
Εκδρομή στο Κεφαλάρι (σελ.15-16, φωτο. Π.Υδραίος)

Το ακρωτήριο του Αγίου Φωκά με το αρχαίο λιμάνι στο οποίο προσήγγισαν οι Αχαιοί Μενέλαος, 
Νέστορας και Διομήδης στην επιστροφή τους από την Τροία και ο τόπος εξορίας του ποιητή Αλκαίου τον 7ο π.Χ αι.
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Θύμησες

Τρέχουν τα χρόνια με ταχύτητα φωτός! 
Τρέχει κι η σκέψη σ’ εκείνους που έφυγαν και δημιούργησαν κενό στη 

ζωή μας, αλλά που με τη στάση τους μας άφησαν παράδειγμα φωτεινό, 
τρόπου ζωής. 

Έτσι έμαθα να προσέχω και να εκτιμώ όχι εκείνα τα πράγματα που 
λάμπουν και εντυπωσιάζουν, αλλά τα άλλα, τα απλά, τα καθημερινά, τα 
ασήμαντα. Εκείνα που δημιουργούν τη βάση, την ουσία, την αλήθεια, που 
δίχως αυτά δεν έχεις τίποτα, δεν μπορείς να υπάρξεις. 

Πιστεύω, ότι πρέπει και έχουμε υποχρέωση, να τιμούμε τις ρίζες απ’ 
όπου ξεκινούμε. Όταν η σκέψη πίσω γυρίζει σ’ αγαπημένα πρόσωπα, 
η συγκίνηση είναι βαθιά. Άνθρωποι που έζησαν ταπεινά, δίχως φώτα, 
μουσικές και θόρυβο. Μόνο με την αγάπη στην καρδιά για ό,τι έπιαναν 
τα ευλογημένα χέρια τους. Απ’ όσα θυμάμαι, μόνο με τη σκέψη τους στις 
ανάγκες του διπλανού, του συνανθρώπου. Τον εαυτό τους άφηναν πάντα 
στο τέλος. 

Από πού κι από ποιον να κάνω αρχή. Μα θυμάμαι και οι παππούδες 
και οι γονείς, με τα ίδια πιστεύω, που δόξα τω Θεώ μας κληροδότησαν, 
έζησαν μέσα από τις δυσκολίες πολέμων και διωγμών. Ναι, έζησαν με 
αξιοπρέπεια και περηφάνια κι έμαθαν και σε μας τα παιδιά τους, το ίδιο. 
Γιατί, ό,τι ο ίδιος, με το δικό σου κόπο αποκτάς, ακόμα κι ένα μικρό κι 
ασήμαντο βοτσαλάκι, έχει περισσότερη αξία απ’ εκείνο που αποκτάς με 
ανορθόδοξο τρόπο. Δεν σου αφήνει την αίσθηση της χαράς, την αίσθηση 
της νίκης. Ναι, είναι το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό συναίσθημα. Γιατί 
κανείς δεν σε βοήθησε, κανέναν δεν μεταχειρίστηκες. 

Εσύ με την αξία σου και την αγάπη για το συνάνθρωπο και το σεβασμό 
σου στις αξίες της ζωής, κατόρθωσες και στάθηκες στα πόδια σου. 
Στάθηκες και δημιούργησες! Γιατί ζωή για μένα είναι δημιουργία. Και 
δημιουργία που σαν αρχή έχει την αγάπη, είναι Επιτυχία – Χαρά – 
Γαλήνη. Είναι Νίκη. 

Εικόνα εξωφύλλου: Χρήστος Καπράλος - Μάνα, 1962 (Μπρούντζος, 138 x 105 x 60 εκ.)
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Η πληρωμή της συνδρομής σας
Αγαπητά μέλη και φίλοι της «Λεσβιακής Παροικίας»
Σας υπενθυμίζουμε ότι η συνδρομή σας είναι το μοναδικό έσοδο του 
Συλλόγου μας.
Τα χρήματα αυτά μας παρέχουν τη δυνατότητα να εκδίδουμε το κατά 
γενική ομολογία ενδιαφέρον περιοδικό μας και να αντιμετωπίζουμε τα 
γενικά μας έξοδα. Μην ξεχνάτε λοιπόν να μας καταβάλετε ανελλιπώς την 
ετήσια συνδρομή σας. 
Τη συνδρομή σας 30€, για το 2019, καθώς και κάποιες άλλες προσφο-
ρές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυν-
ση: «Λεσβιακή Παροικία» - ΕΛΤΑ Κουμουνδούρου 29 - ΤΘ 34118
- ΑΘΗΝΑ 10029, μπορείτε να τις καταθέσετε ονομαστικώς και
στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό της «Λεσβιακής Παροικίας»
Νο 415/481058-93, IBAN GR 34 0110 4150 0000 4154 8105 893
ή στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό: 5067-059786-003, ΙΒΑΝ:
GR10 0172 0670 0050 6705 9786 003.
Όσα μέλη μας οφείλουν περισσότερα από 2 έτη μπορούν να πληρώ-
σουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Σεμινάριο παρατήρησης πουλιών

Μαζί με τον κόσμο των χειμωνιάτικων 
πουλιών της Λέσβου, χιλιάδες πουλιά 
έρχονται από βορειότερες περιοχές 
της Ευρώπης στο νησί μας, όπου επι-
κρατούν ηπιότερες καιρικές συνθήκες, 
ήδη από το Φθινόπωρο. Ο Χειμώνας 
είναι μια δύσκολη περίοδος γι’ αυτά, 
καθώς πρέπει να επιβιώσουν με χαμη-
λές θερμοκρασίες και μεγάλη διάρκεια 
νύχτας και περιορισμένη διαθεσιμότη-
τα τροφής- σε σχέση με άλλες εποχές 
του χρόνου.

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καλλονής οργάνωσε μια ενδιαφέρου-
σα εξόρμηση για παρατήρηση πουλιών 
στα βοσκοτόπια πάνω από την Αλυκή 
Καλλονής. 

Έμπειροι και αρχάριοι παρατηρητές 
πουλιών προσπάθησαν να γνωρίσουν 
τα μυστικά της παρατήρησης πουλιών 
και να εντοπίσουν τα πιο αντιπροσω-
πευτικά είδη πουλιών της εποχής σε 
ανοιχτές και δενδρώδεις εκτάσεις (βο-
σκοτόπια με διάσπαρτα δέντρα και 
θάμνους, ελαιώνες): Καρδερίνες, Φλώ-
ρους, Σπίνους, Σκαρθάκια, Κοκκινολαί-
μηδες, Καρβουνιάρηδες, Σταρήθρες, 
Τσίχλες και άλλα είδη μικρόπουλων 
καθώς επίσης και άλλα είδη όπως Γερα-
κίνα, Ξεφτέρι κ.λπ.

Είναι γνωστό στους παρατηρητές 
πουλιών, ότι το νησί μας είναι δημοφι-
λής προορισμός για την παρατήρηση 
πουλιών κάθε Άνοιξη και Φθινόπωρο. 

Η εξόρμηση σκοπό είχε στη γνωρι-
μία με τα είδη των πουλιών της Λέσβου 
ακόμη και τον Χειμώνα. 

Χασίς 29 συσκευασιών
σε χώρο παραμονής 

αλλοδαπών στη Μόρια

Σε χώρο παραμονής αλλοδαπών στη 
Μόρια συνελήφθη, από αστυνομικούς 
του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, 
ένας 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος 
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία 
για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα 
ναρκωτικά και για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της 
έρευνας, ο 28χρονος είχε στην κατο-
χή του: 29 αυτοσχέδιες συσκευασίες 
χασίς 21,9 γραμμαρίων, 10 ναρκωτικά 
χάπια, ένα σπαθί, ένα σουγιά και ένα 
πριόνι, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την διερεύνηση της υπόθεσης, 
προέκυψε ότι τα ναρκωτικά προορί-
ζονταν για διάθεση σε τρίτους, έναντι 
χρηματικής αμοιβής.

Μια αγκαλιά για τους ευάλωτους

Αναλυτικά, η Κοινωνική Πολιτική του 
Δήμου ασκείται από την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Μέριμνας, δια μέσου του 
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Ο Οργανισμός διαθέτει 40 ενερ-
γές δομές σε όλη την Λέσβο, για την 
άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του 
Δήμου, στις οποίες εργάζονται 175 ερ-
γαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα: 17 Παιδικούς Σταθ-
μούς, 2 ΚΑΠΗ, 13 Δομές του Προγράμ-
ματος «Βοήθεια στο Σπίτι», Ξενώνας 
Φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών 
τους που ανήκουν στις ευάλωτες ομά-
δες του πληθυσμού, Κέντρο Κοινότη-

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Παγκόσμια ημέρα «Γυναίκας» - «Ποίησης»
Η Λεσβιακή Παροικία γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα 

«Γυναίκας» και «Ποίησης» και προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της, 
την Δευτέρα 18 Μαρτίου, ώρα 16.30 το απόγευμα, 
στο ξενοδοχείο «Αμαλία», Λ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα,

σε απογευματινό τσάι-καφέ με βουτήματα και αναψυκτικά.
Θα παρουσιάσει και θα τιμήσει μια συμπατριώτισσα μας,

«Γυναίκα - Ποιήτρια», την Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή.
Θα χαρούμε να βρεθούμε όλοι μαζί στον όμορφο χώρο 

του ξενοδοχείου «Αμαλία», 
να περάσουμε ένα ευχάριστο απόγευμα και να τιμήσουμε

με την παρουσία μας, την καταξιωμένη συμπατριώτισσα μας, 
που τιμά το νησί μας με το σημαντικό έργο της!

Για πληροφορίες και δηλώσεις στα τηλέφωνα: 
210 5237789 και 6947267277 (έγκαιρα)
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τας Δήμου Λέσβου, Κοινωνικό Ιατρείο - 
Οδοντιατρείο - Φαρμακείο, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, συσσίτιο 130 απόρων, 
Κοινωνικό Φροντιστήριο, τράπεζα ερ-
γασίας ανειδίκευτου προσωπικού και 
δομή στήριξης γονέων και εφήβων.

Για τις υποχρεωτικές αρμοδιότητές 
του - επισκευές, συντηρήσεις, προμή-
θειες κ.λ.π.- και τις μισθοδοσίες των 
175 εργαζομένων του, υλοποίησε το 
2018 προϋπολογισμό 10.537.000, αυ-
ξημένο κατά ένα εκατομμύριο από το 
2017. Τα 2,5 εκατομμύρια είναι από 
Κρατική δια μέσου του Δήμου χρημα-
τοδότηση και τα υπόλοιπα από υλο-
ποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
εισφορές μελών κ.λ.π.

Αναβάθμιση πάρκου Αγίας Ειρήνης

Υπεγράφη η σύμβαση για την πραγ-
ματοποίηση του έργου «Αναβάθμιση 
Πάρκου Αγίας Ειρήνης Δημοτικής Κοι-
νότητας Μυτιλήνης» προϋπολογισμού 
480.000,00 Ευρώ. 

Προβλέπεται αναβάθμιση της παιδι-
κής χαράς με τοποθέτηση ελαστικού 
δαπέδου ασφαλείας, αντικατάσταση 
των φθαρμένων οργάνων και επισκευή 
των υπολοίπων, συντήρηση όλων των 
ξύλινων καθιστικών, τοποθέτηση μι-
κρών καλαθιών και επισκευή πλακό-
στρωτων και δαπέδων.

Στη θέση του υφιστάμενου σιντρι-
βανιού που είχε καταστραφεί, θα κα-
τασκευαστεί νέο ανασχεδιασμένο, 
με σύγχρονα υλικά και ανύψωση της 
στάθμης του δαπέδου. Θα τοποθε-
τηθεί χλοοτάπητας στα παρτέρια του 
χώρου του σιντριβανιού και σποραδική 
συμπληρωματική φύτευσή τους με θά-
μνους και δέντρα. 

Επίσης, θα γίνει αναβάθμιση του ηλε-
κτροφωτισμού κ.α.

Ανάπλαση – Διαμόρφωση 
Περιβάλλοντος Χώρου 
του Πάρκου Παμφίλων

Δημοπρατείται από το Δήμο Λέσβου, 
το έργο Ανάπλασης – Διαμόρφωσης 
Περιβάλλοντος Χώρου του Πάρκου 
«Παράδεισος» Παμφίλων. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που 
βελτιώνει την ποιότητας ζωής των κατοί-
κων των Παμφίλων, αλλάζει ριζικά την 
υφιστάμενη όψη του χώρου και αναβαθ-
μίζει λειτουργικά και αισθητικά την περι-
οχή. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται 
στα 479.429,82 Ευρώ (με ΦΠΑ) και χρη-
ματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο 
και από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Πάρκο 
έκτασης 1,5 στρέμματος, που βρίσκεται 
στο κέντρο του οικισμού των Παμφίλων, 
θα εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης με 
τις οποίες δημιουργούνται σύγχρονες 
και λειτουργικές υποδομές για την ανά-
πτυξη ποικίλων πολιτιστικών δραστηριο-
τήτων, για όλες τις ηλικίες. 

Αναλυτικά, θα κατασκευασθεί αμφιθέ-
ατρο για υπαίθριες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις, παιδότοπος, ξύλινες πέργκολες 
για σκίαση, παρτέρια φύτευσης δέντρων 
– φυτών και θα τοποθετηθούν παγκά-
κια, καλαθάκια και φωτιστικά. Τέλος, θα 
κατασκευασθούν ράμπες για την απρό-
σκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ και θα γίνει 
ηλεκτροφωτισμός του περιβάλλοντα 
χώρου του Πάρκου.

Έργο της ανάπλασης 
της περιοχής «Τσαμάκια»

Έτοιμο προς δημοπράτηση το 
έργο της ανάπλασης της περιοχής 
Τσαμάκια, που έχει ενταχθεί από 
το Δήμο Λέσβου στο Πρόγραμ-
μα Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης. 
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Κ. Κατσαρό, έχουν 

ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για τη 
δημοπράτησή του και πλέον οι υπηρε-
σίες περιμένουν το πράσινο φως από 
τη Διαχειριστική Αρχή.

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντι-
κό έργο, που θα αλλάξει την όψη της 
περιοχής και θα δώσει την δυνατότη-
τα στους συμπολίτες μας και τους επι-
σκέπτες του νησιού, να απολαμβάνουν 
την φύση και τον περίπατό τους σ’ ένα 
ασφαλές περιβάλλον και σε ένα δρόμο 
ήπιας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για έργο 2,5 εκατομμυρίων 
ευρώ, που περιλαμβάνει τη δημιουρ-
γία πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου 
από το Άγαλμα της Ελευθερίας έως του 
Απελλή, πλακοστρώσεις, νέα πεζοδρό-
μια, τοποθέτηση καλλωπιστικών φυτών, 
ειδικών καλαίσθητων φωτιστικών κλ.π. 
Στο πλάτωμα στην Φυκιότρυπα, θα 
δημιουργηθεί μικρή πλατεία, όπου θα 
μπορούν τα αυτοκίνητα να κάνουν κυ-
κλική περιστροφή, για να επιστρέψουν 
στην πόλη. Γενικά, θα είναι δρόμος πε-
ριπάτου και ήπιας κυκλοφορίας. Μετά 
την ανάπλαση της, η περιοχή σε συνδυ-
ασμό με το δάσος και την παραλία, θα 
αποτελέσει σημαντικό χώρο αναψυχής 
και πόλο έλξης».  

Το έργο της ανάπλασης της περιοχής 
Τσαμάκια, από το σημείο που σταμα-
τούν οι παρεμβάσεις του Δήμου, θα 
συνεχιστεί από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Λέσβου, που έχει εντάξει το υπό-
λοιπο του έργου σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα.

Οι παρεμβάσεις της Αρχαιολογίας 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την συ-
νέχιση του ποδηλατόδρομου και του 
πεζόδρομου, έως την έξοδο του κά-
στρου, που συνολικά, μαζί με το έργο 
του δήμου, θα είναι μήκους 1.300 μέ-
τρων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί 
ανάπλαση και αναπαλαίωση των σπιτιών 
που βρίσκονται στην περιοχή, διαμόρ-
φωση του χώρου, τοποθέτηση φωτι-

στικών, καθώς και εργασίες στερέωσης 
των τειχών του κάστρου. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος 
του έργου θα πραγματοποιηθεί από 
την Αρχαιολογία με αυτεπιστασία, πι-
θανότατα, όμως, να προχωρήσει σε δη-
μοπράτηση του τμήματος πεζόδρομου 
και ποδηλατόδρομου.
 

Τουριστική προβολή Περιφέρειας 
Β. Α. Αιγαίου 2019

Το συνολικό πρόγραμμα τουριστικής 
προβολής και ο προγραμματισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 
2019, αναμένεται να εγκριθεί στο προ-
σεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Ο προγραμματισμός της Περιφέρει-
ας εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτρο-
πή. Στο πλάνο της τουριστικής προβο-
λής περιλαμβάνονται 22 εκθέσεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό:

«Ο συνολικός προϋπολογισμός για 
το 2019 σε ότι αφορά τη συμμετοχή 
μας σε τουριστικές εκθέσεις και δρά-
σεις προβολής των νησιών μας, είναι 
περίπου 316 χιλιάδες ευρώ.

Η επιλογή των εκθέσεων, στις οποίες 
κάθε χρόνο συμμετέχει η Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, γίνεται με βάση τις 
αγορές που απευθύνονται τα νησιά μας, 
αλλά και τις ειδικές ομάδες τουρισμού 
που επιθυμούμε να προσελκύσουμε.

Συγκεκριμένα, θα συμμετέχουμε σε 
εκθέσεις στην Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, 
Ρουμανία, Μόσχα, Πράγα, καθώς και σε 
δύο θεματικές στην Αγγλία για παρα-
τηρητές πουλιών (birdwatching) και στη 
Γερμανία για περιπατητικό τουρισμό.

Θα συμμετάσχουμε επίσης, στην 
τουριστική έκθεση της Αθήνας «Πο-
σειδώνια» και στην τουριστική έκθεση 
FILOXENIA της Θεσσαλονίκης.

Μπορεί ορισμένοι να θεωρούν ότι η 
συμμετοχή στις εκθέσεις δεν αποδίδει 
σημαντικά αποτελέσματα στην προβο-
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λή των νησιών μας, όμως αυτές εξα-
κολουθούν να αποτελούν σημαντικό 
σημείο συνάντησης επαγγελματιών του 
τουρισμού και καλή ευκαιρία προβολής 
και νέων συμφωνιών».

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσα 
από το ΕΣΠΑ αναμένεται να διαθέσει 
το 2019, ένα εκατομμύριο ευρώ για την 
προβολή των νησιών μας. 

Εντωμεταξύ, ο Οργανισμός Τουριστι-
κής Προβολής Λέσβου, που δημιουρ-
γήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, 
παραμένει ανενεργός λόγω έλλειψης 
χρηματοδοτήσεων.

Παιδιά & μοντέρνα τέχνη

Συνεχίζοντας τη συνεργασία με το 
Μουσείο Tériade, το Εργαστήριο Μου-
σειολογίας, του Τμήματος Πολιτισμι-
κής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργάνωσε 
ένα Χριστουγεννιάτικο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, με τίτλο «Μην είναι οι πα-
ρασάνταλοι οι μαύροι καλικάντζαροι;» 

Το περιεχόμενο του προγράμματος, 
σχετίζεται με τα εκθέματα της μόνιμης 
έκθεσης του μουσείου Tériade, δίνο-
ντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρί-
σουν ένα από τα σημαντικότερα μου-
σεία της Λέσβου.

Μέσα από πρωτότυπες δραστηριό-
τητες, εξασκούν την δημιουργικότητά 
τους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
και τη συνεργασία μέσα στην ομάδα.

Στόχος είναι η εξοικείωση των παι-
διών με τη μοντέρνα τέχνη, ενεργοποι-
ώντας την ευαισθησία, τη φαντασία και 
το χιούμορ τους μέσω ενός προγράμ-
ματος που βασίζεται σε μια πρωτότυπη 
χριστουγεννιάτικη ιστορία. Η δράση 
απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου 
και δημοτικού σχολείου.

Εξελίσσεται μέσα από τρεις δραστη-
ριότητες, οι οποίες βασίζονται σε έργα 

που φιλοξενεί το μουσείο, ζωντανεύο-
ντας πίνακες και ιστορίες.

Εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών 
πραγματοποιούν στη Λέσβο 

οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

Εκστρατεία εμβολιασμού για όλα τα 
παιδιά κάτω των 16 ετών πραγματοποι-
ούν στο νησί μας οι «Γιατροί Χωρίς Σύ-
νορα», σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόλη-
ψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και τους 
Γιατρούς του Κόσμου.

Περισσότερα από 2.000 παιδιά θα 
εμβολιαστούν με 3 εμβόλια, που καλύ-
πτουν 9 διαφορετικά αντιγόνα (διφθε-
ρίτιδα, τέτανος, κοκίτης, ιλαρά, παρωτί-
τιδα, ερυθρά, αιμόφιλος ινφλουέντζας, 
ηπατίτιδα Β και πολιομυελίτιδα).

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κάνουν 
έκκληση στο Υπουργείο Υγείας να συ-
νεχίσει αυτούς τους τακτικούς εμβολι-
ασμούς για όλα τα παιδιά προσφύγων 
στην Ελλάδα, καθώς τώρα τον χειμώνα, 
που ζουν συνωστισμένα στους προ-
σφυγικούς καταυλισμούς κάτω από 
άθλιες συνθήκες, με έλλειψη βασικής 
υγιεινής και περιορισμένη πρόσβαση 
σε φροντίδα υγείας, είναι εξαιρετικά 
ευάλωτα σε ασθένειες.

Ο ολοκληρωμένος εμβολιασμός 
όλων των παιδιών, είναι απαραίτητος, 
καθώς είναι επιρρεπή στις λοιμώξεις.

Από την αρχή της χρονιάς, έχουν 
εμβολιάσει 476 παιδιά που ζουν στον 
καταυλισμό της ΒΙΑΛ στη Χίο και 1.300 
παιδιά που ζουν στον καταυλισμό της 
Μόριας κατά της ιλαράς, της παρωτί-
τιδας και της ερυθράς, σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υγείας και το Κέντρο 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ).

Από τον Αύγουστο, έχουν εμβολιάσει 
πάνω από 200 παιδιά κατά της ιλαράς, 

της παρωτίτιδας και της ερυθράς στο 
κέντρο υποδοχής στο Φυλάκιο του 
Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα θα συνε-
χίσουν την εκστρατεία εμβολιασμού, 
εμβολιάζοντας όλα τα παιδιά στη Σάμο 
στις αρχές Δεκεμβρίου.

Παράσιτο δολοφόνος 
σκοτώνει τις πίννες

στους κόλπους Καλλονής & Γέρας

Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευ-
ταία 2-3 χρόνια στην επιστημονική κοι-
νότητα των Θαλασσίων Βιοεπιστημών 
της Ευρώπης και της Μεσογείου ειδι-
κότερα, μετά την εμφάνιση ενός επι-
κίνδυνου παράσιτου το καλοκαίρι του 
2016 στις ακτές της Ισπανίας, το οποίο 
προκαλεί το θάνατο και τον αφανισμό 
στους πληθυσμούς του οστρακοειδούς, 
γνωστό με την επιστημονική ονομασία 
«Pinna nobillis Linnaeus», ή πίννα, όπως 
την ξέρουμε, που προστατεύεται τα τε-
λευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή και 
την Ελληνική νομοθεσία, καθώς είναι το 
μεγαλύτερο οστρακοειδές που ευδοκι-
μεί στις θάλασσες της Μεσογείου.

Η αλίευσή της, είναι απαγορευμένη. 
Αλλά δυστυχώς, ο νόμος εφαρμόζεται 
όχι δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις, 
με την πίνα να αλιεύεται για τροφή ή το 
κέλυφός της, το οποίο χρησιμοποιείται 
για διακοσμητικούς σκοπούς.

Ο κύκλος ζωής της πίννας, κυμαίνε-
ται, υπό φυσιολογικές συνθήκες σε αρ-
κετές δεκαετίες και απαιτούνται χρόνια 
για να φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής. 
Συχνά λοιπόν οι πίννες πεθαίνουν πιο 
γρήγορα από ό,τι μπορούν να πολλα-
πλασιαστούν.

Μέχρι στιγμής, η επιστημονική κοι-
νότητα δεν γνωρίζει τον τρόπο με τον 
οποίο μεταφέρθηκε το επικίνδυνο πα-
ράσιτο στις ακτές της Μεσογείου, είναι 
πολύ πιθανόν, η μεταφορά του παρασί-

του να έγινε από τα έρματα των πλοίων, 
τα νερά δηλαδή, που χρησιμοποιούνται 
για την καλύτερη πλεύση και ευστάθειά 
τους και τα οποία αργότερα αδειάζουν 
στις θάλασσες. 

Στην περιοχή της Ισπανίας, όπου 
πρωτοεμφανίστηκε το παράσιτο, προ-
κάλεσε τεράστια καταστροφή στις πίν-
νες, που αγγίζει το 100%, σε κάποιες 
περιοχές.

Το καλοκαίρι του 2017 το παράσιτο 
μετακινήθηκε μέσω θαλασσίων ρευμά-
των προφανώς, στη Δυτική Μεσόγειο 
και το περασμένο καλοκαίρι έφτασε 
και στα νερά της περιοχής μας και γενι-
κότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αναφορές για το μαζικό θάνατο 
του πληθυσμού της πίννας στο Αιγαίο 
και στα νησιά μας ειδικότερα, προβλη-
μάτισαν την επιστημονική κοινότητα 
και προκάλεσαν το ενδιαφέρον του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμή-
ματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών της Μυτιλήνης.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμή-
ματος Στέλιος Κατσανεβάκης, με την 
επιστημονική του ομάδα, προχώρησαν 
σε μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα, 
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 
το θανατηφόρο για τις πίννες παράσιτο, 
έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς του 
νησιού μας. Από το καλοκαίρι του 2018 
άρχισαν να καταφθάνουν ανησυχητικές 
πληροφορίες για τη δραστηριότητα 
του παρασίτου, ενώ μέσα στο Δεκέμ-
βριο, στη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι 
ψαράδες ανέφεραν, ότι ξεβράστηκαν 
χιλιάδες νεκρές πίννες στις ακτές του 
νησιού μας και στους δύο κόλπους.

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θα-
λάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με 
το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών 
του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το Τμήμα Κτηνια-
τρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
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διεξήγαγε σχετική έρευνα σε 13 περι-
οχές της Λέσβου, όπου ήταν γνωστή 
από προηγούμενες μελέτες η ύπαρξη 
σημαντικών πληθυσμών αυτής. Ελήφθη-
σαν δείγματα από τους δύο κόλπους 
Καλλονής και Γέρας, στους οποίους 
υπήρχε έντονη παρουσία της πίννας, 
καθώς και σε άλλες θαλάσσιες περιο-
χές του νησιού μας.

Από την έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε, πράγματι διαπιστώθηκε μαζική 
θνησιμότητα του είδους, που συνολικά 
ξεπερνά το 93%, ενώ σε πολλές περιο-
χές η θνησιμότητα ήταν 100%.

Μόνο σε μία από τις 13 περιοχές και 
συγκεκριμένα σε περιοχή του Κόλπου 
Καλλονής, τα ποσοστά θνησιμότητας 
ήταν συγκριτικά χαμηλά, μόλις 36%, 
ενώ στις υπόλοιπες 12 περιοχές μετα-
ξύ 91% και 100%. Έγινε περιορισμένη 
δειγματοληψία ατόμων πίννας από δύο 
περιοχές, μία στον Κόλπο Γέρας και 
μία στον Κόλπο Καλλονής. Στα άτομα 
αυτά, διαπιστώθηκε η προσβολή. Η 
ανάλυση του γενετικού υλικού έδειξε 
πλήρη ταύτιση με το γενετικό υλικό του 
παράσιτου Haplosporidium pinnae από 
τη Δυτική Μεσόγειο. Όμως, η καταπο-
λέμηση αυτού του παρασίτου ή ο έλεγ-
χός του, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει 
υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο από 
την έρευνα που διεξήχθη, είναι, ότι 
βρέθηκε τουλάχιστον μία περιοχή με 

υψηλή επιβίωση ατόμων πίννας». Θα 
πρέπει με πιο εντατική έρευνα, να δια-
πιστωθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη και άλ-
λων υγιών πληθυσμών και να ληφθούν 
αυστηρά μέτρα προστασίας τους. Οι 
αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δραστη-
ριοποιηθούν άμεσα, να προστατεύσουν 
τους εναπομείναντες πληθυσμούς και 
να αναζητήσουν τρόπους αναπαραγω-
γής του είδους, έστω και μέσα στα ερ-
γαστήρια.

Αυτή η νέα απειλή που κινδυνεύει να 
εξαφανίσει για πάντα ένα ακόμα προ-
στατευόμενο θαλάσσιο είδος, είναι εν-
δεικτική της έντονης ανθρωπογενούς 
πίεσης, που προκαλούμε στις θάλασ-
σες και τους ωκεανούς. Τις τελευταίες 
δεκαετίες, ενώ δεν μπορούμε να λύ-
σουμε ούτε ένα από τα προβλήματα 
που έχουμε προκαλέσει στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, δημιουργούμε ολοένα 
και περισσότερα. 

