
Αριστουργηματικά έργα τέχνης διάσημων εικαστικών, 
στο νέο μουσείο σύγχρονης τέχνης Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (σελ. 24-27).

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών 
ευλόγησε και έκοψε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου (σελ. 12-14).
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Ένα τελευταίο πακέτο βρέθηκε στο σάκο του Αη Βασίλη, ήταν 
μικρό και γι’ αυτό παραγκωνίστηκε από το βάρος των άλλων.
Ο Άγιος σάστισε, για ποιον το προόριζε άραγε;
Γιατί δεν τον θυμόταν;
Όλες αυτές τις μέρες που έδωσε χαρά σε μικρούς και 
μεγάλους, δεν φαντάστηκε ποτέ πως αναχωρώντας για το 
μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, αυτό το πακέτο που δεν 
παραδόθηκε θα έκανε κάποιον πολύ λυπημένο!
-Τι μου συμβαίνει; αναρωτήθηκε.
Έβγαλε ξανά τη λίστα, τη διέτρεξε από πάνω ως κάτω, όλα τα 
ονόματα ήταν σβησμένα. Περίεργο...
-Δεν μπορεί, σκέφτηκε, για κάποιον πρέπει να είναι, για 
ποιον όμως;
Η ώρα περνούσε, το ταξίδι δεν έπαιρνε πια αναβολή, μα δεν 
του πήγαιν’ η καρδιά να πάρει το δώρο πίσω. 
Πλησίασε σκεπτικός στην πιο απομακρυσμένη αυλή, κάπου 
δίπλα στην αυλόπορτα ένας μοναχικός χιονάνθρωπος 
στεκόταν στο κρύο.
Το καπέλο του ήταν τρύπιο και στο λαιμό του ήταν δεμένο 
ένα τριμμένο κουρέλι. Είχε ξεφτίσει τόσο πολύ, που το 
βολόδερνε ο βοριάς. 
Κρατιόταν από μια τόση δα κλωστίτσα.
Μα είχε το πιο γλυκό χαμόγελο και τα πιο αθώα μάτια.
Το πρόσωπο του Αη Βασίλη φωτίστηκε.
-Για σένα είναι φίλε μου, είπε, κι ας μην το ζήτησες!
Ο Άγιος τράβηξε από μέσα ένα ζεστό, 
μακρύ κασκόλ, που όμοιο του δεν είχε ποτέ κανείς φορέσει.
Τα μάτια του χιονάνθρωπου γέμισαν ευγνωμοσύνη. 
Και ξάφνου η καρδιά του ζεστάθηκε...

Ασημένια Μήλιου

(Υ.Γ. μια μικρή, δική μου ιστορία... σε πρώτη παρουσίαση εδώ 
στην «Αιολίδα», για τους μοναχικούς χιονάνθρωπους του κόσμου μας).

Το πιο σημαντικό δώρο!Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης στους νεφροπαθείς

Ήταν Σεπτέμβριος του 2016 όταν η εφημερίδα 
«Εμπρός» αποκάλυπτε τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τους συμπολίτες μας νεφροπαθείς. 
Η «Λεσβιακή Παροικία» ευαισθητοποιημένη 

από το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ξεκίνησε την 
αγορά μιας καρέκλας αιμοκάθαρσης. Η 
προσφορά της «Λεσβιακής Παροικίας» προς τον 
Σύλλογο Νεφροπαθών Λέσβου, ολοκληρώθηκε 
στις 22 Ιουλίου, όταν παραδόθηκε στο 
«Βοστάνειο» Νοσοκομείο η καρέκλα 
αιμοκάθαρσης, ειδικών προδιαγραφών, η οποία 
αγοράστηκε με προσφορές των μελών και του 
ταμείου φιλαλληλίας του Συλλόγου.
Η πρόεδρος της «Λεσβιακής Παροικίας», Καίτη 

Μεσσηνέζη, δήλωσε: «Η φιλαλληλία μας που 
αφορά πρώτα το νησί μας, μας απασχολεί σοβαρά και φροντίζουμε πάντα, 
σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, ως μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, τα λόγια να τα 
κάνουμε πράξη. Ελπίζουμε η πράξη μας αυτή να βρει και άλλους μιμητές».
Και πράγματι, ο σύλλογος Ροταριανών Λέσβου αγόρασε άλλη μια καρέκλα 

αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς Λέσβου.
Σήμερα, μαζί με την προσθήκη μεταναστών ασθενών, εκατό τουλάχιστον 

νεφροπαθείς στη Λέσβο, έχουν ανάγκη καθημερινής αιμοκάθαρσης. Επειδή οι 
υπάρχουσες καρέκλες δεν επαρκούν η Λεσβιακή Παροικία με την συνδρομή του 
Ελληνογερμανικού συλλόγου «Φιλία», ξεκίνησε την προσπάθεια αγοράς ακόμα μιας 
ειδικής καρέκλας αξίας 3.500€.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεσβιακή Παροικία» 

Στο θλιβερό άκουσμα θανάτου του εκλεκτού μέλους του Συλλόγου μας Γιάννη 
Παγίδα, το Δ.Σ. του Συλλόγου συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου στην 
οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος.

Να κατατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 200,00 ευρώ σε ιδρύματα της Λέσβου.

Να δημοσιευτεί το βιογραφικό του στο περιοδικό «Αιολίδα». 

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε ημερήσιο τοπικό τύπο της Λέσβου.

Η Πρόεδρος, Καίτη Μεσσηνέζη
Η Γεν. Γραμματέας, Βασιλική Μπασιάκου
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Ένα τελευταίο πακέτο βρέθηκε στο σάκο του Αη Βασίλη, ήταν 
μικρό και γι’ αυτό παραγκωνίστηκε από το βάρος των άλλων.
Ο Άγιος σάστισε, για ποιον το προόριζε άραγε;
Γιατί δεν τον θυμόταν;
Όλες αυτές τις μέρες που έδωσε χαρά σε μικρούς και 
μεγάλους, δεν φαντάστηκε ποτέ πως αναχωρώντας για το 
μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, αυτό το πακέτο που δεν 
παραδόθηκε θα έκανε κάποιον πολύ λυπημένο!
-Τι μου συμβαίνει; αναρωτήθηκε.
Έβγαλε ξανά τη λίστα, τη διέτρεξε από πάνω ως κάτω, όλα τα 
ονόματα ήταν σβησμένα. Περίεργο...
-Δεν μπορεί, σκέφτηκε, για κάποιον πρέπει να είναι, για 
ποιον όμως;
Η ώρα περνούσε, το ταξίδι δεν έπαιρνε πια αναβολή, μα δεν 
του πήγαιν’ η καρδιά να πάρει το δώρο πίσω. 
Πλησίασε σκεπτικός στην πιο απομακρυσμένη αυλή, κάπου 
δίπλα στην αυλόπορτα ένας μοναχικός χιονάνθρωπος 
στεκόταν στο κρύο.
Το καπέλο του ήταν τρύπιο και στο λαιμό του ήταν δεμένο 
ένα τριμμένο κουρέλι. Είχε ξεφτίσει τόσο πολύ, που το 
βολόδερνε ο βοριάς. 
Κρατιόταν από μια τόση δα κλωστίτσα.
Μα είχε το πιο γλυκό χαμόγελο και τα πιο αθώα μάτια.
Το πρόσωπο του Αη Βασίλη φωτίστηκε.
-Για σένα είναι φίλε μου, είπε, κι ας μην το ζήτησες!
Ο Άγιος τράβηξε από μέσα ένα ζεστό, 
μακρύ κασκόλ, που όμοιο του δεν είχε ποτέ κανείς φορέσει.
Τα μάτια του χιονάνθρωπου γέμισαν ευγνωμοσύνη. 
Και ξάφνου η καρδιά του ζεστάθηκε...

Ασημένια Μήλιου

(Υ.Γ. μια μικρή, δική μου ιστορία... σε πρώτη παρουσίαση εδώ 
στην «Αιολίδα», για τους μοναχικούς χιονάνθρωπους του κόσμου μας).

Το πιο σημαντικό δώρο! Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης στους νεφροπαθείς

Ήταν Σεπτέμβριος του 2016 όταν η εφημερίδα 
«Εμπρός» αποκάλυπτε τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τους συμπολίτες μας νεφροπαθείς. 
Η «Λεσβιακή Παροικία» ευαισθητοποιημένη 

από το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ξεκίνησε την 
αγορά μιας καρέκλας αιμοκάθαρσης. Η 
προσφορά της «Λεσβιακής Παροικίας» προς τον 
Σύλλογο Νεφροπαθών Λέσβου, ολοκληρώθηκε 
στις 22 Ιουλίου, όταν παραδόθηκε στο 
«Βοστάνειο» Νοσοκομείο η καρέκλα 
αιμοκάθαρσης, ειδικών προδιαγραφών, η οποία 
αγοράστηκε με προσφορές των μελών και του 
ταμείου φιλαλληλίας του Συλλόγου.
Η πρόεδρος της «Λεσβιακής Παροικίας», Καίτη 

Μεσσηνέζη, δήλωσε: «Η φιλαλληλία μας που 
αφορά πρώτα το νησί μας, μας απασχολεί σοβαρά και φροντίζουμε πάντα, 
σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, ως μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, τα λόγια να τα 
κάνουμε πράξη. Ελπίζουμε η πράξη μας αυτή να βρει και άλλους μιμητές».
Και πράγματι, ο σύλλογος Ροταριανών Λέσβου αγόρασε άλλη μια καρέκλα 

αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς Λέσβου.
Σήμερα, μαζί με την προσθήκη μεταναστών ασθενών, εκατό τουλάχιστον 

νεφροπαθείς στη Λέσβο, έχουν ανάγκη καθημερινής αιμοκάθαρσης. Επειδή οι 
υπάρχουσες καρέκλες δεν επαρκούν η Λεσβιακή Παροικία με την συνδρομή του 
Ελληνογερμανικού συλλόγου «Φιλία», ξεκίνησε την προσπάθεια αγοράς ακόμα μιας 
ειδικής καρέκλας αξίας 3.500€.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεσβιακή Παροικία» 

Στο θλιβερό άκουσμα θανάτου του εκλεκτού μέλους του Συλλόγου μας Γιάννη 
Παγίδα, το Δ.Σ. του Συλλόγου συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου στην 
οικογένεια και τους συγγενείς του εκλιπόντος.

Να κατατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 200,00 ευρώ σε ιδρύματα της Λέσβου.

Να δημοσιευτεί το βιογραφικό του στο περιοδικό «Αιολίδα». 

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε ημερήσιο τοπικό τύπο της Λέσβου.

Η Πρόεδρος, Καίτη Μεσσηνέζη
Η Γεν. Γραμματέας, Βασιλική Μπασιάκου
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Αυτό το ελάχιστο, αυτό το κάτι...

Ξηρασίες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, βροχές, κατακλυσμοί, πλημμύρες, 

σεισμοί, φωτιές, ανθρώπινες απώλειες, ανεξέλεγκτες καταστάσεις, 

προβλήματα που μας αφήνουν όλους άφωνους. 

Τι πρέπει να γίνει; Τι φταίει; 

Μα σίγουρα, η κλιματική αλλαγή και η αδιαφορία μας. 

Μας φταίνε όλα, κι όλοι εμείς τι κάνουμε; 

Πώς αντιδρούμε για αυτή την κατάσταση; 

Μήπως χαλαρά και απροβλημάτιστα δεχόμαστε αυτές τις αλλαγές, 

δίχως καμία αντίδραση, γιατί μας βολεύει ή γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε 

πολύ μικροί για να βελτιώσουμε έστω και στο ελάχιστο όλες αυτές τις 

καταστάσεις; Όσο όμως και αν φαίνεται ακατόρθωτο, έστω και αυτό 

το ελάχιστο, που μπορεί ο καθένας αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί και το 

προσθέσουμε στο σύνολο, θα βελτιωθούν πιστεύω έστω και λίγο αρκετά 

πράγματα. 

Ας γίνει μια αρχή με ένα φυτό που θα πρασινίσει το μπαλκόνι, με ένα 

δέντρο στον κήπο, στο περιβόλι, στο δρόμο. Τα δέντρα ομορφαίνουν και 

προστατεύουν το περιβάλλον απορροφώντας το διοξείδιο του άνθρακα. 

Αξίζει λοιπόν κάθε προσπάθεια γι’ αυτά τα πολύτιμα, απαραίτητα και 

αναντικατάστατα δέντρα που παίζουν τόσο σπουδαίο ρόλο στον πλανήτη 

μας. Ακολούθησε τις οδηγίες για την ανακύκλωση. Βοήθησέ όσο και όπου 

μπορείς. Υπάρχουν τρόποι. Μην αδρανείς. Η κάθε θετική κίνησή σου 

βοηθά εσένα και τους δικούς σου αγαπημένους. Αντίδρασε, προσπάθησε 

έστω για το ελάχιστα καλύτερο, για το δικό σου καλό, για το δικό σου 

όφελος και των παιδιών σου. 

Κάνε εκείνο που μπορείς! Κάνε κάτι!

Μια καινούργια χρονιά ξεκινά! Φρόντισε να γίνει καλύτερη!
Εικόνα εξωφύλλου: Καίτη Μεσσηνέζη «Mάτια που αγγίζουν τη σιωπή» μικτή τεχνική
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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.

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

Πρωτόγνωρες στιγμές συγκίνησης 
ένιωσαν οι κάτοικοι της Λέσβου, καθώς 
για πρώτη φορά το νησί μας υποδέχθη-
καν στην προκυμαία της Μυτιλήνης τα 
Τίμια Δώρα που προσέφεραν οι τρεις 
Μάγοι στην Υπεραγία Θεοτόκο και 
στον Ιωσήφ κατά τη γέννηση Του Σωτή-
ρα Χριστού, στο σπήλαιο της Βηθλεέμ.

Πλήθος κόσμου κατά την τελετή υπο-
δοχής κατέκλυσε την προκυμαία της 
Μυτιλήνης.

Η υποδοχή της αποστολής από το 
Άγιο Όρος, του ηγουμένου από τη 
Μονή του Αγίου Παύλου Παρθένιου 
και μοναχών έγινε με τη δέουσα λα-
μπρότητα και επισημότητα, ενώ η πο-
μπή κατευθύνθηκε με στρατιωτική συ-
νοδεία και τη φιλαρμονική του Δήμου 
στο ναό του Αγίου Θεράποντα όπου 
τέθηκαν τα Τίμια Δώρα σε προσκύνη-

ση και τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός 
Εσπερινός από τους δύο Μητροπολίτες 
της Λέσβου.

Το προσκύνημα συνεχίστηκε μέχρι 
το βράδυ, καθώς συνέρεε από νωρίς το 
απόγευμα πλήθος κόσμου και γονείς με 
τα παιδιά τους καθώς και κληρικοί από 
όλη τη Λέσβο τους οποίους υποδεχό-
ταν ο Πρωτοπρεσβύτερος του ναού π. 
Αθανάσιος Γιουσμάς.

Τα δώρα των τριών μάγων φυλάσ-
σονται από την εποχή της Άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα στη 
Μονή Αγίου Όρους Αγίου Παύλου 
Παρθενίου και μεταφέρονται για προ-
σκύνημα σε ενορίες κατά καιρούς: το 
χρυσάφι ως βασιλικό μέταλλο, το λιβάνι 
για τη θεϊκή υπόσταση του Ιησού και τα 
σμύρνα για την ανθρώπινη υπόσταση 
Του Κυρίου.

Χριστούγεννα με τα δώρα των μάγων

Φιλαλληλία
Ο Χαρίλαος και η Κλειώ Χατζηπαναγιώτη στη μνήμη του εκλεκτού μας φίλου, 
άριστου επιστήμονα, και καλού ανθρώπου Βασίλη Αργυρίου ...................50,00 €

Προσφορές για την αγορά 2ης καρέκλας αιμοκάθαρσης
Ελληνογερμανικός σύλλογος Στουτγάρδης ......................................................1900,00€

Ζούρος Βασίλης & Ούρσουλα ............................................................................... 300,00€

Ζαγούρας Σωτήριος ........................................................................................................150€

Ζαγούρας Γεώργιος ..........................................................................................................50€

Σαραντίτη Ευαγγελία ................................................................................................. 200,00€

Καγκαράκης Ντίνος .................................................................................................. 100.00€

Ι. Μητρόπολης Ν. Σμύρνης ..................................................................................... 500,00€
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Οι Εκλογές στη «Λεσβιακή Παροικία»
Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι προγραμμα-
τισμένες εκλογές της «Λεσβιακής Παροικίας». 

Η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου ξεκίνησε στις 11 η ώρα το 
πρωί για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αρχικά, εξελέγησαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τα οποία θα διεξήγαγαν 
τις εκλογές. Η απερχόμενη πρόεδρος, η γενική γραμματέας και η ταμίας διάβασαν 
τους απολογισμούς τις διετίας που πέρασε και το απελθόν συμβούλιο απηλλάγη από 
κάθε ευθύνη. Αμέσως μετά ξεκίνησε η διαδικασία των εκλογών η οποία ανέδειξε 9 
μέλη για το Δ.Σ. 3 μέλη αναπληρωματικά και 3 μέλη για την εξελεγκτική επιτροπή.  
Στις 21/12/2019 έγινε η συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ για την ανάδειξη του 
προεδρείου.

Μετά από μυστική ψηφοφορία η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την επόμενη διετία έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μεσσηνέζη -.Πλατσή Καίτη.

Γεν. Γραμματέας: Μπασιάκου Βασιλική

Αντιπρόεδρος: Σαμαρέλλη - Τζερμιά Νατάσα.

Ταμίας: Σασιάκου Άννα.

Μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά εκλογής:

Πλατσής Θεόδωρος

Γιακαλή Μαρία.

Ηλιόπουλος Λάμπης

Ντογραματζης Ευάγγελος.

Ράλλη Θίσβη.

Αναπληρωματικά μέλη  κατά σειρά εκλογής:

Λινάρδου Πόπη

Γιαννίκος Στρατής

Αργεντέλλης Μιχάλης

Εξελεγκτική επιτροπή:

Αλατερός Παναγιώτης

Τραγέλλης Χρήστος

Καριωτέλλης Απόστολος.

Την διαβεβαίωση ότι δεν κάνουμε 
πίσω, ότι ήρθε η ώρα της αντίδρασης, 
μπροστά σε όλους εκείνους που μας γυ-
ρίζουν την πλάτη και κλείνουν τις πόρτες, 
έδωσε ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Κ. 
Μουτζούρης, στην ομιλία του μπροστά 
στην λαοθάλασσα των διαμαρτυρομέ-
νων Λεσβίων που κατέκλυσαν τον κε-
ντρικό παραλιακό δρόμο της Μυτιλήνης, 
συμμετέχοντας στην Παλλεσβιακή κινη-
τοποίηση της περασμένης Τετάρτης, για 
το μεγάλο πρόβλημα που πνίγει εδώ και 
μια πενταετία τον τόπο και τα άλλα νη-
σιά μας που δέχονται πρόσφυγες.

Στην κινητοποίηση έλαβαν μέρος 
όλοι οι παραγωγικοί φορείς όλων των 
τομέων και των δραστηριοτήτων και 
των επαγγελματιών του νησιού, νεκρώ-
νοντας τα πάντα.

Η συμμετοχή ήταν καθολική, συγκε-
ντρώνοντας πάνω από 10 χιλιάδες κόσμο.

Την βεβαιότητα ότι ο αριθμός των με-
ταναστών σε πολύ λίγο χρονικό διάστη-
μα θα υπερβεί τις 50 χιλιάδες, κάτι που 

αντίκειται στις κυβερνητικές υποσχέ-
σεις που μίλησαν για αποσυμφόρηση 
των νησιών, υπογράμμισε με έμφαση ο 
Κ. Μουζούρης, κάνοντας λόγο για συ-
νωμοσία σιωπής: «Μας ενοχλεί ότι αυτή 
η κατάσταση δημιουργείται με συνωμο-
σία σιωπής, συνωμοσία όλης της Ευρώ-
πης και με συνωμοσία σιωπής όλων των 
αρμοδίων της κυβερνήσεως.

Όλοι χτίζουν τείχη απομονώσεως και 
σιωπής. Είμαστε εδώ να σπάσουμε τα 
τείχη αυτά. Απομονώνουν τα νησιά του 
πολιτισμού της πρωτογενούς παραγωγής 
τα νησιά που γέννησαν ποιητές, φιλοσό-
φους. Απομονώνουν την Χίο, την θαλασ-
σοκράτηρα των ωκεανών με τους εφοπλι-
στές που κατακυρίευσαν τις θάλασσες.

Κάναμε υπομονή 5 μήνες. Δώσαμε 
ευκαιρία στον συντονιστές που εναλ-
λάσσονται. Δυστυχώς, κάθε φορά βρι-
σκόμαστε σε χειρότερο παρονομαστή. 
Κανείς υπεύθυνος δεν ασχολείται με 
εμάς. Μας έκλεισαν τις πόρτες.

Έχει αλλάξει βιαίως η ζωή μας.

Ξεσηκώθηκαν τα νησιά στην Ελλάδα
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Βράβευση Ιεροψαλτών Λέσβου
Με επιτυχία και σε μια κατανυκτική 

ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 15η Δεκεμβρίου το απόγευμα, 
στον κατάμεστο από κόσμο Ιερό Ναό 
Αγίου Θεράποντος, η Χριστουγεννιάτι-
κη Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής που 
οργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης και η Αντι-
δημαρχία Πολιτισμού, σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Λέσβου και 
την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που 
ξεκίνησε με ομιλία του εφημέριου του 
Ιερού Ναού Αγ. Θεράποντος, π. Αθα-
νάσιου Γιουσμά, ο οποίος με περιεκτι-
κό τρόπο αναφέρθηκε στην εορτή των 
Χριστουγέννων και προλόγισε τα ψαλ-
λόμενα, τιμήθηκε από το Σύνδεσμο και 
από το Δήμο Μυτιλήνης η παλαιότερη 
γενιά ψαλτών του τόπου μας, ως ένδει-
ξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά 
τους στον πολιτισμό. 

«Είναι οι άνθρωποι που μόλις δηλώ-
σουν την παρουσία τους στο Ναό, ο 
κληρικός θα χτυπήσει την καμπάνα, 

είναι οι άνθρωποι που κόσμησαν και 
κοσμούν το λειτούργημά τους», είπε 
ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών, 
Παναγιώτης Τσακύρης, ο οποίος ανα-
φέρθηκε στην προσφορά των κληρικών 
και των ιεροψαλτών στην Εκκλησία και 
στον Ελληνισμό. Ο κ. Τσακύρης τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ότι η βράβευση της πα-
λαιότερης γενιάς ιεροψαλτών του τό-
που μας από τον Δήμο Μυτιλήνης και 
την Αντιδημαρχία Πολιτισμού αποτελεί 
μια διαπιστωτική πράξη της αναγνώ-
ρισης πολύτιμων υπηρεσιών τους, όχι 
μόνο στη Μητέρα Εκκλησία, στην Εκ-
κλησιαστική Παράδοση, στη Βυζαντινή 
Μουσική, στους πιστούς, αλλά και γενι-
κότερα στο πολιτισμό της Λέσβου. 

Τους τιμητικούς επαίνους επέδω-
σαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβος, ο Δήμαρχος 
Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης και ο Πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δη-
μοσθένης Χατζηγιάννης.

Ημερολόγιο - Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων
Επιμέλεια Παναγιώτης Αλατερός

Πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα έχουν φιλοξενηθεί από τις σελίδες της ΑΙΟΛΙΔΑΣ, για τα 
πανηγύρια και τους αγίους του νησιού μας και της Ελλάδας εν γένει, και πολλές αξέχαστες, 
ευχάριστες και ενημερωτικές εκδρομές έχει οργανώσει η Παροικία μας σε μοναστήρια, 
λατρευτικούς και ιστορικούς χώρους της Βυζαντινής και νεώτερης ιστορίας της πατρίδας 
μας, που συνδέονται με θαύματα και θεϊκά σημάδια από τον ουρανό, που καθοδήγησαν και 
προστάτεψαν την πατρίδα μας και τον στρατό μας σε ώρες κινδύνου και εθνικού ολέθρου. 

Τρέφω βαθιά εκτίμηση και σεβασμό στην θρησκευτική ιστορία της Ελλάδας και στα 
οφέλη που το έθνος μας αποκόμισε από την εύνοια του δημιουργού.

Περισσότερο από πατριωτική συνείδηση, παρά από θρησκευτική ευλάβεια, θέλω να 
προβάλω και την ξεχασμένη θρησκεία των προγόνων μας, αυτήν που ενέπνευσε και οδή-
γησε τους αρχαίους μας πατέρες στο να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρακτικές όπως 
φιλοσοφία, ποίηση, θέατρο. δημοκρατία, παιδεία, εικαστικές τέχνες και άλλα, που έγιναν 
το θεμέλιο του Ελληνικού Πνεύματος και Πολιτισμού, και εξακολουθούν μέχρι σήμερα 
να καθοδηγούν την ανθρωπότητα και να επηρεάζουν βαθιά κάθε κοινωνική και πολιτική 
εκδήλωση του ανθρώπου, και να είναι φάροι αιώνιοι στην πνευματική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Με αυτό το πνεύμα, παρουσιάζω το Ετήσιο Εορτολόγια του Δωδεκαθέου, που στην πρά-
ξη αντικατοπτρίζει τον αναλλοίωτο χαρακτήρα του Έλληνα, που δεν θέλει να χάσει ευκαι-
ρία για πανηγύρι και διασκέδαση. Παρά το πέρασμα των αιώνων ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ο μήνας τούτος ήταν αφιερωμένος 

στις αρετές "Παρρησία" και "Υπερη-
φάνεια". Στην Αθήνα ονομαζόταν "ΓΑ-
ΜΗΛΙΩΝ", ενώ σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας λεγόταν αλλιώς. Στην Μακεδο-
νία ΠΕΡΙΤΙΟΣ, στην Κρήτη ΑΓΥΙΟΣ και 
στην Ρόδο ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΟΣ. Οι γιορτές 
του μηνός αυτού ήταν τα Λήναια και ο 
Ιερός Γάμος ή Θεογάμια.

Τα Λήναια: Εορταζόταν στις 12 του 
Αττικού μηνός. Η εορτή είχε οργιαστι-
κό χαρακτήρα προς τιμήν του Θεού 
Διονύσου, με πομπή και χορό μαινάδων 
στο Λήναιο των Αθηνών. Διεξάγονταν  
επίσης και δραματικοί αγώνες. Πιθανός 
πρόδρομος του σημερινού Καρνάβαλου.

Ο Ιερός Γάμος ή Θεογάμια, εορταζό-
ταν στις 24 του Αττικού μηνός. Πανάρ-
χαια εορτή του Διός και της Ήρας, από 
την οποία πήρε το όνομά του ο μήνας. 
Θεωρήθηκε αίσιος για την τέλεση γάμων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Αφιερωμένος στις αρετές "Ευσέβεια" 

και "Χρηστότητα", στην Αθήνα ονομα-
ζόταν ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ, ενώ στην Μα-
κεδονία ΔΥΣΤΡΟΣ, στην Κρήτη ΔΙΟΣ-
ΚΟΥΡΙΟΣ, στην Σπάρτη ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ 
και στην Ρόδο ΣΜΙΝΘΙΟΣ. Μεγάλη 
γιορτή αυτού του μήνα ήταν τα Ανθε-
στήρια, απ’ όπου πήρε και το όνομά 
του, τα Μυστήρια εν Άγραις, τα Διάσια 
και τα Δήλια.

Τα Ανθεστήρια, ήταν τριήμερη Διο-
νυσιακή εορτή, που εορταζόταν στις 
11, 12 και 13 του Αστικού μήνα και συν-
δύαζε εύθυμο και μελαγχολικό χαρα-
κτήρα. Την πρώτη ημέρα εορταζόταν 
τα "Πιθοίγια", ημέρα κατά την οποία 
ανοίγονταν τα νέα κρασιά, την δεύτερη 
μέρα οι "Χόες", ο ιερός γάμος του άρ-
χοντος Βασιλέως και στις 13, την Τρί-
τη ημέρα, εορτάζονταν οι "Χύτροι", με 
ανάκληση ψυχών και προσφορές στους 
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νεκρούς προγόνους. Κάτι σαν το Χρι-
στιανικό Ψυχοσάββατο.

Τα Μυστήρια εν Άγραις, ήταν εορτή 
που γινόταν στις Αθηναϊκές Άγρες, ως 
προπαρασκευή των Ελευσινίων Μυστη-
ρίων, γνωστή και ως "Μικρά Μυστήρια". 
Ήταν δηλαδή η σαρακοστή πριν τη με-
γάλη γιορτή.

Τα Διάσια εορτάζονταν στις 23 του 
Αττικού μηνός. Μια ανοιξιάτικοι γιορτή 
προς τιμήν του "Μειλιχείου Διός". Κάτι 
σαν την δική μας "Καθαρά Δευτέρα".

