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Καλοκαίρι στη Λέσβο
Αρχή Σεπτέμβρη και βρισκόμαστε πολλοί συμπατριώτες, ακόμα, στο νησί.
Δεν μας «κάνει καρδιά» ν’ αφήσουμε αυτόν τον αγαπημένο τόπο!
Όπου κι αν επιλέξουμε να βρεθούμε, μας μαγνητίζει η ολοκάθαρη γαλανή
θάλασσα και το χρυσοπράσινο της ευλογημένης ελιάς του.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα ενδιαφέροντα που διαθέτει η Λέσβος. Είναι οι
άνθρωποί της που φροντίζουν συνεχώς για το καλύτερο. Απ’ όλους τους φορείς
και τους συλλόγους οι προσπάθειες για την προσέλκυση επισκεπτών είναι αξιόλογες.
Με πρωτοβουλία και στήριξη του Δήμου Λέσβου έγιναν και εξακολουθούν να
γίνονται εκδηλώσεις στο Κάστρο Μυτιλήνης και σε άλλα σημεία του νησιού έως
και τις 16 Σεπτέμβρη, ενταγμένες στο «Λεσβιακό Καλοκαίρι». Εκδηλώσεις μουσικοχορευτικές, εικαστικές, αθλητικές. Γιορτές «παράδοσης» και πανηγύρια,
παρουσιάσεις βιβλίων, τιμητικές εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες, φωτογραφικές
εκθέσεις, καθώς και παιδικές παραστάσεις και αφηγήσεις παραμυθιών.
Αλλά και η Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου έδωσε την ευκαιρία στο κοινό της
Λέσβου να απολαύσει δυο αξιόλογες κωμωδίες του Αριστοφάνη: τους «‘Ορνιθες» και τις «Νεφέλες», που παρουσιάστηκαν από ερασιτέχνες Μυτιληνιούς ηθοποιούς, στο «Αρχαίο Θέατρο» της Μυτιλήνης.
Και η Περιφέρεια Β.Α. Αιγαίου με την προβολή κινηματογραφικών έργων ποιότητος, με την επιμέλεια του συλλέκτη Π. Αλεξέλλη, έδωσε την ευκαιρία στο
«φιλοθεάμον» κοινό να γεμίζει ασφυκτικά, δυο φορές την εβδομάδα, το Αρχοντικό Γωργιάδη. Ακόμα με την φροντίδα της Τράπεζας Πειραιώς η λεσβιακή
παράδοση στην κεραμική δόθηκε στον κόσμο μέσα από την φιλότιμη εργασία
«Επτά γενιών της οικογένειας των Κουρτζήδων» από την Αγιάσο.
Θα πρέπει όμως να αναφερθώ και σε δυο ακόμα ποιοτικές εκδηλώσεις: Την
παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος ηχοράματος του Δ. Ταλιάνη «Από τη Λέσβο στη Σαντορίνη» που παρουσιάστηκε τον Αύγουστο στο Μουσείο Γεωγραφίας στο Σίγρι, καθώς επίσης και στο ποιοτικό ετήσιο φεστιβάλ κλασικής μουσικής του Μολύβου.
Αυτά και τόσα άλλα ακόμα, έχω να αναφέρω, αξιόλογα και ενδιαφέροντα
«δρώμενα», που διαδραματίστηκαν κι αυτό το καλοκαίρι στο νησί και έδωσαν
δείγματα πολιτισμού και ανθρωπιάς που καθημερινά προσφέρονται, απ’ όλους
τους κατοίκους, ακόμα κι αν δυσκολεύεται η ζωή του τόπου.

Εικόνα εξωφύλλου: Το έργο είναι ελαιογραφία του Τάκη Ελευθεριάδη (σελ. 20-24)
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Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2018, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας»
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893
ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ:
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώσουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Φιλαλληλία
Γκορτζιώτης Μιχάλης στη μνήμη Τάσου Κακαδέλλη..............................................100€
Ευαγγελία Σαραντίτη για ενίσχυση περιοδικού........................................................... 70€
Στη μνήμη της αγαπημένης μας φίλης Μαρίας Παπαθανασίου:
Θεόδωρος & Καίτη Πλατσή ................................................................................................ 100€
Τατιάνα Σπυροπούλου ..............................................................................................................50€
Αργυρώ Μαυρομάτη .................................................................................................................50€

Η «Λεσβιακή Παροικία» διέθεσε φέτος το καλοκαίρι
από το ταμείο της Φιλαλληλίας της τα εξής ποσά:
Για το Σύλλογο Μεσογειακής Αναιμίας...................................................................200€
Για το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου..................................................................200€
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10ο Διεθνές Θερινό Σχολείο
Γεωπάρκων. Πρεμιέρα με
συμμετοχές από όλο τον κόσμο!

γος, ο Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής (ΕΘΟΚ), ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ιππείου «Άγιος Προκόπιος»,
το Αναγνωστήριο Αγιάσου «Η Ανάπτυξη», η Χορευτική ομάδα Παραδοσιακών
Χορών Μυτιλήνης «ΧΟΡΟΔΟΙΠΟΡΟΙ»,
το Κέντρο Μελέτης και Διάδοσης της
Ελληνικής Παράδοσης «Εμμέλεια» και
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής «Φίλοι της Παράδοσης».

Στη Λέσβο, το καλοκαίρι αυτό, συγκεντρώθηκε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για
την ανάπτυξη των Γεωπάρκων, με την
πραγματοποίηση του Διεθνούς Σχολείου Γεωπάρκων 2018, με αντικείμενο
«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO και διαχείριση της γεωλογικής κληρονομιάς».
Ο Καθ. Νίκος Ζούρος καλωσόρισε
τους συμμετέχοντες από 25 χώρες που
βρέθηκαν στη Λέσβο και παρουσίασε
το Πρόγραμμα του Διεθνούς Σχολείου
Γεωπάρκων UNESCO, τους στόχους
του και τις επισκέψεις που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν σε γεωλογικά τοπία
και μνημεία της Λέσβου κατά την διάρκεια του.

Στο Μουσείο - Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - Tériade η περιοδική έκθεση «COMICS, λόγια και
εικόνες» των Γιώργου Μπότσου και
Giuseppe Palumbo.
Το Μουσείο Tériade εγκαινιάζει σειρά εκδηλώσεων για το έτος 2018.
Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται
με τα Τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, δια
της υπευθύνου Λάουρας Λοϊζίδου.
Η περιοδική έκθεση «COMICS, λόγια
και εικόνες» διοργανώνεται στο πλαίσιο
του Δικτύου Ελληνο - Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας, υπό την αιγίδα της
Ιταλικής Πρεσβείας, με την συνεργασία
του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθηνών. Φιλοξενεί επιλογή έργων δύο
καλλιτεχνών, του Έλληνα Γιώργου Μπότσου και του Ιταλού Giuseppe Palumbo,
αντιπροσωπευτικών της σύγχρονης παραγωγής των κόμικς στις δυο χώρες.
Επιμελητής της έκθεσης είναι ο Αντώνης Ράλλης, καθηγητής ιστορίας της τέχνης. Τα Ιταλικά έργα θα συνοδεύονται
από μετάφραση των κειμένων.

Το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών
Χορών. Στο Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργάνωσε, το Σάββατο
16 Ιουνίου, το 2ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, στο Μουσείο Βιομηχανικής
Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή.
Χορευτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο παρουσίασαν, παραδοσιακούς χορούς από τη Λέσβο και
τη Μικρά Ασία, με τη συνοδεία του καλλιτέχνη Βαγγέλη Σαραντίδη και της ορχήστρας του, φορώντας τοπικές φορεσιές.
Συμμετείχαν (με σειρά εμφάνισης): ο
Πνευματικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, ο Σύλλογος Γυναικών
Μανταμάδου, ο Παγγεραγωτικός Σύλλο5

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας
της Λέσβου «Euphoria»

200m² δίχτυα ψαρέματος και τοποθετήθηκαν στη παράκτια περιοχή της πλάζ.
Τέσσερις δορυφόροι συνέλεξαν δεδομένα πάνω από την περιοχή του πειράματος αποτυπώνοντας τα πλαστικά με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εντοπίστηκαν τα πλαστικά στη θάλασσα με τη
χρήση drones και δορυφορικών εικόνων.
Ταυτόχρονα, τέσσερα Συστήματα μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones)
της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης
χρησιμοποιήθηκαν για να χαρτογραφήσουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια την θέση
και την πυκνότητα των πλαστικών σε συγκεκριμένες φασματικές περιοχές (ορατού, υπέρυθρου και θερμικού). Επιπρόσθετα, αεροφωτογραφίες συλλέχθηκαν
από ελαφρύ αεροσκάφος σε μέσο ύψος.

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας της
Λέσβου “Euphoria”, θα πραγματοποιηθεί 7-9 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της
Εφταλούς, Μολύβου και Πέτρας. Το
τριήμερο φεστιβάλ διαθέτει πλούσιο
πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 40 διαφορετικές δράσεις
τόσο για τους ντόπιους, όσο και για
τους επισκέπτες του νησιού, όλων των
ηλικιών και επιπέδων, με δασκάλους
και ειδικούς από όλο τον κόσμο! Οι
δράσεις του είναι γεμάτες με ομαδικές
δραστηριότητες , όπως ορθοσωμία, Tai
Chi, pilates, Qi gong, Mindfulness, Yoga,
πεζοπορία και χορό, που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία σταθμούς, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
θα πραγματοποιηθούν επίσης ενημερωτικές διαλέξεις, θεραπείες ευεξίας
σε ιαματικές πηγές της Λέσβου, δράσεις “Juicing” στη φύση με τοπικά προϊόντα και πολλά άλλα.

Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σε τμήματα
του εθνικού & επαρχιακού οδικού
δικτύου του νησιού.
Στο πλαίσιο του έργου αντικαταστάθηκαν τα παλαιά φωτιστικά σώματα τύπου Na µε νέα φωτιστικά σώματα φωτισμού των δρόμων τύπου LED, ψυχρού
φωτισμού, προκειμένου να υπάρξει
εξοικονόμηση ενέργειας, σε επιλεγμένα σημεία του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου Λέσβου. Συγκεκριμένα
αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά σώματα στα εξής οδικά τμήματα: Επαρχιακή
Οδός Περάματος - Παπάδου, Επαρχιακή Οδός Λάρσου - Πλωμαρίου στο
Τμήμα Παλαιόκηπος - Παπάδος, Κόμβος Λάρσου, Κόμβος Πέτρας, Κόμβος Ανάξου, Κόμβος Πύργων Θερµής,
Κόμβος Αφάλωνα, Κόμβος Αγιάσου,
Κόμβος Τσίγκου.
Προκειμένου να προχωρήσει και η
αντικατάσταση του συνόλου των 600
περίπου υπολοίπων παλαιών φωτιστικών τύπου Na του επαρχιακού &
εθνικού οδικού δικτύου στο νησί της

Εντοπίστηκαν τα πλαστικά στη
θάλασσα με τη χρήση drones και
δορυφορικών εικόνων
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από
την Ομάδα Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου το
πρωτοπόρο πείραμα εντοπισμού και
την ποσοτικοποίησης πλαστικών απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας
στην πλαζ «Τσαμάκια». Στόχος τού πειράματος ήταν ο εντοπισμός από απόσταση, μεγάλων επιφανειών πλαστικών
απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας, που θα επιτρέψει την στοχευμένη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην απομάκρυνση τους.
Τρεις πλωτοί τεχνητοί στόχοι, περιείχαν 3600 πλαστικά μπουκάλια νερού,
πλαστικές σακούλες μιας χρήσεως και
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Λέσβου με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED, έχει εγκριθεί η δημοπράτηση
ενός νέου έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο
Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Ν.
Λέσβου» συνολικού Π/Υ 537.000€,
το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί
εντός του καλοκαιριού.

σαν την Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018, στο
βόρειο λιμάνι της Μυτιλήνης, τη δράση
των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών
με περιήγηση στα πολιτιστικά και γεωλογικά μνημεία της δυτικής Λέσβου.
Η διαδρομή περιλάμβανε επίσκεψη
στα ηφαιστειακά μνημεία της δυτικής
Λέσβου, τον κρατήρα της Βατούσας, τη
Μονή Περιβολής, το αρχαϊκών χρόνων
οχυρό της Σκαμνιούδας, το Φρούριο Σιγρίου, το Πάρκο Απολιθωμένου Δάσους
Πλάκας, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

«Πράσινες Πολιτιστικές
Διαδρομές». Περιήγηση στα
πολιτιστικά και γεωλογικά
μνημεία της δυτικής Λέσβου
Πλήθος εκδηλώσεων για το ευρύ κοινό, με ελεύθερη είσοδο για τους συμμετέχοντες, διοργάνωσε και φέτος το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε όλη τη χώρα, από τις 7 έως τις 10
Ιουνίου, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές
Διαδρομές». Οργανώθηκαν σε ενημερωτικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά
προγράμματα, θεματικές ξεναγήσεις,
περιηγήσεις, πεζοπορίες, ποδηλατικές
διαδρομές, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.ά.
Οι «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση
Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων,
στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση
στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Σκοπός της
δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης
ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και του
φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Η
δράση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
το 2012. Το 2017 συμμετείχαν εκατόν
σαράντα φορείς από τριάντα επτά νομούς της επικράτειας. Φέτος συμμετέχουν φορείς από σαράντα νομούς.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου πραγματοποίη-

Δειγματοληψίες σε
33 παραλίες της Λέσβου
Σε 122 παραλίες των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιείται
πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης από
τη Διεύθυνση Υδάτων Β. Αιγαίου της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής
περιόδου, δηλαδή από το Μάιο έως τον
Οκτώβριο. Ειδικότερα, στο Δίκτυο Παρακολουθούμενων Ακτών του νομού
Λέσβου εντάσσονται 33 παραλίες της
Λέσβου και 14 παραλίες της Λήμνου.
Στόχος τής παρακολούθησης είναι η
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων. Στις παρακολουθούμενες ακτές
διενεργούνται αφενός δειγματοληψίες
και αναλύσεις για την παρακολούθηση
της μικροβιολογικής ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
της Ε.Ενωσης και της εθνικής νομοθεσίας και αφετέρου οπτικές παρατηρήσεις
για την εκτίμηση της φυσικοχημικής
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
Μάλιστα για την ενημέρωση του κοινού, η Διεύθυνση Υδάτων Β.Α. προχώρησε στην τοποθέτηση 122 πινακίδων ενημέρωσης κοινού στις ανωτέρω
ακτές, που εντάσσονται στο Δίκτυο
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Παρακολούθησης. Στις πινακίδες ενημέρωσης κοινού περιλαμβάνεται γενική περιγραφή ακτής (σύντομες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση και
τα φυσικά χαρακτηριστικά της ακτής
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις
διαθέσιμες υποδομές), περιγραφή των
δυνητικών πηγών ρύπανσης - εφόσον
υπάρχουν - και αξιολόγηση της δυνατότητας επίδρασής τους στην ποιότητα των υδάτων. Παράλληλα, υπάρχει
φωτογραφικό υλικό, χάρτης, στοιχεία
επικοινωνίας αρμόδιων υπηρεσιών και
πηγές περαιτέρω ενημέρωσης.

του περιαστικού άλσους «Τσαμάκια»
της πόλης της Μυτιλήνης και θα αναβαθμίσει την περιοχή προσδίδοντάς
της την αίγλη παλαιότερων χρόνων.
Δεύτερη ανοιχτή διαβούλευση –
συνάντηση εργασίας,
με τους απανταχού αποδήμους
Μυτιληνιούς της διασποράς.
Η Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης και
η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Λέσβου, διοργάνωσαν τη Δευτέρα,
13 Αυγούστου 2018 τη 2η ανοιχτή διαβούλευση – συνάντηση εργασίας, με
τους απανταχού απόδημους Μυτιληνιούς της διασποράς.
Η ανοιχτή αυτή διαβούλευση είχε
σαν βασικό στόχο, την επεξεργασία
ορισμένων θεμάτων που αφορούσαν
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
της Μυτιλήνης για το εγγύς και το απώτερο μέλλον, ώστε όλοι (γηγενείς δημότες και απόδημοι) να συμμετέχουν
σ’ έναν διευρυμένο ανοιχτό διάλογο,
που θα καθορίσει τον προσανατολισμό
και τους αναπτυξιακούς της στόχους
για τα επόμενα χρόνια
Μεταξύ διαφόρων άλλων προτάσεων
των αποδήμων, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
-Δυνατότητα προσέλκυσης ελληνικών
και ξένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, για τη δημιουργία τουριστικών
και λοιπών υποδομών, στην ευρύτερη
περιοχή της Μυτιλήνης και της Χερσονήσου Αμαλής. Συνεργασίες με τοπικές
επιχειρήσεις.
-Χωροταξική – πολεοδομική ανάπτυξη πόλης Μυτιλήνης:
-Ο ρόλος των τοπικών – συνοικιακών
συμβουλίων (όπως αυτά συγκροτήθηκαν πρόσφατα), για την αντιμετώπιση
προβλημάτων στην κάθε γειτονιά της
Μυτιλήνης.
-Δημιουργία ομογενειακού χωριού.

Φωτιά στα «Τσαμάκια»
Φωτιά εκδηλώθηκε τον Αύγουστο στα
«Τσαμάκια, που έγινε αντιληπτή άμεσα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε και έσπευσε στο σημείο με αρκετά οχήματα και πυροσβέστες. Ευτυχώς,
χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η φωτιά
περιορίστηκε πολύ γρήγορα.
Κατόπιν τούτου ο Δήμος έβγαλε την
ακόλουθη ανακοίνωση: Η συγκεκριμένη
περιοχή αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, τα οποία ο Δήμος στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων του είχε ξεκινήσει
να αντιμετωπίζει πριν από το γεγονός.
Αυτή τη στιγμή, έχοντας αξιολογήσει τη
σοβαρότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του προβλήματος, πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες, που στόχο
έχουν την προστασία του άλσους και
την επαναφορά του στην πρέπουσα
κατάσταση. Συνεργεία του Δήμου καθάρισαν το άλσος από σκουπίδια, μπάζα και άγρια χόρτα, ενώ τοποθέτησαν
και μπάρες απαγόρευσης διέλευσης και
στάθμευσης τροχοφόρων στην είσοδό
του πάρκου.
Η συνεργασία και η κινητοποίηση
δημοτών και συναρμόδιων φορέων θα
συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία
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Ένας Λέσβιος διαπρέπει και μας κάνει περήφανους!
Πίτερ Ντιαμάντης, εμπνευστής και συνιδρυτής
του «Singularity University»
«Η αποστολή του Singularity University μαζί του και τα όσα αποτυπώνονται στη
είναι να επιμορφώσει μεταπτυχιακούς συνέντευξη του, αξίζει να τα αναζητήσει
φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων σχε- κανείς, γιατί ο διακεκριμένος συμπατριτικά με τις εκθετικές τεχνολογίες, και το ώτης μας ανοίγει νέους δρόμους για να
πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ατενίσουμε το μέλλον στον κόσμο. Από
λύσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα του την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα
πλανήτη και να δημιουργήσουν έναν κό- περιοριστούμε να αναδημοσιεύσουμε
σμο αφθονίας», λέει ο Πίτερ Ντιαμάντης. την αναφορά του στη γενέτειρα του και
Τον προσεχή Νοέμβριο, ένας σημα- την οικογενειακή του ιστορία, που φαίντικός διεθνής θεσμός στον χώρο της νεται να αποτελεί οδηγό στο δρόμο που
ψηφιακής τεχνολογίας, το Singularity ο ίδιος διάλεξε και διαπρέπει, κάνοντας
University, θα δώσει για πρώτη φορά μας και εμάς περήφανους!
«Ο Ντιαμάντης μεγάλωσε στη Νέα
το «παρών» στην Αθήνα. Το Singularity
Summit Greece, που θα λάβει χώρα στο Υόρκη σε συνθήκες αστικής άνεσης, ως
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 19-20 Αμερικανός δεύτερης γενιάς. Οι καταΝοεμβρίου, θα παρουσιάσει στο κοινό βολές του πατέρα του ήταν πολύ λιγόπου θα το παρακολουθήσει μία επισκό- τερο ευοίωνες. «Μεγάλωσα σε μία πολύ
πηση των τεχνολογιών που θα κυριαρ- δεμένη οικογένεια και γνώριζα από πολύ
χήσουν στην οικονομία του αύριο: το μικρός την ιστορία του πατέρα μου: την
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την τεχνητή ταπεινή του ανατροφή στα Μιστεγνά
της Λέσβου, το ταξίδι του στην Αθήνα
νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία κ.ο.κ.
Ο εμπνευστής και συνιδρυτής του για να δώσει εξετάσεις για την Ιατρική
Singularity University είναι ο Πίτερ Ντια- - ο δικός του πατέρας, που ήταν πολύ
μάντης. Ένας Λέσβιος στην καταγωγή, αυστηρός, του είχε πει να μην γυρίσει
Αμερικανός δεύτερης γενιάς, που δια- πίσω αν δεν περάσει, και εκείνος το είχε
πρέπει στην Αμερική και από ότι φαίνε- πάρει σοβαρά... Όλοι οι συγγενείς του
ται δεν ξεχνά τον τόπο της καταγωγής και οι συνομήλικοί του έγιναν παπάδες ή
του. Ο φανατικά αισιόδοξος, αναγεν- δάσκαλοι, έμειναν στο νησί, αλλά ο πανησιακά πολυπράγμων συγγραφέας, τέρας μου είχε ένα μεγαλύτερο όραμα.
επιστήμονας και επιχειρηματίας μίλησε Στην Αθήνα γνώρισε τη μητέρα μου, και
στην εφημερίδα «Καθημερινή» (μέσω μέσα σε δύο μέρες αρραβωνιάστηκαν.
ηλεκτρονικής επικοινωνίας στους Αλέ- Η μητέρα μου ζούσε στις ΗΠΑ από
ξη Παπαχελά και Γιαννη Παλαιολόγο) δέκα ετών, και μετά από δύο χρόνια
για τις εκθετικές τεχνολογίες και πώς θα την ακολούθησε στη Νέα Υόρκη. Ο
αλλάξουν τον κόσμο, για τις ευκαιρίες πατέρας μου δεν μιλούσε λέξη αγγλικά,
και τις προκλήσεις που θα δημιουργή- και χρειάστηκε έξι χρόνια για να πάρει
σουν. Αφηγήθηκε επίσης την οικογενει- άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλακή του ιστορία, που έχει αναφορά στο ματος, αλλά τα κατάφερε, και έγινε ένας
νησί μας και το χωριό της καταγωγής, πολύ πετυχημένος γυναικολόγος.
Βλέπω το δικό του ταξίδι, από το μικρό
τα Μιστεγνά και πώς τον προίκισε με
την ακόρεστη φιλοδοξία που τον έχει χωριό στη Λέσβο έως το επιτυχημένο
ωθήσει να κοιτάζει τα αστέρια, όχι απλά ιατρείο στη Νέα Υόρκη, ως αντίστοιχο
ρεμβάζοντας, αλλά αναζητώντας τον με τη δική μου φιλοδοξία να φτάσω στο
τρόπο για να φτάσει εκεί. Η συζήτηση φεγγάρι ή στον Άρη».
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Μια παρλάτα που ειπώθηκε με περίσσιο... θράσος
“Μπαμπινιώτης... στο μάθημα!”
Το έτος 2004, η Περιφερειακή Δ/νση Παιδείας της Νομαρχίας Λέσβου, με Διευθυντή τον φιλόλογο καθηγητή Ραφαήλ Παπαδέλλη, σε συνεργασία με τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, Πρόεδρος του οποίου ήταν η κ. ΤΣΑΜΠΗ οργάνωσε διημερίδα
- συνέδριο αφού προσκλήθηκαν καθηγητές των ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης. Πρώτος των
προσκεκλημένων ο τότε Πρύτανης του Καποδιστριακού, καθηγητής γλωσσολογίας, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ.
Από μέρους του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, μου ζητήθηκε, διά του φίλου, φιλόλογου
Δρ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, τότε ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, να γράψω κάτι και να το πω
από σκηνής την πρώτη μέρα, κατά την έναρξη, κι αυτό να είναι σε ΛΕΣΒΙΑΚΟ γλωσσικό
ιδίωμα, για να πάρουν μια γεύση οι προσκεκλημένοι, της ντοπιολαλιάς μας.
Η ιδέα που μου ήρθε ήταν: Να κάνω εγώ τον δάσκαλο στα ΜΥΤΙΛΗΝΙΑ και να εξετάζω
ως... φοιτητή τον κ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ!
Όλα πήγαν καλά, εύκολα βγήκε η παρλάτα, μόνο που όταν πήγα στην έναρξη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ έπαθα... μικροπανικό! Οι οργανωτές, φιλόλογοι που υπήρξαν φοιτητές
των προσκεκλημένων, μίλησαν σε επίπεδο υψηλής κουλτούρας. Με προσεγμένο, καθαρό
λόγο και μεστά νοήματα υποδέχτηκαν τους δικούς τους δασκάλους.
Το πόνημα το δικό μου, είχε δείγματα της ντοπιολαλιάς αλλά παράλληλα είχε και μια
δόση σάτιρας κι ευθυμίας, είχε... πλάκα που δεν ταίριαζε στη βαριά ατμόσφαιρα.
Στον πρόλογό μου, μίλησα για την διαφορά επιπέδου, είπα πόσο δύσκολο ήταν για
μένα, σε μια τόσο σοβαρή και ποιοτική ατμόσφαιρα, να περάσω σε επίπεδο αστειότητας
και ζήτησα από το ακροατήριο να μου δώσει κουράγιο γιατί το δικό μου κείμενο ήταν έξω
από το κλίμα!
Χειροκρότησαν ΟΛΟΙ, ο κ. Πρύτανης στην πρώτη σειρά μαζί με τον κ. ΚΑΤΣΙΚΑ, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Ι. Μητροπόλεως μας,
Πατέρα Γρηγόρη Δομούζη. Πήρα μια ανάσα και άρχισα:
Ήβγα, τσι φώναξα παντού:

Προυστνούμι σας που ήρτατι μι χίλις τιμινάδις!
Χίλια καλώς ουρίσατι τσα κάνατι τσι κόπου
Χαλάλ(ι), για θα πιράσητι καλά σ τούτουν του τόπου!
Σμπάθαμι τώρα πρύτανη μ', μα θελ' α σι ρουτήσου,
Ξερς ούλα τα Ιλλινικά; Τα μπρος τσι τ’ απού πίσου;
Μ' ούλου του θάρρους, δέχισι ιγώ να σ' ιξιτάσου
Τσα πεις σουστά του μάθημα, σν άλλ(ι) ταξ' α σι πιράσου;
Δέχισι; Πήτι τσι σεις τη γνώμη σας, να τ’ κάνου ιρουτήσεις;
Θα μλήξ' σουστά ι πρύτανης; Θα πάρου απαντήσεις;
Λοιπόοοον!
Για πέμι δάσκαλι, τούτηνια τν όμουρφ τ μέρα
Τι θελ(ι) α πει η λεξ που λεν "Ι τραχανουμπισνέρα;"
Ε ξέρς; Αντ’, ε πειραζ'...έλαα τσι μι ντιριέσι
Μη ντουμανιαϊγς τσι πκρένησι, τσι μη... ξικατουριέσι!
Δεύτιρ' ιρώτησ' Δάσκαλι: Σιγά-σιγά παγαίνου,
Τι θέλ(ι) α πει "Ζντυχαίνου";
Ε μλας; Γιατί; Μπας ντρέπισι; Τα λόγια σου τα χάσεις;
Τώρα θα πας για... κατσκηνιά; θα κόψ' απ' τσ’ ιξιτάσεις;
Ισύ που είσι ι... ξακστός σν Ιλλάδα τσι σν Αθήνα,
Τι είν' η "ρακουφτήνα;"
Εεεε πως βουβάθτσις; Τι θα γίν(ι); Ρουτώ τσι συ πας πάσου,
θέλ(ι)ς α σι βάλου... άσσου;

Πλαλήτι οι Μυτιληνιοί, Πγιανοί, Μανταμαδιώτις
ήρτι μι τ’ αγιρόπλανου ου κύριους Μπαμπινιώτης!
Αυτός που ξερ' τα λληνικά, αυτός που γραφτ' τα λιξικά,
Που εινι τσι καθηγητής τσι πρύτανης, ιν πρώτοις!
Πούνι ξακστός, που ξέρ πουλλά, ου κύριους Μπαμπινιώτης!

