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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 2018, 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.

Με τους απόρους ανήμερα της 
Πρωτοχρονιάς

Από την Αντιδημαρχία και τον Ορ-
γανισμό Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου διορ-
γανώθηκε και φέτος πρωτοχρονιάτικη 
γιορτή, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, 
για τους απόρους δικαιούχους σίτισης 
του Οργανισμού. Η γιορτή πραγματο-
ποιήθηκε στο ΚΑΠΗ, Αλκαίου 18, στη 
Μυτιλήνη, με εορταστικό γεύμα, κρασί, 
κοπή βασιλόπιτας και γλυκά. 

Ο Δήμαρχος στον χαιρετισμό του 
ευχήθηκε καλή χρονιά, με δύναμη και 
υγεία και αισιοδοξία. Ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι ο Δήμος Λέσβου δίνει ιδιαί-
τερο βάρος στον εξαιρετικά σημαντικό 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής, αφού 
αναμφίβολα είναι απολύτως απαραίτη-
τος στις δύσκολες εποχές που ζούμε. 
Επίσης, ο κ. Γαληνός συνεχάρη την 
Αντιδήμαρχο Αναστασία Αντωνέλλη και 
τους συνεργάτες της για το πολύ ση-
μαντικό και πολυποίκιλο έργο του Ορ-
γανισμού και την υλοποίηση συνεχώς 
νέων, πρωτοπόρων δράσεων.

 
Ο συμπατριώτης μας, 

καθηγητής Εμμανουήλ Γδούτος 
νέος ακαδημαϊκός

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, στην 
Ακαδημία Αθηνών, σε δημόσια συνε-
δρία έγινε η επίσημη υποδοχή του νέου 
ακαδημαϊκού κ. Εμμανουήλ Γδούτου 
καθηγητή Πολυτεχνικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Προσφώνηση και παρουσίαση έγινε 
από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας κ. 
Αντώνιο Κουνάδη.

Η ομιλία του νέου Ακαδημαϊκού είχε 
θέμα: Θεωρητική και πειραματική μη-
χανική «επιστημονική πορεία 50 ετών». 

Για τη μείωση του 
πλημμυρικού κινδύνου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών παρουσίασαν την Τρίτη 16 
Ιανουαρίου τα αποτελέσματα των δύο 
ερευνητικών έργων για τη μείωση του 
πλημμυρικού και κατολισθητικού κινδύ-
νου στη Λέσβο και τη Χίο. 

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα προ-
τεινόμενα έργα αντιμετώπισης των κα-
τολισθήσεων κατά μήκος του οδικού 
δικτύου που εκδηλώθηκαν κατά τη δι-
άρκεια των σεισμών του Ιουνίου του 
2017 στη Λέσβο και των αντίστοιχων 
φαινομένων που ήταν αποτέλεσμα των 
πυρκαγιών του Ιουλίου και του Αυγού-
στου του 2016 στη Χίο. Επιπρόσθετα, 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και 
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στη Λέ-
σβο και τη Χίο, έτσι ώστε να μειωθεί 
στο ελάχιστο δυνατό ο υφιστάμενος 
πλημμυρικός κίνδυνος.

Ικανοποίηση για τη διαχείριση
 αποβλήτων

«Μετά από τρεισήμισι χρόνων προ-
σπάθειες για την εκλογίκευση της εθνι-
κής νομοθεσίας, που αφορά στη διαχεί-
ριση αποβλήτων ελαιοτριβείων, (και) η 
χώρα μας διαθέτει επιτέλους νομοθετι-
κό πλαίσιο, που δίνει τη δυνατότητα στα 
ελαιοτριβεία να λειτουργήσουν νόμιμα, 
αντίστοιχο με αυτά της Ιταλίας, της Ισπα-
νίας και της Πορτογαλίας» αναφέρει ο 
Σύλλογος Ελαιοτριβείων Λέσβου. Όπως 
σημειώνεται στην ανακοίνωση, «τα ελαι-
οτριβεία που παράγουν υγρά απόβλητα 
έχουν, πλέον, τη δυνατότητα με απλές 
διαδικασίες να τα διασκορπίζουν σε γε-
ωργική γη, εξασφαλίζοντας με τον τρό-
πο αυτόν τη νομιμοποίησή τους και συγ-

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Φιλαλληλία
Ευαγγελία Πλατσή - Σαραντίτη για το σύλλογο και την φιλαλληλία του ............ 100€
Χαρίλαος & Κλειώ Χατζηπαναγιώτης στη μνήμη της Πόλυς Αργυρίου .............. 50€
Θόδωρος & Καίτη Πλατσή στη μνήμη Ζ. Βόσσου (μητέρας Γωγώς Καρυωτέλλη) 
αντί στεφάνου......................................................................................................................50€

Επόμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων
Την Κυριακή 11 Φεβουαρίου: Η Λ.Π. γιόρτασε τη μνήμη του πολιούχου της 

Μυτιλήνης Αγίου Θεόδωρου με αρτοκλασία στον Ι. Ναό του Αγ. Κωνσταντίνου 
και προσφορά καφέ με βουτήματα στην αίθουσα του Συλλόγου.

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου: Προγραμματίστηκε ενδιαφέρουσα ομιλία του 
γνωστού ιατρού Αλέξη Μάλλια με θέμα: «Λοιμώδη νοσήματα και εμβόλια» στην 
αίθουσά μας Ζήνωνος 29-31, ώρα: 11.30 το πρωί.

Το Σάββατο 10 Μαρτίου: Θα γιορτάσουμε, στην αίθουσά μας, την ημέρα της 
γυναίκας με ομιλία και παράλληλη προβολή διαφανειών, της συμπατριώτισσάς μας  
έγκριτης αρχαιολόγου κ. Αγλαΐας Αρχοντίδου με θέμα: «Ψηφιδωτά από την πόλη 
της Μυτιλήνης». Ώρα 11.30 το πρωί.

Το Σάββατο 17 Μαρτίου προγραμματίστηκε μονοήμερη εκδρομή στην όμορ-
φη και πολύ ενδιαφέρουσα κωμόπολη της Εύβοιας Κύμη. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2105237789, και 
6932030851, 210 8041 735. 



6 7

χρόνως παρέχοντας νερό και λιπαντικά 
στοιχεία (κάλιο, άζωτο, φωσφόρο, ορ-
γανική ύλη) στα χωράφια όπου θα δια-
σκορπίζονται, με αποτέλεσμα τη βελτίω-
ση της απόδοσής τους. Γι’ αυτό ακριβώς, 
η μέθοδος ονομάζεται υδρολίπανση. 

19.096 αλλοδαποί 
επαναπατρίστηκαν το 2017

Μέσω εθελουσίων προγραμμάτων 
και αναγκαστικών επιστροφών

Περισσότεροι από 19.000 αλλοδαποί 
επέστρεψαν από την Ελλάδα στη χώρα 
καταγωγής τους το 2017, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται 
μέσω των εθελουσίων προγραμμάτων 
επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργα-
νισμού Μετανάστευσης, καθώς και των 
αναγκαστικών επιστροφών και εθελο-
ντικών αναχωρήσεων από την Ελληνική 
Αστυνομία. Εις βάρος των παραπάνω 
υπηκόων τρίτων χωρών είχαν εκδοθεί 
αποφάσεις επιστροφής και απέλασης 
για παράνομη είσοδο στη χώρα μας 
μέσω των εθελουσίων διαδικασιών επι-
στροφής. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το 
πρώτο δεκάμηνο του 2017 είχαν απε-
λαθεί 5.534 άτομα στην Αλβανία, 2.287 
στο Πακιστάν, 721 στην Αλγερία, 665 
στο Ιράκ, 523 στη Γεωργία, 275 στο 
Αφγανιστάν, 253 στο Μπανγκλαντές, 
252 στο Μαρόκο, 249 στο Ιράν, 189 
στη Βουλγαρία. Το ίδιο διάστημα ανα-
χώρησαν από την Ελλάδα 155 πολίτες 
της Συρίας. Οι απελάσεις - επιστροφές 
εις βάρος κατοίκων της Συρίας έχουν 
ανασταλεί από το 2013 λόγω του πο-
λέμου που πλήττει τη χώρα. Άρα, όπως 
ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ., ο συγκεκριμένος 
αριθμός αφορά υπηκόους Συρίας που 
αναχώρησαν οικειοθελώς από την Ελ-
λάδα, κυρίως για την Κωνσταντινούπο-
λη ή για άλλες (τρίτες) χώρες της επι-
θυμίας τους.

 Σεμινάριο για τα Παγκόσμια 
Γεωπάρκα στο Πεκίνο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν συν-
διοργανωτής του 3ου Διεθνούς Σεμι-
ναρίου για τα Παγκόσμια Γεωπάρκα 
UNESCO, το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στην Κίνα 3 έως 8 Δεκεμβρίου από 
το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του 
Πεκίνου και το Παγκόσμιο Γεωπάρ-
κο Fangshan, με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Φυσικών Πόρων της Κίνας 
και της Κινεζικής Ακαδημίας Γεωλογι-
κών Επιστημών και τη συνεργασία του 
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

Συντονιστές της διοργάνωσης ήταν οι 
καθηγητές Zhang Jianping του Πανεπι-
στήμιου Γεωεπιστημών του Πεκίνου και 
Νίκος Ζούρος, Καθηγητής του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου στη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας 
με το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του 
Πεκίνου και του συμφώνου συνεργασίας 
που υπογράφηκε μεταξύ τους τον Ιούλιο 
του 2015 και η οποία δημιουργεί μεγά-
λες δυνατότητες για το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου αλλά και τη χώρα μας.

Στο σεμινάριο για τα Παγκόσμια Γε-
ωπάρκα UNESCO συμμετείχαν 120 
διευθυντές και στελέχη Μουσείων και 
Γεωπάρκων, ερευνητές και καθηγητές 
Πανεπιστημίων από ολόκληρη την Κίνα.

Ο καθηγητής Νίκος Ζούρος κατά τη 
διάρκεια των ομιλιών του επικεντρώθηκε 
στο ρόλο των Μουσείων στα Γεωπάρκα 
και τη σημασία τους για την ανάδειξη 
των στοιχείων που συνιστούν τη γεωλο-
γική και φυσική κληρονομιά της γης αλλά 
και το ρόλο τους για την ενημέρωση των 
πολιτών σε θέματα φυσικών καταστρο-
φών και κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερα 
τόνισε την αξία της εφαρμογής σχεδίου 
διοίκησης και διαχείρισης Μουσείων, τη 
σημασία του εκπαιδευτικού ρόλου των 
Μουσείων σε περιοχές Γεωπάρκων.

Επιτυχημένη συγκέντρωση στην Αθήνα για το προσφυγικό

Ομιλία του Δημάρχου Λέσβου στη συγκέντρωση

Η πολυπληθής συγκέντρωση, των νη-
σιωτών του Β.Α. Αιγαίου, έλαβε χώρα 
μπροστά στα γραφεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Μεταναστευτικής πο-
λιτικής στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 

Στη συγκέντρωση μεταξύ άλλων 
παρεβρέθηκαν ο Δήμαρχος Λέσβου, 
Σπύρος Γαληνός, Χίου Μανώλης Βουρ-
νούς, Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος 
εκπρόσωποι των Δημάρχων Κω και 
Λέρου, εκπρόσωποι συλλόγων από 
όλα τα νησιά. 

Την Λεσβιακή Παροικία εκπροσώ-

πησαν η Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, 
η ταμίας και πολλά ακόμη μέλη και φί-
λοι του συλλόγου. 

Έπειτα από τις ομιλίες όλων των Δη-
μάρχων, των Προέδρων Κοινοτήτων και 
του Προέδρου της ΚΕΔΕ, ακολούθησε 
συνάντηση με τον Υπουργό κ. Μουζά-
λα στον οποίο επιδώθηκε ψήφισμα ενώ 
λίγο αργότερα ακολούθησε συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, όπου παρουσίασαν ο κάθε Δή-
μαρχος τη θέση του και τη κατάσταση 
που επικρατεί στο κάθε νησί.

Ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Γαληνός 
μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

“Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αν-
θρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ και 
έδωσαν το γαλάζιο της θάλασσας και του 
ουρανού μας, τη δύναμη της ψυχής και 
της καρδιάς των νησιωτών μας. ...Υπάρ-
χει ανάγκη αποσυμφόρησης τώρα διότι 
ακριβώς τα νησιά και ιδίως η Λέσβος που 
έχει το περισσότερο κόσμο βιώνει μια κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, μια κατάστα-
ση που επιβάλλει να ληφθούν αποφάσεις 
σήμερα και να υλοποιηθούν χθές. Δεν 
υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Ήρ-
θαμε εδώ να μεταφέρουμε τη φωνή των 
ακριτών των νησιών μας αλλά παράλληλα 
να μεταφέρουμε και τη φωνή ανθρώπων 
προσφύγων και μεταναστών που ζουν σε 
απαράδεκτες συνθήκες και σε ακατάλλη-
λους χώρους. Ανθρώπουν που κινδυνεύει 
η ζωή τους από τις καιρικές συνθήκες. Τέ-
τοιες εικόνες φεύγουν από τα νησιά μας 
και δυσφημούν την Ελλάδα παγκόσμια 
αλλά κυρίως οι ζωές που κινδυνεύουν. Η 
κατάσταση έχει διαμορφωθεί με αποκλει-

στική ευθύνη του Υπουργείου το οποίο 
κωφεύει στις εκκλήσεις μας εδώ και πάρα 
πολύ καιρό. Κωφεύει στα επιχειρήματα 
και δε παίρνει αποφάσεις, προχωράει θα 
έλεγα σε έναν ιδιότυπο ψυχολογικό εκβι-
ασμό κατά των νησιωτών μας. Αφήνει τα 
πράγματα να εξελιχθούν και να διαμορ-
φωθούν συνθήκες επικίνδυνες και στη 
συνέχεια να δείχνει με το δάχτυλο και να 
λέει ότι ευθυνόμαστε εμείς γιατί είμαστε 
ρατσιστές και άλλα πολλά. Όμως η απο-
κλειστική ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο, 
δε θα μιλήσω για λάθος πολιτικές γιατί 
σήμερα στη κατάσταση που βιώνουμε δε 
συζητάμε γι’ αυτό. Σήμερα συζητάμε για 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που πρέπει 
να βρεθούν λύσεις τώρα...

...Σήμερα εδώ βρίσκεται όλη η Λέσβος, 
βρίσκεται ολόκληρο το Αιγαίο. Το Αιγαίο 
που κινδυνεύει και δεν είναι πρόβλημα 
αλλά ευκαιρία για την Ελλάδα. Κάθε τι 
που γίνεται σε αυτά τα ακριτικά αλλά πα-
νέμορφα νησιά είναι επένδυση για τη πα-
τρίδα μας. Για τη πατρίδα μας παλεύουμε, 
για το τόπο μας και τα παιδιά μας.
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Μι βγάλαν αντιπρόσουπου 
τουν αγρουτών τ’ χουριού μας
να πάγου λε μαζί μ’ αλνούς 
που ήνταν τ’ ισναφιού μας
σν’ Αθήνα πούνι οι μιγάλ(ι) διαφυντάδις 
τσ’ Υπουργοί
για να φουνάξουμ’ ούλ(ι) μαζί: 
«Πνούμι, δεν έχουμι φαγί!»

Αφού μι ξέσασι καλά η κυραμ’, 
η κυρά Στέλλα
μ’ είπι: «Καλό ταξιδ’ να έχ(ι)ς μουρό μ’ 
τσι μάνι-μάνι έλα!»
Ήμπα στου αγιρόπλανου τσι κάτσα 
δίπλα στου Βασίλ(ι)
αγρότ’ απί κουτνό χουριό 
που είμασταν τσι φίλ(ι)
 
Του έρμου τ’ αγιρόπλανου κούνει 
πουλύ είχι «κινά»
Βασίλ(ι)ς έκανι του παλ(ι)κάρ’ 
αλλά ιμένα μ’ πήγι… να!
Φτάξαμι στου «ΒΙΝΙΖΕΛΟΥΣ»
τσ’ ύστιρα ξινουδουχείου
πούβραμι νάνι παγημέν(ι) 
συνάδιλφ’ τσ’ απ’ τη Χίου.
 
Γνουρστήκαμι, τα είπαμι, 
σουβαρά τσι χουρατάδις
μα ένα Χιωτ’ ανήσυχου 
τουν πιάσαν οι σιβντάδις
αφού ‘νταν Σάββατόβραδου
να βγούμι όξου ούλ(ι) μαζί
να δούμι τ’ κίνησ’ βρε πιδί, 
να πάμι σ’ ένα μαγαζί!
 
Να μη σας τα πουλιουλουγώ
ι Χιώτ’ς που βάστα μπόζα
μας πήγι σι υπόγειου 
π’ του λέγαν «ΚΛΟΥΜΠ ΜΙΜΟΖΑ»!

…ΩΧ ΚΑΜΟΣ! 

Κατιβήκαμι σκαλέλια, 
ήβραμι μια κότσιν(ι) πόρτα
τσι μας άν(ι)ξι μια γυμνή, 
ουλουφάνιρ’ καρά... σόρτα.
 
Λίγου φως κι τραπιζέλια, 
μι’ φουσέλια που... πλαλιούσαν
μέσα στ’ μεσ’ ένα πατάρ 
μι μιγάφουνα π’ μας κρούσαν.
Αυτό πούνταν παράξινου 
τσι τούδα μόλις που ’μπα
ήνταν απάνου στου πατάρ 
πεντ’ έξ ουλόρτα τούμπα.
Κάν(ι) ένα μπαμ η μουσική 
γέμσι του πατάρ’ γυμνές!
Δεν ήνταν μια, δεν ήνταν δυο, 
ήνταν κβάρα, ’νταν πουλλές 
Στα μηριά ’να τριγουνέλ(ι) 
τσ’ απου πίσου μια λαγάρα
αλάλιασα, ντράπκα πουλύ, 
«τι νταν τούτην(ι) η λαχτάρα;»
 
Ούλις οι γυμνές αρχιόνταν 
πα στα τούμπα σα τα φίδια
ποτ’ απάνου πότι κάτου, τσι τα βζα, 
ντουν, σα... κουψίδια!
ήβαλα τα μάτιαμ’ κάτου 
έχασα που λεν τν’ υγειάμ’
τσ’ άξαφνα να μια γυμνή, 
κάτι πάνου στα μηριά μ’!
 
Μια τριβγόνταν, μια μι φούλα 
τσι πασπάτιβγέμι σ’ούλα
γι άλλ(ι) γιλούσαν ξιρινόνταν, 
ήμνταν του ριζίλ(ι)... φτνης τσ’ ώρας
ίσαμι π’ φώναξι ι Βασίλ(ι)ς’: 
«Ρεεεε, σι δείχν(ι) η τιλιόρας!».
Βλέπου στα διξάμ’ στου τοίχου, τηλιόρασ’...
χρουματστά φανταχτηρά έδειχνι 
τ’ γυμνή μι μένα!

Γνέφ’ μι ι Βασίλ(ι)ς να βάλου φράγκα 
μέσα στου πανέλ(ι)
πιάνου γω του νόημα, 
σγάφτου ένα πινταρέλ(ι)!
Σβέλτα, σβέλτα τσ’ ακρυφά, 
τόχουσα στου τριγουνέλ(ι)
αυτή μι είπι ένα «κγιου» 
τσι αλάργηψ’ απ’ ιμένα.
Τι σι λε τούτου του χνερ πρωτ’ βραδιά 
πούμνταν στα ξένα;
 
Φύγαμι πουλύ αργά 
αλλά γω λιφτό δε τσμίθκα
τσι μι τν’ αύριγιου στ’ συνέλευσ’ 
πα σ’ καρέκλαμ’ απουτσμήθκα !
Γι άλλ(ι) γιλούσαν τσι μι λέγαν: 
«στου καλόοο να πας μουρόμ 
αλλά μάνι-μάνι έλα
τώρα ακουνίζ’ μαχαίρια 
στου χουριό η κυρά Στέλλα»
«Γιατί ρε σεις, τι έκανα;»
«Εμ’ τι του πιο χειρότιρου 
να γίν(ι)ς ριζίλι(ι) ως ώρας;
νάχ(ι)ς μια γυμνή μέσ’ τα μηριά σ’ 
να σι δείχν(ι) η τιλιόρας;»
«Λέτι ρε να μ’ είδαν στου γυαλί 
οι χουριανοί μας;»
«Ας τσ’ χουριανοί, μαθμέν(ι) είνι, 
μι τ’ κυρά δε τι θα κάν(ι)ς
μον’ παρ’ ένα τηλέφουνου, 
να δεις τι θα προυκάν(ι)ς»
 
Παίρνου του σπιτ’, βγαίν’ η κυρά, 
«Τι καν(ι)ς Στιλέλ(ι)’ αγάπημ;»
«Mήτσου μουρέλ(ι) μ’ χαίρουμι 
σ’ έδειξ’ η τιλιόρας!
Στου χουριό γίντσι χαμός!»
Τσι γω είπα: «Ωχ καμός!»
Κλείνου τ’ Στέλλα μάνι-μάνι, 
παίρνου του Χαρλάμ του γκμπάρου μ’
«Έλα γκμπάρι, τι χαμπάρια;»
«Μαύρα στάρια-μαύρα κθάρια! 
Τίπουτα δε πιτύχατι, 
τζάμπα οι γι’ απουφάσεις
πήγατι τσι πουζάρατι 

μον’ για τσ’τηλιοράσεις! 
Ύστιρα σ’ έχου να μι λες 
«γι αγρουτιά είνι... ΘΙΣΜΟΣ».
Τσι γω είπα: «Ωχ καμός!»
Τρίτου τηλιφώνημα στου Βασιλ(ι)κούδ, 
στριφνό κουκουδ’
«βρε αδιαφόρετα κουρμιά, 
τζάμπα πήγ’ ι ξισκουμός»
λέγου πάλι: «Ωχ καμός»!
Μ’ είδι Βασίλ(ι)ς που σννέφιασα 
βλήθτσι να μ’ δώσ’ ιξήγησ’: 
Ι Χιώτσ’ τουν ποίτσει του χατά 
τσ’ έγινι παραξήγησ’.
Σ’ τηλιόρασ’, μεσ’ τ’ ΜΙΜΟΖΑ 
μι τ’ γυμνή πας τ’... απ’ αυτό 
δεν ήνταν κανουνικό
ήνταν τσ’ πλάκας... χουρατό,
μι του κύκλουμα κλειστό
τσι του είδαμ’ ούλ(ι) μαζί 
μόνι μες του μαγαζί!
Τ’ άλλου πούδαν στου Χουριό , 
τσι μι κάναν νάχου ντερτ
που του έπιξι του ΕΡΤ,
ήνταν απ’ τ’ συνέλευσ’, πούμνταν
αλλά όσου γι’ άλλι(ι) λαλούσαν ιγώ,
πα σ’ καρέκλαμ... τσμούμναν!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Μονοήμερη εκδρομή της “Λεσβιακής Παροικίας” στη Θήβα
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, η εκ-

δρομική ομάδα του Συλλόγου μας, συ-
γκεντρώθηκε στις 8.30 το πρωί στην 
Ομόνοια, παρά την πιθανότητα εμποδί-
ων κυκλοφορίας, λόγω συλλαλητηρίου 
για το μακεδονικό. Ξεκινήσαμε για την 
Βοιωτία προς την περιοχή Θήβας. Ο 
καιρός ιδανικός και το κέφι όπως πάντα 
ακμαίο, με αρχηγό τον Θόδωρο και συ-
μπαραστάτες τα περισσότερα μέλη του 
Δ.Σ. Φτάσαμε στον προορισμό μας 
στις 10:30 για να επισκεφτούμε το αρ-
χαιολογικό μουσείο Θηβών. Ένα από 
τα πιο σημαντικά μουσεία στην Ελλάδα. 

Τα εκθέματά του προέρχονται από 
ανασκαφές στη Βοιωτία και καλύπτουν 
χρονολογικά τον πολιτισμό της περι-
οχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως 
τους βυζαντινούς χρόνους. Μετά από 
ξενάγηση δύο ωρών, πάντα με σύμμα-
χο τον ωραίο καιρό, επισκεφτήκαμε για 
προσκύνημα και γνωριμία τη γραφική 
γυναικεία Μονή Αγίου Ιωάννου του Θε-
ολόγου. Ύστερα από το όμορφο αυτό 
διάλειμμα στην καταπράσινη φύση της 
περιοχής, κατηφορίσαμε ανάμεσα από 
τις γραφικές πλαγιές του Ελικώνα, που 
τόνιζαν, εδώ και εκεί, αγκαλιές χιονιού, 
δίνοντας την αίσθηση του χειμώνα και 

αντικρίσαμε την παραλία του «Σαρά-
ντη» μία πραγματικά πολύ γραφική 
ακρογιαλιά με καταγάλανα νερά στον 
Κορινθιακό. 

Εκεί, μας περίμενε το μεσημεριανό μας 
γεύμα με συνοδεία μυτιληνιού Ούζου.

Τον απογευματινό μας καφέ τον απο-
λαύσαμε στην ίδια παραλία κάτω από 
φοινικόδεντρα έχοντας την αίσθηση 
ότι αλλάξαμε τοπίο. 

Φτάσαμε στην Αθήνα στις 8:30 μετά 
από μία διαδρομή τραγουδιών και συ-
νεχόμενου και κεφιού όλων των φίλων 
εκδρομέων που οι περισσότεροι ήδη 
δήλωσαν συμμετοχή και στην επόμενη 
εξόρμησή μας στην Κύμη Ευβοίας. 

Εκδρομείς στην αυλή του μοναστηριού. 

Πλούσια ταφή τύμβου στην Παραλίμνη
Βοιωτίας τέλος 8ο αι. π.Χ.(Φώτο Π. Αλατερός)

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ «ΛΕΣΒΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 350 (1) 3ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σήμερα, Τετάρτη 3η Ιανουαρίου 2018, 
στην έδρα της Λεσβιακής Παροικίας (Ζήνωνος 29-31, Αθήνα) 

συνήλθαν οι εκλεγέντες από τις εκλογές της Κυριακής 10ης Δεκεμβρίου 2017, 
για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 2018-2019. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό (10-12-17) του Προεδρείου της τακτικής καταστατικής 
Γεν. Συνέλευσης που διενήργησε και τις εκλογές του Σωματείου 

“ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ”, τα εκλεγέντα μέλη για το Δ.Σ. 
και την εξελεγκτική επιτροπή κατά σειρά εκλογής είναι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Μεσσηνέζη-Πλατσή Καίτη, Πλατσής Θεόδωρος, Σασιάκου Άννα, Δημητριάδης 

Νίκος, Σαμαρέλλη Νατάσσα, Ηλιόπουλος Λάμπης, Λινάρδου Καλλιόπη, Ντογρα-
ματζής Ευάγγελος, Μπασιάκου Βασιλική

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Αλατερός Παναγιώτης, Χατζηπαναγιώτης Χαρίλαος, Τραγέλλης Χρήστος

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Εκλογή Προέδρου: Για τη θέση του Προέδρου ετέθη μόνο μία υποψηφιότητα, 
αυτή της κας Μεσσηνέζη-Πλατσή Καίτης, η οποία εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος 
από το ΔΣ και Υπεύθυνη Επικοινωνίας - ΜΜΕ. 

Εκλογή Αντιπροέδρου: Για τη θέση του Αντιπροέδρου ετέθησαν 4 υποψηφιότη-
τες, των κ. Δημητριάδη Νίκου, κ. Λινάρδου Καλλιόπης, Ντογραματζή Ευαγγέ-
λου και της κας Σαμαρέλλη Νατάσας. 
Με μυστική ψηφοφορία πλειοψήφησε η κ. Σαμαρέλλη Νατάσα, η οποία και εξε-
λέγη Αντιπρόεδρος καθώς και Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης.

Εκλογή Γεν. Γραμματέα: Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., με μυστι-
κή ψηφοφορία εξελέγη η κ. Καλλιόπη Λινάρδου και υπεύθυνη εκδηλώσεων.

Εκλογή Ταμία: Για τη θέση του ταμία ετέθη μόνο μία υποψηφιότητα, αυτή της κας 
Σασιάκου Άννας, η οποία εξελέγη ομόφωνα Ταμίας από τα μέλη του Δ.Σ. 

Υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Δημητριάδης Νίκος (γενικών καθηκόντων), 
Ντογραματζής Ευάγγελος (βοηθός ταμία), 
Μπασιάκου Βασιλική (Υπεύθυνη Αιθούσης) και 
Χαράλαμπος Ηλιόπουλος (υπεύθυνος αιθούσης). 
Θεόδωρος Πλατσής (Υπεύθυνος περιοδικού & εκδρομών)
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Eκδηλώσεις

Η Πρόεδρος Καίτη Μεσσηνέζη, έκοψε τη βασιλόπιτα του συλλόγου, πλαισιωμένη από το Δ.Σ. 
και τους Mεσοτοπίτες χορευτές ντυμένους με τις παραδοσιακές λεσβιακές ενδυμασίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκοψε για το καλό της χρονιάς τη βασιλόπιτά του.

Βασιλόπιτα του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.
Στην αίθουσα του Συλλόγου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στην πρώτη συ-

νάντηση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο έκοψε για το καλό της χρονιάς 
τη βασιλόπιτά του. 