Τα Δήλια εορτάζονταν στο Δήλιο του 
Μαραθώνος και συμπεριελάμβαναν θυ-
σίες.

ΜΑΡΤΙΟΣ
Στην Αθήνα ήταν γνωστός ως ΕΛΑ-

ΦΗΒΟΛΙΩΝ. Στην Μακεδονία λεγόταν 
ΞΑΝΘΙΚΟΣ, στην Κρήτη ΘΕΟΔΑΙΣΙΟΣ, 
στην Σπάρτη ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΣ και στην 
Ρόδο ΑΡΤΑΜΙΣΙΟΣ. Ήταν κι’ αυτός γε-
μάτος από γιορτές και πανηγύρια, όπως 
"Προάγων", τα Μεγάλα ή εν Άστει Διο-
νύσια, τα Ελαφηβόλια και τα Ασκληπιεία.

Προάγων: Εορτάζονταν στις 8 του 
Αττικού μηνός. Ήταν δραματικοί αγώ-
νες των Μεγάλων Διονυσίων, που ελάμ-
βαναν χώρα στο Διονυσιακό Θέατρο, 
στην νότια πλευρά του λόφου της 
ακρόπολης των Αθηνών και θυσία στο 

γειτονικό τέμενος του Ασκληπιού.
Τα Μεγάλα ή εν Άστει Διονύσια: Εορ-

ταστικό πενθήμερο από 9 έως 13 του ατ-
τικού μηνός, με πομπές και τριήμερους 
δραματικούς αγώνες στο Διονυσιακό 
θέατρο της Ακρόπολης των Αθηνών.

Τα Ελαφηβόλια: Παλαιά εορτή προς 
τιμήν της Κυνηγέτιδος Αρτέμιδος, με 
θυσία ελαφιών, που αργότερα πλάθο-
νταν από αλεύρι, μέλι και σησάμι. Γιορτή 
που έδωσε το όνομα στον μήνα αυτόν.

Ασκληπιεία: Ετήσια γιορτή της Επι-
δαύρου, προς τιμήν των μεγάλων το-
πικών θεών, του Ασκληπιού και του 
Απόλλωνος Μαλεάτου. Στην Αθήνα, την 
άνοιξη, λίγο πριν τα Μεγάλα Διονύσια, 
σε Ιερό Άνδρο στους πρόποδες της 
Ακροπόλεως, προσφέρονταν κοινές 
θυσίες στους Ασκληπιό, Άμυνο, Υγεία, 
Ιασώ, Πανάκεια, Ακεσώ και Ύπνο από 
ιδιαίτερο θρησκευτικό όμιλο, τους 
"Οργεώνες".

Όπως βλέπουμε, οι πρόγονοί μας 
δεν έχαναν ευκαιρία να το ρίξουν έξω. 
Πράγμα που επιβεβαιώνει ότι οι Έλλη-
νες ήμαστε λάτρεις του ντιρλαντά, δια 
μέσου των αιώνων.

Στην επόμενη έκδοση της Αιολίδας 
θα εξετάσουμε τους μήνες Απρίλιο, 
Μάιο και Ιούνιο.

Γλωσσολογικά

Χρονιάρες μέρες έρχονταν,
«παράγων» ευτυχίας!
Κι όμως εγώ τις πέρασα, 
με ώρες «αγωνίας»!

Μου φέρανε ένα χαρτί,
σε φάκελο κλεισμένο
και ήτανε μια «αγωγή»!
Το κόλπο ήταν... στημένο!

Διαβάζω μέσα, τι να δω:
ήμουν κατηγορούμενος,
για ανάρμοστη «διαγωγή», 
λες κι ήμουνα... ηγούμενος!

Και ποία η «ενάγουσα»;;;
η ίδια μου η... συμβία!!!
και πήραμε την «άγουσα», 
για ειρηνοδικεία!

Κι ο «άξονας» της «αγωγής»;
΄Υβρις, χωρίς «αξία»!
Σ΄ ένα καυγά αποκάλεσα 
ΚΑΤΣΙΚΑ την... κυρία!

Κι ενώ εμείς «διήγαμε»,
ανέφελον τον βίον,
μάλλον ξένοι «παράγοντες»,
«ήγαγον» το... ηνίον!
(κινούσαν τα νήματα της υπόθεσης)

Κι έτσι μας «οδηγήσανε»,
ευθύς στα δικαστήρια,
«διαγωγές» και «αγωγές»
κι άλλα τέτοια... μυστήρια!

ΚΑΤΣΙΚΑ και ΚΥΡΙΑ!

Κι είναι γυναίκα δικαστής,
άνισος ο... «αγώνας» !
και πώς να δικαιολογηθείς
«επάξια»... κατά μόνας;;

- Τη βρίσατε «ανάγωγε»,
KATΣIKA την κυρία ?
- Μα γω τό ΄πα... χαϊδευτικά,
της λέω μ’ «αγωνία»!

- Δέκα ημέρες φυλακή-,
μου λέει με κακία.-
Κι ευθύς για το «μεταγωγών», 
να μάθεις την... «αξία»!!

Μα πριν πάρω την... «άγουσα»,
λέγω στη δικαστίνα, 
με σκέψη «επαγωγική»
και λόγια σαν... κινίνα! 
(πικρά και φαρμακερά!)

-Αν μια ΚΑΤΣΙΚΑ τηνε πω,
ευγενικά... κυρία,
είναι μεγάλο έγκλημα
ή μήπως... αμαρτία;;;

-Δεν το προβλέπει ο κώδικας-
μου λέει με απορία.
Και γω προς την «ενάγουσα» :
-Τα... σέβη μου... ΚΥΡΙΑ!!! 

Γιάννης Δ. Παπάνης

Κυριακή, 09 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
«Ένα σπάνιο φαινόμενο και ποσοτικά και ποιοτικά»

Ως ένα «σπάνιο φαινόμενο» περιέγραψε την ελληνική γλώσσα ο Πρόεδρος του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και καθηγητής, Ιωάννης Καζάζης.

Ειδικότερα, στο μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή 
Διονύσιου Σολωμού, που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσ-
σας και εορτάζεται με εκδηλώσεις στις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς, σε 
αλλοδαπά πανεπιστημιακά ιδρύματα με έδρες ελληνικών σπουδών και σε σχολές 
και άλλους φορείς εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ανέφερε ότι «Η Ελληνική 
Γλώσσα αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο -και ποσοτικά και ποιοτικά».

«Η Ελληνική Γλώσσα διαθέτει μέγα πλούτο λεξιλογίου δομημένο σε αλλεπάλ-
ληλα στρώματα, με το παλαιότερο αναγόμενο στην ελλαδική προϊστορία, και το 
νεότερο στο ευρωπαϊκό παρόν της χώρας.
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Εκδηλώσεις

Η «Λεσβιακή Παροικία» έκοψε φέτος 
τη βασιλόπιτά της, το Σάββατο μεσημέ-
ρι 18 Ιανουαρίου 2020, στον όμορφο 
χώρο «CAMELIA” του Ξενοδοχείου 
«Άμαλία» στο Σύνταγμα. 

Πολλοί Μυτιληνιοί και φίλοι της Λέ-
σβου, γέμισαν από νωρίς τη μεγάλη 
αίθουσα στον ημιώροφο του Ξενοδο-
χείου. 

Η προσέλευση του κόσμου είχε σχε-
δόν ολοκληρωθεί κατά τις 12.30 και 
κάτι, οπότε η εκδήλωση ξεκίνησε με το 
καλωσόρισμα και τις ευχές της πρόε-
δρου κυρίας Καίτης Μεσσηνέζη-Πλα-
τσή, προς τα μέλη και τους φίλους της 
«Λεσβιακής Παροικίας» καθώς επίσης 

Η «Λεσβιακή Παροικία» έκοψε τη βασιλόπιτά της

και προς τον συμπατριώτη μας Μητρο-
πολίτη Ν. Σμύρνης Σεβασμιότατο κ.κ. 
Συμεών.

Μηνύματα για καλή δημιουργική 
χρονιά, έστειλαν η Γενική Γραμματέ-
ας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής 
κ. Χριστιάνα Καλογήρου, ο Δήμαρχος 
Μυτιλήνης κ. Στρατής Κύτελλης, καθώς 
και ο επίτιμος Πρόεδρος κ. Τάκης Χα-
τζηαναγνώστου και ο πρώην πρόεδρος 
Στρατής Μολίνος.

Στη συνέχεια η πρόεδρος προσκάλε-
σε τον Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης Σεβα-
σμιότατο κ.κ. Συμεών να ευλογήσει και 
να κόψει τη βασιλόπιτα του συλλόγου. 

Ο συμπατριώτης μας μητροπολίτης, 

Πολλοί Μυτιληνιοί και φίλοι της Παροικίας γέμισαν από νωρίς 
τη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου «Αμαλία»

Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα των μελών και τις ευχές για το νέο έτος

Η Πρόεδρος κάλεσε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης κ. Συμεών 
να ευλογήσει και να κόψει τη βασιλόπιτα του Συλλόγου.
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αφού ευχήθηκε μια καλή δημιουργική 
χρονιά, συνεχάρη την Παροικία για τις 
συνεχείς και επιτυχημένες δραστηριό-
τητές της, και δήλωσε, ότι ο ίδιος θα 
επιθυμούσε να συμμετάσχει στην προ-
σπάθεια αγοράς της καρέκλας για τον 
σύλλογο νεφροπαθών Λέσβου, με το 
ποσό των 500€.

Η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ευχαρίστησαν για την προ-
σφορά και αφού έψαλαν όλοι μαζί το 
απολυτίκιο του Αγίου Βασιλείου, ο σε-
βασμιότατος ευλόγησε, έκοψε τη βασι-
λόπιτα, ευχόμενος μια καλή χρονιά σε 
όλους και στο πολύπαθο νησί μας.

Το «γούρι» της βασιλόπιτας, ένα 
ασημένιο κολιέ με το δέντρο της ζωής, 
προσφορά του συλλόγου, κέρδισε 
μετά από κλήρωση το μέλος του Δ.Σ. 

Θεόδωρος Πλατσής.
Στη συνέχεια τα φαγητά του «Αμα-

λία» εξαιρετικά και πλούσια, και η ζω-
ντανή μουσική και τα τραγούδια, ξε-
σήκωσαν τον κόσμο στην πίστα που 
χόρεψε με κέφι παλιό και καινούργιο 
ρυθμό, νησιώτικα κι ευρωπαϊκά. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε και λαχει-
οφόρο αγορά, με πολλά και πλούσια 
δώρα, τα οποία αγοράστηκαν απ’ το 
ταμείο του συλλόγου.

Ήταν μια επιτυχημένη γιορτή που 
έφερε πιο κοντά όλους τους συμπα-
τριώτες μας, λέσβιους, μέλη και φίλους 
του δραστήριου πολιτιστικού Συλλόγου 
«Λεσβιακή Παροικία» και δυνάμωσε 
τους δεσμούς με το αγαπημένο νησί τη 
Λέσβο.

Καλή χρονιά και του χρόνου με υγεία!

Η ζωντανή μουσική και τα τραγούδια ξεσήκωσαν τον κόσμο στη πίστα.

Όραμα*
του Στρατή Αναστασέλλη

Παλιές Λεσβιακές Σελίδες
Παλιές Λεσβιακές Σελίδες

Κατέβαινε τη ράχη, απ’ το κατσικο-
μονοπάτι, κείνη την αυγή. Το μουλάρι, 
φορτωμένο πουρναρόριζες, φιγουρά-
ριζε τα ζάλα του με περίσκεψη στο 
κατηφορικό κακοτράχαλο μονοπάτι, 
κι αυτός να το χτυπά και να το βρίζει. 

Χαρά Θεού ήτανε γύρω. Τα φαράγ-
για ανέβαζαν τη δροσιά τους μές στο 
ηλιοπαιχνίδισμα σ’ ένα αχνό θαμπός 
κι αναριγώναν τα δέντρα απ’ της νύ-
χτας το μούδιασμα.

Μπροστά το μουλάρι βογγούσε 
κάτω απ’ το βάρος του φορτιού, που 
το μπρουμίτιζε, και κείνος πίσω αψη-
λός λυγερός και σβέλτος για τα 50 
του χρόνια, ξεβίγλιζε τα χαμήλωμα-
τα κι άνοιγε τις χερούκλες του σαν 
αητοφτερούγες να χαμοπετάξει. Η 
φωνή του αντηχούσε στριγκιά στα 
φαράγγια και στα βράχια. Δε λογά-
ριαζε λόγια. Έβριζε το μουλάρι, τον 
αφέντη του, τον κερατά, που ραχά-
τεβε στο στρώμα του ανεπαμένος, 
και τούτος δω τυραννιέται για ξένα 
νιτερέσα. Έβριζε το Θεό που σκορπά 
την αδικία κι έχει παιδιά κι απόπαιδα, 
τη μάνα του που δεν τον ξέρασε στ’ 
αγκάστρι της παρά τον εγέννησε στον 
κερατόκοσμο τούτον. 

Κι ο ήλιος γελούσε με το παράξε-
νο τούτο πλάσμα, το θηρίο που δεν 
άρεσε τίποτα, και πάσκιζε, θαρρείς, 
ν’ ανέβει πηδηχτός πιο πάνου να γλε-
ντήσει την παλαλαβομάρα του.

Άξαφνα κόπηκε μισοξεστομισμένη 
βαριά βρισιά και βάλθηκε ο Δημητρός 
να τρίβει τα μάτια του, να γυροφέρνει 
το βλέμμα του απορημένο στον ου-

ρανό, στα πέρα βουνά, ένα γύρω, και 
να παραμουρμουρίζει ψιθυριστά:

- Βρεεέ τι στο διάβολο, βρεεεέ 
μπας και θα χάσω το φως μου!

Σκοτείνιαζε η μέρα, το φως το σκλη-
ρό του ηλίου γίνηκε απαλό, αχνό, κι 
όσο στοχάζόνταν πως σύννεφο δεν 
λέρωνε τον ουρανό, τόσο τον κυρί-
ευε ο φόβος. Να έπαθε τίποτα η όρα-
σή του να στραβωθεί έτσι άξαφνα, 
ύπουλα! Μες απ’ τα φυλλοκάρδια του 
ανέβαιναν οι τύψεις μυρμηγκιά να τον 
πιλατεύουν με καρφωτά ερωτήματα.

Ο Θεός, η μάνα, το μουλάρι που 
βογκούσε καρτερικά και ψηλάφιζε τις 
κακοτοπιές με τα ήρεμα σκοτεινά του 
μάτια.

Κοντοστάθηκε ο Δημητρός σαν 
το μεθυσμένο που πάει να δέσει μία 
σκέψη. Τα μάτια του, απελπισμένα, 
πεινασμένα θαρρείς, γυρόφερναν σαν 
τρεμουλιαστοί κόμποι από υδράργυ-
ρο, κάτου απ’ τις ματοφλάδες τους, 
να ρουφήξουν το φως το ασθενικό, 
το φως τούτο που βασίλευε στον κό-
σμο γι’ αυτόν, να κλείσουν το στερνό 
τούτο όραμα, να ρουφήξουν τ’ απαλά 
χρώματα, την ομορφιά, που τη στο-
χάστηκε τώρα, στη μεγαλοσύνη της. 
Βογκητό ανέβαινε από το στήθος του 
Δημητρού, γεμάτο μετανιωμό, σπα-
ραγμό και παράκληση. Ένα βουβό 
κλάμα αδάκρυτο.

Το μουλάρι στάθηκε και κείνος δεν 
το πρόγκιξε. Μεταπάτησε φοβισμένα 
σ’ ένα μικρό πλάτωμα να σιγουράρει 
το κορμί του, να διαλογιστεί.

Απλώθηκε ησυχία παντού λες και 
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σταμάτησε η ανασαιμιά της γης. Ένας 
βουητός άξαφνα έκλωσε τα βουνά, 
βουητός από πετάγματα πουλιών. 
Κοτσύφια τσιτσιβλίζανε φοβισμένα, 
πέρδικες ανέβαιναν στριγγοκακαρί-
ζοντας, τα πρόβατα απ’ τ’ αντικρινά 
βοσκοτόπια βελάζανε απελπισμένα, 
κι από τον κάμπο κάτου ανέβαινε μια 
θρηνωδία από τα μουγκανητά των βο-
διών ανάκατη με ουρλιαχτά σκυλιών 
και πετεινοκραξίματα.

Θυμήθηκε ο Δημητρός το τέλος 
του κόσμου που λέγανε οι γερόντοι 
κι αναστέναξε βαθιά ξαλαφρωμένος. 
Το φως του ήταν πια σίγουρος πως 
τόχανε, μα χάνονταν όλος ο κόσμος. 
Τα συντέλεια του κόσμου ήρθαν, το 
κακό είναι σε όλους, και ψευτοπαρη-
γορήθηκε.

Πάνω στον ουρανό γύρισε το βλέμ-
μα του να δει που θ’ ανοίξουν τα ου-
ράνια να δει τους αγγέλους το Θεό...
Και βλέπει το θάμα που δεν το χω-
ρούσε το μυαλό του. Άστρα  μεγάλα 
τρεμολάμπανε στο μουντό ουρανό, κι 
άλλα, πλήθος μικρά, μικρά μυρμηδί-
ζανε αμφίβολα.

Όνειρο δεν ήταν τούτο, σκέφτηκε ο 
Δημητρός. Τώρα δα, πριν από λίγο, ο 
ήλιος πήρε τ’ αψηλά. Νάτος, σκοτει-
νός σαν ξεθωριασμένος μπακιρένιος 
δίσκος, τρέμει στον ουρανό. Μες απ’ 
τα πόδια του περνούν τρομαγμένα 
πουλιά που πάνε να κουρνιάσουν στο 
πρώτο σύδεντρο που θάβρουν.

Γονάτισε ο Δημητρός, και η ψυχή 
του γονατισμένη παράδερνε σα φτε-
ροκομμένο πουλί. Σφάλισε τα μάτια 
κι έγειρε το περήφανο κεφάλι μπρος 
στη βουλή του Κυρίου υποταχτικά.

Το ζαλοπάτημα του μουλαριού τον 
συνέφερε απ’ το καταβοθρισμένο νυ-
πναπάλεμα της ψυχής και του μυαλού. 
Κι αντίκρισε τα δέντρα που πήραν το 
ζωηρό τους χρώμα λίγο-λίγο, φωτο-
περιχύθηκε πάλι η μέρα και τ’ άστρα 

έσβηναν ένα-ένα. Τα πουλιά, πλήθος 
πουλιά, πήρανε το τραγούδι από χα-
μόκλαδο σε δέντρο και τ’ ανηφόριζαν 
στις κορφές. Ο ήλιος πήρε τη σκληρή 
του λαμπεράδα, και τα μουγκανητά 
των ζωντανών σβήσανε μες τη βουή 
της ζωής που ξαναπήρε το ρυθμό της.

Ω διάβολε, σιγομουρμούρισε. Διά-
βολε τρισκατάρατε! 

Χτυπά το μουλάρι και δίνει, με τις 
φωνές του κουράγιο στην καρδιά που 
κιότεψε πριν από λίγο. Πήρε το πε-
ρήφανο ύφος πάλι, στυλώθηκε στα 
πόδια του σαν και πριν, πικρογέλασε 
για το πάθημά του και ροβόλησε μ’ 
ανοιχτά μπράτσα, βρίζοντας ανθρώ-
πους, θεούς, το μουλάρι και την αφε-
ντιά του ακόμα.

Στα ξώκλαδα του χωριού συναπά-
ντησε το δάσκαλο με τους γραμματι-
σμένους που κοιτούσαν τον ουρανό 
με ένα μουτζουρωμένο τζάμι.

Η έκλειψη ήταν ολική, λέγανε, κι 
ορατή σ’ όλη την Ελλάδα. Ο Δημη-
τρός δεν πολυκατάλαβε για το σπου-
δαίο τούτο φαινόμενο τίποτα. Το 
μόνο που υποπτεύτηκε ήταν ένα. Ο 
ήλιος κάτι σκάρωσε στον κόσμο.

Από την «Κερατοζωή»
έκδοση «Κέδρος» 1981 

Πρόσωπα της τέχνηςΠρόσωπα της τέχνης

Με αφορμή την έκθεση της καταξι-
ωμένης Μυτιληνιάς ζωγράφου Καίτης 
Μεσσηνέζη με θέμα «Εικαστικές αναζη-
τήσεις στη Λέσβο», στο Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βούρου 
Ευταξία, στις 18 Νοεμβρίου 2019, η 
Λέσβος είχε την τιμητική της. Συμπα-
τριώτες, αλλά και πολλοί φιλότεχνοι και 
φίλοι του μουσείου γέμισαν τον εκθε-
σιακό χώρο. 

Η ζωγράφος εντυπωσίασε για μια 
ακόμα φορά με την εξαιρετική δουλειά 
της με τις μοναδικές ακουαρέλες της, 
όπως πάντα, αλλά και με πίνακες μικτής 
τεχνικής και ελαιογραφίας. 

Τα 54 έργα της γέμισαν τις πέντε 
αίθουσες, του 3ου ορόφου του Μου-
σείου Αθηνών, με θέματα παρμένα απ’ 
τη ζωή των ανθρώπων και τη φύση του 
όμορφου νησιού μας.

Ακόμη, μια σειρά από πέτρες της 
θάλασσας, εντυπωσίασαν τους επισκέ-
πτες με την καλλιτεχνική τους επεξερ-
γασία. Όπως αναφέρει η ίδια στο βι-
βλίο της «Συνομιλία με την πέτρα» «Τα 
θέματα που ξεπηδούν επάνω τους δεν 
είναι προγραμματισμένα. Οι όγκοι και 
στα σχήματά τους οδηγούν τη φαντα-
σία και το χέρι μου».

Αρχικά στον ισόγειο χώρο του Μου-
σείου, ο Πρόεδρός του κ. Αντώνης 
Βογιατζής παρουσίασε τη ζωγράφο και 
το έργο της και τόνισε ιδιαίτερα πόσο 
προβλήθηκε το νησί μας, μέσα από τις 
εκθέσεις της, όλα αυτά τα χρόνια.

Στη συνέχεια η γνωστή κριτικός και 
ιστορικός τέχνης του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών κ. Αθηνά Σχινά αναφέρθηκε 
εκτενώς στο έργο, αλλά και στην ιδι-
αίτερη προσωπικότητα της ζωγράφου 

Η ζωγράφος Καίτη Μεσσηνέζη
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

και με τον ελεύθερο και μεστό λόγο 
της κατάκτησε τους παριστάμενους. 
Με την επιστημονική της ειδημοσύνη 
ανέδειξε και ερμήνευσε καίρια στοιχεία 
της τέχνης και του συναισθηματικού 
κόσμου της δημιουργού, προσανατολί-
ζοντας το φιλότεχνο κοινό σε μια πιο 
ουσιαστική και πιο διεισδυτική προσέγ-
γιση του έργου της.

Η εκδήλωση αποτέλεσε όχι μόνο ένα 
ξεχωριστό εικαστικό γεγονός, αλλά 
παράλληλα ένα αντάμωμα εκλεκτών 
προσκεκλημένων και φίλων, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της δη-
μιουργού με διάχυτη τη συγκίνηση για 
την ίδια και κυρίως έκδηλη την εκτίμη-
ση για την ποιότητα και την ιδιοτυπία 
του έργου της.

Σε συνεχή προβολή βίντεο παρουσι-
άστηκαν επιλεκτικά έργα της ζωγράφου 
καθ’ όλη τη διάρκεια των εγκαινίων. 

Ταξιδεύοντας με τα χρώματα
Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Μεταξάς ανα-

φέρεται στην πρόσφατη έκθεση ζωγρα-
φικής της Καίτης Μεσσηνέζη στο «Μου-
σείο της Πόλεως των Αθηνών» ως εξής:

Οι «εικαστικές αναζητήσεις στη 
Λέσβο» της εξαιρετικής Μυτιληνιάς 
ζωγράφου Καίτης Μεσσηνέζη θα σε 
τραβήξουν σε ένα ταξίδι υψηλών αισθη-
τικών απαιτήσεων, σε ένα ταξίδι μονα-
δικό, που μέσα από τις ατραπούς μιας 
ξεχωριστής ομορφιάς και ευαισθησίας, 
θα μπορέσει ο καθένας μας να αντιλη-
φθεί όχι μόνον το πηγαίο ταλέντο της, 
αλλά και να αισθανθεί τον τρυφερό 
εσωτερικό συναισθηματικό της κόσμο. 
Έναν κόσμο ρομαντικό, συγκινητικό, 
ανθρώπινο, ποιητικό. 
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Έργα εμπνευσμένα, τρυφερά που 
από μέσα τους ξεπηδά το αιώνιο ελλη-
νικό φως, η γαλάζια θάλασσα του Αι-
γαίου, το δροσερό αεράκι που έρχεται 
από τον Αδραμυτινό κόλπο, έργα που 
αιχμαλωτίζουν τη ματιά σου, ευαίσθη-
τες χειρονομίες μιας τόσο τρυφερής 
ψυχής. 

Χρώματα απαλά, συνδυασμένα με 
μία εξαιρετική λεπτότητα, φωτεινά, 
φτιαγμένα με αγάπη, αποτυπώνουν με 
ανάλαφρους τόνους την καθημερινό-
τητα του νησιού, της Μυτιλήνης που 
γεννήθηκε, μεγάλωσε, εμπνεύστηκε, 
αγάπησε και μας παρουσιάζει με τον 
χρωστήρα της. 

Η Καίτη Μεσσηνέζη ζωγράφισε τον 
τόπο της, αναμετρήθηκε με τις ομορ-
φιές του, ανέδειξε την καθημερινότητά 
του, άγγιξε με το σχέδιο της την ψυχή 
μας, με τα χρώματα της παλέτας της 
αποτύπωσε τον μόχθο του απλού αν-
θρώπου, τις ανησυχίες του, τις χαρές 
του, τους πόθους του. 

Με διάφανα χρώματα, εκδηλώνοντας 
τον εσωτερικό της κόσμο, απέδωσε 
τόσο παραστατικά το νησί της, την 
ζωντάνια της φύσης, την αλήθεια των 
απλοϊκών ανθρώπων, τις χρωματικές 
εναλλαγές του τοπίου, την εντυπωσιακή 
διαύγεια του φωτός.

Πατά γερά στα πόδια της, έχει εμπι-
στοσύνη στον εαυτό της, διότι το έργο 
της είναι βαθιά ριζωμένο μέσ’ στην Ελλη-
νική πραγματικότητα, έχει την δική του 
ταυτότητα, στηρίζεται στην παράδοση 
και ταυτόχρονα είναι πρωτοποριακό. 

Γνωρίζοντας το εικαστικό έργο των 
μεγάλων ζωγράφων του νησιού της 
εμπνέεται και καθοδηγείται από αυτό. 

Έχοντας ως οδηγό της την ελληνικό-
τητα των έργων του Θεόφιλου, αυτού 
του Μυτιληνιού «Παπαδιαμάντη της 
ζωγραφικής» κατά τον Τάκη Μπαρλά, 
τα αφαιρετικά έργα του Σπύρου Παπα-
λουκά, αυτού του εκσυγχρονιστή της 

Ελληνικής τέχνης που τόσο ανάλαφρα 
απέδωσε ζωγραφικά το νησί της, αλλά 
και τα νατουραλιστικά και γεμάτα αυ-
στηρότητα έργα του Γιώργου Ιακωβίδη, 
σημαντικού εκπροσώπου της σχολής 
του Μονάχου, όπως και το λυρικό έργο 
του Ορέστη Κανέλλη που θεωρούσε 
πατρίδα του την Λέσβο. 

Παίρνοντας την σκυτάλη από τους 
μεγάλους δασκάλους του παρελθό-
ντος, με σεμνότητα χωρίς έπαρση, χω-
ρίς υπεροψία και με μια ταπεινότητα 
που χαρακτηρίζει κάθε συνειδητοποι-
ημένο καλλιτέχνη προχώρα μπροστά. 

Χαρίζοντας έτσι σε όλους εμάς, αυ-
τόν τον ξεχωριστό εκφραστικό της 
λόγο που με τόσο σεβασμό δημιούρ-
γησε με τον χρωστήρα της, παλεύοντας 
με τα χρώματα. 

Ένα έργο με αλλεπάλληλες χρωματι-
κές εναλλαγές του τοπίου, ανοιξιάτικες 
πινελιές, ευαίσθητες υδατογραφίες της 
Λέσβου, μικρά στιγμιότυπα της καθη-

Στιγμιότυπο (ακουαρέλα)

μερινής ζωής, γυναίκες ανάλαφρες, 
εκφραστικές μορφές, διάφανες απο-
χρώσεις, θαλασσινές ανταύγειες, το 
ελληνικό τοπίο σε όλη του την μεγαλο-
πρέπεια μέσα από το ελληνικό φως. 

