρέφος, το 
έσφιξε στους κόρφους της και πήραν 
δρόμο για την Αίγυπτο. Η νύχτα τους 
έκρυψε. Μα τα αίματα των άλλων παι-
διών κι ο θρήνος των μαννάδων ανέβαι-
ναν από τα σπίτια της Γαλιλαίας, πρω-
τόλουβη θυσία στον αναμορφωτή του 
κόσμου.

-Πόσα αίματα θα χυθούν ακόμη! ψι-
θύρισε προφήτης η γυναίκα. Πόσα αί-
ματα!...;

Τέλειωσε ο Αξιώτης το διήγημα του 
κ’ οι σύντροφοι έμειναν ακόμη ακίνητοι 
σαν ονειροπλανεμένοι. Μερικοί σταυ-
ροκοπήθηκαν άλλοι στέναξαν βαθιά σα 
να ξύπνησε κάτι παρήγορο μέσα τους. 
Μα ο Κώστας ο θερμαστής, ίδιος στ’ 
αστεία και στα σοβαρά, ρώτησε πονη-
ρά το σύντροφο του:

-Δε μου λες, βλάμη. Είδε η Παναγιά 
στ’ όνειρό της και τον πατριώτη σου το 
Βαραββά;

Εκείνος χολοταράχτηκε. Φοβερή 
βλαστήμια ανέβηκε στα χείλη του. Μα 
την κατάπιε. Δεν ήταν καιρός τώρα να 
κολαστή κανείς! Χαμογέλασε, έκαμε το 
σταυρό του και ξαπλώθηκε στο έρημο 
κρεβάτι του.

-Και του χρόνου, παιδιά, στα σπίτια 
μας! ευχήθηκε.

-Στα σπίτια μας, μα θα μας θερίζη η 
πείνα, είπε ο θερμαστής.

Και γέλασε δυνατά.
(Από “Τα λόγια της Πλώρης”) 

Παράλληλες συναισθήσεις 

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Αν ο αναγνώστης διαβάσει με προσο-
χή τα δυο ποιήματα που εδώ πιο κάτω 
παρατίθενται κι ύστερα κλείσει τα μάτια 
του για λίγο και διαλογιστεί γύρω από το 
περιεχόμενό τους, είναι αρκετά πιθανόν 
να μη συνειδητοποιήσει ότι τους δύο 
δημιουργούς τους χωρίζει χρονικό δι-
άστημα περίπου δυόμισι χιλιάδων χρό-
νων. Κι όμως τούτοι στην ποίησή τους 
ξανοίγονται παραπονεμένοι, ο καθένας 
με τον τρόπο του, σαν να είχαν προσυμ-
φωνήσει στην απόδοση της έμμετρης 
έκφρασής τους.

«Δέδυκε μεν α  σελάννα….»
Σαπφώ (628-568)
δέδυκε μεν α σελάννα και Πληίαδες 
μέσαι δε νύκτες παρά δ’ έρχετ’ ώρα
έγω δε μόνα κατεύδω. αλγεσίδωρος,
μυθοπλόκος, Έρος δ’ ετίναξέ μοι φρένας
ως άνεμος κάτ όρος δρύσιν εμπέτων. 

Απόδοση στην καθομιλουμένη,
 Οδυσσέα Ελύτη:

«γρήγορα η ώρα πέρασε` 
μεσάνυχτα κοντεύουν`
πάει το φεγγάρι πάει κι η Πούλια 
βασιλέψανε`
και μόνο εγώ κείτομαι δώ 
μονάχη κι έρημη.
ο Έρωτας που βάσανα μοιράζει,
ο Έρωτας που παραμύθια πλάθει,
μού άρπαξε τη ψυχή μου 
και την τράνταξε 
ίδια καθώς αγέρας από τα βουνά
χυμάει μέσα στους δρύς 
φυσομανώντας».

«Απ’ τες εννιά…»
Κ. Καβάφης(1863-1933)
«Δώδεκα και μισή. Γρήγορα πέρασεν 
η ώρα απ’ τες εννιά που άναψα τη λάμπα,
και κάθισα εδώ. Κάθουμουν χωρίς να 
διαβάζω, και χωρίς να μιλώ. 
Με ποιό να να μιλήσω κατάμονος μέσα 
στο σπίτι αυτό.
Το είδωλον του νέου σώματός μου,
απ’ τες εννιά που άναψα τη λάμπα 
ήλθε  και με ηύρε και με θύμισε κλειστές 
κάμαρες αρωματισμένες, και περασμένην  
ηδονή - τι τολμηρή ηδονή!
Κ’ επίσης μ’ έφερε στα μάτια εμπρός,
δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι,
κέντρα γεμάτα κίνησι που τέλεψαν, 
και θέατρα και καφενεία που ήσαν 
μια φορά.
Το είδωλον του νέου σώματός μου
ήλθε και μ’ έφερε και τα λυπητερά
πένθη της οικογένειας, χωρισμοί,
αισθήματα δικών μου, αισθήματα
των πεθαμένων τόσο λίγο εκτιμηθέντα.
Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασεν η ώρα.
Δώδεκα και μισή. 
Πώς πέρασαν τα χρόνια».

***
Ο έρωτας και γενικότερα η ηδονή η 

οποία συχνότατα κάνει τον ανθρώπινο 
νου άνω-κάτω και τρελαίνει τα θύματά 
της, έχει και τώρα παρεισφρήσει στον 
ψυχισμό των δύο ποιητών και τους συ-
νταράζει. 

Εκείνην, που ώρες τώρα πασχίζει να 
κοιμηθεί. 

Τον άλλο με την ανάμνηση των παλιών 
ωραίων στιγμών.
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Η Σαπφώ κείτεται «μόνα» κι απελπι-
σμένη, ο Καβάφης «κατάμονος» στο 
άδειο σπίτι. 

Πιστεύεται ότι η Σαπφώ συνέθεσε το 
ποίημά της το έτος 580 π.Χ. ούσα πλέ-
ον σχεδόν πενηντάρα κι ο Καβάφης το 
δικό του το 1918, κάπου πενήντα πέντε 
χρόνων. Κι οι δυο τους στο χρονικό ση-
μείο όπου η επενέργεια της ηδονής αρ-
χίζει ίσως να υποχωρεί, να ατονεί, από 
πράξη να μεταλλάσσεται σε ανάμνηση 
αλλά επιμένουν στην έλξη της λαγνείας 
και με πάθος εξακολουθούν να δηλώ-
νουν τις απαιτήσεις τους.

Πρώτο ποιητικό εύρημα, είναι η μονα-
ξιά τους.

Συνάμα και τους δύο τους εντυπωσι-
άζει το πόσο γρήγορα περνά ο καιρός 
και πόσο τούτο πληγώνει τη ματαιοδο-
ξία που άθελα συνομολόγησαν. Γρήγο-
ρα πέρασε η ώρα, παραπονιέται η γυ-
ναίκα, πώς πέρασεν η ώρα, ξαφνιάζεται 
ο ποιητής. Πόσο γρήγορα μαραίνονται 
τα νιάτα και πόσο έντονα τους κάνει να 

νοσταλγούν ή πιο σωστά, να υμνούν τις 
περασμένες ηδονές.

Οι φράσεις τους είναι ολόιδιες, σαν 
να βγήκαν από το ίδιο συναισθηματικό 
χωνευτήρι.

Η αδυσώπητη, ύπουλη ροή του χρό-
νου είναι η δεύτερη διαπίστωση που 
ενώνει τις ψυχές των ποιητών.

Δεν θα ήθελα να θίξω τις ερωτικές 
απολαύσεις των δύο ποιητών, σίγουρα 
από κάποιες θα διακατέχονταν, όμως 
ικανοποιούμαι με το ότι κι οι δυο θίγουν 
τον έρωτα σε διάφορες εκφάνσεις του, 
σε ποικίλες παραλλαγές του τον οποίο 
ελάχιστοι  τόλμησαν να κατηγορήσουν. 

Τώρα, στερημένοι πια από τις σχέσεις 
που τους κρατούσαν φρέσκους και ζω-
ντανούς, από τον έρωτα τουτέστιν και 
την ηδονή, παραδίδονται στη παρηγοριά 
των αναμνήσεων. 

Αυτή είναι η τρίτη διαπίστωση, κι η 
τελευταία, που φέρνει κοντά την παλιά 
ιστορία με τη σύγχρονη σκέψη!

Ίσως, όχι πάντα η επιθυμητή κατάληξη!

Σαπφώ και Καβάφης, "πρώτο ποιητικό εύρημα, είναι η μοναξιά τους".

Το κάδρο
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Κάθομαι αναπαυτικά στον καναπέ 
κι αφηρημένα έχω καρφώσει τα μάτια 
στον πίνακα που είναι απέναντί μου. 
Όμορφος είναι... 

Κυριαρχεί το γαλάζιο τ’ ουρανού και 
της θάλασσας και κάπου στο βάθος του 
ορίζοντα λίγο καφέ, λίγο γκρίζο, λίγο 
μαύρο, μια βάρκα, ένας ψαράς, τα δίχτυα.

Εγώ όμως επιμένω στον ορίζοντα. Βυ-
θίζομαι στο άπειρο και χάνομαι στην 
ασπρωπή διαχωριστική γραμμή ουρα-
νού και θάλασσας, μα πριν χαθώ, κρεμιέ-
μαι απ’ αυτήν κι αιωρούμαι για ώρα στο 
κενό, ενώ τα πόδια μου, έχουν ήδη ακου-
μπήσει στο νερό. Είναι ζεστό και νομίζω 
πως αυτόματα διοχετεύει τη ζεστασιά 
του στο αίμα μου, κι εκεί κρεμασμένος 
και ζεστός, γαντζώνομαι απ’ την κλωστή 
του ορίζοντα κι αποφασίζω πως θέλω 
να σκεφτώ. Ναι, τώρα θέλω να σκεφτώ, 
τούτη τη δύσκολη ώρα που κλυδωνίζο-
μαι μεταξύ ουρανού και θάλασσας, θέλω 
να γυρίσω πίσω και να σκεφτώ πάλι, αν 
τότε έκανα το καθήκον μου.

Κι αν το έκανα, γιατί δεν ήρθε να μ’ ευ-
χαριστήσει κι αν δεν το έκανα, γιατί δεν 
ήρθε να με μαλώσει. Στο κάτω κάτω, εγώ 
τον φρόντιζα κάθε μέρα και περίμενα, 
καλλιεργώντας την ελπίδα ότι θα ‘ρθει.

Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκο-
λα. Για ποιες δυσκολίες μιλούμε τώρα; 
Τότε πέθαινες κάθε νύχτα και το πρωί 
ζωντάνευες αν ήσουν τυχερός. Αν δεν 
ήσουν, πέθαινες στ’ αλήθεια και το πρωί 
μαθευόταν από τα μοιρολόγια ποιο σπίτι 
ξεγέλασε η νύχτα και το έβαψε μαύρο.

Μεγάλωσα σ’ ένα καπνισμένο αγροτό-
σπιτο. Είμασταν τέσσερα παιδιά. Εγώ ο 
τελευταίος. Σα μάνα, κατάλαβα τη μεγά-
λη μου αδελφή που με φρόντιζε. Σαν πα-
τέρα μου το κάδρο. Κι αυτό καπνισμένο. 
Πότε-πότε, όταν καθάριζε η μάνα, καθό-
μουν και το κοίταζα για ώρα κι αναρω-

τιόμουν. Είναι άραγε αυτή η μάνα μου;  
Στο κάδρο καθόταν σ’ έναν καναπέ με 
τα δάχτυλα των χεριών πλεγμένα πάνω 
στα γόνατά της. Ήταν το ίδιο λυπημέ-
νη, όπως την έβλεπα και τώρα μπροστά 
μου, αλλά εκεί στο κάδρο νόμιζες  πως 
το πρόσωπό της το έλουζε ένα φως και 
το έκανε να δείχνει πιο τρυφερό, πιο 
παιδικό, όπως τα μωρά που βλέπουμε 
να χαμογελούν απορημένα στις πρώτες 
τους φωτογραφίες.

Αυτό το παράξενο φως το συναντού-
σες μόνο στο πρόσωπό της.

Το υπόλοιπο σώμα, οι ώμοι, ο λαιμός, 
το στήθος, τα πόδια, τα χέρια ήταν πιο 
σκούρα, σα να βρισκόταν μόνιμα στη 
σκιά ενός δέντρου, που μόνο την κορυ-
φή του ξεγέλασε λίγος ήλιος κι έστειλε 
δυο-τρεις ακτίνες του στο πρόσωπό της.

Όταν άρχισα να καταλαβαίνω, μου εί-
παν, ότι αυτός ο άνδρας που στεκόταν 
όρθιος στο κάδρο, δίπλα στη  μητέρα 
μου κι εγώ τον ένιωθα σα δέντρο κοντά 
της, ήταν ο πατέρας μου που δεν τον 
θυμάμαι ποτέ ζωντανό. Πέθανε μου 
είπαν, όταν ήμουν οκτώ μηνών μωρό. 
Μεγαλώνοντας, όλο και πιο συχνά τη 
φράση, «να ο μπαμπάς, αυτός είναι ο 
μπαμπάς» κι απορημένος προσπαθού-
σα να καταλάβω, γιατί ο μπαμπάς κα-
θόταν συνέχεια πίσω από το τζάμι του 
κάδρου,  ενώ η  μάνα μου όλη τη μέρα 
δούλευε στα χωράφια. Κι είχα κι άλλες 
απορίες. Πότε αυτός τρώει, πότε κοι-
μάται, πότε δουλεύει...

Με το που ξυπνούσα το πρωί, έτρε-
χα στο κάδρο. Αυτός εκεί. Στητός και 
ακούνητος.

Πριν κοιμηθώ βράδυ, αυτός εκεί στην 
ίδια θέση να σκιάζει τη μάνα μου. Μαζί 
της δεν πήγαινε πουθενά, ούτε όταν 
αυτή έσκαβε, ούτε όταν θέριζε, ούτε 
όταν μάζευε τις ελιές, μα ούτε και στην 
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εκκλησία τις Κυριακές.
Όλα αυτά τα παράξενα μου συνέβαιναν 

μεγαλώνοντας, δεν μπορούσα να τα εξη-
γήσω. Κι όταν μικρό παιδάκι μου έλεγαν 
τ’ αδέρφια μου, «ο μπαμπάς πέθανε, ανέ-
βηκε στον ουρανό, με τ’ αγγελάκια», δεν 
τους πίστεψα ποτέ, γιατί εγώ τον αναζη-
τούσα κάθε μέρα και – ώ! – τι χαρά – τον 
έβρισκα πάντα εκεί στο κάδρο του, στη 
θέση του κι όταν οι άλλοι ξεμάκραιναν κι 
εγώ άρχισα να λέω λίγες λέξεις, στεκό-
μουν μπροστά του  και του μιλούσα και 
του έλεγα το μεγάλο μου παράπονο.

Τον ρωτούσα συνέχεια γιατί δεν τρώ-
ει. Το φαΐ ήταν μπροστά του, στα πόδια 
του. Η μάνα μου είχε το ντουλάπι κάτω 
απ’ το κάδρο και μέσα στο πρώτο βαθύ 
συρτάρι δεξιά, μας άφηνε κάθε πρωί, σε 
μια πήλινη σουπιέρα το ζεστό τραχανά 
που έφτιαχνε για να τρώμε όλη τη μέρα.

Και τρώγαμε. Μόνο που ο τραχανάς, 
μόλις κρύωνε γινόταν πηχτός κι η μεγά-
λη αδερφή μου τον έκοβε με το πιρούνι 
κομμάτια και μας τον έβαζε να το φάμε.

Και τον τρώγαμε και μεγαλώναμε κι 
έτρωγε κι η μάνα μας το βράδυ απ’ το 
περίσσευμα. Και το παράπονό μου πι-
κρό και αξεδιάλυτο: «Μόνο ο μπαμπάς 
μου δεν τρώει σ’ αυτό το σπίτι...» μουρ-
μούριζα μόνος μου κάποιες φορές.

Όταν στερεώθηκα καλά στα πόδια 
μου, βρήκα τη λύση.

Ανέβαινα σε μια καρέκλα με το πιά-
το μου και το κουτάλι στο χέρι. Άνοιγα 
σιγά- σιγά το συρτάρι, έβαζα μια μεγά-
λη κουταλιά στο πιάτο, Τ’ ακουμπού-
σα προσεκτικά πάνω στο ντουλάπι και 
μετά δρασκέλιζα απ’ την καρέκλα και 
γονάτιζα πάνω στο ντουλάπι, μπροστά 
ακριβώς στο κάδρο.

Έπαιρνα από δίπλα μου το πιάτο και 
βγάζοντας λίγο – λίγο τραχανά στο κου-
τάλι, το έφερνα προσεχτικά στο στόμα 
του πατέρα μου, επιμένοντας με παρά-
πονο: «Φάε μπαμπά...φάε μπαμπά...».

