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Μια ευχή για την καινούργια χρονιά!

Μια ευχή για βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων του πλανήτη μας 

προς το καλύτερο.

 Μια ευχή! Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε τέτοιες εποχές, με 

τόσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι τον τελευταίο ειδικά καιρό;

 Σεισμοί καταστροφικοί με αμέτρητα ανθρώπινα θύματα. 

 Πόλεμοι που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και ξεσπίτωμα χιλιάδων αν-

θρώπων. 

 Καταιγίδες, θύελλες με κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, τυφώνες με 

ανθρώπινες απώλειες και τεράστια οικολογικά και υλικά προβλήματα, 

αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

 Ένοπλες τρομοκρατικές επιθέσεις, δολοφονίες νέων ανθρώπων ενώ 

χαίρονται και διασκεδάζουν ανυποψίαστοι. 

 Μια ευχή λοιπόν. Μια ευχή θερμή, βγαλμένη μέσα απ’ την καρδιά μας.

 Να γίνει μια προσπάθεια απ’ την πλευρά των ισχυρών της Γης κυρίως, 

αλλά κι απ’ την πλευρά τη δική μας για μια καλύτερη ζωή. 

 Για μια ζωή πιο ήρεμη, πιο ανθρώπινη! 

 Για όλους τους ανθρώπους του κόσμου, για μας και τα παιδιά μας.
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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 προσφο-

ρές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυν-
ση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118 
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και 
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας» 
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893 
ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ: 
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.

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

Η βασιλόπιτα της «Λεσβιακής Παροικίας»

Ο Σύλλογος της Λεσβιακής Παροικίας θα κόψει φέτος τη βασιλόπιτά του 
το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι,

 στο ξενοδοχείο «Αμαλία», Λ. Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: 
φαγητό με πλούσιο μπουφέ, κρασί, αναψυκτικά 

και τα υπέροχα γλυκά του «Αμαλία». 

Και όπως κάθε χρόνο ο τυχερός της νέας χρονιάς, 
θα κερδίσει το φλουρί, της βασιλόπιτας. 

Σας περιμένουμε στην πρωτοχρονιάτικη αντάμωσή μας 
για να κόψουμε την πίτα μας και να διασκεδάσουμε 

όλοι μαζί με ζωντανή μουσική. 

Πληροφορίες - δηλώσεις το συντομότερο: 
Στο τηλέφωνο του Συλλόγου μας 210 5237789, 

καθώς και στα τηλέφωνα: 6932030851 & 210 8041735.
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Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης 
της Φτώχειας

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Καταπολέμησης της Φτώχειας, στις 
18 Οκτωβρίου 2017, στη Λέσχη Αξι-
ωματικών, ο Διοικητής της 98 Α.Δ.Τ.Ε., 
Υποστράτηγος κ. Σταύρος Τσερπές, 
παρέθεσε γεύμα για τους απόρους εγ-
γεγραμμένους στο συσσίτιο του Δήμου 
Λέσβου.

Εκ μέρους του Δημοτικής αρχής πα-
ρέστη η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος 
του Οργανισμού Κοινωνικής Προστα-
σίας & Αλληλεγγύης Αναστασία Αντω-
νέλλη, ενώ παραβρέθηκε και ο Σεβασμι-
ότατος Μητροπολίτης Μηθύμνης, κ.κ. 
Χρυσόστομος.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαλη-
νός, σε σχετική δήλωσή του ευχαρίστη-
σε θερμά τον Διοικητή της 98 Α.Δ.Τ.Ε 
και το προσωπικό της Λέσχης Αξιω-
ματικών για την σημαντική αυτή πρω-
τοβουλία που δείχνει εμπράκτως την 
αγάπη, την προσοχή, τον σεβασμό και 
την στήριξη εκ μέρους της 98 Α.Δ.Τ.Ε. 
προς τους συμπολίτες μας που βρίσκο-
νται σε οικονομική δυσχέρεια, ευελπι-
στώντας η ενέργεια αυτή να αποτελέσει 
παράδειγμα προς μίμηση. Σημείωσε, 
επίσης, ότι αυτές οι ενέργειες καταδει-
κνύουν, για ακόμη μια φορά, την άριστη 
και πολυεπίπεδη συνεργασία Δήμου 
Λέσβου - Στρατού. 

Για τρίτη χρονιά το Πειραματικό 
στη «Βραδιά του Ερευνητή»  

με διοργανωτές τα μεγαλύτερα 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας

Για τρίτη χρονιά το Πειραματικό Λύ-
κειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρα-

βρέθηκε στη «Βραδιά του Ερευνητή», 
με διοργανωτές τα μεγαλύτερα Ερευ-
νητικά Κέντρα της Ελλάδας. H «Βραδιά 
του Ερευνητή» είναι μια μεγάλη γιορτή 
για την επιστήμη και την έρευνα που δι-
οργανώνεται κάθε χρόνο σε 36 χώρες, 
περισσότερες από 300 πόλεις σε όλη 
την Ευρώπη και σε εννέα πόλεις της 
Ελλάδας την τελευταία Παρασκευή του 
Σεπτεμβρίου.

Φέτος με σύνθημα «Γνώρισε τη μα-
γεία την Έρευνας» συμμετείχαν ως 
διοργανωτές ερευνητές από τα με-
γαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώ-
ρας. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 
ΕΚΕΦΕ, Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσί-
ων Ερευνών και Ερευνητικό Κέντρο 
«ΑΘΗΝΑ» αλλά και πολλοί ακαδημα-
ϊκοί, επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί 
φορείς μέσα από ποικίλες πειραματικές 
επιδείξεις, διαδραστικά εργαστήρια, 
παιχνίδια και προβολές, έκαναν προ-
σιτή τη γνώση και την επιστήμη σε μι-
κρούς και μεγάλους. Παράλληλα, οι επι-
σκέπτες είχαν τη χαρά να απολαύσουν 
σύγχρονα και καινοτόμα τεχνολογικά 
επιτεύγματα Ελλήνων ερευνητών.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί των Προ-
τύπων και Πειραματικών Σχολείων συμ-
μετείχαν στην κεντρική εκδήλωση της 
βραδιάς του Ερευνητή στο Φουαγιέ 
του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός 
Κόσμος», ερμήνευσαν με ευρηματικό 
τρόπο φαινόμενα από τη σύγχρονη 
επιστήμη, παρουσίασαν πρωτότυπες 
πειραματικές διατάξεις που συνδύα-
ζαν την παράδοση με τη σύγχρονη τε-
χνολογία ή παρουσίασαν καινοτόμες 
δράσεις ως μικροί ερευνητές δίπλα σε 
επιστήμονες των μεγαλύτερων ερευνη-
τικών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής
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Μέσα από τις εργασίες των μικρών μα-
θητών προβλήθηκε η αναγκαιότητα σύν-
δεσης της εκπαίδευσης με τη σύγχρονη 
επιστημονική έρευνα και συνακόλουθα 
συνεργασίας Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
και Σχολικών Μονάδων. Οι επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν 
μέσα από τα έργα των μαθητών τον 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
τα σχολεία στην κατεύθυνση της ανα-
πλαισίωσης της επιστημονικής γνώσης.

Μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος

Από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος για την Ελλάδα) έγι-
νε η επίσημη ανακοίνωση παρουσία 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας για την μεγάλη 
δωρεά των 200 εκατομμυρίων ευρώ 
που προτίθεται να πραγματοποιήσει 
τα επόμενα χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος για την αναβάθμιση της ιατρι-
κής φροντίδας στην Ελλάδα, χτίζοντας 
νέα νοσοκομεία και ανακαινίζοντας 
πολλά από τα παλιά.

Η νέα αυτή δωρεά είναι επιπλέον του 
υπάρχοντος προγράμματος - δωρεές 
ύψους 14.000.000 ευρώ για την προμή-
θεια 143 νέων ασθενοφόρων, αλλά και 
για την πρόβλεψη συντήρησης τους για 
τα επόμενα 8 χρόνια από παράδοσης 
στο δημόσιο.

Μια «πολυφωνική» χορωδία  
στο «Mozaik»! 

Υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

η «Polyphonica» στη Μυτιλήνη

H πρώτη εμφάνιση της «νεογέν-
νητης» διαπολιτισμικής χορωδίας 
«Polyphonica/ Aegean» στη Μυτιλήνη 

έγινε τον περασμένο Μάρτιο στο Δη-
μοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Παιδιά του 
νησιού μαζί με παιδιά από άλλες χώρες, 
κοντινές και μακρινές, τραγούδησαν 
μαζί και συνεπήραν το κοινό του Δημο-
τικού Θεάτρου με την παράσταση «Η 
Όπερα της Βαβέλ».

Αυτό το πρωτότυπο εγχείρημα όμως 
δεν έμεινε εκεί.  Από τις 21 Σεπτεμβρί-
ου ξεκίνησε να λειτουργεί πλέον κανονι-
κά, με δύο τμήματα την εβδομάδα στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Μοzaik», στην οδό 
Σαπφούς 9 στο κέντρο της πόλης της 
Μυτιλήνης. Περισσότερα από 30 παιδιά, 
κατά το ήμισυ ελληνόπουλα και τα υπό-
λοιπα από κάθε λογής χώρες, προσφυ-
γόπουλα αγκάλιασαν την προσπάθεια 
συμμετέχοντας κανονικά στη χορωδία. 
Εξάλλου αυτό επιδιώκει η «πολυφωνική» 
χορωδία: πολλές φωνές! Καθώς ένας 
από τους στόχους της είναι η και ένταξη 
των παιδιών μεταναστών και προσφύ-
γων στην ελληνική κοινωνία.

Παρουσίαση των σχεδίων 
του νέου Αεροδρομίου

Σε ειδική ανοικτή εκδήλωση, η Fraport 
Greece παρουσίασε στο Επιμελητήριο 
Λέσβου τα σχέδια της εταιρείας σχετι-
κά με την ανάπτυξη και αναβάθμιση του 
αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης» της 
Μυτιλήνης.

Η Fraport θα ξεκινήσει «λίφτινγκ» 
και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, 
με στόχο να γίνουν περισσότερο ελ-
κυστικά σε τουρίστες, αλλά και αερο-
πορικές εταιρείες. Τα αεροδρόμια ανα-
μένεται να αλλάξουν πρόσωπο και να 
γίνουν πιο φιλικά στον επιβάτη, χωρίς 
να έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους 
διεθνείς αερολιμένες. 

Το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, μάλι-
στα, είναι ένα εκ των πέντε, στα οποία 
προβλέπεται η δημιουργία νέου τερμα-
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τικού σταθμού.
Όπως έχει ανακοινώσει πριν λίγους 

μήνες η εταιρεία, για το σύνολο των έρ-
γων ανάπτυξης θα επενδυθούν μέχρι το 
2021 περίπου 330 εκατ. ευρώ περίπου 
σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Ημερίδα από τον σύλλογο  
«Το Πόλιον»

Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο Πλωμαρίου (Πολύκε-
ντρο) πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με 
θέμα: «Η Αρχιτεκτονική του Πλωμα-
ρίου ως μοχλός Ανάπτυξης. Αποκατά-
σταση, Προστασία, Ανάδειξη»

Το Πλωμάρι, που, ως γνωστόν, γνώρι-
σε ιδιαίτερη οικονομική ακμή κατά τον 
19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού, η 
οποία εκφράζεται με ένα μεγάλο αριθ-
μό αξιόλογων αρχοντικών, σημαντικών 
βιομηχανικών κτηρίων, αλλά και από 
πολλά απλούστερα λαϊκά κτίσματα που 
διακρίνονται για το τοπικό αρχιτεκτονι-
κό ιδίωμά τους, ενταγμένα σε ένα πολύ 
όμορφο φυσικό τοπίο.

Στον ισχυρό σεισμό της 12ης Ιουνίου 
2017, τα περισσότερα από τα ιστορικά 
αυτά κτήρια ανταποκρίθηκαν με επι-
τυχία χάρη στο άρτιο κτίσιμό τους με 
ισχυρά αντισεισμικά συστήματα, όπως 
αναφέρεται στην τεχνική έκθεση περί 
βλαβών των κτηρίων από την επιστη-
μονική ομάδα του ΕΜΠ. Όμως, χρει-
άζονται κατάλληλη συντήρηση, όπως 
και αυτά που υπέστησαν ζημιές σωστή 
αποκατάσταση προκειμένου να μην 
αστοχήσουν σε επόμενες σεισμικές 
καταπονήσεις, διατηρώντας παράλληλα 
την αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία.

Στόχος της Ημερίδας είναι η γενικό-
τερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των κατοίκων, των μηχανικών και τεχνι-
τών ώστε διαχρονικά τα ιστορικά κτή-
ρια να επισκευάζονται-ενισχύονται κα-

τάλληλα συμβάλλοντας στη θωράκιση, 
στην προστασία και στην ανάδειξη της 
σημαντικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του τόπου. 

Οι δράσεις της «Αγκαλιάς»

Χωρίς να χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή την κυβέρνηση, μια 
πραγματική μη κυβερνητική οργάνωση, 
η «Αγκαλιά» του αείμνηστου παπα-
Στρατή, με άξιους συνεχιστές την Κατε-
ρίνα, τον Γιώργο, την Ελένη, τον Γιάννη 
και πλήθος ανθρώπων ανά τον κόσμο 
που τη στηρίζουν, συνέχισε για το 2017 
με τη δράση «Εφόδια για το Δρόμο». Η 
δράση αυτή είχε δυο επίπεδα:

Πρώτον την παροχή υλικής βοήθειας 
εκεί που υπήρχε ανάγκη. Καθ’ όλο το 
έτος πραγματοποίησαν ένα μεγάλο σε 
όγκο πρόγραμμα που περιλάμβανε στή-
ριξη άπορων ντόπιων οικογενειών, βοή-
θεια σε αρρώστους, σε έκτακτες ανάγκες 
υγείας σε στήριξη προσφύγων τόσο εν 
κινήσει όσο και σε προσφυγικούς καταυ-
λισμούς, σε παροχή φρούτων και λαχανι-
κών σε Ρομά καθώς και στήριξη ατόμων, 
δομών, πρωτοβουλιών και κινήσεων αλ-
ληλεγγύης σε όλη τη χώρα. 

Το δεύτερο σκέλος αυτής της δρά-
σης είναι η «Σχολή Γονέων» που πρό-
κειται να ξεκινήσει, θεωρώντας ότι το 
σωστό μεγάλωμα ενός παιδιού είναι 
από τα σημαντικότερα και πιο δύσκολα 
στοιχήματα: «Μέσα από το μεγάλωμα 
του παιδιού προκύπτουν οι πολίτες 
του αύριο. Θελήσαμε λοιπόν εκτός 
από υλικά εφόδια να μπορέσουμε, στο 
μέτρο του δυνατού, να προσφέρουμε 
εφόδια ψυχικά και εργαλεία μεθοδολο-
γικά στους γονείς που μεγαλώνουν τα 
παιδιά και οι έφηβοι τους σε καιρούς 
(και συνθήκες) κρίσης. 

Ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, παι-
δίατροι, διατροφολόγοι, συγγραφείς, 
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θεί αντίστοιχα σε 5 διαφορετικούς εκ-
θεσιακούς χώρους.

Στο διαγωνισμό που αποτελείται από 
δύο κατηγορίες, τυπωμένης φωτογρα-
φίας μονόχρωμης και έγχρωμης με 
ελεύθερο θέμα, μπορεί να πάρει μέρος 
κάθε φωτογράφος από όλο τον κόσμο.

Οι δεκαπέντε κριτές με πανελλήνια 
και παγκόσμια αναγνώριση, θα διαλέ-
ξουν τα έργα για τις 5 διαφορετικές εκ-
θέσεις στην Ελλάδα. 

Στη Μυτιλήνη η έκθεση των βραβευ-
μένων φωτογραφιών από το διαγωνισμό 
θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 
2018, στον εκθεσιακό χώρο της ΦΕΜ, 
στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης.

Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί 
υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, 
της Παγκόσμιας Ένωσης Φωτογραφί-
ας, του Διεθνούς Σωματείου Συνεργα-
σίας για την Εικόνα και την Ελληνικής 
Φωτογραφικής Εταιρείας.   

Γιορτή Κάστανου: 
Ένας θεσμός 14 χρόνων

Ο καλός καιρός ευνόησε τη μεγάλη 
κοσμοσυρροή και στην 14η Γιορτή Κά-
στανου της Αγιάσου! Αξιοσημείωτο γε-
γονός η έλευση εκατοντάδων Τούρκων 
επισκεπτών, που κατέκλυσαν το χωριό 
από πολύ νωρίς!

Στην Πλατεία Δημαρχείου η Lesvos 
Gourmet προσέφερε κεράσματα στον 
κόσμο, με προεξάρχουσα την Ποτο-
ποιία Ούζου Πλωμαρίου Δημητρίου Δ. 
Γιαννατσή. Οργανώθηκαν δυο περιπατη-
τικές διαδρομές μέσα στον καστανιώνα, 
δίνοντας την ευκαιρία στους πολυπλη-
θείς φυσιολάτρες να απολαύσουν την 
υπέροχη φθινοπωρινή φύση.

Μέχρι αργά το απόγευμα ο κόσμος 
σεργιάνιζε στα καλντερίμια του χω-
ριού, ψώνιζε τα φημισμένα τοπικά 
προϊόντα, γευμάτιζε στα ταβερνάκια.

μουσικοί, παραμυθάδες, γονείς θα βρε-
θούν στη Λέσβο για να συζητήσουν με 
τους ενδιαφερόμενους γύρω από το 
όμορφο αλλά και δύσκολο θέμα του 
μεγαλώματος ενός παιδιού. Στα Δάφια, 
στην Αγία Παρασκευή, στην Άγρα, στο 
Σκαλοχώρι, στη Μυτιλήνη. Οι συζητή-
σεις θα είναι ελεύθερες για όλους δί-
χως ανάγκη εγγραφής ενώ θα ανεβούν 
και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα έτσι 
ώστε να είναι προσβάσιμες διαδικτυα-
κά και στο μέλλον και από όλους τους 
φίλους της «Αγκαλιάς» ανά τον κόσμο. 

Γιορτή του Μητρικού Θηλασμού!

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών 
Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλα-
σμού και Μητρότητας διοργάνωσε φέτος 
τον 8ο Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημό-
σιο Θηλασμό σε περισσότερες από 55 
πόλεις της Ελλάδας. Για τη Μυτιλήνη τη 
διοργάνωση ανέλάβε φέτος η Ομάδα 
Εθελοντών και Υποστηρικτών Μητρικού 
Θηλασμού και Μητρότητας Λέσβου. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Η εκδήλω-
ση διαμορφώθηκε έτσι, ώστε να μπορούν 
να απασχοληθούν και τα μικρά παιδιά.

Σκοπός της εκδήλωσης-γιορτής είναι 
η απενοχοποίηση του δημόσιου θηλα-
σμού και η εξοικείωση της κοινωνίας 
μας με την εικόνα της θηλάζουσας μη-
τέρας με φετινό σύνθημα «Στηρίζουμε 
τον θηλασμό-Μαζί!».

Παγκόσμιος διαγωνισμός 
τυπωμένης φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης 
συνδιοργανώνει τον πρώτο παγκόσμιο 
διαγωνισμό τυπωμένης φωτογραφίας 
που διοργανώνεται στην Ελλάδα από 5 
διαφορετικές φωτογραφικές εταιρείες 
με μεγάλη ιστορία.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με 
τις βραβευμένες φωτογραφίες θα εκτε-
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ «ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στις 10.30 π.μ.

Στο τέλος Νοεμβρίου λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου 
και κατά συνέπεια βαδίζουμε προς εκλογές που θα αναδείξουν 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα οδηγήσει την «Παροικία» μας 
στην επόμενη περίοδο με ανανεωμένους στόχους.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Λεσβιακής Παροικίας καλούνται όλα
τα μέλη του Συλλόγου σε τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που

θα λάβει χώρα την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. 
στην ανακαινισμένη αίθουσα της «Λεσβιακής Παροικίας», 

Ζήνωνος 29 - 31, 3ος όροφος, τηλ.: 210 5237789.

• Θερμή παράκλησή μας είναι, να προσέλθετε έγκαιρα, κατά την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα, ώστε να επιτευχθεί απαρτία και να μην υποχρεωθούμε 

να επαναλάβουμε τη Γενική Συνέλευση την επόμενη Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, 
όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας.

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη που θα τακτοποιηθούν
μέχρι και πριν τις εκλογές, ταμειακά, σχετικά με τις συνδρομές τους.

Για τα νέα μέλη, πρέπει να έχουν περάσει 3 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής των.
Σύμφωνα με το νέο τροποποιημένο καταστατικό μας στις εκλογές μας θα 

ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας και τα ταμειακώς εντάξει μέλη μας
που διαμένουν εκτός Αττικής.

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία μόνο όταν έχουν υπογράψει 
την παρουσία τους το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
- Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και 2 μελών της Εφορευτικής Επιτροπής 

για τη διενέργεια των Εκλογών.
- Υποβολή έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση 

του ταμείου της διετίας που πέρασε.
- Λογοδοσία του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου 

(Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός) έγκριση από τη Γεν. Συνέλευση 
και απαλλαγή του αποχωρούντος Δ.Σ.

- Έγκριση προϋπολογισμού για τη νέα χρήση.
-Εκλογή 12 μελών (9 τακτικών και 3 αναπληρωματικών), καθώς και 3 μελών 

της εξελεγκτικής επιτροπής για το νέο Δ.Σ.
-Συζήτηση για τις εργασίες, τα σχέδια του Σωματείου.

Μετά την καταμέτρηση, θα προσφερθεί ένα ούζο 
για το καλό της νέας περιόδου!

Πρέπει να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση 
και συμμετοχή στην ψηφοφορία για το καλό του Συλλόγου μας!
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Τι όμορφο που είναι το μαύρο παλτό σου!
Θαρρείς, «λαξεύτηκε» πάνω στο σώμα το δικό σου!
Προβάλει τους ώμους σου, κυκλώνει τον αυχένα,

με τον «έβενο» των μαλλιών σου γίνετ’ ένα
αγκαλιάζει την πλάτη, σφίγγει τη μέση

και μετά τους γοφούς σου, πέφτει φαρδύ 
με λοξή γραμμή σικάτη, ωραία

σαν θεάτρου αυλαία

Νεοχάραγη γκρίζα Χριστουγεννιάτικη αυγή 
εσύ ψηλή και λυγερόκορμη έχεις βγει

στο παγωμένο λιθόστρωτο που πάει στην Εκκλησιά.
Είναι δύσκολη με γόβα η περπατησιά.

Ντελικάτα, προσεκτικά, ευαίσθητα τα βήματά σου!
Είμαι πίσω σου... είμαι κοντά σου

Είπα: «Να τώρα θα στρέψει να με δει
για να πω: «Καλημέρα, θέλετε να σας κρατήσω;»
Δεν έστρεψες, δεν σε προσπέρασα, έμεινα πίσω.

Φτάσαμε στην κατάφωτη Εκκλησιά
με το θάμπος στα παράθυρα και τα διάφανα

και τα χρωματιστά! Περνάς στο νάρθηκα!
Είμαι 4 βήματα πίσω σου!

Είσαι στο μανουάλι για ν’ ανάψεις κερί
φως κεριών στου λαιμού σου το άλικο μαντήλι σου!

Σε τόνο ματ, το ίδιο άλικο χρώμα στα χείλη σου!
Είμαι σχεδόν πλάι σου! 

Το άρωμά σου που διαχέεται γύρω σου
μέσα στην Εκκλησιά σμίγει με μοσχολίβανο!

Υποβάλει αυτού του μύρου το σάρωμα
Είναι Θείο, Χριστουγεννιάτικο άρωμα!

 Είμαι πλάι σου, μπρος στην εικόνα του Χριστού.
Ψάλλουν: «Χριστός γεννάται δοξάσατε…» 
Είσαι πλάι μου μπρος την εικόνα της Παναγιάς.

 «Η Παρθένος σήμερον Τον Υπερούσιον τίκτει…»
Επιτέλους τα μάτια σου! Επιτέλους τα είδα
 ίδια μ’ εκείνα στην εικόνα της Θεοτόκου

απλώνουν αγάπη, γαλήνη, εγκαρτέρηση κι ελπίδα!
 

Όλοι ψάλλουμε ύμνους Χριστιανοσύνης 
«Σε προσκυνείν τον Ήλιον της Δικαιοσύνης…»

Η λειτουργία τελείωσε! 
Χαιρετώ σε και σου εύχομαι: 

«Στον σημερινό τον δύσκολο κόσμο αυτό 
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ όμορφό μου παλτό!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Όμορφο μου παλτό 
Καλά Χριστούγεννα
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Eκδηλώσεις

Εορτασμός της απελευθέρωσης της Λέσβου
από τον Οθωμανικό ζυγό!

Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε με 
τα μέλη και τους φίλους της στην ανα-
καινισμένη αίθουσά της Ζήνωνος 29-31 
(Ομόνοια) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 
2017, στις 11 το πρωί,  την πολύ σημα-
ντική για το νησί μας επέτειο της απελευ-
θέρωσής του από τον Οθωμανικό ζυγό.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα τρισάγιο 
για τους πεσόντες στον αγώνα της απελευ-
θέρωσης συμπατριώτες μας. Στη συνέχεια 
η Πρόεδρος Καίτη Μεσσηνέζη διάβασε 
έναν συγκινητικό χαιρετισμό του επίτι-
μου Προέδρου της Λεσβιακής Παροικίας 
Τάκη Χατζηαναγνώστου και αμέσως μετά 

ο λόγος δόθηκε στον πρώην Πρόεδρο 
της Παροικίας Στρατή Μολίνο για μια σύ-
ντομη ομιλία σχετική με την ιστορική  επέ-
τειο και μια αναφορά στο νέο του βιβλίο 
«Λέσβος ένας ολόκληρος αιώνας».

Ακολούθησε η  προβολή του ντοκι-
μαντέρ «Θαλάσσιο Πάρκο Απολιθω-
μένου Δάσους Νησιώπης», ευγενική 
προσφορά του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέ-
σβου,  με σχολιασμό από την γεωλόγο 
του Μουσείου κ. Όλγα Τσαλκιτζή. 

Η όμορφη εκδήλωση τελείωσε με την 
προσφορά μυτιληνιού ούζου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα τρισάγιο για τους πεσόντες στον αγώνα 
της απελευθέρωσης συμπατριώτες μας.
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Η ομιλία του κ. Μολίνου έχει ως εξής:

Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπα-
τριώτισσες και συμπατριώτες.

Σήμερα γιορτάζουμε με κάθε τιμή 
που της ταιριάζει, την επέτειο της «Κα-
τοχής της Μυτιλήνης» από τον ελληνικό 
στόλο στις οκτώ Νοεμβρίου του 1912. 

Πηγαίνοντας πίσω, εκείνα τα χρό-
νια, στις τρεις Οκτωβρίου του 1912, 
οι Βαλκάνιοι σύμμαχοι Μαυροβούνιοι, 
Σέρβοι, Βούλγαροι και Έλληνες διέκο-
ψαν τις διπλωματικές σχέσεις με την 
Τουρκία και αμέσως μετά τής κήρυξαν 
τον πόλεμο. Πρόκειται για τον πρώτο 
βαλκανικό πόλεμο. Τα αίτια αυτού του 
πολέμου είναι προφανή:

Καταρχήν η προαιώνια φυλετική και 
θρησκευτική αντίθεση μεταξύ των Χρι-
στιανών και των Μωαμεθανών η οποία 
αιώνες τώρα είχε σφυρηλατήσει το 
όραμα της απολύτρωσης. 

Κυρίως όμως, η βελτίωση των συνθη-
κών διαβίωσης των υποδούλων αυτών 

λαών μέχρι που έφτασε στην δια της 
βίας και πολέμου αποτίναξη του ζυγού 
από τις κατεχόμενες από τους Τούρ-
κους περιοχές. 

Η Ελλάδα υπήρξε η δυναμικότερη 
σύμμαχος μεταξύ όλων. Συμμετέσχε 
με ενθουσιασμό, όπως πάντα, και με 
αξιόλογες δυνάμεις στο συμμαχικό 
αυτό πόλεμο. Επιπλέον δε, το ισχυ-
ρό ναυτικό της έπαιξε σημαντικότατο 
ρόλο, πρώτον παρεμποδίζοντας τη δι-
ακίνηση τουρκικών δυνάμεων και πο-
λεμοφοδίων στο Αιγαίο και δεύτερον 
το βασικότερο, πρωτοστατώντας στην 
κατάληψη και την προσάρτηση των ελ-
ληνικών νησιών στη μάνα Ελλάδα. 

Αυτή χωρίς αμφισβήτηση ήταν δου-
λειά του πολεμικού μας ναυτικού.

Έτσι, τη νύχτα της εβδόμης προς 
την ογδόη Νοεμβρίου του έτους 1912, 
ημέρα Πέμπτη, η ελληνική πολεμική 
αρμάδα ξεκίνησε από τον Μούδρο της 
Λήμνου με χαμηλή ταχύτητα για να εμ-
φανιστεί τα ξημερώματα στις ακτές της 
Μυτιλήνης. 

Αυτή την ανεπανάληπτη, τη θαυμα-
τουργή νύχτα όπως την αισθάνομαι, 
τρεις πρωταγωνιστές ξαγρυπνούν, δεν 
κλείνουν μάτι. 

Πρώτος-πρώτος ο Ταξιάρχης, που 
περίφροντις, ανήσυχος, αυστηρός φτε-
ρουγίζει πάνω από το νησί του μέχρι 
να το παραδώσει σε ασφαλή, σε φίλια 
χέρια. Αόρατος, αθόρυβος, σαν άγιος 
που είναι δεν τον αισθάνεται κανείς, 
όμως ανησυχεί.

Δεύτερος πρωταγωνιστής είναι η Ελ-
πίδα που φώλιασε και τρεμοπαίζει στις 
ψυχές εκείνων που ξέρουν και πήραν 
το μήνυμα της λευτεριάς που πλησιάζει.

Ο τρίτος πρωταγωνιστής, ξάγρυπνος 
κι αυτός, ο ηρωικός, ο ριψοκίνδυνος, ο 
απρόβλεπτος Ναύαρχος Παύλος Κου-
ντουριώτης που από τη γέφυρα της 
ναυαρχίδας του «Αβέρωφ» οραματίζε-
ται την πλατειά και γαλάζια  Ελλάδα.
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Δεν θα σας περιγράψω τα τεκταινό-
μενα εκείνης της μέρας, της κατάληψης 
της Λέσβου την ογδόη Νοεμβρίου του 
1912. Λίγο-πολύ τα γεγονότα και οι λε-
πτομέρειες είναι γνωστές, έχουν ανα-
φερθεί πολλές φορές  και δεν θα σας 
κουράσω. 

Μέσα από την καταχνιά του φθινο-
πώρου ο ελληνικός στόλος φέρνει την 
λύτρωση της Λέσβου. Φέρνει τα ορά-
ματα που χρόνια ήσαν καταπλακωμένα 
από την τυραννία, φέρνει την εθνική 
της αναγέννηση.

