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Δώστε μας φτερά!

Σε παλιότερη κουβέντα που είχαμε, αναφέρθηκα στην ανάγκη που έχει
ο σύλλογος, ο κάθε σύλλογος, της συμμετοχής των μελών του. Συμμετοχής
έμπρακτης. Της παρουσίας τους στις προσπάθειες επιβίωσής του.
Σήμερα, στην αρχή του νέου χρόνου 2017, έρχομαι να ευχηθώ σε όλους,
μέλη και φίλους της «Λεσβιακής Παροικίας», καλή χρονιά με υγεία και να ξαναθυμίσω, ότι η παρουσία όλων στις προσπάθειες των μελών του Δ.Σ. είναι η
ανάσα, η ανταμοιβή στους κόπους και στον πολύτιμο χρόνο που αφιλοκερδώς
διαθέτουν, με την καρδιά τους όμως, για το σύλλογο, το νησί, για όλους εσάς.
Η συμμετοχή σας σε κάθε εκδήλωσή μας είναι τα φτερά που ανάλαφρα ανεβάζουν τη διάθεσή μας και το αίσθημα της ευθύνης μας!
Μπορούμε και έχουμε το απαιτούμενο κέφι να δημιουργήσουμε, και να
«προσφέρουμε» για τη «Λεσβιακή Παροικία» που είναι το κύτταρο που αντιπροσωπεύει το νησί μας, τη Λέσβο μας.
Αυτό το νησί δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά. Ανήκει σε κάθε έναν από
όλους εμάς και σε όλους μαζί. Όλοι μαζί έχουμε την υποχρέωση και την ευθύνη να το προβάλλουμε και να το αγαπούμε. Απόδειξη θα είναι η στήριξη των
συλλόγων του που αγωνίζονται γι’ αυτό το σκοπό.
Η Λεσβιακή Παροικία διαθέτει έναν πολύ όμορφο χώρο στο κέντρο της
Αθήνας. Επικρατεί η άποψη ότι η περιοχή είναι υποβαθμισμένη και επικίνδυνη. Θέλω να σας βεβαιώσω, ότι ειδικότερα τα πρωινά του Σαββάτου και της
Κυριακής, που εμείς επιδιώκουμε να γίνονται κάποιες από τις εκδηλώσεις
μας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η οδός Ζήνωνος είναι ένας
μεγάλος καθαρά εμπορικός δρόμος.
Γεμίστε λοιπόν την αίθουσά μας στις εκδηλώσεις μας και δώστε μας φτερά
να πετάξουμε, να δημιουργήσουμε, να προσφέρουμε για το σύλλογό μας, για
τη Λέσβο μας!
Δώστε μας τα φτερά με την πολύτιμη παρουσία σας στις προσπάθειές μας,
για να εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε!
Εύχομαι καλή και χαρούμενη χρονιά με υγεία σε όλους !
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Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2017, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση: «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 πληρώσουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Προσφορές για την καρέκλα αιμοκάθαρσης
Χατζηνικολάου Ασημάκης............................................................................................... 50 €
Ζαχαρίου Φρόσω.............................................................................................................. 50 €
Αλατερός Παναγιώτης...................................................................................................... 20 €
Βαξαβανέλλης Σπύρος...................................................................................................... 10 €
Πλατσής Θεόδωρος......................................................................................................... 50 €
Χατζηαναγνώστου Τάκης.............................................................................................. 100 €
Καρυωτέλλης Απόστολος............................................................................................... 20 €
Τσιρακάκη Καίτη............................................................................................................. 100 €
Παγίδα Ιλόνα..................................................................................................................... 100 €
Παπαθανασίου Μαρία.................................................................................................... 100 €
Σαραντίτη Ευαγγελία....................................................................................................... 200 €
Βουρλιώτη Μαρία.............................................................................................................. 20 €
Καλογερόπουλος Στέφανος........................................................................................... 30 €
Μαυρομάτη Αργυρώ......................................................................................................... 25 €
Σπυροπούλου Τατιάνα..................................................................................................... 25 €
Καϊτατζίδης Μιχαήλ........................................................................................................... 30 €
Μάλλια Χάϊδω..................................................................................................................... 50 €
Αθηναίου Ι. Ειρήνη........................................................................................................... 100 €
Αθηναίου Ι. Μαρίκα........................................................................................................... 50 €
Σαμαρέλλη Νατάσα στη μνήμη του αδελφού της Νίκου........................................ 50 €
Σαράντης Τάκης............................................................................................................... 370 €
Ζούρος Βασίλειος........................................................................................................... 100 €
Βεκρή Ειρήνη...................................................................................................................... 20 €
Σασιάκου Άννα................................................................................................................... 30 €
Χατζηπαναγιώτης Χαρίλαος........................................................................................... 50 €
Ποντικάκος Ιωάννης........................................................................................................ 100 €
Νίτσα Ψωμαδέλλη........................................................................................................20 €
Ταξείδη Χρυσούλα......................................................................................................30 €
Κλειώ Φραγκισκοπούλου στην μνήμη Αθηνάς Λυκούργου................................50 €
Πόπη Λινάρδου............................................................................................................50 €
Βεκιάρη Καλλιόπη........................................................................................................50 €
Στουκίδη Μύρτα...........................................................................................................50 €
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Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Επίσκεψη του Μητροπολίτη
Μυτιλήνης Ιακώβου στη Ρουμανία.

Καβάλας και από εκεί ακτοπλοϊκά, ξεκινώντας από τη φετινή τουριστική περίοδο. Σημειώνεται ότι, ο πατριάρχης
Ρουμανίας, εξέφρασε την επιθυμία του
να επισκεφθεί προσκυνηματικά τη Λέσβο, την οποία είχε επισκεφθεί κατά
το παρελθόν, προσκεκλημένος από
τον μητροπολίτη Μυτιλήνης και είχε
εντυπωσιαστεί από την εκκλησιαστική
ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές
ομορφιές του νησιού.

Ο μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ιάκωβος, συνοδευόμενος από τον πρώην
δήμαρχο Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσο,
επισκέφθηκαν τη Ρουμανία από τις 23
Νοεμβρίου μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου,
προσκεκλημένοι από τον αρχιεπίσκοπο Τόμιδος (αρχαίας ελληνικής πόλης,
σήμερα γνωστής ως Κωνστάντζας) Θεοδόσιον για να παραστούν, μεταξύ άλλων, στις πανηγυρικές εκδηλώσεις των
δυο εθνικών εορτασμών, της εορτής
προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου στις 30 Νοεμβρίου, και της εθνικής επετείου της δημιουργίας του σύγχρονου Ρουμανικού Κράτους, την 1ην
Δεκεμβρίου 1818, μετά τη συνένωση
των διαφόρων πριγκιπάτων. Ο αρχιεπίσκοπος Τόμιδος, Θεοδόσιος, καθηγητής Πανεπιστημίου και τέως πρύτανης,
έχει επισκεφθεί ήδη τέσσερις φορές τη
Λέσβο, προσκεκλημένος του μητροπολίτη Μυτιλήνης συνοδευόμενος από
πολυμελή χορωδία της Αρχιεπισκοπής
του, ονόματι «Αρμονία», η οποία θεωρείται μια από τις καλύτερες παγκοσμίως. Μάλιστα δε, με τον αρχιεπίσκοπο
Τόμιδος, επισκέφθηκαν τον τότε δήμαρχο Λέσβου κ. Βουνάτσο στο παλαιό
Δημαρχείο και παρουσίασαν μέρος
του σπουδαίου ρεπερτορίου τους. Ο
μητροπολίτης Μυτιλήνης επισκέφθηκε τον πατριάρχη της Ρουμανίας και
μεταξύ άλλων σημαντικών, αποφασίστηκε, το Τουριστικό Γραφείο του
Πατριαρχείου, να εντάξει το νησί
μας, στους βασικούς θρησκευτικούς
προορισμούς του, και με αεροπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο του
Βουκουρεστίου και με πούλμαν μέσω

Επιτέλους!! Το «Σάρλιτζα» στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
περνάει το «Σάρλιτζα Παλλάς», τα ιαματικά λουτρά και οι θερμοπηγές τους για
τα επόμενα 25 χρόνια. Μετά από προσπάθειες ετών, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, που δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
να προχωρήσει στις αναγκαίες μελέτες
και εργασίες για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου και των θερμών πηγών. Με
τη σύμβαση παραχωρούνται στην Περιφέρεια για 25 χρόνια οι θερμοπηγές
και το ξενοδοχείο «Σάρλιτζα». Η γενική
γραμματέας υπέγραψε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
και Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στην ιδιοκτησία
του οποίου είναι το παραχωρούμενο
ακίνητο. Η σύναψη της προγραμματικής αυτής σύμβασης που σκοπό έχει
τη διάσωση, ανάδειξη, αξιοποίηση και
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων
των θερμοπηγών και του κτηρίου του
“Σάρλιτζα” από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είναι ένα γεγονός που θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη όχι μόνο της
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συνεργασία, τη διεκδίκηση και εξασφάλιση της λειτουργίας του Ξενώνα μέχρι
το Νοέμβριο του 2018, προς όφελος
όλων, εργαζομένων και ωφελουμένων.
Στη συνέχεια μοιράστηκαν δώρα από
την αντιδήμαρχο στα παιδιά και τις γυναίκες, σε μια προσπάθεια δημιουργίας της χαράς των Χριστουγέννων που
τόσο έχουν στερηθεί.

συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και στην
προώθηση του ιαματικού τουρισμού
στο βόρειο Αιγαίο». Με την υπογραφή
της σύμβασης, η Περιφέρεια αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραιτήτων
μελετών και την υλοποίηση των έργων
αποκατάστασης. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι φορέας υλοποίησης
των μελετών που αφορούν: α) τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη
του οθωμανικού λουτήρα και β) τη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη των
αρχαιοτήτων του οικοπέδου. Φορέας
λειτουργίας, διαχείρισης, και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων για χρονικό
διάστημα 25 ετών ορίζεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Πιο κοντά η Λέσβος με το
Τσανάκαλε και στην Πόλη
Ολοκληρώθηκε χθες η επίσκεψη της
αντιπροσωπείας της Περιφερειακής
Ενότητας του Τσανάκαλε στη Λέσβο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε
ένα ουσιαστικό βήμα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού της Πέτρας
-που είναι πύλη εισόδου- με την περιοχή του Τσανάκαλε. Αν επιτευχθεί η
ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο περιοχών, για πρώτη φορά θα υπάρξει αξιοποίηση της πύλης εισόδου που έχει
δημιουργηθεί στο λιμάνι της Πέτρας
εδώ και πάνω από δύο χρόνια και μένει
ανενεργή ή στην καλύτερη περίπτωση
λειτουργεί περιστασιακά. Η τουρκική
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το λιμάνι της Πέτρας και τις εγκαταστάσεις
του και στη συνέχεια είχε συνάντηση
με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού στο Επιμελητήριο Λέσβου. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν διεξοδικά τα ζητήματα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Λέσβου με λιμάνια της Περιφέρειας του Τσανάκαλε
καθώς και η καλλιέργεια και ανάπτυξη
συνεργασιών σε θέματα αθλητισμού,
πολιτισμού, τουρισμού, παιδείας κ.ά.
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικών ομάδων εργασίας που
θα εξετάσουν τόσο τις λεπτομέρειες
της ακτοπλοϊκής σύνδεσης όσο και την
εξειδίκευση της συνεργασίας στους

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον
Ξενώνα γυναικών
Σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα Γυναικών του Δήμου
Λέσβου, παρουσία της αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας, Αναστασίας Αντωνέλλη, η οποία ευχήθηκε στις
ωφελούμενες και τα παιδιά τους, Καλές
γιορτές, με υγεία, αγάπη, αυτοεκτίμηση,
ώστε να στέκονται πάντα δυνατές και
δυναμικές δίπλα στα παιδιά τους και
να μάχονται για μια καλύτερη, ποιοτική
ζωή, αυτή που αξίζει σε όλες τις γυναίκες του κόσμου! Επίσης, εξέφρασε τις
ευχαριστίες της προς το προσωπικό
του Ξενώνα, για τις άριστες επιστημονικές και μη υπηρεσίες του, το οικογενειακό κλίμα που έχουν δημιουργήσει
και το αίσθημα θαλπωρής, ασφάλειας
και ψυχικής ανάτασης που προσέφεραν σε 30 πονεμένες γυναίκες και τα
παιδιά τους, το 2016. Προσωπικό και
ωφελούμενες του Ξενώνα, ευχαρίστησαν με τη σειρά τους την κα Αντωνέλλη
και τη Δημοτική Αρχή, για την άψογη
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υπόλοιπους τομείς, με συγκεκριμένες,
ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες
στοχεύσεις. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση
του Τσανάκαλε με την Πέτρα μπορεί
να αυξήσει τις αφίξεις Τούρκων στη
Λέσβο και αντίστοιχα κατοίκων και
τουριστών της Λέσβου στα τουρκικά
παράλια, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο τζίρος που πραγματοποιούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις και στις δύο
πλευρές. Μάλιστα, η ολοκλήρωση της
κατασκευής των οδικών έργων που γίνονται στην περιοχή του Τσανάκαλε θα
μπορούσε να φέρει πιο κοντά τη Λέσβο στη μεγάλη τουριστική αγορά της
Κωνσταντινούπολης, διότι θα μειωθεί
κατά πολύ ο χρόνος ταξιδιού από την
Κωνσταντινούπολη προς τις βασικές
τουριστικές περιοχές της Λέσβου.

των Ελληνικών Θαλάσσιων «Δρόμων»
στο Αιγαίο. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος
Grimaldi έχει έδρα τη Νάπολη (Ιταλία),
ελέγχει ένα στόλο με περισσότερα
από 100 πλοία και απασχολεί περίπου
10.000 εργαζόμενους.

Το «2ο Θεατρικό Φεστιβάλ
Λέσβου»
αφιερωμένο στη μνήμη του
Μπάμπη Αλατζά
Τιμώντας τη μνήμη του αγαπημένου συμπατριώτη μας θεατράνθρωπου Μπάμπη Αλατζά, η αντιδημαρχία
Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου τού
αφιερώνει το «2ο Θεατρικό Φεστιβάλ
Λέσβου», που θα διαρκέσει από τις 9
έως τις 27 Ιανουαρίου.Ο Μπάμπης, δεν
ήταν απλά ένας ηθοποιός του θεάτρου,
της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ήταν ένας λαϊκός άνθρωπος,
ένας καλός άνθρωπος, άνθρωπος της
τέχνης και της διανόησης, που γνώριζε άριστα το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ένας Μυτιληνιός που λάτρεψε
το νησί του και τους ανθρώπους του»,
έτσι το φετινό φεστιβάλ θα έχει την
ονομασία «Χειμερινό Θεατρικό Φεστιβάλ Λέσβου, Μπάμπης Αλατζάς».
Μετά το περσινό «Θεατρικό Φεστιβάλ
Λέσβου» -που σημείωσε ξεχωριστή
επιτυχία και αγκαλιάστηκε θερμά από
το κοινό της Λέσβου, θεατρόφιλους
θεατές, ερασιτέχνες και τοπικούς πολιτιστικούς φορείς- ήρθε η στιγμή για
το «2ο Θεατρικό Φεστιβάλ Λέσβου».
Ο πρώτος μήνας του νέου έτους θα κυλήσει με ένα ιδιαίτερα υψηλό θεατρικό
διαμέτρημα, αφού δεκαπέντε περίπου
ποιοτικές παραγωγές θα ξεδιπλωθούν
στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου
Μυτιλήνης. Πρόκειται για παραστάσεις
που οι περισσότερες παίζονται την ίδια
χρονική περίοδο και στις θεατρικές
σκηνές της Αθήνας.

Αποσύρονται από την Αδριατική
και επενδύουν στο Αιγαίο
Με στόχο να επικεντρωθούν στη διεκδίκηση νέων ακτοπλοϊκών γραμμών
στην Ελλάδα, οι "Μινωικές Γραμμές"
αποσύρονται μετά από 35 χρόνια από
τις γραμμές της Αδριατικής. Ο ιταλικός όμιλος Grimaldi Euromed SpA που
ελέγχει τις Μινωικές Γραμμές στην Ελλάδα, αποφάσισε να αποσύρει από τις
διεθνείς γραμμές της Αδριατικής τη
Minoan Lines, όπου η εταιρεία είχε παρουσία από το 1981 με τα δύο πλοία
Cruise Europa και Cruise Olympia. Η
Minoan, έχει στον στόλο της τέσσερα
πλοία, τα Festos Palace, Knossos Palace
Europa Palace και Olympia Palace. Τα
δύο τελευταία είναι ναυλωμένα στον
όμιλο Grimaldi. Επίσης διαθέτει και το
48,4% της Hellenic Seaways. Η εταιρεία
κατά τους τελευταίους μήνες, έχοντας
εκτιμήσει τη μεταβολή των λειτουργικών συνθηκών, αποφάσισε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και αναβάθμιση
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πουλιά, μαζεύτηκαν από ολόκληρη την
αλυκή και ζέσταινε το ένα το άλλο. «Ο
χιονιάς είναι μια δύσκολη δοκιμασία για
τα πουλιά που προφανώς προσπαθούν
να προφυλαχθούν, πέρα από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, όπως η
λήψη τροφής». Οι παράκτιοι υδροβιότοποι του κόλπου Καλλονής αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους
πόρους του οικολογικού κεφαλαίου
της Λέσβου και όχι μόνο. Αποτελούν
ένα ενιαίο οικολογικό σύστημα, καθώς
στην περιοχή υπάρχει ένα μωσαϊκό
αλυκών, εκβολών μικρών ποταμών και
χείμαρρων, καλαμιώνων, πευκοδάσους
και ελαιώνων. Έτσι οι σχηματιζόμενοι
υγρότοποι χρησιμεύουν ως καταφύγιο
και τόπο αναπαραγωγής πολυάριθμων
σπάνιων και προστατευόμενων ειδών
πουλιών. Στο σύνολό τους έχουν ενταχθεί στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κατάλογο «Ειδικών Περιοχών Διατήρησης
της Φύσης» του Δικτύου «Natura
2000». Η περιοχή φιλοξενεί 252 είδη
πτηνών εκ των οποίων 87 είναι προστατευόμενα είδη. Σημαντικότερο όμως
είναι ότι 101 είδη πουλιών φωλιάζουν,
αριθμός που κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογος, ενώ 66 είδη είναι μεταναστευτικά. Τα τελευταία χρόνια η παρατήρηση των πουλιών (bird-watching) στον
εν λόγω υδροβιότοπο, αποτελεί έναν
πόλο έλξης ενδιαφέροντος επισκεπτών
επιστημόνων-φυσιολατρών. Είδη όπως
καστανόχηνες, αβοκέτες, καλαμοκανάδες, μαυροπελαργοί, λευκοπελαργοί,
χαλκόκοτες, θαλασσοκόρακες, φαλαρίδες, πετροτριδίλες, λευκοτσικνιάδες,
σταχτοτσικνιάδες, κύκνοι και άλλα, συναντούνται στην περιοχή. Φοινικόπτερα, τα γνωστά ροζ φλαμίνγκο, μπορεί
να δει κανείς 12 μήνες το χρόνο αν και
δεν αναπαράγονται στο νησί, αλλά σε
περιοχές της Τουρκίας.

Γλυκά και δώρα στα παιδιά
από τους Ρόταρυ
Οι γιορτές είναι για τα παιδιά. Εκείνα
όμως που οι γονείς τους δεν έχουν τη
δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες
τους για παιχνίδια και γλυκά, γιατί προέχουν άλλες σημαντικότερες ανάγκες,
αισθάνονται μειονεκτικά και στερημένα
σε σύγκριση με άλλα που είναι δίπλα
τους. Αλλά και όλα τα παιδιά πρέπει να
απολαμβάνουν αυτές τις μικρές χαρές
των εορταστικών ημερών. Ο Ροταριανός
Όμιλος Μυτιλήνης, σκέφτηκε λοιπόν να
δώσει λίγη χαρά σ’ αυτά τα παιδιά προσφέροντας μικρά δωράκια σε παιχνίδια
και γλυκά. Παράλληλα χριστουγεννιάτικη μουσική, παιδικά τραγούδια και πολλά μπαλόνια έδωσαν τη δυνατότητα σε
εκείνα που παραβρέθηκαν, να περάσουν
δύο ευχάριστες ώρες παίζοντας και τραγουδώντας. Η γιορτή έγινε στην πλατεία
Σαπφούς.

Από τον υδροβιότοπο της
Καλλονής εκατοντάδες
φλαμίνγκο «αποχαιρέτισαν»
το 2016!
Το δικό τους μήνυμα για την καινούρια χρονιά, έστειλαν τα... φλαμίνγκο
από τον υδροβιότοπο της αλυκής στην
Καλλονή. Ένα μήνυμα αλληλεγγύης από
εκατοντάδες από αυτά τα πανέμορφα
ροζ πουλιά, που λέει πως για να αντέξουμε, πρέπει να σταθούμε ο ένας
δίπλα από τον άλλο. Πάνω από 1.000
φλαμίνγκο στην καταμέτρηση της 26ης
Δεκεμβρίου, του μοναδικού υδροβιοτόπου (του τρίτου σε μέγεθος στην
Ελλάδα), μαζεύτηκαν και κυριολεκτικά
έγιναν ένα σώμα προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κρύο! Με θερμοκρασία
πολύ κοντά στους μηδέν βαθμούς, χιονόνερο και μερικές φορές και χιόνι, τα
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Αχ αυτός, ου έρμους ου παλιός...
Έφταξ’ ου τσινούριους Χρόνους,
Ξικουμπίστκι ου παλιός
Του χιρέλ(ι)ς βάλι Χριστέλ(ι)μ.
Αχ, να μη τουν μοιάσ’ ου νιός !

Κι άρχισι να κοβγ’ αράδα
κι τα δώρα κι τσ’ μισθοί.
Έδγιτς κόψαμι τσιγάρα,
θα κουπεί κι του.... φαγί.

Έρχιτ’ ου τσινούριους Χρόνους
μ’ υπουσχέσεις χίλεις δυο,
μα φτιρουκουπά η καρδούλα μ’,
άλλου Θέλι μ’ τι θα δω;

Ε, σταμάτσει όμους έφτου !
(ξέρου γω που θα τιλιώς ;)
γι’ αυτό κάνου τ’ προυσιφχούδαμ’,
αχ, να μας τα φλαγ’, ου Θιός !

Λαχταρώ ν’ ακούσου μπάριμ’
τι τσινούριου θα μας φερ’,
ή θαν ακλουθείς τα ίδια
πουχ’ η άλλους στου τιφτέρ;

Γιατί, έδγιτς π’ κοβγ’ αβέρτα.
Μπουρεί λάθους δα να γιν(ι),
Κι να κοψ κι κάποια άλλα...
Π’ θα φουνάξουμι, «γκιανγκίν!!!

Η παλιός, μας καταμάδσει,
λες κι ήμασταν γαδάρ,
μας σακάτιψει στου ζόρζμα,
του πιτσί μας, εχ’ μας γδαρ.

Μόν’ αυτά μας απουμείναν !
Άμα μας τα κοψ’ κι αυτά, εεε…
Άντι ζμπέθιρι να δούμι...
Τι θα κάν(ι)ς χουρίς...αφτιά!!!

Ιλιγει πως παρατρώμι
κι ήνταν χουγ’ μας βλαβιρό.
Έπριπει να σμαζιφτούμι,
πριν μας βρει κανά κακό.

Θ.Σ.Μ.-Αθήνα.-31/12/2016

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 χρειαστεί από το ταμείο της Φιλαλληλίας της.
Οι προσφορές θα συνεχιστούν και το 2017.
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Eκδηλώσεις
Η «Λεσβιακή Παροικία» έκοψε τη βασιλόπιτά της
Μετά από τόσες μέρες χειμωνιάτικης
κακοκαιρίας, ο ήλιος έλαμψε για μια
ακόμα φορά σύμμαχος της «Λεσβιακής
Παροικίας».
Η «Λεσβιακή Παροικία» έκοψε φέτος τη βασιλόπιτά της, την Κυριακή 5
Φεβρουαρίου 2017. Πολλοί Μυτιληνιοί
και φίλοι της Λέσβου, γέμισαν από νωρίς τη μεγάλη αίθουσα στον ημιώρόφο

του Ξενοδοχείου «Αμαλία».
Η προσέλευση του κόσμου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί κατά την μία το μεσημέρι, και η εκδήλωση ξεκίνησε με το
καλωσόρισμα και τις ευχές της πρόεδρου κυρίας Καίτης Μεσσηνέζη-Πλατσή, ενώ οι καλεσμένοι τραγούδησαν
όλοι «πάει ο παλιός ο χρόνος» με συνοδεία της μουσικής του ακούραστου
όπως πάντα κ. Θεοδωρόπουλου.
Κόπηκε η βασιλόπιτα και τυχερή της
χρονιάς, αναδείχτηκε μετά από κλήρωση η κ. Ηρώ Καραμανλή που κέρδισε
ένα ασημένιο-επίχρυσο κόσμημα. Να
είναι γερή και τυχερή όλη τη χρονιά.
Μετά από το φαγητό, η ζωντανή μουσική και τα τραγούδια, στη συνέχεια,
ξεσήκωσαν τον κόσμο στην πίστα που
χόρεψε κάθε ρυθμό, παλιό και καινούργιο, νησιώτικα κι ευρωπαϊκά. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα ο Δημήτρης Συρίγος στο
Ζεϊμπέκικο και ο Πέτρος Σασιάκος σ’
ένα λεβέντικο Τσάμικο.

Τυχερή της χρονιάς, αναδείχτηκε μετά από
κλήρωση η κ. Ηρώ Καραμανλή

Η Πρόεδρος έκοψε τη βασιλόπιτα για το Δ.Σ.
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Η «Λ.Π.» είχε στη συντροφιά της,
στην εκδήλωση φίλους και μέλη από
όλες τις ηλικίες, γιατί όλοι οι Μυτιληνιοί είναι πάντα νέοι στο κέφι και στην
ψυχή.
Η βραδιά περιελάμβανε και λαχειοφόρο αγορά, με πολλά και πλούσια
δώρα. Τα δώρα πρόσφεραν οι ποτοποιίες Βαρβαγιάννη & Αρβανίτη, η
εταιρία απορρυπαντικών και καλλυντικών Henkel, οι εκδόσεις Ψύχαλου και
Αστερίας, το ουζερί «Αθηναϊκόν», το
Ξενοδοχείον «Αιγιαλίς» Αμοργού, η
ίδια η «Λεσβιακή Παροικία», καθώς και
πολλοί άλλοι φίλοι του Συλλόγου.
Τα χρήματα από το λαχείο θα δοθούν για την αγορά της καρέκλας αιμοκάθαρσης.
Μια επιτυχημένη γιορτή που έφερε
πιο κοντά όλους τους συμπατριώτες
μας, Λέσβιους, μέλη του δραστήριου
πολιτιστικού Συλλόγου «Λεσβιακή Παροικία» και δυνάμωσε τους δεσμούς
με το αγαπημένο νησί τη Λέσβο. Καλή
χρονιά και του χρόνου με υγεία!

Μια επιτυχημένη γιορτή που έφερε πιο κοντά
όλους τους συμπατριώτες μας

Ο Πέτρος Σασιάκος σ’ ένα λεβέντικο Τσάμικο

Η «Λ.Π.» είχε στη συντροφιά της, στην εκδήλωση φίλους και μέλη από όλες τις ηλικίες, γιατί όλοι
οι Μυτιληνιοί είναι πάντα νέοι στο κέφι και στην ψυχή
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Εορτασμός Αγίου Θεοδώρου και αποκριάτικο γλέντι από
τη «Λεσβιακή Παροικία»
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017,
πρωί, στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια, όπως τα
τελευταία χρόνια καθιερώθηκε, παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και
ψάλαμε το τροπάριο του Πολιούχου
μας Αγίου Θεόδωρου. Ο πατέρας Σεραφείμ διάβασε τους άρτους που με
επιτυχία ιδιαίτερη και φέτος ετοίμασε
και πρόσφερε στο εκκλησίασμα η κυρία Γιούλια Ζαμπετάκη.
Στη συνέχεια, η φιλόξενη αίθουσα
του Συλλόγου μας γέμισε από τα γελαστά πρόσωπα των συμπατριωτών
και φίλων μας. Το ζεστό καφεδάκι
και τα βουτήματα έτοιμα, δεν καθυστέρησαν, η κουβέντα πήρε κι έδω-

σε, η ώρα κύλησε κι έφτασε το μεσημέρι. Εκείνοι που βιαζόταν έφυγαν,
όσοι ήρθαν αποφασισμένοι έμειναν
και ήρθαν κι άλλοι, κι άλλοι και γέμισαν τα τραπέζια και η αίθουσα, που
τα μέλη του Δ.Σ. είχαν διακοσμήσει
κατάλληλα για να υποδεχτούμε την
Αποκριά. Μάσκες πολύχρωμες και
σερπαντίνες και στα τραπέζια τα πήλινα μανταμαδιώτικα βαζάκια γεμάτα
μυριστικές πρασινάδες. Το μεγάλο
τραπέζι στρωμένο με λογιών-λογιών
«μεζεκλίκια», θαλασσινά, κρεατικά,
πίτες, σαλάτες και φαγητά απ’ τις κυρίες του Δ.Σ. και από μερικές ακόμα
«μερακλούδες».
Τυρί και ελιές μυτιληνιές, και μοσχο-

Άρχισε το τραγούδι με παλιές νοσταλγικές μελωδίες κι ο χορός κι οι σερπαντίνες
γέμισαν χαρούμενα το χώρο
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σας, κάποτε, τέτοιες στιγμές ευφορίας ξεχωριστές.
Ώρα 5.30 το απόγευμα πια, άρχισαν
να φεύγουν οι παρέες. Ήταν τα μάτια χαρούμενα, γελαστά και όλοι ευχαριστημένοι. Έζησαν στη φιλόξενη
αγκαλιά της «Λεσβιακής Παροικίας»,
χάρηκαν, γέλασαν και ξέχασαν για
λίγο... Κι η δική μας ψυχή γέμισε ικανοποίηση !
Όταν στην κάθε ευκαιρία που ετοιμάζουμε, ανταποκρίνονται τα μέλη
και οι φίλοι μας αυτός είναι ο σκοπός.
Να βρισκόμαστε να τα λέμε.
Να συνεχίζουμε τις παραδόσεις μας.
Να μαθαίνουμε τα νέα του τόπου μας.
Να γλεντάμε, να τραγουδάμε μαζί.
Να θυμόμαστε, να χαιρόμαστε, να
αγαπάμε.
Να ζούμε καλύτερα. Δεν είναι λίγο
αυτό, σήμερα ειδικά.

