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Προτείνω...

Όλοι έχουμε διαπιστώσει, πόσο ο καιρός τρέχει, σαν το νερό. 
Ας μην αφήνουμε ανεκμετάλλευτο το χρόνο μας. 
Ας δίνουμε στον εαυτό μας τις ευκαιρίες, που δικαιούται, για να είναι 

οι στιγμές καλύτερες. 
Προτείνω: Να βάλουμε στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών μας 

διακοπών, τα όμορφα νησιά μας. Να ταξιδέψουμε παρέα στα βαθυγάλαζα 
νερά του Αιγαίου, προς την πανέμορφη Λέσβο, την πατρίδα της Σαπφώς 
και του Αλκαίου. Εκεί, όπου οι θηλυκές καμπύλες των βουνών, κρατούν 
τη σωστή αναλογία στο τοπίο. 

Να περπατήσουμε σε πανέμορφες τοποθεσίες, να επισκεφτούμε 
ενδιαφέρουσες εκκλησίες και μοναστήρια, να σταθούμε με έκσταση 
μπροστά στην απαράμιλλη τέχνη ψηφιδωτών και γλυπτών, του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης, να γνωρίσουμε το ανακαινισμένο 
Κάστρο της που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. 

Να ταξιδέψουμε, ως το Σίγρι, για να γυρίσουμε 20 εκατομμύρια 
χρόνια πίσω, και να γνωρίσουμε το φυτικό και ζωικό βασίλειο της 
περιοχής. Το μοναδικό, στο είδος του, στην Ευρώπη, Γεωπάρκο-Μουσείο 
Απολιθωμένου Δάσους, ή να σαλπάρουμε με το ειδικό σκάφος, προς το 
νησάκι της Νησιώπης, για ν’ ανακαλύψουμε στη θαλάσσια διαδρομή, 
τους βυθισμένους κορμούς των απολιθωμένων δένδρων. 

Να γευτούμε παραδοσιακές, νησιωτικές γεύσεις, σε γραφικά 
ταβερνάκια, πάνω στη θάλασσα. 

Να χαρούμε το πιο φωτεινό - πορτοκαλί ηλιοβασίλεμα στο Μόλυβο και 
να κάνουμε κέφι, πίνοντας το μοναδικό πλωμαρίτικο ούζο, τραγουδώντας 
με κιθάρες, τραγούδια της αγάπης. 

Και τη Δευτέρα 5 Αυγούστου, στην αυλή της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Μυτιλήνης, ελάτε μαζί μας, σε μια εκδήλωση - έκθεση, με θέμα: 
«Εικαστικός Ελύτης» να γνωρίσετε τα κολάζ του συμπατριώτη μας, 
μεγάλου ποιητή, που διοργανώνεται από το σύλλογό μας, τη “Λεσβιακή 
Παροικία”, σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου, στα πλαίσια του 
“Λεσβιακού Καλοκαιριού”. 

Ελάτε στη Λέσβο, με τις ατέλειωτες ποιοτικές προκλήσεις, να περάσετε 
αξέχαστα!!!Εικόνα εξωφύλλου: Ακρίτας του Πόντου (Βάσος Καπάνταης)
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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.

Από 1 Μαΐου ξεκινάει
η αντιπυρική περίοδος

Γενική απαγόρευση για την καύση 
κλαδιών ή άλλων αγροτικών υπολειμ-
μάτων εκδόθηκε, με πυροσβεστική δι-
άταξη, για την πρόληψη πυρκαγιών κατά 
την αντιπυρική περίοδο, που αρχίζει και 
επίσημα την 1η Μαϊου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική διά-
ταξη, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, 
από 1η Μαϊου έως και 31 Οκτωβρίου, 
σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε χορ-
τολιβαδικές ή βραχώδεις πεδινές εκτά-
σεις και σε αγροτικές εκτάσεις.

Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για 
την διευκόλυνση των αγροτικών εργα-
σιών, μπορεί να γίνει καύση σε αγρο-
τικές εκτάσεις, αλλά μόνο με άδεια της 
Πυροσβεστικής, αφού ληφθούν συγκε-
κριμένα μέτρα και με την παρουσία πυ-
ροσβεστικού οχήματος.

Με λαμπρότητα η εορτή των 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 

και Ειρήνης 
Με τη λαμπρότητα και ευφροσύνη 

που φέρνει ο εορτασμός των Αγίων της 
Ορθοδοξίας Ραφαήλ, Νικολάου και Ει-
ρήνης και το χαρμόσυνο γεγονός της 
Αναστάσεως του Κυρίου Ημών Ιησού 
Χριστού, εορτάστηκε η Πανήγυρις της 
Ιεράς Μόνης του Αγίου Ραφαήλ στην 
Θερμή Λέσβου.

Με ευλάβεια και θρησκευτική κατάνυ-
ξη, αλλά και με εντονότερη την παρου-
σία των πιστών σε σχέση με προηγού-
μενα χρόνια πραγματοποιήθηκε, χθες, 
στο μοναστήρι των Αγίων Ραφαήλ, Νι-
κολάου και Ειρήνης στο λόφο των Κα-
ρυών της Θερμής, η καθιερωμένη κάθε 
χρόνο την Τρίτη της Διακαινησίμου λι-

τανεία, με την οποία κορυφώνονται οι 
εκδηλώσεις μνήμης των Αγίων.

Παρουσία εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών της Λέσβου και εκατοντάδων πι-
στών γιορτάστηκε στο Μοναστήρι του 
Αγίου Ραφαήλ στη Θερμή Λέσβου η 
ημέρα μνήμης των τριών αγίων.

Την λειτουργία τέλεσε ο Μητροπο-
λίτης Μηθύμνης κκ Χρυσόστομος, ο 
πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μυτιλήνης 
αλλά και πλήθος Ιερέων.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε
 η συνάντηση - ενημέρωση

για το RURITAGE
Οι δράσεις συνεργασίας για την 

ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Λέσβου και την ανα-
ζωογόνηση της υπαίθρου βρέθηκαν 
στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της 
εναρκτήριας συνάντησης – ενημέρωσης 
του προγράμματος RURITAGE που 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου Πληροφόρησης του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου στη Μυτιλήνη στις 24 
Απριλίου.

Ο Καθ. Ν. Ζούρος, Διευθυντής του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου παρουσίασε 
στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα 
RURITAGE, το οποίο είναι ένα πρωτο-
ποριακό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καθώς στόχος του είναι η υλοποίηση 
και εφαρμογή καινοτόμων δραστηριο-
τήτων με στόχο την αναζωογόνηση της 
υπαίθρου.

Αρχικά αναφέρθηκε στις επιτυχημέ-
νες συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Κατάλογος Προσφοράς τροφίμων
Από τα πιο κάτω μέλη και φίλους του Συλλόγου μας είχαμε προσφορές

 τροφίμων για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Ι. Μητρόπολης Μυτιλήνης 
και τους ευχαριστούμε.

Αλατερός Παν. – Αλατερού Έφη – Λινάρδου Πόπη – Μπάκα Γεωργία –
Πλατσής Θεόδ. – Σασιάκου Άννα – Σταυρινού Δέσπω – Σαμαρέλλη Νατάσα – 

Χατζηπαναγιώτης Χ. – Υδραίου Νίκη
Τα Καταστήματα «Σκλαβενίτης» προσέφεραν τρόφιμα αξίας 80€ 

και τους ευχαριστούμε.

Οικονομική ενίσχυση
Η εταιρία Γραφικών τεχνών «Αστερίας» για ενίσχυση της «Λεσβιακής Παροικίας» 

προσφέρει στο ταμείο της την αξία της παραγωγής των τριών περιοδικών: 
Νο 71, 72 & 73, (ίση με το ποσό των 2.400€)
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μέχρι σήμερα με όλους του φορείς της 
Λέσβου στο πλαίσιο της αξιοποίησης 
της αναγνώρισης της Λέσβου ως Πα-
γκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.

Στη συνέχεια, μέσα από πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό παρουσίασε αναλυ-
τικά τις δράσεις προστασίας και ανά-
δειξης της φυσικής κληρονομιάς που 
υλοποιούνται στο Γεωπάρκο Λέσβου 
από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τις 
ανασκαφικές εργασίες και τις δράσεις 
συντήρησης στην προστατευόμενη 
περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους 
και τις νέες επισκέψιμες περιοχές, τις 
αθλητικές δραστηριότητες, τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα, τις εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις Πανεπιστημίων και τις 
δράσεις προβολής των τοπικών προϊό-
ντων της Λέσβου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ομό-
φωνη απόφαση όλων των συμμετασχό-
ντων για την ανάγκη συνεργασίας μετα-
ξύ όλων των φορέων της Λέσβου τόσο 
δημόσιων όσο και ιδιωτικών για την 
από κοινού υλοποίηση δράσεων για την 
ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Λέσβου. Παράλληλα, 
τονίστηκε η συμφωνία όλων των συμ-
μετασχόντων για την ανάπτυξη συντο-
νισμένων προσπαθειών για την αξιοποί-
ηση της αναγνώρισης της Λέσβου από 
την UNESCO ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο 
UNESCO και την κατάθεση φακέλου 
για την επαναξιολόγησή του.

Το έργο RURITAGE χρηματοδο-
τείται από το Horizon 2020 της Ε.Ε. 
και στοχεύει στην αναζωογόνηση των 
αγροτικών περιοχών και τον μετασχη-
ματισμό τους σε πρότυπα βιώσιμης 
ανάπτυξης μέσω της ανάδειξης των 
ιδιαίτερων στοιχείων πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς που φιλοξενούν.

Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην υλο-
ποίηση δράσεων που απευθύνονται σε 
ειδικές και ευαίσθητες ομάδες κοινού.

Συναγερμός για 
το βακτήριο “ξυλέλα” 

Το καταστρεπτικό βακτήριο «ξυλέλα» 
καταστρέφει τα ελαιόδενδρα, ιδιαίτε-
ρα τα μεγαλύτερα των 30 ετών και έχει 
προσβάλλει κατά κύριο λόγο την Ιταλία 
και Ισπανία και τώρα τελευταία και την 
Πορτογαλία.

Η Ευρώπη μέσω των μηχανισμών της 
χτυπά συναγερμό στα κράτη μέλη, ιδι-
αίτερα της νότιας Ευρώπης, προειδο-
ποιώντας, ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης 
του βακτηρίου δεν είναι μακρινός. Αυτό 
τουλάχιστον προκύπτει από την γνω-
μοδότηση της “Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Ασφάλειας Τροφίμων”, η οποία δόθηκε 
στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη γνω-
μοδότηση, η ξυλέλλα, το βακτήριο που 
σκοτώνει τις ελιές, το οποίο υπάρχει 
στην Κορσική και σε αρκετές μεσογεια-
κές χώρες μπορεί να επεκταθεί και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς προς το πα-
ρόν δεν υπάρχει καμία λύση για την εξά-
λειψη του στις καλλιέργειες. Η Ε.Υ.Α.Τ. 
θεωρεί ως κρίσιμης σημασίας τη λήψη 
μέτρων ελέγχου των εντόμων που την 
μεταφέρουν. 

Σχεδόν όλο το Ευρωπαϊκό έδαφος χα-
ρακτηρίζεται από κλιματικές συνθήκες 
που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την 
εγκατάσταση της ξυλέλα με τις μεσογει-
ακές περιοχές να διατρέχουν το μεγαλύ-
τερο κίνδυνο. Μελέτη, επιβεβαιώνει, ότι 
τα φυτά που πλήττονται περισσότερο 
είναι οι ελιές, ενώ οι αμυγδαλιές και τα 
εσπεριδοειδή παρουσιάζουν μικρότερη 
μείωση στην παραγωγικότητα τους. Τα 
πιο ανθεκτικά σ’ αυτό, δείχνουν να είναι 
τα κλίματα.

Η ξυλέλλα δεν έχει χτυπήσει ακόμα 
στη χώρα μας, ενώ στην κατεύθυνση 
αποτροπής της μετάδοσής της στα νη-
σιά του Βορείου Αιγαίου ή στον έγκαι-
ρο εντοπισμό μιας πιθανής εστίας, η 
Περιφέρεια έχει προχωρήσει σε προ-
γραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο 

υποτροπικών φυτών ελαίας και αμπέλου 
Χανίων, ώστε να καθοδηγούν οι ειδικοί 
τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.

Το προσκύνημα στον Ταξιάρχη 
Μανταμάδου

Φέτος, την Κυριακή των Μυροφό-
ρων, συνέρευσαν περίπου 50.000 πι-
στοί, για να προσκυνήσουν στη χάρη 
του Αρχάγγελου Μιχαήλ, στον Ταξιάρ-
χη Μανταμάδου.

Κοσμοσυρροή στην γιορτή του, με 
χιλιάδες κόσμο να καταφτάνει στο νησί 
από κάθε σημείο της χώρας, με κάθε 
μέσο.

Από το απόγευμα της Πέμπτης ξεκί-
νησε η πεζοπορία των πιστών. Κρατώ-
ντας λαμπάδες, εικόνες, και με σύμμα-
χο τη δυνατή πίστη, περπάτησαν πάνω 
από 35 χιλ. από το κέντρο της Μυτιλή-
νης ως το ιερό μοναστήρι.

Έντονη η παρουσία Ρομά, καθώς ο 
Ταξιάρχης είναι ο προστάτης τους.

Όλοι ομοιόμορφα ντυμένοι, προς τι-
μήν του Αρχαγγέλου κατέφτασαν ταξι-
δεύοντας από όλη την Ελλάδα στο νησί 
της Λέσβου που έχει σαν πολιούχο 
Άγιο, τον Ταξιάρχη.

Χαρακτηριστική και η παρουσία των 
καβαλάρηδων της Λέσβου. Έφιπποι 
στα στολισμένα άλογα, μετέβαιναν στο 
ιερό προσκύνημα.

Το Σάββατο το απόγευμα πραγματο-
ποιήθηκε ο Μέγας Εσπερινός, ενώ ανή-
μερα της γιορτής τελέσθηκε η Πανηγυ-
ρική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντων 
των αρχιερέων και συγκεκριμένα των 
Μητροπόλεων Σερρών, Κοζάνης, Νευ-
ροκοπίου, Κεφαλληνίας, Καλλονής, Μυ-
τιλήνης, Σύρου και Ελευθερουπόλεως. 

Μετά την Θεία Λειτουργία έγινε η 
περιφορά της εικόνας του Αρχάγγελου 
Μιχαήλ.

Μετά τη Λιτανεία, μοιράστηκε σύμ-

φωνα με το έθιμο το παραδοσιακό φα-
γητό κισκέτς.

“Καμπανάκι” για τον ιό 
του Δ. Νείλου

Προσοχή στα κουνούπια

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας ενημερώνει, ότι καθώς ξεκίνη-
σε η περίοδος κυκλοφορίας των κου-
νουπιών θα πρέπει να λαμβάνουν οι 
πολίτες μέτρα για να προφυλάσσονται, 
ώστε να μειώνουν τον κίνδυνο λοίμω-
ξης από τον ιό του δυτικού Νείλου. 

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης 
από τα τέλη Μαΐου 2018, σε ετήσια 
σχεδόν βάση, υποδηλώνει ότι ο ιός του 
δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί στη 
χώρα μας. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή 
και η αναμενόμενη επανακυκλοφορία 
του ιού και η εμφάνιση περιστατικών 
και κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Ο ιός του δυτικού Νείλου μεταδίδε-
ται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων 
κοινών κουνουπιών. Η πλειοψηφία των 
ατόμων που μολύνονται, από τον ιό 
δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρου-
σιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα 
άτομα λιγότερα από 1% εμφανίζουν 
σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευ-
ρικό σύστημα. 

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 
50 ετών κινδυνεύουν περισσότερο να 
αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτο-
μα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υπο-
κείμενα νοσήματα. 

Με στόχο την προφύλαξη σας από τα 
κουνούπια ο Εθνικός Οργανισμός Δη-
μόσιας Υγείας συνιστά να χρησιμοποιεί-
τε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώμα-
τος και περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 
οδηγίες, κατάλληλα μακριά ρούχα, σίτες, 
κουνουπιέρες, κλιματιστικά, ανεμιστή-
ρες. Μην αφήνετε στάσιμα νερά πουθε-
νά μέσα και έξω από το σπίτι σας Στα 
μπαλκόνια στην αυλή στο χωράφι σας. 
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Μονοήμερη εκδρομή - Σάββατο 6 Απριλίου 2019
Περιοχή Ευρωστίνας στην ορεινή Κορινθία

Ζάχολη - Άγιος Γεώργιος - Παναγία Καταφυγιώτισσα
Ακόμα μία μονοήμερη εκδρομή πριν 

φτάσουμε στις καλοκαιρινές διακοπές 
και μιας και "ο Απρίλιος εφάνη" ετοι-
μαστήκαμε για την έξοδό μας, με τον 
ανάλογο ενθουσιασμό. 

Αυτή η περιοχή, διαθέτει πολύ ξεχω-
ριστά και ενδιαφέροντα στοιχεία, ειδι-
κά αυτή την εποχή που η βλάστηση και 
η ανθοφορία βρίσκονται στην καλύτε-
ρη τους ώρα. 

Όλες οι προετοιμασίες έγιναν. Οι θέ-
σεις συμπληρωμένες στο πούλμαν, και 
το δελτίο καιρού - χωρίς ντροπή - μας 
πληροφορεί: βροχές ισχυρές σε όλη 
την Ελλάδα το Σάββατο 6 Απριλίου! 

Ήταν ξαφνικό. Πολλοί επηρεάστη-
καν και δυστυχώς την τελευταία στιγμή 
έκαναν πίσω. Δεν σκέφτηκαν, ότι ήταν 
Απρίλιος πια και ότι αυτά ήταν παιχνί-
δια της εποχής. Έτσι και εκείνοι έχα-
σαν την ευκαιρία, και εμάς έβαλαν σε 
δύσκολη θέση... Άς είναι. 

Πάντως, οι τολμηροί ξεκινήσαμε 
με τις πολύχρωμες ομπρέλες μας και 
απολαύσαμε την εκδρομή μας. Πρώτη 
στάση στον Ισθμό της Κορίνθου. Μετά 
απ’ τον καφέ και την πάντα ευχάριστη 
πρωινή κουβεντούλα, πήραμε το δρό-
μο με προορισμό τη Ζάχολη, ένα πολύ 
όμορφο ορεινό χωριό, σε 700 μέτρα 
υψόμετρο, που απέχει 14 χιλιόμετρα 
από το Δερβένι. 

Το τοπίο μαγευτικό, ανάμεσα από τα 
κατάλευκα σύννεφα, που αγκάλιαζαν 
τις σκουροπράσινες λαγκαδιές, καθώς 
ανηφορίζαμε αργά-αργά προς την εκ-
κλησία του Αη Γιώργη. Ακριβό κειμήλιο 
και το καμάρι της περιοχής ο μεγαλό-
πρεπος ναός, που δεσπόζει στην είσο-
δο του χωριού. Την αυλή αγκαλιάζουν 
σκουρόχρωμα κυπαρίσσια και ολάνθι-
στα λευκά πασχαλινά κρίνα. Από κάτω, 
στις καταπράσινες κυματιστές πλαγιές, 
ξαποσταίνουν τα νοικοκυρεμένα σπι-

τάκια των χωρικών, εδώ κι εκεί. Στο 
βάθος ένα γαλάζιο τρίγωνο η θάλασσα 
του Κορινθιακού. Μαγευτικό τοπίο!!! 

Πολύ γλαφυρά από τον επίτροπο 
μάθαμε το ιστορικό της εκκλησίας. Ο 
ναός είναι Βασιλική, Βυζαντινού ρυθ-
μού, με 17 τρούλους, 6 σε κάθε πλευ-
ρά οι οποίοι συμβολίζουν τους δώδεκα 
Αποστόλους, τέσσερις μεγαλύτεροι 
σε κάθε γωνιά που συμβολίζουν τους 
4 Ευαγγελιστές και ένας κεντρικός πιο 
μεγάλος απ’ όλους, που συμβολίζει τον 
Παντοκράτορα. 

Ο ναός είναι τρισυπόστατος, έχει 
δηλαδή τρεις Τράπεζες. Την αριστερή 
αφιερωμένη στους Αγίους Κωνστα-
ντίνο και Ελένη, τη μεσαία στον Άγιο 
Γεώργιο και τη δεξιά στον Άγιο Δημή-
τριο και πρόσφατα έχει ανακηρυχθεί 
διατηρητέος. Κτίστηκε το 1811 μέσα 
σε 39 ημέρες, μετά από υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των κατοίκων του χωριού, 
αφού η προθεσμία για την ανέγερση 
του είχε οριστεί από τον Τούρκο διοι-
κητή σε 40 ημέρες, διαφορετικά είτε θα 
γκρεμιζόταν, είτε θα γινόταν τζαμί. 

Στην περιοχή δεν υπήρχε το κατάλ-

ληλο υλικό για το χτίσιμο της εκκλησί-
ας παρά μόνο ένας τεράστιος βράχος 
από πωρόλιθο στην κορυφή του βου-
νού. Έτσι δύο χιλιάδες πατριώτες στη 
σειρά σαν σε αλυσίδα, ξεκίνησαν και 
χέρι με χέρι μετέφεραν την πέτρα που 
χρειαζόταν. Η σκεπή στηρίχθηκε σε 
36 κολώνες με κιονόκρανα βυζαντινού 
ρυθμού, ενώ το τέμπλο κατασκευάστη-
κε αργότερα από την ξυλεία ενός και 
μόνο "θρυλικού" κυπαρισσιού. Επάνω 
του σκαλίστικαν εικόνες από την Πα-
λαιά Διαθήκη, αλλά και η σκηνή της κο-
πής του κυπαρισσιού. 

Ο ναός αυτός συνδέεται στενά με 
τους αγώνες του έθνους κατά την Επα-
νάσταση του 1821, καθώς έχει πραγμα-
τοποιηθεί εκεί, δύο φορές, πολεμικό 
συμβούλιο υπό την προεδρία του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη. 

Η Παναγία η Καταφυγιώτισσα, είναι 
χτισμένη στο κοίλωμα ενός βράχου 
ύψους 40 μέτρων. Χτίστηκε το 1782 
εποχή του μεγάλου διωγμού των κλε-
φτών σε μία περιοχή όπου μέσα σε 
δυσπρόσιτες σπηλιές και σε απόκρη-
μνα βράχια, είχαν σκάψει λαγούμια και 
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καταφύγια για Ζαχολίτες στην περίοδο 
της τουρκοκρατίας, για να κρυφτούν 
και να αποφύγουν τους διωγμούς των 
Τούρκων. 

Δυστυχώς είναι αδύνατη η προσέγ-
γιση πεζών σε αυτό το σημείο λόγω 
επικινδυνότητας του εδάφους. Έτσι 
συγκεντρωθήκαμε στην ταβέρνα "το 
Αρχοντικό της Ζάχολης" που είχαμε 
κλείσει. Το τζάκι άνάβε και οι συμπλη-
ρωματικές εστίες θέρμανσης κρατού-
σαν το χώρο φιλόξενο, καθώς τα μάτια 
ελεύθερα, μέσα από τις συνεχόμενες 
τζαμαρίες, μπορούσαν να θαυμάζουν 
συνεχώς τη φύση γύρω. 

Το φαγητό προσεγμένο και άφθονο, 
άφησε όλους ικανοποιημένους. 

Μετά το επιδόρπιο, γιαούρτι με κυ-
δώνι γλυκό, ένας χαλαρωτικός περί-
πατος στον Ζαχολίτη ποταμό που δι-
ασχίζει το χωριό, τράβηξε πολλούς να 
τον απολαύσουν. Σε ένα τμήμα μήκους 
600 μέτρων έχουν γίνει έργα ανάπλα-
σης με γεφυράκια, λιμνούλες, πάπιες, 
και μικρούς καταρράκτες. Ανάμεσα, 
πανύψηλα δέντρα, με κορμούς και ρί-
ζες σωστά έργα τέχνης. Το "Ρέμα των 

Μύλων". Έτσι ονομάζεται και είναι ένας 
ειδυλλιακός χώρος για περίπατο, που 
τον χάρηκάμε, με μουσική υπόκρουση 
το κελάρυσμα του νερού και τις κεφά-
τες τρίλιες των κοτσιφιών που είχαν 
στήσει συναυλία στα ολόδροσα κλαριά 
των δέντρων. 

Κύλησαν οι ώρες και κατηφορίσαμε 
σιγά-σιγά κρατώντας όσο γινόταν πιο 
προσεκτικά στη μνήμη τις μαγευτικές 
εικόνες της διαδρομής. Κατεβήκαμε 
κοντά στη θάλασσα, που από μακριά 
βλέπαμε όλη την ημέρα. Μπλε και γα-
λάζιο και κάπου-κάπου κιτρινωπό νερό, 
απ’ τα ποτάμια που κυλούσαν τα ορ-
μητικά νερά τους κατηφορίζοντας απ’ 
τα βουνά και ο απογευματινός καφές, 
απαραίτητος, δίπλα στο κύμα στο του-
ριστικό περίπτερο του Ξυλόκαστρου. 

Στη συνέχεια της διαδρομής για Αθή-
να, μελωδικές νότες από την παρέα 
μας, και εικόνες ζωγραφιάς, ουρανούς 
γαλάζιους και θάλασσες γαλήνιες. Ευτυ-
χισμένοι που αξιωθήκαμε να χαρούμε 
για μία ακόμα φορά την ελληνική ύπαι-
θρο, φτάσαμε Αθήνα στην ώρα μας !

Κ.Μ.-Π.

Η "Λεσβιακή Παροικία" την Δευτέρα 
18 Μαρτίου 2019 γιόρτασε τις δύο ση-
μαντικές επετείους του χρόνου την "Πα-
γκόσμια Ημέρα Γυναίκας" - 8 Μαρτίου- 
και "Ποίησης"- 21 Μαρτίου - τιμώντας 
στο πρόσωπο της Ελένης Κονιαρέλλη 
- Σιακή την επιτυχημένη "Γυναίκα"και 
σημαντική Λέσβια "Ποιήτρια". 

Μέλος της "Λεσβιακής Παροικίας" 
εδώ και αρκετά χρόνια, ενεργό και δρα-
στήριο, η Ελένη, τακτικός συνεργάτης 
του περιοδικού «Αιολίδα», πάντα δίνει 
το παρόν, ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά 
τον δραστήριο λεσβιακό σύλλογο. 

Πολλά μέλη και φίλοι του συλλό-
γου ήταν παρόντες στο απογευματινό 
τσάι που προσφέρθηκε στην αίθουσα 
"Camelia" του ξενοδοχείου «Αμαλία». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τρία μουσι-

κά κομμάτια που ερμήνευσε με το βιολί 
του, εξαιρετικά. ο νεαρός εγγονός της 
τιμώμενης Χρήστος Εφραίμ Τσιώνας.

Αμέσως μετά η πρόεδρος Καίτη Μεσ-
σηνέζη - Πλατσή παρουσίασε την Ελένη 
Κονιαρέλλη - Σιακή και αναφέρθηκε με 
λεπτομέρειες στο έργο και την προσω-
πικότητά της, ενώ ενδιάμεσα της ομιλί-
ας, η Μελίτα Τσιώνα απήγγειλε με πολλή 
ευαισθησία μερικά ποιήματα της. 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο πρό-
σφερε στην Ελένη Κόνιαρέλλη - Σιακή 
μια ωραία ανθοδέσμη, καθώς και τιμητικό 
δίπλωμα για το μέχρι σήμερα επιτυχημέ-
νο λογοτεχνικό και ποιητικό της έργο. 

Το ζεστό και φιλικό αυτό απόγευμα 
έκλεισε με ευχάριστη κουβέντα και απα-
λή μουσική, που κράτησε έως αργά το 
βράδυ.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας
«Γυναίκας και Ποιήσης»

Εκδηλώσεις

Tο Διοικητικό Συμβούλιο πρόσφερε στην Ελένη Κόνιαρέλλη - Σιακή μια ωραία ανθοδέσμη, καθώς 
και τιμητικό δίπλωμα για το μέχρι σήμερα επιτυχημένο λογοτεχνικό και ποιητικό της έργο.
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19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.

Αφιέρωμα 

Επιμέλεια Θεόδωρου Πλατσή 

Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή όλος 
ο διάσπαρτος ποντιακός ελληνισμός, 
ζωντανό κομμάτι του οικουμενικού ελ-
ληνισμού, επιβεβαιώνει την ισχυρή θέ-
ληση και αγωνιστικότητά του, το χρέος 
και το εθνικό καθήκον του για τη με 
κάθε θεμιτό μέσο διεθνή αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των προγόνων μας.

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού 
ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, 
στην περιοχή του Πόντου, μετά τη δι-
άλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Για 28 σχεδόν αιώνες σε όλα τα πα-
ράλια της Μαύρης Θάλασσας αλλά και 
στην ενδοχώρα οι Έλληνες από την Ιω-
νία ρίζωσαν στη γη του Πόντου, μεγα-
λούργησαν ως άποικοι μακριά από τον 
τόπο τους και ίδρυσαν πόλεις, όπως η 
Σινώπη, η Αμισός, η Αμάσεια, η Τρα-
πεζούντα, η Κερασούντα, τα Κοτύωρα 
κ.ά., μετατρέποντας τον αρχικά αφιλό-
ξενο Πόντο σε Εύξεινο (φιλόξενο) Πό-
ντο.

Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 
από τους Οθωμανούς δεν τους αλλοί-
ωσε το φρόνημα και την ελληνική τους 
συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμέ-
νοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να 
αποτελούσαν μειονότητα - το 40% του 
πληθυσμού-, αλλά γρήγορα κυριάρχη-
σαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, 
ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η οικονομική τους ανάκαμψη συν-
δυάστηκε με τη δημογραφική και την 
πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι 
Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 
265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και 

στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 
700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχο-
λεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολο-
γίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το 
περίφημο Φροντιστήριο της Τραπε-
ζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν 
τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, 
λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψη-
λό τους πνευματικό επίπεδο. Ανεξίτηλα 
τα ίχνη των προγόνων μας και στον ση-
μερινό Πόντο. Τα μαρτυρούν οι εκκλη-
σιές και τα μοναστήρια, τα σχολεία και 
τα ελληνικά σπίτια, τα ελληνικά ονόμα-
τα που σε συντροφεύουν σε κάθε σου 
βήμα στις πόλεις και στα χωριά, στους 
κάμπους, στα βουνά και στους λόφους.

Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο 
για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθη-
κε και επικράτησε το κίνημα των Νε-
ότουρκων, που έθεσε στον περιθώριο 
τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπί-
δες που επενδύθηκαν στους νεαρούς 
στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο 
εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρα-
τορίας.

Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους δι-
αψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν 
το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, 
εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των 
χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκι-
σμού της περιοχής, επωφελούμενοι της 
εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο 
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό 
κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό 
Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοί-
ξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.

Αν και η τελική φάση εξόντωσης του 
ελληνισμού ξεκίνησε με την επανάστα-
ση των Νεότουρκων, το 1908, το απάν-
θρωπο φαινόμενο της Γενοκτονίας, 
αιώνες χαρακτήριζε την πολιτική των 
εκάστοτε οθωμανικών και μετέπειτα 
νεοτουρκικών κυβερνήσεων. Από την 
ήττα στο Ματζικέρτ (1071) έως την 
πτώση της Αυτοκρατορίας των Με-
γάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας 
(1461), από την εποχή του Α΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου (1915) ως τη Συνθήκη 
της Λωζάνης (1923), ένας ήταν ο στρα-
τηγικός στόχος της Τουρκίας: η εξό-
ντωση του ελληνισμού.

«Θα σας κόψουμε τα κεφάλια, θα 
σας εξαφανίσουμε. Ή εμείς θα επι-
ζήσουμε ή εσείς» δήλωνε ο Τούρκος 
πρωθυπουργός Σεφκέτ πασάς, τον Ιού-
λιο του 1909, στον μεγάλο πατριάρχη 
του Γένους, Ιωακείμ Γ΄.

Οι Γερμανοί, που ήταν οι ηθικοί αυ-
τουργοί και καθοδηγητές των εγκλημα-
τιών, έβλεπαν τους Έλληνες και τους 

Αρμενίους ως φραγμό, εμπόδιο στα 
σχέδιά τους για οικονομική διείσδυ-
ση στην Ανατολή. Ο καθοδηγητής των 
Τούρκων, στρατηγός Λίμαν Φον Σά-
ντερς, υποστήριζε τα εξής: «η Τουρκία 
δεν έχει ουδεμίαν ασφάλειαν ούτε δύ-
ναται να οργανωθεί ελευθέρως εις το 
μέλλον, λόγω της παρουσίας των Ελλή-
νων». Για να μην προκληθεί αντίδραση 
στον «πολιτισμένο» κόσμο προτείνει, 
ως τελική λύση, τον λευκό θάνατο, τις 
ατέλειωτες οδοιπορίες. «Σας διαβεβαι-
ώνω ότι οι παγωνιές και το κρύο του 
χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρα-
σία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του 
καλοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθη-
ματικού τύφου και της χολέρας, οι κα-
κουχίες και η ασιτία, θα φέρουν το ίδιο 
αποτέλεσμα με τις σφαγές που λογα-
ριάζετε να κάνετε εσείς», έλεγε στους 
Τούρκους ο Σάντερς.

Από τη στιγμή εκείνη (1914) ο ελλη-
νισμός δεν υπήρχε. Εκμεταλλευόμε-
νοι και τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, οι 

Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας 
ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών.
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Τούρκοι διατάζουν για δήθεν λόγους 
ασφαλείας τη μεταφορά των χριστια-
νών του Πόντου στα ενδότερα. Αρχί-
ζει πλέον απροκάλυπτα η εξόντωση. Οι 
άνδρες δολοφονούνται στα διαβόητα 
«αμελέ ταμπουρού», στα τάγματα θα-
νάτου, και τα γυναικόπαιδα με τη διαδι-
κασία του «λευκού θανάτου».

353.000 Πόντιοι πεθαίνουν από φρι-
κτό θάνατο. Εκατοντάδες χιλιάδες οι 
μάρτυρες των μαρτυρίων του Ποντια-
κού Ελληνισμού. Αδυνατεί ο ανθρώπι-
νος νους να συλλάβει τη φρίκη.

Γέροι, νέοι, παιδιά, ασθενείς και ανή-
μποροι, γυναίκες και κορίτσια, εγκατα-
λείποντας τα πάντα, οδηγούνται βίαια 
και υποχρεωτικά σε ατέλειωτες πορεί-
ες στην ενδοχώρα, κάτω από τον καυτό 
ήλιο αλλά και την παγωνιά, σε όρη και 
δύσβατα βουνά, πεινασμένοι, χωρίς κα-
μία φροντίδα, χωρίς κατάλληλο ρουχι-
σμό σε μια ατέλειωτη πορεία θανάτου.

Δικαστήρια-παρωδία στήνονται για 
να δικαστούν και να καταλήξουν στην 
κρεμάλα, με συνοπτικές διαδικασίες. 
Ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των 
Ρώσων από την Τραπεζούντα, η κατά-
σταση στον Πόντο και ιδιαίτερα στην 
ύπαιθρο ήταν τραγική. Γνωστά ανυπό-
τακτα στοιχεία συνέχιζαν να οργιάζουν 
κάθε νύχτα στα ελληνικά χωριά, πυρο-
βολώντας, λεηλατώντας και βιάζοντας 
ανυπεράσπιστους χωρικούς. Η ζωή των 
Ελλήνων είχε καταντήσει ένα απέραντο 
μαρτυρολόγιο.

Ο Μόργκενταου, ο Αμερικανός πρέ-
σβης, μάταια προσπαθεί να συνεγείρει 
συνειδήσεις και δηλώνει, ότι τα δει-
νά των Ελλήνων ήταν εξίσου μεγάλα 
με των Αρμενίων, και ξένοι μάρτυρες, 
όπως ο Γάλλος μηχανικός Σαρτιώ, να 
ομολογούν ότι όσοι δολοφονούνταν 
ήταν οι τυχερότεροι.

Οι κραυγές των αθώων θυμάτων φτά-
νουν παντού. Στην Ελλάδα, στην Ευ-
ρώπη αλλά και στην μακρινή Αμερική. 

Στους Έλληνες της διασποράς. Ακόμα 
και μέσα στην ίδια την Τουρκία. Μά-
ταιες οι φωνές διαμαρτυρίας και οι διε-
θνείς αντιδράσεις.

Οι ελληνικοί πληθυσμοί δεν φονεύο-
νται απλώς με μαχαίρια και όπλα. Πε-
θαίνουν ύστερα από φρικτά μαρτύρια, 
πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστορία. 
Και όχι μόνο άνδρες αλλά γυναικόπαι-
δα, χωρίς διάκριση ηλικίας.

Πλήθος οι πληροφορίες και τα απο-
δεικτικά στοιχεία στα ελληνικά, αλλά 
και στα δημόσια αρχεία ξένων, για τις 
θηριωδίες και την βαρβαρότητα των 
Νεότουρκων, σε βάρος των Ελλήνων 
του Πόντου αλλά και της δυτικής Μι-
κράς Ασίας, που έρχονται στο φως 
ύστερα από κοπιαστική εργασία ιστο-
ρικών και μελετητών.

Και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 
παρερμηνείας ή αμφισβήτησης, ότι η 
πατρώα γη, που φιλοξένησε έναν πο-
λιτισμό χιλιετιών, έγινε θέατρο μιας θη-
ριωδίας που υπηρετούσε τα επεκτατικά 
σχέδια του Κεμάλ, και την επιδίωξή του 
να εξολοθρεύσει τις αλλότριες εθνικές 
ή θρησκευτικές μειονότητες. Ο ποντια-
κός ελληνισμός υπέστη εντελώς άδικα, 
απίστευτες βαρβαρότητες και βασανι-
στήρια και αναγκάστηκε να εγκαταλεί-
ψει τα εδάφη, ώστε να σβήσουν τα ίχνη 
του από την περιοχή.

Η επιστράτευση των χριστιανών, η 
αποστολή τους σε τάγματα εργασίας, η 
βάναυση μεταχείρισή τους δημιούργη-
σαν ένα πλήθος φυγόστρατων και λιπο-
τακτών, οι οποίοι άρχισαν να κρύβονται 
στα βουνά. 

Αναφορά του υπουργού Εξωτερικών 
της Αυστρίας προς το Βερολίνο, ανα-
φέρει: «Οι σχηματισμοί ανταρτικών 
σωμάτων χρησιμεύουν ως προσχήματα 
δια τους Τούρκους δια μίαν εκτεταμέ-
νην, γενικήν καταδίωξιν του ελληνικού 
στοιχείου, με φανερό σκοπό να εξο-
ντώσουν ολοσχερώς τους Έλληνες, ως 

εχθρούς του κράτους, όπως προγενε-
στέρως και τους Αρμενίους» 

 Άνθρωποι απλοί, κυρίως αγρότες και 
κτηνοτρόφοι, αντιστάθηκαν στην τουρ-
κική βία, ενέπνευσαν χιλιάδες αφοσιω-
μένους μαχητές και έσωσαν χιλιάδες 
άμαχο πληθυσμό.

Δεκάδες οι γενναίες μορφές των 
ανταρτών. Άγνωστο στους περισσότε-
ρους Έλληνες το ηρωικό αντάρτικο του 
Πόντου. Γυναίκες και άνδρες αγωνίστη-
καν σκληρά αβοήθητοι από την μητέρα 
πατρίδα για να περισώσουν ό,τι μπόρε-
σαν. Κι όταν ήλθε το τέλος, οι ελληνικοί 
πληθυσμοί πήραν τον δρόμο της προ-
σφυγιάς. Ξεριζωμένοι από τις προαιώνι-
ες πατρίδες, με μοναδικές αποσκευές 
τις μνήμες και τον πόνο της καρδιάς 
τους εγκαταστάθηκαν στις νέες πατρί-
δες. Γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελ-
λάδα. Σκόρπισαν σε χωριά και πόλεις 
της Μακεδονίας και της Θράκης, στους 
συνοικισμούς της πρωτεύουσας και σε 
άλλες περιοχές. Με την δύναμη της 

ψυχής τους, την εργατικότητα και τη 
θέλησή τους έστρωσαν από την αρχή 
το τραπέζι για να απλωθούν τα καλά 
της προόδου, της δημιουργίας και της 
ομορφιάς.

Το φτωχικό και άγονο χώμα της και-
νούργιας γης τους μεταμορφώθηκε σε 
γόνιμη γη. Πότισαν με ιδρώτα και δά-
κρυα τα σπαρτά τους. Πράσινη ευλογία 
όλες οι εκτάσεις με αμέτρητα καρπο-
φόρα δέντρα, περιβόλια και πολλά γεν-
νήματα. Ανάστησαν χωριά και πόλεις. 
Μεγάλωσαν τα παιδιά και οι χαρές γέ-
μισαν τα σπίτια. Άνθισαν τα βλαστάρια 
της και πλούσια και ευλογημένα πλημ-
μύρισαν την Ελλάδα. Και κάθε Κυριακή, 
ξεχνώντας το μόχθο και τα δάκρυα της 
εβδομάδας, έβαζαν τις φορεσιές της 
πατρίδας και πιάνονταν στο χορό.

Η λύρα άναβε φωτιές και τα τραγού-
δια έδιναν και έπαιρναν. Τραγούδια για 
τον ξεριζωμό, για την αγάπη, το θάνα-
το, τη ζωή. Νοσταλγικά τραγούδια για 
την πατρίδα.

Oι ελληνικοί πληθυσμοί πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς, ξεριζωμένοι από τις προαιώνιες πατρίδες
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Αυτήν την πατρίδα που κάνει και σή-
μερα τους χιλιάδες Πόντιους να την 
αναζητούν αν και δεν την γνώρισαν 
ποτέ, παρά μόνο από τα ακούσματα των 
πατεράδων και των παππούδων τους. 
Γιατί, η πατρίδα είναι αυτή όπου υπάρ-
χουν οι ρίζες σου, αυτή που έχεις από 
τα ακούσματα, τις διηγήσεις των προγό-
νων σου. Είναι η ιστορία των ελληνικών 
πράξεων και του πολιτισμού που άφη-
σαν οι πρόγονοί μας, που ξεριζώθηκαν 
βίαια από έναν τόπο όπου άφησαν χι-
λιάδες νεκρούς ανά τους αιώνες.

Είναι ο τόπος όπου έχουν θαφτεί γε-
νιές και γενές προγόνων μας. Και είναι 
ευλογία για τον καθένα μας να μπορέ-
σει να επιστρέφει στη γη των προγόνων 
του. Μέσα στην ψυχή μας κρατάμε δύο 
πατρίδες. Εκείνη που μας μεγάλωσε κι 
εκείνη που δεν γνωρίσαμε ποτέ μα που 
είναι τόσο γνωστή όσο το γλυκοφίλημα 
της μάνας μας, λίγο πριν την καληνύχτα.

19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
την αυταπόδεικτη ιστορική αλήθεια. 
Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ή να 
ξαναγράψει την ιστορία. Κανείς δεν 
μπορεί να αγνοήσει τις φωνές των νε-
κρών. Κανείς δεν μπορεί να μας στε-
ρήσει το δικαίωμα στη μνήμη. Σύμφω-
να με την «Διεθνή Ένωση Μελετητών 
Γενοκτονιών»:  «Είναι πεποίθηση, ότι 
η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον 
των χριστιανικών μειονοτήτων της αυ-
τοκρατορίας, μεταξύ 1914 και 1923, 
αποτέλεσε γενοκτονία εναντίον των 
Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των 
Ελλήνων της Ανατολίας».

Η 19η Μαΐου μας δίνει ακόμα μια 
αφορμή να ανασύρουμε μνήμες, να 
αναλογιστούμε και να υμνήσουμε, να 
υποσχεθούμε, πως θα συνεχίσουμε 
να δίνουμε μαζί, μια γροθιά, τον κοινό 
αγώνα για την επιβίωση της ιστορικής 
μνήμης. 

Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρω-
θυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η 
Βουλή των Ελλήνων με καθυστέρηση 
αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994, και 
ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου 
ως «Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πό-
ντο». 

Πέρα από το ελληνικό κράτος, ο δι-
ωγμός των Ποντίων αναγνωρίζεται επι-
σήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, 
την Αρμενία, την Σουηδία, ορισμένες 
ομοσπονδιακές δημοκρατίες της Ρωσί-
ας οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ, τη βουλή 
της πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας, 
την Αυστρία, την Ολλανδία, και από τη 
Διεθνή Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών.

Σήμερα το ποντιακό στοιχείο δεν 
ζητιανεύει, δεν εκλιπαρεί, αλλά απαιτεί 
αυτό που δικαιούται. Την αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Ποντίων. 

100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος 
από τον μεγάλο ξεριζωμό.
100 χρόνια σιωπής για το έγκλημα. 
Γιατί;

Καφενεία στη Λέσβο

Γράφει ο Παναγιώτης Αλεξέλης

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 
ήταν πάντα προικισμένα από τη θέση 
και τη φύση τους. Μετά τη Χίο με τους 
εφοπλιστές και τη μαστίχα της, ερχό-
ταν η Λέσβος που είχε αναπτύξει από 
πολύ νωρίς μία αυτάρκεια παραγωγής 
σε τοπικό επίπεδο ενισχυμένη με το 
εμπόριο, τα πήγαιν’ έλα των μετανα-
στών, τη βιοτεχνία κ.α. όλ’ αυτά είχαν 
φέρει σχετική αυτοδυναμία, οικονομι-
κή και πολιτιστική που συγκέντρωνε τις 
ιδανικές προϋποθέσεις για τη διάδοση 
των καφενείων, χώρων χαρακτηριστι-
κά αστικών, αλλ’ «ουχ ήττον»» φιλόξε-
νων και για ασθενέστερες οικονομικά 
τάξεις. 

Τα καφενεία λειτουργούσαν πάντα 
στο κέντρο - ή πολύ κοντά σ’ αυτό - 
της πόλης, καθώς, όπως είπαμε, ήρθαν 
ως φυσική συνέχεια της «Αγοράς» των 
Αρχαίων. Αλλά για να γίνει κατανοητή 
αυτή η σχέση, πρέπει να προσδιορι-
στεί κάπως η έννοια αυτή της περιώνυ-
μη «Αγοράς».

«Η πόλη, η κάθε πόλη, ανεξάρτητα 
απ’ την όποια σύγχρονη «παγκοσμιο-
ποίηση», δεν θα πάψει ποτέ ν’ αποτε-
λεί ένα «πρόσωπο», που, εκτός απ’ το 
πρακτικό του μέρος, προέκυψε για να 
παρέχει τη θαλπωρή του «ανήκειν», να 
πραγματώνει δηλαδή την κοινωνικότη-
τα. Έτσι, τα μέλη της υπόκεινται άφευ-
κτα σε κοινή μοίρα, που τα υποχρε-
ώνει να βρίσκονται σε διαρκή επαφή, 
εγρήγορση - και δράση - για την επιβί-
ωση και την ανέλιξή της. Το θαύμα της 

Αρχαίας Ελληνικής «πόλης» οφείλεται 
στους «πολίτες» της και συντελέστηκε 
εν πολλοίς στην Αγορά της. Το άτυπο 
αυτό σπουδαστήριο και βουλευτήριο, 
που υλοποιούσε το «κοινωνείν αλλή-
λοις», επιφόρτιζε με το Χρέος, προ-
σανατόλιζε το Ήθος, κατευτέλιζε τον 
ιδιώτη και αναδείκνυε τον Πολίτη. 

Τα καφενεία - όσα υπάρχουν ακόμα 
- απλούστατα δεν ταιριάζουν μ’ όλα 
αυτά. Η ίδια η φύση, η λειτουργία τους 
είναι τελείως αντίθετη με κάθε μορφή 
«απομόνωσης». Γι’ αυτό και πάντα, 
όπου βρίσκονταν, έπαιρνε καθένα το 
ιδιαίτερο «χρώμα» του, ανάλογα με τη 
θέση του, το επάγγελμα των θαμώνων, 
την καταγωγή τους, τα ενδιαφέροντα 
κ.λπ. 

Στα δικαστήρια κοντά, μαζεύονταν 
οι δικηγόροι, στα λιμάνια οι ναυτικοί, 
στις συνοικίες προσφύγων οι πρόσφυ-
γες, στα Πανεπιστήμια οι φοιτητές και 
καθηγητές, στα γραφικά μέρη οι λόγοι 
και λογοτεχνίζοντες, στα νεκροταφεία 
οι πενθούντες, στους σταθμούς οι 
ταξιδιώτες, οι αχθοφόροι, οι οδηγοί. 
Γιατί καφενεία υπήρχαν σ’ όλα αυτά τα 
μέρη, ενώ πάντα διατηρούσαν την αί-
γλη και το χαρακτήρα τους τα μεγάλα, 
στα κεντρικά σημεία. 

Στη Μυτιλήνη σήμερα λειτουργεί το 
«Μουσικό Καφενείο», όπου συχνά-
ζουν οι «καφελόγιοι» τα Σάββατα και 
τις Κυριακές, αλλά ένα χαρακτηριστικό 
καφενείο απ’ τα παλιότερα είναι ο «Ερ-
μής» στην Επάνω Σκάλα, που πρέπει να 
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λειτουργούσε απ’ τις αρχές του 19ου 
αιώνα με Τούρκους, απ’ τους οποίους 
το αγόρασε ο Σπανουδάκης το 1830. 
Απόγονοι του το κρατούν ως σήμερα, 
συντηρώντας προσεκτικά την αρχική 
εσωτερική διαρρύθμιση, τα σκεύη, έπι-
πλα και τις μεθόδους παρασκευής του 
καφέ (σε πυρήνα). Μόνη παραφωνία το 
ότι αποκλίνει πια σε ταβέρνα, αλλά πά-
ντως χωρίς να προδίδει το χρώμα. Ένα 
παλιό πανέμορφο καφενείο «αριστο-
κρατικό», ήταν τα «Ολύμπια» (1925), 
στο σημείο που είναι τώρα η Εμπορική 
Τράπεζα στην προκυμαία. Διέθετε και 
πιάνο, στο οποίο έπαιζε ένας Γερμα-
νός ο Σκέντερ. Λίγο πιο πέρα ήταν του 
Βαλάκη, το στέκι των χωρατατζήδων, 
που ήταν μαζί και ζαχαροπλαστείο. 
Παλιό μεγάλο καφενείο με δύο όψεις, 
στην παραλία και στην Ερμού, ήταν 
και του Χαλβατζέλη, δίπλα στο σημε-
ρινό Ταμιευτήριο. Δίπλα στο ξενοδο-

χείο «Λέσβιον» μεγάλη κίνηση είχε 
και το καφενείο - ταβέρνα Πούλου, 
όπου σύχναζαν ναυτικοί. Εκεί που εί-
ναι σήμερα η τράπεζα Πειραιώς, ήταν 
το καφενείο του Πετρέλλη ή θεριού, 
πρωτοπαλίκαρο του Γεωργίου Παπαν-
δρέου στα νιάτα του. Εκεί πήγαιναν οι 
Πλωμαρίτες. Στου Γκιουμπέκα, δηλα-
δή το «Κρυστάλ», ήταν ένα στέκι των 
οικοδόμων. Ύστερα αυτοί πήγαιναν 
δίπλα, στο «Πανελλήνιο» μαζί με τους 
εκπαιδευτικούς, τους συνταξιούχους 
και τους εργολάβους. Το Πανελλήνιο 
είχε και μπιλιάρδα (Ευρωπαϊκή μόδα). 
Για χρόνια πολλά, οι Μυτιληνιοί σιγου-
ρεύονταν πως είναι η Μεγάλη Παρα-
σκευή, μόνο σαν έβλεπαν στα τρα-
πέζια των μπιλιάρδων τρεις στέκες, 
στηριγμένες όρθιες, η μία στο λαιμό 
της άλλης, κι από κει κρεμασμένα με 
σπάγκο, το ζάρι και το φάντη (βαλέ) 
της τράπουλας. Ανάλογα έκαναν κι 

όλα τα άλλα καφενεία. Δίπλα στο Νο1 
(πρώην Καμπέσου) ήταν το καφενείο 
του Τσανακαλιώτη, στέκι οικοδόμων, 
ναυτικών και... πενθούντων. Επειδή δι-
ανυκτέρευε, όσοι είχαν θάνατο στην 
οικογένεια, άφηναν τις γυναίκες θα ξε-
νυχτήσουν το λείψανο, κι αυτοί κατέ-
βαιναν στον Τσανακαλιώτη να πνίξουν 
μέχρι το πρωί τη θλίψη τους στον πι-
κρό καφέ, το κονιάκ και σε βαρυσήμα-
ντα... πυρρωνικά αποφθέγματα. 

Γραφικότατο, δίπλα στην Τράπεζα 
Πειραιώς, ήταν το καφενείο του Αρι-
στομένη, στέκι των «ξεπεσμένων», 
ενώ στην τράπεζα της Ελλάδος ήταν 
του Γιαμογιάννη - ύστερα Κουρουβα-
κάλη -,στέκι μαστόρων – τεχνιτών. Πο-
λυσύχναστα ήταν τα «Κυβέλεια» - εκεί 
που είναι τώρα το ζαχαροπλαστείο 
«Κεντρικόν» - του Δημ. Μυρογιάννη 
επονομαζόμενου «Μητσού» και δίπλα 
στην Ιονική Τράπεζα ήταν η «Αίγλη» 
του Σβορώνου, όπου σύχναζαν οι μου-
ζικάντες (μουσικοί). Υπήρχαν όμως κι 
άλλα μικρότερα καφενεία. Στην Κουμι-
διά του Σπυρέλλη και στο Μπας Φα-
νάρι (Πιττακού) η ταβέρνα του Ρόδου 
και «του Αλέξ ο καφενές», στέκι μα-
ραγκών, σοβατζηδων, σφαγέων και 
σταθμός των Ασωματιανών και Ιππιω-
τών. (Μέχρι τις δεκαετίες του `50, `60 
τη συγκοινωνία Μυτιλήνη - Ασώματος 
εκτελούσε η ίδια Ford, μοντέλο 1925, 
με καραμούζα, και με πλαϊνά από κα-
ναβάτσο). Στου Κατοτριώτη, σημερινό 
«Ναυάγιο», στάθμευε ανάλογο αυτοκί-
νητο που έκανε τη συγκοινωνία με το 
Κάτω Τρίτος. Ήταν και εκεί στέκι χω-
ριανών που κατέβαιναν στη Χώρα για 
δουλειές. Δίπλα στο ΙΚΑ, παραδίπλα 
απ’ τον Ερμή, ήταν τότε η αφετηρία 
των ΚΤΕΛ για το βόρειο μέρος του νη-
σιού. Εκεί βρισκόταν το καφενείο του 
Συριανού, απ’ τα λίγα που διέθεταν ει-

δικό καλαμένιο πλαίσιο για να διαβά-
ζουν την εφημερίδα οι πελάτες. Διά-
σημο ήταν και το καφενείο του Κέκου, 
για τους φίλαθλους του τοπικού Άρη. 
Στο συνοικισμό, στέκια των προσφύ-
γων και των λαϊκών, ήταν του Ζώτα, του 
Κουτσομύτη και του Σηφάκη. Κι άλλα 
υπήρχαν – ή υπάρχουν ακόμα - στην 
πόλη, αλλά περισσότερα επιζούν στα 
χωριά - ίσως γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν 
ακόμα οι τράπεζες γι’ αυτά. Η περίφη-
μη καφετέρια της Αγίασου, δίπλα στην 
Παναγία, λειτουργεί ακόμα. Στο Κλιτς, 
κοντά στο Ντίπι βρισκόταν το καφε-
νείο του Μπάρμπα- ναστάση στέκι των 
κυνηγών. Στη Βατούσα, στο Σκόπελο, 
στο Πλωμάρι, στο Μανταμάδο, στα 
περισσότερα χωριά, θα βρούμε πολλά 
καφενεία παραδοσιακά που επιζούν, 
αλλά και νεότερα. Θαυμάσιες φωτο-
γραφίες και πληροφορίες για τα πε-
ρισσότερα βρίσκονται στο βιβλίο της 
Τζέλης Χατζηδημητρίου «39 καφενεία 
και ένα κουρείο», έκδοση 1999. 

Η επίπλωση και η διαρρύθμιση των 
καφενείων παρέμενε βασικά η ίδια, με 
λίγες διαφορές που επέβαλε ο χώρος 
και η ιδιαιτερότητα της λειτουργίας. 
Κυριαρχεί η σάλα όπου κάθονται οι 
θαμώνες και στο βάθος ή σε μια γω-
νιά βρίσκεται ο μπουφές, το «ιερό» 
του καφετζή που χωρίζεται με το τε-
ζιάκι, ξύλινο μεγάλο έπιπλο με πάγκο 
μαρμάρινο - αργότερα αλουμινένιο και 
πλαστικό-. Επάνω, αραδιασμένα βάζα 
με γλυκό κουταλιού, ποτήρια και βρύ-
ση νερού, στον τοίχο ή κάθετη για να 
ξεδιψούν οι πελάτες, χωρίς να χρειά-
ζεται να μπουν παραμέσα. Δίπλα στο 
τεζιάκι, το ψυγείο, παλαιότερα πάγου 
- αργότερα ηλεκτρικό-, κι απ’ την άλλη 
μεριά, η «τελετουργική γωνιά», μία 
εστία δηλαδή όπου ψηνόνταν οι καφέ-
δες. Στον «Ερμή» θα βρούμε την κλα-

Καφενείο "Ο Ερμής"
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σική γωνιά, με την πυρήνα αναμμένη, 
κι από πάνω το «γκιούμ»,  ένα μεγάλο 
δοχείο που διατηρεί το νερό ζεστό 
και στο πάνω του άνοιγμα στέκεται το 
τσαγερό ή τσαγιέρα από εμαγιέ. 

Μπροστά αραδιασμένα τρία - τέσσε-
ρα μπρίκια διαφόρων μεγεθών και δί-
πλα το επιμελώς γυαλισμένο μπρούτζι-
νο σκεπαστό κουτί με δύο θέσεις: για 
τον καφέ και τη ζάχαρη. Γύρω - γύρω 
στους τοίχους του μπουφέ, αλλά και 
στο εσωτερικό του μέρος, ράφια με 
μπουκάλια, φλιτζάνια, ποτήρια για το 
ούζο, για το κονιάκ, για τη μπύρα, και 
στα παλιότερα καφενεία οι ναργιλέδες. 

Η επίπλωση της σάλας περιλαμβάνει 
τα τραπέζια, με ξύλινα ή μαντεμένια 
πλαίσια κι από πάνω μάρμαρο ή ξύλο, 
καρέκλες, συνήθως ξύλινο πλαίσιο με 
ψάθινη πλέξη, και, με πλάτη στους τοί-
χους, οι καναπέδες, ξύλινοι κι αυτοί, 
με δερμάτινη ή μουσαμάδένια επένδυ-
ση. Στους τοίχους, μεγάλοι καθρέφτες 
Βιεννέζικου τύπου, με σκαλιστό ξύλινο 
πλαίσιο ή γύψινο βαμμένο χρυσό. Εν-
διάμεσα, κρεμάστρες για τα παλτά, ένα 
ημερολόγιο, κάποιες παλιές χαλκογρα-
φίες ή πορτρέτα. Παλιότερα, απαραί-
τητος ο βασιλιάς, αργότερα ο Πρωθυ-
πουργός, ο αρχηγός του κόμματος και 
ενίοτε ο Χριστός. Σε περίοπτο σημείο, 
μεγαλόπρεπο εκκρεμές που χτυπούσε 
τις ώρες και στη μέση, η μαντεμένια 
ξυλόσομπα. 