Ευχή όλων ο νέος χρόνος να κυλήσει με υγεία για όλους και η Λεσβιακή Πα-
ροικία, απ’ τη μεριά της, να μπορέσει να κάνει το καλύτερο για τα μέλη της και το 
αγαπημένο μας νησί.

Εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, 12.30 
το μεσημέρι, και η αίθουσα «Camelia» 
στον ημιώροφο του ξενοδοχείου «Αμα-
λία» στο Σύνταγμα, γέμισε ασφυκτικά με 
χαμογελαστά πρόσωπα συμπατριωτών 
μας, που ήρθαν και φέτος στην εκδή-
λωση κοπής της βασιλόπιτας της «Λε-
σβιακής Παροικίας», του Πολιτιστικού 
Συλλόγου των Μυτιληνιών της Αθήνας.

Παρόντες και η Περιφερειάρχης Β.Α. 
Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο 
πρώην υπουργός, βουλευτής Λέσβου 
κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο ναύαρχος, φί-
λος και μέλος του συλλόγου κ. Δημ. 
Παπαγιαννίδης, καθώς και πολλοί άλλοι 
Mυτιληνιοί, ανθρώποι των γραμμάτων, 
προέδροι και μέλη άλλων λεσβιακών 
σωματείων.

Η Πρόεδρος Καίτη Μεσσηνέζη πλαι-
σιωμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και τους Mεσοτοπίτες χορευτές ντυ-
μένους με τις παραδοσιακές λεσβιακές 
ενδυμασίες, αφού ευχήθηκε καλή χρο-
νιά και ευχαρίστησε τους παριστάμε-
νους για τη συμμετοχή τους, έκοψε την 
βασιλόπιτα του συλλόγου και το νόμι-
σμα έπεσε στο μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλη 
Ντογραμματζή. Κάλεσε μετά στο μι-
κρόφωνο την Περιφερειάρχη για έναν 
χαιρετισμό. Η κ. Καλογήρου ευχήθηκε 
με τη σειρά της καλή χρονιά και ανα-
φέρθηκε εν συντομία στη Λέσβο, στα 
έργα που γίνονται: οδοποιίας, αντιπλημ-
μυρικά κ.α. καθώς και στις  προσπάθει-
ες για την προσέλκυση τουριστών. 

Το «γούρι» της χρονιάς, προσφορά 
της Λεσβιακής Παροικίας, ένα ωραίο 
μενταγιόν του «Ζολώτα», κέρδισε μετά 
από κλήρωση ο κ. Μαρινέλλης.

Έντονη λεσβιακή νότα έδωσε το 

Μεσοτοπίτικο χορευτικό συγκρότημα 
«Γλεντιστάδες» του Συλλόγου «Ανα-
γέννηση» των Μεσοτοπιτών Αθήνας, 
με την αναπαράσταση του λεσβιακού 
«ποδαρικού» και τους παραδοσιακούς 
χορούς του νησιού μας, που καταχει-
ροκροτήθηκαν.

Η ζωντανή μουσική και τα τραγούδια, 
στη συνέχεια, ξεσήκωσαν τον κόσμο 
στην πίστα που χόρεψε κάθε ρυθμό, 
παλιό και καινούργιο, νησιώτικα κι ευ-
ρωπαϊκά. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε και λαχει-
οφόρο αγορά, για την ενίσχυση της φι-
λαλληλίας του Συλλόγου, με πολλά και 
πλούσια δώρα. 

Μια επιτυχημένη γιορτή που έφερε 
πιο κοντά όλους τους συμπατριώτες, 
μέλη του δραστήριου πολιτιστικού Συλ-
λόγου «Λεσβιακή Παροικία» και δυνά-
μωσε τους δεσμούς με το αγαπημένο 
νησί τη Λέσβο.
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Παρόντες και η Περιφερειάρχης Β.Α. Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο πρώην υπουργός, βουλευτής 
Λέσβου κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο ναύαρχος κ. Δημ. Παπαγιαννίδης και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου.

Έντονη λεσβιακή νότα έδωσε το Μεσοτοπίτικο χορευτικό συγκρότημα «Γλεντιστάδες» του Συλλόγου 
«Αναγέννηση» των Μεσοτοπιτών Αθήνας.

Η ζωντανή μουσική και τα τραγούδια, στη συνέχεια, ξεσήκωσαν τον κόσμο στην πίστα που χόρεψε 
κάθε ρυθμό, παλιό και καινούργιο, νησιώτικα κι ευρωπαϊκά. 

Το «γούρι» της χρονιάς, προσφορά της Λεσβιακής Παροικίας, ένα ωραίο μενταγιόν του «Ζολώτα», 
κέρδισε μετά από κλήρωση ο κ. Μαρινέλλης.
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τον Όμηρο να δείξει στους ανθρώπους 
που είχανε μάτια τη μυστική ομορφιά 
του κόσμου, αυτή έκανε τον Αισχύλο 
να πετά επάνω από τη γη σαν αητός 
χρυσοφτέρουγος, αυτή έκανε τον Μέγ’ 
Αλέξανδρο νάχει τον Όμηρο κατ’ από 
το προσκέφαλό του και να ζήσει μία 
ζωή τριάντα μονάχα χρόνων σαν ένα 
εξαίσιο παραμύθι που βάσταξε αιώνες, 
αυτή έκανε τον Πολύκλειτο και τον 
Φειδία και τον Λύσιππο να μεταμορ-
φώνουνε σε ανθρώπους τα λιθάρια της 
Ελλάδας, αυτή έκανε τον Θουκυδίδη 
να κλαίγει από χαρά ακούγοντας τον 
Ηρόδοτο να διαβάζει την ιστορία του, 
αυτή έκανε το Κολοκοτρώνη να φορά 
την περικεφαλαία σαν αρχαίος Έλλη-
νας και να πολεμά χαμογελώντας, αυτή 
έκανε τον Ρήγα να βγάζει φωτιά από το 
στήθος του σαν τον αρχαίο Πίνδαρο, 
αυτή έκανε τον Νικηταρά, τον Διά-
κο, τον Ανδρούτσο, τον Τζαβέλα, τον 
Ησαΐα Σαλώνων, να κλαίνε απάνω στα 
αρχαία λιθάρια, και να ποθούνε να πε-
θάνουνε αντρειωμένα πολεμώντας για 
το βασανισμένο και το ατίμητο χώμα 
που κληρονομήσανε. Αυτή έκανε τους 
τσομπαναρέους να ταιριάζουνε πάλι 
κάποια τραγούδια αθάνατα, 3.000 χρό-
νια ύστερ’ από τον Όμηρο και να θα-
μπώνεται ο κόσμος και ν’ απορεί πως 
τάχα εκείνοι οι βουνίσιοι είχανε τέτοια 
αισθήματα και τέτοια τέχνη.

...Γιατί τούτοι οι απλοί ποιητές ήτα-
νε οι κλειδοκράτορες αυτού του θη-
σαυρού που βρισκότανε χωμένος στα 
έγκατα τους, και που είχε φυλαγμένα 
προγονικά κειμήλια άφθαρτα. Και δεν 
έφταξε πως η Ελλάδα τιμήθηκε με την 
ανθρώπινη Δόξα και στάθηκε η χαρά 
και η ελπίδα της οικουμένης, αλλά σαν 
ήρθε ο Χριστός στον κόσμο τιμήθηκε 
και με θεϊκή Δόξα γιατί αυτή την αγα-
πημένη θυγατέρα του διάλεξε ο Θεός 
για να της παραδώσει το ευαγγέλιο του 
και να της παραγγείλει να το κηρύξει σε 

όλο τον κόσμο με τη δική της την γλυ-
κύτατη γλώσσα που την άπλωσε ο Μέγ’ 
Αλέξανδρος κατά θεϊκή οικονομία μέ-
χρι την Ινδία και την Βακτριανή. Ελληνι-
κά έγραψε τις επιστολές του ο χρυσό-
γλωσσος Παύλος, ελληνικά υμνηθήκανε 
οι μάρτυρες κι οι άγιοι, και μαζί με τη 
θρησκεία του Χριστού πήγε η ελληνι-
κή γλώσσα κ’ η ελληνική τέχνη έως την 
άκρη του κόσμου. Το Βυζάντιο στάθη-
κε το χρυσό παλάτι απ’ όπου εβγήκε 
η νέα λάμψη του Ελληνισμού. Ο σκο-
τεινιασμένος και ξεραμένος κόσμος, 
πάλι ξαναάνθισε σαν περιβόλι μοσχο-
βολημένο, κι ο σπόρος ήτανε ο ένας κι 
ακατάλυτος σπόρος της ζωής, ο ελληνι-
κός. Αυτό έκανε τον μεγάλο ποιητή της 
Ιταλίας Λεοπάρδη να πει κατάπληκτος 
στο βιβλίο που έγραψε για τον Βυζα-
ντινό φιλόσοφο Πλήθωνα: «Ακατάλυτη 
και τρομερή δύναμη Ελλάδα! χωρίς το 
δικό σου πνεύμα, τίποτα δεν γίνεται 
στον κόσμο. Όλα τα γονιμοποιείς εσύ. 
Για μία στιγμή φαίνεται πως πέθανες, κι’ 
άξαφνα παρουσιάζεσαι πάλι ολοζώντα-
νη και δροσερή εκεί που δεν σε περί-
μενε κανένας!» 

Λοιπόν, αυτή την αγιασμένη κιβωτό, 
αυτή την ατίμητη παράδοση, φυλάξετέ 
την με κάθε τρόπο, γιατί χωρίς αυτήν 
η Ελλάδα είναι κορμί χωρίς ψυχή, λου-
λούδι χωρίς μυρωδιά, κοπέλα χωρίς 
εμορφιά. Από το σεμνό τσεμπέρι που 
φορά η μάνα σου κ’ η αδερφή σου, ως 
το βυζαντινό εικόνισμα που παριστά-
νει την πικραμένη Παναγιά, από την 
ψαλμωδία την Ελληνική που σου δίνει 
κατάνυξη μέσα στο παλιό ξωκκλήσι με 
τον ηλιοκαμένον παπά του χωριού σου, 
έως την φτωχιά την κούνια του κου-
νά το παιδί της η χωριατοπούλα με τη 
ρόκα, από τα όμορφα συνήθεια του γά-
μου ως τα κόλλυβα και το παραστάσι-
μο που διαβάζουνε στους πεθαμένους, 
όλα μας είναι εμορφοστολισμένα από 
την ακούραστη νοικοκυρά που τη λένε 

Η Ελληνική παράδοση ψυχή της Ελλάδας*

Του Φώτη Κόντογλου 

Όπως κάθε άνθρωπος έχει το δικό 
του χαρακτήρα, έτσι και κάθε έθνος 
έχει κι αυτό το δικό του χαρακτήρα. 
Τον πιο ζωηρό χαρακτήρα και τον πιο 
ιδιόρρυθμο, τον έχει η πατρίδα μας η 
Ελλάδα. Αυτή η Ελλάδα έχει μέσα της 
κάποια δύναμη δραστική, που δεν την 
έχει κανένα έθνος. Κι’ αυτή η δύναμή 
της είναι δύναμη πνευματική. Δεν είναι 
μονάχα η εξυπνάδα, αλλά είναι προπά-
ντων η φλόγα της καρδιάς και κάποια 
ιδιαίτερη σεμνή καρτερία της ψυχής, 
που δεν βρίσκεται σε κανέναν λαό. 
Κι άλλα έθνη είναι παλικάρια κι’ άλλα 
έθνη είναι αισθηματικά, μα η ψυχή της 
Ελλάδας, σε ό,τι κάνει, έχει μια ιδιαίτε-
ρη μοσχοβολιά πνευματικής αγνότη-
τας, που δεν την έχει κανένας άλλος. 
Πολλά έθνη έχουνε μεγάλη ιστορία. 
Μα όποιος διαβάζει την ιστορία της 
Ελλάδας, νομίζει πως τον τραβά μία 
ανεξήγητη δύναμη, γλυκιά και ποιητική, 
σαν ένας μαγνήτης που δεν ξέρει που 
είναι κρυμμένος. Απορεί, διαβάζοντας 
πολέμους και σκληρά βάσανα, πού βρί-
σκεται αυτή η μυστηριώδης πηγή απ’ 
όπου αναβρύζει τόση ποίηση που τον 
μαγεύει και τον κάνει να την αγαπήσει. 
Αυτό το μυστήριο μάγεψε τον κόσμο 
όλον και τον έκανε να παραμιλά με την 
Ελλάδα. Και το πιο μικρό επεισόδιο της 
ιστορίας μας, το πιο τιποτένιο περι-
στατικό, ένας απλός λόγος που είπε ο 
Μιλτιάδης ή ο Επαμεινώνδας, ένα ρητό 
που είπε ο χρηστός Φωκίωνας, μια χει-
ρονομία που έκανε ο Αγησίλαος, μια 

απλή προσευχή που είπε ο Παλαιολό-
γος, παίρνουνε μια τέτοια σημασία στις 
ψυχές όλων των ανθρώπων, που ζού-
νε σ’ όλη τη ζωή τους μ’ αυτά σαν τα 
παιδιά που θυμούνται έως τα γηρατειά 
τους κάποια παραμύθια πού γλυκάνανε 
τη φαντασία τους. 

Τι είναι λοιπόν τούτη η μαγική ουσία 
που έχει μέσα της αυτή η Ελλάδα και 
κάνει τον κόσμο να νιώθει σαν δική του 
χαρά στη χαρά της, σαν δικό του πόνο 
τον πόνο της, σαν δική του ιστορία 
στην ιστορία της; Είναι αυτό το άπια-
στο πνεύμα που έχουμε μέσα μας όλοι 
οι Έλληνες, αυτό που έχετε κι’ εσείς, 
και που μπαίνει σε κάθε πράξη σας, 
σε κάθε σκέψη σας, σε κάθε αίσθημα 
σας, φυσικά κι’ αβίαστα, απροσπάθη-
τα, χωρίς καν να το καταλάβετε. Αυτό 
το ήθος, αυτή η φυσική ουσία που 
μας δώρισε ο Θεός, είναι στολισμένη 
με κάποιες μυστηριώδεις χάρες, που 
αγιάζουνε τον πόνο, ημερεύουνε τον 
θάνατο, νοστιμεύουνε το κάθε τι που 
δημιουργούμε, μ’ έναν λόγο «κάνουνε 
την έρημο ν’ ανθίσει» κατά το λόγο του 
Προφήτη Ησαΐα. Κι’ αυτά όλα μεταδί-
νουνται από γενεά σε γενεά μέσ’ από 
το αίμα, μα πιο πολύ με κάποια ιερή και 
καταπληκτική λειτουργία που λέγεται 
Ελληνική Παράδοση. Αυτή η παράδοση 
είναι το θησαυροφυλάκιο που κλείνει 
μέσα του και φυλάγει στον αιώνα την 
αθάνατη ψυχή μας, την αθάνατη καρ-
διά μας. Μ’ αυτή ζούμε και κινούμαστε 
και υπάρχουμε. Αυτή έκανε τον τυφλό 

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
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Θέσεις - Απόψεις

Γράφει ο Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης ( Ph.D.)

Η «κακώς εννοούμενη αντίσταση» των Λέσβιων στα θέματα 
ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας

Στη μακρόχρονη ενασχόλησή μου ως 
ενεργός πολίτης, αυτό που αταλάντευτα 
στόχευσα για το νησί μας ήταν το θέμα 
της ανάπτυξης. Όχι βέβαια αυτοσκοπι-
κά, αλλά για να εξαλειφθεί η υστέρηση 
του, η επί έτη μιζέρια του και έτσι να 
αποτραπεί η ερήμωσή του. 

Σε ότι αφορά τα της συγκοινωνίας, 
οι όποιοι αγώνες μου αφορούσαν στη 
δημιουργία της Δυτικής Πύλης του, το 
Λιμάνι του Σιγρίου, που ευτυχήσαμε 
σήμερα πιά να βρίσκεται στη  φάση 
της  κατασκευής του (με κονδύλια απ’ 
τις Εθνικές Δημόσιες Επενδύσεις), ή στη 
δημιουργία του θεμελιώδους σημασίας 
οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου που 
από το 2013 βρίσκεται στη φάση της κα-
τασκευής του (με κονδύλια ΕΣΠΑ), κ.α.

Γράφω το παρόν με αφορμή τo με 
περίτεχνη επιμέλεια προβληθέν απ’το 
φίλο Θόδωρο Πλατσή στην αγαπητή 
μου «Αιολίδα» (τεύχος 63) θέμα, με 
τίτλο «Αναπτυξιακός ΑΝΑΒΡΑσμός» . 

Προ χρόνων ως υπεύθυνος, για τις ΑΠΕ 
στη Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ, 
είχα στενά και με ενδιαφέρον παρακο-
λουθήσει τα της Ανάβρας (Βόλου).

Ο τόπος αυτός ευτύχησε να διαθέτει 
την ευλογία της φύσεως αλλά και τον πε-
φωτισμένο τοπικό άρχοντα τον κ. Τσου-
καλά και τους συνεργάτες του (κατά το 
δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ – το 
προβαλλόμενο στη σχετική δημοσίευση 
της «Αιολίδα»-). Άνθρωπος, που ως εκ 
του αποτελέσματος προκύπτει, είχε όρα-
μα την ανάπτυξη. Πράγμα που επέτυχε 
εξαιρετικά, αξιοποιώντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του τόπου του. Την κτη-
νοτροφία και την αιολική ενέργεια. 

Αποτέλεσμα, μέσα σε μια περίπου 
γενεά το χωριό αυτό να έχει τεράστια 

οικονομική άνθιση, μεταμορφούμενο 
σε χωριό αντίστοιχο προηγμένων Ευ-
ρωπαϊκών χωρών.

Ομολογώ ότι δεν θα υπήρχε λόγος 
να γράψω το παρόν, αν ο φίλος Θ. 
Πλατσής στην επιμελημένη παρουσία 
του θέματος δεν είχε ως υστερόγραφο 
το «Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα 
της κακώς εννοούμενης αντίσταση των 
κατοίκων της Λέσβου. Το πιο γνωστό 
η ανέγερση του εργοστασίου της ΔΕΗ 
στην Καράβα και μετά στη Σαρακίνα  
και το αιολικό πάρκο του Σιγρίου...». 

Είναι αλήθεια ότι τόσο το θέμα αιολι-
κό πάρκο του Σιγρίου όσο και το θέμα 
«εργοστάσιο βάσεως της ΔΕΗ» (από 
του Καλαμάρη, αρχικά στην Καράβα 
και μετά στη Σαρακήνα) υπέστησαν 
την «κακώς εννοούμενη αντίσταση» και 
πέρασαν από σαράντα κύματα, δια της 
επί ακροατηρίω βάσανο στο ανώτατο 
θεσμικά επίπεδο της δικαιοσύνης, αυτό 
του ΣτΕ, τη δεκαετία του 90 το πρώτο 
και του 2000 το δεύτερο. Στο παρόν ση-
μείωμα μου θα ασχοληθώ με το πρώτο.  

Εκ προοιμίου πρέπει να λεχθεί, ότι 
αφορά το αιολικό πάρκο του Σιγρίου η 
αντίσταση δεν ήταν ντόπια, απ’ τους κα-
τοίκους του νησιού μας. Την είχαμε «ει-
σαγόμενη». Συγκεκριμένα απ΄ τη «Φιλο-
δασική Ένωση Αθηνών (ΦΕΑ)». Ο τότε 
Πρόεδρος της Γ.(;) Μελάς (μη Λέσβιος) 
«τζογάρισε» πάνω στη συναισθηματική 
φόρτιση, που ασκεί το άκουσμα «κατα-
στροφή του Απολιθωμένου Δάσους», 
όπως  είχε παρουσιασθεί από κάποιους 
ντόπιους κονδυλοφόρους που αναπα-
ρήγαγαν κάποιοι άλλοι των Αθηνών. 
Έκρινε προφανώς, ότι θα έπρεπε να 
αποτρέψει την «καταστροφή» αυτή. 
Γι’αυτό προσέφυγε κατά του έργου και 

Παράδοση. Αυτή είναι η κιβωτός που 
με δαύτη θα σωθεί το έθνος μας από 
την ανεμοζάλη που θέλει να μας κατα-
ποντήσει. Υπάρχει ένας πόλεμος που 
γίνεται με τα πνευματικά τα όπλα για να 
σωθεί και να μην γκρεμνισθεί αυτό το 
μαλαματένιο κάστρο που είναι φυλαγ-
μένη η βασιλοπούλα μας, η λεγόμενη 
Ελληνική παράδοση. Ας φαίνεται πως 
αυτός ο πνευματικός πόλεμος είναι 
πιο εύκολος από τον άλλον, και όμως 
ίσως είναι ακόμα πιο δυσκολοκέρδι-
στος. Γιατί οι πνευματικοί εχθροί μας 
έρχονται σαν φίλοι, και δεν μπορείς να 
φυλαχθείς. Αυτοί οι εχθροί είναι όσοι 
από μας δεν θέλουν τα δικά μας έθιμα, 
τις δικές μας τέχνες, τη δική μας πνοή 
που ζωογόνησε την οικουμένη, αλλά 
θέλουνε τα ξένα, που δεν ταιριάζουνε 

στην ψυχή μας. Πώς μπορεί να αγαπά 
κανένας την Ελλάδα, χωρίς να αγαπά 
τον ελληνικό τρόπο σε όλα όσα δημι-
ουργεί η ζωή; Όποιος αγαπά βαθειά, 
κι’ ένα πρόσωπο ακόμα, δεν τ’ αγαπά 
έτσι αόριστα, αλλά αγαπά το πρόσωπο, 
την ομιλία του, τον ήχο της φωνής του, 
το περπάτημά του, τις χειρονομίες του, 
το χαμόγελο του, το ιδιαίτερο βλέμμα 
του, μ’ έναν λόγο όσα φανερώνουνε 
τον αξιαγάπητο χαρακτήρα του. Έτσι κι 
όποιος αγαπά την Ελλάδα, δε μπορεί να 
μην αγαπά και κάθε τι με το οποίο φα-
νερώνεται η εξαίσια ψυχή της Ελλάδας, 
δηλαδή την παράδοση μας, που μέσα 
της είναι θησαυρισμένοι όλοι οι από-
κρυφοι θησαυροί της.

* «Λεσβιακές σελίδες 1950» 
Αρ. Ν. Δελή - Δ. Π. Ματζουράνη

Η τέχνη του αργαλειού αναβιώνει στον Παπάδο

Στον Παπάδο Γέρας και συγκεκριμένα στο Λαογραφικό Μουσείο της περιοχής 
που άνοιξε πριν τρία χρόνια, γυναίκες από όλη τη Λέσβο συγκεντρώνονται στο 
χωριό Παπάδος της Γέρας για να πάρουν μαθήματα παραδοσιακού αργαλειού, 
αναβιώνοντας μια τέχνη που κινδυνεύει να χαθεί στον χρόνο. Έτσι, αυτός ο γνώ-
ριμος ήχος, το ρυθμικό τραγούδι του αργαλειού, ακούγεται ξανά στον Παπάδο, 
όπου πάνω από 20 γυναίκες υφαίνουν καθημερινά. «Αυτή τη στιγμή έχουν στη 
διάθεσή τους πέντε αργαλειούς πανέμορφους μετά από έρευνα σε όλη τη Λέσβο. 

 Όπως εξηγεί ο Γιώργος Βουνάτσος, ταμίας του Λαογραφικού Μουσείου και 
ένας από τους ανθρώπους που μόχθησαν για την επαναλειτουργία του Μουσεί-
ου-φύλακα της παράδοσης με πάνω από 2.500 εκθέματα,  το Μουσείο, ιδρύθηκε 
«στα χαρτιά» το 1983 όμως για τριάντα περίπου χρόνια παρέμεινε κλειστό. Τον 
Ιούλιο του 2013 μέλη του λαογραφικού και πολιτιστικού Συλλόγου Παπάδου «Η 
παράδοση μας» ζητούν και καταφέρνουν να τους παραχωρηθεί από τη Δημοτική 
Κοινότητα ο χώρος του τέως Ειρηνοδικείου Παπάδου, όπου και στεγάζεται ως 
σήμερα το Μουσείο. 

Μέσα σε τρεις μήνες βρέθηκαν και παραχωρήθηκαν χιλιάδες αντικείμενα συλ-
λεκτικής αξίας που αφορούν την λεσβιακή παράδοση και φιλοξενούνται ως εκθέ-
ματα».
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κατά της ΔΕΗ στο ΣτΕ. Πίστευε προφα-
νώς ότι «έπαιζε εν ου παικτοίς» και ότι 
θα κατήγαγε έτσι νίκη λαμπρά. 

Όταν συνειδητοποίησα το διακύβευ-
μα από την ενέργεια αυτή της αυτοπρο-
βολής του Γ. Μελά, ευαισθητοποιήθηκα 
και «ανασκουμπώθηκα». Γιατί, αν κέρ-
διζε τη δίκη, ως δεδικασμένο στο ΣτΕ, 
τότε θα καταδικαζόταν όλη η χερσόνη-
σος του Ορδύμνου. Καταδίκη «ες αεί», 
αφού σ’ όλη την θεσμικά ορισμένη  απο-
λιθωμένη περιοχή των 150.000 στρεμ. - 
σχεδόν όλη η Δυτική Λέσβος - δεν θα 
μπορούσε ποτέ πια να μπει καμία ανε-
μογεννήτρια. Τούτο δε ως νομολογία, 
θα μπορούσε να έχει κακά επακόλου-
θα και για άλλες εκεί δραστηριότητες-
επενδύσεις. Το «ανασκούμπωμά» μου 
αυτό, έγινε επιτακτική για μένα ανάγκη, 
διαπιστώνοντας ότι κανείς από τους θε-
σμικά αρμόδιους του νησιού (Νομάρ-
χης, ΤΕΔΚ, βουλευτές, κ.λπ.) δεν ασχο-
λείτο με το θέμα. Προσπάθησα λοιπόν 
να διαφωτίσω τους συμπατριώτες μας 
στο τι διακυβευόταν. Τούτο το κατά-
φερα και τελικά, για την περίπτωση μας 
αυτή, οι Λέσβιοι όχι μόνο δεν αντιστά-
θηκαν αλλά αντίθετα υπήρξαν υπέρμα-
χοι υποστηρικτές του έργου. 

Προβάλλοντας την υπόθεση προς 
τους άμεσα ενδιαφερομένους, τους 
κατοίκους του Ορδύμνου στο σύνολό 
τους, όπως έπρεπε, τελικά κατάφερα 
αυτό που στόχευα. Συγκεκριμένα, αξιώ-
θηκα να λάβω τις απαιτούμενες εξουσι-
οδοτήσεις από τον τότε Δήμο Ερεσού 
(επί Δημαρχίας της αειμνήστου Ζαφ. 
Καραβασίλη) και τις τότε Κοινότητες 
Αντίσσης και Σιγρίου ( επί Προεδρίας 
Κ.Κορδώνη και του αειμνήστου Κ. Αθα-
νασιάδη αντίστοιχα). Μ’ αυτές και με την 
προσήκουσα νομική στήριξη και υπερά-
σπισή μας από τον καθηγητή της Φιλο-
σοφίας του Δικαίου Ανδρ. Εμμανουήλ 
(έλκων την καταγωγή από την πολύπαθη 
Βρίσα), κάναμε την απαιτούμενη παρέμ-

βασή στο Στ.Ε. Τούτη έγινε, υπέρ της 
ΔΕΗ και του έργου, από το γράφοντα 
το παρόν και τους τρεις προαναφερθέ-
ντες ΟΤΑ. Το αποτέλεσμα ήταν νικη-
φόρο. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε και 
μάλιστα δύο φορές (τη δεύτερη φορά η 
ΦΕΑ χρησιμοποίησε ως επισπεύδοντα, 
τον π. κοινοτάρχη Σιγρίου Κ. Ιωαννίδη).

 Βάσει της νίκης μας αυτής ολοκλη-
ρώθηκε η επένδυση του Αιολικού αυ-
τού Πάρκου - θέση «Ακρόχειρας»- της 
ΔΕΗ (2,7 MW). Μετά δημιουργήθηκε το 
πολύ μεγαλύτερό του στη θέση «Σκαμι-
ούδα» Αντίσσης, ιδιωτών (9,00 MW). Η 
επιτυχία μας αυτή στην πράξη σημαίνει 
ότι το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού 
μας στηρίζεται σημαντικά  με ενέργεια 
που παρέχουν ανεμογεννήτριες εγκατε-
στημένη ισχύος 12 MW. Έτσι, κυρίως 
στην περίοδο του χειμώνα που οι άνε-
μοι είναι συνεχείς και η ζήτηση ρεύμα-
τος σχετικώς μικρή, τούτες συμβάλλουν 
στο να ελαχιστοποιούνται οι διακοπές 
ρεύματος και τα black outs... Ακόμη 
κερδίσαμε, η ΔΕΗ, με νέα επένδυση 3-4 
εκατομ. Ευρώ να κατασκευάζει σήμερα 
το καινούργιο Αιολικό στην ίδια θέση 
(Ακρόχειρας) που θα αντικαταστήσει το 
ήδη πεπαλαιωμένο στην ίδια θέση.

Στο θέμα λοιπόν του Αιολικού Πάρ-
κου Σιγρίου «κακώς εννοούμενη αντί-
σταση» των Λέσβιων δεν υπήρξε. 