Εεε ...ντούστσι ντε , βγάλι μια λέξ' τν' ώρα ντ' κακιά να διώξου,
Μίλααα, για θα σι... κόψου!

Ακούσαν φτα που φώναξα τσι προυσουχή μι δώσαν
Σμάρια γι αθρώπ' απ' τα χουριά, σ' προυτεύουσα πλακώσαν!

Πρύτανη μ' μη πικρένησι, δε θέλ' α σι ζουρίζου,
μα πέμι όμους να χαρείς, τι είνι τ’ "ουγραντίζου;"

Αντι να δούμι! Σι ρουτώ, χουρίς να σι ζουρίζου,
τι θέλ(ι) α πει "Ντουσντίζου;"

Λοιπόν που λες κυρ-πρύτανη μ’, τσι σεις καθηγητάδις
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Ε πως μ' ήρτις αδιάβαστους; π'ς ίσταν καλός στα ιλληνικά
τσ’ έγραψις τόσα λιξικά;
Τώρα γιατί δε κάν(ι)ς ...αγιάρ;
Θέλ(ι)ς α σι σύρου να καγιάρ;
Βλέπουσι, πλήχτσασις πουλύ, είσ' στιναχουριμένους,
Γι αυτό σι βάζου εύκουλου: Τι είνι "Ι ζγκαμένους;"

Eκδηλώσεις
Αιολική Σχολή
Γράφει ο Παναγιώτης Αλατερός

Αμα ζαλίστσις πέμι του! Κουτσίν(ι)σις, σ' ήρτι άναμους
Βλέπου ντιριέσι, σφήτζησι, μη σ' έρτ' τσι κανας άρναμους!

και ποιήματα απέδωσαν με ζωντάνια
αλλά και πάθος, οι καλλιτέχνες, Μυρτώ
Κλεάνθους Τσαούση, Γιάννης Ιντζεγιάν,
Μαρία Παπαδάκη, Τάκης Συνοδινός και
Ανθή Βαφιαδάκη.
Η επιμέλεια των κειμένων, ήταν ευθύνη της λογοτέχνιδας, τ. Γενικής
Γραμματέως της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών Κας Μυρτώς Κλεάνθους
Τσαούση. η οποία ήταν επίσης εισηγήτρια της παρουσίασης. Τον συντονισμό
της όλης εκδήλωσης είχε αναλάβει ο
Κος Κωνσταντίνος Μπέτζελος.
Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η
Μικτή Χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, η οποία απέδωσε, με μπρίο και χάρη,
τραγούδια της Λέσβου και της Μικρασιατικής Παραλίας, υπό την διεύθυνση
της Κας Μαρίας Κάτσαρη. Η συμμετοχή
της χορωδίας εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από
το κοινό με ένα θερμό, δυνατό και παρατεταμένο χειροκρότημα.
Ήταν μια θαυμάσια εκδήλωση που
την παρακολούθησε πλήθος κόσμου
με μεγάλη συγκίνηση και ενδιαφέρον,
δεδομένου ότι ο πληθυσμός της Νέας
Φιλαδέλφειας αποτελείται σε συντριπτικό ποσοστό, από απογόνους προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και έχουν νωπές στην μνήμη τους
τις αφηγήσεις των γονιών και των παππούδων των.
Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμο
της Νέας Φιλαδέλφειας για την πρωτοβουλία μιας εντυπωσιακής και άρτια
οργανωμένης εκδήλωσης.

Για να σι βάλου να βαθμό, να μη σι ζουρλαντίζου
Να σι ρουτήσου εν' απλό: Τι είνι "κουντουρντίζου;"
Καλά, γιατί μι λέγατι οι ντόπγ' ιδώ δασκάλ(ι)
Πους Μπαμπινιώτης θέλ(ι) α πει "Πανέξυπνου τσιφάλ(ι);"
τούτους δε φτάν(ι) ισαμ' ιμάς
είνι που λέν "καρά κατμάς!"
Κυρ' Πρύτανη μ' μι πέθανις μ' αυτή τη σιουπή σου
Σι κόβγου απ' του μάθημα, σι στέλνου πιο ξουπίσου!
Πάνι σ’ν Αθήνα, διόβασι καλά, τσοχ(ι) μι πασάλλ(ι)μα
Έφτου να κάτσς να μιλιτάς χωρίς να κάν(ι)ς διάλλ(ι)μα
Μη χουζουρέψ' τσι μη βαστάς στου διάβασμα ουράριου
τσ' έλα του ΦΙΒΡΟΥΑΡΙΟΥ!
(Και είχα το θράσος να περιμένω να πει ο κ. Μπαμπινιώτης αν δέχεται!
Εκείνος ευγενέστατα ψιθύρισε: «Ναι»).
(Τελείωσα, τα μάζεψα, έδωσα το χειρόγραφο στον κ. Μπαμπινιώτη, του ζήτησα συγνώμη και ...τρέχοντας με τύψεις για την ...αδιαντροπιά μου, έφυγα απ’ το
Θέατρο!)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
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Την Δευτέρα 14 Μαΐου, στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού
της Διασποράς, στην Λεωφόρο Δεκελείας 152 στην Νέα Φιλαδέλφεια,
έλαβε χώρα μια λαμπρή Λογοτεχνική
Εκδήλωση, Αφιέρωμα στην Αιολική
Σχολή, την οποία είχα την τύχη και την
χαρά να παρακολουθήσω και να απολαύσω.
Ιδιαίτερα τιμήθηκαν οι λογοτέχνες
μας Στράτης Μυριβήλης και Ηλίας Βενέζης, ως πρωτοπόροι της άνθησης
των Λεσβιακών Γραμμάτων στα χρόνια
του μεσοπολέμου. Πέραν των δύο αυτών, τιμητική μνεία έγινε και για τους
Αργύρη Εφταλιώτη, Φώτη Κόντογλου,
Ασημάκη Πανσέληνου, Γιώργο Βαλέτα
και Οδυσσέα Ελύτη, των οποίων κείμενα, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων
13

Παράκληση της «Λεσβιακής Παροικίας»
στην Παναγία στο Πυργί

Η «Λεσβιακή Παροικία» τέλεσε την
Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, την καθιερωμένη, από τον επίτιμο πρόεδρό της
Τάκη Χατζηαναγνώστου, εδώ και πολλά
χρόνια παράκληση, στον Ιερό Ναό της
Παναγίας στο Πυργί.
Όπως πάντα χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.
Ιάκωβος και έψαλε με μεγάλη κατάνυξη

η καλλίφωνη βυζαντινή χορωδία του κ.
Πολύδωρου Αμπατζή.
Η όμορφη μικρή γραφική εκκλησία
της Παναγίας, γέμισε ασφυκτικά από
πιστούς, μέλη και φίλους της Λεσβιακής Παροικίας, στους οποίους μετά
το τέλος της Παράκλησης προσφέρθηκαν από μέλη του Δ.Σ. δροσερά
αναψυκτικά.
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AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Φ.Ο.Μ «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ»
Τιμητική βραδιά για τον επίτιμο πρόεδρο
της «Λεσβιακής Παροικίας» συγγραφέα
ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
1η Αυγούστου 2018, ο Δήμος Λέσβου
και ο Φ.Ο.Μ. «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ», με μια
πολύ σωστά οργανωμένη εκδήλωση,
τίμησαν τον λογοτέχνη - συγγραφέα ποιητή ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
για το μεγάλο και ποικίλο πνευματικό
έργο του!
Χώρος, η μεγάλη αυλή της Δημοτικής
Πινακοθήκης στην Επάνω Σκάλα.
Ο κ. Χατζηαναγνώστου προσήλθε και
παραβρέθηκε σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
Ο κόσμος της Μυτιλήνης και ιδιαίτερα
όλοι οι ΛΕΣΒΙΟΙ που ζουν μόνιμα στην
ΑΘΗΝΑ αλλά βρέθηκαν τώρα το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη, γέμισαν ασφυκτικά
όλο τον διαθέσιμο χώρο και οι εκπρόσωποι των αρχών, Μητρόπολη, Δήμος Περιφέρεια - Στρατός, Αστυνομία, ήταν
παρόντες στην πρώτη σειρά.
Ο Περικλής Μαυρογιάννης Πρόεδρος
του ΦΟΜ «Ο Θεόφιλος» προλόγισε
την εκδήλωση και κάλεσε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Κ. Αστυρακάκη για
να απευθύνει έναν χαιρετισμό, και για να
δώσει στον κ. Χατζηαναγνώστου τιμητική πλακέτα από μέρους του «εν αναρρώσει» Δημάρχου, Σπύρου Γαληνού.
Ο κ. Μαυρογιάννης, έδωσε στον τιμώμενο, περγαμηνή πάνω στην οποία
ήταν γραμμένη απόφαση του Δ.Σ. του
Ομίλου με την οποία ο Σύλλογος τιμούσε τον κ. Χατζηαναγνώστου για το
μεγάλο πνευματικό του έργο.
Ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα
με τους ομιλητές:
Πρώτη, η Πρόεδρος της Λεσβιακής
Παροικίας Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

η οποία αναφέρθηκε στην γνωριμία της
με τον συγγραφέα και στην πολύχρονη θητεία του κ. Χατζηαναγνώστου ως
Προέδρου της Παροικίας, αλλά και στην
ίδρυση της Παροικίας που οφείλεται σε
ιδέα του κ. Τάκη Χατζηαναγνώστου σε
συνεργασία με τον αείμνηστο, πρώτο
Προέδρο κ. Κλεάνθη Παλαιολόγου.
Δεύτερος ομιλητής ο κ. Δημήτρης
Κίνδερλης ο οποίος αναφέρθηκε στα
πρώτα θεατρικά κείμενα του Τάκη
Χατζηαναγνώστου, κείμενα ενταγμένα
σε ΛΕΣΒΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, στην
αρχή της δεκαετίας του 1950 που ανέβαζαν «Το ΜΠΟΥΡΙΝΙ» « Η ΧΟΡΩΔΙΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ή το «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ».
Ο κ. Κίνδερλης απήγγειλε σε ντοπιολαλιά στίχους από ένα λαογραφικό-ηθογραφικό νούμερο του Τ.Χ., στο οποίο
έβγαιναν υποτίθεται από την τηλεόραση,
τα κεφαλοχώρια της Λέσβου κι έλεγαν
το διακριτικό χαρακτηριστικό τους.
Τέλος ο κ. Κίνδερλης, ανέφερε όλα
τα θεατρικά έργα του Τ.Χ, όλα τα κινηματογραφικά σενάρια του και τα σενάρια των τηλεοπτικών σειρών, που αντιστοιχούν «σε 400 επεισόδια ή 80 βιβλία
των 250 σελίδων το καθ’ ένα!»
Τρίτος ομιλητής, ο συγγραφέας
Στρατής Μολίνος.
Ο λόγος του κ. Μολίνου ήταν αντιπροσωπευτικός της όλης δουλειάς του
τιμώμενου. Ο ομιλητής ξεκίνησε από
τα πρώτα μαθητικά χειρόγραφα του
Τ.Χ., από την πρώτη επισήμανση του
καλού γραπτού που έκανε ο καθηγητής Μαθηματικών κ. Σωτηράκης ως το
15

πρώτο χρονογράφημα που δειλά, μέσω
τρίτου, διοχέτευσε σε Διευθυντή τοπικής εφημερίδας και σε μια μέρα το είδε
δημοσιευμένο.
Ο κ. Μολίνος, αναφέρθηκε σε όλα τα
βιβλία που έγραψε ο Τ.Χ. και στάθηκε ιδιαίτερα στα «ΖΩΗ», «ΜΑΚΑΡΙΑ», «ΕΝΑ
ΝΗΣΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ», «ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΛΕΕΙΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ», «ΘΥΕΛΛΑ» και
στην διασκευή του έργου «ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ» από την τριλογία του Ακαδημαϊκού
Τάσου Αθανασιάδη, στην τηλεόραση.
Στη συνέχεια η κ. Καίτη Μεσσηνέζη
απήγγειλε εξαιρετικά το έξοχο λυρικό
ποίημα του Τ.Χ. «Κραυγή εν ερήμω»,
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ποιητικής δουλειάς του.
Η εκδήλωση έκλεισε με ένα ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ σύνολο.
Ο Λέσβιος συνθέτης - Μαέστρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, που μελοποίησε αποσπάσματα από το λυρικό
έργο του ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣ-

ΤΟΥ «Έρωτας» ήταν στο πιάνο και στο
τραγούδι, η κ. Ντέσσυ Κομνηνού στην
ορθόφωνη ανάγνωση του κειμένου, η
Αλεξάνδρα Αποστολίδου στο τραγούδι, και η Ειρήνη Πατίλα στο φλάουτο.
Με απόλυτη προσοχή και ησυχία το
κοινό παρακολούθησε, άκουσε και χειροκρότησε με ενθουσιασμό τη σύνθεση του κ. Ζουμπούλη.
Τέλος, εμφανώς συγκινημένος τον
λόγο έλαβε ο κ. ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, πήρε το μικρόφωνο και με
τη γνωστή, ζηλευτή διαύγεια του λόγου
του, ευχαρίστησε τον Δήμο Λέσβου,
τον κ. Περικλή Μαυρογιάννη τους συντελεστές της εκδήλωσης και όλους
όσους συμμετείχαν σ’ αυτή, την συγκινητική για τον ίδιο οργανωθείσα γιορτή.
Ήταν μια εκδήλωση με ποιότητα και
ενδιαφέρον κι αυτό οφείλεται στον
ακούραστο Πρόεδρο του αδελφού
Συλλόγου ΦΟΜ «Ο Θεόφιλος» κ. Περικλή Μαυρογιάννη.

Μελωδική συνάντηση χορωδιών Παμφίλων-Δράμας
Πρώτη του Σεπτέμβρη και κόσμος
πολύς γέμισε ασφυκτικά την αυλή του
Νεοκλασικού Δημοτικού Σχολείου των
Παμφίλων.
Δυο μικτές χορωδίες έδωσαν τα χέρια και αντάμωσαν σε μια επιτυχημένη
μελωδική συνάντηση. Η μια των Παμφίλων, με μαέστρο την Δώρα Χαραλαμπή, και η άλλη από τη μακρινή Δράμα,
με μαέστρο έναν δικό μας άνθρωπο
τον Νίκο Γιαμαλή.
Στο αντάμωμα αυτό καθοριστικό
ρόλο έπαιξε η ουσιαστική συνεισφορά
της Περιφέρειας Β.Α. Αιγαίου.
Η Περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χρύσανθος Αργυρίου, καθώς και πολλοί
άλλοι επίσημοι τίμησαν με την παρουσία τους τη βραδιά και την επιτυχημένη
προσπάθεια των δύο χορωδιών.
Μήνυμα του Δημάρχου Δράμας διάβασε εκπρόσωπός του, ενώ ο μαέστρος Νίκος Γιαμαλής ευχαρίστησε για
την πρόσκληση και την καλή συνεργα-

σία με την χορωδία, την πρόεδρο της
χορωδίας Παμφίλων κ. Χρύσα Βέκιου,
καθώς και τα παιδιά του μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης. Με αφορμή δε της
συμμετοχής των παιδιών στην ορχήστρα, τόνισε την σημαντική σημασία
του Μουσικού Σχολείου σε ένα νησί,
όπως η Λέσβος.
Από τον καθηγητή του μουσικού σχολείου κ. Νίκο Ζαφειρίου, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε πληροφορίες για την
μουσική παράδοση των Παμφίλων.
Το πολυπληθές κοινό καταχειροκρότησε τις δύο χορωδίες, την σοπράνο
Χρύσα Βέκιου και τους μαέστρους των
χορωδιών Δώρα Χαραλαμπή και Νίκο
Γιαμαλή για την εξαίρετη μελωδική βραδιά. Ιδιαίτερα, όταν στο τέλος οι δυο
χορωδίες απέδωσαν μαζί το τραγούδι
«Χρυσοπράσινο φύλλο» σε στίχους Οδ.
Ελύτη και απέδειξαν, ότι οι άνθρωποι
μπορούν να δημιουργούν και να προσφέρουν το καλλίτερο, φτάνει να υπάρχει η
καλή θέληση και η αγάπη μεταξύ τους!

Με μια πολύ σωστά οργανωμένη εκδήλωση, τίμησαν τον λογοτέχνη - συγγραφέα ποιητή ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ για το μεγάλο και ποικίλο πνευματικό έργο του!

Από την επιτυχημένη σύμπραξη των δύο χορωδιών, Παμφίλων και Δράμας, στα Πάμφιλα.
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Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Η φυσιολατρία της Σαπφούς
Του Μ. Καλλοναίου*

Μελετώντας κανείς το σαπφικό έργο,
μπορεί κάθε τόσο, σε κάθε σελίδα του
σχεδόν, να βρει να εκδηλώνεται με ζωηρό τόνο η φυσιολατρία της αισθαντικής ποιήτριας της Λέσβου.
Το φυσιολατρικό αίσθημα της Σαπφώς, η ιδιαίτερη αγάπη που αισθάνεται
στα λουλούδια, στ’ αστέρια, στις φυσικές γενικά καλλονές, στη ζωή την ειδυλλιακή του υπαίθρου, δεν είναι ένας
απλός ενθουσιασμός ή μία ηδονική
εφήμερη απόλαυση, αλλά ένα λεπτό αίσθημα με συγκίνηση και πνευματικότητα που εκφράζει περίσσεια ποιητική διάθεση, έναν απροσμέτρητο δυναμισμό.
Τη Φύση τη θεωρεί πηγή της αλήθειας
και της ομορφιάς. Τέχνη και Φύση δυο
στοιχεία αξεχώριστα, συνταιριασμένα
στα ποιήματά της. Οι Αρχαίοι, άλλωστε, Έλληνες εθεοποίησαν τη Φύση
και σ’ αυτήν και στον έρωτα - στη Φύση
σαν πηγή της αλήθειας και στον Έρωτα
σαν φλόγα της δημιουργίας του Σύμπαντος - εστήριξαν τον πνευματικό και
καλλιτεχνικό τους οργασμό. Το ερωτικό σαπφικό τραγούδι είναι συχνά διακοσμημένο από το σεληνόφωτο που
καθρεφτίζεται στην αλμυρή θάλασσα
και από τα λαμπρόφωτα αστέρια και
προπαντός από τ’ ανθοστέφανα των
εξαίσιων λουλουδιών.
Η Σαπφώ - γράφει ο Φιλόστρατος αγαπά το λουλούδι και το παρουσιάζει
στο έργο της με τα ωραιότερα λόγια,
παραβάλλοντάς το με την αγνή ομορφιά.
Πόση αλήθεια, θεοκριτική χάρη είναι
διάχυτη σε μια ωδή της, που βρέθηκε

στα 1938 στην Αίγυπτο, πάνω σε ένα
τεμαχισμένο αγγείο!
“Είναι γεμάτο μαγεία το δάσος των
μηλιών. Καπνίζουν οι βωμοί στην κορυφή και ανάμεσα στα φύλλα. Στη σιωπή
το δροσερό ρυάκι μουρμουρίζει. Η
γη, σκεπασμένη με ρόδα, αναδίνει μια
θεία, μεθυσμένη μυρουδιά. Έλα, ω Κύπρι ανθοστεφανωμένη! Με νέκταρ και
με χαρά να δροσίσεις τα κορμιά μας”.
Τα επαινετικά φιλοφρονήματα, που
κάνει συχνά στον κόσμο που ιδιαίτερα
αγαπά, τα δανείζεται εκφραστικά από
την ίδια τη Φύση και από το πλούσιο
βιβλίο της. Τη μαθήτριά της Γογγύλα
την ονομάζει “ρόδου μπουμπούκι”
άλλη μαθήτρια της παρομοιάζει με “χελιδόνι”. Και η κάθε μια δική της, παίρνει
τη χάρη και τη δροσιά ενός ρόδου, γίνεται άρωμα, τραγούδι αγάπης.
Το λουλούδι είναι η ερωτική φωλιά,
το μοσχοβολημένο κρεβάτι του φυτικού γάμου, που με την έκσταση των
πετάλων του σκορπίζονται τα πιο μεθυστικά αρώματα και των αισθημάτων
η άνθηση γίνεται πιο ιδανική και χαριτωμένη.
“Μες τη βελούδινη τη χλόη, το κουρασμένο μου κορμί να ξαποστάσω
θέλω”.
Μέσα στη Φύση τη στολισμένη “με
παρθενικούς ανθούς πολύχρωμους” η
Σαπφώ αισθάνεται τη χαρά της ζωής
στον πόθο της νιότης και κάτω από την
ευεργετική θαλπωρή του ανοιξιάτικου
ήλιου κράζει με ενθουσιασμό:
“Για μένα πλούτος κι ομορφιά να ιδώ
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το φως του ήλιου”
Και ακόμα σε άλλο απόσπασμα:
“Αχ! να μπορούσα απλώνοντας τα χέρια ν’ αγκαλιάσω τον ουρανό ολάκαιρο!”
Κι άλλη φορά νιώθει μια χαύνωση
όταν:
“Στους κλώνους της μηλιάς το κρουσταλλένιο το νερό γλυκαναβρύζει και
στ’ αγέρι τα φύλλα αργοσαλεύουν...”.
Κι όταν σκέφτεται την ώρα του θανάτου, θέλει να πεθάνει σαν το κρίνο:
“αγνή σαν το κρίνο να πεθάνω!”
Η Σαπφώ παραβάλλει της ηλικίας την
άνοιξη και την αγνότητα του κοριτσιού
με καρπό που δεν ημπόρεσαν να τον
δρέψουν:
“Εσύ ‘σαι το γλυκόμηλο, στ’ ακρόκλωνο του δέντρου, που οι μηλοκόποι
πόθησαν - μα να τον δρέψουν δεν μπορούν - να φτάσουν στην κορφή του”.

Μα κι ο πόνος της ο ανθρώπινος,
προβάλλει μέσα στο φυσικό πλαίσιο,
για να πάρει πιο έντονη έκφραση, όπως
στο θαυμάσιο απόσπασμά της:
“Έδυσε το φεγγάρι - κι η Πούλια μεσονύχτι πλακώνει - κι η ώρα περνά μα
εγώ κοιμάμαι μόνη...”.
Και πολλά άλλα ακόμα τραγούδια της
μας φανερώνουν έντονα το φυσιολατρικό της αίσθημα, την αγάπη της στη
Φύση την πηγή της ομορφιάς και της
Αλήθειας.
(Λεσβιακό ημερολόγιο Π. Σαμάρα 1958).
*Μ. Καλλοναίος: Λέσβιος λογοτέχνης.
Γεννήθηκε στην Καλλονή το 1895.
Σπούδασε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.
Πρωτοπόρος φυσιολάτρης.
Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών

Η Σαπφώ αγαπά το λουλούδι και το παρουσιάζει στο έργο της
με τα ωραιότερα λόγια, παραβάλλοντάς το με την αγνή ομορφιά.

