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Από τη Λέσβο με αγάπη

Έτσι, καθώς αναρωτιόμουν τι να γράψω σε αυτήν η σελίδα, μου ήρθαν 
στο νου όλα τα αξιοθέατα της Λέσβου, όλα τα πλεονεκτήματα κι όλες οι 
ευκαιρίες που προσφέρονται στον καλοκαιρινό επισκέπτη του νησιού. 

Εκτός από τα υπάρχοντα ενδιαφέροντα, αρχαιολογικά και 
λαογραφικά μουσεία, παλιά μοναστήρια και εκκλησίες, γραφικές 
τοποθεσίες, καταπληκτικές ακρογιαλιές με μοσχομυριστά από 
ούζο ταβερνάκια, καταπράσινες διαδρομές σε πευκοδάση, αλλά 
και ασημόγκριζους ελαιώνες, μοναχικά κατάλευκα ξωκκλήσια και 
καταρράκτες δροσοστάλαχτους σε μικρά ποτάμια σκεπασμένα από 
ροδοδάφνες πολύχρωμες και πολυτρίχια, υπάρχουν και τα καλοκαιρινά 
προγράμματα. Τα προγράμματα που ο Δήμος Λέσβου φροντίζει με την 
ονομασία “Λεσβιακό καλοκαίρι”.

Πρόκειται για ποιοτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις 
καλλιτεχνών, μορφωτικά απογεύματα, προβολές παλιών ταινιών που 
ο κάθε κάτοικος μπορεί να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού.

Υπάρχουν ακόμα θεατρικές, αλλά και μουσικές βραδιές, που 
συγκεντρώνουν τους επισκέπτες στο κάστρο της Μυτιλήνης ή του Μολύβου, 
αλλά και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, ειδικά τα μοναδικά βράδια 
με την πανσέληνο, να φωτίζει τον ουρανό και να διαγράφει τις θηλυκές 
καμπύλες των βουνών, ακόμα πιο έντονα, στη δροσιά της νύχτας.

Αυτές οι σκέψεις με ταξίδεψαν σε όλη την αγαπημένη Λέσβο. 
Στον τόπο τον ευλογημένο που μας μεγάλωσε και μας προίκισε μ’ όλη 

αυτή την ομορφιά. 
Μας πρόσφερε, κι εξακολουθεί ακόμα να το κάνει, τέτοιες ευκαιρίες 

που γεμίζουν τις μοναχικές ώρες και γίνονται οι άνθρωποι ευτυχισμένοι.

Εικόνα εξωφύλλου: Έργο του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά (παρουσίαση σελ. 26-31)
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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.

Πουλά το μοναδικό 
αεροσκάφος της 

η Αερολέσχη Μυτιλήνης

Στην πώληση του μοναδικού αερο-
σκάφους που είχε στην κατοχή της η 
Αερολέσχη Μυτιλήνης, αναγκάστηκαν 
να προχωρήσουν πριν από μερικές μέ-
ρες οι πέντε ιδιοκτήτες του, μέλη της 
αερολέσχης, μη μπορώντας πλέον να 
ανταποκριθούν στο τεράστιο κόστος 
συντήρησης του αεροσκάφους, καθώς 
και στο κόστος πτήσεων, το οποίο μετά 
την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων 
ανέβηκε κατακόρυφα.

Όπως αναφέρουν: «Η συντήρηση και 
η κάλυψη των εξόδων πτήσεων ενός τέ-
τοιου αεροσκάφους ανέρχεται περίπου 
στις 8-10 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Τούτο 
πρακτικά σημαίνει ότι οι πέντε ιδιοκτή-
τες έπρεπε να καταβάλουν στη διάρκεια 
του έτους, περίπου 2 χιλιάδες ευρώ 
έκαστος. Το τελευταίο διάστημα η κα-
τάσταση γενικότερα είχε δυσκολέψει 
αρκετά και έτσι οι τρεις από τους πέντε 
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να αποσυρθούν 
από τη συντήρηση και την κάλυψη των 
εξόδων. Είναι κατανοητό ότι δύο άτομα 
είναι πολύ δύσκολο να κρατήσουν το 
αεροσκάφος και τα έξοδα συντήρησής 
του κι έτσι αποφασίσαμε να δεχθούμε 
μία συμφέρουσα οικονομική προσφο-
ρά από το εξωτερικό.

Η δύσκολη αυτή απόφαση που ελή-
φθη από τους ιδιοκτήτες, αλλά και την 
Αερολέσχη Μυτιλήνης, είναι συνδυα-
σμός πολλών πραγμάτων και καταστά-
σεων. Εκτός από την αδυναμία κάλυψης 
των εξόδων υπάρχουν και άλλα προβλή-
ματα, που θα πρέπει να αναφερθούν.

Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα 
που αντί να διευκολύνει τις υπηρεσίες 

Γενικής Αεροπορίας, τις έχει δυσχε-
ράνει σημαντικά, ειδικά το τελευταίο 
διάστημα μετά την ιδιωτικοποίηση των 
αεροδρομίων και την αύξηση του κό-
στους στην επίγεια εξυπηρέτηση. Πα-
ρόλο που η Fraport Μυτιλήνης, έδειξε 
μεγάλη κατανόηση στα προβλήματά 
μας και κατέβαλε προσπάθειες να ρίξει 
το κόστος, εντούτοις η προσέγγιση σε 
άλλα αεροδρόμια πολλές φορές είτε 
ήταν πολύ ακριβή, είτε απαγορευόταν. 
Το τελευταίο διάστημα δε, σε περιό-
δους αιχμής απαγορεύονται οι πτήσεις 
Γενικής Αεροπορίας σε αεροδρόμια 
που είχαν μεγάλη κίνηση, ενώ ακόμη 
και σε αεροδρόμια χαμηλού ενδια-
φέροντος, όπως είναι η Χίος, έπρεπε 
να εκδώσουμε ειδική άδεια προσέγγι-
σης και να καταβάλλουμε για αυτή 100 
ευρώ. Κάποια αρνητικά ακόμη στοιχεία 
είναι τα μειωμένα ωράρια λειτουργίας 
των αεροδρομίων, καθώς και η έλλειψη 
διαθεσιμότητας καυσίμων σε πολλά απ’ 
αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, η Αερολέσχη Μυ-
τιλήνης μετά την πώληση του αεροσκά-
φους της και προκειμένου να μην μείνει 
το νησί ακάλυπτο από τις υπηρεσίες 
της πυρανίχνευσης που πρόσφερε, σε 
συνεργασία με Αερολέσχη της Αθήνας, 
θα φέρει στη Λέσβο ένα αεροσκάφος 
για τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο 
έως τη λήξη δηλαδή της αντιπυρικής 
περιόδου.

Σε καμία περίπτωση η Λέσβος δεν θα 
μείνει ακάλυπτη αυτή τη δύσκολη περί-
οδο. Είμαστε σε επαφή με Αερολέσχη 
της Αθήνας και το επόμενο διάστημα 
ευελπιστούμε ότι θα συνεργαστούμε, 
ώστε να φέρουμε στη Λέσβο αεροσκά-
φος για τις πτήσεις πυρανίχνευσης».

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Αγαπητοί μου,
Η Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης και εγώ προσωπικά, σας εκφράζουμε τις βαθύτατες 

ευχαριστίες μας, για την ιδιαίτερα ξεχωριστή, ανιδιοτελή και αυθόρμητη Προσφορά σας. 
Επειδή οι καιροί είναι χαλεποί και «ου μενετοί» αυτή η προσφορά των τροφίμων στα 

συσσίτια της Μητροπόλεώς μας, είναι πυλώνας ελπίδας και αισιοδοξίας, για καλύτερες 
μέρες των συνανθρώπων μας που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Επίσης επειδή το «καλό» είναι ακριβό, για αυτό και εμείς αναγνωρίζουμε τη βοήθειά σας 
αυτή, ως πολύτιμη συνδρομή συμβολή, στο έργο της Μητροπόλεώς μας. 

Δεχτείτε παρακαλώ την από καρδιάς ευγνωμοσύνη μου, με την ευχή να είστε υγιείς, 
πρωτοπόρα δημιουργικοί, πάντοτε «χρηστοί» και «χριστοί» εκεί όπου η ανάγκη περισσεύει.

Ευχόμαστε ο παντοδύναμος Χριστός, να σας χαρίζει υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση 
για να συνεχίσετε, με τον ίδιο ζήλο, το θεάρεστο έργο σας. 

Μετ’ ευχών και αγάπης
ο Μητροπολίτης 

Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος

Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης
13 Ιουλίου 2019

Προς την Πρόεδρο και τα μέλη της Λεσβιακής Παροικίας
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Δεν ανιχνεύτηκαν νέα θετικά 
δείγματα καταρροϊκού πυρετού

Δεν ανιχνεύτηκαν νέα θετικά δείγματα 
καταρροϊκού πυρετού στα βοοειδή και 
στα πρόβατα της Λέσβου από τις αρχές 
Φεβρουαρίου, που είχαν εντοπιστεί τα 
τελευταία κρούσματα. Παρόλα αυτά, η Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου παραμένει 
σε επιφυλακή, τηρώντας απαρέγκλιτα τις 
ημερομηνίες του προγράμματος παρακο-
λούθησης του καταρροϊκού πυρετού.

Οι κτηνίατροι έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα, ότι τα θετικά δείγματα 
που ανεβρέθηκαν σε διάστημα 3 μη-
νών, από Νοέμβριο έως και Φεβρου-
άριο σχετίζονταν πιθανόν με κάποια 
παροδική εξάπλωση του ιού, που, ευ-
τυχώς, λόγω του χειμώνα που ακολού-
θησε, πέρασε σε ύφεση και δεν ενερ-
γοποιήθηκε περαιτέρω:

«Από την πλευρά της η υπηρεσία 
συνεχίζει κανονικά τους δειγματολη-
πτικούς ελέγχους, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που εφαρμόζεται στο νησί και 
το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι δεν 
έχει ανεβρεθεί κανένα θετικό δείγμα, 
ούτε στα πρόβατα που χρησιμοποιού-
με ως μάρτυρες στη Δυτική Λέσβο ελ-
λείψει βοοειδών, ούτε και στα βοοειδή 
μάρτυρες στο υπόλοιπο νησί.

Αν και το γεγονός αυτό είναι ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικό, ωστόσο σε καμία 
περίπτωση η κτηνιατρική υπηρεσία δεν 
εφησυχάζει, δεν χαλαρώνει τα όποια 
μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Συνιστά 
δε και στους κτηνοτρόφους γενικότερα 
να είναι πολύ προσεκτικοί.

Είτε υπάρχουν επιδημίες ζωονόσων, 
είτε όχι, οι κτηνοτρόφοι και οι παραγω-
γοί που διαθέτουν μονάδες εκτροφής 
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες βιοα-
σφάλειας, για την αποτροπή μετάδοσης 
ασθενειών και γενικότερα να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί, όταν οι ίδιοι και τα 
ζώα τους έρχονται σε επαφή ή επισκέ-
πτονται άλλες κτηνοτροφικές μονάδες».

Βράβευση 93χρονου 
ομογενή δωρητή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλή-
νη, βράβευσε χθες τον 93χρονο ομογε-
νή Αθανάσιο Παλαιολόγο, που δώρισε 
600.000 δολάρια στο Αιγαιοπελαγίτικο 
πανεπιστημιακό μας ίδρυμα για την ανα-
βάθμιση της βιβλιοθήκης του.

Ο δωρητής από τη Νάπη, μετανά-
στης σε ηλικία 29χρονών, έφυγε για 
την Αμερική. Κουρέας στο επάγγελμα, 
δεν κατάφερε να σπουδάσει στον τόπο 
του, αλλά τελικά ξεκίνησε τις σπουδές 
του στην ξενιτιά.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμό-
διος για θέματα απόδημου ελληνισμού 
Αντώνης Διαματάρης, ήρθε στο νησί 
για να βραβεύσει και να ευχαριστήσει 
τον Α. Παλαιολόγο, ενώ δεσμεύθηκε 
ότι η πολιτεία θα δημιουργήσει το πλαί-
σιο που θα αποκαταστήσει την εμπι-
στοσύνη των ομογενών να δωρίσουν 
στην Ελλάδα.

Ευχαριστίες τού απηύθυνε και ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος σε τηλεφωνική επικοινω-
νία, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να επι-
σκεφθεί τη Λέσβο για να τον γνωρίσει.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προάγει 
την ακαδημαϊκή αριστεία και στηρίζει 
τη νησιωτική Ελλάδα, τόνισε η Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή 
Βιτσιλάκη, ενημέρωσε ότι βρίσκονται 
σε εξέλιξη κι άλλες δωρεές στο Πανε-
πιστήμιο, ζήτησε, όμως, την ουσιαστική 
στήριξη της πολιτείας στα περιφερεια-
κά πανεπιστήμια για τη δημόσια δωρε-
άν εκπαίδευση.

Αναφέρθηκε στην δωρεά που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, έκτασης 25 στρεμμάτων 
στη Γέρα, ενός σκάφους για τις ανάγκες 
του τμήματος επιστήμης της θάλασσας, 
ενώ δήλωσε αισιόδοξη ότι θα ευοδω-
θεί και η υπόθεση δωρεάς 37,5 στρεμ-
μάτων στη Λήμνο μετά από 12 χρόνια 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, έκταση 

κατάλληλη για να μπορέσει να επεκτα-
θεί το τμήμα διατροφής της Λήμνου και 
να δημιουργηθούν τόσο φοιτητικές κα-
τοικίες, όσο και ένα τεχνολογικό πάρκο 
στον τομέα της αγροτοδιατροφής.

Δεν παρέλειψε δε ν’ αναφερθεί και 
στη δέσμευση του Μητροπολίτη να 
δωρίσει όμορο οικόπεδο στην περιοχή 
των φοιτητικών κατοικιών Μυτιλήνης, 
για να ανεγερθούν και νέες κατοικίες.

Παρών στην εκδήλωση βράβευσης 
του δωρητή και ο νέος Περιφερειάρ-
χης Κώστας Μουτζούρης, που ανακοί-
νωσε ότι το Σεπτέμβριο θα υπογράψει 
σύμφωνο συνεργασίας, προκειμένου 
να αξιοποιηθεί η γνώση που παράγει 
για τα θέματα που αφορούν στα νησιά.

Συναγερμός για 
το βακτήριο “ξυλέλλα”

Το καταστρεπτικό βακτήριο «ξυλέλ-
λα» καταστρέφει τα ελαιόδενδρα, ιδι-
αίτερα 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 γνωμο-
δότηση, η ξυλέλλα, το βακτήριο που σκο-
τώνει τις ελιές, το οποίο υπάρχει στην 
Κορσική και σε αρκετές μεσογειακές 
χώρες μπορεί να επεκταθεί και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη, καθώς προς το παρόν δεν 
υπάρχει καμία λύση για την εξάλειψη του 
στις καλλιέργειες. Η Ε.Υ.Α.Τ. θεωρεί ως 
κρίσιμης σημασίας τη λήψη μέτρων ελέγ-
χου των εντόμων που την μεταφέρουν. 

Σχεδόν όλο το Ευρωπαϊκό έδαφος 

χαρακτηρίζεται από κλιματικές συνθή-
κες που θα μπορούσαν να ευνοήσουν 
την εγκατάσταση της ξυλέλλα με τις 
μεσογειακές περιοχές να διατρέχουν 
το μεγαλύτερο κίνδυνο. Μελέτη, επι-
βεβαιώνει, ότι τα φυτά που πλήττονται 
περισσότερο είναι οι ελιές, ενώ οι αμυ-
γδαλιές και τα εσπεριδοειδή παρουσιά-
ζουν μικρότερη μείωση στην παραγωγι-
κότητα 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 5ο Διεθνές Φεστιβάλ
 Μουσικής Μολύβου

-Στο Βυζαντινό κάστρο του Μολύβου, 
στα σοκάκια, τις παραλίες, στην αγορά, 
στο λιμάνι, αλλά και σε τέσσερις άλλους, 
προσεκτικά διαλεγμένους προορισμούς 
της Λέσβου και στη Χίο,

- σολίστες θα συμπράξουν σε μουσικά 
σύνολα για να ερμηνεύσουν συνθέσεις 
από το πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου

- και φέτος έχει θέμα το ΔΙΑ-ΛΟΓΟ, 
δηλαδή εκείνη ακριβώς τη διαδικασία 
που έθεσε τα θεμέλια της Δημοκρατίας,

- ενθαρρύνοντας τις συζητήσεις, την 
ανταλλαγή επιχειρημάτων.

- Ο μουσικός της Φιλαρμονικής του 
Βερολίνο, αποδέκτης των βραβεί-
ων ECHO και ICMA ως μουσικός της 
χρονιάς - Γερμανός βιολιστής Κρίστιαν 
Τέτσλαφ και ο βραβευμένος από την 
Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 
Ηλίας Καντέσα, ο Βόλκερ Γιάκομπσεν 
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ιδρυτής του παγκοσμίου φήμης κουαρ-
τέτου Artemis Quartet

- και o βραβευμένος για τη σύνδεση 
της κλασικής μουσικής με τη μουσική 
Klezmer Ντέιβιντ Ορλόφσκι, η τσελί-
στρια Τάνια Τέτσλαφ και ο βιολοντσε-
λίστας Μπρούνο Φιλλίπ (ένας από τους 
πιο γνωστούς τσελίστες της γενιάς του),

- ο Aρτούρ Πιτζάρο διεθνούς φήμης 
Πορτογάλος πιανίστας, νικητής του 
σημαντικού Leeds International Piano 
Competition

- και ο Νορβηγός περκασιονίστας 
Χανς Κρίστιαν Σόρενσεν είναι ορισμέ-
νοι μόνο από τους σημαντικούς ερμη-
νευτές που θα απευθυνθούν μέσω του 
Διαλόγου της μουσικής, στη νόηση και 
το συναίσθημα,

Σε ένα Φεστιβάλ που αγκαλιάζει τις 
αισθήσεις μας με την υψηλής ποιότη-
τας κλασική μουσική και παράλληλα μας 
γνωρίζει έναν από τους πιο όμορφους 
προορισμούς του κόσμου. Το φεστιβάλ 
θα προσφέρει την ευκαιρία στους επι-
σκέπτες να ανακαλύψουν τα δύο νησιά 
και τα μυστικά τους μέσα από ένα μείγ-
μα συναυλιών και περιηγήσεων.

Tα Ψαρά υποδέχονται για πρώτη 
φορά την Αegean Regatta 2019! 

Για πρώτη φορά στα 18 χρόνια της 
ύπαρξης της, η Aegean Regatta θα περά-
σει από τα Ψαρά. 

Στο λιμάνι των Ψαρών έγινε η εγκα-
τάσταση πλωτών εξεδρών, στις οποίες 
έδεσαν τα σκάφη που πήραν μέρος στη 
«Ρεγκάτα του Αιγαίου» καθώς οι υπάρ-
χουσες υποδομές δεν ήταν αρκετές 
για τον ελλιμενισμό ενός τόσο μεγάλου 
αριθμών σκαφών.

Την εγκατάσταση των πλωτών εξε-
δρών επιθεώρησε ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 

Λάζαρος Τσαλίκης που ταξίδεψε για το 
σκοπό αυτό στο νησί, ενώ είχε και συνά-
ντηση με το δήμαρχο Ψαρών Κωνστα-
ντίνο Βρατσάνο και συζήτησαν όλες τις 
οργανωτικές λεπτομέρειες.

Οι συμμετοχές στην Aegean Regatta 
έχουν φτάσει τις 54, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο αγώνας αποτελεί θεσμό για το 
ναυταθλητισμό του Αιγαίου Πελάγους, 
καθώς και την αγάπη των ιστιοπλόων για 
τη διοργάνωση, ενώ για μία ακόμη χρο-
νιά, είναι πολλά τα ιστιοπλοϊκά με ξένο 
πλήρωμα.

Η Aegean Regatta άρχισε στις 18 Αυ-
γούστου και ολοκληρώθηκε στις 24 του 
μήνα, με διαδρομή Μυτιλήνη (Λέσβος) 
– Πλωμάρι (Λέσβος) – Ψαρά – Οινούσ-
σες. Η φετινή καινοτομία του αγώνα 
ήταν η επίσκεψη στα Ψαρά, το ιστορικό 
νησί το οποίο αποτελεί για πρώτη φορά 
σταθμό της «Ρεγκάτας του Αιγαίου».

Ανακαλύφθηκαν δύο γιγάντιοι 
κορμοί στο Απολιθωμένο

δάσος Λέσβου

Πρόκειται για μια σημαντική ανα-
κάλυψη, καθώς οι δύο κορμοί είναι οι 
μεγαλύτεροι απολιθωμένοι, που έχουν 
αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στο διάση-
μο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. 
Αναδεικνύουν τη βιαιότητα των ηφαι-
στειακών εκρήξεων που έγιναν πριν 
από 20 περίπου εκατομμύρια χρόνια 
στον εν λόγω νησιωτικό χώρο.

Δύο γιγάντιοι, άριστα διατηρημένοι, 
κορμοί απολιθωμένων κωνοφόρων δέν-
δρων, ο ένας πεσμένος πάνω από τον 
άλλο, μήκους 21 και 23 μέτρων αντίστοι-
χα, αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια 
σωστικών ανασκαφών, που διενεργεί το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου Δάσους Λέσβου σε συνεργασία 
με τη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες», στη θέση 
Ακρόχειρας της Κοινότητας Σιγρίου.

Αύξηση στον Ελληνικό
Τουρισμό στη Λέσβο

«Υπάρχει αρκετή αύξηση και στον 
Ελληνικό τουρισμό στο νησί μας και 
αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαί-
τερα». Τα πλοία στις γραμμές Πειραιά-
Μυτιλήνη και Καβάλα-Μυτιλήνη από τα 
τέλη του Ιουλίου αγγίζουν σε πληρότη-
τα το 90-100%. Ενώ το προηγούμενο 
διάστημα αγγίξανε μια πληρότητα της 
τάξης του 70%-80%, αρκετά θετικά για 
φέτος.

Μετά από αρκετά χρόνια παρατηρού-
με επίσης μεγάλη πληρότητα και στα 
γκαράζ των πλοίων με κάποιες ημέρες 
να είναι ήδη στο 100% από ΙΧ.

Οι αφίξεις των επισκεπτών ξεκίνησαν 
περίπου στα μέσα Ιουνίου, κορυφώ-
νονται μέχρι τις 13-14 Αυγούστου και 
μετά τον Δεκαπενταύγουστο αρχίζουν 
οι επιστροφές.

Όμως, οι πτήσεις τσάρτερ φέτος 
έχουν μια μείωση της τάξης 10%-15% 
και αναμένεται να περάσει ο Αύγουστος 
για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για 
το ποσοστό που θα κλείσει για φέτος η 
τουριστική σεζόν. Παρ’ όλα αυτά οι αε-
ροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν 
την Λέσβο στα περισσότερα δρομολό-
για έχουν πληρότητα 90%-100% για το 
εσωτερικό.

Οι κρουαζιέρες από την άλλη είναι σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, δυστυχώς, αλλά 
από πλευράς τουριστικών πρακτόρων 
γίνονται προσπάθειες να προσελκύ-
σουν και πάλι εταιρείες κρουαζιέρας 
στο νησί μας.

Η Λέσβος ανακυκλώνει με
 συνεχή βήματα προόδου 

- Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης 
- Γιατί επιβάλλεται να μπει στην καθη-
μερινότητα μας 

Η ανακύκλωση αποτελεί ακρογωνιαίο 

λίθο έκφρασης της περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης του πολίτη. Η ανακύ-
κλωση, μία παλιά υπόθεση για πολλές 
-ευρωπαϊκές και μη- χώρες, έχει κάνει 
τα τελευταία χρόνια έντονη την παρου-
σία της και στον ελληνικό χώρο, όπως 
και στη Λέσβο.

Η ανακύκλωση είναι η πιο γνωστή 
από τις μεθόδους αξιοποίησης των 
αστικών αποβλήτων, από την οποία εί-
ναι δυνατόν να προκύψουν αξιοσημεί-
ωτα οφέλη, όπως η μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων και η εξοικονόμηση 
πρώτων υλών και ενέργειας.

Πλακοστρώσεις και
 τσιμεντοστρώσεις στη Μυτιλήνη

Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαλη-
νός υπέγραψε τον Αύγουστο σύμβαση 
για την εκτέλεση έργου «πλακοστρώ-
σεις και τσιμεντοστρώσεις οδών της 
πόλης της Μυτιλήνης», προϋπολογι-
σμού 508.000,00 που χρηματοδοτείται 
από πόρους του Δήμου Λέσβου.  Στο 
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, θα γίνουν 
πλακοστρώσεις των οδών: Βουτσινά, 
Λέοντος Σοφού, Αλ. Πάλλη στην πε-
ριοχή του Ακλειδιού και στην οδό της 
περιοχής του Χάλικα από το ύψος του 
Δεσποτικού έως περίπου τη συμβολή 
των οδών Βοστάνη και Παρασκευαϊδη. 
Τέλος, η οδός Χατζηγρηγόρη που εί-
ναι ιδιαίτερα ανηφορική θα στρωθεί με 
σκυρόδεμα τεχνοτροπίας «χτενιστού», 
αποκτώντας αντιολισθηρή επιφάνεια 
για την απρόσκοπτη και ασφαλέστερη 
διέλευση οχημάτων και πεζών.  

Με τις πλακοστρώσεις και τις τσιμε-
ντοστρώσεις, ο Δήμος Λέσβου αλλάζει 
ριζικά η εικόνα σε δρόμους της Μυτι-
λήνη όπου η φθορά του χρόνου είχε 
αφήσει έντονα τα σημάδια της.
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Η «Λεσβιακή Παροικία», σε συνερ-
γασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού 
του «Δήμου Λέσβου», παρουσίασε με 
επιτυχία την Δευτέρα 5 Αυγούστου 
2019, στις 8 το βράδυ, στην Δημοτική 
Πινακοθήκη («Χαλήμ Μπέη»),την πολ-
λή ενδιαφέρουσα εκδήλωση «Ο Εικα-
στικός Ελύτης».

Η εκδήλωση αυτή ήταν ενταγμένη 

στο πρόγραμμα του «Λεσβιακού Καλο-
καιριού».

Το λόγο έλαβε η πρόεδρος της Λ.Π. 
κ. Καίτη Μεσσηνέζη, η οποία ευχαρί-
στησε το Δήμο Λέσβου, το Δήμαρχο 
Σπύρο Γαληνό και τον Αντιδήμαρχο 
Κώστα Αστυρακάκη που στάθηκαν πά-
ντα αρωγοί στο έργο και της πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση:
«Ο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΥΤΗΣ»

Εκδηλώσεις
Στη συνέχεια ήρθε στο βήμα ο κ. 

Αστυρακάκης, ο οποίος αναφέρθη-
κε με επαινετικά σχόλια για το εν γέ-
νει έργο της Λεσβιακής Παροικίας και 
παρέδωσε στην πρόεδρο εκ μέρους 
του Δήμου, ένα τιμητικό Δίπλωμα για 
το κοινωνικό έργο του Συλλόγου τα τε-
λευταία χρόνια.

Η ανάλυση του εικαστικού έργου του 
Ο. Ελύτη έγινε εξαιρετικά, κατά γενική 
ομολογία, από τον φιλόλογο καθηγητή 
υποδιευθυντή του Πειραματικού Λυ-
κείου Μυτιλήνης κ. Γιώργο Διγιδίκη, 
με παράλληλη προβολή εικόνων έργων  
του ποιητή. Θάλασσες, ουρανοί, κοχύ-
λια, γυμνά κορίτσια, αρχαία αγάλματα, 
ερείπια, βυζαντινές εικόνες, τα κολάζ 
του Οδυσέα Ελύτη, που ζωντάνεψαν 
στην οθόνη.

Τη μουσική νότα στην εκδήλωση 
έδωσε η Χορωδία Παμφίλων, η οποία 
απόδωσε μελοποιημένη ποίηση του 

Ο. Ελύτη, υπό τη διεύθυνση του μαέ-
στρου κ. Δημ. Χατζηγιαννάκη και σο-
λίστ δυο εξαίρετες φωνές την Χρύσα 
Βέκιου και το Νώντα Χαραλαμπίδη. 
Στα όργανα τη χορωδία συνόδευσαν 
ο Χρήστος Κονσολάκης με την κιθάρα 
του, στο βιολί η Μυρσίνη Βέκιου και 
στο σαντούρι η Βασιλική Βέκιου.

Οι οργανωτές απέσπασαν τα συγ-
χαρητήρια των παρευρισκομένων, οι 
οποίοι χειροκρότησαν με ενθουσιασμό 
τους συντελεστές της πολύ ενδιαφέ-
ρουσας αυτής εκδήλωσης. 

Ιδιαίτερα επαινετικά ήταν τα σχόλια 
και για την έκθεση με τα ψηφιακά αντί-
γραφα των έργων κολάζ του ποιητή, που 
παρουσιάστηκαν σε αίθουσα της Δημο-
τικής Πινακοθήκης. Η έκθεση ήταν επι-
σκέψιμη μέχρι τις 11 Αυγούστου. 

Τα έργα αυτά, η Λεσβιακή Παροι-
κία μετά το τέλος της έκθεσης δώρίσε 
στην Πινακοθήκη του Δήμου.

Ο κ. Αστυρακάκης, αναφέρθη κε με επαινετικά σχόλια για το εν γέ νει έργο της Λεσβιακής Παροικίας 
και παρέδωσε στην πρόεδρο εκ μέρους του Δήμου, ένα τιμητικό Δίπλωμα για το κοινωνικό έργο 

του Συλλόγου τα τε λευταία χρόνια. 
Τη μουσική νότα στην εκδήλωση έδωσε η Χορωδία Παμφίλων, η οποία απέδωσε

 μελοποιημένη ποίηση του Ο. Ελύτη υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημ. Χατζηγιαννάκη
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Κυρίες και κύριοι
Ο Οδυσσέας Ελύτης, υπήρξε μία από 

τις εμβληματικότερες μορφές της λεγό-
μενης «γενιάς του τριάντα», ένα επίλε-
κτο μέλος της με επιβλητική και διαρκή 
παρουσία στα ελληνικά γράμματα. Το 
έργο του συναποτελούν ποιητικά αρι-
στουργήματα και υποδειγματικά πεζά 
κείμενα στα οποία διατυπώνει τις από-
ψεις του για την κοινωνία, την πολιτική, 
τις ηθικές αξίες, την τέχνη, τη ζωή.