Και θα πω μόνο τούτο:
«Η αυγή της 8ης Νοεμβρίου, αυγή 

παρόμοιά της δεν θα ανατείλει ξανά…»
Στο σημείο τούτο, επιτρέψτε μου να 

συμπληρώσω, για να μη μας ξεφεύγει 
από τη μνήμη η πτυχή της ιστορίας 
στην οποία συνήθως λιγότερο ανα-
φερόμαστε, ότι η ελευθερία, με την 
σφαιρική αντίληψη της έννοιας, ήρθε 
στο νησί όταν στο ύψωμα του Πετσο-
φά, κοντά στον Κλαπάδο υπογράφηκε 
στις 8 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς το 
«Πρωτόκολλο παραδόσεως» από τις 
αντιπροσωπείες των αντίπαλων πλευ-

ρών, της ελληνικής και της τουρκικής. 
Στο χρονικό μεσοδιάστημα η ελληνι-

κή πλευρά είχε δείξει κάποιαν αδικαιο-
λόγητη ολιγωρία, είναι αλήθεια, κάποιες 
διαφωνίες των ιθυνόντων βγήκαν στην 
επιφάνεια και οι Τούρκοι της υπαίθρου 
βρήκαν την ευκαιρία, πήραν θάρρος και 
το έριξαν στο πατροπαράδοτο πλιά-
τσικο και τρομοκράτησαν σε μεγάλο 
βαθμό τους συμπατριώτες του βορινού 
χώρου. Είναι γνωστά τα «φόβια», όπως 
έμειναν στη μνήμη των παλιών. 

Έπρεπε, λοιπόν, να έρθουν οι επαρ-
κείς ενισχύσεις και ο αποφασιστικός 
στρατιωτικός διοικητής, το κυριότερο, 
για να δοθεί αίσιο τέλος, μια για πάντα, 
στην απεχθή τουρκοκρατία των τετρα-
κοσίων πενήντα ετών. Έπρεπε, συνε-
πώς, να υπογραφεί και το πρωτόκολλο, 
ως σφραγίδα εγγύησης και κατοχύρω-
σης της ασφάλειας για τη μελλοντική 
διαβίωση των Λεσβίων.

Τέλος καλό, όλα καλά!
Χρόνια πολλά σ’ όλους σας.

Σημ.: Η αναφορά του Στρατή Μολίνου στο νέο του βι-
βλίο δημοσιεύεται στην ενότητα «Βιβλιοπαρουσίαση».

Η «Λεσβιακή Παροικία» γιόρτασε με τα μέλη και τους φίλους της, την πολύ σημαντική
 για το νησί μας επέτειο, της απελευθέρωσής του.
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Οι εκδηλώσεις της «Λεσβιακής Παροικίας» 
το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη*

26 Ιουλίου 2017:  
Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής 
της  Καίτης Μεσσηνέζη   

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρό-
νων γόνιμης δημιουργίας, της Μυτιλη-
νιάς ζωγράφου Καίτης Μεσσηνέζη, ο 
Δήμος Λέσβου οργάνωσε  στον χώρο 
της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης 
τιμητική, αναδρομική έκθεση της κατα-
ξιωμένης ζωγράφου με θέμα «Εικαστι-
κές Αναζητήσεις στη Λέσβο».   

Mε 66 έργα της: ακουαρέλες, ελαιο-
γραφίες και μεικτή τεχνική, γέμισαν οι 
τρεις αίθουσες του πρώτου ορόφου 
της Πινακοθήκης με θέματα παρμένα 
από τη ζωή, τους ανθρώπους και τη 
φύση του όμορφου νησιού μας. 

Ακόμη μια σειρά από πέτρες της θά-
λασσας εντυπωσίασαν τους επισκέπτες 
με την καλλιτεχνική τους επεξεργασία. 
Όπως αναφέρει η ίδια στο βιβλίο της 
«Συνομιλία με την πέτρα» «Τα θέματα 
που ξεπηδούν επάνω τους δεν είναι 
προγραμματισμένα. Τα χρώματα και 
στα σχήματά τους οδηγούν τη φαντα-
σία και το χέρι μου».

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν τη 
Δευτέρα 26 Ιουλίου στον κατάλληλα 
διαμορφωμένο αύλειο χώρο της Πινα-
κοθήκης. 

Η εκδήλωση αποτέλεσε όχι μόνο ένα 
ξεχωριστό εικαστικό γεγονός, αλλά 
παράλληλα ένα αντάμωμα εκλεκτών 
προσκεκλημένων και φίλων, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της δη-
μιουργού με διάχυτη τη συγκίνηση για 
την ίδια και κυρίως έκδηλη την εκτίμη-
ση για την ποιότητα και την ιδιοτυπία 
του έργου της.

Σε προβολή βίντεο παρουσιάστηκαν 
επιλεκτικά έργα της ζωγράφου και η 
Αθηνά Σχινά γνωστή κριτικός και ιστο-
ρικός τέχνης του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με την επιστημονική της ειδημο-
σύνη ανέδειξε και ερμήνευσε καίρια 
στοιχεία της τέχνης και του συναισθη-
ματικού κόσμου της δημιουργού, προ-
σανατολίζοντας το φιλότεχνο κοινό σε 
μια πιο ουσιαστική και πιο διεισδυτική 
προσέγγιση του έργου της.

Για την ποσωπικότητα και το έργο 
της Κ.Μ. μίλησαν η αντιπρόεδρος της 
Λεσβιακής Παροικίας Νατάσα Σαμα-
ρέλλη και ο φιλόλογος Παναγιώτης 
Αλεξέλλης.

Η έκθεση ήταν και υπό την Αιγίδα της 
Λεσβιακής Προικίας.

31 Ιουλίου 2017:
«Ο Άνθρωπος που έκανε τις Κυδω-
νίες ν' ανθίσουν» της Ειρήνης Βεκρή

Το βιβλίο της Ειρήνης Τρουμπούνη 
- Βεκρή, που πήρε Α΄ βραβείο τον πε-
ρασμένο Γενάρη  από το Κέντρο Σπου-
δής και Ανάδειξης του Μικρασιατικού 
Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) του Δήμου Ν. 
Ιωνίας, μετά την παρουσίασή του το 
Μάιο στη Ν. Ιωνία, πήγε στη Λέσβο. 
Στη Μυτιλήνη πρώτα και ύστερα στο 
Πλωμάρι.

Στις 31 Ιουλίου παρουσιάστηκε στην 
πανέμορφη αυλή του «Χαλίμ Μπέη» 
της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλή-
νης. Ομιλητές ήταν ο π. Αθ. Γιουσμάς 
προϊστάμενος του Ι. Ναού του Αγ. 
Θεράποντα, η Αντιδήμαρχος Αναστα-
σία Αντωνέλλη, η Ζαχαρούλα Καραβά 
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από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και ο Μαθηματικός 
Κώστας Παπαρίσβας.  Την ενταγμένη 
στις εκδηλώσεις του Λεσβιακού Καλο-
καιριού, υπό την αιγίδα της «Λεσβιακής 
Παροικίας»  παρουσίαση προλόγισε η 
Πρόεδρος της Λεσβιακής Παροικίας 
Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή. Η εκδήλω-
ση έκλεισε με όμορφα ακούσματα από 
μέλη της Παραδοσιακής Ορχήστρας 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 
Μητροπόλεως Μυτιλήνης. 

Στις 2 του Αυγούστου, έγινε παρου-
σίαση στη γραφική γωνιά του Πλωμα-
ρίου, στον Πλάτανο (πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης), από τον Πολιτιστικό Σύλ-
λογο Πλωμαρίου «Το Πόλιον».  Η Πρό-
εδρος του Συλλόγου Μυρσίνη Βαρτή 
– Ματαράγκα έκανε την εισαγωγή στο 
θέμα του βιβλίου και παρουσίασε τους 
ομιλητές. Μίλησαν ο π. Αθανάσιος 
Γιουσμάς, ο φιλόλογος και συγγραφέας 
Νίκος Δέτσης, η αρχαιολόγος Αγλα-
ΐα Αρχοντίδου-Αργύρη, Διευθύντρια 
του Μουσείου της Πόλεως των Αθη-
νών, ενώ η Παραδοσιακή Ορχήστρα 
της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της 
Μητροπόλεως Μυτιλήνης, ενθουσίασε 
τους παρευρισκόμενους με τα μικρα-
σιάτικα τραγούδια της. 

Σε κάθε εκδήλωση, μοιράστηκαν 
αντίτυπα της πρώτης έκδοσης, που έγι-
νε με δαπάνη του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ, σύμφωνα 
με την προκήρυξη του διαγωνισμού.  

8 Αυγούστου 2017: 
Παράκληση στην εκκλησία της Πα-
ναγίας στο Πυργί.

Όπως εδώ και 25 χρόνια έτσι και φέτος 
η Παροικία έκανε την καθιερωμένη παρά-
κληση στην Παναγία στο Πυργί χοροστα-
τούντος του Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. 
Ιακώβου. Έψαλέ κατανυκτικά η βυζαντινή 
χορωδία του Πολύδωρου Αμπατζή.

Μετά το τέλος της παράκλησης το Δ.Σ. 

της Λεσβιακής Παροικίας προσέφερε 
στους παρευρισκόμενους αναψυκτικά 
και βουτήματα.

28 Αυγούστου: 
Παρουσίασε της ποιητικής συλλο-
γής «Αταξίδευτα όνειρα» της Πέρ-
θας Καλέμη

Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στην 
κατάμεστη αυλή από κόσμο της Γ.Γ. 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του 
ποιητικού βιβλίου της Πέρθας Καλέμη 
«Αταξίδευτα όνειρα», παρουσία προ-
σωπικοτήτων του πολιτικού, επιστη-
μονικού, κοινωνικού, θρησκευτικού και 
πνευματικού κόσμου του νησιού. 

Στην λογοτεχνική εκδήλωση χάρισαν 
μια ωραία βραδιά σ’ όλους μας οι εκλε-
κτοί ομιλητές: Αθανάσιος Καλαμάτας, 
Θεολόγος, Δημήτρης Κίνδερλης, Δη-
μοσιογράφος, Δημήτρης Πατίλας, Φι-
λόλογος. Η βραδιά φορτίστηκε συναι-
σθηματικά απ’ τις τρυφερές απαγγελίες 
της Εύας Γιαννίκου, Ντέσσυς Κομνηνού 
και Άσπας Χατζέλη. Τραγούδια γύρω 
απ’ το φεγγάρι μοίρασε νότες σ’ όλους 
μας η κιθάρα του μουσικοδιδάσκαλου 
Νίκου Αλγιαννάκη που ερμήνευσε η ξε-
χωριστή φωνή της θεατρολόγου-ηθο-
ποιού Αθανασίας Δαφιώτη. 

Τον συντονισμό της βραδιάς κράτη-
σε στα χέρια του ο Δημήτρης Μπού-
μπας (Δρ. Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. 
Αιγαίου

Τη λογοτεχνική βραδιά συνδιοργά-
νωσαν η Εταιρεία Αιολικών Μελετών, η 
Λεσβιακή Παροικία Αττικής και οι εκ-
δόσεις «Αστερίας». 

* Η έκθεση της Κ. Μεσσηνέζη και οι παρουσιά-
σεις των βιβλίων της Ε. Βεκρή και της Π. Καλέμη 
ήταν ενταγμένες στο λεσβιακό καλοκαίρι του 
Δήμου Λέσβου.
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Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης
Η άγνωστη ιστορία των 42 εκτελεσθέντων από τους ναζί στη Λέσβο

Γράφει η Ανθή Παζιανού

Ο Δήμος Λέσβου, κάθε τελευταίο 
Σάββατο Σεπτεμβρίου, διοργανώνει 
τον επίσημο εορτασμό του τέλους 
της γερμανικής κατοχής στο νησί με 
την αποχώρηση των γερμανικών στρα-
τευμάτων στις 9 προς 10 Σεπτεμβρίου 
1944, στα Τσαμάκια. 

Πριν από έναν χρόνο στα Τσαμάκια 
τοποθετήθηκε μαρμάρινη στήλη με τη 
επιγραφή: «Τσαμάκια: Τόπος Ιστορικής 
Μνήμης 1941-1944».

Η εκδήλωση περιλαμβάνει εδώ και 
δεκαετίες επιμνημόσυνη δέηση και μια 
σύντομη ομιλία από εκπρόσωπο της 
δημοτικής αρχής, παρουσία λίγων δε-
κάδων Μυτιληνιών.

Κεντρικός ομιλητής φέτος ήταν ο 
συγγραφέας Γιώργος Γαλέτσας ο οποί-
ος στο βιβλίο του με τίτλο «Στο σημά-
δι» αναφέρεται με λεπτομέρειες στο 
χρονικό της εκτέλεσης των λέσβιων 
πατριωτών στα «Τσαμάκια».

Στην προσπάθεια αναβάθμισης της 
εκδήλωσης μετά προτροπή των «Φί-
λων Ιστορικής Μνήμης και Πολιτιστικής 
Δημιουργίας» το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να διοργανώσει για πρώτη 
φορά αγώνα δρόμου: μια συμβολική 
διαδρομή, με αφετηρία τη Βίλα Ηλιό-
πουλου (τότε Γκεστάπο) στη «Σουρά-
δα» και τερματισμό το μνημείο των 
εκτελεσμένων στα Τσαμάκια. Το Σάβ-
βατο 24/9 έγινε η αναπαράσταση της 
διαδρομής που ακολουθούσε αχάραγα 
η πομπή με τους εκάστοτε μελλοθάνα-
τους.

Με την άφιξη των γερμανικών στρα-
τευμάτων κατοχής στο νησί, οι μονάδες 
G.F.P (Μυστική Στρατιωτική Αστυνο-
μία) και η GE.STA.PO (Μυστική Κρα-

τική Αστυνομία), στεγάζονται στο νε-
οκλασικό Ηλιόπουλου στη «Σουράδα». 
Το υπόγειο διαμορφώνεται σε κρατη-
τήρια όπου μαρτύρησαν εκατοντάδες 
παλικάρια του νησιού. Το ισόγειο χρη-
σιμοποιείται ως γραφεία των αξιωμα-
τικών, υπαξιωματικών, διερμηνέων και 
χώρος ανάκρισης των διαβόητων αυ-
τών υπηρεσιών. Η μεγάλη αίθουσα του 
ισογείου χρησιμοποιείται και ως χώρος 
συνεδρίασης του γερμανικού στρατο-
δικείου. H επιλογή του κτιρίου αυτού 
στις παρυφές της πόλης δεν είναι τυ-
χαία, εξηγεί ο κ. Γαλέτσας: «Τις προ-
σαγωγές στο κολαστήριο έπρεπε να τις 
κρύψουν. Οι οιμωγές από τα βασανι-
στήρια έπρεπε να καλυφθούν, γι’ αυτό 
το άντρο της Γκεστάπο έπρεπε να βρί-
σκεται εκτός κατοικημένης περιοχής». 
Στο βιβλίο του «Στο σημάδι» αναφέρει 
ότι όλες οι εκτελέσεις γίνονταν χαρά-
ματα. Η πομπή της εκτέλεσης ξεκινού-
σε από τις φυλακές ή τη «Σουράδα» 
με την ακόλουθη διάταξη: Προπο-
ρεύεται ο «χάρος», μικρό αυτοκίνητο 
με αναμμένο λαδοφάναρο, σαν αυτό 
που βάζουν στους πεθαμένους. Πίσω, 

Κεντρικός ομιλητής φέτος ήταν 
ο συγγραφέας Γιώργος Γαλέτσας.
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το αυτοκίνητο με τους αξιωματικούς 
φρουράς και εκτέλεσης, η κλούβα με 
τους μελλοθάνατους και την τετραμελή 
φρουρά τους και στο τέλος καμιόνι με 
τη στρατιωτική φρουρά και τη 10μελή 
ομάδα εκτέλεσης.

Oταν η πομπή έφτανε στον χώρο 
εκτέλεσης, «αν αυτός ήταν τα “Μπλό-
κια”, για τις τρεις πρώτες εκτελέσεις ο 
μελλοθάνατος θα δεθεί σε ξύλινο πλαί-
σιο, που έχει πακτωθεί, θα του φορέ-
σουν κουκούλα και θα εκτελεσθεί από 
10μελές απόσπασμα». Αν ο χώρος εκτέ-
λεσης ήταν τα Τσαμάκια, «οι μελλοθά-
νατοι δένονται με σχοινί στα πεύκα και 
αφού τους φορέσουν κουκούλα θα τους 
εκτελέσουν με ριπές ενός ή δύο οπλο-
πολυβόλων ανάλογα με τον αριθμό των 
μελλοθανάτων. Η αυλαία της εκτέλεσης 
κλείνει με τη χαριστική βολή, που δίνε-
ται σε κάθε παλικάρι από τον αξιωματι-
κό του εκτελεστικού αποσπάσματος».

Το μεγαλύτερο, όμως, «ανοσιούργη-
μα» λέει ο κ. Γαλέτσας, ήταν η «εξαφάνι-
ση» των θυμάτων, «αφού κανένα σώμα 
εκτελεσμένου (από τους 42 συνολικά) 
δεν παραδόθηκε για ταφή στους δι-
κούς του ή εδόθη στην εκκλησία!». 

Μετά την εκτέλεση, «οι δήμιοι έβαζαν 
τα πτώματα μέσα σε τσουβάλια μαζί με 
μια μεγάλη πέτρα και αφού τα έδεναν, 
τα μετέφεραν σε επιταγμένο αλιευτικό 
και τα πετούσαν στη θάλασσα ανοικτά 
της Φυκιότρυπας». Κατά τους 40 μήνες 
γερμανικής κατοχής στο νησί, έγιναν 
στην περιοχή Τσαμάκια-Μπλόκια 17 
επίσημες εκτελέσεις με 42 θύματα.

Ο συγγραφέας δεν σταμάτησε στο 
«Σημάδι». Όπως αναφέρει ο Παν. Κου-
τσκουδής, από τους «Φίλους Ιστορικής 
Μνήμης και Πολιτιστικής Δημιουργίας», 
ο Γαλέτσας διαπίστωσε ότι «συνολικά 
239 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 
έχασαν τη ζωή τους τόσο στο νησί μας 
όσο και στην ελληνική επικράτεια». 
Όλοι εκείνοι, προσθέτει, για 70 περί-
που χρόνια έμειναν αμνημόνευτοι. Σή-
μερα, όμως, για κάθε έναν από αυτούς 
δημοσιοποιούνται για πρώτη φορά συ-
γκεντρωμένα στοιχεία για την πορεία 
τους προς τον θάνατο, αλλά και τη 
μεταχείριση που έτυχαν οι ορφανεμέ-
νες οικογένειες από τις μετακατοχικές 
κυβερνήσεις στο τελευταίο βιβλίο του 
συγγραφέα «Λέσβιοι στην Εθνική Αντί-
σταση - πορεία προς το θάνατο».

Ο Δήμος Λέσβου, κάθε τελευταίο Σάββατο Σεπτεμβρίου, διοργανώνει τον επίσημο εορτασμό 
του τέλους της γερμανικής κατοχής στο νησί.

(Τη Λ.Π. αντιπροσώπευσαν στην εκδήλωση η πρόεδρος Κ. Μεσσηνέζη, η αντιπρόεδρος Α. Σαμαρέλλη 
και το μέλος Θ. Πλάτση.)
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Μεγάλη έκθεση φωτογραφίας Τούρκων καλλιτεχνών
στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 
χθες βράδυ στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Μυτιλήνης, Αρχοντικό «Χαλίμ Μπέη», 
τα εγκαίνια της μεγάλης έκθεσης φω-
τογραφίας Τούρκων Καλλιτεχνών, με 
τίτλο «ΕΓΩ και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-
ΠΟΛΗ». 

Στο ξεκίνημα της εκδήλωσης των 
εγκαινίων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
Κώστας Αστυρακάκης και ο κ. Μεχμέτ 
Τζεϊλάντ, αναφέρθηκαν στην αξία της 
έκθεσης και γενικότερα στην ανάπτυξη 
πολιτιστικών δράσεων.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαλη-
νός, αφού καλωσόρισε τους Τούρκους 
καλλιτέχνες και τους ευχαρίστησε για 
τη συμμετοχή τους, αναφέρθηκε στην 
έκθεση, χαρακτηρίζοντας την ως ένα 
πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, 
ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην 
ανάγκη περαιτέρω συστηματικής καλ-
λιέργειας των σχέσεων Ελλήνων και 
Τούρκων πολιτών, σε πολλούς και ποι-
κίλους τομείς. 

Ακολούθως ο Δήμαρχος, με βάση 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Λέσβου, απένειμε στον ιδιοκτήτη του 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κων-
σταντινούπολης «Ελγκίζ», εγγονό του 
Χαλίμ Μπέη, κ. Τζαν Ελγκίζ, τον τίτλο 
τιμής του «Πρέσβη της Λέσβου», για 
την μεγάλη του προσφορά στο νησί και 
ιδιαίτερα στους τομείς Πολιτισμού και 
Τουρισμού και για την δημιουργία των 
«Φίλων της Μυτιλήνης», που συμβάλ-
λουν στην προβολή της Λέσβου στην 
Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία 
γενικότερα. «Στέλνουμε από τη Λέσβο 
ένα δυνατό μήνυμα φιλίας και αδελφο-
σύνης των λαών και η σημερινή σπου-
δαία αυτή εκδήλωση, καθώς και ο τίτ-
λος τιμής του «Πρέσβη της Λέσβου» 

στον κ. Τζαν Ελγκίζ, σε έναν άνθρωπο 
με πλούσια διεθνή πολιτιστική δραστη-
ριότητα μέσω του Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης της Κωνσταντινούπολης, 
είναι ένα ακόμη λιθαράκι στις προσπά-
θειες μας προς την κατεύθυνση αυτή. 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γαληνός.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για 
εμένα. Στο πρόσωπο του Δημάρχου 
και του Αντιδημάρχου, σας ευχαριστώ 
θερμά για τη μεγάλη αυτή τιμή» είπε 
φανερά συγκινημένος ο κ. Τζάν Ελγκίζ 
και μίλησε για τις σχέσεις της οικογέ-
νειας του με τη Λέσβο. «Ο πολιτισμός, 
είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για 
την αδελφοσύνη των λαών. Μαζί θα πε-
τύχουμε ακόμη περισσότερα», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Ελγκίζ.

Στα εγκαίνια της έκθεσης, χαιρετισμό 
απεύθυνε εκ μέρους της Φωτογραφικής 
Εταιρείας Μυτιλήνης ο κ. Μπάμπης Στυ-
λιανίδης, ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε 
από τον τενόρο Μιχάλη Ψύρρα  και την 
Νίκη Κεραμέκη στο πιάνο.

Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, απένειμε 
στον ιδιοκτήτη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
«Ελγκίζ», εγγονό του Χαλίμ Μπέη, κ. Τζαν Ελ-
γκίζ, τον τίτλο τιμής του «Πρέσβη της Λέσβου».
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Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης
ο ελευθερωτής της Λέσβου

Αφιέρωμα 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε 
γόνος μιας εκ των επιφανέστε-

ρων υδραίικων οικογενειών. Γεννήθηκε 
στην Ύδρα στις 9 Απριλίου του 1855. 
Ο παππούς του Γεώργιος, μικρότε-
ρος αδελφός του Υδραίου προκρίτου 
Λάζαρου Κουντουριώτη, διετέλεσε 
Πρόεδρος του Εκτελεστικού επί Κυ-
βερνήσεως Καποδίστρια καθώς και 
γερουσιαστής, υπουργός των Ναυτι-
κών και Πρωθυπουργός επί Βασιλείας 
Όθωνα. Οι οικογενειακές καταβολές 
του Π. Κουντουριώτη καθώς και το πε-
ριβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε, έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητάς του και των ιδεών 
του, καθώς μεγάλωσε σε μια ατμόσφαι-

ρα όπου οι λέξεις "πατρίδα", "έθνος", 
"Ελλάδα" έρχονταν συνεχώς στο μυαλό 
του, συνοδευμένες από αγώνες, μάχες 
και αυτοθυσία. Παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος υπήρξε αριστοκράτης, απόγονος 
αρχοντικής γενιάς, εντούτοις ο χαρα-
κτήρας του τον βοηθούσε να προσεγ-
γίζει εύκολα τους απλούς ανθρώπους 
του λαού και να τους μιλάει με την 
ίδια, την δική τους απλοϊκή και ειλικρι-
νή γλώσσα. Ο μόνος φόβος που είχε ο 
Κουντουριώτης ήταν μήπως φανεί κα-
τώτερος από τους προγόνους του, που 
τους λάτρευε σαν αγίους.

Το 1874 κατετάγη στο Ναυτικό όπου 
παρακολούθησε το "Ναυτικό Σχολείο" 
έχοντας δάσκαλο τον φημισμένο αξι-
ωματικό του Ναυτικού Λεωνίδα Πα-
λάσκα καθώς και τον κατά δύο χρόνια 
μεγαλύτερό του, αξιωματικό του στρα-
τού Παναγιώτη Δαγκλή, με τον οποίο 
θα αναπτύξει φιλική σχέση, που θα δι-
ατηρήσει σε όλη του την ζωή. Το 1899 
προάγεται σε αντιπλοίαρχο και γίνεται 
Κυβερνήτης στο εύδρομο "Ναύαρχος 
Μιαούλης". Το 1911 ο Κουντουριώτης 
μετά την βλάβη που υπέστη ο "Αβέ-
ρωφ" στο "παρθενικό" του ταξίδι, θα 
αναλάβει Κυβερνήτης του θωρηκτού, 
αντικαθιστώντας τον πλοίαρχο Ιωάννη 
Δαμιανό. Το τυχαίο αυτό γεγονός της 
αντικατάστασης του κυβερνήτη, είναι 
από εκείνες τις περιπτώσεις, που σφρα-
γίζουν τη μοίρα όχι μόνο δύο ανθρώ-
πων, αλλά και ενός ολόκληρου λαού, 
καθώς ο Κουντουριώτης είναι εκείνος 
και όχι ο Δαμιανός, που θα οδηγήσει 
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τον στόλο μας στις νικηφόρες ναυμα-
χίες της Έλλης* και της Λήμνου που θα 
εξασφαλίσουν στην Ελλάδα τη ναυτική 
κυριαρχία.

Στην αντιπαράθεση των ψυχρών υπο-
λογισμών της αριθμητικής υπεροχής 
του Τουρκικού στόλου έναντι του Ελ-
ληνικού, που προέτασσαν ορισμένοι 
αξιωματικοί κατά την διάρκεια των διά-
φορων προπολεμικών συζητήσεων, ο 
Κουντουριώτης, παίρνοντας τον λόγο, 
απαντούσε πολλές φορές με οργή και 
αγανάκτηση «Και την ψυχή, μωρέ, την 
ψυχή που τη βάζετε; Μήπως νομίζετε 
ότι οι παππούδες μας του Εικοσιένα 
έκαναν τέτοιους λογαριασμούς; Με την 
ψυχική υπεροχή ενίκησε πάντοτε το 
Έθνος μας και με αυτήν θα νικήσωμεν 
πάλιν!»

Ο ίδιος θεωρούσε πάντα τον εαυτό 
του ως απλό ναύτη, ανάμεσα σε πέντε 
χιλιάδες ομοίους του. Η αρχηγία, με 
την οποία τον είχε τιμήσει η Πολιτεία, 
του φαινόταν ως δικαίωμα να πεθάνει 
πρώτος από όλους. Γράφει το πρωι-
νό της 5ης Ιανουαρίου 1913 λίγο πριν 

τη ναυμαχία της Λήμνου «Η σημερινή 
ναυμαχία θα κρίνη την τύχην του Ελ-
ληνισμού ολόκληρου. Πολεμήσατε ως 
λέοντες!».

Ο Κουντουριώτης την εποχή των Βαλ-
κανικών πολέμων έπαθε γαστρορραγία 
και ο ιατρός του πρότεινε μεταφορά σε 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο 
επέμενε και ο Δουσμάνης. Τότε ο ναύ-
αρχος τους απάντησε θυμωμένα: «Εγώ 
δεν πάω πουθενά. Μονάχα πεθαμένο 
θα με βγάλετε από δω μέσα. Ακούς 
εκεί νοσοκομείο. Έχουμε πόλεμο. Έτσι 
τα παρατάμε κι αφήνουμε να μας τρέ-
χουνε στους γιατρούς ή πιάνουμε το 
κρεβάτι σαν τις λεχώνες;».

Ο Στόλος του Αιγαίου υπό την αρ-
χηγία του κατέλαβε διαδοχικά όλα 
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με 
εξαίρεση τα Δωδεκάνησα που ανήκαν 
στην Ιταλία και κατανίκησε τον τουρκι-
κό στόλο στις αποφασιστικές ναυμαχί-
ες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και 
της Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913). Κατά 
τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο, στον οποίο 
η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη 

Το 1899 προάγεται σε αντιπλοίαρχο και γίνεται Κυβερνήτης στο εύδρομο "Ναύαρχος Μιαούλης".
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Βουλγαρία, ο Παύλος Κουντουριώτης, 
ως αρχηγός του στόλου, έλαβε μέρος 
σε επιχειρήσεις στα θρακικά παράλια.

Λίγο προτού λήξει ο Β' Βαλκανικός 
πόλεμος, ο Παύλος Κουντουριώτης 
προήχθη σε αντιναύαρχο (25 Μαΐ-
ου 1913) «δι’ εξαιρετικάς εν πολέμω 
υπηρεσίας». Υπήρξε, έτσι, ο πρώτος 
αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού 
που έλαβε το βαθμό αυτό «εν ενερ-
γεία», μετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη 
(23 Απριλίου 1865). Παρέδωσε την αρ-
χηγία του στόλου στις 17 Αυγούστου 
1914 και την άσκησε εκ νέου μεταξύ 9 
Ιουλίου και 24 Σεπτεμβρίου 1915.

Διετέλεσε υπουργός των Ναυτικών 
στις κυβερνήσεις Αλέξανδρου Ζαΐμη 
και Στέφανου Σκουλούδη (24 Σεπτεμ-
βρίου 1915 - 9 Ιουνίου 1916) και γενικός 
υπασπιστής του βασιλιά Κωνσταντίνου. 
Διαφώνησε προς την πολιτική της ου-

δετερότητας που τηρούσε η Ελλάδα 
και ακολούθησε τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη, 
όπου διετέλεσε μέλος της τριμελούς 
Προσωρινής Επαναστατικής Κυβέρνη-
σης (Σεπτέμβριος 1916 - Ιούνιος 1917).

Μετά την απομάκρυνση του βασιλιά 
Κωνσταντίνου, τη διαδοχή του από τον 
δευτερότοκο γιο του Αλέξανδρο και 
την εγκατάσταση στην Αθήνα της κυ-
βέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, 
διορίστηκε υπουργός  Ναυτικών (14 
Ιουνίου 1917 - 2 Δεκεμβρίου 1919). Με 
ειδικό νόμο, που εκδόθηκε στις 23 Φε-
βρουάριου 1920, του απονεμήθηκε ο 
βαθμός του ναυάρχου «δια τας υψίστας 
προς το έθνος υπηρεσίας του». Και σε 
αυτή την περίπτωση υπήρξε ο πρώτος 
αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού 
που έλαβε το βαθμό του ναυάρχου 
μετά την Καποδιστριακή περίοδο.