19

Πρόσωπα
της τέχνης
Πρόσωπα
της τέχνης
Τάκης Ελευθεριάδης (1911-1987)
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Παίρνοντας αφορμή, από μια ομιλία της κόρης του ζωγράφου, Νίκης Ελευθεριάδη, στην
έκθεση Λέσβιων ζωγράφων που οργάνωσε ο ΦΟΜ «Ο Θεόφιλος» το καλοκαίρι του 2017
στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, καθώς και από μια δημοσίευση στο Facebook της
Γαβριέλλας Μαυριδή*, το Μάρτιο του 2018, προσπάθησα με τα λίγα στοιχεία που είχα να
παρουσιάσω στους αναγνώστες της «Αιολίδας» τη ζωή και το έργο του συμπατριώτη μας
Πετριανού ζωγράφου, της δεκαετίας του `30, Τάκη Ελευθεριάδη.
Ο Τάκης Ελευθεριάδης ήταν αυτοδίδακτος ζωγράφος.
Γεννήθηκε στην Πέτρα Λέσβου στις
23 Ιουνίου 1911, γιος του Παντελή

Ελευθεριάδη και της Μερόπης Σάββα.
Άρχισε να ζωγραφίζει από το 1925.
Το 1930 γνώρισε τον Γιώργο Γουναρόπουλο, που κατά κάποιον τρόπο,
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στάθηκε ο μοναδικός του δάσκαλος.
Άρχισε να ζωγραφίζει τοπία επηρεασμένος από τον εξπρεσιονισμό.
Εξέθεσε για πρώτη φορά το 1933
με την ομάδα Τέχνη, της οποίας αργότερα έγινε μέλος. Στην Αθήνα έκανε
τέσσερις ατομικές εκθέσεις: Στούντιο
Ρωκ 1934, Αίθουσα Στρατηγοπούλου
1936, Αίθουσα Ρόμβος 1948 και Γκαλερί Ζυγός 1959. Πήρε μέρος στις Πανελλήνιες Εκθέσεις του '38, '39, '40 (με
την ομάδα Τέχνη) και '48.
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
ζωγράφιζε κυρίως νεκρές φύσεις με
την οπτική του κυβισμού, με θέματα περισσότερο γεωμετρικά και λιτή
χρωματολογία. Υπήρξε ακόμη από τα
ιδρυτικά μέλη της ομάδας «Αρμός».
Το 1950 μαζί με άλλους ίδρυσαν την

ομάδα «Στάθμη». Με την ίδια ομάδα
πραγματοποίησε έκθεση το 1951 και
στη Θεσσαλονίκη. Το 1959 πήρε μέρος στην 5η Μπιενάλε του Σάο Πάολο
και στην Έκθεση Νεοελληνικής Τέχνης του Καναδά. Το 1960 προτάθηκε
ως υποψήφιος για το διεθνές βραβείο
Γκούγκενχαιμ. Το 1961 πήρε μέρος
στην 4η Μπιενάλε Μεσογειακών Χωρών στην Αλεξάνδρεια.
Μετά την τελευταία του έκθεση στο
Ζυγό το 1959 σταμάτησε να ζωγραφίζει. Από τότε πλούτιζε τις συλλογές
του με βιβλία, δίσκους μουσικής και
λαϊκά κεραμικά.
Έργα του εκτίθενται στην Εθνική
Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας, της Ρόδου και αλλού.
Απεβίωσε το 1987 στην Πέτρα.
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το αγχώδες συναίσθημα της μοναξιάς.
Όχι απλώς της συμπτωματικής, αλλά
της παντοτινής μοναξιάς του ανθρώπου
ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και
που αυτή δίνει στα πράγματα την αξία
της συναισθηματικής προέκτασης τού
ίδιου του εαυτού σου χαρακτηριστικό
για αυτό είναι πως σ’ όλο το έργο του
Ελευθεριάδη νομίζω πως δεν θα βρούμε καμία ανθρώπινη μορφή αντίθετα
στα πράγματα που ζωγραφίζει, στο
τοπίο και ακόμη περισσότερο στο κατεξοχήν ψυχρό θέμα της «νεκρής φύσης» είναι συνεχής η αίσθηση της ανθρώπινης παρουσίας, μιας παρουσίας
όχι τόσο ζεστής για την οικειότητα που
δημιουργεί όσο βασανισμένης.
Έτσι μέσα από το πρίσμα της και τα
πράγματα ακόμη μοιάζουν σαν μοτίβα
που επανέρχονται στον εφιάλτη του
μάλλον και αυτά τυραννικά παρά για να
τον βοηθήσουν στην έκθεση και μέσω
αυτής στην λύση της αγωνίας του.
Κινούμενος μέσα σε αυτό το ψυχικό
κλίμα ήταν φυσικό ο Ελευθεριάδης να
βρει αντιστοιχία στους τρόπους της
μοντέρνας Ευρωπαϊκής ζωγραφικής
πού κατά ένα μεγάλο ποσοστό και αυτή
περιείχε το ίδιο άγχος. Η διάσπαση που
κάνουν οι «κυβιστές» στη μορφή και η
προβολή όλων των πλευρών στο ίδιο
πλάνο έτσι που η χρωματική σύνθεση
και όχι η προσωπική η τοποθέτηση να
δίνει την κυρίαρχη θέση στα μέρη που
θέλει ο ζωγράφος, δίνει στον Ελευθεριάδη την τεχνική που του χρειαζόταν
για να μεταχειριστεί τα πράγματα όπως
τα ζει αυτός. Η υπερρεαλιστική ανακατάταξη του εξωτερικού κόσμου γίνεται
εδώ με την προβολή αυτή και με την
αλλοίωση που επιφέρει στις ζωγραφικές μορφές, όπως και με την απεικόνιση παράξενων αντικειμένων που
αντιστοιχούν περισσότερο από τα παραδεδειγμένα φρούτα και ψάρια στον
ψυχισμό του υποκειμένου. Ο τρόπος

Παρουσίαση στο έργο του
Τ. Ελευθεριάδη από την Ελένη
Βακαλό στην εφημερίδα τα «ΝΕΑ»
στις 15 Μαρτίου 1952
στα «Ζητήματα τέχνης».
Με τον ολιγοήμερο ερχομό του Τάκη
Ελευθεριάδη από τη Μυτιλήνη όπου
μένει βρίσκω την ευκαιρία να εξακολουθήσω τη συμπλήρωση της σειράς
των αναλύσεων των έργων ορισμένων
ζωγράφων μας, που είχα αρχίσει το καλοκαίρι.
Από τις εκθέσεις που ο Ελευθεριάδης έχει κάνει ως τώρα, προπολεμικά
στο “Ατελιέ”, ύστερα από πολύ καιρό
στον “Ρόμβο” το 1948, και την εμφάνισή του στην πρώτη ομαδική έκθεση της
“Στάθμης”, είναι γνωστό το κλίμα, όπου
ο ζωγράφος αυτός κινείται και συγχρόνως τα διάφορα στάδια της έκφρασης
που τα παγίωσε για να δίνει αρτιότερα
κάθε φορά. Τώρα φέρνει στην Αθήνα
μία σειρά από την καινούργια δουλειά
του, όπου όλα τα στοιχεία τα συναισθηματικά και τα μορφικά γνωρίζαμε
ήδη στο έργο του, αποκτούν σε μία
εξελιγμένη αντίληψη της σύνθεσης και
της χρησιμοποίησής τους την κοφτερά
εκείνη που έχει η μορφή όταν βρει ένα
τρόπο ισορροπίας της, με το αίσθημα
που την ενέπνευσε.
Από την πρώτη εμφάνιση του ο Ελευθεριάδης έφερνε στη ζωγραφική του
την ιδιαίτερη προσωπική αίσθηση που
θα χαρακτηρίσει ολόκληρο το έργο
του. Και στα τοπία του, όπως αργότερα
και στις νεκρές φύσεις, στις οποίες θα
στραφεί, τα αντικείμενα θα στέκονται
αφορμή μόνο για να παρουσιάζεται σε
διάφορες παραλλαγές το ίδιο πάντα
εσωτερικό ψυχικό όραμα των αντικειμένων. Το αίσθημα αυτό θα πρέπει αμέσως να το ορίσουμε αν θέλουμε σωστά
να παρακολουθήσουμε όλη την εξελικτική πορεία της ζωγραφικής του. Είναι
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αυτός μορφικά έχει πολλές συγγένειες
ασφαλώς και τα παρόμοια του ευρωπαϊκά έργα, όμως η προσωπική αίσθηση
που τον έφερε και ως την ενσυνείδητη διαπίστωση της συγγένειας με αυτά,
επιβάλλεται ολοένα πιο δυνατή, όσο γίνεται πιο καθαρή, περισσότερο τραγική
τώρα, παρά ρομαντική. Τον ίδιο καιρό
που σημειώνεται η υπαναχώρηση του
ρομαντικού στοιχείου στο έργο του
Ελευθεριάδη βλέπουμε και μία στροφή
στον χρωματικό του τρόπο. Το χρώμα

δεν βασίζεται πια στους σκοτεινούς τόνους για να δώσει μελαγχολικά το βαρύ
συναίσθημα, αλλά απλώνεται σε μεγάλες επιφάνειες καθαρό και έντονο για
να το δώσει έτσι κοφτερό σαν ατσάλι
χωρίς την ανάγκη της συμπόνιας.
Από την περίοδο της εξομολόγησης
περνάμε τώρα στην στερεότητα μιας
κατάστασης και την επιταγή ενός πιστεύω σχεδόν.
Η πρώτη δοκιμή γίνεται με χρώματα
«ρεπουλίνας» η ζωηρότητα της λάμψης
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τους δίνει κάτι το κυριολεκτικά μεταλλικό στα έργα αυτά της μεταβατικής
περιόδου του Ελευθεριάδη, που είδαμε
στην έκθεση της «Στάθμης» του 1949.
Ακόμη και τα σχήματα εδώ έχουν
κάποια ωμότητα στη μονόχρωμη έκταση τους που για να στεριώσουν αποκλείουν με δύναμη όχι μόνο το ρομαντισμό αλλά και τον λυρισμό.
Αντίθετα στη μεταφορά της ίδιας
αυτής τεχνοτροπίας το λάδι ο Ελευθεριάδης στην τελευταία εργασία του
ξαναβρίσκει το λυρικό στοιχείο για να
θερμάνει με τον πλούτο της σφιχτοδεμένης συνθέσης και με τόνους δεσμών
καθαρών χρωμάτων την βασικά ψυχρή
χρωματική του κλίμακα. Η χαρά που
δίνει συνήθως το έντονο χρώμα, έτσι
μάλιστα που σε έναν πλούτο τόνων το
μεταχειρίζεται ο Ελευθεριάδης, μετατρέπεται σε τραγικότητα, καθώς οι τόνοι ακριβώς αυτοί σπάζουν τα σχήματα

εισχωρούν μέσα στο ίδιο το σώμα των
αντικειμένων σαν λεπίδες, επεκτείνονται στις σκιές τους δημιουργώντας φανταστικές προεκτάσεις των μελών και
κομματιάζουν έτσι την σύνθεση οριστικά παίρνοντας τη μορφή σε αντιστοιχία
με το κομμάτιασμα το συναισθηματικό
του ανθρώπου.
Επειδή όμως η μορφή έχει φτάσει
τώρα την πληρότητα της το στοιχείο
της στερεότητας υπερισχύει στη ροή
του συναισθηματισμού σαν μια νύξη για
έναν νέο τρόπο κλασικό που θα μπορεί
να στήσει, αμετακίνητα και αντικειμενικά μέσα στην τέχνη, την ταραγμένη
ψυχική μας ζωή χωρίς για αυτό να θυσιάσει τις ευαισθησίες της, αλλά μάλλον
ολοκληρώνοντας και ισορροπώντας
μεταξύ τους τις ευαισθησίες αυτές, ως
την ηρεμία μιας κλασικής ακινησίας της
μορφής.
Ε. Βακαλό
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Αφιέρωμα
8η Νοεμβρίου 1965
Μια άγνωστη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας της Λέσβου
Γράφει ο Πέτρος Χαϊτόγλου

Η παρέλαση για την απελευθέρωση
της Μυτιλήνης στην προκυμαία, έχει
τελειώσει. Οι οικογένειες έχουν πάρει
σιγά - σιγά τον δρόμο της επιστροφής
για τα σπίτια τους. Διπλή γιορτή για την
Λέσβο αφού την ίδια μέρα γιορτάζει και
ο μεγάλος προστάτης του νησιού μας,
ο Ταξιάρχης μας στον Μανταμάδο.
Έτσι και η δική μας οικογένεια με παρέα τον παππού Πέτρο και την γιαγιά
Μαρία, τραβήξαμε για το σπίτι στην
οδό Αγ. Ειρήνης. Είχε γίνει συνήθεια
κάθε τέτοια μέρα να τρώμε όλοι μαζί.
Το γεύμα ήταν πάντα με κρεατόσουπα,
που αρέσαμε όλοι.
Ο παππούς ήταν ευδιάθετος σε κάθε
εθνική επέτειο αλλά κυρίως στην 8η
Νοεμβρίου. Εδώ χαιρόταν διπλά που
έβλεπε να παρελαύνουν και τα εγγόνια
του. Είχε πέντε εγγόνια αγόρια και τα
πέντε διετέλεσαν βαθμοφόροι προσκόπων στην πόλη.
Η 8η Νοεμβρίου γι' αυτόν όμως ήταν
και μια ιδιαίτερη μέρα, γεμάτη αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία. Ήταν
κι αυτός ένας απ’ εκείνους, που, στις 7
Νοεμβρίου του 1912 κοιμήθηκε δούλος και ξύπνησε λεύτερος, όπως περιέγραφαν τότε πολλοί λόγιοι της εποχής
του, την απελευθέρωσή μας.
Επιπλέον είχε πολύ ανεπτυγμένο το
αίσθημα της φιλοπατρίας πέρα από τα
αισθήματα αλληλεγγύης που έτρεφε για
ανθρώπους που έπασχαν ή τους οικονομικά αδυνάτους.
Ο κυρ Πέτρος Ζαχαρίου, «η Πέτρους
του παλκάρ» όπως τον φώναζαν οι φί-

λοι και οι γνωστοί του, ήταν ο μετέπειτα
ιδρυτής και ιδιοκτήτης του καφενείου
«Πανελλήνιον», ίσως του μεγαλύτερου
καφενείου του Αιγαίου.
Με την προσωπικότητα του, με το
χιούμορ που διέθετε, και με τον επαγγελματισμό του, κατάφερε να προσελκύσει στο «Πανελλήνιον», την πλειοψηφία των Μυτιληνιών και όχι μόνο.
Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί της εποχής
του, πέρασαν από εκεί για έναν καφέ,
μια συνάντηση, ή μια πολιτική ομιλία,
(Ελ. Βενιζέλος, Γεώργ. Παπανδρέου,
Ηλίας Ηλιού και πολλοί άλλοι).
Μπαίνοντας λοιπόν στο σπίτι, (οδός
Αγ. Ειρήνης 15) θυμάμαι, ο παππούς
κάθισε στον καναπέ. Η μητέρα μου η
Ρηνούλα (δηλ. η κόρη του), ξαφνικά
έφερε και τοποθέτησε δίπλα του στον
καναπέ το μεγάλο μαγνητόφωνό μας
(σπάνιο πράγμα για την εποχή). Με
γρήγορες κινήσεις έβαλε μαγνητοταινία
και μικρόφωνο , πάτησε τα κουμπιά και
του είπε:
- Τώρα λέγε.
- Τι να πω; ρωτά ο παππούς με απορία.
- Τι έγινε στις 8 Νοεμβρίου του 1912.
Εγώ εν τω μεταξύ πάω στην κουζίνα να
ετοιμάσω την σούπα μέχρι να τελειώσεις.
Στέκεται ο παππούς Πέτρος αμίλητος
για αρκετά δευτερόλεπτα, βλέποντας
ψηλά στον απέναντι τοίχο αμήχανα.
Εγώ 15 χρονών τότε, παρακολουθώ
όλη την διαδικασία με πάρα πολύ ενδιαφέρον αφού ήταν η πρώτη φορά που
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γάλη μου στενοχώρια πάω παραπέρα,
χωρίς όμως να απομακρυνθώ πολύ. Κάθομαι από μακριά και περιμένω.
.......................
- Δεν θυμάμαι μετά από πόσες μέρες,
μας είπε ο παππούς, ότι ξεκίνησε ένα
στρατιωτικό τμήμα με τα πόδια για να
πάει να πολιορκήσει την Άγρα που είχε
πολλούς Τούρκους.
Τους πήρα από πίσω μόνος, αφού
δεν με ήθελαν μαζί τους. Κάπου στην
διαδρομή, ο διοικητής βλέποντας την
επιμονή μου, αναγκάστηκε να με πάρει
μαζί, φοβούμενος μην πάθω τίποτα μονάχος. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες περπατούσαμε. Λάμπου Μύλοι, Τσαμλίκι,
(πευκοδάσος Καλλονής) και μέσω Καλλονής και Παρακοίλων φθάσαμε επιτέλους έξω απ’ την Άγρα. Περικυκλώσαμε το χωριό και άρχισαν οι μάχες.
Οι Τούρκοι ήταν όμως πολλοί και αντιστεκόταν ταμπουρωμένοι μέσα από τα
σπίτια. Μέρες κράτησε η πολιορκία και
οι μάχες, μέχρι που ένα πρωί είδαμε να
μας ανοίγουν τα παράθυρα και να μας
κουνάνε λευκά σεντόνια. Το χωριό παραδόθηκε. Μπήκαμε προσεκτικά μέσα.
Εκεί διαπιστώσαμε, ότι ο τούρκικος
στρατός, την είχε κοπανήσει το βράδυ
κρυφά, μέσα από το ποτάμι της Άγρας,
προς τα Βόρεια και μάλλον πήγε μέσα
απ’ τα βουνά, να ενωθεί με τους υπόλοιπους Τούρκους στο Τυρανίδι, πάνω
από την Καλλονή, εκεί που μετά από
λίγες μέρες στις 8 Δεκεμβρίου έγινε η
τελευταία μάχη και οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν την παράδοση
του νησιού.
Οι εντολές να σεβαστούμε τους αιχμαλώτους αλλά και κάθε άλλη περιουσία, ήταν αυστηρές.
Έκανα βόλτα μέσα στο χωριό με το
όπλο κρεμασμένο στον ώμο. Περνώντας έξω από ένα κτήριο άκουσα θορύβους σαν να έσκαβαν, σαν να κάρφωναν κάτι τέτοιο. Σπρώχνω την πόρτα

θα άκουγα κάτι τέτοιο. Άλλωστε τον
αγαπούσα πολύ, είχα και το όνομά του.
Τον παρακολουθούσα στα μάτια και
καταλάβαινα ότι από μπροστά του περνούν οι εικόνες της εποχής, προσπαθώντας μάλλον να σκεφτεί, από πού
έπρεπε να αρχίσει. Ξεκινά:
- Ήταν 8 Νοεμβρίου του 1912.
Ήμουν 17 ετών και εργαζόμουν σαν
σερβιτόρος στην λέσχη «Πρόοδος»(1).
«Κεραυνός εν αιθρία» ήταν η είδηση της απελευθέρωσης μας και πρωί
- πρωί, όλοι τρέξαμε στο λιμάνι να υποδεχθούμε τον στρατό μας. Δεν πήγα
στην δουλειά. Άλλωστε τι να πάω να
κάνω; Όλος ο κόσμος ήταν στην προκυμαία.
Έζησα αυτές τις αξέχαστες ώρες χαράς, ενθουσιασμού και εθνικής ανάτασης. Φαίνεται ότι ο Ταξιάρχης άκουσε
τις προσευχές μας.
Τώρα τα μάτια του είναι βουρκωμένα
από πατριωτισμό.
- Έμαθα ότι στρατοπέδευαν στις Καμάρες(2) και ζητάγανε εθελοντές. Χωρίς
να ενημερώσω κανένα, φεύγω αμέσως
και πάω να καταταγώ. Παρουσιάζομαι
στον υπεύθυνο αξιωματικό και παρά
τις έντονες πιέσεις μου, αρνείται να με
κατατάξει, με το αιτιολογικό ότι είμαι
μικρός και ότι τελείωσαν τα όπλα.
Διαμαρτύρομαι και σε ανώτερο του,
παίρνοντας πάλι τις ίδιες απαντήσεις.
Φεύγω απογοητευμένος για το σπίτι που ήταν στο Βουναράκι(3) χαμηλά,
απέναντι από την Λαγκάδα(4), στην οδό
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Ανοίγω το παλιό σεντούκι του πατέρα μου και βρίσκω τον γκρα (παλαιό
τούρκικο όπλο εμπροσθογεμές, που
διατηρούσε παράνομα). Το παίρνω
και ανηφορίζω πάλι για τις Καμάρες.
Παρουσιάζομαι ξανά στον υπεύθυνο
και του λέω: Βρήκα όπλο. Παίρνω πάλι
αρνητική απάντηση και μου ζητάνε να
απομακρυνθώ από τον χώρο. Με με26

και τι να δω. Δύο δικοί μας, είχαν ρίξει
κάτω ένα τούρκικο χρηματοκιβώτιο
και με κασμάδες προσπαθούσαν να το
ανοίξουν. Στα ιδρωμένα κορμιά τους
και το πρόσωπο είχε κολλήσει μαύρη
καπνιά και φαινόταν σαν αράπηδες.
Κάθε χτύπημα στο χρηματοκιβώτιο
έβγαζε από μέσα καρβουνόσκονη, αιθάλη, που είχαν τοποθετήσει οι κατασκευαστές του, για να δυσκολεύουν
τους διαρρήκτες της εποχής. Η καπνιά
έμπαινε στο στόμα, στην μύτη, κολλούσε επάνω τους, και δυσκόλευε την
διάρρηξη. Το θέαμα πολύ αστείο στις
δύσκολες χειμωνιάτικες μέρες που
περνούσαμε. Ειδοποίησα αμέσως τον
διοικητή μου και τους απομάκρυνε.
Προχωρώντας στο κέντρο του χωριού,
έξω από ένα τούρκικο αρχοντικό άκουσα έντονα γυναικεία κλάματα. Μπαίνω
αμέσως μέσα και βλέπω τρεις στρατιώτες μας να ετοιμάζονται να βιάσουν τις
τρεις Τουρκάλες του σπιτιού, οι οποίες
έκλαιγαν απαρηγόρητα. Οι Στρατιώτες
κάλεσαν και εμένα «στην γιορτή τους».
Χωρίς σκέψη καμιά, σηκώνω το όπλο
και τους σημαδεύω.
- Σ’ ένα λεπτό αν δεν είστε έξω σας
πυροβολώ, τους είπα με πολύ αυστηρό
ύφος και χωρίς παραπάνω κουβέντες.
Ο τόνος και η ένταση της φωνής μου,
δεν άφηναν περιθώρια αμφιβολιών ότι
θα το έκανα. Έντρομοι αυτοί αρπάνε
τα ρούχα τους και τρέχοντας φεύγουν
απ’ το σπίτι. Αμέσως οι χανούμισσες
γονατίζουν μπροστά μου δακρυσμένες
και μου φιλούν τα χέρια, θέλουν να με
προσφέρουν γρόσια που τις έσωσα μα
αρνιέμαι να πάρω τίποτα. Ενημερώνω
τον διοικητή μου και μέχρι να φύγουμε
απ’ το χωριό για αρκετές μέρες, καθόμουν έξω απ’ το σπίτι τους για να τις
προστατεύω.
Μπορεί οι εντολές για προστασία των
αιχμαλώτων να ήταν αυστηρές αλλά αν
σκεφθεί κανείς, την τουρκική καταπίε-

ση τόσων αιώνων σκλαβιάς, τις αδικίες
που είχε υποστεί ο Ελληνικός λαός, τις
δολοφονίες, τις κλοπές περιουσιών,
τους βιασμούς Ελληνίδων και το ότι
κάθε οικογένεια είχε σίγουρα θύματα
απ’ τους κατακτητές, θα μπορούσαν
ίσως να δικαιολογηθούν σε ένα βαθμό
τέτοιες αντιδράσεις, που ήταν μάλιστα
και οι εξαιρέσεις του κανόνα. Άλλωστε
πριν μερικές μέρες, ήμασταν ακόμα
δούλοι τους και ήταν φρέσκα στο μυαλό μας όσα περάσαμε .
Μείναμε εκεί μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη που τελείωσε ο πόλεμος και υπέγραψαν οι Τούρκοι την παράδοση του
νησιού (8/12/1912). Σύντομα ήρθε και
η διαταγή για επιστροφή στην Μυτιλήνη.
2. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Θα γυρίζαμε στην ελεύθερη πια Μυτιλήνη, κι η χαρά μας ήταν απερίγραπτη.
Δεν μας ένοιαζε τώρα πια η απόσταση
παρόλο που θα γυρίζαμε πάλι με τα
πόδια. Ξεκινήσαμε από Άγρα και φθάσαμε στην Αποθήκα, (το μικρό λιμανάκι στην Δυτική πλευρά της εισόδου
του κόλπου Καλλονής, απέναντι στην
Σκάλα Πολυχνίτου). Για καλή μας τύχη
ένα καΐκι βρέθηκε εκεί. Ο καπετάνιος
του προθυμοποιήθηκε να μας περάσει
απέναντι στην Σκάλα Πολυχνίτου, ώστε
να γλυτώσουμε αρκετά χιλιόμετρα πεζοπορίας. Άρχισε η επιβίβαση αλλά
λόγω του ότι δεν υπήρχε λιμάνι βαθύ,
έπρεπε να μπούμε στην θάλασσα μέχρι την μέση. Έτσι βραχήκαμε και με
το κρύο του Δεκέμβρη την επομένη
μέρα αρρώστησα και μου ανέβηκε υψηλός πυρετός. Κατάφερα να περπατήσω
μέχρι τον Πολυχνίτο. Τώρα ψηνόμουν
στον πυρετό, είχα πνευμονία, ήμουν
εξαντλημένος, σε άθλια κατάσταση και
αναγκάστηκα να εγκαταλείψω την μονάδα μου. Έμεινα στον Πολυχνίτο. Ένα
ντόπιο ανδρόγυνο που με είδε μισολιπόθυμο, προθυμοποιήθηκε να με φιλο27