Όλ’ αυτά βέβαια, όσο πλησιάζουμε 
στο παρόν κι όσο βγαίνουμε απ’ το 
κέντρο, απλουστεύονται και αλλοιώνο-
νται. Φορμάικα, πλαστικό, αλουμίνιο, 
καθρέφτες χωρίς πλαίσιο, πετρογκάζ 
ή ηλεκτρικά μάτια αντί «γωνιάς», απλό 
ξύλινο τραπέζι αντί για το κλασικό 
τεζιάκι ή τυποποιημένος μπουφές - 
ψυγείο από αλουμίνιο. λαμαρίνες και 
ξύλινες προθήκες για να φαίνεται ο 

προσφερόμενος μεζές (στα καφέ ου-
ζερί), σόμπα πετρελαίου ή καλοριφέρ. 
Ο φωτισμός, παλιότερα ασετυλίνη, 
λάμπες λουξ, ύστερα το ηλεκτρικό και 
πιο πρόσφατα... Το «νέον». 

Στον Ερμή μπορούμε να δούμε ένα 
γνήσιο παλιό τιμοκατάλογο τοίχου με 
τα προσφερόμενα είδη. Πρώτα-πρώτα 
ο καφές.

Οι καφέδες που παραγγέλνονταν 
από τους θεριακλήδες δεν ήταν εύ-
κολοι. Μόνο ο καφετζής μπορούσε 
να τους ετοιμάσει που ήξερε την πα-
ραξενιά του καθενός: βαρύς, πολλά 
βαρύς, βαρύς και όχι, γλυκή βραστός, 
βραστός με τρεις (φουσκάλες), μέτρι-
ος, μάλλον, σκέτος, σκέτος να σπάει 
(ελάχιστη ζάχαρη), με ολίγη (λίγο πα-
ραπάνω ζάχαρη από τον προηγούμε-
νο). κ.ο.κ. Και το πιο περίεργο ήταν 
πως κανείς απ’ αυτούς δεν ξεγελιόταν. 
Λίγο να παρεξέκλινε ο καφές, ο καφε-
τζής άκουγε τα σχολιανά του  άσε που 
το θεωρούσε και βαριά ντροπή. Τα βε-
ρεσέδια γραφόταν σε μία μεγάλη μαύ-
ρη πλάκα, από την οποία κρέμονταν, 
δεμένα με σπάγκο, ένα κοντύλι κι ένα 
σφουγγαράκι βρεμμένο. 

Οι καφετζήδες στην πλειοψηφία 
τους ήταν άνθρωποι μετρημένοι, σο-
βαροί, μεροκαματιάρηδες, ασκητικοί. 
Συναναστρέφονταν με τους πελάτες 
τους, αλλά κρατούσαν και μία από-
σταση, για λόγους διακριτικότητας και 
τακτικής. Αν παλιότερα κάποιος ήθελε 
στο σπίτι του μαστορέματα, μικρά ή 
μεγάλα, δεν χρειαζόταν να ψάχνει μέ-
ρες και εβδομάδες. Πήγαινε στο καφε-
νείο – στέκι, ζητούσε από τον καφετζή 
και αυτός έψαχνε με το βλέμμα μες 
τον καφενέ και φώναζε τον κατάλληλο. 
Φρόντισε κι όλας να μοιράζει δίκαια 
τις δουλειές για να μη μένει κανείς πα-
ραπονεμένος. 

Ιδιαίτερο χρώμα είχε πάντα η αυγή 
στα καφενεία. Νύχτα ακόμα αργοκα-
τέβαιναν ένας-ένας οι εργατικοί, να 
μαζευτούν γύρω στη σόμπα, να πιούν 
ένα καφέ, ένα ζεστό, μέχρι να φύγει 
η θολούρα του ύπνου, να ξυπνήσει ο 
οργανισμός πριν ξεκινήσουν για το με-
ροκάματο. Τέτοιες ώρες, οι κουβέντες 
που άλλαζαν ήταν λίγες, αργές, στο-
χαστικές. Υπήρχαν καφετζήδες που 
κατέβαιναν άρρωστοι με πυρετό τέσ-
σερις η ώρα το πρωί, να ανοίξουν τον 
καφενέ μέσα στο κρύο, για να μη μεί-
νουν χωρίς πρωινό καφέ οι μαστόροι 
που πήγαιναν για δουλειά, οι χασάπη-
δες και μανάβηδες που άνοιγαν απ’ τα 
μαύρα χαράματα... (Μόνο παρατατικός 
ταιριάζει εδώ, γιατί τέτοιες επαγγελμα-
τικές συνειδήσεις είναι πια δυσεύρε-
τες... αποτελούν παρελθόν).

Μελαγχολικό, αλλά ουσιαστικό, το 
σχόλιο του Αττικού για τη χρησιμότη-

τα των καφενείων: «Όλοι οι κάτοικοι 
δεν έχουν και αναπαυτικάς κατοικίας 
δια να παραμένουν εις αυτάς». Αυτό το 
«αναπαυτικάς» βέβαια, μόνο ανάπαυση 
δεν σημαίνει. Ένα μέσο να ζεσταθούν, 
έναν άνθρωπο να κουβεντιάσουν, μία 
γωνιά να προσφέρει θαλπωρή, ένα 
τρόπο να βρεθούν «κοντά». Αυτό ση-
μαίνει, αυτό πρόσφεραν τα καφενεία. 

Είναι πολλά τα όσα έχουν γραφεί για 
τα καφενεία, κι ακόμα περισσότερα θα 
μπορούσαν να γραφούν γι’ αυτές τις 
γραφικές μινιατούρες κοινωνιών με πιο 
ανθρώπινους ρυθμούς, που σήμερα λι-
γοστεύουν ραγδαία ή αλλάζουν μορφή 
προς το ψυχρό και απρόσωπο. Ωστό-
σο, αντιστέκονται ακόμα ...

*Απόσπασμα από το ανάτυπο του Π. Αλε-
ξέλη «Τα καφενεία στη Λέσβου» παραλλα-
γές στη βιοποικιλότητα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (Νοέμβριος 2000).

Καφενείο «Πανελλήνιον»
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Πρόσωπα της τέχνηςΠρόσωπα της τέχνης
Βάσος Καπάνταης

Γράφει ο Γιώργος Μεταξάς*

Ένας «αβανγκάρντ» Μικρασιάτης 
γλύπτης με καταγωγή από την Πέργα-
μο. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1924 
από Μικρασιάτες γονείς και πέθανε 
στην Αθήνα το 1990. 

Ένας καλλιτέχνης της «αφαίρεσης» 
που σπούδασε γλυπτική στην Ανωτά-
τη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους 
τον Κώστα Δημητριάδη και τον Μιχάλη 
Τόμπρο και αρχαιολογία στη Φιλοσοφι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το 1949-51 δημιουργεί το πρώτο του 
έργο. Μια σειρά από ηρώα και μνημεια-
κά γλυπτά σηματοδοτούν τη διαδρομή 
του τα επόμενα χρόνια, με έργα γεμάτα 
μνήμες από τις χαμένες πατρίδες.

Η πολιτισμική μας κληρονομιά, η πε-
ρήφανη ιστορική μας συνέχεια ξεδιπλώ-
νεται μέσα από τις πλαστικές του δημι-
ουργίες με μια ιδιαίτερη ευαισθησία.

Η γη της Ιωνίας, η πολύπαθη Μικρα-
σιατική γη, οριοθετώντας το ιστορικό 
πλαίσιο μες στο οποίο αναπτύχθηκε ο 
γλυπτικός του κόσμος, χαρακτηρίζει το 
έργο του.

Αποτυπώνει τη Μικρασιατική κατα-
στροφή με ένα δικό του ειλικρινή τρό-
πο, εκφράζοντας τον πόνο της φυλής 
μας.

Η πλαστική δύναμη των γλυπτών του 
μέσα από την αφαίρεση, ξεδιπλώνει τον 
εσωτερικό κόσμο όχι μόνο των προ-
σφύγων αλλά ολοκλήρου του Έθνους.

«Τέτοια γλυπτική ήθελα να κάνω, σαν 
παλιός Ιων σε σύγχρονη εποχή. Μια 
γλυπτική που οι ρίζες της να είναι βαθιά 
μες στα ελληνικά  χώματα της γης μας, 
μια γλυπτική σαν να την έκανα στην 
Ιωνία», έλεγε, μιλώντας μέσα από την 
καρδιά του το 1990. 

Έχοντας ως εργαλεία όχι μόνο την 
σμίλη, αλλά και την αλήθεια, την πίστη 
και την ελπίδα, παρουσιάζει τον βαθύ 
ψυχικό του κόσμο με έργα σε χαλκό, 
πέτρα και μάρμαρο, έργα που βγαίνουν 
μες απ’ τη γη μας.

Ποιητικά γλυπτικά έργα που απο-
τυπώνουν πληγές της ιστορίας με μια 
απίστευτη εμμονή «με την αφαιρετική 
σύλληψη της φόρμας κατά την ανατολή 
της ελληνικής γλυπτικής... την ιδανική 
εξισορρόπηση... την αυστηρή δόμηση 
των συστατικών της μορφής » κατά τον 
Αγγελο Δεληβοριά, όπως: H Mικρασια-
τική Μάνα, Ηρώον Ερυθραίας, Ηρώον 
Περγάμου, Ηρώον Αιβαλιού, Ηρώον 
Ποντίων, Πόντιος Ακρίτας, Μικρασια-
τικά Παράλια, Άπτερος Νίκη, Σμύρνα, 
Πρόσφυγας.

Αλλά και με το στίχο του μας έδωσε 
ποιήματα που αντιμάχονται τη λήθη και 
την αδιαφορία βγάζοντας έναν πόνο, 
μια οργή, μια πίκρα, αλλά και μια προ-
σμονή.

Γιατί ο Βάσος Καπάνταης ήταν δε-
μένος με τη γη του και ως εκ τούτου 
δε λησμονούσε όσους έζησαν εκεί. 
Τους προγόνους του, όλους αυτούς 
τους θαμμένους στα σκλαβωμένα σή-

μερα χώματα της πατρίδας του, τους 
νεκρούς του, που χρόνια τώρα στους 
χορταριασμένους και ατιμασμένους 
τάφους των «δάκρυ ποτέ δεν έσταξε 
ψυχής». 

Δεν μπορεί να αρνηθεί τις ρίζες του, 
την ιστορία του, γι΄ αυτό ελπίζει, δεν 
χάνει το θάρρος του καθώς αναρω-
τιέται: «Πότε η Μικρασία θα ξαναβρεί 
τους Έλληνες; πότε θα περάσει αυτός 
ο χρόνιος θρήνος, η ζωή εν τάφω που 
ζούμε, χωρίς Ελληνισμό στην Ιωνία;»

Πιστεύει βαθιά μες στην ψυχή του 
πως: Η πατρίδα δεν είναι διαπραγμα-
τεύσιμη, τα ιερά και τα όσια της φυλής 
δεν καταπατώνται, η ιστορία δεν παρα-
χαράσσεται, η πολιτιστική μας ταυτότη-
τα δεν καπηλεύεται.

Κι όπως γράφει χαρακτηριστικά σ’ 
ένα ποίημά του το 1985

«Τα σπίτια μας τα αφήσαμε 
τα ιερά μας τα αφήσαμε
τους νεκρούς μας τους αφήσαμε εκεί. 
Μα φέραμε εδώ 
στην ξενιτιά 
την πίστη του γυρισμού. 
Φέραμε το εκεί ήθος. 
Τη νύχτα της προσφυγιάς 
την κάναμε ολονύκτια προσευχή».  

Διότι έχοντας βαθιά μέσα του μία 
αστείρευτη δύναμη και μια ακλόνητη 
πίστη στην παλιννόστηση, αλλά και την 
δικαίωση παροτρύνει τον καθένα μας 
να ακολουθήσει τους πόθους της ψυ-
χής του, τους κτύπους της καρδιά του, 
το πεπρωμένο της φυλής του. Να μη 
χάσει την πίστη του. Να μην λιποψυχή-
σει, να μην πιστέψει «ούτε σε οιωνούς 
ούτε και σ’ όνειρα, μήτε σε λογική μηδέ 
σε αποδείξεις.

Στους πόθους σου μόνο πίστευε και 
στη δικιά σου λογική», όπως έγραφε σ΄ 
ένα ποίημά του, το 1962.

Διότι η Μικρασιατική ακτή είναι Γη 
Ελληνική, τα χώματα της Ιωνίας είναι 
πάνω απ’ όλα Ελλάδα, διότι, όπως έλε-
γε ο αρχιτέκτων Άρης Κωνσταντινίδης: 
«το Αιγαίο επέχει θέσιν αιθρίου, αυλής, 
στο κτίσμα, στα οικοδομήματα που εί-
ναι οι γύρω χώροι οι Ελλαδικοί, της κυ-
ρίως Ελλάδας, και της Μικρασίας, στην 
Ανατολή».

Την Ελληνικότητα της Μικράς Ασί-
ας κανένας δεν μπορούσε να αρνηθεί 
διότι όπως υποστήριζε ο Γάλλος Felix 
Sartiaux «Κανένας λαός δεν είχε ποτέ 
για τη γη του μεγαλύτερους τίτλους ιδι-
οκτησίας, γιατί του ανήκε εδώ και τρεις 
χιλιάδες χρόνια».

Και πράγματι ο Βάσος Καπάνταης, 
ολόκληρη τη ζωή του, με το ίδιο του 
το έργο, κράτησε αναμμένη τη φλόγα 
του γυρισμού στη Μικρασιατική γη, θυ-
μίζοντάς μας το στίχο του Γ. Βιζυηνού 
«Διπλό, τριπλό θα πάρουμε αυτό που 
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μας επάρθη», δικαιώνοντας έτσι τους 
πόθους και τις προσδοκίες ενός ολό-
κληρου Έθνους.

Ο Βάσος Καπάνταης
 στο Μουσείο Μπενάκη

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Μητρό-
πουλος παρουσίασε την αναδρομική 
έκθεση του Βάσου Καμπάνταη στο 
μουσείο Μπενάκη στις 14 Μαρτίου 
2007 ως εξής:

«Όσοι μένουν στη Νέα Σμύρνη, σί-
γουρα έχουν προσέξει τα μνημειώδη 
γλυπτά του, στην πλατεία Χρυσοστό-
μου Σμύρνης. Ο λόγος βέβαια για τον 
Βάσο Καπάνταη (1924-1990), το τιμώ-
μενο πρόσωπο της μεγάλης αναδρομι-
κής που φιλοξενείται μέχρι τις 6 Μαΐου 
στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς 
και φιλοδοξεί να μας γνωρίσει έναν 
άγνωστο στους περισσότερους καλλι-
τέχνη που έχει συνδεθεί στενά με τις 
μικρασιατικές μνήμες και την Ελλάδα 
της προσφυγιάς.

Η έκθεση αυτή, την οποία επιμελεί-
ται ο Γιώργος Χατζημιχάλης σκοπεύει 
να διορθώσει αυτή την εικόνα και να 
μας παρουσιάσει και μια άλλη σημα-
ντική πτυχή του έργου του Καπάνταη 
που έχει να κάνει με τον έρωτα, την 
ομορφιά των κοριτσιών και τη χαρά της 
ζωής. Αυτές είναι ούτως ή άλλως οι δύο 
βασικές ενότητες που διακρίνουν την 
καλλιτεχνική του δημιουργία: α) τα πο-
λιτικά έργα που έχουν να κάνουν με τη 
μνήμη, τη νοσταλγία, τον ξεριζωμό και 
τη μετανάστευση και παρουσιάζονται 
κυρίως σε δημόσιους χώρους και β) ο 
ερωτισμός, τα νιάτα και η ομορφιά που 
αφορούν την ιδιωτική σφαίρα.

Στην αναδρομική παρουσιάζονται 
γλυπτά μικρών και μεγάλων διαστάσε-
ων από χαλκό και πωρόλιθο, ανάγλυφα, 
140 μετάλλια, 100 σχέδια και κεραμι-
κά που προέρχονται κυρίως από την 

ιδιωτική σφαίρα. Για να δει κανείς τις 
μνημειώδεις δημόσιες δημιουργίες του, 
καλό είναι να κάνει μια βόλτα μέχρι τη 
Νέα Σμύρνη για να δει τα 10 μνημειακά 
γλυπτά του από κοντά. 

Ο καλλιτέχνης που δεν εξέθεσε ποτέ 
σε γκαλερί γιατί πίστευε ότι με αυτό 
τον τρόπο ζημιώνεται το εικαστικό 
έργο. Το 1949-51 δημιουργεί το πρώ-
το του έργο. Μια σειρά από ηρώα και 
μνημειακά γλυπτά σηματοδοτούν τη δι-
αδρομή του τα επόμενα χρόνια.»

Η έγκυρη δημοσιογράφος Ελένη Μπί-
στικα σε σχετικό άρθρο της, στις μό-
νιμες στήλες της «Καθημερινής» στις 
09.03.2007, γράφει για την αναδρομική 
έκθεση του μικρασιάτη καλλιτέχνη, στο 
Μουσείο Μπενάκη:

«Βίωμα από καρδιάς», σε χαλκό, μάρ-
μαρο και μνήμη, η χαμένη πατρίδα, το 
αναδρομικό αφιέρωμα στον γλύπτη 
Βάσο Καπάνταη (1924-1990) στο Μου-
σείο Μπενάκη της Πειραιώς:

«Το σύμπαν του είναι οι τρεις «σταθ-
μοί» που μετακινήθηκε: Λέσβος, Νέο 
Φάληρο, Νέα Σμύρνη που στέριωσε. 
Αλλά το μέγιστο και ιδεατό της ψυχής 
του -γράφει για τον Βάσο Καπάνταη 
στο βιβλίο που συνοδεύει την έκθεση 
στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς ο 
Παναγιώτης Τέτσης- ο μαγνήτης προς 
το ιερό τμήμα του ελληνισμού και του 
πολιτισμού ήταν η Ιωνία και όλο το Αι-
γαίο και εκείνα έγιναν έγχυμα στο πλα-
στικό και πνευματικό έργο του... Είναι 
δυνατόν να μη σταματήσει κάποιος 
στο μνημειακό έργο «Σμύρνα» ή «στον 
Χρυσόστομο», όπως και σε άλλα γλυ-
πτά, που υψώνονται προς τον ουρανό 

και να ιδεί την καταγωγή, τη γενιά τους; 
Όλο του το έργο κατευθύνεται από 
την εσωτερική παρόρμηση που δεν 
έχει άλλο ως επίκεντρο, παρά την Ιω-
νία και τη χαμένη Πέργαμο, τον καημό 
μιας ζωής. Ηταν η πατρίδα που γνώρι-
σε μα δεν είχε βίωμα μέσα εκεί, είχε 
όμως το βίωμα από καρδιάς. Πληγές 
που έβαλαν σφραγίδα και τις αποτύπω-
σε ο Βάσος στο έργο του Μνημείο της 
Περγάμου...».

«Ο Βάσος Καπάνταης, γιος του Δού-
κα Καπάνταη και της Θελξιόπης το γέ-
νος Τσούρτσουλα, από την Πέργαμο 
και οι δύο, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη, 
όπου είχε εγκατασταθεί ο πατέρας του 
πριν το 1922, ενώ η μητέρα του ήλθε 
με το καράβι της προσφυγιάς με την 
Καταστροφή. 

Σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ και 
ταυτόχρονα αρχαιολογία στη Φιλοσο-
φική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών - γράφει ο εικαστικός Γιώργος 
Χατζημιχάλης, που είναι ο επιμελητής 
της επικής αυτής έκθεσης, θέλοντας να 
δείξει πως η μικρασιατική του καταγω-
γή, όπως και οι σπουδές του, έπαιξαν 
μεγάλο ρόλο στο έργο του». Ο Β. Κ. 
όχι μόνο έζησε την ιστορία της εποχής 
του, αλλά έζησε ψυχικά μέσα της και 
ενέταξε στο έργο του το δράμα του κε-
νού που πάντα αφήνει το έγκλημα και 
που προσπαθεί η μνήμη να το καλύψει. 
Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι, 
εξίσου σημαντικό στο έργο του, που 
αποτελεί βαθύ μέρος της ψυχής του και 
της προσωπικότητάς του. Η χαρά του 
έρωτα, η ευδαιμονία της ομορφιάς, η 
λάμψη των κοριτσιών, η χαρά της ζωής, 
η άνοιξη»...

«Ένα δοξαστικό που συνοψίζει ό,τι 
το πιο ανθρώπινο από τα επιμέρους 
συστατικά που συναρθρώνουν το νό-
ημα της ανθρωπιάς», χαρακτηρίζει το 
έργο του Βάσου Καπάνταη ο καθηγη-
τής Αγγελος Δεληβορριάς, διευθυντής 
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του Μουσείου Μπενάκη. Και αφού 
ευχαριστήσει εκ μέρους του Μουσεί-
ου Μπενάκη την Ισμήνη και τον Δού-
κα Καπάνταη, τη γυναίκα του, γνωστή 
συγγραφέα, και τον γιο του, επίσης 
τον Γιώργο Χατζημιχάλη «για τη βαθιά 
γνώση και την εμπνευσμένη αφοσίω-
ση στον σχεδιασμό και της τελευταί-
ας λεπτομέρειας, τη γενναία οικονομι-
κή στήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», τη συνδρομή του Ιδρύματος 
«Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου» και τη 
συγκινητική ανταπόκριση του Δήμου 
της Νέας Σμύρνης και του δημάρχου 
Γιώργου Κουτελάκη, ο Αγγελος Δελη-
βορριάς καταλήγει με τα λόγια αυτά, τα 
τόσο αληθινά: «η συστράτευση όλων 
αυτών των δυνάμεων, επιβεβαιώνοντας 
την εξαιρετική σημασία του ίδιου του 
γεγονότος, ενθαρρύνει και την επιβε-
βλημένη εκπλήρωση του χρέους μας 
προς όσους άλλους δημιουργούς -θα 
το ξαναπώ- σήκωσαν και σηκώνουν την 

Ελλάδα στους ώμους τους».
Σήκωσε την Ελλάδα στους ώμους 

του και κράτησε αλώβητη στην ψυχή 
του τη μνήμη της χαμένης πατρίδας 
των γονιών του, της Περγάμου. Και της 
έστησε Ηρώον, άφθαρτο από τον χρό-
νο, με χαλκό, πωρόλιθο, μάρμαρο. Και 
με λέξεις ελληνικές, όμοια λαξεμένες 
όπως στον πηλό, μίλησε για τον καημό 
και το μεγαλείο να είσαι Ελληνας πρό-
σφυγας στην Αθήνα, στο κείμενο που 
έγραψε για τον τόμο «Μνήμες Ιωνίας», 
έκδοση της Ιονικής Τράπεζας, Αθήνα 
1990, και που αναδημοσιεύεται στο 
βιβλίο της Έκθεσης, εκδόσεις Αγρας. 
«Μόνον ελληνικά μπόρεσα να ζήσω. 
Δεν μπόρεσα ούτε μια ξένη γλώσσα 
να μάθω και ας το ήθελα. Αρνιόταν ο 
πείσμων πρόσφυξ Περγαμηνός εαυτός 
του, αρνιόταν ό,τι δεν ήταν ελληνικό, 
ό,τι δεν ηχούσε ελληνικά. Και θαυμάζω 
τώρα που ταξίδεψα πια πολλές φορές 
στη Μητέρα Μικρασία, θαυμάζω τον 
μείζονα ελληνικό ειρμό, θαυμάζω την 
ταυτότητα εκατέρωθεν του Αιγαίου, τη 
μοναδικότητα του δικού μας ήθους και 
ύφους, θαυμάζω τους αρχαίους, θαυ-
μάζω τους καπεταναίους του Εικοσιένα 
και κλαίω, κλαίω για το καθετί, το ελά-
χιστα δικό μας, κλαίω στη διαπίστωση 
του ακατάλυτου, του ενιαίου της πα-
τρίδας, του εδώ και του εκεί της Ανα-
τολής. Τέτοια γλυπτική ήθελα να κάνω, 
σαν παλιός Ίων σε σύγχρονη εποχή. 
Μια γλυπτική που οι ρίζες της να είναι 
βαθιά μες στα ελληνικά χώματα της 
γης μας, μια γλυπτική σαν να την έκανα 
στην Ιωνία. Είναι ήδη πολύ, ευτυχώς, να 
είσαι Ίων, να είσαι από πρόσφυγες γο-
νείς του 1922, να είσαι γλύπτης και πο-
λίτης του αρχαίου δήμου των Αθηναί-
ων, να είσαι πατέρας γιου και σύζυγος 
γυναίκας, να έχεις σπίτι και αυλή και δέ-
ντρα και σκύλους και πουλιά ελεύθερα 
στα δέντρα, να έχεις φίλους και θεό και 
ελπίδα για ειρηνική παλιννόστηση στη 

γη των προγόνων. Η ζωή είναι δύσκο-
λη, ειδικά τώρα που ο άνθρωπος επι-
βιώνει ανάμεσα σε μηχανές και έχασε 
την πανάρχαιη φύση του. Ζευ Σωτήρ, 
Χριστέ βοήθει». Αυτά ειπώθηκαν από 
τον Βάσο Καπάνταη στις 17 Δεκεμβρί-
ου 1990, στην παρουσίαση του βιβλίου 
του στην Εθνική Πινακοθήκη, μπροστά 
από την αφίσα του έργου του «Ηρώον 
Περγάμου». Και την άλλη μέρα έφυγε, 
πέρασε στην άλλη όχθη «που κανένα 
κακόβουλο χέρι δεν θα τολμούσε να 
τον κατεβάσει στον κάτω κόσμο, μα 
αντίθετα κάποιο άλλο του έδειξε τη 
φωτεινή κορφή του Παρνασσού», για 
να τελειώσουμε αυτό το σημείωμα για 
τον Περγαμηνό γλύπτη με τα λόγια του 
φίλου του ζωγράφου Παναγιώτη Τέτση. 

Στην Έκθεση του πολυπρόσωπου έρ-

γου του, που παρουσιάζει το Μουσείο 
Μπενάκη στην Πειραιώς, μπορεί κανείς 
να συναντήσει τον Βάσο Καπάνταη. 
«Αν ό,τι συνέλεξα και επέλεξα μπο-
ρούσα να το κάνω γλυπτική, η γλυπτική 
αυτή θα ήταν συγκλονιστική», είχε πει 
τον Φεβρουάριο του 1986 ο Βάσος Κα-
πάνταης. 

Η έκθεση, που θα διαρκέσει ως τις 
6 Μαΐου, και είναι τόπος προσκυνήμα-
τος για τους Μικρασιάτες και για όλους 
τους Ελληνες «του εδώ και του εκεί της 
Ανατολής» είναι η ίδια συγκλονιστική. 
Φέρει την υπογραφή του Βάσου Καπά-
νταη.

* Ο Γιώργος Μεταξάς είναι αρχιτέκτων 
μέλος της «Λεσβιακής Παροικίας». Φίλος 
της Λέσβου.
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Νάναι σε ένα λοφίσκο καταπράσινο 
ένα σπίτι παλιό, αλλά καθαρό, με με-
γάλη αυλή και περιβόλι, που να έχει 
δέντρα, λουλούδια, και λαχανικά της 
εποχής που να είναι πάνω στην ανά-
πτυξή τους κι άλλο να μην κάνω από 
να τα σκαλίζω, να τα ποτίζω, να κόβω 
τα ξερά φύλα τους, να τα υπηρετώ και 
να θαυμάζω τη δύναμη του Δημιουργού 
και της γης το... αίμα!

Νάναι το σπίτι σε τέτοια θέση, που 
να βλέπω τη βαθιά γαλάζια θάλασσα, 
που να με τρελαίνει, καθώς κάθε στιγμή 
εκφράζεται και γίνεται πότε ερωτική, 
πότε μελαγχολική, πότε θυμωμένη και 
πότε... υστερική.

Νάναι η αυλή στρωμένη με πλάκες 
ή έστω με τσιμέντο άγριο, όχι ίσιο και 
γυαλιστερό και νάναι βρεμένη παντού 
έτσι που να μυρίζει χώμα!

Νάχει μια φρίτζα σκιερή κι από κάτω 
καναπέ-μεντέρι, με ξύλινο κάθισμα, 
που επάνω να είναι καλυμμένο με μια 
πολύχρωμη κουρελού και μαξιλάρια με 
μπαμπάκι!

Νάχει ένα τραπέζι ξύλινο, χαμηλό, με 
ένα φαντό τραπεζομάντηλο χωρίς πολ-
λά πλουμιά!

Νάχει ένα λουξ κρεμασμένο, που να 
ρυθμίζεται το φως του και ν’ ανάβει 
μόνο σαν πέσει η νύχτα! Πιο δυνατό 
στη χασοφεγγαριά και πιο αδύναμο στη 
φεγγαράδα.

Να κατεβαίνω στη θάλασσα πολύ 
πρωί και να βουτώ και μετά ν’ ανεβαίνω 
στην αυλή για ένα καφέ στη δροσιά!

Να πιάνω δουλειά στο περιβόλι και 

μόλις ψηλώνει ο ήλιος και μου καίει την 
κορφή να μαζεύομαι και να κάνω ένα 
ντους στο νερό το τρυπητό που πρέπει 
να υπάρχει!

Νάχει στην άκρη της αυλής μια σάγια 
κι από κάτω μια γωνιά κι ένα φουρνάκι.

Να βάλω μια... γραγούδα κουκιά στη 
γωνιά που θ’ ανάψω με ξύλα και να τη-
γανίσω κομμάτια από κουτάβια-γαλέο!

Να βάλω σιγά-σιγά ένα ούζο με τυρί 
και ντομάτα δική μου από εκείνες που 
μόλις τις χαράξεις μοσχοβολά ο τόπος.

Κάτι να διαβάζω και να ρίχνω ματιές 
να παρακολουθώ πότε βράσανε και με-
λώσανε τα κουκιά! Όσο αργούν, τόσο 
καλύτερα, γιατί το ένα ούζο φέρνει 
δεύτερο και το δεύτερο τρίτο.

Να κάνω μια σκορδαλιά με ψωμί στα-
ρένιο! Θα είναι σκούρο το χρώμα, αλλά 
δεν με νοιάζει το χρώμα.

Να στρώσω το τραπέζι και να βάλω 
τη σαλάτα, τα κουκιά και τα ζεστά κου-
τάβια-γαλέο!

Έτσι δυο ούζα ακόμα μου ανήκουν!
Πότε, σε ποια στιγμή θα με πάρει ο 

ύπνος πάνω στον καναπέ δεν θα το κα-
ταλάβω!

Θα φυσά ένα λαφρύ μελτέμι και θάρ-
χεται μια δροσιά σαν να με κάνουν 
αέρα με φυσερό δέκα υπηρέτες!