Ο Π. Κουντουριώτης στην οικία του με τον πλοίαρχο Λούντρα
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Παύλος Κουντουριώτης και το θωρηκτό Αβέρωφ 
(Ελληνικά γραμματόσημα 1933)

Η τριανδρία. Κουντουριώτης, Βενιζέλος & Δαγκλής

Όταν πέθανε ο βασιλιάς Αλέξανδρος 
(12 Οκτωβρίου 1920), ο Κουντουριώ-
της ανέλαβε καθήκοντα αντιβασιλέα με 
απόφαση της Βουλής (15 Οκτωβρίου 
1920). Από τα καθήκοντα αυτά παραι-
τήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1920. Στις 8 
Νοεμβρίου 1920, ο Παύλος Κουντου-
ριώτης αποστρατεύτηκε, ύστερα από 
ευδόκιμη θητεία 46 ετών στο Πολεμικό 
Ναυτικό.

Μετά την απομάκρυνση του Βασιλιά 

Γεωργίου Β’, ο Κουντουριώτης ανέλαβε 
και πάλι τα καθήκοντα του αντιβασιλέα 
με απόφαση του «Αρχηγού τής Επα-
ναστάσεως» Νικολάου Πλαστήρα (19 
Δεκεμβρίου 1923). Όταν, με ψήφισμα 
της Δ’ Συντακτικής Συνέλευσης, ανα-
κηρύχθηκε η Αβασίλευτη Δημοκρατία 
στις 25 Μαρτίου 1924, του ανατέθηκε 
με το ίδιο ψήφισμα η εξακολούθηση 
των καθηκόντων του ρυθμιστή του πο-
λιτεύματος, με τον τίτλο του «Κυβερνή-
τη». Από τις 24 Μαΐου 1924 έλαβε το 
τίτλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Στις 15 Μαρτίου 1926 παραιτήθηκε σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή 
δικτατορίας από τον στρατηγό Θεόδω-
ρο Πάγκαλο. Μετά την ανατροπή του 
Πάγκαλου από τον στρατηγό Κονδύλη, 
ο Κουντουριώτης ανέλαβε και πάλι την 
άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου 
της Δημοκρατίας (24 Αυγούστου 1926).

Στις 4 Ιουνίου 1929, εκλέχθηκε σε 
κοινή συνεδρίαση της Βουλής και της 
Γερουσίας Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας, κατά το Σύνταγμα του 1927, και ορ-
κίστηκε στις 5 του ίδιου μήνα ενώπιόν 
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τους, αλλά στις 9 Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους παραιτήθηκε για λόγους υγείας. 
Η Βουλή και η Γερουσία με κοινό ψήφι-
σμα εκδήλωσαν προς τον απερχόμενο 
πρόεδρο την «εθνική ευγνωμοσύνη» 
και του απένειμαν μηνιαία τιμητική σύ-
νταξη 40.000 δραχμών.

Έκτοτε, ο Παύλος Κουντουριώτης 
αποσύρθηκε ολοσχερώς από τα κοινά 
και ιδιώτευσε. Μολονότι αναμίχθηκε 
στην πολιτική και κατέλαβε προσωρινά 
ή τακτικά το αξίωμα του ανώτατου άρ-
χοντα της πολιτείας, δεν συμπεριφέρ-
θηκε ποτέ σαν «επαγγελματίας πολιτι-
κός». Παρέμεινε πάντοτε «ο παλαιός 
ναυτικός» και άσκησε τα καθήκοντά 
του με απόλυτη τυπικότητα, χωρίς να 
επεμβαίνει στις πολιτικές διαμάχες.

Αξίζει να αναφερθεί η επιστολή πα-
ραίτησης, που ηλικιωμένος πια έστειλε 
στον Βενιζέλο, καθώς αποτελεί μνη-
μείο ιδεαλισμού: "Παραιτήθηκα, γιατί 
αυτό επέβαλε το εθνικό συμφέρον. Τα 
χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Όταν 
θα ήρχοντο να με επισκέπτονται ξένοι 
πρέσβεις, θα το αντιλαμβάνοντο. Οι 

σκέψεις και οι κρίσεις μου θα ήσαν δυ-
σμενείς δια την πατρίδα".

Πέθανε στο Παλαιό Φάληρο στις 22 
Αυγούστου 1935 και τάφηκε, σύμφω-
να με επιθυμία του, στη γενέτειρά του 
Ύδρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον 
συντρόφευε η δεύτερη σύζυγός του 
Ελένη Κούππα, την οποία είχε νυμ-
φευθεί το 1918. Η πρώτη σύζυγός του 
Αγγελική Πετροκοκκίνου, είχε πεθάνει 
νέα το 1903.

 Οι κάτοικοι της Ύδρας συντετριμμέ-
νοι περίμεναν ολόκληρο το απόγευμα 
στο λιμάνι και στα γύρω υψώματα του 
νησιού το μικρό ατμόπλοιο που μετέ-
φερε τη σορό του ναυάρχου, συνοδευ-
όμενο από αντιτορπιλικό. 

Ο Κουντουριώτης είτε ως ιστορική 
μορφή είτε ως θρύλος ή σύμβολο συ-
νεχίζει να ζει μέχρι σήμερα και αναμφί-
βολα θα συνεχίζει να επιζεί, εξακολου-
θώντας να συναρπάζει και να κυριαρχεί, 
γιατί στη μορφή του αντικρίζει κανείς 
με δέος και σεβασμό το σεμνό άνδρα 
με την αδάμαστη παλικαριά και την 
υπέρτατη τόλμη".

Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ, το πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού
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ΙστορίαΙστορία
Βαλκανικοί πόλεμοι. Ο πόλεμος στη Θάλασσα.

Το ελληνικό πολεμικό Ναυτικό στα Θέατρα των επιχειρήσεων

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το Αιγαίο είχε στρατηγική σημασία 
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 
βαθμό που αποτελούσε τον κύριο δρό-
μο επικοινωνίας ανάμεσα στο ευρωπαϊ-
κό και στο ασιατικό τμήμα της.

Η επικράτηση των συμμαχικών βαλ-
κανικών κρατών στο Αιγαίο ήταν απα-
ραίτητη για να αποκοπεί ο εφοδιασμός 
του τουρκικού στρατού, μια και το 
σιδηροδρομικό δίκτυο βρισκόταν σε 
κακή κατάσταση. Το ελληνικό Πολεμι-
κό Ναυτικό καλείται να αναλάβει την 
αποκοπή του εφοδιασμού αυτού. Αυ-
τός ήταν και ο κυριότερος λόγος που 
οι βαλκανικές χώρες θέλησαν να συμ-
μαχήσουν με την Ελλάδα.

Η είσοδος του Ελ. Βενιζέλου το 1910 
σηματοδότησε την αναδιοργάνωση του 
Πολεμικού Ναυτικού. 

Με την έκρηξη των Βαλκανικών Πο-
λέμων το Ναυτικό της Ελλάδας  και 
αυτό της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας ήταν περίπου ισοδύναμα. Οι δύο 
στόλοι είναι ίσοι σε αριθμό πλοίων. Το 
κύριο πλεονέκτημα  του οθωμανικού 
στόλου ήταν η δυνατότητα εύκολου 
και ασφαλούς ελλιμενισμού στα στενά 
των Δαρδανελίων, σε μια περιοχή που 
δεν μπορούσε να εισέλθει ο ελληνικός 
στόλος.

Ο ελληνικός στόλος υπερτερούσε 
σε μέση ταχύτητα, καθώς και στη μέση 
ηλικία των πλοίων του. Η ένταξη του 
θωρηκτού «Αβέρωφ» τον Μάιο του 
1911, αμέσως μετά την ναυπήγησή του 
στα ναυπηγεία του Λιβόρνο στην Ιτα-

λία, θεωρήθηκε ένα από τα μεγάλα πλε-
ονεκτήματα του ελληνικού στόλου. Το 
πλοίο ήταν από τα πιο σύγχρονα της 
εποχής του.

Με την κήρυξη του πολέμου ο ελλη-
νικός στόλος αποπλέει από τον Φαλη-
ρικό όρμο στις αρχές Οκτωβρίου του 
1912. Παράλληλα, μαζί με τα πολεμικά 
πλοία, έχουν επιταχθεί περίπου και 
εκατό εμπορικά πλοία (φορτηγά, εμπο-
ρικά, υπερωκεάνια). Έξι από αυτά απέ-
κτησαν σχετικά ελαφρύ οπλισμό και 
επανδρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από 
άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, ονο-
μάστηκαν «Εύδρομα» και χρησιμοποι-
ήθηκαν σε δευτερεύουσας σημασίας 
επιχειρήσεις σαν πολεμικά. Τα υπόλοι-
πα επιταγμένα πλοία χρησιμοποιήθη-
καν για ανεφοδιασμό σε υλικά προς 
τον Στόλο που είχε ως ορμητήριο τον 
κόλπο του Μούδρου στη Λήμνο, μετά 
την κατάληψή της, κίνηση που αποτέ-
λεσε την πρώτη ενέργεια του Ναυτι-
κού. Τα επιβατικά πλοία μετέφεραν τις 
αποβατικές δυνάμεις στα νησιά  που 
κατελάμβανε ο Στρατός, καθώς και τις 
συμμαχικές στρατιωτικές μονάδες. Τα 
μεγαλύτερα  από αυτά είχαν μετατρα-
πεί σε πλωτά νοσοκομεία.

Ανήμερα της κήρυξης του βαλκανι-
κού πολέμου, στις 5 Οκτωβρίου 1912, 
ο Παύλος Κουντουριώτης έπαιρνε τον 
βαθμό του υποναυάρχου, αναλάμβανε 
αρχηγός του στόλου στο Αιγαίο και 
ύψωνε το σήμα του στον «Αβέρωφ». 

Την επομένη, 6 του μήνα, ο ελληνι-
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κός στόλος έπλεε έξω από τη Λήμνο 
κι απέκλειε την έξοδο των Τούρκων 
από τα Δαρδανέλια. Σύμφωνα με την 
ελληνοβουλγαρική συνθήκη, ο ελληνι-
κός στόλος έπρεπε να κυριαρχήσει στη 
θάλασσα και να κλείσει τους Τούρκους 
στα Δαρδανέλια. Έπρεπε όμως, παράλ-
ληλα, να ελευθερώσει και τα νησιά του 
Αιγαίου. Το έργο αυτό ανέλαβαν δυο 
επιταγμένα ατμόπλοια με εξακόσιους 
ναύτες και μια διλοχία που αποσπάστη-
κε από το 20ό σύνταγμα πεζικού. Μαζί 
τους συνέπρατταν κατά περίπτωση και 
πλοία του στόλου.                                                                       

Στις 6 Οκτωβρίου 1912, επομένη της 
κήρυξης του πολέμου, τα ατμόπλοια 
βρέθηκαν έξω από τη Λήμνο. Στις 8, η 
διλοχία έκανε απόβαση. Στις 9, η Λή-
μνος ήταν ελληνική. Ως τις 18, είχαν 
ελευθερωθεί σχεδόν δίχως μάχες Θά-
σος, Άι Στράτης και Ίμβρος. Στις 19 
Οκτωβρίου, η διλοχία απελευθέρωσε 
τη Σαμοθράκη, στις 21 τα Ψαρά, στις 
24 την Τένεδο και, στις 4 Νοεμβρίου, 
την Ικαρία. Στο ίδιο διάστημα, η Σάμος 
επαναστάτησε χωρίς βοήθεια, ενώ η 
Κρήτη είχε ήδη ενωθεί με την Ελλάδα. 
Μόνο η Μυτιλήνη κι η Χίος δεν ανήκαν 
ακόμη στην Ελλάδα. Σ' αυτά τα νησιά, 
η διλοχία δεν αρκούσε. Οι Τούρκοι τα 
είχαν οχυρώσει κι έπρεπε ο στόλος ν’ 
ασχοληθεί στα σοβαρά. Στις 8 Νοεμ-
βρίου, έγινε η απόβαση στη Μυτιλήνη. 
Στο νησί βγήκαν 1.030 αξιωματικοί κι 
οπλίτες και 250 ναύτες. Κυνήγησαν τους 
Τούρκους, που υποχώρησαν κι οχυρώ-
θηκαν σ' ένα παλιό στρατόπεδο. Οι Έλ-
ληνες τους πολιόρκησαν. Ενισχύσεις, 
που έφτασαν την 1η Δεκεμβρίου, επέ-
τρεψαν στους Έλληνες να κάνουν γενι-
κή επίθεση στις 2 του μήνα. Μέσα σε 
πέντε ώρες, οι Τούρκοι παραδόθηκαν.                                                                                                             
Όταν η απόβαση στη Μυτιλήνη ολο-
κληρώθηκε, ο ελληνικός στόλος έφυγε 
για τη Χίο. Στις 11 Νοεμβρίου 1912, 
στάλθηκε τελεσίγραφο στον Τούρκο 

διοικητή του νησιού να παραδοθεί. 
Αρνήθηκε. Ο στόλος μετακινήθηκε 
σε άλλη θέση. Την ίδια μέρα ξεκίνησε 
με βάρκες η απόβαση ενός συντάγμα-
τος, που είχε αποσπαστεί από τη 2η 
μεραρχία. Δώδεκα του μήνα, ο ελλη-
νικός στρατός έμπαινε στην πόλη που 
είχε στολιστεί στα γαλανόλευκα. Οι 
Τούρκοι είχαν αποτραβηχτεί σε οχυ-
ρές θέσεις στο βουνό. Έμειναν εκεί ως 
τις 20 Δεκεμβρίου, οπότε εκδηλώθηκε 
η γενική ελληνική επίθεση. Εκτός από 
τα Δωδεκάνησα, δεν υπήρχε πια νησί 
του Αιγαίου, που να μην είχε περάσει 
σε ελληνικά χέρια. Ο ελληνικός στόλος 
κυριαρχούσε πλέον στο Αιγαίο. 

Η ναυμαχία της Έλλης, όπως ονομά-
στηκε, γιατί έλαβε χώρα στην περιοχή 
του Ελλήσποντου, στις 3 Δεκεμβρίου 
1912 και της Λήμνου στις 5 Ιανουαρίου 
1913 έκριναν την κυριαρχία των θαλασ-
σίων μεταφορών στο Αιγαίο, και σε με-
γάλο βαθμό την έκβαση του πολέμου.

Στις ναυμαχίες αυτές ο αρχηγός του 
ελληνικού στόλου Παύλος Κουντου-
ριώτης αποδείχτηκε ένας εξαίρετος 
διοικητής και το θρυλικό θωρηκτό 
«Αβέρωφ» έμεινε στην ιστορία για τα 
κατορθώματά του.

Με τη δράση του ο ελληνικός Στό-
λος εξασφάλισε τη συμμαχική κυριαρ-
χία στο Αιγαίο, αποκόπτοντας τελικώς 
πλήρως κάθε δυνατότητα θαλάσσιου 
ανεφοδιασμού του τουρκικού Στρατού, 
πράγμα που συνετέλεσε στην ήττα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Βοηθήματα: 
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Τα Νέα» «Βαλκα-
νικοί πόλεμοι 1912-13» Δεκέμβριος του 2012.
Το διαδίκτυο.
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Πρωτόκολλον Παραδόσεως  

Μεταξύ των κ.κ. υποπλοιάρχου Κ. Μελά, Στρατιωτικού  Διοικητού  Μυτιλήνης και του 
λοχαγού Ελευθερίου Βερνάρδου, επιτελάρχου του  Στρατού κατοχής Μυτιλήνης, ως 
αντιπροσώπων του αρχηγού του  Στρατού κατοχής αφ’ ενός, και των κ.κ.  Αχμέτ Ιχσάν 
Βέη στρατιωτικού ιατρού και Κεμάλ Βέη υπομοιράρχου της Χωροφυλακής, ως αντιπροσώ-
πων του Οθωμανικού Στρατού Μυτιλήνης συνήφθη το εξής πρωτόκολλον.

1) Οι αξιωματικοί του αμυνθέντος Οθωμανικού στρατού αφίενται ελεύθεροι επί της 
νήσου Μυτιλήνης, τηρούντες τα ξίφη των επί τω λόγω της τιμής των ότι  δε θα λάβωσι 
του λοιπού τα όπλα των ούτε κατά της Ελλάδος, ούτε κατά των συμμάχων.

2) Ο τουρκικός αιχμάλωτος στρατός οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός του θα παραδώ-
ση τα όπλα και πολεμοφόδια και το λοιπόν υλικόν  θεωρούμενα ως λεία πολέμου και θα 
διατραφή δαπάναις της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

3) Ο αμυνθείς στρατός θα συγκεντρωθή εν Μυτιλήνη τη φροντίδι  του στρατού της 
κατοχής εντός του φρουρίου της πόλεως Μυτιλήνης υπό την προστασίαν του Ελληνικού 
Στρατού. Εκ των εντοπίων εφέδρων και εθνοφρουρών δύνανται οι βουλόμενοι να μετα-
βώσιν εις τα χωρία των μετά την αποκατάστασιν της τάξεως και με σχετικήν άδειαν του  
Στρατιωτικού Διοικητού.

4) Ο στρατός της κατοχής θα αναλάβη την νοσηλείαν των Τούρκων τραυματιών οίτινες 
μετά την ίασίν των θα συγκεντρωθώσιν εις το Φρούριον.

5) Αι οικογένειαι των αξιωματικών είναι ελέυθεραι να μεταβώσιν όπου θέλουσιν.
6) Αι λεπτομέρειαι της μεταφοράς των αιχμαλώτων εις Μυτιλήνην, των όπλων και λοι-

πού παντοειδούς υλικού κανονισθήσονται δι’ ειδικής διαταγής του αρχηγού του Στρατού 
Κατοχής.

Το παρόν πρωτόκολλον συνταχθέν εις διπλούν, το μεν ελληνιστί, το δε τουρκιστί, υπε-
γράφη παρά πάντων των αντιπροσώπων και το μεν ελληνικόν πρωτότυπον ετηρήθη υπό 
του αρχηγού του τουρκικού στρατού το δε τουρκικόν υπό του ελληνικού στρατού. 

Ύψωμα Πετσοφά, Νοτιοανατολικώς Κλαπάδου
8-ΧΙΙ-12 ημέρα Σάββατον, ώρα 11 π.μ.

Μελάς, Βερνάρδος, Ιχσάν ιατρός,  Κεμάλ Βέης.

«Τις ένδοξες εκείνες μέρες»

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Μ’ αυτό το απλό, δωρικό, λιτό έγγρα-
φο σφραγίστηκε το τέλος μιας ιστορί-
ας τετρακοσίων πενήντα ακριβώς ετών. 
Ιστορίας που άρχισε με την άγρια πο-
λιορκία της μεσαιωνικής πόλης της Μυ-
τιλήνης από τους Οσμανλήδες, με τη 
σφαγή του πληθυσμού, με το πριόνισμα 
των αμυνομένων στρατιωτών και τον 
εξανδραποδισμό της νέας γενιάς της 

πόλης. Τότε που τα αίματα κυλούσαν 
ποτάμια στα λιθόστρωτα κι ο κόσμος 
έτρεχε έντρομος να βρει καταφύγιο 
στις απόμερες γωνιές του τόπου, στα 
χωράφια, στα βουνά. Αλαλιασμένος, 
μαύρος από τον πόνο, την κακομοι-
ριά και την απελπισία. Κάπως έτσι, τον 
μοιραίο Σεπτέμβριο του 1462, άρχισε 
και μια καινούργια ζωή για το νησί της 
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Λέσβου, ραγιάδικη, εξευτελισμένη, τι-
ποτένια που κράτησε αμέτρητα χρόνια. 

Κι ο τόπος πέρασε στην αφάνεια ορι-
στικά, χωρίς ελπίδες, χωρίς οράματα.

Αλλ’ όπως συμβαίνει πάντα με τις θλι-
βερές καταστάσεις, κάποια στιγμή στην 
πηχτή σκοτεινιά φεγγίζει η λαμπηδόνα 
της ελπίδας. Στην πηχτή σκοτεινιά, λοι-
πόν, της φθινοπωρινής αυγής της 8ης 
Νοεμβρίου του 1912 φέγγισαν τα φώτα 
πορείας των ελληνικών πολεμικών που 
χάρισαν απλόχερα τη λευτεριά και τη 
γαλήνη στον κατατρεγμένο τόπο. Κι 
από τότε, με εθνική περηφάνια κάθε 
χρόνο γιορτάζουμε και τιμούμε τη 
μέρα αυτή, φέρνουμε στη μνήμη τον 
προστάτη Ταξιάρχη, οραματιζόμαστε 
την Ελπίδα στις ψυχές των ραγιάδων, 
τιμούμε τη μνήμη του ελευθερωτή 
Ναύαρχου Κουντουριώτη. Και θα το 
τηρούμε τούτο καθήκον, τούτη τη χαρά 
για πάντα.

Υπάρχει όμως και μια πτυχή που λίγο 
την αγγίζουμε. Από τις οκτώ του Νο-
εμβρίου και για πολλές μέρες οι δικοί 
μας έμειναν άβουλοι, άρχισαν τις με-

ταξύ των διαφωνίες, ίσως να έχασαν 
κάπως τον έλεγχο ενώ οι Τούρκοι της 
υπαίθρου πήραν θάρρος, το έριξαν στο 
πατροπαράδοτο πλιάτσικο και στην 
τρομοκρατία του κόσμου. Επιδόθηκαν 
στα γνωστά για πολλούς «φόβια» κι η 
κατάσταση για πολύ κόσμο στο βορινό 
νησί έγινε αφόρητη. Ελέχθη πως έπρε-
πε να έλθουν άμεσα στρατιωτικές ενι-
σχύσεις και συνάμα ένας αρχηγός για 
να εδραιώσει την τάξη.

Τελικώς οι ανάγκες αυτές ικανοποιή-
θηκαν και στις έξι Δεκεμβρίου άρχισε 
η αποφασιστική και νικηφόρα για τους 
Έλληνες μάχη του Κλαπάδου. 

Το τελειωτικό χτύπημα.
Το απλό, το δωρικό, το λιτό τούτο 

έγγραφο με τις υπογραφές στον Πε-
τσοφά έχει τη μεγάλη αξία. Σφράγισε 
αμετάκλητα το τέλος της μακραίωνης 
σκοτεινής τυραννίας κι έβαλε στην 
άκρη τις μικρότητες που θα μπορού-
σαν και στο ελάχιστο να θέσουν σε κίν-
δυνο το μεγάλο όραμα.

Έτσι, η Λέσβος κέρδισε τη λευτεριά 
της!



28 29

O Mινώταυρος των Πανελλήνιων Εξετάσεων

Eπίκαιρα θέματα

Γράφει ο Νίκος Δ. Δέτσης

Οι πανελλήνιες εξετάσεις των μαθη-
τών της Γ΄ τάξης του Λυκείου για την ει-
σαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα 
εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα στο τέλος 
κάθε διδακτικού έτους, μονοπωλούν 
για αρκετές ημέρες το ενδιαφέρον μας 
και ανάγονται σε γεγονός υψίστης ση-
μασίας για την ελληνική κοινωνία. Οι 
διχογνωμίες για τη βατότητα ή μη των 
θεμάτων, προβάλλονται με μικρότερη ή 
μεγαλύτερη, κατά περίπτωση, ένταση.  
Ειδικοί και μη ειδικοί, όλοι αποφαίνο-
νται. Τα μέσα επικοινωνίας, τηλεόρα-
ση, ραδιόφωνο, τύπος, προβάλλουν ως 
πρώτο θέμα της επικαιρότητας τις εξε-
τάσεις αυτές και φροντίζουν να δημι-
ουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα που μόνο 
οι έκτακτες περιπτώσεις δημιουργούν, 
με τις αγγελίες τους «σφαγή στα αρχαία 
Ελληνικά», «καταποντισμός στα Μαθη-
ματικά», «κάθετη πτώση στη Φυσική», 
«βουτιά στις βάσεις» και άλλα ηχηρά 
παρόμοια, για να επακολουθήσουν δη-
λώσεις καθηγητών, φροντιστών, γονέ-
ων κ.λπ., καθώς και κείμενα διαφόρων 
«ειδικών», που δημοσιεύονται σε κά-
ποια έντυπα και ιστοσελίδες.

Οι πανελλήνιες εξετάσεις, περισσό-
τερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα της 
δεινώς χειμαζόμενης Παιδείας μας, 
παρουσιάζουν την παθογένειά της. Ως 
σύστημα ασφαλώς και έχει κερδίσει 
την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, 
γιατί είναι διαφανές και αντικειμενικό.  
Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένας Έλληνας 

που να μην πιστεύει πως όλοι οι θεσμοί 
- εκτός από έναν - είναι διαβρωμένοι 
και αναξιόπιστοι. Ο μόνος θεσμός που 
παραμένει αδιάβλητος και αξιόπιστος, 
παρά τις προσπάθειες μερικών να τον 
βλάψουν, είναι ο θεσμός των Πανελλή-
νιων Εξετάσεων, την ευθύνη των οποί-
ων έχει το Υπ. Παιδείας. Παρ’ όλα αυτά, 
το σύστημα αυτό έχει εξαντλήσει όλες 
τις ευεργετικές του δυνατότητες, και 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι νέοι 
μας θα σπουδάσουν αυτό που θέλουν, 
αφού άλλη Σχολή προτιμούν και σε 
άλλη μπορεί να βρεθούν. Η εισαγωγή 
τους σε μια Σχολή προϋποθέτει μεγάλη 
σπατάλη χρόνου και χρήματος, δυσκο-
λίες για όλη την οικογένεια, ατέλειωτες 
ώρες μελέτης.  Τα ελληνικά νοικοκυριά, 
με βάση υπεύθυνα στοιχεία, ξοδεύουν 
κάθε χρόνο περίπου 770 εκατομμύρια 
ευρώ για τα φροντιστήρια των 100 χι-
λιάδων και πλέον υποψηφίων. Αν προ-
σθέσουμε σ’ αυτά και τα δίδακτρα για 
ξένες γλώσσες, φθάνουμε το δισεκα-
τομμύριο. Αναρωτιέται κανείς, αν θα 
δεχόμαστε να δώσουμε ως Δίδακτρα 
στο κράτος τα μισά απ’ αυτά που ξο-
δεύουμε στην παραπαιδεία, πράγμα 
που θα έσωζε την Εκπαίδευσή μας, που 
ιδιαίτερα σήμερα πλήττεται από την 
τρέχουσα οικονομική κρίση της χώ-
ρας, με αποτέλεσμα να μη διορίζονται 
πλέον εκπαιδευτικοί (στη θέση τους 
προσλαμβάνονται αναπληρωτές), να 
συγχωνεύονται σχολικές μονάδες, να 
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αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών κατά 
τμήμα, να καταργηθεί η επιμόρφωση 
των καθηγητών κ.λπ.

Το ζητούμενο σήμερα είναι η αυτονο-
μία του Λυκείου από το σύστημα πρό-
σβασης στην Γ/θμια Εκπαίδευση.  Όσο 
δεν θα γίνει αυτό, θα απαξιώνεται και 
θα υποβαθμίζεται το Λύκειο, το οποίο 
τώρα ουσιαστικά σταματά  στην Α΄τάξη, 
για να αρχίσει ο μαραθώνιος των εισα-
γωγικών εξετάσεων. Οι μαθητές, ειδικά 
όσοι στοχεύουν σε Σχολές «υψηλής 
ζήτησης», σιγά σιγά αποσύρονται από 
την τάξη (το πρόβλημα κορυφώνεται 
στην Γ΄Λυκείου), ανταποκρίνονται στοι-
χειωδώς -  κυρίως με την αναγκαστική 
παρουσία τους -  στο Σχολείο, εξουθε-
νωμένοι από το εξαντλητικό πρόγραμ-
μα, πρωΐ Σχολείο, βράδυ Φροντιστήριο 
και ατέλειωτο διάβασμα. Έτσι, τα παι-
διά τελειώνουν «μισό σχολείο», απο-
φοιτούν με ελλιπέστατα εφόδια, ανα-
φορικά στην καλλιέργεια, την κρίση και 
τις γενικές γνώσεις, τις τόσο πολύτιμες 
για τη ζωή τους. Όσο για τους καθη-
γητές τους, έχοντας χάσει ένα μέρος 
των μαθητών τους, υποχρεώνονται να 
διδάσκουν υπό ειδικό καθεστώς, υφι-
στάμενοι συχνά ανηλεή και άδικη σύ-
γκριση με τους συναδέλφους τους των 
Φροντιστηρίων, εκπαιδευτικούς υψη-
λής ειδίκευσης, με  άπειρες ώρες διδα-
σκαλίας σε ένα μόνο αντικείμενο.  Ιδι-
αίτερα για τους νεότερους καθηγητές 
των Σχολείων, ο αγώνας είναι άνισος.

Η Πολιτεία, χρόνια τώρα γνωρίζει 
το πρόβλημα και δεν υπάρχει Κυβέρ-
νηση της Μεταπολίτευσης, που να μη 
σκέφθηκε ν’ αλλάξει το σύστημα ει-
σαγωγής στα Πανεπιστήμια, αφού το 
θέμα προσφέρεται και για εκλογικά 
κέρδη. Κατά καιρούς γίνονται «δη-
μοφιλείς» εξαγγελίες από όλους, όχι 
πώς θα κάνουμε το Λύκειο Σχολείο, 

αλλά με ποιο τρόπο θα μπαίνουμε στα 
Πανεπιστήμια.  Δημαγωγούν χωρίς να 
έχουν σχέδια, χωρίς υποδομές, χωρίς 
κοστολόγηση.  Δυστυχώς, οι πολιτικοί 
μας και οι «πολιτικές» τους έκαναν ό,τι 
μπορούσαν για την υποβάθμιση του 
Λυκείου, με τις αλλεπάλληλες παλινω-
δίες τους και τα αυθαίρετα «ράβε  ξή-
λωνε», με τα αποσπασματικά τους ημί-
μετρα και τις αλλαγές τύπου Μανωλιού. 
Αν εξακολουθεί να στέκει ακόμη όρθιο 
το σαθρό εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
αυτό οφείλεται σε όλους τους έντιμους 
εκπαιδευτικούς, που στέκονται όρθιοι 
και επιμένουν.