ξενήσει σπίτι του και να με φροντίσει.
Όταν μετά από μέρες άρχισα να συνέρχομαι σιγά-σιγά και με την μεγάλη
φροντίδα αυτών των ανθρώπων, τους
γνώρισα.
Ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση,
ένα χειμωνιάτικο βράδυ, με πολύ κακοκαιρία, τέλειωσα τις εργασίες καθαριότητας στην λέσχη «ΠΡΟΟΔΟΣ» και
κατέβηκα να φύγω. Στην πόρτα μπροστά, (στην οδό Ερμού), ένα ζευγάρι
από χωριό προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Είχαν κατεβεί για να ταξιδεύσουν
με το πλοίο για Πειραιά αλλά αυτό δεν
ήρθε λόγω κακοκαιρίας. Τα λιγοστά
ξενοδοχειάκια της πόλης ήταν γεμάτα
και οι άνθρωποι δεν είχαν πού να περάσουν την βραδιά τους. Άρχισαν να
κλαίνε και να με παρακαλούν να τους
αφήσω να κοιμηθούν στους καναπέδες
της λέσχης. Οι εντολές όμως ήταν αυστηρές στην λέσχη των πλουσίων της
πόλης. Όποιος τις παραβεί απολύεται
αμέσως. Στην λέσχη απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε μη μέλη, πολύ δε
περισσότερο η διανυκτέρευση αγνώστων και μάλιστα χωρίς την παρουσία
προσωπικού.
Τώρα έπρεπε να επιλέξω ρισκάροντας την δουλειά μου που ήταν και
περιζήτητη την εποχή αυτή. Πώς όμως
να άφηνα τους ανθρώπους μέσα στον
χιονιά; Πήρα την μεγάλη απόφαση και
το ρίσκο. Τους άφησα λοιπόν να κοιμηθούν και το πρωί πήγα και τους άνοιξα
να βγουν. Με χιλιοευχαρίστησαν και
αναχώρησαν το απόγευμα για Πειραιά.
Από τότε δεν τους ξανά είδα.
Τώρα βρισκόμουν στο σπίτι τους, και
δεχόμουν την περιποίηση τους.
Χάρη στην φροντίδα τους και χωρίς
γιατρούς και φάρμακα, σώθηκα.
Τρεις μήνες περίπου έμεινα στον Πολυχνίτο μέχρι να γίνω λίγο καλά.
Όλο τον καιρό δεν μπορούσα να
επικοινωνήσω με τους δικούς μου, να

στείλω κάποιο μήνυμα. Βλέπεις τις πρώτες μέρες της απελευθέρωσης τα πάντα
ήταν ανοργάνωτα. Ταχυδρομεία και μεταφορικά μέσα δεν υπήρχαν έτσι περίμενα να γίνω καλά για να επιστρέψω.
Όλες τις μέρες αυτές όλο το νησί
γιόρταζε την λευτεριά του. Οι άνθρωποι όμως οι δικοί μου, οι φίλοι μου και
οι γείτονες, ήταν σκυθρωποί, ζούσαν
μέσα στην στεναχώρια και το κλάμα.
Απεγνωσμένα όλοι τους, προσπαθούσαν να μάθουν νέα μου, απ’ αυτούς
που γύρναγαν από τις μάχες. Καμιά
πληροφορία όμως.
Όλοι οι ζωντανοί ακόμα και οι τραυματίες είχαν γυρίσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Σταμάτησε πια κάθε ελπίδα
για επιστροφή μου.
Όλοι έλεγαν: Ο Πέτρος θα έπεσε
στην μάχη. Κλάματα, στεναχώριες,
μαυροφορεμένες γυναίκες, μνημόσυνα, κόλλυβα, κεριά κλπ.
Εν τω μεταξύ στον Πολυχνίτο, οι μέρες πέρναγαν και η υγεία μου βελτιωνόταν σιγά-σιγά.
Στις αρχές Φλεβάρη αισθανόμουν
καλύτερα και αποφάσισα να φύγω.
Μου έδωσαν ένα γαϊδουράκι, φαγητό,
με τύλιξαν σε μια κουβέρτα χαιρετηθήκαμε με πολύ συγκίνηση και καβάλα, πήρα τον δρόμο της επιστροφής.
Δυό μέρες ταξίδευα. Την δεύτερη
μέρα το απόγευμα μπήκα στον δρόμο
της Λαγκάδας(4). Τότε τα σπίτια στην
Λαγκάδα ήταν αραιά και ο δρόμος φαινότανε από τον δρόμο του σπιτιού μας
(οδός Κωνστ. Παλαιολόγου) που ήταν
απέναντι. Κάποιοι γείτονες είδανε από
μακριά, την φιγούρα μου, επάνω στο
γαϊδούρι και αναρωτιόταν μήπως ήμουν
εγώ. Φώναξαν και άλλους να δουν, σε
λίγο μαζεύτηκε στον δρόμο όλη η γειτονιά με τους συγγενείς μου και περίμεναν με αγωνία. Επιτέλους έφθασα
κοντά. Δεν το πίστευαν στα μάτια τους.
Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Αγκαλιές,
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φιλιά, φωνές, κλάματα χαράς, συγκίνηση, ένας πανζουρλισμός. Αμέσως άρχισαν τα γλέντια, μουσικές και οι χοροί.
Στήσανε τραπέζια στον δρόμο. Όλη η
γειτονιά μια παρέα. Μέρες κράτησε το
πανηγύρι στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που γιόρτασε καθυστερημένα
την απελευθέρωση του νησιού, αλλά
και «την ανάσταση μου».
- Εδώ τέλειωσε η αφήγηση του παππού, με τα μάτια του βουρκωμένα από
συγκίνηση. Για ένα λεπτό δεν μίλαγε
κανείς μας. Όλοι ήμασταν συγκινημένοι
και υπερήφανοι για τον παππού. Η μητέρα μου για να σπάσει την σιωπή και
να αλλάξει το κλίμα, φώναξε: Καθίστε
για φαγητό!! Η σούπα είναι έτοιμη!!.
Τέσσερα χρόνια ακόμα έζησε «του
παλκάρ’», όμως μετά, κάθε 8η Νοεμβρίου, τον ακούγαμε απ’ το μαγνητόφωνο, να μας διηγείται την ιστορία του.
Αυτό είναι και ο λόγος που θυμάμαι
τόσες λεπτομέρειες από τα γεγονότα.

Τον ακούγαμε και βουρκώναμε όλη η
οικογένεια από υπερηφάνεια.
Για μας ο παππούς Πέτρος δεν έφυγε
ποτέ. Είναι ζωντανός μέσα στην καρδιά
μας.
------------------------------------

(1) Λέσχη «ΠΡΟΟΔΟΣ»:
Κλειστό club πλουσίων της Μυτιλήνης, που στεγαζόταν στον όροφο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Η είσοδος του ήταν ανεξάρτητη, από την
αγορά(οδό Ερμού, 10 μέτρα μετά το «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ») και έφθανε μέχρι την προκυμαία.
(2) Λόφος της Μυτιλήνης δυτικά του Άγιου Θεράποντα.
(3) «Βουναράκι» είναι λόφος της Μυτιλήνης νότια
από τις Καμάρες, ανάμεσά τους είναι η περιοχή
Λαγκάδα απ’ όπου περνά ο κύριος δρόμος της
πόλης που οδηγεί στην δυτική Λέσβο. Στο σημείο
που συναντώνται οι δύο λόφοι περνά ο ξεροπόταμος της «Αλυσίδας» που ξεκινά πάνω ,απ’ την
περιοχή Παγανής, περνά απ’ τα παλαιά λατομεία,
(τα Νταμάρια όπως τα γνωρίζουν οι ντόπιοι).
(4) «Λαγκάδα»: είναι η περιοχή γύρω από την οδό
Ζωοδόχου Πηγής.

Η πορεία των Ελλήνων στρατιωτών προς «Κλαπάδο»
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Επίκαιρα θέματα
Τα Βατερά και τα μάτια σας
Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Στα Βατερά, ύστερα από την εγκατάσταση πολλών σεισμόπληκτων κατοίκων της Βρίσας στις θερινές κατοικίες
τους που είχαν εκεί, διογκώθηκαν και
οξύνθηκαν περαιτέρω τα λειτουργικά
προβλήματα που παρουσίαζε, ανέκαθεν, η περιοχή. Προβλήματα που έχουν
να κάνουν με την διέλευση, τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων, τις βασικές υποδομές ύδρευσης,
αποχέτευσης, την άναρχη δόμηση και
την περιβαλλοντική προστασία.
Η συγκέντρωση του πληθυσμού, σε
μόνιμη βάση, σε μια περιοχή, όπου
λείπουν οι βασικές υποδομές, και σε
κατοικίες με κατασκευαστικές προδιαγραφές θερινής διαμονής, έχει ως
συνέπεια τη σοβαρή επιβάρυνση του
περιβάλλοντος και ειδικότερα, την αύξηση του κινδύνου μιας καταστροφικής
πυρκαγιάς.
Τα Βατερά θα έλεγε κανείς ότι διαφέρουν από το ΜΑΤΙ της Ανατολικής Αττικής σε αρκετά σημεία· αυτό, όμως, δεν
σημαίνει ότι δεν μπορεί, υπό ορισμένες
συνθήκες «ακραίων» φαινομένων, να
κινδυνεύσουν από μια πυρκαγιά, με καταστροφικές συνέπειες για τις περιουσίες και τη ζωή των κατοίκων τους.
Στον οικισμό των Βατερών δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο ούτε σχέδιο
χωρικής και οικιστικής οργάνωσης:
υπάρχει ανάγκη να διανοιχθούν δρόμοι που να εξασφαλίζουν την εύκολη
πρόσβαση στις βασικές οδικές αρτηρίες. Να προβλεφτεί η δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών

εξυπηρετήσεων (ελεύθεροι χώροι και
χώροι στάθμευσης, Παιδικές Χαρές,
πεζόδρομοι, χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων, Πάρκα, περιοχή NATURA,
κ.λπ.). Να καθοριστούν οι χρήσεις
γης και να χωροθετηθούν οι οχλούσες
δραστηριότητες.
Ιδιαίτερα ευάλωτη από πυρκαγιά -η
οποία μπορεί να προκληθεί από φυσική αιτία (π.χ. κεραυνό) ή από αμέλεια
(κακή συντήρηση Δικτύου ΔΕΗ ή ανθρώπινη απροσεξία) ή και από σκόπιμη
ενέργεια- είναι η άνω, προς τα βόρεια,
περιοχή των Βατερών, που βρίσκεται
πάνω από τον περιφερειακό δρόμο και
γειτνιάζει με την δασική περιοχή.
Και, βέβαια, μια ανάφλεξη σ’ αυτή την
περιοχή, με την πυκνή βλάστηση και
την άφθονη εύφλεκτη ύλη, όταν επισυμβεί υπό συνθήκες ισχυρών βορείων
ανέμων, γρήγορα μπορεί να μεταδοθεί
και στην παράλια ζώνη, τροφοδοτούμενη από τα ξερόχορτα των άχτιστων οικοπέδων που παρεμβάλλονται ανάμεσα
στις υπάρχουσες κατοικίες.
Παράλληλα, λοιπόν, με τις αναγκαίες
πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις στον οικισμό των Βατερών, θα
χρειαστεί να υπάρξει και Αντιπυρικός
Σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει τόσο
τις προληπτικές, όσο και τις κατασταλτικές δράσεις, στην περίπτωση που θα εκδηλωθεί στην περιοχή κάποια πυρκαγιά.
Οι ειδικοί και αρμόδιοι για τα παραπάνω θέματα πρέπει να φροντίσουν,
ώστε να εξασφαλιστούν -έγκαιρα- για
τον οικισμό των Βατερών οι προϋπο30

θέσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας
του οικισμού.
Και ειδικότερα για την περίπτωση -απευκταίας- πυρκαγιάς πρέπει να
υπάρξει μέριμνα και ενδελεχής μελέτη: πού και πώς πρέπει να γίνουν οι
διανοίξεις δρόμων, οι αναγκαίες αποψιλώσεις, οι καθαρισμοί οικοπέδων, η
εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών,
η οργάνωση και ενίσχυση με τα απα-

ραίτητα μέσα ομάδας εθελοντών πυροσβεστών κ.λπ.
Και, βέβαια, ας ευχηθούμε να δείξουν
όλοι την απαραίτητη υπευθυνότητα και
προσοχή για την αποφυγή κάποιας λανθασμένης ενέργειας και απερισκεψίας,
όπως αυτή που συνέβη στην Πεντέλη
- Βουτζά που στοίχισε τόσους άδικους
θανάτους συνανθρώπων μας στο ΜΑΤΙ
της Ανατολικής Αττικής.

ΣΗΜ.: Γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί, σήμερα, στους περισσότερους οικισμούς της χώρας μας και κατ’ επέκταση και της Λέσβου: ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΞΑΝΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ, - στην περίπτωση κάποιας πυρκαγιάς - υπάρχει άμεση ανάγκη να έχουν ανοιχτεί δρόμοι που να
εξασφαλίζουν την εύκολη πρόσβαση στις βασικές οδικές αρτηρίες.
Να υπάρξει μέριμνα και μελέτη, πού και πώς πρέπει να γίνουν οι διανοίξεις δρόμων,
οι αναγκαίες αποψιλώσεις από μέρους του Δασαρχείου, οι καθαρισμοί, από τους ιδιοκτήτες, των αγροτεμαχίων από τα ξερά χόρτα, ιδιαίτερα αυτών που συνορεύουν με το οδικό
δίκτυο, - υπάρχει σχετικός νόμος που το επιβάλλει - η εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών, η οργάνωση και ενίσχυση με τα απαραίτητα μέσα ομάδας εθελοντών πυροσβεστών,
και το κυριότερο μια σωστή διαχείριση των καταστάσεων από υπεύθυνα άτομα.

Στον οικισμό των Βατερών δεν υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο
ούτε σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης
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Θέσεις - Απόψεις

Χρονογράφημα
Ο δικός μου φίλος

Όχι άλλες κερκόπορτες
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη

Ο άνθρωπος της πόλης, με τη ζωή γεμάτη από κίνηση, θόρυβο, άγχος, αλλά
και ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις,
χρειάζεται κάποια στιγμή δικιά του. Να
χαλαρώσει, να σκεφτεί, να ανασυντάξει
τις σκέψεις του, να πάρει αποφάσεις.
Μερικές φορές αισθάνεται επιτακτικά
την ανάγκη, κάπου ή σε κάποιον να μιλήσει, να εκφραστεί.
Κάπου, σε μία γωνία δική του, να σκεφτεί με ησυχία, να τα βρει με τον εαυτό
του.
Η δική μου γωνιά τώρα που ο καιρός
"γλύκανε" είναι στη μικρή βεραντούλα
του διαμερίσματος που ζω, στον 4ο
όροφο, στην Αθήνα. Έχω λίγα λουλούδια εκεί, που έφερα από την πατρίδα
και όλο τα φροντίζω και θυμάμαι...
Ο τρούλος και η σκεπή μιας εκκλησίας, ο πεζόδρομος, το πλάτωμα ενός
Ιδρύματος με τα παρτέρια του και μερικές βουνοκορφές, που ξεχωρίζουν
πάνω από τις γύρω πολυκατοικίες, είναι
η καθημερινή και μόνιμη δική μου εικόνα, που με συντροφεύει.
Είναι όλα αυτά πλεονεκτήματα που τα
εκτιμώ, όμως παρόλα αυτά νιώθω ένα
μικρό κενό.
Κάπου να μιλήσω βρε αδερφέ, να πω
ό,τι σκέφτομαι, ό,τι νιώθω και να έχω
μία απάντηση, να κάνουμε έναν διάλογο.
Οι πιθανότητες μηδενικές. Έτσι, ότι
έχω να πω, το λέω ψιθυριστά και ανακουφίζομαι σα να μιλώ σε έναν φίλο.
Έναν φίλο υποθετικό, πρόθυμο να
ακούει πάντα όλες τις ώρες. Οπόταν
χρειάζομαι να εκφράσω τη χαρά ή τη
λύπη, το πρόβλημα που με απασχολεί,
το παράπονό μου.
Ένα απόγευμα, που φωτιζόταν απ’

εκείνα τα μενεξεδένια χρώματα της
δύσης, ακουμπώντας στα κάγκελα της
βεράντας θαύμαζα και συλλογιζόμουν.
Άξαφνα η σκέψη μου φωτίστηκε.
Απόρησα, γιατί δεν έκανα αυτή τη
σκέψη απ’ την αρχή.
Μα βέβαια. Έχω έναν φίλο. Έχω και
εγώ έναν φίλο! Στη δική μου γωνιά της
διαφυγής, έχω έναν καλό και πιστό
φίλο, που ακούει όλα τα προβλήματά
μου, όλες τις σκέψεις μου, ακόμα και
αυτές που δεν μιλώ. Είναι εκεί, πάντα
πρόθυμος, όλες τις ώρες, πρωί - βράδυ,
ν’ ακούσει και να συντροφεύσει.
Πριν ένα χρόνο, στην άρχή δεν μου
άρεσε και πολύ η σκέψη, ότι θα βρισκόταν εκεί μπροστά μου κάθε ώρα και
λεπτό. Μεγάλωνε τόσο γρήγορα, που
έλεγα να μπορούσα να απαλλαγώ απ’
την παρουσία του. Ένιωθα σαν κάτι να
μ’ εμποδίζει. Όμως, σιγά - σιγά, με τον
καιρό, η παρουσία του αυτή μου έγινε
συνήθεια και τώρα πια την αισθάνομαι
απαραίτητη.
Μου δίνει ελεύθερα τη χαρά να παρακολουθώ την κάθε του κίνηση, τη
ζωή του. Τα κρυφομιλήματά του μαζί
μου και με τα λογιών - λογιών πουλιά
της γειτονιάς, και τα παιχνίδια του με τα
γλυκοφιλήματά του αέρα.
Με προθυμία ν’ ακούσει την κουβέντα μου, δίχως ποτέ να με διακόψει.
Στέκει εκεί, απέναντι μου, δύο μέτρα
απόσταση, στον πεζόδρομο, καταπράσινο κι ολόδροσο το νεαρό πεύκο και
μου δίνει απέραντη χαρά ο καλός μου
φίλος.
Ε, δεν με πειράζει που δεν γίνεται διάλογος μεταξύ μας.
Ίσως έτσι να είναι καλύτερα...
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Γράφει ο Τάκης Ιορδάνης

Όταν δίδεται λύση σε πρόβλημα
κάποιας διεργασίας και έχουμε αποτέλεσμα, τότε αρχικά o στόχος έχει
επιτευχθεί. Αφού αυτή δοκιμασθεί αρκετά στην πράξη, τελικά αξιολογείται.
Σκοπός, η αριστοποίηση (optimization)
του σχετικού αποτελέσματος. Αν τούτο δεν επιτυγχάνεται, αναπόφευκτα η
λύση απορρίπτεται.
Το 2015, είχαμε την «εισβολή» χιλιάδων ξένων στα νησιά μας. Γεγονός
πρωτόγνωρο σήμερα, τουλάχιστο στην
Ευρώπη. Μαζικά, έκαναν «απόβαση»
στις ακτές μας. Με βάρκες, φουσκωτά,
σαπιοκάραβα, «νεκροφόρες» πραγματικές, που τους προμήθευαν Τούρκοι
διακινητές, προσπαθούσαν να διασχίσουν το δίαυλο Ανατολίας - νησιών. Ο
αριθμός τους τρομακτικός. Για τη Λέσβο μόνο, ξεπέρασε τις εξακόσιες χιλιάδες. Άνθρωποι, που μ’ αυτό το «ταξίδι», κυριολεκτικά θυσιαζόντουσαν για
να φθάσουν στον «παράδεισό» τους.
Τη Δυτική Ευρώπη. Η «επιχείρηση»
αυτή, δυστυχώς είχε αναρίθμητες, παράπλευρες απώλειες. Καθημερινά, αμέτρητοι πνιγμοί μετέτρεπαν τις θάλασσες μας σ’ ένα απέραντο υγρό τάφο.
Το απάνθρωπο τούτο γεγονός, διέγειρε αντανακλαστικά και συνειδήσεις,
ξεσηκώνοντας την κοινή γνώμη, παγκοσμίως. Σε συνδυασμό δε, με το στόχο
των Δυτικοευρωπαίων, την ανάσχεση
και τελικά παύση ερχομού ξένων στην
Ευρώπη, έδρασε καταλυτικά, να λυθεί
το πρόβλημα. Τελικά την άνοιξη του
2016, υπεγράφη η σχετική συνθήκη Ε.Ε.
- Τουρκίας. Μεταξύ άλλων προέβλεπε,
τη δημιουργία των Κέντρων Καταγραφής Προσφύγων (hot spot) στη Λέσβο,

τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη Λέρο.
Η επί δεκαοκτάμηνο τήρηση της απ’
την Τουρκία, κρατούσε τον αριθμό των
εκεί ξένων στα επίπεδα του σχεδιασμού τους.
Όμως, τα «παιχνίδια» του νεοσουλτάνου Ερντογάν με την Ευρώπη, έκαναν
να ξαναρχίσουν οι «ροές». Αυξανόμενες μάλιστα, καθημερινά.
Τελικά, το ισοζύγιο αφίξεων - αναχωρήσεων, είναι υπέρ των πρώτων. Συνέπεια, αυτά «υπερπληρώθηκαν». Έτσι,
ως «δομές» τους αποκλίνουν των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, μ’ αποτέλεσμα τις συχνές αρνητικές συμπεριφορές των εκεί φιλοξενουμένων.
Εκτόνωση της κατάστασης δεν φαίνεται στον ορίζοντα, παρ’ όλο που οι
δήμαρχοι των νησιωτικών hot spots
συνεχώς σηματοδοτούν τα εκεί τεκταινόμενα, προς την κυβέρνηση και
την Ε.Ε.. Το πρόβλημα υπερκορεσμού
τους καθίσταται ολοένα οξύτερο. Ατυχώς κανείς δεν συγκινείται. Το γερμανικό Spiegel «περιποιώντας» μας για
την τριτοκοσμικότητα των πραγμάτων
στα νησιωτικά hot spots, αναφέρει ότι
έχουν ήδη «παρκαριστεί» εκεί, περίπου
15.000 ψυχές, έναντι χωρητικότητας
το μισό αυτού (στη Μόρια, πάνω από
8.000). Μ’ όλα αυτά, ο προβληματισμός
μας, είναι μεγάλος.
Η μη λύση του προβλήματος στη γένεση του, δρομολογεί ατυχώς μία τερατογένεση στα νησιά μας. Τη σιγά-σιγά στρέβλωση της δημογραφικής τους
σύνθεσης, λαμβανομένων υπόψη των
σχετικώς προβλεπομένων στη «Δουβλίνο ΙΙ».
Άραγε, η συνθήκη Ε.Ε. - Τουρκίας
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ισχύει; Κατά τα προαναφερόμενα, μάλλον όχι.
Ας δούμε τα σ’ αυτή προβλεπόμενα
και αντιστοίχως τηρούμενα.
Όντας η Τουρκία, ο ρυθμιστής των
πραγμάτων, ξεκινούμε απ’ αυτή.- Τούτη, όφειλε να λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα: προς αποτροπή της δημιουργίας νέων οδών παράνομης εισόδου, δια
ξηράς ή θαλάσσης, και μέτρα ενάντια
στους διακινητές των μεταναστών.
- Επίσης, να επιτρέψει την ταχύτατη
επιστροφή σ’ αυτή, των στην Ελλάδα
μη υποκειμένων στους διεθνείς νόμους
προστασίας μεταναστών. Το ίδιο, για
τους μέσω των χωρικών της υδάτων διελθόντες παράνομους μετανάστες.

των υποστηρικτικών δομών, προς αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας.
Χωρίς να διαθέτω αριθμητικά δεδομένα, κρίνοντας μόνο εκ του αποτελέσματος, η συνθήκη δεν τηρείται ή τηρείται πλημμελώς.
Η στα νησιωτικά hot spots εκρηκτική κατάσταση σήμερα, απαιτεί την
αποσυμφόρηση τους, άμεσα. Άλλως,
αναπόφευκτα οδηγούμαστε μεσομακροπρόθεσμα σε αποτελέσματα δημογραφικής τους στρέβλωσης.
Ο κίνδυνος είναι εγγενής. Πάση θυσία χρειάζεται η απάλειψή του. Αντίθετα, «στρουθοκαμηλίζουμε» μπροστά
σε τέρας έτοιμο να μας φάει,.
Σε επιστολή μας («Πιττακός ο Μυτιληναιος») προς τον δήμαρχο Σπ. Γαληνό, σηματοδοτούσαμε την εν δυνάμει
τερατογένεση, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τα hot spots μελλοντικώς να αποτελέσουν κερκόπορτες αφελληνισμού
των νησιών μας.
Αν τελικά η μεν κυβέρνηση μείνει
αδρανής, η δε Ε.Ε. κρατήσει στάση
Ποντίου Πιλάτου, συνεπάγεται ότι η
προαναφερθείσα λύση στη διεργασία
«προσφυγικό - μεταναστευτικό» δεν
αριστοποιείται. Αντίθετα, τερατοποιείται! Επιβάλλεται πλήρης συμμόρφωση
των εμπλεκομένων, με τη συνθήκη. Άλλως εκ του ότι τίθεται σε κίνδυνο η ελληνικότητα των νησιών μας, πρέπει να
καταργηθεί, υποκαθιστώμενη από άλλη,
διασφαλίζουσα το αυτονόητο.
Τα νησιά μας να εξακολουθήσουν να
κατοικούνται από Έλληνες όπως γίνεται, εδώ και τουλάχιστον 3.000 χρόνια.

