Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Λεσβιακής Παροικίας
εύχεται στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου
καλές γιορτές και ο νέος χρόνος
με υγεία ειρήνη και ευημερία!

Το ρόδι ανέκαθεν ήταν ένα φρούτο
με ισχυρό συμβολισμό στην ελληνική παράδοση.
Στην αρχαιότητα αντιπροσώπευε τη γέννηση, τον θάνατο
και την αναγέννηση και σήμερα ο καρπός εξακολουθεί να θεωρείται
σύμβολο καλοτυχίας και γονιμότητας.
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Για τη φιλαλληλία μας...

Χειμώνας και οι γιορτές πλησιάζουν με γοργό ρυθμό.
Η πρώτη σκέψη του καθενός επικεντρώνεται στο πώς θα κάνει το πρόγραμμά του για αυτές τις άγιες μέρες, ώστε να περάσει όσο γίνεται και
μπορεί, καλύτερα με την οικογένειά του και τα φιλικά του πρόσωπα.
Επειδή όλοι γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που δεν
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στον εαυτό τους τέτοιες πολυτέλειες, αλλά στερούνται ακόμα και τα απαραίτητα για να μπορέσουν με
αξιοπρέπεια να ζήσουν, για αυτόν ακριβώς το λόγο από τη “Λεσβιακή
Παροικία” κάνουμε έκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας που όλοι
διαθέτετε. Ζητούμε τη συμμετοχή σας στην προσπάθεια που κάνουμε σίγουροι, ότι θα υπάρξει από την πλευρά όλων σας ανταπόκριση. Ζητούμε
το ελάχιστο που μπορεί ο καθένας σας να διαθέσει, σε χρήμα ή σε είδος.
Τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, είναι πρόθυμα να παραλάβουν την προσφορά σας σε κάθε εκδήλωση που θα έχουμε στον σύλλογό
μας. Όταν συμπληρωθεί ικανός αριθμός τροφίμων θα αποσταλούν σε
υπεύθυνους ανθρώπους του νησιού μας, για να τα διαθέσουν σε συμπατριώτες μας που τα έχουν άμεση ανάγκη!

Σας ευχαριστούμε και
ευχόμαστε καλές γιορτές,
υγεία και ειρήνη για τον
καινούργιο χρόνο!
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Εικόνα εξωφύλλου: Πορτραίτο του αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή (σελ. 26-30)
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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
Έφη Αλατερού εις μνήμη Μιχάλη Καϊτατζίδη............................................................. 20€
Παναγιώτης Αλατερός εις μνήμη Μιχάλη Καϊτατζίδη.............................................100€

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Στη μνήμη του Μιχάλη Καϊτατζίδη, που έφυγε από κοντά μας για τη γειτονιά των
Αγγέλων την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, οι φίλοι και συμμαθητές Παναγιώτης Αλατερός, Παναγιώτης Κορτέσης, Στρατής Μολίνος, Βαγγέλης Ντογραματζής, Βασίλης
Τζωρτζής, προσφέρουμε, αντί στεφάνου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Λεσβιακή Παροικία», για την φιλαλληλία το ποσό των 100€.
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΜΙΧΑΛΗ.
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Οι Ευρωπαίοι γύρισαν στη Λέσβο!

νησί μας ήταν το 2015, το πρώτο καλοκαίρι της μεταναστευτικής κρίσης δηλαδή όταν δεν είχαν προλάβει να γίνουν
ορατά τα προβλήματα, με 75.475 Ευρωπαίους επισκέπτες. Και το 2014 όμως,
το νησί κινήθηκε σε παρόμοια νούμερα
επισκεπτών (75.139), διανύοντας μια
διετία με πολλές περισσότερες αφίξεις
από το εξωτερικό απ’ ότι συνηθιζόταν
τα προηγούμενα χρόνια.
Φέτος, παρά την επί μακρόν αμφισβήτηση που δέχθηκε η Λέσβος τουριστικά,
κυρίως λόγω του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος, αποδείχθηκε ότι
το νησί επέστρεψε για τα καλά, αγγίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα καλύτερά του
χρόνια τουριστικά.

Απόλυτα θετικά, σε σχέση με τις δυνατότητες του τουριστικού προορισμού
της Λέσβου, ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος στο νησί μας, με τις
τελευταίες πτήσεις τσάρτερ να πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ώστε
να επιστρέψουν στη βάση τους και οι
τελευταίοι Ευρωπαίοι που πέρασαν τις
διακοπές τους στη Λέσβο. Ο Σεπτέμβριος κινήθηκε εξαιρετικά με 11.172
αφίξεις επισκεπτών, διπλάσιες σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 (5.889)
και πολύ περισσότερες συγκριτικά με
πέρυσι τέτοιο καιρό (7.776). Η επίδοση
αυτή χαρακτηρίζεται εξαιρετική, αν αναλογιστεί κανείς ότι η καλύτερη προηγούμενη του συγκεκριμένου μήνα ήταν το
σχετικά μακρινό 2014 με 12.771 επισκέπτες, κάτι που κατατάσσει το φετινό Σεπτέμβριο ως το δεύτερο καλύτερο της
τελευταίας εξαετίας.
Γενικώς, το 2018 κλείνει εντυπωσιακά
με τα καταγεγραμμένα νούμερα αφίξεων από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο
«Οδυσσέας Ελύτης» να σημειώνουν
αύξηση που ξεπερνά το 40% έναντι του
2017. Για την ακρίβεια, η άνοδος έφτασε
το 42,58% συγκριτικά με πέρυσι, ενώ το
σύνολο του 2018 (61.781 επισκέπτες)
έχει ξεπεράσει κατά πολύ ακόμα και τη
συνολική επίδοση ολόκληρου του 2013
(54.395 επισκέπτες), κάτι που σημαίνει
ότι οι παλιές, κακές τουριστικά εποχές
που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια
έχουν περάσει και άπαντες στο νησί
προσδοκούν αυτό να έχει συμβεί ανεπιστρεπτί...
Αξίζει να σημειωθεί ότι η καλύτερη
επίδοση της τελευταίας εξαετίας για το

Προχωρούν οι εργασίες στο
αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης»
της Μυτιλήνης
Ορατές πλέον είναι οι εργασίες που
βρίσκονται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο
«Οδυσσέας Ελύτης» της Μυτιλήνης από
τη Fraport Greece, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και ανακατασκευή των
14 περιφερειακών αεροδρομίων της
χώρας μας εδώ και 1,5 χρόνο.
Όλο το προηγούμενο διάστημα τα
συνεργεία εργάζονταν με πυρετώδεις
ρυθμούς, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα που θα έχει το «Οδυσσέας Ελύτης»
το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα,
οι εργασίες έχουν προχωρήσει αρκετά στο κτίριο του νέου Τερματικού
Σταθμού, που κατασκευάζεται προς τη
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ΜΑΕΔΥ, μέχρι τα όρια της περίφραξης του αεροδρομίου. Πρόκειται για
ένα εντελώς καινούριο κτίριο, που θα
αυξήσει κατά 185% -σύμφωνα με τις
μελέτες της τεχνικής εταιρείας Intrakat
που έχει αναλάβει την υλοποίηση του
έργου- τη συνολική έκταση των κτιρίων
του αεροδρομίου, που θα ανέλθει σε
7.185τμ, τριπλασιάζοντας ουσιαστικά
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών, οι οποίες
περιλαμβάνουν 29% αύξηση των σταθμών Check-in και 50% αύξηση των ζωνών ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι οι εργασίες επέκτασης του Terminal ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο και εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις -κάτι απολύτως
φυσιολογικό για γερμανική εταιρεία- θα
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη
του 2019, όταν και θα παραδοθεί προς
χρήση ο νέος Τερματικός Σταθμός.
Επιπρόσθετα, στα σχέδια της Fraport
περιλαμβάνεται επίσης η κατεδάφιση
του παλιού Terminal, που εξυπηρετεί
ως και σήμερα τους επιβάτες, ενώ το
μόνο που θα μείνει ως έχει στο συγκεκριμένο κτίριο είναι Πύργος Ελέγχου
(ATC). Οι εργασίες που εκτελούνται
στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης»
αφορούν επίσης επέκταση του τροχόδρομου κατά 5.000τμ.,επιδιορθώσεις
και ανακαινίσεις στο διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, καθώς και τη
δημιουργία νέου πυροσβεστικού σταθμού, αλλά και φυλακίων, συνολικού
προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του αναφορικά με τις
εργασίες ανακατασκευής του νέου
αεροδρομίου «Οδυσσέας Ελύτης»
της Μυτιλήνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, κ. Alexander
Zinell, επεσήμανε: «Τα ζωτικής σημασίας έργα στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας

Ελύτης», θα αυξήσουν ριζικά τη χωρητικότητά του και θα αναβαθμίσουν την
συνολική εμπειρία για τους επιβάτες και
επισκέπτες. Το πιο σημαντικό είναι ότι
επενδύουμε στη δημιουργία ενός νέου,
σύγχρονου τερματικού σταθμού ο
οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
των κατοίκων, αλλά και στις προσδοκίες των επισκεπτών της Λέσβου. Στόχος
μας είναι να συμβάλλουμε προκειμένου
η Λέσβος να αποκτήσει τη θέση που
της αξίζει ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς».

Μαθητικός τουρισμός στη Λέσβο
Ευρεία συνάντηση εργασίας φορέων
της Λέσβου για τον συντονισμό των
δράσεων, ώστε να καταστεί το νησί της
Λέσβου ελκυστικός προορισμός εκπαιδευτικού και σχολικού τουρισμού,
πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφέρεια, σε μία προσπάθεια να προωθηθεί
ακόμα περισσότερο (και πιο οργανωμένα), η προσπάθεια ανάπτυξης του
λεγόμενου «μαθητικού τουρισμού».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
τονίστηκε η σημασία της αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
του νησιού, που η μοναδικότητά τους
μπορεί να προσελκύσει εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα (αρχαιολογικοί χώροι, γεωπάρκο, υδροβιότοποι,
επισκέψιμες ποτοποιίες κλπ).
Επίσης, αναγνωρίστηκε η ανάγκη συντονισμού και κοινής δράσης συναρμόδιων φορέων, τόσο για την κατάρτιση
των προγραμμάτων, όσο και για την
υλοποίηση των δράσεων προσέλκυσης σχολείων, πανεπιστημίων, καθώς
και άλλων εκπαιδευτικών ερευνητικών
ιδρυμάτων, ώστε να επιλέξουν τη Λέσβο ως τόπο εκπαιδευτικών και ερευνητικών επισκέψεων και συνεδρίων.
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Αποφασίστηκε η συγκρότηση δύο
ομάδων εργασίας που το προσεχές
δίμηνο θα λειτουργήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Η πρώτη ομάδα αφορά
στον σχολικό τουρισμό και η δεύτερη
ομάδα στον εκπαιδευτικό τουρισμό.

στελέχη της UNESCO, πολιτικοί και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
Πανεπιστημιακοί, μέλη επιστημονικών
Ινστιτούτων και φορέων, αντιπρόσωποι
από τα 140 Γεωπάρκα από 38 χώρες
που έχουν αναγνωριστεί ως Παγκόσμια
Γεωπάρκα UNESCO, εκπρόσωποι των
διεθνών οργανώσεων IUGS (Διεθνής
Ένωση Γεωεπιστημών), IUG (Διεθνής
Ένωση Γεωγράφων), IUCN (Διεθνής
Ένωση Προστασίας της Φύσης), επαγγελματίες του τουρισμού κ.ά.
Βασικός ομιλητής του Συνεδρίου
ήταν ο Καθηγητής Ν. Ζούρος.

Στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο
Γεωπάρκων Προβολή της φυσικής
κληρονομιάς της Λέσβου
Η συμβολή των Γεωπάρκων στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση
των τοπικών κοινωνιών για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών τονίστηκε στο 8ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία από 11-14 Σεπτεμβρίου και συμμετοχή 1.000 συνέδρων από 64 χώρες απ’
όλο τον κόσμο.
Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergio Mattarella χαιρετίζοντας την
έναρξη του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Γεωπάρκων τόνισε το ρόλο των Γεωπάρκων για τη διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς αλλά και
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των πολιτών για τις μεγάλες προκλήσεις
που συνιστούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν 260
επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν
όλους τους τομείς δραστηριότητας των
Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και
αναφέρονται στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, την
ανάπτυξη του γεωτουρισμού και των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την
τοπική ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και των φυσικών καταστροφών.
Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαία

Χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο
για την Όλγα Φιάσκα!
Συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία της, αν και είναι μόλις 18 ετών, εμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Νέων στην Αργεντινή η Όλγα Φιάσκα.
Η Μυτιληνιά πρωταθλήτρια του βάδην κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000μ. βάδην και να
γεμίσει υπερηφάνεια όλο το νησί και
όχι μόνο.
Η Όλγα έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα
και δεν θα μπορούσε να μην ανέβει στο
βάθρο.
Έχοντας τερματίσει στην 3η θέση
στον πρώτο αγώνα έπρεπε απλά να
επαναλάβει το κατόρθωμά της και χτες
και τα κατάφερε, κατακτώντας σχετικά
εύκολα το χάλκινο μετάλλιο. Ο αγώνας
ήταν συναρπαστικός, ως προς την δεύτερη και τρίτη θέση. Και αυτό γιατί η
Κινέζα Ζι πήρε από νωρίς το προβάδισμα, όπως και στον πρώτο αγώνα,
έχοντας και την ανοχή των κριτών που
δεν την χρέωσαν με 3η ποινή και αφαίρεση 30 δευτερολέπτων, λόγω του ότι
έτρεχε σε πολλές περιπτώσεις αντί να
βαδίζει.
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Οι επόμενες εκδηλώσεις του συλλόγου μας
Η κοπή της βασιλόπιτας
Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι,
στο ξενοδοχείο «Αμαλία», Λ. Αμαλίας 10, στο Σύνταγμα,
προγραμματίστηκε η κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου μας.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει φαγητό με πλούσιο μπουφέ,
κρασί, αναψυκτικά και τα υπέροχα γλυκά του «Αμαλία».
Όπως πάντα θα διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική.
Μονοήμερη εκδρομή στο Κεφαλάρι Κορινθίας
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019 προγραμματίζουμε μονοήμερη εκδρομή
στο Κεφαλάρι Αργολίδας, 126 χιλιόμετρα από Αθήνα, στους πρόποδες
της Μικρής Ζήρειας. Το Κεφαλάρι είναι ιδανικό για ήρεμες αποδράσεις.
Εορτασμός Αγίου Θεοδώρου
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 εορτάζουμε τη μνήμη του πολιούχου
της Μυτιλήνης Αγίου Θεοδώρου με λειτουργία και αρτοκλασία
στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου (Ομόνοια),
και φιλική συνάντηση για καφέ στην αίθουσά μας Ζήνωνος 29-31.
Παρουσίαση βιβλίου
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στις 11.30 το πρωί.
Στην αίθουσα «Α. Τρίτσης»του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων,
θα παρουσιαστεί το ενδιαφέρον βιβλίο
«Τόποι και άνθρωποι» του Δημήτρη Ζητιανέλλη.

Τιμητική διάκριση στον Λέσβιο Ποιητή, Δοκιμιογράφο και Κριτικό της
Λογοτεχνίας Καθηγητή κ. Δημήτρη Νικορέτζο.
Στον 29ο Ετήσιο Τόμο των GREEK LETTERS, της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, συμπεριλαμβάνεται και ο δικός μας Λέσβιος Ποιητής, Δοκιμιογράφος και Κριτικός της Λογοτεχνίας Καθηγητής κ. Δημήτρης Νικορέτζος με το δοκίμιο του STRATIS MYRIVILIS – THE LYRICIST
OF PROSE / ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ - Ένας Λυρικός της Πεζογραφίας.
Σ’ αυτό το δοκίμιο του Δημήτρη Νικορέτζου περιλαμβάνονται εικόνες του
Στράτη Μυριβήλη, που έρχονται για πρώτη φορά στο φως, όπως και τα εξώφυλλα διαφόρων Μυθιστορημάτων του Μυριβήλη, που μεταφράστηκαν σε διάφορες ξένες γλώσσες.
Ο έγκριτος αυτός τόμος περιλαμβάνει έργα Ελλήνων δημιουργών μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες και στέλνεται στο εξωτερικό, σε κολέγια και πανεπιστήμια που διαθέτουν κέντρα ελληνικών σπουδών μέσω των Υπουργείων
Πολιτισμού και Εξωτερικών.
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Αφιέρωμα στη Λέσβο σε έκθεση του Γεωπάρκου Huangshan
στο Γεωλογικό Μουσείο της Κίνας στο Πεκίνο
Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στην
φυσική ομορφιά και την διεθνή αξία
των τοπίων και της γεωλογικής κληρονομιάς του Γεωπάρκου Huangshan
- Κίνα εγκαινιάσθηκε στο Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο της Κίνας στο Πεκίνο.
Στα πλαίσια της έκθεσης παρουσιάζεται
επίσης μεγάλο αφιέρωμα στο Γεωπάρκο Λέσβου λόγω της συνεργασίας μεταξύ των δύο Γεωπάρκων.
Στην έκθεση παρουσιάζονται ειδικότερα τοπία και γεωλογικά μνημεία της
Λέσβου με μεγάλη αισθητική και επιστημονική αξία. Παράλληλα εκδόθηκε
πληροφοριακό έντυπο 32 σελίδων στην
κινεζική γλώσσα το οποίο προσφέρει
στους επισκέπτες πληροφορίες για το
Γεωπάρκο Λέσβου και πληροφορίες
για τις δυνατότητες επίσκεψης.
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσία Διευθυντών του
Εθνικού Γεωλογικό Μουσείου της Κίνας και του Παγκόσμιου Γεωπάρκου
Huangshan με προσκεκλημένους τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και
πλήθος επισκεπτών.
Μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης ο
Καθηγητής Νίκος Ζούρος ευχαρίστησε
το Γεωπάρκο Ηuangshan για την πρωτοβουλία παρουσίασης του Γεωπάρκου Λέσβου στα πλαίσια της μεγάλης
έκθεσης του Γεωπάρκου Huangshan,
ενός από τα σημαντικότερα μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Κίνας και
Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO. Αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο Γεωπάρκων που αποτελεί βασική υποχρέωση των μελών του Παγκόσμιου Δικτύου

Γεωπάρκων και τόνισε ότι αντίστοιχες
πρωτοβουλίες συμβάλλουν καθοριστικά στην προβολή των Γεωπάρκων ως
προορισμών ποιότητας και δραστηριοτήτων αειφόρου τουρισμού που βασίζεται στην ανάδειξη και διατήρηση της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
και παράδοσης.
Το Γεωπάρκο Λέσβου και το Γεωπάρκο Huangshan έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας η οποία αποσκοπεί
στην ευρεία συνεργασία και προώθηση
κοινών δράσεων που αφορούν στη διευκόλυνση και προώθηση των ανταλλαγών επισκέψεων και της ανταλλαγής
επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της
εμπειρίας και τεχνογνωσίας στη συντήρηση απολιθωμάτων, τη διαχείριση, την
ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και την
αξιοποίηση των γεωλογικών πόρων.
Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει τη
προώθηση κοινών δράσεων στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης του προσωπικού, την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, τη δικτύωση και άλλες δραστηριότητες συνεργασίας, όπως η προβολή των
δραστηριοτήτων κάθε Γεωπάρκου, προβολή των κυριότερων αξιοθέατων κλπ.
Το Huangshan Παγκόσμιο Γεωπάρκο
UNESCO της Κίνας καλύπτει έκταση
160,6 τετραγωνικών χιλιομέτρων και
βρίσκεται στην επαρχία Anhui της Ανατολικής Κίνας.
Η γεωλογική ιστορία χρονολογείται
πριν από 140 εκατομμύρια χρόνια όταν
μάγμα διείσδυσε στο γήινο φλοιό και
δημιούργησε τις γρανιτικές μάζες που
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αποτελούν το βουνό Huangshan, ύψους
1.000μ., για το οποίο είναι διάσημο το
Γεωπάρκο.
Τα γρανιτικά τοπία του Huangshan
- Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO
είναι ένα ιδανικό μέρος για την παρατήρηση του μηχανισμού δημιουργίας γεωμορφών γρανίτη. Οι αξιόλογες στήλες
γρανίτη έχουν καταπληκτικά σχήματα –
θόλους, κώνους, κορυφές και κίονες–
στις πολλές κοιλάδες που διατρέχουν
τις πλαγιές του βουνού.
Οι αρχαίες γέφυρες, τα αρχαία ορειβατικά μονοπάτια και τα πέτρινα γλυπτά
στους κρημνούς σε συνδυασμό με τον
πολύ παλαιό πολιτισμό του Γεωπάρκου

που χαρακτηρίζεται από τη ζωγραφική
τοπίου, αποτελούν τα έντονα χαρακτηριστικά ενός εντυπωσιακού φυσικού
τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο, η γεωλογία συνδέεται με την τέχνη και τον πολιτισμό στο Γεωπάρκο Huangshan.
Η γεωλογική κληρονομιά και το ιδιαίτερο γρανιτικό τοπίο, οι τεταρτογενείς
παγετώδεις γεωμορφές, οι υδρογεωλογικοί σχηματισμοί κλ.π., οι περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος και οι
πλούσιοι ζωικοί και φυτικοί πόροι αποτελούν ένα ολοκληρωμένο φυσικό μουσείο μεγάλης κλίμακας με βουνά, υδάτινα στοιχεία, πολιτιστικό ενδιαφέρον,
άγρια ζώα και φυτά.

To «Καρουζέλ» του χρόνου
Στρέφει η γη σαν ΚΑΡΟΥΖΕΛ! Κάθε στροφή και χρόνος!
Μαζί κι εγώ, μαζί κι εσύ και ο καθ’ ένας μόνος!
Ζωγραφισμένα, ψεύτικα τα άλογα καλπάζουν
εικόνες που αλλάζουν.
Της ηλιαχτίδας άλλο φως και άλλο το λαμπιόνι
αλλιώς το νάμαστε μαζί κι αλλιώς νάμαστε μόνοι.
Μη με ρωτάς τι πλήρωσα, πόσες στροφές θα φέρω
δεν ξέρεις και δεν ξέρω.
Ξέρω μονάχα πως θα ρθει στιγμή να ξεπεζέψω
πως θα τελειώσουν οι στροφές και πρέπει να... μαζέψω
μα δεν θα μείνουν τ΄ άλογα νάχουν γυμνές τις πλάτες
είναι κι άλλοι... πελάτες!
Από ψηλά είν’ η αρχή κι από ψηλά η λήξη
πού πάει το «ενδιάμεσο» και πού θα καταλήξει
ΕΚΕΙΝΟΣ ξέρει μοναχά, ΕΝΑΣ κι άλλος κανένας
και στους αιώνες ΕΝΑΣ!
Εκείνα που περάσανε και μείνανε στο νου σου
θαρρώ ακόμα τα κρατάς στο πλάτος τ΄ ουρανού σου.
Κρατάς το χάδι, το φιλί, καημούς αλλά και δάκρυ
άστα... δε βρίσκεις άκρη!
Πάμε λοιπόν γι’ άλλη στροφή, πάμε κι όπου μας βγάλει!
Αυτή είναι η στράτα μας και δεν υπάρχει άλλη!
Το μόνο που μπορούμ΄ εμείς, όπως και όπου πάμε
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μιλώντας στα εγκαίνια της έκθεσης ο Καθηγητής Νίκος Ζούρος ευχαρίστησε το Γεωπάρκο
Ηuangshan για την πρωτοβουλία παρουσίασης του Γεωπάρκου Λέσβου.
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Eκδηλώσεις

Τιμητική Βραδιά στη Μυτιλήνη για τον Αλφόνσο Δελή

Διήμερος εορτασμός της 8ης Νοεμβρίου 1912
από την «Λεσβιακή Παροικία»
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018,
η Λεσβιακή Παροικία γιόρτασε την
απελευθέρωση της Λέσβου από τον
Οθωμανικό ζυγό με δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία του
Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια.
Μετά την Θεία Λειτουργία, προσφέρθηκε καφές με βουτήματα στην αίθουσα του συλλόγου.
Στη συνέχεια, ένα υπέροχο ταξίδι
άρχισε την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου το
απόγευμα, στην αίθουσα «Α. Τρίτσης»
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
της Αθήνας.
Αιτία στάθηκε η Λεσβιακή Παροικία
μας, που οργάνωσε την προβολή ενός
ηχοράματος με τίτλο «Από τη Λέσβο
στην Σαντορίνη», ένα οδοιπορικό στα
νησιά των ηφαιστείων.
Στην διαδρομή αυτή μας οδήγησε με
καλλιτεχνικό κέφι και μεράκι ο φίλος
και συμπατριώτης μας φωτογράφος,
Δημήτρης Ταλιάνης.
Η μουσική επένδυση ήταν του Ηλία
Ανδριόπουλου και τα κείμενα του Πάνου Θεοδωρίδη. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Γρηγόρης Βαλτινός και Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος.
Μας τραγούδησε με μεστή μελωδική
φωνή η Δέσποινα Κριμπά και τη συνόδεψε με τις απαλές νότες της κιθάρας
του ο Γ. Αθανασακόπουλος.
Έτσι το ταξίδι ξεκίνησε ανάμεσα
από τα ολόλευκα σπίτια και τους γραφικούς οικισμούς της Σαντορίνης και
τους αμπελώνες του όμορφου νησιού
των Κυκλάδων κι έφτασε με μαεστρία,
έως τα χυμώδη σταφύλια, το υπέροχο

κρασί που παράγει ο τόπος, τα τοπικά
πανηγύρια, τη μεγαλόπρεπη καλντέρα,
και τον ηφαιστειακό κρατήρα.
Στη συνέχεια τη συγκίνηση, διαδέχτηκε ο ενθουσιασμός. Και οι μνήμες
ξύπνησαν για εμάς όλους που αγαπούμε κάθε σπιθαμή του ευλογημένου νησιού, της Λέσβου μας.
Εικόνα και φως. Ζωγραφιά και χρώμα. Ο κόσμος έμεινε με έκπληκτα μάτια μπροστά στις αποκαλυπτικές εικόνες που ο φακός του Δημήτρη Ταλιάνη
μάς χάριζε απλόχερα, μέσα από τα
απολιθώματα του Σιγρίου, τις γαλάζιες
πινελιές της θάλασσας, τα απαράμιλλα
αρχοντικά, τα χωριά, τις εκκλησίες μας,
τα μοναδικά ηφαιστειακά βράχια, τα
βουνά, τα απολιθωμένα δέντρα εδώ και
20 εκατομμύρια χρόνια.
Έτσι, με τέτοιες στιγμές ενθουσιασμού και συγκίνησης έκλεισε και η
δεύτερη ημέρα του εορτασμού από
την Λεσβιακή Παροικία της σημαντικής
επετείου της απελευθέρωσης του νησιού μας, της Λέσβου.
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Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό θέατρο. Ο Δήμος Λέσβου και
ο υπό σύσταση Λογοτεχνικός Όμιλος
Λέσβου, παρουσία του Σ/β Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου, του Πρωτοσύγκελου της Ι.Μ. Μυτιλήνης Αρχιμανδρίτη Ι. Καραμούζη, του Αντιδημάρχου
Πολιτισμού κ. Αστυρακάκη και 200 περίπου Μυτιληνιών, τίμησαν τον Λέσβιο,
λογοτέχνη - ποιητή - συγγραφέα- ιστορικό Αλφόνδο Δελή.
Για το πλούσιο και ποικίλο έργο του
Αλφόνσου Δελή μίλησαν οι, φιλόλογοι:
Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Δημήτρης Πατίλας, Παναγιώτης Αλεξέλλης
και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κίνδερλης, ενώ ποιήματα και αποσπάσματα από δημοσιευμένα κείμενα του κ.