Είναι προφανές, ότι οι θάλασσες μας 
δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούν τον 
καταιγισμό απορριμμάτων και λυμάτων, 
που γίνεται σε συνδυασμό με την κα-
ταστροφή των οικοτόπων, την εντατική 
αλίευση των ιχθυαποθεμάτων και πολυ-
άριθμες άλλες επιβαρύνσεις και κατα-
στροφές. Είναι πλέον καιρός να σταμα-
τήσουμε να αγνοούμε το γεγονός, ότι 
οι θάλασσές μας είναι ο τελικός αποδέ-
κτης όλων των προβληματικών ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων.

Διάλεξη του Καθ. Ν. Ζούρου στην ειδική εκδήλωση που 
οργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία. 

Πρόκειται για την κύρια ετήσια ομιλία του κύκλου 
διαλέξεων «Γ. Μαρίνος - Ι. Παπασταματίου».

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης 
για φέτος ήταν ο συμπατριώτης μας 
καθηγητής του Παν. Αιγαίου Δρ. Νίκος 
Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου με θέμα: 

«Μνημεία της Φύσης και βιώσιμη ανά-
πτυξη: Μια νέα προσέγγιση για την ανά-
δειξη και αξιοποίηση της γεωλογικής 
κληρονομιάς από το Παγκόσμιο Δίκτυο 
Γεωπάρκων της UNESCO» .

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Δε-
κεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα, στο 
αμφιθέατρο του Ευγενίδιου Ιδρύματος.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης ο Κα-
θηγητής Ν. Ζούρος, αναφέρθηκε στα 
Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO, την 

ιδιαίτερη φυσική και γεωλογική κληρο-
νομιά τους, τους μοναδικούς γεωτό-
πους και τις γεωμορφές, τα οποία τα 
καθιστούν μοναδικούς χώρους τόσο 
για την επιστημονική έρευνα και με-
λέτη όσο και για την τοπική ανάπτυξη. 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μοντέλα 
ανάδειξης των μνημείων της φύσης, 
τόσο σε πανελλήνιο επίπεδο, όσο και 
σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και 
σε τρόπους ανάδειξης και αξιοποίησης 
ενός μνημείου της φύσης με στόχο την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Την 
ανάδειξη θέσεων γεωτόπων και τη θε-
σμοθέτηση γεωπάρκων, τη δημιουργία 
θεματικών τοπικών μουσείων, κέντρων 
πληροφόρησης και υποδομών για την 

Οι ομιλητές της εκδήλωσης, με τον Νίκο Ζούρο στο κέντρο

Φιλαλληλία

Δήμος Καρατζόγλου στη μνήμη των γονέων του Αβραάμ και Ελευθερίας ..... 20€

Για αγορά τροφίμων μας εδόθησαν από μέλη μας ................................................ 26€ 

Καταστήματα "Σκλαβενίτης" για αγορά τροφίμων επιταγή αξίας ....................... 80€ 
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προσπέλαση των πολιτών στις περι-
οχές αυτές, την ανάπτυξη υπαίθριων 
δραστηριοτήτων παρατήρησης της φύ-
σης, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και 
αναψυχής καθώς και την προβολή των 
φυσικών μνημείων για την ανάπτυξη 
νέων μορφών τουρισμού, όπως ο γεω-
τουρισμός που εστιάζει το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών στα γεωμνημεία και 
συνδυάζει το επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον, την εκπαιδευτική διάσταση και την 
αισθητική απόλαυση των δημιουργημά-
των της φύσης.

Ο καθηγητής Νίκος Ζούρος στάθη-
κε ιδιαίτερα στο νησί μας τη Λέσβο, 
το οποίο είναι το μοναδικό νησί που 
χαρακτηρίστικε ολόκληρο σαν παγκό-
σμιο γεωπάρκο της ΟΥΝΕΣΚΟ μετά 
από προσπάθειες του ιδίου σε συνερ-
γασία με το Δήμο Λέσβου. Αναφέρθη-
κε στο παράδειγμα του Απολιθωμένου 
Δάσους και στη σημαντική προσπάθεια 
που έχει γίνει για την έρευνα, ανάδειξη, 
προστασία και αξιοποίηση του μοναδι-
κού αυτού μνημείου της φύσης, ιδιαί-

τερα με τη δημιουργία του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δά-
σους Λέσβου, το μακροχρόνιο πρό-
γραμμα ανασκαφών και συντηρήσεων, 
τη δημιουργία των υπαίθριων πάρκων, 
τα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που πραγματοποιούνται, τα επιστημονι-
κά συνέδρια και τις άλλες δράσεις του 
μουσείου. 

Η εξαιρετική ομιλία του καθ. Νίκου 
Ζούρου σχολιάστηκε με επαινετικά λό-
για από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 
Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, και του 
προσφέρθηκε τιμητική αναμνηστική 
πλακέτα.

Στο σημείο αυτό εντύπωση προκάλεσε 
η προβολή του εξαιρετικού ηχοράματος 
του συμπατριώτη μας Δημήτρη Ταλιάνη, 
σχετικού με τους γεωτόπους και τα μνη-
μεία της φύσης του νησιού μας.

Μετά το τέλος της διάλεξης ο καθηγη-
τής ξενάγησε του παριστάμενους στην 
έκθεση: «Μνήμες γαίας παγκόσμια 
γεωπάρκα ΟΥΝΕΣΚΟ Ελλάδας και 
Κύπρου».

Ο καθηγητής Ν. Ζούρος ξενάγησε του παριστάμενους στην έκθεση: 
«Μνήμες γαίας παγκόσμια γεωπάρκα ΟΥΝΕΣΚΟ Ελλάδας και Κύπρου».

Εορτασμός Αγίου Θεοδώρου - κοπή βασιλόπιτας

Ήρθε κι αυτή τη χρονιά πάλι, η αγία 
ημέρα της εορτής του πολιούχου της 
Μυτιλήνης Αγίου Θεοδώρου, που εορ-
τάζεται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λα-
μπρότητα από τον σύλλογό μας.

Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντί-
νου εκκλησιάστηκαν τα μέλη μας και 
έψαλαν μαζί με το Δ.Σ. το τροπάριο 
του Αγίου Θεοδώρου. 

Στο τέλος, όπως κάθε χρόνο, έγινε η 
καθιερωμένη αρτοκλασία. 

Οι πέντε άρτοι που κι αυτή τη φορά 
έγιναν από τα χέρια της άξιας μυτιλη-
νιάς συμπατριώτισσάς μας Γιούλης Ζα-
μπετάκη, ήταν ακόμη πιο επιτυχημένοι, 
κατά γενικοί ομολογία, από άλλη φορά. 

Στην αίθουσά μας, ο φρέσκος καφές, 

αχνιστός περίμενε τα αγαπητά μέλη 
μας, μαζί με, διάφορα βουτήματα και 
γλυκά από τις νοικοκυρές φίλες μας. 

Ήταν κι αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα 
ζεστή, φιλική και εγκάρδια. Αυτή η ίδια 
ατμόσφαιρα που γνωρίζουν πολύ καλά 
όλοι που δημιουργείται μόνο όταν κυ-
ρίαρχη είναι η λέξη «αγάπη».

Τη βασιλόπιτα του συλλόγου για το 
καλό της χρονιάς έκοψε φέτος η αντι-
πρόεδρος Νατάσα Σαμαρέλλη μια και η 
πρόεδρος απουσίαζε λόγω ασθενείας. 

Το τυχερό νόμισμα «έπεσε» στην Ει-
ρήνη Βεκρή, πρώην μέλος του Δ.Σ.

Και του χρόνου με υγεία
Από το Δ.Σ. της Παροικίας μας.

Eκδηλώσεις
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Μία εκδρομή στο Κεφαλάρι Άργους

Η δεύτερη εκδρομική απόδραση της 
«Λεσβιακής Παροικίας» πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου. 

Χειμώνας καιρός, που καθημερινά 
άλλαζε τακτική. Μία βροχή, μια χαλά-
ζι, καταιγίδες. Και το ερώτημα που ερ-
χόταν φυσιολογικά: να πάμε ή να μην 
πάμε, θα γίνει ή δεν θα γίνει η εκδρομή; 
Και η εκδρομή έγινε! 

Αυτή η ημέρα ήταν δική μας και αν 
όπως έλεγαν παλιότερα, ότι έχουμε 
μαζί μας το “λαγοπόδαρο” ή κατ’ άλ-
λους “το κοκκαλάκι της νυχτερίδας”, 
φαίνεται πως κάτι από τα δύο μεσο-
λάβησε. Ο καιρός ηλιόλουστος. Χαρά 
Θεού και το πούλμαν γεμάτο ως το τέ-
λος από τους πιο αποφασιστικούς φί-
λους των εκδρομών μας. Αυτή την ημέ-

ρα ξεχάσαμε τελείως ότι ήταν χειμώνας 
με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. 
Ότι οι άνεμοι και οι βροχές και οι κα-
ταιγίδες μας ταλαιπωρούσαν λίγο πριν. 

Ήλιος και φως, αυτά τα δύο παρέα 
δίνουν διάθεση, κέφι, αισιοδοξία. Η 
θάλασσα του Σαρωνικού ακύμαντος 
καθρέφτης, που αντανακλούσε τις ακτί-
νες του ήλιου. 

Στάση, όπως πάντα στον Ισθμό μόνο 
για 30 λεπτά και άλλη μία μεγαλύτερη, 
μόλις φτάσαμε στο Άργος. 

Καταλήξαμε στην κεντρική πλατεία 
της μεγαλόπρεπης εκκλησιάς του Αγίου 
Πέτρου.  Στα καφενεία της πλατείας, ο 
κόσμος λιαζόταν και απολάμβανε τον 
καφέ ή το γλυκό. Μαζί κι εμείς όλοι... 

Τελικός προορισμός μας όμως, το 

Το σπήλαιο που παλιά ήταν κοίτη υπόγειου ποταμού

Παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου «Τόποι και άνθρωποι»
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματο-

ποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
3 Μαρτίου 2019, στο αμφιθέατρο «Α. 
Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αθηναίων, η παρουσίαση 
του βιβλίου «Τόποι και άνθρωποι» του 
ξενιτεμένου συμπατριώτη μας Δημήτρη 
Ζητιανέλλη.

Την εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε 
η «Λεσβιακή Παροικία», τίμησαν με την 
παρουσία τους πολλά αξιόλογα μέλη, 
αλλά και φίλοι της Παροικίας, καθώς και 
του συγγραφέα. Ο πρέσβης ε.τ. Ιωάννης 
Οικονομίδης, ο πρόξενος Σπύρος Ξαν-
θόπουλος, ο πρόεδρος του μουσείου 
της πόλεως των Αθηνών κ. Αντώνης Βο-
γιατζής, ο καθ. αρχιτέκτων Αθ. Αραβαντι-
νός, καθώς και πολλοί ποιητές, λογοτέ-
χνες και πρόεδροι λεσβιακών συλλόγων.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε 
με επιτυχία η ζωγράφος, πρόεδρος της 
«Λεσβιακής Παροικίας», Καίτη Μεσ-
σηνέζη-Πλατσή, η οποία μετά από ένα 
σύντομο χαιρετισμό αναφέρθηκε σε 
ένα μικρό βιογραφικό του συγγραφέα 
και διάβασε με επιτυχία ένα μικρό από-
σπασμα από το βιβλίο. Τον λόγο έλα-

βε αμέσως μετά, ο πρώτος εισηγητής 
πρέσβης ε.τ. κ. Ιωάννης Οικονομίδης, ο 
οποίος με γλαφυρό λόγο αναφέρθηκε 
στη γνωριμία του με τον συγγραφέα 
και στο περιεχόμενο του βιβλίου. Ο 
δεύτερος εισηγητής, έγκριτος δημοσι-
ογράφος Γιώργος Μαλούχος, ανέπτυξε 
με προσοχή το περιεχόμενο του βιβλί-
ου: Την περίοδο που ο νεαρός τότε 
Δημήτρης πήρε την απόφασή της μετα-
νάστευσης, τον πρώτο χρόνο της πα-
ραμονής του στο μακρινό Κέιπ-Τάουν, 
και στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι που 
ο συγγραφέας αποτυπώνει με περίσσια 
ζωντάνια το περιβόητο απαρτχάιντ που 
εδραιώνεται με απαίσιους νόμους στη 
Ν. Αφρική το 1960.

Την παρουσίαση έκλεισε ο ίδιος ο 
συγγραφέας, ο οποίος ιδιαίτερα συγκι-
νημένος ευχαρίστησε τους συντελεστές 
της εκδήλωσης και αναφέρθηκε στη συ-
γκλονιστική ιστορία του, μεταξύ αυτοβι-
ογραφίας, εντυπώσεων και εμπειρίας 59 
χρόνων ζωής στο μακρινό Κέιπ Τάουν.

Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με ένα 
μικρό κέρασμα από τον συγγραφέα στο 
φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου.

Το πάνελ των παρουσιαστών:  από αριστερά η Κ. Μεσσηνέζη-Πλατσή, 
ο συγγραφέας Δημ. Ζητιανέλλης, ο πρέσβης Ι. Οικονομίδης και ο δημοσιογράφος Γ. Μαλούχος
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«Τσ’ ι γι αγιοί φουβέρα θέλιν»

Επιμέλεια Στρατής Αλ. Μολίνος

Μύθος. Μια φουρά ένας τσουbάν(ι)
ς που είχι χρόνια πουλλά να πά στ’ ν 
ακκλησά, πιρνώντας μι τα πρόβατα τ’ 
απ’ όξου απ’ ένα ξουκλήσ’:

-Βρε, είπι μι dου νού τ’, τι κάνου 
γω; Γιατί μαθέ παρέρξα ως τόσου τ’ 
θρησκεία μ’. Τι ψ’η θα παραδώσου 
σα bιθάνου; Να π’ ταίριασι τώρα τσι 
πέρασα απ’ έδιου, να πάγου μέσα να 
προυστσνήσου, να μι σχουσέσ’ η Θιός 
για όσις βρουμουδλιές έχου καμουμέ-
νις. 

Ήbη μεσ’ στου ξουκλήσ’, πρου-
στσύν(ι)σι, ανισπάστσι ντ’ ν εικόνα τ’ 
αγιού, ταπέ πήρι του ραβδί τ’ τσι bρού 
να βγεί όξου τόβαλη πα στς νωμ’ τ’, σα 
π’ συνηθίζιν οι τσουbανοί, ήπλουσι τα 
χέρια τ’ πα στου ραβδί τσι γύριψι να 
βγεί τ’ bόρτα. Εμ τίληγια να βγεί, σα 
μπούχι απλουμένα τα χέρια τ’ πα στου 
ραβδί;

Αντίς λοιπόν να σκιφτεί να κατιβάσ’ 
του ραβδί, για να μπουρέσ’ να βγεί, 
τουν πέρασι γι ιδέα πους γι άγιους, ιξι-
τίας απ’ τσ’ πουλλές αμαρτίις πόχι, δε 
ντουν αφίν(ι) να παγαίν(ι). Νόμσι πους 
τ’ έστσι παγίδα τσι ντουν πιάσι. Τα 
χρειγιάστσι. Στιναχουρέθτσι πουλύ. Η 
μουρ’ τ’ κουτσίν(ι)σι. Γι ίδρους έτριχι 
κτσά-κτσά απ’ του πρόσουπου τ’. Τσι 
δός του τσι gούντα, χουρίς να bουρεί 
να βγεί. Άξαφνα τ’ ήρτι μιαν ιδέα: Κατι-
βάζ’ του ραβδί τ’, γυρίζ’ πίσου, στέτσι-
τι bρουστά στουν άγιου τσι βλέπουdάς 
τουν μες’ στα μάτια:

-Βρε παλιάθριπι, τ’ λέγ(ι), γω ήρτα 
τσι σι πρόσπισα, ήρτα τσι σι πρου-

στσύν(ι)σα, τσι συ μ’ βαστάς ακόμα 
κακία. Dιμέκ(=ώστε) ινούς λουγιού 
μι μας είστι τσι σεις γι αγιοί; Καραζ-
λήδις!(=μνησίκακοι). Να λοιπόν, σαν 
είμιστι ινούς λουγιού…

Τσι λέγουdας έφτα, δοσ’ του τσι 
χτύπα ντ’ ν εικόνα τ’ αγιού μι του ρα-
βδί, ίσαμ’ που έκανι χίλια κουμμάτια 
τσι ντ’ ν’ εικόνα τσι του ραβδί.

Σαν ήβγι όξου απ’ του ξουκλήσ’, 
αντίς να σκιφτεί πους ήβγι λέφτιρα 
γιατί δεν ιβάστα του ραβδί να τουν 
bουδίζ’ όπους προυτήτιρα, νόμσι πους 
γι’ άγιους ντουν φουβήθτσι, τσ’ είπι τ’ 
bαροιμία: 

Τσι γι αγιοί φουβέρα θέλιν.

*Από το περιοδικό «Λεσβιακά φύλλα» τ.4ο 
του Μαρτίου 1929, που εκδιδόταν στη Μυτι-
λήνη, αντιγράφουμε το πιο πάνω λαογραφικό 
κείμενο του Πέλις Άβετ (Πρόδρομος Αναγνώ-
στου) χαρακτηριστικό του λεσβιακού ιδιώματος.

***

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

χωριό Κεφαλάρι, που απέχει από το 
Άργος επτά χιλιόμετρα. Μια διαδρομή 
μέσα στο πράσινο. Περιβόλια με πορ-
τοκαλιές, παραδοσιακοί παλιοί νερόμυ-
λοι, πλατάνια και νερά. Φτάσαμε σ’ αυτό 
τον αρχαιότατο τόπο λατρείας: στο Κε-
φαλάρι. Η πρώτη εντυπωσιακή εικόνα, 
ένας κωνικός λόφος από γκρίζα βράχια, 
το όρος “Χάον” των αρχαίων, όπου στα 
νεότερα χρόνια ήρθε και φώλιασε η Πα-
ναγία η “Κεφαλαριώτισσα”. Ο ναός της 
Ζωοδόχου Πηγής χτίστηκε κατά την 
παράδοση από τον Λέοντα τον Α`, αλλά 
έχει και συμπλήρωμα του Ιουστινιανού 
και άλλων αυτοκρατόρων. Μετά από 
πυρκαγιά, ξαναχτίστηκε το 1833. 

Από το όρος “Χάον”, κάτω από την 
εκκλησία, ξεκινούν οι πηγές του ποτα-
μού “Ερασίνου” που μετά από μία ήρε-
μη λίμνη ξεχύνονται ορμητικά προς τη 
θάλασσα. Με αυτά τα νερά παλιότερα 
κινούνταν οι μύλοι του Άργους. 

Στο Κεφαλάρι γνωστό είναι το σπή-
λαιο που παλιά ήταν κοίτη υπόγειου πο-
ταμού. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, ότι 

εδώ έβγαιναν τα νερά της “Στυμφαλίας” 
λίμνης κι έτσι κάθε χρόνο έκαναν μία 
οργιαστική γιορτή προς τιμή του “Πάνα” 
και του “Διονύσου” την ”Τύρβη”. 

Το τμήμα του σπηλαίου που επισκε-
φτήκαμε περιορίζεται στα 30 μέτρα 
βάθος περίπου. Ανασκαφές που έγιναν 
στις αρχές του αιώνα έφεραν στο φως 
σημαντικότατα ευρήματα νεολιθικής 
κεραμικής. 

Όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες μας απασχόλησαν τόσο, που 
η ώρα του φαγητού ήρθε δίχως να το 
καταλάβουμε. 

Δυο ταβέρνες από τη μια και την άλλη 
μεριά του ποταμού. Είχαμε κλείσει 
τραπέζια στην πιο παραδοσιακή. Όλοι 
εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για την 
ποιότητα του φαγητού. Μετά τον απο-
γευματινό μας καφέ, ξεκινήσαμε για 
την επιστροφή. Δεν μας έκανε καρδιά 
να φύγουμε, αλλά η ώρα ήταν πέντε. 

Τα τραγούδια, τα αστεία και τα ανέκ-
δοτα, μας κράτησαν ευχάριστη συ-
ντροφιά, ώσπου μπήκαμε στην Αθήνα. 

Οι εκδρομείς με φόντο την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής
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Ο Μυστικός Δείπνος

Αφιέρωμα 

Γράφει ο Στρατής Α. Μολίνος

Το δείπνο αυτό, γνωστό διεθνώς ως 
L’ultima cena ή Last supper ήταν η τελευ-
ταία συνάντηση του Χριστού με τους 
μαθητές του πριν από το μαρτύριό του. 

Ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα. Με 
πρόσκληση του Ιησού οι μαθητές το 
βράδυ της Πέμπτης, 14 του μηνός Νι-
σάν του Εβραϊκού ημερολογίου, συ-
γκεντρώθηκαν σε ένα χώρο σχετικά 
απομονωμένο, σ’ ένα πατάρι όπως λέει 
η παράδοση, στην Ιερουσαλήμ. Γύρω 
από το τραπέζι κάθισαν ο διδάσκαλος 
και οι μαθητές του και έφαγαν λιτά εδέ-
σματα, άζυμο ψωμί, λέγεται και ψάρια 
και κάποια φρούτα και γεύτηκαν κρα-
σί. Ο δείπνος τούτος ονομάστηκε μυ-
στικός όχι όπως πιστεύεται ότι έλαβε 
χώρα με μυστικότητα και κάποια μέτρα 
ασφάλειας αλλά επειδή όπως εξελίχθη-
κε, αποκαλύφθηκαν μυστήρια και μετα-
φυσικές ενέργειες. Μάλιστα λέγεται ότι 
οι μαθητές αρχικά προσήλθαν στη συ-
νάντηση εύχαρεις, όμως μετά την εξέ-
λιξη των τεκταινομένων σοβαρεύτηκαν, 
ανησύχησαν και προβληματίστηκαν.

Ο Χριστός το βράδυ εκείνο, έπλυνε 
τα πόδια των μαθητών του προς μεγάλη 
έκπληξή των. Με την πράξη αυτή ο δι-
δάσκαλός των συμβόλισε και δίδαξε την 
ταπεινοφροσύνη μεταξύ των ανθρώ-
πων. Την τελετουργία αυτή η εκκλησία 
διατηρεί μέχρι σήμερα και αναπαρίστα-
ται στην Ιερουσαλήμ από τον εκάστοτε 
Πατριάρχη, στη νήσο Πάτμο καθώς και 
στη Ρώμη από τον Πάπα. Στη συνέχεια 
ο Ιησούς έκοψε τον άρτο και τον μοίρα-
σε στους μαθητές του λέγοντας το γνω-
στό «Λάβετε, φάγετε τούτο μού εστί το 
σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφε-
σιν αμαρτιών». Προσέφερε δε κρασί με 
την επίσης γνωστή φράση «Πίετε εξ αυ-

τού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το 
της Καινής Διαθήκης, το υπέρ υμών και 
πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρ-
τιών». Την ώρα αυτή ο διδάσκαλος, με 
τις συμβολικές κινήσεις και τις ανατρι-
χιαστικές αποκαλύψεις του εγκαινίασε 
το μυστήριο της θείας ευχαριστίας ή 
όπως αλλιώς εκφέρεται της μετάληψης 
των αχράντων μυστηρίων.

Ενώ στον πρότερο βίο του εξέπληττε 
τους πάντες με τα θαύματά του όπως 
την θεραπεία του παραλυτικού, την θε-
ραπεία του τυφλού, την ανάσταση της 
κόρης του Ιαείρου και τόσα άλλα τα 
οποία βασίζονταν στην βαθειά πίστη 
και την υποβολή της στους ασθενείς, 
στην παρούσα περίπτωση η κατάσταση 
παίρνει διαφορετική μορφή. Ο Ιησούς 
εκμυστηρεύεται και αποκαλύπτει τη 
θεϊκή του προέλευση και αφήνει αιώ-
νια παρακαταθήκη ότι το βασανισμένο 
σώμα του, ως ιερό σύμβολο από τούδε 
θα σώζει τον κόσμο από τις αμαρτίες. 
Διάβαση από την ανθρώπινη στην θεϊκή 
υπόσταση.Τέλος μίλησε για προδοσία. 

Ένας από τους μαθητές θα τον κατα-
δώσει στους αρχιερείς. Κατά τη γνώμη 
ορισμένων, ο Ιησούς και οι μαθητές του 
ήταν σχετικά εύκολο να εντοπισθούν, η 
συμπεριφορά τους ήταν γνωστή, απλά 
έπρεπε η σύλληψή του να γίνει εύκολα 
και γρήγορα. Τούτο φαίνεται και από τα 
λόγια του Ιησού προς τον Ιούδα: «ό,τι 
πρόκειται να κάνεις, κάνε το γρήγορα».

Η προδοσία του Ιούδα, η μεσολάβη-
σή του με άλλα λόγια να συλληφθεί ο 
δάσκαλός του είχε δύο κίνητρα. Τη φι-
λαργυρία και την επέμβαση του σατανά. 
Ο μαθητής αυτός λέγεται ότι διακρινό-
ταν για την φιλαργυρία του, την ατομική 
αλλά και εκείνη για την αποστολική ομά-

δα. Ήταν ως γνωστό ο ταμίας της και 
διαφύλαγε τα συμφέροντά της με υπερ-
βάλλοντα ζήλο. Τη στιγμή λοιπόν αυτή  
πιστεύεται ότι εισήλθε ο σατανάς στην 
ψυχή του ανθρώπου αυτού, τον έβγαλε 
από την λογική και τον ώθησε, για τρι-
άντα αργύρια να καταδώσει τον Ιησού.

Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή που 
δεν σχετίζεται τόσο με τις θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις της συμπεριφοράς 
του Ιούδα. Τούτος, μαρτυρείται, ήταν 
μυημένος στην οργάνωση των Ζηλω-
τών επαναστατών, εκείνων που περίμε-
ναν τον Μεσσία, τον δυναμικό αρχηγό 
που θα ελευθέρωνε το Ισραήλ από τη 
ρωμαϊκή κυριαρχία. Όταν ο Ιούδας 
διαπίστωσε ότι ο διδάσκαλός του, για 
τον οποίο πίστευε ότι διέθετε όλα τα 
εχέγγυα για να ηγηθεί στην αποτίναξη 
του κατακτητή, μιλούσε για αγάπη και 
συγγνώμη, απογοητεύτηκε τόσο που 
αποφάσισε να τον καταδώσει. Γεγονός 
που από θρησκευτική σκοπιά αυτή τη 
φορά, διευκόλυνε τους αρχιερείς.

Κατά τον Μυστικό δείπνο, η συμπερι-
φορά του Χριστού, τα συμβολικά δώρα 
προς τους μαθητές του, η αλληγορία 
των λεγομένων του που δημιούργησαν 

μιαν ατμόσφαιρα συγκίνησης, δέους και 
μεγάλων προσδοκιών συμβολίζουν την 
σταδιακή μεταμόρφωση του ανθρώπου 
σε θεάνθρωπο και προϊδεάζουν για το 
υπέρτατο μεγαλείο και την ανεκτίμητη 
αξία της θυσίας του. Κείνες τις ώρες εκ-
φράζεται η χαρά της συνεύρεσης μαζί με 
τη λύπη του αποχωρισμού, το απερχό-
μενο σκοτάδι και ο θρίαμβος του φωτός.

Το υπέροχο τούτο σκηνικό συγκίνη-
σε τους καλλιτέχνες. Πολλοί ασχολή-
θηκαν και παρέδωσαν αριστουργήματα 
και μεταξύ αυτών το εντυπωσιακότερο 
αλλά και αινιγματικό δημιούργημα του 
Leonardo da Vinci. 

Η λαϊκή παράδοση, πάντα πλούσια 
στην έκφραση, παραδόξως σε αντίθε-
ση προς άλλα θαυμαστά γεγονότα, στη 
δεδομένη περίπτωση του Μυστικού 
Δείπνου σιωπά.

Κλείνουμε, λοιπόν, την αναφορά μας 
με το θλιβερό έμμετρο:

«Μητέρες, κουβεντιάστε με, πέστε 
μου πού ν’ ο γιός μου

Είπαν της: Κοίταξε ψηλά, δε τονε 
σταυρωμένο, γυμνόν και δίχως λύπηση, 
στο ξύλο καρφωμένον…» ώσπου 
νάρθει η… «Καλή Ανάσταση»!



20 21

γεί το «Μουσείο Χρήστου Καπράλου» 
αποτελούμενο από έξι εργαστήρια, στα 
οποία εκτίθεται όλη η δουλειά του καλ-
λιτέχνη που δημιούργησε στην Αίγινα 
τα καλοκαίρια από το 1963 μέχρι τον 
θάνατό του. Σε δημόσιους χώρους της 
Αθήνας υπάρχουν η μπρούτζινη προ-
τομή του «Καρόλου Κουν» (1987, Στοά 
του Βιβλίου, Οδός Ι. Πεσμαζόγλου) 
και η «Σύνθεση», με θέμα τη μορφή 
της Μάνας με τα δύο παιδιά της (1989, 
Πλατεία Ραλλούς Μάνου, Λεωφόρος 
Αμαλίας).

Έχει τιμηθεί με το βραβείο «Χέρ-
ντερ», (ευρωπαϊκό βραβείο, το οποίο 
απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικό-
τητες από το χώρο των Γραμμάτων και 
των Τεχνών, της κεντρικής και βορεια-
νατολικής Ευρώπης οι οποίες με το έργο 
τους συνέβαλαν στην διατήρηση της ευ-
ρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς).

Γράψανε για τον Χρ. Καπράλο:
Ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος γεννήθη-

κε το 1909 στο Παναιτώλιο. 
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις 

Ακαδημίες Γκράντ Σωμιέρ και Κολαροσσί 
ως επιμελητής του Μαρσέλ Ζιμόν, το 1940 
επέστρεψε στην Ελλάδα. 