Και τώρα ακόμα δεν θέλω να ξέρω, 

αν ο πατέρας μου έτρωγε τον τραχανά 
που τον τάιζα και δεν θέλω να το ψάξω 
τι γινόταν τότε κι ενώ το κάδρο το άφη-
να κάθε μέρα πασαλειμμένο φαγητά, το 
άλλο πρωί ήταν πεντακάθαρο.

Τότε πίστευα ότι ο πατέρας μου 
έτρωγε, ίσως το βράδυ που κοιμόμουν, 
για να μην τον βλέπω να τρώει.

Αλλά και τώρα το ίδιο πιστεύω, ότι η 
παράκληση «φάε μπαμπά...» δεν πήγε 
χαμένη.

Ο μπαμπάς μου έτρωγε το φαγητό 
που του έδινα και μεγάλωνε και θέριευε 
στη ψυχή μου και γινόταν δέντρο σκιε-
ρό, που με τ’ ανοιχτά κλαδιά του, σκέπα-
ζε και προστάτευε εμένα, τ’ αδέλφια μου 
και τη μάνα μου.Έτσι δεν γέρασε ποτέ!... 
Η μάνα μου γέρασε, τ’ αδέρφια μου κι 
εγώ μεγαλώσαμε κάναμε οικογένειες, 
δικά μας παιδιά κι ο μόνος που έμεινε 
τόσα χρόνια ίδιος κι απαράλλαχτος είναι 
ο πατέρας μου όρθιος εκεί στο κάδρο.

Δεν δέχτηκα ποτέ ότι πέθανε γιατί 
για μένα πεθαίνει κάποιος απ’ τη στιγμή 
που θα τον ξεχάσεις. Κι εγώ τον πατέ-
ρα μου δεν τον ξέχασα ποτέ.

Η μόνη διαφορά από τότε είναι, ότι 
τώρα πια δεν τον ταΐζω. Νιώθω ότι δε 
χρειάζεται να επαναλάβω - όπως πα-
λιά – «φάε μπαμπά...» . Τώρα και μόνο 
που επιστρέφω στο τότε και βλέπω 
τον εαυτό μου γονατιστό επάνω στο 
ντουλάπι με το πιάτο στο χέρι... φεύ-
γω. Φεύγω... απομακρύνομαι βιαστικά 
απ’ την εικόνα, γιατί μου φαίνεται πως 
τώρα, μεσ’ απ’ το κάδρο μου χαμογελά 
κουρασμένα και φοβάμαι ότι τον κού-
ρασα εγώ τόσα χρόνια να τον ταΐζω και 
να τον ρωτώ συνέχεια.

Φεύγω βιαστικά απ’ την εικόνα αυτή 
και σκέπτομαι ότι απ’ τη στιγμή που 
γεννήθηκα, η ζωή μ’ έβαλε να διαλέξω 
ανάμεσα στον πόνο και στο τίποτα. Κι 
εγώ, ευτυχώς διάλεξα τον πόνο... 

(Από το βιβλίο της Ελένης Κονιαρέλλη 
«Εννιά φωνές»)

Γιατροί και Ιατρική στην παλιά Μυτιλήνη
(Στη μνήμη του  Κώστα Κούμπα που τάζησε και τάλεγε)

Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Ανήρ ιατρός πολλών άλλων αντάξι-
ος, έλεγε – και δίκαια – ο Όμηρος και 
βλέπετε και τούτο το  αξιοσημείωτο 
(για να φιλολογήσουμε και γλωσσο-
λογήσουμε λιγάκι). Η λέξη «ιατρός» 
«τρίφτηκε» στη γλώσσα του λαού και 
έγινε «γιατρός» (το ι έγινε γ), επειδή 
αείποτε υπήρχε το επάγγελμα αυτό 
και συνεχής βέβαια η χρήση της λέξης 
«ιατρός». Αντίθετα, η Ιατρική, απόμα-
κρη και άγνωστη για πολλούς επιστήμη 
και γνώση, δεν έγινε (στη λαϊκή γλώσ-
σα πάντα) «Γιατρική».

Ήταν λοιπόν και είναι ο ιατρός-για-
τρός παρών στην όποια αρρώστια και 
θεραπεία και σήμερα ακόμα, με την 
τόση πρόοδο της Διαγνωστικής και 
Θεραπευτικής, ο γιατρός είναι απα-
ραίτητος για να αντιμετωπισθεί κάθε 
περιπέτεια της υγείας μας.

Εξετάζοντας τη Μυτιλήνη του παρελ-
θόντος, χονδρικά τοποθετούμενη στο 
πρώτο μισό του 20ου αιώνα και ακρι-
βέστερα στην προ του Β` παγκοσμίου 
Πολέμου περίοδο, διαπιστώνουμε η 
πόλη είχε τους ίδιους με τους σημε-
ρινούς κατοίκους, δηλ. 27000. Οικιστι-
κά όμως ήταν πολύ πιο περιορισμένη, 
γιατί οι οικογένειες τότε αρκούνταν 
σε μια κατοικία 50 ή 70 τετραγωνικών, 
ενώ τώρα θέλουν τα διπλάσια και κά-
ποιο εξοχικό ακόμα.

Από Νοσοκομειακή περίθαλψη η 
Μυτιλήνη (πριν από την ίδρυση του 
Βοστανείου Νοσοκομείου το 1936) 
διέθετε στο «Πολιτικό Νοσοκομείο» 
(απέναντι από τον Άγιο Θεράποντα) 

20-25 κλίνες, στο «Προσφυγικό Νο-
σοκομείο» (σήμερα Γυμνάσιο Επάνω 
Σκάλας) άλλες 10-20 κλίνες και σε δύο 
ιδιωτικές κλινικές ακόμη λιγότερες κλί-
νες. Οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν 
ελάχιστες. Σκωληκοειδίτιδες, κοίλες, 
άντε και κανένα στομάχι και βέβαια οι 
πολύ ευκολότερες των άκρων.

Η νάρκωση σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
γινόταν με τη βοήθεια μιας νοσοκό-
μας με αιθέρα με μάσκα κρατημένη 
στη μύτη και το στόμα του ασθενή. Η 
εγχείρηση δεν μπορούσε να παρατα-
θεί πέραν της μιάμισης ώρας, γιατί θα 
πέθαινε ο ναρκωμένος. Συχνά πάντως 
δεν «έπιανε» ο αιθέρας και ο εγχειρι-
ζόμενος «ξυπνούσε» άκαιρα και πο-
νούσε βέβαια φριχτά.

Οι γιατροί δεν είχαν ιατρείο, αλλά 
δεχόταν τους πελάτες τους σε δωμα-
τιάκι των Φαρμακείων. Εκεί βρισκόταν 
ενώπιοι ενωπίω του ασθενούς και της 
ασθένειας του, που έπρεπε να διαγνώ-
σουν από την όψη του, τη γλώσσα του, 
τις ψηλαφήσεις της κοιλιάς, την επί-
κρουση της πλάτης, την ακρόαση με 
το ίδιο το αυτί του γιατρού των ήχων 
των πνευμόνων του ασθενούς. Το στη-
θοσκόπιο εργαλείο του 19ου αιώνα, 
πρέπει να ήρθε στη Λέσβο τις αρχές 
του 20ου αιώνα και βοηθούσε βέβαια 
πολύ τη διάγνωση των ασθενειών.

Με αυτές τις μεθόδους ο γιατρός 
διεγίγνωσκε (συχνά επιτυχώς) την 
ύπαρξη πνευμονίας, πλευρίτιδας, φυ-
ματίωσης και άλλων ασθενειών του 
αναπνευστικού συστήματος.
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Η αντιμετώπισή τους ήταν βέβαια 
άλλο και δυσχερέστερο ακόμα θέμα. 
Ο γιατρός έγραφε τη «ρετσέτα» του 
προς τον φαρμακοποιό – φαρμακο-
τρίφτη ουσιαστικά, γιατί αυτός κατα-
σκεύαζε το φάρμακο με τα στη διά-
θεσή του υλικά (βότανα και άλατα και 
υγρά κ.λπ.). Πολλές ή λίγες ελπίδες 
αναδυόταν από τις «χαρχατζέλες» του 
γιατρού στη συνταγή και του συνοδευ-
τικού τους C.D. (Cum Deo, συν Θεώ) 
που σχεδόν συνθηματικά απευθυνό-
ταν στον φαρμακοποιό.

Τα θεραπευτικά μέσα, σαν τις ενέσεις 
καμφοράς, τα θερμά ή ψυχρά επιθέμα-
τα και τις τελείως άγνωστες σήμερα 
βεντούζες δεν είναι καθόλου βέβαιο 
ότι είχαν θετικό αποτέλεσμα. Περισ-
σότερο αντιμετώπιζε την ασθένεια η 
φυσική αντίδραση του οργανισμού και 
ο απαιτούμενος χρόνος, για να κάνει η 
αρρώστια τον «κύκλο» της, όπως λε-
γόταν, κι όπως ίσως ισχύει και σήμερα. 
«Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, χρόνος ιή-
ται» (όσες αρρώστιες τα φάρμακα δεν 
θεραπεύουν, ο χρόνος θεραπεύει) έλε-
γε ο μεγάλος Ιπποκράτης.

Μπορεί βέβαια η ιατρική βοήθεια να 
μην ήταν πάντα (ή συχνά, αν θέλετε) 
αποτελεσματική και περιορισμένη η 
θεραπευτική προσφορά του γιατρού 
στην προαντιβιοτική εποχή, θυμίζου-
με, αλλά και τότε και σήμερα η προ-
σφερόμενη απ’ αυτόν στήριξη του 
αρρώστου και των συγγενών του ήταν 
μεγάλη. Και μόνο η παρουσία του για-
τρού και η αισιοδοξία που ενέπνεε 
ήταν και είναι,  - επαναλαμβάνουμε – 
σημαντικότατη για την αντιμετώπιση 
της ασθένειας.

Κάποτε ο αείμνηστος γιατρός Κα-
ραμάνος (ο πατήρ), μετά συμβούλιο 
τριών γιατρών για ετοιμοθάνατο καρ-
κινοπαθή, είπε στους με αγωνία ανα-
μένοντες συγγενείς: 

- Σοβαρή η περίπτωση βέβαια. Συμ-

φωνήσαμε και οι τρεις για την επιβαλ-
λόμενη αγωγή που πρέπει να ακολου-
θήσετε. Όλα όμως θα πάνε καλά στο 
τέλος.

Έφριξαν οι άλλοι γιατροί για το ψεύ-
δος, αλλά ο πολύπειρος παλιός για-
τρός εξήγησε: Ο ασθενής θα δει και 
θα ακούσει τους έως χθες απελπισμέ-
νους δικούς του και θα αναθαρρήσει 
μαζί τους και ο ίδιος. Έτσι θα πεθάνει 
ελπίζοντας, που είναι κάτι σπουδαίο. 
Στο κάτω - κάτω είναι καλύτερο να πε-
θάνουν 100 που είπες ως γιατρός ότι 
θα ζήσουν, παρά να ζήσει ένας, που 
είπες πως θα πεθάνει και θα επιζήσει 
της διάγνωσής σου.

Και να πούμε τούτο για την τότε 
εποχή στη Μυτιλήνη: Οι γιατροί σπά-
νια πλούτιζαν από το επάγγελμα τους, 
γιατί πολλές φορές οι πελάτες τους 
δεν τους πλήρωναν. Δεν είχαν να πλη-
ρώσουν. Όρθες και αυγά και σύκα και 
τέτοια προϊόντα ασφαλώς δεν μπο-
ρούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ενός 
γιατρού και της οικογένειάς του. Αν 
δεν ήταν εκ καταγωγής πλούσιος ή δεν 
ήταν πλούσια η σύζυγος του, η Ιατρική 
δεν τον πλούτιζε. Συνήθως πρέπει να 
προσθέσουμε.

Κάποιοι γιατροί συνειδητά έμεναν 
γιατροί των φτωχών. Σαν τον Μιχαλάκη 
Σανίδα ή τον Παναγιώτη Αράπη, ο οποί-
ος δεν είχε ολοκληρώσει τις ιατρικές 
του σπουδές, αλλά γύριζε με ένα ιατρι-
κό τσαντάκι στα φτωχά σπίτια της Μυτι-
λήνης και πρόσφερε τις υπηρεσίες του.

Τα ιατρικά και θεραπευτικά πράγ-
ματα άλλαξαν (και) στη Μυτιλήνη 
μετά την Κατοχή,  όταν δηλ. ήρθαν τα 
αντιβιοτικά για πλήθος ασθενειών, το 
«ριμιφόν» για τη φυματίωση κι όλα τα 
άλλα σκευάσματα και τεχνικά μέσα, 
που οδήγησαν σε διαβίωση με υγεία 
και μακροζωία.

Ο γιατρός όμως εξακολουθεί να θε-
ωρείται πολλών άλλων αντάξιος.

Οι σημερινοί νέοι, όχι μόνον δεν το 
έχουν δει ή γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι 
και αμφίβολο αν ποτέ έχουν ακούσει το 
όνομά του. Και όμως αυτό το «βαπόρι», 
έτσι αποκαλούσαμε τότε προπολεμικά 
όλα τα πλοία της γραμμής Πειραιά-Μυ-
τιλήνης, το «Αρντένα», ήταν το πιο αγα-
πημένο μας . 

Υπήρχαν και άλλα, όπως το «Μαίρη 
Μ», το «Σοφία Τόγια», το «Λέσβος» και 
άλλα, που κι εγώ, ύστερα από τόσα χρό-
νια δεν μπορώ να τα θυμηθώ ένα προς 
ένα! Πάντως το «Αρντένα» ήταν το πιο 
δημοφιλές για πολλούς λόγους, (έναν 
από αυτούς θα σας τον διηγηθώ πιο 
κάτω). Ήταν το πιο γρήγορο ατμόπλοιο, 
γιατί για καύσιμα χρησιμοποιούσε πε-
τρέλαιο και όχι κάρβουνο (πετροκάρ-
βουνο ορυκτό). 

Τότε, τα βαπόρια της γραμμής αράζα-
νε μέσα στο λιμάνι και ακριβώς μπροστά 
στο ζαχαροπλαστείο του Βαλάκη που 
ήταν στη προκυμαία, εκεί που είναι τώρα 
το ξενοδοχείο «Λέσβιο». Πριν καλά - 
καλά μπούνε στο λιμάνι σφυρίζανε. Όλα 
είχανε ένα βαρύ, μπάσο σφύριγμα. Το 
σφύριγμα του «Αρντένα» όμως διέφε-
ρε. Ήταν πιο έντονο και πιο οξύ έτσι, 
όπου κι αν βρισκόσουν στη πόλη, γνώ-
ριζες από το σφύριγμά του ποιο βαπόρι 
έμπαινε στο λιμάνι. Το ίδιο συνέβαινε 
και με τον απόπλου. Όταν πλησίαζε η 
ώρα της αναχώρησης, το κάθε ένα σφύ-
ριζε μια φορά, όταν όλα ήταν έτοιμα για 
να «λύσει κάβο» σφύριζε δυο φορές και 
όταν έλυνε και ξεκίναγε τρεις φορές. 
Τότε όλοι ξέρανε, ότι αδίκως θα τρέ-
χανε να το προλάβουνε, γιατί η σκάλα 
που οδηγούσε από τη προκυμαία στο 
καράβι είχε απομακρυνθεί από αυτό. 