Αντίθετα στο θέμα νέο εργοστάσιο 
της ΔΕΗ εκτός Μυτιλήνης που θα κα-
ταργούσε αυτό το εντός αυτής (Καλα-
μάρη), ατυχώς η «κακώς εννοούμενη 
αντίσταση» υπήρξε και μάλιστα τέτοια 
που απ’ το 1992, αφ’ ότου το Νομαρχι-
ακό Συμβούλιο πήρε τη σχετική απόφα-
ση, «σέρνεται» χωρίς να ολοκληρώνεται 
και η σχετική επένδυση της ΔΕΗ των 
155.000.000 €, να τίθεται εν αμφιβόλω, 
αν πια θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Τα 
σχετικά ως προς το νέο αυτό εργοστά-
σιο ΔΕΗ, θα αναπτυχθούν στο/σε επό-
μενο τεύχος του περιοδικού  «Αιολίδα».

*Προέδρος του Συνδέσμου Προβληματισμού & Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»

Πρόσωπα της τέχνηςΠρόσωπα της τέχνης
Στρατής Αξιώτης

Αυτός ήταν εν ολίγοις ο πατέρας μου

Γράφει ο Μάκης Αξιώτης

Γεννήθηκε στον Σκόπελο της Γέρας, 
το 1907, γιος μιας πολυμελούς οικο-
γένειας, της οποίας αρκετά μέλη ήταν 
λαξευτές μαρμάρου, αυτού του περί-
φημου γκρίζου με λευκά κύματα του 
λατομείου «Τασλίκ», του χωριού. Ένας 
από αυτούς, ο Δημητρός, έφτιαξε την 
υπέροχη Οθωμανική κρήνη στον Σκό-
πελο, το 1909, και διέπρεψε σαν γλύ-
πτης στην Αμερική, όπου κατέφυγε 
για να γλυτώσει την στράτευση από το 
Νεοτουρκικό κράτος. 

Ο Στρατής ήταν ατίθασος και το 
φώναζαν «λιοντή». Ίσως από το λιο-
νταράκι, ίσως γιατί «λιώνταν» (γύριζε 

παντού), κατασκευάζοντας κανονάκια 
που τρυπούσαν την πόρτα του νεκρο-
ταφείου, «μπουρούδες» που σφύριζαν 
με ατμό, ρίχνοντας μασούρια δυναμίτη 
την Λαμπρή, στον Αι Γιώργη. Ζωγράφι-
ζε όμως και το ξέρανε όλοι. Άνοιξε ένα 
«ατελιέ» στο χωριό που έφτιαχνε πά-
ντες, ταμπέλες μαγαζιών αλλά και έργα! 
Έπαιρνε χρώματα και χαρτί από το μα-
γαζί την Ταχτικών, στο χωριό, ανταλ-
λάσοντας τα με εικόνες, όπως ο Ταξι-
άρχης. Βοήθησε τον Στρατή Γαβαλά σε 
οροφογραφίες και στην διακόσμηση 
των αρχοντικών της Γέρας. Στο σπίτι 
των Χατζηγιαννάκηδων, στον Παππά-

Ο ζωγράφος το 1950



22 23

δο, μούδειξε τα δικά του κομμάτια 
και μου είπε ότι τον κυνήγησε ο ιδιο-
κτήτης όταν είδε πως δούλευε μόνος! 
Γύρω στα 1926, ο Παπαλουκάς επισκέ-
φτηκε το νησί και το ζωγράφισε! Στον 
Παππάδο έμενε σ’ένα πανδοχείο και ο 
19χρονος Στρατής τον ακολουθούσε, 
σηκώνοντας το καβαλέτο! Μια βροχε-
ρή μέρα, που δεν βγήκαν στο ύπαιθρο, 
τον έστησε ο Παπαλουκάς στο μπαλ-
κόνι και έφτιαξε το πασίγνωστο έργο 
του «το παιδί με την τραγιάσκα».

Το 1929, με προτροπή του ζωγρά-
φου Παγίδα και μια υποτροφία 6 χιλ.
δραχμών τον χρόνο, από την κοινότη-
τα Σκοπέλου, κατεβαίνει στην Αθήνα, 
και εισάγεται στο προκαταρκτικό της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στο 
Πολυτεχνείο. Τον δοκιμάζουν μόνο 
ένα από τα δύο και γίνεται δεκτός στην 
κανονική πενταετή φοίτηση, μέχρι το 

πτυχίο του, το 1936! Έχει δασκάλους 
τον Ουμβέρτο Αργυρό, τον Σπύρο 
Βικάτο, παρακολουθεί το εργαστήριο 
του Παρθένη και την χαρακτική κο-
ντά στον Κεφαλληνό, ένας από τους 
πρώτους 7 μαθητές του. Κερδίζει μια 
υποτροφία στο Παρίσι, αλλά αρρωστά 
η μητέρα του Ελένη και την χάνει. Μέ-
νει σ’ένα σπίτι μαζί με τον ζωγράφο 
Σπυρόπουλο και τον ηθοποιό Διονύση 
Παπαγιανόπουλο απ’όπου πηδάνε συ-
νεχώς από το παράθυρο, για να απο-
φύγουν την σπιτονοικοκυρά. Εκεί τους 
επισκέπτεται και ο μικρότερος τους 
Τσαρούχης. Με το Παπαγιανόπουλο 
τον έδενε μια «δια βίου» στενή φιλία. 
Σε φωτογραφίες βλέπουμε τις επισκέ-
ψεις της σχολής στο Μέγα Σπήλαιο, 
αφού διδάσκεται και την αγιογραφία! 
Με τον Ιακωβίδη, που είχε πια φύγει 
από την σχολή, είχε ιδιαίτερη σχέση, 

1935 ΑΣΚΤ Καθηγητές και συμφοιτητές Βάρκες

τον επισκεπτόταν στο σπίτι που έμενε 
με την κόρη του Λιλή και τον βοηθού-
σε να κατεβεί στο καφενείο! Σε ένα 
μικρό χαρτάκι, έφτιαξε το προφίλ του, 
όταν άφησε την ζωή. Το ίδιο έκανα και 
εγώ με τον πατέρα μου. 

Από το 1936 έως και το 1949 κατοι-
κεί στον Πειραιά, σε μια «αετοφωλιά» 
με υπέροχη θέα, επάνω από το Τουρ-
κολίμανο. Έτσι έχουμε χαρακτικά από 
το υπέροχο, τότε, λιμανάκι και τις 
φιγούρες των ψαράδων του. Αυτή η 
περίοδος της ζωγραφικής του είναι η 
«Σκούρα», που χαρακτηρίζεται από τα 
χρώματα της σκουριάς, και του γκρί-
ζου - μπλε, που ανήκουν στο λιμάνι του 
Πειραιά! Τον Πειραιά που τον στοί-
χειωσε, ακόμα και με τον Ολυμπιακό 
του. Τον χαρακτήρισαν «ζωγράφο του 
λιμανιού»! Με ειδική άδεια ζωγραφίζει 
σε μεγάλους και μικρούς καμβάδες τα 

μεγάλα καράβια, τις φορτηγίδες, τα 
ρυμουλκά και τους γερανούς. Αυτά 
τα έργα βρίσκονται σε μουσεία, σε 
υπουργεία, σε ιδιωτικές συλλογές και 
κύρια στην πινακοθήκη του Πειραιά. 

Συγχρόνως διδάσκει καλλιτεχνική σε 
σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. 
Σ’ αυτή την εποχή ανήκει και το «λιμάνι 
με βροχή», που ανήκει στην πινακοθή-
κη του Πειραιά και βρίσκεται στις τοι-
χογραφίες του σταθμού του ηλεκτρι-
κού, στο λιμάνι και στην ιστορία του 
Μαρκεζίνη! 

Στην Γερμανική κατοχή αγωνίζεται 
να ζήσει, βοηθά στην απόκρυψη των 
θησαυρών του Αρχαιολογικού μουσεί-
ου της Αθήνας, για να ξεφύγουν από 
την λεηλασία των κατακτητών. Στον 
βομβαρδισμό του λιμανιού το 1941, 
ζωγραφίζει το «τοπίο της φωτιάς και 
των βυθισμένων καραβιών». Το ένα το 
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έχει η πινακοθήκη του Πειραιά. Ένα 
μεγάλο, ατέλειωτο, που δίνει όμως την 
ατμόσφαιρα της εποχής, υπάρχει πε-
ριμένοντας να εκτεθεί σε μουσείο της 
Μυτιλήνης. Έμεινε και στην Γαλάζια 
Πολυκατοικία των Εξαρχείων, με το 
καφέ Florian, ενώ μαζί με δύο άλλους 
ζωγράφους, νομίζω με τον Μυτιλη-
νιό Βράντη, ιδρύουν την «Ομάδα του 
Τρόμου» και ζωγραφίζουν (υπάρχουν 
σκίτσα του σε χαρτονάκια) σκηνές 
από την τραγικότητα της πείνας στους 
δρόμους του Πειραιά. Είναι μέλος της 
Ομάδας Ελευθέρων Καλλιτεχνών, οπα-
δών του Ιμπρεσιονισμού, τεχνοτροπία 
που διακρίνει την ζωγραφική του, σ’ 
όλη του την ζωή. Μαζί με κορυφώσεις 
Νεοιμπρεσιονισμού. Παντρεύεται την 
Μεσολογγίτισσα Φρόσω και γεννιέται 
ένα παιδί! Πεθαίνουν και οι δύο από 
φυματίωση μέσα στην κατοχή. Γι’ αυτό 
του το δράμα δεν μιλά ποτέ. Μένει ένα 
πορτρέτο της και μερικές ακουαρέλ-
λες από την Λιμνοθάλασσα! Παίρνει 
αρκετά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις 
(Μονάχου, Λειψίας, Καΐρου) και λαμ-
βάνει μέρος σ’όλες τις Πανελλήνιες 
Εκθέσεις  ζωγραφικής του Ζαππείου.

Β' Περίοδος, η δική μας. 
Το 1949 παντρεύεται την μητέρα 

μου Αθηνά Πασπάτη, από τον Παππά-
δο και γεννιόμαστε εμείς, εγώ το 1950 
και ο αδελφός μου Δημήτρης το 1952, 
αρχιτέκτονας και ταλέντο στην ακου-
αρέλλα. Η ζωή του συνεχίζεται στο 
απόλυτο φως του νησιού, που εξαφα-
νίζει, όπως λέει, τις σκιές. Το ατελιέ 
του είναι ακόμα στο δωμάτιο του 2ου 
ορόφου, του σπιτιού της μητέρας μου, 
στον Παππάδο. Εκεί τον θυμάμαι να 
ζωγραφίζει τις υπέροχες ακουαρέλλες 
του και σε άλλο καβαλέτο τις αγιογρα-
φίες! Τις μεγάλες θάλασσες, που τον 
χαρακτηρίζουν σαν «θαλασσογράφο», 

σε διάφορα λεξικά. Παντού στην Λέ-
σβο υπάρχουν τα έργα του. Μια περίο-
δο νοικιάζει ένα πατάρι, επάνω από την 
Φλόκα και έχει ατελιέ στην Μυτιλήνη. 
Τα βαζάκια με τα χρώματα σκόνη, τα 
δεκάδες πινέλα, τα μεγάλα καβαλέτα, 
η μυρουδιά του λινόλαδου, στοιχειώ-
νουν όμορφα τις αναμνήσεις μου. Και 
αυτά τα λίγα που μας έλεγε, χωρίς να 
το επιδιώκει! Θυμάμαι και την μητέρα 
μου να καταλαβαίνει τις διαθέσεις του 
από το έργο που είχε στο καβαλέτο. Η 
ακουαρέλλα του στο βρεγμένο χαρτί, 
οι σκληρότερες τέμπερες, τα μεγάλα 
του λάδια, σε ατομικές και ομαδικές 
εκθέσεις, μαζί με ένα λιόκτημα της μη-
τέρας μου μας έζησαν και μας σπού-
δασαν. Μια περίοδος που φαντάζει 
στην μνήμη μου δύσκολη αλλά όμορ-
φη, γόνιμη κοντά τους, κοντά στον 
χαμηλών τόνων μεγάλο καλλιτέχνη και 
την φουριόζα, ψηλή και καλλικέλαδη 

Σκίτσο τοπίου

μητέρα μου. Μας δίδαξε την δημο-
κρατική, ελεύθερη του και ασυμβίβα-
στη άποψη και μας έμαθε να βλέπου-
με παντού τα χρώματα, την ομορφιά 
του κόσμου μας. Το 1968, αναγκάζεται 
η οικογένεια να κατεβεί στην Αθήνα, 
οδός Φυλής, πλατεία Βικτωρίας. Δίνω 
εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και έτσι 
ξανασυνδέεται με τον καλλιτεχνικό κό-
σμου της Αθήνας. (γκαλερί στην οδό 
Νίκης, Μπαφαλούκος στον Πειραιά, 
χρώματα Κατσαχνιάς, στην αρχή της 
Πανεπιστημίου). Μετά κατεβαίνει σε 
σπίτι, στο Παλιό Φάληρο και συνεχί-
ζει τον αγώνα με τον χρωστήρα, για να 
μας σπουδάσει. Έχουμε και εδώ θά-
λασσες και ακουαρέλλες! Και ξαναγύ-
ρισε με την μητέρα μου πάλι στο σπίτι 
στον Παππάδο, όπου το 1994 άφη-
σε ήρεμος την ζωή και μια ατέλειωτη 
ακουαρέλλα. Η μάννα μου ζωγράφιζε 
και τραγουδούσε ωραία και η εγγονή 

Κόλπος Γέρας

Καταστροφή του Πειραιά, Πιν.Πειραιά

του από τον Δημήτρη, η Βιργινία, από-
φοιτος της ΑΣΚΤ, εκεί που φοίτησε 
ο Παππούς της, είναι ταλέντο και επι-
πλέον κληρονόμησε την ωραία φωνή 
της γιαγιάς της. Όλοι ζωγραφίζουν 
στην οικογένεια! Τα γονίδια του Στρα-
τή περνούν ακόμα διαχρονικά στους 
απογόνους του!  
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Σύγχρονη αρχιτεκτονική στους αμπελώνες

Αφιέρωμα 

Οινοποιία Ysios στη Ριόχα της Ισπανίας

Στη Ριόχα της Ισπανίας, ο επισκέπτης 
των εγκαταστάσεων της οινοποιίας 
Ysios θα ξαφνιαστεί με το αρχιτεκτό-
νημα του διάσημου Ισπανού Σαντιάγο 
Καλατράβα, κόστους 6 εκατ. ευρώ: με 
την πρόσοψή του στο χρώμα του... τυ-
ριού τσένταρ και με την κυματιστή στέ-
γη, που από μακριά μοιάζει με οφθαλ-
μαπάτη – σαν εικόνα με πίξελ.

Αρχιτεκτόνημα του διάσημου Ισπανού Σαντιάγο Καλατράβα Αρχιτεκτόνημα του σταρ της αρχιτεκτονικής Φρανκ Γκέρι,

Lόpez-Heredia Villa Tooniand στη 
Ριόχα της Ισπανίας

H διαδρομή του οινοποιείου στον χρό-
νο ταυτίζεται στην ουσία με την ίδια 
την ιστορία του κρασιού στην περιοχή. 
Ο Βάσκος ιδρυτής του, Rafael Lόpez-
Heredia, έζησε για χρόνια εξόριστος 
στη Γαλλία, όπου εργάστηκε για λογα-
ριασμό ενός εμπόρου κρασιού στην 
Bayonne, στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. 

Οινοποιείο σχεδιασμένο από την Ιρακινοβρετανή 
αρχιτέκτονα Zaha Hadid, σε σχήμα καράφας.

Τα σχέδια του Cube στην Αυστραλία βασίστηκαν 
στον κύβο του Ρούμπικ.

Όταν επέστρεψε στην Ισπανία, αναγνώ-
ρισε στη Rioja αρκετές ομοιότητες με 
το Μπορντό. Εγκαταστάθηκε στο Haro, 
δημιούργησε το οινοποιείο και εισήγα-
γε σε αυτό τις καινοτόμες πρακτικές 
που διδάχθηκε στη γείτονα. Highlight: 
το σύγχρονο παράρτημα του οινοποιεί-
ου, σχεδιασμένο από την Ιρακινοβρετα-
νή αρχιτέκτονα Zaha Hadid, σε σχήμα 
καράφας κρασιού. Ξενάγηση και γευστι-
κές δοκιμές κατόπιν ραντεβού.

Αγνοημένη κατά τη διάρκεια των 2000 χρόνων ιστορίας της, η αρχιτεκτονική της οινοποιη-
τικής διαδικασίας αποκτά μεγάλη απήχηση το 1988 όταν το κέντρο Georges Pompidou στο 
Παρίσι ανεβάζει την έκθεση ''Chateaux of Bordeaux''. Έχει ως θέμα την «αρχιτεκτονική 
του οίνου» και προκαλεί διεθνείς συζητήσεις γύρω από το κρασί και τη γενικότερη κουλ-
τούρα του, που έχει να κάνει με την ποιότητα, τη λεπτότητα ενός εκφραστικού ύφους, τη 
σχέση με τη γη, στοιχεία που αποδίδονται μέσω της αρχιτεκτονικής. Η νέα μόδα συνοδεύε-
ται από γενικότερη εκδήλωση αισθητικού ενδιαφέροντος προς την παραγωγή του κρασιού. 
Τα σύγχρονα οινοποιεία είναι πλέον ανοικτά στο ευρύ κοινό και οι δραστηριότητες επεκτεί-
νονται πέρα από την οινοποιητική διαδικασία. Εκλέπτυνση, εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη στις 
οινοποιητικές τεχνικές και αυξανόμενο ραφινάρισμα του τελικού προϊόντος, εισαγωγή της 
έννοιας του design οδηγούν σε αρχιτεκτονική ανανέωση.

Τσέστερ Οσμπορν στην Αυστραλία

Ένα οινοποιείο αποδεικνύει πόσο εντυ-
πωσιακό είναι το αποτέλεσμα, κάθε 
φορά που το κρασί συναντά το σύγ-
χρονο ντιζάιν. Και αυτό δεν είναι το 
μοναδικό παράδειγμα. Στην Αυστραλία 
ο Τσέστερ Οσμπορν, τέταρτης γενιάς 
οινοποιός, έκανε πραγματικότητα ένα 
όνειρο ετών: ένα ολοκαίνουργο πε-

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής
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ΙστορίαΙστορία
Σαπφώ

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Στις δυόμισι και πλέον χιλιετηρίδες 
που πέρασαν από τότε που ζούσε η 
μεγάλη λυρική ποιήτρια Σαπφώ, ειπώ-
θηκαν και καταγράφηκαν κατά καιρούς 
πάρα πολλά για την ποίησή της αλλά 
και για το ποιόν της αυτό καθαυτό σαν 
άτομο όπως και για τη ζωή της γενικό-
τερα. Ειπώθηκαν καλά και κακά. 

Τα καλά είναι πάρα πολλά: Ο Λατίνος 
ποιητής Οράτιος λ.χ. στη δεύτερη ωδή 
του μας πληροφορεί ότι ακόμα και οι 
νεκροί στον κάτω κόσμο ακούν τα τρα-
γούδια της με έκσταση, σε ιερή σιγή.

Ο Πλάτων την ονόμασε «σοφή» και 
«δέκατη Μούσα», ο Λουκιανός «με-
λιxρόν αύχημα Λεσβίων», ο Ανακρέων 
«ηδυμελή». Οι Ιουλιανός και Αντίπα-
τρος πάλι «θηλυκό Όμηρο» και «τιμή 
Λεσβίων γυναικών» αντίστοιχα, ενώ ο 
Στράβων «θαυμαστόν χρήμα». Μετά 
τον θάνατό της δε, στην πατρίδα της 

Λέσβο έκοψαν νόμισμα με τη μορφή 
της. Στις Συρακούσες και στην Πέργα-
μο στήθηκαν αγάλματά της, ενώ ιδιαίτε-
ρα στις Συρακούσες  κατασκευάστηκε 
και κενοτάφιο σε ανάμνησή της. 

Στη σύγχρονη διανόηση ο συμβολι-
στής, εξέχων ποιητής Charles Baudelaire 
υμνεί την ποιήτρια λέγοντας ότι «κι η 
Αφροδίτη ζήλεψε τη δόξα της Σαπφώς». 
Κι ο δικός μας Αντώνης Πρωτοπάτσης, 
που με σεβασμό και πάθος έσκυψε στο 
έργο της ποιήτριας, που με εμβρίθεια 
ανέλυσε τον όρο «σαπφική στροφή» 
και έκανε πάνω σ’ αυτή αξιοπρόσεκτες 
μελέτες και συγκρίσεις, αρκείται να την 
αποκαλεί «Σαπφώ η παντοτινή».

Αλλά και τα κακά που ειπώθηκαν δεν 
είναι λίγα. Και τι δεν της προσήψαν! Δεν 
προτίθεμαι να αραδιάσω γνώμες των δια-
φόρων γιατί θα ήταν αρκετά ανιαρό για 
μια σύντομη αναφορά σαν την τωρινή. 

Αποσπώ, έτσι στην τύχη, ένα χαρα-
κτηριστικό κομμάτι από το έργο του 
Ολλανδού Oliver Dapper «Περιγραφή 
της νήσου Λέσβου, νυν Μυτιλήνης»- 
Amsterdam 1703, ο οποίος από τη μια 
παρουσιάζει την ποιήτρια ως μοναδική, 
τιμώμενη με μετάλλια που χάραξαν προς 
τιμήν της οι συμπατριώτες της, ένδειξη 
και διάκριση υπέρτατου σεβασμού ενώ 
από την άλλη γίνεται αυστηρός, απρο-
κάλυπτα κυνικός. Ιδού τι γράφει:

«Είναι γνωστό ότι δεν έχει καμιά συ-
στολή συνείδησης ν’ αγαπά με πάθος 
τις νέες κόρες καθώς και τα νεαρά αγό-
ρια και να τα προτρέπει επίσης σε ηδο-
νές αθέμιτες. Γι’ αυτό ονομάστηκε από 
τους Λατίνους tribas ήτοι γυναίκα που 
ικανοποιεί το γενετήσιο ένστικτό της 
με ομόφυλο ή fricatrix, τριβάδα, ασελ-
γής, ακόλαστη, ακόμα και mascula που 
θα πει αρσενική, ανδροπρεπής». 

νταόροφο κτίριο μέσα στον αμπελώνα 
του, που διαθέτει κελάρι, αίθουσα δοκι-
μών και εστιατόριο. Το όνομά του είναι 
Cube, δηλαδή κύβος, και όχι τυχαία. Τα 
σχέδια βασίστηκαν στον διάσημο κύβο 
του Ρούμπικ, με τον οποίο ο Οσμπορν 
έχει πάθος από παιδί.
Ο ίδιος δικαιολόγησε την απόφασή του 
ως εξής: «Η επιτυχία ενός οινοποιείου 
δεν εξαρτάται πια μόνο από την ποιό-
τητα των κρασιών του. Υπάρχει κι αυτό 
που εγώ αποκαλώ στοιχείο του εντυ-
πωσιασμού». 

Marques De Riscal στη Ριόχα, διά 
χειρός Φρανκ Γκέρι.

Ένα σταρ της αρχιτεκτονικής, τον 
Φρανκ Γκέρι, επιστράτευσαν οι ιδιο-
κτήτες του Marques De Riscal, επίσης 
στη Ριόχα, για να φέρει στο σήμερα 
το οινοποιείο τους, χτισμένο το 1860, 
«φυτεύοντας» δίπλα του ένα πολυτελές 
ξενοδοχείο. Κι εκείνος σχεδίασε ένα 
εντελώς φουτουριστικό πολυμορφικό 

κτίριο (με ξενώνα 43 δωματίων, εστια-
τόριο και spa), με οροφή από τιτάνιο και 
ανοξείδωτο ατσάλι, σε τεράστιες λωρί-
δες μπλεγμένες με τρόπο που θυμίζουν 
αμπαλάζ δώρου. Η αρχιτεκτονική επα-
νάσταση που συντελείται τις τελευταίες 
δεκαετίες στην Ισπανία δεν μπορούσε 
να μην επηρεάσει και το κρασί...

Νότιος Αφρική, οινοποιείο του Κρί-
στοφ Ντορνιέ.

Και αν οι Καλατράβα και Γκέρι σχεδί-
ασαν με βασικό, στόχο τον εντυπωσι-
ασμό, ο οινοποιός Κρίστοφ Ντορνιέ, 
ένας από τους πιο γνωστούς στη Νότιο 
Αφρική, ήθελε με το δικό του οινοποι-
είο να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: 
Να εναρμονίζεται πλήρως στο περι-
βάλλον του, να είναι ένα μοντέρνο πλην 
όμως χαμηλό και κάθε άλλο παρά «ξι-
πασμένο» κτίριο στο χρώμα των βου-
νών που το περικυκλώνουν.

*Βοήθημα: Εφημερίδα «Καθημερινή» από
άρθρο της δημοσιογράφου Τασούλας Επτακοίλη

Ο οινοποιός Κρίστοφ Ντορνιέ, ήθελε το δικό του οινοποιείο
 να εναρμονίζεται πλήρως στο περιβάλλον του.
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Στην ουσία την κατηγορεί απροκά-
λυπτα, την βρίζει. Και σ’ αυτά τα λόγια 
αντανακλούν κι οι γνώμες άλλων, πολ-
λοί εκ των οποίων είναι και σύγχρονοι 
διανοητές. Ερευνώντας λοιπόν, προ-
σεκτικά ο μελετητής θα ανακαλύψει 
πάμπολλες τέτοιες καταθέσεις από τα 
παλιά τα χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Οι 
φανατικοί, βλέπεις, και οι πουριτανοί 
ποτέ δεν λείπουν στη διαχρονικότητα. 

Παράλληλα όμως, επιτακτικά ανα-
γκαίο είναι κάποτε να έλθει στην επι-
φάνεια κι η άλλη πλευρά, η πλευρά 
της ουσίας και της πραγματικότητας 
και να αποκατασταθεί η αλήθεια γύρω 
από τη εξέχουσα ποιήτρια. Να δοθεί, 
μ’ άλλα λόγια, μια αποστομωτική απά-
ντηση στον συνεχή προβληματισμό 
που αναφαίνεται όταν μελετώνται τέ-
τοιες εξέχουσες φυσιογνωμίες: Είναι 
η Σαπφώ μια μεγάλη προσωπικότητα 
η οποία στον τομέα της τέχνης μεγα-
λουργεί ενώ στον άλλο, τον προσωπικό 
σφάλλει, ξεπέφτει ή πρόκειται για με-
γάλη προσωπικότητα η οποία σ’ όλες 
τις εκφάνσεις των επιδιώξεών της πρω-
τεύει, μεσουρανεί, πλην όμως ο μέσος 
ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει 
τέτοιας ευρύτητας μεγαλοσύνη;

Εξέχοντες Ευρωπαίοι ερευνητές και 
ελληνιστές πρώτης βαθμίδας, που ανέ-
λυσαν σε βάθος την περίπτωση της Σαπ-
φούς κατέθεσαν ξεκάθαρα τη γνώμη 
τους για τη συμπεριφορά της μεγάλης 
ποιήτριας και θεωρώ ότι στηριζόμενοι 
στη γνώμη τους μπαίνει πλέον τελεία 
και παύλα στις επιπόλαιες κατηγορίες 
που κατά καιρούς έχουν εκτοξευθεί.

Ένας απ’ αυτούς, θεωρώ ο σημα-
ντικότερος, ο Γερμανός Ulrich von 
Wilamovitz - Moellendorf, διαπρεπής  
ελληνιστής, φιλόλογος και αρχαιολόγος 
του οποίου οι πεποιθήσεις σε παρό-
μοια δύσκολα θέματα υπήρξαν πάντα 
επιστημονικά τεκμηριωμένες και τελε-
σίδικες, καταθέτει με παρρησία:

«Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος γνω-
ρίζει σαρκικό έρωτα ανάμεσα στον 
άνδρα και τη γυναίκα και με τη βάση 
αυτή μπορούσε στο γάμο να αναπτυ-
χθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, την οποίαν 
οι Έλληνες ονομάζουν φιλία.

Αλλά η έλξη των ψυχών ευρίσκεται 
μόνον σε άτομα ανήκοντα στο ίδιο 
φύλο. Και είναι βαθύ και γνήσιο στους 
άνδρες το αίσθημα τούτο, αν και κατά 
τα επικρατούντα τότε ήθη η σαρκική 
φιληδονία δεν ελλείπει παντελώς. Αλλά 
στα ποιήματα της Σαπφούς, στα οποία 
«η αγνή γυναίκα με το γλυκό χαμόγελο» 
όπως την ονομάζει ο Αλκαίος, η θερά-
παινα των θεών, η διδασκάλισσα και μυ-
σταγωγός, διδάσκει τις μαθήτριές της, 
στις ψυχές των οποίων πρώτη αυτή ξύ-
πνησε τον έρωτα προς την πνευματική 
ζωή, στα ποιήματα αυτά όπου κάθε ρυ-
παρή σκέψη είναι όχι μόνον βλασφημία 
αλλά και βλακεία, ομιλεί η γλώσσα του 
θερμού ερωτικού αισθήματος, σαν ήχος 
που έρχεται από άλλο κόσμο, όχι γήι-
νο. Ο άνδρας δεν έχει το δικαίωμα να 
θέλει όλα να τα εννοήσει. Σωπαίνει και 
με κατάνυξη ακούει την αποκάλυψη της 
γυναικείας ψυχής, η οποία για τούτο εί-
ναι θεία, διότι είναι αυτή η ίδια η φύση». 