Το έργο του, όμως, συνθέτουν και ζω-
γραφικές εικόνες, μικρών διαστάσεων 
τέμπερες, υδατογραφίες, διαφανογρα-
φίες, κολάζ, μαζί με λιτά, εκφραστικά 
σχέδια. «Ποιητή πρωτεϊκό και ζωγρά-
φο υπερευαίσθητο» χαρακτηρίζει τον 
Οδυσσέα Ελύτη ο Τάκης Μαυρωτάς, 
διευθυντής του Ιδρύματος Εικαστικών 
Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχα-
ράκη. Και συνεχίζει: «Η ζωγραφική, εί-
ναι για τον ποιητή πρωτίστως μια μορ-
φή έκφρασης, μια ασίγαστη δράση που 
σαρκώνεται από το πνεύμα. Μυημένος 
στη γλώσσα των Μουσών, αγάπησε το 
φως και τη μυστική αλήθεια της ζωής. 
Στις εικόνες του κατοικούν άνεμοι, κύ-
ματα, κούροι και κόρες, «ο κόσμος, ο 
μικρός ο μέγας». Η ατελεύτητη θάλασ-
σα και το φως του ήλιου πυροδότησαν 
την προσπάθειά του να αιχμαλωτίσει 
τον μυστικό ρυθμό της φύσης». Ο ίδιος 
δε o Ελύτης στην «Αυτοπροσωπογρα-
φία σε λόγο προσωπικό» (εκδ. Ύψιλον) 
γράφει: «Εγώ κολακεύομαι να πιστεύω 
ότι αν δεν είχα γίνει ποιητής θα μπο-

 O Eικαστικός Ελύτης

Η ομιλία του Γεώργιου Π. Διγιδίκη

«Το ελάχιστο θέλησα και με τιμώρησαν με το πολύ». Οδ. Ελύτης

ρούσα να είμαι ένας καλός ζωγράφος», 
η δε σύντροφός του και ποιήτρια Ιου-
λίτα Ηλιοπούλου υπογραμμίζει: «Υπήρ-
χαν στιγμές που ένοιωθε ότι η ποίηση 
είναι αχάριστη, δεν επιστρέφει τη χαρά 
της εικόνας της, ενώ η ζωγραφική τού 
επέστρεφε χαρά οπτική».

Το μικρότερο από έξι παιδιά του Λέ-
σβιου επιχειρηματία Παναγιώτη Αλε-
πουδέλλη και της συμπατριώτισσάς 
του Μαρίας Βρανά, ο Ελύτης γεννήθηκε 
στην Κρήτη, έζησε στην Αθήνα, ενώ τα 
καλοκαίρια των παιδικών του χρόνων τα 
περνούσε στην Κρήτη, στη Λέσβο και 
στις Σπέτσες, γεγονός που συνέβαλε 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
του. «Θήτευσε στο σχολείο της φύσης, 
αν όχι σαν προνομιακός θεατής, αλλά 
σαν προνομιακός αναγνώστης, σαν ένα 
αναπόσπαστο μέρος της» θα γράψει 
για τον Ελύτη η σύντροφός του Ιουλίτα 
Ηλιοπούλου. Έτσι, η ζωή του Ελύτη και 
των άλλων πέντε αδελφών του θα μεί-
νει «πέτρα ταμένη στο υγρό στοιχείο, 
γειτονιά στις άγκυρες» όπως ο ίδιος θα 
δηλώσει με την ποιητική του γραφίδα 
στους «Προσανατολισμούς».

Το τρίγωνο, λοιπόν, Μυτιλήνη – Ηρά-
κλειο – Αθήνα ορίζει «την τεθλασμένη 
των μετακινήσεων του ποιητή, ως σύγ-
χρονου Οδυσσέα και κλείνει, παράλλη-
λα, στην αγκαλιά του τη θάλασσα του 
Αιγαίου που τόσο αγάπησε και ύμνησε 
ώστε να την αναδείξει κληρονόμο της 
ελληνικής παράδοσης και του ελληνι-
κού πολιτισμού.

Η ανάλυση του εικαστικού έργου του Ο. Ελύτη έγινε εξαιρετικά, από τον φιλόλογο καθηγητή 
υποδιευθυντή του Πειραματικού Λυ κείου Μυτιλήνης κ. Γιώργο Διγιδίκη.

 Ιδιαίτερα επαινετικά ήταν τα σχόλια και για την έκθεση με τα ψηφιακά αντί γραφα των έργων 
κολάζ του ποιητή, που παρουσιάστηκαν σε αίθουσα της Δημο τικής Πινακοθήκης.
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Η ποιητική του σταδιοδρομία ξεκινά 
το 1935. Η γνωριμία του με τον Γιώργο 
Σαραντάρη θα γίνει η αφορμή να έρθει 
σε επαφή με την λογοτεχνική συντρο-
φιά που εξέδιδε το πρωτοποριακό πε-
ριοδικό «Νέα Γράμματα», την οποία 
αποτελούσαν οι Γιώργος Σεφέρης, 
Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος Κατσίμπα-
λης και Ανδρέας Καραντώνης. Την ίδια 
χρονιά γνωρίζει, επίσης, τον ποιητή και 
ψυχαναλυτή Ανδρέα Εμπειρίκο - που 
θα επηρεάσει καθοριστικά την ποίησή 
του - , όπως (θα γνωρίσει) και τη λαϊ-
κή ζωγραφική του Θεόφιλου, η οποία 
θα ασκήσει σημαντική επίδραση στον 
εικονιστικό προσανατολισμό της ποί-
ησής του. Ο κύκλος αυτός του πνεύ-
ματος και της τέχνης θα εμπλουτιστεί 
τον επόμενο χρόνο με την ένταξη των 
ζωγράφων Νίκου –Χατζηκυριάκου Γκί-
κα, του Γιάννη Μόραλη και του ποιητή 
Νίκου Καρύδη.

Η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάτσο, 
τον δημιουργό της υπερρεαλιστικής 
«Αμοργού» και, κυρίως, με τον Αν-
δρέα Εμπειρίκο θα φέρει σε επαφή τον 
Οδυσσέα Ελύτη με την τεχνοτροπία 
του υπερρεαλισμού. Για τον Ανδρέα 
Εμπειρίκο μάλιστα θα γράψει: «Το έργο 
του, κάθε του καινούργιο έργο, ζωσμέ-
νο από ένα μικρό ουράνιο τόξο, είναι 
μια υπόσχεση προς την ανθρωπότητα, 
μια δωρεά που αν δεν την κρατούν όλοι 
στα χέρια τους είναι αποκλειστικά και 
μόνον από δική τους αναξιότητα».

Ο Ελύτης θα ενστερνιστεί πολλά από 
τα ανατρεπτικά δόγματα του υπερρεα-
λισμού που ασκεί πάνω του ευεργετι-
κή και απελευθερωτική επίδραση. Από 
την άλλη πλευρά, όμως, διατηρεί με το 
κίνημα αυτό μια ελεύθερη και ιδιότυπη 
σχέση, με την έννοια ότι δεν εντάσσε-
ται στους ορθόδοξους εκπροσώπους 
του (Ανδρέα Εμπειρίκο και Νίκο Εγγο-
νόπουλο). Εκείνο που κατεξοχήν γο-
ήτευσε τον Ελύτη στις προτάσεις του 

υπερρεαλισμού ήταν η θέση να αντι-
κρίσουμε την πραγματικότητα με άλλα 
μάτια, να εισέλθουμε σε μια νέα κατά-
σταση όπου παύει να ισχύει η καρτεσι-
ανή ή όποια άλλη λογική. Σαγηνεύτηκε 
από τη δυνατότητα που αποκτούσε «να 
γκρεμίσει τις παρενθέσεις που χώρι-
ζαν το υπαρκτό από το ανύπαρκτο, την 
πραγματικότητα από τη φαντασία, τη 
ζωή από το όνειρο, το συνειδητό από 
το ασυνείδητο, να γίνει ποιητής των αι-
σθήσεων και των παραισθήσεων, υπή-
κοος με ίσα δικαιώματα στο βασίλειο 
της ημέρας και της νύχτας, του φυσι-
κού, του υπερφυσικού και του μεταφυ-
σικού κόσμου».

Επέλεξε, όμως, από τον υπερρεαλι-
σμό εκείνα τα στοιχεία που συνάρμο-
ζαν στην ευαισθησία του, την καταγωγή 
του, τις ικανότητές του προκειμένου 
να αρθρώσει τον προσωπικό του λόγο, 
ένα λόγο άρρηκτα συνυφασμένο με το 
λυρικό στοιχείο και την ελληνική παρά-
δοση. Θα γράψει ο Ελύτης για τον εαυ-
τό του στα «Ανοιχτά Χαρτιά». «Όντας 
στον ελάχιστο βαθμό ποιητικός, αγά-
πησα στον μέγιστο βαθμό την Ποίηση, 
με τον ίδιο τρόπο που, όντας στον ελά-
χιστο βαθμό πατριώτης αγάπησα στο 
μέγιστο βαθμό την Ελλάδα». Ο Ελύτης 
λάτρεψε την ελευθερία που ο υπερρεα-
λισμός δίνει στον ποιητή να χειριστεί τη 
γλώσσα όπως αυτός θέλει και να απο-
καλύψει ένα μυστικό κόσμο που δε βα-
σίζεται στην περιγραφή της πραγματι-
κότητας, αλλά σε ένα εσωτερικό κόσμο 
που όλοι κλείνουμε μέσα μας.

Ο υπερρεαλισμός του  Ελύτη δεν εί-
ναι δυσνόητος και αυτόματος όπως του 
Εμπειρίκου αλλά ένας υπερρεαλισμός 
με νόημα και με επίκεντρο την Ελλάδα. 
Γενικότερα, το μεγαλύτερο μέρος της 
ποίησης του Ελύτη έχει ως επίκεντρο 
την Ελλάδα, τον ήλιο της, τη φύση της, 
τους ανθρώπους της. Θητεύοντας στον 
υπερρεαλισμό με τον δικό του τρόπο 

θα δώσει έργα αξεπέραστης ποιητικής 
τέχνης, θα καταστεί ποιητής παγκόσμι-
ας εμβέλειας και θα τιμηθεί το 1979 με 
το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας κατα-
κτώντας την παγκόσμια αναγνώριση.

Κυρίες και κύριοι,
θα διερωτηθείτε, ίσως, γιατί αυτή 

η εκτεταμένη, κάπως, αναφορά στον 
υπερρεαλιστικό Ελύτη. Ο λόγος εί-
ναι απλός. Γιατί υπό την επιρροή του 
ανανεωτικού πνεύματος του υπερρεα-
λισμού αλλά και της παραδοσιακής λα-
ϊκής τέχνης ο Ελύτης θα πειραματιστεί 
με την τεχνική του κολλάζ, της χαρτο-
κολλητικής εικόνων. Το κολάζ (collage) 
επινοήθηκε από τους κυβιστές, από τον 
Ζώρζ Μπρακ (1882-1963) και τον Πά-
μπλο Πικάσο (1881-1973) το 1912. Η 
αναζήτησή τους εστίασε στο σημαίνον 
και όχι στο σημαινόμενο. Τις πολύπτυ-
χες δυνατότητες του κολάζ τις ανακα-
λύπτουν και τις εκμεταλλεύονται οι ζω-
γράφοι του Ντανταϊσμού και αργότερα 
του σουρεαλισμού. Τα αποτελέσματα 
του πειραματισμού του, τους πρώτους 
του πίνακες, θα παρουσιάσει ο Ελύτης 
για πρώτη φορά το 1936 στην Α΄ Δι-
εθνή Υπερρεαλιστική Έκθεση Αθηνών, 
πολλοί από τους οποίους θα διακοσμή-
σουν στη συνέχεια κάποιες ποιητικές 
του συλλογές.

Για τον Ελύτη τα κολάζ ήταν «συνει-
κόνες», ήταν μια άλλη θέαση της ποί-
ησης. Οι συνεικόνες του επικοινωνού-
σαν με την ποίησή του, αφού, άλλωστε, 
η ποίησή του στηριζόταν σε συνειρ-
μούς εικόνων. Η θήτευσή του στον 
υπερρεαλισμό προγύμνασε τον Ελύτη 
να υπερπηδά τα σύνορα, γεωγραφικά 
και χρονικά. Γράφει η Μαρίνα Λαμπρά-
κη- Πλάκα, διευθύντρια της Εθνικής Πι-
νακοθήκης και καθηγήτρια της Ιστορίας 
της Τέχνης: «Ορεινά και θαλασσινά το-
πία συνυφαίνονται το ένα με το άλλο. 
Η Ελλάδα υγρή και στερεή, ναυτική και 
ορεσίβια συνυπάρχει σε έναν ειρηνικό 

συγκριτισμό, όπως συγκατοικούν φί-
λια τα τοπία της μνήμης. Το ίδιο και η 
ιστορία καταλύει αλληλουχίες και πρω-
θύστερα στα κολάζ του Ελύτη. Κούροι 
και άγγελοι, κόρες και άγιοι αγναντεύ-
ονται και νεύουν μέσα σε μια συγχρο-
νία, όπου οι διχασμοί, τα διλήμματα, 
τα ιδεολογήματα δεν έχουν καμιάν 
ισχύ.». Και συνεχίζει: «Τα κολάζ του 
Ελύτη σε ξεναγούν στην ποιητική του. 
Προτείνουν μια οπτική ανάγνωση των 
τρόπων της ποίησής του. Γι’ αυτό την 
καλύτερη φιλοξενία τους τη βρίσκουν 
πλάι πλάι στους στίχους του, μέσα στα 
βιβλία του... Η ζωγραφική του είναι μια 
οπτική επαλήθευση της ποίησής του, 
ο δεύτερος όρος μιας εξίσωσης όπου 
κυριαρχεί η πλατωνική συγγυμνασία 
των αισθήσεων... Κολάζ, τέμπερες και 
ακουαρέλες συνοδοιπορούν και συ-
μπληρώνουν το ποιητικό σώμα του Ελύ-
τη, όχι ως πάρεργα, αλλά ως οργανικά 
του μέλη. Για τον Ελύτη το κολλάζ είναι 
μια εναλλακτική γλώσσα της αποκάλυ-
ψης... Χρώματα, πίνακες ζωγραφικής, 
ερατεινά και μελλέφηβα σώματα κορι-
τσιών και αγγέλων, πτυχές κυμάτων και 
χιτώνων, αγάλματα και μέλη ναών... συ-
ναρμόζονται για να δημιουργήσουν μια 
υπερβατική άνω πατρίδα, με ταυτότητα 
πρόδηλα ελληνική και απόλυτα ελυτική. 
Εδώ, όπως και στην ποίησή του αποκα-
θίσταται η διαχρονία του Ελληνισμού, 
χωρίς ιστορικά χάσματα και τραύματα. 
Με θραύσματα του ορατού ο Ελύτης 
συχνά οικοδομεί το αόρατο».

Μελετώντας τις συνεικόνες του Ελύ-
τη, τη σύνθεση, την αλληγορία, το πά-
ντρεμα του πραγματικού με το ονειρικό 
που χαρακτηρίζουν τον υπερρεαλισμό, 
γίνεται άμεσα αντιληπτό το γεγονός ότι 
η πηγή έμπνευσής του είναι η ελληνική 
ιστορία στις οικουμενικές της διαστά-
σεις. Ο Χριστός και η Παναγία, θεοί, 
άγιοι και άνθρωποι, βυζαντινές εικόνες 
και κούροι, εκκλησάκια και καΐκια, θά-
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λασσα και εξύμνηση του αιγαιοπελα-
γίτικου τοπίου, μικρά παιδιά, κορίτσια, 
άγγελοι, βότσαλα και «κοχύλες» συντέ-
θηκαν σε μοναδικές δημιουργίες που 
καταργούν την παθητικότητα και γεμί-
ζουν χαρά το βλέμμα και τη ψυχή του 
θεατή.

Ο ίδιος, πάντως, ο Ελύτης γράφει 
για την ενασχόλησή του με το κολάζ. 
«Σκοπός μου δεν ήταν να παίξω. Ήταν 
να μεταγράψω την ποιητική μου σε 
ένα επίπεδο αποσπασμένο από τους 
ήλους του σταυρού της γλώσσας. Και 
μου φάνηκε, με το πείραμα, που έκανα, 
ότι κρατούσα ίσως στα χέρια μου το 
κατάλληλο κλειδί. Πολλές παλιές μου 
ορέξεις άρχισαν σιγά σιγά με άλλου εί-
δους απαιτήσεις, ν’ ανεβαίνουν από τον 
βυθό των ποιημάτων μου στην επιφά-
νεια».

Η θέση, ωστόσο, του Ελύτη ήταν ξε-
κάθαρη. Επισημαίνει χαρακτηριστικά: 
«Ανάμεσα στα κολάζ των υπερρεαλι-
στών και τα δικά μου, υπάρχει, εκτός 
από τη διαφορά του υλικού και άλλη 
μία ακόμη: ότι ενώ εκείνοι αποβλέπανε 
στο να υλοποιήσουν μια παραδοξότη-
τα, εγώ προσπάθησα να αιχμαλωτίσω 
ένα όραμα με απαιτήσεις πλαστικές. 
Επιδίωκα με το τελικό αποτέλεσμα κάτι 
παραπλήσιο με αυτό που θα επιδίωκε 
ένας ζωγράφος. Κι αυτό στοίχισε ώρες 
εργασίας και αφάνταστο μόχθο... Μου 
χρειάστηκε να κάνω εκατοντάδες δο-
κιμές συνδυασμών για κάθε έργο, ού-
τως ώστε το παραμικρό κοκκινάκι, π.χ. 
σ’ ένα σημείο της σύνθεσης να έχει το 
αντίστοιχό του σε κάποιο άλλο ή όλα 
τα ετερόκλητα στοιχεία που συνδυά-
ζονται να είναι φωτισμένα από την ίδια 
πλευρά. Ως και το πλάτος ή η υφή από 
τις πλάγιες λουρίδες που χρειάστηκε 
κάποτες να προσθέσω για να επιτύχω 
ένα πιο σωστό «καντράρισμα» είναι με-
λετημένα ως την τελευταία τους λεπτο-
μέρεια».

Κυρίες και κύριοι
Τελικά, ο Ελύτης επιχείρησε και πέτυ-

χε να συνδυάσει δύο τέχνες, την Ποί-
ηση και τη Ζωγραφική με ένα, όμως, 
μοναδικό και ιδιαίτερα προσωπικό 
τρόπο. Κατόρθωσε δηλαδή, αυτό που 
ο Σιμωνίδης ο Κείος 2.500 χιλιάδες 
χρόνια νωρίτερα, επιγραμματικά διατύ-
πωσε: «Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σι-
ωπώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λα-
λούσαν», και ποιο απλά: «Η Ζωγραφική 
είναι Ποίηση που σωπαίνει και η Ποίη-
ση Ζωγραφική που μιλάει». «Να γιατί 
ευγνωμονώ τους ζωγράφους, μπορούν 
να μετασχηματίσουν την ύλη και να της 
δίνουν ένα αέρα αθανασίας» τόνισε ο 
δημιουργός του «Άξιον Εστί». Και συ-
νεχίζει εκφράζοντας τις σκέψεις του 
για τη συνύφανση της τέχνης του λό-
γου και της εικόνας: «Μ’ αόρατα δάχτυ-
λα μάς αγγίζει τον νου ο έξω κόσμος. 
Ακούμε σα να βλέπουμε, βλέπουμε σα 
να ακούμε. Η φιλία δύο αισθήσεων εί-
ναι συχνά η έναρξη μιας ερωτικής ιστο-
ρίας. Όταν αγγίζεις βλέπεις... Ευτυχώς 
που τα αυτιά μεγαλώνουν λαίμαργα τον 
ήχο και τον μετατρέπουν σε χρώμα και 
που κι αυτό πάλι μεθερμηνεύεται σε 
πολλαπλές αποχρώσεις με ισάριθμα 
νοήματα». 

Οι πειραματισμοί του και οι απόπει-
ρες απεικόνισης των συλλήψεών του σε 
εικόνες μετά τη δημοσίευση των Προ-
σανατολισμών το 1939 θα ανασταλούν 
και θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην 
ποιητική εικονοπλασία. Πολλά χρόνια 
αργότερα, το 1966, αισθάνθηκε την ανά-
γκη να επιστρέψει στην ζωγραφική έκ-
φραση ζωγραφίζοντας πάνω από τριά-
ντα γκουάς που με την καθαρότητα των 
χρωμάτων και τη διαύγειά τους αντανα-
κλούσαν τα ποιήματά του που εκφρά-
ζουν την αποθέωση της νιότης μέσα στα 
εκτυφλωτικά τοπία του Αιγαίου.

Στους ζωγραφικούς, όμως, πειραμα-
τισμούς του με γκουάς σύντομα ο Ελύ-

της διαπίστωσε ότι ήταν πολύ αργά για 
να επιτύχει κάτι που θα μπορούσε να 
τον ικανοποιήσει από τεχνική άποψη 
ως ζωγράφο, δεδομένου ότι αγνοούσε 
τους αυστηρούς κανόνες της ζωγραφι-
κής. Ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει μ’ ένα δικό του τρόπο 
εικόνες άλλων ζωγράφων και φωτο-
γράφων σε μια έκφραση παράλληλη με 
εκείνη της ποιητικής του εικονογραφί-
ας, οπότε επανήλθε και πάλι στην τε-
χνοτροπία του κολάζ.

Γράφει για τα Κολάζ του Ελύτη ο Κί-
μων Φράιερ (Κίμων Καλογερόπουλος, 
1911- 1993), καθηγητής πανεπιστημίου 
στην Αμερική. «Αν και δεν είναι δυνα-
τή ούτε επιθυμητή κάποια διάκριση των 
συνεικόνων του Ελύτη θα μπορούσαν 
να χωριστούν σχηματικά σε δύο ομά-
δες: σε εκείνες που είναι κάπως αφη-
ρημένες και σύγχρονες και σ’  εκείνες 
που είναι ποιητικές και ελληνοκεντρι-
κές. Χαρακτηριστικό και των δύο ομά-
δων είναι η τάση τους προς το σύνθε-
το και ελληνικό... Το θέμα, αν υπάρχει 
καθόλου θέμα, παίζει ένα δευτερεύ-
οντα ρόλο και είναι υποταγμένο στην 
ανόθευτη ευχαρίστηση των αισθητικών 
κανόνων».

Το αληθινό σκάνδαλο, γράφει ο Ευ-
γένιος Αρανίτσης, ως προς την άσκηση 
του Ελύτη στην κατασκευή των κολάζ, 
των "συνεικόνων" όπως τα αποκαλούσε, 
δεν σχετίζεται (όπως μας λένε) με τη 
διαφαινόμενη φιλοδοξία να εμφανιστεί 
σαν ζωγράφος μέσω εικαστικών έργων 
που από όλους σχεδόν θεωρήθηκαν 
μέτρια αν όχι κάτι χειρότερο, αλλά 
με την πλαγίως δηλωμένη επιθυμία να 
δείξει, διά των εικόνων, μια οραματική 
δύναμη ενοποίησης του θρυμματισμέ-
νου κόσμου, δηλαδή, το πρωτείο του 
βλέμματος (του βλέμματος που συλ-
λαμβάνει το ιερό) απέναντι στη γλώσσα 
και επομένως μια λυρική κλίση κάθετα 
αντιφιλολογική.

Κυρίες και κύριοι
Στο πλαίσιο της παρούσας ομιλίας θα 

ήταν αδύνατο να γίνει μια συνολική και 
αναλυτική παρουσίαση των συνεικόνων 
του Ελύτη. Τα χρονικά όρια μιας τέτοιας 
εκδήλωσης μας υποχρεώνουν να περιο-
ριστούμε στην παρουσίαση ορισμένων 
εξ αυτών και, κατά τη γνώμη μας, ίσως 
των πλέον αντιπροσωπευτικών.

Στα κολάζ του Ελύτη δεσπόζει η γυ-
ναικεία μορφή. Μαζί της μετεωρίζονται 
οι άγγελοι που κατέχοντας, επίσης, 
κεντρική θέση στην ποίηση του Ελύτη 
κάποιες φορές συνταυτίζονται και γίνο-
νται ένα.

Ας ξεκινήσουμε με τον «Άγγελο της 
Αστυπάλαιας» που φιλοτέχνησε ο 
Ελύτης το 1966. Γράφει για τη συγκε-
κριμένη συνεικόνα ο Κίμων Φράιερ: 
«Η σκαρφαλωμένη πάνω σε λόφο πόλη 
αυτού του νησιού είναι αναποδογυρι-
σμένη με τ’ ασβεστωμένα σπίτια της 
να κρέμονται στο γαλάζιο, ενώ επάνω 
ένας βυζαντινός άγγελος αιωρείται με 
φόντο το τοπίο ανάμεσα στους δύο 
ουρανούς. Μια νησιώτικη εκκλησία 
πλέει στον επάνω ουρανό ισορροπώ-
ντας μια λουρίδα γης που διασχίζει τον 
κάτω ουρανό... Αυτός ο άγγελος με «το 
λιγνό αγορίστικο σώμα» είναι η Αρετή 
του «Ύπνου των γενναίων», η Ελλάδα 
και Παρθένος Μαρία ταυτόχρονα, γε-
μάτη καλοσύνη, ηθικό μεγαλείο, δόξα 
και κάθε είδους ομορφιά, που κατεβαί-
νει στα Σκοτεινά Μεγάλα Μέρη του κό-
σμου και αγωνίζεται να μετατρέψει το 
σκοτάδι σε φως».

«Η Προσφορά», έργο του 1967 εί-
ναι η δεύτερη συνεικόνα. Σ’ αυτή ένας 
βυζαντινός άγγελος θέτει υπό την σκέ-
πη του ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η 
θάλασσα, μια μικρή βραχονησίδα στο 
βάθος και σε πρώτο πλάνο μια σύν-
θεση από κοχύλια απαρτίζουν το όλο 
σκηνικό του πίνακα. Την άνω και κάτω 
άκρη πλαισιώνει μπορντούρα που θυ-
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μίζει περσικό χαλί, ενώ στην κορυφή 
της σύνθεσης δεσπόζει το πάνω μέρος 
ενός σκαλιστού βημόθυρου. Ο Άγγε-
λος που σκέπει το νησί μας παραπέμπει 
στο υμνολογικό: «Όπου επισκιάσει η 
χάρις σου αρχάγγελε, εκείθεν του δια-
βόλου διώκεται η δύναμις...» (Δοξαστι-
κό Αίνων 8ης Νοεμβρίου). Κάτι ανάλο-
γο γράφει ο Ελύτης στη Villa Natacha 
στα Ετεροθαλή (σ. 349).

Άγγελε συ που κάπου εδώ γύρω πετάς
Πολυπαθής και αόρατος, πιάσε μου 
το χέρι
Χρυσωμένες έχουν τις παγίδες
 οι άνθρωποι
Κι είναι ανάγκη να μείνω απ’ τους απέξω.

Το σχήμα του Αγγέλου απαιτεί κατά 
τον Ελύτη επώδυνη διεργασία, όπως 
και κάθε ομορφιά, που προϋποθέτει 
ανθρώπους που έχουν άγρυπνα τα μά-
τια της ψυχής. Tόνισε, μεταξύ άλλων, 
ο ποιητής στην ομιλία του κατά την 
απονομή του βραβείου Νόμπελ 10-12-
1979): «O ωφελιμισμός δεν άφησε τα μά-
τια των ανθρώπων ανοιχτά όσο χρειάζεται. 
Η ομορφιά και το φως συνέβη να εκλη-
φθούν άκαιρα ή και ανώδυνα. Και όμως. Η 
διεργασία που απαιτείται για να φτάσει κα-
νείς στο σχήμα του Αγγέλου είναι, πιστεύω, 
πολύ πιο επώδυνη από την άλλη, που εκ-
μαιεύει όλων των λογιών τους Δαιμόνους».

Εδώ, όμως, αξίζει να παραθέσουμε 
και την άποψη του Μάνου Ελευθερί-
ου, ο οποίος σχολιάζει την εικόνα του 
σκέποντος το νησί Αγγέλου ως εξής: 
Το απρόοπτον του Ελύτη έρχεται πάντα με 
την παρόρμηση και το θάρρος που του δί-
νουν τα χρώματα να σχηματίσει συνθέσεις. 
Γιατί η σύνθεση είναι ο απώτερος σκοπός 
του. Τα ψυχρά χρώματα που θα απωθού-
σαν ένα ζωγράφο για να σχηματίσει το 
σώμα μιας κοπέλας μέσα στη θάλασσα, ή 
τα φτερά ενός βυζαντινού αγγέλου που 
αγκαλιάζουν και σκέπουν ένα νησί, στον 
Ελύτη συρράπτουν όλα μαζί μια σπάνια 

φωτοχυσία. Το μέλλον, ίσως, μιας άλλης 
ποίησης.

«Tο μήνυμα» (1968). Το κολάζ υπο-
μνηματίζει ο ίδιος ο Ελύτης στο προ-
λογικό του σημείωμα για το βιβλίο Το 
δωμάτιο με τις εικόνες (σ. 8):

«H κόρη – άγγελος· ένας άγγελος 
θηλυκός σε όλη του τη δόξα· με φτε-
ρούγες από κάτι άλλο, που η ζωή δε 
μας το είχε προσφέρει ως τότε: φτε-
ρούγες από θαλασσινά όστρακα. Ναι, 
αυτό ήταν. Να σημάνει ο συναγερμός 
των φυσικών στοιχείων· ο μετεωρισμός 
τους στον αιθέρα της φαντασίας· και το 
κατακάθισμά τους σε μια διαφορετική, 
απρόβλεπτη, μη ωφελιμιστική (επιμένω 
σ’ αυτό) επανασύνθεση». 