Θα γυρίσει μετά ο καιρός και στο γύ-
ρισμα θα έρθουν μύγιες! Ανάθεμά τες, 
αυτές θα με ξυπνήσουν!

Θα δω τη θάλασσα και θάναι σκούρα 
τόσο που θα πηγαίνει προς το μαύρο!

Να σκεφτώ, ότι πρέπει να ποτίσω, 
αλλά... να ρίξω μια ματιά στον ουρανό 

Tο καλοκαίρι που θέλω!

Γράφει ο Δημήτρης Κίνδερλης

Χρονογράφημα
και να τον δω πολύ μα πολύ... μουτρω-
μένο! Κατακαλόκαιρο και γύρισε σε 
μια τρελή νοτιά που πάει να τα σηκώσει 
όλα!

Να η υστερία της θάλασσας που λέ-
γαμε! Πώς έγινε έτσι! Αυτή η ήρεμη κο-
πελιά με τη γαλάζια μπέρτα πώς έγινε...
μαινάδα;

Για δες τώρα! Η τραμουντάνα και η 
όστρια ήρθαν πάνω από το τραρδί μου 
να λύσουν τις διαφορές τους! Καυγάς 
με αστραπόβροντα!

Να ποτίσω; Τι λέω τώρα; Θα με πάρει 
ο αέρας κι απέ... τι είναι τούτο; Σταγό-
νες χοντρές βροχής! Ρουφώ τον αέρα 
που μ' επιτίθεται! Πάει να τρελαθεί η 
όσφρυσή μου! Μυρίζουν όλα μαζί: Το 

χώμα, ο βασιλικός, ο δυόσμος, οι λε-
μονιές.

Βροχή με το σιτζίμι μες το καλοκαίρι 
και καταιγίδα !

Και τι σύμπτωση; Ξέχασα το ραδιό-
φωνο ανοιχτό και τώρα παίζει το «Σ’ 
ΑΓΑΠΩ» που το λέει η ΜΑΡΙΝΕΛΑ:
«Δεν έχω τίποτ’ άλλο είμαι μια φωνή,
είμαι δυο χέρια αδειανά που σε τυλίγουν
μα σ’ αγαπώ και κοίτα ανοίγουν οι ουρανοί, 
οι ουρανοί που τόσο δύσκολα ανοίγουν!»

Μάζευτα όλα και κάτω από τη σάγια! 
Η βροχή – καλά μπουρίνι είναι- αλλά θα 
σε κάνει «μλιουδ’» αν μείνεις έξω!

Ε, δεν έχεις παράπονο! 
Σου έγραψα καλά, που λένε με το νι 

και με το σίγμα, τι καλοκαίρι θέλω;

Εξοχή στη Λέσβο
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...Χλωμό αγόρι, μοναχικό 
σίδερα στην καρδιά σου
ο πυρετός στα χείλη σου

πληγή μου η μοναξιά σου...
Αλέκος Γαλανός 

Αθήνα. Δεκέμβριος 1966.
«Είναι δοκιμαστικός ο εδώ ερχομός 

σου. Αν τα καταφέρεις, θα μείνεις, που 
είμαστε και πατριωτάκια. Αλλιώς...» 

Ήταν τα πρώτα λόγια που μου είπε 
ο κ. Γαλανός (έτσι μου τον σύστησαν 
μόλις έφθασα) και έτρεμα όταν πρό-
τεινα το χέρι μου, που θέλησε να με 
καλωσορίσει. 

Η πρώτη μου δοκιμασία ήταν να γρά-
ψω ένα τεχνικό θέμα, για το κλάδεμα 
της ελιάς. Ίδρωσα, ξαναΐδρωσα, σε λί-
γες ώρες είπα «τέλειωσα» και φοβισμέ-
νος του το έδωσα. 

«Ποτέ δεν θα λες τέλειωσα, μου 
είπε χαμογελώντας, αν δεν το αφήνεις 
να σιτέψει και να το διαβάζεις ο ίδιος 
μερικές φορές, για να διορθώσεις τον 
εαυτό σου.» 

Ήταν το πρώτο μάθημα που μου 
έκανε. Δεν του έδωσα ξανά το κείμενο, 
παρά, την επομένη. 

«Καλό είναι, είπε πάλι πρόσχαρα, αν 
και θα μπορούσες τούτο ή κείνο να το 
γράψεις και έτσι. Αν βέβαια συμφω-
νείς.» 

Έκατσα πάλι, σβήσε γράψε, δε δέ-

χτηκε να το ξαναδιαβάσει. 
«Σου έχω εμπιστοσύνη. Καλό είναι 

τώρα», είπε, και τούτη τη φορά έφυγε. 
Ήταν μεσημέρι. Σχολούσαμε, αλλά 

κάθισα μόνος μου, ζούλιξα το μυαλό 
μου, διάβασα δικά του κείμενα, συλ-
λογίστηκα, και συνέχισα την πρακτική 
αυτοεκπαίδευσή μου. Ως το βράδυ. Για 
πολλά βράδια. Πότε στο γραφείο και 
πότε στο σπιτάκι που είχα βολευτεί 
ώσπου να έρθει η οικογένειά μου που, 
από φόβο μη με στείλουν, σαν ακατάλ-
ληλο, πίσω, είχε μείνει στο νησί. 

Γι’ αυτό και είχα αγωνία. Μια αγωνία 
που αποκορυφώθηκε όταν την μεθεπο-
μένη της άφιξής μου έγνεψε στον Ιά-
σονα, τον ηχολήπτη, και με έμπασε στο 
στούντιο, με ένα χαμόγελο στα χείλη, 
ένα κείμενο στο χέρι και μια ευγενικιά 
υπόδειξη. 

«Διαβάστε αυτό να σας ακούσει ο κ. 
Γαλανός.» 

Μόλις έκλεισε την ηχομονωμένη 
πόρτα, βρέθηκα σε ένα θάλαμο αερίων, 
θαρρείς, με ένα εφτασφράγιστο μεγά-
λο παράθυρο μπροστά, απόλυτη ησυ-
χία, και μου έκαναν νόημα να καθίσω 
στην «ηλεκτρική» καρέκλα. Μπροστά 
μου εμφανίστηκαν τρία μικρόφωνα. 
Ένα μεγάλο, κρεμασμένο, και δυο πιο 
μικρά στο τραπέζι, ίδια στόματα πεινα-
σμένου αλιγάτορα έτοιμα να με κατα-
βροχθίσουν. 

...και βρέθηκα κοντά του

Γιώργος Καμβυσέλλης

Καλλονή Λέσβου, Φεβρουάριος 1963. 
Ο χιονιάς είχε λευκοφορέσει ολόκληρο το νησί. Αυτό όμως δε με εμπόδισε να διασχίσω 

με το αρχαίο μηχανάκι μου 42 χιλιόμετρα για να παρακολουθήσω μια από τις καλλίτερες 
παραστάσεις της ζωής μου, τα "Κόκκινα Φανάρια". 

Θυμάμαι, όταν άκουγα το όνομα του συγγραφέα του έργου, με διαπερνούσε ένα ρίγος 
και με δέος πρόφερα το όνομά του. Αλέκος Γαλανός. 

Περίμενα με το χαρτί στο χέρι κά-
ποια βοήθεια, αλλά το μόνο που δέχτη-
κα ήταν μια χειρονομία του Ιάσονα με 
το δεξί να με παροτρύνει και με το αρι-
στερό σηκωμένο σαν του μαέστρου, να 
κάνει μια απότομη κίνηση προς τα κάτω 
που σήμαινε, ξεκίνα. 

Και ξεκίνησα ο φουκαράς με το «θη-
ρίο», τον Αλέκο, δίπλα στον ηχολήπτη. 
Διάβασα όπως μου είχανε υποδείξει, 
πήρα ανάσα, σηκώθηκα υπακούοντας 
σε καινούργιο νεύμα, και ιδρωμένος 
αλλά χαρούμενος που τέλειωσε κι αυτή 
η δοκιμασία, βγήκα από το στούντιο. 

Καμώθηκε πως δεν με έβλεπε ο Αλέ-
κος και, ίσα να το ακούσω, είπε στον 
ηχολήπτη. 

«Αυτός ο Μυτιληνιός θα τα πάει 
καλά.» 

Στην πραγματικότητα εκφωνούσα 
απαίσια, από τρακ. Δεν εκφωνούσα. 
Έκραζα σαν πετεινάρι σε καινούργιο 
κοτέτσι. Αλλά με την παρότρυνση του 
Αλέκου πήρα θάρρος, βρήκα τη δύνα-
μη, στρώθηκα μέρα νύχτα μπροστά σε 
ένα δανεικό μαγνητόφωνο, έκανα ορ-
θοφωνία, τον δικαίωσα. 

Σε μια βδομάδα είχα πάρει τον αέρα 
του στούντιο. 

Γαλανός όρθιος μου δίνει σήμα, Ιά-
σων στην κονσόλα μόλις διακρίνομαι, ο 
νεαρός "εκφωνητής" στο στούντιο.

Δεν με άφησε όμως ο χριστιανός να 
ηρεμήσω και μια από τις επόμενες μέ-
ρες μου είπε με πατρικό ύφος. 

«Θα γράψεις εσύ τις ειδήσεις σήμε-
ρα. Εν τάξει;» 

«Δεν ξέρω! Δεν το έχω ξανακάνει,» 
απάντησα φοβισμένος και σηκώθηκα 
να φύγω. 

Αντί για μένα όμως άνοιξε την πόρτα 
κι αλαφροπάτητα χάθηκε εκείνος. 

Σε δυο βδομάδες, με τη διακριτική 
του βοήθεια και συμπαράσταση, έγρα-
φα ολόκληρο το δελτίο αγροτικών ει-
δήσεων και τα τεχνικά θέματα, μόνος 

μου. Συνέχισα να του τα δείχνω, μια κι 
ήταν δάσκαλος και προϊστάμενος μου, 
το σταμάτησε κι αυτό.

«Δε χρειάζεται, σ’ εμπιστεύομαι,» 
μου είπε κοφτά και μου φόρτωσε πε-
ρισσότερες ευθύνες κι αυτοπεποίθηση. 

Μετά από καιρό έμαθα από τον Ιάσο-
να ότι τα άκουγε ηχογραφημένα κι όλο 
έλεγε. «Άστον. Καλός θα γίνει». 

Αφού λοιπόν πήρα τα λιγοστά αλλά 
περιεκτικά μαθήματά του, απέκτησα 
γνώσεις κι εμπειρία πρόσθετη, μπο-
ρούσα άνετα να γράφω όλα τα κείμενα 
και να τα εκφωνώ, να παίρνω συνεντεύ-
ξεις κι όλα τα σχετικά για τις εκπομπές. 
Γι αυτό και δε με έστειλε πίσω στη Μυ-
τιλήνη. 

Γι αυτό και του χρωστώ ευγνωμοσύνη 
που με τύλιξε με αγάπη, μου πρόσφερε 
τη φιλία του και μ’ έκανε να ξεφοβηθώ 
τη ζωή. 

Γι αυτό και με βαρεθήκατε κάθε μέρα 
να λέω για το φίλο μου τον Αλέκο.



32 33

Από πότε ψήφιζε δεν το ξέρω. Εκεί-
νη τη χρονιά όμως, παιδάκι μια σταλιά 
εγώ, έμαθα πως η ψήφος για τη μάννα 
μου, συνταίριαζε απόλυτα με το όνομα 
της. Ελευθερία!

Καπετάνισσα μάννα είχα. Ελέυθερη 
ψυχή, Πλωμαρίτικο αίμα, που έβραζε 
με όλα τα υλικά της παθιασμένης φύ-
σης που δε δεχόταν τιθάσευση.

Αναθρεμμένη με τις φιλοπρόοδες 
αντιλήψεις του πατέρα της, του καπε-
τάν Αριστείδη Τυροπώλη. Και ζυμωμέ-
νη με το αδάμαστο πνεύμα της νταρ-
ντάνας μάννας της - λαϊκή ποιήτρια και 
ηρωϊδα στην απελευθέρωση του 1912 
- Ρηνιώς Βεκρή.

Ο καπετάν Αριστής, αρμένιζε με τα 
δικά του πλεούμενα πόντους και πελά-
γη. Δίπλα του στη ναυτοσύνη, οι λεβέ-
ντες γιοι του, Γιάννης, Παναγιώτης, και 
Χριστόφορος.

Η μάννα μου, ήταν το τελευταίο, 
το...13ο παιδί της φαμίλιας!

Κορίτσι πράμα, "αλώνιζε" τα ρου-
μάνια του Πλωμαριού κι επέβλεπε και 
διάταζε μπεχτσήδες, δραγάτες και πα-
ραγιούς, στη δούλεψη των γονιών της.

Μέτιο, Μονογενής, Πεζούλια, Μέ-
σουνα, βουνά αγύριστα με ελιώνες, 
φρουτόδεντρα, περιβόλια, αμπέλια, 
όλα τα κουμαντάριζε η Ελευθερία. Εί-
παμε, όνομα και πράμα!

Σαν παντρεύτηκε το Μικρασιάτη 
πρόσφυγα πατέρα μου, Κώστα Πολίτη, 
αγώνα έκανε η δόλια να μαζευτεί νοι-
κοκυρά στο σπίτι της. Μια προσφυγι-
κή καμαρούλα στην Επάνω Σκάλα, ενώ 
εκείνη είχε μάθει στα ανώγια και τα κα-
τώγια, τα μπαλκόνια και τις αυλάρες του 
πατρικού της στο Πλωμάρι. Κι όμως 
ποτέ δεν παραπονέθηκε στο τόσο για 

τα φτωχικά που ξέπεσε.
Μόνο που τα ρουμάνια, τα χωράφια, 

οι αγέρηδες, οι μοσχοβολιές και οι λα-
λιές της φύσης, την είχαν για πάντα γη-
τεμένη.

Με πείσμα, έκρυψε τη γητειά όσο πιο 
μέσα της μπορούσε κι όταν δεν άντεχε 
πια το ξέσπασμα της σαγήνης, έτρεχε 
με το καλάθι της στα ραδίκια, στα σαλι-
γκάρια, να μαζέψει ρίγανη, φασκόμηλο 
και... φυτιλάκια, καυκαλίθρες, κόκινους 
λαλέδες της άνοιξης και κίτρινα κρινά-
κια του φθινοπώρου. 

Στο καλάθι και τα "σύνεργα" της πί-
στης. Λιβάνι, λαδάκι, καρβουνάκια για 
τα ταπεινά ξωκλησσάκια της ερημιάς, 
που ήξερε πως θα βρει στο δρόμο της. 

"Αχ ανεράγωσα", φώναζε σαν άλλη...
Λωξάνδρα, όταν γύριζε στο σπίτι 
ύστερα απο το σαγηνευτικό σεργιάνι 
της στα χωράφια και στα βουναλάκια. 
Άπλωνε τα "λάφυρα" της στο τραπέζι 
της κουζίνας, αγκάλιαζε τα... ραδίκια, 
χάιδευε τα αγριολούλουδα, μασούλα-
γε τις ξερολιές, άναβε το καντήλι με τα 
άγρια ξερά φυτιλάκια και τα μάτια της 
σπίθιζαν. Ελευθερία!

Θα ήταν κατά το 1960 δε θυμάμαι 
καλά, τότε που κατάλαβε πως η ψήφος 
ήταν ιερό δικαίωμα και ματωμένη σπον-
δή για τις γυναίκες. 

Λευτεριά ήταν κι αυτό για τη μαννού-
λα μου, εκείνη την άγια μάννα που είχα.

Ο πατέρας μου, αριστερός, ιδεολό-
γος της αθωότητας και της ανυστερο-
βουλίας "του μια φορά κι ένα καιρό", 
ρομαντικός και άσπιλος μια ζωή.

Σ΄εκείνες τις εκλογές σκέφτηκε πως ο 
Ηλίας Ηλιού, θα χρειαζόταν μεγαλύτε-
ρη υποστήριξη.

Το πρωί της Κυριακής των εκλογών, 

Η ψήφος της μάνας μου

Γράφει η Ντόρα Πολίτη

τον θυμάμαι σα να είναι τώρα, όπως άλ-
λωστε όλη η αγορά τον θυμάται ακόμα, 
από το ισνάφι των εμπόρων.

Όμορφος, περιποιημένος, κομψός, 
σαν ευγενής μίας άλλης εποχής. Με το 
καλό του κοστούμι, γραβάτα, γυαλισμέ-
να παπούτσια, χωρίστρα αψεγάδιαστη 
στα καστανόξανθα μαλλιά. 

Η θάλασσα, γαλήνια και αστραφτερή 
στα καταγάλανα μάτια του.

Φεύγοντας για το εκλογικό τμήμα, 
έδωσε στη μητέρα μου ένα φακελάκι. 
"Ελευθερία, ρίξτο στη κάλπη, όπως εί-
ναι, δε χρειάζεται να σκέφτεσαι, τα έχω 
κανονίσει εγώ...!"

Μωρέ ποιος είδε το Θεό και δε τον 
φοβήθηκε! 

Έξαλλη η μάννα μου αλλά με μια άφω-
νη οργή. Έλυσε τα κατάμαυρα μαλλιά 
της, τα τίναξε στον αέρα και τ΄ αστρα-
ποβόλα κατάμαυρα μάτια της, θαρρείς 
πως άναψαν φωτιά σ' ολόκληρο το 
σμιλεμένο, συνήθως ήρεμο πρόσωπο 
της. Άρπαξε το φάκελο, έδωσε μια κι 
ανέβηκε στο πεζούλι της μεγάλης στέρ-
νας μας με τα χρυσόψαρα κάτω από τις 
δασωμένες πορτοκαλιές. Χωρίς να πει 
λέξη, χιλιοκομμάτιασε το φάκελο, και 
κοιτάζοντας στα μάτια το πατέρα μου, 
το πέταξε στο νερό με αργές αλλά σί-
γουρες κινήσεις. 

Εκείνος ο καημένος τα ‘χε χάσει. 
"Έλα βρε Ελευθερία είπε αχνά, όλοι 
οι άνδρες έτσι κάνουν με τις γυναίκες 
τους. Ησύχασε, δεν ήθελα να σε προ-
σβάλλω...".

Και τότε εκείνη, ήσυχα και σεβαστι-
κά, μα με φωνή που δε σήκωνε πανω-
λόγια, του απάντησε. "Όλοι οι άνδρες 
όμως άνδρα μου και λαμπάδα μου, δεν 
έχουν γυναίκα σαν τη δική σου. Είμαι 
του καπετάν Αριστή κόρη εγώ/ και της 
Ρηνιώς βλαστάρι/ κι έχω περήφανο 
μυαλό που ξέρει τί ‘ναι το καλό/ και δε 
δίνει χαμπάρι..."

Πέρασαν πολλά χρόνια. Οι γονείς 

μου πάντα στο καθήκον, για τον άν-
θρωπο για τη φαμίλια για τη πίστη, για 
τις αξίες τους.

Σε κείνες τις εκλογές, η μάννα μου 
ταλανιζόταν με την οργή του κόσμου. 
Αλλού φωνάζαν "ο λαός δε ξεχνά τι ση-
μαίνει δεξιά", αλλού "Πασόκοι Κοσκω-
τάδες και κλεφτοκοτάδες" και το ΚΚΕ, 
"αδιαφόρετα" σημαίες και συνθήματα 
σαν σήμερα σαν πάντα.

Πήγε στη εκκλησία εκείνη τη Κυρια-
κή η μάννα, έκανε όλα τα πρεπούμενα 
να φωτιστεί το μυαλό της. Κοινώνησε, 
πήρε αντίδωρο, τη "Φωνή Κυρίου",  
πήρε αγιολούλουδο, πήρε και κόλλυβα 
και κίνησε προς το Παρθεναγωγείο για 
τη ψήφο, πιο ξαλαφρωμένη τώρα.

Το βράδυ, καθίσαμε δικοί και γειτό-
νοι γύρω από το μεγαλόπρεπο μεγάλο 
σαν ντουλάπι, αμερικάνικο ραδιόφωνο 
που είχε φέρει κάποτε ο παππούς ο  
καπετάνιος.

Ο μόνος σταθμός που ακουγόταν, 
ήταν ο ερασιτεχνικός του Πεσματζό-
γλου,  που έδινε τα τοπικά αποτελέσμα-
τα. Κάποια στιγμή αλησμόνητη μέχρι τα 
σήμερα, ακούμε "Εκλογικό τμήμα Παρ-
θεναγωγείου. Εψήφισαν 230. Έγκυρα 
ψηφοδέλτια, 225. Λευκά 2, άκυρα τρία 
και μία..."Φωνή Κυρίου"!!!

Όλα τα μάτια ταυτόχρονα σα μαγνη-
τισμένα έπεσαν πάνω στη μάννα μου 
που αμέριμνα έπλεκε τη δαντέλα με το 
βελονάκι της.

Κι εκείνη με μια λεύτερη, ακόμπιαστη 
φωνή, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα από 
το εργόχειρο της με χαμόγελο νίκης 
στα χείλη απάντησε στην άλαλη απορία 
μας.

"Κανείς πιά δεν ακούει τον κόσμο. 
Είπα και ‘γω μπορεί ν΄ ακούσουν τη... 
Φωνή Κυρίου. Αλλιώς, Ελλάδα σ΄ απο-
χαιρετώ μη σώσω το κακό π' θαρθεί να 
δω..."!

Καληνύχτα αγνή μου Μάννα Ελευ-
θεριά.
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Εβδομήντα χρόνια μετά
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

Ήταν το 1832. Μαύρη χρονιά για το 
όμορφο νησί μας και τους κατοίκους 
του. Πρωτίστως για τους κατοίκους της 
πόλης της Μυτιλήνης. Η πανούκλα ή πα-
νώλη, όπως την αποκαλούσαν τότε οι άν-
θρωποι, μια θανατηφόρα μεταδοτική αρ-
ρώστια, ξεκλήριζε καθημερινά όχι κατά 
δεκάδες αλλά κατά εκατοντάδες τους 
κατοίκους του άμοιρου νησιού. Ιδίως 
τους κατοίκους της πόλης, όπου οι συν-
θήκες διαβίωσης κάτω απ’ τον Τούρκικο 
ζυγό, κάθε άλλο παρά ιδανικές ή έστω 
υποφερτές ήταν. Οι προσπάθειες των 
κατοίκων, αλλά και αυτές των Τουρκικών 
αρχών, μια και αυτοί δεν εξαιρούντο από 
την πανώλη, να κουβαλήσουν από την 
Κωνσταντινούπολη Τούρκους γιατρούς, 
δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Η απελ-
πισία των ανθρώπων είχε φθάσει στο 
αποκορύφωμα της. Και τότε, μετά από 
ένα όνειρο σημαδιακό που είδε ο τότε 
Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης, οι κά-
τοικοι, έστρεψαν όλες τις ελπίδες τους 
για σωτηρία, στο Θεό και σε κάποιον 
Νεαρό, που οι Χριστιανοί του νησιού 
πίστευαν ότι είχε αγιάσει τον Άγιο Θε-
όδωρο, τον οποίο τριανταεπτά χρόνια 
πριν, το 1795, είχαν εκτελέσει οι Τούρ-
κοι, αφού τον βασάνισαν πρώτα φρικτά. 

Έτσι, συγκεντρώθηκαν όλοι σε μια 
ολονύκτια παράκληση και ικέτεψαν τον 
Άγιο να μεσολάβηση στον Πανάγα-
θο Θεό να απαλλάξει την Πόλη και το 
νησί ολάκερο από το θανατικό. Πράγ-
ματι από τη βραδιά εκείνη η αρρώστια 
εξαφανίστηκε και κανένας Χριστιανός 
ή Τούρκος δεν πέθανε απ’ αυτήν ξανά. 

Από τότε οι Χριστιανοί, αλλά και οι 
Τούρκοι της Λέσβου, θεώρησαν, ότι η 
εξαφάνιση της αρρώστιας απ’ τον τόπο 
ήταν  έργο ή καλύτερα θαύμα του Αγί-
ου Θεοδώρου. Έκτοτε, οι Χριστιανοί 

τον θεωρούν μέχρι σήμερα, προστάτη 
και φύλακα της Μυτιλήνης και για να Τον 
τιμούν καθιέρωσαν, από το 1936, κάθε 
χρόνο, την Τετάρτη Κυριακή μετά το Πά-
σχα, μια λιτανεία και με μεγάλη λαμπρό-
τητα, με τη συμμετοχή χιλιάδων κατοίκων 
του νησιού, περιφέρουν τα άγια λείψανα 
του Αγίου στην πόλη της Μυτιλήνης.

Τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, 
10η Μαΐου του 2009. 

Η φύση στο αποκορύφωμα του οργα-
σμού της. Ένας ουρανός καταγάλανος, 
χωρίς ίχνος έστω και από ένα μικρό 
συννεφάκι κι ένας ήλιος ολόχρυσος να 
καθρεφτίζεται φιλάρεσκα πάνω στο κα-
θρέφτη μιας θάλασσας απολύτως ασά-
λευτης, που έζωνε ολόκληρο το νησί 
μας, τη Λέσβο μας. Μια Λέσβο ανθοστό-
λιστη. Μια Λέσβος που και η πιο απόμε-
ρη γωνιά της ήταν γεμάτη λουλούδια που 
σκορπούσαν παντού ένα γλυκό ελαφρύ 
άρωμα. Στο λιμάνι τα πλεούμενα κι’ αυτά 
σαν ναρκωμένα απολαμβάνανε τη γλυ-
κιά θαλπωρή του ήλιου και το χαδιάρικο 
αγκάλιασμα του θαλασσινού νερού. Τα 
γλαρόνια κι αυτά, λες και δεν θέλανε να 
ταράξουν τη γαλήνη της φύσης, δεν κρά-
ζανε μόνο πετούσαν ανάλαφρα στολίζο-
ντας το απέραντο γαλάζιο ουρανού και 
θάλασσας με τα κάτασπρα φτερά τους.

Στη προκυμαία και στην αγορά της πό-
λης, κόσμος πολύς, σεργιάνιζε καλοφο-
ρεμένος και παντού έβλεπες πρόσωπα 
χαρούμενα, αλλά με μια έκφραση αναμο-
νής σα να περίμεναν κάτι ωραίο να γενεί. 

Στην κεντρική αγορά, κοντά στο Μη-
τροπολιτικό Ναό, ένα πλήθος από «ζω-
ντανά λουλούδια», παιδάκια των Δημο-
τικών σχολείων της πόλης, όλα ντυμένα 
στα άσπρα και μπλε, περίμεναν κι αυτά 
γεμίζοντας τον αέρα με τις ξένοιαστες 
χαρούμενες φωνούλες τους. Απ’ τα με-

γάφωνα της Μητρόπολης ακουγότανε 
γλυκές ψαλμωδίες ενώ έξω από το ναό 
ήταν παρατεταγμένος ένας μεγάλος αριθ-
μός στρατιωτών με τα κράνη και τα όπλα 
τους, καθώς και η στρατιωτική μπάντα.

Ξάφνου άρχισαν να χτυπούν οι κα-
μπάνες του ναού, σημάδι, ότι η λειτουρ-
γία είχε τελειώσει και άρχιζε η λιτάνευ-
ση του Αγίου. Ο ήχος απ’ τις καμπάνες 
απλώθηκε σ’ όλη τη πόλη, στην αγορά, 
στην προκυμαία λες κι ήταν. Φυσούσε 
ένα δροσερό αεράκι στη κάψα του  κα-
λοκαιριάτικου μεσημεριού, που έκανε 
ανθρώπους και λουλούδια ν’ αναριγούν. 
Τα παιδάκια σταμάτησαν τις φωνές κι 
έτρεξαν να φτιάσουν τις γραμμές τους, οι 
άνθρωποι παραμέρισαν απ’ το δρόμο κι 
ανέβηκαν στα πεζοδρόμια κι’ στρατιώτες 
φέρνοντας τα όπλα επ’ ώμου ετοιμάστη-
καν να παραστούν τιμητική φρουρά στο 
Άγιο Λείψανο. Πράγματι άρχισε να παίζει 
η στρατιωτική μουσική ένα αργό εμβατή-
ριο και στην αρχή του δρόμου φάνηκαν 
τα εξαπτέρυγα, έξι ιερείς που έφεραν 
στους ώμους τους την αργυρή Λάρνακα 
του Αγίου, περιστοιχιζόμενοι από δύο 
σειρές ιερέων, της τιμητικής φρουράς 
των στρατιωτών και ακολουθούσαν  επτά 
Μητροπολίτες με τα χρυσοποίκιλτα άμ-
φιά τους, τις κορόνες τους και τις ιερα-
τικές τους ράβδους. Ποιο πίσω ακολου-
θούσε πλήθος κόσμου, πλήθος πιστών.

Η πομπή αφού διέσχισε την κεντρική 
αγορά έφθασε μπρος το παλιό Δημαρ-
χείο όπου σταμάτησε για μια σύντομη 
δέηση και εν συνεχεία μπήκε στην ευ-
θεία της προκυμαίας. Εκεί, κάτω απ’ τον 
λαμπρό ήλιο, η εικόνα της πομπής ήταν 
κάτι το υπέροχο! Πολύς κόσμος στα δύο 
πεζοδρόμια παρακολουθούσε με κατά-
νυξη το πέρασμά της. Πολλοί με φωτο-
γραφικές μηχανές απαθανάτιζαν τη σκη-
νή, ενώ πολλοί, το έβλεπες φανερά στα 
πρόσωπά τους, προσεύχονταν ζητώντας 
την βοήθεια του Αγίου στα προβλήματά 
τους. Επίσης, πολλοί που είχαν παιδάκια 
στη πομπή, τα καμάρωναν και τα μάτια 

τους έλαμπαν από χαρά, περηφάνια και 
συγκίνηση. Μα και τα παιδάκια, ακούγο-
ντας να τα φωνάζουν οι δικοί τους απ’ το 
πλήθος, κορδωνότανε θέλοντας να δεί-
ξουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Μόνο ένα αγόρι μεγαλούτσικο περπα-
τούσε ανάλαφρο λες και δεν πάταγε στο 
δρόμο. Άδικα έριχνε κλεφτές ματιές στο 
πλήθος σα να ζητούσε να δει κάποιον. 
Αλλά μάταια. Κανένας απ’ τους δικούς 
του δεν ήταν εκεί, όπως παλιά. Ξάφνου η 
ματιά του έπεσε σε κάποιον ασπρομάλ-
λη κύριο. Του φάνηκε σα γνωστή φυσιο-
γνωμία. Τον κοίταξε με μια ματιά που λες 
κι ερχόταν απ’ το παρελθόν. Κι ο κύριος 
το κοιτούσε με μάτια γεμάτα δάκρια, ενώ 
ολάκερος έτρεμε από συγκίνηση, λες κι 
έβλεπε όνειρο. Η ματιά του φορτωμένη 
με αναμνήσεις που χάνονταν στο χρό-
νο, ένα «χρόνο» περίπου εβδομήντα 
ετών. Εβδομήντα χρόνων από τότε που 
κι εκείνος βρισκόταν μαζί με άλλα παιδιά 
του τετάρτου Δημοτικού σχολείου στη 
γραμμή αυτής της πομπής .

