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Ο Σύλλογος, προέκταση του νησιού μας

Θα το σκέφτομαι, θα το γράφω και θα το ξαναγράφω, πως είναι απαραίτητο, 
όλοι να έχουμε στη σκέψη μας τη «Λεσβιακή Παροικία», το σύλλογό μας. 

Είναι γεγονός, πως όσο κυλά ο χρόνος, τα πάντα αλλάζουν και γύρω μας και σε 
μας τους ίδιους. Εκείνο που θα μπορούσα να πω ότι παραμένει το ίδιο μέσα μας, 
είναι η λαχτάρα, η επιθυμία για το καλύτερο, για εκείνο που η καρδιά αγαπά. 

Αυτή η επιθυμία, όταν ενωθεί με τη θέληση, τότε, τα όποια εμπόδια παραμερί-
ζονται. Το δικό μας και το δικό σας μέλημα, ας είναι λοιπόν, η διατήρηση, η ζωή 
του συλλόγου μας, που τον αγαπάμε, γιατί αντιπροσωπεύει το πολυαγαπημένο 
νησί, τη Λέσβο μας. Όλοι μαζί μπορούμε να του δώσουμε εκείνο που χρειάζεται 
για να συνεχίσει να υπάρχει, να συνεχίσει να ζει. Με την παρουσία μας στις εκ-
δηλώσεις του, ας του δώσουμε την αγάπη μας και την θετική μας αύρα. 

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις προγραμματίζονται, φτάνει εσείς να αποφασίσε-
τε να διαθέσετε λίγο από το χρόνο σας, για ενίσχυση, αλλά και για δική σας 
ψυχαγωγία. 

Ας μη ξεχνούμε, ότι 53 χρόνια ζωής ενός Συλλόγου δεν είναι λίγο. Χρειάζεται 
προσπάθεια, που ήταν, είναι, και θα είναι διαρκής. Αυτή η προσπάθεια που 
όλοι οι Λέσβιοι αξίζει να κάνουμε για τον τόπο μας, που αντιπροσωπεύεται 
από τον σύλλογο του καθενός. Η παρουσία σας ζωντανεύει τις εκδηλώσεις μας, 
καθώς και η τακτική συνδρομή σας, για να αντιμετωπίζονται οι καθημερινές 
ανάγκες που υπάρχουν. 

Από την πλευρά μας, προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο που αφορά το 
σύλλογο, αλλά και τα μέλη, και τους φίλους μας. 

Ευτυχώς υπάρχουν εκείνοι που αναγνωρίζουν και εκτιμούν. Εκείνοι που ανα-
γνωρίζουν την προσπάθεια μας με τον καλό τους λόγο, που μας δίνει κουράγιο.

Κλείνω με ευχές, όπως ακριβώς γράφτηκαν από ένα ζευγάρι μελών της Πα-
ροικίας:

«Αγαπητοί μας, ευχόμαστε να ζήσετε φέτος ένα όμορφο, ρομαντικό, μοσχοβο-
λημένο καλοκαίρι, από αγιόκλημα και γιασεμί, που μόνο στο όμορφο νησί μας 
μπορεί κανείς να ζήσει και να απολαύσει. 

Σας ευχαριστούμε για όλες τις προσφορές σας, ευχόμαστε δύναμη και κουρά-
γιο για να συνεχίζεται η ανοδική σας πορεία και εμείς κοντά σας, να απολαμβά-
νουμε τα αποτελέσματα των κόπων σας!»

Εικόνα εξωφύλλου: Πορτρέτο κυρίας (ελαιογραφία) - Ευάγγελος Ιωαννίδης
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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.

Οικόπεδο για σχολική στέγη  
στη Μυτιλήνη δώρισε στο Δήμο  

ο Π. Παρασκευαΐδης

Πιστός σε μια οικογενειακή παράδο-
ση ενός αιώνα προσφοράς στην εκπαί-
δευση, ο συνταξιούχος καθηγητής δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης Παναγιώτης 
Παρασκευαΐδης παραχώρησε κτηματι-
κή – οικοπεδική έκταση επτά στρεμ-
μάτων στην περιοχή της Σουράδας στο 
νότιο τμήμα της πόλης, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση σχο-
λικής στέγης.

Στο οικόπεδο θα μπορούσε ίσως να 
ανεγερθεί το νέο Μουσικό Σχολείο Μυ-
τιλήνης το οποίο με 130 μαθητές συ-
στεγάζεται με το 5ο Γυμνάσιο των 230 
μαθητών δημιουργώντας μια κατάστα-
ση η οποία χαρακτηρίζεται εκρηκτική. 
Ας σημειωθεί ότι ήδη ειδικοί διερευ-
νούν τη δυνατότητα αγοράς οικοπέδου 
ώστε να προχωρήσει η ανέγερση του 
νέου σχολείου. 

Η δωρεά του κ. Παρασκευαΐδη δίνει 
προοπτική λύσης στο αδιέξοδο αφού 
ακόμα και αν δε φιλοξενήσει την ανέ-
γερση του συγκεκριμένου σχολείου 
μπορεί να φιλοξενήσει την ανέγερση 
άλλου σχολείου.

 

Εκπαιδευτική δράση το Σάββατο 
24 Μαρτίου 2018 με τίτλο  

«Χελιδονίσματα 2018»
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και 

η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυ-
τιλήνης, σε συνεργασία με εθελοντές 
και Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, διοργάνωσαν εκπαιδευτική 
δράση με τίτλο «Χελιδονίσματα 2018».                                                               
Η δράση αυτή αποτελεί καλωσόρισμα 

στην άνοιξη και τα χελιδόνια και συν-
δυάζει μια παιδική παρουσίαση για τα 
χελιδόνια με την κατασκευή των πήλι-
νων χελιδονοφωλιών. Ο γενικός σκο-
πός των «Χελιδονισμάτων» ήταν να 
ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τον 
ερχομό των χελιδονιών, στο δύσκολο 
μακρύ τους ταξίδι, και να τα βοηθήσουν 
φτιάχνοντας φωλιές από πηλό. Τις φω-
λιές όταν στέγνωσαν, τις τοποθέτησαν 
στο σχολείο ή στο μπαλκόνι του σπι-
τιού τους. 

Η δράση απευθύνθηκε σε μαθητές 
ηλικίας 8-12 ετών και πραγματοποιήθη-
κε στον χώρο της Δημόσιας Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, με περιορισμέ-
νο αριθμό συμμετεχόντων.

Καλεσμένος σε ειδικό φόρουμ 
«Ανάπτυξης Θερμαλιστικής 

Βιομηχανίας» ο δήμος Λέσβου, 
με επενδυτές από όλο τον κόσμο

Μπορεί να μην αποτελεί κάποια ορ-
γανωμένη προσπάθεια προβολής του 
ανεκμετάλλευτου ως τα σήμερα «θη-
σαυρού» της Λέσβου, ωστόσο η ευκαι-
ρία που δόθηκε στον δήμο Λέσβου να 
παρουσιάσει τις ιαματικές πηγές του, 
ήταν αξιοσημείωτη. Καθώς ο δήμαρχος 
Λέσβου Σπύρος Γαληνός, που ήταν κα-
λεσμένος προσωπικά από τον Γερμα-
νό πρέσβη στην Ελλάδα Γενς Πλέτνερ 
στην Αθήνα, στις 26 Φλεβάρη, απέκτη-
σε τη δυνατότητα προβολής του φυ-
σικού πλούτου του νησιού στην ειδική 
εκδήλωση «Ανάπτυξης Θερμαλιστικής 
Βιομηχανίας», στην οποία συμμετείχαν 
επενδυτές από όλο τον κόσμο. Έτσι 
δόθηκε η ευκαιρία στο Δήμο Λέσβου 
να παρουσιάσει μέσα από ειδικό «Βί-
ντεο», ό,τι είχε σχέση με τις ανεκμετάλ-

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Φιλαλληλία
Ελπινίκη Διαμαντή στη μνήμη του αγαπημένου της εξαδέλφου
Τάκη Αποστολέλλη ........................................................................................................... 50€
Ο Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη Πέρσας Παπαγεωργίου .................................. 50€
Κώστας Πολυχρονίδης στη μνήμη της συζύγου του Άννας .................................. 50€
Χαρίλαος και Κλειώ Χατζηπαναγιώτη στη μνήμη της
Άννας Καραμάνου - Πολυχρονίδη αντί στεφάνου ................................................... 50€
Θεόδωρος και Καίτη Πλατσή στη μνήμη της 
Άννας Καραμάνου - Πολυχρονίδη αντί στεφάνου ................................................... 50€
Λίτσα Χαδουμέλη - Δοξάκη στη μνήμη Νικόλαου Τζωρτζάτου ........................... 50€
Κλειώ Βαμβακίτη - Κουραμάνη στη μνήμη Νικόλαου Τζωρτζάτου ...................... 50€
Κλειώ Μπρίνια - Φραγκισκοπούλου στη μνήμη Νικ.Τζωρτζάτου ......................... 50€
Ολυμπία Σαμοθράκη - Φίλιογλου στη μνήμη Νικ.Τζωρτζάτου......... .................... 30€

Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας» αποφάσισε και διέθεσε στη μνήμη του 
εκλιπόντος Δημητρίου Χαλαυτή, Προέδρου του συλλόγου των Πλωμαριτών 
"Βενιαμίν ο Λέσβιος", το ποσό των 100€ για τις ανάγκες του Γηροκομείου 
Πλωμαρίου.
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λευτες μέχρι σήμερα ιαματικές πηγές, 
της Λουτρόπολης Θερμής, του κόλπου 
Γέρας, του Πολιχνίτου, της Εφταλούς, 
και του Λισβορίου.

Η εν λόγω εκδήλωση, πραγματο-
ποιήθηκε στο πολυτελές «Dionysos 
Zonar’s» κάτω από την Ακρόπολη και 
αφορούσε αποκλειστικά στις δυνατό-
τητες επένδυσης στο θερμαλισμό.

Συμμετείχαν επιχειρηματίες από 50 
χώρες που έχουν επενδύσει ήδη σε 
όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη Θερ-
μαλιστικής Βιομηχανίας.

Συνέδριο Γεωπάρκων Ελλάδας 
και Κύπρου

Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το 
Μάιο, με θέμα την προστασία της γεω-
λογικής κληρονομιάς, αλλά και τη βιώσι-
μη τουριστική ανάπτυξη το 1ο Συνέδριο 
Γεωπάρκων Ελλάδας και Κύπρου. Θα 
διοργανωθεί στις 17 και 18 Μαΐου 2018 
στην Αθήνα, με σκοπό την ανάδειξη 
της συμβολής και του ρόλου των Γεω-
πάρκων στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη 
και την προώθηση του γεωτουρισμού 
αλλά και τις δυνατότητες δημιουργίας 
γεωπάρκων. Στο συνέδριο αυτό, όπως 
και σε όλες τις δράσεις που σχετίζο-
νται με τον γεωτουρισμό και την ανά-
δειξη της γεωλογικής κληρονομιάς του 
τόπου μας, η Λέσβος έχει να επιδείξει 
πολλά αφού οι δράσεις του Μουσεί-
ου Απολιθωμένου Δάσους αποτελούν 
πρωτοποριακές και παράδειγμα προς 
μίμηση και για άλλα γεωπάρκα ανά τον 
κόσμο. Ετσι κι αλλιώς η παρουσία του 
δικού μας Νίκου Ζούρου, ως προέ-
δρου του Παγκόσμιου δικτύου Γεω-
πάρκων είναι καθοριστική και στο εν 
λόγω συνέδριο που θα αναδείξει τον 
γεωλογικό πλούτο Ελλάδας και Κύπρου 
και την αξιοποίηση του στα πλαίσια της 
τουριστικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα πέντε 
περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως 
Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, στα 
πλαίσια του τρίτου προγράμματος ανα-
γνώρισης περιοχών του Οργανισμού, το 
Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών και 
Γεωπάρκων (IGGP). Αυτές οι περιοχές 
είναι το Γεωπάρκο της Λέσβου, τα Γε-
ωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας 
στην Κρήτη, το Γεωπάρκο Χελμού-Βου-
ραϊκού στην Πελοπόννησο και το Γεω-
πάρκο Βίκου-Αώου στην Ήπειρο. 

Αντίστοιχα, η Κύπρος φιλοξενεί μια 
περιοχή, το Γεωπάρκο του Τροόδου. 
Έχουν δημιουργηθεί από τοπικές πρω-
τοβουλίες, με στόχο να διατηρηθεί και 
να προστατευθεί το σύνολο των χαρα-
κτηριστικών του φυσικού και πολιτισμι-
κού τους περιβάλλοντος, με έμφαση στα 
ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία του αβιοτικού 
και γεωλογικού πλούτου, και να αξιοποι-
ηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης και κατα-
νόησης του περιβάλλοντος, και βιώσιμης 
τοπικής ανάπτυξης. 

Επανακάμπτουν στη Λέσβο 
οι Ευρωπαίοι τουρίστες!

Συγκρατημένη αισιοδοξία δίνουν 
στους φορείς του τουρισμού. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία που καταγράφουν τα του-
ριστικά πρακτορεία, μέλη του Φορέα 
Τουρισμού Μολύβου τα οποία διαχει-
ρίζονται το 100% των Tour Operators, 
που διακινούν επισκέπτες με πτήσεις 
τσάρτερ από την Ευρώπη στη Λέσβο, 
σημειώνεται σημαντική αύξηση των 
εβδομαδιαίων πτήσεων, που δείχνει να 
πλησιάζει τα δεδομένα του 2014, πριν 
τη προσφυγική και μεταναστευτική κρί-
ση. Σε εκείνο που συμφωνούν όλοι, εί-
ναι πως χρειάζεται συνεχής και εντατική 
προσπάθεια, ώστε να καταφέρει η Λέ-
σβος το 2019 να φτάσει ή να πλησιάσει 
τις αφίξεις ως και το 2015. Οι εκτιμή-

σεις, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και 
δεδομένα, υπολογίζουν τις εκτιμώμενες 
αφίξεις ταξιδιωτών από την Ευρώπη σε 
περίπου 55.000. Συγκριτικά, το νούμε-
ρο είναι μεγαλύτερο από τις 43.756 αφί-
ξεις τουριστών του 2017, αλλά αισθητά 
μακριά από τις 75.613 αφίξεις του 2015.

 

Αναστήλωση του «Βαλιδέ τζαμί»

Το Βαλιδέ Τζαμί της Μυτιλήνης εί-
ναι το παλαιότερο οθωμανικό τέμενος 
στην Μυτιλήνη, η κτητορική επιγραφή 
στο υπέρθυρο της πρόσοψής του δε, 
αποδεικνύει, ότι κτίστηκε το 1615 στο 
κέντρο της εκτός του κάστρου, μου-
σουλμανικής συνοικίας. Χαρακτηρίστη-
κε ως διατηρητέο από του υπουργείο 
Πολιτισμού το 1981, αλλά έκτοτε δεν 
υπήρξε η παραμικρή εργασία συντήρη-
σης του μνημείου. Πρόκειται για κτίσμα 
λιθόκτιστο, μονώροφο, με δίρριχτη στέ-
γη, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της 
έχει καταρρεύσει. Μαρμάρινη κλίμακα 
(με τρεις βαθμίδες) οδηγούσε στο λι-
θόστρωτο προαύλιο, στο κέντρο του 
οποίου ήταν τοποθετημένο πολύπλευρο 
σιντριβάνι από λευκό μάρμαρο διακο-
σμημένο με εγχάρακτα αραβουργήματα. 
Στο εσωτερικό, η οροφή έφερε έγχρωμη 
διακόσμηση. Γύψινος ήταν ο διάκοσμος 
του μιχράμπ, το οποίο έφτανε περίπου 
τα έξι μέτρα ύψος. Ο μιναρές του, χαμη-
λός και σύμφωνος με τα αραβικά αρχιτε-
κτονικά δεδομένα, είναι χτισμένος από 
κόκκινη πέτρα από το Αϊβαλί και σώζε-
ται σχεδόν ολόκληρος. Ένα μικρό κομ-
μάτι του στην κορυφή έχει πέσει αλλά 
το σύνολο των πετρών έχει διασωθεί.                                                                                                                
Εκτός από την επισκευή του κυρίως χώ-
ρου του τζαμιού, η μελέτη προβλέπει 
την επισκευή και στήριξη του μιναρέ 
του, αλλά και την ανάπλαση του περι-
βάλλοντος χώρου.

Προχωρά καλά το πρόγραμμα  
διαχείρισης αδέσποτων

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται του-
λάχιστον από το 2015. Το ποσό των 
25.000 ευρώ του προϋπολογισμού του 
Δήμου δαπανείται ετησίως για τη στεί-
ρωση, τον εμβολιασμό και τη μέριμνα 
των αδέσποτων ζώων. Στόχος τώρα θα 
πρέπει να είναι τα χρήματα αυτά να κα-
λύπτονται από τα βεβαιωμένα πρόστιμα 
κατά πολιτών για την κακοποίηση ζώων. 
Αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο η περίπτω-
ση προ ετών στο Μανταμάδο, όπου 
επιτήδειος πυροβόλησε αδέσποτο και 
καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό με 
πρόστιμο 30.000 ευρώ, τα ποσά που πα-
ραμένουν ανείσπρακτα είναι σημαντικά. 
Αν δηλαδή εισπράττονται τα βεβαιωμέ-
να πρόστιμα, θα έχει έσοδα ο Δήμος. 
Και εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία, 
τα έσοδα αυτά επιστρέφουν στο πρό-
γραμμα, θα είναι εφικτό να στειρώνονται 
πολύ περισσότερα αδέσποτα σκυλιά.

Πολύ σημαντικές για την εφαρμογή 
του προγράμματος είναι οι παρεμβάσεις 
του Φιλοζωικού Συλλόγου «Κιβωτού» 
Μυτιλήνης που δουλεύει σε αυτή την 
κατεύθυνση.

Έκθεση φωτογραφίας από  
την Φ.Ε.Μ.

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης 
οργάνωσε έκθεση φωτογραφίας με θέμα 
«Μπλε», 19 Τούρκων φωτογράφων από 
τη Σμύρνη, Φωτογραφικής Εταιρείας της 
Σμύρνης, στον εκθεσιακό της χώρο στο 
Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης.

Οι δεσμοί φιλίας που ενώνουν τα 
δύο σωματεία ξεπερνούν τα 30 χρόνια. 
Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια έχουν αποδεί-
ξει ότι η φωτογραφία και ο πολιτισμός 
ενώνουν τους δύο λαούς. Η φωτογρα-
φία που με συνέπεια υπηρετούν τα δύο 
σωματεία, με γνώμονα την αγάπη τους 
για τη φωτογραφική τέχνη και την προ-
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σφορά στον πολιτισμό, έχουν συμβάλει 
στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού και 
πολιτιστικού χάρτη του Αιγαίου. Η φιλία 
αυτή που συμπίπτει με το μπλε του Αι-
γαίου, προβάλλεται μέσω της έκθεσης 
με θέμα «Μπλε».

Είναι αναμφισβήτητο ότι με την έκθε-
ση αυτή προάγεται η Τέχνη της Φωτο-
γραφίας μέσω της παρουσίασης ποιοτι-
κών εικόνων στην κοινωνία. Στην έκθεση 
συμμετείχαν 57 μέλη της IFOD με 250 
φωτογραφίες, από τις οποίες επιλέχθη-
καν για την έκθεση οι 34 φωτογραφίες 
και τυπώθηκαν σε μέγεθος 50x70.

Τέλος στη ρύπανση από πλαστικά!

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απο-
λιθωμένου Δάσους Λέσβου συμμετέχει 
στις δράσεις της Διεθνούς Ημέρας Γης.

Η Διεθνής Ημέρα Γης γιορτάστηκε την 
Κυριακή 22 Απριλίου και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου, σε συνεργασία με το Πα-
γκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, 
συμμετείχε στον εορτασμό της. 

Με σύνθημα «Τέλος στη ρύπανση 
από πλαστικά!» πραγματοποιείται φέ-
τος διεθνής εκστρατεία, που στοχεύει 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
τους τεράστιους κινδύνους που συνο-
δεύει η τρομακτική αύξηση στη χρήση 
πλαστικών για τα οικοσυστήματα και 
τον πλανήτη.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 
συμμετείχε στην παγκόσμια εκστρα-
τεία, διοργανώνοντας μια ποικιλία εκ-
δηλώσεων και δραστηριοτήτων με στό-
χους την εκπαίδευση και κινητοποίηση 
των πολιτών σε όλο τον κόσμο για την 
ανάπτυξη σεβασμού προς τη γης μας, 
το τοπίο και το περιβάλλον και την ορ-
γάνωση δράσεων για τον έλεγχο και τη 
μείωση της ρύπανσης από πλαστικά, την 
ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολι-

τών, ώστε να αναλάβουν προσωπική ευ-
θύνη για τη ρύπανση από πλαστικά που 
δημιουργεί ο καθένας μας επιλέγοντας 
την απόρριψη, μείωση, επαναχρησιμο-
ποίηση και ανακύκλωση των πλαστικών, 
τη συνεργασία με Πανεπιστήμια και την 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, 
των Περιφερειακών και Εθνικών Δικτύ-
ων Γεωπάρκων και άλλων οργανισμών 
για τον έλεγχο της χρήσης πλαστικών.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας  
«Αρίων» Μολύβου από  

1 έως 7 Αυγούστου 2018 

Συναυλίες, σεμινάρια, διαγωνισμοί, 
εργαστήρια και πολλές ακόμα δράσεις 
για παιδιά, μαθητές, σπουδαστές, φοι-
τητές και καθηγητές.

Και βέβαια, κάθε βράδυ, υπέροχες 
συναυλίες, ανοιχτές στο ευρύ κοινό, 
καθημερινές βραδινές συναυλίες στο 
Μόλυβο με τη συμμετοχή κορυφαίων 
καλλιτεχνών από τη Γερμανία, τη Μ. 
Βρετανία, την Ολλανδία, τη Σερβία, την 
Ελλάδα, καθώς και συναυλία των συμ-
μετεχόντων σπουδαστών του φεστιβάλ.

Ο "Αρίωνας" θα βρεθεί με συναυλίες 
και εκτός Μολύβου, στο Μουσείο Βι-
ομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου στην 
Αγία Παρασκευή, καθώς και στο Πολύ-
κεντρο Μανταμάδου.

Καθημερινές μικρές παραστάσεις - 
performances με χορό, παραδοσιακή 
και κλασική μουσική στα πιο όμορφα 
σημεία του Μολύβου.

Σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια 
μουσικών συνόλων.

Διακεκριμένοι μουσικοί από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό διδάσκουν και 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους με μι-
κρούς και μεγάλους κιθαρίστες που θα 
συμμετέχουν στον Αρίωνα.

Nα είσι, λε, τουν Αύγουστου στου Μόλ(ι)βου αψλά στου Κάστρου
να βλεπ΄ς σακάτου του γιαλό που μέσ’ απ’ τς πουλεμίστρις

να βλέπ΄ς τ’ ατλάζια που κιντούν πανσέλ(ι)νους μι του άστρου
Ο,τ’ να κιντίσιν δε μπουρούν τ’ κόζιμ’ καλές κιντήτρις!

Μα πιο νουρίς, θάμα να βλεπ’ς, τουν ήλιου - αργά να γέρν’(ι)
στου κάμπου τσ’ Τροίγιας μ’ ένα φως αυτό που λεν «του δείλ’(ι)»

κι μι πυρόξανθ΄ τη φουτιά αργά να στσύβ’ να κατιβαίν’(ι)
στουν Αχαιών τα μνήματα, ν’ ανάβ’ ΄του κσό καντήλ’(ι)! 

Σα θα βραδιάσ’ καλά-καλά, ου φέγγαρους παγαίν(ι) κουρφή
αψλά στου θόλου τ’ ουρανού, βασλές πάνου σι θρόνου
κι άγριγιους, κι ήρεμους, κι γιλαστός ΄νι στη μουρφή

γιουρταζ’ τουν Αύγουστου τσ’ αυτός μον μια φουρά του χρόνου!

Απ’ έφτου θέλ(ι), να λουγιαχτεί, γι αυτό γυρεύβγ’(ι) κατρέφτ’
μα η τραμουντάνα φσα πουλύ, τ’ θάλασσα τ’ ρυτιδιάζ’

τότι Πανσέλ(ι)νους προυσκαλεί τουν ΑΙΟΥΛΟΥ, τουν γνέφτ’
τσ’ αυτός μαζεύβ’ τα μάγλατ’ τσ’ ατλάζ σιντόν(ι) στσιπάζ’!

Ε πλια, φτη τν’ ώρα ΜΟΛ(Ι)ΒΟΥΣ είνι παράδεισους σουστός
Ι κόλπους ούλους γίνιτι χασές χουρίς ζαργκούλις!

Μόλ(ι)βους τσι Πέτρα τσ’ Άναξους, θάμα που κάν’(ι) ι ΞΤΟΣ!
Τώρα χουρεύγ(ι)ν ΕΡΟΥΝΤΑ, ούλ(ι) γι’ αντρ’, τσι γναίτσις ούλις!!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αψλά στου Μόλ(ι)βου
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Eκδηλώσεις

Το πρωί της Κυριακής, στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, 
παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και ψάλαμε το τροπάριο του Πολιούχου μας Αγίου Θεόδωρου

(την εικόνα του Αγίου φιλοτέχνησε και δώρισε στην Παροικία η Καίτη Μεσσηνέζη)

Εορτασμός Αγίου Θεοδώρου από τη «Λεσβιακή Παροικία»

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, 
ο Σύλλογός μας τίμησε τη μνήμη του 
Πολιούχου Αγίου της Μυτιλήνης Αγί-
ου Θεοδώρου. Το πρωί της Κυριακής, 
στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντί-
νου στην Ομόνοια, όπως τα τελευταία 
χρόνια καθιερώθηκε, παρακολουθήσα-
με τη Θεία Λειτουργία και ψάλαμε το 
τροπάριο του Πολιούχου μας Αγίου 
Θεόδωρου. 

Ο πατέρας Σεραφείμ διάβασε τους 
άρτους, που με επιτυχία ιδιαίτερη και 
φέτος, ετοίμασε όπως κάθε χρόνο, και 

πρόσφερε στο εκκλησίασμα η κυρία 
Γιούλια Ζαμπετάκη.

Στη συνέχεια, η φιλόξενη αίθουσα 
του Συλλόγου μας γέμισε από τα γελα-
στά πρόσωπα των συμπατριωτών και 
φίλων της Λεσβιακής Παροικίας. 

Το ζεστό καφεδάκι και τα βουτήματα 
έτοιμα, δεν καθυστέρησαν, η κουβέντα 
πήρε κι έδωσε, η ώρα κύλησε κι έφτασε 
μέχρι αργά το μεσημέρι. 

Ας είμαστε γεροί και του χρόνου για 
να ξαναγιορτάσουμε, όλοι μαζί, τη μνή-
μη του προστάτη μας Αγίου.

Συναυλία Λέσβιων Δημιουργών

Γράφει ο Παναγιώτης Αλατερός

Μια εξαιρετικά όμορφη και μελωδική 
εκδήλωση έλαβε χώρα στο Γαλλικό Ιν-
στιτούτο την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 
2018, στις 7:30 το βράδυ.

Για δυο ώρες, ένα πολυάριθμο ακρο-
ατήριο, όσο μπορούσε να χωρέσει η 
αίθουσα του Ινστιτούτου, απήλαυσε 
τραγούδια και μουσική από μια ομάδα 
οκτώ Λεσβίων ερασιτεχνών τραγουδι-
στών, που είχαν έλθει από την Μυτιλή-
νη, ειδικά γι’ αυτήν την εκδήλωση.

Το στοιχείο εκείνο που έκανε την 
συναυλία μοναδική και ίσως πρώτη στο 
είδος της, ήταν το γεγονός ότι, όπως 
λέει και ο τίτλος, ήταν μια "ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΛΕΣΒΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ".

Λέσβιοι ήταν οι στιχουργοί, Δημή-
τρης Νικορέτζος, Γιάννης Παπάνης, 
Χρυσόστομος Γελαγώτης που με στί-
χους λιτούς αλλά μεστούς, προέβαλαν 
την πολιτιστική παράδοση και το τερ-
πνό γλωσσικό ιδίωμα του νησιού μας. 
Αντιγράφω μερικές αράδες από το 
πρόγραμμα της βραδιάς, που με λό-
για γλαφυρά και μετρημένα, δείχνει το 
πνεύμα και τον σκοπό αυτής της διορ-
γάνωσης:

Η Λέσβος είναι ποίηση, είναι τραγούδι, 
είναι έρωτας

Δεν γεννήθηκε τυχαία εκεί η Σαπφώ και 
ο Αλκαίος

Δεν τραγούδησε σ’ αυτή τη γη ο Τέρπαν-
δρος, γιατί έτυχε απλά να γεννηθεί εκεί

Και δεν είναι σύμπτωση, που από τη Λέ-
σβο, αναφώνησε το «Άξιον εστί» ο Ελύτης 
μας, για ν’ ακουστεί σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Κι’ εμείς τώρα, οι μικροί και ασήμαντοι, 
ακολουθώντας διστακτικά τα βήματά τους, 
είπαμε να μοιραστούμε μαζί τους τις ευαι-
σθησίες μας...

Λέσβιος ο συνθέτης Νίκος Τσιριγώ-
της, που πλαισίωσε τους θαυμάσιους 
στίχους με μια εντυπωσιακή ποικιλία 
μελωδιών και ρυθμών, και τους εμπλού-
τισε και προέβαλε τον λυρισμό τους, 
όπως ένα περίτεχνο κάδρο πλαισιώνει 
και τονίζει την εμφάνιση ενός ζωγραφι-
κού πίνακα. 

Λέσβιοι επίσης ήταν και οι εκτελε-
στές. Τέσσερα παλικάρια και τέσσερις 
κοπελιές, που με το πάθος, τον ενθου-
σιασμό και την αγνότητα του ερασι-
τέχνη, έδωσαν ζωή και έκφραση στον 
στίχο και την μελωδία, με τρόπο που 
ένας ευσυνείδητος επαγγελματίας θα 
έπρεπε να σηκωθεί και να τους χειρο-
κροτήσει. 

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματά 
τους: 

Μιχάλης Δήσσος, 
Πάρης Σκορδομπέκης, 
Γιώργος Γιέργος, 
Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, 
Ειρήνη Στεφανοπούλου, 
Αμέρσα Τσιριγώτη, 
Νάσια Δαφιώτη, 
Μυρσίνη Κουτσκουδή.

Αυτή ήταν η πρώτη γραμμή δράσεως. 
Στα μετόπισθεν, προσέφεραν πολύτιμη 
εργασία και αρωγή:

ο Λέσβιος πολιτευτής, Γ.Γ Αιγαίου και 
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Αίθουσα του αρχαιολογικού μουσείου ΘηβώνΤραγουδούν ο Μιχάλης Δήσσος και η Ειρήνη Στεφανοπούλου
το τραγούδι «Η Πόλη» σε στίχους Γιάννη Παπάνη και μουσική του Ν.Τσιριγώτη.

Η μονοήμερη εκδρομή μας στη Βοιωτία περιοχή Θήβας
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, η εκ-

δρομική ομάδα της «Λεσβιακής Παροι-
κίας» συγκεντρώθηκε στην Ομόνοια 
παρά την πιθανότητα εμποδίων κυκλο-
φορίας- λόγω συλλαλητηρίου για το 
«Μακεδονικό» - και ξεκινήσαμε για τη 
Βοιωτία προς την περιοχή Θήβας.

Ο καιρός ιδανικός και το κέφι, όπως 
πάντα ακμαίο. Με αρχηγό τον Θόδωρο 
και συμπαραστάτες τα περισσότερα 
μέλη του Δ.Σ. για όποια ανάγκη ή πλη-
ροφόρηση, φτάσαμε 10.30 για να επι-
σκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσείο 
Θηβών. Ένα από τα πιο σημαντικά μου-
σεία στην Ελλάδα με μερικές από τις 
συλλογές του να είναι σπάνιες και μονα-
δικές στο είδος τους. Τα εκθέματά του 
μουσείου προέρχονται από ανασκαφές 
στη Βοιωτία και καλύπτουν χρονολογι-
κά τον πολιτισμό της περιοχής από τα 
παλαιολιθικά χρόνια έως τους βυζαντι-
νούς χρόνους. Μετά από ξενάγηση δύο 
ωρών, πάντα με σύμμαχο τον ωραίο 
καιρό, επίσκεψη για προσκύνημα και 
γνωριμία στη γραφική γυναικεία Μονή 
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, 16ος αι. 

Ένα όμορφο διάλειμμα στην κατα-
πράσινη φύση της Βοιωτίας και αμέσως 
μετά κατηφορίσαμε ανάμεσα στις γρα-
φικές πλαγιές του Ελικώνα, που τόνιζαν 
εδώ και κει αγκαλιές χιονιού δίνοντας 
την αίσθηση του Χειμώνα. Ο γειτονικός 
Παρνασσός μπορεί να έχει το όνομα, 
αλλά ο Ελικώνας κρατάει για τον εαυτό 
του την χάρη ενός παρθένου βουνίσιου 
προορισμού, που ορθώνεται ανάμεσα 
στις όχθες του Κορινθιακού και τις πε-
διάδες της Βοιωτίας.

Τελευταίος προορισμός της εκ-
δρομής η παραλία του «Σαράντη» μία 
πραγματικά πολύ γραφική ακρογιαλιά 
με καταγάλανα νερά στον Κορινθιακό. 
Εκεί μας περίμενε το μεσημεριανό μας 
γεύμα. Τον απογευματινό μας καφέ τον 
απολαύσαμε στην ίδια παραλία κάτω 
από φοινικόδεντρα έχοντας την αίσθη-
ση ότι αλλάξαμε τοπίο.

Η επιστροφή μας στην Αθήνα πραγμα-
τοποιήθηκε στις 8.30 μ.μ. μετά από μια 
διαδρομή τραγουδιών και συνεχόμενου 
κεφιού όλων των φίλων εκδρομέων.

Κ.Μ.-Π.

Eκδρομές
Νησιώτικης Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλ-
λης - Θεοδοσιάδης, με την καθοριστική 
παρέμβασή του για την εξασφάλιση των 
οικονομικών πόρων για την κάλυψη των 
εξόδων, ο Μάριος Ντουντούλας για τον 
συντονισμό και την οργάνωση της εκ-
δήλωσης μέσω του Γυμναστικού Αθλη-
τικού Συλλόγου Μυτιλήνης, του οποίου 
είναι πρόεδρος και ο φιλόλογος Γιάν-
νης Παπάνης, για την παρουσίαση των 
καλλιτεχνών και του προγράμματος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να 
αποδοθούν στα κάτωθι Ιδρύματα και 
Οργανώσεις:

Στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και νη-
σιωτικής πολιτικής του Υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας για την υιοθέτηση και οι-
κονομική ενίσχυση της προσπάθειας.

Στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο 
(ΓΑΣ) Λέσβου για τη φροντίδα της δι-
οργάνωσης της συναυλίας.

Στην ΟΛΣΑ και τα Λεσβιακά Σωμα-
τεία των Αθηνών για την στήριξη και τη 
βοήθειά τους στην επιτυχία της όλης 
εκδήλωσης.

Θερμά συγχαρητήρια, σε όσους, 
άμεσα ή έμμεσα, συνέβαλαν στην επι-
τυχία αυτής της εκδήλωσης.
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κόνες, μια μοναχή έλαβε το λόγο και μας 
μίλησε για όλο το ιστορικό της Μονής. 

Στη συνέχεια όλοι ψάλαμε το Κοντά-
κιο του Ακαθίστου Ύμνου: «Τη Υπερ-
μάχω Στρατηγώ».