Η έλξη των ψυχών, λοιπόν, ο έρωτας 
προς την πνευματική ζωή, ταύτιση ψυχής 
και πνεύματος είναι η υπέρτατη επιδίωξη 
της ποιήτριας κι αυτήν την διατρανώνει με 
το ασίγαστο συναίσθημα που την καίει, 
που την παρασύρει, αν θέλετε, πάντα σ’ 
όλες τις πράξεις της, το πάθος!

Ποια άλλη γυναίκα, διερωτώμαι, μέσα 
σε δυόμισι χιλιάδες χρόνια απασχόλη-
σε τόσο έντονα τη διανόηση και υπο-
στήριξε τόσο μαεστρικά την κοινωνικό-
τητα της γυναίκας, όσο η Ψάπφα;

Σημ: Ένα κείμενο καθ’ όλα τεκμηριωμένο, με 
γλώσσα σαφή, πλούσιο σε ακλόνητα στοιχεία απο-
δεικτικά για την καθαρότητα της Σαπφώς, είναι και 
το «Διάλεξις περί Σαπφούς» του καθηγητή Μιχ. Γ. 
Μιχαηλίδη το οποίο δημοσιεύτηκε στο λεσβιακό πε-
ριοδικό Χαραυγή την 15η Μαρτίου του 1911.

Η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να 
επιβεβαιώσει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό τρόπο το κορυφαίο επίπεδο 
ακουστικής του αρχαίου θεάτρου της 
Επιδαύρου. Μετρήσεις που πραγματο-
ποίησαν Έλληνες ειδικοί απέδειξαν, ότι 
το φημισμένο οικοδόμημα αποδίδει 
εξαιρετικά ηχητικά αποτελέσματα στο 
φάσμα συχνοτήτων της ανθρώπινης 
φωνής, όντας τέλεια προσαρμοσμέ-
νο στην υποστήριξη της ομιλίας και 
στις ανάγκες του αρχαίου δράματος. 
Παράλληλα διαπίστωσαν ότι αυτό δεν 
οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, 
αλλά μόνο στην άρτια γεωμετρία του 
και στον τρόπο κατασκευής του. 

Η εξαίρετη ακουστική για την οποία 
το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου είναι 
διάσημο, οφείλεται στα πέτρινα εδώλια 

Το θαύμα του θεάτρου της Επιδαύρου

Επιμέλεια Θεόδωρου Πλατσή

του (στα καθίσματα των θεατών), κα-
θώς το σχήμα και η διάταξή τους είναι 
ιδανικά για το φιλτράρισμα των θορύ-
βων χαμηλής συχνότητας, καταδεικνύει 
η έρευνα ειδικών επιστημόνων.

Ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα, ο Ρωμαί-
ος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος θαύμαζε 
το πώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν διαρ-
ρυθμίσει τα καθίσματα της Επιδαύρου 
«σύμφωνα με την επιστήμη της αρμο-
νίας» για να ακούγονται καθαρότερα 
οι φωνές των ηθοποιών. Ακόμα και ο 
παραμικρότερος ψίθυρος στη σκηνή 
του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα 
στις τελευταίες θέσεις σε απόσταση 60 
μέτρων.

Εκτός από τις αρχαίες πηγές, «σύγ-
χρονες ακουστικές έρευνες αποδει-
κνύουν ότι στα αρχαία θέατρα έχουν 
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Τι θυμήθηκα τώρα... 

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Αυτή η άνοιξη δεν είναι η δική μας. 
Σίγουρα ανήκει σε άλλον πλανήτη και 
απρόβλεπτα ήρθε και φώλιασε στο 
δικό μας. Τη μία ημέρα ένας ολό-
χρυσος ήλιος βγαίνει μόνο για μας. 
Παρουσιάζεται και ο μετεωρολόγος 
στην τηλεόραση γελαστός, υποκλί-
νεται, μας χαιρετά με λίγες έξυπνες 
φράσεις και μας λέει το Δελτίο του 
καιρού: «Σήμερα η θερμοκρασία θα 
φτάσει στους 28 βαθμούς, αύριο 
Πέμπτη στους 29 βαθμούς, την Πα-
ρασκευή στους 30 βαθμούς, και το 
Σαββατοκύριακο στους 33 βαθμούς. 
Ετοιμαστείτε για τη θάλασσα.» Και 
συνεχίζει: «Αλλά βλέπετε, ότι σε 
όλα τα πράγματα πάντα υπάρχει ένα 
- αλλά -, έτσι κι εδώ την εβδομάδα 
που ακολουθεί, ανατρέπεται αυτή η 
εικόνα γιατί επιστρέφουν δυνατοί 
νοτιάδες μέχρι και 8 μποφόρ» σκό-
νη, βροχές και κατά τόπους ισχυρές 
καταιγίδες. Όμως σιγά-σιγά από τα 
δυτικά θα επανέλθει ο καιρός στις 
κανονικές για την εποχή θερμοκρα-
σίες. Αυτές οι μεταβολές του καιρού 
θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες 
την άνοιξη, και τέλος όλα θα βρουν 
τους κανονικούς τους ρυθμούς το κα-
λοκαίρι...» και κλείνει το Δελτίο και-
ρού με ένα πονηρό χαμόγελο και μία 
δεικτική φράση: «Δυστυχώς, ο καιρός 
ακολουθεί τα επάνω - κάτω της οικο-
νομικής κρίσης της χώρας μας. Αυτό 
που δεν μπορούμε να προβλέψουμε 
είναι αν θα έρθει ποτέ το καλοκαίρι 

και στην..., τσέπη μας.»
Τι θυμήθηκα τώρα... Άνοιξη τρελή 

ήταν και τότε κι εγώ μαθήτρια του 
Γυμνασίου Θηλέων Μυτιλήνης. Μαύ-
ρη ποδιά, το σήμα του Σχολείου στο 
στήθος, λευκό γιακαδάκι, και η ζώνη 
στη μέση σφιγμένη πάρα πολύ, για να 
τονίζεται η λεπτή μέση περισσότερο, 
η σάκα του σχολείου να κουνιέται στο 
δεξί χέρι με χάρη, και η άνοιξη να κά-
νει παράξενα παιχνίδια ακουμπώντας 
πονηρά με την άκρη της ποδιάς κάτω 
από τα γόνατα, λες και με απειλούσε: 
«Μην το παίζεις αδιάφορη με μένα... 
Άνοιξη είμαι εγώ και μπορώ να. σε 
τρομάξω!»

Εκείνη την ημέρα περπατούσα κα-
μαρωτή στην αγορά της Μυτιλήνης, 
επιστρέφοντας από το Γυμνάσιο στο 
σπίτι. Είχε δροσιά κι ένα φλύαρο αε-
ράκι με ακολουθούσε, ήσυχα στην 
αρχή, πιο δυνατά στη συνέχεια, και 
ξαφνικά σαν ανεμοστρόβιλος με πολ-
λά πρόσωπα που κρύβονταν ύπουλα 
στα στενά της αγοράς και ένα-ένα τα 
φανέρωνε με ορμή, θέριεψε, αγρίεψε, 
και σήκωσε όσο πιο ψηλά μπορούσε 
ό,τι εύρισκε μπροστά του. Σακού-
λες, χαρτιά, σκουπίδια, φύλλα των 
δέντρων, πράγματα που ήταν τοπο-
θετημένα στο πεζοδρόμιο και είχαν 
μικρό βάρος, ρούχα πρόχειρα κρε-
μασμένα... Ο αέρας γινόταν όλο και 
πιο απειλητικός και οι άνθρωποι έτρε-
χαν με σκυμμένο κεφάλι να χωθούν 
στα μαγαζιά από φόβο μήπως κανένα 

εφαρμοστεί βασικές αρχές σχεδια-
σμού που εξασφαλίζουν ηχοπροστα-
σία, ακουστική ζωντάνια, διαύγεια και 
καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. 
Μια από τις βασικότερες αρχές είναι 
η ενίσχυση της φωνής με έγκαιρες, 
θετικές ηχοανακλάσεις επάνω σε στοι-
χεία του θεάτρου (δάπεδο ορχήστρας, 
πρόσοψη κτιρίου σκηνής, λογείο), για 
την εξασφάλιση ενός φυσικού, αυτο-
δύναμου (παθητικού) μεγαφώνου, που 
αναπληρώνει τις ενεργειακές απώλειες, 
κυρίως στα υψηλότερα καθίσματα του 
κοίλου».

Oι υπολογισμοί τους έδειξαν ότι οι 
κλιμακωτές θέσεις του θεάτρου λει-
τουργούν ως ηχητικό φίλτρο, καθώς το 
σχήμα τους είναι ιδανικό για να κατα-
στέλλει τους ήχους χαμηλής συχνότη-
τας, κύριο συστατικό του θορύβου. Η 
διάταξη των θέσεων, που θυμίζει τα πά-
νελ ηχομόνωσης σε σχήμα αβγοθήκης, 
φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 
Hertz, όπως το μουρμούρισμα του κοι-
νού και το θρόισμα των φύλλων.

Η εξασθένιση των χαμηλών συχνο-
τήτων επιτρέπει να ακούγονται πλου-
σιότερες οι φωνές των ηθοποιών, που 
αποτελούνται κυρίως από υψηλές συ-
χνότητες. Η αφαίρεση των χαμηλών τό-
νων από τις φωνές δεν δημιουργεί πρό-
βλημα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
μπορεί να συμπληρώνει τις συχνότητες 
που λείπουν - ένα φαινόμενο που αξι-
οποιείται σε ηχεία μικρού όγκου τα 
οποία ακούγονται στο αφτί πολύ μεγα-
λύτερα.

Οι ερευνητές παραδέχονται ότι η πα-
ρουσία κοινού στο θέατρο πιθανότατα 
θα άλλαζε την ακουστική του με τρόπο 
που δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, 
λόγω του περίπλοκου σχήματος και 
της ανομοιογένειας του ανθρώπινου 
σώματος. Υποστηρίζουν όμως ότι τα 
συμπεράσματά τους για το θέατρο της 
Επιδαύρου θα μπορούσαν να αξιοποιη-

θούν στο σχεδιασμό σταδίων με καλύ-
τερη, φυσική ακουστική.

Η λέξη Επίδαυρος σημαίνει «Δρα Επί 
της Αύρας».

Δεν είναι τυχαία και η ύπαρξη των 
Ασκληπιείων εκεί, που έχει να κάνει 
με τον ήχο, την ακουστική, την επίγεια 
μουσική αρμονία η οποία συγχρονίζε-
ται με την συμπαντική μουσική αρμονία 
και την ίαση.

Η ακουστική λοιπόν στο αρχαίο θέ-
ατρο της Επιδαύρου έχει το αξιοπε-
ρίεργο, ότι έτσι όπως ακούγονται κα-
θαρά τα Ελληνικά εκεί, δεν μπορούν 
να ακουστούν άλλες γλώσσες, υπάρ-
χει δηλ. κάποιου είδους συντονισμού 
του ήχου, της Μαθηματικής Ελληνικής 
γλώσσας, του χώρου και της ακουστι-
κής, και αυτό γιατί η Ελληνική γλώσσα 
είναι μουσική γλώσσα.

Γνωστή δε η σχέση μεταξύ μουσικής 
αρμονίας και των μαθηματικών και των 
μαθηματικών με την αρμονία του σύ-
μπαντος, όπως επίσης γνωστό είναι ότι 
στην αρχαία Ελλάδα η μουσική, η αριθ-
μητική η γεωμετρία και η αστρονομία 
ήταν αδελφές επιστήμες...

Το γενικό συμπέρασμα που προ-
κύπτει είναι ότι το αρχαίο θέατρο της 
Επιδαύρου «παίζει καταπληκτικά, η 
ακουστική του οφείλεται αυστηρά στη 
γεωμετρία του και στον τρόπο κατα-
σκευής του και οι τοπογραφικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες δεν διαμορ-
φώνουν κάποια ιδιαίτερα πράγματα 
στην ακουστική του. Με τη μέχρι σή-
μερα έρευνα, είναι το απόλυτο αρχαίο 
θέατρο, φτιαγμένο αυστηρά για ομιλία, 
όχι για μουσική». 

«Αν φτιάχναμε σήμερα ένα μοντέρνο 
θέατρο, θα χρειαζόμασταν ηλεκτροα-
κουστική ενίσχυση για να πετύχουμε 
τα αποτελέσματα» του θεάτρου της 
Επιδαύρου.

(Βοήθημα: Από το διαδίκτυο)
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Θεοφάνια στη Μυτιλήνη (κάποτε)
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

«Μεθαύριο έρχονται τα Φώτα και οι φω-
τισμοί και χαρές μεγάλες κι οι Αγιασμοί»!

Καλά για τα Φώτα και τους φωτισμούς, 
αλλά οι χαρές; Που είναι οι χαρές; Που 
τις είδατε τις χαρές; Μήπως είναι κάπου 
κρυμμένες και δεν τις βλέπω εγώ; Μη μου 
πείτε ότι, χαρά ήταν το τρακοσάρι που 
πήρανε πέρυσι μερικοί σαν δήθεν δέκα-
το τρίτο μισθό ή σύνταξη και το επίδομα 
φτώχιας το φετινό! Αυτά τα έρμα, πριν 
έρθουν, χάθηκαν στο δρόμο. Τα έφαγε 
κάποιος «μπαμπούλας» που λέγεται έτσι 
για γούστο.  Κάποιος ΕΝΦΙΑ παρέα με 
μια ΔΕΗ και κάποια Εφορεία! 

Αλλά. Ας το καλό! Μέρα που ‘ρχεται  
δεν θα κάτσω να σκάσω ξανά αναμα-
σώντας όλες τις βλακείες, (για να μην 
πω και κάτι άλλο), που μας πλακώνουν 
τη ψυχή και που έχουν καταντήσει «κα-
θημερινό ψωμοτύρι» ή μαρτύριο για 
όλους μας, πλην όσων, μας τις φορτώ-
νουν! Γι’ αυτό και εγώ θα αφήσω λάσκα 
το μυαλό μου να τρέξει λεύτερο, πίσω 
σε κάτι ωραία αξέχαστα παιδικά χρόνια 
που έζησα σ’ ένα, για μένα θεσπέσιο 
και αξέχαστο μέρος, στην πολυαγαπη-
μένη μου ΜΥΤΙΛΗΝΗ!!!

Εκείνο το πρωί ξύπνησα με το χαρού-
μενο εορταστικό ήχο που έκαναν οι κα-
μπάνες της Μητρόπολής, καθώς καλού-
σαν τους πιστούς στην εκκλησιά για να 
γιορτάσουν όλοι μαζί τα Θεοφάνια και 
να αγιαστούν με τον Μεγάλο αγιασμό 
που θα ακολουθούσε. 

Έριξα μια φευγαλέα ματιά στο ημερο-
λόγιο που κρεμόταν πάνω απ’ το κρε-
βάτι μου. Έγραφε 6 Ιανουαρίου 1939! 
Δεν πρόφθασα να σκεφτώ τίποτα άλλο 
κι άκουσα τη Μητέρα μου να μου φωνά-
ζει. «Θοδωρή σήκω γρήγορα. Να ντυ-
θείς και να ετοιμαστείς για να πάμε στην 
Εκκλησιά. Ο Πατέρας μου, η Μητέρα 

μου κι η Γιαγιά μου ήταν ήδη έτοιμοι. 
Βιάστηκα κι εγώ και σε λίγο μπαίναμε 
στη Μητρόπολη που ήταν ήδη γεμάτη 
κόσμο. Άναψα το κεράκι μου κι αφού 
προσκύνησα στη λάρνακα το Άγιου 
Θόδωρου, τράβηξα για το αριστερό 
ψαλτήρι όπου ψάλτης ήταν ο κυρ Δημη-
τράκης Κυπραίος, όπου κι εγώ, ήμουν 
μέλος της ομάδας των παιδιών που 
ψάλαμε μαζί του. Περνώντας μπροστά 
από το Δεσποτικό θρόνο, πλησίασα 
και φίλησα ευλαβικά το χέρι του τότε 
Δεσπότη μας, του αξέχαστου Ιάκωβου 
του πρώτου! Η λειτουργία είχε ήδη αρ-
χίσει. Ήταν μια αξέχαστη εορταστική 
λειτουργία, καθώς και ο Αγιασμός που 
έκανε ο δεσπότης μαζί μ’ όλους τους 
ιερείς. Λες και έμελλε,  για τα επόμε-
να πέντε έξι χρόνια, με το πόλεμο του 
40 και μετά με τα τέσσερα χρόνια της 
Γερμανικής κατοχής, να μην υπάρχει η 
διάθεση αλλά και η ευχέρεια  για τέτοιες 
πολυτέλειες και κυρίως για το ότι ήταν 
καθιερωμένο μέχρι τότε να ακολουθεί!

Όταν τελείωσε η λειτουργία και ο 
Αγιασμός, όλο το εκκλησίασμα με επι-
κεφαλής το Δεσπότη και όλους τους 
ιερείς και τους ψαλτάδες βγήκαμε έξω.
Εκεί ήταν παρατεταγμένοι σε δυο σει-
ρές στρατιώτες σαν τιμητική συνοδεία 
και όλοι μαζί κινήσαμε για το λιμάνι. 
Προπορευόταν η μπάντα του ορφα-
νοτροφείου με τον αξέχαστο μαέστρο 
της το Κώστα Χατζηευστρατίου. Ακο-
λουθούσαν τα λάβαρα της εκκλησίας, 
τα εξαπτέρυγα, οι ψαλτάδες και μετά 
ο Δεσπότης με τους ιερείς. Ακολου-
θούσε ο κόσμος. Αφού διασχίσαμε 
όλη σχεδόν την αγορά, στρίψαμε κι 
από το στενό της «Μεγάλης Βρετάνι-
ας» όπως λεγότανε το ξενοδοχείο που 
βρισκότανε εκεί, και μπήκαμε στη προ-

ιπτάμενο αντικείμενο βρεθεί στο κε-
φάλι τους, και ακόμα να γλιτώσουν 
από τη σκόνη και από κάποιες ιδιό-
τροπες σταγόνες βροχής που ποιος 
ξέρει από πού ήρθαν. Μαζί με όλους 
έτρεξα κι εγώ. Σκέφτηκα ότι καλό θα 
ήταν να σταματήσω και να ακουμπήσω 
γερά με την πλάτη σε καμιά βιτρίνα 
της αγοράς για να αποφύγω τα χειρό-
τερα. Και τα χειρότερα ήταν, ότι ο δυ-
νατός αέρας, λες και ερχόταν από τη 
γη, και φούσκωνε την πλούσια σούρα 
της μαύρης ποδιάς μου, την έκανε σαν 
αλεξίπτωτο και τη στριφογύριζε, προ-
σφέροντας στον κόσμο ακατάλληλες 
εικόνες. Από τη στιγμή που ο αέρας 
δυνάμωσε και η ποδιά μου άρχισε να 
σηκώνεται πάνω από τα γόνατα και 
να τρέχει ελεύθερη πότε αριστερά 
και πότε δεξιά, η πρώτη μου κίνηση 
ήταν να την κρατήσω - όσο μπορού-
σα - με τα χέρια μου επάνω στο σώμα 
μου. Και αυτό έκανα. Σφίγγοντας τη 
φούστα προς τα κάτω, με την τσάντα 
μου σφιγμένη κάτω από τη μασχά-
λη να γλιστράει και να τη συγκρατώ 
συνέχεια μη μου πέσει, με τα μάτια 
κόκκινα και δακρυσμένα από τον 
αέρα, με τα μαλλιά ανακατεμένα σα 
να ήμουν αχτένιστη από τα βαφτίσια 
μου, επιτέλους κόλλησα το σώμα μου 
με την πλάτη επάνω σε μια βιτρίνα της 
αγοράς, κι εκεί έμεινα ακίνητη βαρια-
νασαίνοντας από το τρέξιμο, και με 
την ελπίδα ότι: «Ε! Πόσο θα κρατή-
σει αυτό το απότομο ξάφνιασμα του 
αέρα; Σε λίγο θα κόψει, και θα φύγω 
κι εγώ...» Τότε ήταν που άκουσα γέλια 
μέσα στο μαγαζί. Γέλια πολλά, αλλά 
και άλλες διάφορες κουβέντες - δή-
θεν - συμπαράστασης, όπως: «Δεν το 
κατάλαβε το καημένο...» ή «Ας του 
το πει κάποιος να την κατεβάσει... Με 
τέτοιο κακό τα χάσαμε εμείς οι με-
γάλοι... Τι να κάνει το παιδί;» Γύρισα 
γρήγορα το κεφάλι και είδα μέσα στο 

μαγαζί πολλά κεφάλια να σοβαρεύ-
ουν από τα γέλια και να μου δείχνουν 
με τα χέρια τους..., τη φούστα μου. 
Τότε κατάλαβα ότι το «καημένο» που 
έλεγαν ήμουν εγώ! Μια γυναίκα βγήκε 
βιαστικά από το μαγαζί, ήρθε κοντά 
μου, με τράβηξε-μαλακά από τη βιτρί-
να που ακουμπούσα γερά, και ανοίγο-
ντας και τα δυο της χέρια μου κατέ-
βασε την φούστα που τόση ώρα που 
εγώ ήμουν κολλημένη στη τζαμαρία, 
η φούστα ήταν πίσω σηκωμένη μέ-
χρι επάνω προς  «τέρψιν» αυτών που 
ήταν μαζεμένοι μέσα στο μαγαζί...

Ντράπηκα πολύ. Έσφιξα με τα χέ-
ρια τη φούστα μπροστά αρχίζοντας 
από πίσω, σιγουρεύτηκα ότι δεν την 
είχε σηκώσει πάλι ο αέρας, και εξα-
φανίστηκα. Έφτασα στο σπίτι λαχα-
νιασμένη και θυμωμένη.

Πέρασε καιρός για να φύγει η ντρο-
πή και να μείνει σήμερα μόνο μια γλυ-
κιά και αστεία ανάμνηση .

Τώρα είναι σα να βλέπω μια μικρή 
μαθήτρια του Γυμνασίου Θηλέων Μυ-
τιλήνης, μόλις 13 χρονών, να προσπα-
θεί να προφυλαχτεί από έναν απρό-
βλεπτο ανεμοστρόβιλο που σήκωσε 
τη σχολική της ποδιά στα ύψη, χω-
ρίς εκείνη να το καταλάβει μέσα στο 
χαμό που έφερε ο αέρας.

Τι θυμήθηκα τώρα!... Αλλά μήπως 
μπορώ να ξεχάσω γεγονότα της παι-
δικής μου ηλικίας όπως ήταν αυτό; 
Άλλωστε δεν θέλω να ξεχάσω. Ο σο-
φός είπε: «Θεέ μου, μπορείς να μου 
τα πάρεις όλα. Όμως μη μου πάρεις 
ποτέ τις παιδικές μου αναμνήσεις...» 
και ο Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, με 
μια φράση μόνο βεβαιώνει ότι: «Κα-
ταγόμαστε από την παιδική μας ηλι-
κία, όπως καταγόμαστε από τη χώρα 
μας!».
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Ωδή στη μικρή πατρίδα που με έθρεψε

Γράφει η Μαρία Σαμαρτζή *

Την είδα. Το πιστεύετε ή όχι την είδα. 
Εκεί στη θάλασσα με τα νερά που έχουν 
το χρώμα του φρέσκου τσάγαλου. Εκεί 
που τα σκίνα φυτρώνουν κατάγιαλα και 
μοσχοβολούν μαστίχα. Στην παραλία, 
όπου τα ξερά φύκια αναστενάζουν κάτω 
από κάθε πατημασιά. Εκεί ανάμεσα στα 
“Τοκμάκια” και στη “Χρυσή Άμμο”. 
Προς τα ανατολικά της Λέσβου. 

Κολυμπούσα ήσυχα, όταν ένιωσα τα 
νερά να χορεύουν τριγύρω μου για να με 
σηκώνουν ανάλαφρα λίγο ψηλότερα. Στην 
αρχή πρόβαλλαν τα μαλλιά της. Ποταμός 
μεταξωτός, γεμάτα μικροσκοπικούς αχι-
νούς, αχιβάδες και κοχύλια. Ιππόκαμποι 
μπαινόβγαιναν στις πτυχές τους. Ύστερα 
η ουρά της γκρίζα, ασημένια και ιριδίζου-
σα μαζί. Την ξεπέταξε λίγο απότομα από 
το νερό. Την αλαφροκούνησε κοντά στο 
αυτί μου σαν σε χαιρετισμό. Μετά άρχι-
σε ένα ατελείωτο στροβιλισμό γύρω μου 
και τα νερά γίνηκαν κρυσταλλένιο κλουβί, 
που με κρατούσε δέσμια και ακίνητη. 

“Γιατί δεν φοβάμαι, μα γιατί δεν φο-
βάμαι;” ήταν η μόνη σκέψη που έκανα 
καθώς παρακολουθούσα το θαλασσινό 
αερικό να σείεται, να λυγέται. “Ζω κάτι 
ξεχωριστό”, το μεγαλείο της μοναδικό-
τητας με πλημμύρισε ξαφνικά: “Μία γορ-
γόνα, έχω μία μικρή, αληθινή γοργόνα 
μπροστά μου”. 

Άφησα το κορμί να βυθιστεί, ώσπου 
σταθήκαμε η μια αντικριστά στην άλλη.

“Εδώ, έλα εδώ και άκου”, είπε και με 
έσυρε μέχρι έναν μικρό βράχο. Γέμισε 
το πέλαγο μελωδίες που όμοιες τους δεν 
είχαν ξανακουστεί.

“Είναι οι διθύραμβοι του Αρίωνα”, μου 
ψιθύρισε. “Ακούγονται αιώνες τώρα εδώ 
κάτω, γύρω από την Λέσβο. Γι’ αυτό τα 

νερά της έχουν χρώματα αλλιώτικα. γι’ 
αυτό ο αγέρας της είναι ευωδιαστός και 
το φως της ξεχωριστό. Εγώ ήμουν η αγα-
πημένη του. Σαν άφησε τη Μήθυμνα και 
κίνησε για την Κόρινθο ρίχτηκα, για χάρη 
του, στα νερά πίσω από το πλοίο που 
τον έφερναν μακριά μου. Η Αφροδίτη με 
μεταμόρφωσε σ’ αυτό που βλέπεις για 
να μπορώ να τον ακολουθώ παντού. Σαν 
φτάσαμε στη νέα του πατρίδα, έβγαινε 
τις νύχτες απ’ το παλάτι του Περίανδρου 
με την κιθάρα του, κατέβαινε κοντά μου, 
τον έπαιρνα αγκαλιά και σεριανούσαμε 
τα πέλαγα τραγουδώντας”. Μικρές νό-
τες ξέφυγαν απ’ τα χείλη της και έφτασα 
ως την επιφάνεια. Απόκοσμο τραγούδι. 
“Μου ήταν αρκετό. Εγώ ήμουν που τον 
έσωσα, όταν οι άπληστοι ναύτες τον πέ-
ταξαν στη θάλασσα, γυρίζοντας από τη 
Σικελία, για να του πάρουν τα πλούτια 
που είχε κερδίσει εκεί. Εγώ ήμουν εκείνη 
στην οποία εμπιστεύτηκε την τελευταία 
του ευχή να ακούγεται η μουσική στους 
αιώνες μέσα στα κύματα που δροσίζουν 
τα ακρογιάλια της μικρής του πατρίδας. 
Για τούτο, σαν τον πήραν οι θεοί, ταξίδε-
ψα μέχρι εδώ και έμεινα να τραγουδώ τις 
μελωδίες του, που μόνο εγώ θυμάμαι”. 
“Γιατί εγώ, γιατί σ’ εμένα”, ρώτησα κοι-
τώντας τα μάτια της που όσο περνούσε 
η ώρα γίνονταν και ποιο γαλανά. 

“Γιατί ακούν και βλέπουν μόνο αυτοί 
που πιστεύουν”. 

Και με τα λόγια αυτά άνοιξε τη χούφτα 
μου κι απόθεσε λίγα κοχύλια που έπια-
σε απ’ το βυθό. Έτσι για του λόγου το 
αληθές. 

* Η Μαρία Σαμαρτζή είναι ψυχολόγος 
με καταγωγή από τα Λουτρά Λέσβου.