βολιστό κρασί Λήμνου προσφορά
του καταστήματος «Περί Λέσβου»
και Ούζο Πλωμαρίου από τις ποτοποιίες Βαρβαγιάννη και Αρβανίτη.
Το ούζο, όσο ήταν στο μπουκάλι,
όλα καλά. Όταν μπήκε στα ποτήρια,
το γλέντι άρχισε. Άρχισε το τραγούδι
με παλιές νοσταλγικές μελωδίες κι ο
χορός κι οι σερπαντίνες γέμισαν χαρούμενα το χώρο.
Ένα μικρό «χάπενινγκ» από ένα
νέο κορίτσι που ήρθε κοντά με την
παρέα του έκανε τη διαφορά. Η δασκάλα χορού Αναστασία Μπασιάκου
χόρεψε για μας ντυμένη κατάλληλα
και καταχειροκροτήθηκε απ’ όλους.
Στην παρέα ήταν κι ο μαέστρος Γιώργος Παζαΐτης που με την κιθάρα του
μάζεψε κοντά τους καλλίφωνους και
έδωσαν τα «ρέστα».
Σίγουρα θα πρέπει να ζήσατε όλοι

Η δασκάλα χορού Αναστασία Μπασιάκου χόρεψε για μας ντυμένη κατάλληλα
και καταχειροκροτήθηκε απ’ όλους
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Παρουσίαση “Τοπικού Συμφώνου Ελληνικού Πρωινού…
Λέσβου”, στη 12η HO.RE.CA.
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η
συμμετοχή της Λέσβου στην κορυφαία
επαγγελματική έκθεση για ξενοδοχεία
και μαζική εστίαση (hotels, restaurants
& cafes) “12η HO.RE.CA. 2017” (10 – 13
Φεβρουαρίου 2017), όπου στο πλαίσιο
του προγράμματος “Τοπικό Σύμφωνο
Ελληνικού Πρωινού” που υλοποιεί το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος,
παρουσιάστηκε εκ νέου μετά από 4
χρόνια, το “Πρωινό της Λέσβου”, μαζί
με τα αντίστοιχα “πρωινά” της Αμοργού, της Σύρου, της Μεσσηνίας, της Κορινθίας και της Κεφαλονιάς.
Την οργάνωση της συμμετοχής είχαν
αναλάβει από κοινού ο Δήμος Λέσβου
και η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, με την
υποστήριξη της Ομοσπονδίας Λεσβια-

κών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.) και
της Λεσβιακής Παροικίας Αθηνών, ενώ
μεγάλοι χορηγοί της αποστολής ήταν
οι ακτοπλοϊκές εταιρείες “BLUE STAR
FERRIES” και “HELLENIC SEAWAYS”.
Το Δήμο Λέσβου και το Δήμαρχο
Σπύρο Γαληνό, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δ/Κ Μυτιλήνης και σύμβουλος
τουριστικού marketing Πάνος Πίτσιος,
ενώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Περικλή Αντωνίου ο Ταμίας Λεωνίδας Χιωτέλης. Εκ μέρους της
Ο.Λ.Σ.Α., παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
Νεκτάριος Βακάλης και τα μέλη Σοφία
Μεσσηνέζη και Αντώνης Θαλασέλλης,
ενώ την Πρόεδρο της Λεσβιακής Παροικίας Αθηνών Καίτη Μεσσηνέζη, εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος Νατάσ-

Ποικιλία εδεσμάτων για το λεσβιακό πρωινό. Στο μέσον ο Πρόεδρος του Δ/Κ Μυτιλήνης Π. Πίτσιος και
αριστερά του η αντιπρόεδρος της Λ.Π. κ. Σαμαρέλλη και ο Πρόεδρος της Ο.Λ.Σ.Α. κ. Βακάλης
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σα Σαμαρέλλη και η Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Βεκρή. Την αποστολή της Λέσβου πλαισίωσαν οι Εύη Καραφωτιά, ο
Δημήτρης Βόγκλης και η Βάσω Σαμιώτη.
Το stand της Λέσβου τίμησαν με
την παρουσία τους, η Αναπληρώτρια
Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο Γεν. Γραμματέας του Ε.Ο.Τ.
Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης,
Έλληνες και ξένοι εμπορικοί επισκέπτες – επαγγελματίες της εστίασης και
του τουρισμού (ιδιοκτήτες εστιατορίων, εκπρόσωποι ξενοδοχείων, προμηθευτές, χονδρέμποροι – λιανέμποροι
προϊόντων, εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι γαστρονομίας & τουρισμού,
γευσιγνώστες – chefs, tour operators &
τουριστικοί πράκτορες, κ.α.), καθώς και
το πολυπληθές κοινό που επισκέφθηκε
τη HO.RE.CA.
Όλοι είχαν την ευκαιρία καθ’ όλη τη
διάρκεια του τετραημέρου, να γνωρίσουν τα τοπικά εδέσματα της Λέσβου,
που περιλαμβάνονται στο “πρωινό”
του νησιού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί το 2012 – 13 από την Επιτροπή του
“Τοπικού Συμφώνου Ελληνικού Πρωινού… Λέσβου”. Παράλληλα είχαν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν για την
τοπική διατροφική παράδοση και το
γαστρονομικό πλούτο της Λέσβου, καθώς και για την ιδιαιτερότητα των προϊόντων και της κουζίνας του νησιού.
Κορυφαία στιγμή της συμμετοχής
της Λέσβου, ήταν η κεντρική εκδήλωση παρουσίασης του “Πρωινού της
Λέσβου”, προς τους προσκεκλημένους
επαγγελματίες του Ξ.Ε.Ε. και τους επισκέπτες του περιπτέρου, μεταξύ των
οποίων και πολλοί Λέσβιοι της Αθήνας
Λέσβου & της Ε.Ξ.Λ. Πάνο Πίτσιο και
Λεωνίδα Χιωτέλη, καθώς και χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Ο.Λ.Σ.Α.

Το stand της Λέσβου

Νεκτάριο Βακάλη και την Αντιπρόεδρο
της Λεσβιακής Παροικίας Αθηνών Νατάσσα Σαμαρέλλη.
Ζωντανή μαγειρική σε ειδικό παρασκευαστήριο, τοπικών συνταγών
που περιλαμβάνονται στο “πρωινό της
Λέσβου”, έγινε από τους Μυτιληνιούς
executive chefs Στρατή Ιωσηφέλλη (μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Chefs)
και Παναγιώτη Μελιδώνη (μέλος του
Chef’s Club of Greece), καθώς και επιτόπια παρασκευή εδεσμάτων του πρωινού, από την εκπρόσωπο της τοπικής
επιχείρησης “Κώστας Σαμιώτης: Εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων &
γλυκών”, Βάσω Σαμιώτη. Οι συνταγές,
της ζωντανής παρασκευής των οποίων
παρακολουθούσε με ενδιαφέρον το
κοινό, ήταν: α) καγιανά με σουτζούκι,
β) καγιανά με χωριάτικο λουκάνικο, γ)
σφουγκάτο, δ) λουλούδια τηγανητά,
ε) γκιουζλεμέδες, στ) χάχλες με αυγό,
λουκάνικο & λαδοτύρι, ζ) χάχλες με
φέτα, ντομάτα & ρίγανη, και η) τραχανόσουπα με λουκάνικο, φέτα και ντομάτα.
Ακολούθησε γευσιγνωσική δοκιμή
όλων των εδεσμάτων του μπουφέ και
της μαγειρικής, από τους παρευρισκόμενους επαγγελματίες και το κοινό.
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Εορτασμός «Ημέρας της Γυναίκας»
Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε
το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, στην
ανακαινισμένη αίθουσά της, πολύ καλαίσθητα διακοσμημένη με πολύχρωμα
χάρτινα λουλούδια, την «Παγκόσμια
ημέρα για την Γυναίκα».
Ως τιμητική προσκεκλημένη και ομιλήτρια στη φετινή γιορτή, ήταν η Αντιδήμαρχος, και Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου κυρία
Αναστασία Αντωνέλλη, γνωστή στους
περισσότερους, κυρίως στους Μυτιληνιούς, για το πολύπλευρο κοινωνικό της
έργο, τις πρωτοποριακές προτάσεις και
τις καινοτόμες δράσεις της.
Η γιορτή μας ξεκίνησε με το πρώτο
καλωσόρισμα των Λέσβιων και φίλων,
που περιλάμβανε προσφορά κόκκινου
γαρύφαλλου, μαζί με φακελάκι με σπόρους λουλουδιών από το νησί μας για
τις προσερχόμενες γυναίκες.

Ακολούθησε η προβολή ενός εξαιρετικά εύστοχου και ενδιαφέροντος «βίντεο» με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας – Γυναίκες του Κόσμου», που
ήταν προσφορά του «Αστερία». Στη
συνέχεια, χαιρετισμό και μιλώντας για
την «Παγκόσμια Ημέρα για την Γυναίκα» απηύθυνε η Πρόεδρος της Λεσβιακής Παροικίας κυρία Καίτη ΜεσσηνέζηΠλατσή. Αναφέρθηκε στο βιογραφικό
της κυρίας Αναστασίας Αντωνέλλη και
στις πάμπολλες δραστηριότητές της,
τις οποίες όπως είπε η Πρόεδρος μόνο
συνοπτικά ανέφερε γιατί είναι τόσες
πολλές.
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των
μελών του Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» προσφέρθηκε στην Αντιδήμαρχο
κ. Αντωνέλλη ένα τιμητικό δίπλωμα, για
την πολύπλευρη κοινωνική προσφορά
της στο Δήμο Λέσβου. Είναι στιγμές
που η συγκίνηση δεν μπορεί να κρυ-

Ο ζεστός και πηγαίος λόγος της κυρίας Αντωνέλλη γοήτευσε, μάγεψε και καθήλωσε το ακροατήριό της.
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Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» προσφέρθηκε
στην Αντιδήμαρχο κ. Αντωνέλλη ένα τιμητικό δίπλωμα,

φτεί, και μια τέτοια συνέβηκε, όταν τα
μάτια της Αντιδημάρχου βούρκωσαν.
Η Αντιδήμαρχος ξεκινώντας την
από στήθους ομιλία της μετά από μια
γρήγορη αναδρομή στους αγώνες των
γυναικών και τις κατακτήσεις τους, κατέλήξε στο σήμερα, στην σημερινή
κοινωνία της κρίσης, όπου πάλι η γυναίκα γίνεται θύμα και δέκτης άνισης
μεταχείρισης. Πρέπει, για μια ακόμα
φορά, να διεκδικήσει την ισοτιμία της
στο εργασιακό, πολιτικό, κοινωνικό και
ατομικό επίπεδο, αλλά με γνώση, παιδεία, ευαισθησία και σύνεση και πνεύμα συνεργασίας και συντροφικότητας
γιατί εντέλει ο αγώνας γίνεται για να
καλυτερεύσει ο «άνθρωπος». Ο ζεστός
και πηγαίος λόγος της κυρίας Αντωνέλλη γοήτευσε, μάγεψε και καθήλωσε το
ακροατήριό της. Αναμφίβολα έδωσε
εξαιρετική ποιότητα στη γιορτή.
Αμέσως μετά, ακολούθησε η αφήγηση αληθινών ιστοριών κακοποιημένων
γυναικών, από τον Ξενώνα του Δήμου
Λέσβου, που ίδρυσε και διευθύνει η

κυρία Αντωνέλλη και που περιθάλπει
δεκάδες γυναικών με τα παιδιά τους,
θύματα βίας. Τις ιστορίες διάβασαν με
αμεσότητα και εξαιρετική απόδοση τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Λεσβιακής Παροικίας κυρίες: Πόπη Λινάρδου, Νατάσα Σαμαρέλλη-Τζερμιά
και Άννα Σασιάκου.
Ακολούθησε ένα μουσικό διάλειμμα.
Τέσσερα τραγούδια γραμμένα για γυναίκες τραγούδησε η Βάσω Κορδώση
με το εξαιρετικό μέταλλο της φωνής της
και την συνόδευσε στο πιάνο η πιανίστα
και συνθέτης Ελένη Μπελιμπασάκη.
Στο τέλος, προσφέρθηκε στους παρευρισκόμενους μικρό κέρασμα. Το
ούζο ήταν προσφορά της ΕΠΟΜ. Η κυρία Μαίρη Κοπάνου-Τζωρτζή μάς πρόσφερε ωραία μελομακάρονα και η Μέλπω Κομίλη πολύ γευστικά σκαλτσούνια.
Όσοι δεν βιάζονταν να φύγουν, έμειναν στη γιορτή μέχρι αργά, όλοι μια
παρέα και η «Αναστασία» γέλασε, ήπιε,
χάρηκε και κάλεσε τους πάντες να επισκεφτούν το συντομότερο το νησί μας.
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Ιδανικό το ξεκίνημα του φεστιβάλ
«The Island of Love»
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του φεστιβάλ The Island of Love στη Λέσβο!
Η πρώτη από μια σειρά από περισσότερες από είκοσι δράσεις ήταν η έκθεση με τίτλο «Τα Φτερά του Έρωτα»,
τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης.
Η έκθεση δέχθηκε από την πρώτη
ημέρα δεκάδες επισκέπτες, που είχαν
την ευκαιρία να θαυμάσουν έργα Λέσβιων εικαστικών, που δημιουργήθηκαν ειδικά για το φεστιβάλ «The Island
of Love», δίπλα από έργα μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Τσαρούχης ή ο Ματίς,
που ανήκουν στη μόνιμη συλλογή της
Πινακοθήκης.
Όλα τα έργα ήταν εμπνευσμένα από
τον Έρωτα, την Αγάπη και το φετινό
πρώτο φεστιβάλ είχε σαν θέμα «Τα
Πουλιά».
Στην αρχή της εκδήλωσης, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και εμπνεύστρια
του φεστιβάλ Φερενίκη Τσαμπαρλή
μίλησε στους επισκέπτες για το The
Island of Love, την κεντρική δράση φιλοτέχνησης των γλυπτών πτηνών, από
αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, αλλά και
για τις παράλληλες εκδηλώσεις, που θα
ακολουθήσουν. Ειδική αναφορά έκανε,
επίσης, στην ομάδα διοργάνωσης, που
αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές, που τους τελευταίους μήνες δούλεψε σκληρά για να προσφέρει στο
κοινό της Λέσβου και τους επισκέπτες
της, το μεγάλο αυτό φεστιβάλ.
Ο υπεύθυνος των εικαστικών εκθέσεων του φεστιβάλ, Δημήτρης Γκουρδόγλου, ευχαρίστησε με τη σειρά του
όλους τους καλλιτέχνες, που εμπιστεύθηκαν στην ομάδα διοργάνωσης έργα
τους για την συγκεκριμένη έκθεση.

Από πλευράς Δήμου Λέσβου, που
είναι ένας εκ των υποστηρικτών του
φεστιβάλ, παρέστη ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Αστυρακάκης. Απευθυνόμενος
στην ομάδα διοργάνωσης έδωσε τα
συγχαρητήρια του και ευχήθηκε για την
επιτυχία του εγχειρήματος, ενώ σημείωσε πως οι αμιγώς πολιτιστικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ The Island of Love
της ομάδας ΙΔΕΑ, σε συνδυασμό με
τις θρησκευτικού και τουριστικού χαρακτήρα δράσεις του Δήμου Λέσβου
για την περίοδο του Αγίου Βαλεντίνου,
προσφέρουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων στους πολίτες
του νησιού, για όλο αυτό το διάστημα.
Στην έκθεση που έλαβε χώρα στο
χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης από
την 1η έως και την 15η Φεβρουαρίου
2017, συμμετείχαν οι εξής, κυρίως λέσβιοι, εικαστικοί:
Αργυρώ Μαυροπούλου – Καραγκίκα,
Μάκης Αξιώτης, Ευδοξία Μουταφτσή,
Μαρία Γιαννίκου, Μαρία Καλλιπολίτη,
Καίτη Μεσσηνέζη, Λουκάς Λουκίδης,
Μαρσέλα Κρουζ, Σύλβια Λαϊνά, Δημητρης Καραπιπέρης, Κώστας Μανιατόπουλος, Στρατής Αθηναίος, Δέσποινα
Στεφανόγλου, Γεώργιος Μαρινέλλης,
Φανή Αχειμάστου, Μιχαήλ Σιφναίος,
Ανίκ Ντούνια, Καίτη Καρακόντη, Έλενα Βουδουρέλλη, Ειρήνη Κουτσομύτη,
Amelia Dolgana, Δήμητρα Μουτζούρη,
Θεοφάνης Τάκος, Μαγδαληνή Βασίλα,
Γιώργος Κατσαρός, Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Μαρία Καραγιάννη, Διονύσης
Αναστόπουλος, Θάλεια Γεωργιάδου,
Βανιώ, Λένα Τριανταφύλλου, Στέλλα
Πλιόλιου, Μιχάλης Πιτσιλαδής αλλά
και ο 17χρονος ζωγράφος F.K., από το
Ιράν.
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Αφιέρωμα
Μενέλαος Καταφυγιώτης (1926-1997)
Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και άνθρωπος
Επιμέλεια Θεόδωρου Α. Πλατσή
Τον Μενέλαο Καταφυγιώτη τον γνώρισα το 1986. Αυτή την εποχή, διατηρούσα
δημιουργικό γραφείο και παράλληλα ένα λιθογραφείο.
Μια μέρα ήρθε στο γραφείο μου ο συμπατριώτης μας έγκριτος δημοσιογράφος
Φρίξος Ηλιάδης, φίλος και γείτονας στους Πύργους Θερμής, μαζί με τον Καταφυγιώτη.
Μου τον σύστησε σαν σπουδαίο ζωγράφο, αλλά και λάτρη του νησιού μας. Τον είχε
φιλοξενήσει επανειλημμένα στη Θερμή, και όπως μου είπε, είχε μαγευτεί από τη φύση
και τον πολιτισμό της Λέσβου.
Ο σκοπός της επίσκεψης τους ήταν να αναλάβω την επιμέλεια και έκδοση ενός
λευκώματος με έργα του της περιόδου 1960-1983.
Βλέποντας του δουλειά του Καταφυγιώτη μου έκανε εντύπωση, ότι όλο του το έργο
είχε έναν αυστηρά Δωρικό ρυθμό θα έλεγα, γιατί πάντα σε κάθε του δημιούργημά
υπήρχε η κλασική δομή της σύνθεσης. Οι μορφές του όλες, σαν αρχαιοελληνικά γλυπτά,
όμως, με έκφραση, πολύ ψυχή και συναίσθημα.
Τον Ιανουάριο έκλεισαν ακριβώς 20 χρόνια από τον θάνατό του. Θέλησα μ’ αυτό
το δημοσίευμα, έτσι σαν ένα μικρό μνημόσυνο, να αναφερθώ σ’ αυτόν το σπουδαίο
ζωγράφο και άνθρωπο λάτρη του νησιού μας. Περισσότερο γνωστού στην Αμερική και
λιγότερο στην Ελλάδα.
Θ.Α.Π.
Βιογραφικά στοιχεία:
Κορυφαίος γλύπτης και ζωγράφος
ο Μενέλαος Καταφυγιώτης γεννήθηκε
στα Τρίκαλα το 1926 και έφυγε απ’ τη
ζωή το 1997. Το 1946 εισήχθη στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου
ευτύχησε να έχει δασκάλους τους Γεωργιάδη, Μόραλη, Τόμπρο κ.ά. Αποφοίτησε το 1954. Έκτοτε ήταν τακτικό
μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έλαβε μέρος στις Πανελλήνιες Εκθέσεις του Ζαππείου (1954,
1956, 1958), καθώς και σε πανελλήνιους διαγωνισμούς έργων. Μετά το
τέλος των σπουδών του στην ΑΣΚΤ,
το 1961 πήγε στο Παρίσι και στη συνέχεια Ν. Αμερική, όπου εργάστηκε τα
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χρόνια 1961-1962.Το 1963 εγκαταστάθηκε στη Ν. Υόρκη. Σαν ζωγράφος και
γλύπτης της διασποράς, στη γλυπτική
του δεν απομακρύνεται ουσιαστικά
από τους παραδοσιακούς τύπους, ενώ
στη ζωγραφική του όμως ακολουθεί
με ασφάλεια τα νεότερα ρεύματα και
διακρίνεται ιδιαίτερα. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές
και ομαδικές εκθέσεις όπως: (Νέες
Μορφές 1974, Del Valentino Galery
Ν.Υόρκη 1976, Κοχλίας Θεσσαλονίκη
1980, Ελληνοαμερικανική Ένωση 1980,
1982, 1984, Μaliotis Cultural Center,
Brooklyn Μασαχουσέτη 1981, Art Expo
Ν. Υόρκη 1983, Αργώ 1986, Ζυγός Ουάσιγκτον 1987, Kouros Ν.Υόρκη 1988,
Πρεσβεία της Ελλάδας, Ν. Υόρκη 1992,
Μουσείο Βορρέ 1994) και σε πολλές
άλλες.

Στα γόνατα της μητέρας {σπουδή)

και σουρεαλιστικός χώρος, χρωματική
ενότητα και συμβολικοί υπαινιγμοί. Η
ζωγραφική του επιφάνεια συλλαμβάνεται στις περισσότερες περιπτώσεις
σαν μια συνομιλία των μορφών μεταξύ τους και σαν μια συνάντηση με
το χώρο, όπου πάντα επιβάλλεται μια
ρωμαλέα εκφραστική γλώσσα με κάθε
είδους προεκτάσεις. Έτσι στα έργα με
θέμα τους την ανθρώπινη μορφή και
το άλογο σε διαφορετικές κλίμακες
δοσμένα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
καθαρά παιδικά βιώματα δεν περιορίζονται στην περιορισμένη περιγραφική
αναφορά, κερδίζουν καθαρά συμβολικές δυνατότητες που τονίζονται από τη
δύναμη υπερβολής του χρώματος και
τον αφηρημένο γενικευτικό χαρακτήρα
του χώρου. Με αφετηρία την οπτική
πραγματικότητα και βάση το συγκεκριμένο, αναπτύσσονται στη ζωγραφική
επιφάνεια μορφικές ενότητες που διακρίνονται για τη σχηματοποίηση και τη
χρωματική τους ανεξαρτησία. Σε όλες
ουσιαστικά τις προσπάθειές του έχου-

Οι αναζητήσεις της Τέχνης του
Καταφυγιώτη:
Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου στην
Ιστορία της Τέχνης Χρύσανθος Χρήστου αναφερόμενος στον Μενέλαο
Καταφυγιώτη και το έργο του γράφει:
«Η ζωγραφική του Καταφυγιώτη, ενός
καλλιτέχνη ο οποίος μετά τις σπουδές
του στη Σχολή Καλών Τεχνών έφυγε
και έζησε στο εξωτερικό, έχει αφετηρία
όπως μπορεί να δει κανείς, παιδικά του
βιώματα και παράλληλα σύγχρονες συναντήσεις του με τα προβλήματα του
κόσμου μας, ενώ η εκφραστική του
γλώσσα διακρίνεται για τη μορφική σαφήνεια και τη χρωματική δύναμή της.
Στις πιο χαρακτηριστικές προσπάθειες του Καταφυγιώτη, στα έργα του
από τα τελευταία χρόνια, ο καλλιτέχνης κινείται σ’ ένα κλίμα στο οποίο
συνδυάζονται εξπρεσιονιστικές τάσεις
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με μια σύνθεση που συνδυάζει τα αυστηρά γεωμετρικά σχήματα με τα ρευστά οργανικά θέματα, τα μικρά με τα
μεγάλα, τα οριζόντια με τα κάθετα και
τα διαγώνια, το εξωτερκό με το εσωτερικό. Εξπρεσιονιστής της φόρμας περισσότερο και λιγότερο του χρώματος
ο Καταφυγιώτης, αντιθέτει τολμηρές
παραμορφώσεις και συγκρατημένες
τονικές διαβαθμίσεις μεγάλες εξωτερικές χειρονομίες και ελλειπτικό συχνά
χώρο και φτάνει σε αποτελέσματα με
εξαιρετική εκφραστική δύναμη.
Κοντά στις προσπάθειές του με καθαρά εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα
έχουμε και μια ομάδα που διακρίνεται
σαφέστερα για την χρησιμοποίηση βυζαντινών τύπων και το λυρικό κάπως
περιεχόμενο. Στα έργα της κατηγορίας αυτής, συνήθως εικονίζεται το θέμα

Μητέρα και Παιδί, με μορφές μαλακές,
χρώματα συγκρατημένα και εσωτερικά,
χώρο ακαθόριστο. Σε λεπτομέρειες
όπως την απόδοση των ματιών και το
σχήμα του προσώπου, τα χρώματα και
τον ενιαίο και ακαθόριστο χώρο διαφαίνονται πρώιμες απασχολήσεις του
Καταφυγιώτη με τη βυζαντινή τέχνη
ενώ παράλληλα τα γενικευτικά στοιχεία
και τα αφηρημένα χαρακτηριστικά αποδεικνύουν την οικείωσή του με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Σ’ ένα άλλο κάπως
ονειρικό κλίμα μάς μεταφέρει μια τρίτη
ομάδα έργων του, που είναι δουλεμένα
με νέα περισσότερο πλαστικά χρώματα, που επιτρέπουν στον καλλιτέχνη να
δώσει και άλλες ανησυχίες του. Δουλεμένα και με μια προσωπική τεχνική
τα έργα της ομάδος αυτής συνδυάζουν
περίεργα ένα ποιητικό και ονειρικό

Νεαροί μουσικοί (ελαιογραφία)
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χώρο με κάποια ελεύθερα διακοσμητικά στοιχεία, που παρασύρουν το θεατή
στον κόσμο τους.
Εξπρεσιονιστής της φόρμας με σουρεαλιστικά στοιχεία και συμβολικές
τάσεις στα περισσότερα έργα του ο
Καταφυγιώτης, στην περιοχή μιας περισσότερο λυρικής ζωγραφικής στην
ομάδα Μητέρα και Παιδί και σ’ ένα
ονειρικό κλίμα στις προσπάθειές του
με νέα τεχνική και χρώματα, διακρίνεται για την εξαιρετική ευχέρεια του να
κινείται σε διάφορες κατευθύνσεις. Και
σ’ όλες τις περιπτώσεις των ζωγραφικών του έργων όσων και των σχεδίων
του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η αίσθηση καθαρά πλαστικών αξιών, που είναι
φανερές στον τρόπο με τον οποίο οι
Όνειρο για ενα καλύτερο κόσμο (ελαιογραφία)

μορφές του συνδέονται με το χώρο
και συνεργάζονται μεταξύ τους. Έτσι
η ανθρώπινη μορφή, που είναι και καθοριστικό θέμα της ζωγραφικής του
και χώρος, φορτίζονται με εσωτερικές
δυνάμεις και δίνουν δόνηση και εκφραστική αλήθεια στη ζωγραφική επιφάνεια. Ζωγραφική που πείθει με τη
γνησιότητα και τη ρωμαλέα εκφραστική
της γλώσσα η δουλειά του Καταφυγιώτη δεν περιορίζεται σε μια περιοχή.
Αποδεικνύει μια μορφοπλαστική θέληση που ενδιαφέρεται να φτάσει στην
ερμηνεία του κόσμου, χωρίς υποταγή
σε προκαθορισμένα σχήματα. Και ακόμη δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι σ’
αυτόν έχουμε έναν καλλιτέχνη με ολοκληρωμένη και προσωπική ζωγραφική
γλώσσα, που συνδυάζει συνθετική σαφήνεια και μορφική πληρότητα, δύναμη
υποβολής του χρώματος και εξαιρετικές εκφραστικές προεκτάσεις».

Κορίτσι και άλογο (σπουδή)
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Ένα οδοιπορικό στη Σκανδιναυΐα,
Μια ανεπανάληπτη εκδρομή στις 16 Μαίου 2000
Της Μυρσίνης Χατζηαναγνώστου

Επιχείρησα συνειδητά να καταγράψω τις εσωτερικές διαστάσεις της προσωπικότητας
της αγαπημένης Μυρσίνης, που έφυγε απ’ τη ζωή στις 30 Αυγούστου 2015 - ενός ανθρώπου γεμάτου δυναμισμό, ανθρωπιά , και πνευματικότητα.
Δεν τα κατάφερα. Η πένα μου φτωχή, δε με ικανοποίησε. Γι’ αυτό κατέφυγα στην ίδια –
σε κείμενά της. Ιδού ένα δείγμα τους πιο κάτω. Είναι περιγραφή της θαυμάσιας εκδρομής
που πραγματοποιήσαμε σαν «Λεσβιακή Παροικία» προς το βόρειο Ακρωτήριο –απέναντι
απ’ το Βόρειο Πόλο.
Τ.Χ.
Η «Παροικία» μας πάλι εν δράσει. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μια εκδρομή το χρόνο κάνει πάντα καλό. Γι’ αυτό
και την αποφασίσαμε. Τούτη τη φορά η
ομάδα αποτελείται από 25 άτομα, με τις
κυρίες να υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών. Να πώς εξελίχτηκε η μεγάλη περιπέτεια: 16 Μαΐου 2000, Τρίτη: Στις 6.30΄το
πρωί συγκεντρωθήκαμε στο αεροδρόμιο
του Ελληνικού, κι από κει, μετά τις σχετικές
διαδικασίες, επιβιβαστήκαμε σε αεροπλάνο της Lufthansa, κι αναχωρήσαμε στις
8.45΄ για Μόναχο, όπου φτάσαμε στις
10.50΄ώρα Ελλάδος, για να τραβήξουμε στη
συνέχεια για Στοκχόλμη. Εκεί θα μας περιμένει το πούλμαν μας, που θα μας γυρίσει
σ’ όλη τη Σκανδιναυϊα. Μαζί μας είναι ο
Κώστας Παγώνης, αρχηγός της εκδρομής,
που συνεπικουρείται απ’ τον Έφορο εκδρομών της «Παροικίας» μας Μάριο Γιουρουκέλλη. Ως το Μόναχο, το ταξίδι ήταν
ομαλό, με λίγα σύννεφα μόνο. Περάσαμε
πάνω απ’ τις Βαυαρικές Άλπεις, που ήταν
γεμάτες χιόνι, κι αφού διασχίσαμε (υπεριπτάμενοι) έναν τεράστιο κάμπο με καλλιέργειες, καθώς και δάση και ποτάμια, φτάσαμε στον πρώτο μας σταθμό (Μόναχο),
απ’ τον οποίο απογειωθήκαμε στις 12.05΄
(ώρα Ελλάδος) για Στοκχόλμη. Το ταξίδι
από δω και πέρα ήταν ακόμα πιο ομαλό και
πιο ωραίο. Ο ήλιος περίλαμπρος, ο ουρανός πεντακάθαρος. Όλη η Βόρεια Γερμανία χάρμα ιδέσθαι. Τα χωράφια πράσινα
και κίτρινα. Τα ποτάμια γυάλιζαν στον ήλιο.