Επόμενη προγραμματισμένη επίσκε-
ψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης, 
το μεγαλύτερο και καλύτερα οργανω-
μένο λαογραφικό μουσείο της Εύβοιας 
και ένα, από τα καλύτερα στο είδος 
του περιφερειακά μουσεία της χώρας. 
Βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πό-
λης και στεγάζεται σε ιδιόκτητο τριώ-
ροφο νεοκλασικό κτήριο του τέλους 
του 19ου αιώνα και ανήκε στην Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Η ξεναγός του 
πολύ ενδιαφέροντος Μουσείου ανα-
φέρθηκε εκτενώς στην ιστορία του. 
Ιδρύθηκε το 1981 από το Μορφωτικό 
και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κύμης. Η 
συλλογή του Μουσείου αριθμεί περί 
τα 1600 αντικείμενα, απαρτίσθηκε από 
δωρεές των κατοίκων, οι οποίοι στήρι-
ξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν ηθι-
κά και υλικά την όλη προσπάθεια της 
ίδρυσης και λειτουργίας του Μουσείου. 
Διαθέτει σε καλή κατάσταση πλούσιες 
συλλογές αντικειμένων, τα οποία αντι-

προσωπεύουν διάφορους κλάδους της 
λαϊκής τέχνης όπως: Λαϊκή ζωγραφική, 
Υφαντική, Κεντητική, Ενδυμασίες (αν-
δρικές-γυναικείες νυφικές, γιορτινές, 
καθημερινές), Μεταλλοτεχνία, Κεραμι-
κή, Ξυλογλυπτική και Λιθογλυπτική.

Απέναντι από το Μουσείο το σπίτι του 
διάσημου Έλληνα ιατρού-ερευνητή και 
μεγάλου ευεργέτη της Ανθρωπότητας 
Γιώργου Παπανικολάου, γνωστού για τη 
μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκί-
νου της μήτρας που φέρει το όνομά του 
(«Τεστ Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπ»). 
Δυστυχώς ήταν κλειστό και δεν μπορέ-
σαμε να το δούμε παρά μόνο απ’ έξω.

Στη συνέχεια κατηφορίσαμε στην 
παραλία για φαγητό. Η δροσιά της θά-
λασσας και η ανάσα του βουνού, αντα-
μώνουν εδώ και καθηλώνουν με το δυ-
ναμισμό του τοπίου προετοιμάζοντας 
και την όρεξη. Βέβαια δεν παραλείψα-
με, πριν την αναχώρηση, να προμηθευ-
τούμε τα φημισμένα γλυκά της Κύμης.

Τέλος, μια τελευταία στάση για καφέ 
επιλέξαμε την παραλία της Χαλκίδας κι 
από εκεί επιστροφή για Αθήνα γεμάτοι 
με εικόνες και ιστορία. 

Στράτος Δουκάκης

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης

Εκδρομή με τη Λεσβιακή Παροικία στην Κύμη
«Στις οχτώ παρά τέταρτο στην Ομό-

νοια γωνία 3η Σεπτεμβρίου, για να ξεκι-
νήσουμε στις 8 ακριβώς», μου μήνυσε 
ο Θόδωρος Πλατσής στο τηλέφωνο, 
Παρασκευή απόγευμα, παραμονή της 
εκδρομής για την Κύμη που προγραμ-
μάτισε η Λεσβιακή Παροικία για το 
Σάββατο 17 Μαρτίου.

Όλοι συνεπείς στην ώρα, ήταν εκεί 
και έπιαναν θέση στο γαλάζιο λεωφο-
ρείο με την ένδειξη: Λεσβιακή Παροι-
κία. Κι όσο οδεύαμε, μέσα από τους 
δρόμους της Αθήνας, προς την Εθνική 
οδό, τόσο άρχισαν να «ζεσταίνονται» 
όλοι και να ενδιαφέρονται για τα όσα 
εκφωνούσε η Πρόεδρος της Παροικίας 
Καίτη Μεσσηνέζη γι’ αυτά που επρό-
κειτο να επισκεφτούμε στην όμορφη 
κωμόπολη της Εύβοιας.

Εν τω μεταξύ έξω η Άνοιξη έδινε 
χρώμα και διάθεση στους εκδρομείς 
που κουβέντιαζαν σχολιάζοντας –κι 
ονοματίζοντας– τα ωραία μέρη που 
περνούσαμε, μέχρι που φτάσαμε στη 
νέα γέφυρα της Χαλκίδας. Αφού περά-
σαμε το Βασιλικό, μια σύντομη στάση 
για χαλάρωση και καφέ στην όμορφη 
παραλία της Ερέτριας και ξανά δρό-

μο με προορισμό την Κύμη. Μετά την 
Αμάρυνθο και το Αλιβέρι, φάνηκε, 
σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του βου-
νού, η Κύμη να ατενίζει το πέλαγο.

Η προνομιακή θέση που είναι χτισμέ-
νη η Κύμη, 200 μέτρα ψηλότερα από 
την επιφάνεια της θάλασσας, προσφέρει 
πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που έχει χαρακτηριστεί 
«Μπαλκόνι του Αιγαίου». Η παραδοσι-
ακή αρχιτεκτονική, το μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον, σε συνδυασμό με το γαλά-
ζιο των ακτών, την καθιστούν ένα ισχυ-
ρό πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.

Αφήσαμε την πόλη κι ανηφορίσαμε 
γύρω στα 4 χιλιόμετρα βόρεια, σ’ ένα 
απόκρημνο και ερημικό περιβάλλον, 
όπου επισκεφτήκαμε τη γυναικεία σή-
μερα Μονή της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος, (για τη χρονολογία κτίσεως 
της μονής, υπάρχει στη μονή σφραγίδα 
του 1643 μ.Χ.). Με αξιοσημείωτα εκ-
κλησιαστικά κειμήλια, μεταξύ αυτών και 
έναν χρυσοκέντητο επιτάφιο του 16ου 
αιώνα. Ένα αρκετά μεγάλο κτιριακό συ-
γκρότημα με όψη φρουρίου.

Εκεί οι μοναχές, μας καλωσόρισαν με 
κεράσματα κι αφού προσκυνήσαμε τις ει-

Ιερά Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
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Αίγιο - Παναγία Πλατανιώτισσα
Ωραίος καιρός κι εμείς κανονίσαμε 

εκδρομή, λίγο στη θάλασσα και μετά 
στο βουνό, που αυτή την εποχή είναι 
στις δόξες του. Αποφασίσαμε να συν-
δυάσουμε την έξοδό μας, όπως πάντα 
και με καινούργια μέρη, που δεν είχαμε 
έως τώρα επισκεφτεί και που σίγουρα 
θα άφηναν όλους ευχαριστημένους. 

Προορισμός μας το Αίγιο με τη θαυ-
ματουργή Παναγία την Τρυπητή και 
τις γαλάζιες ακρογιαλιές του. Αμέσως 
μετά, μία ανάβαση στα 850 μέτρα σε 
μία νέα για μας περιοχή την «Παναγία 
την Πλατανιώτισσα». 

Η εκκίνηση στις 8 π.μ., ηλιόλουστο το 
πρωινό και η διάθεση όλων έντονη ν’ 
αφήσουμε πίσω μας την Αθήνα. Φιλι-
κή συντροφιά, που με την κουβέντα και 
λίγη μουσική μας έφτασε στον Ισθμό 
δίχως να το καταλάβουμε, για μία σύ-
ντομη στάση. 

Ακολούθησε η μαγευτική διαδρομή 
Κορίνθου - Αιγίου, πάντα παράλληλα 
με την καταγάλανη θάλασσά μας, που 
λαμπυρίζει από το δυνατό ήλιο και σε 
πολλά σημεία καθρέφτιζε τις πολύχρω-
μες λουλουδιασμένες συστάδες των 
δέντρων. 

Φτάσαμε στο προσκύνημα της «Πα-
ναγίας Τρυπητής». Πολλά σκαλιά, που 
όμως η επιθυμία και η λαχτάρα της 
καρδιάς, τα προσπέρασαν με άνεση. 
Μπροστά στο θαυματουργό  εικόνισμα 
αποτέθηκαν οι ευχές και οι ευχαριστί-
ες. Ψάλαμε ύμνους θερμούς προς την 
μητέρα όλων. Κατανυκτικές και συγκι-
νητικές στιγμές! Μία μικρή διακοπή για 
αλλαγή συναισθημάτων, με έναν καφέ 
και βόλτα δίπλα στο κύμα, για όσους 
ήθελαν. 

Ξεκίνημα για το βουνό. Μιάμιση ώρα 
διαδρομή, θα μας έφερνε στο χω-

ριό «Πλατανιώτισσα», που ανήκει στο 
Δήμο Καλαβρύτων. 

Το πούλμαν γλιστρούσε θαρρείς, σε 
μία καταπράσινη ολάνθιστη κοιλάδα 
με οπωροφόρα, δέντρα του δάσους, 
αμπελάκια καλοδουλεμένα και ρεμα-
τιές, που γίνονταν χαράδρες απότομες 
και άγριες. Ξαφνικά, άρχισαν να ξεπρο-
βάλλουν δίπλα μας τεράστιοι όγκοι, 
ολόκληρα βουνά τα βράχια. Άγρια, με 
τον κοκκινωπό και απειλητικό όγκο 
τους μας εξέπληξαν και μας καθήλω-
σαν. Κι έτσι ξαφνικά πάλι, ανάμεσα στις 
καρυδιές, τα πλατάνια, και της φρεσκο-
κλαδεμένες ελιές που ακολουθούσαν 
το ποτάμι, ένα μικρό φιλικό αντάμωμα 
με 5-6 αγροτόσπιτα με τις ανθισμένες 
λεμονιές στις αυλές, τα φούλια και τις 
πολύχρωμες τριανταφυλλιές να τα πνί-
γουν! 

Είχαμε απομείνει άφωνοι από την 
τόση ομορφιά. Και ενώ ο δρόμος ανη-
φόριζε κι άλλο ανάμεσα στα κίτρινα 

σπάρτα, τις ανθισμένες κουτσουπιές, 
τις μαργαρίτες και τις κατακόκκινες 
παπαρούνες, φτάσαμε στα πρώτα σπι-
τάκια της «Πλατανιώτισσας», εδώ και 
εκεί, πνιγμένα στο πράσινο της πλαγιάς. 
Σαν παραμύθι! Μια πρόσχαρη μελαχρι-
νή κοπελιά, η Δήμητρα, μας καλωσόρι-
σε. Στον μικρό αυτόν παράδεισο, εκεί 
στην ταβέρνα της, γευτήκαμε αργότερα 
καλομαγειρεμένα: κατσικάκι, κόκορα 
με μακαρόνια, τυρόπιτα στα κάρβουνα 
και ότι άλλο ο καθένας λαχταρούσε. Το 
σημαντικό, ότι ήταν σερβιρισμένα με 
χαμόγελο, καθαρά, γρήγορα και πλού-
σια. Στο τέλος απολαύσαμε κέρασμα 
ένα ωραίο χαλβά και λικέρ φτιαγμένο 
από αρμπαρόριζα. Στην ταβέρνα της 
Δήμητρας απολαύσαμε γεύσεις που 
έδεναν απόλυτα με το περιβάλλον. 

Πλατάνια που πριν χίλια χρόνια ψή-
λωσαν στην όχθη του Κερυνίτη ποτα-
μού, 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από 
τα Καλάβρυτα. Εκεί σήμερα, ακουγόταν 

Εκδρομείς μπροστά στην εκκλησία της «Παναγίας Τρυπητής» 
Τρία θεόρατα πλατάνια ενώνουν κλάδους και κυρίως τους κορμούς τους και σχηματίζουν 

μια σπηλιά, όπου βρίσκεται ο μικρός Ναός της Θεοτόκου(Πλατανιώτισσας)
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Στα Μέθανα

Ξύπνημα στις 6 το πρωί για εκδρομή, 
με τη "Λεσβιακή Παροικία", στα Μέθα-
να. Από παλιά είχα πάντα την περιέρ-
γεια να τα γνωρίσω.

Ηφαιστειογενή, κατά τον Στράβωνα, 
τον Παυσανία και τον Λατίνο ποιητή 
Οβίδιο.

Αποκομμένα λες, από την Πελοπόν-
νησο στη χερσόνησό τους, συνδέονται 
μαζί της με ένα στενό πέρασμα.

Εικόνες, απ’ ότι είχα διαβάσει και ό,τι 
είχα φανταστεί, με συνοδεύουν καθώς 
το αυτοκίνητο διατρέχει τα χιλιόμετρα 

της Εθνικής Οδού για τον εκδρομικό 
προορισμό μας.

Όμορφη μέρα, ευδιάθετοι οι εκδρο-
μείς, ανοιξιάτικη η φύση.

Το αυτοκίνητο περνάει τον Ισθμό 
της Κορίνθου, κυλάει στις στροφές της 
Επιδαύρου, ακολουθεί τον παραλιακό 
δρόμο της Αργολίδας και της Τροιζη-
νίας, για να προσεγγίσει την χερσόνη-
σο των Μεθάνων. Μας συνεπαίρνει η 
ομορφιά του τοπίου. Τα χρώματα της 
γης σμίγουν με τα πράσινα των πεύκων, 
των εσπεριδοειδών και των κηπευτικών, Μέθανα - Στο νησάκι των Αγίων Αναργύρων

το χαρούμενο τραγούδι του ευλογημέ-
νου νερού που ορμητικό και παγωμένο 
κυλούσε απ’ τις χιονισμένες κορφές, 
καθώς έλιωναν τα χιόνια, εκεί τρία θε-
όρατα πλατάνια έσμιγαν κλάδους και 
κυρίως τους κορμούς τους και σχημά-
τιζαν μια σπηλιά. Τον Ιερό Ναό της Θε-
οτόκου που γιορτάζει στις 8 Σεπτεμ-
βρίου. Η περίμετρος των 2 πλατάνων 
είναι περίπου 23 μέτρα, ενώ του τρίτου 
κορμού 17 μέτρα και ύψος 24 μέτρα. 
Το εσωτερικό της σπηλιάς φιλοξενεί 
το ιερό, όπου ο ιερέας τελεί τα Άγια 
μυστήρια και χώρο ικανό να σταθούν 
20 περίπου άτομα. Αυτά τα τρία δέντρα 
ενώνονται επάνω από το ναό σε έναν 
κορμό. Εκεί κοντά υπάρχει ακόμα, η 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου 
με ενδιαφέρουσες παλιές τοιχογρα-
φίες και αφιερώματα. Όμως, δεν έχει 
εξακριβωθεί η ακριβής χρονολογία που 
χτίστηκε. 

Η μία έκπληξη μετά την άλλη. Δια-
φορετικές μεταξύ τους εικόνες. Δια-

φορετικά συναισθήματα, ξυπνούσαν 
διαδοχικά, ευχάριστες μνήμες από το 
αγαπημένο μας νησί, κάπου εκεί στην 
ανηφοριά της καταπράσινης από καρυ-
διές, καστανιές και πλατάνια Αγιάσου. 
Εκεί στην Καρινη, όπου το νερό κυλά, 
χρόνο καιρό, παγωμένο από πηγή και 
ο πλάτανος που κούρνιαζε ο λαϊκός 
μας ζωγράφος Θεόφιλος στέκει εκεί 
περιμένοντας τους ευαίσθητους επι-
σκέπτες. Εικόνες με συναίσθημα, που 
μένουν στη μνήμη και στην καρδιά!

Όλα όμως τα ωραία κάποια στιγμή 
τελειώνουν, όπως συνηθίζεται να λένε. 
Έτσι κι εμείς, όταν ο ήλιος έκανε τα 
πρώτα δειλά βήματα για τη δύση του, 
ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Από-
γευμα, όμως, δίχως το καφεδάκι δεν 
γίνεται, γι’ αυτό, το απολαύσαμε  στο 
Κιάτο δίπλα στη θάλασσα.

Στις 6.15 μ.μ. ένα πούλμαν γεμάτο χα-
ρούμενα μάτια, χείλη γελαστά κι ευχα-
ριστημένα επέστρεφε στην Αθήνα.

Κ.Μ.-Π.

με τις κίτρινες νότες των σπάρτων, τις 
ρόδινες της πικροδάφνης και τα μπλε 
της θάλασσας.

Περνάμε το στενό πέρασμα της 
χερσονήσου. Ένα «νησί» στον Αργο-
σαρωνικό απέναντι από την Αίγινα και 
το Αγκίστρι, κοντά στον Πόρο, ένα 
ανόθευτο τοπίο, ξεδιπλώνει την συναρ-
παστική του άγρια φύση, καθώς το αυ-
τοκίνητο ανηφορίζει στις στροφές του 
δρόμου.

Αναζητούμε με το βλέμμα μας στα 
υψώματα το γνωστό ηφαίστειο που 
έδωσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
χερσονήσου.

Τους όγκους των βράχων, τα κοκκι-
νωπά πετρώματα, τα πηγαία ιαματικά 
νερά, την χαρακτηριστική χλωρίδα, τις 
αιωνόβιες ελιές, τα αρωματικά της βό-
τανα, τις ήρεμες ακρογιαλιές της.

Και να! η παλιά παραθαλάσσια λου-
τρόπολη προβάλλει, αυτάρεσκα μόνη, 
μια ζωγραφιά στο πράσινο των βουνών 
και το μπλε της ζωντανής της θάλασσας.

Ήρεμη και ήσυχη αυτή την εποχή, 
προ των διακοπών, μας υποδέχεται με 
το εμβληματικό κτίριο των ιαματικών 
λουτρών, στην είσοδό της, σε σχέδιο 
του Τσίλλερ. 

Κοντά του αναβλύζουν ιαματικές 
θερμοπηγές και δεν είναι οι μόνες στην 
περιοχή.

Σε βάθος χρόνου, οι πηγές άρχισαν 
να αξιοποιούνται για ιαματικά λουτρά 
από το 1906, μας λένε οι πληροφορίες.

Στον παραλιακό δρόμο, στο λιμά-
νι, σύγχρονα ξενοδοχεία, καφέ, μπαρ, 
εστιατόρια, καταστήματα προσφέρουν 
τις σύγχρονες ανέσεις. 

Καθαρή και καλλωπισμένη η πόλη 
με τους φοίνικες, τις μπουκαβίλιες, τα 
κυπαρίσσια και τους ανθοστόλιστους 
κήπους των σπιτιών των τόσο γαλήνιων 
την ώρα της μεσημεριάτικης σιέστας.

Ώρα πρόσφορη να συναντήσεις το 
παρελθόν στο εσωτερικό της.

Τα Μέθανα με τα μεγάλα παλιά ερει-
πωμένα ξενοδοχεία, τα χορταριασμένα 
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Ο μικρασιάτης ζωγράφος Ευάγγελος Ιωαννίδης

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το Μάρτιο του 1942 πέθανε στην 
Αθήνα, σε ηλικία 74 ετών, ο ζωγρά-

φος Ευάγγελος Ιωαννίδης, ο τελευταίος 
μιας γενιάς σημαντικής, της γενιάς δηλ. 
των Ελλήνων ζωγράφων του Μονάχου 
(Γύζη, Λύτρα, Ιακωβίδη, Σαββίδη), που 
“αποτύπωνε ίσως την τελευταία της έκ-
φραση”. Η Αγγελική Χατζημιχάλη, που 
γνώριζε καλά τον ζωγράφο, γιατί υπήρ-
ξε μαθήτριά του, αποχαιρέτησε, με ένα 
άρθρο της στη “Νέα Εστία” τον Ιωαννί-

δη, και με λιτότητα, αλλά και με εμβρί-
θεια και αγάπη, έδωσε πολλά στοιχεία 
από τη ζωή και το έργο του που αλλιώς 
θα μας έμεναν άγνωστα.

Ο Ευάγγελος Ιωαννίδης γεννήθηκε 
στα 1868 στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας. 
Ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας 
του γιατρού και φαρμακοποιού Γεωρ-
γίου Ιωαννίδη.

Σε ηλικία 17 ετών τελείωσε το λύκειο 
Καπλανίδη της Σμύρνης, όπως ο ίδιος 
μας πληροφορεί στο ημερολόγιό του.

Ο πατέρας του μορφωμένος και 
καλλιεργημένος, διέγνωσε έγκαιρα το 
ταλέντο του γιου του και τον στέλνει 
στην Αθήνα. Έμεινε εκεί για λίγο καιρό 
και έπειτα έφυγε για το Μόναχο, όπου 
ήταν εγκατεστημένος ο Γεώργιος Ιακω-
βίδης, Μυτιληνιός ζωγράφος, με όνομα 
και αξία. Κοντά στον Ιακωβίδη μένει 
σύντομο χρονικό διάστημα και εγγρά-
φεται στην Ακαδημία Μονάχου, όπου 
εξελίσσεται σαν ένας από τους καλύ-
τερους μαθητές του Γύζη. Ο Γύζης τον 
περιβάλλει με εκτίμηση και αγάπη, γιατί 
εκτός από το πηγαίο ταλέντο που βρί-
σκει στο νέο του μαθητή από τη Μικρά 
Ασία, βλέπει και ένα σεμνό και ευγενικό 
νέο, με ήθος και πνευματικά προτερή-
ματα και χαρίσματα. 

Ο Ιωαννίδης ως τα γεράματά του δεν 

Ο Ευάγγελος Ιωαννίδης γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας το 1868, πέθανε στην  
Αθήνα το 1942. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά σύντομα το εγκατέλειψε για να 
σπουδάσει ζωγραφική στο Μόναχο. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, συνέχισε τις σπουδές 
του για τρία χρόνια κοντά στον Νικηφόρο Λύτρα. Εργάστηκε στη Σμύρνη, στην Αθήνα, 
στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στις ΗΠΑ, όπου αγιογράφησε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες. 
Στα πρώτα του έργα ήταν εμφανέστατη η επίδραση της τεχνοτροπίας του Νικόλαου Γύζη, 
αργότερα όμως στράφηκε προς τον ιμπρεσιονισμό. Έργα του υπάρχουν στην Εθνική 
Πινακοθήκη.

Ο μικρασιάτης ζωγράφος Ευάγγελος Ιωαννίδης

Μέθανα - Στο γραφικό λιμανάκι του Άγιου Γιώργη

προαύλια και τις μαρμάρινες εισόδους, 
τα παλιά εγκαταλειμμένα σπίτια με την 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική τους, 
κομμάτι της κουλτούρας τους, συνυ-
πάρχουν με τη σημερινή πόλη και τους 
ανθρώπους της.

Γνωρίσαμε κάποιους ευγενικούς, 
πρόθυμους, σοβαρούς ανθρώπους, στο 
πεντακάθαρο μαγαζί, που απολαύσαμε 
τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά μας.

Διπλή απόλαυση, δίπλα στη θάλασσα 
με την παρέα, τη ζωογόνα αύρα και των 
πουλιών τα κελαηδίσματα.

Μια βόλτα στο νησάκι των Αγίων 
Αναργύρων, το ενωμένο με πεζόδρο-
μο με την παραλία, με τρεχαντήρια και 
βάρκες δεμένα στο απάνεμο ψαράδικο 
λιμάνι, συμπυκνώνει ομορφιά και αι-
σθήσεις.

Πεύκα και σκίνα ξεπηδούν μέσα από 
όγκους βράχων και χαριτωμένα μονο-

πάτια οδηγούν στους παιχνιδότοπους 
της λιλιπούτειας φύσης του.

Η θέα της πόλης αντίκρυ φαντάζει 
σαν όαση γαλήνης.

Χρειάζεται χρόνος, πολύ περισσότε-
ρος από τις λίγες ώρες της παραμονής 
μας, για να περιπλανηθείς, να γνωρίσεις 
τον τόπο και τα αρχαία του ίχνη.

Με ρεμβαστική διάθεση αποχαιρετά-
με τα Μέθανα για επάνοδο στα πάτρια.

Επιστροφή με τη γλυκύτητα της ώρας 
του δειλινού να λούζει απαλά τη φύση.

Βράδυ πια φτάνουμε στο κλεινόν 
άστυ και στην επικαιρότητα.

Οι άνθρωποι της "Λεσβιακής Παροι-
κίας" αποχαιρετιζόμαστε θερμά και 
εγκάρδια, στην τελευταία της εκδήλω-
ση για το χειμώνα του 2018.

Με ευχές, πολλές ευχές, για ένα ει-
ρηνικό, αγαπημένο ελληνικό καλοκαίρι.

 Όλγα Παπαδημητρίου
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μερικούς μήνες, τον Φεβρουάριο του 
1901, εκτίθεται με πολλά άλλα έργα 
του, συνθέσεις, σπουδές, υδατογραφί-
ες, σχέδια κ.λπ. και με συμμετοχή δύο 
ακόμη σημαντικών Σμυρναίων καλλι-
τεχνών, στην καλλιτεχνική έκθεση του 
“Πανιωνίου Συλλόγου Σμύρνης”, στη 
Σμύρνη. Η έκθεση αυτή ήταν ένας ση-
μαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική 
ιστορία της Ιωνικής Μητρόπολης της 
εποχής εκείνης.

Η έκθεση εκείνη της Σμύρνης και 
η σύνθεση αυτή του Ιωαννίδη, έγινε 
αφορμή να δοκιμάσει ο καλλιτέχνης 
την ικανοποίηση της πρώτης σημα-
ντικής καλλιτεχνικής του επιτυχίας. Ο 
ίδιος ο ζωγράφος σε μία επιστολή του, 
με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 1901, με 
δίκαιη υπερηφάνεια αναγγέλλει στον Δ. 
Ι. Καλογεροπούλο, διευθυντή του καλ-
λιτεχνικού περιοδικού “Πινακοθήκη”, 
ότι το πρώτο, καθώς ο ίδιος χαρακτη-
ρίζει, έργο του, η σύνθεση του αυτή, 
ηγοράσθη “αδρώς” κατά τον χαρακτη-
ρισμό του περιοδικού, για λογαριασμό 

του εθνικού ευεργέτη, στην Οδησσό, 
Γρηγορίου Μαρασλή.

Ένα άλλο έργο του το “Ακολούθει 
μοι”, σύνθεση και τούτο θρησκευτικού 
περιεχομένου, κρίνεται επίσης πολύ 
κολακευτικά. Από τα πρώτα γνωστά 
πορτρέτα του Ιωαννίδη, καμωμένο και 
και τούτο στη Σμύρνη, που ανήκει στην 
εποχή αυτή, είναι το πορτραίτο του 
Σμυρναίου καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου, Ακαδημαϊκού και ποιητή, Στέλιου 
Σεφεριάδη (λάδι).

Στα 1902 μένει δύο μήνες στη Σάμο 
και ζωγραφίζει την εικόνα της στέψεως 
του Μαυρογένους ως ηγεμόνος, που 
βρίσκεται στο μουσείο Σάμου. Τον 
Ιούλιο - Αύγουστο 1903 γίνεται στο 
Ζάππειο η διεθνής εκθέσις των Αθη-
νών, όπου συμμετέχει και διακρίνεται 
το έργο του “Πατμία γραία”. Επίσης 
και άλλα του έργα της εποχής εκείνης, 
πολλά από αυτά με περιεχόμενο θρη-
σκευτικό, “Κατηχούμενος”, “Καλο-
γραία κεντώσα”, “Στην εκκλησία”, “Τα 
γεράματα” κ.λπ., είναι σημαντικά έργα 
της νεανικής ακμής του καλλιτέχνη, 
σχεδιασμένα συνήθως στο αυστηρό 
περιβάλλον της Πάτμου και αποτελειω-
μένα στην αρχοντική της Σμύρνη.

 Όμως τώρα πια η Σμύρνη δεν είναι 
περιοχή ανάλογη για έναν ζωγράφο της 
περιωπής και της φήμης του Ιωαννίδη. 
Αρχίζει η περίοδος των ταξιδιών του, 
που όλα έχουν για αντικειμενικό τους 
σκοπό τη μελέτη, την εργασία, την δια-
κονία της Τέχνης. Στην Ανατολή, όπου 
συνεχώς στριφογυρίζει, σπουδάζει με 
πάθος τη χριστιανική αγιογραφία της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ανατολί-
τικη ζωγραφική. Έπειτα, φεύγει για την 
Ευρώπη, μένει στη Βενετία τρεις μήνες 
μελετώντας άπληστα τα μνημεία και την 
τέχνη της Αναγεννήσεως και ξαναγυρί-
ζει στη Σμύρνη και στην Αθήνα, όπου 
εργάζεται εντατικά, αξιοποιώντας όσο 
μπορεί τις εντυπώσεις και τις μελέτες 

παύει να ανταποδίδει κι αυτός την αγά-
πη του στο μεγάλο Δάσκαλο. Γράφει 
στο Ημερολόγιό του (10-10-39): “... Το 
να είσαι μόνον νέος πλησίον του Γύζη,  
ήτο αρκετόν δια να μεθέξης της ψυχής 
του…” 

Μετά δύο χρόνια επιστρέφει στην 
Αθήνα και συνεχίζει τις σπουδές του 
στο Πολυτεχνείο Αθηνών, απ’ όπου 
βγαίνει διπλωματούχος μετά μία τρι-
ετία. Και ο Λύτρας, εκτιμούσε πολύ 
τον Ιωαννίδη. Έτσι ο νέος ζωγράφος 
ταλαντούχος και φιλομαθής, είχε την 
ευτυχία να γνωρίσει, να θητεύσει κοντά 
τους και να έχει δασκάλους του, τους 
τρεις μεγάλους Έλληνες ζωγράφους 
“μιας γενιάς” αξιόλογης.

Τώρα πια ο Ιωαννίδης, ζωγράφος με 
ταλέντο και με πλήρη κατάρτιση, αρχί-
ζει την καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. 
Γυρίζει, περίπου 30 ετών, στη Σμύρνη 

που είναι η πατρίδα του και εγκατεστη-
μένη η οικογένειά του και, με επίκεντρο 
αυτήν συνεχώς κινείται στο εσωτερικό 
της Ανατολής και στα νησιά του Αιγαί-
ου. Στην Πάτμο ειδικά, όπου βρίσκεται 
ο πάπος του Θ. Βενετσάνος, σκιτσάρει, 
μελετά την Ελληνική ζωή και τη φύση 
και ζωγραφίζει. Μένει και εργάζεται 
στα μοναστήρια της πολύ καιρό. Δεν 
σχεδιάζει, δεν ζωγραφίζει μόνο, αλλά 
παράλληλα μελετά στις βιβλιοθήκες 
των μονών στα παλαιά βιβλία και χειρό-
γραφα και καταπιάνεται με τη σύνθεσή 
του “Χειροτονία καλόγραιας”, που την 
αποτελειώνει στη Σμύρνη. Στη σύνθε-
σή του αυτή, ο νεαρός τότε ζωγράφος, 
κατάφερε να δώσει μέσα στην απαλή 
εκκλησιαστική και θρησκευτική ατμό-
σφαιρα, ολοκληρωμένη την ποίηση της 
ορθόδοξης Χριστιανικής τελετουργι-
κής και μυσταγωγικής ιεροτελεστίας. 

Στην Αθήνα, η σύνθεση αυτή του Ιω-
αννίδη εκτιμήθηκε πολύ και ο ίδιος ο 
Λύτρας την επαίνεσε. Εξετέθη μάλιστα 
στην έκθεση που οργάνωσε στα 1900, 
ο Σύλλογος των Φιλότεχνων και σε 

Γέρος που διαβάζει

Ανδρικό πορτρέτο

Κωστής Παλαμάς
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τραβά την προσοχή είναι ο Ιωαννίδης. 
Ο ιερατικός αυτός ζωγράφος, ο οποίος 
τόσον αθόρυβα εργάζεται, κατόρθωσε 
να σώσει όχι μόνο τον ατομισμόν του,  
αλλά και να μείνει Έλλην βλέποντας την 
ελληνικήν φύσην, αντιθέτως προς τους 
περισσότερους εκ των συναδέλφων 
του”. Σ’ αυτή την έκθεση εξετέθη και η 
προσωπογραφία του Παλαμά και άλλα 
πορτραίτα προσωπικοτήτων της επο-
χής εκείνης. Το σχέδιο του με κάρβου-
νο του Λορέντζου Μαβίλη, είναι από τα 
χαρακτηριστικά του. Τον Μαβίλη τον 
ζωγράφισε, όπως τον Παλαμά και τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο.

Στην Καλλιτεχνική Έκθεση του Συν-
δέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών του 1912, 
που έλαβε μέρος με τους καλύτερους 
τότε ζωγράφους: Οθωναίο, Φωκά, Θω-
μόπουλο, Λύτρα, Αργυρό, Κογεβίνα 
κ.λπ., επαινείται ιδιαίτερα η προσωπο-
γραφία της κυρίας Θ.Π. Στο αναμνηστι-
κό λεύκωμα των πολέμων 1912-1913 

έκδοση του περιοδικού “Παναθήναια”, 
βρίσκουμε ένα εξαίρετο πολεμικό σκί-
τσο του με τον τίτλο “Κρητικός τραυ-
ματίας υπαγορεύει εις την νοσοκόμον 
του”. Φαίνεται πως τότε υπηρετούσε 
στο στρατό και θα είχε λάβει μέρος 
στην εκστρατεία των Βαλκανικών Πο-
λέμων. Και εκείνη την εποχή, φιλοτε-
χνεί το πορτρέτο του ναυάρχου Νικ. 
Βότση, του πυρπολητή του τουρκικού 
πολεμικού “Φετχί Μπουλέντ”, στο λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης.

Στα χρόνια του πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου (1914 - 1918), βρίσκεται και 
εργάζεται στην Αθήνα. Στα 1917 εγκα-
θίσταται οριστικά στην Αθήνα, κατοι-
κεί στην Πλάκα, και έχει το ατελιέ του 
στο Ζάππειο. Μικρή τότε η Αθήνα σε 
λίγη απόσταση από το σπίτι και το ερ-
γαστήρι του. Τώρα είναι περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά εργατικός δου-
λεύει εντατικά... Οι πίνακες του, όπως 
πάντα είναι σχεδιασμένοι άψογα, καλο-

του από τα ταξίδια του. Εκθέτει έργα 
του, που είναι από τα σημαντικότερα 
της παραγωγής του. Εργάζεται με ζήλο 
και με επιτυχία σε όλα τα είδη της ζω-
γραφικής: λάδι, ακουαρέλα, τέμπερα, 
σχέδιο. Εκτελεί συνθέσεις, πορτρέτα 
πολλά, πάρα πολλά. Ζωγραφίζει το-
πία, μελετώντας στο ύπαιθρο τη φύση, 
το φως του ήλιου, το φως σε όλες τις 
αποχρώσεις, της φωτοσκίασης, της 
αντίθεσης των χρωμάτων. Παρ’ όλο 
που γενικά το έργο του Ιωαννίδη χα-
ρακτηρίζεται ακαδημαϊκό, τα τοπία του 
δεν είναι έργα ακαδημαϊσμού, ακριβώς, 
γιατί είναι παρμένα από τη φύση κι έτσι 
έχουν το χαρακτήρα έργων ιμπρεσιο-
νιστικών. Αυτό ιδιαίτερα χαρακτηρίζει 
την πολυμέρεια του καλλιτέχνη και τον 
τιμά εξαιρετικά. Στη δουλειά του, σε 
όλα σχεδόν τα έργα του, είναι εξονυχι-
στικός στις λεπτομέρειες, σχολαστικά 
ευσυνείδητος για να δημιουργήσει το 
πλήρες, το ολοκληρωμένο, το άρτιο. 

Το αισθητικά ωραίο το εννοεί τέλειο 
από κάθε πλευρά.

Με ευχέρεια και με επιτυχία χρησιμο-
ποιεί για τη δουλειά του όλα τα υλικά: 
το μολύβι, το κάρβουνο, το μελάνι, το 
παστέλ, το αυγό, το ελαιόχρωμα. Σχε-
διάζει και ζωγραφίζει παντού: στο χαρ-
τί, στο ξύλο, στο πανί, στον τοίχο, στο 
μάρμαρο.