Και μια που μιλώ για σφύριγμα, όλα τα 
πλοία της γραμμής, είτε ερχόμενα προς 
το λιμάνι κατά την άφιξη ή φεύγοντας, τη 
στιγμή που περνούσανε εμπρός από τη 
Βαριά ή μάλλον το Καγιάνι, όσο ανοιχτά 
και αν ήταν σφύριζαν έναν παρατεταμέ-
νο  σφύριγμα, χαιρετισμό στο Ταξιάρ-
χη του Καγιανιού, που τον θεωρούσαν 
Προστάτη τους. Αυτό το χαιρετισμό 
τον θεωρούσαν σαν ιερή υποχρέωση 
στον Άγιο Ταξιάρχη, γιατί κατά μια πολύ 
παλιά παράδοση υπήρχε κάποιο σωτή-
ριο θαλασσινό περιστατικό που οι ναυ-
τικοί τότε το απέδωσαν στην χάρη του. 
«Κάποτε, ένα ιστιοφόρο από τη Σμύρνη 
κατευθυνότανε μεσοπέλαγα προς το 
λιμάνι της Μυτιλήνης. Ήταν περασμένα 
μεσάνυχτα. Ο ουρανός γεμάτος κατά-
μαυρα βαριά σύννεφα που ασταμάτητα 
ρίχνανε πυκνή βροχή. Απ’ την άλλη ο 
βοριάς λυσσομανούσε παγωμένος ση-
κώνοντας στη θάλασσα βουνά τα κύ-
ματα, που κοντεύανε να καταπιούνε το 
καράβι. Σκοτάδι παντού! Και στη θάλασ-
σα αλλά και στη στεριά! Κανένας φάρος 
ή άλλο φως δεν φαινότανε πουθενά για 
να τους οδηγήσει που βρισκότανε και 
που βρισκόταν το λιμάνι. Πηγαίνανε στα 
τυφλά και από στιγμή σε στιγμή υπήρ-
χε κίνδυνος να πέσουν σε καμιά ξέρα 
ή στα βράχια , οπότε θα ήταν όλοι τους 
χαμένοι μαζί με το καράβι. Ο καπετά-
νιος είχε απελπισθεί. Στην απελπισία του 
επάνω έκανε το σταυρό του και φώναξε 
«Άγιε μου Ταξιάρχη σώσε μας»! Με το 
που πήρε ο βοριάς τη τελευταία φράση 
του καπετάνιου, μια απρόσμενη μεγάλη 
σε ένταση και διάρκεια αστραπή  που 
ερχότανε από τη δύση φώτισε το πέλά-
γος, λες και ήταν μέρα! Και τότε μόνον ο 

To Θαύμα του Ταξιάρχη και το «Αρντένα»
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης
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καπετάνιος είδε, ότι σε πολύ μικρή από-
σταση απ’ το καράβι του παραμόνευαν 
κάτι βράχια που πάνω τους σπούσανε 
τα άγρια κύματα. Συγχρόνως όμως είδε 
κι από μακριά την πόλη της Μυτιλήνης 
και το λιμάνι της. Αμέσως, ορτσάρισε το 
τιμόνι του καραβιού κι αυτό λες και κά-
ποιο χέρι το οδήγαγε πήγε και χώθηκε 
αργά στο λιμάνι και γλίτωσαν όλοι  από 
ένα βέβαιο πνιγμό. Αυτό, οι ναυτικοί 
όλοι, το θεώρησαν μεγάλο θαύμα του 
Ταξιάρχη και κάθε φορά που ένα βαπό-
ρι περνούσε ανοιχτά μπροστά από το 
Καγιάνι, όπου και η Εκκλησία του Ταξι-
άρχη, θεωρούσαν υποχρέωσή τους να 
τον ευχαριστήσουν με ένα μακρόσυρτο 
σφύριγμα – χαιρετισμό. 

 Έρχομαι τώρα στο ατμόπλοιο «Αρ-
ντένα», που λες από θαύμα του Ταξιάρ-
χη κάποτε γλίτωσε κι αυτό από τις βόμ-
βες των Ιταλών αεροπόρων και συνέχισε 
να χαιρετά τον Ταξιάρχη κάθε φορά  
που περνούσε από μπροστά του!

Όταν κηρύχτηκε ο Ελληνο-Ιταλικός 
πόλεμος το 1940, οι Ιταλοί που κατείχαν 
τότε τα Δωδεκάνησα, είχανε κάνει ένα 
πολεμικό αεροδρόμιο στη Ρόδο, αν δεν 
κάνω λάθος. Από εκεί κάθε τόσο σηκω-
νόντουσαν δυο τρία βομβαρδιστικά αε-
ροπλάνα φορτωμένα βόμβες και κάνανε 
επιδρομές στα δικά μας νησιά. Ιδίως στη 
Μυτιλήνη, και συγκεκριμένα σε ένα προ-
άστιό της τη Νεάπολη, όπου υπήρχε ένα 
χαμηλό κτήριο  με δυο τεράστιες κολώ-
νες – πύργους μεταλλικούς, σαν μια μι-
κρογραφία του πύργου του Άϊφελ του 
Παρισιού, στις οποίες υπήρχαν στερε-
ωμένα τα καλώδια του ασυρμάτου που 
ήταν ο πιο ισχυρός τότε του βορειοα-
νατολικού Αιγαίου! Αυτόν τον ασύρμα-
το λοιπόν είχανε βάλει στο μάτι οι φίλοι 
μας Ιταλοί και κάθε δυο ή τρεις μέρες 
μας επισκεπτότανε με τα βομβαρδιστι-
κά τους να τον καταστρέψουνε! Βέβαια 
αυτό δεν το κατάφεραν ποτέ! Αντιαε-
ροπορική άμυνα βέβαια δεν υπήρχε. Το 

μόνο που υπήρχε, ήταν τέσσερα ή πέντε 
απλά πολυβόλα του στρατού που φύλα-
γε εκεί και μετά από δυο τρεις ριπές 
πάθαιναν εμπλοκή και σώπαιναν! Παρ΄ 
όλα αυτά οι Ιταλοί  πιλότοι φοβούμενοι, 
πετούσαν πολύ ψηλά και οι βόμβες τους 
ποτέ δε έπεφταν εκεί που έπρεπε, αλλά 
οπουδήποτε αλλού προκαλώντας τα ει-
ρωνικά σχόλια των κατοίκων. 

Ήταν, αν δεν κάνω λάθος τέλος Νο-
εμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου του 40. 
Και όμως, ήταν μια υπέροχη ηλιόλουστη 
μέρα. Κόντευε μεσημέρι, το «Αρντένα» 
δεμένο στη προβλήτα του λιμανιού γέμι-
ζε με ταξιδιώτες για Χίο και Πειραιά και 
εμπορεύματα. Τα καζάνια του ανέβαζαν 
ατμό για να είναι έτοιμα για τον απόπλου 
που δεν θα αργούσε. Στο κατάστρωμα 
οι αχθοφόροι μπαινόβγαιναν κουβαλώ-
ντας τις αποσκευές των ταξιδιωτών. 

Από τις δυο τσιμινιέρες (φουγάρα) 
του βαποριού έβγαινε πυκνός μαύρος 
καπνός, σημάδι ότι δεν θα αργούσε να 
ακουστεί και το  προειδοποιητικό  σφύ-
ριγμα του απόπλου. Ξάφνου, αντί για 
το αναμενόμενο σφύριγμα ακούστηκε 
το απαίσιο ουρλιαχτό από τις σειρήνες 
της πόλης που σήμαιναν Συναγερμό! Ο 
κόσμος πάγωσε. Είχαμε ακούσει ότι οι 
Ιταλοί πριν ένα μήνα είχαν βομβαρδίσει 
το λιμάνι της Πάτρας και είχαν υπάρξει 
αρκετά θύματα. Τη Μυτιλήνη βέβαια, 
την πόλη δεν την είχαν ενοχλήσει ποτέ. 
Πάντοτε πετούσαν πάνω από τη Νεά-
πολη και τον ασύρματο που απείχε από 
τη πόλη πάνω από δέκα χιλιόμετρα. Τη 
μέρα αυτή τα πράγματα άλλαξαν, στο 
λιμάνι βρισκότανε δεμένο το Αρντένα, 
ανυπεράσπιστο, ακίνητο και εύκολος 
στόχος, για να πούνε οι Ιταλοί, ότι εί-
χανε επιτέλους και μια επιτυχία. Αλλά 
πέσανε έξω! Γιατί δε λογαριάσανε τον 
καπετάνιο. Τον αξέχαστο Καπετάν Κο-
σμά ένα γερόλυκο θαλασσινό που δεν 
τον σκιάζανε κάτι τέτοια και  που είχε 
γίνει θρύλος στο νησί. Με το πρώτο 

ουρλιαχτό από τις σειρήνες  ο καπετά-
νιος πετάχτηκε στη γέφυρα του πλοίου 
και με όση δύναμη φωνής είχε φώναξε: 
«κόφτε τους κάβους και την άγκυρα και 
τραβάτε όξω τη σκάλα» Η διαταγή του 
εκτελέστηκε αμέσως από τους άντρες 
του πληρώματος και πριν καταλάβουν 
πολλοί από τους επιβάτες και τους 
αχθοφόρους που ήταν πάνω στο πλοίο 
η προπέλα του πλοίου άρχισε να γυρ-
νά μανιασμένα γεμίζοντας το μουράγιο 
με νερά και μουσκεύοντας όσους στε-
κόντουσαν απ’ έξω να αποχαιρετίσουν 
τους δικούς τους που φεύγανε. Πριν 
καλά - καλά σταματήσει το ουρλιαχτό 
από τις σειρήνες και πριν φανούν τα 
τρία βομβαρδιστικά αεροπλάνα το «Αρ-
ντένα» πλέοντας ολοταχώς βρισκόταν 
έξω από το λιμάνι και ανοιγόταν με όλη 
τη ταχύτητά του στο ανοιχτό πέλαγος 
σκορπώντας πίσω του πυκνό καπνό. Τα 
αεροπλάνα το είδαν και κατευθύνθη-
καν προς αυτό πετώντας πάντοτε ψηλά 
και  σε λίγο από το πρώτο αεροπλάνο 
φάνηκαν να πέφτουν τρία σκούρα αντι-
κείμενα και σε δευτερόλεπτα μετά τρις 
πίδακες αφρού ξεπετάχτηκαν από τη 
θάλασσα καθώς έσκασαν οι τρεις βόμ-
βες. Τα άλλα δύο αεροπλάνα πήρανε 
σειρά μετά από το πρώτο και συνέχισαν 
το βομβαρδισμό. Αλλά το «Αρντένα» 
δεν ήταν εύκολος στόχος. Σαν το χέλι 
ορμούσε πότε προς τα εμπρός, πότε 
έκοβε όλο αριστερά και πότε όλο δεξιά 
ή και σταμάταγε λες και κάτι το τράβαγε 
προς τα πίσω και οι βόμβες που πέφτα-
νε έσκαγαν στη θάλασσα ! Αυτό κράτη-
σε αρκετή ώρα, έως ότου τα αεροπλάνα 
είχανε ρίξει και την τελευταία βόμβα 
τους που πήγε κι αυτή στη θάλασσα  και 
τότε μόνον στρίψανε και χάθηκαν προς 
τη Νοτιά γυρνώντας άπρακτα στο αε-
ροδρόμιό τους. Στο ύψος της εκκλησί-
ας του Ταξιάρχη στο Καγιάνι χάθηκαν 
τελείως από τον ορίζοντα, τότε μόνον 
το «Αρντένα» που άφριζε τη θάλασσα 

σαν ξετρελαμένο θεριό, ηρέμησε, και 
βγάζοντας έναν μακρόσυρτο συριγμό 
σαν επινίκιο χαιρετισμό προς τον Ταξι-
άρχη, έστριψε και τράβηξε γραμμή για 
Χίο - Πειραιά παίρνοντας μαζί με τους 
κανονικούς επιβάτες και όλους τους 
άλλους αχθοφόρους και μικροπωλητές 
που βρέθηκαν πάνω του, ακούσιους τα-
ξιδιώτες για Πειραιά. 

Το τρελό αυτό χορό του «Αρντένα» 
που σας περιγράφω, τον παρακολού-
θησα από μακριά από ένα λοφίσκο στο 
χωριό Βαριά, όπου τότε μέναμε οικογε-
νειακώς από το φόβο των πιθανών βομ-
βαρδισμών στις πόλεις. Η παιδοπαρέα  
εκεί, βλέποντας τις  αποτυχίες των Ιτα-
λών αεροπόρων είχαμε ξεθαρρέψει και 
μόλις ακούγαμε τις σειρήνες να βαράνε 
συναγερμό, τρέχαμε στο λοφίσκο αυ-
τόν, όπου κρυμμένοι κάτω από τις πυ-
κνόφυλλες ελιές είχαμε πλήρη θέα προς 
τη θάλασσα αλλά και προς όλες τις κα-
τευθύνσεις.

Το Αρντένα



44 45

Σκαμνιές και σκάμνα*
Γράφει ο Τζανετής Α. Σταυράκης

Το ειδύλλιό μου με τα σκάμνα άρχισε 
από πολύ μικρή ηλικία. Η αφορμή ήταν 
μια πραγματική ιστορία που την άκουσα 
απ’ τη γιαγιά. Το αφήγημά της αυτό πλην 
του εντυπωσιακού του γεγονότος με-
τέφερε και μηνύματα διαπαιδαγωγικού 
χαρακτήρα. 

Χαρείτε το: Η γιαγιά γεννήθηκε στις 
αρχές τις τελευταίας δεκαετίας του προ-
τελευταίου αιώνα.

Κοριτσάκι πια, στις πρώτες τάξεις του 
σχολειού, Κυριακή πρωί, αφού την έντυ-
σαν τα καλά της και με παρέα την καλή 
της φίλη Ευδοκία έφυγαν για την Εκκλη-
σία. Εκείνη τη μέρα ήταν πολύ περίφανη 
για την καινούρια της φορεσιά. Ήταν 
ένα άσπρο φουστανάκι με μανίκι κο-
ντό φούσκα και το στήθος στόλιζε ένα 
κομμάτι κοφτό που ζωγράφιζε λουλού-
δια. Την αμφίεσή της συμπλήρωνε ένα 
άσπρο ψάθινο καπέλο με κόκκινη κορ-
δέλα που έδενε φιόγκο στο πλάι. Όλοι 
στην εκκλησία είχαν να κάνουν  με την 
όμορφη εμφάνιση της γιαγιάς κι αυτό 
την έκανε να καμαρώνει ακόμα πιο πολύ. 
Όταν τελείωσε η λειτουργία και μιας 
και η μέρα ήταν μαγιάτικη, φανταχτερή 
αποφάσισαν να κάνουν μια βόλτα στην 
εξοχή. Λίγο πιο κάτω από την εκκλησία 
ήταν ένα χωράφι χέρσο που το έσπερ-
ναν σιτάρι.  Στη μέση του ακριβώς υπήρ-
χε ένα θεόρατο δέντρο, μια σκαμνιά, 
που στην παχιά σκιά του δροσίζονταν 
οι θεριστάδες και οι αλωνάρηδες στον 
καιρό της συγκομιδής. Πως τους μπήκε 
στο μυαλό, αυτό να επισκεφτούν και να 
δουν από κοντά το δέντρο που μέχρι 
εκείνη τη στιγμή μόνο από τα παράθυρά 

τους θαύμαζαν, ποτέ δεν μπόρεσαν να 
εξηγήσουν. Έκοψαν λοιπόν μέσα από τα 
σπαρτά και σε λίγο, να, βρέθηκαν κάτω 
απ’ τον γίγαντα.

Κοιτώντας προς τα κλώνια και το πυ-
κνό του φύλλωμα διαπίστωσαν, ότι πλην 
αυτών, μεγάλα ζουμερά σκάμνα στόλι-
ζαν το όμορφο δέντρο. Αποφάσισαν να 
τα δοκιμάσουν, αλλά τα κλώνια του ήταν 
ψηλά. Δοκίμασε η γιαγιά ν’ ανέβει, αλλά 
δεν τα κατάφερε. Σκαρφάλωσε όμως η 
Ευδοκία που ήταν πιο λεπτή  και ευκίνη-
τη. Συμφώνησαν αυτή να τα μαζεύει και 
να τα ρίχνει από πάνω μέσα στο καπέλο 
που η γιαγιά κρατούσε ψηλά πάνω απ’ 
το κεφάλι της. Το αποτέλεσμα μπορείτε 
να το φανταστείτε, δεν χρειάζεται περι-
γραφή.

Τα σκάμνα είχαν απίθανη γεύση και 
τα φχαριστήθηκαν, αλλά το άσπρο φό-
ρεμα, όπως και το καπέλο έγιναν πουά 
και ακατάλληλα προς περαιτέρω χρήση 
αφού οι κόκκινοι λεκέδες δεν έφευγαν 
από το λευκό ύφασμα με τίποτα. Όταν 
έφτασαν στο σπίτι ακολούθησε  πανδαι-
μόνιο και οι ποινές ήταν ασυνήθιστα βα-
ριές, αλλά από τότε έμαθε να εκτιμά και 
να σέβεται τα όμορφα ρούχα αφού στην 
μετέπειτα ζωή της ακολούθησε το επάγ-
γελμα της Μοδίστρας. Όσο για το ηθικό 
συμπέρασμα που έφτασε σε μένα, έπια-
σε τόπο μια και μου μπήκε στο μυαλό 
πως πρέπει να φροντίζω τα ρούχα μου 
για να αποφύγω τέτοιες κακοτοπιές. 
Αλλά έξω απ’ αυτό η ιστορία μου κίνησε 
την περιέργεια να δοκιμάσω κι εγώ τον 
καρπό με αποτέλεσμα να τον εκτιμήσω 
μέχρις αγάπης.