κυμαία όπου φθάσαμε μέχρι το τότε 
λιμεναρχείο. Εκεί μπροστά, πάνω στο 
πεζοδρόμιο του μουράγιου ήταν στη-
μένη μια άνετη εξέδρα στολισμένη με 
μυρτιές και δάφνες. Εκεί περίμενε την 
πομπή ο Δήμαρχος, (αν θυμάμαι καλά) 
Ν. Πετρόπουλος, ο Λιμενάρχης και οι 
Στρατιωτικός και ο Αστυνομικός Διοι-
κητής του νησιού. Στην εξέδρα ανέβη-
καν οι ιερείς και μετά από μια σύντομη 
ψαλμωδία ο δεσπότης ψάλλοντας το 
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε» 
έριξε το Σταυρό στα νερά του λιμανιού, 
ενώ ένα κάτασπρο περιστέρι πέταξε 
ψηλά κι άρχισε τρομαγμένο, να κάνει 
βόλτες πάνω από τη προκυμαία. Τότε 
καμιά δεκαριά παλικάρια και άνδρες 
που μέχρι τη στιγμή αυτή ήταν καθισμέ-
νοι στο μουράγιο ρίχτηκαν στο νερό 
για να πιάσουν το Σταυρό. Ο Σταυρός 
όμως, καθώς ήταν μεταλλικός και όχι 
ξύλινος, όπως τις μέρες μας, βούλιαξε 
και πήγε στο πάτο του λιμανιού. Άρχι-
σε τότε ένας τρομερός αγώνας με μα-
κροβούτια των κολυμβητών ΄για να τον 
βρούνε. Αυτό κράτησε αρκετή ώρα και 
όλος ο κόσμος περίμενε με αγωνία να 
δει τι θα απογίνει. Ξάφνου ακούστηκαν 
χειροκροτήματα και «μπράβο» καθώς 
στην επιφάνια είχε εμφανιστεί ένας κο-
λυμβητής ανάμεσα στους άλλους και 
κρατούσε στο δεξί του χέρι το Σταυρό 

κι αφού τον φίλησε, τον σήκωσε ψηλά 
για να τον δει όλος ο κόσμος που πε-
ρίμενε εκεί. Εν συνεχεία ανέβηκε στη 
εξέδρα και τον παρέδωσε στο Δεσπό-
τη από τον οποίο δέχτηκε τις ευχές του 
και ένα γερό «ρεγάλο», δηλαδή δώρο.

Εκεί τελείωσε η όλη τελετή των Θεο-
φανίων και του Αγιασμού των Υδάτων. 
Ο κόσμος άρχισε να διαλύεται. Ήταν 
όμως μια υπέροχη γεναριάτικη μέρα 
αυτή, που λες και έγινε επίτηδες τόσο 
όμορφη για να μη τη ξεχνούμε. Ο ήλιος 
έλαμπε σ’ έναν καταγάλανο ουρανό και 
καθώς δεν φύσαγε ούτε καν ο ελαφρός 
μπάτης, η θάλασσα ήταν ακύμαντη σαν 
καθρέφτης. Ο κόσμος δεν έλεγε να 
αδειάσει την προκυμαία και να γυρίσει 
σπίτι του για το μεσημεριανό φαγητό. 
Εγώ, με το τέλος της τελετής έτρεξα 
και βρήκα τους δικούς μου, και όλοι 
μαζί πήγαμε και καθίσαμε στο ζαχαρο-
πλαστείο του «Βαλάκη», οι γονείς μου 
για έναν καφέ κι εγώ για το καθιερω-
μένο μου «Υποβρύχιο»*! Ξεχνιούνται 
λοιπόν κάτι τέτοιες ομορφιές όσα κι 
αν περάσουν χρόνια, καθώς  είναι σαν 
ένα ανεκτίμητο φάρμακο, που με κάνει 
να  ξεχνώ τη μαυρίλα που μας πλακώνει 
τώρα τα τελευταία; 

*Υ.Γ.: Υποβρύχιο λέγαμε τότε στα καφενεία και ζαχα-
ροπλαστεία, μια κουταλιά βανίλια γλυκό, καλά γεμά-
τη και βυθισμένη σ’ένα ποτήρι κρύο νερό.
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Τρικυμία στο Αιγαίο 
Γράφει η Άσπα Αβαγιανού 

Καταχείμωνο και όμως ταξιδεύουμε. 
Τα πλοία μας πάνε και έρχονται, παρ’ 
όλες τις κακοκαιρίες κι εξυπηρετούν 
τις δουλειές μας, τις αρρώστιες μας, τη 
διασκέδασή μας, το εμπόριο, τους φοι-
τητές, τους στρατιώτες. 

Μερικές φορές, όμως, οι θαλασσοτα-
ραχές αλλάζουν την πορεία των δρομο-
λογίων και καθηλώνουν τα πλοία σε ήσυ-
χα, απάνεμα λιμάνια, για λίγες ώρες, για 
λίγες μέρες καμιά φορά, μέχρι να κοπά-
σει το κακό και να ηρεμήσει η θάλασσα.

Όπως πριν λίγες μέρες. Είχαμε φύ-
γει για τον Πειραιά με καλό καιρό με 
το πλοίο Σαπφώ. Κι επιστροφή είχαμε 
προγραμματίσει την επόμενη εβδομά-
δα με το Θεόφιλος. 

Τα εισιτήρια βγαλμένα, όλα έτοιμα να 
μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή και 
αγχωνόμαστε. 

Πράγματι, την επόμενη Παρασκευή, 
παρ’ όλο που το ραδιόφωνο και η τη-
λεόραση είπαν για κακοκαιρία, όταν 
τηλεφωνήσαμε στο πρακτορείο στον 
Πειραιά, μας είπαν ότι δεν υπάρχει πρό-
βλημα. Το δρομολόγιο θα γίνει κανονικά. 
Μόνο αντί του «Θεόφιλος» θα ταξιδεύ-
αμε με το «Σαπφώ» μια και το «Θεόφι-
λος» λόγω τρικυμίας, είχε ξεμείνει. 

Οι αλλαγές των εισιτηρίων είχαν γίνει 
αυτομάτως και ας έγραφε το εισιτήριό 

μας, επιστροφή με το Θεόφιλος. Πράγ-
ματι το δρομολόγιο έγινε χωρίς μεγάλη 
φουρτούνα. Τα συνηθισμένα σκαμπα-
νεβάσματα στο Κάβο - ντόρο. Όταν 
όμως φτάσαμε στη Χίο, στις τέσσερις 
τα ξημερώματα, το μεγάφωνο ανήγγει-
λε ότι: «Λόγω δυσμενών καιρικών συν-
θηκών, το λιμεναρχείο Χίου, απαγο-
ρεύει τον απόπλου. Νεότερα στις 8 το 
πρωί». Το ίδιο έγινε στις 8 και νεότερα 
για τις 12 το μεσημέρι. 

Μια και βαρεθήκαμε την ξάπλα του 
πλοίου, μία και δεν είμαστε και μαθημέ-
νες, είπαμε με δύο γνωστές να βγούμε μία 
βόλτα στη Χίο μια κι ο καιρός ήταν πολύ 
καλός και η θάλασσα στο λιμάνι λάδι.

Στην παραλία, λίγο πιο πέρα αραγμέ-
νο το «Θεόφιλος», που είχε ξεμείνει κι 
αυτό από το προηγούμενο βράδυ, με 
προορισμό τον Πειραιά.

Κάναμε τις βόλτες μας στην παραλία 
της Χίου και στο Δημοτικό κήπο. Γυρί-
σαμε στο λιμάνι, βγάζουμε τα εισιτήρια 
από την τσάντα και μπαίνουμε στο κα-
ράβι που αμέσως ξεκίνησε. Επιτέλους 
θα φτάσουμε στο σπίτι μας στη Μυτι-
λήνη, ύστερα από τόση ταλαιπωρία. 

Μα πού πάει το καράβι... Αχ θεού-
λη μου μπήκαμε σε λάθος καράβι, στο 
«Θεόφιλος» (το εισιτήριο βλέπετε) και 
αντί Μυτιλήνη πάμε πίσω στον Πειραιά! 

ΠρόσωπαΠρόσωπα
Έξι γενιές Κουρτζήδων! 

Παρουσίαση λεσβιακής κεραμικής στην Αθήνα

Γράφει ο Θεόδωρος Πλατσής

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 2 
το μεσημέρι στην Αίθουσα Τέχνης και 
Πολιτισμού «ΤΟΛ» (Κηφισίας 207) έγι-
νε παρουσίαση Ελλήνων κεραμιστών με 
ιδιαίτερη αναφορά στην κεραμική της 
Λέσβου και την οικογένεια Κουρτζή.

Η οικογένεια Κουρτζή από την Αγιά-
σο, που σήμερα μετράει έξι γενιές αγ-
γειοπλαστών - κεραμιστών, παρουσιά-
στηκε και από τους εκπροσώπους της, 
τον χημικό-κεραμιστή Ηλία Κουρτζή 
(5η γενιά) και τη θυγατέρα του κεραμί-
στρια Ελπίδα Κουρτζή (6η γενιά), που 
ταξίδεψαν το κοινό μέσα στα 200 χρό-
νια κεραμικής παράδοσης τής Λέσβου, 
με πλούσιο ψηφιακό οπτικό υλικό. Από 
το 1820 έως σήμερα ήταν ένα ταξίδι 
γεμάτο ιστορίες. Την παρουσίαση προ-
λόγισε ο αρχαιολόγος και κεραμίστας 
Νίκος Λιάρος.

Όπως γράφει ο Σοφοκλής Κουτρής 
στις «Κεραμικές μορφές της Λέσβου» 
(1999), η παλιότερη οικογένεια κεραμι-
στών της Αγιάσου ήταν οι Κουρτζήδες. 

Το πρώτο εργαστήρι τους (στον 
«Κήπο του Γλεζέλη») ήταν του Πανα-
γιώτη Κουρτζή το1820, ακολούθησε 
ο γιος του Νικόλαος (1850 -1957) και 
αργότερα ο Ηλίας Κουρτζής (1872-
1957). Συνέχισε ο Νικόλας Κουρτζής 
(1907-1998) με τον εξάδελφό του 
Οδυσσέα Κουρτζή. Το 1941, όταν 
εγκαταστάθηκαν στο Σταυρί, έφυγε ο 
Οδυσσέας και παρέμεινε ο Ν. Κουρ-
τζής. Το 1960 χτίστηκε στο εργαστή-
ρι του Κουρτζή ένα σύγχρονο καμίνι. 
Το σχεδίασε ένας Ιταλός (Vittore 

Ceconi) ειδικός στις κατασκευές αυ-
τές, με τη βοήθεια του Μιχάλη Γούτου 
(την περίοδο 1960-65 διεύθυνε τον 
Οργανισμό Χειροτεχνίας, που ενίσχυ-
σε οικονομικά όχι μόνο τον Κουρτζή, 
αλλά και τους άλλους τεχνίτες για την 
αποκατάσταση αυτού του πολύ σημα-
ντικού μέσου δημιουργίας).

Η αλλαγή των μέσων συμβάλλει απο-
φασιστικά και στην αλλαγή των μορφών 
της τέχνης. Ο Κουρτζής προχώρησε 
με επιτυχία στην τεχνική των αλοιφω-
τών (τα πυρίμαχα) με σμάλτο και αλκα-
λίνα, ενώ οι υπόλοιποι περιορίστηκαν 
στην τεχνική των πλαστικών χρωμά-
των και του αλοιφώματος με βερνίκι. 
Στη δουλειά του Κουρτζή (1960-1975) 
είναι έντονες οι επιδράσεις του Τσα-
νάκ-Καλέ και κυρίως οι ζωομορφικές. 
Η μεγάλη εντούτοις προσφορά του 
Κουρτζή οφείλεται στο γεγονός ότι, 
αν και επηρεασμένος από τα κεραμικά 
του Τσανάκ-Καλέ, κράτησε ζωντανή 
την παραδοσιακή φόρμα με γραφικά 
σύμβολα, καθαρά εγχώρια. Παλιά δι-
ακοσμητικά σχέδια αναπλάθονται από 
πλουμιά αραμπάδων, γραφικά σύμβολα 
του εσωτερικού διάκοσμου παραδοσι-
ακών πύργων, όπως το γνωστό της Βα-
ρελτζίδαινας, από πόρτες, κασέλες, 
και από εικόνες του Θεόφιλου (γορ-
γόνες), υφαντά και παλιές συνθέσεις 
κεραμιστών. Η γνωστή μαργαρίτα, το 
διακοσμητικό μοτίβο όλων των κερα-
μοποιιών πήρε απ’ αυτόν μια καινούρια 
διάσταση και πλουτίστηκε.

*emprosnet.gr
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Βήμα της Επιστήμης

Γράφει η διατροφολόγος Μαρία Μαντζώρου

Διατροφικοί μύθοι: τελικά τι ισχύει;

Τόσα ακούμε κατά καιρούς για τη 
διατροφή μας. Τι πρέπει να τρώμε, 
τι δεν πρέπει να τρώμε. Τι ισχύει 
όμως στην πραγματικότητα; 

1. Το μαύρο ψωμί έχει λιγότερες 
θερμίδες από το άσπρο. Το λευκό και 
το μαύρο (ολικής άλεσης) ψωμί δεν 
έχουν μεγάλη διαφορά στις θερμίδες. 
Όμως, το ψωμί ολικής άλεσης περιέχει 
περισσότερες φυτικές ίνες, με αποτέ-
λεσμα να μας χορταίνει πιο πολύ και 
να μας κρατάει χορτάτους για περισ-
σότερη ώρα. Επίσης, το ψωμί ολικής 
άλεσης είναι πιο θρεπτικό σε σχέση με 
το άσπρο, καθώς, πέρα από περισσό-
τερες φυτικές ίνες, περιέχει περισσό-
τερες πρωτεΐνες, βιταμίνη Β6, κάλιο, 
και μαγνήσιο. Προσέξτε όμως το ψωμί 
που αγοράζετε να περιέχει μόνο αλεύ-
ρι ολικής άλεσης, καθώς πολλές φορές 
γίνεται μίξη αλεύρων και το προϊόν πω-
λείται ως «ψωμί με αλεύρι ολικής άλε-
σης», το οποίο δεν σημαίνει ότι όλο το 
αλεύρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν ολι-
κής άλεσης. Την πληροφορία αυτήν θα 
τη βρείτε στη διατροφική ετικέτα, στο 
πίσω μέρος της συσκευασίας, ή ρωτή-
στε στο φούρνο από τον οποίο προμη-
θεύεστε το ψωμί σας.

2. Οι χυμοί και τα smoothies είναι ένας 
τρόπος να τρώτε όλα τα φρούτα που 
χρειάζεστε σε μια μέρα. Η κατανάλωση 
χυμών με πολλά φρούτα και smoothies 
θεωρείται ως ένας καλός τρόπος να 
φάμε όλα τα φρούτα που μας αναλο-
γούν την ημέρα, και με το παραπάνω. 
Και μπορεί για κάθε ρόφημα να βάζου-
με 3-5 φρούτα, όμως είτε πιούμε μισό 
ποτήρι είτε λίτρα χυμών και smoothies 
είναι σαν να φάγαμε μια μερίδα φρού-
του από τις πέντε μερίδες φρούτων και 

λαχανικών που είναι καλό να τρώμε την 
ημέρα. Αυτό συμβαίνει γιατί στα ρο-
φήματα αυτά οι φυτικές ίνες χάνουν τη 
δομή τους, ενώ πιο γρήγορα περνούν τα 
σάκχαρα των φρούτων στην κυκλοφο-
ρία του αίματος μας σε σχέση με το να 
καταναλώσουμε ένα φρούτο. Θα τρώ-
γατε πέντε μήλα μέσα σε 5 λεπτά; Η πο-
σότητα των φρούτων που χρησιμοποιεί-
ται σε έναν τέτοιο χυμό είναι μεγάλη, με 
αποτέλεσμα μεγάλη ποσότητα σακχά-
ρων να προσλαμβάνεται σε μικρό χρο-
νικό διάστημα, κάτι που δεν συστήνεται! 
Είναι προτιμότερο λοιπόν να φάτε 1-2 
φρούτα, παρά να πιείτε το χυμό τους!

3. Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη είναι 
πιο υγιεινά από τα συμβατικά και δεν 
παχαίνουν. Η μόδα της δίαιτας χωρίς 
γλουτένη έφερε γρήγορη ανάπτυξη στη 
βιομηχανία τροφίμων χωρίς γλουτένη, 
με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη 
ποικιλία και γευστικά καλύτερα έτοιμα 
προϊόντα χωρίς γλουτένη, όπως ψωμί, 
μπισκότα, και γλυκά. Δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που πιστεύουν ότι τα προϊόντα 
αυτά είναι πιο υγιεινά σε σχέση με τα 
συμβατικά. Αυτά τα προϊόντα απευ-
θύνονται μόνο στα άτομα που έχουν 
διαγνωστεί με κοιλιοκάκη, καθώς η θε-
ραπεία της νόσου είναι η εφόρου ζωής 
δίαιτα χωρίς γλουτένη. Για να παρα-
σκευαστούν τα προϊόντα αυτά περνούν 
από επεξεργασία και για να έχουν κα-
λύτερη γεύση και υφή προστίθενται πε-
ρισσότερη ζάχαρη και λιπαρά σε σχέση 
με τα συμβατικά προϊόντα. Άρα, αν δεν 
πάσχουμε από κοιλιοκάκη, δεν υπάρχει 
λόγος να τα προτιμήσουμε, καθώς δεν 
είναι πιο υγιεινά, ούτε έχουν λιγότερες 
θερμίδες από τα συμβατικά, ενώ είναι 
πολύ πιο ακριβά. Η δίαιτα χωρίς γλου-

τένη δεν αποτελεί δίαιτα απώλειας βά-
ρους, αλλά θεραπεία!

4. Θα κάνουμε γλυκό χωρίς ζάχαρη! 
Θα την αντικαταστήσουμε με μέλι! Ψά-
χνοντας για πιο υγιεινές συνταγές, θα 
βρούμε πολλές που, αν και στον τίτλο 
αναγράφεται ότι δεν χρησιμοποιείται 
ζάχαρη, στα υλικά θα δούμε κάποιο σι-
ρόπι, μέλι ή ακόμη και μαύρη ή ακατέρ-
γαστη ζάχαρη. Όλα αυτά, όμως, είναι 
σάκχαρα και έχουν θερμίδες όπως η 
λευκή κρυσταλλική ζάχαρη! Έτσι, μπο-
ρεί να παρασυρθούμε και να πιστεύου-
με πως έχουμε κάνει ένα «υγιεινό γλυκό, 
δίχως ζάχαρη», χωρίς αυτό να ισχύει ή 
και να φάμε διπλή μερίδα! Ακόμη και 
αν αντικαταστήσουμε την κρυσταλλική 
ζάχαρη με κάποιο σιρόπι, χυμό φρού-
των, μελάσα, μέλι ή (σπιτικό) πετιμέζι 
συνεχίζει η συνταγή να περιέχει ζάχαρη 
(πρόσθετα σάκχαρα)! Όσον αφορά τα 
έτοιμα προϊόντα μπορεί να αναγράφε-
ται ότι δεν περιέχουν ζάχαρη και στα 
συστατικά να δούμε κάποια πηγή σακ-
χάρων, όπως το μέλι. Η διατροφική ετι-
κέτα δεν μπορεί να πει ψέματα! Αν το 
προϊόν περιέχει λιγότερο από 0,5 γραμ-
μάριο σακχάρων ανά 100 γρ ή 100 ml, 
τότε είναι όντως χωρίς ζάχαρη!

Οι διατροφικοί μύθοι που αναπαρά-
γονται εδώ και χρόνια είναι αρκετοί. 
Άλλοι οφείλονται σε παραπληροφόρη-
ση και άλλοι βασίζονται σε παράδοξες 
δίαιτες, αλλά το κοινό χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι δεν ισχύουν και η προ-
σκόλληση σε αυτούς μπορεί να μας 
οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας της 
διατροφής μας!
Ας δούμε μερικούς σχετικά με τους 
υδατάνθρακες:

Δεν πρέπει να τρώμε φρούτα μετά το 
μεσημεριανό. Ένας μύθος που ακούγε-
ται ιδιαίτερα συχνά είναι ότι «απαγο-
ρεύεται» να φάμε φρούτο μετά το φα-
γητό! Όμως, η κατανάλωση φρούτου 
μετά το φαγητό όχι μόνο απαγορευτική 

δεν θεωρείται, αλλά αντιθέτως μπορεί 
να βοηθήσει στον κορεσμό, μπορεί να 
αντικαταστήσει το επιδόρπιο και να 
βοηθήσει στην απορρόφηση του σι-
δήρου, καθώς η βιταμίνη C βοηθά την 
απορρόφησή του!

Αντί για ζάχαρη μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε σιρόπι αγαύης και να βά-
λουμε όσο θέλουμε στον καφέ μας για-
τί δεν έχει θερμίδες. Το σιρόπι αγαύης 
έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια. 
Είναι το σιρόπι που παίρνουμε από την 
επεξεργασία το φυτό αγαύη (Agave) 
Από την Agave tequilana μάλιστα φτιά-
χνεται και η τεκίλα. Όπως όλα τα υπό-
λοιπα σιρόπια ανήκει στα ελεύθερα 
σάκχαρα και έχει τις ίδιες θερμίδες με 
τα υπόλοιπα σάκχαρα! Επομένως, το 
χρησιμοποιούμε με φειδώ όπως όλα τα 
υπόλοιπα ελεύθερα σάκχαρα! Η ιδιαι-
τερότητα του σιροπιού αυτού είναι ο 
χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης του που 
οφείλεται στο γεγονός ότι το σάκχα-
ρο που περιέχεται στο σιρόπι είναι η 
φρουκτόζη, της οποίας η κατανάλωση 
σε μεγάλες ποσότητες επιφέρει δυ-
σλιπιδαιμία (αύξηση LDL «κακής» χο-
ληστερόλης και τριγλυκεριδίων), ενώ 
φαίνεται να αυξάνει και την ινσουλινο-
αντίσταση, ενώ θεωρείται ακατάλληλη 
για διαβητικούς! Επιπλέον, ο γλυκαιμι-
κός δείκτης του σιροπιού αγαύης δεν 
έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς θα 
καταναλωθεί ως μέρος ενός άλλου τρο-
φίμου ή γεύματος.

Χάνουμε βάρος όταν δεν τρώμε υδα-
τάνθρακες. Η δίαιτα Άτκινς και πολλές 
όμοιες μετά από αυτή μάς έκαναν να 
πιστεύουμε ότι οι υδατάνθρακες είναι 
ο εχθρός της σιλουέτας μας. Η πραγ-
ματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφο-
ρετική. Για να χάσουμε βάρος αρκεί να 
προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες 
από αυτές που χρειαζόμαστε, είτε εί-
ναι μόνο ψωμί, είτε μόνο βούτυρο, 
είτε μόνο κοτόπουλο. Ομοίως, για να 
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πάρουμε βάρος πρέπει να τρώμε πα-
ραπάνω θερμίδες απ’ αυτές που χρει-
αζόμαστε και για να διατηρηθούμε να 
τρώμε τόσες θερμίδες όσες χρεια-
ζόμαστε. Φυσικά, δεν είναι θεμιτό να 
υπερκαταναλώνουμε ένα μακροθρεπτι-
κό συστατικό (υδατάνθρακες, λιπαρά, 
πρωτεΐνες), καθώς θα καταναλώνουμε 
λιγότερο από τα υπόλοιπα μακροθρε-
πτικά συστατικά. Επίσης, οι υδατάν-
θρακες είναι το καύσιμο του σώματός 
μας, και δεν έχουμε μεγάλες αποθήκες 
υδατανθράκων, και έτσι τους χρειαζό-
μαστε σε κάθε γεύμα μας! Παράλληλα, 
οι πηγές υδατανθράκων είναι πηγές 
φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων. 
Επομένως, μειώνοντας κατά πολύ τους 
υδατάνθρακες, χάνουμε πολλά θρεπτι-
κά συστατικά, χωρίς να σημαίνει ότι θα 
χάσουμε βάρος!

Το ψωμί και τα ζυμαρικά δεν μας 

προσφέρουν τίποτα. Οι παρεξηγημένοι 
υδατάνθρακες είναι μονίμως στο επίκε-
ντρο των διαφόρων διαιτών. Το ψωμί, 
το ρύζι, τα ζυμαρικά, τα παξιμάδια, οι 
πατάτες ακόμα και τα αμυλούχα λαχανι-
κά θεωρούνται από πολλούς «άχρηστα» 
για τη διατροφή μας, ενώ η πραγματι-
κότητα είναι εντελώς διαφορετική. Οι 
πηγές υδατανθράκων, εκτός από τα 
ελεύθερα σάκχαρα, είναι πηγές πολλών 
θρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών, 
απαραίτητων για την υγεία μας. Λαμπρό 
παράδειγμα αποτελεί η βρώμη που πε-
ριέχει β-γλυκάνες που μειώνουν τη χο-
ληστερόλη. Οι πατάτες περιέχουν και 
βιταμίνη C, ενώ τα προϊόντα ολικής άλε-
σης περιέχουν πέρα από φυτικές ίνες 
και βιταμίνες και αντιοξειδωτικά! Επίσης, 
και οι πηγές υδατανθράκων περιέχουν 
πρωτεΐνες. Άρα φάτε ψωμί με το γεύμα 
σας, ο οργανισμός σας το χρειάζεται!

Η ελληνική φέτα είναι το καλύτερο τυρί 
στον κόσμο, αλλά δεν τo ξέρουμε ούτε 
στην Ελλάδα. Ας δούμε όμως το γιατί:
1. Τα προβλήματα που έχει πολύς κό-
σμος με την πέψη του αγελαδινού γά-
λακτος και τυριού δεν υπάρχουν με τη 
φέτα που είναι από πρόβειο γάλα.
2. Η Ιστιδίνη είναι ένα απαραίτητο αμι-
νοξύ (ειδικά στα παιδιά) γιατί δεν μπο-
ρούμε να το συνθέσουμε. Επίσης η βι-
ταμίνη Β6 είναι απαραίτητη για την καλή 
υγεία μας. Συνδυάζοντας και τα δύο με 
την κατανάλωση φέτας, έχουν δείξει 
κλινικές μελέτες, φτιάχνουμε ισταμίνη 
που μας βοηθάει στην διατήρηση ενός 
καλού επιπέδου σωστής φλεγμονώ-
δους αντίδρασης. Δηλαδή βελτιώνουμε 
το αμυντικό μας σύστημα.
3. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτε-
ΐνη και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
προϊόντα όπως η φέτα βελτιώνει το γλυ-
καιμικό προφίλ σε διαβητικούς ασθενείς 

Η ελληνική φέτα είναι το καλύτερο τυρί στον κόσμο!
αυξάνοντας την έκκριση ινσουλίνης.
4. Είναι πολύ καλή πηγή ασβεστίου, 
το οποίο βοηθάει τη λειτουργία των 
οστών, των μυών, και των νεύρων. Ίσως 
όπως κανένα άλλο μέταλλο.
5. Είναι άριστη πηγή βιταμίνης Α, που 
βοηθάει στην όραση, στην αναπαραγω-
γή και στην άμυνα του σώματος.
Έτσι λοιπόν μια μικρή μερίδα 85 γραμ. 
μας δίνει 14 γραμ. πρωτεΐνης, το 74% 
της βιταμίνης Β2 που θέλουμε τη μέρα, 
το 42% της βιτ. Β12, το 75% του ασβε-
στίου και το 50% του φωσφόρου.
Χάρη σε αυτές τις ιδιότητές της η φέτα:
α. συμμετέχει στην φυσιολογική λει-
τουργία των μυών
β. συμμετέχει στη φυσιολογική λει-
τουργία των πεπτικών ενζύμων
γ. συμμετέχει στη φυσιολογική ανάπτυ-
ξη των δοντιών στα παιδιά
δ. Συμβάλλει στα φυσιολογικά οστά
ε. Συμβάλλει στην φυσιολογική όραση.

ΛαογραφίαΛαογραφία
Με νοσταλγική διάθεση

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Εδώ και χρόνια μ’ απασχολούσε η σκέ-
ψη να μαζέψω όλον αυτόν τον πλούτο 
του λαογραφικού υλικού, που καθημε-
ρινά είχα στη διάθεση μου, απ’ τη γιαγιά 
τη Μυτιληνιά και απ’ τη μητέρα μου την 
Αϊβαλιώτισσα. Κάθε φορά που άκουγα 
κάτι από την κουβέντα τους, ένα τρα-
γούδι, ένα παραμύθι, ένα νιώσμα, ένα 
γνωμικό, κάποια παροιμία, έναν γλωσ-
σοδέτη, μία πρόληψη, ένα ρητό, ακόμα 
τετράστιχα, νανουρίσματα, νυφιάτικα, 
τα κάλαντα ή και το μοιρολόι της Πα-
ναγιάς, τα έγραφα και τα φύλαγα σαν 
θησαυρό. Απλά τότε τα έγραφα. Δίχως 
κανένα ιδιαίτερο σκοπό. Μόνο για μένα. 
Με τον καιρό όμως ο τρόπος της ζωής 
μας άλλαξε. Όλος αυτός ο λαογραφικός 
μας πλούτος με τα χρόνια θα ξεχνιόταν. 

Σιγά-σιγά, τόλμησα να δημοσιεύσω κά-
ποια από αυτά, πριν από χρόνια, στο Δελ-
τίο της «Λεσβιακής Παροικίας», με τίτλο:

«Η μητέρα θυμάται». Τώρα, συνεχίζω 
στις φιλόξενες σελίδες της «Αιολίδας», 
νιώθοντας όπως τότε, που ζούσαμε στο 
νησί μας, και τις είχα κοντά μου και τις δύο. 