Από την εδώ μεριά:
- Μετά τις 20/3/2016, όλοι οι παράνομοι μετανάστες που φθάνουν στα
ελληνικά νησιά απ’ την Τουρκία, θα
επέστρεφαν σ’ αυτή. Η εν λόγω διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται με πλήρη
σεβασμό των κανόνων (Ε.Ε., διεθνών).
- Όλοι οι μετανάστες προστατεύονται βάσει των διεθνών στάνταρντς.
- Οι μετεγκαταστάσεις απ’ την Ελλάδα
προς την Ευρώπη, έπρεπε να φτάσουν
τις 6.000 μηνιαίως, κατά τις δεσμεύσεις
στις αντίστοιχες υποχρεώσεις, των
κρατών-μελών της Ε.Ε..
- Οι στα ελληνικά νησιά φθάνοντες
μετανάστες και καταθέτοντες αίτηση
για άσυλο, θα εξετάζονταν ατομικά από
τις ελληνικές αρχές, με σεβασμό στο
Διεθνές Καθεστώς Ασύλου και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
- Για την εφαρμογή της συμφωνίας,
ορίσθηκε συντονιστής, κοινοτικός αξιωματούχος. Του είχε ανατεθεί η οργάνωση της βοήθειας που θα έπρεπε να
αποσταλεί στην Ελλάδα α) οικονομικής
μορφής, β) οργανωτικής, των απαραίτη-

*Ο κ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Προβληματισμού & Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου «Πιττακός ο Μυτιληναίος», τ. διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής
Βιομηχανίας Όπλων, τ. πρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλ. Μεταλλειολόγων Μηχανικών.
Το εν λόγω κείμενο του Τ. Ιορδάνη είναι αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Εμπρός» 5/12/17.
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Η ανοικοδόμηση του χωριού μου της Βρίσας
(μιά άλλη άποψη)
Γράφει ο Κωνσταντίνος Κώστας

Ενός κακού μύρια έπονται. Ο σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017, εκτός από
τα ερείπια πίσω μας, άφησε την αβεβαιότητα για το μέλλον σε μας τους κατοίκους και σ' αυτούς επίσης που ο ομφάλιος λώρος είναι συνδεδεμένος με το
χωριό μας τη Βρίσα.
Κάθισα και διάβασα όλες τις μελέτες
και τα σχόλια περί ξαναχτισίματος του
χωριού και πολύ μπερδεύτηκα με το
κάστρο του Μολύβου, τις Παναγιές των
χωριών τους (τη γοργόνα και την άλλη
της Αγιάσου), όπως και των άλλων χωριών που καθιερώθηκαν από την Πολιτεία, μαζί με το δικό μας, ως παραδοσιακοί οικισμοί, γιατι αυτοί οι άλλοι έχουν
το κάτι όμορφο τους, ενώ για το δικό
μας -διάβασα- αιωρείται αναπάντητο το
ερώτημα αν έπρεπε ή όχι να ανακηρυχτεί παραδοσιακός οικισμός.
Έστω και τώρα μετά τη συμφορά που
μας βρήκε, δεν το βρίσκω ανεδαφικό
εμείς να πούμε ότι το χωριό μας είχε
και διέθετε την αρχιτεκτονική δομή για
να χαρακτηριστεί παραδοσιακό. Και
βεβαίως δεν είχαμε κάστρα και Παναγιές, αλλά είχαμε κάτι το μοναδικό, την
Ιστορία μας που χάνεται στα βάθη των
αιώνων και φτάνει μέχρι τον Τρωϊκό
πόλεμο. Λίγα χωριά στην Ελλάδα έχουν
τέτοια ιστορική κληρονομιά.
Άλλο μας έλλειπε. Μας έλλειπαν οι
άνθρωποι εκείνοι που θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά και
να αναδείξουμε και εμείς το χωριό μας
τουριστικά και κατά συνέπεια οικονομικά. Αν θέλουμε να μείνουμε στη λογική να φτιάχναμε τότε, ή να φτιάξουμε
τώρα, σπίτια για να "βάλουμε το κεφάλι
μας από κάτω", τότε απομακρυνόμαστε

από τις αξίες εκείνες που αναδεικνύουν
ένα χωριό όπως του αξίζει.
Να είμαστε ειλικρινείς, οι άλλοι είχαν
τους ανθρώπους τους που βοήθησαν
στην ανάδειξη τέτοιων παραδοσιακών
οικισμών. Εμείς δεν είχαμε και δεν
έχουμε ούτε τώρα. Eπιπλέον μια Πολιτεία δύσκαμπτη, χωρίς την επιστημονική συνεργασία αρμοδίων πολεοδομικών
γραφείων, να στέκεται αγκυλωμένη στο
γράμμα του νόμου και απέναντι μας.
“Θέλω χωριό αντίγραφο του παλαιού.” Και του λες πιο παλαιό, δεν έμεινε
τίποτα. Αυτό που έμεινε και απόμεινε
είναι η δυστυχία και το μέλλον σε περιτύλιγμα με το δέλεαρ του 80% των
1200 ευρώ στο τετραγωνικό κύριε αρχιτέκτονα. Χτίζεις παραδοσιακό χωριό
με αυτά τα λεφτά; Όχι λένε τα σοβαρά
μελετητικά γραφεία αρμοδίων μηχανικών. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος να παραμείνει το χωριό αφήγημα
ζωής και θα όψεται η Πολιτεία και η
συνοδοιπορία των καρεκλοπόδαρων
γραφειοκρατών, που δεν κατανοούν
ότι ο κύκλος ζωής αυτού του χωριού
έκλεισε και αρχίζει ένας νέος, όπου
οι ιδέες - αναλογικά και μεταφορικά αποτύπωσης αρχιτεκτονικών κακέκτυπων με τον "απόπατο" της γιαγιάς στην
αυλή και το "αχυρώνι" του παππού δίπλα, δεν έχουν θέση.
Αφού το λέτε και σεις αρχιτέκτονα,
που αναφέρεσαι με ψευδώνυμο: "Η
αρχιτεκτονική τέχνη και επιστήμη αλλάζει, αλλά πάντα αποτυπώνει το στίγμα
της εποχής της. Αλλάζει ο τρόπος που
"παράγεται" και επηρεάζεται περισσότερο από ποτέ από τις νέες συνθήκες...".
Μπράβο πες μας τέτοια, μου θυμίζεις
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Τραμπάκουλα: «Ενώ η διαρκής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την
πρωτοβουλία της προλεταριακής ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας σεκταρισμός όπου αποπροσανατολίζονται οι μάζες και η παραγωγή...!»
Εγώ σε πιάνω δικέ μου, αλλά πες το
απλά να σε καταλάβουμε όλοι, ότι δηλαδή σε ένα καινούργιο σπίτι που θέλεις
να το δέσεις με την παράδοση, διατηρείς ορισμένα στοιχεία, αλλά αποτυπώνεις την τρέχουσα εποχή. Και δε μου
λες που είναι η διαμαρτυρία του κλάδου
σου; Τι νομίζετε, τα αγκωνάρια και οι πελεκητές πέτρες θα απαλύνουν τη δυστυχία που μας έμεινε; Θα μας πείτε "το μη
χείρον βέλτιστον". Ναι, αλλά δεν υπάρχει νοημοσύνη και γνώση, ώστε να γίνει
αποδεχτό, ότι όλα μπορούν και πρέπει
να προσαρμοστούν στο εφικτό; Το γκόου - μπακ είναι μόνο για εντυπώσεις;
Και δεν μας φτάνουν αυτά, η πατριώτισσα μας (Ζωή νάχει), τα συνόψισε:
"αλλά χωρίς να μεμψιμοιρούμε θα πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να
προχωρήσουμε στις διαδικασίες".
Έτσι λες εσύ. Μόνο που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι διότι στη
δύσκολη θέση που βρεθήκαμε χρειάζεται να διεκδικούμε το δίκαιο με τόλμη και με όποιες λογικές προτάσεις και
εισηγήσεις έχει ο καθένας από εμάς.
Με τη λογική λοιπόν αυτή - και για
να το ελαφρύνουμε λίγο - παίρνω το
φάκελο που ετοίμασα με την ΚΥΑ, τα
ΦΕΚ, την ΕΠΑΕΕ, το Π.Δ και τα συναυτά και πάω στο υπουργείο Πολιτισμού
(υποτίθεται ως τέτοιο).
Καθίστε, μου είπε. “Είσθε ο εφαψίας”, ε; - Εφάπτομαι, είπα, παρακάμπτοντας την κακοτοπιά και το κρύο χιούμορ της. Ακούστε μου είπε, εφάπτεσθε
με το διπλανό παραδοσιακό διατηρητέο κτίσμα -ίσως άλλοι εφάπτονται
και με το μακρινό, σκέφτηκα... και δεν
μίλησα-, γι' αυτό στη νέα σας οικοδομή

θα πρέπει να υπάρξουν στοιχεία που
να συνδέονται με το παρελθόν. Μάλιστα, είπα. Θα βάλω φωτογραφίες τη
μάνα μου και τον πατέρα μου.
Δεν εννοώ τέτοια, αλλά κάτι συναφές με την παράδοση και την ιστορία
του τόπου, είπε. Τη Βρισηίδα; Μάλιστα,
συμφωνούμε, είπε.
Κατεβάζω ιστορίες και εγκυκλοπαίδειες, διαβάζω και μελετώ. Που λέτε
λοιπόν το κορίτσι δικό μας ήταν. Εδώ
στη Βρισέα χώρα μεγάλωσε, κατά Άγιο
Φωκά μεριά που λέμε σήμερα.
Όταν μεγάλωσε, δεν τη χώραγε ο τόπος. Βλέπεις μικρή η κοινωνία.
Πήγε στην απέναντι Μικρασιατική
χώρα και παντρεύτηκε τον "καλό" της.
Περνούσανε καλά, μέχρι που μια μέρα,
αυτός ο Αχιλλέας «εφόνευσε» το παληκάρι, τον άντρα της και την πήρε στο
στρατόπεδο του. Κλάμα η κυρία και τι
να κάνουμε είπε ο Αχιλλέας. Δουλειά
και κλάμα μαζί, δεν γίνεται. Από που είναι η κοπέλα ρώτησε τους «στρατοπεδάρχας». Από τη Βρίσα του είπανε. Δεν
πάμε μέχρι εκεί, είπε στους δικούς του,
να δούμε "τι παίζει", να σεβαστούμε και
τα σαράντα του άντρα της. Την άφησε
με τον Πάτροκλο να την προσέχει και
έτσι φθάσανε στην αρχαία Βρίσα. Μας
"άλλαξε τα φώτα", δεν άφησαν τίποτα
όρθιο. Ούτε αυτές με τα τσίγκινα παντελονάκια, που λέει ο λόγος, γλύτωσαν
από το στράτευμα του.
Το μόνο καλό, ένα πηγάδι που άνοιξε για την ύδρευση των ανδρών του και
μας έμεινε πεσκέσι. Μετά προχώρησε
κατά τη φορά των δεικτών του ωρολογίου που λένε και έφτασε στη Μήθυμνα,
όπου αυτοί έπαθαν τα χειρότερα. Κάτι
παλικαράκια που έφεραν αντίσταση
τους μακέλωσε στο κάστρο από κάτω.
Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και
επέστρεψε. Η δικιά μας, το κοριτσάκι η
Βρισηίδα, το είδε ψύχραιμα το πράμα.
Σου λέει έτσι κι’ αλλιώς δεν γλυτώνω
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από δαύτους.
Και "εγένετο ημέρα και εγένετο νυξ, εις
σάρκα μία". Το νερό είχε μπει στο αυλάκι, αλλά λογάριαζαν χωρίς το ξενοδόχο,
καθ' ότι αρχηγός ήταν ο Αγαμέμνονας.
“Τι είπατε ρε, τόσο όμορφη και καλή
και δεν το λέγατε”; Να τη φέρετε.
Τώρα, είπα τώρα. Έγινε το "σώσε", για
να μην πω κάτι ακόμα πιο χειρότερο.
Άγριος τσακωμός μεταξύ τους. (Αν δείτε καράβι στο βουνό, μην απορείτε πως
πήγε, διαβάστε Όμηρο).
Οι σύμβουλοι έπεσαν επάνω στον αρχηγό. Θα σου δώσει εφτά από το ίδιο
μέρος, "Λεσβίδες" με ωραία μαγουλάκια,
μπουκιά και συχώριο. Ανένδοτος αυτός
και όπως ξέρουμε «αρχηγού παρόντος
πάσα αρχή παυσάτω". Την πήρε και τέλος.
Ξεφύγαμε θα πείτε από το θέμα, αλλά
παραβολικά βλέπουμε ότι οι δυσκολίες υπάρχουν πάντα και πιο πολύ όταν
παίρνουν έκταση και καταστρέφουν
ένα ολόκληρο χωριό, όπως τώρα και
όπως τότε με την αρχαία Βρίσα.
Συγκρίσεις βέβαια υπάρχουν. Η Μήθυμνα επέζησε στο ίδιο μέρος στον ίδιο

τόπο. Η δική μας αρχαία Βρίσα μίκρυνε,
λιγόστεψε και μετατοπίστηκε. Χρειάζονται αγώνες. Με αυτούς μεγάλωσε και
μεγαλούργησε το χωριό μας αργότερα...
Κάθε εποχή με τα δικά της προβλήματα. Οι "Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες" πάλι μπροστά μας. Θα εξαρτηθεί
πώς θα τους δούμε και πώς θα τους
αντιμετωπίσουμε.
Υ.Γ:1. Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί με
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βρισαγωτών της
Αθήνας. Αποκτήσαμε ιδιόκτητη αίθουσα
(δωρεά Πολύζου) και ασχολήθηκε ειλικρινά με ζήλο γι' αυτήν. Πιστεύουμε ότι η
πρόσκληση "ελάτε να γλεντήσου-με όπως
αξίζει", και η επωδός των Γενικών Συνελεύσεων, "ελάτε να χορέψουμε" να έχουν
τα όρια τους. Τότε θα βρεθεί χρόνος συζήτησης για τα προβλήματα του τόπου μας.
Ελπίζουμε στα "λίαν προσεχώς".
2. Οι γεννηθέντες τις δεκαετίες 40, 50,
60 και λίγο πιο πίσω και πιο μπρος, να μην
ξεχάσουμε να αφήσουμε αριθμό τηλεμοιότυπου, αρμοδίως. Σε τριάντα τέρμινα θα
μας έλθει έγγραφο και μακέτα του νέου
χωριού...!

Ο σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017, εκτός από τα ερείπια πίσω μας,
άφησε την αβεβαιότητα για το μέλλον σε μας τους κατοίκους
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Δύο γυναίκες... γέννησαν
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Ο ελαιώνας είχε γεμίσει ομιλίες, τραγούδια, και γέλια. Τα κλαδιά στις ελιές
είχαν λυγίσει από το βάρος του ώριμου
καρπού, σα να ευχαριστούσαν το Θεό
για το αναπάντεχο φορτίο που τους
έστειλε αυτή τη χρονιά. Φορτίο πολύτιμο που ήρθε να ισοσκελίσει κάπως την
επίγεια δοκιμασία των δύο προηγούμενων χρόνων, που τα δέντρα φορούσαν
μόνο τα φύλλα τους και καθόλου καρπό. Τώρα οι ελιές αναπαύονταν στη γη
στο λασπωμένο χώμα και ανάμεσα στις
πέτρες, - περιμένοντας τα ροζιασμένα
χέρια των γυναικών για το λιομάζωμα.
Η μία δίπλα στην άλλη, με λυγισμένα
τα γόνατα, ντυμένες με παλιά χοντρά
ρούχα, με απίστευτη γρηγοράδα, γέμιζαν τις χούφτες τους με τις μαυρομάτες, τις άδειαζαν στα καλάθια τους, και
προχωρούσαν βιαστικά για να ξετρυπώσουν και αυτές που κρύβονταν μέσα
στα βρεγμένα χορτάρια, στις λάσπες
και στις σχισμές της γης. Η κούραση
μεγάλη και πολλές φορές μεγάλη και η
ηλικία των γυναικών. Όμως η υπομονή, η ανάγκη, η επιμονή και η υπερηφάνεια τους, ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπεις ο αγώνας των ανθρώπων για ένα
κομμάτι ψωμί, για ένα καλύτερο αύριο,
πηγάζει πάντα από μια πλουσιοπάροχη
καρδιά που βρίσκει το σωστό τρόπο
για να εκφραστεί. Χιονιάς, παγωμένο
ψιλόβροχο, και οι γυναίκες στην παλαίστρα της ζωής δίνουν τη δική τους
μάχη κι έχουν τη δύναμη να γελούν με
ένα κατακάθαρο γέλιο, σαν τη μουσική
του λυράρη που παίζει για την αγάπη
και το δίκιο.
Ανάμεσα στις λιομαζώχτρες και μια

ετοιμόγεννη νεαρή κοπέλα. Ντυμένη
με βαριά ρούχα που σκεπάζουν και
ζεσταίνουν την ολοστρόγγυλη κοιλιά
της που σχεδόν ακουμπώ στο χώμα,
σέρνεται αργά-αργά προσπαθώντας να
γεμίσει το καλάθι της. Οι άλλες, ακούγοντας το βογκητό της, φωνάζουν να
σταματήσει. Πλησιάζουν δίπλα της και
τη βοηθούν να σηκωθεί και να καθίσει
στις χοντρές φλοκάτες που έχουν βάλει κάτω από το δέντρο με την τέντα
για το κολατσιό.
Η ετοιμόγεννη κρατά την κοιλιά της
και σφίγγει με πείσμα το στόμα, για να
μην ακουστεί φωνή από τους πόνους
της γέννας, που σκίζουν τα σωθικά της.
«Ξάπλωσε... ψιθυρίζει και τη βοηθά
τρυφερά μια άλλη γυναίκα. Ξάπλωσε...
ήρθε η γέννα σου...» Η νεαρή κοπέλα
τρομάζει: «Μα δεν είναι ακόμα νωρίς;»
«Δεν είναι νωρίς... Ξέρω εγώ ...τρία
μωρά γέννησα στα χωράφια... Μη φοβάσαι...Όταν έρχεται ο δυνατός πόνος, εσύ θα σφίγγεις το χέρι μου όσο
δυνατά θέλεις... Εγώ θα παρακολουθώ
τη γέννα... Όλα θα πάνε καλά... Μη
φοβάσαι τίποτα. Κάνε κουράγιο, και
σπρώχνε, στους δυνατούς πόνους.
Όλα είναι μέχρι να βγει το κεφαλάκι
του... μετά γλιστρά σαν το χέλι, έλεγε η
γιαγιά μου...».
Οι άλλες γυναίκες ανήσυχες πηγαινοέρχονταν δίνοντας κουράγιο. Σε
λίγη ώρα το δυνατό κλάμα του μωρού,
ξεχώρισε σαν τρομαγμένο κελάηδισμα
πουλιού, από το θόρυβο της βροχής,
των κεραυνών, και τα χαρούμενα ξεφωνητά των γυναικών, που έσκυβαν
και φιλούσαν την κουρασμένη μάνα,
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επαναλαμβάνοντας: «Αγόρι... αγόρι...
να μας ζήσει»! Η λιομαζώχτρα που
βοήθησε στη γέννα, έκανε όλα τα
απαραίτητα, έκοψε τον ομφάλιο λώρο
του παιδιού (αφού έκαψε πρώτα με
τη φλόγα ενός σπίρτου την άκρη στο
μαχαιράκι που είχαν για να καθαρίζουν
τα φρούτα), τύλιξε - με ζεστά ρούχα από αυτά που έφερναν μαζί τους για
να αλλάζουν όταν τους έπιανε δυνατή
βροχή - το μωρό και τη μάνα, το έβαλε στην αγκαλιά της και κάθισε δίπλα
της, σκουπίζοντας τον ιδρώτα που
έτρεχε στο πρόσωπο της: «Ξεκουράσου τώρα και όταν συνέλθεις καλά,
θα σας πάω σιγά-σιγά στο σπίτι σας.
Δεν είναι μακριά...» είπε και έκρυψε τα
γρατσουνισμένα χέρια της, κάτω από
τη βρεγμένη μπροστοποδιά που φορούσε. Το χωράφι πλημμύρισε από
όλες τις αποχρώσεις της ευτυχίας, και
τούτη την ώρα ο γήινος πόνος φτερούγισε μακριά. Ο ερχομός ενός μωρού,
είναι το πλουσιότερο δώρο του Θεού,
που έχει τη σφραγίδα της αγνής, αληθινής, και λυτρωτικής προσευχής του
ανθρώπου. Βλέπω με τα μάτια της φαντασίας μου ένα παλάτι, χτισμένο στη
μέση ενός επίγειου παραδείσου. Εκατοντάδες δέντρα, πουλιά, και λουλούδια άγνωστα σε μένα, λίμνες, γραφικά
ποταμάκια, καταρράκτες, καταπράσινο πυκνό δάσος, και ανάμεσα σε όλα
αυτά τα ονειρικά... και άλλο παλάτι διαφορετικό από το πρώτο, και πιο πέρα
άλλο... και άλλο και άλλα λουλούδια και
πουλιά, και πλούτος απερίγραπτος να
ντύνει όλη αυτή την απέραντη έκταση,
και παντού φρουροί με εντυπωσιακές
στολές με πολλά στολίδια επάνω τους,
να στέκονται ακίνητοι σαν αγάλματα
στις πόρτες, στους κήπους, στα παλάτια, παντού... παντού... Ξαφνικά, η
πόρτα του παλατιού ανοίγει και βγαίνει
σιγά-σιγά ο διάδοχος του θρόνου υποβαστάζοντας τρυφερά την ετοιμόγεν-

νη σύζυγό του, -δούκισσα- και φανερά ταραγμένος. Περιστοιχίζονται από
τους γιατρούς του παλατιού, από τους
βοηθούς και -υπηρέτες, μπαίνουν στο
αυτοκίνητο και κατευθύνονται προς το
Βασιλικό Νοσοκομείο για να γεννήσει
η δούκισσα το πρώτο της παιδί. Πλήθος κόσμου και δημοσιογράφοι που
έχουν φτάσει από όλες τις χώρες του
κόσμου, -πριν από δεκαπέντε ημέρες
περίπου, περιμένοντας από τότε να
γεννήσει η δούκισσα- όπως είχε ειπωθεί-, σπρώχνονται με τις κάμερες τους,
προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη εικόνα. Στη συνέχεια όλος αυτός ο
κόσμος της υπομονής και της αναμονής, με σημαιούλες, παιχνίδια, βελούδινα αρκουδάκια ροζ και μπλε (βλέπεις
το νεαρό ζευγάρι δεν είχε ανακοινώσει
το φύλο του μωρού που περίμενε), μετακινήθηκε και «εγκαταστάθηκε» έξω
από το Νοσοκομείο με ανυπομονησία
να μάθει πρώτο την ευχάριστη είδηση
της γέννησης ενός ακόμα διαδόχου.
Και οι ώρες περνούσαν, και το πλήθος
αγωνιούσε, και οι ώρες κυλούσαν και
το πλήθος μεγάλωνε, μέχρι... που μετά
δώδεκα ώρες σιωπηλής αναμονής, ανακοινώθηκε από το παλάτι η χαρμόσυνη
είδηση ότι: « Η δούκισσα γέννησε αγόρι»! Και όλη η χώρα γιόρτασε το γεγονός με γαλάζια φωταγώγηση, με κανονιοβολισμούς, με καμπανοκρουσίες,
με γιορτές, με ευχές από όλα τα κράτη,
με ακριβά δώρα, με βεγγαλικά, μέσα
σε ένα παραλήρημα χαράς, και πάντα
όπως ακριβώς προέβλεπε το Βασιλικό
Πρωτόκολλο.
Το «Πρωτόκολλο» της λιομαζιώχτρας, ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα παλιό-κάρο, με το οποίο προσφέρθηκε ο
γείτονας να μεταφέρει τη λεχώνα και
το μωρό στο σπίτι τους, σκεπασμένους με χοντρές σακούλες και κουβέρτες, γιατί η βροχή δεν έλεγε από το
πρωί να σταματήσει...
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Το Βήμα της Επιστήμης
Σπατάλη τροφίμων
Γράφει η Μαρία Μαντζώρου

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

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

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

Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιείτε τα περισσευούμενα φαγητά ή άλλα τρόφιμα
που θα λήξουν σύντομα μπορείτε να τα δωρίσετε σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη
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Εικαστικά
Μια Μυτιλήνη που χώρεσε σε μια έκθεση!
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου δημιούργησαν κάτι μοναδικό
Γράφει η Ανθή Παζιάνου

Υπέροχη η έκθεση «Μ. Η πόλη μέσα
από τη μουσική, τους ήχους, τις φωνές
της» που διοργάνωσαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Μουσειολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η έκθεση ήταν
μια πρόσκληση σε ντόπιους και ξένους
να νιώσουν τη Μυτιλήνη με ένα διαφορετικό τρόπο.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μεταμόρφωσαν κυριολεκτικά το χώρο μιας παλιάς ξυλαποθήκης στην καρδιά της αγοράς της πόλης, σχεδόν απέναντι από
το μητροπολιτικό ναό, δημιουργώντας
με ξύλα, πανιά και χαρτόνια μια μικρογραφία της Μυτιλήνης. Το κάστρο, τα

αρχοντικά, οι αρχαιολογικοί χώροι, το
δημαρχείο, το σχολείο και η γειτονιά
των προσφύγων του 1922 ήταν με έναν
πρωτότυπο τρόπο εκεί, γεμάτα μουσικές, φωνές και ήχους.
«Ο Δήμος τω αγνώστω Ήρωι». Ένα
μνημείο για τους ήρωες της Λέσβου
που δεν υπάρχει. Μεταξύ τους ο Μίλτος Κουντουράς.
Σύγχρονες στιγμές της λεσβιακής ιστορίας σε μια πολύ ωραία εγκατάσταση.
Δεκάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας, περιηγήθηκαν για τρεις μέρες σε αυτή τη
γεμάτη ήχο Μυτιλήνη, φόρεσαν ακουστικά, κρυφάκουσαν σε μικρά ανοίγ-
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ματα, έπαιξαν με ψηφιακές εφαρμογές,
περιεργάστηκαν αντικείμενα, βυθίστηκαν σε προβολές και συμφώνησαν με
τους δημιουργούς της έκθεσης ότι
«αυτή την πόλη μόνο να την τραγουδήσεις μπορείς».
Για τρία βράδια φωτίστηκαν από την
έκθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα
σκοτεινά σοκάκια της Μητρόπολης.
Μια εγκατάσταση που θυμίζει καφενείο και παντοπωλείο. Από τα ακουστικά ακούγονται οι συναλλαγές και οι
καλημέρες.
Την έκθεση αυτή, πέμπτη κατά σειρά,
διοργάνωσαν φοιτητές του Τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, με την επίβλεψη της Επίκουρης
Καθηγήτριας Μουσειολογίας Νάσιας
Χουρμουζιάδη. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένας
νέος πολιτιστικός θεσμός που να συνδέει στην πράξη τις καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες της ακαδημαϊ-