*Έτσι λέμε στην τοπική διάλεκτο τις Μουριές και τα μούρα

Και το ειδύλλιο συνεχίζεται: Όταν 
ήμουν στις τελευταίες τάξεις του Δη-
μοτικού η καλή μου θεία και αδελφή 
της γιαγιάς, αγόρασε ένα κτήμα που σε 
μια άκρη του και δίπλα στο πηγάδι φύ-
τρωνε μια μεγάλη σκαμνιά. Μιας και ο 
έρωτας για τα σκάμνα ήταν γνωστός, η 
μάνα μου, Ιούνιο μήνα, με το τέλος των 
διαγωνισμάτων, με πήρε απ’ το χέρι ένα 
απόγευμα και σαν βόλτα με πήγε εκεί 
για πρώτη φορά, ένα χιλιόμετρο μακριά 
από το χωριό.  Όταν βρέθηκα κάτω από 
το δέντρο έμεινα θαυμάζοντάς το να 
απλώνεται από πάνω μου σαν πλάτανος, 
αλλά και η χαρά μου ήταν μεγάλη, όταν  
μέσα στο φύλλωμά του είδα να κρέ-
μονται τσαμπιά από τα μεγάλα, άσπρα 
αυτή τη φορά, σκάμνα. Ο άνθρωπος 
που φρόντιζε το κτήμα, ανέβηκε πάνω 
κι έπιασε να τραντάζει ένα-ένα τα με-
γάλα κλωνάρια. Και τότε μια βροχή από 
ώριμα σκάμνα άρχισε να πέφτει απ’ τον 
ουρανό κάνοντας άσπρο το χαλί απ’ 
τα πράσινα χόρτα που απλωνόταν από 
κάτω του. Μαζέψαμε ένα καλάθι για το 
σπίτι και μέσα στον κουβά του πηγαδιού 
με το παγωμένο διάφανο νερό ρίξα-
με άλλα τόσα και τα απολαύσαμε. Από 
εκείνη τη χρονιά καθιερώθηκε μετά το 
τέλος των εξετάσεων και μέσα στη χαρά 
των διακοπών που άρχιζαν, να επισκε-
πτόμαστε το κτήμα με τα σκάμνα και να 
γιορτάζουμε με τον ευλογημένο αυτόν 
καρπό. Κι αυτό εμένα μου φάνταζε κάτι 
σαν έπαθλο.

Με το ειδύλλιο να αποδίδει καρπούς: 
Και έφτασαν οι εξετάσεις για τις εισα-
γωγικές στο Πανεπιστήμιο, στην Αθή-
να. Πολύ διάβασμα, ξενύχτι, άγχος και 
το στόμα μου να γεμίζει άφθες. Όταν η 
μάνα μου στο Μόλυβο έμαθε τα καθέ-
καστα, δεν έχασε καιρό. Με τον πρώτο 
συγχωριανό που κατέβηκε στην πόλη 
έστειλε το φάρμακο. Ένα μπουκαλάκι 
γεμάτο με ένα κοκκινόμαυρο παχύρ-
ρευστο υγρό. Κρασί από μαύρα σκάμνα 

«σκαμνιοκράς». Κι ένα χαρτάκι με οδη-
γίες, που το φυλάγω ακόμα μεταξύ των 
ιερών και οσίων μου, πως θα αλείβω με 
ένα μπαμπάκι τις πληγές. Την γεύση του 
δεν την θυμάμαι, αλλά η δράση του ήταν 
ακαριαία και θεαματική.

Το ειδύλλιο μέχρι σήμερα: Τα πεζο-
δρόμια και οι φράχτες στα προάστια 
της Αθήνας είναι φυτεμένοι με σκαμνιές. 
Αλλά και οι κήποι που που περιτριγυρί-
ζουν τους σταθμούς του Μετρό. Αν 
βρεθείς φίλε αναγνώστη κάτω από ένα 
τέτοιο δέντρο μην ντραπείς. Άπλωσε το 
χέρι σου και φτάσε έναν καρπό. Βάλ-
τον στο στόμα σου, ζούληξέ τον με την 
γλώσσα σου για να αισθανθείς τον χυμό 
του να σε γεμίζει και άσε τα μάτια σου 
να περιπλανηθούν μέσα στα φυλλώμα-
τα. Μπορεί να δεις ένα παιδάκι με ναυ-
τικό ασπρογάλαζο κουστούμι ή με ένα 
άσπρο κοριτσίστικο φόρεμα με κοπτό 
στο στήθος, να σου γνέφουν μέσα απ’ 
τα κλώνια. Μην τρομάξεις να βιαστείς να 
τραβήξεις το βλέμμα σου. Απόλαυσε το. 
Είναι καλό βάλσαμο για την ψυχή. Και 
κάτι σαν έπαθλο!  

(Από το νέο βιβλίο του Τζανετή Σταυράκη 
«Μεγαλώνοντας στο Μόλυβο»)
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ΠρόσωπαΠρόσωπα
Στρατής Δούκας

Βιογραφικά στιγμιότυπα της ζωής του Στρατή Δούκα

Επιμέλεια Θόδωρος Πλατσής

Προσωπογραφία του Στρατή Δούκα, 
από τον Φώτη Κόντογλου

Ο Στρατής Δούκας, δευτερότοκος 
γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας  
Δούκα, το γένος Χατζηαποστόλη, γεν-
νήθηκε στις 6 Μαίου 1895 στα Μοσχο-
νήσια του Αδραμυτινού κόλπου, όπου 
και έβγαλε το σχολαρχείο. Τέλειωσε 
το γυμνάσιο του Αϊβαλί, φίλος και συμ-
μαθητής με τον Φώτη Κόντογλου. Το 
1912 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκατοίκη-
σε με τον Κόντογλου.

Με την κήρυξη του Α' παγκόσμιου 
πολέμου διέκοψε τις σπουδές του και 
επισκέφτηκε το Άγιο Όρος. Ένα χρόνο 
αργότερα με τον συγγραφέα και ζωγρά-
φο Αντώνη Πρωτοπάτση και άλλους φί-
λους του ασχολήθηκε με λαογραφικές 
μελέτες στη Μυτιλήνη. Το 1916 κατατά-

χτηκε εθελοντής στην Εθνική Άμυνα και 
υπηρέτησε ως στρατιώτης και αξιωματι-
κός στο μακεδονικό και στο μικρασιατι-
κό μέτωπο, όπου τραυματίστηκε.

Το 1923, μόλις απολύθηκε, ενδιαφέρ-
θηκε ζωηρά για την μεταφύτευση στην 
Ελλάδα των ανατολίτικων βιοτεχνιών 
(της αγγειοπλαστικής της Κιουτάχειας 
και της ταπητουργίας) και οργάνωσε στο 
Λύκειο Ελληνίδων της Αθήνας έκθεση 
των προϊόντων τους μαζί με ζωγραφι-
κά έργα του Κόντογλου και του Παπα-
λουκά. Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου 
ταξίδεψε με το ζωγράφο Σπύρο Παπα-
λουκά στο Άγιο Όρος, μελετώντας την 
αρχιτεκτονική, τα ζωγραφικά έργα και 
τα εικονογραφημένα χειρόγραφα των 
μοναστηριών. Το Δεκέμβριο του 1924, 
οι δύο καλλιτέχνες οργάνωσαν στη 
Θεσσαλονίκη ζωγραφική έκθεση των 
έργων του Παπαλουκά.

Αμέσως μετά ο Δούκας έφυγε για τη 
Μυτιλήνη, ίδρυσε εκεί με τον Στρατή 
Μυριβήλη το «Σύλλογο Μουσικών Τε-
χνών» και επέστρεψε στην Αθήνα για να 
συγκροτήσει μια εταιρεία «Διακοσμητι-
κής τέχνης» με τον Κόντογλου και τον 
Παπαλουκά. Επίσης αναμίχθηκε στην 
έκδοση του περιοδικού του Κόντογλου 
“Φιλική Εταιρεία” και τα τελευταία τεύ-
χη τα επιμελήθηκε μόνος του. Το 1925-
1927 προσλήφθηκε ως καλλιτεχνικός 
διευθυντής στην «Αγγειοπλαστική της 
Κιουτάχειας» και παράλληλα δημοσί-
ευσε συνεργασίες στις εφημερίδες της 
Θεσσαλονίκης «Εφημερίς των Βαλκανί-
ων» και «Μακεδονία» και στον «Ελεύθε-
ρο λόγο» της Μυτιλήνης.

Ύστερα από σοβαρό κλονισμό της 
υγείας του κατέφυγε κοντά στους δι-

κούς του στη Θεσσαλονίκη και άρχισε 
να καταγίνεται με τη ζωγραφική. Τον 
ίδιο χρόνο, μόλις έγινε καλά, περιό-
δευσε στην ύπαιθρο της Μακεδονίας 
και συνέχισε τη συνεργασία του με το 
περιοδικό “Φραγγέλιο”. Καρποί αυτής 
της περιοδείας του, και μιας δεύτερης 
που επακολούθησε, ήταν το αφήγημα 
“Η ιστορία ενός αιχμαλώτου”, η δημο-
σιογραφική έρευνα “Ορεινή Ελλάδα”, 
που δημοσιεύτηκε σε 9 συνέχειες στην 
εφημερίδα «Πρωία» (3-11.3.1929) με 
τον τίτλο του εκδότη "Ληστρική κοι-
νωνία", διάφορα ζωγραφικά έργα, ημε-
ρολόγια και σημειωματάρια. Το 1930 
έκανε έκθεση ζωγραφικής στο Λύκειο 
Ελληνίδων της Αθήνας. Ταυτόχρονα δη-
μοσίευσε μικρά λυρικά κείμενα στο πε-
ριοδικό "Κύκλος" και δημοσιογράφησε 
στις αθηναϊκές εφημερίδες «Πρωία», 
«Πολιτεία» και «Νέος Κόσμος». Το 
1931 επιμελήθηκε τη μεταθανάτια έκ-
δοση του Νίκου Βέλμου "Παλιά Αθή-
να", άρχισε να μελετάει τη ζωή και το 
έργο του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά και 
γνωρίστηκε με τον Νίκο Γαβριήλ Πε-
ντζίκη- στην έκθεση του Γ. Στέρη στη 
Θεσσαλονίκη- με τον οποίο κράτησε 
πυκνή αλληλογραφία ως το 1937. Το 
1934 υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της 
«Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών».

Το 1935-1937 εξέδωσε μαζί με τον 
Πικιώνη, τον Παπαλουκά, τον Χατζηκυ-
ριάκο-Γκίκα και τον Καραντινό το πρω-
τοποριακό περιοδικό “Το τρίτο μάτι”. 
Το 1937-1939 τοποθετήθηκε γραμμα-
τέας της τουριστικής επιτροπής στη 
Θεσσαλονίκη και το 1939-1940 συνερ-
γάστηκε με το περιοδικό "Νεολαία". 
Το 1940-1941 υπηρέτησε ως αξιωματι-
κός στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Μετά την επιστροφή του στην Αθή-
να παντρεύτηκε, το 1942, την Δήμητρα 
Δούκα, που κι αυτή εξελίχτηκε, με την 
προτροπή του, σε συγγραφέα. Κατά τη 
γερμανική κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ. 

Πιάστηκε και κακοποιήθηκε από τους 
Γερμανούς. Την ίδια εποχή έκρυψε στο 
σπίτι του μια εβραϊκή οικογένεια από 
τη Θεσσαλονίκη.

Το 1946 υπηρέτησε στα κινητά ια-
τρεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, 
και από το 1948 συνεργάστηκε με το 
περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα, του 
οποίου ανέλαβε το 1949-1950 και τη δι-
εύθυνση καθώς και με τα περιοδικά "Ο 
αιώνας μας", "Ποιητική Τέχνη" και "Ζυ-
γός". Το 1949-1953 υπήρξε σύμβουλος 
και το 1953-1960 γενικός γραμματέας 
στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών.

To 1962 πήγε στη Μόσχα για εγχεί-
ρηση προστάτη, που τελικά δεν πραγ-
ματοποιήθηκε. Από τότε ζούσε κατά-
κοιτος στο σπίτι του. 

Κατά τη δεύτερη περίοδο του περι-
οδικού «Διαγώνιος» (1965-1969) έγινε 
τακτικός συνεργάτης του και ολοκλήρω-
σε δύο λογοτεχνικά έργα του που ήταν 
αρχινισμένα από καιρό («Οδοιπόρος» 
και «Ενώτια»), καθώς και τον κύκλο των 
κειμένων του για τον Γιαννούλη Χαλεπά.

Κατά την περίοδο της στρατιωτικής 
δικτατορίας ο Δούκας ταλαιπωρήθηκε 
και πάλι ως αριστερός. Μετά το 1970 
ξανατύπωσε όλα σχεδόν τα βιβλία του 
(τα πιο πολλά από τις εκδόσεις «Κέ-
δρος») και παρουσίασε και νέα. 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα 
πέρασε σε διάφορα γηροκομεία.

Πέθανε στις 26 Νοεμβρίου 1983.
Το 1983, λίγο πριν από το θάνατο του, 

ο δήμος Ζωγράφου δημιούργησε ένα 
μικρό μουσείο Στρατή Δούκα στο Πνευ-
ματικό του Κέντρο. Την ίδια χρονιά ανα-
κηρύχθηκε, σε τελετή που έγινε σε οίκο 
ευγηρίας του Νέου Ψυχικού, επίτιμος 
πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών, επίτιμο μέλος του Pen Ελλάδος 
και επίτιμος δημότης Ζωγράφου. 

Ο Στρατής Δούκας έζησε μια σεμνή 
και ενάρετη ζωή, μακριά από κάθε εί-
δους δημοσιότητα και φιλολογικά αλι-
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σβερίσια και όπως ήταν  επόμενο - παρά 
το πλήθος των αναγνωστών του έργου 
του με τις αλλεπάλληλες εκδόσεις της 
"Ιστορίας ενός αιχμαλώτου" προπάντων 
- ενόχλησε το φιλολογικό κατεστημέ-
νο της εποχής. Έτσι στην τελευταία και 
μόνο έκδοση της Ιστορίας της νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη 
αναφέρεται παρεμπιπτόντως η Ιστορία 
ενός αιχμαλώτου ενώ από την αντίστοι-
χη ιστορία του Κ. Θ. Δημαρά το όνομα 
του Στρατή Δούκα απουσιάζει.

Το συγγραφικό έργο του Στρατή Δού-
κα τοποθετείται χρονικά στην ελληνική 
πεζογραφία του μεσοπολέμου και εκτεί-
νεται χρονικά ως τη μεταπολεμική πεζο-
γραφία μας. Χαρακτηριστικό της γραφής 
του είναι η παράλληλη στήριξή του τόσο 
στην παράδοση, όσο και στα ανανεωτι-
κά ρεύματα του καιρού του, η αξιοποίη-
ση της λαϊκής γλώσσας και το βιωματικό 
στοιχείο. Η «Ιστορία ενός αιχμαλώτου» 
είναι μυθιστόρημα-ντοκουμέντο του 
Στρατή Δούκα. Πρωτοδημοσιεύθηκε το 
1929 και ακολούθησε δεύτερη έκδοση 
το 1932. Είναι μια από τις συντομότερες 

και πιο δραστικές αφηγήσεις της περι-
πέτειας όσων δεν μπόρεσαν να διαφύ-
γουν έγκαιρα από τη μικρασιατική ακτή 
το 1922. Η συγκλονιστική αυτή μαρτυρία 
από τη Μικρασία, έμεινε στην αφάνεια 
σχεδόν επί τρεις δεκαετίες για ν’ ανα-
γνωριστεί αργότερα (τρίτη έκδοση 1958, 
τέταρτη 1962, πέμπτη 1969), ως ένα από 
τα αριστουργήματα της γενιάς του 1930.

Ο πόλεμος παρουσιάζεται όχι στην επι-
κή του διάσταση αλλά ως βασικός υπεύ-
θυνος της απώλειας χιλιάδων ατόμων 
και του εξευτελισμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Ο συγγραφέας καταγγέλ-
λει τον πόλεμο και τη φρίκη που αυτός 
προκαλεί, παρουσιάζοντας τις συνέπειες 
του κυρίως στον άμαχο πληθυσμό. Ο 
αφηγητής μάλιστα δε στέκεται μερολη-
πτικός, αλλά σε αρκετά σημεία του έργου 
πέρα από την αγριότητα των εχθρών, δεί-
χνει την ανθρωπιά τους αλλά και τη δική 
τους πλευρά. Βασικά χαρακτηριστικά στο 
ύφος του συγγραφέα είναι η λιτότητα και 
η εκφραστική καθαρότητα. Η αφήγηση 
μένει μόνο στα γεγονότα, απουσιάζουν 
τα σχήματα λόγου και οι ωραιοποιημένες 
φράσεις. Ο περιεκτικός και αφαιρετικός 
λόγος, η γρήγορη αφήγηση  που αποσιω-
πά αρκετά συμβάντα, και κυρίως η έλλει-
ψη γλαφυρών, μελοδραματικών αναλύσε-
ων της ψυχολογίας των ηρώων, η οποία 
φαίνεται αδρά και παραστατικά μέσα 
από τα γεγονότα, δίνουν πράγματι την 
εικόνα ενός έργου που, όπως πράγματι 
είναι (αλλά και θέλει ο συγγραφέας να 
ακολουθήσει), αποτελεί την καταγραφή 
μιας προφορικής αφήγησης ενός απλού 
ανθρώπου.