Τότε, εκείνα τα μαγικά απογεύματα, 
που ο ήλιος είχε γείρει πια πίσω απ’ 
τα βουνά, κι’ η μυρωδιά του καφέ τους 
σκορπούσε στην κάμαρη τη γλυκιά του 
αίσθηση. Η ανάγκη επικοινωνίας ήταν 
έντονη μετά από την κούραση όλης της 
μέρας, η γλώσσα λυνόταν, κι’ κουβέντα 
έπαιρνε κι’ έδινε κι’ εγώ έβρισκα την ευ-
καιρία που ζητούσα. Άλλες φορές πάλι, 
ανάλογα με την εποχή, πότε η μία, πότε 
η άλλη, όλο και κάτι έλεγαν, για τα σημά-
δια του καιρού, για τα γνωρίσματά του, 
κι’ εγώ έγραφα: τραγούδια της κούνιας 
και του κλήδονα, τετράστιχα για τα μυ-

ριστικά χόρτα του τόπου μας.
Ζούσα μία μαγεία που με κρατά ακόμα 

και δίνει ξεχωριστές στιγμές στη ζωή, με 
τις γλυκές αναμνήσεις του παρελθόντος. 

Νιώσματα - αινίγματα
Ας πούμε λοιπόν σήμερα νιώσματα. 

Ίσως μερικά από αυτά τα γνωρίζετε. Τα 
λέγαμε, όταν ήμασταν παιδιά. Υπάρχουν, 
όμως και ορισμένα που δεν είναι γνωστά. 
Μερικά αναφέρονται στην ντοπιολαλιά 
και τα άλλα στην καθομιλουμένη για να εί-
ναι κατανοητά. Και ας μη ξεχνάμε κι’ εκεί-
νους που έρχονται, τους πολύ νέους, που 
σίγουρα δεν γνωρίζουν πολλά από αυτά. 

Όταν τελείωνε η ανάγνωση του αι-
νίγματος και η λύση που δινόταν δεν 
ήταν η σωστή, τότε αυτός που έλεγε 
το νιώσμα έλεγε: «Μα του καταπνάρ’ τ’ 
λιμούς, δεν είν’ έφτου π’ βάζ’ η νους», 
θέλοντας να τονίσει, ότι δεν βρήκαν τη 
σωστή απάντηση και να ψάξουν ακόμα.

1) Ανιβαίν’ ου πισπιτής, 
κατιβαίν’ ου πισπιτής,
βρε καλώς τουν πισπιτή 
που είν’ η τσλιούδατ’ φουσκουτή.
Τι είναι;

(το αδράχτι με την κλωστή)

2) Τ’ παππού μ’ τα γένια
στη γη φτρουμένα.

(το πράσο)

3) Μέσα σ’ ένα βαριλέλ’
έχ΄ δυο λουγιώ κρασέλ’.

(το αυγό)

4) Άντιρου τφέκ, αγέρας μπαρούτ, 
τ’ φτέρνα σμαδέβ, στ’ μύτ’ χτυπά.

(η πορδή)

Ας πούμε λοιπόν σήμερα νιώσματα. Ίσως μερικά από αυτά τα γνωρίζετε. Τα λέγαμε, 
όταν είμαστε παιδιά. 
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5) Κλειδώνου μανταλώνου
κι ου κλέφτης είναι μέσα.

(ο ήλιος)

6) Κορώνα φορεί βασιλιάς δεν είναι,
τις ώρες μετρά ρολόι δεν είναι.

(ο πετεινός)

7) Χίλιοι μήλειοι καλόγεροι
σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι.

(το ρόδι)

8) Μικρός, μικρός καλόγερος,
παλούκια φορτωμένος.

(ο σκαντζόχοιρος)

9) Κοντός, κοντός καλόγερος
και πίτα το κεφάλι.

(το φτυάρι)

10) Μακρύς - μακρύς καλόγερος
κουδούνια φορτωμένος.

(το κυπαρίσσι)

11) Πετεινός νυχάτος
νυχοποδαράτος
περπατεί και γράφει τη δικαιοσύνη.

(το καντάρι)

12) Ανεβαίνει, κατεβαίνει
το ζωνάρι λύνει δένει.

(ο κουβάς στο πηγάδι)

13) Τριγύρου γύρου κάγκιλα
κι μέσα παίζ’η Φράγκους.

(η γλώσσα με τα δόντια)

14) Κυρά μ γιατί σ’ αγόρασα
τσ’ έδουσα τουν παρά μου,
για να σι βάζου ανάσκελα να κάνου
τη δουλειά μου.

(η σκάφη)

15) Ένα πράμα, πραματέλ’
είναι άσπρου σα τυρέλ’,
μα τυρί δεν είνι,
έχ’ πουτκού ουρά,
πουτκός δεν είνι, τι είνι;

(το ρεπάνι)

16) Τρεις την βαστούν όταν γεννά
και κείνη όλο πίνει,
μαύρα τα κάνει τα παιδιά
και πίσω της τ’ αφήνει.

(η πένα με τον κονδυλοφόρο 
και το μελάνι)

17) Μπαίνω σ’ ένα χάλασμα
βλέπω ένα φάντασμα
δυο ποδάρια σηκωτά
κι’ άλλα δυο γονατιστά,
μία κοιλιά χτυπά την άλλη
κι’ έχουνε χαρά μεγάλη.

(κρεβατή-αργαλειό)

18) Μία βαρκούλα φορτωμένη,
στο λιμάνι πάει και μπαίνει.

(το κουτάλι με το φαγητο στο στόμα)

19) Πράσινος πύργος, κόκκινα πεύκα,
μαύροι αράπηδες κατοικούνε μέσα.

(το καρπούζι)

20) Σκίζω ανοίγω το δαδί,
βρίσκω νύφη και γαμπρό
πεθερά και πεθερό.

(το καρύδι)

21) Τριγυρίζ(ι), τριγυρίζ(ι)
στ γουνιά πάγ(ι) τσι καθίζ(ι).

(η σκούπα)

22) Σιγανή, σιωπηλή, 
το σαμάρι κουβαλεί.

(η χελώνα)

23) Σαρανταδυό πουκάμισα,
απ' έξω το παλιό μου.

(το κρεμμύδι)

24) Μια κοντούλα παχουλή,
πάντα κόκκινα φορεί, 
έχει πράσινα μαλλιά και
σποράκια στην κοιλιά.

(η ντομάτα)

25) Δέκα τραβούν, δυο κατουρούν.
(το άρμεγμα)

Σαλιγκάρια στιφάδο

Είναι παραδοσιακό φαγητό του Ασωμάτου 
και οι νοικοκυρές το φτιάχνουν κυρίως το 
Νοέμβριο, όταν αρχίζουν να βγαίνουν τα 
σαλιγκάρια μετά τις πρώτες βροχές. Είναι 
έθιμο την ημέρα του Ταξιάρχη στις 8 Νο-
εμβρίου που συμπίπτει με την απελευθέ-
ρωση της Λέσβου από την Τουρκοκρατία, 
να το μοιράζουν στον κόσμο μετά την εκ-
κλησία.

Υλικά συνταγής
1 κιλό σαλιγκάρια (ήμερα)
1 κούπα ελαιόλαδο
3 κουτ. κρεμμύδια για στιφάδο
2 κουτ. σούπας πελτέ ντομάτας
3 φύλλα δάφνη
αλάτι
πιπέρι 
1 κουταλάκι ζάχαρη
1 κυδώνι

Εκτέλεση
Αφήνουμε τα σαλιγκάρια για μια 

εβδομάδα μαζί με πίτουρο ή αλεύρι 
κλεισμένα και ασφαλισμένα σε καλάθι, 
ώστε να αερίζονται για να καθαρίσουν.

Τα τρίβουμε με αλάτι, τα ξεπλένουμε 
καλά και τα ζεματάμε.

Σοτάρουμε τα κρεμμύδια στο ελαιό-
λαδο, ολόκληρα να ροδίσουν λίγο. 

Τα βγάζουμε και στο ίδιο λάδι ρί-
χνουμε τα καθαρισμένα σαλιγκάρια να

σοταριστούν και αυτά. 
Μετά διαλύουμε τον πελτέ ντομάτας 

σε 1 ποτήρι νερό και το ρίχνουμε στα 
σαλιγκάρια και τη ζάχαρη. 

Ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι, τη δάφ-
νη, τα κρεμμύδια να σιγοβράσουν για 
1 ώρα. 

Έπειτα ρίχνουμε το κυδώνι κομμένο 
σε κομμάτια και συνεχίζουμε το βράσι-
μο για άλλη μισή ώρα. 

Αφού πιουν το ζουμί τους και μελώ-
σουν τα κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Μπαλεζές

Ο μπαλεζές είναι παραδοσιακό επιδόρ-
πιο της Μυτιλήνης. Ελαφρύ, απλό και μυ-
ρωδάτο, που συναντάται, βέβαια, και σε 
άλλα νησιά του Αιγαίου.

Το γλυκό αυτό συνδέεται με τις λεχώ-
νες. Οι νοικοκυρές το πήγαιναν κατά την 
3η μέρα ως δώρο στο σπίτι της λεχώνας 
για να δουν το νεογέννητο μωρό. Με το 
γλυκό αυτό προσφέρουν συγχρόνως και 
μία δυναμωτική, θρεπτική τροφή στη νέα 
μητέρα, ώστε να έχει αρκετό γάλα για τον 
θηλασμό, αλλά και να ανακτήσει τις δυνά-
μεις της μετά από τον τοκετό.

Ακόμη σερβίρεται και την ημέρα του 
Σταυρού. Ο μπαλεζές φτιάχνεται με νερό 
(για νηστίσιμο) 

Υλικά συνταγής
1 ποτήρι νισεστέ
2 ποτήρια ζάχαρη
6,5 ποτήρια νερό 
2 κ. σουπ. ανθόνερο ή φύλλα νερατζιάς
Αμύγδαλα ασπρισμένα, και τριμμένα 
(για το σερβίρισμα)

Εκτέλεση
Στην κατσαρόλα, βάζουμε το μισό 

νερό με τη ζάχαρη να βράσουν.
Στο υπόλοιπο νερό, διαλύουμε τον νι-
σεστέ.

Όταν βράσει το νερό με τη ζάχαρη, 
ρίχνουμε μέσα το μείγμα και ανακα-
τεύουμε συνέχεια μέχρι να αρχίσει να 
κάνει φουσκάλες σαν γυάλινες, (στην 
αρχή είναι λευκές). Χαμηλώνουμε τη 
φωτιά και συνεχίζουμε το βράσιμο για 
αρκετή ώρα.

Όταν ξεκολλάει από τα τοιχώματα 
της κατσαρόλας είναι έτοιμο.

Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη 
φωτιά και τότε προσθέτουμε το ανθό-
νερο και ανακατεύουμε καλά. 

Σερβίρουμε σε ένα μεγάλο μπολ ή σε 
ατομικά μπολάκια ή πιατάκια. 

Όταν κρυώσουν, πασπαλίζουμε με 
τα αμύγδαλα.
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Πανσέληνος
Λούζομαι στην Πανσέληνο,
Όπως λουζόμουνα στη ματιά σου…
Νιώθω το φως της να με χαϊδεύει,
όπως το βλέμμα της μάνας μας,
που διαπερνά το κορμί μας,
βρίσκει την παιδική μας φιγούρα 
και λαχταράει…

Η σχέση με το φεγγάρι
μοιάζει με σχέση γενετική,
απ’ την πρωταρχική, 
την αστρική μας προέλευση.
Αλλιώς, πώς πρέπει να εξηγήσεις την 
αναστάτωση
τα βράδια με την Πανσέληνο!
Να νιώθεις τα κύτταρά σου να 
ξεκολλάνε,
να λιώνουν μες τις ακτίνες της 
για να σμίξουν μαζί της!

Κική Σαραντάκου

Η επιστροφή
Είναι καιρός κι όλο πισωγυρίζω
στ’ άσπρο σπιτάκι μου που γεννήθηκα.
Θαρρώ δεν έφυγα ποτέ και όμως
κατάλαβα, πως τώρα δεν τ’ ορίζω.

Έψαξα να ‘βρω στην αυλή τ’ αηδόνια 
και τη μανταρινιά που μου γελούσε
όταν στον ήλιο μυρουδιές σκορπούσε...
Μα βρήκα τριγύρω σκιές και χιόνια.

Πνιχτή φωνή του αγέρα μίλησε:
«Ψάχνεις πατέρα, μάνα, και 
λουλούδια...»
Σώπασε ύστερα... Με φίλησε και:

«Μην παραμιλάς για τα ανέσπερα..
Δεν θα επιστρέψουν. 
Ντύθηκαν φως αχνό
και στο καντήλι τ’ ουρανού 
θα φέξουν!»

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Τα καΐκια
Σα θαλασσοπούλια ξεπετάξαν ψες το 
βράδυ
και μ’ ολάνοιχτα πανιά στο λίγο αγέρα
κίνησαν αργοί, βουβοί διαβάτες στο 
σκοτάδι,
τα θλιμμένα τα καΐκια,
πού ’ρθε σιγανά και σκέπασε τη μέρα.
Κι άφησαν μονάχη πάλι τη μικρήν 
αγκάλη
σα γλαροφωλιά απ’ τη θάλασσα 
δαρμένη,
βράχοι μόνο συντροφιά στο έρημο 
ακρογιάλι,
μα στις αμμουδιάς τα φύκια
άσβηστη του γυρισμού η ελπίδα μένει.
Πέταξες κι εσύ σα στεριανό πουλί 
μακριά μου
κι άφησες σαν ψεύτικο ακρογιάλι τώρα
αμμουδιές και σκορπισμένα φύκια 
στην καρδιά μου
με σβησμένες τις ελπίδες
να γυρίσεις σαν θα σ’ εύρισκεν 
η μπόρα.
Αχ! Ας ήμουν ρημαγμένο, 
μαύρο περιγιάλι,
ν’ απαντέχω κάποιες βάρκες να 
γυρίσουν,
καραβάκι εσύ να ’ρχόσουν ένα βράδυ, 
πάλι
την καρδιά μου σαν αχτίδες
τ’ αναμμένα σου φανάρια να φωτίσουν.

Εξυμνιώτης

Ανεμώνη
Ήλιε την ανεμώνη μου δέξου την 
τρυφερά
είναι χειμώνας μέσα μου κι είναι 
βροχή το δάκρυ
αν την αγγίξουν του έρωτα τα 
ολόλευκα φτερά
θ’ ανθίσουν χίλιοι Μάηδες στη γης απ ΄ 
άκρη σ ΄ άκρη.

Ήλιε μου που λαχτάρησες ν’ άρθεις 
για να με δεις
με ροδανθούς πλουμίζοντας την 
πάναγνη καρδιά μου

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Σαπφώ
(628-568)

«Δέδυκε μεν α  σελάννα….»

δέδυκε μεν α σελάννα και Πληίαδες
μέσαι δε νύκτες παρά δ’ έρχετ’ ώρα
έγω δε μόνα κατεύδω. αλγεσίδωρος,

μυθοπλόκος, Έρος δ’ ετίναξέ μοι φρένας
ως άνεμος κάτ όρος δρύσιν εμπέτων.

Απόδοση στην καθομιλουμένη: Οδυσσέα Ελύτη

γρήγορα η ώρα πέρασε` μεσάνυχτα κοντεύουν`
πάει το φεγγάρι πάει κι η Πούλια βασιλέψανε`
και μόνο εγώ κείτομαι δώ μονάχη κι έρημη.

ο Έρωτας που βάσανα μοιράζει,
ο Έρωτας που παραμύθια πλάθει,

μού άρπαξε τη ψυχή μου και την τράνταξε
ίδια καθώς αγέρας από τα βουνά

χυμάει μέσα στους δρύς φυσομανώντας.
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αίμα, γροθιά, εξέγερση
η φωνή της
πόσο αισιόδοξη γίνεται
όταν σκεπάζει
τα τριξίματα του πατώματος.

Ευριδίκη Σιφναίου

Χωρίς τίτλο
Ζωηρά χρώματα,
κόκκινο,  κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο,
η σημαία της γης.
Και με σκοτώνουν, κάθε μέρα,
οι θάνατοι της ζωής.

Ως πότε;
Ως πότε θα τρέχει το αίμα από ένα 
λουλούδι,
που δε ζήτησε τίποτα,
παρά μονάχα ν’ ανασαίνει
και ν’ ανεμίζει  στον ήλιο τα φύλλα 
του,
να έχει λίγο χρώμα για τις ρίζες του
και να ‘ναι λόγος στο τραγούδι του 
κόσμου
και λίγες σταγόνες από τ’ αγιάζι της 
αυγής να πίνει.

Απλή ζωή, σ’ ένα ήσυχο σπίτι. Ειρήνη!

Παναγιώτης Ψαριανός

Ώρα Του Εσπερινού
Ώρα του εσπερινού, οκτώ το βράδυ
ώρα που σαν κουρτίνα πέφτει το 
σκοτάδι.
Σόμπες ανάβουνε, καλοριφέρ και 
τζάκια
δεν έχουν ύπνo, δεν νυστάζουν τα 
παιδάκια.
Τα μάτια στην T. V προσηλωμένα
να δούμε απόψε, πόσα έχουμε.. 
«χαμένα.»
Όνειρα πόθοι, σχέδια κι’ ελπίδες
όλα ριγμένα, στις καινούργιες μας 
ρυτίδες.

Πέφτουμ’ αμίλητοι, μετά να 
κοιμηθούμε
δεν θέλουμε συζήτηση, κι’ έρωτα δεν 
ποθούμε.
Αυτό είναι το “Reportaz”, που λεν 
αγαπητοί μου
αυτή ειν η μοίρα όλων μας, αυτή είναι 
κι’ η δική μου.

Γιώργος Κόμης

Στα κλωνιά της Ιτιάς

Σαν έβγει ο ήλιος 
κι απλωθούν οι χρυσαφιές του οι 
κόμες
πάνου στα νερά
σαν κρίνο ξεπετιέται απ’ τις σχισμές 
του βράχου
το γλαρόνι.
Κι όσο να μπει μες στη γιορτή 
κι’ όσο να πλέξει μία λευκή γυροβολιά 
ο ήλιος το μαλαματώνει. 

Μόν’ η ψυχή μας δεν μαλάμωσε ποτές
 κι ας φτερουγάει κατάντικρυ στον 
ήλιο π’ ανατέλλει
στου φωτός του την πλημμύρα.
Εκεί στα αιώνια λίκνα του
στους όμορφους περιγιαλούς, 
πλανάται ολόρθη πάντα των πατέρων 
μας η μοίρα.

Στα κλωνιά της Ιτιάς ακόμα κρέμονται 
οι κιθάρες τους 
και το πικρό τραγούδι που είπαν 
πριν βγουν στο δρόμο 
που δεν ήταν άξιος 
για κανέναν.

 Βαθιά η πληγή μας και όλο πιότερο 
βαθαίνει
χρόνο με το χρόνο.
Και πώς να πιάσουν του ήλιου στα 
μαλάματα
στον πόνο.

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

μιαν ανεμώνη κόκκινη σου φύλαξα να 
βρεις
βγαλμένη απ’ τα μυρόπνοα περβόλια 
του έρωτα μου.

΄Ηλιε της ανεμώνης μου λουλούδισε η 
ψυχή
προβάλλοντας ολόδροση στου νου μου 
τ’ ανθογυάλι
στόλισε μ’ άστρα τις Ξωθιές κι έγινε 
προσευχή
μ’ αγγέλους αρμενίζοντας σε μουσικό 
περγιάλι.

Πέρθα Καλέμη 

Το ναυάγιο
Της τρικυμιάς πλεούμενο θαρρώ πως 
είμαι εγώ
φυρονεριά που ξούριασε κι απ’ τις 
περιπλανήσεις,
χώρια απ’ ανθρώπους χίμαιρες τώρα 
κυνηγώ,
να πνίγω μεσοπέλαγα θεριά τις 
συγκινήσεις.

Ναυάγιο στ’ απροσπέλαστα τα χάη, 
την ερημιά,
την πίστη είχα οδηγό φάρο μου και 
πυξίδα,
κι ευχόμουν το πλεούμενο να βρει 
απανεμιά,
ως να χαράξει και χαράς στερνή φανεί 
ελπίδα.

Ας ήταν στο ξημέρωμα μια κώχη πια 
να βρω 
και το σκαρί μου τ’ άμοιρο ξέγνοιαστα 
ν’ ακουμπήσω,
να ξεφορτώσω στη στεριά τους πόνους 
μου σωρό,
ότι βαρύ κι ασήκωτο και να τους 
παρατήσω.

Ν’ αφήσω  όλα τα μάταια και δίχως 
σπαραγμό,
αλλοτινά μου ονείρατα, πικρές μου 
αναμνήσεις
κι αν τύχει να σαλπάρω πια, στον άλλο 
πηγαιμό

σαν θα με βρεις στο δρόμο σου, 
μη με καλοτυχήσεις.

Βασιλική Τσικνή - Φραντζή

Το νερό του χρόνου
Ο χρόνος φύσηξε συντρίμμια
τ’ αγκωνάρια των σπιτιών
αιολικές κολόνες
Στα πίσω δωμάτια
πεύκα καστανιές πλατάνια
μπροστά μυρσίνες δάφνες
αγριοτριανταφυλλιές
Το κιρκινέζι παρακολουθεί
τα χνάρια των γενειοφόρων
τόσους χρόνους πολεμάνε
τη σιωπή
Εξισλαμισμένοι και εξελληνισμένοι
μέρες ολούθε σκοτεινές
Το νερό
στον καμένο πλάτανο
δροσιά των ψυχών
πορεία στο μέλλον
ατελεύτητη.

Άρης Μικρασιάτης

Πίσω από κάθε πόρτα
Πίσω από κάθε πόρτα 
στις πολυκατοικίες
κρύβεται  και από μια ιστορία
πίσω από τον δικό σου τοίχο
- δεν ξέρω αν το σκέφτηκες ποτέ –
ίσως ήρθε ένα νεογέννητο παιδί
ή να ξάπλωσαν δυο ερωτευμένοι
- σταμάτα, σε παρακαλώ, να 
ουρλιάζεις
σπας  το μονόλογο της τηλεόρασης
- πιο σιγά, παρακαλώ,
για ν’ ακούσω τη φωνή της
βγαίνει τόσο σπάνια
από το διπλανό διαμέρισμα
και τραγουδά όλο ένταση
μιαν ακατάληπτη,
παλιομοδίτικη μελωδία
η φωνή της
κλάμα σκυλιού,
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Βασιλικής Φραντζή
«Ο Τιμολής και άλλα διηγήματα» 

Η πολυβραβευμένη 
ποιήτριά μας Βασι-
λική Φραντζή άφη-
σε προσωρινά τους 
δρόμους ποίησης 
στην άκρη και πήρε 
τα μονοπάτια της πε-
ζογραφίας. Στο νέο 
της βιβλίο λαμπο-

κοπούν εκφραστικά μπριλάντια, ιδέες 
διαμάντια. Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία 
διηγήματα. Τίτλοι τους: «Ο Τιμολής της 
Αναστασώς», «Ο μεγάλος καημός», 
«Ξέρει από πάθια το βουνό».

Στον «Τιμολή» ο αναγνώστης, από 
τις πρώτες, κιόλας, σελίδες, αισθάνεται 
τη γοητεία της συγγραφικής δεινότη-
τα της λογοτέχνιδος. Η αισθητική της 
ενέχει υψηλά επίπεδα γραφής. Εμπερι-
έχει λέξεις και φράσεις αδρές, αλλά και 
άλλες λεπτές, τρυφερές. Θαρρείς πως 
κάποιες λέξεις είναι καρφωτές ακόμη 
και αν εκ πρώτης όψεως παραπέμπουν 
σε μια έννοια σκληρή εν τούτοις περι-
γράφουν κάτι άλλο, κάτι ήπιο όπως η 
λέξη «ζόρικος» υποδηλώνει αποφασι-

ανακάλυψή του για την έγκαιρη πρό-
γνωση του καρκίνου (Pap-test) σώζει 
καθημερινά εκατομμύρια γυναίκες σ' 
όλο τον κόσμο. Στις σημερινές δύσκο-
λες συγκυρίες που περνά η πατρίδα 
μας, πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία 
να προβάλλουμε και να τιμούμε τους 
Έλληνες, που με το έργο τους και την 
προσφορά τους, άλλαξαν την ιστορία 
της ανθρωπότητας».

Θεόδωρος Πλατσής

στικότητα και όχι επιθετικότητα. Στην 
περιγραφή του διηγηματικού ήρωα Τι-
μολή η αντίθεση αδρότητας και τρυ-
φερότητας οδηγεί (θα έλεγα σπρώχνει 
πιεστικά) τον αναγνώστη να ρουφήξει 
κυριολεκτικά τις επόμενες σελίδες, το 
νέκταρ του διηγήματος...

Η μάνα του Τιμολή, η Αναστασώ, 
πικραίνεται στη σκέψη για το γιο της 
που ανεμοριπίζεται, θαλασσοδέρνεται, 
νεροπνίγεται. Βαριά η μοναξιά της χή-
ρας μάνας κι αβάσταχτος ο πόνος της 
έρημης μάνας. Η Βασιλική μάς μιλάει 
για τον έρωτα του γεροδεμένου, αρρε-
νωπού -παρά τις ταλαιπωρίες- Τιμολή 
και της αγαπημένης του Ερμίνιας από 
τη Νότιο Ιταλία. Εδώ βλέπουμε τη δύ-
ναμη και τη γοητεία του αληθινού, του 
πραγματικού έρωτα και αυτό γλυκαίνει 
και τη μαραμένη μητρική καρδιά της 
Αναστασώς.

Υπάρχει όμως μαύρη και πικρόχολη 
κηλίδα της σύλληψης από τους Τούρ-
κους και κακομεταχείρισης του ήρωά 
μας στην Τουρκία. Απύθμενος ο πό-
νος της σκοτεινιασμένης μάνας, που 
άφησε την τελευταία της πνοή με την 
πίκρα στα χείλη. Δεν είναι γνωστό αν 
εξιστορούνται στο διήγημα πρόσωπα 
που υπήρξαν ή όχι, αν τα γεγονότα δι-
αδραματίστηκαν ή όχι ή αν η φαντασία 
της συγγραφέως μας αποτυπώθηκε στο 
χαρτί. Το διήγημα είναι εξαίσιο και εύγε 
στη δημιουργό του.

Το δεύτερο διήγημα «Ο μεγάλος 
καημός» είναι ένας χείμαρρος λέξε-
ων, που σε παραπέμπουν σε εικόνες 
περιβαλλοντικής φύσεως ή συναισθη-
ματικής υφής γρήγορα-γρήγορα. Ένας 
αγαθός, απλός, καλοσυνάτος λευίτης 
αγωνιά για τις δύσκολες μέρες που βι-
ώνουν οι συγχωριανοί του λόγω καιρι-
κών συνθηκών. Μια μεγάλης διάρκειας 
κακοκαιρία, μια ανείπωτη βαρυχειμω-
νιά έφερε τη δυστυχία στους συναν-
θρώπους του ιερέα. Οι χωρικοί είναι 

Της Δρος Νέδας Βουτσά - Περδίκη  
«Dr Γεώργιος και Μάχη - Μαίρη 
Παπανικολάου: Όπως τους έζησα»
Έκδοση Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Αθήνα 2017

Καρπός και «καη-
μός» μιας ολόκλη-
ρης ζωής, το βιβλίο 
της μαθήτριας του 
Παπανικολάου, κυτ-
ταρολόγου Νέδας 
Βουτσά – Περδίκη, 
που εξέδωσε πρό-

σφατα ο Ιατρικός σύλλογος Αθηνών.
 Ο τίτλος του: «Dr Γεώργιος και 

Μάχη – Μαίρη Παπανικολάου: Όπως 
τους έζησα», αποκαλύπτει την πρόθε-
ση της δρος Βουτσά να κάνει γνωστή 
στο κοινό τη ζωή της κοντά στο ζεύγος 
Παπανικολάου κατά την σύντομη παρα-
μονή της στις ΗΠΑ. «Το λίγο διάστη-
μα που μοιράστηκα μαζί τους τη ζωή 
μου», σημειώνει στον πρόλογο του βι-
βλίου, «θα το θυμάμαι πάντα με μεγάλη 
ευγνωμοσύνη. Αξιώθηκα το προνόμιο 
να πάρω -έστω και για λίγο- μέρος στο 
δημιουργικό τους έργο».

Το βιβλίο εμπλουτίζεται με πρωτότυ-
πες επιστολές, δημοσιεύματα, αλλά και 
προσωπικά βιώματα, καθώς και ιστορί-
ες του περιβάλλοντος και των προσώ-
πων που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο  
στην καθημερινότητα του Γεωργίου και 
της Μάχης Παπανικολάου. Σημαντικό-
τατη άλλωστε είναι και η αλληλογραφία 
τής κας Βουτσά με την Μάχη Παπανι-
κολάου, μετά τον θάνατο του Dr Pap. 
Μια επικοινωνία που συνεχίστηκε χω-
ρίς διακοπή, ακόμα και μετά την επι-
στροφή της Νέδας στην Ελλάδα, μέχρι 

τον θάνατο της Μάχης το 1982.
Σκοπός της έκδοσης είναι να συ-

μπληρώσει κάποιες πλευρές της προ-
σωπικότητας του μεγάλου επιστήμονα, 
το έργο του οποίου «σημάδεψε την 
ιστορία της σύγχρονης ιατρικής επι-
στήμης»,

Καρπός μιας ολόκληρης ζωής, το βι-
βλίο της συμπολίτισσάς μας, μαθήτριας 
του Γιώργου Παπανικολάου, κυτταρο-
λόγου Νέδας Βουτσά - Περδίκη, που 
εξέδωσε πρόσφατα ο Ιατρικός Σύλλο-
γος Αθηνών, με τίτλο: «Dr Γεώργιος 
και Μάχη Μαίρη Παπανικολάου: Όπως 
τους έζησα».