κής κοινότητας με την καθημερινότητα
της τοπικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η αναζήτηση θεμάτων
που εμπνέονται από το παρόν και την
ιστορία της Λέσβου, ενώ η χρήση χώρων που ουδέποτε είχαν αξιοποιηθεί
για πολιτιστικές δράσεις, συνιστά μια
πρόταση διάχυσης ανάλογων εγχειρημάτων σε όλη την πόλη.
Το χαρακτηριστικό χαμάμ κάτω από
το Κάστρο, υπέροχη εγκατάσταση της
έκθεσης με φόντο τη Μητρόπολη Μυτιλήνης.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με την
υποστήριξη του Δήμου Λέσβου, της
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης, του Ψηφιακού Αρχείου της ΕΡΤ,
του Εργαστηρίου Εικόνας Ήχου, της
πολιτιστικής εταιρείας «Αρχιπέλαγος»
και του Εργαστηρίου Μουσειολογίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
πολλών άλλων φίλων, ενώ στηρίχθηκε
υλικά από επαγγελματίες της πόλης.
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Η έκθεση ζωγραφικής του Τάκη Μπρατσόλη
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου η αυλή της
Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης γέμισε με γνωστά, φιλικά και αγαπημένα
πρόσωπα, που ήρθαν για να τιμήσουν
έναν καλό φίλο απ’ τα παλιά, τον Τάκη
Μπρατσόλη, και να επισκεφτούν την
έκθεση ζωγραφικής του που διοργάνωσε ο Δήμος Λέσβου, με τοπία του
νησιού μας!
Η έκθεση του Τάκη Μπρατσόλη
με τίτλο «Σεργιάνι στη Λέσβο» ήταν
ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Λεσβιακού Καλοκαιριού.
Την όμορφη εκδήλωσε προλόγισε η
κόρη του καλλιτέχνη Αντιγόνη, η οποία
με λόγια «καρδιάς» μίλησε για την προ-

σωπικότητα του πατέρα της και την
αγάπη του για τη ζωγραφική.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο καλλιτέχνης, ο οποίος με πολλή συγκίνηση ευχαρίστησε όλους του φίλους που
του έκαναν την τιμή να παρευρεθούν
στα εγκαίνια της έκθεσής του, καθώς
και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του
Δήμου Λέσβου κ. Κώστα Αστυρακάκη,
για την παραχώρηση του χώρου της
Δημοτικής Πινακοθήκης για την έκθεση
των έργων του.
Μίλησε για την ιδιαίτερη αγάπη του
προς τη ζωγραφική και για τη σκηνογραφία, που οικονομικοί όμως λόγοι
δεν του επέτρεψαν να σπουδάσει.
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Τελικά ακολούθησε τον εκπαιδευτικό
κλάδο, με την ίδια αγάπη και αφοσίωση.
Η έκθεση του αυτή, μια σειρά από
35 πίνακες ελαιογραφίες, τοπιογραφίες, ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στη
Λέσβο.
Τα ζωγραφικά έργα που εξέθεσε,
αναπαριστούσαν με ακρίβεια τα πανέμορφα τοπία του νησιού μας και φανέρωναν τον έντονο συναισθηματισμό
του καλλιτέχνη προς τον γενέθλιο τόπο.
Στα έργα του Τάκη κυρίαρχη θέση
κατέχει η θάλασσα. Ο ουρανός περιλαμβάνεται σχεδόν πάντα στην εικόνα
και αποτελεί συχνά ένα στοιχείο της
σύνθεσης. Ακόμη, σε πολλούς από
τους πίνακες, το τοπίο περιλαμβάνει
βουνά δάση και κτίσματα.
Η λεπτομερής απεικόνιση τοπίων ως
ξεχωριστό θέμα δεν απαντάται σε όλες
τις καλλιτεχνικές παραδόσεις Οι δύο

βασικές παραδόσεις στην τοπιογραφία
είναι η δυτική ζωγραφική και η κινεζική
τέχνη.
Αν σκοπός του έργου είναι η απεικόνιση με ακρίβεια ενός συγκεκριμένου
τόπου, ιδίως με κτίσματα, τότε το έργο
αποκαλείται «τοπογραφική άποψη».
Τα ζωγραφικά έργα του Τάκη Μπρατσόλη με τα τοπία του νησιού μας, θα
αποτελέσουν στο μέλλον, κατά τη γνώμη μου, «ντοκουμέντα» στις επόμενες
γενιές, για ένα τόπο που συνεχώς, με
τα χρόνια, αλλάζει όψη.
Εντυπωσιάζουν οι πίνακες: Νο2 «Παναγία η Γοργόνα ΙΙ», Νο 6 «Μυτιλήνη
(άποψη από Ακλειδιού)», Νο12 «Σουράδα (Φλορίντα), Νο 22 «Γαβαθάς»,
Νο34 «Μυτιλήνη (Προκυμαία)».
Ευχόμαστε υγεία στον αγαπητό φίλο,
και είμαστε σε αναμονή, όλοι, για την
επόμενη δουλειά του!
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Ομαδική έκθεση ζωγραφικής στη Μυτιλήνη
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Λαογραφία
Λαογραφία
Ο μήνας Σεπτέμβριος στη λαϊκή παράδοση.
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Τρεις σύγχρονοι ζωγράφοι – ο Στάθης Βατανίδης, η Μαρία Γιαννίκου
και ο Σπύρος Λύτρας – που θέτουν
στο επίκεντρο των έργων τους τον άνθρωπο, συναντήθηκαν στη γκαλερί
«Σαπφώ» στη Μυτιλήνη, τον Ιούλίο.
Και οι τρεις καλλιτέχνες έχουν κάνει
ατομικές εκθέσεις, ενώ έχουν και πολλές συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Στάθης Βατανίδης γεννήθηκε στη
Αθήνα το 1943. Σπούδασε στο League
Art of New York. Έχει πραγματοποιήσει τριάντα τέσσερεις ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
πολλές ομαδικές. Έργα του υπάρχουν
σε γνωστές συλλογές στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Είναι μέλος του επιμελητηρίου εικαστικών τεχνών Ελλάδος.
Στα έργα του, επεξεργάζεται την εικόνα του ανθρώπου για να εξετάσει και
να εμβαθύνει στις ανθρώπινες συναναστροφές. Ο κόσμος που περιγράφει
είναι βαθιά προσωπικός, καλά αφομοιωμένος, με ποιητική ματιά, αιχμαλωτίζοντας μικρά γεγονότα της καθημερινής
ζωής, μεταμορφώνοντάς τα σε μια ιδιαίτερη εικονογραφία και δημιουργώντας
ιστορίες που υπάρχουν ή που κάποτε
θα γίνουν πραγματικότητα.
Η Μαρία Γιαννίκου γεννήθηκε στη
Μυτιλήνη και σπούδασε στην Ανώτατη
Σχολή Καλών τεχνών του ΑΠΘ με καθηγητή τον Α.Θεοφυλακτόπουλο και
χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή καλών
τεχνών της Αθήνας με καθηγητή το Γ.
Μήλιο. Έχει πραγματοποιήσει πέντε
ατομικές στην Αθήνα και τη Μυτιλήνη.
Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές
στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και

σε διεθνείς διοργανώσεις.
Όσον αφορά τα έργα της, ορατοί και
αόρατοι ταξιδιώτες απαρτίζουν την εξπρεσιονιστική ζωγραφική της Μαρίας
Γιαννίκου. Πόλεις και μεταβάσεις παίρνουν συμβολική μορφή, εικονικοί παράδεισοι που συνεχώς διαψεύδουν και συνεχώς απομακρύνονται. Συχνά το ταξίδι
είναι λυτρωτικό, παθιασμένο, αλλά ποτέ
ευοίωνο... Ορίζεται μια διαχρονική σταθερή στο έργο της Μαρίας Γιαννίκου και
μια προσωπική μανιέρα. Η επιδράσεις
της έχουν βαθιές ρίζες στον γερμανικό
εξπρεσιονισμό.
Ο Σπύρος Λύτρας γεννήθηκε στην
Ιτέα Φωκίδας το 1971. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε το
1999 με άριστα. Έχει πραγματοποιήσει
7 ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σύρο. Έχει πάρει μέρος σε
πολλές ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς
διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε πολλές Πινακοθήκες της Ελλάδας και σε ιδιωτικές
συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Στα έργα του ο Σπύρος Λύτρας δανείζεται εικόνες από την καθημερινότητα
και πλάθει ιστορίες με τα χρώματα στον
καμβά, γιατί κάθε του έργο επιθυμεί να
αντανακλά μνήμες και συναισθήματα.
Αρθρώνει τη ζωγραφική του άποψη, με
ποιητική και στοχαστική διάθεση, προσπερνώντας την απλή περιγραφή, τη
διήγηση και την εικονογράφηση, για να
φτάσει στη δική του αλήθεια. Στόχος
του είναι και παραμένει η αποκάλυψη
της ομορφιάς και της ουσιαστικής αξίας
της ζωής. Η ζωγραφική του ακολουθεί
μια κυκλική πορεία, έναν ατέρμονα διάλογο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα.
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Ο μήνας που οι συναισθηματικοί συνάνθρωποι τον περιμένουν με λαχτάρα
για να πέσουν σε διαλογισμό και βαθιά
περίσκεψη κι οι πνευματικοί δημιουργοί
και καλλιτέχνες να εμπνευσθούν τους
στίχους τους ή τις ανταύγειες του χρωστήρα τους. Οι νοικοκυρές συμμαζεύουν
τα σπιτικά και τα σκολιαρούδια αφήνουν
την ανεμελιά και παίρνουν τη πρώτη γεύση της υπευθυνότητας. Τότε αρχίζει κι ο
φτωχούλης του θεού να αναλογίζεται τον
τραχύ χειμώνα και να στενοχωριέται για
τις δύσκολες μέρες που θα προβάλουν.
Το μήνα τούτο οι θάλασσες ημερεύουν, παίρνουν χρώμα λαμπικάτο λουλακί κι η τριγύρω ατμόσφαιρα αποχαιρετά
τ’απομεινάρια της καλοκαιριάτικης πανδαισίας. Κίτρινα φύλλα, λίγες σταγόνες
βροχής. Ο κόσμος μπορεί ακόμα να
ξετρυπώσει κανένα σύκο και να κανονίσει το μούστο που θα χαίρεται, κρασί
καλό, όταν θα ενσκήψουν οι βαριές μέρες της ατέλειωτης χειμωνιάς.
Στο λατινικό ημερολόγιο του Ρωμύλου
των δέκα μηνών, ο Σεπτέμβριος αρχικά
ήταν ο έβδομος μήνας, September, (λατ.
Septem= επτά και ber, πιθανώς σανσκριτικό, που σημαίνει χρονική περίοδος,
χρονικό διάστημα ή μήνας). Αργότερα,
με διάφορους υπολογισμούς και αλλαγές, ο Νουμάς Πομπίλιος πρόσθεσε επιπλέον δύο μήνες στο τέλος του υπάρχοντος ημερολογίου οι οποίοι μετά από
καιρό μεταφέρθηκαν στην αρχή του,
ο Σεπτέμβριος έτσι μεταπήδησε στην
ένατη θέση, όμως διατήρησε την αρχική
ονομασία του. Επί αυτοκρατορίας Ιουλίου Καίσαρος ο Έλληνας αστρονόμος
Σωσιγένης έκανε περαιτέρω διορθώσεις
στο ημερολόγιο του Νουμά, προστέθηκε δε μία ακόμη μέρα που μέχρι τότε

ο μήνας είχε είκοσι εννέα και συνεχίζει
ως σήμερα χωρίς πλέον αλλαγές. Στις
είκοσι δύο Σεπτεμβρίου σημειώνεται η
φθινοπωρινή ισημερία, η διάρκεια της
μέρας είναι ίση με της νύχτας και τούτη
αποτελεί την αστρονομική, την επίσημη
έναρξη του φθινοπώρου.
Σημειώνουμε ότι από τα τέσσερα
κομβικά σημεία της γης στην ελλειπτική τροχιά της γύρω από τον ήλιο, τα
οποία είναι τα δύο ηλιοστάσια και οι
δύο ισημερίες, στο βόρειο ημισφαίριο
η φθινοπωρινή ισημερία περνά κάπως
απαρατήρητη. Ίσως για το λόγο ότι τότε
γίνεται η μετάβαση από τους πολύ θερμούς μήνες προς τους ψυχρότερους
και ο κόσμος κορεσμένος από τη ζέστη
του καλοκαιριού μένει σχεδόν αδιάφορος στην αλλαγή αυτή ή για άλλους ίσως
άγνωστους ακόμα λόγους. Αντίθετα στο
νότιο ημισφαίριο έχουν καταγραφεί και
ισχύουν ακόμα πανηγυρισμοί λαών καθώς γίνεται η μετάβαση από τους σκοτεινούς προς του φωτεινούς, τους ευχάριστους μήνες της χρονιάς. Πάντως
η 22α του μηνός είναι η φθινοπωρινή
ισημερία, ο ήλιος μπαίνει στο ζώδιο του
Ζυγού και παραδοσιακά, τα παλιότερα
χρόνια, άρχιζε και το οικονομικό έτος
για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες κ.ο.κ.
Για ιστορικούς λόγους σημειώνουμε
ότι ο μήνας Βοηδρομιών του αρχαίου αττικού ημερολογίου, αντιστοιχεί στο μισό
του Σεπτεμβρίου και στο πρώτο μισό
του Οκτωβρίου(ν.η.) ήταν δε αφιερωμένος στο θεό Ήφαιστο όπως άλλωστε και
οι υπόλοιποι μήνες ήσαν αφιερωμένοι ο
καθένας και σε έναν Ολύμπιο θεό. Επίσης σημειώνουμε, εξετάζοντας το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο που έγινε αποδεκτό από τον γαλλικό λαό κατά
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το έτος 1793, ότι ο μήνας Vendemiaire
που στην κυριολεξία θα πει Τρυγητής,
ονομάστηκε πρώτος μήνας αυτού του
ημερολογίου και καλύπτει μέρος του
Σεπτεμβρίου και μέρος του Οκτωβρίου.
Η πρώτη Σεπτεμβρίου, στις μέρες μας,
θεωρείται από την εκκλησία η πρώτη
μέρα του εκκλησιαστικού έτους, η αρχή
της Ινδίκτου και από αυτήν κάνουν έναρξη όλα τα εκκλησιαστικά ωρολόγια των
ακολουθιών. Μάλιστα στο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης είθισται να γίνεται μεγαλόπρεπη τελετή και να συντάσσεται ανάλογο πρακτικό που υπέγραφαν ο
Πατριάρχης και όλοι οι παρευρισκόμενοι
αρχιερείς. Το Πατριαρχείο παρέλαβε τη
γιορτή της πρώτης Σεπτεμβρίου, ήτοι της
πρώτης της ινδικτιώνος, από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες οι οποίοι υπολόγιζαν τις χρονιές όπως και πολύ παλιότερα στη Ρώμη με ινδικτιώνες. Σημειώνεται
ότι ινδικτιών σημαίνει κύκλος δεκαπέντε
ετών και ετυμολογείται από το λατινικό
όρο indictio, ερμηνευόμενο επακριβώς
ως χρονολογία δεκαπέντε ετών.
Κλείνοντας το κομμάτι με τα θέματα
που άπτονται της αστρονομίας, προσθέτουμε ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι, με
την ζωντανή φαντασία τους, απεικόνιζαν τον Σεπτέμβριο ως νέο ντυμένο με
μικρό μανδύα στους ώμους να κρατά
μια σαύρα, σημάδι ότι οι καρποί πέφτουν από τα δένδρα ενώ τριγύρω του
υπάρχουν διάφορα σκεύη χρήσιμα για
την παρασκευή του κρασιού.
Στην Αθήνα καθώς και σε μερικές μεγάλες πόλεις της χώρας, από παλιά η πρώτη
Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα που αρχίζουν οι μετακομίσεις και μέχρι τώρα
αυτός ο μήνας παρουσιάζει τις περισσότερες αλλαγές κατοικίας και ενοικιάσεις.
Στη γλώσσα του λαού μας ο Σεπτέμβριος είναι γνωστός ως Τρυγητής καθώς το μήνα τούτο γίνεται ο τρύγος των
σταφυλιών και η προετοιμασία για τα
κρασιά. Ακόμα ονομάζεται Πετμεζάς,

Σποράρης, Σταυριώτης-για τη μεγάλη
γιορτή του Σταυρού- και Ορτυκολόγος.
Στη Λέσβο λέγεται και Σταυρός. Αρχίζει η σπορά και οι γεωργοί μπολιάζουν
τα δέντρα. Γιορτάζεται η μεγάλη γιορτή
του Σταυρού και τα Γενέθλια της Παναγίας. Τούτη τη μέρα δεν πατούν σταφύλια γιατί κάποτε πήρε φωτιά ο πάτος
της βαρέλας. Είναι τότε που λένε «Τσ’
Παναγιάς που κάητσι γι’ η πάτους».
Ο ελληνικός λαός που συχνά εκφράζεται με ρίμες, με παροιμίες ή γνωμικά έχει
διασώσει και τούτα τα δίστιχα:
«Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής
χαρά στον τυροκόμο»
ή όπως συναντάται στη Λέσβο:
«Α΄ντύχ(ι) τσι βρέξ κατά τ’ Σταυρού
χαρά στουν τυρουκόμου»
καθώς και:
«Τον Τρυγητή σιτάρι σπείρε
κι όσο θέλεις σύρε»
Επίσης:
«Βαγενάδες και γαϊδάροι
ένα μήνα έχουν τη χάρη» ή
«Τα πρωτοβρόχια πρέπει νάβρουνε
τα λούπινα στη γη»
Το λούπινο ή λούπινος (λατ:lupinus)
είναι φυτό ποώδες, πολύ διαδεδομένο
στην Ελλάδα. Η ποικιλία «λούπινο το
λευκό», φρέσκο αποτελεί εξαίρετη τροφή για τα ζώα, ενώ οι καρποί του όταν ξεραθούν είναι θρεπτική τροφή το χειμώνα
για τα γουρούνια, τα αιγοπρόβατα κλπ.
Ακόμα το δίστιχο:
«Μάης άβρεχος Τρυγητής χαρούμενος»
και τέλος
«Σταυρός ήρθε και σπέρνει»
Για όσους παρακολουθούν τις τύχες
τους με το ωροσκόπιο, ο λαός πληροφορεί ότι όσοι γεννιούνται τον Σεπτέμβριο, άντρες και γυναίκες, είναι
όμορφοι, εντυπωσιακοί, φιλάνθρωποι,
μόνο που οι άντρες δεν έχουν ακέραιο
χαρακτήρα ενώ οι γυναίκες αντίστοιχα,
είναι καυγατζούδες κατά το πλείστον.
Προσοχή λοιπόν!
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Αν νομίζατε ότι νηστεία σημαίνει νερόβραστα και άνοστα πιάτα τότε μάλλον απατάσθε.
Βρήκα στο παλιό συνταγολόγιο της μαμάς λαχταριστές συνταγές που θα σας κάνουν να
αναθεωρήσετε. Γιατί, όπως και να ‘χει, ακόμα και η νηστεία θέλει... καλοπέραση.
Βέβαια, όταν θα λάβετε το περιοδικό μας η νηστεία της Μεγάλης Βδομάδας θα έχει
περάσει. Πρόκειται, όμως, για μια πρώτης τάξης ευκαιρία για αποτοξίνωση (έστω πρόσκαιρη), αλλά και για γευσιγνωσία, μιας και τα συγκεκριμένα νηστίσιμα πιάτα παρουσιάζουν
μεγάλη ποικιλία τόσο σε υλικά όσο και σε γεύση.
Καλή επιτυχία και καλή όρεξη
Κατερίνα
Γαριδοσαλάτα με ρόκα
και ντοματίνια

Καλαμαροκεφτέδες
Υλικά:
½ κιλό καλαμάρια ψιλοκομμένα
250 γρ. κρεμμύδι τριμμένο
Σάλτσα σόγιας 1 ποτηράκι κρασιού
αλεύρι όσο πάρει
λάδι για τηγάνισμα

Υλικά:
8-10 μεγάλες γαρίδες
1 σκελίδα σκόρδο (ψιλοκομμένο)
1 μικρό κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Χυμός μισού λεμονιού
Ξύσμα ενός λεμονιού
8-10 ντοματίνια κομμένα στη μέση
1 μάτσο ρόκα πλυμένη και στεγνή

Εκτέλεση:
Κόβουμε τα καλαμαράκια σε πολύ μικρά κομματάκια.
Σε μπολ βάζουμε το κρεμμύδι, τη σόγια, τα καλαμαράκια και ρίχνουμε λίγο λίγο το αλεύρι μέχρι να γίνει μια σφιχτή
ζύμη.
Ζεσταίνουμε το λάδι. Αφήνουμε λίγο
το μίγμα στην άκρη να «ξεκουραστεί».
Πλάθουμε τους κεφτέδες με τη βοήθεια ενός κουταλιού, τους τυλίγουμε σε
αλεύρι και τους τηγανίζουμε.
(Αφήνουμε να γίνουν από τη μια
πλευρά και γυρίζουμε από την άλλη).

Εκτέλεση:
Σε ένα μπολ αναμειγνύετε το σκόρδο ψιλοκομμένο, αλάτι, το κρεμμύδι,
το λεμόνι, το ξύσμα, το λάδι, το πιπέρι
και τον μαϊντανό. Προσθέτετε τις γαρίδες καθαρισμένες και τις αφήνετε να
μαριναριστούν για 20 λεπτά. Βγάζετε
τις γαρίδες από την μαρινάτα τους και
τις τοποθετείτε σε ταψάκι και από εκεί
στο γκριλ για 5 λεπτά.
Σε μια πιατέλα στρώνετε τη ρόκα,
βάζετε από πάνω τα ντοματίνια, τις γαρίδες και τέλος, περιχύνετε με τη μαρινάτα τους.

Σαλάτα για συμπλήρωμα:
Βράζουμε 4 φλιτζάνια του καφέ φασολάκια μαυρομάτικα για 7 λεπτά.
Ψιλοκόβουμε 1 μάτσο σέσκουλα, 1
μάτσο μάραθο και ένα κρεμμύδι ξερό.
2 ώριμες ντομάτες τις κόβουμε σε κυβάκια και σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα
υλικά μαζί. Προσθέτουμε λάδι λεμόνι
αλάτι και πιπέρι. και ανακατεύουμε.
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Κραυγή εν ερήμω

πάνω στην έρημη πέτρα
χωρίς φόβο και χωρίς πάθος
με το λόγο της σιωπής στα χείλη μου
ήρεμος ταπεινός και περήφανος
που υπάρχεις
που υπάρχω
που υπάρχει ο κόσμος.

Κύριε,

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Τροία
Πόσοι στο πέλαγος, πόσοι πνιγμένοι
κι όσοι γυρίζοντας θα ναυαγήσουν
όλοι περίμεναν να σ’ αντικρύσουν.
Μονάχα ο θάνατος δεν περιμένει.
Στις αμμουδιές, θυμήσου, οι πεθαμένοι,
καθώς περνάς, γυρεύουν να μιλήσουν.
Κείνα που χτίσαμε θα μας γκρεμίσουν.
Μοιάζει να νίκησαν οι νικημένοι.
Τούτη την άνοιξη, κανείς δεν ξέρει!
Ο ποταμός μού γέμιζε το στόμα
κι ο ήλιος με κρατούσε από το χέρι.
Τ’ άλογα γύριζαν χωρίς το σώμα.
Όταν ξανάρθαμε το καλοκαίρι,
Θε μου, πώς άλλαζαν οι πύργοι χρώμα!
Νάνος Βαλαωρίτης
(1921–)
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Ταξίδεψα στο διάστημα ανάμεσα στ’
άστρα σου
με την αλαζονεία μιας ανθρώπινης
νίκης στο μέτωπο
με τη σημαία του κατακτητή στην
καρδιά μου
είδα τη γη ν’ ανατέλλει πίσω απ’ το
σκοτεινό ορίζοντα του
φεγγαριού
είπα πως είμαι ισχυρός
ότι μπορώ να σε παραμερίσω.
Μα περνούσε ο χρόνος που έταξες να
μετρά τη ζωή μου
κι άρχισα να νιώθω βαριά πάνω μου
τη μάζα της μοναξιάς
που με κύκλωνε ολούθε
ενώ μέσα μου έσπερνε και θέριζε ο
φόβος
και γίνονταν ολοένα και πιο δυνατές
οι έλξεις απ’ τις ρίζες μου
πίσω,
απ’ τη γη των πατέρων μου,
κι επέστρεψα
κι ησύχασα
κι ασφαλισμένος σήκωσα το κεφάλι
ψηλά
να μετρήσω το δρόμο που διέτρεξα
κι είδα πως δεν έκανα τίποτ’ άλλο
πάρεξ να μεγαλώσω μέσα μου τα όρια
του σύμπαντός σου
να μεγαλώσω την έκτασή σου και το
νόημά σου
και να μικρύνω έτσι ακόμα πιότερο
την ασημαντότητά μου.