Η πομπή πέρασε αργά - αργά τραβώ-
ντας προς το παλιό Λιμεναρχείο. Ένα 
- ένα τα παιδιά των σχολείων πέρασαν, 
καθώς και οι ιερείς με την Αγία Λάρνα-
κα κι οι Δεσποτάδες κι όσοι ακολου-
θούσαν. Μόνο το αγόρι δεν κουνήθηκε.
Ήταν εκεί σαν ακίνητη εικόνα κοιτάζο-
ντας τον ασπρομάλλη κύριο που κι αυ-
τός το κοιτούσε σαν ονειροπαρμένος 
και σιγά - σιγά οι δυο ματιές έγιναν ένα 
και το αγόρι χάθηκε μες τη ματιά του 
κυρίου κι έγινε ένα μ’ αυτόν.

Κι αυτός; Αυτός με αργά βαριά βήμα-
τα, που η μεγάλη συγκίνηση τα έκανε 
ακόμα ποιο δύσκολα, κίνησε από τη 
προκυμαία προς το σημείο που είχε 
παρκαρισμένο το αυτοκίνητό του, ευ-
χαριστώντας το Θεό και τον Άγιο Θε-
όδωρο μ’ όλη του την καρδιά, που τον 
αξίωσαν ύστερα από εβδομήντα περί-
που χρόνια, να παρακολουθήσει ξανά 
τη λαμπρή αυτή τελετή προς τιμήν του 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΣ.
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Ήταν το τελευταίο σπίτι στο χωριό. 
Μακριά από τα άλλα, λες και περιπλα-
νήθηκε πολλά χρόνια στην πλαγιά του 
βουνού μέχρι να καταλήξει σ' αυτή τη 
θέση . Ίσως πάλι να επιθυμούσε μακριά 
από το σύγχρονο κόσμο, να ανοίγει 
ένα παράθυρο στον ουρανό.

Εκεί ζούσαν απλά και ήσυχα η μάνα και 
η κόρη. Η μάνα ήταν μια αδύνατη γιαγιά 
που σήκωνε στους ώμους της ενενήντα 
δύσκολα χρόνια. Η κόρη, που έμεινε 
στο χωριό μαζί με τη μάνα, ήταν η «μι-
κρή» της οικογένειας, όπως την έλεγαν 
από παλιά και που σήμερα ήταν μια με-
γάλη γυναίκα με καθαρό πρόσωπο και 
φωτεινό χαμόγελο, που επέλεξε - παρά 
τις πιέσεις της μάνας και των συγγενών, 
να μην παντρευτεί. Αντίθετα η αδερφή 
της, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα κι εκεί 
σπούδασε, εργάστηκε, παντρεύτηκε, 
έκανε παιδιά και κάθε φορά που το 
βαρύ πρόγραμμα της άφηνε λίγες ημέ-
ρες ελεύθερες, ερχόταν στο χωριό στο 
πατρικό της σπίτι για να χωθεί με λα-
χτάρα σαν αδύναμο πουλί, στην αγκαλιά 
της μάνας και να κουβεντιάσει με την 
αδερφή για τη σκληρή πραγματικότητα 
της απρόσωπης μεγαλούπολης.

Η μάνα περνούσε τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας, στην αναπαυτική της 
πολυθρόνα, κάτω από το άγρυπνο βλέμ-
μα της κόρης. Τα ενενήντα χρόνια είχαν 
αφήσει γκρίζα σημάδια, τόσο στο σώμα 
όσο και στο μυαλό της. Βέβαια, όλα αυτά 
ήταν για την ηλικία της αναμενόμενα και 
τώρα ένα-ένα χτυπούσαν την πόρτα της 
αφήνοντας και κάποιο σημάδι που άλλες 
φορές φαινόταν και άλλες όχι.

Εδώ και αρκετό καιρό, έμενε για πολλή 
ώρα ακίνητη και ζαρωμένη στη θέση της, 
σ' ένα δικό της κόσμο, με τα μάτια να 
ψάχνουν το απέραντο κενό. Άλλες φο-
ρές μιλούσε σιγανά, λες και κουβέντιαζε 

μυστικά με κάποιον, ανέφερε άγνωστα 
ονόματα, κουνούσε θυμωμένη τα χέρια, 
έδειχνε το περιβόλι του σπιτιού, και μια 
μέρα -που η πόρτα της αυλής ήταν ανοι-
χτή- όπως την άφηναν πάντα -σηκώθηκε 
από τη θέση της, βάδισε σιγά-σιγά προς 
αυτήν, βγήκε έξω και την έκλεισε πίσω 
της, και με σκυφτό κεφάλι μουρμουρί-
ζοντας δικά της λόγια, άρχισε να απο-
μακρύνεται από το σπίτι. Η κόρη, που 
τόση ώρα παρακολουθούσε τις κινήσεις 
της Μάνας, έτρεξε πίσω της την αγκά-
λιασε από τους ώμους και την έφερε 
πίσω στο σπίτι. Την έβαλε να καθίσει 
στην πολυθρόνα της και τη ρώτησε με 
τρεμουλιαστή φωνή: Μάνα, θέλεις λίγο 
νεράκι; Η απάντηση της ήρθε, κοφτή:

-Όχι... Φτιάξε έναν καφέ για τον πα-
τέρα σου. Τώρα θα γυρίζει από το χω-
ράφι. Κι εγώ εκεί πήγαινα..., να τον βρω 
για να γυρίσουμε μαζί..

-Πηγαίνω.., πρόλαβε και είπε η κοπέ-
λα καταπίνοντας έναν λυγμό, γιατί είχαν 
περάσει είκοσι χρόνια από τότε που ο 
πατέρας είχε φύγει από τη ζωή.

Την επόμενη ημέρα ήρθε ο γιατρός 
στο σπίτι. Την εξέτασε για μια φορά 
ακόμα. Γενικά για την ηλικία της, ήταν 
καλά. Κουβέντιασε μαζί της αρκετή ώρα. 
Το πρόβλημα της ήταν αλλού. Η άνοια 
έκανε παράξενους κύκλους στο μυαλό 
της. Άλλες φορές μιλούσε, απαντούσε, 
περιέγραφε με λεπτομέρειες γεγονότα 
από τη ζωή της, και όποιος την άκουγε 
θα βεβαίωνε ότι ήταν μια χαρά. Ξαφνικά 
όμως «τα έχανε εντελώς», έλεγε δικές 
της λέξεις, επέμενε ότι πεινούσε, και 
ότι κανείς δεν τη φρόντιζε, ότι την είχαν 
στο κρύο... και όλα αυτά μαζί μπερδεύ-
ονταν σε μια αμφίδρομη ανισορροπία 
του μυαλού. Ήταν φανερό ότι η λογική 
της μάνας ήταν τώρα μια πόλη ανοχύ-
ρωτη, και ο γιατρός τόνισε στην κόρη:

Τυλίγοντας το κουβάρι της ζωής
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή*

-Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μην 
την αφήνεις από τα μάτια σου, και, η 
πόρτα της αυλής να είναι πάντα κλει-
δωμένη και τα κλειδιά στην τσέπη σου. 
Όταν βρει ευκαιρία θα φύγει.

Οι μέρες κυλούσαν ίδιες για τη μάνα, 
αλλά με μια δυνατή ψυχική τρικυμία για 
την κόρη.

Ήταν πρωί, και καθισμένη στην πο-
λυθρόνα της είχε κατεβάσει το κεφάλι 
λίγο μπροστά στο στήθος, και έχοντας 
λυγισμένο και ακίνητο το αριστερό 
χέρι, «έγραφε» στον αέρα με το δεξί 
χέρι μικρούς κύκλους, και άλλους κύ-
κλους κι αυτό το έκανε συνέχεια. Πολύ 
συχνά έσκυβε και κοίταζε κάτω στο 
τσιμέντο της αυλής, και πιο μακριά - 
σχεδόν μέχρι την κλειδωμένη πόρτα - 
και χαμογελούσε με ικανοποίηση.

Η κόρη όρθια, πίσω από την κουρτίνα 
στο κλειστό παραθυράκι της κουζίνας, 
χωρίς να φαίνεται από πουθενά, την 
παρακολουθούσε να επαναλαμβάνει 
για αρκετή ώρα την ίδια ακριβώς κίνη-
ση, χωρίς να καταλαβαίνει τι διέταζε 
το κουρασμένο μυαλό να πράξουν τα 
αδύνατα χέρια της. Βγήκε έξω και τη 
ρώτησε - δήθεν- αδιάφορα:

-Μάνα τι κάνεις; Τι φτιάχνεις εκεί; Της 
απάντησε θυμωμένη:

-Τι ρωτάς; Δε βλέπεις; Τυλίγω την 
κλωστή στο κουβάρι!

-Α! Κατάφερε να μουρμουρίσει η 
κόρη. Και η μάνα συνέχισε με χαμό-
γελο, που έδινε ένα αλλιώτικο φως στα 
σκούρα μάτια της:

-Αυτή η κλωστή που βλέπεις να λάμπει 
είναι αληθινό μετάξι που έκανα εγώ με 
τα χεράκια μου και είναι όσο μου έχει 
απομείνει. Το είχα φυλαγμένο, και τώρα 
το τυλίγω σε κουβάρι. Δε βλέπεις πόσο 
είναι ακόμα κάτω, απλωμένο στην αυλή; 
Είναι πολύ και λάμπει στα μάτια μου, όπως 
πέφτουν επάνω του οι ακτίνες του ήλιου, 
σαν χρυσάφι. Πρέπει να το τυλίξω όλο 
στο κουβάρι. Κάθε μέρα αυτό θα κάνω και 

το κουβάρι θα φουσκώνει αλλά..., η κλω-
στή μου θα λιγοστεύει. Σήμερα το βρά-
δυ θα είναι πιο λίγη, αύριο λιγότερη,την 
άλλη μέρα ελάχιστη, μέχρι πού η λαμπερή 
άκρη της θα κρέμεται ανάμεσα στα δά-
χτυλα μου, και γεμάτο πια το κουβάρι θα 
μπει για πάντα σε κείνο το συρτάρι του 
ουρανού και θα το φωτίζει σαν αστέρι.

Μάταια η κόρη αγωνιζόταν να προ-
σποιηθεί ότι βλέπει το μετάξι απλωμένο 
κάτω στην αυλή, ότι βλέπει το κουβάρι. 
Το μόνο σωστό ήταν ότι έβλεπε τη μάνα 
να συνεχίζει ακούραστη να κάνει την ίδια 
κίνηση με τα χέρια, σα να τύλιγε την κλω-
στή στο κουβάρι. Όμως, ακούγοντας τα 
παράξενα λόγια της μάνας, ένα ανεξήγη-
το βάρος πίεζε το στήθος της, λες και τα 
λόγια της ήταν προφητικά και έκρυβαν 
μια πικρή αλήθεια. Μίλησε με την αδερ-
φή της στην Αθήνα. Θορυβήθηκε κι αυτή, 
ενώ η μάνα συνέχιζε κάθε μέρα να κά-
νει με τα χέρια της την ίδια κίνηση, αλλά 
τώρα με μεγαλύτερη βιασύνη. Έτσι πέρα-
σε, με γρήγορο βηματισμό, ένας μήνας 
παράξενος, γεμάτος ερωτηματικά και τη 
μάνα να τρώει τώρα σαν πουλάκι και να 
σηκώνεται σπάνια από την πολυθρόνα.

-Πώς πάει μάνα; Τη ρώτησε μουδια-
σμένη η κόρη ένα μεσημέρι.

-Δε βλέπεις; Τι όλο με ρωτάς ; Κο-
ντεύω να τελειώσω. Φάνηκε το τέλος 
της κλωστής και η αυλή άδειασε από το 
μετάξι μου... Η άκρη τρεμοπαίζει στο 
απαλό αεράκι κι εγώ την τυλίγω τώρα 
στο κουβάρι αργά, αργά, αργά, σα να 
μη θέλω να τελειώσει. Αλήθεια, πότε θα 
ρθει η αδερφή σου και τα παιδιά; Τηλε-
φώνησε τους να ‘ρθουν να δουν πόσο 
όμορφο κουβάρι έφτιαξα...

-Ναι μάνα... Θα τους τηλεφωνήσω...
-Όχι «θα τους τηλεφωνήσω...» Να 

‘ρθουν σήμερα, αύριο .
Η μάνα «έφυγε» σε τρεις ημέρες, μέσα 

σε ένα γαλήνιο λευκό σύννεφο. Οι κόρες 
της έκρυψαν στα σταυρωμένα χέρια της, 
ένα μικρό κουβάρι μεταξωτή κλωστή!
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Η ποίηση, η αχανής αυτή τέχνη του 
λόγου, είναι εύπλαστη και με τα χρόνια 
ευμετάβλητη. Κατά διαστήματα παρου-
σιάζονται ιδέες και τάσεις, ύστερα σχο-
λές κι η ωραία τέχνη κάθε τόσο αποκτά 
καινούργια προσωπεία. Ίσως όχι άμεσα 
αντιληπτά από τον αναγνώστη ή τον θι-
ασώτη της ποίησης, οπωσδήποτε όμως 
αναγνωρίσιμα από τους αναλυτές και 
μελετητές του ποιητικού έργου. Μετά 
τη ρομαντική σχολή όπου κυριαρχού-
σε εμφανώς το συναίσθημα, την παρ-
νασσιακή όπου η ποιητική παραγωγή 
ξεχώριζε για την υπαγωγή του λόγου 
στη νομοτέλεια της τάξης, της ομοιο-
καταληξίας και του αριθμού των στίχων 
εμφανίζεται δυναμικά η ποιητική σχολή 
του συμβολισμού. Χωρίς οπωσδήποτε 
να παραγνωρίζονται και άλλα ρεύματα 
έκφρασης που ενδιάμεσα κατά καιρούς 
ανεφύησαν ή συμπλήρωσαν τις καθιε-
ρωμένες σχολές.

Ο συμβολισμός ορίζεται ως το καλ-
λιτεχνικό κίνημα κατά το οποίο ο ποιη-
τής με τη διαίσθησή του εκφράζει τον 
κόσμο σαν ένα σύνολο συμβόλων και 
επιδιώκει την έκφραση των συναισθη-
μάτων ή των ιδεών του, της ποιητικής 
τουτέστιν ουσίας, με μια συμβολική 
γλώσσα. 

Το λογοτεχνικό αυτό κίνημα εμφανί-
στηκε στα τέλη του 19ου αι. στη Γαλλία 
και χλιαρά στο Βέλγιο ως αντίδραση 
στον ορθολογισμό και στη ψυχρότητα 
του παρνασσισμού. Το έτος 1886 (18 
Σεπτ.) δημοσιεύεται το μανιφέστο των 
συμβολιστών στο οποίο αναγράφονται 
οι λόγοι της δημιουργίας και τα οράμα-
τα του κινήματος.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της 
δημιουργηθείσας σχολής είναι τα ακό-
λουθα:

Ως σκοπός του συμβολισμού καθορί-
ζεται η σύλληψη της αλήθειας με έμμε-
σο, μεταφορικό τρόπο, όπου υπεισέρ-
χεται ο ρόλος των συμβόλων χωρίς να 
λείπει ενίοτε και η ύπαρξη του μεταφυ-
σικού στοιχείου.

Ο συμβολισμός στη θέση της πραγ-
ματιστικής αντίληψης των ιδεών, προ-
τάσσει την φαντασία και τον προβλη-
ματισμό. Προβάλλει την εσωτερικότητα 
και τα συναισθήματα. Η έκφραση της 
ποίησης τότε γίνεται ρευστή, συχνά 
ασαφής, οι υπαινιγμοί είναι συχνοί. Με 
τον συμβολισμό ο στίχος αποκτά μου-
σικότητα, οι λέξεις μαγεία, ενώ συχνά 
επαναλαμβάνονται οι ίδιες φράσεις ή 
τα μοτίβα ή οι λέξεις.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας 
αναδύεται η απαισιοδοξία, η μελαγχο-
λία, η νοσταλγία ακόμα και ο ανεκπλή-
ρωτος έρωτας. Χαρακτηρίζεται λοιπόν 
ο συμβολισμός ως μια δημιουργία απε-
λευθερωμένης έκφρασης, που πλησιά-
ζει άθελα όμως αρμονικά τον μοντερ-
νισμό.

Ως πρόδρομος, θεμελιωτής του συμ-
βολισμού θεωρείται ο Charles–Pierre 
Baudelaire(Μπωντλαίρ,1821-1867). Ο 
πρώτος συμβολιστής. Έγινε διεθνώς 
γνωστός από τα περίφημα ποιήματά 
του «Άνθη του κακού» τα οποία σημει-
ωτέο, με επιμονή και μεράκι επί χρόνια 
μετέφραζε ο Λέσβιος Αντ. Πρωτοπά-
τσης και το 1944 κατόρθωσε να δημο-
σιεύσει πενήντα απ’ αυτά. Το έργο του 
Baudelaire παρουσίασε στη Γαλλία και 
εκθείασε ο ομότεχνός του Βερλαίν το 
1865 στο περιοδικό «L’Art». Ο μεγά-
λος ποιητής πέθανε νέος από ημιπλη-
γία ύστερα από αβάσταχτη αγωνία. 
Η μεταφράστρια του έργου του Δέσπω 
Καρούσου γράφει:

Ο συμβολισμός στην ποίηση
Γράφει ο Στρατής Μολίνος

«Η ανθρώπινη ψυχή δεν αλλάζει. Ο 
πόνος, ο έρωτας, η ορφάνια, οι δυστυ-
χίες που χτυπούν τον άνθρωπο είναι 
πάντα παρούσες σ’ όλες τις εποχές, σ’ 
όλους τους καιρούς. Μόνο είναι ελάχι-
στοι αυτοί που μπορούν να τα εκφρά-
σουν τόσο αριστοτεχνικά ώστε να συ-
γκινηθούν διαχρονικά. Και αυτοί είναι 
οι μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν τη 
θέση τους στο πάνθεον της αιωνιότη-
τας όπως κι ο Charles Baudelaire.

Η Λέσβο (απόσπασμα)
Λατινικού γλεντιού,
 ηδονής ελληνικής μητέρα,
Λέσβο, όπου τα πολλά φιλιά 
με λίγωμα ή χαρά,
Ήλιοι στη θέρμη, 
στη δροσιά χειμωνικά, τη μέρα,
τη νύχτα σου τη δοξαστή 
στολίζουνε λαμπρά.
λατινικού γλεντιού, 
ηδονής ελληνικής μητέρα,

Λέσβο, μ’ αμέτρητα φιλιά 
σαν καταρράχτες πούνε
και μες σε βάραθρ’ άπατα
κυλούνε μ’ αφοβιά
Και τρέχουν μ’ αναφυλλητά 
και γάργαρα ξεσπούνε
φουρτουνιασμένα, μυστικά, 
μυρμηδιστά, βαθειά.
Λέσβο με αμέτρητα φιλιά 
σαν καταρράχτες πούνε!

Λέσβο, όπου οι Φρύνες τρυφερά 
η μια την άλλη κράζουν ,
όπου χωρίς αντίλαλο δε μένει στεναγμός,
Όσο την Πάφο τ’ ουρανού 
τ’ αστέρια σε θαμάζουν
κ’ η Αφροδίτη ζούλεψε 
τη δόξα της Σαπφώς!
Λέσβο, όπου οι Φρύνες τρυφερά 
η μια την άλλη κράζουν.

(Από τα «καταδικασμένα» του. 
Μετάφραση Αντ. Πρωτοπάτσης)

Επίσης ακραιφνής όσο και δυναμι-
κός συμβολιστής, λίγα χρόνια αργό-
τερα έρχεται να ταράξει τα τεκταινό-
μενα της ποίησης ο Arthur Rimbaud 
(Ρεμπώ,1854-1891). Επαρχιώτης, άξε-
στος ως έχει ειπωθεί, εξέπληξε όλους 
στο Παρίσι με την παραδοξότητα και 
την ωριμότητα των ποιημάτων του. Ως 
ποιητής διακρίνεται για την τόλμη των 
εικόνων και την αρμονία των στίχων. 
Υπήρξε στενός φίλος του Βερλαίν. 
Μετά από μια περιπετειώδη ζωή και 
περιπλανήσεις σε διάφορα μέρη της 
υφηλίου ασθένησε βαριά και απεβίωσε 
νέος κι αυτός.

Αίσθησις
Στο μπλε των δειλινών του καλοκαιριού, 
θα γυρίσω τα μονοπάτια,
τσιμπημένος απ’ τ’ αυτιά του σιταριού, 
πατώντας στο χορτάρι:
Ονειροπόλος, θ’ ατενίζω, καθώς θα νιώθω 
την δροσιά στα πόδια μου.
Θ’ αφήσω τον άνεμο να λούσει 
το γυμνό μου κεφάλι.
Δεν θα μιλώ, δεν θα σκέφτομαι τίποτα:
αλλά ο απέραντος έρωτας 
θα ξεσηκώσει την ψυχή μου,
και θα ξεμακραίνω, όλο και πιο μακριά, 
σαν τσιγγάνος,
μέσα στην Φύση,- ευτυχισμένος 
σαν να’ χα ένα κορίτσι.

Άξιος συνεχιστής του συμβολι-
σμού είναι ο Paul Verlaine (Βερ-
λαίν,1844-1896). Επίσης είχε ταραχώδη 
ζωή με διαπληκτισμούς, εξορίες και 
φυλακίσεις. Έζησε υπό την επήρεια 
ακραίου αλκοολισμού ο οποίος και τον 
σκότωσε. Στην ποίησή του παρουσιά-
ζεται ωμός συνάμα όμως με τρυφερές 
και πολύ ανθρώπινες παρενθέσεις και 
λυρικές εξάρσεις.

Χαρακτηριστικό για τον συνεχώς με-
θυσμένο Βερλαίν είναι το εξής περιστα-
τικό: όταν κάποια μέρα πήγε να παρα-
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δώσει εργασία του στο τυπογραφείο, 
ο υπάλληλος παρέλαβε το έργο αλλά 
ανέφερε στον προϊστάμενό του με 
απορία: «Κύριε, ο κ. Βερλαίν πάλι ήρθε 
μεθυσμένος» και ο εκδότης ο οποίος 
γνώριζε την αδυναμία αλλά και την αξία 
του ποιητή απάντησε ατάραχος: «Δεν 
εκπλήσσομαι. Ελπίζω, όταν θα κάνει τις 
διορθώσεις νάναι ξεμέθυστος».

Ποτέ πια
Θύμηση! Θύμηση! Τί θες; 
Στον άτονον αγέρα
έκανε το φθινόπωρο τη κίσσα να πετιέται
κι ο ήλιος μια μονότονη 
σφεντόνιζεν αχτίδα,
στο δάσος κείνο το χλωμό 
που μαίνονταν μελτέμια.

Μονάχοι πορευόμαστε 
σε στοχασμούς δωσμένοι,
εγώ κι αυτή -με τα μαλλιά
 στις αύρες και τη σκέψη.
Ξάφνου, τη συγκλονιστική ματιά της 
στρέφοντάς μου:
-"Ποιά ήταν πρώτη αγάπη σου;" 
είπ' ηχερή η λαλιά της,

μέταλλο ζον, μ' αγγελικό, 
πλέρια καθάριο τόνο.
Μ' εν άφραστο χαμόγελο 
της απεκρίθην μόνο,
και τ' άσπρο της ασπάστηκα, 
ευλαβικά, το χέρι...

Τ' άνθος το πρώτο! 
α πόσο μοιάζει μυρωμένο!
Πως μ' ένα ψίθυρο στενάζει 
τρισχαριτωμένο
το πρώτο "ναι" που βγαίν' 
απ' τ' ακριβά τα χείλια.

(Μετάφραση Τέλλου Άγρα)

Δεν εκπλήσσει το γεγονός, σ’ αυτή τη 
συνάφεια των δύο ακραίων στη συμπε-
ριφορά ποιητών, ότι υπήρξαν θερμοί 

εραστές και ο Βερλαίν επεχείρησε να 
σκοτώσει το φίλο του με πιστόλι, αλλά 
αστόχησε!

Ο Stephane (Ettiene )Mallarme (Μα-
λαρμέ,1842-1898) είναι από τους κο-
ρυφαίους του γαλλικού συμβολισμού. 
Εικοσαετής ταξίδεψε στην Αγγλία για 
να μάθει αγγλικά  με σκοπό να διδάσκει 
αυτή τη γλώσσα εξασφαλίζοντας έτσι 
τους πόρους για την φιλολογική του 
ανεξαρτησία. Όταν επέστρεψε από την 
Αγγλία δίδασκε τη γλώσσα από το 1864 
ως το 1892. Το 1895 αποτραβήχτηκε 
στον οικίσκο του στο Φονταινεμπλώ 
«άσυλο μοναξιάς και ονειροπολήσης» 
όπως το έλεγε. Εκεί πέθανε το 1898, 
αφού το 1896 ανακηρύχθηκε ως «πρί-
γκηπας των ποιητών» μετά τον θάνατο 
του Βερλαίν. Ο Μαλαρμέ ήθελε κάθε 
στίχος του να αποτελεί και μία εικόνα 
πλαστική, την έκφραση μιας σκέψης, 
την έκφανση ενός αισθήματος, νάναι  
ένα σύμβολο φιλολογικό. Κορυφαίο 
έργο του θεωρείται «Το απομεσήμερο 
ενός φαύνου».

Ο καταραμένος γελωτοποιός
Μάτια, λίμνες από τη μέθη 
απλά να ξαναγεννηθώ
μα όχι ηθοποιός που με την κίνηση θύμιζα
Σαν πούπουλο των λυχναριών 
την πρόστυχη αιθάλη,
τρύπησα στου τοίχου τον καμβά 
ένα παράθυρο.
Πόδια και χέρια ξεκάθαρα 
κολυμβητή προδότη,
με άλματα πολλαπλά, ξορκίζοντας το κακό
Άμλετ! σαν να έσκαβα μέσα στο κύμα
τάφους χιλιάδες εκεί για να χαθώ αγνός.
Χρυσό κύμβαλο ιλαρό 
με γροθιές θυμωμένες,
ξαφνικά ο ήλιος τη γύμνια χτυπά
αγνή εξαϋλωμένη 
από τη μαργαριταρένια μου λάμψη,
Σάπια νύχτα του δέρματος 
όταν πατούσες επάνω μου,

δεν ήξερες, αχάριστη! 
ήταν όλη μου η στέψη,
η μάσκα αυτή που βυθίστηκε 
στα σκοτεινά του παγετώνα νερά.

Παραμένοντας στον γαλλικό συμβο-
λισμό, αναφέρουμε τέλος τον ελληνικής 
καταγωγής Jean Moreas (Ιωάννης Παπα-
διαμαντόπουλος, 1856-1910) πρωτερ-
γάτη και συναρχηγό του κινήματος ο 
οποίος συνέταξε και προσυπέγραψε το 
«μανιφέστο» των συμβολιστών. Γνωστός 
είναι κυρίως για το έργο του «Στροφές» 
το οποίο όμως δεν εμπεριέχει τα χαρα-
κτηριστικά του συμβολισμού.

Η ζωή
Μην αποκαλέσετε τη ζωή 
ένα χαρούμενο τσιμπούσι
είτε σαν να επρόκειτο 
για ένα ασήμαντο πνεύμα
είτε για μια άδεια ψυχή
Κυρίως μην την αποκαλέσετε ποτέ: 
μια ατέλειωτη δυστυχία
αν και τολμά τόσο λίγο
που σύντομα αυτή η τόλμη της στερεύει.
Δακρύστε όπως το κρύο αεράκι 
ή το κύμα σκάει στην άμμο
Γευτείτε κάθε ηδονή
και κάθε πικρία της
και αποφανθείτε: είναι χειμαρρώδης 
επειδή είναι η σκιά ενός ονείρου

Στην Ελλάδα, όπου ως γνωστό κάθε 
μόδα αργεί να εισέλθει αλλά όταν τού-
το συμβεί αυτή εξελίσσεται ορμητικά 
και απρόβλεπτα, η κατάσταση είναι κά-
πως έτσι:

Πρώτος με τον συμβολισμό και με 
επιτυχία ασχολείται ο Κώστας Χατζό-
πουλος (1868-1920). Γεννήθηκε στο 
Αγρίνιο από εύπορους γονείς. Δημοτι-
κιστής, στη λογοτεχνία εμφανίζεται από 
πολύ νωρίς. Ταξίδεψε στην Ευρώπη και 
παρέμεινε αρκετά χρόνια, εργάσθηκε 
και τελειοποίησε τις γνώσεις του. Εκεί 

ασπάσθηκε τον μαρξισμό.
Στη σχετικά σύντομη ζωή του άφησε 

πλούσιο, δυνατό, λογοτεχνικό έργο, 
πεζά και ποίηση.