Περάσαμε τη Βαλτική και μπήκαμε στη
Σουηδία. Εκατοντάδες οι λίμνες της. Το
θέαμα από ψηλά ήταν πανοραμικό. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο στις 13.05΄. Στην έξοδό του μας περίμενε το πούλμαν μας, που
ήρθε απ’ την Ελλάδα, με οδηγό τον Κώστα
(δε θυμάμαι το επώνυμό του). Φορτώνουμε τις βαλίτσες μας, κι ανεβαίνουμε κι
εμείς. Στα πίσω καθίσματα μαζεύονται οι
πιο ζωηρές και φασαριόζες κυρίες – η γαλαρία των εκδρομών. Αρχίζει (στις 14.00)
η ξενάγηση στην πόλη. Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο, ας πούμε λίγα λόγια για τη χώρα
όπου βρισκόμαστε: Η Σουηδία, με τους 8
εκ. κατοίκους της, έχει μια ιστορία που αρχίζει πριν 1000 χρόνια. Η ονομασία Σκανδιναυΐα είναι από τη λατινική λέξη Scandis,
Εδώ ήλθαν πρώτοι οι Ρωμαίοι, που απογοητεύτηκαν απ’ το κρύο περιβάλλον της. Οι
μύθοι αναφέρουν, ότι εδώ πάτησε πρώτος
ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης το 330 π.Χ. Ζητούσε πρώτες ύλες και κυρίως Ήλεκτρο.
Αυτός περιέγραψε πρώτος την περιοχή
του Βορρά. Βέβαια, η χώρα κατοικιόταν
από τον 8ο αιώνα π.Χ. από τους Vikings. Η
γλώσσα τους ανήκει στη Γερμανική οικογένεια. Οι λίμνες της χώρας είναι αμέτρητες.
Ο πλούτος της Σουηδίας είναι η ξυλεία και
η υψηλή τεχνογνωσία. Επίσης είναι πλούσια σε σιδηρομετάλλευμα. Βρέχεται από
τη Βαλτική θάλασσα, που από το Νοέμβριο και πέρα στο μεγαλύτερο μέρος της
παγώνει. Ο χειμώνας είναι μακρύς και βαρύς, κι όλα είναι προσαρμοσμένα σ’ αυτήν
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Δε συγκινήθηκαν ούτε όταν τους είπαμε
ότι είμαστε Έλληνες κι ήρθαμε απ’ τη μακρινή χώρα μας για να δούμε το Δημαρχείο τους. Ψυχροί άνθρωποι, χωρίς καμιά
ζέστα στα φερσίματα και τις συμπεριφορές τους. Ο ξεναγός μας είπε ότι είναι μοναχικοί και κλειστοί σ’ όλη τους τη ζωή.
Αφού δεν είδαμε το Δημαρχείο, πήγαμε
να επισκεφθούμε το μουσείο όπου φυλάσσεται το πλοίο Vassa, που βούλιαξε στις 10
Αυγούστου 1627, έξω απ’ το λιμάνι της
Στοκχόλμης, μόλις ξεκίνησε το πρώτο του
ταξίδι. Ήταν πολύ βαρύ, γιατί είχε πάνω
του 54 κανόνια. Έγειρε στο πλάι και πήρε
μαζί του στο βυθό και τις οικογένειες των
ναυτικών, που θέλησαν να απολαύσουν το
παρθενικό ταξίδι του κατορθώματός τους.
Ανελκύθηκε το 1964, μετά από 337 χρόνια
κάτω απ’ το νερό. Το καταβρέχουν με διάλυμα γλυκόζης, για να συντηρείται. Πάρα
πολύ όμορφη η 5όροφη πρύμη του, με
θαυμάσια σκαλίσματα. Στη συνέχεια, πεζοπορώντας, αποθαυμάσαμε τα μεγάλα και
ωραία κτίρια γύρω-γύρω στο λιμάνι, το Παλάτι, που είναι σαν τις Βερσαλλίες, τη Βουλή, το Grand Hotel, και άλλα. Το βράδυ
επιβιβαστήκαμε στο πλοίο “Amorella” της
Viking Lines, με προορισμό το Τουρκού
της Φινλανδίας. Εντυπωσιαστήκαμε απ’ το
πλουσιότατο δείπνο του καραβιού. Στους
μπουφέδες του υπήρχαν σε αφθονία: χαβιάρι, σολωμός καπνιστός, ρέγγες ψητές,
διάφορα άλλα ψάρια πολύ εύγεστα, και
κρέατα. Το πλοίο ξεκίνησε στις 20.00
ακριβώς για Τουρκού. 18 Μαΐου 2000,
Πέμπτη: Το πρωί ξυπνήσαμε βλέποντας το
πλοίο να περνά ανάμεσα από νησιά και νησάκια, ακατοίκητα τα πιο πολλά, αλλά με
πλουσιότατη βλάστηση, προφανώς σημύδων. Φτάσαμε στο Τουρκού στις 7.30΄.
Περιτρέξαμε την πόλη (150.000 κάτ.), και
στη συνέχεια πήραμε το δρόμο για το Ελσίνκι. Ατέλειωτα τα δάση στο δρόμο μας
(καλύπτουν το 60% της χώρας). Και αμέτρητες οι λίμνες. Δεν αργήσαμε να φτάσουμε. Το Ελσίνκι (540.000 κάτ.) είναι μια
μικρή συμπαθητική πόλη, χωρίς τίποτα το
ιδιαίτερο. Με εντυπωσιάζει ότι παντού, στα
αρχιτεκτονήματά της, συναντούμε επιδρά-

την προοπτική, σε μια ζωή με μεγάλες κι
ατέλειωτες νύχτες, με ταχύτατη άνοιξη, με
ελάχιστο καλοκαίρι. Αυτές οι ιδιάζουσες
κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν και
τους τρόπους διαβίωσης των κατοίκων.
Υπολογίζεται ότι το 50% των Σουηδών
ζουν μόνοι τους, Δε μιλούν μεταξύ τους,
πίνουν πάρα πολύ, κι έχουν προβλήματα
υγείας από έλλειψη φωτός. Κάνουν φωτόλουτρα, παίρνουν βιταμίνες, και πολλοί
προσβάλλονται από κατάθλιψη, γι’ αυτό και
σημειώνονται πολλές αυτοκτονίες. Δε θρησκεύονται, ενώ απ’ την άλλη παρατηρείται
τελευταία κάποια διάδοση των Ανατολικών
θρησκειών. Η Στοκχόλμη, η πρωτεύουσα
της χώρας, είναι μια ωραία, καθαρή, ήρεμη
πόλη. Έχει 1.000.000 κατοίκους, που μαζί
με τα προάστια ανεβαίνουν στο 1.400.000.
Λίγα τα αυτοκίνητά της, άνετη η κίνηση
στους δρόμους. Συμπαθητική η παλιά
πόλη, με τα στενά και γραφικά δρομάκια
της. Αποπνέει μιαν αρχοντιά παλιών καιρών. Τα κτίριά της είναι σχεδόν ομοιόμορφα, κι όχι πολύ ψηλά. Τα παράθυρά τους
μάλλον μικρά, για προστασία απ’ το κρύο.
Οι σκεπές γεμάτες καπνοδόχους. Στα κτίσματα κυριαρχεί το κεραμίδι. Η πόλη είναι
γεμάτη γέφυρες και κανάλια, γι’ αυτό και τη
λεν και Βενετία του Βορρά. Το βράδυ βγήκαμε να κάνουμε μια βόλτα. Μου ’κανε
εντύπωση η ερημιά κι η μοναξιά. Αραιά και
πού κανένα αυτοκίνητο. Ψυχή ανθρώπινη
πουθενά, εκτός από μια μικρή παλιά πλατεία (όπου και η Σουηδική Ακαδημία), κι
όπου είδαμε σ’ ένα μικρό καφέ τρία-τέσσερα ζευγάρια να κάθονται στη μικρή βεράντα του με κουβέρτες στα πόδια (η θερμοκρασία πρέπει να ήταν γύρω στους 12
βαθμούς). Γυρίσαμε στις 20.30 στο ξενοδοχείο, ένα θαυμάσιο Motel με το όνομα
Scandic, όπου μας προσφέρθηκε πλούσιο
και θαυμάσιο δείπνο. 17 Μαΐου 2000, Τετάρτη: Βρισκόμαστε ακόμα στη Στοκχόλμη. Η μέρα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία
της πόλης. Ιδιαίτερα είχαμε προγραμματίσει επίσκεψη στο Δημαρχείο της. Αλλά δε
μας έβαλαν μέσα, γιατί οι αίθουσές του
είχαν παραχωρηθεί σε αποφοίτους του
Πολυτεχνείου για μια ετήσια τελετή τους.
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σεις ελληνιστικές (κολώνες και αετώματα).
Στις 2 μ.μ. ξεκινούμε για Πετρούπολη.
Αφού διατρέξουμε ατέλειωτα δάση, που
περιφράσσουν απ’ τη μια κι απ’ την άλλη το
δρόμο, φτάνουμε στα σύνορα με τη Ρωσία, όπου μας γίνεται αυστηρός και βλοσυρός έλεγχος. Θαρρείς ότι η Ρωσία είναι
ακόμα Σοβιετία, δηλαδή μια χώρα άλλου
πλανήτη, που θέλει να ελέγχει αυστηρά
ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο σπίτι
της. Το ξενοδοχείο μας εδώ είναι το Hotel
Pribaltiskaya, ένα αυτοκρατορικό, πολυτελές, υψηλού (εκ πρώτης όψεως) επιπέδου,
με φοβερά μεγάλη χωρητικότητα. Θυμήθηκα ότι το είχαμε επισκεφτεί και κατά το
1988, όταν είχαμε πρωτοταξιδέψει στη
Σοβ. Ένωση. Τότε ήταν στις δόξες του, γεμάτο λάμψη κι ομορφιά. Εξακολουθεί και
σήμερα να έχει μια μεγαλειώδη εξωτερική
εμφάνιση. Αλλά στο εσωτερικό αισθάνεται
κανείς να περισσεύει η μιζέρια. Πέσαμε και
κοιμηθήκαμε νωρίς. 19 Μαΐου 2000, Παρασκευή: Η μέρα μάς βρίσκει στην Αγία
Πετρούπολη, το πιο μεγάλο λιμάνι της
Βαλτικής, με 5 εκ. κατοίκους. Παίρνουμε
το πρωινό στην τεράστια σάλα του ξενοδοχείου, αντίστοιχο με το χτεσινοβραδινό
δείπνο: μίζερο και φτωχό. Βγήκαμε για ξενάγηση στην πόλη. Ο καιρός είναι εξαίρετος. Ήλιος και καλοκαιρία γενικά. Είδαμε
παλιά κτίρια, παλάτια και μέγαρα, που εξακολουθούν να αποτελούν στόλισμα γι’ αυτήν την ονομαστή παλιά πρωτεύουσα της
Ρωσίας. Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μουσείο. Ό,τι και να γράψω, τίποτα δε φτάνει
ν’ αποδώσει τη μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος. Το παρόν όμως είναι θλιβερό, κι
αποτυπώνεται στον ξεπεσμό όλων των Σοβιετικών εργατικών πολυκατοικιών, που τις
διακρίνει εγκατάλειψη και κακομοιριά.
Φτώχια εμφανής, και κρυφή. Ζητιανιά
στους δρόμους. Για μεσημέρι, φάγαμε
ελαφρά στο πολυτελές ξενοδοχείο
Europe. Το βράδυ πήγαμε μια μικροκρουαζιέρα στο Νέβα, συνοδεία ενός συγκροτήματος λαϊκών ρωσσικών χορών και τραγουδιών. Κάναμε πολύ κέφι. Γυρίσαμε στο
ξενοδοχείο γύρω στις 11.20΄το βράδυ.
Ακόμα δεν είχε σκοτεινιάσει, ενώ μόλις

είχε δύσει ο ήλιος. Η θερμοκρασία ήταν
στους 15 βαθμούς. 20 Μαϊου 2000, Σάββατο: Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στην
Αγία Πετρούπολη Μετά το φτωχό πρωινό
βγήκαμε για επίσκεψη στο Ερμιτάζ, το
δεύτερο μουσείο στον κόσμο, με 3 εκατομμύρια εκθέματα, και με την πιο εντυπωσιακή είσοδο σαν ανάκτορο. Το πράσινο
και το χρυσό σε σκάλες, κολώνες, και τοίχους, αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Είναι αγύριστο. Διατρέξαμε επί 2.30΄ώρες τα
κυριότερα διαμερίσματά του. Τα περισσότερα, ωστόσο, απ’ τα ονομαστά εκθέματα
δεν είναι επισκέψιμα, όπως έξαφνα τα ελληνικά. Στους δρόμους έξω είχε ήλιο και
ζέστη. Πήγαμε σ’ ένα πολυκατάστημα με
ξεχωριστά μαγαζάκια. Άφθονα τα πωλούμενα είδη. Και αρκετή κίνηση από επισκέπτες, οι οποίοι όμως δεν ήξερες αν ήταν
και αγοραστές.. Ψευτοφάγαμε στο δρόμο
για μεσημέρι. Το βράδυ πήγαμε στα μπαλέτα Μαρίνσκι. Μου άρεσαν, χωρίς να είναι
εξαιρετικά. 21 Μαΐου 2000, Κυριακή: Αναχώρηση πρωί απ’ την Αγία Πετρούπολη.
Μεγάλη ταλαιπωρία στα σύνορα με τη Φινλανδία απ’ τους Ρώσσους. Κάθε 50 μέτρα
μας ζητούσαν για έλεγχο τα διαβατήριά
μας. Ως και λυκόσκυλο έφεραν για έλεγχο
του πούλμαν και των αποσκευών μας, μην
τυχόν μεταφέρουμε ναρκωτικά. Επιτέλους
μας άφησαν και περάσαμε και μπήκαμε στη
Φινλανδία, για να τραβήξουμε για το Βόρειο Ακρωτήριο. Η χώρα τούτη ήταν δουκάτο της Ρωσσίας κι ανεξαρτοποιήθηκε το
1917. Έχει 4,8 εκ. κατοίκους, κι είναι επίπεδη σχεδόν, χωρίς βουνά. Η διαδρομή μας
ως το Κουοπίο, τον πρώτο σταθμό μας,
ήταν μέσα από ατέλειωτα δάση σημύδων,
μαύρης πεύκης και ερυθρελάτης, ως και χιλιάδων λιμνών. Ευτυχώς ότι ο καιρός ήταν
λαμπρός και απολαύσαμε το θέαμα της πανέμορφης φύσης. Τραβούμε προς Κουοπίο. Η φύση εδώ είναι φανταστική. Λίμνες,
ποτάμια, και πράσινο παντού. Περνούμε
από τη Σαβολίνα (3.000 κάτ.) της περιοχής
Πουνκαχάιο, με δυο λίμνες απ’ τη μια κι απ’
την άλλη, κι ένα πολύ ωραίο σαλέ. Συνδέεται με γέφυρες με το υπόλοιπο περιβάλλον.
Το μέρος είναι θαυμάσιο, με ενδιαφέρον
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ος άνθρωπος, ντυμένος ΄Αη-Βασίλης, (γενιάδα, ρούχα, κ.λ.π.), φωτογραφίζεται μαζί μ’
όποιον το επιθυμεί, μόνο από δικό του φωτογράφο, ο οποίος πληρώνεται ακριβά για
τη φωτογραφία, με καφενείο ή καφετέρια,
και με ταχυδρομείο δικό του για την αποστολή σ’ όλον τον κόσμο καρτών που πουλιούνται στα καταστήματά του, κ.ο.κ. Σταθήκαμε κάμποσο σ’ αυτό το χωριό,
στείλαμε κάρτες, ψωνίσαμε μικροπράματα,
και ξεκινήσαμε κατόπιν για το Βόρειο
Ακρωτήριο. Άρχισαν τα χιόνια. Λίγα στην
αρχή, για να πιάσουν να πληθαίνουν κατόπιν και να δίνουν μια μαγική διάσταση στα
τοπία. Συναντήσαμε παγωμένες λίμνες, ποτάμια ορμητικά κι άλλα ήρεμα με πάγο στις
ακροποταμιές, ταράνδους που έψαχναν
μέσα στο χιόνι για λίγη τροφή. Κάποια
στιγμή φτάνουμε στη λίμνη Ίναρι. Είναι τεράστια (80 Χ 40 χλμ. και βάθος 96 μ.). Αν
δεν την δει κανείς, δεν μπορεί να τη φανταστεί. Έχει μέσα της 3.000 νησάκια. Κάθε
χρόνο γίνονται εδώ αγώνες επί πάγου. Ώρα
5 μ.μ. Μπαίνουμε στην τούντρα. Χαμηλή
βλάστηση, λιγοστά δέντρα. Εδώ το τοπίο
είναι λευκό μέχρι που φτάνει το μάτι. Φτάνουμε και στα σύνορα με τη Νορβηγία. Ο
ποταμός Καρασάικα τη χωρίζει απ’ τη Φιλανδία. Περνούμε χωρίς διατυπώσεις. Το
ταξίδι συνεχίζεται δίπλα απ’ έναν μεγάλο
θαλάσσιο κόλπο, που βγάζει στον Βόρειο
Παγωμένο Ωκεανό. Πάμπολα τα νησάκια
μέσα του, που καθρεφτίζονται αυτάρεσκα
στα ήρεμα νερά. Περνούμε κι ένα σωρό
ψαράδικα μικροχωριουδάκια, που τα αραιά
σπιτάκια τους έχουν κάθετες απλωταριές,
όπου στεγνώνουν οι ρέγγες. Περνούμε
διάφορα τούνελ, και τελευταία διασχίζουμε
ένα μεγάλο (7 χλμ. μήκους) υποθαλάσσιο,
για να φτάσουμε στο βορειότερο χωριό
της Νορβηγίας (και της Ευρώπης) το Χονιγκσβαγκ, ένα μικρό χωριό πάνω σ’ ένα
νησί. Τα πολύχρωμα σπίτια του μας δίνουν
από μακριά την εντύπωση ενός μπουκέτου
λουλουδιών πάνω σ’ έναν χιονισμένο βράχο. Εγκατασταθήκαμε στο ξενοδοχείο, και
κινήσαμε αμέσως για το ακραίο σημείο
απέναντι στον Πόλο.

τουριστικό.. Αριστερά ο δρόμος πάει προς
Κεμιράκι, όπου και η μεγαλύτερη εκκλησία
στον κόσμο, με χωρητικότητα 4.000 καθισμάτων. Συνεχίζουμε προς Κουοπίο, περνώντας από απέραντες εκτάσεις με σημύδες και κορμούς κομμένους, έτοιμους για
φόρτωμα. Η ξυλεία είναι το κύριο προϊόν
της περιοχής κι αποφέρει το σημαντικότερο έσοδο. Φτάνουμε βραδάκι στην πόλη,
μια μικρή, ήσυχη πολιτειούλα, που ζει μ’
αξιοπρέπεια την αυτάρκειά της.. Το ξενοδοχείο όπου καταλύσαμε, φαίνεται ότι συγκεντρώνει πολλούς Φινλανδούς κατά τις
διακοπές τους ή κατά τα Σαββατοκύριακα.
22 Μαΐου 2000, Δευτέρα: Ξεκινούμε για το
Ροβανιέμι, τον δεύτερο σταθμό μας μέσα
στη Φιλανδία. Περνούμε πρώτα απ’ το Ουλού, μια μικρή πόλη, που τη διασχίζει ο ορμητικός ποταμός Κερκιζάκι, τρέχοντας να
χυθεί στον Βοθνικό κόλπο της Βαλτικής.
Φτάνουμε στο Ροβανιέμι, μια άλλη συμπαθητική μικροπολιτεία. Ανάμεσά της ρέει
ένας ορμητικός και πλατύς ποταμός. Είναι
ένας ήρεμος τόπος. Εδώ ήρθαμε ύστερα
από μια διαδρομή σαν και την προηγούμενη, ανάμεσα από δάση και λίμνες. Πού και
πού, είδαμε και ταράνδους σε ελεύθερη
βοσκή. Είδαμε και τα πρώτα χιόνια. Λίγα
χιλιόμετρα βορειότερα από δω είναι το χωριό του Άη-Βασίλη . Από δω ξεκινά κάθε
παραμονές πρωτοχρονιάς για να φέρει τα
δώρα του στα παιδάκια, σύμφωνα με τις
παραγγελίες τους. Μάλιστα, απ’ το χωριό
αυτό και πάνω αρχίζει και ο αρκτικός κύκλος. Αύριο, καθώς θα πορευόμαστε προς
το Βόρειο Ακρωτήριο, το βορειότατο άκρο
της Ευρώπης, θα περάσουμε κι απ’ αυτό το
χωριό. 23 Μαΐου 2000, Τρίτη: Τρίτος μας
προορισμός το Χονιγκσβαγκ Νορβηγίας,
απ’ όπου θα φτάσουμε στο Βόρειο Ακρωτήριο. Ξεκινήσαμε απ’ το Ροβανιέμι πρωί.
Στα 9 χλμ. Βόρεια, κι ακριβώς στο σημείο
όπου αρχίζει ο αρκτικός κύκλος (66 μοίρες
33΄ 32΄΄) βρίσκεται το χωριό του Άη Βασίλη,
μια δήθεν χωριάτικη, αλλά στην ουσία τουριστική εγκατάσταση ενός έξυπνου επιχειρηματία, με πλήρως οργανωμένα καταστήματα πωλήσεως τουριστικών ειδών, μ’ έναν
χώρο, όπου κάθεται ο ίδιος, ένας τεράστι-

(Η συνέχεια και το τέλος στην επόμενη Αιολίδα)
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Η Μανώλ’ς, η «Καταξνί»

Του Αθανασίου Γκράβαλη*
Να τον τραγουδήση στα σοκάκια υπό τα
χάχανα του διασκεδάζοντος όχλου. Και
το παιχνίδι έγινεν έτσι: Βρέθηκαν οκτώ
παλληκάρια το καθένα απ’ τα οποία θα
παρίστανε από ένα μήνα του έτους. Ο
πρώτος το Γενάρη και ούτω καθ’ εξής.
Όλοι ήσαν ντυμένοι με άσπρους μανδύες
και κρατούσανε και από ένα γράμμα της
λέξης «ΚΑΖΑΜΙΑΣ». Τις μουτσούνες των
– διαφορετική την κάθε μιά – τις είχε φιλοτεχνήσει ανάλογα με τον μήνα που παρίστανε ο ξακουστός ζωγράφος της εποχής εκείνης. Ο Δημήτριος Αγραφιώτης.
Η Καταξνί είχε ντυθεί ως θεός – Δίας,
μπροστά στον οποίον θα προσήρχοντο
οι μήνες για να απαγγείλουν σε στίχους
τα γεγονότα που έλαβαν χώραν κατ’ αυτούς. Εσατυρίζετο η κλοπή μιας μπουγάδας που ογρή ακόμα έκαμε φτερά. Η
θεία Παγώνα «που απώλεσε τον πάτο του
τσόκαρού της». Οι αποκουπτσήδες που
δέχτηκαν κατακούτελα τον κεραυνόν και
είδαν μέρα μεσημέρι έναστρον το στερέωμα. Και εις το τέλος εσατυρίζετο η «Μανόλ’ς η Καταξνί» με τους ... έρωτάς του
προς το γένος των ξανθών... Η Μανώλ’ς
η Καταξνί ήταν ο γνήσιος εκπρόσωπος
μιας εποχής κατά την οποία οι άνθρωποι
ένα μόνο πράγμα δεν εσκέπτοντο ποτέ.
Το πως θα ζήσουν. Εσκέπτοντο μονάχα
το πως θα γλεντήσουν τη ζωή. Την εποχή
όλες αι ημέρες ήσαν απόκρεω. Που επεκράτει το κέφι σαν νόμος της ζωής. Αυτή
η εποχή γέννησε του Μανώλ(ι) τ’ Καταξνί.
Κι όταν η εποχή αυτή – με τις πατρίδες της
Μικρασιάτικης Ελλάδας – η Μανώλ’ς η Καταξνί «σπασμένο πλέον μαδέρι» κάποιου
ναυαγισμένου πλεούμενου, πέθανε στη
θέση που τον καθήλωσε έκθαμβο η μεγάλη συμφορά. Στην ακρογιαλιά της Επάνω
Σκάλας. Με μέτωπο προς Ανατολάς.

Το κύριον επάγγελμά του ήτο χρίστης.
«Σουβατζής». Αι καθ’ ημέραν όμως ασχολίαι του Μανώλ(ι) τσ’ Καταξνίς, ήσαν και
ανώτεραι και ευγενέστεραι. Ο Μανώλης
ήταν για την εποχή του ο άνθρωπος που
τα εγνώριζεν όλα. Ο πάντοτε καλώς πληροφορημένος. Και κυρίως ήτο ο εξ εμπίστων άνθρωπος του Ελληνικού Προξενείου, μέσον του οποίου διοχετεύοντο προς
το υπόδουλον σώμα οι μεγάλοι παλμοί. Ο
Μανώλης, ή μάλλον κατά το Κυδωνιακόν
ιδίωμα « Η Μανώλ’ς η Καταξνί» διάβαζε και εφημερίδα. Πολύ μεγάλο πράγμα
για κείνη την εποχή. Τους δείχνανε με
το δάχτυλο όσους πέρνανε «Αμάλθεια».
Κυρίως την εποχή του Ρωσσοϊαπωνικού
πολέμου, ότε οι πανέλληνες είχαν διαιρεθεί σε δύο φανατισμένες παρατάξεις.
Ρωσσόφιλους απ’ τη μια. Ιαπωνόφιλους
απ’ την άλλη. Η Μανώλ’ς η Καταξνί ήταν
απ’ τους πρώτους. Επροφήτευε πως οι
Ρώσσοι ήσαν το ξανθόν γένος του Αγαθαγγέλου που θα κατέβαινε για να πάρει
και να μας δώσει την Πόλη. Κάτι ήξερε
από κάτι τέτοια μυστήρια πράματα η Μανώλ’ς.... Τέλος πάντων ο πόλεμος εκείνος
τέλειωσε κατά ένα τρόπο που δεν επερίμενε η Καταξνί. Όλες οι προφητείες του
βγήκαν ψεύτικες. Και τότε το ‘ριξε στη
σάτιρα. Αφοσιώθηκε να οργανώνει «παιγνίδια» τις Αποκριές. Παιγνίδια έξυπνα.
Με περιεχόμενο. Που μιλούσαν κατ’ ευθείαν στη ψυχή του λαού. Εκείνη τη χρονιά είχαν ρίξει φαλιμέντο δυό ισνάφια. Οι
«ταμπάκηδες» και οι «απουκουπτσήδις».
Ήταν η εποχή που όπως ο μακαρίτης ο
Κίτσος – πρώτος πάντα «απουκουπτσής»
- είχεν αποφανθή: «Εχάθη η μορφή των
ελαιών...». Η εποχή που όσοι είχαν δώσει
τα ελαιοκτήματά τους, είχαν μείνει με τα
ομόλογα στο χέρι. Αυτό το θέμα διάλεξε
«η Μανώλ’ς η Καταξνί» για να διασκεδάσει εκείνες τις απόκριες τους Αϊβαλιώτες.
Να παίξει με τον πόνο των αποκουπτσήδων. Να τον κάνει ζωγραφιά και στίχο.

* Ο Αθανάσιος Γκράβαλης γεννήθηκε στο Αϊβαλί. Παλαίμαχος λόγιος και δημοσιογράφος. Συνεργάστηκε με
πολλά περιοδικά και εφημερίδες της Μ. Ασίας και της
Μυτιλήνης.
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Θέσεις - Απόψεις
Το καινούργιο Αιολικό Πάρκο Σιγρίου
Γράφει ο Τάκης Χαρ. Ιορδάνης (Ph.D.)