Το αίτημα για ριζικές αλλαγές στην 
Εκπαίδευση - και ιδιαίτερα στον τρό-
πο εισαγωγής των παιδιών στα Πανεπι-
στήμια -  έχει ωριμάσει.  Απαιτεί όμως 
ειλικρινή διάλογο μεταξύ όλων των 
φορέων που «εμπλέκονται» με την Εκ-
παίδευση, προγραμματισμό και, πάνω 
απ’ όλα, σύνεση και ρεαλισμό.  Απαιτεί 
αποδέσμευση των πανεπιστημιακών ει-
σαγωγικών εξετάσεων από το Λύκειο, 
στάθμιση των καταστάσεων και των 
συνθηκών, εντοπισμό και αντιμετώπιση 
των δυσαρμονιών, τομή του ομφάλιου 
λώρου που συνδέει το Απολυτήριο του 
Λυκείου με την πρόσβαση στα πανε-
πιστήμια. Έτσι θα ξαναγίνει το Λύκειο 
από αναγκαστικός προθάλαμος των 
Ανώτατων Σχολών, Σχολείο μάθησης, 
γνώσης, καλλιέργειας και κοινωνικοποί-
ησης των παιδιών. Διαφορετικά, ό,τι κι 
αν επιχειρηθεί θα αποδειχθεί, για μια 
ακόμη φορά, μάταιη προσπάθεια να 
μπει «αέρας στο σουβλί και χιόνι στο 
πιρούνι.

*Ο Ν. Δέτσης είναι φιλόλογος & τ. λυκειάρχης.
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Κυρά Δήμητρα 
Γράφει η Ειρήνη Βαρβαρέσου

Χριστουγεννιάτικο διήγημα

Η κυρά Δήμητρα κατέβασε το φα-
ναράκι που είχε στα εικονίσματα και 
έβγαλε το καντήλι από μέσα. Το άναψε 
και το ξαναέβαλε στην θέση του. Ήταν 
παραμονές Χριστουγέννων και τα ήθε-
λε όλα στην εντέλεια. Είπε το Πάτερ 
ημών και βγήκε στην αυλή που μοιραζό-
ταν με τις δυο της κόρες την Ραλλού και 
την Αγγέλα. Η τρίτη της κόρη η Μαρία, 
πέθανε στην γέννα. Κυοφορούσε δίδυ-
μα και δεν κατάφερε να τα γεννήσει και 
πέθανε μαζί τους.

Πήγε στην κόρη της Ραλλού, να της 
ανάψει και εκείνης το καντήλι. Ήταν λε-
χώνα και είχε ταλαιπωρηθεί πολύ στην 
γέννα και δεν μπορούσε να ανέβει στο 
σκαμνάκι, να κατεβάσει το καντήλι της. 
Το σπίτι της κόρης της, ήταν ψηλοτά-
βανο και δεν το έφτανε όπως το δικό  
της. Αφού τακτοποίησε και μίλησε λίγο 
με την Ραλλού, βγήκε στο δρόμο για να  
πάει να δει την αδελφή της Φανιώ, που 
έμεινε σε ένα καλυβάκι μόνη της, στην 
αυλή της νύφης της. Περπάτησε λίγο 
και μίλησε με δυο τρεις γυναίκες του 
χωριού, που αντάμωσε. Το χωριό ήταν 
πολύ μικρό ούτε είκοσι σπίτια. Όταν 
ήρθαν από την Μικρά Ασία στον διωγ-
μό, τους εδόθησαν με τα ανταλλάξιμα 
και χώθηκαν μέσα με ευγνωμοσύνη. 

Βγαίνοντας από την αυλή της, σκέφθη-
κε τα άλλα της παιδιά. Ο γιος της ο Στά-
θης είχε πάει στον Έβρο να εμπορευθεί 
σιτάρι. Γνώρισε μια κοπέλα και έμεινε 
εκεί. Είχε να τον δει  κάπου ένα χρόνο. 

Τον Αντώνη της τον κατάπιε η έρη-
μος στην Αφρική, όπου είχε πάει να πο-

λεμήσει στον Ιερό Λόχο του Τσιγάντε. 
10 χρόνια και ακόμη να βγάλει τα μαύ-
ρα. Η καρδιά της μαχαιρωνόταν κάθε 
φορά, που έφερνε στα μάτια της, την 
μορφή του. Είκοσι πέντε χρονών λεβέ-
ντης και της τον έφαγε η άμμος. Ανα-
στέναξε. Βρήκε την αδελφή της να κλώ-
θει και αφού μίλησαν και είπαν τα δικά 
τους, πήρε τον δρόμο της επιστροφής. 
Θέλησε να δει και την άλλη κόρης της 
την Αγγέλα. Ήταν και εκείνη λεχώνα. 
Είχε γεννήσει με δέκα μέρες διαφορά, 
με την αδελφή της. Τα δυο κορίτσια 
της έπαιζαν στην αυλή. Το νεογέννητο 
κοιμόταν στην κούνια του. Αφού μίλη-
σε για λίγο μαζί της, πήγε στο σπίτι της 
να ετοιμάσει δώρα για τους μεγάλους 
γιούς της. Δεν τους είχε γεννήσει εκεί-
νη τον άντρα της τον πήρε χήρο. Όμως 
αγαπούσε τον Δημήτρη και τον Πανα-
γιώτη, σαν δικά της παιδιά και πάντα 
στα ψυχοσάββατα έκανε σπερνά, για 
την μάνα τους Κανέλα. 

Πήρε δυό μεγάλα καλάθια και έβαλε 
μέσα στο καθένα σταφίδες, σύκα γεμι-
στά φουρνιστά, ρετσέλι, αμύγδαλα, κα-
ρύδια και άλλα καλούδια για να τους ευ-
χαριστήσει. Όχι πως δεν είχαν, απλώς 
έκανε το καθήκον της σαν μάνα. 

Ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης ήταν 
παντρεμένοι, αλλά εκείνη τους φρόντι-
ζε σαν μωρά.

Κείνη την ώρα γύρισε ο άντρας της.
-Καλώς τον Στυλιανό μου. Τον καμά-

ρωνε. Ήταν καλός και σωστός άνθρω-
πος και ο λόγος του είχε βαρύτητα. Ο 
Σελάχας το είπε ή το λέει ο Σελάχας 
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ή να ρωτήσουμε τον Σελάχα. Σελάχας 
δεν ήταν το όνομα του. Λεγόταν Στυ-
λιανός Κομνηνός του Ευσταθίου, αλλά 
φορούσε ένα υφαντό ζωνάρι φαρδύ και 
όταν ζούσε στην Μικρά Ασία, το είχε 
γεμάτο λίρες. Αυτό το ζωνάρι λεγόταν 
Σελάχι και τούμεινε το όνομα. 

-Άντε Δημητρούλα βάλε να φάμε. Τι 
έφτιαξες;;;

-Ψαρόσουπα Στυλιανέ μου.
- Άιντε μπακαλούμ.
Αφού ρούφηξαν την ζεστή σούπα, η 

κυρά Δήμητρα είπε στον άντρα της για 
τα καλάθια. Τα δυό μεγάλα παιδιά της, 
ζούσαν σε άλλο χωριό.

-Καλά καλά θα πω του Θανασού να 
έρθει να τα πάρει απάντησε εκείνος. Ο 
Θανασός ήταν γιος του Παναγιώτη. Ο 
Δημήτρης δεν έκανε παιδιά.

Η κυρά Δήμητρα σκεπτόταν τι να 
ετοιμάσει για τα Χριστούγεννα. Θα 
τρώγανε όλοι μαζί. Οι κόρες της Ραλ-
λού και Αγγέλα με τους άντρες των και 
τα παιδιά τους. Τα τρία ορφανά της 
κόρης της Μαρίας και ο σύζυγος της, 
με την δεύτερη γυναίκα του. Πολύς και 
αβάσταχτος ο πόνος της και η σκέψη 
του χαμού του Αντώνη της ασήκωτη. 
Όταν παντρεύτηκε τον Στυλιανό, αγκά-
λιασε με θέρμη τα δυό του παιδιά και 
άρχισε μια ευτυχισμένη ζωή μαζί του. 
Είχε ήδη γεννήσει τον Στάθη, την Μα-
ρία, την Ραλλού, την Αγγέλα και όταν 
έγινε ο διωγμός ήταν έγκυος στον 
Αντώνη . Όταν έφθασε  στο λιμάνι της 
Μυτιλήνης με τα παιδιά της  πέρασε 
την πιο μεγάλη αγωνία... Ο Στυλιανός 
και οι δυό μεγάλοι ήταν σε άλλη βάρκα 
και δεν ήξερε αν ζούσαν ή τους είχαν 
προλάβει οι Τούρκοι. Όμως όλα πήγαν 
καλά και αντάμωσαν, στην αίθουσα του 
τελωνίου. Δόξασαν τον Θεό που βρέ-
θηκαν όλοι μαζί πάλι. Τους έστειλαν 
στο κέντρο του νησιού στην Καλλο-
νή και από εκεί, στα Σουμούρια, έναν 
μικρό Τούρκικο οικισμό, που άφησαν 

άδειο οι Τούρκοι όταν έφυγαν. 
- Τι έχεις και αναστενάζεις Δήμητρά 

μου;;; την ρώτησε ο άντρας της. 
- Να σκέπτομαι την ζωή μας. Πού 

ήμασταν πού βρεθήκαμε. Είχαμε όλα 
τα καλά και καταντήσαμε να ζούμε 
στην στέρηση. Είχαμε σπίτια παλάτια 
και τώρα ζούμε σε ένα κοτέτσι.

- Καλά είμαστε καλή μου. Σκέψου αυ-
τούς που σφαγιάσθηκαν. Σκέψου μωρά 
με σκοτωμένες μάνες και γονείς χωρίς 
τα παιδιά τους. Δόξα τον Θεό να λέμε.

- Ναι Στυλιανέ μου, έχεις δίκιο αλλά 
και εμάς δεν μας βρήκαν λίγα... Πρώ-
τα η Μαρία μου, αχ δεν το αντέχω και 
μετά το παλικάρι μας, ο Αντώνης μου.

- Σύχασε γυναίκα, ήταν το κισμέτ τους.
Η κυρά Δήμητρα έκλεισε την πόρ-

τα στο καλυβάκι τους και έστρωσε το 
στρώμα στο πάτωμα. Από πάνω έριξε 
ένα βαρύ πάπλωμα και έβαλε δυό ξύλα 
μεγάλα στο παραγώνι, για να κρατή-
σουν μέχρι το πρωί.

Ξημέρωσε ο Θεός και αφού ήρθε ο 
εγγονός της ο Θανασός  και έστειλε τα 
δώρα της, άρχισε να ετοιμάζει τον σο-
φρά, τα αλεύρια για να ανοίξει φύλλο 
για μπακλαβού και πλατζέντα... Έψαξε 
ματσόβεργα αλλά δεν την βρήκε. Πήγε 
στης Αγγέλας αλλά δεν ήταν εκεί και 
πήγε στης Ραλλούς το σπίτι.

- Καλημέρα θυγατέρα, τι κάνεις;;; Τι 
κάνει η μικρούλα;;;

- Καλά είναι μαμά, αλλά να είναι πολύ 
αδύνατη και μικροσκοπική. 

Η μικρή γεννήθηκε ανάποδα και  
πήρε μόνο δυό  μέρες από τον  έβδομο  
μήνα. Ήταν δύσκολη γέννα και η Ραλ-
λού κόντεψε να πεθάνει, με το  έμβρυο 
στην κοιλιά. Ευτυχώς η μαμή ήταν καλή 
και έβγαλε το βρέφος, σχεδόν νεκρό. 
Ήταν κορίτσι. Παρόλα αυτά το έβαλαν 
σε ένα ζεστό κεραμίδι, μήπως και ανα-
νήψει και κοίταξε να σώσει την μάνα. 
Η Ραλλού συνήλθε μετά από πολύ ώρα 
και ζήτησε να δει το μωρό της. Το μωρό 
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δεν ανάσανε και ήταν παγωμένο. Της 
είπαν ότι δεν άντεξε το ψυχουλάκι της. 
Και εκεί που άρχισε να μοιρολογάει το 
μικρό της, πνιγμένη στα δάκρυα, εκεί-
νο έβγαλε μια τσιρίδα που ακούστηκε 
στην άλλη άκρη του χωριού. Έδωσε το 
παρόν στην ζωή, διεκδικώντας το δικαί-
ωμα της ύπαρξης του. Όλα πήγαν καλά 
και για τις δυό τους. 

- Εψές είδα ένα παράξενο όνειρο, μάνα.
- Σαν τι είδες κόρη μου;;;
- Να είδα ένα σακί και από μέσα έβγαι-

νε, ένα φίδι μεγάλο. Μετά έγινε ψάρι 
πολύ μεγάλο και το σακί έγινε λίμνη.

- Ο Χριστός και η Παναγία, παράξε-
νο όνειρο θυγατέρα μου. Το ψάρι είναι 
λαχτάρα, άντε να δούμε τι θα στρέξει.
Πού έχεις την ματσόβεργα;;; 

- Εκεί μάνα πίσω από το κιούπι με 
το λάδι. Φτιάξε και φοινίκια, αρέσουν 
πολύ στα παιδιά.

- Καλά καλά θα φτιάξω ότι προλάβω.
Βγήκε στον δρόμο να ψάξει την με-

γάλη κόρη της Ραλλούς, την Μαρίτσα. 
Την έστειλε να κόψει φύλλα από την 
λεμονιά, για να αλείφει με βούτυρο τα 
φύλλα, για τα γλυκά της. Έπαιρναν πολύ 
όμορφη μυρουδιά. Αφού συγκέντρωσε 
όλα τα υλικά, έκανε τον σταυρό της, 
ζητώντας συγχώρεση από τα δυό νε-
κρά παιδιά της, που έκανε γλυκά, ενώ 
έπρεπε να κρατήσει ισόβιο πένθος και 
άρχισε να ανοίγει φύλλο.

Τα πανάξια χέρια της μέχρι το μεση-
μέρι, έφτιαξαν δυό σινιά μπακλαβού, 
τρεις πλατζέντας και άρχισε να φτιά-
χνει ζύμη για τα φοινίκια. 

Ο Στυλιανός τα μεσημέρια έτρωγε 
στο κρεοπωλείο, που διατηρούσε με 
τους γιούς τους τους μεγάλους στην 
Καλλονή. Αφού ετοίμασε και τα φοινί-
κια, άναψε φούρνο και άρχισε να ψήνει. 
Αργά το απόγευμα είχε τελειώσει και 
είχε μελώσει και τα γλυκά της.

Αύριο θα έκανε κιουνεφέ και γεμιστούς 
κουραμπιέδες. Δεν  είπε σε κανέναν τί-

ποτα. Ήθελε να τους κάνει έκπληξη. 
Το πρωί της παραμονής πήρε ένα πα-

νέρι και το γέμισε γλυκά  του κουτα-
λιού, λουκούμια, ζυμωτό ψωμί, φοινίκια, 
αμύγδαλα, χουρμάδες, δέκα κομμάτια 
μπακλαβού και ένα βάζο μέλι και βγήκε 
από το σπίτι της. Έκοψε για την  άκρη 
του μικρού χωριού προς την Αγία Τριά-
δα. Το χωριουδάκι είχε σχήμα μακρου-
λό. Δηλαδή ένας δρόμος χωμάτινος και 
από την μια και από την άλλη σπίτια. 
Έμπαινε παράλληλα στο δρομί από την 
δημοσιά και έβγαινες πάλι στην δημο-
σιά, γύρω στα πεντακόσια μέτρα από-
σταση. Τα σπίτια ήταν πλίθινα, χαμηλά 
και οι αυλές των γεμάτες λουλούδια. 
Στην μέση του χωριού είχε έναν πλάτα-
νο και από κάτω μία και μοναδική βρύ-
ση. Όλοι οι κάτοικοι του, ήταν πρόσφυ-
γες και ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ 
τους. Είχαν κουβαλήσει τον πολιτισμό 
και το ήθος των από τα παράλια της Μι-
κράς Ασίας και παρόλα που πέρασαν 
τόσο, παρέμειναν ευγενικοί και ανθρώ-
πινοι. Μετά που φύγανε δυό τρεις οικο-
γένειες και πουλήθηκαν τα σπίτια των, 
τα αγόρασαν ντόπιοι και ξενομερίτες 
και μπασταρδεύτηκαν. Άλλαξαν οι νοο-
τροπίες και οι συμπεριφορές. 

Κάθε σπίτι είχε το δικό του πηγάδι. 
Είχε πολύ νερό ο τόπος και λέγανε ότι 
το όνομα Σουμούρια το πήρε από το 
Τούρκικο "σου" που σημαίνει νερό. Η 
αλήθεια όμως είναι, ότι στην αρχαιότη-
τα λεγόταν Εσωμέρεια. Δηλαδή η μέσα 
πλευρά της Καλλονής και κατέληξε με 
το ανακάτεμα των γλωσσών, Σουμούρια.

Η κυρά Δήμητρα κίνησε να πάει στην 
ανιψιά της την Λένια. Είχε μείνει χήρα 
με εφτά παιδιά και δυσκολευόταν να 
τα βγάλει πέρα. Πολλές φορές οι δυό 
μεγάλοι γιοί της μολονότι ήταν συγγέ-
νισσα της μητριάς των, την βοηθούσαν. 

Αφού καλημερίστηκε με όποιον συγ-
χωριανό αντάμωσε, έφθασε στο καλυ-
βάκι της ανιψιά της και αμέσως εξαφα-
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νίσθηκε το πανέρι από τα χέρια της. 
Τα παιδιά της Λένιας δεν είχαν καιρό 
να περιμένουν τα Χριστούγεννα για 
να φάνε τα γλυκά. Ήπιε καφέ που της 
έφτιαξε η ανιψιά της και την άκουσε να 
της λέει τα πάθια της. Της έβαλε στο 
χέρι χρήματα που της έδωσε ο Στυλια-
νός της, όταν του είπε ότι θα την επι-
σκεφθεί και την αποχαιρέτισε. Βγήκε 
στον δρόμο και ξαφνικά τα πόδια της 
λύγισαν. Κάτω από την τζιτζιφιά του 
μπάρμπα Νικόλα είδε τον γιό της τον 
Αντώνη,  να της χαμογελά.

- Παλικάρι μου Αντώνη μου. Ίσα που 
ακούστηκε η φωνή της. Έτρεξε με λα-
χτάρα να τον αγκαλιάσει, αλλά ξαφνικά 
χάθηκε από τα μάτια της. Άρχισε να 
φωνάζει το όνομα του. 

- Τι είναι κυρά Σελάχαινα και φωνά-
ζεις, την ρώτησε η κυρά Ευθυμία.

- Τώρα μόλις είδα τον Αντώνη μου 
και ξαφνικά χάθηκε.

- Που καλέ τον είδες;;; Εγώ είμαι  από 
πολύ πρωί εδώ, δεν είδα κανέναν και 
τι λες για τον Αντώνη;;; Αφού είναι πε-
θαμένος. Άντε θα έπαθαν τα μάτια σου 
φαίνεται. Η κυρά Δήμητρα με δάκρυα 
στα μάτια, έφθασε στην αυλή τους. 

- Τι είναι μάνα, τι έχεις και κλαις;;; Την 
ρώτησε η Αγγέλα.

- Πίστεψε με είδα τον Αντώνη μας,  
πριν λίγο στον δρόμο.

- Μαμά κάτσε καλά. Ο Αντώνης σκο-
τώθηκε στο Τομπρούκ, μας ήρθε χαρτί 
από τον Στρατό.

- Αγγέλα μου δεν τα έχω χαμένα, τον 
είδα τον είδα.

- Καλά καλά, έλα να πιούμε έναν καφέ 
και θα ηρεμήσεις.

- Ήπια καφέ στην Λένια, δεν θέλω άλ-
λον. Πάω να δω την μικρή της Ραλλούς. 

Στην Ραλλού δεν είπε τίποτα για αυτό 
που είδε. Θα της έλεγε ότι και η Αγγέλα 
και έτσι σιώπησε.

Η κυρά Δήμητρα ετοίμασε ψιλά για 
να δίνει στα παιδιά, που θα της έλεγαν 

τα κάλαντα. Ετοίμασε το κρέας που θα 
μαγείρευε την ημέρα των Χριστουγέν-
νων και βούρτσισε τα καλά ρούχα του 
Στυλιανού και τα δικά της, για να πάνε 
στην Εκκλησία. Αφού τα τακτοποίησε, 
έφτιαξε κουραμπιέδες και κιουνεφέ και 
όταν τελείωσε ήταν μεσημέρι. Ξάπλω-
σε λίγο να ξεκουραστεί και την πήρε 
ο ύπνος. Είδε τον Αντώνη της να της 
χαμογελά και να της κουνάει το χέρι, 
σαν να την χαιρετούσε. Ξύπνησε ανα-
στατωμένη. Από την μια χαιρόταν, που 
έβλεπε τον γιό της έστω και στα όνειρα 
της και από την άλλη σκόρπαγε η καρ-
διά της, από πόνο που χάθηκε τόσο 
νέος. Σηκώθηκε να πάει στον Εσπερινό. 
Πριν φύγει ετοίμασε την λάμπα. Έβα-
λε πετρέλαιο και της έκοψε το φυτίλι 
για να έχει πιο δυνατή φλόγα. Θα την 
άναβε όταν γύριζε από την Εκκλησία. 
Βγήκε από το σπίτι της και φώναξε στα 
εγγόνια της, που τα μισά ήταν σκαρφα-
λωμένα στα δέντρα και τα μεγαλύτερα 
κουβέντιαζαν αμέριμνα, να έχουν το 
νου τους. Δεν πρόλαβε να κάνει δυό 
βήματα και ακούστηκε μέσα από το 
σπίτι ένας εκκωφαντικός κρότος. Τρέ-
χει πίσω ανοίγει και τι να δει;;; Η  λάμπα 
είχε γίνει χίλια κομμάτια και σκόρπισε 
σε όλο το σπίτι. Το πετρέλαιο τινάχτη-
κε παντού και έβρεξε τα πάντα. Βρω-
μούσε φριχτά.

-Παναγία μου Χριστέ μου τι έγινε;;; 
Γιατί;;; Γιατί;;;

Τρέξανε οι γαμπροί της και άρχισαν 
να βγάζουν έξω τον ρουχισμό και να 
τινάζουν τα γυαλιά, αλλά και για να 
ξεβρομίσουν. Άδειασαν το σπίτι. Ένα 
δωμάτιο όλο και όλο. Η κυρά Δήμητρα 
ήταν σε απόγνωση.

- Μάνα δεν γίνετε να κοιμηθείτε μέσα 
για πολλές μέρες. Είναι μαύρα χάλια. Η 
κυρά Δήμητρα κάθισε σε μια πλακερή 
πέτρα και δεν ήξερε τι να σκεφθεί. 

Ήρθε το βράδυ και γέμισε από φω-
νούλες ο δρόμος που έλεγαν τα κάλαντα. 
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Ηρθε και ο Στυλιανός και οι δυό μεγάλοι, 
που έμαθαν τι συνέβη. Όλοι μαζεμένοι 
στης Ραλλούς το σπίτι, που είχε δυό δω-
μάτια και ένα χαγιάτι. Αφού φάγανε κάτι 
πρόχειρο, άρχισαν να προσπαθούν να 
εξηγήσουν, το ανεξήγητο συμβάν. 

-Το είδα εγώ το όνειρο, είπε η Ραλ-
λού. Κάποια λαχτάρα θα μας βρει. Μα-
κάρι να είναι για καλό. Η λάμπα που 
έσπασε, είναι γιατί κάτι θα γίνει. 

Κόντευαν μεσάνυχτα και οι κουβέ-
ντες δεν είχαν τελειώσει. Τα παιδιά όλα 
κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. Ξαφνι-
κά ακούστηκε έξω το Σκυλί που γαύ-
γιζε ασταμάτητα και βήματα βαριά. Ο 
Αθανάσης άντρας της Ραλλούς βγήκε 
να δει τι είναι και γρήγορα μπήκε μέσα 
φοβισμένος 

- Τι είναι καλέ;;; τον ρώτησε η κου-
νιάδα του. 

- Να στο σπίτι της μάνας, στέκεται 
ένας.

Βγήκαν όλοι μαζί. Ο Παναγιώτης της 
Αγγέλας ο άντρας, κατέβασε το φανα-
ράκι που είχε μέσα το καντήλι. Προ-
χώρησαν και εκεί στην πόρτα του κα-
λυβιού, είδαν ολοζώντανο τον Αντώνη 
τον γιό και αδελφό που υπηρέτησε τον 
Ιερό Λόχο και που τον νόμιζαν πεθαμέ-
νο, όλα αυτά τα χρόνια.

- Μάνα... πατέρα... Αδέλφια μου.
Η κυρά Δήμητρα έσυρε φωνή. 
- Γιέ μου, γιέ μου, Αντώνη μου, παλι-

κάρι μου.
Όλοι με την σειρά τον αγκάλιασαν και 

μετά μπήκαν στο σπίτι χαρούμενοι. Του 
έδειξαν τα ανήψια του, που κοιμόταν.

- Που ήσουν γιέ μου τόσα χρόνια;; 
Γιατί γιατί μας είπαν, πως πέθανες;;;

- Πιάστηκα αιχμάλωτος και μετα-
φέρθηκα στην Γερμανία. Όλοι οι άλλοι 
σκοτώθηκαν και με θεώρησαν και εμέ-
να νεκρό.

- Θα τα πούμε όμως αυτά άλλες μέ-
ρες. Εσείς πως είσθε;;; Βλέπω καινούρια 
ανήψια. 

- Αχ γιέ μου τι χαρά!! Τι χαρά!! 
Η κυρά Δήμητρα ζούσε στον Παρά-

δεισο, στην ωραιότερη στιγμή της ζωής 
της. 

Μα ξαφνικά πετάχτηκε επάνω.
- Δυστυχία μου, τα γλυκά όλα γέμισαν 

πετρέλαιο. Τι θα κεράσω τον κόσμο, 
που θάρθει για τα καλωσορίσματα;;;

Ο Αντώνης την αγκάλιασε.
- Έλα βρε μάνα δεν χρειάζονται γλυ-

κά, αρκεί που είμαστε πάλι εδώ, όλοι 
μαζί. Το πολύ πολύ κάνε τηγανίτες, με 
βράσμα. 

Όλοι μαζί γέλασαν ευτυχισμένοι. 

Λεπτομέρεια από την ελαιογραφία «Τα κάλαντα», του Γ. Ιακωβίδη 
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Ο κορυδαλλός 

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Χρόνια τώρα θέλω να γράψω κάτι για 
τον κορυδαλλό, αυτό το πουλί που με 
γοήτευε από τα παιδικά μου χρόνια. 
Ποίημα, πεζό ή τέλος πάντων κάποιο 
κείμενο. Αρκετές φορές το δοκίμασα. 
Αλλά πάντα το αποτέλεσμα με απο-
γοήτευε. Πολλά χαρτιά σκίστηκαν και 
πήγαν στο καλάθι των αχρήστων. Τι να 
γράψεις μετά από τα τόσα υπέροχα και 
θαυμαστά που έχουν γράψει μεγάλοι 
ποιητές και άλλοι λογοτέχνες;

Σταμάτησα τις προσπάθειες. Οι μνή-
μες όμως των παιδικών μου χρόνων δεν 
με άφησαν. Έρχονταν και ξανάρχονταν 
επίμονες. Και είπα να βάλω στο χαρτί, 
όπως - όπως, έστω και τώρα, κάτι απ' 
αυτές. Αυτό το «κάτι» δεν είναι σημα-
ντικό ή συνταρακτικό. Απλά πράγματα. 
Συναίσθημα και νοσταλγία. Μια νοσταλ-
γία που δεν σβήνει. Ίσως κατά βάθος 
και μια εξομολόγηση για εξιλέωση.

Τι ήταν εκείνο που με έδεσε με αυτό 
το  μικρό πουλί και που με έκανε αρ-
γότερα να το θαυμάζω και να το αγαπώ 
τόσο, ώστε και τώρα ακόμη αν τύχει 
να με ρωτήσει κάποιος «τι θα ήθελα να 
είμαι αν δεν ήμουν άνθρωπος» να απα-
ντώ «κορυδαλλός»;

Ασφαλώς, δεν ήταν το ωραιότερο 
πουλί που γνώρισα στα παιδικά μου 
χρόνια. Βέβαια, θα μου πείτε ότι η 
ομορφιά για πολλούς είναι κάτι σχετι-
κό. Υπήρχαν πάντως στην περιοχή του 
χωριού μου, του Μεσότοπου της Λέ-
σβου, και ιδιαίτερα στον Ποδαρά όπου 
περνούσα τα καλοκαίρια, πάρα πολ-
λά πουλιά, τα περισσότερα πολύ πιο 
όμορφα από τον «σκορδαλό», όπως 

τον λέγαμε τότε. Θυμάμαι αρκετά απ' 
αυτά: τα γιαννέλλια (καρδερίνες) με τα 
ωραία τους χρώματα, φλώροι, σπουρ-
γίτες, σπίνοι, συκοφάδες (συκοφάγοι), 
κεφαλάδες, μελισσουργοί, λαϊνίτες, 
ασπρόκωλοι, κοκκινοπούλια, καστρο-
πούλια, χελιδόνια. Υπήρχαν ακόμα 
διάφορα θαλασσοπούλια (γλάροι κ.ά.) 
και αρπακτικά (γεράκια, κουκουβάγιες 
κ.ά.), αλλά και πέρδικες και τρυγόνια 
και πολλά άλλα είτε μόνιμα είτε περα-
στικά, όπως τα ορτύκια, οι λελέκοι (πε-
λαργοί) και διάφορα νεροπούλια. Για 
κάποια απ’ αυτά τα πουλιά ίσως γράψω 
άλλη φορά. Όλα είχαν τη χάρη τους και 
την ομορφιά τους αλλά κανένα δεν με 
άγγιζε όπως ο κορυδαλλός.

Ο κορυδαλλός, λοιπόν, για μένα είναι 
ένα χαριτωμένο μικρό πουλί, που πότε 
βρίσκεται στο έδαφος με το καμαρωτό 
γοργό περπάτημά του και πότε ψηλά 
στον αέρα, με το χαρακτηριστικό με-
λωδικό του κελάηδημα. Τα χρώματά 
του είναι γήινα, θαυμάσια προσαρμογή 
στο έδαφος, όπου περνά το μεγαλύτε-
ρη διάστημα. Εντυπωσιακό είναι το λο-
φίο του, που του δίνει ιδιαίτερη χάρη. 
Φτιάχνει τη φωλιά του στο έδαφος, 
συνήθως ανάμεσα στα σπαρτά. Έτυ-
χε να δω τέτοιες φωλιές στα παιδικά 
μου χρόνια. Ήταν καλοφτιαγμένες. Τα 
νέα πουλιά τις εγκατέλειπαν λίγο πριν 
το θερισμό. Εκείνα τα χρόνια υπήρχαν 
πολλές καλλιέργειες σιτηρών που πρό-
σφεραν καταφύγιο στους κορυδαλλούς 
για να κάνουν τις φωλιές τους. Σήμερα 
δεν ξέρω τι γίνεται. Τότε υπήρχε πλή-
θος κορυδαλλών αλλά σήμερα έχουν 
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μειωθεί σημαντικά, όπως και όλα σχε-
δόν τα πουλιά, όχι μόνο γιατί περιορί-
στηκαν οι χώροι αναπαραγωγής τους, 
αλλά και λόγω της χρήσης των φυτο-
φαρμάκων και λόγω διαφόρων άλλων 
δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

Τα χρόνια εκείνα, τα παλιά, μέχρι 
το 1956 που έφυγα για σπουδές στην 
Αθήνα, δεν γνώριζα σχεδόν τίποτα για 
την προστασία της φύσης και τη σημα-
σία της. Γενικά τα θέματα αυτά στην Ελ-
λάδα, τότε άρχισαν να κινούν το ενδι-
αφέρον κάποιων ειδικών επιστημόνων 
και ευαίσθητων ανθρώπων. Ας σημειω-
θεί ότι η «Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης», το αρχαιότερο περιβαλλο-
ντικό σωματείο στην Ελλάδα, ιδρύθηκε 
το 1951.