Η Ελληνική γραμμή στο έργο της Κ. 
Μεσσηνέζη, ως πνευματική οντότητα 
πλέον, μας θυμίζει τα λόγια του Γερμα-
νού διανοούμενου Ούγκο Φον Χόφ-
μανσταλ που υποστήριζε ότι: «Το ελλη-
νικό φως εμπεριέχει μίαν ανεξάντλητη 
πνευματικότητα». 

Οι άπειρες όψεις του Ελληνικού Τοπί-
ου είναι αυτές που εμπνέουν την Κ.Μ., 
διότι «Ο βίος Εν Ελλάδι είναι υπαίθριος», 
όπως έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος. 

«Με ξεσηκώνει η ομορφιά ενός ελαι-
ώνα, η ανάσα της γης ή της θάλασσας, 
μια συντροφιά χωριατόσπιτα, ένα κομ-
μάτι κάμπου, ο ουρανός πού γίνεται ένα 
με το χώμα ή με το κύμα, το φως που 
ξεχύνεται σε χαράδρες και ακρογιάλια, 

η ανθρώπινη παρουσία σ’ ένα μώλο, σ’ 
ένα μονοπάτι, στην πλατειά θάλασσα», 
έγραφε η ίδια η ζωγράφος για το λου-
σμένο με φως μοναδικό και περήφανο 
ελληνικό τοπίο. 

Βγαίνοντας λοιπόν από το Μουσείο 
της Πόλεως των Αθηνών και μετά από 
την γαλήνια και τρυφερή αυτή περιήγη-
ση στον ζωγραφικό κόσμο της Καίτης 
Μεσσηνέζη, είναι βέβαιο, ότι η ψυχική 
μας ευφορία, μετά την εικαστική αυτή 
απόδραση από την καθημερινότητα, 
δεν μπορεί παρά να μας φέρει στο νου 
το ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου: 
«Σονέτο μάλλον  απαισιόδοξο», όπου 
γράφει με το δικό του ξεχωριστό ποι-
ητικό τρόπο: «Να ελπίζεις - να ελπίζεις 
πάντα - πώς ανάμεσα εις τους ανθρώ-
πους που τους ρημάζει η τρυφερή «ευ-
κολία», θα συναντήσεις απαλές ψυχές 
με τρόπους που διέπει καλοσύνη - πό-
θος ευγένειας – ηρεμία».

Μόχθος των ανθρώπων (ακουαρέλα)
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Μερικές αποσπασματικές
 κριτικές και δημοσιεύσεις,
για το έργο της ζωγράφου, 

γενικά.

Η κριτικός και ιστορικός Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Αθηνά Σχινά 
γράφει σε μια κριτική της: 

«...Η Καίτη Μεσσηνέζη είναι ένας άν-
θρωπος διαισθαντικός και ευαίσθητος, 
με παρατηρητική οξυδέρκεια και αφαι-
ρετικές ικανότητες. Έχει γεννηθεί και 
έχει μεγαλώσει σ’ έναν τόπο φωτεινό 
και αειθαλή όπως είναι η Μυτιλήνη, με 
την πλούσια σε βάθος χρόνων ιστορία 
της, τα ποικίλματα των μοναδικών της 
τοπίων και κυρίως τους ανθρώπους της 
με τους οποίους η Καίτη Μεσσηνέζη 
δεν έπαψε ποτέ να διατηρεί στενούς 
δεσμούς. Στα έργα της βλέπει μέσα 
απ’ τα δικά τους μάτια και οι διαθέσεις 
ή οι ψυχικές τους διακυμάνσεις, (ανά-
μεσά τους τα όνειρα, οι επιθυμίες, οι 
λαχτάρες των ανθρώπων και οι μόχθοι 
τους) είναι εκείνα που αθέατα οδηγούν 
το χέρι της να επιλέγει κάθε φορά τους 
τόνους των χρωμάτων, με το πινέλο 
να διαγράφει στο χαρτί ή στον καμβά 
σχήματα, των οποίων οι εικόνες μετα-
ποιούνται και παρουσιάζονται ως μορ-
φοποιημένες ουσιαστικά αισθήσεις.

Η ζωγράφος έχει φιλοτεχνήσει έργα 
με ακουαρέλα και με λάδι. Και οι δύο 
εκφραστικές δυνατότητες μέσα από 
τα συγκεκριμένα υλικά, προϋποθέτουν 
άριστη γνώση σχεδίου. 

Ιδιαίτερα η ακουαρέλα προαπαιτεί 
συνθετικές και σχεδιαστικές αρετές, 
ταχύτητα εκτέλεσης, προσοχή στην πο-
σότητα και στους τρόπους χειρισμού 
του χρώματος σχετικά με την απορρο-
φητικότητα του χαρτιού, ρύθμιση των 
αρμονιών, των ισορροπιών και των αντι-
θέσεων, ιδιαιτέρως όμως πνοή στη σύλ-
ληψη και απόδοση του θέματος. Το τε-
λευταίο χαρακτηριστικό είναι σύμφυτο 

με την ακουαρέλα, καθώς ο ζωγράφος 
συνδιαλέγεται με τους χρωματικούς 
τόνους και τους πόρους του χαρτιού, 
διατηρώντας ταυτοχρόνως την εντύπω-
ση του στιγμιαίου και της ρευστότητας 
στην υποβλητική ατμόσφαιρα του κάθε 
έργου. Η Κ.Μ. όχι απλώς επιτυγχάνει 
να αξιοποιήσει όλες τις προαναφερ-
θείσες ιδιαιτερότητες της ακουαρέλας, 
αλλά αναδεικνύει και ακόμη περισσό-
τερες, καθώς η γραφή της εμπλουτίζει 
τον ρεαλισμό με αφαιρετικά στοιχεία 
και προβολή της καίριας λεπτομέρειας 
με εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Ιδιαίτερα 
στις προσωπογραφίες με ακουαρέλα, 
η Καίτη Μεσσηνέζη αποδεικνύεται μια 
από τις καλύτερες ακολούθους των 
διδαγμάτων του Γιώργου Μπουζιάνη, 
όχι τόσο στο γράμμα όσο στο πνεύμα 
του, καθώς με τις μελετημένες πινελιές 
μεταδίδει ιδιάζουσες ατμόσφαιρες και 
ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά 
στις γεμάτες υποβλητικότητα και εσω-
τερική δύναμη μορφές της». 

Θύμηση από λουλούδια (μικτή τεχνική)

Ο αξέχαστος δημοσιογράφος Φρί-
ξος Ηλιάδης έγραψε: «Η Καίτη Μεσ-
σηνέζη, είναι σήμερα η μεγάλη πολυτέ-
λεια της Μυτιλήνης. 

Ύστερα από μια γόνιμη διαδρομή 
πολλών χρόνων στην Τέχνη, θα πρέπει 
να παραδεχθούμε πως αν υπήρχε σή-
μερα μια «Λεσβιακή Άνοιξη» θα έπρεπε 
να ήταν απ’ τα κορυφαία στελέχη της. 

Τοπία του ονειρικού χώρου, μας προ-
σφέρει η νέα της δουλειά, με πίνακες 
ατόφια «κομμάτια ζωής», που μας φέρ-
νουν σε επαφή με τοπία και μας καλούν 
σε αποδράσεις, καθώς η διάθλαση του 
φωτός παρακολουθείται από μία ψυ-
χική διάθλαση και με μία ανείπωτη ευ-
φράδεια εκφράζει μια χαρά πέραν του 
κόσμου τούτου. Οι όγκοι κατακερματί-
ζονται και κλείνονται σε αμφιλεγόμενα 
περιγράμματα. 

Οι τόνοι, περιγράφουν μια ψυχική τα-
ραχή που, όμως, καταλήγει να φέρνουν 
στην επιφάνεια μια πικρή αρμονία. Οι 
ορίζοντες (και είναι το κυρίαρχο μοτί-
βο) δεν προσφέρονται για μία αισιόδο-
ξη διέξοδο - είναι πάντα κλειστοί και 
απροσπέλαστοι. 

Οι αποχρώσεις, έτσι όπως διαχέονται 
ανάμεσα στην απεγνωσμένη φαντασίω-
ση και την αμείλικτη πραγματικότητα 
μας καλούν σε εγρήγορση. Απολείπει 
κάθε έξοδος κινδύνου!

Αντίθετα οι ανθρώπινες φιγούρες 
που παρουσιάζονται με δραματικότητα 
μέσα από την μικτή τεχνική και με γήινα 
χρώματα δείχνουν πως μπορεί να μην 
έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Μορφές βασα-
νισμένες, με συσπασμένα χαρακτηρι-
στικά από μία μυστική αγωνία, μοιάζει 
να ρωτούν τον Δημιουργό τους «που μ’ 
έφερες, που μας έφερες». Ατενίζοντας 
τις μικρές λεπτομέρειες μιας  άνελπης 
ζωής σαν προσδοκία ενός χαμένου πα-
ραδείσου. 

Ολόκληρο φιλοσοφικό πλέγμα με μια 
σπάνια αισθητική απόλαυση είναι η ει-

καστική προσφορά της Καίτης Μεσση-
νέζη. Και μας δηλώνει, μας υπόσχεται, 
πως η Λεσβιακή Άνοιξη μπορούσε και 
να υπάρξει».

Η δημοσιογράφος Άσπα Μονογυι-
ού στην τηλεοπτική εκπομπή «Η γυναί-
κα του 2000» στο Blue Sky το Μάρτιο 
του 1999 σε παρουσίαση της Κ.Μ.: 
«Πιστεύω στη ρήση του Ραϊνερ Μαρία 
Ρίλκε που λέει ότι «ο χειρότερος τρό-
πος για να πλησιάσεις ένα έργο Τέχνης 
είναι η κριτική». Ωστόσο, κοιτάζοντας 
τους πίνακες της Καίτης Μεσσηνέζη 
δεν μπορείς να αποφύγεις ορισμένες 
αυθόρμητες σκέψεις που πιο πολύ 
περνούν από την καρδιά και λιγότερο 
από το μυαλό. Άθελά σου θυμάσαι τον 
Μπέκλην. Έτσι τολμηρός και σπάταλος 
ήταν και κείνος στα χρώματά του. «...
Τον Μπέκλην τον αγαπώ κι ας μην έχει 
τη λάμψη του Ρούμπενς, ενός Βατώ, 
ενός Γκαίνσμπορω. Όμως οι πίνακες 
που είδα της Κ.Μ. δεν είναι απλώς 
χρώμα ή αισθητική αρμονία. Είναι φως, 
ανοιχτοί ορίζοντες, γαλάζιοι ουρανοί 
και χρυσαφιές ανταύγειες που υποδη-
λώνουν κόσμους όπου – σε βεβαιώνει 
η προικισμένη ζωγράφος – μπορείς ν’ 
αντέξεις τα βάσανά τους, την σκοτεινιά, 
την σκληράδα, την μοναξιά τους, γιατί 
υπάρχει ρωμαλέα γύρω τους, το κάλος, 
η ζεστασιά, η απαλή γαλήνη, η ευλογία 
του Θεού, η μοίρα του ανθρώπου η 
φωτεινή...»

Η ίδια η ζωγράφος, εξομολογείται 
στη γνωστή δημοσιογράφο Ντόρα 
Πολίτη στο πορτρέτο της στην εφημε-
ρίδα «Αιολικά» (4 Αυγ. 2008) τα εξής: 
«Ήθελα να γινόμουνα ηθοποιός ή ν’ 
ασχοληθώ με το τραγούδι. Κάποτε, νό-
μιζα πως η ζωή ήταν ατέλειωτη και θα 
προλάβαινα στο διάβα της τα πάντα...». 
Και συνεχίζει η Ντόρα Πολίτη: «Κι αν 
έβγαινε τελικά στο σανίδι η Καίτη, κι αν 
παραδινόταν στο πεντάγραμμο, πάλι... 
ζωγραφική θα δημιουργούσε. Πάλι 
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χρώματα και συλλογισμούς και έκφρα-
ση θα ήταν γεμάτη η τέχνη της, όποια 
μορφή κι αν είχε.

Και θα είχε ανοιχτούς ορίζοντες και 
προσδοκίες ανέλπιδες, και μυστικές 
αγωνίες για ότι αγάπησε. Κι όλα, δο-
σμένα με μαρμαρυγές χρωματιστής 
ηχώς, γιατί κι ο λόγος της Καίτης, ζω-
γραφισμένη ποίηση είναι. 

...Την κέρδιζε ήδη η ζωγραφική μα απ’ 
το νου δεν το ‘βγαζε πως θα μπορούσε 
να γινότανε παράλληλα. και... τραγουδί-
στρια και ηθοποιός ακόμα. Στους πρώ-
τους ρόλους σε σχολικές παραστάσεις 
κι ερασιτεχνικούς θιάσους της πόλης 
σε ερμηνείες που ξεχώρισαν. Και η 
μελωδία της φωνής της δώρο θεϊκό. 
Όμως η οικογένεια, ούτε ν’ ακούσει για 
καριέρα «τέτοιου είδους». 

Στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, 
ακολούθησε το χρωματιστό της όνειρο, 

παράλληλα με τις Σχολές Δοξιάδη. 
Με τους μεγάλους δασκάλους της 

ζωγραφικής, ξεκίνησε πορεία θαυμα-
στή και ανθοφορούσα. Και ο κόσμος 
ύστερα, διάλεξε τις δημιουργίες της, 
πολύτιμο χρωματιστό απόκτημα, στο 
ασπρόμαυρο της καθημερινότητάς του.

Παρ’ όλη την καταξίωσή της, με την 
«Προσευχή του Ταπεινού» μοιάζει το 
σταχυολόγημα της ζωής της Καίτης 
Μεσσηνέζη, όπως το καταθέτει με στο-
χασμό και με γλυκύτητα.

«Με βοήθησε ο Θεός να μην παρεκ-
κλίνω από τους στόχους μου... Τα δύ-
σκολα της ζωής μου, δεν έγιναν βρόγ-
χος, αλλά παρότρυνση να αισιοδοξώ 
με ταπεινότητα, για καλύτερες μέρες… 
Θέλω να δίνω μέσα απ’ τη δουλειά μου, 
να νιώθει ο άλλος τον έρωτα γι’ αυτό 
που ζω...».

Η Καίτη γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. 

Εκεί στο νησί μας (ακουαρέλα)

Έζησε τα παιδικά της χρόνια στο νησί, 
όπου τελείωσε το Γυμνάσιο. Το τρα-
γούδι, η κιθάρα, το θέατρο, η ζωγρα-
φική ήταν ο τρόπος έκφρασής της. Τε-
λικά την κατέκτησε η ζωγραφική. Μετά 
το  Γυμνάσιο ήρθε μόνιμα στην Αθή-
να, όπου σπούδασε σχέδιο και χρώμα 
στην Α.Σ.Κ.Τ. και Γραφικές Τέχνες στις 
Σχολές Δοξιάδη. 

Δάσκαλοι της οι: Π. Σαραφιανός, Ι. 
Μόραλης, Α. Τάσσος, Π. Γράβαλος, Η. 
Δεκουλάκος και ο αμερικανός ζωγρά-
φος Schoener, κοντά στον οποίο τελειο-
ποίησε τις γνώσεις της στην ακουαρέλα.

Σε ειδικά τμήματα του Μουσείου 
Μπενάκη διδάχτηκε παραδοσιακή αγι-
ογραφία και κόσμημα με την Ανθή Βαλ-
σαμάκη.

Κοντά σε παραδοσιακούς μαστό-
ρους της πατρίδας της έμαθε την τέχνη 
του βοτσαλωτού.

Φιλοτέχνησε έργα με ακουαρέλα, 
λάδι, τέμπερα και μικτή τεχνική. Έχει 
στο ενεργητικό της 40 ατομικές εκθέ-
σεις και έχει λάβει μέρος σε 55 ομαδι-
κές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικα-
στικών Τεχνών Ελλάδας. 

Για το ζωγραφικό της έργο έχουν 
γραφτεί πολλά δοκίμια και κριτικές, τις 
οποίες υπογράφουν η Αθηνά Σχινά κρι-
τικός και Ιστορικός Τέχνης του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, ο Στέλιος Λυδάκης 
ιστορικός τέχνης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ο τεχνοκρίτης Β. Κουντουρί-
δης και πολλοί άνθρωποι των γραμμά-
των και των τεχνών.

Έργα της βρίσκονται στην Πινακοθή-
κη Πολεμικού Ναυτικού, στο Μουσείο 
της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυμα Βού-
ρου - Ευταξία, στο Ναυτικό Μουσείο 
Οινουσών, στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Μυτιλήνης και Κατερίνης, στο Μουσείο 
Εφταλιώτη στο Μόλυβο, στο Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης Αγιάσου, στη συλλογή 
του Οδυσσέα Ελύτη, καθώς και σε άλ-

λες ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, 
Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία 
και Γερμανία.

Εκτός από τη Ζωγραφική, ασχολή-
θηκε με τις εφαρμοσμένες τέχνες: την 
τέχνη του βιβλίου, τη συσκευασία και 
εικονογράφηση παιδικών παιχνιδιών, 
την αγιογραφία και τα βοτσαλωτά δα-
πέδου. Εικονογράφησε πολλά διηγήμα-
τα, μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές 
και παιδικά βιβλία. 

Ασχολείται με το γράψιμο, είναι τα-
κτικός συνεργάτης στο περιοδικό «Αι-
ολίδα» και έχει εκδώσει το λεύκωμα 
«Προσωπικές στιγμές» με ζωγραφικά 
έργα και ποίησή της σε ελεύθερο στίχο 
και το βιβλίο «Συνομιλία με την πέτρα». 

Είναι επί 10 χρόνια πρόεδρος του 
Δ.Σ. της «Λεσβιακής Παροικίας».

Των ανθρώπων τα βάσανα (λάδι)
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Το νέο μουσείο σύγχρονης Τέχνης
του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι

Επιμέλεια Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Ένα νέο σύγχρονο μουσείο, το πο-
λυώροφο κτίριο με πρόσοψη-πλάκες 
πωρόλιθου που αποκαλύφθηκε στο 
Παγκράτι είναι το νέο διαμάντι της 
Αθήνας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη 
εικόνα του νέου Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελί-
ζας Γουλανδρή είναι εκθαμβωτική, όσο 
και τα ονόματα που έχουν ακουστεί ότι 
φέρει στη συλλογή του. Πικάσο, Βαν 
Γκογκ, Μονέ, Ελ Γκρέκο, Ντε Κίρικο, 
Μιρό και πολλοί άλλοι ακόμη γνωστοί 
καλλιτέχνες.

Την αμύθητης αξίας συλλογή τους, 
έχτιζαν κομμάτι-κομμάτι, ο Βσίλης και 
η Ελίζα, πολλά χρόνια.

Μόλις περάσουμε τη βαριά πύλη του 
μουσείου, βλέπουμε στο βάθος του 
ισογείου την Ελίζα Γουλανδρή έργο του 
Σαγκάλ. Σε λίγο, χιλιάδες κόσμου θα 
στέκεται μπροστά από αυτό το εξαίρε-
το πορτρέτο του διάσημου ζωγράφου. 
«Είναι από την δεκαετία του ’70, όταν 
το ζευγάρι έμενε στο Παρίσι». «Είχαν 
στον κύκλο τους καλλιτέχνες, συγγρα-
φείς, διευθυντές μουσείων, όλα τα με-
γάλα ονόματα της εποχής. Επιφανείς 
των τεχνών και των γραμμάτων, εφο-
πλιστές, επιχειρηματίες και ό,τι μπορεί 
να φανταστεί κανείς.

Ο επικεφαλής του νέου μουσείου, 
Κυριάκος Κουτσομάλλης, ο οποί-
ος είναι διευθυντής και στο ομώνυμο 
μουσείο του ιδρύματος στην Άνδρο, 
συνδέεται βαθιά με την οικογένεια Γου-
λανδρή. Όταν το ’68 πήγε στη Γαλλία 
για σπουδές πάνω στην ιστορία της 

Επίκαιρα

τέχνης, γνώρισε συμπτωματικά το ζεύ-
γος. Γρήγορα ο Βασίλης και η Ελίζα 
εκτίμησαν τις γνώσεις και το χαρακτή-
ρα του και τον προσέλαβαν. Σιγά-σιγά 
του εμπιστεύτηκαν την επιμέλεια της 
συλλογής, από την καταγραφή και τη 
φροντίδα των έργων μέχρι τις ανταλ-
λαγές σε εκθέσεις και τις δημοπρασίες.

Λες και ήταν γεννημένο για την τέχνη 
αυτό το ζευγάρι... Ο Βασίλης και η Ελί-
ζα συναντήθηκαν τη δεκαετία του ’50 
στην Νέα Υόρκη: εκείνη είχε πάει για 
σπουδές και εκείνος –ένας, κατά κοινή 
ομολογία, οξυδερκής επιχειρηματίας– 
είχε αναλάβει τα ηνία της οικογενεια-
κής εφοπλιστικής εταιρίας, ύστερα από 
τον πρόωρο θάνατο του αδερφού του. 
Παντρεύτηκαν και η ζωή τους μοιραζό-
ταν σε μουσεία και εκθέσεις, όπερες 
και θεατρικές παραστάσεις ή μουσικές 
εκδηλώσεις, ενίσχυαν με χορηγίες πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις και υποστήριζαν 
νέους κυρίως καλλιτέχνες στο ξεκίνημά 
τους. Αυτό συνεχίστηκε αγόγγυστα μέ-
χρι το θάνατό τους.

Από τις δημοπρασίες κυρίως στη 
Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και αλλού, 
προέκυψε η περιβόητη συλλογή που 
τώρα παρουσιάζεται για πρώτη φορά 
στο σύνολό της. Πρόκειται για οκτα-
κόσιες καρτέλες, στις οποίες έχουμε 
διακόσια έργα ξένων καλλιτεχνών και 
περίπου τετρακόσια Ελλήνων, καθώς 
και αντικείμενα χωρίς μουσειακή αξία 
– σύνολο που έχει κοστολογηθεί στα 
τρία δισεκατομμύρια δολάρια από εκτι-
μητές και δημοσιογράφους του ξένου 
Τύπου. Από αυτά θα εκτίθενται στο νέο 

μουσείο, εκ περιτροπής εκατόν ογδό-
ντα έργα, λόγω περιορισμένου χώρου.

Το 7.200 τετραγωνικών μέτρων κτίριο 
εξελίσσεται κατά το ήμισυ μέσα στη 
γη: πέντε από τους έντεκα ορόφους 
βρίσκονται στο «μείον» του ασανσέρ. 
Για να ξεκινήσουμε από πάνω προς τα 
κάτω έχουμε τέσσερα υπέργεια εκθε-
σιακά επίπεδα για τα έργα της συλλο-
γής –δύο αφιερωμένα στην ελληνική 
τέχνη και δύο στη διεθνή– έχουμε το 
ισόγειο όπου φιλοξενείται το όμορφο 
πωλητήριο του μουσείο, το -1 για τις 
περιοδικές εκθέσεις, τη βιβλιοθήκη με 
τους 5.000 τόμους τέχνης και το παιδι-
κό εργαστήριο στο -2 και ένα πλήρως 
εξοπλισμένο αμφιθέατρο χωρητικότη-
τας 190 ατόμων με αυτόνομο φουαγιέ 
και βεστιάριο (συν οθόνη προβολής, 
μεταφραστική καμπίνα, control room 
με κονσόλα ήχου και μικρό στούντιο 
ηχογράφησης) στον όροφο ακριβώς 
από κάτω. Στα υπόλοιπα μη επισκέ-
ψιμα επίπεδα, βρίσκονται τα γραφεία, 

οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις και 
λοιποί λειτουργικοί χώροι. Στο κτί-
ριο αναπτύσσονται, επίσης, δύο καφέ 
- εστιατόρια –το ένα σε πανέμορφο 
αίθριο– αστικός κήπος και το άλλο σε 
ταράτσα που βλέπει Ακρόπολη.

Το πιο αξιομνημόνευτο από το νέο 
αρχιτεκτόνημα στο Παγκράτι, είναι πως 
παρότι εξωτερικά αντιλαμβάνεσαι δύο 
διαφορετικά κτίρια – αφενός το δια-
τηρητέο μεσοπολεμικό τριώροφο που 
υπήρχε επί της Ερατοσθένους και αφε-
τέρου το πολυώροφο νέο κτίριο του 
μουσείο –, εσωτερικά κινείσαι σε ένα 
ενιαίο χώρο. Οι όροφοι έχουν σχεδι-
αστεί στο ίδιο ύψος και έχουν ενοποι-
ηθεί. Έτσι, αυξήθηκαν τα τετραγωνικά. 

Όταν περπατάς μπροστά από τις 
προθήκες των τεσσάρων εκθεσιακών 
ορόφων είναι σαν να ξεφυλλίζεις κά-
ποιο βαρύ βιβλίο ιστορίας της τέχνης με 
τις πιο σημαντικές καλλιτεχνικές υπο-
γραφές των τελευταίων αιώνων, μόνο 
που τα έργα δεν είναι σε σελίδες αλλά 

Το νέο μουσείο του ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
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μπροστά σου, μπορείς να τα πλησιά-
σεις, να δεις την κάθε λεπτομέρεια, να 
τα αισθανθείς. Το πράο βλέμμα του Ελ 
Γκρέκο, η νεκρή φύση του Βαν Γκογκ, 
μια αυτοπροσωπογραφία του Σεζάν, η 
γεωμετρική ακρίβεια του Μπρακ και η 
γραμμή του Λωτρέκ, ένα έργο από την 
πρώιμη περίοδο του Πικάσο, η πολύ-
χρωμη αρμονία του Καντίνσκι και οι 
μηχανές του Φερνάν Λεζέ, η περιβόητη 
γλυπτική «Αιώνια Άνοιξη» του Ροντέν 
και μια μπρούτζινη μπαλαρίνα του Ντε-
γκά, μικρά αριστουργήματα από τον 
Ντε Κίρικο και τον Πόλοκ –του οποίου 
τα έργα είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς 
απεβίωσε νωρίς–, πρόσωπα του Κλέε, 
αρκετά έργα του Σεζάν (ήταν το πρώτο 
όνομα που αγόρασε το ζεύγος), σχέ-
δια του Μπαλτίς καθώς και πίνακες του 
Γκογκέν, του Μιρό, του Βαν Γκόγιεν – 
όλα σε λίγα μέτρα απόσταση, σαν ένα 
ονειρικό μπουκέτο κάλλους που δια-
στέλλει τις κόρες των ματιών.

Παίρνοντας αφορμή από τα αρι-

στουργήματα της συλλογής, μπορείς 
να μιλήσεις για διαφορετικές φιλοσοφί-
ες και θεωρίες, διαφορετικά βλέμματα 
πάνω στην τέχνη.

Με τον «Καθεδρικό ναό της Ρουέν» 
του Μονέ, για παράδειγμα, ανοίγει το 
κεφάλαιο ιμπρεσιονισμός, όπου κύριο 
μέλημα ήταν ο τρόπος επιρροής του 
φωτός πάνω στο αντικείμενο. Ο Γάλ-
λος ζωγράφος, το χειμώνα του ’92, είχε 
νοικιάσει ένα δωμάτιο απέναντι από την 
περίφημη εκκλησία και έστησε μια σει-
ρά από καβαλέτα· ανά μία ώρα σχεδί-
αζε τον επόμενο πίνακα, προκειμένου 
να δει τις διαφορές στις αποχρώσεις. 
Στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γου-
λανδρή εκτίθεται η ροζ απόχρωση, που 
ανταποκρίνεται σε πρωινή ώρα. Άλλο 
παράδειγμα είναι ο αποστεωμένος άν-
θρωπος-γλυπτό του Τζιακομέτι, «Ο 
άνθρωπος που βαδίζει»: άμεσα συν-
δεδεμένος με τον Ζαν Πωλ Σαρτρ, ο 
Ελβετός γλύπτης φέρνει τον άνθρωπο 
κοντά στην καταστροφή για να επι-

Αριστουργηματικά έργα τέχνης διάσημων εικαστικών

στρέψει στις ρίζες του, προτάσσοντας 
τα ερωτήματα του υπαρξισμού. Ή η 
ελαιογραφία «Η Ακρίδα» του Χουάν 
Μιρό, όπου φυσικά δεν υπάρχει ακρί-
δα στο έργο και μπαίνουν οι αρχές του 
υπερρεαλισμού.

Ταυτόχρονα, εκτίθεται το πιο άξιο 
δυναμικό της ελληνικής καλλιτεχνικής 
παραγωγής: Γιάννης Γαΐτης, Γιώργος 
Μπουζιάνης, Δημήτρης Μυταράς, Αλέ-
κος Φασιανός, Γιάννης Μόραλης, Πα-
ναγιώτης Τέτσης, Κωνσταντίνος Παρ-
θένης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 
Γιάννης Τσαρούχης, Γιώργος Ζογγολό-
πουλος αλλά και από πιο σύγχρονους 
Παύλος Σάμιος, Σοφία Βάρη, Μιχάλης 
Τόμπρος, Γιώργος Ρόρρης, Σωτήρης 
Σόρογγας και Κώστας Τσόκλης, μετα-
ξύ άλλων. Στην ενότητα των νεότερων 
Ελλήνων υπάρχει η μεγαλύτερη ποικιλία 
του ιδρύματος, οπότε ανά έτος τα έργα 
θα αλλάζουν δίνοντας τη θέση τους σε 
άλλα αντίστοιχα.