Παράλληλα και ιδιαίτερα μελετά με 
αληθινό πάθος το τελειότερο δημιούρ-
γημα της φύσεως, τον άνθρωπο, και 
προσπαθεί με αγάπη, εισδύοντας στην 
ψυχή του, να του δώσει ψυχική απει-
κόνιση, ηρεμία και καλοσύνη. Αναδει-
κνύεται έτσι απαράμιλλος σχεδιαστής, 
θαυμάσιος ανατόμος της φυσιογνωμίας 
του ανθρώπου, άριστος πορτρετίστας. 

Το 1910 έλαβε μέρος στην Δ` Καλ-
λιτεχνική Έκθεση του Ζαππείου. Το 
περιοδικό του Γερ. Βώκου “Ο Καλλι-
τέχνης”, στην κριτική της εκθέσεως 
σημειώνει: “Εκείνος που ιδιαίτερα μας 

Δεμένος με τη μοίρα του Θέατρο Διονύσου
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Σμύρνης, κατά το δυνατόν συνεχίζεται. 
Η νέα εκκλησία της Αγίας Φωτεινής της 
Νέας Σμύρνης του θυμίζει τώρα πια, 
που είναι γέρος, την καμένη Μητρόπο-
λη Σμύρνης, το καμένο επίσης ξυλόγλυ-
πτο τέμπλο της με τις μεταβυζαντινές 
παλιές αγιογραφίες του. Με τις θύμησες 
αυτές των παιδικών του χρόνων, αγκα-
λιασμένες με το φλογερό συναισθημα-
τισμό του 70χρονου πια αγιογράφου 
Δασκάλου, ο Ιωαννίδης ζωγραφίζει στη 
γνώριμή του Βυζαντινή έκφραση τις ει-
κόνες του τέμπλου της.

Δυο χρόνια πριν τον θάνατό του, το 
1940, έλαβε μέρος στην Β` Πανελλήνια 
Έκθεση, με μία ελαιογραφία του με τον 
τίτλο “Ξεκούρασμα”. Και αυτή ήταν η 
τελευταία δημόσια εν ζωή, εμφάνιση 
του έργου του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Ο Ευάγγελος Ιωαννίδης έμεινε άγα-
μος και δεν δημιούργησε οικογένεια 
δική του. Αγαπούσε με αφοσίωση και 
τρυφερότητα, όλους τους δικούς του. 
Το Ημερολόγιο του είναι γεμάτο από 
δείγματα της αγάπης του αυτής και του 

ενδιαφέροντός του, γι’ αυτούς. 
Σαν ανθρώπινη φυσιογνωμία, ήταν 

ψηλός και αδύνατος, ομορφάνθρωπος 
με αρχοντιά, μ’ ένα περιποιημένο πά-
ντα γενάκι και με εξωτερική εμφάνιση 
πολύ καλή. Ήταν ένας σεμνός, ευγε-
νικός με λεπτούς τρόπους και πράος 
άνθρωπος. Άριστος φίλος, είχε πάντα 
κοινωνικές σχέσεις καλές. Οι φίλοι του 
εκλεκτοί, αγαπητός σε όλους, ένας σω-
στός ευπατρίδης της εποχής του. Είχε 
αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του, ολό-
κληρο το ταλέντο του, στην υπηρεσία 
της Τέχνης, στην οποία προσέφερε την 
ευαίσθητη και εκλεπτυσμένη ψυχή του, 
το ραφιναρισμένο γούστο του.

Η Μικρασιατική Ελλάδα με την τόσο 
σημαντική αυτή συμβολή του Ιωαννίδη 
στη ζωγραφική, είχε θέσει την ανεξίτη-
λη σφραγίδα της και στον πολιτιστικό 
αυτόν τομέα, στον τομέα της Τέχνης.

Βοήθημα: «Μικρασιατικά Χρονικά» ΙΒ` (1965) 
σελ. 173-194.
Ευχαριστήριο: Ευχαριστώ τον φίλο, ιατρό Αλέξαν-
δρο Χατζηδήμο για την βοήθειά του.

δουλεμένοι με μεγάλη επιμέλεια. Με-
λετά ειδικά τώρα στην αττική φύση και 
σπουδάζει το ελληνικό τοπίο. Το ίδιο 
τοπίο, το ίδιο θέμα, το δουλεύει τρεις 
και τέσσερις φορές σε ισάριθμους πί-
νακες. Οι σπουδές του είναι υπόδειγμα 
ευσυνείδητης και επίμονης προσπάθει-
ας για μελέτη.

Το 1920 Εργάζεται στο Λονδίνο και 
μετά ένα χρόνο πηγαίνει στην Αμερική. 
Εκεί θα μείνει πολλά χρόνια. Στα πρώ-
τα δύο ή τρία χρόνια της διαμονής του 
στην Αμερική, θα αγωνίζεται κυρίως για 
να προπαρασκευάσει την εικονογρά-
φηση της ορθοδόξου εκκλησίας της 
Βοστώνης που έγινε με σχέδιο αμερι-
κανού αρχιτέκτονα.

Την ακριβή χρονολογία που άρχισε ο 
Ιωαννίδης το έργο της εικονογράφησης 
της εκκλησίας της Βοστώνης δεν γνω-
ρίζουμε. Φαίνεται όμως, πως το έργο 
αυτό άρχισε στα μέσα του 1925, γιατί 
τον Μάρτιο του 1926, καθώς μας πλη-
ροφορεί Αμερικανός θαυμαστής του, 
ειδικός τεχνοκρίτης, είναι ήδη έτοιμες 
μερικές τοιχογραφίες στην ωραία εκ-
κλησία. Σε άλλο δε μεταγενέστερο δη-
μοσίευμα, άλλης αμερικανικής εφημερί-
δας, τον Ιούνιο του 1926, βλέπουμε μαζί 
με το δημοσίευμα και φωτογραφία της 
τοιχογραφίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.

Οι τοιχογραφίες και οι εικόνες του 
Ιωαννίδη στον Καθεδρικό Ναό της Βο-
στώνης, θα μείνουν σαν ανεξίτηλα ίχνη, 
που θ’ αφήσει από το πέρασμά του ο 
απόδημος Ελληνισμός της Αμερικής. 

Τον Απρίλιο του 1928, φεύγει από 
την Αμερική και έρχεται στην Ελλάδα, 
όπου με τη μεγάλη επιδημία του “δάγ-
γειου πυρετού” στην Αθήνα, πέφτει 
βαριά άρρωστος και ολόκληρο το κα-
λοκαίρι εκείνο δοκιμάζεται. Αυτό του 
φέρνει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή 
του και στα σχέδιά του και πρέπει να 
περάσουν πολλοί μήνες για να ξανα-
βρεί τον εαυτό του, να συνέλθει και να 

στρωθεί στη δουλειά και πάλι.
Έτσι, με πολλές διακυμάνσεις, αγω-

νίες και απογοητεύσεις καταλήγει επι-
τέλους να εγκατασταθεί, σ’ ένα ήσυχο 
εργαστήριο κοντά στο Πολύγωνο. Εκεί 
ανασυλλέγει, ξεδιαλύνει, γράφει, ζω-
γραφίζει, δημιουργεί, ξεκαθαρίζει το 
παλιό υλικό, πριν αρχίσει νέα παραγω-
γή. Αποκαθιστά όλο το παρελθόν του. 
Δια μέσου του έργου του προσπαθεί 
να συνδεθεί με τους ανθρώπους που 
συγγενεύει και με τους συναδέλφους 
του. Ο άνθρωπος με τις απόκρυφες 
ψυχικές περιπέτειες ζητεί τον παλιό 
εαυτό του, το ζεστό περιβάλλον, όπου 
διέπλασε μοναδικά ό,τι ωραίο είχε. 

Μετά λίγο καιρό φεύγει από το ατε-
λιέ του Πολυγώνου και τον Ιούλιο 1929, 
εγκαθίσταται στο Παλαιό Φάληρο σ’ ένα 
διώροφο ιδιόκτητο σπίτι. Κατοικεί και 
δουλεύει στο επάνω πάτωμα. Εργάζεται 
πάλι εντατικά για την Τέχνη, με τον ίδιο 
πάντα ρυθμό ευσυνείδητης δουλειάς.

Το 1934 κάνει στην Αθήνα τη μεγάλη 
ατομική αναδρομική έκθεση του. Είναι 
μία έκθεση πλήρης, με όλα τα δείγμα-
τα της τόσο σημαντικής συμβολής του 
στην Ελληνική ζωγραφική. Η έκθεση γί-
νεται στην οδό Σταδίου, σε μία αίθου-
σα του ξενοδοχείου “Κεντρικόν” που 
τότε ήταν γνωστή με το όνομα “Γκαλε-
ρί Στρατηγοπούλου”. Σ’ αυτήν εκθέτει 
τοπία και πορτρέτα λάδια, πορτρέτα 
μολύβι και παστέλ, ακουαρέλες, τέμπε-
ρες, σπουδές, σχέδια. Ακόμη, και δύο 
πορτρέτα σε μάρμαρο χρωματισμένο.

Το 1938 λαμβάνει μέρος στην Α' Πα-
νελλήνιο Εκθεση, με μία σειρά τεσσά-
ρων σχεδίων του (μολύβι) με τον γενι-
κό τίτλο “Τύποι της Ανατολής”.

Το 1939 τον βρίσκουμε να εργάζεται 
με ανησυχίες και μεράκι στην εκκλησία 
της Νέας Σμύρνης, στη νέα αυτή πόλη 
που συγκεντρώνει πολλούς μικρασιάτες 
συμπατριώτες του ζωγράφου και όπου 
η παράδοση της παλιάς ανύπαρκτης πια Ξαπλωμένη γυναίκα
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21 Μαρτίου, εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης

Αφιέρωμα 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου.
Η αρχική έμπνευσή της ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 

1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, 
όπως και σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι' αυτό.

Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή Κώστα Στεργιόπουλου, προέδρου τότε 
της Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λύντια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η 
Μαρτίου, την ημέρα της εαρινής ισημερίας, που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι από 
την άλλη, όπως η ποίηση, που συνδυάζει το φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό 
πρόσωπο του πένθους. 

Η πρώτη Ημέρα Ποίησης γιορτάστηκε το 1998 στο παλιό ταχυδρομείο της πλατείας Κοτζιά. 
Την επόμενη χρονιά ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO, ειση-
γήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του οργανισμού η 21η Μαρτίου να ανακηρυχθεί Παγκόσμια 
Ημέρα Ποίησης. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Τυνήσιοι και άλλοι πρέσβεις από χώρες της Μεσογείου 
υποστήριξαν την εισήγηση και η ελληνική πρόταση υπερψηφίστηκε. 

Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, η 21η Μαρτίου ανακη-
ρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. 

Η «Λεσβιακή Παροικία», όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιόρτασε την Παγκόσμια ημέρα Ποί-
ησης, στην αίθουσά της, με πολύ επιτυχία.

Προσκαλεσμένοι Λέσβιοι ποιητές απάγγειλαν ποιήματα της επιλογής τους και άλλοι μας έστει-
λαν τον χαιρετισμό τους. Μετά από κάθε απαγγελία ακούστηκαν βιντοσκοπημένα τραγούδια από 
συνθέσεις του δικού μας Νίκου Τσιριγώτη πάνω σε ποίηση των ποιητών Δημήτρη Νικορέτζου και 
Γιάννη Παπάνη.

Η «Αιολίδα» συμμετέχει κι αυτή στον παγκόσμιο εορτασμό της ποίησης με ένα μικρό αφιέρωμα 
στο νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη. 

Περιλαμβάνει κείμενα συγγραφέων για τη ζωή και το έργο του ποιητή.

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ο Ποιητής Οδυσσέας Ελύτης

Κάποιος ξένος κριτικός, δεν θυμάμαι 
ποιος, είπε πως ο συρρεαλισμός είναι 
ένας καινούργιος ρομαντισμός, αν και 
πολύ διαφορετικός από τον πρώτο... Τα 
λόγια αυτά τα ξαναθυμήθηκα τελευταία 
διαβάζοντας τα ποιήματα του Οδυσσέα 
Ελύτη. Πραγματικά, η πιο ρομαντική δι-
άθεση είναι χαμένη και στις τρεις μικρές 
πλακέτες “Προσανατολισμοί” (1936)”, 
“Κλεψύδρες του αγνώστου (1937)”, 
“Σποράδες (1938)”, που μας δίνουν το 
τόσο πλούσιο σε ποίηση και τόσο αντι-
προσωπευτικό για την εποχή έργο του 
νεαρότατου αυτού ποιητή.

Υπάρχουν στην ποίηση στοιχεία αι-
ώνια και ακατάλυτα και τα στοιχεία 
αυτά ξαναγυρίζουν με τους καιρούς, 
μεταμορφωμένα κι αγνώριστα ίσως, μα 
στο βάθος πάντοτε τα ίδια. Ο συρρεα-
λισμός - και σε αυτό υπερέχει από τις 
προηγούμενες σχολές - απόρριψε από 
την ποίησή όλα τα περιττά, όλα τα τε-
χνικά στοιχεία της και προσπάθησε να 
κρατήσει ό,τι πιο πολύτιμο και πιο αλη-
θινό απ’ την ουσία της. Δημιούργησε 
έτσι, μπορεί να πει κανείς, μία έκτη αί-
σθηση, την ποιητική, που δεν εξαρτάται 
από τις άλλες, μα τις έχει σκλάβες της. 
Δημιουργία καθαρά ρομαντική που είχε 
συνέπεια τη λύτρωση των λέξεων από 
τις κοινές τους σημασίες, και, το σπου-
δαιότερο, την αποκάλυψη μέσα στο αν-
θρώπινο πνεύμα, μιας χώρας άγνωστης 
και μεγάλης που εμπόδιζαν ως τώρα 
στην είσοδο η λογική και η γνώση. 

Ο Ελύτης ήταν από τους πρώτους 
στην Ελλάδα, κι ο μόνος ίσως, που απο-
δέχτηκε το συρρεαλισμό σ’ αυτή - την 
ευρύτερη, νομίζω - θεωρία του. Μερι-
κοί άλλοι θέλησαν να τη στενέψουν για 

Του Μήτσου Παπανικολάου*

να είναι περισσότερο συρρεαλιστές, 
μα, μου φαίνεται, απότυχαν, γιατί αντί 
να δώσουν νέα σημασία στις παλιές λέ-
ξεις, έψαξαν να βρουν καινούργιες και 
εξεζητημένες που, γυμνές από ποίηση, 
κάνουν, σχεδόν, κωμική εντύπωση. 

Οι λέξεις του Ελύτη είναι οι πιο 
απλές, οι πιο καθημερινές, οι λέξεις της 
κουβέντας. Κι έτσι έπρεπε να είναι. Δεν 
είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς το 
υποσυνείδητο με λεξικά στη διάθεσή 
του για να βρίσκει τις λέξεις του Ελύ-
τη. Όχι μόνο παίρνουν χίλιες σημασίες, 
όχι μόνο αντηχούνε γεμάτες μουσική, 
μα έχουν ακόμα τη σπάνια δύναμη να 
μας δίνουν, με το δέσιμο τους σε φρά-
σεις, εικόνες που κλείνουν όλη τη συ-
γκίνηση και όλη την ομορφιά κάποιων 
ονείρων. Το ποίημα “Ελένη” από τις 
“Σποράδες”, αποτελεί αριστουργηματι-
κό υπόδειγμα σ’ αυτό το είδος: “Με την 
πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθη-
κε το καλοκαίρι / Μουσκέψανε τα λό-
για που είχανε γεννήσει αστροφεγγιές 
/ Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό 
τους προορισμόν Εσένα! / Κατά πού θα 
απλώνουμε τα χέρια μας τώρα που δεν 
μας λογαριάζει πια ο καιρός / 

Κατά πού θ’ αφήσουμε τα μάτια μας 
τώρα που οι μακρινές γραμμές ναυάγη-
σαν στα σύννεφα / Τώρα που κλείσανε 
τα βλέφαρά σου απάνω στα τοπία μας / 
Κι είμαστε - σα να πέρασε μέσα μας η 
ομίχλη / Μόνοι ολομόναχοι τριγυρισμέ-
νοι απ’ τις νεκρές εικόνες σου”. 

Θα έπρεπε να μπορώ να παραθέσω 
αποσπάσματα από όλα σχεδόν τα ποι-
ήματα του Ελύτη για να δείξω πόσο, 
και στις τρεις του συλλογές, πολύτιμη, 
εκλεκτή, και γιατί όχι μοναδική είναι η 
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ποιησή του. 
Άκουσα να λένε ότι ο Ελύτης έχει 

επηρεαστεί από τον Ελυάρ. Δεν το 
βλέπω πουθενά αυτό. Ο Ελύτης είναι 
πρωτότυπος και προσωπικός, δεν έχω 
την τιμή να τον ξέρω και όπως έμαθα, 
είναι σήμερα μόλις 23 - 24 χρόνων. Ε, 
ποιος άλλος ποιητής μας και ο μεγαλύ-
τερος ακόμα έγραψε στα 20 του χρό-
νια στίχους όπως αυτοί: “Έφερα τη ζωή 
μου ως εδώ / Στο σημάδι ετούτο που 
παλεύει / Πάντα κοντά στη θάλασσα / 
Νιάτα στο βράχο επάνω, στήθος / Με 
στήθος προς τον άνεμο / Που να πη-
γαίνει ο άνθρωπος / Που δεν είναι άλλο 
από άνθρωπος / Λογαριάζοντας με τις 
δροσιές τις πράσινες / Στιγμές του, με 
νερά τα οράματα / Της ακοής του, με 
φτερά τις τύψεις του. Α, Ζωή / Παιδιού 
που γίνεται άντρας / Πάντα κοντά στη 
θάλασσα, όταν ο ήλιος / τον μαθαίνει 
ν’ ανασαίνει κατά κει που σβήνεται / Η 
σκιά ενός γλάρου”. 

Πρέπει να είναι κανένας πολύ ξεχωρι-
στός για ν’ αρχίζει με τέτοια ποιήματα, 
όταν οι άλλοι τραυλίζουν δεκαπεντα-
σύλλαβους και ομοιοκαταληξίες. 

Πολλοί θα θελήσουν ίσως να ειρω-
νευτούν τον ενθουσιασμό μου για έναν 
ποιητή που κι αυτός προκάλεσε ανό-
ητες δημοσιογραφικές ειρωνείες. Μα 
μου είναι αδιάφορο. Ξέρω πως απευ-
θύνομαι σε πολύ λίγους ανθρώπους και 
μόνο σ’ αυτούς θέλω να τονίσω τη με-
γάλη σημασία του Ελύτη για τη νεοελλη-
νική ποίηση. Αυτός, και δυο τρεις άλλοι 
ακόμα σύγχρονοι θα την βγάλουν από 
την αντικειμενικότητα της και θα της 
δώσουν όλο το βάθος της και όλη την 
αλήθεια της, για να δημιουργήσουν μία 
ποίηση και πραγματικά δική του ζωή.

Ο Ελύτης είναι βέβαια στην αρχή 
ακόμα. Μά τι λαμπρή αρχή! Από τώρα 
κιόλας παίρνει η θέση του πλάι στους 
μεγαλύτερους λυρικούς μας. Οι εικό-
νες του, εικόνες που διαδέχονται η μία 

την άλλη γεμάτες από την πιο τρυφερή 
γενική νοσταλγία, γεμάτες θερινή δρο-
σιά, εικόνες θερμές, πυκνές, εγκάρ-
διες, πλούσιες σε γλυκούς χρωματι-
σμούς, δημιουργούν τον πιο καθαρό, 
τον ποιον αγνό λυρισμό. Τα τοπία του 
Ελύτη έχουν όλη τη διαφανή και την 
καινούργια ομορφιά των τοπίων που 
τα καθάρισαν οι βροχές κι οι άνεμοι, 
κι ακόμα των πρώτων τοπίων της δημι-
ουργίας. Η φύση του είναι νέα και τόσο 
γοητευτική, σαν να την αντικρίζουν για 
πρώτη φορά τα μάτια του παιδιού ή 
του κοιμισμένου. Κι εκεί μέσα ο ποιη-
τής, παιδί κι αυτός, πλανιέται με τις πιο 
απόκρυφες σκέψεις του, απαλλαγμένες 
εντελώς από τα δεσμά της λογικής και 
ζητάει να βρει “το νόμισμα της ζωής”, 
όπως λέει ο ίδιος. Περίπατος θαυμα-
στός που λίγοι μπορούν να τον κάνουν, 
όπως και λίγοι μπορούν να ακολουθή-
σουν τον ποιητή σ’ αυτόν.

Δημιουργός ενός δικού του κόσμου, 
ο Ελύτης αισθάνεται επιτακτικά την 
ανάγκη να ταιριάζει τους ήχους, τις 
συλλαβές και τις πνοές σε μία καινούρ-
για γλώσσα με πολύ πλατειές έννοιες, 
μία γλώσσα γεμάτη υπερβολή, κίνηση 
και μουσική. Έτσι τα λόγια του γίνονται 
τρυφερά ψιθυρίσματα, εκμυστηρεύ-
σεις ψιθυρισμένες στο αυτί, πολύχρω-
μες φωνές, παλιές, νέες, γνώριμες, ξέ-
νες, φωνές του πάθους και της αγάπης, 
εικόνες της ψυχής. 

Για να μπει κανείς μέσα στην ποίηση 
του Ελύτη, πρέπει να αγνοήσει εντελώς 
τη γνώμη που έχουν πολλοί, ότι ο ποι-
ητής γράφει για να αναπαραστήσει με 
μορφή διαφορετική της καταστάσεις 
του εξωτερικού κόσμου. Αυτοί που 
επιμένουν στη λογική, ας μη διαβάσουν 
αυτά τα ποιήματα που δεν έχουν κα-
μία λογική. Υπάρχουν όμως και άλλοι, 
που παραδέχονται αυτό που γράφει 
ο Νοβάλις* στα “Αποσπάσματά” του: 
“Η ποίηση είναι εντελώς προσωπική 

και για αυτό ούτε περιγράφεται, ούτε 
προσδιορίζεται. Αυτός που δεν ξέρει, 
που δεν αισθάνεται απευθείας τι είναι η 
ποίηση, δεν μπορεί ποτέ να σχηματίσει 
καμία ιδέα της: η ποίηση ειν’ η ποίηση, 
απέραντα διαφορετική από την τέχνη 
του γραψίματος. Ζητάμε με την ποίηση 
να δημιουργήσουμε, χρησιμοποιώντας 
την ίδια ως όργανο, ψυχικές καταστά-
σεις μυήσεις, εικόνες. Η ποίηση είν’ η 
τέχνη που εξυψώνει τα αισθήματα. Η 
ποίηση ειν’ η αναπαράσταση του αισθή-
ματος, του εσωτερικού κόσμου στο 
σύνολό του. Όσο ένα ποίημα είναι πιο 
προσωπικό, τόσο πιο κοντά βρίσκεται 
στη σημασία της ποίησης”. Σ’ αυτούς 
τους άλλους λοιπόν, που πιστεύουν σε 
μια ποίηση, στην αληθινή και την αιώνια, 
είτε ρομαντισμός, είναι συμβολισμός, 
είτε συρρεαλισμός λέγεται, απευθύνο-
νται τα ποιήματα του Ελύτη. Αυτοί μόνο 
θα ανακαλύψουν όλη τη γοητεία τους 
και θα καταλάβουν ότι έχουν μπροστά 
τους σε έναν Ποιητή. Οι πρώτοι, οι 
άνθρωποι που θέλουν ποίηση λογική, 
έχουν τα εννέα δέκατα των ποιητών 
μας. Τι άλλο θέλουν; 

Η ποίηση του Ελύτη είναι τόσο αλη-
θινή, έχει τόση δική της ύπαρξη, ώστε 
πολλές φορές, όταν μας δίνει μία εικό-
να και την παραβάλλουμε με μια ανά-
λογή της από την πραγματικότητα, η 
τελευταία μας φαίνεται ψεύτικη. Εδώ η 
ποίηση ούτε αντιγράφει, ούτε μιμείται, 
ούτε εξωραΐζει τη φύση. Δημιουργεί 
ένα δικό της κόσμο, όπου όλα είναι 
όνειρο ή οπτασία, όπου η πραγματικό-
τητα χάνεται και η ζωή ξεντύνεται τα 
ρούχα που της φόρεσαν οι άνθρωποι 
για να παρουσιαστεί γυμνή όπως την 
έκανα τα χέρια του δημιουργού της. 

Μέσα στις “Σποράδες”, πολύ περισ-
σότερο από τις δυο προηγούμενες 
συλλογές, ο Ελύτης δίνει τη δύναμη 
της τέχνης του. Αγάπες, εντυπώσεις, 
απογοητεύσεις και νοσταλγίες, κα-

τασταλαγμένες το άδυτο της ψυχής, 
ξαναζωντανεύουν, μέσ’ από εικόνες 
τρομακτικά υποβλητικές, με ένα λυρι-
σμό που μπορεί να φέρει την ποιητική 
συγκίνηση ως τα δάκρυα: “Ω νεότητα / 
πληρωμή του ήλιου / Αιμάτινη στιγμή / 
Που αχρηστεύει το θάνατο”.

Όταν ένας ποιητής έχει τέτοιους στί-
χους, ξεφεύγει εντελώς από τις προσω-
ρινές και συμβατικές σχολές και γίνεται 
κλασικός, έστω και αν είναι εικοστριών 
χρόνων. 

(Πρώτη δημοσίευση : “Νεοελληνικά Γράμμα-
τα”, Α 72 16-4-1938, σελ. 5 και 14 )

* Νοβάλις ήταν το ψευδώνυμο του Γκέοργκ Φί-
λιπ Φρήντριχ Φράιχερ φον Χάρντενμπεργκ 
(1772-1801), γερμανού ποιητή, συγγραφέα και φι-
λοσόφου που επηρέασε τον γερμανικό ρομαντισμό.

*Ο Μήτσος Παπανικολάου (1900 - 1943) ήταν 
Έλληνας ποιητής του μεσοπολέμου.

Ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, 
ο Μάνος Κατράκης και ο Μίκης Θεοδωράκης 

σε μια αναμνηστική φωτογραφία
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λιά του Όρους". Το όλο ποίημα κινείται 
μέσα σε κλίμα αντίστασης και αγώνα, 
όπου τα διαχρονικά μηνύματα έχουν κι 
εδώ τη θέση τους:

"Δίχως μήνες και χρόνοι να λευκαί-
νουν το γένι τους, με το μάτι εγύριζαν 
τις εποχές ν' αποδώσουν στα πράγματα 
το αληθινό τους όνομα…".

Κλείνοντας την αναφορά μας για την 
παραλλαγή αυτή, να τονίσουμε πως και 
στο αρχικό ποίημα υπάρχει ένα κλίμα-
προπομπός της συλλογής που έμελλε να 
κυκλοφορήσει είκοσι τέσσερα χρόνια 
αργότερα, με βιωμένες τις μνήμες πλέ-
ον του θανάτου από τον ίδιο τον ποιη-
τή, αφού η συλλογή "Ημερολόγιο ενός 
αθέατου Απριλίου" συνιστά μια μελέτη 
θανάτου, με τον "αέρα του ΄Άδη" και τα 
"Σκοτεινά Μεγάλα Μέρη" στις "Έξη και 
μία τύψεις για τον ουρανό", στο "μυ-
στήριο της μαυροφόρας" και σε πρώτη 
προβολή "το φιλί του θανάτου" και την 
"ιστορία της Ιστορίας του θανάτου", του 
"Ημερολογίου".

Στην παραλλαγή της ποιητικής συλ-
λογής "Το φωτόδεντρο και η δέκατη 
τέταρτη ομορφιά", που θα εκδοθεί 
στα 1961, το συγκεκριμένο ποίημα έχει 
τον τίτλο "Τα δύο του κόσμου". Το 
ποίημα αυτό, αρχίζει να διαφοροποιεί-
ται από την τρίτη κιόλας παράγραφο, 
μένοντας στο ίδιο κλίμα αλλά και απο-
στασιούμενο ταυτόχρονα, παρουσιάζο-
ντάς μας μιαν άλλη εκδοχή, που από την 
δεύτερη αυτή σημασία είναι το ίδιο και 
το αυτό πράγμα (ο ίδιος ο Ελύτης έχει 
πει: "από την άλλη μεριά είμαι ο ίδιος" ή 
"Πιάσε το Πρέπει από το Ιώτα και γδάρε 
το ίσαμε το πι" εκφράζοντας το μήνυμα 
και τη γνώμη του Μαρινέττι). Πρόκειται 
για ένα ποίημα απολογισμού της μέχρι 
τώρα πορείας του ποιητή, μέσα σε μιαν 
Αυγουστιάτικη βραδιά, "με τη συνοδεία 
κιθάρας" και κάτω από "τη συνεχή βρο-
χή" στην παραλλαγή και "ποταμό" στο 
αρχικό ποίημα. Ακόμη, στην παραλλα-

γή ενυπάρχει το ερωτικό πρόσωπο και 
συμπορεύεται μαζί του, ενώ στο αρχικό 
ποίημα υπάρχει μόνον σαν ανάμνηση 
και νόστος. Η Σελήνη και ο Παράδεισος 
και η "ωραία μυρωδιά της απελπισίας", το 
γάβγισμα των σκυλιών, συνυπάρχουν 
μέσα σε μιαν υποβλητική ατμόσφαιρα, 
που αρκετά στοιχεία κοινά παρουσιάζει 
με το ποίημα "Της Σελήνης της Μυτι-
λήνης", που συμπεριλήφθηκε στα "Ετε-
ροθαλή", ποιητική συλλογή του 1974, 
όπου συγκεντρώθηκαν όλα τα μέχρι 
τότε ανέκδοτα ποιήματα του Ελύτη, δη-
μοσιευμένα και μη. 

Στην παραλλαγή του ποιήματος αυτού, 
ο ποιητής, αλλάζοντας τη γραφή του 
υποστηρίζει πως όλα είναι δυνατά και 
ο Παράδεισος ακόμη "όταν βαδίζεις μ' 
ένα κορίτσι ανύποπτος μέσ' τις περιοχές τις 
άγνωστες". Το όλο κλίμα και ατμόσφαι-
ρα είναι ερωτικά, ενώ υπάρχει η επίκλη-
ση στον Γαβριήλ και στον άνεμο (που 
τόσο ευρηματικά τον αποκαλεί "Ουρι-
ήλ"), δίνοντας περισσότερη κίνηση και 
ταυτόχρονα εκφράζοντας την επιφοί-
τηση της αστραπής και της στιγμής σαν 
στοιχείο της αποκάλυψης, όπου:
"φωτίστηκε όλη των ονείρων η ερημιά".

Ο ποιητής διατρυπά με τη λειτουρ-
γία της μνήμης τον πέπλο της αράχνης 
προσπαθώντας να φτάσει ως το με-
δούλι και να γευτεί "το αμύγδαλο του 
κόσμου", ανακαλύπτοντας μια τρίτη 
διάσταση και μια νέα δημιουργία, μέσα 
από σκοτεινά φυλλώματα:

"Ζωή άλλη τρίτη από δυο ιδέες κοντά-
κοντά βαλμένες να φωνάζει σα μωρό νεο-
γέννητο άρχισε".

Έτσι τελειώνει το αρχικό ποίημα, ενώ 
η παραλλαγή, επαναλαμβάνει τη δεύ-
τερη παράγραφο του ποιήματος. Στην 
παραλλαγή ακόμη, υπάρχουν τα ψήγμα-
τα σκηνών μικρών άκρας κινητικότητας, 
που αναλυτικότερα θα εκφράσει και θα 
πιστοποιήσει στον "Μικρό ναυτίλο" ο 
ποιητής.

«Παραλλαγή στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη»
Γράφει ο Δημήτρης Ι. Καραμβάλης

Ο όρος "Παραλλαγή", απαντά τρεις 
φορές στο ποιητικό σώμα του Οδυσσέα 
Ελύτη: την πρώτη, στον "Ήλιο τον πρώ-
το" (1943), απλώς σαν τίτλος ενότητας 
("Παραλλαγές πάνω σε μιαν αχτίδα"), 
την δεύτερη και την τρίτη στις συλλογές 
"Έξη και μία τύψεις για τον ουρανό" 
και "Το φωτόδεντρο και η δέκατη 
τέταρτη ομορφιά", που κυκλοφορούν 
στα 1960 και 1971 αντίστοιχα, σε μια 
χρονική απόσταση έντεκα χρόνων. Εμείς 
θ' ασχοληθούμε, με τα σχετικά ποιήμα-
τα των δύο τελευταίων συλλογών. 

Οι "Έξη και μία τύψεις για τον ου-
ρανό", εκδίδονται και κυκλοφορούν 
την χρονιά που ο ποιητής παίρνει το 
πρώτο Κρατικό Βραβείο για το "Άξιον 
Εστί". Το συγκεκριμένο ποίημα που 
απαντά στη συλλογή, έχει τον τίτλο "Ο 
ύπνος των γενναίων". Στον Ελύτη βέ-
βαια είναι γνωστό πόσο βασάνιζε ιδιαί-
τερα τα γραπτά του κείμενα, είτε πεζά 
είτε ποιητικά, γράφοντάς τα και ξανα-
γράφοντάς τα πολλές φορές, μέχρι που 
να πάρουν την οριστική τους μορφή. 
Η παραλλαγή στον Ελύτη συνιστά μια 
"δεύτερη γραφή" (για να δανειστούμε 
τον τίτλο και τη σημασία που αποδί-
δει ο ίδιος σε μια σειρά μεταφράσε-
ών του, ποιημάτων από τον Αρθούρο 
Ρεμπώ ίσαμε τον Μαγιακόφσκυ), που 
εδώ μπορεί να σημαίνει αφ' ενός την 
εναλλαγή, την εναλλακτική λύση και τη 
διαδοχή, αφ' ετέρου δε τη σημασία και 
το νόημα μιας μορφής που προσεγγί-
ζει κατά τα σημαντικότερα χαρακτηρι-
στικά της με μιαν άλλη μορφή, κάποιο 
άλλο είδος, και περισσότερο μάλλον 
την Variation, σαν όρο της μουσικής 
(είναι γνωστό πόσο λάτρης και βα-
θύς γνώστης της κλασσικής μουσικής 
υπήρξε), μια μεταμόρφωση δηλαδή 

του μουσικού ακούσματος, όπου το 
βασικό θέμα διατηρείται αλώβητο, επη-
ρεάζεται όμως ξεχωριστά ο ρυθμός ή 
το μέτρο. "Ο ύπνος των γενναίων", 
είναι ένα ποίημα από τα λυρικότερα (με 
κάποια επικά στοιχεία εμπλουτισμένο), 
το οποίο παρουσιάζει αρκετά συγγε-
νικά στοιχεία με το όλο κλίμα και την 
ατμόσφαιρα του "Άξιον Εστί" (άλλω-
στε παρουσιάζουν χρονική απόσταση 
μόλις δύο χρόνων), αλλά και την ανα-
φορά του ποιητή (στην παραλλαγή) για 
την Αρετή και την παραποίηση της ση-
μασίας της και της αξίας της. Διαβάζου-
με στο "Άξιον Εστί" και στην ενότητα 
"Προφητικόν" (ανάγνωσμα έκτο):

"Χρόνους πολλούς μετά την Αμαρτία 
που την είπανε Αρετή μέσα στις εκκλησίες 
και την ευλόγησαν..." και αντίστοιχα στην 
παραλλαγή (και μόνο):
"… Μια σταγόνα καθαρού νερού, σθεναρή 
πάνω απ' τα βάραθρα, την είπανε Αρετή..."
και παρακάτω:
"Όλη μέρα τώρα η μικρή Αρετή κατεβαίνει 
κι εργάζεται σκληρά στα μέρη όπου η γη 
από άγνοιαν σήπονταν, κι είχαν οι άνθρω-
ποι ανεξήγητα μεγαλουργήσει…".