Δελή, απήγγειλαν ή διάβασαν οι: Σάκης
και Μυρσίνη Παπαδημητρίου, Βαγγέλης
Χατζημανώλης, Αντώνης Σημαντήρης.
Η συμμετοχή όλων των παραπάνω κατάφερε να δώσει μια σφαιρική περιγραφή της πνευματικής προσφοράς του κ.
Δελή στη λογοτεχνία, ποίηση, ιστορία
της Εκκλησίας στη Λέσβο, ιστορία του
Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ανάλυση και κατανόηση της κλασσικής Μουσικής.
Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Κ.
Αστυρακάκης παρέδωσε, από μέρους
του Δήμου στον κ. Παρασκευαϊδη μινιατούρα δέντρου ελιάς από ασήμι, που
τελικά δόθηκε με χαραγμένη αφιέρωση
στον κ. Δελή, ως αναμνηστικό της τιμητικής βραδιάς.
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Η εκδρομή μας στο Ναύπλιο
Με τη βοήθεια του θεού πέρασαν οι
καλοκαιρινές διακοπές και βρεθήκαμε
πάλι στη χειμερινή περίοδο. Αναζητούσαμε την επικοινωνία με τους φίλους
και τα μέλη μας και έτσι αποφασίστηκε μια αντάμωση σε μία εκδρομή. Μια
εξόρμηση ημερήσια για το Ναύπλιο,
αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παλιά
ενετική πόλη της Πελοποννήσου.
Με αρχηγό τον Θόδωρο Πλατσή, το
ηλιόλουστο πρωινό της 3ης Νοεμβρίου, ξεκινήσαμε μία ομάδα Μυτιληνιών
με τους φίλους μας από το γνωστό
«στέκι» της Ομόνοιας.
Μία ήρεμη διαδρομή ως τον Ισθμό,
μια στάση για ξεκούραση και καφέ και
αμέσως με κατεύθυνση το Ναύπλιο.
΄Ηταν τουλάχιστον η έκτη φορά που
επισκεπτόμουν αυτή την πόλη, όμως

τώρα έμαθα πράγματα και γνώρισα σημεία που μου ήταν άγνωστα έως τώρα.
Αρχικά το πούλμαν μας οδήγησε στο
οχυρό που βρίσκεται στα ανατολικά
της Ακροναυπλίας, το Παλαμίδι. Χτίστηκε από τους Φράγκους και ολοκληρώθηκε από τους Ενετούς.
Εκεί είδαμε και το κελί φυλακή όπου
κρατήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1833. Ένα θεοσκότεινο μπουντρούμι στον κεντρικό προμαχώνα του
Αγίου Ανδρέα, όπου εισέρχεται κανείς
αντί κανονικής πόρτας, μέσα από δυο
όμοιες διαδοχικές στενές πορτίτσες με
βραχώδες επικλινές αδιαμόρφωτο δάπεδο σε βάθος 1,50 μ., χωρίς σκάλα. Η
εντυπωσιακή θέα προς το «Μπούρτζι»
και ο ήπιος καιρός έκανε ακόμα πιο ελκυστικό τον περίπατο μας στο οχυρό.

Στη συνέχεια κατεβήκαμε στο κέντρο
της πόλης στην πλατεία Συντάγματος
τη μεγαλύτερη πλατεία του Ναυπλίου
με την πλούσια ιστορία της.
Η πλακόστρωτη σήμερα πλατεία
περιβάλλεται από σημαντικά μνημεία
και κτίρια, όπως το Βουλευτικό, το
Τριανόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Ναυπλίου και το κτίριο της Εθνικής
Τράπεζας, μπροστά από το οποίο είναι
το μνημείο Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου και δίπλα ένα ανάγλυφο ενετικό
λιοντάρι. Σε κάποιους αγωνιστές της
Επανάστασης (όπως ο Νικηταράς και ο
Κολοκοτρώνης) παραχωρήθηκαν οικόπεδα και σπίτια γύρω από την πλατεία,
ενώ εκεί βρίσκεται και το ανάκτορο του
Καποδίστρια και το Ηρώον των Γάλλων
Φιλελλήνων.
Με τον εξαιρετικά κατατοπισμένο

ξεναγό μας, περπατήσαμε μιάμιση περίπου ώρα στην παλιά ενετική πόλη
και γνωρίσαμε τα όμορφα ρομαντικά
στενά σοκάκια με τα παλιά σπίτια, τα
ολάνθιστα μπαλκόνια από γεράνια και
βασιλικούς, δρομάκια σκεπασμένα από
αψίδες που δημιουργούσαν οι βουκαμβίλιες, κόκκινες, πορτοκαλιές, μωβ
και ακόμα κρήνες μαρμάρινες οθωμανικές, μνημεία και κτίρια σημαντικά. Η
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Βουλευτικό που λειτούργησε σαν η πρώτη
Βουλή των Ελλήνων που χτίστηκε σαν
τέμενος από τους Οθωμανούς και το
οποίο αργότερα έγινε φυλακή, δικαστήριο και σήμερα χρησιμοποιείται για
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Συναντήσαμε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα
εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας και υπάρχει ακόμα στον τοίχο

Ξενάγηση στην παλιά Ενετική πόλη
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καρφωμένη, μία από τις σφαίρες που
δεν τον πέτυχε.
Έτσι κατηφορίσαμε σιγά-σιγά προς
την παραλία, γιατί νιώθουμε και την επιθυμία λίγης ξεκούρασης. Το αεράκι της
θάλασσας μας έστειλε μνήμες από το
νησί, αλλά η ματιά μας στάθηκε στην
εικόνα που μας έδινε το Μπούρτζι το
οχυρωμένο νησάκι με τον Πύργο του.
Εκεί κοντά συναντήσαμε και όσους
δεν περπάτησαν μαζί μας και όλοι μαζί
αφεθήκαμε στην απόλαυση των μεσημεριανών γεύσεων που με αφθονία
πρόσφεραν τα παραλιακά κέντρα.
Όμως δίχως καφέ δεν αποφασίζει
κανείς την επιστροφή, έτσι στις 5:30
χορτασμένοι από εικόνες, χρώματα,
πληροφορίες και οξυγόνο ξεκινήσαμε
για την Αθήνα με το καλό για την επόμενη εξόρμηση.

Υπέροχη θέα προς το Μπούρτζι,
από το Παλαμήδι

Μπροστά στο μνημείο των Γάλλων Φιλελλήνων

Παρουσίαση βιβλίων από τον Σύλλογο Βρισαγωτών

Ξενάγηση στην εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας.
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Την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, στην
Αθήνα και στην καινούργια αίθουσα
του Συλλόγου Βρισαγωτών Λέσβου
Αθήνας «Ευτυχία και Αλέκος Πολύζος»
(Γ΄ Σεπτεμβρίου 144) έγινε παρουσίαση
του λογοτεχνικού έργου του συγγραφέα Βασίλη Ψαριανού.
Για τις δύο συλλογές διηγημάτων του,
που περιλαμβάνονται στα βιβλία “Τα
λαδωμένα τετράδια” και “Λεσβιακά Διηγήματα”, μίλησε η φιλόλογος Κατερίνα Σκιά, τ. Σχολική Σύμβουλος.
Για το βιβλίο Η Επανάσταση της Φούλας, που περιλαμβάνει την ομώνυμη
νουβέλα και άλλα διηγήματα, μίλησε
ο φιλόλογος Γιάννης Παπάνης, τ. Σύμβουλος Εκπαίδευσης Σχολείων Εξωτερικού, Συγγραφέας.
Αποσπάσματα από τα διηγήματα διά-

βασε ο συγγραφέας τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, πολλά μέλη των Συντοπίτικων Λεσβιακών
Συλλόγων, της Λεσβιακής Παροικίας
και της ΟΛΣΑ καθώς και φίλοι του Βασίλη Ψαριανού.
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Αφιέρωμα
1912: η ιστορία ενός Eλληνοαμερικάνου
Μυτιληνιού εθελοντή
Γράφει ο Μάκης Μπεκιάρης

Αυτή είναι η ιστορία του «μεγάλου
ταξιδιού», ενός ελληνοαμερικάνου Λέσβιου, του Xαρίλαου Φραγκογιάννη,
του φωτισμένου με την ελπίδα και την
προσδοκία της προσφοράς, για μια πατρίδα που λίγο την έζησε, μα ποτέ δεν
ξέχασε.
Αμούστακο παιδί ακόμα πήρε τον
δρόμο της ξενιτιάς για την Αμερική.
Δούλεψε σκληρά δημιούργησε την
δική του επιχείρηση και όταν ένοιωσε
ότι η πατρίδα είχε ανάγκη χωρίς δεύτερη σκέψη ταξίδεψε να πολεμήσει για
την απελευθέρωσή της.
Πήρε μέρος στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, πολέμησε στην μάχη του Δρίσκου, όπου και παρασημοφορήθηκε με
μετάλλιο ανδρείας και ευτύχησε να δει
την απελευθέρωση της Λέσβου.
O Xαρίλαος Φραγκογιάννης (Harry
Franco), γεννήθηκε στο χωριό Φίλια
της Λέσβου, στις 15 Δεκεμβρίου 1888
και ήταν ένα από τα δώδεκα παιδιά της
οικογενείας του. Τα χρόνια ήταν πολύ
δύσκολα και οι υποδουλωμένοι Έλληνες υπέφεραν πολλά. Έτσι, έφηβοι ακόμα εκείνος και τα αδέλφια του έφυγαν
από την Λέσβο για την Σμύρνη. Από
κει αργότερα ταξίδεψαν για την Αμερική, όπου και εγκαταστάθηκαν πρώτα
στην Βοστώνη και αργότερα στο Σαν
Φραγκίσκο, όπου άνοιξαν και το πρώτο τους εστιατόριο. Οι δουλειές των
αδελφών πήγαιναν περίφημα και είχαν
αρχίσει να συνηθίζουν και να ενσωματώνονται στην νέα τους πατρίδα.
Στην Ελλάδα o Πρώτος Βαλκανικός
Πόλεμος ξέσπαγε. Η ομογένεια μαθαίνοντας τα γεγονότα ενεργοποιείται. Σε
κάθε πολιτεία της Αμερικής γίνονταν

συνελεύσεις, παίρνονταν αποφάσεις
οικονομικής βοήθειας για την μητέρα
πατρίδα ενώ παράλληλα άρχιζαν κατά
ομάδες αλλά και ανεξάρτητα να επιστρέφουν οι πρώτοι έφεδροι μετανάστες για να πολεμήσουν με τις τάξεις
του τακτικού στρατού καθώς και οι
πολλοί εθελοντές.
Η Ελληνική Πρεσβεία της Ουάσιγκτον στις 2 του Οκτώβρη του 1912,
στέλνει τηλεγραφήματα στις κατά τόπους ελληνικές παροικίες καθώς και
στις εφημερίδες των ομογενών, με τα
οποία καλεί όλους εκείνους που είχαν
υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό, από
το 1896 μέχρι το 1911, να επιστρέψουν
και να ενταχθούν στις τάξεις του ελληνικού στρατού.
Η κινητικότητα των ομογενών ήταν
μεγάλη και γενική αναστάτωση και ενθουσιασμός επικρατούσαν. Οι ομογενείς που συγκεντρώθηκαν στο κάλεσμα
της πατρίδας ήταν χιλιάδες. Ανεπίσημα στοιχεία της ελληνικής κοινότητας
ανέφεραν ότι πάνω από 20.000 άτομα
έφυγαν από τα λιμάνια της Αμερικής με
προορισμό την Ελλάδα. Ήταν τόσο μεγάλο το κύμα του επαναπατρισμού των
εθελοντών, που σε πολλές πολιτείες
δημιουργήθηκε θέμα από την έλλειψη
των ελληνικών εργατικών χεριών.
Λειτουργίες γίνονταν σε όλες τις ελληνικές εκκλησίες της Αμερικής, πριν
την ομαδική αναχώρηση των εθελοντών και τις οποίες όλη η τοπική κοινότητα παρακολουθούσε συγκινημένη και
παράλληλα κατακλυσμένη από περηφάνια και πατριωτικό ενθουσιασμό.
Πολλοί Έλληνες μετανάστες που είχαν πάρει την αμερικανική υπηκοότητα
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στο μεταξύ μετά από τα χρόνια παραμονής τους, συγκεντρώνονταν έξω από
κυβερνητικά γραφεία ζητώντας να την
αποποιηθούν για να μπορέσουν έτσι
και αυτοί να πολεμήσουν με τους υπόλοιπους.
Ήταν καθημερινή η εικόνα, ειδικά στις
μεγάλες πόλεις, ελληνοαμερικανών εθελοντών ντυμένων με στρατιωτικές στολές, κουβαλώντας ελληνικές σημαίες, να
αποχαιρετούν στις πλατφόρμες σιδηροδρομικών σταθμών τους κοντινούς τους
ανθρώπους, να στοιβάζονται σε τραίνα
και να αναχωρούν για την Ελλάδα.
Ο Χαρίλαος δεν ήταν έφεδρος και
έτσι δεν είχε κληθεί να πολεμήσει.
Ένοιωσε όμως από την πρώτη στιγμή
των γεγονότων πως ήταν καθήκον και
τιμή του να επιστρέψει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Άφησε λοιπόν,
την επιχείρηση στα χέρια των αδελφών
του και ξεκίνησε το ταξίδι του για την
Ελλάδα.
Ο Χαρίλαος είχε την αμερικάνικη
υπηκοότητα και παράλληλα δεν μπορούσε να ακολουθήσει τμήματα εφέδρων. Επίσης ήταν τόσοι οι εθελοντές,
που είχαν συγκεντρωθεί, που η ελληνική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της
ειδοποιούσε ότι δεν χρειάζονται άλλοι
παρά μονάχα αν ήταν εκπαιδευμένοι,
είχαν ιματισμό και οικονομική δυνατότητα για την σίτισή τους.
Η οργάνωση των εθελοντών της Λεσβιακής Φάλαγγας, δεν είχε ακόμα ξεκινήσει και έτσι ο Χαρίλαος κατορθώνει να «διεισδύσει» στο πρώτο σώμα
εφέδρων που έφυγε οργανωμένα για
την Ελλάδα στις 14 Οκτώβρη του 1912.
Από κει με χιλιάδες άλλους Έλληνες
πατριώτες επιβιβάστηκαν στο ατμόπλοιο ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ με προορισμό
την Ελλάδα.
Ο Χαρίλαος δεν ακολούθησε μέχρι
τέλους της διαδρομής τού ταξιδιού του

το ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ. Λόγω του ότι παράτυπα ταξίδευε με τους εθελοντές αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Πάτρας. Εκείνες τις μέρες στο λιμάνι της Πάτρας
γινόταν η ανασυγκρότηση της λεγεώνας
των Γαριβαλδινών.
Οι Γαριβαλδινοί ή Γαριβάλδηδες, αρχικά ήταν ένα εθελοντικό σώμα από
ρομαντικούς Ιταλούς πολεμιστές, που
είχε ιδρυθεί το 1862 και μεταξύ άλλων
πολέμησε για την απελευθέρωση της
Κρήτης το 1897. Ονομαζόντουσαν και
«Ερυθροχίτωνες» από το χρώμα του χιτώνα τους που ήταν κόκκινο για να μην
φαίνεται το αίμα. Ιδρυτής τους ήταν ο
Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι, ένας Ιταλός
πατριώτης που πίστευε στην ελευθερία σαν πανανθρώπινο αγαθό. Γι’ αυτό
δεν πολέμησε μόνο για την πατρίδα
του αλλά και για την ελευθερία πολλών
άλλων λαών. Βάσει του καταστατικού
ίδρυσης της λεγεώνας τασσόταν και
μαχόταν στο πλευρό όλων εκείνων που
πολεμούσαν για την ανεξαρτησία τους.
Στα μάτια του Χαρίλαου η λεγεώνα
ήταν η λύση στο πρόβλημά του... Κατατάσσεται στις τάξεις της και μαζί τους
συνεχίζει το ταξίδι για την Αθήνα.
Στρατοπέδευσαν σε ένα γυμνάσιο,
που είχε δοθεί για να καλύψει τις ανάγκες της στέγασης του στρατού και για
τρεις βδομάδες, εκπαιδευόντουσαν
καθημερινά λαμβάνοντας μέρος σε
στρατιωτικά γυμνάσια. Τελειώνοντας
την εκπαίδευσή του, ακολούθησε τους
ερυθροχίτωνες του Γαριβάλδη στην
Ήπειρο και έλαβε μέρος στην αιματηρή μάχη του Δρίσκου τον Νοέμβρη
του 1912.
Το όρος Δρίσκος, βρίσκεται κοντά
στα Γιάννενα, και ήταν ένα από τα κάστρα που έπρεπε να κυριευθούν για την
απελευθέρωση της πόλης. Εκεί έφθασαν πρώτα οι Έλληνες Γαριβαλδινοί με
επικεφαλής το Συνταγματάρχη Αλέξανδρο Ρώμα. Ήταν το πρωί της 26ης Νο19

εμβρίου, ανήμερα του Αγίου Στυλιανού
και το Μπιζάνι βρισκόταν σε στενή πολιορκία. Αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη.
Μετά από δίωρο συμπλοκή οι πολυάριθμοι Τούρκοι αντίπαλοι τους τράπηκαν σε άτακτο φυγή και σκορπίστηκαν
έντρομοι στην πεδιάδα των Ιωαννίνων,
εγκαταλείποντας ακόμα και τα όπλα
τους. Πολλοί απ’ αυτούς συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Η νίκη ήταν μεγάλη και
ενθουσίασε τους μαχητές. Ο ενθουσιασμός τους όμως έγινε μεγαλύτερος το
βράδυ της ίδιας μέρας όταν είδαν με
χαρά να καταφθάνει ο Στρατηγός Γαριβάλδης με τους Φιλέλληνες Ερυθροχίτωνες καθώς και με εθελοντές από τη
Κρήτη. Οι μαχητές δεν κοιμήθηκαν όλη
τη νύκτα. Φρόντισαν για την οχύρωση
της τοποθεσίας που κατείχαν. Το ίδιο
έκαναν όμως και οι Τούρκοι ανοίγοντας
ορύγματα και τοποθετώντας απέναντι
από το Δρίσκο τα τηλεβόλα τους.
Η επόμενη μέρα ξημέρωσε φαινομενικά ήρεμη. Στις 09.00 όμως το πρωί
άρχισε δριμύτατος βομβαρδισμός από
το Τουρκικό πυροβολικό ενώ ένα ισχυρό Τουρκικό σώμα από το χάνι της
Λεύκας άρχισε να κινείται εναντίον
τους. Μετά το μεσημέρι η δύναμη των
Γαριβαλδινών ενισχύθηκε με τρία πεδινά πυροβόλα που παρά την παλαιότητα
τους αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα. Η
μάχη συνεχίσθηκε φονικότατη. Πολλοί μαχητές είχαν τραυματιστεί. Όσοι
όμως μπορούσαν συνέχιζαν να μάχονται κρατώντας σθεναρά τις θέσεις
τους. Την επομένη μέρα δηλαδή στις
28 Νοεμβρίου κατέφθασαν ενισχύσεις
του εχθρού. Οκτώ χιλιάδες Τούρκοι
και ισχυρές πυροβολαρχίες. Η κατάσταση ήταν απελπιστική και τα πυρομαχικά μετά από τριήμερη μάχη σε πολλά
σημεία είχαν εξαντληθεί.
Ο αγώνας ήταν άνισος οι απώλειες
μεγάλες και τελικά η ηττημένη ελληνική μεριά υποχωρεί. Την αιματηρή αυτή

μάχη έζησε από την αρχή μέχρι το τέλος ο Χαρίλαος. Άμαθος από πόλεμο
έμελλε να δεχθεί το βάπτισμα του πυρός σε αυτήν την σκληρή μάχη.
Με τις αποδεκατισμένες μονάδες και
τους τραυματίες επέστρεψε στην Αθήνα. Η λεγεώνα των Γαριβαλδινών μετά
την μάχη του Δρίσκου διαλύεται, οι
μάχες στην ηπειρωτική χώρα μαίνονταν
ενώ σε εξέλιξη βρίσκονταν οι επιχειρήσεις απελευθέρωσης των νησιών.
Τα γεγονότα στο αγαπημένο του
νησί την Μυτιλήνη είχαν πάρει άλλη
τροπή. Μετά την αποβίβαση των Ελλήνων πεζοναυτών και του στρατού στις
8 Νοεμβρίου1912, έγινε η παράδοση
των οθωμανικών αρχών και όλη η πόλη
μέσα στο γενικότερο κλίμα ενθουσιασμού σημαιοστολίστηκε, ενώ επίσημη
δοξολογία πραγματοποιήθηκε στον
μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αθανασίου.
Η απελευθέρωση της πόλης της Μυτιλήνης ήταν πια γεγονός.
Δύο μέρες αργότερα το οπλιταγωγό
Μακεδονία αγκυροβόλησε έξω από το
Πλωμάρι και οι πεζοναύτες αποβιβάστηκαν μέσα στους έξαλλους πανηγυρισμούς των κατοίκων. Σταδιακά συνεχίστηκε και η απελευθέρωση και του
υπόλοιπου νησιού. Λόγω της στρατιωτικής υπεροχής του τούρκικου στρατού στο νησί- που οπισθοχωρούσε και
ανασυγκροτούνταν στα ενδότερα της
Λέσβου - αποφασίστηκε να μη γίνει η
τελική σύγκρουση, πριν φτάσουν ενισχύσεις σε άνδρες και πολεμοφόδια,
καθώς ο ελληνικός στρατός που υπήρχε στο νησί ήταν περίπου 1600 άτομα.
Είναι οι μέρες που καταφθάνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης η Λεσβιακή Φάλαγγα και πολλοί άλλοι Λέσβιοι εθελοντές
και φοιτητές από την Αθήνα για να βοηθήσουν πολεμώντας για την απελευθέρωση του νησιού. Παράλληλα φτάνει
και ο Ταγματάρχης Παυλόπουλος με
τους άνδρες του. Οι 3200 περίπου άν20

δρες ξεκινούν την πορεία τους.
Το οθωμανικό στρατόπεδο του Κλαπάδου δεν θα μπορέσει να αντέξει
για πολύ στις επιθέσεις του ελληνικού
στρατού και τις εύστοχες βολές του
πυροβολικού που ξεκίνησαν στις 6 Δεκεμβρίου. Το πρωτόκολλο παραδόσεως του οθωμανικού στρατού θα υπογραφόταν το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου
1912 στο ύψωμα Πετσοφάς, νοτιοανατολικά του Κλαπάδου.
Ο Χαρίλαος μαθαίνοντας τα παραπάνω γεγονότα βρίσκει ότι ήταν η καταλληλότερη στιγμή να ταξιδέψει στην
Μυτιλήνη για να βοηθήσει με όποιον
τρόπο για την πλήρη απελευθέρωση
της. Ήταν ένας εμπειροπόλεμος στρατιώτης πια και μάλιστα παρασημοφορημένος για την ανδρεία που επέδειξε
στην μάχη του Δρίσκου.
Ο Χαρίλαος έφτασε στο λιμάνι της
Μυτιλήνης συγκινημένος με βουρκωμένα μάτια και μνήμες χρόνων στο μυαλό
του. Στην ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη η
ελπίδα και προσδοκία καλύτερων ημερών. Οι εορτασμοί που παντού γίνονταν συνεπήραν τον Χαρίλαο από την
πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του
στο νησί. Μαζί με άλλους βάδιζε σε
δρόμους γεμάτους ελληνικές σημαίες
που κυμάτιζαν, ενώ μόνο χαμογελαστούς ανθρώπους συναντούσε κανείς.
Ο Χαρίλαος περιελήφθη στις τάξεις
του στρατού πήρε μέρος στους εορτασμούς, ώσπου κλήθηκε να ηγηθεί
ομάδας 25 ατόμων που σκοπό είχαν
την περιφρούρηση της γενικότερης περιοχής της γύρω από τη Φίλια. Ήξερε
πολύ καλά την τοπογραφία της γύρω
περιοχής μιας και ήταν η γενέτειρά του,
πράγμα που τον έκανε πολύτιμο, εκείνες τις μέρες.
Ο ίδιος ήλπιζε να μπορέσει μέσα από
την αποστολή που του είχε ανατεθεί
να προσφέρει κάτι στην απελευθέρωση της ιδιαιτέρας του πατρίδας. Πολύ

γρήγορα αυτός και η ομάδα του κατάφεραν να αφοπλίσουν τους εναπομείναντες Τούρκους, πράγμα που τον
έφερνε ένα βήμα πιο κοντά στη Φίλια.
Και η πολυπόθητη στιγμή για τον Χαρίλαο ήρθε, η ώρα που κατηφορίζοντας
τον δρόμο και ξαναζώντας τις αναμνήσεις της παιδικής του ηλικίας πέτραπέτρα, δέντρο-δέντρο βάδισε προς το
πατρικό του σπίτι.
Τα πρώτα σπίτια του χωριού είχαν
φανεί, οι κάτοικοι όλοι αμπαρωμένοι και
φοβισμένοι. Το μόνο που ακουγόταν
ήταν τα βαριά βήματα των στρατιωτών.
Τα μόνα ανάλαφρα ήταν του Χαρίλαου.
Το πάτημα του, ήταν εκείνο του παιδιού
που έτρεχε στα δρομάκια του χωριού
παίζοντας. Ξεχώριζε και θυμόταν ένα–
ένα τα σπίτια των συγχωριανών του που
έβρισκε στο διάβα του, την πλατεία του
χωριού, το σχολείο, την εκκλησία και
χωρίς να το καταλάβει είχε φτάσει ήδη
μπροστά στο πατρικό του.
Δάκρυα γέμισαν τα μάτια του όταν το
είδε να ξεπροβάλλει ερημωμένο. Δεν
ακούγονταν κανένας ήχος όταν έσπρωξε την παλιά ξώπορτα και δρασκέλισε
μέσα. Με τα υγρά του μάτια ξεχώρισε
οκτώ άτομα στα γόνατα να προσεύχονται. Πλησιάζοντας αναγνώρισε τον
πατέρα και την μάνα του καθώς και τις
τρεις αδελφές και τους τρεις αδελφούς
του. Με το τρίξιμο της παλιάς πόρτας
που άνοιξε γύρισαν όλοι προς το μέρος του με φοβισμένο βλέμμα.
Τι δεν είχαν ζήσει αυτοί οι άνθρωποι
τόσα χρόνια πού έλειπε μακριά τους.
Τι να πρωτοθυμηθούν; Την μέρα που
αποχαιρέτισαν τα τέσσερα αγόρια
τους; την λαχτάρα αλλά και το κλάμα
που πότιζε τα γράμματα τους από την
ξενιτιά; Τον φόβο και το πανικό τους
όταν οι Τούρκοι έδειχναν το σκληρό
τους πρόσωπο...; Τις μέρες της ομηρίας τους μαζί με άλλες καλοβαλμένες
οικογένειες του χωριού..; ή την αγωνία
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τους μέχρι ο πατέρας του Χαρίλαου να
πληρώσει για να τους απελευθερώσει...;
Να γιατί έστεκαν αποσβολωμένοι, να
τον κοιτούν...
Τότε ο Χαρίλαος με τη καρδιά του
έτοιμη να σπάσει από αγωνία, τους μιλά
ρωτώντας τους, «δεν με γνωρίζετε; Eγω
είμαι ο Χαρίλαος..» Η μάνα πρώτη σηκώνει το βλέμμα και εστιάζει στον μελαχρινό άνδρα με το λεπτό μουστάκι
που έχει απέναντί της. Ψάχνει να βρει
σημάδια του έφηβου γιου που αποχαιρέτισε και του στρατιώτη που τους
μιλά. Κάτι φτερουγίζει μέσα της, η καρδιά της μάνας που λαχταρά το σπλάχνο
της μα και ο φόβος μήπως διαψευστεί...
Πλησιάζει και άλλο θαρρείς και η μυρωδιά του, θα της αποκαλύψει κάτι και με
τρεμάμενη φωνή και την μυτιληνιά της
προφορά του λέει, κοιτώντας τον στα
μάτια, για να πάρει την απάντηση που
θέλει, εκείνη που θα την πείσει ότι είναι
ο ξενιτεμένος της γιος, «μα ο Χαρίλαος
είναι στην Αμερική...».
Εκείνος με αναφιλητά πια ξεσπάει,
« εγώ είμαι μάνα». Δεν μπόρεσε να
ξεστομίσει τίποτα άλλο, το μόνο που
ήθελε να χωθεί στην δικιά της αγκαλιά
και των υπολοίπων. Τα πόδια του λύγισαν έπεσε στα γόνατα δίπλα στους
δικούς του και χάθηκε στην στιγμή...
Πώς να περιγράψει κανείς τις στιγμές
μετά την αναγνώριση του... οι γονείς
και τα αδέλφια του κρεμάστηκαν στον
λαιμό του και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι
έκλαιγαν ώρες μην πιστεύοντας ακόμα
πως τον είχαν εκεί μπροστά τους. Μέρες χρειάστηκαν, μπροστά στο τζάκι,
να τους περιγράφει όσα έζησε στην Ελλάδα μέχρι κείνη την στιγμή, την φρίκη
του πολέμου που έζησε, την περηφάνια του όταν πήρε το πρώτο του παράσημο, την λαχτάρα του στο καράβι
που τον έφερνε στην Μυτιλήνη από την
Αθήνα αλλά και την ζωή την δική του
και των αδελφών του στην Αμερική.