Στα εκθεσιακά επίπεδα υπάρχουν, 
επίσης, δύο ξεχωριστά δωμάτια: το ένα 
περιλαμβάνει αποκλειστικά σχέδια σε 
χαρτί (από Ματίς, Μπρακ και Πικάσο 
μέχρι δύο διπλά έργα του Μπαλτίς στη 
μέση), όπου ο εξαιρετικός φωτισμός 
κάνει τα έργα να λάμπουν στο σκοτά-
δι, καθώς και μια αίθουσα αφιερωμένη 
στη σημαντική συλλογή του ζεύγους 
από γαλλικά έπιπλα υπογεγραμμένα από 
τους διασημότερους Ébénistes και αντι-
κείμενα τέχνης, χρονολογούμενα από 
το 18ο αιώνα, καθώς και κινεζικά αντικεί-
μενα τέχνης από νεφρίτη ή πορσελάνη.

«Ο Βασίλης Γουλανδρής, έχοντας ως 
καταγωγή την Άνδρο, ήθελε ό,τι κά-
νει να αφορά όλο τον κόσμο, να μην 
περιορίζεται στην ελίτ». «Η τέχνη εί-
ναι πνευματικό αγαθό και αφορά τους 
πάντες». «Το ζήτημα είναι να φύγει η 
έννοια του απαρχαιωμένου, σκονισμέ-
νου μουσείου, θέλουμε ένα διαπολιτι-
σμικό κέντρο, όπως το εννοούσαν τα 

φωτισμένα μυαλά του 18ου αιώνα: να 
ακουμπάει παντού, να εκφέρει λόγο, να 
φέρνει επισκέπτες και μέσα σε αυτό το 
κλίμα να δίνει τη δυνατότητα στα παι-
διά να φαντάζονται και να ονειρεύονται 
ελεύθερα.

Όπως χαρακτηριστικά είχε πει και 
παλαιότερα ο διευθυντής του μουσείου, 
«στόχος είναι η κοινωνική ανεξιθρησκία: 
σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκουμε 
να είμαστε ίσοι». Αυτή ήταν άλλωστε η 
πάγια θέση των ιδρυτών του ιδρύματος. 
Για τους ίδιους, η τέχνη δεν αφορού-
σε μια μικρή κάστα ανθρώπων αλλά 
το σύνολο του λαού, μια και αποτελεί 
πνευματικό αγαθό που απευθύνεται σε 
μεγάλους και νέους, μορφωμένους και 
αγράμματους, μυημένους και αμύητους.

«Θέλουμε να ανοίξουμε ένα νέο κε-
φάλαιο μέσα στην αθηναϊκή καθημερι-
νότητα», προσθέτει ο ίδιος, «να έχει 
ο επισκέπτης τη δυνατότητα να έρθει 
ξανά και ξανά, εξού και η μεγάλη έμ-
φαση στα μουσειοπαιδαγωγικά προ-
γράμματα. Το ζήτημα είναι να φύγει η 
έννοια του απαρχαιωμένου, σκονισμέ-
νου μουσείου, θέλουμε ένα διαπολιτι-
σμικό κέντρο, όπως το εννοούσαν τα 
φωτισμένα μυαλά του 18ου αιώνα: να 
ακουμπάει παντού, να εκφέρει λόγο, να 
φέρνει επισκέπτες και μέσα σε αυτό το 
κλίμα να δίνει τη δυνατότητα στα παι-
διά να φαντάζονται και να ονειρεύονται 
ελεύθερα».

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του 
Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή 
έχει όλα τα φόντα να πετύχει. Είναι ένα 
μουσείο που το χρειάζεται η Αθήνα. 

Βοήθημα: Αθηνόραμα
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή | Ερατοσθένους 
13, Παγκράτι | 2107252895 | 
Τρ.-Κυρ.: 10 π.μ.-6 μ.μ., Παρ.: 10 π.μ.-8 μ.μ.
Γενική είσοδος: € 8, μειωμένο εισιτ.: € 6 (άτο-
μα άνω των 65 ετών, παιδιά και έφηβοι 12-17 
ετών, φοιτητές, άνεργοι, υπηρετούντες την 
στρατιωτική τους θητεία)
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Εμείς δεν είχαμε τότε αυτοκινητάκια. 
Δεν είχαμε βέβαια ούτε παπούτσια, 
αλλά αυτό δεν το θεωρούσαμε κακό, 
αντίθετα μάλιστα, η ξυπολησιά ήταν 
μορφή ελευθερίας. Τα παπούτσια ση-
ματοδοτούσαν ένα σωρό δεσμεύσεις: 
να μην στραβοπατάς τα παπούτσια, να 
μην κλωτσάς τα τενεκεδάκια, να μην 
τρέχεις στα χωράφια, να προσέχεις να 
μην φύγουν τα πεταλάκια από τις μύ-
τες και φαγωθούν οι σόλες... 

Κανονικά ούτε τ’ αυτοκινητάκια μας 
έλειπαν, αφού δεν τα ξέραμε. Τα μόνα 
αυτοκίνητα που βλέπαμε ήταν κάτι χο-
ντροκομμένα σιδερένια φορτηγά που 
κουβαλούσαν άμμο από τη θάλασσα 
και μόλις μας έβλεπαν μουγκρίζαν και 
έφευγαν με ταχύτητα, πριν προλάβου-
με να κρεμαστούμε από την «κάσα» 
τους.

Σαν παιδιά όμως είχαμε αδυναμία 
στα «οχήματα» της εποχής, σ’ αυτά 
που σε πήγαιναν καβάλα. Και αυτά 
ήταν τ’ άλογα και οι αραμπάδες. Υπήρ-
χαν βέβαια και τα ποδήλατα, αλλά 
μ’αυτά ήταν το πρόβλημα να ισορρο-
πήσεις στις δύο ρόδες, και μεις θέλα-
με να «πατάμε γερά». Προτιμούσαμε, 
λοιπόν, τους αραμπάδες και σαν παι-
διά ονειρευόμαστε ένα αραμπαδέλι 
με δύο ρόδες χρωματιστές, μ’ όλα τα 
χρώματα τ’ ουράνιου τόξου, και μία 
«κάσα» ζωγραφισμένη με πουλιά και 
λουλούδια, κι ένα αλογάκι στολισμένο 
με χαϊμαλιά και πολύχρωμες ψήφες να 
μας πηγαίνει σεργιάνι στις πλαγιές με 
το σνόπουρο* και τις κουρμπατσιές*, 

Τ’ αραμπαδέλια

Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

να περνά μέσα από τα λαγκαδέλια 
με τις ροδαφνίδες και τις στολισμέ-
νες ασπαρτιές, όπου παράβγαιναν τα 
πολύχρωμα πουλιά ποιο θα πει τον 
ομορφότερο σκοπό.

Τότε όμως δεν υπήρχαν αγορές παι-
δικών παιχνιδιών, κι αν υπήρχαν ήταν 
τόσο μακριά από μας και σίγουρα δεν 
υπήρχαν αραμπαδέλια, όπως εμείς τα 
ονειρευόμαστε! 

Μαζεύαμε λοιπόν παλιοσάνιδα και 
σκουριασμένα καρφιά από τον ποτα-
μό και αρχίζαμε το μαστόρεμα. Οι μά-
νες μάς κυνηγούσαν, γιατί δεν τις αφή-
ναμε «να ησυχάσουν μια στάλα πάνω 
στο μεσημέρι», και με το δίκιο τους. 
Και μεις τράβαγαμε κατά τον ποταμό 
και κει κάτω από τον ίσκιο της συκιάς 
σφυροκοπούσαμε το μεγάλο όνειρο: 
να δούμε κάποτε τα αραμπαδέλι μας 
να τρέχει με το κόκκινο το αλογάκι 
του στα μονοπάτια με τις ανθισμένες 
λυγαριές... 
Καημένα χρόνια, όμορφα όνειρα! 

*σνόπουρο: γρασίδι
*κουρμπατσιές: ασφόδελοι

 

Έκανα τις σκέψεις μου μεγαλόφωνα 
και κατέληξα στο συμπέρασμα, ότι με 
τον εαυτό μου τα πήγαινα καλά. Βέβαια 
ήταν πολλές οι περιπτώσεις, που εκ των 
υστέρων είπα, “αυτό ήταν μικρό και το 
έκανα μεγάλο” ή “έπρεπε να κάνω τού-
το και έκανα άλλο”. Αλλά και τότε μελε-
τούσα το θέμα, και πρόσεχα πολύ ώστε 
να μην επαναλαμβάνω πράγματα για τα 
οποία είχα μετανιώσει. Δηλαδή, με δυο 
λέξεις, με τον εαυτό μου δεν είχα μεγά-
λες διαφωνίες. Τον εμπιστευόμουν, τον 
συμβουλευόμουν και κατέληγα συχνά 
στη συνηθισμένη φράση: “Εγώ ξέρω 
καλά τον εαυτό μου...”.

Κι όλα αυτά ήταν ωραία μέχρι που 
άκουσα εκείνη τη συνομιλία του μεγά-
λου συνθέτη. Σημαντικός άνθρωπος. με 
γνώσεις, παιδεία, και σοφία για τη ζωή. 
Σ’ ερώτηση του δημοσιογράφου για 
αντιπάλους, απάντησε ήρεμα και χαμο-
γελαστά: “Ο μεγαλύτερός μου αντίπα-
λος, είναι ο ίδιος ο εαυτός μου...”. Ξαφ-
νιάστηκα και αναρωτήθηκα: “Αντίπαλος 
ο εαυτός του; Πώς είναι δυνατόν; Εγώ 
πίστευα πως γνώριζα καλά τον εαυτό 
μου... Τώρα ο διάσημος συνθέτης μου 
τα ανατρέπει όλα”. 

Και μ’ αυτόν τον μεγάλο προβλημα-
τισμό να αιωρείται στο μυαλό, είπα να 
ψάξω το θέμα καλύτερα, να δω τι θα 
έλεγε, ας πούμε, γι’ αυτό ένας σοφός. 
Τον βρήκα τον σόφο μακριά στη Μίλη-
το και ήταν μάλιστα ένας από τους επτά 
σοφούς, ο Θαλής ο Μιλήσιος. 

Μόλις τόλμησα να του πω για την 
εμπιστοσύνη που έχω στον εαυτό μου, 

Χαλεπόν εαυτόν γνώναι... 

Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη - Σιακή

μου απάντησε λακωνικά: “χαλεπόν εαυ-
τόν γνώναι...” δηλαδή, είναι δύσκολο να 
γνωρίσεις τον εαυτό σου.

Κατάλαβα ότι τώρα είχα μπερδευτεί 
περισσότερο. Ο ένας χαρακτήριζε τον 
εαυτό του αντίπαλό του, και ο σοφός 
προχωρούσε ακόμα πιο βαθιά, και μου 
έλεγε ότι δεν γνωρίζω καν τον εαυτό 
μου.

Τότε άλλαξα πορεία. Αποφάσισα να 
το δω το θέμα μέσα απ’ τη σκέψη ενός 
μεγάλου ποιητή. Αναζήτησα στην πο-
λυσύνθετη προσωπικότητα του Κωστή 
Παλαμά την απάντηση που επιθυμού-
σα, ας πούμε λίγες λέξεις που θα ήταν 
πιο κοντά στη δική μου άποψη, δηλαδή, 
ότι εγώ ξέρω καλά τον εαυτό μου. 

Αντί αυτού όμως, ο ποιητής μου μίλη-
σε για το πολλαπλό στοιχείο, που είναι 
το «εγώ μας»: «Έχω τη συνείδησή πως 
ένας δεν είμαι. Είμαι όχι με το, αλλά με 
τα εγώ μου. Για αυτό δεν πολυστέκου-
με σε τίποτα...», κι έκλεισε την κουβέ-
ντα του με τους παρακάτω στίχους: 
«Ζωή καταγής, ψυχή μου προς τα επάνω!
Μα ό,τι στοχάζομαι είμαι, όχι ό,τι κάνω.»
Έβλεπα ότι τα πράγματα είχαν γίνει 

τώρα πιο δύσκολα. Ο εαυτός μου, και ο 
εαυτός κάθε ανθρώπου, δεχόταν πολ-
λές κατηγορίες. Ο σοφός έλεγε ότι δεν 
τον γνωρίζουμε, δηλαδή, ο εαυτός μας, 
μας είναι άγνωστος, ο συνθέτης έλεγε 
ότι είναι αντίπαλος μας, και ο ποιητής 
μιλούσε για το «πολλαπλό εγώ μας». 

Τότε ήταν που εμπιστεύτηκα την 
αγωνία μου σ’ έναν καλό φίλο, έξυπνο 
δικηγόρο, δραστήριο άνθρωπο που 
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μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων 
ψυχογραφούσε καθημερινά δεκάδες 
χαρακτήρες, και σίγουρα – σκέφτηκα - 
θα είχε καταλήξει σε κάποια ουσιαστι-
κά συμπεράσματα. Βλέπεις δυσκολευ-
όμουν πάρα πολύ να παραδεχτώ, ότι 
δεν πρέπει με τόση ευκολία να υποστη-
ρίζω, ότι εγώ ξέρω καλά τον εαυτό μου.

Ο δικηγόρος στην αρχή με κοίταξε 
ξαφνιασμένος. Ύστερα χαμογέλασε 
παράξενα, κι ύστερα είπε: «Θα σου 
απαντήσω με μια αληθινή ιστορία και 
εσύ θα βγάλεις τα συμπεράσματά σου: 

«Δικάζεται σε αμερικανικό δικαστή-
ριο κάποιος για φόνο, χωρίς να έχει 
βρεθεί το πτώμα. Ο πανέξυπνος δικη-
γόρος του για να κλονίσει τους ενόρ-
κους τους λέει: «Αυτή τη στιγμή σας 
λέγω, ότι θ’ ανοίξει η πόρτα του δικα-
στηρίου και θα μπει μέσα ο φερόμε-
νος ως νεκρός». Τότε όλοι οι ένορκοι, 
έστρεψαν τα μάτια προς την είσοδο. 
Χαρούμενος ο δικηγόρος για το πείρα-
μα του - που αποδείκνυε την αμφιβολία 

των ενόχων για το φόνο - περίμενε την 
αθωωτική απόφαση για τον πελάτη του. 
Αντ’ αυτής όμως, οι ένορκοι του έφε-
ραν καταδικαστική απόφαση, κι όταν 
τους ρώτησε απορημένος «γιατί», του 
απάντησαν: «Γιατί όλοι έστρεψαν το 
κεφάλι στην πόρτα, εκτός του κατη-
γορουμένου» και κατέληξε τονίζοντας 
μία-μία τις λέξεις του: 

Βλέπεις αυτός που βασικά μας προδί-
δει, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Δηλαδή, 
όλοι μας κρύβουμε μέσα μας, συνειδη-
τά ή υποσυνείδητα έναν Ιούδα.» 

Εδώ σταμάτησα την «έρευνα». Δεν 
ήθελα να τη συνεχίσω άλλο. 

Ήταν πολύ σκληρά τα επίθετα που 
προέκυψαν απ’ αυτήν την έρευνα για 
τον εαυτό μας: Ο άγνωστος εαυτός, 
ο αντίπαλος εαυτός, ο ευμετάβλητος 
εαυτός, και τέλος... ο προδότης εαυτός. 

Μήπως τελικά ήταν λάθος που έψα-
ξε το θέμα αυτό μεγαλόφωνα; Κάποιος 
είπε, ότι στην εποχή μας, είναι ελάττω-
μα να σκέφτεται κανείς μεγαλόφωνα. 

Ο Θαλής Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά την έκλειψη ηλίου 
στις 28 Μαΐου 585 π.Χ.

-Ώχου βρε Μάνα, πάλι ρεβίθια έχουμε 
σήμερα για μεσημεριανό;

-Ναι παιδιά. Γιατί; Δεν σας αρέσουν;
-Εγώ δεν πεινώ. Θα φάω μόνο ένα 

φρούτο.
-Κι εγώ το ίδιο, συμπληρώνει ο δεύτε-

ρος γιος.
-Τι θα θέλατε, δηλαδή, ρωτά η μάνα.
-Καλά, χάθηκε τίποτα άλλο, κανά μπι-

φτέκι ή έστω μια μακαρονάδα που την 
φτιάχνεις τόσο ωραία, απάντησαν και οι 
δύο μαζί.

Άκουγα αυτό τον διάλογο καθώς και 
το διπλωματικό τρόπο των δυο αγοριών 
μου, «την φτιάχνεις τόσο ωραία», στη 
προσπάθειά τους να καταφέρουν τη μάνα 
τους μπας και τους φτιάξει μακαρονά-
δα, έτσι στα γρήγορα, για να φάνε κάτι 
οι δυο... μη πεινασμένοι, αλλά που στην 
πραγματικότητα ήτανε μαύροι στην πείνα.

Αχ, καημένοι, σκέφθηκα. Έπρεπε να 
σας έχω το 1941-1943 κατά την περίοδο 
της κατοχής. Θα είχατε τρελαθεί ακούγο-
ντας ότι θα τρώγατε ρεβίθια.

Αλήθεια, πόσα χρόνια πέρασαν από 
τότε! Πόσα πράγματα πήραν άλλες μορ-
φές και άλλα «χούγια»! Πόσο εμείς οι 
ίδιοι αλλάξαμε και γίναμε εκλεκτικοί και 
μίζεροι! Ιδίως εμείς οι γονείς, πόσο ξεχά-
σαμε τα δικά μας παιδικά κατοχικά χρό-
νια και πόσο έχουμε υποτιμήσει τη στάση 
των δικών μας γονιών που προσπαθού-
σαν να μας μάθουνε να μην είμαστε μίζε-
ροι και εκλεκτικοί, αλλά να ευχαριστούμε 
τον Θεό για ό,τι βρισκόταν στο τραπέζι 
να φάμε και μας μάθαιναν να είμαστε ολι-
γαρκείς, μα και δυνατοί, για να μπορέσου-
με να αντιμετωπίζουμε, μεγαλώνοντας, τις 
δυσκολίες της ζωής! 

Δεν μπορώ να πω ότι οι σημερινοί γο-
νείς δεν φροντίζουν τα παιδιά τους. Το 
αντίθετο μάλιστα. Ίσως και να το παρα-
κάνουν, αλλά όλες τους οι προσπάθειες 
στρέφονται, κυρίως, στη μάθηση και στη 
πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τους 
με όλους τους συναφείς τρόπους, σχο-

Ένα ρεβίθι
Γράφει ο Θεόδωρος Σ. Μεσσηνέζης

λεία, φροντιστήρια, πανεπιστήμια, κο-
μπιούτερ, ξένες γλώσσες, μουσική κ.λπ. 
Φροντίζουν να μην τους λείπει τίποτα, 
βέβαια όσο φθάνει και του κάθε γονιού 
η τσέπη. 

Ό,τι σκεφθεί και ζητήσει το παιδί προ-
σπαθούμε, πολλές φορές, κόβοντάς το 
από μας, να του το προσφέρουμε. Φαγη-
τό, παιχνίδι διασκέδαση. Άρνηση σπάνια 
συναντά το σημερινό παιδί στις επιθυμίες 
του, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο 
απαιτητικό και μίζερο. Μη το κατηγορού-
με, λοιπόν, όταν εκδηλώνεται έτσι: 

«Ουφ! Τι σαχλαμάρα παιχνίδι είναι 
αυτό που μου πήρατε; Χάθηκε ένα ηλε-
κτρονικό»; ή «Ωχ, πάλι όσπρια μαμά, πάλι 
ρεβίθια; Δεν είπαμε; Θέλω μπιφτέκια».

Δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίμε εμείς οι 
γονείς μια κι αυτά που στερηθήκαμε δεν 
θέλουμε να τα στερηθούν και τα παιδιά 
μας, παραβλέποντας, έτσι, άθελά μας, 
ότι η υπερπροσφορά είναι η βασική αιτία 
του κορεσμού. Τα παιδιά μας πάσχουν, 
δυστυχώς, από κορεσμό και ο κορεσμός 
αυτός είναι η αρχή της αδράνειας, της 
αδιαφορίας, της μαλθακότητας.

Στα παιδικά μας χρόνια και κυρίως, τα 
κατοχικά, ούτε στο όνειρό μας φαντα-
ζόμασταν όλα αυτά τα καλά και ωραία 
πράγματα που έχουν τα σημερινά παιδιά 
και που ελάχιστα τραβούν την προσοχή 
τους, πέρα από την πρώτη ή και δεύτερη 
μέρα αφ’ότου τα αποκτήσουν. Και μετά 
δεν ξέρουν τι άλλο θέλουν, με τι να παί-
ξουν, τι να κάνουν, τι να ζητήσουν!

Εμείς είχαμε τις αλάνες, καμιά πάνινη 
μπάλα από κουρέλια και καμιά πάνινη 
κούκλα τα κορίτσια. Τα παιχνίδια μας ήταν 
μπάλα, μπλούκια, κοϊνάκια, τσιλίκι κ.λπ. για 
τα αγόρια και για τα κορίτσια κουτσό, σπι-
τάκια, κούκλες, κουμπάρες κ.λπ. 

Αν καμιά φορά αποκτούσε κανένα 
παιδί καμιά λαστιχένια μπάλα της κακιάς 
ώρας, αυτομάτως γινότανε ο αρχηγός της 
παρέας και ο άρχοντας της αλάνας και οι 
υπόλοιποι προσπαθούσαμε να έχουμε 
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την εύνοιά του για να μας δέχεται να παί-
ξουμε μαζί του το πολύτιμο παιχνίδι του, 
τη λαστιχένια μπάλα.

Κάτι παρόμοιο με το παιχνίδι, γινότανε 
και με το θέμα του φαγητού. Αν ένα παιδί 
έβγαινε στη αλάνα και  η τσέπη της ποδιάς 
του - φορούσαμε τότε ποδιές οι μικροί 
- είχε μερικά ξερά σύκα ή κανά καρύδι, 
αυτομάτως γινόταν ο εκλεκτός της παρέ-
ας μια και οι υπόλοιποι προσδοκούσαμε 
κάτι να τσιμπήσουμε κι εμείς απ’ την τσέ-
πη του. Έτσι, το κέφι στην αλάνα ανέβαινε 
καθώς  υπήρχαν δυο βασικοί παράγοντες 
γι αυτό: μια λαστιχένια μπάλα κι ένα ξερό 
σύκο, για να γλυκάνει λίγο τα στόματά 
μας.

Το ίδιο γινότανε περίπου και μέσα στις 
οικογένειες, όταν ερχόταν η ώρα του με-
σημεριανού ή βραδινού φαγητού. Ανά-
λογα με το τι έβγαινε στο τραπέζι, ήταν 
και το κέφι της οικογένειας, ιδίως των παι-
διών. Ε! δεν μπορούσε να είναι κι αλλιώς. 

Όταν έβλεπες στο τραπέζι μόνο νερό-
βραστες λαχανίδες, με δυο - τρεις στα-
γόνες λάδι, αντί ψωμί, ένα - δυο πίττες 
ψημένες στο μαγκάλι, καμωμένες από 
καλαμπόκι αλεσμένο στον μύλο του καφέ 
(κι αυτές αποκλειστικά μόνο για τα παι-
διά), ένα ξερό κρεμμύδι και μερικές ελιές, 
ε! ήταν αδύνατο να μη δεις μούτρα ξινι-
σμένα, αλλά και μάτια γεμάτα λαχτάρα για 
φαγητό, ό,τι κι αν ήταν αυτό. 

Θυμάμαι τη μάνα μου που έτρωγε τις 
λαχανίδες κι ενώ, το έβλεπες, ότι με το 
ζόρι τις κατάπινε η καημένη, έκανε πως 
είναι υπέροχες για να παρασύρει κι εμάς 
τα παιδιά να τις φάμε μια και δεν υπήρχε 
τίποτα άλλο.

Θυμάμαι, ήταν Χριστούγεννα του ’42. 
Μέρα γιορτής. Κανονικά τη μέρα αυτή τα 
τραπέζια σήμερα είναι βαρυφορτωμένα 
με χίλια δυο φαγώσιμα, ακόμα και στις 
πιο αδύναμες φαμίλιες. 

Τα Χριστούγεννα του ’42, όταν ήρθε η 
ώρα του φαγητού και μας φώναξε η μάνα 
μας στο τραπέζι, νιώσαμε πράγματι, ότι 
ήταν γιορτάρα μέρα. Ο λόγος; Στη μέση 
του τραπεζιού ήταν μια κούπα που άχνιζε, 
πιάτα βαθιά για τον καθένα μας, ένα πιά-
το με τουλομίσιο τυρί και ένα πανεράκι 

με ροδοψημένες ρεβιθοτηγανίτες! Όταν 
σερβίρισε η μητέρα στα πιάτα μας το 
αχνιστό περιεχόμενο της κούπας, είδαμε 
πως ήταν μια υπέροχη ρεβιθάδα με μπό-
λικο μπόλικο  λάδι. Πέσαμε με τα μούτρα 
στο φαγητό και η ευτυχία ήταν ζωγραφι-
σμένη στα πρόσωπα όλων μας. Βασιλικό 
γεύμα! Αξέχαστη χαρά! και σήμερα: «ωχ, 
μαμά, ρεβίθια πάλι σήμερα»; Απέχθεια για 
τα φτωχά ρεβίθια... Τι θυμήθηκα τώρα! 
Ρεβίθια! Τώρα, βέβαια, φτωχά, αποκρου-
στικά, ανεπιθύμητα. Κάποτε όμως, τότε, 
στα χρόνια της κατοχής,  πολύτιμα, ανε-
κτίμητα! 

Το καλοκαίρι του ’41, αν δεν κάνω λά-
θος, είχε καεί σχεδόν όλο το βουνό της 
Αμαλής  από την άκρη της Κρατήγου μέ-
χρι λίγο έξω απ’ το χωριό της Αγίας Μα-
ρίνας. Έκτοτε, και για δυο-τρία χρόνια, το 
βουνό έμενε γυμνό με μόνο τα κουφάρια 
απ’ τα καμένα πεύκα και τους θάμνους. 
Αλλά «ουδέν κακόν αμιγές καλού» και 
στη προκειμένη περίπτωση το καλό ήταν 
ότι καθώς υπήρχε τότε μεγάλη έλλειψη 
από καύσιμη ύλη για θέρμανση, τα καμένα 
ήταν μια πολύ καλή, απ’ τον Θεό, -ή το 
διάβολο- σταλμένη πηγή και πάρα πολύς 
κόσμος αψηφώντας την απόσταση απ’ 
την πόλη πήγαιναν και προμηθευότανε απ’ 
το βουνό καμένα κλαριά και ξύλα. 

Βέβαια, η μεταφορά τους ήταν προβλη-
ματική, μια και δεν υπήρχαν καθόλου αυ-
τοκίνητα τότε. Η μεταφορά στην πράξη 
γινότανε ή με κανένα κάρο, που το έσερ-
νε ένα κοκαλιάρικο άλογο (που δεν είχε 
γίνει ακόμα μεζές του πεινασμένου αφε-
ντικού του), συχνότερα με καροτσάκια 
που τα έσερναν άνθρωποι και, πολύ πιο 
σίγουρα, με φόρτωμα στην πλάτη.

Ήταν απόγεμα, μια μέρα Αυγουστιάτικη 
του ’42 μ’ έναν ήλιο που αν και βρισκόταν 
αρκετά κοντά στη δύση του, συνέχιζε να 
τσουρουφλίζει με τις πυρωμένες αχτίνες 
του τα πάντα στη γη. Ακόμα κι αυτό το 
απογεματινό θαλασσινό αεράκι, λες από 
φόβο μη καεί κι αυτό, δεν έλεγε να φυσή-
ξει λίγο και να μας δροσίσει.

Για μένα, εντεκάχρονο αγόρι τότε, το 
μόνο μέσον για να αντιπαλέψω αυτό το 
καμίνι ήταν η θάλασσα. Έτσι, πέταξα τα 

ρούχα μου και με την πιο φυσική ενδυμα-
σία του ανθρώπου, δηλαδή το πετσί μου 
και μόνο, είχα ριχτεί στην αγκαλιά της θά-
λασσας και  απολάμβανα τη παραδεισένια 
της δροσιά.

Δίπλα στην ακρογιαλιά περνούσε, όπως 
και σήμερα, ο «αμαξιτός» δρόμος Μυτι-
λήνης - Κρατήγου. Χωματόδρομος τότε, 
γεμάτος σκόνη. Σπάνια την ώρα αυτή με 
τόση ζέστη να περνούσαν περαστικοί. 
Όσο για αυτοκίνητα; Που να βρεθούν.