Το ποίημα "Ο ύπνος των γενναίων" 
αλλάζει στην παραλλαγή προς το τέλος, 
αφού το κείμενο διατηρείται αυτούσιο 
μέχρι το σημείο "χωρικοί του απέρα-
ντου γαλάζιου". Από εκεί και πέρα, η 
διαχρονική σημασία του μηνύματος της 
θυσίας "διαβάζουν άπληστα τον κόσμο 
με τα μάτια τ' ανοιχτά για πάντα, κει 
που μεμιάς τους έριξε το Ασάλευτο", 
ενέχει κάποια στατικότητα, ενώ στην 
παραλλαγή αποκτά πλέον δυναμικό χα-
ρακτήρα και περιεχόμενο και κινητικό-
τητα ("…κατεβαίνει κι εργάζεται σκλη-
ρά στα μέρη"), αλλάζοντας διάσταση, 
καταφεύγοντας τις νύχτες "στην αγκα-
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φλωτικό φως της μέρας - διαστάσεις 
και χρόνο και άλλοτε με ψαρίσια ουρά 
βυθισμένη στο υγρό στοιχειό, μαυλί-
ζουν άψυχα και ζωντανά. “Το ‘να χέρι 
μου κρατεί / μέλισσα θεόρατη / τ’ άλλο 
στον αέρα πιάνει / πεταλούδα που δα-
γκάνει”. (“Ο ήλιος ο ηλιάτορας”): Είναι 
ένα ηλιόσταλτο ξωτικό που πότε απλώ-
νει την παιγνιδιάρα καυτή ματιά στο 
“μενεξεδένιο αλάτι του αιδοίου” και 
πότε το τρεμάμενο χέρι να χαϊδέψει 
την αγνότητα. “Η αγνότητα είναι αυτή / 
και γεμάτος λαχτάρα χάιδεψα το σώμα 
/ φιλιά δόντια με δόντια” ή να κανακέ-
ψει παρηγορητικά τον πόνο: “Ω πικρές 
γυναίκες με το μαύρο ρούχο / παρθέ-
νες και μητέρες / που σιμά στη βρύση 
δίνατε να πιούνε / στ’ αηδόνια των αγ-
γέλων / έλαχε να δώσει και σε σας ο 
Χάρος / η φούχτα του γεμάτη / μέσα 
απ’ τα πηγάδια τις κραυγές τραβάτε / 
αδικοσκοτωμένων” (Άξιον εστί).

Ο αληθινός Έρωτας του ποιητή δεν 
είναι ο έρωτας του συγκεκριμένου, 
αλλά ο έρωτας της ιδέας. Αυτό φαίνεται 
καθαρά στο V “Eπίγραμμά” του. “Πριν 
απ’ τα μάτια μου ήσουν φως / πριν απ’ 
τον έρωτα έρωτας. Και όταν σε πήρε 
το φιλί, γυναίκα”. Κι όμως ανάμεσα στα 
κορίτσια που τραγουδάει: “Τα κορί-
τσια... οι παραπλανημένες Πλειάδες / τα 
κορίτσια τ’ αγγεία του μυστηρίου / τα 
γεμάτα ως πάνω και τ’ απύθμενα”, την 
Έρση, τη Μυρτώ, τη Μαρίνα, την Ελέ-
νη, τη Ρωξάνη, τη Φωτεινή, την Άννα, 
την Αλεξάνδρα, την Κύνθια, ξεχωρίζει 
η “Μαρίνα των Βράχων” που πικρογελά 
την ερημιά της απομονωμένη τόσο από 
της καθημερινότητας την τύρβη. “Η 
Μαρίνα καθώς προτού να υπάρξει / με 
του σκύλου το καύκαλο και τα δαιμόνια 
/ η Μαρίνα το κέρας της Σελήνης / η 
Μαρίνα ο χαλασμός των κόσμων” συ-
ναντάται και στο “Άξιον εστί”. “Η Μα-
ρίνα των Βράχων” του Ελύτη, μοιάζει 
τόσο της γοργόνας του Άντερσεν που 

στυλωμένη στους βράχους δίχως χτες 
και αύριο κρατώντας την επώαση των 
ψιθύρων μέσα σ’ ένα κοχύλι με τη χτε-
νισιά της θύελλας “θα αποχαιρετήσει 
το αίνιγμά της”. Η ύπαρξη της Μαρίνας 
στο έργο του υπερκέρα κάθε άλλη γυ-
ναικεία ύπαρξη. Στο ποίημά του για τη 
Μαρίνα των Βράχων νιώθει κανείς την 
υπέρτατη μορφή της εκστατικής χρή-
σης της γλώσσας που δεν γνοιάστηκε 
να ζωγραφίσει ή να κάνει μουσική, αλλά 
μόνο ποίηση να κάνει, για τη Μαρίνα 
και μόνο. 

Η ηδονή που αναβλύζει από τον έρω-
τά του κυοφορεί τη δημιουργία. Η στιγ-
μιαία πλήρωση δεν μπορεί να σημάνει 
την τελειωτική, για όποιον κατέχεται 
από ιερή αγωνία για “του κόσμου τα 
πράγματα”. Αυτό το αποκαλύπτει στο 
“Άξιον εστί”: “Έριξα το σκοτάδι στο 
κρεβάτι του έρωτα / με του κόσμου 
τα πράγματα στο νου μου γυμνά / και 
το σπέρμα μου τίναξα τόσο μακριά / 
που αργά οι γυναίκες γύρισαν μες τον 
ήλιο και πόνεσαν / και γέννησαν πάλι τα 
ορατά”. 

Στο “Μονόγραμμα” είναι πιο γλα-
φυρός για τον έρωτα του. Βυθίζει τη 
γλώσσα του ως το πιο πρωτόγονο, το 
πιο ξεχασμένο, σαν λάμα μαχαιριού 
που ανυψωμένη στάζει αιμοστάλες που 
δεν τις ρουφά ο κουρνιαχτός, αλλά τις 
αφήνει, αρχέγονα αχνάρια για όποιον 
βαδίζει το δρόμο της αναζήτησης της 
αρχής ή του τέλους: της ανεύρεσης του 
αντικειμένου του έρωτα. “Σε κρατώ και 
σε πάω και σου φορώ / το λευκό νυφικό 
της Οφηλίας μ’ ακούς; / που μ’ αφήνεις, 
που πας και ποιος, μ’ ακούς; σου κρατεί 
το χέρι πάνω απ’ τους κατακλυσμούς. 
/ Οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστεί-
ων οι λάβες / θάρθει μέρα, μ’ ακούς / 
να μας θάψουν κι οι χιλιάδες χρόνοι, μ’ 
ακούς; / Λαμπερά θα μας κάνουν πε-
τρώματα, μ’ ακούς; / Να γυαλίσει πάνω 
τους ή απονιά μ’ ακούς των ανθρώπων. 

Η γυναίκα και ο έρωτας στο έργο του Ελύτη*

Ανέκαθεν πολλοί λογοτέχνες και ποι-
ητές σχολιάζοντας και ανατέμνοντας 
την απήχηση του έργου τους στο κοινό, 
ομολογούν με έκπληξη - που τις περισ-
σότερες φορές είναι δυσάρεστη - ότι 
οι στόχοι τους ήταν σαν... “τον σμπάρο 
που έπιασε διπλό κυνήγι”, αφού οι έν-
νοιες που έχουν αντληθεί μέσα από το 
δημιούργημά τους είναι περισσότερες 
απ’ όσες η έμπνευση και η σκληρή τους 
δουλειά - μόνο το ταλέντο δεν φελά-
ει - έχουν πλάσει. Δηλαδή βλέπουν, ότι 
οι ένθερμοι αναγνώστες, κουρσεύο-
ντας με απληστία το θησαυροφυλάκιο 
της τέχνης τους, αξιολογούν ακόμη και 
τους ημιπολύτιμους λίθους και απο-
λαμβάνουν αξίες που ούτε και οι ίδιοι 
οι κτήτορες έχουν εκτιμήσει στο ίδιο 
τους έργο. Χαίρονται, λοιπόν, όταν ένα 
γυαλί σφίγγεται στη χούφτα του θαυ-
μασμού σαν σμαράγδι, και λυπούνται, 
όταν οι σκέτες πέτρες έχουν καλύτερη 
τύχη από τις πολύτιμες. 

Κατέχω πλέρια την ευθύνη για τον 
κίνδυνο που διατρέχω αποκρυπτογρα-
φώντας (με κώδικα υποκειμενικό) την 
ύπαρξη της γυναίκας και του έρωτα 
μέσα στο έργο του μεγάλου ποιητή. 
Ποιος όμως μπορεί να εμποδίσει μία 
γυναίκα από το να ενδώσει στον πει-
ρασμό, του να παραβιάσει ιερόσυλα, 
έστω, το ερωτικό τέμενος του καλλιτέ-
χνη που θαυμάζει, αφού σαν απλή  γυ-
ναίκα που είναι φλέγεται από ζηλότυπη 
περιέργεια να αποκαλύψει την ύπαρξη 
μιας αντίζηλου σε κάθε αχνάρι που ο 
βάρδος εραστής έχει αλλού τόσο προ-
σεχτικά και αλλού τόσο ανέμελα αφη-
μένο! 

Ο “Ηλιοπότης” εραστής έχει προ-
φυλάξει, το είδωλο του έρωτά του 
σε κρύπτη δίχως μυστικό συνδυασμό 

Γράφει η Μαρία Λαγγουρέλλη*

κλειδιών. Παρακολουθώντας το έργο 
του η θηλυκιά ύπαρξη είναι “πορτοκα-
λένια” ηλιαχτίδα που πότε κατέρχεται 
από το απέραντο γαλάζιο και άλλοτε 
αναδύεται απ’ το απύθμενο θαλασσί.  
Εκείνος που “ενησιώτισε τις ιδέες του” 
και “έσταξε λεμόνι στη συνείδησή του” 
έστερξε τη ματιά του στα “άχραντα κο-
ρίτσια” στα “ντυμένα του πελάου μόνο 
το λινό”( Άξιον εστί) σ’ αυτές τις κό-
ρες τις “όμορφες και γυμνές και λείες 
ωσάν το βότσαλο / με το λίγο μαύρο 
στις κόγχες των μηρών”, που “τη μαύ-
ρη σκιά τους πάνω στον άχραντο ασβέ-
στη φορούν”. Δεν είναι αυθαίρετη πε-
ριγραφή. Ο τρόπος που έχει εξυμνήσει 
τη γυναίκα είναι καταφανής και αναπό-
σπαστος από τη γη και την ιστορία του 
λαού, όπου ανήκει ο ίδιος. Το έργο του 
αρμολογούν λιγνές γυναικείες φιγούρες 
που με σταμνιά στα χέρια και κνήμες 
βρακοφορεμένες, σέρνουν το μοιραίο 
χορό τους αχνοπατώντας πάνω σε βό-
τσαλα, σε βράχους, σε φύκια, πάνω σε 
ασβεστωμένα καλντερίμια. Η περιγρα-
φή της γυναίκας γίνεται μ’ ένα αίσθημα 
ανυψωμένο σε σφαίρα ιδεατή, όπου 
δεν ξεχωρίζει το έλλογο από το άλο-
γο και με την τάση να διασπάσει την 
προσωπικότητα της χωρίς να καταφύ-
γει στην πόλωση. Με μία νοηματική αλ-
ληλουχία που πάλλει κάθε φορά στον   
εσωτερικό του παλμό και εκφράζεται 
με τα πιο λιτά σύμβολα που υπάρχουν 
στον ποιητικό λόγο, πετυχαίνοντας λο-
γική συνέπεια παράτολμης έμπνευσης 
και μελωδικής εκτέλεσης. Σαν σαιξπη-
ρικό ξωτικό δίχως φύλλο, δίχως ίχνος 
δουλειάς στην αιτιότητα των αισθήσε-
ων, αιωρείται ονειρικά στον ρυθμό μιας 
μυστηριακής όρχησης, γύρω από τους 
θηλυκούς γίγαντες - πάντα στο εκτυ-
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ελληνικού καλοκαιριού, κι από την άλλη 
ένα ποιητικό βιβλίο που σου άφηνε 
μέσα σου μία στιγμή απόγευση. 

Το διάβασμα ξεκίνησε από τα λεγόμε-
να προαναγνωστικά στοιχεία. Στάθηκα 
πρώτα στο εξώφυλλο και στην παράστα-
ση που το κοσμούσε: εικόνα από τοιχο-
γραφίες της Πομπηίας. Αισθανόμουν το 
στοιχείο αυτό να ασκεί πάνω μου ένα εί-
δος προϊδεαστικής λειτουργίας. Έμοια-
ζε να προσημαίνει και να υποδηλώνει, 
έστω και υπαινικτικά, κάτι από την ποιη-
τική ιδεολογία του βιβλίου. Η εικόνα του 
εξωφύλλου φάνταζε μπροστά μου σαν 
ανεξίτηλο αποτύπωμα μιας ζωής που κά-
ποτε υπήρξε και σε μία στιγμή, ξαφνικά 
και αναίτια, κόπηκε οριστικά και αμετά-
κλητα το νήμα της. Βλέποντας την εικό-
να, μπορούσες μέσα από τα ορατά της 
στοιχεία, να «πιάσεις» κάποιες αθέατες 
πλευρές: στο ορατό και νεκρό σου επέ-
τρεπε να αποκαλύψεις ή να διαισθανθείς 
το αθέατο και ζωντανό. Τέτοια ανιχνεύ-
οντας στο εξώφυλλο και την εικόνα του, 
ένιωθα να αναζητώ ένα «κλειδί», που θα 
αποκάλυπτε και τα μυστικά της ποιητι-
κής εικόνας, που έκλεινε στις σελίδες 
του ο Αθέατος Απρίλης.

Ύστερα, προχωρώντας πάντα στα 
προαναγνωστικά στοιχεία, στάθηκα 
στον πλήρη τίτλο: Ημερολόγιο ενός 
αθέατου Απριλίου. Ο Ελύτης, σκέφτηκα, 
μας έχει συνηθίσει σε μονολεκτικούς τίτ-
λους και σε πολυλεκτικούς. Μέχρι εδώ 
δεν φαινόταν να υπάρχει πρόβλημα. Ο 
τίτλος όμως παρέμεινε δυσανάγνωστος, 
κλειστός και μάλλον πολύσιμος. Προση-
μαντικά, νοηματικά και ποιητικά φαινό-
ταν ιδιαίτερα ενεργός. Σταθμίζοντας τις 
πολλαπλές του προσημάνσεις, ένιωθα 
να μου αποκαλύπτει πολλά και ταυτό-
χρονα να μου αποκρύπτει άλλα. Υπήρ-
χαν στοιχεία (αθέατος Απρίλης) που τον 
φόρτιζαν με μια ιδιαίτερη ποιητικότητα, 
και ταυτόχρονα στοιχεία (Ημερολόγιο) 
που ακύρωναν την ύπαρξη και την πα-

ρουσία της ποίησης. 
Σταδιακά και χωρίς βιασύνη άρχισα 

να ξεμπερδεύω το τρίκλωνο νήμα του 
τίτλου. Μια πρώτη σκέψη ήταν ότι το 
στοιχείο “Απρίλης” δεν μπορεί να  προ-
δηλώνει μόνο τον ποιητικό χρόνο, μέσα 
στον οποίο κυοφορήθηκε ή και κατα-
γράφηκε το “Ημερολόγιο”. Η χρονικό-
τητα που προσημαίνει η λέξη “Απρίλης” 
μπορεί να ανήκει στην όλη τεχνική μιας 
ποιητικής και συγγραφικής σκηνοθεσί-
ας ή ακόμη να οφείλεται σ’ ένα είδος 
χρονικής συμπτωματικότητας. Πάντως, 
πίσω απ’ την έννοια της συγκεκριμένης 
χρονικότητας, έβλεπα περισσότερο να 
κινείται μια προσωποποιητική λειτουρ-
γία. Πίσω απ’ τον “Απρίλη” κρυβόταν 
το ποιητικό υποκείμενο, ο ίδιος ο ποι-
ητής, που σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή κατέγραψε “ημερολογιακά” και 
αποκάλυπτε ποιητικά “αθέατες” και μυ-
στηριακές πλευρές του. 

Έμενε βέβαια ένα ακόμη στοιχείο: η 
λέξη “Ημερολόγιο” που ακύρωνε δυ-
ναμικά την ποιητικότητα των δύο άλλων 
λέξεων του τίτλου. Πρώτη μου σκέψη 
ήταν η ακόλουθη: καθώς η λέξη “Ημερο-
λόγιο” συνήθως υποδηλώνει συνοπτικές 
καταγραφές γεγονότων, περιστατικών 
και κάποιων σκέψεων ή και διαθέσεων, 
που κανονικά πάσχουν από έλλειψη ποι-
ητικότητας, πίστεψα πως ο Ελύτης δο-
κιμαζόταν σ’ ένα περίεργο είδος “ημε-
ρολογιακής” αντι-ποίησης. Παράλληλα, 
όμως, η λέξη λειτουργούσε και με μιαν 
άλλη νοηματικά επενέργεια. Το “Ημε-
ρολόγιο” έχει συνήθως προσωπικό, 
εμπιστευτικό, απόρρητο και απόκρυφο 
χαρακτήρα. Κάποια, λοιπόν, άρρητα μέ-
χρι τώρα ποιητικά ρήματα, που ο Ελύ-
της θα κρατούσε μυστικόπαθα αθέατα, 
τώρα θα έφερνε στο φως. Ο χρόνια 
πολλά “αθέατος Απρίλης” τώρα γινόταν 
πιο θεατός και ορατός, αποκαλύπτοντας 
πτυχές του που στην άλλη ποίηση είχαν 
μείνει αθέατες.

Ελληνικό καλοκαίρι με τον «Αθέατο Απρίλη» του Ο. Ελύτη*

Μεσοκαλόκαιρο, κοντά σε ανεμό-
δαρτο ακρογιάλι, κοίταζα τον “αθέατο 
Απρίλη”, το τελευταίο ποιητικό έργο 
του Οδυσσέα Ελύτη. Η καθυστερημένη 
ανάγνωση ήταν ένα είδος συνειδητής 
και σκόπιμης επιλογής. Είχα φυλάξει το 
έργο, για να χαρώ το αναγνωστικό βύ-
θισμα σε πιο ευφρόσυνες και πιο γλυ-
κές στιγμές. Σκέφτομαι, εξάλλου, ότι 
απέναντι στα έργα μεγάλης και ευρεί-
ας κυκλοφορίας, θα πρέπει κανείς να 
κρατάει μία στάση αυτοάμυνας και αυ-
τοπροστασίας. Θέλω να πω ότι, όταν, 
σε κάθε τόπο και όπου σταθείς, ακούς 
χίλιες γνώμες για το ίδιο έργο, κινδυ-
νεύεις κυριολεκτικά να αλωθείς, καθώς 
μάλιστα βρίσκεσαι σ’ ένα προαναγνω-
στικό στάδιο. Γι’ αυτό, κρατώντας μία 
στάση αυτοαμυντική απέναντι σε ό,τι 
πρόχειρο ακούς, αφήνεις τον καιρό να 
κυλήσει, για να χαρείς την παρθενική 
ανάγνωση, παλεύοντας με τις σκληρές 
αντιστάσεις του ποιητικού έργου μόνο 
με τα δικά σου όπλα. Ύστερα είναι και 
η κριτική. Καθώς ψάχνεις να βρεις τα 
κριτικά σημειώματα, σκόρπια σε περι-

Γράφει ο Νικήτας Παρίσης*

οδικά και εφημερίδες, τα αναζητάς ως 
μία διευκολυντική συμπλήρωση και ως 
ένα είδος οδηγητικής βοήθειας στις 
αναγνωστικές σου δυσκολίες. Όμως, 
και μάλιστα όχι λίγες φορές, η κριτική 
μπερδεύει τα πράγματα. Καθώς το συ-
νηθίζει να παράγει τα δικά της ερμηνευ-
τικά σημαινόμενα. 

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε το λόγο, 
ύστερα από τα κάποια εμβόλιμα στοι-
χεία, στον “αθέατο Απρίλη” και στο 
ανεμόδαρτο ακρογιάλι. Η ανάγνωση 
προχωρούσε πιο πολύ σαν παιχνίδι 
των ματιών: πότε το βλέμμα στο γυμνό 
τοπίο, που λουζόταν στο σκληρό και 
ανελέητο φως του ελληνικού καλοκαι-
ριού, ποτέ στις σελίδες του βιβλίου και 
πότε στην γλαυκότητα της θάλασσας, 
που λίγα μέτρα πιο κάτω “σπίθιζε δια-
μαντικά”. Καθώς, μάλιστα, είχα ακούσει 
προγενέστερα, ότι ο αθέατος Απρίλης 
του Ελύτη προβάλλει ένα είδος συνο-
φρυωμένου λυρισμού, ένιωθα να υπάρ-
χω μέσα σε μία αντιθετική κλίμακα: από 
τη μεριά η ευφροσύνη και η λάμψη της 
θάλασσας, μέσα στο κρουστό φως του 

Εδώ βλέπουμε την αιωνιότητα μέσα 
στην ποίηση του να παίρνει τη μορφή 
της πραγματικότητας σαν εκμηδένιση 
του χρόνου και πραγματοποίηση της 
αιώνιας πίστης. Θρηνεί αντρίκεια με μια 
νοσταλγία: “Θα πενθώ πάντα μ’ ακούς; 
για σένα / μόνος στον Παράδεισο”. Να 
το μοιραίο μας συναπάντημα μέσα σ’ 
αυτούς τους δύο στίχους με τον γνήσιο 
εραστή που ζει τον έρωτα σαν ανάγκη 
του είναι και γι’ αυτό τον θέλει αιώνιο, 
αφού μέσα του παίζεται ολάκερη η 
τύχη της ύπαρξής του. Έτσι ο μεγάλος 
ποιητής παρουσιάζει την πραγμάτωση 
του ιδιαίτερου συνδέσμου Άντρας - 

Γυναίκα, σαν κάτι εφικτό, κάτι που θα 
μπορούσε - μπορεί - να πραγματωθεί, 
όσο θα υπάρχει ένας άντρας να πλα-
ντάζει από μοναξιά, έστω και στον Πα-
ράδεισο, περιμένοντας τον Καλό Θεό 
να τον συμπονέσει και να του πλάσει 
μία Εύα ή και μία θεότητα εγκόσμια.

*Πηγή: «Αιολικά Γράμματα» τεύχος 43-44/1978
* Η Μαρία Λαγγουρέλη έχει πάρει πτυχίο δημο-
σιογραφίας. Παρακολούθησε σεμινάρια για τηλεό-
ραση και σενάριο στο πανεπιστήμιο COLUMBIA OF 
ILLINOIS STATE OF USA. Έχει ασχοληθεί με Ποίηση 
και Πεζογραφία. Έχει δουλέψει και σαν ρεπόρτερ και 
στις δημόσιες σχέσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας
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Το προαναγνωστικό παιχνίδι είχε τε-
λειώσει. Ολόγυρα το ελληνικό καλοκαίρι 
δεν άφηνε τίποτα αθέατο. Έμενε μόνο 
να σκεφθεί κανείς και να ψάξει να βρει τι 
μπορεί να υπάρχει πίσω και πέρα από το 
σκληρό καλοκαιριάτικο φως. Προσπά-
θεια ίσως δύσκολη, αν όχι και μάταιη, 
να αποκαλύψει κανείς την αθέατη πλευ-
ρά των πραγμάτων. Με τέτοια διάθεση 
άρχισα το καθαρά αναγνωστικό στάδιο, 
το ανιχνευτικό δηλαδή βύθισμα στον 
Αθέατο Απρίλη του Ελύτη, επιχειρώντας 
έτσι μία γοητευτική διείσδυση από την 
"άλλη μεριά" της ποίησής του.

Καθώς προχωρούσε η αναγνωστική 
διαδικασία, διάβασα πολλές φορές τις 
ποιητικές προτάσεις, πηγαίνοντας μια 
μπρος και μια πίσω. Κάποτε τελείωσε 
κι αυτό το “παιχνίδι”. Νιώθοντας μέσα 
μου την αίσθηση και τη γεύση ενός πι-
κρού, γκρίζου και ζαρωμένου, από κά-
ποιο αόριστο φόβο, λυρισμού και δια-
πορώντας έντονα, θέλησα να σημειώσω 
στο χαρτί κάποια ερωτήματα και κά-
ποιες προτάσεις - θέσεις. Τα όσα εκεί-
νη τη στιγμή σημείωσα θα μεταφέρω 
τώρα εδώ. Τα περισσότερα, βέβαια, από 
αυτά που ακολουθούν, ως πρώτες ση-
μειώσεις μιας καλοκαιρινής ανάγνωσης, 
συνιστούν και εκφράζουν πιο πολύ ένα 
είδος προσωπικού μεταναγνωστικού 
προβληματισμού παρά μία διάθεση φι-
λολογικής κριτικής. Αλλά ας δούμε αυ-
τές τις σημειώσεις από κοντά:

- Φαίνεται πως στον “Αθέατο Απρί-
λη” υπάρχει ένας διάχυτος συνοφρυ-
ωμένος λυρισμός, που υποδηλώνει την 
κρίσιμη στιγμή, όταν κανείς μετεωρί-
ζεται ανάμεσα στο θεατό της ζωής και 
στο αθέατο άγνωστο.

-Παρόλο που η ποιητική πρόταση 
στον “Αθέατο Απρίλη” στηρίζεται πιο 
πολύ στην λειτουργία μιας λυρικής ει-
κονοπλασίας, φαίνεται εν τούτοις καθα-
ρά ότι η ποικιλία των εικόνων “πάσχει 
από μια σταθερή και στυφή χρωματική 

ομοιότητα. 
-Ο Αθέατος Απρίλης είναι ποίηση 

απολογιστική, ένα είδος ποιητικού 
απολογισμού: ξέρει να σταθμίζει πολύ 
καλά αυτό που πέρασε και να προσδο-
κά αυτό που έρχεται. 

-Θα μπορούσαν να καταγραφούν 
λεπτομερειακά τα “άρθρα” και τα “πι-
στεύω” μιας καινούργιας ποιητικής ιδε-
ολογίας του Ελύτη; 

-Ο μετανομπελικός Ελύτης, συγκριτι-
κά με τον προγενέστερο, πόσες μεταλ-
λαγές και μεταστροφές έχει σημειώσει; 
Το τόξο του λυρισμού του μένει ακόμα 
τεντωμένο ή έχει χάσει σε ελαστικότητα 
και “σκλήρυνε” από ποιητική ωριμότητα; 

-Ο Ελύτης των Προσανατολισμών και 
ο Ελύτης του Αθέατου Απριλίου απέ-
χουν μεταξύ τους εκατομμύρια έτη 
φωτός. Οι Προσανατολισμοί είναι η ευ-
φρόσυνη είσοδος στη ζωή. Ο Αθέατος 
Απρίλης είναι συνείδηση εξόδου.

Αποκαλόκαιρο άφησα το ανεμόδαρ-
το ακρογιάλι και ξαναγύρισα στην πόλη, 
αναζήτησα τα χαρτιά και τα σημειώμα-
τα της κριτικής για τον Αθέατο Απρίλη. 
Έτσι έμπαινα στο τρίτο και τελευταίο 
στάδιο το μεταναγνωστικό. Δεν ξέρω 
πόσο με βοήθησαν. Ένιωθα μέσα μου 
πολλά μετέωρα ερωτήματα κι έτσι ξα-
ναγύρισα γρήγορα στο ίδιο το βιβλίο, 
που είναι η ουσία και η ψύχα της ποίη-
σης. Τώρα, όμως, αυτή η άλλη ανάγνωση 
γινόταν μέσα σε άλλο σκηνικό. Άρχιζε 
η ανάγνωση του κλειστού χώρου. Το 
επόμενο καλοκαίρι ήταν ακόμα πολύ 
μακρινό και πολύ αθέατο σαν τη μεγάλη 
ποίηση, που διαρκώς τη θεάσαι κι όλο 
σου ξεφεύγει, κρατώντας πάντα κάτι το 
γοητευτικά αθέατο και πολύ μακρινό.

*Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα το “Βήμα” 14 
Σεπτεμβρίου 1985

*Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ γεννήθηκε στη Σκιάθο. Σπού-
δασε φιλολογία στο Παν. Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει 
μελέτες, βιβλιοκριτικές και επιφυλλίδες. Είναι μέλος 
της εταιρίας Συγγραφέων.

Γιατί συνεχίζουμε να τρώμε προστατευόμενα είδη 
θαλασσινών στα ελληνικά εστιατόρια;

Το παράνομο εμπόριο προστατευόμε-
νων θαλασσινών ανθεί για να καλύψει τη 
ζήτηση στα εστιατόρια και οι λάτρεις των 
σπάνιων αυτών ειδών, έμμεσα, καταστρέ-
φουν το περιβάλλον και επιβαρύνουν την 
υγεία τους. 

Έχουμε την τάση, όταν μιλάμε για παρά-
νομη αλιεία ή για υπεραλίευση, να θεωρού-
με πως το κακό συντελείται αποκλειστικά 
στους ωκεανούς, τη θάλασσα και τα νησιά 
και εκεί πρέπει να αναλάβουμε δράση. 
Όμως, εδώ μιλάμε για πράγματα που συμ-
βαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. 

Το «Αρχιπέλαγος» - Ινστιτούτο Θαλάσ-
σιας Προστασίας είναι μία μη κερδοσκο-
πική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύ-
θηκε το 1998 και έκτοτε δραστηριοποιείται 
στον τομέα της έρευνας και στην υλοποί-
ηση δράσεων προστασίας στις ελληνικές 
θάλασσες και τη Β.Α. Μεσόγειο. Σε μία 
έρευνα σχετικά με την παράνομη και κα-
ταστροφική αλιεία το «Αρχιπέλαγος» προ-
σπάθησε να εκτιμήσει την τρέχουσα κα-
τάσταση και την έκταση του προβλήματος 
εμπορίας των προστατευόμενων θαλάσσι-
ων ασπόνδυλων ειδών που προσφέρονται 
ως εκλεκτά εδέσματα σε μεγάλα εστιατό-
ρια της Αθήνας και του Πειραιά. H έρευνα 
πραγματοποιήθηκε σε 70 εστιατόρια της 
Αθήνας και του Πειραιά, στα οποία παρου-
σιάστηκαν μέλη της ερευνητικής ομάδας 
ως πελάτες, προκειμένου να διαπιστώσουν 
αν το μενού προσφέρει πιάτα με προστα-
τευόμενα είδη, όπως πετροσωλήνες (βα-

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

λάνια), πίνες, μπουρούδες, κοχύλια ή γόνο 
κ.α. Το 80% παρείχε στους πελάτες τους 
παράνομα προστατευόμενα είδη. Μέσα 
σε είκοσι-τριάντα χρόνια έχουμε επιφέρει 
ανυπολόγιστη ζημιά στη χώρα. Μιλάμε για 
μια ασύλληπτη καταστροφή, που αν δεν την 
καταλάβουμε εμείς, (ήδη άρχισε να γίνεται 
αντιληπτή, βλέπε Κορινθιακός κόλπος), θα 
τη βιώσουν τα παιδιά μας και θα αναρω-
τιούνται τι άνθρωποι ζούσαν σ' αυτόν τον 
τόπο. Καθώς τα αρχικά αποτελέσματά της 
έρευνας δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. 
Σε παλαιότερη έρευνα του τμήματος Επι-
στημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, είχαν ελεγχθεί 200 εστιατόρια και 
είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις σε 70 εστια-
τόρια. Παρά τις διαπιστώσεις και τις καταγ-
γελίες, δεν αλλάζουν τόσο εύκολα τα πράγ-
ματα στην Ελλάδα. Είναι προφανές πως 
υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μαύρης 
αγοράς που προμηθεύει στα εστιατόρια, 
ό,τι ζητήσουν με ευκολία. Η παρανομία δεν 
έγκειται λοιπόν μόνο στην αποψίλωση των 
άλλοτε πλούσιων αποθεμάτων των προστα-
τευόμενων ειδών στα παράκτια νερά, αλλά 
και στο επικερδές εμπόριο που ανταποκρί-
νεται στην αυξημένη ζήτηση των πελατών. 
Τι μπορούμε να κάνουμε όμως εμείς ως ευ-
αισθητοποιημένοι πελάτες αν αντιληφθού-
με ότι σε μια ψαροταβέρνα στο διπλανό 
τραπέζι σερβίρουν γόνο καλαμαράκι; Πού 
απευθυνόμαστε για να το καταγγείλου-
με και ποια είναι η υπεύθυνη αρχή; Όταν 
πας σε ένα εστιατόριο, υπεύθυνος είναι η 

Eπίκαιρα Θέματα

Αφορμή γι’ αυτό το άρθρο μου, στάθηκαν τα καλαμαράκια γόνος που σερβιρίστηκαν σε δυο 
ψαροταβέρνες σε αντίστοιχες εκδρομές της «Λεσβιακής Παροικίας» στην Κύμη και στα Μέθανα.

Έψαξα στο διαδύκτιο και βρήκα στοιχεία σχετικά με το μεγάλο «έγκλημα» της υπεραλίευσης 
των θαλασσών.
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Πέρα, όμως, από τις επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον, η κατανάλωση των ειδών αυτών 
επιβαρύνει και τον οργανισμό των ανθρώ-
πων. Πολλά είδη οστρακοειδών, εξαιτίας 
αυτού του μεγάλου χρόνου ζωής τους, 
είναι πολύ πιθανόν, να συσσωρεύσουν 
επικίνδυνες συγκεντρώσεις βαρέων με-
τάλλων (μόλυβδος, ψευδάργυρος, κάδμιο) 
κ.α. Πρόκειται για ουσίες βλαβερές για την 
υγεία αυτών που τα καταναλώνουν. 

Ο κόσμος τρώει οργανισμούς που φιλ-
τράρουν το ίζημα του Σαρωνικού αυτήν τη 
στιγμή. Χρειαζόμαστε επιστήμονες για να 
μας πούνε ότι αυτό το πράγμα είναι τοξικό 
απόβλητο; Και δεν αντιδρά κανένας». Σχε-
τικά με τις μετρήσεις των τοξικών ουσιών, 
ο διευθυντής του Αρχιπελάγους προσέθε-
σε πως το ζήτημα αυτό δεν αφορά προφα-
νώς μόνο τα προστατευόμενα είδη αλλά και 
τα είδη που αλιεύονται νομίμως. Υπάρχουν 
και μετρήσεις που έχουν να κάνουν με τα 
μύδια που ψαρεύονται μέσα στον κόλπο 
της Ελευσίνας. Αυτά όλα βγαίνουν και αυ-
θημερόν πωλούνται στο Πέραμα, το Μι-

κρολίμανο, την Πειραϊκή. Ο κόσμος τρώει 
οργανισμούς που φιλτράρουν το ίζημα του 
Σαρωνικού αυτήν τη στιγμή; Χρειαζόμαστε 
επιστήμονες για να μας πούνε ότι αυτό το 
πράγμα είναι τοξικό απόβλητο; Και δεν 
αντιδρά κανένας. Αυτήν τη στιγμή ανά χίλια 
ψάρια που γίνεται έλεγχος βρίσκονται, με 
το ζόρι, ελάχιστα χωρίς πλαστικό στο στο-
μάχι τους. Μέσα σε είκοσι-τριάντα χρόνια, 
με την παράνομη αλιεία και τη μόλυνση των 
θαλασσών, έχουμε επιφέρει ανυπολόγιστη 
ζημιά στη χώρα και το θαλάσσιο οικοσύ-
στημα. Μιλάμε για μια ασύλληπτη κατα-
στροφή, που αν δεν την καταλάβουμε εμείς 
θα τη βιώσουν τα παιδιά μας. 