Άυπνο από ένταση τον βρήκε το επόμενο πρωινό της άφιξης του στη Φίλια
τον Χαρίλαο. Όταν χάραξε, μαζί με
τους υπόλοιπους στρατιώτες, έφτασε
στην εκκλησιά των Ταξιαρχών που από
το πρωί είχε γεμίσει από τους κατοίκους του χωριού και όλοι μαζί παρακολούθησαν την δοξολογία με αφορμή
την νίκη των ελληνικών δυνάμεων.
«Ήμασταν οι ήρωες της πόλης στα
μάτια τους ήμασταν τα λιοντάρια της
νίκης» διηγείται ο Χαρίλαος και συνεχίζει «μας έραναν με λουλούδια καθώς
περνούσαμε από τους δρόμους και
ήταν τόσα πολλά που το άρωμά τους
έμενε πάνω στις σκονισμένες και βρώμικες στολές μας».
«Δεν κοιμόμασταν πια στα παραπήγματα. Οι νοικοκυραίοι μας έδιναν τα
κρεβάτια τους ενώ οι ίδιοι έπεφταν να
κοιμηθούν στο πάτωμα για να μας ευχαριστήσουν» θυμόταν. Μετά από 400
χρόνια η Φίλια, όπως και η υπόλοιπη
Λέσβος, ήταν ελεύθερη. Εκατοντάδες
αρνιά παντού στο νησί σφάζονταν και
ψήνονταν για να ταΐσουν τους στρατιώτες ενώ σταφύλια και ελιές έφταναν με
τα καλάθια για να τους ευχαριστήσουν.
Μετά τους πανηγυρισμούς ξεκίνησε η
πορεία της ομάδας του Χαρίλαου πίσω
στην Μυτιλήνη που σε όλη την διαδρομή κάτοικοι επευφημούσαν ζητωκραυγάζοντας παρατεταγμένοι στις μεριές
του δρόμου. «Μουσική ακούγονταν
από παντού και αυτοσχέδια γλέντια και
χοροί στήνονταν, όπου οι όμορφες κοπελιές των χωριών χόρευαν γελαστές
μαζί μας».
Φτάνοντας στην Μυτιλήνη και έτοιμος για νέες μάχες και νίκες ο Χαρίλαος διαπίστωσε ότι εκείνο τον καιρό δεν
υπήρχε ζήτηση για εθελοντές παρά
μονάχα για εφέδρους. Έτσι γύρισε στη
Φίλια έμεινε κάποιους μήνες με την οικογένειά του και αργότερα επέστρεψε
στο Σαν Φρανσίσκο.
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Ο Χαρίλαος, όπου και αν βρισκόταν,
πάντα σκεπτόταν σαν Έλληνας πονούσε και λάτρευε την πατρίδα του. Από
πολύ νωρίς είχε ενεργή συμμετοχή στις
ελληνικές οργανώσεις της Αμερικής.
Συμμετείχε και ενίσχυε οικονομικά
την ελληνική παροικία σε ότι και αν
εμπλεκόταν, είτε αφορούσε ανέγερση
εκκλησιών και σχολείων, είτε υποστήριξη νεοφερμένων μεταναστών. Έμεινε
γενναιόδωρος και στις καλές οικονομικές του μέρες αλλά και στις δύσκολες
εθνικές και δικές του.
Η τελευταία επιχείρηση του ήταν μια
κάβα ποτών στο Fisherman’s Wharf.
Ήταν Σεπτέμβρης του 1967. Ο Χαρίλαος ήταν 79 χρονών. Είχε ζήσει να δει
εγγόνια, είχε στο πλάι του πάντα την
Ουρανία του, να μοιράζεται μαζί της καλές και κακές στιγμές και ο χρόνος τον
είχε σεβαστεί. Οι αντοχές του πολλές,
καθημερινά δούλευε στο μαγαζί του και
χαιρόταν την ζωή που μόχθησε πολύ να
στήσει. Έπεσε πολλές φορές και άλλες

τόσες σηκώθηκε και συνέχισε.
Εκείνο το πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου θάταν το τελευταίο που έβλεπε.
Κάποιος θα έμπαινε στο μαγαζί του με
σκοπό να το ληστέψει. Εκείνος θαρραλέος όπως πάντα θα τον εκδιώξει και
θα τον καταδιώξει χωρίς όμως να καταφέρει να τον πιάσει. Όμως λίγη ώρα
αργότερα ο επίδοξος κλέφτης θα επέστρεφε με όπλο αυτήν την φορά και θα
τον δολοφονούσε μέσα στο ίδιο του
το μαγαζί.
Εκεί τέλειωνε το κεφάλαιο της ζωής
του. Πολλές ζωές μέσα σε ογδόντα
χρόνια. Οπλισμένος από την φύση με
ψυχικό σθένος, με εργατικότητα, με
επιμονή, με αισιοδοξία, ταγμένος από
παιδάκι να παλεύει για ότι ποθούσε
ονειρευόταν και αγαπούσε κατάφερε
πολλά και αξιοζήλευτα. Μια ζωή, ενός
Έλληνα στην καρδιά και τον νου, πατριώτη που ΠΟΤΕ δεν ξερίζωσε από μέσα
του την αγάπη του για την πατρίδα του.
(Lesvosoldies.gr)

Ο πρώτος λόχος εθελοντών που ταξίδεψε για την Ελλάδα ήταν ο Ιερός Λόχος εθελοντών Ν. Υόρκης,
στις τάξεις του οποίου συμπεριλαμβάνονταν και πολλοί Λέσβιοι ομογενείς.
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Ένα στιρνό Αξτούγινα
Επιμέλεια: Στρατή Αλ. Μολίνου

Από τη λεσβιακή σατιρική εφημερίδα «Τρίβολος» του Στρατή Παπανικόλα της
17.12.1934, αντιγράφουμε το πιο κάτω αφήγημα, χαρακτηριστικό για την ντοπιολαλιά
του αλλά και επίκαιρο των ημερών.
Ανήμιρα Αξτούγινας. Όξου του βουργιαδέλ(ι) σφύρζι τσι του χιόν(ι) είχι καπλαντίσ ούλου του χουριό. Η θειά Ρήγινα, μια κβάρα κόκαλα, κάνταν πα στου
καρπιτέλιτς μεσ’ στου γουνίδ τσ’ παραχούτς τσι πιρόνταν. Είχι του τσιφάλιτς
αγκμπισμένου πας στα γόνατά τς τσι
ούλου μουρμούρζι, έκλιγι τσι μούταζι.
Απ’ του κλάψι-κλάψι π’ χάσι ντου γιο
τσ πασ’ ντ’ μπαλ(ι)καργιά τ’, είχι ντιπτέν
στραβουθεί. Η γέρους μαντζαρίζταν
ακόμα, τσος τα ξέσαζι ούλα. Τς Αξτούγινας τ’ μέρα, άμα ήρτι γ’ώρα τς καμπάνας,
μπρους του βράδ’ έρξι ένα κουτζαλέλλ(ι)
πας στ’ φουτιά τσι λεγ(ι) στ’ γριγιούδα τ’:
-Έχι ντου νου σ’, να πάγου γω, ως τν ακκλισά, ν’ ανάψου ένα τσηρί, να κάνου τσι
ντου σταυρό μ’ σα μπούνι η μέρα σήμιρα,
γιατί σμηρνοί είμιστι, ταχινοί εν είμιστι!
-Καλά ν(ι)κουτσύρη μ’, άμα μπουρείς
θέλ(ι) τσ’ αρώτμα;
Έβαλι ντουν αμπά τ’, πείρι του δικαν(ι)
κέλ(ι) τ’, τν’ απουχιρέτσι τσι πάγ(ι)τσι.
Έφγι εν έφγι, να τσι ανοίγ(ι) η τσάγκρα τσι μπαίν(ι) ένας μεσ’ στου νταμέλ(ι) ντουν. Φουνάζ η γριγιούδα:
-Ποιος είνι;
-Γω θειά Ρήγινα!
Απ’ τ’ φουνή κατάλαβι πους ήνταν η
γιός τσ’ ανηψάς ντουν.
-Ω! καλώς του μουρέλ(ι) μ! Αμ’ πούνταν έφτου τσι μι θμήθτσεις!
-Σ’ ίφιρα, θεια Ρήγινα κουματέλ(ι) φαγέλ(ι) αξτουγινιάτκου.
-Ας είσι δα καλά, τν ιφτσή μ’ ναχ(ι)ς!
Έκανι του μουρό να τ’ απουθέσ κουντά τς, τ’ λεγ(ι).
-Όχ(ι) μουρέλ(ι) μ’, μο άν(ι)ξι του

ντουλαπέλ(ι) τσι βάλτα μέσα να μην έρτ
καμιά κάτα τσι τα φα.
Του μουρό τόκανι σα π’ του καθουδήγηψι, φούλ(ι)σι του χέριτς τσι πάγιτσι.
-Θιος σχουρέσ τα πιθαμένα σας, τσ’
απού χρον, ανέσουσι η γριγιούδα τν
ώρα που σφάλι ντ’ μπόρτα του μουρό.
Σι κουματέλ(ι) να τσ’ έρχιτι τσι γέρους
χαρά χαρούμινους τσι πα κουντά τς.
-Α ντου βρεις, γριγιούδα μ’, τι βαστώ
στα χέρια μ’.
-Μη μι πειράγ(ι)ς ξτιανέ μ’, αμ βλέπου
καθιόλ! Τι μ’ αρουτάς;
-Στάσου ν’ ανάψου του λυχνάρ τσι να
τα πούμι.
Πείρι ένα καρνέλ(ι), του φούγ(ι)σι, ξιλόχ(ι)σι τσ’ άναψι του λυχνάρ. Έβαλι τσι
κουματέλ(ι) λαδ απ’ του λαδκό τσι λεγ(ι):
-Μια μπριζουλούδα! Τώρα π’ αρχόμ,
όξου απ’ ένα χασαπιό κρέμνταν ένα
θριφτό ίσαμ άθριπους τσι στάθκα τσι τ’
αποθάμαζα! Να τσι βγαίν(ι) μια φουνή
απ’ του γκαφινέ τσι λέγ(ι):
«Κόψι μια μπριζουλούδα τσι δόσι τ’ γέρου, τσι πόσα κάν(ι) έλα να στα δώσου»,
είπι στου χασάπ! Ποιος ήνταν πλιά, εν
ντου ξέρου, μηδ’ είπαν τ’ όνουμα τ’. Τουν
ηφτσήθκα τ’ Αβράμ τα καλά τσι τ’ μπείρα.
-Ντε δα! Ας είνι δα, να που έχ(ι) ακόμα ξτιανοί αθρώπ.
Ι γέρους έφταξι κουμάτ’ άλας τριμένου απ’ του πκαρή, τν αλάτσι τσι σαλάγα να ν έβρ τσ’ ακόμα ένα πράμμα.
-Τι τσκαλουμαθρέβγ(ι)ς;
-Να, γιρεύγου τσι κουμάτ’ ρίγαν(ι) να
βάλου απάνου, να μουσκουμυρίσ’ να
κάνουμι τσι μεις τ’ αντέτ.
-Αμ πους του ξέρς για πους έχουμι
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δυο λούνις μες στου ντουλάπ!
-Α! ξέχασα!
Αν(ι)ξι του ντουλάπ’ για να παρ’ τν’
αρίγαν(ι) βλέπ τα ξτιλιάσματα.
-Τίντα είνι έφτα π’ έχ(ι)ς μέσα στσιπασμένα;
-Ναι, του ξέχασα να στου πω. Ήρτι του
Μχαλέλ(ι) τσ’ ανηψάς μας τσι μας ίφιρι
ξτουγινιάτκα, αμ τίντα πλιά είνι ποιος ξερ!
Τα ξιστσέπασι η γέρους, έβγαλι του
μισαλέλ(ι) απού πάνου, τσι είχι μεσ’
στου ξτιλέλ(ι) δυο παρτσάδις μπουρέτσ.
-Ε, γναίκα μ’, καλά αξτούγινα θα κάνουμι φέτου! Μπουρέτςσ μας έχ(ι), π’
ναχ(ι) τ’ αγαθά τ’ κόζιμ πάντα μεσ’ στου
σπτ’ τς!
-Αμ του μπουκαλέλ(ι) πεχ(ι) κουντά,
τίντα ναχ(ι) μέσα; Ξέρστα ναχ(ι) κουνιακέλ(ι); Τόβαλι στ’ αρθούνια τ’, έ μύρζι.
Του βαζ’ στ’ γλώσσα τ’, ήνταν κρασέλ(ι).
-Μας έχ(ι) τσι κρασέλ(ι), τσ’ είνι τσι
γλυκό γλυκό σα μπάλσαμου!
Πα ύστιρα κουντά στ’ φουτγιά, έσασι
τα κάρνα, τσ’ έβαλι τ’ μπριζόλα πας στ’
μασά να ψήνιτι. Ίσα να ψτεί άπλουσι τ’
μισάλα πα στου παραχόξκλου κουντά
στ’ γριγιούδα, έφταξι του ψουμί απ’ του
ψουμουσάν(ι)δου, έκουψι ένα δυο φιλιά,
πείρι κουντά ούλα τα χρειγιαζούμινα, τ’
γραγούδα μι του νιρό-έρχνι τσ’ απουματγιές στ’ μπριζόλα- ξιφτίλσι του λυχνάρ
για να φέτζ, τα χαζίριψι ούλα, τσ’ άμα καλουψήστσι η μπριζόλα ντ’ μπήρι, κόβγ(ι)
ένα κουματέλ(ι), δίν(ι) στ’ γριγιά, τσι κουμάτ ψουμί τσι κάτσι τσι τσος να φα.
Η θειά Ρήγινα πιπίλσι απ’ τη μια, πιπίλσι απ’ τν’ άλλ(ι) του κριγιάς, τόκουψι
μι του χερτς ψιχλέλια ψιχλέλια, τσι του
κατέβασι μασμένου τσ’ αμάστου.
-Εμ δόσι δα να βρέψου τσι γω κουματέλ(ι) τ’ γλώσσα μ’ μι του κρασέλ(ι) να
χιριτίσου τσόλας!
Πείρι του μπουκαλέλ(ι) στα χέριατς,
ήπγι κουμάτ, είπι όσα έφταξι του τσιφάλ(ι) τς, τράβξι ακόμα κουματέλ(ι)-γιατί
τσ’ καλάρισι-τσι του δότσι τ’ γέρου. Ήπγι

τσι τσος κάμπουσου, φάγαν ύστιρα τσι
του μπουρικέλ(ι), ήπιαν ακόμα κουματέλ(ι), τι τα θέλτι, αδειάσαν του μπουκαλέλ(ι)! Η γριγιούδα κατ’ κατάλαβι, θάρσι
πους ξανανιόσι, πους γίν(ι)τσι κουπιλούδα. Γυρίζ τσι λέγ(ι) στου γέρου τς.
-Τι τα θες γέρου μ’, έδγιτς μ’ έρχιτι
να σκουθώ τσι να τνάξου ένα χουρό!
Θμήθκα τα μουρκάτα μ’! θμάσι ντου
χουρό που κάναμι αρβουνιαζμέν(ι);
-Αμ μόνα του λέγ(ι)ς! πέρνα Τσυριατσή τσι να μη χουρέψου; Τσι να κβανούν τα τσιράσματα πανουτιαστά! Αμ
τν’ ώρα που τράβουμ ντου μανέ, καρδιές ραγίζαν!
Τσ η γριγιούδα μι του χάλι τσ’, πιάσι να
τραγδήσ, αμ τσο γύρσι σα μυρουλόγ(ι).
Η γέρους έκανι να σκουθεί, αμ τα πουδάρια τ’ ε ντουν ακούγαν. Αποτραβήχτσι
τσι τσος πα στου μιντέρ, ακούμπσι πα σ’
ένα μαξιλάρ, έβαλι του χερ πισ’ απ’ του
τσιφάλιτ, τσ’ αρχίν(ι)σι να τραβήξ μανέ.
Αμ η φουνή τ’ μπαντούρζι τσ’ είπι.
-Αμάαααν, ι κόζμους ίιιινι ‘να διντρί,
τσι μιιιις του πουρικόοοο του!
Τσ’ η χάαααρους είνι τρυγητής, τσι
πέεεερνει ντου γκαρπόοοο του!
Τέλιουσι ε ντέλιουσι ντου μπείρι γύπνους έτσ’ π’ κάνταν. Η γριγιούδα απουτσμήθτσι τσι τσείν(ι) μεσ’ στου γουνίδ.
Η βουργιάς όξου σφύρζι, τσι έπζι τα
νιρά. Η φουτιά μουναχή τσ’ αγάλια-γάλια
ζούφσι. Η τζάγρα ως φαίνιτι, άμα ήμπι η
γέρους έ μπγιάσι καλά, φούγ(ι)σι γι αγέρας, άν(ι)ξι καλά ντ’ μπόρτα τσι τρύπουνι του κρυγιώμα σα μαχαίρ’ μέσα, τσι
τσ’ πιρόνιασι ως του κόκαλου έτς που
τσειτόνταν μιτσμέν(ι). Του πουρνό τσ’
ήβραν κουκαλιασμέν(ι) τσι τσι δυό σα π’
καθούνταν! Ως φαίνιτι για απ’ του κρυγιώμα, για απ’ του μιθίσ τσ’ ήρτι κόλπους
τσ’ απουμείναν στου ντόπου ντουν.
Η Κστος, ως φαίνιτι, θέλ(ι)σι να παν τσ’
οι δυο μαζί αγαπμέν(ι) τσι χαρούμιν(ι).
Δ.Χ. Χατζηραφαήλ-Μανταμάδος
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Πρόσωπα
της τέχνης
Πρόσωπα
της τέχνης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΑΛΗΣ (1854-1915)
Ο αρχιτέκτονας διαμορφωτής της Μυτιλήνης
Επιμέλεια Σπύρος Καρδακάρης

ερμηνεύτηκε σαν εκσυγχρονισμός, της
τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Πολλοί Λέσβιοι ταξίδεψαν τόσο στην
Ευρώπη όσο και στις παραδουνάβιες
περιοχές και τη Ρωσία, ανέπτυξαν το
εμπόριο και απέκτησαν πλούτο. Παράλληλα θαύμαζαν την αρχιτεκτονική
της εποχής και την μετέφεραν στην
πατρίδα τους θέλοντας να αφήσουν τη
σφραγίδα τους.
Εκείνα τα χρόνια γεννήθηκε το 1854
(κατ΄ άλλους το 1852), στη Μυτιλήνη. Η
οικογένειά του ήταν εύπορη. Ο πατέρας του Κωσταντής Αδαλής, καταγόταν
από τα Μοσχονήσια, ήταν κάλφας και
εκλεγμένο μέλος της συντεχνίας των
οικοδόμων της Μυτιλήνης και η κατάταξή του δείχνει πως ήταν από τα πλέον
σημαντικά μέλη της.
Ήταν μοναχογιός και έτυχε ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας. Από μικρός έδειχνε την ιδιαίτερη κλίση του
στις θετικές λεγόμενες επιστήμες και
ιδιαίτερα στις κατασκευές, κάτι που
ήταν και καθημερινό βίωμά του, λόγω
του επαγγέλματος του πατέρα του.
Άριστος μαθητής. Αποφοίτησε στα
1872-74 από το Γυμνάσιο Μυτιλήνης.
Φοίτησε στη Φυσικομαθηματική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, μα γρήγορα βρέθηκε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο
σπουδάζοντας αρχιτεκτονική. Συνέχισε
με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (Μόναχο). Παρέμεινε στην Αθήνα
εννέα χρόνια δίπλα στον Ε. Ziller, που
ήταν καθηγητής του, καθώς δίδασκε στο
Πολυτεχνείο από το 1872 μέχρι το 1883.

Όταν κάποιος επισκέπτεται για πρώτη φορά το νησί της Λέσβου και την
πόλη της Μυτιλήνης, ένα από τα πρώτα
πράγματα που θα τραβήξουν το βλέμμα του και θα τον εντυπωσιάσουν, είναι
ο ναός του Αγίου Θεράποντα, καθώς
δεσπόζει με τον τεράστιο όγκο του και
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Έτσι
φθάνουμε στον Αργύρη Αδαλή τον αρχιτέκτονα που έβαλε τη σφραγίδα του
στην αναμόρφωση της Μυτιλήνης και
την θελκτική εικόνα που έχει σήμερα,
με τα όμορφα νεοκλασικά κτήρια, είτε
είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά.
Προς τα μέσα και το τέλος του 19ου
αιώνα η Μυτιλήνη ήκμαζε οικονομικά. Σε
τούτο συνέβαλαν αρχικά η συνθήκη του
Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) και στη συνέχεια το «Tanzimat» (Τανζιμάτ), (18391876), που στην οθωμανική διάλεκτο
σημαίνει αναδιοργάνωση, ενώ στη δύση
26
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Μιλούσε τέσσερις ξένες γλώσσες, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά και τουρκικά.
Εργάστηκε στην Αθήνα ως βοηθός
των αρχιτεκτόνων Ερνέστου Τσίλλερ
και Θεοφίλου Χάνσεν από το 1872
μέχρι το 1880, στα εργοτάξια Ακαδημίας (1859-1885) και Ζαππείου (18741888). Εκεί όπως είναι φυσικό άνοιξαν
οι πνευματικοί του ορίζοντες. Η ενεργός συμμετοχή και ιδιαίτερα η συνεχής
παρατήρηση, τον βοήθησαν στη γνώση
τεχνικών που εφαρμόστηκαν στη κατασκευή αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων που κοσμούν και σήμερα την Αθήνα. Ο ανήσυχος και οξυδερκής νους του
έτρεχε σε δικά του μεγαλόπνοα σχέδια
και κατασκευές που θα έφεραν την δική
του σφραγίδα στο μέλλον. Ήταν το
έναυσμα για να οραματίζεται την οικοδομική αναμόρφωση της Μυτιλήνης.
Στη Μυτιλήνη επέστρεψε γύρω στα
1880. Το 1882 νυμφεύτηκε τη Μαριγώ
κόρη του Μιχαήλ Γρημάνη, το γένος Βασιλείου. Και τα δυο ονόματα μας οδηγούν στις πιο ισχυρές οικογένειες της

εποχής στη Μυτιλήνη. Απέκτησαν δύο
παιδιά τον Κωνσταντίνο και την Μαρία.
Τα πρώτα χρόνια έμενε στην οικογενειακή του κατοικία μέσα στη πόλη, στη
συνοικία του Αγίου Θεράποντα (οικία
Κορκολή). Η κόρη του Μαρία Αδαλή –
Τριβέλλα ήταν σοπράνο και καθηγήτρια
της Μαρίας Κάλλας.
Προσηνής ως άνθρωπος και με ήπιο
χαρακτήρα, (έτσι χαρακτηρίστηκε στον
επικήδειο του), που τον βοήθησε να συνεργαστεί άψογα με εμπειροτέχνες αρχιτέκτονες, μηχανικούς και εργολάβους
αλλά και ζωγράφους, μαρμαράδες, χτίστες, λιθοξόους και όλους εκείνους που
τον βοήθησαν στην επιτέλεση του έργου
του. Ο Αργ. Αδαλής συνεργάστηκε, σε
διάφορα έργα του, με τους Μυτιληνιούς
εμπειρικούς αρχιτέκτονες Ασημάκη
Φούσκα και Δημήτρη Μεϊμάρη, στους
οποίους είχε ασκήσει μεγάλη επίδραση.
Στη συνέχεια ο Α. Αδαλής ανέπτυξε
πλούσια επαγγελματική δραστηριότητα
στη Μυτιλήνη. Το 1882 χρονολογείται
το πρώτο αναφερόμενο έργο του η κα-

τοικία του Κων/νου Νιάνια.
Ακολούθησαν οι δημιουργίες των σημαντικότερων νεοκλασικών κτιρίων της
Μυτιλήνης. Ας τα πάρουμε χρονολογικά.
Πρώτο μεγάλο έργο του είναι το
Γυμνάσιο Μυτιλήνης (1886-1891). Επιγραμματικά αναφέρω ότι εκδόθηκε
Ειδική οικοδομική άδεια (Σουλτανική),
μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου
στην Κωνσταντινούπολη.
Έγινε προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Σ΄ αυτήν υποβάλουν σχέδια:
1. Ο αρχιτέκτονας Δ. Μεϊμάρης
(Έργα του Αγία Βαρβάρα Παμφίλων
1859 Αγίος Συμεών Μυτ. 1885),
2. Ο νεαρός αρχιτέκτονας Α. Αδαλής
και
3. Ο εμπειρικός αρχιτέκτονας Αθ.
Τριανταφύλλου, (έργο του το Κωδωνοστάσιο του Μητροπολιτικού ναού Μυτιλήνης 1882).
Στις 25 Ιουλίου 1886 εγκρίνονται

παμψηφεί τα σχέδια του Α. Αδαλή. Στις
14/11/1886 εκδίδεται η Ειδική Άδεια.
Στις 18/9/1891 γίνονται τα εγκαίνια από
τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης Κων/νο
Βαλιάδη.
Τον Ιούλιο του 1895 χοροθετείται
και θεμελιώνεται ο ανδριάντας του
Σ. Βουρνάζου στην πρόσοψη του Γυμνασίου και στις 30/1/1896 γίνονται τα
αποκαλυπτήρια του.
Δεύτερο μεγάλο έργο του είναι ο
Ναός Αγίου Θεράποντος Μυτιλήνης.
Στις 29-12-1886 οριοθετείται η συνοικία Αγίου Θεράποντος. Παράλληλα ο Αργ. Αδαλής εκπονεί τα σχέδια
και παίρνει βοηθούς τον αρχιμάστορα
Γιαννακό Κόκκινο και τον μαρμαρογλύπτη Δημήτριο Ζέρβα. Ο νέος ναός,
έστω και ημιτελής, άρχισε να λειτουργεί το 1900.
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού
είναι εγγεγραμμένος σταυροειδής με

Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης
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του Βασ. Ιθακήσιου. Επίσης, σε αρκετά
από τα κτίρια που σχεδίασε και αποπεράτωσε ο Α. Αδαλής έχουν οροφογραφίες από τον Βασ. Ιθακήσιο.
Έργα του εκτός Μυτιλήνης είναι: Το
σχολείο της Αγίας Παρασκευής, και η
οικία Βρανά στον Παπάδο της Γέρας.
Ο Α. Αδαλής απεβίωσε την 24ην Αυγούστου 1915.
Τα έργα του Αδαλή τα χαρακτηρίζουν η αρμονία και η δύναμη. Κάθε λαμπρό οικοδόμημα που φέρει τη σφραγίδα του, εναρμονίζεται άριστα με το
χώρο. Πέρα απ’ το ίδιο το ακίνητο ο
περίγυρος, ο περιβάλλων χώρος όπως
θα λέγαμε σήμερα, φέρει αρμονικές
αναλογίες και αναδεικνύει το ακίνητο.
Η δύναμη στις γραμμές και κάποια
εξωτερικά σημεία ενισχύουν τη μεγαλοπρέπεια του ακινήτου. Οι όγκοι σπάνε
με τις γωνίες και τεχνικά επιπρόσθετα,
όπως κολώνες, τόξα, κόχες και εσοχές.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ
και στο εσωτερικό των οικοδομημάτων.
Ο επισκέπτης μπαίνοντας διακατέχεται
αμέσως από συναισθήματα ευφορίας,
συγκίνησης, θαυμασμού και δέους.
Τόσο η διαρρύθμισή τους όσο και ο
διάκοσμος- οροφοργαφίες ξακουστών
ζωγράφων, όπως ο Ιθακήσιος, και άλλες
διακοσμήσεις - τον συναρπάζουν.
Δεν έχω βέβαια την εξειδικευμένη
γνώση να γράψω περισσότερα σχετικά
με την αρχιτεκτονική των κατασκευών.
Οι παρατηρήσεις και το σκεπτικό μου
βγαίνουν ως συναισθήματα εντυπώσεων. Εκείνο που μπορούμε να πούμε
με βεβαιότητα είναι ότι ο αρχιτέκτονας Αργύριος Αδαλής κατόρθωσε το
optimum στα έργα του με την αρμονία
όγκων και χώρου.
Για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να
αποδώσει το maximum σίγουρα τον
βοηθά ο εσωτερικός του κόσμος και η
αίσθηση του ωραίου, που βγαίνει στο
έργο του.

