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Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του

Και πάλι πέρασε με τη βοήθεια του Θεού κι αυτός ο χρόνος.

Ήρθε στο τέλος του, συμπληρώνοντας ακόμα μια διετία ζωής του 

συλλόγου μας, που μας θυμίζει και τις αρχαιρεσίες των εκλογών για 

το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που φέτος θα γίνουν την Κυριακή 15 

Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 το πρωί, στην αίθουσά μας.

Ήρθε το τέλος κι αυτής της χρονιάς, επιτρέποντας σε όλους εκείνους 

που εργάστηκαν εθελοντικά όλα αυτά τα 55 χρόνια ζωής της «Λεσβιακής 

Παροικίας» να καμαρώνουν, να αισθάνονται περήφανοι. Η προσφορά 

του χρόνου τους στο σύλλογο, είχε σαν αποδέκτη το αγαπημένο νησί 

όλων, τη Λέσβο μας. Γι’ αυτό το νησί, για την προβολή του πολιτισμού 

του και του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντός του, θα πρέπει όλοι οι 

Λέσβιοι να φροντίζουν, δίνοντας λίγο από το χρόνο τους, γιατί τίποτα δεν 

γίνεται από μόνο του, δίχως τη δική μας συμμετοχή.

Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις και το ενδιαφέρον σας, δίνει τη 

ζεστασιά της φιλίας και το κουράγιο στους συμπατριώτες να συνεχίζουν 

να προσφέρουν το χρόνο τους για την λειτουργία και την ύπαρξη των 

συλλόγων του νησιού μας.

Είναι δύσκολοι οι καιροί...

Η προσφορά σας θα βρίσκει πάντα αποδέκτες εσάς τους ίδιους.
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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.

Αγαπητά	μέλη,

Παρακαλούμε	θερμά,	όσα	από	τα	μέλη	μας	έχουν	καθυστερήσει	την	πληρωμή	
της	συνδρομής	τους,	να	φροντίσουν	έγκαιρα,	να	ρυθμίσουν	την	εκκρεμότητα,	
(στη	σελίδα	αυτή,	του	περιοδικού	μας	υπάρχουν	πληροφορίες	και	οι	αριθμοί	των	
Τραπεζικών	λογαριασμών	του	Συλλόγου).
Σε	άλλη	περίπτωση	είμαστε	υποχρεωμένοι	να	διακόψουμε	την	αποστολή	του	

περιοδικού	μας	«Αιολίδα».
Ευχαριστούμε	για	την	κατανόηση	σας,

	 	 	 Με	εκτίμηση
	 	 	 			Η	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	 	 	 	 	 Καίτη	Μεσσηνέζη	-	Πλατσή	και	το	Δ.Σ.
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8η Νοεμβρίου με κειμήλια του 
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη!

Με	την	ευκαιρία	της	συμπλήρωσης	107	
χρόνων	από	την	απελευθέρωση	της	Λέ-
σβου	από	τον	Παύλο	Κουντουριώτη,	την	
Παρασκευή	8	Νοεμβρίου	2019	στο	φου-
αγιέ	του	Δημοτικού	Θεάτρου	Μυτιλήνης	
θα	 εκτεθούν	κειμήλια-	 ενθυμήματα	 του	
Ναυάρχου	Παύλου	Κουντουριώτη.
Από	την	Εφορεία	των	Γενικών	Αρχεί-

ων	 του	 Κράτους	 και	 το	 Ιστορικό	 Αρ-
χείο-Μουσείο	Yδρας	δόθηκε	η	έγκριση	
μετακίνησης	 των	 κειμηλίων-ενθυμημά-
των	 του	Ναυάρχου	Παύλου	Κουντου-
ριώτη	στη	Λέσβο,	στο	Δήμο	Μυτιλήνης,	
προκειμένου	να	εκτεθούν	στο	φουαγιέ	
του	Δημοτικού	Θεάτρου	Μυτιλήνης	λα-
μπρύνοντας	 ακόμη	 περισσότερο	 τους	
τοπικούς	εορτασμούς	της	Λέσβου.

Η Ερεσός θα αποκτήσει 
ένα σύγχρονο πολυχώρο

Το	 γνωστό	 ως	 «Παλιό	 Σινεμά»	 ήταν	
ένα	 κτήριο	 το	 οποίο	 ρήμαζε	 ακριβώς	
δίπλα	 από	 το	 Δημοτικό	 Σχολείο	 Ερε-
σού	εδώ	και	πάρα	πολλά	χρόνια.	Δημο-
πρατήθηκε	από	 τον	Δήμο	Λέσβου	και	
άρχισε	να	ανακατασκευάζεται	,	αφού	το	
έργο	πέρασε	από	χίλια	κύματα,	με	μι-
κρούς	και	μεγάλους	Ερεσιώτες	να	ανυ-
πομονούν	να	το	δουν	να	μετατρέπεται	
σε	έναν	σύγχρονο	πολιτιστικό	πολυχώ-
ρο,	ο	οποίος	έλειπε	από	την	Ερεσό,	ει-
δικά	και	μετά	την	ακαταλληλότητα	χρή-
σης	της	ιστορικής	Γεωργικής	Σχολής.
Συγκεκριμένα	από	αρχές	του	χρόνου	

στο	κτίριο	του	παλιού	κινηματογράφου	
Ερεσού,	 άρχισαν	 να	 πραγματοποιού-

νται	ξανά	όλες	οι	υπολειπόμενες	οικο-
δομικές	και	ηλεκτρομηχανολογικές	ερ-
γασίες	 που	 είχαν	 μείνει	 ημιτελείς	 από	
την	προηγούμενη	εργολαβία	με	σκοπό	
την	αναβάθμιση	και	εκσυγχρονισμό	των	
εγκαταστάσεων.	Να	σημειωθεί	ότι	πρό-
κειται	για	το	έργο	της	ολοκλήρωσης	και	
του	 εκσυγχρονισμού	 του	 «Πολιτιστι-
κού	 Κέντρου	 Ερεσού»,	 προϋπολογι-
σμού	732.450,	00	Ευρώ	(με	ΦΠΑ)	.
Πλέον	και	μετά	από	αρκετά	χρόνια,	το	

έργο	φαίνεται	να	βρίσκεται	στο	στάδιο	
της	 ολοκλήρωσης	 του,	 αφού	 ο	 εργο-
λάβος	 βρίσκεται	 μέσα	 καθημερινά	 και	
οι	εργασίες	προχωρούν	με	γρήγορους	
ρυθμούς.	 Η	 εργολαβία	 που	 βρίσκεται	
σε	εξέλιξη,	όπως	σημειώσαμε	ξεκίνησε	
από	 την	 προηγούμενη	 δημοτική	 αρχή	
του	 δήμου	Λέσβου	 και	 θα	 παραδοθεί	
στη	νέα	δημοτική	αρχή	τού	νεοσύστα-
του	δήμου	Δυτικής	Λέσβου.
Μάλιστα	όπως	μπορεί	κανείς	να	δια-

κρίνει	 βλέποντας	 το,	 μεταμορφώνεται	
σε	ένα	υπέροχο	κτήριο	που	σύντομα	θα	
καταφέρει	να	φιλοξενήσει	έως	και	300	
άτομα	 για	 εκδηλώσεις,	 παραστάσεις	
αλλά	 ακόμα	 και	 συνέδρια	 αφού	 έχει	
διαμορφωθεί	 κατάλληλα	 ο	 χώρος	 έτσι	
ώστε	να	είναι	μια	στέγη	πολλαπλών	χρή-
σεων	και	να	ζωντανέψει	ακόμα	πιο	πολύ	
την	πολιτιστική	δράση	της	Ερεσού.

Εργαστήρια χαρακτικής 
για ενήλικες στο Μουσείο 

Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Το	Πολιτιστικό	 Ίδρυμα	Ομίλου	Πει-
ραιώς	 (ΠΙΟΠ),	 σε	 συνεργασία	 με	 το	
Εργαστήρι	 ArtLab,	 οργάνωσε	 από	 την	

Επιμέλεια Θ. Πλατσής
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Τετάρτη	9	Οκτωβρίου	και	κάθε	Τετάρ-
τη	 έως	 τις	 30	 Οκτωβρίου,	 ένα	 κύκλο	
δημιουργικών	εργαστηρίων	με	τίτλο	«Η	
τέχνη	της	χαρακτικής...»,	στο	Μουσείο	
Βιομηχανικής	 Ελαιουργίας	 Λέσβου,	
στην	Αγία	Παρασκευή.
Στόχος	των	εργαστηρίων,	που	απευ-

θύνονταν	σε	ενήλικες,	ήταν	η	γνωριμία	
με	 τη	 χαρακτική,	 την	 τεχνική	 εγχάρα-
ξης	σχεδίων	και	συμβόλων	σε	σκληρή	
επιφάνεια,	 από	 την	 οποία	 παράγονται	
έργα-τυπώματα	 σε	 όσα	 αντίτυπα	 θέ-
λουμε.	
Με	 βιωματικό	 τρόπο	 και	 χωρίς	 να	

απαιτούνται	 εξειδικευμένες	 γνώσεις	
και	δεξιότητες,	οι	συμμετέχοντες	είχαν	
την	ευκαιρία	να	δημιουργήσουν	τα	δικά	
τους	σχέδια.
Η	συμμετοχή	στα	εργαστήρια	και	τα	

υλικά	ήταν	δωρεάν.

Εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 
Θαλάσσιο Πάρκο Νησιώπης

Ειδική	 εκπαιδευτική	 δραστηριότητα	
πραγματοποιήθηκε	 για	 τους	 φοιτητές	
από	το	Πανεπιστήμιο	Nanjing	της	Κίνας	
στο	Θαλάσσιο	Πάρκο	Νησιώπης.	
Οι	φοιτητές	με	το	ειδικό	σκάφος	με	

γυάλινο	πυθμένα	του	Μουσείου	Φυσι-
κής	 Ιστορίας	 Απολιθωμένου	 Δάσους	
Λέσβου,	 κάνοντας	 τη	 θαλάσσια	 δια-
δρομή	 από	 το	 Σίγρι	 μέχρι	 τη	Νησιώ-
πη,	επισκέφτηκαν	αρχικά	το	θαλάσσιο	
τμήμα	 του	 Πάρκου	 και	 στη	 συνέχεια	
υλοποίησαν	 εκπαιδευτικές	δραστηριό-
τητες	στο	χερσαίο	τμήμα	του.	
Οι	φοιτητές	αναζήτησαν	τεκμήρια	της	

μεγάλης	στεριάς	της	Αιγιήδας,	αλλά	και	
των	μεγάλων	γεωλογικών	ρηγμάτων	που	
δημιούργησαν	τη	νησίδα	Νησιώπη,	γνώ-
ρισαν	το	φαινόμενο	της	ηφαιστειότητας	
και	τη	συμβολή	του	στη	δημιουργία	του	
Απολιθωμένου	Δάσους	Λέσβου.

Παράλληλα,	 οι	 φοιτητές	 του	 Πανε-
πιστημίου	 της	 Nanjing,	 επισκέφτηκαν	
τους	 χώρους	 ανασκαφών	 κατά	 μήκος	
του	 Οδικού	 Άξονα	 Καλλονής	 Σιγρίου	
και	 ενημερώθηκαν	 για	 τις	 μεθόδους	
χαρτογράφησης,	 ανασκαφής	 και	 συ-
ντήρησης	 φυτικών	 απολιθωμάτων	 που	
πραγματοποιούνται	 από	 το	 Μουσείο	
Φυσικής	 Ιστορίας	 Απολιθωμένου	 Δά-
σους	Λέσβου.	

Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα 
του 7ου AegeanDocs

Πλήθος	 κόσμου	 στην	 πρεμιέρα	 του	
7ου	AegeanDocs.	
Η	ταινία	Advocate/Συνηγορώ	των	σκη-

νοθετών	 Philippe	 Bellaiche	 και	 Rachel	
Leah	Jones	και	με	τους	πρωταγωνιστές	
Lea	 Tsemel	 και	 Michel	 Warschawski	
εντυπωσίασε	 το	 κοινό	 που	 κατέκλυσε	
το	Δημοτικό	Θέατρο.
Όρθιοι,	 επί	2	 λεπτά,	οι	400	Μυτιλη-

νιοί	 χειροκροτούσαν	 την	 Lea	 Tsemel	
και	τον	Michel	Warschawski,	πρωταγω-
νιστές	της	ταινίας	και	τους	σκηνοθέτες	
που	 ήρθαν	 από	 το	 Τελ	 Αβιβ	 και	 την	
Αμερική	ειδικά	για	τη	Μυτιλήνη.
Στην	Ουάσιγκτον	έκαναν	ειδική	προ-

βολή	της	συγκεκριμένης	ταινίας	στη	δι-
αδικασία	βραβείων	Όσκαρ	για	το	επό-
μενο	έτος.

Επίσκεψη στα εργαστήρια 
συντήρησης του 

Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου
Η	 Εφορεία	 Αρχαιοτήτων	 Λέσβου,	

στο	πλαίσιο	του	εορτασμού	της	Ευρω-
παϊκής	Ημέρας	Συντήρησης	2019,	έδω-
σε	τη	δυνατότητα	της	επίσκεψης	για	το	
κοινό,	καθώς	και	για	μαθητές	Γυμνασί-
ου	 και	Λυκείου,	 των	 εργαστηρίων	συ-
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ντήρησης	 (κεραμικής,	 ψηφιδωτού	 και	
μετάλλων)	 του	 Νέου	 Αρχαιολογικού	
Μουσείου	Μυτιλήνης.
Οι	 επισκέπτες	 είχαν	 τη	 δυνατότητα	

να	 παρακολουθήσουν	 από	 κοντά	 τον	
τρόπο	συντήρησης	και	αποκατάστασης	
των	 αρχαιολογικών	 ευρημάτων,	 μέσα	
από	τη	χρήση	του	ειδικού	εξοπλισμού	
των	εργαστηρίων.	
Οι	 συντηρητές	 ξενάγησαν	 τους	 επι-

σκέπτες	στους	χώρους	των	εργαστηρί-
ων	και	τους	εξήγησαν	τη	σημαντικότητα	
του	ρόλου	 της	συντήρησης	 αρχαιοτή-
των	στην	εξέλιξη	της	πολιτιστικής	μας	
κληρονομιάς.

Με μεγάλη επιτυχία η επετειακή 
συναυλία της Χορωδίας Animato

Με	μεγάλη	επιτυχία	στέφθηκε	η	επε-
τειακή	συναυλία	που	διοργάνωσε	η	Χο-
ρωδία	Animato	στο	Δημοτικό	Θέατρο	
Μυτιλήνης,	με	αφορμή	τα	δέκα	χρόνια	
λειτουργίας	της.
Σε	 ένα	 κατάμεστο	 Δημοτικό	 Θέα-

τρο,	η	χορωδία,	υπό	τη	διεύθυνση	του	
Αντώνη	Βερβέρη	και	τη	φωνητική	προ-
ετοιμασία	 της	Χριστίνας	Κατσαμάτσα,	
παρουσίασε	αντιπροσωπευτικά	κομμά-
τια	 από	 εκδηλώσεις	 που	 αποτέλεσαν	
σταθμούς	στα	δέκα	χρόνια	λειτουργίας	
της,	 όπως	 αφιερώματα	 σε	 συνθέτες,	
θεματικές	συναυλίες,	καθώς	και	τα	τα-
ξίδια	της	σε	Τουρκία,	Ιταλία	και	Βουλ-
γαρία,	σε	συνδυασμό	με	την	προβολή	
σχετικού	φωτογραφικού	υλικού.	

Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσι-
κών καταστροφών

Εκπαιδευτική	 δραστηριότητα	 ευαι-
σθητοποίησης	για	το	σεισμικό	κίνδυνο	
για	μαθητές	όλων	των	βαθμίδων	εκπαί-

δευσης	 οργάνωσε	 το	Μουσείο	Φυσι-
κής	 Ιστορίας	 Απολιθωμένου	Δάσους	
Λέσβου	από	7	έως	20	Οκτωβρίου	2019	
στα	πλαίσια	της	Διεθνούς	Ημέρας	Μείω-
σης	των	Φυσικών	Καταστροφών,		όπως	
έχει	καθιερωθεί	η	13	Οκτωβρίου	από	τη	
Γενική	Συνέλευση	του	ΟΗΕ.
Στόχος	 της	 δράσης	 ήταν	 οι	 μαθη-

τές	 να	 λάβουν	 όλες	 τις	 απαραίτητες	
γνώσεις	 σε	 θέματα	 που	 αφορούν	στο	
σεισμικό	 κίνδυνο	 και	 κυρίως	 να	 βιώ-
σουν	 μεγάλους	 και	 καταστροφικούς	
σεισμούς	από	όλο	τον	κόσμο	στη	σει-
σμική	 τράπεζα	 του	 Μουσείου,	 ώστε	
να	 προετοιμαστούν	 κατάλληλα	 για	 να	
μπορέσουν	να	αντεπεξέλθουν	στην	πε-
ρίπτωση	ενός	σεισμού.	Η	Ελλάδα	είναι	
μια	 ιδιαίτερα	 σεισμογενής	 χώρα	 στην	
οποία	 έχουν	 καταγραφεί	 μεγάλοι	 και	
καταστροφικοί	 σεισμοί.	 Έτσι,	 η	 εξοι-
κείωση	με	το	φαινόμενο	του	σεισμού,	
η	ανάγκη	προετοιμασίας	και	η	γνωριμία	
με	τους	τρόπους	προστασίας	και	προ-
ετοιμασίας	είναι	εξαιρετικά	σημαντικές.
Στα	πλαίσια	του	εκπαιδευτικού	προ-

γράμματος	υλοποιήθηκε	προσομοίωση	
μεγάλων	 και	 καταστροφικών	 σεισμών	
από	όλο	τον	κόσμο	στη	σεισμική	τρά-
πεζα	του	Μουσείου	και	εφαρμόστηκαν	
τα	μέτρων	προστασίας.
Η	 σεισμική	 τράπεζα	 του	 Μουσείου	

έχει	 διαστάσεις	 12	 τετραγωνικών	 μέ-
τρων	και	στην	επιφάνεια	της	δημιουρ-
γήθηκε	ένα	ειδικό	περιβάλλον.	
Η	 προσομοίωση	 της	 σεισμικής	 κί-

νησης,	επιτυγχάνεται	με	δονήσεις	που	
έχουν	το	μέγεθος	και	τη	διάρκεια	των	
πραγματικών	σεισμών.	

Εκδήλωση μνήμης για τη Ρούρα 
Σιφναίου στο Μουσείο Βρανά

Συμπληρώθηκαν	 φέτος	 τέσσερα	
χρόνια	 από	 τον	 πρόωρο	 θάνατο,	 στις	
15/10/2015,	 της	 διακεκριμένης	 ιστο-
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ρικού	 και	 Διευθύντριας	 Ερευνών	 στο	
Εθνικό	Ίδρυμα	Ερευνών	(Ε.Ι.Ε.),	Ευρυδί-
κης	 (Ρούρας)	Σιφναίου,	που	αφιέρωσε	
μεγάλο	 μέρος	 του	 επιστημονικού	 της	
έργου	στη	μελέτη	και	την	ανάδειξη	του	
ιστορικού	παρελθόντος	του	νησιού	της	
καταγωγής	της,	της	Λέσβου.
Πριν	 τρία	 χρόνια,	 στην	 πρώτη	 επέ-

τειο	 του	 θανάτου	 της,	 η	 Πολιτιστική	
“Εταιρεία	Αρχιπέλαγος”	 –	δημιουργός	
και	 φορέας	 λειτουργίας	 του	 Ελαιοτρι-
βείου-Μουσείου	 Βρανά	 –	 της	 οποίας	
η	Ρούρα	Σιφναίου	υπήρξε	ιδρυτικό	και	
ακούραστο	μέλος,	τίμησε	την	προσφο-
ρά	 της,	 δίνοντας	 το	 όνομά	 της	 στην	
αίθουσα	 του	 ιστορικού	 βιομηχανικού	
συγκροτήματος	 του	 Παπάδου,	 στο	
χώρο	 που	 στεγάζεται	 το	 αρχείο	 του	
Ελαιοτριβείου,	το	οποίο	η	ίδια	φρόντι-
σε	και	ανέδειξε	ως	υπεύθυνη	του	έργου	
συντήρησης	και	ψηφιοποίησής	του.
Το	Σάββατο	19	Οκτωβρίου	2019,	στις	

7	 το	 βράδυ,	 στην	 αίθουσα	 “Ευρυδίκη	
Σιφναίου”	έλαβε	χώρα	εκδήλωση	μνή-
μης	και	αγάπης	για	τη	Ρούρα,	την	οποία	
διοργάνωσε	το	“Αρχιπέλαγος”,	με	την	
ευκαιρία	της	συμπλήρωσης	των	τεσσά-
ρων	χρόνων	της	απουσίας	της,	προσκα-
λώντας	όσους	 τιμούν	 το	 έργο	 της	 και	
δεν	ξεχνούν	τη	φωτεινή	της	προσωπι-
κότητα	 να	 έρθουν	 στο	 Ελαιοτριβείο-
Μουσείο	Βρανά	στον	Παπάδο	για	να	τη	
θυμηθούν	και	να	ανιχνεύσουν	τη	σχέση	
της	με	το	γενέθλιο	χώρο	της,	μέσα	από	
μια	 εξαιρετικά	 ενδιαφέρουσα	 ομιλία	
του	καθηγητή	αρχιτεκτονικής	 του	Πα-
νεπιστημίου	Θεσσαλίας,	συνεργάτη	και	
φίλου	της,	Βασίλη	Κολώνα,	η	οποία	έχει	
τίτλο	«Η	Μυτιλήνη	της	Ρούρας».

Νέα δράση του «Open Lesvos» 
σε Κουλμπάρα και Κιόσκι

Το	Open	 Lesvos,	 ξεκίνησε	 για	 πρώ-
τη	 φορά	 τις	 ξεναγήσεις	 –	 επισκέψεις	
τον	Οκτώβρη	 του	 2017	 στο	 νησί	 της	
Λέσβου,	 με	 στόχο	 τη	 γνωριμία	 του	

ευρύτερου	 κοινού,	 ντόπιων	 αλλά	 και	
επισκεπτών,	με	τα	αξιόλογα	κτίρια	της	
Λέσβου,	δημόσια	και	ιδιωτικά,	που	πα-
ρουσιάζουν	 ιδιαίτερο	 αρχιτεκτονικό	
χαρακτήρα	και	ενδιαφέρον.
Η	 φετινή	 δράση	 πραγματοποιήθηκε	

στις	 περιοχές	 Κουλμπάρα	 και	 Κιόσκι	
της	Μυτιλήνης	με	ξενάγηση	στο	εσωτε-
ρικό	επτά	συνολικά	κτιρίων.	Η	διαφο-
ρά	της	φετινής	διοργάνωσης	είναι	πως,	
ταυτόχρονα	 με	 τις	 ξεναγήσεις	 στην	
Μυτιλήνη,	 θα	 είναι	 ανοιχτά	 για	όποιον	
ενδιαφέρεται	να	τα	επισκεφτεί,	και	δύο	
κτίρια	τα	οποία	βρίσκονται		στην	Θερ-
μή	(πύργος	Τσουκαλαδέλλη).	
Όπως	και	 τις	προηγούμενες	χρονιές,	

η	δράση	υλοποιείται	με	τη	βοήθεια	εθε-
λοντών	(ιδιοκτητών,	ξεναγών,	αρχιτεκτό-
νων,	πολιτικών	μηχανικών	κ.ά.)	και	οι	εν-
διαφερόμενοι	 πολίτες	 ξεναγούνται	 στο	
εσωτερικό	 των	 κτιρίων	 και	 πληροφο-
ρούνται	για	την	ιδιαίτερη	ιστορία	τους.

Βράβευση Ποιητικής Συλλογής

Στην	 κατάμεστη	 αίθουσα	 της	
«Εταιρίας	 Ελλήνων	 Λογοτεχνών»,	
το	 Σάββατο	 2	 Νοεμβρίου	 2019,	
στις	 έξι	 το	 απόγευμα,	 πραγματο-
ποιήθηκε	η	τελετή	απονομής	βρα-
βείων	 του	«1ου	Πανελλήνιου	Δια-
γωνισμού	Πεζογραφίας	Κέφαλος»,	
του	Λογοτεχνικού	Περιοδικού	Κέ-
φαλος	2017	&	2018».	
Στα	βραβεία	Ποιητικής	Συλλογής	

η	 συμπατριώτισσά	 μας,	 μέλος	 της	
Λ.Π.,	 κ.	Πέρθα Καλέμη απέσπα-
σε το Β' Βραβείο για	την	ποιητική	
της	συλλογή	«Αταξείδευτα	όνειρα».
Η	«Λεσβιακή	Παροικία»	συγχαί-

ρει	 την	 κ.	 Πέρθα	 Καλέμη	 και	 της	
εύχεται	πάντα	επιτυχίες.



8 9

H Γιορτή του Κάστανου στην Αγιάσο

Αρκετά	χρόνια	πριν	άρχισε	να	γιορ-
τάζεται	 η	 Γιορτή	 του	 Κάστανου	 στο	
γραφικό	 χωριό	 της	Αγιάσου,	 συνήθως	
την	πρώτη	Κυριακή	του	Νοέμβρη.
Φέτος,	 3	 Νοέμβρη,	 η	 καλοκαιριατι-

κο-φθινοπωρινή	 λιακάδα	 μάζεψε	 αρ-
κετό	κόσμο	στο	πανέμορφο	χωριό	της	
Παναγίας	μας.
Σε	όλες	τις	γειτονιές,	σε	«φουφούδες»	

έψηναν	κάστανα	γνώστες	της	τέχνης	του	
ψησίματος	του	όμορφου	καστανόξανθου	
καρπού,	που	προσφέρονταν	στον	κόσμο.
Ομάδες	 περιπατητών	 ξεχύθηκαν	

στους	καστανιώνες.
Τα	κεράσματα	αρκετά,	σε	ούζο,	κρα-

σί,	 παξιμάδια	 και,	 το	 βασικό,	 ψημένα	
κάστανα.
Όλοι,	 μα	 όλοι	 οι	 περιπατητές,	 κρα-

τούσαν	 στα	 χέρια	 τους	 σακουλάκια	 ή	
κυπελάκια	με	ροδοψημένα	μοσχομυρι-
στά	κάστανα.
Οι	 πανέξυπνοι	 Αγιασώτες	 πρόσφε-

ραν	 και	 διαφήμιζαν	 μέλι	 καστανιάς,	
«καστανέλι»	 (ποτό	 από	 κάστανα)	 και	
κάστανο	 γλυκό	 του	 κουταλιού.	 Μέχρι	
και	«μπαλεζέ»	που	είχε	μέσα	κομματά-
κια	βραστό	κάστανο	γεύτηκα!
Αυτός	 ο	 υπέροχος	 φθινοπωρινός	

καρπός,	 που	 τα	 Χριστούγεννα	 δίνει	
μία	 διαφορετική	 όμορφη	 γεύση	 στη	
γαλοπούλα,	 και	 που	 κατά	 την	 Κατοχή	
βοήθησε	τον	κοσμάκη	να	χορτάσει	την	
πείνα	που	σκόρπισε	η	Γερμανική	βία.
Πολύς	κόσμος	επισκεπτόταν	το	Λα-

ϊκό	και	Βυζαντινό	Μουσείο	στον	περί-
βολο	της	εκκλησίας.
Νοσταλγοί	οι	Αγιασώτες	του	καρνα-

βαλιού,	άνοιξαν	μουσείο	Καρναβαλικών	
Εκδηλώσεων	στην	αρχή	του	χωριού	και	
πολλοί	επισκέπτες	θαύμασαν	τα	παλιά	
καρναβάλια.	
Τα	κάστανα	στη	φωτιά.	
Ένα	όμορφο	παραδοσιακό	σπίτι	στην	

Αγιάσο.

Γράφει η Άσπα Κοπανέλλη-Αβαγιανού
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Η	«Λεσβιακή	Παροικία»	γιόρτασε	με	
τα	μέλη	και	τους	φίλους	της	στο	Πνευ-
ματικό	 Κέντρο	 του	 Δήμου	 Αθηναίων,	
στο	αμφιθέατρο	«Α.	Τρίτσης»,	το	Σάβ-
βατο	 9	 Νοεμβρίου	 2019,	 στις	 11	 το	
πρωί,		την	πολύ	σημαντική	για	το	νησί	
μας	 επέτειο	 της	 απελευθέρωσής	 του	
από	τον	Οθωμανικό	ζυγό.
Με	 το	 αμφιθέατρο	 γεμάτο	 από	 συ-

μπατριώτες	μας	και	φίλους	του	νησιού	
μας,	η	εκδήλωση	ξεκίνησε	με	την	Πρό-
εδρο	 Καίτη	 Μεσσηνέζη	 που	 διάβασε	
εξαιρετικά	ένα	πολύ	συγκινητικό	κείμε-
νο,	του	Τάκη	Χατζηαναγνώστου	για	την	
ημέρα	της	8ης	Νοεμβρίου,	τονίζοντας	
ιδιαίτερα,	ότι	δεν	πρέπει	να	ξεχνούμε	
ούτε	 τα	 γεγονότα,	 ούτε	 τους	 ανθρώ-
πους.

Εορτασμός της Λεσβιακής Παροικίας 
για την απελευθέρωση της Λέσβου

Εκδηλώσεις

Παρόντες στη σημαντική για το νησί μας γιορτή, η Γ. Γ. Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής 
κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο βουλευτής Λέσβου κ. Γιάννης Μπουρνούς, 

και ο εκπρόσωπος του βουλευτή Χ. Αθανασίου κ. Ανδρέας Καρασαρίνης.
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Η Γ. Γ. Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής 
κ. Χριστιάνα Καλογήρου απευθύνει χαιρετισμό.

Ο κεντρικός ομιλητής φιλόλογος κ. Γ. Διγιδίκης 
μίλησε για την απελευθέρωση των νησιών μας.
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Παρόντες	στη	σημαντική	για	το	νησί	
μας	γιορτή,	η	Γενική	Γραμματέας	Αιγαί-
ου	 και	 Νησιώτικης	 Πολιτικής	 κ.	 Χρι-
στιάνα	 Καλογήρου	 και	 ο	 βουλευτής		
Λέσβου	κ.	Γιάννης	Μπουρνούς,	οι	οποί-
οι	 απεύθυναν	 θερμό	 χαιρετισμό	 προς	
τους	παριστάμενους.
Μηνύματα	 συμπαράστασης	 προς	 τη	

Λεσβιακή	 Παροικία,	 έστειλαν	 ο	 βου-
λευτής	 Λέσβου,	 Β`	 Αντιπρόεδρος	 της	
Βουλής	κ.	Χαράλαμπος	Αθανασίου,	τον	
οποίον	 αντιπροσώπευσε	 ο	 συνεργά-
της	του	κ.	Ανδρέας	Καρασαρίνης	και	η	
Αντιπεριφερειάρχης	 Οικονομικών	 και	
Πολιτισμού	της	Π.Β.Α.	Αιγαίου	κ.	Ανα-
στασία	Αντωνέλλη.	
Στη	 συνέχεια	 η	 Πρόεδρος	 κάλεσε	

στο	βήμα	τον	εξαίρετο	φιλόλογο	καθη-
γητή,	 υποδιευθυντή	 του	Πειραματικού	
Λυκείου	Μυτιλήνης	κ.	Γιώργο	Διγιδίκη,	
ο	 οποίος	 μίλησε	 με	 λόγο	 ουσιαστικό	

και	μεστό	για	το	ιστορικό	της	απελευ-
θέρωσης	των	νησιών	του	Β.Α.	Αιγαίου	
με	παράλληλη	προβολή	σχετικών	εικό-
νων.	Το	θερμό	και	παρατεταμένο	χει-
ροκρότημα	 του	 κόσμου	 έκλεισε	 την	
πολύ	κατατοπιστική	ομιλία.
Αμέσως	 μετά	 ακούστηκαν	 οι	 πρώ-

τες	μελωδικές	νότες	της	χορωδίας	του	
συλλόγου	«Η	Αναγέννηση»	των	Μεσο-
τοπιτών	 Λέσβου	 που	 με	 τη	 συνοδεία	
παραδοσιακών	 οργάνων	 απέδωσαν	 με	
επιτυχία	 μικρασιάτικα	 και	 τοπικά	 πα-
ραδοσιακά	 τραγούδια,	 ομορφαίνοντας	
την	ωραία	εκδήλωση	που	τελείωσε	με	
ένα	 μικρό	 κέρασμα	 συνοδεία	 μυτιλη-
νιού	ούζου	και	κρασιού,	προσφορά	του	
Συλλόγου	προς	 τους	καλεσμένους	και	
με	πολύ	συγκίνηση	για	τον	εορτασμό,	
για	άλλη	μια	χρονιά,	της	επετείου	απε-
λευθέρωσης	 του	 νησιού	 μας	 από	 τον	
Οθωμανικό	ζυγό.	

Η χορωδία του συλλόγου Αναγέννηση» των Μεσοτοπιτών Λέσβου με τη συνοδεία παραδοσιακών 
οργάνων απέδωσαν με επιτυχία μικρασιάτικα και τοπικά παραδοσιακά τραγούδια.
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8Ο Χορωδιακό Φεστιβάλ από το Καλλιτεχνικό και 
Πολιτιστικό Σωματείο Κηφισιάς ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΟΥΣΗΓΕΤΗΣ

Το	 Σάββατο,	 19	 Οκτωβρίου,	 στην	
αίθουσα	 του	 Δημαρχείου	 Κηφισιάς,	 η	
Μικτή	Χορωδία	Φίλων	του	Ωδείου	ΝΙ-
ΚΟΣ	ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ,	με	διεύθυνση	του	
μαέστρου	 Γιώργου	 Παζαϊτη	 και	 πιανί-
στα	την	Άλκηστη,	έλαβε	μέρος	στο	8ο	
Χορωδιακό	Φεστιβάλ	Κηφισιάς.	
Μια	 ωραία	 εκδήλωση	 στο	 φιλόξενο	

χώρο	του	Δήμου	Κηφισιάς,	όπου	τρα-
γούδησαν	την	πρώτη	μέρα:	1)	η	Δημο-
τική	 Χορωδία	 Αταλάντης,	 2)	 η	 Μικτή	
Χορωδία	Φίλων	Ωδείου	ΝΙΚΟΣ	ΣΚΑΛ-
ΚΩΤΑΣ	Μυτιλήνης,	3)	η	Χορωδία	Σάμου	
ΗΔΥΛΗ,	4)	το	Γυναικείο	Φωνητικό	Σχή-
μα	ΕΜΜΕΛΕΙΑ-	Πολυφωνική	Πάτρας.	
Η	 Χορωδία	 Μυτιλήνης	 ερμήνευσε	 4	

τραγούδια	 Ελλήνων	 συνθετών.	 Το	 τε-
λευταίο	τραγούδι	«Πλάνο	Νησί»,	γραμ-
μένο	 πριν	 πολλά	 χρόνια	 στη	Μυτιλήνη	
από	 το	 μαέστρο	 Νίκο	 Μυρογιάννη	 (ο	
οποίος	 δεν	 βρίσκεται	 στη	 ζωή),	 ήταν	
τραγουδισμένο	σε	επιθεώρηση	της	πα-
λιάς	 Χορωδίας	Μυτιλήνης	 αλλά	 και	 σε	

κάποιο	παλιό	ελληνικό	κινηματογραφικό	
έργο	με	τίτλο	ΣΑΠΦΩ.	Η	απόδοση	του	
τραγουδιού	στο	Φεστιβάλ	ήταν	εξαιρε-
τική	και	 το	κοινό,	συγκινημένο,	 ζήτησε	
την	επανάληψη	του,	μιας	και	το	νησί	της	
Λέσβου	έχει	γίνει	αυτήν	την	εποχή	πα-
γκοσμίως	γνωστό	λόγω	των	προσφύγων	
και	μεταναστών	που	φιλοξενεί.
Πολλοί	Μυτιληνιοί	που	ζουν	στην	Αθή-

να	και	φίλοι	των	χορωδών	παρευρέθηκαν	
στην	εκδήλωση.	Ο	Πρόεδρος	της	Ομο-
σπονδίας	Λεσβιακών	Συλλόγων	Αττικής	
κ.	Νεκτάριος	Βακάλης	που	παρευρέθηκε	
στην	εκδήλωση,	συγχάρηκε	τους	χορω-
δούς	και	με	συγκίνηση	μίλησε	για	το	νησί	
της	Λέσβου	και	προσκάλεσε	το	κοινό	να	
το	επισκεφτεί	με	την	πρώτη	ευκαιρία.
Το	 βράδυ,	 οι	 διοργανωτές	 του	 Φε-

στιβάλ	δεξιώθηκαν	τους	χορωδούς	στο	
Κέντρο	PALMIER	στο	Κεφαλάρι.	
Το	 Φεστιβάλ	 συνεχίστηκε	 και	 την	

Κυριακή,	20	Οκτωβρίου,	με	άλλες	5	ελ-
ληνικές	χορωδίες.	