Η διαπρεπής κυτταρολόγος Νέδα 
Βουτσά, που είχε την τύχη να δουλέ-
ψει και να συμμετάσχει στο ερευνητι-
κό έργο του μεγάλου Γ. Παπανικολάου, 
αποκαλύπτει την πρόθεσή της να κάνει 
γνωστή στο αναγνωστικό κοινό τη ζωή 
της κοντά στο ζεύγος Παπανικολάου 
κατά την σύντομη παραμονή της στις 
ΗΠΑ.

«Το λίγο διάστημα που μοιράστηκα 
μαζί τους τη ζωή μου», σημειώνει στον 
πρόλογο του βιβλίου, «θα το θυμάμαι 
πάντα με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αξιώ-
θηκα το προνόμιο να πάρω έστω και 
για λίγο- μέρος στο δημιουργικό τους 
έργο».

Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την Τετάρ-
τη 1η Μαρτίου 2017 στην κατάμεστη 
αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη επί τη 
ευκαιρία της επετείου των 55 χρόνων 
από τον θάνατό του, τιμώντας τη μνήμη 
του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατού-
λης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει πολ-
λά στον μεγάλο ερευνητή, που με την 
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Κώστα Βαλέτα
«Ο Βιασμός της Δασκάλας
Πέπης Καραγιάννη»
Έκδοση «Αιολικά Γράμματα»
Αθήνα 2017

Οπωσδήποτε το 
καθόλου εγχείρημα 
του σχολιασμού της 
πνευματικής διακο-
νίας του γνωστού 
και πολυγραφότα-
του συγγραφέα και 
κριτικού λογοτεχνί-
ας Κώστα Βαλέτα 
στέργει να μας φα-

ντάζει, όλως ιδιαιτέρως πολύπλοκο.
Επί του προκειμένου αναφερόμαστε 

στην πρόσφατη συλλογή του «Ο βια-
σμός της δασκάλας Πέπης Καραγιάν-
νη», επί τούτου, λίγο ως πολύ κριτικά. 
Στην προκείμενη ενδιαφέρουσα περί-
πτωση δεοντολογικά επιβάλλεται στον 
οποιονδήποτε καλόπιστο δοκιμιογρά-
φο από μέρους του, όπως εκδηλώσει 
και τηρήσει λελογισμένη εγκράτεια λό-
γων κι αξιολογικών κρίσεων, αναφορικά 
προς σημαίνοντες λόγιους, που εμμέ-
νουν όπως εξελίσσονται δημιουργικά, 
σε μία διηνεκή δυναμική κι αισθητική 
αναδίπλωση κι «εναγώνια αναζήτηση».

Ο εμβληματικός Κώστας Βαλέτας, γεν-
νημένος στη Λέσβο, γιος του επιφανούς 
νεοελληνιστή Γιώργου Βαλέτα, είναι ο 
εύφορος δημιουργός ογδόντα ξεχωρι-
στών πονημάτων, αρκετών από αυτά με-
ταφρασμένων σε είκοσι γλώσσες.

Ήδη πολυβραβευμένος από μέρους 
της αλλοδαπής ιντελιγκέντσιας, σπού-
δασε διαδοχικά Νομικά, Οικονομικά, 
Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία 
στο Παρίσι.

Ευδόκιμα δικηγόρησε και για κάποιο 
διάστημα διοίκησε τη Ραδιοφωνία.

Το συγκεκριμένο corpus της συλλο-

Επειδή κατά κύριο λόγο το ανωτέ-
ρω πόνημά του διαλαμβάνει αρκετά 
περισπούδαστα δοκίμια, για το επικό 
Εικοσιένα με τους επώνυμους ήρωές 
του, για τους Βαλκανικούς Πολέμους 
και το Αλβανικό Έπος, ως παιδαγωγική 
πρόκληση έθεσα το πλουσιοπάροχο 
περιεχόμενό τους, ως κρίσιμο σημείο 
αντιλεγόμενο, υπόψη ενός ζωηρού 
ακροατηρίου ενός σεμιναρίου δημι-
ουργικής γραφής.

Ιδιαιτέρως εκ μέρους της ποικίλης νε-
ολαίας αντιμετωπίστηκε σκαιότατα το 
καθόλου περιεχόμενο του πονήματος, 
ως υποπροϊόν κίβδηλης εθνικοκαπηλί-
ας κι άφατης θυμικής αυτοκατανάλω-
σης, μιας πνευματικής πτωμαΐνης του 
οπισθοδρομικού Κατεστημένου.

Ως έσχατο επίμετρο πάντων, από 
καθήκον του πνευματικού μου δια-
κονήματος και του γραμματολογικού 
μου λειτουργήματος, είναι πράγματι 
επιβεβλημένο να μνημονεύσω επου-
δενί λόγω σχετλιαστικά απαξάπαντες 
τους αντίστοιχους υπό αμφισβήτηση 
δημιουργούς, όλων των διαλαμβανο-
μένων κεντρώνων του ανωτέρω πονή-
ματος, όπως τους Μήτσο Κατσίνη, Θ. 
Παπαθανασίου, Στ. Μανδαλάκη, Στ. 
Μπολέτση, Άρη Κανδηλάπτη, Κ. Σπυ-
ρόπουλο, Πόπη Χρονάκη, Γ. Βερίτη, Γ. 
Περγιαλίτη, Στρ. Ουσταγιαννάκη, Ρόδη 
Ερμά, Ξεν. Θωμαϊδη, Θ. Μαγκαράκη, Ν. 
Μυρσίνη, Νίκο Ρούτση, Γ. Α. Βλάχο, Γ. 
Αντωνιάδη, Κ. Γιαννακόπουλο, Αθ. Πα-
παθανασίου, Κ. Σ. Ματσουκίου, Μ. Λα-
ζαράκη, Αντώνη Σούκο, Κ. Κοντό, Χαρ. 
Ψωϊνό, Γ. Σαΐνη.

Δήμος Α. Καρατζόγλου    

πλημμυρισμένοι από θλίψη και αγωνίες, 
ανησυχίες και άγχη για τις ζημιές στα 
χωράφια τους, για τις καταστροφές 
στο βιός τους. Μόνιμοι συνοδοί τους η 
φτώχεια και η δυστυχία που είχαν γίνει 
ένα με τα ρούχα τους

Ο θεοσεβούμενος ιερωμένος παπα-
Μπαχούμης -άνθρωπος με άδολη ψυχή 
και μεγάλη, βαθιά πίστη- συντριμμένος 
από την θλιβερή κατάσταση που οι πα-
ραξενιές του καιρού είχαν προξενήσει 
έδινε τον δικό του αγώνα: ανέπεμπε 
προσευχές στο Θεό να σπλαχνιστεί 
το ποίμνιό του. Ο Θεός εισάκουσε 
τις προσευχές του παπα-Μπαχούμη, 
σπλαχνίσθη τα πλάσματά του, τήρησε 
την υπόσχεση που είχε δώσει στον τα-
πεινό θρησκευτικό ποιμένα, κράτησε 
το ΛΟΓΟ του για παροχή βοήθειας και 
ο ουρανός άνοιξε, τα σύννεφα έφυγαν, 
το γαλανό χρώμα κυριάρχησε και… 
μάτια και ψυχές αγαλλίασαν. Ανασάνα-
νε οι πιστοί. Το φάσμα της πείνας έφυ-
γε, η δυστυχία εξαφανίστηκε.

Το τρίτο δημιούργημα της Βασιλικής 
Φραντζή τιτλοφορείται: «Ξέρει από πά-
θια το βουνό». Εδώ έχουμε παρουσίαση 
εικόνων ενός χώρου ο οποίος πριν από 
εκατομμύρια χρόνια κολύμπησε μέσα 
σε λάβα κόλασης-αποτέλεσμα ενός 
αιώνιου γίγνεσθαι στα έγκατα της γης-
βόγγυξε, ούρλιαξε κι έδωσε τη θέση 
του σε έναν άλλο χώρο με άλλη μορφή, 
άλλη εικόνα που σήμερα θαυμάζου-
με. Ο χώρος εκείνος ήταν και είναι το 
βουνό Όρδυμνος. Εδώ η πεζογράφος 
στοιχειοθετεί, μέσα σε μιαν ατμόσφαι-
ρα που αποπνέει ποιητική γεύση, μια 
περιγραφή του γύρω από τη γενέτειρά 
της, την Άντισσα, χώρου. Μια παρουσί-
αση του «πετρωμένου δάσους» μας τα-
ξιδεύει στο θαύμα της Λεσβιακής γης. 
Μέσα από τις γραμμές του κειμένου 
συμπυκνωμένη, σφιχτοδεμένη, λιτοδι-
ατυπωμένη η ιστορία της Λέσβου ξε-
πηδά σαν αστερισμός που λάμπει. Δια-

βάζουμε ονόματα όπως Ίσσα, Άντισσα, 
Πελασγοί, Πελασγία, Έλληνες, Ιμερτή, 
Αιγείρα, Λασία, Σαπφώ, Ορφέας και 
άλλα που νοσταλγικά ηχούν στ’ αυτιά 
μας κι έχεις την αίσθηση απόηχων, που 
ξεπηδούν από καμπάνες κρεμασμένες 
από το ουρανόθολο στερέωμα.

Η γοητευτική αφήγηση συνεχίζει την 
πορεία της αριστοτεχνικά στο Μεσαίω-
να του Αντισσαίου φυσικογεωγραφικού 
περιβάλλοντος όπου ξεπροβάλλουν 
γνώριμοι οικισμοί όπως Λάψαρνα, Λι-
ώτας, Γαβαθάς. Σε όλο το αφήγημα ο 
αναγνώστης έχει την αίσθηση μιας νο-
σταλγίας της πεζογράφου για τα πάτρια 
εδάφη. Ανάμεσα σε ιστορικού τύπου 
γραμμές και σε προσωπικές αφηγήσεις 
που ενυπάρχουν στα «πάθια του βου-
νού» συνυπάρχουν αναμνήσεις, νοσταλ-
γικές νεφέλες, μα και πόνος ψυχής για 
Τουρκοσφαγές και Σαρακηνολεηλασίες 
σε μοναστήρια, σε ύπαιθρο και χωριά.

Οι τελευταίες σελίδες κλείνουν κατά-
θεση ψυχής της Βασιλικής Φραντζή. Η 
μητέρα των μουσών η Μνημοσύνη οδη-
γεί τη γραφίδα της σε μανούλα, θείες, 
θείο (μοναχό) Δανιήλ και παιδική ηλικία. 
Εγκάρδια ευχή: Κική, πάντα υγεία να 
’χεις να μας χαρίζεις λαμπρές σελίδες.

Μυρσίνη & Σάκης Παπαδημητρίου

Στρατή Μισγίρη
«Χαίρε ω χαίρε ελευθερία»
«1821 - 1912 - 1940»

Ο πολυπράγμων λόγιος Στρατής Μι-
σγίρης είναι πολύ γνωστός εκπαιδευ-
τικός και καταστατικός διανοούμενος 
ανά την όλη επικράτεια.

Για τον αποχρόντα λόγο αυτόν, μου 
δόθηκε πολλάκις, η εξαιρετική ευκαιρία 
να καταπιαστώ σε λογοτεχνικά σημει-
ώματα πολύ φροντισμένα, με τα λογής 
πονήματά του.
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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 
Βέτα. Σύντομα μετατέθηκε στη Μυτιλή-
νη και συνέδεσε τη ζωή του μόνιμα με 
το νησί, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, 
εκτός από το μικρό διάστημα που δί-
δαξε στο ελληνικό Γυμνάσιο του Χαρ-
τούμ, αμέσως μετά την απελευθέρωση 
της χώρας από τους Γερμανοϊταλούς.

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, με-
λέτες, άρθρα και διαλέξεις για την εκ-
παίδευση, την τοπογραφία, τα ιστορικά 
πρόσωπα, τα κτίσματα, τα ήθη και τα 
έθιμα του νησιού.

Η παρουσία του ήταν έντονη και στην 
κοινωνική ζωή του νησιού. Δεν δίστα-
σε να δηλώσει την αντίθεσή του με την 
εισβολή και κατοχή της πατρίδας μας 
από τους Γερμανούς με αποτέλεσμα να 
συλληφθεί, να φυλακιστεί στα φρικτά 
κρατητήρια της οδού Μέρλιν και στο 
στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Βγήκε σωματι-
κά τσακισμένος αλλά με το πνεύμα αγέ-
ρωχο και περιέγραψε τις εμπειρίες του 
στο βιβλίο του “ΜΕΡΛΙΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ 
ΜΠΛΟΚ 15” και πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση συλλόγου φυλακισθέντων και 
παθόντων από τους κατακτητές».

22ο Παζάρι Βιβλίου 2018, Πλατεία Κοτζιά, 
19/01/2018 - 11/02/2018

Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)

Το 22ο Παζάρι Βιβλίου 2018 πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Πλατεία Κο-
τζιά (Δημαρχείο Αθήνας) από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), σε συ-
νεργασία με την UNICEF, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστή-
ριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
(Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), με κεντρικό σύνθημα: «Το βιβλίο είναι η δύναμη σου».

Το Παζάρι Βιβλίου είναι η θεσμοθετημένη εκδήλωση, που διοργανώνεται εδώ 
και είκοσι δύο πλέον έτη προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό χιλιάδες τίτλους 
βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ!

Στο 22ο Παζάρι Βιβλίου 2018, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχαν εκδότες από όλη 
την Ελλάδα (μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων), προσφέροντας πάνω από 9.000 τίτ-
λους βιβλίων, σε τιμές, που δεν ξεπερνούν το 30% της αρχικής τους λιανικής 
τιμής. Σε μία σύγχρονη, υπαίθρια, στεγασμένη και θερμαινόμενη εγκατάσταση, 
το αθηναϊκό, και όχι μόνο, αναγνωστικό κοινό είχε την ευκαιρία να προμηθευτεί 
αξιόλογα βιβλία από μία μεγάλη ποικιλία τίτλων, όλων των κατηγοριών και για όλες 
τις ηλικίες.

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

Με αφορμή το 
δεύτερο «Λουτρα-
γώτικο Αντάμωμα», 
η Δημοτική Κοινό-
τητα Λουτρών και 
το Ν.Π.Δ.Δ. Πολι-
τισμού Αθλητισμού 
και Τουρισμού Δή-
μου Λέσβου εξέδω-
σαν δωδεκασέλιδη 

έκδοση αφιερωμένη στον Παναγιώτη 
Σαμάρα που καταγόταν από τα Λου-
τρά, με αναφορές στη ζωή του, στο 
έργο του, απόσπασμα συγκλονιστικής 
περιγραφής από το ναζιστικό στρατό-
πεδο Χαϊδαρίου και τη λεσβιακή σάτι-
ρα «Κουτσομπολιό 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.

γής πονημάτων «Ο βιασμός της δασκά-
λας Πέπης Καραγιάννη» αναδιπλώνεται 
περίτεχνα σε πέντε ειδολογικές ενότη-
τες όπως (1) τα Ιστοριογραφικά, (2) τα 
Ανεκδολογικά, (3) Τα Χρονικογραφικά, 
(4) τα Αισθαντικά, και (5) τα Αρχαιο-
γνωστικά.

Στα Ιστοριογραφικά διηγήματα περι-
λαμβάνονται οι σχετικές αφηγήσεις των 
(α) «Στο Σκλαβοπάζαρο της Αλεξάν-
δρειας», (β) «Ο Πατέρας της Νίκης», 
(γ) «Γκεσταπίτης ήρωας Σούμπερτ και 
οι χαφιέδες του Κρουσσώνα της Κρή-
της», (δ) «Ο βιασμός της δασκάλας Πέ-
πης Καραγιάννη» και (ε) «Ροζέ Κάζεμαν 
ένας πατριώτης», όπου πρυτανεύουνε 
χαρακτηριστικά η οξύτατη μνημοσύνη 
του Εικοστού Αιώνα, σε κάποια έντονα 
εύκρατο θυμικό κλίμα του Έρνεστ Χε-
μιγουέι και του Χένρι Μίλλερ.

Στα Ανεκδολογικά διηγήματα εμφι-
λοχωρεί κι επιπολάζει το αιχμηρό αι-
σθητικό ήθος και το ατίθασο ύφος του 
εμβληματικού ρεύματος των Μπίτνιξ, 
απαρτιζόμενα από (α) «Η ανήλικη Ναυ-
σικά», (β) «Ο αυτοκράτορας της Αρμε-
νίας», (γ) «Απατεώνας και Τζέντλεμαν», 
(δ) «Τζίνγκα Μπέμπα Αφόνσο ο Βασι-
λιάς του Κονγκό».

Στα Χρονικοκογραφικά διηγήματα 
στοχοποιούνται τα λογής-λογής βίτσια 
και τα σκέρτσα της ψοφοδεούς μικρο-
αστικής καθημερινότητας, η οποία περί 
πολλά κούφα τυρβάζει, συναριθμούμε-
να από τις ποικιλμένες μη καλολογικές 
αθιβολές (α) «Η Απαγωγή», (β) «από 
τη Σοφία στη Φιλιππούπολη», (γ) «Γιατί 
σκότωσε την Ενρίκε Φόγκελ ο Χάιντριχ 
φον Κλάιστ», (δ) «Ο Τρύπας» και (ε) 
«Οι Ερωμένες του Δράκουλα της Θεσ-
σαλονίκης».

Στα Αισθαντικά διηγήματα συμπερι-
λαμβάνονται τα τρυφερά κείμενα (α) 
όντας ο αρκούντως συγκινητικός «Ο 
Κοκκινολαίμης» και το λίαν σπαρακτικό 
(β) «Το υπηρετριάκι».

Τέλος τα Αρχαιογνωστικά διηγήματα 
περιδιαβάζουνε σε μια υποδόρια και 
συνειδητοποιημένη αρχαιοπρέπεια, 
στις αφηγήσεις (α) «Οινώπη» και (β) 
«Ο Πήγασος».

Δήμος Α. Καρατζόγλου
Καλλιθέα, 17-11-17
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λουθούσε το βολόσυρμα το οποίο γι-
νόταν με τον βολόσυρα, ένα εργαλείο 
που επίσης το έσερναν τα βόδια. Αυτό 
έσπαζε τους βόλους του χώματος, το 
ίσιωνε και το έκανε αφράτο, έτοιμο να 
δεχτεί το σπόρο του σιταριού.

Η σπορά γινόταν με το χέρι και το 
όργωμα για να καλυφθεί ο σπόρος πάλι 
με τα βόδια αλλά τώρα όχι πολύ βαθύ. 
Η φύτρωση γινόταν σε λίγες μέρες και 
καλύτερα αν έπεφτε κάποια βροχούλα. 
Βέβαια αυτά ήταν ιδανικά και δεν ήταν 
πάντοτε έτσι. Υπήρχαν και μεγάλες πε-
ρίοδοι ανομβρίας και ξηρασίας κάποιες 
χρονιές αλλά κάποτε και καταρρακτώ-
δεις βροχές με πλημμύρες που προξε-
νούσαν μεγάλες ζημιές.

Η ανάπτυξη και η καρποφορία
Η όποια φροντίδα για την περιποίηση 

των σιτηρών κατά την ανάπτυξή τους 
γινόταν με το χέρι. Λίπανση δεν γινό-
ταν παρά μόνο με φυσικά μέσα στην 
αρχή πριν το όργωμα του χωραφιού. 

Σημαντικό για την ανάπτυξη ήταν το 
βοτάνισμα, δηλ. η απαλλαγή από τα ζι-
ζάνια, τα οποία συνήθως ήταν αρκετά. 
Δεν γινόταν χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά 
το βοτάνισμα γινόταν με πολλή προσο-
χή με το χέρι και σκαλιστήρι.

Από τα πιο συνηθισμένα ζιζάνια ήταν 
η ήρα (Lolium temulentum), η κουτσ’νά-
δα (Papaver rhoeas), η καβαλαριά (Vicia 
sp.), η κουκουλαγίνα (Anthemis sp.) και 
το κολτσίδ’(ι) (Galium aparine). Μερικά 
από αυτά δεν ήταν εύκολο να εξαφανι-
σθούν εντελώς γι’ αυτό πολλές φορές 
το σιτάρι περιείχε σπέρματά τους, όπως 
της ήρας και της καβαλαριάς και έπρεπε 
να καθαριστεί πριν την άλεσή του.

Η ανάπτυξη του σιταριού συνεχιζό-
ταν με το αδέλφωμα και το μεγάλωμα 
των καλαμιών και μετά, κατά τον Απρί-
λιο-Μάιο, την ανθοφορία και την καρ-
ποφορία. Τον Ιούνιο τα σιτάρια ήταν 
ώριμα για θέρισμα.

Ο θερισμός
Τα σιτάρια ήταν συνήθως ώριμα μετά 

τα μέσα Ιουνίου ή Θερ’(ι)στή, όπως τον 
έλεγαν, και σε κάποιες περιπτώσεις και 
νωρίτερα. Ο θερισμός γινόταν με τα 
δρεπάνια, τις κόσες όπως τις έλεγαν, 
από γυναίκες και άνδρες. Ξεκινούσαν, 
συνήθως, όλοι μαζί, όσοι συμμετείχαν 
σ’ αυτή τη διαδικασία, δύο, τρεις, τέσ-
σερις ή περισσότεροι προσπαθώντας 
να συντονίζονται έχοντας ο καθένας ή 
η καθεμιά να θερίσει ένα στενόμακρο 
κομμάτι, το διαστόλ’(ι).

Το θέρισμα ξεκινούσε αφού ψήλωνε 
ο ήλιος γιατί τότε τα στάχυα κόβονταν 
πιο εύκολα, επειδή έφευγε η υγρασία. Οι 
θεριστές και οι θερίστριες για να προφυ-
λάσσονται από τον ήλιο είχαν καλυμμένο 
το κεφάλι, συνήθως οι άντρες με τις μα-
ντήλες και οι γυναίκες με κάτι περίεργες 
κουκούλες που τις έλεγαν κουκουλέτες. 
Αλλά και τα ρούχα δεν άφηναν ακάλυ-
πτα μέρη του σώματος, αφού εκτός από 
τον ήλιο έπρεπε να προσέχουν να μην 
ακουμπήσουν σε "απυράθ’".

Ο "απύραθους" ήταν ένα ζιζάνιο των 
σιτηρών που κάποιες φορές έμενε 
ανάμεσα στα στάχυα και προκαλούσε 
ερεθισμό στο δέρμα, κυρίως κάποιων 
ευαίσθητων ατόμων, αν κατά λάθος το 
ακουμπούσαν. Ανήκει στην οικογένεια 
των Asteraceae ή Compositae (Αστερί-
δες ή Σύνθετα) και μοιάζει λίγο με τις 
μαργαρίτες και το χαμομήλι.

Εδώ παρακαλώ να μου επιτραπεί μια 
παρένθεση. Με προβλημάτισε πολύ η 
ορθογραφία της λέξης "απύραθους". 
Τελικά, το ύψιλον που έβαλα πιστεύω 
πως είναι σωστό. Δεν χρειάζεται να 
αναφέρω λεπτομέρειες αυτού του προ-
βληματισμού, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω 
από το θέμα μας. Δυστυχώς δεν μπορώ 
να πω με βεβαιότητα το επιστημονικό 
όνομα του είδους παρά μόνο την οικο-
γένεια στην οποία ανήκει. Ό,τι θυμάμαι 
γι’ αυτό το φυτό είναι από τα παλιά χρό-

Η καλλιέργεια και η παραγωγή του σιταριού
στον Μεσότοπο Λέσβου τα παλιά χρόνια

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Στο κείμενο αυτό θα επιχειρήσω να 
περιγράψω, όπως τη θυμάμαι, τη διαδι-
κασία της καλλιέργειας και της παραγω-
γής του σιταριού στο χωριό μου, τον 
Μεσότοπο της Λέσβου, τα παλιότερα 
χρόνια. Αναφέρομαι στις δεκαετίες του 
1940 και κυρίως του 1950, τότε που τα 
καλοκαίρια και μεγάλο μέρος του υπό-
λοιπου χρόνου βρισκόμουν στο χωριό. 
Ο Π. Κοντέλλης (1989), στο βιβλίο του 
για τον Μεσότοπο, περιλαμβάνει πολύ 
λίγα στοιχεία για το θέμα αυτό.

Τα χρόνια εκείνα οι περισσότεροι 
νοικοκυραίοι ήθελαν να έχουν τη σο-
δειά τους ως προς το σιτάρι και μερικές 
φορές και το κριθάρι ή σπανιότερα τη 
σίκαλη. Όσοι είχαν κάποιο χωραφάκι 
φρόντιζαν να το σπείρουν με ό,τι  μπο-
ρούσε ο καθένας. Δύσκολα χρόνια κι 
όποιος κατάφερνε να εξασφαλίσει κά-
ποια σοδειά ήταν τυχερός γιατί έτσι 
είχε το βασικό στοιχείο της διατροφής, 
που ήταν το ψωμί.

Υπήρχαν κάποιες ποικιλίες σιταριού 
οι οποίες ήταν οι συνηθέστερα καλλιερ-
γούμενες, ανάλογα με το που βρισκό-
ταν το χωράφι και τη γονιμότητά του.

Ο πατέρας μου καλλιεργούσε με σι-
τάρι ένα μέρος του κτήματος που εί-
χαμε στον Ποδαρά και ήταν γόνιμο. 
Δύο ήταν οι ποικιλίες που προτιμούσε, 
οι οποίες έδιναν καλή παραγωγή και 
το αλεύρι τους έκανε εξαιρετικό ψωμί. 
Θα τις αναφέρω όπως τις θυμάμαι να 
τις λένε: Ήταν το ιλάτσ’(ι) πολύ καλή 
ποικιλία και η ακόμη καλύτερη το μα-
κρύ-κ’τσι (μακρύ-κουκί), η οποία είχε 
μεγάλο μακρουλό σπέρμα, όπως λέει 
και το όνομά της. Άλλες ποικιλίες ήταν 

το κολοβό και το μαυραγάνι. Όλες αυ-
τές τις καλλιεργούσαν και άλλοι που 
είχαν χωράφια σε πεδινά μέρη, αλλά 
όσοι είχαν χωράφια που δεν ήταν αρ-
κετά γόνιμα προτιμούσαν ποικιλίες λι-
γότερο απαιτητικές με συχνότερη αυτή 
που λεγόταν "δυομ’νίκ’ς" (δυομηνίτης). 
Αναπτυσσόταν και καρποφορούσε 
γρήγορα, όπως λέει και το όνομά της, 
στα άγονα εδάφη αλλά η παραγωγή 
ήταν φτωχή ως προς την ποσότητα και 
την ποιότητα.

Σε τέτοια χωράφια πετρώδη και σε 
ημιορεινά μέρη, μερικοί έσπερναν σίκα-
λη ή κριθάρι, το οποίο πολλές φορές δεν 
το άφηναν να καρποφορήσει, αλλά το 
χρησιμοποιούσαν ως χόρτο για τα ζώα 
τους. Αυτό ήταν το λεγόμενο "χασίλ’(ι)".

Η σπορά
Η σπορά γινόταν το φθινόπωρο μετά 

τις πρώτες βροχές και το όργωμα των 
χωραφιών, τέλη Οκτωβρίου ή συνήθως 
το Νοέμβριο αλλά μερικές φορές και 
ανάλογα με την περιοχή και την καλλι-
εργούμενη ποικιλία και πάρα πολύ αρ-
γότερα. Αυτό γινόταν με τον δυομνίκ’ 
που τον έσπερναν τον Μάρτιο.

Πριν τη σπορά γινόταν το όργωμα 
του χωραφιού, το ζευγάρισμα, όπως 
το έλεγαν. Αυτό γινόταν με το άλετρο 
(άροτρο, αλέτρι) το οποίο ήταν ξύλινο 
εκτός από το μέρος που όργωνε τη γη, 
το υνί ("νι" το έλεγαν) που ήταν σιδερέ-
νιο. Σχεδόν πάντα τα ζώα που έσερναν 
το άλετρο ήταν τα βοοειδή (βόδια ή 
αγελάδες). Το όργωμα γινόταν βαθειά 
για να ανακατευτεί το χώμα. Αφού έμε-
νε λίγο το χωράφι για να λιαστεί ακο-
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συνήθως στη μέση του χωραφιού σε μια 
μεγάλη θημωνιά. Δεν την έλεγαν όμως 
έτσι, δηλ. θημωνιά, αλλά σωρό, ο οποίος 
περίμενε την ώρα του αλωνίσματος.

Όταν τελείωνε το θέρισμα ή και στα 
ενδιάμεσα όταν καθόντουσαν οι θερι-
στάδες στη σκιά κάποιου δέντρου να 
τσιμπήσουν κάτι και να "πιουν ντουν 
ίδρου ντουν", δηλ. να ξεϊδρώσουν, ακού-
γονταν η ευχή: "Τσι τ’ χρόν’ τα θέρτα".