Το σπίτι το ακατοίκητο (1977). Σ’ 
αυτό το κολάζ ο Ελύτης χρησιμοποιεί 
τρία στοιχεία: Ένα ακατοίκητο σπίτι 
στη μέση της σύνθεσης, τον ολόσω-
μο εικονογραφικό τύπο του ιαματικού 
Αγίου Παντελεήμονα δεξιά, και έναν 
άγγελο επάνω αριστερά. Ο άγγελος αυ-
τός προέρχεται από το εικονογραφικό 
σχήμα «Παναγία του Πάθους», όπου 
κατέχει την ίδια ακριβώς θέση. Η ει-
κόνα εικονίζει τη Θεοτόκο στηθαία με 
τον Χριστό που κοιτάζει τους αρχαγγέ-
λους, οι οποίοι φέρουν τα σύμβολα του 
Πάθους, δηλαδή το δοχείο με το ξύδι, 
τη λόγχη, τον σπόγγο και τον Σταυ-
ρό. Ο περίφημος κρητικός ζωγράφος 
Ανδρέας Ρίτζος (1421 – 1492), στον 
οποίο αποδίδεται μια σπουδαία τέτοια 
εικόνα, φαίνεται πως συνέβαλε ιδιαίτε-
ρα στη διάδοση αυτού του τύπου της 
Παναγίας του Πάθους στις κρητικές 
εικόνες. Ο ποιητής χρησιμοποιεί τον 
έναν άγγελο, αυτόν που κρατάει το δο-
χείο με το ξύδι, τον οποίο βρήκε, προ-
φανώς, σε νεώτερη εκδοχή αυτού του 
εικονογραφικού τύπου. 

Ο Ελύτης στο κολάζ αυτό δίνει την 
ονομασία ενός ποιήματος από Τα Ρω 
του Έρωτα. 

Το Σπίτι το Ακατοίκητο
Από τον πάνω δρόμο πάω και κοιτώ
που 'ναι το μαύρο σπίτι το ακατοίκητο

Κι αν είναι η νύχτα σκοτεινή
μες στον αέρα πιάνω
Μια κοριτσίστικη φωνή
κι ένα σκοπό στο πιάνο

Μαρία και Βασιλική
χλωμή σαν Παναγίτσα
Με την νταντέλα τη λευκή
και τη χρυσή καρφίτσα
 
Φύσα Νοτιά μου κι άδικα λυπήθηκα
σ' άλλους καιρούς
μπορεί και ν' αγαπήθηκα.

«Στη θαλασσοσπηλιά» (1978). Σε 
αυτό το κολάζ, ένας Άγγελος “επο-
πτεύει” μια γυμνή κόρη που στρώνει 
τη θαλασσοΰφαντη πετσέτα της σε μια 
θαλασσοσπηλιά. Ο Ελύτης χρησιμο-
ποιεί εδώ ένα μέρος μιας περίφημης 
εικόνας – σύμβολο για την Ρωσική, και 
όχι μόνο, Ορθοδοξία που τιτλοφορεί-
ται «Η Αγία Τριάδα» (Φιλοξενία του 
Αβραάμ) του μεγάλου Ρώσου αγιογρά-
φου και αγίου της Ρωσικής Εκκλησίας 
Αντρέι Ρουμπλιώφ, (περ. 1350 – 1430) 
και η οποία βρίσκεται σε πινακοθήκη 
της Μόσχας  (Τretyakov). Είναι ο κε-
ντρικός Άγγελος, δηλαδή ο Πατήρ.  Στο 
συγκεκριμένο κολάζ του Ελύτη, βέβαια, 
ισχύει μάλλον η παρατήρηση του Ευγέ-
νιου Αρανίτση: “Η Ορθοδοξία είναι μια 
σχολή καταπολέμησης των δυνάμεων της 
σάρκας: στους μύθους του Ελύτη, όπως 
αυτοί παρουσιάζονται στα collages, η σάρ-
κα, αντίθετα, ενισχύει την Πίστη αναταρά-
ζοντας εύθυμα τη χορεία των αγγέλων με 
το κυμάτισμα της επιθυμίας για ζωή. Τούτο 
το σκάνδαλο είναι η “φώτιση”, το συμπλή-
ρωμα της θεολογίας με μια αναπάντεχη 
κίνηση αυτοάρνησης που καταργεί την πα-
θητικότητα του θεατή: αν ο Θεός βρίσκεται 

παντού, γιατί να μη βρίσκεται και στο πρό-
σωπο μιας γυναίκας; Με το να μας εμπνέει 
την επιθυμία για τούτο το πρόσωπο, δεν 
επιδιώκει, άραγε να μας υποδείξει το δρό-
μο που οδηγεί σ΄ Αυτόν;” 

«Θήλυς Άγγελος». Το κολάζ αυτό 
μέχρι τη μέση παραπέμπει ξεκάθαρα 
στον αποκρυσταλλωμένο από τα βυζα-
ντινά χρόνια εικονογραφικό τύπο αγγέ-
λου. Ο ποιητής δανείζεται το «σώμα» 
μιας αγιογραφίας, προεκτείνοντάς το 
προς τα κάτω σε φόρεμα. Ο ουράνι-
ος απεσταλμένος με τη θηλυκή μορφή 
κρατεί σκήπτρο και τη σφαίρα του κό-
σμου που εκπέμπει λάμψη.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία 
οι άγγελοι ως πνευματικά, άυλα όντα, 
δεν έχουν φύλο. Για τον ...υλικό Ελύτη, 
όμως, οι άγγελοι μπορεί να είναι και θή-
λεις:

Αχ, αχνά σχεδιασμένες 
πάνω στα σεντόνια μου πρώτες ορμές.
Θήλεις άγγελοι
Που από ψηλά μού ενεύσατε άφοβα 
να προχωρώ μες στα όλα...

Και ο ίδιος ο ποιητής επικαλείται τον 
άγγελό του για να πορευτεί την Ιδιωτι-
κή Οδό του: «Ω, ας είναι καλά ο άγγε-
λός μου ο κατεβασμένος από κάποιο 
τέμπλο, θεός του ανέμου συνάμα κι 
Έρως και Γοργόνα, θα ‘λεγες τον είχα 
κάνει πριν γεννηθώ ειδική παραγγελία. 
Με την ευλογία του παλαντζάρω καλύ-
τερα τις φουρτούνες τις δικές μου και 
προχωρώ στις επικίνδυνες περιοχές, τα 
ύφαλα και τις κρυφονεριές, περασμένα 
μεσάνυχτα με αναμμένα τα δυο μου 
φωτάκια π ρ ό σ ω  η ρ έ μ α. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι ο Οδυσσέας Ελύτης με στο-
χαστική διαύγεια φιλοτέχνησε εικόνες 
ευδαιμονίας και πάθους. 

Καθαρά προσωπική, η εικαστική δη-
μιουργία του Ελύτη έχει «βιωματικό 
βάθος και ποιητική ενόραση», τονίζει ο 
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Τάκης Μαυρωτάς. Και συνεχίζει: «Μέσα 
από προσεκτικές χειρονομίες και δυνα-
τές χρωματικές αντιπαραθέσεις, αγγίζει 
το θαύμα της ζωής, που παραμένει αι-
ώνιο στην αδυσώπητη ροή του χρόνου. 
Εκστατικός και αισθαντικός, διατυπώνει 
στις εικόνες του τις μεταφυσικές του 
απορίες, τους φιλοσοφικούς του στο-
χασμούς, τις μνήμες από την κλασική 
Ελλάδα, το Βυζάντιο και τη νεοελληνι-
κή πραγματικότητα. Με τη μνήμη του 
άλλοτε στραμμένη σε αποσπασματικές 
ή μισοσβησμένες εικόνες από το βά-
θος του χρόνου, σκεπασμένες από την 
αχλύ του θρύλου και, άλλοτε, με την 

παρεμβολή σύγχρονων προσωπικών 
εικόνων αναπαριστά την ουσία και τα 
μυστικά του κόσμου μας».

Κυρίες και κύριοι
«Είναι κάποιοι άνθρωποι της τέχνης 

και του πνεύματος που το έργο τους 
μπορεί και προσπερνά το χρόνο και 
υψώνεται στη σφαίρα του αιώνιου. 
Χωρίς αμφιβολία, ο Οδυσσέας Ελύτης 
ανήκει σ’ αυτούς, γι’ αυτό ό,τι και να 
προσπαθήσουμε να αποδείξουμε με 
τα λόγια, το ίδιο του το έργο μας προ-
σπερνά».

Σας ευχαριστώ

Κολάζ Οδυσσέα Ελύτη "Σταματημένος χρόνος"

Η παράκλησή μας στην Παναγία στο Πυργί

Απόγευμα “Δεκαπενταύγουστου” 
στη Λέσβο, κι η γλυκόλαλη καμπάνα 
του χωριού μας προσκαλεί στην εκ-
κλησιά.

Κάθε απόγευμα, οι ευχαριστίες των 
πιστών ενωμένες με τις θερμές παρα-
κλήσεις, υψώνονται προς την Γλυκύτα-
τη Μητέρα όλων, ανακατεμένες με το 
άρωμα του θυμιάματος και τις μελωδι-
κές φωνές των ψαλτάδων. Απόγευμα 
και σήμερα, 8 Αυγούστου. Όπως κάθε 
χρόνο, εδώ και 30 χρόνια περίπου, ξε-
κίνησε αυτή η συνάθροιση μελών και 
φίλων της Λεσβιακής Παροικίας, στο 
μικρό χωριουδάκι του κόλπου Γέρας 
στο Πυργί. Ανάγκη ψυχής, θα το έλεγα, 
του επιτίμου τώρα πια πρόεδρου μας, 
του αγαπητού σε όλους Τάκη Χατζηα-
ναγνώστου.

Με τη συμμετοχή, όπως κάθε χρόνο, 
του Μητροπολίτη μας κ. κ. Ιακώβου, 

αυτό το απόγευμα, πάντα ξεχώριζε από 
τα άλλα απογεύματα του Αυγούστου. 

Έτσι και απόψε, μαζευτήκαμε σε μία 
αυλή εκκλησίας που μύριζε βασιλικό και 
την ώρα που ο ήλιος έβαψε πορτοκαλί 
τον ουρανό πάνω από τα βουνά της 
Γέρας, αυτή την υπέροχη ώρα της δύ-
σης, υψώσαμε παράκληση θερμή στη 
Μεγαλόχαρη Μητέρα, κάπου 55 άτομα, 
άντρες και γυναίκες ενώσαμε την προ-
σευχή μας σίγουροι ότι εισακούεται. 
Και ψάλαμε και αυτή τη φορά όλοι μαζί 
με την ιδιαίτερα γλυκόλαλη χορωδία 
του μαέστρου Πολυδώρου Αμπατζή 
και γέμισε η καρδιά αγαλλίαση. Ο μειλί-
χιος τόνος της φωνής του Μητροπολίτη 
μας Ιακώβου ήρθε σαν επιστέγασμα να 
συμπληρώσει με τις νουθεσίες του την 
γλυκιά συναισθηματική φόρτιση αυτού 
του μοναδικού θα έλεγα απογεύματος 
του Αυγούστου. 
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Ο Αμόλευτος

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

«Αφρούλα» ήταν το όνομα της βάρ-
κας. Αφρούλα και η κόρη του. Ο Θανά-
σης ο ψαράς την έβαψε κόκκινη. Έτσι 
που ν’ αντιγυαλίζει στο θαλασσί νερό, 
να σπάνει η κοκκινωπή ανταύγεια στο 
αλαφρό σκίρτημα της θάλασσας σαν 
φυσά μπάτης και να γίνονται σχήματα 
από λουλούδια και παιχνιδίσματα ολο-
τρόγυρα στο σκαρί. Από τον παππού 
του τη βρήκε. Αυτός πάει. Σαν χαμή-
λωσαν τα μάτια του από τα όσα είδε 
και απ’ τα χρόνια του είπε: “Θανάση 
αυτός είναι το βιός που σε αφήνω. 
Ένα δεμάτι ξύλα. Καλά συνταιριασμέ-
νο. Γεροδεμένα όλα. Μόνο που θέλει 
αγάπη και τούτο, όπως όλα. Η αγάπη 
δίνει ζωή, δύναμη. Αυτή είναι η ευτυχία. 
Πρόσεξέ την. Βαστά ακόμα και θα βα-
στάξει πολύ. Η θάλασσα είναι γεμάτη 
από θησαυρίσματα. Τα γεννά σαν μάνα 
και με προσταγή του Θεού τα δίνει στα 
χέρια μας. Κάποιο κόπο θέλει και κά-
ποια φροντίδα, η δουλειά. Αυτός είναι 
ο νόμος. Όλα με κόπο βγαίνουν. Έτσι 
γεννά η γυναίκα. Έτσι και η γη. Πονά ο 
σπόρος στα σπλάχνα της σαν ωριμάζει 
η φύτρα, σαν σπρώχνει το χώμα να βγει 
στη ζωή, στο φως. Φύλαξέ την. Εγώ 
φεύγω, αυτή μένει. Είναι ένα κομμάτι 
της ψυχής μου. Να θυμάσαι πως είμαι 
εγώ. Συντροφιά. Συδουλευτής σου στο 
μόχτο». Αφρούλα ήταν η γυναίκα του. 
Έφυγε πρώτη εκείνη. Έμεινε το όνομά 
της να ανιστορεί ό,τι πέρασε. Έτσι εί-
ναι τα πράματα. Δένουν τον άνθρωπο. 
Δένεται αυτός μαζί τους. Τα τιμά. Τα 
σκέφτεται ακόμα και σαν τελειώνει το 
μεγάλο χρέος. Σαν νιώθει έτοιμος για 
το μεγάλο ταξείδι σε ωκεανούς αθώρη-

τους. Στο μεγάλο αξεδιάλυτο μυστήριο 
του Θεού. Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί 
του. Ενσαρκώνεται σ’ αυτά, σαν μια ύλη 
μνήμης, ανάερη και διάφανη και μένει 
μαζί τους. Το κάθε πράμα που άγγιξε 
έχει τα ίχνη της ύπαρξής του. Σ’ αυτά 
μένει ο κάτοχος τους σαν φύγει. Μόνο 
που πρέπει να το στοχάζεται κανείς 
αυτό και να το νιώθει. Να βλέπει σ’ 
αυτά που έμειναν εκείνον. Τον κάτοχό 
τους. Ο Θανάσης ο ψαράς έτσι το είδε. 
Πατέρα δεν γνώρισε, ούτε μάνα. Κάπου 
εκεί στην Ανατολή έμειναν. Όπως, τό-
σοι στο μεγάλο κακό. Από μικρός έμει-
νε κοντά στη θάλασσα. Κοντά στο γέρο 
που τον φροντίζε. Παρακολουθούσε 
την αγάπη του για το μικρό αυτό σκαρί, 
την «Αφρούλα». Και την κράτησε. Ποτέ 
δεν θέλησε να της βάλει μηχανή, να της 
δώσει περισσότερη δύναμη. Κάτι θα 
χαλούσε. Η παρθενικότητα που είχε. 
Η δύναμη της φύσης και ο άνθρωπος. 
Το πανί και τα κουπιά. Ο αγέρας είναι 
ο αδερφός του νερού, έλεγε. Κυματί-
ζει την επιφάνεια του, άλλοτε με οργή 
και άλλοτε με θωπείες. Παίζουν αυτά 
τα δύο στοιχεία και μέσα στο παιχνίδι 
τους είναι η ομορφιά τους. Να ξέρεις 
όμως να κουμαντάρεις το πλεούμενο 
στις ώρες τις δύσκολες. Επάνω στο 
κύμα αισθάνεται δυνατός ο άνθρωπος 
και μέσα στη γαλήνη η ψυχή ευδαιμο-
νίζεται. Όλα όμορφα τα έκανε ο Θεός. 
Τα δάση, τα ποτάμια, τις λίμνες. Μα η 
θάλασσα είναι κάτι άλλο. Ζωντανό σαν 
τον άνθρωπο. Μεγάλη. Βαθιά. Πλούτο 
κι ομορφιά γεμάτη. Είναι η ιστορία του 
κόσμου. Τιμήσέ την. Έτσι σκεφτόταν ο 
Θανάσης ο ψαράς, καθώς η «Αφρού-

Του Μίμη Ελευθεριάδη*

λα» με ανοιγμένο το πανί γλιστρούσε 
ανάμεσα Λέσβο και Τοκμάκια, μικρά 
ξερονήσια, που, καθώς έπεφτε το δει-
λινό, πρόβαλλαν ρόδινα, σαν σκόρπια 
τεράστια τριαντάφυλλα, επάνω στο 
νερό. Η ανατολική ακτή αχνή αντίκρυ. 
Ένας κόσμος μνήμης. Εκεί ήταν οι ρίζες 
τους. Εκεί ήταν τα κόκαλα τόσων, μαζί 
με τα νεκρά όνειρα του Γένους. Αμά-
χη παντού. Στην ξηρά. Στη θάλασσα. 
Μέσα στον άνθρωπο. Δυο εχθροί σε 
μία θάλασσα του Θεού. Τι ήθελαν; Δεν 
ήταν σοφός ο Θανάσης ο ψαράς. Μόνο 
που ώρες-ώρες έμπαινε σε κόσμους 
σκέψης περίεργης. Αναζητούσε την αι-
τία της έχθρας μια που όλοι οι εχθροί 
μοιάζουν. Ίδιους τους έπλασε ο Δημι-
ουργός. Κόκαλα και κρέας. Λίγο μυαλό. 
Επιθυμίες. Και η μοίρα τους ίδια. Ένα 
ταξίδι επάνω στη γη, επάνω στο νερό, 
μέσα στο όνειρο. Ένα ταξίδι για όλους 
στο ίδιο λιμάνι. Σ’ ένα σκοτεινό μεγάλο 
κανάλι, όπου χάνεται ο ήλιος και αρχί-
ζει το φως του Θεού. 

Μεσοδρομίς λάσκαρε το πανί. Το 
μάζεψε. Αμόλυσε στο νερό το δίχτυ. 
Ήταν σε μέρος για διαλεχτά ψάρια. 
Λογάριαζε μία καλή ψαριά. Αρραβώνια-
ζε  την Αφρούλα και ήθελε να γυρίσει 
με γεμάτα χέρια από πλούσιο ψάρεμα. 
Κάθισε στην κουπαστή και περίμε-
νε. Ένα, ένα έβγαιναν τ’ άστρα και τα 
φώτα στις ακτές άναβαν κι αυτά ριγμέ-
να θαρρείς στα μακρινά σύνορα του 
νερού. Οι άνθρωποι απολάμβαναν τη 
βραδινή ανάπαψη ύστερα απ’ το μόχθο 
της μέρας. Συλλογιζόταν την κόρη του. 
Να ζούσαν να την καμάρωναν οι δικοί 
του. Να καμάρωναν και το σκαρί με τ’ 
όνομά της. Να το έβλεπε ο γέρος φρε-
σκοβαμμένο, περιποιημένο πάντα και 
με την παρθενικότητα τις δύναμής του. 
Το πανί και τα κουπιά. Παρελθόν μέσα 
στην πρόοδο. Μηχανές, βενζίνα, πε-
τρέλαιο, ήταν γεμάτα τα άλλα σκάφη. Η 
«Αφρούλα» με την παρθενική ομορφιά 

της. Νοικοκυρούλα. Μια φρόνιμη κόρη 
του παλιού καλού καιρού. Σεμνή, κρα-
τημένη στην παράδοση, μια συνέχεια 
που έμεινε από μακρινούς καιρούς. 
Ένα χαριτωμένο πείσμα μέσα στον ξέ-
φρενο κόσμο που μόλυνε το νερό και 
τον άνεμο. 

-Βρε Θανάση, βάλε μια εξωλέμβιο, 
του φώναζαν οι νησιώτες. Οι άλλοι οι 
ψαράδες. Πατήσαμε στο φεγγάρι κι 
εσύ λάμνεις ακόμα με τα ξυλόχερα... 

Γελούσε.
Δεν γυρεύω πολλά, ήταν η απάντηση. 

Κάνω ό,τι μ’ αρέσει. Τιμώ τα παλιά. Το 
γέρο που μου την άφησε. Μένω αμό-
λευτος. 

-Μα εκείνος πάει... 
-Όχι δεν πάει... Είναι εδώ. Σ’ αυτό 

το σκαρί που έφτιαξε με τα χέρια του. 
Που έβαλε την ψυχή του. Είναι σύντρο-
φός μου στη δουλειά της θάλασσας. 
Αυτό ήθελε, αυτό κάνω. 

Έτσι περνούσε ο καιρός. Η Αφρού-
λα η κόρη του μεγάλωνε. Έγινε κοπέλα. 
Δροσερή σαν τη θάλασσα. Γλυκιά σαν 
τα ήρεμα νερά της απομεσήμερα. Αγά-
πησε κι αυτή το νερό. Τον βοηθούσε 
έναν καιρό, ώσπου ήρθε στη ζωή της 
ο ήλιος της αγάπης. Ένας περαστικός. 
Άνθρωπος της θάλασσας κι αυτός. 
Θα έμενε. Η αγάπη είναι ένα λιμάνι κι 
αυτή. Το πιο όμορφο. Μήπως θάλασσα 
δεν είναι και η ζωή; Με τις χαρές, τα 
πείσματα και τους θυμούς της; Με το 
κρυφό της μυστήριο; Θάλασσα ο κό-
σμος γεμάτος μουράγια και η ψυχή ένα 
γλαροπούλι που αναγυρεύει το βράχο, 
το ακρογιάλι, που θα σταθεί για τη φω-
λιά του, για το γένος που θα φέρει να 
συνεχίσει τη χαρά του ήλιου καρφωμέ-
νο στον τόπο του ή συνεπαρμένο στο 
ταξίδι της αναζήτησης. Πόσοι έφυγαν 
απ’ το νησί; Πόσοι έμειναν; Αυτός είναι 
ο άνθρωπος. Ένας γλάρος που φεύγει. 
Ένα αποδημητικό πουλί που ταξιδεύ-
ει κινημένος κι αυτός απ’ το ένστικτο 
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ή την ανάγκη της αναζήτησης. Ταιρια-
σμένο ζευγάρι. Ξαμόλύθηκε με πιότερο 
κέφι στη θάλασσα. Όργωνε τα κοντινά 
και τα μακρινά ακρογιαλιά. Τα ψαροτό-
πια της πατρογονικής γνώσης. Ήθελε 
να φτιάξει το βιός που θα άφηνε σαν 
έκλεινε τα μάτια, να μποδίσει τη στέ-
ρηση να στεριώσει τα χαμόγελα στα 
χείλη εκείνων που θα ‘μεναν. Χάθηκαν 
με τον καιρό τα πανιά απ’ το νησί. Γέμι-
σε η θάλασσα πλεούμενα με μηχανές. 
Μύριζε καπνό ο φρέσκος αγέρας. Λά-
δωνε η καθαρή επιφάνεια του νερού. 
Και ο ήχος του κύματος μπερδευό-
ταν με τους θορύβους της εξάτμισης. 
Μέσα στον κόσμο αυτό η «Αφρούλα» 
ξεχώριζε. Ξεχώριζε και ο Θανάσης ο 
ψαράς ο αφέντης της. Ξεροκέφαλο τον 
έλεγαν. Κοντόφθαλμο. Δεν βλέπει πως 
πάει μπροστά ο άνθρωπος. Έβαλε στο 
χέρι τη μηχανή, ξεκουράστηκε. Αυτή 
είναι η δύναμη. Η πρόοδος. Άλλοι τον 
σχολίαζαν στα καφενεία σαν ανάποδο, 
άλλοι πως δεν ήθελε να χαλάσει λεφτά 
ή να πάρει από φόβο ένα δάνειο για 
να μπει κι αυτός μέσα στο σύγχρονο 
κόσμο της δουλειάς. Τίποτα ο Θανά-
σης ο ψαράς. Κανάκευε τη βάρκα του. 
Αμολούσε το πανί. Έπιανε στα ροζια-
σμένα χέρια του το κουπί σαν χανόταν 
ο αγέρας και γελούσε στα σχόλια που 
έφταναν στα αυτιά του. Πότε γελαστι-
κά. Ποτέ πικρόχολα. Δεν αλλάζω τίπο-
τε, έλεγε. Πάω με το γέρο. Αυτό βρήκα, 
αυτό κάνω. Τηρώ την παράδοση. 

Και σαν έβλεπε τους ξένους που 
έρχονταν στο νησί να αναζητούν τα 
παλιά που άφησαν οι παππούδες στα 
ανήλιαγα και μουχλιασμένα υπόγεια, 
γελούσε με ικανοποίηση. Το ίδιο και 
σαν έρχονταν οι καλαμαράδες και ήθε-
λαν να μάθουν για τα παλιά έθιμα, για 
τα ξεχασμένα τραγούδια και τους σκο-
πούς στα πανηγύρια και τους γάμους. 
Για τις φορεσιές, για τα λιοτρίβια, για 
ό,τι είχε σχέση με τη ζωή των ξεχασμέ-

νων καιρών. Πλήρωναν κιόλας για ό,τι 
είχε σχέση με τη ζωή των ξεχασμένων 
καιρών. Πλήρωναν για να πάρουν ό,τι 
παλιό έβρισκαν. Σαρακοφαγωμένο, 
τσακισμένο απ’ τη σκουριά του χρό-
νου. Και καμάρωναν για κάποιο εύρημα 
με ιδιαίτερη ηλικία και το έδειχναν σαν 
ένα θησαυρό πολύτιμο. Ε, εγώ έχω την 
«Αφρούλα». Παλιό σκαρί. Προγονικό. 
σαν τούτα που μαζεύουν οι χαζοί ξέ-
νοι και οι ξιπασμένοι νεόπλουτοι δικοί 
μας. Και, όταν κάποτε τον είπαν πως 
άλλο παλιό, η τέχνη των μαστόρων που 
χάθηκαν και άλλο η δουλειά που καλυ-
τερεύει τη ζήση, ο Θανάσης ο ψαράς 
αντιγνώμησε. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας 
είπε. Αυτό ακούω απ’ τους καλαμαρά-
δες. Η τέχνη των παλιών είχε αξία. Εί-
χαν μυαλό και επιτήδευση. Τη συντηρώ 
στο σκαρί μου. Όσο για τη μηχανή με 
αρκεί και με περισσεύει ο αγέρας του 
Θεού και το κουπί που δυναμώνει τα 
μπράτσα. Παραβγαίνω μαζί σας αν θέ-
λετε. Με τη δύναμη της μηχανής εσείς, 
εγώ με τη δύναμη του ανέμου... Σαν 
έχει. Και σαν δεν έχει, με τη γνώση της 
ψαρικής. Γελούσε.

Κάθε μέρα ξανοιγόταν όλοι στ’ ακρο-
γιάλια τα μακρινά και στο πέλαγος. Ιδι-
αίτερα τα καλοκαίρια, όταν έρχονταν 
ξένοι στο νησί. Οι τιμές ανέβαιναν απ’ 
τη μεγάλη ζήτηση. Οι ξένοι πλήρωναν 
όσα – όσα, μία που η δραχμή ήταν χα-
μηλά και το ξένο νόμισμα όλο ψήλωνε 
το βάρος της. Η ψαρική  γινόταν κερ-
δοφόρα δουλειά και τα ψαράδικα μικρά 
και μεγάλα, δούλευαν νύχτα και μέρα. 
Έφερναν στις ακρογιαλιές το ψάρι και 
το έδιναν χέρι-χέρι σπαρταριστό και 
αζύγιστο πολλές φορές μια που κανείς 
δεν νοιαζόταν για το βάρος και την τιμή 
παρά μόνο για τη φρεσκάδα, που τη 
ζύγιζε το μάτι και τη χαιρόταν η ψυχή..

Καλοκαίρι ήταν και τώρα, και οι ξένοι 
είχαν έρθει με τη λαχτάρα να χαρούν 

τον ήλιο του νησιού, τα ακρογιάλια του 
και τα καλά της πλούσιάς του θάλασ-
σας. Όλοι οι ψαράδες στο πόδι. Οι 
μηχανές τα πρωινά και τα δειλινά γέμι-
ζαν τον αγέρα με τις στριγκές φωνές 
τους. Τις εξατμίσεις. Μόνο ο Θανάσης 
με την «Αφρούλα» ξεχώριζε ανάμεσά 
τους με το άσπρο πανί του να γλιστρά 
στο νερό. Να ξανοίγεται. Να χάνεται 
και να γυρνά πάντα με διαλεχτό αλίευ-
μα που τραβούσε ντόπιους και ξένους. 
Τον έμαθαν αυτοί και τον περίμεναν αν 
κάποτε αργούσε. Είχε τα καλύτερα. 

Σήμερα ήταν τα αρραβωνιάσματα. 
Θα έκανε μόνο δύο-τρεις εξορμήσεις. 
Θα στένευε τη δουλειά να γυρίσει νω-
ρίς να χαρεί τις μεγάλες στιγμές. Πλώ-
ραρε στα Τοκμάκια. Αφού έριξε το 
πρώτο δίχτυ το σήκωσε και τράβηξε 
πιο βαθιά. Καλή ψαριά από δω. Γέμισε 
η βάρκα. Οι άλλοι  ήταν μακριά του. 
Καμιά δεκαριά πλεούμενα με μηχανές 
όλα, που ξεκούφαιναν τα πουλιά στα 
βράχια και τα ψάρια στα θολάμια τους. 
Τους απόφευγε. Έτσι και σήμερα. Είδε 
το απόβραδο ένα-ένα να γυρίζουν τα 
μηχανοκίνητα. Έστριψε κι αυτός κατά 
τη στεριά. Μαζεμένος ο κόσμος τον 
περίμενε. Μαζί του και οι άλλοι οι ψα-
ράδες. Είχαν ατυχία, είπαν. Τίποτα δεν 
έπιασαν. Κάτι μικρόψαρα που τα ξανα-
πέταξαν στο νερό. Είχαν περιέργεια για 
εκείνον. Θα γύριζε άδειος κι αυτός; Σαν 
είδαν τη βάρκα γεμάτη απόρησαν. 