Από τότε και ως το 1946 έμεινε και εργά-
στηκε στο χωριό του έχοντας για κύριο μο-
ντέλο του τη μάνα του. Εργάστηκε επίσης, 
σειρές από ανάγλυφα σε γύψο με θέματα 
σκηνές από την καθημερινή ζωή καθώς και 
από τον Πόλεμο, την Κατοχή κ.λπ. Το όλο 
έργο, ένα επικό σύνολο με καθολικό περιε-
χόμενο, είναι γνωστό με το όνομα «Μνημείο 
της Πίνδου».

Το 1946 ο Καπράλος παρουσίασε την 
πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα, 
στην αίθουσα «Παρνασσός» όπου η δου-
λειά του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από 
το λαό και τους τεχνοκριτικούς. Λίγα χρόνια 

Πρόσωπα της τέχνηςΠρόσωπα της τέχνης
Χρήστος Καπράλος

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Ο Χρήστος Καπράλος ήταν Έλληνας 
γλύπτης, ένας από τους σημαντικό-
τερους  του 20ού αιώνα, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τον μοντερνισμό στην Ελλάδα.

Γεννήθηκε 16 Νοεμβρίου 1909 στο 
Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας και πέ-
θανε στην Αθήνα 20 Ιανουαρίου 1993. 
Ήταν γιος αγροτικής οικογένειας. Με τη 
βοήθεια των Αγρινιωτών καπνοβιομη-
χάνων αδελφών Παπαστράτου, σπού-
δασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχο-
λή Καλών Τεχνών (1930-1934) κοντά 
στον Ουμβέρτο Αργυρό (1882-1963) 
και συνέχισε σπουδάζοντας γλυπτική 
στο Παρίσι στην Ακαδημία Γκραντ Σω-
μιέ κοντά στο γλύπτη Μαρσέλ Ζιμόν 
(Marcel Gimond). 

Επέστρεψε στην Ελλάδα, στο Παναι-
τώλιο το 1940. Το 1946 μετακινήθηκε 
στην Αθήνα και μετέπειτα στην Αίγινα, 
όπου έστησε το 1963 δικό του εργα-
στήριο. Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ). Ο 
Χρήστος Καπράλος διαμόρφωσε το 
προσωπικό του ύφος αφομοιώνοντας 
τα διδάγματα της αρχαίας ελληνικής 

και της λαϊκής τέχνης, αλλά και της 
ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Επίκεντρο 
στο έργο του ήταν πάντα η ανθρώπι-
νη μορφή. Τα πρώτα του γλυπτά ήταν 
ρεαλιστικές απλοποιημένες μορφές σε 
πηλό και γύψο, εμπνευσμένες από το 
άμεσο περιβάλλον του. Από το 1957 
άρχισε να χρησιμοποιεί το χαλκό. Το 
ανθρώπινο σώμα μετατράπηκε σε Νί-
κες και μυθολογικές μορφές, αρχαίους 
οπλίτες, ζευγάρια, μητέρες με παιδιά. 
Ταυτόχρονα οι συνθέσεις του έγιναν 
πολύ αφαιρετικές και συχνά αποσπα-
σματικές. Η αποσπασματική απόδοση 
και η σκόπιμη και έντονη παραμόρφω-
ση προσδίδει ή τονίζει το δραματικό 
χαρακτήρα των έργων. 

Οι δημιουργίες του παρουσιάστη-
καν σε πολλές εκθέσεις όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Στο 
Αγρίνιο, από το 1996 λειτουργεί μόνι-
μη έκθεση γλυπτών του στην «Αίθουσα 
Τέχνης Καπράλου», που βρίσκεται στο 
κτίριο της Παπαστρατείου Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Η συλλογή αυτή αποτελεί-
ται από 60 έργα μικρού και μεγάλου με-
γέθους, τα οποία ο καλλιτέχνης φιλοτέ-
χνησε από την αρχή της καριέρας του, 
το 1930, έως το 1956. Ανάμεσά τους 
ξεχωρίζουν τα έργα Φιγούρα (1951), Η 
αδελφή του Μελπομένη (1940), Kazuo 
Kikuchi (ο Ιάπωνας συμμαθητής του 
στο Παρίσι, 1937) και Χριστόφορος 
(1940–1945).

Χάλκινα έργα που δημιούργησε στην 
Αθήνα από το 1960 έως το 1993, στο 
προσωπικό του χυτήριο, φυλάσσονται 
στο εργαστήριο του στην οδό Τρίπου 
7 στο Κουκάκι. Επίσης, στην Αίγινα, 
όπου δούλευε τα καλοκαίρια, λειτουρ- Μάνα με τα δύο παιδιά, 1966
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Σπουδές στη ζωγραφική και απασχόληση 
με τη γλυπτική, η αφομοίωση των κατακτή-
σεων του παρελθόντος και η ερμηνεία του 
παρόντος, ρεαλιστικές προσπάθειες, συνομι-
λία με την πραγματικότητα, το μνημείο της 
μάχης της Πίνδου, πέρασμα από το ατομικό 
στο συλλογικό, κεραμικά και αξιοποίηση του 
τυχαίου, με τις πέτρες της θάλασσας, εργα-
σίες σε μολύβι και χαλκό, μετάβαση από το 
τοπικό στο πανανθρώπινο, τα ανθρωπόμορ-
φα αντικείμενα, μνημειακές μορφές που 
δίνουν νέες διαστάσεις σε προαιώνιους μύ-
θους και εκφράζουν σύγχρονες ανησυχίες.

Ο Καπράλος είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες φυσιογνωμίες της πλαστικής του 20ου 
αιώνα. Ένας από τούς γλύπτες που κατορ-
θώνουν να δώσουν μιά νέα ερμηνεία του 
ανθρώπου και του κόσμου.

Τα χάλκινα έργα του Καπράλου μεταβάλ-
λονται σε καθολικά σύμβολα και υποβάλ-
λουν τις ίδιες τις δυνάμεις της ζωής, κοσμο-
γονικές και καταστροφικές.

Χρύσανθος Χρήστου, Ακαδημαϊκός

Η καλλιτεχνική δημιουργία του Χρήστου 
Καπράλου είναι επικεντρωμένη στην αν-

θρώπινη μορφή, η οποία αποτελεί τη Λυ-
δία λίθο για την κατανόηση του έργου του: 
«Ξεκινώ από μια μεγάλη αγάπη για τον άν-
θρωπο, κι αυτή θέλω να εκφράσω», έλεγε ο 
γλύπτης. Ο Άνθρωπος τις ώρες της βιοπά-
λης και του αγώνα, ο Εργάτης και ο Πολεμι-
στής, η Γυναίκα αποτελούν για τον Καπράλο 
μόνιμο θέμα. 

Σταδιακά, o Καπράλος περνάει από την 
παραστατικότητα στην αφαίρεση, από το πε-
ριγραφικό στο υπαινικτικό, ενώ οι μορφές 
του σιγά-σιγά χάνουν τα ατομικά χαρακτη-
ριστικά τους και ανάγονται σε συμβολικές 
εικόνες. Επικοινωνεί βιωματικά με την ελλη-
νική αρχαιότητα, αφομοιώνει το πνεύμα της 
και μετουσιωμένο δυναμικά το ενοφθαλμί-
ζει στις συνθέσεις του, ενώ φαίνεται ότι δεν 
τον αφήνουν αδιάφορο και οι κατακτήσεις 
της σύγχρονης ευρωπαϊκής γλυπτικής. 

Γνωρίζει να αξιοποιεί με αδιάπτωτη εγρή-
γορση το υλικό του: τον ψυχρό γύψο, το αυ-
στηρό μάρμαρο, τον σκληρό ορείχαλκο, τον 
δύσκαμπτο μόλυβδο, τον τραχύ πωρόλιθο, 
τον θαυμαστό ευκάλυπτο, τον χθόνιο πηλό.

Δημήτρης Παυλόπουλος
Δρ. Ιστορικός της Τέχνης

αργότερα ο δήμαρχος Κώστας Κοτζιάς του 
δώρισε ένα οικόπεδο στην Αθήνα και εκεί 
απέκτησε δικό του εργαστήριο. Ακολούθη-
σαν οι ατομικές εκθέσεις του στην αίθουσα 
«Κεντρικόν» (1950) με κεραμικά και στην 
αίθουσα της εφημερίδας Το Βήμα (1953) 
με τίτλο: πέτρες της θάλασσας. 

Τα καλοκαίρια από το 1951 ως το 1956, 
ο καλλιτέχνης εργαζόταν στην Αίγινα όπου 
μετέφερε σε πωρόλιθο ένα μέρος από τα 
ανάγλυφα του Μνημείου της Πίνδου. Η νέα 
αυτή σύνθεση, μια φρίζα διαστάσεων: μήκος 
40 μέτρα, ύψος 110 εκατοστά, αποτελείται 
από επτά ζωφόρους με τους εξής τίτλους: 
«Ειρήνη και φυσική αγροτική ζωή, /Κήρυξη 
του Πολέμου και πορεία προς το Μέτωπο, 
/Πόλεμος, /Επιστροφή από τον Πόλεμο, /
Κατοχή και Πείνα, /Αντίσταση, /Δοξαστική 
απελευθέρωση και συμφιλίωση». Το ηρωι-
κής σύλληψης αυτό έργο παρουσιάστηκε το 
1957 στον εκθεσιακό χώρο της Ηλεκτρικής 
Εταιρίας Αθηνών. 

Το 1961 ο Καπράλος απέκτησε δικό του 

χυτήριο, όπου μεταφέρει σε χαλκό τα έργα 
του, τα οποία δουλεύει κατευθείαν σε φύλ-
λο από κερί (τεχνική που ο ίδιος επινόησε). 
Το 1962 υπήρξε ο μόνος εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στην Mπιεννάλε της Βενετίας όπου 
παρουσίασε χάλκινα έργα του. Τον επόμενο 
χρόνο (1963) απέκτησε δικό του εργαστή-
ριο στην Αίγινα και από τότε ζει εκεί το μισό 
χρόνο δουλεύοντας σε πωρόλιθο, μάρμαρο 
και ξύλο. 

Έργα του παρουσίασε σε πολλές ατομικές 
εκθέσεις: στις ΗΠΑ (Martha Jacksοn Gallery 
στη Νέα Υόρκη, 1963), Park Gallery στο 
Ντητρόιτ, 1967 Αrt Mυseυm στο Σινσιννά-
τι, 1967), στο Τορόντο του Καναδά (ΑΙbert 
White Galleries, 1967) και στην Αθήνα 
(Εθνική Πινακοθήκη, 1981). 

Πήρε επίσης μέρος σε πολλές ομαδι-
κές εκθέσεις στη Νέα Υόρκη (1963), στη 
Νυρεμβέργη (με το Γιάννη Σπυρόπουλο 
1964), στο Λίντς της Αυστρίας, (1964), στις 
Διεθνείς εκθέσεις του Πίττσμπουργκ στις 
ΗΠΑ (1964), της Καρράρα και της Πάντοβα 
στην Ιταλία (1965), σε ομαδική στη Φιλα-
δέλφεια των ΗΠΑ (1965), της Ολλανδίας 
(1966), του Πίττσμπουργκ (1967) και του 
Τόκιο (1971) καθώς και στις Μπιεννάλε 
της Βενετίας (1972) και του Σάο Πάολο της 
Βραζιλίας (1973). 

Ο Χρήστος Καπράλος άσκησε μια γλυ-
πτική ελληνική και συγχρόνως παγκόσμια. 
Κύριο θέμα του είναι η ανθρώπινη μορφή 
άλλοτε αποδοσμένη σχηματικά σαν θεσσα-
λική τερακότα του 7oυ αι. π.Χ. και άλλοτε 
πλασμένη με το εξπρεσιονιστικό αίσθημα 
του 20ού αι. Τα αρχαιοελληνικά θέματα, 
τα ειδώλια, οι πολεμιστές, οι Νίκες και οι 
Κένταυροι γίνονται μέσα στα χέρια του οι 
αντιήρωες της καθημερινότητας. Το μορ-
φοπλαστικό ιδίωμα του γλύπτη, κυρίως όταν 
δουλεύει το χαλκό, σφραγίζεται από μιαν 
άκρως δραματική αντίληψη των πραγμάτων 
και μια απλοποίηση των μορφών γεμάτη 
πνευματικότητα. 

Μάνος Στεφανίδης
Διευθυντής της Εθν. Πινακοθήκης Ο Καπράλος στο ατελιέ, 1962

Βιετνάμ, 1967
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Καμιά φορά οι τόποι και, ειδικότε-
ρα, κάποιες άσημες πόλεις παίζουν 
ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή των αν-
θρώπων και μάλιστα των ποιητών. Αυ-
τές οι πόλεις, άλλοτε επιλέγονται από 
τους ίδιους και άλλοτε υπεισέρχονται 
αναπάντεχα και καθοδηγούν τη μοίρα 
τους. Ερευνώντας τις γραφές, διαπί-
στωσα ότι το Αγρίνιο, που είναι γνω-
στό, ευρύτερα, κυρίως ως καπνούπο-
λη, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή 
του Οδυσσέα Ελύτη. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης γνώρισε το 
Αγρίνιο (πιθανόν για πρώτη φορά) τον 
Απρίλιο του 1941 με την κατάρρευση 
του Αλβανικού Μετώπου. Είχαν προη-
γηθεί, η επιστράτευση του ως εφέδρου 
ανθυπολοχαγού, η προσβολή του από 
τύφο, η ταλαιπωρία, η διακομιδή του 
στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το 

Ο Καπράλος και ο Ελύτης
Το «Μνημείο της Πίνδου» και «Το Άξιον Εστί»

Γράφει ο Δημήτρης Πιστικός*

σφιχταγκάλιασμα του με το θάνατο. 
Και όταν, επιτέλους, φάνηκε ότι ο ποι-
ητής νίκησε τον τύφο και άρχισε να 
υποχωρεί ο πυρετός, διατάχτηκε να 
εκκενωθεί το Νοσοκομείο όπου νο-
σηλευόταν. Ο ίδιος, σε συνέντευξη 
του που δημοσιεύτηκε στην «Παν-
σπουδαστική» (τεύχος 41 Οκτώβρης 
1962) μαζί με το πρώτο μέρος από το 
μετέπειτα αποκηρυγμένο ποίημα του 
«Αλβανιάδα», αφηγείται χαρακτηριστι-
κά : «Με βάλανε όπως-όπως σ’ ένα φο-
ρείο, που το χώσανε σ’ ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο. Η φάλαγγα από τα Γιάννε-
να ως το Αγρίνιο πολυβολήθηκε οκτώ 
φορές από τα «στούκας». Οι φαντά-
ροι τρέχανε στα χωράφια όμως εγώ 
ήταν αδύνατο να σταθώ όρθιος έστω 
και για μια στιγμή. Τελικά, στο Αγρίνιο, 
με παρατήσανε σ’ ένα πεζούλι και φύ-

«Το Μνημείο Μάχης της Πίνδου»
Ο Χρήστος Καπράλος με τη «Μάχη 

της Πίνδου» φτάνει σε ένα ύψιστο καλ-
λιτεχνικό αποτέλεσμα, φιλοτεχνώντας 
ένα κορυφαίο έργο συνολικά της νεο-
ελληνικής γλυπτικής, ευρύτερα της νε-
ώτερης ευρωπαϊκής. 

Υιοθετώντας τον τύπο του αρχαϊκού 
ελληνικού ανάγλυφου, ενώνει τη νεώτε-
ρη γλυπτική δημιουργία με την διαχρονι-
κή γλυπτική παράδοση του ελληνισμού. 

Ο Καπράλος στυλιστικά συνταιριάζει  
την κλασική αντίληψη για τη μνημεια-
κή φόρμα με τη μοντέρνα, αφαιρετική 
πραγμάτευση μορφών και λεπτομερει-
ών. Αυτά δε τα μορφοπλαστικά στοι-
χεία ανυψώνουν το θέμα του από το 
επίπεδο του ιστορικού επεισοδίου, με 
συγκεκριμένη χρονική τοποθέτηση, 
στο επίπεδο του διαχρονικού έργου.

Οι σκηνές της γλυπτικής αφήγησης
«Το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου» 

έχει μάκρος σαράντα μέτρα και ύψος 
ένα μέτρο και δέκα πόντους. 

Εικονίζει 124 ανθρώπινες φιγούρες, 
5 ζώα, 2 πουλερικά και αρκετά αγρο-

τικά εργαλεία. Όλα αυτά σκαλιστήκανε 
πάνω σε 83 πλάκες πωρόλιθου. Κε-
ντρικό θέμα, το έπος για την ειρήνη. 
Πάνω στις πλάκες, με εφτά ενότητες, 
ιστορούνται: ο Πόλεμος, η Κατοχή, η 
Αντίσταση, η Απελευθέρωση, η Ειρήνη.

Στην πρώτη ενότητα εικονίζονται 
αγρότες να πηγαίνουνε στα χωράφια, 
στις δουλειές τους (18 ανθρώπινες φι-
γούρες). 

Στη δεύτερη, η κήρυξη του πολέμου, 
ο στρατός που ξεκινά, οι άνθρωποι 
φεύγουν από τα χωριά με ό,τι μπορού-
νε να πάρουνε (15 φιγούρες). 

Στην τρίτη, σκηνή από τον πόλεμο, 
οι Έλληνες προχωράνε, τραυματίες πέ-
φτουνε και οι Ιταλοί φεύγουνε (φιγού-
ρες 15). 

Στην τέταρτη ενότητα, γυρισμός από 
τον πόλεμο, αγκαλιάσματα των ανθρώ-
πων (φιγούρες 23). 

Στην πέμπτη η Κατοχή (17 φιγούρες). 
Στην έκτη ενότητα – Αντίσταση έχει 

19 φιγούρες. 
Στην έβδομη ενότητα Ειρήνη, με μου-

σική και χορό αδελφώνονται φίλοι κι 
οχτροί.

Μάχη της Πίνδου (τμήμα) Μάχη της Πίνδου (τμήμα)
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Η γαλοπούλα του θαύματος

του Παύλου Νιρβάνα

Χρονογράφημα

Ο μακαρίτης ο παππούς μου είχε δύο 
χάρες, ήτανε θρήσκος και φαγάς. 

- Καλό φαγί και καλή ψυχή, παιδιά 
μου, μας έλεγε συχνά. 

Έτσι μπορεί να εξηγηθεί, ίσως, και η 
μικρή ιστορία που θα σας αφηγηθώ: 

Είχαμε καθίσει, μια χρονιά, να φάμε 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Με την 
ώρα ήρθε απ’ το φούρνο και η γαλο-
πούλα. Την έφεραν με το ταψί στο τρα-
πέζι, να την καμαρώσουμε, και να την 
κομματιάσει ο παππούς, όπως συνήθιζε 
πάντα. Ο παππούς, σηκώθηκε από τη 
θέση του, ανασήκωσε τα μανίκια του, 
τρόχισε το ένα μαχαίρι με το άλλο και, 
λέγοντας μας “και του χρόνου” άρχισε 
να κόβει. 

Μόλις όμως έχωσε το μαχαίρι στο 
στήθος της γαλοπούλας για να την χω-
ρίσει, χύθηκαν από μέσα τα ελέη του 
Θεού και μοσχοβόλησε ο τόπος. Ένα 
πλούσιο γέμισμα από καλοψημένο 
κιμά, κάστανα, σταφίδες, κουκουνάρια 
και όλα τα καλά. 

- Καλέ τούτη δεν είναι η δική μας γα-
λοπούλα, φώναξε η μητέρα. κάτι λάθος 
θα ‘γινε στο φούρνο. Η δική μας η γα-
λοπούλα δεν ήτανε γεμιστή. 

Όλοι κοιτάζαμε με το στόμα ανοιχτό. 
Πώς βρέθηκε άξαφνα παραγεμισμένη η 
γαλοπούλα; Ο παππούς μονάχα εξακο-
λουθούσε να κόβει - ήτανε μάστορης σ’ 
αυτή τη δουλειά-  χωρίς να βγάλει λέξη.

- Τι κάνεις χριστιανέ μου; του είπε η 
μητέρα μου. Την ξένη γαλοπούλα κομ-
ματιάζεις; Άστηνε! Θα ‘ρθούνε να την 
γυρέψουνε οι άνθρωποι. Θα τη δώσου-

με, να πάρουμε πίσω τη δική μας. 
Ο παππούς εξακολουθούσε να κόβει. 

Σώπα, της είπε. Δεν ξέρεις εσύ. Η γα-
λοπούλα είναι δική μας. 

Η μητέρα μου στενοχωρήθηκε. Μα 
πώς είναι δική μας, χριστιανέ μου, 
αφού η δική μας ήτανε σκέτη κι αυτή 
είναι παραγεμιστή;

Ο παππούς δίχως να σταματήσει 
καθόλου - τώρα χώριζε τις φτερούγες 
από τα πόδια - της αποκρίθηκε: την πα-
ραγέμισε ο Χριστός. 

Γελάσαμε όλοι για το αστείο. Μονά-
χα ο παππούς δεν γέλασε. Αυτός δεν 
αστειευότανε καθόλου. 

- Ο Χριστός; έκανε η μητέρα μου. Ο 
Χριστός την παραγέμισε; 

Ας κάνω το σταυρό μου. 
- Μάλιστα, ο Χριστός..., ξαναείπε ο 

παππούς. Τις γαλοπούλες των καλών 
ανθρώπων τις παραγεμίζει ο Χριστός. 
Μα πού καταλαβαίνετε εσείς από τέ-
τοια; Σας λείπει βλέπεις η πίστη. Άπιστη 
γενεά! 

Σιγά-σιγά πιστέψαμε και εμείς το θαύ-
μα. Κι αρχίσαμε να τρώμε τη γαλοπού-
λα του θαύματος. Τέτοια γαλοπούλα, 
αληθινά, δεν είχαμε ξαναφάει. Σωστό 
γλύκισμα. 

Δεν είχαμε αποφάει καλά - καλά και 
χτυπάει δυνατά η πόρτα. Η υπηρέτρια 
έτρεξε ν’ ανοίξει. Ακούσαμε ζωηρές 
ομιλίες στην εμπατή. Σε λίγο μπήκε 
μέσα στην τραπεζαρία η υπηρέτρια, 
αλαφιασμένη. Όλοι είμαστε άνω-κάτω. 
Είχαμε καταλάβει τι έτρεχε. Μονάχα ο 
παππούς εξακολουθούσε να ξεκοκαλί-

γανε. Μια καλή κοπέλα, εθελοντής νο-
σοκόμος, με βοήθησε και μ’ έσυρε ως 
το υπόγειο μιας καπναποθήκης, όπου 
σωριάστηκα κι έμεινα τρεις μέρες. Πε-
ράσανε εικοσιδύο σχεδόν χρόνια και  
με θυμάται πάντα. Με τέτοια σώζεται 
η τιμή ενός λαού και όχι με τις αποφά-
σεις τον Επιτελείων». 

Από τη μεγάλη του εκείνη περιπέ-
τεια στις καπναποθήκες-νοσοκομείο 
του Αγρινίου ο ποιητής θυμάται με 
ευγνωμοσύνη αυτή τη μη κατονομαζό-
μενη νοσοκόμα. Η ίδια, ίσως, ήταν η 
αιτία να γράψει ο ποιητής το 1943 στη 
συλλογή του «Ήλιος ο πρώτος» και 
τον περίφημο στίχο «έπλεξα πράσινα 
μαλλιά στης Αιτωλίας τη ράχη», αφού 
δεν προκύπτει, εξ όσων γνωρίζω, από 
τη μέχρι τούδε δημοσιευμένη βιογρα-
φία του άλλη σχέση με τον τόπο και 
τους ανθρώπους του, εξόν από αυτή 
που ανέφερα, καθώς και εκείνη που 
είχε (σε μεταγενέστερο πάντως χρό-
νο) με τον Αγρινιώτη γλύπτη Χρήστο 
Καπράλο. 

Την ίδια ακριβώς εποχή, στο Πα-
ναιτώλιο, που απέχει από το Αγρίνιο 
έξι μόνο χιλιόμετρα, ο Καπράλος φι-
λοτεχνούσε ήδη σε σχέδια και γύψο 
το ανάγλυφο «Μνημείο της Πίνδου». 
Πρόκειται για ένα μεγάλο και απλό 
σε σύλληψη ανάγλυφο επικό έργο, με 
σαφή όμως λυρικά και δραματικά στοι-
χεία, στέρεο στη δομή του, λιτό στις 
εκφράσεις του, αντιρητορικό, αληθινό, 
βαθύτατα ελληνικό και συνάμα οικου-
μενικό και πανανθρώπινο. Αποκλει-
σμένος στο χωριό του, δούλεψε στο 
γύψο, από το 1940 έως το 1945, την 
έκτη ενότητα της ανάγλυφης ζωφόρου 
για το Μνημείο της Μάχης της Πίνδου. 
Η ζωφόρος, εμβατήριο και μαζί ραψω-
δία της ιστορίας του νεότερου Ελλη-
νισμού, μεταφέρθηκε από τον γλύπτη 
σε πωρόλιθο, στην Αίγινα, τα χρόνια 
1952–1956. 

Το ανάγλυφο, ως γνωστό, αναπτύσ-
σεται σε επτά ενότητες (και ξέρουμε 
όλοι πόσο σημαντικός ήταν ο αριθμός 
αυτός στον Ελύτη) : Ειρήνη και φυσική 
αγροτική ζωή, /Κήρυξη του Πολέμου 
και πορεία προς το Μέτωπο, /Πόλε-
μος, /Επιστροφή από τον Πόλεμο, /
Κατοχή και Πείνα, /Αντίσταση, /Δοξα-
στική απελευθέρωση και συμφιλίωση. 

Το ίδιο έργο αργότερα θα αποτυ-
πωθεί, θα αναπτυχθεί και θα λάβει τη 
σημερινή έκταση και μορφή του, (μή-
κος 40 μέτρα, ύψος 110 εκατοστά) σε 
πωρόλιθο της Αίγινας, και θα εκτεθεί 
το έτος 1957 στην αίθουσα της Ηλε-
κτρικής Εταιρείας Αθηνών-Πειραιώς. 
Σήμερα βρίσκεται εκτεθημένο στο πε-
ριστύλιο της Βουλής,  

Κατά τη γνώμη μου, αυτού, λοιπόν, 
του έργου,  τις επτά ενότητες και τη 
στερεή δομή, αλλά και πολλά άλλα 
στοιχεία «δανείστηκε» ο Ελύτης για να 
αρμολογήσει, μέσω κυρίως των Ανα-
γνωσμάτων, το μείζον ποιητικό έργο 
του «Το Άξιον Εστί».

*Ο Δημήτρης Πιστικός γεννήθηκε στο Πα-
ναιτώλιο της Αιτωλίας το 1948. 
 Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές Επιστή-
μες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ζει στον 
Πειραιά. 
Το παραπάνω  κείμενο του  δημοσιεύτηκε  
στο  περιοδικό  «Οδός  Πανός»
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Θάνατος του ραβδιστή

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Ο μπάρμπα - Δημουστής ήταν ο κα-
λύτερος ραβδιστής του χωριού. Όταν 
ράβδιζε κακάριζε μέσα στο λιώνα η τέ-
μπλα του σα να ‘ταν κοπάδι πέρδικες, 
καθώς ξυπνούσαν την αυγή ψηλά στα 
ράχτα να χαιρετήσουν τον ήλιο. Και 
κράταγε το τραγούδι της τέμπλας του 
ρυθμικό, ακούραστο, από το χάραμα 
ως την ώρα του σπερνού. Μαύριζε το 
χώμα κάτω από το λιόδεντρο από τις 
γυαλιστερές μαυρομάτες κι αναγάλλια-
ζε η ψυχή της μαζώχτρας, καθώς γέμιζε 
τις χούφτες της με το λαδερό καρπό. 
Και κάθε φορά που πήγαινε η μαζώχτρα 
να αδειάσει στα σακιά το καλάθι με το 
λιόκαρπο σύβαζε και τα δαυλιά στο 
πυρομάχι να σιγοβράσει η γραγούδα* 
με τα κουκιά, να ετοιμαστεί το μεσημε-
ριανό φαΐ του ραβδιστή, να στυλωθούν 
τα σωθικά του, που δεν κατέβηκε από 
την αυγή πάνω από το δέντρο. Άλλαζε 
τόπο και στο ζώο, που έβοσκε δεμένο 
στις ρίγανες, να ‘ναι κι αυτό χορτάτο να 
κουβαλήσει τα σακιά με τον καρπό στ’ 
αμπάρια. 

Ο μπάρμπα - Δήμουστής μιλούσε με 
το δέντρο, πότε το γαργαλούσε ερωτι-
κά και πότε το χάιδευε σαν παιδί του. 
Περνούσε την τέμπλα του ανάμεσα στα 
κλαδιά, όπου είχε άνοιγμα το δέντρο, 
να μη το ματώσει, και μ’ απαλά χτυπή-
ματα, όπως χτυπούμε ένα παιδί στην 
πλάτη, όπως ανακατεύουμε τα ξανθά 
μαλλιά μιας κοπελιάς να την πειράξου-
με, τίναζε τους βλαστούς του δέντρου 
να τους ελαφρώσει από τον καρπό. Κι 
ήταν και στις τέμπλες ο πιο μερακλής. 

Από το καλοκαίρι τις ετοίμαζε, τις 

έξυνε με το γυαλί να φάει τους ρόζους, 
να αλαφρώσει ή τέμπλα, να γλιστρά στο 
χέρι του και να δουλεύει ξεκούραστα. 
Κι είχε άλλη τέμπλα για να ραβδίζει τα 
ζγούνια* κι άλλη για να φτάνει τις κορ-
φές. Στα μικρά τα δέντρα, τις αμπολά-
δες, που είχαν ακόμα τρυφερό κορμό, 
έβαζε το τεμπλί και για τις θεόρατες, 
τις καρτέλες, έπιανε τη μεγάλη τέμπλα.