Γράφει η Άσπα Κοπανέλλη-Αβαγιανού
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Στράτης Μυριβήλης, 50 χρόνια από τον θάνατό του,
εκδήλωση στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Με	αφορμή	τη	συμπλήρωση	πενήντα	
χρόνων	 από	 τον	 θάνατο	 του	 Στράτη	
Μυριβήλη,	 το	 1969,	 του	 συγγραφέα	
της	 «Ζωής	 εν	 τάφω»,	 της	 «Δασκάλας	
με	 τα	χρυσά	μάτια»,	 του	«Βασίλη	 του	
Αρβανίτη»	και	της	«Παναγιάς	της	Γορ-
γόνας»,	 έργα	 ανάμεσα	σε	 πολλά	 άλλα	
μυθιστορήματα	 και	 διηγήματά	 του,	 η	
Γεννάδιος	Βιβλιοθήκη,	στην	οποία	από-
κειται	το	αρχείο	του	Στράτη	Μυριβήλη,	
διοργάνωσε	 επετειακή	 εκδήλωση	 την	
Τρίτη	15	Οκτωβρίου,	στο	Αμφιθέατρο	
Cotsen	Hall.	
Στην	 εκδήλωση	 οργανώθηκε	 έκθε-

ση	 	 χειρογράφων	 και	 φωτογραφιών	
από	 το	 αρχείο	 του	 συγγραφέα.	 Έγινε	
και	η	παρουσίαση	δύο	νέων	εκδόσεων	
με	διηγήματα	και	ποιήματα	που	κυκλο-
φόρησαν	από	τις	εκδόσεις	Εστία	«Στη	
χώρα	των	αγαλμάτων»,	διηγήματα	από	
τα	τέσσερα	χρωματιστά	βιβλία	και	«Μι-
κρές	φωτιές»,	ποιήματα	και	τραγούδια.
Για	το	έργο	του	Μυριβήλη	και	τις	νέες	

εκδόσεις	μίλησαν	οι:	Παντελής	Μπου-
κάλας,	Μάριος-Κυπαρίσσης	Μώρος	και	
Γιώργος	Συρίμης.	
Αποσπάσματα	 από	 το	 μυθιστόρημα	

«Η	 δασκάλα	 με	 τα	 χρυσά	 μάτια»	 του	
Μυριβήλη	 διάβασε	 η	 ηθοποιός	 Λένα	
Παπαληγούρα.

Ο αντιπολεμικός συγγραφέας 
της αιολικής σχολής

Στράτης	 Μυριβήλης	 γεννήθηκε	 στη	
Σκαμνιά	 της	 Λέσβου	 το	 1890.	 Ήταν	
ένας	 από	 τους	 σημαντικότερους	 εκ-
προσώπους	της	γενιάς	του	1930.	Ανή-
κει	στους	«αιολείς»	συγγραφείς	της	γε-
νιάς	αυτής,	που	είχαν	αιολική	καταγωγή	
και	κοινή	θεματολογία	(Ηλίας	Βενέζκης,	
Στρατής	Δούκας	κ.ά.).
Το	πρώτο	του	βιβλίο,	με	τίτλο	«Κόκ-

κινες	ιστορίες»,	κυκλοφόρησε	το	1915.	
Υπηρέτησε,	 ως	 στρατιώτης	 και	 τέλος	
ως	αξιωματικός,	στον	ελληνικό	στρατό	
μέχρι	 το	 1922.	Μετά	 τη	Μικρασιατική	
Καταστροφή,	όταν	επέστρεψε	στη	Λέ-
σβο,	εξέδιδε	την	εβδομαδιαία	εφημερί-
δα	«Καμπάνα».	Εκεί	δημοσιεύθηκε,	σε	
συνέχειες,	το	μυθιστόρημά	του	«Η	ζωή	
εν	τάφω»,	που	είχε	αρχίσει	να	γράφει	
ήδη	από	το	1917,	ένα	έργο	που	εγκαινί-
ασε	την	αντιπολεμική	λογοτεχνία	στην	
Ελλάδα	 και	 το	οποίο	 εκδόθηκε	σε	 βι-
βλίο	το	1930.
Άλλα	 έργα	 του:	 Τα	 μυθιστορήματα	

«Η	δασκάλα	με	τα	χρυσά	μάτια»	(1934)	
και	«Η	Παναγιά	η	Γοργόνα»	(1949),	τα	
διηγήματα	«Το	γαλάζιο	βιβλίο»	(1939),	
«Το	κόκκινο	βιβλίο»	(1952),	«Το	βυσ-
σινί	 βιβλίο»	 (1959),	 οι	 νουβέλες	 «Ο	
Βασίλης	ο	Αρβανίτης»	(1943),	«Τα	πα-
γανά»	(1945),	«Ο	Παν»	(1946),	τα	ποιή-
ματα	«Μικρές	φωτιές»	(1942).	Έγραψε	
επίσης	 δοκίμια	 και	 χρονογραφήματα.	
Ήταν	μέλος	της	Ακαδημίας	Αθηνών.
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ΑφιέρωμαΑφιέρωμα
Οι Έλληνες καλλιτέχνες στο έπος του 1940

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Ήταν	 28η	Οκτωβρίου	 1940:	Η	 ημέ-
ρα	που	η	Ελλάδα	είπε	ΟΧΙ	στην	υπο-
ταγή,	στέλνοντας	το	μήνυμα,	πως	όταν	
παλεύει	κανείς	με	την	ψυχή	του,	όταν	
αγωνίζεται	για	την	ελευθερία	του,	όσο	
μεγάλα	 και	 αν	 είναι	 τα	 εμπόδια,	 όσες	
θυσίες	και	αν	απαιτηθούν,	στο	τέλος	θα	
βγει	νικητής.
Η	τέχνη,	ως	έκφραση	της	ανθρώπινης	

σκέψης	και	δράσης,	συνιστά	μέρος	της	
ζωής	και	συστατικό	στοιχείο	της	ιστο-
ρικής	 πραγματικότητας.	 Μάλιστα,	 σε	
κρίσιμες	ιστορικές	περιόδους,	όπως	το	
έπος	του	1940,	η	καλλιτεχνική	παραγω-
γή	 λειτούργησε	 σαν	 δημόσιος	 χώρος	
αποτύπωσης,	ερμηνείας	των	γεγονότων	
και	διαμορφωτής	της	ιστορικής	μνήμης.
Καλλιτεχνήματα	με	το	συγκεκριμένο	

ιστορικό	 περιεχόμενο,	 επηρέασαν	 και	
επηρεάζουν	συνειδήσεις,	αλλά	περνούν	
και	στην	ιστοριογραφική	παραγωγή	ως	
οπτικό	υλικό.	Συνεπώς,	καμία	ιστορική	
περίοδος	δεν	μπορεί	να	κατανοηθεί	σε	
βάθος	αν	δεν	μελετηθεί	και	η	τέχνη	της.
Οι	Έλληνες	 καλλιτέχνες,	 όπως	άλλω-

στε	και	οι	αντίστοιχοι	ξένοι,	αποτύπω-
σαν	την	αντίσταση	του	ελληνικού	λαού	
στον	κατακτητή	και	τον	φασισμό,	αρχι-
κά	τον	χειμώνα	του	1940-41	στα	ελληνο-
αλβανικά	σύνορα	και	στη	συνέχεια,	στο	
πλαίσιο	του	απελευθερωτικού	αγώνα.	
Λογοτέχνες,	 θεατρικοί	 συγγραφείς	

και	ηθοποιοί,	συνθέτες,	τραγουδοποιοί	
και	τραγουδιστές,	ζωγράφοι	και	χαρά-
κτες,	 σκιτσογράφοι	 και	 γελοιογράφοι	
εμπνεύστηκαν	από	το	«Έπος	του	‘40»	
και	τον	αντιστασιακό	αγώνα	στο	σύνο-
λό	του,	δημιουργώντας	μια	νέα	λογοτε-
χνία,	έναν	νέο	θεατρικό	λόγο,	διάφορα	

μουσικά	είδη	και	πολυάριθμα	εικαστικά	
έργα.	Ωστόσο,	 η	προσφορά	 τους	δεν	
εξαντλήθηκε	στην	πνευματική	παραγω-
γή,	αφού	δεν	έλειψαν	ούτε	στιγμή	από	
την	αντίσταση	στον	κατακτητή:	Στάθη-
καν	στο	πλευρό	του	λαού	που	υπέφε-
ρε,	έλαβαν	ενεργό	μέρος	στον	αντιστα-
σιακό	 αγώνα	 και,	 πρωτοστάτησαν	 σε	
αυτόν	-ιδιαίτερα	οι	πιο	νέοι	–	δίνοντας	
με	 το	 παράδειγμα	 και	 το	 έργο	 τους	
μιαν	άλλη	διάσταση.
Εύστοχα	 λέγεται	 λοιπόν,	 ότι	 στην	

πολύμορφη	 αντίσταση	 του	 ελληνικού	
λαού	κατά	τον	2ο	Παγκόσμιο	Πόλεμο	
μπορεί	να	διακρίνει	κανείς	δύο	όψεις,	
τη	λαϊκή	και	την	πνευματική,	όψεις	που	

Αφίσα του Γιώργου Γουναρόπουλου
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αλληλοσυμπληρώνονται.	
Για	 τις	 εικαστικές	 τέχνες,	 (σχέδιο,	

ζωγραφική,	 χαρακτική,	 λιθογραφία,	
γελοιογραφία)	 που	 έδωσαν	 το	 παρόν,	
στην	 εξάμηνη	σύγκρουση,	 που	 άνοιξε	
στις	28	Οκτωβρίου	1940	κι	έκλεισε	ορι-
στικά	 στις	 27	Απριλίου	 1941,	 και	 που	
κατέληξε	σε	θρίαμβο	και	εποποιία	του	
ελληνικού	λαού,	έχουν	γραφτεί	πολλά.
Είναι	πράγματι	εντυπωσιακός	ο	αριθ-

μός	 των	 εικαστικών,	 που	 θα	 επιστρα-
τευτεί	 για	 ν’	 αποτυπώσει,	 με	 κάθε	
πρόσφορο	 εικαστικό	 μέσο	 το	 έπος	
του	 ’40,	είτε	υπηρετώντας	ως	μάχιμοι,	
όπως	 ο	 Αλέξανδρος	 Αλεξανδράκης	
(1913-1968)	 ή	 με	 την	 επίσημη	 ιδιότη-
τα	 του	 πολεμικού	 ζωγράφου,	 όπως	 ο	
Ουμβέρτος	 Αργυρός	 (1882-1963)	 και	
ο	 Γιώργος	 Προκοπίου	 (1876-1940).	
Εξάλλου,	πολλοί	εικαστικοί	καλλιτέχνες	
(Κωσταντίνος	Παρθένης,	Γιώργος	Γου-
ναρόπουλος,	Περικλής	 Βυζάντιος,	Δη-
μήτρης	 Γιολδάσης	 κλπ.)	 φιλοτέχνησαν	
μεμονωμένα	έργα	εμπνευσμένα	από	το	

έπος	του	1940-41.
Επιστρατευμένοι	 στον	 πόλεμο	 κατά	

των	 Ιταλών	θα	βρεθούν	οι	σκιτσογρά-
φοι	 στις	 εφημερίδες	 της	 εποχής.	 Απ’	
την	έναρξη	του	πολέμου	και	μέχρι	την	
είσοδο	 των	 Γερμανών	στην	 Ελλάδα,	 η	
ελληνική	γελοιογραφία	θα	φτάσει	στην	
ύψιστη	ακμή	της.	Επιφανείς	σκιτσογρά-
φοι	της	εποχής,	όπως	ο	Φωκίων	Δημη-
τριάδης,	 ο	 Γ.	 Γκεϊβέλης,	 ο	Κ.	Μπέζος,	
ο	Ν.	Καστανάκης,	 κ.α.	 «διασκέδαζαν»	
καθημερινά	 τον	 άμαχο	 πληθυσμό,	 με	
τα	κατορθώματα	των	στρατιωτών	μας.
Αλλά	 και	 άλλοι	 εικαστικοί,	 εμπνευ-

σμένοι	από	τον	αγώνα	για	την	πατρίδα,	
θα	φιλοτεχνήσουν	μεμονωμένα	έργα	σε	
συνθέσεις	με	πολεμική	θεματογραφία,	
οι	 οποίες	 σχεδιάζονταν	 προκειμένου	
να	 τυπωθούν	 λιθογραφικά	 στο	 σχήμα	
της	αφίσας	για	συγκεκριμένους	εκδοτι-
κούς	οίκους	σε	χιλιάδες	αντίτυπα.
Οι	 λιθογραφημένες	 εικόνες,	 κυριο-

λεκτικά	 «εικονογραφημένες	 ειδήσεις»,	
παράγονταν	με	 ταχύτατο	ρυθμό	η	μια	

 Γιώργου Προκοπίου «Στο μέτωπο» ελαιογραφία
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μετά	την	άλλη,	αγωνιώντας	ο	κάθε	εκ-
δοτικός	οίκος	 να	προλάβει	 τα	 νέα	 για	
τα	πολεμικά	γεγονότα	και	να	υπερκερά-
σει	τον	άλλο.	Όλες	διακρίνονταν	για	τη	
δραματοποιημένη	 αφηγηματική	 πλοκή	
τους,	που	την	υποστήριζαν	ενίοτε	μα-
κρόσυρτοι	τίτλοι.
Η	 Ανώτατη	 Σχολή	 Καλών	 Τεχνών	

προκήρυξε	 διαγωνισμό	 μεταξύ	 των	
σπουδαστών	 με	 αντικείμενο	 τη	 φιλο-
τέχνηση	θεμάτων	με	βάση	συνθήματα	
που	 υπέδειξε	 η	 κυβέρνηση.	 Τα	 έργα	
που	 προκρίθηκαν	 τυπώθηκαν	 σε	 λι-
θογραφίες,	που	διατέθηκαν	στο	κοινό	
και	στους	κρατικούς	οργανισμούς	σαν	
συμμετοχή	της	Σχολής	στην	αφύπνιση	
του	εθνικού	φρονήματος.
Στο	Εργαστήριο	του		χαράκτη	Κεφαλ-

ληνού	έπνεε	ένας	αέρας	δημοκρατικής	
ελευθερίας.	 Οι	 άγνωστοι	 τότε	 σπου-
δαστές,	 γνωστοί	 σήμερα	 καλλιτέχνες,	
ανέλαβαν	να	φιλοτεχνήσουν	τις	προπα-
γανδιστικές	αφίσες	για	τον	αγώνα	ενά-
ντια	στους	 Ιταλούς.	Η	ξυλογραφία	και	

το	λινόλεουμ	προσφέρονταν	περισσό-
τερο	για	το	σκοπό	αυτό.	Μερικές	από	
τις	 αφίσες	 που	 επελέγησαν	 ήταν	 «Οι	
Ηρωίδες	του	1940»	του	Κώστα	Γραμ-
ματόπουλου,	«Η	Γυναίκα	που	πλέκει»,	
της	Βάσως	Κατράκη	και	«Ο	Τσολιάς»,	
του	 Τάσου	 Αλεβίζου,	 που	 αργότερα	
έγινε	ευρύτατα	γνωστός	ως	ο	χαράκτης	
Τάσος,	που	παριστάνει	έναν	φουστανε-
λά	 να	 δείχνει	 με	 το	 δάχτυλό	 του	 τον	
περαστικό	 διαβάτη	 και	 να	 τον	 ρωτά	
«Έδωσες	εσύ;».
Αξίζει	 όμως	 να	 σταθούμε	 και	 σε	 κά-

ποιες	 ιδιαίτερες	 περιπτώσεις,	 όπως	 ο	
Γεώργιος	 Προκοπίου	 (1876-1940),	 που	
αφού	 κίνησε	 γη	 και	 ουρανό	 για	 να	 τον	
αφήσουν	να	πάει	στο	μέτωπο,	άφησε	την	
τελευταία	του	πνοή	στο	Αργυρόκαστρο.	
Ένα	είναι	σίγουρο.	Με	την	έναρξη	του	

ελληνοϊταλικού	 πολέμου,	 τον	 Οκτώ-
βριο	του	1940,	οι	πνευματικοί	άνθρω-
ποι	και	οι	καλλιτέχνες	συνενώθηκαν	με	
τον	ελληνικό	λαό	και	επιστρατεύτηκαν	
κι	αυτοί	στο	μέτωπο	ή	στα	μετόπισθεν,	

 Ουμβέρτος Αργυρός « Πορεία προς το μέτωπο», ελαιογραφία
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από	τις	πρώτες	μέρες	της	εισβολής.
Η	πολιτιστική	ζωή	στα	μετόπισθεν	και	

για	όσο	διάστημα	ο	ελληνικός	στρατός	
βρισκόταν	 στο	 μέτωπο	 συντονίστηκε	
στο	ρυθμό	των	πολεμικών	γεγονότων.
Για	 να	 εμψυχώσουν	 τους	 Έλληνες	

στρατιώτες,	 αλλά	 και	 να	 παρηγορή-
σουν	 τους	 ανθρώπους	 που	 είχαν	 μεί-
νει	πίσω	και	αγωνιούσαν,	οι	εικαστικοί	
καλλιτέχνες,	 ηθοποιοί,	 τραγουδιστές	
και	 σεναριογράφοι	 και	 γελοιογράφοι	
επικέντρωσαν	το	ενδιαφέρον	τους	στα	
γεγονότα	του	πολέμου.
Η	πιο	 αυθεντική	 και	 αξιόπιστη	 εικα-

στική	μαρτυρία	για	τον	πόλεμο	του	’40-
’41,	είναι	το	Λεύκωμα	του	Αλέξανδρου	
Αλεξανδράκη	(1913-1968):	

«Έτσι	πολεμούσαμε,	1940-1941»,	με	
80	σκίτσα	και	22	πίνακες	από	το	έπος	
του	‘40,	για	το	οποίο	πήρε	μεταθανάτια	
το	Α΄	βραβείο	της	Ακαδημίας	Αθηνών.	
Ο	Αλεξανδράκης,	γράφει	στον	πρό-

λογο	 του	 Λευκώματος	 τον	 Ιανουάριο	
του	 1968:	 «Στην	 τέχνη	 μου	 με	 απα-
σχόλησαν	πολλά.	Οι	εικόνες	όμως	του	
μετώπου	 και	 της	 υπεράνθρωπης	 προ-
σπάθειάς	 μας	 στον	 συντριπτικά	 άνισο	
αγώνα	 έρχονται	 και	 ξανάρχονται	 στη	
ζωγραφική	μου	σαν	ανεξόφλητο	χρέος.	
Τα	σχέδια	αυτά	καθώς	και	τους	πίνακες	
που	ζωγράφισα	αργότερα,	τα	παρουσι-
άζω	 συγκεντρωμένα	 σε	 ένα	 λεύκωμα,	
σαν	μια	ακόμα	μαρτυρία	των	όσων	ζή-
σαμε	εκεί	απάνω».	

Αλέξανδρος Αλεξανδράκης «Προέλασις», ελαιογραφία
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Οι άγνωστοι τότε σπουδαστές, γνωστοί σήμερα καλλιτέχνες, 
φιλοτέχνησαν προπαγανδιστικές αφίσες για τον αγώνα του 1940.



20 21



20 21

ΙστορίαΙστορία
Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Το	θωρηκτό	«Γεώργιος	Αβέρωφ»	εί-
ναι	ένα	πλοίο	-	θρύλος	του	Πολεμικού	
μας	 Ναυτικού.	 Είναι	 ζήτημα	 αν	 στην	
παγκόσμια	 ναυτική	 ιστορία	 θα	 συνα-
ντήσουμε	άλλο	πολεμικό	πλοίο	που	να	
συνδέθηκε	 για	 τόσο	 μεγάλο	 χρονικό	
διάστημα	με	την	ιστορία	ενός	έθνους.	
Η	φήμη	και	ο	σεβασμός	που	απολαμ-

βάνει	 απ’	 όλους	 τους	 Έλληνες	 φθάνει	
ως	τις	μέρες	μας.
Επικεφαλής	 του	 ελληνικού	 στόλου	

στις	 θαλάσσιες	 μάχες	 ήταν	 ο	 ναύαρ-
χος	Παύλος	Κουντουριώτης	χάριν	στη	
στρατιωτική	ιδιοφυΐα	του	οποίου	η	Ελ-
λάδα	κυριάρχησε	στην	ευρύτερη	περι-
οχή	χωρίς	να	αφήσει	κανένα	περιθώριο	
αμφισβήτησης,	έχοντας	πια	περιορίσει	

τον	 οθωμανικό	 στόλο	 στα	 στενά	 των	
Δαρδανελίων.
Εκτός	όμως	 από	 τον	Κουντουριώτη,	

πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στις	 ναυμαχίες	
έπαιξε	 και	 το	πλοίο–φόβητρο	 του	Ελ-
ληνικού	Βασιλικού	Ναυτικού,	το	Θωρη-
κτό	«Γεώργιος	Αβέρωφ»,	που	την	επο-
χή	εκείνη	ήταν,	ότι	πιο	σύγχρονο	έπλεε	
στα	νερά	της	Ανατολικής	Μεσογείου.	Η	
ταχύτητα	του	έφτανε	μέχρι	και	τους	23	
κόμβους,	 κερδίζοντας	 δίκαια	 το	 προ-
σωνύμιο	 «διαβολόπλοιο»,	 από	 τους	
Τούρκους.
Με	 διάκοσμο	 αντάξιο	 της	 ένδοξης	

ιστορίας	του,	τα	σαλόνια,	τα	ναυαρχικά	
διαμερίσματα	καθώς	και	το	καρρέ	των	
αξιωματικών	 (εκεί	 που	 σήμερα	 συνε-
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δριάζει	 το	Ανώτατο	Ναυτικό	 Συμβού-
λιο	υπό	τον	εκάστοτε	αρχηγό	του	Γε-
νικού	 Επιτελείου	Ναυτικού)	 αναδύουν	
μέχρι	και	σήμερα	ακόμα	το	άρωμα	μιας	
άλλης	εποχής	και	μαρτυρούν	τη	σημα-
σία	της	αποστολής	του	«Αβέρωφ».	
Οι	 Ιταλοί	 κατασκευαστές	 σαν	 να	

γνώριζαν	 εκ	 των	 προτέρων,	 ότι	 επρό-
κειτο	να	μεγαλουργήσει	στα	πεδία	των	
μαχών,	 φρόντισαν	 να	 επιστρατεύσουν	
όλη	την	καλαισθησία	τους.
Η	 διακόσμηση	 του	 εσωτερικού	 του	

πλοίου	ήταν	πολυτελής	και	εξαιρετικής	
φινέτσας.	 Το	 εσωτερικό	 των	 χώρων	
που	κινούνταν	οι	αξιωματικοί	ήταν	κα-
λυμμένο	με	πανάκριβα	ξύλα.
Ενδεικτικό	 της	 υψηλής	 αισθητικής	

του	εσωτερικού	του	πλοίου	είναι	ότι	τα	
ναυαρχικά	διαμερίσματα	καθώς	και	το	
καρρέ	των	αξιωματικών	είναι	επενδυμέ-
νο	με	ξύλο	καρυδιάς.	Επιπλέον,	εξαιρε-
τικά	πολυτελές	 -	 για	 τα	δεδομένα	 της	
εποχής-	υπήρξε	και	το	λουτρό	στην	κα-
μπίνα	του	ναυάρχου,	με	τη	μαρμάρινη	
επένδυση	αλλά	και	την	παροχή	ζεστού	
νερού	να	θεωρούνται	πρωτοποριακά.
Δέκα	χρόνια	μετά	τον	καταστροφικό	

Ελληνοτουρκικό	 Πόλεμο	 του	 1897	 το	
Πολεμικό	Ναυτικό	διέθετε	μια	ελάχιστη	
δύναμη	απαρχαιωμένων	τορπιλοβόλων	
και	 θωρηκτών,	 κατασκευασμένων	 τον	
περασμένο	 αιώνα.	 Η	 επιτακτική	 ανά-
γκη	για	την	απόκτηση	αξιόμαχου	στό-
λου,	το	1908,	έφερε	στα	ελληνικά	νερά	
οκτώ	 καινούρια	 αγγλικά	 και	 γερμανικά	
αντιτορπιλικά,	ωστόσο	η	ενίσχυση	δεν	
θεωρήθηκε	επαρκής.	Για	τον	λόγο	αυτό	
η	 κυβέρνηση	 Μαυρομιχάλη	 στράφηκε	
στα	ναυπηγεία	Ορλάντο,	στο	Λιβόρνο	
της	Ιταλίας,	όπου	κατασκευαζόταν	ένα	
θωρακισμένο	–	καταδρομικό	για	λογα-
ριασμό	του	Ιταλικού	Ναυτικού.
Η	 εν	 τέλει	 ακύρωση	 της	 παραγγελί-

ας	από	πλευράς	των	Ιταλών	και	η	άμε-
ση	προκαταβολή	του	1/3	της	αξίας	του	
πλοίου	 επέτρεψαν	 την	 απόκτηση	 του	

θωρηκτού	 από	 την	 Ελλάδα.	 Το	 ποσόν	
της	προκαταβολής	προήλθε	από	τη	δι-
αθήκη	του	Γεωργίου	Αβέρωφ	και	ανήρ-
χετο	σε	8.000.000	εκατομμύρια	χρυσές	
δραχμές,	 ενώ	 το	 υπόλοιπο	 ποσό	 των	
15.650.000	 χρυσών	 δραχμών	 καλύ-
φθηκε	από	 το	Ταμείο	Εθνικού	Στόλου	
(ΤΕΣ),	 με	 το	 συνολικό	 κόστος	 του	 να	
φτάνει	στα	23.650.000	χρυσές	δραχμές.
Το	 10.200	 τόνων	 θωρακισμένο	 εύ-

δρομο,	(όπως	ακριβέστερα	περιγράφε-
ται),	μπορούσε	να	μεταφέρει	μέχρι	και	
1.200	άνδρες.
Καθελκύστηκε	στις	12	Μαρτίου	1910	

και	την	1η	Σεπτεμβρίου	1911	κατέπλευ-
σε	 στον	 Φαληρικό	 όρμο,	 με	 χιλιάδες	
Αθηναίους	 και	 Πειραιώτες	 να	 σπεύ-
δουν	να	θαυμάσουν	από	κοντά	το	νέο	
υπερόπλο.

«Με τη δύναμιν του Θεού και τας 
ευχάς του Βασιλέως και εν ονόματι 
του δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακα-
θέκτου με την πεποίθησιν της νίκης 
εναντίον του εχθρού του Γένους», 
ανέφερε	 το	 ιστορικό	 ναυτικό	 σήμα	
που	έστειλε	προς	τα	πλοία	του	στόλου	
από	τη	γέφυρα	του	«Αβέρωφ»	ο	ναύ-
αρχος	 Κουντουριώτης	 στις	 24	 Οκτω-
βρίου	1912,	που	έμελλε	να	αποδειχθεί	
προφητικό	και	σήμερα	βρίσκεται	σκα-
λισμένο	 στο	 κατάστρωμα	 του	 πλωτού	
μνημείου.
Λίγους	 μήνες	 αργότερα	 το	 «πλοίο	

της	νίκης»,	με	την	καθοδήγηση	του	αρ-
χηγού	του	στόλου,	προσαρτούσε	στην	
Ελλάδα	σχεδόν	όλα	τα	νησιά	του	Ανα-
τολικού	Αιγαίου	από	τη	Σάμο	μέχρι	τη	
Θάσο,	 την	 Ίμβρο	 και	 την	 Τένεδο,	 τη	
Λήμνο,	τη	Λέσβο	και.	τη	Χίο.
Στις	6	Οκτωβρίου	1912,	επομένη	της	

κήρυξης	του	πολέμου,	ο	Αβέρωφ	βρέ-
θηκε	έξω	από	τη	Λήμνο.	Στις	8,	οι	άν-
δρες	της	διλοχίας	έκαναν	απόβαση.	Στις	
9,	 η	Λήμνος	 ήταν	 ελληνική.	Ως	 τις	 18,	
είχαν	ελευθερωθεί	σχεδόν	δίχως	μάχες	
Θάσος,	Αϊ	Στράτης	και	Ίμβρος.	Στις	19,	
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η	 διλοχία	 απελευθέρωσε	 τη	 Σαμοθρά-
κη,	στις	21	τα	Ψαρά,	στις	24	την	Τένεδο	
και	στις	4	Νοεμβρίου	την	Ικαρία,	έπειτα	
από...	γραπτό	αίτημα	των	κατοίκων.
Στις	 8	Νοεμβρίου,	 έγινε	 η	 απόβαση	

στη	 Μυτιλήνη.	 Στο	 νησί,	 βγήκαν	 1030	
άνδρες	και	υπεγράφη	η	παράδοση	της	
πόλης.	Στη	συνέχεια	ο	ελληνικός	στρα-
τός	 ελευθέρωσε	 πανηγυρικά	 και	 το	
υπόλοιπο	νησί.
Στις	 12	 Νοεμβρίου	 του	 1912,	 ήταν	

η	Χίος	 το	 τελευταίο	 νησί	 του	Αιγαίου	
που	 γινόταν	 ελληνικό,	 με	 εξαίρεση	 τα	
Δωδεκάνησα.
Ο	Οκτώβριος	 του	 1918	 βρίσκει	 την	

Ελλάδα	 στην	 πλευρά	 των	 νικητών	 του	
Α’	Παγκοσμίου	Πολέμου	και	το	«Αβέ-
ρωφ»	να	καταπλέει	στην	Κωνσταντινού-
πολη,	όπου	υψώνει	την	ελληνική	σημαία	
και	γίνεται	δεκτό	με	ενθουσιασμό	από	
την	πολυπληθή	ελληνική	κοινότητα.	
Τη	Μεγάλη	Πέμπτη	του	1941	-και	ενώ	

τα	ναζιστικά	στρατεύματα	απείχαν	λίγα	
24ωρα	 από	 την	 Αθήνα-	 αποπλέει	 με	
μισό	πλήρωμα	και	χωρίς	κυβερνήτη	για	
την	Αλεξάνδρεια,	 προκειμένου	 να	συ-
νεχίσει	τον	αγώνα	κατά	του	Άξονα.	Το	
γερασμένο	σκαρί	του	έφτασε	μέχρι	τη	

Βομβάη	και	το	Άντεν,	όπου	συμμετείχε	
επιτυχώς	 σε	 συμμαχικές	 νηοπομπές.	
Στις	17	Οκτωβρίου	του	1941	επέστρε-
ψε	πανηγυρικά	στο	Φάληρο	μεταφέρο-
ντας	την	εξόριστη	ελληνική	κυβέρνηση.	
Κατά	τη	διετία	1947-1949	έγινε	Αρχη-
γείο	 Στόλου	 στο	 Κερατσίνι,	 όμως	 το	
1952,	μετά	από	40	χρόνια	προσφοράς,	
διατάχθηκε	ο	παροπλισμός	του.
Από	το	1957	μέχρι	το	1983,	το	«Αβέ-

ρωφ»	 βρέθηκε	 πρυμνοδετημένο	 στον	
Πόρο,	 ωστόσο	 την	 επόμενη	 χρονιά	
το	 Πολεμικό	 Ναυτικό	 αποφάσισε	 την	
αποκατάσταση	 του	 και	 αφού	 ρυμουλ-
κήθηκε	από	τον	Πόρο	στο	Φάληρο,	ξε-
κίνησαν	 οι	 εργασίες	 σταθεροποίησης	
–	 αποκατάστασης	 του.	 Αξίζει	 να	 ση-
μειωθεί	ότι	μεγάλο	μέρος	των	δαπανών	
προήλθε	 από	δωρεές,	 με	 τις	 σημαντι-
κότερες	εξ	αυτών	να	προέρχονται	από	
την	Κυπριακή	Δημοκρατία,	την	οικογέ-
νεια	Λάτση	και	το	Ίδρυμα	Ωνάση.	
Σήμερα,	 το	 πλωτό	 μουσείο	 «Αβέ-

ρωφ»,	αγκυροβολημένο	στο	Φλοίσβο,		
αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 δημοφιλέστερα	
μνημεία	 της	Αττικής	 καθώς	 σε	 ετήσια	
βάση	 το	 επισκέπτονται	 περισσότεροι	
από	60.000	Έλληνες	και	ξένοι.
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«Κωνσταντίνος Μελάς, μια ξεχωριστή φυσιογνωμία»

Γράφει ο Στρατής Αλ. Μολίνος

Τιμή	στη	μεγάλη	κι	
ανεπίστρεπτη	εκείνη	
μέρα,	Πέμπτη	8	Νο-
εμβρίου	 1912,	 όταν	
ο	ελληνικός	στρατός	
πάτησε	το	πόδι	του	
στο	νησί	και	χάρισε	
απλόχερα	 την	 πο-
λυπόθητη	 λευτεριά	
στον	 καταπιεσμένο	

για	τετρακόσια	πενήντα	συναπτά	χρό-
νια	 λαό	 του.	 Στιγμές	 αξέχαστες,	 συ-
γκινητικές,	 γεμάτες	 εθνικό	 μεγαλείο.	
Γεμάτες	 αναμνήσεις	 και	 γεγονότα	 συ-
γκλονιστικά.	
Αυτή	τη	μέρα	η	Λέσβος	ποτέ	δεν	θα	

πάψει	να	τιμά	με	μεγαλοπρέπεια	αλλά	
και	ευγνωμοσύνη	σ’	εκείνους	που	θυσι-
άστηκαν	πολεμώντας.
Μέσα	από	την	ανταύγεια	εκείνων	των	

στιγμών	 αναφαίνεται	 η	 φυσιογνωμία	
του	πρώτου	φρούραρχου	της	Μυτιλή-
νης,	Κωνσταντίνου	Μελά	τον	οποίο	οι	
οικείοι	και	οι	φίλοι	του	προσφωνούσαν	
«Κοκό	Μελά».
Γιος	του	Μιχαήλ	Μελά	και	νεώτερος	

αδελφός	του	μακεδονομάχου	Παύλου	
γεννήθηκε	 το	1874	στη	Μασσαλία	και	
ακολούθησε	τον	στρατιωτικό	κλάδο	ως	
αξιωματικός	του	Βασιλικού	Πολεμικού	
Ναυτικού.	Μετεκπαιδεύτηκε	στη	Ρωσία	
στη	χρήση	σκαφάνδρων	και	στον	πόλε-
μο	των	τορπιλών.	Εθήτευσε	για	κάποιο	
διάστημα	ως	υπασπιστής	του	Ύπατου	
Αρμοστή	Κρήτης	Γεωργίου	και	κατόπιν	
συνέχισε	 τη	 σταδιοδρομία	 του	 κοντά	
στον	περιφανή	Ναύαρχο	Π.	Κουντου-
ριώτη.	Σύντομα,	με	προτροπή	 του	Ελ.	
Βενιζέλου	αποχώρησε	από	το	ναυτικό	
για	να	πολιτευθεί	με	την	παράταξή	του	