Καταφέραμε δυο γενιές ανθρώπων να 
μην αφήσουμε τίποτα όρθιο. Έχουμε να 
διαχειριστούμε μια τεράστια φυσική κλη-
ρονομιά την οποία αποψιλώνουμε μέρα με 
τη μέρα. 

Αν δεν υπήρχαν οι πελάτες για όλα 
αυτά τα προϊόντα δεν θα υπήρχε και η 
προσφορά!

Πηγή: www.lifo.gr - Φώτο: Π. Ταβιτιάν

αγορανομία. Η αγορανομία δεν μπορεί να 
επιτρέπει να σερβίρεται ένα απαγορευμένο 
προϊόν. Αν πάρετε όμως να το καταγγείλε-
τε, θα σας κοιτάξουν με απορία, γιατί ποτέ 
δεν έχουν μπει στον κόπο να ενημερωθούν. 
Όταν μπεις για έλεγχο σε ένα εστιατόριο 
που πουλάει θαλασσινά θα πρέπει να έχεις 
γνώση για τα θαλασσινά: τι πωλείται, ποιο 
είναι το επιτρεπτό μέγεθος κ.λπ. Επίσης 
υπάρχει και το οικονομικό σκέλος: αφού 
δεν πωλείται νόμιμα αυτό το προϊόν, πού 
το βρήκανε, από πού το αγοράσανε; Πού 
είναι τα τιμολόγια; Εδώ για έναν καφέ κλεί-
νουν καφετέριες και πέφτουν πρόστιμα. Τα 
εστιατόρια πού βρίσκουν τις πρώτες ύλες 
αφού δεν πωλούνται στο εμπόριο; Δεν εί-
ναι μόνο θέμα αγορανομίας, λοιπόν, αλλά 
και ΣΔΟΕ και άλλων υπηρεσιών. Κανονικά 
θα έπρεπε να επιθεωρούνται από μικτά κλι-
μάκια, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, στα 
οποία να συμμετέχει και το Λιμενικό που 
έχει αρμοδιότητα την προστασία των θα-
λασσίων ειδών. Χιλιάδες άνθρωποι πληρώ-
νονται για να προστατεύουν τους φυσικούς 
μας πόρους. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώ-
θηκε επίσης πως περισσότερες από 100 
ιστοσελίδες από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας προβάλλουν στο διαδίκτυο μενού 
που περιέχει κάποια από αυτά τα προστα-
τευόμενα είδη. Συχνότερα αναφέρεται ο 
πετροσωλήνας, που διατίθεται είτε ως προ-
ϊόν για delivery, είτε ως ακριβό πιάτο σε 
gourmet εστιατόρια (π.χ. διαφημίζεται πιά-
το «πετροσωλήνες αχνιστοί με λάδι τρού-
φας»). Πολυάριθμες είναι και οι ιστοσελίδες 
και τα γνωστά περιοδικά που παρουσιάζουν 
συνταγές και προβάλλουν αυτά τα προστα-
τευόμενα είδη ως εκλεκτά εδέσματα. Έχετε 
επικοινωνήσει μαζί τους για να ρωτήσετε αν 
γνωρίζουν ότι προτρέπουν τον κόσμο να 
καταναλώσει προστατευόμενα είδη; Υπάρ-
χει μια μεγάλη άγνοια ή εθελοτυφλούν όλοι. 
Προφανώς την Πολιτεία τη βαραίνει μια 
τεράστια ευθύνη, αλλά δεν μπορεί οι πολί-
τες συνέχεια να το παίζουν άσχετοι και να 

θεωρούν τον εαυτό τους άμοιρο ευθυνών. 
Στη Σκανδιναβία που είναι πιο αυστηρά τα 
πράγματα, αν σε πιάσουν στον δρόμο να 
έχεις ψωνίσει ένα προϊόν το οποίο είναι πα-
ράνομο, έχεις ποινικές ευθύνες. 

Είναι αυτονόητο. Αν δεν υπήρχαν οι πε-
λάτες για όλα αυτά τα προϊόντα δεν θα 
υπήρχε και η προσφορά. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να τονίσουμε, ότι η αλιεία των 
ειδών αυτών δεν είναι καταστροφική μόνο 
για τον πληθυσμό τους αλλά και για το σύ-
νολο του βυθού. Συγκεκριμένα, ο πετρο-
σωλήνας είναι ένα όστρακο που ζει μέσα 
στους βράχους και για να το αποσπάσουν 
οι δύτες χρησιμοποιούν σφυριά ή ακόμα 
και κομπρεσέρ, προκαλώντας εκτεταμένη 
καταστροφή στα οικοσυστήματα της παρά-
κτιας ζώνης. Επιπλέον, δεδομένου ότι για 
να φτάσει σε μέγεθος κατάλληλο για βρώση 
απαιτούνται πάνω από 50 χρόνια (ο μέσος 
ρυθμός ανάπτυξης του είδους ανέρχεται 
στα 0,2cm/έτος), οπότε η αποκατάσταση 
του πληθυσμού έπειτα από την εντατική 
αλίευση που υφίσταται είναι πρακτικά αδύ-
νατη. Έτσι το απόθεμα αυτό, εκτός από τις 
ανθρωπογενείς επιπτώσεις των παράκτιων 
οικοσυστημάτων, δέχεται και την πίεση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Στις καταγγελίες που έχει υποβάλει το 
Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος προς τη Συνθήκη 
της Βέρνης και προς τη Γενική Διεύθυνση 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ε.Ε. 
οι απαντήσεις που δίνει η κυβέρνηση είναι 
ψευδώς καθησυχαστικές. «Όταν ερωτού-
νται οι αρμόδιοι, δεν μπαίνουν καν στον 
κόπο να το ψάξουν, απαντάνε ότι είμαστε 
μια χαρά». Στην ερώτηση γιατί δεν έχει λη-
φθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος οι απαντήσεις 
είναι τόσο πικρές όσο και αιχμηρές. «Ξέρε-
τε, παλεύουμε σχεδόν μόνοι μας. Όλοι οι 
υπόλοιποι είναι εναντίον μας. Τους χαλάμε 
την όρεξη. Δεν φαντάζεστε τι επιθέσεις 
δεχόμαστε από όλη αυτή την κλίκα που λέ-
γεται "ερασιτεχνική αλιεία" και αποψιλώνει 
την Ελλάδα αυτήν τη στιγμή». Οστρακοειδή - Μαλάκια σε βιτρίνα εστιατορίου
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Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις δικές 
του κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες, θα πρέπει να 
ενεργήσει, ώστε η διάσωση αξιόλογων παραδο-
σιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών να μη μεί-
νει γράμμα άνευ λόγου και ουσίας. 

Προτείνουμε αντί της καταστροφής τους, την 
αλλαγή χρήσης των αλιευτικών σκαφών σε ιδι-
ωτικά ή επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, με 
αγορά τους μέσω της διαδικασίας εκποίησης 
του ΟΔΔΥ προς κάθε Έλληνα η αλλοδαπό φίλο 
της ελληνικής παραδοσιακής χειροποίητης ναυ-
πηγικής τέχνης». 

Για μένα, η καταστροφή της θάλασσας 
δεν είναι η τράτα, το παραγάδι, το γρι-γρι. 
Είναι τα τοξικά απόβλητα που πέφτουν τό-
νοι στις θάλασσες. Το φυτοπλαγκτόν, το 
φύκι, το μαρούλι, κινδυνεύουν με εξαφάνι-
ση. Σε πολλά μέρη η θάλασσα έχει αλλάξει 
σύνθεση. 

Θα πρέπει όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
των νησιών μας να λάβουν θέση και να αντι-

«Σώστε τα ξύλινα αλιευτικά σκάφη»*

Τον Οκτώβριο του 2014, στην Αιολίδα 
Νο 53, είχα δημοσιεύσει ένα χρονογράφη-
μα με τίτλο: «Αλλαγή πλεύσης». 

Το θέμα του χρονογραφήματος αφορού-
σε το κόψιμο των αλιευτικών μας σκαφών.

Στον πρόλογό του, ξεκινούσα ως εξής: 
«Τι όμορφο το Πλωμάρι! 
Την ώρα που το αγιάζι κι η πρωινή 

δροσιά σμίγουν με την αρμύρα της θά-
λασσας. Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, 
ανάμεσα σε μισογκρεμισμένα παλιά 
ελαιοτριβεία και ταρσανάδες, με τη 
φαντασία να καλπάζει για το πως και τι 
ήταν όλα αυτά πριν από χρόνια. Με τους 
εργάτες φορτωμένους στην πλάτη τα 
τσουβάλια με τον ευλογημένο καρπό της 
Μυτιληνιάς ελιάς και τους καπεταναί-
ους, με τα χαρακωμένα από την αρμύρα 
πρόσωπα, να καμαρώνουν τα καινούρ-
για τους σκαριά στο καρνάγιο. Μια χαρά 
ένας ενθουσιασμός! Τα πιο εποικοδομη-
τικά συναισθήματα και διάθεση και κέφι!

Και ξαφνικά μια μαχαιριά δυνατή,  όταν η μα-
τιά αντικρίζει εκεί στην άκρη του γιαλού, παρα-
τημένο, και ξεχασμένο το κουφάρι πια, από το 
όμορφο σκαρί που κάποτε αρμένιζε περήφανο 
στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου μας. 

Ναι, είναι αληθινή η εικόνα με το κομμένο 
στα δυο τρεχαντήρι, που είναι ακόμα εκεί στην 
άκρη του γιαλού στο Πλωμάρι Είναι ακόμα και 
θα είναι εκεί, όσο ο χρόνος του το επιτρέψει, 
έτσι κομμένο στα δύο, σακατεμένο. Και δυστυ-
χώς δεν είναι το μόνο. 

Οι παραλίες και τα λιμανάκια μας έχουν χάσει 
τα περισσότερα από τα γραφικά τους στολίδια: 
τα κομψά τρεχαντήρια και τα θαλασσοδαρμένα 
καΐκια μας».

Και κατέληγα: «Χάνεται η παράδοση! Χάνο-
νται τα σκαριά. Άλλο σκάφος 25 χρονών, άλλο 
30 όλα τρεχαντήρια 9,50 έως 12 μέτρα, που 
αποτελούν τον κόπο μιας ζωής του καθενός, 

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

που λυπάσαι να τα σπάσεις. Μικρά σε μέγεθος 
σκάφη, που δεν μπορούσαν να ψαρέψουν στα 
3 ναυτικά μίλια από την ακτή, σύμφωνα με τον 
νέο νόμο, τα έσπασαν, τα έκοψαν και τα στοί-
βαξαν εδώ και κει, στον αέρα και στη βροχή, 
κουφάρια που ο χρόνος θα τα θάψει στη λήθη». 

Από το 2014 που δημοσιεύτηκε το πιο 
πάνω κείμενο πέρασαν σχεδόν τέσσερα 
χρόνια. Άλλαξε η Κυβέρνηση, ήρθε νέος 
Υπουργός Πολιτισμού, αλλά ο νόμος παρα-
μένει ο ίδιος. Η καταστροφή των σκαφών 
μας συνεχίζεται το ίδιο, όπως και πρώτα.

Στο «Εμπρός» της 7ης Φεβρουαρίου 
2018 σε ανακοίνωσή του ο «Ελληνικός Σύλ-
λογος Παραδοσιακών σκαφών επισημαίνει: 

«Με λύπη σας γνωρίζουμε ότι η καταστροφή 
των ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκα-
φών συνεχίζεται, λόγω επιδότησης της απόσυρ-
σης της αλιευτικής αδείας, από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από τις αμέσως επόμενες ημέρες αρ-
χίζει νέα καταστροφή. Όταν θα ολοκληρωθεί 
η απόσυρση, η πολιτιστική μας κληρονομιά θα 
θρηνεί 13.785 αλιευτικά ξύλινα, κυρίως παρα-
δοσιακά, σκάφη προς τις χωματερές».

Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, 
έχουν ήδη εγκριθεί καταστροφές 763 αλι-
ευτικών σκαφών και άλλες 522 αιτήσεις δεν 
προχώρησαν, προσωρινά, λόγω έλλειψης του 
διαθέσιμου ποσού για τις υπόλοιπες καταστρο-
φές. Εκείνο που καυτηριάζουν τα μέλη του 
Συνδέσμου είναι πως «δεν έγινε ο παραμικρός 
έλεγχος για να διαπιστωθεί η πολιτιστική αξία 
των σκαφών που θα καταστραφούν, ενώ θα 
έπρεπε το κράτος να επιδεικνύει την ανάλογη 
ευαισθησία σε ότι αφορά την κληρονομιά αυτού 
του τόπου. 

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση τονίζει: «Όσοι 
αγαπούν την παράδοση της ελληνικής ναυπηγι-
κής χειροποίητης τέχνης των Ελλήνων καραβο-
μαραγκών, πρέπει να στρατευτούν για την απο-
τροπή αυτής της επαίσχυντης καταστροφής. Το 

δράσουν στο πλευρό του «Συλλόγου Πα-
ραδοσιακών Σκαφών». Πρέπει να βρεθεί 
άλλη λύση από την καταστροφή των σκα-
φών. Ας ξεκινήσουμε από τους συλλόγους 
του νησιού μας. 

Αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και 
του πολιτισμού μας αποτελεί το παρα-
δοσιακό ξύλινο σκάφος, το καΐκι. 

Πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξουμε την 
«Παράδοσή» μας. 

‘Όπως γράφει σε κάποιο κείμενό του ο 
Φώτης Κόντογλου:

«Όποιος αγαπά την Ελλάδα, δε μπο-
ρεί να μην αγαπά και κάθε τι με το οποίο 
φανερώνεται η εξαίσια ψυχή της Ελλά-
δας, δηλαδή την Παράδοση μας, που 
μέσα της είναι θησαυρισμένοι όλοι οι 
απόκρυφοι θησαυροί της».

* Η παράλογη καταστροφή των αλιευτικών σκαφών 
εφαρμόστηκε μετά από υπόδειξη της ΕΟΚ στα πλαί-
σια της προστασίας των αλιευμάτων.

Η καταστροφή των ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών συνεχίζεται, 
λόγω επιδότησης της απόσυρσης της αλιευτικής αδείας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Πέρυσι το καλοκαίρι, πήγαμε με τη 
σύζυγό μου στα Λάψαρνα, στην κούλα 
μας να μαζέψουμε τ’ αμύγδαλα. Ήταν 
η πρώτη φορά από χρόνια που έμει-
να εκεί τρεις-τέσσερις ώρες. Ώρες 
ατέλειωτης ησυχίας. Λαλιά ανθρώπου, 
ζώων φωνή, ακόμη και πουλιών τιτί-
βισμα ή κελάηδισμα δεν ακουγόταν. 
Ανατριχιαστική ηρεμία. Αισθανθήκαμε 
για τα καλά τι πάει να πει ερημιά. Το 
μόνο που ακουγόταν στο βάθος ήταν 
ένα μακρόσυρτο σσσς κάθε φορά 
που το κύμα της φουσκοθαλασσιάς 
του αυγουστιάτικου μελτεμιού έσπαγε 
κάτω, στην αμμουδιά. Ερήμωσης, τυπι-
κή εικόνα!

Οπότε πάω στο γενέθλιό μου τόπο, 
προβάλλουν ατυχώς μπροστά μου 
ολοένα εμφανέστερα και αγριότερα 
τα σημάδια της ερήμωσής του. Κυρί-
ως στις εξοχές. Αλλά και στο χωριό τα 
πράγματα δεν είναι καλύτερα. Αναπό-
φευκτα ένα αίσθημα βαθιάς θλίψης με 
καταπλακώνει. Βλέπω ανθρώπων κό-
πους, ιδρώτα και θυσίες να τις ισοπε-
δώνει ο φθοροποιός χρόνος, αφήνο-
ντας αμείλικτος τα καταστροφικά του 
σημάδια.

Στα Λάψαρνα, εκεί που παλιά περίσ-
σευαν φωνές παιδιών, γέλια κοπελού-
δων, γρίνιες και καβγάδες, κλάματα 
βρεφών, των νέων η αψάδα, η χαρά, το 
τραγούδι, γενικά η ζωή, τώρα περισ-
σεύει η απόλυτη σιωπή. Απ’ τις κούλες 
και τα ντάμια, που κάποτε ήταν πολύ-
βουες κυψέλες ζωής, σήμερα «αναδύ-
εται» νεκρική σιγή. Σχεδόν όλα αυτά 
τα κτίσματα έγιναν πια άμορφες χοβό-
λες πετρών, παλιοσάνιδων και μπάζων. 

Στα άλλοτε αγροτόσπιτα με δίπλα το 
φούρνο τους, στο ένα μετά το άλλο, 
οι μισογκρεμισμένοι τοίχοι, οι ξεχαρ-
βαλωμένες κεραμοσκεπές και πορτο-
παράθυρα τελικά σωριάζονται όλα σε 
μια άμορφη μάζα. Η συνεχώς χειρο-
τερεύουσα αυτή εικόνα μου προκαλεί 
οδύνη ψυχής, δένοντάς μου το στομά-
χι «κόμπο».

Εκεί που κάποτε ήταν το αλώνι, όπου 
κάθε καλοκαίρι αλωνίζονταν οι σιτα-
ρο-κριθαρο-θημωνιές και μετριόταν ο 
κόπος της χρονιάς της φαμίλιας, τώρα 
«ευδοκιμούν» αστιβιές, βάτα, μάραθα, 
κ.ά. Εκεί που κάποτε το κελαριστό μι-
κρορύακο πότιζε μπαξέδες, ζωοδότες 
ανθρώπων, τώρα ρουμάνια, αλυγαριές, 
κ.ά., έχουν καπλαντίσει τον τόπο. Εκεί 
που κάποτε απ’ του αυγερινού το φεγ-
γοβόλημα και τη συνοδιά του κλεφτο-
φάναρου τα καπνοχώραφα έπαιρναν 
ζωή ή στα σπαρμένα, μες στη κάψα 
του καλοκαιριού το δρεπάνι και ο θε-
ριστής γίνονταν ένα παλεύοντας για το 
ψωμί της χρονιάς, σήμερα άνθρωπου 
ανάσα δεν βγαίνει. Εκεί που κάποτε, 
γενικά, μοχθούσαν και ζούσαν άνθρω-
ποι, σήμερα επικρατεί «άκρα του τά-
φου σιωπή».

Σημάδι αδιάψευστο της ερήμωσης 
των εξοχών μας είναι η εξαφάνιση των 
μονοπατιών. Εκεί που άλλοτε «κόβο-
ντας δρόμο» περνούσαν καθημερινά 
άνθρωποι, σήμερα αγριόχορτα και 
θάμνοι τα έφραξαν, εξαφανίζοντάς τα. 
Ακόμη εκεί που άλλοτε κάθε σπιθαμή 
γης καλλιεργούταν ακόμη και με τον 
κασμά, σήμερα μένει ακαλλιέργητη ή 
πλημμελώς καλλιεργείται και τα κάθε 

Θέσεις - Απόψεις

Γράφει ο Τάκης Ιορδάνης

Ποιος πληρώνει την ερήμωση της λεσβιακής υπαίθρου;
λογής χόρτα έχουν «πνίξει» στην κυ-
ριολεξία τις εξοχές. Έτσι φυσικά ελ-
λοχεύει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς 
κι αν κάποτε ξεσπάσει, αλίμονο, θα 
ξεκινήσει απ’ του γιαλού το κύμα και 
θα φθάσει ως ψηλά στα κορφοβούνια, 
αφήνοντας αποκαΐδια.

Τούτα όλα τα στενόκαρδα ατυχώς 
δεν συμβαίνουν μόνο στα Λάψαρνα 
ή άλλες εξοχές της Άντισσας. Το ίδιο 
συμβαίνει στις εξοχές του Σκαλοχωρί-
ου, Σιγρίου, Μανταμάδου, Πολιχνίτου, 
κ.ά. Παντού ατυχώς, στις λεσβιακές 
εξοχές.

Μέσα στα χωριά, τα πράγματα με-
γεθύνονται απ’ την ίδια την πραγματι-
κότητα. Ακόμη και στους κεντρικούς 
δρόμους, σειρές σπιτιών μένουν κλει-
στά, ακατοίκητα. Στα απόμερα, ακόμη 
χειρότερα. Σε κάθε σπίτι που ο τελευ-
ταίος ένοικος του, φεύγει απ’ τη ζωή, 
μπαίνει λουκέτο και λάμπα πια δεν ξα-
νανάβει.

Όλα αυτά τα στενάχωρα, ξεκίνησαν 
αφότου «άνοιξαν οι σκάλες» όπως 
έλεγαν οι παλιοί και άρχισε το φευ-
γιό των νέων για τις υπερπόντιες νέες 
πατρίδες (Αυστραλία, Καναδά, κ.ά.) ή 
στις εξ αστυφιλίας νέες εστίες, κυρίως 
Αθήνα αλλά και Μυτιλήνη. Έτσι άδεια-
σε η ύπαιθρός μας.

Οι αριθμοί, που λένε πάντα την αλή-
θεια, μαρτυρούν την «κατηφόρα» του 
πληθυσμού μας. Από 126.924 άτομα 
(απογραφή 1951) συρρικνώθηκε στα 
85.410 (εξ ων πάνω από 5.000 αλλο-
δαποί). Στην του 2011, δηλ. μέσα σε 
60 χρόνια, το νησί έχασε περισσότε-
ρο του1/3 του γηγενούς πληθυσμού 
του, όταν αντίστοιχα ο πληθυσμός 
της πρωτεύουσας έμεινε σταθερός 
(~35.000 άτομα). Τούτο σημαίνει ότι 
τα χωριά μας έχασαν 40.000-45.000 
νέους, κατά βάση αγροτόπαιδες. Μοι-
ραία όλα αυτά δημιουργούν θλίψη για 
την κατάντια της λεσβιακής υπαίθρου.

Επειδή τίποτε δεν είναι τυχαίο, ανα-
ζητώντας τη ρίζα του κακού, εύκολα 
βρίσκεις ότι τούτο ξεκινά από τον 
σχεδιασμό και προγραμματισμό της 
εξουσίας (ντόπιας, κυρίως της κεντρι-
κής). Την περίοδο μετά το πόλεμο 
(παγκόσμιο, εμφύλιο) δεν μπόρεσε η 
εξουσία, οι τότε διοικούντες / κυβερ-
νώντες να δημιουργήσουν συνθήκες 
παραμονής των νέων στις εστίες τους. 
Δεν δημιούργησαν τις απαιτούμενες 
υποδομές που θα στήριζαν την ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν 
θέσεις εργασίας. Στη Λέσβο δεν έγινε 
ό,τι στη Δωδεκάνησο, στις Κυκλάδες 
που στην ίδια περίοδο όχι μόνο κρά-
τησαν, αλλά και αύξησαν τον πληθυ-
σμό τους.

Αλλά τι να περιμένεις, νοιάστηκε στα 
αλήθεια κανείς για τη Λέσβο από την 
απελευθέρωσή μας το 1912 ως τώρα 
για να γίνουν τα απαιτούμενα, λιμάνια, 
δρόμοι, εργοστάσιο παραγωγής ρεύ-
ματος, διεθνές αεροδρόμιο, φράγμα-
τα, κ.λπ.; Ας είναι καλά όλοι οι κατά 
καιρούς εκλεγμένοι, δήμαρχοι, νο-
μάρχες, κυρίως οι βουλευτές μας που 
δεν διεκδίκησαν και δεν επέβαλαν στο 
Αθηνοκεντρικό δοβλέτι, έναν ολόκλη-
ρο αιώνα να κάνει όλα αυτά που όφει-
λε στη Λέσβο. Αποτέλεσμα τελικό; 
Εγκατάλειψη, μιζέρια και ερήμωση.

Αν τέλος, συνυπολογιστούν η υπο-
γεννητικότητα και η αυξανόμενη φυ-
σική «φυγή» το μέλλον του νησιού 
μας προβάλλει δυσοίωνο και ζοφερό. 
Η επάνοδος νέων στα χωριά μας φα-
ντάζει πια «όνειρο θερινής νυκτός». Τι 
μέλλει γενέσθαι; Φοβούμαι, πως απά-
ντηση μπορούν να δώσουν μόνο… 
«κασσάνδρειες προβλέψεις»!

* Ο Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) είναι 
πρόεδρος του Συνδέσμου Προβληματισμού & 
Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου 
«Πιττακός ο Μυτιληναίος»
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Κρυμμένες ομορφιές του νησιού μας

Καταρράκτης ονομάζεται συνηθέ-
στερα το τμήμα ποταμού, του οποίου 
τα νερά πέφτουν απότομα από μεγάλο 
ύψος, σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό 
είναι δυνατό να συμβαίνει είτε λόγω 
απότομης μεγάλης κλίσης της κοίτης 
του ποταμού, είτε λόγω κάθετης υδα-
τόπτωσης σε κοίτη χαμηλότερου επι-
πέδου.

Πολλοί λίγοι ξέρουν, ακόμα και κά-
τοικοι που έχουν γεννηθεί και ζουν όλη 
τους τη ζωή στο νησί της Λέσβου, ότι 
υπάρχουν 14 καταρράκτες στο νησί, 
που συνθέτουν ένα μοναδικό υδάτινο 
περιβάλλον.

Δείγματα μοναδικά αυτού του δώρου 
της φύσης μπορούμε να δούμε στο 
Σκουτάρο, στα Παράκοιλα, στη Βατού-
σα, στο Μεσότοπο, στην Άντισσα, τη 
Φίλια, τα Βασιλικά (Καταρράκτης Πέσ-
σας), την Πελόπη και την Ερεσό. Όσοι 
επισκεφθούν τους καταρράκτες, θα 
έχουν την ευκαιρία να ζήσουν κάτι το 
ξεχωριστό. 

Τον περασμένο Ιανουάριο, είχα την 
ευκαιρία να επισκεφθώ, τον καταρρά-
κτη «Μαν’ Κάτσα», με τον πεζοπορικό 
σύλλογο «ΟΡΕΙΑΣ».

Μόλις 2 χιλιόμετρα από τη διασταύ-
ρωση Πεδής- Ασπροποτάμου και στο 
30ο χιλ. Μυτιλήνης- Μανταμάδου, αντι-
κρίζουμε μία υπέροχη και μοναδική ει-
κόνα στο νησί.

Ο καταρράκτης Μαν’ Κάτσα είναι 
από τους μεγαλύτερους του νησιού, 
περί τα 20 μέτρα ύψος, προσφέροντας 
δυνατότητες για δραστηριότητες, όπως 
η αναρρίχηση.

Μαν΄Κάτσα στα Τουρκικά σημαίνει 

Γράφει η Άσπα Κοπανέλλη–Αβαγιανού

μανιασμένη σάρκα, αλλά και στη Μυτι-
ληνιά μας ντοπιολαλιά μπορεί ίσως να 
μεταφραστεί ως η μανία της κακιάς.

Στα παλιά, λοιπόν, χρόνια, σύμφωνα 
με όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο, ζού-
σε στην περιοχή μια βοσκοπούλα εξώ-
γαμη και ερωτομανής, μόνη με τα ζωντα-
νά της. Εκεί, παρέσυρε βοσκόπουλα και 
νεαρά αγροτόπουλα και, αφού ικανο-
ποιούσε το σεξουαλικό της πάθος, τους 
παρέσυρε πάνω από τον καταρράκτη σε 
διονυσιακό χορό και γκρέμιζε τα παλι-
κάρια από βράχια ύψους 15-20 μ. στην 
άβυσσο του άγριου λάκκου και φυσικά 
τα παλικάρια σκοτωνόταν.

Από μακριά, το τοπίο φαίνεται ήρε-
μο, αλλά τα σκούρα πρασινωπά πελώρια 
βράχια προκαλούν δέος. Όσο για τα 
πρωτόγονα άγρια στριφογυριστά σκαλο-
πάτια, που πρέπει να κατέβει κανείς, με 
προσοχή και φόβο, κρατώντας τα κλαδιά 
των δέντρων που αγκαλιάζουν τα σκαλιά 
(περίπου 25-30 σκαλοπάτια), είναι επι-
κίνδυνα και θέλει μεγάλη προσοχή, και 
στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. 

Όμως, η θέα του μυστηριώδους 
άγριου τοπίου, η βοή των νερών που 
πέφτουν από ψηλά και ο πελώριος 
υδάτινος λάκκος- σαν ήρεμη λίμνη- 
αποζημιώνουν με το παραπάνω τον 
τολμηρό επισκέπτη του υπέροχου, 
άγριου τοπίου.

Ακόμη κι αν δυσκολεύεστε να βρείτε 
κάποιους από τους καταρράκτες, αυτές 
τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού μας, 
μπορείτε να ρωτήσετε τους κατοίκους 
των χωριών. Αυτοί γνωρίζουν καλά την 
περιοχή τους και σίγουρα θα ξέρουν να 
σας κατευθύνουν.

Χρονογράφημα

Επικοινωνία με το Θεό 

Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης

Κανένας δεν πήγαινε να κάτσει κο-
ντά του. Από σέβας, φόβο, άγνοια, μα 
πιο πολύ από δέος για ένα υπερβατι-
κό ον. 

– Είναι ο πατέρας Ιερόθεος, μου εί-
πανε καθώς ανέβαινα, τα σκαλιά. 

Κάτι μεταξύ Ζορμπά, Θεού και 
Οδυσσέα. 

Πολλοί οι προσκυνητές τούτη την 
ανοιξιάτικη μέρα, βιαστικοί, απορη-
μένοι στο πρωτόγνωρο, όλο λιβάνι 
αγιορείτικο, δέος και μύρα, πολυεθνι-
κό μετερίζι, το πλημμυρίσαμε με μια 
ήρεμη τάξη, γιομίσαμε τα καθίσματα, 
σταθήκανε οι πιο πολλοί ορθοί, με 
μια λαχτάρα να φτάξουμε όσο γινό-
τανε πιο γρήγορα στο μοναστήρι που 
έγραφε το διαμονητήριο μας. 

Ο δρόμος κακοτράχαλος, στριφτός, 
στριφνός, ανάμεσα νεροφαγιές και 
αγκωνάρια, πότε να τρυπώνει σε μυρ-
τιές, βάτα και λογιώ – λογιώ θάμνα και 
πότε να χάνεται, να μηδενίζεται έρπο-
ντας ανάμεσα τις γερόκορμες αγριο-
καστανιές που τις έβλεπα να τεντώνο-
νται προς το φέγγος, στου ήλιου τη 
ζωογόνα έλξη και του Δημιουργού το 
πρόσταγμα. Ξοπίσω μας, ασπριδερό 
σύννεφο σκόνης ακλουθούσε το τα-
λαιπωρημένο αρχαίο λεωφορείο που 
θα μας έφερνε απ’ το μικρό λιμάνι της 
Δάφνης στη πρωτεύουσα της Ιερής 
Πολιτείας, τις Καρυές. 

Κάθε τόσο σκληρίζανε τα φρένα, 
σταμάταγε απότομα το όχημα, γινό-
μασταν ένας σωρός αθρώποι τσάντες 
ρούχα και γλυκά που κουβαλούσαμε 
οι πιο πολλοί, προσφορά στο αρχο-
νταρίκι που θα καταλήγαμε, και κατέ-

βαιναν επιβάτες για το δικό του προ-
ορισμό ο καθένας.

Σηκώθηκα από τα πίσω καθίσματα 
που ήμουνα, πορπάτηξα με κόπο ως 
τον οδηγό, ρώτησα φοβισμένος. 

– Για τη μονή Κουτλουμουσίου πα-
ρακαλώ; 

– Από τις Καρυές, ακούστηκε από 
δυο–τρία στόματα. 

Στο ζερβί κάθισμα, πίσω από τον 
οδηγό, τον ξανάδα σε όλο του το με-
γαλείο. 

Μακριά μαλλιά αχτένιστα και γένια 
μακριά, θύσανος, ίσαμε μιας προβα-
τίνας το μαγιάτικο μαλλί, ογκώδης, 
άγριος κι επιβλητικός. Ως εβδομήντα 
χρόνια θα είχανε περάσει από πάνω 
του κι είχανε αφήσει σκουριασμέ-
νο αγκαθωτό μούτρο κι αυτιά ίσα 
να προβάλουν στις μπάντες, και μια 
χερούκλα τριχωτή μαύρη, αφημένη 
στο μισό κάθισμα που θα μπορούσε 
κάποιος χριστιανός να ξεκουραστεί. 
Όμως κανείς δεν τολμούσε να χα-
λάσει την ησυχία αυτού του ασκητή 
ιερομόναχου. Τον κοιτούσανε φευ-
γαλέα παπάδες καλογέροι και λαϊκοί, 
κάνανε μια αστεία υπόκλιση και στρέ-
φανε τα μάτια προς το κενό. Δεν ήταν 
εύκολο να κοντέψεις τούτο το γέρικο 
δρυ. 

Ένας μαγνήτης δυνατός με τράβη-
ξε, ηύρα θάρρος, έκατσα άκρη – άκρη 
στο κάθισμα, ίσια να ισορροπώ, και 
χωρίς ν’ αγγίζω τη τριχωτή απαλάμη 
του. Τον κοίταξα με δέος, τον χαιρέ-
τησα με σεβασμό, κούνησε το κεφάλι 
του χωρίς να γυρίσει, χωρίς να δείξει 
χαρά, λύπη ή αδιαφορία. Σα να μην 
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υπήρχα. Όμως τράβηξε λίγο το χέρι 
του, βολεύτηκα κάπως. Το τράβηξε κι 
άλλο, κι άλλο, μέχρι που, χωρίς καμιά 
αντίδραση, σα το λιοντάρι που μα-
ζώνεται έτοιμο να κατασπαράξει το 
λαφάκι που σιμώνει, άφησε το πεδίο 
του παιγνιδιού και έκατσα σαν φυσι-
ολογικός άθρωπος. Γύρισα πάλι, τον 
ευχαρίστησα. Μάζωξα κι άλλο θάρ-
ρος, λέω, 

– Κάνω έρευνα για τον αδελφό Αλέ-
ξανδρο. Τον είχατε γνωρίσει μήπως; 

Τούτη τη φορά έστριψε το κεφάλι, 
φανήκανε κόκκινες χαραματιές κάτω 
από τα ατζιδερά μουστάκια του. 

– Ναι. 
Με κομμάτιασε το κοφτερό του 

μάτι, γιόμισε αμφιβολίες, ξαναμίλησε. 
– Γιατί γράφεις; 
– Να αναδείξω τον Χριστιανισμό, 

μου ξέφυγε, θύμωσε αυτός. Μόνο 
που δεν με έδειρε. 

– Το Χριστιανισμό τον ανέδειξαν οι 
Άγιοι Πατέρες, βρυχήθηκε. 

– Θέλω να πω, το θαύμα που έγι-
νε… 

– Άλλο αυτό, είπε πιο ήρεμος, και 
βάλθηκε να με ξαναμετρά απ’ τη κορ-
φή ως τα νύχια. 

Του είπα κι άλλα πολλά, άκουγε και 
πετούσε λέξεις μεστές, μέχρι που 
σταμάτησε το λεωφορείο. Σηκώθη-
κα, του πρότεινα το χέρι, κι είδα ού-
λους να με κοιτάνε σαν εξωγήινο. Το 
χούφτωσε ο ασκητής, το έσφιξε λίγο, 
μουρμούρισε μιαν ευκή, έσκυψα να 
το φιλήσω, το τράβηξε δυνατά και με 
μια σπρωξιά κόντεψε να με πετάξει 
όξω, ενώ είδα ανάμεσα γένια και μου-
στάκια να βγαίνουν από το στόμα του 
λιγοστές λέξεις 

– Όχι τέτοια. Άθρωπος είμαι κι εγώ. 
Σαν κι εσένα. 

Κατέβηκα βιαστικός, απορημένος, 
και με μια πληρότητα στάθηκα να θα-
μάξω τούτον τον γέρο ασκητή. 