Οικία Φορτούνα

τρούλλο. Στην εξωτερική του μορφή
ο ναός φέρει έντονα γοτθικά χαρακτηριστικά. Πιθανά οφείλεται στις επιδράσεις που δέχθηκε ο Aργύρης Aδαλής
απ’ τους δύο μεγάλους δασκάλους του.
Τρίτο μεγάλο έργο το παλαιό Δημαρχείο. Διετέλεσε μηχανικός του Δήμου
Μυτιλήνης(1899-1909). Έργο του είναι
το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου. Το
θεμελίωσε ο Δήμαρχος Φώτιος Σιμωνίδης και ολοκληρώθηκε από τον Δήμαρχο Κ. Καβέτσο 1898-1906.
Σε προφορικές μαρτυρίες (οικογένειας) αναφέρεται επίσης ως αρχιτέκτων
της Παναγίας του Ακλειδιού, των Αγίων
Αναργύρων (Κουμκό) και των Ταξιαρχών στο Καγιάνι.
13 κατοικίες αποδεδειγμένα είναι έργα
του, ενώ άλλες 12 κατοικίες αποδίδονται
στον ίδιο βάσει συγκριτικών στοιχείων.
Ο Α. Αδαλής είχε στενή φιλία με τον
ζωγράφο Βασίλειο Ιθακήσιο, που είχε
λαμπρή σταδιοδρομία στη Σμύρνη. Οι
οροφογραφίες, στην εξοχική κατοικία
του Α. Αδαλή στη Βαρειά είναι έργο
30

Θέσεις - Απόψεις
Ζητείται η δεύτερη γενιά...
Γράφει ο Τάκης Ιορδάνης

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, κατά
τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην
Αγγλία, στους «Times» του Λονδίνου,
που είχαν ένα αφιέρωμα για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων διάβασα ένα αξιόλογο άρθρο για το γιατί η Αθήνα, μια
μεγαλούπολη πια τότε, είχε ιδιαίτερα
χαμηλή εγκληματικότητα σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις
του μεγέθους της. Ως αιτία της μεγέθυνσής της αναφερόταν η μετά το
Β΄ Παγκόσμιο αστυφιλία, τότε που η
επαρχία μαστιζόταν από ανεργία, κοινωνικοπολιτικές ανασφάλειες και άλλα
προβλήματα, κάτοικοι της επαρχίας
μαζικά συνέρεαν στην πρωτεύουσα για
επιβίωση και εξεύρεση δουλειάς. Στα
έργα, της εκ των πολεμικών καταστροφών ανοικοδόμησής της, ως και εκείνα της επέκτασης του οικιστικού της
ιστού. Επίσης, στη βιοτεχνία - βιομηχανία, που δειλά - δειλά αναπτυσσόταν.
Αναλυόταν περαιτέρω ότι οι περισσότεροι των ερχομένων στην πρωτεύουσα ήταν εκ των ηττημένων του εμφυλίου, που κατατρέχονταν πολλαπλώς
στην επαρχία και έβρισκαν απάγκιο στη
μεγαλούπολη.
Η απάντηση τέλος στο επίμαχο θέμα
ήταν ότι όλοι αυτοί που χάνονταν στην
ανωνυμία του χωνευτηρίου «Αθήνα»
ήταν πρώτης γενιάς εσωτερικοί μετανάστες, δεμένοι με στενούς δεσμούς
με τη γενέτειρά τους. Τα οποιαδήποτε
νέα τους, καλά ή κακά, έφθαναν εκεί.
Τούτο αποτελούσε φράγμα αναστολής του καθενός που προσπαθούσε
να αποφεύγει το οτιδήποτε ανήθικο ή
παραβατικό. Αυτό, στο «τι θα ακουστεί

στο χωριό» ή στο «να μη ντροπιαστεί
πατέρας, μάνα, κ.ά.» κ.λπ. Συμπερασματικά, οι δεσμοί της πρώτης γενιάς
«επαρχιωτοαθηναίων» με τη γενέτειρά
τους απέτρεπαν την αύξηση της εγκληματικότητας.
Σήμερα που οι εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς έχουν ουσιαστικά εκλείψει,
οι δεσμοί της δεύτερης και περισσότερο της τρίτης γενιάς έχουν χαλαρώσει
ή και διαρραγεί τελείως. Αυτοί οι ίδιοι
δεσμοί που απέτρεπαν τα αρνητικά επιδρούσαν και ιδιαίτερα θετικά. Συγκεκριμένα, οδηγούσαν τους συντοπίτες
να συναντώνται σε καθορισμένα αθηναϊκά στέκια, ώστε να μαθαίνουν νέα
απ’ το χωριό, ανταλλάσσουν πληροφορίες, συνεργάζονται σε δουλειές, κ.λπ.
Τέλος, έτσι δημιουργούταν η ανάγκη το
ασύντακτο κατά τα πιο πάνω να μετατραπεί σε κάτι το συντεταγμένο, που
θα αποτελούσε σημείο αναφοράς τους.
Αποτέλεσμα, η ίδρυση των συντοπίτικων παροικιακών συλλόγων. Τούτο αρχίζει μετά τον εμφύλιο και ολοκληρώνεται τέλη δεκαετίας ’70. Σχεδόν κάθε
χωριό είχε το δικό του Σύλλογο. Λέω
δε για το νησί μας τούτο μετά λόγου
γνώσεως ως πρόεδρος των Αντισσαίων
της Αθήνας, τέλη του’70 αλλά και μέλος του ΔΣ της ΟΛΣΑ μέσα του’90. Οι
σκοποί της ιδρύσεώς τους, πέραν της
δημιουργίας επαφών και σύσφιγξης
των σχέσεων των συγχωριανών, του
συνεορτασμού διαφόρων γεγονότων,
γιορτών, οργάνωσης εκδηλώσεων, ομιλιών, κ.ά., είχαν έναν βασικό σκοπό που
περιλαμβανόταν στα καταστατικά όλων
τους. Να κρατούν δεσμούς με τη γενέ31

τειρά τους και να της προσφέρουν την
οποιαδήποτε εντός των δυνατοτήτων
τους βοήθεια. Υλική, ηθική, επίλυσης
προβλημάτων που λύονταν μόνο στο
κλεινόν άστυ τόσο του χωριού όσο και
συγχωριανών τους. Οι Σύλλογοι αυτοί
μαζικοποιούνταν με πολύμορφες πολιτιστικές δραστηριότητες. Γνώρισαν
δε ιδιαίτερη άνθιση στην περίοδο ’702000.
Σ’ αυτή, μέλη τους συνολικά ήταν οι
της πρώτης γενιάς εσωτερικοί μετανάστες. Στο Σύλλογο έφερναν και τα παιδιά τους στις διάφορες εκδηλώσεις, τα
οποία έτσι γινόντουσαν κοινωνοί των
σχετικών με τα χωριά της καταγωγής
των γονιών τους. Αναμφίβολα, τα παιδιά έκαναν αλληλογνωριμίες και φιλίες,
αλλά η σύνδεση μεταξύ τους όπως και
με το Σύλλογο δεν ήταν τόσο ισχυρή
όσο αυτή των γονιών τους. Τα χρόνια
πέρασαν. Οι σκαπανείς της ιδρύσεως
και δη της διοικήσεώς τους απομακρύνθηκαν από την ενεργό δράση ή το
χειρότερο και έφυγαν απ’ τη ζωή. Τώρα
πια που κατά τεκμήριο τους συλλόγους
αυτούς πρέπει να πλαισιώνουν και πολύ
περισσότερο να διοικούν οι της δεύτερης γενιάς, τα πράγματα δεν είναι και
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Τούτο φαίνεται άμεσα στις διάφορες εκδηλώσεις,
όταν ηλικιωμένοι γεμίζουν τις αίθουσες, ενώ νέοι ατυχώς είναι ελάχιστοι.
Το πράγμα γίνεται πολύ χειρότερο
στα της διοίκησης. Υπάρχει απροθυμία
νέων να εμπλακούν. Η πλαισίωση των
ψηφοδελτίων με νέους πολλές φορές
γίνεται με «στράτευση». Συνήθως εκλέγονται στο ΔΣ, αλλά η παραμονή τους
σ’ αυτό είναι προσωρινή, αφού μετά τη
λήξη της πρώτης θητείας δεν επανέρχονται. Δηλαδή η δεύτερη γενιά που θα
έπρεπε να έχει ήδη αναλάβει τη διοίκηση των συλλόγων, με την καθοδήγηση
των παλαιοτέρων, είναι απρόθυμη έως
αδιάφορη. Μια φορά παρότρυνα το γιο

μου να ασχοληθεί με το Σύλλογο. Η
απάντησή του ήταν τέτοια που δεν μου
άφησε περιθώρια επιμονής. Μου απήντησε πως, πέραν του Λέσβιος, όντας
Κρητικός από μητέρα και μεγαλωμένος
στην Αθήνα, τα βιώματά του είναι τελείως διαφορετικά απ’ τα δικά μου. Ακόμα
ότι οι δεσμοί του με την Άντισσα ως και
το χωριό της μητέρας του φυσικά είναι
πολύ μικροί συγκριτικά με τους δικούς
μας, των γονιών του. Μιλώντας και παροτρύνοντας πολλά παιδιά (δεύτερη
γενιά) να ασχοληθούν με τα των συλλόγων τους, οι απαντήσεις τους ήταν
σχεδόν οι ίδιες με αυτή του γιου μου.
Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι,
όπως όλοι οι κανόνες έχουν τις εξαιρέσεις τους που τους ισχυροποιούν, έτσι
και στην παρούσα περίπτωση η εξαίρεση λέγεται Σύλλογος Μεσοτοπιτών η
«Αναγέννηση». Οι καλοί μου φίλοι, οι
Μεσοτοπίτες είναι αξιοθαύμαστοι και
αξιέπαινοι πώς τα καταφέρνουν. Πάντως εκεί βλέπεις διαστρωμάτωση ηλικιών στη διοίκηση του Συλλόγου, όπως
και στα δρώμενά του. Θέλω να πιστεύω
ότι, αν οι άλλοι σύλλογοί μας αντιγράψουν το παράδειγμά τους, θα μακροημερεύσουν σε δεύτερη και γιατί όχι
ακόμη και σε τρίτη γενεά.
* Ο κ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.) είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Προβληματισμού & Παρέμβασης για την Ανάπτυξη της Λέσβου «Πιττακός ο
Μυτιληναίος.
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Ιστορία
Ιστορία

«Μια ιδιαίτερη μέρα»
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

Ξημέρωνε Δευτέρα. Την κακόμοιρη
τούτη μέρα κάποιοι την βλέπουν με μάτι
κακό. Τους χαλάει τη ραστώνη του Σαββατοκύριακου, όποια κι αν είναι αυτή,
τους μεταφέρει απότομα στο απρόβλεπτο τού αύριο. Ορισμένοι την αποκαλούν τσαγκαροδευτέρα μιμούμενοι τους
βυζαντινούς που έλιωναν τα τσαγγία
τους (=υποδήματα) τρέχοντας κυριακάτικα στον ιππόδρομο ή στις πλατείες για
ν’ ακούσουν τους ρήτορες ή ν’ απολαύσουν θεάματα και την επαύριο έσπευδαν
στους τσαγκάρηδες για να τα επισκευάσουν κι όσο κρατούσε η διαδικασία,
εκείνοι... κάθονταν. Άλλοι πάλι οι πιο
γνωστικοί, οι σωστοί συνάνθρωποι, την
βλέπουν σαν ευκαιρία, να προγραμματίσουν και να καταπιαστούν με καινούργιες ιδέες στη βδομαδιάτικη βιοπάλη.
Τούτη όμως που ξημέρωνε, ήταν μιαν
αλλιώτικη Δευτέρα. Ιδιαίτερη, μοναδική. Ο κόσμος αγγουροξύπνησε με τη
σπουδαία είδηση ότι μέσ’ στη βαθιά νύχτα ο πρωθυπουργός της χώρας, κρατώντας με τρεμάμενο χέρι, σχεδόν ένδακρυς το τελεσίγραφο του επίβουλου,
όμως παλικαρίσια, απάντησε δωρικά:
«Alors, c’ est la guerre!» που ο ελληνικός λαός το μετέφρασε απλά: Όχι!
Εκείνες τις ώρες άνοιγε μια νέα, ιερή
σελίδα στην ιστορία μας και σ’ αυτήν
γράφτηκε ανεξίτηλα η μεγαλοσύνη. Αν
και η χώρα μας ποτέ δεν έπαψε να δέχεται και ν’ αντιμετωπίζει προκλήσεις, πάντα με σθένος, με παλικαριά και μ’ εγκαρτέρηση, τούτο το πρωινό φάνηκε σαν η
συγκατάθεση να ήρθε από τον ουρανό.
«Νυν υπέρ πάντων ο αγών».
Μόνο το 1821 πάρθηκε μια τέτοια απόφαση.
Με την αυγή ήχησαν οι σειρήνες, τα
ραδιόφωνα ασταμάτητα μετέδιδαν τα
νεότερα, επεκράτησε αναβρασμός, δά-

κρια συγκίνησης και εικόνες εθνικές, ο
πανικός άφαντος.
Στην πόλη μας τα νέα ήρθαν γρήγορα
αλλά συγκεχυμένα. Ο κόσμος έτρεξε
στους δρόμους, συνωστίσθηκε στην
αγορά, περπάτησε στην προκυμαία,
χώθηκε στα καφενεία να βεβαιωθεί για
την κατάσταση. Τι τρέχει; Φασιστική
επίθεση; Πότε, γιατί;
«Aι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της 5.30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως
της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι
δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».
Ήταν αλήθεια, λοιπόν. Πόλεμος! Ο
κόσμος το χώνεψε, κατάπιε τη συγκίνησή του με συναισθήματα ανάκατα και
βάλθηκε, από τον υψηλά ιστάμενο πολίτη μέχρι τον τελευταίο εργάτη, να προσφέρει με τις δυνάμεις του στη δόξα
της πατρίδας. Κι έπεφταν οι βόμβες
στο Ασύρματο στη Νεάπολη και κυνηγούσαν τ’ αεροπλάνα τα καράβια μας κι
ας χύθηκε το πρώτο ελληνικό αίμα.
Οι συμπολίτες μας ατένισαν τα μελλούμενα, ανασκουμπώθηκαν με το χαμόγελο στα χείλη, για ν’ αντέξουν στις
δυσκολίες που άρχιζαν και βάσταξαν
ψηλά, ιερό το αλβανικό έπος για να
τους κρατά άκαμπτους, ολόρθους στα
απαίσια χρόνια της κατοχής και της ταπείνωσης που θ’ ακολουθούσαν.
Αυτή η Δευτέρα υπήρξε ιδιαίτερη. Μοναδική! Una giornata particolare,
όπως την... έζησαν σε λίγο οι Ιταλοί στα
χιονισμένα βουνά της Πίνδου!
Από το ημερολόγιο ενός αξιωματικού
Μυτιλήνη.
6 Νοεμβρίου. Συγκέντρωση αξιωματικών. Αύριο φτάνει η νηοπομπή. Μοιράζονται τα καθήκοντα. Προσδιορίζονται τόποι επιβιβάσεως. Καθορίζονται
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ώρες επιβιβάσεως. Μου ανατίθεται η
υποχρέωση φόρτωσης των μεταγωγικών μάχης. Ογδόντα ζώα με την τροφή
τους. Σανός σε μπάλες αποθηκευμένες
στον Πύργο Βασιλίσσης μέσα στο Κάστρο των Γατελούζων, που κρατώ το
κλειδί. Όλοι πρέπει νάμαστε έτοιμοι.
7 Νοεμβρίου. Τα βαπόρια είναι αραγμένα απ’ τα χαράματα στις θέσεις τους
μέσα στο λιμάνι. Τα μεταγωγικά τάγματος πρέπει να φορτωθούν απ’ τα πρώτα.
Κουβαλούμε τα σανά. Ύστερα αρχίζει
το φόρτωμα των κτηνών. Κι αυτά ξεκινούν στον πόλεμο να υπερασπίσουν την
Πατρίδα. Είναι μια απ’ τις πιο κουραστικές δουλειές, γιατί ο «Φρίντων» έχει
αράξει στη μέση σχεδόν του λιμανιού.
Στις πέντε τ’ απόγεμα το υλικό είναι
φορτωμένο. Αρχίζει η επιβίβαση των ανδρών. Η μάνα του Βερνάρδου κλαίει και
χτυπιέται γιατί παίρνω το γιό της. Ανεβαίνουμε στη γέφυρα. Σε λίγο ένα-ένα
τα βαπόρια, ανοιγόμαστε στ’ ανοιχτά.
8 Νοεμβρίου. Πρωί. Ξημερωνόμαστε
καταμεσίς στο γαλάζιο Αιγαίο, που περιμένει το φως του ήλιου. Ο μεγάλος
όγκος του Άθωνα μπροστά στα μάτια
μας. Ένα-δυο αεροπλάνα τρέχουν απάνω στη θάλασσα και κάνουν κύκλο γύρω
μας. Ο φόβος των υποβρυχίων είναι πάντα ζωντανός. Μα αυτόν δεν τον νιώθουν
οι φαντάροι. Ο θαλασσινός αγέρας έχει
κοκκινίσει τις φάτσες τους. Φωνάζουν
για φαγί. Ο ταγματάρχης στρώνεται σε
μια καρέκλα πάνω στο κατάστρωμα.
Φωνάζει τον κουρέα να τον ξουρίσει.
Ο κουρέας ζαλισμένος απ’ τη θάλασσα,
πιάνει με δισταγμό τα ξουράφια του.
Δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. Ξαφνικά
αφού έκανε τη σαπουνάδα, αρχίζει τη
δουλειά του και παίρνει κουράγιο. Ένα
τσούρμο φαντάροι έχουν μαζευτεί εκεί
γύρω και κάνουν χάζι. Τώρα θα κόψει
το λαιμό του ταγματάρχη καθώς κουνιέται το πλοίο. Μα δεν γίνεται τίποτα. Ο
ταγματάρχης σηκώνεται φρέσκος-φρέσκος και δίνει ένα τάληρο στον κουρέα.

Ύστερα μου γνέφει να κατεβούμε κάτω.
Γυρεύει τα μπαγκάζια του για να φορέσει το κοντογούνι του. Ο υπηρέτης του
ανοίγει το κιβώτιο εκστρατείας. Διαγωνίως βρίσκεται ένα σπαθί.
- Αυτό είναι για την παρέλαση στην
Κορυτσά. Μου λέγει και μου κλεί το
μάτι πονηρά.
Θανάσης Παρασκευαΐδης,
Βόρειο Μέτωπο.
Η υψηλότατη κορυφή
Είχε οργανωθή, όπως θα θυμάστε, κατά
τη διάρκεια του αγώνος υπηρεσία μεταγγίσεως αίματος, απ’ τον Ερυθρό Σταυρό
της Ελλάδος. Είχα ένα φίλο γιατρό, σ’
αυτή την υπηρεσία, λοιπόν πήγαινα κάπου-κάπου να τον δω και να τα πούμε.
Ο κόσμος έκαμε ουρά κάθε μέρα για
να δώση το αίμα του για τους τραυματίες μας. Ήταν εκεί νέοι, κοπέλλες, γυναίκες, μαθητές, παιδιά που περίμεναν
τη σειρά τους. Μια μέρα λοιπόν, ο επί
της αιμοδοσίας φίλος μου γιατρός, είδε
μέσα στη σειρά των αιμοδοτών, που περίμεναν, να στέκεται και ένα γεροντάκι.
- Εσύ παπούλη, του είπε ενοχλημένος, τι θέλεις εδώ;
Ο γέρος απάντησε δειλά:
- Ήρθα κι εγώ, γιατρέ, να δώσω αίμα.
Ο γιατρός τον κοίταξε με απορία και συγκίνηση. Ο γέρος παρεξήγησε το δισταγμό του. Η φωνή του έγινε πιο ζωηρή.
- Μη με βλέπεις έτσι, γιατρέ μου. Είμαι γερός, το αίμα μου είναι καθαρό και
ακόμα ποτές μου δεν αρρώστησα. Είχα
τρεις γιούς. Σκοτώθηκαν και οι τρεις
εκεί πάνω. Χαλάλι της πατρίδας. Όμως,
μου είπαν πως οι δυο πήγαν από αιμορραγία. Λοιπόν, είπα στη γυναίκα μου, θα
‘ναι κι άλλοι πατεράδες που μπορεί να
χάσουν τα παλληκάρια τους γιατί δε θα
‘χουν οι γιατροί μας αίμα να τους δώσουν. Να πάω κ’ εγώ το δικό μου.
«Άιντε, πήγαινε, γέρο μου, μου είπε, κι
ας είναι για την ψυχή των παιδιών μας».
Κ’ εγώ σηκώθηκα και ήρθα.
Στρατής Μυριβήλης - Νέα Εστία.
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Χρονογράφημα
Πράσινα μάτια που δακρύζαν τα Χριστούγεννα
Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Για σένα τα γράφω τούτα κυρά-Δέσποινα, εκεί πάνω που είσαι να μη θαρρείς πως ξεχάστηκες. Μηδέ κεριά, μηδέ
μνημόσυνα, μηδέ θυμιατά μετρούν για
σένα, πιό πολύ από τα θυμητάρια.
Τις μνήμες που ήταν η γλύκα της ζωής
σου όλης.
Και πώς θα ήταν δυνατό να ξεχαστείς
απο το γυιό σου το Θόδωρο, να λησμονηθείς απ’ τους Μπουχλήδες, που ήταν
το γεννοβόλημα και η ανασαμιά σου;
Και απο το Πολίτικο το σόϊ του Χαράλαμπου, του Αντώνη, του Κώστα,
πώς να λείψει η θύμηση σου; Εσύ, η
γλυκόλαλη θεία της παιδικής μου ζωής,
η «αδικιορισμένη Δεσποινιώ» όπως παρονόμαζες τον εαυτό σου, απαραπόνευτα όμως και θεοφοβούμενα.
Μια φωτογραφία έμεινες, ένας λόγος, ένα τραγούδι, ένα ξόρκι, μια ζεστή
αγκαλιά που μύριζε φασκόμηλο, και ξεχασμό δεν έχεις κυρά-Δέσποινα.
Και να τώρα, σκύψε ν΄αφουγκραστείς
για τα γλυκά σου νιάτα που φαρμακώθηκαν νωρίς. Θα τα πω έτσι όπως μου τα
μπιστευόσουν μέσα στην αγκαλιά σου
παιδάκι πράμα εγώ, σα να ξομολογιόσουν, σα να γινόσουν αερικό, με φωνή
μαλακιά σα σύννεφο με φτερά πεταλούδας στις αραχνούφαντες πλατίτσες τους.
Μόνο, που δε μπορούσα τότε να καταλάβω, γιατί τα μάτια σου τα γαλαζοπράσινα τα γητεμένα, ψιχάλιζαν νερένια
αυλάκια που βρέχανε τα μάγουλα σου
και τα χέρια μου, τα ακουμπησμένα στο
στήθος σου που σε χάϊδευαν να σε μερώσουν...
Ήταν λοιπόν το Δεσποινιώ, στα μέσα
και στα έξω στο όμορφο σπίτι τους
στο Δικελί, η πρωτοκόρη της κόνας

Θεοδώρας και του εφέντη Νικολάκη:
«Ένα σπίτι ευλογημένο γιαβρί μου, 42
βήματα από τη θάλασσα, με τους κήπους του με τους οντάδες τους βαριοφορτωμένους, κρύσταλλα και ασήμια,
μετάξια και καλή καρδιά και μερδικά για
όλους τους δουλευτάδες μας. Δεν έχανε κανείς από τους θεοφοβούμενους
γονείς μου, τους αγγελοκρουσμένους...
Απο καρσί, βλέπαμε τ’αγιασμένα βουνά
της Μυτιλήνης και ο πατέρας μου έκανε
σχέδια να πηγαίναμε τα Χριστούγεννα
με τις παραγεμισμένες καλαθίδες και τα
πεσκέσια για τους συγγενείς μας εκεί.
«Άλλη η βουλή σου Κύριε/ και η δική
μας στάχτη...»
Τα μαγειρέματα και τα συγυρίσματα, είχαν ξεκινήσει μέρες πριν με το
ακούραστο διαλάλημα της Θεανώς της
παρακόρης και των γυναικών του σπιτιού. Καυτός ο Αύγουστος του ‘22 και
όλο πιο χοχλακιστός γινόταν με κάτι
αιματοκυλίσματα που μαθαινόταν απο
Σμύρνη μεριά.
Μα το Δικελί ήταν μακριά μαθές «δε
μας άγγιζε ούτε το φτερό της μυίγας
εμάς. Έπρεπε νάναι έτοιμα και όλα τα
καλά για τη γιορτή μου που θα ερχόταν
τα σόγια από τη Πόλη να ευχηθούν και
να φέρουν και...προξενιά. Έρχονταν πάντα και Τουρκάλες γειτόνισσες με τους
μπαλεζέδες και τις αλευριές. Εκείνες αλλόθρησκες τζάνεμ, αλλά τη Παναγιά τη
πίστευαν και τη παρακαλούσαν. Γυρεύαν και αγίασμα από τη μάνα μου για να
ανεβεί το προζύμι για το ψωμί τους...»!
Φορούσε τη λαχουρένια πουκαμίσα
της η Δεσποινιώ, με την ασημοκέντητη
τραχιλιά, και στη μέση της ζωσμένο το
χρυσόδετο ζωνάρι, παραγγελιά από το
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σπουδαίο σαράφη το Μανιάτογλου.
Είχε τα κατάξανθα μαλλιά της σε χοντρή πλεξούδα εκείνη, στολισμένη με
κορδέλες και χτενάκια απο σεντέφι.
Τίναζε πίσω το κεφάλι της μέσα στα
γιορτάσια και τα γλεντίσματα, και λύνονταν τα κορδελιά της και κατηφόριζαν
κύματα τα μαλλιά μέχρι τους γοφούς,
και χυνόταν ατίθασα μέσα στο κόρφο
της το μπερεκέτικο.
Κρυφοπετάριζαν τα γαλαζοπράσινα μάτια της τα κεντημένα θαρρείς με
χρυσωπά χαντράκια, και σεκλεντίζονταν και αναστέναζαν Τούρκοι και Ρωμιοί στη βιαστική περπατησιά της με το
πατέρα της από δίπλα.
Και πώς το λοιπόν να μη νοιώσει τη
λαβωματιά του έρωτα, μαχαιριά στα σωθικά του, εκείνο το πανώριο παληκάρι;
Κωνσταντή Βερβέρη τον λέγανε κι
έχει ακόμα συγγενείς κάπου εδώ στα
Κεραμειά και στο Ίππειος. Έχουν να
λένε τα παλιά σόγια για τη κορμοστασιά, τη λεβεντιά, την ανδρεία, του λοχαγού εκείνου.
Στο Δικελί, βρέθηκε για να δει τα κατατόπια και να μιλήσει για το ξεσήκωμα,
σαν θαρχόταν η ευλογημένη ώρα της
λευτεριάς.
Μιά μόνο ματιά αντάλλαξαν η Δέσποινα κι ο Κωνσταντής και γίνηκε ο χατάς.
Ο έρωτας ο βαθύς, ο απύθμενος, ο
αγνός, ο ακατάλυτος και ακατάληπτος...
Στο Ατζανόζ, στα μεσόγεια του Δικελί, ξεκαλοκαίρευε η φαμίλια του κυρΝικολάκη, με τα κηπουρικά τους, τα
φρουτόδεντρα, την απλωμένη σταφίδα
που έπαιρνε να σουφρώνει.
Πήρε ένα «βουνό» λουκούμια στολισμένα με βασιλικούς και φουτζέτες
και διοσμαρίνια ο λοχαγός, χτύπησε τη
πόρτα και έριξε το λόγο του με σεκλέτι και σέβας: «Την αγάπησα μαθές τη
θυγατέρα σου αφέντη-Νικολή και σου
τη ζητώ με το χέρι στο εικόνισμα της
Παναγιάς της Οδηγήτρας για τον αρ-

ραβώνα. Να μας οδηγήσει στους δρόμους της λευτεριάς, και να γυρίσω να
κάνουμε τους γάμους. Αρχόντισσα θα
την έχω, θα διατάζει και η ζωή θα στέκεται σούζα στις πεθυμιές της...»
Η Θεοδώρα, η μάνα της Δέσποινας,
σεβαστή και μυαλωμένη, ακριβή νοικοκυρά, έξυπνο σπινθηροβόλο πνεύμα,
γυναίκα πρακτική με σουλουπωμένα
σχέδια για τις κόρες της, δεν έστερξε
να γίνει ο αρραβώνας τούτος.
Είχε και μια κακοφορμισμένη προαίσθηση ως το μεδούλι της. Έπιασε το
παληκάρι απο το χέρι το ασπάστηκε
και κείνος σεβαστικός φίλησε το δικό
της, μα δε περίμενε τα λόγια της τούτα:
«Άντε σύρε στο καλό καμάρι μου και
στην ευχή του Κυρίου, γιατί τώρα, είσαι
λογοδοσμένος με τον πόλεμο. Να δώσει η Παναγιά να υψώσουμε τις Ελληνικές σημαίες απ΄ τα μπαούλα και νάρθεις
να βάλουμε στέφανα...»
Ο Κωνσταντής με το πηλήκιο και τα
χρυσά σιρίτια, το μακρύ σπαθί ζωσμένο στη λυγερή του μέση, κι ένα μουστακάκι τσιγκέλι περασμένο στη 17χρονη
καρδούλα της Δέσποινας, χαμήλωσε το
κεφάλι, αναστέναξε, και ούτε φιλί αποχωρισμού έγινε μπορετό να δώσει στη
κοπελιά.
Και κείνη τον ήθελε, τον ονειρευόταν
ξύπνια, και τώρα τον έβλεπε να ξεμακραίνει και πλάνταζε: «Αχ Θωδορούλα
ζαχαρένια μου -μου έλεγε με κάτι σα
μούδιασμα στη φωνή- τέτοιο ριζικό
μήδε στις τσούχτρες να μη λάχει. Σα
σήμερα με ζήτησε ο Κωνσταντής, σαν
αύριο τον πήραν στα μετόπισθεν. Και
κεί στο Σαγκάριο, απόμεινε το κορμάκι
του, άθαφτο και αδιάβαστο, αλιβάνιστο
και τσαλαπατημένο! Αχ η μορφιά του!
Αχ η λεβεντιά του! Αχ το τζιέρι μου η
ψυχούλα της ψυχής μου...»
Τις ίδιες μέρες το καλοκαίρι του ΄22,
με το που άρχισαν να σορωμαδούν καρδιές, φαμίλιες και ονείρατα με τα αδικιο36