όπου	και	εξελέγη	βουλευτής	Ιωαννίνων.	
Παράλληλα,	 διακρίθηκε	 ως	 ο	 ιδρυτής	
του	 Εθνικού	 Οργανισμού	 Τουρισμού	
αλλά	και	ως	πρωτεργάτης	στην	εισαγω-
γή	 και	 καθιέρωση	 του	 προσκοπισμού	
στη	χώρα.	Τελικά,	μετά	από	την	πολυ-
σχιδή	 αυτή	 ενασχόλησή	 του,	 αφοσιώ-
θηκε	 με	 εμμονή	 και	 πρωτοφανή	 ζήλο	
στη	 ψυχανάλυση	 και	 στη	 μεταφυσική	
όπου	 ως	 ο	 ίδιος	 έχει	 εξομολογηθεί	
έλυσε	 πολλά	 ψυχικά	 προβλήματά	 του	
και	μπόρεσε	να	βοηθήσει	ανάλογα	τους	
συμπολίτες	του.	
Παρέμεινε	 στην	 ιστορία	 ως	 ένας	

αγνός	και	«πεισματάρης»	οραματιστής.
Το	έτος	1912	βρίσκει	τον	Κοκό	Μελά	

διοικητή	 του	 Αποβατικού	 Ναυτικού	
Αγήματος	 στο	 επίτακτο	 επιβατηγό	
πλοίο	«Πέλοψ»	που	μαζί	με	τον	ελληνι-
κό	στόλο,	τα	ξημερώματα	της	8ης	Νο-
εμβρίου,	προσεγγίζει	τις	ακτές	της	Μυ-
τιλήνης.	Οι	 πεζοναύτες	 αποβιβάζονται	
από	 τους	 πρώτους	 μέσα	 στο	 πανδαι-
μόνιο	 του	 ενθουσιασμού	και	ο	Μελάς	
διορίζεται	 στρατιωτικός	 διοικητής	 της	
πόλης	τής	Μυτιλήνης	και	πολιτικός	για	
δύο	μόνο	μέρες	μέχρι	 να	φτάσει	από	
τη	 Σμύρνη	ο	 διπλωμάτης	 Ξεν.	 Στελλά-
κης,	ο	οποίος	και	αναλαμβάνει	επίσημα	
τα	καθήκοντα	του	πολιτικού	διοικητή.
Ο	 αγέρωχος	 και	 επιβλητικός	 ναυτι-

κός,	γίνεται	η	ψυχή	της	απόβασης!
Η	 εντύπωση	 που	 έκανε	 στον	 λεσβι-

ακό	λαό	ο	Μελάς	ήταν	άριστη.	Σε	τού-
το	 συντέλεσε	 το	 παρουσιαστικό	 του,	
όπως	 λένε,	 το	 έντιμο	 και	 δοξασμένο	
όνομα	της	οικογένειάς	του	αλλά	κυρί-
ως	η	 έμφυτη	 ευγένειά	 του	και	 ιδιαίτε-
ρα	 η	 δίκαιη	 όσο	 και	 αυστηρή	 συμπε-
ριφορά	 του	προς	όλους,	 ντόπιους	και	
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Τούρκους.	 Λίγο	 μετά	 την	 απόβαση	
των	 ελληνικών	 δυνάμεων	 στο	 νησί,	 ο	
φρούραρχος	Μελάς	εξέδωσε	αυστηρή	
προκήρυξη	 προς	 τον	 λαό	 και	 με	 ναυ-
τικό	 απόσπασμα	 κατέλαβε	 το	 Διοικη-
τήριο.	 Εκεί	 συνόδευσε	 κρατούμενους	
τον	Βαλή	Εκρέμ	μπέη	και	μουτεσαρίφη	
Εράμ	 μπέη	 καταλύοντας	 την	 τουρκική	
κυριαρχία.
Χαρακτηριστικό	είναι	το	μήνυμα	του	

Βαλή,	 αιχμάλωτου	 πλέον	 στην	 Αθήνα,	
προς	τον	Πρωθυπουργό	Βενιζέλο:

«Αν κ. Πρόεδρε, όλοι οι διοικηταί σας 
είναι ως ο Διοικητής Μυτιλήνης, η Ελλάς 
είναι ευτυχής».
Από	 ιστορικής	 πλευράς	 είναι	 επιβε-

βλημένο	 να	 αναφέρουμε	 ότι	 στο	 διά-
στημα	που	μεσολάβησε	από	την	«Κα-
τοχή»	 του	 ελληνικού	 στόλου	 ως	 τη	
μάχη	του	Κλαπάδου	η	κατάσταση	στον	
τόπο	δεν	υπήρξε	η	ιδεώδης.	Οι	Τούρ-
κοι	επιδόθηκαν	σε	έκτροπα,	τα	λεγόμε-
να	φόβια	 με	 τρομοκρατικές	 ενέργειες	
και	 σφαγές	 στη	 βόρεια	 μεριά	 του	 νη-
σιού,	οι	δε	Έλληνες	αξιωματικοί,	κυρί-
ως	ο	Μελάς	και	ο	ταγματάρχης	Αλ.	Μα-
νουσάκης,	στρατιωτικός	διοικητής	του	
νησιού,	άρχισαν	αντιπαλότητες	μεταξύ	
των	 και	 διενέξεις	 για	 ευτελή	 θέματα,	
γεγονός	που	αμαύρωσε	προσωρινά	το	
κύρος	και	την	καλή	φήμη	των	αξιωματι-
κών	αυτών.	Η	αλήθεια	να	λέγεται.	Αμε-
τανόητοι	ως	συνήθως,	γνήσιοι	Έλληνες.	
Η	κατάσταση	εξομαλύνθηκε	όταν	τε-

λικά	έφτασε	στη	Λέσβο	ο	γενικός	διοι-
κητής	Απ.	Συρμακέζης	και	με	την	επο-
πτεία	του	δόθηκε	η	νικηφόρα	μάχη	του	
Κλαπάδου.	 Ο	 Μελάς	 ως	 εκπρόσωπος	
του	 ελληνικού	 στρατού	 υπέγραψε	 το	
πρωτόκολλο	παράδοσης	των	αντιπάλων.
Ως	προαναφέρθηκε	ο	Κοκός	Μελάς	

αγαπήθηκε	 και	 μπήκε	 στις	 ψυχές	 των	
Λεσβίων.	 Ο	 Άγγελος	 Τανάγρας,	 στο	
έργο	του	«Η	κατάληψις	της	Λέσβου	και	
Χίου»-1914	μεταξύ	άλλων,	περιγράφει	
στιγμιότυπα	από	τη	Δοξολογία	που	έγι-

νε	την	Κυριακή	«επί	τη	απολυτρώσει»:
«Αι οδοί είχον ήδη γίνη αδιάβατοι ένεκα 

συρροής. Την 11ην  ακριβώς προσήλθεν υπό 
τας ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς του πλήθους 
και τα χειροκροτήματα ο αρχηγός του σώμα-
τος της κατοχής κ. Μανουσάκης, ταγματάρ-
χης μετά του υπασπιστού του ανθυπολοχα-
γού κ. Χρυσάφη και κατέλαβον τας έναντι 
του αρχιερατικού θρόνου θέσεις. (...). 

Είπετο δε η άμαξα τού τον γενικόν σε-
βασμόν και την αγάπην κατακτήσαντος 
στρατιωτικού διοικητού Μυτιλήνης υπο-
πλοιάρχου κ. Κ. Μελά, έχοντος παρ’ αυτώ 
τον κ. Παπαδάμ έφεδρον αξιωματικόν του 
πολεμικού ναυτικού, βουλευτήν Σύρου».
Ο	 Μελάς,	 παράλληλα	 με	 τα	 κύρια	

καθήκοντά	 του	 κατάφερε	 όσο	 παρέ-
μεινε	στη	Μυτιλήνη	 να	 εισαγάγει	 τους	
μαθητές	 και	 νέους	 της	 πόλης	 στον	
προσκοπισμό,	 ένα	 ακόμη	 πάθος	 του	
προσφοράς	στην	κοινωνική	 ζωή...	 ενώ	
αλληλογραφούσε	με	πρόσωπα	που	σε-
βόταν	και	εκτιμούσε.
Στην	Πηνελόπη	Δέλτα	την	οποία	θε-

Ο υποπλοίαρχος Κ. Μελάς οδηγεί αιχμαλώτους 
τον Βαλή Αρχιπελάγους Εκρέμ Μπέη 

και τον Μουτεσαρίφη Εράμ Μπέη
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ωρούσε	 καλή	 του	 φίλη,	 συγκινημένος	
από	 την	 εορταστική	 ατμόσφαιρα	 των	
ημερών,	γράφει	μεταξύ	άλλων:

«Χριστός Ανέστη στη Μυτιλήνη.
Μυτιλήνη, 29.11.1912
Φίλη κυρία,
Πάσχα! Τι συγκινητικό θέαμα όταν την 

Κυριακή μετά την κατοχή της θαυμασίας 
Μυτιλήνης έκαμε την δοξολογία ο λαμπρός 
Μητροπολίτης της Κύριλλος! Όταν εμπήκε 
στην Μητρόπολι και ανέβηκε στον θρόνο 
του άρχισε χωρίς να το περιμένη κανείς το 
«Χριστός Ανέστη». Ε! κυρία μου έκλαυσα 
σαν παιδί από συγκίνησι».
Ενώ,	 με	 την	 ίδια	 πατριωτική	 έξαρση	

γράφει	στην	πεθερά	του,	μιας	και	η	σύ-
ζυγός	του	τότε	υπηρετούσε	ως	εθελό-
ντρια	αδελφή	νοσοκόμα	στο	βαλκανικό	
μέτωπο:

«Επικεφαλής ενός λόχου πήγα στο Κυ-
βερνείο όπου με περίμενε ο Βαλής του 
Αρχιπελάγους και ο κυβερνήτης της νή-
σου. Και οι δύο μιλούσαν θαυμάσια γαλλικά. 
Πολύ συγκινημένοι μου είπαν: Διαθέτετε 

την δύναμιν, δεν μας μένει παρά να σας 
υπακούσωμε. Ανταλλάξαμε μερικές κου-
βέντες και απεσύρθησαν στα δικά τους και 
άμα τη εξόδω των διέταξα να αποδώσουν 
στρατιωτικές τιμές στον Βαλή ο οποίος φά-
νηκε πολύ συγκινημένος. Φωτογραφήθηκε 
η σκηνή και θα σας στείλω τη φωτογραφία».
Σ’	όλες	τις	καθημερινές	του	ενασχο-

λήσεις	 έθετε	 μπροστά	 την	 τιμιότητα	
της	συνδιαλλαγής	αλλά	και	την	εμμονή	
στις	ιδέες	του	οι	οποίες	σχεδόν	πάντα	
ήσαν	σωστές,	σχεδόν	αλάνθαστες.	Για	
τούτο	το	χαρακτηριστικό,	οι	κοινωνικοί	
«αντίπαλοί»	του	τού	είχαν	κολλήσει	το	
παρατσούκλι	«Κακός	Μπελάς».	Το	είχε	
δεχθεί	 με	 στωικότητα	 και	 συχνά	 υπέ-
γραφε	μ’	αυτό	ως	ένδειξη	της	ανεξικα-
κίας	και	διαλλακτικότητάς	του.
Σχεδόν	ογδόντα	ετών,	στις	3	Μαρτί-

ου	1953,	κατάλευκος	πια,	αριστοκρατι-
κός	 γέρος,	 ξεκίνησε	 να	 βρει	 την	Αλε-
ξάνδρα	του	κι	«ο	τραχύς	κι	αγέρωχος	
παλαιός	ναυτικός,	άραξε	παντοτεινά,	με	
μια	καρδιά	γεμάτη	συμπόνια».***

Οι πεζοναύτες αποβιβάζονται στην προκυμαία της Μυτιλήνης μέσα σε πανδαιμόνιο ενθουσιασμού.
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Ο κατσίγαρος και τα παράλογα με τα απόβλητα
στην παραγωγή του ελαιόλαδου*

Γράφει ο Μιλτιάδης Τσοσκούνογλου 
(μηχανολόγος – περιβαλλοντολόγος) 

Όλοι	 γνωρίζουμε	 ότι	 όταν	 προσθέ-
τουμε	 αγνό	 παρθένο	 ελαιόλαδο	 στο	
φαγητό	 μας,	 προάγεται	 η	 υγεία	 και	 η	
ευεξία	 μας.	 Γνωρίζουμε	 όμως	 τι	 συμ-
βαίνει	 στη	 φύση	 και	 κατά	 συνέπεια	
στην	υγεία	μας,	όταν	της	επιστρέφουμε	
τα	 «λιόζουμα»,	 δηλαδή	 τα	 κατάλοιπα	
της	 επεξεργασίας	 της	 ελιάς	 μετά	 την	
εξαγωγή	του	αγνού	παρθένου	ελαιόλα-
δου;	Την	απάντηση	στην	ερώτηση	αυτή	
είχα	την	ευκαιρία	να	πάρω	σε	ένα	πρό-
σφατο	ταξίδι,	που	έκανα	φέτος	το	Γε-
νάρη.	Περιοδεύοντας	την	περιοχή	έξω	
από	την	Πύλο,	στη	γοητευτική	Μεσση-
νία,	πέρασα	και	από	τον	κόλπο	της	Βοϊ-
δοκοιλιάς,	 μια	 προστατευόμενη	 και	
εξαιρετικού	φυσικού	κάλλους	περιοχή	
ΝΑΤURA.	Προς	μεγάλη	μου	έκπληξη,	
τα	καταγάλανα	νερά	της	θάλασσας	που	
είχα	γνωρίσει	σε	άλλη	καλοκαιρινή	επί-
σκεψή	 μου,	 είχαν	 πάρει	 χρώμα	 φαιό.	
Το	ίδιο	και	τα	νερά	των	παρακείμενων	
χειμάρρων.	Μια	χαρακτηριστική	και	πε-
ρίεργη	γλυκόξινη	δυσοσμία	περιφερό-
ταν	 στην	 περιοχή:	 από	 τα	 λιόζουμα	 ή	
«κατσίγαρος»,	όπως	τα	λένε,	που	ελα-
φρά	τη	καρδία	απορρίπτονται	στο	φυ-
σικό	περιβάλλον!	Γεμάτος	θυμό	για	την	
ανεπίτρεπτη	 καταστροφή,	 σταμάτησα	
για	καφέ	σε	κοντινό	χωριό.	Πάνω	στο	
τραπέζι	του	καφενείου,	βρήκα	παρατη-
μένο	 ένα	 τεύχος	 τοπικού	 περιοδικού,	
κι	ένα	από	τα	κύρια	θέματά	του	ήταν	το	
αφιέρωμα	 με	 τίτλο	 «Κατσίγαρος...	 ο	
μαύρος	θάνατος	της	Μεσσηνίας».	Επι-
στρέφοντας	 στην	 Αθήνα,	 έψαξα	 στο	

Επίκαιρα

Ιnternet	και	βρέθηκα	μπροστά	σε	ένα	
πραγματικά	 μεγάλο	 οικολογικό	 πρό-
βλημα	που	ταλαιπωρεί	όλη	την	Ελλάδα	
και	αναγκαστικά	ήρθα	αντιμέτωπος	με	
το	ερώτημα	για	το	πόσο	καταστροφικά	
για	το	περιβάλλον	μπορούν	να	είναι	τα	
απόβλητα	 της	 γεωργικής	 βιομηχανίας,	
ακόμα	κι	όταν	δεν	περιέχουν	χημικά.	Η	
Ελλάδα	έχει	την	ευλογία	να	είναι	η	τρίτη	
στον	 κόσμο	 ελαιοπαραγωγική	 χώρα,	
μετά	 από	 την	 Ισπανία	 και	 την	 Ιταλία.	
450.000	 οικογένειες	 ασχολούνται	 με	
αυτή	την	δυναμική	καλλιέργεια	που	συ-
νεχώς	 επεκτείνεται.	 Το	 ελληνικό	 παρ-
θένο	 λάδι	 είναι	 εξαιρετικής	 ποιότητας	
και	συνεχώς	κερδίζει	αγορές	στο	εξω-
τερικό.	 Το	 λάδι	 παράγεται	 σε	 μικρές,	
ως	 επί	 το	 πλείστον,	 επιχειρήσεις,	 τα	
ελαιοτριβεία,	 που	 είναι	 περίπου	 3.500	
και	είναι	διάσπαρτα	σε	όλη	τη	χώρα.	Η	
διαδικασία	παραγωγής	είναι	απλή.	Μετά	
το	σπάσιμο	του	καρπού	και	τη	μάλαξή	
του,	ακολουθεί	με	φυγοκέντριση	ο	δια-
χωρισμός	 του	 ελαιόλαδου.	 Πρόκειται	
για	μια	απλή	μηχανική	επεξεργασία	χω-
ρίς	 τη	 χρήση	 χημικών	 μέσων.	 Όμως,	
εκτός	από	το	ελαιόλαδο,	από	την	διαδι-
κασία	αυτή	παράγονται	και	πολλά	από-
βλητα,	ή	παραπροϊόντα	κατά	τους	ειδι-
κούς:	η	«πυρήνα»	και	ο	κατσίγαρος.	Η	
μεν	πυρήνα	παίρνει	συνήθως	το	δρόμο	
για	το	πυρηνελαιουργείο,	όπου	εξάγε-
ται	το	πυρηνέλαιο,	ο	δε	κατσίγαρος	κα-
ταλήγει	 στο	 πιο	 κοντινό	 ρυάκι,	 ή	 χεί-
μαρρο,	 ή	 λίμνη	 ή	 θάλασσα...	 Ο	
κατσίγαρος	 είναι	 ένα	 μίγμα	 νερού	 με	
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5%	ελαιόλαδο	και	υπόλοιπα	ελιάς.	Όταν	
πέφτει	στο	νερό,	όχι	μόνον	το	χρωμα-
τίζει	 μαύρο,	 αλλά	 και	 συντελεί	 σε	 μια	
σειρά	 από	 χημικές	 αντιδράσεις	 που	
αφαιρούν	 το	οξυγόνο	από	το	υδάτινο	
περιβάλλον.	Αυτό	έχει	σαν	συνέπεια	το	
θάνατο	των	ψαριών	από	τη	μια	και	την	
υπέρμετρη	ανάπτυξη	πρασινάδας	ή	φυ-
κιών	που	καταστρέφουν	τη	γύρω	περι-
οχή	λόγω	της	σήψης	και	της	δυσοσμίας	
που	 δημιουργούν.	 Σε	 περίπτωση	 που	
δεν	 υπάρχει	 αρκετό	 νερό	 στο	 ρυάκι,	
για	να	ξεπλένεται,	όπως	συνέβη	φέτος	
το	χειμώνα	λόγω	της	ανομβρίας,	η	δυ-
σοσμία	και	το	μαύρισμα	των	νερών	γί-
νονται	ανυπόφορα.	Το	πρόβλημα	αυτό	
είναι	ορατό	μόνο	στους	κατοίκους	των	
αγροτικών	 περιοχών.	 Όταν,	 το	 καλο-
καίρι	πια,	εμείς	οι	κάτοικοι	των	πόλεων	
επισκεπτόμαστε	 τις	 περιοχές	 αυτές	
σαν	 τουρίστες,	 το	 πρόβλημα	 έχει	 μα-
σκαρευτεί	προσωρινά	λόγω	της	βροχής	
ή	 των	 θαλασσίων	 ρευμάτων,	 καθώς	 η	
ελαιοκομική	 περίοδος	 έχει	 τελειώσει	
από	 τον	 Γενάρη.	Ψάχνοντας	περισσό-
τερο	το	θέμα	του	κατσίγαρου,	από	όσα	
στοιχεία	 συνέλεξα,	 προκύπτει	 ότι	 το	
θέμα	έχει	απασχολήσει	για	πάρα	πολλά	
χρόνια	την	Πολιτεία	καθώς	και	ποικίλα	
εκπαιδευτικά	και	ερευνητικά	ιδρύματα.	
Το	δυστύχημα	είναι	ότι	από	όλη	αυτή	
την	 ενασχόληση,	 δεν	 έχει	 προκύψει	
ακόμα	 εθνική	 πολιτική	 αντιμετώπισης	
του	 προβλήματος,	 ενώ	 ταυτόχρονα	
έχουν	ξοδευτεί	αφειδώς	χρήματα	από	
κοινοτικούς	 και	 εθνικούς	 πόρους	 για	
την	παραγωγή	ποικίλων	μελετών,	ημερί-
δων	 και	 λοιπών	 επιστημονικών	 έργων,	
καθώς	και	για	τον	εκσυγχρονισμό	των	
ελαιοτριβείων.	 Στο	σημείο	αυτό	αξίζει	
να	αναφέρω	ότι	οι	δυο	ευρωπαϊκές	χώ-
ρες	με	μεγαλύτερη	παραγωγή	από	μας	
σε	 ελαιόλαδο,	 η	 Ισπανία	 και	 η	 Ιταλία,	
έχουν	 ήδη	 προχωρήσει	 τόσο	 σε	 νέα	
τεχνολογία	όσο	και	σε	εθνικές	πολιτι-
κές.	 Και	 τη	 μεν	 τεχνολογία	 -	 για	 την	

οποία	 θα	 μιλήσουμε	 παρακάτω-,	 την	
έχουμε	 εισάγει	 στην	 Ελλάδα,	 χωρίς	
όμως	 να	 την	 χρησιμοποιούμε,	 την	 δε	
εθνική	 τους	 πολιτική	 αδυνατούμε	 να	
αντιγράψουμε.	Η	πρώτη	γενιά	φυγοκε-
ντρικών	ελαιοτριβείων	λειτουργούσε	με	
προσθήκη	νερού	στον	σπασμένο	καρ-
πό,	και	το	μίγμα	κατά	την	επεξεργασία	
διαχωριζόταν	 σε	 ελαιόλαδο,	 στερεά	
απόβλητα	(πυρήνα)	και	υγρά	απόβλητα	
(κατσίγαρο).	 Η	 νέα	 τεχνολογία	 στα	
ελαιοτριβεία	κατάργησε	την	προσθήκη	
νερού	και	ο	φυγοκεντρητής	βγάζει	πλέ-
ον,	εκτός	από	το	ελαιόλαδο,	ένα	σχετι-
κά	υδαρές	απόβλητο,	το	λεγόμενο	«δι-
φασικό	 πυρήνα».	 Μια	 κρίσιμη	
λεπτομέρεια	είναι	ότι	αυτοί	οι	νέοι	φυ-
γοκεντρητές	 διατηρούν	 την	 ικανότητα	
να	 λειτουργούν	 και	 ως	 τριφασικοί	 με	
την	παλαιά	τεχνολογία.	Ο	υδαρής	διφα-
σικός	 πυρήνας	 δεν	 μπορεί	 πλέον	 να	
οδεύσει	 στα	 παραδοσιακά	 πυρηνελαι-
ουργεία,	αλλά	πρέπει	να	πάει	στα	επο-
νομαζόμενα	«διφασικά»,	που	είναι	σχε-
διασμένα	 για	 την	 διαχείριση	 του	
παχύρρευστου	αυτού	μίγματος.	Το	πα-
ράλογο	που	συνέβη	στη	χώρα	μας	είναι	
ότι	 ενώ	 έγιναν	 πολλές	 επενδύσεις,	 με	
σημαντικές	κρατικές	και	κοινοτικές	επι-
δοτήσεις,	για	την	αναβάθμιση	των	τρι-
φασικών	 ελαιοτριβείων	 σε	 διφασικά,	
δεν	συνοδεύτηκαν	από	τις	απαιτούμε-
νες	επενδύσεις	για	την	αναβάθμιση	και	
των	 πυρηνελαιουργείων.	 Συνεπώς	 τα	
σύγχρονα	ελαιοτριβεία	είναι	υποχρεω-
μένα	να	λειτουργούν	με	την	πεπαλαιω-
μένη	 τεχνολογία,	 αφού	 δεν	 υπάρχουν	
μονάδες	ανά	την	Ελλάδα.	Ο	δε	κατσί-
γαρος,	 τον	 οποίον	 υποτίθεται	 ότι	 κα-
τήργησε	η	νέα	 τεχνολογία	 των	εκσυγ-
χρονισμένων	 ελαιοτριβείων,	 συνεχίζει	
να	 ρέει,	 όπως	 πριν	 ελεύθερος	 στη	
φύση!	Καθώς	μάλιστα	το	παραδοσιακό	
ελληνικό	 ελαιοτριβείο	 είναι	 μια	 μικρή	
οικογενειακή	 επιχείρηση,	 με	 ελάχιστη	
οικονομική	 επιφάνεια,	 η	 δυνατότητα	
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επιβολής	βιολογικού	καθαρισμού	είναι	
πρακτικά	 ανέφικτη	 για	 την	 Πολιτεία,	
χωρίς	την	ανατροπή	της	κοινωνικοοικο-
νομικής	 ισορροπίας	 στην	 περιφέρεια.	
Το	 πρόβλημα	 αντιμετωπίζεται	 μέχρι	
σήμερα	μόνο	με	τη	σιωπηρή	παράταση	
της	 καταστροφικής	 για	 το	 περιβάλλον	
λειτουργίας	των	εκσυγχρονισμένων	μο-
νάδων	(διφασικών),	σαν	μη	εκσυγχρο-
νισμένων	(τριφασικών).	Ερχόμαστε	λοι-
πόν	 στο	 γνωστό	 πρόβλημα	 που	
ταλανίζει	τη	χώρα	μας.	Μονίμως	θέλου-
με	«να	κάνουμε	ομελέτα	χωρίς	να	σπά-
σουμε	τα	αβγά»,	ή	όπως	λέει	η	παροι-
μία	μας	«θέλουμε	και	την	πίτα	ολάκερη	
και	τον	σκύλο	χορτάτο».	Δηλαδή	και	το	
περιβάλλον	 να	 προστατέψουμε,	 αλλά	
χωρίς	να	ξοδέψουμε	χρήματα	γι’	αυτό,	
και,	 βεβαίως,	 να	 μη	 δυσαρεστήσουμε	
τους	συντοπίτες	μας	ή...	τους	ψηφοφό-
ρους	μας!	Ένα	άλλο	αξιοπρόσεχτο	ση-
μείο	 είναι,	 ότι	 τα	 κατάλοιπα	 από	 την	
επεξεργασία	 των	 διφασικών	 ελαιοτρι-
βείων,	δεν	είναι	πια	απόβλητα,	δηλαδή	
άχρηστα	με	την	κλασσική	έννοια,	αλλά	
παραπροϊόντα	 της	παραγωγικής	διαδι-
κασίας	και	πηγή	πολλών	άλλων	χρήσι-
μων	υλικών,	που	μπορούν	να	χρησιμο-
ποιηθούν	για	την	παραγωγή	φαρμάκων,	
λιπασμάτων,	 εδαφοβελτιωτικών,	 ζωο-
τροφών	και	κυρίως	στερεών	βιοκαυσί-
μων.	 Είναι	 παράλογο,	 σε	 μια	 χώρα,	
όπου	περισσότερο	από	το	70%	των	εκ-
πομπών	διοξειδίου	του	άνθρακα	οφεί-
λονται	στον	λιγνίτη	που	καίει	η	ΔΕΗ,	να	
μην	 αξιοποιούνται	 για	 την	 παραγωγή	
ενέργειας	τα	στερεά	βιοκαύσιμα,	όπως	
το	πυρηνόξυλο,	με	μηδενική	συνεισφο-
ρά	 στο	 φαινόμενο	 του	 θερμοκηπίου.	
Είναι	αναγκαίο	και	 επείγον	 να	υπάρξει	
επιτέλους	η	πολιτική	βούληση	προκει-
μένου	να	κλείσει	ο	κύκλος	του	εκσυγ-
χρονισμού	 της	 παραγωγικής	 αλυσίδας	
του	ελαιόλαδου,	ο	οποίος	σήμερα	δεν	
καταλήγει	πουθενά,	καθώς	τα	διφασικά	
ελαιοτριβεία	 για	 τα	 οποία	 έχουν	 ήδη	

επενδυθεί	 πολλά	 εκατομμύρια	 ευρώ,	
δεν	μπορούν	να	λειτουργήσουν	αν	δεν	
υπάρξει	σε	κάθε	ελαιοπαραγωγική	πε-
ριοχή	 της	 χώρας	 και	 ένα	 τουλάχιστον	
διφασικό	πυρηνελαιουργείο.	Ο	κύκλος	
θα	 κλείσει,	 όπως	δείχνει	 η	 ευρωπαϊκή	
εμπειρία,	 με	 μονάδες	 επεξεργασίας	
του	διφασικού	πυρήνα,	για	την	ύπαρξη	
των	οποίων	απαιτούνται	άμεσα	κίνητρα	
και	 αμέριστη	 στήριξη	 όσων	 ιδιωτικών	
πρωτοβουλιών	έχουν	δειλά-δειλά	ξεκι-
νήσει.	Όταν	 λοιπόν	σταματήσουμε	 να	
εθελοτυφλούμε	στη	μεγάλη	καταστρο-
φή	που	συντελείται	στα	φυσικά	μνημεία	
μας,	θα	σταματήσει	και	ο	«μαύρος	θά-
νατος»	 της	 Κρήτης,	 της	 Μεσσηνίας,	
των	 νησιών	 του	Β.Α.	Αιγαίου	 και	 πολ-
λών	άλλων	ελαιοπαραγωγικών	περιοχών	
της	Ελλάδας.

Σημ.: Τα περισσότερα ελαιοτριβεία της Λέ-
σβου είναι γνωστό, ότι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για να λάβουν οριστική άδεια λει-
τουργίας, κι αυτό γιατί δεν εφαρμόζουν τις 
διαδικασίες διαχείρισης του «κατσίγαρου» που 
είναι αποδεκτές από την ελληνική νομοθεσία. 
Η επεξεργασία του «κατσίγαρου», με όποιον 
τρόπο κι αν γίνει, θα αυξήσει το κόστος λει-
τουργίας των ελαιοτριβείων και κατά συνέ-
πεια θα αυξηθεί και το κόστος έκθλιψης του 
καρπού. Δηλαδή το περιβαλλοντικό κόστος θα 
επιβαρύνει τους ελαιοπαραγωγούς.    Επίσης, 
καμία από τις διαδικασίες διαχείρισης του «κα-
τσίγαρου» που σήμερα είναι αποδεκτές από το 
πλαίσιο που θέτει η ελληνική νομοθεσία, δε δια-
σφαλίζει πως τα ελαιοτριβεία που θα την εφαρ-
μόσουν, θα λάβουν οριστική άδεια λειτουργίας.                                                                                                            
Τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων παλαιό-
τερα απορρίπτονταν στο περιβάλλον, γι’ αυτό 
και τα περισσότερα ελαιοτριβεία ήταν κοντά σε 
ρέματα ή ακόμα και κοντά στη θάλασσα. Στη 
σύγχρονη εποχή αυτά τα απόβλητα θεωρούνται 
μόλυνση για το περιβάλλον και λαμβάνονται 
διάφορα μέτρα για επεξεργασία τους ή αποθή-
κευση σε σηπτικές δεξαμενές.
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Πάντα	 υπήρχαν	 και	 τώρα	 υπάρχουν	
πραματευτάδες-γυρολόγοι	 που	 πάνε	
σε	πόλεις	και	χωριά	για	να	πουλήσουν	
λογιώ-λογιώ	πραμάτειες	μόνο	που	κάθε	
εποχή	 έχει	 τα	δικά	 της!	Τώρα	δεν	θα	
δεις	πραματευτή	σαν	εκείνον	του	ΓΡΥ-
ΠΑΡΗ	 «σε	 μούλα	 χρυσοκάπουλη	 κα-
βάλα»	 που	 «τρίζωστη	 ζώνη	 ολόχρυση	
φορεί,	 σε	 δαχτυλίδι	 μέση	 και	 πια	 η	
ωραία	 χήρα	 δε	 βαστά:	 «Πραματευτή	
πολύ	 μ’	 αρέσει	 η	 ζώνη	 που	φορείς	 κι	
ό,τι	να	πεις	σου	τάζω	κι	άλλα	τόσα…»	
-Δε	τη	πουλώ	μ’	ουδέ	φλουριά	μ’	ουδ’	
όσα	κι	άλλα	τόσα	γρόσα.	Έτσι	ωραία-
ωραία	πώς	να	σε	πω,	ρόδο	ή	κρίνο;	Ένα	
μου	κόστισε	φιλί	κι	όπου	εύρω	δυο	τη	
δίνω!»	 Τώρα	 ο	 πραματευτής	 καβαλά-
ει	 ένα...	 βανάκι	 «άσπρο	 και	 παχύ»	 με	
ντουντούκα	 κατακούτελα	 κι	 αμολιέται	
στον	κόσμο!
Ο	 Λευτέρης	 ο	 πραματευτής,	 ένας	

τριαντάρης	 ντελικανής		 με	 καταγωγή	
από	την	Κρήτη	με	μάτια-	κατά	Γρυπά-
ρη-	«γλυκά	και	μαύρα»,	με	«δαχτυλίδι	
μέση»	 και	 στιβάνια	 άσπρα	 με	 μαύρα	
μαλλιά	που	κάνανε	σκάλες	στο	κεφάλι,	
πήρε	το	βανάκι	κι	έφτασε		στην		ΚΡΥΑ	
ΒΡΥΣΗ,	το	γραφικό	κι	ονομαστό	μεγα-
λοχώρι!	Μια	φορά	σ’	ένα	μαγνητόφωνο	
έγραψε	 τα	 διαλαλήματα	 του	 και	 από		
την	 πλατεία	 δεν	 είχε	 παρά	 να	 γυρίσει	
ένα	 κουμπί	 !	 Βούιξε	 το	 χωριό!	 «Να	
βγουν	οι	νιες	και	οι	γρηές,	να	βγουν	κι	
παντρεμένες!	Κι	αν	έχει	χήρες	το	χω-
ριό,	 πούναι	 χαροκαμένες,	 κι	 αυτές	 να	
βγουν!	Να	βγουν	να	δουν	τι	έφερα!	Σε-
ντόνια,	μαξιλάρια,	τσεβρέδες	χρυσοκέ-
ντητους,	μεταξωτά	ριχτάρια!»