Ο Δούκας παρότι είναι και αυτός Μι-
κρασιάτης και έχει ζήσει από κοντά τον 
πόνο της μικρασιατικής καταστροφής 
και ακόμα έχει δουλέψει πάνω στη λαϊ-
κή τέχνη και έχει ζήσει «χέρι-χέρι με το 
λαό» κατά δική του δήλωση, προσπα-
θεί να κρατηθεί μακριά από τα γεγονό-
τα της ιστορίας του.

ΛαογραφίαΛαογραφία
Με νοσταλγική διάθεση...

Βασκανία και ξόρκια

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη- Πλατσή

Θυμάμαι, τότε, μικρή στο πατρικό 
μας σπίτι στη Μυτιλήνη, η μητέρα φρό-
ντιζε για την καλή λειτουργία του σπι-
τιού. Εκτός των άλλων, κάθε Δευτέρα 
και Πέμπτη με θρησκευτική ευλάβεια 
κατέβαζε από τα εικονίσματα ένα βε-
λούδινο κεντητό σακουλάκι, όπου είχε 
φυλαγμένο το «σταυρολούλουδο». 
Ήταν κλαδάκια δεντρολίβανο που την 
Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 
μας μοίραζε ο ιερέας μετά τη λειτουρ-
γία στην εκκλησία της Αγίας Κατερίνας. 
Άναβε το «σταυρολούλουδο» στο θυ-
μιατό και θύμιαζε όλο το σπίτι. Ιδιαίτε-
ρα σταματούσε στην εξώπορτά μας και 
κάνοντας με το θυμιατό το σημείο του 
σταυρού έλεγε τρεις φορές: « Έξω το 
ματ’ κι η γλωσσοφαγιά, μέσα ο Χριστός 
κι η Παναγιά». Κατόπιν σε μας με το θυ-
μίαμα, έλεγε πάλι τρεις φορές: «Ιησούς 
Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά».

...Θυμάμαι ακόμα και ένα «ξόρκι» 
που έλεγε, γιατί παιδί  καθώς ήμουν 
μου είχε κάνει εντύπωση. Το άκουγα 
να το λένε μαζί με τη γιαγιά όταν πηγαί-
ναμε στο σπίτι μας στην εξοχή:

«Αγιά Μαρίνα μάρανι
του ρουγίδ’, του σκουρπίδ’,
του κακό του σαμιαμίδ’,
τουν ανίλιου κι του φίδ’,
του μικρό του ρουγιδάκ(ι)
πούνι κάτου απ’ του πλακάκ(ι).»

Οι περισσότεροι άνθρωποι τότε, έδι-
ναν ιδιαίτερη σημασία στο «κακό μάτι», 
καθώς έλεγαν το «βάσκαμα» - η βασκα-

νία είναι παραδεκτή και από την εκκλη-
σία μας - γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, 
όταν κάποιο πρόσωπο ήταν βασκαμένο 
(ιδιαίτερα τα παιδιά), το θύμιαζαν με το 
σταυρολούλουδο και έδιναν προσοχή 
στο κάψιμό του, γιατί όσο περισσότε-
ρο θόρυβο έκαναν τα φυλλαράκια που 
καίγονταν τόσο πιο βασκαμένο όπως 
έλεγαν, ήταν το άτομο. Συνέχιζαν πά-
ντα κάνοντας το σημείο του σταυρού, 
κάτω από τα χέρια, προς τα πόδια και 
γύρω από το κεφάλι λέγοντας «στα 
όρη τ’ άγρια βουνά έξω του μάτ(ι) κι η 
γλουσσουφαγιά, μέσα ο Χριστός κι η 
Παναγιά» και το «Ιησούς Χριστός νικά 
κι όλα τα κακά σκορπά». Μετά έσβηναν 
το θυμίαμα με νερό μέσα σε μια λεκα-
νίτσα και μ’ αυτό το νερό ράντιζαν τον 
βασκαμένο 12 φορές και γινόταν καλά.

Αν υπήρχε υπόνοια από που προερ-
χόταν η βασκανία τότε έκοβαν μια κλω-
στή ή ένα κουρελάκι από το χαλάκι της 
πόρτας που ανήκαν σ’ αυτό το πρόσω-
πο και το έκαιγαν μαζί με το θυμίαμα 
που σταύρωναν τον άρρωστο.

Συνηθιζόταν επίσης να κρεμούν για 
τη βασκανία χάντρες μπλε στα παιδιά, 
αλλά και στα πιο δυναμωμένα ζωντανά 
του σπιτιού (κατσίκια, άλογα κ.λπ.) για 
να μην ματιάζονται. 

Κατά την δική μου άποψη, οι χάντρες 
και τα στολίδια  επείχαν θέση αποπρο-
σανατολισμού, ώστε να μην πέφτει η 
ματιά  απευθείας στο σημείο του θαυ-
μασμού και να είναι μικρότερη η ζημιά 
που θα μπορούσε να προκαλέσει.
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Βήμα της Επιστήμης

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

ω-3 λιπαρά οξέα: το καλό λίπος

Τα ω-3 λιπαρά οξέα είναι πολυακόρεστα 
λιπαρά οξέα, απαραίτητα θρεπτικά συστα-
τικά για τον οργανισμό μας, αφού παίζουν 
σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες 
του, στις μεμβράνες του εγκεφάλου και 
στον έλεγχο της πήξης του αίματος. Ο 
οργανισμός μας δε μπορεί από μόνος του 
να συνθέσει αυτά τα λιπαρά οξέα, επομέ-
νως η διατροφή είναι η μόνη πηγή.

Τρία είναι τα απαραίτητα ω-3 λιπαρά 
οξέα για τον οργανισμό. Το α-λινολενι-
κό οξύ (ALA) βρίσκεται σε μερικά φυ-
τικά έλαια, τους ξηρούς καρπούς, τους 
σπόρους και τα φασόλια, όπως τη σόγια, 
καθώς και σε κάποια πράσινα λαχανικά.

Το εικοσαπεντανοϊκό (EPA) και το και 
το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA) βρί-
σκονται στα ψάρια και τα ιχθυέλαια. Ο 
οργανισμός έχει τη δυνατότητα να μετα-
τρέπει το ALA σε EPA και DHA, οπότε, 
ακόμη και αν κάποιος είναι χορτοφάγος 
ή vegan με διατροφή που περιλαμβάνει 
πηγές ALA, τότε είναι πιθανό να καλύ-
πτει τις ανάγκες του σε ω-3 λιπαρά οξέα.

Τα οφέλη των ω-3 λιπαρών είναι πολ-
λαπλά, με πιο γνωστή την προστασία από 
καρδιαγγειακές παθήσεις, αυξάνοντας την 
HDL «καλή» χοληστερόλη, μειώνοντας 
την αρτηριακή πίεση και τα τριγλυκερίδια.

Έρευνες αποδίδουν στα ω-3 λιπαρά 
πιθανά οφέλη σε ασθένειες όπως στον 
καρκίνο, νόσο Chron και ελκώδη κολί-
τιδα, άλλες αυτοάνοσες νόσους, στην 
οστεοπόρωση και την άνοια, ενώ και οι 
διαβητικοί ασθενείς μπορούν να ωφελη-
θούν από την προστατευτική τους δρά-
ση στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Μάλιστα, δύο μερίδες λιπαρό ψάρι (π.χ. 
σολομό, τόνο, σαρδέλες, ρέγγα, βακαλά-
ος) την εβδομάδα μειώνουν τον κίνδυνο 
για νόσο και θάνατο λόγω καρδιαγγεια-
κών ασθενειών, ενώ ασθενείς με καρδια-
κή νόσο που καταναλώνουν ω-3 λιπαρά 
οξέα ωφελούνται από μείωση αρρυθμιών 
και μείωση του κινδύνου θανάτου.

Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής 

σπάνια κρίνεται απαραίτητη σε υγιή άτο-
μα, ενώ θεωρείται ωφέλιμη για καρδιαγ-
γειακούς ασθενείς.

Παρακάτω προτείνονται τρόποι για 
αύξηση της πρόσληψης των απαραίτη-
των ω-3 λιπαρών οξέων.

1. Καταναλώστε τουλάχιστον δύο με-
ρίδες λιπαρό ψάρι την εβδομάδα. Ιδι-
αίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο 
γεγονός ότι κάποια ψάρια έχουν υψηλά 
επίπεδα υδραργύρου, επομένως, γυναί-
κες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες, 
εγκυμονούσες και θηλάσουζες, όπως 
και μικρά παιδιά πρέπει να αποφεύγουν 
την κατανάλωση ξιφία, σκουμπρί και να 
μην ξεπερνούν την κατανάλωση 170 
γραμμαρίων τόνου την εβδομάδα.

2. Προσθέστε στη διατροφή σας 
ξηρούς καρπούς και σπόρους, πχ. κα-
ρύδια, chia seeds και αλεσμένο λιναρό-
σπορο. Μπορείτε να τα καταναλώστε 
μαζί με δημητριακά στο πρωινό, στη 
σαλάτα ή σε σνακ, ενώ ακόμη μπορείτε 
να τα προσθέστε σε συνταγές για κέικ, 
ψωμί και πουτίγκες.

3. Ο αλεσμένος λιναρόσπορος μπορεί 
να αντικαταστήσει το βούτυρο ή το λάδι 
σε συνταγές. Αντί για μία κουταλιά της 
σούπας λαδιού ή βουτύρου χρησιμοποι-
είστε τρεις κουταλιές της σούπας αλε-
σμένο λιναρόσπορο.

4. Άλλες μη-ζωικές πηγές ω-3 λιπαρών 
οξέων αποτελούν τα πράσινα φυλλώδη 
λαχανικά, οι σταυρανθή και τα φασόλια. 
Επιλέξτε το μπρόκολο, τα λαχανάκια 
Βρυξελλών, το σπανάκι και το κουνουπί-
δι ως σαλάτα, ενώ και τα φασόλια μπο-
ρούν εκτός από κυρίως γεύμα να ανα-
μειχθούν σε σαλάτες.

Τα οφέλη των ω-3 λιπαρών οξέων εί-
ναι ποικίλα και στη χώρα μας μπορούμε 
εύκολα να βρούμε τρόφιμα-πηγές τους. 
Μάλιστα, ακολουθώντας το πρότυπο 
της Μεσογειακής Διατροφής, είναι δύ-
σκολο κανείς να μην προσλαμβάνει σε 
επαρκείς ποσότητες αυτά τα λιπαρά.

Γαλοπούλα γεμιστή

Υλικά:
1 γαλοπούλα 3-4 κιλά
1 φλιτζάνι κίτρινο ρύζι
1 μεγάλο κρεμμύδι
500 γρ. εντόσθια πουλιών
500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
15 κάστανα μεγάλα ολόκληρα βρασμένα
150 γρ. κουκουνάρι
Λίγες  σταφίδες μαύρες
1 κουταλιά πελτέ ντομάτα
μαργαρίνη, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι
1-2 λεμόνια & 1 πορτοκάλι
1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

Εκτέλεση:
Τοποθετούμε τη γαλοπούλα σε μια 

μεγάλη κατσαρόλα και τη βράζουμε για 
1,5 ώρα. Την τοποθετούμε στο ταψί και 
την αλατοπιπερώνουμε μέσα –έξω. Σε 
μια άλλη κατσαρόλα ρίχνουμε τα εντό-
σθια ψιλοκομμένα και σε χαμηλή φωτιά 
τα γυρίζουμε μέχρι να πιουν τα υγρά 
τους. Ρίχνουμε και τον κιμά, το κρεμ-
μύδι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, το ξύ-
σμα του πορτοκαλιού και το τριμμένο 
θυμάρι τα ανακατεύουμε και τα τσιγα-

ρίζουμε. Μόλις μαραθούν σβήνουμε 
με κρασί. Προσθέτουμε το ρύζι, ζωμό 
από τη βρασμένη γαλοπούλα και τον 
πελτέ. Αφού ρουφήξει τα υγρά σβή-
νουμε τη φωτιά, ρίχνουμε τα κάστανα, 
το κουκουνάρι, τις σταφίδες και ανακα-
τεύουμε ελαφρά. Ξεκινάμε το γέμισμα 
της γαλοπούλας. Μόλις τη γεμίσουμε 
κλείνουμε το άνοιγμα με οδοντογλυ-
φίδες ή το ράβουμε, την αλείφουμε με 
μαργαρίνη και την περιχύνουμε με τον 
ζωμό του λεμονιού. Χοντροκόβουμε 
τα πράσα και το σέλινο τα τσιγαρίζου-
με λίγο μαζί με κρεμμύδι ψιλοκομμέ-
νο τα βάζουμε στο ταψί και βάζουμε 
επάνω τη γαλοπούλα. Τι σκεπάζουμε 
αρχικά με αλουμινόχαρτο (μόνο τη γα-
λοπούλα) και τοποθετούμε ένα γύρω 
κομμάτια πατάτες. Προσθέτουμε 3-4 
κουταλιές μαργαρίνη, και λίγο λάδι, 
ζωμό από τη γαλοπούλα και ψήνουμε 
στους 180 βαθμούς για 1 ώρα περίπου. 
χαμηλώνουμε τη φωτιά στους 170 βαθ-
μούς και συνεχίζουμε το ψήσιμο όσο 
χρειάζεται για να ψηθούν η γαλοπούλα 
και οι πατάτες. Πριν τελειώσει το ψή-
σιμο αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο για 
να ροδίσει.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Κωνσταντίνος Χατζόπουλος 
(1868-1920)

Ὢ τἀχνὰ χέρια ποὺ σαλεύουν

Ὢ τἀχνὰ χέρια ποὺ σαλεύουν 
μέσα στ’ ἀσάλευτα σκοτάδια!

ποιὸ οἱ νυχτερίδες νὰ γυρεύουν 
κρυφὸ μὲς στάλιωτα μαγνάδια;

Μία πάχνη τἄπνιξε τὰ ῥόδα,
τἄγρια τὰ ῥόδα, στὰ λαγγάδια,
ὢ τἀχνὰ χέρια ποὺ σαλεύουν
μέσα στἀσάλευτα σκοτάδια!

Εἶναι γιὰ ρόδων εὐωδίες 
πάλε ἡ ψυχή σου ἀρρωστημένη;

-ὢ τὶς θλιμμένες ἱστορίες
ποὺ λὲν τἀηδόνια στὰ σκοτάδια-

μία πάχνη τἄπνιξε τὰ ῥόδα,
τἄγρια τὰ ρόδα στὰ λαγγάδια. 

Παλιοζωή!

Σε λίγο αλλάζουμε χρόνο, ας 
αλλάξουμε και σε σελίδα στο τεφτέρι 
της ζωής κι ας τη δούμε μ’ άλλα μάτια, 
αξίζει τον κόπο!
Κι ας την λέμε:

Έξω καρδιά!! Ας μη λυγίσουμε στη 
συμφορά, που τώρα μας πληγώνει. 
Χαρά θελ’ η ζωή! Xωρίς χαρά ειν’ σαν 
απότιστος ανθός που μαραζώνει.

Τις πίκρες μας ας τις ξεχάσουμε, 
γιατί ποτέ τους δεν τελειώνουν.

Είμαστε άνθρωποι και την ψυχή μας 
όσο ζούμε θα ματώνουν.

Γι’ αυτό, ας αντιδράσουμε. 
Ο χρόνος τρέχει κι ας χαρούμε. 

Την όμορφη φύση ας κοιτάξουμε,
γι’ αυτήν αξίζει, ναι να ζούμε!

Κρατήστε ίσιο το κορμί, κι ας το 
βαραίνουν τα πολλά  τα χρόνια 

Μπορούμ’ αλήθεια να νικήσουμε 
κι ας έχουν τα μαλλιά μας χιόνια.

Είναι σπουδαίο στη ζωή σου να νικάς, 
παρά να ζεις μες την αφάνεια.

Η νίκη αυτή, είναι πνοή, είναι χαρά  
γιομίζει τη ζωή μας περηφάνια. 

Εμπρός λοιπόν να της φωνάξουμε:

«Παλιοζωή μην καμαρώνεις,

Εμείς ολόρθοι θα στεκόμαστε.

Λεβέντες πάντοτε!

Κι ας μας πληγώνεις»!

                                                  

Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης 

Η σονάτα του σεληνόφωτος

Άφησέ με νάρθω μαζί σου,
μέσα στο όνειρο να νοιώσω την ψυχή 
σου
το σεληνόφως να φωτίζει τα μαλλιά 
σου
να σμίγει η μουσική με τη λαλιά σου.
Οι δυο καφέδες στο τραπέζι αφημένοι
κρύωσαν πια και μένουν ξεχασμένοι.
Διστάζεις με κοιτάς και περιμένεις.
«Τι θες;» ρωτάς κι απάντηση δεν 
παίρνεις.
«Τα χρόνια λες περάσαν, μας αφήσαν 
σαν δέντρα της ιτιας φυλλορροήσαν»
«Για άλλην Ανοιξη να μην ελπίζεις
στον ίδιο χώρο κάθε μέρα θα 
γυρίζεις.»
Το σελινόφως κι’η σονάτα ενωθήκαν 
και στην ψυχή μου μιαν ανάμνηση 
αφήκαν.