Τράβηξες όλα τα ψάρια σήμερα Θα-
νάση, είπαν. Και θαύμαζαν το αλίευμα 
καθώς εκείνος το έδινε στα απλωμένα 
χέρια και τσέπωνε το χαρτονόμισμα. 

Έχω αρραβώνα απόψε κι έπρεπε, 
έλεγε. Αρραβωνιάζω την Αφρούλα. Την 
αγαπούσε ο γέρος. Μαζί μου ήταν. Με 
το σκαρί του ψάρευα. Ήταν βλέπεις κι 
ο αγέρας. Αυτός μ’ έσπρωχνε στα ψα-
ροτόπια. Ο αγέρας... Δεν κουμαντάρι-
ζα εγώ το σκαρί μου... Ο γέρος μου το 
κουμαντάριζε και ο αγέρας του Θεού... 

Η παλιά τέχνη δε λένε είναι αξεπέραστη; 
Στο σκάλισμα του ξύλου, στη ζωγραφιά, 
στο εικόνισμα; είναι και στα σκαριά του 
νερού. Είναι και στην κίνησή τους. Εί-
ναι στο προγονικό μυαλό. Ο γέρος μαζί 
μου. Βλέπεις αρραβωνιάζεται η εγγονή 
του απόψε. Έφερε το δώρο του... 

Γέλασε. Ήξερε όλα τα ψαροτόπια. 
Σαν φυσά έτσι, εκεί. Σαν είναι μπουνά-
τσα, δώθε. Μιλούσε ο γέρος μέσα του 
με τη βαριά γνώση. Μέσα στο σκαρί 
ήταν και εκείνος. Πως να αλλάξει ένα 
σοφό κεφάλι με μία μηχανή; Τι χρειαζό-
ταν η μηχανή αφού είχε το σοφό γερό 
μαζί του; Και θα έστεργε εκείνος την 
αλλαγή; Ή θα έκανε την ευλογία κατά-
ρα; Τούτοι αλώνιζαν όλες τις θάλασσες 
μα ποτέ δεν έπιασαν τόσο πολλά και 
διαλεχτά όσα αυτός. Όχι, σκέφτονταν. 
Αφού όλοι αναζητούν το παλιό σήμερα 
εγώ μένω εδώ στο γονικό φτιαξίδι.  Στο 
πανί και στο κουπί. Ευλογημένα να είναι 
τα χέρια που το έκαναν. Κι ευλογημένη 
η γνώση. Δεν βγάζει καπνούς. Δεν αμο-
λάει θορύβους. Ομορφαίνει τη θάλασ-
σα. Δεν χαλώ ό,τι δίνει χαρά στο μάτι. 
Το κρατώ. Ίσως μία μέρα γυρίσουν όλοι 
πάλι σ’ αυτά τα πλεούμενα, που δουλεύ-
ουν με την πνοή του Θεού, με τον κα-
θαρό μόχθο του ανθρώπου, όπως κά-
ποτε, σε ευτυχισμένους καιρούς...

*Ο δημοσιογράφος Μίμης Ελευθεριάδης 
γεννήθηκε το 1918 στη Σινώπη του Πόντου 
και, αφού έμεινε ένα μεγάλο διάστημα στην 
Κωνσταντινούπολη, έρχεται στη Μυτιλήνη. Το 
1936 αρχίζει να δημοσιογραφεί στην τοπική 
εφημερίδα «Πρωινή», ενώ το 1938 γίνεται 
ανταποκριτής αθηναϊκής εφημερίδας. Παίρνει 
μέρος στον πόλεμο του 1940-41. Μετά τον 
πόλεμο εργάζεται σε όλες τις τοπικές εφημερί-
δες της Λέσβου ενώ γίνεται ανταποκριτής των 
περισσοτέρων αθηναϊκών εφημερίδων. Παράλ-
ληλα, ασχολείται με τη λογοτεχνία δημοσιεύο-
ντας διηγήματα και ποιήματα σε λογοτεχνικά 
έντυπα του νησιού μας αλλά και των Αθηνών. 
Έφυγε απ'τη ζωή το 2006.
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Πρόσωπα της τέχνηςΠρόσωπα της τέχνης
Δημήτρης Μυταράς

(1934 - 2017)
Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη

Γεννήθηκε το 1934 στη Χαλκίδα. 
Έφυγε από τη ζωή, την Τσικνοπέμπτη 
16 Φεβρουαρίου 2017 σε ηλικία 83 
ετών, ο Δημήτρης Μυταράς, ένας εκ 
των σπουδαιότερων σύγχρονων Ελλή-
νων ζωγράφων με διεθνή καταξίωση.

«Αν βγάλεις τον Μυταρά από την 
ελληνική ιστορία της τέχνης, τότε κα-
ταλαβαίνεις ότι θα μείνει φτωχή», έχει 
δηλώσει για τον σημαντικό ζωγράφο η 
διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, 
Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα.

Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών, της οποίας διετέλεσε και 
πρύτανης από το 1982 έως το 1985, εκ-
παίδευσε μεγάλο αριθμό σπουδαστών 
και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες στην 
ΑΣΚΤ οι οποίοι και διοργάνωσαν τιμη-
τική έκθεση στην καλλιτεχνική του πο-
ρεία το 2015, στο Μουσείο Μπενάκη.

Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ 
της Αθήνας (1953-1957) με τον Γιάννη 
Μόραλη και τον Σπύρο Παπαλουκά. Συ-
νέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, με 
υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (1961-1964, σκη-
νογραφία και εσωτερική διακόσμηση, 
École Nationale des Arts Decoratifs και 
École des Arts et Métiers).

Η πρώτη του ατομική έκθεση έγινε 
στην Αθήνα το 1958 στη γκαλερί «Ζυ-
γός». Η στροφή του προς τον κριτικό 
ρεαλισμό με χρήση φωτογραφικών 
ντοκουμέντων, περιορισμένη χρωμα-
τικότητα και πολιτικό περιεχόμενο, 
ήταν μια χαρακτηριστική φάση πρώι-
μης ζωγραφικής του, στα χρόνια της 
δικτατορίας. Ωστόσο στη συνέχεια της 
πορείας του κυριάρχησαν τα εξπρεσιο-
νιστικά στοιχεία και το έντονο χρώμα. 
Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του 
τα θέματα είναι ανθρωποκεντρικά και 
συχνά προσωπογραφικά. Η αφαιρετική 
διάθεση, η ελευθερία της γραμμής και 
οι χρωματικές εντάσεις συνυπάρχουν 
με την οξύτητα της παρατήρησης, είτε 
πρόκειται για απεικονίσεις προσώπων, 
είτε άλλων θεμάτων. Σε όλο του το 
έργο, η έμφαση στις εικαστικές ποιότη-
τες φανερώνει τη βαθύτερη σχέση του 
με τις παραδοσιακές αξίες της ζωγρα-
φικής. Ήταν μια εποχή, που σε όποιο 
σπίτι πήγαινες, υπήρχε στον τοίχο κά-
ποιο έργο του Δημήτρη Μυταρά. Όχι 
απαραίτητα πρωτότυπο. Οι λιθογραφί-
ες και οι αφίσες των έργων του που-
λούσαν σαν φρέσκο ψωμί. Μέχρι που 
κάποιοι καλοθελητές τον είχαν πει, «Ο 
ζωγράφος σούπερ-μάρκετ». Ότι έλε-
γαν παλιότερα για τον Picasso.

Ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος 
επιμελήθηκε δεκάδες θεατρικές πα-
ραστάσεις, συνεργαζόμενος με σημα-
ντικά ελληνικά θέατρα (Εθνικό, ΚΘΒΕ, 
Θέατρο Τέχνης, Ελληνικό Χορόδραμα, 
κ.ά.). Επίσης ασχολήθηκε με την εικο-
νογράφηση και με διάφορες εικαστικές 

εφαρμογές. Έχει διακοσμήσει με τοι-
χογραφίες πολλά δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια (ξενοδοχεία, τράπεζες, κ.λπ). 
Έργο του έχει τοποθετηθεί στο σταθ-
μό «Δάφνη» του αθηναϊκού μετρό. 

Το συγγραφικό του έργο περιλαμ-
βάνει θεωρητικά κείμενα και μελέτες 
για την τέχνη, που έχουν εκδοθεί και 
σε βιβλία, αρθρογραφία στον Τύπο για 
διάφορα θέματα, καθώς και ποίηση.

Δίδαξε εσωτερική διακόσμηση στο 
Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
(1964-72) και από το 1969 άρχισε να 
διδάσκει στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, όπου 
εξελέγη καθηγητής το 1977 και διετέλε-
σε Πρύτανης από το 1982 έως το 1985. 
Το 1978, με την αρωγή του Δήμου Χαλ-
κιδέων, ίδρυσε στη γενέτειρά του το 
Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας, το οποίο, 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της 
συζύγου του Χαρίκλειας Μυταρά, ανα-
πτύσσει σημαντική διδακτική και πολιτι-
στική δραστηριότητα έως σήμερα.

Το έργο του παρουσιάστηκε σε πολ-
λές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βρα-
βεύτηκε για τη συμμετοχή του στην 
Έκθεση Νέων Ζωγράφων (Ζυγός, 
1958) και στην Πανελλαδική Έκθεση 
Νέων (1961). Συμμετείχε στις Μπιε-
νάλε της Αλεξάνδρειας (1958, 1966), 
Μπιενάλε Νέων (Παρίσι, 1960), Μπι-
ενάλε Sao Paulo (1966) και Μπιενάλε 
Βενετίας (1972). Αρκετές είναι και οι 
αναδρομικές του εκθέσεις: 1989 (Πι-
νακοθήκη Πιερίδη και Βελλίδειο Πολι-
τιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης), 1992 
(Château de Chenonceau, Loire, 
Γαλλία), 1993 (Expo 93, Τόκυο, Ιαπω-
νία), 1995 (Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα), 
1998 (Millesgarden Museum, Στοκχόλ-
μη), 2001 (Palazzo Vecchio, Φλωρε-
ντία,) και 2006 (Δημοτική Πινακοθήκη, 
Θεσσαλονίκη).

Κατά την πολύχρονη πορεία του στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 
1975 έως το 2001 ήταν πολύ μεγάλη η 
καλλιτεχνική προσφορά του  «Υπήρξε 
ένας μεγάλος και γενναίος φίλος, που 
συμπαραστεκόταν πάντα στους μαθη-
τές και συνεργάτες του, ενώ ήταν πάντα 
παρών στην κοινωνική ζωή του τόπου. 

Παρότι είχε καθιερωθεί ως ζωγράφος 
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του χρώματος, η δεξιοτεχνία του στο 
σχέδιο αναδεικνύεται στα έργα του, 
ακόμα και της νεότητάς του - υπάρχουν 
πορτρέτα από τα εφηβικά του χρόνια 
και τοπία από τον στρατό. Δεν υπάρχει 
όμως ούτε μια αυτοπροσωπογραφία 
του Μυταρά, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι 
στα πρόσωπα των φίλων ζωγραφίζει 
τον εαυτό του.

«Αν ξύσεις ένα έργο τέχνης θα τρέξει 
αίμα», έχει πει ο ίδιος ο ζωγράφος. 

«Έχει καταθέσει την ψυχή, τα βιώμα-
τα, την ανθρωπιά του στα έργα του». 
«Είναι ανθρωποκεντρικός ζωγράφος, 
ο άνθρωπος είναι εκεί ακόμα κι όταν 
απουσιάζει». 

«Τα έργα του, που έκανε στα χρόνια 
της δικτατορίας, με τις αρχαιολογικές 
και κλασικιστικές αναφορές, αποτελούν 
ένα ειρωνικό σχόλιο για τις ιστορικές 
περιπέτειες της νεότερης Ελλάδος». 
Είχε πει η Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα 
διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης.

Διόλου τυχαία, χαρακτηρίζουν τον 
Μυταρά, και καινοτόμο δάσκαλο. Από 

το 1975, που ανέλαβε αρχικά το Προ-
καταρκτικό και στη συνέχεια το Α’ 
Εργαστήριο Ζωγραφικής στην ΑΣΚΤ, 
«έφερε φρέσκο αέρα στη σχολή και 
αποτέλεσε σύγχρονο πρότυπο», όπως 
υπογράμμισε ο συνάδελφός του Τρ. 
Πατρασκίδης. Συγκεκριμένα εμπλού-
τισε το πρόγραμμα εισάγοντας το βα-
σικό σχέδιο, τις ασκήσεις γλυπτικής, 
χαρακτικής και φωτογραφίας, ανέλαβε 
ερευνητικά προγράμματα με κοινωνι-
κά και οικολογικά θέματα. Υποστήριξε 
τους μαθητές του με ομαδικές εκθέ-
σεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Έδωσε μάχη για την ύπαρξη τμήματος 
Ιστορίας της Τέχνης πιστεύοντας ότι η 
δημιουργία είναι και υπόθεση πνευμα-
τική, όχι μόνο χειρωνακτική. Κι όταν η 
Σχολή εγκαταστάθηκε στα νέα κτίρια 
στην οδό Πειραιώς, οργάνωσε την αί-
θουσα για τους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές και τις προβολές· ακόμα και έναν 
χώρο για καφέ και συζήτηση.

Το 2008 εξελέγη τακτικό μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών και τιμήθηκε με τον 

Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα. 
Την ίδια χρονιά, ο Δήμος Χαλκιδέων 
του απένειμε το χρυσό μετάλλιο της 
πόλης.

Ταυτόχρονα με την εκλογή του στην 
Ακαδημία Αθηνών, είχε την ατυχία να 
προσβληθεί από μία οπτική νευροπά-
θεια. Αναγκάστηκε να πάει στη Σουη-
δία.

Εκεί διαγνώσθηκε η πάθησή του. 
Σε αυτό το διάστημα δεν έβλεπε και 

δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος 
στον δρόμο. 

Τότε, δεν μπορούσε να πάει και στην 
Ακαδημία. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
της Ακαδημίας διαγράφηκε, γιατί δεν 
ήταν παρών στις συνεδριάσεις με απο-
τέλεσμα να του κόψουν και τον μισθό.

Έτσι λοιπόν διεκόπη οποιαδήποτε 
συμμετοχή και παροχή είχε από την 
Ακαδημία. Αυτό που του στοίχισε πε-

ρισσότερο ήταν, ότι την επόμενη χρο-
νιά δεν υπήρχε το όνομά του ούτε στην 
επετηρίδα. 

Από το 2008 και μετά, το σκοτάδι κά-
λυψε με το τρομερό πέπλο του τα χρώ-
ματα που έλεγχε με τόση μαεστρία, τη 
γαλήνη που είχε κατακτήσει με τόση 
προσπάθεια. Ο Μυταράς αρνιόταν 
αυτή την πραγματικότητα μέχρι τον 
θάνατό του, καθησυχασμένος και από 
τους γιατρούς του, που δεν μπορούσαν 
ή δεν ήθελαν να του φανερώσουν την 
αμείλικτη αλήθεια. 

Πάντοτε αισιόδοξος, εναντιωμένος 
σ’ εκείνη την ειρωνεία που τελικά την 
πολεμούσε σε όλη του τη ζωή, έκανε 
ό,τι και ο ομοιοπαθής του, τηρουμένων 
των αναλογιών, Ludwig van Beethoven: 
χρησιμοποίησε την οδύνη του, για να 
βαδίσει προς το φως και να προσφέρει 
σε ένα κοινό που αγνοούσε ακόμη τη 



30 31

δύναμη του έργου του τη χαρά να βλέ-
πει, να αισθάνεται, να καταλαβαίνει.

Τι είναι Τέχνη;
Μια συνέντευξη του Δημήτρη Μυταρά 
(στην «Εικαστική Παιδεία» το 2006, 
Τεύχος 22)

-H τέχνη μοιάζει με κοινωνικό φαινό-
μενο, αλλά στην ουσία είναι ένα σχεδόν 
φυσικό φαινόμενο, κάτι σαν ηφαιστεια-
κή εκτόνωση. Δεν καταγράφει την ιστο-
ρία ούτε κάνει ιστορία, ούτε προηγείται 
της εποχής της ούτε την ακολουθεί. 

-H τέχνη είναι ο έρωτας, με την πλατύ-
τερη σημασία της λέξης, είναι η έκφρα-
ση και το ξεχείλισμα μιας πληρότητας. 
Δεν υπακούει σε θεωρίες, τις οποίες δι-
αψεύδει μονίμως, έχει δική της λογική 
και δεν ερμηνεύεται με λόγια. 

-H τέχνη δεν είναι μαχητική ή ήρεμη, 
αλλά είναι σαν τον άνεμο, που άλλοτε 
είναι άγριος και δυνατός και άλλοτε γα-
λήνιος.

-H τέχνη δε μορφώνει αλλά κάνει 
κάτι περισσότερο, σε συνδέει με το 
μυστήριο της ύπαρξης. Δεν αποδίδει 
δικαιοσύνη, είναι πέρα απ’ αυτή. 

-H τέχνη δεν στρατεύεται αλλά ανή-
κει στους αθώους, είτε αυτοί βρίσκο-
νται στη φυλακή είτε πρόκειται για τον 
αυστηρό διευθυντή της απέναντι επι-
χείρησης.

-H τέχνη απευθύνεται σε ελεύθερους 
ανθρώπους, αλλά είναι πολύ δύσκολο 
να καταλάβει κανείς ποιοι είναι οι ελεύ-
θεροι άνθρωποι. 

-H τέχνη δεν ερμηνεύεται ούτε με πο-
λιτικά ούτε με καλλιτεχνικά μανιφέστα. 

-Oι σχολές, τα υλικά, οι τεχνοτροπίες, 

οι κοινωνικές ανακατατάξεις, οι συζητή-
σεις, οι φιλοσοφίες και τα κείμενα ασχο-
λούνται μόνο με τα ερεθίσματα που 
δημιουργούν την τέχνη. Tην ίδια όμως 
τίποτε απολύτως δεν την ερμηνεύει.

-H τέχνη δεν έχει σχέση με το μάρ-
κετινγκ, τους πλειστηριασμούς και τι-
μές όλα αυτά είναι ξένα σώματα. 

-O καλλιτέχνης συχνά δε γνωρίζει 
αν αυτό που έκανε, είναι καλό ή κακό. 
Σπάνια οι πρωτοπόροι πιστεύουν ότι 
είναι πρωτοπόροι. Για την πρωτοπο-
ρία τους σίγουροι είναι αυτοί που τους 
ακολουθούν. 

-H τέχνη δεν απομυθοποιείται. 
«Όταν ξύσεις ένα αληθινό έργο τέχνης 
θα τρέξει λίγο αίμα», λέει κάποιος. 
Πολλά πράγματα μιμούνται την τέχνη 
και πολλοί μιμούνται τους καλλιτέχνες. 
Πολλοί καλλιτέχνες απαντούν σε ερω-
τήσεις που δεν υποψιάζονται. Aπα-
ντούν σε ανθρώπους που δε γνώριζαν 
την ερώτηση. Άλλο είναι η μόρφωση 
και άλλο η καλλιέργεια του πνεύματος. 

-H τέχνη ερμηνεύεται μόνο με τέχνη, 
όπως ο πιανίστας ερμηνεύει τη μουσική 

σύνθεση. 
-H τέχνη δεν προοδεύει ποτέ, μην τη 

συγχέουμε με την επιστήμη, απλώς αλ-
λάζει πρόσωπα και τρόπους, για να πει 
κάθε φορά τα ίδια πράγματα. 

-H τέχνη είναι κάτι πολύ απλό και ο 
καλλιτέχνης ένας σοφός. 

-Δείτε τα πρόσωπα των ανθρώπων 
καθώς περνούν από τις διαβάσεις των 
πεζών. Δείτε τους φθαρμένους τοίχους 
με τις σχισμένες αφίσες και τα πολύ-
χρωμα συνθήματα. Δείτε τα κουρελια-
σμένα σύννεφα καθώς δύει ο ήλιος το 
απόγευμα. Δείτε το απέναντι δέντρο 
καθώς βγαίνουν οι μικροί βλαστοί πε-
ριμένοντας την άνοιξη. Θα έχετε κάνει 
μια καλή αρχή και υπάρχει ελπίς να αι-
σθανθείτε τα έργα όλων των εποχών.

-Tο μήνυμα του έργου τέχνης είναι 
πάντα ποιητικό, ακόμη κι όταν παριστά-
νει τις σφαγές της Xίου ή τις αρβύλες 
του Bαν Γκογκ. 

-Δεν είναι υποχρεωτικό να αισθάνε-
στε και να αγαπάτε την τέχνη. 

Aπλώς είναι ένα προνόμιο. Aλλά τι 
προνόμιο!
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Πατήματα στο χιόνι
Γράφει η Όλγα Σταυρίδου - Δεληγιάννη

Εδώ μάς θέλω, λοιπόν. Τώρα τί κάνουμε!. 
Κάποτε τα είχαμε όλα. Αγάπη, στοργή, 
φροντίδα από την προηγούμενη γενιά · 
συντροφικότητα, ζεστασιά, ξεγνοιασιά 
από τους ανθρώπους της γενιάς μας. 
Ευτυχισμένοι και προνομιούχοι δίχως να 
το συνειδητοποιούμε. Ζωές χαρούμενες, 
ανέμελες, απλές, θωρακισμένες απέναντι 
στα δυσάρεστα και τις έγνοιες. Γι αυτά 
φρόντιζαν «άλλοι»... Εμείς στον κόσμο μας!

Τώρα σκεφτόμαστε: να μπορούσαμε 
να παρατείνουμε την ανέμελη νιότη 
μας! Μα τότε δεν θάχε την αξία των 
σπανίων πραγμάτων... Κάποια στιγμή όλα 
αυτά ανατράπηκαν κι εμείς ήρθαμε στη 
θέση των «άλλων». Καθόλου όμορφο 
αλλά τι να κάνουμε! Τώρα, ο κόσμος 
της δράσης προχωρεί χωρίς εμάς που 
παλιώνουμε μαζί με τα σπίτια, τα έπιπλα, 
τα ρούχα, τις ιδέες. Και όπως ήμασταν 
συνηθισμένοι να βαδίζουμε κόντρα στο 
ρεύμα, μια τρομερή δίψα μάς κυριεύει: 
να ξαναζήσουμε από την αρχή, αφού όσο 
«μεγαλώνουμε» αξιολογούμε τη ζωή σαν 
κάτι ενδιαφέρον και πολύ-πολύ όμορφο.

Τα χρόνια όμως έφυγαν μαζί μας σαν 
κυλιόμενες σκάλες μ’ εμάς επάνω τους 
να προχωράμε σκεπτικοί, αφηρημένοι, 
βιαστικοί... Άλλαξαν τα χρόνια, αλλάξαμε 
κι εμείς. Προχωρούμε σέρνοντας 
τα προβλήματά μας σαν αλυσσίδες 
βαριές, οχυρωμένοι στο κάστρο της 

Αφιερώνεται σ’ αυτούς που δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας...

Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε
Καλά φέραμε τη ζωή μας ως εδώ
Μικροζημιές και μικροκέρδη 
συμψηφίζοντας.
Το θέμα είναι τώρα τι λες.

Μ. Αναγνωστάκης

καθημερινότητάς μας. Και ξαναγυρνάμε 
πίσω για να ζήσουμε το τότε, με τη 
σκέψη όμως. Γίνεται; Ε..., όσο γίνεται!

Η καθημερινότητα τρέχει, τρέχεις 
κι εσύ μαζί της, δεν έχεις καιρό να 
σκεφτείς τί έδωσες, τί πήρες... Άλλωστε, 
τι σημασία έχει;

Η ζωή δεν είναι ισολογισμός, είναι 
πόλεμος.

Μάχες κερδίζεις, μάχες χάνεις.
Μόνη μας προσπάθεια νάμαστε 

ζωντανοί και στα… πόδια μας... Όλα τ’ 
άλλα βρίσκονται (λέμε τώρα...) 

Οι άνθρωποί μας ένας -ένας όπου 
φύγει- φύγει. Έτσι, πολλοί από μας 
έχουν μείνει μόνοι. Βλέπεις, τα παιδιά 
και τα εγγόνια τους δεν τους χρειάζονται 
πια. Εκείνοι τα χρειάζονται...

«Μόνοι στο σπίτι» σαν τον μικρό της 
ταινίας που μας έκανε να γελάμε. (Τώρα 
καθόλου δεν γελάμε!) Άλλωστε, δεν 
είμαστε τελείως μόνοι. Παρέα μας τα 
αγαπημένα μας Φαντάσματα. Σ’ αυτά 
τρέχει η σκέψη μας και ομορφαίνει και 
τις άσχημες μνήμες απ’ αυτά. Νιώθουμε 
την παρουσία τους - γύρω μας - σαν 
ένα ζεστό παλτουδάκι, όταν έτρεχαν 
στην εξώπορτα και μας τόδιναν. Το 
φορούσαμε και ζεσταινόταν η ψυχή μας...

Όπως όλοι, έτσι κι εμείς είχαμε 
ανάγκη να μας αγαπούν για να νιώθουμε 
ασφαλείς και θωρακισμένοι απέναντι στο 
Φόβο και τη Μοναξιά. Η συντροφικότητα 
με τους συνομηλίκους μας ήταν το 
ηρεμιστικό μας.

Φαντάσου, όταν «φύγουν», δεν 
σβήνουμε τον αριθμό του τηλεφώνου 
τους για να έχουμε την αίσθηση ότι 

είναι ζωντανοί. Τα χρήματα, που γι’ αυτά 
ξοδέψαμε τον πιο πολύ χρόνο, μας δίνουν 
μόνο ένα αίσθημα ασφάλειας, τα υπόλοιπα 
είναι δουλειά των ανθρώπων μας.

Όταν αυτοί φύγουν, τότε καταλαβαίνεις 
τον τόπο που έπιαναν στη ζωή σου αλλά 
τότε είναι πια αργά… 

Π ε ρ π α τ ά ς  σ τ ο  δ ρ ό μ ο ,  π ο υ 
περπατούσες πάντα. Είναι ο γνωστός, 
ο δοκιμασμένος κι εσύ δεν έχεις πια 
αντοχή για πειράματα. Σε τρομάζει το 
καινούργιο αλλά πιο πολύ σε τρομάζει η 
σκέψη ότι τα περιθώριά σου στενεύουν 
ενώ το κομμάτι της ζωής που σούμεινε 
δεν περιέχει δα και τα... καλύτερα! 

«Ποιος είσαι συ; Δεν σε ξέρω» 
λέμε περιφρονητικά σ’ αυτόν που 
βλέπουμε στον καθρέφτη με τα δικά 
μας φθαρμένα χαρακτηριστικά και με 
τη σπίθα στα μάτια του σβησμένη. 
Γυρίζουμε θυμωμένοι τον καθρέφτη 
απ’ την άλλη για να μην τον βλέπουμε. 
Τώρα, κύρια απασχόλησή μας είναι να 
τον φροντίζουμε, να τον πηγαίνουμε σε 
γιατρούς, να του δίνουμε φάρμακα. Έ…, 
τόσα έκανε κι αυτός για μάς!

Εμείς, οι νέοι του ’60 είμαστε 
«οι μεγάλοι» του σήμερα. Αυτοί 
αντικατέστησαν την ευχαρίστηση νάναι 
παιδιά των γονιών τους με μια άλλη: 
νάναι γονείς των δικών τους παιδιών. 
Όχι πως αυτό δεν έχει μειονεκτήματα. 
Οι νέες γενιές σε κρατούν πεισματικά 
έξω απ’ τον κόσμο που ανήκει σ’ αυτές. 
Καθετί που λένε και το νομίζουν σοβαρό, 
τελειώνει με το «πού να καταλάβεις εσύ!»

Εμείς, βλέπεις, είμαστε παιδιά της 
Κατοχής (τώρα της Γερμανικής; Της 
Τουρκικής; Της Ρωμαϊκής; Η ακόμα πιο 
παλιά σαν τα... προϊστορικά τέρατα; Θα 
σας γελάσω!)

Με τη σκέψη ότι οι καλές εποχές 
πέρασαν, βάζεις τα λάβαρα και τις ιδέες 
βαθειά μες στο μπαούλο... Κέρδος σου 
ότι τάχες παρέα στο δρόμο σου.

Για να διώξεις τις κακές σκέψεις, μια 

φορά το χρόνο, γυρίζεις στο βράχο 
που μαζί με άλλα όστρακα ήσουν 
κολλημένος επάνω του: στο Νησί σου 
Είναι μια πρόκληση ν’ αναμετρηθείς με 
το παρελθόν σου.

Βρίσκεις τον κόσμο σου που για σένα 
ήταν ο κόσμος όλος, όπως τον ήξερες: 
γνώριμος, ανθρώπινος, προβλέψιμος. 
Όλα μοιάζουν τα ίδια:τα πολυκαιρισμένα 
σπίτια, τα σχολειά μας που μαζί με τις 
φωνές των τωρινών παιδιών ακούγονται 
και οι δικές μας φωνές, η όλο ζωή 
Αγορά, η θάλασσα που αστράφτει στον 
ήλιο, τα ρόδινα χρώματα των δειλινών, οι 
παραλίες, ώσπου φτάνει το μάτι σου, η 
«στράτα του Θεού» στο φεγγαρόφωτο, 
η προστατευτική Αμαλή, οι κάργιες που 
αυλακώνουν τον αέρα...

Όλα τα ίδια, οι άνθρωποι όμως 
διαφορετικοί. Άγνωστοι περπατούν 
στους δρόμους που περπάτησες κι εσύ 
άγνωστος μεταξύ αγνώστων...

Ο έρωτας για το νησί είναι έρωτας για 
τα τρυφερά μας χρόνια. Τόσα χρόνια 
στη μεγαλούπολη σβήνουν τελείως από 
το νου μας, όταν πάμε στη Μάνα που 
ποτέ δεν πάψαμε να είμαστε παιδιά της.