ρισμένα μαντάτα, η μάνα της Δέσποινας
και... συνονόματη γιαγιά μου, έβαλε στα
μπαούλα και στους μπόγους την προίκα.
Δέχτηκαν το προξενειό, και μάνιμάνι χωρίς καν να ρωτηθεί η νύφη, τη
πάντρεψαν με τον παραλή ζωέμπορο
Γιώργη Μπουχλή.
Και ας τους χώριζαν γιγίνες τα χρόνια, και ας του έλειπε η κουλτούρα, οι
φιοριτούρες, το περίβλημα της καλής
σουλουποσιάς.
Είχε άλλα καλά ο Μπουχλής, που
τότε έσωζαν ζωές. Διασυνδέσεις με
έμπορους Τούρκους, είχε κεμέρι, είχε
καπατσοσύνη, και δε χαμπάριαζε από
έρωτες ανθούς και γιούλια...
Και η Δέσποινα, μάζωξε τη χρυσή της
πλεξούδα στο σβέρκο της, έκρυψε το νυφικό σαλβάρι που σ’ άλλο γάμο ποθούσε
να φορέσει και στεφανώθηκε τον Μπουχλή στην Αγία Παρασκευούλα με το μαβί
τσιτάκι του σπιτιού που φορούσε. Κι
ούτε ξαναμίλησε πια για τον Κωνσταντή.
Μα όταν λιβάνιζε για μια ολόκληρη ζωή
μετά, το πρώτο θύμιασμα στα κρυφά,
ήταν πάντα για το παληκάρι εκείνο.
Άλλαξε η ζωή της πια με τούτο τον
αταίριαστο γάμο, άλλαξε και το ριζικό
ολόκληρης της οικογένειας. Κλείστηκαν πρόσφυγες σ΄ ένα καμαράκι στην
Επάνω Σκάλα, μωρά, ταψιά, γάτες, αγιολούλουδα, τζετζερέδες, ασπρικά, εικονίσματα, τραχανάδες, σταφίδες. Τους
έλειπαν τα μετάξια και τα ασημικά. Μα
πρόλαβαν και πήραν μαζί τους, το ολοκαίνουργιο απο την Οδησό βιολί της
άλλης θυγατέρας, της Χριστινούλας.
Έτσι παραγκώνιζαν την πίκρα για την
πρόωρα μαραμένη ομορφιά της, και για
τα τσακισμένα όνειρα του Αντώνη που
ήθελε να γίνει τενόρος.
Έπαιζε καντρίλιες και οπερέτες εκείνη, τα αγόρια διάβαζαν ποίηση Πώλ
Βερλέν και η Δέσποινα έφτιαχνε λουκουμάδες με... μπαμπακόλαδο, και
μπαλεζέ χωρίς γάλα για τα Χριστούγεν-

να στη γιορτή της Χριστίνας.
Και να δείς, που ο γαμπρός ο Μπουχλής, τα κορόϊδευε κι όλας τούτα. Και
παρονόμιαζε περιπαιχτικά το καινούργιο
του σόϊ τους Πολίτες «παλαβοντέντους
σουρουσουγλάν, που δεν έβγαιναν να
πάνε στα... ραδίκια και στο συσίτιο ψωμιού μη πέσει η μύτη τους. Μόνο διάβαζαν ολημερίς Λαμαρτίνο και Ουγκώ,
τραγουδούσαν όπερες και ζωγράφιζαν
α-λα-Ματίς και θυμόταν βεγγέρες και...
ντουαλέτες και παπιγιόνια, πίσω στη πατρίδα, που πατρίδα πια δεν ήταν...»
Αυτή η διαφορά στις οντότητες τους,
δε γεφυρώθηκε ποτέ, παρά μόνο επιφανειακά, ευκαιριακά, αναγκαστικά. Ειδικά εκείνα τα πρώτα Χριστούγεννα της
προσφυγιάς τους, ο γαμπρός ο Μπουχλής ήταν που τους τάισε, 12 στόματα
με χοιρινό ψημένο στο φουρνάκι της
αυλής, δυό καρβέλια μαύρο ψωμί, και
δυό... διάνους μισομαδιμένους. Πώς
τα κατάφερε, ο Θεός και η ψυχή του,
Θεός σχωρέστον.
Εκείνα τα Χριστούγεννα, αφού έφαγε
«ενα περίδρομο και ήπιε και μια νταμιτζάνα κρασί δίνοντας στο πεθερό του
μόνο ένα κανατάκι, πλατάγισε τη γλώσσα του απο ευχαρίστηση και ο ίδιος διάταξε. Άντε Χριστινάκ’ πιάσε το βιολί
και παίξε κανένα...τσιφτιτέλ, (!!!) γιατί
δεν είσαι για τίποτα άλλο. Στο Δικελί
θαρρούσες πως θα έρθει ο... τσάρος
να σε ζητήσει σε γάμο. Φάτε τώρα οτι
σας κουβαλώ εγώ, γιατί χωρίς εμένα θα
δείτε το Χριστό ή το διάβολο μια ώρα
αρχύτερα απο τη πείνα...»
Είχε και τα δίκια του ο μπάρμπας ο
Μπουχλής με τα συμπεθεριά του, τους
«ρομαντζαδόρους» τους Πολίτες.
Όμως, είχαν κι’αυτοί το μερδικό τους
στο δίκιο, όταν ώρες - ώρες, η «ντουντούκα» κραύγαζε στο νου και στη
ψυχή τους:
«Πού είσαι νιότη πούλεγες πως θα γινόμουν άλλος...»
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Μυτιλήνη-Μεσότοπος σε είκοσι τέσσερις ώρες
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Πολλές φορές έχω γράψει για τις
κακές συγκοινωνίες που υπήρχαν παλιότερα στη Λέσβο και ιδιαίτερα στην
περιοχή του χωριού μου, του Μεσότοπου. Εδώ είναι καλύτερα να πω ότι δεν
υπήρχαν καθόλου συγκοινωνίες. Δρόμοι δεν υπήρχαν, μόνο στενοί χωματόδρομοι κακής βατότητας ή μονοπάτια
γεμάτα πέτρες. Οι μετακινήσεις και οι
μεταφορές γίνονταν με ζώα (κυρίως
μουλάρια) στη στεριά ή με βάρκες και
καΐκια στη θάλασσα.
Κατά τη δεκαετία του 1950, όταν
ήμουν μαθητής στο Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης, κάπως έτσι είχαν τα
πράγματα. Ο Μεσότοπος, αν και ήταν
ένα μεγάλο χωριό που εκείνα τα χρόνια
είχε πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους, παρέμενε συγκοινωνιακά απομονωμένος. Στα έξι χρόνια που έζησα
στην πρωτεύουσα μετακινήθηκα με
όλους σχεδόν τους τρόπους από τον
Μεσότοπο προς τη Μυτιλήνη και αντίστροφα. Από στεριά και από θάλασσα.
Υπήρξαν περιπτώσεις που τα ταξίδια
αυτά, κυρίως τα θαλασσινά, ήταν ενδιαφέροντα αλλά τα περισσότερα ήταν μια
μεγάλη ταλαιπωρία με πολλές και απρόσμενες περιπέτειες. Το καλό είναι ότι,
συνήθως, ταξιδεύαμε μαζί όλα τα παιδιά του Μεσότοπου που σπουδάζαμε
στη Μυτιλήνη κι έτσι με την παρέα δεν
καταλαβαίναμε και πολύ τις δυσκολίες.
Η προσμονή και η λαχτάρα να φτάσουμε στον προορισμό μας, μας έκαναν
να τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή και
στωικότητα. Έχω πολλά να πω για το
θέμα αυτό αλλά εδώ, για να πάρετε μια

ιδέα, θα περιγράψω μόνο ένα στεριανό
ταξίδι μας από τη Μυτιλήνη προς τον
Μεσότοπο που διήρκεσε είκοσι τέσσερις ώρες! Που να το φανταστεί αυτό
κανείς σήμερα. Σίγουρα φαίνεται αδιανόητο. Και όμως είναι αληθινό χωρίς
ίχνος υπερβολής.
Ήταν, αν θυμάμαι καλά, 23 Δεκεμβρίου 1951, προπαραμονή Χριστουγέννων, τελευταία μέρα μαθημάτων
πριν τις διακοπές. Πήγαινα τότε στην
τετάρτη τάξη (δευτέρα Γυμνασίου με
τα σημερινά δεδομένα). Όλα τα παιδιά που ήμαστε από τον Μεσότοπο δε
θέλαμε να χάσουμε ούτε μια μέρα από
τις διακοπές μας και συμφωνήσαμε να
ετοιμαστούμε και να φύγουμε έστω και
αργά το απόγευμα, μετά το τέλος του
σχολείου.
Λεωφορείο δεν πήγαινε τότε στο
χωριό, αφού δρόμοι δεν υπήρχαν. Ο
δρόμος που συνδέει σήμερα τη Μυτιλήνη με τα χωριά της Ν.Δ. πλευράς του
νησιού έφτανε μέχρι τα Παράκοιλα.
Από εκεί και πέρα για να φτάσεις στον
Μεσότοπο έπρεπε να κάνεις πολύωρη
διαδρομή πεζός ή με ζώο σε κακοτράχαλους δρόμους και μονοπάτια.
Η συγκοινωνία με λεωφορείο γινόταν από τη βόρεια οδική αρτηρία του
νησιού μέσω Καλλονής προς Άντισσα
και Ερεσό. Πηγαίναμε λοιπόν ως την
Ερεσό με το λεωφορείο της γραμμής
και από εκεί και πέρα για τον Μεσότοπο «έχει ο Θεός». Το λεωφορείο, που
συνήθως ήταν μια παλιοσακαράκα και
αγκομαχούσε στα δύσκολα, δεν πήγαινε παραπέρα, τερμάτιζε στην Ερεσό, αν
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και υπήρχε χωματόδρομος που έφτανε
μέχρι ένα σημείο λίγο μετά το γεφύρι
της Μαλλιόντας και λίγο πριν τον Μεσότοπο, στην τοποθεσία Ελιά. Τα δορμολόγια δεν ήταν καθημερινά και όσες
μέρες υπήρχε λεωφορείο έφευγε σχετικά νωρίς, συνήθως στη 1 μ.μ.
Με όλα αυτά τα δεδομένα δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φύγουμε εκείνο
το απόγευμα της προπαραμονής των
Χριστουγέννων από τη Μυτιλήνη για
το χωριό παρά μόνο νοικιάζοντας ένα
ταξί (αγοραίο, όπως το έλεγαν τότε).
Συμφωνήσαμε από τις προηγούμενες μέρες να πάρουμε τον Δεμερτζή
(δυστυχώς δε θυμάμαι το μικρό του
όνομα) που είχε μεγάλο και γερό αυτοκίνητο και πήγαινε στα μέρη μας μέχρι την Ελιά. Δεν τηλεγραφήσαμε στο
χωριό γιατί δεν ξέραμε σίγουρα αν θα
φεύγαμε και ποια ώρα, ούτε ποια ώρα
θα φτάναμε. Με τον ενθουσιασμό που
είχαμε, ως παιδιά, είπαμε ότι θα ήταν
εύκολο να περπατήσουμε από την Ελιά
μέχρι το χωριό ανεβαίνοντας την ανηφόρα της «Καψαλιάς» φορτωμένοι τα
λίγα πράγματά μας.
Ήμαστε πέντε παιδιά, τέσσερα αγόρια και ένα κορίτσι, αδελφή ενός από
τους μαθητές. Ήταν μαζί μας και ένα
έκτο άτομο, που δεν ήταν μαθητής, μεγαλύτερος, αλλά δυστυχώς δε θυμάμαι
ποιος ήταν.
Το αυτοκίνητο του Δεμερτζή ήταν
μεγάλο, επταθέσιο, ειδικής κατασκευής, δε θυμάμαι καλά τη μάρκα, με ξύλινη επένδυση στα πλάγια και χρώματα
καστανό και κίτρινο. Έλεγαν στη Μυτιλήνη πώς ήταν βασιλικό αυτοκίνητο
γιατί είχε απάνω στο τιμόνι του μια κορώνα. Τώρα δεν ξέρω πως είχε φτάσει
να έχει ιδιοκτήτη του τον Δεμερτζή.
Έτσι, λοιπόν, συμφωνήσαμε μαζί του –
έξι άτομα – να μας πάει εκείνο το απόγευμα από τη Μυτιλήνη μέχρι την Ελιά.
Ήταν βολικός άνθρωπος και δεν είχαμε

κανένα πρόβλημα. Ξέραμε ότι το ταξίδι θα ήταν πολύωρο αλλά αυτό δε μας
ένοιαζε.
Ξεκινήσαμε αργά, σούρουπο σχεδόν,
χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που θα
ξαναβλέπαμε μετά από τρείς μήνες το
χωριό μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Ο δρόμος στην αρχή, αν θυμάμαι
καλά, κάπου μέχρι εκεί που τελειώνει
το πευκοδάσος ή μέχρι τις αλυκές της
Καλλονής, ήταν σχετικά καλός για την
εποχή εκείνη, άσφαλτος, αν και στενός και με αρκετές λακούβες. Από κει
και πέρα ήταν χωματόδρομος και μετά
την Καλλονή με ανηφόρες και πολλές
στροφές, οπότε τα πράγματα άρχισαν
να γίνονται δύσκολα. Δεν έφτανε αυτό
αλλά έπιασε να βρέχει, ενώ πριν από
αρκετή ώρα είχε σκοτεινιάσει για καλά.
Ο οδηγός πήγαινε αργά και προσεκτικά. Η βροχή, για κακή μας τύχη, όσο
προχωρούσαμε δυνάμωνε όλο και πιο
πολύ.
Μετά από πολλή ώρα φθάσαμε στην
περιοχή της Άντισσας όπου τελείωσε ο
χωματόδρομος και βρεθήκαμε πάλι σε
άσφαλτο. Περίεργο και όμως αληθινό.
Το κομμάτι του δρόμου «Άντισσα-Ερεσός» ήταν από τότε ασφαλτοστρωμένο! Έτσι το διανύσαμε σχετικά εύκολα
παρά την καταρρακτώδη βροχή.
Η κατάσταση έγινε πολύ δύσκολη
όταν αφήσαμε πίσω μας την Ερεσό
κατευθυνόμενοι προς τον Μεσότοπο.
Δρόμος στενός, με πέτρες και λακούβες, νερά και λάσπες παντού και η βροχή να πέφτει ασταμάτητα. Ο οδηγός
μας προειδοποίησε: «Παιδιά δεν είναι
εύκολο να συνεχίσουμε. Καλύτερα
να μείνετε στην Ερεσό». Εμείς όμως
δε θέλαμε ν’ ακούσουμε κάτι τέτοιο.
Επιμέναμε να μας πάει μέχρι την Ελιά,
όπως είχαμε συμφωνήσει, ελπίζοντας
ότι κάποια στιγμή θα σταματούσε και
η βροχή.
Ο καημένος ο Δεμερτζής συνέχισε
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αργά κι όσο μπορούσε πιο προσεκτικά,
ώσπου φθάσαμε σε ένα μικρό ρέμα,
ίσως αυτό που λέγεται «Τσιαμ-Ντερεσί». Δε θυμάμαι καλά, βαθύ σκοτάδι
και οι συνθήκες πολύ άσχημες. Εκεί τα
νερά ήταν πολλά και κάποια στιγμή το
αυτοκίνητο κόλλησε στη λάσπη. Δεν
πήγαινε ούτε μπρος, ούτε πίσω, παρά
τις προσπάθειες του οδηγού. Κάποια
στιγμή σταμάτησε και μας λέει: «Παιδιά
δε γίνεται τίποτα. Ή θα μείνουμε εδώ
μέχρι να ξημερώσει ή θα βγείτε όλοι
έξω να με βοηθήσετε να ξεκολλήσω
και να το γυρίσω να σας πάω πίσω στην
Ερεσό».
Μας κυρίευσε βαθειά απελπισία.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, που
λέει ο λόγος. Στην κυριολεξία όμως
εδώ, αφού τα νερά σε ορισμένα σημεία
ήταν πολλά και το ρέμα δίπλα μας. Τι
να κάναμε; Βγήκαμε από το αυτοκίνητο
με δυσκολία και μέσα στο σκοτάδι, (η
βροχή ευτυχώς είχε εντωμεταξύ μειωθεί) με μόνο φως από ένα αναπτήρα
που τον έσβηνε ο αέρας, βοηθήσαμε
τον οδηγό να ξεκολλήσει και να γυρίσει
το αυτοκίνητο. Με πολλές προσπάθειες τα κατάφερε αλλά εμείς είχαμε γίνει
ένα μαύρο χάλι. Κι ο Δεμερτζής να μας
λέει: «Παιδιά εγώ σας το είπα αλλά δε
μ’ ακούσατε».
Μας γύρισε στην Ερεσό σε ένα μικρό
ξενοδοχείο που υπήρχε, δε θυμάμαι
που ακριβώς. Εκεί, καλοί άνθρωποι, ο
ξενοδόχος και η γυναίκα του μας φρόντισαν, άναψαν τζάκι, στεγνώσαμε τα
ρούχα μας και καθαρίσαμε τις λάσπες
(όσο γινόταν), μας έκαναν ζεστά ροφήματα (φλισκούνι, φασκόμηλο) κ.λπ. Σιγά-σιγά συνήρθαμε και παρά την πίκρα
μας κοιμηθήκαμε.
Το πρωί της επόμενης μέρας, παραμονής Χριστουγέννων, ήταν κάπως
διαφορετικό. Δεν έβρεχε, είχε βγει
ένας ξεπλυμένος ήλιος, υπήρχαν ακόμη
αραιά σύννεφα και έκανε αρκετό κρύο.

Δε φάγαμε τίποτα γιατί χρήματα δεν
υπήρχαν. Είχαμε πληρώσει τον ταξιτζή
και δε θυμάμαι τι κάναμε με το ξενοδοχείο. Και άρχισε η προσπάθεια να
βρούμε τρόπο να ειδοποιήσουμε στο
χωριό τους δικούς μας για να μας πάρουν. Να πάμε με τα πόδια ούτε λόγος
μετά τη χτεσινοβραδινή μας περιπέτεια. Αυτή τη διαδρομή (Ερεσός-Μεσότοπος) την έκανα πεζός με τη βαλίτσα μου στον ώμο, αργότερα μια άλλη
φορά με καλές συνθήκες, χωρίς κανένα
πρόβλημα.
Κατεβήκαμε με τα πράγματά μας
και περιμέναμε σε ένα καφενείο κοντά στην έξοδο της Ερεσού προς τον
Μεσότοπο. Εκεί ελπίζαμε ότι κάποιος
θα εμφανιζόταν από το χωριό, όπως
και έγινε. Κατά το μεσημέρι ήρθε ένας
συγχωριανός μας αγωγιάτης με τον
οποίο ειδοποιήσαμε τους δικούς μας.
Αργά το απόγευμα ήρθαν να μας πάρουν. Για μένα ήρθε ο πατέρας μου με
το γαϊδαρό μας. Φτάσαμε στον Μεσότοπο σούρουπο της παραμονής των
Χριστουγέννων, είκοσι τέσσερις ώρες
μετά την αναχώρησή μας από τη Μυτιλήνη. Για ένα ταξίδι που σήμερα δεν
χρειάζεται περισσότερο από μιάμιση
ώρα. Ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι
και πεινασμένοι, αλλά ευχαριστημένοι
αφού καταφέραμε να φτάσουμε. Σε λίγες ώρες ξημέρωναν Χριστούγεννα.

40

Νεανικές σκανταλιές και αναμνήσεις.
Γράφει ο Θ.Σ.Μεσσηνέζης

Προ ήμερών σκαλίζοντας ένα συρτάρι
του γραφείου μου, βρήκα στο βάθος ξεχασμένο και καλά κρυμένο ένα... όπλο!!!
Προς θεού μη πάει ο νου σας σε κανένα περίστροφο ή άλλο ανθρωποφονικό
όπλο! Απλώς μια παλιά σφεντόνα ήταν!!!
Βέβαια και αυτή φονικό όπλο ήταν,
αλλά σκότωνε μικρά μόνον πουλάκια.
Το τι αναμνήσεις μου έφερε στο μυαλό
δεν λέγεται.
Με πήγε πίσω,περίπου εβδομήντα με
εβδομηνταπέντε χρόνια! Εκεί κάπου
στο 1944-45, στα χρόνια της Γερμανικής
κατοχής και της μεγάλης πείνας, που η
κατοχή αυτή είχε προκαλέσει τα πάνδεινα, και από πλευράς τροφίμων που
είχαν εξαφανισθεί και είχαμε γίνει όλοι
χορτοφάγοι. Πολυτέλεια ήταν η βραστή
και πολλές φορές χωρίς λάδι λαχανίδα.
Κρέας, τυριά, γάλα, ζάχαρη ακόμη και
ψάρια δεν κυκλοφορούσαν ούτε για
δείγμα στην αγορά. Οι Γερμανοί είχαν
επιτάξει τα ψαροκάικα για να ψαρεύουν
μόνο γι’ αυτούς, και καίγανε και τις ψαρόβαρκες όλες για να μην μπορούν τα
παλικάρια μας να τις παίρνουν και να
περνούν απέναντι στη Τουρκιά. Αν είχες
κανένα ζωντανό στο σπίτι, κοτόπουλο ή
κατσικούλα το φύλαγες πιο πολύ κι από
του να ήταν καμωμένο από χρυσό!
Εμείς, στο σπίτι της πόλης, είχαμε στη
πιο στριμωγμένη γωνιά της αυλής αόρατο από το δρόμο ένα μικρό κοτέτσι με
δυο κοτούλες μια μαύρη αν θυμάμαι
καλά και μια κανελιά γυμνολαίμα που τις
φύλαγε η μητέρα μου σαν κόρη οφθαλμού μπας και κάνουν κανένα αυγουλάκι
για τα παιδιά, δηλαδή την αφεντιά μου
και την αδελφούλα μου που τότε ήταν
ακόμη 2 χρόνων. Στο κατώγι είχαμε μια
κατσικούλα, τη πλομού, που η φουκαριάρα μας έδινε λίγο γαλατάκι, αλλά κι

αυτή χωρίς να βγει έξω να βοσκήσει
μπόλικο χορταράκι, τι γάλα να βγάλει;;
Όταν όμως το καλοκαίρι πηγαίναμε
και μέναμε για δυο-τρεις μήνες στο
εξοχικό σπιτάκι μας που βρισκόταν σ’
ένα κτήμα μας λίγο πιο κάτω από το χωριό Πληγώνι η κατάσταση λίγο άλλαζε!
Από ένα περβολάκι που έφτιαχνε ο
Πατέρας μου, είχαμε κάτι καλλίτερο να
φαμε από λαχανικά και λίγο περισσότερο
γάλα μια και η πλομού είχε μπόλικο χορτάρι για να τρωει. Από κρέας όμως σχεδόν τίποτα . Από τις κοτούλες είχε μείνει
μόνον η μία κι αυτή τραυματισμένη. Την
άλλη τη μαύρη, την είχε φάει ένα βράδυ η
αλεπού. Τώρα τι σόι αλεπού ήταν, τετράποδη ή δίποδη ποτέ δεν το έμαθα.
Μια μέρα ο πατέρας μου που ήταν
και κυνηγός, αλλά το όπλο του το είχαμε παραδώσει στους Γερμανούς, ΄μου
έφτιαξε μια σφεντόνα και μου έμαθε να
τη χρησιμοποιώ και να σκοτώνω πουλάκια που υπήρχαν πάρα πολλά στην
εξοχή και ιδίως στις συκιές, όπου τσιμπούσανε και τρώγανε τα σύκα που
ήταν πολύτιμα τότε για εμάς. Έτσι έγινα
κι εγώ κυνηγός και μαζί μ’ έναν φίλο μου
από το χωριό, το Πληγώνι, ακόμη θυμάμαι το όνομα του, Γαβρίλο τον φώναζα,
γυρνούσαμε όλη μέρα από πολύ νωρίς
το πρωί και σκοτώναμε πουλάκια με τις
σφεντόνες μας. Αυτά τα φουκαριάρικα
ήταν τότε θησαυρός ιδίως για εμάς τα
παιδιά. Ψημένα για μένα και για τη αδελφή μου, που τα έβραζε η Μητέρα μου
ή η Γιαγιά μου και βάζοντας στο ζουμί
τους λίγο ψιλοαλεζμένο σιτάρι στο χειρόμυλο έφτιαχνε και κάτι κρεμούλες.
Ένα πρωί μαζί με το Γαβρίλο βρεθήκαμε πολύ κοντά στο χωριό. Δίπλα από την
εκκλησία του Άι Γιώργη. Κολλητό στην
εκκλησιά ήταν το σπίτι του παπά και της
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παπαδιάς και στην αυλή υπήρχε μια μεγάλη συκιά που μαζευόντουσαν πολλά πουλιά. Εκεί στήσαμε καρτέρι αυτή τη μέρα.
Όσο περνούσε όμως η ώρα αρχίσαμε να
πεινάμε. Οπότε αψηφώντας το κίνδυνο
να γίνουμε αντιληπτοί από το παπά ή χειρότερο από τη παπαδιά, σκαρφαλώσαμε
στη συκιά κι αρχίσαμε να απολαμβάνουμε ανενόχλητοι τα ωραία σύκα του παπά!
Αυτό όμως που έκανε και στους δυο
μας εντύπωση ήταν ένα περίεργο βουητό που συνεχώς ακούγαμε. Τότε μόνο
προσέξαμε ότι γύρω μας πετούσαν αμέτρητοι κόκκινοι μπάμπουροι, μέγεθος
τριπλάσιο μιας μέλισσας, που έτσι και σε
τσιμπήσουν ο πόνος είναι ανυπόφορος!
Βγαίνανε από μια στρογγυλή τρύπα που
υπήρχε στο τοίχο του σπιτιού του παπά
για να τραφούν από το μέλι που βγάζανε
τα ώριμα σύκα.
Αυτό δεν μας άρεσε καθόλου. Φοβόμασταν το παπά και τη παπαδιά αλλά πιο
πολύ φοβηθήκαμε τους μπάμπουρες!
Ο πολυμήχανος όμως Γαβρίλος βρήκε γρήγορα τη λύση!
Κατέβηκε από τη συκιά και έφτιασε
λάσπη με χώμα και νερό ανακατώνοντας
μέσα και φρέσκια κοπριά από γελάδι και
πήγε και έφραξε πολύ καλά τη τρύπα στο
τοίχο του παπά κι έτσι οι μπάμπουροι
δεν θα μπορούσαν να βγαίνουν! Όταν
τον ρώτησα γιατί ανακάτωσε στη λάσπη
και φρέσκια κοπριά από μοσχάρι ο πολύξερος φίλος μου μου απάντησε. «Αν
έκανα σκέτη λάσπη με χώμα και νερό
οι διαόλοι αυτοί θα σκαλίζανε τη ξερή
λάσπη και θα ξανάνοιγαν τη τρύπα . Στη
κοπριά όμως δεν πλησιάζουν κι έτσι είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξαναβγούν!»
Περάσανε αρκετές μέρες, καμιά δεκαριά περίπου, κι ένα πρωί, πριν την ώρα
του, καταφθάνει στο σπίτι μας ο Γαβρίλος, καταϊδρωμένος και φοβισμένος και
με φωνή τρεμάμενη με ρωτάει αν έχω πει
σε κανέναν για το φράξιμο της τρύπας
στο σπίτι του παπά. Όταν του είπα ότι