Το ριχτάρι της Αγγελικώς

Γράφει ο Δημήτρης Κίνδερλης

Ηθογραφία και Σάτιρα

Ως	 ώρας	 βγήκαν	 οι	 νοικοκυρές	 και	
κλώσαν	 γύρω	 από	 το	 ΒΑΝ!	 Βγήκε	 η	
νέα	μωρομάνα	η	Λένη,	 βγήκε	η	 γιαγιά	
Παρασκευή,	 βγήκε	 η	 Στρατούλα	 του	
Μπάτη,	η	κακογερασμένη	η	Μαρίνα,	κι	
άλλες	κι	άλλες!	Τελευταία-γιατί	δεν	λεί-
πει	ο	Μάρτης	απ’	τη	Σαρακοστή-	βγήκε	
η	 κυρά	 Ελισώ,	 ένα	 όνομα	 ξεχασμένο	
στα	χαρτιά	του	Δήμου	γιατί	αν	την	ζη-
τούσες	με	αυτό	το	όνομα		δεν	θα	την	
εύρισκες!	 Το	 γνωστό	 όνομά	 της	 –πα-
ρατσούκλι-	είναι	ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΙΝΝΑ!
Η	 Τουλούμπαινα	 ήταν	 η	 «ψυχή»	

του	Χωριού!	Ήταν	η...	εφημερίδα	του	
χωριού,	 ήταν	 το...	 ληξιαρχείο,	 ήταν	 η	
οργανώτρια	κάθε	 γιορτής	και	 τελετής		
λύπης	 ή	 χαράς,	 ήταν	 το...	 δικαστήριο		
και	 η	Εκκλησία,	 ήταν	 το	«αηδόνι»	 του	
χωριού	 αφού	 τραγουδούσε	 κι	 αντιλα-
λούσαν	οι	ρεματιές!	Ήταν	η	καταφερ-
τζού	προξενήτρα,	ήταν...	 τι	 ταθες;	ΤΟ	
ΧΩΡΙΟ!
Δυο	 εξηγήσεις	 κυκλοφορούν	 για-

τί	 την	 βγάλανε	 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑΙΝΑ!	
Πρώτη:	Γιατί	ο	άντρας	της	ήταν	τυρο-
κόμος	 και	 καλός	 τουλουμτζής,	 έκανε	
ξακουστά	τουλούμια!	Δεύτερη-σε	συν-
δυασμό-	 γιατί	 η	 ίδια,	 ο	 σωματότυπός	
της	που	 λένε,	 ήταν	 ένα	σε	μεγέθυνση	
ΤΟΥΛΟΥΜΙ	τυρί,	κάργα	φουσκωμένο!	
Μα	 την	αλήθεια,	 από	 τον	 λαιμό	ως	 τα	
πόδια,	ήταν	ένα	στρογγυλό	φουσκωτό	
πράμα	και	τ’	ακρόχρερά	της	και	τα	πό-
δια	της	ήταν	σαν	αυτά	τ’	«αυτάκια»	που	
έχει	 η	 προβιά	 μέσα	 στην	 οποία	 πήζει	
το	τουλούμι!
Βγήκε	 λοιπόν	 και	 η	 Τουλούμπαινα	

και	 το	 πρώτο	 που	 είδε	 ήταν	 ότι	 ΔΕΝ	
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φάνηκε	 η	Χήρα-34	 χρόνων,	 τροφαντή	
γυναίκα-	η	Αγγελικώ!	Αυτή	η	Αγγελικώ,	
άκουσε	την	ντουντούκα	του	πραματευ-
τή	 και	 η	 καρδιά	 της	 ανασκίρτησε	 σε	
δυο	σημεία:	«Κι	αν	έχει	χήρες	το	Χω-
ριό,	 πούναι	 χαροκαμένες	 κι	 αυτές	 να	
βγουν!»	Το	άλλο	σημείο:	«Σεντόνια,μα-
ξιλάρια,	 τσεβρέδες	 χρυσοκέντητους,	
μεταξωτά	ριχτάρια»!
Ήθελε	η	χήρα,	τρία	χρόνια	μετά	που	

σχωρέθηκε	 ο	 Γιάννος,	 ν’	 άλλαζε	 λίγο	
την	 ατμόσφαιρα	 στο	 σπίτι,	 να	 πάρει		
κανα	δυο	ριχτάρια	λίγο	ανοιχτόχρωμα	
να	 ρίξει	 στα	 μεντέρια	 της!	 Το	 ζάλισε	
από	δω,	το	στριφογύρισε	από	κει,	πήρε	
την	απόφαση	και	βγήκε	στην	πλατεία!
Όλες	την	χαιρέτησαν	και	η	Τουλού-

παινα	 έκανε	 το	 σχόλιό	 της:	 «Ας	 είναι	
πια	Αγγελικώ	που	βγήκες	 κι	 εσύ	στον	
πραματευτή,	καιρός	ήταν!»
Η	 χήρα	 χαιρέτησε	 τυπικά	 κι	 άρχισε	

να	βλέπει	 τη	 ντάνα	με	 τα	ριχτάρια!	Ο	
Λευτέρης	 την	 παρότρυνε	 ν’	 αγορά-
σει:	 «Πάρε	όμορφη	κυρά,	διάλεξε	και	
πάρε!»	«Έχεις	τόσο	πολλά	πραματευτή	
που	μπερδεύτηκα!	Δεν	ξέρω	τα	μέτρα	
στα	 μεντέρια	 μου	 και	 το	 χρώμα	 που	
πάει	στο	σπίτι	μου!»	«Να	σου	πω	τι	θα	
γίνει:	Θα	τελειώσω	με	τις	κυράδες	από	
δω	και	θα	πάρω	πολλά	ριχτάρια	να	τα	
φέρω	στο	σπίτι	σου,	εκεί	θα	ταιριάξεις	
αυτά	που	θα	σου	αρέσουν!»
Τελικά	έτσι	έγιναν	τα	πράγματα!	Σαν	

ψώνισαν	 όλες	 κι	 έφυγαν,	 ο	Λευτέρης,	
φορτώθηκε	πες	20	ριχτάρια	και	φύγανε	
μαζί	με	την	Αγγελικώ	για	το	σπίτι!
Και	η	Τουλούμπαινα	έφυγε,	όμως	ενώ	

όταν	βγήκε	το	παράθυρο	το	επάνω	του	
σπιτιού	 της	 ήταν	 κατάκλειστο,	 τώρα	
που	 μπήκε	 πάλι,	 τα	 παραθυρόφυλλα	
έγιναν...	 κουφωτά!	 Σίγουρα	 η	Τουλού-
μπαινα	 στήθηκε	 πίσω,	 χρονομέτρησε	
και...	κατέγραψε	ότι	ο	πραματευτής	κά-
θισε	στο	σπίτι	της	Αγγελικώς	κοντά	μια	
ώρα!
Την	 ίδια	 μέρα,	 κατά	 το	 λιόγερμα	 η	

Αγγελικώ	 βγήκε	 μπροστά	 στην	 πόρτα	
της	να	σκουπίσει	το	κατώφλι	και	η	Του-
λούμπαινα	που	προφανώς	την	παραφύ-
λαγε,	έκανε	πως	περνούσε	τυχαία!
-Τι	έγινε	Αγγελικώ,	πήρες	ριχτάρι;
-Πήρα	κυρά	Ελισώ,	πήρα	ένα	μεγάλο!
-Σιγά	μην	έπαιρνες	μικρό!	Τι	χρώμα;
-Απ’	έξω	είναι	σαν	βελούδο,	ανοιχτό	

καφετί	κι	από	μέσα	ροζ	μεταξωτό!
-Ναι!	Έτσι	είναι	τα	«καλά	ριχτάρια»!
-Ο	πραματευτής	μούδωσε	δώρο	και	

δυο	μικρά	στρογγυλά	μαξιλαράκια!
-Ε...	μαζί	πάνε	αυτά!
-Ε	όχι	δα!	Αυτά	τα	πουλάνε	χώρια!
-Αχ...	καψερή,	τρία	χρόνια	που	χήρε-

ψες	και	ξέχασες	πως	τα	δυο	στρογγυλά	
μαξιλαράκια,	πάνε	μαζί	με	το	ριχτάρι!
Έτσι	έληξε	η	κουβέντα	Τουλούμπαι-

νας	κι	Αγγελικώς!	Η	χήρα,	ό,τι	κατάλα-
βε,	κατάλαβε!
Η	 ζωή,	 όπως	 πάντα	 συνεχίστηκε	

μόνο	 να...	 ενώ	 πρώτα	 ο	 Λευτέρης	 ο	
πραματευτής	 ερχόταν	 στην	 ΚΡΥΑ	
ΒΡΥΣΗ,	 πες	 κάθε	 10-15	 μέρες	 τώρα	
ερχόταν	καθ’	εβδομάδα,	 ίσως	και	δυο	
φορές	την	εβδομάδα	και	πάντα	πήγαινε	
«εμπόρευμα»	στο	σπίτι	της	Αγγελικώς!
Προεξαρχούσης	της	Τουλούμπαινας	

βούιξε	το	χωριό	λες	και	φώναζε	η	ντου-
ντούκα:	«Εδώ	υπάρχει	ένας	έρωτας	με-
γάλος!»
«Δε	 γίνεται»	 είπε	 στις	 γυναίκες	 η	

Τουλούμπαινα,	«θα	την	βάλω	κάτω	και	
θα	την	ψάλλω!	Αν	είναι	να	γίνει	κάτι	ας	
γίνει	αλλιώς	να	τον	δώσει	δρόμο!»
Σε	μια	βδομάδα	ήταν	το	μεγάλο	πανη-

γύρι	του	Χωριού!	26	Ιουλίου	της	ΑΓΙΑΣ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ!	Μεγάλη	η	χάρη	της!
«Ως	το	πανηγύρι	πρέπει	να	τελειώσει	

η	 υπόθεση!»	 Έτσι	 αποφάσισε	 η	 Του-
λούμπαινα	και	ζήτησε	να	πάει	επίσκεψη	
στο	 σπίτι	 της	 Χήρας!	 Έκλεισαν	 μέρα	
και	ώρα,	πήρε	μια	μπλατζέτα	που	έκανε	
και	πήγε	ένα	απόγεμα	κι	έφυγε	νύχτα!	
Τι	είπαν,	πώς	τα	κουβέντιασαν	θα	μείνει	
ανάμεσά	τους!***



32 33

Μεγάλος	 εσπερινός,	 παραμονή	 της	
ΑΓΙΑΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ!	Η	Εκκλησία	γε-
μάτη,	ο	Δεσπότης	στον	θρόνο,	 ιερείς,	
διάκος	και	οι	 χοροί	 των	ψαλτάδων	να	
γεμίζουν	τον	χώρο	βυζαντινούς	ήχους.	
Ακριβώς	 τη	 στιγμή	 που	 ακούστηκε	
«Φως	ιλαρόν	Αγίας	δόξης»-	τι	σύμπτω-
ση;-	μπαίνουν	στην	Εκκλησιά	η	Αγγελι-
κώ	και	ο	Λευτέρης	ο	πραματευτής	πια-
σμένοι	χέρι-χέρι!
Ένα	 σούσουρο,	 όπως	 όταν	 φυσά-

ει	 δυνατή	 νοτιά	 πάνω	 σε	 καλαμιώνα,	
ακούστηκε	μέσα	στην	Εκκλησιά!	Ο	Δε-
σπότης	αναγκάστηκε	να	πει	από	μικρο-
φώνου:	«Σας	παρακαλώ!»
Η	Τουλούμπαινα	 πήρε	 τον	Λευτέρη	

και	 τον	 έβαλε	 στις	 «Θέσεις	 ανδρών»,	
πήρε	 και	 την	 Αγγελικώ	 και	 την	 έβαλε	
στα	στασίδια	 των	 γυναικών!	Στην	ώρα	
του	τέλειωσε	ο	εσπερινός	και	με	το	«ΔΙ	
ΕΥΧΩΝ»	όλο	το	Εκκλησίασμα	περικύ-
κλωσε	 το	 ζευγάρι!	 Πήραν	 κι	 έδωσαν	
τα	«καλορίζικα»	με	την	Τουλούμπαινα	
να	 κάνει	 υποδείξεις:	 «Αραιώστε	 καλέ!	
Αφήστε	τα	παιδιά	ν’	ανασάνουν!»
Κατανοητό:	Το	χωριό,	το	πανηγύρι,	ο	

κόσμος	είχε	ένα	θέμα:	Τον	ΛΕΥΤΕΡΗ	
και	την	ΑΓΓΕΛΙΚΩ!
Σαν	βράδιασε	λίγο,	η	πλατεία	γέμισε	

τραπεζάκια	και	καρέκλες!	Στην	άκρη	η	
ξύλινη	εξέδρα	της	μουσικής	με	τα	πο-
λύχρωμα	 λαμπιόνια!	 Οι	 μουσικάντες	
κούρδισαν	 τα	 όργανα-Σαντούρι-συν-
θεσάιζερ-μπουζούκι-κιθάρα-	 νταούλι-
κλαρίνο	 κι	 άρχισαν	 να	 παίζουν	 ήρεμα	
ορχηστρικά!
Όλα	 τα	 τραπεζάκια	 γέμισαν	 και	 σε	

μια	 μεγάλη	 παρέα	 κάθισε	 το	 νέο	 ζευ-
γάρι!	 Αφού...	 μοσκομύρισε	 γλυκάνισ-
σο	καθώς	έτρεξε	πολύ	ρακί	η	μουσική	
άρχισε	 τους	 ρυθμικούς	 σκοπούς	 και	
τότε...	 σαλτάρει	 η	 Τουλούμπαινα	 στο	
πάλκο,	πιάνει	το	μικρόφωνο	κι	αρχίζει:
«Ντίλι-ντίλι,	 το	 κόκκινο	 μαντήλι,	

φόρα	το	στον	άσπρο	σου	λαιμό!»	μετα	
τούτο,	 τον	 πρώτο	 στίχο,	 σηκώνει	 τα	

χέρια,	κάνει	την	μαέστρο	και	καλεί	όλη	
την	πλατεία	σαν	σε	χορωδία	να	πούν:	
«ντίλι	 ντίλι	 ντό»	 ‘Ετσι	 με	 αυτοσχεδια-
σμό	η	Τουλούμπαινα	έγινε...	σολίστ	και	
οι	χωριανοί...	χορωδία!
Συνέχισαν:	 «Ντίλι-ντίλι,	 μούπανε	 οι	

φίλοι,τόσο	πολύ	να	μη	σ’	αγαπώ»	«ντί-
λι-ντίλι	–ντο!»
«Ντίλι-ντίλι,ανάβω	 ‘να	 καντήλι,	 στην	

εικόνα	σου	και	προσκυνώ»	«ντίλι-ντίλι	
–ντο!»
«Ντίλι-ντίλι,	 τα	 κόκκινά	 σου	 χείλει	

σκύβω	και	δειλά	γλυκοφιλώ»	ντίλι-ντίλι-
ντό»
Μια	παρέα,	νέοι	άντρες,	σηκώθηκαν,	

πιάστηκαν	 από	 τους	 ώμους	 και	 χόρε-
ψαν!	 Είχε	 πολύ	 μεράκι,	 όταν	 σε	 κάθε	
«Ντο»	 χτυπούσαν	 τα	 πέλματα	 στη	 γη	
κι	έτρεμε	η	πλατεία!
Καμάρωνε	η	Τουλούμπαινα:	«Να	λοι-

πόν	Αγγελικώ	μου,να	που	ένα...	ριχτάρι	
σου	άλλαξε	τη	ζωή!»	
Και	αρραβώνες	έγιναν	και	γάμος	έγινε	

κι	έζησαν	αυτοί	καλά	κι	εμείς	καλλίτερα!
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Κοντεύανε	Χριστούγεννα.	
Η	μικρή	Ανθούλα	είχε	αποφασίσει	να	

κάμει	πράξη	όλα	της	τα	όνειρα.	
Να	 αποκτήσει	 ένα	 ζευγάρι	 γάντια,	

μια	κούκλα,	και	ένα	Χριστουγεννιάτικο	
δέντρο	με	πολλά	φώτα.	Σαν	αυτό	στην	
απεναντινή	βιτρίνα.	
Δεν	ήξερε	να	γράφει,	μηδέ	να	μετρά.	
Ήξερε	όμως	καλά	τη	ζωή,	από	πολύ	

μικρή	 στη	 σκληρή	 αγκαλιά	 της	 μάνας	
της,	 που	 καθισμένη	 στα	 μαρμάρινα	
σκαλιά	της	πλούσιας	εκκλησιάς,	είχε	τη	
μικρή	 της	 φουχτίτσα	 σα	 λακκουβίτσα	
καμωμένη.
Σαν	 της	 μάνας	 τη	 μεγάλη	 ανοιχτή	

απαλάμη.	
Άρεσε	της	Ανθούλας	να	βλέπει	τους	

περαστικούς	να	βάνουνε	το	χοντρό	και	
μαλλιαρό,	ή	άσπρο	κι	αδύνατο	χέρι	σε	
μια	σκισμή,	που	ήταν	η	τσέπη	τους,	να	
το	 κρατάνε	ώρα	πολύ,	 να	 το	 τραβάνε	
απότομα	σα	να	 ‘χε	αγκάθια,	και	καμιά	
φορά,	 σπάνια,	 με	 δυσκολία	 να	 ξετρυ-
πώνουν	 μια	 δεκάρα	 και	 να	 την	 ακου-
μπούν	στην	ανοιχτή,	ξυλιασμένη	φου-
χτίτσα	της.
Ένα	 παγωμένο	 σούρουπο,	 άξαφνα,	

ένοιωσε	 θεϊκό	 χάδι	 στο	 κρυσταλλια-
σμένο	χεράκι	της.	Γύρισε	φοβισμένη,	κι	
είδε	πως	μια	πολύ	όμορφη	με	σκούρα	
μαύρα	 μαλλιά	 κυρία,	 καθώς	 κατέβαινε	
φουριόζα	τα	σκαλιά,	 το	μακρύ	καφετί	
παλτό	της	ανέμιξε	και	την	χτύπησε	στο	
χεράκι.	 Άγγιξε	 και	 στο	 μάγουλό	 της!	
Ήταν	σαν	το	απαλό	τρίχωμα	νιόβγαλ-
του	 πουλιού.	 Χαμογέλασε	 άθελά	 της,	
μα	ευθύς	μαρμάρωσε,	σαν	την	είδε	να	

Το πιο λαμπερό αστέρι
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τραβάει	απότομα	το	γούνινο	παλτό	της.	
-Να	χαθείς.	Θα	μου	λερώσεις	τη	γού-

να,	είπε	η	όμορφη	κυρία	με	κακία.
Η	καρδούλα	της	πόνεσε,	ράισε,	κι	η	

μικρή	Ανθούλα	κουβαριάστηκε,	 γίνηκε	
σαν	το	άκακο	σκουληκάκι	που	στο	κου-
ραστικό	διάβα	του	αισθάνεται	εχτρό.	
Σα	 ξεδιπλώθηκε,	 με	 τρόμο	 είδε	 τη	

μητέρα	 της	 να	 σηκώνεται	 και	 μαζί	 με	
έναν	 άγριο,	 αξύριστο,	 με	 μακριά	 κόκ-
κινα	μαλλιά	άντρα,	να	απομακρύνεται.	
-Μείνε	εδώ^	θα	γυρίσω,	είπε	και	 της	

πικρογέλασε.
Και	η	μικρή	Ανθούλα	έμεινε	μόνη	με	

τη	φουχτίτσα	ανοιχτή	μπας	και	γεμίσει	
και	πάρει	τη	κούκλα	με	τα	χρυσά	μαλ-
λιά,	που	μέρες	τώρα	βλέπει	δίπλα	στα	
πλεχτά	γάντια	και	το	ολόφωτο	δέντρο	
του	Χριστούλη.	
Όμως	 νύχτωνε,	 η	 λακκουβίτσα	 δεν	

γέμιζε,	κι	η	μανούλα	δεν	γύριζε.	
Και	η	Ανθούλα	έτρεμε	στα	παγωμένα	

σκαλιά.	
Έφερε	στο	μυαλό	της	το	μικρό	δω-

μάτιο	 με	 τους	 βρώμικους	 τοίχους,	 το	
παγωμένο	πάτωμα,	το	μοναδικό	παρά-
θυρο	 να	 χάσκει	 χωρίς	 τζάμια	 και	 κα-
νάτια,	 και	 το	 παλιό	 μουσαμά	 από	 του	
Φάνη	το	φορτηγό,	να	κρέμεται,	για	να	
κόβει	βροχή	και	χιόνι.	
Ο	κύριος	Θεοκλής	που	κάνει	μεγάλα	

σπίτια	και	τα	πουλάει,	τις	είδε	μια	μέρα	
να	ζητιανεύουν,	τις	λυπήθηκε.	
-Αυτό	το	σπίτι,	είναι	εγκαταλειμμένο,	

γιατί	πήγε	φυλακή	το	αφεντικό.	Θα	αρ-
γήσει	να	βγει.	Μπορείτε	να	μένετε	εκεί	
μέσα.	 Κανένας	 δεν	 θα	 σας	 πειράξει,	
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τους	είπε.	
Τους	δώσανε	κι	από	την	εκκλησιά,	το	

παλιό	κρεβάτι,	στρώμα	και	κουβέρτες,	
στα	 σκουπίδια	 βρήκανε	 τα	 υπόλοιπα,	
φτιάξανε	το	νοικοκυριό	τους.	
Δουλειά,	 κανένας	δεν	 έδινε	στη	μα-

νούλα,	χωρίς	όμως	να	φαίνεται	ότι	την	
στεναχωρούσε	και	πολύ	αυτό.	
Πιο	 πολύ	 στεναχωρέθηκε	 σαν	 ήρθε	

ένα	βράδυ	αξύριστος	με	μαύρη	μπλού-
ζα	και	βρώμικο	πανταλόνι	ένας	κοκκινο-
τρίχης	που	μίλαγε	απότομα,	κι	άκουσε	
πως	ήταν	λέει	με	άδεια.	Νόμισαν	ότι	κοι-
μότανε,	αλλά	είδε	καθαρά	πως	κάτι	του	
έβαλε	στο	χέρι,	και	βιαστικός	έφυγε.	
Σήμερα	όμως	την	πιρούνιαζε	το	κρύο,	

λαχταρούσε	το	γυμνό	σπίτι,	αλλά,	πολύ	
μακρύς	ο	δρόμος,	κι	άγνωστος.	Πώς	να	
πάει.	Αδύνατο.	
Κι	 όσο	 το	 σκεφτότανε,	 τόσο	 πιο	

όμορφο	της	φαινότανε.	
Μα	 καθώς	 η	 παγωμένη	 φουχτίτσα	

της	θάρρεψε	πως	έπιασε	το	πόμολο	κι	
άνοιξε,	 αντί	 να	 μπει	 μέσα,	 γλίστρησε,	
και	βρέθηκε	στο	παγωμένο	πάτωμα.
-Μαμάα!	Φώναξε.	
Αλλά	η	μαμά	της	δεν	ακουγόταν.	
Πετάχτηκε	ορθή,	κι	αντί	για	τη	μαμά,	

βρέθηκε	σε	ένα	Χριστουγεννιάτικο	δέ-
ντρο,	με	χιλιάδες	μπάλες,	τύμπανα	και	
λαμπιόνια	κρεμασμένα	απάνω.	
Ζεστάθηκε	στα	πολλά	φωτάκια,	πήρε	

φόρα	 και	 βάλθηκε	 να	 σκαρφαλώνει.	
Ήθελε	να	φτάξει	εκεί	ψηλά,	πιο	πάνω	
από	δυο	σκιουράκια	που	παίζανε,	δίπλα	
σε	άλλα	γουστόζικα	χνουδωτά	πιθηκά-
κια.	Εκεί	που	ήταν	και	μια	μικρή	αρκου-
δίτσα.	 Μαζί	 κι	 άλλα	 όμορφα	 ζωάκια.	
Όλα	καφετί	χρώμα	που	αντί	να	γελούν,	
αφού	κοντεύανε	Χριστούγεννα,	κλαίγα-
νε.	Και	φωνάζανε	με	τις	τσιριχτές	φω-
νίτσες	τους.
-Θα	μας	σκοτώσουνε	κι	εμάς!	
-Για	να	κάνουν	κι	άλλες	γούνες!
-Βοήθεια!!!	
Βάλθηκε	η	μικρή	Ανθούλα	να	τα	γλυ-

τώσει,	 το	 δέντρο	 πολύ	 ψηλό,	 κι	 όσο	
σκαρφάλωνε,	τόσο	ψήλωνε.	Είδε	όμως	
καθαρά,	πολύ	ψηλά,	 εκεί	στην	κορφή,	
ένα	αστέρι.	
Πολύ	λαμπερό,	που	άλλαζε	χρώματα.	

Από	κόκκινο	γινόταν	πράσινο,	ζαφειρί,	
βυσσινί	και	πάλι	ροζ	ή	άσπρο.	
Είδε	τα	ζωάκια	να	ανεβαίνουν,	κι	όλο	

να	ανεβαίνουν,	κυνηγώντας	θαρρείς	το	
αστέρι.	
Άξαφνα	όλα	 αστράψανε	 λες	 και	 πή-

ρανε	φωτιά,	με	τα	ζωάκια	να	εξανεμίζο-
νται	και	να	φεύγουν	προς	τον	ουρανό.	
Κι	όλα	να	γίνονται	χρυσαφιά,	και	 να	

την	καλούν.	
-Έλα	Ανθούλα.	Έλα	μαζί	μας.	
-Πάμε	στο	πιο	ψηλό	αστέρι.	
Τραντάχτηκε	 μια	 η	 μικρή	 Ανθούλα,	

κι	ένοιωσε	να	βγαίνουν	φτέρουγες	στα	
ωμάκια	της.	Και	τότε	ήταν	η	πιο	ευτυ-
χισμένη	στιγμή	της	ζωής	της,	γιατί	είδε	
πως	 έμοιαζε	 με	 πεταλούδα.	 Και	 μια	
άλλη	αληθινή	πεταλούδα,	που	είναι	 το	
πιο	αγνό	και	πιο	τρυφερό	πλάσμα	στο	
κόσμο,	 την	 καλούσε	 τώρα	 κι	 αυτή	 να	
την	ακολουθήσει.	
-Πάμε	 Ανθούλα.	 Πάμε	 να	 βρούμε	

το	πιο	λαμπερό	αστέρι.	Όχι	αυτό	του	
ψεύτικου	δέντρου.	Θα	πάμε	στο	αληθι-
νό.	Κοντά	στο	Θεό.	
Ενός	αγγέλου	φτερούγισμα	ακούστη-

κε,	και	να!	Οι	δυο	πεταλούδες	όλο	να	
ανεβαίνουν,	 και	 το	αστέρι	όλο	 να	ψη-
λώνει,	να	μεγαλώνει	και	να	τις	καλεί.	Μα	
ως	φτεροκοπούσαν	 με	 δύναμη,	 πυρε-
τός	τη	συνεπήρε	την	Ανθούλα,	λιώσανε	
οι	φτέρουγες,	απομείνανε	απλωμένα	τα	
χεράκια	της	προς	τον	ουρανό,	και	βρέ-
θηκε	λέει	πεσμένη	σε	ένα	κάμπο	γιομά-
το	χιόνι	και	άσπρα	αρκουδάκια.	
Μετά	όλα	κοκκινίσανε,	μπλάβα	γενή-

καν,	μολυβιά	κι	υστερνά	χαθήκανε.	
Κι	έμεινε	η	Ανθούλα	με	ξυλιασμένα	τα	

χεράκια,	και	τον	πυρετό	να	την	ψήνει.	
Το	 βράδυ,	 αργά,	 ένας	 περαστικός,	

την	είδε	ορθή,	κολλημένη	στη	κολώνα,	
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καρσί	 στο	 μεγάλο	 Χριστουγεννιάτικο	
δέντρο,	με	τα	χέρια	τεντωμένα,	λες	κι	
ήθελε	 να	 αγγίξει	 το	 δυνατό	 φως.	 Την	
πόνεσε,	την	μάζεψε.	
Στο	νοσοκομείο	δώσανε	μεγάλο	αγώ-

να	 να	 ξαναφέρουν	 στη	 ζωή	 τη	 μικρή	
Ανθούλα.	
Τώρα,	 μένει	 στο	 πλούσιο	 σπίτι	 και	

κάνει	όσες	δουλειές	μπορεί.	
Και	μπερδεύει	τα	λόγια	της.	Πότε	κύ-

ριο	Σωτήρη	 τον	 αποκαλεί,	 μια	 και	 την	
έσωσε,	μα	πιο	συχνά	πατέρα.	
Η	 φουχτίτσα	 της	 δεν	 ξαναπάγωσε	

τεντωμένη,	και	πάντα	σταματάει	για	να	
χαδέψει,	χωρίς	να	φοβάται	πια,	το	γού-
νινο	παλτό,	σαν	το	φοράει	η	κυρία	με	τα	
σκούρα	 μακριά	 μαλλιά,	 γιατί	 τώρα	 την	
κυρία	Δέσποινα,	την	φωνάζει	μητέρα.	
Δίπλα	στο	κρεβατάκι	της	έχει	τα	ολό-

ζεστα	πλεχτά	γάντια	μαζί	και	τη	κούκλα	
με	τα	ξανθά	μαλλιά.	

Στη	 μεγάλη	 σάλα	 δίπλα	 στο	 τζάκι,	
πολλά	φωτάκια	 αναβοσβήνουν	 και	 λα-
μπιρίζουν	στου	Χριστούλη	το	δεντράκι,	
με	μια	χάρτινη	φάτνη	στη	βάση,	πολλά	
στολίδια	ανάκατα	με	ζωάκια	και	μπάλες	
πολύχρωμες	απάνω,	και	στη	κορφή,	το	
πιο	λαμπερό	αστέρι.	
Είναι	 αυτό	 που	 κυνηγούσε	στον	 πυ-

ρετό	της.	
Στέκει	η	Ανθούλα,	το	θαυμάζει,	βλέ-

πει	 αψηλά,	 πασκίζει,	 μα	 δεν	 τα	 κατα-
φέρνει	να	αγγίξει	το	ολόχρυσο	αστέρι.	
Όμως	τεντώνει	τα	χεράκια	της,	φτε-

ρουγίζει	η	σκέψη	της,	φτάνει	ως	το	με-
γάλο	 της	Βηθλεέμ	 το	αστέρι,	 και	 τότε	
κάνει	μια	ευκή.	
-Καλό	 μου	 αστέρι,	 εσύ	 που	 βλέπεις	

από	τόσο	ψηλά,	βρες	τη	μανούλα	μου	
να	μου	τη	φέρεις.	Κι	ας	ξαναγίνει	λακ-
κουβίτσα	η	φουχτίτσα	μου.	
Και	περιμένει.

Ένα παγωμένο σούρουπο, άξαφνα, ένοιωσε θεϊκό χάδι στο κρυσταλλιασμένο χεράκι της.
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Στη	λαογραφική	εργασία	μου,	κυρίως	
από	 διηγήσεις	 ηλικιωμένων	 γυναικών,	
για	τους	Καλικάντζαρους,	στο	μάθημα	
των	θρησκευτικών	της	δευτέρας	τάξης	
του	 εξαταξίου	 Γυμνασίου	 Καλλονής,	
που	μας	είχε	αναθέσει	ο	αγαπητός	μας	
θεολόγος	 καθηγητής	 Μιχάλης	 Ευθυμί-
ου	για	τις	διακοπές	των	Χριστουγέννων	
του	1960,	είχα	καταγράψει	τα	διατηρη-
μένα	έθιμα	για	τα	τρομερά,	φοβερά	και	
αποκρουστικά	 δαιμόνια	 που	 έρχονται	
στα	σπίτια	το	βράδυ	των	Χριστουγέν-
νων	και	φεύγουν	τα	Φώτα,	με	τη	λήξη	
του	 Δωδεκαήμερου,	 για	 να	 ενοχλή-
σουν,	να	μαγαρίσουν	τις	ψυχές	των	νε-
κρών	και	να	τυραννήσουν,	βασανίσουν	
τους	ζωντανούς,	καλούς	ή	κακούς.	
Tην	 επόμενη	 χρονιά	 την	 προπαρα-

μονή	 των	 Χριστουγέννων	 του	 1961,	
σε	συνεδρίαση	της	συμμορίας	μας	του	
Ανατολικού	 και	 Δυτικού	 Μουράγιου	
του	 ποταμού	 Αχερώνα	 της	 Καλλονής,	
αλλά	 και	 της	 ποδοσφαιρικής	 ομάδας	
μας	 με	 την	 ονομασία	 «Αστήρ»,	 στην	
αποθήκη	 της	 αυλής	 του	 σπιτιού	 του	
Στρατή,	 του	 Αρχηγού	 μας,	 αποφασί-
στηκε	να	ακολουθήσουμε	όλα	όσα	είχα	
καταγράψει	 στην	 εργασία	 του	 προη-
γούμενου	χρόνου,	όταν	εξετάστηκε	το	
σχέδιο	δράσης	εναντίον	του	νέου	θεο-
λόγου	που	είχαμε	όταν	ήμουν	μαθητής	
της	τρίτης	τάξης,	του	Μιχάλη	Σωτηριά-
δη,	που	έμεινε	με	ενοίκιο	σε	ένα	σπίτι	
του	Δυτικού	Μουράγιου.	
Τα	όσα	αποφασίστηκαν	ήταν	σε	αντί-

ποινα	 των	 καταγγελιών	 του	 θεολόγου	
στον	 γυμνασιάρχη	 για	 την	 πέραν	 του	
επιτρεπομένου	ωραρίου	παραμονή	μας	
στο	 διπλανό	 του	 σπιτιού	 μας	 σοκάκι,	

Τα Καλικαντζαρέλλια του Μουράγιου της Καλλονής
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όπου	 με	 άδεια	 των	 γονέων	 παίζαμε,	
αλλά	 και	 χαλούσαμε	 τον	 κόσμο,	 και	
για	τις	οποίες	παραβάσεις	του	κανονι-
σμού	του	Γυμνασίου	είχαμε	εισπράξει	
αρκετές	αποβολές,	μειώσεις	βαθμολο-
γίας	στα	θρησκευτικά	και	πρόσκαιρους	
κακούς	 χαρακτηρισμούς	 της	 διαγωγής	
μας.	
Σύμφωνα	με	τις	αποφάσεις	της	συνε-

δρίασής	μας,	στην	Αποθήκη,	κατά	την	
επιχείρηση	 των	 αντιποίνων	 έπρεπε	 να	
συμμετέχουν	δύο	τολμηροί,	ευκίνητοι,	
μικρόσωμοι	 και	 αδύνατοι	 «διαβόλοι»,	
που	θα	 χωρούσαν	στον	 αφανόχτη,	 τη	
στενή	 πέτρινη	 καμινάδα	 του	 σπιτιού	
που	έμεινε	ο	θεολόγος.	
Επιλέξαμε	τον	Θοδωρή	και	τον	Έκτο-

ρα.	Ο	Στρατής	τόνισε	ότι	θέλουμε	ακό-
μα	έναν,	που	θα	καβαλίκευε	στον	ώμο	
του.	Προθυμοποιήθηκα	να	αναλάβω	το	
ρόλο	για	 να	δικαιολογήσω	την	κοσμία	
διαγωγή,	 που	 εισέπραξα	 με	 το	 τέλος	
του	 πρώτου	 τριμήνου	 από	 τον	 σεβα-
στό	σύλλογο	των	καθηγητών.	Η	Ερατώ	
διατύπωσε	 την	 επιθυμία	 να	 μας	 βάψει	
με	φούμο,	αλλά	τούτο	αποκλείστηκε	με	
το	 επιχείρημα	ότι	 θα	 χτυπήσουμε	με-
σάνυχτα	και	ο	πατέρας	της	δεν	θα	το	
επέτρεπε.	
Το	 πρωί	 της	 παραμονής	 των	 Χρι-

στουγέννων	 πήγαμε	 στην	 Αποθήκη.	
Μόλις	 ήλθε	 ο	 Στρατής	 αρχίσαμε	 την	
προετοιμασία.	 Είχαμε	 μπροστά	 μας	
οκτώ	τραγίσια	κέρατα,	δύο	για	τον	κα-
θένα	μας,	που	μας	έδωσε	ο	Παναγιώ-
της	Σελάχας,	ο	γιος	του	κρεοπώλη.	Για	
μακριές	 ουρές	 κόψαμε	 λυγαριές.	 Για	
κοφτερές,	 προτεταμένες	 μύτες	 φέρα-
με	κόκκινες	μακρουλές	πιπεριές.	Καρ-
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φωτά	 μαλλιά	 φτιάξαμε	 από	 αλογίσιες	
τρίχες	και	ξοδέψαμε	αρκετή	λακ	για	να	
είναι	οι	καταλήξεις	τους	αγκαθωτές	σαν	
τους	κανθάρους,	όρθιες	στα	κεφάλια.
Με	 τον	 Στρατή	 θα	 ήμασταν	 επιτιθέ-

μενοι	 εδάφους,	 θα	 ρίχναμε	 πάνω	 μας	
μαύρες	 προβιές	 και	 θα	 αλείφαμε	 το	
βράδυ	 με	 φούμο	 πρόσωπα	 και	 χέρια.	
Έπρεπε	να	γίνουμε	κατάμαυροι.	Οι	δύο	
μικροί	πιτσιρικάδες,	γυμνοί,	θα	φορού-
σαν	μόνο	τα	βαμμένα	μαύρα	σώβρακα	
και	θα	έβαζαν,	εκτός	από	μπόλικο	φού-
μο,	κόκκινα	σχέδια	με	αρχαιοελληνικά	
σύμβολα.	
Η	 επίθεση	 στο	 σπίτι	 του	 καθηγητή	