Κ α ι  τ ι  π α ι δ ι ά !  Α δ ύ ν α μ ο ι  κ ι 
α ναποφάσ ιστο ι ,  ε γω ιστές  που 
συμβιβάζονται με οτιδήποτε, φτάνει 
νάχουν την ησυχία τους. Χάνουν σιγά-
σιγά και την ελάχιστη όρεξη για ζωή. 
Όταν είναι με παρέα, τρώνε γρήγορα 
-γρήγορα και τρέχουν στο σπίτι-οχυρό, 
για να βρεθούν με την παρέα που 
νιώθουν πιο άνετα: τον εαυτό τους 
και την τηλεόραση με τα όμορφα (;)  
ψέμματά της.

Ψάχνουμε για τους ανθρώπους μας. 
Πολλοί έχουν φύγει (τώρα βρήκε 
να μας κυριέψει η λαχτάρα να τους 
συναντήσουμε)· αυτούς που έρχονται 
δεν τους ξέρομε. 

Είναι ουτοπία, λοιπόν, να νομίσεις ότι 
στο νησί θα συνεχίσεις τη ζωή σου, από 
εκεί που την άφησες...
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Κι όμως... Βγαίνεις έξω, ελπίζοντας 
να βρεις έστω κι έναν γνωστό σου. 
Στα περπατήματα σου διασταυρώνεσαι 
με  πρόσωπα  γνωστά -άγνωστα , 
κοντοστέκεσαι, μήπως σε θυμηθούν, 
μήπως τα θυμηθείς .  Γ ια κάποια 
δευτερόλεπτα, το βλέμμα τους στέκεται 
πάνω σου. Μετά απομακρύνονται.

Μου έρχεται να πάω κοντά τους και να 
τους πω «Δε με θυμάστε; Είμαι η Όλγα. 
Εγώ θυμάμαι το πρόσωπό σας». Άλλοι 
δε με βλέπουν καν. Μήπως έχω πεθάνει 
και δεν το ξέρω; Ή μήπως ψάχνουν 
να βρουν το χαρούμενο κορίτσι του 
τότε στην ώριμη κυρία του τώρα; Αλλά 
να... που - περνώντας από την Αγορά  
- καθρεφτίζομαι στις βιτρίνες των 
καταστημάτων της, όπως άλλοτε! Άρα, 
υ π ά ρ χ ω.

Περπατώ στους δρόμους που τους 
νόμιζα δικούς μου. Αυτοί κρατούν ακόμη 
τα πατήματά μου. Δεν τα έσβησαν. 
Κοιτάζοντας γύρω μου σκέφτομαι: πόσο 
απλή,ήσυχη και όμορφη είναι η ζωή στο 
νησί! 

 Τότε,όμως,σου άρεσε; Δεν σου άρεσε 
και... έφυγες. Με την αφέλεια των νιάτων 
σου, νόμιζες ότι η ζωή είναι ένα όμορφο 
άτι που θα το καβαλίκευες και θα το 
πήγαινες εκεί που ε σ ύ ήθελες. Δεν 
έγινε έτσι. Σε πήγε εκεί που ήθελε ε κ ε 
ί ν ο. Προχώρα, λοιπόν, στο δρόμο που 
διάλεξες. Να μάθεις!

Όταν είσαι εκεί, σκέφτεσαι ότι τόσα 
χρόνια είναι σα να τάζησε κάποιος άλλος 
και τώρα εσύ θα πεθάνεις στη θέση του. 
Και όχι μόνο. Αγαπημένοι άνθρωποί 
σου σ’ άφησαν κι έχασες το κοντάρι, 
με το οποίο ισορροπούσες στο σχοινί · 
κάποιοι έβγαλαν και το προστατευτικό 
δίχτυ που σχημάτιζαν οι άνθρωποί σου 
και προχωρείς μόνος σου τρέμοντας...

Τη σκέψη σου στοιχειώνουν δύο 
άνθρωποι που θα σε συνοδέψουν 
μέχρι το τέλος της ζωής σου. Νιώθεις 
τόσες ενοχές για κάποιες φορές και 

κυρίως γιατί ποτέ δεν τους είπες πόσο 
σπουδαίοι γονείς και άνθρωποι ήταν 
δίνοντάς τους λίγη χαρά. Τους ε ί π ε ς;;

Περπατώντας,βρίσκεις κάποιον που 
σε θυμάται ακόμη. 

“Που ήσουν; Τί έκανες; Πες μου...” 
Τί να του πεις; Κλείνεται άραγε 

ολόκληρη η ζωή σ’ ένα μικρό βιογραφικό; 
Απόμειναν λίγοι να μαρτυρούν  ότι 

ζήσαμε στον τόπο μας.
Κι εμείς του ‘60 οι εκδρομείς που 

νομίσαμε ότι θα “ φεύγαμε” όλοι  μαζί 
χαρούμενοι και ξέγνοιαστοι σαν σε 
σχολική εκδρομή !

Αύριο και η ανάμνησή μας, ακόμη, θα 
έχει σβηστεί από τη μνήμη των άλλων 
σαν τα   π α τ ή μ α τ α   σ τ ο   χ ι 
ό ν ι. Θα μείνει μόνο στη μνήμη του 
στενού κύκλου των ανθρώπων μας, 
όπως συνέβηκε με τόσους και τόσους 
φίλους, ανάμεσά τους και γυναίκες. 
Άνθρωποι σημαντικοί με επιστημονική 
κατάρτιση, δημιουργικότητα, κουλτούρα, 
εντιμότητα, ευστροφία, χιούμορ και τόσα 
άλλα προτερήματα. Αυτοί χρωμάτισαν 
με ζωηρά χρώματα και ομόρφυναν τη 
ζωή μας. 

Τ ο υ ς   ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε 
“Έτσι είν’ η ζωή” ακούω μελωδική τη 

φωνή της Μάνας. “ Κι όποιος δεν τη ζη, 
πικρά μετανοεί”.

“Αν τα βρεις σκούρα, κάψε μια τρίχα 
κι έρχομαι”, ακούγεται αισιόδοξα 
ενθαρρυντική η όλο αγάπη φωνή του 
Πατέρα.

“Είσαστε οι καλύτεροι γονείς του 
κόσμου”, τους λέω με τη σκέψη.

“Για όλους που γερνούν, οι γονείς τους 
είναι οι καλύτεροι. Φαντάσου, αγάπησαν 
ως και τα ελαττώματα των παιδιών τους.”

Νιώθω ανάλαφρη, με φτερά στους 
ώμους μου. Η ζωή, πικρή κάποιες φορές, 
γίνεται γλυκειά, θεόγλυκη κάποιες άλλες.

Θα τη ζήσω λοιπόν! Θα τη ζήσω..
Για πόσο; 
Για όσο...

Ερατώ μου, ασφαλώς και θυμάσαι 
το βράδυ της ολικής έκλειψης της 
Πανσελήνου στις 3 Απριλίου 1996, την 
πρώτη επίσκεψή μας στην Κλοπεδή, όταν 
στη μία και τριάντα μετά τα μεσάνυχτα 
περπατώντας στο Ιερό όπου από το 2013 
έχουν αναδειχθεί το ημικυκλικό κτίσμα 
των Αιολέων του 1000 π.Χ. το Τέμενος 
των Αρισβαίων του 8ου π.Χ. αιώνα προς 
τιμήν της Άρτεμης και οι δύο ναοί των 
Μηθυμναίων του 6ου π.Χ. αιώνα προς 
τιμήν του Απόλλωνα, υποχρεωθήκαμε 
από τον ανακλώμενο φωτισμό της 
Πανσελήνου στις λείες πελεκημένες 
πέτρες να ατενίσουμε τον ουρανό. 

Κατακόρυφα ψηλά η Άρτεμις-Σελήνη. 
Άρχιζε η ολική έκλειψή της. Η σκιά της 
Γης κάλυπτε επιθετικά την Πανσέληνο 
που φώτιζε ο δίδυμος αδελφός της, ο 
Απόλλων-Ήλιος. 

Τ α  μ ε τ α κ ι ν ο ύ μ ε ν α  σ ύ ν ν ε φ α 
παιχνιδίζοντας μάς οδήγησαν είτε να 
παρατηρούμε το εντυπωσιακό φυσικό 
φαινόμενο είτε να ψάχνουμε τον κατά 
τη νύχτα εκείνη περαστικό κομήτη με 
τη φωτεινή ουρά καθώς και τον βορρά 
που προσδιορίζουν ο ήρωας Αρκάς 
και η πανέμορφη νύμφη Καλλιστώ, που 
μεταμόρφωσε η Άρτεμις σε Μικρή και 
Μεγάλη Άρκτο αντίστοιχα.

Αριστερά μας, στα δυτικά, κρυμμένα 
το διπλανό ύψωμα του Σκεπαστού της 
προϊστορικής Νάπης και ο λόφος της 
αρχαίας Αρίσβης, η οποία ονομάστηκε 
από την κόρη του Μάκαρα, που ήταν 
εγγονή του Ήλιου και δισέγγονη του 
Ποσειδώνα.

Μπροστά μας, στον βορρά, οι δίδυμοι 
ναοί του Απόλλωνα και το βουνό του 
Λεπέτυμνου, εκεί όπου στην κορυφή του 
ετάφη ο ομηρικός ήρωας Παλαμήδης 
και είχε αστεροσκοπείο ο θαυμαστός 
από τον Θεόφραστο αστρονόμος 

Αρισβαία ολική έκλειψη Πανσελήνου
Γράφει ο Αριστείδης Κυριαζής

Ματρικέτας της Μήθυμνας, της επίσης 
κόρης του Μάκαρα, της συζύγου του 
Λέσβου, που ήταν εγγονός του Αιόλου 
και γιος του Θεσσαλού ήρωα Λαπίθου. 

Δεξιά μας, στα νοτιοανατολικά, η 
υπερυψωμένη γυμνή κορυφή του 
Ολύμπου. 

Πίσω μας, στο νότο, ο θαυμαστός 
παράδεισος, ο πολύιχθυς Κόλπος της 
Αφροδίτης-Καλλονής.

Αναζητώντας το Μαντείο της Νάπης, 
και επιδιώκοντας να ακούσουμε το 
χρησμό που εναγώνια ζητήσαμε, 

Πήλινη κεφαλή ειδώλου Αρτέμιδος, που βρέθηκε 
στο Τέμενος της Αρτέμιδος στην Κλοπεδή, 

κατά τις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Λέσβου, που διενεργήθηκαν με χρηματοδότηση 

του ΕΣΠΑ (2010-2014)
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ακούγαμε τα φτερουγίσματα των πουλιών 
που τρομαγμένα από τη συνεχόμενη 
επικάλυψη του φωτός της Σελήνης 
προσπαθούσαν να προφυλαχθούν στις 
φυλλωσιές των δένδρων. 

Το φως της Πανσελήνου υποχωρούσε 
από την συνεχόμενη εισβολή της γήινης 
σκιάς, σε μια μάχη Γης και Σελήνης, που 
τελικά ταίριασαν σε ευθύγραμμη συζυγία 
με τον κοινό φωτοδότη Ήλιο. 

Μάχη ανελέητη σκότους και φωτός 
που αντικαθιστούσε το ηλιογέννητο 
λευκοκίτρινο με το αιμομεικτικό 
σκουροπόρφυρο σεληνιακό φως της 
ολικής έκλειψης της Πανσελήνου. 

Ήταν δύο μετά τα μεσάνυχτα και είχε 
σκιασθεί από τη Γη ολόκληρος ο δίσκος 
της Σελήνης, που λόγω της σκέδασης των 
ανακλώμενων ακτίνων στην ατμόσφαιρα 
φαινόταν έντονα κόκκινος.

Ήταν τότε, που συν-βρεθήκαμε 
στο βωμό στο κέντρο του Ιερού και 
ανάσκελα προσπαθούσαμε να μην 
ακούμε ούτε την ανάσα μας. Ήταν 
τότε, που συγκλονισμένα σίγησαν τα 
καλλικέλαδα αηδόνια της Αρισβαίας 
κοιλάδας και τα πολυάριθμα σκυλιά της 
Άρτεμης από τις γύρω στάνες. 

Ήταν τότε, που ακούσαμε την αλλόκοτη 
φοβερή κραυγή της κουκουβάγιας, που με 
το αθόρυβο φτερούγισμά της στάθηκε 
στον κορμό της ελιάς της εισόδου του 
πρώτου ναού, από όπου κάρφωσε τα 
ολοστρόγγυλα μάτια της καταπάνω μας, 
θυμίζοντάς μας το νόμισμα της Νάπης 
με την δαφνοστεφανωμένη κεφαλή του 
Απόλλωνα στην πρόσθια πλευρά και 
στην πίσω τη γραφή «(Ν)ΑΠΑΙΩΝ» με 
παράσταση κουκουβάγιας που στέκεται 
όρθια μπροστά από σύμβολο αστραγάλου. 

Όλα κεραμιδί. Το Ιερό, η κοιλάδα, ο 
Λεπέτυμνος, ο Όλυμπος, ο Κόλπος της 
Καλλονής, τα μάτια της κουκουβάγιας 
και εμείς έκθαμβοι, άλαλοι, ακίνητοι. 
Η σταδιακή επικάλυψη της Σελήνης με 
την ερωτική πορφυρή κορύφωσή της 

κράτησε τέσσερις ώρες.
Όταν επανέκαμψε ολοκληρωτικά 

το λευκοκίτρινο της Πανσελήνου, 
σηκωθήκαμε να προϋπαντήσουμε τον 
ποθητό μας χρησμό, που συνήθιζε να 
δίνει το Μαντείο της Νάπης απαραίτητα 
με τρίμετρους στίχους, όπως εκείνον 
που έδωσε στον Λυδό βασιλιά της 
Αχαΐας Πέλοπα: «Ό βούλομαι δός, μή 
δίδου δ’ ό μή θέλω».

Ξημερώματα βρήκαμε τον δικό μας 
χρησμό ανάμεσα στους δύο ναούς του 
χρησμοδότη Ναπαίου Απόλλωνα: 

«Δύο συγκλ ίνουσες  γραμμές , 
μαυροκόκκινου δολομίτη, σε μικρό 
λ ευκοκ ί τρ ι νο  μ ε ταμορφωμένο 
ασβεστόλιθο». 

Συμπορευόμενες, συναντώμενες και 
μηδέποτε αποκλίνουσες! 

(Αναδημοσίευση από το βιβλίο «Κόλπος 
Καλλονής Λέσβου-Ιστορική Περιήγηση»)

Το Ιερό της Κλοπεδής, από πάνω προς τα κάτω: 
Τέμενος Αρτέμιδος από τους Αρισβαίους (8ος π.Χ. 
αιών), Ναός Β΄ Απόλλωνος από τους Μηθυμναίους 

(τέλος 6ου π.Χ. αιώνα), Ημικυκλικό λατρευτικό 
κτίσμα Αιολέων (γύρω στο 1000 π.Χ.) και Ναός Α΄ 
Απόλλωνος από τους Μηθυμναίους (μέσα 6ου π.Χ. 

αιώνα). (Εικόνα Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου).

ΠρόσωπαΠρόσωπα

Το 1966 εκδίδεται στην Μυτιλήνη 
από την Σίτσα Καραϊσκάκη ένα βιβλίο 
με τραγούδια «που κλείνουν μικρές αι-
ωνιότητες» όπως έγραφε η ίδια, με τίτ-
λο ΛΥΡΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΉΝ ΛΕΣ-
ΒΟ, και με εξαιρετική εικονογράφηση 
ασπρόμαυρων νεανικών σχεδίων της 
καταξιωμένης σήμερα ζωγράφου Καί-
της Μεσσηνέζη τα οποία συντροφεύ-
ουν τους στίχους της καθώς αποτελούν 
μία ειλικρινή και ευαίσθητη έκφραση 
αυτής της Μοσχονησιώτικης φωνής 
που τόσο λάτρεψε την Λέσβο. 

Σίτσα Καραϊσκάκη
Η Λέσβος μέσα από τους στίχους της

Γράφει ο Γιώργος Μεταξάς

Διότι, «ένα ποίημα είναι μια ζωγραφιά 
με φωνή» όπως λέει μια παλιά γιαπω-
νέζικη παροιμία, εφόσον μια ζωγραφιά 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ίδιο μας 
το ταξίδι μέσα στις αχανείς εκτάσεις 
της σκέψης.

Αυτή η ξεχωριστή ποιητική δουλειά 
για το «νησί της τραγουδίστρας Ψάπ-
φας το ζαφειρένιο», δημιουργήθηκε 
από μια γερμανοτραφή μικρασιάτισσα 
ποιήτρια, δημοσιογράφο και λογοτέ-
χνη, διδάκτορα της φιλοσοφίας του πα-
νεπιστημίου του Μονάχου, που ως εκ-
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φωνήτρια ραδιοφώνου της εξόριστης 
κατοχικής Κυβέρνησης Τσιρονίκου της 
Βιέννης, αλλά και υπεύθυνη λογοκρι-
σίας των Γερμανικών Αρχών Κατοχής 
στην Αθήνα, καταδικάστηκε ερήμην εις 
θάνατον, ως συνεργάτης του εχθρού 
μετά την απελευθέρωση στις γνωστές 
δίκες των δωσίλογων. 

Η αμφιλεγόμενη αυτή λογοτέχνης 
μέσα από τα μονοπάτια του δωσιλογι-
σμού καταλήγει μετά από την πτώση του 
Άξονα στο Ανατολικό Βερολίνο όπου 
και διαμένει για 20 περίπου χρόνια.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα εκ-
δώσει αρκετά λογοτεχνικά βιβλία, 
παράλληλα θα συνεργαστεί με εφη-
μερίδες των Αθηνών και της Λέσβου, 
πραγματώνοντας το όνειρό της και 
όπως γράφει σε ένα ποίημά της «τρι-
γύρω φως, μέσα μου φως / και στα 
φτερά του ονείρου/ στην πουπουλένια 
του αγκαλιά / που θα με σφίγγει / χωρίς 
σκοπό να φεύγω / χωρίς τέρμα».

Τα πλέον γνωστά της έργα είναι: το 
βιογραφικό ρομάντζο, «Ο Γιός της Κα-
λογρηάς» και το μυθιστόρημα «Ανάμε-
σα σε δύο Μυλόπετρες». Θα αποβιώ-
σει στην Αθήνα στις 30 Απριλίου 1987.

Στην ποιητική της αυτή συλλογή 
γράφει για την Μυτιλήνη που «πήρε τ’ 
όνομα, / απ’ τήν ωριόθωρη του Μακα-
ρέα και της Κανάκης /των βασιλιάδων 
κόρη».

Αυτή την γοητευτική πρωτεύουσα 
της Λέσβου που είναι «με νωχέλεια 
ξαπλωμένη,/ στου λόφου την πλαγιά, / 
που είναι στρωμένη / με τη δασά των 
πεύκων πράσινη χλαμύδα».

Γιατί η Μυτιλήνη είναι για την Μικρα-
σιάτισσα Σίτσα Καραϊσκάκη, όχι μόνο 
κάτι το μυθικό αλλά ταυτόχρονα και 
πραγματικότης. «Μέσα στους δρόμους 
σου τους ηλιόλουστους / αγκαλιαστά 
περπάτησαν ο μύθος κι η αλήθεια», 
γράφει σε ένα ποίημά της.

Αλλά και για τον κόλπο της Γέρας, αυ-
τόν τον καταπράσινο και γεμάτο ελαιώ-
νες γραφικό τόπο, που απαθανάτισε με 
τον χρωστήρα του ο Θεόφιλος, γράφει 
ένα ξεχωριστό σονέτο. Εκεί όπου « η 
σμαραγδένια ελιά με εκείνα ομάδι, / τ’ 
ασήμια της μαλλιά πλένει το βράδι / στο 
ζαφειρένιο φως».

Ακόμα και για το ηλιοβασίλεμα στην 
Ερεσό γράφει ένα τρυφερό ποίημα, πα-
ρομοιάζοντας το με μια «αληθινή του 

Ρότμαν ζουγραφιά». Ένα ηλιοβασίλεμα 
που φέρνει στο νου της «τη Σαπφώ, 
εδώ που έζησε παιδούλα» που χάνε-
ται μέσα στην γαλάζια έκταση καθώς 
«προβάλλει στ’ αργυρά της η Σελήνη».

Τραγουδά με τον στίχο της την λα-
τρεμένη Μήθυμνα, ξεδιπλώνει με τρυ-
φερότητα την ιστορική της διαδρομή, 
αυτήν την σπάνια μυθική της ομορφιά 
με τα «φράγκικα κάστρα μ’ αψηλές τις 
πολεμίστρες κοντά στ’ άστρα», τα βου-
νά της, τ’ ανθισμένα περιβόλια της, τα 
περήφανα αρχοντικά της, τα γραφικά 
ακρογιάλια της, το αεράκι που την συ-
ντροφεύει από την μικρασιατική ακτή, 
το γαλάζιο του Αιγαίου που την αγκα-
λιάζει.

Αναδεικνύει την άρρηκτη σχέση της 
με το υγρό στοιχείο γράφοντας χα-
ρακτηριστικά: «λαχανιασμένα σου μι-
λούν τα κύματα,/ και των ποδιών σου 
τ’ ακροδάχτυλα φιλούν». Όσο για την 
ξεχωριστή ομορφιά της Μήθυμνας, και 

αυτά τα μοναδικά της θέλγητρα που 
τόσο την κάνουν να διακρίνεται, ανα-
φέρει «κι αν πέρασαν χιλιάδες χρόνια / 
πάντα φτερένια λιγερή εσύ σκαλώνεις / 
τα σκαλοπάτια ανάερη στα πλάγια του 
βουνού». 

Αλλά και για την «χρυσόξανθη της 
Πέτρας αμμουδιά...» όπου «το πνεύμα 
περπατά / και σεριανά /μες τους πα-
λιούς αιώνες / και τα τωρινά» γράφει 
ένα εξαίρετο ποίημα, με τόσες μυθο-
λογικές και ιστορικές αναφορές.

Έναν τόπο γεμάτο ιστορία , που μέσα 
του κρύβει κάτι από την συνέχεια της 
φυλής μας, έναν τόπο, όπου τα σημά-
δια της ιστορικής μας διαδρομής εδώ 
και τρεις χιλιάδες χρόνια γίναν τώρα 
πια ένας: «Kόσμος ολάκερος μέσα 
στον κόσμο / μια μέρα του καλοκαιριού 
ζεστή / στη χρυσαφένια αμμουδιά της 
Πέτρας». 

Γράφει για το απολιθωμένο δάσος 
της Λέσβου, αυτό το διατηρητέο μνη-
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μείο της φύσης του Αιγαίου, αυτόν τον 
τεράστιας σημασίας γεώτοπο.

Αυτό το ιδιαίτερης επιστημονικής 
αξίας φυσικό μνημείο, αυτό το απολι-
θωμένο οικοσύστημα με τις μεγάλες 
συγκεντρώσεις κορμών δένδρων που 
παρομοιάζονται από την Σίτσα Καρα-
ϊσκάκη ως «Μαρμαρωμένοι Βασιλιά-
δες», και που μέσα «στο αχτινοβόλο 
μεσημέρι /στέκουν απρόσβλητοι απ’ 
το φως / βουβοί, μουντοί, σφιγμένοι / 
από άλλον κόσμο μακρυνό φτασμένοι 
/ μαρμαρωμένοι / απ’ την πανάρχαια 
χλωρίδα βασιλιάδες / ολόρτοι ή πλαγια-
σμένοι / γίγαντες δέντρα, που ήταν μια 
φορά».

Αλλά και για την Ιερά Μονή Λειμώ-
νος που κτίστηκε στα ερείπια βυζαντι-
νού μοναστηριού το 1526 γράφει ένα 
σπουδαίο σονέτο, γιατί η Σίτσα Καρα-
ϊσκάκη είχε το σθένος να λατρεύει τον 
Κύριο. Ήταν ελεύθερη και ως εκ τού-
του ο προσανατολισμός της προς την 
χριστιανική ολοκλήρωση ήταν μια δική 
της συνειδητή επιλογή.

«Κύριε ελέησον τα τέκνα Σου. Λα-
μπάδα /στο θρόνο Σου να καίγω τη 
ψυχή μου./ Δέξου Πανεύσπλαχνε την 
προσευχή μου!», γράφει κλίνοντας το 
γόνυ με ευλάβεια, διότι το θρησκευτικό 
συναίσθημα ήταν τόσο έντονα χαραγ-
μένο στην ψυχή της. 

Πιστεύει δε ακράδαντα πως: «’Ενας 
άνθρωπος που δεν έχει μέσα του το 
συναίσθημα πως κάποια ανώτερα δύνα-
μη κυβερνά τον κόσμο, επομένως και 
τον ίδιο ως μόριο του κόσμου αυτού, 
θα χάσει την ισορροπία του στην πρώ-
τη μπόρα της ζωής και η απελπισία σαν 
άνεμος δυνατός θα του αρπάξει από 
τα χέρια το τιμόνι». (περιοδικό Η Νεο-
λαία, 16 Μαρτίου 1940).

Τραγουδά με τον στίχο της «Το Μο-
ναστήρι τ’ Αψίλου» που «στέκει μέσα 
στα νέφια κρεμασμένο / κοντά στον 
ήλιο /μέσα στη ρίγανη, στο δυόσμο 

πλαγιασμένο», γιατί η πίστη της Σίτσας 
Καραϊσκάκη είναι βαθιά, η αφοσίωσή 
της στον Κύριο μεγάλη κι η αγνή ψυχή 
της με τον απλοϊκό της στίχο είναι σαν 
να «καλεί τάγματα, απ’ τους αιθέρες 
των αγγέλων /που αόρατα μαζί με τις 
φωνές /των μοναχών, τις σιγανές /το-
νίζουν το Αλληλούια /και ψέλνουν το 
Ωσανά». 

Κι όπως τά σήμαντρα αντιλαλούν 
στην πλάση έτσι και τα δικά της ποιή-
ματα σαν ψαλμωδίες ηχούν, υμνώντας 
τον Δημιουργό.

«Κύριε, Κύριε Ωσανά /την εξ εγκά-
των δέξου προσευχή μου /και την ευ-
χαριστία μου...», καταθέτει ταπεινά, εκ-
δηλώνοντας την πίστη που έχει βαθιά 
στην καρδιά της.

Ταυτόχρονα όμως μέσα στην ψυχή 
της ζει η αρχαία μας ψυχή, οι δοξασί-
ες, τα ήθη και τα έθιμα της φυλής μας, 
τα αερικά και οι θεότητες μιας εποχής 
που πέρασε μα ζει «αθέλητα κρυμμέ-
νη» όπως λέει ο ποιητής μέσα στην 
καρδιά μας. Αυτή την αρχαία μας ψυχή 
τραγουδά, έτσι όπως η ίδια αντιλαμβά-
νεται, εκφράζοντάς την μέσα από μια 
νέα πραγματικότητα.

«Και μες στων καστανιών και καρυ-
διών τα δάση /με τα τραγίσια πόδια 
τους οι Πάνες /από βράχο σε βράχο 
πηδούν / και οι Νύμφες οι πανώριες /
πλάι στις πηγές χασκογελούν», γρά-
φει στο ποίημά της «Η Ανυφάντρα της 
Αγιάσου».

Η λυρική γραφή της Σίτσας Καραϊ-
σκάκη κάνει την ποιητική αυτή συλλογή 
να ξεχωρίζει για την τρυφερότητα, την 
αγάπη, την αξιοπρέπεια αλλά και την ει-
λικρίνεια που κρύβουν τα ποιήματά της.

Ποιήματα που αναδεικνύουν όχι 
μόνο τις ομορφιές της πατρίδος μας, 
αλλά και την συνέχεια της πολιτιστικής 
διαδρομής ενός πρωτοπόρου έθνους 
στην οικουμένη. 

Ο Άγιος Γεώργιος (280 μ.Χ. - 23 
Απριλίου 303 μ.Χ.) είναι ένας από 
τους δημοφιλέστερους αγίους στον 
χριστιανικό κόσμο. Ήταν αξιωματικός 
στη  φρουρά του αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού και καταδικάσθηκε σε 
μαρτυρικό θάνατο επειδή αρνήθηκε να 
αλλαξοπιστήσει. 

Σύμφωνα με την παράδοση ο 
Πασικράτης, ο πιστός υπηρέτης του,  
παρέλαβε το λείψανο του Γεωργίου, 
μαζί με αυτό της μητέρας του και τα 
μετέφερε στη Λύδα της Παλαιστίνης.

Σ τ ι ς  π ρ ο  τ η ς  ε ι κ ο ν ο μ α χ ί α ς  
αναπαραστάσεις ο άγιος εμφανίζεται 
ως πολεμιστής με πανοπλία, δόρυ και 
ασπίδα. Οι απεικονίσεις του ως έφιππου 
εμφανίζονται τον 10ο αιώνα.

Είναι γνωστή η παράδοση της  σωτηρίας 
της βασιλοπούλας και η σωτηρία της 
από τον Γεώργιο ο οποίος σκότωσε 
με το δόρυ του τον δράκοντα που την 
απειλούσε.

Σύμφωνα με την παράδοση στην πόλη 
Σίλενα της Λιβύης υπήρχε μια πηγή 
από την οποία οι κάτοικοι μπορούσαν 
να προμηθευτούν νερό μόνον αν 
πρόσφεραν αρχικά, δύο πρόβατα 
καθημερινά, σ’ ένα δράκοντα που 
φύλαγε την πηγή. Έπειτα, έναν άνθρωπο 
και ένα πρόβατο, και τελικά τα παιδιά και 
τους νέους τους, που επιλέχθηκαν με 
κλήρωση. Ο κλήρος κάποτε έπεσε και 
στην κόρη του βασιλιά. Η βασιλοπούλα, 
όταν είδε να καταφθάνει ο Γεώργιος, τον 
προέτρεψε να απομακρυνθεί. Ο άγιος 
όμως, τραυμάτισε τον δράκοντα με τη 
λόγχη του και τον σκότωσε. 