Γιώργος Κόμης

Ψάρεμα

Το κανόνι βροντούσε ασταμάτητα
μέρα και νύχτα
στα κατάραχα του βουνού.
Έσπερνε μίσος και σίδερο.
Μια βάρκα στη θάλασσα ψάρευε
μέρα νύχτα
στης ανάγκης το πρόσταγμα.
Τραχύ του πολέμου το πόδι
πικρό της ζωής το ψωμί.
Έριχνε το κανόνι τη μέρα
κι ο βαρκάρης δεν άκουγε.
Έκαιγε ο αγέρας στη θάλασσα
πάγωνε ο αγέρας στον ουρανό...
Έριχνε το κανόνι τη νύχτα
κι ο βαρκάρης αφουγκραζόταν.
Πάγωνε ο αγέρας στη θάλασσα
έκαιγε ο αγέρας στον ουρανό...
Ζώνες Σιγής...

Δημήτρης Νικορέτζος 
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Ενδεδυμένη απουσία

Υπήρξε η στιγμή
που είχα κάπου να πάω
να ανοίξω μια πόρτα
να μπω μέσα
με δέχονταν, όπως είμαι,
χωρίς ντροπή που ασέλγησα 
στον εαυτό μου
η γνώμη του αντίθετου 
δε με ενδιέφερε.
Είχα να πάω

Στο πέρασμά σου

Στο πέρασμά Σου
Οι μυθικές σπηλιές ανοίγουν πάλι
Εισβάλλει το φως της αυγής
Σκορπίζουν χρώματα τα πέλαγα
Αστράφτει το ασήμι στα λιόφυλλα!

Στο πέρασμά Σου
Ριπίζει το δίκιο των κυνηγημένων
Φλογίζουν τα γέρικα μάτια
Ανοίγουν τα βιβλία των αβάτων
Ερμηνεύω τ’ ανερμήνευτα αρχαία 
κείμενα!

Στο πέρασμά Σου
Γίνεται θρύψαλα ο δυνάστης χρόνος
Επιστρέφουν οι πρόσφυγες μέρες μου
Χτυπάνε πάλι τα σφυριά και μ’ 
ακονίζουν
Εκπυρσοκποτεί το φυτίλι της καρδιάς 
μου!

Στο πέρασμά Σου
Φουρτουνιάζουν οι οπλές των αλόγων
Εναρθρίζουν το λόγο τ’ ανείπωτα
Αναδύονται οι πνιγμένοι 
σφουγγαράδες μου
Αλέθουν τον πόνο τα κλειστά τέμπλα 
των εκκλησιών!

Δημήτρης Καραμβάλης

θα ερχόμουν σ’ εσένα
δεν ήταν ανάγκη να φορέσω ρούχα 
άλλα
η λαδιά που φαινόταν
μου είπες πως καθάριζε
δεν σε κατάλαβα να ανησυχείς.

Τώρα που δεν έχω που να πάω άλλαξα 
φορεσιά
χωρίς ίχνος βρώσης πάνω της.
Περιμένω,
είπαν ότι θα περάσουν να με πάρουν
δεν ξέρω τι ώρα.
Περιμένω,
Να πάω;
Αφού δεν θα είσαι εκεί, ας μην πάω
δεν έχω λόγο
θα ‘μαι μόνη ανάμεσά τους
ας μην πάω
δεν θα είμαι εκεί
θα είμαι σε σένα.

Κατερίνα Λαγουτάρη

Αυτά είναι

Γραφικά σοκάκια,
όμορφες διαδρομές,
πετρόχτιστα σπίτια, 
χειμερινή ατμόσφαιρα
αυτά είναι τα... σύνορα της φύσης!

Κάτω στον Μώλο, μικρές βαρκούλες
λικνίζονται παραδομένες στον ύπνο.
Αμέτρητα τα καλάμια των ψαράδων
αυτές είναι οι... παράκτιες 
συνεργασίες!

Κουκίδες του μπλε, του γαλάζιου
φαλαρίδες μου πουλιά των νερών
θνήσκων ο ήλιος στο γέρμα του
αυτά είναι σχήματα και αχνάρια δικά 
σου!

Ζιζή Γερονυμάκη

Τάκης Χατζηαναγνώστου
«Τοπία ζωής» (μυθιστόρημα)
Εκδόσεις «Αγγελάκη»
Αθήνα 2016, σελ. 339

Εξήντα πέντε χρόνια 
από την κυκλοφορία 
του πρώτου βιβλίου, 
που ήταν η ποιητι-
κή συλλογή «Τομές» 
(1951), πάντα αειθα-
λής ο Τάκης Χατζη-
αναγνώστου, κυκλο-
φόρησε πρόσφατα το 

τριακοστό δεύτερο βιβλίο του, ένα σύγ-
χρονο, καλογραμμένο μυθιστόρημα με 
τον τίτλο «Τοπία ζωής».

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο: «Σ’ 
έναν κόσμο που μαστίζεται από αλ-
λεπάλληλες κρίσεις: οικονομικές, πο-
λιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, και 
δέρνεται από φανατισμούς που δημι-
ουργούν κλίμα φόβου, τρόμου και θα-
νάτου, σίγουρα δε μετρούν ιδιαίτερα οι 
ανθρώπινες ιστορίες, ακόμα κι αν έχουν 
οδυνηρό χαρακτήρα. Όμως αυτές οι 
ίδιες ανθρώπινες ιστορίες: της γηραι-
άς κυρίας Εύστρας, της αδελφής της 
Μαρίας, των κοριτσιών Ελεονόρας και 
Ηλέκτρας, του παππού Αλόνσου, του 
κυνηγημένου Ανδρέα, του πρόσφυγα 
Περίανδρου, κι άλλες ακόμα, είναι εκεί-
νες που συνθέτουν με το μύθο τους τον 
καμβά των Τοπίων της ζωής, δίνοντας 
με την πολυχρωμία τους την τρέχουσα 
περιπέτεια του σήμερα. Είτε έχουν είτε 
δεν έχουν άμεση σχέση με τη δεδομέ-
νη πραγματικότητα, εντούτοις, απ’ αυτήν 
προέρχονται, κι αυτή διαμορφώνουν με 
τις εξελίξεις τους».

Το μυθιστόρημα χωρίζεται σε 37 κε-
φάλαια και κλείνει ως εξής:

«Οι ώρες, οι μέρες, οι μήνες περνού-
σαν. Καμιά εξήγηση από κανέναν, καμιά 
απάντηση στα ερωτηματικά από πουθε-
νά. Ούτε απ’ τον Μάρκελο. Και ξαφνικά 
μια μέρα ένα χέρι δυνατό μπροστά της. 
Την άρπαξε απ’ το μπράτσο.

- Ποιος είσαι;
Ήταν ένα σύννεφο. Και μέσα απ’ το 

σύννεφο ένα χαμόγελο. Ήταν του Αν-
δρέα Πετρίδη.

Η Νάνσυ αφέθηκε. Ας την πήγαινε 
όπου ήθελε. Μακριά απ’ όλους και απ’ 
όλα. Μια εκτόξευση στο χαώδες σύ-
μπαν, όπου παλεύουν δισεκατομμύρια 
άνθρωποι, ο καθένας με το δράμα του ή 
την κωμωδία του, με το όνομά του ή την 
ανωνυμία του, με τα ωραία ή πικρά όνει-
ρά του. Ας δει κι ας νοιαστεί για τις εξε-
λίξεις τους ο Θεός, που τους έπλασε». 
Να ακόμη ένα χαρακτηριστικό απόσπα-
σμα από το βιβλίο: 

«Είμαι η Μαρία, η κόρη του κυρ-Πα-
ντελή Αλόνσο και της κυρά Ηλέκτρας, 
σύζυγος του γιατρού Θόδωρου Σαντε-
λή, αυτού του άτυχου ανθρώπου, που 
έφυγε τόσο νωρίς απ’ τη ζωή, και μητέ-
ρα της Ελεονόρας. Μητέρα ο λόγος το 
λέει, δεν ήταν δικό μου το παιδί, ήταν 
της αδελφής μου, εμείς με τον Θόδωρο 
το υιοθετήσαμε.

Μια απλή απαρίθμηση πέντε αράδες, 
κι όμως είναι μια ολόκληρη ιστορία, που 
μας σβούρισε χάμω κατά πως ήθελε, 
παίζοντας μας απ’ τα σκοινάκια όπου 
μας είχε δεμένους σαν φιγούρες του 
κουκλουθεάτρου.

Κάθομαι μόνη στο βορινό παράθυ-
ρο του σπιτιού μας, κοιτάζω το μεγάλο 
φεγγάρι που αρμενίζει στον ήρεμο ου-
ρανό και συλλογιέμαι τη μοίρα μας, τη 
δική μου κι όλων των άλλων γύρω μου. 
Ποιος τη σχεδίασε; Γιατί δε μας ρώτη-
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σε αν μας άρεσε; Γιατί να μην έχουμε κι 
εμείς ένα λόγο για το πώς θα πορευτού-
με στη ζωή, με ποιους θα πορευτούμε; 
Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι οι επιλογές γί-
νονται με δική μας πρωτοβουλία και με 
τη δική μας ευθύνη, γιατί να μην έχουμε 
τη δύναμη να τις ανατρέψουμε όταν δι-
απιστώνουμε ότι είναι λάθος; Άσε που 
και σ’ αυτές τις περιπτώσεις το λάθος το 
κανονίζει πάλι αυτή η τυφλή μοίρα…».

Π.Σ

Στρατή Μισγίρη
«Καλλονιάτικα Παραμύθια»
Ιδιωτική έκδοση
Καλλονή Λέσβου

Η παιδαγωγική επε-
νέργεια και η παιδευτι-
κή σημασία του Παρα-
μυθιού κινητοποιεί τη 
Δημιουργική Φαντασία 
της αείφορης Παιδικό-
τητας. Η συγκεκριμένη 
δημιουργική φαντασία 
της Φρόσως Ζούρου 

δομεί κυρίαρχα τον κατάλληλο συναισθη-
ματικό κι αισθητικό δίαυλο της οποιασ-
δήποτε σκληρής πραγματικότητας προς 
μια σωτηριώδη επαγγελία στην παιδική 
συνείδηση, εμπλουτίζοντας την αντίληψη 
και την κριτική δεινότητα της όλης προ-
σωπικότητας του νεόφυτου βλαστού.

Οπωσδήποτε ο Μύθος, ο Θρύλος και 
το Παραμύθι εξεικονίζουνε κάπως υπο-
δόρια το βαθύτερο υποσυνείδητο της 
ανθρωπότητας. Ωστόσο το εμπνευσμένο 
παραμύθι εναντιώνεται σε κάθε ακραία 
εφιαλτικό κι εξαντικρύζεται στα δεινά της 
ανάλγητης πραγματικότητας και τελικά 
στοχεύει στην πλουσιοπάροχη και ιαμα-
τική παραμυθία προς το Αιώνιο Παιδί.

Πλην όμως η γενικευμένη αυτή ανθρώ-
πινη ανάγκη διαμόρφωσε πλαστουργά, 
τη λαϊκή προφορική λογογραφία, που 

στην ατέρμονη διαχρονία παγίωσε την 
αιώνια επιστροφή στην Παράδοση. 
Ωστόσο, τελευταία παρατηρήθηκε στη 
συγχρονία μας, μια αμφίβολη, επαμφο-
τερίζουσα, καταμφίρροπη κι εφεκτική 
ανάπτυξη του λόγιου παραμυθιού, που 
διεκδικεί μακρά και πάρα πολλή συζήτη-
ση, για την απώτερη στόχευσή της.

Έτσι στασιάζεται παιδαγωγικά κι αι-
σθητικά στη σύγχρονη Κοινωνική Αν-
θρωπολογία, ο αποκλειστικός ηθικο-
πλαστικός και ηθικολογικός χαρακτήρας 
της γραμματολογικής διαχρονικότητας 
του Παραμυθιού, ως αποκλειστικής και 
κυρίως μοναδικής στόχευσης.

Ιδιαίτερα στο σύγχρονο λόγιο παρα-
μύθι προσθετικά προεξάρχει ο κριτι-
κός σαρκασμός, η ακραία ειρωνεία και 
η ελεύθερη ονειροπόληση. Νομίζω πως 
δεν αστοχώ και λαθεύω, τονίζοντας ότι 
το παντοτινό παραμύθι ενέχει την εσω-
τερική συνάφεια των αναγκαίων συμβο-
λισμών, απαλλαγμένων από τον ανθυγι-
εινό αποκρυφισμό και τον απάνθρωπο 
μυστικισμό της Εσπερίας.

Η πάντα γοητευτική αφήγηση των 
παντοτινών παραμυθιών επιλέγει να εκ-
θειάζει και να διατραγωδεί τους άθλους 
εμβληματικών ηρώων ή τα παθήματα κά-
ποιων αντιηρώων, απαραίτητα πάντοτε 
με το αισιόδοξο επίμετρο κι αγνό επι-
μύθιο, κατάλληλο για ένα ανεπτυγμένο 
αναστοχασμό των ανάλογων εποικοδο-
μητικών κοινωνικών μηνυμάτων.

Στο σημείο αυτό, περνώ στη θεματο-
λογική προϊστορία της σχετικής Λεσβι-
ακής γραμματολογίας, μνημονεύοντας 
αντιστοίχως τις ενδιαφέρουσες εκδό-
σεις της Φρόσως Ζούρου της Πετρι-
ανής, της «Αιολίδας» Μυτιλήνης, των 
αισθαντικών πονημάτων της Νάντιας 
Λιαρέλλη «Παραμύθια από το σεντούκι 
της Αγγελικής» και «Ο Ρίκος, ο Ριρίκος 
και η μικρή Γλυκερία», ως επίσης την 
έμπλεη διδακτισμού συλλογή παραμυ-
θιών, αντίστοιχων προς τον «Δεκάλογο» 

και παρέμεινε δυσεύρετο και δυσπρόσι-
το, είναι ξανά στις προθήκες των βιβλιο-
πωλείων και στη διάθεση των ιστορικών, 
των μελετητών και του κάθε αναγνώστη 
και φίλου της ιστορίας της Λέσβου.

Πρωτοπόρος, με διεθνή αναγνώριση 
στους τομείς της Οικονομικής Ιστορί-
ας, της Ιστορίας των Επιχειρήσεων και 
της Ιστορίας της Διασποράς, η Ευρυδί-
κη Σιφναίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1957. Σπούδασε Ιστορία στην Αθήνα 
και στο Παρίσι, όπου εκπόνησε διδα-
κτορική διατριβή για την Οικονομι-
κή και Κοινωνική Ιστορία της Λέσβου 
(1840-1912) στην «Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales».

Έπειτα από μια σύντομη θητεία ως 
σύμβουλος του ΥΠΠΟ σε ζητήματα 
Νεότερης Ιστορίας και επανάχρησης 
βιομηχανικών κτηρίων, το 1997 εντά-
χθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
στην επιστημονική οικογένεια του οποί-
ου παρέμεινε, ως διευθύντρια ερευνών, 
μέχρι το θάνατό της.

Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται 
ιδιαίτερα στη μελέτη των ελληνικών 
εμπορικών επιχειρήσεων της Μαύρης 
Θάλασσας. Συμμετείχε σε 55 συνέδρια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έγρα-
ψε δεκάδες επιστημονικά άρθρα και 
δέκα βιβλία. Το πρώτο της βιβλίο ήταν 
το «Λέσβος. Οικονομική και κοινωνική 
ιστορία (1840-1912)» και το τελευταίο 
της το «Imperial Odessa: Peoples, Spaces, 
Identities», που είναι υπό έκδοση.

«Η Λέσβος τα τελευταία εβδομήντα 
δύο χρόνια της οθωμανικής ζωής της: 
αυτό είναι το θέμα τούτου του βιβλίου, 
που υποστηρίχθηκε ως διδακτορική δι-
ατριβή στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών στο Παρίσι, το 1994. Αντικεί-
μενό του η καταγραφή και ερμηνεία ενός 
πολύ ενδιαφέροντος φαινομένου ανά-
πτυξης και ακμής που συντελείται στη 
Λέσβο τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ού. Πράγματι 

της δόκιμης πεζογράφου Ελένης Γκίνη 
Μιχαλοπούλου.

Ωστόσο, έρχομαι να σχολιάσω την 
ενδιαφέρουσα συλλογή «Καλλονιάτικα 
Παραμύθια» του γνωστού λογίου Στρα-
τή Μισγίρη. Η συγκεκριμένη συναγωγή 
των δέκα οκτώ συλλεγέντων λαϊκότρο-
πων παραμυθιών, ανάγλυφα καταδεικνύ-
ει τη λαγαρότητα και ζωντάνια των άδο-
λων αφηγητών τους, ερανισμένων των 
θεμάτων και των δοξασιών τους από 
την πνευματική ξενηλασία της Εσπερίας, 
επεξεργασμένων από μια λεπτεπίλεπτη 
τοπική αισθαντικότητα, ως προς τη δομή 
και την υφέρπουσα ερεβώδη αλλοδαπή 
συλλογιστική της.