σχεδόν το είχα ξεχάσει ανάσανε και μου
λεει. Ευτυχώς! Και συμπλήρωσε «πρόσεξε καημένε μη πεις τίποτα σε κανέναν
γιατί χαθήκαμε! Δεν θα μπορέσουμε
μετά ούτε στην εκκλησιά να κοντέψουμε!!!». Και μου εξήγησε τι είχε συμβεί !
Όταν φράξαμε με λάσπη τη τρύπα
στο τοίχο κλείστηκε μέσα ένα μεγάλο
μέρος από το σμήνος των μπάμπουρων και καθώς δεν μπορούσανε λόγω
της κοπριάς να ξανανοίξουνε τη τρύπα
τους, άρχισαν να σκάβουν από την άλλη
πλευρά που ο τοίχος ήταν πιο λεπτός.
Κι ένα πρωί πριν καλά χαράξει άνοιξαν
μια τρύπα που έβγαινε στη κρεβατοκάμαρα του παπά και της παπαδιάς.
Ο παπάς ξύπνησε από το βουητό που
κάνανε πετώντας μέσα στο δωμάτιο οι
μπάμπουροι και βλέποντάς τους πήρε
μια πετσέτα και προσπάθησε να τους
διώξει. Ε!! Αυτό ήταν το λάθος του!
τους εξαγρίωσε κι όλο το σμήνος όρμησε πάνω στο παπά και στη παπαδιά
που είχε κι αυτή πεταχτεί μισόγυμνη
σχεδόν από το κρεβάτι της κι άρχισαν
να τους τσιμπούν. Από τις φωνές της
παπαδιάς και του παπά ξύπνησαν οι
γείτονες. Ο παπάς όμως πιο σβέλτος
απ’ τη συμβία του άνοιξε τη πόρτα του
σπιτιού και οι δυο τους όπως ήταν μισόγυμνοι πετάχτηκαν έξω για να γλιτώσουν από τα «θεριά», όπως απεκάλεσε
αργότερα ο παπάς τους μπάμπουρες.
Όταν δε είδε τη τρύπα τους, που
την ήξερε, να είναι φραγμένη απόρησε
ποιος την έκλεισε κι έκανε όρκο αν μάθει ποιος ήταν αυτός που την έκλεισε,
ότι θα τον καταχέριζε δεόντως ακόμη
και μέσα στην εκκλησιά αν πήγαινε!!!
Βέβαια τώρα που σας αποκαλύπτω
τους ενόχους δεν φοβάμαι . Έχουν περάσει μερικά χρονάκια από τότε κι ο
παπάς θα έχει ξεχάσει τον όρκο του.
Τι διάβολο, λέτε να τον θυμάται ακόμα
ύστερα από πάνω από εβδομήντα χρόνια που έχουν περάσει από τότες;;;;;
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Στην Α' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

αγωνία και φόβο, την άλλη δυνατότητα
που είχαν: Να στείλουν το εξάχρονο κορίτσι σε Δημοτικό Σχολείο της
πόλης της Μυτιλήνης. Τότε όμως, δεν
υπήρχε ούτε τακτική συγκοινωνία, ούτε
Ι.Χ. αυτοκίνητα να πηγαινοέρχονται
όπως συμβαίνει σήμερα. Στο χωριό ερχόταν από την πόλη μόνο ένα αστικό
λεωφορείο το πρωί, ένα το μεσημέρι
κι ένα το βράδυ. Αδιέξοδο και σ’ αυτήν την περίπτωση. Οι γονείς διέθεσαν
πολλές ώρες κουβεντιάζοντας αυτό το
πρόβλημα, γιατί ο καιρός περνούσε
γρήγορα, ο Σεπτέμβριος ξεκλείδωσε
και άνοιξε τις πόρτες όλων των σχολείων κι αυτοί είχαν χαθεί στην αναζήτηση
κάποιας λύσης. Και όσο εκείνοι βασανίζονταν για να πάρουν τη σωστή απόφαση, το κορίτσι κάθε ημέρα σηκωνόταν
πρωί-πρωί, έβαζε τη μπλε ποδιά με το
λευκό γιακαδάκι, τα καινούρια παπούτσια, φορτωνόταν την τσάντα στο αδύνατο χέρι του, και ρωτούσε με αγωνία:
«Μαμά, σήμερα θα πάμε στο σχολείο;»
Σίγουρα δεν μπορούσε να καταλάβει
την ανησυχία των γονιών του, και χρησιμοποιώντας πληθυντικό, ίσως να νόμιζε ότι στο σχολείο θα πήγαινε μαζί με
τη μαμά του.
Τελικά, πήραν τη σοβαρή απόφαση,
αφού διαφώνησαν μαζί τους ο παππούς, η γιαγιά, οι θείοι και..., οι λοιποί
συγγενείς. Το εξάχρονο κορίτσι θα πήγαινε στην Α’ Τάξη, σε Δημοτικό Σχολείο στη Μυτιλήνη!
Αφού η οικογένεια πήρε την οριστική απόφαση για το σχολείο, αμέσως
ο μπαμπάς άρχισε τις «δημόσιες σχέσεις». Πρωί-πρωί της επόμενης ημέρας
πήγε και βρήκε τον οδηγό και τον εισπράκτορα του λεωφορείου που εκτελούσαν τρεις φορές την ημέρα- πάντα

Κάθε χρόνο, μόλις αρχίζει η σχολική
χρονιά και οι δρόμοι γεμίζουν χαρούμενες παιδικές φωνούλες, κλάματα και
πειράγματα, γέλια και τραγούδια, ανοίγω εκείνο το μυστικό χρυσό κουτί της
πρωτοζωής μου, και αρχίζω να βγάζω
από μέσα μία-μία νοσταλγικές αναμνήσεις. Τότε όλα γίνονται θεσπέσια, και οι
θολές μνήμες ολοζώντανες εικόνες και
οι εικόνες ντύνονται μπλε ποδιά, λευκά
παπουτσάκια, άσπρο φιόγκο στα μαλλιά, και μία ολοκαίνουργια τσάντα γεμάτη..., με ένα μπλε τετράδιο, ένα μολύβι,
και ένα κουλούρι για το διάλειμμα.
Ένα μικρό κοριτσάκι, μόλις έξι χρονών, φέτος πηγαίνει στην Α’ Τάξη του
Δημοτικού Σχολείου! Όλα φαίνονται
καλά! Όμως, στο μικρό χωριό που
γεννήθηκε και μεγάλωσε- το Πληγώνι
της Μυτιλήνης- δεν υπάρχει Δημοτικό
Σχολείο. Τα παιδιά του χωριού ήταν
λίγα, Δημοτικό Σχολείο δεν είχε ποτέ,
(ούτε και σήμερα έχει), και το πρώτο
δύσκολο πρόβλημα που έπρεπε να λύσουν οι γονείς οδηγούσε σε αδιέξοδο:
«Πού να το στείλουμε; Είναι μικρό και
άβγαλτο. Μόνο την αγκαλιά της μαμάς
του ξέρει καλά. Λέμε να το στείλουμε
στο Καγιάνι (Ταξιάρχες, γειτονικό χωριό) που έχει Δημοτικό Σχολείο, αλλά
θ’ αντέξει να περπατά τόσο δρόμο
μέσα στα χωράφια, στα βουνά και στα
ποτάμια, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια,
κρύο, λάσπες... Θα τα καταφέρει να
πηγαίνει και να γυρίζει κάθε ημέρα ντυμένο σαν αστροναύτης και φορτωμένο
την τσάντα του και ένα κούτσουρο που
πρέπει να φέρνει στον δάσκαλο για
την ξυλόσομπα του σχολείου;» Όχι...
Όχι..., αποφάσισαν οι γονείς. Είναι μικρό για τέτοια ταλαιπωρία... Και άρχισαν να σκέπτονται και να αναλύουν με
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νητο, κορνάρισε δύο φορές και σταμάτησε μπροστά μας. Άνοιξε η πόρτα
και φάνηκε ο εισπράκτορας όρθιος στο
σκαλί, πλησίασε η μαμά μου, με άφησε
από το χέρι της -που το ένιωσα πολύ
ιδρωμένο και τρεμουλιαστό- με βοήθησε να ανέβω κι από ‘κει και πέρα ανέλαβε ο εισπράκτορας που με σήκωσε
με προσοχή από τη μέση και με έβαλε
να καθίσω σε μία θεσούλα δίπλα του,
εκεί που καθόταν εκείνος κι έκοβε τα
εισιτήρια. Γύρισα και τον κοίταξα προσπαθώντας να κρύψω τους φόβους
μου κάτω από ένα γλυκό «ευχαριστώ»
ντυμένο με ένα πλατύ χαμόγελο. Εκείνη την ώρα, αν και χαμογελούσα, η
αλήθεια ήταν ότι ήδη είχα αρχίσει να
ψάχνω σιωπηλά και δήθεν αδιάφορα,
μέσα κι έξω από το λεωφορείο σε όλα
τα πρόσωπα που έβλεπα, το ζεστό χέρι
της μαμάς μου, τα σγουρά μαύρα μαλλάκια της αδελφής μου, και τη χαμηλή
φωνή του μπαμπά μου...Όμως κανείς
δεν ήταν από αυτούς κοντά μου και χωρίς να το καταλάβω, δίπλωσα τα χέρια
σταυρωτά μπροστά επάνω στη μικρή
επιφάνεια -σαν γραφείο- που είχε ο εισπράκτορας, και σ’ αυτά ακούμπησα το
κεφάλι μου...
Δε θυμάμαι παρακάτω τι έγινε, ούτε
κατάλαβα πόση ώρα είχε περάσει. Με
ξύπνησε απότομα μια γλυκιά γυναικεία
φωνή από τους επιβάτες του λεωφορείου που μουρμούριζε δίπλα μου,
χαϊδεύοντας τρυφερά το κεφάλι μου:
«Κοιμάται το καημένο...Πώς ν’ αντέξει
τόσο πρωί με το ντούκου- ντούκου του
λεωφορείου που τόση ώρα το νανούριζε; » Άνοιξα νυσταγμένη τα μάτια μου
και είδα ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο πρόσωπο: Ήταν η θεία Αύρα, η
μαμά της καλύτερης φίλης μου, που πήγαινε για δουλειά στο καπνεργοστάσιο
που εργαζόταν. Πήρα κουράγιο μόλις
την είδα. Ανασηκώθηκα στη θέση μου
και της χαμογέλασα.

οι ίδιοι- τα δρομολόγια στο χωριό.
Ήταν γνωστοί και πολύ καλοί φίλοι
του. Κατάλαβαν αμέσως οι άνθρωποι
την αγωνία και με πειστικότητα και καλοσύνη τον καθησύχασαν.
Την επόμενη ημέρα πήγε στο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης που θα έστελναν
το παιδί, έκανε την εγγραφή του, και
μίλησε αρκετή ώρα με τη δασκάλα που
θα το είχε στο τμήμα της. Της εξήγησε,
ότι δεν ήταν ούτε έξι χρονών ακόμη το
κορίτσι, και ότι ανησυχούσε πολύ, γιατί θα το κατέβαζε μεν ο εισπράκτορας
στη στάση έξω από το σχολείο, αλλά
μετά τί θα γινόταν; Φοβόταν, γιατί δεν
είχε κανέναν να το περάσει στην άλλη
πλευρά του δρόμου και να το οδηγήσει
στην τάξη του.
Η δασκάλα φάνηκε στον πατέρα σα
να την είχε στείλει ο Θεός, γιατί αμέσως με προθυμία προσφέρθηκε κάθε
πρωί να παίρνει η ίδια τη μικρή μαθήτρια από τον εισπράκτορα, και να τη
φέρνει στο θρανίο της μέσα στην τάξη.
Όλα είχαν τακτοποιηθεί άριστα. Ανάσαναν οι γονείς με ανακούφιση και το
κορίτσι ντύθηκε κι ετοιμάστηκε από τα
χαράματα, για να μη χάσει το λεωφορείο.
Ίσως είναι τώρα η πρώτη φορά που
ομολογεί πόσο φόβο και αγωνία έκρυβε τότε πολύ έξυπνα, ανεμίζοντας ανέμελα τις ξανθές μπούκλες της και δείχνοντας πόσο χαρούμενη ήταν με τις
ευχές για «Καλή Χρονιά», που άκουγε
από όλη την οικογένειά της. Αλλά το
δυνατό πείσμα της -που την ακολουθεί
και σήμερα- δεν της άφηνε περιθώρια
ούτε για μία λέξη διαμαρτυρίας, ούτε
για μία έκφραση φόβου, ούτε για έναέστω και κρυφό-δάκρυ.
Εγώ -γιατί εγώ ήμουν το εξάχρονο
κορίτσι της ιστορίας αυτής που ξεκινούσε το Δημοτικό- έτοιμη στη στάση
που ήταν σχεδόν έξω από το σπίτι μου,
έσφιγγα ανυπόμονα το χέρι της μαμάς
μου και περίμενα. Έφτασε το αυτοκί44

Ο εισπράκτορας που καθόταν δίπλα
μου με ρώτησε ανήσυχος: «Είσαι καλά;
Ξύπνησες τώρα για να κατέβουμε; Έξω
από το αυτοκίνητο σε περιμένει η δασκάλα σου, για να μπείτε στην τάξη.»
Απάντησα γρήγορα και γελαστά: «Μα
δεν κοιμήθηκα καθόλου. Είχα κλειστά
τα μάτια μου για να ξεκουράζομαι...»
«Εν τάξει λοιπόν, κατεβαίνουμε...» απάντησε, με σήκωσε προσεκτικά μέχρι
που πάτησα στο πεζοδρόμιο, και από
εκεί με «παρέλαβε» το χέρι της δασκάλας που αν και με κρατούσε τρυφερά,
μου φάνηκε ότι ήταν παγωμένο.
Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες με την
ίδια διαδικασία, χωρίς καμία μεταβολή.
Κάθε πρωί κοιμόμουν στο λεωφορείο
που με νανούριζε, επιμένοντας στο
πείσμα μου ότι: «Δεν κοιμάμαι, μόνο
ξεκουράζομαι λίγο...». Έβλεπα όμως
ότι οι γονείς μου ήταν ανήσυχοι. Άκουσα και τον οδηγό του λεωφορείου να
λέει μια ημέρα χαμηλόφωνα στον μπαμπά μου ότι: Έτσι που πάει το παιδί θα
αρρωστήσει. Ξυπνά από τα χαράματα,
κουράζεται, το παίρνει ο ύπνος σε όλη
τη διαδρομή, τρομάζει όταν το ξυπνούμε, και άντε μετά να μπορέσει να παρακολουθήσει 4- 5 ώρες μάθημα, και άντε
να γυρίσει πάλι με το λεωφορείο στο
χωριό..., να διαβάσει.
Εγώ βέβαια αυτά τα ήξερα από πρώτο
χέρι, γιατί τα υπέφερα και τα περνούσα κάθε ημέρα, αλλά δεν έλεγα τίποτα.
Παράπονο κανένα. Δεν ήθελα να σκεφτούν οι δικοί μου ότι δεν τα κατάφερα, και έπρεπε πάλι από την αρχή να
τους βάλω να ψάχνουν για άλλη λύση...
Βλέπεις το πείσμα έχει πάντα την πρώτη θέση στις σκέψεις και στις αποφάσεις μου. Μέχρι που έφτασε η δύσκολη
ώρα να παραδεχτώ πόσο μεγάλο δίκιο
έχει ο λαός όταν λέει ότι: «Το γινάτι
βγάζει μάτι.»
Σ’ εμένα βέβαια, δεν έβγαλε το μάτι.
Έβγαλε όμως το χέρι.

Ήταν πρωί και το λεωφορείο εκτελούσε, όπως κάθε ημέρα, το γνωστό
δρομολόγιο Πληγώνι- Μυτιλήνη. Ο
Χειμώνας ήταν βαρύς και μόλις είχε
χαράξει με βροντές και αστραπές παντού και τη βροχή σωστό καταρράκτη
να πέφτει με οργή από τις σκοτεινές
αγκαλιές του ουρανού.
Μαζεμένη στη θεσούλα μου δίπλα
στον εισπράκτορα, περίμενα τρέμοντας από το φόβο και την αγωνία να
σταματήσει αυτό το κακό. Ο δρόμος
με τις κοφτερές πέτρες είχε πλημμυρίσει και ο οδηγός πήγαινε σιγά και
προσεκτικά, μέχρι που ένα υπόκωφο
“γκουπ” στο λεωφορείο και μαζί το δυνατό φρενάρισμα προκάλεσε το κακό.
Άγνωστο πώς, βρέθηκα κάτω στο πάτωμα του αυτοκινήτου, ανάμεσα στα
πόδια του εισπράκτορα, να ουρλιάζω
από τον πόνο και να σφίγγω το αριστερό μου χέρι.
Την επόμενη ημέρα ο μπαμπάς μου,
ζήτησε και πήρε τη μεταγραφή μου
από το Δημοτικό Σχολείο της Μυτιλήνης που πήγαινα, στην Α’ Τάξη του
Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών, στο
Καγιάνι. Κάθε πρωί, ντυμένη κι εγώ με
πολλά χοντρά ρούχα- ίδιος αστροναύτης- ξεκινούσα με τα παιδιά του χωριού
μου, την Πόπη, την Αγλαΐτσα, τη Βαγγελίτσα, τον Δημητράκη, τον Μανώλη...
και με συνοδεία μπαμπάδες, μαμάδες,
μεγαλύτερα αδέλφια και άλλους, πηγαίναμε στο σχολείο μας και το μεσημέρι
έρχονταν πάλι οι δικοί μας στο Καγιάνι,
για να μας φέρουν πίσω τα σπίτια μας.
Ο ένας πήγαινε πίσω από τον άλλον
με δυσκολία στα λασπωμένα μονοπάτια και με αναπνοή συχνά- πυκνά να
λιγοστεύει. Όλοι μαζί, ταλαιπωρημένοι μεγάλοι άνθρωποι και μικρά παιδιά έγραφαν για το Πληγώνι, το μικρό
αυτό χωριό- που πολλές φορές δεν το
βρίσκεις ούτε στον χάρτη- μία μεγάλη
μυρμηγκογραμμή, που δεν τη φόβιζε η
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ανέχεια, οι καταιγίδες, ο κόπος και ο
πόνος.
Ήταν ικανοποιημένοι που μπορούσαν, έστω και κάτω από τέτοιες συνθήκες, να φέρνουν τα παιδιά τους κοντά
στα σχολεία και στη μάθηση που οι περισσότεροι από αυτούς τα στερήθηκαν
για χίλιους δυο δύσκολους λόγους.
Με εγρήγορση ψυχής, σύνεση και
φρονιμάδα, γίνονταν παράδειγμα προς

μίμηση. Ένα φτερό ανύψωσης του ανθρώπου στην αναζήτηση καλύτερης
ζωής. Ένα πάντα επίκαιρο μήνυμα για
αυτογνωσία και ιδανική λύτρωση του
καταπονημένου ανθρώπου της εποχής
μας.
Όμως, σήμερα άνοιξαν τα σχολεία!
Κι εγώ, ήρθε η ώρα να κλείσω το
μυστικό χρυσό Κουτί της πρωτοζωής
μου!

Λες και μπορείς να εξηγήσεις καλύτερα τον κόσμο
Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

στίχοι φτιάχτηκαν για να μας θυμίζουν
πως τελικά είναι η μόνη απάντηση σε
όλα...
Δεν με νοιάζει που, κάποιες φορές,
διάχυτες αβεβαιότητες και άφατες
αντιρρήσεις φέρνουν τα πίσω μπρος
και τα μπρος πάλι πίσω δίνοντας νόημα
στο μάταιο, γιατί ποτέ δεν πορεύτηκαν
τον ίδιο δρόμο, γιατί ποτέ δεν άγγιξαν
τα βλέμματά τους τα μύχια του εντός
τους.
Με νοιάζουν τα υπόλοιπα: τα λειψά
και τα παζαρεμένα της ζωής που όταν
χάνονται οι αξίες κι εμείς χανόμαστε
μες στην αντάρα, ανατρέχουμε στους
στίχους κάποιων ποιητών για να βρούμε καταφύγιο και ν’ αντλήσουμε δύναμη. Λες και υπάρχουν άλλοι τρόποι
ώστε να μπορείς να εξηγήσεις καλύτερα τον κόσμο…

Είναι από εκείνους που πιάνει τις στείρες λέξεις, τινάζει από πάνω τους τη
σκόνη και τις κάνει να χορεύουν ομοιοκατάληκτα στο λευκό χαρτί. Τις ντύνει
με στοχασμό και ευαισθησίες. Παίρνει
χρώμα απ’ την παλέτα των χρωμάτων
του κι ανάλογα τις βάφει. Όλη η μαγεία
ξεκινάει από εκεί. Από αυτά τα δάχτυλα. Μετά τις παίρνει στην αγκαλιά του
και με εκείνη τη χάρη και τη μοναδικότητα που γεννάει την τέχνη, φτιάχνει μ’
αυτές το δικό του εργόχειρο... Ερωτοτροπεί μαζί τους, τους τάζει αιωνιότητα. Κι εκείνες ανταποκρίνονται!
Γεμάτος ποίηση, γεμάτος όμορφους
στίχους, ρίμες και λέξεις, σε παίρνει
απ’ το χέρι και περπατάς μαζί του σε
δρόμους παλιούς. Ταξιδεύεις αμέριμνα
και μέσα απ’ αυτόν το χείμαρρο του
λυρισμού –συνταίριασμα στα τριξίματα της ψυχής που έχει την αντρειά να
τα δεχτεί και να τα κάνει φυλαχτό κι
αποκούμπι για τους καιρούς τους δύσκολους– αντιλαμβάνεσαι πως κάποιοι

Σκέψεις που έκανα για κάποιον ποιητή,
το βράδυ της 21ης Μαρτίου,
μετά την τιμητική εκδήλωση στον Ιανό.
46

Λαογραφία
Λαογραφία
Η ερμηνεία μιας παροιμιακής φράσης
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Πριν από μερικά χρόνια στο τεύχος
29 της «Αιoλίδας» είχα δημοσιεύσει,
μεταξύ άλλων, την παροιμιακή φράση
«Θιός του καλό τσι Παναγιά στα ξύλα»,
όπως την είχα ακούσει να λέγεται στο
χωριό μου, τον Μεσότοπο (Γιαννίτσαρος 2009). Προσπάθησα να την ερμηνεύσω θεωρώντας ότι η λέξη «ξύλα»
αναφερόταν σε πραγματικά ξύλα των
καθημερινών αναγκών, χωρίς να είμαι
ικανοποιημένος από αυτό, αφού μια
τέτοια ερμηνεία ήταν, όπως λέμε «τραβηγμένη από τα μαλλιά».
Την ερμηνεία αυτή αμφισβήτησε –
και δικαιολογημένα – ο κ. Τάσος Μακρής που την ήξερε επίσης από το δικό
του χωριό, τον Πολιχνίτο (Μακρής
2000). Με επιστολή που έστειλε και
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό (Μακρής
2010) εξέφρασε την άποψη ότι η λέξη
«ξύλα» αναφέρεται στα πλεούμενα
κάθε είδους. Πράγματι με αυτή τη λέξη
εννοούσαν παλιότερα όλα τα πλοία,
καράβια, καΐκια κ.λπ. επειδή ήταν κατασκευασμένα από ξύλο. Από αυτό πρέπει να προέρχεται και η λέξη «ξυλάρμενο». Θεώρησα την ερμηνεία αυτή του κ.
Μακρή αληθοφανή, δηλαδή ότι γινόταν
έκκληση στην Παναγία για την προστασία των πλοίων και κατ’ επέκταση των
ναυτιλομένων. Σε απαντητική επιστολή
μου που δημοσιεύθηκε επίσης στο ίδιο
τεύχος της «Αιολίδας» (Γιαννίτσαρος
2010) έλεγα ότι ο κ. Μακρής ίσως έχει
δίκιο αλλά μου φαινόταν κάπως δύσκολο να δεχθώ ότι στον Μεσότοπο θα
ίσχυε κάτι τέτοιο, αφού το χωριό μου
δεν είχε ποτέ μεγάλα πλοία παρά μόνο
δυο-τρία καΐκια και μερικές βάρκες.
Το θέμα έμεινε εκεί για μερικά χρό-

νια και δε με απασχόλησε ξανά μέχρι
που άκουσα τον παραδοσιακό μουσικό
σκοπό «Τα ξύλα». Τότε άρχισε να με
απασχολεί πάλι. Έμαθα, λοιπόν, ακούγοντας τον μουσικολόγο καθηγητή
Λάμπρο Λιάβα σε μια τηλεοπτική εκπομπή του να λέει ότι τον σκοπό αυτό
τον έπαιζαν τα όργανα όταν γινόταν η
μεταφορά των μεγάλων κορμών των
δέντρων από το δάσος της Αγιάσου
και τις γύρω περιοχές για την ανακατασκευή του ιερού ναού της Παναγίας,
που σύμφωνα με τον Μ. Ελευθεριάδη
(1972) έγινε το 1814 μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1806. Η μεταφορά αυτή, επειδή οι κορμοί ήταν μεγάλοι, γινόταν από πολλούς ανθρώπους
μαζί, που τους σήκωναν στους ώμους
τους. Για να είναι ευκολότερη και να
κρατιέται ένας ρυθμός στον βηματισμό
και την κίνηση τα όργανα έπαιζαν τον
σκοπό αυτό που έμεινε γνωστός μέχρι
σήμερα με την ονομασία «Τα ξύλα».
Υποθέτω ότι μετά από κάθε τέτοια
μεταφορά υπήρχε ενθουσιασμός και
ακολουθούσαν κεράσματα και ευχές.
Ίσως τότε ακούστηκε για πρώτη φορά
η ευχή «Θιος του καλό τσι Παναγιά στα
ξύλα». Πιθανώς διατυπωμένη όχι ακριβώς έτσι αλλά λίγο διαφορετικά. Ίσως
«Θιος στου καλό κι τσ’ Παναγιάς τα
ξύλα» ή κάπως αλλιώς. Από τότε έμεινε
και από στόμα σε στόμα διαδόθηκε και
σε άλλες περιοχές της Λέσβου ίσως με
κάποιες παραλλαγές. Αυτά βέβαια είναι
μια απλή υπόθεση η οποία χρειάζεται
απόδειξη που για μένα είναι δύσκολη.
Λεπτομέρειες για τον σκοπό δίνει ο
Νίκος Διονυσόπουλος (χ.χ.) ο οποίος
όμως λέει ότι σύμφωνα με την προφο47

ρική παράδοση αυτός συνδέεται με τη
μεταφορά των μεγάλων κορμών για την
κατασκευή του πρώτου ατμοκίνητου
ελαιοτριβείου της Αγιάσου το 1878 για
τις ανάγκες όλου του χωριού.
Όπως και να έχει το πράγμα το σκηνικό πρέπει να ήταν παρόμοιο. Τα όργανα να παίζουν τον σκοπό και μετά
από κάθε τέτοια μεταφορά ο ενθουσιασμός και οι ευχές. Κατά τη γνώμη μου
τίποτα δεν αποκλείει να ακούστηκε η
φράση αυτή και στις δύο περιπτώσεις
και όχι μόνο.
Προσπάθησα να ερευνήσω, όσο
μπορούσα, το θέμα. Ρώτησα κι έμαθα
ότι και σήμερα η ευχή λέγεται στην
Αγιάσο, η οποία βέβαια δεν έχει σχέση
με τη θάλασσα και τα πλοία. Είναι ένα
εσωτερικό ορεινό μεγάλο χωριό που
δεν έχει βάρκες, καΐκια κ.λπ. για να παραπέμπει η ευχή σ’ αυτά. Ένας Αγιασώτης μάλιστα μου είπε ότι κάποιες φορές η όλη έκφραση έχει και συνέχεια.
Όταν κάποιος, υψώνοντας το ποτήρι
του για να πιεί, εύχεται «Θιος του καλό
κι Παναγιά στα ξύλα» συμπληρώνει κάποιος άλλος «κι ου Χριστός στα πελεκούδια». Αυτό βέβαια, δεν έχει σχέση
με την αρχική σημασία της ευχής, η
οποία γινόταν για την ευόδωση του έργου της ανοικοδόμησης του ιερού ναού
της Παναγίας. Είναι μια μεταγενέστερη
άσχετη προσθήκη.
Όλα αυτά που γράφω, ασφαλώς δεν
αποτελούν απόδειξη αλλά νομίζω πώς είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι η λέξη «ξύλα»
της παροιμιακής φράσης που συζητάμε,
αναφέρεται σε πραγματικά ξύλα, τα ξύλα
της Παναγίας για την ανοικοδόμηση του
ιερού ναού της στην Αγιάσο.
Οι ειδικοί έχουν το λόγο να ερευνήσουν περισσότερο το θέμα και να πουν
την άποψή τους. Μπορεί να αποδειχθεί
πως είναι έτσι ή ότι η υπόθεση που έκανα είναι λανθασμένη. Θα χαρώ όποια κι
αν είναι η κατάληξη.
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Παροιμίες - φράσεις,
που λέγονται στη Γέρα.
«Έχασι του παλούτσ’
απ’ τ’ χαβούζα»
(Έχασε το παλούκι ή το πάσσαλο
από τη χαβούζα)
Μια πολύ εύστοχη παροιμία που λέγεται για κάποιον που όχι μόνο τα
«έχασε», αλλά που έχει περιέλθει σε
μια οδυνηρή, μη αναστρέψιμη κατάσταση. Λόγου χάρη, για κάποιον που
δεν ξέρει σε τι και σε ποιόν χρωστάει, ή για κάποιο που έχασε τα λογικά
του εξ αιτίας μιας οδυνηρής κατάστασης.
«Γαδάρ λαλείς πουρδές ακούς»
(Σε γαϊδούρια μιλάς πουρδές ακούς)
Λέγεται όταν κάποιος κατά κυριολεξία χάνει τα λόγια του, μιλώντας σε
κάποιους από τους οποίους δεν μπορεί να αναμένει τίποτα, κοινώς σα να
μιλάει σε τοίχο. Λόγου χάρη, όταν ο
δάσκαλος προσπαθεί να κεντρίσει το
ενδιαφέρων των μαθητών του, αλλά
αυτοί είναι αδιάφοροι ή απαντούν με
άσχετα πράγματα.
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Πρόσωπα
Πρόσωπα
Υποπλοίαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος
Ο συμπατριώτης μας λιμενικός που είχε σώσει
πάνω από 5000 ανθρώπους
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ένας εμβληματικός άνθρωπος του
Αιγαίου, ο 44χρονος υποπλοίαρχος
του Λιμενικού Σώματος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, που σαν κυβερνήτης του
περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 602 σκάφους στη Μυτιλήνη, σηματοδότησε
τους ηρωικούς αγώνες των στελεχών
του Λιμενικού Σώματος να σώσουν
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που
περνούσαν στα ελληνικά νησιά την περίοδο 2015 – 2016 έφυγε ξαφνικά από
τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 11 Οκτωβρίου 2018, από ανακοπή καρδιάς.
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έγινε
γνωστός στη διάρκεια της ανθρωπιστι-

κής προσφυγικής κρίσης, σαν το πρόσωπο μιας Ελλάδας που επιμένει στην
αξία της ανθρώπινης ζωής, όποια κι αν
είναι αυτή. Αποτέλεσε έτσι την «εικόνα» του Λιμενικού Σώματος σήμερα.
Την εικόνα του αξιωματικού της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που βρίσκεται πίσω
από κάθε δελτίο Τύπου, που μιλά χρόνια τώρα για επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης στο Αιγαίο. Ήταν ένας απλός
καθημερινός άνθρωπος, ταγμένος σε
όλη του τη ζωή να υπηρετεί στα σύνορα,
πρώτα στον Μόλυβο κι ύστερα στη Μυτιλήνη. Χωρίς ωράριο, με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και χαμηλές αποδοχές.