Το αλώνισμα
Το αλώνισμα, συνήθως, γινόταν το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ή 
Αλων’(ι)στή, όπως τον έλεγαν. Κάποιοι 
χωριανοί είχαν αλώνια μόνιμα με πε-
τρόχτιστο χαμηλό περίγυρο, που λε-
γόταν "άτζουρας". Υπήρχε και υπάρχει 
μια τοποθεσία σε μια άκρη του χωριού 
που λεγόταν και λέγεται και σήμερα 
"Αλώνια". Αλλά τέτοια μόνιμα αλώνια 
δεν είχαν όλοι και είτε πήγαιναν στο 
αλώνι κάποιου γείτονα και αλώνιζαν ή 
έφτιαχναν μέσα στο χωράφι τους ένα 
πρόχειρο αλώνι γι’ αυτό το σκοπό. Τα 
πρόχειρα αυτά αλώνια που γίνονταν 
κάθε χρόνο ήταν χωρίς άτζουρα με 
πέτρες. Ο πατέρας μου έφτιαχνε κάθε 
χρόνο ένα τέτοιο αλώνι καθαρίζοντας 
από την καλαμιά μια κυκλική επιφάνεια 
του χωραφιού. Την έβρεχε και με μια 
διαδικασία που εφάρμοζε και λόγω της 
ζέστης, το χώμα αυτής της επιφάνειας 
γινόταν ξηρό, σκληρό και λείο χωρίς 
να σπάζει. Έτσι είχαμε ένα αλώνι που 
περίμενε να δεχτεί τα στάχυα για το 
αλώνισμα.

Όταν έφθανε η μέρα του αλωνίσμα-
τος ανοίγονταν ένα ένα τα δεμάτια του 
σωρού και τα στάχυα στρώνονταν στο 
αλώνι, όχι όμως σε πολύ μεγάλο πάχος. 
Το αλώνισμα γινόταν με δύο τρόπους: 
Με ζώα τα οποία έδεναν το ένα δίπλα 
στο άλλο από το λαιμό δύο ή τρία μαζί 
με ένα ειδικό τρόπο που τον έλεγαν 
μπουδέλα. Τα ζώα που έβαζαν σ’ αυτή 

ήταν συνήθως μουλάρια, γαϊδούρια 
και άλογα. Ένας αλωνιστής κρατού-
σε το σχοινί με το οποίο ήταν ενω-
μένα τα ζώα και τα οδηγούσε κυκλικά 
στο αλώνι. Τα στάχυα και τα καλάμια 
τους θραύονταν κάτω από τις οπλές 
των ζώων. Αυτός ο τρόπος αλωνίσμα-
τος, ενώ ήταν κουραστικός, δεν ήταν 
πολύ αποδοτικός και εφαρμοζόταν 
συνήθως όταν είχε κάποιος να αλωνί-
σει μικρές ποσότητες ή σε συνδυασμό 
με τον άλλο τρόπο, με το λεγόμενο 
ντουγέν’(ι). Αυτό ήταν ένα βαρύ εργα-
λείο που έκανε σπουδαία δουλειά στο 
αλώνισμα. Αποτελούνταν από δύο χο-
ντρά σανίδια ελαφρώς κυρτά στο ένα 
άκρο κατάλληλα κομμένα και ενωμένα 
μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σώμα. Στην 
κάτω πλευρά είχαν μπηγμένες με στα-
θερό τρόπο πολλές μικρές αιχμηρές 
και κοφτερές πέτρες σαν αυτές που τις 
λένε τσακμακόπετρες. Μπορεί σε κά-
ποιες περιπτώσεις εκτός από αυτές τις 
πέτρες να υπήρχαν και μικρά μεταλλι-
κά κομμάτια σαν μαχαιράκια. Αυτό το 
εργαλείο, το ντουγένι, το έσερναν δύο 
βόδια που τα ένωναν κατάλληλα με τον 
ζυγό. Απάνω στο ντουγένι ανέβαινε ο 
αλωνιστής, ο οποίος κρατούσε τα σχοι-
νιά και οδηγούσε τα ζώα να κινούνται 
κυκλικά στο αλώνι. Μερικές φορές, για 
να μην καταπονούνται πολύ τα ζώα, στο 
ντουγένι έβαζαν ένα παιδί και το πρό-
σεχε ο οδηγός από δίπλα. Κάτω από 
το βάρος του οδηγού ή του παιδιού τα 
κοφτερά εξαρτήματα του ντουγενιού 
έκοβαν και θρυμμάτιζαν τα στάχυα και 
τα καλάμια. Όταν κοβόντουσαν αρκετά 
και μειωνόταν ο όγκος τους στο αλώνι 
έριχναν κι άλλα στάχυα από τα δεμάτια 
του σωρού, μέχρι να αλωνιστούν όλα. 
Για να μη μένουν από κάτω στάχυα και 
καλάμια που δεν είχαν κοπεί και θρυμ-
ματιστεί αρκετά ένας αλωνιστής αναπο-
δογύριζε κάθε τόσο τα καλά κομμένα 
στάχυα και καλάμια, φέρνοντας στην 

νια, τότε που δεν είχα επιστημονικές 
γνώσεις Βοτανικής. Δεν μπόρεσα να το 
βρω αργότερα για να το μελετήσω κι 
έτσι έχει μείνει και σε μένα η απορία 
για την επιστημονική του ονομασία και 
παράλληλα και για την ορθογραφία της 
λέξης "απύραθους" (πληθυντικός "οι 
απυράθ’"). Ή μήπως το σωστό είναι η 
"απυράθ"; Γιατί πάντα ακουγόταν έτσι. 
Όποιος μπορεί να βοηθήσει θα ήταν 
ενδιαφέρον να τον ακούσω. Σκέπτο-
μαι να γράψω μελλοντικά ένα άρθρο 
γι’ αυτό το φυτό, αφού αποσαφηνίσω 
κάποια πράγματα.

Υπήρχαν μερικές φορές κι άλλα ζι-
ζάνια αλλά αυτά δεν προκαλούσαν 
προβλήματα στις θερίστριες και τους 
θεριστές. Το πιο συνηθισμένο ήταν η 
καβαλαριά που αναφέραμε και παρα-
πάνω, ένα είδος του γένους Vicia (Βί-
κια) το οποίο ανήκει στην οικογένεια 
των Leguminosae (Χεδρωπά) ή των 
Fabaceae (Φαβίδες), όπως λέγονται 
σήμερα. Τα σπέρματα της καβαλαριάς 

έμεναν πολλές φορές στο σιτάρι και 
ήταν ο λεγόμενος "κοκορόβλος".

Το θέρισμα, όπως είπαμε, γινόταν με 
την κόσα. Ο θεριστής ή η θερίστρια 
έπιανε με το χέρι όσα καλάμια μπο-
ρούσε να αγκαλιάσει η χούφτα και τα 
έκοβε όσο πιο χαμηλά γινόταν για να 
μη μένει πολλή καλαμιά ή αράπα, όπως 
λεγόταν, στο χωράφι μετά το θέρισμα. 
Αυτά τα κομμένα στάχυα ήταν το λε-
γόμενο "χερόβολο" και μετά το κόψιμο 
τα άφηναν πίσω τους.

Τα κομμένα στάχυα έπρεπε μετά να 
γίνουν μεγάλα δεμάτια. Γι’ αυτό το σκο-
πό ένας άνδρας πήγαινε πίσω από τους 
θεριστάδες και τα δεμάτιαζε. Τα μάζευε 
πολλά μαζί και τα έδενε σφιχτά με το 
δεμακ’κό (δεματικό). Αυτό, συνήθως, 
ήταν φυτικό, από κάποιο φυτό με κα-
τάλληλους μακρείς και ευλύγιστους 
βλαστούς. Υπήρχε σχεδόν πάντα καλός 
συντονισμός των θεριστών και τα δια-
στόλια τέλειωναν όλα μαζί. Μετά το δε-
μάτιασμα τα δεμάτια συγκεντρώνονταν 

Θερισμός. Οι θεριστές και οι θερίστριες για να προφυλάσσονται 
από τον ήλιο είχαν καλυμμένο το κεφάλι.
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χτα ξαπλώναμε, θυμάμαι, στο σωρό του 
άχυρου και παρατηρούσαμε τον ουρα-
νό με τα αστέρια του. "Αστρονομούσα-
με", όπως έλεγε ο πατέρας μου μεταξύ 
σοβαρού και αστείου, ο οποίος, αν και 
είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, είχε 
κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις και ήθε-
λε να μου τις μεταδώσει. Θυμάμαι, με 
συγκίνηση, ότι μου έδειχνε τον Γαλα-
ξία ("Ιορδάνη Ποταμό" τον έλεγε), τον 
"Χορό των Εφτά Παρθένων" ή "Εφτα-
πάρθενο Χορό", εννοώντας τις Πλειά-
δες ή την Πούλια όπως την ξέρουμε, 
τη Μεγάλη Άρκτο και τη Μικρή Άρκτο 
με τον Πολικό Αστέρα, εξηγώντας μου 
ότι αυτός δείχνει το βοριά. Ήταν ευ-
χάριστες στιγμές ανάπαυλας μέχρι να 
ξαναπιάσουμε τα λιχνιστήρια.

Με το τέλος του λιχνίσματος είχαμε 
στη μια μεριά του αλωνιού ένα μεγάλο 
σωρό από το άχυρο και περίπου στη 
μέση το λαμνί, δηλ. το σωρό του σιτα-
ριού. Αυτό, όμως, δεν ήταν ακόμη αρκε-
τά καθαρό γιατί περιείχε κάποια κότσα-
λα που δεν μαζεύτηκαν από τη σκούπα, 
πετραδάκια ή και σβολάκια από χώμα. 
Έπρεπε, λοιπόν, να καθαριστεί το σι-
τάρι και από αυτά. Αυτό γινόταν με το 
δρεμόνισμα το οποίο ακολουθούσε. 

Το δρεμόνισμα
Η εργασία αυτή γινόταν με το δρε-

μόν’(ι) ή δρυμόν’(ι). Αυτό ήταν ένα με-
γάλο κόσκινο με φαρδιά μάτια, από τα 
οποία περνούσαν άνετα οι κόκκοι του 
σιταριού αλλά και ό,τι άλλο είχε περί-
που το ίδιο μέγεθος. Οι χορδές (κόρ-
δες τις έλεγαν) που δημιουργούσαν τα 
τετράγωνα μάτια δεν ήταν μεταλλικές 
αλλά από κάποιο άλλο υλικό, δεν γνω-
ρίζω γιατί. Ο πατέρας μου έλεγε ότι 
ήταν ζωικής προέλευσης, μάλλον από 
έντερα. Αυτό λέει και ο Τάσος Μακρής 
στο βιβλίο του "Τα παραμύθια των λέ-
ξεων" (2007).

Πριν αρχίσει το δρεμόνισμα, η μη-

τέρα μου άπλωνε ένα μεγάλο σεντόνι 
στο καθαρισμένο μέρος του αλωνιού. 
Με τον τενεκέ ο πατέρας μου έριχνε 
το σιτάρι, που έπαιρνε από το σωρό, 
σιγά σιγά στο δρεμόνι το οποίο χειρι-
ζόμαστε με τη μητέρα μου. Το σιτάρι 
έπεφτε σχετικά καθαρό στο απλωμέ-
νο σεντόνι απαλλαγμένο από κότσαλα, 
πετραδάκια κ.λπ. Έμεναν όμως πολύ 
μικρά πετραδάκια και σπόροι ζιζανίων, 
όπως η ήρα και ο κοκορόβλος. Αυτά 
έπρεπε να απομακρυνθούν προσεκτικά 
κάθε φορά που η μάνα μου ετοίμαζε 
ένα άλεσμα για να το στείλει στο μύλο.

Η αποθήκευση
Το τσουβάλιασμα του σιταριού και το 

μάζεμα του άχυρου ήταν το τελευταίο 
στάδιο της γενικής διαδικασίας του 
αλωνίσματος. Τα κότσαλα που έμεναν 
δεν ήταν άχρηστα αλλά μαζεύονταν για 
τροφή των ζώων. 

Το άχυρο αποθηκευόταν στον αχυ-
ρώνα (το αχυρόνταμο) και το σιτάρι 
μεταφερόταν στο σπίτι και αποθηκευ-
όταν συνήθως σε μια μεγάλη κάσα που 
την έλεγαν αμπάρα.

Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η δια-
δικασία της καλλιέργειας και της παρα-
γωγής του σιταριού στο χωριό μου τα 
παλιά χρόνια και φαντάζομαι κάπως έτσι 
θα ήταν και σε άλλα χωριά της Λέσβου.

Σε ένα άλλο άρθρο μου θα ασχολη-
θώ με τη διαδικασία του αλέσματος 
του σιταριού και της παρασκευής του 
ψωμιού, το οποίο έλεγαν οι παλιοί πως 
είναι "θεμέλιο" για τη ζωή.
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επάνω επιφάνεια τυχόν άκοπα, με ένα 
ξύλινο εργαλείο που το λέγανε τση-
ρόν’(ι). Αυτό στη μια άκρη του κατέλη-
γε σε μια τριχάλα που βοηθούσε στο 
αναποδογύρισμα των σταχυών και των 
καλαμιών στο αλώνι. Συνήθως ένα συ-
νολικό αναποδογύρισμα συνδυαζόταν 
με την απόσυρση για λίγο των ζώων 
από το αλώνι για να ξεκουραστούν.

Έτσι, όπως περιγράψαμε παραπάνω, 
με υπομονή και μεθοδικότητα σιγά σιγά 
θρυμματίζονταν όλα τα στάχυα και τα 
καλάμια τους. Το αλώνισμα γινόταν, κατά 
προτίμηση, τις ζεστές ώρες της ημέρας 
γιατί τότε είχε καλύτερη απόδοση.

Το λίχνισμα
Όταν τελείωνε το αλώνισμα έπρεπε 

να γίνει το λίχνισμα για να ξεχωρίσει το 
σιτάρι από το άχυρο. Αυτό γινόταν με 
τα λιχνιστήρια, τα οποία ήταν ξύλινα ερ-
γαλεία από ευκολοκατέργαστο ελαφρύ 
ξύλο. Είχαν μια μακριά λαβή και κατέ-
ληγαν σε ένα πλατύ ελαφρά κοίλο άκρο 
με πέντε μεγάλα δόντια, σαν μια παλά-
μη με τα δάχτυλά της. Όλο το εργαλείο 
έμοιαζε με ένα πολύ μεγάλο πιρούνι.

Η διαδικασία του λιχνίσματος δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση γιατί χρειαζόταν 
να φυσάει αέρας, όχι όμως δυνατός. 
Στον Ποδαρά το πρώτο δεκαπενθήμε-
ρο του Ιουλίου, που είχαμε το αλώνι-
σμα και το λίχνισμα, εκείνα τα χρόνια 
δεν θυμάμαι να φυσούν δυνατοί άνεμοι. 
Την ημέρα, συνήθως, μετά την πρωινή 
μπουνάτσα φυσούσε η θαλάσσια αύρα 
(μπάτης) και τη νύχτα η απόγειος αύρα 
από τη στεριά προς τη θάλασσα, που 
είναι ήπιοι άνεμοι. Έτσι, συνήθως, το λί-
χνισμα γινόταν με αυτούς τους ανέμους.

Πριν να ξεκινήσει το λίχνισμα και να 
πιάσουν δουλειά τα λιχνιστήρια έπρεπε 
να γίνει μια διευθέτηση στο αλώνι. Το 
αλωνισμένο σιτάρι και άχυρο μαζευό-
ταν όλο στη μια πλευρά του αλωνιού, 
σ’ εκείνη από την οποία φυσούσε ο αέ-

ρας. Το υπόλοιπο τμήμα σκουπιζόταν 
καλά, ώστε να μη μείνουν υπολείμματα 
σιταριού και ήταν έτοιμο για να δεχτεί 
το άχυρο, που το έπαιρνε ο αέρας κατά 
το λίχνισμα. Ήταν σημαντικό, όπως εί-
παμε, να φυσάει ελαφρά και προς την 
ίδια κατεύθυνση. Για να τελειώνει γρή-
γορα το λίχνισμα, όταν υπήρχαν αυτές 
οι συνθήκες, πολλές φορές βοηθούσα 
τον πατέρα μου. Έτσι, δούλευαν δύο 
λιχνιστήρια συγχρόνως. Οι κόκκοι του 
σιταριού έπεφταν κάτω, το άχυρο συσ-
σωρευόταν στην καθαρισμένη μεριά 
του αλωνιού. Έτσι, σιγά σιγά γινόταν 
το ξεχώρισμα και σχηματιζόταν ένας 
στενόμακρος σωρός από σιτάρι σχε-
τικά καθαρό, που τον λέγανε λαμνί. Σ’ 
αυτό κατά τη διάρκεια του λιχνίσματος, 
εκτός από τους κόκκους του σιταριού, 
έπεφταν και κομμάτια από καλαμιές ή 
και στάχυα που δεν είχαν θρυμματιστεί 
κατά το αλώνισμα. Αυτά ήταν τα λεγό-
μενα κότσαλα ή σκύβαλα και τα μάζευε 
κάποιος με μια αυτοσχέδια σκούπα 
(φρουκαλιά την έλεγαν) πηγαίνοντάς τα 
στην άκρη. Οι σκούπες αυτές (φρου-
καλιές) που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτό 
το σκοπό, συνήθως, γίνονταν από ένα 
φυτό, πολύ γνωστό, το άγριο ραδίκι, το 
οποίο στον Μεσότοπο το λένε ραδ’τσιά 
(ραδικιά) ή πλεξίδα. Το επιστημονικό 
του όνομα είναι Cichorium intybus (Κι-
χώριον το ίντυβον ή εντετμημένον). Το 
καλοκαίρι έχει ένα πολύκλαδο στέλε-
χος και βγάζει πολλά ωραιότατα γαλά-
ζια άνθη. Από αυτά τα πολύκλαδα στε-
λέχη της ραδικιάς ενώνοντάς τα σφιχτά 
μερικά μαζί έφτιαχναν τις σκούπες (τις 
φρουκαλιές) που τις χρησιμοποιούσαν 
στα αλώνια για να τα καθαρίζουν ή για 
να μαζεύουν τα κότσαλα από το λαμνί 
κατά το λίχνισμα.

Κάποιες φορές ενώ λιχνίζαμε έκοβε 
ο αέρας και ήμασταν υποχρεωμένοι να 
σταματήσουμε περιμένοντας να ξανα-
φυσήξει. Αν τύχαινε να συμβεί αυτό νύ-
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Στη Μνήμη Κωστή Σιδερά 
(1984-2014)

Δάκρυσε το φεγγάρι

Γελούσες και φτερούγιζαν 
κάτασπρα περιστέρια
μα ήσουν άγγελος εσύ
και μέτραγες  τ΄αστέρια

μα ξάφνου! ένας Αρχάγγελος 
σε κράτησ΄ απ΄το χέρι

κι εσύ μαζί του τράβηξες 
να φθάσεις σ΄άλλα μέρη

ο ήλιος θάμπωσε με μιας 
στην τόσην ομορφιά σου
κι η άσφαλτος εσείστηκε 

από τη λεβεντιά σου

σαν μυρωμένος ροδανθός 
βλεφάρισες τ΄αγέρι,

μ΄ αυτό γεφύρι σ΄ άπλωσε και  
σούστησε καρτέρι

ο ήλιος έσβησε με μιας 
δάκρυσε το φεγγάρι

κι ο πόνος της μανούλας σου 
στον ουρανό λυχνάρι.

27-12-2017
Πέρθα Καλέμη

Σ’ άγγιξε η πρώτη ηλιόφωτη αχτίδα  
και σε κράτησε απ’ το χέρι για να 
σε σεργιανίσει στα θροΐσματα των 
αστεριών κι ύστερα να σε περάσει στα 
λιβάδια των ουρανών, παρέα με τους 
ποιητές της αθανασίας...

Εσύ, Μέλπω της Μόριας, άοκνη 
σκυταλοδρόμος της προκοπής σου, 
αυτοδίδακτη προσχώρησες στη χορεία 
των λογοτεχνών με την γενναία ψυχή 
σου. Το ανήσυχο σου πνεύμα υψωνόταν 
στους αιθέρες, όπως το κυπαρίσσι 
της αυλής σου, που προσπαθούσε – 
επιβλητικό – ν΄ανταμώσει  τον ουρανό, 
αγαπημένο σύμβολο στις εμπνεύσεις 
σου.

Το περιβόλι της καρδιάς σου 
ολάνθιστο, όχι μόνο την Άνοιξη, μα  
και μέσα στη βαρυχειμωνιά στάλαζε τα 
μύρα της ανθρωπιάς σου.

Εσύ, Μέλπω, με την ασύχαστη 
ψυχή σου, δρασκέλισες σήμερα 29  
Σεπτέμβρη του 2017 στα ψηλώματα και 
καθρεφτίστηκε το είδωλό σου μέσα 
στη λίμνη της αιωνιότητας… 

Εσύ, Μέλπω, δεν είσαι ένα τραγούδι  
που πέρασε τα σύνορα των ουρανών… 
είσαι ένας θρύλος! 

Εσύ, Μέλπω, υπήρξες αναμφισβήτητα 
μια λεπταίσθητη φυσιογνωμία, γιατί 
ήσουν εργάτρια του Πνεύματος και της 
Τέχνης. Δρασκέλισες  μ΄ όλη την αίγλη 
της δυνατής σου ψυχής τα περβάζια 
των οριζόντων και μετοίκισες στη 
συνοικία των Αθανάτων. 

Η μνήμη σου θα είναι παντοτινή και 
ακατάλυτη.

Πέρθα Καλέμη

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Δημήτρης Ράπτης
 

Αρκετά καθυστερημένα έφτασε σε 
μας η θλιβερή είδηση. 

Το Νοέμβριο του 2017, μετά από 
πολύμηνη ταλαιπωρία, ξεκουράστηκε 
ο συμπατριώτης και φίλος Δημήτρης 
Ράπτης, σε όλους αγαπητός, εκλεκτό 
μέλος της Λεσβιακής Παροικίας. 

Ο Δημήτρης, ήταν ο επιστήμονας, 
ο καλός οικογενειάρχης, το καλό και 
αγαπητό μέλος του συλλόγου μας.  

Συμμετείχε πρόθυμα σε εκδηλώσεις, 
όταν μπορούσε, αλλά συνέβαλλε και 
στις ανάγκες του συλλόγου άμεσα. 
Ήταν εκείνος, που τον αναγνώριζε 
κανείς από το πλατύ, καλοσυνάτο, 
καλόκαρδο χαμόγελό του. 

Θα λείψει από την Παροικία μας 
η παρουσία σου αγαπητέ μας φίλε. 
Ευχόμαστε να είναι ο καινούργιος  
δρόμος ήρεμος και γαλήνιος 

Ολόθερμα συλλυπητήρια στην 
οικογένεια, με την ευχή να έχουν υγεία 
να τον θυμούνται.

Λ.Π.

Στράτος Παρασκευαΐδης

Σε ηλικία 87 ετών 
«έφυγε» από 
κοντά μας ένας 
πολύ καλός φίλος 
της «Παροικίας», 
ο καταξιωμένος 
φιλόλογος, π. 
Λ υ κ ε ι ά ρ χ η ς . 
μελετητής της 
αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας, ο 

Στράτος Παρασκευαΐδης.
Σπούδασε στη Φιλοσοφική  Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε 
με επιτυχία σαν καθηγητής-φιλόλογος σε 
Γυμνάσια - Λύκεια της Λέσβου και αλλού.
Εξέδωσε σε ανάτυπα πολλές εργασίες 
του, όπως: «Τα υποδήματα των 
Αρχαίων Ελλήνων», «Τα παιχνίδια των 
Αρχαίων Ελλήνων», «Πως έτρωγαν οι 
Αρχαίοι Έλληνες» και το 2015 εξέδωσε 
με την επιμέλεια του Βασίλη Καλαμάτα 
το πολύ σημαντικό βιβλίο του «Ο 
Φιλόλογος και ο Φιλόσοφος. Διάλογοι 
και μελέτες». Μέσα σε ένα τόμο ο 
Στράτος Παρασκευαΐδης συγκέντρωσε 
μια σειρά από κείμενά του, τα οποία 
είχαν δημοσιευτεί τα πιο πολλά σε 
εφημερίδες και φιλολογικά περιοδικά.
Ο Στράτος Παρασκευαΐδης θα μείνει 
στη μνήμη μας μέσα από τα κείμενά 
του σαν σπουδαίος καθηγητής-
δάσκαλος, αλλά και σαν ένας εξαίρετος 
άνθρωπος στην κοινωνία της Μυτιλήνης. 
Συλλυπούμαστε από καρδιάς τους 
δικούς του και τους ευχόμαστε υγεία. 
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας φίλε. 

Θ.Α.Π

Η αιολική ακέραια Γυναίκα
Μέλπω Παπαστεφανή 

 (1927-2017)

Έφυγες κι εσύ, 
αρχόντισσα 
της Μόριας. 
Έσβησες... όπως 
η πυγολαμπίδα, 
σε μια απ΄ τις 
τελευταίες 
φθινοπωρινές 
χαραυγές  του 
Σεπτέμβρη.
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Ο γνωστός συγγραφέας Τάκης 
Χατζηαναγνώστου, επίτιμος πρό-
εδρος της Λ.Π., μόλις έλαβε το τεύχος 
της «Αιολίδας» το αφιερωμένο στη 
Βρίσα, απέστειλε στη συντακτική 
επιτροπή το εξής μήνυμα: 

«Σπεύδω να σας πω ένα μεγάλο 
μπράβο για το τεύχος της Αιολίδας 
περί Βρίσας, της “Παροικίας” μας, που 
μόλις έλαβα. Δεν το διάβασα ακόμα, 
αλλά από ενδελεχή φυλλομέτρησή 
του, πρέπει να σας πω ότι μου 
έκανε εντύπωση η συγκρότησή του, 
η αγάπη και η φροντίδα με τις 
οποίες χρησιμοποιήσατε το σχετικό 
υλικό, ώστε η ύπαρξη του μικρού 
σεισμόπληκτου χωριού του νησιού μας 
να πάρει ουσιαστική υπόσταση στη 
συνείδησή μας. Θέλω να πιστεύω ότι 
και τα κείμενα όλα θα συμβάλλουν σ’ 
αυτόν το στόχο, ώστε η Βρίσα, ή Βρισά, 
όπως τη λέγαμε παλιά οι Μυτιληνιοί, να 
γίνει κέντρο προσφορών για μια νέα 
ανάστασή της».

Τ.Χ.

Από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Μέριμνας Δήμου Λέσβου λάβαμε το 
πιο κάτω μήνυμα:

Προς την Πρόεδρο του Δ.Σ και τα
μέλη της Λεσβιακής Παροικίας,
Εύχομαι σε όλες και όλους σας μια
Καλή και Δημιουργική χρονιά γεμάτη
απο όμορφες δράσεις και εκδηλώσεις
του Συλλόγου σας!
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση 
να παραστώ στην κοπή της βασιλόπιτας 
σας. Νομίζω όμως ότι και εσείς θα 
συμφωνείτε μαζί μου πως έτσι όπως 
είναι δύσκολη η εποχή μας, θα ήταν 
σπάταλο να αιτηθώ μια τέτοια δαπάνη 

απο τον Δήμο μας. Ξέρετε ότι εκτιμώ 
ιδιαίτερα την προσφορά σας στον 
πολιτισμό αλλά και γενικότερα στον 
τόπο μας. Όπως εξ ίσου καλά ξέρω 
ότι σε κάθε αίτημα μας θα είστε 
συμπαραστάτες μας!

Με την ευκαιρία, σας ευχαριστώ 
εκ μέρους της Δημοτικής αρχής για 
την μέχρι τώρα στήριξη που έχετε 
στην δύσκολη προσπάθεια που 
καταβάλουμε, της ανακούφισης των 
συμπολιτών μας που πλήττονται απο 
την φτώχια, καθώς επίσης και την 
δωρεά των 1.000 ευρώ που κάνατε 
στον Οργανισμό μας, ο οποίος ανέλαβε 
με δική του δαπάνη την στέγαση και 
σίτιση των σεισμοπαθών της 12ης Ιουνίου 
που έπληξε το νησί μας.

Τους χαιρετισμούς μου και τις ευχές
μου σε όλους και όλες σας,

Με εκτίμηση
Αναστασία Αντωνέλλη

Αντιδήμαρχος

Αγαπητοί φίλοι,

Πήρα το τελευταίο τεύχος της 
«Αιολίδας». Ευχαριστώ! Ευχαριστώ 
ακόμα για τη δημοσίευση του κειμένου
μου "Το παλτό". Είναι μιας άλλης 
τεχνοτροπίας αλλά φαίνεται πως άρεσε!
Μακριά από ίχνος διάθεσης 
κολακείας, καταθέτω ότι το "κομμάτι" 
του Θόδωρου Πλατσή για τον 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟ κι ΕΛΛΗΝΑ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ είναι εξαίρετο, είναι 
γλαφυρό σαν παραμύθι και δίνει το 
στίγμα της προσωπικότητας αυτού του 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ!

Να είσαστε πάντα καλά!
Δημήτρης Κίνδερλης

ΤΗΛΕγραφος
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