Η σχέση μου λοιπόν με τους κορυ-
δαλλούς εκείνα τα χρόνια ήταν λίγο πε-
ρίεργη, περισσότερο ανταγωνιστική θα 
έλεγα και όχι φιλική. Από τη μία τους 
θαύμαζα και χαιρόμουν να τους βλέ-
πω και να τους ακούω να κελαηδούν 
ψηλά στον αέρα, ιδιαίτερα τα πρωινά, 
και ξαφνικά να τους βλέπω να πέφτουν 
βολίδα στο έδαφος, για να πιάσουν 
ένα έντομο, από την άλλη όμως τους 
θεωρούσα επιζήμιους για τις καλλιέρ-
γειες στο περιβόλι μας, στον Ποδαρά. 
Όταν φυτεύαμε τα λόμπια (φασόλια), 
τον Αύγουστο, δεν άφηναν να φυτρώ-
σει ούτε μια λομπιά. Όλες τις ξερίζω-
ναν όταν άρχιζαν να βγαίνουν από το 
χώμα με το βλαστό τους καμπουρωτό 
σαν σκουλήκι. Ο πατέρας μου έλεγε ότι 
βλέποντάς τες έτσι, νομίζουν πως είναι 
πραγματικά σκουλήκια και ορμάνε να 
τα φάνε, αλλά όταν τις τραβήξουν από 
το χώμα καταλαβαίνουν ότι γελάστηκαν 
και τις παρατάνε. Φαίνεται πάντως πως 
δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι, αφού αυτό 
το επαναλάμβαναν πολλές φορές στην 
ίδια καλλιέργεια. Έτσι δύσκολα προλά-
βαιναν κάποιες λομπιές να φυτρώσουν.

Ένας τρόπος για να γλυτώσουμε από 

τους κορυδαλλούς ήταν να βάλουμε κά-
ποιο σκιάχτρο, αν κι αυτό συνήθως δεν 
ήταν αποτελεσματικό. Δεν το φοβό-
ντουσαν. Καλύτερα αποτελέσματα εί-
χαν τα ράματα, δηλ. σπάγγοι που έμπαι-
ναν διασταυρούμενοι πολλές φορές 
στηριζόμενοι σε πασάλους, πάνω από 
όλη την επιφάνεια της καλλιέργειας. Αυ-
τούς τους σπάγγους τους φοβόντουσαν 
οι κορυδαλλοί και δεν πλησίαζαν. Έτσι 
κατάφερναν να φυτρώσουν οι λομπιές 
και από κεί και πέρα δεν κινδύνευαν 
από τους κορυδαλλούς, αφού δεν τους 
προκαλούσαν πια το ενδιαφέρον.

Κατά τα άλλα τα χαριτωμένα αυτά 
πουλιά δεν έκαναν κακό αλλά καλό. 
Έτρωγαν κάμπιες, σκουλήκια, έντομα 
και σπόρους συνήθως από τα αλώ-
νια. Εκεί λοιπόν, στα αλώνια, θέλω να 
εξομολογηθώ, τους έστηνα παγίδες κι 
έπιανα όχι μόνο αυτούς αλλά και άλλα 
μικροπούλια. Κάποια στιγμή, αργότερα, 
κατάλαβα το λάθος μου. Κι από τότε ο 
θαυμασμός μου για τους κορυδαλλούς 
μεγάλωσε κι έγινε πραγματική αγάπη, 
σε σημείο που αν δεν ήμουν άνθρωπος 
θα ήθελα να είμαι κορυδαλλός.
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Τυλίγοντας το κουβάρι της ζωής
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Ήταν το τελευταίο σπίτι στο χωριό. 
Μακριά από τα άλλα, λες και περιπλα-
νήθηκε πολλά χρόνια στην πλαγιά του 
βουνού μέχρι να καταλήξει σ'αυτή τη 
θέση. Ίσως πάλι να επιθυμούσε μακριά 
από το σύγχρονο κόσμο, να ανοίγει 
ένα παράθυρο στον ουρανό.

Εκεί ζούσαν απλά και ήσυχα η μάνα 
και η κόρη. Η μάνα ήταν μια αδύνατη 
γιαγιά που σήκωνε στους ώμους της 
ενενήντα δύσκολα χρόνια. Η κόρη, 
που έμεινε στο χωριό μαζί με τη μάνα, 
ήταν η «μικρή» της οικογένειας όπως 
την έλεγαν από παλιά και που σήμερα 
ήταν μια μεγάλη γυναίκα με καθαρό 
πρόσωπο και φωτεινό χαμόγελο, που 
επέλεξε - παρά τις πιέσεις της μάνας 
και των συγγενών- , να μην παντρευτεί. 
Αντίθετα η αδερφή της, εγκαταστάθη-
κε στην Αθήνα κι εκεί σπούδασε, ερ-
γάστηκε, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά 
και κάθε φορά που το βαρύ πρόγραμ-
μα της άφηνε λίγες ημέρες ελεύθερες, 
ερχόταν στο χωριό στο πατρικό της 
σπίτι για να χωθεί με λαχτάρα σαν αδύ-
ναμο πουλί, στην αγκαλιά της μάνας και 
να κουβεντιάσει με την αδερφή για τη 
σκληρή πραγματικότητα της απρόσω-
πης μεγαλούπολης.

Η μάνα περνούσε τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας, στην αναπαυτική της 
πολυθρόνα, κάτω από το άγρυπνο βλέμ-
μα της κόρης. Τα ενενήντα χρόνια είχαν 
αφήσει γκρίζα σημάδια, τόσο στο σώμα 
όσο και στο μυαλό της. Βέβαια, όλα αυτά 
ήταν για την ηλικία της αναμενόμενα και 
τώρα ένα-ένα χτυπούσαν την πόρτα της 
αφήνοντας και κάποιο σημάδι που άλ-
λες φορές φαινόταν και άλλες όχι.

Εδώ και αρκετό καιρό, έμενε για πολ-
λή ώρα ακίνητη και ζαρωμένη στη θέση 
της, σ' ένα δικό της κόσμο, με τα μάτια 
να ψάχνουν το απέραντο κενό. Άλλες 
φορές μιλούσε σιγανά, λες και κουβέ-

ντιαζε μυστικά με κάποιον, ανέφερε 
άγνωστα ονόματα, κουνούσε θυμωμένη 
τα χέρια, έδειχνε το περιβόλι του σπι-
τιού, και μια μέρα -που η πόρτα της αυ-
λής ήταν ανοιχτή- όπως την άφηναν πά-
ντα- σηκώθηκε από τη θέση της, βάδισε 
σιγά-σιγά προς αυτήν, βγήκε έξω και 
την έκλεισε πίσω της, και με σκυφτό κε-
φάλι μουρμουρίζοντας δικά της λόγια, 
άρχισε να απομακρύνεται από το  σπίτι. 
Η κόρη, που τόση ώρα παρακολουθού-
σε τις κινήσεις της μάνας, έτρεξε πίσω 
της την αγκάλιασε από τους ώμους και 
την έφερε πίσω στο σπίτι. Την έβαλε 
να καθίσει στην πολυθρόνα της και τη 
ρώτησε με τρεμουλιαστή φωνή: 

-Μάνα, θέλεις λίγο νεράκι;
Η απάντηση της ήρθε,κοφτή :
- Όχι... Φτιάξε έναν καφέ για τον πα-

τέρα σου. Τώρα θα γυρίζει από το χω-
ράφι. Κι εγώ εκεί πήγαινα... να τον βρω 
για να γυρίσουμε μαζί...

- Πηγαίνω... πρόλαβε και είπε η κοπέ-
λα καταπίνοντας έναν λυγμό, γιατί είχαν 
περάσει είκοσι χρόνια από τότε που ο 
πατέρας είχε φύγει από τη ζωή.

Την επόμενη ημέρα ήρθε ο γιατρός 
στο σπίτι. Την εξέτασε για μια φορά 
ακόμα. Γενικά για την ηλικία της, ήταν 
καλά. Κουβέντιασε μαζί της αρκετή 
ώρα. Το πρόβλημα της ήταν αλλού.  Η 
άνοια έκανε παράξενους κύκλους στο 
μυαλό της. Άλλες φορές μιλούσε, απα-
ντούσε, περιέγραφε με λεπτομέρειες 
γεγονότα από τη ζωή της, και όποιος 
την άκουγε θα βεβαίωνε ότι ήταν μια 
χαρά. Ξαφνικά όμως «τα έχανε εντε-
λώς», έλεγε δικές της λέξεις, επέμε-
νε ότι πεινούσε, και ότι κανείς δεν τη 
φρόντιζε, ότι την είχαν στο κρύο, και 
όλα αυτά μαζί μπερδεύονταν σε μια 
αμφίδρομη ανισορροπία του μυαλού. 
Ήταν φανερό ότι η λογική της μάνας 
ήταν τώρα μια πόλη ανοχύρωτη και ο 
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γιατρός τόνισε στην κόρη:
- Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην 

την αφήνεις από τα μάτια σου και η 
πόρτα της αυλής να είναι πάντα κλει-
δωμένη και τα κλειδιά στην τσέπη σου. 
Όταν βρει ευκαιρία θα φύγει.

Οι μέρες κυλούσαν ίδιες για τη μάνα, 
αλλά με μια δυνατή ψυχική τρικυμία για 
την κόρη.

Ήταν πρωί, και καθισμένη στην πο-
λυθρόνα της είχε κατεβάσει το κεφάλι 
λίγο μπροστά στο στήθος, και έχοντας 
λυγισμένο και ακίνητο το αριστερό 
χέρι, «έγραφε» στον αέρα με το δεξί 
χέρι μικρούς κύκλους, και άλλους κύ-
κλους κι αυτό το έκανε συνέχεια. Πολύ 
συχνά έσκυβε και κοίταζε κάτω στο 
τσιμέντο της αυλής, και πιο μακριά - 
σχεδόν μέχρι την κλειδωμένη πόρτα - 
και χαμογελούσε με ικανοποίηση.

Η κόρη όρθια, πίσω από την κουρτίνα 
στο κλειστό παραθυράκι της κουζίνας, 
χωρίς να φαίνεται από πουθενά, την 
παρακολουθούσε να επαναλαμβάνει 
για αρκετή ώρα την ίδια ακριβώς κίνη-
ση, χωρίς - να καταλαβαίνει τι διέταζε 
το κουρασμένο μυαλό να πράξουν τα 
αδύνατα χέρια της. Βγήκε έξω και τη 
ρώτησε - δήθεν- αδιάφορα:

- Μάνα τι κάνεις; Τι φτιάχνεις εκεί; 
Της απάντησε θυμωμένη:

- Τι ρωτάς; Δε βλέπεις; Τυλίγω την 
κλωστή στο κουβάρι !

- Α! Κατάφερε να μουρμουρίσει η 
κόρη. Και η μάνα συνέχισε με χαμό-
γελο, που έδινε ένα αλλιώτικο φως στα 
σκούρα μάτια της:

- Αυτή η κλωστή που βλέπεις να λά-
μπει είναι αληθινό μετάξι που έκανα 
εγώ με τα χεράκια μου και είναι όσο 
μου έχει απομείνει. Το είχα φυλαγμένο, 
και τώρα το τυλίγω σε κουβάρι. Δε βλέ-
πεις πόσο είναι ακόμα κάτω, απλωμένο 
στην αυλή; Είναι πολύ και λάμπει στα 
μάτια μου, όπως πέφτουν επάνω του οι 
ακτίνες" του ήλιου, σαν χρυσάφι. Πρέ-
πει να το τυλίξω όλο στο κουβάρι. Κάθε 
μέρα αυτό θα κάνω και το κουβάρι θα 

φουσκώνει αλλά... η κλωστή μου θα 
λιγοστεύει. Σήμερα το βράδυ θα είναι 
πιο λίγη, αύριο λιγότερη, την άλλη μέρα 
ελάχιστη, μέχρι που η λαμπερή άκρη 
της θα κρέμεται ανάμεσα στα δάχτυλα 
μου, και γεμάτο πια το κουβάρι θα μπει 
για πάντα σε κείνο το συρτάρι του ου-
ρανού και θα τον φωτίζει σαν αστέρι.

Μάταια η κόρη αγωνιζόταν να προ-
σποιηθεί ότι βλέπει το μετάξι απλωμέ-
νο κάτω στην αυλή, ότι βλέπει το κου-
βάρι. Το μόνο σωστό ήταν ότι έβλεπε 
τη μάνα να συνεχίζει ακούραστη να κά-
νει την ίδια κίνηση με τα χέρια, σα να 
τύλιγε την κλωστή στο κουβάρι. Όμως, 
ακούγοντας τα παράξενα λόγια της 
μάνας, ένα ανεξήγητο βάρος πίεζε το 
στήθος της, λες και τα λόγια της ήταν 
προφητικά και έκρυβαν μια πικρή αλή-
θεια. Μίλησε με την αδερφή της στην 
Αθήνα. Θορυβήθηκε κι αυτή, ενώ η 
μάνα συνέχιζε κάθε μέρα να κάνει με 
τα χέρια της την ίδια κίνηση, αλλά τώρα 
με μεγαλύτερη βιασύνη. Έτσι πέρασε, 
με γρήγορο βηματισμό, ένας μήνας πα-
ράξενος, γεμάτος ερωτηματικά και τη 
μάνα να τρώει τώρα σαν πουλάκι και να 
σηκώνεται σπάνια από την πολυθρόνα.

- Πώς πάει μάνα; Τη ρώτησε μουδια-
σμένη η κόρη ένα μεσημέρι.

- Δε βλέπεις; Τι όλο με ρωτάς; Κο-
ντεύω να τελειώσω. Φάνηκε το τέλος 
της κλωστής και η αυλή άδειασε από το 
μετάξι μου... Η άκρη τρεμοπαίζει στο 
απαλό αεράκι κι εγώ την τυλίγω τώρα 
στο κουβάρι αργά, αργά, αργά, σα να 
μη θέλω να τελειώσει. Αλήθεια, πότε θα 
'ρθει η αδερφή σου και τα παιδιά; Τη-
λεφώνησε τους να ρθουν να δουν πόσο 
όμορφο κουβάρι έφτιαξα...

- Ναι μάνα... Θα τους τηλεφωνήσω...
- Όχι «θα τους τηλεφωνήσω...» Να 

ρθουν σήμερα, αύριο.
Η μάνα «έφυγε» σε τρεις ημέρες, 

μέσα σε ένα γαλήνιο λευκό σύννεφο. 
Οι κόρες της έκρυψαν στα σταυρωμέ-
να χέρια της, ένα μικρό κουβάρι μετα-
ξωτή κλωστή!
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Οι «Φασκομηλίτες» της Βρίσας

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Ένα εμβληματικό κτίριο της παλιάς 
Βρίσας, στο κέντρο του χωριού, το 
οποίο, εδώ και κάποια χρόνια, παρέμε-
νε εγκαταλειμμένο στη φθορά του χρό-
νου και το οποίο αποτέλειωσε ο σει-
σμός της 12ης Ιουνίου μετατρέποντάς 
το σε ένα σωρό από πέτρες και ξύλα, 
ήταν η γνωστή για τους παλαιότερους 
Βρισαγώτες «ΛΕΣΧΗ Η ΟΜΟΝΟΙΑ».

Η ΛΕΣΧΗ ιδρύθηκε το 1925 ως 
εντευκτήριο, ως τόπος, δηλαδή, συνά-
ντησης και συζήτησης για πνευματικά 
θέματα μεταξύ των μελών του Σωμα-
τείου «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», του οποίου το 
Καταστατικό της ίδρυσής του όριζε ως 
σκοπό του «την πνευματικήν και ηθικήν 
διάπλασιν των μελών του».

Ιδρυτές του Σωματείου -που αποτέ-
λεσαν και την πρώτη Διοικούσα Επι-
τροπή- ήταν η τότε «ελίτ» της Βρίσας, 
λόγιοι και επιφανή μέλη της βρισαγώτι-
κης κοινωνίας: Ιωάννης Γ. Νικολαΐδης, 
ιατρός, ως Πρόεδρος. Παναγιώτης Πα-
πάνης, δάσκαλος, ως Γραμματέας. Γε-
ώργιος Πολυχρόνης, έμπορος, ως τα-
μίας. Και οι Δ. Βόμβας, Ι.Κ. Ιατρέλλης, 
Μαργαρίτης Νικέλλης, Ε.Κ. Ζερβός, ως 
σύμβουλοι.

Τα πρώτα τέσσερα χρόνια από την 
ίδρυση του Σωματείου η «ΟΜΟΝΟΙΑ», 
χρησιμοποιήθηκε ως εντευκτήριό του 
ο χώρος πάνω από το Παντοπωλείο Ιω-
άννη και Θεοχάρη Ιατρέλλη, όπως μας 
πληροφορεί ο Κώστας Τσέλεκας στο 
βιβλίο του «Το χωριό μου η Βρίσα Λέ-
σβου». Και από το 1929-30 το εντευ-
κτήριο του Σωματείου μεταστεγάστηκε 

στο οίκημα των αδελφών Κώστα και 
Γιώργου Χατζηαντωνίου, όπου και λει-
τούργησε μέχρι το 1964.

Η ΛΕΣΧΗ γνώρισε ημέρες δόξας 
στην περίοδο 1930-1940. Ήταν μια 
περίοδος σημαντικών πολιτικών και 
πνευματικών γεγονότων και εξελίξεων 
στην Ελλάδα και τη Λέσβο, των οποί-
ων ο αντίκτυπος, όπως ήταν επόμενο, 
κέντριζε το ενδιαφέρον των κατοίκων 
του νησιού μας, καθώς και του χωριού 
μας (Λεσβιακή Άνοιξη). Τότε ήταν που 
άφησαν εποχή οι διαλέξεις του ιατρο-
φιλόσοφου Παναγιώτη Περρή, του 
γνωστού ως «Παναγάρα», και οι συζη-
τήσεις που γίνονταν ανάμεσα στα μέλη 
του Σωματείου για φιλοσοφικά και κοι-
νωνικοπολιτικά θέματα.

Στην διάρκεια του Αλβανικού Μετώ-
που η ΛΕΣΧΗ -που διέθετε το μοναδι-
κό ραδιόφωνο- μεταμορφωνόταν, κάθε 
βράδυ, σε κέντρο συγκέντρωσης και 
ενημέρωσης όλων των χωριανών, αν-
δρών και γυναικών που αγωνιούσαν να 
μάθουν τα νέα από το Μέτωπο, όπου 
πολεμούσαν τα παιδιά τους, τα αδέρ-
φια και οι σύζυγοί τους.

Με την πάροδο του χρόνου η ΛΕΣ-
ΧΗ έχασε τον κύριο, πνευματικό ,χα-
ρακτήρα της και μετεξελίχθηκε σε ένα 
καφενείο, όπου σύχναζε το «αρχοντο-
λόγι» της Βρίσας, που το αποτελούσαν 
μερικοί έμποροι και μεγαλοκτηματίες, 
κάποιοι δάσκαλοι, γιατροί, κρατικοί και 
κοινοτικοί υπάλληλοι, αξιωματούχοι και 
κοινοτικοί άρχοντες.

Ειδικότερα, στην εμφυλιοπολεμική 
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περίοδο και την δεκαετία του 50, στους 
θαμώνες της ΛΕΣΧΗΣ προσδόθηκαν 
ταξικά και ιδεολογικά χαρακτηριστι-
κά. Στη ΛΕΣΧΗ σύχναζε η «Άρχουσα 
τάξη», σε αντίθεση με τα καφενεία 
στον Πλάτανο, όπου σύχναζε η «φτω-
χολογιά. Η ιδεολογική αυτή αντίθεση 
εκφράστηκε και με το προσωνύμιο 
«Φασκομηλίτες», το οποίο προσέδω-
σαν στους θαμώνες της ΛΕΣΧΗΣ, και 
με το οποίο εκφράζονταν η ιδεολογική 
αντίθεση (και αντιπάθεια) των «παρα-
κατιανών» στον «καθωσπρεπισμό» που 
διέκρινε τους θαμώνες της ΛΕΣΧΗΣ, οι 
οποίοι, σε αντίθεση με τους ανθρώπους 
του καθημερινού μόχθου -που έπιναν 
το ρακί τους στον καφενέ, για «να πάνε 
κάτω τα φαρμάκια» της τυραγνισμένης 
ζωής τους- αυτοί, ως «καλοζωισμένα 
αφεντικά», προτιμούσαν το υγιεινότε-
ρο αφέψημα του φασκόμηλου.

Με το πέρασμα του χρόνου, που 
«επουλώνει τα τραύματα», καταπρα-
ΰνει τα πάθη και συμφιλιώνει τους αν-
θρώπους, και, βέβαια, εξαιτίας των οι-
κονομικών και κοινωνικών μεταβολών 
της δεκαετίας του 60 και του 70 (και 
περισσότερο του 80), κατά τις οποίες 
αμβλύνθηκαν οι μεγάλες κοινωνικές 
ανισότητες και οι ιδεολογικές αντιθέ-
σεις (φτωχοί φαμελίτες έγιναν κτηματί-
ες αγοράζοντας τα κτήματα των «αρχό-
ντων»), οι θαμώνες της Λέσχης, ο ένας 
μετά τον άλλον, διαβαίνουν την από-
σταση που τους χώριζε από τον Πλάτα-
νο και αντικαθιστούν το «φασκόμηλο» 
που έπιναν στη ΛΕΣΧΗ με τον καφέ ή 
το ρακί, που τους σέρβιραν, τώρα, οι 
καφετζήδες στον Πλάτανο.

Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 
κλείνει οριστικά τον ιστορικό της κύκλο 
η «ΛΕΣΧΗ».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, άλλαξε 
η χρήση του κτιρίου, καθώς και οι ιδι-
οκτήτες της· το κτίριο χρησιμοποιήθη-
κε ως αποθηκευτικός χώρος μέχρι το 

2008, οπότε αγοράστηκε από τον ενι-
αίο, τότε, Δήμο Πολιχνίτου-Βρίσας, με 
την προοπτική να ανακαινισθεί και να 
χρησιμοποιηθεί ως Πολιτιστικό Κέντρο 
Βρίσας, σύμφωνα με το αίτημα που είχε 
υποβάλει, από παλιά, και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος της Αθήνας.

Έκτοτε, παρά τα επανειλημμένα δι-
αβήματα του Συλλόγου της Αθήνας 
στον Δήμο Λέσβου για την ένταξη σε 
κάποιο πρόγραμμα της ανακαίνισης της 
παλιάς ΛΕΣΧΗΣ και της δημιουργίας 
ενός Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο 
στερούνταν και χρειάζονταν το χωριό, 
οι διατελέσαντες Δήμαρχοι Λέσβου και 
Αντιδήμαρχοι Πολιχνίτου δεν επέδει-
ξαν κανένα ενδιαφέρον, παρά το ότι σε 
αρκετά άλλα χωριά χρηματοδοτούσαν 
-γενναιόδωρα- έργα για την κατασκευή 
Πολιτιστικών Κέντρων.

Ο μόνος, τελικά, που «ενδιαφέρ-
θηκε» για την παλιά ΛΕΣΧΗ ήταν… ο 
Εγκέλαδος! Κατεδαφίζοντας το ερει-
πωμένο κτίριο, θέτει, σήμερα, επιτα-
κτικά το δίλημμα στο Δήμο Λέσβου: 
θα αφήσει, στο κέντρο του χωριού, το 
ιστορικό εντευκτήριο του Συλλόγου η 
«ΟΜΟΝΟΙΑ» να παραμένει ένα θλιβε-
ρό «χάλασμα» ή θα αναλάβει να εντάξει 
στο γενικότερο σχέδιο ανοικοδόμησης 
της σεισμόπληκτης Βρίσας -ως έχει 
υποχρέωση- και το δημοτικό έργο της 
ανέγερσης ενός Πολιτιστικού Κέντρου, 
όπου οι κάτοικοι της Νέας Βρίσας θα 
ανταμώνουν, για να συζητήσουν, να θυ-
μηθούν τα παλιά και να γιορτάσουν ό,τι 
καλό απόμεινε στη ζωή τους;

Και δεν είμαστε μόνο οι εν ζωή -ακό-
μα- Βρισαγώτες που ζητάμε στο «χά-
λασμα» της παλιάς ΛΕΣΧΗΣ να χτιστεί 
ένα έργο πολιτισμού, είναι και οι παλιοί 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΤΕΣ που το φωνάζουν 
μέσα από τον σωρό τις πέτρες και τα 
χώματα που τους σκεπάζει. Ακούστε 
τους!

(Αναδημοσίευση από την εφημ. «Εμπρός»)
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ΛαογραφίαΛαογραφία
Χριστούγεννα

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού εγεννήθη ο Χριστός»

Επιμέλεια Στρατής Μολίνος

H εορτή της γέννησης του Χριστού, 
η Dies natalis ή festum natalis Domini 
όπως την όρισαν οι Λατίνοι, η σπουδαι-
ότερη εορτή της χριστιανοσύνης, είναι 
αρχαιότατη. Συναντάται από τους πρώ-
τους χριστιανικούς αιώνες με το όνο-
μα Θεοφάνια, που σημαίνει την κατά 
σάρκα γέννηση του κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού και όπως με αυτήν φανερώθη-
κε ο θεός στους ανθρώπους.

Η γιορτή αυτή ανέκαθεν εορταζόταν 
μαζί με την άλλη μεγάλη γιορτή, εκείνην 
που τιμά τη βάπτιση του Χριστού, κατά 
την οποία επεφάνη το τριαδικόν της 
θεότητος και για τούτο καλείται ομοίως 
Θεοφάνια ή και Επιφάνια.

Ο συνεορτασμός τούτος των δύο 
επετείων δεν είχε διάρκεια περισσό-
τερο από τέσσερις αιώνες, γιατί τότε 
αναπτύχθηκε, ιδιαίτερα στη Δύση, το 
ενδιαφέρον να βρεθεί επακριβώς πια η 
ημερομηνία της γέννησης του Χριστού. 
Όπως λέγεται, ο πάπας Ρώμης Ιούλιος 
την όρισε και θέσπισε ως ημέρα επε-
τείου της γέννησης του Κυρίου την 25 
Δεκεμβρίου. Γι’ αυτή την απόφαση στη-
ρίχθηκε, όπως αναφέρεται, σε έρευνα 
στα αρχεία της Ρώμης γύρω από το 
χρόνο της απογραφής των κατοίκων 
του ρωμαϊκού κράτους που έγινε επί 
αυτοκράτορος Αυγούστου καθώς και 
σε διάφορες μελέτες και υπολογισμούς 
πάνω στα  κείμενα των Ευαγγελίων.

Οπωσδήποτε ο εορτασμός της 25 
Δεκεμβρίου, ως ημέρας της γέννησης 
του Χριστού, πολύ γρήγορα επεκρά-
τησε από τη Δύση και στην Ανατολή, 

όπου μετά σαράντα περίπου χρόνια δι-
αδόθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου, παρότι 
υπήρξαν  από μια μερίδα πιστών διαφο-
ρετικές απόψεις περί του τρόπου του 
εορτασμού. Στην Ιερουσαλήμ λ.χ. και 
σε κάποια άλλα κέντρα εξακολουθού-
σε ο συνεορτασμός των δύο εορτών, 
ώσπου επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού 
τελικά καταργήθηκε, με την εξαίρεση 
μόνον στην περιοχή της Αρμενίας. 

Η ημερομηνία, λοιπόν, της γέννησης 
του Χριστού υπήρξε ένα σοβαρό θεο-
λογικό πρόβλημα το οποίο με την πά-
ροδο του χρόνου βρήκε τη λύση του. 

Για το ίδιο θέμα ο γνωστός λαογρά-
φος καθηγητής Γ. Μέγας συμπληρώνει 
και επιβεβαιώνει με τα ακόλουθα:

«Χρονολογικά τα σχετικά με την 
αρχή του χρόνου έχουν ως εξής: Αρ-
χικά το έτος στο ρωμαϊκό κράτος άρ-
χιζε την πρώτη Μαρτίου. Το 153 π.Χ. 
για πρώτη φορά οι ανώτατοι άρχοντες 
του κράτους εγκαταστάθηκαν στο αξί-
ωμά τους την 1η Ιανουαρίου. Από τότε 
αυτή η μέρα άρχισε να θεωρείται ως 
αρχή του χρόνου. Οι χριστιανοί όμως, 
σε αντίθεση με τους ειδωλολάτρες, ως 
αρχή του νέου χρόνου δεν γιόρταζαν 
την 1η αλλά την 6η Ιανουαρίου, στην 
οποία τοποθετούσαν τη βάπτιση του 
Χριστού και μαζί μ’ αυτήν την πνευ-
ματική του γέννηση και την αρχή της 
θείας του αποστολής. Για πρώτη φορά 
το 354 μ. Χ. διαχώρισαν στη Ρώμη τη 
γιορτή της γέννησης του Χριστού από 
την ημέρα της Επιφάνιάς του. Τότε η 25 
Δεκεμβρίου που γιορταζόταν από τους 
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ειδωλολάτρες ως γενέθλια μέρα του 
Μίθρα, του αήττητου Ήλιου, ορίσθηκε 
ως ημέρα της γέννησης του Χριστού 
και συνάμα ως αρχή του χρόνου. Έτσι 
ο Χριστός λατρεύτηκε ως ο Ήλιος που 
φέρνει στον κόσμο το φως και τονίστη-
κε ακόμα περισσότερο η αντίθεση του 
χριστιανικού θεού απέναντι στους ηλια-
κούς θεούς της ειδωλολατρίας. Γι’ αυτό 
οι τρεις μεγάλες γιορτές του Δωδεκα-
ήμερου-Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 
Φώτα- συνδέονται στενά. Κάθε μια απ’ 
αυτές ήταν κάποτε αρχή του χρόνου».

Το άλλο πρόβλημα, πού γεννήθηκε 
ο Χριστός, ήταν το ευκολότερο. Τον 
τόπο έδειξε το λαμπρό αστέρι, η πο-
ρεία των Μάγων, οι υμνωδίες των αγγέ-
λων, ήταν η ταπεινή Βηθλεέμ.

Εν κατακλείδι, η ενανθρώπιση του 
Χριστού είναι το συμβάν που γεφυρώ-
νει την υπάρχουσα διαφορά ανάμεσα 
στο υπερφυσικό και το ιστορικό γεγο-
νός. Ο Θεός έρχεται στον κόσμο ως 
απλός άνθρωπος, για να συνδέσει πάλι 
τον άνθρωπο με την πηγή της  ζωής, 
τον προαιώνιο θεό και να του δώσει 
τη δυνατότητα μιας νέας παρουσίας. Η 
έλευση του Μεσσία με άλλα λόγια, γί-
νεται πραγματικότητα και ως θεολογική 
έννοια μας αφορά όλους διότι σχετίζε-
ται με την σωτηρία του ανθρώπου.