Γύρισε πάλι, και μου έδειξε με το 
χοντροκομμένο δαχτύλι του το μικρό 
αυλάκι που τρέχουν τα νερά της βρο-
χής στο καλντερίμι.  

– Ακλούθα το αυλάκι αυτό, μα ίσια, 
θα σε βγάλει στο Κουτλουμούσι, είπε 
καλοσυνάτα και χάθηκε. 

Τρεις τη νύχτα, μας ξύπνησε ο γλυ-
κός μονότονος χτύπος στο ξύλινο 
σήμαντρο που το κράταγε αγκαλιά ο 
μοναχός και περιφερόταν, χτυπώντας 
το, ολόγυρα την εκκλησιά. 

Θέλησα να απολαύσω την θεόπε-
μπτη εμπειρία, κατέληξα στον πρό-
ναο, ορθός, δίπλα στο εικονοστάσι. 

Μια σκιά σούρθηκε, μίκρανε, μεγά-
λωσε, στάθηκε δίπλα μου. 

– Έλα αδελφέ μου κοντά στους πα-
τέρες. Θα κουραστείς. 

Υπάκουσα, χώθηκα στο στασίδι 
ανάμεσα μαυροφορεμένους μονα-
χούς με τα μαύρα πέπλα ριγμένα 
πίσω. 

Τέσσερα μικρά καντήλια όλα κι όλα, 
ίσα που επέτρεπαν να περπατήσεις 
με κόπο. Κι οι σκιές, να πλέουν αθό-
ρυβα σε βυζαντινούς ήχους, μια στο 
ψαλτήρι μια στο ιερό. 

Ως τις πρωινές ώρες, που τον ξα-
νάδα στην Ωραία Πύλη, με γένια μαλ-
λιά και μουστάκια μεταξένια τούτη τη 
φορά, ήρεμο και γαληνεμένο. Μοίρα-
ζε το αντίδωρο, και άφηνε να φιλάμε 
το μυρωδάτο χέρι του. Φορούσε βλέ-
πεις το πετραχήλι. Εκπροσωπούσε το 
Θεό. 

Όταν έφευγα, με κάλεσε, μου έδω-
σε ένα φάκελο με σημειώσεις και 
ιστορικά στοιχεία, δεν με άφησε να 
φιλήσω το χέρι του, όμως, με ευλό-
γησε. 

– Ακλούθα το ρυάκι που σε έφερε 
εδώ, μα ίσια. Θα σε βγάλει στο τέρμα. 

Κι απόμεινε, ψυχή και πνεύμα μου, 
στη χιλιόχρονη ετούτη κιβωτό της 
Ορθοδοξίας.

Μια βόλτα σ’ αγαπημένα μέρη
κι ατέλειωτες της νιότης αναμνήσεις!

Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Ήταν απόγεμα καλοκαιριού. Ο ήλιος 
μόλις είχε αρχίσει να γέρνει προς την 
Αμαλή κι εγώ τραβούσα με το αυτοκί-
νητό μου προς το αεροδρόμιο να πα-
ραλάβω την εγγονή μου που θα ερχόταν 
στο Νησί για ολιγοήμερες διακοπές. Ο 
παραλιακός δρόμος, όλως περιέργως, 
δεν είχε πολλή κίνηση. Έτσι οδηγούσα 
αργά κι απ’ τα σημεία που περνούσα 
έβλεπα πόσο και πόσα είχαν αλλάξει 
από τότε που νεαρός τα περνούσα με 
το ποδήλατο, που σκαμπανέβαζε πάνω 
στο χωματόδρομο. Κάθε σημείο και μια 
ανάμνηση. Κάθε κολπίσκος της ακρο-
γιαλιάς άλλη. Φθάνοντας στη διασταύ-
ρωση του δρόμου που τραβά για το χω-
ριό, το Πληγώνι, ασυναίσθητα έστριψα 
δεξιά και σε λίγο βρισκόμουν μπρος σ΄ 
ένα μονοπάτι (τώρα χωματόδρομο για 
αγροτικά αυτοκίνητα) που οδηγούσε 
προς το κτήμα που είχαμε εκεί και το 
μικρό  εξοχικό σπιτάκι μας όπου πέρα-
σα τα περισσότερα, για να μην πω όλα, 
τα παιδικά μου καλοκαίρια, μέχρι που 
έφυγα από το Νησί για σπουδές.

Φθάνοντας στο κτήμα σταμάτησα. 
Η περίφραξη ήταν κατεστραμμένη. Το 
σπιτάκι, (το ήξερα αυτό), είχε γκρεμι-
στεί πριν χρόνια όταν πουλήθηκε το 
κτήμα, για να μεταφερθεί όλη η οικογέ-
νειά μας στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά τα 
μάτια μου θόλωσαν από ένα απρόσμενο 
δάκρυ. Δεν είναι λίγο να βλέπεις τη μου-
ριά που πριν ογδόντα χρόνια, πεντάχρο-
νος πιτσιρικάς σκαρφάλωνες σαν μαϊ-
μού για να κόψεις τα υπέροχα και ώριμα 
μαύρα μούρα της. Συνέχισα το δρόμο. 
Στο εκκλησάκι του Άι Νεκτάριου (που 
δεν υπήρχε παλιά), Στάθηκα κι άναψα 
ένα κερί. Το άρωμα απ’ το αναμμένο 

κερί και το λιβανι που χαν κάψει άλλοι 
πιο πριν και η απόλυτη ησυχία που επι-
κρατούσε, μου έκανε να νοιώσω σαν με-
θυσμένος. Συνέχισα το δρόμο μου, πέ-
ρασα από το δασάκι με τα πεύκα όπου 
σαν πρόσκοποι κάναμε τη κατασκήνωσή 
μας τα καλοκαίρια και συνέχισα για το 
αεροδρόμιο. Όταν έφθασα εκεί ήταν η 
ώρα που θα έφθανε και το αεροπλάνο 
από την Αθήνα. Ως που να βγει η εγγονή 
μου να πάρουμε τη βαλιτσούλα της και 
να πάμε στο αυτοκίνητό μου, ο ήλιος 
είχε κι όλας χαθεί πίσω από την Αμαλή. 

Ξεκινήσαμε αργά αργά για τη πόλη. 
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει κι όλα 
έδειχναν πιο απαλά και φιλικά, πάρα όταν 
τα λούζει ο καυτός καλοκαιρινός ήλιος. 
Φθάσαμε στη Νεάπολη. Εκεί στο κλει-
στό πια καφενείο της Νεαπόλεως. Στα-
μάτησα. Βγήκαμε και οι δυο και πήγαμε 
και σταθήκαμε στη μέση της χορευτικής 
πίστας που υπήρχε τότε και που έμε-
νε ολόιδια μέχρι και τώρα. Τι ομορφιά 
ήταν αυτή! Η θάλασσα, καθρέφτης. Τα 
απέναντι Ανατολίτικα βουνά, κατάμαυρα 
κοίταζαν κι αυτά τη θάλασσα κρύβοντας 
πίσω τους μια κοκκινωπή λάμψη σαν 
από φωτιά που όλο και δυνάμωνε. Και 
πράγματι σε λίγο φάνηκε να ξεπροβάλει 
πίσω από μια κορφή, το φεγγάρι. Πορ-
τοκαλί και τεράστιο! Και ν’ αρχίζει να 
καθρεφτίζεται στο ασάλευτο θαλασσινό 
νερό. Η εγγονή μου, σαν ονειροπαρμέ-
νη, πήγε και κάθισε στο πεζούλι της πί-
στας κι αφέθηκε να θαυμάζει αυτή την 
ομορφιά. Όσο για μένα. Άααα μη ρωτά-
τε! Εγώ δεν ήμουν πια εκεί! Ήμουν μεν 
στο ίδιο μέρος αλλά εβδομήντα χρό-
νια πίσω! Ναι! Εβδομήντα χρόνια πριν. 
Τότε που σαν πρόσκοποι κατεβαίναμε 
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στο καφενείο αυτό, του Μιχάλη, όπως 
λέγανε τότε τον ιδιοκτήτη του. Μαζευό-
τανε όλη η παρέα. Αγόρια και κορίτσια! 
Αλλά μια παρέα αγνή! Χωρίς τις σημερι-
νές πονηρές σκέψεις. Πηγαίναμε για να 
περάσουμε όμορφα δυο-τρεις βραδινές 
ώρες, να απολαύσουμε την ομορφιά της 
φύσης να τραγουδήσουμε, να γελάσου-
με, και να χορέψουμε με τις πλάκες που 
έβαζε στο γραμμόφωνο ο Μιχάλης. Θυ-
μάμαι και τα τρομερά ποτά που πίναμε. 
Πορτοκαλάδα ή γκαζόζα! Αν και ήταν 
κανονικό καφενείο και είχε από όλα τα 
ποτά, για τη παρέα μας όμως διέθετε 
μόνον αυτά τα δυο! Και μας έλεγε ο Μι-
χάλης, όταν κανένας από εμάς του έλεγε 
για ούζο ή μπίρα, «Ευχαρίστως! Αλλά θα 
αργήσω λίγο, σε κανά δυο χρόνια θα το’ 
χεις...» Ας  ήμασταν δεκαεξάρηδες. Γλε-
ντούσαμε παίζοντας! 

Καθώς απόψε κοιτώ το φεγγάρι πόσα 
αγαπημένα ονόματα δεν μου’ ρχονται 
στο νου. Αρίστος, Στέλιος Βάσος, Νί-
κος, Ρηνούλα, Κλιούλα. Πελαγίτσα, Μά-
ριος, Μιχάλης! Παναγιά μου Όλα ανά-
κατα κι ατελείωτα. Κλείνω τα μάτια και... 
μας βλέπω όλους μαζί τραγουδώντας 
ν’ ανηφορίζουμε για τη κατασκήνωση. 
Αυτό ήταν. Άλλη μια όμορφη βραδιά 
είχε τελειώσει κι έπρεπε να γυρίσουμε 

στις σκηνές μας. Πράγματι κι η αποψινή 
βραδιά περνούσε, κι η εγγονή μου ήταν 
κουρασμένη κι ήταν πια ώρα να φύγου-
με! Μια τελευταία ματιά στο φεγγάρι κι 
άλλη μια, γεμάτη νοσταλγία στο παρελ-
θόν και  κινάμε για τη πόλη, αφήνοντας 
πίσω μας αυτή τη μαγεία! Αλλά σε δυο 
χιλιόμετρα περίπου, άλλη μικρή στάση. 
Άλλες τρελές αναμνήσεις εδώ, στο κα-
φενέ του Σαλαβού που είχε και τη ξύλι-
νη εξέδρα πάνω από τη θάλασσα. 

Αχ αυτή η εξέδρα τι δόξες είδε στο 
καιρό της! Μεγάλοι πια, έφηβοι, φτιάναμε 
τη παρέα, ο καθένας με το «αμόρε του» 
και σαν βόλτα με το φεγγαρόφωτο τρα-
βούσαμε στη Βαριά, κι εκεί στην εξέδρα 
με ουζάκι και τηγανιτό μαριδάκι, το πε-
ρίφημο κουφέτο όπως το αποκαλούσε ο 
Σαλαβός, αφήναμε τις καρδιές μας ελεύ-
τερες να πετάξουν και να κάνουν χίλια 
δυο τρελά όνειρα... που κι αυτά δεν ξε-
χνιούνται κι ας μην έχουν πολλά από αυτά 
πραγματοποιηθεί. Τα περισσότερα βου-
λιάξανε μέσα στο πέλαγος του χρόνου! 

Αχ! Πλανεύτρα Μυτιλήνη με τις μονα-
δικές ομορφιές σου. Δε σου φτάνει που 
ξελογιάζεις τις νεαρές καρδιές. Αλλά 
συνεχίζεις να πλανεύεις και να ξελογιά-
ζεις και τις άλλες κι ας είναι κάπως στρα-
πατσαρισμένες και ασπρομάλλες!

«Ένα Άγνωστο Ενδιαφέρον Βιβλίο»

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Είχα την απρόσμενη χαρά να μου 
προσφέρει η Λιούμπα (κα Σκούρτη), η 
πολύ αγαπητή μου φίλη και συμμαθή-
τριά μου από το δημοτικό, ένα παλιό βι-
βλίο από τη βιβλιοθήκη του πατέρα της. 
Την ευχαριστώ θερμά ακόμα μια φορά. 
Το βιβλίο αυτό, μικρό στο σχήμα, «σε-
μνό», αρκετά φθαρμένο, κατά τη γνώμη 
μου όχι πολύ γνωστό στο ευρύ αναγνω-
στικό κοινό, φέρει τον τίτλο «Κουβέ-
ντες»-Μυτιλήνη 1929. Συγγραφέας και  
πιθανός εκδότης ο Μανώλης Βάλλης.

Ο εν λόγω δημιουργός (1868-1943) 
ήταν δάσκαλος το επάγγελμα. Ασχολή-
θηκε επίσης ενεργά με τη δημοσιογρα-
φία. Έγινε όμως πολύ γνωστός, όταν 
μαζί με τον συνάδελφό του επίσης δά-
σκαλο Δημήτριο Αλβανό, οραματίσθη-
κε και ανέλαβε την έκδοση του περίφη-
μου λεσβιακού περιοδικού «Χαραυγή» 
το οποίο άφησε εποχή στα χρόνια της 
κυκλοφορίας του, τίμησε επάξια τα ελ-
ληνικά και ιδίως τα λεσβιακά γράμματα 
και υπήρξε το λογοτεχνικό βήμα της 
«Λεσβιακής Άνοιξης» κατά το πρώτο 
στάδιο της άνθισής της. Επιπρόσθετα 
ο Βάλλης υπήρξε θερμός θιασώτης της 
δημοτικής γλώσσας την οποία υπηρέ-
τησε και σταδιακά εισήγαγε και στο πε-
ριοδικό του.

Ο συγγραφέας χρονολογικά χωρίζει 
το βιβλίο του σε δύο ενότητες. Εκείνην, 
όταν τον Ιούνιο του 1917 περιηγείται 
ως δημοσιογράφος το νησί της Λέσβου 
και συλλέγει ποικίλες πληροφορίες 
σχετικές με την επικρατούσα πολιτική 
και κοινωνική κατάσταση του τόπου και 
εκείνην όταν επισκέπτεται, πάλι με την 
ίδια ιδιότητα, τον Ιούλιο του 1920 την 
περιοχή του Αδραμυττίου την ώρα που 

προχωρούσε ο ελληνικός στρατός στη 
διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατεί-
ας.

Οι εντυπώσεις του συγγραφέα και οι 
πληροφορίες που αποκομίζει από τις 
δύο αυτές εξορμήσεις του είναι σημα-
ντικές. Το 1917 βρίσκει τη Μυτιλήνη 
γεμάτη από πολλούς πρόσφυγες του 
πρώτου διωγμού και από συμμαχικά 
στρατεύματα-Γάλλοι, Άγγλοι, Σενεγαλέ-
ζοι, Αναμίτες κ.α.-τα οποία πιθανώς θα 
προωθούνταν στα βόρια, στο Ανατολι-
κό μέτωπο όταν η Ελλάδα εισήλθε στον 
πόλεμο ως σύμμαχος της Entente. Είναι 
γνωστό εξάλλου ότι από το έτος 1915-
λίγο πριν το διχασμό-με την εκστρα-
τεία των συμμάχων στην Καλλίπολη της 
Μικρασίας, η Λέσβος με πρωθυπουργό 
τότε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, είχε απο-
τελέσει το αγκυροβόλιο των αγγλικών 
πολεμικών πλοίων στον κόλπο της Καλ-
λονής και των γαλλικών στο κόλπο της 
Γέρας, ενώ το Σίγρι είχε γίνει το κέντρο 
ανθράκευσης των συμμαχικών πολεμι-
κών.

Επικρατεί φτώχια και αθλιότητα. Ο 
πολύς κόσμος πεινά, διαπληκτίζεται για 
ένα κομμάτι ξερό ψωμί, η αισχροκέρ-
δεια βασιλεύει. Τα ξερά κουκιά είναι 
το μοναδικό και περιζήτητο φαγώσιμο 
αγαθό. Το κράτος απαθές και συχνά 
δεσποτικό, σκληρό αγνοεί τη δυστυ-
χία του κοσμάκη. Τούτη η κατάσταση 
εκτείνεται και στην ύπαιθρο. Όμως, 
ανάμεσα σε τούτη την κακομοιριά, ο 
συγγραφέας στις περιγραφές του δεν 
παραλείπει να περάσει στον αναγνώστη 
πανέμορφες εικόνες φυσικού κάλλους, 
ηθογραφίας, πνευματικών αξιών, απα-
ράμιλλης φιλοξενίας. Έτσι στα πετα-
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χτά, εδώ κι εκεί, όπως τα συλλαμβάνει 
η πένα του έμπειρου δημοσιογράφου 
ο οποίος υπομονετικά και ήρεμα κα-
βάλα στο μουλάρι του επισκέπτεται το 
ένα χωριό μετά το άλλο. Τους Λάμπου 
Μύλους, την Καλλονή, τη Βατούσα, την 
Πέτρα, το Μόλυβο ή την Ερεσό. Και 
άλλα χωριά. Καταθέτει πολλά σχόλια 
και κρίσεις, ξεσκεπάζει με μαεστρία 
καταστάσεις άγνωστες, μετατρέπει τις 
λεπτομέρειες σε θέματα με ουσία, με 
ύφος πρωτόγνωρο και γλώσσα ρέου-
σα, άλλοτε ποιητική κι άλλοτε κοφτερή, 
ανάλογα με τα ερεθίσματα της στιγμής.

Ύστερα ακολουθεί η επίσκεψη στην 
περιοχή του Αδραμμυτίου κατά το 
έτος 1920. Άλλη ατμόσφαιρα. Η υπε-
ροχή του Έλληνα στα εδάφη τα προ-
γονικά, η φαινομενική καλή προαίρεση 
των Τούρκων κι οι συζητήσεις με τους 
ξεσπιτωμένους Τούρκους που άφη-
σαν τη Λέσβο το 1914. Πληροφορίες 
άγνωστες που προσφέρονται άδολα 
σ’ όσους διψούν για την αλήθεια της 
ιστορίας.

Ο Βάλλης επιστρέφει στη Λέσβο 
και συνεχίζει να δημοσιογραφεί. Στο 
βιβλίο του τεχνηέντως εισάγει και τις 
σοσιαλιστικές του ιδέες περιγράφο-
ντας μαρτυρίες από την καθημερινή, 
κυρίως αγροτική, ζωή. Αυτοσαρκάζεται 
ως «λαοσωτήρας». Επίσης παρουσιά-
ζει τα δεινά του διδασκαλικού κόσμου 
και ανατρέχει σε παλιότερες εποχές 
όπου οι δημογέροντες αποφάσιζαν για 
τη μόρφωση των παιδιών και διηύθυ-
ναν τη δουλειά των δασκάλων και κά-
νει συγκρίσεις προς όφελος των νέων 
που μορφώνονται. Αργότερα, μαζί με 
άλλους λόγιους, υποδέχεται τον Γιάννη 
Ψυχάρη, τον θαυμάζει και τον υμνολο-
γεί. Ώσπου μια μέρα του καρφώνεται 
η ιδέα της δημιουργίας ενός ποιοτικού 
περιοδικού που να εκφράζει την ντόπια 
διανόηση και το βάζει μπρός μαζί με 
τον συνάδελφό του Αλβανό:

«Ωνειρευτήκαμε μια πνευματικιά χα-
ραυγή με τις μαγευτικές και ροδόχρυ-
σες εικόνες κάθε ωραίου, να καλέσουμε 
σ’ αυτή τη ψυχή του έθνους να συγκινη-
θεί, να επιθυμήσει και να δημιουργήσει 
αυτή την ημέρα που να καταυγάσει τις 
εικόνες αυτές. Του ονείρου μας αυτού 
γέννημα ήταν η “Χαραυγή”».

Και τα κατάφεραν με το παραπάνω!
Οι «Κουβέντες» κλείνουν με παρά-

δοξο φινάλε. Το κεφάλαιο «Γέρων δί-
καια» είναι μια βελούδινη ανάλυση της 
γεροντικής ηλικίας, τα «υπέρ»–τα πολ-
λά κατά τον συγγραφέα- και τα «κατά» 
λιγότερα, του γήρατος. Και υποστηρί-
ζει με πάθος την τάση των ηλικιωμέ-
νων να νοιώθουν και να συμπεριφέρο-
νται ως νέοι:

«Η ουσία, η γλύκα της ζωής, όπως 
στα περισσότερα πράματα, είναι στο 
τέλος. Και εκείνοι που δε φτάξανε ακό-
μα σ’ αυτό να το γνωρίσουν γίνουνται 
οι κριτές. Ένας γέρος που αγαπά τα 
ωραία, τα άνθη, τη γυναίκα, τα γλέντια, 
την καλή ζωή, κάτι θα ξέρει αυτός και 
περισσότερα μάλιστα από τους ανίδε-
ους κριτές του(…). Και ήσαν ξαναμω-
ράματα ο Γκαίτε, ο Λιστ και λεγεώνα 
ολάκαιρη όμοιών των, τετράγωνων 
μυαλών, που αναφέρνει η ιστορία πώς 
έζησαν στα βαθειά γηρατειά τους σαν 
νέοι, τρελοί για τις γυναίκες και για 
κάθε ωραίο που έχει η ζωή;» Κάπως 
ασυμβίβαστο κομμάτι στο σύνολο του 
έργου, αλλά για «κουβέντες» πρόκειται, 
πότε για το ένα, πότε για το άλλο, δικαι-
ολογείται. Στο κάτω-κάτω κουράγιο δί-
νει και αισιοδοξία εκπέμπει σ’ εκείνους 
που αρχίζουν κάποια μέρα να παραδί-
δουν μοιρολατρικά τα όπλα.

Αυτό είναι περίπου το βιβλιαράκι 
του Μανώλη Βάλλη. Ένας κρυμμένος 
κηπάκος ξέχειλος από ευώδη αγριο-
λούλουδα!

Ο Πουκάμισος

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Τον έλεγαν Πουκάμισο αλλά αυτό 
δεν ήταν το πραγματικό του όνομα. 
Το βαφτιστικό του ήταν Παναγιώτης. 
Το επώνυμό του κανείς σχεδόν δεν το 
θυμόταν. Ούτε κι εγώ το έμαθα ποτέ. 
Όλοι τον ήξεραν «η μπάρμπα-Παναγι-
ώκ’ς η Π’κάμ’σους».

Μετρίου αναστήματος, μελαχρινός, 
λεπτός, ξερακιανός, ήταν από τους τε-
λευταίους βρακοφόρους του χωριού. 
Μουστάκι παχύ, γκριζωπό και ξανθο-
κόκκινο απ’ το τσιγάρο. Μάτια καστα-
νά, ερευνητικά, δεν άφηναν τίποτα να 
τους ξεφύγει.

Περπατούσε πάντα καμαρωτός με 
την κοντή νησιώτικη βράκα του, το 
καλπάκι στο κεφάλι και το μακρυμά-
νικο πουκάμισο, ζωσμένος με φαρδύ 
μαύρο ζωνάρι μέσα στο οποίο έκρυβε 
όλα του τα χρειαζούμενα: τσακμάκια, 
τσακμακόπετρες, καπνοσακούλα, τσι-
γαρόχαρτα, σουγιάδες, κομπολόι κ.λπ. 
Παπούτσια δεν φορούσε παρά μόνο 
τις γιορτές. Τα πόδια του ήταν χοντρο-
πετσιασμένα και δεν τον ένοιαζε τι πα-
τούσε σε στεριά ή θάλασσα. Κάποιες 
φορές είχε και ένα κόκκινο γαρύφαλο 
στο αυτί.

Εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν το 
πουκάμισο που το φορούσε πάντα χω-
ρίς γιλέκο ή άλλο επανωφόρι. Ολόσκε-
το. Χειμώνα – καλοκαίρι με οποιονδή-
ποτε καιρό, με ζέστη, με κρύο, με χιόνι 
ή βροχή. Συνήθως ήταν φτηνό, αλατζα-
δένιο, αλλά τις σκόλες ήταν καλύτερο 
και πάντοτε άσπρο. Απ’ αυτό το συνή-
θειο τού έβγαλαν και το παρατσούκλι 
«Π’κάμ’σους».

Πώς, όμως, τα κατάφερνε ο μπάρ-

μπα-Παναγιώτης με τις αλλαγές του 
καιρού χειμώνα, καλοκαίρι, μόνο με το 
πουκάμισο;

Εκτός του ό,τι ήταν σκληραγωγημέ-
νος άνθρωπος, που από παιδί ζούσε 
στο ύπαιθρο κάνοντας όλων των ειδών 
τις εργασίες, είχε και το μυστικό του. 
Το καλοκαίρι τα πράγματα ήταν απλά. 
Τον χειμώνα, όμως, η ενίσχυση γινόταν 
κάτω από το πουκάμισο. Φορούσε μία, 
δύο ή και τρεις φανέλες ανάλογα με τον 
καιρό και τη θερμοκρασία. Αυτή τη με-
τρούσε με τις φανέλες. Έλεγε: «Σήμιρα 
έχ’(ει) δυο φανέλις κρύου». Κι έβαζε 
δύο φανέλες κάτω από το πουκάμισο.

Ο μπάρμπα-Παναγιώτης καταπιανό-
ταν με πολλά πράγματα και σ’ όλα ήταν 
μέσα. Είχε αρκετές ικανότητες αλλά 
του άρεσε να καυχιέται για τα επιτεύγ-
ματά του και πολλές φορές να υπερ-
βάλει. Μεγάλα ή μικρά κατορθώματα, 
κάποτε μάλιστα κοινά πράγματα που, 
αυτός με τις απίθανες διηγήσεις του, τα 
παρουσίαζε ως σημαντικά. Τον είχαν 
μάθει στο χωριό και τον τσίγκλιζαν για 
να αρχίσει να διηγείται με τον απίθανο 
χαρακτηριστικό του τρόπο. Μετά από 
κάθε τέτοια διήγηση τα γέλια και τα πει-
ράγματα πήγαιναν σύννεφο. Δυστυχώς 
δεν έχω συγκρατήσει πάρα μόνο λίγες 
απ’ αυτές τις διηγήσεις του, που δεί-
χνουν την πολυπραγμοσύνη του αλλά 
και την ευστροφία και το χιούμορ του.

Ο μπάρμπα–Παναγιώτης θεωρού-
σε τον εαυτό του καλό μετεωρολόγο. 
Έλεγε λοιπόν κάποτε: «Μια βουλά1 

αλουνίζαμι μι ντουν αδιρφό μ’ ντου 
Γιάνν’(η) πα² στα Μαλά³. Καλουσύν’(η) 
τσι ζέστ’(η). Σι κουμάκ’4 γέμουσι γη 
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ουρανός τσάματα5. Γω κοίταζα. Λέγου 
“Γιάνν’(η) θα βρέξ’(ει)”. Λέει “Τσι δε 
βαριέσι που θα βρέξ’(ει)”. Ξαναλέγου 
“Γιάνν’(η) θα βρέξ’(ει) να μαζέψουμι 
τ’ αλών’(ι)”. Λέει “Τσι δε βαριέσι που 
θα βρέξ’(ει)”. Σι κουμάκ’ πιάν’(ει) η 
μπόρα, γέμουσι τ’ αλών’(ι) νιρό. Λέου, 
“Γιάνν’(η) είδις π’ όβριξι;”». Τι να πει 
ο Γιάννης, ο οποίος δεν πίστεψε στην 
πρόβλεψη του αδερφού του και χάθη-
κε η σοδειά;

Μια από τις πολλές ασχολίες του 
μπάρμπα-Παναγιώτη ήταν και το ψάρε-
μα. Όταν δεν είχε κάτι άλλο να κάνει κι 
ο καιρός ήταν καλός κατηφόριζε για το 
γιαλό. Δεν είχε βάρκα και ψάρευε από 
τη στεριά με διάφορα μέσα. Ήταν δε-
ξιοτέχνης στο πέταγμα του πεζόβολου. 
Ακούστε πως περιέγραφε μια σπουδαία 
ψαριά του, όταν πέτυχε ένα μεγάλο κο-
πάδι από μικρές σάρπες που τις έλε-
γε σαρπογονίδες: «Μόλις τσι βλέπου, 
αρπώ ντου πιζόβουλου. Μια πιζουβου-
λιά δικαϊφτά σαρπουγουνίδις. Άλλη μια 
γιμόζ’(ει) η τρουβάς. Άλλου μια γιμόζ’(ει) 
τσι του βρατσί». Κι ένας απ’ αυτούς που 
τον άκουγαν για να τον πειράξει του 
λέει: «Δε μας είπις, όμως, μπάρμπα-Πα-
ναγιώκ’(η) του βρατσί σ’ ήτου στιγνό για 

κατουρ’μένου;» Όλοι ξεράθηκαν στα 
γέλια. Καλόκαρδος ο Πουκάμισος γε-
λούσε κι αυτός μαζί τους.

Αλλά η πιο εντυπωσιακή και παράξενη 
αφήγησή του ήταν για την φανταστική 
καταδίωξή του από έναν βράχο: «Μια 
φουρά μι τσνήγα ’νας ραχκ’(η)ς6. Ανή-
φουρα γω, ανήφουρα φτος. Κακήφουρα 
γω, κακήφουρα φτός. Βρε δίπλα γω, δί-
πλα φτός. Είδα τσ’ έπαθα να γλυτώσου». 
Όταν τελείωσε την υπερφυσική αφήγη-
σή του ένας χωριανός τον ρώτησε: «Δε 
μ’ λες, φουβίσ’τσις μπάρμπα-Παναγι-
ώκ’(η);». Και ήρθε αμέσως η απάντηση: 
«Εμ ντα ήθιλα να φουβ’θώ; Πεντ’έξ τσι-
γάρ’(οι) έκανα σιάμ7 να σ’νέρθου8».

Αυτός ήταν ο μπάρμπα-Παναγιώτης 
ο Πουκάμισος. Πάνε χρόνια που έφυ-
γε από τη ζωή αλλά οι αφηγήσεις του 
έχουν μείνει στη μνήμη κάποιων συγ-
χωριανών του.

Σημειώσεις:
1. βουλά = φορά
2. πα = απάνω
3. Μαλά = τοποθεσία της περιοχής Μεσοτόπου 
Λέσβου.
4. κουμάκ’ = λίγο
5. τσάματα = μικρά-μικρά συννεφάκια, κοντά-κο-
ντά μεταξύ τους.
6. ράχκ’(η)ς = βράχος
7. σιάμ = ίσαμε, μέχρι
8. σ’νέρθου = συνέρθω, συνέλθω

Ρυτίδες που διδάσκουν
Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Σίγουρα τον έκανες γύρω στα ογδό-
ντα. Τον πρόσεξα με το που μπήκα και 
κάθισα στο διπλανό τραπέζι του παρα-
δοσιακού καφενείου. Προσηλωμένος 
στο διάβασμα της εφημερίδας που 
είχε διάπλατη μπροστά του. Ήταν, δί-
χως αμφιβολία, από εκείνους τους συ-
μπαθητικούς τύπους που μόνο σε κάτι 
τέτοια μέρη συναντάς. Πρόσεξα πως 
κάθε τόσο έριχνε κλεφτές ματιές προς 
το μέρος μου, ίσως για να μου πάρει 
κουβέντα. Ποιος ξέρει… Το ίδιο, άλλω-
στε, επιθυμούσα κι εγώ. Μα… δίσταζα, 
σεβόμενος μήπως και διαταράξω την 
ησυχία, τη μοναξιά και το διάβασμά 
του… Πιστεύω πως η μοναξιά είναι κά-
στρο απόρθητο, προπαντός σεβαστό, 
που δεν πρέπει να διαταράξεις.

Όταν η συννεφιά κάθεται πάνω στην 
ψυχή σου και την ανταριάζει, μάλλον 
θα αποτυπώνεται στο πρόσωπό σου. 
Αλλιώς δεν γίνεται. Η μελαγχολία και 
το θλιμμένο μου ύφος φαντάζομαι να 
με πρόδωσαν, γιατί κάποια στιγμή, σα 
να μονολογούσε, με φωνή που σχεδόν 
δεν έβγαινε, τον άκουσα να λέει: «Εδώ 
είμαστε να μοιραζόμαστε καημούς…». 
Το είδα στα μάτια του, απευθυνόταν σε 
μένα. Να η ευκαιρία. Τράβηξα την καρέ-
κλα κοντά του. Μου ’ριξε μια ματιά ανα-
γνώρισης και… πάλι σιωπή. Δεν έπιασε 
φαίνεται η κίνησή μου κι αυτό μ’ έκανε 
να αισθανθώ κάπως άβολα. «Θα πιείτε 
ένα ούζο μαζί μου;» πρότεινα, έτσι για 
να σπάσει ο πάγος. Το δέχτηκε.

Ήταν σα να γνωριζόμασταν από χρό-
νια, σα να διάβασε ότι κάτι έτρωγε το 
μέσα μου. Πιάσαμε κουβέντα –κουβέ-
ντα ψυχής– που κράτησε για ώρα. Άνοι-
ξα την καρδιά μου, του ομολόγησα τις 
συννεφιές μου και… λόγο το λόγο μ’ 

έκανε να τον κοιτάζω στα μάτια. Κι όσο 
τον κοίταζα –ακούγοντας τις συμβου-
λές του– τόσο ένιωθα να μου φεύγει 
το γκρίζο της  συννεφιάς μου. Κι εγώ ο 
ανήμπορος, το νόμιζα αδύνατο.

Και να, τώρα κάθομαι κι ακούω έναν 
υπέροχο γέροντα που με τα λόγια του 
δεν κοιμίζει το μυαλό μα αναποδογυ-
ρίζει τα δεδομένα. Τι να τα κάνω όλα 
τ’ άλλα μπροστά σε μια τέτοια καθαρή 
σκέψη, σ’ ένα τόσο σωστό λόγο, σε μια 
τόσο  ανθρώπινη συνείδηση. Δεν έχω 
συναντήσει, πιστέψτε με, πιο ανοιχτό 
μυαλό. Είναι απ’ τους ανθρώπους που 
τους ακούς και πείθεσαι ότι έχουν δί-
κιο. Υπόσχεσαι την επόμενη φορά που 
θα σε πιάσουν τα μαύρα, τη δική τους 
φωνή θα ακούς και όχι την αγχωμένη 
τη δικιά σου. Έλα όμως που δεν την 
κρατάς την υπόσχεση όταν έρχεται η 
επόμενη φορά…

Νιώθω ένα τίποτα, αυτό νιώθω. Έπρε-
πε όμως να φύγω. Σηκώθηκα και του 
’σφιξα το χέρι. Κρατώντας το, κοιτάζω 
ξανά και ξανά το γερασμένο, ήρεμο 
πρόσωπο και προσπαθώ να διαβάσω τις 
ρυτίδες του. Αυλάκια ζωής και γνώσης. 
Ξέρουν καλά τούτοι οι άνθρωποι να κά-
νουν το λίγο πολύ και να παίρνουν δύ-
ναμη απ’ το τίποτα. Αυτή η λάμψη στα 
μάτια τους, ο λόγος, η ανθρωπιά, οι συμ-
βουλές που σου δίνουν, χέρι-χέρι με την 
σοφία και την γνώση, σε προκαλούν ν' 
αγγίξεις τις ρυτίδες τους κι όχι το χέρι, 
κάτι να μείνει στα ακροδάχτυλά σου.

Φεύγοντας, γύρισα να τον ξανακοιτά-
ζω, μπας και ατσαλωθώ… Ευλογημένοι 
λέω τέτοιοι άνθρωποι που δεν επέ-
τρεψαν στο χρόνο να χαράξει ρυτίδες 
στην ψυχή τους. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι 
άνθρωποι. Ευτυχώς!
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ΠρόσωπαΠρόσωπα
Παναγιώτης Παρασκευαΐδης 

Ένας σπουδαίος άνθρωπος, φιλόλογος και ιστορικός

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, γιος του 
παιδαγωγού, Γυμνασιάρχη Σταύρου Παρα-
σκευαΐδη, γεννήθηκε το 1933 στη Μυτιλή-
νη, όπου και ζει. 