Υποπλοίαρχος Κυριάκος Παπαδόπουλος, για τη δράση του είχε τιμηθεί από
την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία
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Γέννημα θρέμμα μιας προσφυγικής
οικογένειας από τη Νικομήδεια, παιδί
μαστόρων της μεταλλοτεχνίας που περηφανεύονται πως σμίλεψαν τις μεταλλικές δάφνες στο άγαλμα της ελευθερίας της Μυτιλήνης, το σήμα κατατεθέν
της πόλης. Μεγαλωμένος από εργάτες
γονείς σε έναν «μαχαλά» της Μυτιλήνης, τη «Λαγκάδα», αποφοίτησε από τη
Σχολή Εμποροπλοιάρχων των Οινουσσών, ναυτολογήθηκε πρώτα σε πλοίο
του Εμπορικού Ναυτικού κι από εκεί
κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα.
Παντρεμένος και πατέρας δυο παιδιών ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έδωσε, κατά γενική ομολογία, ηρωικά τον
αγώνα για τη διάσωση χιλιάδων ανθρώπων μεταξύ Λέσβου και Μικρασιατικών
παραλίων, προσπάθεια που τον σημάδεψε.
«Πόσους ανθρώπους έχετε σώσει;»
τον είχε ρωτήσει ο πρώην καγκελάριος
της Αυστρίας Βέρνερ Φάιμαν, όταν είχε
επισκεφθεί τη Μυτιλήνη. «Περισσότερους από πέντε χιλιάδες» του απάντησε ο έλληνας αξιωματικός. Δεν άκουσε
καλά ο τότε αυστριακός καγκελάριος
και του είπε πως «πέντε ζωές είναι κάτι
πολύ σημαντικό». Τον διόρθωσαν και
του είπαν πως πρόκειται για πέντε χιλιάδες ζωές... «Είσαστε πραγματικός
ήρωας», του είχε πει τότε έκπληκτος ο
Φάιμαν.
Για τη δράση του είχε τιμηθεί από
την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική
πολιτεία, ενώ διεκδίκησε και το χρυσό
αγαλματίδιο των Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «4.1 miles» στο οποίο «πρωταγωνίστησε».
Πιστός στο καθήκον του και πάντα
αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος
για το οποίο ήταν περήφανος, είχε
ερωτηθεί τότε για το πώς ένιωθε στο
κόκκινο χαλί των βραβείων.
«Είμαστε περήφανοι για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πληρωμάτων

του Λιμενικού Σώματος να μη χαθεί
ούτε μια ζωή μέσα στην θάλασσα σε
αυτήν την τραγωδία που ας μη ξεχνάμε
πως ακόμα διαδραματίζεται στην Ελλάδα μας», είχε πει ο Μυτιληνιός κυβερνήτης του ΠΛΣ 602 που, από το στενό
θαλασσινό ποτάμι αναμεταξύ Λέσβου
και μικρασιατικών παραλίων, βρέθηκε
μέσα στη λάμψη και τις διασημότητες
του πλανήτη, αξιωματικός πάντα του
Λιμενικού Σώματος.
Για τις στιγμές που έζησε στη θάλασσα και το πόσο των σημάδεψαν
ο Κυριάκος δε μιλούσε. Σε μια συνέντευξη του, όταν ρωτήθηκε πως νιώθει,
απάντησε: «Οι στιγμές της προσωπικής αδυναμίας είναι πολυτέλεια, που
δεν την έχουμε. Λίγα μίλια παραπέρα
υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται
τη βοήθεια μας. Εμείς έχουμε καιρό να
κλάψουμε».
Στην δήλωση του ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρει «ο βραβευμένος από την
Ακαδημία Αθηνών Υποπλοίαρχος του
Λιμενικού Σώματος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, με περισσότερες από 5000
διασώσεις ανθρώπων από τη θάλασσα,
είναι από εκείνα τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής που έδειξαν στην
Ευρώπη πώς εννοεί η Ελλάδα τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης,
της ισοτιμίας και της ειρήνης. Το Λιμενικό Σώμα είναι υπερήφανο για το άξιο
στέλεχός του.»
«Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι
από τα στελέχη που έδειξαν και ανέδειξαν την αξία της ανθρώπινης ζωής,
αλλά και την εικόνα της Ελλάδας που
μέσα από την οικονομική και κοινωνική
κρίση, έμεινε πιστή στις ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού της οι οποίες
πρέπει να είναι και αξίες της Ευρώπης».
«Newsroom» 10/10/2018
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Σαλιγκάρια
Ιστορικά στοιχεία
Τα σαλιγκάρια είναι μια από τις αρχαιότερες τροφές στην διατροφή του ανθρώπου και
λόγω της εύκολης συλλογής τους αλλά και λόγω της αφθονίας τους. Οι αρχαιότερες μαρτυρίες μας δείχνουν ότι ακόμη και την 11η χιλιετία π.Χ. στα νεολιθικά χρόνια οι άνθρωποι
ασχολούνταν με τη συλλογή και την κατανάλωση σαλιγκαριών. Στην Ελλάδα, τόσο στα αρχαία χρόνια όσο και στα μεταγενέστερα, φαίνεται ότι τα σαλιγκάρια έπαιζαν σημαντικό ρόλο
στη ζωή των κατοίκων της. Κελύφη σαλιγκαριών έχουν βρεθεί σε ανασκαφές στην Κρήτη
στην Λέσβο και στη Σαντορίνη. Για τους Κρητικούς την εποχή του Μίνωα οι χοχλιοί ήταν από
τα πιο εκλεκτικά εδέσματα, ενώ υπήρχαν και στο μενού των αρχαίων στο νησί της Θήρας.
Σαλιγκάρια κοκκινιστά (γιαχνί)
Τα σαλιγκάρια κοκκινιστά απαντώνται
τόσο στην Κρήτη, η οποία ιδιαιτέρως
τιμά ολόκληρο το είδος με διάφορες
συνταγές, όσο και σε πολλά μέρη της
Ελλάδος. Χάρη στη σάλτσα ντομάτας
και το σιγανό μαγείρεμα, τα -ονομαζόμενα και- σαλιγκάρια γιαχνί αποδίδουν
έναν ακόμη εξαιρετικό μεζέ. Με γεμάτη
γεύση, διπλή υφή και διακριτικό, γλυκό
γαριφαλένιο άρωμα.
Υπενθυμίζεται ότι τα σαλιγκάρια που
κυκλοφορούν στην αγορά είναι προϊόν εκτροφής και συνήθως καθαρά από
εκκρίσεις. Το καλοκαίρι βρίσκονται σε
νάρκη, απ’ την οποία βγαίνουν όταν τα
βάλετε σε νερό (πριν το μαγείρεμα). Αν
τα μαζέψετε μόνοι σας μετά τις φθινοπωρινές βροχές, βάλτε τα για 2-3 μέρες
σε πάνινη σακούλα (ή σε δίχτυ και σε
χάρτινη) με αλεύρι και θυμάρι για να
καθαρίσουν. Ταΐστε τα όμως, με κλειστή τη σακούλα ή το δίχτυ για να μην
τα ψάχνετε σ’ όλη την κουζίνα και παραπέρα. Θεωρούνται αργοκίνητα, αλλά
κάποια σαλιγκάρια ‘τρέχουν’ και με 64
εκατ. την ώρα, και είναι μάστορες στις
αποδράσεις. Τα πλένετε πολύ καλά μέχρι να καθαρίσουν καλά.
Τέλος, σε κάθε περίπτωση ελέγξτε τα
πριν προχωρήσετε στο μαγείρεμα. Πετάξτε όποιο σαλιγκάρι δεν έχει ξυπνήσει κάνοντας το πρώτο ωριαίο μπάνιο
στο νερό.

Υλικά Συνταγής
1 κιλό σαλιγκάρια
3 μεγάλα κρεμμύδια
ώριμες ντομάτες
1 κ.σ πελτέ
1 κουταλάκι. ζάχαρη
αλάτι
πιπέρι
μαϊντανό και 2-3 φύλλα δάφνης
Εκτέλεση
Για τα κοκκινιστά σαλιγκάρια γιαχνί,
τσιγαρίζουμε πρώτα το κρεμμύδι, ρίχνουμε τις ντομάτες τριμμένες, τον
πελτέ, το αλάτι, το πιπέρι, το μαϊντανό,
τα φύλλα δάφνης, τη ζάχαρη και τα σαλιγκάρια, προβρασμένα και με κομμένο
το κεντρικό κέλυφος για πιο εύκολο
φάγωμα. Τα ανακατεύουμε για 5 λεπτά,
ρίχνουμε λίγο νερό και τα αφήνουμε να
σιγοβράσουν για μια ώρα περίπου.
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Ο Οδυσσέας στη Μυτιλήνη

Κι όμως ξέρω πως στην καρδιά ενός
άνθους λωτού τριγυρισμένου απ’ το
χαμένο παρελθόν
κι απ’ το άγνωστο μέλλον
υπάρχεις πάντα εσύ
ένα όραμα φυλαγμένο απ’ τ’ αγέννητα
ακόμα χρόνια
που πρέπει να το βρω οπωσδήποτε
για ν’ αποκαταστήσω τη χαμένη μου
δικαίωση.

Στον Μίμη

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Στον Άδη
Μια μέρα θα μισέψουμε στα σκότη:
κι αν δεν το ήπιαμε όλο το ποτήρι,
κι αν δεν εμείναμε σε θεία αγνότη,
το κορμί μας στον τάφο θ’ απογύρει.
Στερνή αγάπη θε να μοιάζει πρώτη:
τόση λαχτάρα μες στο πανηγύρι
της Ζωής μας ανάρπαζε κι η Νειότη
μας φούντωνε του αίματος τη πύρη.
Οι κοπέλες μονάχα θα εικονίζουν
κάθε χαρά που πέρασε και πάει
και θα στέκουν εμπρός μας σε παράτα.
Κι ούτε κι ο νους θα ξέρει όταν θα σχίζουν,
σαν άγγελοι των ουρανών τα χάη,
ποια πιο πολύ μας χρύσωνε τα Νειάτα!
Ρώμος Φιλύρας (1898-1942)
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Σαν τον πολύπλαγκτο Οδυσσέα,
επιστρέφεις,
στις ρίζες σου…
Δεν περιμένουν τον γυρισμό σου
κι ο δρόμος ερήμωσε,
κι όμως εσύ επιστρέφεις,
πολύπειρος,
νουνεχής,
τριγυρισμένος με απογόνους
και νέους συντρόφους,
πούχουν πλανέψει οι διηγήσεις σου…

Γι’ αυτό ψάχνω αδιάκοπα
τρέχοντας σαν χρυσοθήρας
ανερμάτιστος
πίσω απ’ τις πλάνες μου
κι απ’ τ’ αλλοπρόσαλλα άλλοθί μου
ενώ η ζωή φεύγει για τ’ ανεπίστροφο
ταξίδι της,
ολόιδια όπως ένα καράβι φορτωμένο
φώτα
και μάταιες ψευδαισθήσεις
που λάμπουν ξεγελαστικά
μες σ’ ένα στρόβιλο απίστευτων
αντικατοπτρισμών
στα όρια ανύπαρκτων οριζόντων...

Επιστρέφεις,
εκτελώντας γενετικές εντολές των
προγόνων σου…
Επιστρέφεις
για να στεγάσεις τις μνήμες,
πριν σκορπίσουν,
σαν ερινύες,
ακολουθώντας σε…
Αγγελική Σαραντάκου,

Τάκης Χατζηαναγνώστου

Αναζητήσεις

Παράπονο

Πίσω απ’ την άρρυθμη αναπνοή μου
και τις λέξεις μου
και τους ήχους των
παραμονεύει η αγωνία των
αναζητήσεών μου
που τις παγίδεψαν ο χρόνος,
οι ελπίδες
κι οι διαψεύσεις των.

Ω σείς που περπατήσατε
στις τρυφερές παλάμες
των οδών,
να μην πονέσει
η διαλεχτή σας φτέρνα...
Πέστε μου,
είν’ όμορφα
τα σταυροδρόμια
με φεγγάρι;

Κάπου με ξεγέλασαν τα ωραία
χρώματα
η μέθη των άσπρων σύννεφων
τ’ αρώματα των ανοιξιάτικων
λουλουδιών
και παρασύρθηκαν οι επιθυμίες μου σ’
ένα αχαλίνωτο κυνηγητό ονείρων
που σαν να ’ταν ένα σμάρι πουλιών
έτρεχαν ξοπίσω απ’ τον άπιαστο
άνεμο.

Μπροστά μου
πέτρες μόνο.
Κι ανθρώπων
ουκ έχω
μες των άκρον μου τον πόνο
μήτε φύλλο
να καλύψω το όνειρό μου
και μαραίνεται.
Σκοντάφτω
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Τέλη Αυγούστου

και πορεύομαι για κείνο
που αγαπώ...
Πέστε μου πώς δεν πέθανε,
γι’ αυτό δεν ανασταίνεται.
Πουλάκια που μας φέρνετε
στα ποδαράκια σας
την άνοιξη,
κρατήστε με το ράμφος σας
των οριζόντων το τετράκλωνο
μαντήλι….

Τέλη Αυγούστου
αρχές Σεπτέμβρη
όρια καλοκαιριού αμάλαγου
Σέρνω τις βάρκες στους ανέμους
με καραβόσκοινο
των κοριτσιών τις πλεξούδες
Σωμάτων ανέγγιχτων
πρώιμης εφηβείας
λύγισμα της νεαρής μέρας
πάνω απ’ τα νερά
Το χέρι στη γραμμή του ορίζοντα
όριο απεραντοσύνης
χύνεται να αδράξει
το αδρόσιστο αύριο
Ο βοριάς από το εφήβαιο
της μικρής θάλασσας ανηφορίζει
στο πέλαγος των αγοριών
Χρόνια οι καμπύλες
προσπαθούν το αδύνατο
και ένα ω! Θεέ μου
ξεφεύγει απ’ τα χείλη
τη στιγμή την υστέρηση
τέλη Αυγούστου
αρχές Σεπτέμβρη
κάθε χρόνο

Έτσι τον κόσμο αν ακουμπήσετε
στα χέρια μου,
θα ξαναβρώ
τον λυγερό μου
Απρίλη...
Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Παράξενη βροχή
Το σπίτι ορθάνοιχτο

Άρης Μικρασιάτης

Απ’ τα σκευρωμένα παράθυρα
έφευγε το Καλοκαίρι.
απ’ τη σκουριασμένη πόρτα
έμπαινε ο Χειμώνας.
Έφτιαξα με τις χούφτες
ένα πρόχειρο φανάρι
για να φυλακίσω λίγο φως.

Επέτειος
«Επέτειος», λες κι’είν γιορτή η ώρα
του Θανάτου
που ο κάθε νιός αντίκρισε να στέκεται
μπροστά του.
«Αποφασίζω», εσήμαινε του χρόνου
μιαν «αχτίδα»
μεσα στων Tanks το μούγκρισμα, και
μες στην καταιγίδα.
Σαν έτοιμος από καιρό, μ’επάνω το
κεφάλι
«κύκνειον άσμα» έψαλλες, στης δόξας
την «αγκάλη»!
Γιώργος Κόμης

Πέρασε σιωπηλά
ανάμεσα απ’ τα κενά των δακτύλων
και χάθηκε...
Στις χούφτες μου απόμεινε
ένα γιατί ν’ αναπαύεται
σε φύλλα καφετιά.
Ύστερα άρχισε εκείνη η παράξενη
βροχή !
Ελένη Κονιαρέλλη

54

ναγιώτης Δουκαρέλλης, Αντώνης Παπαγεωργίου, Κώστας Φριλίγγος, Μανόλης
Τσόχατζης, Βασίλης Αλμπάνης, Ευριπίδης Ανδρέου, Όμηρος Χαραλαμπίδης,
Γιάννης Χατζηγιάννης, Ζήνων Ελευθεριάδης, Γιώργος Βαρελτζίδης, Γιώργος
Καραμάνος, Ευριπίδης Χατζηγιώργης,
Λεωνίδας Χατζηλεωνίδας, Παναγιώτης
Μπεκιάρης, Γεώργιος Σανίδης, Ευριπίδης Σανίδης, Ευστράτιος Σανίδης, Ναβασάρτ Δεϊμερτζιάν, Πλάτων Πλάτων.
Ο Στρατής Αναγνώστου στον κατατοπιστικό πρόλογό του γράφει ανάμεσα στα άλλα: « Έχοντας θέσει στόχο
της ζωής του τη διατήρηση της μνήμης,
γραπτής και προφορικής ο Αντώνης
Πλάτων σκιαγραφεί με το παρόν πόνημα την προσωπικότητα των γιατρών,
που γνώρισε κυρίως στη Μυτιλήνη,
αλλά και στην Ερεσό και στην Αθήνα,
προπολεμικά και μεταπολεμικά. Αναμνήσεις καλές και κακές, σοβαρές και
ευτράπελες, στάσεις ζωής και νοοτροπίες της εποχής, περιστατικά και πληροφορίες μοναδικές, συνθέτουν ένα
αφήγημα, που κάλλιστα θα μπορούσε
να το χαρακτηρίσει κανείς λογοτεχνικό, ιστορικό και κοινωνιολογικό συγχρόνως. Λογοτεχνικό, γιατί η πένα του
Αντώνη χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες αφηγηματικές τεχνικές, προκειμένου να αποδώσει με τον πιο γλαφυρό
τρόπο τις λέξεις και τα νοήματα, που
συνθέτουν ιδανικά το περιεχόμενο του
κειμένου. Όμως, παράλληλα, πρόκειται
και για ιστορικό αφήγημα, γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος μπορεί κάλλιστα
να το χρησιμοποιήσει σαν ιστορική
πηγή, προκειμένου να αντλήσει τα στοι-

Αντώνης Πλάτων
«Οι γιατροί που γνώρισα»
Εισαγωγή: Στρατής Αναγνώστου
Εκδόσεις Μύθος, σελ. 91
Μυτιλήνη 2018
Στο παρόν βιβλίο
βρίσκουμε το παρακάτω βιογραφικό
σημείωμα για τον
Αντώνη
Πλάτωνα:
« Γεννήθηκε στην
Αγία
Παρασκευή
της Λέσβου το 1935
και πέθανε το 2017
στη Μυτιλήνη. Βαθιά
πνευματικός άνθρωπος, με έντονα συλλεκτικά ενδιαφέροντα, έθεσε στόχο
της ζωής του τη διάδοση της μικροϊστορίας, κυρίως μέσα από τις μελέτες
του για τη λεσβιακή δημοσιογραφία
και τους βουλευτές της Λέσβου. Επιχείρησε παράλληλα να διασώσει την
προφορική ιστορία του νησιού του,
φροντίζοντας να δημοσιευθούν σημαντικές μαρτυρίες του παρελθόντος και
προσωπικά του βιώματα, σαν κι αυτά
που περιέχονται στο βιβλίο αυτό, πρωτοδημοσιευμένα το 1992 υπό μορφή
άρθρων σε λεσβιακή εφημερίδα».
Ένα χρόνο, λοιπόν, μετά την εκδημία
του Αντώνη Πλάτωνα, η οικογένειά του
κυκλοφόρησε σε βιβλίο μια εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα σειρά από κείμενά του
δημοσιευμένα πριν πολλά χρόνια σε
τοπική εφημερίδα. Τα άρθρα του αυτά
αφορούσαν γιατρούς της Μυτιλήνης
των περασμένων δεκαετιών, όπως: Βασίλης Κανέλλης, Κώστας Παρίτσης, Πα55

αυθόρμητα σπεύδω λίγο ανεπίκαιρα κι
έρχομαι δίπλα σας να σχολιάσω τούτο
το δώρο που δεν είναι άλλο από ένα
όμορφο βιβλίο που με έμπασε σε μια
μικρή αυλή με τη ροδιά / και τ’ άσπρα
της παρτέρια για να με πλημμυρίσει νόστο, ας ήτανε σαν τότες, / που ήμαστε
παιδιά και ταπεινά να κάνω την προσευχή μου Θε μου σ’ ευχαριστώ που άλλη
μια μέρα / βλέπω τις ζωγραφιές του δειλινού / τα δέντρα τα πουλιά και πέρα ως
πέρα / τ’ ατέλειωτο γαλάζιο τ’ ουρανού,
/ διπλά σ’ ευχαριστώ… (σ. 20).
Ναι. Πρόκειται για μια ανθοδέσμη
ποιητική του εξαίρετου τέκνου της Μεσοτοπίτικης γης, του πανεπιστημιακού
δασκάλου Αρτέμη Γιαννίτσαρου, που
μπολιασμένος συζυγικά με τα Χανιά,
είναι διπλά πατριώτης μου.
Μα τι να πω ο άμοιρος μετά τον
εύστοχο, με σοφία και σπάνια τεχνογνωστική λεπτομέρεια, πρόλογο του
καταξιωμένου ποιητή και λογοτέχνη
Δημήτρη Νικορέζου; Ωχριώ.
Εκείνο που αποκόμισα όμως από
το πανέμορφο, το πλουσιοκεντημένο
σε όλες σχεδόν τις σελίδες με ωραίες ακουαρέλες της ζωγράφου Καίτης
Μεσσηνέζη, τούτο βιβλίο, ήταν ένα λυρικό χαλάρωμα, μια ποιητική αναδρομή
κι αναπόληση του βηματισμού μου στη
γης απάνω, κι από της νιότης τα καρδιοχτύπια γοργά στην αρχή, με βηματισμούς αργοκίνητους υστερνά, φιλοσοφώ και λαχταρώ, ώ και να ‘ταν μπορετό
Θε μου μια καινούργια αρχή να ‘ρχότανε μαζί με τα θαλασσοπούλια που ξεπετάξαν ψες το βράδυ /και μ’ ολάνοιχτα
πανιά στο λίγο αγέρα / κίνησαν αργοί
βουβοί διαβάτες στο σκοτάδι, / τα θλιμμένα τα καΐκια, / που ‘ρθε σιγανά και
σκέπασε το σκοτάδι...(σ. 30).
Σκέφτομαι, κι απλά, αφήνομαι λεύτερος, πεθυμητός πατριδολάτρης στα
χέρια του γόνου τούτου της Λεσβιακής
άνοιξης, να με πάρ’ η τραμουντάνα και

χεία εκείνα, που θα τον βοηθούσαν να
ανασυστήσει όψεις της ιστορίας του ιατρικού επαγγέλματος στη Λέσβο. Κατά
βάση, όμως πρόκειται για ένα αφήγημα
με έντονη κοινωνιολογική χροιά, αφού
με αυτό αναβιώνεται μια ολόκληρη εποχή με τις έξεις της, τις νοοτροπίες της,
την αγριότητα, αλλά και τις ομορφιές
της, μια εποχή που εκτυλίσσεται στη
μεταξική περίοδο, στην κατοχή, στα εμφυλιακά και μετεμφυλιακά χρόνια. Μαζί
με τους γιατρούς σκιαγραφούνται και
άλλα μέλη της λεσβιακής κοινωνίας της
εποχής: φαρμακοποιοί, αλλά και άλλοι
απλοί επαγγελματίες, καφετζήδες, γνωστοί, φίλοι, συμμαθητές και συγγενείς
του Αντώνη παρελαύνουν ο ένας μετά
τον άλλο στο κείμενο, ένα κείμενο που
ρέει ευχάριστα και σε κάνει να θέλεις
να το “ρουφήξεις” όλο μονοκοπανιάς».
Εφημ. «Εμπρος.