ότι η Λέσβος είναι προνομιούχος ως
προς την Αιολική Ενέργεια. Ειδικότερα,
δυτικά της Άντισσας, όπου επικρατούν
Β-ΒΑ άνεμοι, με ταχύτητες πάνω από 9
μ. το δευτερόλεπτο, ιδανικές για ηλεκτροπαραγωγή. Ήταν το 1992, όταν
η ΔΕΗ είχε ολοκληρώσει τα διαδικαστικά εγκατάστασης του πρώτου τότε
Αιολικού Πάρκου στο νησί, στο λόφο
«Ακρόχειρας». Τούτος είναι στην καρδιά της «απολιθωμένης» περιοχής και
έχει απολιθωμένα. Είχαν αρχίσει οι εκσκαφές των βάσεων στηρίξεως των εννιά ανεμογεννητριών και τότε άρχισε ο
«κακός χαμός». Ο λόγος; Στην εκσκαφή βρέθηκαν απολιθωμένα. Άρχισαν
οι κάποιοι ντόπιοι «κονδυλοφόροι» να
γράφουν διάφορα… Τέτοια, που ακόμη και το έγκριτο ΒΗΜΑ Αθηνών, με
τη διακεκριμένη δημοσιογράφο Κύρα
Αδάμ ασχολήθηκε σχετικά, ρίχνοντας
κεραυνούς κατά… Κατά των «κακών»,
που κατέστρεφαν το απολιθωμένο δάσος. Σε συζήτηση μου μαζί της, όπου
πήγα επί τούτου στο ΒΗΜΑ, αυτό που
αντιλήφθηκα ήταν ότι της είχε «καρφωθεί στο μυαλό» η λέξη καταστροφή!
Καταστροφή του Απολιθωμένου Δάσους! Παραθέτοντάς της όλα τα εκ της
εντοπιότητάς μου, των κάθε μορφής
σχετικών γνώσεων μου και βεβαίως των
εκ της επιστημοσύνης μου επιχειρήματα, προσπάθησα να τη μεταπείσω. Εις
μάτην!! Έμεινε παγερά αδιάφορη. Την
αλλοπρόσαλλη αυτή στάση του Τύπου,
κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν θέλοντας ως
άλλοι Ηρόστρατοι, να «βάλλουν» το
όνομά τους στην Ιστορία. Συγκεκριμένα, η Φιλοδασική Εταιρεία Αθηνών,

Με ρωτούν κάποιοι, πώς σε διάφορα
άρθρα μου, αναφέρομαι στο παρελθόν. Απαντώ ότι, ως επί περίπου πενήντα χρόνια ασχολούμενος με θέματα
του κοινού καλού, έχω αναμνήσεις από
πολλά που κατά περίπτωση συνειρμικά, με γυρίζουν στα παλιά. Προ μηνός, δημοσιοποιήθηκε πως στην περιοχή του Σιγρίου, η ΔΕΗ πρόκειται να
εγκαταστήσει Αιολικό Πάρκο ισχύος
2,7 MW. Ψάχνοντας το θέμα, μίλησα
τελικά με τους αρμοδίους της «ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.». Επιβεβαίωσα όντως
τα προαναφερθέντα. Συγκεκριμένα ότι
τρείς ανεμογεννήτριες των 0,9 MW
εκάστη, θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες στη θέση Ακρόχειρας (Υψηλό
Μοναστήρι), πεπαλαιωμένες, μη πλέον
παραγωγικές εννέα (2,7 MW) ανεμογεννήτριες. Το έργο ολοκληρώνεται
το θέρος του 2018. Χαιρετίζω με ευχαρίστηση, τη νέα αυτή επένδυση (3-4
εκατομμυρίων Ευρώ), που ασφαλώς θα
στηρίξει το αυτόνομο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής Λέσβου. Αναλογίζομαι
πως, αν προ εικοσιπενταετίας δεν είχαμε παρέμβει και δεν είχαμε κερδίσει
(δύο φορές, μάλιστα) στο ΣτΕ, σήμερα
και τούτη η επένδυση δεν θα γινόταν,
όπως βέβαια και αυτή στην ίδια θέση
το ’90, αλλά μετά και εκείνη των ιδιωτών στη Σκαμιούδα Αντίσσης. Δηλαδή
απλά δεν θα είχαν εγκατασταθεί στο
νησί Ανεμογεννήτριες ισχύος ~15 MW.
Έτσι η ηλεκτρενεργειακή κατάσταση
του, θα ήταν αφορήτως τραγικότερη
της σημερινής. Απ’ τη δεκαετία του ’80,
ων υπεύθυνος για τις ΑΠΕ, στη Μόνιμη
Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ, γνώριζα
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«οχήθηκε απιούσα» και το νησί κέρδισε τη δυνατότητα να εγκαθίστανται
Ανεμογεννήτριες, στην προστατευόμενη από το προαναφερθέν Π.Δ. έκταση
των 150.000 στρεμ. στη Δ. Λέσβο. Είναι
γνωστό πως, τα πράγματα γίνονται αντιληπτά καλύτερα, με αριθμούς. Λέμε
λοιπόν ότι, αυτό που επιτύχαμε με τους
προαναφερθέντες αγώνες μας αποτιμούνται σε ανεμογεννήτριες εγκατεστημένης ισχύος ~ 15.000 kW, επενδύσεως των ~20.000.000 Ευρώ, δηλ. όσο
το μισό περίπου της επένδυσης του,
«οδικός άξονας Καλλονής - Σιγρίου».
Μακάρι αντίστοιχη επιτυχία να είχαμε και σ’ αυτήν της μετεγκατάστασης
του εργοστασίου της ΔΕΗ στη θέση
Καράβα, όπου είχαμε παρέμβει υπέρ,
μαζί με τους τότε Δήμους (Καλλονής,
Πλωμαρίου, Πέτρας, Ερεσού - Αντίσσης). Σήμερα θα είχαμε εγκατεστημένο
ένα εργοστάσιο του «κουτιού» των 120
MW, επενδύσεως άνω των100.000.000
Ευρώ. Έτσι, δεν θα είχαμε όλα τα ηλεκτρενεργειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για χρόνια τώρα, ως αυτά
στον προ ημερών χιονιά. Χάσαμε, για
γραφειοκρατικούς λόγους (έλειπε η
υπογραφή του υπουργού Γεωργίας
στην απόφαση των Περιβαλλοντικών
Όρων). Ατυχώς, η ΔΕΗ στη συνέχεια
για λόγους, μη ποτέ εξηγηθέντες, δεν
συμπλήρωσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δεν επανήλθε.
Ουδέποτε, μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι διοικούντες το νησί, δεν υπήρξαν
επισπεύδοντες ως προς αυτό. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα, εικοσιπέντε
χρόνια αφότου πρωτοεμφανίστηκαν
τα ηλεκτρενεργειακά προβλήματά στο
νησί, ατυχώς βρισκόμαστε σε κατάσταση χειρότερη από τότε, λόγω της παλαιώσεως των Η/Ζ στου «Καλαμάρη»

προσφεύγοντας στο ΣτΕ κατά της ΔΕΗ
και του έργου. Γνωρίζοντας, τα θεσμικώς οριζόμενα στο Π.Δ. 443/85 για την
προστασία του Απολιθωμένου Δάσους
(στη δημιουργία του, συμβάλαμε συντελεστικά ως σχετική επιτροπή), έβλεπα ότι το έργο δεν παραβίαζε τίποτα
σχετικό. Παράλληλα έβλεπα πως οι
ταγοί του νησιού (νομάρχης, βουλευτές, δήμαρχοι, κ.λπ.) έμεναν αδιάφοροι
και αδρανείς, ως να μη τους άγγιζε το
θέμα. Έτσι η ΔΕΗ πήγαινε μόνη της στο
ΣτΕ, με βαριά κατηγορία. Ουσιαστικά,
καταστροφή του Απολιθωμένου Δάσους. Ήξερα ακόμη, ότι αν το ΣτΕ δικαίωνε τη «Φιλοδασική», ο δυναμικός
αυτός πόρος μας, Αιολική Ενέργεια,
θα «θαβόταν» για πάντα. Θα ήταν, ως
η Λέσβος να μη διέθετε το ανεκτίμητο
συγκριτικό πλεονέκτημα, την πολύτιμη
Αιολική ενέργεια, αφού δεν θα μπορούσε τούτη, ποτέ πια να αξιοποιηθεί.
Έτσι παρενέβην στο ΣτΕ προσωπικά,
υπέρ του έργου και της ΔΕΗ. Προκειμένου δε η παρέμβασή μου να αποκτήσει τη βαρύτητα που χρειαζόταν με
την παρουσία σ’ αυτή μαζικού, θεσμικού φορέα, επεδίωξα να συστρατευθούν μαζί μου οι ΟΤΑ της περιοχής.
Πράγματι με σχετικό κόπο, έπεισα το
Δ.Σ. του Δήμου Ερεσού (δήμαρχος Ζ.
Καραβασίλη) και τα Κ.Σ. Αντίσσης και
Σιγρίου (κοινοτάρχες Κ. Κορδώνης, Κ.
Αθανασιάδης αντίστοιχα). Έτσι ο δικηγόρος μας, καθηγητής της Φιλοσοφίας
του Δικαίου Ανδρ. Εμμανουήλ οπλισμένος με την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα, εκπροσωπών ουσιαστικά τη
Δ. Λέσβο αλλά κατ’ επέκταση όλο το
νησί, έδωσε τον αγώνα του, νικηφόρα.
Τούτο δε, δύο φορές, αφού μετά την
ήττα της, η «Φιλοδασική», συνέχισε
τον «αγώνα», αυτή τη φορά δια του π.
προέδρου του, Κ. Ιωαννίδη. Μετά και
τη δεύτερη ήττα της, η «Φιλοδασική»

(αναδημοσίευση από την εφημ. «Εμπρός»
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Μας έχουν κιόλας θάψει ζωντανούς!
Γράφει η Όλγα Σταυρίδου-Δεληγιάννη

Πολύς ο θόρυβος που γίνεται για μια
Έκθεση στο χώρο που ήταν το Γκάζι,
στην Τεχνόπολη της οδού Πειραιώς και
έχει τρομερή προσέλευση νέων κυρίως
ανθρώπων και μεγάλη επιτυχία.
Η Έκθεση έχει τίτλο “Η Ελλάδα του
’80. Ραντεβού με την ιστορία μας”.
Σκέφτομαι ότι για να αφορούν την
Ιστορία λαοί και άτομα, πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας αιώνας από
την εξαφάνισή τους για να πάρουν την
απόσταση που χρειάζεται από την εποχή τους και να γίνουν αντικείμενα ιστορικής έρευνας. Τουλάχιστον, λοιπόν,
εκατό χρόνια πρέπει να περάσουν για
να τους ρίξει τις πρώτες ματιές η Ιστορία με τα πρεσβυωπικά της μάτια. Από
‘κει και πέρα έχει καιρό να τους εξετάσει. Ψύχραιμα κι αντικειμενικά…
Εμείς, όμως, που ζήσαμε στη δεκαετία
’80-’90 είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη
σκηνή του κόσμου. Οι περισσότεροι
τουλάχιστον από μας…
Έτσι, είμαστε οι “γονείς” των ανθρώπων, που διοργάνωσαν την Έκθεση ή οι
“παππούδες” για τους πιο νέους…
Από την άλλη, εκείνοι “χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη και χωρίς αιδώ” μας
βάζουν σ’ ένα παλιό, σκοτεινό σπίτι με
πράγματα δικά μας σκεπασμένα από
τη σκόνη του Χρόνου και φαντάσματα,
που φωσφορίζουν μέσα στο σκοτάδι
και έρχονται προς εμάς.
Δεν τα αντέχουμε όλα αυτά και τρέχουμε να φύγουμε. Σοκαρισμένοι. Η
ΖΩΗ είναι κάτι πολύ σημαντικό για να
χωρέσει μόνο σε αντικείμενα…

Τα αντικείμενα, που συνδέονται μ’ εμάς
κυρίως αλλά και με τα παιδιά μας, εκτίθενται συστηματικά κατά είδη: τακτοποιημένα και τοποθετημένα πάνω σε
πάγκους, στη σειρά σαν σε Μουσείο ή
παλαιοπωλείο: ρούχα του ’80, κασέτες
και βιντεοταινίες, εφημερίδες με νέα
για την πολιτική και καλλιτεχνική ζωή,
ψηφοδέλτια, πλαστικά σημαιάκια, φλιπεράκια, παιχνίδια, έργα Τέχνης. Και ένα
τυπικό επιπλωμένο σπίτι της 10ετίας.
18 περίπτερα, 4.000εκθέματα, φωτογραφίες ειδώλων της εποχής που έλαμψαν σαν διάττοντες στο στερέωμα της
10ετίας, βίντεο, ομιλίες και σεμινάρια.
Και όλα αυτά για μας, για να μας γνωρίσουν οι νέοι καλύτερα… Θα πετύχει
άραγε η Έκθεση, αυτό που δεν κατάφερε η κοινή ζωή μαζί τους και η απέραντη αγάπη μας γι’ αυτούς;
Πήγα με ενθουσιασμό και συγκίνηση να
ξαναθυμηθώ και να ξαναζήσω τα χρόνια
αυτά της νιότης μας και όταν έφευγα,
έσερνα τα πόδια μου, που δεν με… πήγαιναν! Ένιωθα σα να επέστρεφα από
την κηδεία των νιάτων μου : όσα έζησα
και κράτησα μέσα μου σαν θησαυρό,
υπήρχαν εκεί : αραδιασμένα, ομαδοποιημένα, τακτοποιημένα. Και άψυχα…
Ήταν σα να μελετούσα τα ευρήματα
μιας αρχαιολογικής ανασκαφής (!) που
η διαφορά της από τις άλλες ήταν ότι
αφορούσε τη δική μου πρόσφατη ζωή
(γιατί τα τριάντα χρόνια από τότε είναι
τριάντα στιγμές αιωνιότητας) και όχι
ζωές ανθρώπων, που έζησαν χιλιετίες
πριν… Κι αυτό, ήταν πολύ για να το
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σμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά της
ζωής καθώς βαδίζουν προς το END της
δικής τους ταινίας. Ύστερα απ’ αυτό, δεν
θα ανάψουν τα φώτα αλλά θα μείνουν
μέσα στο σκοτάδι παγωμένοι, φοβισμένοι και μόνοι. Ολότελα μόνοι. Με τα παιδιά και τα εγγόνια τους απλούς θεατές…
Όσο όμως ο καιρός περνά και οι νέες
γενιές συναντούν τους ίδιους Λαιστρυγόνες με τους προηγούμενους, τόσο
δυναμώνει η κατανόηση, ο πόνος και
η αγάπη γι’ αυτούς. Αλλά, η απόσταση
ανάμεσά τους είναι τόσο μεγάλη ώστε
τα… καθυστερημένα τους συναισθήματα δεν μπορούν να διασχίσουν το
άπειρο και να φτάσουν σ’ αυτούς.
Έτσι, μετανιώνουν που δεν πρόσεξαν
αρκετά και δεν έδειξαν την αγάπη τους
σ’ εκείνους που χάθηκαν, αλλά αυτό
δεν έχει πια κανένα αντίκρισμα.
Και καμμιά σημασία…

αντέξω και να το συγχωρήσω στους διοργανωτές της Έκθεσης.
“Είμαστε ακόμα ζωντανοί και δεν δεχόμαστε να ταξινομήσετε και να τακτοποιήσετε τη ζωή μας σε κουτάκια μνήμης
(cache memory, μάνα, με διορθώνει ο
γιος μου. Συγχρονίσου, επιτέλους!) Δεν
τον ακούω. Άστον να νομίζει πως ανακάλυψε την Αμερική!
“Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή
του κόσμου, συνεχίζω να σκέφτομαι.
Αν σας αρέσουν τέτοια παιχνιδάκια
επηρεασμένοι από το διαδίκτυο, κάντε
τα στη δική σας όμως ζωή.
Εμείς είμαστε αλλιώς, αισθανόμαστε
αλλιώς, σκεφτόμαστε αλλιώς!”
Έφυγα αποφασισμένη να μην ξαναπεράσω από παρόμοια Έκθεση με υλικό τη
ζωή των ανθρώπων της γενιάς μου, που
αγωνίζονται να πείσουν τον εαυτό τους
ότι δεν έχασαν τελείως τον αυθορμητι-

Τοπωνυμικά της πόλης της Μυτιλήνης
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Στη διαδρομή που δεν είναι μικρή,
από την αρχή του Μακρύ-Γιαλού μέχρι την Κράτηγο, ο επισκέπτης δεν θα
σταθεί με θαυμασμό μόνο μπροστά
σε σπίτια εξαίσιας ομορφιάς, αρχοντικής κατασκευής ούτε θα πάψει στιγμή
να θαυμάζει την υποβλητική φύση. Θα
βρεθεί επίσης κατά τη διαδρομή μπροστά σε ονομασίες οικισμών ή χωριών ή
τοποθεσιών, τοπωνύμια τουτέστιν, που
μερικά ακούγονται απλά, αυτονόητης
ερμηνείας αλλά και σε τοπωνύμια παράξενα των οποίων η ετυμολογία προοιωνίζεται δυσκολίες και ίσως αμφιβολίες δίχως απάντηση.

Η ονομασία λ.χ. Μακρύ-Γιαλός, η
πρώτη στη σειρά, είναι εύκολη να ερμηνευθεί. Ο μακρύς δρόμος που ξεδιπλώνεται παράλληλα με τη θάλασσα.
Στο τέλος του δρόμου αυτού είναι ο
Λιμήν Βουναρακίου όπως αναφέρεται
σε παλιά επιστολικά δελτάρια. Εκεί που
στις μέρες μας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου και έτσι
είναι πλέον γνωστό το λιμανάκι. Από
πάνω του ορθώνεται ο λοφίσκος με το
εξωτικό όνομα Φλορίντα.
Κάπου κατά την δεκαετία του πενήντα οι Αδελφοί Καράλη, γνωστοί ανθοπώλες της πόλης της Μυτιλήνης, εγκαι31

ανωτέρω ότι κατά το παρελθόν έχουν
δημιουργηθεί με την ένωση του όρου
Έσω και μιας άλλης λέξης, διάφορα
τοπωνύμια όπως λ.χ. Σουμούρια (ΈσωΜεριά-παλιό χωριό της Λέσβου), Σάλωνα (Έσω-Αλώνια) κ.τ.ο.
Μετά τη Σουράδα ο επισκέπτης εισέρχεται στην περιοχή του προαστίου
Ακλειδιού όπου προεξάρχει ο ναός της
Ευαγγελίστριας. Παράξενη πράγματι
ονομασία το Ακλειδιού. Η προέλευσή της πιστεύεται ότι προέρχεται από
την σύνθεση του στερητικού «α» και
«κλειδί», ήτοι άνευ κλειδιού και υπονοεί την εκκλησία, η οποία όπως λένε,
ποτέ δεν κλειδωνόταν ώστε αν χρειαστεί να προσφέρει κατά τη νύχτα καταφύγιο σε ανθρώπους που ξέμειναν
απροστάτευτοι στο κρύο και τη βροχή
ή δεν είχαν το κουράγιο να πάνε στην
πόλη πεζή. Είναι αλήθεια ότι η ορθότητα της ερμηνείας αυτής από έναν-δύο
αμφισβητήθηκε, δεν κατατέθηκε όμως
ποτέ κάποια άλλη άποψη για διόρθωση.
Στη δεξιά μεριά του προαστίου, χωμένος στην πρασινάδα βρίσκεται ο οικισμός Κουμκό, όπως προφέρεται στο
μυτιληναϊκό ιδίωμα. Φαίνεται ότι ως
τοποθεσία κρατά από πολύ παλιά όπως
και το όνομα μαρτυρεί. Κουμκό σημαίνει το «Κωμηκόν», παράγωγο της έννοιας κώμη. Δίκην κώμης μ’ άλλα λόγια.
Από τον όρο κώμη παράγεται και το
ουσιαστικό ο κωμήτης δηλ. ο χωριάτης,
αλλά και ο αγροίκος. Στα πολύ παλιά
χρόνια ο όρος κώμη ήταν συνώνυμος
με τον λατινικό pagus-i=χωριό ή κώμη
που ιδιαίτερα συναντιόταν στη Γαλατία
και στη Γερμανία.
Μετά τον μεγάλο κατήφορο του
Ακλειδιού μπαίνουμε στην περιοχή της
Βαρειάς. Αυτονόητο το τοπωνύμιο ίσως
και προφανής η ετυμολόγησή του όμως

νίασαν ένα καλοκαίρι ζαχαροπλαστείο
με άφθονα παγωτά και αναψυκτικά και
το ονόμασαν Φλορίντα. Ίσως τούτο να
λειτούργησε ακόμα ένα ή δύο καλοκαίρια, όμως η ονομασία διατηρήθηκε ως
σήμερα. Στο λόφο τούτο υπάρχει και
ο τάφος χριστιανών μαρτύρων κατά τα
πρώτα χρόνια των διωγμών, ο επονομαζόμενος «παλαιοχριστιανικό μαρτύριο».
Από το λιμανάκι αρχίζει ο ανηφορικός δρόμος της Σουράδας κοσμημένος
με ωραιότατα αρχοντικά που φτάνει
μέχρι τη μεγάλη διασταύρωση. Τα παλιά τα χρόνια στο σημείο αυτό, στη διασταύρωση, υπήρχε ο «Φόρος» δηλαδή
σταθμός είσπραξης χρηματικού ποσού
από τα οχήματα, κυρίως ιππήλατα ή
ημιονήλατα, που κατηφόριζαν από τα
τριγύρω χωριά με προορισμό την πόλη
της Μυτιλήνης. Κάποιου είδους διόδια.
Τη νύχτα η είσοδος του κεντρικού αυτού δρόμου έκλεινε με αλυσίδα ώστε η
κυκλοφορία να ξαναρχίζει πάλι κανονικά το επόμενο πρωινό.
Σε σχετική πηγή αναφέρεται ότι αυτό
το κλείσιμο του δρόμου με άλυσο προέρχεται από την αρχαιοπρεπή έννοια
«Σειράς-άδος» η οποία σημαίνει ακριβώς αυτού του είδους τη φραγή. Είναι
μια άποψη.
Μια άλλη προσέγγιση, πιθανόν πιο
πραγματιστική, είναι ότι ο όρος Σουράδα δημιουργήθηκε από την κράση
των λέξεων Έσω και Αράδα όπερ σημαίνει ο δρόμος που αναπτύσσεται στο
εσωτερικό του χώρου ενώ από την έξω
πλευρά του βρίσκεται η λοφώδης γη
που εκτείνεται ως τη θάλασσα. Θυμίζω με την ευκαιρία ότι σχεδόν όλα τα
αρχοντικά της Σουράδας έχουν πίσω
αυλές τεράστιες και κατηφορικές που
φτάνουν ως κάτω στην παραλία.
Σημειώνω επίσης για υποστήριξη των
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ο γράφων δεν κατόρθωσε να εντοπίσει
κάποια πειστική ερμηνεία.
Ακρωτήρι: Στην περιοχή αυτή οι άρχοντες Γατελούζοι κατά τον XIV και
XV αι. διατηρούσαν τις θερινές κατοικίες τους. Υπάρχει χαρακτικό Ολλανδού περιηγητή που εικονίζει θαυμάσια
τα κτίσματα αυτά χωμένα μέσα στην
πρασινάδα του οικισμού και κοντά στη
θάλασσα.
Λέγεται ότι κάποια παλιά εποχή στον
τόπο αυτό κάποιοι ακρωτηρίασαν, κατέσφαξαν κάποιους ή ακόμα ότι η περιοχή υπήρξε κατ’ εξακολούθηση τόπος
ακρωτηριασμού, τόπος εκτελέσεων εξ’
ου και τ’ όνομα. Εξίσου πειστική πάντως αν και απλοϊκή, είναι η άποψη ότι
ο χώρος γειτνιάζει με τη θάλασσα σαν
ακρωτήριο χωμένο στα νερά.
Σε λίγο ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να κάνει γνωριμία με τρία χαρακτηριστικά, γειτονικά χωριά:
Την Αγία Μαρίνα που έλαβε το όνομα
από την παλιά, εντυπωσιακή εκκλησία
της ομώνυμης αγίας.
Τους Ταξιάρχες που μέχρι πριν λίγα
χρόνια–και σήμερα αλλά αραιότεραονομαζόταν Καγιάνι. Στην τουρκική
kaya σημαίνει βράχος. Πράγματι στο
χωριό δίπλα δεσπόζει και εποπτεύει
τα τριγύρω τεράστιος βράχος ο οποίος
έδωσε και το όνομα.
Και το Πλιγόνι. Σε παλαιότερες εγγραφές συναντάται ως Πλυγόνιον, πάντως θεωρείται ότι η ονομασία προέρχεται από το «Πολυγώνιον» ήτοι το
χωριό με πολλές γωνίες, προεξοχές.
Αφήνοντας πίσω τα χωριά τούτα ο
επισκέπτης εισέρχεται στην περιοχή
του αεροδρομίου. Εδώ υπάρχει μια ξεχασμένη έκταση, αυτή όπου έχει επεκταθεί στις μέρες μας το αεροδρόμιο,
με την ονομασία Άργαλα. Η προέλευση

της ονομασίας με παίδεψε αρκετά. Δεν
υπάρχει σχετική αναφορά. Το μόνο
που εντοπίστηκε είναι ότι υπάρχει ένα
είδος πελαργού που λέγεται άργαλος ή
αργάλας(λεξικό Bescherelle.-Poitevin).
Είναι γνωστό ότι στον τόπο τούτο σταματούν το φθινόπωρο τα αποδημητικά
ορτύκια. Αν λοιπόν αυτός ο χώρος θεωρηθεί ένας μικρός βιότοπος όπου και
κάποιοι πελαργοί μπορεί να έβρισκαν
κάποτε καταφύγιο, τότε έχουμε την
απάντηση με την επιβαλλόμενη οπωσδήποτε επιφύλαξη.
Και τέλος η πασίγνωστη παραθεριστική
Κράτηγος, τελευταίο σημείο της διαδρομής. Η κατάληξη –ηγος γνωστή και από
άλλες ελληνικές λέξεις όπως στρατηγός,
πλοηγός, αρχηγός, οδηγός, θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Όμως στην
υπό εξέταση λέξη ο τόνος βρίσκεται
στην προπαραλήγουσα σε αντίθεση με
τις λέξεις που προαναφέρθηκαν. Έτσι μια
τέτοια απόπειρα απορρίπτεται.
Ένα εύρημα που βοηθά στην παρούσα περίπτωση είναι ότι υπάρχει μία ποικιλία ροδόδενδρων με την ονομασία
Crataegus (κράταιγος όπως αναφέρεται
στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη και Crataegus στο προαναφερθέν των Bescherelle-Poitevin). Αν η περιοχή της Κρατήγου παλιά ήταν γεμάτη
από ροδόδενδρα ή ρείκια, τότε η ετυμολογία βρίσκεται κοντά στην αλήθεια.
Η έρευνα γύρω από ετυμολογικά δεδομένα είναι δυσχερής και επικίνδυνη,
κυρίως διότι συχνά οδηγεί σε ολισθηρά
μονοπάτια. Στην παρούσα αναφορά έγινε
μια προσπάθεια να ερμηνευθούν τοπωνύμια τα οποία συναντώνται καθημερινά.
Μέχρι τώρα δεν έχω εντοπίσει παρόμοιες προσπάθειες στο εν λόγω θέμα.
Αν υπάρχουν πειστικότερες ιδέες ο
γράφων θα χαρεί να τις ακούσει.
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Γυρνώντας στο χρόνο πίσω
Γράφει η Βλάζια Φαϊδά

Στο τέλος του τοίχου που συντρόφευε το ποτάμι και γινόταν όριο και
φράγμα του, ξεπετιόταν μια καρυδιά.
Ήταν μια τεράστια καρυδιά που ξεπερνούσε τα άλλα δένδρα του κήπου,
δυνατή και νταρντάνα. Το χειμώνα φάνταζε κοραλένια, με τα πλοκάμια της
άλλα υψωμένα στον ουρανό σαν να ικέτευε και να παρακαλούσε, άλλα ριγμένα
προς τα κάτω, ζητώντας σιγουριά στην
αιώνια γη.
Η μιά πλευρά της έπαιρνε υπό την
προστασία της το μικρό ποτάμι, το
σκέπαζε και τ' αγκάλιαζε προστατευτικά και μητρικά, έφθανε μέχρι την άλλη
πλευρά του και χαϊδολογόταν και ερωτοτροπούσε με το μικρό ελαιοτριβείο
του χωριού.
Το μπάτσιζε μαλακά και το βελόνιζε
όταν φυσούσε τρελοβοριάς, το κορφολογούσε όταν η ανοιξιάτικη αύρα σερνόταν στα φύλλα της.
Στο πιό ψηλό της κλαδί, την άνοιξη, ένα φανταχτερό παραδείσιο πουλί
έφτιαξε τη φωλιά του. Ήταν ασπρόμαυρο με γαλάζιες αποχρώσεις και
έβγαζε παράξενες δυνατές κραυγές.
Όλη τη μέρα πηγαινοερχόταν βαριά
απασχολημένο, πλέκοντας τη ζωή του
στα κλαδιά, κουβαλώντας λάσπη και
ξερά χόρτα μέχρι να στεριώσει.
Καθόταν λίγο στο κλωνάρι, μαστόρευε με τη μεγάλη κίτρινη μύτη
του,φτεροκοπούσε και τιναζόταν ξανά
για να φέρει άλλα χορτάρια.
Η Αλκυόνη, το είχε μαρκάρει το πουλί αυτό. Στηνόταν ώρες κάτω από την
καρυδιά, το παρακολουθούσε με μάτι
άγρυπνο. Η φωλιά φτιάχτηκε, όμως η

φυλλωσιά του δένδρου που θέριεψε
την άνοιξη τη σκέπαζε και μόλις πιανόταν με το μάτι.
Πώς νάναι άραγε τώρα εκεί πάνω; Τι
γίνεται εκεί μέσα;
Ώρες έστηνε καρτέρι κάτω απ' την
καρυδιά με τα μάτια καρφωμένα στην
κορυφή. Η εικόνα έκαιγε τη φαντασία
της, την ανατίναζε και εικόνες άγνωστες παρουσιάζονταν μπροστά της...
Έφθανε σ' ένα κόσμο που η ανακάλυψη
του γινόταν κάθε μέρα μαγνήτης, έλξη
πρωτόγνωρη.
Και όταν ένα κοντομεσήμερο το
πουλί κράζοντας δυνατά ξεπέταξε απ'
τη φωλιά του, παίρνει μια καρέκλα που
ο πατέρας της ο κυρ- Στράτος είχε για
να κάθεται και να απολαμβάνει, τη βάζει
δίπλα στον κορμό της καρυδιάς, πατάει
επάνω της και με ένα πήδημα σκαρφαλώνει στη διχάλα του δέντρου.
Με το τίναγμα που έδωσε, η καρέκλα
αναποδογύρισε και πετάχτηκε ένα μέτρο μακριά...
Αλλά τώρα κανένα εμπόδιο πια δεν
υπήρχε. Τα σταχτιά κλωνάρια αγκαλιάζονταν και καθένα ξεπερνιόταν κατακτημένο, για να ανεβαίνει πιό ψηλά. Μερικά φύλλα είχαν τσακιστεί στο διάβα
της, και η στυφή μυρωδιά τους έφθανε
στα ρουθούνια της σαν το ωραιότερο
άρωμα του κόσμου.
Η καρυδιά καταχτιόταν και το χωριό
απλωνόταν ολόσωμο στα μάτια της Το
καμπαναριό ξεπρόβαλε στυλωτό πάνω
από τα σπίτια. Οι κεραμιδένιες στέγες
λεπιδωτές, πρόβαλαν με όλο το μεγαλείο τους και άρχιζαν με τη δύναμη του
κτυπητού χρώματος τους να κρύβουν
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ολοένα το άσπρο των σπιτιών.
Από κάτω λαμπύριζε το ποτάμι στις
ακτίνες του ήλιου και σερνόταν ήσυχα
σαν ύπουλο φίδι, ασημένιο, ανάμεσα
στο πράσινο. Το ψιθύρισμα του άρχισε
πλέον να ακούγεται από μακριά ανάμεσα στο θρόϊσμα των φύλλων.
Σε μια στιγμή η Αλκυόνη σταμάτησε
να ξανασάνει. Πιάστηκε γερά σ' ένα
κλωνάρι, έριξε μια ματιά στα γύρω. Το
βλέμμα της τρύπωσε στο ελαιοτριβείο
που ήταν δίπλα, από την άλλη άκρη του
ποταμιού. Μερικές ακτίνες ξετσίπωτα
βίαζαν τα λερωμένα μισόθαμπα τζάμια του και έμπαιναν μέσα, ενώ εκείνα
στο άχτι τους κατάπιναν τη μισή λάμψη τους. Δυό ντουζίνες τσουπιά* διακρίνονταν θαμπά, στοιβαγμένα το ένα
πάνω στο άλλο, μαύρα σαν κατράμια.
Πιο πέρα πιθάρια, τενεκέδες αραδιασμένοι, βαλμένοι στη σειρά. Από πάνω
η στρογγυλή μπουρού του φάνταζε
μεγαλόπρεπη αλλά κάπως μελαγχολική αφού ήταν καταδικασμένη να είναι
άπραγη και βουβή την εποχή αυτή...
Ησυχία απλωνόταν...
Με σφιγμένα τα χείλη η Αλκυόνη συνέχισε προς τα επάνω. Πιάστηκε σ' ένα
κλαδί, ενώ ενα τσαμπί απ' τους ανθούς
της καρυδιάς, ενοχλημένο από την κίνηση, τινάχτηκε ξεφρενιασμένα και
μπάτσισε το μαγουλό της, σκορπίζοντας τη στυφή μυρωδιά του...
Α, ναι, λέει η Αλκυόνη, σαν κατεβώ,
να θυμηθώ να μαζέψω φύλλα για τη
θεία Ευδοκία για να τα βράσει και να
λούσει τα μαλλιά της. Κάθε Σάββατο
συνήθιζε να της πηγαίνει καρυδόφυλλα
για το λούσιμο, απ' την άνοιξη και μετά.
'Έριχνε τα καρυδόφυλλα η θεία Ευδοκία, η οποία ήταν αδελφή του πατέρα της, σε μια μεγάλη κατσαρόλα και
την έβαζε στην φωτιά με μπόλικο νερό.
Μ' αυτό έλουζε τα μαύρα μαλλιά της