ορίστηκε	 για	 το	 βράδυ	 των	 Χριστου-
γέννων,	 αφού	 ο	 ετήσιος	 χορός	 του	
γυναικείου	 Συλλόγου,	 της	 «Ευποιίας»,	
πολύ	 μας	 βόλευε.	 Είχαμε	 τη	 χρήσιμη	
πληροφορία	ότι	ο	καθηγητής	Σωτηρια-
δης	θα	τιμούσε	την	εκδήλωση	και	την	
επομένη	 θα	 έφευγε	 για	 την	 ιδιαίτερη	
πατρίδα	του.	Ακριβώς	στις	δώδεκα	τα	
μεσάνυχτα	 οι	 δύο	 μικροί	 Καλικάντζα-
ροι	ανέβηκαν	από	την	καρυδιά	της	δι-
πλανής	αυλής	στα	κεραμίδια	και	δεμέ-
νοι	 με	σχοινιά,	 για	 λόγους	 ασφάλειας,	
άρχισαν	να	κατεβαίνουν	στο	τζάκι	της	
τραπεζαρίας	από	τον	αφανόχτη.	
Πρώτος	 κατέβηκε	 ο	 Έκτορας,	 που	

ένιωθε	 περισσότερο	 από	 όλους	 δαι-
μονισμένος	 και	 παλαβός.	 Ήξερε	 πως	
αν	 κάποιος	 γεννηθεί	 μέσα	 στο	Δωδε-
καήμερο,	 οι	 γονείς	 οφείλουν,	 κατά	 το	
έθιμο,	να	τον	βαφτίσουν	γρήγορα,	πριν	
από	τα	Φώτα	για	να	μη	γίνει	καλικάντζα-
ρος.	Δεν	μαρτύραγε	ότι	ίδιος	γεννήθη-
κε	στις	29	Δεκεμβρίου	και	βαφτίστηκε	
πολύ	καθυστερημένα,	το	καλοκαίρι	του	
επόμενου	 χρόνου.	 Μπήκαν	 στην	 τρα-
πεζαρία	 και	 λέρωσαν	 με	 καβαλίνες	 τη	
σόμπα	 πετρελαίου	 και	 την	 αχλιά	 στο	
μαγκάλι	της	κουζίνας.	Ό,τι	δήλωνε	φω-
τιά.	Έσπασαν	το	γυαλί	της	λάμπας	που	
σε	 περιπτώσεις	 διακοπής	 ρεύματος	
χρησιμοποιούσε	ο	καθηγητής	και	αφαί-

ρεσαν	όλους	 τους	 γλόμπους	 του	ηλε-
κτρικού	φωτισμού.	
Σαν	 δαιμονισμένα	 πλάσματα	 του	

κάτω	κόσμου,	δεν	ήθελαν	να	υπάρχει	η	
δυνατότητα	να	εμφανισθεί	φως,	που	θα	
διέκοπτε	κάποια	στιγμή	το	αγαπημένο	
τους	πυκνό	σκοτάδι.	Πιστά	στην	κάθε	
μορφής	 ακαταστασία,	 ανακάτεψαν	 ότι	
βρήκαν	μπροστά	τους,	ξεπάτωσαν	όλα	
τα	 μπουκάλια	 και	 το	 κουτρούπι	 του	
λαδιού	 στο	 υπόγειο,	 που	 επιμελώς	 ο	
κύριος	καθηγητής	είχε	σφραγίσει	κατά	
το	έθιμο,	κι	ας	έλεγε	στο	μάθημα	των	
θρησκευτικών	πως	όλα	αυτά	τα	ειδωλο-
λατρικά	δεν	τα	πίστευε.
Με	αξιοθαύμαστη	ψυχραιμία,	άφησαν	

ένα	αντίγραφο	της	καταγραφής	μου	για	
τους	καλικάντζαρους	και	ανέβηκαν	στα	
κεραμίδια,	 τουρτουρίζοντας,	 αλλά	 πε-
ριμένοντας	με	κέφι	να	έρθει	η	πολυπό-
θητη	στιγμή	της	πραγματικής	επίθεσης	
των	μεταμφιεσμένων	δαιμόνων.	
Όταν	 μέσα	 στο	 σκοτάδι,	 κατά	 τη	

μία	 μετά	 τα	 μεσάνυχτα,	 εμφανίστηκε	
αμέριμνος	 ο	 θεολόγος,	 τον	 περίμενε	
η	 προειδοποίηση.	 Εμπρός	 στην	 πόρ-
τα	της	εισόδου	ορθωθήκαμε	μπροστά	
του,	 οι	 δυο	 μας,	 οι	 επιτιθέμενοι	 εδά-
φους,	από	τη	γωνία	του	σπιτιού,	απότο-
μα	και	αστραπιαία.	Ήμουν	καβάλα	στον	
γιγαντόσωμο	Στρατή,	και	οι	δυο	μας	με	
τις	 προβιές	 και	 τα	 κουδούνια,	 μαύροι,	
κατάμαυροι	από	το	φούμο.	Πριν	προ-
λάβει	να	αντιληφθεί	περί	τίνος	πρόκει-
ται,	του	φωνάξαμε	συντονισμένα,	σχε-
δόν	 ακουμπώντας	 τον,	 τη	 γνώριμη	 σε	
αυτόν	κραυγή:
«Αούα	παλαβέ!»
Έσπρωξε	 την	 πόρτα	 βίαια	 και	 την	

άνοιξε	διάπλατα	χωρίς	να	χρειασθεί	να	
χρησιμοποιήσει	 το	 μακρύ	 κλειδί.	 Στά-
θηκε	 να	 διακρίνει	 ποιοι	 είμαστε.	 Τον	
είδα	ακινητοποιημένο	και	πήδηξα	πάνω	
στους	 ώμους	 του,	 κινδυνεύοντας	 να	
γκρεμοτσακιστώ.	 Γαντζώθηκα,	 με	 κοί-
ταξε	γεμάτος	τρόμο	και	τότε	του	έδει-
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ξα	τα	σουβλερά	μακριά	μου	πρόσθετα	
νύχια.	Το	σάλτο	δεν	ήταν	στο	σχέδιο,	
με	ξεκαβάλησε	αμέσως	ο	Στρατής,	που	
γνώριζε	 ότι	 ήμουν	 αποφασισμένος	 να	
δαγκώσω	 τον	 εχθρό,	 με	 τους	 επίσης	
δύο	 πρόσθετους	 μεταλλικούς	 χαυλιό-
δοντες,	 προσαρμοσμένους	 στην	 επά-
νω	 οδοντοστοιχία	 μου.	 Ο	 καθηγητής	
έκλεισε	την	πόρτα	και	φώναξε:
«Βοήθεια	ο	Στρατής!»	
Εμένα	δεν	με	αναγνώρισε.	Τότε	σαν	

αίλουροι,	 κατέβηκαν	 τα	 δύο	 Καλικα-
ντζαρέλλια	 από	 την	 καμινάδα.	 Άρχισε	
ο	διαβολικός	χορός	και	οι	ιαχές	παγα-
νιστικής	λατρείας!	Οι	ευκίνητοι	πιτσιρι-
κάδες	 χόρευαν	 γύρω	 του.	 Ο	 δύσμοι-
ρος,	αδυνατώντας	να	ξεφύγει	από	την	
πόρτα,	μη	μας	ξανασυναντήσει,	έτρεχε	
από	δωμάτιο	σε	δωμάτιο	και	σταματη-
μό	δεν	είχε.	Οι	δαιμονισμένοι	Καλικά-

ντζαροι,	με	τρίαινες	και	τσεκούρια,	τον	
τρόμαζαν	και	μάταια	καλούσε	ο	δυστυ-
χής	σε	βοήθεια.	Σε	μια	στιγμή	πλησίασε	
την	 εξώπορτα	 και	 απευθύνθηκε	 στον	
Στρατή:
«Θα	 σου	 διορθώσω	 το	 βαθμό	 στο	

δεύτερο	τρίμηνο!»	
Αντί	απάντησης,	ο	Αρχηγός,	γενναιό-

δωρα	και	θριαμβευτικά,	λάλησε	σαν	κό-
κορας	για	να	αναγγείλει	τον	ερχομό	της	
νέας	 ημέρας	 και	 τα	Καλικαντζαρέλλια,	
που	δεν	άντεχαν,	σύμφωνα	με	το	έθιμο	
το	φως	 του	 ήλιου,	 τράπηκαν	 σε	φυγή	
από	τον	αφανόχτη	και	τα	κεραμίδια!

(Αναδημοσίευση από το βιβλίο του Αριστεί-
δη Κυριαζή: «Τα Αστέρια του Μουράγιου», 
τα δύο σχέδια είναι της εικονογράφου-χα-
ράκτριας Κατερίνας Μανωλέσου). 

Τα Καλικαντζαρέλλια-Αστέρια του Μουράγιου του ποταμού Αχερώνα
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Ο μπαρμπα-Τζαννής, ο Σμυρνιός

Γράφει ο Στράτος Δουκάκης

Μ’	 ένα	 ψιθυριστό	 «hos	 geldin	 αδέρ-
φια»,	μας	καλωσόριζε	με	το	που	κοντεύ-
αμε	στη	γωνιά	του,	ο	μπαρμπα-Τζαννής,	
ο	 Σμυρνιός.	 Τον	 γνώρισα	 στα	 πρώτα	
χρόνια	της	ξενιτιάς	μου,	στην	Ελληνική	
Κοινότητα	 ανάμεσα	 στους	 λίγους	 Έλ-
ληνες	 που	 ζούσαν	 τότε	 στη	 Βαλένσια	
της	Βενεζουέλας,	όπου	κι	εγώ	έζησα	για	
σαράντα	ένα	χρόνια.	Θα	’ταν		γύρω	στα	
70-75	κι	ας	έδειχνε	μεγαλύτερος...	Ευ-
γενική	ψυχή,	καλός	παραμυθάς	και	γλυ-
κός	 άνθρωπος,	 κουβαλούσε	 μέσα	 του	
όλη	την	Ανατολή	και	τα	παράλιά	της.	Τη	
Σμύρνη	και	τους	μαχαλάδες	της.	
Φεύγοντας,	κακήν	κακώς	τότε,	πήρε	

μαζί	του	–μοναδική	περιουσία	και	πο-
λύτιμο	 φυλαχτό–	 τις	 αναμνήσεις	 του.	
Ήταν	νέος	στα	μαύρα	χρόνια	του	Ελλη-
νισμού	της	Μικρασίας.	Παρ’	όλα	αυτά	
ποτέ	δεν	έφυγαν	από	τα	μάτια	 του	οι	
εικόνες	της	Σμύρνης,	παραδομένη	στις	
φλόγες^	 η	 φρίκη	 και	 η	 καταστροφή.	
Μήτε	 η	 μάνα	 του	 και	 οι	 δυο	 αδελφές	
που	«χάθηκαν»	για	πάντα,	στο	«συνω-
στισμό»	 του	 ’22!	 Εικόνες	 που,	 αν	 τις	
στύψεις,	 θα	βγάλεις	μονάχα	πίκρα	και	
οργή,	 δύσκολο	 να	 τις	 «μαζέψεις»	 σε	
μια	 κουβέντα.	 Τώρα,	 όλα	 αυτά	 τα	 με-
ταφέρει	μαζί	 του	και	 τα	μοιράζεται	μ’	
εμάς	που	δεν	προλάβαμε	να	τα	μάθου-
με	από	την	Ιστορία...
Ιστορίες	να	δουν	τα	μάτια	σας...	Σκο-

νισμένες	 ιστορίες,	 ακουμπισμένες	 συ-
μπληρώνουν	 η	 μια	 την	 άλλη.	 Πώς	 να	
σβήσουν	απ’	τα	μάτια	του	τέτοιες	εικό-
νες	κι	απ’	τ’	αυτιά	του	τόσος	χαλασμός;	
Τα	δεινά	της	ιστορίας	δεν	έχουν	τελει-
ωμό.	Δεν	μερεύουν	ποτέ	τα	ντέρτια	που	
κυλάνε	σιωπηρά	και	σε	σκάβουν	από	τα	

μέσα.	Γίνονται	φορτία.	Νιώθεις	να	τον	
τυλίγει	 η	 απουσία	 έτσι	 απότομα	 που	
λιγόστεψε.	Ωστόσο,	συντροφιά	μ’	ένα	
ποτήρι	 κρασί	 και	 το	 στριφτό	 τσιγάρο	
του,	περιγράφει	αγόγγυστα	τα	βάσανά	
του.	Στα	άδεια	μάτια	του	έβλεπες	να	αι-
ωρείται	ένα	μισοτελειωμένο	τίποτα.	Το	
τίποτα	της	ζωής	που,	αναπολώντας	το	
ξαναζεί.	 Δάκρυα	 που	 στέρεψαν,	 πέν-
θος	 που	 αναλώθηκε,	 θρήνος	 που	 ξο-
δεύτηκε	προ	καιρού.	Μια	κλεψύδρα	ο	
χρόνος,	λες	και	φεύγουν	κομμάτια	από	
το	σκηνικό	της	ζωής	του.	Ασπρόμαυρη	
ταινία	σε	αργή	κίνηση.
Πάντα	φρόντιζε	με	θαυμαστικά,	απο-

σιωπητικά	 και	 μακρόσυρτες	 παύσεις	
–ιδίως	 μ’	 αυτές–	 να	 συμπληρώνει	 τις	
φράσεις	του,	να	βγάζει	το	συναίσθημα	
και	 του	 μυαλού	 τα	 θολωμένα.	 Γύριζε	
το	 χρόνο	 στα	 «τότε».	 Τον	 ακούγαμε	
ευλαβικά	 σέρνοντάς	 μας	 μαζί	 του	 σε	
χρόνους	 αλλοτινούς.	 Κι	 εγώ,	 αντίκρυ	
του,	να	παρακολουθώ	σα	να	’ταν	μάθη-
μα	αγαπημένου	δάσκαλου,	να	μη	χάνω	
λέξη,	να	ρουφάω	κάθε	κουβέντα,	κάθε	
κίνηση,	κάθε	βλέμμα.	
Κάποιες	φορές,	να	μην	τα	πολυλογώ,	

δεν	 άντεχα,	 τον	 πόνο	που	 έβγαζαν	οι	
διηγήσεις	 του	 με	 τα	 ιστορικά	 συμβά-
ντα,	 προτιμούσα	 όσα	 μας	 ιστορούσε	
για	 την	 οικογένειά	 του.	 Για	 τα	 καμώ-
ματα	 και	 τις	 συνήθειές	 τους.	 Πόσο	
περήφανος	ένιωθε	για	τις	γυναίκες	της	
φαμελιάς	 του,	 πόσο	 προκομμένες	 και	
τι	καλές	νοικοκυρές	ήταν!	Πόσα	έμαθε	
απ’	αυτές.	Μοναδικός	άντρας	μέσα	στο	
σπίτι	 –ο	 πατέρας	 είχε	 «φύγει»	 νέος–	
έζησε	 κι	 έμαθε	 πολλά	 από	 τα	 θηλυκά	
της	φαμελιάς	 του.	Περήφανος	μας	μί-
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λαγε	για	τα	θαυμάσια	μαγειρέματα	και	
τα	γιατροσόφια	τους.
Θυμάμαι	ακόμη,	παρόλη	την	ασθενι-

κή	 μνήμη	 μου,	 το	 «Νυχτικό»	 και...	 τη	
«Φανουρόπιτα».	 Μου	 έκαναν	 μεγάλη	
εντύπωση	 και	 τα	 συγκράτησα.	 Η	 μια	
αδερφή	 του,	 μας	 έλεγε,	 ψιλόκοβε	 το	
μελισσόχορτο,	το	δεντρολίβανο	και	το	
κυπαρίσσι	και	η	άλλη	τα	κοπανούσε	στο	
μικρό	γουδί,	μαζί	με	αμυγδαλέλαιο	για	
να	κάνουν	το	«νυχτικό».	Ήταν	η	μαγι-
κή	κρέμα	νύχτας,	γιατρικό	για	φρέσκια	
επιδερμίδα,	 ειδικά	 για	 τις	 «νιες»	 που	
κοιμόντουσαν	δίχως	άντρα	ν’	ανασαίνει	
δίπλα	τους^	και	δίχως	αγκαλιά	να	τις	ζε-
σταίνει.	Έτσι,	όσες	δεν	είχαν	άντρα	τα	
βράδια,	είχαν...	το	«νυχτικό»!
Ύστερα	έπιανε	κουβέντα	για	τη	φα-

νουρόπιτα	 που	 ήταν,	 σύμφωνα	 με	 τα	
λεγόμενά	 του,	 πραγματική	 ιεροτελε-
στία.	 Προσέξτε,	 μας	 έλεγε,	 πως	 την	
έφτιαχναν	κι	άρχιζε,	αργά,	να	μας	εξη-
γεί,	εμάς	που	ιδέα	δεν	είχαμε	από	τέ-
τοια:	 «Πρέπει	 να	 κοπανάς	 στο	 γουδί	
τα	καρύδια	και	συγχρόνως	να	μελετάς	
αυτό	που	θέλεις	 να	σου	φανερώσει	ο	
Άγιος.	Μετά	προσθέτεις	 τις	σταφίδες,	
τη	ζάχαρη...	όχι	πολλή,	ίσα	να	ακουμπά-
ει	η	γλύκα	στη	γλώσσα,	την	κανέλλα,	το	
γαρύφαλλο,	 το	 χυμό	 από	 πορτοκάλι,	
τη	 σόδα	 και	 το	 λάδι.	 Α,	 και	 αλεύρι…	
όσο	σηκώσει!	Εδώ	είναι	–στο	αλεύρι–	
η	 μαγκιά	 της	 μαγείρισσας.	 Έφταναν	 η	
αφή,	το	μάτι,	το	χέρι	κι	ο	νους	για	να	
πετύχουν	τη	δόση...	Έτσι	έβγαινε	από	
το	 φούρνο,	 φουσκωτή	 και	 μυρωδάτη,	
την	έκοβαν	σε	σαράντα	κομμάτια	και	τα	
μοίραζαν	 για	 να	 παρακαλέσει	 ο	 καθέ-
νας	στον	Άγιο	τα	δικά	του.	Άντε,	άλλη	
φορά	 θα	 σας	 πω	 και	 για	 τα	 φοινίκια	
τ’	 αμέλωτα,	 ωραία	 σαν...	 κουλούρια».	
Τέτοια	μας	 έλεγε,	 αυτός	ο	αξέχαστος	
Σμυρνιός...
Ο	τόπος	και	ο	χρόνος	στις	 ιστορίες	

του,	 ίσαμε	 σήμερα,	 απομεινάρια	 αιω-
ρούμενα	και	θολά	στα	ράφια	της	μνή-

μης.	Το	σήμερα	και	το	χθες	ανακυκλώ-
νονται	στο	αύριο	στερημένα	και	φτωχά	
στα	«μακρινά	του	παρελθόντος	πένθη».	
Τον	φέρνω	συχνά	στη	σκέψη	μου.	Πό-
σες	φορές	 γυρίζοντας	 το	χρόνο	πίσω	
αναρωτήθηκα:	Πώς	βρέθηκε	και	ρίζωσε	
εδώ	στον	ξένο	τόπο	ετούτος	ο	γλυκύ-
τατος	άνθρωπος;	Ποιος	συνωμότησε	κι	
ήρθε	να	ρίξει	εδώ	την	άγκυρά	του.	Πια	
στροφή	 της	 μοίρας,	 τι	 λογιών	 κύματα	
τον	ξέβρασαν	σε	τόσο	μακρινούς	ορί-
ζοντες.	Ποτέ	δεν	μας	το	ξεδιάλυνε...	
Θα	 μου	 πείτε	 πώς	 και	 τα	 θυμήθηκα	

όλα	τούτα;	Να	σας	το	πω:	πάει	καιρός,	
παρακολουθούσα	 στην	 τηλεόραση	
ένα	 ντοκιμαντέρ	 για	 τη	 Μικρασιατική	
Καταστροφή	 και	 το	 Ολοκαύτωμα	 της	
Σμύρνης.	Σ’	αυτό	καταγράφονταν	εικό-
νες	και	μαρτυρίες	ανθρώπων	που	είχαν	
ζήσει	τα	γεγονότα	εκείνης	της	εποχής.	
Ιστορίες,	μύθοι	και	δράμα	από	μια	μα-
γική	 Σμύρνη,	 χωνευτήρι	 πολιτισμών,	
μια	 πόλη	 που	 αγκάλιαζε	 τους	 πάντες	
και...	 για	όσους	τη	στερήθηκαν	–όπως	
ο	μπαρμπα-Τζαννής–	θα	υπάρχει	εσαεί	
στην	νοσταλγία	και	στην	καρδιά	τους.

Υ. Γ. Μπαρμπα-Τζαννή, καλή σου ώρα εκεί 
ψηλά! Για μένα δεν ήσουνα σαν τόσους και τό-
σους. Προσπάθησα να θυμηθώ κι άλλα –από 
κείνα, ντε, τα δικά σου παραμύθια– μα... δεν 
μπόρεσα. Αλλά για δες πως τα ’φερε η μοίρα, 
ύστερα από τόσα χρόνια να γίνεις εσύ το πα-
ραμύθι μου!
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Είναι	στιγμές	που	οι	πόρτες	του	μυα-
λού	ανοίγουν	και	φέρνουν	-πολλές	φο-
ρές	ασυνείδητα-	γεγονότα	και	βιώματα	
του	 παρελθόντος,	 συνήθως	 παιδικά,	
που	 έρχονται	 σαν	 χάδι	 να	 δροσίσουν	
το	 κάμα	 της	 καθημερινότητας.	Όμορ-
φες	στιγμές	που	θάθελε	ο	καθένας	να	
ξαναζήσει,	και	που	είναι	αμπόρετο.	Τα	
χρόνια	που	πέρασαν	είναι	πολλά	και	η	
σκέψη	έχει	χάσει	την	απλότητα	και	την	
αγνότητα	εκείνων	των	χρόνων.
Μπροστά	στα	μάτια	μου	είναι	ένα	χά-

λασμα,	ένας	σωρός	από	πέτρες	που	κεί-
νται	 θαρρείς	πεθαμένες.	Τούτες	οι	 πέ-
τρες	ήταν	το	σπίτι	του	παππού	μου	στο	
χωριό	που	τώρα	μόνο	τα	μάτια	της	μνή-
μης	μπορούν	να	αναπλάσουν.	Η	αδήριτη	
φθορά-αποτέλεσμα	 της	ροής	 του	χρό-
νου	είναι	καταλυτική	και	φέρνει	δάκρυα!
Θυμάμαι	 να	 είμαι	 ξαπλωμένος	 πάνω	

σε	παπλώματα,	στο	ξύλινο	πάτωμα	του	
μεγάλου	δωματίου	ύπνου	του	παππού,	
ένα	όλο	κι	όλο,	που	ήταν	το	δικό	μου	
κρεβάτι	 τις	 λιγοστές	 μέρες	 που	 περ-
νούσαμε	 τα	 καλοκαίρια	 στο	 χωριό.	Ο	
παππούς,	 λεβεντόγερος	 μεσήλικας	
τότε,	ευθυτενής	με	ρικνό	πρόσωπο	και	
αυστηρό	βλέμμα,	κάτω	απ΄	τα	στρογγυ-
λά	 μυωπικά	 του	 γυαλιά.	Χήρεψε	 νέος,	
δεν	έχω	γνωρίσει	τη	γιαγιά	μου.	Έμενε	
μόνος	μια	και	δεν	ξαναπαντρεύτηκε.
Ξαπλωμένος	 λοιπόν	 στο	 πάτωμα	

έβλεπα	το	σιδερένιο	κρεβάτι	του	παπ-
πού	 στη	 γωνιά	 δίπλα	 στο	 παράθυρο.	
Στον	τοίχο	μια	κουβέρτα-χαλί	κεντημέ-
νο,	πολύχρωμο,	που	έδινε	μια	απαρά-
μιλλα	 όμορφη	 εικόνα	 στο	 δωμάτιο.	Η	
παράσταση	ήταν	ένα	λιοντάρι	ξαπλωμέ-
νο	μέσα	σε	οργιώδη	βλάστηση.	Παρα-
δίπλα,	 στον	 άλλο	 τοίχο	 κρεμόταν	 ένα	
μεγάλο	κάντρο	με	«βαριά»	κορνίζα,	με	

Το σπίτι του παππού
Γράφει ο Σπύρος Καρδακάρης

φυτικό	διάκοσμο,	που	είχε	μια	ολόσω-
μη	φωτογραφία	 του	παππού	με	στρα-
τιωτική	στολή	που	στεκόταν	δίπλα	σε	
μια	 ανθοστήλη	 και	 στο	 άλλο	 του	 χέρι	
κρατούσε	ένα	καρυοφύλλι	με	ξιφολόγ-
χη.	Ήταν	μια	φωτογραφία	που	έδινε	το	
στίγμα	μιας	άλλης	εποχής.	Πάνω	απ’	το	
κεφάλι	μου	ένα	σερβάν	με	έναν	καθρέ-
φτη	κουρείου-	ήταν	κι	αυτό	απομεινά-
ρι	ενός	απ’	τα	πολλά	επαγγέλματα	που	
άσκησε	ο	παππούς	στα	νιάτα	του.
Το	έπιπλο	αυτό	είχε	 ένα	μεγάλο	κα-

θρέφτη	στη	μέση	με	μαρμάρινο	πάγκο,	
δεξιά	και	αριστερά	δυο	στενά	τζαμένια	
ντουλάπια-βιτρίνες	και	κάτω	απ’	τον	πά-
γκο	 δυο	 κλειστά	 ντουλάπια.	 Πάντα	 το	
θαύμαζα	εκείνο	το	έπιπλο,	μου	άρεσε	να	
το	βλέπω	και	για	έναν	παραπάνω	λόγο,	
καθώς	 στη	 βιτρίνα	 φύλαγε	 ο	 παππούς	
τα	 κιάλια	 του.	Ήταν	 σχετικά	 μικρά	 μα	
πολύ	όμορφα	και	δυνατά.	Τα	είχε	φέρει	
απ’	την	Αμερική	ή	τον	Καναδά	μια	και	ο	
παππούς	ήταν	κοσμογυρισμένος.	Η	κα-
ταγωγή	 του	ήταν	απ’	 την	Πέργαμο	της	
Μ.	 Ασίας.	 Στο	 ίδιο	 μέρος	 είχε	 φυλαγ-
μένο	κι	έναν	μεγάλο	μεγεθυντικό	φακό,	
που	τον	βοηθούσε	να	βλέπει	 λεπτομέ-
ρειες	και	να	κάνει	τις	λεπτοδουλειές	του.	
Τούτα	τα	δυο	κειμήλια	είναι	και	τα	μόνα	
που	πήρα	και	που	τα	έχω	ακόμα.
Δεξιά	 και	 αριστερά	 απ’	 το	 σερβάν	

ήταν	και	τα	δυο	παράθυρα	του	δωμα-
τίου	που	έβλεπαν	στο	λιθόστρωτο	του	
χωριού.	 Στον	 απέναντι	 απ’	 το	 κρεβάτι	
τοίχο,	μισή	ροτόντα-τραπέζι	στόλιζε	το	
δωμάτιο.	Είχε	πάνω	δυο	λάμπες	πετρε-
λαίου,	 ένα	 κέντημα	 και	 μια	φρουτιέρα	
αδειανή	 με	 κάποια	 άχρηστα	 για	 μένα	
μα	χρήσιμα	για	εκείνον	πράγματα.	Στη	
γωνιά,	 ένα	 μπαούλο	 και	 πάνω	 του	 μια	
στοίβα	από	παπλώματα	και	κουβέρτες	
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χρήσιμες	για	τον	χειμώνα	και	για	τις	δι-
κές	μας	σπάνιες	επισκέψεις,	που	χρησί-
μευαν	σαν	στρώμα	στο	πάτωμα.
Η	πόρτα	εισόδου	του	δωματίου	ήταν	

στο	 μέσον	 του	 τοίχου	 κι	 έμπαινες	 σ΄	
αυτό	απ’	 το	άλλο	δωμάτιο	του	σπιτιού	
-δυο	όλα	κι	όλα-	και	ήταν	κουζίνα-	κα-
θιστικό	και	τραπεζαρία.	Ήταν	ένα	κλασ-
σικό	χωριάτικο	δωμάτιο,	για	την	εποχή	
του.	 ‘Έμπαινες	 σ’	 αυτό	 απ’	 την	 αυλή	
και	βρισκόσουν	σ΄	ένα	χώρο	που	στην	
απέναντι	 αριστερή	 γωνία	 δέσποζε	 μια,	
πελώρια	για	τα	παιδικά	μου	μάτια,	στό-
φα-κουζίνα	 καυσόξυλων.	 Ήταν	 πηγή	
θέρμανσης	αλλά	και	μαγειρέματος.	Πά-
ντα	είχε	επάνω	θυμάμαι	ένα	τσαγερό	με	
ζεστό	νερό.	Το	χειμώνα	έκανε	τον	χώρο	
υπερβολικά	ζεστό	κάτι	που	άρεσε	στον	
παππού	γιατί,	όπως	έλεγε,	κουβαλούσε	
κρυολογήματα	απ’	τον	Καναδά.	Εκεί	που	
κατοικούσε,	 επικρατούσαν	 πολύ	 χαμη-
λές	 θερμοκρασίες,	 που	 έφταναν	 τους	
-35	βαθμούς	Κελσίου,	τον	χειμώνα.	
Στον	δεξιό	 τοίχο	στο	μέσον	υπήρχε	

μια	πιατοθήκη,	από	‘κείνες	τις	παλιές	ξύ-
λινες	με	τις	βέργες,	που	σε	τρείς,	τέσ-
σερις	 σειρές	 ήταν	 αραδιασμένα	 πιάτα	
διαφόρων	σχεδίων	 και	 μεγεθών.	Ήταν	
μια	 ποικιλία	 χρωμάτων,	 που	 αν	 μη	 τι	
άλλο,	 έδειχνε	 απ’	 τη	 μια	 την	 εργένικη	
ζωή	κι	απ’	την	άλλη	την	ολιγάρκεια	των	
απαιτήσεων	των	χρόνων	εκείνων.	Δίπλα	
ακριβώς	 ήταν	 μια	 παραχούτη	 (εσοχή	
στον	τοίχο	όπου	έμπαινε	η	πυροστιά).	
Εκεί	 μαγείρευε	 τους	 ανοιξιάτικους	 και	
καλοκαιρινούς	μήνες,	όταν	δηλαδή	δεν	
άναβε	η	στόφα.	Τα	τελευταία	χρόνια	ένα	
πετρογκάζ	αντικατέστησε	την	πυροστιά.	
Από	 κάτω,	 ντουλάπια,	 εντοιχισμένα	 κι	
αυτά,	με	όλα	τα	χρειώδη,	λάδι,	ξύδι,	πα-
τάτες,	κρεμμύδια,	κρασί	κλπ.	Στη	δεξιά	
γωνία	του	απέναντι	τοίχου	υπήρχε	ένας	
πρωτόγονος	 νεροχύτης	 που	 δεν	 ήταν	
τίποτε	 άλλο	 από	 μια	 πέτρινη	 γούρνα.	
Δύο	πλάκες	σαπούνι	άσπρο	και	πράσινο	
ήταν	πάνω	στο	περβάζι	της.	Στο	βάθος	

μέσα	 στη	 γωνιά	 κρεμόταν	 ένα	 «μου-
σλούκι»	 (βρυσάκι),	 μισό	 ντενεκεδένιο	
δοχείο	 με	 βρυσούλα	 στη	 βάση	 που	
παρείχε	το	απαραίτητο	νερό	για	καθη-
μερινή	χρήση.	Άλλωστε	ένας	άνθρωπος	
μοναχός	τί	νερό	να	χρησιμοποιούσε	ο	
καημένος.	Όλα	κι	όλα	ένα	φλιτζάνι	για	
τσάι,	ένα	νεροπότηρο	και	ένα	πιάτο	για	
φαγητό.	Το	αξιοσημείωτο	γι	αυτόν	τον	
πρωτότυπο	νεροχύτη	ήταν	η	απορροή	
του!	Ο	παππούς	είχε	ανοίξει	μια	τρύπα	
στον	τοίχο	και	παροχέτευε	τα	απόνερα	
στον	μικρό	χείμαρρο	που	 έγλειφε	 τον	
τοίχο	του	σπιτιού	με	μεγάλη	κλίση.	
Ανάμεσα	στη	σόμπα	και	 το	νεροχύ-

τη	είχε	ένα	ξύλινο	καναπέ,	στον	οποίο	
περνούσε	τον	περισσότερο	χρόνο	του	
ο	παππούς	διαβάζοντας	βιβλία,	εφημε-
ρίδες	και	περιοδικά	που	στη	συνέχεια	
τα	τελευταία	τα	χρησιμοποιούσε	κόβο-
ντάς	 τα	 κομματάκια	 για	 χαρτί	 τουαλέ-
τας.	Πάνω	 απ’	 τον	 καναπέ,	 ένα	 παρά-
θυρο	που	έβλεπε	στον	χείμαρρο	ήταν	
η	 μοναδική	 πηγή	 φωτός	 για	 τούτο	 το	
δωμάτιο.	Στον	δεξί	τοίχο,	πάνω	απ’	την	
παραχούτη	και	την	πιατοθήκη,	κάλυπτε	
τον	 τοίχο	 ένα	 μακρύ	 ράφι,	 πάνω	 στο	
οποίο	ήταν	αραδιασμένα		ένα	σωρό	κα-
τσαρολικά,	μπακίρια	ως	επί	το	πλείστον	
(χάλκινα	 ταψιά	 και	 τεντζερέδες)	 που	
κάθε	τόσο	γάνωνε	ο	παππούς,	απομει-
νάρια	απ’	 τα	χρόνια	που	 ζούσε	η	 για-
γιά	και	ανάστησαν	σε	τούτο	το	σπιτάκι		
εξ	παιδιά	και	δυο	που	πέθαναν	μικρά,	
οκτώ	δηλαδή	τον	αριθμό!
Στα	 αριστερά,	 στο	 πάτωμα,	 μια	 κα-

ταπακτή	 που	 ήταν	 κλειστή	 τον	 περισ-
σότερο	καιρό	οδηγούσε	με	μια	ξύλινη	
σκάλα	 στο	 υπόγειο	 του	 σπιτιού.	 Και	
τι	 δεν	 είχε	 εκείνο	 το	 υπόγειο.	 Σφίδες	
(πήλινα	μεγάλα	σε	μέγεθος	δοχεία)	και	
μεταλλικά	 ντεπόζιτα-δεξαμενές	 από	
αλουμίνιο,	 που	 ήταν	 γεμάτα	 με	 λάδι,	
αλλά	και	παστές	ελιές,	σταφίδες,	κρασί,	
ξύδι	και	άλλα	χρειώδη.	Και	να	αποκλει-
όσουν	από	χιόνια,	για	καιρό,	δεν	θα	αι-
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σθανόσουν	κίνδυνο	και	φόβο,	ούτε	θα	
σου	 έλειπε	 τίποτα.	 Στο	 υπόγειο	 αυτό	
μπορούσες	 να	 βρεις	 εργαλεία,	 φτυά-
ρια,	 κασμάδες,	 σκεπάρνια,	 δρεπάνια,	
τσάπες,	τσουβάλια,	κοφίνια	που	χρειά-
ζονταν	 στη	 μεταφορά	 σταφυλιών,	 σα-
μάρια	 και	 γκέμια	 για	 τα	 ζώα,	 άλλα	 και	
άχρηστα	 αντικείμενα,	 σπασμένα	 ή	 κα-
τεστραμμένα,	απ’	τα	οποία	μπορούσες	
να	πάρεις	ανταλλακτικά	και	εξαρτήματα	
για	επισκευές.	Επίσης,	σε	μια	γωνιά	φυ-
λάγονταν	πράγματα	που	δεν	χωρούσαν	
στα	πάνω	δωμάτια.
Θυμάμαι	που	έκανα	σαν	τρελός	όταν	

άνοιγε	η	καταπακτή	για	να	κατέβω	και	
να	μένω	άφωνος	κοιτώντας	όλα	αυτά	τα	
πράγματα!	 Συνεχώς	 με	 μάλωναν,	 γιατί	
υπήρχε	κίνδυνος	να	πέσω	και	 να	χτυ-
πήσω,	που	εγώ	δεν	μπορούσα	να	 τον	
φανταστώ	με	τα	παιδικά	μου	μυαλά.	Η	
αποθήκη	είχε	και	μια	πόρτα	που	«έβλε-
πε»	 στον	 κεντρικό	 δρόμο.	 Απ’	 αυτήν	
γινόταν	η	μεταφορά,	φόρτωση-εκφόρ-
τωση,	 των	 υλικών.	 Δεν	 την	 θυμάμαι	
ποτέ	ανοιχτή	αυτήν	την	πόρτα.
Για	 να	 μπεις	 στην	 αυλή,	 υπήρχε	 μια		