Λίγο ως πολύ ωστόσο η γλωσσική 
εναλλαγή του τοπικού ιδιώματος και της 
καθομιλουμένης εναρμονίζεται, αρκε-
τά με το καθόλου περιεχόμενο και το 
ύφος όλων ανεξαιρέτως των λαϊκότρο-
πων αφηγήσεων.

Δήμος Α. Καρατζόγλου

Ευρυδίκη Σιφναίου
«Λέσβος. Οικονομική και κοινωνική 
ιστορία (1840-1912)»
Εκδόσεις «Αιολίδα», (2η έκδοση)
Μυτιλήνη 2016, σελ. 395

Η επανέκδοση του 
βιβλίου της Ρούρας 
Σιφναίου συνέπεσε με 
τη συμπλήρωση ενός 
χρόνου από τον πρό-
ωρο θάνατό της, αν και 
η ίδια είχε προγραμ-
ματίσει να τυπώσει 

στις λεσβιακές εκδόσεις «Αιολίδα» την 
εμβληματική μελέτη της για το νησί μας, 
αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Από προ-
χθές όμως το θεμελιώδες για τις λεσβι-
ακές σπουδές βιβλίο της, που πρωτοκυ-
κλοφόρησε το 1996 από τις εκδόσεις 
«Τροχαλία» και γρήγορα εξαντλήθηκε 
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Αλέξης Πανσέληνος
«Βραδιές μπαλέτου»
Σελίδες: 528 (επανέκδοση)
Εκδόσεις «Μεταίχμιο»
Αθήνα 2016

Όταν κυκλοφόρη-
σαν για πρώτη φορά οι 
«Βραδιές μπαλέτου» 
του συμπατριώτη, 
σπουδαίου πεζογρά-
φου Αλέξη Πανσέλη-
νου, η Ελισάβετ Κοτζιά 
έγραψε στην «Καθημε-

η Μυτιλήνη είναι από τις λίγες πόλεις της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που βαδίζει 
γοργά, και σε αντίθεση με την υπόλοιπη 
χώρα, προς τον αστικό μετασχηματισμό.

Είναι λιμάνι διαμετακομιστικό που συν-
δέεται με τα μεγάλα κέντρα της Μεσογεί-
ου, τη Μασσαλία και την Αλεξάνδρεια, τη 
Σύρα, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινού-
πολη, το Γαλάτσι, την Τεργέστη, τη Θεσ-
σαλονίκη και τη Μαύρη Θάλασσα, ως την 
Οδησσό και το Ροστόφ. Το βιβλίο αυτό 
διερευνά το πλαίσιο, τις προϋποθέσεις 
και τους παράγοντες που συνετέλεσαν 
σ’ αυτή την ανάπτυξη και κύρια τον πρω-
ταρχικό ρόλο του ελληνικού στοιχείου, 
που κατάφερε, αν και εθνικά υπόδουλο, 
να γίνει οικονομικά κυρίαρχο».

Τα παραπάνω, ιδιαιτέρως κατατοπιστι-
κά, είναι από το εισαγωγικό σημείωμα της 
Ρούρας Σιφναίου στο παρόν βιβλίο της, 
το οποίο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια 
με τους παρακάτω τίτλους: «Πηγές», «Η 
Λέσβος στο χώρο και το χρόνο», «Η Λέ-
σβος στο Οθωμανικό πλαίσιο», «Η Οικο-
νομική και κοινωνική δομή από το 1840 
ως το 1880», «Η Οικονομική και κοινωνι-
κή δομή από το 1880 ως το 1912».

Ακολουθούν πολύ ενδιαφέροντα πα-
ραρτήματα, η πλουσιότατη βιβλιογρα-
φία και τα ευρετήρια.

Π.Σ.

ρινή»: «Οι "Βραδιές μπαλέτου" είναι ένα 
κοσμοβριθές αφήγημα και καλύπτει μια 
περίοδο έξι δεκαετιών. Η υφή του είναι 
σύνθετη: μυθιστόρημα ρεαλιστικό, ιστο-
ρία με πλοκή συναρπαστική, αφήγημα 
καυστικό και ειρωνικό, με σκηνές όπου 
γελάς μέχρι δακρύων, κείμενο ποιητικών 
αποστροφών, πεζογράφημα στοχασμού 
και ηθικών αποτιμήσεων».

Το εξαιρετικό αυτό μυθιστόρημα 
ξαναεκδόθηκε πρόσφατα από τις εκ-
δόσεις «Μεταίχμιο». Δυο λόγια για την 
υπόθεση: Ο Κρις Καλλίτσης και η Κάτια 
Γεροδήμου, δύο μάλλον άσημοι χορευ-
τές του μπαλέτου, βρίσκονται ξαφνικά 
μπλεγμένοι στα δίχτυα μιας πλεκτάνης 
που σκοπεύει να αναδείξει την Κάτια 
από το κορ-ντε-μπαλέ σε σολίστα. Η 
πλεκτάνη αποτυχαίνοντας ξετυλίγει ένα 
κουβάρι από αλυσιδωτές αντιδράσεις το 
οποίο φτάνει ίσαμε τα Δεκεμβριανά και 
από κει πίσω πάλι στη δεκαετία του ’50, 
στην εποχή της Χούντας και στη σύγ-
χρονη Ελλάδα.

Δύο παλιοί αριστεροί ανακαλύπτουν 
τις άσχημες αλήθειες για τον εαυτό τους 
στο πρόσωπο ενός δεξιού, κοινού τους 
φίλου, κι εκείνος τη δική του ομορφιά 
στα πρόσωπα των παλιών συντρόφων 
της νεότητάς του. Οι δυο χορευτές 
συμβιβάζονται με τη σκληρή πραγμα-
τικότητα, ενώ ένα νέο αστέρι γεννιέται 
από το πουθενά στον χώρο του ελληνι-
κού θεάτρου. Κέρδη και ζημίες από την 
όλη ιστορία μένει να εκτιμηθούν στο 
τέλος του βιβλίου, καθώς ο αναγνώστης 
μια μουσκεύει στον βυθό της θάλασσας 
και μια στεγνώνει κάτω από τις ακτίνες 
του αττικού ήλιου.

Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό από-
σπασμα: «Η δόξα, ή δόξα, σκεφτόταν 
ο συγγραφέας. Μια γενιά που να έχει 
μεγαλώσει διαβάζοντας τα βιβλία σου. 
Εμείς σίγουρα μεγαλώσαμε μελετώντας 
τα έργα αληθινών γιγάντων-αυτά μας δι-
απλάσαν... Άλλες εποχές; Άλλοι ποιητές 

δικότητα της Ορθοπαιδικής Χειρουργι-
κής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του 
ΚΑΤ και στην αντίστοιχη της Οξφόρ-
δης της Μεγάλης Βρετανίας. Εκπόνησε 
διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει 
γράψει μέχρι τώρα δυο μονογραφίες 
που έχουν σχέση με την επιστήμη του. 

Η συλλογή διηγημάτων «Μεγαλώνο-
ντας στο Μόλυβο», που την αφιερώνει 
στους «ψαράδες της Μήθυμνας», είναι 
η πρώτη του λογοτεχνική απόπειρα. Το 
φανερώνει και ο τίτλος του, είναι βιβλίο 
αναμνήσεων παιδικών, αλλά και λίγων 
κατοπινών. Προσωπικές εμπειρίες και 
άλλες διηγήσεις και θρύλοι από το Μό-
λυβο, το νησί, τη θάλασσα, τη ναυτο-
σύνη και την τέχνη των ψαράδων. Έτσι 
τα καΐκια, οι ταρσανάδες, η θαλασσο-
ταραχή, το αντιμάμαλο, η τρούμπα, η 
τρομάρα, η γιάτρισσα και τα γιατροσό-
φια, γίνονται οι αιτίες για να του βάλουν 
την ιδέα της «ιατρικής»  στα παιδικά 
του ακόμα χρόνια. Όλα αυτά, στο πρώ-
το διήγημα «Ανάσταση στη θάλασσα», 
ακολουθούν άλλα 11 διηγήματα με 
τους παρακάτω τίτλους: «Το μουγκρί», 
«Ψάχνοντας στη Μικρασία», «Ταξίδι 
στην Εφταλού», «Οι Αοιδοί του Αυ-
γούστου», «Η θεία Ευτέρπη», «Αλέ-
ξανδρος Δέλτα», «Ο Αγούδουρας», 
«Χριστουγεννιάτικα μπερδέματα», «Το 
βαρόμετρο», «Σκαμνιές και σκάμνα», 
«Ο πάγκος». Όλα είναι καλογραμμένα, 
διαβάζονται ευχάριστα και μυρίζουν 
Λέσβο, αν και ξεχωρίσαμε μερικά, 
όπως «Το μουγκρί» και «Ο πάγκος».  

Ευχαριστούμε πολύ το συγγραφέα, 
που δειλά και διστακτικά χάρισε το 
βιβλίο του στη «Βιβλιοθήκη της Λεσβι-
ακής Παροικίας» και ευχόμαστε αυτή 
την πρώτη απόπειρα να συνοδέψουν 
κι άλλες που θα διαβάσουμε με το ίδιο 
ενδιαφέρον. 

Ειρήνη Βεκρή

Τζανετή Α. Σταυράκη:
«Μεγαλώνοντας στο Μόλυβο»
Διηγήματα
Εξώφυλλο: Έργο του Σπύρου Βασιλεί-
ου «Ο Αγιασμός»
Ιδιωτική Έκδοση, Σελίδες 146
Αθήνα 2016

Ο Τζανετής Α. Σταυ-
ράκης, ο γιατρός από 
το Μόλυβο, τέλειωσε 
την Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και στη συνέχεια 
εκπαιδεύτηκε στην ει-

και άλλοι συγγραφείς; Και γιατί τόση δι-
αφορά ανάμεσα σ’ εμάς και τους σημε-
ρινούς; Η ποιότητα δεν έρχεται από τον 
ουρανό. Κανένα έργο, κανένας καλλιτέ-
χνης δεν διαμόρφωσε μόνος του το κοι-
νό, δεν έφερε τον Χρυσό Αιώνα. Η ποι-
ότητα ανεβαίνει μαζί με τη συνείδηση 
των ανθρώπων, μαζί με τις ανάγκες τους, 
τις απαιτήσεις που έχουν από την τέχνη. 
Ένας καλός μαρξιστής δεν επιτρέπεται 
να νομίζει πως είναι ποτέ δυνατό να γίνει 
το ανάποδο. Αν πιο νέος δεν ήμουν τόσο 
στρατευμένος στην Υπόθεση, ίσως είχα 
κατακτήσει πιο νωρίς αυτή την ποιότητα 
που διέθετα αλλά την κοίταζα αφ’ υψη-
λού, γιατί φιλοδοξούσα να δώσω έργα 
“κατανοητά”, που να μιλούν τη γλώσσα 
του κόσμου. Ο καλλιτέχνης πρέπει να 
μιλά τη δικιά του γλώσσα, αλλιώς δεν 
τον καταλαβαίνουν ούτε οι συγκαιρινοί 
του ούτε οι επερχόμενοι. Τα τελευταία 
χρόνια μόνο, έχοντας πάψει από καιρό 
να γράφει, παραδεχόταν πως πιθανό να 
έχουν εκείνοι δίκιο. Φυλλομετρούσε τα 
βιβλία του, στεκόταν σε ορισμένους στί-
χους ή σκηνές από τα μυθιστορήματα, 
που αντηχούσαν διαφορετικά...»

Π.Σ
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Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Ημερολόγιο 2017

Η έκδοση του ημε-
ρολογίου είναι μια 
πρωτοβουλία της Δη-
μόσιας Κεντρικής Βι-
βλιοθήκης Μυτιλήνης 
και της προϊσταμένης 
κ. Μαρίας Γρηγορά, η 
οποία εκτός των άλλων 

της καθηκόντων, έχει οργανώσει με μια 
ομάδα εθελοντών ενδιαφέρουσες δρά-
σεις (ανάγνωση παραδοσιακών παραμυ-
θιών, μορφωτικών παιχνιδιών κ.α.) για τα 
μικρά παιδιά της Λέσβου.

Το ημερολόγιο είναι αφιερωμένο στον 
πρωτομάστορα της Λεσβιακής Άνοιξης 
Θείελπη Λεφκία και περιέχει:

α) Ένα ιστορικό, κατατοπιστικό κείμε-
νο σχετικό με την ίδρυση και λειτουρ-
γία της Δ.Κ. Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης τo 
οποίo καταλήγει: «...όραμα της βιβλιο-
θήκης είναι να λειτουργεί ως τράπεζα 
μνήμης, όπου μέσω της ψηφιοποίησης 
διασώζει, αναδεικνύει και προβάλλει δω-
ρεάν υλικό που σχετίζεται με την ιστο-
ρία, τον πολιτισμό, τις υλικές και άυλες 
παραδόσεις του τόπου μας. 

Πολύτιμα και σπάνια τεκμήρια ποικίλης 
ύλης, που σχετίζονται κυρίως με τη Λέ-
σβο, βρίσκονται πλέον δωρεάν στη διά-
θεση των ερευνητών και μελετητών από 
οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, οποια-
δήποτε στιγμή της ημέρας το επιθυμούν.

(Ψηφιακό αποθετήριο Ψηφιακός Ηρό-
δοτος dspace.cplm.gr ).

β) Βιογραφικά στοιχεία του Θείελ-
πη Λεφκία (1898-1958), τον οποίο ο Γ. 
Βαλέτας αποκαλεί «Το πρώτο ντουφέκι 
και το πρώτο βιολί της Λεσβιακής Άνοι-
ξης» («Αιολικά Γράμματα» τ. 27,1975, 
σελ.178-179). Το όνομα «Λεσβιακή 
Άνοιξη» το έδωσε ο Μυριβήλης στην 
Αιολική Λογοτεχνική Σχολή του Αιγαί-

ου, της Ανατολής, όλης της Αιολίδας και 
της Ιωνίας, που βρήκε το μεγαλύτερο 
κέντρο και την ιδιόμορφη άνθησή της τη 
Λέσβο, «τη μητρόπολη της Αιολίδας».

γ) Φωτογραφίες από το αρχείο του 
Θείελπη Λευκία το οποίο ταξινομήθηκε 
και οργανώθηκε από τον Βαγγέλη Καρα-
γιάννη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 
Λαογραφικά Μυτιλήνης, Αλληλογραφία 
Πρωτοπάτση – Λευκία, Διηγήματα και 
παραδοσιακά παραμύθια σε ντοπιολα-
λιά, Γλωσσικά σημειώματα, Αποσπάσμα-
τα εφημερίδων, Φωτογραφίες κ.α.

Θέλω να συγχαρώ την κ. Μαρία Γρη-
γορά για την πολλή επιτυχημένη αυτή 
έκδοση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιο-
θήκης  Μυτιλήνης, που είναι αφιερωμένη 
σ’ έναν σπουδαίο Λέσβιο δημοσιογρά-
φο, τον Θ. Λευκία, που πρόσφερε πολ-
λά στη Λεσβιακή Γραμματεία. 

Θ. Πλατσής

Θόδωρος Γραμματάς
«Το Θέατρο ως πολιτισμικό 
φαινόμενο»
Εκδόσεις Παπαζήση
Αθήνα 2015, σελ. 729

Ο συμπατριώτης 
μας πανεπιστημιακός 
Θόδωρος Γραμματάς 
(Πάμφιλα, 1951) είναι 
από τους καλύτερους 
γνώστες του Θεάτρου 
στη χώρα μας. Με με-
ταπτυχιακές σπουδές 
στη Γαλλία, πλουσιότα-

το ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτι-
κό έργο, παρακολουθεί επιστημονικά το 
χώρο του Θεάτρου στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Από το 1994 είναι καθηγητής 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνικό 
Θέατρο και Πολιτισμός.

Τομέας των ερευνητικών και διδακτι-
κών ενδιαφερόντων του, το νεοελληνι-
κό θέατρο, η συγκριτική θεατρολογία, 
η κοινωνιολογία και η σημειολογία του 
θεάτρου, το θέατρο για παιδιά και νέ-
ους, το θέατρο στην εκπαίδευση. Σε 
πολλούς από αυτούς τους τομείς, οι 
μελέτες του υπήρξαν πρωτοπόρες και 
άνοιξαν νέους ερευνητικούς δρόμους.

Πριν λίγο καιρό από τις εκδόσεις «Πα-
παζήση», κυκλοφόρησε σε μια ιδιαίτερα 
καλαίσθητη έκδοση, η μελέτη με τον τίτ-
λο «Το Θέατρο ως πολιτισμικό φαινόμε-
νο». Πρόκειται για τον πρώτο, αυτόνο-
μο τόμο μιας πολύχρονης και επίπονης 
ερευνητικής δουλειάς που εξετάζει το 
Θέατρο και τον Πολιτισμό. Σε λίγο καιρό 
θα ακολουθήσει και ο δεύτερος.