Ο Κωστής Παλαμάς, ένας από τους 
θαυμαστές του, αναθυμούμενος τα κοι-
νά μαθητικά τους χρόνια στο Μεσο-
λόγγι, γράφει: "...Τον αγναντεύω όξω 
από το σπίτι μου μαθητούδι, έφηβο, 
να προχωρεί στο δρόμο, φροντισμένο, 
κομψοντυμένο, στα κατάλευκα. Ύστε-
ρα από χρόνια βρεθήκαμε ανταμωμένοι 
στην Αθήνα. Εγώ πρεσβύτερος, κά-
πως ακουσμένος με τους στίχους μου, 
σκόρπιους εδώ κι εκεί. Ο Χατζόπουλος 
ήταν ένα έξυπνο παιδί, ζωηρό, ανυπότα-
χτο, διαχυτικό ή συμμαζεμένο, μα αξι-
αγάπητο, που μου κίνησε την προσοχή, 
μου ξύπνησε τη συμπάθεια. Και στο τέ-
λος το θαυμασμό. Αργότερα γράφτηκε 
στο πανεπιστήμιο στα νομικά. Και πήρε 
το δίπλωμά του, κατόρθωμα για τους 
ανθρώπους του είδους του".

Πέρασες και είχες στα μαλλιά
Πέρασες και είχες στα μαλλιά
Ρόδα και φώς και είχες στο χέρι
κρίνα λευκά καί στάχια από τον αγρό.
και σε είδα και είπα κι έφτασε
το καλοκαίρι.
Μα ήρθες και σκόρπισες 
τα στάχια στο νερό,
τα ρόδα στον αέρα
και με ένα κρίνο στάθηκες, ωχρή,
σα φθινοπώρου μέρα.

Ακολουθεί ο Μιλτιάδης Μαλακάσης 
(1870-1943) γεννημένος στο Μεσολόγ-
γι, κι αυτός γόνος εύπορης οικογένειας. 
Θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος 
του νεοελληνικού λυρισμού. Υπήρξε 
τακτικός συνεργάτης του «Νουμά». Το 
1904 ίδρυσε μαζί με τον Κωνσταντίνο 
Χατζόπουλο και τον Λάμπρο Πορφύ-
ρα την εταιρία «Εθνική Γλώσσα» για την 
προβολή και την καθιέρωση της δημο-
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τικής. Ήταν στενός φίλος του Μωρεάς.
Κατά τον πόλεμο του 1940 ο Μαλα-

κάσης μαζί με άλλους Έλληνες λογίους, 
προσυπέγραψε την «Έκκληση των Ελ-
λήνων Διανοουμένων» προς τους Δια-
νοούμενους ολόκληρου του Κόσμου, 
με την οποία καταδικαζόταν η ύπουλη 
ιταλική επίθεση ενώ συνάμα διέγειρε 
την παγκόσμια κοινή γνώμη σε επα-
νάσταση συνειδήσεων για κοινό νέο 
πνευματικό αγώνα. Το έργο του είναι 
πλουσιότατο και χαρακτηρίζεται από 
απαισιόδοξη διάθεση.

Παίζει απόψε το φεγγάρι
Παίζει απόψε το φεγγάρι
μέσα στην κληματαριά,
πουναι να το πιείς, αλήθεια,
στο ποτήρι,
Κι όχι τόσο γιατί παίζει
στην κληματαριά,
όσο γιατί φέγγει δίπλα
σα ένα παραθύρι.

Αξίζει να σημειωθεί και τούτο: Ως 
προαναφέρθηκε, ο Χατζόπουλος και 
ο Μαλακάσης έζησαν οικονομικώς 
ανεξάρτητοι και τούτο τους παρείχε 
την άνεση και το χρόνο να ταξιδεύουν 
στην Ευρώπη. Έτσι μπόρεσαν να έρ-
θουν άμεσα σε επαφή με την κοιτίδα 
των τεχνών, τη Γαλλία ή και αλλού και 
να επηρεαστούν άμεσα από τα νέα κύ-
ματα ποιητικής έκφρασης. Να γίνουν μ’ 
άλλα λόγια πολύ γρήγορα οι πρωτοπό-
ροι Έλληνες συμβολιστές.

Ο συμβολισμός δεν άφησε ασυγκί-
νητους επίσης το Λάμπρο Πορφύρα 
ή τον Ρώμο Φιλύρα ή αργότερα τον 
Κώστα Καρυωτάκη, τον Ναπολέοντα 
Λαπαθιώτη, τη Μαρία Πολυδούρη και 
μερικούς ακόμα.

O Kαβάφης θεωρείται επίσης συμβο-
λιστής, η επίδραση του κινήματος στο 
έργο του είναι έντονη, αλλά αυτόν δεν 
τολμώ να τον ακουμπήσω!

Υ.Γ. Ίσως η παράθεση τόσων ποιημάτων 
να κούρασε τον αναγνώστη, όμως θεωρή-
θηκε ότι έτσι η γεύση από τον συμβολισμό 
γίνεται πιο αισθητή.

Απρίλης μήνας και κοντοζυγώνει το 
Πάσχα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή όταν 
ήμουν νέος και μέχρι σήμερα μια πα-
ράξενη αίσθηση με διακατέχει. Η φύση 
αναγεννιέται, το φως πληθαίνει, η πλά-
ση γεμίζει χρώματα, οσμές και αρώμα-
τα. Πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα και 
η Ανάσταση. Το συνταρακτικό γεγονός 
του Θείου Πάθους σε συνδυασμό με 
όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μου 
προκαλεί παράξενα συναισθήματα.

Ο φετινός Απρίλης ήταν πολύ διαφο-
ρετικός από άλλα χρόνια, με τις συνε-
χείς κακοκαιρίες, τις βροχές, τις καται-
γίδες και τη σκόνη από την Αφρική. Οι 
νεραντζιές στους δρόμους της γειτο-
νιάς μου δεν πρόλαβαν να σκορπίσουν 
το άρωμά τους, τα άνθη τους έπεσαν 
πρόωρα από τη βροχή και το χαλάζι. 
Ευτυχώς το Πάσχα ο καιρός ήταν κα-
λός αλλά σχεδόν όλος ο υπόλοιπος 
μήνας δε θύμιζε τίποτε από άνοιξη. 
Έτσι, εξαιτίας των άσχημων καιρικών 
συνθηκών, αλλά και με τη νοσταλγία 
βαθιά μέσα στην ψυχή μου, ίσως και 
λόγω της ηλικίας, γυρίζω συνεχώς πίσω 
στα παλιά και ξαναζώ νοερά τη Μεγάλη 
Εβδομάδα στο χωριό μου, τον Μεσό-
τοπο. Εδώ ας μου επιτραπεί να μετα-
φέρω κάποιες από τις αναμνήσεις μου 
που σχετίζονται με έθιμα και γεγονότα 
της εποχής εκείνης.

Οι προετοιμασίες για το Πάσχα, τη 
Λαμπρή όπως λέγαμε, ξεκινούσαν από 
το Σάββατο του Λαζάρου και συνεχίζο-

νταν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτές 
παράλληλα με τη σταδιακή πορεία προς 
την κορύφωση του Θείου δράματος 
και την αναμονή της Ανάστασης, της νί-
κης της ζωής επί του θανάτου, του φω-
τός επί του σκότους, μου προξενούσαν 
πάντα το συναίσθημα της χαρμολύπης.

Έβλεπα τη μάνα μου να καθαρίζει και 
να στολίζει το σπίτι, να καθαρίζει την 
αυλή, να ασπρίζει τις γλάστρες και τα 
παρτέρια που τα λουλούδια τους ήταν 
στην καλύτερή τους ώρα και ένοιωθα 
χαρά και αγαλλίαση. Το Σάββατο του 
Λαζάρου, όπως οι περισσότερες νοικο-
κυρές, έφτιαχνε τα λαζαρέλια, ανθρω-
πόσχημα ψωμάκια με σταφίδες.

Την άλλη μέρα, την Κυριακή των Βα-
ΐων (ντου Βαγιώ, όπως λέγαμε) όλοι 
φρόντιζαν να φάνε ψάρια και λέγανε το 
γνωστό «Βάγια- βάγια ντου Βαγιώ, φάτι 
ψάρια τσι κουλιό, τσι την άλλη Κυριακή 
φάτι του παχύ τ’ αρνί». Τις εκκλησίες 
μας, την Παναγία (Εισόδια της Θεοτό-
κου) και τον Άγιο Δημήτριο, τις στόλι-
ζαν με δάφνες (βάγιες τις λέγαμε) και 
σκορπισμένα δαφνόφυλλα. Έτσι εννο-
ούσαν οι Μεσοτοπίτες την ονομασία 
«των Βαΐων». Κλαδιά φοινίκων (φύλλα 
στην κυριολεξία) δεν χρησιμοποιούσαν 
στο στολισμό. Οι φοίνικες εξάλλου 
ήταν σπάνιοι στο χωριό. Θυμάμαι μόνο 
έναν που υπήρχε στο σχολείο κι αυτός 
τότε ήταν ακόμα μικρός.

Την Κυριακή των Βαΐων συνήθως, δύο 
ομάδες μεγάλων παιδιών, μία αγοριών 

Η Μεγάλη Εβδομάδα στον Μεσότοπο Λέσβου
τα παλιότερα χρόνια

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

ΛαογραφίαΛαογραφία
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και μία κοριτσιών ξεκινούσαμε πρόβες 
για να ψάλουμε τα Εγκώμια το βράδυ 
της Μεγάλης Παρασκευής στην εκκλη-
σία της Παναγίας. Οι πρόβες γίνονταν 
στο σχολείο και συνεχίζονταν και τις 
επόμενες μέρες με την καθοδήγηση 
του δασκάλου μας. 

Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων 
αλλά και τα βράδια της Μεγάλης Δευτέ-
ρας και της Μεγάλης Τρίτης ο κόσμος 
γέμιζε τις εκκλησίες για να παρακολου-
θήσει τις ακολουθίες του Νυμφίου (τα 
«Νύμφια», όπως τις λέγαμε). 

Μου άρεσε να βρίσκομαι στην εκ-
κλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδιαίτερα 
τα βράδια. Με εντυπωσίαζαν οι μαύρες 
κορδέλες που ήταν κρεμασμένες στους 
πολυελαίους. Δεν υπήρχε ηλεκτρισμός 
και η εκκλησία φωτιζόταν με το λιγοστό 
φως των καντηλιών, των λαμπάδων και 
των κεριών. Δεν υπήρχαν μικρόφωνα 
και μεγάφωνα και η όλη ατμόσφαιρα 
ήταν κατανυκτική και υποβλητική.

Οι ψάλτες έδιναν τον καλύτερό τους 
εαυτό σ’ αυτές τις ακολουθίες της Με-
γάλης Εβδομάδας. Στα Νύμφια το απο-
κορύφωμα ήταν όταν έψαλαν το τροπά-
ριο «Τον νυμφώνα σου βλέπω» που οι 
εκκλησιαζόμενοι (άνδρες και γυναίκες) 
αν και απλοί αγράμματοι άνθρωποι οι 
περισσότεροι, παρακολουθούσαν και 
σιγομουρμούριζαν με κατάνυξη.

Τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδο-
μάδας οι νοικοκυρές συνέχιζαν τις προ-
ετοιμασίες για τη Λαμπρή. Έφτιαχναν 
γλυκά και κυρίως πολλά κουλούρια με 
τα απλά παραδοσιακά υλικά. Έφτιαχναν 
επίσης πολύ ωραία τσουκέρια (τσι-
ρέτσια τα λέγαμε). Ακόμα όσες είχαν 
αδεξιμιούς ή αδεξιμιές (βαφτιστήρια) 
έφτιαχναν και τα κουλίτσια (κουλού-
ρες ψωμιού με αρωματικά ή τσουρέκια 
με μια τρύπα στη μέση ή ένα κόκκινο 
αυγό) που ήταν το απαραίτητο και καθι-
ερωμένο λαμπριάτικο δώρο μαζί με μια 
λαμπάδα από γνήσιο κερί, απλή, χωρίς 

στολίδια.
Η Μεγάλη Πέμπτη ήταν η μέρα που 

οι νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά γι’ 
αυτό και την έλεγαν Κότσ’ν’ Πέφκ’ ή 
Κουτσ’νουπέφκ’ (Κόκκινη Πέμπτη). 
Το βάψιμο των αυγών γινόταν συνή-
θως με το ρ’ζάρ’ (ριζάρι). Πρόκειται 
για ένα φυτό για το οποίο έχω γράψει 
λεπτομερέστερα σε παλιότερο τεύχος 
της «Αιολίδας» (Γιαννίτσαρος 2012). 
Επιστημονικά λέγεται Rubia tinctorum 
(Ρούβια η βαφική) και ανήκει στην οικο-
γένεια Rubiaceae (Ρουβιίδες). Είναι ένα 
ποώδες πολυετές φυτό με ριζώματα τα 
οποία περιέχουν μια κόκκινη χρωστική, 
την αλιζαρίνη. Υπήρχε σε ορισμένες 
τοποθεσίες αυτοφυές από όπου έπαιρ-
ναν τα ριζώματά του. Αφού τα έπλεναν 
καλά για να φύγουν τα χώματα τα κοπά-
νιζαν ελαφρά και τα έβραζαν για να βγει 
το χρώμα τους με το οποίο έβαφαν τα 
αυγά που έπαιρναν ένα ωραίο κόκκινο 
χρώμα. Κάποτε ήρθαν στο χωριό και 
οι χημικές βαφές και τότε σιγά-σιγά η 
χρήση του ριζαριού περιορίστηκε ση-
μαντικά και σχεδόν καταργήθηκε. Στα 
αυγά που έβαφαν μερικές νοικοκυρές 
έκαναν και διακόσμηση με φυλλαράκια, 
λουλουδάκια, χαλκομανίες κ.λπ. Λίγες 
έβαφαν κι άλλα χρώματα, κίτρινο, πρά-
σινο, μπλε για να έχουν μια διαφορετι-
κή διακόσμηση στο τραπέζι τους.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο 
κόσμος γέμιζε τις εκκλησίες για να 
παρακολουθήσει την ακολουθία των 
Παθών του Ιησού με τα Δώδεκα Ευαγ-
γέλια. Όταν ο ιερέας έβγαζε τη Σταύ-
ρωση ένα μεγάλο στεφάνι από πολύ-
χρωμα λουλούδια, το οποίο συνήθως 
είχαν τάμα να φτιάξουν κάποιες κοπέ-
λες, τοποθετούνταν πάνω στο Σταυρό. 
Ένα μόνο στεφάνι από πραγματικά 
άνθη και όχι πολλά πλαστικά, όπως βλέ-
πουμε σήμερα σε πολλές εκκλησίες. Ο 
κόσμος με συγκίνηση παρακολουθού-
σε την όλη τελετουργία και άκουε το 

«Σήμερον κρεμάται» από τον ιερέα και 
τους ψάλτες.

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής 
γινόταν ο στολισμός του κουβουκλίου 
του Επιταφίου. Αυτός έπρεπε να τε-
λειώσει πριν τις δέκα και το κουβούκλιο 
να είχε τοποθετηθεί στη θέση του στη 
μέση της εκκλησίας, γιατί αυτή την ώρα 
ξεκινούσε η ακολουθία των Μεγάλων 
Ωρών. Ο στολισμός γινόταν μέσα στο 
νάρθηκα της εκκλησίας. Γυναίκες, κυρί-
ως κορίτσια, νέες κοπέλες συγκέντρω-
ναν πολλά λουλούδια από τις αυλές και 
τα περιβόλια του χωριού και ξεκινού-
σαν το στολισμό. Μικρά παιδιά, όπως 
κι εγώ, φέρναμε ένα ματσάκι λουλούδια 
από την αυλή του σπιτιού μας.

Ο Κοντέλλης (1989) γράφει από πλη-
ροφορίες του Ν.Α. Κελέση ότι τα πιο 
παλιά χρόνια (σύμφωνα με δική μου 
εκτίμηση τις πρώτες δεκαετίες του 
εικοστού αιώνα) τα λουλούδια για το 
στολισμό του κουβουκλίου του Επιτα-
φίου προέρχονταν κυρίως από το πε-
ριβόλι του Γιάννη Βανέλλη στο Ταβάρι 
και ήταν πολλά και ποικίλα. Στην εποχή 
τη δική μου (δεκαετίες του 1940 και 
1950) το περιβόλι αυτό δεν πρέπει να 
υπήρχε γι’ αυτό τα περισσότερα λου-
λούδια προέρχονταν από τις αυλές του 
χωριού και διάφορα μικρά περιβολάκια. 
Εδώ ας μου επιτραπεί να επισημάνω 
και ένα μικρό λάθος σ’ αυτά που λέει 
ο αείμνηστος καθηγητής Ν.Α. Κελέσης. 
Αναφέρει πως μεταξύ των λουλουδιών 
ήταν και «τσυραδάκρυα», λαϊκή τοπική 
ονομασία του φυτού Narcissus tazetta 
(Νάρκισσος ο ταζέττιος ή κυπελλοφό-
ρος) πράγμα που δεν μπορεί να συ-
νέβαινε, επειδή το είδος αυτό ανθίζει 
το χειμώνα και την εποχή της Μεγάλης 
Εβδομάδας (Απρίλιο μήνα) είναι τε-
λείως απανθισμένο. Όσο για το άλλο 
είδος που αναφέρει (αξιάμ-σοφά) δεν 
γνωρίζω δυστυχώς, πιο είναι. 

Στο στολισμό των Επιταφίων υπήρ-

χε κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ των 
δύο εκκλησιών μας γι’ αυτό οι κοπέλες 
έβαζαν όλη τους την καλαισθησία, ανά-
λογα με τα άνθη που διέθεταν, για να 
πετύχουν ό,τι ωραιότερο. Τα λουλού-
δια ήταν ποικίλα αλλά κυριαρχούσαν 
συνήθως τα τριαντάφυλλα, οι βιολέττες 
(βιόλες ή διόλες τις λέγαμε τότε), οι 
μαργαρίτες κ.ά.

Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί ή και 
την προηγούμενη μέρα (Μεγάλη Πέ-
μπτη) κάποιοι πήγαιναν στη Σείστρια, 
την Καστανιά και άλλα μέρη όπου φύ-
ονται και έκοβαν καραμπάσια και τα 
έφερναν στην εκκλησία. Καραμπάσι εί-
ναι η τοπική λαϊκή ονομασία (τουρκικής 
προέλευσης) δύο ειδών αγριολεβάντας 
που φύονται στην περιοχή του Μεσο-
τόπου. Γι’ αυτές τις άγριες λεβάντες 
έχω γράψει αναλυτικά σε παλιότερο 
τεύχος της «Αιολίδας» (Γιαννίτσαρος 
2007) κι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί 
να ανατρέξει σ’ αυτό και να διαβάσει 
πολλές λεπτομέρειες. Ανήκουν στο γέ-
νος Lavandula (Λαβαντούλα) και έχουν 
ταξιανθίες μακρουλές, σχεδόν κυλιν-
δρικές, με μικρά ιώδη (μοβ) άνθη και 
μοσχοβολάνε. Επειδή είναι ταιριαστές 
με την πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγά-
λης Παρασκευής σε κάποια χωριά της 
Λέσβου, όπως την Πέτρα, τη Σκαμνιά 
κ.ά., τις χρησιμοποιούν στον εξωτερικό 
στολισμό του κουβουκλίου του Επιτα-
φίου. Στον Μεσότοπο όμως, δεν γινό-
ταν συνήθως αυτό αλλά τα καραμπάσια 
τα έβαζαν και τα βάζουν και σήμερα 
στο εσωτερικό του κουβουκλίου, όπου 
ο ιερέας μετά την έξοδο από το Ιερό 
Βήμα τοποθετεί τον Επιτάφιο, δηλαδή 
το χρυσοκέντητο ύφασμα που απεικο-
νίζει την Ταφή του Κυρίου. Περισσό-
τερα μπορεί να διαβάσει κάποιος στο 
παλιότερο δημοσίευμά μου (Γιαννίτσα-
ρος 2007) που αναφέρθηκε παραπάνω.

Στις 10 το πρωί ο Επιτάφιος ήταν στο-
λισμένος και τοποθετημένος στη θέση 
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του, οπότε και άρχιζε η ακολουθία των 
Μεγάλων Ωρών και της Αποκαθήλωσης. 
Η καμπάνα χτυπούσε πένθιμα, «λείψα-
νο» όπως λέγαμε, δηλαδή δύο χτύποι 
αργοί και μια παύση, που επαναλαμβά-
νονταν συνεχώς. Η Αποκαθήλωση γινό-
ταν στη 1 μ.μ. Ο Κοντέλλης (1989) ανα-
φέρει αρκετά για τον ανταγωνισμό που 
υπήρχε, σχετικά με τη μελωδική απαγ-
γελία του «Σήμερον κρεμάται» μπρο-
στά στο Σταυρό με τον Εσταυρωμένο.

Η νηστεία τη Μεγάλη Παρασκευή 
ήταν απόλυτη και τραπέζι δεν έστρω-
ναν. Το απόγευμα οι νέες κυρίως αλλά 
και οι νέοι επισκέπτονταν και τις δύο 
εκκλησίες για να δουν, να προσκυνή-
σουν και να θαυμάσουν τους Επιταφί-
ους και να τους συγκρίνουν. Αραιά και 
που ακούγονταν κάποια τράκα ή «κλει-
διά», αφού οι νέοι όλες αυτές τις μέρες 
της Μεγάλης Εβδομάδας προετοιμάζο-
νταν για τη νύχτα του Μεγάλου Σαββά-
του και την υποδοχή της Ανάστασης. 
Γι’ αυτό γράφει ο Κοντέλλης (1989) 
αλλά έχω γράψει και εγώ παλιότερα 
(Γιαννίτσαρος 2015).

Νωρίς το βράδυ της Μεγάλης Πα-
ρασκευής και όχι στη 1 μετά τα μεσά-
νυχτα, όπως γινόταν ακόμη πιο παλιά, 
ξεκινούσε στις εκκλησίες η ακολουθία 
του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου 
με το «Κύματι θαλάσσης» και τα Εγκώ-
μια. Για το πώς γινόταν αυτό τα ακόμη 
παλιότερα χρόνια τα λέει ο Κοντέλ-
λης (1989) με βάση τις πληροφορίες 
του καθηγητή Ν.Α. Κελέση. Αναφέρει 
αρκετά για τους βρονταρούς που χτυ-
πούσαν τις πόρτες για να ξυπνήσουν 
τον κόσμο να πάει στην εκκλησία. Στα 
χρόνια τα δικά μου δεν υπήρχαν βρο-
νταροί, άκουγα όμως γι’ αυτούς από 
τους γονείς μου. Οι εκκλησίες γέμιζαν 
από κόσμο που άκουγε με ευλάβεια τις 
ψαλμωδίες, έστω κι αν οι περισσότεροι 
δεν καταλάβαιναν και πολλά πράγματα.

Όπως είπα και παραπάνω συνήθως 

τα Εγκώμια στην εκκλησία της Παναγί-
ας, όταν ήμουν μαθητής στις τελευταίες 
τάξεις του Δημοτικού και μετά στις τά-
ξεις του Γυμνασίου τα ψάλαμε χορωδι-
ακά δύο ομάδες παιδιών μία από αγό-
ρια και μία από κορίτσια. Λέγαμε όμως 
μόνο την πρώτη και την τρίτη στάση, 
δηλαδή το «Η ζωή εν τάφω» και το «Αι 
γενεαί πάσαι». Τη δεύτερη στάση, το 
«Άξιον εστί», δεν το λέγαμε εμείς αλλά 
οι ψάλτες γιατί μας φαινόταν δύσκολο 
στο συντονισμό.

Μετά τα Εγκώμια ακολουθούσε η 
έξοδος και η περιφορά του Επιταφί-
ου αλλά μόνο γύρω από την εκκλησία, 
όπως γινόταν και τα ακόμη πιο παλιά 
χρόνια, καθώς αναφέρει ο Κοντέλλης 
(1989). Αυτή η περιφορά επεκτάθηκε 
τα νεότερα χρόνια. Από όσο θυμάμαι 
η έξοδος και η περιφορά του Επιταφί-
ου γινόταν αμέσως μετά τα Εγκώμια και 
μετά την επιστροφή στο Ναό ψάλο-
νταν τα Ευλογητάρια.

Ο κόσμος ακολουθούσε την περι-
φορά με αναμμένα κεράκια. Κατά την 
επιστροφή, ενώ έμπαιναν στον κυρίως 
Ναό ο ιερέας, οι ψάλτες και τα παιδιά 
με τα εξαπτέρυγα, ο Επιτάφιος έμενε 
στον πρόναο (νάρθηκα), μπροστά από 
την είσοδο του κυρίως Ναού. Ο κό-
σμος περνούσε κάτω από τον Επιτάφιο, 
αφού προσκυνούσε μια εικόνα με την 
παράσταση του Επιτάφιου Θρήνου που 
κρατούσαν δύο νέοι. Θυμάμαι έτυχε να 
κρατήσω κάποιες φορές αυτή την εικό-
να, η οποία μάλιστα ήταν ασπρόμαυρη, 
χωρίς χρώματα.

Ο Κοντέλλης (1989) πάλι από πληρο-
φορίες του καθηγητή Κελέση αναφέρει 
ότι τα ακόμη παλιότερα χρόνια (υπο-
θέτω τις πρώτες δεκαετίες του εικο-
στού αιώνα) πριν από την είσοδο του 
Επιταφίου στον κυρίως Ναό γινόταν η 
τελετουργία του «Άρατε Πύλας». Στη 
δική μου εποχή αυτό γινόταν μετά την 
Ανάσταση τη νύχτα του Μεγάλου Σαβ-

βάτου και γίνεται μέχρι σήμερα, όπως 
έχω περιγράψει λεπτομερώς σε άλλο 
κείμενό μου (Γιαννίτσαρος 2015).

Μετά την απόλυση της εκκλησίας οι 
πιστοί έπαιρναν στο σπίτι τους κάποια 
από τα λουλούδια του Επιταφίου και τα 
φύλαγαν στα εικονίσματα.

Θα τελειώσω αυτό το κείμενό μου για 
τη Μεγάλη Εβδομάδα με την ακολουθία 
του πρωινού του Μεγάλου Σαββάτου 
αναφέροντας κάτι που ίσως δε γίνεται 
σε άλλα μέρη. Όπως έχω γράψει και 
παλιότερα (Γιαννίτσαρος 1999) όταν 
ο ιερέας ψάλει το «Ανάστα ο Θεός» 
σκορπίζει στην εκκλησία και ραίνει 
τους εκκλησιαζόμενους με καραμπά-
σια, αντί για δαφνόφυλλα, όπως γίνεται 
αλλού.

Το Μεγάλο Σάββατο συνήθως οι νο-
νές έστελναν τα κουλίτσια και οποιο-
δήποτε άλλο δώρο στα βαφτιστήρια 
τους. Δε θα αναφέρω τίποτε άλλο για 

το Μεγάλο Σάββατο κατά το οποίο οι 
προετοιμασίες για την Ανάσταση και 
την ημέρα της Λαμπρής συνεχίζονταν 
και κορυφώνονταν. Αρκετά γι’ αυτές 
γράφει ο Κοντέλλης (1989) από πληρο-
φορίες του Ν.Α. Κελέση.

Βιβλιογραφία
Γιαννίτσαρος Α. 1999. Μερικά σπάνια φυτά της 
περιοχής Μεσοτόπου Λέσβου. Μεσότοπος- Πο-
λιτισμός και Παράδοση 3:21-24.
Γιαννίτσαρος Α. 2007. Οι άγριες λεβάντες της 
Λέσβου. Αιολίδα 17:57-62.
Γιαννίτσαρος Α. 2012. Το ριζάρι. 
Αιολίδα 42:60-61.
Γιαννίτσαρος Α. 2015. Ανάσταση και Λαμπρή 
στον παλιό Μεσότοπο Λέσβου. Αιολίδα 55:25-
29.
Κοντέλλης Π.Ι. 1989. Ο κόσμος ο μικρός. Τό-
μος Β΄. Μεσότοπος Λέσβου. Λαογραφικά- Ηθο-
γραφικά. Έκδοση Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέ-
σβου «Αναγέννηση» Αθήνα. 

Επιτάφιοι στη Λέσβο
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Ιστορίες ματιών
  

Τα μάτια αγαπούν ν΄αφοσιώνονται  
σ΄ελάχιστες πτυχές του ορατού κόσμου 

ενώ μέσα το εργαστήρι ερμηνεύει τις εικόνες σε αγγέλους 
ή σ΄αποχαιρετιστήριες κάρτες με πεύκα. 
Ταξιδεύουν τα μάτια βιδωμένα στο σώμα 

η ταχύτητά του τα παρασέρνει 
αντιστέκονται λίγο μα ύστερα ακολουθούν 

και κοιτάν άλλα καινούργια 
ώσπου να πειστεί σιγά σιγά και το ποίημα 

και ν΄αρχίσει να παριστάνει το νέο πρόσωπο. 
Γερνώντας τα μάτια ξεχνιούνται σ΄ένα σύννεφο 

σ΄ένα κομμάτι νερό π΄αστραποβολάει 
και τα πάει πέρ΄απ΄την ομορφιά των τοπίων 

και τις καφετιές πεδιάδες της κόρης των ματιών σου
 σε τόπο όπου ο οφθαλμός είναι ο κόσμος

 βλέπει και βλέπεται
 κι είναι σαν της αράχνης τον ιστό 

σκαλωμένος στου κρανίου την εσώτατη οροφή. 
 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ (1939-)

Κοτόπουλο γεμιστό στη λαδόκολλα
Μια εύκολη, πολύ νόστιμη, ελαφριά, κα-
λοκαιρινή συνταγή, με πολλά λαχανικά 
και μαστιχωτό τυρί.

Υλικά:
(Μερίδες: 6)
1 κοτόπουλο (γύρω στα 1.700 γραμ.)
4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. μουστάρδα
χυμό από 1 λεμόνι
λίγη ρίγανη φρέσκια - λίγο θυμάρι 
φρέσκο
2-3 σκ. σκόρδο με τη φλούδα τους
αλάτι - πιπέρι
500 γραμ. μανιτάρια ολόκληρα 
(ασπρομανίταρα μέτρια σε μέγεθος)
150 γραμ. κεφαλογραβιέρα
10 ντοματίνια μακρόστενα

Για τη γέμιση
3 χρωματιστές πιπεριές
200γρ. μανιτάρια 
1 κρεμμύδι μικρό & 1 σκ. σκόρδο 
(σπασμένη)
4-5 λιαστές ντομάτες (ψιλοκομμένες)

200 γραμ. κεφαλογραβιέρα ή 
κεφαλοτύρι (σε κομμάτια)
φρέσκα μυρωδικά (ρίγανη και θυμάρι)
λίγο ελαιόλαδο
αλάτι - πιπέρι
2-3 μεγάλες λαδόκολλες & 2-3 
κομμάτια αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση:
Ξεκινάμε το γεμιστό κοτόπουλο, 

αφήνοντας το πουλερικό στον πάγκο 
για 30 λεπτά.