Τα πιο καλά λιοχώραφα τα είχε ανα-
στήσει μόνος του ο μπάρμπα - Δη-
μουστής. Οι περισσότερες ελιές ήταν 
“τιφτές”, δηλαδή φυτευτές. Τις είχε 
βγάλει αγριλιές από το ρουμάνι, τις φύ-
τεψε στο χωράφι, κουβάλησε νερό με 
τα ξυλοβάρελα και τις πότισε όλο το 
καλοκαίρι, ώσπου να ριζώσουν και να 
πετάξει το μάτι. Ύστερα τις μπόλιασε 
με μπόλι διαλεχτό από λαδολιά, φρα-
γκολιά ή κολοβή και περίμενε χρόνια να 
ξεπεταχτεί το βλαστάρι, να γίνει δέντρο 
και να καρπίσει. Άλλες πάλι ήταν μπο-
λιασμένες αγριλιές, που βρέθηκαν στον 
τόπο τους, όταν ξάνοιξε το ρουμάνι και 
το ‘κάνε χωράφι κι όπου ο τόπος ήταν 
όρθιος, έχτισε πεζούλες να πιάσει το 
χώμα. να κρατηθούν οι γλύκες της γης, 
που θα ρουφούσε το δέντρο να κάνει 
το μαξουλι. 

Καμάρωνε τώρα ο μπάρμπα - Δημου-
στής κάθε άνοιξη να βλέπει ολάνθιστες 
σα νύφες τις ελιές του και κάθε φθινό-
πωρο ετοιμόγεννες να γέρνουν ν’ απι-
θώσουν τον καρπό τους πάνω στη γη. 

Έτσι που κάθονταν μια μέρα στην πε-
ζούλα κι αρμένιζε στο ασημοπράσινο 
πέλαγος μαγεμένος απ’ τα λιοτράγουδα 
του λιώνα, ήρθε ξαφνικά μια πίκρα ν’ 

ζει τη φτερούγα του, δίχως να γνοια-
στεί καθόλου. 

Τη γαλοπούλα γυρεύουν, κυρία..., 
είπε η υπηρέτρια. Λάθος λέει έγινε στο 
φούρνο. Η γαλοπούλα ήτανε δική τους. 
Μας φέρανε τη δική μας να πάρουνε 
την άλλη... 

Βουβαθήκαμε όλοι. Ο παππούς, ξέ-
γνοιαστος πάντα, έγνεψε στη μητέρα 
μου: Αφήστε με να κάνω εγώ καλά…, 
είπε. Μην ανακατευτείτε καθόλου. 

Και πετάχτηκε στην εμπατή. Σε λίγο 
τον ακούσαμε να μιλάει με τους ανθρώ-
πους, που είχαν έλθει να πάρουν τη γα-
λοπούλα τους. 

-Η γαλοπούλα είναι δική μας, τους 
έλεγε. Τι γυρεύετε; 

-Η δική σας ήταν σκέτη, του έλεγαν 
εκείνοι. Να τηνε. Αυτή που πήρατε εί-
ναι η δική μας. 

-Λάθος κάνετε, φώναξε ο παππούς. 
Αυτή που κρατάτε είναι η δική σας. 
Πάρτε την και φευγάτε. Μη μας σκοτί-
ζετε, μέρα που είναι. 

Οι άλλοι είχανε θυμώσει, φαίνεται. 
-Τι λες μπάρμπα, κοροϊδεύεις;  Γεμι-

στή γαλοπούλα είχατε στείλει του λό-
γου σας στο φούρνο; 

- Όχι, σκέτη. Δεν μπορώ να πω ψέμα. 
Σκέτη τη στείλαμε. 

- Καλά που το λες, μπάρμπα. Αφού τη 
στείλατε, λοιπόν, σκέτη, πώς βρέθηκε 
παραγεμιστή; 

Ο παππούς δεν τα ‘χασε. Τη γέμισε ο 
Χριστός, τους είπε. 

- Καλά! Τη δική σας τη γέμισε ο Χρι-
στός. Και τη δική μας που τη στείλαμε 
παραγεμιστή, πώς βρέθηκε άδεια; 

Μα ο παππούς δεν ήτανε από τους 
ανθρώπους, που σαστίζουν εύκολα: Τι 
να σας πω, παιδιά μου; Ξέρω κι εγώ; Ο 
Χριστός θα την άδειασε. Ποιος ξέρει, 
τι αμαρτίες θα έχετε. 

Δεν ακούσαμε πια τίποτε. Ακούσαμε 
μόνο την πόρτα που έκλεισε. Ο παπ-
πούς τους είχε καταφέρει, φαίνεται, να 

πιστέψουν οι ίδιοι πως ο Χριστός τους 
είχε αδειάσει τη γαλοπούλα τους. Ο 
παππούς ξαναμπήκε στην τραπεζαρία. 

- Πάνε, φύγανε, είπε. Κατάλαβαν και 
αυτοί το άδικο τους. Αμ’ εδώ είναι χει-
ροπιαστό πράμα, παιδί μου. Θαύμα 
ολοφάνερο. 

Και ο παππούς που ήτανε και θρή-
σκος και φαγάς, ξανακάθισε να αποτε-
λειώσει τη φτερούγα του, ψιθυρίζοντας: 

- Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, 
Κύριε.

(Για την αντιγραφή, Νίκος Δ. Δέτσης)

*Παύλος Νιρβάνας (1866-1937). Λογοτε-
χνικό ψευδώνυμο του Πέτρου Αποστολίδη. 
Γεννήθηκε στη Μαριούπολη της Κριμαίας. 
Το 1871 η οικογένειά του ήλθε στην Ελλά-
δα και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά. Μετά 
τις εγκύκλιες σπουδές του, φοίτησε στην 
Ιατρική Σχολή του Π.Α. και εργάστηκε ως 
γιατρός στο πολεμικό Ναυτικό. Παράλλη-
λα, ασχολήθηκε από ενωρίς με τη Λογο-
τεχνία και διακρίθηκε ως ποιητής,  πεζο-
γράφος (διηγήματα και μυθιστορήματα), 
θεατρικός συγγραφέας, και απαράμιλλος 
χρονογράφος. Έγραψε. επίσης, λογοτεχνι-
κές μελέτες, παιδικά και σχολικά βιβλία και 
μετέφρασε Νίτσε και Πλάτωνα.

Ως χρονογράφος υπήρξε ασύγκριτος 
τεχνίτης του είδους, χάρη στην καλλιέπειά 
του, την ισορροπία μορφής και περιεχο-
μένου και το άφθαστο χιούμορ του. (Τις 
αρετές του αυτές μπορούμε να τις διαπι-
στώσουμε στο χρονογράφημα του που δη-
μοσιεύουμε). Για το συνολικό του έργο του 
απενεμήθη το “Αριστείον των Γραμμάτων” 
και για την προσφορά του στον Πολιτισμό 
και στην Κοινωνία εξελέγη, μεταξύ των 
πρώτων, ως Ακαδημαϊκός (1928). 

 (Ν.Δ.Δ.)
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Άκουσες τίποτα; 
-Ναι... απ’ το σαλόνι έρχεται θόρυβος... 
Σηκωθήκαμε ανήσυχοι. Ύστερα με 

διστακτικά βήματα φτάσαμε έξω απ’ 
την κλειστή πόρτα. Άπλωσα το χέρι κι 
έσφιξα την παλάμη του. Με αργές κινή-
σεις γύρισα το πόμολο. Η πόρτα έτριξε 
σαν το ξερό κλαδί του πεύκου στο φύ-
σημα του αγέρα. 

Το σαλόνι, ένα πολύχρωμο πρόσωπο 
μπροστά μας. Κι εμείς, δύο άνθρωποι 
πιασμένοι χέρι-χέρι να κοιτάζουμε με 
ταραχή τα φώτα ν’ αναβοσβήνουν σαν 
καντηλάκια, να πεθαίνουν και ν’ ανασταί-
νονται σ’ ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σφίγ-
γω το χέρι του χωρίς να πω λέξη και στο 
πρόσωπο νιώθω την παγωνιά του χώρου 
να τερματίζει στα μάγουλα. Απ’ το τρε-
μούλιασμα της παλάμης του καταλαβαίνω 
και τη δική του ταραχή. Κοιταζόμαστε 
αμίλητοι... πότε μπήκαν τόσοι άνθρωποι, 
- απρόσκλητοι και άγνωστοι για μας μέ-
χρι σήμερα - στο σπίτι; κάθονται παντού.  
Στον καναπέ, στην πολυθρόνα, κάτω στο 
χαλί, μπροστά στην μπαλκονόπορτα, και 
μόνο αυτός ο έφηβος ο όμορφος, περι-
φέρεται ασταμάτητα κάνοντας κύκλους 
στο χώρο και χτυπώντας ρυθμικά το πόδι 
κάθε φορά που περνά από κοντά μας. 

Τον κοιτάζουμε έκπληκτοι αρκετά λε-
πτά. Εκείνος όμως δεν δείχνει να έχει 
πρόθεση να σταματήσει. 

Καθώς περνά από μπροστά μου 
στους κύκλους του, τον αρπάζω από-
τομα από το μπράτσο. 

Έλα δω παιδί μου... Σταμάτα να σε 
ρωτήσω... Σταμάτα σου λέω... 

Δεν σταματά ούτε λεπτό. Όμως συ-
νεχίζοντας να τρέχει μου απαντά δυ-
νατά: ΧΡΟΝΟ με λένε... Δεν σταματώ 
ποτέ. Γι’ αυτό μη σφίγγεις το χέρι μου 
... Εντάξει. Πες μου όμως ποιοι είστε 
όλοι εσείς, και πως μπήκατε στο σπίτι 
μας; Έτσι είμαστε εμείς... Μπαίνουμε 

Μία αλήθεια σαν παραμύθι

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή 

όλοι μαζί απρόσκλητοι, όπου βρίσκου-
με πόρτα ανοιχτή... φώναξε γελώντας. 

Γυρίζω το κεφάλι στον καναπέ μας. 
Εκεί που με τον άνθρωπό μου περνού-
με αρκετές ώρες. Περίπου στη μέση 
στρογγυλοκάθεται μία ηλικιωμένη βα-
ριά γυναίκα. Μαύρα φαρδιά ρούχα, και 
άσπρο δαντελένιο γιακαδάκι. Κάτασπρα 
μαλλιά μαζεμένα πίσω και διάφανα γυα-
λιά στα μάτια. Πρόσωπο ανέκφραστο κι 
ανάσα παγωμένη, λες και μασουλάει στο 
στόμα μπουκίτσες χιόνι. 

Ίσως γι’ αυτό είναι τόσο παγωμένο το 
σπίτι... Μας κοιτάζει αδιάφορη κι απλώ-
νει τα πόδια της με τις χονδρές μαύρες 
κάλτσες στο τραπεζάκι για να κάτσει πιο 
αναπαυτικά η για να κάτσει εκεί για πάντα. 

Αυτή ποια είναι;... ρωτώ ανήσυχη το 
χρόνο. 

Μείνετε μακριά... απαντά. Δώστε της 
και την πολυθρόνα σας... 

Θεός φυλάξει! Και σκύβοντας στ’ 
αυτί μου συμπληρώνει: ΜΟΝΑΞΙΑ τη 
λένε. Οι παλάμες μας ίδρωσαν και η πα-
γωμένη ανάσα της Μοναξιάς τρύπωσε 
ίσαμε την ψυχή.

Ο Χρόνος συνεχίζει αμέριμνος το 
ατέρμονο ταξίδι του. Κάθε τόσο, και 
χωρίς να σταματάει λεπτό, άρπαζε στα 
χέρια του τα ρολόγια και τα έτρεχε 
πίσω. Χαμογελούσε παράξενα και ξανά 
το τρεχαλητό μπροστά. 

Στην πολυθρόνα, - απέναντι στην τη-
λεόραση - μία γυναίκα με καρφωμένα 
τα μάτια μπροστά, δείχνει να μη συμμε-
τέχει σε τίποτα. Κάνω δύο βήματα και 
σταματώ μπροστά της τρέμοντας. 

Εσύ ποια είσαι;... τη ρωτώ. Ποια είσαι; 
Σχεδόν ουρλιάζω. Άδικα φωνάζεις... 
ψιθυρίζει στ’ αυτί μου ο Χρόνος. Δεν 
έχει μιλήσει ποτέ σε κανέναν... ΣΙΩΠΗ 
τη λένε.

Με απόγνωση τρέχω στη δεξιά γωνία 
του σαλονιού. Μόλις που διακρίνεται 

αλλάξει σε φαρμάκι τη γεύση του με-
λιού που ‘χε στο στόμα. 

Με την τέμπλα του είχε “ανθρωπέ-
ψει” τα παιδιά του. Έμαθαν γράμματα 
και πρόκοψαν. Είδε δόξα τω Θεώ, νύ-
φες κι αγγόνια, όμως δεν έμεινε κανείς 
τους στο χωριό. 

Ποιος θα κοιτάξει αύριο τούτα τα 
πλάσματα; Ένας πόνος έσφιγγε την 
καρδιά του όσο σκεφτόταν πως θα 
έμεναν έρημες κι απροστάτευτες οι 
μαυρομάτες του, που τις είχε αναθρέ-
ψει με το ξερό του το σάλιο και τον 
ιδρώτα του. 

Κι όσο γερνούσε ο μπάρμπα - Δη-
μουστής, τόσο μεγάλωνε η κρυφή του 
πίκρα και τον έπαιρνε το παράπονο κι 
αγκαλιάζε τις αμπολάδες του και τις φι-
λούσε, σαν να ετοιμαζόταν να φύγει για 

τα μακρινά τα ξένα. 
Όταν νύχτωσε και δεν είχε γυρίσει 

ακόμα ο Μπάρμπα- Δημουστής, τους 
έζωσε μαύρο φίδι η αγωνία. Πήραν τα 
φανάρια και μέσα στη νύχτα έτρεξαν 
στο χωράφι.

Εκεί στη ρίζα της ελιάς του, τον βρή-
καν παγωμένο αλλά χαμογελαστό να 
κοιτάζει μακριά, πάνω από τις κορφές 
των δέντρων, στο βάθος  όπου στρα-
φταλίζε η θάλασσα στο φως του φεγγα-
ριού κι ένας δρόμος από χυμένο ασήμι 
ανοίγονταν για τους απέραντους ελαιώ-
νες του ουρανού.

 
*Γραγούδα: ειδικό πήλινο σκεύος για το 
βράσιμο των οσπρίων 
*Ζγούνια: χαμηλά μέρη του λιόδεντρου

Λιομάζωμα, Στρ. Αξιώτης
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Την πρόσεξα σε ένα από εκείνα τα 
ημερολόγια που βγάζουν οι σύλλογοι 
στις γιορτές με ανθρώπους ξεχασμέ-
νους, από εποχές χωρίς γυρισμό.

Τη γνώρισα, πριν ακόμα δω το όνο-
μα της. Με στοίχειωσαν τα τόσο γνω-
στά μου κάποτε, πικρά και μελαγχο-
λικά της μάτια, που θαρρούσες όπου 
νάναι θ΄αρχίσουν να ψιχαλίζουν...

Και τα κατάμαυρα μαλλιά, τα τρα-
βηγμένα σχεδόν βάναυσα στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού της.

Και από τη ρόμπα της τη γνώρισα, 
εκείνη τη μοναδική τη περιποιημένη, 
που τη γνώριζε όλη η γειτονιά αφού τη 
φορούσε σε όλες τις γιορτές και σκό-
λες. Είχε κάτι ψιλά ανθάκια περασμένα 
με το βελονάκι γύρω στη τραχηλιά και 
στα μανίκια, το μοναδικό στολίδι που 
την είδαμε ποτέ να φορεί, αληθινό η 
ψεύτικο!

Η κυρά Παναγιώτα... Η πικραμένη, 
ταλαιπωρημένη, σιωπηλή εκείνη γυναί-
κα, του μπουζουξή Γιώργου Μουφλου-
ζέλλη, του «Τσιτμή» όπως τον φώναζε 
η γειτονιά.

Εκείνος, πάντα ξάπλα ακουμπισμέ-
νος στη μεγάλη αμυγδαλιά, μπροστά 
στη προσφυγική καμαρούλα τους, 
στην Ασκληπιού στη Χρυσομαλλούσα. 

Τσουγκράνιζε με το πάσο του ο Τσι-
τμής το μπουζούκι του, και είχε δίπλα 
του ένα περιποιημένο δισκάκι με κε-
ντητό πετσετάκι, που του ετοίμαζε η 
κυρά Παναγιώτα. Ρακί, ντοματούλα, 
μαύρο ψωμί, πικρολιές!

Εμείς, τα παιδιά της γειτονιάς, ο 
Γιώργος Σημιτσόγλου, Βέτα Σαμαρά, 
Αντώνης Βογιατζής, Δέσπω και Γιάννα 

Οι γιορτινές φρικαδέλες της κυρά Παναγιώτας 

Γράφει η Ντόρα Πολίτη

Κοκκίνη, Τάσος Τυριακίδης, Δημητρά-
κης Κυριαζής, Στρατής Πόθας, Μάκης 
Βενέτας, στριμωγμένα πάνω στο καλα-
μένιο φράχτη της αυλίτσας, στολισμέ-
νο με τις μπλέ λυγαριές και τα λευκά 
σπορδούκλια, ακούγαμε σα μαγεμένα 
εκείνους τους σεκλεντισμένους ήχους 
του μπουζουκιού και τη παράξενη βα-
ριά, όχι ιδιαίτερα εύηχη μα μερακλω-
μένη και σεβνταλίδικη φωνή του «μου-
ζικάντη»: «Άντε να σε βά, σε βάλω στη 
βαρκούλα άντε να σε κλέψω πλανεύ-
τρα Μαρικούλα...»

Μα ήταν κι άλλος ο λόγος που στε-
κόμασταν αράδα στο φράχτη ένα 
τσούρμο μωρά, που η κυρά-Παναγιώ-
τα μάς αγαπούσε αφού δικά της δεν 
είχε έτσι που τη μαράζωνε η «παλιο-
αρρώστεια».

Όταν μαγείρευε στη φουφού, στο 
μαγκάλι η στα ξύλα δίπλα στο τοιχα-
λάκι της αυλής, εμείς γητευόμασταν... 
ομαδικά από την ευωδιά της «ιεροτε-
λεστίας» κι΄ας ήταν τα υλικά της ταπει-
νά και περιφρονημένα από τις νοικο-
κυράδες της γειτονιάς.

Και όμως, στα κρυφά και στα άδυτα 
της κουζίνας τους προσπαθούσαν να 
ξεσηκώσουν τις συνταγές της στέρη-
σης μα και της χόρτασης της άμοιρης 
μα αμιζέρευτης γειτόνισσας.

Φυσικά, η πρώτη γεύση απ’ τη κα-
τσαρόλα της και το τηγάνι ήταν δική 
μας. Ένα ψευτοκεφτεδάκι πάνω σε ένα 
κλιματόφυλο, μισή φετούλα ψωμί, πε-
ριχυμένη με κόκκινη σάλτσα, που μας 
φαινόταν καμωμένα από χέρια αγγελι-
κά και θεία. Ποιός ξέρει, μπορεί και 
να ήταν...

κάτω απ’ το τραπέζι ένας κουλουρια-
σμένος άνθρωπος. 

Καθισμένος στο πάτωμα σφίγγει 
με τα χέρια τα πόδια του και σε κάθε 
κύκλο - πέρασμα του Χρόνου - από 
μπροστά του τρέμει ολόκληρος. 

Βγες γρήγορα από κει... φωνάζω δυ-
νατά... Σε βλέπω. 

Όμως έχει χαθεί εντελώς απ’ τα μά-
τια μου, έχει τρυπώσει κάτω απ’ το 
τραπέζι και το μόνο που ακούω, είναι 
ο θόρυβος που κάνει το κεφάλι του κα-
θώς χτυπά απ’ το δυνατό τρέμουλο στα 
πόδια του τραπεζιού. 

Ο Χρόνος ξεκαρδίζεται στα γέλια. 
Αυτός λυγίζει σε κάθε δικό μου δευ-

τερόλεπτο... Αυτός υποκλίνεται μπρο-
στά μου, μήπως και του κάνω χάρη. 
Ιδρώνει, κιτρινίζει, παγώνει. Φοβάται, 
φοβάται, φοβάται... ΦΟΒΟ τον λένε. 

Γυρίζω πίσω. Ψάχνω στη λάμψη της 
μνήμης το χέρι του ανθρώπου μου.

Το σφίγγω δυνατά σχεδόν τον πονώ. 
Δεν μου λέει τίποτα. Μόνο με κοιτάζει 
βαθιά στα μάτια. Και σ’ αυτή τη ματιά δια-
βάζω ένα ολόκληρο βιβλίο με λόγια, σχέ-
δια, σκέψεις, λύσεις, ελπίδες κι όνειρα. 
Παίρνω μία βαθιά ανάσα ανακούφισης κι 
αφήνω τη ματιά μου ελεύθερη να δραπε-
τεύσει έξω απ’ την μπαλκονόπορτα. 

Και τότε τη βλέπω. 
Νέα κοπέλα, ψηλή, λυγερή, όμορφη. 

Ντυμένη στα λευκά.
Κοιτάζει έξω. Άλλοτε σηκώνει τα μά-

τια της στον ουρανό και τότε γίνονται 
ένα μ’ αυτόν, κι άλλοτε τ’ αφήνει σαν 
γαλαζωπές πεταλούδες να φτερουγί-
σουν ελεύθερα, χωρίς προορισμό και 
τέλος, πίσω, πιο πίσω, στο χθες, στο 
προχθές, στο τότε, στην αρχή. 

Το πρόσωπο της αλλάζει συνέχεια. 
Τη μια στιγμή λάμπει γεμάτο ευτυχία κι 
αγαλλίαση και την άλλη σκοτεινιάζει και 
βαραίνει σαν φθινοπωριάτικο σύννεφο. 

Ο Χρόνος, σε κάθε στροβίλισμά του, 
την κοιτάζει με λατρεία. Αν μπορούσε 
να σταματήσει, είμαι σίγουρη, ότι θα την 
άρπαζε στην αγκαλιά του και μαζί της θα 
συνέχιζε το ατελείωτο ταξίδι του. 

Φλερτάρεις... Το βλέπω ότι φλερτά-
ρεις... Ποια είναι η ωραία; του ψιθυρί-
ζω. Είναι φανερό ότι τα λόγια μου τον 
ταράζουν. 

Το τικ - τακ των ποδιών του γίνεται 
τώρα πιο ηχηρό και το πρόσωπο του γε-
μίζει φως. Με πλησιάζει συνωμοτικά και: 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ... τη λένε... Αλλά το μωρό 
που κρατά απ’ το χέρι, δεν το πρόσεξες. 

Ανήσυχη σκύβω μπροστά και τότε 
βλέπω τη Νοσταλγία να κρατά σφιχτά 
το παιδικό χεράκι. Παρατηρώ με τρυ-
φερότητα το μωρό και διαπιστώνω, ότι 
κάθε φορά που η Νοσταλγία χαμογελά 
ευτυχισμένη, αυτό σφίγγει τις γροθί-
τσες του λυπημένο, ζαρώνει το σαγόνι 
του, βουρκώνουν τα ματάκια του και 
αναρουφά χωρίς να κλαίει. 

Αυτό είναι το μωρό της Νοσταλγίας... 
μουρμουρίζει μπροστά στο πρόσωπό 
μου ο Χρόνος. Κάθε φορά που εκείνη 
γυρίζει στο παρελθόν, θυμάται τα ευ-
χάριστα και χαμογελά, αυτό παραπο-
νιέται... ΠΑΡΑΠΟΝΟ το λένε... 

Δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει. Στο 
σαλόνι του σπιτιού μου έχει εγκαταστα-
θεί απρόσκλητη όλη αυτή η παλιοπα-
ρέα: Ο Χρόνος, η Μοναξιά, η Σιωπή, η 
Νοσταλγία, το Παράπονο, κι ο Φόβος. 

Ο έφηβος Χρόνος φαίνεται να το δι-
ασκεδάζει πολύ. Κι όσο βλέπει το σφί-
ξιμο των χεριών μας και την οδύνη από 
την γνωριμία μ’ αυτά τα άγνωστα, μέχρι 
σήμερα για μας, πρόσωπα της ζωής, 
τόσο δυναμώνει το τρέξιμο του. 

Τον αρπάζω οργισμένη απ΄ το χέρι, 
κι αυτός με παρασέρνει μαζί του κι η 
φωνή μου δυνατή και σκληρή τραντάζει 
το δωμάτιο: 

Τι θέλετε όλοι εσείς εδώ; Δεν σας 
θέλουμε, να φύγετε... Εμείς έχουμε παι-
διά... Εγγόνια... 

Ναι... ναι το ξέρουμε. Μόνο που φεύ-
γοντας τα παιδιά σας άφησαν πίσω τους 
την πόρτα ανοιχτή... Και μπήκαμε!!! 
*Το διήγημα «Μια αλήθεια σαν παραμύθι» έλαβε: 
Βραβείο πεζογραφίας του Λογοτεχνικού Διαγωνι-
σμού του Πειραϊκού Συνδέσμου  
Βραβείο Διηγήματος του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 
«ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ»
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Όταν άφησε το κόσμο τούτο η Πα-
ναγιώτα, χάθηκε και ο Τσιτμής απο τη 
γειτονιά.

Έλεγαν πως πήγε σε μπουζουξίδικο 
στην Αθήνα κάπου στα «Κόκκινα φα-
νάρια» της εποχής εκείνης, που είχαν 
πελατεία τακτική και μπόλικη.

Αργότερα, ο Τσιτμής έγινε ο περί-
φημος Γιώργος Μουφλουζέλλης, με τα 
«άσματα» του «τότε που μ΄ ’εστερνε 
η μάνα μου σχολείο» και «ένα κι ένα 
κάνουν δύο...».

Πετάχτηκαν λοιπόν στους πέντε 
δρόμους τα φτωχικά πραγματάκια της 
γυναίκας του. Και μόνο τα σκυλιά τα 
τραβούσαν και μάλωναν ποιό θα κά-
τσει πάνω στη τριμμένη ζακέτα, ποιό 
θα ξαπλώσει πάνω στο λιωμένο καρπε-
τί. Φαίνεται πως η αθωότητα του ζώου 
αναγνώριζε πάνω τους τη μοσχοβολιά 
της αγάπης και της ανθρωπιάς και δε 
θέλαν να τ΄απαρνηθούν.

Μόνο τις συνταγές της, γραμμένες 
ανορθόγραφα με μολύβι σε τεφτε-
ράκια της μισής δραχμής, μάζεψαν οι 
γυναίκες από γύρω-γύρω. Κι όταν κά-
ποιες φορές, απ΄τις κουζίνες της γειτο-
νιάς έβγαιναν εκείνα τα θεσπέσια αρώ-
ματα, εμείς τα παιδιά ήμασταν σίγουρα 
πως μαγείρευε η... κυρά Παναγιώτα. 
Και πλαλούσαμε στο παλιό καλαμένιο 
πορτί, για κείνη τη μαγική μπουκιά στο 
κλιματόφυλλο!

Μιά απο κείνες τις συνταγές που το 
μεράκι και η αξιοπρέπεια τις έκανε 
λουκούλειο γεύμα, είχε κρατήσει και 
η μάνα μου στο σημειωματάριο της, 
με τους «τσελεμεντέδες της Παναγιώ-
τας» όπως τη μνημόνευε, πάνω από 
τη... γκαζιέρα και αργότερα στο ολο-
καίνουργιο... πετρογκάζ μας!

«Παίρνεις απ’ του Γενιτσαριώτη το 
φούρνο ένα μπαγιάτικο καρβέλι, θα το 
ξεφορτωθεί για τρείς δεκάρες. Ρίχνεις 
πάνω του καυτό νερό και το δουλεύεις 
μέχρι να γίνει μια ζύμη. Βάζεις αλατάκι, 

πιπέρι, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο κι ότι 
μπαχαρικό σου βρίσκεται. Αν η κυρά 
Δάφνη έχει φτηνά τα αυγά, ρίχνεις 
μέσα και ένα αυγουλάκι και πλάθεις 
το ζυμαράκι σε μικρά φραντζολάκια, 
και τα ψήνεις με υπομονή στα ξύλα. 
Άμα ροδίσουν, κάνεις μιά σαλτσού-
λα απο μισό φλυτζάνι ντομάτα, λίγο 
ξύδι, καμπόσες σταγόνες λαδάκι, ένα 
βαγιόφυλλο, δένεις τη σάλτσα με λίγο 
αλεύρι και ζεστό νερό και περιχύνεις 
τα φρατζολάκια. Ότι περισέψει, το 
κόβεις σε φετάκια την άλλη μέρα και 
τα τηγανίζεις σε δυό κουταλιές...λαρδί, 
που το δίνει τζάμπα ο χασάπης ο κυρ-
Μανωλάκης, όταν είναι να καθαρίσει 
τους ντενεκέδες του. 'Η αν σου ξε-
περισσεύουν παράδες εκείνη τη μέρα 
και έχεις και μωρέλλια να ταϊσεις, ανα-
κατεύεις και 5 φράγκα κιγμαδάκι μέσα, 
καμπόσα φυλλαράκια μαϊντανό τα κά-
νεις μπαλίτσες και τα τηγανίζεις στο 
λαρδί.