που πήγαιναν να γκριζάρουν.
Μ' ένα τετράγωνο μυρωδάτο σαπούνι έτριβε το κεφάλι της που γέμιζε με
αφρούς. Μ' αυτά τα πράσινα σαπούνια,
που τα έπαιρναν πάντα απ' το εργοστάσιο το οποίο δεν ήταν και πολύ μακριά.
Μάζευαν όλα τα παλιά λάδια, ακόμα και
αυτά που ξέμεναν από το τηγάνισμα σε
μπιτόνια, και τα άλλαζαν με σαπούνια
απ' το σαπουνοποιείο. Μερικά μάλιστα ήταν και πολύ μυρωδάτα! Αλλά και
πολλές φορές περαστικοί γυρολόγοι
έπαιρναν τα παλιόλαδα και έδιναν σαπούνια. Η θεία Ευδοκία χρησιμοποιούσε, βέβαια, πάντα τα καλύτερα!
Σαν ξέπλενε τα μαλλιά της, έπαιρναν
ένα σκούρο χρώμα και έφευγε κατά
πολύ το γκριζάρισμα. Μύριζαν ωραία
και ήταν και πιο όμορφη...
Η Αλκυόνη κοίταξε προς τα επάνω. Η
φωλιά όλο και πλησίαζε. Η καρδιά της
άρχισε να χτυπά πιό δυνατά τώρα. Ιδού
η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
Ξαφνικά μια δεκαοχτούρα ξεπετάχτηκε μπροστά απ' τη μεριά του ποταμού, πήγε να σκαλώσει στην καρυδιά,
να κρυφτή, όμως βλέποντας τον απρόσμενο επισκέπτη κάνει απότομα στροφή φτερουγίζοντας δυνατά και τράβηξε
για την κουκουναριά.
Η Αλκυόνη την παρακολούθησε με
το μάτι της μέχρι που κρύφτηκε. Σε
λίγο σιγουρεμένη άρχισε το παράξενο,
ιδιόρρυθμο τραγούδι της. Δεκαοχτώ,
δεκαοχτώ...
-Νά 'ναι άραγε όπως το λέει η γιαγιά
Ρήγαινα με τη δεκαοχτούρα, ή μήπως
και αυτό είναι ένα παραμύθι όπως τ'
άλλα; Η γιαγιά Ρήγαινα αγαπά τα παραμύθια!
“Ήταν, λέει, μια βοσκοπούλα φτωχιά, τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια, που
βοσκούσε τ' αρνιά τ' αφέντη της. Κάθε
πρωί κατέβαινε απ' τη στάνη της με τα
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ζωντανά της στο κάμπο για να βοσκήσουν, και τη νύχτα τα γύριζε στο μανδρί. Μια μέρα που έβοσκε τα πρόβατα
ήρθε τ' αφεντικό της, με τ' άλογο του
και τους κεχαγιάδες του για επιθεώρηση.
-Πόσα πρόβατα έχεις; τη ρώτησε.
-Δεκαοχτώ, απάντησε η βοσκοπούλα.
-Καλά, λέει τ' αφεντικό, την άλλη
φορά που ήρθα ήταν είκοσι, τώρα πώς
έγιναν δεκαοχτώ;
-Λάθος κάνεις αφέντη μου, λέει εκείνη, πάντα δεκαοχτώ ήτανε.
Λογόφεραν με τον αφέντη της και
πάνω στην οργή του αυτός τη σκότωσε. Όμως η βοσκοπούλα δεν πέθανε.
Μεταμορφώθηκε σε πουλί, και από
τότε γυρίζει από δένδρο σε δένδρο και
φωνάζει τον αριθμό για να δείξει την
αλήθεια...”
Η Αλκυόνη έριξε μιά ματιά μπροστά
της. Η φωλιά απείχε δυό- τρία μέτρα.
Το βλέμμα πλανήθηκε γύρω, προς τα
κάτω. Όλα φαίνονταν μακρινά, άπιαστα. Ο δρόμος από μακριά φαινόταν
σαν ζωγραφιστός σε χαρτί, οι σκεπαστές των αυτοκινήτων σαν παιγνιδάκια
που γύριζαν ανέμελα και μερικές φορές
ξεφρενιασμένα στο ζωγραφιστό δρόμο. Ένας χωριανός περνούσε καβάλα
στο γαϊδούρι του, και από ψηλά φαινόταν σαν κολλημένος στο σαμάρι επάνω,
ενώ το γαϊδούρι προχωρούσε...
Όμως η φωλιά ήταν πια μπροστά
της...Η καρδιά άρχισε να χτυπά ξανά
ξέφρενα. Έσκυψε το κεφάλι να δει καλύτερα. Η φωλιά ήταν καλοχτισμένη, με
μαστοριά και άνεση, δεμένη γερά στο
αγκάλιασμα δυό κλαδιών. Δυό μικρά
αυγά πρόβαλαν ανάμεσα στα ξερόχορτα που σχημάτιζαν μια κοιλότητα πλεγμένη μεθοδικά με λάσπη και ξυλάκια...
Έμεινε μερικά λεπτά ακίνητη κοιτώντας σαν μαγνητισμένη τη φωλιά.

Τόσος κόπος, τόση προσπάθεια λέει,
για όλα αυτά...για μιά φωλιά....για δυό
αυγά...Ο θεός το έκανε έτσι...
Καιρός όμως, είναι να κατεβώ τώρα
μην τυχόν και γυρίσει το πουλί, και ποιός ξέρει τι θα κάνει άμα πιστέψει πως
τ' αυγά κινδυνεύουν. Αυτό που ήταν για
να δω το είδα. Τώρα ξέρω...
Άρχισε λοιπόν να κατεβαίνει μαλακά
και προσεχτικά. Πιάστηκε σε ένα κλαδί,
κατέβηκε κάπως.
Το κατέβασμα, λέει μέσα της, είναι
δυσκολότερο από το ανέβασμα!
Προχώρησε λίγο ακόμη, πιάνεται σε
μιά διχάλα, αλλά ενώ προσπαθούσε να
στεριώσει το πόδι της σε μιά διακλάδωση, γλιστρά και παρ' ολίγο να κουτρουβαλήσει κάτω.
-Αμάν, λέει, πώς παρασύρθηκα και
ανέβηκα τόσο ψηλά; Όσο έβλεπε πόσο
μακριά ήταν απ' τη γη, η ψυχή της πηγαινοερχόταν όπως τα τσουνιά απ' τα
καρυδόφυλλα που τα φυσούσε ο αγέρας. Πιάστηκε γερά στον κορμό, στερέωσε το ένα πόδι γερά σ' ένα κλαδί.
Κρύος ιδρώτας άρχισε να τη μουσκεύει. Το κεφάλι άρχισε να βουΐζει. Να κάνει βήμα προς τα κάτω ήταν αδύνατο.
Σφίχτηκε ακόμη πιο δυνατά στο δένδρο σαν νάθελε να το πονέσει, το δεξί
της χέρι βρήκε ένα μικρό στέρεο κλαδί
και γαντζώθηκε επάνω του γερά.
Το βλέμμα της έπεσε σ' ένα παρακλάδι λίγο πιο κάτω. Δυό βρομούσες,
καφετιές-καφετιές, κολλημένες η μιά
στην άλλη αρμένιζαν στα πελάγη της
ευτυχίας τους χωρίς να νοιάζονται τι
γίνεται γύρω.
-Ω, λέει η Αλκυόνη, αυτό τώρα μας
έλειπε!
Το πετσί της είχε σηκωθεί όρθιο
όπως οι τρίχες της γάτας που βλέπει
σκύλο-εχθρό.
Το στομάχι της πήγε ν' αναποδογυ36

ρίσει. Πάντα αηδίαζε σαν έβλεπε τα
έντομα αυτά. Εκείνες όμως αδιάφορες
εξαφανίστηκαν, χαμένες απ' τον κόσμο
στο ωραίο τους παιγνίδι, έτσι αγκαλιασμένες όπως ήταν πίσω απ' τον κορμό.
Η ματιά έπιασε τον ουρανό, ο ήλιος
έλαμπε μεσούρανα, και έτσι ζαλισμένη όπως ήταν, η λάμψη του την περιέλουσε. Μαύρες κηλίδες παρουσιάστηκαν μπροστά της που όλο μεγάλωναν
βγάζοντας χρυσές ανταύγειες μέχρι να
εξαφανιστούν. Τα μάτια της έτσουζαν.
Μικρές βελονίτσες τρυπούσαν το κεφάλι μαλακά, έμπαιναν στο κρανίο και
πήγαιναν να βγούν από το πίσω μέρος.
-Αχ, λέει, είναι και μεσημέρι. Αυτοί
εκεί στό σπίτι θά 'χουν στρωθεί για φαγητό...
Ούτε η σκέψη δεν είχε καλά-καλά
γραφεί στον εγκέφαλο, όταν ανοίγει η
πίσω πόρτα του σπιτιού και βγαίνει η κα
Αντιγόνη η μάνα της, ένω σκούπιζε τα
χέρια της στην άσπρη της ποδιά...Ρίχνει
μιά εξεταστική ματιά στον κήπο.
-Πού στο καλό είναι αυτό το παιδί, η
γη το κατάπιε;
Η φωνή γέμισε τον κήπο, χτύπησε
την καρυδιά και ξαναγύρισε στο σπίτι.
-Εδώ είμαι , ακούστηκε μισοκακόμοιρη φωνή της Αλκυόνης, αλλά...
-Άντε παιδί μου έλα, όλοι είμαστε
στο τραπέζι...
Η πόρτα έκλεισε και η κα Αντιγόνη
εξαφανίστηκε, για να ξανάβγει μετά
από λίγο.
-Βρε παιδί μου, ακούστηκε η φωνή
της νευριασμένη, δεν έχεις αυτιά; Το
φαΐ θα παγώσει...
Αυτιά είχε η Αλκυόνη, πόδια όμως
δεν είχε ή μάλλον τα είχε αγκαζαρισμένα.
-Δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ...η φωνή
μόλις ακούστηκε κλαψιάρικη...
-Τι στο καλό συμβαίνει; λέει απορη-

μένη η μάνα της. Για να σύρω να δω;
Και με τις παντόφλες του σπιτιού που
είχαν πάντοτε σχεδόν κόκκινα φιογκάκια κατέβηκε στον κήπο.
Κάτω στη γή δεν ήταν η κόρη της,
αλλά ήταν πάνω απ' τη γη, ψηλά, και
μάλιστα αρκετά ψηλά, και το χρώμα
του προσώπου της συναγωνιζόταν το
άσπρο του κορμιού της καρυδιάς και
το πράσινο των φύλλων της.
-Χριστός και Παναγιά, σταυροκοπήθηκε. Να πάω ν' ανάψω λαμπάδα αύριο στον Άγιο. Πώς ανέβηκες βρε παιδί
μου εκεί πάνω; Βρε θα πέσεις και θα
σκοτωθείς, ξεφώνισε τρομαγμένη.
Απ' τις φωνές πλάκωσε ο Φωκίωνας,
ο μικρός της γιός, που στάθηκε σ 'ένα
μεγάλο λιθάρι ανακούρκουδα, έβαλε
τους αγκώνες του στα γόνατα, τα χέρια
του στα μάγουλα, και με τα μάτια που
ήταν σαν μαύρες μπίλιες ανοιγμένα διάπλατα, παρακολουθούσε τα συμβάντα
με το στόμα ανοιχτό.
Λίγο πιο πέρα διπλάρωσε ο σκύλος
ο Μπόμπης που στυλώθηκε στα μπροστινά του πόδια, κάθισε στα πισινά, με
μάτια καρφωμένα στο δένδρο και αυτιά
σηκωμένα φούντες.
Μετά κατέφθασε η Ειρήνη, η κοπέλα
του σπιτιού, που πάντα άνοιγε το στόμα της...
-Βρε το πουλί μας, στην καρυδιά ανέβηκε να κελαηδήσει...Τώρα τι κάνουμε;
Έβλεπε η κα Αντιγόνη, έβλεπε ο Φωκίωνας, έβλεπε η Ειρήνη, όλοι άπραγοι,
με χέρια δεμένα...
Σε λίγο ακούστηκε και το ραβδί της
γιαγιάς Ρήγαινας που χτυπούσε καθώς
κατέβαινε τα σκαλιά της μαρμάρινης
σκάλας.
-Καλέ, τι πάθατε και μαζευτήκατε
όλοι εκεί; Τι συμβαίνει;
Στήθηκε κι αυτή κάτω απ' τη καρυδιά,
ακουμπώντας στο μπαστούνι με τα δυό
37

της χέρια και τα μάτια ψηλά...
Την προσγείωση την έκανε ο κυρΣτράτος που βλέποντας την κατάσταση, κατέφθασε σε λίγο με μιά πελώρια
μεταλλική σκάλα που είχε για να κόβει
ο Δημητρός ο κηπουρός τα κλαδιά της
μουριάς και έφθανε μέχρι τα ξώκλαδα.
Με πόδια τρεμάμενα πάτησε η Αλκυόνη στη γη.Το πρόσωπο της είχε δανειστεί το άσπρο χρώμα των φύλλων των
τετραδίων της...
-Και άλλη φορά , της λέει ο πατέρας
της κατακόκκινος από θυμό, να ξέρεις
παιδί μου ότι ο Θεός άνθρωπο σε
έπλασε και όχι πουλί για να πετάς!
Η Αλκυόνη έβλεπε τη γή αμίλητη.
Μετά σήκωσε το κεφάλι, τράβηξε τα
μαλλιά απ' το πρόσωπο...Τα μάτια της
που είχαν όλο το χρώμα του λαδιού
του νησιού μέσα τους, τον κοίταξαν
ήσυχα και είχαν την ηρεμία της γαληνεμένης θάλασσας.
-Όμως, εγώ πατέρα, τη φωλιά την
είδα...!
Δεν ήταν η φωνή ενος παιδιού που
ακόμα δεν είχε καλά-καλά κλείσει μια
ντουζίνα χρόνια σ' αυτόν τον κόσμο...
Ήταν η ήρεμη φωνή μιας ώριμης γυναίκας που έβγαινε απ 'την καρδιά της,
που ήξερε τι ήθελε και τι ζητούσε, και
θα έκανε το παν για να το αποκτήσει.
Ο κυρ-Στράτος έμεινε άναυδος, η
φωνή του έμεινε στο λαρύγγι. Την κοίταξε χωρίς να ξέρει τι να πει. Γύρισε
την πλάτη του και περπατούσε με σκυφτούς ώμους ενώ η φωνή της κόρης
του αντηχούσε ακόμη στ' αυτιά του και
η έκφραση των ματιών της τον κυνηγούσε...
-Πατέρα, τρέχει από πίσω του ο Φωκίωνας. Πατέρα μη στεναχωριέσαι...
Ο Φωκίωνας στάθηκε μπροστά του,
τού 'κοψε το δρόμο, έβγαλε μπροστά

το στήθος και άρχισε να το χτυπάει
γροθιές με τα χέρια του.
-Εγώ πατέρα, άμα ανεβαίνω στην καρυδιά, θα παίρνω και τη σκάλα μαζί, για
να μπορώ μετά να ξανακατεβαίνω! Μην
νοιάζεσαι!
Το τσούρμο πήρε το δρόμο για το
σπίτι. Τελευταία έμεινε η γιαγιά Ρήγαινα.
-Αλκυόνη, μείνε εδώ...
Η βραχνή της φωνή διάταζε και παρακαλούσε μαζί.
-Έλα κοντά μου.
Η Αλκυόνη την πλησίασε δισταχτικά.
Την κοίταξε στα μάτια.Τι ήθελε;
Το αριστερό ελεύθερο χέρι της,
απλώθηκε προστατευτικά, πάνω από
τους ώμους της εγγονής της. Το γέρικο
της βλέμμα ήταν καρφωμένο πάνω στο
πρόσωπο της με μιά αγαλλίαση πρωτόγνωρη.
-Αλκυόνη ξέρεις τι είσαι;
-Όχι γιαγιά...Τι είμαι; Η εγγονή κοιτούσε απορημένη τη γιαγιά.
-Είσαι ένας Κολόμβος. Ξέρεις τον Κολόμβο;
-Ναι γιαγιά, το μάθαμε στο σχολείο...Ο Κολόμπος ήταν θαλασσοπόρος,
εξερευνητής. Η βασίλισσα Ισαβέλλα
της Ισπανίας του έδωσε πλοία και εκείνος ανεκάλυψε την Αμερική και πολλά
νησιά, την Κούβα, το Πόρτο Ρίκο...
-Αλκυόνη, κι εσύ ένας μικρός Κολόμβος είσαι. Θα πάρεις κάποτε τη βαρκούλα σου και θα πας ν' ανακαλύψεις
νέους κόσμους. Μα πιό πολύ ακόμη, θ'
ανακαλύψεις τον ίδιο σου τον εαυτό!
Αλκυόνη, κι εγώ Κολόμβος ήμουνα!

*Τσουπί: Χονδρό μάλλινο ύφασμα που
χρησιμοποιείται στο στύψιμο του λαδιού.
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Χρονογράφημα
Χρονογράφημα
Ακούστηκε ένα Αηδόνι
Γράφει η Ειρήνη Βαρβαρέσσου

Ο Ανδρέας πιο δίπλα στο σιδεράδικο του, παλεύει με την ηλεκτροκόληση
και το αμόνι.
Παρέες – παρέες αποτελούμενες
από δυο τρεις και τέσσερις γυναίκες,
κατεβαίνουν από τα Δάφια κουβεντιάζοντας.
Πάνε αργά και απολαμβάνουν την
απογευματινή τους βόλτα και παράλληλα, πράττουν και το θρησκευτικό τους
καθήκον ανάβοντας τα καντήλια του
Ταξιάρχη, στο μικρό ξωκλήσι.
Ένας καβαλάρης κάνει τροχάδην με
το πανέμορφο άλογο του στον αγροτικό δρόμο προς το Αλεποβούναρο τον
αγαπημένο μου, μικρό λοφίσκο του χωριού μου.
Ο ήλιος είναι ακόμη ψηλά, όμως φυσάει και κάνει ψύχρα.
Βάζω μια εσάρπα και χαζεύω με μια
μυρμηγκοφωλιά που μόλις άνοιξε με
πρωτοπόρα εξοδούχα τα μακρυπόδαρα μυρμήγκια.
Πόσο αγαπώ να τα βλέπω να φροντίζουν την κοινότητα τους.
Ψηλά στον Πετσοφά στο Στρατόπεδο ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος.
Γίνετε υποστολή της σημαίας.
Σκοτείνιασε και μπαίνω στο σπίτι.
Αύριο πάλι.

Ένα αηδόνι ακούστηκε να λαλεί μελωδικά. Χαμηλά της αυλής, στον φράχτη με τι λυγαριές, τις μπουμπουκιασμένες.
Δίπλα στου γείτονα το οικόπεδο, μια
φοραδίτσα περιφέρεται σε ένα χώρο
μικρό σαν αλώνι. Νοιώθει εγκλωβισμένη και αντιδρά χλιμιντρίζοντας με θυμό
και παράπονο.
Πέντε–έξη γάτες το έχουν ρίξει στις
κροκέτες, στην πάντα γεμάτη ταΐστρα
που τους έχω.
Ένα μπουλούκι πρόβατα ξέκοψαν
από το κοπάδι και χύνονται στην αυλή
μου, που είναι κατάφυτη από τριφύλλι
δροσερό λες και το έχουν σπείρει.
Μάταια προσπαθεί ο Τσοπάνης να τα
βγάλει κοιτάζοντας με ταυτόχρονα με
απόγνωση και ενοχή, για το φταίξιμο
των άκακων ζώων. Τον καθησυχάζω και
πιο χαλαρά τα οδηγεί στην αυλόπορτα
για τον δρόμο. Εκείνα τα «ναμκιόρικα»,
αρπάνε δεξιά και αριστερά ότι τούφα
χορτάρινη πάρει το μάτι τους.
Μου αρέσει αυτό που βλέπω και γελώ
με τον τρόμο του βοσκού, απέναντι
στην τυχόν οργή μου.
Ο κυρ Κώστας, φτιάχνει τις πρασιές
να σπείρει τα κηπευτικά του.
Χρόνια και χρόνια περιποιείται τον
μπαχτσέ του, με αγάπη και σεβασμό
στο χώμα.
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Λαογραφία
Λαογραφία
Φρόσω Ζούρου
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

τότε Διοικητικού Συμβουλίου της «Λεσβιακής Παροικίας» στο περιοδικό του
εν λόγω Συλλόγου «Δελτίον» αρ. 65,
Μάιος-Ιούνιος του ίδιου έτους, νεκρολογώντας τη λαογράφο γράφει με συγκίνηση τα ακόλουθα:
Που νάβρω γω μαύρο χαρτί, πέννα
μαλαματένια, να στείλω στην καλή κυρά
δυο λόγια πικραμένα.
Ζεστό ήταν ακόμα απ’ τα χέρια της
το τελευταίο γράμμα της Φρόσως Ζούρου που μούστειλε μαζί με ανέκδοτα
παραμυθάκια, αρκετά δίστιχα, ιστορίες
και άλλα λαογραφικά για το «Δελτίο»
της Λεσβιακής Παροικίας, όταν ξαφνικά, στις 17 Απριλίου μας ήρθε το θλιβερό μαντάτο. Σαν νάπεσε κεραυνός! Η
Φρόσω, που στις φλέβες της κυλούσε
αχνιστή και γάργαρη η ζωή, όπως τα
παρθένα λαογραφικά που μάζευε, έφυγε καταπονημένη αλλά με τη σκέψη της
ως την τελευταία στιγμή στα μεράκια
της. Μου έγραφε:
«…Καθώς παίρνω την κάτω βόλτα
συνεχώς, καταπιάστηκα να τα συγυρίσω-όσο μπορώ-να μην κουραστούν
αυτοί που θα τα παραλάβουν και με
βλαστημούν. Όσο κοντεύει να ρθει η
άνοιξη και το καλοκαιράκι, με πιάνει μελαγχολία που δεν μπορώ πια να χαρώ
με μιαν εκδρομή της «Παροικίας» τη
φύση, που τόσο αγαπώ και τη συντροφιά σας. Όχι! Δε νομίζω πως η ζωή,
σε τέτοιο κατάντημα είναι μέγα αγαθό
και πρώτο…Αν ήξερα πως θα μπορώ
ν’ ασχολούμαι, ως το τέλος, με τη λαογραφία, θα ήταν η μόνη παρηγοριά
μου…».

Σε προηγούμενο τεύχος της «Αιολίδας» έγινε μια σύντομη αναφορά στον
Λέσβιο λαογράφο Ντόρη Διαλεκτό, με
σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστή η προσωπικότητα και το έργο ενός από τους
αξιόλογους μελετητές της λαογραφίας του τόπου μας. Με το ίδιο πνεύμα,
αυτή τη φορά θα γίνει η παρουσίαση
μιας εξίσου σημαντικής ερευνήτριας
του νησιού η οποία πρόσφερε πάρα
πολλά στη λεσβιακή λαογραφία, της
Φρόσως Ζούρου.
Η λαογράφος Φρόσω Ζούρου γεννήθηκε το έτος 1905 στη Φίλια της Λέσβου. Έζησε στην Πέτρα, ζωή γόνιμη
και παραγωγική όπου και εγκατέλειψε
τα εγκόσμια στις 17 Απριλίου του 1981.
Ο γνωστός λόγιος Βαγγέλης Καραγιάννης, μακαρίτης πλέον, μέλος του

Η λαογράφος Φρόσω Ζούρου
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ρου έσκυψε με στοργή στο παρελθόν.
Αναζήτησε τις γνήσιες φλέβες ροής της
λεσβιακής ζωής στο στόμα των παλιών.
Στα χαρτιά, στα παραμύθια και στις
ιστορίες. Σκάλισε με δίψα τα περασμένα και μας έφερε να χαρούμε την
πλούσια συγκομιδή της μέσα στα καλαίσθητα βιβλία της. Στέγες ακατάλυτες
του παλιού λεσβιακού Λόγου. Των εθίμων που εξαφανίζονται απ’ την εισβολή
και την επικράτηση της νέας νοοτροπίας που σαρώνει όλη την παραδοσιακή
ομορφιά της ζωής και εξαφανίζει την
άδολη χάρη της».
Κι ο Ντόρης Διαλεκτός, «συνάδελφός» της γράφει στο περιοδικό «Μυτιλήνη» τ.Α΄του Φ.Ο.Μ. τη χρονιά 1981:
«Τον Απρίλη του 1981 πρόωρα και
αναπάντεχα μια αγαπητή φίλη και ξεχωριστή λαογράφος έπαψε να ζει. Μια
καρδιά ζεστή, γεμάτη από πληθωρική
αγάπη και ευγένεια για όλους. Βαρύ το
χτύπημα για όσους την γνώριζαν και
ξεχωριστά για τον υποφαινόμενο, που
είχε την τύχη να τον τιμά η Φρόσω
με τη φιλία της. Ο χαμός της Φρόσως
Ζούρου αφήνει ένα μεγάλο κενό, πολύ
μεγάλο κενό στη λεσβιακή λαογραφία».