μεγάλη	πόρτα	(πορτάρα)	που	ήταν	και	
η	 κυρία	 είσοδος	 του	 σπιτιού.	 Ήταν	
πολύ	 μεγάλη	 και	 δυνατή.	 Την	 έκαναν	
ακόμα	 ασφαλέστερη	 δυο	 μεταλλικές	
μπάρες	 (μπαράντια)	 που	 κρεμόμουν	
απ’	αυτές	μικρός	χρησιμοποιώντας	τες	
σαν	μονόζυγο.
Ένας	 ανηφορικός	 διάδρομος	 λίγων	

μέτρων	μας	έφερνε	στην	αυλή,	μικρή	κι	
αυτή,	 έστριβες	 αριστερά	 και	 απέναντι	
ήταν	η	είσοδος	του	σπιτιού.	Μια	σειρά	
από	γλάστρες	έδειχναν	ότι	ο	παππούς	
ήταν	 μερακλής.	 Τα	 λιγοστά	 τους	 λου-
λούδια	ομόρφαιναν	τον	χώρο.	Κυρίως	
ντάλιες,	που	ευδοκιμούν	στα	κρύα	κλί-
ματα	 αλλά	 και	 αρωματικά	 φυτά	 όπως	
το	δρισαχί	ή	ανδρισαχί,	η	γνωστή	αρ-
μπαρόριζα,	δυόσμος,	μέλισσα	κ.α.	Στα	
δεξιά	ένας	μικρός	φούρνος	που	δεν	θυ-
μάμαι	να	τον	χρησιμοποιήσαμε	ποτέ	και	

δίπλα	στον	τοίχο	ένα	ακόμα	μουσλούκι	
(βρυσούλα).	Χρησίμευε	για	πλύσιμο	το	
πρωί	στο	ύπαιθρο	πριν	πεις	καλημέρα.
Νερό	 τρεχούμενο	 δεν	 υπήρχε	 στα	

σπίτια	εκείνα	τα	χρόνια.	Θυμάμαι,	όλες	
οι	γυναίκες	της	γειτονιάς	απ’	τα	χαρά-
ματα	με	λαγήνια,	κουμάρια,	κουβάδες,	
να	ανεβαίνουν	λίγο	πιο	πάνω	απ’	το	σπί-
τι	στην	πέτρινη	βρύση	της	γειτονιάς	του	
χωριού.	 Το	 νερό	 ερχόταν	 γύρω	 στις	
επτά	το	πρωί	και	σταματούσε	να	τρέ-
χει	σε	μια-μιάμιση	ώρα!	Οι	νοικοκυρές	
αχάραγα	έβαζαν	τα	κουμάρια,	τις	λαγή-
νες,	 τους	κουβάδες,	 τους	μπούγκλους	
και		κάθε	λογής	δοχείο,	που	είχαν,	στη	
σειρά,	το	γνωστό	νεμπέτι	και	τα	άφηναν	
εκεί	μέχρι	να	έρθει	το	νερό.	Άλλες	απ’	
αυτές	έφευγαν	και	γύριζαν	αργότερα	κι	
άλλες	περνούσαν	την	ώρα	τους	κουβε-
ντιάζοντας	και	κουτσομπολεύοντας.
Τότε	 ο	 κόσμος	 εκτιμούσε	 όπως	

έπρεπε	 το	 νερό,	 το	 υπολόγιζε	 και	 το	
σεβόταν,	 δεν	 το	 σπαταλούσε,	 κάθε	
σταγόνα	του	ήταν	πολύτιμη.	Στις	μέρες	
μας	 το	 σπαταλούμε	 άσκοπα	 και	 ήδη	
άρχισαν	να	φαίνονται	οι	συνέπειες.
Μπαίνοντας	λοιπόν	απ’	την	πορτάρα,	

ανηφορίζοντας	 το	 διάδρομο	 έφτανες	
στη	 μικρή	 αυλή,	 όπως	 είπα	 παραπά-
νω,	 μα	 υπήρχε	 κι	 άλλο	 επίπεδο	 προς	
τα	 πάνω.	 Εκεί	 υπήρχε	 μια	 μικρή	 απο-
θήκη-αχυρώνας	όπου	ο	παππούς	είχε	
τα	ζώα	του,	δηλαδή	ένα	γαϊδουράκι	και	
ένα	μουλάρι,	πολύ	χρήσιμα	για	τον	επι-
ούσιο.	Μ’	αυτά	πήγαινε	στα	χωράφια,	
μ’	 αυτά	 κουβαλούσε	 τα	 χρειώδη	 και	
τα	γεννήματα	της	γης.	Βαρύς	νοικοκύ-
ρης...	 δεν	ήταν	 τυχαίο	ότι	ο	παππούς	
συγκαταλεγόταν	 στους	 «άρχοντες»,	
όπως	έλεγαν	τότε,	του	χωριού.
Στο	 στάβλο	 είχε	 ένα	 υπερυψωμένο	

παχνί	και	στο	βάθος	στοίβες	σανό,	για	
να	μην	αντιμετωπίζουν	τα	ζώα	πρόβλη-
μα	σίτισης.	Αργότερα	που	ανημπόρεψε	
και	δεν	πήγαινε	συχνά	στα	χωράφια,	τον	
μετέτρεψε	σε	κοτέτσι	και	ήταν	η	χαρά	
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-Μαριάνθη	 τό	 δες	 αυτό	 καλέ;	 Πάνω	
απ΄	το	κεφάλ΄τ.	
-	Δε	βλέπω	τίποτα.	Λουλούδια.	
Για	δες	καλυτέρα.	Κάτω	απ’	 το	κόκ-

κινο	το	γαρύφαλλο.	Κοίταξε	καλυτέρα	
και	 γούρλωσαν	 τα	 μάτια	 της.	 Ένα	 νε-
ροπότηρο,	πλαγιαστά	βαλμένο	στο	με-
ταξύ	 Παύλου	 και	 κάσας,	 ακουμπούσε	
πάνω	στο	κεφάλι	του	νεκρού.	
Ο	Παύλος,	 Παυλέλ	 όπως	 τον	 φώνα-

ζαν	στο	χωριό,	αφ’	ενός	λόγω	μεγέθους	
αλλά	και	λόγω	του	μαλακού	χαρακτήρα	
του,	 έπασχε	 από	 κύρωση	 του	 ήπατος	
στα	 πενήντα	 του.	 Του	 άρεσε	 να	 εντυ-
πωσιάζει	 τον	 περίγυρο	 του	 όταν	 εμ-
φανιζόταν	 πρωί-πρωί,	 χοντρούλης	 και	

κοντούλης	καθώς	ήταν,	στην	πόρτα	του	
κεντρικού	καφενείου	της	πλατείας,	κρα-
τώντας	ένα	νεροπότηρο	γεμάτο		ουίσκι	
και	 φωνάζοντας:	 «τη	 μαμά	 μου	 θέλω».	
Το	 επιφώνημα	 τούτο	 προέκυψε	 όταν	
μια	αθώα	παιδούλα,	κάποια	από	τις	άπει-
ρες	 κατακτήσεις	 του,	 αναφώνησε	 τρο-
μαγμένη,	τη	στιγμή	που	είδε	το	θηριώδη	
ανδρισμό	 του	 Παύλου,	 γυμνός	 καθώς	
ήταν	σένα	δωμάτιο	ξενοδοχείου,	να	επι-
βουλεύεται	 την	πολύτιμη,	 επανειλημμέ-
νως	απολεσθείσα	παρθενία	της,	όπως	ο	
ίδιος	με	άγριο	καμάρι	ιστορούσε,	μέσα	
στο	 χάχανο	 των	 γύρω	 του.	 Έκτοτε	 το	
«τη	μαμά	θέλω»	έγινε	το	σήμα	της	πα-
ρέας.	Με	τέτοιους	τρόπους	κατάφερνε	

Το ποτήρι

Γράφει ο Τζανετής Σταυράκης, Ιατρός

μου	να	κυνηγάω	τις	κότες	και	όλοι	να	με	
μαλώνουν.	Πάντως	ποτέ	δεν	 έλειπε	 το	
αυγό,	το	γάλα	και	το	τυρί	απ’	το	σπίτι,	
γιατί	 πιο	 πάνω	 υπήρχε	 μικρό	 επικλινές	
ελαιόκτημα,	 λίγες	 ελιές	 δηλαδή,	 όπου	
μπορούσε	να	δέσει	μια	κατσίκα	κι	ένα-
δυο	προβατάκια.	Εκείνα	τα	χρόνια	όλα	
περνούσαν	απ’	την	οικιακή	οικονομία.
Δεξιά	απ’	την	πορτάρα	και	το	ανηφο-

ρικό	διαδρομάκι,	μια	άλλη	σκάλα	σε	ανέ-
βαζε	στον	«απόπατο»	που	κι	αυτός	την	
εποχή	εκείνη	ήταν	κάτι	πολύ	σημαντικό!	
Ο	 παππούς	 τον	 είχε	 διαμορφώσει	 με	
κεραμίδια	και	ξύλινο	πεζούλι	με	τρύπα,	
κάτι	παρόμοιο	με	τις	σημερινές	λεκάνες!	
Στους	 τοίχους,	 κρεμασμένα	σε	καρφιά	
και	σε	σύρματα	χαρτάκια	επιμελώς	κομ-
μένα	από	εφημερίδες	και	περιοδικά	που	
υποκαθιστούσαν	το	χαρτί	τουαλέτας.	
Μικρός	ανέβαινα	στο	μικρό	λιοχώρα-

φο	με	τα	ζώα	και	περνούσα	την	ώρα	μου	
εξερευνώντας.	Ήμουν	λες	στον	παρά-
δεισο,	όλα	μου	φαίνονταν	πελώρια	και	

εντυπωσιακά.	Οι	 μεγάλες	 κλίσεις	 ήταν	
επικίνδυνες.	Κάθε	στιγμή	κινδύνευε	να	
γλιστρήσει	ο	καθένας	και	να	τσακιστεί.	
Θες	 η	 θεία	 πρόνοια,	 θες	 η	 προσοχή	
των	 μεγάλων	 με	 προφύλαξαν	 και	 μου	
έμειναν	μόνον	ευχάριστες	αναμνήσεις.	
Με	συντριβή	ψυχής	βλέπω	 τα	χαλά-

σματα	 του	 σπιτιού	 που	 μοιάζουν	 σή-
μερα	με	μια	σπιθαμή	γης	με	ένα	σωρό	
πέτρες	που	δεν	έχουν	καμιά	σχέση	με	
το	παρελθόν.	Με	τα	μάτια	της	καρδιάς	
βλέπω	τον	παππού	μου	στο	καναπεδάκι	
δίπλα	στη	στόφα	με	το	φακό	στο	χέρι	
να	διαβάζει	 με	συγκέντρωση	και	 προ-
σοχή	την	Αγία	Γραφή	που	ήταν	και	το	
αγαπημένο	του	βιβλίο.
Τον	 ίδιο	 φακό	 χρησιμοποιώ	 κι	 εγώ	

σήμερα,	όταν	θέλω	να	διαβάσω	κάποια	
ψιλά	 γράμματα	 ή	 ενημερωτικά	 χαρτιά	
των	φαρμάκων	που	πρέπει	να	παίρνω,	
για	τις	παρενέργειες	τους	και	που	θαρ-
ρείς	 πως	 χρόνο	 με	 το	 χρόνο	 μικραί-
νουν	τα	γράμματά	τους.
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να	είναι	στο	επίκεντρο	του	κόσμου	του,	
επιζητώντας	 τα	 πειράγματα	 των	 άλλων	
αλλά	και	φτιάχνοντας	με	αυτό	το	τρόπο	
τους	συνδαιτημόνες	του,	προετοιμάζο-
ντας	τους	για	το	κακό	που	θα	ακολου-
θούσε.	 Ήταν	 ναυτικός,	 λεύτερος	 και	
έλειπε	 μεγάλα	 διαστήματα	 στα	 ταξίδια	
του,	αλλά	όταν	επέστρεφε,	η	κομπανία	
τον	περίμενε,	του	έδινε	και	καταλάβαινε.
Πριν	 μερικά	 χρόνια	 διαγνώστηκε	 η	

πάθηση	στο	συκώτι	 του.	Του	μίλησαν	
για	δίαιτες	και	φάρμακα	αλλά	ο	Παύλος	
αγνοώντας	 όλα	 αυτά	 βάδιζε	 προς	 τον	
θάνατο	αγέρωχος.	Δεν	του	πήγαινε	να	
χαλάσει	την	εικόνα	που	είχε	δημιουρ-
γήσει	όλα	αυτά	τα	χρόνια,	έτσι	ήθελε	να	
τους	 μείνει.	 Αλλά	 φοβόταν	 κιόλας	 για	
το	τι	θα	τραβούσε,	 τι	θα	πάθαινε	από	
τους	γιατρούς	στα	έμπα-	έβγα	του	στα	
ιδρύματα.	Οπότε,	μιά	ωραία	πρωία,	σε	
ημικωματώδη	 κατάσταση	 πια,	 τον	 κα-
τεβάζουν	στον	Πειραιά	και	τον	βάζουν	
στο	νοσοκομείο	όπου	είχε	πρωτοδια-
γνωστεί	η	αρρώστια	του.
Ο	Νίκος,	 ο	 κολλητός	 του,	 κάτοικος	

Αθήνας,	ναυτικός	κι	αυτός,	ειδοποιήθη-
κε	Τετάρτη	πρωί	από	το	Μεροπούλειο	
Νοσηλευτήριο	 πως	 ο	 φίλος	 του	 είχε	
πεθάνει	τη	νύχτα.	Όταν	τον	οδήγησαν	
στο	 νεκρό	 τον	 βρήκε	 γυμνό,	 ξαπλω-
μένο	 πάνω	 σ’	 ένα	 σιδερένιο	 κρεβάτι,	
χωρίς	 σελτέ,	 κάτω	 από	 ένα	 παράθυ-
ρο	 ανοιχτό	 που	 έβλεπε	σε	 μια	 ήσυχη	
μολυβένια	 θάλασσα.	 «Η	 θάλασσα	 του	
Παύλου»	χαμογέλασε.
Το	πρώτο	που	θα	έκανε	ήταν	να	τη-

λεφωνήσει	 στον	 Μίλτο,	 ξάδερφο	 του	
θανούντος,	 στο	 νησί.	 Άγνωστο	 αν	 θα	
τον	 έβρισκε,	 μιας	 κι	 ήταν	 ναυτικός	 κι	
αυτός.	Όταν	 απάντησε	στο	 τηλέφωνο	
αισθάνθηκε	 μια	 τεράστια	 ανακούφιση.	
Συζήτησαν	τα	διαδικαστικά	για	την	δια-
κομιδή	του	στο	χωριό	.
Έτσι	 Μίλτος	 και	 Νίκος	 βρέθηκαν		

πλάι-πλάι	 να	 πηγαίνουν	 για	 το	 τελευ-
ταίο	αντίο.	Ο	Νίκος	κρατούσε	ένα	τρι-

αντάφυλλο,	 ο	 άλλος	 ένα	 ποτήρι.	 Δεν	
το	πρόσεξε	κανένας.	Το	σπίτι		γεμάτο	
με	 κόσμο	ψύχραιμο,	 μιας	 και	 τον	 πε-
ρίμεναν	 από	 καιρό	 και	 στο	 μέσον	 ο	
Παύλος	 ξαπλωμένος	 με	 το	 καλό	 του	
το	κουστούμι.	Λιβάνια,	 κεριά	και	μαυ-
ροφορεμένες	 γυναίκες	 που	 ψιθύριζαν	
και	σιγόκλαιγαν.	Πλησιάζει	ο	Νίκος	του	
χαδεύει	το	χέρι	και	του	αφήνει	το	τρι-
αντάφυλλο.	Έρχεται	κι	ο	Μίλτος,	βάζει	
το	χέρι	του	πάνω	απ΄	το	κεφάλι	του	πε-
θαμένου,	κάνει	χώρο	σπρώχνοντας	πα-
νιά	και	λουλούδια	κι	αφήνει	το	ποτήρι	
πλαγιαστό,	μιας	και	δεν	είχε	χώρο	για	
να	το	ακουμπήσει	όρθιο.	Έγινε	μια	μι-
κρή	ταραχή	αλλά	με	πράο	και	σοβαρό	
τρόπο	τους	καθησυχάζει:
-	Ήταν	επιθυμία	του	νεκρού.
Νέα	Ορλεάνη!	Αμερική.	Δυο	χρόνια	

πριν.	 Ο	 Μίλτος	 μπαρκαρισμένος	 με	
φορτηγό,	 θα	 ΄μεναν	 τρεις	 μέρες	 στο	
λιμάνι.	Το	βράδυ	όλοι	μαζί	στο	«Αθή-
ναι»,	μια	μπάρα	πάνω	στο	ποτάμι	που	
την	είχε	Έλληνας,	τίγκα	στον	κόσμο.	Ο	
ένας	 να	σπρώχνει	 τον	άλλον,	στις	μύ-
τες	των	ποδιών	τους	να	δουν	την	παρά-
σταση,	στο	 κέντρο	 του	μαγαζιού,	στη	
πίστα.	Και	κει	ένας	τύπος,	χοντρούλης,	
κοντούλης,	με	κοιλίτσα,	να	χορεύει,	με	
μια	 πουτάνα	 κρεμασμένη	 στο	 σβέρκο	
του	κι	 ένα	νεροπότηρο	γεμάτο	ουίσκι	
να	 ισορροπεί	 στο	 κεφάλι.	Ο	Παύλος!	
Σπρώχνει	 δεξιά,	 κουτουλά	 αριστερά,	
φτάνει	 στον	 παίχτη.	 Αυτός	 αμολάει	
από	τους	ώμους	του	την	κυρία,	κατεβά-
ζει	το	ποτήρι,	αγκαλιάζει	τον	ξάδερφο.	
Όταν	 τέλειωσε	 το	 συγκινητικό,	 τύφλα	
στο	μεθύσι,	κάνει	μια	βαθιά	υπόκλιση,	
σκασμένος	στα	γέλια,	και	αφού	αμολά-
ει	πρώτα	ένα	«τη	μαμά	μου	θέλω»	του	
δίνει	το	ποτήρι	τραυλίζοντας:	
-	Ενθύμιον	Νιου	Ορλίν.	Κράτα	το.	Κι	

έτσι	να	με	θυμάσαι	!
Αφού	έτσι	ήθελε	να	τον	θυμούνται;

** Το διήγημα αυτό περιλαμβάνεται στην νέα συλλο-
γή που δεν εκδόθηκε ακόμη 
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ΠρόσωπαΠρόσωπα
Μανώλης Καλομοίρης,

ένα ανέκδοτο προσωπικό του «γραπτό»!
Γράφει ο Μάκης Αξιώτης

Αυτό	που	θα	παρουσιαστεί	 εδώ,	 εί-
ναι	 ένα	 δισέλιδο	 με	 το	 πεντάγραμμο,	
οργανικά	 «δεμένο»	 σε	 ένα	 πολύτιμο	
«Λεύκωμα»,	στο	οποίο	ο	μεγάλος	Συν-
θέτης	τοποθετεί	με	τον	κονδυλοφόρο	
του	 τις	 λέξεις	 και	 τις	 νότες,	 ενός	από	
τα	γνωστά	του	μελοποιημένα	ποιήματα,	
την	«Μολυβιάτισσα»,	του	Αλέξανδρου	
Πάλλη!	
Έτσι,	ο	ακραιφνής	Δημοτικιστής,	φί-

λος	και	συνοδοιπόρος	του	Πάλλη,	του	
Παλαμά,	 του	 Εφταλιώτη,	 του	Ψυχάρη,	
παίρνει	 την	 γραφή,	 όπως	 είναι	 και	 το	
ονομάζει	 «Μολυβιάτισσα»	 σε	 ποίηση	
Α.	Πάλλη	και	μουσική	Μ.	Καλομοίρη!

«Έχω μια αγάπη ντροπαλή Στυλιανούλα 
Στυλιανή και φέβγει σα ζυγώνω / και δε τη 
νιάζει αν οι καημοί /

καημοί και πίκρες Στυλιανή / με κοιτάν 
που λιόνω

Σα που(;) η θα της δείξω εγώ 
Στυλιανούλα Στυλιανή
Κιαν κατεβεί και πλύνει τ’αφράτο μπρά-

τσο της /
θα δω αφράτο μπράτσο τραγανό / μ’αφί-

νει δε μ’ αφίνει 
/ και βούρτσα την Παρασκευή /
 Στυλιανούλα Στυλιανή θα δείξω
Κι αν την πάρει... 
λέφτερα και κατεργάρικα / με την αβγή / 
αχ Στυλιανούλα χαραχτή / θα δω και το 

πουδάρι»
 Κορδελιό	Σμύρνης	18	τ’Αλωνάρη	1908		

Μανώλης	Καλομοίρης.

Τότε,	 το	 1908,	 ο	 Καλομοίρης,	
βρισκόμενος	στο	Χάρκοβο	της	Ρωσίας	
(1906-1910),	συνθέτει	από	το	1906	την	
«Ρωμέικη	Σουίτα»,	για	ορχήστρα,	πάνω	
σε	στίχους	του	Αλέξανδρου	Πάλλη.	Εδώ	
υπάρχει	 η	 «Μολιβιάτισσα»,	 	 ανάμεσα	
στην	«Αφροδίτη»,	την	«Ρουμελιώτισσα»	
κ.α,	 Κάνει	 την	 πρώτη	 του	 εμφάνιση	
σαν	Συνθέτης	στην	Αθήνα,	τυπώνοντας	
ένα	 πρόγραμμα	 στην	 δημοτική	 και	
προκαλώντας	 τα	 σχόλια	 «για	 ένα	
μαλλιαρό	μουσικό	από	την	Ρωσία,	που	
μελοποιεί	στίχους	του	Παλαμά	και	του	
Πάλλη»!	Ανάμεσα	σ’	αυτά	παίζεται	και	
η	 «Μολιβιάτισσα»	 του	 Αλέξανδρου	
Πάλλη!	
Είναι	 περιττό	 να	 αναφερθούμε	στην	

πασίγνωστη	 βιογραφία	 του	 μεγάλου	
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Δισέλιδο με το πεντάγραμμο, οργανικά «δεμένο» σε ένα πολύτιμο «Λεύκωμα», στο οποίο ο μεγάλος 
Συνθέτης τοποθετεί με τον κονδυλοφόρο του τις λέξεις και τις νότες, ενός από τα γνωστά του 

μελοποιημένα ποιήματα, την «Μολυβιάτισσα», του Αλέξανδρου Πάλλη! 

Πρόσωπα
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Μουσικοσυνθέτη,	 που	 γεννήθηκε	 το	
1883	 στην	 Σμύρνη	 και	 πέθανε	 το	
1962	 στην	 Αθήνα!	 Στην	 Αθήνα	 που	
σταδιοδρομεί	από	το	1910!	Είναι	όμως	
απαραίτητα	ορισμένα	στοιχεία,	χρήσιμα	
για	 την	 «ύπαρξη	 του	 χειρογράφου»!	
Ο	Μανώλης	 Καλομοίρης	 ανήκει	 στη	
συντροφιά	των	μεγάλων	αγωνιστών	της	
Δημοτικής,	των	αρχών	του	20ου	αι.	και	
αντλεί	τα	θέματα	της	μουσικής	του	από	
την	Νεοελληνική	Ποίηση	και	κύρια	από	
τον	Παλαμά.	Το	1919,	ιδρύει	το	Ελληνικό	
Ωδείο	στην	Αθήνα	και	το	1926	το	Εθνικό	
Ωδείο,	που	το	διευθύνει	έως	το	1948.	
Η 	 μ η τ έ ρ α 	 τ ο υ , 	 η 	 Μ α ρ ί α 

Χαμουδοπούλου μεγαλώνει	 τον	
Μανώλη	 στην	 Σμύρνη	 (ο	 πατέρας	
του	 ήταν	 ο	 Σαμιώτης	 γιατρός	 Γιάννης	
Καλομοίρης)	και	τον	θέλει	για	γιατρό!	
Αυτός	στην	Βιέννη	σπουδάζει	πιάνο	και	

θεωρία	μουσικής!	Γεννιέται	ο	Συνθέτης!	
Στην	 Βιέννη	 γνωρίζει	 την	Χαρίκλεια 
Παπαμόσχου,	 κόρη	 χρυσοχόου	 της	
Κέρκυρας	 και	 μουσικό!	Παντρεύονται	
και	 αποκτούν	 δύο	 παιδιά,	 την	Κρινιώ	
και	 τον	 Γιάννη!	Ο	 Γιάννης	 χάνεται	 σε	
ένα	 δυστύχημα	 το	 1923!	 Η	 Κρινιώ	
ακολουθεί	την	μουσική	παράδοση	της	
οικογένειας,	 σαν	 γνωστή	 πιανίστρια!	
Το	ίδιο	και	η	γνωστή	Χαρά	Καλομοίρη,	
εγγονή	του	Μάνώλη	Καλομοίρη,	γνωστή	
Καθηγήτρια	 Πιάνου!	 Μια	 ανέκδοτη	
φωτογραφία	που	δημοσιεύω,	δείχνει	την	
Μαρία	Χαμουδοπούλου,	με	τα	εγγόνια	
της	Κρινιώ	και	Γιάννη!
Το	σπίτι	του	Μανώλη	Καλομοίρη	και	

της	 Χαρίκλειας	 Παπαμόσχου,	 στην	
Αθήνα,	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	 γνωστά	
Φιλολογικά Σαλόνια,	όπου	συχνάζουν	
οι	Κωστής	Παλαμάς,	Ιωάννης	Ψυχάρης,	
Γεώργιος	Δροσίνης,	 Ιωάννης	Πολέμης	
και	 σίγουρα	 ο	 Αλέξανδρος	 Πάλλης!	
Εκεί	 η	 Χαρίκλεια	 «μαζεύει»	 σ’ένα	
Λεύκωμα, αυθεντικά	 χειρόγραφα	
των	 προσωπικοτήτων	 που	 συχνάζουν	
στο	σαλόνι	της,	το	οποίο	συνεχίζει	να	

ενημερώνει	και	μετά,	από	το	1903	έως	
και	 το	1945!	Εκεί	μέσα,	ο	άνδρας	 της	
Μανώλης	 Καλομοίρης,	 το	 1908,	 της	
αφιερώνει	 με	 την	 ίδια	 του	 την	 γραφή	
και	τις	νότες,	την	«Μολυβιάτισσα»	του	
Πάλλη,	ήδη	μελοποιημένη	από	τον	ίδιο	
το	1906!	
Αυτή	 η	 εποχή,	 των	 αγώνων του 

Δημοτικισμού, που	 φτάνει	 και	 σε	
ακρότητες	 και	 κατηγορείται	 σαν	
«μαλλιαρισμός»,	 με	 πρωτοπόρο	 τον	
Ψυχάρη,	που	ως	γνωστόν	γίνεται	δεκτός	
με	 πανηγυρισμούς	 στη	 Λέσβο,	 είναι	
πολύ	 γόνιμη	 και	 παράγει	 αξιόλογο	
Λογοτεχν ικό , 	 αλλά	 κα ι 	 καθαρά	
δοκιμιακό	έργο!	Ο	μεγάλος	Δημήτριος	
Βερναρδάκης,	 ο	Αργύρης	 Εφταλιώτης,	
αλλά	 και	 πρωτοπόροι	 δάσκαλοι	 στη	
Γέρα	 και	 στην	 Μυτιλήνη	 (Αλβανός,	
Παπαντώνης,	Βάλης,	Δελής	κα)	στηρίζουν	
την	«γλώσσα	του	Λαού»,απέναντι	στον	
«λογιοτατισμό»,	 της	 Καθαρεύουσας	
του	«γλωσσαμύντορα»	Μυστριώτη!	Το	
περιοδικό	«Χαραυγή» εκφράζει	 αυτή	
την	διαμάχη	της	εποχής!	Μέσα	σ’αυτό	
το	 πνευματικό	 πλαίσιο	 λειτουργεί	 ο	
Μανώλης	 Καλομοίρης,	 αφήνοντας	 το	
μεγάλο	 κομμάτι	 του	 στην	 Ελληνική	
Μουσική	 και	 Μουσική	 παιδεία.	 Ο	
αείμνηστος	 γραμματολόγος	 από	 την	
Άργενο, Γιώργος Βαλέτας, σε	μια	σειρά	
άρθρων	και	αφιερώσεων	στο	περιοδικό	
του	 Αιολικά	 Γράμματα,	 σκιαγραφεί	
ικανοποιητικά	 τις	 περιπέτειες	 του	
Δημοτικισμού	 και	 των	 πρωτεργατών	
του!	Πιστεύω	πως	το	μικρό	αυτό	άρθρο,	
προσθέτει	 ένα	 μικρό,	 άγνωστο	 υφάδι,	
ενός	 από	 τους	 συμμετέχοντες,	 του	
Μανώλη	Καλομοίρη!
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ΛαογραφίαΛαογραφία
Αύγουστος

ο μήνας που προβλέπει τους 12...
Γράφει ο Σταύρος Ξ. Βαλτάς

Αιώνες	 πριν	 εξελιχθεί	 η	 σύγχρονη	
μετεωρολογία,	 ο	 άνθρωπος	 είχε	
αναπτύξει	μία	πρακτική	γνώση	για	την	
πρόβλεψη	του	καιρού	που	μεταδιδόταν	
από	γενιά	σε	γενιά	και	επιζεί	στις	μέρες	
μας.	 Τα	 μερομήνια!	Πιστεύεται,	 ότι	 ο	
Θεός	έδωσε	τα	μερομήνια	σαν	σημάδια	
του	καιρού,	εμφύτευσε	νου	και	γνώση	
στους	 ανθρώπους	 και	 τους	 βοήθησε	
να	μπορούν	να	τα	διαβάζουν,	ώστε	να	
προγραμματίζουν	και	να	σχεδιάζουν	για	
το	επόμενο	καλλιεργητικό	έτος.
Οι	άνθρωποι	της	υπαίθρου	εξετάζοντας	

συστηματικά	κάποια	φυσικά	φαινόμενα	
ή	σημάδια	στον	ουρανό,	μπορούσαν	να	
μαντέψουν	ή	να	«δουν»	τα	μερομήνια,	
δηλαδή	 να	 αποκωδικοποιήσουν	 τον	
καιρό	ολόκληρου	του	επόμενου	έτους.	
Τα	 μερομήνια	 αμφισβητούνται	

από	 την	 επίσημη	 μετεωρολογία,	 η	
οποία	 υποστηρίζει	 ότι	 μακροχρόνιες	
προβλέψεις	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	
γίνουν.	 Έχουν	 όμως	 πολυάριθμους	
υποστηρικτές	ανάμεσα	στους	γεωργούς,	
τους	 κτηνοτρόφους	 και	 γενικά	 τους	
ανθρώπους	 που	 ζουν	 και	 εργάζονται	
στην	ύπαιθρο.	
Μερομήνια	 ονομάζει	 ο	 λαός	 τις	 12	

πρώτες	 μέρες	 του	 όγδοου	φεγγαριού	
του	 έτους,	 δηλαδή	 του	 Αυγούστου.	
Παρατηρώντας	 τα	 καιρικά	 φαινόμενα	
αυτών	 των	 πρώτων	 ημερών	 τους	
οι	 άνθρωποι,	 μάντευαν	 την	 καιρική	
κατάσταση	 των	 επόμενων	 12	 μηνών.	
Μερομήνια	ονομάζονται	οι	ημέρες	για	
τις	οποίες	γίνεται	η	πρόβλεψη,	από	τις	
λέξεις	 «μέρα»	 και	 «μήνας»,	 γιατί	 σε	
κάθε	μέρα	από	αυτές	αντιστοιχεί	ένας	

πλήρης	κύκλος	του	φεγγαριού	(γιόμιση	
και	χάση)	ή	ένας	μήνας.
Για	το	πότε	ξεκινάμε	να	παρατηρούμε	

τις	 μέρες,	 οι	 γνώμες	 διίστανται.	
Κάποιοι	 ξεκινούν	 να	 παρατηρούν	 τα	
μερομήνια	από	1η	Αυγούστου	έως	και	
12η	 Αυγούστου,	 ενώ	 άλλοι	 ξεκινούν	
με	 το	 παλιό	 ημερολόγιο	 ήτοι	 από	 14	
Αυγούστου	 έως	 τις	 25	 Αυγούστου.	
Προσέχουν	 δε	 τις	 καιρικές	 συνθήκες	
ολόκληρου	του	εικοσιτετραώρου.	
Σε	 αρκετές	 περιοχές,	 υπάρχει	 η	

αντίληψη,	 ότι	 οι	 μέρες	 αυτές	 είναι	
αποφράδες.	 Έτσι	 τ ις	 μέρες	 των	
ημερομηνιών	 απαγορεύονταν	 οι	
εργασίες.	Πίστευαν	π.χ.	ότι	αν	τις	ημέρες	
εκείνες	ο	ξυλουργός	έκοβε	ξύλα	η	ξυλεία	
θα	σάπιζε,	αν	οι	νοικοκυρές	έπλεναν	τα	
ρούχα	τότε	αυτά	θα	φθείρονταν	πολύ	
γρήγορα.	 Πρόσεχαν	 πολύ	 την	 κάθε	
εκδήλωσή	τους.	Δεν	έκαναν	γάμους	και	
προξενιά	τις	μέρες	των	μερομηνιών,	διότι	
πίστευαν	ότι	οι	γάμοι	θα	διαλύονταν	και	
τα	προξενιά	θα	χαλούσαν.	Οι	γυναίκες	
δεν	λούζονταν	τη	νύχτα	και	δεν	έβγαιναν	
έξω	από	το	σπίτι.
Τα	 μερομήνια	 δεν	 περιγράφονται,	

είναι	 θέμα	 γνώσης	 και	 πρακτικής	 και	
όχι	θεωρίας.	Είναι	υπόθεση	πείρας	και	
αντίληψης	 που	 χρήζει	 μιας	 ιδιαίτερης	
προσοχής.	Μπορεί	 αρκετοί	 άνθρωποι	
να	 παρατηρούν	 το	 ίδιο	 πράγμα,	 αλλά	
να	 έχουν	 διαφορετικές	 αντιλήψεις	 και	
οι	προβλέψεις	τους	να	μην	ταυτίζονται.	
Η	 διαφορά	 δεν	 θα	 είναι	 ακραία,	 μα	
η	 πρόβλεψη	 του	 καθενός	 μπορεί	 να	
μη	 συμπέσει	 ως	 προς	 την	 ένταση	
του	 φαινομένου.	 Είναι	 κατάλοιπο	
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παλαιών	αστρολογικών	αντιλήψεων	που	
απόκτησε	ο	άνθρωπος	εξετάζοντας	τα	
καιρικά	φαινόμενα	με	βάση	τα	άστρα.	
Πώς	 ερμηνεύονται	 τα	 μερομήνια:	

Υπάρχουν	 τρεις	 περίοδοι	 πρόβλεψης	
του	 καιρού,	 η	 μακροπρόθεσμη,	 η	
μεσοπρόθεσμη	και	η	βραχυπρόθεσμη.	
Για	 την	 μακροπρόθεσμη	 πρόβλεψη	 ο	
λαός	χρησιμοποιούσε	τα	μερομήνια	για	
τη	 μεσοπρόθεσμη	 τα	 άστρα,	 ιδίως	 το	
φεγγάρι	και	για	την	βραχυπρόθεσμη	τα	
ζώα	τα	πουλιά	και	τα	έντομα.	
Για	παράδειγμα,	όταν	εκείνη	την	ημέρα	