Σε μερικές απεικονίσεις του αγίου, 

Ο Άγιος Γεώργιος και το 
«αφεντόπουλο» της Μυτιλήνης 

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

που αναφέρονται στην παραπάνω 
παράδοση, εικονίζεται και ένας νέος να 
κρατά ένα κύπελλο ή μία υδρία και να 
κάθεται στο πίσω μέρος, στα καπούλια 
του αλόγου του. Τον 19ο αιώνα έγιναν 
πολλές συζητήσεις και υποθέσεις 
για το ποιος μπορεί να είναι ο νέος. 
Υποστηρίχθηκε ότι πιθανόν να είναι το 
πορτραίτο του δωρητή της εικόνας, το 
όνομα του οποίου συναντάται, όπως και 
σήμερα, συνήθως στο κάτω μέρος της 
εικόνας. Ο Clermont-Ganneanu, ένας 
γαλλικός ανατολικός και αρχαιολόγος, 
υποστήριξε, ότι το πρόσωπο που 
συνοδεύει τον άγιο ήταν γυναίκα που 
κρατά υδρία και σύμφωνα με την άποψή 
του, το θηλυκό άτομο αντικαταστάθηκε 
από μια φιγούρα νεαρού άνδρα, 
συνέκρινε μάλιστα την παράδοση με 
τον μύθο του Ήβης και του Γανυμήδη. 

Ο Γερμανός φιλόλογος Johann B. 
Aufhauser αναγνώρισε στο πρόσωπο του 
νέου τον υπηρέτη του Αγίου Γεωργίου 
τον Παγκράτιο ή Πασικράτιο, ο οποίος 
υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του 
μαρτυρίου του αγίου και συγγραφέας 
της βιογραφίας του. Το 1913 ο Aufhauser 
δημοσίευσε τρεις εκδοχές της ιστορίας, 
βασιζόμενος σε ιστορικά στοιχεία της 
εποχής.

Η τρίτη εκδοχή του μύθου, σώζεται 
μόνο σε μεταγενέστερα της πτώσης της 
Κωνσταντινούπολης χειρόγραφα, με  την 
παλαιότερη έκδοση να περιλαμβάνεται 
στον κώδικα Vaticanus του 1190, που 
καταγράφηκε το έτος 1542. 

Η ιστορία αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία ως «Ο Άγιος Γεώργιος και 
ο Νέος από τη Μυτιλήνη». 

ΙστορίαΙστορία
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Ο Άγιος Γεώργιος και ο Νέος της Μυτιλήνης 
(Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης)

Σύμφωνα με αυτήν στη Μυτιλήνη   
υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στον 
Άγιο Γεώργιο. Οι Σαρακηνοί πειρατές 
που εξορμούσαν από την Κρήτη, 
σχεδίαζαν  επίθεση εναντίον της Λέσβου  
και επέλεξαν την ημέρα της γιορτής 
του αγίου, όταν όλοι οι κάτοικοι ήταν 
μαζί στην εκκλησία για να γιορτάσουν. 
Μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίσθηκαν 
ήταν και ένας νέος πολύ όμορφος γιος 
μιας χήρας. Ο Εμίρης της Κρήτης τον 
έκανε προσωπικό του υπηρέτη. Για μια 
ολόκληρη χρονιά η απελπισμένη μητέρα 

προσευχόταν στον Άγιο Γεώργιο με 
την ελπίδα να πάρει τον γιο της πίσω. 
Την ημέρα του πανηγυριού του Αγίου, 
δηλαδή την επέτειο της απαγωγής του 
γιου της από τους Σαρακηνούς, ζήτησε 
με ιδιαίτερη θέρμη από τον Άγιο Γεώργιο   
να ελευθερωθεί ο γιος της. Τη στιγμή   
που ο νέος έδινε ένα ποτήρι κρασί 
στον εμίρη εμφανίστηκε απροσδόκητα 
ο Άγιος Γεώργιος σε ένα άσπρο άλογο, 
έπιασε το αγόρι και τον έφερε πίσω στο 
σπίτι της μητέρας του. Όλοι οι κάτοικοι 
της Μυτιλήνης θαύμασαν τον άγιο για την 
διάσωση του νέου.

Το ιστορικό υπόβαθρο της παράδοσης 
πιθανόν να έχει σχέση με την κατάσταση 
στα νησιά του Αιγαίου στον 9ο ή τον 10ο 
αιώνα και συγκεκριμένα με την αραβική 
κυριαρχία στην Κρήτη (824 έως 961 
μ.Χ.) και την επίθεσή τους στη Λέσβο 
(περίπου το 867μ.Χ.).

Σήμερα μπορεί να μην υιοθετούμε 
εύκολα τέτοιες νοητικές υπερβάσεις 
- ακροβασίες. Η φαντασία του λαού, 
όμως, η ανάγκη του να διατηρήσει  την  
παλιά του πίστη μέσα από τις  νέες 
συνθήκες, που έχει - αναγκαστικά ή μη – 
παραδεχθεί, ή υιοθετήσει, ζωντανεύουν 
τους μύθους και τους γονιμοποιούν με 
νέες ιστορίες.

Επιλογικά να αναφέρουμε ότι στο 
Εκκλησιαστικό Μουσείο Μυτιλήνης 
υπάρχει μια εικόνα που δείχνει έφιππο 
τον Αϊ – Γιώργη και πίσω του στα 
καπούλια του αλόγου να κάθεται ο 
«Νέος της Μυτιλήνης» κρατώντας μια 
υδρία στο χέρι. Η εικόνα μεταφέρθηκε 
στο μουσείο από την εκκλησία της Αγίας 
Βαρβάρας  Παμφύλων Λέσβου. Επίσης 
στην Ιερά Μονή Πρεβέλης υπάρχει 
εικόνα του Αγίου Γεωργίου με τον Νέο 
της Μυτιλήνης που χρονολογείται γύρω 
στα 1600. 

Μήπως ο νέος από τη Μυτιλήνη είναι το 
«ΑΦΕΝΤΟΠΟΥΛΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» 
που αναφέρει ο Κορνάρος στον 

«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ»; Η εποχή σύνθεσης του 
«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ» και η εποχή σύνθεσης 
της αγιογραφίας είναι πολύ κοντινές. 

Για το πώς βρέθηκε το Αφεντόπουλο 
της Μυτιλήνης  στην Κρήτη γεννιούνται 
διάφορα ερωτήματα: Είχε  σχέση με τα 
αρχοντόπουλα του Βυζαντίου; μήπως 
με το Νικηφόρο Φωκά παλαιότερα και 
τους πειρατές αφού και ο Μανταμάδος 
Λέσβου υπέφερε από την πειρατεία; 
Όπως αναφέρεται στην ιστορία της 
ανάγλυφης εικόνας του Ταξιάρχη. Κι αν 
είναι έτσι, μήπως γι αυτό και το τραγούδι 
του Αϊ Γιώργη που τραγουδούσαν στο 
Μανταμάδο οι νιές; 

( Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  ο ι  σ τ ί χ ο ι  τ ο υ 
«Ερωτόκριτου» του Β ιτσέντζου 
Κορνάρου και το «Τραγούδι του Αϊ-
Γιωργιού» που τραγουδούσαν παλιότερα 
οι νιές του Μανταμάδου
Αφεντόπουλον της Μυτιλήνης
Ο πρώτος οπού μ’ Αφεντιές 
ήρθε την ώρα εκείνη,
ήτονε τ’ Αφεντόπουλον από τη Μυτιλήνη.
Εις έναν άλογον ψαρόν 
πιτήδειος Καβαλάρης,
όμορφος, αξαζόμενος, 
κ’ ερωτοδιωματάρης.
Τα ρούχα οπού σκεπάζασι 
‘ποπάνω τ’ άρματά του,
μπλάβα με τ’ άστρα τα χρουσά 
[ήσα’ για] φορεσά του.
K’ εις τ’ άρματα τση κεφαλής 
είχε σγουραφισμένο
ψηλό βουνί, κ’ εις την κορφή 
λαφάκι δοξεμένο
κ’ εφαίνετό σου, εστρέφετο, 
τη σαϊτιάν εθώρει,
και να τη βγάλει εξάμωνε, 
κ’ εκείνο δεν εμπόρει.
Στο Λάφι-ν αποκατωθιό 
ελέγαν τα γραμμένα
«Δέτε, και λυπηθείτε με, 
εις τά’χω παθωμένα.
Ίδρωσα, κ’ επαράδειρα, 
έτσι ψηλά να σώσω,

κι ως ήσωσα, ελαβώθηκα, 
στέκω να παραδώσω.»
Πάγει ζιμιό και προσκυνά, 
του Βασιλιού σιμώνει,
και τ’ όνομά του γράφουσι, 
καθώς το φανερώνει.
Δημοφάνης εκράζετο τ’ αγένειο παλικάρι,
πολλά τον ετρομάσσασι 
εις τσ’ αντρειάς τη χάρη,  
πολλά τον ερεχτήκασι 
για τ’ όμορφά του κάλλη.
Εσύρθηκε στον τόπον του, 
για να’ρθουσι κ’ οι άλλοι.

Το «τραγούδι του Αϊ Γιωργιού», που 
τραγουδούσανε στη γιορτή του οι 
κοπελιές στο Μανταμάδο:

«Άγη μου Γιώργη, Γιώργη μου 
κι άγη μου καβαλάρη,
άγιους είσι στη θουριά κι άγιους στα κάλλη.
Μα μεσ’ σι κείνου του χουριό 
είχι δράκου μιγάλου,
σα δε ντου δίναν άθριπου 
κάθι προυί στην ώρα,
πουτές δεν άφηνι νιρό 
να πιει κάτου η χώρα.
Κι ρίξανι τα μπουλιτιά σι μια βασιλουπούλα,
οπού την είχ’ η μάνα της μία κι μουναχούλα.
Κι η βασιλιάς σαν τάκουσι, 
πουλύ του κακουφάνει.
- Πάριτι του βασίλειου μ’, 
πάριτι τη ζουή μου,
πάριτι την κουρώνα μου 
απού την κεφαλή μου.
- Χαίρουσ’ κι του βασίλειου σ’, 
χαίρουσ’ κι τη ζουή σου,
χαίρουσ’ κι την κουρώνα σου, 
πόχεις στην κεφαλή σου,
θα πάρουμι την κόρη σου, 
που είνι η ζουή σου,
κι σα δε δίν’ς την κόρη σου, 
θα πάρουμι ισένα.
- Στουλίσιτι την κόρη μου 
τσι κάνιτε την νύφη,
μι τα χρυσά, μι τ’ αργυρά κι μι μαργαριτάρια
κι στείλτι την στου δράκουντα 
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να τη γλυκουμασήσει.
Στου πηγαδιού τα μάρμαρα 
δέσαν την αλυσίδα
κι δέσανι την όμουρφη, 
όμουρφη κουρασίδα.
Η γι’άγη Γιώργ’ς σαν τάκουσι, 
πουλύ του κακουφάνει
καβάλιπψι του άλουγου 
τσι στου πηγάδι φτάνει.
Στου πηγαδιού τα μάρμαρα 
πιγαίνει κι καθίζει κι η κόρη τουν ικοίταξι 
μι δακρυσμένου βλέμμα.
- Φύγι, καλέ αφέντη μου, 
φύγι απού τα μένα,
αυτό του άγριγιου θηριό 
μην τύχει φαγ’ κι σένα.
- Άφις μι, κορη μ’, άφις μι,
λίγου ύπνου να πάρου
κι γω απ’ τ’ άγριγιου θηριό
ήρτα για να σι βγάνου.
- Ξύπνα, καλέ αφέντη μου, 
κι του πηγάδ’ αφρίζει,
η δράκουντας τα δόντια του 
για μένα τ’ ακουνίζει.
Ο άγη Γιώργης ξύπνησι 
σαν παραλουγισμένους
κι του κουντάρι άρπαξι, 
σαν πούνταν μαθημένους.
Μια κουνταριά του χτύπησι, 
του πήρι μες στου στόμα

Ο Άγιος Γεώργιος και ο Νέος της Μυτιλήνης (Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης)

κι ανάσκιλα του ξάπλουσι, 
κάτου στη γης στου χώμα.
- Σύρι, κόρη μ’, στου σπίτι σας,
σύρι κι στους γονείς σου.
Σα σι ρουτήσουν οι γουνιοί σ’ 
ποιος έσουσε τ’ ζουή σου,
αμ τα ψαρά τα άλουγα ήτανι καβαλάρης.
Η βασιλές σαν τάκουσι 
στέρνει κι τουν φουνάζει.
- Συ γλύτουσις την κόρη μου, 
πάρι κι του πιδί μου,
πάρι κι του βασίλειου, πάρι κι τη ζουή μου,
πάρι κι την κουρώνα μου, 
πόχου στην κεφαλή μου.
- Χαίρουσ’ κι του βασίλειου σ’, 
χαίρουσ’ κι τη ζουή σου,
χαίρουσ’ κι την κουρώνα σου, 
πόχεις στην κεφαλή σου.
- Δε ξέρου, ξενι μ’, τόνουμα σ’,
δε ξέρου του χουριό σου,
να κάνου ένα χάρισμα, 
νάνι της αρεσιάς σου.
- Γιώργη, με λένε, τ’ όνομα 
απ’ την Καππαδοκία,
θέλεις να κάνεις χάρισμα, 
κάνε μιαν εκκλησία
κι κάτσι κι ζουγράφισι Χριστό κι Παναγία
κι αμ τα διξά της μπάντας του
βαν ένα καβαλάρη αρματουμένου μι σπαθί
κι μι χρυσό κουντάρι.»

ΛαογραφίαΛαογραφία

Η Κράτηγος είναι μια περιοχή της 
Λέσβου που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα 
ΝΝΑ της Μυτιλήνης στην ανατολική 
πλευρά της χερσονήσου της Αμαλής. 
Η ονομασία αυτής της περιοχής πρέπει 
να προέρχεται από το φυτό Κράταιγος 
(Crataegus) της οικογένειας των Ροδίδων 
(Rosaceae). Την άποψη αυτή εξέφρασα 
και σε προηγούμενο δημοσίευμά μου 
(Γιαννίτσαρος 2017). Αυτή ενισχύεται 
από την παρουσία του είδους Κράταιγος 
η μονόγυνος (Crataegus monogyna) στην 
περιοχή σύμφωνα με χάρτη εξάπλωσής 
του (Strid 2016). Πρόκειται για ένα θάμνο 
ή μικρό δέντρο με αγκαθωτά κλαδιά και 
με πολλά ωραία λευκά άνθη και κόκκινους 
μικρούς καρπούς. Στο δημοσίευμά μου 
αυτό έθετα ένα ερώτημα σχετικό με το 
πότε και από ποιον ή ποιους δόθηκε 
αυτό το όνομα στην περιοχή, δηλαδή 
πως προέκυψε αυτό, χωρίς να δώσω 
απάντηση. Σήμερα νομίζω ότι μετά από 
μελέτη όλων των διαθέσιμων στοιχείων 
έχω σχηματίσει κάποια άποψη, την οποία 
μπορώ να διατυπώσω.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι η ονομασία 
της περιοχής Κράτηγος είναι πολύ 
πιθανό να ξεκίνησε από τους Γενουάτες 
Γαττελούζους κατά την περίοδο που 
αυτοί κυριάρχησαν στο νησί της Λέσβου 
(1355-1462 μ.Χ., Διαμαντούρου 1985). 
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να αναλύσω 
πως κατέληξα σ’ αυτή την άποψη και να 
την τεκμηριώσω κατά το δυνατό. Πρώτα 
απ’ όλα πιστεύω ότι τα τοπωνύμια και 
στην προκειμένη περίπτωση αυτά που 
έχουν φυτική προέλευση οφείλονται σε 
δημώδη ονόματα φυτών και προέκυψαν 
με τη συνεχή χρήση από τους απλούς 
ανθρώπους των περιοχών. Είναι δηλαδή 
κάπως δύσκολο ένα τοπωνύμιο να 
προέρχεται από επιστημονική ονομασία 

Το τοπωνύμιο Κράτηγος και η προέλευσή του
Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

φυτού.
Όπως είπαμε παραπάνω στην ευρύτερη 

περιοχή της Κρατήγου φύεται ένα 
είδος φυτού που επιστημονικά λέγεται 
Κράταιγος η μονόγυνος (Crataegus 
monogyna). Οι δημώδεις ονομασίες του 
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας είναι 
τρικουκιά, μουρτζιά, μουμουτζελιά κ.ά. 
(Γεννάδιος 1959). Ο Σεραΐδης (2000) 
αναφέρει για τη Λέσβο τα ονόματα 
τρικουκιά, τρικουτσιά, άσπρη νυφούλα. 
Δεν πιστεύω άνθρωποι απλοί που 
ήξεραν την περιοχή να το γνώριζαν με 
το επιστημονικό του όνομα. Άρα αν είχε 
ονομασθεί η περιοχή από αυτούς με το 
όνομα του φυτού δεν θα ήταν Κράτηγος 
αλλά κάτι άλλο, που να θυμίζει τη λαϊκή 
του ονομασία.

Αλλά  όπως ανέφερα κα ι  στο 
προηγούμενο  δημοσ ίευμά  μου 
(Γιαννίτσαρος 2017) και χωρίς την 
παρουσία αυτού του είδους η ονομασία 
θα μπορούσε να προέρχεται πολύ πιθανό 
από καλλιεργούμενα φυτά Crataegus 
στην περιοχή κατά το παρελθόν, τα 
οποία κάποτε καταστράφηκαν και 
σήμερα δεν υπάρχουν. Τα φυτά αυτά 
ίσως να ανήκαν στο είδος Crataegus 
azarolus (Κράταιγος η αζαρόλος), 
το οποίο άλλοτε εκαλλ ιεργείτο 
ή καλλιεργείται ακόμη και σήμερα 
σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης 
μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας 
ως οπωροφόρο για τους εδώδιμους 
καρπούς του (Γεννάδιος 1959, Strid 
2016). Το είδος αυτό δεν υπάρχει 
αυτοφυές στη Λέσβο αλλά πιθανόν στο 
παρελθόν να ήταν καλλιεργούμενο.

Οι Γενουάτες υποθέτω ότι γνώριζαν 
αυτά τα φυτά, αφού η Κράταιγος η 
μονόγυνος (Crataegus monogyna) 
υπάρχει στην Ιταλία και στην περιοχή 
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της Γένουας (Pignatti 1982). Τα ήξεραν 
πιστεύω με το όνομα crataegus, 
όπως ονομάζονταν αυτά κατά την 
αρχαιότητα με τη λατινική τους ονομασία 
(Κουμανούδης 1873).

Οι Γαττελούζοι επίσης πρέπει να 
γνώριζαν την περιοχή της Κρατήγου 
και όπως με πληροφόρησε ο κ. Σ. 
Μολίνος φαίνεται ότι είχαν στην ευρύτερη 
περιοχή Βαρειάς- Κρατήγου εξοχικές 
κατοικίες. Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό 
να καλλιεργούσαν την Κράταιγο στους 
κήπους τους, είτε ως διακοσμητικό 
(Crataegus monogyna) είτε ως οπωροφόρο 
(Crataegus azarolus). Αυτό το όνομα 
χρησιμοποιούσαν οι κηπουροί τους και 
έτσι με μια μικρή αλλαγή σε ένα φθόγγο 
έμεινε ως τοπωνύμιο της περιοχής.

Υπάρχει ένα σημείο που προκαλεί 
προβληματισμό για όσα διατυπώθηκαν 
παραπάνω. Το τοπωνύμιο Κράτηγος, 
όπως με πληροφόρησε ο κ. Σ. Μολίνος 
δεν αναγράφεται στους πολύ παλιούς 
χάρτες της Λέσβου. Οι παλιότεροι 
χάρτες που αναγράφουν το τοπωνύμιο 
είναι ο χάρτης του Koldewey (1890) και 
ένας χάρτης του Λέσβιου βοτανικού 
Παλαιολόγου Κανταρτζή (P.C. Candargy 
1899). Πάντως το ότι δεν αναφέρεται 
στους πιο παλιούς χάρτες δεν αποκλείει 
την ύπαρξη της ονομασίας, αφού οι 
χάρτες αυτοί κατά τη γνώμη  μου δεν 
μπορεί να είχαν όλα τα τοπωνύμια. Το 
περίεργο και ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά 
τον χάρτη του Παλαιολόγου Κανταρτζή 
(Candargy 1899) η Κράτηγος (Kratigos) 
είναι ένα από τα δυo-τρία τοπωνύμια 
που αναγράφονται, εκτός βέβαια από 
τα ονόματα των μεγαλύτερων χωριών, 
κάποιων βουνών, των δύο λιμνών 
(Μεγάλη και Μικρή) και δύο ακρωτηρίων. 

Εάν αποκλείσουμε την άποψη που 
διατύπωσα παραπάνω, επειδή το 
τοπωνύμιο Κράτηγος δεν αναφέρεται 
στους πολύ παλιούς χάρτες, μια άλλη 
περίπτωση είναι κάπως πιθανή. Κατά 
τα τέλη του 19ου αιώνα Αμερικανοί 

γιατροί διαπίστωσαν ότι τα είδη της 
Κράταιγου (Crataegus) είναι σημαντικά 
φαρμακευτικά φυτά με αξιόλογη 
θεραπευτική αξία (Schauenberg και Paris 
1981). Μπορεί αυτό να υπήρξε έναυσμα 
ώστε κάποιοι επιστήμονες της Λέσβου 
να προσέξουν το φυτό. Η ονομασία 
ίσως ξεκίνησε από κάποιον από αυτούς 
ή και λόγιο που γνώριζε το επιστημονικό 
όνομα του φυτού και τη φαρμακευτική 
του σημασία και να πέρασε στο ευρύτερο 
κοινό στα τέλη του 19ου αιώνα.

Παραπάνω διατύπωσα κάποιες απόψεις 
μου για την προέλευση της ονομασίας 
Κράτηγος που μπορεί να είναι ορθές ή 
λανθασμένες και δεν ισχυρίζομαι ότι έλυσα 
το πρόβλημα. Εύχομαι και ελπίζω κάποιος 
αρμοδιότερος από εμένα να το λύσει.

Ευχαριστίες
Ευχαριστώ τον κ. Στρατή Μολίνο για τις 
πληροφορίες που μου έδωσε και τις συζητήσεις 
που είχα μαζί του για την Κράτηγο. 
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Η Αγία Μαρίνα 
Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Στις 17 Ιουλίου η εκκλησία τιμά τη μνήμη 
της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία καταγόταν από 
την Αντιόχεια και έζησε στα όψιμα ρωμαϊκά 
χρόνια. Ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα 
Αιδεσίου. Μικρή έχασε τη μητέρα της και η 
παιδαγωγός στην οποία την εμπιστεύτηκε 
ο πατέρας της την εισήγαγε μυστικά στη 
χριστιανική κοσμοθεωρία.

Μόλις δεκαπέντε χρόνων, ωραία ως 
λέγεται παρθένος, μαρτύρησε για την 
πίστη της και κλείστηκε σε φυλακή 
γεμάτη από λογιών-λογιών δηλητηριώδη 
ερπετά τα οποία όμως δεν την άγγιξαν 
γιατί τα «μάρανε». Εκεί την επισκέφθηκε 
και ο σατανάς για να την μεταπείσει 
με αντάλλαγμα την ελευθερία της αλλ’ 
εκείνη αρνήθηκε, μάλιστα πιστεύεται ότι 
του επιτέθηκε ορμητικά με σφυρί και τον 
εξουδετέρωσε. Τελικά βασανίστηκε και 
αποκεφαλίστηκε. Το έτος 262 μ.Χ.

Συνδυάζοντας το όνομα της Αγίας με 
το ρήμα μαραίνω ο λαός πιστεύει ότι 
όπως εμάρανε τα ερπετά στη φυλακή 
της  μαραίνει και τις ασθένειες αλλά 
και τις κακόβουλες διαθέσεις ενώ 
αντίθετα ξεμαραίνει τα αρρωστιάρικα, 
τα «μαραμένα» και καχεκτικά παιδιά. 
Για τούτο θεωρείται η προστάτις τους.

Τη μέρα της γιορτής της οι πιστοί 
σέβονται τη μνήμη της και δεν εργάζονται. 
Όσοι περιφρόνησαν τούτη τη συνήθεια 
λέγεται πως υπέστησαν αυστηρή τιμωρία. 

Από το έργο του Ν. Γ. Πολίτη 
«Παραδόσεις του ελληνικού λαού» 
μεταφέρουμε την ακόλουθη σχετική 
ιστορία, όπως καταγράφηκε ατόφια από 
το στόμα ντόπιων, χαρακτηριστική της 
τιμωρίας όσων αψηφούν τη χάρη της: 

«Εκεί κοντά που μπαίνουνε στην 
Ταβιά, στο δημόσιο δρόμο χάμου είναι 
μια τρούπα βαθιά που πρώτα ήταν 
αλώνι. Άκου να ιδείς πώς έγινε τούτο. 

Στις δεκαφτά τ’ Αλωνάρη είναι η γιορτή 
της Αγια-Μαρίνας. Ένας παπάς είχε τη 
θημωνιά του εκεί κοντά στ’ αλώνι του, κι 
έβαλε τ’ άλογα ανήμερα να πατήσουνε. 
Λέει, ειν’ αλαφρή γιορτή, δεν κάνει να 
καθόμαστ’ άνεργοι, ξερά τα χέρια. Το 
μεσημέρι πλιά, που ησύχασ’ ο κόσμος, 
ο τραγόπαπας ακόμα αλώνιζε, και δώσ’ 
του με τις φωνές εξεκούφαινε τον 
κόσμο. Μα σαν ήρθε ντάλα μεσημέρι, 
που δεν ακούς άλλη μιλιά εξόν από των 
τσιντσίρωνε, ο διαβολόπαπας τα ίδια της 
συχωρεμένης και χειρότερα. Τότενες 
έβανε και την ντουάνα κι εστάθηκε 
απάνου ολόρθος και δώστου εψόφησε τ’ 
άλογα. Εκείν’ την ώρα, να σου, μάτια μου 
κι έρχεται νια όμορφη γυναίκα με χρυσά 
μαλλιά, ασπροφόρα και χαιρετάει τον 
παπά. Εκείνος τη δουλειά του! Αλώνιζε 
και δεν της είπε μάηδ’ ένα καλώς όρισες.

Του λέει η γυναίκα. «Γιατί αλωνίζεις 
σήμερα που είναι της Αγια-Μαρίνας;» 
«Μπα», λέει, «και τι; Θα σε βάνω γω 
‘ξεταστή τι κάνω; Έτσι θέλω κι αλωνίζω». 
Δεν πρόφτασε να τελειώσει το λόγο κι 
ακούγεται μια βουή. Παναϊα μου! Ελέγαμε 
πως έγινε σειγμός κι επεταχτήκαμε ούλοι 
στο πόδι. Πηγαίνουμε κατά τη μεριά π’ 
ακούστηκε ο βρόντος και τι γλέπουμε; 
Μια καταβόθρα, ε, άκωλη τον κατήφορο! 
Η γυναίκα εκείνη ήτανε η Αγια-Μαρίνα 
και είπε κι εσκίστησε η γης κι εκατάπιε 
και παπά κι άλογο κι αλώνι.

Άλλοι πάλι έχουν να πούνε πως δεν 
ήτανε η Αγια-Μαρίνα, και πως ήτανε 
μια νεράιδα, που την έστειλε η Κυρά να 
χαντακώσει τον παπά, γιατί εχούγιαζε 
ντάλα μεσημέρι και εχάλαγε την ησυχία 
τουν νεράιδωνε, που είχαν τότες τραπέζι».

Καταγράφοντας τις παραδόσεις γύρω 
από την νεαρή Αγία αξίζει να αναφερθεί και 
το δημοσίευμα του Δ. Γ. Καμπούρογλου, 
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γνωστού αθηναιογράφου του περασμένου 
αιώνα. Είναι διαφορετικού ύφους, όμως 
σχετίζεται και συνδέει τις περιπέτειες της 
Αγίας με την ελληνική λαϊκή φιλολογία και 
τις δοξασίες της:

«Ημείς εν τούτοις παρέχομεν 
σήμερον την εικόνα του καλικαντζάρου 
αντιγράφοντες το δαιμόνιον της Αγίας 
Μαρίνας. Εις την παραδοχήν δε της 
ομοιότητος τούτου προς καλικάντζαρον 
μάς οδηγούσιν αι επόμεναι σκέψεις:

Γνωστά είναι τα μαρτύρια άτινα υπέστη 
η περικαλλής και νεαρά Αγία Μαρίνα 
επί των χρόνων του Κλαυδίου υπό των 
ειδωλολατρών, χάριν τής εις Χριστόν 
Πίστεως, όπερ γνωστόν είναι επίσης ότι 
τον εμφανισθέντα εν τη φυλακή αυτής 
δαίμονα έδειρε και εταπείνωσε. Εις τας 
εικόνας της Αγίας ο δαίμων παρίσταται 
έχων ουράν καταλήγουσαν εις αιχμήν. Η 
αιχμηρά όμως αύτη κατάληξις είναι ίδιον 
χαρακτηριστικόν των Καλικαντζάρων, 
οι δε Καλικάντζαροι ουδέν άλλον 
είναι ή ειδωλολάτραι δια του χρόνου 
προσλαβόντες μυθώδη χαρακτήρα και 
δαιμονίαν μορφήν. Εκ τούτων λοιπόν 
πάντων αγόμεθα μεν εις το συμπέρασμα 
ότι ουχί δαίμων αλλά θρασύς και αναιδής 
ειδωλολάτρης παρηνόχλησε την Αγίαν 
εν τη φυλακή τον οποίον καλώς ποιούσα 
αύτη εξυλοφόρτωσε, αλλά συγχρόνως 
δανειζόμεθα και την εικόνα αυτού όπως 
την παρουσιάσωμεν κατά τας ημέρας 
ταύτας ως εικόνα Καλικαντζάρου. 
Ταύτην παρακαλούμεν να κρατήσετε 
κύριοι Διευθυνταί μέχρις ευρέσεως 
άλλης επιτυχεστέρας.