Αρτέμη Γιαννίτσαρου
Η «μικρή αυλή με τη ροδιά»
Ποίηση
Πρόλογος: Δ. Νικορέτζος
Εικονογράφηση: Κ. Μεσσηνέζη
Εκδόσεις «Αστερίας»
Το γνωστό μου
πρόβλημα και η
απουσία από το
σπίτι, μου στέρησε
τη χαρά να πάρω
στα χέρια μου ένα
σπάνιο δώρο από
έναν εκλεκτό φίλο,
γνωστό από τα ίχνη
της γραφίδας του.
Μα η χαρά μου τράνεψε σαν το παρέλαβα καθυστερημένα όταν γύρισα, κι
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φτεροκοπώ για να βρεθώ μαζί με τον
ποιητή, ταπεινός υμνωδός, στης γενέθλιας γης τα χώματα. Δεν έχεις, μάνα
γη, να εξυμνήσω / μέγαρα και παλάτια
εξωτικά / όμως τις πέτρες σου θα τραγουδήσω / και τ’ άσπρα σου σπιτάκια
τα φτωχά (σ. 76).
Με παίρνει ο Αρτέμης με το χέρι,
θαρρείς, κι ερωτοτροπούμε και θαμάζουμε τη γρανιτένια λεβεντιά του Εξύμνου, εκεί στην κορφή, που θρυλείται
πως η ποιητομάνα Σαπφώ τραγουδούσε με τις μαθήτριές της και να κραυγάσω λεβεντιάς ιαχές, που... μπόρες σε
δέρνουν δυνατές σαν έρθει η χειμωνιά /
και να σου πάρουν μυστικά παλιών καιρών γυρεύουν / άλλοτε πάλι ντύνεσαι το
ρούχο του χιονιά / κι όλα τα γύρω σου
βουνά, λεβέντη, σε ζηλεύουν (σ. 21).
Κι απ’ την περήφανη τούτη χιλιοτραγουδημένη κορφή με συντροφεύει ως
του Ταβαριού το πλάνο και φεγγαρασημωμένο ακρογιάλι με μια πληρότητα
από τα Χαϊδέματα του φεγγαριού στης
άμμου τα χαλίκια / τρελά φιλιά του ζέφυρου στα μουσκεμένα φύκια / παιγνίδια της γλυκιάς βραδιάς στο γαλανό
περγιάλι / απόψε με πλανέψατε με τ’
αργυρά σας κάλλη (σ. 29).
Είναι ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος, ο φυσιοδίφης και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που έλαχε στα ίδια έδρανα του
Φυσιογνωστικού τμήματος να πάρουμε
εφόδια γνωστικά για τη μετέπειτα ζωή
μας, χαμηλών τόνων λυρικός ποιητής
που με τις νεανικές του ανησυχίες από
πολύ νέος, είχε ξεκινήσει να εκφράζεται κι έμμετρα ξεδίπλωνε τον αισθηματικό κι υπαρξιακό του εσώκοσμο κάποια νύχτα του Γενάρη / κάτω απ’ την
αμυγδαλιά / πήρα δυο κλεφτά φιλιά /
απ’ το ολόξανθο φεγγάρι (σ. 47).
Κι οι λυρικές εκρήξεις συνεχίστηκαν
ως πρόσφατα που μας χάρισε ψυχικά
και μεστά του σπινθηρίσματα, με αισιόδοξο μήνυμα για την επί γης ειρήνη.…

Φύγανε πίκρες και καημοί στης νύχτας
τη γαλήνη / ψίθυροι μες τις φυλλωσιές,
ανασαμιές εντός μου. / Αχ Θε μου
ετούτη η ομορφιά να φέρει την ειρήνη /
και ν’ αντηχήσουν σήμαντρα στις γειτονιές του κόσμου.
Αρκούμαι να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το δημιουργό του πονήματος
τούτου για την ωραία δουλειά που μας
προσέφερε.
Γιώργος Καμβυσέλλης

Βλαζία Φαϊδά
«Όταν ο ουρανός ήταν χαμηλά»
(νουβέλα)
Εκδόσεις Αγγελάκη,
Αθήνα 2018
Ο
πολιτισμός
σε τούτο εδώ το
μετερίζι της πατρίδας μας (τη
Λέσβο), από τα
αρχαία χρόνια έχει
να επιδείξει αξιοζήλευτες περγαμηνές. Η καλλιτεχνική δημιουργία σε
όλο της το εύρος
είναι πηγή που δεν εννοεί να στερέψει.
Όσο και αν προσπαθούν από παλιά οι
ιθύνοντες να απαξιώσουν και να μηδενίσουν αυτή την Ιερή γη πάντα έξω θα
πέφτουν.
Πολύ εύστοχα και σε ανύποπτο χρόνο, ο Στρατής Αναστασέλλης σ’ ένα
ποίημά του στο βιβλίο «ΑΝΑΣΤΑ Ο
ΛΑΟΣ» γράφει:
« Αιγαίου τ’ άρμυρά νιράς/ είν΄ αίμα
΄πι τν Ιλλάδα/
έδιου κατούρσι γη Σαμφώ/τσ ‘ακόμ
βαστά η σπιρτάδα».
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Γράφει με τρόπο λυρικό, με συναισθηματικές παρακαμπτήριους χωρίς διαβητικές υπερβολές, με ωραίες, εδώ και
εκεί περιγραφές».
Η κα. Φαϊδά γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Έχει ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχει ταξιδέψει πολύ στον κόσμο. Από μικρή είχε κλίση στην ποίηση
και τη λογοτεχνία. Έχει ασχοληθεί με
τις τέχνες και τα γράμματα πολλά χρόνια συμμετέχοντας σε ανθολογίες ποίησης, στην Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση, σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά
κ.α. Έχει διακριθεί με πολλά βραβεία.
Το βιβλίο της «Φρυκτωρία» τιμήθηκε
με βραβείο του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός».
Πολλοί εξέχοντες πνευματικοί άνθρωποι έχουν γράψει επαινετικές για
το έργο της κριτικές. Επίσης ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης Χρίστος Μάρκου
έχει μελοποιήσει ποιήματά της.
Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές
με τίτλους «Λάψαρνα», «Λάψαρνα ΙΙ»,
«Κάβο-Νιρβάνα», «Τα Δεύτερα» με
ποίηση της δεκαετίας του ‘80 και τη
«Φρυκτώρια».
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Ι. ΠΑΠΑΛΑΣ

Εδώ, ο πνευματικός κόσμος παλεύει
με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα
«Ιερά και τα Όσια», περνώντας μέσα
από συμπληγάδες.
Το φαινόμενο της «Λεσβιακής Άνοιξης» είναι η διαρκής φλόγα που δεν εννοεί να σβήσει. Καλλιτεχνικές, πνευματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις έχουν
συνεχή δράση παρ’ όλα τα προβλήματα
που μας φόρτωσαν ενσυνείδητα.
Μέσα σ’ αυτό το θολό τοπίο η συμπατριώτισσά μας κ. Βλαζία Φαϊδά,
μετά την επιτυχημένη εδώ και χρόνια
παρουσία της στο στίβο της ποίησης,
τώρα δοκιμάζεται και στο χώρο του διηγήματος με το νεοκδοθέν βιβλίο της.
Η γλώσσα των αφηγημάτων καθαρή,
απλή και κατανοητή. Έντονο είναι το
λεσβιακό στοιχείο με τοποθεσίες, ανθρώπους, ήθη και έθιμα των περασμένων χρόνων.
Ένα εύοσμο λεσβιακό άρωμα είναι διάχυτο σε ολόκληρη τη ροή του βιβλίου.
Σε μια τοποθέτησή του ο λογοτέχνης Δημήτρης Νικορέτζος, γράφει
για την άξια πνευματική δημιουργό:
«…Έχοντας το χάρισμα της τερπνής
αφήγησης -με περιγραφική ικανότητα
αλλά και οξεία παρατηρητικότητα- με
εξαιρετικό και ανεπιτήδευτο χειρισμό
της λογοτεχνικής γλώσσας, μας καθιστά κοινωνούς -πέραν των άλλων- τρόπων, συνηθειών, ηθών, εθίμων, δοξασιών κ.λπ., της ιδιαίτερης πατρίδας της,
και υπό την έννοιαν αυτή, τα δύο πεζογραφήματα της, έχουν, εξόν απ’ το
λογοτεχνικό, και λαογραφικό ενδιαφέρον, επάλληλο και του γλωσσικού, με
τον πλούτο των ιδιωνυμικών όρων που
χρησιμοποιεί, τοπικής εκφοράς και διαλέκτου, που επεξηγεί σε ενημερωτικό
Λεξιλόγιο…».
«Από την άποψη της καλολογίας των
εκφραστικών της τρόπων, η Βλαζία
Φαϊδά δεν μένει προσκολλημένη στη
ξηρή περιγραφή των όσων διηγείται.

Κώστας Μίσσιος
«Μυτιληνιά Σύμμικτα»
Συμβολή στη λεσβιακή γραμματεία
Τόμος 20ος
Το διάβασα με
προσοχή και ιδιαίτερη συγκίνηση. Για μια
φορά ακόμα, θαύμασα την άοκνη και ανεξάντλητη προσπάθεια του συγγραφέα,
να εξερευνήσει και
να φέρει στο φως της
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να το πούμε, ότι ο Κώστας Γ. Μίσσιος,
κοινωνικός αγωνιστής με λόγο λυρικό
και επιβλητικό, διδακτικός και εμβριθής
δημιουργός, αλλά ταυτόχρονα απλός
και πειστικός στο λόγο του, έχει θαρρείς εγκατασταθεί στο παρελθόν του
νησιού μας, και ακούραστος ψάχνει...
ψάχνει ταξινομεί, γράφει και πλουτίζει
με πολλά θεμελιωμένα και ακριβοζυγισμένα νοήματα τις γνώσεις μας.
Σίγουρα Πολλά δεν θα τα γνωρίζαμε
αν δεν είχαμε κοντά μας τα βιβλία αυτού
του δημιουργού, που εργάζεται ατελείωτες ώρες αντλώντας δύναμη μόνο από
το περίσσευμα της αγάπης που κρύβει
στην καρδιά του για τον τόπο μας.
Είναι θερμά και ειλικρινή τα συγχαρητήριά μου στον Κώστα Γ. Μίσσιο που
αγωνίζεται και για μία πνευματική και
λυτρωτική ανόρθωση, σε μία δύσκολη
και αποπνικτική εποχή, στην οποία λείπει το πνευματικό οξυγόνο.
Ευχή μου είναι να συνεχίσει το σημαντικό έργο του για τον τόπο μας,
και να εκτιμηθεί -όπως του αξίζει- και
οι αρμόδιοι του νησιού μας για ανάλογα ιστορικά και πνευματικά θέματα, να
σκύψουν με ενδιαφέρον και σεβασμό
στο πολύπλευρο αυτό έργο, που το
αφήνει ο συγγραφέας κληρονομιά στο
νησί μας για τις επόμενες γενιές.

πένας του πολλές άγνωστες και ξεχωριστές πτυχές της Ιστορίας της Λεσβιακής
Γραμματείας. Ακόμα ο εμπλουτισμός του
βιβλίου με φωτογραφίες των προσώπων
εκείνης της παλιάς εποχής, με υπέροχες εικόνες των τοπίων της Λέσβου, με
δημοσιεύσεις διηγημάτων, με παιδικές
ιστορίες, με διασκεδαστικά ανέκδοτα και
άλλα πολλά, κάνουν το βιβλίο εξαιρετικά
ενδιαφέρον και καλοδεχούμενο, αφού
με περιεκτική απλότητα και ξεχωριστή
«φωνή», ταξιδεύει τον αναγνώστη πολλά
χρόνια πίσω και τον βοηθά να γνωρίσει
πολλά και σπουδαία συμβάντα που αγνοούσε, όπως για την περίοδο από 9 Μαρτίου 1835 έως 31 Δεκεμβρίου 1888.
Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάστηκε να
“αλιεύσει” και να συγκεντρώσει ο συγγραφέας με εξαιρετική προσπάθεια μεγάλο πλήθος στοιχείων από εφημερίδες
και περιοδικά της εποχής της Σμύρνης,
της Κωνσταντινούπολης, και της Αλεξάνδρειας (“Σμύρνη”, “Ανατολή”, “Μνημοσύνη”) και αλλά. Επίσης μαθαίνουμε τους
Μυτιληνιούς αλλά και αυτούς που έμεναν
στη Μυτιλήνη και συνεργάστηκαν με τα
νεανικά περιοδικά, όπως η “Διάπλασις
των παίδων”, “Ελληνόπουλο”, “Το σπίτι του παιδιού”. Ακόμα, το βιβλίο μας
γνωρίζει τους Μητροπολίτες (και άλλους
κληρικούς της Μυτιλήνης), καθώς και
τους ιδρυτές- κτήτορες των σχολείων
του νησιού και αυτούς που συνετέλεσαν
στην ανάπτυξη της παιδείας στη Λέσβο.
Στο βιβλίο διαβάζουμε τις ξεχωριστές
σελίδες με συνεργασίες των συνδρομητών, με πεζογραφήματα, με ποιήματα που γράφτηκαν τότε, καθώς και ευχετήριες κάρτες γεμάτες νοσταλγία και
φωτογραφίες μιας εποχής που έφυγε,
αφήνοντας πίσω της το άρωμα της ελιάς
και της αλμύρας της θάλασσας που έχει
κρατήσει και το δικό μας σώμα και ας
έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε
που ζούσαν και δημιουργούσαν οι πρόγονοί μας. Είναι σημαντικό και πρέπει
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΪΤΑΤΖΙΔΗΣ,
Ένας αξιόλογος Μυτιληνιός
αεροναυπηγός. Εργάστηκε στην εταιρεία DORNIER, όπου ειδικεύτηκε στην
τεχνολογία των ‘ινών άνθρακα (carbon
fiber)’, ενός υλικού πολύ ανθεκτικότερου και ελαφρύτερου του χάλυβα, που
κρίθηκε ιδεώδες για την κατασκευή
τμημάτων και εξαρτημάτων των αεροπλάνων. Στον τομέα αυτόν ο Μιχάλης
υπήρξε πρωτοπόρος ερευνητής και
κλήθηκε να διδάξει την τεχνολογία αυτήν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της
Αμερικής και της Ινδίας.
Το καλοκαίρι του 1987 εγκαταστάθηκε στα Χανιά της Κρήτης, όταν η
εταιρεία του κέρδισε με διεθνή διαγωνισμό, ένα συμβόλαιο για την συντήρηση των τηλεκατευθυνόμενων ιπτάμενων στόχων του πεδίου αεροπορικών
βολών στο Ακρωτήρι Χανίων. Ανέλαβε
την διαχείριση των εγκαταστάσεων ως
τεχνικός διοικητής με εντυπωσιακή επιτυχία, όπου χάρη στην αποδοτική και
αφοσιωμένη εργασία του, η εταιρεία
κέρδιζε το συμβόλαιο αυτό συνεχώς
για τα επόμενα δεκατέσσερα χρόνια.
Το έτος 2000 συνταξιοδοτήθηκε και
αμέσως μετά ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε
στην σταδιοδρομία του, όταν ανέλαβε
την διεύθυνση του Γερμανικού Προξενικού Γραφείου Χανίων και Ρεθύμνης
ως Γερμανός Πρόξενος στην Ελλάδα.
Στην θέση αυτή παρέμεινε για δέκα
ακριβώς χρόνια και το Γερμανικό κράτος, αναγνωρίζοντας τις ευσυνείδητες
και πολύτιμες υπηρεσίες του, τον παρασημοφόρησε τον Μάιο του 2011 με
τον Σταυρό Αξίας της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Ένας άλλος τομέας όπου ο Μιχάλης
Καϊτατζίδης διέπρεψε, ήταν ο φιλοτελισμός. Από φοιτητής είχε αρχίσει να
συλλέγει Ελληνικά γραμματόσημα των

Την
περασμένη Κυριακή,
7
Οκτωβρίου
2018, άφησε την
τελευταία του
πνοή στα Χανιά
Κρήτης, ο αδελφικός μου φίλος
Μιχάλης Καϊτατζίδης, ύστερα
από σκληρή και
πολύμηνη πάλη
ενάντια στην κατάρα της εποχής μας.
Με τον Μιχάλη πρωτογνωριστήκαμε
κάπου το 1944 ή 1945 στον Παιδικό
Σταθμό Μυτιλήνης, όπου όλα τα υποσιτισμένα, σκελετωμένα παιδάκια της
Γερμανικής κατοχής πηγαίναμε για να
έχουμε ένα πιάτο φαγητό της προκοπής που δεν μπορούσαν να μας δώσουν
οι γονείς μας. Γίναμε αμέσως φίλοι και
παραμείναμε έτσι μέχρι την περασμένη
Κυριακή. Είχαν ταιριάσει τα χνώτα μας.
Αργότερα στο σχολείο, μαζί παίζαμε,
μαζί μελετούσαμε τα μαθήματά μας και
μαζί κάναμε αθλητισμό στον χώρο του
Γυμνασίου και στον ‘ταρλά’ της Μυτιλήνης. Όπου εμφανιζόταν ο ένας, εκεί
κοντά θα βρισκόταν και ο άλλος. Δεν
ήμασταν απλά κολλητοί, αλλά ήμασταν
αξεκόλλητοι.
Όταν τελειώσαμε το Γυμνάσιο, εκείνος έφυγε στην Γερμανία για σπουδές
και δεν ξαναγύρισε στην Μυτιλήνη σαν
μόνιμος κάτοικος, αλλά μόνο για διακοπές. Στην Γερμανία παντρεύτηκε πολύ
νέος, φοιτητής ακόμα, και απέκτησε
τρία παιδιά και την Γερμανική υπηκοότητα. Τα οικογενειακά βάρη και οι
φροντίδες όμως, δεν τον εμπόδισαν
τελειώσει τις σπουδές του και να κάνει μια λαμπρή καριέρα ως επιστήμων
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να μιλά άσχημα γι’ αυτόν. Χάρη στην
προσωπικότητά του και τις επαγγελματικές και φιλοτελικές δραστηριότητές
του, δημιούργησε έναν μεγάλο κοινωνικό κύκλο συναδέλφων, συνεργατών και
φίλων στην Ελλάδα και στην Γερμανία,
όπου όλοι τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Ήταν όμως και τυχερός γιατί
είχε την τύχη με το μέρος του όταν
στα Χανιά, γνώρισε και παντρεύτηκε
την δεύτερη σύζυγό του, την αξιαγάπητη Μαίρη Μαρκάκη, η οποία με αξιοπρέπεια, αγάπη και αφοσίωση στάθηκε
στο πλάι του αρωγός και στήριγμα για
περισσότερο από είκοσι χρόνια, μέχρι
την τελική φάση της ζωής του, την περασμένη Κυριακή. Τώρα ζει μόνο στις
αναμνήσεις μας.

Μεγάλων Κεφαλών Ερμού. Με υπομονή
και αγάπη απέκτησε ειδικότητα σ’ αυτό
το είδος γραμματοσήμων και αναγνωρίστηκε σ’ όλη των Ευρώπη και πιο πέρα,
όταν συνέγραψε και εξέδωσε διάφορα
εγχειρίδια και καταλόγους, που ήταν
πολύ χρήσιμα σε άλλους συλλέκτες.
Παράλληλα δημιούργησε μια μεγάλη,
δική του συλλογή γραμματοσήμων αυτού του είδους, που θεωρείται ως μία
από τις πληρέστερες και πολυτιμότερες στον κόσμο.
Όλα αυτά ο Μιχάλης τα πέτυχε χάρη
στον ξεχωριστό χαρακτήρα του και την
ήρεμη και φιλική συμπεριφορά του. Πάντα με ευχαριστούσε το χιούμορ του
και η ευδιαθεσία του, που τον έκαναν
ευπρόσδεκτο σε κάθε παρέα. Είχε ένα
χαρισματικό ταλέντο στο να δημιουργεί φιλίες. Ποτέ δεν άκουσα κάποιον

Παναγ. Αλατερός
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

«Έφυγε» ο Λευτέρης Τρύφων
Με μεγάλη
λύπη πληροφορηθήκαμε
τον
θάνατο
του Λευτέρη
Τρύφωνα, ενός
σπουδαίου ανθρώπου, εξέχουσα προσωπικότητα του
επιχειρηματικού
κόσμου
στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό,
«έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών,
βυθίζοντας στη θλίψη όσους τον γνώριζαν, έχοντας συνδέσει το όνομα της
οικογένειας Τρύφων με σημαντική κοινωνική προσφορά σε όλα τα επίπεδα.

Η ευγένεια του χαρακτήρα του, το
ήθος και η εντιμότητά του, η προσφορά του στην κοινωνική, πολιτισμική και
οικονομική ζωή της Λέσβου, που τόσο
αγαπούσε, τον καταξίωσαν στην συνείδηση των συμπολιτών του.
Μέλος από παλιά της Λεσβιακής Παροικίας, βοήθησε έμπρακτα στο έργο
της.
Το έργο και τη ζωή του, κληροδότησε, ως παρακαταθήκη, στα παιδιά του
Θοδωρή και Παναγιώτη, τα οποία, έχοντας τις ίδιες ιδέες, αρχές και αξίες,
συνεχίζουν το έργο του. Η Λέσβος τον
αγάπησε και τον τιμά.
Το Δ.Σ. της Λεσβιακή Παροικίας συλλυπείται από καρδιάς την οικογένειά του.
Λ.Π.
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λειτουργεί ως Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Προσκόπων.
Μεγάλο μέρος των ευεργεσιών και
της κοινωφελούς του δράσης κατευθύνθηκαν προς το χώρο της Εκκλησίας.
Δωρεές προς το ναό Ταξιαρχών στον
Ασώματο, δωρεές και επισκευαστικές
εργασίες προς το εξωκκλήσι των Αγίων
Αναργύρων ανέγερση παρεκκλησίων,
πάντα με ευλαβικό σεβασμό στο περιβάλλον και στο ιδιαίτερο «χρώμα» του
χωριού. Για χρόνια κρατούσε και αποθήκευε οικοδομικά υλικά με στόχο την
επαναχρησιμοποίηση τους ώστε η παρέμβαση να είναι όσο το δυνατόν ταιριαστή και απόλυτα εναρμονισμένη με
το τοπικό περιβάλλον.
Στη γενέθλια γη του Ασωμάτου η
προσφορά του είναι τεράστια. Αγόρασε παλιά καταστήματα και τα κατεδάφισε με σκοπό την δημιουργία πλατείας
στο χωριό. Αγόρασε και προσέφερε
στους χωριανούς ακίνητο με πανοραμική θέα (καζίνο) του χωριού, βοήθησε
τους πολιτιστικούς συλλόγους και την
κοινότητα, κατασκεύασε το καφενείο
των Αγίων Αναργύρων ιδιοκτησίας της
εκκλησίας, προέβαλε και διαφήμιζε τον
Ασώματο με κάθε τρόπο μέσω των
πολλών γνωριμιών του. Για τον Ασώματο υπήρξε ριζιμιά κολώνα, βράχος
ακλόνητος, που πάνω του πολλοί ακούμπησαν και πήραν πολύτιμες ανάσες
από τις ανηφοριές της ζωής.
Τα τελευταία χρόνια, πριν το καθηλώσει ο πανδαμάτωρ χρόνος, ήταν αφοσιωμένα απόλυτα στο χωριό. Την περίοδο που έχτιζε το εκκλησάκι του Αγίου
Αθανασίου, (Αϊ-Θανάση), στην είσοδο
του χωριού είχε ζητήσει να ενημερωθεί
όταν η ανέγερση θα έφτανε στο ξεκίνημα του τρούλου. Το τηλεφώνημα τον
βρήκε σε επαγγελματικό ταξίδι στην Ευρώπη. Ήρθε αυθημερόν (Παρασκευή).
Αφού συνεννοήθηκε με τους τεχνίτες
αναχώρησε Κυριακή μεσημέρι με ιδιαί-

Μάνος Κοντέλλης
Λένε πως η
γλώσσα μας
είναι
πολύ
πλούσια, μερικές φορές
όμως
είναι
απίστευτα
φτωχή. Να,
όπως τώρα
που θέλεις να πεις τόσα, όσα αντιστοιχούν και πρέπουν σε έναν άνθρωπο
σαν τον Μανώλη Κοντέλλη.
Ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιωάννη και της Αθανασίας Κοντέλλη, με
καταγωγή από τον Ασώματο, βρέθηκε
αρκετά νωρίς στη διεύθυνση της εταιρίας Ι.Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ που είχε ιδρύσει ο πατέρας τους Ιωάννης Κοντέλλης.
Μαζί με τον αδελφό του Παύλο και
το γαμπρό τους Σπύρο Παντελεϊμονίτη, ανέπτυξαν και επέκτειναν τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η οποία
εξελίχθηκε σε όμιλο εταιριών, απασχολώντας εκατοντάδες εργαζομένους με
πολλούς από αυτούς να κατάγονται
από τον Ασώματο.
Πέρα από τον επιχειρηματικό στίβο ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση
βοηθώντας ποικιλοτρόπως δεκάδες
συγχωριανούς και όχι μόνο ζητώντας
πολλές φορές να μην αναφερθεί καν
το όνομά του. Πρωτοστάτησε στην
ανέγερση και τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Ασωμάτου, στον οποίον οι χωριανοί άφηναν τα παιδιά τους
σίγουρα και ασφαλή προκειμένου να
επιδοθούν στον καθημερινό αγώνα της
βιοπάλης. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του και η έγνοια του για τους
νέους γονείς του Ασωμάτου που παρακολουθούσε συνεχώς τον αριθμό των
παιδιών και κάλυπτε όσα χρήματα χρειαζόταν προκειμένου ο παιδικός σταθμός να λειτουργεί υποδειγματικά. Σήμερα έχει παραχωρηθεί κατά χρήση και
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τερα προσεγμένο ντύσιμο που δεν το
συνήθιζε όταν ήταν στο χωριό. Σε σχετική ερώτηση απάντησε ως εξής: «Όταν
ήρθα από τη Γερμανία δεν πήγα στο σπίτι, στην Αθήνα, με περίμενε κάποιος στο
αεροδρόμιο άλλαξα βαλίτσα και ήρθα
στον Ασώματο. Σήμερα θα με περιμένει
στο αεροδρόμιο η κ. Μίκα για να πετάξουμε μαζί σε άλλο μια Ασιατική χώρα»!!
Ανάμεσα σε δύο μεγάλα ταξίδια ο Ασώματος, χωρίς να πάει στο σπίτι του!!!
Το σπίτι στο χωριό, όταν ήταν εκεί
με την αγαπημένη του σύζυγο κ. Μίκα ,
πάντα μια ορθάνοιχτη αγκαλιά για τους
χωριανούς. Άνθρωπος απλός, λιτός
χωρίς εγωισμούς και ψωροπερηφάνιες
ευπροσήγορος έπινε το καφεδάκι του
στα καφενεία το χωριού συνομιλώντας
με όλους τους κατοίκους. Όσο κι αν οι
επαγγελματικές υποχρεώσεις τον κρα-

τούσαν στην Αθήνα πάντα έβρισκε τρόπους να απολαμβάνει τις ομορφιές του
νησιού, την λαϊκή σοφία και την ντοπιολαλιά, την παραδοσιακή μουσική, γι’
αυτό υπεραγαπούσε το Αναγνωστήριο
της Αγιάσου, γενικότερα τη θαλπωρή
που προσφέρουν στον καθένα τα πατρογονικά χώματα.
Θυμόμαστε χαρακτηριστικά μια μεγάλη οικογενειακή συγκέντρωση στους
Αγίους Αναργύρους όπου κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι ο κυρ Μανώλης δεν ήταν κοντά μας. Χωρίς να
τον πάρει είδηση κανείς είχε κατέβει
στην κοίτη του ποταμιού και μάζευε
σκουπίδια!!!
Καλό ταξίδι κυρ Μανώλη, αφήνεις
πίσω σου μεγάλο έργο και μνήμη αγαθή.
Μιχάλης Πολυπαθέλης
Παν. Σκορδάς

Κυριάκος Παπαδόπουλος, Υποπλοίαρχος
Στο σκάφος του, το στικά λέχθηκε από όλους απέδωσε την
πανθομολογούμενα εικόνα της Ελλάδας που μάχεται και νικά
θρυλικό πια ΠΛΣ 602 στη διάρκεια της κρίσης. Του υποπλοιμε το οποίο σώθηκαν άρχου Κυριάκου Παπαδόπουλου που
χιλιάδες πρόσφυγες έφυγε ξαφνικά στα 44 του χρόνια την
στη διάρκεια της κο- Τετάρτη τα χαράματα.
Παρούσα στην τελετή που ολοκληρώρύφωσης της ανθρωπιστικής κρίσης το θηκε με χειροκροτήματα και τον εθνικό
Λιμενικό Σώμα αποχαιρέτησε την Πέ- ύμνο από όλους τους παρευρισκόμεμπτη 11 Οκτωβρίου 2018, το μεσημέ- νους η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
ρι, στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού του Λιμενικού Σώματος, αλλά και η οιτης Μυτιλήνης, καταπώς του άξιζε, τον κογένεια του Κυριάκου Παπαδόπουλου
κυβερνήτη του σκάφους Υποπλοίαρ- στην οποία αποδόθηκαν επίσης τιμές.
Από τον περίκλειστο χώρο του λιμαχο Κυριάκο Παπαδόπουλο. Το σύνολο
των ανδρών του Σώματος στο νησί, με νιού η σορός του υποπλοιάρχου οδηαγήματα που απέδιδαν τιμές, άνδρες γήθηκε στο ναό του Αγ. Θεράποντα
των ξένων ευρωπαϊκών δυνάμεων της όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία. ΜοFrontex από τα σκάφη τους, τα σκάφη τοσυκλέτες Harley Davidson με τους
όλα στο λιμάνι ακόμα και αυτά του πο- αναβάτες τους (o Κυριάκος Παπαδόλεμικού και του εμπορικού ναυτικού με πουλος ήταν μέλος της Λέσχης Harley
μεσίστιες σημαίες και χαιρετιστήριους Davidson στη Μυτιλήνη) συνόδευσαν,
συριγμούς απέδιδαν τιμές στη σορό του πορευόμενοι στο ναό, το φίλο τους.
εμβληματικού στελέχους του Λιμενικού
Σώματος. Αυτού που όπως χαρακτηριΑνθή Παζιάνου
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ΤΗΛΕγραφος
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,
Φίλες και φίλοι,
Μέλη της Λεσβιακής Παροικίας.
Η απελευθέρωση της Λέσβου από τον οθωμανικό ζυγό αποτελεί σταθμό στην
ιστορία μας.
Οφείλουμε να τιμάμε και να θυμόμαστε κάθε ιστορική μέρα που θεμελιώνει μια
νέα περίοδο και αποτελεί αφετηρία ανεξαρτησίας και ελευθερίας.
Σας συγχαίρω για την διοργάνωση εκδηλώσεων διήμερου εορτασμού της σημαντικής αυτής επετείου.
Δικό μας χρέος σήμερα, από οποία θέση και αν βρίσκεται ο καθένας, είναι να
ενισχύουμε τους δεσμούς μας και να στηρίζουμε τον τόπο μας.
Είναι η καλύτερη διαρκής πράξη απόδοσης τιμής.
Χριστιάνα Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Λεσβιακής Παροικίας
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Όταν πληροφορήθηκα για τη δημιουργία ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ από τη Λεσβιακή Παροικία, έκανα γνωστό στην κ. Πρόεδρο, ότι ευχαρίστως θα προσφέρω έναν μεγάλο αριθμό από τα βιβλία της προσωπικής μου βιβλιοθήκης.
Σας γνωρίζω, ότι έχω ήδη ταξινομήσει και σας προσφέρω 500 βιβλία της βιβλιοθήκης μου, σημαντικών Λογοτεχνών της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών,
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και πολλών άλλων πνευματικών φορέων, διακεκριμένων προσώπων των Γραμμάτων και του Πολιτισμού.
Τα βιβλία αυτά τα έχω χωρίσει σε δύο ενότητες, Ποίηση και Πεζογραφία με
ευδιάκριτη σημείωση.
Σας συγχαίρω θερμά για τη σημαντική απόφαση που έλαβε το Συμβούλιό σας, και
ανατρέχω στα λόγια που είχε πει πριν - από μερικά χρόνια - ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρεττάκος, σε μια Ημερίδα για το Βιβλίο. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Τα βιβλία,
στη δύσκολη εποχή μας, επιβιώνουν μόνο στις Βιβλιοθήκες και συγκεκριμένα σ’
εκείνες που έχουν άρτια οργάνωση και συνεχή φροντίδα.
Εύχομαι η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της Λεσβιακής Παροικίας, να εμπλουτισθεί επαρκώς
με ενδιαφέροντα βιβλία και η πορεία της να είναι επιτυχής.
Σας χαιρετώ φιλικά και εγκάρδια,
Ελένη Κόνιαρέλλη – Σιακή
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