Για τη γέμιση για το κλέφτικο κοτό-
πουλο: Κόβουμε τα λαχανικά σε κομ-
μάτια, σε μέγεθος μπουκιάς και ανα-
κατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης. 
Το στεγνώνουμε μέσα έξω. Αλατοπι-
περώνουμε την κοιλιά. Το γεμίζουμε. 
Το δένουμε με σπάγκο να κρατήσει το 
σχήμα του στο ψήσιμο. 

Βάζουμε τις λαδόκολλες σταυρωτά 
μέσα σε βαθύ ταψί. Ακουμπάμε το γεμι-
στό κοτόπουλο. Ανακατεύουμε σε ένα 
μπολ το λάδι, τη μουστάρδα, το λεμόνι, 
τη ρίγανη, το θυμάρι και το αλατοπίπε-
ρο. Περιχύνουμε το κοτόπουλο και το 
αλείφουμε γύρω γύρω. Προσθέτουμε 
τις σκελίδες σκόρδο με την φλούδα. 

Κλείνουμε τις λαδόκολλες, κρατώ-
ντας μέσα όλα τα ζουμιά. Τυλίγουμε 
σε αλουμινόχαρτο και ακουμπάμε στο 
ταψί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 150-170 βαθμούς C για 2 ώρες, 
ανοίγουμε τις λαδόκολλες, δυναμώνου-
με το φούρνο στους 200 βαθμούς C.

Βάζουμε σε ένα μπολ τα ασπρομανι-
τάρια κομμένα στη μέση, τα ντοματίνια 
κομμένα, το τυρί κομμένο σε καρέ, το 
αλάτι, το πιπέρι, το φρέσκο θυμάρι και 
ανακατεύουμε. Τα τοποθετούμε στο 
ταψί γύρω από το κοτόπουλο και συνε-
χίζουμε το ψήσιμο για 25 λεπτά ακόμη, 
μέχρι να ροδίσει.
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Άκουσε μάνα... 
Άκουσε μάνα,
μάζεψα απ’ το μαξιλάρι σου τα 
δάκρυα 
που στάλαζαν στα μάτια σου τα 
βράδια 
κι έφτιαξα μία θάλασσα ακύμαντη. 
Τώρα, στα γαλανά νερά της κολυμπώ, 
και γαληνεύω! 

Άκουσε μάνα, 
μάζεψα απ’ την άτυχη ψυχή σου τους 
στεναγμούς 
που σε τυράννησαν απάνθρωπα, 
βουβά, 
κι’ έγραψα λυπητερό αργόσυρτο 
τραγούδι. 
Τώρα, το τραγουδώ για σένα. 
στη σιωπή του δειλινού, και γαληνεύω! 

Άκουσε μάνα, 
μάζεψα από την άτυχη ζωή σου 
τα λόγια που παράγγειλες πάντα να τα 
θυμάμαι, 
κι έγραψα της ελπίδας το Πράσινο 
βιβλίο. 

Όμως - τι κρίμα - ήρθε η ασίγαστη 
φωτιά 
κι’ έγινε γκρίζα στάχτη ο θησαυρός 
μου. 

Τώρα, με άδεια χέρια στο πνιγηρό 
σκοτάδι, 
ψάχνω εσένα, την αγάπη, το Πράσινο 
βιβλίο... 
Κι’ έχω γι’ απάντηση αστραπόβροντα 
και κρύο!

 Ελένη Κονιαρέλλη Σιακή

Προϊόντος του χρόνου 
οι ποιητές 
Παραμονεύουν πίσω απ’ τις 
λυγαριές ώρες λυκόφωτες
δήθεν να ξεδιψάσουν.
 
Ρίχνουν ποιήματα 
στου πάθους τη νεροτριβή 
να ζωντανέψουν χρώματα της νιότης.

΄Αδικος κόπος· 
ξεθωριάζει το μελάνι
όπως το αίμα ύστερα από καιρό. 

Βαρκούλες χάρτινες
που έλκονται απ’ τις δίνες 
κι αυτοί στην όχθη 
αλιείς του ανέφικτου. 

Λενέτα Στράνη  

Χωρίς εσένα 
Χάθηκα 
Ξεχάστηκα 
διάλεξα το μονοπάτι 
απ’ τη μεριά του φόβου. 
Μου είπαν ότι περνάει από εκεί 
δεν είδα τον ίδιο, μόνο, 
τις πατημασιές του, τις ακολούθησα, 
συζητώντας για λάθη, χαμηλόφωνα, 
με στιγμές. 
Είπαμε, πολλά. Ακόμα λέμε. 
Δρόμος. Πορεία. 
Κουράστηκα. 
Που είσαι; 
Ακούω λέξεις απελπισμένες 
τις βλέπω να με πλησιάζουν 
με χέρια που μου κουνούν επιδεικτικά 
τα δάχτυλά τους. 
Το βλέμμα μια στα χνάρια 
μία στα δάχτυλα. 
Πολύ χρόνο περπατώ. 
Κουράστηκα. 
Που είσαι; 
Θέλω να με σκεπάσεις να κοιμηθώ 
να μ’ αγκαλιάσεις να μη φοβάμαι 
να με ακουμπήσεις να δω, αν ζω.

Κατερίνα Λαγουτάρη
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Φεύγοντας απ' την Ύδρα 
Εσύ θα φύγεις μα θα μείνουν 
οι καμπανούλες και οι φριτιλάριες 
της Ύδρας που τόσο αγάπησες.
Θα μείνουν στ’ άγρια βράχια, 
στο βουνό του Έρωτα,
σινιάλο κάνοντας βουβό του καραβιού 
στη θάλασσα, 
ντυμένες πέπλα της σιωπής 
και χρώματα της λύπης.

Α. Εξυμνιώτης

Η σονάτα του σεληνόφωτος
Άφησε με να ‘ρθω μαζί 
Γιάννης Ρίτσος.

Άφησέ με νάρθω μαζί σου,
μέσα στο όνειρο να νοιώσω την ψυχή 
σου
το σεληνόφως να φωτίζει τα μαλλιά 
σου
να σμίξει η μουσική, με τη λαλιά σου.
Οι δυο καφέδες στο τραπέζι αφημένοι
κρύωσαν πια και μένουν ξεχασμένοι.
Διστάζεις με κοιτάς και περιμένεις.
«Τι θες;» ρωτάς κι απάντηση δεν 
παίρνεις.
«Τα χρόνια λες περάσαν, μας αφήσαν 
σαν δέντρα της ιτιάς, φυλλορροήσαν»
«Για άλλην  Ανοιξη να μην ελπίζεις
στον ίδιο χώρο πάντα θα γυρίζεις.»
Το σελινόφως κι’η σονάτα ενωθήκαν 
και στην ψυχή μου μιαν ανάμνηση 
αφήκαν.

Γιώργος Κόμης

Επικουρικό 
Τι ψάχνεις μες τα ψίχουλα 
να βρεις τις αναμνήσεις; 
Φυλλομετράς τα πάθη σου 
και είναι σα να λες: 
Αμφιβολία, κοίταξε, 
ποτέ μη με ξυπνήσεις. 

Μα σήκωσε τα μάτια σου 
τ’ αχνά και θαμπωμένα 
στύλωσέ τα στο βωμό 
με τα ημερολόγια. 
Περνούν οι μέρες γρήγορα, 
τα χρόνια κουρασμένα 
μαζεύτηκαν στην πλάτη σου. 
Ξέχνα τά μοιρολόγια.

Άφησε το σκοτάδι σου 
ν’ αλλάξει λίγο χρώμα 
και μη κοιτάς μ’ επιμονή 
το χώμα που πατάς. 
Είναι μπροστά σου η ζωή 
και δίπλα σου ακόμα. 
Εκεί που έφτασες, λοιπόν, 
γιατί να σταματάς; 

Άσε την άνοιξη να μπει, 
ν’ αγγίσει την καρδιά σου. 
Αρμυρά κοίταξε της θάλασσας 
να νιώσεις. 
Έτσι θα αλλάξεις μονάχα 
για λίγο τη θωριά σου. 
Έτσι θα νιώσεις τη ζωή... 
Δεν θα το μετανιώσεις.

Νίκος Περέλλης (Απ’ τα παλιά)

Επανόρθωση
Στο τεύχος της «Αιολίδας Νο70» 
στο ποίημα της Μαριάνας Βλάχου-
Καραμβάλη «Το βυθισμένο σώμα»  
σελ. 53, εγράφη: 
«Ο άνυδρος καιρός 
Τη φωνή μας σβήνει 
Κατάστημα» 
Αντί του σωστού: 
«Ο άνυδρος καιρός 
Τη φωνή μας σβήνει 
Κατάστηθα»
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λης μας, αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή της πρωτεύουσας, στα φτωχο-
ποιημένα συνοικιακά της προάστια, 
δεν μπορεί παρά να θυμηθούμε τις 
Αόρατες πόλεις του Ίταλο Καλβίνο.

Αυτές τις πόλεις που δεν είναι μόνο 
δοχεία ανθρώπινων ψυχών, αλλά όπως 
έγραφε ο ίδιος ο Καλβίνο: «ένα σύνολο 
πραγμάτων: απομνημονεύσεων, επιθυ-
μιών, σημείων μιας γλώσσας, οι πόλεις 
είναι τόποι ανταλλαγών, αλλά οι ανταλ-
λαγές αυτές δεν είναι μονάχα ανταλλα-
γές εμπορευμάτων, είναι και ανταλλα-
γές λέξεων,πόθων,αναμνήσεων».

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τον εαυτό μας 
ελεύθερο να γνωρίσει την πόλη μας 
μέσα από τις «Αόρατες πόλεις», αυτές 
τις διαφορετικές πόλεις του Καλβίνο...
Ας ανακαλύψουμε έτσι τη σύγχρο-
νη Αθήνα έχοντας ανοιχτή την ψυχή 
μας, γιατί μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο 
θα μπορέσουμε να νιώσουμε την αλή-
θεια που κρύβουμε μέσα μας και πού 
δεν είναι άλλη παρά η ίδια μας πόλη.

...Καθώς, λοιπόν, αναλογίζεσαι τα 
περασμένα, σου έρχονται στο νου 
ημέρες μοναδικές, τότε που η πόλη 
ως λίκνο πολιτισμού προσέφερε τα 
φώτα της σε ολόκληρη την οικουμένη.

Είναι αλήθεια δε, πως: η πόλη αυτή που 
δεν διαγράφεται από τη μνήμη είναι σαν 
μια πανοπλία ή ένα δίχτυ στις τρύπες 
του οποίου ο καθένας μπορεί να τοπο-
θετήσει τα πράγματα που θέλει να θυμά-
ται: ονόματα επιφανών ανδρών, αρετές, 
αριθμούς, ημερομηνίες μαχών, αστε-
ρισμούς, αποσπάσματα μιας ομιλίας.

Ο Αμερικανός φιλέλλην διπλωμά-
της Τζορτζ Χόρτον, στο έργο του 
«Σύγχρονη Αθήνα», που εξέδωσε το 

Γιώργος Μεταξάς
«ΑΘΗΝΑ μια αόρατη πόλη»

Ο συγγραφέας του 
βιβλίου Γιώργος Με-
ταξάς είναι αρχιτέ-
κτων, γεννημένος και 
εργαζόμενος στην 
Αθήνα. Είναι νέο  μέ-
λος της Λεσβιακής 
Παροικίας, και ήρθε 
κοντά μας μέσω 

του περιοδικού μας «Αιολίδα».
Το νέο βιβλίο του «ΑΘΗΝΑ μια αό-

ρατη πόλη» είναι το 4ο στη σειρά και 
άλλων τριών επιτυχημένων εκδόσεων.

Στον πρόλογο του βιβλίου, που 
επιμελήθηκε ο πολιτικός μηχανι-
κός Γιάννης Κοσσένας, διαβάζουμε:

«...Λένε, ότι το μίσος κρύβεται συ-
νήθως στην πίσω πλευρά μιας μεγάλης 
αγάπης. Και ο Γιώργος Μεταξάς αγαπά-
ει με πάθος την Αθήνα. Είναι λογικό όσο 
πιο βαθιά έχεις αφομοιώσει την ιδέα 
του ωραίου και του αληθινού, τόσο πιο 
πολύ να ενόχλησε από την απουσία τους 
και να ζητάς την αποκατάστασή τους. 

Διαβάζοντας το βιβλίο του Γ. Μετα-
ξά, “ΑΘΗΝΑ μια αόρατη πόλη”, ίσως 
ήρθε η ώρα να ενώσουμε μαζί του τη 
φωνή μας για κάτι καλύτερο. Όχι μόνο 
στην εικόνα της πόλης, αλλά και στην 
ποιότητα ζωής. Ναι, αυτής της πό-
λης που στα σπλάχνα της είναι γραμ-
μένη η ιστορία της Ανθρωπότητας.»

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλί-
ου, στέκομαι και παρουσιάζω κά-
ποια τμήματα, όπου ο συγγραφέας 
αναφέρεται στη σημερινή Αθήνα:

«Τριγυρνώντας στο κέντρο της πό-

Άννα Μερτζάνη 
«Έχω δικαίωμα να πω μια ιστορία;»
μυθιστόρημα 
(για παιδιά 10 ετών και άνω)
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή
σχήμα 14 χ 19,5 εκ.,
έκδοση 4χρωμη, 
χαρτόδετη, σελ. 159
Εκδόσεις «Απόπειρα», 
Αθήνα, Μάιος 2011

Το βιβλίο της Άν-
νας Μερτζάνη «Έχω 
δικαίωμα να πω μια 
ιστορία;» εντάσσε-
ται στην πιο σύγχρο-
νη αντίληψη της παι-
δαγωγικής, η οποία 
στοχεύει μέσα από 
μυθιστορηματικές 
αφηγήσεις και δια-

δραστικές βιωματικές συνθήκες να φέ-
ρει σε επαφή τα παιδιά με μείζονα θέ-
ματα της ατομικής και της συλλογικής 
ζωής. Το νοηματικό άξονα ανάπτυξης 

1901, έγραφε ενθουσιασμένος: «Η 
Αθήνα είναι η πιο γοητευτική πόλη 
της Μεσογείου για να μείνει κανείς 
μόνιμα. Είναι όπως ήταν και τη ρωμα-
ϊκή εποχή μία ρομαντική πρωτεύουσα 
και τόπος που συγκεντρώνει πολλούς 
ξένους διανοητές και ερευνητές.» 

Η σημερινή όμως πραγματικότητα 
είναι πολύ σκληρή... Στην πολυπολιτι-
σμική αυτή ξεθωριασμένη πόλη που 
τόσο μας πληγώνει με την απανθρωπιά 
της και που έχει χάσει την ταυτότη-
τά της «κανένας δεν χαιρετά κανέναν 
τα βλέμματα διασταυρώνονται για μία 
στιγμή, ύστερα δραπετεύουν, ψάχνουν 
άλλα βλέμματα, δεν σταματάνε που-
θενά... χωρίς να ανταλλάζουν ο ένας 
με τον άλλον ούτε μία λέξη, χωρίς να 
αγγίζουν ο ένας τον άλλον έστω με το 
μικρό τους δάκτυλο, χωρίς να αναση-
κώσουν έστω για λίγο το βλέμμα τους».

Αντικρίζοντας την αλήθεια θα μελαγ-
χολήσουμε. Τώρα πια, ένα κλίμα απαι-
σιοδοξίας και ανασφάλειας ένα κλίμα 
καταθλιπτικό έχει κατακλύσει την πόλη.

Οι κάτοικοι της «διασχίζοντας κα-
θημερινά τα ίδια κομμάτια δρόμο και 
ξαναβρίσκουν το πρωί την κακή δι-
άθεση της προηγούμενης μέρας να 
έχει διαβρώσει τους γύρω τοίχους για 
όλους. Αργά ή γρήγορα έρχεται η μέρα 
στην οποία χαμηλώνουμε το βλέμ-
μα μας στο ύψος των αυλακιών του 
δρόμου και δεν κατορθώνουμε να το 
ξεκολλήσουμε από το λιθόστρωτο». 

Η απογοήτευση έχει ολοκληρωτικά 
επιβληθεί. Το αστικό τοπίο όχι μόνο 
μας πικραίνει, αλλά και μας φυλακίζει 
με την ασχήμια του «σπίτια φτιαγμέ-
να σαν σακιά, κρεμαστάρια, μπαλκό-
νια σαν μικρά καράβια, ασκοί νερού, 
καυστήρες υγραερίου, σούβλες, κα-
λάθια κρεμασμένα στους σπάγκους, 
αναβατήρες, ντούς, εφαλτήρια και 
κρίκοι για παιχνίδια, τελεφερίκ, λα-
μπτήρες, γλάστρες» συνθέτουν ένα 

τοπίο που όμοιό του δεν υπάρχει 
σε καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα...»

Το 2015 ο Γιώργος Μεταξάς μας 
εκπλήσσει ευχάριστα δημοσιεύοντας 
την ποιητική συλλογή “Μυθολογικά” 
το 2016 και η έκπληξη είναι ακόμα 
μεγαλύτερη Ακολουθώντας τους αυ-
στηρούς κανόνες της ιαπωνικής ποίη-
σης χαϊκού εκδίδεται ιδιωτική συλλο-
γή “Θύραθεν” με σχέδια του Κώστα 
Σπυριούνη και τέλος του 2017 με επι-
μέλεια του Γιώργου Χρονά για εξώφυλ-
λο, και οπισθόφυλλο της καθηγήτριας 
της Α.Σ.Κ.Τ. Αφροδίτης Λίτη, εκδίδει 
μία ποιητική συλλογή αφιερωμένη σε 
προσωπικότητες του πνεύματος και 
της τέχνης από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό με τίτλο “Ψυχές Ιπτάμενες”.

Θ. Πλατσής
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του βιβλίου αποτελεί η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού. Το περιεχό-
μενό της μοιράζεται δραματοποιημένο, 
μέσα από τις περιπέτειες μιας παρέας 
παιδιών, σε πέντε κεφάλαια που ανα-
πτύσσουν το δικαίωμα στην Ταυτό-
τητα, στην Οικογένεια, στη Ζωή, στην 
Υγεία, στον Σεβασμό των Πολιτικών 
και των Θρησκευτικών Απόψεων, στην 
Προστασία από τη Βία και την Εκμετάλ-
λευση.

Το βιβλίο λειτουργεί αποτελεσματικά 
χάρη στη δομή του. Αναφέρω χαρακτη-
ριστικά: (1.) την γραμμική αφήγηση των 
περιπετειών της παρέας διακόπτουν 
πολλαπλές ιστορίες οι οποίες φωτίζουν 
ιδιαίτερα σημεία, ενώ με την αναστολή 
της κύριας δράσης, διεγείρουν το ενδι-
αφέρον για τη συνέχεια. (2.) εκτός από 
τον κύριο αφηγητή, υπάρχουν πολλοί 
δευτερεύοντες «ήρωες», συνθήκη που 
επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα ταυτίσεων 
για τον αναγνώστη. (3.) η ύπαρξη πολ-
λών και πετυχημένων διαλόγων, δεν 
ασκεί μόνο στη διαλεκτική σκέψη και 
συσχέτιση με τον άλλο, αλλά και προσ-
δίδει μια θεατρικότητα στο κείμενο, 
κάνοντάς το πρόσφορο για την ενδο-
ψυχική ή σκηνική αναπαράστασή του. 
(4.) η αναζήτηση της «καταγωγής» των 
λέξεων εφαρμόζει την αρχαιοελληνική 
θέση «αρχή σοφίας η επίσκεψις των 
ονομάτων». (5.) ο μοντέρνος εικαστι-
κός σχολιασμός, από την τιμημένη με 
βραβεία Ίριδα Σαμαρτζή, επεκτείνει 
το κείμενο, δείχνοντας έναν από τους 
πολλούς τρόπους δυνατής αξιοποίησής 
του.

Το βιβλίο συνοδεύεται από Παράρ-
τημα στο οποίο υπάρχουν ασκήσεις 
εμπέδωσης του θέματος, το πλήρες 
κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού, η οποία αποτελεί και 
νόμο του Ελληνικού κράτους, και χρή-
σιμα τηλέφωνα όπου μπορεί να αναζη-
τηθεί βοήθεια όταν παιδιά και δικαιώ-

ματα κινδυνεύουν. Το βιβλίο, χωρίς να 
χάνει τη μαγεία που προσφέρει η ατο-
μική ανάγνωση, αποτελεί ένα εξαιρετι-
κό βοήθημα για συλλογική ανάγνωση 
μέσα σε ομάδες, όπως η οικογένεια 
και η σχολική τάξη. Θα τους επιτρέψει 
να εφαρμόσουν την βασική αρχή του 
βιβλίου ότι «η αναγνώριση και η επίλυ-
ση των συγκρούσεων επιφέρει γνώση». 
Εδώ η συγγραφέας γίνεται άκρως ψυ-
χαναλυτική (χωρίς ποτέ να το δηλώνει!) 
μια και αναγνωρίζει ότι στην σύγκρου-
ση με τον άλλο, τις περισσότερες φο-
ρές, προβάλλω πάνω του το μέρος του 
εαυτού μου το οποίο αγνοώ αλλά του 
οποίου η γνώση μου είναι απαραίτητη 
αν επιθυμώ να ολοκληρωθώ ως άνθρω-
πος με δική μου ταυτότητα.

Δρ Αθανάσιος Αλεξανδρίδης  
Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής

Νέδα Βουτσά-Περδίκη: 
«Dr. Γεώργιος & Μάχη - Μαίρη 
Παπανικολάου, 
όπως τους έζησα». 
Σελ. 212.Έκδοση: 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Πρόσφατα κυ-
κλοφόρησε, ως 
πολυτελής έκδοση 
του Ιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνών, το 
πιο πάνω βιβλίο της 
Μυτιληνιάς ιατρού 

παθολογοανατόμου-κυτταρολόγου 
Νέδας Βουτσά-Περδίκη. Από αισθητι-
κής πλευράς το έργο τούτο είναι άψο-
γο, όπως θάπρεπε εξάλλου, αναφερό-
μενο στο σπουδαίο Έλληνα ερευνητή, 
γραμμένο από μια επίσης διακεκριμένη 
επιστήμονα και που φέρει τη σφραγίδα 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Μελετώντας προσεκτικά το περιεχό-

μενό του, ο αναγνώστης μένει κατ’ αρ-
χήν έκπληκτος μπροστά στην ανθρώπι-
νη πτυχή της ζωής του ερευνητή, στις 
δυσκολίες της επιβίωσης, τους συναι-
σθηματισμούς του, την επιμονή του κυ-
ρίως στην αναζήτηση και υπηρεσία της 
αλήθειας. Όσο για τις επιστημονικές 
του επιτεύξεις, πράγματι σπουδαίες, 
θα φαινόταν επιπόλαιο να επιχειρήσει 
κανείς να τις περιγράψει  σ’ ένα σύντο-
μο όπως το παρόν σημείωμα. Απλά θα 
τον χαρακτήριζε επιγραμματικά έναν 
μεγάλο ευεργέτη χιλιάδων ανθρωπίνων 
υπάρξεων που τον ευγνωμονούν. 

Παράλληλα, η συγγραφέας, με την 
εκτεταμένη αναφορά της και τα πολυ-
άριθμα υμνητικά δημοσιεύματα που 
παραθέτει, δίνει την πλέον υπεύθυνη 
και αντιπροσωπευτική εικόνα του πρω-
τοπόρου ερευνητή. Επίσης, μέσα από 
την αλληλογραφία που δημοσιεύεται, 
αναδύεται η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια, 
η πρωτοφανής προσήλωση στο μεγά-
λο σκοπό αλλά και το αίσθημα ευθύνης 
των δύο αυτών ανθρώπων, Γεωργίου 
και Μάχης Παπανικολάου, όπως και η 
ανάλογη εκτίμηση και σεβασμός της 
συγγραφέως προς εκείνους που είχε 
την υπέρτατη ικανοποίηση να γνωρίσει 
από κοντά και να συνεργαστεί επιστη-
μονικά μαζί τους.

Χωρίς υπερβολές, με απόλυτη αντι-
κειμενική τοποθέτηση, θεωρώ το έργο 
της Νέδας θαυμάσιο, ένα μικρό μνη-
μείο που πρέπει να μείνει ζωντανό για 
να θυμίζει στις γενιές που έρχονται ότι 
υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες που δι-
απρέπουν και μεγαλουργούν αλλά και 
ξεχωριστές συμπατριώτισσες που μας 
κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Η 
συγγραφέας να είναι βέβαιη ότι επιτέ-
λεσε δουλειά ωραία και έθεσε ένα λιθά-
ρι στη δομή της σπουδαίας ιδέας που 
λέγεται «αξιοσύνη».

Ευχαριστώ τη Νέδα και της εύχομαι 
να είναι δυνατή και δημιουργική και να 

θυμάται τις ανεπανάληπτες στιγμές που 
έζησε κοντά στους «Pap» και που μαζί 
τους προσέφερε επωφελείς  για την αν-
θρωπότητα υπηρεσίες.

(Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν από 
τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, Σεβα-
στουπόλεως 113-Αθήνα 11528, πλησί-
ον νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού).

Στρατής Αλ Μολίνος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΡΔΑ 
(Επιμέλεια): 
«Λεσβιακό Ημερολόγιο 2019 
Γράμματα - Τέχνες - Πολιτισμός»,
Έκδοση «Μύθος», 
Μυτιλήνη 2018.

 Το «Λεσβιακό 
Ημερολόγιο» συ-
μπλήρωσε, με την 
εφετινή του έκδο-
ση, τα είκοσι χρόνια 
(1999-2019) της ευ-
δόκιμης και καρπο-
φόρου παρουσίας 
του στη λεσβιακή 
πνευματική ζωή.  Η 

αδιάλειπτη και πολύχρονη αυτή έκδο-
σή του έχει πια καθιερωθεί ως θεσμός, 
του οποίου η συμβολή στην ανάδειξη, 
προβολή και αξιοποίηση του λεσβια-
κού πολιτισμού έχει αξιολογηθεί ως 
σημαντική, πολύτιμη και ουσιαστική, 
ενώ παράλληλα συμβάλλει στη διάσω-
ση από τη φθορά του χρόνου της πολι-
τιστικής παράδοσης του νησιού. Δικαι-
ολογημένα, λοιπόν, η κατ’ έτος έκδοσή 
του, αποτελεί ένα από τα πιο κορυφαία 
πνευματικά γεγονότα για τη Λέσβο και 
αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η καθι-
ερωμένη κυκλοφορία του.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν της 
εκδοτικής πορείας των «Λεσβιακών 
Ημερολογίων», ας θυμηθούμε το 1999, 
το γενέθλιό τους έτος, και τον πρώτο 
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δειλό βηματισμό τους με επιμελητή και 
υπεύθυνο της «ύλης» τους, για μια και 
πλέον δεκαετία, τον αξέχαστο εκπαι-
δευτικό Αριστείδη Κοτζαμάνη, για να 
φθάσουμε στο 2011, που παρέλαβε τη 
σκυτάλη της επιμέλειας της εκδοτικής 
τους δολιχοδρομίας - και εξακολουθεί 
επάξια να την κρατά μέχρι σήμερα - ο 
εμπνευσμένος και ακάματος, εγκρατής 
Φιλόλογος Δρ.Φ. κ. Παναγιώτης Σκορ-
δάς, ο «οτρηρός» αυτός «θεράπων των 
Μουσών», της Παιδείας και των λεσβια-
κών Γραμμάτων.

Οι εργασίες που περιέχονται στο φε-
τινό πολυσέλιδο, πολυθεματικό και πο-
λυσυλλεκτικό «Λεσβιακό Ημερολόγιο» 
είναι - όπως και στα αντίστοιχα των 
προηγούμενων ετών - ταξινομημένα σε 
θεματικές ενότητες, τις οποίες απλώς 
και θα καταγράψουμε αναφέροντας 
μόνο τον αριθμό των εργασιών που 
περιέχει κάθε ενότητα, παραλείποντας 
τους τίτλους τους και τα ονόματα των 
συγγραφέων τους, λόγω της συγγνω-
στής στενότητας του χώρου κάθε περι-
οδικού ή παρόμοιού του εντύπου:

Ι. Πεζογραφία και Ποίηση σύγχρονων 
Λεσβίων λογοτεχνών (δύο διηγήματα 
και έντεκα  ποιήματα), ΙΙ. Αρχαιολογία 
(τρείς εργασίες), ΙΙΙ. Φύση, Περιβάλλον, 
Ανθρώπινα έργα (τέσσερις εργασίες) 
IV. Tέχνες (δύο εργασίες), V. Αρχαία 
και Νεότερη Λέσβος (δύο και τέσσερις 
εργασίες, αντίστοιχα), VI. Μορφές του 
παρελθόντος της Λέσβου (τέσσερις 
εργασίες), VII. Πρόσωπα που ξεχώρι-
σαν τη χρονιά που πέρασε (τρεις εργα-
σίες), VIII. Αφιερώματα: α) Στον μεγάλο 
Λέσβιο Λογοτέχνη Στράτη Μυριβήλη 
(δύο εργασίες) και β) Στον «φωτογρά-
φο του φωτός» Δημήτρη Ταλιάνη (πέ-
ντε εργασίες και ένα δικό του κείμενο), 
IX. Δύο σκίτσα (γελοιογραφίες) του 
Μάκη Αξιώτη και του Αντ. Κυριαζή, Χ. 
Βιογραφικά σημειώματα των συγγρα-
φέων των εργασιών και των εικαστικών 

καλλιτεχνών, που έχουν διακοσμήσει 
με έργα τους τον τόμο. 

Σημειώνουμε ακόμη ότι, πριν από τις 
εργασίες που περιέχει το «Ημερολό-
γιο», προηγήθηκαν –- πάλι κατά τα ει-
ωθότα - το προλογικό σημείωμα του 
επιμελητή της έκδοσης του Παναγιώτη  
Σκορδά και οι χαιρετισμού του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Μυτιλήνης, 
της Περιφερειάρχου Β. Αιγαίου, του 
Δημάρχου Λέσβου και του Προέδρου 
του Συλλόγου Μυτιληναίων Αμερικής.