Πάντοτε, της εορτής των Χριστου-
γέννων προηγείτο νηστεία, της οποί-
ας οι μέρες αρχικά δεν ήσαν καθορι-
σμένες μέχρι που αργότερα ορίσθηκε 
εκείνη των σαράντα ημερών πριν από 
τα Χριστούγεννα. Ο καθορισμός της 
νηστείας πριν από την εορτή των Χρι-
στουγέννων εξηγείται επειδή πολλοί 
βαπτίζονταν και κοινωνούσαν προη-
γουμένως τα Άχραντα μυστήρια.

Τα έθιμα γύρω από τα Χριστούγεννα 
είναι αναρίθμητα, ίσως τα περισσότερα 
συγκεντρωμένα σε μια και μόνη γιορ-
τή  και το καθένα έχει την εξήγηση και 
αιτιολόγησή του. Απ’ αυτά ξεχωρίζουν 

πολλά που τονίζουν την θρησκευτικό-
τητα και κυρίως την ταπεινότητα των 
ημερών της μεγάλης γιορτής. Όλα πη-
γάζουν από την παράδοση, τις συνήθει-
ες και τις δοξασίες του απλοϊκού κό-
σμου που αιώνες τώρα τις διαφυλάσσει 
ζωντανές. Αναφορά τους στο παρόν 
κείμενο δεν θα γίνει. Θα κουράσει τον 
αναγνώστη. Εξ άλλου τα πιο πολλά είναι 
γνωστά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  

Λόγος θα γίνει, σαν παράδειγμα, μόνο 
για το χριστόψωμο. Τούτο δεν λείπει 
από κανένα σπίτι. Καλοφτιαγμένο και 
στολισμένο περίτεχνα από τα χέρια της 
νοικοκυράς παίρνει περίοπτη θέση στην 
εορταστική ατμόσφαιρα. Πέρα από την 
ωραία του εμφάνιση, είναι ένα σύμβολο 
γονιμότητας και αναγέννησης. Ιστορικά, 
συνδέεται με την πανάρχαια λατρεία της 
θεάς Δήμητρας, της θεάς των δημητρια-
κών. Το ψωμί, κι ας μην είναι χριστόψω-
μο, αποτελεί τη βασική τροφή για όλους 
και έχει την ευλογία του.

Στον πανηγυρισμό των Χριστουγέν-
νων συμβολική αλλά και ουσιαστική 
συμμετοχή έχουν μερικές ζωντανές 
υπάρξεις που τονίζουν την ταπεινότη-
τα των ημερών. Στην εικονογραφία της 
φάτνης πάντα δύο ζώα διακρίνονται, 
το βόδι και το γαϊδουράκι. Ρόλος τους 
αρχικά τάχθηκε να ζεσταίνουν με τα 
χνώτα τους το θείο βρέφος. Αργότερα 
τα ζώα αυτά κινήθηκαν πιο ελεύθερα 
στο σκηνικό της γέννησης. Η παρουσία 
τους πέραν αυτού του ρόλου, συμβο-
λίζει και το ότι είναι οι απαραίτητοι σύ-
ντροφοι των ξωμάχων που περίμεναν η 
μέρα των Χριστουγέννων να ευλογήσει 
τις καλλιέργειές τους.

Απαραίτητη η ύπαρξη των ποιμένων. 
Σ’ αυτούς αναγγέλθηκε από τον ουρα-
νό το μεγάλο συμβάν. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο λαμπρός αφηγητής των θαυμάσι-
ων γεγονότων της χριστουγεννιάτικης 
νύχτας, ο ευαγγελιστής Λουκάς, αφού 
μίλησε για την υπερκόσμια οπτασία 
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της στρατιάς των αγγέλων μέσα στο 
«περίλαμπρο» φως σκέφτηκε και την 
προσγειωμένη μαρτυρία των ταπεινών 
βοσκών των ιουδαϊκών βουνών και τους 
έδωσε τον  ρόλο να πρωτομάθουν και 
να διαπιστώσουν το γεγονός. Στις με-
γάλες παραδόσεις των εθνών οι ποιμέ-
νες ήσαν και είναι οι εκλεκτοί του θεού, 
άνθρωποι μεσάζοντες μεταξύ ουρανού 
και γης που μπορούν να πάρουν τα μη-
νύματα από τη θεία βούληση και να τα 
μεταφέρουν με απλότητα στους πολ-
λούς ανθρώπους.

Στην χριστουγεννιάτικη πανδαισία, το 
παιδί πρωταγωνιστεί με την αθωότη-
τά του. Με λαχτάρα ετοιμάζεται για να 
τραγουδήσει τα κάλαντα, μελωδία που 
συμπληρώνει τόσο ποιητικά  τις υμνω-
δίες των αγγέλλων. Και μέσ’ την αθωό-
τητά του αδημονεί να δεχθεί τα δώρα 
του, αμοιβή της τρυφερής ύπαρξής του.

Από τον πανηγυρισμό της χριστου-
γεννιάτικης ακολουθίας δεν λείπει η δο-
ξασία των καλλικαντζάρων.  Ριζωμένοι 
στο μυαλό των απλοϊκών ανθρώπων, 
αλλά και των διανοητών που ασχολού-
νται με την λαϊκή γραμματεία. Πνεύματα 
απαραίτητα των ημερών τούτων, κακό-
σχημα, πονηρά, ενοχλητικά στην αντί-
ληψη των παραδοσιακών νοικοκυραίων, 
φοβιστικά για τα παιδιά, δεν παύουν να 
είναι οι προστάτες της οικογενειακής 
συνοχής, της εγκράτειας, «τιμωροί» 
των παραστρατημένων ξενύχτηδων 
που τολμούν να παραβιάσουν τη γαλή-
νη της γιορτής και την ακεραιότητα του 
πνεύματος των Χριστουγέννων.

Το υπέρτατο γεγονός της γέννησης 
του Θεανθρώπου φυσικό ήταν να απα-
σχολήσει τις τέχνες. Η εικονογράφηση 
της γέννησης είναι πλουσιότατη τόσο 
στη βυζαντινή όσο και στη δυτική τέ-
χνη, παρά τις κάποιες χτυπητές διαφο-
ρές μεταξύ των. Η βυζαντινή απόδοση 
είναι συντηρητική, τυπολατρική, η δυτι-
κή ανάλαφρη, ποιητική. 

Διαφορές παρατηρούνται επίσης και 
σε δογματικό αν μπορεί κανείς να το 
πει έτσι, επίπεδο. Π.χ. η Παναγία στην 
ανατολική τεχνοτροπία παρουσιάζεται 
καθισμένη στο θρόνο της ως κυρίαρχη 
προσωπικότητα, στη δυτική ταπεινά γο-
νατιστή. Ο Ιωσήφ επίσης, στη βυζαντινή 
εικονίζεται έξω από το σπήλαιο προβλη-
ματισμένος για το θαύμα της γέννησης 
ενώ στην δυτική βρίσκεται μέσα στο 
σπήλαιο και μετέχει στο μυστήριο. Κι 
ο Χριστός σαν μεγάλος, επικοινωνεί και 
ευλογεί τους μάγους και τους ποιμένες, 
ολοκληρωμένος, κυρίαρχος.

Τέλος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμά-
ντης, ο εξέχων διηγηματογράφος μας 
και κατ’ εξοχήν ταπεινός υμνητής των 
μεγάλων εορτών μας, υπενθυμίζει με 
το διήγημά του «Στο Χριστό στο κά-
στρο», μικρό απόσπασμα:

«Αλλ’ ότε ο  ιερεύς εξελθών έψαλε το 
Δεύτε ίδομεν πιστοί, πού εγεννήθη 

ο Χριστός, τότε αι μορφαί των Αγίων 
εφάνησαν ως να εφαιδρύνθησαν εις 
τους τοίχους. 

Ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύ-
ει ο αστήρ, και ο κυρ-Αλεξανδρής εν-
θουσιών έλαβε την υψηλήν καλάμην και 
έσεισεν τον πολυέλαιον με τας λαμπά-
δας όλας ανημμένας. 

Άγγελοι υμνούσιν, ακαταπαύστως 
εκεί, κ’ εσείσθη ο ναός όλος από την 
βροντώδη φωνήν του παπα-Φραγκού-
λη μετά πάθους ψάλλοντος: 

Δόξα εν υψίστοις λέγοντες, τω σήμε-
ρον εν σπηλαίω τεχθέντι, και οι άγγε-
λοι οι ζωγραφιστοί, οι περικυκλούντες 
τον Παντοκράτορα άνω εις τον θόλον, 
έτειναν το ους, αναγνωρίσαντες οικείον 
αυτοίς ύμνον».

   

Βιβλιογραφία:
Δ. Λουκάτος: Χριστουγεννιάτικα και των γιορ-
τών, Γ. Μέγας: Ελληνικές γιορτές,
Στρ. Θεοδοσίου - Μ. Δανέζης: Ο κύκλος του 
χρόνου.
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Θυμάμαι με νοσταλγία τα παιδικά μας 
χρόνια πως διασκεδάζαμε.

Όλη μαζί στην οικογένεια, όλοι μζί οι 
φίλοι κι η παρέα.

Το ραδιόφωνο ήταν περισσότερο για 
τις ειδήσεις της ημέρας και η τηλεόρα-
ση δεν υπήρχε. Δεν μπορούσαμε να 
φανταστούμε, ότι θα φτάναμε να μην 
επικοινωνούμε με τους αγαπημένους 
ή τους φίλους μας. Δεν μπορούσαμε 
ούτε στη φαντασία μας να δημιουργή-
σουμε  τη σημερινή εικόνα: Δυο νέων 
που επί ώρες κάθονται ο ένας απέναντι 
στον άλλον και δεν ανταλλάσσουν ούτε 
μια κουβέντα. Κρατούν στα χέρια τους 
από ένα κουτάκι, «τάμπλετ» το  ονομά-
ζουν, ασχολούνται μόνο μ’ αυτό, αμίλη-
τοι και ακίνητοι. Τι κρίμα...! 

Πως να μη θυμάμαι  την ωραία ζεστή 
και χαρούμενη ατμόσφαιρα που δημι-
ουργούσε  η φιλική κουβέντα με τα γει-
τονόπουλα. Αλλά και τα παιχνίδια, ο χο-
ρός, οι γλωσσοδέτες, τα τραγούδια μας.

Θα προσπαθήσω να θυμηθώ μερι-
κούς γλωσσοδέτες που τόσο μας έκα-
ναν να γελάμε και να νιώθουμε περισ-
σότερο ευτυχισμένοι τότε...!

Ο «γλωσσοδέτης» αποτελείτε από μια 
σειρά λέξεων που έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε είναι δύσκολο να αρθρωθεί σωστά 
με μεγάλη ταχύτητα και χρησιμοποιεί-
ται, συνήθως, ως παιχνίδι. Ας γίνουμε 
παιδιά κι ας θυμηθούμε μερικούς:

"Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ' τον ήλιο 
ξεξασπρότερη."

"Μια εκκλησιά μολυβδωτή, μολυβδο-
κοντυλογλυπτοπελεκητή, ποιος την μο-
λυβδοκοντυλογλυπτοπελέκησε; Ο γιος 
του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή; 

Αν είχα εγώ τα σύνεργα, τα μίνεργα του 
γιου του μολυβδοκοντυλογλυπτοπελε-
κητή, θα τη μολυβδοκοντυλογλυπτοπε-
λεκούσα καλύτερα από το γιο του μο-
λυβδοκοντυλογλυπτοπελεκητή"
        
 "Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια 
με παπιά."

"Ο παπάς ο παχύς, έφαγε παχιά φακή. 
Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;"

  "Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζι-
χότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά στη μι-
τζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να κόψει 
τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα."

"Πίτα σπανακόπιτα σπανακολαδοφρα-
γκοσυκοπαντζαροκολοκυθόπιτα."

"Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλο-
ποδαρώθηκε ποιος το ξεκαρεκλοποδά-
ριασε ο ξεκαρεκλοποδαράς."

Το γυαλί μες το πηγάδι γυαλικομπο-
λογάει.

Κούπα καπακωτή, κούπα καπακωμένη,
κούπα ξεκαπάκωτη, κούπα ξεκαπακω-
μένη.

Ανέβηκα στη μιτσιριά, στη τσιτσιριά, 
στη τσιτσιχομιτσιριά,
να κόψω μίτσιρα, τσίτσιρα τσιτσιχομι-
τσιχότσιρα
και έσπασε η μιτσιριά, η τσιτσιριά, η 
τσιτσιχομιτσιριά
και μου έπεσαν τα τσίτσιρα, τα μίτσιρα, 
τα τσιτσιχομιτσιχότσιρα.
Κουκιά βραστά, σκαστά, σπαστά
με τη βραστή, σκαστή, σπαστή κουτάλα.

Τότε...
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη
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Ρερητόρευκα το ρερητορευμένο ρω.

Οι σπανοί οι Ισπανοί εις πανί εζωγρά-
φισαν
ισπανικόν στρατόν εις πανικόν.

Είχαμε μια συκιά ορτή, και βερικοκυ-
κλωτή,
κι έκανε σύκα ορτά, και βερικοκυκλωτά,
και πάει ο σκύλο ο ορτός,
ο βερικοκυκλωτός, να φάει τα σύκα τα 
ορτά,
τα βερικοκυκλωτά.
Πάω να βρω μια βέργα ορτή, και βερι-
κοκυκλωτή,
να δείρω το σκύλο τον ορτό, το βερι-
κοκυκλωτό,
μη φάει τα σύκα τα ορτά, α βερικοκυ-
κλωτά.

Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη, την πιρ-
νολινοκούκουδη,
να μαζέψω τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρ-
νιλινοκούκουδα.
Κι ήρθε ο λύκος, ο πήλινος, ο δήλινος, 
ο πιρνολινοκούκουδος
να μου φάει την όρνιθα την πήλινη, τη 
δήλινη, την πιρνολινοκούκουδη,
που κάνει τα αυγά τα πήλινα, τα δήλινα, 
τα πιρνολινοκούκουδα.

Σκουληκομερμηγκότρυπα
με τα σκουληκομερμηγκόπουλά σου,
βάλε τις μπάρες, τις αμπάρες, τις κλει-
δαροαμπαραμπάρες,
γιατί έρχεται ο κότσυφας, ο μότσυφας,
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του
να σου φάει τα σκουλήκια, τα μερμήγκια,
τα σκουληκομερμηγκοπαιδόπουλά σου.

Η συκιά μας η διπλή,
η διπλογυριστή,
κάνει τα σύκα τα διπλά,
τα διπλογυρι-γυριστά.
Πάει ο σκύλος ο διπλός,
ο διπλογυρι-γυριστός,

να φάει τα σύκα τα διπλά,
τα διπλογυρι-γυριστά.

Βρίσκω πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες 
και κλειδαροαμπαρωμένες.

Ρουμπής ο κουμπής ο ρουμποκομπο-
λογής,
επήγε να ρουμπέψει να κουμπέψει να 
ρουμποκομπολογεύσει,
και τον πιάσαν οι ρουμπήτες οι κου-
μπήτες οι ρουμποκομπολογήτες
και του κόψαν τα ρουμπιά του τα κου-
μπιά του τα ρομποκομπολογά του.
Γιατί Ρουμπή κουμπή πήγες να ρουμπέ-
ψεις να κουμπέψεις να ρουμποκομπο-
λογεψεις
και σε πιάσαν οι ρουμπήτες οι κουμπή-
τες οι ρουμποκομπολογήτες
και σου κόψαν τα ρουμπιά σου τα κου-
μπιά σου τα ρουμποκομπολογά σου;

Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβα-
ρελόδενε;
Του νεροβαρελοδέτη ο γιος.
Πάω στη Μεντενιά, τη Σεντενιά, τη Σε-
ντεπεντεκουδουνιά, να κόψω μέντενα,
σέντενα, σεντεπεντεκούδουνα.
Και μου λέγει η Μεντενιά, η Σεντενιά, η 
Σεντεπεντεκουδουνιά:
Ποιος είναι αυτός που θέλει μέντενα, 
σέντενα, σεντεπεντεκούδουνα;
Τα 'χει ο αφέντης μετρημένα κι η κυρά 
λογαριασμένα.
Τι ωραίος αραιός αέρας!
Φύσα, αέρα αραιέ, να αερίζεις τις ρο-
διές στις μυρωμένες ρεματιές.

Κοράλλι, ψιλοκόραλλο, και ψιλοκοραλ-
λάκι μου.

Μια κάπα, μια κούπα, μια καπακούπα.
Σ' άσπρη πέτρα πάτησα, σε μαύρη εγο-
νάτισα κι ήπια τρία κουτρουλοκούμαρα 
νερό, κρύο, ρίγηλο νερό, ρίγηλο, κρύο 
νερό, κρύο, ρίγηλο νερό.
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Βήμα της Επιστήμης

Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

Σπατάλη τροφίμων

Όταν τα βρώσιμα αγαθά δεν κατανα-
λώνονται, αλλά απορρίπτονται κατά τα 
στάδια της παραγωγής, της επεξεργα-
σίας, του εμπορίου, και στα νοικοκυριά 
έχουμε το φαινόμενο της σπατάλης 
τροφίμων.

Σχεδόν τα μισά τρόφιμα απορρίπτο-
νται από την παραγωγή μέχρι και την 
κατανάλωση! Στις χώρες χαμηλού εισο-
δήματος, η μεγαλύτερη σπατάλη γίνεται 
κατά τα στάδια της παραγωγής, ενώ σε 
χώρες υψηλού εισοδήματος η απόρρι-
ψη γίνεται κατά το στάδιο της κατανά-
λωσης, 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 εμφάνι-
ση 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 ασχο-
λούνται με την αποφυγή της σπατάλης 
τροφίμων, χωρίς να υπάρχει λόγος ανη-
συχίας για ασφάλεια τροφίμων, όμως η 
απώλεια βρώσιμης ύλης συνεχίζεται και 
στα νοικοκυριά! Ειδικά σε εποχή οικο-
νομικής κρίσης είναι σημαντικό να μη 
γίνονται σπατάλες, και στο σπίτι μας 
όλοι μπορούμε να λάβουμε μέτρα για 
μειώσουμε την απώλεια αυτή και να μει-
ώσουμε το κόστος των αγορών μας!

Τρόποι για τη μείωση της 
απόρριψης των 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 ψυ-
γείο σας. Έτσι, θα εφοδιαστείτε με τα 
τρόφιμα που θα καταναλώσετε και όχι 
με επιπλέον τρόφιμα που ενδεχομένως 
χαλάσουν, όπως τα φρούτα, τα λαχα-
νικά 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 πιθα-
νό το συντομότερο να καταλήξουν στα 
σκουπίδια.

3. Τα περισσευούμενα τρόφιμα μπο-
ρούν 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 χρη-
σιμοποιηθούν αργότερα. Τα φρούτα 
μπορούν να γίνουν κομπόστες ή γλυκά 
του κουταλιού.

4. Η σωστή αποθήκευση τροφίμων είναι 
το κλειδί για τη διατήρησή τους για περισ-
σότερο καιρό και για την προστασία τους 
από έντομα και άλλους οργανισμούς.
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Σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο λειτουρ-
γεί κανονικά, και στη σωστή θερμοκρα-
σία, ενώ είναι σημαντικό να τοποθετεί-
τε τα προϊόντα κλεισμένα σε δοχεία και 
στη θέση που τους αναλογεί. Η κατά-
ψυξη είναι σύμμαχος στη μείωση απόρ-
ριψης τροφίμων. Τοποθετήστε εκεί 
τρόφιμα που χαλάνε γρήγορα και δεν 
πρόκειται να τα καταναλώσετε σύντο-
μα, όπως ζωικά προϊόντα και φρούτα 
κομμένα. Υπάρχουν τρόφιμα που κατα-
ψύχονται και δεν είναι ευρέως γνωστά, 
όπως το γάλα χαμηλών λιπαρών, το 
βρασμένο μαύρο ρύζι, μυρωδικά (βασι-
λικός, δυόσμος, κόλιαντρο), το τριμμέ-
νο τυρί και το κρασί (σε παγοκυψέλες).

5. Η κομποστοποίηση είναι αποτελε-
σματικός τρόπος για να ανακυκλώσετε 
χρησιμοποιημένο καφέ, τσάι, φλούδες 
φρούτων και λαχανικών, τσόφλια αυ-
γών, και φαγητό που έχει λήξει ή χαλά-
σει και δεν μπορεί να καταναλωθεί για 
λόγους ασφάλειας. Έτσι, μειώνεται ο 
όγκος των απορριμμάτων και δημιουρ-
γείται χώμα για τα φυτά.

6. Οι προσφορές σε τρόφιμα μακράς 
διαρκείας, όπως γάλα εβαπορέ, μακα-
ρόνια, ρύζι και όσπρια συμφέρει, όμως 
αγοράζοντας μεγάλη ποσότητα φρού-
των και λαχανικών επειδή είναι σε προ-
σφορά δε συμφέρει, καθώς είναι πιθα-
νό να χαλάσουν πριν καταναλωθούν.

7. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιείτε τα 
περισσευούμενα φαγητά ή άλλα τρόφι-
μα που θα λήξουν σύντομα μπορείτε να 
τα δωρίσετε σε άτομα που βρίσκονται 
σε ανάγκη.

Παλαιότερα, τα νοικοκυριά χρησιμο-
ποιούσαν όλα τα τρόφιμα που είχανε 
στη διάθεσή τους και η σπατάλη τροφί-
μων ήταν ελάχιστη ως μηδαμινή.

Δυστυχώς, σήμερα με την αφθονία 
των προϊόντων πετάμε στα σκουπίδια 
τρόφιμα που μπορούν να καταναλω-
θούν χωρίς δεύτερη σκέψη. Ενδεικτικά, 
η ποσότητα τροφίμων που απορρίπτο-
νται από την τροφική αλυσίδα κάθε 
χρόνο θα μπορούσαν να θρέψουν 
όλους τους ανθρώπους που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχιας 4 φορές!
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Ντοματοκεφτέδες

Υλικά:
6 φέτες ψωμί για τοστ 
2 ώριμες ντομάτες
μαϊντανός & δυόσμος αρκετός
1 σκελίδα σκόρδο
1 μέτριο κρεμμύδι
2 αυγά
½ φλιτζάνι αλεύρι
6 λιαστές ντομάτες
200 γραμμάρια φέτα
Λίγο νερό
Ελαιόλαδο για τηγάνισμα

Εκτέλεση:
Πλένουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε 

σε κύβους, τις αλατίζουμε και τις αφή-
νουμε να σουρώσουν για μισή ώρα. 
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, τις λιαστές 
ντομάτες, το σκόρδο, το δυόσμο και το 
μαϊντανό και θρυμματίζουμε τη φέτα. 
Κόβουμε το ψωμί του τοστ σε κύβους 
και ανακατεύουμε όλα τα υλικά, προ-
σθέτοντας στο τέλος τις ντομάτες και 
τα αυγά. Βάζουμε το αλεύρι και ανακα-
τεύουμε καλά για να δέσει το μείγμα. Σε 
ένα τηγάνι βάζουμε το λάδι να κάψει σε 
μέτρια προς δυνατή φωτιά και ρίχνουμε 
μέσα κουταλιές από το μείγμα να τηγα-
νιστεί. Γυρίζουμε μια, δυο φορές με το 
πιρούνι και μόλις χρυσίσουν βάζουμε 
τους ντοματοκεφτέδες σε χαρτί κουζί-
νας για να απορροφήσει το λάδι. 

Φτιάχνω λιαστές ντομάτες στο 
σπίτι

Είναι νόστιμες, είναι πικάντικες και 
δίνουν πλούτο και βάθος στη γεύση 
πολλών πιάτων. Δοκιμάστε τις λιαστές 
ντομάτες σαν μεζεδάκι μαζί με παξι-
μάδι και τυρί, ρίξτε μερικά κομματάκια 
σε πράσινες σαλάτες και σε σάντουιτς, 
προσθέστε τις σε γεμιστά, σε πίτες και 
σε σάλτσες και θα ενθουσιαστείτε με 
το αποτέλεσμα.

Διαλέξτε ώριμες αλλά σφιχτές ντομά-
τες, με όσο το δυνατόν περισσότερη 
σάρκα και λιγότερους σπόρους. Δια-
λέξτε ντοματάκια στενόμακρα, αυτά 
που είναι ειδικά για σάλτσα. Όσο για 
την ποσότητα, να έχετε υπόψη σας ότι 
από 1 κιλό φρέσκες ντομάτες θα πάρε-
τε περίπου 100γρ. αποξηραμένες.

Πλύντε καλά τις ντομάτες, κόψτε τις 
στα δυο, κατά μήκος, αφαιρέστε τους 
σπόρους και αφήστε τες να στραγγί-
σουν σε ένα τρυπητό, για 2 ώρες του-
λάχιστον. Τοποθετήστε τις επάνω σε 
μια σχάρα, πασπαλίστε τις με χοντρό 
αλάτι (μην τις παστώσετε!) και βάλτε τις 
στον ήλιο. Για να αποφύγετε τα έντομα, 
σκεπάστε τις με ένα τούλι, αλλά να μην 
έρχεται σε επαφή με τις ντομάτες.

Αφήστε τις στον ήλιο όλη την ημέρα, 
αλλά τη νύχτα μαζέψτε τις μέσα στο 
σπίτι, ώστε να μην έρθουν σε επαφή 
με την νυχτερινή δροσιά. Με καθημε-
ρινή έκθεση για 7-8 ώρες, μέσα σε 5-6 
μέρες θα είναι έτοιμες, αφυδατωμένες. 
Αν δεν ξεραθούν καλά υπάρχει κίνδυ-
νος να μουχλιάσουν, πριν καν τελειώσει 
η διαδικασία.

Αν ξεραθούν πολύ, θα είναι πολύ 
σκληρές και θα θέλουν μούλιασμα σε 
νερό πριν χρησιμοποιηθούν. Έτσι έκα-
ναν τα παλιά χρόνια, όπως είπα και πριν.

Για να τις συντηρήσουμε, τις βάζουμε 
σ’ ένα σακουλάκι και στο ψυγείο. 

Βέβαια, μπορείτε να τις διατηρήσετε 
και σε λάδι προσθέτοντας διάφορα μυ-
ρωδικά και μπαχαρικά.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Γεώργιος Αθάνας 
(1893-1987)

Ὁ Σαλπιγχτής

Στερνὸς ἀπ᾿ ὅλους δούπησε κι ὁ σαλπιγχτὴς στὸ χῶμα.
Tῆς σάλπιγγάς του ὁ ἀντίλαλος δὲν εἶχε σβήσει ἀκόμα.

Τῆς Μικρασίας ξετρέχοντας τὰ πλάτη πέρα ὡς πέρα
πότε ἀντηχοῦσε σὰ λυγμὸς καὶ πότε σὰ φοβέρα.
Ἄθαφτος λυώνει ὁ σαλπιγχτὴς μέσ᾿ στὶς βροχές.

Παρέκει ἡ σκουριασμένη σάλπιγγα πιστὰ τοῦ παραστέκει.
Μὲ τοῦ χιονιοῦ τὸ σάβανο τοὺς σκέπασε ὁ χειμώνας

κι ἦταν βαρὺς σὰν κόλαση, μεγάλος σὰν αἰώνας.
Μὰ τί κι ἂν ἦρθε ἡ ἄνοιξη; Μέσα στὸ νέο χορτάρι
δὲ φαίνεται οὔτε σάλπιγγα, οὔτε σκεβρὸ κουφάρι.

Μόνο ἀπὸ νύχτα σὲ νυχτιὰ βγαίνει τὸ φάντασμά του
καὶ ψάχνει στὰ χαμόκλαδα νὰ βρεῖ τὴ σάλπιγγά του...

Μὴν ἀποκάμεις, Σαλπιγχτή, καὶ μὴ λιγοπιστήσεις!
Χιλιάδες νύχτες θὰ διαβοῦν, νύχτες σιγῆς καὶ φρίκης.

Μὰ θἄρθει, θἄρθει ἕνα πρωὶ ποὺ ἐσὺ θὰ τοὺς χτυπήσεις
μὲ τὴν παλιά σου σάλπιγγα τοὺς νέους σκοπούς τῆς Νίκης!
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Στη λευτεριά της Λέσβου

 Ω Λευτεριά.
Μέτοχος εκλεκτή των μακαρίων !
Λαμπρής ημέρας άγγελος περιχαρής.
Με σήμαντρα σε χαιρετούν οι λόφοι 
των Αγίων
και επί σε αγάλλεται η νήσος των 
ηλίων
η πατρίς μου η Αιολίς.

Ω Λέσβος! Βορεινή σγήνη των 
Μουσών
που κινώντας απ’ τα ιερά μέλαθρα του 
Δία
με τη Σαπφώ την αρμονία, 
τραγούδησαν
τα ηλιοβλέφαρα στα περιβόλια σου
και του βραδυού τη μοσκοβολιά σου
στα κάνιστρα των δειλινών...

Ω συ της Αιολίδας καύχημα 
πανάρχαιο.
Του γλαφυρού της κόρφου, ίσκιος 
ηγεμονικός.
Βάρβιτος πλαιούμενη στου Αιγαίου 
τον τράχηλο
που φτερωτός ταξίδευε τις μελωδίες 
σου
κι αναριγούσε τις θωπείες σου
ο Ζέφυρος ο θρακικός.

Βαρύς ο ίσκιος των ωραίων και 
δύσκολος.
Κι η βάσανος των ημερών σου, πλήθος.
Πικρές αγέλες συμφοράς μαύρην 
εσπέρα
καθρεφτίσαν στα ύδατά σου.
Αιώνες σκλάβοι περιπαίξαν τα όνειρά 
σου
μα πάνω τους εστράφη ο λίθος.

Το αίμα των παιδιών σου αυλάκωσε 
τη γης
αντάξιο τίμημα της πλούσιας ξαγοράς 
σου.
Με της πληγής το τρίσβαθο μετρήθηκε 
η καρδιά σου.
Κι ιδού. Τινάχτηκε σα φως της 
αστραπής

τα γνέφια σου ξεσκώντας της ντροπής
η Λευτεριά σου.

Κι ω δάφνες. Κόψτε κλώνια 
νιόβγαλτα. 
Στεφάνια πλέξτε, κόρες, 
κρινοδάχτυλες.
Τα όρη γονατίστε. Ο Αβέρωφ σχίζει 
τα ζαφείρια
τα νερά. Άγγελοι φτερούγισαν με την 
ρομφαία στα δεξιά.
Ω τάφοι ανθίστε.

Ανθίστε δίφροι των κυμάτων 
τέθριπποι.
Στη δοξασμένη αρμάδα, άνεμοι, 
γρηγορείτε.
Δεν σε χωρούν οι αγκαλιές μας, 
Λευτεριά!
Ανοίξτε, κάμποι, να χωρέστε τη 
στεριά.
Παίδες Ελλήνων, ίτε.