Ξάφνου είδα απ’ τη στροφή του δρό-
μου να ξεπροβάλει μια μάζα από καμένα 
κλαδιά, λες και σέρνονταν στον δρόμο 
μόνα τους. Παραξενεύτηκα κι όπως είχα 
τελειώσει το δρόσισμά μου, φόρεσα πάλι 
τα ρούχα μου (παπούτσια το καλοκαί-
ρι στο χωριό δεν έβλεπες σε κανέναν), 
ανέβηκα στον δρόμο και τράβηξα προς 
τη μάζα των κλαδιών, που κουνιόντου-
σαν σαν να χόρευαν ένα αργό παράξενο 
χορό. 

Όταν πλησίασα αρκετά, πρόσεξα ότι 
όλα αυτά τα καμένα κλαδιά βρισκόντου-
σαν πάνω στην πλάτη ενός πλάσματος 
που δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις τι σόι 
πλάσμα ήταν αυτό. Πλησίασα περισσό-
τερο και με έκπληξη είδα ότι το πλάσμα 
αυτό ήταν ένα κοκαλιάρικο, ρακένδυτο, 
ασπρόμαλλο γεροντάκι που στεκόταν 
σ’ ένα σημείο του δρόμου, κάτι κοίταζε 
πάνω σ’ αυτόν και το έσπρωχνε με το γυ-
μνό πόδι του να το βγάλει απ’ τη σκόνη σε 
πιο καθαρό μέρος. Τελικά, τα κατάφερε 
και έσκυψε να το πιάσει με το χέρι του, 
αλλά καθώς έγειρε μπροστά έπεσε και το 
βάρος των κλαδιών προς τα εμπρός  και 
παρ’ ολίγον να πέσει με τη μούρη πάνω 
στον δρόμο. Ευτυχώς αντέδρασε, ξανα-
σήκωσε το κορμί του για να  έρθει το 
φορτίο του στη θέση του και αφού το 
ρεγουλάρισε λίγο, ξαναπροσπάθησε να 
σκύψει, δυστυχώς με το ίδιο άτυχο, δυ-
στυχώς, αποτέλεσμα.

Η κίνηση αυτή επαναλήφθηκε άλλες 
δυο τρεις φορές με το ίδιο αποτέλεσμα. 
Τότε σταμάτησε, σήκωσε το κεφάλι και 
τον είδα κατά πρόσωπο. Τον είδα. Τι είδα; 
Ένα σκελετωμένο μούτρο σκεπασμένο 
με κάτασπρα γένια και μαλλιά, αλλά με 

δυο μάτια που έλαμπαν γεμάτα δάκρυα. 
Πήγα πιο κοντά του και τον ρώτησα: 

«Τι έπαθες Παππού»; 
«Τι να πάθου μουρέλιμ, τι να πάθου. 

Να, προυσπαθώ να πιάσου αυτό, μα τα 
κλαδιά πέφτιν μπρουστά κι θα μι ριξιν κά-
του».

Και λέγοντας αυτά, μου έδειξε με το 
μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του κάτι τι, 
μισοχωμένο μέσ’ τη σκόνη του δρόμου. 
Αυτό το, «κάτι τι» δεν ήταν τίποτα άλλο 
από ένα απλό, φτωχό, πεταμένο ρεβίθι!

Έσκυψα το πήρα και του το έδωσα. Με 
κοίταξε καλά καλά με απορία, το πήρε και 
χωρίς άλλη κουβέντα το έβαλε στο στόμα 
του, έτσι γεμάτο σκόνη, και βάλθηκε να το 
πιπιλάει για να μαλακώσει και να μπορέσει 
να το μασήσει με τα ελάχιστα δόντια που 
υπήρχαν στο στόμα του, όπως πρόσεξα. 

Η ματιά του από παρακλητική που ήταν 
στην αρχή, έγινε για πολύ λίγο, ερωτημα-
τική σαν να απορούσε γιατί του το έδωσα 
και δεν το έφαγα εγώ και, εν συνεχεία, 
γλύκανε παίρνοντας μια έκφραση ηδονής, 
θα έλεγα, καθώς μπόρεσε να σπάσει το 
μαλακωμένο ρεβίθι και να το μασουλή-
σει αργά - αργά απολαμβάνοντας κάθε 
δαγκωνιά. Όταν το τέλειωσε γύρισε με 
κοίταξε και είπε: 

«Σι φχαριστώ μουρώμ. Η Θιος φαίνιτι 
σ’ έστλι. Νά’ σι καλά τσι Θιός να συ διν τ’ 
Αβραάμ τα καλά». 

Και κίνησε με ένα αργό βήμα, για να δι-
ανύσει τα περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα που 
του μένανε μέχρι την πόλη της Μυτιλή-
νης, που έπρεπε να είναι το σπιτάκι του.

Μάλιστα! «ου Θιός να μι διν τ’ Αβρα-
άμ τα καλά» ως αντάλλαγμα για ένα κα-
τασκονισμένο ρεβίθι που του έδωσα. Για 
ένα ρεβίθι που σήμερα, όταν το δουν κα-
λομαγειρεμένο τα παιδιά, αλλά και πολλοί 
μεγάλοι αυθόρμητα λένε: «Ωχ, ρεβίθια 
πάλι σήμερα»; 

Ναι, φίλε μου, αυτό συνέβη το 1943, 
δηλαδή πριν 75 χρόνια, τότε που ήμουν 
12 χρονών και ακόμα έχω ακόμα στα μά-
τια μου αυτό το σκελετωμένο ανθρωπάκι 
κι ας είχε σχεδόν και τα δυο του πόδια, 
μέσα στον τάφο. Έλληνας, Μυτιληνιός 
ήταν κι αυτός. Σκλάβος του φιλότιμου!
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Παλιά ΜυτιλήνηΠαλιά Μυτιλήνη
Λαϊκοί «Τύποι» της παλιάς Μυτιλήνης

Γράφει ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης

Σήμερα, οι «αποκλίνουσας» συμπερι-
φοράς συμπολίτες μας αφήνουν αδιάφο-
ρους τους άλλους και συνήθως περνούν 
απαρατήρητοι ή προκαλούν το φιλάν-
θρωπο ενδιαφέρον τους και φροντίζουν 
για να τους βγει μια σύνταξη, να φιλοξε-
νηθούν στα ευαγή ιδρύματα του νησιού. 
Κανείς δεν «καλλιεργεί» την ιδιορρυθμία 
τους και δεν ψυχαγωγείται από λόγους 
ή πράξεις τους. Αντίθετα, όλοι προσπα-
θούν να τους βοηθήσουν, ώστε να επα-
νέλθουν σε ομαλή ζωή. Συνήθως μάταια 
βέβαια, αλλά τότε τους αφήνουν στο πε-
ριθώριο, να κάνουν το δικό τους.

Θα βλέπετε εκείνον τον ξερακιανό 
αλλοδαπό με την ευγενική φυσιογνω-
μία, που δεν μιλά, δεν ζητιανεύει, δεν 
δέχεται καν βοήθημα κανένα. Μόνος 
του, σιωπηλός και συμπαθέστατος περ-
νά ανάμεσα απ’ τα τραπεζάκια καφενεί-
ων και ταβερνών και αυτοφιλεύεται με 
τα εγκαταλειμμένα αποφάγια και ποτά.

Κανείς δεν τον ενοχλεί και κανείς δεν 
ασχολείται μαζί του.

Ο άλλος που έμενε έξω απ’ το Κολυμ-
βητήριο και ξόδευε σε λίγες μέρες τη 
σύνταξη του σε μπύρες, χωρίς να ενο-
χλεί κανέναν, προκάλεσε το ενδιαφέρον 
της Κοινωνικής Πρόνοιας και πείστηκε 
να πάει στο «Άσυλο» της Αγιάσου.

Άλλος πάλι που κοιμόταν χειμώνα- 
καλοκαίρι σ’ ένα κατασχεμένο καΐκι 
μέσα στο λιμάνι, ή σε παγκάκια, πανέ-
ξυπνος  και αξιόλογος άνθρωπος, προ-
τίμησε έτσι  να τελειώσει τη ζωή του,  
προκαλώντας μόνο το ενδιαφέρον των 
φίλων του, που δεν απέδωσε.

Έτσι γίνεται σήμερα. Στο παρελθόν 
όμως επειδή η αιολική σπιρτάδα βα-
στούσε γερά, κατά το γνωστό ποίημα  
του Αναστασέλλη (έδιου κατούρσι η 

Σαπφώ κι ακόμα βαστά η σπιρτάδα),  
κάθε «σαλεμένος», φτωχός συνήθως, 
άνθρωπος, που κυκλοφορούσε και 
«δρούσε» στην Αγορά κι από κει στις 
γειτονιές της μικρής μας πόλης, γινόταν 
κέντρο ενδιαφέροντος, για να αντληθεί 
απ’ αυτόν διασκέδαση και γέλιο. Συνά-
μα και επιβεβαίωση πολλών, ότι αυτοί 
ήταν ανωτέρου επιπέδου και είχαν δι-
καίωμα να «τσιγκλάνε» τον «αγαθό» για 
να κάνει και να λέει τα παλαβάτα του.

Έτσι ο «τύπος», όπως τον διαμόρφω-
νε ο κοινωνικός του περίγυρος, άθελα 
του συντελούσε στην «υγεία» των άλλων. 
Αυτοί όμως οι ιδιόρρυθμοι άνθρωποι ξε-
χώρισαν από το ανώνυμο πλήθος, έγιναν 
επώνυμοι και «γράψανε ιστορία» που 
τέρπει ή και διδάσκει και επόμενες γενιές.

Ένας τέτοιος τράβηξε το ενδιαφέρον 
του Γερμανού Βυζαντινολόγου Κρου-
μπάχερ, που επισκέφθηκε τη Μυτιλήνη 
το 1884 κι ήταν παρέα με τον Χυδηρι-
ανό ζωγράφο Ιακωβίδη σε μια ταβέρνα. 
«Του κάναν καζούρα, όπως συμβαίνει 
γενικά με τον τρελό στην Ανατολή, 
όπου οι άνθρωποι λίγη συμπόνια του 
δείχνουν. Επρόκειτο για έναν πρώην 
δικηγόρο, που με ταραγμένο το νου 
«φιλοσοφούσε»: «Το σύμπαν ουδέν εί-
ναι και το ουδέν είναι εν τω σύμπαντι», 
τους έλεγε και παίνευε τον Ιακωβίδη. 
«Όταν σε ατενίζω, αίρομαι εις ανωτέ-
ρας σφαίρας».

Πολλοί άλλοι τον διαδέχθηκαν τους 
μετέπειτα χρόνους και ήκμασαν την 
εποχή της «Λεσβιακής Άνοιξης» (1910-
1930) δίπλα και παράλληλα με τους κο-
ρυφαίους Μυτιληνιούς λογοτέχνες και 
καλλιτέχνες της περιόδου αυτής.

Ο Λούης, ο Παυλάκης, ο Δελαπατρί-
δης, ο Νέης ακόμα, που ανήκουν στους 

διανοούμενους, φιλοσόφησαν ή λογο-
τέχνησαν προφορικά και γραπτά  με 
αρκετή επιτυχία. Σ’ αυτούς πρέπει να 
κατατάξουμε και τον ιδρυτή του Συλ-
λόγου «Φιλογελώτων» φαρμακοποιό 
«Εξοχώτατο» που με την παρέα του 
σε ταβερνείο στην Επάνω Σκάλα, ενώ 
αλλού έλεγαν κι έκαναν τα δικά τους οι 
«Βασιβουζούκοι» του Μυριβήλη.

Τα χρόνια που ακολούθησαν με 
τον πόλεμο, την Κατοχή, το δεύτερο 
αντάρτικο και μέχρι τη 10ετία του 1960 
χόρτασαν πείνα, ανέχεια και έλλειψη 
κάθε φροντίδας και περίθαλψης για 
τους ταπεινούς αυτούς Μυτιληνιούς με 
τα κλονισμένα νεύρα και φρένα.

Τα σημερινό λεγόμενο «όριο φτώ-
χειας» για κείνη την εποχή ήταν όνειρο 
άπιαστης οικονομικής επάρκειας, γιατί 
πολλοί άνθρωποι πράγματι λιμοκτονού-
σαν κι αν μάλιστα ανήκαν στην κατηγο-
ρία των προαναφερομένων, άλλη λύση 
επιβίωσης δεν είχαν παρά τη ζητιανιά. 
Λίγο φαΐ, ένα κομμάτι τυρί, λίγες ελιές, 
κάστανα ή σύκα και συνήθως μια φέτα 
ψωμί, ήταν το αποτέλεσμα της αργυ-
ρολογίας τους. Λεφτά σπάνια έβλεπαν 
στις χούφτες τους, γιατί κι ο πολύς  ο 
κόσμος  και κοσμάκης δεν τα είχε ούτε 
για τον εαυτό του επαρκή.

Περίφημος ήταν ο Θαράπης, που 
χτυπούσε τις πόρτες και βροντολογού-
σε το τσίγκινο πιάτο του με το κουτάλι 
κλαυθμηρίζοντας: «Πιάτο έχω, κουτά-
λι έχω, όρεξη έχω. Φαΐ δεν έχω». Κι 
επειδή συχνά δεν έβρισκε έβαζε τη μια 
γροθιά του στο αυτί του, ότι τάχα ήταν 
τηλέφωνο και τηλεφωνούσε στον ίδιο 
τον Θεό, λέγοντας τον καημό του και 
περιμένοντας την εξ ύψους βοήθεια. 
Την άξιζε ο δυστυχισμένος, γιατί γι’ αυ-
τόν ίσχυε το «πτωχός πτωχόν ελεεί» κι 
αν μάζευε καμία δεκάρα πήγαινε κάπο-
τε- κάποτε και την έδινε σε άλλον ζη-
τιάνο, που καθόταν αμίλητος στο στέκι 
του έξω απ’ την εκκλησία.

Τα πειραχτήρια ξέροντας την παράξε-
νη τιμιότητα του τον κατηγορούσαν, ότι 
έκλεψε ένα ρολόγι από έναν Γερμανό, 
που μετά την απελευθέρωση τον Γερμα-
νό έκαναν αντάρτη. Αρκούσε να τον φω-
νάξουν «Τ’ Γερμανού του ρολόγ’» ή «Τ’ 
Αντάρτ’ του ρουλόγ’ ρε!»  για να γίνει 
έξαλλος από την άδικη αυτή κατηγορία, 
ο ήρεμος και πράος αυτός άνθρωπος, 
που κατά το Χριστό πρέπει να κληρονό-
μησε τη γη. «Μακάριοι οι πραείς», είπε...

Άλλης ποιότητας και επιπέδου ήταν ο  
Τριαντάφυλλος, ο πλανόδιος βιολιστής, 
σαντουρίστας και τραγουδιστής. Αυτού 
γνωρίζουμε και το επίθετο, Κουγιάνος 
λεγόταν, ξέρουμε και το πότε πέθανε. 
Στις 13-3-1986. Γύριζε με το όργανό 
του στις ταβέρνες και τα πανηγύρια 
και έπαιζε τη «Ρεζεντά» κι άλλα παλιά 
τραγούδια από οπερέτες ή και τα «Κύ-
ματα του Δούναβη» και κλασικά κομ-
μάτια. Με φάλτσα και κακοφωνία, αλλά 
και πολύ μεράκι και κέφι. «Παίξε μας 
Τριαντάφυλλε, τις «Καλαμιές» του λέγω 
κάποτε. Του Μπάρμπα - Ασημάκη (του 

«Θαράπης»



36 37

Βεϊνόγλου, που δούλευε και στον Δήμο 
σκουπιδιάρης) μου λέει κι αρχίζει να 
τραγουδά και να παίζει το βιολί.
«Σαν τι να λεν οι Καλαμιές,
Σαν τι να ψιθυρίζουν,
Όταν τρεμολυγίζουν
Μες στον βοριά;»

Έβγαλα και του ‘δωσα ένα τάλιρο.  
Τόδε και μου το απογύρισε. «Όχ(ι)  
τόσο πουλλά, μουρέλι μ’. Ένα δίφρα-
γκου φτάν(ι)»! Ναι, τέτοιος άνθρω-
πος ήταν. «Ένα πλέλι είμι. Τ’ Θεού 
του μουρό» αυτοαπεκαλείτο, κι έτσι 
ήταν. Όσον ήταν με το «πατερέλι τ», 
τον πατέρα του έκαναν μουσικό ντου-
έτο, γιατί εκείνος έπαιζε ταμπούρλο 
και συνόδευε το βιολί ή σαντούρι του 
Τριαντάφυλλου. «Ι...ιι! του πατερέλι μ’ 
τι καλό που ήνταν, τι καλό. Τόχασα 
όμως». Και θρηνολογούσε τον πεθαμέ-
νο από χρόνια πατέρα του.

Σαν πέθανε κι ο Τριαντάφυλλος πολ-
λοί τον θυμήθηκαν και έγραψαν το τι  
και πως διηγείται τη ζωή του και τον 
χαρακτήρα του.

Η γλυκειά ποιήτρια Μαρία Αγιασώ-
του-Λαμπρινού έγραψε ένα ωραιότατο 
ποίημα γι’ αυτόν:
Νάχαμε του Τριαντάφυλλου 
την τριανταφυλλιά,
Που μες στο καταχείμωνο 
μερονυχτίς ανθίζει
Κι αγάπης τριαντάφυλλο 
η άγια του καρδιά
Μες στα ολάδεια χέρια μας 
μ’ απλοχεριά χαρίζει.

Στην κηδεία του μόνο ένας τυχαίος 
επισκέπτης του Νεκροταφείου ήταν. Η 
ποιήτρια θαρρείς και είδε την σκηνή και 
τελειώνει το ποίημά της:
Στο ξόδι του Τριαντάφυλλου 
κανείς δεν θ’ ακλουθά,
Μηδέ λουλούδι θα βρεθεί 
στη φτωχική κηδεία.
Μόνο άγγελοι τ’ ουρανού 
θα ψάλλουνε γλυκά
Κι οι Άγιοι θ’ ακλουθήσουνε 
μ’ όλη την κουστωδία.

Τον πατέρα του θυμόταν και το «Θο-
δωρέλ’» που έκανε θελήματα και τον 
αχθοφόρο με στέκι το Μπας Φανάρ. Τα 
λίγα λεπτά που κέρδιζε τα έπινε και γύ-
ριζε μεθυσμένος για να εξοργίζεται και 
να γίνεται επιθετικός, όταν περιπαιχτικά 
τον φώναζαν: «Τσακ- πατ, Θοδωρέλ’». 
Καθώς τρίκλιζε όμως δεν μπορούσε να 
πιάσει κανέναν και να καταχερίσει.

Χωνόταν μετά σε καμιά σκάλα εισόδου 
σπιτιού και αποκοιμόταν, αφού διερωτά-
το φωναχτά «πούνι η πατέρας ιμ, πούνι η 
μάνα μ’, πούνι οι καλοί οι αθρώπ’».

Κι ενώ όλοι αυτοί οι φουκαράδες 
ήταν απεριποίητοι και άπλυτοι, υπήρ-
χαν κι άλλοι που ήταν καθαροί και ευ-
πρεπώς ντυμένοι.

Το «Νικολέλ’» που απλώς ήταν 
«οκνός» και ζούσε απ’ τη μάνα του. 
Απείραχτος, αμίλητος, βολικός, δεν 
απαντούσε στα πειράγματα.

Περιποιημένος, τουλάχιστον στα 
πρώτα χρόνια της άφιξής του στη Μυτι-«Τριαντάφυλλος»

λήνη, ήταν ο «Ζαν», που δεν ξέρω πως 
ήρθε απ’ τη Γαλλία και μιλούσε βέβαια 
γαλλικά. Τον επιτρόπευε ο δικηγόρος 
κ. Εμ. Κάβουρας. Ασκούσε το επάγ-
γελμα του λούστρου και καλούσε τους 
πελάτες του στα γαλλικά. «Approche, 
messieurs, approche» και χτυπούσε τις 
βούρτσες του στο κασελάκι.

Καλός επαγγελματίας όμως και ολο-
κάθαρος ήταν ο «Αντώνης», ο σαλε-
πτζής. που επονομαζόταν «Κοκοράκι», 
γιατί εμιμείτο το λάλημα του κόκορα  
και όχι μόνο. Έκανε θαυμάσια και το 
γκάρισμα του γαϊδάρου και τις φωνές 
άλλων ζώων. Ήταν το κάλεσμα των πε-
λατών του αυτό. Πουλούσε σαλέπι σε 
απαστράπτοντα σύνεργα. Έπλενε καλά 
– καλά τα ποτήρια σερβιρίσματος, έβα-
ζε και κανέλα και πρόσφερε ένα θερμό 
και γευστικό ρόφημα.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε για 
τον «Αρχηγό» τον Γιάννη Μιχαηλίδη, 
ιδρυτή του κόμματος «Χριστιανο-σοσι-
αλιστικόν» και εκδότη της εφημερίδας 

«Αστήρ» που επωλείτο, όπως έγραφε,  
«μια δραχμήν, το μέγιστον δεκτόν». Στο 
επάγγελμα ήταν τσαγκάρης, αλλά η... πο-
λιτική τον απασχολούσε περισσότερο. 
Το «σάλεμα» του ξεκίνησε απ’ την κα-
τοχή, που αυτόκλητος πήγε στην Κου-
μαντατούρ μ’ ένα πάκο χαρτιά κι άρχισε 
εκεί να αναπτύσσει το πολεμικό σχέδιο 
με το οποίο θα μπορούσε ο Χίτλερ να 
νικήσει τους Ρώσους, που τον είχαν φέ-
ρει στα στενά στο Στάλινγκραντ. «Αλ-
λιώς, ο πόλεμος χάνεται» αποφάνθηκε 
κι ο Γερμανός Αξιωματικός, που δεν κα-
τάλαβε με ποιόν μιλούσε, διέταξε να τον 
μαντρώσουν στο Διδασκαλείο. Τρόμα-
ξαν οι δικοί του  να τον ελευθερώσουν, 
εξηγώντας περί τίνος επρόκειτο.

Οι «οπαδοί» του τον προμήθευσαν 
τη στολή, με την οποία τον φωτογρά-
φησε ο Στέλιος Συνόδης. Το ύφος του 
είναι πράγματι αρχηγικό, αφού σε κά-
ποιες δημοτικές εκλογές υποψήφιος 
δήμαρχος πήρε αρκετές ψήφους, χω-
ρίς βέβαια να εκλεγεί.

Απ’ την πινακοθήκη μας αυτή λείπει 
το «Μπαχάρ» ή «Πουπουλιάς», πού-
κανε «χουσμέτια» μες στην Αγορά κι 
έπαιζε στα δάχτυλα τη θεωρία της πο-
λιτικής («να κατιβούν οι «Κόκκιν’», να 
τα κάνιν ούλα τούτα κουλχόζ’» έλεγε).  

Λείπει κι ο αυθεντικός «Ίχ μαμάμ’»  
που αγανακτούσε γιατί τον τάιζαν φα-
σόλια και σαν τα έβλεπε για πολλοστή 
φορά στο τενεκούδι του (ζητιάνος 
ήταν) έλεγε «Ίχ μαμάμ’ πάλι φασούλις;»

Κι άλλοι όμως «τύποι» πέρασαν και 
διασκέδασαν τους Μυτιληνιούς, όταν 
δεν υπήρχε τηλεόραση και «παράθυ-
ρα» συζήτησης, παράλληλοι ή μάλλον 
ταυτόχρονοι μονόλογοι, που ο καθένας 
ακούει τον εαυτό του.

Τους ιδιόρρυθμους Μυτιληνιούς τους 
άκουγαν με προσοχή όλοι, γι’ αυτό και 
τους θυμούνται.

(Εφημ. «Πολιτικά» 19/5/2015)
Τα σκίτσα είναι του Γ. Κακαδέλλη από το βιβλίο 

«Όπως τα είδα» έκδοση «Αστερίας»«Μπαχάρ»
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Το στολίδι της Μυτιλήνης «Σάρλιτζα 
Παλλάς», το φημισμένο ξενοδοχείο 
που φέτος συμπληρώνει 110 χρόνια 
ύπαρξης... και 37 χρόνια παρακμής, 
κτίστηκε στην παραλία του χωριού Θερμή 
της Μυτιλήνης το 1909, σε σχέδια Γάλλων 
αρχιτεκτόνων, από τον Χασάν Εφέντη 
Μολλά Μουσταφά, αδερφού του Χουσεΐν 
Χιλμή Πασά, σημαντικού Οθωμανού 
αξιωματούχου ο οποίος γεννήθηκε στη 
Λέσβο το 1855 και υπηρέτησε δύο φορές 
ως μεγάλος Βεζίρης.

Τ ο  σ υ ν ο λ ι κ ό  ε μ β α δ ό ν  τ ο υ 
οικοδομήματος ανέρχεται στα 19.164 
τ.μ., σε οικόπεδο 23.500 τ.μ, και η 
ιδιαιτερότητα αυτού είναι, ότι συναντώνται 
επίσης αρχαιολογικές ανασκαφές εντός 
της έκτασής του, καθώς και λουτροπηγές 
σε άμεση επαφή με αυτό. Το βάφτισαν 
με το όνομα Σάρλιτζα Παλλάς (Hotel 
Sarlidjé Palace), ονομασία που επί 
τουρκοκρατίας σήμαινε «οι κίτρινες 
θερμές πηγές», δηλαδή από το «Sari» 
που στην τουρκική γλώσσα σημαίνει το 
κίτρινο χρώμα και ιλιτζά που σημαίνει 
υπόθερμο θεραπευτικό νερό.

Η κατασκευή του «Σάρλιτζα Πάλλας» 
γίνεται κατά την περίοδο του Χιλμή 
Πασά και συμπίπτει με την ανάδυση 
του κινήματος των Νεοτούρκων. 

Το ξενοδοχείο «Σάρλιτζα Παλλάς»

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι στο 
«Σάρλιτζα Πάλλας», χρησιμοποιήθηκαν 
μορφολογικές αναφορές, οι οποίες 
προβάλλουν τα οθωμανικά στοιχεία 
και η όλη αρχιτεκτονική αντιμετώπιση 
είχε σκοπό να προβάλλει την νέα τάξη 
πραγμάτων η οποία ήταν επί σκηνής. 

Στα ένδοξα έτη του, φιλοξένησε 
πρίγκιπες και βασιλείς, πολιτικούς 
και ανθρώπους που υπηρετούσαν 
τα γράμματα και τις τέχνες. Υψηλοί 
επισκέπτες του ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, το 
βασιλικό ζεύγος Παύλος και Φρειδερίκη, 
αλλά επίσης πελάτες του υπήρξαν 
ακόμη, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο 
Στράτης Μυριβήλης, ο ελληνοαμερικανός  
σκηνθέτης Ελία Καζάν, και πολλοί 
άλλοι. Το ξενοδοχείο δεν πρόσφερε 
στους θαμώνες του μόνο υπηρεσίες 
ξεκούρασης και λουτροθεραπείας, αλλά 
και έντονη κοσμική ζωή.

Το ξενοδοχείο «Σάρλιτζα Πάλλας» 
ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαίου 
1910. Στο φύλλο αρ. 171 της τοπικής 
εφημερίδας «Σάλπιγξ» της 29/4/1910 
καταχωρείται η πρώτη διαφήμιση του 
ξενοδοχείου που είχε ως εξής: 

«Την 1ην Μαΐου ανοίγει τας πύλας του 
εις το κοινόν το νεόδμητον Μέγα εν Θερμή 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής

ξενοδοχείον. Δωμάτια ευάερα και ευήλια, 
επίπλωσις τελειοτάτη, τροφή άφθονος 
καθαρά και υγιεινή, υπηρεσία πρόθυμος, 
τιμαί ακαταγώνισται. Θέα επί της θαλάσσης 
και των κατάφυτων βουνών. Τοποθεσία 
μαγευτική. Προσωπικόν ειδικόν μετακληθέν 
εκ Κων/λεως. Μαγειρική ανατολική και 
ελληνική. Θερμώς συνιστάται εις όλους. 
Το μέγα τούτο ξενοδοχείον θα καταστή 
βεβαίως το εντευκτήριον του καλού κόσμου 
της καθ’ ημάς Ανατολής. Διότι κείται παρά 
τα θαυμάσια θερμά ύδατα της Θερμής 
τα από των αρχαίων χρόνων ονομαστά 
δι’ ιαματικάς ιδιότητας. Τα ύδατα ταύτα 
θερμοκρασίας 50ο C εν τη πηγή και 43ο C 
εν τη δεξαμενή συνιστώνται υπό των ιατρών 
ως ιαματικά κατά των ρευματισμών, της 
αναιμίας, του χρόνιου κατάρρου της μήτρας, 
της λιθιάσεως του ήπατος και της κύστεως, 
της αρθρίτιδος κ.λπ.» 