Φρικαδέλες τα λέγαμε μείς τούτα στη 
πατρίδα μου το Αγιασμάτ της Μικρα-
σίας. Ήταν και μπόλικα τα μπερεκέτια 
τότε, δε λυπούμασταν τα υλικά και γε-
μίζαμε πιατέλες στα τραπέζια της φα-
μίλιας. Τώρα μόνο τα γειτονάκια μου 
μείναν μπάρεμ να τα κεράσω. Δόξα σοι 
Κύριε, σε ευχαριστώ για ότι μου έδω-
σες. Και την αρρώστια ακόμα...»!

Μα, άσε με ρε Αμάσιε ! Μόλις κάθισα 
να χουζουρέψω ελληνικότατα σε πέ-
ντε καρέκλες με το γλυκύ βραστό μου, 
ντρούουν το τηλέφωνο! Σκέφτηκα να 
το κλοτσήσω, αλλά υπέκυψα. 

- Ναιαι,... είπα με βαρεμάδα τέως 
Αγά, κι ως χασμουριόμουνα, τον ένοιω-
σα να μου κάνει κεφαλοκλείδωμα! 

- Δεν είναι Κράτος αυτό! 
- Τι συμβαίνει;! Είπα, και προσπάθησα 

να απολαύσω την πλάκα που συνήθως 
μου κάνει. Αλλά τούτη τη φορά μου 
αγρίεψε. 

- Άκου προσεχτικά γιατί πρέπει να τα 
γράψεις! 

Και τα γράφω, όχι επειδή το είπε, 
αλλά επειδή μου τη βίδωσε. Πέταξα τις 
τέσσερις περισσευούμενες καρέκλες, 
ήπια μονορούφι τον καφέ, πάει και το 
κουλουράκι, το πέταξα και άκου τώρα 
εσύ φίλε αναγνώστη να δεις! 

Καλό παιδί ο Αμάσιος· νομοταγής, 
δουλευτής κι ωραίος· σε όλα. 

Πενήντα τρία χρονάκια συναπτά και 
ζουμερά δουλειάς είχε στο ενεργητι-
κό του και κουρασμένος, λίγο απ’ όλα 
είχε, μέση, νεφρά πόδια τρεμάμενα, θέ-
λησε να πάρει σύνταξη. Καθ’ ότι όμως 
σε όλα τυχερός, τα κατάφερε, άρπαξε 
και μια καραμπινάτη ηπατίτιδα, θύμιζε 
κάποια χώρα υπό διάλυση. Η σύνταξη 
επείγουσα σωτηρία μονόξυλου. Αλλά 
για πολλούς λόγους, και με το να μην 
υπάρχουν μηχανογραφημένα αρχεία 
πριν κάμποσα χρόνια, δεν φαινότανε 
στα χαρτιά του ΤΕΒΕ πόσα μεροκάμα-

Ωσάν τα πετεινά του Ουρανού

Γράφει ο Γιώργος Καμβυσέλλης

τα ή πόσα χρόνια είχε δουλέψει σαν 
αντιπρόσωπος Αθηναϊκής εταιρείας. 
Το ότι τους έδειξε τα βιβλιάριά του με 
τα ένσημα, δεν μέτρησε κι αντί 53 του 
εγκρίνανε κατόπιν σπαραξικάρδιας πα-
ρεμβάσεως δικολάβων, 23 χρόνια συ-
ντάξιμα, ακατέβατα!. 

«Δε βαριέσαι, λέει, καλά είναι κι αυτά, 
άρρωστος είμαι, δεν μπορώ άλλο να 
δουλέψω, θα πάρω ότι μου δώσουνε». 
Όμως δυο χρόνια τώρα παιδεύεται, η 
σύνταξη ας είναι και μειωμένη δεν βγαί-
νει. Στο μεταξύ όμως, καθ’ ότι τον κυ-
νηγούσε η τύχη, αρρώστησε άσχημα, 
συκώτι χάλια κι άλλα τινά λόγω υπέρμε-
τρων καταχρήσεων πείνας, έκανε κάτι 
εγχειρήσεις, αποδείχτηκε πως μεγάλη 
είναι η ζημιά, ανίατη, σκέφτηκε να ζητή-
σει αναπηρική, αφού έχει αποδεδειγμέ-
να πάνω από 67% αναπηρία. 

Συγκινητική η προθυμία των βουλο-
κρατούντων, σου λένε πόσα χρόνια θα 
μας μασάει, άντε να του τη δώσουμε 
του κακομοίρη, να ζήσει την υπόλοιπη 
ζωή του με άνεση.! Κύτταρο σημαντικό 
της κοινωνίας μας ήταν κι αυτός.

- Πω-πω ρε Αμάσιε ταλαιπωρία! Του 
είπα με συμπόνια. 

- Δε με πείραξε αυτό! Ξεφώνησε 
εκείνος. Άκου παρακάτω. 

Αυτοσαρκαζόμενος μου είπε, πως 
με την σύνταξη που του εγκρίνανε, θα 
μπορεί επί τέλους να πηγαίνει άνετα 
στο γιατρό, να έχει μια γυναίκα να τον 
περιποιείται, να πληρώνει ενοίκιο, φάρ-
μακα, φαΐ, φως και τηλέφωνο, άα, να 
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σπουδάσει τα δυο παιδιά του, κι άλλες 
λεπτομέρειες που κάνουν πιο άνετη τη 
ζωή των ανθρώπων. 

Ξέρετε το ύψος της αναπηρικής του; 
530 ευρώ!! 

Κι αν, λέει, κατάφερνε να βγάλει τη 
σύνταξη γήρατος, (δικαιούται σε δυο 
χρόνια που θα είναι 70, αποφανθήκανε) 
θα ήταν ακόμα πιο μικρή. Γύρω στα 350 
ευρώ. 

- Εε καλά. Πόσα χαμόμηλα θα έπινες 
το μήνα! Πλεονέχτη! τον αποπήρα, και 
ετοιμάστηκα για καινούργιο καφεδάκι.  
Μα αυτός συνέχισε. 

- Σήμερα είναι η επέτειος που πέθανε 
η γυναίκα μου, και πήγα όπως το συνη-
θίζω κάθε τέτοια μέρα να προσκυνήσω 
το μικρό ξύλινο κουτί που έχω αγορα-
σμένο και μέσα είναι ό,τι απόμεινε απ’ 
αυτήν και τώρα το έχουν σε μια γωνί-
τσα στο οστεοφυλάκιο... Κι όπως κάθε 
χρόνο, πήγα στο γραφείο να πληρώσω 
τα 12 ευρώ που ήταν το ενοίκιο, και ο 
υπεύθυνος μου είπε πως επειδή όλα 
ανέβηκαν, αυξήθηκε και το κόστος για 
να κρατούν αυτό το, πολύτιμο μόνο 
για μένα, κασελάκι, κι από 12, γίνανε 
30 ευρώ! Αυτό είναι που με πείραξε 
πιο πολύ απ’ όλα. Ποια είναι τα έξοδά 
τους; Μια λάμπα ανάβουν πέντε λεπτά 
κάθε βδομάδα! Κι εν πάσει περιπτώσει· 
αυξήσανε το ενοίκιο κατά 150%, αφού 
τόσα θέλουνε, γιατί όμως δεν αυξήσα-
νε και την σύνταξή μου την αναπηρική 
κατά το ίδιο ποσοστό; 

Άκουγα φυσικά αγανακτισμένος, 
γιομάτος ερωτηματικά για τον τρόπο 
που κανονίζουν τις τύχες μας οι 300, 
(συνήθως απουσιάζοντες λόγω πολυ-
φαγίας από τα έδρανα της βουλής) 
"πατέρες" μας. 

Τόσα σκάνταλα, τόσες σπατάλες, τό-

σες άσκοπες φιέστες, τόσους μισθούς 
υπέρογκους και πανωπροίκια, τόσα δω 
τόσα κει, (εξ ου και το τρεις το λάδι 
δυο το ξύδι δέκα το λαδόξυδο) μα η 
αναπηρική για έναν άνθρωπο που με-
τράει ίσως μήνες, 18 ευρώ τη μέρα! 

Κατέβασα δυο απανωτές τσικουδιές 
να χαλαρώσω, μα τίποτα. Το ηρεμιστικό 
μου ήρθε από το τηλέφωνο, και σας το 
γράφω να κοιμηθείτε κι εσείς ήσυχοι! 

Τελικά, επειδή ο Αμάσιος είναι γεν-
νημένος επιχειρηματίας, σκέφτηκε να 
πάρει δάνειο, να αγοράσει το ανάλογο 
οικόπεδο, και να σκαρώσει ένα οικογε-
νειακό τάφο. Θα του έρθει πιο φτηνά! 
Μόνο που ένα καινούργιο πρόβλημα 
προέκυψε!! 

Με τέτοια αναπηρία, σε τέτοια ηλικία, 
καμιά τράπεζα δεν του δίνει δάνειο πέ-
ραν του ισότιμου τριών τετάρτων της 
συντάξεως. Χοντρά - χοντρά, 397 ευρώ 
και πενήντα λεπτά του ευρώ. Και με 
τόσα λεφτά, ούτε την ταφόπετρα δεν 
αγοράζεις. 

Το φινάλε; Απλό.
Ούτε ζωντανός, ούτε πεθαμένος 

έχεις θέση στη γης και πατρίς ετούτη! 
Δεν έχω πάει, δεν ξέρω τι γίνεται 

προς Άγιο Πέτρο μεριά. Μα θα μάθω 
και αν περιμένετε, θα σας γράψω.! 

Αλλά τι σου είναι ρε παιδί μου το Ελ-
ληνικό Γκοβέρνο! Αξιοθαύμαστο. 

Δεν σου επιτρέπει ούτε να γεράσεις, 
ούτε να αρρωστήσεις, μηδέ να πεθάνεις. 

Είδες; Όλα τα προβλέπει. 
Οπότε φίλε Αμάσιε, κοιμήσου ήσυχος. 

"Ωσάν τα πετεινά του Ουρανού"! 

Σε αναζήτηση παντοτινής ηρεμίας

ΙστορίαΙστορία

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Μια... ουτοπιστική ευχή για την και-
νούργια χρονιά!

Η έννοια πόλεμος, όπως την εκλαμ-
βάνουν οι επαϊοντες, καθορίζει μια κα-
τάσταση ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ 
κρατών ή κοινωνιών γενικότερα, που 
χαρακτηρίζεται από ακραία, στυγνή και 
τυφλή επιθετικότητα με αποτελέσματα  
την εξόντωση ανθρωπίνων ψυχών και 
την καταστροφή υλικών αγαθών. Κατά 
τον πόλεμο, λαμβάνουν μέρος τακτικές 
κυρίως αλλά και άτακτες στρατιωτικές 
δυνάμεις και επινοούνται και εφαρμό-
ζονται οι πιο ασύλληπτοι στο νου μη-
χανισμοί δολοφονίας.

Ο πόλεμος κατά κανόνα αρχίζει με 
κίνητρα εθνικιστικά τα οποία πάντα 
υποκρύπτουν οικονομικές διεκδικήσεις 
και τελειώνει με αποτελέσματα απο-
καρδιωτικά. Τις ανθρωποθυσίες χιλιά-
δων ή εκατομμυρίων αθώων ψυχών, τις 
καταστροφές πόλεων ή μνημείων, τους 
μαζικούς ξεσπιτωμούς, τον ευτελισμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το χάος, 
τη φρίκη. Όλα τούτα συναντώνται στη 
διαχρονικότητα και σε όλα τα πλάτη και 
μήκη της υφηλίου. Η απουσία πολέμου 
συνήθως λέγεται ειρήνη.

Ο Ηράκλειτος από την αρχαιότητα 
έδωσε το δικό του επίγραμμα:

«Πόλεμος πατήρ πάντων», 
Χρησιμοποιεί δε τον όρο πατήρ, 

τουτέστιν ο παραδοσιακός και αδιαμ-
φισβήτητος αρχηγός και διαχειριστής 
όλων των σκληρών αποφάσεων ο οποί-
ος στο τέλος φέρει ακέραια και την ευ-

θύνη των πράξεών του. Μπροστά του 
όλοι υποκλίνονται!

Τον πόλεμο απ’ ότι ξέρουμε, ουδείς 
τον ύμνησε κι αν πράγματι κάποιος το 
ετόλμησε θα είναι ίσως και ο μοναδικός 
παράλογος. Σιωπηρά, εννοείται, τούτο 
συμβαίνει στις μεγάλες βιομηχανίες για 
να πουλήσουν όπλα και συστήματα κα-
ταστροφής.

Ωστόσο, κάποιοι θα ισχυρισθούν 
«μα, έναν πόλεμο τον ακολουθεί πάντα 
η ανάπτυξη, η αναστήλωση, η καινοτο-
μία, το ξεσκαρτάρισμα της βρωμιάς». 
Δεν είναι ψέμα, αλλά ώσπου να συμβεί 
κάτι τέτοιο τα ποτάμια αίματος θα βρι-
κολακιάζουν γοερά και απαίσια. 

Είχαμε την ατυχία να ζήσουμε στα 
πρόσφατα χρόνια τούς δύο μεγάλους 
παγκόσμιους πολέμους-ας περιορι-
στούμε μόνο σ’ αυτούς-που αν μη τι 
άλλο χαρακτηρίστηκαν από σφαγές 
εκατομμυρίων ανθρώπων, πολλές με 
δόλια και σατανικά μέσα-δηλητηριώδη 
αέρια, φλογοβόλα, θαλάμους αερίων, 
βόμβες υδρογόνου- και άφησαν πίσω 
τους τον ακατανόητο παραλογισμό. 
Τι πρόσφεραν; Το μόνο βέβαιο εφι-
αλτικές αναμνήσεις. Ελάχιστοι είπαν 
καλά λόγια. Το δε περίεργο, ξανά και 
ξανά, οι ίδιοι αυτουργοί επανέρχονται 
στο προσκήνιο, καινουργιοφτιαγμέ-
νοι, απαλλαγμένοι δήθεν από τις φρι-
καλεότητες, οι ίδιοι εξοπλίζονται, τα 
ίδια οραματίζονται, τις ίδιες ανησυχίες 
τροφοδοτούν. Και φοβερίζουν την εύ-
θραυστη, την καημένη ειρήνη.
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«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ει-
ρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» παρηγορεί 
από τη μεριά της η θρησκεία πασχίζο-
ντας να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. 
Αγαθό ανεκτίμητο η ειρήνη, όμως συ-
νήθως ψυχορραγεί πριν απ’ τον πόλεμο 
και είναι ο ουραγός της καταστροφής. 
Το αιτιατόν, το αντιστάθμισμα του πο-
λέμου, γι’ αυτό ως όρος δεν πρέπει να 
μας εφησυχάζει, δεν είναι πλήρης χρει-
άζεται κάποια συμπλήρωση, κάτι οπωσ-
δήποτε πιο οριστικό, πιο δεσμευτικό.

Η θεωρία του πολέμου πάντως, Παν. 
Κονδύλη, 1999  «ισχυρίζεται ότι η συνε-
χής επέκταση και η πυκνότερη διαπλοκή 
των οικονομιών και γενικότερα η επικέ-
ντρωση της κοινωνικής ζωής στην οικονο-
μική δραστηριότητα, θα δημιουργήσει μία 
και μόνη ενιαία παγκόσμια κοινωνία, μέσα 
στην οποία θα συρρικνωθούν και θα εκλεί-
ψουν βαθμιαία οι αιτίες των πολέμων». 
Ιδού ένα πράγματι παρήγορο μήνυμα, 
λαμπύρισμα στο σκοτάδι, προς το πα-
ρόν όμως κοιμώμενο στη θεωρία!

Ερευνώντας προς την κατεύθυνση 
ανάδειξης του επιθυμητού, βρίσκει 
κανείς, ως ενδιάμεση κατάσταση, ότι 
υπάρχει και ο όρος «αντιπόλεμος», 
Antipolemus, η έκκληση, η ικεσία της 
λογικής, της θρησκείας, της ανθρωπό-
τητας κατά του πολέμου, ευρεία και ρη-
ξικέλευθη τοποθέτηση, καθιερωθείσα 
από τον μεγάλο φιλόσοφο Desiderius 
Erasmus. 

Με αφετηρία τη σκέψη τούτη, κάποια 
μυαλά φωτίστηκαν, πήραν την ώθηση 
για να γράψουν τα αντιπολεμικά τους 
έργα:

Ο Erich Maria Remarque, “Im Westen 
nichts Neues”-Ουδέν νεώτερον  από 
το δυτικό μέτωπο, έργο κλασικό, πασί-
γνωστο, προεξάρχον στην αντιπολεμι-
κή λογοτεχνία.

O Λέων Τολστόι, «Πόλεμος και ειρή-
νη», τον οποίο παραδόξως ελάχιστοι τον 
αναφέρουν ως αντιπολεμικό συγγραφέα.

Ο Στράτης Μυριβήλης, με το ιστό-
ρημά του «Η ζωή εν τάφω» αλλά και ο 
Ernest Hemingway με το “A farewell to 
arms”- Αποχαιρετισμός στα όπλα.  

Τα πιο πάνω είναι μερικά από τα πιο 
δυνατά αντιπολεμικά έργα. Οι συγγρα-
φείς των έπιασαν το βάθος της έννοιας 
της φρίκης του πολέμου, κατάφεραν 
να παραδώσουν έργα εντυπωσιακά, να 
ταρακουνήσουν την ανθρώπινη αδρα-
νοποίηση μπροστά στο μέγα φάσμα. 
Όμως, όπως κάθε καλοφτιαγμένο δημι-
ούργημα, μοιραία ωχρίασαν στην ορμή 
του τυφώνα.

Κι έτσι, ο «αντιπόλεμος» ως έννοια 
κρούσης, κατά τη γνώμη του γράφο-
ντος, δείχνει ομοίως ελλιπής. Δεν αφα-
νίζει τον πόλεμο, απλά τον μάχεται. 
Δεν τον σβήνει. 

Αποζητούμε το ιδεατό, το απόλυτο 
που ακούγεται ως ουτοπία. Την παντε-
λή απάλειψη του όρου πόλεμος, την κα-
ταδίκη του στα αρχεία της λήθης, διότι 
όσο υπάρχει ο όρος αυτός, θα εξακο-
λουθούν με τον ένα ή άλλο τρόπο οι 
δαίμονες του κακού να εφευρίσκουν 
ατραπούς καταστροφικών πειραματι-
σμών. 

Ας μη βιαστεί ο αναγνώστης να καγ-
χάσει με τον εντελώς αδόκιμο όρο «μη-
πόλεμος», δηλαδή οριστική παραγρα-
φή του πολέμου. Ίσως όσα πιο πάνω 
γράφτηκαν να δικαιολογούν την ύπαρ-
ξή του, που γύρω του δεν θα φυτρώνει 
παρά μόνο η συνύπαρξη, η ατέρμονη 
ηρεμία, ο ψυχικός εφησυχασμός του 
λογικού όντος.

Ας υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, 
πρόχειρος στο ερμάρι της ελπίδας!

Η έκδοση του «Λεσβιακού Ημερο-
λόγιου» 2019, που κυκλοφόρησε και 
φέτος με εξαιρετική ύλη, πνευματική 
όαση και ίαση μαζί, όπως αναφέρει 
στον πρόλογο του ο υπεύθυνος και επι-
μελητής της ύλης Παναγιώτης Σκορδάς.

Για χάρη των αναγνωστών θα θέλαμε 
να αναφερθούμε σε ένα από τα θέμα-
τα της ύλης του Ημερολόγιου, αυτό 
που απασχόλησε και την επιστημονική 
κοινότητα, τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στην Αμερική κατά το παρελθόν. Ανα-
φερόμαστε στο ζήτημα του τεμένους 
κοινής λατρείας των θεών των αρχαί-
ων Ελλήνων Διός, Ήρας και Διονύσου, 
στη Λέσβο, όπου κατέφυγε ως ικέτης 
σε άσυλο, ο ποιητής Αλκαίος, στα μέσα 
του 7ου αι. π.Χ., διωκόμενος από πολι-
τικούς αντιπάλους.

Στο θέμα αυτό αναφέρεται η Λίλιαν 
Αχειλαρά, στο άρθρο της με τίτλο «ΤΟ 
ΙΕΡΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ... ΑΛΛΙΩΣ ΣΑΝ  
ΠΑΡΑΜΥΘΙ».

Για πρώτη φορά ταυτίζει τη θέση 
Μέσα της αγροτικής περιφέρειας Αγί-
ας Παρασκευής στη Λέσβο όπου και 
ο ναός του Μέσσου 4ου π.Χ. αι. (σελ. 
115), αποκλειστικά με το τέμενος στο 
οποίο κατέφυγε ο Αλκαίος τον 7ο π.Χ. 
αι., των αρχαϊκών χρόνων, σε αντίθε-
ση με άλλες εργασίες της1, όπου ανα-
φέρεται και σε άλλους μελετητές, που 
προτείνουν την ύπαρξη του ιερού αυ-
τού, του αφιερωμένου στη λατρεία του 
Διός, της Ήρας και του Διονύσου, στην 
περιοχή του ακρωτηρίου του Αγίου 
Φωκά, στα νοτιοανατολικά του κόλπου 
της Καλλονής, στην περιοχή της αρχαί-
ας Βρίσας.

Εν τω ίρω τω εμ Μέσσω – λόγος αντιθετικός

Γράφει Κωνσταντίνος Αθ. Κώστας

Η ύπαρξη του τεμένους αυτού στη-
ρίχθηκε σε φιλολογικές μαρτυρίες 
ποιημάτων του Αλκαίου2, που αναφέ-
ρεται σε μεγάλο τέμενος ευδιάκριτο 
από μακριά, κοινό για όλους τους Λέ-
σβιους, με βωμούς του προστάτη Δία, 
της ένδοξης Αιολικής Ήρας και του 
Διονύσου του ωμοφάγου, εκεί όπου 
διώχτηκε εξόριστος στις εσχατιές του 
νησιού - «...τάδε Λέσβιοι... εύδειλον 
τέμενος μέγα ξύνον κάτεσσαν, εν δε 
βώμοις αθανάτων μακάρων έθηκαν κ’ 
απωνύμασσαν αντίαον Δία σε δ’ Αιολή-
ιαν κυδαλίμαν θέον πάντων γενέθλαν, 
τον δέ τέρτον τόνδε κειμήλιον ωνύμασ-
σαν Ζόννυσσον ωμήσταν... από τούτων 
απελήλαμαι φεύγων εσχατιαίς...»- και 
της Σαπφούς3, επικαλούμενη στην προ-
σευχή της τις τρεις θεότητες, «πότνι’ 
Ήρα σά χαρίεσσα μόρφα τάν αράταν 
Ατρείδαι... και Δι’ αντίαον κάλεσσαι και 
Θυώνας ιμερόεντα παίδα... τυίδ’ απορ-
μαθέντες οδόν περαίνειν... » - δέσποι-
να Ήρα, η ωραία μορφή σου, εσένα και 
τον Δία και το ποθητό παιδί της Θει-
ώνης, που κάλεσαν οι Ατρείδες τότε, 
ζητώντας τη βοήθεια σας για το δρόμο 
επιλογής στο γυρισμό τους. Η μαρτυ-
ρία της Σαπφούς ενισχύεται από την 
περιγραφή της Οδύσσειας4 για τους 
Αχαιούς, Νέστορα, Διομήδη και Με-
νέλαο, που στην επιστροφή τους από 
την Τροία προσήγγισαν στη Λέσβο, ζη-
τώντας χρησμό από το «Θεό» για το 
δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσουν, 
πλέοντας βόρεια των Ψαρών ή μεταξύ 
Χίου και Μικρασιατικής ακτής. 

Η θέση του τεμένους αυτού, της αρ-
χαϊκής εποχής, δεν έχει εξακριβωθεί 
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ακόμη και νομίζουμε ισχύει μέχρι τώρα 
η γνώμη του Γάλλου καθηγητή Πανεπι-
στημίου Κάρολου Πικάρ5, ότι αποτελεί 
«άκαιρον καύχησιν» να υποστηρίζε-
ται ότι η τοποθεσία Μέσα είναι τόπος 
κοινής λατρείας, που περιέγραψε και 
βρήκε άσυλο ο ποιητής και πολιτικός 
Αλκαίος.

Το τέμενος αυτό της Λέσβου έγινε 
θέμα συζητήσεων μεγάλου ενδιαφέρο-
ντος στους αρχαιολογικούς κύκλους 
των ξένων χωρών, κυρίως κατά τα πρώ-
τα χρόνια της δεκαετίας του 1960.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του 
Μονάχου, Μαξ Τρόι6, διετύπωσε πρώ-
τος την άποψη της λατρείας του Δία, 
της Ήρας και του Διονύσου στο τέμε-
νος, μεταφράζοντας τα ποιήματα του 
Αλκαίου και όπως λέει ο ίδιος καθιέρω-
σαν οι Έλληνες όταν πρωτοπήγαν στη 
Λέσβο.

Το 1960, ο Γάλλος καθηγητής της επι-
γραφικής Λουί Ρομπέρ7 ενίσχυσε την 
υπόθεση αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο 
ναός που είχε αποκαλύψει ο Γερμανός 
Ρ. Κόλντεβάι8, στα Μέσα της Λέσβου, 
ανήκε στο περίφημο τέμενος. Στηρί-
χθηκε σε δύο αρχαίες επιγραφές του 
2ου π.Χ αι. αναφερόμενες σε δύο συν-
θήκες που είχαν συναφθεί «εν τω ίρω 
τω εμ Μέσσω», ταυτίζοντας ετυμολο-
γικά τις δύο λέξεις, χαρακτήρισε αυτό 
«ομοσπονδιακό κοινό ιερό των Λεσβί-
ων», λαμβάνοντας υπ’ όψη και την κοπή 
νομισμάτων τον 2ο μ.Χ. αι., με το έμ-
βλημα «ΚΟΙΝΟΝ». 

Το 1961 ο Αμερικανός αρχαιολόγος 
Τζέρομ Κουίν υποστήριξε την άποψη 
ότι το κοινό τέμενος των Λεσβίων βρι-
σκόταν στο ακρωτήριο Άγιος Φωκάς, 
ΝΔ της κοινότητας Βρίσας Λέσβου. 
Τα σχετικά επιχειρήματα που ανέπτυ-
ξε ο Αμερικανός αρχαιολόγος, τα δη-
μοσίευσε σε περιοδικό της Αμερικήs9. 
Επικαλείται τις φιλολογικές μαρτυρί-
ες του Αλκαίου, της Σαπφούς και του 

Ομήρου, που προαναφέρθηκαν και 
ένα αρχαιολογικό εύρημα. Το αρχαι-
ολογικό εύρημα αφορά αφιερωματικό 
κιονίσκο - χαριστήριον - με την κατα-
γραφή «Μεγάριτος Αισχύνου Διονύσω 
Βρησαγένη», που είδε και περιέγραψε 
ο Ρ. Κολντεβάι το 1890 στο σπουδαίο, 
αμετάφραστο δυστυχώς, βιβλίο του. 

Ο Τζέρομ Κουίν, όταν επισκέφτηκε 
το ακρωτήριο Άγιος Φωκάς, διαπίστω-
σε ότι το μέρος αυτό συγκεντρώνει τα 
στοιχεία του ευδιάκριτου υψώματος 
από τη θάλασσα, περιβαλλόμενο από 
ίχνη χαμηλού τοιχίου, που εύκολα μπο-
ρούσε να απομονωθεί από την υπόλοι-
πη στεριά. Αναφερόμενος δε στη μαρ-
τυρία της «Οδύσσειας» διαπιστώνει 
ότι οι Αχαιοί δεν είχαν λόγο να μπουν 
στον κόλπο της Πύρρας (Καλλονής ), 
αφού δίπλα στο ακρωτήριο του Αγίου 
Φωκά υπήρχε ασφαλές αγκυροβόλιο 
για τα πλοία τους και από το ύψωμα 
διακρινόταν εύκολα η Χίος, τα Ψαρά 
και η Μικρασιατική ακτή. Εξ άλλου, συ-
νεχίζει ο Αμερικανός αρχαιολόγος, η 
παλαιοχριστιανική βασιλική, που ανα-
σκάπτεται στην περιοχή και βρίσκεται 
στον πιθανό τόπο του τεμένους, σε 
συνδυασμό με τη γνωστή συνήθεια των 
πρώτων χριστιανών, να κτίζουν τους 
ναούς τους πάνω σε αρχαίους λατρευ-
τικούς χώρους, είναι κάτι που δεν πρέ-
πει να μας διαφεύγει. Η λατρεία του 
Διονύσου αναφέρεται επίσης από τους 
λεξικογράφους του 6ου μ.Χ αι. Στέφα-
νο Βυζάντιο, «Βρίσα, άκρα Λέσβου εν 
ή ίδρυται Διόνυσος Βρισαίος», Ησύχιο, 
«Βρησσαίος ο Διόνυσος» και ακόμη 
παλαιότερα - 4ος π.Χ αι.- από τον ιστο-
ρικό Ανδριτίωνα, που υπενθυμίζει ότι 
«το ιερόν του θεού εν τη Βρίση φησίν 
ιδρύσθαι υπό Μάκαρος».