3. Ο κόσμος η νύχτα κι εσύ
κι εκείνο το μεγάλο κόκκινο
τριαντάφυλλο
καρφωμένο στο στήθος σου
να φεγγαροπερπατεί σ’ έναν
απελπισμένο ουρανό
με το χρώμα του αίματος και της
προδοσίας
και της ντροπής και της συμφοράς
στα κέρινά του πέταλα
και να στάζει φωτιά
πάνω στην καρδιά μου
σαν τιμωρία για τη μοναξιά της νύχτας
που ωστόσο εσύ ο ίδιος έσπειρες γύρω
μου ανερώτητα.
4. Νά-την λοιπόν πάλι η φθορά της
αμφιβολίας
ντυμένη την τυφλή αναζήτηση του
σκουληκιού
ντυμένη την ανάγκη μιας στερεότητας
που την γυρεύει τόσο η σάρκα μου.
Φώναξα ότι υπάρχεις
και νόμισα ότι ηρέμησα.
Αλλά δεν ηρεμώ.
Πρέπει να μου πεις πού είσαι
να ρθω να εγγίσω την πλευρά σου
να ξεκουράσω πάνω στο απτό σχήμα
σου τα χέρια μου
ν’ ακουμπήσω πάνω στο απέραντο
βλέμμα σου την καρδιά
μου
ο περιπατών επί πτερύγων ανέμων
είναι μια περιπέτεια
άπιαστη
κι εγώ σε θέλω εδώ
μια ζωντανή συνείδηση για τις χούφτες
μου
μια βεβαιότητα για τις διαμαρτυρίες
μου
ένα παρόν δικό μου για πάντα
μη μου το αρνιέσαι

2. Σκάβω βαθιά μέσα μου
μέσα στο χώμα στον πηλό και στη
λάσπη
ψάχνω να βρω τις πηγές σου
αυτές τις πηγές που ξεδίψασαν τους
προφήτες σου
και πότισαν το άνθος της ισορροπίας
μέσα στο σύμπαν
πρέπει να βρω αυτό το νόημα της
ισορροπίας
για να μπορέσω να σταθώ όρθιος
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οι πόλεμοι είναι πολλοί πάνω στη γη
ο θάνατος μας νίκησε
κοίτα :
πρόσφυγες, σκοτωμένα παιδιά, τυφλοί
γέροντες,
κουφάρια κάθε λογής στους δρόμους
και τα μονοπάτια
και βόμβες, και αεροπλάνα, και
φωτιές,
κι άγρια πρόσωπα που στάζουν μόνο
αίμα !
Πού είσαι, πού είσαι εσύ
γιατί μας άφησες μόνους κι
αβοήθητους
γιατί μας εγκατέλειψες στο έλεος της
απουσίας σου
άμαχος πληθυσμός είμαστε όλη η γη
αδέρφια είπες πως είμαστε κι εσύ ο
πατέρας όλων
που είναι λοιπόν η πατρική σου
προστασία ;
δεν είσαι πια ο απτόμενος των ορέων
και καπνίζονται
άλλοι σου έκλεψαν την τέχνη
και τους ανέχεσαι να κομπορρημονούν
αδιάντροπα
μπροστά σου και μπροστά μας
και δεν αρπάζεις το φραγγέλιο
να τους πετάξεις στις μαύρες
θάλασσες
ξορίζοντάς τους στις πίσσες, στα
σκοτάδια και στα τάρταρα.

Προσμένω

Ο δικός μου καημός

Κουράγιο!

Έλυσαν τα παλαμάρια
και δέθηκε η ψυχή μου,
τράβηξαν τα σκοινιά
και μ’ έζωσαν αλυσίδες.

Πόλεμοι τον κόσμο ρημάζουν,
αρρώστιες τα νιάτα χαλούν,
πείνα λαούς δεκατίζει...
Μα ο δικός μου πόνος τρανότερος
όλων!

Μην απελπίζεσαι, όση μαυρίλα κι αν
κοιτάς ολόγυρά σου.
καθώς είναι γιομάτη με λουλούδια και
αγκάθια η ζωή .
Αντιμετώπισέ τηνε, με δύναμη κι
εμπιστοσύνη, στα φτερά σου!
Δες την λεβέντικα με θάρρος. Μη την
αφήνεις να σου μαυρίζει τη ψυχή.

Έφυγε το πλοίο
κι έσερνε την καρδιά μου,
γύρω μου κόσμος πολύς
κι εγώ είχα ερημιά.
Σκόρπισε ο ήλιος το φως
κι εγώ είχα σκοτάδι,
ήρεμη η θάλασσα, γαλήνια
κι εγώ είχα φουρτούνα.
Έφυγες εσύ κι έμεινα μόνος
εδώ να προσμένω,
στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος
την ημέρα της επιστροφής.

Σάκης Παπαδημητρίου

Μίσος και έχτρα σκοτώνει αδερφούς,
ζήλια και πάθος χωρίζει εραστές,
φθόνος και ψέμα φιλίες σκορπά...
Μα οδικός μου καημός ο τρανότερος
όλων!
Άδικη μπότα πατά τους λαούς,
θηλιά των βασάνων σφίγγει λαιμούς,
δαγκάνες βαριές το βήμα κρατούν...
Μα το δικό μου κακό το τρανότερο
όλων!

Θε νάρθ’ η μέρα που θα λάμψει πάλι
ήλιος στις ψυχές μας
Χιλιάδες λούλουδα θα ξανανθίσουν
στις ζωής μας τις βραγιές
Χαρές κι αγάπες θε να ‘ρθουν να
ξανασμίξουν στις καρδιές μας.
Μα δεν θα βρουν, όσες κιοτέψανε κι
όσες λυγίσαν’ απ’ αυτές!

Πάθια ψυχής και σωμάτων πολλά
παιδιά και γονιούς βασανίζουν.
Ανθρώπων ονείρατα όνειρα μένουν!
Μα ο δικός μου ο πόθος ο τρανότερος
όλων!
Ηλίας Παπαγεωργίου

Αυτές, αλήθεια. Πρέπει να τις κλαις,
να τις λυπάσαι !
Που δεν τολμήσαν, να σταθούνε στη
ζωή ,ν’ αγωνιστούν
Μείνε ακλόνητος γερά, στη πίστη σου
και στα ιδανικά σου,
Με σιγουριά, και άφοβα μες’ τη ζωή,
αυτά να σ’ οδηγούν.
Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Το απυρόβλητο
Στον ουρανό την έψαχνα...
Στον ουρανό την έψαχνα ,
όμως στη γη την βρήκα
του λυτρωμού την «αρετή»,
της «Αρετής» την «προίκα»!
Αγώνες, Δόξα, πόλεμοι,
για λευτεριά δοσμένοι,
να μη «θαφτούν», στη λησμονιά,
φτωχοί κι’ αγνοημένοι.
Σύμμαχοι, κι’ άρχοντες τρανοί,
που τη ζωή ορίζουν
ό,τι άδικο, μας πλάθουνε,
για δίκιο το «φουρνίζουν».
Μα, το αίμα μας το ιερό,
που μες στα στήθια βράζει
θε να σαρώσει τ’ άδικο,
απ’ όπου κι’ αν «πηγάζει»!
Γιώργος Κόμης

Δε μιλάς καν.
Πού είσαι, πού είσαι,
πού είσαι χαμένε Θεέ των ημερών μας
δε σε βλέπω όσο κι αν μαντεύω τις
διαστάσεις σου
δε σ’ ακούω
όσο κι αν βουίζει μέσα μου
η ηχώ απ’ την πανάρχαια φωνή σου.
Ω, αυτή η ασύλληπτη προαιώνια φωνή!
Πότε επιτέλους θα ξαναγίνει φλόγα
πύρινη να κατέβει απ’ τον μακρινό
ουρανό σου
και να ’ρθει να τιθασέψει πάνω μας
την απαίσια ματαιότητά μας!

Τάκης Χατζηαναγνώστου
52

Καθόσουν στο απυρόβλητο,
φιλοσοφώντας για τη ματαιότητα,
του κόσμου τούτου.
Οι σφαίρες γύρω σου χαλάζι.
Μα εσύ ασφαλής,
καθόσουν στο απυρόβλητο.
Ώσπου ένα όλμος έσκασε πλάι σου,
ξεσκίζοντας τις σάρκες σου.
Δεν τού ΄χαν βλέπεις εξηγήσει, πως
εσύ
καθόσουν στο απυρόβλητο.
Μα μήτε και σε σένα, είχαν εξηγήσει,
πως στις μέρες μας πια,
δεν υπάρχουν απυρόβλητα,
και πως τα πάντα είναι βλητά,
σαθρά κι απροστάτευτα.
Όμως αυτά έπρεπε να τά ΄χεις
καταλάβει,
από μόνος σου, ανθρωπάκο!!!
Γιάννης Παπάνης

Σκορπιός
Σαν σε κυκλώσει μια φωτιά
κοιτάς πώς να περάσεις·
ολόρθο το ’χεις το κεντρί,
ρίσκο δεν παίρνεις δεν τολμάς
πέρα να βγεις να φτάσεις
ίσως σωθείς ίσως χαθείς
όμως στο τέλος το κεντρί
σε σένα μπήγεις με ορμή.
Α. Εξυμνιώτης
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εκφραστικό της ταξίδι. Η ποιήτρια γεύεται αυτή τη μέθη της ποίησης, ως το
πληρέστερο εφαλτήριο προσέγγισης
των ανθρωπίνων, όπως η «κελαηδήστρα βρύση» της ζωής μας δωρίζει. Το
ποίημα γίνεται το μόνιμο και το αδιάλειπτο σεριάνι της ψυχής της, δηλαδή
της φιλίας, της αγάπης και του έρωτα.
Γράφει σελ. 61 στο ποίημά της «Στο
ξάγναντο»

Πέρθα Καλέμη
«Αταξίδευτα όνειρα»
Ποιήματα
(Προλογικά σχόλια: Δημ. Νικορέτζος
Εικονογράφηση: Κ. Μεσσηνέζη)
Εκδόσεις «Αστερίας»
Αθήνα 2017
Συμώνη Κατραμάδου
«Η Βασίλισσα του Αιγαίου»
Ιστορικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις «Ωκεανίδα», 500 σελίδες
Αθήνα 2018

ελάχιστα άλλα ευρήματα έχουμε από
την εποχή αυτή της πρώτης λάμψης
του ελληνικού πολιτισμού στον χώρο
του Αιγαίου.
Η Συμώνη Κατραμάδου ξεκίνησε την
έρευνά της αναζητώντας επιγραφές
για την εποχή αυτή (ως γλωσσολόγος)
αλλά τελικά βρήκε έναν πλούτο άλλων
στοιχείων που την οδήγησαν στην συγγραφή ιστορικού μυθιστορήματός της
«Βασίλισσα του Αιγαίου» με στόχο να
καλύψει ένα κενό στην βιβλιογραφία
αλλά και να προσφέρει μια ευχάριστη
ματιά στην ιστορία του τόπου μας.
Η «Βασίλισσα του Αιγαίου» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ωκεανίδα, είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα με αναφορά στον
αιολικό πολιτισμό.
«Νέα κι όμορφη αριστοκράτισσα της
Μυτιλήνης στην εποχή της Σαπφούς,
η Φοίβη έχει ό,τι επιθυμεί. Όμως σύντομα θα χρειαστεί να παλέψει για
όλα όσα έχει, με την κοινωνία, για τον
σεβασμό και την περιουσία της, με τη
θάλασσα, για την επιβίωση και την ευημερία. Τη μεγαλύτερη, όμως, μάχη
θα τη δώσει με τον έρωτα που θα τη
χτυπήσει σαν τρικυμία και θα την αφήσει ναυάγιο. Αλλά η θάλασσα, που της
τα πήρε όλα, θα τη σπρώξει πάλι στην
επιφάνεια και θα τη φέρει στο απάνεμο λιμάνι του ενός, μοναδικού έρωτα.
Ένα ιστορικό μυθιστόρημα περιπλάνησης στο Αιγαίο σ’ έναν αγώνα ωριμότητας. Η περιπέτεια της ψυχής στην
αναζήτηση του συντρόφου της».

Η Συμώνη Κατραμάδου γεννήθηκε και
μεγάλωσε στη Μυτιλήνη της Λέσβου.
Σπούδασε Γαλλική
Φιλολογία - Γλωσσολογία και Νομικά
στο ΕΚΠΑ. Απέκτησε
μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στην Υπολογιστική
Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του
Μάντσεστερ Αγγλίας και Διδακτορικό στην Θεωρητική Γλωσσολογία στο
Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ
Ν. Αφρικής. Εργάζεται ως εμπειρογνώμονας σε πολιτιστικά θέματα στο
Υπουργείο Εξωτερικών και ειδικεύεται
στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πολιτικές. Έχει ταξιδέψει σε
πολλά μέρη της γης και θα ήθελε να
δει πολύ περισσότερα. Πάντα όμως
επιστρέφει στη βάση της, την Ελλάδα
και την αγαπημένη της πατρίδα, την
Μυτιλήνη.
Ζώντας χρόνια στο εξωτερικό συχνά,
τη Δρ. Συμώνη Κατραμάδου, συχνά
τη ρωτούσαν για τον τόπο της και την
ιστορία του.
Η Σαπφώ είναι γνωστή στους ακαδημαϊκούς και διπλωματικούς κύκλους
και συχνά βρισκόμουν σε αδυναμία
να δώσω κάτι παραπάνω από κάποια
σπαράγματα των ποιημάτων της αφού

Θ. Α. Π.
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Δεν χρειάζονται τα
εχέγγυα και τα εύληπτα της ποιητικής
κοινότητας για να βγει
στο φως το ολοκάθαρο μέταλλο της ποιητικής-μετρικής-λυρικής
και κατάξιας ψυχικήςαισθητικής και συναισθηματικής της κατάθεσης.
Το συμπυκνωμένο φως αυτής της
ποιητικής άνοιξης φανερώνει ένα πολλαπλό και ευπαρουσίαστο τάνυσμα
ωρίμανσης και πολύτοκης αισθητικής
καλλιέργειας. Το φυσιοκρατικό τραγούδισμα της γενέθλιας γης, πρωτοπόρησε
και καταξίωσε όλη τη συμπαντικότητα
της φύσης, την προσευχόμενη στοχαστικότητά της, και τον αλαφροκοίμητο
λυρισμό της ψυχής της.
Γράφει σελ. 42, στο ποίημά της «Λαψαρνιώτικο φεγγάρι»:

Ποια μάγισσα τρισήλιε μου
σε ξάφνιασε τρανή
και πρόβαλες σά γητευτής
στο ξάγναντο στρατί μου;
το ξωτικό καράβι σου
γαλάζιο έχει φανεί
και μες στη λιμνοθάλασσα
σε πήρε το φιλί μου.
Ο έρωτας σου ανάβρυσε
με τρίλιες μουσικής
και το φεγγάρι πλάνεψε
τον μαγικό μου κήπο
κι ως ξάπλωσες ανάλαφρα
λιπόθυμος στη γης
σκόρπισες μύρια αρώματα
με της καρδιάς το χτύπο.
Ποίηση λικνιστικής-φυσικής ωραιότητας. Ποίηση που γίνεται «προσκυνητάρι απέθαντο» και ανασκορπίζει βάλσαμο κι ανθούς στη «μήτρα του κόσμου»
σαν όραμα και σαν αντιστήλη στους
χαλεπούς καιρούς μας.
Καλοπόρευτο και Καλοτάξιδο-φίληποιήτρια Πέρθα Καλέμη-.
Πάντα στη ζωή με χαρά - υγεία και
αισιοδοξία.
Κώστας Καρούσος

Γλιστρούσες μες τη χούφτα μου
κρυφτούλι για να παίξεις
κι εγώ με μύρα σ’ έλουζα
στη σέρα της καρδιάς
άναβες πυροκίτρινο
τις θημωνιές να φέξεις
αντάμα με το στίχο μου
στο θάμα της βραδιάς.
Η ροϊκή-μετρική μουσικότητά της, είναι το πρώτιστο της έγνοιας της, που
εκπηγάζει απ΄την αμεσότητα πρόσληψης του ερεθίσματος που προκαλεί
της φύσης το απέραντο, το γαλήνιο και
το προσφερόμενο επικοινωνιακό και

Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
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πολύχρονη παραμονή του στο μακρινό
Κέιπ Τάουν. Παραθέτω εδώ, ένα μικρό
απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο
του βιβλίου, όταν ξεκίνησε το ταξίδι
του για τη ξενιτιά: «Ακουμπισμένος στην
κουπαστή της πρύμνης του “Kανάρη”, με
το κεφάλι στα χέρια, έκλαιγα σαν μικρό
παιδί που το παίρνουν απ’ την αγκαλιά
της μάνας του. Δεν είχα φανταστεί, ότι θα
με καταπαίρναν έναν “άνδρα” δεκαοκτώ
χρόνων σαν και μένα ασταμάτητοι λυγμοί,
ώστε, όταν με πλησίασε ένας άγνωστος
και με ενδιαφέρον με ρώτησε: “Στρατιώτης;” κατάφερα μόνο να σηκώσω λίγο το
κεφάλι μου και να γνέψω αρνητικά.(…)
Είναι τρομακτικό το τράνταγμα που προκαλεί στο κορμί η μπουρού του καραβιού και
μάλιστα, όταν δεν το περιμένεις. Κι άλλη
φορά το είχα αισθανθεί, αλλά τώρα καθώς
στρίβαμε για τ’ ανοιχτά, μόλις περάσαμε
το φανάρι του λιμενοβραχίονα και δεν ξεχώριζα πια κανέναν απ’ τους δικούς μου
στο μουράγιο, μια ο κόμπος στο λαιμό, μια
το τρεμούλιασμα του σαγονιού μου, μια το
αποχαιρετιστήριο σφύριγμα του καραβιού,
ξέσπασα σε ασυγκράτητους λυγμούς».
Μέσα σε δεκατρείς περίπου μήνες η
διήγηση πηγαινοέρχεται στο χρόνο και
σκαλίζει γεγονότα, άλλοτε ρηχά, άλλοτε σε βάθος, που σημάδεψαν την εφηβεία του συγγραφέα, ο οποίος συγκρίνει
πολλές συγκυρίες στον καινούργιο τόπο
με αυτές που είχε ζήσει στην πατρίδα.
Ακόμη σκιαγραφεί πρόσωπα που άσκησαν σημαντική επίδραση στην εξέλιξή
του και παραλληλίζει τόπους και καταστάσεις. Πολλοί απ’ τους ήρωες είναι
υπαρκτά πρόσωπα. Γράφει: «Πάσχα. Το
πρώτο μας στην Αφρική και το πρώτο μακριά απ’ το χωριό. Πολύ αναπάντεχα μας
ήρθε. Καλά, στο μαγαζί δεν μιλούσε κανένας
γι’ αυτό, αν και εγώ πήγα δυο φορές στην
εκκλησία, μα ούτε οι ευωδίες της άνοιξης
ούτε τα τιτιβίσματα των πουλιών, ούτε τα
μύρια χρώματα στις πλαγιές και στους κάμπους, ούτε οι μυρωδάτες άχνες από τους

Δημήτρης Ζητιανέλλης
«Τόποι και άνθρωποι»
Εκδόσεις «Ωκεανίδα», σελ. 348
Αθήνα 2017
Ο Δημήτρης Ζητιανέλλης γεννήθηκε στη Λέσβο, όπου
τελείωσε το Γυμνάσιο με άριστα. Αν
και του άρεσαν τα
φιλολογικά μαθήματα, δεν κατόρθωσε
να σπουδάσει αν
και είχε πάρει υποτροφία προκειμένου να σπουδάσει
γιατρός ή γεωπόνος, όπως ήθελε. Αποδέχτηκε μια πρόταση ενός φίλου του
πατέρα του, να τον πάρει στις επιχειρήσεις του στην Αφρική, και λόγω οικογενειακών και οικονομικών συγκυριών
μετανάστευσε στο Κέιπ Τάουν.
Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Κέιπ
Τάουν και έλαβε το πτυχίο Bachelor of
Arts.
Μένει μόνιμα εκεί 57 χρόνια, είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος για αρκετά
χρόνια. Υπήρξε μέλος του κοινοτικού
συμβουλίου για είκοσι περίπου χρόνια
και πρόεδρος της σχολικής και εκκλησιαστικής επιτροπής. Είναι επίτιμος
πρόεδρος εφ’ όρου ζωής και πρόεδρος
της κοινοτικής γερουσίας. Ακόμη διατελεί εδώ και πολλά χρόνια πρωτοψάλτης στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
αμισθί. Για χρόνια ήταν εκδότης του
κοινοτικού ενημερωτικού δελτίου, γράφει άρθρα και δίνει διαλέξεις με εθνικό,
ιστορικό και θρησκευτικό περιεχόμενο
για την ελληνική ομογένεια.
Από τις εκδόσεις «Ωκεανίδα» κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τον
τίτλο «Τόποι και άνθρωποι». Πρόκειται
για μια ιστορία μεταξύ αυτοβιογραφίας, εντυπώσεων και εμπειρίας από την
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Στρατής Μισγίρης
«Μορφές»
Βιογραφίες
Καλλονή Λέσβου

φούρνους, κανένας προάγγελος δεν σήμανε τον ερχομό της Λαμπρής. Μόνο η κυρά
Σταυρούλα σε μια από τις καθιερωμένες
επισκέψεις του Σαββάτου μας ανακοίνωσε
με επισημότητα: “Αύριο είναι των Βαΐων”».
Ο Δημήτρης Ζητιανέλλης αποτυπώνει
με ζωντάνια το περιβόητο Απαρτχάιντ,
που εδραιώνεται με απαίσιους νόμους
το 1960, για να καταλήξει στο απεχθές
ρατσιστικό καθεστώς, το οποίο βίωσε
αναγκαστικά και ο ίδιος. Έχοντας ζήσει
όλες τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές
που επέφερε το απαρτχάιντ μέχρι τη
σταδιακή κατάργησή του το 1991 κατάφερε να διατηρήσει και να διατηρηθεί
ο ίδιος ως Έλληνας μέσα στην ελληνική κοινότητα: «Όλη μας η ζωή έχει περιστραφεί γύρω από την κοινότητά μας. Και
αυτό γιατί οι έντονες πολιτικές καταστάσεις
αλλά και η εγκληματικότητα που σημειώνεται γενικότερα στη Νότιο Αφρική δεν σου
αφήνει περιθώρια για να ανακαλύψεις κομμάτια της κοινωνίας που θα ήθελες, αλλά ο
ίδιος αποτελείς ένα ξένο σώμα».
Το βιβλίο του «Τόποι και άνθρωποι»,
καθώς είναι το πρώτο, δείχνει να το χαίρεται και να το διασκεδάζει που το έγραψε. Δεν κρύβει τη χαρά του, όπως και
δεν κρύβει την αποστολή, το στόχο της
γραφής του: κανένας δρόμος δεν είναι
εύκολα στρωτός ή εξ ορισμού παράδεισος. Ούτε εκείνος που τον οδήγησε στην
ξενιτιά, ούτε βέβαια, αυτός που τον έφερε να κινείται στα όρια της λογοτεχνίας
και της αυτοβιογραφίας με επιτυχία. Ένα
βιβλίο πόνημα τόσο για τους μετανάστες
-Έλληνες που αναγκάζονται να αφήνουν
την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή, αλλά
και για όλους εκείνους που θεωρούν, ότι
το να μεγαλουργήσεις στο εξωτερικό είναι κάτι δεδομένο και τελικά εύκολο.
Το ενδιαφέρον αυτό βιβλίο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί από τη «Λεσβιακή Παροικία». Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί μέσα σε επόμενη «Αιολίδα».
Λ.Π.