Σπούδασε, φιλολογία και εργάστηκε στη 
δημόσια εκπαίδευση από τις θέσεις του 
φιλολόγου καθηγητή, του Γυμνασιάρχη, 
του Προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και του σχολικού Συμβούλου. 
Διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Λέσβου - 
Λήμνου, της Εταιρίας Αιολικών Μελετών, 
του εποπτικού Συμβουλίου της Δημόσιας 
βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, εκπρόσωπος στη 
Λέσβο της Διεθνούς Αμνηστίας, Πρόεδρος 
του Ιστορικού Αρχείου Μυτιλήνης και Πε-
ριφερειακός Έφορος Προσκόπων Λέσβου.

Ασχολείται με την ιστορία, τη λαογραφία, 
τη λογοτεχνία και την κριτική βιβλίων. 

Διηγήματά του, χρονογραφήματα, κριτικά 
δοκίμια κ.ά. δημοσιεύονται σε διάφορα πε-
ριοδικά και εφημερίδες.

Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Η Μυτιλήνη 
των Γατελούζων», «Οι περιηγητές για τη 
Λέσβο», «Κοσμοθεωρία και ζωή», «Παρά-
ξενα διηγήματα»,   «Η Προσφυγιά του Β` 
διωγμού στη Λέσβο» κ.ά.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Εμπρός» της  Μυτιλή-
νης, την 1η Ιουλίου του 2012, ο εξαίρε-
τος φιλόλογος Παναγιώτης Παρασκευ-
αΐδης, μιλά για τα παιδικά του χρόνια 
που συνέπεσαν με το Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, για τα χρόνια που υπηρέτησε 
ως εκπαιδευτικός, αλλά και για τις πα-
ράλληλες ασχολίες του.

«Γεννήθηκα το 1933. Το σπουδαίο εί-
ναι ότι όσοι γεννηθήκαμε πριν από τον 
πόλεμο, πριν από τα μισά του 20ού αι-
ώνα, κουβαλάμε πάρα πολλά πάνω μας 
και μέσα μας. Ζήσαμε πολλά γεγονότα 
συνταρακτικά, που δεν ζήσατε εσείς 
και δεν υπάρχει καμία σύγκριση της 
σημερινής εποχής με τα όσα ζήσαμε 
εμείς γύρω στα 1950 και πιο μπροστά. 
Ακόμα πιο πολλά ζήσανε οι πατεράδες 
μας. Και τι δεν είδαν τα μάτια τους… 
Από εκεί και πέρα, πήραμε τη σκυτάλη 
εμείς, που γεννηθήκαμε αρχές της δε-
καετίας τού ’30…»

Έτσι ξεκίνησε να αφηγείται τη ζωή 
του ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, 
στην από καρδιάς συνέντευξή του, 
στην εφημερίδα «Εμπρός». 

Σήμερα, στην ηλικία που είναι, έχει 
πολλά να διηγηθεί. Τόσο για τα παιδικά 
του χρόνια που συνέπεσαν με το Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, όσο και για τα χρόνια 
που υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός, αλλά 
και για τις παράλληλες ασχολίες του, 
που μέχρι και σήμερα συνεχίζει ακού-
ραστος.

Η πρώτη δεκαετία της ζωής του, στιγ-
ματίστηκε από δύο σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα. Τη δικτατορία του Μεταξά και 
το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τελευταίος 
βρήκε την οικογένειά του στην Κομο-
τηνή, όπου είχαν μεταφερθεί μετά από 
μετάθεση του πατέρα του, Σταύρου, ως 
γυμνασιάρχη. «Τότε ήταν σπουδαίο να 
είναι κανείς γυμνασιάρχης, μη βλέπετε 
τώρα που είναι μάλλον… ενόχληση, ιδί-
ως όταν συνδέεται με μετακίνηση, με 
αλλαγή κατοικίας και πόλης. Τότε, όλη 
η Λέσβος είχε τρία γυμνάσια: ένα Αρ-
ρένων κι ένα Θηλέων στη Μυτιλήνη κι 
ένα ακόμη στο Πλωμάρι - μετά έγινε και 
το 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. Οι τρεις γυ-
μνασιάρχες αυτοί ήταν περίβλεπτοι και 
οι θέσεις επίζηλες». 

Στην Κομοτηνή έγινε γυμνασιάρχης, 
λοιπόν, ο πατέρας του και αναγκαστικά 
μεταφέρθηκαν εκεί αυτός (τότε Α΄ δη-
μοτικού), ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτε-
ρος αδελφός του Στράτος και η μητέρα 
τους, Μαρία. Την «ευφορία των νικών 
στην Αλβανία, ακολούθησαν τα δυσά-
ρεστα. Με την έναρξη του πολέμου, 
ο πατέρας μας κλήθηκε ως έφεδρος 
αξιωματικός να υπηρετήσει και η υπό-
λοιπη οικογένεια κατέβηκε μέχρι την 
Αθήνα, προκειμένου να βρει τρόπο να 
επιστρέψει στη Μυτιλήνη».

Η επίθεση των Γερμανών στις 6 
Απριλίου 1941 τούς βρήκε στο ξενο-
δοχείο «Βαλκάνια», στην προκυμαία 
του λιμανιού του Πειραιά, όπου έμεναν 
μέχρι να βρουν κάποιο μέσο να τους 
γυρίσει στο νησί τους. «Ήμασταν στην 
εστία βομβαρδισμού από τα γερμανικά 
Στούκας», θυμάται ο ίδιος. «Βόμβες, εκρή-
ξεις, ανατινάξεις. Στόχευαν κυρίως πλοία 
στο λιμάνι του Πειραιά και τα περισσότερα 
τα πετύχαιναν. Οι βόμβες πέφταν εδώ κι 
εκεί, επικρατούσε πανικός στους πελάτες 
του ξενοδοχείου, εμείς κατρακυλήσαμε 

από τις σκάλες και μείναμε δυο - τρεις μέ-
ρες σε ένα καταφύγιο, απ’ όπου ακούγαμε 
συνέχεια τις σειρήνες».

Έχοντας βγει σώος από τον πόλεμο, 
ο πατέρας τους χρειάστηκε ένα μήνα 
για να κατέβει από τη Μακεδονία στην 
Αθήνα και να τους βρει.

«Περάσαμε την πείνα τού ’41 στην Αθή-
να», λέει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. 
«Πέθαιναν οι άνθρωποι μέσα στους δρό-
μους, ήταν δύσκολη η ζωή, εγώ ήμουν συ-
νέχεια άρρωστος… Έδινες εκατομμύρια 
για να πάρεις ένα κιλό ντομάτες». Τελικά, 
ο Αριστείδης Δελής, τότε γυμνασιάρ-
χης στη Μυτιλήνη και οικογενειακός 
τους φίλος, κατάφερε γνωρίζοντας 
γερμανικά να τους βγάλει άδεια ταξιδί-
ου. Μπήκαν έτσι όλοι το ’42 σε ένα κα-
ΐκι και μετά από τρεις – τέσσερις μέρες 
ταξίδι έφτασαν στη Μυτιλήνη.

Η εμπειρία του βομβαρδισμού του 
Πειραιά και της δύσκολης περιόδου 
που ακολούθησε δεν άφησε αλώβητο 
το μικρό Παναγιώτη. Το 1948, στην 
αρχή της εφηβείας του και ως μαθητής 
στη Μυτιλήνη πλέον, έγραψε τα «Απο-
μνημονεύματά» του, σε δύο τόμους 
που αποτελούσαν δύο μικρά μπλε 
μπλοκάκια. Μέσα στις σελίδες τους και 
ακολουθώντας την πορεία της οικο-
γένειάς του, περιγράφει εκτός άλλων 
τις δύσκολες στιγμές που έζησε στην 
Αθήνα και τον Πειραιά. Ήδη τρία χρό-
νια πριν είχε περιγράψει την ημέρα του 
βομβαρδισμού σε σχολική έκθεση.

Αυτά ήταν μάλλον και τα πρώτα πιο 
«επίσημα» δείγματα γραφής του. Από 
μικρή ηλικία, άλλωστε, διάβαζε πολύ 
και έγραφε ωραία. Σε αυτό συνέβαλε 
η πλούσια βιβλιοθήκη του πατέρα του. 
«Αν ήμουν καλός μαθητής, είναι γιατί διά-
βαζα πολλά βιβλία», λέει ο ίδιος. «Από 
παιδικά ως εγκυκλοπαιδικά και ιστορι-
κά, απέκτησα τελικά μια εγκυκλοπαιδι-
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κή κατάρτιση πολύ καλή για ένα παιδί 
15 - 16 χρονών. Γι’ αυτό και αργότερα, 
ως καθηγητής, έλεγα πάντα στα παιδιά: 
«διαβάζετε κι άλλα βιβλία, εκτός από τα 
σχολικά».

Η κλίση του στα Γράμματα τον οδη-
γεί το ’52 για σπουδές στη Φιλοσοφική 
Σχολή της Αθήνας, όπου παίρνει μάλι-
στα και υποτροφία. Τη Σχολή την τελεί-
ωσε κανονικά, στα πέντε χρόνια. Άλλω-
στε δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια 
για καθυστέρηση, αφού οι οικονομικές 
δυνατότητες ήταν πολύ περιορισμένες. 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του 
και στη συνέχεια τα δύο χρόνια του 
Στρατού, επιστρέφει στη Μυτιλήνη 
για να εργαστεί. Τα πρώτα τρία χρό-
νια δούλευε ως κοινοτικός καθηγητής 
και πληρωνόταν από τους συλλόγους 
γονέων και την εκάστοτε κοινότητα. 
«Ήμασταν τότε περιζήτητοι, παίρναμε 
περισσότερα από όσα οι διορισμένοι κα-

θηγητές», θυμάται. Ως κοινοτικός ήταν 
στον Πολιχνίτο και στον Παπάδο, τον 
ζητούσαν όμως και από το Μανταμά-
δο και από τη Σχολή Σπετσών, αφού οι 
εκπαιδευτικοί στο νησί ήταν λίγοι. Τρία 
χρόνια μετά, διορίζεται στον Πολιχνίτο 
και σε ένα χρόνο παίρνει μετάθεση στο 
1ο Γυμνάσιο Αρρένων της Μυτιλήνης, 
όπου έμεινε 20 χρόνια, με μια διακο-
πή για μετεκπαίδευση στο Διδασκαλείο 
Μέσης Εκπαίδευσης.

Επιστρέφοντας στη Λέσβο έγινε γυ-
μνασιάρχης, στη συνέχεια προϊστάμε-
νος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού και τέλος σχολικός σύμβουλος. 
Υπήρξε επιπλέον πρόεδρος της ΕΛΜΕ 
Λέσβου–Λήμνου (που πρωτοπόρησε 
με την έκδοση του πρώτου κείμενου-
ψηφίσματος για την καθιέρωση του 
μονοτονικού συστήματος, το οποίο 
έγινε δεκτό από την ΟΛΜΕ και το 1982 
επικράτησε πλέον σε όλη τη χώρα). Ως 

σχολικό σύμβουλο τον βρήκε το 1995 
το τέλος της εκπαιδευτικής του σταδιο-
δρομίας, όταν συνταξιοδοτήθηκε λόγω 
35ετίας και χωρίς να έχει υποβάλει ο 
ίδιος αίτηση.

Δεν αποσύρθηκε, όμως, ποτέ από τη 
δράση και τα κοινά, που τον ενδιέφε-
ραν ήδη από παλιότερα. Για χρόνια ήταν 
μέλος της Κίνησης των Προσκόπων, 
έχοντας μάλιστα υπάρξει και περιφε-
ρειακός έφορος, πριν αρχίσει να κινη-
τοποιείται με το Σώμα Ελληνικού Οδη-
γισμού και αναλάβει τη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού κέντρου στη Μυχού, που 
όμως είναι ακόμη «στα σκαριά».

Το 1981, μετά από πρωτοβουλία του 
κριτικού και λογοτέχνη Γιώργου Βαλέ-
τα, ιδρύεται από ανθρώπους των Γραμ-
μάτων η Εταιρεία Αιολικών Μελετών. Ο 
Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ήταν από 
τα ιδρυτικά της μέλη, αντικαθιστώντας 
σύντομα τον ίδιο το Βαλέτα στο προ-
εδρείο. Έως το 1998 η Εταιρεία εξέδι-
δε το περιοδικό «Αιολικά Φύλλα», ενώ 
από 2000 εκδίδει τα «Αιολικά Χρονι-
κά», διοργανώνοντας παράλληλα σημα-
ντικά και διεθνή συνέδρια. 

Πέρα από τα παραπάνω, ήταν αυτός 
που πήρε την πρωτοβουλία για την ίδρυ-
ση κίνησης της Διεθνούς Αμνηστίας στη 
Λέσβο, που εκτός από τη συγκέντρωση 
υπογραφών διοργάνωνε και ομιλίες με 
προσκεκλημένους ομιλητές. Τέλος, για 
χρόνια γράφει στο λεσβιακό Τύπο.

Η πρώτη συγγραφική του δουλειά 
ήταν η έκδοση «Η Μυτιλήνη επί Γατε-
λούζων», το 1971, που στις επόμενες 
εκδόσεις αυξήθηκε σε όγκο, εμπλου-
τισμένη με νέα στοιχεία. Ακολούθησε 
το «Οι Περιηγητές για τη Λέσβο», που 
βασίστηκε σε διηγήσεις ξένων περιηγη-
τών για το νησί, τις οποίες συγκέντρω-
νε, από διάφορες βιβλιοθήκες, όπου 
βρισκόταν. Από τα σημαντικότερα έργα 

του, το «Η προσφυγιά του Α΄ Διωγμού» 
(2006), για τα γεγονότα τού 1914–1918, 
όπου καταγράφει το τι έγινε και πόσοι 
πρόσφυγες ήρθαν στη Λέσβο Τη δου-
λειά αυτή, που κράτησε χρόνια, ακο-
λουθεί τώρα ο δεύτερος διωγμός, του 
1922. «Εμείς εδώ στη Λέσβο ξέρουμε 
ότι ήταν δύο οι διωγμοί και μάλιστα με 
πολύ πόνο και πολλούς θανάτους», λέει 
ο ίδιος. 

Σήμερα, αν και πέρασε τα ογδόντα, ο 
Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, είναι ένας 
άνθρωπος ζωντανός, με απασχολήσεις, 
πολλά ενδιαφέροντα και δραστηριότη-
τες. Με κοινωνική ζωή και πολλούς φί-
λους.

Από τον γάμο του με τη σύζυγό του 
Καίτη, που έφυγε νωρίς απ’ τη ζωή, δεν 
απέκτησε παιδιά.

Για την πατρίδα του τη Λέσβο, που 
ελάχιστες φορές αποχωρίστηκε, λέει μι-
λώντας με συγκίνηση: «Αισθάνομαι Μα-
νταμαδιώτης και Καπιώτης. Και βέβαια 
Λέσβιος, και καταλαβαίνω τον Πρωτο-
πάτση που έλεγε πως αν απομακρυνθού-
με από τη Μυτιλήνη και τη Λέσβο, είναι 
σα να κατεβαίνουμε μερικά σκαλοπάτια 
στον κόσμο. Αισθάνομαι την ομορφιά 
και τον πλούτο που έχει ο τόπος μας και 
είμαι πολύ ικανοποιημένος που ζω εδώ, 
έχοντας μετακινηθεί ελάχιστες φορές. 
Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα κι εδώ 
συνεχίζω να ζω, όσο ζω».

Αγαπά τη Λέσβο και το αποδεικνύει 
εμπράκτως. Αυτό δείχνει και η τελευ-
ταία δωρεά του προς το Δήμο Λέσβου, 
ενός οικοπέδου επτά στρεμμάτων, στο 
Ακλειδιού, για την ανέγερση σχολικού 
κτηρίου που θα στεγαστεί το πολύπα-
θο «Μουσικό Σχολείο» της Μυτιλήνη.

Μια σημαντική δωρεά, ειδικά στην 
εποχή μας, για την οποία όλοι οι Λέσβι-
οι, πιστεύω, αισθανόμαστε ικανοποίη-
ση και υπερηφάνεια.Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης (δεξιά) σε εκδήλωση της Λεσβιακής Παροικίας 
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Βήμα της Επιστήμης

Λοιμώδη νοσήματα και εμβόλια
Γράφει ο Αλέξης Μάλλιας, Παιδίατρος

Αρκτική: Λιώσιμο πάγων και θερμότερο κλίμα
Επιμέλεια Αθ. Καραγιαννίδης«Το χειρότερο εμβόλιο είναι αυτό που 

δεν έχει γίνει». Αυτή η φράση τα λέει 
όλα. Και όμως επιφυλάξεις και άρνηση 
λόγω άγνοιας χαρακτηρίζει σε μεγάλο 
βαθμό τη σχέση των Ελλήνων με το βα-
σικό ιστορικό μέσο πρόληψης από τις 
ασθένειες. Τα εμβόλια είναι ο μεγάλος 
σύμμαχος της ανθρωπότητας καθώς 
σώζουν περισσότερες από 3,5 εκατομ-
μύρια ζωές παγκοσμίως κάθε χρόνο και 
προφυλάσσουν ακόμα περισσότερους 
ανθρώπους από νόσο ή ισόβια αναπηρία. 

Παράδειγμα είναι η ευλογιά που με το 
εμβόλιο του δαμαλισμού έχει εξαφανι-
στεί, από τότε που Άγγλος γιατρός παρα-
τήρησε ότι άτομα που άρμεγαν αγελάδες 
δεν πάθαιναν τη φοβερή αυτή νόσο. Η πα-
ρατήρηση αυτή ήταν αρκετή να οδηγήσει 
στο εμβόλιο του δαμαλισμού και να θέσει 
στο περιθώριο την αρρώστια. Επομένως 
σκοπός των εμβολίων είναι να ισχυροποι-
ήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα απένα-
ντι σε ορισμένα μικρόβια, όταν ο άνθρω-
πος έρθει σε επαφή μαζί τους. 

Όταν μάλιστα υπάρχει πολύ μεγά-
λος αριθμός εμβολιασμένων ατόμων σε 
έναν δεδομένο πληθυσμό, η παρουσία 
τους μπορεί να συμβάλλει και στην πρό-
ληψη της ασθένειας σε άτομα του ίδιου 
πληθυσμού, τα οποία δεν έχουν εμβο-
λιαστεί. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλοί που 
αμφισβητούν την αξία και την ασφάλεια 
που παρέχουν τα εμβόλια. Ένας μύθος 
που αναπαράγεται από το 1998 είναι ότι 

Το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική 
έχει πολύ σημαντικές επιδράσεις τόσο 
σε περιοχές όπως η Αλάσκα αλλά και σε 
περιοχές μακρύτερα από αυτή. Αυτή τη 
στιγμή περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν σε περιοχές του Αρκτικού Κύκλου. 
Καθώς λοιπόν η θερμοκρασία στην Αρ-
κτική αυξάνει, μεγάλες ποσότητες πάγου 
λιώνουν από νωρίς την Άνοιξη, υψώνο-
ντας τελικά τη μέση στάθμη της θάλασ-
σας. Σε αντίθεση με το λευκό χιόνι και 
τον πάγο που ανακλούν περί το 70% της 
ηλιακής ακτινοβολίας, το νερό που είναι 
πιο σκούρο απορροφά μεγάλες ποσό-
τητες ηλιακής ενέργειας με αποτέλεσμα 
την θέρμανση της Αρκτικής με ρυθμό 
διπλάσιο σε σχέση με την υπόλοιπη Γη.

Η θέρμανση αυτή προκαλεί μεταβολές 
και στην ροή του αεροχειμάρρου, που 
ως γνωστό παίζει πάρα πολύ σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος και 
του καιρού. Όταν η διαφορά θερμοκρα-
σίας μεταξύ των ψυχρών αρκτικών αέ-
ριων μαζών και των θερμότερων αέριων 
μαζών των μέσων πλατών ελαττώνεται, 
ο αεροχείμμαρος αποκτά μια πιο «ζιγκ-
ζαγκ» μορφή. Αυτό το φαινόμενο έχει 
συνδεθεί με κάθοδο ψυχρών αρκτικών 
μαζών στις Ανατολικές Η.Π.Α. καθώς 
και την επικράτηση υψηλών πιέσεων 
στις Δυτικές Η.Π.Α., οι οποίες προκα-
λούν ενίσχυση των συνθηκών ξηρασίας.

το εμβόλιο MMR προκαλεί αυτισμό. Κάτι 
που δεν ισχύει. Αποτέλεσμα αυτού είναι 
οι πρόσφατες επιδημίες ιλαράς στην Ευ-
ρώπη. Στην Ελλάδα είχαμε ένα κρούσμα 
ιλαράς το χρόνο και φέτος έχουμε πάνω 
από 1.000 ως και θανάτους αν δεν εμβο-
λιαστούν άμεσα όλοι, θα έχουμε και στη 
χώρα μας σύντομα επιδημία ιλαράς. 

Πολλοί πιστεύουν ότι πολλά εμβόλια 
εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Ωστόσο δεν υπάρχουν επιστημονικές 
ενδείξεις γι’ αυτό. Η φοβία ότι τα εμ-
βόλια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές 
παρενέργειες μαζί με τη λανθασμένη και 
ελλιπή πληροφόρηση είναι οι αιτίες για 
τη δημιουργία μιας επικίνδυνης αντιεμ-
βολιαστικής κίνησης. Τα εμβόλια είναι 
εξαιρετικά ασφαλή, γιατί για να χρησι-
μοποιηθούν εξασφαλίζεται ότι πληρούν 
αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζουν 
αρμόδιοι φορείς (π.χ. ΕΟΦ, ΕΜΑ, FDA). 
Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη να 
συνεχιστεί η πρόληψή τους μέσω του 
εμβολιασμού τόσο στα παιδιά, όσο και 
στους ενήλικους (π.χ. γρίπη, πνευμονιό-
κοκκος, ηπατίτιδα, τέτανος, ερυθρά κ.ά.) 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μείωση 
της εμβολιαστικής κάλυψης ενός πλη-
θυσμού μπορεί να οδηγήσει στην επα-
νεμφάνιση και εξάπλωση μεταδοτικών 
νοσημάτων όπως η ιλαρά, ο κοκίτης, η 
διφθερίτιδα, η πολιομυελίτιδα, η μηνιγγί-
τιδα, η ηπατίτιδα Α και Β, ο καρκίνος του 
τραχήλου της μήτρας και η γρίπη. 

Τι γίνεται με τους μεγάλους σε ηλικία; 
Ο εμβολιασμός συνεχίζεται και στην 
ενήλικη ζωή, και αυτό το γεγονός δεν το 
γνωρίζει ένα μεγάλο μέρος του κοινού. 
Η πνευμονιοκοκκική νόσος υπάρχει πι-
θανότητα να εμφανιστεί και σε άτομα 
άνω των 50 ετών με μεγάλη πιθανότητα 
νόσησης, αλλά και θνησιμότητας, όταν 

συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα, όπως 
καρδιακή ανεπάρκεια, άσθμα, σακχαρώ-
δης Διαβήτης, κάπνισμα. 

Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τα εμβόλια. 
Η άγνοια και η επιφυλακτικότητα είναι 
το κατάλληλο έδαφος για να «ριζώσει» 
το αντιεμβολιαστικό κίνημα με απρόβλε-
πτες συνέπειες για την υγεία όλων μας. 

Η εν λόγω θέρμανση συνεισφέρει 
σημαντικά και στην αύξηση των θερμο-
κηπικών αερίων από την Τούνδρα. Πρό-
σφατες έρευνες της NASA, βασισμένες 
στα διαθέσιμα δεδομένα των τελευταί-
ων 41 ετών, έδειξαν ότι οι εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα από την Αρκτική 
έχουν αυξηθεί κατά 75% από το 1975.

Τέλος, ο ίδιος ο Αρκτικός Ωκεανός 
γίνεται πιο διαβρωτικός, καθώς απορ-
ροφά περισσότερο διοξείδιο του άν-
θρακα, με αποτέλεσμα την αύξηση τη 
οξύτητας του νερού, φαινόμενο που εί-
ναι γνωστό ως «όξυνση του ωκεανού». 
Στον χάρτη που ακολουθεί (της Tammy 
Beeson του University of Delaware) 
φαίνονται οι περιοχές στις οποίες έχει 
επεκταθεί η «οξυνση του ωκεανού» 
τόσο σε εμβαδό όσο και σε βάθος 
στον Δυτικό Αρκτικό Ωκεανό.

Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν πολλά 
προβλήματα και κινδύνους τόσο στον 
τοπικό πληθυσμό και τα έμβια όντα, 
όσο και στις παράκτιες οικονομίες. Δεν 
υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι η ανάγκη 
για πληρέστερη παρακολούθηση και εν-
δελεχή έρευνα του ραγδαίως μεταβαλ-
λόμενου κλίματος της Αρκτικής, οι οποί-
ες θα παρέχουν ποιοτικές πληροφορίες 
ικανές να προσφέρουν εφαρμόσιμες 
λύσεις, δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη.
Πηγή: National Oceanic and Atmospheric Administration

Την Κυριακή μεσημέρι, 25 Φεβρουαρίου, όσοι μπόρεσαν και βρέθηκαν στην αίθουσα της 
«Λεσβιακής Παροικίας», είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξαιρετική ομιλία του 
συμπατριώτη μας γνωστού ιατρού κ. Αλέξη Μάλλια, με θέμα: «Λοιμώδη Νοσήματα και εμ-
βόλια». Ο κ. Μάλλιας, με γλώσσα κατανοητή, άριστη επιστημονική γνώση και την πείρα που 
απεκόμισε από την πολύχρονη υπηρεσία του σαν παιδίατρος στην Μυτιλήνη, τόνισε στο ακρο-
ατήριό του τη μεγάλη σημασία των εμβολίων.Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας είναι τα εξής:
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Το Θαλασσινό Τριφύλλι
Μια φορά στα χίλια χρόνια
του πελάγου τα τελώνια

Μες στα σκοτεινά τα φύκια
μες στα πράσινα χαλίκια
το φυτεύουνε και βγαίνει

πριν ο ήλιος ανατείλει
Το μαγεύουνε και βγαίνει
το θαλασσινό τριφύλλι

Κι όποιος τό ‘βρει δεν πεθαίνει
κι όποιος τό ‘βρει δεν πεθαίνει

Μια φορά στα χίλια χρόνια
κελαηδούν αλλιώς τ’ αηδόνια

Δε γελάνε μήτε κλαίνε
μόνο λένε μόνο λένε:

Μια φορά στα χίλια χρόνια 
γίνεται η αγάπη αιώνια

Να ‘χεις τύχη να ‘χεις τύχη
κι η χρονιά να σου πετύχει
Κι από τ’ ουρανού τα μέρη
την αγάπη να σου φέρει
Το θαλασσινό τριφύλλι

ποιος θα βρει να μου το στείλει
Ποιος θα βρει να μου το στείλει

το  θαλασσινό τριφύλλι.
(Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996  

από «Τα ρώ του έρωτα»)

Άνθρωπε...
Άνθρωπε,
σε σένα μιλώ που μοχθώντας 
πασχίζεις
να κάνεις τη μέρα διπλή και μεγάλη.
Εσύ που θαρρείς, πως τα χρόνια 
κυνηγούν ασταμάτητα
το ένα το άλλο, και δεν κοντοστέκεσαι
σε κείνο το δέντρο του δρόμου που 
άνθισε,
στο περιβόλι που κάρπισε, στο παιδί 
που μεγάλωσε,
στο νιο που άσπρισε, στο χελιδόνι που 
χτες ξανάρθε.

Άνθρωπε, στάσου για λίγο στο σπίτι 
εκείνο που θρηνούν τη ζωή...
Τότε θα δεις, πως ντύνεται η νύχτα 
αλλιώτικο χρώμα απ’ τη μέρα
και τ’ αστέρια της συχνά τραγουδούν 
τα βράδια εκείνα τα καλοκαιρινά.
Θα δεις, πως η γλάστρα σου ξύπνησε 
απ’ τη νάρκη της λήθης

Κάκτοι
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
που μοιάζουν με τους κάκτους,
γεμάτοι αγκάθια μυτερά· 
όπου κι αν τους αγγίξεις θα πονέσεις
και πιο πολύ 
αν τύχει εκείνοι να σ’ αγγίξουν.
Έχουν μιαν άγριαν ομορφιά,
μα ’ναι μονάχα να τους βλέπεις.
Αριά και που μπορεί
μες στο σκοτάδι τους
να λάμψει κάτι φωτεινό
μα γρήγορα κι αυτό θα σβήσει
σαν το εφήμερο λουλούδι κάποιου 
κάκτου.
Γι’ αυτό καλύτερα μην τα ρωτάς
ό,τι κι αν γίνει,
όσο όμορφο κι αν είναι το λουλούδι
ο κάκτος με τ’ αγκάθια του
και πάλι κάκτος θα ’ναι.

Α. Εξυμνιώτης

κι ένα άσπρο, νιογέννητο ανθάκι, σου 
γνέφει..., πως υπάρχεις !
Σφίξε το χρόνο γερά στ’ αδύναμα 
χέρια σου.

Τότε θα νιώσεις, ζεστή τη ζωή να κυλά
απ’ τα δάχτυλα ανάμεσα.
Κράτα το χρόνο με σεβασμό και 
ελπίδα...
Αξίζει που ζεις πιότερο ακόμα,
απ’ όλα τα φαύλα και ατέρμονα εκείνα 
που πασχίζεις,
σαν πολύπαθος δούλος, να φτάσεις.

Άνθρωπε,
αύριο, ένας ήλιος καινούργιος θ’ 
ανατείλει για σένα!
Κράτησέ τον εκεί στα μεσούρανα 
ακίνητο
και φώναξε σ΄ όλον τον κόσμο για ν’ 
ακούσεις εσύ πρώτα-πρώτα:
«Θεέ μου, και σήμερα υπάρχω.
Σ’ ευχαριστώ... Μόνο, μόνο γιατί 
υπάρχω...»

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Σήκωσε το κεφάλι σου
Μπορεί να σε κυκλώνουν αστραπές,
αντάρες, μπόρες, καταιγίδες
σεισμοί, πλημμύρες κι απειλές,
π’ άλλη φορά ποτέ δεν είδες.

Μπορεί να χάσκουνε γκρεμοί
πίσω σου και μπροστά σου
να μην έχεις να φας ούτε ψωμί!
Παρόλα αυτά όρθιος στάσου

Σήκωσε το κεφάλι σου
Ύψωσε την ψυχή σου
Δώσε ομορφιά στις μέρες σου.

Και χρώμα στη ζωή σου
Κοίταξε με χαμόγελο
Τη γη μας ολογύρα
Και πες:  αδέλφια είμαστε άνθρωποι!
Η πιο ωραία μας μοίρα!

Κική Σαραντάκου
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Το βυθισμένο σώμα
Κάθε λέξη και ένας άνθρωπος 
Τον πόνο φέρει της κατάδυσης 
Εντός του 
Όταν κρεουργείται η ψυχή του 
Βυθισμένο σώμα απομένοντας 
Στην παγωμένη λίμνη. 
Οι μυημένοι καλά το κατέχουν 
Ο άνυδρος καιρός 
Τη φωνή μας σβήνει 
Κατάστηθα. 
Όμως 
Το προαιώνιο φύλλωμα 
Στις κόγχες της καρδιάς 
Της Άνοιξης ανέπαφο κρατάει το 
βλαστάρι 
Κορφολογώντας τους καρπούς... 
Σε αποθέτη χρόνο που άφησαν οι 
άνεμοι 
Να ξαναμετρηθούν με τα σώματά τους 
Αιγαίο με Ιόνιο ενώνοντας. 
Σε μία γραμμή 
Την ίδια την πατρίδα 
Την Αθάνατη!

Μαριάννα Βλάχου - Καραμβάλη 

Κουβέντα με τη θάλασσα
Μία εικόνα θάλασσα δώσε μου 
σήμερα. 
Μία εικόνα με γαλήνη και ηρεμία. 
Με χαρούμενες παιδικές φωνές στ’ 
ακρογιάλι σου.
Με ναύτες τα κουπιά να λάμνουν 
τραγουδώντας. 
Με τον ήλιο, πορτοκαλί τη δύση του να 
χρωματίζει, 
να ξαποστάσει η κουρασμένη καρδιά. 
Φτάνει πια θάλασσα μου η τόση βία. 
Φτάνει πια τόσος φόβος, αγωνία και 
πόνος, 
τόση φουρτούνα στα νερά σου, στη 
ψυχή. 

Κουράστηκε ο κόσμος. 
Το νιώθω πως άλλο δεν μένει 
κουράγιο. 

Δώσε θάλασσα μου μία εικόνα, 
που να γαληνέψει η ψυχή. 
Δώσε να γλυκάνει η καρδιά, 
να χαμογελάσουν τα χείλη και πάλι. 
Να ξαναβρεί η ζωή κανονικό ρυθμό, 
να γίνουν όλοι οι άνθρωποι 
ευτυχισμένοι!

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Πλήξη
Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια
στου κόσμου το σοκάκι το στενό. 
Άδειο σακί στης ζήσης τα παιχνίδια 
και γκρίζο να ‘χω μέσα μου κενό. 

Ασήκωτο συναίσθημα η πλήξη 
κι η μοναξιά μας η απόλυτη, 
πισώπλατα, μαχαίρι θα μας πλήξει 
στ’ αγκάθια θα ‘μαστε ξυπόλυτοι. 

Πάνε τα χρόνια τα γεμάτα δράση, 
τα σχέδια π’ αρχίζαν το πρωί.
 βαλτώσαν και μας έμεινε η φράση 
“που ‘ναι οι χαρές, που έταζες ζωή;”

 Και τώρα στου ‘σπερνού την ώρα, 
καμπάνας καθώς έρχεται αχός,
ν’ αγκομαχάς πάνω στην ανηφόρα 
και ν’ ανεβαίνεις πάντα ΜΟΝΑΧΟΣ...

Γιάννης Δ. Παπάνης

Βουβός πόνος...
«Βουβός ο πόνος «τρύπωσε», 
μέσα στα «φυλλοκάρδια»
«βρήκε θλιμμένη την ψυχή,
και την καρδιά μου «άδεια».
Τραγούδι, που «μουρμούριζε», 
τα βράδια η γιαγιά μου,
δεν ήξερε πως τ’ άκουγα κι’ εγώ, 
στην κάμαρά μου.
Γίνηκε μέσα μου «καημός», 
«μεράκι», κάθε μέρα
«ανάσα», κι’ «αναστεναγμός», 
των στίχων μου, «φλογέρα!»