Σε φύλλο της ίδιας εφημερίδας της 18ης 
Μαΐου 1910 συμπληρώνεται η διαφήμιση 
με τα εξής: «Εν τω νέω περικαλλή οικήματι 
παρέχεται κλίνη και τροφή άφθονος 
και υγιεινή, τρις της ημέρας αντί γρ. 40 
κατ’ άτομον και ημέραν. Τα δωμάτια 
των παλαιών οικημάτων ενοικιάζονται 
συμφώνως προς τους παλαιούς όρους. Καθ’ 
εκάστην Κυριακή ωραία ορχήστρα παιανίζει 
εις τον μαγευτικόν κήπον του ξενοδοχείου. 
Ζύθος δε λαμπρός, παγωμένος πωλείται εις 
τιμάς λίαν συγκαταβατικάς, ούτως ώστε, οι 
θαμώνες του ξενοδοχείου ή οι εκδρομείς 
δεν ευρίσκουν λόγους να εξωτερικεύσωσι 
την πολλήν των ευχαρίστησιν».

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή, 
το ξενοδοχείο και οι ιαματικές πηγές 
περνούν ως ανταλλάξιμα στο ελληνικό 
κράτος και στη συνέχεια, το 1925, στην 
Εθνική Τράπεζα. Δύσκολα τα χρόνια, 
αλλά το ξενοδοχείο παρέμεινε σε 
λειτουργία. Τον Αύγουστο του 1933 
αγοράζεται σε δημοπρασία από το 
Ταμείο Σύνταξης και Αυτασφάλισης 
Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.). Από τότε η 
πορεία του ήταν σταθερά καθοδική 

καθώς το ξενοδοχείο λειτουργούσε, 
αλλά το Ταμείο, δεν επένδυε για να 
διατηρήσει το υψηλό του επίπεδο. 

Τελικά θα κλείσει το 1982 και σήμερα 
στέκει απόκοσμο, προσμένοντας ή 
την απόλυτη κατάρρευση ή την 
πολυαναμενόμενη αξιοποίηση του, 
ύστερα δε και από τη μεταβίβασή του 
από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), η διάδοχη 
κατάσταση του ΤΣΑΥ, στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου για 25 χρόνια, με 
σκοπό να δημιουργηθεί ένα πρότυπο 
θερμαλιστικό κέντρο. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει 
ορισθεί ως ο φορέας υλοποίησης των 
μελετών που αφορούν στη συντήρηση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη του 
Οθωμανικού Λουτήρα καθώς επίσης και 
στη συντήρηση, διατήρηση και ανάδειξη 
των αρχαιοτήτων του οικοπέδου, ενώ 
φορέας λειτουργίας διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
ορίσθηκε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Νέα ευρήματα και ανακάλυψη 
νέας πηγής 

Τα πρόσφατα νέα αρχαιολογικά 
ευρήματα και η ανακάλυψη πηγής που 
αυξάνει την ποσότητα του διαθέσιμου 
προς αξιοποίηση ιαματικού νερού, σε 
συνδυασμό με αποφάσεις για την πορεία 
της ανάπλασης των εγκαταστάσεων των 
ιαματικών πηγών της Θερμής και του 
ξενοδοχείου Σάρλιτζα, που ελήφθησαν 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
«Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης», που έχει υπογραφεί μεταξύ 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και του ΕΦΚΑ, 
ως διάδοχου σχήματος του ΕΤΑΑ, 
δημιούργησε ένα κλίμα ευφορίας, το 
οποίο ελπίζουμε να μην εξαφανισθεί.

Το ονομαστό ξενοδοχείο της Λέσβου, 
στέκει σαν ένα γοητευτικό ερείπιο από 
τότε που έκλεισε, το 1982, και περιμένει 
να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες ώστε 
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να αντιμετωπισθεί επιτέλους με τη 
σοβαρότητα που του αρμόζει. Κατάλοιπο 
του λαμπρού αστικού κεφαλαίου της 
Λέσβου και της οικονομικής ακμής των 
πρώτων χρόνων του εικοστού αιώνα, 
το Σάρλιτζα Παλλάς είναι διατηρητέο 
μνημείο από το 1987 αλλά σταθερά, 
μέρα με τη μέρα, αποσυντίθεται..Η φήμη 
και η λαμπρότητά του συνδέονται με τον 
ιαματικό τουρισμό και αυτό είναι και το 
κλειδί για την αποκατάστασή του. Γνωστό 
περισσότερο ως θρύλος, το Σάρλιτζα 
Παλλάς ήρθε εκ νέου στην επικαιρότητα 
χάρη στην πρωτοβουλία υπέρ της 
διάσωσής του που ανακίνησε πρόσφατα 
η Monumenta (αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία για την προστασία της φυσικής 
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς). 

Ανήκει στην κατηγορία των μνημείων σε 
κίνδυνο καθώς το τεράστιο αυτό κτίριο, 
χτισμένο σε ένα αχανές οικόπεδο με 
βοηθητικά κτίρια, κυριολεκτικά καταρρέει. 
Είναι βανδαλισμένο μέσα και έξω.

Η Monumenta έχει αποστείλει 
έγγραφο από τον Φεβρουάριο 2019 
στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η 
προγραμματική σύμβαση του 2016 
με σκοπό την αποκατάσταση των 
εγκαταστάσεων περιλαμβάνει και το 
ΥΠΠΟΑ, αλλά βρισκόμαστε ακόμη 

στο σημείο μηδέν (το κτίριο ανήκε 
από το 1933 στο ΤΣΑΥ, αργότερα 
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ). Σύμφωνα με την από 
25/2/19 απάντηση της Περιφέρειας Β. 
Αιγαίου στη Monumenta, «ο ΕΦΚΑ 
έχει υποβάλει φάκελο στο υπουργείο 
Τουρισμού και βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο κατάθεσης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, χωρίς όμως να μπορεί 
να εκτιμήσει τους χρόνους ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας». Όπως επισημαίνεται, 
είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ως 
ιαματικός ο φυσικός πόρος. Από αυτήν 
την παράμετρο θα εξαρτηθεί η μορφή 
ανάπτυξης, σύμφωνα με το παλαιό 
έγγραφο της Περιφέρειας. Εως τώρα, 
η Περιφέρεια δεν έχει προχωρήσει σε 
μελέτες αποκατάστασης των λουτρικών 
κτιρίων και του ξενοδοχείου, που 
παραμένει σε ερειπιώδη κατάσταση.

Τ ο  Σ ά ρ λ ι τ ζ α  Π α λ λ ά ς ,  ε ί ν α ι 
παροπλισμένο επί 37 χρόνια. Στη χώρα 
μας έχουμε ταλέντο να διαιωνίζουμε 
ζητήματα που αν λύνονταν θα βοηθούσαν 
την τοπική κοινωνία, το εθνικό προϊόν 
και φυσικά, σε αυτήν την περίπτωση, την 
αρχιτεκτονική κληρονομιά της Λέσβου 
που είναι μοναδικής αξίας.

Βοήθημα: Καθημερινή 11-02-2020
Lesvosnews.net

Οι θερμές πηγές της Θερμής

ΠρόσωπαΠρόσωπα
Ερνέστος Τσίλλερ

Ο Ερνέστος Τσίλλερ (Ernst Ziller), 
γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου1837 στη 
Σαξονία και πέθανε στην Αθήνα 10 
Νοεμβρίου1923. Γερμανός αρχιτέκτονας 
και πανεπιστημιακός από την Σαξονία, ο 
οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας 
του στην Ελλάδα. Υπήρξε ένας από τους 
σημαντικότερους και διασημότερους 
αρχιτέκτονες της ελληνικής επικράτειας, 
σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή 
εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών 
κτηρίων και άφησε τη σφραγίδα του στην 
οικιστική φυσιογνωμία του ελληνικού 
αστικού χώρου στα τέλει του 19ου και 
τις αρχές του 20ού αιώνα.

Ανάμεσα στα έργα του συγκαταλέγονται 
το Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, το Ιλίου Μέλαθρον, το 
Δημαρχείο Ερμουπόλεως, το Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης κ.ά.

Το 1855 ο Τσίλλερ παρακολούθησε 

μαθήματα  στη  Βασ ιλ ική  Σχολή 
Οικοδομικών Κατασκευών της Δρέσδης, 
όπου σπούδασε αρχιτεκτονική. Ωστόσο, 
αναφέρεται πως η πρώτη επαφή του με 
τις οικοδομές έγινε μέσω του πατέρα 
του, ο οποίος λόγω επαγγέλματος, του 
μετέφερε ορισμένες πρακτικές γνώσεις.

Ολοκλήρωσε τη φοίτησή του το 1858, 
έχοντας ενδιάμεσα τιμηθεί με δύο 
μετάλλια για τις επιδόσεις του. Κατόπιν, 
εγκαταστάθηκε μαζί με τον αδελφό του 
Μόριτς στη Βιέννη, όπου προσελήφθη ως 
σχεδιαστής στο αρχιτεκτονικό γραφείο 
του Θεόφιλου Χάνσεν, εξέλιξη που 
καθόρισε την μετέπειτα επαγγελματική 
του πορεία.

Αφού εργάστηκε για περισσότερο 
από ένα χρόνο πλάι στον Χάνσεν, 
το 1859 επέστρεψε στην πατρίδα 
του και συμμετείχε σε διαγωνισμό 
ανέγερσης κατοικιών στην Τιφλίδα (τότε 
πόλη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας), 
όπου αναδείχτηκε νικητής. Ωστόσο 
απέρριψε τη συγκεκριμένη προοπτική 
και αποδέχτηκε την πρόταση του 
Χάνσεν να μεταβεί στην Ελλάδα και 
να επιβλέψει την ανέγερση του κτιρίου 
της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας τη 
μελέτη και τον σχεδιασμό είχε αναλάβει 
ο Δανός αρχιτέκτονας.

Τον Ιανουάριο του 1861, ο Τσίλλερ 
ταξίδεψε μαζί με τον Χάνσεν για 
πρώτη φορά στην Αθήνα. Ωστόσο μετά 
την Έξωση του Όθωνα, οι εργασίες 
σταμάτησαν και ο ίδιος αποχώρησε 
από τη χώρα. Το 1864 επέστρεψε στη 
Βιέννη, όπου συνέχισε να εργάζεται στο 
γραφείο του Χάνσεν, σπουδάζοντας 
παράλληλα αρχιτεκτονική και ζωγραφική 
στη Σχολή Καλών Τεχνών της αυστριακής 

Επιμέλεια Θ. Πλατσής
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πρωτεύουσας. Ολοκληρώνοντας τη 
φοίτησή του, τιμήθηκε με το αργυρό 
μετάλλιο της σχολής.

Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε 
μια σειρά εκπαιδευτικών ταξιδιών σε 
διάφορες ιταλικές πόλεις (Βερόνα, 
Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία, Πομπηία 
κ.ά.), όπου πραγματοποίησε επιτόπιες 
αρχιτεκτονικές μελέτες.

Εγκατάσταση στην Ελλάδα
Το 1868 επέστρεψε στην Ελλάδα 

για να εργαστεί ως ανεξάρτητος 
αρχιτέκτονας. Η προσωπική φιλία που 
δημιούργησε με τον βασιλιά Γεώργιο Α΄ 
και η δημοφιλία του στην αστική τάξη 
του ελληνικού κράτους ενίσχυσαν την 
φήμη του με αποτέλεσμα να αναλάβει 
εκατοντάδες παραγγελίες για την 
ανέγερση δημοσίων κτιρίων, καθώς 
και ιδιωτικών κατοικιών και επαύλεων. 
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της 
ζωής του ανέλαβε την σχεδίαση και 
κατασκευή τουλάχιστον πεντακοσίων 
κτιρίων. Παράλληλα, αναφέρεται πως 
συνέβαλε στην δενδροφύτευση του 
λόφου του Λυκαβηττού.

Το 1872 κατέλαβε την έδρα της 
αρχιτεκτονικής του Σχολείου των Τεχνών 
(μετέπειτα Πολυτεχνείου) απ’ όπου όμως 
απολύθηκε το 1883, λόγω της άρνησής 
του να συγκαλύψει τις οικονομικές 
καταχρήσεις που καθυστερούσαν την 
ανέγερσή του Ζαππείου. Το επόμενο 
έτος διορίστηκε διευθυντής Δημοσίων 
Έργων επί κυβερνήσεως Χαρίλαου 
Τρικούπη, σε μια προσπάθεια του 
Τρικούπη να αποκαταστήσει τον 
Τσίλλερ. Τη θέση αυτή, ο Τσίλλερ την 
εγκατέλειψε υποχρεωτικά το 1893, μετά 
τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους 
που είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Στον Πειραιά κατασκεύασε, κοντά 
στην σημερινή πλατεία Αλεξάνδρας, την 
επονομαζόμενη «Συνοικία Τσίλλερ» ή 
«Συνοικία των Επαύλεων», με τον σκοπό 
την πώληση των ακινήτων. Αργότερα 
ίδρυσε εταιρία κατασκευής οικοδομικών 
υλικών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ήρθε 
αντιμέτωπος σε σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα, καθώς έχασε σχεδόν 
ολόκληρη την περιουσία του εξαιτίας 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

μιας αποτυχημένης επένδυσης που 
πραγματοποίησε από κοινού με δύο 
ομοεθνείς του. Ως αποτέλεσμα αυτών 
των προβλημάτων η οικία του (Μέγαρο 
Τσίλλερ), την οποία ανήγειρε την 
περίοδο 1882-1885 πωλήθηκε το 1912 
σε πλειστηριασμό, καταλήγοντας στον 
τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο. Το 
συγκεκριμένο κτίριο διατηρείται ακόμα 
και σήμερα στην οδό Μαυρομιχάλη, 
μεταξύ Ακαδημίας και Σόλωνος. 
Παράλληλα, η οικογένεια Τσίλλερ 
διατηρούσε και εξοχική κατοικία στην 
οδό Πεσμαζόγλου 12 στην Κηφισιά 
μέσα σε έκταση σαράντα στρεμμάτων.

Ο Τσίλλερ απεβίωσε στην Αθήνα στις 
10 Νοεμβρίου του 1923 και θάφτηκε 
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.
Αρχαιολογικές μελέτες

Ο Τσίλλερ ασχολήθηκε εντατικά με 
την αρχαιολογία. Την περίοδο 1864-
1869 πραγματοποίησε ανασκαφές για 
την ανακάλυψη του Παναθηναϊκού 

Σταδίου, έχοντας νωρίτερα αγοράσει 
την έκταση για τον συγκεκριμένο σκοπό. 
Στις δικές του ανασκαφές, αλλά και 
σε έρευνες των προηγούμενων ετών 
στηρίχθηκε το σχέδιο ανακατασκευής 
του Σταδίου από τον Αναστάσιο Μεταξά. 

Το 1865 δημοσίευσε την μελέτη του 
σχετικά με τον Παρθενώνα με τίτλο «Περί 
της αρχικής υπάρξεως των καμπυλώσεων 
του Παρθενώνος» ,  στην  οποία 
υποστήριξε την, σωστή, άποψή του περί 
ηθελημένης καμπυλότητας, προκειμένου 
να αναιρέσει ορισμένους ισχυρισμούς 
της μονογραφίας του αρχαιολόγου 
Karl Bötticher επί του συγκεκριμένου 
ζητήματος. Πραγματοποίησε επίσης 
αρχαιολογικές έρευνες στη Μικρά Ασία 
για την ανεύρεση της Τροίας, καθώς και 
αρκετές μελέτες για τα υδατοφράγματα 
της Αττικής, το Θέατρο του Διονύσου 
στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, την 
αρχιτεκτονική δομή του Παρθενώνα κ.ά. 
Σχεδίασε τα λείψανα των αετωμάτων και 

Δημαρχείο Ερμούπολης Σύρου (1876-1891)
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είναι από τους πρώτους που κατέγραψαν 
την πολυχρωμία στα αγάλματα και στα 
αρχιτεκτονικά μέλη του Θησείου, του 
Ερεχθείου, του Ναού της Αφαίας στην 
Αίγινα κ.ά.

Από τις μελέτες αυτές ο Τσίλλερ 
εμπνεύστηκε τα διακοσμητικά στοιχεία 
για τις κατοικίες του. Γενικά το ύφος 
του, εκλεκτικό στο πλαίσιο του 
νεοκλασικισμού, εμπνέεται από την 
ελληνική Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, 
την Αναγέννηση, καθώς και από 
βορειοευρωπαϊκά στοιχεία.
Αρχιτεκτονική

Η δημιουργική σκέψη του Τσίλλερ 
συνδυάστηκε με την αισθητική της 
εποχής του βασιλιά Γεωργίου Α΄. Σε 
αντίθεση με τον δάσκαλό του, Θεόφιλο 
Χάνσεν, δημιούργησε το έργο του 
κυρίως στην Αττική, όπου κυριαρχούσαν 
διαφορετικές κλιματικές συνθήκες 
από τον ομιχλώδη βορρά. Το μέγεθος 
της Αθήνας επέβαλλε διαφορετικές 
κλίμακες και αναλογίες από αυτές 
των πρωτευουσών του βορρά, ώστε 
να είναι σύμφωνες με τα αισθητικά, 
φυσικά και ιστορικά δεδομένα του 
τόπου. Ο Τσίλλερ προσαρμόστηκε σε 
αυτά και τελικά επηρέασε την ελληνική 
αρχιτεκτονική, περισσότερο από κάθε 
άλλον αρχιτέκτονα, δίνοντας στην 
Αθήνα τον ευρωπαϊκό της χαρακτήρα.

Ο Τσίλλερ υπήρξε βασικός συντελεστής 

της διαμόρφωσης και της ανάπτυξης 
του ώριμου ελληνικού κλασικισμού, 
αλλά και ο πρώτος αρχιτέκτονας που 
ξέφυγε από τον κανόνα της κατασκευής, 
εντός Αθηνών, κτηρίων που ανήκαν στη 
συγκεκριμένη τεχνοτροπία. Αρκετές 
από τις κατασκευές του, είχαν επιρροές 
από τους αναγεννησιακούς ρυθμούς, 
τον ελληνικό κλασικισμό, καθώς και το 
νεομπαρόκ.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά έργα 
του στην Ελλάδα είναι το Προεδρικό 
Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το 
Ιλίου Μέλαθρον, η προσωπική του οικία, 
το Δημαρχείο Ερμουπόλεως, το Μέγαρο 
Μελά, κ.ά.

Στην Εθνική Πινακοθήκη φυλάσσεται 
το αρχείο Τσίλλερ, το οποίο αγοράστηκε 
το 1961 με ενέργειες του Μαρίνου 
Καλλιγά και διαθέτει περί τα 400 σχέδια 
και διάφορα άλλα τεκμήρια (χειρόγραφα, 
έγγραφα, ακουαρέλες κ.ά.) από τη ζωή 
του Γερμανού αρχιτέκτονα. Αρχειακό 
υλικό σχετικό με τον Τσίλλερ διαθέτουν 
ακόμη η Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, 
το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και τα ΓΑΚ 
Κυκλάδων

Ο Τσίλλερ ήταν παντρεμένος με τη 
σολίστ πιάνου και συνθέτρια Σοφία 
Δούδου, κόρη του Έλληνα επιχειρηματία 
Κωνσταντίνου Δούδου από την 
Κοζάνη και της Ελένης Κιρίλωφ από το 
Βουκουρέστι. Το ζεύγος γνωρίστηκε 

Δημοτικό Θέατρο Πατρών «Απόλλων» I. Ν. Παναγίας Φανερωμένης στο Αίγιο

στις αρχές του 1876 στη Βιέννη, όπου 
είχε μεταβεί ο Τσίλλερ και τον Ιούνιο 
του ίδιου έτους παντρεύτηκαν. Από 
τον γάμο του με τη Δούδου, ο Τσίλλερ 
απέκτησε πέντε παιδιά (τρεις κόρες και 
δύο γιους): τη Βαλέρια, τη Ναταλία, τη 
ζωγράφο Ιωσηφίνα ή Φιφή (σύζυγο του 
επίσης ζωγράφου Δημητρίου Δήμα), τον 
Όθωνα και τον Βάλτερ.

Με την πάροδο των ετών, ο Τσίλλερ 
δημιούργησε προσωπική φιλία με τον, 
άλλοτε εργοδότη του, Θεόφιλο Χάνσεν. 
Φίλος του ήταν και ο βασιλιάς Γεώργιος Ά.

Ο αριθμός των έργων του ξεπερνά 
τα 500. 

Μερικά χαρακτηριστικά κτίρια που 
σχεδίασε ο Έρνστ Τσίλλερ είναι μεταξύ 
άλλων και τα ακόλουθα:

Στην Αθήνα:
Ανάκτορο του Διαδόχου (1891-1897): 

το σημερινό Προεδρικό Μέγαρο.
Ιλίου Μέλαθρον, κατοικία του Ερρίκου 

Σλήμαν (1878-1881): η μελέτη ανήκε 
εξολοκλήρου στον Τσίλλερ, με εξαίρεση 
τις εξωτερικές τοιχογραφίες που είναι 
έργο του ζωγράφου Γιούρι Σούμπιτς. 

Από το 1998 στεγάζει το Νομισματικό 
Μουσείο Αθηνών

Βασιλικό Θέατρο (1895-1901): σήμερα 
Εθνικό Θέατρο.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: 
οικοδομήθηκε σε αρχικά σχέδια του 
αρχιτέκτονα Λούντβιχ Λάνγκε. Ο Τσίλλερ 
ήταν ο τρίτος και τελευταίος επιβλέπων 
του έργου, ενώ πραγματοποίησε 
σημαντικές αλλαγές στην πρόσοψη του 
κτιρίου, προσθέτοντας το τετράστυλο 
ιωνικό πρόπυλο και τις εκατέρωθεν 
στοές.

Μ έ γ α ρ ο  Σ τ α θ ά τ ο υ  ( 1 8 9 5 ) 
ανακαινίστηκε από τον Παύλο Καλλιγά 
στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού: στην 
συμβολή της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 
5 (πρώην οδός Κηφισίας) με την οδό 
Ζαλοκώστα. Νυν κεντρικό κτίριο του 

Υπουργείου Εξωτερικών.
Μέγαρο (έπαυλη) του Ανδρέα Συγγρού 

(1872-1873): στο κτήμα Αναβρύτων, 
μεταξύ Αμαρουσίου και Κηφισιάς.

Μέγαρο Μελά (1874): στην οδό Αιόλου, 
το μεγαλύτερο αθηναϊκό ιδιωτικό κτίριο 
της εποχής του, η ανέγερση του οποίου 
κόστισε 1.000.000 δραχμές.

Nαός του Αγίου Λουκά Πατησίων 
(1865-1870). H πρώτη εκκλησία - 
έργο του Τσίλλερ που κτίστηκε σε 
νεορωμανικό ρυθμό, εμφανή κυρίως 
στον τρούλο...

Ν α ό ς  Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  τ ο υ 
Ορφανοτροφείου Χατζηκώνστα στο 
Μεταξουργείο (1899-1901): εκκλησία 
νεορωμανικού ρυθμού, με τους 
χαρακτηριστικούς πυργίσκους στις 
εξωτερικές ακμές.

Πρώην διοικητήριο της Σχολής 
Ευελπίδων (1889): σήμερα στεγάζει τη 
Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Α ιγυπτ ιακή  Πρεσβε ία  (1885) : 

Mνημείο Schliemann
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νεοκλασικό μέγαρο στη λεωφόρο 
Βασιλίσσης Σοφίας, αρχικά γνωστό ως 
Μέγαρο Ψύχα.

Ξενοδοχείο «Μέγας Αλέξανδρος» 
(1889): βρίσκεται στη δυτική γωνία της 
διασταύρωσης της οδού Αθηνάς με 
την πλατεία Ομονοίας. Αρχικά ήταν 
τριώροφο, με αγάλματα στη στέψη, τα 
οποία αφαιρέθηκαν όταν προστέθηκε ο 
τέταρτος όροφος, μετά το 1920.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα:
- Δημοτικό Θέατρο Πατρών «Απόλλων» 
(1871-1872)[79].
Δημαρχείο Ερμούπολης Σύρου (1876-
1891): κτίστηκε με κονδύλια του κράτους 
και του δήμου Ερμουπόλεως. 
- Δημοτική Αγορά Πύργου: στεγάζει το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου[26].
- Δημοτική Αγορά Αιγίου[83] (1890): 

νυν Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου[84].
Μητροπολιτ ικός Ναός Παναγίας 
Φανερωμένης στο Αίγιο (θεμελίωση 
1899, εγκαίνια 1914) ο τρούλος του 
ναού είναι αναγεννησιακής μορφής, 
πλαισιώνεται από τέσσερα συμμετρικά 
κωδωνοστάσια και στέφεται από τοξύλια 
ρωμανικού ρυθμού.
-Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο 
Αίγιο (1890 με 1894) συγκαταλέγεται 
στα έργα της ώριμης περιόδου του 
Τσίλλερ
-Ναός Αγίου Ανδρέου (Αίγιο, 1888 ή 
1893).
-Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου (1870)
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη 
Θεσσαλονίκη (1894): σημερινό Μουσείο 
Μακεδονικού Αγώνα.

Βασιλικό Θέατρο (1895-1901): σήμερα Εθνικό Θέατρο.

Βοήθημα: Βικιπαίδεια-Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

ΛαογραφίαΛαογραφία
Οι αποκριές στον Μεσότοπο Λέσβου τα παλιότερα χρόνια

Γράφει ο Αρτέμης Γιαννίτσαρος

Για το θέμα αυτό αρκετά έχουν γραφτεί 
κατά καιρούς και υπάρχουν πολλές 
πληροφορίες για το πώς γιόρταζαν 
οι παλιοί μεσοτοπίτες τις αποκριές. 
Ο Π. Κοντέλλης (1989) λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία από τις αφηγήσεις 
παλιών μεσοτοπιτών (Ν.Α. Κελέσης, Χ. 
Βουρνάζος κ.ά.) και δικές του ενθυμίσεις 
μας δίνει μια γενική εικόνα γι’ αυτές 
τις γιορτές. Ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών 
Λέσβου «η Αναγέννηση» αφιέρωσε ένα 
τεύχος του περιοδικού του «Μεσότοπος. 
Παράδοση και Πολιτισμός» (1999) στο 
θέμα αυτό. Ακόμη αναβίωσε κάποια 
από τα δρώμενα αυτών των γιορτών, 
όπως π.χ. τους κουδουνάτους. Στο 
χωριό από το 1986 δημιουργήθηκε 
το μεσοτοπίτικο καρναβάλι που από 
τότε γίνεται κάθε χρόνο. Όλα αυτά 
είναι πολύ ενδιαφέροντα και επαινετά 
αλλά ίσως δεν δίνουν την αυθεντική 
ατμόσφαιρα που υπήρχε στο χωριό 
τα παλιότερα χρόνια κατά την περίοδο 
αυτών των γιορτών. Χωρίς να είμαι 
αρμόδιος για το θέμα θα προσπαθήσω 
να δώσω από τη δική μου σκοπιά 
ορισμένες πληροφορίες βασισμένες 
στις αναμνήσεις μου από τα παιδικά μου 
χρόνια. Ίσως αυτές συμπληρώνουν και 
ορισμένα σημεία που μέχρι τώρα δεν 
έχουν καταγραφεί.

Το πρώτο που θέλω να πω είναι 
ότι για όλες τις μεταμφιέσεις που 
γίνονταν τις αποκριές οι μεσοτοπίτες 
χρησιμοποιούσαν πάντα μια έκφραση, 
μια λέξη: «μ’τσούνοι». «Μ’τσούνους» 
έλεγαν όσους μασκαρεύονταν με 
οποιονδήποτε τρόπο είτε μέρα, είτε 
νύχτα. Εναλλακτικά και πιο εξειδικευμένα 
χρησιμοποιούσαν γ ια δ ιάφορες 
περιπτώσεις τη γενική ονομασία 

«σισίτια». Τη λέξη κουδουνάτος (-οι) 
δεν τη χρησιμοποιούσαν. Έλεγαν: 
«μ’τσούν(οι) μι τα κ’δούνια». Που και 
που μπορεί κάποιος από τους λίγους 
γραμματιζούμενους να τους έλεγε 
κουδουνάτους.

Ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι 
δεν συνήθιζαν να μασκαρεύουν τα μικρά 
παιδιά. Αυτό ήταν σχετικά σπάνιο και 
μ’τσούνοι ντύνονταν κυρίως οι έφηβοι 
και οι μεγάλοι.

Και τώρα ας έρθουμε σε κάποια απ’ 
αυτά που θυμάμαι με πρώτους τους 
κουδουνάτους, «τσι μ’τσούνοι μι τα 
κ’δούνια».