Στον κατατοπιστικό
πρόλογο του νέου βιβλίου του Στρατή Μισγίρη
με τον τίτλο «Μορφές»
διαβάζουμε: «Κάποιοι
άνθρωποι είχαν την ευτυχή σύμπτωση ή και
την ευλογία του Θεού
να εμπλουτιστούν με
ιδιαίτερα χαρίσματα, με ατομικά ψυχικά και πνευματικά γνωρίσματα, γενικά
με συμπεριφορές που τους χαρακτηρίζουν μοναδικούς.
Τα πρόσωπα αυτά αναδείχτηκαν σε
προσωπικότητες, με ιδιαίτερους χαρακτήρες και είναι άτομα που έχουν διακριθεί σε ειδικό τομέα, είτε επαναστατικά με κάποια αιτία, είτε μαχητικά για
κάποιο σκοπό και επομένως υπήρξαν
εμπνευσμένες ηγετικές μορφές, κατά
κάποιο τρόπο, ώστε να συντελέσουν
-έστω και ελάχιστα- στον κόσμο της
δικαιοδοσίας τους να γίνει καλύτερος,
ακόμα και για τις επόμενες γενιές.
Τα πρόσωπα αυτά άνοιγαν κάποιους
ορίζοντες στον πολύπαθο κόσμο τους
και έβαλαν το λιθαράκι τους -ενίοτε και
κοτρώνα- σ’ ένα πιο ανθρώπινο μέλλον.
Σαν τέτοιες ηγετικές μορφές στο είδος
τους, με το έργο που άφησαν πίσω, έγιναν σύμβολα στις συνειδήσεις πολλών
ανθρώπων. Κάποια απ’ τα πρόσωπα
αυτά, τα σύμβολα της κοινωνικής επαξίωσης, τόλμησα να βιογραφήσω στοιχειωδώς με τις ταπεινές δυνατότητές μου».
Δεκαεπτά συνοπτικές βιογραφίες
ανθρώπων είναι καταγραμμένες, που
έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο στην βιοπορεία τους. Ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή
διαφωνεί κανείς με τον συγγραφέα για
τα θετικά κυρίως προτερήματα που
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προσάπτει στα πρόσωπα που επιχειρεί
να περιγράψει, το όλο υλικό της πραγματείας του έχει την αξία του.
Οι μορφές που έδωσε έμφαση ο κ.
Μισγίρης είναι: Ο «λαοφιλής» Βασιλιάς
Παύλος Α΄, ο αρχιτέκτονας της Νίκης
Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο συγγραφέας
της «Ζηνοβίας» και πρώτος Βουλευτής
Αιγαίου Ζαφειράκης Υπανδρεμένος,
ο Μητροπολίτης των «Μαρτύρων» Διονύσιος Χαραλάμπους, ο κορυφαίος
της λογοτεχνίας Στρατής Μυριβήλης,
ο Μητροπολίτης της παιδείας Πανάρετος, ο της παιδικής λογοτεχνίας Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Πατριάρχης της
ένωσης Αθηναγόρας, ο διαχρονικός
ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης, ο
φρουρός της υγείας Νίκος Βέρρος, ο
Μηθυμναίος λογοτέχνης Γιώργος Τσαλίκης, και κατά χρονολογική σειρά οι
έξι Επίσκοποι Μηθύμνης, Αλέξανδρος,
Ανδρέας, Χριστόδωρος, Ανδρέας,
Θεοφύλακτος και Ευστράτιος.
Ο ακούραστος και ενεργός Καλλονιάτης Δάσκαλος Σ. Μισγίρης με εκπλήσσει πάντα με τη θεματολογία του.
Τούτο το νέο πνευματικό του γέννημα
είναι το 38ο τον αριθμό και βέβαια δε
θα είναι το τελευταίο. Όλα τα βιβλία
του είναι ώριμος καρπός επίπονης και
χρόνιας εργασίας και αποτελούν πνευματικές παρακαταθήκες για την ιστορία,
τη λαογραφία, την παιδεία και γενικά τη
γραμματολογία του νησιού μας. Στα περισπούδαστα βιβλία του, εμφανίζεται
ένας πολυσήμαντος ιστορικός πλούτος
τεκμηριωμένος από πρωτογενείς πηγές
που αποτελούν πολύτιμο πληροφοριακό υλικό στον ανεξερεύνητο ακόμα
λεσβιακό πολιτισμό.
Ο φλογερός λεσβιολάτρης και συνάμα δεινός ιστοριοδίφης με το αξιοθαύμαστο πνευματικό του έργο, το βάθος
της σκέψης του, τη διεισδυτικότητα της
έρευνάς του, την ακρίβεια των αναλύσεων του, καθώς και την εκλαϊκευμένη

περιγραφή, αποτελεί έναν τιμαλφή θησαυρό στο πνευματικό στερέωμα του
νησιού μας.
Η γενέτειρά του η Καλλονή δικαίως
πρέπει να σεμνύνεται για τη διαρκή
προσφορά του κ. Στρατή Μισγίρη.
Προκόπης Ι. Παπάλας

Λενέτα Στράνη
«Με το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου»
Έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
Η Λενέτα Στράνη
είναι ποιήτρια, είναι
συγγραφέας, είναι
μια ξέχωρη δημιουργός. Πέρα από
τα παιδικά της βιβλία
και τις ποιητικές της
εκδόσεις έχει παραδώσει πριν λίγα χρόνια στο αναγνωστικό
κοινό το έργο της «Στου αμπελιώνε τσι
φουρκάδες ή ο γάμος πάει αμόντε» το
οποίο με εντυπωσίασε έντονα με τη διαλεκτική ποίησή του και το ηθογραφικό περιεχόμενό του. Αυτό το έργο της
ξεχωρίζει ως μία επιστημονική γλωσσική μελέτη και φέρει τη σφραγίδα του
Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων,
του Πανεπιστημίου Πατρών(2010).
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο
της «Με το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου», επίσης έκδοσης του Πανεπιστημίου Πατρών-Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Πρόκειται για ένα
καλαίσθητο τόμο εκατόν ενενήντα πέντε σελίδων, κοσμημένο με σχέδια του
γνωστού καλλιτέχνη και χαράκτη Αριστείδη Πατσόγλου. Το έργο προλογίζει
ο καθηγητής Γεώργιος Ν. Αγγελόπου58

λος η δε επιστημονική επιμέλεια είναι
της επίσης διακεκριμένης καθηγήτριας
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αγγελικής Ράλλη. Στο εισαγωγικό
της σημείωμα η καθηγήτρια επιχειρεί
μιαν εμπεριστατωμένη ανάλυση στα
γλωσσικά ιδιώματα πάνω στα οποία
έχει εργαστεί η συγγραφέας και περιγράφει τα νότια ιδιώματα όπου ανήκει η
ζακυνθινή ποικιλία και τα βόρεια όπου
φωνητικά ανήκει το αιτωλικό ιδίωμα.
Προχωρεί επίσης σε επιστημονικές
καταθέσεις και ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες ώστε η ανάγνωση και αντίληψη
των ιδιωμάτων να είναι βατή και κατανοητή.
Η συγγραφέας Λενέτα Στράνη στο
έργο της δημιουργεί, υποδυόμενη διττό ρόλο. Της λογοτέχνιδας αυτής καθαυτής όπου με άνετη γραφή, με γλαφυρότητα και έμφυτη εκφραστικότητα
διηγείται το αντάμωμα των δύο συγγενικών οικογενειών και παρουσιάζει
τα λεγόμενα και τεκταινόμενα μεταξύ
των ολοζώντανα. Περιγράφει πλούσια
και παραστατικά τις κοινότυπες φιλοφρονήσεις ή τις εντυπώσεις, τα απλά
μικροπράγματα που λέγονται μ’ άλλα
λόγια όταν συναντιέται η ζακυνθινή οικογένεια με τη ρουμελιώτισσα. Πάνω
σ’ αυτό τον ηθογραφικό καμβά ξεδιπλώνει τον δεύτερο ρόλο, της «διαχειρίστριας» των ομιλουμένων διαλέκτων.
Με καλή γνώση και ευελιξία δημιουργεί
διαλόγους με τα δύο γλωσσικά ιδιώματα, τα οποία εκ πρώτης όψεως ακούγονται ασυμβίβαστα και προσφέρει
στον αναγνώστη μια γλωσσική πανδαισία κατά την οποία παραδόξως τα δύο
μέρη συνεννοούνται θαυμάσια. Εδώ η
συγγραφέας ξετυλίγει το ταλέντο της
και προ παντός επιτυγχάνει να αποδείξει ότι πέρα από τα ιδιώματα, τις
διαλέκτους ή τις χτυπητές διαφορές η
ελληνική γλώσσα είναι ενιαία, σφιχτοδεμένη, ότι ξεχωρίζει για το διαχρονικό

αδιαμφισβήτητο μεγαλείο της.
Η Λενέτα Στράνη και στους δύο ρόλους είναι αποτελεσματική σε υψηλό
βαθμό, το δε έργο της, όσο το διαβάζει κανείς, προτρέπει στην έρευνα και
στη μελέτη. Είναι πόνημα λογοτεχνικό
και ταυτόχρονα επιστημονικό.
Τον κυρίως πυρήνα του βιβλίου,
ακολουθούν πολλές επεξηγηματικές
σημειώσεις οι οποίες κατατοπίζουν
τον αναγνώστη στα θέματα που έχουν
προηγηθεί ενώ ταυτόχρονα θίγουν και
καίριες ιστορικές πτυχές για πολλούς
άγνωστες. Έπεται το πλούσιο ρουμελιώτικο γλωσσάρι και στη συνέχεια οι
ιδιωματικές του εκφράσεις. Κατόπιν γίνεται το ίδιο με το ζακυνθινό ιδίωμα και
τις αντίστοιχες εκφράσεις του.
Αντικειμενικά, χωρίς ίχνος υπερβολής, το έργο «Με το δεύτερο φεγγάρι
του Αυγούστου» είναι μια απρόσμενη
επιτυχία στο χειρισμό της ελληνικής
γλώσσας, παρουσιασμένη με λογοτεχνικό οίστρο και ανάλογη επιστημοσύνη. Κατά τη γνώμη του γράφοντος η
Στράνη αποδεικνύεται ικανότατη στον
χειρισμό λεπτών σημείων της ελληνικής
γλώσσας, γλαφυρή παρουσιάστρια και
θαρραλέα ερευνήτρια.
Μήπως να ελπίζουμε και σε ανάλογο
ζευγάρωμα του ζακυνθινού ιδιώματος
με το λεσβιακό, γλωσσικές παραλλαγές
η μια στη δύση κι η άλλη στην ανατολή
της χώρας; Αυτό κι αν θα ήταν κατόρθωμα!
Έχε τα θερμότατα συγχαρητήριά
μου, Λενέτα.
Στρατής Μολίνος
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Πάλι ο κρίνος της θάλασσας
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

γίνω κουραστικός.
Έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω ότι το διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε
αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και κυρίως σε θέματα που χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις. Σε συζήτηση, που
είχα προσφάτως, με φίλο καθηγητή της
Κλασικής Αρχαιολογίας μου είπε ότι κι
αυτός έχει την ίδια άποψη. Αυτό είναι
κατά τη γνώμη μου ένα πολύ σοβαρό
θέμα, αλλά εδώ δεν μπορώ να πω περισσότερα.
Ας δούμε, όμως, τις κυριότερες ανακρίβειες του άρθρου για τα κρινάκια
των Βατερών παίρνοντας τα πράγματα
με τη σειρά.
Πρώτον η ονομασία «Παγκράτιο
το παράλιον» δεν είναι της καθομιλουμένης αλλά η εξελληνισμένη της
επιστημονικής λατινικής ονομασίας
Pancratium maritimum. Η συνήθης κοινή του ελληνική ονομασία είναι κρίνος
της θάλασσας.
Η
εξάπλωση
του
Pancratium
maritimum (του κρίνου της θάλασσας)
στην Ελλάδα δεν είναι μόνο στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο
και βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει στο
Πήλιο, το οποίο είναι βουνό, ενώ το
φυτό μας είναι αποκλειστικά είδος των
αμμωδών παραλιών. Σύμφωνα με τα
πιο πρόσφατα στοιχεία το Pancratium
maritimum εξαπλώνεται στις περισσότερες αμμώδεις παραλίες σε όλη

Στο τεύχος 64 της «Αιολίδας» (Ιούλιος- Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2017)
το αφιερωμένο στη Βρίσα μετά τον
καταστροφικό σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε, στην ενότητα
«Φύση και άνθρωπος», άρθρο με τίτλο
«Τα κρινάκια στην άμμο της παραλίας
των Βατερών. Τα παραμελημένα αγριολούλουδα της θάλασσας». Τα στοιχεία
του άρθρου, όπως αναφέρεται, προέρχονταν από το διαδίκτυο και το επιμελήθηκε ο κ. Θ. Πλατσής.
Πρέπει να επαινέσω την πρόθεση του
επιμελητή να προβάλει το πανέμορφο
φυτό δίνοντας πληροφορίες για αυτό
και να τονίσει την ανάγκη προστασίας
του. Δεν μπορώ όμως, ως ειδικός, να παραβλέψω το γεγονός ότι το άρθρο περιέχει πολλές επιστημονικές ανακρίβειες.
Θεώρησα, λοιπόν, χρέος μου να γράψω έστω λίγα λόγια σχετικά με το θέμα
αυτό για να μη δημιουργηθεί σύγχυση
στους αναγνώστες του περιοδικού.
Πρώτα απ’ όλα θέλω να σημειώσω
ότι άρθρο μου με τίτλο «Ο κρίνος της
θάλασσας» και πρωτότυπες φωτογραφίες είχε δημοσιευθεί στο τεύχος 48
της «Αιολίδας» (Ιούλιος-ΑύγουστοςΣεπτέμβριος 2013), όπου έδινα τεκμηριωμένες πληροφορίες για το εν λόγω
φυτό και τόνιζα την ανάγκη προστασίας
του. Είμαι λοιπόν, με λύπη μου, υποχρεωμένος να επανέλθω και να επισημάνω
μερικά πράγματα παρά τον κίνδυνο να
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οποίες βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές
αρχικά από τον Μαρινάτο (1972) στη
θέση Ακρωτήρι και στη συνέχεια από
τον Ντούμα (1997). Μερικοί θεώρησαν, όπως για παράδειγμα οι Voliotis
και Drossos (1983), ότι τα κρίνα (αν και
κόκκινου χρώματος και διαφορετικού
σχήματος) που απεικονίζονται στην
περίφημη «τοιχογραφία της Άνοιξης»
είναι Pancratium maritimum αλλά αυτό
σήμερα δεν θεωρείται ορθό. Αντίθετα
φαίνεται ότι το Παγκράτιο υπήρξε το
πρότυπο για τις τοιχογραφίες που βρέθηκαν στην «οικία των γυναικών» στο
Ακρωτήρι της Θήρας. Ενδιαφέροντα
στοιχεία γι’ αυτό το θέμα δίνει ο Μπάουμαν (1984) από το βιβλίο του οποίου
προέρχονται οι δύο φωτογραφίες στη
σελίδα 47 του υπό συζήτηση άρθρου.
Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες
μπορεί να δει την επιλεγμένη βιβλιογραφία που παραθέτω στο τέλος, καθώς και τη βιβλιογραφία που αναφέρω
στο παλιότερο άρθρο μου στην «Αιολίδα» (Γιαννίτσαρος 2013).
Η ανθοφορία του Pancratium
maritimum δεν είναι από τα μέσα Αυγούστου, όπως αναφέρεται στο υπό
συζήτηση άρθρο αλλά ξεκινά από τον
Ιούλιο, κορυφώνεται τον Αύγουστο και
τελειώνει τον Σεπτέμβριο ή κάποτε και
τον Οκτώβριο.
Ένα σοβαρό σφάλμα είναι η συσχέτιση του Pancratium maritimum με τον
ασφόδελο και η ονομασία «Θαλάσσιος Ασφόδελος», η οποία είναι εντελώς
αυθαίρετη. Κανένας επιστήμονας ή άλλος σχετικός με το θέμα δεν ονομάζει
έτσι τον κρίνο της θάλασσας, έστω και
σε εισαγωγικά. Και τούτο γιατί τα δύο
φυτά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους,

την Ελλάδα, πολλές φορές όμως με
μικρούς ή πολύ μικρούς πληθυσμούς,
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η εξάπλωση αυτή (μιλώντας πάντα για αμμώδεις παραλίες) περιλαμβάνει τη Στερεά
Ελλάδα (κυρίως την Αττική όπου σήμερα είναι σπάνιο), την Πελοπόννησο με
τα Κύθηρα, τα Ιόνια νησιά (Ζάκυνθο,
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα), την
Ήπειρο, τη χερσόνησο της Μαγνησίας,
τη Μακεδονία (κυρίως τη Χαλκιδική) τη
Θράκη και την πλειονότητα των νησιών
του Αιγαίου (από τη Θάσο μέχρι την
Κρήτη). Από αυτά φαίνεται ότι η εξάπλωσή του στην Ελλάδα είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι αναφέρεται στο υπό
συζήτηση άρθρο.
Ένα άλλο σημείο όπου φαίνεται πως
έχει γίνει παρανόηση είναι τα αναφερόμενα στην παρουσία του Pancratium
maritimum σε τοιχογραφίες στο «μέγαρο» της αρχαίας πόλης Αμνισού ανατολικά του Ηρακλείου της Κρήτης. Η
Αμνισός ήταν το επίνειο και το λιμάνι
της Κνωσού (περί το 1600 π.Χ.). Την
ανέσκαψε και τη μελέτησε ο Μαρινάτος (1956) και βρέθηκαν θαυμάσιες
τοιχογραφίες που απεικονίζουν κρίνα
(Marinatos & Hirmer 1973) τα οποία
όμως δεν είναι Παγκράτιο αλλά ο λευκός κρίνος που σήμερα τον λέμε κρίνο της Παναγίας (Lilium candidum). Το
ίδιο ίσως ισχύει και για τον λεγόμενο
«Πρίγκηπα με τα κρίνα» της Κνωσού
(περίπου 1600 π.Χ.), ενώ δεν φαίνεται
να υπάρχει στην τοιχογραφία με το
«Γαλάζιο Πουλί».
Πολλά έχουν γραφεί γύρω από το
θέμα αυτό, δηλαδή της ταυτοποίησης
των ειδών των κρίνων που εμφανίζονται
στις αρχαίες τοιχογραφίες της Κρήτης
αλλά και της Θήρας (Φοίτος 2010), οι
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αφού ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες. Το Pancratium ανήκει στην
οικογένεια Amaryllidaceae (Αμαρυλλιδίδες) και ο Ασφόδελος (Asphodelus)
στην οικογένεια Liliaceae (Λιλιίδες) ή
Asphodelaceae (Ασφοδελίδες), όπως
αναφέρεται σύμφωνα με τα πολύ πρόσφατα δεδομένα (Dimopoulos και συνεργάτες 2013, Strid 2016). Τα άνθη
των δύο φυτών δεν παρουσιάζουν
ομοιότητα, αφού στον ασφόδελο και
γενικά στην οικογένειά του τα τμήματα
του περιανθίου ή τέπαλα, όπως αποκαλούνται, δεν σχηματίζουν κορώνα ή
στέμμα (παραστεφάνη είναι ο ελληνικός όρος), όπως λανθασμένα αναφέρεται στο άρθρο. Διαφέρουν επίσης και
σε άλλα ουσιώδη γνωρίσματα, χαρακτηριστικά των οικογενειών τους.
Υπάρχουν και άλλα μικρότερης ίσως
σημασίας σφάλματα, τα οποία δεν υπάρχει λόγος να σχολιασθούν. Θα αναφέρω
μόνο ότι το Παγκράτιο δεν φύεται αποκλειστικά σε αμμόλοφους αλλά και σε
επίπεδες αμμώδεις παραλίες, καθώς και
ότι δεν σχηματίζει για την αναπαραγωγή
του σπόρια αλλά σπέρματα.
Ασχέτως με όλα τα παραπάνω, πρέπει
να πούμε ότι στα θετικά του άρθρου είναι οι επισημάνσεις για τους κινδύνους
που απειλούν τον κρίνο της θάλασσας
και την άμεση ανάγκη προστασίας του.
Η τελευταία παράγραφος που αναφέρεται στη Λέσβο και ιδιαίτερα στην παραλία των Βατερών είναι πολύ σημαντική και αξίζει να διαβαστεί με προσοχή.
Ας κρατήσουμε, λοιπόν, τα λόγια αυτής
της παραγράφου, να τα κάνουμε κτήμα μας και να προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε το πνεύμα τους σε όλους,
ώστε να βοηθήσουμε στην προστασία
του κρίνου της θάλασσας αλλά και κάθε
απειλούμενου είδους.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
Νίκη Κοντούλη
Την Κυριακή 20
Μαΐου 2018 έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η Νίκη
Κοντούλη-Μπακιρτζή. Στην καταγωγή
Μανταμαδιώτισσα.
Άνθρωπος της προσφοράς. Υπηρέτησε για μεγάλο διάστημα, με μεράκι και
αγάπη στο Σύλλογο Μανταμαδιωτών της
Αθήνας. Επίσης, για πολλά χρόνια, ήταν
και μέλος του Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας». Η συνεργασία μας αυτή άφησε μόνο θετικές αναμνήσεις. Στηρίχτηκε
πάντα στην αγάπη, το σεβασμό και την
αλληλοκατανόηση.
Αγαπημένη μας Νίκη, θα σε θυμόμαστε για τον ακέραιο χαρακτήρα σου, την
προθυμία, την προσφορά και την αγάπη
που πάντα διέθετες σε όλους και για όλα.
Στον αγαπημένο σου γιο και την οικογένειά του ευχόμαστε να είναι γεροί για
να σε θυμούνται.
Κ.Μ.-Π.
Χρύσα Καρδαρά

το ζωντάνια κορίτσι, έφυγε απ’ τη ζωή
μόλις στα 43 της χρόνια.
Είναι ακόμα πιο σκληρό το γεγονός,
ότι έφυγε και ο άνδρα της μαζί – κι
εκείνος νέο παλικάρι – και άφησαν δυο
μικρά παιδάκια πίσω τους.
Η απουσία σου αγαπητή Χρύσα, είμαι
σίγουρη, ότι θα είναι αισθητή σε όλους.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της Αττικής
γης που σας αγκάλιασε.
Κ.Μ.-Π.
Μαρία Παπαθανασίου
Την Παρασκευή 3
Αυγούστου, έτσι ξαφνικά, χωρίς να το
περιμένουμε, έφυγε
από κοντά μας, με το
χαμόγελο που πάντα
την χαρακτήριζε, η
φίλη από χρόνια και
δραστήριο μέλος του
συλλόγου μας Μαρία Παπαθανασίου.
Η Μαρία σπούδασε στο Πολυτεχνείο
Πολιτικός Μηχανικός και εργάστηκε
για αρκετό διάστημα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες.
Δεν ήταν Μυτιληνιά, όμως πρόσφερε
στη Λεσβιακή Παροικία απ’ την καρδιά
της πρόθυμα.
Έτσι ήταν!! Αποφασιστική, επίμονη,
αποτελεσματική. Δεν χασομερούσε στις
αποφάσεις της, πάντα ολοκλήρωνε με
επιτυχία αυτό που άρχιζε.
Μαράκι, δεν βρεθήκαμε στην Αθήνα
για να σ’ αποχαιρετίσουμε, όμως η σκέψη μας ήταν εκεί κοντά σε σένα που γνώριζες πόση αγάπη σου είχαμε, και σ’ όλη
τη συντροφιά μας, που τόσες αξέχαστες
στιγμές ζήσαμε μαζί αγαπημένοι. Μας
συγκλόνισε ο αναπάντεχος χωρισμός.
Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε στο σημείο
αυτό να αντιδράσουμε. Απλά δεχόμαστε
το γεγονός, όσο άδικο κι αν φαίνεται.
Μπορούμε όμως να βεβαιώσουμε ότι η
θέση στην παρέα παραμένει δική σου κι
εσύ θα είσαι στην καρδιά μας παντοτινά.
Κ.Μ.-Π.

Το δραστήριο μέλος του Συλλόγου
Μεσοτοπιτών
«Η Αναγέννηση»,
Χρύσα Καρδαρά,
έφυγε αιφνίδια από
τη ζωή, μαζί με
τον σύζυγό της,
σε τροχαίο δυστύχημα την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, στην
Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Τον Γενάρη του 2018, στη γιορτή κοπής της βασιλόπιτας του συλλόγου μας.
Ήταν υπεύθυνη του χορευτικού των
Μεσοτοπιτών, που πρόθυμα παρουσίασαν τοπικούς χορούς για την «Λεσβιακή
Παροικία» στο ξενοδοχείο «Αμαλία».
Με την ευκαιρία αυτή γνώρισα τον
καθαρό χαρακτήρα της και το πάθος
της για ό,τι αγαπούσε. Δεν μπορώ να
πιστέψω, ότι αυτό το αξιαγάπητο, γεμά63

ΤΗΛΕγραφος
Ένα σοβαρό θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα!!
Προς τη Σ.Ε. του περιοδικού «Αιολίδα»
Αγαπητέ κύριε Πλατσή
Σας γράφω σχετικά για ένα σοβαρό
θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα.
Ζω και εργάζομαι στο Χαλάνδρι και
προχθές αλλαχτήκανε οι μετρητές νερού στην γειτονιά που εργάζομαι. Μας
είπανε, ότι η κυβέρνηση πήρε 450 εκ.€
επιδότηση για να αλλαχτούνε οι μετρητές και να αντικατασταθούνε με μετρητές ραδιοκυμάτων, οι οποίοι, όμως,
όπως μάθαμε, αυξάνουνε τα μαγνητικά
πεδία εντός των σπιτιών και επηρεάζουνε την ποιότητα του νερού.
Όμως, πληρώσαμε στον λογαριασμό
νερού και για τον μετρητή που βάλανε!
Στην Γερμανία δεν επιτρέπουνε τους
μετρητές ραδιοκυμάτων γνωρίζοντας
τους κινδύνους. Όμως, στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ωθούνε ως
απαραίτητους για το ενεργειακό σύστημα και τους επιδοτούνε. Στην Ελλάδα
η άγνοια και η αδιαφορία του κόσμου,
η ανευθυνότητα και η επιπολαιότητα
των αρχών, με την δυσμενή οικονομική κατάσταση, δημιουργεί πρόσφορο
έδαφος για την καταστροφή που θα
υποστούμε εάν εφαρμοστεί η 5G τεχνολογία και τοποθετηθούνε μετρητές
ραδιοκυμάτων νερού, φυσικού αερίου
και ηλεκτρικού ρεύματος.
Σας στέλνω ένα link: http://amarysia.
gr/ebook/61617 (ο κύριος Μέτσης έχει
γράψει ενημερωτικό βιβλίο για τους κινδύνους της ακτινοβολίας), όπου στην
σελίδα 11 θα βρείτε το άρθρο του σχετικά με τις έξυπνες πόλεις που θα ξεκινήσουνε αρχικά στα Τρίκαλα Θεσσαλίας
και σύντομα σε πολλούς δήμους και πόλεις της Ελλάδος, όπου θα αντικαταστήσουνε τους μετρητές νερού, της ΔΕΗ
και του φυσικού αερίου με μετρητές
ραδιοκυμάτων και θα βάλουνε σε κάθε

στύλο βάση κινητής τηλεφωνίας, ώστε να
εφαρμοστεί η 5G τεχνολογία. Οι ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνε τα 5G
επηρεάζουνε την σκέψη μπλοκάροντας
τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του εγκεφάλου. (Στο site www.keraieseett.gr είναι καταγεγραμμένες οι νόμιμες κεραίες
βάσης κινητής τηλεφωνίας βάση δήμου).
Οι κάτοικοι σε πολλές πολιτείες της
Αμερικής έχουνε ξεσηκωθεί εναντίον
των 5G και το αποτρέψανε.
Δυστυχώς η ΕΕΑΕ και η ΕΕΤΤ που είναι οι φορείς υπεύθυνοι για τις άδειες
και τις μετρήσεις έχουνε θέση ως
ασφαλή όρια τα επίπεδα ραδιοκύματα
που προκαλούνε θερμικά εγκαύματα.
Βλάβες στους ζωντανούς οργανισμούς
προκύπτουνε με πολύ χαμηλότερη έκθεση η οποία είναι συσσωρευτική. Επίσης το νομοσχέδιο αυτών των φορέων
επιτρέπει στους ραδιοερασιτέχνες να
βάζουνε κεραίες χωρίς άδεια.
Νομίζω είναι σώφρον να ενημερωθούνε οργανώσεις και σύλλογοι στην
Μυτιλήνη, να ενημερωθεί ο κόσμος και
να ληφθούνε μέτρα, να γίνονται μετρήσεις με βάση τα όρια που οι επιστήμονες που είναι γνώστες έχουνε θέση ως
ασφαλή, ώστε να τοποθετούνται οι βάσεις κινητής τηλεφωνίας με σεβασμό για
την υγεία (υπάρχει βάση έξω από το ΙΚΑ
Μυτιλήνης). Επίσης, να αποτραπεί η αλλαγή των μετρητών νερού και της ΔΕΗ
και η εφαρμογή της 5G τεχνολογία.
Κάνουμε αγώνα στο να ενημερωθούν
οι αρχές και οι πολίτες. Όμως τα οικονομικά συμφέροντα υπερισχύουν. Η
μόνη μας ελπίδα είναι να συνεχίζομε να
ενημερώνουμε τους κατάλληλους οργανισμούς και να αφυπνίζομε τον κόσμο.
Με εκτίμηση
Αλεξάνδρα Αρμενάκα.
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