έχει	 αέρα	 ο	 καιρός	 του	 αντίστοιχου	
μήνα	θα	είναι	άστατος,	όταν	υπάρχουν	
άσπρα	σταθερά	σύννεφα	ο	καιρός	του	
αντίστοιχου	 μήνα	 θα	 είναι	 βροχερός,	
όταν	 υπάρχουν	 άσπρα	 σύννεφα	 που	
τρέχουν	ο	καιρός	του	αντίστοιχου	μήνα	
θα	είναι	χιονιάς,	όταν	υπάρχουν	σκούρα	
σύννεφα	ο	καιρός	του	αντίστοιχου	μήνα	
θα	 είναι	 κρύος,	 όταν	 ο	 ουρανός	 είναι	
καθαρός	ο	καιρός	του	αντίστοιχου	μήνα	
θα	είναι	καλός.	
Υπάρχει	 επίσης	 μία	 παροιμία	 που	

λέει:	 «ξάπλα	 το	 φεγγάρι,	 όρθιος	
καραβοκύρης.	Όρθιο	φεγγάρι	ξάπλα	ο	
καραβοκύρης».	Δηλαδή,	όταν	το	φεγγάρι	
εμφανίζεται	 ξαπλωμένο	 στο	 επόμενο	
φεγγάρι,	δηλαδή	μετά	ένα	μήνα,	θα	έχει	
κακοκαιρία	 και	 ο	 καπετάνιος	 θα	 είναι	
ανήσυχος	για	να	κουμαντάρει	το	καράβι,	
ενώ	όταν	το	φεγγάρι	εμφανίζεται	όρθιο,	
τον	 επόμενο	 μήνα	 από	 τη	 μέρα	 που	
εμφανίζεται	 το	φεγγάρι,	 ο	 καπετάνιος	
μπορεί	 να	 κοιμάται	 ήσυχος	 λόγω	
καλοκαιρίας.	
Μία	 άλλη	 ενδιαφέρουσα	 μέθοδος,	

που	 προέρχεται	 πιο	 πολύ	 από	 την	
εμπειρία	 και	 την	 επαφή	 με	 τη	 φύση	
είναι	η	πρόβλεψη	του	καιρού	σύμφωνα	
με	 τη	 συμπεριφορά	 των	 ζώων.	Παλιά,	
οι	 άνθρωποι	 ζούσαν	 κυριολεκτικά	
στη	φύση	αφού	εκεί	ήταν	τα	χωράφια	
τους	 και	 έτσι	 δεν	 πήγαιναν	 για	 μέρες	
στο	 σπίτι	 τους	 και	 αυτό	 είχε	 σαν	

αποτέλεσμα	 μια	 ιδιαίτερη	 σχέση	 του	
ανθρώπου	 με	 τα	 στοιχεία	 της	φύσης.	
Έτσι	λοιπόν,	ανάλογα	με	το	άκουσμα	του	
κελαηδίσματος	συγκεκριμένων	πουλιών,	
κατάφερναν	να	διαπιστώσουν	τι	καιρό	
θα	κάνει	στις	αμέσως	επόμενες	ημέρες.	
Ο ι 	 τσοπάνηδες 	 μάλ ιστα , 	 την	

πρωταυγουστ ιά 	 έχουν 	 κα ι 	 την	
«σκυλομαντεία».	Σηκώνονται	πολύ	πρωί,	
βαθιά	σχεδόν	χαράματα	και	κοιτάζουν	
τα	σκυλιά	πως	κοιμούνται	και	αν	αυτά	
κοιμούνται	ξάπλα	με	τεντωμένα	πόδια	
λένε:	 «Καλοχειμωνιά	 θα	 έχουμε	 και	
γλυκοκαιριά».	Αν	δούνε	όμως	πως	αυτά	
κοιμούνται	μαζεμένα,	κουλούριασμένα	
με	το	κεφάλι	χωμένο	στα	πόδια	τους,	
τους	ακούς	να	λένε:	«Κακοχειμωνιά	θα	
έχουμε	φέτος,	κακοχειμωνιά	με	χιόνια	
και	παγοβροχές».
Στη	 Λέσβο	 ο	 συστηματικότερος	

παρατηρητής	 των	 μακροχρόνιων	
προβλέψεων	του	καιρού,	τα	μερομήνια,	
ήταν	ο	Στέλιος	Πάγκας	από	τη	Νάπη,	ο	
επονομαζόμενος	και	Κλουμιδιώτης.	Τις	
προβλέψεις	του	τις	τύπωνε	σε	φυλλάδια,	
τα	οποία	πουλούσε.
Υπάρχουν	 και	 σήμερα	 στη	 Λέσβο,	

άνθρωποι	 που	 ασχολούνται	 με	 την	
μακροχρόνια	πρόβλεψη	του	καιρού,	τα	
μερομήνια	και	μερικοί	όχι	μόνο	κάτοικοι	
της	υπαίθρου,	αλλά	και	των	πόλεων	που	
τρέχουν	να	τους	συμβουλευτούν.
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Ο μήνας Σεπτέμβριος στον Μεσότοπο Λέσβου 
τα παλιότερα χρόνια

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Ο	Σεπτέμβριος	είναι	μήνας	πλούσιος	
σε	λαογραφικά	και	ηθογραφικά	στοιχεία	
που	πηγάζουν	από	το	εορτολόγιό	του	και	
τις	ποικίλες	ανθρώπινες	δραστηριότητες,	
με	κορυφαία	αυτή	του	τρύγου.	Γι’	αυτό	
σε	 πολλά	 μέρη	 της	 Ελλάδας	 έχει	 και	
την	 ονομασία	 Τρυγητής.	 Σε	 κάποιες	
περιπτώσεις	λέγεται	και	Σταυρός,	λόγω	
της	μεγάλης	γιορτής	της	Υψώσεως	του	
Τιμίου	Σταυρού.	Αυτά	είναι	γνωστά	λίγο	
πολύ	σε	όλους.
Σε	ό,τι	αφορά	τον	Μεσότοπο	Λέσβου	

αν	ανατρέξουμε	σε	κάπως	παλιότερες	
εποχές	θα	δούμε	πως	τα	ονόματα	που	
αναφέραμε	παραπάνω	ήταν	σε	χρήση.
Η	 πρώτη	 Σεπτεμβρίου,	 όπως	 είναι	

γνωστό,	είναι	η	αρχή	του	εκκλησιαστικού	
έτους	 (αρχή	 της	 Ινδίκτου).	 Την	 ημέρα	
αυτή	 είναι	 και	 η	 γιορτή	 του	 Αγίου	
Συμεών	 την	 οποία	 τιμούσαν	 ιδιαίτερα	
οι	Μεσοτοπίτες	 και	 κυρίως	 οι	 έγκυες	
γυναίκες.	Όπως	αναφέρει	και	ο	Κοντέλλης	
(1989)	πίστευαν	ότι	οι	γυναίκες	που	ήταν	
έγκυες	έπρεπε	εκείνη	την	ημέρα	να	μην	
έχουν	 δραστηριότητα,	 να	 μην	 κάνουν	
καμιά	 δουλειά,	 για	 να	 μη	 «σημειωθεί»	
το	μωρό	που	θα	γεννούσαν.	Αν	έκαναν	
κάποια	δουλειά	θα	είχε	επιπτώσεις	στο	
μωρό	και	θα	γεννιόταν	με	κάποιο	σημάδι	
σε	ένα	σημείο	του	σώματός	του.	Αυτά	
δεν	 ίσχυαν	 αν	 η	 έγκυος	 δε	 γνώριζε	
την	ημερομηνία	της	γιορτής	του	Αγίου	
Συμεών	ή	την	ξεχνούσε.
Την	Ύψωση	του	Τιμίου	Σταυρού,	στις	

14	Σεπτεμβρίου,	τη	θεωρούσαν	μεγάλη	
γιορτή	αλλά	δε	γινόταν	κάτι	το	ιδιαίτερο.	
Γινόταν,	όμως,	αγιασμός	με	τον	οποίο	
οι	γυναίκες	ανανέωναν	τα	προζύμια	του	
ψωμιού.
Τον 	 Σεπτέμβρ ιο 	 που 	 άλλαζε	

ο	 καιρός	 με	 τις	 ψύχρες	 του	 και	 τα	

πρωτοβρόχια	αλλά	και	το	άνοιγμα	του	
Σχολείου	 όσοι	 το	 καλοκαίρι	 έμεναν	
στις	 εξοχές	 επέστρεφαν	 στο	 χωριό.	
«Ξισνουπαίρναν»,	 όπως	 έλεγαν.	 Το	
σήμα	γι’	αυτή	την	επιστροφή	έδιναν	κάτι	
μικρά	κίτρινα	λουλουδάκια	που	άνθιζαν	
τις	πρώτες	μέρες	του	Σεπτεμβρίου.	Τα	
έλεγαν	 ξικουμπίστριες	 ή	 ξικουμπίτες	
και	 ανήκουν	 επιστημονικά	 στο	 γένος	
Ταράξακο	(Taraxacum).	Γι’	αυτό	το	θέμα	
έχω	 γράψει	 αναλυτικά	 σε	 παλιότερο	
τεύχος	 της	 «Αιολίδας»	 (Γιαννίτσαρος	
2013).	 Στις	 μετακινήσεις	 αυτές	 της	
επιστροφής	 στο	 χωριό	 έπαιρναν	 μαζί	
τους	 συνήθως	 όλα	 τους	 σχεδόν	 τα	
υπάρχοντα,	κατοικίδια	ζώα,	κότες	κ.λπ.	
Θυμάμαι	μια	φορά	που	ο	πατέρας	μου	
έβαλε	σε	ένα	καλάθι	σκεπασμένο	με	πανί	
ένα	γάτο	που	είχαμε	στον	Ποδαρά,	όπου	
μέναμε	το	καλοκαίρι	και	τον	μεταφέραμε	
στο	χωριό	μαζί	με	όλα	μας	τα	πράγματα.	
Στις	 γάτες,	 όμως,	 φαίνεται	 πως	 δεν	
αρέσουν	οι	 μετακινήσεις	 και	 την	 άλλη	
μέρα	το	πρωί	ο	γάτος	ήταν	πάλι	πίσω	
στον	Ποδαρά,	στα	γνωστά	του	λημέρια.	
Έφυγε	 τη	 νύχτα	 από	 το	 χωριό	 και	 το	
ένστικτό	του	τον	οδήγησε	εκεί.
Ο	 Σεπτέμβριος	 ήταν	 ο	 μήνας	 του	

τρύγου.	 Βέβαια	 κάποιοι	 τρυγούσαν	
από	 τα	 τέλη	 Αυγούστου	 εάν	 τα	
αμπέλια	 τους	 ήταν	 πρωιμότερα.	 Τα	
παλιότερα	 χρόνια	 οι	 δυο	 κάμποι	 του	
χωριού,	 ο	Χρούσος	 και	 ο	Ποδαράς,	
ήταν	 γεμάτοι	 αμπέλια	 που	 αργότερα,	
γύρω	 στο	 1950,	 αντικαταστάθηκαν	
από	 καλλιέργειες	 λαχανικών,	 κυρίως	
ντομάτας,	 πατάτας	 και	 φασολιών.	 Για	
τα	 αμπέλια	 και	 την	 παραγωγή	 του	
ρακιού	έχω	γράψει	αναλυτικά	παλιότερα	
(Γιαννίτσαρος	 1998).	 Η	 ποικιλία	 του	
μαύρου	κρασοστάφυλου	ήταν	η	σχεδόν	
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αποκλειστική	 σε	 όλα	 τα	 αμπέλια.	Να	
σημειωθεί	ότι	μετά	τον	τρύγο	σε	μερικά	
κλήματα	έμεναν	κάποια	μικρά	ανώριμα	
σταφύλια	 τα	 λεγόμενα	 καμπανάρια,	
τα	 οποία	 ωρίμαζαν	 αργότερα.	 Τα	
περισσότερα	από	τα	παλιά	σπίτια	είχαν	
πατητήρια,	 τους	 πάτους,	 όπως	 τους	
έλεγαν.	Παντού	σ’	όλο	το	χωριό	μύριζε	
ο	μούστος	και	τα	τσίπουρα.	Ο	μούστος	
γινόταν	 κρασί,	 βράσμα,	 αλευριά,	 ενώ	
από	τα	τσίπουρα	έβγαινε	το	ρακί.	Με	το	
βράσμα	γινόταν	το	ρετσέλι	και	η	αλευριά	
έκανε,	όταν	ξερενόταν,	τις	μουστόπιτες	
(μ’τσόπτις	τις	έλεγαν).	Τα	τσίπουρα	τα	
αποτελούσαν	οι	φλούδες	από	τις	ρόγες	
των	 σταφυλιών,	 τα	 κουκούτσια	 αλλά	
και	 κομμάτια	 από	 τα	 τσάμπουρα,	 τις	
τσαμπουρδάνες,	όπως	τις	έλεγαν.	
Εδώ,	 κάνοντας	 μια	 παρένθεση,	 έχει	

ενδιαφέρον	να	πω	ένα	είδος	παιχνιδιού	
που	έκαναν	οι	μεγάλοι	στα	μικρά	παιδιά.	
Κρατούσαν	ένα	σταφύλι	και	ρωτούσαν	
το	 παιδί:	 «Τι	 θέλ’ς,	 γκη	 πέρκα	 για	 τα	
περκέλια;».	 Αν	 το	 παιδί	 έλεγε	 «τα	
περκέλια»	 του	 έδιναν	 όλες	 τις	 ρόγες	
να	τις	φάει.	Αν	έλεγε	«γκη	πέρκα»	τότε	
έτρωγαν	αυτοί	τις	ρόγες	και	του	έδιναν	
την	 τσαμπουρδάνα,	 γελώντας.	Πρέπει	
να	εξηγήσω	ότι	η	λέξη	«πέρκα»,	εκτός	
από	το	γνωστό	ψάρι,	στον	Μεσότοπο	
σημαίνει	και	πέρδικα	και	τα	«περκέλια»	
είναι	τα	παιδιά	της,	τα	περδικάκια.
Τον	 Σεπτέμβριο	 άνοιγαν	 και	 τα	

καζαν’κά	 (καζάνια,	 αποστακτήρια)	 για	
να	βγάλουν	από	 τα	 τσίπουρα	 το	ρακί.	
Μερικές	φορές	άνοιγαν	και	αργότερα,	
τον	Οκτώβριο.	 Εδώ	δε	θα	πω	άλλα	κι	
όποιος	 ενδιαφέρεται	 μπορεί	 να	 βρει	
λεπτομέρειες	 στο	 άρθρο	 μου	 που	
αναφέρθηκε	παραπάνω.	
Τον	 Σεπτέμβριο	 ή	 λίγο	 αργότερα	

γινόταν	και	το	μάζεμα	του	βαλανιδιού.	Τα	
χρόνια	εκείνα	το	βαλανίδι	είχε	σημαντική	
αξία	 γιατί	 το	 χρησιμοποιούσαν	 στην	
κατεργασία	 των	 δερμάτων	 λόγω	 των	
δεψικών	 ουσιών	 που	 υπάρχουν	 στα	
κύπελλα	των	καρπών.	Το	συγκέντρωναν	

οι	έμποροι	του	χωριού	και	το	πουλούσαν	
στους	βυρσοδέψες.	Ήταν	ένα	σημαντικό	
προϊόν	 το	 οποίο	 συμπλήρωνε	 το	
εισόδημα	πολλών	κατοίκων	του	χωριού.	
Γι’	 αυτό	 εκτός	 από	 τις	 αυτοφυείς	
βαλανιδιές	 που	 υπήρχαν	 στα	 βουνά,	
μερικοί	τις	φύτευαν	σε	επίπεδα	χωράφια	
τα	οποία	δεν	ήταν	κατάλληλα	για	άλλες	
πιο	προσοδοφόρες	καλλιέργειες.	Αυτό	
βέβαια	δεν	ήταν	συνηθισμένο	 γιατί	 τα	
δέντρα	αναπτύσσονταν	αργά.	
Η	βαλανιδιά	που	δίνει	τα	βυρσοδεψικά	

βαλανίδια	 είναι	 αυτοφυής	 στη	Λέσβο	
και	παλιότερα	εξαπλωνόταν	σε	αρκετές	
περιοχές,	κυρίως	στο	δυτικό	τμήμα	του	
νησιού.	Το	επιστημονικό	της	όνομα	είναι	
Quercus	ithaburensis	subsp.	macrolepis,	
σύμφωνα	με	τις	τελευταίες	απόψεις	των	
ειδικών	 επιστημόνων.	Παλιότερα	 την	
έλεγαν	Quercus	macrolepis	 (Δρυς	 η	
μακρολεπίς)	και	ακόμη	πιο	παλιά	ήταν	
γνωστή	με	το	όνομα	Quercus	aegilops	
(Δρυς	η	αιγίλωψ).	Εδώ	δε	θα	αναφέρω	
περισσότερα	για	το	θέμα	αυτό.	Ελπίζω	
να	μου	δοθεί	η	ευκαιρία	να	γράψω	ένα	
άρθρο	για	τα	είδη	του	γένους	Quercus	
(Δρυς)	 που	 υπάρχουν	 στη	 Λέσβο,	
όπου	 θα	 αναφερθούν	 περισσότερα	
επιστημονικά	στοιχεία.
Όταν	το	βαλανίδι	ήταν	έτοιμο	για	να	

μαζευτεί	έπιαναν	δουλειά	οι	ραβδιστές	
με	 τις	 τέμπλες	 και	 τους	 ράβδους.	
Βέβαια	 κάποιοι	 καρποί	 που	ωρίμαζαν	
νωρίτερα	έπεφταν	μόνοι	τους.	Γινόταν	
η	συλλογή	και	μετά	έπρεπε	να	βγάλουν	
τις	 βαλανήθρες	 (έτσι	 έλεγαν	 τους	
καρπούς,	 δηλ.	 τα	 βαλανίδια)	 από	
τα	 κύπελλα,	 που	 αποτελούσαν	 το	
εμπορεύσιμο	προϊόν.	Αυτή	τη	δουλειά	
την	 έλεγαν	 «ξιβαλάνθριασμα»	 και	 το	
ρήμα	«ξιβαλανθριάζου»	σημαίνει	βγάζω	
το	βαλανίδι	από	το	κύπελλο.	
Συνήθως	το	ξιβαλάνθριασμα	γινόταν	τα	

βράδια	στα	σπίτια,	στα	νυχτέρια,	με	το	
φως	της	λάμπας	πετρελαίου,	αφού	δεν	
υπήρχε	ηλεκτρικό.	Μαζεύονταν	όλα	τα	
μέλη	της	οικογένειας	και	κάποιες	φορές	
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και	συγγενείς	ή	γείτονες	και	με	σουβλιά	
έβγαζαν	τις	βαλανήθρες	από	τα	κύπελλα.	
Κάθονταν	διπλοπόδι	γύρω	από	το	σωρό	
του	βαλανιδιού	που	ήταν	στη	μέση	και	
έκαναν	αυτή	τη	δουλειά	κουβεντιάζοντας,	
λέγοντας	διάφορες	ιστορίες	και	ό,τι	άλλο	
για	να	περάσει	η	ώρα	ευχάριστα,	μέχρι	
να	τελειώσει	ο	σωρός.	
Οι	 βαλανήθρες	δεν	 είχαν	σημαντική	

αξία,	 αφού	 τις	 έδιναν	 μερικές	 φορές	
στα	 ζώα	 αλλά	 αυτά	 δεν	 τις	 έτρωγαν	
ευχάριστα.	Ο	Κοντέλλης	 (1989),	 από	
πληροφορίες	 του	Α.	Ν.	 Ρεπάνη,	 λέει	
ότι	 κατά	 την	 περίοδο	 της	 Κατοχής	
μερικοί	έφτιαχναν	από	τις	βαλανήθρες	
ψωμί	 το	 οποίο	 όμως	 ήταν	 της	 κακιάς	
ώρας.	Τα	κύπελλα,	όπως	είπαμε,	αφού	
τα	άπλωναν	στον	ήλιο	 να	στεγνώσουν	
και	 να	 ξεραθούν,	 τα	 πήγαιναν	 στους	
εμπόρους	 του	 χωριού	 που	 συνήθως	
ήταν	και	μπακάληδες.	
Ενδιαφέρον	είχε	για	τα	μικρά	παιδιά	

να	τελειώσει	το	μάζεμα	του	βαλανιδιού.	
Τότε	 πηγαίναμε,	 θυμάμαι	 κι	 εγώ	 όταν	
ήμουν	παιδί,	για	το	λεγόμενο	μπασιάκ’	
(ι).	Η	λέξη	είναι	τουρκική	και	σημαίνει	το	
μάζεμα	των	υπολειμμάτων	που	μένουν	
μετά	την	κανονική	συλλογή	του	καρπού.	
Στην	 κυριολεξία	 η	 αρχική	 έννοια	 της	
λέξης	ήταν	η	συλλογή	των	υπολειμμάτων	
των	 σταχυών	 και	 επεκτάθηκε	 και	 στα	
υπολείμματα	 άλλων	 καρπών,	 όπως	
το	 βαλανίδι,	 οι	 ελιές	 κ.λπ.	 Παίρναμε	
ένα	 καλάθι	 και	 μαζεύαμε	 ψάχνοντας	
προσεκτικά	ό,τι	είχε	απομείνει	κάτω	από	
τα	ραβδισμένα	δέντρα	και	είχε	ξεφύγει	
από	τους	μεγάλους	κατά	τη	συλλογή.	
Μαζί	με	τα	ώριμα	βαλανίδια	μαζεύαμε	

και	 το	αφάτσ’	 (ι).	Αυτό	ήταν	 τα	μικρά	
ανώριμα	βαλανίδια	που	είχαν	πέσει	από	τα	
δέντρα	νωρίς.	Σ’	αυτά	δεν	αναπτυσσόταν	
ο	 καρπός,	 δηλ.	 η	 βαλανήθρα.	Η	 λέξη	
πρέπει	 να	 είναι	 ελληνική	 και	 μάλιστα	
αρχαία.	 Υποθέτω	ότι	 προέρχεται	 από	
το	 όμφαξ,	 που	 σημαίνει	 άγουρος,	
ανώριμος	και	το	ομφάκιον.	Το	αφάτσ’	(ι)	
το	μαζεύαμε	μερικές	φορές	και	πριν	να	

γίνει	το	ράβδισμα	των	δέντρων.	Γεμίζαμε	
τα	 καλαθάκια	 μας	 και	 τα	 πηγαίναμε	
στους	 μπακάληδες.	 Συνήθως	 δε	 μας	
έδιναν	χρήματα	αλλά	η	αμοιβή	μας	ήταν	
σε	είδος,	τετράδια,	μολύβια	και	ό,τι	άλλο	
είχε	ανάγκη	το	κάθε	παιδί.	
Ο	Σεπτέμβριος	ήταν	μήνας	σημαντικός	

για	τους	κυνηγούς.	Με	την	αλλαγή	του	
καιρού	«έπεφταν»	τα	ορτύκια	(αρτύτσια)	
και	 άλλα	 μεταναστευτικά	 πουλιά.	 Η	
περιοχή	μας	αποτελεί	πέρασμα	γι’	αυτά	
τα	πουλιά	που	κάθονται	να	ξεκουραστούν	
πριν	 να	συνεχίσουν	 το	 μακρινό	 ταξίδι	
τους.	Δεν	θα	πω	περισσότερα	γι’	αυτό	το	
θέμα	που	με	στενοχωρεί	γιατί	τα	πουλιά	
λιγοστεύουν	συνεχώς.	Θα	αναφέρω	μόνο	
ένα	γεγονός	που	με	εντυπωσίασε	όταν	
ήμουν	 παιδί.	 Σεπτέμβριος,	 αρχές	 του	
μήνα	και	δεν	είχαμε	ακόμη	«ξισνουπάρει»	
από	τον	Ποδαρά.	Ένα	πρωί	ξυπνήσαμε	
και	 είδαμε	 την	 πλαγιά	 του	 αντικρυνού	
λόφου,	της	Βίγλας,	να	είναι	άσπρη	σα	να	
είχε	ένα	μεγάλο	κοπάδι	από	πρόβατα.	
Γρήγορα	 όμως,	 καταλάβαμε	 πως	 δεν	
ήταν	πρόβατα	αλλά	πελαργοί	 (λελέτσ’)	
που	είχαν	καθίσει	για	να	ξεκουραστούν.	
Μόλις	 άρχισε	 να	 ανεβαίνει	 ο	 ήλιος	
πέταξαν	όλοι	μαζί	προς	το	νοτιά	δίνοντας	
ένα	εντυπωσιακό	θέαμα.
Τέλος	για	το	άνοιγμα	του	Σχολείου	και	

ό,τι	έχει	να	κάνει	μ’	αυτό	δεν	θα	γράψω	
εδώ	τίποτα	αφήνοντας	το	θέμα	για	ένα	
ιδιαίτερο	άρθρο	σχετικό	με	τη	σχολική	
ζωή	στο	χωριό	εκείνα	τα	παλιά	χρόνια.
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Αυτή την εποχή μπορούμε να βρούμε στα ιχθυοπωλεία μεγάλες φρέσκες γαρίδες. Σας 
δίνω σήμερα μια πολύ νόστιμη νησιώτική συνταγή για γαρίδες σαγανάκι. Σ’αυτήν τη συντα-
γή, η γεύση του ούζου και του μάραθου κάνουν πραγματικά την διαφορά. Το αποτέλεσμα 
είναι μοναδικό και η γεύση αξέχαστη.

Με πολύ αγάπη
Κατερίνα

Γαρίδες σαγανάκι κυκλαδίτικο

Υλικά 
12	γαρίδες	μεγάλες	φρέσκες
3-4	κ.σ.	ελαιόλαδο
2	φρέσκα	κρεμμυδάκια	ψιλοκομμένα
1	μικρό	ξερό	κρεμμύδι	ψιλοκομμένο
½	μάτσο	μάραθο	ψιλοκομμένο
1/4	φλ.	ούζο
2	φλ.	ψιλοκομμένες	ώριμες	τομάτες
1	πιπεριά	φλωρίνης	κομμένη	σε	
ροδέλες	
1	μικρό	πράσο	κομμένο	σε	ροδέλες	
(προαιρετικό)	
1	μικρή	φρέσκια	καυτερή	πιπεριά	ή	μια	
πρέζα	μπούκοβο	
1	πρέζα	ζάχαρη
100	γραμ.	φέτα	σε	κομμάτια
2	κ.σ	ψιλοκομμένος	μαϊντανός
αλάτι,	φρεσκοτριμμένο	πιπέρι	

Εκτέλεση
Πρώτα	 καθαρίζουμε	 το	 σώμα	 από	 τις	
γαρίδες	 (κρατώντας	 τα	 κεφάλια	 πάνω	
στο	σώμα).	
Σε	 βαθύ	 τηγάνι	 ζεσταίνουμε	 το	
ελαιόλαδο.	

Αλατοπιπερώνουμε	 τις	 γαρίδες	και	 τις	
ροδίζουμε	 στο	 ελαιόλαδο	 για	 1΄	 από	
κάθε	 πλευρά.	 Προσθέτουμε	 το	 ξερό	
κρεμμύδι,	τα	φρέσκα	κρεμμυδάκια	και	
τον	μάραθο	ψιλοκομμένο.	Αφήνουμε	να	
σοταριστούν	 για	 3-4	 λεπτά.	 Σβήνουμε	
με	το	ούζο.
Βγάζουμε	 τις	 γαρίδες	σε	 πιάτο	 για	 να	
μην	παραβράσουν,	τις	σκεπάζουμε	και	
τις	αφήνουμε	στην	άκρη.	Προσθέτουμε	
στο	τηγάνι	την	ντομάτα	σε	κύβους,	την	
πιπεριά	 σε	 ροδέλες	 και	 τη	 ζάχαρη.	
Αφήνουμε	 να	 βράσει	 η	 σάλτσα	 για	
7	 λεπτά	 σε	 δυνατή	 φωτιά	 μέχρι	 να	
μελώσει.	Ξαναβάζουμε	τις	γαρίδες	στη	
σάλτσα	και	ελέγχουμε	το	αλατοπίπερο,	
ρίχνουμε	 ψιλοκομένη	 την	 καυτερή	
πιπεριά	 ή	 το	 μπούκοβο	 και	 βράζουμε	
για	 2-3	 λεπτά.	 Προσθέτουμε	 τη	 φέτα	
σε	 κομμάτια,	 να	 λιώσει	 με	 τη	 ζέστη	
του	 τηγανιού.	Κλείνουμε	 τη	φωτιά	 και	
πασπαλίζουμε	με	το	μαϊντανό.

Μικρές συμβουλες
-Ελάχιστο ελαιόλαδο θα δώσει νοστιμιά στη 
συνταγή, χωρίς να βαρύνει τη σάλτσα.
-Προσέξτε το μαγείρεμα της γαρίδας. Τη 
θέλουμε ολόφρεσκη, τρυφερή και ζουμερή 
με όλα τα ζουμάκια της μέσα στη σάλτσα. 
Αυτό το πετυχαίνουμε με ολιγόλεπτο 
βρασμό. Έτσι δεν σκληραίνει στο τέλος και 
δεν αποκτά λαστιχωτή υφή.
-Κρατήστε το κεφάλι της γαρίδας, γιατί 
δίνει τους πολύτιμους χυμούς .
-Όλη η παρασκευή, πρέπει να γίνει μέσα 
στο ίδιο σκεύος .
-Η προσθήκη καυτερής πιπεριάς δίνει στο 
πιάτο πικάντικη νότα.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Μεθώ

Μεθώ

με τις ανέφελες αυγές και με τα δειλινά

τα χρυσονεφωμένα

με των παιδιών μου τη γλυκειά φωνή που με ξυπνά

με δυο ματάκια στ’ όνειρο που βλέπω γαλανά

με δυο λογάκια στοργικά στον ξύπνο μου ακουστά,

με ό,τι προσμένω κι έρχεται, με ό,τι άδικα ποθώ

μεθώ!

(Από τη συλλογή «Φωτεινές ώρες»- 1932)

Λιλή Ιακωβίδου (1902-1985)
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Λήκυθος

Λιτές πινελιές
φέρνουν στο νου
μνήμες και μύθους
μιας ανεξίτηλης ζωής
που όλο ξεμακραίνει. 
Του ξακουστού
‘ζωγράφου των τριγλύφων’
ξεδιπλώνουνε την δύναμη
μ’ ανάγλυφους χρωματισμούς.
Σάρκα της Αττικής
ήσουνα κάποτε
γιορτής στολίδι πήλινο λευκό
γεμάτο μύρα.

Γιώργος Μεταξάς

Το νερό του χρόνου
Ο χρόνος φύσηξε συντρίμμια 
τ’ αγκωνάρια των σπιτιών 
αιολικές κολώνες 
Στα πίσω δωμάτια 
πεύκα καστανιές πλατάνια 
μπροστά μυρσίνες δάφνες 
αγριοτριανταφυλλιές 
Το κιρκινέζι παρακολουθεί 
τα χνάρια τον γενειοφόρων 
τόσους χρόνους πολεμάνε 
τη σιωπή 
Εξισλαμισμένοι εξελληνισμένοι 
μέρες ολούθε σκοτεινές 
Το νερό 
στον καμμένο πλάτανο 
δροσιά των ψυχών 
πορεία στο μέλλον 
ατελεύτητη. 

Άρης Μικρασιάτης 

Ζωή σε Απόσπασμα
Στο κενό 
το νόημα 
κράτησε αποστάσεις απ’ την αξία του 
βουβό έτοιμο 
για το ασήμαντο 
θηριωδία η ασχήμια 
φυγή μηνύει την αναγγελία νέου 
πεπρωμένου 
σε αντιφάσεις η συμμετοχή μου 
δύσπιστη η έκφραση 
σύγχυση αποδοχής θεά 
το μη επιθυμητό 
απώλεια 
λιποταξία 
παύση 
όλα απ’ την αρχή 

Κατερίνα Λαγουτάρη

Το Κατώφλι 
Απ’ το στερνό κατώφλι τώρα στέκεις 
και θωρείς 
της παντοδυναμίας την πλάνη 
Κι ιδού εμπρός σου 
αναρριχάται ο βίος 
απ’ της σιγής τα πολυσέλιδα. 

Κάτω απ’ τα σάνταλα τ’ ανύποπτα 
εκλάπη ο λίθος από σε 
πάνω του να πατείς και να υπερέχεις. 
Η κυρτωμένη ράχη ταίριαζε ιδιαίτερα 
στο αρχοντικό σου πέλμα .

Των αλλοτρίων το μόχτο 
ξεκληρίζοντας 
απ’ τα ωραία τα μέτωπα 
εκόμιζες στη γη σου ξένο βίος. 



Περίτεχνα στα σκοτεινά σου έργα 
εκλεκτικός 
που νόμος και γραφή 
δεν έκρινε. 

Μα το στερνό κατώφλι 
παραέγινε αψηλό, 
γιατί ποτέ δεν το ‘φερες στο νου σου 
Αν το σκεφτόσουν 
θα χαμήλωνε 
να το διαβείς σαν το σπαθάτο χελιδόνι. 
Και τώρα ακόμα αν έχεις ώρα, 
χαμηλώνει.

Χρυσούλα Χατζηγιαννιού

Η σημαία και η ιστορία 
Με ποια σημαία θα αντέξουμε 
το θάνατο. 
Με τι καπνό θα υψώσουμε
τη θλίψη μας. 
Είναι μαύρη σημαία. 
Είναι σημαίες. 
Κι εξορκιστές ιεραπόστολοι.
Είναι πέτρινα τα μαχαίρια 
-μόνο μικρές φωνές- 
Αυτές τη σιωπή καραδοκούν. 
Αέρα διατάζουν, τα σύννεφα, 
λουλούδια το μύθο τραγουδούν.
 
Μία μελωδία, 
ιστορία 
η πιο μακρινή φαντασία. 
Και τα παιδιά 
με ρόδα και οστά 
να σκίζουν τη θάλασσα. 
Μία αμαρτία του χρόνου 
που κυλά άφθονα. 

Στρατής Γιαννίκος

Χωρίς τίτλο
Αγέρωχοι ποιητές της ζωής 
λυπηθείτε τον κόσμο.
Οι πληγές του αιώνες αιμορραγούν, 
σκεπάζοντας την ομορφιά με αίμα. 

Ο θάνατος των ρόδων 
-σκληρότερος απ’ όλους τους θανάτους- 
δε μας αγγίζει πια. 
Βίαιες σκηνές και απάνθρωπες 
ανάμεσα σε τηλεοπτικές διαφημίσεις 
-εθισμός εγκλημάτων σε ειδήσεις και 
έργα- 
διασκεδάζουν και ψυχαγωγούν. 
Κακός οιωνός, ο εθισμός του θανάτου. 

Παναγιώτης Ψαριανός 

Η θεμωνιά
Του Αλωνάρη η θεμωνιά
βουνό μες το χωράφι
Το γύρωθε η καλαμιά
βενέτικο χρυσάφι

Στέκουνε απάνου τση γερτά
να ξανασάνουν τ’ άστρα
Φεγγάρια στέρνει λαμπερά
η νύχτα η ξελογιάστρα

Ήθελα να ‘μαι τση κορφής
ένα μικρό τριζόνι
να σιγοντάρω οληνυχτίς
το μοιρολόι του γκιόνη

Μοιρολογάει το χαλασμό
τα βάσανα τσι πόνους
το ζωντανό αποχωρισμό
που δε νογάει νόμους

Λενέτα Στράνη 
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Ίδιο χρώμα 
Φύγαν από τις δέστρες των αναμνήσεων 
τα βαπόρια, 
ανήμπορος τον καιρό να συμμαζέψεις. 
Στης πλώρης τον ιστό, το όνειρο 
κρέμασες 
ίδιο λαδοφαναρο φωτίζει 
μία την τρικυμία, μία την γαλήνη 
και δεν ξεχωρίζει. 
Ξεσπούν με δύναμη οι μουσώνες 
στο μουράγιο ξεψυχούν οι παφλασμοί 
κι η προπέλα απ’ ώρα έχει σωπάσει 
κάθισμα την μπίντα στο λιμάνι έχει 
κάνει 
Ξεχωρίζουν οι ναυτικοί από τα μάτια 
τους 
όλα το ίδιο χρώμα έχουν 
το γαλανό της Θάλασσας ανεξίτηλο 
στακάτο.
Φρεσκάρει ή Όστρια τα άστρα πια 
σβησμένα 
μοιάζεις στα όκια μάτια 
βγαλμένα πεταμένα στο νερό 
και έμεινα ‘γω στα ρέλια κρεμασμένος 
να σου φωνάζω απ’ το πέλαγος 
“Γλυκιά μου σ’ αγαπώ”!