Ο Γάλλος αρχαιολόγος καθηγητής 
Κάρολος Πικάρ με το δημοσίευμα, το 
1962, που αναφέραμε πιο πάνω, υπο-
στήριξε ότι το «εύδηλον μέγα τέμε-

νος» των τριών θεών της Λέσβου του 
7ου π.Χ. αι. πρέπει να αναζητηθεί σε 
άλλο «εύδηλον» μέρος της Λέσβου, 
από εκείνο των «Μέσσων», γιατί δεν 
υπάρχει τίποτα ούτε στον Αλκαίο, ούτε 
στη Σαπφώ, ούτε σε άλλο κείμενο, που 
να στηρίζει την υπόθεση ευνοϊκά για 
τα «Μέσσα». Το τέμενος του 7ου αι-
ώνα είχε βωμούς και όχι ναό, σύμφωνα 
με την περιγραφή του Αλκαίου και δεν 
ήταν δυνατό να ήταν «εύδηλον» πριν 
από τις τελευταίες δεκαετίες του 4ου 
αι. π.Χ και των πρώτων δεκαετιών του 
3ου, εποχή στην οποία ανάγεται ο ναός 
των «Μέσσων», όπως έδειξαν οι μελέ-
τες των J. Ganzert10 και M. Pfrommer11 

Ο Αλκαίος εξ άλλου, συνεχίζει ο Πι-
κάρ, μιλά περί «εσχατιών» - «από τού-
των απελήλαμαι φεύγων εσχατιέσ’, ...»-. 
Αλλά εσχατιαί δεν είναι το κέντρον του 
νησιού. Εσχατιαί είναι τα πιο απομα-
κρυσμένα και άγονα εδάφη, εκεί που 
συχνάζουν... λύκοι (ένθα δ’ οίος εοίκη-
σα λυκαιμίαις...), όπως γράφει ο ίδιος ο 
ποιητής.

Από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ έως 
το 440 π.Χ νομίσματα από κράμα αρ-
γύρου, από το 480 π.Χ έως 440 π.Χ. 
νομίσματα από ήλεκτρον και μεταγενέ-
στερα 440-350 π.Χ αργυρά, με κεφαλές 
κυρίως λεόντων και βοοειδών, χωρίς να 
εικονίζονται σχετικές θεότητες, με επι-
γραφές ΛΕ[ΣΒΙΩΝ] ΚΑΙ ΛΕΣ[ΒΙΩΝ]12, 
αντικατοπτρίζουν τους κοινούς εξωτε-
ρικούς κινδύνους και πιθανώς στα νομί-
σματα αυτά εμφωλεύει η ιδέα ίδρυσης 
ενός Κοινού των Λεσβίων.

Η χρήση της ονομασίας ΑΙΟΛΕ και 
απεικονίσεις της Αθηνάς, κεραυνού 
συμβόλου του Δία και πιθανόν της 
Ήρας, σε νομίσματα που χρονολογού-
νται στο διάστημα 330-280 π.Χ, έτη οι-
κοδόμησης του ναού των «Μέσσων», 
υποδηλώνει ευρύτερο συνασπισμό13 

με τις Μικρασιατικές πόλεις και τη δη-
μιουργία ενός «Κοινού» εντασσομέ-

νου στην πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου, 
Λεσβιακών και όχι μόνον πολιτικών 
συμφερόντων, όπως αναφέρει ο Λα-
μπάρ14 αναδεικνύοντας τις σχετικές 
απόψεις του Ρόμπερτ και Πιστόριους. 
Τα παλαιά νομίσματα που βρέθηκαν 
σποραδικά στην τελευταία ανασκα-
φή και αναφέρει η Αχειλαρά15, από το 
400 - το 350 π.Χ, με απεικονίσεις του 
Απόλλωνα και νομίσμτα του 330-240 
με παραστάσεις Αθηνάς, Αφροδίτης 
ή νύμφης Πύρρας, Ηρακλή και Ερμή 
προερχόμενα από τη Μυτιλήνη, Μή-
θυμνα, Πύρρα, Άντισσα και την αρχαία 
πόλη της Ερέσου, εντάσσονται στην 
ίδρυση ενός Κοινού και την οικοδόμη-
ση ενός ναού στο κέντρο του νησιού, 
στα Μέσα της Λέσβου, που έχει όμως 
σχέση, όπως αναφέραμε, με την πολι-
τική του Μ. Αλεξάνδρου και δεν υπάρ-
χει κανένας συσχετισμός βέβαια με το 
«κοινόν τέμενος ξύνον... «του 7ου π.Χ. 
αιώνα. Ακόμη και τα νομίσματα του 2ου 
μ.Χ. αι. που απεικονίζουν το είδωλο 
του Ρωμαίου Κόμμοδου και πίσω έναν 
οκτάστυλο ναό που υπενθυμίζει το ναό 
των Μέσσων και το σύμβολο κοι(νόν) 
Λεσβίων, δεν βοηθάει στην ταυτοποί-
ηση λατρείας για κάποια θεότητα και ο 
Πλόμμερ16 αφήνει να αιωρείται μια αμ-
φιβολία, για την υπόθεση αυτή, αφού ο 
ναός που απεικονίζεται στα νομίσματα 
αυτά είναι κορινθιακού ρυθμού, ενώ 
αυτός των Μέσσων ιωνικού.

Οι ανασκαφικές έρευνες του Ρό-
μπερτ Κόλντεβαϊ (1885-1886), του Β. 
Πετράκου17 και της ομάδας Λ. Αχει-
λαρά (2000 - 2004) στην περιοχή της 
θέσης των Μέσων, δεν έφεραν στο 
φως κάποια επιγραφή, νόμισμα ή άλλα 
τεκμήρια, που να ταυτίσουν το ιερό των 
Μέσσων με την ιδιότητα του «Κοινού», 
ή το όνομα της πιθανής θεότητας18, 
αλλά ούτε και κάποιος συσχετισμός με 
το τέμενος που περιέγραψε ο Αλκαίος 
στα ποιήματα του.
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Είναι λοιπόν άτοπο, - μεταφέρω τα 
λόγια του Γάλου καθηγητή Λαμπάρ19 

- η ανέγερση του ναού των Μέσσων 
στο τέλος του 4ου π.Χ, να θεωρηθεί 
μια πράξη λατρείας του ηγεμόνα τους 
Αλεξάνδρου, που τους απήλλαξε από 
τα δεινά των προηγούμενων χρόνων, 
(Ιωνική επανάσταση, Περσική κατοχή) 
κατά τον ίδιο τρόπο που οργανώθηκε 
το Κοινόν στην Ιωνία; Όπως υπογράμ-
μισε ο Ντίνιγγερ20, για μια λατρεία την 
ημέρα των γενεθλίων, με τον εορτασμό 
των Αλεξανδρείων. Όμως ο βασιλιάς 
(Αλέξανδρος) απρόσμενα πέθανε. Έτσι 
δικαιολογείται ίσως η απουσία σχετι-
κών επιγραφών στο ναό των Μέσσων 
και ο θρησκευτικός του μόνο ρόλος 
μέχρι τον 2ο π.Χ. αι., όταν και απέκτη-
σε πολιτικές και δικαστικές εξουσίες.

Το ιερό των Μέσσων λοιπόν δεν έχει 
σχέση με τον τόπο που περιέγραψε ο 
Αλκαίος, ούτε είναι γνωστό το όνομα 
της θεότητας στην οποία απέδιδαν τη 
λατρεία τους οι Λέσβιοι στο ναό του 
Μέσσου.

Για το όνομα της θεότητας, γράφει ο 
Κόντελβάι21, ο Lolling αναζητεί ένα ιερό 
της Αφροδίτης στην Πυρραία χώρα και 
το συσχετίζει με τα αρχαία οικοδομικά 
λείψανα του ναού του Μέσσου22. 

Η λατρεία της Αφροδίτης στο ναό 
του Μέσσου συνεχίζεται μέχρι σή-
μερα με προσφορές, άνθη, φρούτα, 
καρπούς, αρωματικά κεριά, στον αρ-
χαιολογικό χώρο, κυρίως από γυναίκες 
σε νυκτερινούς εορτασμούς κατά την 
διάρκεια της πανσελήνου23, γράφει η 
Αχειλαρά. Ο Ντίσμουρ24 επίσης, προσ-
διορίζει την Αφροδίτη ως θεότητα του 
ναού στα Μέσα. Όμως ο Αλκαίος25 και 
πάλι σε άλλο ποίημα του ταυτοποιεί μια 
λατρεία στην Αφροδίτη, στην κορυφή 
μιας πόλης και όχι σε πεδιάδα - «...
τέμενος λάχοισα όν κορύφαν πόληος 
ν’ Αφροδίτα» - ...σύ πούλαχες τόπο 
λατρείας... στην κορυφή της πόλης...
Αφροδίτη...

Στην τελευταία ανασκαφή, τα λείψανα 
αρχαϊκού κτηρίου που βρέθηκαν στο 
εσωτερικό του ιωνικού ναού, χωρίς να 

Ο ναός των Μέσσων και της γύρω περιοχής σε αναπαράσταση του R. Koldewey το 1890.

είναι δυνατή η αποκάλυψη του σε όλη 
του την έκταση26, δεν τεκμηριώνουν τη 
σχέση του με το τέμενος στο οποίο 
κατέφυγε ο Αλκαίος και περιέγραψε 
ως «εύδηλον» και ευρισκόμενο στις 
«εσχατιαίς» του νησιού. Ούτε τα κι-
νητά ευρήματα (αρχαϊκά αγγεία), που 
περιέγραψε ο αρχαιολόγος Πετράκος 
στο παρελθόν27, έχουν σχέση με το πε-
ρίβλεπτο σε ύψωμα και στην άκρη του 
νησιού τέμενος. «Τα προβλήματα του 
ναού των Μέσων δεν λύθηκαν», έγρα-
ψε28 ο ίδιος.

Ο Λαμπάρ, που αναφέραμε πιο 
πάνω, με τις εργασίες του προσδιορί-
ζει τις πολιτικές, στρατιωτικές και δι-
καστικές εξουσίες για το Κοινόν των 
Λεσβίων, που λειτούργησε στα Μέσα 
ως συνομοσπονδία στην ελληνιστική 
εποχή29 του 2ου π.Χ αι., αλλά αδυνατεί 
να καταλήξει σε μια βέβαιη και ξεκά-
θαρη σχέση του πολιτικά διωκόμενου 
Αλκαίου τον 7ο π.Χ. αι., με το Κοι-
νόν των Λεσβίων στα Μέσα. Εξάλλου 
για τις (πιθανές) δραστηριότητες του     
«κοινού» αυτού, πριν από την ελλη-
νιστική περίοδο, δεν γνωρίζουμε τί-
ποτα30. Έτσι το ζήτημα του τόπου με 
το «εύδηλον τέμενος μέγα ξύνον...», 
όπου υπήρξε το προσωρινό άσυλο 
του Αλκαίου, παραμένει πάντα άλυτο 
και η θέση του «Μέσσου» μια άποψη 
ίσως διαισθητική, χωρίς ιστορικά, επι-
γραφικά ή άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης. 
Οι ερευνητές θα χρειαστεί να ψάξουν 
τον τόπο εξορίας του Αλκαίου με τα 
στοιχεία που αναφέρει ο ίδιος στα ποι-
ήματα του, προσθέτοντας και υπενθυ-
μίζοντας την άποψη του Πλόμμερ31, για 
την ανακάλυψη μιας ακόμη επιγραφής 
και ενός άλλου νομίσματος, μήπως και 
βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος 
αυτού. 
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Εκπληκτικής τέχνης ψηφιδωτά
ανακαλύφθηκαν στην αρχαία ελληνική πόλη Ζεύγμα

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Εκπληκτικής τέχνης ψηφιδωτά ανακά-
λυψαν οι αρχαιολόγοι στην αρχαία ελ-
ληνική πόλη Ζεύγμα στη νότια Τουρκία, 
κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Η πόλη είναι των ελληνιστικών χρό-
νων και την ίδρυσε ο διάδοχος του Με-
γάλου Αλεξάνδρου, Μακεδόνας στρα-
τηγός Σέλευκος Νικάτωρ. 

Τον 1ο α. π.Χ. κατακτήθηκε από τους 
Ρωμαίους και έγινε στρατηγείο της Ρω-
μαϊκής Λεγεώνας. Στην ακμή της έφτα-
νε τους 25000 κατοίκους.

Αργότερα πέρασε στη Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία και διατηρήθηκε στην επι-
κράτειά της έως το 637 μ.Χ. όταν κα-
ταλήφθηκε και λεηλατήθηκε από τους 
Άραβες. Μετά η πόλη σταδιακά εγκα-
ταλείφθηκε. 

Σήμερα είναι κατακλυσμένη από τα 

νερά τεχνητής λίμνης, από το φράγμα 
Μπιρετσίκ. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
σε τουρκική εφημερίδα, οι επιστήμο-
νες εκτιμούν ότι η αρχαία πόλη Ζεύγμα 
είχε περί τα 2 με 3 χιλιάδες σπίτια, εκ 
των οποίων πολλά παραμένουν ακόμα 
κάτω από το νερό.

Τα ψηφιδωτά φέρουν ελληνικές επι-
γραφές και χρονολογούνται από το βα-
σίλειο των Σελευκιδών, ενώ αποτελούν 
τμήμα της ελληνιστικής παράδοσης με 
αναπαραστάσεις από τα ομηρικά έπη 
και την ελληνική μυθολογία.

Τα κομψοτεχνήματα, τα οποία ανα-
καλύφθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση, 
ανάγονται στον 2ο μ.Χ αιώνα. Πρόκει-
ται για μοναδικής τέχνης ψηφιδωτά, 
που απεικονίζουν τις Μούσες και τον 
Ωκεανό.
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Στο ψηφιδωτό με τις Μούσες, το όνο-
μα της καθεμιάς είναι γραμμένο στα ελ-
ληνικά, καθώς η ελληνιστική κοινή ήταν 
η διεθνής γλώσσα της εποχής.

Το ένα ψηφιδωτό, που παριστά τις 
εννέα Μούσες, σε πορτρέτα, κοσμού-
σε μεγάλο δωμάτιο στο σπίτι που οι 
αρχαιολόγοι έχουν ονομάσει «Οίκο 
των Μουσών», λόγω της ιδιαίτερης φι-
νέτσας στα αρχιτεκτονικά στοιχεία και 
στον διάκοσμό του.

Στο κέντρο εικονίζεται η Καλλιόπη 
και γύρω της οι αδερφές της. Κατά τον 
Ησίοδο, η Καλλιόπη ήταν η μεγαλύτε-
ρη και ευγενέστερη από τις 9 Μούσες, 
προστάτις της Επικής Ποίησης και της 
Ρητορικής, καθώς και όλων των Καλών 
Τεχνών (Καλλιέπουσα), άρα η επιλογή 
της στο κέντρο της σύνθεσης δεν προ-
καλεί έκπληξη.

Το δεύτερο ψηφιδωτό παριστά τον 
Ωκεανό και την Τιθύ και είναι ωραιότε-
ρο από ένα άλλο με παρόμοια σύνθεση 
που έχει βρεθεί σε διαφορετικό χώρο. 
Η ζωηρότητα των μορφών, η ομορφιά 

τους και τα θαυμάσια χρώματα εντυ-
πωσιάζουν. Μάλιστα, οι ειδικοί λένε 
ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά κα-
τασκευασμένες γυάλινες ψηφίδες. Το 
τρίτο είναι μικρότερων διαστάσεων και 
αναπαριστά νεαρό άνδρα.

Στην ξενάγηση που έκαναν οι αρχαι-
ολόγοι παρουσιάζοντας τα ευρήματα 
στον Τύπο, τα ψηφιδωτά αναφέρονται 
ως «ρωμαϊκά» καθώς οι τούρκοι όλα τα 
αρχαιολογικά ευρήματα τα ονομάζουν 
συνήθως «βυζαντινά» ή «ρωμαικά». 

Οι ανασκαφές, που είχαν ξεκινήσει 
από το 2007, τελείωσαν μέσα στο 2015.

Επίσης ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
επιστροφής και τοποθέτησης και άλλων 
12 μοναδικών ψηφιδωτών στο Μουσείο 
Μωσαϊκών της Ζεύγας, στην πόλη Γκα-
ζιάντεπ στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σε έκθεση που πραγματοποιήθη-
κε, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του 
μουσείου, πάνω από 3.000 επισκέπτες 
θαύμασαν τα 12 εξαιρετικής τέχνης αρ-
χαιοελληνικά ψηφιδωτά.

Πηγή: PontosNews

Ποσειδώνας ή Μίνωας και Πασιφάη

ΛαογραφίαΛαογραφία

Φαίνεται πως ορισμένες έννοιες τό-
χει η μοίρα τους νάναι καταδικασμένες 
στην καταφρόνια και την περιφρόνηση. 
Χωρίς να το θέλουν, χωρίς να φταίνε 
τόσο. Μαζί μ’ αυτές είναι κι ο μήνας 
Μάρτιος. Η παράδοση, ο φύλακας των 
μακραίωνων συνηθειών και εθίμων, ο 
θησαυριστής των άγραφων λεγομένων 
και γινομένων του λαού, έχει μαζέψει 
πολλές κακολογίες για τον δύστυχο 
αυτό μήνα, τόσες που να τον κάνει στα 
μάτια του κόσμου φοβιστικό και στριμ-
μένο.

«Μάρτης γδάρτης και κακός 
παλουκοκαύτης»

ή 
«Η Μάρτς έβαλι τ’ γριγιά 
κάτου απ’ του καζάν(ι)»

ή 
«Η Μάρτς εν έχ(ι) καράρ. 
Μια γιλά τσι μια κλαίγ(ι)»

και τόσα άλλα!
Η ιστορία επιπλέον τού φόρτωσε και 

τη κατηγορία πως στις μέρες του έγι-
νε η ειδεχθής δολοφονία του Ιουλίου 
Καίσαρα(Αι ειδοί του Μαρτίου), άσε 
πια που και τ’ όνομά του προέρχεται 
από τον αιμοβόρο θεό του πολέμου 
Άρη(λατ.=Μars).

Ακόμα και τ’ αδέλφια του, οι άλλοι 
έντεκα μήνες τον είπαν ζαβολιάρη κι 
απατεώνα. Ο λαογράφος Δ. Λουκόπου-
λος καταθέτει το ακόλουθο αφήγημα:

«Τα δώδεκα αδέρφια οι μήνες, εί-
χαν ανταμικό (συνεταιρικό) ένα βαρέλι 
γεμάτο κρασί. Το βαρέλι είχε δώδεκα 
πίρους, παναπεί κάνουλες, απ’ όπου να 
τρέχει το κρασί, τον έναν πίρο παρα-
κάτω, τον άλλον παραπάνω. Συμφώνη-
σαν λοιπόν να μεράσουν το κρασί σαν 

αγαπημένα αδέρφια και να πάρει ίσια ο 
κάθε αδερφός και να ορίζει το δικό του 
πίρο.

-Σ’ εμένα, παιδιά, λέει ο Μάρτης, να 
δώσετε τον πιο κάτω πίρο, είμαι γέρος 
και δεν μπορώ ο καημένος ν’ ανεβαίνω 
ψηλά να πίνω. Τ’ αδέρφια του έδωσαν 
δίκιο στον αδερφό τους και δέχτηκαν ο 
Μάρτης να πάρει τον κατινό τον πίρο. 
Αλλά κείνος ήταν κατεργάρος κι από 
κατεργαριά ζήτησε τον κατινό πίρο. Δί-
χως οι άλλοι να ξέρουν, πήγαινε κρυφά 
κι άνοιγε τον πίρο, όποτε είχε όρεξη 
να πιεί και ρουφούσε το κρασί. Ρούφη-
ξε το δικό του, ρούφηξε και των άλλων 
και το βαρέλι όλο κι άδειαζε-άδειαζε, 
ώσπου στράγγιξε ολότελα.

Ήρθαν κι οι αδερφοί του τέλος μια 
μέρα στο βαρέλι, ανοίγουν τους πίρους 
τους για να πιούν κι αυτοί απ’ το κρα-
σί τους, άδικα. Κατάλαβαν τι έγινε και 
θύμωσαν με τον αδερφό τους οι άλλοι 
μήνες. Ήταν για να μη θυμώσουν!

Έδεσαν το Μάρτη και τον οδηγούσαν 
στο δικαστή για να δώσει λόγο γι’ αυτή 
του την κατεργαριά. Στο δρόμο τον 
φοβέριζαν.

-Θα κρεμαστείς, θα κρεμαστείς, έλε-
γαν. Και τότε ο Μάρτης έκλαιε. Σαν τον 
έβλεπαν πως κλαίει, τους έπιανε λύπη 
κι άρχιζαν να παρηγορούν τον αδερφό 
τους. Έπαιρνε θάρρος αυτός τότε κι 
άρχιζε να γελάει. 

Και να ο λόγος που ο Μάρτης άλλοτε 
κλαίει κι άλλοτε γελάει, άλλοτε βρέχει 
δηλ. κι άλλοτε καλωσυνεύει».

Καλλίτερα όμως να σου βγει το 
μάτι παρά το όνομα, ως λέει και η πα-
ροιμία. Μέσα στην αναμπουμπούλα 
του χειμώνα, μπορεί να κάνει κρύο 

Αναλαμπή στο έρεβος
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος
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τσουχτερό ή να χιονίζει, αιφνίδια το 
σκοτάδι πεθαίνει, ο χρόνος μπαί-
νει στην μακρά περίοδο του φωτός.  
Μπαίνει ο μήνας Μάρτιος, αυτός που 
μεταφέρει τον ανθρώπινο νου από το 
έρεβος των σκοτεινών και βαρύχνωτων 
ημερών στη φωτεινή αναγέννηση της 
φύσης. Τότε που αρχίζει η φυτική ανά-
πλαση, τότε που η μέρα σταθερά με-
γαλώνει εις βάρος της νύχτας (εαρινή 
ισημερία) κι ο κόσμος σπεύδει να φο-
ρέσει τ’ ασπροκόκκινο βραχιόλι για να 
μην τον «πιάσει» ο ήλιος του Μαρτιού.

Παλιότερα ακούγονταν και τα χελι-
δονίσματα, τα παιδικά τραγούδια που 
υμνούσαν την άφιξη των πρώτων χελι-
δονιών ενώ οι νοικοκυρές φροκάλιζαν 
τα σπίτια κι έκαναν θόρυβο με τσανά-
κια και κατσαρόλες για να διώξουν τους 
ψύλλους και τους κοριούς, κατά τη λε-
γόμενη αποδιοπόμπηση των εντόμων.

Ο δε Κωστής Παλαμάς, ο εραστής του 
ωραίου και του ευγενούς εξομολογεί-
ται (1905):
Ρόδου μοσκοβόλημα
Εφέτος άγρια 
μ’ έδειρεν η βαρυχειμωνιά
που μ’ έπιασε χωρίς φωτιά 
και μ’ ηύρε χωρίς νιάτα
κι ώρα την ώρα πρόσμενα 
να σωριαστώ βαριά 
στη χιονισμένη στράτα.
Μα χτες καθώς με θάρρεψε 
το γέλιο του Μαρτιού
και τράβηξα να ξαναβρώ
τ’ αρχαία μονοπάτια
στο πρώτο μοσκοβόλημα 
ενός ρόδου μακρινού
μου δάκρισαν τα μάτια.
Ο Μάρτης είναι ο φίλος μήνας που κο-
μίζει φως και αισιοδοξία. Γιατί τον κα-
κολογούμε;

Ρωμαϊκό ψηφιδωτό, που χρονολογείται τον 3ο αι. μ.Χ., 
Η απεικόνιση των μηνών ξεκινά με την άνοιξη και τον Μάρτιο: τρεις άνδρες χτυπούν ένα δέρμα 

ζώου, εικόνα που παραπέμπει στα Mamuralia, μια γιορτή που εορταζόταν στα μέσα Μαρτίου.

Όπως το 
νέο δροσε-
ρό λουλούδι 
ξεπροβάλλει 
ξαφνικά και 
μας εκπλήσ-
σει το χρώμα, 
η δροσιά, το 
άρωμα του, 
έτσι ξαφνι-
κά και απρό-
σμενα είχαμε 

τη χαρά να ανακαλύψουμε ανάμεσα 
στη νεολαία μας την Άννα Μερτζάνη. 
Θέλουμε να σας γνωρίσουμε αυτό το 
κορίτσι που με τις γνώσεις και τις ευ-
αισθησίες της μας κάνει υπερήφανους. 
Είναι κόρη του Πέτρου Μερτζάνη που 
ένωσε τη ζωή του με τη συμπατριώτισ-
σά μας Μερόπη Σουλούνια, η οποία εί-
ναι μέλος της «Λεσβιακής Παροικίας». 

Η Άννα Μερτζάνη γεννήθηκε στην 
Αθήνα. 

Σπούδασε στο Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές 
σπουδές με θέμα «Child Care, Law 
and Practice» στο Keele University της 
Αγγλίας. Στη μεταπτυχιακή της εργα-
σία ασχολήθηκε με τη σεξουαλική κα-
κοποίηση των παιδιών, κάνοντας μια 
διαπολιτισμική σύγκριση ανάμεσα στο 
ελληνικό και το βρετανικό Δίκαιο. 

Σπούδασε φωτογραφία και θέατρο 
στην Ελλάδα. Εδώ και πέντε χρόνια 
εργάζεται στη νηπιακή και δημοτική 
εκπαίδευση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων και ειδικότερα των Δικαιωμά-
των του Παιδιού. 

Το 2011 κυκλοφόρησε το πρώτο της 
εφηβικό μυθιστόρημα με τίτλο «Έχω 
Δικαίωμα να πω μια Ιστορία;» βασι-
σμένο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Εντάσσεται 
στην πιο σύγχρονη αντίληψη της παι-
δαγωγικής, η οποία στοχεύει μέσα 
από μυθιστορηματικές αφηγήσεις και 
διαδραστικές βιωματικές συνθήκες να 
φέρει σε επαφή τα παιδιά με μείζονα 
θέματα της ατομικής και της συλλογι-
κής ζωής. Το περιεχόμενό της μοιρά-
ζεται δραματοποιημένο, μέσα από τις 
περιπέτειες μιας παρέας παιδιών, σε 
πέντε κεφάλαια που αναπτύσσουν το 
δικαίωμα στην Ταυτότητα, στην Οι-
κογένεια, στη Ζωή, στην Υγεία, στον 
Σεβασμό των Πολιτικών και των Θρη-
σκευτικών Απόψεων, στην Προστασία 
από τη Βία και την Εκμετάλλευση.

Ήταν για μεγάλο διάστημα εξωτερι-
κή συνεργάτης του ένθετου για τα παι-
διά «Ερευνητές» της «Καθημερινής» 
με θέματα Κοινωνία και Φιλοσοφία. 

Έχει συνεργαστεί με διάφορες ΜΚΟ 
στην Ελλάδα, που ασχολούνται με παιδιά 
ΡΟΜΑ και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ευχόμαστε στην Άννα μία δημιουρ-
γική ζωή και προσκαλούμε όσους από 
τους συμπατριώτες μας γνωρίζουν 
νέους που έχουν τη διάθεση θα προ-
βληθούν στη σελίδα αυτή των νέων 
της Αιολίδας να μας ενημερώσουν. Εί-
ναι ξεχωριστή χαρά και τιμή για εμάς 
η προβολή τους μέσα απ’ τις σελίδες 
του περιοδικού μας.

Βήμα των Νέων

Άννα Μερτζάνη

Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή
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Συκωταριά αρνίσια στο φούρνο 
Εξαιρετικός μεζές, χωρίς τηγάνι 
 
Υλικά
1 συκωταριά
½ φλ. κρασί λευκό
2 σκελίδες σκόρδο
2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα
Μισό φλ. λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
Ρίγανη
1 κ.σ ξύσμα λεμονιού
1 ½ - 2 λεμόνια (το χυμό)
½ φλ. νερό 
 
Εκτέλεση

Βάζουμε τη συκωταριά σε κατσαρό-
λα και νερό τόσο όσο να την σκεπά-
ζει. Απ’ όταν αρχίσει να βράζει το νερό 
αφήνουμε για 5 λεπτά και κλείνουμε το 
μάτι. Αφήνουμε να κρυώσει η συκωτα-
ριά και την βγάζουμε, την πλένουμε και 
την κόβουμε σε μικρά κομμάτια.

Την βάζουμε σε ταψί και ρίχνουμε 
όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το 
λεμόνι.

Ψήνουμε στους 190 βαθμούς και 
ανακατεύουμε, ανά διαστήματα για να 
μην μας καεί από πάνω. Θέλει περίπου 
1 ώρα. Λίγο πριν κλείσουμε το φούρνο 
ρίχνουμε και το λεμόνι και ανακατεύ-
ουμε καλά. 