Γιώργος Κόμης

Αριστείδης Καλάργαλης 
«Χρόνιος λόγος»
Εκδόσεις «Μίλητος» 
Μυτιλήνη 2018

Ο Αριστείδης 
Κ α λ ά ρ γ α λ η ς 
μάς έχει συνηθί-
σει, κάθε τόσο 
να μας τροφο-
δοτεί με εκλε-
κτές λόγιες πα-
ρεμβάσεις του. 
Είτε σε μορφή 

κομψών βιβλίων που αναφέρονται στη 
λεσβιακή γραμματεία και τους συντελε-
στές της, είτε σε μορφή «μονόφυλλων» 
που υμνούν την εικαστική τέχνη, τις 
εποχές του έτους, τα συναισθήματα της 
νοσταλγίας, τη διανόηση γενικότερα. 
Πάντα ο Καλάργαλης κατάφερνε -και 
εξακολουθεί- να ξαφνιάζει το αναγνω-
στικό κοινό με πρωτοτυπία και δύναμη 
λόγου. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε 
το κομψό πόνημα του ίδιου με τίτλο 
«Χρόνιος λόγος», των εκδόσεων Μίλη-
τος και με εξώφυλλο-σελιδοποίηση του 
εμπνευσμένου τεχνίτη Τάκη Βαλάκου. 
Η έκδοση είναι πολυτελής, σε θαυμά-
σιο χαρτί και σχήμα εντυπωσιακό. Με-
λετώντας το έργο, ο αναγνώστης θα 
ευχαριστηθεί αντικρίζοντας πίνακες και 
γλυπτά Λέσβιων δημιουργών οι οποίοι 
είναι διαλεκτοί, ένας κι ένας, σύγχρονοι 
όλοι, που αντιπροσωπεύουν το αέναο 
καλλιτεχνικό ρεύμα του νησιού. Ικανο-
ποιείται και υπερηφανεύεται ο ντόπιος 
για την ποιότητα της παραγωγής κι ο 
ξένος θαυμάζει, καθώς ανακαλύπτει 
τον πλούτο έμπνευσης και δημιουργι-
κότητας των συμπατριωτών μας.

Αντίκρυ σε κάθε έργο, κατατίθεται 
ο συναισθηματισμός του συγγραφέα 
ανάμικτος με νοσταλγία, με φαντασία 
και διάσπαρτη φιλοσοφία για τα μικρά 
πράγματα που φαντάζουν μεγάλα. Η 
γραφή του Καλάργαλη εντυπωσιάζει, 
είναι τολμηρή. Δονείται ανάμεσα στο 
πραγματικό και το ανέφικτο, ανάμεσα 
στην περιγραφή και την ποίηση. Έκ-
φραση γρήγορη, διεισδυτική που στα 
αυτιά του αναγνώστη καταλήγει σαν πε-
ζοτράγουδο, σαν ελεγείο προς την πε-
ριρρέουσα εποχική ατμόσφαιρα. Γρα-
φή που αφήνει σαν φρεσκάδα τη γεύση 
πρωτόγνωρου προβληματισμού.

Με δυο λόγια το έργο τούτο μιλά για 
τον χρόνο, για τον λόγο και τον γενέθλιο 
τόπο που είναι η θελκτική Λέσβος, με 
τρόπο σαγηνευτικό όσο και αναπάντεχο.

Συγχαίρω θερμά τον συγγραφέα και 
τους συντελεστές της έκδοσης. Ακόμα 
ένα μικρό πολύτιμο κόσμημα στη λε-
σβιακή γραμματεία.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Οι εκδόσεις «Μίλητος» και ο 
«Παγγεραγωτικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος» παρουσίασαν στο 
χώρο «Τέχνη και Λόγος» (Συ-
νεσίου Κυρήνης 8, Λυκαβητός), 
την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, το 
βιβλίο «Χρόνιος Λόγος» με κεί-
μενα του Αριστείδη Καλάργαλη, 
και φωτογραφίες έργων Λεσβίων 
καλλιτεχνών.
Για το βιβλίο μίλησαν ο συγγρα-
φέας και λαογράφος Στρατής 
Μολίνος κι ο ποιητής Στρατής 
Γιαννίκος.
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Παναγιώτη Σκορδά (επιμέλεια)
«Λεσβιακό Ημερολόγιο 2018»
Γράμματα–Τέχνες–Πολιτισμός
Εκδόσεις «Μύθος» 
Μυτιλήνης 2017

Συνηθίσαμε πια, στις αρχές κάθε χρό-
νου, να υποδεχόμαστε το «Λεσβιακό 
Ημερολόγιο», την έκδοση του οποίου 
επιμελείται ανελλιπώς τα τελευταία 8 
χρόνια (2011-2018) ο Δρ. Φιλολογίας 
και Διευθυντής Γυμνασίου κ. Πανα-
γιώτης Σκορδάς.  Η έκδοση αυτή με 
τη μακρά παρουσία της στα λεσβιακά 
Γράμματα, ήδη από το 1999 που πρω-
τοκυκλοφόρησε με επιμελητή τον αλη-
σμόνητο εκπαιδευτικό Αριστείδη Κο-
τζαμάνη, καθιερώθηκε ως θεσμός και, 
χάρη στην πλούσια και πρωτότυπη θε-
ματογραφία της τη σχετική με την ετή-
σια πνευματική, κοινωνική, καλλιτεχνική 
και, ευρύτερα, πολιτιστική ζωή της Λέ-
σβου, αποτελεί σήμερα ένα κορυφαίο 
πνευματικό γεγονός για το νησί. Στις 
θεματικές ενότητες του τόμου, που 
αναφέρονται στην Ιστορία, Αρχαιολο-
γία, Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Λαο-
γραφία, Περιβάλλον, Τουρισμό, Εκπαί-
δευση κ.λ.π. της Λέσβου, εξετάζονται 
- μέσα από έγκριτες εργασίες - η πο-
λιτιστική της διαδρομή δια μέσου των 
αιώνων.

Η παράθεση των εργασιών στο φετι-
νό «Λεσβιακό Ημερολόγιο», μετά από 
το προλογικό σημείωμα του επιμελητή 
της έκδοσης του και τους χαιρετισμούς 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μυ-
τιλήνης, της Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου, 
του Δημάρχου Λέσβου και του Προ-
έδρου του Επιμελητηρίου Λέσβου, 
αρχίζει με τη μελέτη της κ. Δώρας 
Μαρκάτου για τη γνωστή μεταλλοχα-
ράκτρια, γλύπτρια και ζωγράφο Μαρία 
Καλλιπολίτη από την Αγ. Παρασκευή.  
Ακολουθούν οι λογοτεχνικές σελίδες 
με διηγήματα και ποιήματα Λεσβίων 

πεζογράφων και ποιητών και έπονται 
οι σχετικές με τα παραπάνω θέματα 
(ιστορικά, αρχαιολογικά, λαογραφικά 
κ.λ.π.) μελέτες για τη Λέσβο.  Ο τόμος 
κλείνει με την αναφορά στα γεγονότα 
και στα πρόσωπα που «σημάδευσαν» 
τη χρονιά που πέρασε, όπως ο σεισμός 
στο Πλωμάρι, στην περιφέρειά του και 
στη Βρίσα, η θεομηνία που προξένησε 
σοβαρότατες υλικές ζημιές στο κτήριο 
του «Αναγνωστηρίου» Αγιάσου κ.λ.π., 
την παρουσίαση δύο σκίτσων (γελοι-
ογραφίες), τα βιογραφικά σημειώματα 
των συγγραφέων των εργασιών  του 
τόμου και, τέλος, με μια σύντομη με-
λέτη για τη σημασία της διάσωσης και 
διάδοσης της παραδοσιακής μας μου-
σικής και για τα Σαντούρια του «Ανα-
γνωστηρίου», των οποίων η μουσική με 
τραγούδια της Λέσβου και της Μ. Ασί-
ας έχει ηχογραφηθεί στο CD που συ-
νοδεύει το «Ημερολόγιο» και προσφέ-
ρεται δωρεάν στους αναγνώστες του.  
Μάταια όμως αναζητήσαμε, αλλά δεν 
βρήκαμε, μεταξύ των περιεχομένων 
του «Ημερολογίου», τη συνήθως ακρο-
τελεύτια στους προηγούμενους τόμους 
σπουδαιότατη εργασία του Παν. Σκορ-
δά με τον τίτλο «Συμβολή στη Λεσβι-
ακή Βιβλιογραφία», στην οποία κατα-
γράφονται τα ετήσια βιβλία, περιοδικά. 
Λευκώματα, Ημερολόγια κ.λ.π. Λεσβί-
ων ή μη συγγραφέων, που αναφέρονται 
στην Ιστορία, Αρχαιολογία, Γλωσσολο-
γία, Λαογραφία, Εκπαίδευση, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Περιβάλλον κ.λ.π. της 
Λέσβου.  Υποθέτομε ότι ο επιμελητής 
της έκδοσης του Ημερολογίου, προκει-
μένου να διατηρήσει τον συνήθη αριθ-
μό σελίδων και στον παρόντα τόμο, 
προτίμησε να απαλείψει από τα περιε-
χόμενά του τη δική του εργασία –αν και 
ήταν τόσο σημαντική – και όχι μια άλλη 
ενός συνεργάτη του. 

Το νέο αυτό «Λεσβιακό Ημερολό-
γιο», όπως και τα προηγούμενά του, 

Μαριάννα Βλάχου – Καραμβάλη
«Χρόνος Αποθέτης»
Εκδόσεις Γαβριηλίδη, σελ. 64
Αθήνα 2016

Η Μαριάννα Βλάχου – 
Καραμβάλη γεννήθηκε 
και κατοικεί στην Αθήνα. 
Είναι επίτιμη δικηγόρος 
με σπουδές στο εξωτε-
ρικό. Αυτή είναι η πέμπτη 
ποιητική της συλλογή.

Έχει την ικανότητα με 
την γραφή της να αποθέτει στο χρόνο, 
την υψηλή θερμοκρασία των λέξεών 
της. Συγκινησιακά, καταφέρνει να ανοί-
γει δρόμους σε σκοτάδια, στην ποιητι-
κή τοπογραφία! 

Με την γνησιότητα και την αυθεντικό-
τητα που χαρακτηρίζουν την ποιητική 
διαδρομή, οι λιτοί και αυστηροί στίχοι 
της οικοδομούν το αρχιτεκτόνημα ενός 
αναλυτικού στοχασμού. 

Γιατί  η ποιήτρια - επιτυχώς - μεταβο-
λίζει το όραμά της από σιωπηλά ιδεο-
λογήματα, σε σπέρμα αθανασίας. 

Έτσι, το ιδεατό γίνεται μια ουσιαστική 
εκκίνηση που υποβάλλει τον αναγνώστη, 
στην ανεύρεση των ορίων της νοητικής 
και λεκτικής αξίας του ποιήματος. 

Η Μαριάννα Βλάχου – Καραμβάλη 
εκκολάπτει το συγκινησιακό εκτόπισμα 

αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή στα 
λεσβιακά Γράμματα, γιατί αναδεικνύει 
και προβάλλει τον πολιτισμό του νη-
σιού και πλουτίζει τη λεσβιακή βιβλιο-
γραφία.  Είναι η φωνή της Λέσβου που 
μας καλεί να την ακροαστούμε και να 
την αισθανθούμε. Φυλλομετρώντας 
το, φυλλομετράς τη ζωή, το χρόνο, τις 
εποχές. Φυλλομετράς ακόμη τις σελί-
δες της τοπικής Ιστορίας, τις διάφορες 
επιστρώσεις της που συνθέτουν το 
ψηφιδωτό της λεσβιακής πολιτιστικής 
τοιχογραφίας και δοκιμάζεις την αντο-
χή των αισθημάτων σου, να βλέπεις 
και να στοχάζεσαι. Έχουμε στα χέρια 
μας μια έκδοση που έχει γίνει με πολ-
λή γνώση, αίσθηση και υπευθυνότητα, 
γνωστές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν 
κάθε πνευματική και επιστημονική δη-
μιουργία του επιμελητή της, ενός βαθιά 
συγκροτημένου πνευματικού ανθρώ-
που, προβεβλημένου εκπαιδευτικού και 
φιλολόγου, ανήσυχου για τα δυσοίωνα 
μηνύματα των χαλεπών καιρών μας.

Ο καλαίσθητος αυτός και τυπογρα-
φικά άψογος τόμος εντυπωσιάζει και 
ως έκδοση. Το άρτια επιμελημένο 
εξώφυλλο και οπισθόφυλλό του, που 
διακοσμούνται αντίστοιχα με δύο ζω-
γραφικούς πίνακες των εικαστικών 
καλλιτεχνών Μαρίας Καλλιπολίτη και 
Κ. Ζαμπάρα, τα δεκάδες «κοσμήματα» 
των σελίδων του, οι έγχρωμές φωτο-
γραφίες προσώπων, κτισμάτων, ζωγρα-
φικών πινάκων λαϊκών και δόκιμων ζω-
γράφων, οι χάρτες, οι εικόνες από την 
πανίδα και χλωρίδα της Λέσβου κ.λ.π., 
προεκτείνουν το περιεχόμενο και το 
νόημα των κειμένων, χάρη στην αρμο-
νική ισορροπία λόγου και εικόνας.

Το «Λεσβιακό Ημερολόγιο» του 2018 
είναι όντως «ένα καταφύγιο ψυχής και 
πνεύματος, μια λυτρωτική δίοδος προς 
το φως των Γραμμάτων, των Τεχνών 
και του λεσβιακού πολιτισμού», όπως 
σημειώνει στον πρόλογό του στον 

τόμο ο επιμελητής της έκδοσης αυ-
τής.  Συγχαίρουμε από καρδιάς όλους 
τους συντελεστές της, τους συγγρα-
φείς των εργασιών που περιλαμβάνει, 
τις ποιοτικές εκδόσεις «Μύθος», τους 
χορηγούς που την στήριξαν οικονομικά 
και, τέλος, τον ακάματο επιμελητή της 
κ. Παναγ. Σκορδά.  Σε όλους ανήκει «ο 
πρέπων έπαινος».

Νίκος Δ. Δέτσης 
Φιλόλογος – τ. Λυκειάρχης
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των στίχων, μέσα στον πυρήνα ενός 
ανθρωποκεντρικού υποστρώματος, 
εξορύσσοντας με πυκνό συμβολισμό 
το συναίσθημα! 

Επειδή για την ίδια, δεν νοείται ποί-
ηση χωρίς την υποβολή εκείνων των 
στοιχείων που ορίζονται από μια βα-
θύτερη αίσθηση, κατά την επικοινωνία 
του συναισθήματος.

Ιχνηλατεί και δαμάζει την πρωταρχι-
κή ιδέα της οραματικής απεικόνισης, 
για να πει την αλήθεια, υπηρετώντας με 
αρετή τις συνθέσεις της. 

Γνωρίζει καλά πλέον, πώς να πολιορκεί 
εκείνο που συγκλονίζει την ψυχική εν-
συναίσθηση, ερμηνεύοντας το άρρητο! 

Γι’ αυτό και τα ποιήματά της διέρχο-
νται πολλές φορές από την προσωπι-
κή ενικότητα. Διατρυπούν το εγώ στις 
βραδυφλεγείς αναφλέξεις όλων εκεί-
νων, που έχουν καταγραφεί στη μνήμη 
του χρόνου.

Με σύνεση, αναδεικνύει το πνευματι-
κό περιεχόμενο των στίχων, αφού σε 
κάθε νέο απάνθισμα επιθυμεί να φανεί 
η εξελικτική πορεία της γραφής της. 

Άλλωστε, τα πυκνά νοήματα σχημα-
τοποιούνται και δομούνται πάνω σε αι-
σθητικούς κώδικες, καθώς αναπλάθεται 
για χάρη της ποίησης η ψυχοσυναισθη-
ματική νοημοσύνη.

«Ανάμεσα στην τήξη και στην πήξη 
αναρριγεί ο χυμός της ψυχής», θα πει ο 
T. S. Eliot, γι’ αυτό και η ποιήτρια εναρ-
μονισμένα προσλαμβάνει τη διαλεκτική 
ουσία που θα ακολουθήσει, ανακινώ-
ντας τόσο τη γνώση όσο και την εμπει-
ρία από το προσωπικό γίγνεσθαι και 
όχι μόνον. 

Έτσι, η γραφή της εμπλουτίζεται από 
την ωριμότητα που ο χρόνος φέρνει, 
περιπλανώμενη σε λεκτικούς χάρτες. 
Αναμετράται με την ποιότητα και την 
διάρκεια της ποιητικής της τέχνης!

Τούτη η αξιακή και μαθησιακή στάση 

δικαιώνει την ποιήτρια, απεμπολώντας 
συνειδητά τους υφάλους για να πραγ-
ματοποιήσει όμορφες πλεύσεις, στη 
ράχη της ποιητικής θάλασσας. 

Ανάμεσα στους αρμούς των στίχων, 
αναγνωρίζεται η πολυδαίδαλη υπερρε-
αλιστική αναγκαιότητα της ποιήτριας, 
επιθυμώντας να αθωώσει χαμούς που 
πένθησαν απουσίες. 

Άλλωστε – στην αφή του χρόνου – 
πάντοτε οι ενθυμίσεις θα γίνονται το 
εφαλτήριο σε διαμετακομιστικές πλοη-
γήσεις κατά την αποτύπωση των λέξε-
ων, καθώς ενεργοποιείται η μνήμη και η 
παράπλευρη ενέργειά της.

Στην ποίηση της Μαριάννας Βλάχου- 
Καραμβάλη, τίποτε δεν εξορίζεται. 
Όλα του αποθέτη χρόνου μένουν ανέ-
παφα - διατηρητέα. 

Υπαινικτική δραματικότητα αλλά και 
λυρισμός, χαϊδεύουν αισθήσεις! 

Ο ιστορικός συνταυτισμός με την 
Αργώ που ξεμακραίνει στα μάτια, αλλη-
γορικά υποδηλώνει μια υπόσχεση μνή-
μης, που δεν εξαντλείται από την απο-
μάκρυνση της έωλης πραγματικότητας.

Η παρουσία γίνεται απουσία - λατρε-
μένη σκιά δυσανάγνωστη - καρφώνεται 
με λέξεις σε χαρτί, στα περιγραφικά 
αμνήστευσης ληγμένων συναισθημάτων. 

Καμιά λήθη δεν θα αγκυλώσει τα δά-
χτυλα που ασύνειδα γεφυρώνουν το 
χαρτί με τις λέξεις, ωθώντας τη συγκί-
νηση που δίνει λεκτική αξία στο βίωμα. 

Έτσι, η μυθιστορία ανάγεται σε αι-
σθητικό έναυσμα απεικονιστικής στι-
χουργίας, προβάλλοντας την ομφάλια 
ρητορική της ποιήτριας. 

Γιατί, «ο ποιητής έχει να παλέψει με το 
ζωντανό του σώμα», θα πει ο Σεφέρης, 
γι’ αυτό και η ποιήτρια ανθολογεί τα ποι-
ήματά της, με πίδακες που ξεπλένουν τη 
ματαιωμένη ουτοπία, φθάνοντας στην 
ερμηνεία των προθέσεών της. 

Σοφία Στρέζου

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Δήμητρα Βιγέλη - Σπυροπούλου

Μέσα στην αγκαλιά και με την φρο-
ντίδα της κόρης της, ξεκουράστηκε 
στις 31 Μαρτίου, ακόμα ένα αγαπητό 
μέλος της Λεσβιακής Παροικίας, η Δή-
μητρα Σπυροπούλου.

Πονά η απώλεια τέτοιων ανθρώπων.

 Άννα Καραμάνου – Πολυχρονίδη

Πέμπτη 29 Μαρ-
τίου, έφυγε από 
κοντά μας μια αγα-
πημένη φίλη και 
τακτικό μέλος της 
«Λεσβιακής Παροι-
κίας».

Την Αννούλα, έτσι 
την φώναζαν στην 
πατρίδα της την 

Καλλονή, την γνώρισα πριν από πολλά 
χρόνια, τότε που οι φιλίες δημιουργού-
σαν σταθερούς δεσμούς.

Καλόκαρδη, χαμογελαστή, χαμηλών 
τόνων, πάντα φύλαγε για όλους ένα 
καλό λόγο.

Ήταν το άτομο που κάτω από το 
αχνό χαμογελαστό της βλέμμα είχε να 
προσφέρει μόνο αγάπη. Τυχερά τα παι-
διά που την είχαν δασκάλα τους.

Η απουσία σου Αννούλα θα είναι 
αισθητή στις εκδηλώσεις και στις εκ-
δρομές του Συλλόγου. Θα μας λείψεις! 
Περισσότερο όμως στον αγαπητό Κώ-
στα και στα παιδιά σου, στους οποίους 
εύχομαι να βρούνε τη δύναμη της πα-
ρηγοριάς και να έχουνε υγεία για να σε 
θυμούνται. 

Εύχομαι να είναι ελαφρό το χώμα της 
Αττικής γης που θα σε δεχτεί και να 
αναπαυτεί η καλόκαρδη ψυχούλα σου. 

Κ.Μ.-Π.

Μανώλης Γκιγκιλίνης

Έφυγε από τη ζωή 
στα 85 του χρό-
νια, μέσα Μαρτίου, 
ο Μανώλης Γκι-
γκιλίνης. Παλιός 
φίλος από τα φοι-
τητικά μας χρόνια 
στο Τίμβιγκεν της 
Γερμανίας. Εκεί 
γνωρίστηκε με τη 

μέλλουσα γυναίκα του. Ο Μανώλης 
πιο μεγάλος από εμάς είχε έρθει στο 
Πανεπιστήμιο για μετεκπαίδευση. Σαν 
Μυτιληνιοί και οι δύο είχαμε έρθει πιο 
κοντά και είχαμε αναπτύξει φιλικό δε-
σμό και αργότερα στην Ελλάδα είχαμε 
και κάποια συνεργασία μια και το αντι-
κείμενό μας, οι εκδόσεις, ήταν το ίδιο. 

Από τους πιο παλιούς και πιο κα-
τηρτισμένους δημοσιογράφους της 
Μυτιλήνης ο Μανώλης, είχε ανάμιξη 

Η φίλη μας Δήμητρα διέθετε μεγά-
λη «ποσότητα» αγάπης για το Σύλλογο 
και το νησί μας, για όλους και για όλα. 
Το έδειχνε με το ενδιαφέρον της προς 
όλες τις προσπάθειες που γινόταν.

Ήταν ο άνθρωπος, που δεν αγαπού-
σε απλά, αλλά νοιαζόταν, φρόντιζε, ρω-
τούσε, στεκόταν κοντά και χαιρόταν.

Δραστήρια και ζωντανή σε όλες τις 
εκδηλώσεις της.

Αγαπημένη μας φίλη η έλλειψη της 
παρουσίας σου, δυστυχώς, είχε αρχί-
σει από καιρό να μας βαραίνει. 

Εύχομαι στους δικούς σου υγεία για 
να σε θυμούνται.

Σε σένα να αναπαυτεί η ψυχούλα σου 
κοντά στο κύμα του Λαγονησιού, σαν 
στο νησί μας που τόσο αγαπούσες.

Κ.Μ.-Π.
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στα «κοινά» της Μυτιλήνης και ήταν ο 
ιδρυτής και εκδότης, από το 1962, της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Πολιτικά», 
αμέσως μετά την επιστροφή του από 
τη Γερμανία. Μέχρι το τέλος της ζωής 
του, δεν έπαψε να συμμετέχει στην έκ-
δοσή της και να καταθέτει τις απόψεις 
του ασταμάτητα. 

Η κηδεία του έγινε την Τρίτη 13 Μαρτί-
ου, στη Μητρόπολη Μυτιλήνης και η ταφή 
του στο κοιμητήριο της Αγίας Κυριακής.

Η οικογένειά του προτείνει σε όσους 
το επιθυμούν, αντί στεφάνου, να κατατε-
θούν δωρεές στο σωματείο «ΒΟΗΘΕΙΑ-
HELP», για το παιδί, στο λογαριασμό της 
Εθνικής Τράπεζας: 415/29613691. 

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπη-
τήρια στους δικούς του: τη γυναίκα 
του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα της αγαπη-
μένης σου Μυτιλήνης, αγαπητέ, παλιέ, 
καλέ φίλε που σε σκέπασε!

Θ. Α. Πλατσής

 Δημήτρης Χαλαυτής

Η κοινότητα των 
Λέσβιων της Ατ-
τικής είναι πιο 
φτωχή μετά την 
απώλεια του Δη-
μήτρη Χαλαυτή,  
προέδρου του 
Συλλόγου Πλω-
μαριτών Αττικής 

“Βενιαμίν Λέσβιος». 
Σαν βόμβα έπεσε η είδηση του θανά-

του του.
Δυστυχώς η μοίρα για ακόμα μια 

φορά έφερε μια απώλεια ενός νέου αν-
θρώπου που είχε ακόμα πολλά ακόμη 
να δώσει στον τόπο μας και όχι μόνο. 

Είχε ήδη μια πετυχημένη διετία ως 
πρόεδρος των Πλωμαριτών και είχε 
επανεκλεγεί στις πρόσφατες εκλογές 
του Ιανουαρίου. Στις τελευταίες εκλο-
γές της Ο.Λ.Σ.Α. είχε εκλεγεί Έφορος 
Μελετών & Προγραμματισμού Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων.

Γεννήθηκε στο Πλωμάρι και εκεί τε-
λείωσε και το Γυμνάσιο. Σπούδασε 
Πολιτικός μηχανικός στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και είχε 
ήδη μια επιτυχημένη επιχειρηματική 
καριέρα στο νησί.

Ο θάνατός του Δημήτρη Χαλαυτή 
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην κοι-
νότητα των Λέσβιων της Αττικής.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια στον αδελφό Σύλλο-
γο των Πλωμαριτών Αττικής και ιδιαίτε-
ρα στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

Λ.Π.

 Λίμπυ Τατά - Αρσέλ

Τον Φεβρουάριο 
που μας πέρασε, 
έφυγε απ’ τη ζωή 
η καθηγήτρια ψυ-
χολογίας, συγγρα-
φέας Λίμπυ Τατά-
Αρσέλ.

Γεννημένη στη 
Μυτιλήνη και για 
χρόνια εγκατεστη-

μένη στη Δανία, υπήρξε ομότιμη καθη-
γήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανε-
πιστήμιο της Κοπεγχάγης, με πλούσιο 
επιστημονικό συγγραφικό έργο, αλλά 
και σημαντική εργασία στο πρακτικό 
θεραπευτικό πεδίο.

Η τραγική ιστορία της οικογένειάς 
της αποτέλεσε την αφετηρία για το 
βιβλίο της με τίτλο «Με τον Διωγμό 

στην ψυχή. Το τραύμα της Μικρασια-
τικής Καταστροφής σε τρεις γενιές», 
που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
«Κέδρος» το 2014 και αποτελεί μια 
σπάνια ψυχολογική και κοινωνική ανά-
λυση του προσφυγικού τραύματος. Στο 
βιβλίο είχε εξετάσει το διαγενεαλογικό 
συλλογικό τραύμα της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και πώς αυτό το τραύμα 
επηρεάζει μέχρι σήμερα τη μνήμη, την 
ταυτότητα και τη ζωή των ανθρώπων 
προσφυγικής καταγωγής και στο σύνο-
λό της την ελληνική κοινωνία.H Λίμπυ 
Τατά-Αρσέλ ήταν το τέταρτο μέλος της 
γνωστής οικογενείας Τατά με καταγω-
γή από την Πέτρα με αξιοσέβαστα και 
ενεργά μέλη στη λεσβιακή κοινωνία, με 
τον αείμνηστο δικηγόρο Λευτέρη Τατά 
και τις αδελφές Νίκη Τατά-Χούσου και 
Σοφία Τατά, οι οποίοι όλοι έφυγαν από 
τη ζωή τα τελευταία χρόνια.

Η Λ. Τατά-Αρσέλ συμμετείχε ως επι-
στημονικό μέλος στην Εξεταστική Επι-
τροπή της Κοινής Αγοράς «Warburton 
Mission» για τους βιασμούς κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία την περίοδο 1991-1992. 
Διετέλεσε διευθύντρια ψυχοκοινωνι-
κών προγραμμάτων για την περίθαλψη 
προσφύγων στην πρώην Γιουγκοσλαβία 
(1992-1995), θεμελίωσε και διηύθυνε 
δύο κέντρα θεραπείας και αποκατάστα-
σης θυμάτων πολέμου και βασανιστη-
ρίων στο Ζάγκρεμπ και στο Σεράγεβο 
(1996-2002), και χρημάτισε σύμβουλος, 
επί επτά χρόνια, στο Τμήμα Προστασί-
ας Προσφύγων του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου για τα Εγκλήματα Πολέ-
μου στην πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY).

Τέλος, συνεργάστηκε με τα πανεπι-
στήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, και 
διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και της Γενι-
κής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 
(Γ.Γ.Ι.Φ.) στην Ελλάδα.

Λ.Π.

Το Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικί-
ας» αποφάσισε και διέθεσε στη 
μνήμη του εκλιπόντος, το ποσό 
των 100€ για τις ανάγκες του Γη-
ροκομείου Πλωμαρίου.

Νίκος Παπανικόλας
Η θλιβερή είδη-

ση ήλθε από τον 
γιό μου: «Έφυγε ο 
Νίκος Παπανικό-
λας». Το τέλος ήταν 
αναμενόμενο μετά 
από μακρόχρονη 
και βασανιστική αρ-
ρώστια της εποχής 
μας. Η κηδεία έγινε 
στο Νεκροταφείο 

της Κηφισιάς την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 
στις 11 το πρωί. Κόσμος πολύς. Ο Νίκος 
ήταν κοινωνικός και αγαπητός και οι πε-
ρισσότερες φιλίες του κρατούσαν από 
παλιά, από την Μυτιλήνη και την Αθήνα.

Ο Νίκος ήταν γιός του Τάσου Παπα-
νικόλα και της Μαρίας Περέλλη και εγ-
γονός του Παπά-Νικόλα, που μια εποχή 
ήταν ιερέας της Παναγιάς Ευαγγελίστρι-
ας του Ακλειδιού. Ο πατέρας του ήταν 
το 3ο παιδί από τα οκτώ, έγινε συμβο-
λαιογράφος και απέκτησε με τη Μαρία 
δύο παιδιά, την Άσπα και εκείνον. 

Γνωριζόμαστε από παιδιά γιατί συνέ-
πεσε να ζούμε στις ίδιες γειτονιές, στο 
Ακλειδιού και στη Χώρα της Μυτιλήνης, 
στο Βουναράκι. Ήταν ευγενικό παιδί, 
ζωηρό και μας συνέδεε η αγάπη μας για 
την φύση που απολαμβάναμε στις διά-
φορες εκδρομές στο όμορφο νησί μας. 

Ακολούθησαν τα χρόνια της δημι-
ουργίας και η εγκατάσταση του στην 
Αθήνα. Ο Νίκος αποφοίτησε αριστού-
χος από την Σχολή Χημικών Μηχανι-
κών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη 
συνέχεια, εργάσθηκε σε διάφορες επι-
χειρήσεις στο αντικείμενο του, ώσπου 
ίδρυσε μαζί με δύο φίλους την εταιρεία 
πλαστικών «ΠΛΕΞΑΚΟ».

Παντρεύτηκε την εκλεκτή του Πένυ - 
Πηνελόπη Κουτσουρίδου, η οποία ήταν 
δικηγόρος και απέκτησαν την μοναχο-
κόρη τους Μαρία και δύο εγγονούς τον 
Νικόλα και τον Θανάση που λάτρευε και 
η έγνοια του ήταν μεγάλη. 
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Νίκος Παπανικόλας

Τον Νίκο είχα την τύχη να τον γνωρίσω 
στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής 
μου καριέρας, ως νέος μηχανικός. Άρι-
στος επιστήμονας Χημικός Μηχανικός 
ΕΜΠ, με εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες, 
ήθος, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και αξίες 
που σπάνια συναντάς. Δημιούργησε και 
ηγήθηκε μια από τις πρώτες καινοτόμες 
βιομηχανίες πλαστικών, με μεγάλη εξα-
γωγική δραστηριότητα, την Plexaco SA. 
Ανοιχτό μυαλό που άνοιγε δρόμους και 
έβλεπε μπροστά. Η σπάνια ευγένεια και 
η καλοσύνη τον χαρακτήριζαν. Η αφοσί-
ωση στην οικογένεια του υποδειγματική. 
Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τον συνά-
ντησα στην επαγγελματική μου πορεία.

Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο Νίκο! 
Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια σου, που την λάτρευες αληθινά.

Απρίλιος 2018,
Στρατής Καλογρίδης

Νίκος Τεφτσής
Φεύγεις κι εσύ, αγαπημένε φίλε, πι-

στός στο Νόμο του Θεού, που έφτιαξε 
τη ζωή του καθενός μας από ΄δω ίσαμε 
΄κει – ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω.

Σε θυμάμαι απ’ τα πρώτα χρόνια της 
γνωριμίας μας, πολλές δεκαετίες πριν, 
τότε που ακόμα αναζητούσατε, με τον 
ομογάλακτο αδελφό σου, τον Βάσο,  
το δρόμο προς μια επιτυχημένη ζωή. 
Ήσουν δουλευτής,  σωστός, ευγενικός, 
αποφασιστικός, μετρημένος, λογικός, 
ταπεινός, φιλικός.

Τα χρόνια της πατρίδας μας δεν ήταν 
εύκολα, κι η πολιτική της ιστορία, απ’ 
την οποία εξαρτιόταν το μέλλον μας, 
εμάς, των νέων τότε, δεν ήταν ένα ανοι-
ξιάτικο περιβόλι. Χρειαζόταν να παλεύ-
ει κανείς καθημερινά με χίλιους αντα-
γωνιστές, κι άλλες αντιξοότητες, ώσπου 
να καταφέρει να σταθεί όρθιος στα πό-
δια του. Εσύ, με την απλότητά σου, την 
καλοσύνη σου, και την ευγένειά σου,  
έστησες μια διαδρομή επιβίωσης πάνω 
σε μιαν αδιατάρακτη πορεία αγάπης και 
ταπεινοσύνης. 

Δεν επιζήτησες ιδιαιτερότητες, δε 
σήκωσες παντιέρες που θα σε έβγα-
ζαν έξω απ’ την κοινή παραδοχή, δεν 
κάρφωσες στο πέτο σου κανενός εί-
δους κομπορρημοσύνες. Έφτιαξες 
μιαν ωραία οικογένεια με τη βοήθεια 
της αγαπητής συζύγου σου Στέλλας, 
ανάστησες δυο αξιολάτρευτα και δα-
κτυλοδεικτούμενα σήμερα παιδιά, και 
φύλαξες για τον εαυτό σου την περη-
φάνια της ανθρωπιάς σου, έτσι που να 
μπορείς να καυχιέσαι, στη διαταραγμέ-
νη εποχή μας, με το χέρι στην καρδιά 
ότι: «την πίστην τετήρηκα, τον νόμον 
τετέλεκα»!

Υποκλινόμαστε μπροστά στο σκήνω-
μά σου, αγαπημένε φίλε, όλοι όσοι σε 
γνωρίσαμε και συνδεθήκαμε μαζί σου.

Άντε στο καλό, καλέ μας! Ο Θεός 
μαζί σου.

Τ.Χ.

Τα θρησκευτικά του καθήκοντα ήταν 
πηγαία. Πήγαινε την Κυριακή στην εκκλη-
σία και πάλι συνέπεσε να βρισκόμαστε 
και εκεί. Ήταν χαρά μας που η φιλία μας 
συνεχίστηκε και θυμόμασταν τα παλιά 
και συζητούσαμε τα νέα. Ο Νίκος ήταν 
καλός στις ιστορίες και η ζωηρότητα 
της κουβέντας ήταν πάντα απολαυστική. 
Ήξερε πολλά, παλιά και νέα.

Και όπως η μοίρα του καθενός μας 
γράφει, τον «φιλοδώρησε» τελικά με 
βασανιστική αρρώστια. Δεν έχασε το 
κουράγιο του, πάλεψε τον αντίπαλο, μα 
ήταν πιο δυνατός και ύπουλος. Ενώ γινό-
ντουσαν οι ανάλογες προσπάθειες από 
τους γιατρούς και την οικογένεια, και ο 
ίδιος στεκόταν παλληκάρι σε ετοιμότητα, 
το σώμα του τον πρόδιδε και εξαντλημέ-
νο έγερνε να ξεκουραστεί. Σε μια τέτοια 
στιγμή, άνοιξε ο Θεός την αγκαλιά του.

Dr. Νέδα Βουτσά-Περδίκη
Ιατρός Παθολογοανατόμος-

Κυτταρολόγος
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