Τι θλιβερό, με τέτοιο κέφι, με τέτοιαν
ανάβρα και νάχεις τα χέρια σου κομποδεμένα!
«…ο γιατρός μου απαγορεύει αυστηρότατα και την παραμικρή κούραση,
σωματική και πνευματική. Για κανένα
λόγο, τονίζει…».
Ο Βαγγέλης Καραγιάνης συνεχίζει:
Τι να πω! Είναι γνωστό το έργο και η
συμβολή της Φρόσως Ζούρου στη συγκέντρωση κατευθείαν από τις πηγές
πολύτιμης λαογραφικής και γλωσσικής
λεσβιακής ύλης. Από παιδί ζώντας ή
γυρίζοντας στα χωριά της βόρειας Λέσβου-Πέτρα, Πετρί, Φίλια, Άντισσα,
Άργενο, Λαφιόνα, Στύψη, Ψηλομέτωπο, Κλειού…- είχαν γεμίσει τ’ αυτιά
της με την ιδιότυπη και δύσκολη λεσβιακή ντοπιολαλιά και ήξερε να την
αποτυπώνει σωστά στο χαρτί, πράγμα
καθόλου εύκολο όπως ίσως θα νόμιζε
κανείς. Χρόνια πολλά ως τώρα, έδωσε
δείγματα της ευσυνείδητης αυτής εργασίας της, δημοσιεύοντας σε περιοδικά,
ημερολόγια και κάθε λογής έντυπα, ένα
πλήθος από έθιμα, από παροιμίες, δίστιχα, προλήψεις, παραμύθια κλπ, όλα
πολύτιμα γλωσσικά και εθιμικά δείγματα για τη λαογραφική επιστήμη.
Ο καθηγητής πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαογράφος κ. Μιχ. Μερακλής σημειώνει: «Η συλλογή αυτών των
λεσβιακών παραμυθιών, είναι η πρώτη
στο είδος της και καλύπτει ένα κενό».
Ο εκλεκτός δημοσιογράφος Μίμης
Ελευθεριάδης, κι αυτός πια μακαρίτης,
γράφει στα «Λεσβιακά» της Εταιρείας
Λεσβιακών Μελετών τ.Η΄ του έτους
1982: «Αγάπη και πνευματικό της ορμητήριο η όμορφη Πέτρα. Αμετακίνητη. Κοντά στο γραφικό ακρογιάλι.
Μέσα στη γαλήνια και τόσο χαρισματική φύση της περιοχής του βόρειου
τμήματος της Λέσβου, η Φρόσω Ζού-

* Η εργογραφία της λαογράφου που έχει δει
το φως της δημοσιότητας, συνίσταται από τρία
βιβλία, όπως περιγράφονται αμέσως πιο κάτω:
«Ο γάμος στη Βόρεια Λέσβο. Από τη γέννηση
ως τον αντίγαμο»-1974
«Λεσβιακά παραμύθια» τ.Α΄-1978
«Λεσβιακά παραμύθια» τ.Β΄-1980
Επίσης, από τις ακόλουθες δημοσιεύσεις στους
τόμους των «Λεσβιακών» της Ε.Λ.Μ.
«Μύθοι. Λαογραφική συλλογή» τ. Γ΄
«Λαογραφικά της Πέτρας» τ. ΣΤ΄
«Λαογραφικά της Πέτρας» τ. Ζ
Καθώς και από ικανό αριθμό άρθρων σε διάφορα έντυπα που θα έπαιρνε πολύ χρόνο για να
καταγραφούν ένα-ένα.
Η Φρόσω Ζούρου τα κείμενά της, πότε-πότε τα
υπέγραφε με το ψευδώνυμο «Λισβέλ(ι)».
Αυτά τα λίγα σαν τιμή στην σημαντική λαογράφο!
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Η διατροφή στον Μεσότοπο Λέσβου
τα παλιότερα χρόνια
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών Λέσβου
«η Αναγέννηση» κυκλοφόρησε το ημερολόγιο του 2017 αφιερωμένο στη γαστρονομία του Μεσότοπου με δώδεκα
συνταγές φαγητών και γλυκισμάτων.
Το επιμελήθηκε η κ. Α. Κοντού, η οποία
έχει γράψει και τον πρόλογο. Θέλω να
δηλώσω ότι δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω το εν λόγω εγχείρημα. Με αφορμή
όμως αυτό το ημερολόγιο έγραψα ό,τι
θα διαβάσετε παρακάτω. Ξεφυλλίζοντάς το ξύπνησαν μέσα μου παιδικές
μνήμες, από τα χρόνια που ζούσα με
τους γονείς μου στο χωριό. Τότε που η
ζωή ήταν μεν δύσκολη εκεί, αλλά από
την άλλη μεριά νιώθαμε ικανοποίηση
ακόμα και με πολύ λίγα πράγματα. Τότε
που λέγαμε συχνά το «Δόξα σ’ η Θιός».
Θα προσπαθήσω να δώσω συνοπτικά μια εικόνα των διατροφικών συνηθειών, όπως τις έζησα εκείνα τα χρόνια
στο χωριό, που φαντάζομαι θα ήταν
παρόμοιες και σε άλλα χωριά της Λέσβου. Το κείμενο αυτό δεν γράφεται ως
μια γαστρονομική εργασία, αφού δεν
έχω καμία αρμοδιότητα γι’ αυτό. Πολύ
λίγα γνωρίζω από μαγειρική και ακόμη
λιγότερα από συνταγές και την εκτέλεσή τους. Αποφάσισα να το γράψω για
να διατηρηθούν κάποια στοιχεία (ως
λαογραφικά ή γλωσσικά στοιχεία) αλλά
και να θυμίσω στους μεγαλύτερους και
να γνωρίσω στους νεότερους μερικά
πράγματα, όπως τα έχω συγκρατήσει
στη μνήμη μου.
Ο Π. Κοντέλλης (1989) αναφέρει λίγα
στοιχεία για τη μεσοτοπίτικη διατροφή
τα παλιά χρόνια. Αυτά που λέω παρακάτω ας θεωρηθούν ένα μικρό συμπλήρωμα στο θέμα.
Η κάθε νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα

προσπαθούσε να ταΐσει την οικογένειά
της, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ήταν
πολυμελής, με ό,τι υπήρχε στη διάθεσή
της στο σπίτι, συχνά αυτοσχεδιάζοντας
στο μαγείρεμα. Τα υλικά της ήταν απλά
προερχόμενα από το χωράφι, το περιβόλι, τα ζώα που εκτρέφανε, τη θάλασσα και ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου από
το μπακάλικο ή το κρεοπωλείο.
Τα βασικά στοιχεία της διατροφής
ήταν το ψωμί, το λάδι (όσοι το είχαν),
τα όσπρια, τα λαχανικά και τα χορταρικά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, τα αυγά, που και που κάποιο
πουλερικό και λιγότερο τα ψάρια και
τα θαλασσινά. Το κρέας ήταν μάλλον
σπάνιο και το τρώγαμε λίγες φορές το
χρόνο, συνήθως τις μεγάλες γιορτές ή
σε κανένα πανηγύρι. Ήταν σχεδόν πάντα αρνίσιο ή κάποιες φορές κατσικίσιο. Μοσχάρια πολύ σπάνια έσφαζαν
στο χωριό. Το χοιρινό δεν το ξέραμε
εκείνα τα χρόνια και σπάνια εκτρέφανε γουρουνόπουλα. Οι χασάπηδες δεν
έσφαζαν μεγάλα ζώα γιατί δεν υπήρχε
αρκετή πελατεία.
Συνήθως η κάθε οικογένεια έθρεφε
ένα αρνί που το λέγαμε θρεφτάρ’(ι) ή
θρεφάρ’(ι). Η εκτροφή διαρκούσε μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων.
Από το κρέας του έτρωγε η οικογένεια
τις γιορτές (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά) και ένα μέρος του το αλάτιζαν και
το καβούρντιζαν με το λίπος του για
να το έχουν λίγο λίγο τον υπόλοιπο
χειμώνα. Το καβουρντισμένο κρέας
ήταν ο καβρουμάς και το διατηρούσαν
μέσα σε μικρά κιουπάκια, τα κουτρούπια. Από υγιεινή άποψη βέβαια αυτό
δεν ήταν ό,τι καλύτερο αλλά τότε δεν
υπήρχαν ψυγεία και καταψύκτες για τη
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διατήρησή του.
Με απλά, λοιπόν, υλικά που προέρχονταν κατευθείαν από τη φύση, χωρίς
επεξεργασία, οι Μεσοτοπίτισσες νοικοκυρές, πολλές φορές αυτοσχεδιάζοντας, όπως είπαμε, έφτιαχναν διάφορα
φαγητά και γλυκίσματα.
Ρύζι πολύ σπάνια χρησιμοποιούσαν.
Για το πιλάφι, τους ντολμάδες κ.λπ.
χρησιμοποιούσαν το πνιγούρι (σήμερα
το αλλάξανε και το λένε πλιγούρι), που
ήταν χοντροαλεσμένο σιτάρι. Για τις
σούπες, εκτός από πνιγούρι, πολύ πιο
συχνά χρησιμοποιούσαν τον τραχανό
(που σήμερα τον αλλάξανε κι αυτόν και
τον λένε τραχανά). Τον έβαζαν ακόμη
και στην ψαρόσουπα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τις πιο επίσημες, χρησιμοποιούσαν ρύζι.
Σπάνια, επίσης, μαγείρευαν μακαρόνια. Το ζυμαρικό το οποίο χρησιμοποιούσαν συχνά, ήταν δικής τους παρασκευής, ο φιδές, που ήταν κάτι σαν
κριθαράκι ή μανέστρα.
Για να είναι πιο νόστιμα ορισμένα τηγανητά, όπως κουνουπίδι, κολοκυθοανθοί, μικρά ψάρια (χαψιά κ.ά.) χρησιμοποιούσαν το τάραμα μέσα στο οποίο
τα βουτούσαν και τα τηγάνιζαν. Αυτό,
αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένας χυλός
που γινόταν από νερό, αλεύρι, γάλα και
αυγά. Πάντως φαίνεται ότι το όνομα
«τάραμα» το χρησιμοποιούσαν και για
άλλους χυλούς.
Ορισμένα φαγητά που τα θεωρούσαν ως «καλά» τα μαγείρευαν σε επίσημες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, το
φαγητό που πρόσφεραν στους καλεσμένους των γάμων ήταν το κρέας με
ρεβύθια (αρβύθια τα λέγαμε) και ντομάτα (κόκκινη σάλτσα). Τα ρεβύθια μαγειρεύονταν με αυτό τον τρόπο (κόκκινη σάλτσα) και σε άλλες ανεπίσημες
περιπτώσεις αλλά σκέτα, χωρίς κρέας.
Με το κρέας (σχεδόν πάντα αρνίσιο)
έφτιαχναν κεφτέδες, που κάποιοι τους
λέγανε και πτάρια. Τον κιμά τον έλεγαν

κιγ’μά και κόβονταν στο χέρι, αφού μηχανές δεν είχαν τα κρεοπωλεία. Η διαδικασία του κοψίματος του κιμά ήταν
το κίγ’ντισμα από το ρήμα κιγ’ντίζω.
Γίνονταν με δύο μαχαίρια που τα κρατούσε η νοικοκυρά στα δυο της χέρια
παράλληλα και προς αντίθετη κατεύθυνση. Κεφτέδες έφτιαχναν συνήθως
σε γιορτές αλλά σε άλλες ημέρες έφτιαχναν πατατοκεφτέδες, που τους λέγανε
και πουρπέτες.
Πολλά ήταν τα φαγητά που έφτιαχναν
σε καθημερινή βάση με διάφορες παραλλαγές. Τα όσπρια όλων των ειδών,
κυρίως τον χειμώνα, ήταν τα πιο συχνά.
Κουκιά, ρεβύθια, φασόλια (τα λέγαμε
λόμπια), φασολάκια μαυρομάτικα (φασούλια), φακή, αλλά κάποτε και ο φάκος
(ένα είδος λαθουριού). Ο φάκος ήταν
ευτελές όσπριο που το θεωρούσαν μικρής διατροφικής αξίας και το έτρωγαν
μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης, όταν δεν
υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο. Γι’ αυτό έλεγαν στον Μεσότοπο και κάτι σαν σκωπτική έκφραση: «Φάε φάκο πέσε κάτω,
φάε αρβύθια πέσε δίπλα».
Μετά ήταν όλων των ειδών τα λαχανικά. Σε δύσκολα χρόνια, αλλά πολύ συχνά οι φτωχότερες οικογένειες, έτρωγαν και διάφορα άγρια χόρτα. Γι’ αυτά,
δηλ. τα εδώδιμα άγρια χόρτα θα αφιερώσω ένα ιδιαίτερο άρθρο.
Η θάλασσα ήταν μεγάλη πηγή τροφής. Εκτός από τα ψάρια, τα χταπόδια,
τις σουπιές κ.λπ. θέλω να θυμίσω ότι
τότε τρώγαμε και τις πεταλίδες (πατελίδες τις λέγαμε), τους χοχλιούς (ένα
είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού και όχι
τα σαλιγκάρια της στεριάς, όπως τα
λένε στην Κρήτη – αυτά εμείς τα λέγαμε σαλιάκους ή σάλιακες) και ακόμη
τους αχινιούς (αχ’νιούς) και τους κολ’(ι)
φάδες (αλλού τους λέγανε κολιτσάνους), ένα είδος θαλάσσιας ανεμώνης.
Κάποιες φορές έφερναν από τον κόλπο
της Καλλονής χαψιά και οστρακοειδή,
κυρίως χτένια.
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Το γάλα και τα γαλακτοκομικά υπήρχαν στις περισσότερες οικογένειες.
Λίγο πολύ είχαν κάποια κατσίκα ή κάποια πρόβατα γι’ αυτό το σκοπό. Έπηζαν τυρί και γιαούρτι οι νοικοκυρές μόνες τους. Το γιαούρτι εκείνα τα χρόνια
στο χωριό το λέγαμε ξ’(ι)νόγαλο.
Έφτιαχναν διάφορα γλυκά. Νομίζω ότι
εκτός από τον μπακλαβά, τα τεμπλούδια κ.λπ., το πιο ενδιαφέρον ήταν το
ρετσέλ’(ι). Γίνονταν με μούστο που τον
έβραζαν μαζί με κομμάτια ορισμένων
λαχανικών (μελιτζάνες, κίτρινο ώριμο
κολοκύθι της κοινής κολοκυθιάς, της
«παλαβής» όπως την έλεγαν). Αυτό το
κολοκύθι ήταν ο λεγόμενος βιζινές. Μερικές φορές έβαζαν και ξερά σύκα. Στη
διαδικασία του βρασίματος του μούστου για να γίνει το βράσμα (πετιμέζι,
όπως το λένε αλλού) χρησιμοποιούσαν
κι ένα είδος άσπρου χώματος, το βρασματόχωμα, το οποίο προμηθεύονταν
από αλλού γιατί δεν υπήρχε στο χωριό.
Η μεσοτοπίτικη διατροφή περιλάμβανε και αρκετούς ξηρούς καρπούς
οι οποίοι ήταν παραγωγή του χωριού,
όπως αμύγδαλα, καρύδια, αράπικα φιστίκια που τα χρησιμοποιούσαν στα
γλυκίσματα αλλά τα έτρωγαν και σκέτα.
Τέλος υπήρχαν και αρκετά φρούτα με
κυριότερα τα σταφύλια και τα σύκα τα
οποία τρώγονταν και ξερά και ήταν σημαντικό στοιχείο της διατροφής. Το καλοκαίρι είχε τα περισσότερα φρούτα στα
οποία περιλαμβάνονταν τα καρπούζια
και τα πεπόνια (ποπόνια τα λέγαμε).
Το θέμα της διατροφής τα παλιά χρόνια είναι μεγάλο και δεν μπορεί να αναλυθεί σε ένα σύντομο άρθρο. Σίγουρα
έχω παραλείψει πολλά. Εξάλλου όπως
είπα στην αρχή δεν είμαι σχετικός με
αυτό το αντικείμενο. Γι’ αυτό θα κλείσω
εδώ το κείμενό μου υπενθυμίζοντας
μόνο μερικά φαγητά που έφτιαχναν οι
παλιές Μεσοτοπίτισσες, όπως θυμάμαι
να τα φτιάχνει η μητέρα μου. Δεν ξέρω
τις συνταγές, αλλά θυμάμαι τις γεύσεις

τους. Ίσως η κ. Α. Κοντού που επιμελήθηκε το γαστρονομικό ημερολόγιο του
Συλλόγου Μεσοτοπιτών να τις γνωρίζει
ή μπορεί να ερευνήσει το θέμα.
Τα πιο πολλά υλικά που χρησιμοποιούσε η μάνα μου προέρχονταν από τη
δική μας παραγωγή και τις σοδειές μας.
Ο πατέρας μου στο περιβόλι μας, στον
Ποδαρά, καλλιεργούσε πολλών ειδών
λαχανικά και όσπρια με τις παραδοσιακές τους ποικιλίες χωρίς λιπάσματα και
φυτοφάρμακα. Σε κάποιο άλλο κείμενό
μου αξίζει νομίζω να αναφερθώ σ’ αυτές τις ποικιλίες που ίσως κάποιες σήμερα να έχουν χαθεί ή να διατηρούνται
σε κάποια τράπεζα φυτικού υλικού.
Από τα όσπρια θυμάμαι τα ξερά μαυρομάτικα φασόλια (φασούλια τα λέγαμε)
που τα έφτιαχνε με αρωματικά χόρτα,
κυρίως με καυκαλήθρες. Θυμάμαι ακόμα τα σουτζουκάκια με πατάτες και πράσινες ελιές (κλαστάδες). Το καλοκαίρι
έφτιαχνε πιλάφι με πνιγούρι και πατελίδες και χοχλιούς που μαζεύαμε από τη
θάλασσα. Κάποια ψάρια, συνήθως τις
σάρπες, τα έκανε ένα φαΐ που το λέγανε
ψαροχτή (υποθέτω ότι το όνομα προέρχεται από το «ψαροπηχτή»), κάτι σαν
αυτό που σήμερα το λένε πλακί. Έκανε ντολμαδάκια με κληματόφυλλα όταν
ήταν τρυφερά (Μάιο – Ιούνιο) με γέμιση
από πνιγούρι και αρωματικά χόρτα. Το
ίδιο και με τους κολοκυθοανθούς, αλλά
αυτούς τους έκανε και τηγανητούς με
τάραμα. Από ποικιλία λαχανικών έφτιαχνε το λεγόμενο τουρλού-τουρλού. Θα
μπορούσα να γράψω πολλά ακόμη. Εδώ
όμως θα σταματήσω λόγω στενότητας
χώρου του περιοδικού και για να μη
σας κουράσω. Ελπίζω να θύμησα σε κάποιους κάτι από τα παλιά και ότι έβαλα
ένα πολύ μικρό λιθαράκι στο θέμα.
Βιβλιογραφία
Κοντέλλης Ι. Π. 1989. Ο κόσμος ο μικρός… Τόμος Δεύτερος. Μεσότοπος Λέσβου. Λαογραφικά – Ηθογραφικά. Έκδοση του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου «η Αναγέννηση». Αθήνα.

44

Αποκριά και Καθαρή Δευτέρα (Κούλουμα)
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Για την ετυμολογία του ονόματος που
παραμένει άγνωστη, όπως και η αρχή
του εορτασμού υπάρχουν πολλές απόψεις. Κατά μερικούς προήλθε από τον
αναγραμματισμό της λατινικής λέξης
cumulus που σημαίνει σωρός, αφθονία ή επίλογος, υποδηλώνοντας έτσι
το πολύ "φαγοπότι" με πολύ χορό, ή
το τέλος της εορταστικής περιόδου
της αποκριάς. Ειδικότερα όμως ο Α.
Καμπούρογλου σημειώνει ότι ο όρος
είναι καθαρά αθηναϊκός και προέρχεται από τις κολώνες του ναού του Ολυμπίου Διός που τις αποκαλούσαν στη
νεότερη ιστορία οι Αθηναίοι columna,
κόλουμνα, κούλoυμνα, κούλουμα, χωρίς όμως αυτό και να προσδιορίζει την
αρχή της εορτής που πιθανολογείται
κατά τη περίοδο της τουρκοκρατίας. Ο
ίδιος όμως προσθέτει στις σημειώσεις
του ότι ο λόφος επί του οποίου βρίσκεται το Θησείο ονομάζονταν στην αρχή
της εποχής του Όθωνα "τριανταδυό κολώνες".
Γενικά με την ονομασία κούλουμα
χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός της «Καθαρής Δευτέρας».
Δεν έχει εξακριβωθεί επακριβώς η
αρχαία προέλευση της εορτής αυτής
που αποτελεί θρησκευτική εορτή κατά
την οποία εορτάζεται η αμέσως μετά
της Αποκριάς έναρξη της Τεσσαρακοστής. Οι εορτάζοντες τα «Κούλουμα»
τρώνε άζυμο άρτο «λαγάνες» ενώ καταναλώνουν κυρίως νηστίσιμα φαγητά λεγόμενα σαρακοστιανά όπως π.χ.
ταραμά, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά,
ελιές, κρεμμύδια, διάφορα λαχανικά,

χαλβά κ.ά..
Η γιορτή αυτή είναι πανελλήνια και
κατ΄ άλλους έχει αθηναϊκή καταγωγή,
ενώ κατ΄ άλλους βυζαντινή. Στην Κωνσταντινούπολη γιορταζόταν έντονα
από πλήθος κόσμου που συνέρεε σε
ένα από τους επτά λόφους της πόλης
και συγκεκριμένα σ΄ εκείνο του ελληνικότατου οικισμού των «Ταταούλων».
Στην Αθήνα από πολλές δεκαετίες προ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου - τα
Κούλουμα γιορταζόταν στις πλαγιές
του λόφου του Φιλοπάππου, όπου οι
Αθηναίοι «τρωγόπιναν» καθισμένοι
στους βράχους από το μεσημέρι μέχρι
τη δύση του Ήλιου. Οι περισσότεροι
χόρευαν από τους ήχους πλανόδιων
μουσικών, κατά παρέες, είτε δημοτικούς είτε λαϊκούς χορούς υπό τους
ήχους «λατέρνας».
Το σούρουπο όλοι οι Ρουμελιώτες γαλατάδες της Αθήνας έστηναν λαμπρό
χορό κυρίως τσάμικο γύρω από τους
στύλους του Ολυμπίου Διός παρουσία
των Βασιλέων και πλήθους κόσμου.
Σήμερα τα Κούλουμα γιορτάζονται
σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας
μαζί με το κύριο της ημέρας έθιμο του
πετάγματος του «χαρταετού». Ειδικότερα στην Αθήνα με την ιστορική συνέχεια της παρουσίας του ανώτατου
άρχοντα τονίζεται ιδιαίτερα η λαογραφική αξία του εθίμου αυτού στο Λόφο
του Φιλοπάππου.
Το έθιμο της «Καθαρής Δευτέρας»
γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα. Στα
περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά
δεν λείπει το νηστίσιμο φαγοπότι της
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Δευτέρας, στο οποίο δεν λείπουν φυσικά οι λαγάνες, ο ταραμάς, ο χαλβάς,
τα καλαμαράκια και τα παντός είδους
θαλασσινά. Οι περισσότερες ελληνικές
οικογένειες έχουν προμηθευτεί και το
χαρταετό τους που θα φανεί να κυματίζει στον ουρανό της Καθαρής Δευτέρας.
Σε πολλές περιοχές της χώρας μας
πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις.

μενο θαυμασμού και λατρείας για τον
λαό, πέταξε μακριά.
Πέταξε στην Κορέα κι από εκεί στην
Ινδονησία και τη Μαλαισία, για να φτάσει στην Ιαπωνία, όπου εµπλουτίστηκε
µε περισσότερο έντονα χρώµατα και
πήρε τη µορφή των αυστηρών Σαµουράι. Στη Βόρεια Ινδία, εδώ και χιλιάδες
χρόνια, οι πολύχρωμοι χαρτετοί υποδέχονται την άνοιξη, σε γιορτές που
έχουν τις ρίζες τους στην ινδουιστική
µυθολογία. Τον 4ο π.Χ. αι., στην αρχαία Ελλάδα, σύµφωνα µε τις πηγές, ο
αρχιµηχανικός Αρχύτας από τον Τάραντα, χρησιµοποίησε στην αεροδυναµική του τον χαρταετό. Παλαιότερη
αναφορά θα µμπορούσε να θεωρηθεί η
απεικόνιση σε ελληνικό αγγείο της κλασικής περιόδου µιας κόρης που κρατά
στα χέρια της λευκή σαΐτα δεµένη µε
κλωστή, ένα είδος αϊτού δηλαδή, και την
οποία ετοιµάζεται να πετάξει. Λαµβά-

Το έθιμο του χαρταετού
Ο χαρταετός φαίνεται να ξεκίνησε
περίπου στα 1000 π. Χ.. Άνοιξε τα
πολύχρωμα εύθραυστα φτερά του και
έκτοτε δεν έπαψε να χρωματίζει µε τον
δικό του ξεχωριστό τρόπο τον ουρανό,
από την Ανατολή έως τη Δύση.
Από την Κίνα, φτιαγµένος από μετάξι
και µπαµπού, µε τη μορφή του δράκου
που ήταν ιερό, θεϊκό σύμβολο, αντικεί-

Και τις τρεις Κυριακές της Αποκριάς, οι Κουδουνάτοι, άνδρες που φορούν ποιμενικά κουδούνια,
μεταμορφώνονται σε ζώα και αναβιώνουν την εθιμική παράδοση.

46

νοντας υπόψη ότι η χρήση του χαρτιού
δεν ήταν ακόµη γνωστή, εικάζουµε ότι
τα χρόνια εκείνα, τα όποια πειράµατα
ή παιχνίδια µε αϊτούς θα πρέπει να τα
έκαναν µε πανί, αντίστοιχο µε αυτό που
χρησιµοποιούσαν στα πλοία έως και τα
µεσαιωνικά χρόνια. Πολύ αργότερα, ο
Μάρκο Πόλο, γυρίζοντας από τα ταξίδια του, φέρνει το χαρταετό στη Μεσαιωνική Ευρώπη.

γουν το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα. Οι Κουδουνάτοι έχουν στο κεφάλι τους κομμένες νεροκολοκύθες,
διακοσμημένες με φτερά πετεινού ή
γαλοπούλας. Στο λαιμό δένουν λουριά
στα οποία έχουν περάσει χάντρες και
μικρά κοχύλια. Στα χέρια κρατούν ένα
ξύλο, την κουτσκούδα, το οποίο θεωρείται σύμβολο γονιμότητας. Στη συνέχεια, κατευθύνονται προς το φούρνο
της γειτονιάς, όπου βάφει ο ένας τον
άλλον με μουτζούρα.
Ο Αρχικουδουνάτος, είναι ο αρχηγός των Κουδουνάτων. Φορά λιγότερα
κουδούνια, συνήθως ένα πολύ μεγάλο
μπροστά στη μέση. Στο σώμα του βάζει
διάφορα χαϊμαλιά και λουριά. Χαμηλά
στη μέση κρέμεται ένας χοντρός βλαστός λαχανίδας ή κουνουπιδιού και δύο
μεγάλα κεφάλια σκόρδων. Στο στόμα
έχει ένα μεγάλο κρεμμύδι ή φυσά μια
μπουρού για να δώσει ρυθμό στο βήμα
των Κουδουνάτων.
Με τον Αρχικουδουνάτο μπροστά,
οι Κουδουνάτοι αρχίζουν την πορεία
τους ο ένας πίσω από τον άλλον. Οι περαστικοί αισθάνονται δέος βλέποντάς
τους και ακούγοντας τη φασαρία των
κουδουνιών τους. Οι Κουδουνάτοι τριγυρίζουν στο χωριό, στα σπίτια και στα
καφενεία και δέχονται κεράσματα. Στις
πλατείες και στα σταυροδρόμια σχηματίζουν έναν κύκλο πιασμένοι από τις
κουτσκούδες και χοροπηδούν ρυθμικά
για να δημιουργήσουν ένα συντονισμένο και δυνατό ήχο. Όταν δεν κινούνται,
χτυπούν με δύναμη τις κουτσκούδες
στο χώμα και στις πέτρες για να είναι
γόνιμη η μάνα γη. Αφού ολοκληρώσουν
το γύρο του χωριού, πηγαίνουν στον
τόπο από όπου ξεκίνησαν και βγάζουν
τα κουδούνια.

Αποκριά και Κ. Δευτέρα στη Λέσβο
Η Κυριακή της Αποκριάς και η Καθαρή Δευτέρα είναι δύο μέρες ξεχωριστές στη Λέσβο.
Στη Μέκκα του Λεσβιακού καρναβαλιού, στην Αγιάσσο, γίνεται την Κυριακή το Αγιασσώτικο καρναβάλι, με
τοπική σάτιρα και όχι μόνο.....αλλά και
στο Μεσότοπο συνεχίζεται το έθιμο με
τους κουδουνάτους .
Την Καθαρή Δευτέρα, και αν το επιτρέπει ο καιρός, όλα τα μέρη του νησιού γεμίζουν με κόσμο, που θέλει να
ξεσκάσει, πετώντας τον χαρταετό τους
και τρώγοντας τα υπέροχα μυτιληνιά
νηστίσιμα φαγητά.
Οι Κουδουνάτοι στο Μεσότοπο
Και τις τρεις Κυριακές της Αποκριάς,
οι Κουδουνάτοι, άνδρες που φορούν
ποιμενικά κουδούνια, μεταμορφώνονται σε ζώα και αναβιώνουν την εθιμική
παράδοση. Συμβολίζουν ψυχές πεθαμένων που έχουν τη δύναμη να γονιμοποιούν τη γη και τριγυρίζουν στους
δρόμους του χωριού.
Συγκεντρώνονται στο δρόμο ή στην
αυλή ενός σπιτιού. Εκεί οι γεροντότεροι φορούν στους νεότερους κουδούνια που συχνά ζυγίζουν πάνω από
είκοσι κιλά. Φροντίζουν, ώστε να είναι
σταθερά τοποθετημένα και να παρά47

Βήμα της Επιστήμης
Σημεία "κλειδιά" για την καλή υγεία των ματιών
Γράφει ο οφθαλμίατρος Ιωάννης Α. Μάλλιας

Διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και βιοχημικού προφίλ
Η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση έχουν συσχετιστεί
θετικά με την παρουσία παθολογικών
καταστάσεων που αφορούν την υγεία
των ματιών, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ξηροφθαλμία, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς και ο καταρράκτης. Έτσι, είναι
πολύ σημαντική η συμμόρφωση σε ένα
καθ’ ημέρα διαιτολόγιο που θα διατηρεί
όλες τις βιολογικές παραμέτρους (τιμές
γλυκόζης, λιπιδαιμικό προφίλ, πίεση) και
το σωματικό βάρος εντός φυσιολογικών
ορίων.
Περιορισμός επιτραπέζιου άλατος,
πλήρων γαλακτοκομικών και τυριών, τυποποιημένων τροφίμων, τηγανιτών και
τσιγαριστών φαγητών, γλυκών, σφολιατοειδών, αναψυκτικών, κατανάλωσης αλκοόλ.
Συστήνεται η κατανάλωση κόκκινου
κρέατος 1 φορά/εβδομάδα, οσπρίων και
λαδερών 3-4 φορές/εβδομάδα, ψαριών
1-2 φορές/εβδομάδα.
Βιταμίνη Α
Κύριες διαιτητικές πηγές: ψάρι, ιχθυέλαια, συκώτι, γάλα, κρόκος αυγού, σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως
σπανάκι και μπρόκολο, φρούτα και λαχανικά όπως βερίκοκο, ροδάκινο, μάνγκο,
εσπεριδοειδή, καρότο, γλυκοπατάτα,
χρωματιστές πιπεριές.
Δεν υπάρχει σοβαρή έλλειψη βιταμίνης
Α στον ελληνικό πληθυσμό. Προσοχή
στην τοξική δράση της (διπλωπία).
Ω-3 λιπαρά οξέα
Μελέτη 38.022 γυναικών και των διατροφικών συνηθειών τους επί δέκα χρόνια, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό «Archives of Ophthalmology»
το 2011, έδειξε ότι η κατανάλωση των
ψαριών μειώνει 42% τον κίνδυνο απώλειας όρασης στις ηλικιωμένες γυναίκες, σε
σχέση με όσες τρώνε λιγότερο από μία

φορά ψάρι την εβδομάδα [1].
Κύριες διαιτητικές πηγές: λιπαρά ψάρια
όπως η σαρδέλα, η τσιπούρα, ο σολομός,
ο τόνος, η πέστροφα, η ρέγγα, το σκουμπρί, καρύδια, λιναρόσπορο, σαλιγκάρια.
Βιταμίνες συμπλέγματος Β και φολικό οξύ
Κύριες διαιτητικές πηγές: πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το μπρόκολο και τα
λαχανάκια Βρυξελλών, φρούτα, συκώτι,
ψάρι, κρέας, δημητριακά ολικής άλεσης,
αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα.
Βιταμίνη D
Κύριες διαιτητικές πηγές: γαλακτοκομικά, αυγό, ψάρια, μαργαρίνες + ηλιακή
έκθεση.
Αντιοξειδωτικές ουσίες
Η κατανάλωση αντιοξειδωτικών ουσιών
όπως το ασκορβικό οξύ, το β-καροτένιο,
το λυκοπένιο, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη δρουν προστατευτικά και καθυστερούν την εμφάνιση σχετιζόμενης με την
ηλικία εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και
τον καταρράκτη [2, 3].
Κύριες διαιτητικές πηγές: φρούτα και
λαχανικά όπως καρότα και πορτοκαλοκίτρινα φρούτα (β- καροτένιο), εσπεριδοειδή (ασκορβικό οξύ), ντομάτα
(λυκοπένιο), ελαιόλαδο (βιταμίνη Ε). Τη
ζεαξανθίνη και τη λουτεΐνη μπορούμε να
τη βρούμε σε σκούρα πράσινα λαχανικά
(σπανάκι), τρόφιμα όπως ο αραβόσιτος
(καλαμπόκι), κίτρινες πιπεριές και κρόκο
του αυγού.
Πηγές
1. Christen, W.G., et al., Dietary omega-3 fatty acid
and fish intake and incident age-related macular
degeneration in women. Arch Ophthalmol, 2011.
129(7): p. 921-9.
2. Ma, L. and X.M. Lin, Effects of lutein and zeaxanthin
on aspects of eye health. J Sci Food Agric, 2010. 90(1):
p. 2-12.
3. Seddon, J.M., et al., Dietary carotenoids, vitamins A, C,
and E, and advanced age-related macular degeneration.
Eye Disease Case-Control Study Group. JAMA, 1994.
272(18): p. 1413-20.
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Σπατάλη τροφίμων
Γράφει η διατροφολόγος Μαρία Μαντζώρου