Το βιβλίο χωρίζεται σε επτά κεφάλαια 
με τους παρακάτω τίτλους: Ιερό και κο-
σμικό στο θέατρο: Το θέατρο ως τελε-
τουργία και έντεχνη δημιουργία στην 
αρχαία Ελλάδα, Από το άστυ στην κοι-
νωνία: Το θέατρο ως κοινωνικό γεγονός, 
Σκηνική δυναμική και ιδεολογική παρέμ-
βαση: Το θέατρο ως όχημα αλλαγής του 
κόσμου, Λαϊκό και έντεχνο θέατρο: το 
θέατρο ως διασκεδαστική τέχνη, Από το 
θεατρικό κείμενο στη θεατρική παράστα-
ση: το θέατρο ως μνημονική καταγραφή, 
Theatrum mundi: Το θέατρο ως εικονο-
ποιημένος συμβολισμός, Αντί επιλόγου.

Theatrum perrenis: Το θέατρο ως 
χρονούμενη πραγματικότητα. Ακολου-
θούν η βιβλιογραφία και τα ευρετήρια 
ονομάτων και τίτλων. Πολύ ενδιαφέρου-
σα και η εισαγωγή που περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: Όψεις και παράμετροι της 
έννοιας «θέατρο», Θεατρική και ιστο-
ρική πραγματικότητα. Συστήματα κατα-
νόησης και μέθοδοι σκηνικής απόδοσης 
του πραγματικού, Για μια υπέρβαση της 
παραδοσιακής «Ιστορίας του θεάτρου». 
Προκλήσεις και διακυβεύματα, Μεθο-
δολογία έρευνας και δομή της εργασίας.

Στο οπισθόφυλλο ανάμεσα στα άλλα 

διαβάζουμε: «Το θέατρο ως καλλιτεχνι-
κό δημιούργημα και κοινωνικό γεγονός, 
ως σύστημα επικοινωνίας και μορφοπαι-
δευτικό αγαθό, συνιστά παράλληλα πε-
ριέχον αλλά και περιεχόμενο του πολιτι-
σμού, ανάγλυφο αποτύπωμα και δείκτη 
της εξελικτικής πορείας του ανθρώπου.

Με τη σημασία αυτή, το θέατρο στο 
χρόνο και τον πολιτισμό δεν νοείται 
κάτω από την οπτική μιας αφηγηματικής 
και μόνο παράθεσης στοιχείων που συνι-
στούν την εξέλιξη των θεατρικών ειδών 
και των τρόπων έκφρασής του, αλλά και 
μιας σύνθετης διεργασίας σύζευξης αν-
θρωπολογικών δεδομένων με κοινωνιο-
λογικές συνθήκες, ιστορικών χαρακτηρι-
στικών με επικοινωνιακά γνωρίσματα.

Ως εκ τούτου, αν επιχειρήσουμε να 
το συλλάβουμε στη συνθετότητά του 
και τολμήσουμε να διατυπώσουμε μια 
ολιστική άποψη γι’ αυτό, πέρα από τις 
όποιες εθνικές ιδιαιτερότητες, ειδολογι-
κές κατηγοριοποιήσεις και εποχικές με-
ταλλαγές, είμαστε υποχρεωμένοι να το 
αντιμετωπίσουμε διττά, πάντα μέσα στα 
ιστορικά του συμφραζόμενα: από τη μια 
να το θεωρήσουμε ως εκκοσμικευμένη 
δημιουργία, χρονούμενη μορφοποίηση 
της διαχρονικής σημασίας του, αλλά και 
ιστορικό αποτέλεσμα μιας συγκεκρι-
μένης προσαρμογής του, ενώ από την 
άλλη να το εκλάβουμε ως κατεξοχήν πε-
δίο δευτερογενούς σημείωσης πράξεων 
και ενεργειών, σχέσεων και καταστά-
σεων που συντελέσθηκαν πραγματικά 
ή φαντασιακά, ατομικά ή συλλογικά και 
συναποτέλεσαν εμβληματικές ή κοινό-
τυπες εικονοποιήσεις του πραγματικού, 
του φαντασιακού ή του μυθολογικού».

Κατά πληροφορίες έγκυρων λογοτε-
χνικων κύκλων το μέλος μας Δημο-
σθένης Αβρ. Καρατζόγλου εξελέγει 
ως εταίρος της Διεθνούς Ενώσεως 
Κριτικών Λογοτεχνίας.
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Αφορμή για να γράψω τούτο το άρ-
θρο μού έδωσαν διάφορα δημοσιεύμα-
τα που βλέπω κατά καιρούς σε εφημε-
ρίδες, περιοδικά και βιβλία ή ακόμη και 
στο διαδίκτυο, σχετικά με το φασκόμη-
λο. Εκεί υπάρχουν πολλές ανακρίβειες, 
για να μην πω σοβαρά λάθη, κυρίως σε 
ό,τι αφορά τα είδη της φασκομηλιάς 
που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο νησί 
μας τη Λέσβο και όχι μόνο. Θα επι-
χειρήσω, λοιπόν, να κάνω μια όσο το 
δυνατόν απλούστερη παρουσίαση του 
θέματος, επιστημονικά τεκμηριωμένη, 
για να μην υπάρχουν παρερμηνείες και 
παρεξηγήσεις.

Πρώτα ας δούμε τι εννοούμε με τις 
κοινές ονομασίες φασκομηλιά και φα-
σκόμηλο.

Το όνομα φασκομηλιά δίνεται από 
τους κατοίκους κάποιων περιοχών της 
Ελλάδας σε ορισμένα είδη φυτών που 
επιστημονικά ανήκουν στο γένος Salvia 
(Σάλβια) και το αφέψημά τους χρησι-
μοποιείται ως ρόφημα, το γνωστό φα-
σκόμηλο. Η δημώδης αυτή ονομασία 
(φασκομηλιά) σιγά-σιγά επικράτησε 
πανελλήνια και σήμερα μπορεί να χα-
ρακτηρίζεται ως κοινή ονομασία αυτών 
των ειδών.

Λανθασμένα επικρατεί η αντίληψη ότι 
όλα τα είδη φυτών που ανήκουν στο 
γένος Salvia είναι φασκομηλιές. Αυτό 
το βλέπει κανείς σχεδόν παντού, όπου 
υπάρχουν σχετικά εκλαϊκευμένα δημο-
σιεύματα. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, 
στην «Αιολίδα» (Ανώνυμος 2009) ότι 
στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου υπάρχουν 
τουλάχιστον οχτώ διαφορετικά είδη 
φασκόμηλου. Αυτό βέβαια είναι λάθος 
και η αναφορά αυτή είναι για τα είδη 
του γένους Salvia που, όπως είπαμε, 
δεν χαρακτηρίζονται όλα φασκομηλιές.

Αλλά ας δούμε τα πράγματα με τη 
σειρά.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία γνωστά στοιχεία (Dimopoulos et 
al. 2013), υπάρχουν 20 είδη του γέ-
νους Salvia και τέσσερα υποείδη, δηλ. 
συνολικά 24 ταξινομικές μονάδες. Από 
αυτές, δύο μόνο είδη και δύο υποείδη 
είναι φασκομηλιές με την έννοια που 
αναφέραμε παραπάνω, δηλ. τα αφεψή-
ματά τους μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ως ρόφημα. Πρόκειται για τη Salvia 
officinalis (Σάλβια η φαρμακευτική), τη 
Salvia fruticosa (Σάλβια η θαμνώδης), τη 

Η φασκομηλιά στη Λέσβο

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Salvia fruticosa

Salvia pomifera subsp. pomifera (Σάλβια 
η μηλοφόρος υποείδος μηλοφόρος) 
και τη Salvia pomifera subsp. calycina 
(Σάλβια η μηλοφόρος υποείδος καλυ-
κώδης). Τα υπόλοιπα είδη και υποείδη 
δεν έχουν τέτοια χρήση και, από όσο 
γνωρίζω, δεν έχουν τη δημώδη ονο-
μασία φασκομηλιά αλλά διάφορα άλλα 
ονόματα. Δεν αναφέρω άλλα στοιχεία 
λόγω περιορισμένου χώρου.

Από τη Λέσβο είναι γνωστά με βε-
βαιότητα πέντε είδη του γένους Salvia. 
Παλαιότερα (τον 19ο αιώνα) έχουν 
αναφερθεί δύο ακόμη είδη από τον 
Λέσβιο ιατρό Κωνσταντίνο Κανταρ-
τζή (C. Candargy 1889) και τον γιο 
του βοτανικό Παλαιολόγο Κανταρτζή 
(P. Candargy 1897) των οποίων όμως 
η παρουσία χρειάζεται επιβεβαίωση. 
Δεν θα αναφερθώ σ’ αυτά τα είδη πε-
ρισσότερο, για να μην επιβαρύνω τον 
αναγνώστη, παρά μόνο σε ένα, τη Salvia 
fruticosa (Σάλβια η θαμνώδης), η οποία 
είναι η μόνη φασκομηλιά που υπάρχει 
με βεβαιότητα στη Λέσβο.

Πρόκειται για ένα μικρό θάμνο ύψους 
έως 1,5 μ., συνήθως αρκετά χαμηλότε-
ρο, έντονα αρωματικό, που τα φύλλα, 
οι νεαροί βλαστοί και τα άνθη του δί-
νουν το γνωστό φασκόμηλο. Έχει τα 
κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
οικογένειας των Labiatae (Χειλωτά ή 
Χειλανθή, όπως τα έλεγαν παλαιότερα), 
στην οποία ανήκει το γένος Salvia. Τα 
γνωρίσματα αυτά είναι οι τετραγωνι-
κής διατομής βλαστοί, τα σταυροειδώς 
αντίθετα φύλλα, η δίχειλη στεφάνη του 
άνθους και οι πολυάριθμοι αδένες που 
εκκρίνουν αρωματικά αιθέρια έλαια. 
Εξαίρεση αποτελούν οι δύο στήμονες 
(χαρακτηριστικό του γένους Salvia), 
αντί των τεσσάρων που έχουν συνήθως 
τα φυτά της οικογένειας.

Η Salvia fruticosa φύεται σε πετρώ-
δεις περιοχές με χαμηλή βλάστηση και 
σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί το κυ-
ρίαρχο είδος σε αυτές.

Η ονομασία του γένους Salvia προέρ-

χεται από το λατινικό ρήμα salvo που 
σημαίνει σώζω κάποιον. Το όνομα αυτό 
πρέπει να δόθηκε λόγω των φαρμακευ-
τικών ιδιοτήτων που έχουν ορισμένα 
είδη της. Το γένος Salvia στην παλαιό-
τερη ελληνική βιβλιογραφία, όπως π.χ. 
στο Φυτολογικό Λεξικό του Γεννάδιου 
(1959) αναφέρεται με την ονομασία 
Ελελίσφακος, σήμερα όμως αυτή δεν 
χρησιμοποιείται. Ο Ελελίσφακος ανα-
φέρεται και από τους αρχαίους συγγρα-
φείς Θεόφραστο τον Ερέσιο (π. 370 
- 288 π.Χ.) και Διοσκορίδη (1ος μ.Χ. 
αιώνας). Εκτός από το όνομα φασκο-
μηλιά, υπάρχουν και άλλες δημώδεις 
ονομασίες της Salvia fruticosa, όπως 
π.χ. αλισφακιά ή αλιφασκιά (Χελντράιχ 
χ.χ., Καββάδας χ.χ., Γεννάδιος 1959).

Όπως είπαμε, το αφέψημα των νε-
αρών βλαστών, των φύλλων και των 
ανθέων του φυτού είναι το γνωστό ρό-
φημα φασκόμηλο, που πίνεται ως θερ-
μαντικό κυρίως κατά το χειμώνα. Στο 
χωριό μου, τον Μεσότοπο της Λέσβου, 
δεν υπάρχει αυτοφυής η φασκομηλιά, 
όμως, όπως και σε άλλα χωριά, το φα-
σκόμηλο εισάγεται από άλλες περιοχές 
του νησιού, ώστε τα καφενεία και τα 
περισσότερα σπίτια να το έχουν στη 
διάθεσή τους κατά τους κρύους μήνες 
του χρόνου. Από εκεί, λοιπόν, θυμάμαι 
και τις παλιές λαϊκές ονομασίες «φρι-
σκουμ’λιά» και «φρισκόμ’λου».

Η Salvia fruticosa ήταν γνωστή παλαι-
ότερα και με την επιστημονική ονομα-
σία Salvia triloba (Σάλβια η τρίλοβος), 
η οποία δεν ισχύει σήμερα. Το όνομα 
αυτό οφείλεται σε ένα γνώρισμα μερι-
κών φύλλων του φυτού (όχι πάντοτε) 
να είναι τρίλοβα, συνήθως με ένα μεγά-
λο μεσαίο λοβό και δύο μικρούς, σαν 
αυτάκια, στο κάτω μέρος.

Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται 
στο φυτό αυτό κάτι σφαιρικοί σχηματι-
σμοί, σαν μπαλάκια, που είναι κηκίδες 
οφειλόμενες στο τσίμπημα των φύλλων 
από κάποιο έντομο. Οι κηκίδες είναι 
πολύ πιο συχνές σε ένα άλλο είδος φα-
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σκομηλιάς, τη Salvia pomifera, της οποί-
ας η παρουσία στη Λέσβο δεν είναι 
βέβαιη, αφού υπάρχει μια παλιά ανεπι-
βεβαίωτη αναφορά με την ένδειξη ότι 
είναι πολύ σπάνια (P. Candargy 1897) 
και μια ατεκμηρίωτη αναφορά από τον 
Αξιώτη (1991). Η ονομασία pomifera, 
που σημαίνει «μηλοφόρος», οφείλε-
ται σε αυτούς τους σχηματισμούς των 
κηκίδων, οι οποίοι λανθασμένα εκλαμ-
βάνονται και αναφέρονται από μερι-
κούς ως καρποί του φυτού (σαν μικρά 
«μήλα»), χωρίς να έχουν σχέση με τους 
πραγματικούς καρπούς που δημιουρ-
γούνται από τα άνθη. Οι σχηματισμοί 
αυτοί των κηκίδων έχουν σπογγώδη 
υφή και υπόγλυκια γεύση και σε κάποια 
μέρη τρώγονται. Αυτό συνέβαινε κυρί-
ως τα παλιά χρόνια, όταν η επιβίωση 
του ανθρώπου ήταν δύσκολη.

Στη Λέσβο η Salvia fruticosa (φασκο-
μηλιά) υπάρχει κυρίως στην ανατολική 
πλευρά του νησιού, από την περιοχή 
του Πλωμαρίου μέχρι την περιοχή του 
Μανταμάδου, κυρίως σε ηλιαζόμενες 
θέσεις με ασβεστολιθικά πετρώματα. 
Ο συνεργάτης μου ερευνητής της χλω-
ρίδας της Λέσβου Ι. Μπαζός (2005) την 
αναφέρει από τα Κεραμειά, την Πηγή 
και την Κουντουριδιά. Ο Σεραΐδης 
(2000) την αναφέρει από τις περιοχές 
της Στύψης, του Αφάλωνα, της Πηγής 
και τη Λάρσο. Ο Strid (2016) σημειώνει 
την παρουσία της, σε χάρτη κατανομής 
του είδους στο χώρο του Αιγαίου, σε 
πολλές θέσεις της ανατολικής πλευράς 
του νησιού.

Εκτός από την παραδοσιακή χρήση 
του φασκόμηλου ως θερμαντικού ρο-
φήματος κατά το χειμώνα υπάρχουν 
και πολλές άλλες χρήσεις του φυτού 
στη λαϊκή θεραπευτική, τη μαγειρική, 
τη συντήρηση τροφίμων κ.λπ. τόσο στη 
Λέσβο, όσο και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας. Φαίνεται ότι τα είδη της φα-
σκομηλιάς έχουν ουσίες με θεραπευ-
τικές ιδιότητες για διάφορες παθήσεις. 
Επισήμως είναι αναγνωρισμένη η φαρ-
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μακευτική σημασία ενός τουλάχιστον 
είδους, της Salvia officinalis, το οποίο 
περιλαμβάνεται και στην Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία, υπάρχει δε γι’ αυτό και 
σχετική μονογραφία. Σε αυτή περιλαμ-
βάνεται και η Salvia fruticosa, αλλά η μο-
νογραφία της δεν έχει γίνει ακόμη γιατί 
απαιτούνται περισσότερα νέα στοιχεία. 
Εδώ δεν θα δώσω άλλες πληροφορίες 
γι’ αυτό το θέμα, επειδή η χρήση των 
φυτών για θεραπευτικούς σκοπούς πρέ-
πει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και με 
ιατρική παρακολούθηση. Ανεξέλεγκτη 
χρήση τους μπορεί να κρύβει πολλούς 
και σοβαρούς κινδύνους. Ίσως μια άλλη 
φορά γράψω γι’ αυτό περισσότερα.
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