Πρόθυμος
Δημ. Γρ. Καμπούρογλους»
Ο ξέχωρος πάλι λαογράφος Γ. Μέγας 

σημειώνει και τα εξής:
«Η μνήμη της παραδοσιακά γιορτάζεται 

με εξόδους στ’ αμπέλια και τους 
λαχανόκηπους και με προσφορές των 
πρώτων καρπών (σύκων, σταφυλιών κλπ) 
στην εκκλησία. Γεμάτα λαό είναι και τα 

πανηγύρια την ημέρα της γιορτής της και 
μεγάλα πλήθη συρρέουν στους ναούς της. 
Η αγία Μαρίνα προστατεύει και από τα 
βλαπτικά ζωύφια και στη γιορτή της γίνεται 
αγιασμός και ραντισμός των σπαρτών για 
τα σκαθάρια και άλλα «ζούμπερα».

Στη χάρη της Αγίας υπάρχουν πολλοί 
ναοί με πολλά πανηγύρια και διάφορες 
τοποθεσίες φέρουν το όνομά της με 
κλασικό παράδειγμα το χωριό Αγία Μαρίνα 
στη Μυτιλήνη, ο δε λαός έχει παραδώσει 
πληθώρα στιχουργημάτων που προβάλλουν 
με απλοϊκό τρόπο τις θαυματουργές 
ιδιότητες της Αγίας Μαρίνας:
Μεταξύ άλλων στη Λέσβο λέγεται τούτο:
 Η Αγιά Μαρίνα μάρανι 
 τουν ανήλιου(1) τσι του φιδ’
 του σκουρπίδ’ τσι του ρουγίδ’,
 του κακό του σαμιαμήδ’.
Αλλού λέγονται τα ακόλουθα που 
δηλώνουν την απαρχή της εμφάνισης των 
σύκων στις μέρες της χάρης της:
 Ο Προκόπης κόφτει αγγούρια
 η Αγιά Μαρίνα σύκα
 κι ο Άη Λιάς τα σταφυλάκια
 μέσα στα βεργοπανεράκια
ή  Της Αγιά Μαρίνας σύκα
 τ’ Άη Λιού σταφύλια.
ή  Της Αγίας Μαρίνας σύκο
 τ’ Άη Λιού σταφύλι
 και τον Αύγουστο μαντήλι
ή  Της Αγιά Μαρίνας σύκο
 και του Άγιο-Λιός σταφύλι
 και τ’ Άγιο Παντελεήμονος 
 ξεκούτρουλο κοφίνι 
και τέλος
 Η Αγιά Μαρίνα μάρανε 
 μάνα και θυγατέρα
προφανώς κακές και ραδιούργες 
θηλυκές μορφές, χωρίς όμως άλλες 
επεξηγηματικές πληροφορίες.

Σημ(1): Πρόκειται για φίδι, μη δηλητηριώδες που 
ζει σε σκοτεινά, «ανήλιαγα» σημεία, είναι τυφλό 
και έχει τη μορφή πολύ μεγάλου σκουληκιού. 
Κοινές ονομασίες σκουληκόφιδο και τυφλίνος, 
επιστημονική ονομασία Xerotyphlops vermicularis.

Από την Warner Bros στις χειρουργικές επεμβάσεις 
εικονικής πραγματικότητας

Γράφει η Δέσποινα Κοντή

Ο 31χρονος Μανώλης Μπαμπάτσικος 
επέστρεψε στην Ελλάδα και δημιούργησε 
την καινοτόμο 3DMedWorld.

«Στο εξωτερικό ένιωθα ότι είμαι 
πιόνι σε μια σκακιέρα. Η Ελλάδα μου 
έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσω 
κάτ ι  δ ι κό  μου» .  Ο  31χρονος 
Μανώλης Μπαμπάτσικος, στον οποίο 
ανήκουν και οι παραπάνω δηλώσεις, 
συγκαταλέγεται στη νέα γενιά ατόμων 

Μανώλης Μπαμπάτσικος

που αποφασίζουν να καταρτίσουν 
τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια, 
αφού προηγουμένως έχουν διανύσει 
επιτυχημένη πορεία σε εταιρείες του 
εξωτερικού.

Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό 
που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι 
ο κ. Μπαμπάτσικος αποφάσισε να 
εγκαταλείψει τη θέση που κατείχε σε 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

ΕπιστήμηΕπιστήμη
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στον χώρο του θεάματος και των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών: την Traveller’s 
Tales, η οποία ανήκει στην Warner Bros.

Την απόφασή του αυτή διαδέχθηκε η 
ανάγκη του να «παντρέψει» την ιατρική 
με το animation και την τεχνολογία 
οπτικοποίησης δεδομένων, τεχνικές 
που σπούδασε και ανέπτυξε κατά την 
παραμονή του στην Αγγλία.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή. Εχοντας σπουδάσει 
Πολ ι τ ισμ ι κές  Τεχνολογ ί ε ς  κα ι 
Επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου στη Μυτιλήνη, πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο 
τα ψηφιακά οπτικά εφέ για ταινίες 
του κινηματογράφου (digital visual 
effects) στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. 
«Εκεί εξειδικεύθηκα στη δημιουργία 
ρεαλιστικών εφέ, κυρίως βασισμένων 
σε φυσικά φαινόμενα, όπως εκρήξεις, 
καπνοί, φωτιές, μαγικά εφέ», αναφέρει 
ο ίδιος».

Λίγο πριν αλλά και μετά τις  μεταπτυχιακές 
του σπουδές, εισήλθε πιο ενεργά 
στον μαγικό κόσμο της δημιουργίας 
ψηφιακών εφέ για ταινίες, με σκοπό 
τη δημιουργία animation και ταινιών 
μικρού μήκους. «Έπειτα, επέστρεψα για 
λίγο στην Ελλάδα, δούλεψα σε γνωστή 
τηλεοπτική εκπομπή ως υπεύθυνος 
μοντάζ, και το καλοκαίρι του 2015 μου 
έγινε πρόταση από την Traveller’s Tales, 
η οποία ανήκει στην Warner Bros και 
έχει την αποκλειστικότητα δημιουργίας 
παιχνιδιών LEGO για κονσόλες PS4, PC 
και XBOX».

 Για μία διετία ο κ. Μπαμπάτσικος ήταν 
υπεύθυνος για τη δημιουργία oπτικών 
εφέ σε μια σειρά από video games 
που έχουν κυριολεκτικά μονοπωλήσει 
το ενδιαφέρον των νεαρών ηλικιών. 
«Πρόκειται για τίτλους όπως τα Sonic, 
Ghostbusters, Fantastic Beasts, Marvel’s 
Avengers, AntMan, Dimensions και Black 
Panther».

Πέραν όμως της εικαστικής του 
έκφρασης μέσα από την τέχνη του 
animation, το ενδιαφέρον του για 
την ιατρική τού έδωσε το έναυσμα 
να ιδρύσει στην Ελλάδα την νεοφυή 
εταιρεία 3DMedWorld. «Στην Ελλάδα, 
εντόπισα ένα κενό που υπάρχει στο 
κομμάτι της υγείας, κυρίως στον 
κλάδο της οπτικοποίησης ιατρικών 
διαδικασιών», επισημαίνει ο ίδιος». 
«Βασικός πυλώνας της εταιρείας είναι 
οι προσομοιώσεις βίντεο εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας, 
τα οποία παρουσιάζουν βήμα προς 
βήμα τις χειρουργικές επεμβάσεις 
όλων των ειδικοτήτων, καθώς και 
οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία πέραν 
των επεμβάσεων».

Πελάτες του αυτήν τη στ ιγμή 
είναι γιατροί από ειδικότητες της 
νευροχειρουργικής, της πλαστικής 
χε ιρουργ ικής ,  της  ψυχολογ ίας , 
της δερματολογίας,  της γενικής 
χειρουργικής κ.ά, ενώ απευθύνεται και 
σε φαρμακευτικές εταιρείες, για τις 
οποίες μπορεί να δημιουργήσει 3D 
animation βίντεο που απεικονίζουν τη 
διάχυση του φαρμάκου στον οργανισμό 
του ασθενούς.

«Τα animated βίντεο εξυπηρετούν 
αρχικά τον ασθενή, διότι μπορεί 
ευχάριστα να παρακολουθήσει μια 
ιατρική επέμβαση με ωραία τρισδιάστατα 
γραφικά. Έπειτα, ο γιατρός διαφημίζει 
τις τεχνικές που ακολουθεί στο 
κοινό του, ενώ οι εφαρμογές και τα 
βίντεο που αναπτύσσω μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς σε πανεπιστήμια». Τα έσοδα 
της εταιρείας διαμορφώνονται ανάλογα 
με το κόστος του εκάστοτε 3D animation 
βίντεο, και η δημιουργία τους γίνεται 
πάντα με την αρωγή των γιατρών.

(Αναδημοσίευση από την «Καθημερινή»)

Γαύρος μαρινάτος
Υλικά:
½ κιλό γαύρος
3 κουταλιές σούπας 
ημίχοντρο αλάτι (ριζάτο)
Ξύδι από σταφύλι
Ελαιόλαδο
Κόκκοι πιπεριού
2-3 σκελίδες σκόρδο τριμμένο

Εκτέλεση:
Πλένουμε καλά το γαύρο και αφαι-

ρούμε τα κεφάλια και τα εντόσθια. 
Δεν χρειαζόμαστε μαχαίρι, τα κόβου-

με με το χέρι. 

Φιλετάρουμε ως εξής:
Σε κάθε ψαράκι και στο χώρο που 

ήταν τα εντόσθια, βάζουμε τον αντίχει-
ρά μας και πιέζουμε προς την ουρά να 
ανοίξει. 

Τραβάμε το κεντρικό κόκαλο και το 
αφαιρούμε προσέχοντας να μη χωρίσει 
στα δύο το ψάρι μας (ε, αν συμβεί κι 
αυτό σε μερικά δεν χάλασε ο κόσμος). 

Ξεπλένουμε καλά κάθε φιλέτο και το 
απλώνουμε σε ένα σκεύος με το άνοιγ-
μα προς τα πάνω. Όταν έχει στρωθεί 
όλος ο πάτος του σκεύους αλατίζουμε.

Το δικό μου σκεύος είναι πυρέξ, χω-
ράει 10 φιλέτα και αλατίζω κάθε στρώ-
ση με μια κουταλιά αλάτι. Συνεχίζουμε 
βάζοντας σε στρώσεις φιλέτα και αλάτι 
μέχρι να τελειώσουν. Σκεπάζουμε με 
μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο 
περίπου 8-9 ώρες. Ξεπλένουμε το γαύ-
ρο μας να φύγει το αλάτι, τον ξαναβά-
ζουμε στο σκεύος και καλύπτουμε με 
ξύδι. Αφήνουμε 5-6 ώρες στο ψυγείο. 

Τα φιλέτα πρέπει να έχουν αλλάξει 
χρώμα, να έχουν ασπρίσει. 

Βγάζουμε τα φιλέτα από το ξύδι και 
χωρίς να τα ξεπλύνουμε τα βάζουμε σε 
γυάλινο σκεύος (κατά προτίμηση) 

Σκορπάμε μέσα τις σκελίδες του 
σκόρδου και τους κόκκους του πιπε-
ριού και καλύπτουμε εντελώς με ελαι-
όλαδο. 

Αφήνουμε 2-3 ώρες ακόμη και είναι 
έτοιμος ο γαύρος μας για σερβίρισμα. 

Τον διατηρούμε στο ψυγείο.

ΣΗΜ.: Οι χρόνοι μαριναρίσματος 
αυξομειώνονται ανάλογα με το μέγε-
θος των γαύρων. Οι προαναφερόμενοι 
στη συνταγή αφορούν κανονικό μέγε-
θος. Κάθε φιλέτο (όχι κάθε ψάρι) είναι 
λίγο μεγαλύτερο από 10cm. Πιο μικρά 
ψαράκια θα τα αφήσουμε λιγότερο και 
στο αλάτι και στο ξύδι.



53

Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Πᾶν
  

Σώπα! Ὧρες-ὧρες, δὲν ἀκοῦς, βαθιὰ ἀπ᾿ τὸ περβόλι; 
Θρηνοῦν οἱ ἀγροτικοὶ θεοὶ τὴν πράσινή τους σκόλη, 

γιὰ εἶν᾿ οἱ φλογέρες ποῦ γλυκὰ λαλοῦν ἡ μιὰ στὴν ἄλλη;

(Στὶς στέρνες εἶναι ἡ ὄψη σου, Χινόπωρο, καὶ πάλι!)
Ὡστόσο χτὲς -ἡ ξαστεριὰ δὲ μ᾿ εἶχε ξεπλανέσει- 

τὸν εἶδα: δρόμο γύρευε στῶν ἀμπελιῶν τὴ μέση: 
τὸ μαδημένο του ἔτρεμε στὴ ράχη τὸ τομάρι, 
κι ἐστάθη· ἀπάνω χάραζε καλόβουλο φεγγάρι.

Ξάφνω, τ᾿ αὐτὶ ἔστησε μακριά, στὴν αὔρα ποὺ διαβαίνει, 
μ᾿ ἀκοὴ καὶ μάτια μίαν ἠχὼ ζητώντας νεκρωμένη. 

Ἦταν ἡ ὥρα ποὺ ἡ νυχτιὰ στὴν παγωνιὰ μουδιάζει.
Κι εὐτὺς τὴ σύριγγά του ἁρπάει, στὰ χείλη του τὴ βάζει...

Παράτονος, μὰ γλυκερός, μῖσος πνιχτὸ στὰ γέλια, 
ὁ ξωτικὸς σκοπὸς κακὸ φυσοῦσε ἀπὸ τ᾿ ἀμπέλια, 

γοερὸς σκοπός, καὶ σκόρπισεν ἄγνωρη ἀνατριχίλα...
Μὰ νὰ χορέψουν σήκωσε τὰ πεθαμένα φύλλα!

Τέλλος Άγρας(1899-1944)
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Πόλη 
Σώπασε 
Κεράτιε, χρυσαφένιε
κι αγκαλιά του Μαρμαρά... 
Και τις βεντάλιες 
κλείσε 
βοσπορίτικο κανάλι 
των άσπρων σου μπαξέδων. 
Η Πόλη 
κατεβαίνει 
αργά 
και μυστικά 
να χαρεί τ’ ακροθαλάσσι 
ωραία 
σαν Ναυσικά 
μέσα στις κουστωδίες 
των μιναρέδων. 

Και συ 
Χρυσόπολη 
αντίκρυ, 
που πυρπολείσαι κοραλλένια 
τα λιογέρματα 
στου Οδυσσέα τη σκόλη, 
μη λάχει και γνοιαστείς 
αν άξαφνα από γύρω της 
χαθούν 
λαφίνες 
γοργοπόδισες 
οι βάγιες 
οι ομορφιές 
κι αν μοσχοπωληθούν 
μες στα παζάρια της Ανατολής 
αρώματα 
του Μαρμαρά... 
οι ανασαμιές...
 
Αιώνιος 
Ευαγγελισμός 
από κοντύλι που σμιλεύτηκε 

σ’ ανάερο περιβόλι, 
περίχαρης στιγμής 
ομορφογέννημα 
θα στέκει πάντα εμπρός σου ή Πόλη. 
η Πόλη.

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Είμαι 
Δεν είναι βράχος του γιαλού, 
να με χτυπά το κύμα,
ουτ’ αψηλό βουνόκορφο, 
ν’ αντέχει στο χιονιά.
Νεκρός δεν είμαι άφωνος 
κι’ ασάλευτος στο μνήμα.
Είμαι κλωνί που λύγισε, σε βαρυχειμωνιά.

Δεν είμαι ήλιος π’ έδυσε 
και θα ξαναπροβάλλει,
ούτε φεγγάρι π’ άργεψε, 
μα θα ξαναφανεί.
Είμαι καρδιά, π’ αδύναμα, 
στα σώστηθά της πάλει.
Αηδόνι ποταμόκλωνο,
 βουβό χωρίς φωνή.

Είμαι άνθος που μάδησε, 
στην παγωμένη στράτα,
και τον κλωτσά ο άνεμος, 
τον δέρνει κι’ η βροχή.
Που τον πονά η μοίρα του, 
καθώς του λέει περπάτα,
σαν σκλάβο υποταχτικό, δίχως αντοχή.

Είμαι το νεροκάλαμο, 
σε ποταμού πλημμύρα.
της πυρκαγιάς π’ αιθάλεψε, 
ανθόκηπος ξερός.
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“Λόγιον μνημοσύνης”
 Σε βαθειά νύχτα ολοχρονίς, 
πλάθεις ζωή και δίνεις 
φως ρόδινο κι ανέσπερο 
της λαλέουσας κρήνης…
 
Με τη Σαπφώ ‘νειρεύτηκες, 
τις νύχτες του χειμώνα 
κι εγώ που μάταια πρόσμενα, 
ξανά “καθεύδω μόνα”. 

Αγγελανθή σ’ ονόμασαν, 
στον κήπο του Ευωχίρ 
μ’ ενός Θεού την έκφραση 
σ’ανάστησεν η χείρ! 

την Πύλη της Παράδεισος 
και τη βουλή της μοίρας 
αρχαίος χρησμός την ώρισεν, 
μιας εφτάτονης λύρας! 

Θεοβατώ και φθέγγομαι, 
για την άπιαστη ρίμα 
άκτιστον φως το ποίημα, 
λάλον ύδωρ το ρήμα! 

Ω, Μούσα μεγαλόπνοη 
και των θνητών η μοίρα, 
δώσε λόγον υψίτονον 
και ενός Αλκαίου τη λύρα. 
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Η στράτα η τρισκότεινη, 
που πάσχει για λαμπτήρα
και καταράχτης δάκρυων, 
του πόνου, βουερός.

Μαρία Αγιασώτου-Λαμπρινού

Απ’ τη σιωπήν ανάβλυσες, 
σε πεντάτονη λύρα, 
Ω πανωρία κι’ αμίαντη, 
στην ολόχρυση θύρα.

Πελαγινή κι’ αδάκρυτη, 
στου γυρισμού τη φλόγα,
άξιος ο κύρης ο καιρός, 
την πορεία σου ευλόγα! 

Λύσε τα μάγια που νογούν, 
όντας η γης υφαίνει 
τις μυστικές απόκρισες 
η πίκρα τις αξαίνει. 

Σε βαθειά νύχτα ολοχρονίς, 
πλάθεις ζωή και δίνεις 
φως ροδινό κι’ ανέσπερο 
της λαλέουσας κρήνης... 

Με τη Σαπφώ ‘νειρεύτηκες, 
τις νύχτες του χειμώνα 
κι εγώ που μάταια πρόσμενα, 
ξανά “καθεύδω μόνα”. 

Κρίνε της νιότης, ρόδισμα 
και της ζωής το μήλο 
ρίζες βαθειές μου στέργιωσες 
κι’ άνθους στο πρώτο φύλλο. 

Θεοβατώ και φθέγγομαι, 
για την άπιαστη ρίμα 
άκτιστον φως το ποίημα 
λάλον ύδωρ το ρήμα!
 

Μήτσος Τσιάμης 

Μέρες του 43
Μες το παλιό σεντούκι του παππού 
πούχει
ξεμείνει εδώ απ’το ‘43
ευρήκα ένα «δελτίο του ψωμιού»
κ α ι  μ ι α  π α λ ι ά  κ ι τ ρ ι ν ι σ μ έ ν η , 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
Γραμμή σαν κόκκινη πληγή,
κατ’ απ’ τη λέξη, «Νίκος» και ακόμα
ένα κουρέλι απ’ του παιδιού του το κορμί
που το αίμα του το ρούφηξε το χώμα.
Μες το παλιό σεντούκι του παππού, 
πείνα σκλαβιά, σκοτάδι,αγωνία
μα όμως Θέ μου, πώς ξαστέρωνε παντού,
όταν φυλάγαμ’ όλοι «τσίλιες» στη γωνία!
Μες το παλιό σεντούκι του παππού,
τα νέα χλωμά παιδιά, 
δεν γράφαν στίχους
οι ποιητές εκείνου του καιρού,
τα ποιήματα, τα γράφανε στους τοίχους!
Μες το παλιό σεντούκι του παππού,
πύρινα χνάρια μιας ατέλειωτης πορείας
βρήκα τα νειάτα μας να προχωρούν
τον Γολγοθά ανεβαίνοντας της Ιστορίας!

Γιώργος Κόμης

Έφυγες 
Έφυγες,
μια κάποια νύχτα 
δίχως φιλί πικρό 
του χωρισμού. 

Έφυγες, 
σαν το δροσάτο αγέρι 
μέσ’ απ’ τα δέντρα 
σαν την πνοή της θάλασσας 
που ξεψυχά στην αμμουδιά.

Νιότη 
Εσύ νιότη 
κρυψώνες δεν έχεις 
διαλαλείς 
στο κάθε πέρασμα σου 
χιλιάδες αλήθειες. 
Αρχίζεις 
σαν γέλιο παιδιού 
πριν το νανούρισμα της μάνας, 
είσαι η αλλαγή των διαστάσεων 
από το μικρό στο μεγάλο. 
Εσύ νιότη αρέσεις 
να δείχνεις τα στήθια σου 
από το ξεκούμπωτο το πουκάμισο 
της εφηβείας. 
Γίνεσαι 
το τραγούδι της νύχτας, 
που τα χείλη σου λένε 
μέχρι πριν στο κορμί σου 
νιώσεις τον έρωτα. 
Εσύ νιότη 
με την χωρίς όρια 
ταχύτητα των ματιών σου 
φεύγεις, εξαφανίζεσαι, 
πίσω σου αφήνεις 
αναμνήσεις... όνειρα…

Γεράσιμος Βενέτας

Έφυγες, 
και μ’ άφησες 
παντέρημο ικέτη
στα κράσπεδα του ουρανού 
αναζητώντας 
στο γαλάζιο του ορίζοντα 
την πράσινη μάτια σου 
Ζωή μου, 
που έφυγες 
και πώς μ’ εξόρισες 
στην τόση σου απουσία... 

Περικλής Μαυρογιάννης 
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Η Τριλογία του εμμανούς 
Eλληνολάτρη Βασίλη Τσιράκη.
«Κανείς δεν μένει χωρίς πατρίδα 
όσο υπάρχει Θεσσαλονίκη»
Νικηφόρος Χούμνος
Του 14ου αιώνα.

Ως ο ταπεινότερος όλων των ταπει-
νών αναστοχαστών της ακραιφνούς συ-
γκαιρινής Νεοελληνικής Γραμματείας, 
επιτελώ τα μάλα τη ταπεινή γραφίδι, 
ευλογημένο πνευματικό καθήκον και 
διακόνημα, στην τόσο τραγική ενεστώ-
σα πολύμορφη λογογραφική συγκυρία.

Πολύ συνοπτικά καταγράφω, πως 
ο θεσσαλός πολιτισμικός μύστης Βα-
σίλης Τσιράκης εγεννήθηκε στην 
Καρδίτσα το 1961, ζώντας τα εφη-
βικά του χρόνια στο Βόλο κι από το 
1980 καταστάλαξε στη Θεσσαλονί-
κη, για σπουδές φυσικών του ΑΠΘ.

Ωστόσο πλην της πολύ προσεγ-
μένης ενασχόλησης με τη λογοτε-
χνία, εμμένει να καταπιάνεται με τα 
αισθητικά και πολιτιστικά σηπιρίλο-
γα, σε περιοδικά και το διαδίκτυο.

Στο παρόν επικίνδυνο εγχείρημά 
μου θα περιοριστώ αποκλειστικά με 
την άφατη μαγεία, που απόλαυσα δια-
βάζοντας εμμανώς την αντιπροσωπευ-
τική τριλογία του για τη Θεσσαλονίκη.

Ομοθυμαδόν αποτελείται από 
τα τυπικώς ιστορικά μυθιστορήμα-
τα, «Σελανίκ», «Τα χρόνια ανάμεσα» 
και τους τλήμονες «Αλώβητους». 

Το «Σελανίκ» αναδιπλώνεται χρο-
νικά, από την Πρωτοχρονιά του 1900 
έως και του 1916, σε μία πολυπολι-
τισμική Θεσσαλονίκη, στην εποχή 
μιας έντονης κρίσης και κατάρρευ-
σης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αυτού διατραγωδείται η χρονι-

κή ανέλιξη των παθών, των ποικίλων 
ανόθευτων θυμικών αισθηματικών 
γεγονότων, τριών αλλοδαπών οικο-
γενειών, εκστασιασμένων από το συ-
ναπάντημα με πολύ διάσημα ιστορι-
κά πολιτικά πρόσωπα του μέλλοντος.

Ακολούθως «Τα χρόνια ανάμεσα» 
διαλαμβάνουνε λαγαρά το Θεσσα-
λονικιό Μεσοπόλεμο και την πρώϊμη 
τριπλή Κατοχή, συγκεκριμένα, την 
επική έξοδο από τις αλησμόνητες πα-
τρίδες των αλαλιασμένων Ελλήνων 
προσφύγων έως την εξόντωση των 
Ρωμανιωτών, των Εβραίων του 1943.

Τοιουτοτρόπως η ταλαίπωρη αυτή 
εποχή διανθίζεται αρχικώς από την 
ανταλλαγή των όμορων πληθυσμών, 
από την τρομερή Παγκόσμια Οικονο-
μική Κρίση του τριάντα, του εμπρη-
σμού του Κάμπελ, από τα δραματικά 
γεγονότα του Μαΐου του τριάντα έξι 
και τέλος από τα παροιμιώδη μαρτύ-
ρια των Ελληνοεβραίων του Άουσβιτς.

Στη δραματική ανέλιξη όλων αυτών 
των επικών ιστορικών γεγονότων εμπλέ-
κονται στην όλη μυθοπλασία, οι χαρα-
κτηριστικά πλουσιοπάροχοι και πολυ-
σχιδείς χαρακτήρες της Δάφνης, της 
Σμαρώς, του Στεφάνου, του Ελιάν και του 
Αλεξάνδρου, ανεξήγητα μπερδεμένοι 
με την παλίρροια την ηθική, ενός Νίκου 
Καζαντζάκη και Έρνεστ Χεμινγουέϋ.

Στους «Αλώβητους» εξιστορεύεται 
το άφατο πάθος της Θεσσαλονίκης, 
από την εποχή του Εμφυλίου έως και 
την αγωνιώδη εκκένωση του Πολυ-
τεχνείου του Νοεμβρίου του 1973.

Αυτού επίσης ανάγλυφα εμφανίζονται 
πλείστοι όσοι ζωηροί λογοτεχνικοί πο-
λύπλοκοι και πολυσχιδείς χαρακτήρες, 
όπως ο χειρουργός Πασχάλης, η πολύ-

φερνη Μυρτώ, ο τζαναμπέτης αδελφός 
της Πέτρος, οι ταλαίπωροι πρόσφυγες 
από την Οδησσό Βίκτωρας και Βιργι-
νία, ο μικρασιάτης Μήτρος, η εύμορ-
φη Καλλιόπη, ο σκληρός βιοπαλαιστής 
Στάθης, η ευαίσθητη Διαμαντένια κι ο 
ζωγράφος Κλωντ Πιέρ, η ανθρωπο-
λογία ολόκληρη του μυθυστορίματος, 
αθύρματα της εποχής την Αντιπαροχής.

Έτσι θα τολμήσω να θεωρώ οιονεί 
Μεγίστους Μαγίστρους του Νεοελ-
ληνικού Ιστορικού Μυθιστορήματος 
και τους νεόκοπους Γιάννη Καλπούζο, 
Ισίδωρο Ζουργό και Βασίλη Τσιράκη.

Δήμος Α. Καρατζόγλου

Επιτυχής η παρουσίαση του 
βιβλίου “Η Λεσβιακή Φάλαγγα” 
στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία, 
ενώπιον 250 και πλέ-
ον παρευρισκομένων, 
πραγματοποιήθηκε στις 
25-6-19 από τον εκ-
δοτικό οίκο «Μύθος» 
στο Πολεμικό Μουσείο 
Αθηνών η παρουσίαση 

του βιβλίου της δρος Κωνσταντίνας 
Βάκκα-Κυριαζή “Η Λεσβιακή Φάλαγγα” 
από τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου 
και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντείου 
Πανεπιστημίου Άγγελο Συρίγο και από 
τον καθηγητή Συγκριτικής Κοινωνιολο-
γίας του Πολιτισμού του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου Μανούσο Μαραγκουδάκη, 
οι οποίοι ανέλυσαν το ιστορικό πλαίσιο 
των αρχών του εικοστού αιώνα και τον 
πατριωτισμό των Λεσβίων Ελληνοαμε-
ρικανών μεταναστών που άφησαν την 
ασφαλή ζωή της Αμερικής και τις πε-
ριουσίες τους, ταξίδεψαν από τη Νέα 

Υόρκη στη Λέσβο πληρώνοντας τα ει-
σιτήρια, τον οπλισμό και τον στρατιωτι-
κό ρουχισμό τους, πολέμησαν ως εθε-
λοντές στρατιώτες στην πρώτη γραμμή 
της απελευθερωτικής μάχης της Λέ-
σβου στον Κλαπάδο το 1912, συμμε-
τείχαν στις επιχειρήσεις του Ελληνικού 
Στρατού στην Μακεδονία το 1913, ενώ 
αρκετοί από αυτούς πολέμησαν και στη 
Μικρασιατική εκστρατεία του 1922.

 Η συγγραφέας Κωνσταντίνα Βάκκα-
Κυριαζή μίλησε για την από το 2012 
επτάχρονη έρευνά της, για τη Λεσβι-
ακή Φάλαγγα και απάντησε σε ερω-
τήματα του κοινού, ενώ στη συνέχεια 
απονεμήθηκαν σε ένδεκα απογόνους 
μελών της Λεσβιακής Φάλαγγας έντυ-
πες Τιμητικές Διακρίσεις για τη πολεμι-
κή δράση των ηρώων προγόνων τους.