Όταν τα βρώσιμα αγαθά δεν καταναλώνονται, αλλά απορρίπτονται κατά
τα στάδια της παραγωγής, της επεξεργασίας, του εμπορίου, και στα νοικοκυριά έχουμε το φαινόμενο της σπατάλης
τροφίμων.
Σχεδόν τα μισά τρόφιμα απορρίπτονται από την παραγωγή μέχρι και την
κατανάλωση! Στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, η μεγαλύτερη σπατάλη γίνεται
κατά τα στάδια της παραγωγής, ενώ σε
χώρες υψηλού εισοδήματος η απόρριψη γίνεται κατά το στάδιο της κατανάλωσης, με κάθε άτομο να απορρίπτει
100 κιλά φαγητού το χρόνο! Μάλιστα,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτονται
90 τόνοι το χρόνο!
Οι λόγοι για τη σπατάλη φαγητού και
βρώσιμων προϊόντων είναι ποικίλοι, από
την καταστροφή της σοδειάς μέχρι τη
μη αποδεκτή ποιότητα και εμφάνιση των
καρπών και των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς, που
ενδεχομένως να αλλοιώσουν τα τρόφιμα, αλλά και την εμφάνισή τους.
Πολλοί είναι οι οργανισμοί που ασχολούνται με την αποφυγή της σπατάλης
τροφίμων, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας για ασφάλεια τροφίμων, όμως η
απώλεια βρώσιμης ύλης συνεχίζεται και
στα νοικοκυριά! Ειδικά σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό να μη
γίνονται σπατάλες, και στο σπίτι μας
όλοι μπορούμε να λάβουμε μέτρα για
μειώσουμε την απώλεια αυτή και να μειώσουμε το κόστος των αγορών μας!
Παρακάτω αναλύονται τρόποι για τη
μείωση της απόρριψης τροφίμων:
1. Φτιάξτε πρόγραμμα για το μενού
της εβδομάδας και την αντίστοιχη λίστα με τα προϊόντα που χρειάζεστε από
το σούπερ μάρκετ για την εβδομάδα,

αφού ελέγξετε τα ντουλάπια και το ψυγείο σας. Έτσι, θα εφοδιαστείτε με τα
τρόφιμα που θα καταναλώσετε και όχι
με επιπλέον τρόφιμα που ενδεχομένως
χαλάσουν, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά
και τα γαλακτοκομικά. Επιπλέον, αποφεύγετε το σούπερ μάρκετ όταν πεινάτε, καθώς θα αγοράσετε τρόφιμα που
μάλλον δε θα καταναλώσετε!
2. First in First out! Χρησιμοποιήστε
πρώτα τα τρόφιμα που κοντεύουν να
λήξουν ή αρχίζουν να χαλάνε, καθώς αν
δεν τα καταναλώσετε είναι πολύ πιθανό το συντομότερο να καταλήξουν στα
σκουπίδια.
3. Τα περισσευούμενα τρόφιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη
μέρα! Τα πουλερικά, το κρέας και τα
ψάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε σάντουιτς, πίτες και άλλες συνταγές,
αντί να πεταχτούν. Τα λαχανικά και τα
κόκκαλα κρεάτων μπορούν να γίνουν
ζωμός, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Τα φρούτα μπορούν να γίνουν κομπόστες ή γλυκά του
κουταλιού.
4. Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι το κλειδί για τη διατήρησή τους για
περισσότερο καιρό και για την προστασία τους από έντομα και άλλους οργανισμούς.
Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο λειτουργεί
κανονικά, και στη σωστή θερμοκρασία,
ενώ είναι σημαντικό να τοποθετείτε τα
προϊόντα κλεισμένα σε δοχεία και στη
θέση που τους αναλογεί. Η κατάψυξη
είναι σύμμαχος στη μείωση απόρριψης
τροφίμων. Τοποθετήστε εκεί τρόφιμα
που χαλάνε γρήγορα και δεν πρόκειται να τα καταναλώσετε σύντομα, όπως
ζωικά προϊόντα και φρούτα κομμένα.
Υπάρχουν τρόφιμα που καταψύχονται
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και δεν είναι ευρέως γνωστά, όπως το
γάλα χαμηλών λιπαρών, το βρασμένο
μαύρο ρύζι, μυρωδικά (βασιλικός, δυόσμος, κόλιαντρο), το τριμμένο τυρί και
το κρασί (σε παγοκυψέλες).
5. Η κομποστοποίηση είναι αποτελεσματικός τρόπος για να ανακυκλώσετε
χρησιμοποιημένο καφέ, τσάι, φλούδες
φρούτων και λαχανικών, τσόφλια αυγών,
και φαγητό που έχει λήξει ή χαλάσει και
δεν μπορεί να καταναλωθεί για λόγους
ασφάλειας. Έτσι, μειώνεται ο όγκος των
απορριμμάτων και δημιουργείται χώμα
για τα φυτά.
6. Οι προσφορές σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως γάλα εβαπορέ,
μακαρόνια, ρύζι και όσπρια συμφέρει,
όμως αγοράζοντας μεγάλη ποσότητα
φρούτων και λαχανικών επειδή είναι
σε προσφορά δε συμφέρει, καθώς εί-

ναι πιθανό να χαλάσουν πριν καταναλωθούν.
7. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιείτε τα
περισσευούμενα φαγητά ή άλλα τρόφιμα που θα λήξουν σύντομα μπορείτε να
τα δωρίσετε σε άτομα που βρίσκονται
σε ανάγκη.
Παλαιότερα, τα νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν όλα τα τρόφιμα που είχανε
στη διάθεσή τους και η σπατάλη τροφίμων ήταν ελάχιστη ως μηδαμινή.
Δυστυχώς, σήμερα με την αφθονία
των προϊόντων πετάμε στα σκουπίδια
τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν
χωρίς δεύτερη σκέψη. Ενδεικτικά, η ποσότητα τροφίμων που απορρίπτονται
από την τροφική αλυσίδα κάθε χρόνο
θα μπορούσαν να θρέψουν όλους τους
ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο
της φτώχιας 4 φορές!

Το φαρμακείο του Θεού
Ο Θεός μας άφησε μια μεγάλη ιδέα για το ποια τρόφιμα βοηθούνε ποιο
μέρος του σώματος μας!
1. Μια φέτα καρότου μοιάζει με την
ίριδα του ανθρώπινου ματιού. Η επιστήμη αποδεικνύει ότι τα καρότα ενισχύουν
σε μεγάλο βαθμό τη ροή του αίματος
και τη λειτουργία των ματιών.
2. Η ντομάτα διατηρεί καθαρή την
καρδιά και είναι τροφή για το αίμα.
3. Τα σταφύλια είναι δυνατή τροφή για
την καρδιά και το αίμα.
4. Τα καρύδια βοηθούν στη λειτουργία
του εγκεφάλου.
5. Τα φασόλια θεραπεύουν και βοηθούν στη λειτουργία των νεφρών.
6. Tο σέλινο βοηθά στην ενδυνάμωση
των οστών.
7. Το αβοκάντο, η μελιτζάνα και το
αχλάδι έχουν στόχο την υγεία και τη
λειτουργία της μήτρας και του τραχήλου

της μήτρας της γυναίκας.
8. Τα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα του σπέρματος των ανδρών και αυξάνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, θεραπεύουν την στειρότητα των
ανδρών.
9. Η γλυκοπατάτα ισορροπεί τον γλυκαιμικό δείκτη των διαβητικών.
10. Οι ελιές βοηθούν στην υγεία και
την λειτουργία των ωοθηκών.
11. Τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρούτ
και όλα τα εσπεριδοειδή βοηθούν στην
υγεία του στήθους.
12. Τα κρεμμύδια βοηθούν στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων που προέρχονται από τα κύτταρα του σώματος.
13. Το σκόρδο βοηθά στην εξάλειψη
των ελευθέρων ριζών του σώματος.
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Βήμα των νέων
Αναστασία-Μαρία Μπασιάκου
Επιμέλεια: Θ. Πλατσής

Η «Αιολίδα» παλαιότερα είχε παρουσιάσει από το "βήμα των νέων" πολλούς
νέους παιδιά φίλων και συμπατριωτών
μας στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας
τους.
Σήμερα θα θέλαμε να γνωρίσουμε ένα
ταλαντούχο παιδί την Αναστασία Μπασιάκου. Η Αναστασία είναι μυτιληνιά
δεύτερης γενιάς γεννημένη στην Αθήνα
στις 10 Απριλίου 1986.
Η μητέρα της Βασιλική Μπασιάκου, είναι
γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μόρια.
Γνωριστήκαμε στην αποκριάτικη εκδήλωσή που έγινε στην αίθουσά μας στις
19 Φεβρουαρίου. Η Αναστασία πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και
ήρθε για να ομορφύνει το αποκριάτικο
γλέντι μας με ένα υπέροχο χορευτικό.
Όπως ανάφερα και πιο πάνω είναι ένα
κορίτσι πολυτάλαντο, γι’ αυτό πήρα την
πρωτοβουλία να την παρουσιάσω και
στα μέλη μας. Πιστεύω ότι καλό είναι
να γνωρίζουμε τους συμπατριώτες και
τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις,
ώστε σε μια δεδομένη στιγμή να απευθυνθούμε σ’ αυτούς και όχι σε ξένους.
Η Αναστασία Μπασιάκου σπούδασε
στο Καποδιστριακό Πανέπιστήμιο της
Αθήνας στη φιλοσοφική σχολή στο τμήμα γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας.
Στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές τις
και στα ΙΕΚ «Ακμή» στο τμήμα τεχνικού
αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ. Παρακολούθησε ακόμη σεμινάρια επαγγελματικού μακιγιάζ μανικιούρ και αρχαιοελληνικής μάλαξης.
Παράλληλα ασχολήθηκε και με την
εκμάθηση ξένων γλωσσών πράγμα απαραίτητο τη σημερινή εποχή. Γνωρίζει
άριστα Γερμανικά και Αγγλικά και σε
καλό επίπεδο Τουρκικά και Ισπανικά.
Ακόμη, έχει καλές γνώσεις υπολογιστή

και έχει πάρει μαθήματα χορού, πιάνου,
και ζωγραφικής.
Έχει εικοσαετή ενασχόληση με το
χορό: Κλασικό μπαλέτο, λάτιν, regeaton,
oriental, salsa, με συμμετοχή σε σεμινάρια και διακρίσεις σε φεστιβάλ του εξωτερικού.
Σε φεστιβάλ χορού στο Δικελί της
Τουρκίας διακρίθηκε και απέσπασε
βραβείο.
Συμμετείχε σε χορωδίες, όπως της ΕΡΤ
και του Αρσακείου Τοσιτσείου Εκάλης.
Οργάνωσε χορευτικά «οριένταλ» και
«λάτιν» σε διάφορες εκδηλώσεις & γάμους σε ξενοδοχεία, ενώ δίδαξε και σε
σχολές χορό «οριεντάλ».
Σε αποκριάτικη εκδήλωση του Δήμου
Αθηνών στο Ζάππειο τον Μάρτιο του
2016 συμμετείχε ως face painter.
Ως face painter και εμψυχώτρια παιδιών εργάστηκε και σε παιδικά πάρτι, σε
εκδηλώσεις σε παιδότοπους και σχολικές εκδηλώσεις από τον Ιανουάριο του
2015.
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Τραπέζι Αποκριάς
Το τραπέζι του μεσημεριού της Μεγάλης Αποκριάς είναι από τα πλουσιότερα της
χρονιάς και στη Λέσβο καθώς και σε όλη την Ελλάδα. Αν και η τελευταία βδομάδα του
Τριωδίου λέγεται Τυρινή ή μακαρονού και υποτίθεται ότι καταναλώνονται μόνο ζυμαρικά και τυροκομικά, η κατανάλωση του κρέατος καλά κρατεί...
Εμείς όμως εδώ, θα σεβαστούμε την παράδοσή και θα φτιάξουμε μια ωραία μακαρονόπιτα ακριβώς, όπως η παράδοση ορίζει και για αποκριάτικο γλυκό η Λεσβιακή παράδοση μας προτείνει το ρυζόγαλο. Με φρέσκο γάλα καλοβρασμένο και ανακατεμένο με
γλυκό ρύζι και όλα αυτά πασπαλισμένα με μπόλικη μυρωδάτη κανέλα και για μυρωδιά
φύλλα νεραντζιού.
Καλές Απόκριες λοιπόν φίλοι μου και κυρίως γευστικές!!!
Κατερίνα
Μακαρονόπιτα
Υλικά:
1 πακέτο φύλλο κρούστας.
1 πακέτο ζυμαρικά πένες
800 γρ. μίγμα 4 τυριών
(φέτα, κασέρι, ρεγκάτο, ένταμ)
8 αυγά
Μισό λίτρο φρέσκο γάλα
Λίγο βούτυρο
Πιπέρι
Εκτέλεση:
Βράζουμε τα μακαρόνια τόσο όσο να
κρατάνε λίγο. Τα σουρώνουμε και τα
αφήνουμε για να στραγγίσουν πολύ καλά
και να κρυώσουν.
Σε μια κούπα ρίχνουμε τα τυριά χοντροτριμμένα και τα ανακατεύουμε. Σε ένα
μπολ χτυπάμε τα αβγά μαζί με το πιπέρι
και τα ρίχνουμε στην κούπα με τα τυριά.
Ρίχνουμε μέσα και τα μακαρόνια που θα
πρέπει να έχουν κρυώσει και τα ανακατεύουμε όλα μαζί πολύ καλά, ώστε τα τυριά και τα αβγά να πάνε παντού.
Στρώνομε κάτω, σε βουτυρωμένο ταψί,
τα μισά φύλλα καλά βουτυρωμένα, με
ένα πινέλο, ένα-ένα, ρίχνουμε μέσα και
στρώνουμε τα μακαρόνια, ανακατεμένα
καλά με τα τυριά και τα αβγά και σκεπάζουμε από πάνω με τα υπόλοιπα φύλλα
επίσης βουτυρωμένα.
Αλείφουμε την επάνω επιφάνεια με τον
λιωμένο βούτυρο και από πάνω ρίχνουμε το σησάμι. Κόβουμε σε φέτες την
πίτα και την περιχύνουμε με το γάλα

ώστε να πάει παντού.
Ψήνουμε στο φούρνο στους 175 βαθμούς μέχρι να ροδίσει.
Ρυζόγαλο
Υλικά:
1 λίτρο γάλα
250 γραμμάρια ρύζι γλασέ
5 - 6 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
2 κουταλιές του γλυκού κορν φλάουρ
1 πρέζα αλάτι
2 κούπες νερό
ανθόνερο για άρωμα
Κανέλα για πασπάλισμα
Εκτέλεση:
Βάζουμε σε κατσαρόλα τις δύο κούπες
νερό, το ρύζι και το αλάτι να σιγοβράσουν για 10 περίπου λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Από το 1 λίτρο γάλα
φυλάμε σε μπολάκι 5 κουταλιές της σούπας, όπου διαλύουμε το κορν φλάουρ.
Προσθέτουμε το υπόλοιπο γάλα, τη ζάχαρη στο ρύζι που σιγοβράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε συχνά,
ώστε να μην κολλήσει το ρυζόγαλο μας.
Έπειτα από 15 - 20 λεπτά περίπου προσθέτουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ και
ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει.
Όσο είναι ζεστό προσθέτουμε το ανθόνερο το ανακατεύουμε και το μοιράζουμε σε μπολάκια, περιμένουμε να κρυώσει
λίγο πριν το πασπαλίσουμε με τη σκόνη
κανέλας και το τοποθετήσουμε στο ψυγείο.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

ΑΛΚΑΙΟΣ
(7ος π.Χ. αιώνας)
ΣΥΜΠΟΤΙΚΟΝ
Πίνωμεν. τί τά λύχν’ ομμένομεν; δάκτυλος αμέρα.
κάδ δ’ άερρε κυλίχναις μεγάλαις, άfιτα, ποικίλαις.
Fοίνον γάρ Σεμέλας καί Διός υίος λαθικάδεα
ανθρώποισιν έδωκ’. έγχεε κέρναις ένα καί δύο
πλέαις κάκ κεφάλαις.<ά> δ’ ατέρα τάν ατέραν κύλιξ ωθήτω.
(Μεταφορά)
Ας πίνουμε. τι καρτεράμε τα λυχνάρια;
δάχτυλο η μέρ’ ακόμα. εμπρός, αγόρι, τώρα
φέρνε μας τα μεγάλα σκαλιστά ποτήρια.
για να ξεχνούν τις πίκρες στους ανθρώπους έδωκε
του Δία ο γυιός και της Σεμέλης το κρασάκι.
Ένα κρασί με δυό νερό ανακάτωνέ μας
κι όσα κεφάλια γέμιζε. Τόνα ποτήρι να σπρώχνει τ’ άλλο.
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Η σιωπή της Ελένης

ντυθείς,
το λέω, πως αρμονία θα σ’
ονομάζουν…

Το βράδυ θα γυρίσει το προσκέφαλο
στις άλλες έγνοιες.
Τώρα μπορείς να εμπιστευθείς στο
φως
την προσευχή σου…
Απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο, θα μπει το
νέο φεγγάρι.
Το φως, βαθαίνει τις ρωγμές
στα κράσπεδα της μνήμης…

Ψηλά κι απ’ του μεσονυχτιού, τα
δώδεκα καμπαναριά,
κι από των ποιητών, την κατακόρυφη
στιγμήακόμα πιο ψηλά!
μες τα κλειστά βιβλία σ’ αναζητώ,
και σε δυο κρίνων τη σιωπή,
στων στίχων, την αστροφεγγιά… .

Απλώνω τα χέρια μου προς τη
θάλασσα,
για να σ’ αγγίξωΈτσι σφιχτά όπως στ’ όνειρο,
τόσο ζεστά όπως τότε που κοίταζες τη
ζωήμε της ήβης την αγωνία στα μάτια…

Μήτσος Τσιάμης (1919-2008)

Μετασχηματισμοί…
Πόσες φορές, αληθινά, κοιτάζουμε
την εξωτερική εικόνα, μόνο, των
αντικειμένων!
Πόσες φορές αγγίζουμε μ’ ελπίδα χέρι
φιλικό
χωρίς η ζεστασιά του να περάσει στο
δικό μας!
Μπορεί και τη ζωή μας όλη να
ξοδέψουμε
να μάθουμε τις γλώσσες όλων των
ανθρώπων,
μα να ξεχάσουμε τον μυστικό τον
κώδικα
της επικοινωνίας με τους διπλανούς
μας!
Έτσι, που η ζωή μας καταντά
σαν αδιάκοπη προσπάθεια
προσέγγισης
χωρίς να πετυχαίνει, πάντα, τον σκοπό
της…

Με τα ίδια χρώματα πάλι
προσπαθώ να σε ζωγραφίσω.
Για να κοιτάζεις ακόμα πιο μακριά
απ’ αυτό το ηλιοβασίλεμα που
τελειώνειαπ’ αυτό το ανέβασμα που σε κάνει,
παντοτεινά, να χαμογελάς….
Πίσω από μια σκιά ένα φως
και μες το φως, μεσουρανεί το βλέμμα
σου!
Πίσω από μια πτυχή νερού, καθάριο
σαν πηγή, το γέλιο σουΓύρω, μπροστά, παντού, γυμνή,
ολόρθη η παρουσία σου!
Σε ποια στήλη φωτός, να γράψω τ’
όνομά σου;
Τα χείλη σου, υγραίνουν τη θάλασσα,
τα μάτια σου, ζεσταίνουν τον ήλιο!
κι από το φως,
στη φαντασία πλασμένο είναι το σώμα
σου.
Τα δυο σου χέρια, στους αστερισμούς,
για πάντοτε υψωμένα…
κι αν είναι από τη γήινη σιωπή σου να

Ώσπου μια μέρα,
αναπάντεχα,
η σπίθα μες τ’ αρχέγονά μας κύτταρα,
-κληρονομιά της σπίθας της ζωής,
που κάποτε συνένωσε τα πρώτα μόρια
της ύληςανάφτει μέσα μας φωτιά…
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Και ξεκινούν εκείνες οι ‘μεταλλαγές’,
π’ αλλάζουνε την όψη,
όλου του κόσμου,
μέσα κι έξω!

Κι ΕΣΥ
Ακούραστος σταθμάρχης στις γραμμές
Οδηγίες να δίνεις αδιαλείπτως για το
τραίνο
Αδιαφορώντας
Αν τα νερά του ποταμού είχαν
φουσκώσει
Κι οι δείχτες είχαν σταματήσει
Πάνω στη στροφή
Του τελευταίου δρομολογίου ΣΟΥ!

Κική Σαραντάκου

Άραγε
Γράφω από τα δεκατρία μου,
δεν θυμάμαι ποτέ να μην ήμουν
σκυμμένος πάνω από ένα χαρτί,
όπως η μαμή πάνω απ’ την ετοιμόγεννη
και να προσμένω τον «τοκετό».
Στα συρτάρια μου σωρό τα
«νεογέννητα»,
άλλα γερά και ζωηρά, άλλα αδύναμα,
θνησιγενή.
Τώρα στα ογδοντατρία μου
αναρωτιέμαι:
Άραγε θα προλάβω κάποτε να γίνω
«ποιητής;»
Την Ποίηση δεν αρκεί να την αγαπάς
πρέπει να σ’ αγαπάει κι’ εκείνη.

Δημήτρης Καραμβάλης

Ηλιόγερμα
Σ’ ένα συννεφιασμένο άλικο Ουρανό
βυθίζεται ο Ήλιος.
Η νύχτα σκεπάζει με το γκριζόχρωμο
δίχτυ την πλάση
κι η μοναξιά το ταίρι της ζητά
το μεράκι της να εκφράσει
και να βυθιστεί στο εσώτερο «είναι»
της.
Ανάμεσα σε παραγάδια και αγκίστρια
και σε συζητήσεις ατέρμονες για
ψάρια
για γνώσεις τεχνικές
σαν λεριασμένα ρούχα τις
καθημερινές σου
έγνοιες πετάς.

Γιώργος Κόμης

Το τραίνο της ζωής
Κρύβει το λόγο η σιωπή.
Ανυποψίαστη διαβαίνει η αλήθεια.
Σε μια μετάβαση με νέα τώρα μορφή.
Βουτώ στο αρχέγονό μου υλικό
Λησμονημένη θάλασσα
Που κάποτε είχα το δικαίωμα
αβλαβούς διέλευσης ...
Λαθραίος βλέπεις ο θάνατος και
σίγουρος
Μιας παράπλευρης ζωής που το
μεσοστράτι της
Ήταν η απευθείας σύνδεση με
έκπτωτους αγγέλους
Ενός πάλαι ποτέ
Απωλεσθέντος Παραδείσου

Κοιμάται αθόρυβη η Θάλασσα
κάτω απ τον Ουρανό του Φθινοπώρου.
Η παραλία βουβή
σταμάτησαν τα ξεφωνητά και τα γέλια
του Καλοκαιριού.
Μόνη της συντροφιά τα κάτασπρα
πουλιά
να ταράζουν την ηρεμία της.
Και κάποιοι ερωτευμένοι περιπατητές
μ’ άσπρα μαλλιά, να προχωρούν
πάνω στα βότσαλα του... χθες!
Ζιζή Γερονυμάκη
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δεν θα στέκεσαι πια μόνη.
Σου ‘στειλα το κυπαρίσσι,
που φυτρώνει πλάι στη βρύση,
κι ένα αγέρι, που όσα ξέρει
τα σκορπά σ’ όλα τα μέρη.

Καρτέρι στο φεγγάρι
Του φεγγαριού τ’ αχνόγελο πέφτει στο
δειλινό
κι’ η κορασιά του Απριλομάη απλώνει
την ποδιά της
να μάσει τ’ άστρα της νυχτιάς από τον
ουρανό
που’ ναι γραμμένοι οι όρκοι της και τα
κρυφά όνειρά της.

Νίκη Βούρβουλη

Η κυρία Αστρινάκη
Τη βλέπω με τα άσπρα μαλλιά της
άλλοτε ξαπλωμένη στο κρεβάτι
κι άλλοτε στο παράθυρο
να ατενίζει το άπειρο,
να κοιτά κατά τη θάλασσα
ώρες πολλές
τους γλάρους που ψαρεύουν
κιάλλοτε
μ’ ένα μικρό σημειωματάριο στα χέρια
να σημειώνει
Τι άραγε;
Δεν υπάρχουν πια καθημερινά ψώνια
να νοιαστεί
ούτε πολύβουες φωνές παιδιών
να τρέξει πίσω τους
οι γιοι της φύγαν
εδώ και χρόνια
σε νέα σπιτικά,
τα εγγόνια κι αυτά
δεν έρχονται πια,
και κείνη
όταν το σπίτι ολάκερο μετακόμισε,
μετακινήθηκε κι αυτή προς το
παράθυρο
αναζητώντας εκεί
τη ζωή που προχώρησε.

Έβγα φεγγάρι λυγερό στα πλάτη να
σε δω
καρτέρι σ’ ένα διάσελο για σένα έχω
στημένο
ν’ αρχίσω να σε νοιάζομαι και να σου
τραγουδώ
καθώς απ’ τα μεσούρανα κινάς
ξεστρατισμένο.
Σάμπως πουλί πετούμενο δώσε μου τα
φτερά
να φτερουγίσω μάγισσα προς τη χρυσή
μορφή σου
ξέρεις εσύ, φεγγάρι μου, πως μου’
λειψε η χαρά
και τρυφερά στον κόρφο μου παίξε τη
μουσική σου.
Πέρθας Καλέμη

Ανεμώνη
Ανεμώνη, που ‘σαι μόνη
στου βουνού την αγκαλιά,
σου ‘στειλα το χελιδόνι
να σου κάνει συντροφιά.

Ευριδίκη (Ρούρα) Σιφναίου

Σου ‘στειλα τις μαργαρίτες
με τις κίτρινες τις μύτες,
το τριφύλλι και μια φίλη
που τι λεν αμυγδαλιά.
Στο χειμώνα, που σιμώνει
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τηρήθηκε μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή. Την εποχή αυτή ταλαιπωρημένοι και αγανακτισμένοι στρατιώτες,
από την πολυετή εκστρατεία, έσπασαν
τη μαρμάρινη πινακίδα με την επιγραφή.
Σ’ αυτόν τον δημόσιο χώρο για εκατόν
πενήντα χρόνια, περίπου, συναντώνται,
ξεκουράζονται, διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται οι κάτοικοι της Μυτιλήνης,
της Λεσβιακής υπαίθρου, αλλά και οι
επισκέπτες του. Καθημερινοί άνθρωποι,
του μόχθου κι επιστήμονες, υπάλληλοι
κι επαγγελματίες, νέοι και ηλικιωμένοι,
εκπρόσωποι των διαφόρων αρχών του
τόπου, οι παραθεριστές του νησιού,
κάθισαν κάτω απ’ τη σκιά των δέντρων
του. Ο Δημοτικός Κήπος Μυτιλήνης είναι ο δημόσιος χώρος ο οποίος με τη
λειτουργία του, συνέβαλλε, περισσότερο από τους άλλους, στην άμβλυνση των κοινωνικών διαφορών. Σ’ αυτόν
συναντήθηκαν, κάθισαν στα διπλανά
τραπέζια, άκουσαν την ίδια μουσική και
διασκέδασαν άνθρωποι απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ερευνώντας τον Τύπο
της Λέσβου διαπιστώσαμε ότι ο Δημοτικός Κήπος, μαζί με τα προσφυγικά μικρομάγαζα της Επάνω Σκάλας, ήταν από
τα πλέον αγαπημένα μέρη όπου σύχναζαν οι δημοσιογράφοι, οι λογοτέχνες
και οι λόγιοι της Λεσβιακής Άνοιξης. Για
αυτό τα ενέταξαν στη θεματολογία αρκετών χρονογραφημάτων τους.
Σ΄ ένα εκτενές κείμενό του, που πλαισιώνεται με αρχειακό φωτογραφικό υλικό,
ο Αριστείδης Καλάργαλης παρουσιάζει
το ιστορικό δημιουργίας και εξέλιξης
του Κήπου καθώς και τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες του 1929 και 1930.
Ακολουθούν τα ανθολογημένα κείμενα
γνωστών δημοσιογράφων και λογοτε-

Αριστείδης Καλάργαλης
«Δημοτικός Κήπος Μυτιλήνης»
Μυτιλήνη 2016, σελ. 248
Συνεχίζοντας μια πολύ
ενδιαφέρουσα δουλειά με θεματικές ανθολογήσεις από το
Λεσβιακό Τύπο των
αρχών του αιώνα, ο
Αριστείδης
Καλάργαλης ετοίμασε έναν
ακόμη τόμο για ένα
ξεχωριστό τόπο της Μυτιλήνης, τον
Δημοτικό Κήπο. Είχαν προηγηθεί: «Ανθολόγιο χρονογραφημάτων, Δημοκράτης (1928-1932)», «Η Επάνω Σκάλα των
Χρονογράφων», «Ελευθέρια Λέσβου
1912-2012», «Χρονογραφία, Ποίηση
Γεωργίου Ζεϊμπέκη», «Ασημάκης Βεϊνόγλου. Ο ποιητής των ονείρων», «Το Πανηγύρι του Ταύρου Αγίας Παρασκευής
Λέσβου».
Όπως διαβάζουμε στην εισαγωγή «ο
Δημοτικός Κήπος Μυτιλήνης δημιουργήθηκε στα 1900-1901 στη νοτιοανατολική άκρη της πόλης, σε μέρος μιας
έκτασης που ήταν γνωστή ως Μεγάλο
Περιβόλι. Αυτό είχε έκταση 10 χιλιάδων τετραγωνικών πήχεων και εκτεινόταν από τον χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα η εκκλησία του Αγίου
Θεράποντα και το κτίριο των από τη
θάλασσα ως το αρχοντικό Μπίνου. Το
πρώτο όνομα του Δημοτικού Κήπου
ήταν “Χαμιδιέ Μπαγτσεσί” προς τιμή
του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ. Με την
πτώση τού Αβδούλ Χαμίτ έγινε “Δημαρχιακός Κήπος”. Τον Νοέμβριο του
1912 με την απελευθέρωση της Λέσβου
μετονομάστηκε “Άλσος Κωνσταντίνου
του Διαδόχου”. Αυτή η ονομασία δια57

χνών, όπως: Μανόλης Βάλλης, Γιώργος
Σημηριώτης, Κώστας Τζελέπης, Στρατής
Παπανικόλας, Κώστας Καρτέρης, Θόδωρος Τέμπος, Ντόρος Ντορής, Τέρπανδρος Αναστασιάδης, Παναγιώτης
Κεφάλας, Παναγιώτης Νικήτας, Φώτης
Δήμου, Νίκος Σαραντάκος, Άγγελος Σημηριώτης, Στράτης Μυριβήλης, κ.ά..
Π.Σ.