Μικρό παιδί, τη δεκαετία του 1940 
και λίγο μετά, κυρίως μετά την κατοχή, 
τους θυμάμαι να κατεβαίνουν από 
το Πάνω Χωριό στη γειτονιά μου, τα 
Χωραφούδια, κάνοντας εκκωφαντικό 
θόρυβο με τα κουδούνια τους. Ομάδες 
πέντε - έξι ατόμων ή και περισσότερων 
ήταν ντυμένοι συνήθως με προβιές κι 
είχαν μουτζουρωμένα τα πρόσωπά 
τους. Μερικοί είχαν στο κεφάλι μια 
γαλιά (νεροκολοκύθα) και φτερά κι 
είχαν κρεμασμένα απάνω τους δεκάδες 
κουδούνια διαφόρων μεγεθών. Μερικοί 
είχαν στα δόντια τους ένα κρεμμύδι. 
Κρατούσαν ένα βαρύ ρόπαλο, την 
κουτσ’κούδα, που ήταν ογκώδες στο ένα 
του άκρο και το οποίο χτυπούσαν κάθε 
τόσο κάτω. Έκαναν άσεμνες κινήσεις του 
κορμιού τους κάνοντας τα κουδούνια 
να χτυπούν δυνατά. Λίγο-πολύ τα 
παραπάνω είναι σχεδόν όλα γνωστά και 
έχουν αναβιώσει με τους σύγχρονους 
κουδουνάτους του Μεσότοπου. Εκείνο 
όμως που θυμάμαι και δεν το έχω ακούσει 
σήμερα είναι ότι χοροπηδώντας ρυθμικά 
οι κουδουνάτοι έβγαζαν κι έναν ήχο μέσα 
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από τα δόντια τους λέγοντας: «βατ- βατ». 
Αυτό κατά τη γνώμη μου παραπέμπει 
στο ρήμα «βατεύω» που προέρχεται 
από το ελληνιστικό βατέω (βατώ) και 
σημαίνει οχεύω, επιβαίνω στο θηλυκό, 
δίνοντας έτσι έμφαση στο διονυσιακό 
χαρακτήρα της μεταμφίεσης. Αυτό 
συμπληρώνονταν με το χτύπημα της 
κουτσ’κούδας, που θεωρείται φαλλικό 
σύμβολο, στο έδαφος, παραπέμποντας 
στη συμβολική γονιμοποίηση της γης και 
τη γονιμότητά της.

Οι «μ’τσούνοι μι τα κ’δούνια» ήταν 
συνήθως φόβητρο για τις γυναίκες που 
κοίταζαν να κλειστούν στα σπίτια τους. 
Αν κάποια δεν προλάβαινε να κλείσει 
την πόρτα ή αν την πετύχαιναν έξω 
άκουγε κάποιες φορές να της φωνάζουν: 
«Βαταριά κοκόνα». Κι αν έμπαιναν μέσα 
να λένε: «Κοκόνα, κοκόνα, άιντι να 
κερνάει και να φεύγει».

Μια άλλη περίπτωση μεταμφιεσμένων 
ήταν οι εύζωνοι. Πολλά παλικάρια ντύνονταν 
τσολιάδες με ωραίες στολές. Ένα από τα 
παιδιά της παρέας, μεταμφιεζόταν σε μια 
γοητευτική δεσποινίδα (έτσι την έλεγαν), 
που την είχαν στη μέση της ομάδας. Είχε 
όλα τα στοιχεία της κομψότητας, άσπρο 
φόρεμα, άσπρα γάντια κ.λπ. και κρατούσε 
ανοιγμένο ένα ομπρελίνο. Οι εύζωνοι είχαν 
τουμπελέκια κρεμασμένα στους ώμους 
τους και έπαιζαν ρυθμικά τραγουδώντας 
χαρακτηριστικούς σκοπούς. 

Οι γυναίκες δεν μεταμφιέζονταν 
συνήθως την ημέρα. Τα βράδια όμως 
ήταν συχνή η μεταμφίεσή τους μαζί 
με ή και χωρίς τους άντρες. Έτσι 
γίνονταν διάφορα «σισίτια», όπως τα 
έλεγαν, έχοντας πάντα καλυμμένα 
τα πρόσωπά τους. Επισκέπτονταν, 
συνήθως, σπίτια συγγενών ή φίλων, 
όπου με τα χωρατά τους δημιουργούσαν 
εύθυμη ατμόσφαιρα. Η προσπάθεια των 
νοικοκυραίων να μαντέψουν ποιοι ήταν οι 
μεταμφιεσμένοι επισκέπτες προκαλούσε 
διάφορες ευτράπελες καταστάσεις.

Τα βράδια γύριζαν παρέες-παρέες 
μεταμφιεσμένων και μη, με τουμπελέκια 
τραγουδώντας. Ενδιαφέρον είχε κι ο 
αράπικος χορός (αράπ’κους) με το 
τραγούδι του «αράπη» που τον αναβίωσε 
πρόσφατα ο Σύλλογος Μεσοτοπιτών. 

Υπήρχαν ορισμένοι χωριανοί που 
διέπρεπαν στην πρωτοτυπία των 
μεταμφιέσεων. Ένας απ’ αυτούς, ίσως 
ο σημαντικότερος, ήταν ο Γαβριήλος 
Κουρδούτης, γνωστός ως Μισέας, 
για τον οποίο γράφει αρκετά ο Π. 
Κοντέλλης. Τον θυμάμαι κι εγώ αρκετά 
καλά. Μια χρονιά ήταν πωλητής 
αχινιών. Είχε φτιάξει ένα ομοίωμά του 
χρησιμοποιώντας μια νταμιζάνα ως σώμα 
κι ένα κεφάλι από κουμάρι στο οποίο 
είχε ζωγραφίσει τα χαρακτηριστικά 
του. Το είχε βάλει πάνω στο γάϊδαρό 
του στον οποίο είχε φορτώσει δυο 
κοφινάκια με τους αχινούς.

Εκείνο που θυμάμαι επίσης έντονα είναι 
η «καμήλα» για την οποία γράφει επίσης 
λεπτομερώς ο Κοντέλλης. Πράγματι ως 
μικρό παιδί με εντυπωσίασε.

Θα κλείσω το άρθρο αυτό με μια 
αφήγηση ενός μοναχικού και διστακτικού 
ανθρώπου που ζούσε σε ένα καλύβι 
(ντάμι), σε μια εξοχή. Δεν αναφέρω 
θέση και όνομα για ευνόητους λόγους. 
Ο άνθρωπος αυτός έλεγε λοιπόν: «Τσ’ 
αποκριές γίν’κα μ’τσούνους μι τα κ’δούνια. 
Πήρα δρόμου, πήγα σιαμ’ κουντά στου 
χουριό. Δε μι είδι κανείς. Ε ρε χάζ’(ι) που 
είχαμι». Ο καϋμένος ήθελε να τηρήσει 
το έθιμο αλλά η ντροπαλοσύνη του κι 
ο απομονωτισμός του επεκράτησαν και 
γύρισε πίσω στο ντάμι του.
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Η λέξη «μπουγιουρντί» σήμαινε αρ-
χικά την έγγραφη διαταγή αξιωματούχου 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σήμερα 
σημαίνει το επίσημο έγγραφο, ιδίως δια-
ταγή, συνήθως με δυσάρεστο οικονομικό 
περιεχόμενο: Γνωστή η φράση: μου ‘ρθε το 
μπουγιουρντί από την εφορία; 
Η ονομασία μπουγιουρντί στην κουζίνα 

δόθηκε ακριβώς γιατί το αποτέλεσμα είναι 
αρκετά «καυτερό».
Το μπουγιουρντί συνηθίζεται πολύ σαν 

μεζές με το τσίπουρο στη Μακεδονία

Μπουγιουρντί πολίτικο
καυτερή συνταγή!!!

Υλικά 
5 χοντρές φέτες τυρί φέτα
3 φέτες τυρί κασέρι
2 ώριμες ντομάτες
4 γλυκές πιπεριές
2 καυτερές πιπεριές
1 κουτάλι της σούπας ρίγανη

Εκτέλεση
Σε ένα πήλινο ή πυρέξ σκεύος, 
απλώνουμε κόβοντας φετούλες την μια 
ντομάτα και τις δύο γλυκιές πιπεριές. Στο 
κέντρο (χωρίς να τις κόψουμε) βάζουμε 
τις καυτερές πιπεριές. Από πάνω 
βάζουμε τη φέτα, το κασέρι και σε όλη 
την επιφάνεια τις φέτες από τις ντομάτες 
και πιπεριές που μας έχουν μείνει. 
Πασπαλίζουμε με την ρίγανη και 
ψήνουμε το μπουγιουρντί μας σε 
δυνατό φούρνο για 20 λεπτά μέχρι να 
ροδίσει η επιφάνεια.

Κοτόπουλο μπεκρί - μεζέ

Υλικά:
650 γρ φιλέτο κοτόπουλο πόδι ή 
στήθος κομμένο σε μπουκιές
1 πράσινη πιπεριά
1 κόκκινη πιπεριά
1 κίτρινη πιπεριά
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκ. σκόρδο
1/2 ποτήρι κρασί λευκό
1 συσκευασία χυμός ντομάτας
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, κύμινο, 
μπούκοβο, πάπρικα γλυκιά
Λάδι

Εκτέλεση:
Τσιγαριζουμε το κοτόπουλο μέχρι να 
πάρει χρώμα σε ένα κατσαρολακι.
Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο 
και συνεχίζουμε το τσιγάρισμα. 
Σβήνουμε με το κρασί. Μέχρι να 
εξατμιστεί το κρασί κόβουμε τις 
πιπεριές σε κυβάκια και τα ρίχνουμε 
και αυτά στο κατσαρολάκι. 
Ρίχνουμε και όλα τα υπόλοιπα 
μπαχαρικά.
Αφού δούμε ότι έχουν πάρει χρώμα 
και τα λαχανικά μας ρίχνουμε το χυμό 
ντομάτας και ανακατεύουμε.
Είναι έτοιμο όταν απορροφηθεί η 
σάλτσα και δέσει.
Μπορούμε να το σερβίρουμε με πιλάφι 
ρύζι άσπρο και με φρυγανισμένο ψωμί.
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Τιμή στους μεγάλους Ποιητές μας

Αγαπητοί φίλοι

Εδώ και αρκετά χρόνια-είναι πάνω από δέκα-σε τούτη τη 
σελίδα παρουσιάζαμε κάθε φορά ένα ποίημα ενός κορυφαίου 
Έλληνα ποιητή με σκοπό να φέρουμε στους αναγνώστες μας 
όσο πιο κοντά γίνεται την ευγενή αυτή τέχνη, την ποίηση. 
Αισίως συμπληρώσαμε τον αριθμό πενήντα δημοσιεύσεων και 
πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο πετύχαμε το σκοπό μας. 
Δεν επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε τα εσκαμμένα. Έτσι, απο-
φασίσαμε τη λήξη αυτής της παρουσίασης.

Μάλιστα σκοπεύουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε τα δημο-
σιευθέντα ποιήματα να τα εκδώσουμε σύντομα ως «Λεσβιακή 
Παροικία» σε μορφή κομψού ανθολογίου, ίσως μαζί με λίγα 
βιογραφικά ή άλλα στοιχεία του κάθε ποιητή/τριας και να το 
διαθέσουμε στους αναγνώστες μας.Πιστεύουμε, ότι μ’ αυτό 
τον τρόπο προσφέρουμε κάτι πρωτότυπο και συνάμα καταθέ-
τουμε τις ευγενείς και ποιοτικές προθέσεις του συλλόγου μας.

Όμως η ποίηση είναι ατέλειωτη και συναρπαστική. Το νησί 
μας με έντονη παρουσία στα γράμματα και την πνευματική 
δραστηριότητα από τα πολύ παλιά χρόνια, έχει να παρουσι-
άσει ογκώδες ποιητικό έργο που με κάθε τρόπο είναι επιβε-
βλημένο να δημοσιοποιείται και να γίνεται ευρύτερα γνωστό.

Στο ίδιο χώρο λοιπόν, από το επόμενο τεύχος, θ’ αρχίσουμε 
τη δημοσίευση έμμετρων πονημάτων διακριτών Λεσβίων ποι-
ητών και ποιητριών, γεγονός που θα μας δώσει μεγάλη χαρά 
και ικανοποίηση και…όσο πάρει!

Για ευνόητους λόγους η παρουσίαση θα γίνει με αλφαβητική 
σειρά των επωνύμων των δημιουργών.

Στο Θείο Κάλεσμά Σου 
Απ’ τις καρδιές ας φύγει η παγωνιά 
και το πυκνό ας διαλυθεί σκοτάδι 
η όποια κατέχει την ψυχή μου καταχνιά, 
ας σκορπιστεί κι ας ξορκιστεί αυτό το 
βράδυ.

Με συντριβή στη Βηθλεέμ να οδηγηθώ 
κι ασήμαντο χαμαί φτωχό πετράδι, 
απ’ τη σπηλιά απ’ έξω να βρεθώ 
κι ας με πατούν οι καλεσμένοι στο 
σκοτάδι. 

Κι όπως την Άγια Νύχτα 
θα με προσπερνούν 
Μάγοι, Βοσκοί στο Θείο κάλεσμα Σου 
με τη Βουλή της Χάρη Σου να με τιμούν 
η σκόνη να ’με των ποδιών τους στη 
Σπηλιά Σου. 

Απ’ τ’ αστεριού λίγο να νιώσω
λάμψη, φως, 
σε μιαν ακρούλα, 
όπως θα ’μαι απολυμένη 
της Γέννησης το Θαύμα πόθος κρυφός, 
η πιο ανάξια να ζω κι η περιφρονημένη. 

Βασιλική Τσικνή-Φραντζή

Σαν χαρταετός 
Ανέβηκες ψηλά σαν χαρταετός 
Βοήθησ’ ο αγέρας που φυσούσε 
και ο Θεός που πάντα σ’ αγαπούσε. 
Κι είδες από κοντά, τι είν’ ουρανός.
 
Φτερούγισες ψηλά σαν χαρταετός 
και πίστεψες πως πάντα ’κει θα μένεις. 
Βροχές και αστραπές δεν περιμένεις.
Τώρα είσ’ εσύ Κυρίαρχος Θεός! 

Όμως άλλαξαν εποχές και ώρες 
και κύλησες στις σκάλες του ουρανού 
που ανέβηκες με τόλμη... χωρίς νου. 

Αν στο Θεό πιστεύεις πως θα φτάσεις 
και εύκολα θα τ’ αποκτήσεις όλα... 
Μάθε, πως στα ψηλά κρύβετ’ η μπόρα! 

Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

Παράπονο 
Με παίρνει το παράπονο το βράδυ, 
σαν πέφτω μοναχός να κοιμηθώ. 
Χρόνια, και τι να πρωτοθυμηθώ; 
Ουτ’ ένα χάδι. 

Τραβάω τώρα πια την κατηφόρα. 
Κοιτάζω, τ’ αδιέξοδα γραμμή. 
Που ’ν’ οι χαρές, λες που θά ’φερνες 
ζωή; 
Βροχή και μπόρα. 

Κι όλο γυρεύω το “γιατί”, 
Πήρα το λάθος το στρατί; 
Μα ποιος να ξέρει; 
Γραμμένο θά ’τανε στερνό, 
νά ’βγω σε μαύρο ουρανό 
κι ούτ’ ένα αστέρι…

Γιάννης Παπάνης

Μετασχηματισμοί 
Πολλές φορές αληθινά, κοιτάζουμε
την εξωτερική εικόνα,
 μόνο, των αντικειμένων 
Πολλές φορές αγγίζουμε μ’ ελπίδα 
χέρι φιλικό, 
χωρίς η ζεστασιά του να περάσει 
στο δικό μας. 
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Μπορεί και τη ζωή μας να ξοδέψουμε, 
να μάθουμε τις γλώσσες όλων των 
ανθρώπων, 
μα να ξεχάσουμε τον μυστικό τον 
κώδικα 
της επικοινωνίας με τους διπλανούς 
μας... 
Έτσι, που η ζωή μας όλη καταντά 
σαν αδιάκοπη προσπάθεια προσέγγισης
χωρίς να πετυχαίνει το σκοπό της... 
Και ξαφνικά, 
η σπίθα μεσ’ στ’ αρχέγονα μας κύτταρα, 
κληρονομιά της σπίθας της ζωής, 
που κάποτε συνένωσε τα πρώτα μόρια 
της ύλης, 
ανάφτει μέσα μας φωτιά! 
Και ξεκινούν εκείνοι οι μετασχηματισμοί 
π’ αλλάζουνε την όψη όλου του κόσμου, 
μέσα κι έξω! 

Κική Σαραντάκου

Πορεία 
Όταν αφήσαμε τις σημαίες 
της σιγουριάς, 
τα δόγματα, 
μια βαθιά αμφισβήτηση 
τρύπωσε συνωμοτικά
στους πόρους μας 
μια μυωπία 
απέναντι στη βέβαιη πλευρά 
της ζωής, 
μια έλλειψη πίστης 
στα συλλογικά κίνητρα, 
ένα βαθύ ποτάμι 
μας παρέσυρε 
στη δίνη 
της προσωπικής αναζήτησης. 

Αναρωτιέμαι, 
πως θα νικήσουμε πάλι 
αμφισβητώντας; 

Ευριδίκη Σιφναίου

Νύχτες φωτεινές σε νησί
Νύχτες φωτεινές σε νησί 
λαμπρές δίχως φεγγάρι, 
μία νυχτερινή μαγεία, 
φώτα όπου να κοιτάξεις.

Χιλιάδες αστέρια λάμπουν στον ουρανό,
κόσμοι πολύ μακρινοί και μυστηριώδεις, 
φώτα και στη θάλασσα απ’ τα καΐκια 
που ψαρεύουν,
φώτα κι απ’ την αντικρυνή ακτή της 
Ανατολής.

Φώτα στο λιμάνι, φώτα στους δρόμους, 
φώτα στα σπίτια, 
φωτισμένες εκκλησίες, φωτισμένο και 
το κάστρο,
μικρά φωτάκια και στις αυλές των 
σπιτιών 
από πολλές μικρές πυγολαμπίδες. 

Νύχτες φωτεινές σε νησί του Αιγαίου, 
νύχτες μαγικές, νύχτες παραμυθένιες 
κι ο θαλασσινός αγέρας να χαϊδεύει
όλο σου το κορμί και να σ’ αναστατώνει.

Απόστολος Π. Γρημάνης

Η άλωση 
Μου είπες πως έπρεπε να αλλάξω,
για να πορευτώ μαζί σου. 
και παραμέλησα το είναι μου 
κι έγινα όπως ήθελες. 

Σκότωσα, την περηφάνια μου. 
Εξαφάνισα την αξιοπρέπειά μου. 
Χαντάκωσα τον αυτοσεβασμό μου. 
Έχωσα στα πιο βαθιά μου βάθη, 
το εγώ μου. 
Και αφέθηκα, έρμαιο στην αγάπη σου. 
όταν ένιωσα την φροκαλιά, 
να σέρνεται πάνω στη ράχη μου. 
Τότε κατάλαβα, πως προσπαθούσες να 
με κάνεις. 
ένα με τα σκουπίδια.

Ειρήνη Βαρβαρέσου 

Πόλη δειλινή
Μες στα νερά σου ανάλυωσε 
μαβί το δειλινό 
και τρέμει 
ως κόμη αρχαϊκή 
σε κορυφαία μετώπη. 
Στην άπαρτή σου ομορφιά,
ολονυκτία 
των αυρών 
η επιδρομή 
κι οι γλυκασμοί
των ορθρινών 
κατόπι.

Μες στη σαγήνη του βραδιού σου
 οι λόφοι σου 
αράδα από σεντέφι.

Περιπολεί βιγλάτορας ο άμετρος 
αιώνας.
Και στο τριπλό ζαφείρη σου 
των γκρίζων θαλασσών 
των αστεριών σου ο χτύπος 
ηγεμόνας. 

Στάσου 
να σε χαρώ... 
Μία στάλα να μερώσει μέσα μου 
το χτες 
πού το τρυγάει ασίγαστα 
η οδύνη.

Τόσο γλυκιά 
και τόσο όμορφη, 
που λες, 
ενήστεψέ μου ο λογισμός 
και κρύσταλλό σου 
εγίνη.  

Χρυσούλα Χατζηγιάννιού

Από το τίποτε

Κολλημένος ο χρόνος μαζί σου στην 
τιμονιέρα
μοιάζει στις βάρδιες που έρχονται
και φεύγουν συνεχώς.
Ένα Θαλασσοπούλι ψηλά  στο άλμπουρο
νομίζεις πως εκτελεί... χρέη οπτήρος!
Αμέτρητα τα «έμπα» και «έβγα» στα 
λιμάνια
τα «λύστε τους κάβους».
Ψιχάλιζε εκείνη την ημέρα που ποδίσαμε 
σε λιμάνι
ζητούσαμε ενδομύχως  μίαν...υποδοχή
η θέα όμως είχε κάτι από κηδεία 
μελαγχολική.
Μόνο οι Γλάροι μας καλωσορίσανε
μικρές αιωρούμενες άσπρες μπάλες 
πάνω απ’ το νερό
λευκά μαντήλια να πετούν στον Ουρανό
κι όλοι στη κουβέρτα να λέμε από το 
τίποτε
καλό είναι κι αυτό.

Ζιζή Γερονυμάκη
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Λένια Ζαφειροπούλου
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΗ-
ΜΑΤΩΝ»
Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ, σελ. 64
Αθήνα 2019

Το μέλος της «Λεσβια-
κής Παροικίας» Πέτρος 
Μερτζάνης είχε την κα-
λοσύνη να μας στείλει για 
τη βιβλιοθήκη μας, το πιο 
πάνω βιβλίο, με ποιήματα 
της ανεψιάς του Λένιας 
Ζαφειροπούλου. 

Κάνω μια προσπάθεια, να παρουσι-
άσω μέσα από τις σελίδες της «Αιολί-
δας» τη συγγραφέα και κάποιο ποίημα 
της από το συγκεκριμένο βιβλίο.

Η Λένια Ζαφειροπούλου γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1979. 

Σπούδασε τραγούδι, πιάνο και Lied 
στη Musikhochschule τής Στουτγάρ-
δης και όπερα στο Opera Course τού 
Guildhal School of Music and Drama 
και στο National Opera Studio του 
Λονδίνου. Έχει κερδίσει υποτροφίες 
των ιδρυμάτων Μαρία Κάλλας και Αλέ-
ξανδρος Ωνάσης, καθώς και του Royal 
Opera House Covent Garden. Το 2009 
κέρδισε το βραβείο της Ένωσης Ελλή-
νων Κριτικών για νέους καλλιτέχνες. 
Εμφανίζεται με ορχήστρες και σχήματα 
μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Άρθρα, ποιήματα και με-
ταφράσεις της έχουν δημοσιευτεί σε 
διάφορα περιοδικά. Από τις εκδόσεις 
«Πόλις» κυκλοφορεί επίσης η ποιητική 
της συλλογή Paternoster Square - Μια 
διαδρομή σε 53 στάσεις (Βραβείο πρω-
τοεμφανιζόμενου συγγραφέα του πε-
ριοδικού Αναγνώστης), και από τις εκ-
δόσεις Πατάκη η ποιητική της συλλογή 

Σκληρό να σκοντάφτεις σε πέτρες. 
Έχει μεταφράσει Γκαίτε, Χάινε, Σαίξ-

πηρ και Πούσκιν.
Από το τελευταίο της βιβλίο «Αίθου-

σα των χαμένων βημάτων» δημοσιεύ-
ουμε το πρώτο μέρος από το ποίημα 
της με το οποίο ξεκινά η Λένια Ζαφει-
ροπούλου την πιο πάνω ποιητική της 
συλλογή:

«Οι ώρες της άνοιξης τρέχουν σε ευ-
θεία πορεία σαν καλλίγραμμα τρένα. 
Κι εγώ απορώ που δεν τρέχω μαζί τους. 

Γιατί, ενώ επιβιβάζονται πουλιά, σκό-
νη και σύννεφα κι η ίδια η αμφίβολη ου-
σία του χρόνου (που γι’ αυτήν κανείς 
δεν παίρνει όρκο), εγώ σαν άνθρωπος 
που είμαι χρειάζομαι εισιτήριο, διαπι-
στευτήριο και αποσκευές και ώρα ανα-
χώρησης συγκεκριμένη. 

Αλλιώς, όρθιος στην πλατφόρμα θα 
απομείνω. Πάνω από το κεφάλι μου 
περνά η αστάθεια του καιρού και οι 
συρμοί μπροστά στα μάτια μου προς 
ακαθόριστη κατεύθυνση....»

Θ.Π.

Τα ταξίδια 
του Χρήστου Σταυράκογλου
«Άδειασα και ξαναγέμισα 
τον ταξιδιωτικό μου σάκο.
“Μόνον τ’ απαραίτητα’’ είπα. 
Κι ήταν αρκετά γι αυτή τη ζωή 
– και για πολλές άλλες ακόμη.»
O. Eλύτης

Ετούτος ο χειμώνας 
που διάβηκε, σημάδια 
χαραχτά στης μνήμης τα 
υστερόγραφα μας φιλο-
δώρησε, μπόλικο άγχος, 
λαχτάρες, στραπάτσα 
σε άψυχα υπάρχοντα, 
αθρώπους να φεύγουν 

με το υγρό στοιχείο απ’ τη ζωή που 
δόξα να έχει ο Θεός αφήκε τις φιλικές 
πόρτες ανέγγιχτες, εξόν λίγα, αλογά-
ριαστα τραύματα, κι αφού χόρτασε, 
μπούχτισε, τιμώρησε όλους εμάς που 
κακοποιούμε το περιβάλλον μα μυαλό 
δε λέμε να βάλουμε, διάβηκε άλλους 
τόπους να επισκεφτεί. 

Έδωκε ο Θεός, ζεστάνανε οι μέρες, 
μεγαλώσανε, βάλαμε τα καλοκαιρινά 
μας κι άντε να μπούμε στο πλεούμενο, 
καράβια ολάκερες πολιτείες πια σήμε-
ρα, όχι το "Μιαούλης" ή το "Κανάρης" 
τότε, να πάμε ταξίδι ως το νησί που 
πρωτανοίξαμε τα μάτια μας σε τούτο-
νε τον κόσμο. Ετούτα τα ταξίδια «... 
δεν σε πάνε σε μακρινές και άγνωρες 
χώρες, δε σου γνωρίζουν καινούργια 
πράγματα θαυμαστά και πρωτοϊδωμέ-
να, αλλά ταξίδια στο χρόνο, στο δικό 
σου παρελθόν που σε κερνούν γλυκιά 
νοσταλγία και σε οδηγούν σε ήπιους 
νυγμούς υπαρξιακών στοχασμών…» 
(σελ. 21). 

Και να, σαν βρέθηκα ένα ζεστό προ-
μεσήμερο στο κατάγυαλο το αμμου-
δερό, το Γαβαθιανό, εκεί που πρωτοέ-
νιωσα το αρμυρό, το Αιγαιοπελαγίτικο 
νερό, να με λούζει, με το θερμόμετρο 
σκαρφαλωμένο αψηλά και δεν έλεγα 
να φύγω, φίλος γκαρδιακός και πιστός 
απ’ το χωριό που γεννήθηκε ο άνθρω-
πος που με κληροδότησε τα μισά μου 
γονίδια, τη Βατούσα, ο γνωστός σας 
πολυδιαβασμένος σε έντυπα πολλά, ο 
Βαγγέλης ο Γδοντέλης, με φώναξε με τη 
ζεστή, δυνατή του φωνή. Κοντά χρόνος 
και δεν είχαμε ανταμώσει με το Βαγγέ-
λη. Τον σίμωσα, φιληθήκαμε, ξελαχτα-
ριστήκαμε και μαζί πήγαμε στο αυτοκί-
νητό του. Εκεί μέσα ένα ακριβό δώρο 
για μένα. Ένα βιβλίο με εξώφυλλο σμα-
ραγδί, όλο ουρανό και θάλασσα, μ’ ένα 
ιστιοφόρο να έχει τεντωμένα τα πορφυ-
ρένια πανιά του και να αρμενίζει. Όχι 
δωρίζων μα κομιστής ήτανε ο Βαγγέλης. 

Πρόβαλε στα χέρια του το θαλασσινό 
ετούτο βιβλίο που έδενε απόλυτα με 
τη γαληνεμένη κείνη τη μέρα θάλασσα 
την… απέραντη θάλασσα που ενώνει 
τις στεριές, που δροσίζει τις γοργόνες 
και πνίγει τα καράβια. …(σ. 16). 

- Ο Χρήστος σου το στέλνει... είπε. 
Το άρπαξα, το διαπέρασα διαγώνια 

με τη ματιά μου κι ο νους μου πέταξε 
πάλι έντεκα χρόνια πίσω, σε ένα άλλο 
καυτερό πρωινό που απαρνιόμουνα την 
πλανεύτρα τη Γαβαθιανή θαλασσαγκα-
λιά, να μπαίνω στο ταλαίπωρο αμαξάκι 
το νοικιασμένο από την Καλλονή και να 
φεύγω με προορισμό το μεγάλο αρχο-
ντοκεφαλοχώρι την Αγία Παρασκευή... 
Λογοτεχνικό συνέδριο είχε οργανώσει 
ο Κώστας ο Βαλέτας κι έπρεπε να αντα-
ποκριθώ στην πρόσκληση. 