Zιζή Γερωνυμάκη 

Συμφιλίωση 
Εγώ που συμφιλίωσα το θάνατο 
με τη ζωή 
όχι τίποτες παραπάνω 
αλλ’ επειδή το θέλησα 
χωρίς άλλον κανέναν. 
Έκανα τη φωνή μου να στα αλλάξει 
την ώρα που πονούσε ο λαός μου 
την ώρα που τα στήθια μου ψήλωσαν 
πλάι 

και πήρα το χάρισμα να βαδίσω. 
Όπως συμφιλιώνω την ξηρά με το υγρό 
στοιχείο 
όταν ξαπλώνομε από τη μέση και πάνω 
στο βράχο 
ενώ από τη μέση και κάτω στη θάλασσα. 

Πώς θα φέρω το κορμί μου μόνο λάφυρο 
χωρίς το πνεύμα μου να παίζει μέσα του. 
Αυτό με κατατρώει. 
Αλλά ξέρω να ρυθμίζω το πνεύμα μου 
έτσι ώστε να με καταλαβαίνει. 
Και πιστεύω πως το πνεύμα μου 
δυνατότερο 
θα νικήσει το κορμί μου. 
Έτσι που να νικήσω το θάνατο με ένα 
τρόπο 
ξεχωριστό δικό μου ξέχωρα απ’ τους 
άλλους

Ιγνάτιος Αλεξίου

Το δικαίωμα
Ξοδέψαμε τα όνειρα στην αθώα νιότη.
Ύστερα φύγαμε στ’ απείρου το ψέμα
εκεί που η πόλη -σαν μαύρη μυλόπετρα-
αλέθει τη ζωή,
μέχρι να γίνει σιωπή και πλάνη.

Τώρα δεν ακούγονται
νανουρίσματα παιδιών στην κούνια.
Δεν υπάρχει μια στάλα κεραυνός, 
ν’ ανάψει
της φωτιάς τα σβηστά σωθικά.

Τώρα, οι ασπρόμαυρες οικογενειακές 
φωτογραφίες
σταμάτησαν για πάντα ν’ ανασαίνουν...

Είναι δικαίωμά μου.
Έχω δικαίωμα να περιμένω... να 
περιμένω Ανάσταση!

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή
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«Άνθη του κακού» 
Charles Baudelaire
Μετάφραση: Αντώνης Πρωτοπάτσης, 
Εκδόσεις	Σμίλη-	2019,	σελ.	300.
Αθήνα	2019

Φέτος	 το	 καλοκαί-
ρι	 κυκλοφόρησε	 από	
τις	 εκδόσεις	 «Σμίλη»	
το	 έργο	 «Άνθη	 του	
κακού»	 του	 Charles	
Baudelaire,	 σε	 μετάφρα-
ση	Αντώνη	Πρωτοπάτση.
Ο	 Γάλλος	 ποιητής,	

πρόδρομος	 του	 συμβολισμού	 και	 εκ-
πρόσωπος	 της	 λεγόμενης	 «παρακμια-
κής»	ποίησης,	δημιουργός	με	πολλές	και	
ανεξιχνίαστες	 ιδιαιτερότητες,	 παρέδω-
σε	το	έτος	1857	στο	αναγνωστικό	κοι-
νό	τη	μοναδική	αλλά	περίφημη	ποιητική	
συλλογή	 του	 «Les	 fleures	 du	mal»,	 για	
την	 οποία	 μάλιστα	 καταδικάστηκε	 από	
τις	γαλλικές	αρχές	για	προσβολή	της	δη-
μοσίας	αιδούς	και	παντελή	έλλειψη	σε-
μνότητας.	Μολαταύτα	τα	ποιήματα	αυτά	
σήμερα	 θεωρούνται	 αριστουργήματα	
και	 έμειναν	 αλώβητα	 στην	 πανδαισία	
της	 παγκόσμιας	 ποιητικής	 λογοτεχνίας.
Ο	 γνωστός	 Λέσβιος	 σκιτσογράφος,	

λαογράφος,	 δημοτικιστής,	 διανοούμε-
νος,	 γενικότερα	 σημαντικός	 και	 οξυ-
δερκής	 οραματιστής	 Αντώνης	 Πρω-
τοπάτσης,	 παράλληλα	 με	 την	 κύρια	
ενασχόλησή	 του	 γύρω	από	 τα	 εικαστι-
κά,	 επί	 σειρά	 ετών	ασχολήθηκε	 και	 με	
τη	μετάφραση	των	εν	λόγω	ποιημάτων.	
Το	 1944,	 τρία	 χρόνια	 πριν	 τον	 θά-

νατό	 του,	 στα	 θλιβερά	 χρόνια	 της	
γερμανικής	 κατοχής,	 ανυπόμονος,	 κα-
τάφερε	 να	 εκδώσει	 με	 δική	 του	 πρω-
τοβουλία,	 μεταφρασμένα	 πενήντα	
από	 τα	 «Άνθη	 του	 κακού»	 ικανοποιώ-
ντας	έτσι	μια	πολύχρονη	επιθυμία	του.

Φέτος,	από	χειρόγραφά	του	που	τε-
λικά	 βρέθηκαν	 στα	 χέρια	 του	 συμπα-
τριώτη	 Βάσου	 Βόμβα	 κατέστη	 δυνατή	
η	 έκδοση	 όλων	 των	 μεταφρασμένων	
ποιημάτων	 του	 Baudelaire,	 σε	 επιμε-
λημένο	 τόμο	 τριακοσίων	 σελίδων,	 με	
πρόλογο	 του	 κατόχου	 της	 ολοκλη-
ρωμένης	 μετάφρασης	 και	 άλλα	 εν-
διαφέροντα	 κατατοπιστικά	 σχόλια.
Η	μετάφραση	του	Πρωτοπάτση	είναι	

καθ’	όλα	άρτια,	ακριβολογημένη,	επάξια	
της	 δουλειάς	 του	 ξεχωριστού	 Γάλλου	
ποιητή.	 Σημαντικό	 να	 αναφερθεί	 ότι	 ή	
όλη	 μεταφορά	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	
έγινε	με	ομοιοκαταληξία-όπως	συμβαίνει	
και	με	το	γαλλικό	πρωτότυπο-επίτευξη	
αρκετά	επίπονη	σε	αντίθεση	με	άλλους	
αξιόλογους	μεταφραστές	που	προτίμη-
σαν	την	ελεύθερη	απόδοση	των	εννοιών	
παραμερίζοντας	την	κατά	κάποιο	τρόπο	
δεσμευτική	ομοιοκαταληξία,	ενδεικτική	
της	επιμονής	του	μεταφραστή	αλλά	και	
αφοσίωσής	 του	 στο	 έργο	 του	 ποιητή.	
Στην	έκδοση	αυτή,	ο	αναγνώστης	εκτι-
μώντας	την	προσπάθεια	του	Πρωτοπά-
τση	πολύ	συχνά	θα	βρεθεί	μπροστά	σε	
νεοφανείς	λεκτικές	αποδόσεις	ίσως	και	
σε	 μια	 επιβεβλημένη	 γλωσσοπλαστία-
ο	Πρωτοπάτσης	υπήρξε	θιασώτης	 των	
«μαλλιαρών»-που	 καθιστούν	 την	 ποί-
ηση	 του	 Γάλλου	 δημιουργού	 προσιτή,	
άμεσα	αντιληπτή	όσο	και	απολαυστική.	
Ας	 σημειωθεί	 επίσης	 ότι	 στα	 «Άνθη	

του	κακού»	περιλαμβάνεται	και	το	εκτε-
νές	ποίημα	«Λέσβος»,	ένας	δροσερός,	
ερωτικός	και	φιλοσοφημένος	ύμνος	για	
το	 νησί,	 με	 πολλές	 προεκτάσεις,	 που	
αρχικά	 είχε	 απαγορευθεί	 η	 κυκλοφο-
ρία	 του	 σύμφωνα	 με	 τα	 ήθη	 και	 τους	
περιορισμούς	 που	 ίσχυαν	 την	 εποχή	
που	 εμφανίστηκε	 στο	 γαλλικό	 κοινό.
Πιστεύω	 ότι	 η	 έκδοση	 τούτη,	 που	

συν	 τοις	 άλλοις	 αναδίδει	 μπόλικη	 λε-

ρι	 κυκλοφόρησε	 από	
τις	 εκδόσεις	 «Σμίλη»	
το	 έργο	 «Άνθη	 του	
κακού»	 του	 Charles	
Baudelaire,	 σε	 μετάφρα-
ση	Αντώνη	Πρωτοπάτση.
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σβιακή	 οσμή-Πρωτοπάτσης,	 ποίημα	
Λέσβος-αποτελεί	 μια	 μεγάλη	 έστω	
και	 μετά	 τον	 θάνατο,	 ικανοποίηση	 του	
μεταφραστή	 ο	 οποίος	 γίνεται	 ευρέ-
ως	 γνωστός	 και	 για	 μιαν	 ακόμα	 πτυ-
χή	 του	 πολυτάλαντου	 πνεύματός	 του	
που	 ως	 τώρα	 κρυβόταν	 στην	 αφάνεια.	
Ο	Πρωτοπάτσης	με	το	έργο	του,	από	

όποια	γωνία	κι	αν	εξετασθεί	αυτό,	τιμά	
τον	τόπο	του	και	με	κάθε	ευκαιρία	αξί-
ζει	 τούτο	 να	 επικροτείται.	 Το	 εν	 λόγω	
βιβλίο	 αποτελεί	 μια	 σοβαρή	 προσπά-
θεια	και	άνετα	μπορεί	 να	σταθεί	δίπλα	
στις	 καλές	 σχετικές	 εκδόσεις	 και	 γι’	
αυτό	το	λόγο	απευθύνω	θερμά	συγχα-
ρητήρια	στον	Β.	Βόμβα	για	 την	 ευγενή	
πρωτοβουλία	του	και	στις	εκδόσεις	Σμί-
λη	για	την	εξαιρετική	εκδοτική	εργασία.

Στρατής Αλ. Μολίνος

Στρατής Αλ. Μολίνος 
Οι καλικάντζαροι στην 
ελληνική λογοτεχνία
Εκδόσεις	«Φιλιππότη»,	σελ.	233
Αθήνα	2019

Πρόκειται	 για	 μία	 λα-
ογραφική	 πραγματεία	
γύρω	 από	 τη	 φύση	 και	
τις	 δραστηριότητες	 των	
δαιμονίων	 αυτών	 κατά	
τη	 διάρκεια	 του	 Δωδε-
καήμερου	 καθώς	 και	
την	 παρουσία	 και	 το	

ρόλο	 τους	 στην	 ελληνική	 λογοτεχνία.
Η	 παράδοση,	 η	 από	 γενιά	 σε	 γενιά	

προφορική	 μεταβίβαση	 των	 διαφόρων	
ιστορημάτων	σχετικών	με	την	ανθρώπι-
νη	καθημερινή	ενασχόληση,	ο	πολύτιμος	
συνοδός	του	ανθρώπου	στις	χαρές	και	
στις	λύπες	του,	αποκτά	 ιδιαίτερη	αίγλη	
και	 διαδραματίζει	 μοναδικό	 ρόλο	 στις	
μεγάλες	 γιορτές	 της	 χριστιανοσύνης,	
προπαντός	εκείνες	των	Χριστουγέννων	
και	της	Πρωτοχρονιάς.	Τότε	το	«πάνω	
χέρι»	 παίρνουν	 οι	 καλικάντζαροι	 και	
στο	 σύντομο	 τούτο	 χρονικό	 διάστημα	

ογραφική	 πραγματεία	
γύρω	 από	 τη	 φύση	 και	
τις	 δραστηριότητες	 των	
δαιμονίων	 αυτών	 κατά	
τη	 διάρκεια	 του	 Δωδε-
καήμερου	 καθώς	 και	
την	 παρουσία	 και	 το	

ρόλο	 τους	 στην	 ελληνική	 λογοτεχνία.

κάνουν	το	βίο	των	απλοϊκών	ανθρώπων	
αβίωτο,	 ενοχλούν	 τις	 καλόπιστες	 νοι-
κοκυρές,	 τρομάζουν	 τους	 ξενύχτηδες,	
γίνονται	φόβητρα	των	άτακτων	παιδιών.
Στο	 βιβλίο	 τούτο	 ο	 αναγνώστης	 θα	

πληροφορηθεί	 σε	 εκτεταμένη	 εισαγω-
γή	 για	 τη	φυσιογνωμία	 των	δαιμονικών	
αυτών,	για	την	προέλευσή	τους,	τα	ονό-
ματά	 τους,	 τις	 αταξίες	 τους,	 τα	 απο-
τρεπτικά	μέσα	και	 τις	ποικίλες	δοξασί-
ες	 και	 προλήψεις	 που	 τα	 περιβάλλουν.
Στη	συνέχεια	θα	διαβάσει	για	τους	κα-

λικάντζαρους	 όπως	 τους	 παρουσίασαν	
διάφοροι	ξεχωριστοί	και	διακεκριμένοι	
Έλληνες	 λογοτέχνες	 στο	 γραπτό	 τους	
λόγο.	Κατ’	αρχήν	σε	γοητευτικές,	ελκυ-
στικές	διηγήσεις	για	παιδιά,	κατόπιν	στην	
παλιότερη	εποχή,	μέσα	από	γραπτά	των	
σπουδαίων	 Αλ.	 Μωραϊτίδη,	 Αλ.	 Παπα-
διαμάντη,	 Γ.	 Βιζυηνού,	 Γ.	 Βλαχογιάννη,	
Α.	Καρκαβίτσα	κ.α.	καθώς	και	στη	νεώ-
τερη	εποχή	μέσα	από	κείμενα	όπως	της	
Τατιάνας	Αβέρωφ,	του	Δ.	Ψαθά	και	βέ-
βαια	των	διακριτών	Λέσβιων	συγγραφέ-
ων	Στρ.	Μυριβήλη,	Στρ.	Παπανικόλα	κ.α.	
Στα	λογοτεχνικά	κείμενα	 τα	δαιμόνια	

φαίνονται	 να	 υποδύονται	 διττό	 ρόλο.	
Από	 τη	 μια	 ως	 λαογραφικό	 αντικείμε-
νο	 αυτό	 καθ’	 αυτό,	 ανακατεμένοι	 σε	
ευχάριστες	 ή	 πονηρές	 ιστορίες	 που	
διασκεδάζουν	 αναγνώστες	 κάθε	 ηλικί-
ας,	 όπου	 εκεί	 διαφαίνεται	 και	 η	 φιλο-
σοφία	 της	 δοξασίας	 της	 ύπαρξής	 των.	
Και	από	την	άλλη	ως	αυτουργοί	για	να	
δικαιολογηθούν	 ατοπήματα	 μικρών	 και	
μεγάλων	 και	 να	 καλυφθούν	 πράξεις	 ή	
ενέργειες	 που	 ξέφυγαν	 από	 τη	 νομο-
τέλεια	 των	 εορτών	 και	 την	 ηθική	 της	
απλοϊκότητας.	 Ο	 αναγνώστης	 με	 άλλα	
λόγια	θα	έχει	 την	 ευκαιρία	 να	 έρθει	σ’	
επαφή	με	κείμενα	εξαιρετικά	των	λογο-
τεχνών	μας	και	να	μελετήσει	τον	τρόπο	
που	ο	καθένας	φαντάζεται	τους	καλικά-
ντζαρους	 και	 τους	 χρησιμοποιεί	 στην	
εργασία	 του,	 καθότι	 τα	 δαιμόνια	 αυτά	
των	 εορτών	 διαθέτουν	 αναμφισβήτητη	
και	ισχυρή	λαογραφική	προσωπικότητα.

 Λ.Π.
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Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών (EuroBirdwatch)

Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Κάθε	χρόνο	το	πρώτο	Σαββατοκύριακο	
του	Οκτωβρίου	 διοργανώνεται	 στην	
Ευρώπη	 η	 Πανευρωπαϊκή	 Γιορτή	
των	 Πουλιών	 (EuroBirdwatch),	 με	
πρωτοβουλία	της	Οργάνωσης	«BirdLife	
International»,	που	αφιερώνει	τη	δράση	
της	στα	πουλιά	και	το	περιβάλλον.
Οι	 εκδηλώσεις	 περιλαμβάνουν:	

εξορμήσεις	 για	 παρατήρηση	 πουλιών,	
καταγραφές	 πουλιών,	 περιβαλλοντικά	
πα ιγν ίδ ια 	 κα ι 	 άλλες 	 παρόμοιες	
δραστηριότητες.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	
της	 γιορτής	 αυτής,	 δίνεται	 η	 ευκαιρία	
σε	 μικρούς	 και	 μεγάλους	 να	 ζήσουν	
συναρπαστικές	στιγμές	κοντά	στη	φύση.
Τα	πτηνά,	με	περισσότερα	από	11.000	

διαφορετικά	 είδη,	 παρουσιάζουν	 μία	
εξαιρετική	ποικιλία,	που	κυμαίνεται	από	
το	κολυμπρί,	το	μικρό	πουλί	της	Αμερικής,	
που	τρέφεται	πετώντας	και	είναι	γνωστό	
για	το	γρήγορο	κτύπημα	των	φτερών	του,	
μέχρι	την	στρουθοκάμηλο	της	Αφρικής,	
τους	 γνωστούς	 σε	 όλους	 πιγκουΐνους	
και	 τους	μεγαλόπρεπους	αετούς.	Κάθε	
είδος	 είναι	 μοναδικό,	 στην	 εμφάνιση	
και	τις	συνήθειές	του.	Κάποια	είδη	ζουν	
σε	 τεράστιους	 πληθυσμούς	 και	 άλλα	
αντιπροσωπεύονται	από	μόνο	λίγα	άτομα.	
Ορισμένα	είδη	είναι	σχετικά	«στάσιμα»,	
με	 τα	 άτομα	 να	 ξοδεύουν	 ολόκληρη	
τη	 ζωή	 τους	 σε	 μια	 έκταση	 μερικών	
στρεμμάτων,	ενώ	άλλα	εκτελούν	μεγάλες	
ετήσιες	 μεταναστεύσεις,	 καλύπτοντας	
κυριολεκτικά	το	ήμισυ	του	κόσμου.
Όπως	σημειώνει	η	διεθνής	Ομοσπονδία	

Περιβαλλοντικών	Οργανώσεων	«BirdLife	
International»,	 τα	πτηνά	παρέχουν	μια	
μεγάλη	 ποικιλία	 από	 υπηρεσίες	 στο	
οικοσύστημα	του	πλανήτη	μας.	Ο	ρόλος	
που	 διαδραματίζουν	 στον	 έλεγχο	 των	

πληθυσμών	των	εντόμων	στις	εμπορικά	
πολύτιμες	 καλλιέργειες	 εκτιμάται	 ότι	
αξίζει	εκατομμύρια	δολάρια.	Παρέχουν	
επίσης	υπηρεσίες	ως	«επικονιαστές»	και	
«διασκορπιστές»	σπόρων.
Κατά	τη	διάρκεια	των	χιλιετιών,	και	σε	

όλους	 τους	 πολιτισμούς,	 οι	 άνθρωποι	
έχουν	αναπτύξει	έναν	στενό	δεσμό	με	
τα	 πουλιά.	Η	 παρουσία	 τους	 στη	 ζωή	
μας,	 το	 χρώμα	 και	 το	 τραγούδι	 τους	
τα	 έχουν	 καταστήσει	 ένα	 σταθερό	
χαρακτηριστικό	 της	 τέχνης	 και	 της	
μουσικής.	Εξαιτίας	ενός	ολοένα	και	πιο	
αστικού,	τεχνολογικά	καθοδηγούμενου	
κόσμου,	 η	 γοητεία	 και	 η	 αγάπη	 προς	
αυτά	 συνεχίζει 	 να	 αυξάνεται . 	 Η	
παρακολούθηση	 των	 πτηνών	 είναι	
σήμερα	 μια	 μεγάλη	 επιχείρηση	 και	
σημαντική	πηγή	εισοδήματος	σε	πολλές	
περιοχές.	 Είναι	 πλέον	 ένα	 από	 τα	 πιο	
δημοφιλή	 χόμπι	 του	 κόσμου	 και	 η	
επιρροή	 του	 συνεχίζει	 να	 αυξάνεται.	
Πλήθος	 ανθρώπων	 παρακολουθούν	
πτηνά	για	ψυχαγωγία	και	περισσότερα	
από	 8	 εκατομμύρια	 άτομα,	 όλων	 των	
ηλικιών,		συμμετέχουν	κάθε	χρόνο,	στην	
εκδήλωση	της	«Πανευρωπαϊκής	Γιορτής	
των	 Πουλιών»	 -	 «Big	 Birdwatch».	 Η	
παρακολούθηση	 των	πτηνών	δεν	 είναι	
δημοφιλής	 μόνο	 στις	 δυτικές	 χώρες.	
Στην	Κίνα,	 όσοι	 ακολουθούν	 αυτό	 το	
χόμπι	πιστεύεται,	ότι	πληθαίνουν	κατά	
40%	κάθε	χρόνο.	Η	παρακολούθηση	των	
πτηνών	είναι	εξαιρετικά	σημαντική	από	
οικονομική	άποψη,	καθώς	αποτελεί	τον	
μεγαλύτερο	 τομέα	 «οικοτουρισμού».	
Συνολικά,	 τα	 εθνικά	 πάρκα	 και	 τα	
φυσικά	καταφύγια	του	πλανήτη	δέχονται	
περίπου	8	δισ.	 επισκέψεις	 τον	χρόνο,	
με	 ετήσια	 έσοδα	 περίπου	 600	 δισ.	
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δολαρίων.
Γνωρίζουμε	 περισσότερα	 για	 τα	

πουλιά	από	ό,τι	για	οποιαδήποτε	άλλη	
συγκρίσιμη	ομάδα	οργανισμών.	Επειδή	
είναι	τόσο	γνωστά	και	βρίσκονται	σε	όλο	
τον	κόσμο,	 χρησιμεύουν	ως	μοναδικά	
βαρόμετρα	για	περιβαλλοντικές	αλλαγές.
Δυστυχώς , 	 σύμφωνα 	 με 	 τ η ν	

οργάνωση	 	 «BirdLife	 International»,	
είναι	 παγκοσμίως	 αναγνωρισμένο,	 ότι	
βρισκόμαστε	 στη	 μέση	 ενός	 μαζικού	
γεγονότος	 εξαφάνισης	 πολλών	 ειδών	
πτηνών,	που	οδηγείται	από	τις	ενέργειες	
κυρίως	του	ανθρώπου.	Οι	επιστήμονες	
εκτιμούν,	ότι	τα	είδη	εξαφανίζονται	με	
ρυθμό	100	έως	10.000	φορές	ταχύτερα	
από	τον	φυσικό	ρυθμό,	με	ίσως	δεκάδες	
είδη	 να	 χάνονται	 καθημερινά,	 αν	 και	
υπάρχει	 μεγάλη	 αβεβαιότητα	ως	 προς	
την	πραγματική	έκταση	της	κρίσης.	Βάσει	
στοιχείων	του	2017,	1.469	είδη	πτηνών	
(13%	 του	 συνόλου	 ή	 ένα	 στα	 οκτώ)	
απειλούνται	με	εξαφάνιση	παγκοσμίως.	
Επιπλέον	1.017	είδη	βρίσκονται	 κοντά	
στο	 να	 θεωρηθούν	 απειλούμενα.	 Ως	
εκ	τούτου,	συνολικά	2.486	είδη,	ή	ένα	
πέμπτο	όλων	των	πτηνών	του	κόσμου	
έχουν	ανάγκη	προστασίας.	Οι	αιτίες	που	
οδηγούν	στην	κρίση	της	εξαφάνισης	είναι	
πολλές	 και	 ποικίλες.	 Τα	 περισσότερα	
είδη	 επηρεάζονται	 από	 πολλαπλές	
απειλές.	Για	παράδειγμα,	η	εκκαθάριση	
γης	για	τη	γεωργία,	συχνά	ακολουθείται	
από	 αποδάσωση	 ή	 αποστράγγιση	
υγροτόπων , 	 ενώ	 σε 	 ορ ισμένες	
περιπτώσεις,	 η	 αλλαγή	 του	 κλίματος,	
επιδεινώνει	την	απειλή	που	δημιουργεί	η	
ελονοσία	των	πτηνών,	επεκτείνοντας	τα	
όρια	της	περιοχής	που	χρησιμοποιούν	
ως	 «οικότοπο»,	 τα	 κουνούπια	 που	
μεταδίδουν	 την	 ελονοσία.	 Το	 κυνήγι	
και	το	ψάρεμα	θέτουν	σε	κίνδυνο	517	
είδη	πτηνών	(35%).	Η	κλιματική	αλλαγή	
αντιπροσωπεύει	μια	όλο	και	πιο	σοβαρή	
απειλή	-	που	σήμερα	πλήττει	33%	των	
παγκοσμίως	απειλούμενων	 ειδών	 -	 και	

που	συχνά	επιδεινώνει	τις	υπάρχουσες	
απειλές.	Σημειώνεται,	ότι	σχεδόν	τα	δύο	
τρίτα	των	ειδών	πουλιών	ενδημούν	στα	
δάση,	 κυρίως	στις	 τροπικές	 περιοχές,	
και	 πολλά	 δεν	 μπορούν	 να	 ζήσουν	
πουθενά	αλλού.	Ωστόσο,	περισσότερα	
από	 70	 εκατ.	 στρέμματα	 δασών	 ή	
περίπου	10	δισ.	δένδρα	καταστρέφονται	
κάθε	 χρόνο,	 λόγω	 πυρκαγιών,	 αλλά	
και	 της	 παγκόσμιας	 ζήτησης	 ξυλείας,	
για	 κατασκευή	 χαρτιού,	 τη	 χρήση	
γης	 για	 αγροτικές	 καλλιέργειες	 και	 σε	
βιοκαύσιμα.
Η	 Ευρωπαϊκή	 Γ ιορτή	 Πουλιών	

«Eurob i rdwatch» 	 αποτελε ί 	 την	
μεγαλύτερη	εκδήλωση	της	οργάνωσης		
«BirdLife	International»,	που	υλοποιείται	
εδώ	 και	 25	 χρόνια	 με	 τη	 συμμετοχή	
ορνιθολογικών	 και	 περιβαλλοντικών	
οργανώσεων	ταυτόχρονα	σε	40	περίπου	
χώρες	σε	Ευρώπη	και	Κεντρική	Ασία!

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 
στην Αλυκή Καλλονής

Σ τ η ν 	 Ε λ λ ά δ α , 	 η 	 Ε λ λ η ν ι κ ή	
Ορνιθολογική	 Εταιρεία	 (εταίρος	 της	
BirdLife	 International)	 και	 το	 Κέντρο	
Περιβαλλοντικής	Ενημέρωσης	Καλλονής,	
διοργανώνουν	 κάθε	 χρόνο	 σειρά	
εκδηλώσεων	το	πρώτο	Σαββατοκύριακο	
του	 Οκτωβρίου,	 στην	 περιοχή	 της	
Αλυκής	Καλλονής.	Οι	εκδηλώσεις	έχουν	
σαν	θέμα	τη	φθινοπωρινή	μετανάστευση	
εκατομμυρίων	πουλιών	που	ταξιδεύουν	
προς	τις	περιοχές	όπου	θα	περάσουν	
τον	 χειμώνα	 στη	 Μεσόγειο	 και	 την	
Αφρική.	
Για	 άλλη	 μια	 χρονιά	 (την	 έβδομη	

συνεχόμενη),	διοργανώθηκε	η	εκδήλωση	
παρατήρησης	πουλιών,	αυτή	Κυριακή	6	
Οκτωβρίου	2019,	στην	Αλυκή	Καλλονής.	
Η	 εξόρμηση-ξενάγηση	 με	 θέμα	 τα	
πουλιά	 της	Αλυκής	πραγματοποιήθηκε	
με	 τον	 εξοπλισμό	 του	 Κέντρου	
(τηλεσκόπια,	κιάλια),	στο	παρατηρητήριο	
στην	 αρχή	 του	 δρόμου	 της	 δυτικής	
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πλευράς	 της	 αλυκής	 (που	 οδηγεί	 στο	
αλάτι).	 Μικροί	 και	 μεγάλοι	 είχαν	 την	
ευκαιρία	 να	 παρατηρήσουν	 τα	 πουλιά	
της	αλυκής	Καλλονής,	όπως	τα	υπέροχα	
φλαμίγκο,	τους	αργυροπελεκάνους,	τους	
μαυροπελαργούς,	 τους	 κορμοράνους,	
τις	αβοκέτες,	τους	καλαμοκανάδες	κ.α.
Η	«Γιορτή	Πουλιών»	διοργανώθηκε	σε	

40	χώρες,	όπου	41	μέλη	της	οργάνωσης	
«BirdLife	International»	οργάνωσαν	956	
διαφορετικές	 εκδηλώσεις	 στις	 οποίες	
συμμετείχαν	 πάνω	 από	 25.000	 άτομα,	
ενώ	κατά	τη	διάρκεια	των	εκδηλώσεων	
παρατηρήθηκαν	 και	 καταμετρήθηκαν	
περίπου	 5,2	 εκατομμύρια	 πουλιά	 που	
ταξίδευαν	προς	τις	περιοχές	διαχείμασής	
τους!
Στην	 Ελλάδα	 ο	 συντονισμός	 των	

εκδηλώσεων	γίνεται	από	την	Ελληνική	
Ορνιθολογική	Εταιρεία,	εθνικό	εταίρο	
της	BirdLife,	σε	συνεργασία	με	πλήθος	
φορέων,	όπως	Κέντρα	Περιβαλλοντικής	
Εκπαίδευσης,	 Φορείς	 Διαχείρισης	
Προσ τα τ ε υόμε νων 	 Περ ι ο χών ,	

Δήμους,	Περιβαλλοντικούς	Συλλόγους,	
εκπαιδευτικές	ομάδες	κ.ά.
Το 	 Κέντρο 	 Περ ιβαλλοντ ι κής	

Ενημέρωσης	Καλλονής	συμμετέχει	και	
στην	 δράση	 καταγραφής	 των	 πουλιών	
συγκεντρώνοντας	 και	 αποστέλλοντας	
την	 ίδια	 μέρα	 στην	 παγκόσμια	 βάση	
δεδομένων	της	εκδήλωσης,	τη	λίστα	με	
τα	είδη	πουλιών	που	θα	παρατηρηθούν	
και	 τους	αριθμούς	 τους.	Η	χώρα	μας,	
όπως	είναι	γνωστό,	είναι	κομβικό	σημείο	
διέλευσης	εκατομμυρίων	πουλιών,	που	
ήδη	έχουν	αρχίσει	το	ταξίδι	προς	το	νότο	
σε	 αναζήτηση	 κατάλληλων	 περιοχών,	
όπου	θα	περάσουν	το	χειμώνα.	
Το	Κέντρο	Περιβαλλοντικής	Ενημέρωσης	

Καλλονής,	λειτουργεί	υπό	την	αιγίδα	της	
Περιφέρειας	Βορείου	Αιγαίου.	Εκτός	από	
μεμονωμένους	 επισκέπτες,	 το	Κέντρο	
δέχεται	σχολεία	και	ομάδες	επισκεπτών	
για	περιήγηση	στη	μόνιμη	έκθεση,	αλλά	και	
συμμετοχή	σε	εκπαιδευτικά	προγράμματα	
και	 δραστηριότητες	 μετά	 από	 κάποια	
συνεννόηση.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα πουλιά της αλυκής Καλλονής.
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Φαιδων Θεοφίλου

Πέθανε	 το	 βράδυ	 της	 Τετάρτης	 18	
Σεπτεμβρίου,	σε	ηλικία	72	ετών,	ο	γνω-
στός	Μολυβιάτης	ποιητής	και	πεζογρά-
φος	 Φαίδων	 Θεοφίλου,	 βυθίζοντας	
στο	πένθος	την	ιδιαίτερη	πατρίδα	του,	
αλλά	 και	 τους	 Λέσβιους	 της	 Αττικής,	
όπου	ζούσε	εδώ	και	πολλά	χρόνια.
Γεννήθηκε	 το	 1947	 στη	 Μυτιλήνη.	

Σπούδασε	 κοινωνικές	 επιστήμες	 στη	
Γερμανία	 και	 εργάστηκε	 στον	 τομέα	
της	πολιτικής	αεροπορίας	ως	στέλεχος	
ευρωπαϊκής	αεροπορικής	εταιρείας.
Αρθρογραφούσε	μόνιμα	στον	επαρ-

χιακό	και	περιστασιακά	στον	αθηναϊκό	
τύπο,	ενώ	δραστηριοποιούταν	στο	Δια-
δίκτυο	επάνω	σε	θέματα	τέχνης	και	πο-
λιτισμού,	καθώς	και	ζητήματα	που	αφο-
ρούν	στην	πολιτική	και	την	κοινωνία.
Συνεργάστηκε	 για	 την	 έκδοση	 του	

ενδεκάτομου	 έργου	 «Πανόραμα	 ελ-
ληνικού	 διηγήματος»	 των	 εκδόσεων	
«Αλέξανδρος».
Ήταν	 ιδρυτικό	μέλος	του	Ελληνοαυ-

στριακού	πολιτιστικού	και	επιμορφωτι-
κού	Ινστιτούτου	και	του	Θουκυδίδειου	
Κέντρου	Επιστημών.
Θήτευσε	 ως	 εκλεγμένο	 μέλος	 στο	

προεδρείο	της	Εταιρίας	Ελλήνων	Λογο-
τεχνών	κατά	την	περίοδο	1991-93.	
Εκλέχτηκε	 στο	Δ.Σ.	 της	 «Λεσβιακής	

Παροικίας»	την	περίοδο	2003-04.	Μέ-

λος	της	συντακτικής	επιτροπής	του	πε-
ριοδικού	του	Συλλόγου	«Αιολίδα»	την	
ίδια	 περίοδο,	 ασχολήθηκε	 ενεργά	 με	
την	σύνταξη	του	περιοδικού.
Βιβλία	του	και	αποσπάσματα	από	το	

έργο	του	έχουν	μεταφραστεί	στα	γερ-
μανικά,	τσέχικα,	πολωνικά	και	βουλγα-
ρικά	και	φιλοξενούνται	σε	ελληνικές	και	
ξένες	ανθολογίες.
Μερικά	 από	 τα	 έργα	 του:	 Ποίηση:	

«Επίμονο	 Θεώρημα».	 Η	 «Νυχτερινή	
Συμφωνία»	 (Βραβείο	 Λιλής	 Ιακωβίδη	
της	 Ε.Ε.Λ.).	 «Εγκώμιον	 Θέρους».	 «Ελ-
ληνική	νύχτα».	«Η	Λειτουργία	της	Μή-
θυμνας».	κ.α	
Πεζογραφία:	 «Το	 Δαχτυλίδι	 του	

Ήλιου»,	 Διηγήματα,	 «Νοστάνθη»,	 Δι-
ηγήματα,	 (Βραβείο	Μενέλαου	Λουντέ-
μη),	«Ο	Τρόφιμος»,	Μυθιστόρημα,	«Η	
Μήθυμνα	στο	Φως	της	Ιστορίας»,	Ιστο-
ρικός	περίπατος,	κ.α.
Η	 κηδεία	 του	 έγινε	 την	 Παρασκευή	

20	Σεπτεμβρίου,	στις	12	 το	μεσημέρι,	
στο	κοιμητήριο	του	Βύρωνα.
Η	«Λεσβιακή	Παροικία»	εκφράζει	 τα	

ειλικρινή	και	βαθύτατα	συλλυπητήριά	της	
στην	οικογένεια	και	τους	οικείους	του.
Ας	 είναι	 ελαφρύ	 το	 χώμα	 που	 τον	

σκεπάζει.	Η	Λέσβος	και	η	ιδιαίτερη	πα-
τρίδα	 του	Μήθυμνα	θα	 τον	θυμούνται	
πάντα!

Λ.Π.