χωριού. Αφού τα αρίθμησα κατά χρονολογική σειρά, τα κατέγραψα με ειδικούς
σχολιασμούς και υπομνήσεις. Στάθηκα
με θρησκευτική ευλάβεια μπροστά σ'
αυτά τα εκατό πενήντα δύο έγγραφα και
παρακαλώ το μελλοντικό ερευνητή το
ίδιο να κάνει. Καταβάλλω συνεχείς προσπάθειες να βρεθούν και άλλα παλιά έγγραφα, γιατί ασφαλώς υπάρχουν σε χέρια ιδιωτών. Αν βρεθούν τέτοια έγγραφα
θα φωτοτυπούνται και θα εγγράφονται
στο παρόν τετράδιο στο τέλος, κατά την
ίδια τάξη των προηγουμένων».

Του Γιάννη Κοντέλλη
«Ένας αιώνας Ακράσι»
(1832-1927)
Έκδοση των απανταχού Ακρασίων
Ακράσι 2016

ΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Στις 4 Ιανουαρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, έγιναν
οι βραβεύσεις για τον 4ο Πανελλήνιο
Λογοτεχνικό Διαγωνισμό
Ενηλίκων,
που είχε προκηρύξει το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού
Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), με θέμα τη
βιογραφία μιας Μικρασιατικής Προσωπικότητας. Το 1ο Βραβείο δόθηκε στη
συμπατριώτισσά μας και Γενική Γραμματέα της «Λεσβιακής Παροικίας» Ειρήνη Βεκρή (το γένος Παναγιώτη Τρουμπούνη), για το πόνημά της:
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΝΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ»
που είναι μια λογοτεχνική βιογραφία του
ιδρυτή του Αϊβαλιού, Ιωάννη Δημητρακέλλη-Οικονόμου.

Ο καθηγητής Γιάννης
Ι. Κοντέλλης, γνωστός
για την αγάπη του για
το χωριό του το Ακράσι και για τα βιβλία του.
Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό, είναι το
γεγονός ότι έχει διασώσει πάρα πολλά έγγραφα από το 1834 μ.Χ. μέχρι σήμερα
και από τα οποία τα σπουδαιότερα και
αρχαιότερα έχουν εκδοθεί από τον Σύλλογο Ακρασίου στο παρόν βιβλίο που
κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2016.
Μέσα από αυτό, φαίνεται η κοινωνική
και οικονομική ζωή του Ακρασίου Λέσβου και γενικότερα του νησιού μας.
Έχει ενδιαφέρον επίσης και για κάθε
επιστήμονα που μελετά την οικονομική
και κοινωνική ζωή της Λέσβου και γενικότερα της Ελλάδας.
«Το καλοκαίρι του 1990 βρήκα σκόρπια και σε κακή κατάσταση, σε διάφορα μέρη μέσα στην εκκλησία, έγγραφα
περιόδου 1832-1927, με διάφορο περιεχόμενο. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα είναι αξιόλογα, γιατί μας δίνουν άγνωστες
πληροφορίες για την ιδιωτική και κοινωνική ζωή και γενικά για την ιστορία του

Το 1ο Βραβείο δόθηκε στη Γενική Γραμματέα της
«Λεσβιακής Παροικίας» Ειρήνη Βεκρή
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Καλλιεργείστε αρωματικά φυτά στο μπαλκόνι σας!
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

(Απρίλιος έως Μάιος) σε βάθος μισό
με ένα εκατοστό. Ο άνηθος θέλει βαθιά
γλάστρα γιατί η ρίζα του είναι μακριά.
Θέλει συχνό πότισμα.
Μαζεύετε τον άνηθο κόβοντας με ψαλίδι σε ύψος 2-3 εκατοστά από το χώμα
Η συγκομιδή γίνεται με κόψιμο των φυτών περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Ιουλίου. Αν θέλετε αφήνετε κάποια
φυτά να μεγαλώσουν και να κάνουν
σπόρο που θα τον έχετε για την επόμενη χρονιά.
Είναι ετήσιο φυτό και φτάνει σε ύψος τα
30 με 80 εκατοστά.
Ο άνηθος δεν παρουσιάζει ευαισθησία
σε εχθρούς και ασθένειες.

Τα αρωματικά φυτά, όπως ο δυόσμος,
η μέντα, η ρίγανη κ.α. εκτός από άρωμα έχουν και πολλές θεραπευτικές ιδιότητες.
Το πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι
μπορούν εύκολα να καλλιεργηθούν
σε γλάστρες στο μπαλκόνι σας και δε
χρειάζονται μεγάλη φροντίδα. Με λίγη
οργάνωση και ελάχιστο κόπο, μπορείτε να έχετε φρέσκα αρωματικά φυτά,
όποτε και για ό,τι τα χρειασθείτε! Δεν
παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε
ασθένειες!
Για να τα καλλιεργήσετε στο μπαλκόνι
θα χρειαστείτε: Μερικές γλάστρες και
ζαρντινιέρες (κατά προτίμηση πλαστικές
γιατί είναι ελαφριές), χώμα για κήπο να
τις γεμίσετε και λίγο χαλίκι ή σπασμένα
κεραμιδάκια για τον πάτο.
Οι ζαρντινιέρες και οι γλάστρες θα πρέπει να έχουν βάθος 25 με 30 εκατοστά.
Στο κάτω μέρος της γλάστρας βάζετε
μία στρώση από χαλίκια, ώστε να διευκολύνεται το ξενέρισμα.
Γεμίζετε τη γλάστρα ή την ζαρντινιέρα
σας με χώμα που έχετε προμηθευτεί
από το πλησιέστερο σε σας ειδικό κατάστημα ή Σουπερμάρκετ. Προτιμήστε
χώμα «κομπόστ» που είναι εμπλουτισμένο με οργανικά υλικά. Κοστίζει περίπου 1 € τα 10 λίτρα.

Δυόσμος
Ο Δυόσμος είναι ένα ποώδες αρωματικό φυτό. Είναι ένα είδος Μέντας, από τα
πιο εύκολα στην καλλιέργεια τους αρωματικά φυτά.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους
δυόσμου νωρίς την Άνοιξη, μετά τα τελευταία κρύα. Χρησιμοποιήστε πολλούς
σπόρους γιατί πολλοί από αυτούς είναι
στείροι.
Απλώστε τους σπόρους του Δυόσμου
επάνω στο χώμα και ποτίστε άμεσα.
Μη σκεπάσετε τους σπόρους με χώμα.
Βάλτε τη γλάστρα σε σημείο που θα την
βλέπει ο ήλιος. Οι σπόροι θα βλαστήσουν σε περίπου 12 ημέρες.
Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος πολλαπλασιασμού είναι με τη χρήση ριζωμάτων. Μπορείτε να μεταφυτέψετε ριζώματα δυόσμου από ένα αναπτυγμένο
φυτό σε μία νέα γλάστρα.
Ο Δυόσμος χρειάζεται ήλιο για να αναπτυχθεί και πρέπει να ποτίζεται τακτικά
για να ευδοκιμήσει.

Άνηθος
Η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης του
άνηθου είναι 18-25°C. Αποδίδει καλά
σε εδάφη μέσης σύστασης, πλούσια σε
οργανική ουσία, καλά στραγγιζόμενα. Η
καλλιέργεια ωφελείται από την οργανική
λίπανση (κομπόστ).
Ο άνηθος πολλαπλασιάζεται με σπόρο
Φυτεύουμε τους σπόρους την Άνοιξη
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να έχει πάντα υγρασία. Επίσης θα πρέπει να ψεκάζετε τα φύλλα του με νερό.
Προσπαθούμε δηλαδή να αναπαράγουμε τις συνθήκες ενός τροπικού δάσους.
Το Κάρδαμο δεν αντέχει σε χαμηλές
θερμοκρασίες. Αν κάνει κρύο θα πρέπει να το βάλετε μέσα στο σπίτι.
40 με 50 ημέρες μετά τη σπορά θα μπορείτε να έχετε το δικό σας κάρδαμο.

Μαϊντανός
Ο Μαϊντανός είναι ένα διετές φυτό. Αν
και έχουμε συνηθίσει να το βρίσκουμε
εύκολα στις αγορές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένα βότανο που απαιτεί
υπομονή. Από την ώρα που θα φυτέψετε τους σπόρους, θα χρειαστούν 3
με 4 εβδομάδες μέχρι να αρχίσουν να
βλασταίνουν. Θα χρειαστεί να περάσουν ακόμη 2 με 3 μήνες μέχρι να μπορέσετε να δοκιμάσετε το μαϊντανό σας.
Μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους
μαϊντανού στις ζαρτινιέρες σας από
νωρίς την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο.
Απλώστε τους σπόρους στη γλάστρα
και σκεπάστε τους με λίγο χώμα. Ποτίστε αμέσως.
Θα πρέπει να διατηρείτε το χώμα στη
γλάστρα υγρό, γι’ αυτό μπορείτε να το
σκεπάσετε με μια λινάτσα μουσκεμένη.
Αν όταν φυτέψετε τους σπόρους Μαϊντανού φροντίστε να μην κάνει ακόμη
κρύο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, η γλάστρα
με το Μαϊντανό είναι καλύτερα να τοποθετηθεί σε μέρος που τη βλέπει ο
ήλιος, αν και ο μαϊντανός μπορεί να
αναπτυχθεί και σε μέρη που τα βλέπει
ο ήλιος για λίγες ώρες την ημέρα.
Ο Μαϊντανός είναι διετές φυτό, αλλά
σπάνια επιζεί και για δεύτερο έτος.

Σέλινο
Το Σέλινο είναι διετές φυτό και υπάρχουν 2 βασικές ποικιλίες σέλινου:
Η μία με μεγάλη σαρκώδη ρίζα τη γνωστή σελινόριζα, που τρώγεται και ωμή,
στη σαλάτα, σε σούπες και μαγειρεμένη με διάφορους συνδυασμούς (σελινάτο).
Η δεύτερη η πιο κλασσική, με σαρκώδεις μεγάλους μίσχους που καλλιεργείται για τα φύλλα της και τρώγεται με
τον ίδιο τρόπο γίνεται τουρσί ή χρησιμοποιείται και σαν καρύκευμα στη σαλάτα και σε φαγητά.
Η ποικιλία που δίνει τη σελινόριζα χρειάζεται να φυτευτεί σε βαθιές γλάστρες.
Το Σέλινο χρειάζεται ήλιο και χώμα που
κρατά την υγρασία χωρίς όμως να είναι
μουσκεμένο.
Φυτέψτε τους σπόρους από τον Απρίλιο έως το Μάιο σε βάθος από 0,5 έως
1,5 εκατοστά.
Οι σπόροι του Σέλινου είναι μικροσκοπικοί. Για να μπορέσετε να τους
χειριστείτε, θα βοηθούσε να τους ανακατέψετε με λίγο στεγνό χώμα. Αυτή
την τεχνική τη χρησιμοποιούμε πάντα
όταν έχουμε να χειριστούμε μικρούς
σπόρους.
Μαζέψτε πάντα μόνο τους εξωτερικούς
βλαστούς ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι εσωτερικοί.
Ακόμα αν αγοράσετε σέλινο με ρίζες
στη Λαϊκή, κρατάτε τις ρίζες και τις φυτεύετε στη γλάστρα σας. Σε λίγο καιρό
θα έχετε το σέλινο που χρειάζεστε.

Κάρδαμο
Το Κάρδαμο είναι μονοετές φυτό που
φτάνει σε ύψος τα 20 με 30 εκατοστά.
Είναι τροπικό φυτό.
Μπορείτε να φυτέψετε σπόρους Κάρδαμου σε γλάστρες από την Άνοιξη
έως το Φθινόπωρο.
Επίσης, μπορείτε να πολλαπλασιάσετε
το Κάρδαμο με τη χρήση ριζωμάτων.
Καθώς το Κάρδαμο είναι τροπικό φυτό
που αναπτύσσεται στο έδαφος των
τροπικών δασών, χρειάζεται να τοποθετήσετε τη γλάστρα σε ένα σκιερό
μέρος και να φροντίζετε ώστε το χώμα
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Στο "σαλπάρισμα"
της Ειρήνης Σιδερή-Κουτσκουδή.
Χλοερός ο τόπος σου δασκάλα μας, Κυρία...

Αγαπημένη μου Κυρία, το ρόλο του λυτρωμού και της απόλυτης θείας δωρεάς
έπαιξε πάντα η ΑΓΑΠΗ στη ζωή σου...
Η ιστορία της ζωής της Ειρήνης Σιδερή
Κουτσκουδή, απο κείνες που ξεκινούν
με μοναδικό εφόδιο την αδιάλειπτη πίστη, πως πίσω απ' το σκοτάδι, λάμπει
για όλους και σε όποιο καιρό, το άστρο
της Βηθλεέμ, προσφορά αγάπης χωρίς
ανταμοιβή.
Η άριστη εκπαιδευτικός, η τρυφερή
μάνα, η αφοσιωμένη σύντροφος, η περήφανη γιαγιά, η πιστή φίλη, η οδοιπορούσα δύναμη των μεγάλων Μαραθώνιων.
Ήταν αυτή η λεπτεπίλεπτη ύπαρξη, που
μεταλλαζόταν σε αγωνίστρια άνισων και
δίκαιων αγώνων όποτε η συνείδηση και
το καθήκον το πρόσταζαν. Και ήταν
άπειρες εκείνες οι φορές.
Γεννήθηκε στον Ασώματο της Λέσβου,
κόρη της Μαριάνθης και του Ευστρατίου, το δεύτερο παιδί στα έξι της οικογένειας, που ξεκίνησε με βιός μεγάλο για
να χάσει τα πάντα στη συνέχεια, αφού
το χρήμα είχε γίνει...Τσολάκογλου.
Ολα χάθηκαν, εκτός απο το πείσμα και
την ελπίδα των γονιών, πως θα σπουδάσουν και τα έξι τους παιδιά. Και ποιά
μοίρα και ποιός Θεός θα αρνιόταν τούτο το αίτημα προσευχής στους γονείς
της πίστης και της ταπεινοσύνης, της βιοπάλης και του μόχθου;
Η κατοχή, βρίσκει την Ειρήνη Σιδερή,
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί με
άριστα. Το μπετόνι το λάδι που έστελνε
ο πατέρας πουλιόταν για το ενοίκιο της
φτωχοκαμαρούλας, ενώ η πείνα έσφαζε
τα σωθικά. Μα ο αγώνας για το πτυχίο
ήταν ανένδοτος...
Το Σεπτέμβρη του 1951, η νεαρή καθηγήτρια, διορίζεται στο παράρτημα του
Γυμνασίου Αγιάσου, και μετά στο Β'
Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης, η πρώ-

Τα τελευταία 2-3
χρόνια, είχε αποτραβηχτεί σ' έναν
δικό της κόσμο,
της σιωπής και του
αινίγματος. Η λάμψη απο τα κάποτε
"μαύρα μάτια και
μεγάλα ζυμωμένα
με το γάλα", έφευγε σταθερά και αγύριστα.
Όταν πήγαινα να τη δω μέχρι και πρόσφατα, έπρεπε πολύ υπομονετικά να
"τριβελίσω" το μυαλό της, για να αρχίσουν να ξεπηδούν κάποιες μνήμες της,
απ' την ομίχλη και τη καταχνιά.
Και τότε, νόμιζες πως η λάμψη εκείνων
των ματιών, της καθηγήτριας που ξεχώρισε στη ζωή μου και στη ζωή εκατοντάδων άλλων "παιδιών" της, ξαναγύριζε
έστω και στιγμιαία. Και οι μνήμες της ξαναγίνονταν λέξεις αγάπης, ζωής, αφοσίωσης, σαν όπως πάντα, στη πορεία της
των εύφορων δεκαετιών της διδαχής και
των αγώνων της.
Μιά τέτοια φορά, έτυχε να είναι εκεί
δίπλα μου και ο γυιός της, Παναγιώτης
Κουτσκουδής, και συγκινήθηκε μέχρι τα
τρίσβαθα του το παλληκάρι, καθώς ξεκίνησα να τραγουδώ το αγαπημένο της
τραγούδι που ήξερα πως λάτρευε απο
πάντα.
Η κυρία Ρηνούλα, βγήκε σχεδόν απο το
λήθαργο, με κράτησε αγκαλιά και χωρίς
να χάσει λέξη, τραγούδησε μαζί μου με
φωνή τρεμάμενη μα πάλουσα απο θύμηση και αναλαμπή ζωής: " Η αγάπη μοιάζει σαν τα παραμύθια / που κρατάει απο
το βράδυ ως το πρωί / αλλά μία είναι
πάντα η αλήθεια / πως μονάχα η αγάπη
είν' η ζωή...".
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αναδείξω απ' τα μέσα τους, ευαισθησίες
και ταλέντα. Όμως πιό πολύ ήθελα να
κανακέψω ανεπαίσθητα ίσως για τους
άλλους, αδύναμες, τρυφερές ψυχές με
τραύματα παιδικά και ανασφάλειες που
ορθώνονταν δράκοι φοβεροί στα ασταθή τους βήματα...".
Αγαπημένη μου Κυρία, πόσο σε αγάπησε ο Θεός που σε άφησε να δείς και
να μάθεις στη πορεία της ζωής σου, πως
μεγαλούργησες στη πρόοδο τούτων
των παιδιών που η ευγνωμοσύνη τους
θα είναι μορφή αθανασίας για σένα...
Μόλις πριν απο τρείς μήνες, έφυγε απο
τη ζωή και ο πολυαγαπημένος για 62
ολόκληρα χρόνια σύντροφος της, ο κύριος Δημητράκης, ο σεβαστός και αγαπητός σε όλους Δημήτριος Κουτσκουδής. Ο Θεός, άκουσε και τη δική του
προσευχή που ζητούσε να αποδημήσει
πρώτος, χωρίς να βιώσει το χωρισμό
απο την πολυαγαπημένη του Ρηνούλα.
Τρία εξαιρετικά παιδιά η καρποφορία
του ευωδιαστού περιβολιού του ζεύγους Σιδερή-Κουτσκουδή. Η Βίκη, αρχιτέκτονας, ο Παναγιώτης, καθηγητής και
ο Στρατής, δάσκαλος.
Η αγάπη της μάννας όμως, μοιραζόταν
ακριβοδίκαια και λίγο πιό πέρα με την
ίδια θέρμη και λατρεία, αφού συχνά
επαναλάμβανε: " Μπορεί να γέννησα
τρία παιδιά, αλλά έχω έξι! Κόρες μου
και σπλάχνα μου και οι δυό Δέσποινες
οι νυφούλες μου, και γυιός μου αγαπημένος, ο άνδρας της Βίκης μου, Νίκος
Σακελαρίου. Ευλογημένος να είσαι Κύριε για τα υπέρτατα δώρα που χάρισες
στο Δημητράκη και σε μένα..."
Έξι και τα εγγόνια της όλα αγόρια, ο
Αντώνης, ο Δημήτρης, ο Ρένος, ο Γιάννης και τα διδυμάκια, Στέλιος και Δημήτρης, ευτύχησαν να γνωρίσουν και να
θυμούνται την αγάπη, τη σοφία, τη μεγαλοσύνη την ανθρωπιά της ευλογημένης
ιδιαίτερης εκείνης Κυρίας που υπήρξε η
γιαγιά τους.

τη και μοναδική γυναίκα εκπαιδευτικός,
μέσα σε εκατοντάδες αγόρια και συναδέλφους της μόνο άνδρες.
Υπηρετούσε στο Παρθεναγωγείο, όταν
η Χούντα την έστειλε στη Καλλονή Λυκειάρχη, αλλά με το μισθό...απλής καθηγήτριας!
Μετά υπηρέτησε στα Πάμφιλα, και
ύστερα η καταξίωση όταν έγινε Λυκειάρχης στο Θηλεών Μυτιλήνης, για να
φτάσει μετά απο χρόνια και στο αξίωμα
της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης
Νομού Λέσβου.
Σχεδόν 4 δεκαετίες με πολλά βραβεία
και επαίνους αναγνωρισμένης φιλότιμης
προσφοράς στο νέο άνθρωπο, ήρθε η
ώρα της συνταξιοδότησης της κυρίας
Ρηνούλας μας, το 1986.
Η ενασχόληση της με τα γράμματα όμως
δε σταμάτησε ποτέ. Συγγραφέας 10 βιβλίων, αρθρογράφος, σχολιαστής, χρονογράφος, λογοτέχνις άξια και πολυγραφότατη μέχρι τα πρόσφατα χρόνια.
"Καθώς γράφω-μου έλεγε πάντα- έχω τη
ψευδαίσθηση, πως ζω ακόμα στα χρόνια
της πνευματικής ανθοφορίας και προσφοράς. Θαρρώ πως και το γράψιμο
είναι μιά μορφή αθανασίας..."
Τίποτα δεν την ικανοποιούσε περισσότερο απο την αγάπη των μαθητών της
και την εκτίμηση των συναδέλφων της.
Πράγματι, η γιγαντοσύνη της καρδιάς
της και το παράδειγμα του αγώνα και της
αφοσίωσης της, εκτιμήθηκαν απο όλους
και οι πάντες σεβάστηκαν και ποτέ δεν
αμφισβήτησαν τη νέα εκείνη γυναίκα
που απο το στόχο της ποτέ δεν μετακινήθηκε. Παλιά, πάνω στη κουβέντα μας,
μου είχε πεί για το στόχο εκείνον που
έμεινε για πάντα στη θύμηση μου γιατί
κάπου εκεί σε μιά γωνίτσα είδα και τον
εαυτό μου , παιδάκι 12 χρόνων στα άξια
και θαυματουργά της σπουδάματα:
"Ξέρεις Ντοράκι μου, δεν ήθελα μόνο
να μάθω γράμματα στα παιδιά, ήθελα να
τους διδάξω και ήθος. Προσπάθησα να
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Κυρία μου αγαπημένη, πριν λίγα χρόνια
με φώναξες κάτι να μου πείς γιατί νόμισες πως μιά περαστική αδιαθεσία σου
θα σ' έπαιρνε απο τότε μακριά. Τούτα
ήταν τα λόγια σου που με έβαλες να σημειώσω, ακριβό κληροδότημα στα αγαπημένα σου παιδιά:
"Παιδιά μου, προσπαθήσαμε να σας δώσουμε προίκα, αυτά που πήραμε εμείς
απ' τους γονείς μας, ακέραιο χαρακτήρα και ανθρωπιά. Σας εμπιστεύομαι, πως
και εσείς θα δώσετε στα δικά σας παιδιά τις ίδιες αξίες και αρχές και να έχετε
την ευχή μας σε όλη σας τη ζωή. Μείνετε ενωμένοι και αγαπημένοι παιδιά μου,
και να θυμόσαστε πως ότι έπραξα και
όπου έφτασα δεν ήταν μόνο απο δύναμη δική μου. Εκείνος ξέρει πως υπήρξαν
και αδιέξοδα. Σας ευχαριστώ παιδιά μου
και εγγονάκια μου, που και στο παππού
και σε μένα υπήρξατε πάντα παρηγοριά,
έμπνευση και ελπίδα..."
Τώρα, έσβησαν γαληνεμένα τα "μαύρα
μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα...".
Ο άδολος λόγος ο παρηγορητικός, της
αγαπημένης μου Κυρίας Ρηνούλας, και
το παράδειγμα της αγωνιστικότητας της,
η ανεξάντλητη αγάπη της, η θαυμαστή
ανιδιοτέλεια της, η δικαιοσύνη και η ανθρωπιά της, δίπλα στη μεγαλοσύνη της
ταπεινότητας της, τούτα, δεν έχουν ημερομηνία λήξης, όπως δε θα έχει και η
αιωνία μνήμη της.
Κυρία μου, σ' ευχαριστώ που απο παιδάκι με αγάπησες, μου έδωσες αξία
που μάλλον δεν είχα, που είδες σε μένα
πράγματα που μόνο η αγάπη βλέπει.
Κυρία μου, ευτυχώς που απο χρόνια
σου το είπα και το ήξερες.
Πως και εγώ πολύ σ' αγάπησα και το
Θεό ευλόγησα που σε έβαλε στη ζωή
μου μιά φορά κι' έναν καιρό.
Θα μου λείψεις αγαπημένη μου ΚΥΡΙΑ...

Ειρήνη Σιδερή-Κουτσκουδή
Στη μνήμη της καθηγήτριάς μας Ειρήνης
Σιδερή – Κουτσκουδή που «έφυγε» τον
Γενάρη του 2017 πλήρης ημερών αφήνοντας για όλους εμάς μια σημαντική
προσφορά στην Εκπαίδευση και στα
Γράμματα της Λέσβου.
Την θυμάμαι νέα στο Γυμνάσιο Θηλέων,
δροσερή και αψεγάδιαστη.
Ήταν το παράδειγμα που οι περισσότερες από εμάς τις μαθήτριές της θέλαμε
να μιμηθούμε.
Πάντα γελαστή, με το ευθύ της βλέμμα
μας κρατούσε ... στην τάξη...
Στο νησί οι αγαπημένες συμμαθήτριες
πριν από καιρό είχανε την ευκαιρία μιας
συνάντησης μαζί της.
Εγώ δεν είχα αυτή τη χαρά, γι’ αυτό αυτά
τα λόγια ας είναι ένας χαιρετισμός στη
Γυναίκα που θαύμαζα μικρή και που η
προσφορά της ήταν πολύτιμη για όλες
που την αγαπούσαμε, αλλά και για τον
τόπο μας.
Έφυγε αφήνοντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο με παραδείγματα και προτροπές για μια σωστότερη και περισσότερο
ποιοτική ζωή.
Την ευχαριστώ.
Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή της.
Κ.Μ.-Π.
Αντίο στο Ν. Σαμαρέλλη
Την Τρίτη 10/1/2017 το απόγευμα,
έφυγε ένας καλός φίλος, ο Νίκος Σαμαρέλλης,
στο νοσοκομείο
του Βερολίνου
όπου νοσηλευόταν.
Ο Νίκος ήταν
ένας ωραίος άνθρωπος, γεμάτος
χιούμορ, γελα-

Ντόρα Πολίτη
Μυτιλήνη, 10 Ιανουαρίου 2017.
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στός, με τα αστεία του και την αγάπη
για τη ζωή. Υπήρξε ένας δάσκαλος
αξιόλογος, φοίτησε στην Ακαδημία
Μυτιλήνης, δίδαξε στο Δημοτικό της
Βαρειάς, μετά λίγα χρόνια μετεκπαιδεύτηκε στην Αθήνα.
Ανήσυχος όπως ήταν, δεν παρέμεινε
στη Μυτιλήνη. Μετά από 12 χρόνια διδασκαλίας, έφυγε στη Γερμανία, αφού
προηγουμένως γνωρίστηκε με την αξιόλογη μετέπειτα σύζυγό του Μαριάννα.
Δίδαξε σε Γερμανικό σχολείο στο Βερολίνο καλλιτεχνικά μαθήματα (αφού
προηγουμένως πραγματοποίησε – ένα
είδος master – στη διδασκαλία του
καλλιτεχνικού μαθήματος, στη γλώσσα
και στα παιδαγωγικά).
Κάθε χρόνο μαζί με τη γυναίκα του και
τα παιδιά Μάριο και Λία, το καλοκαίρι,
ήταν κοντά στην αγαπητή του πατρίδα
τη Λέσβο. Εδώ εύρισκε τους φίλους
του και περνούσε όμορφες στιγμές.
Κάποιες λιγοστές μέρες της ζωής του
ζωγράφιζε, γιατί είχε ταλέντο, που δυστυχώς δεν φρόντισε να το ολοκληρώσει.
Στη δουλειά του έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον κι αυτό έγινε αισθητό στον εκπαιδευτικό κόσμο του Βερολίνου.
Πέρασαν χρόνια κι ήρθε τούτος ο
χρόνος, που δεν θέλησε να τον αφήσει σε τούτο τον φευγαλέο κόσμο, να
τον χαρεί ακόμα, όπως την αγάπη του
για τη ζωή, για τους φίλους του και
κυρίως την οικογένειά του. Τον πήρε
από το χιονισμένο Βερολίνο, για ένα
ταξίδι σε άλλους κόσμους, μακρινούς,
αφήνοντας πίσω το γλυκό όνειρο της
ζωής του.
Νίκο θα σε θυμόμαστε πάντοτε με
πολύ αγάπη, εσένα και την αγαπητή
σου γυναίκα την Μαριάννα.
Σ. Κουτρής

Καλό ταξίδι φίλε μας, των παιδικών μας
ωραίων χρόνων!
Εύχομαι οι εποχές αυτές να ακολουθήσουν και να είναι η γλυκιά ανάμνηση της
Πατρίδας που έχει ο κάθε ξενιτεμένος
ανάγκη.
Θα μείνει από σένα στη θύμησή μας η
έμφυτη ευγένεια της ψυχής και η πραότητα του χαρακτήρα σου.
Θα σε θυμόμαστε με συγκίνηση και
αγάπη.
Κ.Μ.-Π.
Στέλλα Καλογρίδη
Έφυγε απ’ τη ζωή η αγαπητή φίλη Στέλλα Καλογρίδη, μια
αληθινή αρχόντισσα στην ψυχή, ένας
ανώτερος άνθρωπος, που δεν πείραξε κανέναν ποτέ,
δεν είπε ποτέ κακό
λόγο για κανέναν,
αλλ’ ενέταξε τον
εαυτό της απ’ τα
πρώτα χρόνια της
ζωής της μέσα στο χριστιανικό κλίμα,
έτσι όπως το διαμόρφωσαν στο πατρικό
σπίτι η συμπεριφορά και η αγάπη των
γονιών της προς όλον τον κόσμο.
Κόρη της Χρυσούλας και του Στρατή
Χατζηαναγνώστου, αδελφή του συγγραφέα Τάκη Χατζηαναγνώστου, και μητέρα
των ξεχωριστών παιδιών της Θράσου
και Στρατή Καλογρίδη, κράτησε ψηλά τη
σημαία του οικογενειακού της ονόματος,
ώστε σήμερα, φεύγοντας για το τελευταίο ταξίδι, να είναι και η ίδια περήφανη,
τόσο για την αγωγή της, όσο και για την
ίδια τη διαδρομή της επί της γης.
Έφυγε στις 28 Φεβρουαρίου 2017,
μια μέρα πριν απ’ τα γενέθλιά της (1
Μαρτ.2017), αφού συμπλήρωσε 91 χρόνια ζωής.
Ας την αναπαύσει ο Θεός.
Λ.Π.
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