Το βιβλίο «Η Λεσβιακή Φάλαγγα» 
εκτός της εκδήλωσης στις 25-6-19 
στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 
παρουσιάστηκε στις 10-11-18 στο 
Πλωμάρι από τη Λέσχη Πλωμαρίου 
«Βενιαμίν ο Λέσβιος», στις 18-11-
18 στη Μυτιλήνη και στις 13-2-19 
στην Καλλονή από την «Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου», στις 9-12-18 από 
τον Σύλλογο Σκαλοχωριτών Λέσβου 
«Άγιος Γεώργιος» στην αίθουσά του 
Αθήνα κατά τον εορτασμό της 106ης 
επετείου της απελευθέρωσης του 
Σκαλοχωρίου και θα παρουσιασθεί στις 
10-11-19 στη Νέα Υόρκη της Αμερικής, 
με την αγγλική και ελληνική έκδοσή του, 
ύστερα από πρόσκληση του «Συλλόγου 
Μυτιληναίων Αμερικής», ο οποίος το 
ενέταξε στην εορταστική του εκδήλωση 
της 107ης επετείου της απελευθέρωσης 
της Λέσβου από την τουρκοκρατία των 
450 χρόνων. 

Στην παρουσίαση του Πολεμικού 
Μουσείου Αθηνών διακρίναμε τον 
νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη, τον επίσης 
νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου 
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Ταξιάρχη Βέρρο, τον βουλευτή Λέσβου 
Χαράλαμπο Αθανασίου, τον πρόεδρο 
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και 
τέως Γερουσιαστή του Δημοκρατικού 
Κόμματος Αμερικής Κρις Σπύρου, τον 
πρώην Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Βασίλη Μαρκή, τον τέως εκπρόσωπο 
τύπου  του  ΝΑΤΟ της  Νότ ιας 
Πτέρυγας Ταξίαρχο ε.α. Παναγιώτη 
Θεοδωρακίδη, τους εκπροσώπους 
της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων 
και της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, 
την αρχαιολόγο και διευθύντρια του 
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών 
Αγλαΐα Αρχοντίδου, τον Λέσβιο ποιητή 
Δημήτρη Νικορέτζο, τον σκηνοθέτη 
κινηματογράφου και τηλεόρασης 
Κώστα Βάκκα, τη διευθύντρια της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων Μαρίνα Κολυβοδιάκου, τη 
διευθύντρια του Γενικού Χημείου του 
Κράτους Ευγενία Λαμπή, καθώς και 
πολλούς εκπροσώπους Λεσβιακών 
Σωματείων Αττικής, όπως τον πρόεδρο 
της  «Ομοσπονδ ίας  Λεσβ ιακών 
Σωματείων Αττικής» Νεκτάριο Βακάλη, 

την πρόεδρο της «Λεσβιακής Παροικίας» 
Καίτη Μεσσηνέζη, τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Πλωμαριτών Αττικής 
“Βενιαμίν Λέσβιος” Βασίλη Βαλάκο, 
τον πρόεδρο του Συλλόγου Σκαμιωτών 
Γεώργιο Ευαγγέλου, την Αντιπρόεδρο 
του Συλλόγου Καλλονιατών Τζένη 
Παλαιολόγου, τον πρώην πρόεδρο 
του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Φώτη 
Βασίλογλου, τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Νεοχωριτών (Μπορός) Αντώνιο 
Θαλασσέλη, την πρώην πρόεδρο του 
Συλλόγου Αγίας Παρασκευής Ολυμπία 
Βασιλείου, τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Νάπης Λευτέρη Καπετανά, τον πρώην 
πρόεδρο του Συλλόγου της Βατούσας 
Μανώλη Παπουτσή, τον πρώην πρόεδρο 
της Παλλεσβιακής Ένωσης Νέας Ιωνίας 
Χαράλαμπο Μοσχόβη, τον πρώην 
πρόεδρο του Παγγεραγωτικού Συλλόγου 
Παναγιώτη Πελεκάνο, την Χριστίνα 
Γιαννουκάκου από τον Σύλλογο «Ο 
Χρούσος», την Κατερίνα Σκιά από τον 
Σύλλογο Βρισαγωτών, την Καίτη Παυλή 
από τον Σύλλογο Πέτρας και τον Στράτο 
Δουκάκη από τον Σύλλογο Μηθυμναίων

Θ.Α.Π.

Πολεμικό Μουσείο

Γκρι Ερωδιος. Υγροβιότοπος 
Πολιχνίτου Λέσβου

Οι υγρότοποι, όσοι δεν έχουν εντελώς 
υποβαθμισθεί από τον Άνθρωπο, 
σφύζουν από ζωή. Ιδιαίτερα θαυμαστή 
είναι η πληθώρα υδρόβιων πουλιών που 
βρίσκουν εκεί χώρους για αναπαραγωγή, 
φώλιασμα, τροφή και ξεκούραση. Πολλά 
από τα είδη είναι μεταναστευτικά και 
προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από 
Διεθνείς Συμβάσεις και Κοινοτικές 
Οδηγίες. 

E π ί σ η ς ,  π ο λ λ ο ί  υ γ ρ ό τ ο π ο ι 
προστατεύονται και από την εθνική 
νομοθεσία, τη Σύμβαση Ραμσάρ και 
περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών Natura 
2000.

Στα νοτιοδυτικά της Λέσβου και στη 
βόρεια πλευρά του μεγαλύτερου κόλπου 
της, του κόλπου της Καλλονής, βρίσκεται 
ο υγροβιότοπος της Καλλονής. Ο 
Κόλπος είναι και ο ίδιος μια ιδιόμορφη 
και ξεχωριστή περίπτωση υγρότοπου, 
που στη νότια πλευρά του, επικοινωνεί 
με το Αιγαίο Πέλαγος. Η περιοχή 
εκτείνεται σε περιοχές του δυτικού 
Δήμου Λέσβου. 

Σήμερα, η λεκάνη απορροής των 
υγροτόπων της Καλλονής στη Λέσβο, 
καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του 
νησιού στην κεντροδυτική του πλευρά 
και περιλαμβάνει ένα περίπλοκο 
οικοσύστημα από 22 σχετικά μικρούς 
σε έκταση υγρότοπους, καθώς και τη 
μεγάλη αλυκή της Καλλονής.

Οι 22 αυτοί υγρότοποι αποτελούν ένα 
μωσαϊκό από εκβολές μικρών ποταμών, 
μικρούς καλαμιώνες, αλίπεδα, δάση, 
ελαιώνες και καλλιέργειες. Η ποικιλία 
βλάστησης, είναι αναμενόμενο να 
προσελκύσει και ποικιλία ορνιθοπανίδας. 

Παραθαλάσσιοι υγρότοποι στη Λέσβο

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ειδικά για τη Λέσβο, η ποικιλία από σπάνια 
είδη πουλιών είναι ασυνήθιστα μεγάλη 
και δεν χαρακτηρίζεται τόσο από τους 
αριθμούς των πουλιών αυτών, όσο από 
την ποικιλία τους. Και πραγματικά, στους 
υγροτόπους της Λέσβου θα βρει κανείς 
πολλά είδη σπάνιων, απειλούμενων, ή 
απλά ασυνήθιστων για την Ελλάδα και 
την Ευρώπη πουλιών.

Η Αλυκή Καλλονής αποτελεί τον 
μεγαλύτερο υγρότοπο της Λέσβου 
και  τον σημαντ ικότερο σταθμό 
ανεφοδιασμού και διαχείμασης για 
πολλά παρυδάτια και υδρόβια πουλιά 
στο μεταναστευτικό πέρασμα του 
ανατολικού Αιγαίου. 
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Αλυκή

Η αλυκή βρίσκεται στα βόρεια του 
μεγαλύτερου κόλπου του νησιού, του 
κόλπου της Καλλονής, ή αλλιώς του 
Πυρραίου Ευρίπου των αρχαίων. Ο 
κόλπος της Καλλονής είναι ένας μεγάλος 
ημίκλειστος κόλπος που επικοινωνεί με 
το ανοιχτό Αιγαίο μέσω ενός δίαυλου 
μήκους μόλις ενός χιλιομέτρου. Ο 
στενός δίαυλος περιορίζει σημαντικά 
την διακίνηση των υδάτινων μαζών με 
αποτέλεσμα την δημιουργία ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών στον κόλπο, όπως η 
μεγαλύτερη αλατότητα από τη θάλασσα, 
και η μεγάλη παραγωγικότητα. Η αλυκή 
Καλλονής έχει δημιουργηθεί από 
την αποθετική δράση του ποταμού 
Τσικνιά και του χειμάρρου Ξυνορόδου. 
Πρόκειται για μια βιομηχανική αλυκή, 
έκτασης 2.360 στρεμμάτων, η οποία 
μαζί με τα συστήματα υγροτόπων 
που την περιβάλλουν (υγρολίβαδα, 
αλμυρόβαλτους, καλαμιώνες, αμμοθίνες, 
κ.ά.) φτάνει τα 4.600 στρέμματα. Στα 
δυτικά της αλυκής κατεβαίνει προς 
την θάλασσα ο ποταμός Τσικνιάς, 
στα βόρεια απλώνονται οι ήρεμοι 
λόφοι Μάλα, Ίσσα, Κουρατσώνας 
και Έλαφος και στα ανατολικά ο 
Μυλοπόταμος χωρίζει την αλυκή από 

το «Τσαμλίκι», τον μεγάλο Πευκώνα της 
Λέσβου. Στα νότια χωρίζεται από την 
θάλασσα από μια λωρίδα γης μήκους 
2,5 χλμ. και πλάτους 400 μέτρων. Η 
αλυκή περιβάλλεται από μία τάφρο 
αποστράγγισης μήκους 3 χλμ., όπου το 
νερό έρχεται και φεύγει στη θάλασσα, 
αφήνοντας πίσω του περίπου 40.000 
τόνους αλατιού ετησίως. Πρόκειται 
για την δεύτερη αλυκή σε παραγωγή 
αλατιού στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πριν 
τη δημιουργία της αλυκής, όλη η περιοχή 
αποτελούσε μια μεγάλη λιμνοθάλασσα. 
Ωστόσο και παρά την μετατροπή 
του τόπου από ένα μεγάλο φυσικό 
οικοσύστημα σε ένα τεχνητό σύστημα 
αλυκών, η περιοχή εξακολουθεί να 
προσελκύει έναν τεράστιο πλούτο από 
είδη της ορνιθοπανίδας. 

Η αλυκή της Καλλονής θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους 
υδροβ ιό τοπους  τ η ς  Ευρώπης , 
π ρ ο σ ε λ κ ύ ο ν τ α ς  κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο 
εκατοντάδες λάτρεις της παρατήρησης 
άγριων ειδών. Ίσως μάλιστα αποτελεί, 
χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, ένα 
από τα πιο αξιόλογα παραδείγματα 
ανάπτυξης του οικοτουρισμού στη χώρα 
μας, καθώς οι επισκέπτες που έρχονται 

να παρατηρήσουν την ορνιθοπανίδα, 
συναντώνται σε μικρές ομάδες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου.

Στην αλυκή έχουν καταγραφεί 
τουλάχιστον 60 είδη υδρόβιων πουλιών, 
από τα οποία τα 20 διαχειμάζουν, τα 
7 αναπαράγονται, τα 26 εμφανίζονται 
κατά τη μετανάστευση και τα 7 ζούνε 
μόνιμα στις αλυκές. 

Η αλυκή είναι διάσημη για την 
παρουσία των φοινικόπτερων σε 
μεγάλους πληθυσμούς (εώς 3.500) 
καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, 
καθώς και για τη μόνιμη παρουσία των 
σπάνιων μαυροπελαργών. Σημαντική 
είναι η αναπαραγωγή στη περιοχή 
της σπάνιας καστανόπαπιας και της 
βαρβάρας, ενώ κοινά είναι τα μεγάλα 
κοπάδια από τις αβοκέτες. Πολλά είδη 
γλαρονιών ζούνε και αναπαράγονται 
εδώ, όπως το ποταμογλάρονο, το 
μαυρογλάρονο, το νανογλάρονο, το 
μουστακογλάρονο, το αργυρογλάρονο, 
το χειμωνογλάρονο και το γελογλάρονο. 
Τα αρπακτικά αντιπροσωπεύονται 
με είδη, όπως στικταετοί, ψαραετοί, 
φιδαετοί, καλαμόκιρκοι, χειμωνόκιρκοι, 
λιβαδόκιρκοι, αετογερακίνες, γερακίνες, 
ψαλιδιάρηδες, πετρίτες, μαυροκιρκίνεζα 
κα ι  κ ιρκ ινέζ ια .  Σημαντ ική ε ίνα ι 
η  παρουσία  στην  περ ιοχή του 
εξαιρετικά σπάνιου για την χώρα μας 
βαλτόμπουφου. Από τα παπιά εδώ ζούνε 
χουλιαρόπαπιες, πρασινοκέφαλες, 
σαρσέλες, καπακλήδες, γκισάρια, 
μαυροκέφαλες, ψαλίδες και κιρκίρια, 
ενώ περιστασιακά καταφθάνουν 
σταχτόχηνες, ασπρομέτωπες χήνες 
και σπάνιες κοκκινόχηνες. Στην αλυκή 
εμφανίζονται 7 είδη ερωδιών, όπως 
ο μικροτσικνιάς, ο αργυροτσικνιάς, 
ο λευκοτσικνιάς, ο σταχτοτσικνιάς, ο 
πορφυροτσικνιάς, ο κρυπτοτσικνιάς και 
ο νυχτοκόρακας. Στην περιοχή έχουν 
παρατηρηθεί αργυροπελεκάνοι και 
ροδοπελεκάνοι. Άλλα παρυδάτια είδη 

της αλυκής είναι τα σκουφοβουτηχτάρια, 
τα μαυροβουτηχτάρια, οι λευκοί 
π ε λ α ρ γ ο ί ,  ο ι  χ α λ κ ό κ ο τ ε ς ,  ο ι 
χουλιαρομύτες, οι στρειδοφάγοι, οι 
καλαμοκανάδες, οι πετροτρουλίδες, τα 
νεροχελίδονα, οι ποταμοσφυριχτές, οι 
αμμοσφυριχτές, οι θαλασσοσφυριχτές, 
τα βροχοπούλια, τα αργυροπούλια, οι 
αγκαθοκαλημάνες, οι χαλικοκυλιστές, οι 
λασποσκαλίδρες, οι δρεπανοσκαλίδρες, 
οι ραβδοσκαλίδρες, οι νανοσκαλίδρες, 
ο ι  σταχτ ιές  νανοσκαλ ίδρες ,  ο ι 
λασπότρυγγες,  ο ι  δασότρυγγες, 
οι ακτίτες, οι κοκκινοσκέληδες, οι 
μαυρότρυγγες, οι πρασινοσκέληδες, οι 
βαλτότρυγγες, οι λιμόζες, οι τουρλίδες, 
οι σιγλίγουροι, οι μαχητές και τα 
μπεκατσίνια. 

Η ορνιθοπανίδα συμπληρώνεται με 
είδη, όπως οι νανόγλαροι, οι λεπτόραμφοι 
γλάροι, τα ορτύκια, οι κουκουβάγιες, 
οι σταχτάρες, οι ωχροσταχτάρες, 
οι βουνοσταχτάρες, οι αλκυόνες, 
οι μελισσοφάγοι, οι γαλιάντρες, οι 
μικρογαλιάντρες, τα οχθοχελίδονα, τα 
σπιτοχελίδονα, τα σταβλοχελίδονα, 
τα μιλτοχελίδονα, οι ωχροκελάδες, οι 
κοκκινοκελάδες, τα κουφαηδόνια, οι 
καρβουνιάρηδες, οι καστανολαίμηδες, 
ο ι  σ τ α χ τ ο π ε τ ρ ό κ λ η δ ε ς ,  ο ι 
κιστικόλες, οι παρδαλοκεφαλάδες, οι 
κοκκινοκεφαλάδες, τα αγιοπούλια, οι 
χωραφοσπουργίτες και οι αμπελουργοί.

Πολύ σημαντική για την παρουσία 
των χιλιάδων πτηνών στον υγρότοπο 
είναι οι τεράστιοι αριθμοί του μικρού 
καρκινοειδούς Artemia salina, ή αλλιώς 
«γαρίδα της άλμης», το οποίο αποτελεί 
σημαντική τροφή για πουλιά και ψάρια. 
Στα κανάλια που περιβάλλουν την αλυκή 
ζει σε μεγάλους αριθμούς η ζαμπαρόλα 
(Αphanius fasciatus), ένα όμορφο μικρό 
ψάρι των στάσιμων, υφάλμυρων νερών. 
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Με το που καβατζάρισε κι ο Γιώργης 
τα ενενήντα, έφυγε κι αυτός απ’ την 
άκαρδη κι εγωίστρια τούτη Ζωή αφήνο-
ντας ένα τεράστιο κενό στους δικούς 
του αλλά και σε πάρα πολλούς Μυτιλη-
νιούς συμπατριώτες του και φίλους. 

Προσωπικά σε μένα το κενό δεν ήταν 
απλά ότι έχασα έναν υπέροχο φίλο και 
συμπατριώτη, αλλά ότι έχασα έναν αδελ-
φό των παιδικών μας χρόνων. Το 1940 με 
την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, 
οι γονείς μας φοβούμενοι μη και έχουμε 
και στην πόλη της Μυτιλήνης βομβαρδι-
σμούς από Ιταλικά αεροπλάνα όπως είχε 
συμβεί στη Πάτρα με αρκετούς νεκρούς, 
αποφάσισαν και μετακομίσαμε και οι 
δυό οικογένειες σε δυό εξοχικά σπίτια 
συγγενών που είχαμε υπό την επίβλεψή 
μας, στη Βαριά ένα προάστιο 3 χιλιόμε-
τρα μακριά από την πόλη. Οι αυλές τους 
χωριζόντουσαν από έναν απλό φράχτη 
αλλά συγχρόνως ενωνόντουσαν με μια 
τσιμεντένια στέρνα ως 2 τετραγωνικά 
που μέσα είχε λιγο πρασινισμένο απ’ την 
πολυκαιρία νερό. Οι αυλές μας, σκεπα-
σμένη η μία από μια τεράστια καρυδιά 
και μια αμυγδαλιά και η άλλη από μια κλη-
ματαριά που σκέπαζε όλη την αυλή, ήταν 
για εμάς τα δυό αγόρια δέκα και δώδεκα 
χρονών τότε, το βασίλειό μας! Όσο για 
τη στέρνα με το λίγο νερό ήταν ο ωκεα-
νός μας που σ’ αυτόν δοκιμάζαμε τη ναυ-
τοσύνη μας με τις χάρτινες ή από φλοιό 
πεύκου βαρκούλες που ρίχναμε μέσα.

Ο χρόνος όμως του πολέμου στην Αλ-
βανία τελείωσε και μας ήρθε το χειρότε-
ρο. Η Γερμανική κατοχή και η πείνα!

Τότε κι ο Γιώργης κι εγώ αποφασίσαμε 
να βοηθήσουμε τα σπιτικά μας γυρνώ-
ντας στα χωράφια και μαζεύοντας μανι-
τάρια όπως μας είχε δείξει η γιαγιά μου, 
που αποτελούσαν τηγανιτά και ευχάριστη 
αλλά και αναγκαία τροφή! Έτσι γυρνώ-
ντας ολημερίς στα χωράφια και βλέπο-

ντας διάφορα πουλιά και ζωάκια μας 
ήρθε η ιδέα να γίνουμε και εμείς κυνηγοί 
σαν τον περίφημο Νεμρόντ που είχαμε 
διαβάσει κάπου.Έτσι φτιάσαμε δυο όπλα, 
από αυτά που δεν τα έπιανε η αυστηρό-
τατη απαγόρευση των κατακτητών για 
κατοχή όπλων, ήτοι δυο σφενδόνες από 
λάστιχο και αρχίσαμε να κυνηγάμε τα δύ-
στυχα πουλάκια που ερχόντουσαν στη 
κληματαριά και μια συκιά λίγο πιο πέρα 
για να χορτάσουν και αυτά τη πείνα τους. 
Μεταξύ αυτών των φτερωτών εχθρών 
μας ήταν κι ένα μικρό σταχτί στο σύνολό 
του πουλάκι, αλλά με έναν κατακόκκινο 
λαιμό και στήθος που δεν μπορέσαμε 
ποτέ να το στριμώξουμε, ο «κοκκινολαί-
μης» όπως το είχαμε ονοματίσει. Μόλις 
μας έβλεπε πετούσε μακριά και πήγαινε 
στην κουφάλα μιας γέρικης ελιάς που τη 
προστάτευε ένας πυκνός βάτος. Αυτός ο 
κοκκινολαίμης κάθε άνοιξη έφευγε και με 
το που πλησίαζε ο χειμώνας εμφανιζόταν 
και πάλι. Είχαμε καταντήσει φίλοι και πολ-
λές φορές με το Γιώργη μιλούσαμε γι’ αυ-
τόν.Φέτος όταν επέστρεψα από τη Μυ-
τιλήνη όπου πέρασα ενα δύο μήνες του 
καλοκαιριού, τηλεφώνησα το Γιώργη να 
του πώ μερικά νέα του νησιού που πάντα 
με λαχτάρα, σαν βέρος Μυτιληνιός πε-
ρίμενε να ακούσει. Πάνω στη κουβέντα 
μας, με διέκοψε μια στιγμή και με ρώτη-
σε «το κοκκινολαίμη τον είδες φέτος;;;» 
Ε βρε Γιώργη έχουν περάσει από τότε 
που τον κυνηγούσαμε κοντά ογδόντα και 
τόσα χρόνια κι ακόμη τον θυμάσαι;;;!!! Γέ-
λασε λίγο και μου απάντησε . «Ρε Θόδω-
ρε, ξεχνιούνται ποτέ αυτά τα χρόνια που 
περάσαμε τότες σαν ξένοιαστα παιδιά 
καθώς κι ο κοκκινολαίμης;;;» Όχι Γιώργη 
μου αδερφέ μου δεν ξεχνιούνται ποτέ, 
όπως δεν θα ξεχαστείς κι εσύ ποτέ κα-
θώς θα ζείς μες τη καρδιά μας όσο ζού-
με!!! Καλό σου ταξίδι αδερφέ μου!. 

Θ.Σ.Μεσσηνέζης 

Γιώργος Αριστοβούλου Μουτάφης

Έφυγε στις 
10/8/2019, σε ηλι-
κία μόλις 64 ετών, 
ένας πολύ άξιος 
άνθρωπος για 
το μεγάλο ταξίδι 
στην γειτονιά των 
αγγέλων ο πολυ-
αγαπημένος μας 
Θράσος Καλογρί-

δης. Για έξι μήνες έδινε μια απίστευτη 
μάχη με την επάρατο νόσο. Δεν το 
έβαλε ούτε για μια στιγμή κάτω, όμως 
ήταν μια μάχη τόσο άνιση, τόσο άδικη 
που στο τέλος τον νίκησε. 

Γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το 1955, 
γιος του Θεμιστοκλή και της Στέλλας 
Καλογρίδη και ανιψιός του επίτιμου 
προέδρου της Λεσβιακής Παροικίας 
Τάκη Χατζηαναγνώστου. Σπούδασε Οι-
κονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιά. Εργάστηκε αρχικά στην Εθνική 
Τράπεζα και στην Ενωση Γεωργικών Συ-
νεταιρισμών Λέσβου και στην συνέχεια 
ανέπτυξε πλούσια επιχειρηματική δρά-
ση στον τομέα των Οικονομοτεχνικών 
μελετών, της Πληροφορικής και ως 
σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Υπήρξε ο άνθρωπος που αγάπησε τον 
τόπο του, την Λεσβιακή γη, όσο κανείς 
άλλος. Προώθησε την Ελληνοτουρκι-
κή φιλία και την συνύπαρξη των λαών 
στο Αιγαίο με απαράμιλλο πάθος και 
δημιουργική αγωνιστικότητα, που την 
συναντάς μόνο σε άτομα που ξέρουν 
να στοχοθετούν και να κατακτούν. 
Ήξερε μόνο να δίνει και να μην κρα-
τά σχεδόν τίποτα για τον εαυτό του. 
Υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Λέσβου, της Συνε-
ταιριστικής τράπεζας καθώς και του 
Επιμελητηριακού Όμιλου Ανάπτυξης 
των Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.). 

Άφησε παρακαταθήκη σε όλους μας, 
τις αξίες που υπηρέτησε, την τιμιό-
τητα και την ανιδιοτέλεια, χωρίς κα-
μία παρέκκλιση σε όλη του την ζωή.  
Η αγαπημένη σου οικογένεια, οι συγ-
γενείς σου και οι φίλοι σου σε απο-
χαιρέτησαν στην γενέτειρα σου, στην 
αγαπημένη σου εκκλησία στον Αγ.Θε-
ράποντα, στο μεγάλο σου ταξίδι, εκεί 
που θα πας να συναντήσεις πολύ αγα-
πημένα σου πρόσωπα, με βαριά συναι-
σθήματα και βαθιά οδύνη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκέπασε, αυτό της Λεσβιακής γης που 
τόσο πολύ λάτρεψες... Αντίο Θράσο...
Καλό σου ταξίδι...

Λ.Π.

Αντίο Θράσο…
Με οδύνη και συντριβή σε αποχαι-

ρετούμε πολυαγαπημένε μας. Οι φίλοι 
σου στη Λέσβο, στην Ελλάδα, στην 
απέναντι Μικρασιατική παραλία, σε 
όλο τον κόσμο, στέκουν θλιμμένοι και 
βουβοί. Ποιος τώρα θα ρίχνει γέφυρες 
να ενώνει τους λαούς, να φέρνει κοντά 
τους ανθρώπους; Ποιος θα νοιάζεται 
για την πρόοδο και την προκοπή του 
τόπου σου; Ποιος θα ανοίγει δρόμους 
φιλίας και συνεργασίας; 

Αγνός, ιδεολόγος, οραματιστής, ανι-
διοτελής. Όλοι σε αγάπησαν και οι λί-
γοι που δεν κατάλαβαν θα το καταλά-
βουν όταν διαπιστώσουν το τεράστιο 
κενό της απουσίας σου και το μεγαλείο 
της προσφοράς σου. Στάθηκες αληθι-
νός φίλος και αδερφός.

Κατέθεσες την ψυχή σου για το κοι-
νό καλό. Αποχωρείς άσπιλος και πάλ-
λευκος. Σε άλλους καιρούς που οι άν-
θρωποι θα αναγνωρίζουν πραγματικές 
αξίες, τότε θα αναφέρονται στο όνομά 
σου και στην ιερή μνήμη σου ως ένα 

Θράσος Καλογρίδης
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φωτεινό παράδειγμα προσφοράς και 
ήθους.

Λίγους μήνες πριν την αναχώρησή 
σου -ήταν δικό σου όραμα αυτό και 
ιδέα- αρχίσαμε να δημιουργούμε έναν 
όμιλο μελέτης των προβλημάτων της 
Λέσβου στους τομείς της επιστήμης, 
της ανάπτυξης και του πολιτισμού, 
στον οποίο θα συμμετέχουν προσω-
πικότητες, ο καθένας στον τομέα του, 
που έχουν επιδείξει σημαντική δρα-
στηριότητα και αποτελέσματα, ώστε να 
παράγονται ιδέες που θα γίνονται προ-

Έφυγε από 
κοντά μας, στις 
25 Αυγούστου, 
μετά από σοβα-
ρή ταλαιπωρία 
της υγείας της, η 
αγαπημένη μας 
Ολυμπία.

Αντιμετώπισε 
δυναμικά το πρόβλημά της, όπως έκανε 
και σε όλη της τη ζωή.

Πάντα με οδηγό την αγάπη ξεκίνη-
σε πολύ μικρή τη ζωή της μαζί με τον 
Φώτη τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Ξενιτεύτηκαν, αλλά ξαναγύρισαν στις 
ρίζες τους.

Έδωσε στην κοινωνία του τόπου της 
δυο δακτυλοδεικτούμενους άντρες και 
τρία εγγόνια. Στάθηκε για αρκετά χρό-

νια στην αγορά της Μυτιλήνης σωστή 
επαγγελματίας με σεβασμό στο επάγ-
γελμα, και αξιοπρέπεια προς τον κόσμο 
που συνεργάστηκε μαζί της.

Στα παιδικά μας χρόνια βαδίσαμε κο-
ντά. Τώρα που μεγαλώσαμε και η ζωή 
βρήκε πάλι έναν ήρεμο ρυθμό ήταν χαρά 
η καλοκαιρινή μας αντάμωση στο νησί.

Λένε, πως τα «ωραία» δεν κρατάνε 
πολύ. Ναι. Όμως παίζει ρόλο η δύναμη 
της ΑΓΑΠΗΣ που τρέφει κανείς στην 
καρδιά. Η δύναμη και η ποιότητα της 
αγάπης που ενώνει τους ανθρώπους για 
πάντα και δίνει κουράγιο.

Αγαπημένη μου ξαδελφούλα θα μας 
λείψεις.

Ας είναι ανάλαφρη η γη της Μυτιλίνης 
που σε δέχτηκε, κι’ ας έχουν υγεία όλοι 
οι δικοί σου για να σε θυμούνται...

Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Φιλαλληλία
Η οικογένεια Θεόδωρου & Καίτης Πλατσή 
στη μνήμη της εξαδέλφης και θεία τους Ολυμπίας Μπαλή ..........................200€

Απόστολος & Γωγώ Καρυωτέλλη στη μνήμη της Ολυμπίας Μπαλή .............. 50€,

[Τα χρήματα αυτά (250€) θα πρέπει να δοθούν στο σύλλογο καρκινοπαθών Λέσβου].

τάσεις τεκμηριωμένες, σοβαρές, χρήσι-
μες και υλοποιήσιμες. Αυτός ο φορέας 
θα γίνει και αποφασίσαμε να φέρει το 
όνομά σου ΄΄ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ΄΄. 
Έτσι θα ζεις στις ψυχές και το μυαλό 
μας, και θα συνεχίσεις να είσαι παρών 
σε ό,τι καλό μπορεί να γεννηθεί για τον 
αγαπημένο σου τόπο.

Καλό ταξίδι πολυαγαπημένε μας.
Χριστόδουλος Τσακιρέλλης

Επίτιμος Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Λεσβιακών Σωματείων 

(ΟΛΣΑ) 

Ολυμπία Βαξεβανέλλη - Μπαλή
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