Γαλοπούλα γεμιστή

Υλικά
1 γαλοπούλα 3-4 κιλά
1 φλιτζάνι κίτρινο ρύζι
1 μεγάλο κρεμμύδι
500 γρ. εντόσθια πουλιών
500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
15 κάστανα μεγάλα ολόκληρα 
βρασμένα
150 γρ. κουκουνάρι
Λίγες σταφίδες μαύρες
1 κουταλιά πελτέ ντομάτα
μαργαρίνη, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι
1-2 λεμόνια & 1 πορτοκάλι
1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

Εκτέλεση
Τοποθετούμε τη γαλοπούλα σε μια 

μεγάλη κατσαρόλα και τη βράζουμε για 
1,5 ώρα. Την τοποθετούμε στο ταψί και 
την αλατοπιπερώνουμε μέσα-έξω. Σε 
μια άλλη κατσαρόλα ρίχνουμε τα εντό-
σθια ψιλοκομμένα και σε χαμηλή φωτιά 
τα γυρίζουμε μέχρι να πιουν τα υγρά 
τους. Ρίχνουμε και τον κιμά, το κρεμ-
μύδι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, το ξύ-
σμα του πορτοκαλιού και το τριμμένο 
θυμάρι τα ανακατεύουμε και τα τσιγα-
ρίζουμε. Μόλις μαραθούν σβήνουμε 
με κρασί. Προσθέτουμε το ρύζι, ζωμό 
από τη βρασμένη γαλοπούλα και τον 
πελτέ. Αφού ρουφήξει τα υγρά σβή-
νουμε τη φωτιά, ρίχνουμε τα κάστανα, 
το κουκουνάρι, τις σταφίδες και ανακα-
τεύουμε ελαφρά. Ξεκινάμε το γέμισμα 
της γαλοπούλας. Μόλις τη γεμίσουμε 
κλείνουμε το άνοιγμα με οδοντογλυ-
φίδες ή το ράβουμε, την αλείφουμε με 
μαργαρίνη και την περιχύνουμε με τον 
ζωμό του λεμονιού. Χοντροκόβουμε 
τα πράσα και το σέλινο τα τσιγαρίζου-
με λίγο μαζί με κρεμμύδι ψιλοκομμέ-
νο τα βάζουμε στο ταψί και βάζουμε 
επάνω τη γαλοπούλα. Τη σκεπάζουμε 
αρχικά με αλουμινόχαρτο (μόνο τη γα-

λοπούλα) και τοποθετούμε ένα γύρω 
κομμάτια πατάτες. προσθέτουμε 3-4 
κουταλιές μαργαρίνη, και λίγο λάδι, 
ζωμό από τη γαλοπούλα και ψήνουμε 
στους 180 βαθμούς για 1 ώρα περίπου. 
Xαμηλώνουμε τη φωτιά στους 170 βαθ-
μούς και συνεχίζουμε το ψήσιμο όσο 
χρειάζεται για να ψηθούν η γαλοπούλα 
και οι πατάτες. Πριν τελειώσει το ψή-
σιμο αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο για 
να ροδίσει.

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Θούριος  
(απόσπασμα)

Ὡς πότε παλικάρια νὰ ζοῦμεν στὰ στενά,  
Μονάχοι σὰ λιοντάρια, σταὶς ράχαις στὰ βουνά;  
Σπηλιαὶς νὰ κατοικοῦμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά,  

Νὰ φεύγωμ΄ ἀπ΄ τὸν Κόσμον, γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά.  
Νὰ χάνωμεν ἀδέλφια, Πατρίδα, καὶ Γονεῖς,  

Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας, κι΄ ὅλους τοὺς συγγενεῖς.  
Καλλιῶναι μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωή,  

Παρὰ σαράντα χρόνοι σκλαβιά, καὶ φυλακή.  
Τί σ΄ ὠφελεῖ ἂν ζήσης, καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά,  

Στοχάσου πὼς σὲ ψένουν καθ΄ ὤραν στὴ φωτιά.  
Βεζύρης, Δραγουμάνος, Ἀφέντης κι΄ ἂν σταθῆς,  

Ὁ Τύραννος ἀδίκως, σὲ κάμει νὰ χαθῆς.  
Δουλεύεις ὂλ΄ ἡμέρα, σὲ ὅ,τι κι΄ ἂν σοὶ πῆ,  

Κι΄ αὐτὸς πασχίζει πάλιν, τὸ αἷμα σου νὰ πιῆ.  
Ὁ Σοῦτζος, κι΄ ὁ Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής,  
Γγίκας, καὶ Μαυρογένης, καθρέπτης, εἶν΄ νὰ ἰδῆς.  

Ἀνδρεῖοι Καπετάνοι, Παπάδες, λαϊκοί,  
Σκοτώθηκαν κι΄ Ἀγάδες, μὲ ἄδικον σπαθί.  

Κι΄ ἀμέτρητ΄ ἄλλοι τόσοι, καὶ Τοῦρκοι, καὶ Ρωμιοί,  
Ζωήν, καὶ πλοῦτον χάνουν, χωρὶς καμμιὰ ΄φορμή.  

Ἐλᾶτε μ΄ ἕναν ζῆλον, σὲ τοῦτον τὸν καιρόν,  
Νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον, ἐπάνω στὸν Σταυρόν.

Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798)
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Αλκαίος 
Τράβηξες για την Αίγυπτο 
τα ίχνη σου να χάσω
τον δρόμο του Αρχίλοχου 
ζήλεψες απ’ την Θάσο.

Μα τα πουλιά μου έδειξαν 
τον δρόμο που ‘χες πάρει 
τον χάλκινο σου θώρακα 
γνώρισαν το κοντάρι. 

Κρασί από την Μήθυμνα 
σου ‘στειλα να μεθύσεις 
για να μπορέσεις πιο πολύ 
την μούσα ν’ αγαπήσεις. 

Γιώργος Μεταξάς

Νομίζουμε 
Ο ύπνος με κλειστά τα βλέφαρα μας, 
στης απάτης οδηγεί το μονοπάτι.
Μα κόβει η αλήθεια τα φτερά μας,
λίγο ειρωνικά μας κλει το μάτι.

Νομίζουμε η ζωή είναι δικιά μας,
αλλά εκείνη είναι,
που ζει μέσ’ από μας.
Θαρρούμε μας ακολουθεί η σκιά μας, 
Μα ‘κείνη όμως δε ζει χωρίς εμάς.

Φόβος απόκοσμος μας κυριεύει,
Νομίζουμε μια «εξουσία» κυβερνά.
Ο ήλιος πάνω μας όλο θεριεύει, 
Μα στην ουσία είναι όλα σκοτεινά.

         Ποτέ, ποτέ μην πεις ,
         πως βρήκες την αλήθεια.
         Αυτή ‘ναι ένα στρατί ολισθηρό.
         Μάθε, μάθε να ζεις,
         Μέσα στα παραμύθια.
         Τότε θα δεις, θα δεις,
         κάτω από τα ψιμύθια,
         πόσο το ψέμα είναι θλιβερό.

Ψιμύθια: Τα κάθε λογής καλλυντικά, που 
σκεπάζουν την πραγματικότητα.

Γιάννης Παπάνης 

Του Αιγαίου το κύμα 
Του Αιγαίου αφροκύμα κρατάω 
σαν χαίτη αλόγου όταν καλπάζει 
ταξίδι ατέρμονο... δεν αράζει 
μαζί ταξιδεύω και δεν μιλάω. 

Και όταν ζυγώνει σε ξένους Πυλώνες 
ήρεμα πισωγυρίζει τους ώμους, 
γνωρίζει καλά τους άγραφους νόμους 
και δεν ταλαντεύεται στους αιώνες. 

Απλωμένα ατλαζια μπλε, 
βιολετιά τα νερά, 
ΕΙΡΗΝΗ σαν ξημερώνει ... 
ΠΟΛΕΜΟΣ... αίμα ροδιάς 
θα ματώνει. 

Στον κυμάτων του Αιγαίου τ’ ασήμια 
κρυμμένες ευχές τις σφαίρες 
ξορκίζουν. 
Γαλήνης ευχές στη Άρκτο σαλπίζουν

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Ακούω και μιλώ 

Ακούω το αρχέγονο τραγούδι 
των φαλαινών, σαν μοιρολόι αχνά 
ακουμπώντας το αυτί μου στο χώμα. 
Ακούω την Λευκή Άρκτο να βρυχάται 
κοιτώντας τον ουρανό. 
Ακούω το θρόισμα των δέντρων 
κοιτώντας ένα χέρσο τοπίο. 
Ακούω την θλίψη της καρδιάς μου 
κοιτώντας άνθρωπος 
άνθρωπο να σκοτώνει. 
Ακούω το παράπονο του μέλλοντος 
κοιτώντας τα μάτια ενός παιδιού. 
Ακούω την μεγάλη αδικία προς τα ζώα 
κοιτώντας ένα τσίρκο. 
Ακούω την θάλασσα μέσα μου 
αγριεμένη 
κοιτώντας τη γη να ξεφτίζει. 
Την Ελπίδα δεν την Ακούω καθόλου. 

Ειρήνη Βαρβαρέσου

Μη ζητάς 
Μη ζητάς μες στην ποδιά σου 
να σου δείξουν τα άστρα 
για να πεις ευχαριστώ. 
Μάθε, το πολύ να βρίσκεις 
μες στο λιγοστό. 

Σαν είναι η πρόθεση ωραία, 
δεν μετριέται η προσφορά 
απ’ το ποσό. 
Στην Κρήνη που σου έδωσε νερό, 
μάθε να λες, 
θα σου το ξεπληρώσω. 

Ποτέ όσο ζούμε ας μην ξεχνιέται 
όποιο μας έκαναν καλό 
Ό,τι ‘ναι ωραίο, 
ας πλέει στο κύμα, 
κι ας ξαναβγαίνει στο γιαλό.

 Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

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

Μαριάνα Καραμβάλη 

Χωρίς τίτλο
 Ο πόλεμος γύρω. 
Αγωνία για μας, 
για τα παιδιά μας 
και τα παιδιά του κόσμου.
Τρόμος, καταστροφή... 

Κι όμως υπάρχουν οι βολβοί 
που αύριο θ’ ανθίσουν... 
Τα φουσκωμένα κλαριά της 
μυγδαλιάς, 
που με λίγη ζεστασιά 
θα δώσουν άνθη τρυφερά...

Καίτη Μεσσηνέζη

Οι προστάτες
Γιατί ασθμαίνεις ώ λαέ; 
Να, οι προστάτες ήρθαν. 
Ολωνών οι προστάτες ήρθαν. 
Με όπλα πια συμβατικά, 
βρόγχους, χαρτιά, ρουκέτες. 
Οχτρούς ανίδεους σκοπεύουνε· 
κι αν βρούνε αλαζόνες, 
αντίλογο, μην πέψουν.

Εσένανε κι εμένα. 

Μοχτούν, και ξέρε το, για, 
αιμάτου το καλό μας.
Όλα δικά μας, λένε γίνανε! 
Ψυχής μας η αγχόνη, 
χρυσωμένος ο καμβάς 
κι ο φόβος πλατινένιος. 
Τι άλλο μας απομένει πια, 
οξόν, θανάτου η αρένα, 
αλύτρωτε πολίτη; 

 Γιώργος Καμβυσέλλης

Σφηνάρι 31 Γενάρη 2010  8:25μμ.
Γράφτηκε σε μισή, φορτισμένη ολούθε 
με πυροβολισμούς για τα γενόμενα, 
της ψυχής μου ώρα. 
Και χάθηκα πάλι στου φίλου μου Αλέκου 
τις πατημασιές.
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βιβλίο, ο αναγνώστης εύκολα διαπιστώ-
νει ότι τα πρωταρχικά ερεθίσματα, οι 
βασικές πηγές έμπνευσης τής δημιουρ-
γού έχουν τις ρίζες τους στην πατρώα 
γη της εξοχής, στις απλές χαρές ή τις 
δυσκολίες της οικογένειας, στις αλή-
θειες της απλότητας και της ανόθευτης 
συγκίνησης. Όλα τούτα κάνουν την 
έμμετρη έκφραση της Καλέμη να ξεδι-
πλώνει τον συναισθηματισμό της διά-
πλατο χωρίς περιορισμούς ή συστολές. 
Αν μάλιστα κοιτάξει κάποιος με προσο-
χή τη σύνθεση του ποιητικού υλικού θα 
διακρίνει την ύπαρξη μιας επίδρασης 
συμβολισμού, όπου γύρω από λέξεις 
επιτυχημένα διαλεγμένες, λέξεις απλές 
με πρώτη ματιά, πλέκεται το θέμα της 
ποιητικής ουσίας, χωρίς κατ’ ελάχιστο 
να μειώνεται η δύναμη του λυρισμού. 
Μια τέτοια απόπειρα αναμφισβήτητα 
απαιτεί προσήλωση στην ακρίβεια και 
σθένος στην ανάπτυξη των νοημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βιβλίο 
τούτο των ποιημάτων, υπάρχει εκτε-
νές κριτικό κείμενο του ποιητή Δημ. 
Νικορέτζου που περιγράφει, αναλύει 
και αιτιολογεί τις φανερές και τις κρυ-
φές πτυχές της δουλειάς της ποιήτριας. 
Τούτο ασφαλώς είναι μια σοβαρή εγγύ-
ηση ποιότητας.

Αντιλαμβάνομαι ότι τα «Αταξίδευτα 
όνειρα» είναι η πρώτη συγκροτημένη 
εμφάνιση της ποιήτριας στο αναγνω-
στικό κοινό. Πολύ καλή αρχή!

Την συγχαίρω και εύχομαι από δω και 
πέρα έμπνευση και συνεχή δημιουργία.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Πέρθα Καλέμη
Αταξίδευτα όνειρα
Ποίηση
Εκδόσεις «Αστερίας»
Αθήνα 2017
 

Είχα την ευχαρίστη-
ση να μου προσφέρει 
η κα Καλέμη το έργο 
της με τίτλο «Αταξί-
δευτα όνειρα»-ποιή-
ματα. Την ευχαριστώ 
που με θυμήθηκε.

Πρόκειται για ένα 
κομψό μικρό τόμο, 

72 σελίδων, αισθητικά προσεγμένο, έκ-
δοσης του οίκου «Αστερίας»-2017. Το 
εξώφυλλο και οι σελίδες του είναι δια-
κοσμημένες από το χέρι της γνωστής 
ζωγράφου Καίτης Μεσσηνέζη.

Το βιβλίο περιέχει πάνω από σαρά-
ντα ποιήματα πολλά από τα οποία είναι 
αφιερωμένα σε πρόσωπα που αγάπησε 
η δημιουργός και σεβάστηκε. Δείγμα 
της λεπτότητάς της στις σχέσεις με 
τους συνανθρώπους της.

Μελετώντας το έργο της Καλέμη ο 
αναγνώστης δεν χρειάζεται πολύ για να  
αναγνωρίσει μια καθ’ όλα λυρική ποιή-
τρια. Από κάθε ποίημα, από κάθε στί-
χο του αναδίδεται ένα φρέσκο άρωμα 
τρυφερότητας, ανάκατης με την ευαι-
σθησία του λόγου και την έκφραση της 
ψυχής της. Το κατατεθειμένο ύφος της 
μαρτυρεί λοιπόν, δεσμούς άρρηκτους 
με τον λυρισμό.

Από τα βιογραφικά στοιχεία της ποι-
ήτριας που καταγράφονται στο εν λόγω 

Παναγιώτης Σκορδάς
Λεσβιακό Ημερολόγιο 2019. 
Γράμματα-Τέχνες-Πολιτισμός
Εκδόσεις Μύθος, σελ. 460

Για ένατη χρονιά 
ο Παναγιώτης Σκορ-
δάς, φιλόλογος και 
συγγραφέας, ετοί-
μασε και παραδί-
δει στο φιλόμουσο 
κοινό το «Λεσβιακό 
Ημερολόγιο 2019. 
Γράμματα -Τέχνες-
Πολιτισμός». Και ο 

τόμος του 2019, όπως και του 2018 και 
του 2017 κυκλοφορεί από τις Λεσβια-
κές εκδόσεις «Μύθος». Οι  6 τόμοι από 
το 2011 έως το 2016 κυκλοφορούν από 
τις εκδόσεις «Αιολίδα».

Το Λ.Η 2019 κοσμεί στο εξώφυλλο 
μία φωτογραφία της Αγιάσου μέσα από 
το φακό του Δημήτρη Ταλιάνη. Πολυ-
σέλιδο αφιέρωμα στο έργο του διακε-
κριμένου Μολυβιάτη φωτογράφου βρί-
σκουμε στις μέσα σελίδες με τον τίτλο 
«Η Λέσβος του Δημήτρη Ταλιάνη». 
Γράφουν για αυτόν οι: Ανθούλα Δανιήλ, 
Πάνος Θεοδωρίδης, Διονύσης Καρα-
τζάς, Τέσσυ Μπάιλα, Νίκος Ζούρος. 

Η ύλη του ημερολογίου μοιράζεται 
σε 10 ενότητες και γράφουν 40 συνερ-
γάτες.

Στην ενότητα «Πρώτη Γραφή-Πρώ-
τη ανάγνωση» βρίσκουμε διηγήματα 
του Στρατή Δελόγκου και του Γιάν-
νη Χατζηβασιλείου και ποιήματα του 
Φαίδωνα Χατζηδημητρίου, του Νίκου 
Βερβενιώτη, του Ξενοφώντα Μαυραγά-
νη, του Βαγγέλη Σάλτα  και του Αντώνη 
Σημαντήρη.

Ακολουθεί αφιέρωμα στον Στράτη 
Μυριβήλη με την ευκαιρία της συμπλή-
ρωσης το 2019, 50 χρόνων από τον θά-
νατό του. Γράφουν η Μαρία Μανδαμα-
διώτου: «Στράτης Μυριβήλης: Από το 

Βλάντοβο στη Βελουσίνα (1924 - 1955)» 
και ο Νίκος Σαραντάκος: «Είκοσι λέξεις 
από τον Βασίλη τον Αρβανίτη».

Στην ενότητα «Αρχαιολογία»  η Λίλ-
λιαν Αχειλαρά γράφει και η Δέσποινα 
Βάρρου εικονογραφεί ένα αλλιώτικο 
παραμύθι: «Το ιερό του Μέσσου… αλ-
λιώς, σαν παραμύθι». Στην ίδια ενότητα 
και δυο πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες, 
του Παναγιώτη Πόλη: «Λεσβίων πλόες» 
και του Μανόλη Γιοματάρη: «Ερμηνευ-
τική προσέγγιση των ανασκαφών στην 
ευρύτερη περιοχή του Νότιου Αρχαί-
ου Λιμένα στη Μυτιλήνη».

Επόμενη ενότητα «Αρχαία Λέσβος» 
με δύο εργασίες: Ιωάννης-Ανδρέας 
Βλάχος: «Από τον κόλπο της «Καλο-
μάτας» στον κόλπο της Καλλονής» και 
Αθανάσιος Φραγκούλης: «Τα δύο νέα 
ποιήματα της Σαπφούς».

Πολύ ενδιαφέρουσα και η θεματολο-
γία της ενότητας «Φύση, περιβάλλον, 
ανθρώπων έργα»: Δημήτρης Λαμπρέλ-
λης: «Ο κύκλος της ομορφιάς και η 
Καλλονή», Παναγιώτης Κουτσκουδής: 
«Πυθάρια “Μυτιλήνης”», Αλέκος Κι-
ουρέλλης: «Στολίδια των αλόγων στα 
πανηγύρια της Λέσβου. Τα μπρισκού-
λια», Μαρία Αχ. Αναγνωστοπούλου: «Η 
φορεσιά και ο χορός στην παράδοση».

Τέσσερις εργασίες βρίσκουμε στην 
ενότητα «Πρόσωπα»: Παναγιώτης 
Σκορδάς: «Με τον Δημήτρη Μαρωνίτη 
στη Μυτιλήνη», Γιάννης Κωνσταντέλ-
λης: «Άρης Ταστάνης: Η σκηνογραφία 
μιας ποιητικής οδοιπορίας», Άρης Κυ-
ριαζής: «Ορέστης Κυπριανός, ο ιδρυ-
τής της Λέσχης Καλλονής “Η Αρίσβη”,  
Στρατής Μολίνος: «Από την αλληλο-
γραφία του Χρύσανθου Μολίνου».

Τέσσερις και οι εργασίες στην ενό-
τητα «Νεότερη Λέσβος»: Στρατής Χα-
ραλάμπους: «Το οθωμανικό ναυπηγείο 
της Μυτιλήνης», Δημήτρης Μάντζα-
ρης: «Οι εκλογές και το δημοψήφι-
σμα του1946 στη Λέσβο - Εκτιμώντας 
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το ποσοστό αποχής της Αριστεράς», 
Μάκης Μπεκιάρης: «Στο καφενείο του 
Απελλή», Νίκος Παπαδέλλης; «Εφημε-
ρίδες και περιοδικά στην Πέτρα απ’ την 
Απελευθέρωση (1912) και εξής».

Στην ενότητα «Τέχνες» ο Ιωάννης 
Σκορδύλλης γράφει για το εικαστι-
κό έργο του Στρατή Αθηναίου και η 
Χριστίνα Παπαδοπούλου-Τατά γρά-
φει για την μητέρα της, την γλυκύτατη 
και επιδέξια  στην τέχνη της ταπισερί, 
αείμνηστη Σοφία Τατά και δημοσιεύει 
ένα απόσπασμα από το ανολοκλήρω-
το βιβλίο της: «Γράφοντας ένα βιβλίο 
για “Τα Χρώματα της Σοφίας”: από τη 
μάνα στην κόρη, και από την κόρη στη 
μάνα».

Πλούσια και η ενότητα «Η Λέσβος, 
ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι ιστορίες 
τους…».

Χρήστος Σταυράκογλου: «Το τεφτέ-
ρι του παππού.Τα παλιά μπακάλικα», 
Βάσος Βόμβας: «Η εποχή της «ξένοια-
στης συμφοράς», Γιάννης Αγριτέλλης: 
«Χάριν λόγου ή Σημεία των καιρών», 
Σταύρος Βαλτάς: «Λίγες σκέψεις με 
αφορμή μια φωτογραφία», Μιχάλης 
Τσιπίδης: «Ταχυδρομικά ντοκουμέ-
ντα της απελευθέρωσης», Γιάννης Κα-
ρατζάς: «Η πόρτα της Μπαγίραινας», 
Γιώργος Λαγουμίδης: «Το Πλωμάρι 
μιας άλλης εποχής», Μαρία Αχ. Ανα-
γνωστοπούλου: «Αναμνήσεις από μια  
μοναδική συντροφιά».

Στην τελευταία ενότητα «Πρόσωπα 
που ξεχώρισαν  τη χρονιά που πέρα-
σε» ο Βαγγέλης Παπαντώνης  παρου-
σιάζει την ολυμπιονίκη  Όλγα Φιάσκα 
και τον προπονητή της Γρηγόρη Κοντό, 
ενώ υπάρχει και ένα αφιέρωμα στην οι-
κογένεια Παπαδέλλη με τα βραβευμένα 
ελαιόλαδά της.

Ο τόμος κλείνει με τις  καθιερωμένες 
γελοιογραφίες του Μάκη Αξιώτη και 
του Αντώνη Κυριαζή και τα βιογραφικά 
όλων των συντελεστών.

Το οπισθόφυλλο κοσμούν οι κερα-
μικές κούκλες της Δώρας Γιαννακού-
Παρίση. Τα κοσμήματα είναι πίνακες 
ζωγραφικής του Τάκη Μπρατσόλη.

Εισαγωγικά υπάρχει το καθιερωμένο 
κείμενο του Παναγιώτη Σκορδά και οι 
χαιρετισμοί του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτη Μυτιλήνης, της Περιφερει-
άρχου Β. Αιγαίου, του Δημάρχου Λέ-
σβου και του  προέδρου του Συλλόγου 
Μυτιληναίων Αμερικής.

Όλος ο τόμος είναι έγχρωμος με 
πλουσιότατο φωτογραφικό και αρχει-
ακό υλικό και περιέχει DVD με δυο 
ταινίες του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Λέσβου και του Παναγιώτη Βεκρή από 
το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Aegean Docs.

Βιβλίο και DVD μπαίνουν μέσα σε ει-
δικό τυπωμένο κουτί.

Π.Σ.

Αριστείδης Κυριαζής
Κόλπος Καλλονής Λέσβου - 
Ιστορική Περιήγηση 

Όταν ξεπρόβα-
λαν από τα νερά 
του Αρχιπελάγους 
και άρχισαν να 
σχηματίζονται τα 
νησιά, η πανέμορ-
φη Λέσβος κράτη-
σε δύο λωρίδες θά-
λασσας μέσα της, 
τη μικρότερη στην 

ανατολική αγκαλιά της (κόλπος Γέρας) 
και τη μεγαλύτερη, την πολυαγαπημέ-
νη, κατευθείαν στην καρδιά της!

Αυτή η λωρίδα ονομάστηκε Μεσό-
γειον Έρμα, Πυρραίων Εύριπος, Λιμνο-
θάλασσα του Αριστοτέλη, Κόλπος της 
Καλλονής!

Γύρω από τον Κόλπο της Καλλονής, 
βρήκαν καταφύγιο στα Ροδαφνίδια 
Λισβορίου οι ανθρωπίδες πριν από 
780.000 χρόνια και οι προϊστορικοί 
πρόγονοί μας πριν από 5.000 χρόνια 
στις Χαλακιές της Νυφίδας. Στη συνέ-
χεια εγκαταστάθηκαν ο βασιλιάς των 
Πελασγών του Άργους της Τροιζήνος 
Ξάνθος, που πέρασε από την μικρασια-
τική Λυκία στη Λέσβο ονομάζοντάς την 
Πελασγία, και ο αναφερόμενος από τον 
Όμηρο βασιλιάς Μάκαρ, στα Μάκαρα. 
Αυτός ίδρυσε το ναό του Διονύσου 
στην Άκρα Βρίσα των Βατερών και ονό-
μασε το νησί Μακαρία.

Έπειτα ήλθε ο μύθος της Αφροδίτης 
Καλλονής, που με τη θυσία της έδωσε 
το όνομά της στον κόλπο, στην περιο-
χή και στα χωριά της Καλλονής (Κερά-
μι, Παπιανά, Δάφια, Αργειανά, Αρίσβη, 
Σουμούρια και την πρωτεύουσά τους 
την Αχερώνη): 

«Οι Αιολείς άποικοι, για να ευχαριστήσουν 
τον Ποσειδώνα για το ασφαλές ταξίδι τους 
θυσίασαν ένα ταύρο στο Μεσόγειον Έρμα, 
δηλαδή στον Κόλπο της Καλλονής, ανάμε-
σα στο ακρωτήριο Καλλονή και στη βραχο-
νησίδα Καλλονή της εισόδου του Κόλπου, 
με σκοπό να εξευμενίσουν τη γυναίκα του 
Ποσειδώνα, την Νηρηίδα Αμφιτρίτη, που 
δεν ανεχόταν να υπάρχει άλλη καλλονή 
πιο όμορφη από εκείνην, έριξαν στα εκεί 
βαθιά νερά την καλλονή παρθένα κόρη του 
Σμινθέα, ενός από τους οκτώ εποίκους Αι-
ολείς βασιλείς, η οποία μεταμορφώθηκε σε 
Νηρηίδα και ονομάστηκε Λευκοθέα, όταν 
ο Αιολεύς Έναλος που την αγαπούσε δεν 
κατάφερε να τη σώσει αν και ρίχτηκε για 
χάρη της στη θάλασσα».

Πάμε λοιπόν μια βόλτα γύρω από τον 
κόλπο, πάνω στα χνάρια της μακρό-
χρονης ιστορίας. Μια ιστορική περιήγη-
ση με «ξεναγό» τον Αριστείδη Κυριαζή 
που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. 

Αρχή από τα Μάκαρα και τον ροδό-

τοιχο της Αποθήκας, στην αρχαία Ίσσα 
(την πρώτη πόλη που έδωσε το όνομά 
της σε ολόκληρο το νησί), που την επι-
σκέφτηκε ο Αγαμέμνων για να πάρει 
τον χρησμό από το γιο της Ίσσας και 
του Ερμή, τον μάντη Πρύλι, ο οποίος 
προφήτευσε ότι η Τροία θα πέσει εφό-
σον οι Αχαιοί κατασκευάσουν τον Δού-
ρειο Ίππο. 

Συνεχίζουμε περνώντας από την Ξη-
ροκαστρινή Παναγιά, από τις εκβολές 
του Αχέροντα ποταμού και το Νεκρο-
μαντείο, από τις Αχερούσιες Λίμνες και 
από το μοναστήρι του Παρασιγίου και 
φτάνουμε μέχρι τα Ερμοπύλια κοντά 
στη Φίλια. Κατεβαίνουμε ξανά στον κά-
μπο της Καλλονής για να επισκεφθού-
με την αρχαία Αρίσβη, όλους τους οι-
κισμούς του Μεσαιωνικού κάμπου, 
την αρχαία πόλη Γέρην και την αρχαία 
Νάπη, την Κλοπεδή με το Τέμενος της 
Άρτεμης τους δύο ναούς του Ναπαίου 
Απόλλωνα και το μαντείο όπου πήραν 
χρησμό οι Μενέλαος, Διομήδης και 
Νέστορας.  Εδώ βοηθά τον συγγραφέα  
η αρχαιολογική σκαπάνη με τις τελευ-
ταίες της ανακαλύψεις. 

Το βιβλίο «Κόλπος Καλλονής Λέ-
σβου-Ιστορική Περιήγηση» του Αρι-
στείδη Κυριαζή  στηρίζεται σε πο-
λύχρονη έρευνα σε βιβλιοθήκες και 
συγγράμματα, πράγμα που φαίνεται 
από την εκτεταμένη βιβλιογραφία και 
τις πηγές. Καρπός της προσπάθειας, 
ένα μοναδικό βιβλίο, το οποίο απευ-
θύνεται τόσο στον απλό βιβλιόφιλο 
αναγνώστη, όσο και στον ιστορικό 
ερευνητή και ταυτόχρονα αποτελεί ένα 
ευανάγνωστο έργο.

Οι τετρακόσιες σελίδες του βιβλίου 
κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη, ζωντανεύουν μύθους, περι-
γράφουν τη δράση εμβληματικών προ-
σωπικοτήτων για την περιοχή. Η περιή-
γηση συνεχίζεται με την περιγραφή της 
επίσκεψης στην περιοχή της Αρίσβης 
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που πραγματοποίησαν το 1.300 π.Χ. οι 
Χετταίοι πορφυροβαφείς-στρατιώτες, 
στην κοινή εξορία του Αλκαίου και της 
Σαπφώς στην Αρχαία Πύρρα το 606 
π.Χ., στην περιγραφή της έρευνας του 
Αριστοτέλη και του μαθητή του Θεό-
φραστου την τριετία 345-343 π.Χ. στην 
περιοχή του κόλπου των Πυρραίων, 
στην αναφορά των Καλληνέων του 70 
μ.Χ. με τα διενεργούμενα από την αρ-
χαϊκή εποχή Καλλιστεία στο Ιερό του 
Μέσσου, στην κυριαρχία των Γατελού-
ζων και τις εξορίες των Βυζαντινών επι-
φανών και αυτοκρατόρων στα Βασιλικά 
καθώς και στο γάμο του τελευταίου 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με την πρι-
γκίπισσα Αικατερίνη των Γατελούζων. 