Χρυσούλα Χατζφγιαννιού

Θαρρώ την απουσία σου 
πως πάω να συνηθίσω ...

Δεν έχω μέσα μου την άγρια πληγή,
να με ματώνει,
κι έτσι δε νιώθω μόνη…

Έγινες η παρέα μου, η συντροφιά μου,
παρηγοριά στην ακεφιά μου…

Σαν να ‘εισχώρησες’ βαθιά στα 
κύτταρά μου
Σ’ ένα καινούργιο και απρόσμενο 
‘εγώ’….

Κι όταν «αδειάζει» το σπίτι 
και γεμίζει σιωπές, η  «ιδέα» μου πες,
έπαψα να ριγώ,
γιατί και η ανάσα σου, θαρρώ να με 
κυκλώνει,
χωρίς να με πληγώνει…
Δεν είμαι μόνη!

Κική Σαραντάκου
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Στο Θείο κάλεσμά σου

Απ’ τις καρδιές ας φύγει η παγωνιά
και το πυκνό ας διαλυθεί σκοτάδι
κι όποια κατέχει στη ψυχή μου 
καταχνιά,
ας σκορπιστεί κι ας ξορκιστεί αυτό το 
βράδυ.

Με συντριβή στη Βηθλεέμ να οδηγηθώ
κι ασήμαντο χαμαί φτωχό πετράδι,
απ’ τη σπηλιά απ’ έξω να βρεθώ
κι ας με πατούν οι καλεσμένοι στο 
σκοτάδι.

Κι όπως την Άγια Νύχτα θα με 
προσπερνούν
Μάγοι, Βοσκοί στο Θείο  κάλεσμά 
Σου,
με τη Βουλή της Χάρης Σου να με 
τιμούν,
η σκόνη να ‘μαι των ποδιών τους στη 
Σπηλιά σου.

Απ’ τ’ αστεριού λίγο να νιώσω λάμψη, 
φως.
σε μιαν ακρούλα όπως θα ‘μαι 
απολειμένη
της Γέννησης το Θαύμα πόθος κρυφός,
η πιο ανάξια να ζω κι η 
περιφρονημένη.

Βασιλική Τσικνή - Φραντζή

Η ελαφρότητα

Νερό τρεχάμενο η ζωή
ανάκατη με αίμα,
σύρσιμο φιδιού 
στα χορταριασμένα μονοπάτια.
Έγερναν τα ηλιοκαμένα στάχυα
έγερνε κι ο ήλιος  κόκκινος
στην έχθρα του δειλινού.

Οι φάροι πνιγμένοι στην καταιγίδα
φώτιζαν με στιγμιαίες αναλαμπές
τους πόθους των μαύρων βράχων.
Έπαιξα τον ουρανό στα ζάρια,
μια ελαφρότητα επιλογής

κι ανέστιος έμεινα.
Και τώρα φυλακισμένος φυλλομετρώ
στο μισοσκόταδο
τις φωτεινές σελίδες των τόμων της 
ζωής.

Ακόμα κι έτσι ζω
σβησμένος μέσα στους τόμους,
κρύβοντας τα μάτια μου με στάχτες
ζωγραφίζω ουρανούς με άστρα.

Χάρης Παπασάββας

Ενδεδυμένη απουσία

Υπήρξε η στιγμή
που είχα κάπου να πάω
να ανοίξω μια πόρτα 
να μπω μέσα
με δέχονταν, όπως είμαι,
χωρίς ντροπή γι’ αυτό που έγινα
χωρίς ντροπή που ασέλγησα
στον εαυτό μου
η γνώμη του αντίθετου 
δε με ενδιέφερε.
Είχα να πάω
θα ερχόμουν σ’ εσένα
δεν ήταν ανάγκη 
να φορέσω ρούχα άλλα
η λαδιά που φαινόταν
μου είπες πως καθάριζε
δε σε κατάλαβα να ανησυχείς.

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

Κατερίνα Λαγουτάρη
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Στρατή Αλ. Μολίνου
«Λέσβος, ένας ολόκληρος αιώνας»
Εκδόσεις «Μύθος», σελ.127
Μυτιλήνη 2017

Πριν μερικές μέρες 
κυκλοφόρησε το βι-
βλίο του Στρατή Αλ. 
Μολίνου «Λέσβος, 
ένας ολόκληρος αιώ-
νας» από τις εκδόσεις 
«Μύθος», με σχεδι-
ασμό, σελιδοποίηση 

και εξώφυλλο Τάκη Βαλάκου, σελ.127.
Το  βιβλίο παρουσίασε ο ίδιος ο 

συγγραφέας μετά την ομιλία του στον 
εορτασμό της ιστορικής επετείου της 
απελευθέρωσης της Λέσβου ως εξής:

Σπεύδω να σας δηλώσω ότι δεν εί-
ναι του χαρακτήρα μου να περιαυτο-
λογώ, ούτε να παρουσιάζω έργα μου. 
Με παρέσυραν όμως ή αν θέλετε με 
έπεισαν για τούτη τη δουλειά η αγαπη-
τή Πρόεδρος Καίτη και ο Θόδωρος. 
Και δέχθηκα. Τους ευχαριστώ για την 
τιμή που μου έκαναν.

Πρόκειται, λοιπόν, για το τελευταίο 
πόνημά μου με τίτλο «Λέσβος, ένας 
ολόκληρος αιώνας» το οποίο κυκλο-
φόρησε πριν λίγο καιρό από τον μυτι-
ληναϊκό εκδοτικό οίκο «Μύθος».

Στο βιβλίο αυτό προσπαθώ να πα-
ρουσιάσω, να αναπτύξω και να σχολιά-
σω τα κυριότερα κοινωνικά, πολεμικά, 
πολιτισμικά και αναπτυξιακά γεγονότα 
της νήσου Λέσβου κατά τον εικοστό 
αιώνα, από το έτος 1901 έως το 2000.

Το έργο χωρίζεται σε επτά ενότητες:
Τον παλιό καιρό, όπου δίνεται μια 

γενική κατατοπιστική εικόνα του τό-
που τον καιρό της Τουρκοκρατίας, 

Βαπόρια, (πρώτη εικοσαετία του αι-
ώνα) όπου περιγράφονται οι δύο κα-
ταλήψεις της νήσου από τους στόλους 
των μεγάλων δυνάμεων της εποχής 
καθώς και η Κατοχή από τον ελληνικό 
στόλο το 1912, όπως επίσης και η συμ-
βολή της Λέσβου στον πρώτο παγκό-
σμιο πόλεμο, στο Ανατολικό μέτωπο. 

Προσφυγιά, (δεύτερη εικοσαετία), 
η μικρασιατική εκστρατεία με όλες τις 
θλιβερές συνέπειές της και το Εθνικό 
κίνημα Πλαστήρα-Γονατά. 

Πόλεμοι, (τρίτη εικοσαετία), όπου 
γίνεται αναφορά στον δεύτερο παγκό-
σμιο, τα Δεκεμβριανά, το περίφημο 
Go back και την εμφύλια σύρραξη. 

Μεταπήδηση, (τέταρτη εικοσαετία), 
δηλαδή η περίοδος του αιώνα, όπου 
αναφαίνεται η τάση για ανάπτυξη και 
μεταρρυθμίσεις στον τόπο. 

Εκσυγχρονισμός, (πέμπτη εικοσαε-
τία), τα τεκταινόμενα της τελευταίας 
εικοσαετίας και τελική εικόνα μετά 
από ένα ολόκληρο αιώνα.

Επίσης, Οφειλόμενη αναγνώριση, 
τουτέστιν αναφορά σε λεσβιακές προ-
σωπικότητες που πρόσφεραν πολλά 
στη διανόηση και τις τέχνες εκτός 
βέβαια από εκείνες που αναφέρονται 
κατά την ανάπτυξη των κεφαλαίων που 
προαναφέρθηκαν. 

Στο εν λόγω βιβλίο προηγείται επε-
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Ειρήνης Βεκρή Τρουμπούνη
«O άνθρωπος που έκανε τις κυδω-
νιές να ανθίσουν» 
Εκδόσεις «Αγγελάκη»
Αθήνα 2016, σελ. 339

Ανυπόκριτα διερω-
τώμαι πόσο στερρά 
και στιβαρά κανείς 
δύναται να χαλινα-
γωγήσει την έντιμη 
γραφίδα του, για 
την πλέον ταπει-

νή και χαμηλόφωνη γραμματολογι-
κή κι αισθητική εκθείαση, μιας τόσο 
εθνοφρονηματιστικής μονογραφίας, 
πλαστουργημένης περίτεχνα ως αφή-
γησης και ιστοριογραφίας, ομοφώνως 
επιβραβευμένης από το Κέντρο Σπου-
δής κι Ανάδειξης του Μικρασιατικού 
Πολιτισμού του ρέκτη Δήμου Νέας 
Ιωνίας Αττικής.

Το συγκεκριμένο πυκνό κείμενο 
αναφέρεται στην πολύτροπη ακμή 
κι ελευθεροφροσύνη της πολιτείας 
των Κυδωνιών αρχής γενομένης από 
το σωτήριο έτος 1773, καθώς άκρως 
θεληματικός εδραστηριοποιήθηκε 
ο παπάς και βοεβόδας της Ιωάννης 
Δημητρακέλλης τε και Οικονόμος. Η 
συγκεκριμένη περίοπτη αυτή ακμή δι-
ατηρήθηκε ως τον τραγικό Ιούνιο του 
Εθνοσωτήριου 1821.

Αυτό το σχετικό ιστορικό αφήγημα 
διαρθρώνεται ως τη εκ βαθέων εξιστό-
ρηση του κυρού Μιλτιάδη Μαΐστρου 
εκ Βασιλικών Λέσβου, επίλεκτου 
σπουδαστή της περίφημης Ακαδημί-
ας των Κυδωνιών, κατά το συγκλονι-
στικά εμβληματικό έτος 1818, σε μια 
ξέχωρη και σθεναρή Ελευθερόφρονη 
κι αυτοδιοίκητη κοιτίδα του Συνελλη-
νισμού.

Στο προοίμιο αυτής όλης της εξι-
στόρησης ενέχει ιδιαίτερη σημειολο-
γία κατά πρώτον η εξομολόγηση του 
ναυαγισμένου Τζεζαϊρλή Χασάν και 
κυρίως η γενναιόφρονη φιλοξενία του 
παπά Δημητρακέλλη, μετά από την κα-
ταναυμάχηση του Οθωμανικού στό-
λου από τους Ορλώφ, στην Κρήτη της 
Ερυθραίας κατά τις 5 Ιουλίου 1770, 
αποσοβώντας τον από τη θανάσιμη 
οργή του Σουλτάνου.

Προτού περαιτέρω ανελιχθεί επι-
μελώς η όλη αναδίφηση αυτού του 
γενναιόδωρου ιστοριογραφικού της 
πονήματος, προβαίνω σε μια χρήσιμη 
αναδρομή, αναφέροντας τη σύντομη 

ξηγηματικός πρόλογος ενώ στο τέλος 
του υπάρχουν αρκετές λεπτομερείς 
σημειώσεις που υποστηρίζουν τα θέ-
ματα που έχουν αναπτυχθεί.

Κατά τη ροή της παρουσίασης των 
επτά ενοτήτων, παράλληλα με τα γε-
γονότα που υπονοούν οι τίτλοι, ανα-
φέρονται αναλυτικά ποικίλα θέματα 
σχετικά με τη διανόηση, την κοινωνική 
ζωή, την εξέλιξη του τόπου και άλλα.

Υπενθυμίζω τέλος, ότι το βιβλίο κο-
σμείται με εικαστικό υλικό αποτελού-
μενο από παλιά επιστολικά δελτάρια-
καρτ ποστάλ όπως συνηθίσαμε να τα 
λέμε και φωτογραφίες αντιπροσωπευ-
τικές της κάθε εικοσαετίας που περι-
γράφεται.

Με λίγα λόγια, θέλω να πιστεύω ότι 
το εν λόγω βιβλίο το οποίο δεν είναι 
μεγάλο, μόλις εκατό τριάντα σελίδων, 
μπορεί να κατατοπίσει εύκολα έναν 
νέο Λέσβιο ή μη, στο τι ήταν και τι εστί 
σήμερα η Λέσβος και έναν παλιότερο 
να του ξαναθυμίσει εικόνες ενδιαφέ-
ρουσες από τα περασμένα εκατό χρό-
νια του εικοστού αιώνα.
Σας ευχαριστώ που μ’ ακούσατε.
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φοίτηση του παπά Δημητρακέλλη στην 
αξιομνημόνευτη Αθωνιάδα Σχολή, που 
ιδρύθηκε το 1748 και παρέμεινε όσο 
την διεύθυνε ο Ευγένιος Βούλγαρης 
φωτισμένη παιδευτική εστία εθνεγερ-
τικής παιδείας, όπου διασταυρώθηκε 
με τον τρισευλογημένο Διδάσκαλο 
του Γένους Κοσμά τον Αιτωλό.

Μετά την εμβληματική φιλοξενία που 
δωρήθηκε ο τοτινός ικέτης ναυαγός, 
εξελίχθηκε με τα χρόνια πλέον ο Γαγή 
Χασάν Καραοσμάνογλου Τζεζαϊρλή 
ως Μέγας Βεζύρης, με τη μεσολάβηση 
του οποίου το Μεγάλο Ντιβάνι εξέδω-
σε σχετικό φιρμάνι που καθίδρυε τις 
ελευθερόφρονες κι αυτοδιοικούμενες 
ελληνότροπες Κυδωνίες.

Τοιουτοτρόπως οι ευνοϊκές βιωτι-
κές συνθήκες εδημιούργησαν ελευθε-
ρόφρονες βιοτέχνες, επιτυχημένους 
εμπόρους, τολμηρούς καραβοκύρη-
δες και κιμπάρηδες κτηματίες. Τότε 
λοιπόν ο ρέκτης βοεβόδας Ιωάννης 
Δημητρακέλλης Οικονόμου εσχεδί-
ασε αξιοθαύμαστα δημόσια έργα και 
πνευματικά δώρα.

Κοντολογίς εκατάφερε να ενοποιή-
σει τις Πάνω, τις Μεσαίες και τις Κάτω 
Κυδωνίες ως ενιαίο πόλισμα. Ίδρυσε 
ελληνοδιδακτικά Γραμματοδιδασκα-
λεία κι Ελληνοδιδασκαλεία, προτιμού-
μενα από πληθώρα σπουδαστών από 
σύμπασα την Ανατολική Μεσόγειο και 
τα Βαλκάνια.

Έτσι άφησαν εσαεί όλβια νοσταλγία 
κι αναπόληση τα περίφημα εγκαίνια του 
καθεδρικού ναού της Κάτω Παναγιάς.

Η όλη αυτή επινοητικότητα και η 
κοινωνική προκοπή, με τις ιδιοφυείς 
εμπνεύσεις και τον νεωτερικό προ-
γραμματισμό του δημιουργικού βοε-
βόδα Ιωάννη Δημητρακέλλη Οικονό-
μου εξερέθισε κι εξεσήκωσε θυελλώδη 
κοινωνικοταξική οργή κι αντίθεση των 
συντηρητικών μεγαλονοικοκύρηδων 
και του οπισθοδρομικού Πατριαρχι-

κού ιερατείου και κατεστημένου.
Συνεχώς οι ενάντιοι επινοούσανε δι-

χόνοιες, παντοειδή θεσμοδιοικητικά 
προσκόμματα κι εμπόδια και πάμπολ-
λες υπονομευτικές προκλήσεις, εις 
ό.τι ευφάνταστο νεωτερικό προγραμ-
μάτιζε ο φωτισμένος βοεβόδας προς 
το γενικό κοινωνικόν όφελος.

Εντέλει δεν άντεξε όλη αυτή τη δό-
λια, καταχθόνια και βάναυση πολεμική, 
κι έτσι μια μεσανοιξιάτικη πνευμονική 
λοίμωξη τον ξέκανε και τον αποτέ-
λειωσε, κατά τον Απρίλιο του 1791 
ημέρα Μεγάλη Παρασκευή, χωρίς 
ατυχέστατα να βιώσει το μεγάλο του 
όνειρο, την πνευματική ακμή της Ακα-
δημίας των Κυδωνιών.

Απότοκο του ανεπιθύμητου θανάτου 
του υπήρξε η καθίδρυση καινούριου 
οπισθοδρομικού αυτοδιοικητικού πο-
λιτεύματος και καθεστώτος, στυγνώς 
επιβάλλοντας απόλυτη απαξιωτική 
αχλή και ανάλγητη λησμονιά της σε-
πτής μνήμης του κι άφατη παραδειγ-
ματική κοινωνική κι εθνική αχαριστία.

Ωστόσο το επιγενόμενο παιδευτικό 
μέλλον της Ακαδημίας επιφύλαξε μια 
λαμπρή πνευματική ακμή, έστω και 
πολύ περιορισμένου χρονικού διαστή-
ματος έως το τραγικό θέρος του 1821, 
όταν απέκτησε δύο πνευματικούς ηγή-
τορες από το 1800 και στο εξής, του 
εκτοπίσματος του Βενιαμίν του Λέσβι-
ου και του Γρηγορίου Σαράφη.

Όμως βάσκανη νεκρόφιλη κι αμφι-
λεγόμενη χριστομάθεια και ηθικολογία 
θαυματούργησε, αναδεικνύοντας δύο 
περιώνυμους ευπροσήγορους λαθρε-
πιβάτες της Νεοελληνικής Ιστορίας, 
τους Αγιορείτες Σαμουήλ εξ Άνδρου 
και Ιάκωβο εκ Θήρας, οίτινες εδιέβα-
λαν αβασάνιστα και σκοταδιστικά τον 
άμεμπτο πνευματικό ταγό Βενιαμίν 
τον Λέσβιο στον Οικουμενικοί Πατρι-
άρχη.

Ο φωτισμένος δημογέροντας Χα-
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τζηπαρασκευάς Σαλτέλλής απέστειλε 
τον Βενιαμίν τον Λέσβιο στην Πόλη, 
όπου αναφανδόν απέκρουσε όλες τις 
αιτιάσεις και τις αβάσιμες κατηγορίες, 
πλην όμως ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης εκαρατόμησε τον Βενιαμίν τον 
Λέσβιο, που απήλθε νηφάλιος προς 
Μολδαβία. Το 1811 το ίδιο ακριβώς 
επαναλήφθηκε και στο διάδοχό του 
Θεόφιλο Καΐρη.

Ωστόσο στα 1814 ψηφίστηκε από 
την τοτινή δημογεροντία σχετική ετή-
σια κοινοτική εισφορά προς εμπλου-
τισμό της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας. 
Όμως όταν έπειτα από την έξωση του 
Θεόφιλου Καΐρη, αλλάξανε τα πνευ-
ματικά ανεμολόγια κι ως μακάβριο 
παιδαγωγικό επίμετρο καθιερώθηκε η 
Διδότεια Καθαρολογία.

Οφείλω να ομολογήσω πως αυτό το 
χθαμαλό κείμενο που προηγήθηκε, 
δεν το συνέταξα προς γραμματολογι-
κό σχολιασμό κι αισθητικό κριτικισμό, 
μα προς αναστοχαστική και μάλιστα 
ιδία σπουδή και νοηματική δοκιμή.

Ως πρώτο υστερόγραφο εναγώνια 
διερωτώμαι μήπως επάναγκες καθί-
σταται η εγκατάλειψη παντοτινά της 
φαιδρής αρχαιολαγνείας μας και της 
ευτράπελης αρχαιοπληξίας μας κι επι-
τέλους αξιωθούμε υπεύθυνα κι επι-
μελημένα να διδάσκουμε παρόμοια 
πολυπληθή φρονιματιστικά κι εθνε-
γερτικά κείμενα στο ζωτικό πλαίσιο 
του καθόλου επιστητού της Νεοελλη-
νικής Παιδείας και Παράδοσης.

Ως δεύτερο υστερόγραφο εναγώνια 
διερωτώμαι μήπως αργοπορήσαμε, 
όπως απεικάσουμε πως εκτός της Αρ-
χαία έκπαγλη Κλασική Ελλάδα υφίστα-
ται η διόσκουρη ανάλγητα λησμονημέ-
νη και ασπαίρουσα Ρωμιοσύνη.

Δήμος Α. Καρατζόγλου
Γράφτηκε στη Μυτιλήνη, 03-09-17

Πέρθα Καλέμη
«Αταξίδευτα όνειρα»
Ποιήματα
Εκδόσεις: «Αστερίας»
Αθήνα 2017

Η αγάπη της Πέρθας 
Καλέμη για την λογο-
τεχνία, την συγγραφή, 
την ποίηση, βρήκε δι-
έξοδο μέσα από το 
πρώτο της συγγρα-
φικό εγχείρημα που 
αποτυπώνεται στην 
ποιητική της συλλογή 

«Αταξίδευτα όνειρα». Η ποίηση, είναι 
ο τρόπος έκφρασης που ταιριάζει στην 
ιδιοσυγκρασία της.

Γρήγορη απόδοση συναισθημάτων, 
περιγραφή καταστάσεων με τρόπο 
γλαφυρό. Άρτια επιλεγμένες λέξεις, 
που συνθέτουν τους πυκνούς και συνά-
μα γρήγορους στίχους της.

Οι εικόνες, οι αναμνήσεις, τα βιώ-
ματα, είναι αυτά που παρασύρουν την 
πένα της σε μια γραφή μεστή.

Άνθρωποι που τη στιγμάτισαν, γεγο-
νότα που την θάμπωσαν, εικόνες που 
την γοήτευσαν, αποτελούν τη φλόγα 
της έμπνευσής της.

Η ποιητική της συλλογή προλογίζεται 
από τον Λέσβιο ποιητή, δοκιμιογράφο 
και κριτικό λογοτεχνίας Δημήτρη Νικο-
ρέτζο. 

Η έκδοση του «ΑΣΤΕΡΙΑ» εξαιρετι-
κή, σε πολύ καλό χαρτί και ωραία σε-
λιδοποίηση.

Διανθίζεται από την πολύ πετυχημένη 
εικονογράφηση της ζωγράφου Καίτης 
Μεσσηνέζη. Οι εικόνες που συνοδεύ-
ουν τα ποιήματα της Καλέμη ταιριά-
ζουν απόλυτα με το περιεχόμενο των 
στίχων.

Κ.Μ.-Π
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Βέτα. Σύντομα μετατέθηκε στη Μυτι-
λήνη και συνέδεσε τη ζωή του μόνιμα 
με το νησί, μέχρι τη συνταξιοδότησή 
του, εκτός από το μικρό διάστημα που 
δίδαξε στο ελληνικό Γυμνάσιο του 
Χαρτούμ, αμέσως μετά την απελευθέ-
ρωση της χώρας από τους Γερμανοϊ-
ταλούς.

Άψογος και με υποδειγματική ευσυ-
νειδησία στα εκπαιδευτικά του καθή-
κοντα, με τρόπο διδασκαλίας ζωντα-
νό και γλαφυρό, κέρδισε τη θέση του 
ανάμεσα στους μεγάλους Λέσβιους 
εκπαιδευτικούς και κέρδισε δίκαια τον 
τιμητικό τίτλο «Δάσκαλος». Η μεγάλη 
αγάπη για τον τόπο του τον οδήγησε 
στη συστηματική συγκέντρωση, μελέ-
τη και επεξεργασία στοιχείων για την 
ιστορία της Μυτιλήνης. Στο αρχείο 
του συμπεριλαμβάνονται πολλά βιβλία, 
μελέτες, άρθρα και διαλέξεις για την 
εκπαίδευση, την τοπογραφία, τα ιστο-
ρικά πρόσωπα, τα κτίσματα, τα ήθη και 
τα έθιμα του νησιού.

Η παρουσία του ήταν έντονη και 
στην κοινωνική ζωή του νησιού. Δεν 
δίστασε να δηλώσει την αντίθεσή του 
με την εισβολή και κατοχή της πατρί-
δας μας από τους Γερμανούς με απο-
τέλεσμα να συλληφθεί, να φυλακιστεί 
στα φρικτά κρατητήρια της οδού Μέρ-
λιν και στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. 
Βγήκε σωματικά τσακισμένος αλλά 
με το πνεύμα αγέρωχο και περιέγρα-
ψε τις εμπειρίες του στο βιβλίο του 
“ΜΕΡΛΙΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ ΜΠΛΟΚ 15” και 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση συλλό-
γου φυλακισθέντων και παθόντων από 
τους κατακτητές».

Παναγιώτης Σκορδάς

Έκδοση Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρών  & Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-
Αθλητισμού & Τουρισμού 
Δήμου Λέσβου 
Παναγιώτης Σαμάρας 
(1906-1985)
Μυτιλήνη 2017

Με αφορμή το δεύ-
τερο «Λουτραγώτικο 
Αντάμωμα», η Δημο-
τική Κοινότητα Λου-
τρών και το Ν.Π.Δ.Δ. 
Πολιτισμού Αθλητι-
σμού και Τουρισμού 
Δήμου Λέσβου εξέ-

δωσαν δωδεκασέλιδη έκδοση αφιερω-
μένη στον Παναγιώτη Σαμάρα που κα-
ταγόταν από τα Λουτρά, με αναφορές 
στη ζωή του, στο έργο του, απόσπα-
σμα συγκλονιστικής περιγραφής από 
το ναζιστικό στρατόπεδο Χαϊδαρίου 
και τη λεσβιακή σάτιρα «Κουτσομπο-
λιό στη γειτονιά».

Αντιγράφουμε ένα απόσπασμα: «Ο 
Παναγιώτης Σαμάρας είδε το φως 
της ζωής στα Λουτρά κι έφυγε για τη 
Μυτιλήνη με την οικογένειά του όταν 
ήταν ακόμα πολύ μικρός. Ερχόταν συ-
χνά στο χωριό και καυχιόταν για τη 
Λουτραγώτικη καταγωγή του και τους 
Λουτραγώτες μαθητές του. Του άρεσε 
πολύ να πίνει το ρακί του στη Σκάλα 
Λουτρών μαζί με αγαπημένους του φί-
λους και συχνά διηγιόταν πώς ψάρευε 
μικρός με αυτοσχέδιους καλαθένιους 
κύρτους στο Ακόθ.

Γεννήθηκε το 1906 σε φτωχή οικο-
γένεια και πάλεψε πολύ σκληρά για 
να μπορέσει να πετύχει τους στόχους 
και τα όνειρά του. Σπούδασε φιλολο-
γία στο, μοναδικό τότε, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών κοντά σε σπουδαίους καθηγη-
τές. Μόλις πήρε το πτυχίο του, διορί-
στηκε καθηγητής στη Β. Ελλάδα όπου 
και γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του 
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Μαρίας Σαμαρτζή - Παπαδοπούλου
“Μικρές Καθημερινές Ιστορίες”
Εκδόσεις: Βακχικόν
Αθήνα 2017  

Περιδιαβάζοντας 
ανά τις παραγράφους 
και τα διάφορα κεφά-
λαια του συγκεκριμέ-
νου αισθαντικού πο-
νήματος εδιαπίστωσα 
ενεός, ότι αποτελεί 
θαυμαστό υπερβατι-
κό παλίμψηστο τρι-

άντα μικρών καθημερινών αφηγημά-
των κι αθιβολών, ενίων προκλητικών 
αλλαγών της ανθρώπινης ειμαρμένης, 
τραγικών βιωματικών προκλήσεων, 
άφατης ανθρωπιστικής κρίσης και δυ-
στυχίας κι αλτρουιστικού μεγαλείου.

Αμέσως ως ιντερλούδιο ήρθε η 
«Ωδή στην Πατρίδα που με γέννησε», 
πλαστουργημένη σε κρυπτική γραφή 
με μιαν άμετρη θυμική εμπάθεια να 
θυμίζει ασυμπτωτικά το συγκλονιστικό 
διήγημα «Πατημασιές στην άμμο» του 
πολλού Αμερικάνου μύστη λογογρά-
φου Ναθάνιελ Χόθορν.

Επίσης εκστατικός αδυνατούσα να 
μη σταθώ ενώπιον ενός εσωτερισμού 
και μιας εκ βαθέων διπλόφαρδης πα-
ραληρηματικής αγάπης προς τον Ήλιο 
του Αιγαίου, τα πετεινά του αιθέρα και 
την οργιαστική πλάση.

Σε διόσκουρο και παράλληλο πλαί-
σιο δεν αποτόλμησα φυσικά, όπως 
αντιπαρέλθω τις έντονες αρετολογικές 
έλλογες τάσεις της ερίτιμης κι ευγενι-
κής δέσποινας, αποδίδοντας εμφατι-
κή κι ολωσδιόλου ξεχωριστή σημασία 
στο Προσωπικό Χρέος και την ιώβεια 
Νεοελληνική Απαντοχή του συνηθι-
σμένου μας ανθρώπου της συγκαιρι-
νής καθημερινότητας.

Εξειδικεύοντας την ενορατική μου 
εποπτεία στην αναμφισβήτητη πεζο-

γραφική της δεξιότητα καταφάσκω κι 
ενεός απαριθμούμαι στους εμπαθείς 
θιασώτες των μικρών αφηγηματικών 
αδαμάντων, ενδεικτικά της υπέροχης 
«Κυρίας Κούλας», της αδικοχαμένης 
και τραγικής «Μικρής Μαρίας», της 
του δόλιου μετανάστη σαρκαστικής 
κι αποκαρδιωτικής «Φυλακής» και της 
εωθινής ανθρωπιστικής κατανόησης 
του εμβληματικού «Εσύ Χριστό κι εγώ 
Αλλάχ». Όσο για το σπαρταριστό και 
συναρπαστικό απείρου κάλλους κι 
άμετρης Βενέζικης καλοσύνης επίμε-
τρο «Η Ωδή στη Μικρή Πατρίδα που 
με και sic μας έθρεψε» πιστεύω τωόντι 
αποτελεί συγκλονιστική ομολογία Πί-
στεως.

Η ερίτιμη κυρία Μαρία Σαμαρτζή 
Παπαδοπούλου όντας έγκριτη επι-
στημόνισσα, γεννήθηκε στα Λουτρά 
της Μυτιλήνης. Μόλις ενηλικιώθηκε 
κατέβηκε για λαμπρές σπουδές στην 
Αθήνα. Ευδόκιμα σπούδασε Ανθρω-
πιστικές Επιστήμες ημεδαπά και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Θήτευσε με αφοσίωση στο ΕΚΚΕ 
και σε γνωστό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, 
πάντοτε με ιδιαίτερη διακονία στον 
ανθρώπινο πόνο και τα πολλαπλά Γυ-
ναικεία Ζητήματα.

Ο πλούτος του μακροχρόνιου κά-
ματού της αποθησαυρίστηκε ως αντι-
κείμενο διεθνών δημοσιευμάτων κι 
επιστημονικής διεθνούς συνεδριακής 
έρευνας.