Ο καλαίσθητος αυτός τόμος του 
«Ημερολογίου» δικαιολογημένα εντυ-
πωσιάζει και ως έκδοση.  Τα αρτίως επι-
μελημένα εξώφυλλο και οπισθόφυλλό 
του με φωτογραφίες του «ποιητή των 
εικόνων» Δημήτρη Ταλιάνη, στου οποί-
ου το έργο  και στην προσφορά του 
στην Τέχνη είναι, στην ουσία, αφιερω-
μένο το «Λεσβιακό Ημερολόγιο 2019», 
οι άλλες απαράμιλλης τέχνης φωτογρα-
φίες του, που διακοσμούν πολλές σελί-
δες του τόμου, οι οποίες και αποτυπώ-
νουν, με μοναδικό τρόπο, την ομορφιά 
και το συναίσθημα που προκαλούν, οι 
«ζωγραφιές» της Δέσποινας Βάρρου, 
που εικονογραφούν την εργασία της 
Λ. Αχειλαρά, οι φωτογραφίες από την 
ορνιθοπανίδα του κόλπου της Καλλο-
νής (αποδημητικά πτηνά) του Δημ. Λα-
μπρέλη, η φωτογραφική αποτύπωση 
των στολιδιών των αλόγων στα πανηγύ-
ρια της Λέσβου από τον Αλ. Κιουρέλη, 
οι οκτώ ζωγραφικοί πίνακες του καταξι-
ωμένου ζωγράφου και χαράκτη Γιάννη 
Σκορδύλη, το πλήθος των διάσπαρτων 
στον τόμο έγχρωμων φωτογραφιών με 
πρόσωπα και κτίσματα της Λέσβου, 
οι γκραβούρες, οι γελοιογραφίες και 
τα δεκάδες «κοσμήματα» του Τάκη 
Μπρατσόλη, αποτυπώνουν στον τόμο 
του «Ημερολογίου» τη «μικρή Πινακο-
θήκη» της Λέσβου και τον μεγάλο ζω-
γραφικό πίνακά της, μια πολύμετρη τοι-
χογραφία, που χάρη στη συνδρομή των 

χορηγών που τον στήριξαν οικονομικά 
με γενναιοδωρία, την απολαμβάνουμε 
εμείς σήμερα.

Το «Λεσβιακό Ημερολόγιο 2019» 
είναι όντως «ένα καταφύγιο ψυχής και 
πνεύματος, μια λυτρωτική  δίοδος στο 
φως των Γραμμάτων, των Τεχνών και 
του πολιτισμού της Λέσβου», όπως χα-
ρακτηριστικά έχει σημειώσει ο κ. Παν. 
Σκορδάς σε πρόλογο παλαιότερου 
«Ημερολογίου». Αναντίρρητα, απο-
τελεί μια ανεξάντλητη πηγή πληροφό-
ρησης για την ιστορία και τον πολιτι-
σμό του νησιού. Φυλλομετρώντας το, 
φυλλομετράς τη ζωή, τον χρόνο, τις 
εποχές. Φυλλομετράς ακόμη στις σελί-
δες του τις διάφορες επιστρώσεις που 
συνθέτουν το ψηφιδωτό της λεσβιακής 
πολιτιστικής τοιχογραφίας και αγκαλιά-

ζεις τον γενέθλιό σου τόπο «με καθαρό 
από τη σκόνη της πόλης βλέμμα» και 
δοκιμάζεις την αντοχή των αισθημάτων 
σου, να βλέπεις και να αισθάνεσαι.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους του 
συντελεστές της υποδειγματικής αυτής 
έκδοσης, στον επιμελητή και υπεύθυνο 
της «ύλης» του τόμου κ. Παν. Σκορδά, 
στους έγκριτους συγγραφείς των εργα-
σιών του, στους εικαστικούς καλλιτέ-
χνες που κόσμησαν τον τόμου, στους 
χορηγούς για την οικονομική τους προ-
σφορά και στις εκδόσεις «Μύθος» για 
την άκρως επιμελημένη εκτύπωση του 
«Ημερολογίου». Όλους τους συγχαί-
ρουμε και τους ευχαριστούμε,  Έτσι, 
απλά αλλά εγκαρδίως και ειλικρινώς.

Νίκος Δ. Δέτσης
Φιλόλογος – τ. Λυκειάρχης

Ένα τμήμα της βιβλιοθήκης της Λεσβιακής Παροικίας



58 59

Το βιβλίο και η βιβλιοθήκη μας

Γράφει η Νατάσα Σάμαρέλλη – Τζερμιά*

“Βραδιάζει στον κόσμο, τα παράθυ-
ρα κλείνουν, ανάβει το φως και το ξένο 
δωμάτιο γίνεται ο κόσμος, τα λίγα βι-
βλία πάνε κι έρχονται τότε, διασχίζουν 
το χώρο σα να ‘ναι πρόσωπα φιλικά που 
στα χέρια τους κρατάνε ψωμί, νερό, 
φρούτα, φάρμακα. Κι ένα από όλα τη 
νύχτα, ανοιχτό στις σελίδες που κλεί-
νουν τα μάτια μου, μένει κοντά, στην 
κουβέρτα μου πάνω, φύλακας - άγγε-
λος που έπεσε μπρούμυτα κι ακούει 
την καρδιά μου”. 

Ένας φύλακας - άγγελος είναι, λοιπόν, 
το βιβλίο, όπως μας λέει ο Νίκηφόρος 
Βρεττάκος, ένας φίλος, ένας πολύτιμος 
σύντροφος στη μοναξιά. Και όλοι δεν 
έχουμε παρά να συμφωνήσουμε μαζί 
του, γιατί το νιώθουμε κι εμείς, ότι το 
βιβλίο είναι πράγματι ένας φίλος χωρίς 
απαιτήσεις, που τον επικαλείσαι, όταν 
το επιθυμείς, και τον εγκαταλείπεις, 
όταν εσύ το θέλεις, γνωρίζοντας, ότι 
σίγουρα θα τον αναζητήσεις και πάλι. 

Το βιβλίο γίνεται τότε ένας “συμπε-
ριπατητής” που ασκεί ευεργετική επί-
δραση στην ψυχοσύνθεσή μας. Όταν 
το κρατάμε στα χέρια μας αφήνουμε το 
μυαλό μας να χαθεί μέσα σ’ ένα ταξί-
δι προς όλο τον κόσμο, σε ένα ταξίδι 
χωρίς εισιτήριο, από το οποίο αποκο-
μίζουμε πολλαπλά οφέλη. Πρόκειται 
για μία περιπέτεια του μυαλού, σε κό-
σμους οικείους ή αγνώστους, σε χώρες 
μακρινές, ονειρικές. 

Η μυρωδιά και η υφή του χαρτιού, ο 
ήχος των σελίδων που τις γυρίζουμε 
μία-μία, είναι κι αυτά στοιχεία, που με 
το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, ενερ-
γοποιούν τη σκέψη μας και διεγείρουν 
τη φαντασία μας. 

Το βιβλίο αποτελεί μια πόρτα στο 
μυαλό των άλλων, μία διείσδυση στα 
συναισθήματά τους. Είναι ένας εμπλου-
τισμένος τρόπος ζωής, που προσφέρει 
γενναία δώρα, τη δυνατότητα της ενσυ-
ναίσθησης. Είναι ένας νοήμων τρόπος για 
να αντικρίσεις και να νιώσεις τον κόσμο. 

Αναμφισβήτητα, το διάβασμα των βι-
βλίων, κάνει τη ζωή πιο ποιοτική. Έχει 
τη δύναμη να εξευγενίζει.  Διαβάζοντας, 
μπορεί κανείς να στοχαστεί, να μάθει, 
να συγκινηθεί, να αναπτύξει την κριτι-
κή του σκέψη, να διδαχθεί, να αντλήσει 
ό,τι ο ίδιος αποφασίζει, να επιλέξει από 
το σεντούκι του παγκόσμιου πνευματι-
κού θησαυρού. 

Μπορεί ακόμη, να έρθει σε επαφή με 
την πνευματική κληρονομιά του παρελ-
θόντος, και επειδή, όπως υποστηρίζει 
και ο Τόμας Καρλάιλ, “μία καλή συλ-
λογή βιβλίων είναι το καλύτερο πανεπι-
στήμιο της εποχής”, εμείς, ως “Λεσβι-
ακή Παροικία”, χάρη στη συνεισφορά 
των αγαπητών μελών και φίλων, καθώς 
και στην αρωγή αξιόλογων δωρητών, 
ιδρύσαμε τη δική μας Βιβλιοθήκη, της 
οποίας ο πλούτος συνεχώς αυξάνεται. 
Έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 2.090 
βιβλία, τα οποία πρόσφατα τοποθετή-
θηκαν σε καινούργιες βιβλιοθήκες, με 
τις οποίες πιστεύουμε, ότι έξωραΐσαμε 
το χώρο μας. Και καθώς “τα βιβλία τότε 
μόνο είναι ευτυχισμένα, όταν αλλάζουν 
χέρια”, συναποφασίσαμε να υπάρξει η 
δυνατότητα να λειτουργεί η βιβλιοθήκη 
μας, ως δανειστική, για να έχουμε την 
ευκαιρία όλοι μας, να πραγματοποιή-
σουμε περισσότερα ταξίδια στον απέ-
ραντο κήπο των βιβλίων. 

*Υπεύθυνη της βιβλιοθήκης

Απήγανος είναι η κοινή ελληνική ονο-
μασία ορισμένων φυτών που ανήκουν 
στο γένος Ruta (Ρούτα ή Ρυτή) της οι-
κογένειας Rutaceae (Ρουτίδες ή Ρυτί-
δες). Πρόκειται για τρία είδη που εξα-
πλώνονται και σε άλλες περιοχές εκτός 
της Ελλάδας. Τα είδη αυτά είναι: η Ruta 
graveolens (Ρυτή η βαρύοσμος), η Ruta 
chalepensis (Ρυτή η χαλέπιος) και η Ruta 
montana (Ρυτή η ορεινή). Είναι φυτά με 
βαριά οσμή και πικρή γεύση, θα έλεγα 
ίσως δύσοσμα αλλά και τοξικά. Παλαιό-
τερα κυρίως, είχαν θεωρηθεί σημαντικά 
φαρμακευτικά φυτά (εμμηναγωγά, αν-
θελμινθικά κ.ά.) (Γιαννίτσαρος και Τζά-
κου 2003) και έχουν χρησιμοποιηθεί 
κατά καιρούς στη λαϊκή ιατρική για διά-
φορους σκοπούς με συνηθέστερη χρή-
ση τους ως εκτρωτικά. Στην αρχαιότητα 
είχαν χρησιμοποιηθεί κατά της επιληψί-
ας, της υστερίας και για διάφορες άλλες 
νευρικές διαταραχές. Σε νεότερες επο-
χές έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για 
την απομάκρυνση των παρασίτων του 
εντέρου και άλλες παθήσεις. Τα φυτά 
αυτά είναι γνωστά κατά τον Γεννάδιο 
(1959) σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας με διάφορες δημώδεις ονομασίες, 
όπως πήγανον, πηγάνι, πήγανος, πήανο, 
πεάνι.

Η ονομασία απήγανος, κατά τη γνώ-
μη μου, προέρχεται από τη δημώδη 
ονομασία πήγανος με την προσθήκη 
του προτακτικού α, όπως συμβαίνει 
σε πολλές άλλες ελληνικές λέξεις (π.χ. 
λυγαριά-αλυγαριά, βδέλλα-αβδέλλα, 
στάχυ-αστάχυ κ.ά.). Ας σημειωθεί ότι 
και ο αρχαίος βοτανικός Πεδάνιος Δι-

οσκορίδης (1ος μ.Χ. αιώνας) αναφέρει 
την ονομασία πήγανον διακρίνοντας 
το «ήμερον ή κηπαίον πήγανον» και το 
«πήγανον ορεινόν».

Σε ό,τι αφορά τη Λέσβο ο Strid (2016) 
στο μεγάλο έργο του για τη χλωρίδα 
του Αιγαίου σημειώνει την παρουσία 
μόνο του είδους Ruta chalepensis (Ρυτή 
η χαλέπιος) σε ορισμένες τοποθεσίες 
στα ανατολικά και τα βόρεια του νη-
σιού, στο σχετικό χάρτη εξάπλωσής 
του. Σημειώνει πάντως στον πρώτο 
τόμο του έργου του (Strid 2016) ότι ένα 
δείγμα από τη Λέσβο που είχε προσδι-
ορισθεί ως Ruta montana ξαναπροσδι-
ορίσθηκε ως Ruta chalepensis, χωρίς να 
λέει πιο ήταν αυτό. Οι Dimopoulos και 
συνεργάτες (2013) σημειώνουν με ερω-
τηματικό την ύπαρξη του είδους Ruta 
montana (Ρυτή η ορεινή) στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Λέ-

Ο απήγανος στη Λέσβο
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Ruta chalepensis (Φωτο: Δ. Βασιλειάδης).
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σβιος γιατρός και ερευνητής της χλω-
ρίδας Κωνσταντίνος Κανταρτζής (C.A. 
Candargy 1889) σημειώνει πρώτος την 
παρουσία του είδους Ruta chalepensis, 
ως αυτοφυούς, στη Λέσβο, ενώ αναφέ-
ρει και τη Ruta graveolens (Ρυτή η βα-
ρύοσμος), ως καλλιεργούμενη, για χρή-
ση της στη λαϊκή ιατρική, δίνοντας και 
την κοινή ονομασία απήγανος. Όμως, 
ο γυιός του Παλαιολόγος Κανταρτζής 
(P.C. Candargy 1898) αναφέρει ως αυ-
τοφυή, εκτός από τη Ruta chalepensis 
(Ρυτή η χαλέπιος) και το είδος Ruta 
montana (Ρυτή η ορεινή), σημειώνοντας 
την παρουσία της σε δύο τοποθεσίες 
της Ερεσού και στη θέση Φλαδερή, 
μεταξύ Μεσοτόπου και Μονής Πυθαρί-
ου («In Plation et Hagios Ilias Eressi; et 
Fladeri inter Pitharion et Mesotopos»).

Ο αυστριακός βοτανικός K.H. 
Rechinger, ερευνητής της χλωρίδας του 
Αιγαίου και της Ελλάδας γενικότερα, ο 

οποίος επισκέφθηκε δύο φορές τη Λέ-
σβο (1927 και 1934) δεν βρήκε τη Ruta 
montana. Στο μεγάλο έργο του «Flora 
Aegaea» περιλαμβάνει τις αναφορές 
του Παλαιολόγου Κανταρτζή με κάποια 
επιφύλαξη σημειώνοντας ότι η παρου-
σία του είδους στη Λέσβο χρειάζεται 
επιβεβαίωση.

Από τα νεανικά μου χρόνια είχα 
ακούσει πως στην περιοχή του χωριού 
μου, του Μεσότοπου, υπήρχε ένα εί-
δος απήγανου που ήταν πολύ σπάνιο. 
Άκουα ότι το ήξεραν μόνο κάποιες γυ-
ναίκες που το χρησιμοποιούσαν δίνο-
ντάς το σε εγκύους από ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη ως εκτρωτικό. Οι θέσεις 
παρουσίας του ήταν πολύ λίγες και τις 
κρατούσαν αυστηρά μυστικές. 

Αργότερα, όταν άρχισα να ασχολού-
μαι επιστημονικά με τα φυτά, ο πατέ-
ρας μου, θυμάμαι, μου είπε ότι απήγα-
νος υπήρχε στην Κατάπετρο, ένα λόφο 
απέναντι από το χωριό και πάνω από το 
Ταβάρι, αλλά λόγω της συνεχούς συλ-
λογής του εξαφανίστηκε. Τότε άρχισα 
να αναζητώ το φυτό σε διάφορες θέ-
σεις χωρίς να κατορθώσω να το βρω. 
Στο μεταξύ έμαθα τις αναφορές του 
Παλαιολόγου Κανταρτζή για τη Ruta 
montana και τον προβληματισμό του 
Rechinger για επιβεβαίωσή τους.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε το 1977, 
όταν ο πατέρας μου (Γρηγόριος Γιαννί-
τσαρος) συνέλεξε ένα δείγμα απήγανου 
στην τοποθεσία Πάλιουρας, βόρεια του 
Μεσότοπου, το οποίο προσδιορίσθηκε 
ως Ruta montana και φυλάσσεται στο 
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Η ανεύρεση αυτή 
έδειξε ότι το φυτό υπήρχε ακόμη στην 
ευρύτερη περιοχή Μεσοτόπου-Ερεσού 
αλλά ήταν πολύ σπάνιο. Την παρουσία 
του ανέφερα σε μια δημοσίευσή μου 
μαζί με κάποια άλλα σπάνια ή ενδιαφέ-
ροντα φυτά της Λέσβου (Γιαννίτσαρος 

Άνθος της Ruta chalepensis (Φωτο: Δ. Βασιλειάδης)

1979). Αργότερα η Ruta montana ανα-
φέρθηκε και από τους Δανούς βοτανι-
κούς A. Hansen και Η. Nielsen (1993) 
από μια θέση BA. της Ερεσού. Με αυ-
τές τις δημοσιεύσεις επιβεβαιώθηκε η 
παρουσία του είδους στη Λέσβο, το 
οποίο περιέλαβε και ο Ι. Μπαζός (2005) 
στη διδακτορική του διατριβή. Πάντως 
φαίνεται πώς είναι πολύ σπάνιο και 
χρειάζεται οπωσδήποτε προστασία. 

Η Ruta montana, γενικώς, είναι σπάνια 
στην Ελλάδα. Πιθανόν κατά το παρελ-
θόν να ήταν συχνότερη και οι πληθυ-
σμοί της να ήταν μεγαλύτεροι. Η χρήση 
της όμως στη λαϊκή ιατρική πρέπει να 
επέφερε τη συνεχή μείωσή τους. Εδώ 
αξίζει να σημειωθούν όσα γράφει ο Π. 
Κοντέλλης (1989) στο βιβλίο του για 
τον Μεσότοπο σχετικώς με τη χρήση 
του απήγανου, από πληροφορίες του 
φιλόλογου καθηγητή Ν.Α. Κελέση. Γρά-

φει λοιπόν: « Παίρνουν απήγανο, ένα 
δύσοσμο χόρτο, το βράζουν, πίνουν 
το ζουμί του, τσ’ απουβηρνόντη, δη-
λαδή ρίχνουν το ανεπιθύμητο έμβρυο 
οι αγκαστρωμένες. Απήγανος φύτρω-
νε σντου Κακήφουρα κατεβαίνοντας 
δεξιά. Έδιναν και στους σκύλους και 
στις γάτες, ζυμώνοντάς το με φαγητά». 
Αφού, λοιπόν, γινόταν τα παλιά χρόνια 
τέτοια χρήση και ίσως σε μεγάλο βαθ-
μό, είναι ευνόητο γιατί σήμερα το φυτό 
είναι τόσο πολύ σπάνιο και τίνει να εξα-
φανισθεί εντελώς. Βέβαια η χρήση αυτή 
δεν ήταν αθώα και έκρυβε πολλούς κιν-
δύνους, επειδή τα είδη του απήγανου 
είναι δηλητηριώδη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, στη Λέσβο υπάρχουν δύο αυτο-
φυή είδη απήγανου, η Ruta chalepensis 
(Ρυτή η χαλέπιος) και η Ruta montana 
(Ρυτή η ορεινή) από τα οποία το δεύτε-

Ruta chalepensis (Φωτο: Δ. Βασιλειάδης)
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ρο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ένα ακόμη 
είδος, η Ruta graveolens (Ρυτή η βαρύ-
οσμος) ήταν καλλιεργούμενο παλαιότε-
ρα αλλά δεν γνωρίζω αν καλλιεργείται 
ακόμη και σήμερα. Ο Σεραΐδης (2000) 
αναφέρει το είδος αυτό ως αυτοφυές 
στη Λέσβο αλλά φαίνεται ότι πρόκειται 
για τη Ruta chalepensis και η αναφορά 
αυτή είναι λανθασμένη. 

Πρόκειται για μικρούς ημίθαμνους 
έως 70 cm με φύλλα σύνθετα πολυ-
σχιδή, γλαυκοπράσινα, άνθη κίτρινα ή 
κιτρινωπά και καρπό κάψα, που φυτρώ-
νουν (τα αυτοφυή) σε πετρώδη, άγονα 
μέρη.

Εκτός από τη χρήση της Ruta 
graveolens ως φυτού φαρμακευτικού, 
που το χρησιμοποιούσαν ως εμμηνα-
γωγό και ανθελμινθικό (για την απο-
μάκρυνση των παρασιτικών σκουλη-
κιών του εντέρου), ο Γεννάδιος (1959) 
αναφέρει ότι είναι αρτυματικό, χωρίς 
άλλη διευκρίνιση. Δεν γνωρίζω τίποτα 
περισσότερο γι’ αυτό και μου φαίνε-
ται παράξενο, πως ένα φυτό με βαριά 
δυσάρεστη μυρωδιά και πικρή γεύση 
μπορεί να είχε τέτοια χρήση. Τη χρήση 
του, πάντως, στη μαγειρική αναφέρει 
και ο Strid (2016), οι δε Schauenberg 
και Paris (1981) αναφέρουν ότι ως 
αρτυματικό φαγητών χρησιμοποιείται 
στην Ιταλία και τη Γερμανία. Η βαριά 
δυσάρεστη οσμή των ειδών του απήγα-
νου οφείλεται σε ένα αιθέριο έλαιο που 
περιέχουν, το απηγανέλαιο. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στο 
παρελθόν είχαν αναπτυχθεί πολλές λα-
ϊκές δοξασίες σχετικά με τη δύναμη 
αυτών των φυτών και τη χρήση τους σε 
ξόρκια και άλλες τέτοιες διαδικασίες. 
Από αυτό πρέπει να προέκυψε και η 
φράση που είναι γνωστή μέχρι σήμε-
ρα: «Ξορκισμένος με τον απήγανο», η 
οποία λέγεται για την αποτροπή του 
κακού. 
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Η Παναγιώτα Πασ-
σαδέλλη-Σιδερή γεν-
νήθηκε στην Άντισσα 
της Λέσβου και ήταν 
το μικρότερο από τα 
έξι παιδιά του Φωκί-
ωνα και της Ελένης 
Πασσαδέλλη.

Σπούδασε στην Αθήνα, στη Χαροκό-
πειο Σχολή και στη συνέχεια δούλεψε 
ως καθηγήτρια στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία της Μυτιλήνης. 

Νέο κορίτσι, καθηγήτρια οικιακής 
οικονομίας, ήρθε στην τάξη μας τη Β` 
Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Θηλέων Μυ-
τιλήνης.

Ήταν για λίγο διάστημα καθηγήτριά 
μας, άφησε όμως το στίγμα της, με τον 
ήρεμο, καλοσυνάτο χαρακτήρα της, 
την χαμηλών τόνων συμπεριφορά της 
και το αφοπλιστικό της χαμόγελο.

Ήταν μια φίλη και συνεργαζόταν μαζί 
μας ανθρώπινα και ζεστά.

Το 1963 παντρεύτηκε τον Αριστοτέ-
λη Σιδερή, εκπαιδευτικό από τη Μυτι-
λήνη και έφεραν στον κόσμο δύο παι-
διά, τον Ευστράτιο και τη Μαριάνθη. 

Μετά τον γάμο της μαζί με το σύζυγό 
της εγκαταστάθηκε στο Παλαιό Φάλη-
ρο στην Αθήνα, όπου και διορίστηκε 
στο δημόσιο γυμνάσιο της περιοχής ως 
καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας. 

Η Παναγιώτα Πασσαδέλλη, ήταν ένας 
ξεχωριστός άνθρωπος, μια εξωστρε-
φής, εξαιρετικά κοινωνική και περή-
φανη γυναίκα, προικισμένη με σπάνιες 
αρετές και προτερήματα που δύσκολα 
μπορεί να συναντήσει κανείς, συγκε-
ντρωμένα σε ένα πρόσωπο. Πάντα ζε-
στή, χαμογελαστή, ελεήμων και φιλάν-
θρωπη. Το μπαλκόνι της, στο εξοχικό 
του Γαβαθά, ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά 

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Παναγιώτα Πασσαδέλλη - Σιδερή που φιλοξενούσε καθημερινά επισκέ-
πτες, αλλά και ανθρώπους σε ανάγκη. 

Η Παναγιώτα Πασσαδέλλη-Σιδερή 
άφησε την τελευταία της πνοή τα ξη-
μερώματα της Τρίτης, 14 Μαΐου 2019, 
κοντά στους δικούς της μέσα στο σπίτι 
της, κατά τη διάρκεια του ύπνου της. 

Άφησε πίσω της, μια ζωή γεμάτη 
προσφορά, φιλανθρωπία και αγάπη για 
όλους. Άνθρωποι σαν την Παναγιώτα, 
την καλή μας καθηγήτρια δεν ξεχνιού-
νται.

Εύχομαι στην οικογένειά της υγεία 
για να τη θυμούνται και σ’ εκείνη γαλή-
νη ψυχής που σίγουρα την αξίζει!

Κ.Μ.- Π.

Στις 31 Μαρτί-
ου 2019, μετά από 
ολιγοήμερη εισα-
γωγή - 6 ημερών - 
στο Νοσοκομείο, 
έφυγε από κοντά 
μας, για το μεγάλο 
ταξείδι,  ακόμα ένα 

μέλος αγαπητό του συλλόγου μας, ο 
καλός φίλος από τα νεανικά χρόνια, ο 
Τάκης Σαράντης. 

Τον θυμάμαι, πάντα μ’ ένα χαμόγε-
λο στα γαλανά του μάτια, που έλαμπαν 
από καλοσύνη και καλή διάθεση, στις 
συναντήσεις και στις εκδρομές μας, 
που προτιμούσε και της χαιρόταν. 

Στην τελευταία μας συνάντηση, 17 
Φεβρουαρίου 2019, γιορτάζαμε στην 
αίθουσά μας, τον πολιούχο μας Αγίο 
Θεοδώρο. Και εκεί, συναντηθήκαμε 
για τελευταία φορά. Είχε κατεβεί στην 
Αθήνα από την Αλεξανδρούπολη, όπου 
εργαζόταν, με αμείωτο κέφι ακόμα, 
στους «Μύλους Θράκης», σαν τεχνικός 
μηχανικός αλευρομύλων.

Τάκης Σαράντης
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Αντώνης Αρμενάκας

Στις 17/4/2019 
έφυγε από την 
ζωή ο αγαπημέ-
νος μας πατέρας 
Αντώνης Αρμε-
νάκας. Ο πατέ-
ρας μας γεννήθη-
κε στην Μυτιλήνη 
όπου έζησε μέ-
χρι την αποφοί-
τηση του από το 

Λύκειο Μυτιλήνης. Σπούδασε μαθη-
ματικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας 
πριν μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες 
το 1946.

Έλαβε το δίπλωμα B.S. Πολιτικού 
Μηχανικού, από το Georgia Institute 
of Technology, το δίπλωμα Master of 
Science Πολιτικού Μηχανικού από το 
Illinois Institute of Technology και το 
Διδακτορικό Δίπλωμα Ph.D στην Εφηρ-
μοσμένη Μηχανική από το Columbia 
University. Δίδαξε πάνω από 40 χρό-
νια στις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών 
του Illinois Institute of Technology, 
του Πανεπιστημίου City της Νέας 
Υόρκης, στο Cooper Union for the 
Advancement of Science and Art, στο 
Department of Engineering Science του 
Πανεπιστημίου της Φλώριδας πριν γίνει 
μέλος του Department of Aerospace 
Engineering του Polytechnic Institute of 
N.Y. University (1967-1998). Διετέλεσε 
επίσης Καθηγητής και Διευθυντής του 
Εργαστηρίου Στατικής & Αντισεισμικών 

Ερευνών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο.

Ο Δρ. Αρμενάκας υπήρξε σύμβου-
λος σε πολλές ιδιωτικές εταιρίες και 
κρατικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στην Ευρώπη. Δημοσί-
ευσε πλήθος επιστημονικών εργασιών 
σε έγκριτα επιστημονικά διεθνή περι-
οδικά και ήταν κάτοχος διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον συνέγραψε 
πέντε βιβλία. Ένα από τον εκδοτικό 
οίκο Pergamon Press "Free Vibrations 
of Circular Cylindrical Shells", δύο 
από τον εκδοτικό οίκο McGraw 
-Hill "Classical Structural Analysis- 
A Modern Approach" και "Modern 
Structural Analysis- The Matrix Method 
Approach", ένα από τις εκδόσεις του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
"Τανυστική Ανάλυση για Μηχανικούς" 
και ένα από τον εκδοτικό οίκο Taylor 
and Francis "Advanced Mechanics of 
Materials and Applied Elasticity." Ήταν 
διακεκριμένο μέλος – Fellow της Ενώ-
σεως Πολιτικών Μηχανικών της Αμερι-
κής. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου των Ελληνικών Σιδηρο-
δρόμων και του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών και Αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-
σμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας, καθώς και Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλαν-
θρωπικού Ιδρύματος Πούλου για πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια. Αναγορεύ-
θηκε επίσης Επίτιμος Διδάκτορας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.  

Ο Δρ. Αρμενάκας ήταν παντρεμέ-
νος με την Στέλλα Πετρούτσα από την 
Washington DC. και πατέρας τριών 
παιδιών, του υιού του Δρ. Μανώλη Αρ-
μενάκα που διαμένει στην Νέα Υόρκη, 
και των θυγατέρων του, Δρ. Αλεξάν-
δρας Αρμενάκα και Δρ. Μελίνας Αρμε-
νάκα καθώς και παππούς δυο εγγονιών.

Αλεξ. Αρμενάκα

Εύχομαι στους οικείους του να έχουν 
υγεία για να τον θυμούνται. 

Εύχομαι και για εκείνον, να βρει 
την ανάπαυση της ψυχής, όπως αξίζει 
στους σωστούς και καλούς ανθρώπους.

Κ.Μ.-Π.