Η περιήγηση καταλήγει στα μαύρα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, στα Δάφια 
της Δαφνίας Αρτέμιδος και των εξισλα-
μισμένων Μπεκήρ αγάδων, στα χωριά 
του κόλπου Καλλονής κατά την τουρ-
κοκρατία των 450 χρόνων, στον Λειμώ-
να του πρώτου σχολάρχη της Λέσβου 
του αγίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύ-
μνης και φτάνει έως την απελευθέρωση 
του νησιού το 1912 με τη συμμετοχή 
του ελληνικού στρατού, της Λεσβιακής 
Φάλαγγας και των Λεσβίων ανταρτών 
στη μάχη του Κλαπάδου.

Κάθε κεφάλαιο του μπορεί να δημι-
ουργήσει καινούργια βιβλία! 

Προϋπόθεση να υπάρξουν νεότερα 
ευρήματα της αρχαιολογίας από ανα-
σκαφές, που πρέπει κάποτε να γίνουν, 
για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτή-
ματα που γεννιούνται από την έρευνα 
αυτή. 

Η γλώσσα είναι απλή κατανοητή, οι 
φωτογραφίες και οι χάρτες αναδεικνύ-
ονται από την επιμελημένη και καλαί-
σθητη έκδοση των εκδόσεων Mythos 
BOOKS.

Είναι ένα βιβλίο ζωής, βγαλμένο όχι 
μόνο από την κοπιώδη και πολύχρονη 
έρευνα, αλλά και από τη ψυχή! Για να το 

γράψεις πρέπει να αγαπάς πολύ αυτόν 
τον τόπο και ο Αριστείδης Κυριαζής 
τον υπεραγαπά! 

 Σταύρος Ξ. Βαλτάς 
instaval@yahoo.com 

«Η Λεσβιακή Φάλαγγα», 
της Κωνσταντίνας Βάκκα-Κυριαζή

Μαθητής τότε στο 
παλαιού τύπου γυ-
μνάσιο, όταν γιορ-
τάζαμε την επέτειο 
της 8ης Νοεμβρίου 
του 1912, ημέρας 
της απελευθέρωσης 
της πόλης Μυτιλή-
νης και της ιδιαίτε-
ρης πατρίδας μου, 

του Πλωμαρίου Λέσβου, από την οθω-
μανική κατοχή των 450 χρόνων, κατά 
τους πανηγυρικούς λόγους που εκφω-
νούσαν οι καθηγητές, άκουγα να μιλούν 
για τον Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώ-
τη τον αρχηγό του ελληνικού στόλου 
και ηρωικό κυβερνήτη του θωρηκτού 
«Αβέρωφ» καθώς και για τον Πλωμαρί-
τη επιχειρηματία Θρασύβουλο Μελαν-
δινό ο οποίος αλληλογραφώντας με τον 
Ναύαρχο τον παρότρυνε να πλεύσει 
με το στόλο της Ελλάδας το ταχύτερο 
προς τη Μυτιλήνη για την απελευθέρω-
ση της Λέσβου, ποτέ όμως δεν άκουσα 
να αναφερθούν στις ομιλίες τους για τη 
«Λεσβιακή Φάλαγγα». 

Από τις συζητήσεις που είχα με τον 
πατέρα μου, έμαθα για κάποιον Πλω-
μαρίτη που ήρθε από την Αμερική για 
να πολεμήσει για την απελευθέρωση 
της Λέσβου αλλά και αυτό γενικά και 
αόριστα. Πρώτη φορά άκουσα για τη 
Λεσβιακή Φάλαγγα πριν από έξι χρό-
νια όταν η κυρία Κωνσταντίνα Βάκκα-
Κυριαζή άρχισε να ερευνά και να συλ-

λέγει πληροφορίες για την οικογένεια 
του Πλωμαρίτη ιδρυτή της Λεσβιακής 
Φάλαγγας Ευστρατίου Ιωάννου Αθα-
νασιάδη όπως και για τις οικογένειες 
των συγγενών των 210 νέων σε ηλικία 
Λέσβιων μεταναστών στις Η.Π.Α. οι 
οποίοι επέστρεψαν από την Αμερική 
στη Λέσβο ως εθελοντές στρατιώτες, 
πληρώνοντας τα εισιτήρια του δεκα-
πενθήμερου ατμοπλοϊκού υπερατλα-
ντικού ταξιδιού τους, τον οπλισμό και 
τον στρατιωτικό ρουχισμό τους και πο-
λέμησαν στην πρώτη γραμμή της απε-
λευθερωτικής μάχης για τη Λέσβο στην 
περιοχή του χωριού Κλαπάδος στις 5-8 
Δεκεμβρίου του 1912. 

Αρχικά δεν αντιλήφθηκα πόσο δύ-
σκολο και επίπονο έργο είχε αναλά-
βει η ερευνήτρια και με κατάπληξη και 
απορία είδα κατά την παρουσίαση του 
βιβλίου της «Η Λεσβιακή Φάλαγγα» 
στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης 
στις 18-11-2018 να παρελαύνουν από 
τη σκηνή για να πάρουν τιμητικά διπλώ-
ματα μαζί με το βιβλίο δεκάδες απόγο-
νοι των εθελοντών πολεμιστών που η 
κ. Βάκκα κατόρθωσε να συγκεντρώσει 
κυριολεκτικά από τα τέσσερα σημεία 
του ορίζοντα, αλλά η απορία μου λύ-
θηκε όταν άρχισα να διαβάζω το μεγά-
λο σε όγκο και περιεχόμενο βιβλίο της 
ερευνήτριας. 

Προχωρώντας κάποιος στην ανά-
γνωση του βιβλίου διαπιστώνει ότι η 
συγγραφέας του, μαζεύοντας τα ιστο-
ρικά στοιχεία ύστερα από πολύχρο-
νη έρευνα, βουτώντας και ψάχνοντας 
στα αρχεία του ελληνικού στρατού, σε 
σκονισμένα αρχεία εφημερίδων τόσο 
δικά μας όσο και της Αμερικής, παίρνο-
ντας συνεντεύξεις όσων απογόνων των 
εθελοντών στρατιωτών της Λεσβιακής 
Φάλαγγας μπόρεσε να συναντήσει, δε-
δομένου και της χρονικής απόστασης 
των γεγονότων, με τη μαεστρία, επιτη-
δειότητα και επιδεξιότητα που διαθέτει 

ο συντηρητής αρχαίων έργων τέχνης 
όταν από δεκάδες κομμάτια οστράκων 
ανασυνθέτει την αρχαία υδρία, κατόρ-
θωσε να μας παρουσιάσει ένα πολύ-
πλευρο, πολυεπίπεδο και με την αρτιό-
τητα έμπειρου ερευνητή βιβλίο.

 Η κ. Βάκκα έφερε στην επιφάνεια την 
κοινή στρατιωτική δράση των μελών 
της Λεσβιακής Φάλαγγας στη Λέσβο 
και μετά στη Μακεδονία και ξεχωριστά 
για τον καθένα τα χωριά της καταγωγής 
τους και την μετέπειτα προσωπική πο-
ρεία τους στην Ελλάδα ή στην Αμερική 
όπου πολλοί επέστρεψαν, καταγράφο-
ντας επίσης για αρκετούς από αυτούς 
τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης 
τους μέχρι το 1922 στο Μικρασιατικό 
μέτωπο, ανασύροντας την ξεχασμένη 
ιστορία των 210 ηρώων που ενώ αρχι-
κά μετανάστευσαν από τη Λέσβο στην 
Αμερική για ένα καλύτερο και ασφαλέ-
στερο μέλλον, όταν τους φώναξε η πα-
τρίδα τους, σαν νέοι Κινγκινάτοι άφη-
σαν τις επιχειρήσεις που είχαν στρώσει 
στις Η.Π.Α. και έτρεξαν στο κάλεσμα 
για την απελευθέρωση της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους.

Κλείνοντας, τονίζω ότι εκείνο που 
προξενεί εντύπωση στον αναγνώστη 
του βιβλίου είναι ότι, ενώ το κύριο θέμα 
του εστιάζεται στα τεκταινόμενα των 
εθελοντών στρατιωτών της Λεσβιακής 
Φάλαγγας, παράλληλα η συγγραφέας 
διευρύνει την ερευνά της και σε όλα τα 
ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν μέ-
χρι να φθάσουμε στην απελευθέρωση 
της Λέσβου, ούτως ώστε και ο πλέον 
απληροφόρητος των γεγονότων της 
εποχής να μπορεί να παρακολουθήσει 
την ακολουθία τους, όπως επίσης και 
εκείνος που θέλει να μελετήσει τα γε-
γονότα της εποχής να έχει μια πλήρη 
γνώση.  Αυτό κατόρθωσε η πολύχρονη 
και επίπονη ιστορική έρευνα της κυρίας 
Βάκκα. Δεν έχουμε παρά να της πούμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο οι απόγο-
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νοι των πολεμιστών όσο και εμείς οι 
Λέσβιοι και ειδικά οι Πλωμαρίτες. 

Γιώργος Βρ. Λαγουμίδης 

Αλέξανδρος Τσαγκαρέλλης
«Ο χαμός του Γιώργη»
Διηγήματα
Εκδόσεις 24γράμματα

Ο π ω σ δ ή π ο τ ε 
αποτελεί προνό-
μιο και η ανάγνωση 
μόνη οποιουδήποτε 
κειμένου του χαρι-
σματικού Αλέξαν-
δρου Τσαγκαρέλλη.

Η εν λόγω αλλη-
γορική αφηγηματική 
αθιβολή « Μια παλιά 
ιστορία, δοσμένη με 
ανήκουστη ελευθε-

ριότητα», όλων των εμβληματικών επει-
σοδίων από την βαγιοβδομάδα έως και 
την εμφάνιση του Θεανθρώπου ενώπι-
ον του Αποστόλου Θωμά.

Χωρίς διδακτισμό η όλη ανέλιξη της 
εξιστόρησης αναπτύσσεται με πραγμα-
τιστική συλλογιστική, έμφορτη με τις 
παράλληλες διαρθωτικές αναλογίες των 
ενδεικτικών υπαινιγμών, τόσο ταυτόση-
μων όσο για τη συγχρονία, τόσο και για 
τη διαχρονία. 

Εντοπίζω με πολλή σημασία, ότι πολύ 
λαγαρά διαγράφονται ως ολοζώντανες 
γκραβούρες, η όλη δομή του εμβλημα-
τικού χαρακτήρα του δραπέτη της συ-
ζυγικής ζωής Γιώργη.

Στη συγκεκριμένη συλλογή διηγημά-
των «Ο Χαμός του Γιώργη», επίσης πι-
στεύω πως ο Νικολής πλαστουργήθηκε 
ως αιθεροβάμων κι άγονος ουτοπιστής, 
η δε μικρούλα Γαρουφαλλιά φορτωμέ-

νη με λογής πολυαναπάντητα προβλή-
ματα, ξέμεινε με τα χίλια δυο πικρά 
παράπονά της και το τόσο άτυχο τέλος 
της.

Η δε τραγική Ασημίνα ως αιώνιο θύμα 
συνεχών διενέξεων και περίεργων δι-
χογνωμιών απαρνήθηκε τελεσίδικα και 
αμετάκλητα, με απόλυτο τρόπο τη ζωή 
της όλη.

Δήμος Καρατζόγλου

Τρία πονήματα του Γιάννη Σχιζά

Όλως αναπάντεχα 
έτυχε να φυλλομε-
τρήσω στη Δημοτι-
κή Βιβλιοθήκη της 
Μυτιλήνης, τα τρία 
σημαντικά πονήματα 
του ρέκτη συγγρα-
φέα και διανοητή 
Γιάννη Σχίζα, όπως 
το αισθαντικό πολε-

οδομικών ανησυχιών και ευαισθησίας 
«Ο κήπος μου» του Μανδραγόρα, το 
βιωματικό των πολλαπλών θρύλων «Τα 
βουνά του κόσμου» της Οικοτοπίας και 
τέλος μνημονεύοντας με όλως ιδιαίτε-
ρη συγκίνηση από το ταράφι μας, το 
ευφάνταστο «Ιπτάμενος κατά φαντασί-
αν» του Ευωνύμου.

Φρονώ πως αποτελούνε και τα τρία 
πονήματα, μια ζείδωρη πνευματική 
προσφορά, που επ’ ουδενί λόγω πρέ-
πει να χαθεί.

Δήμος Καρατζόγλου
Μυτιλήνη, 11-07-18

Όταν πριν λίγο καιρό δημοσίευσα 
στο τεύχος 66 της «Αιολίδας» το πα-
ραπάνω άρθρο (Γιαννίτσαρος 2018) δέ-
χτηκα ένα συγχαρητήριο τηλεφώνημα 
από τον κ. Χρίστο Τραγέλλη, ο οποίος 
επίσης με πληροφόρησε ότι είχε γρά-
ψει για το ίδιο θέμα για την περιοχή της 
Καλλονής στο βιβλίο του «Τα Γεωργικά 
της Λέσβου. Ο κάμπος της Καλλονής» 
(Τραγέλλης 1999), πράγμα που δυστυ-
χώς αγνοούσα. Ο κ. Τραγέλλης είχε 
την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει 
το βιβλίο όπου, διαβάζοντάς το, διαπί-
στωσα ότι στα κυριότερα σημεία του 
θέματός μας υπήρχαν ομοιότητες, αλλά 
υπήρχαν και αρκετές διαφορές, πράγ-
μα φυσικό να συμβαίνει από χωριό σε 
χωριό. Διαπίστωσα επίσης ότι είχα μια 
παράλειψη κι αυτή ήταν σχετική με τις 
ασθένειες του σιταριού. Εδώ, λοιπόν, 
θέλω να δώσω μερικά συμπληρωματι-
κά στοιχεία σχετικά μ’ αυτό το θέμα, 
όπως τουλάχιστον τα θυμάμαι για τον 
Μεσότοπο, ώστε να διασωθούν και οι 
τοπικές ονομασίες των ασθενειών.

Δύο ήταν οι κυριότερες ασθένειες 
του σιταριού και οι οποίες οφείλονται 
σε μικρομύκητες. Η μία ήταν η σκωρί-
αση ή σκωρία, που τοπικά την έλεγαν 
«σ’ναπίδα». Έτσι την αναφέρει και ο κ. 
Τραγέλλης για την Καλλονή. Ο Γεννάδι-
ος (1959) αναφέρει την ασθένεια αυτή 
με την ονομασία σιναπίδι ή σιναπίδια-
σμα, όπως λέγεται σε διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας. Η σ’ναπίδα οφείλεται 
σε μικρομύκητες, οι οποίοι προσβά-
λουν τα φύλλα και τους βλαστούς του 

σιταριού, όπου δημιουργούν σκωριό-
χρωμες κηλίδες, δηλαδή που έχουν το 
χρώμα της σκουριάς και οι οποίες είναι 
διαφόρων αποχρώσεων ανάλογα με το 
είδος του μύκητα. 

Οι σκωριάσεις του σιταριού προκα-
λούνται από είδη μυκήτων που ανή-
κουν στο γένος Puccinia (Πουτσίνια). 
Το είδος Puccinia graminis (Πουτσίνια 
των αγρωστωδών) προσβάλει τα στε-
λέχη του σιταριού, όπου δημιουργεί 
σκουρόχρωμες, σχεδόν μαύρες κηλί-
δες (μαύρη σκωρίαση). Ένα άλλο εί-
δος η Puccinia recondita (Πουτσίνια 
η κρυμμένη) προσβάλει τα φύλλα και 
δημιουργεί καστανές κηλίδες (καστανή 
σκωρίαση), ενώ υπάρχει και ένα τρίτο 
είδος που προσβάλει όλα τα μέρη του 
φυτού και σχηματίζει κίτρινες γραμμώ-
σεις (κίτρινη σκωρίαση). Δεν γνωρίζω 
αν υπήρχαν και αν υπάρχουν στη Λέ-
σβο τα τρία αυτά είδη. Το μόνο βέβαιο 
είναι ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα είδος 
σκωρίασης. Εδώ, νομίζω, δε χρειάζεται 
να πούμε περισσότερα. Τα φυτά που 
προσβάλλονταν, γίνονταν καχεκτικά και 
η παραγωγή τους ήταν σχεδόν ανύπαρ-
κτη ή μηδαμινή.

Μια άλλη ασθένεια του σιταριού 
ήταν ο άνθρακας, γνωστός σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας με τα κοινά ονόμα-
τα δαυλός ή δαυλίτης. Στον Μεσότοπο 
λεγόταν «σουρμές». Η ονομασία αυτή 
είναι τουρκικής προέλευσης και σημαί-
νει «μαύρη σκόνη». Υποθέτω ότι αυτή 
την ασθένεια εννοεί ο κ. Τραγέλλης 
με το όνομα «μαυρί» για την περιοχή 

Συμπληρωματικά στοιχεία στο άρθρο 
για την καλλιέργεια και την παραγωγή του σιταριού 

στον Μεσότοπο Λέσβου τα παλιά χρόνια
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος
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της Καλλονής. Οφείλεται κυρίως στον 
μύκητα Ustilago tritici (Ουστιλάγο του 
σίτου), ο οποίος προσβάλει τις ταξιαν-
θίες, δηλαδή τα στάχυα του σιταριού. 
Αυτά γίνονται μαύρα, όπως και άλλα 
μέρη του φυτού από τα μαύρα σπόρια 
του μύκητα και η παραγωγή καταστρέ-
φεται. Το όνομα «σουρμές» αναφέρει 
και ο γιατρός και ερευνητής της λεσβι-
ακής χλωρίδας Κωνσταντίνος Κανταρ-
τζής (C.A. Candargy 1889) στο βιβλίο 
του για τη χλωρίδα του νησιού αποδί-
δοντάς το σε ένα είδος με το επιστη-
μονικό όνομα Ustilago carbo (Ουστι-
λάγο ο άνθραξ). Φαίνεται πάντως ότι 
το όνομα αυτό δεν ήταν σωστό και ότι 
επρόκειτο για το είδος Ustilago tritici, 
που αναφέραμε πιο πάνω.

Για να μην κουράσω, δε χρειάζεται 
να αναφέρω περισσότερα γι’ αυτές τις 
ασθένειες, που είναι οι κυριότερες για 
το σιτάρι. Επίσης, δε θα αναφέρω τρό-
πους καταπολέμησής τους, αφού αυτά 
είναι θέματα Φυτοπαθολογίας, που 
δεν αφορούν το παρόν άρθρο. Έτσι, 
πιστεύω, συμπληρώθηκε σε γενικές 
γραμμές το θέμα.

Με αυτή την ευκαιρία θέλω να ανα-
φέρω κάτι ακόμη σχετικά με το άρθρο 
μου για το σιτάρι. Εκεί μπήκε μια εικόνα 
–  από παραδρομή – η οποία δεν έχει 
σχέση με την περιοχή του Μεσότοπου. 
Δείχνει μια μαντηλοδεμένη γυναίκα, για 
προστασία από τον ήλιο, να φορτώνει 
δεμάτια σταχυών σε ένα κάρο. Το φό-
ντο είναι ένας μεγάλος κάμπος με στά-
χυα όπου υπάρχει επίσης ένα φορτω-
μένο κάρο (με τι;).

Στον Μεσότοπο δεν υπάρχουν τέ-
τοιες μεγάλες εκτάσεις, ούτε υπήρχαν 
δρόμοι τα παλιά χρόνια που να κυκλο-
φορούν κάρα. Οι πεδινές εκτάσεις ήταν 
πολύ μικρές, ο κλήρος μικρός με μικρά 
χωράφια, οι δρόμοι στενοί γεμάτοι πέ-
τρες ή μονοπάτια και οι όποιες μεταφο-
ρές γίνονταν με ζώα, κυρίως μουλάρια 

ή γαϊδούρια. Δυστυχώς δεν έχω κάποια 
φωτογραφία για να δείξω του λόγου 
το αληθές. Δεν υπήρχε ούτε καν σύν-
δεση με την πρωτεύουσα Μυτιλήνη με 
κανονικό δρόμο, ούτε βέβαια και με τα 
γύρω χωριά. Αυτό έγινε αργότερα, τη 
δεκαετία του 1960. Πριν υπήρχαν μόνο 
κάποια τμήματα χωματόδρομου κακής 
βατότητας. Οι μεταφορές και οι μετα-
κινήσεις γίνονταν κυρίως με μουλάρια 
γι’ αυτό και ήταν σε ακμή το επάγγελμα 
του αγωγιάτη. 

Για να γυρίσουμε στο θέμα μας, δη-
λαδή το σιτάρι, η δυσκολία μεταφοράς 
των δεματιών στα μόνιμα αλώνια που 
υπήρχαν σε κάποιες θέσεις κατάλληλες 
για το λίχνισμα, έκανε πολλούς καλλι-
εργητές να φτιάχνουν πρόχειρα αλώνια 
στα χωράφια τους κάθε χρόνο και μετά 
να τα χαλάνε.

Με αυτά, νομίζω, έκλεισε το θέμα της 
καλλιέργειας και της παραγωγής του 
σιταριού στον Μεσότοπο και σε ένα 
προσεχές άρθρο μένει να δούμε πως 
γινόταν το άλεσμα του σιταριού και η 
παρασκευή του πολύτιμου ψωμιού. 

Ευχαριστίες
Ευχαριστώ τη συνάδελφο μυκητολόγο κ. 
Ευαγγελία Καψανάκη-Γκότση για την επι-
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τοπικής ονομασίας «σουρμές» και τον κ. 
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Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 στο 
λιόγερμα!

Η Λέσβος έχασε απρόσμενα ένα 
πολύ αγαπητό της πρόσωπο! Ο Αντώ-
νης Πίκουλος «έφυγε» έτσι ξαφνικά 
στα 83 του χρόνια. 

Ήταν ο άνθρωπος που είχε συνδέσει 
το όνομά του με τον πολιτισμό της Μυ-
τιλήνης και το λιμάνι της. 

Ο επί 60 και πλέον χρόνια, γνωστός 
στους πάντες Ναυτιλιακός και Τουρι-
στικός πράκτορας Αντώνης Πίκουλος, 
μέσα σε μισό δευτερόλεπτο «έφυγε» 
από τη ζωή! Ένα απίθανο ατύχημα! 
Ακριβώς απέναντι από το πρακτορείο 
“PIKOLO TRAVEL’’.

O Aντώνης -αν και συνταξιούχος πια- 
δεν μπόρεσε ποτέ να μην τηρήσει τον 
πρώτο κανόνα της δουλειάς του: «Ο 
πράκτορας είναι ο πρώτος στο μουρά-
γιο όταν έρχεται το βαπόρι και ο τε-
λευταίος που φεύγει όταν σαλπάρει το 
βαπόρι!» 

Με το αυτοκίνητό του, αφού φόρεσε 
τη ζώνη του οδηγού, έφτασε μπρός το 
πρακτορείο κι αναζήτησε χώρο να παρ-
κάρει. Βρήκε μια κενή θέση στη σειρά 
που τα οχήματα παρκάρουν κάθετα 

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Αντώνης Πίκουλος πάνω στο πεζοδρόμιο του λιμανιού. Με 
την πρώτη δεξιά στροφή το αμάξι δεν 
«μπήκε» καλά στη θέση του. Θέλησε 
να το μανουβράρει! Αυτό ήταν! Κάποια 
σύγχυση με τις ταχύτητες; Ένα μπέρδε-
μα με τα πεντάλ; Δεν θα μαθευτεί ποτέ 
το τι ακριβώς! Ανέβηκαν οι μπροστινοί 
τροχοί στο πεζοδρόμιο κι από εδώ και 
πέρα το αμάξι κι εκείνος, δεμένος ακό-
μα με τη ζώνη, βρέθηκαν στη θάλασσα! 
Το λιμάνι που υπηρέτησε μια ζωή, του 
πήρε τη ζωή!

Άκαιρο και ξαφνικό το «απολυτήριο» 
από τη ζωή, αλλά σε όλους τους τομείς 
είχε «Άριστα».

Από τους πρώτους των πρώτων, στην 
εργατικότητα, στην εντιμότητα, στην ιε-
ρότητα της οικογένειας, στο τεράστιο 
φιλότιμό του, στις φιλικές σχέσεις του 
με τους ανθρώπους των ναυτιλιακών, 
τουριστικών, αεροπορικών εταιρειών 
που συνεργάστηκε, αλλά και με όλους 
που αποτελούσαν τα πληρώματα! Ο 
αποχαιρετισμός, από τους ανθρώπους 
της θάλασσας στην εξόδιο ακολουθία, 
συγκίνησε  τους πάντες αφού όλα τα 
πλοία, που τώρα το γραφείο πρακτο-
ρεύει, υπό την Διεύθυνση του γιου 
Ηλία, οπουδήποτε της γης βρισκόταν, 
σφύριζαν επίμονα και αποχαιρετούσαν 
τον ΑΝΤΩΝΗ!

Τεράστια η προσφορά του στον 
πολιτιστικό τομέα! Για πολλά χρόνια, 
πρόεδρος της «Χορωδίας Μυτιλήνης», 
πρώτος στο τραγούδι και θαυμαστός 
ερασιτέχνης ηθοποιός σε δεκάδες 
συναυλίες και παραστάσεις, αλλά και 
μελωδικός ιεροψάλτης στον Ιερό Ναό 
του Αγ. Γεωργίου! Διετέλεσε Πρόε-
δρος των Πρακτόρων και Πρόεδρος 
των Ιεροψαλτών!

Ο Αντώνης Πίκουλος είχε ακόμα με-
γάλο απόθεμα αγάπης να δώσει σε όλο 
τον κόσμο αλλά ο Μέγας Θεός τον θέ-
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Φωτής Ξύδας 

Έφυγε απ’ τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, 
ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην 
Τουρκία Φωτής Ξύδας, ο οποίος το τε-
λευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό 
πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν σε 
νοσοκομείο των Αθηνών.

Το βιογραφικό του Φωτή Ξύδα ήταν 
πλουσιότατο.

Από την παιδική του ηλικία στον υγρό 
στίβο, ο Φωτής Ξύδας ήταν ένας μαχη-
τικός αθλητής μα πάνω απ’ όλα ένας 
άνθρωπος, που υπηρέτησε την Ελλάδα 
και την ιδιαίτερή του πατρίδα Λέσβο με 
πίστη και θέρμη.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρω-

σε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλ-
λία και στην Αγγλία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών υπήρξε ένας 
«εξαίρετος διπλωμάτης που τίμησε την 
πατρίδα και απετέλεσε υπόδειγμα και 
πηγή έμπνευσης για όλους όσους είχαν 
την τύχη να τον γνωρίσουν».

Μπήκε στη Διπλωματική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών το 1978 
και υπηρέτησε στις Πρεσβείες της Ελ-
λάδος στη Βουδαπέστη, στη Βιέννη, 
στο Ζάγκρεμπ και στην Μόνιμη Αντι-
προσωπεία στον ΟΗΕ.

Διετέλεσε Πρέσβης της Ελλάδος 
στην Αυστραλία, Γενικός Πρόξενος 
στην Κωνσταντινούπολη και επί σειρά 
ετών Πρέσβης στην Άγκυρα

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρο-
μίας του στο υπουργείο Εξωτερικών, ο 
Φωτής Ξύδας διακρίθηκε για το ήθος, 
τον επαγγελματισμό του και το συνα-
δελφικό του πνεύμα. Υπηρέτησε την 
Ελλάδα με εντιμότητα, αξιοπρέπεια και 
πίστη στο καθήκον.

Μετά τη συνταξιοδότησή του επέ-
στρεψε στη Λέσβο, που υπεραγαπού-
σε, όπου και διέμενε τα τελευταία χρό-
νια.

Στις προηγούμενες Δημοτικές εκλο-
γές του 2014 ήταν υποψήφιος Δήμαρ-
χος Λέσβου, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα 
το 2012 η Ντόρα Μπακογιάννη τον είχε 
συμπεριλάβει ως υποψήφιο Βουλευτή, 
του νομού Λέσβου, στο συνδυασμό 
της, με τη «Δημοκρατική Συμμαχία».

Ήταν ένας γνήσιος αγωνιστής και με-
γάλος ευπατρίδης.

Η «Λεσβιακή Παροικία» εκφράζει τα 
ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά 
της στην οικογένεια και στους οικείους 
του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει. Η Λέσβος θα τον θυμάται 
πάντα.

Λ.Π.

λησε κοντά του!
Δύναμη ψυχής και παρηγοριά στην 

σύζυγο, στα παιδιά, στα εγγόνια και σε 
όλους τους συγγενείς και φίλους να δώ-
σει ο Θεός και ιδιαίτερα στον γιο του 
Ηλία που πριν λίγα χρόνια πήρε επάνω 
του την όλη δουλειά, που από το μηδέν 
έστησε ο πατέρας και σε σύντομο χρό-
νο την προήγαγε πολύ περισσότερο!

Η «Λεσβιακή Παροικία» εκφράζει 
τα ειλικρινά συλλυπητήρια της για τον 
ξαφνικό αδόκητο θάνατο του αγαπη-
τού ΑΝΤΩΝΗ.

Λ.Π.
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