Άλλα προηγούμενα σημαντικά πο-
νήματά της αποτελούνε τα παρακάτω: 
«Όνομα Γυναίκα» (1992), «Γυναίκες 
στο χορό της οργής» (1996), «Τρα-
γουδώντας και κουβεντιάζοντας στα 
Λουτρά» (1998), «Η Καλυψώ και οι 
άλλες» (1999).

Δήμος Α. Καρατζόγλου
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Τοπωνύμια φυτικής προέλευσης στην περιοχή
του Μεσότοπου Λέσβου

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Την ιδέα για να γράψω αυτό το κείμε-
νο μου έδωσε ένα άρθρο του αγαπητού 
κ. Στρατή Μολίνου στην "Αιολίδα" για 
τα τοπωνύμια στα περίχωρα της Μυτι-
λήνης¹. Εκεί μεταξύ άλλων αναφερόταν 
πως το τοπωνύμιο Κράτηγος πιθανόν 
προέρχεται από την ονομασία του 
φυτού Crataegus (Κράταιγος). Ένα εί-
δος του και συγκεκριμένα η Crataegus 
monogyna (Κράταιγος η μονόγυνη) συ-
ναντιέται σ’ αυτή την περιοχή². Πρό-
κειται για ένα θάμνο (σπανίως δέντρο) 
με άσπρα άνθη που ανήκει στην οικο-
γένεια Rosaceae (Ροδίδες), δηλ. συγ-
γενεύει με τις τριανταφυλλιές, ήμερες 
και άγριες, και με πολλά άλλα είδη που 
ανήκουν σ’ αυτή. Δεν πρόκειται για ρο-
δόδεντρο και δεν έχει καμιά σχέση με 
τα ρείκια που αναφέρει ο κ. Μολίνος 
ότι πιθανόν ήταν άφθονα στην περιο-
χή της Κρατήγου. Από τα πιο κοντινά 
του συγγενικά είδη είναι η Πυράκανθα 
η κόκκινη (Pyracantha coccinea) που 
καλλιεργείται ευρύτατα ως διακοσμη-
τικό. Ως διακοσμητικά καλλιεργούνται 
επίσης και είδη του γένους Crataegus 
(Κράταιγος).

Η ερμηνεία πάντως που δίνει ο κ. 
Μολίνος για το τοπωνύμιο Κράτηγος 
με βρίσκει σύμφωνο αφού τεκμηριώνε-
ται από την παρουσία του είδους Κρά-
ταιγος η μονόγυνη στην περιοχή. Αλλά 
κι αν ακόμη δεν υπήρχε το είδος αυτό 
εκεί θα μπορούσε να έχει προέλθει από 
τυχόν καλλιεργημένο φυτό στο παρελ-
θόν το οποίο αργότερα καταστράφηκε. 
Εκείνο, όμως, που προκαλεί προβλη-

ματισμό είναι το πότε και από ποιους 
δόθηκε μια τέτοια ονομασία στην πε-
ριοχή, με τη χρήση ενός ονόματος που 
έχει λατινική προέλευση. Υπάρχει κατά 
τη γνώμη μου μια πιθανή εξήγηση, αλλά 
είναι πρόωρο να την αναφέρω, γιατί 
θέλω να ερευνήσω το θέμα.

Με αφορμή, λοιπόν, τα παραπάνω 
θα ασχοληθώ στη συνέχεια με τέτοιες 
περιπτώσεις τοπωνυμίων της περιοχής 
του χωριού μου, του Μεσότοπου της 
Λέσβου, που προέρχονται από ονόμα-
τα φυτών. Όπως θα δούμε σε κάποια 
από αυτά σήμερα δεν υπάρχει το φυτό 
από το οποίο προήλθε το όνομα.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πλήθος 
τέτοιων τοπωνυμίων, ίσως πολλές χιλιά-
δες. Στο νησί μας, τη Λέσβο, υπάρχουν 
πολλά τέτοια τοπωνύμια. Και όχι μόνο 
απλά τοπωνύμια αλλά και ονόματα χω-
ριών, όπως είναι η Σκαμνιά (Συκαμιά ή 
Συκαμινέα την αναγράφουν οι χάρτες) 
και το Πλωμάρι, το οποίο παλιότερα λε-
γόταν Ποταμός. Το σημερινό του όνο-
μα πολλοί πιστεύουν ότι προήλθε από 
το φυτό που τοπικά λέγεται φλώμος. 
Την άποψη αυτή εκφράζει και ο Λέ-
σβιος βοτανικός Παλαιολόγος Κανταρ-
τζής3. Πρόκειται για το είδος Euphorbia 
rigida (Ευφορβία η άκαμπη) που είναι 
συχνό στην περιοχή. Σε ένα χάρτη του 
νησιού, περιορισμένης κλίμακας, μέ-
τρησα πάνω από 25 τοπωνύμια φυτικής 
προέλευσης. Ασφαλώς αυτά είναι πολ-
λαπλάσια αν σκεφθούμε πως μόνο σε 
ένα χωριό, όπως ο Μεσότοπος, υπάρ-
χουν πάνω από 15 που σχεδόν όλα δεν 
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αναγράφονται στους χάρτες. Το θέμα, 
λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο γι’ αυτό εδώ 
θα ασχοληθώ μόνο με την περιοχή του 
Μεσότοπου. Υπάρχουν αρκετά τέτοια 
τοπωνύμια και θα περιορισθώ στα πιο 
ενδιαφέροντα. Μερικά μάλιστα, όπως 
είπαμε, έχουν μείνει χωρίς να υπάρχει 
σήμερα σ’ αυτά το φυτό από το οποίο 
προήλθαν. Από τα τοπωνύμια αυτά, 
μόνο ένα-δύο αναφέρει ο Κοντέλλης4 
χωρίς κανένα σχολιασμό.

Το πιο χαρακτηριστικό τοπωνύμιο 
είναι ίσως η "Καστανιά" που βρίσκεται 
ΝΑ του χωριού. Πρόκειται για μια πλα-
γιά με βλάστηση από δρύες (Quercus) 
κοντά στη γνωστή τοποθεσία Σείστρια, 
στην αρχή της κοιλάδας του Ποδαρά. 
Σήμερα δεν υπάρχει καστανιά στην πε-
ριοχή. Φαίνεται πως παλιότερα υπήρχε 
κάποιο τέτοιο δέντρο, ίσως φυτεμένο, 
το οποίο καταστράφηκε.

Άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι η "Ελιά". 
Αυτό είναι ένα τοπωνύμιο δυτικά του 
χωριού πριν από την κοιλάδα της Μαλ-
λιόντας. Η ιστορία του είναι ίσως ενδι-
αφέρουσα. Σε κείνο το σημείο υπήρχε 
μια ταλαιπωρημένη μικρή ελιά. Μικρή 
ως προς το ύψος και γενικά το μέγε-
θός της λόγω του αγόνου εδάφους, όχι 
ίσως και στην ηλικία. Η ελιά αυτή έδω-
σε το όνομά της στο τοπωνύμιο γιατί 
για πολλά χρόνια μέχρι εκεί έφθανε ο 
αμαξωτός δρόμος από την Ερεσό προς 
τον Μεσότοπο, αφού περνούσε από 
τον Πορτό και το γεφύρι του ποταμού 
της Μαλλιόντας. Προχωρούσε λίγο πα-
ραπάνω ανηφορίζοντας μέχρι ακριβώς 
την Ελιά. Ήταν χωματόδρομος κακής 
βατότητας και η ελιά αποτελούσε ορό-
σημο, γιατί μέχρι εκεί μπορούσε να 
φθάσει αυτοκίνητο και όχι πάντοτε. 
Τα χρόνια εκείνα (μιλώ για την πριν το 
1960 περίοδο) ο Μεσότοπος δεν είχε 
άλλο δρόμο που να τον συνδέει με την 
πρωτεύουσα, τη Μυτιλήνη, παρά μόνο 
αυτόν. Η σύνδεση μέσω Άγρας - Παρα-

κοίλων έγινε αργότερα. Έτσι, η συγκοι-
νωνία γινόταν μέσω Ερεσού - Άντισσας 
από την πάνω πλευρά του νησιού. Πολ-
λά χιλιόμετρα, μεγάλη ταλαιπωρία. Μέ-
χρι την Ελιά, λοιπόν, μπορούσε, κάτω 
από προϋποθέσεις, να φτάσει κάποιος 
με αυτοκίνητο και μέχρι εκεί πήγαινε 
κάποτε (όχι πάντοτε) λεωφορείο ή κά-
ποιο ταξί (αγοραίο). Από εκεί και πέρα 
ήταν μια μεγάλη ανηφόρα που έπρεπε 
να την ανέβεις με τα πόδια ή υποζύγιο 
(μουλάρι, γάιδαρο) για να φτάσεις στον 
Μεσότοπο. Ως μαθητής Γυμνασίου στη 
Μυτιλήνη την περίοδο 1950-1956 έχω 
ζήσει πολλές περιπέτειες σε αυτές τις 
διαδρομές. Ίσως γράψω κάτι απ’ αυτές 
μια άλλη φορά. Εδώ μόνο θα σας διηγη-
θώ κάτι ευτράπελο σχετικό με την Ελιά. 

Ήταν παραμονές γιορτών, Χριστού-
γεννα ή Πάσχα, δεν θυμάμαι καλά, και 
τρεις μαθητές, αδέλφια από τον Μεσό-
τοπο που πήγαιναν στο Γυμνάσιο στη 
Μυτιλήνη, επρόκειτο να ταξιδέψουν 
προς την Ερεσό και μέχρι την Ελιά για 
να φθάσουν στο χωριό. Την προηγού-
μενη μέρα του ταξιδιού τους έστειλαν, 
λοιπόν, στους γονείς τους το παρακάτω 
τηλεγράφημα: «Φθάνουμε αύριο από-
γευμα τρία ζώα Ελιά». Έτσι χωρίς τε-
λεία, χωρίς στοπ. Ήθελαν να πούνε να 
τους περιμένουν τρία ζώα (υποζύγια) 
στην Ελιά για να τους ανεβάσουν στο 
χωριό και για να κάνουν οικονομία στις 
λέξεις του τηλεγραφήματος κατέληξαν 
σ’ αυτήν τη φαιδρή διατύπωση.

Η ελιά πάντως που έδωσε το όνομά 
της στο τοπωνύμιο σήμερα δεν υπάρχει 
μετά την κατασκευή του νέου δρόμου 
από την Ερεσό προς τον Μεσότοπο.

Στην κορυφή της ανηφόρας προς το 
χωριό και πάνω στη στροφή του δρόμου 
υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια μια βα-
λανιδιά. Δέντρο εμβληματικό, χαρακτη-
ριστικό, που έδωσε την ονομασία στη 
θέση αυτή "Βαλανίδα", αν και είναι γνω-
στή και με το παλιότερο όνομα “Σταυρί”.
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Μια περιοχή στα ανατολικά του χω-
ριού όπου υπάρχουν πολλές βαλανιδιές 
και παλιότερα περισσότερες, λέγεται 
"Βαλαν’(ι)δούρ’(ι)".

Και μια και μιλάμε για βαλανιδιές και 
σχετικά τοπωνύμια πρέπει να αναφέ-
ρουμε και την τοποθεσία "Φλαδερή" 
που βρίσκεται μεταξύ Μεσότοπου και 
Ερεσού κοντά στον Πορτό. Αυτή κατά 
τη γνώμη μου πρέπει να είναι "Φυλ-
λαδερή" και πολύ πιθανόν οφείλει το 
όνομά της στα φύλλα που πέφτουν από 
τις βαλανιδιές, οι οποίες είναι αρκετές 
στην περιοχή, δημιουργώντας στρώμα 
στο έδαφος. Παλιότερα ίσως οι βαλα-
νιδιές εκεί να ήταν πολύ περισσότερες. 
Τα φύλλα της βαλανιδιάς στον Μεσότο-
πο τα λένε βαλαν’(ι)δουφλάδες (βαλα-
νιδοφυλλάδες). "Φλάδες" γενικά λένε 
όλα τα πλατιά φύλλα των δέντρων. 

Λίγο δυτικότερα από τη Φλαδερή και 
τον Πορτό πηγαίνοντας προς την Ερε-
σό υπάρχει μια τοποθεσία με τουρκικό 
όνομα. Είναι το "Τσιάμ Ντερεσί" και 
σημαίνει "Ρεματιά των Πεύκων". Προ-
έρχεται από τα λίγα πεύκα του είδους 
Pinus brutia (Πεύκη η τραχεία) που 
υπάρχουν εκεί.

Στη διαδρομή από το χωριό προς 
την παραλία του Ποδαρά, καταμεσίς 
του δρόμου, υπήρχε μια μεγάλη απιδιά 
(αχλαδιά) και η τοποθεσία λέγεται έτσι. 
Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα το 
δέντρο. 

Μια άλλη τοποθεσία στον Ποδαρά 
λέγεται "Φασ’λουτσήπια" (Φασουλο-
κήπια) λόγω της καλλιέργειας σ’ αυτήν 
μαυρομάτικων φασολιών που στον Με-
σότοπο λέγονται "φασούλια".

Μια και βρισκόμαστε στον Ποδαρά 
αξίζει να αναφέρουμε μια παραθαλάσ-
σια τοποθεσία απόκρημνη (κρικήρ’ 
σύμφωνα με την μεσοτοπίτικη ντοπιο-
λαλιά) που λέγεται "Ουρνοί". Βρίσκεται 
ανατολικά του Ποδαρά και λέγεται έτσι 
επειδή εκεί στο γκρεμό, πάνω στα βρά-

χια, στις ρωγμές φυτρώνουν πολλοί ορ-
νοί, δηλ. αρσενικές αγριοσυκιές.

Ένα χωράφι στη βόρεια πλευρά του 
χωριού λέγεται μέχρι σήμερα "Τ’αγά τ’ 
αμπέλ’(ι)" αν και δεν υπάρχει σ’ αυτό 
ούτε ένα κλήμα.

Υπάρχει ακόμα μια τοποθεσία ΝΑ 
του χωριού με πολλές ροδάφνες (ρο-
δοδάφνες, πικροδάφνες) που λέγεται 
“Ροδαφνιώνας”.

Υπάρχουν ακόμα οι τοποθεσίες "Μο-
νοδέντρια" και "Μοναχλάδα", που είναι 
εύκολο να ερμηνευθούν οι ονομασί-
ες τους αλλά και τα "Τσιέντρια". Αυτά 
οφείλουν το όνομά τους στον θάμνο 
Juniperus oxycedrus subsp. deltoides 
(Γιουνίπερος η οξύκεντρος υποείδος 
δελτοειδής) που η τοπική του ονομα-
σία είναι "τσιέντρ’(ι)" λόγω των μυτε-
ρών σαν βελόνες φύλλων του.

Στα μισά περίπου του δρόμου Μεσό-
τοπου- Άγρας, δίπλα στο δρόμο, πριν 
κάμποσα χρόνια φύτεψαν ένα μικρό 
πλάτανο κι από τότε η θέση αυτή λέγε-
ται "Πλατανέλ’(ι)".

Τέλος μέσα στο χωριό υπάρχει μια 
γειτονιά που λέγεται "Πλάτανος" από 
τον μεγάλο πλάτανο που υπάρχει εκεί.

Προσπάθησα να θυμηθώ και να πα-
ρουσιάσω κάποιες τοποθεσίες του χω-
ριού μου με ονόματα φυτικής προέλευ-
σης. Ίσως όμως υπάρχουν κι άλλες που 
μου διαφεύγουν.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Μιχάλης  Βάσιλας
Πέντε χρόνια από την εκδημία του

Μια γνωριμία κάπως σύντομη, όμως 
ζεστή και σοβαρή.

Με το Μιχάλη είχαμε προκανονισμένα 
ραντεβού κάθε Τετάρτη, στις έντεκα η 
ώρα το πρωί, σε κεντρικό εντευκτήριο 
της οδού Σταδίου. Εκείνος πήγαινε 
νωρίτερα κι έπινε τον καφέ του και 
έτρωγε σιγά-σιγά το μισό σιμίτι του. 
Το άλλο μισό το φύλαγε για μένα. Το 
μασουλούσα κι εγώ για να μην του 
χαλάσω το χατίρι καθώς τέτοιες ώρες 
δεν συνήθιζα να τρώγω τίποτα.

Στη συζήτηση είχε πρόγραμμα, 
ερχόταν με μια κρυφή ατζέντα στο 
μυαλό του. Πρώτα-πρώτα τα πολιτικά, 
ύστερα τα πολιτισμικά, η Λεσβιακή 
Παροικία, ύστερα η Αγία Μαρίνα στη 
Μυτιλήνη όπου είχε το εξοχικό του 
και τέλος ό,τι τύχαινε, περί ανέμων και 
υδάτων, κυρίως αναμνήσεις από την 
ιδιαίτερη πατρίδα.

Στα πολιτικά συχνά ή σχεδόν 
μονίμως διαφωνούσαμε γιατί είμαστε 
τοποθετημένοι σε διαφορετικές 
αντιλήψεις και θεωρίες, ήταν όμως 
σωστός, ήξερε να πείθει. Χαιρόμουν 
γιατί πάντα είχε επιχειρήματα.

Στα πολιτισμικά πάντοτε ενήμερος. 
Προοδευτικός. Λάτρης του κινημα-
τογράφου πήγαινε απίθανες ώρες στη 
γειτονική αίθουσα για να απολαύσει 
με λίγο κόσμο ή «αυτός κι ο κούκος» 
ένα καλό έργο και έβγαινε, έλεγε, 
ανανεωμένος. Πάντα στις τσέπες του 
εισιτήρια για πρωτοποριακές θεατρικές 
παραστάσεις, για φεστιβάλ, όχι όμως 
για το Ηρώδειο που το λαχταρούσε 
γιατί τον ενοχλούσε, παραπονιόταν, 
η μέση του. Και πάντα με ένα καλό 
βιβλίο υπό μάλης. Ύστερα λέγαμε 
για την «Λεσβιακή Παροικία» την 
οποία αγαπούσε, ενδιαφερόταν για 
την πρόοδό της και είχε ζωηρές 
αναμνήσεις από το σύντομο διάστημα 
που διετέλεσε Γ. Γραμματέας της.

Μετά ερχόταν οι ανησυχίες του για 
την Αγία Μαρίνα όπου είχε το εξοχικό 
του και το συντηρούσε με ιδιαίτερη 
αγάπη. Μου εξομολογήθηκε με πίκρα 
πως «πέρσι» δηλαδή το καλοκαίρι του 
2011 δεν κατέβηκε στη Νεάπολη για 
να κάνει τα μπάνια του, να διαβάσει 
την εφημερίδα του και να επιστρέψει 
έγκαιρα στο σπίτι του για να επιδοθεί 
στο κατ’ εξοχήν hobby του, τη 
μαγειρική. Αυτή του την απουσία 
την κατέγραψα σαν κακό οιωνό στην 
καθημερινή συμπεριφορά του.

Στις τελευταίες πια συναντήσεις μας 
ερχόταν με βιβλία από τη βιβλιοθήκη 
του και μου τα χάριζε. Αξιόλογα βιβλία. 
«Δεν έχω χώρο, θέλω να απαλλαγώ...» 
και τούτο με στενοχωρούσε σαν να 
σηματοδοτούσε τον αποχαιρετισμό 
του από τη ζωή.

Οι συζητήσεις μας τέλειωναν με 
αναλαμπές από τη Μυτιλήνη και 
επέμενε να του λέω διάφορα γιατί σαν 
πιο μεγάλος του υποτίθεται ότι ήξερα 
και περισσότερα

Υπήρξε τακτικός συνεργάτης του 
περιοδικού «Αιολίδα» με περίπου 
εικοσιπέντε ως τριάντα άρθρα του, 
καλογραμμένα, πρωτοποριακά, τα 
περισσότερα με προβληματισμούς και 
αποκαλύψεις. Ευχής έργο θα ήταν αν 
κάποια μέρα τούτα έβλεπαν το φως 
της δημοσιότητας σε μορφή μικρού 
κομψού εντύπου.  

Η φιλία με το Μιχάλη με γέμιζε. 
Χαιρόμουν το πνεύμα του, τις 
τοποθετήσεις του κι εκείνος την 
τιμούσε επάξια κυρίως νομίζω για τη 
διαφορά ηλικίας που μας διέκρινε 
και για το ότι, όπως έλεγε, δεν τον 
φούσκωνα με παχιά λόγια.

Δυστυχώς η υγεία του ήταν αδύνατη 
και τον πρόδωσε νωρίς.

Υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος. Θα 
τον θυμόμαστε πάντα με καλή διάθεση.

            

            Στρατής Αλ. Μολίνος
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Ευγενία Βράντη
Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, 

αφού πέρασες 112 χρόνια ζωής και 
έφυγες από κοντά μας κι από την κόρη 
σου Τζία (Σοφία) και την οικογένειά 
της, τους οποίους συλλυπούμαι απ’ την 
καρδιά μου.

Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο! Εκατόν 
έντεκα χρόνια!

Έζησες όλα τα στάδια της ζωής σου 
με υπομονή και αξιοπρέπεια. Έκανες 
μαζί με τον αγαπημένο σου Ευάγγελο 
μια ωραία αγαπημένη οικογένεια. Ήταν 
της μοίρας να χάσεις πολλούς απ’ 
εκείνους. Θυμάμαι που μου έλεγες 
ότι δεν είναι καλό να ζει κανείς πολλά 
χρόνια, γιατί ζει και πολλά δυσάρεστα 
γεγονότα. Το άντεξες όμως. Το άντεξες 
με την ψυχική σου καλλιέργεια και τη 
φιλοσοφία σου για τη ζωή.

Έβρισκες στην ανάγνωση βιβλίων την 
παρηγοριά κι έτσι, όταν σε συναντούσα, 
τα μάτια σου ήταν πάντα γελαστά και 
στα χείλη είχες τον καλό λόγο για όλους.

Σε κρατούσαν συντροφιά κι οι 
αναμνήσεις – και ποιόν δεν κρατάνε 
– και είχες τον θαυμασμό σου, ειδικά 
τα τελευταία χρόνια, για την αγάπη και 
τον σεβασμό που υπήρχε μεταξύ σας 
στην παλιά γειτονιά. Τη γειτονιά που κι 
εγώ γνώρισα κι αγάπησα και θαυμάζω 
ακόμα και νιώθω περήφανη γι’ αυτή την 
υπέροχη σχέση των γειτόνων. 

Ήσουν ο συνδετικός κρίκος, ο 
τελευταίος, με όλους αυτούς τους 
αγαπημένους που έφυγαν πριν από 
σένα, αγαπημένη «θεία Βγένα». 

Στα μάτια και στο πρόσωπό σου 
έβλεπα τη μητέρα μου τη Νίτσα, τη φίλη 
σας την Ισμήνη, την Δεσποινούλα, τη 
Χρύσα, την  Ρηνούλα,, την Μαριανθούλα 
μαζί και τους συντρόφους τους. Στο 
πρόσωπό σου ξαναζωντάνευαν όλες οι 
υπέροχες στιγμές που ζήσαμε σαν μια 
γροθιά τόσες οικογένειες, τόσα χρόνια. 
Βαφτίσεις, γάμοι, γλέντια, εκδρομές, 
απώλειες αγαπημένων. Και έλεγες και 
θυμώσουν ως τα τελευταία, πως θέλατε 
να βάλετε δυο πόρτες στη γειτονιά, για 

να φυλάξετε αυτή την ομορφιά, μόνο 
δική σας για πάντα. 

Δυστυχώς, αγαπημένη μου, η ζωή έχει 
χαραγμένο το δικό της σχέδιο για όλους. 
Κι’ έτσι ξεκίνησες κι’ εσύ, τελευταία της 
παρέας, για να συναντηθείτε πια όλοι 
μαζί όπως και στην επίγεια ζωή.

Αισθάνομαι περήφανη που ήσουν 
κοντά μου κι εσύ όλα αυτά τα χρόνια, 
με τη συμβουλή σου, με το παράδειγμά 
σου, με τη φιλία και την αγάπη σου. Σ’ 
ευχαριστώ.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένη και καλή 
αντάμωση με τις φίλες και τους δικούς σου. 

Εμείς, τα παιδιά σας θα σας, που 
τρέφαμε τα πιο τρυφερά αισθήματα 
για σας, θα σας θυμόμαστε και θα σας 
αγαπούμε.

Κ.Μ.- Π.

Πέθανε ο Κώστας Δούκας
Ο «κυρ-Κώστας», ο Κώστας Δούκας, 

ο μακροβιότερος δήμαρχος Μήθυμνας 
που με τις δράσεις του άλλαξε ριζικά 
την αναπτυξιακή τροχιά του Μολύβου 
άφησε το βράδυ της Τρίτης 11 Ιουλίου 
2017, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 
88 ετών, στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης 
όπου νοσηλευόταν.

Εξελέγη δήμαρχος για πρώτη φορά 
το 1975 υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ 
αλλά κυρίως από τη τοπική κοινωνία. 
Έμεινε δε έκτοτε δήμαρχος για 16 
ολόκληρα χρόνια έως το1991.

Επί της δημαρχίας του ο 
Μόλυβος αναμορφώθηκε ριζικά, 
πραγματοποιήθηκαν τα κυριότερα έργα 
υποδομής όπως το λιμάνι για τα καΐκια, 
οδικό δίκτυο, πάρκινγκ και δημοτικό 
κάμπινγκ, αγροτικό ιατρείο με μόνιμο 
γιατρό ενώ ήταν ο άνθρωπος που 
συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία 
της Δημοτικής Πινακοθήκης. Προ-
ώθησε τον Μόλυβο στο εξωτερικό και 
ανέπτυξε τις τουριστικές υποδομές 
του, φροντίζοντας όμως να διατηρήσει 
την πολιτιστική και αρχιτεκτονική του 
φυσιογνωμία.

Είναι ο πρώτος δήμαρχος που καθιέρωσε 
τις λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων στις 
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οποίες συζητούνταν τα προβλήματα της 
περιοχής και παρουσιαζόταν το έργο της 
δημοτικής αρχής.

Εκτός από τα καθήκοντά του ως 
δήμαρχος, ο Κώστας Δούκας συμμετείχε 
και στους λοιπούς διοικητικούς φορείς 
του νησιού αφού διετέλεσε μέλος της 
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων 
Μυτιλήνης και εκπρόσωπος στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο της Μυτιλήνης.

Πριν από ένα χρόνο σε ειδική εκδήλωση 
είχε τιμηθεί ο ιστορικός Δήμαρχος του 
Μολύβου. «Η ιστορία έχει υποκλιθεί 
στο μεγαλείο του δημάρχου Μήθυμνας» 
είχε πει ο δήμαρχος Μυτιλήνης Σπύρος 
Γαληνός ανακοινώνοντας την ομόφωνη 
απόφαση της τοπικής κοινότητας να 
ονομαστεί ο δρόμος του κάστρου, ως 
Οδός Κώστα Δούκα.

Σε αυτήν την εκδήλωση, ο ίδιος ο 
Κώστας Δούκας φανερά συγκινημένος 
είχε μιλήσει για το Μόλυβο που αγάπησε 
μαζεύοντας ως παιδί αρχαία νομίσματα 
από τα χωράφια της αρχαίας Μήθυμνας 
και που δεν ξέχασε ποτέ ότι του τα 
πήραν οι Γερμανοί ναζί κατακτητές. 
Αναφέρθηκε στον πρωτοπόρο 
εμπνευστή Μιχάλη Γούτο, στον 
προκάτοχό του Ανδρέα Κυριακού, στο 
λογοτέχνη Γιώργο Βαλέτα αλλά και στο 
δημοσιογράφο Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Ο Κώστας Δούκας γεννήθηκε τον 
Αύγουστο του 1929 στον Μόλυβο 
από φτωχή οικογένεια. Στα χρόνια της 
Κατοχής ακολουθούσε τον πατέρα του 
βοηθώντας τον στην πώληση ψαριών και 
λαδιού στα γύρω χωριά της περιοχής. 
Μέσα από αυτή την ασχολία του 
πρωτοήρθε σε επαφή με τους αντάρτες. 
Ο εμφύλιος τον βρίσκει μαθητή 
Γυμνασίου στη Μυτιλήνη όπου με 
παραίνεση του καθηγητή παρακολουθεί 
μαζί του πολλές από τις στρατιωτικές 
δίκες των κομμουνιστών και των μαχητών 
του Δημοκρατικού Στρατού Μυτιλήνη.

Όπως ο ίδιος έλεγε, τα γεγονότα 
που διαμόρφωσαν τις πολιτικές του 
πεποιθήσεις. 

Ο Κώστας Δούκας ως μαθητής 
Γυμνασίου διακρίθηκε στον αθλητισμό 

με μεγαλύτερη διάκριση την πρώτη 
θέση στα 100 μέτρα στο Πανελλήνιο 
Σχολικό Πρωτάθλημα Αιγαίου στη 
Σύρο. Η φτώχεια όμως της οικογένειάς 
του δεν του επέτρεψε να ασχοληθεί 
περισσότερο με τον αθλητισμό αφού 
έπρεπε να δουλέψει.

Άσκησε το επάγγελμα του μαραγκού 
- οικοδόμου και συμμετείχε ενεργά στα 
κοινά του Μολύβου. Τη δεκαετία του '60 
έλαβε μέρος με τον δημοτικό συνδυασμό 
της ΕΔΑ και εκλέχθηκε δημοτικός 
σύμβουλος Μολύβου. Καθαιρέθηκε μαζί 
με το υπόλοιπο δημοτικό συμβούλιο 
από τη χούντα το 1967.

Μετά την πτώση της χούντας 
και σύμφωνα με την προσωρινή 
αναδιοργάνωση των δήμων, όπου 
δήμαρχος τοποθετούταν ένας δημόσιος 
υπάλληλος και πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου ένα μέλος από το δημοτικό 
συμβούλιο που είχε καθαιρέσει η 
χούντα, επιλέχθηκε πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η οικογένεια του Κώστα Δούκα 
ζήτησε αντί στεφάνου, να κατατεθούν 
χρήματα στο λογαριασμό στήριξης των 
σεισμοπαθών κατοίκων της Βρίσας.

Εφημ. «Εντός»

Αχιλέας Χιωτέλλης
Ο αγαπημένος μας φίλος, ο 

πρόεδρος του Συλλόγου Μυτιληνιών 
της Πετρουπολης, Αχιλλέας Χιωτέλλης, 
από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς 
ανθρώπους της Λέσβου, αναχώρησε 
τον Οκτώβριο που μας πέρασε, πολύ 
πρόωρα, για το μεγάλο του ταξίδι. Τον 
περιμένουν με ανοιχτή την αγκαλιά 
τους η Σαπφώ, ο Ελύτης, ο Μυριβήλης, 
ο Μίλτης, ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 
και δεκάδες άλλοι συμπατριώτες και 
μη, που αγάπησε και τραγούδησε με 
τους φίλους του, το σύλλογό του, τη 
χορωδία του, να τον υποδεχτούν, να 
τον καλοσωρίσουν...

Εκφράζουμε τα πιο βαθεια μας 
συλλυπητήρια στους δικους του, τον 
Σύλλογο, την χορωδία.

Χρ. Τσακιρέλλης