Τη δεύτερη θαρρώ μέρα, θυμάμαι, 
καλά το θυμάμαι, στο μικρόφωνο ομι-
λητής εμφανίστηκε ένας αψηλός και 
γεροδεμένος ομορφάνθρωπος, στρογ-
γυλοπρόσωπος, ευρυμέτωπος, διαπε-
ραστικά μάτια και θεληματικό πηγούνι, 
με λόγο μεστό, τεκμηριωμένο, χωρίς 
περιττολογίες, ο Χρήστος ο Σταυρά-
κογλου. Πρώτη φορά τον έβλεπα. Από 
τη Βατούσα, μου είπανε. Και να δεις, 
ψυχικός δεσμός δημιουργήθηκε ανά-
μεσά μας που αλάβωτος θα κρατήσει 
για πάντα. 

Και νάτος τώρα, μετά το σπουδαίο 
έργο του για τα αρχεία της Βατούσας, 
μας σεργιανάει σε μέρη άγνωστα, γνω-
στά ή και γνώριμα. Με το δικό του φιλο-
σοφημένο, ερευνητικό τρόπο. Δεν κά-
νει περιήγηση μηδέ ξενάγηση. Σε βάζει 
στη κολυμπήθρα του Σιλωάμ, θαρρείς, 
κι αναβαφτίζεσαι, μπαίνεις σε έναν άλλο 
κόσμο ανάμεσα υπαρξιακή πραγματι-
κότητα και παραμυθένια φαντασία, για 
να πας, με τα πανιά της δύσκολης κι ελ-
κυστικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και 
καλό τιμονιέρη το Χρήστο, στον πρώτο 
σταθμό, ως τη Χαλκιδική, στο "Περιβό-
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λι της Παναγίας" το Άγιο Όρος. 
Εκεί θα βρεθείς, στην χιλιόχρονη Ιερά 

πολιτεία βυθισμένος στον ασύλληπτο 
διάχυτο παντού μυστικισμό και, μαγεία, 
... να ακούς βαθιά χαράματα τον κω-
δωνοκρούστη μοναχό να γυρίζει γύρω 
από την εκκλησιά, γύρω από τα κελιά 
και τους ξενώνες, να χτυπά ρυθμικά 
και μελωδικά το ξύλινο τάλαντο και σε 
λίγο σαν σε ονειροφαντασιά να βλέπεις 
ανάλαφρες τις σιλουέτες των μοναχών 
να γλιστρούν σαν σκιές μεσ’ στο σκυ-
οτάδι, όπως οι ψυχές για την έσχατη 
κρίση... (σ. 25). Και να θαυμάζεις, να 
απορείς για τους μοναχούς, γέρους νέ-
ους και παιδιά ακόμη, φοιτητές κι επι-
στήμονες, με το κομποσκοίνι να τους 
συνοδεύει ολημερίς κι ολονυχτίς, πώς 
κι αποφάσισαν να ξεφύγουν απ’ το μα-
γνητικό έλκυσμα της κοινωνικής ζωής 
και... τυλιγμένοι μέσα στο μαύρο ράσο 
κάτω απ’ τους ψηλούς καστρότοιχους... 
Χωρίς δυνατή πίστη, χωρίς ασίγαστη 
λαχτάρα για την αιωνιότητα κανένας 
δεν αποφασίζει να κλείσει τη ζωή του 
στους χώρους αυτούς της σκληρής σω-
ματικής και ψυχικής δοκιμασίας.. (σ.26)

Κι όταν τα καταφέρουμε με το Χρή-
στο να φύγουμε απ’ τον Άθω, με το κα-
λοτάξιδο πλεούμενο του θα πάμε και σ’ 
άλλους τόπους με πολλά ενδιαφέροντα 
ιστορικά, πνευματικά και με φυσικές 
καλλονές να τα στολίζουνε. Αδυνατώ 
να τον ακολουθήσω με το μολύβι και 
χαρτί στο λογοτεχνικό ετούτο ταξι-
διωτικό του ξέσπασμα, σελίδες πολλές 
θα χρειαστούμε κι οι εφημερίδες, τα 
περιοδικά πρέπει κι άλλα κείμενα ενδι-
αφέροντα να συμπεριλάβουν στις κα-
λοστημένες σελίδες των. Για τούτο και 
μαγεμένος απ’ το φιλοσοφικό γράψιμο 
του φίλου μου Χρήστου Σταυράκογλου 
θα επιχειρήσω μαζί σας ένα δεύτερο 
σταθμό, στην Καππαδοκία, σε τούτο το 
απέραντο υψίπεδο με μέσο όρο 1200 
μέτρα... εδώ που... καθώς βρίσκεται 

στο κέντρο της Μ. Ασίας υπήρξε ανέ-
καθεν πεδίο πολεμικών αναμετρήσεων. 
Επί πολλούς αιώνες, από την εποχή των 
Χετταίων (200 π. Χ). ως την επικράτη-
ση των Οθωμανών (14ος αι.), οι Καπα-
δόκες ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι στις 
επιδρομές των ανατολικών λαών που 
προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν στη 
Μ. Α. και να βγουν στο Αιγαίο. (σ.35). 

Οι Βυζαντινοί στο πέρασμα τους... 
επωφελήθηκαν από το επεξεργάσιμο 
υλικό που τους προσέφεραν οι μαλακοί 
βράχοι αλλά και από τη μυστικοπάθεια 
που αποπνέει το τοπίο και σμίλεψαν 
πλήθος εκκλησιές και μοναστήρια με 
θαυμάσιες τοιχογραφίες. Οι καταμε-
τρημένες εκκλησιές είναι οκτακόσιες, 
ενώ το σύνολό τους υπολογίζεται στις 
δύο χιλιάδες. Δίκαια λοιπόν ο Καππα-
δοκία ονομαζόταν «το λίκνον των Αγί-
ων»… (σ. 37) 

Σε τούτο το περιδιάβημα πολλούς 
τόπους της Καππαδοκίας προσπερνά-
με αγγιχτά, την Καρβάλη, την αρχαία 
Ναζιανζό γενέτειρα του Γρηγορίου του 
Θεολόγου μια απ’ τις παλιές εστίες του 
Ελληνισμού που συνεχίζει να είναι απ’ 
τις σημαντικότερες της περιοχής με 
τα αξιόλογα μνημεία τα χτισμένα με-
θύστερα από εμβάσματα των Ελλήνων 
Καρβαλιωτών της Κωνσταντινούπολης. 
Εδώ πράγματι μπορούμε, λέει ο Χρή-
στος, να μιλούμε για φιλοκαλία... 

Τον άλλονε τον αγιασμένο τόπο, εκεί 
που γεννήθηκε ο Μέγας Βασίλειος, 
την Καισάρεια, την γευόμαστε ακράγ-
γιχτα στερνότερα για να μας θυμίσει 
ο Χρήστος ότι… απ’ εδώ ξεκίνησε ο 
Μ. Βασίλειος με τα μεταφορικά μέσα 
εκείνης της εποχής, όχι ασπρογενειο-
φόρος με το έλκηθρο φορτωμένος το 
σακούλι να ξεχειλίζει δώρα πρωτοχρο-
νιάτικα, να κατέβει απ’ την καμινάδα και 
να φλογιστούνε τα παιδικά μας όνειρα 
κι η φαντασία, μα με προορισμό... την 
Αθήνα, με το Γρηγόριο το Θεολόγο για 

να ακούσουν τα μαθήματα των Ελλήνων 
φιλοσόφων. Πόσο στοίχιζε αλήθεια η 
γνώση και πόσο μεγάλη ήταν η λαχτάρα 
αυτών των νέων να την κατακτήσουν. 
(σ.45).

Βρισκόμενοι ακόμη εδώ στη σημερινή 
μεγάλη πόλη την Καισάρεια, το σπου-
δαίο αυτό βιομηχανικό κι οικονομικό 
κέντρο, ακουμπάμε τα ανατολικότερα 
σύνορα της εξάπλωσης του μικρασιατι-
κού ελληνισμού. Πιο πέρα η Μελιτηνή, 
η Σεβάστεια, μέρη που συνδέθηκαν με 
τους θρύλους των Ακριτών. Εδώ επί αι-
ώνες συγκρούονταν οι δυο κόσμοι, ο 
χριστιανικός και ο μουσουλμανικός και 
οι αγώνες τους πέρασαν στη μνήμη και 
τη φαντασία του μεσαιωνικού και του 
νεότερου ελληνισμού με τα αξεπέρα-
στα ακριτικά τραγούδια. (σ. 44)

Μα αν αποπειραθούμε συνοδοιπόρε 
μου να συνεχίσουμε το σαγηνευτικό και 
μεθυστικό ετούτο ταξίδι που θυμίζει το 
παραμύθι της γιαγιάς, θα νυχτωθούμε, 
μπορεί και να με βαρεθείτε. Άδραξε 
όμως, αν το θέλεις, το ερέθισμα ετού-
το, βρες (είναι εύκολο) το πόνημα το 
γνήσιο και πέρασε ώρες χαλαρωτικές 
ευχάριστες ταξιδεύοντας με πολύτι-
μο ξεναγό το Χρήστο. Βέβαια για να 
αποφασίσεις ένα ταξίδι στον Πόντο, 
τρεισήμισι κοντά χιλιάδες χιλιόμετρα 
από το Αιγαίο και σε μια περιοχή με 
περιορισμένη συγκοινωνιακή υποδομή, 
χρειάζεται αποφασιστικότητα. Μόνο 
σαν νιώθεις όπως μας το λέει ο συνο-
δοιπόρος μας. Άκου τον; «...Η λαχτάρα 
να γνωρίσουμε άλλο ένα κομμάτι μικρα-
σιατικής γης, όπου επί δεκάδες αιώνων 
άνθισε ο ελληνισμός, μας έκανε να ξε-
περάσουμε κάθε επιφύλαξη ...» (σ. 55)

Μην παρασυρθούμε όμως εδώ, στις 
γιομάτες γεωγραφικά και ιστορικά 
στοιχεία πολύτιμα, θα διαβάσετε και θα 
εκπλαγείτε για τις γνώσεις και το σμίξι-
μο ετούτων των δεδομένων στην πένα 
του μαέστρου μας. Παίρνοντας ανάσα 

ανακουφιστική θα κάνετε χαλαρωτικές 
κοντινές επιδρομές με συγκοινωνιακό 
μέσο το ανιχνευτικό κι αρχαιότερο, τα 
πόδια, εκεί γύρω από τη γενέτειρα του 
συγγραφέα και του πατέρα μου, τη Βα-
τούσα, για να γνωρίσετε, γενιές πολλές 
πίσω τους προγόνους μας, την ιστορία 
του ζείδωρου ελαιώνα Μάρμαντο, και 
στερνότερα, μετά το μακρινό ταξίδι 
στην Αυστραλία και την κοντινή σχετικά 
Κωνσταντινούπολή, θα περπατήσετε, 
λέω, δίπλα στη Βατούσα το περήφανο, 
εμβληματικό βουνό τον Κουρατσώνα. 

Τελεύοντας θα ξαναπάτε στην απέ-
ραντη Αυστραλία, στη γειτονική Μικρά 
Ασία να δείτε τις Φώκαιες, και, κουρα-
σμένοι νοητά μα χαρούμενοι, ξεκούρα-
στοι πνευματικά, θα αναπολήσετε τον 
Οδυσσέα και θα γνωρίσετε την πατρί-
δα του Ιθάκη Και, πού είσαι. Να εύχε-
σαι μαζί με τον Καβάφη ψιθυρίζοντας 
τις πρώτες βαθυστόχαστες γραμμές, 
απ’ το φανταστικό του ποίημά… 

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη
να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος,

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνους και τους Κύκλωπας, 
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου 
ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, 
αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και 

το σώμα σου αγγίζει...
Μετά την τόση ταξιδιωτική περιπλά-

νηση και μάθηση, θα βουτήξετε στα γα-
λανά νερά του Ιόνιου εκεί που, ... τρεις 
είναι οι Ιθάκες που σαγηνεύουν την 
ψυχή κάθε Έλληνα. Η Ιθάκη του Ομή-
ρου, η Ιθάκη του Καβάφη και η πραγμα-
τική Ιθάκη.(σ.268)

Οι μέρες μικράνανε, προσφέρονται 
για διάβασμα και ταξίδια. 

Ξέρεις Χρήστο μαθησοπλάνε!!! Πιά-
σανε τόπο τα κόπια σου. 

Μπράβο. 
Γιώργος Καμβυσέλλης 
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Παναγιώτης Σκορδάς: 
Λεσβιακό Ημερολόγιο 2020
Γράμματα-Τέχνες-Πολιτισμός 
Εκδόσεις Μύθος, σελ. 416
Μυτιλήνη 2019

Κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις «Μύθος» το 
Λεσβιακό Ημερολόγιο 
του 2020 «Γράμματα-
Τέχνες-Πολιτισμός» με 
την επιμέλεια, όπως πά-
ντα, του συμπατριώτη 
μας εξαίρετου φιλόλο-

γου Παναγιώτη Σκορδά.
Με τον παρόντα τόμο, κλείνει μια 

δεκαετία, με δέκα εκδόσεις, πάνω από 
4.000 σελίδες και πάνω από 400 εργα-
σίες για  τα γράμματα, τις τέχνες, τον 
πολιτισμό της Λέσβου, το παρελθόν 
αλλά και το παρόν του νησιού.

Το φετινό ημερολόγιο, κοσμεί στο 
εξώφυλλο ένας πίνακας της συμπατριώ-
τισας ζωγράφου Καίτης Μεσσηνέζη. Ένα 
πολυσέλιδο 32 σελίδων αφιέρωμα στο 
έργο της πολύ γνωστής εικαστικού, βρί-
σκουμε στις αρχικές σελίδες του ημε-
ρολογίου με τον τίτλο «Η Λέσβος  της 
Καίτης Μεσσηνέζη». Τα έργα του αφιε-
ρώματος είναι παρμένα από την τελευ-
ταία έκθεσή της ζωγράφου στο Μουσείο 
Αθηνών Ίδρυμα Βούρου Ευταξία. Επιλε-
κτικά παρουσιάζονται έργα της από το 
σύνολο της δουλειάς της: ακουαρέλες, 
ελαιογραφίες, μεικτή τεχνική, ζωγραφική 
στην  πέτρα και βοτσαλωτά δαπέδου.

Την ζωγράφο παρουσιάζουν: η κρι-
τικός και ιστορικός τέχνης του Παν. 
Αθηνών Αθηνά Σχινά και η συγγραφέας 
Ελένη Σαραντίτη. 

Η κυρίως ύλη του ημερολογίου χω-
ρίζεται σε 13 ενότητες και γράφουν 43 
συνεργάτες.

Στην ενότητα «Πρώτη Γραφή-Πρώ-
τη ανάγνωση» βρίσκουμε αφηγήματα, 
διηγήματα, ποιήματα του Κώστα Μίσ-
σιου, του Φαίδωνα Χατζηδημητρίου, 

του Νίκου Βερβενιώτη, του Ξενοφώντα 
Μαυραγάνη, της Στέλλας Πετρίδου, 
της Στρατούλας Μουτζουρέλλη, του 
Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη, του Αχιλλέα 
Θεοφίλου και ένα απόσπασμα από το 
ανέκδοτο, νέο μυθιστόρημα του Γιάννη 
Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη.

Ακολουθεί αφιέρωμα στον διακεκρι-
μένο Μολυβιάτη πανεπιστημιακό και 
συνταγματολόγο Σταύρο Τσακιράκη 
για τη ζωή και το έργο του οποίου γρά-
φει ο Γιάννης Καλογήρου. 

Στην ενότητα «Αρχαιολογία» η Μα-
ρία Γιαννίκου γράφει για τη λατρεία 
της θεάς Αφροδίτης και στην ενότητα 
«Αρχαία Λογοτεχνία», ο Γιάννης Κων-
σταντέλλης δημοσιεύει πολύ ενδιαφέ-
ρουσα εργασία με «Σαπφώ η Λεσβία: 
σπαράγματα ερωτικού λόγου».

Επόμενη ενότητα «Νεότερη Λογοτε-
χνία» με εξαιρετική θεματολογία: Ιωάν-
νης-Ανδρέας Βλάχος: «Revenir à Sigri», 
ο Αλμπέρ Καμύ στο Σίγρι της Λέσβο», 
Ανθούλα Δανιήλ: «Hommage à Γιάννης 
Αλύτης – Βόμβας», Στρατής Μολίνος: 
«Η “Λέσβος” του Baudelaire».

Ο Δημήτρης Μάντζαρης μελετητής της  
«Νεότερης ιστορίας» της Λέσβου γράφει 
με τίτλο «Η γερμανική κατοχή της Λέσβου 
μέσα από τις στήλες του τοπικού τύπου», 
ενώ με τη «Τοπική ιστορία» καταπιάνονται 
και ο Βαγγέλης Γδοντέλλης «H ύδρευση 
της Βατούσας και οι σχετικές επιγραφές» 
και ο Παναγιώτης Δουκέλλης «Χρόνος, 
γραφή, μνήμες από την Αγία Μαρίνα: έργα 
ανθρώπων εις δόξαν Θεού».

Ο Μάκης Αξιώτης με τον γιο του 
Στρατή, ο Βασίλης Κουμαρέλας και ο 
Προκόπης Παπάλας καλούν τον ανα-
γνώστη σ’ ένα «Οδοιπορικό στη Λέ-
σβο». Οι δυο πρώτοι παρουσιάζουν 
τους «Ανεμόμυλους της Λέσβου», ο 
τρίτος τον «Ιστορικό νερόμυλο της 
Μονής Υψηλού Λέσβου» και ο τέταρ-
τος το «Βουνό Νίκωνας Ασωμάτου».

Επόμενη ενότητα η «Εκπαίδευση» με 

δυο εργασίες: Ιγνάτης Καράμηνας: « Μια 
συγκλονιστική εμπειρία του Θεόφρα-
στου Γέρου ως δασκάλου στην Πτερού-
ντα της Λέσβου στα χρόνια της Γερμα-
νικής Κατοχής» και Αριστείδης Σγατζός 
«Η φύση μαγειρεύει για μας Μύκητες και 
βακτήρια στη προετοιμασία του φαγη-
τού μας», ενώ στη «Λαογραφία» η Άσπα 
Αβαγιαννού- Κοπανέλλη δημοσιεύει πα-
ροιμίες που κατέγραψε σε διάφορα μέρη 
του νησιού και ο Αλέκος Κιουρέλλης με 
κείμενο και πολλές φωτογραφίες παρου-
σιάζει τα «Χαντρωτά της Λέσβου».

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ενότητα: 
«Τέχνες: Κεραμική - Ζωγραφική – Μου-
σική». Η Βάσω Καζλάρη παρουσιάζει 
τον «ζωγράφο Στέλιο Κουνιάρης στον 
Μόλυβο», η Νατάσα Αβούρη τον ζωγρά-
φο Μιλτιάδη Σελίμη από την Αγία Πα-
ρασκευή με τίτλο «Λαϊκή ζωγραφική σε 
καιρούς αντιλαϊκούς: η περίπτωση του 
Μιλτιάδη Σελίμη», ο Παναγιώτης Μιχ. 
Κουτσκουδής τους «Αγιασώτες κεραμι-

στές Κουρτζήδες» και ο Δημήτρης Κο-
φτερός με τον Στέφανο Φευγαλά γρά-
φουν για τους μουσικούς της Λέσβου 
από το 1945 ως το 1951 μέσα από το 
Βιβλίο Πρακτικών του Σωματείου τους».

Πέντε μελέτες για σημαντικά «Πρό-
σωπα» του νησιού στην επόμενη ενότη-
τα: Παναγιώτης Σκορδάς: «Μερικές σκέ-
ψεις για το πολύπλευρο και σπουδαίο 
έργο της Μαρίας Αναγνωστοπούλου. Η 
εργογραφία της», Αριστείδης Κυριαζής: 
«Μιχάλης Καλλοναίος-Καρέκος (1895-
1966) Ο φιλόμουσος ποιητής, συγγρα-
φέας και φυσιολάτρης της Λεσβιακής 
Άνοιξης», Στρατής Μισγίρης: «Ιωακείμ 
Παυλίδης Ο ξεχασμένος λόγιος και 
μέγας παιδαγωγός», Γιώργος Μιχ. Ξε-
νέλλης: «Αντώνιος Ηρακλέους Αναστα-
σέλλης: «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων», 
Νίκος Παπαδέλλης: «Δυο Επιστολές του 
Αλέξανδρου Πάλλη προς τον Πετρανό 
διανοούμενο Κίμωνα Μ. Μιχαηλίδη».

Θ.Πλατσής

Τιμητική Διάκριση Συμπατριώτη
Στις 5 Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς, στις έξι μ.μ., στη Βάρη στις εγκα-

ταστάσεις–έδρα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ο συμπατριώτης μας κ. Αρι-
στείδης Γιαπαλής αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής. Με επίσημη τε-
λετουργία όπως είθισται και αρμόζει, με παρόντες τον Πρόεδρο της Βουλής, τον 
Αρχηγό ΓΕΣ, τους αξιωματικούς της Σχολής και άλλους επίσημους. 

Ο τιμώμενος αντιφώνησε με θέμα «Είναι χρήσιμη η γενική παιδεία;»
Παρόμοιες διακρίσεις από τη Σχολή, απ’ ότι μπορώ να γνωρίζω αποδίδονται 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από πολλαπλές 
ικανότητες και σπάνιες αξίες και στα εκατόν ογδόντα χρόνια της σχολής ο Αρ. 
Γιαπαλής είναι ο δεύτερος που τιμάται μετά την επίσης σπουδαία διανοούμενη 
Ελένη Αρβελέρ-Γλύκατζη.

Ο Μηθυμναίος συμπατριώτης μας, με εξαίρετες σπουδές, απόφοιτος της Ecole 
Normale των Παρισίων, διακεκριμένος νομικός  και οραματιστής ειδικά στα θέμα-
τα της πατρώας γης, έχει διακριθεί επίσης  επάξια σε πολλούς άλλους τομείς και 
τιμηθεί δεόντως.

Η αναγόρευσή του τιμά το νησί μας και γι’ αυτήν πιστεύω ότι σεμνύνονται όλοι 
οι συμπολίτες μας.

Στο φίλο Αριστείδη απευθύνουμε τα θερμά συγχαρητήρια, να είναι γερός και 
παραγωγικός και... εις ανώτερα.
              Στρατής Αλ. Μολίνος
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Μαζεύοντας αρσενικά βατράχια στην Καλλονή!

Αριστείδης Κυριαζής 

Την τελευταία ημέρα των πρόσφα-
των καλοκαιρινών διακοπών προτίμησα 
να αποχαιρετήσω την αγαπημένη μου 
γενέτειρα, την Καλλονή, φωτογραφίζο-
ντας τον ποταμό Αχερώνα που τη δι-
ασχίζει και έδωσε το όνομά του στην 
Αχερώνη, που βρισκόταν στην ίδια 
θέση με τη σημερινή κωμόπολη Καλ-
λονή και ήταν επί τουρκοκρατίας ένα 
από τα 24 χωριά του Ναχιγιέ (Δήμου) 
Καλλονής το 1521 και πρωτεύουσα του 
ίδιου Ναχιγιέ το 1548 των 32 χωριών, 
τα οποία βρισκόταν είτε στο Λεκανο-
πέδιο της Καλλονής είτε στις πλαγιές 
των γύρω βουνών του και είχαν θέα 
στον ομώνυμο Κόλπο.

Και το 1916, τέσσερα χρόνια μετά 

την απελευθέρωση από την οθωμανι-
κή κατοχή των 450 χρόνων, επτά χω-
ριά του Λεκανοπεδίου Καλλονής, η 
Αχερώνη, τα Δάφια, τα Σουμούρια, η 
Αρίσβη, τα Αργειανά, το Κεράμι και 
τα Παπιανά, εκτός από τη ξεχωριστή 
ονομασία τους διατηρούσαν την κοινή 
προσωνυμία Καλλονή και είχαν πρω-
τεύουσα την Αχερώνη, η οποία τότε 
πήρε την ονομασία Καλλονή, που είχε 
η Βυζαντινή ευδαίμων «Πόλις της Καλ-
λονής», η οποία ενώ υπέστη το 1450, 
επί Γατελούζων, την καταστροφική 
επιδρομή του Οθωμανού ναυάρχου 
Σουλεϊμάν Μπαλτάογλου, κατοικείτο το 
1581, αλλά όχι το 1620 και αργότερα. 

Τη Βυζαντινή πόλη της Καλλονής, που 

Η τρίτοξη πέτρινη γέφυρα του ποταμού Αχερώνα της Αχερώνης Καλλονής, που κτίστηκε 
επί Γατελούζων (1355-1462) και γκρεμίστηκε το 1938 για να γίνει η πλατεία της Καλλονής.

βρισκόταν στην περιοχή του Παλιόκα-
στρου της αρχαίας Αρίσβης, δύο χιλιό-
μετρα ανατολικά-βορειοανατολικά από 
τη σημερινή κωμόπολη Καλλονή, την 
καταγράφει το 1334 ο Αποβασιλεύς του 
Βυζαντίου Ιωάννης Καντακουζηνός, με 
τις λέξεις «φρουρούσας Καλλονήν», «εν 
τω κόλπω Καλλονής» και «από σκοπιάς» 
της βραχονησίδας της, που φέρει το όνο-
μα Καλλονή και βρίσκεται πριν από την 
είσοδο του ομώνυμου Κόλπου. 

Ως σημείο του καλοκαιρινού αποχαι-
ρετισμού της Καλλονής, της σημερινής 
πρωτεύουσας του νεοσύστατου και 
ελπιδοφόρου Δήμου Δυτικής Λέσβου, 
επέλεξα το μοναδικό εντός της κωμό-
πολης γεφύρι του Αχερώνα ποταμού, 
που βρίσκεται στη βορειοανατολική 
της γειτονιά στα «Χάνια» και μάλιστα 
στο δρόμο που οδηγεί στα χωριά της 
βορειοδυτικής Λέσβου και το οποίο 
είναι το μόνο που διασώθηκε από τα 
έξι, που δυστυχώς γκρεμίστηκαν δια-
δοχικά ύστερα από αποφάσεις των κοι-
νοτικών συμβουλίων της Καλλονής στις 
δεκαετίες του πενήντα μέχρι και του 
ογδόντα, προκειμένου να σκεπαστεί 
ο ποταμός, αρχής γενομένης το 1938 
από την εικονιζόμενη θαυμάσια τρίτοξη 
πέτρινη γέφυρα του ποταμού Αχερώνα 
της Αχερώνης Καλλονής, που κτίστηκε 
επί Γατελούζων (1355-1462), επισκευά-
στηκε το 1564 από την περιουσία της 
Μονής Λειμώνος, ηγεμονεύοντος του 
Μεθοδίου Αγαλλιανού, γιου του Αγίου 
Ιγνατίου Μηθύμνης και ξανακτίστηκε το 
1676 μαζί με την «παρ’ αυτήν κρήνην», 
χάριν της κοινωφελείας του Μητροπο-
λίτου Μηθύμνης Μακαρίου Γ΄. 

Στις τελευταίες στιγμές του αποχαι-
ρετισμού της Καλλονής, κατάφερα να 
φωτογραφίσω στην ακάλυπτη κοίτη 
του Αχερώνα ποταμού έναν κοάζοντα 
αρσενικό βάτραχο, του οποίου πιστο-
ποίησα το φύλο ενθυμούμενος τις λε-
πτομέρειες που γνωρίζαμε, εμείς οι 

ποταμίσιοι πιτσιρικάδες της κωμόπο-
λης, από τις οδηγίες που μας είχε δώ-
σει τη δεκαετία του ‘60, ο αγαπημένος 
μας μοναδικός τότε φαρμακοποιός της 
Καλλονής, ο Πλωμαρίτης Σπύρος Μαυ-
ραγάνης, που από σεβασμό τον αποκα-
λούσαμε κύριο Σπύρο. 

Εκείνος, μας είχε πει ότι κοάζει μόνο 
ο αρσενικός βάτραχος κυρίως το βρά-
δυ και όλες τις εποχές αλλά δυνατό-
τερα την άνοιξη κατά την περίοδο της 
αναπαραγωγής, για να προσελκύσει τις 
ώριμες θηλυκιές βατραχίνες και επιπλέ-
ον μόνο ο αρσενικός έχει από ένα μεμ-
βρανώδες εξόγκωμα σε κάθε εσωτε-
ρική πλευρά των δύο μπροστινών του 
ποδιών, ενώ η θηλυκιά έχει στη μέση 
της, αριστερά και δεξιά, από ένα  βα-
θούλωμα, όπου ο βάτραχος εφαρμόζει 
τα αντίστοιχα μεμβρανώδη εξογκώμα-
τα των ποδιών του για να αγκαλιάσει 
τη βατραχίνα από τη ράχη σταθερά και 
δυνατά, όσο το συνήθως απαιτούμενο 
μεγάλο χρονικό διάστημα που διαρκεί 
η ευτυχής συνουσία τους!

Τότε κατά τα ηλιοβασιλέματα και συ-
χνότερα στους ανοιξιάτικους μήνες, 
μέσα στον ποταμό, κάτω από τα ανθι-
σμένα δένδρα, που ήταν φυτεμένα στις 
άκρες των χωματόδρομων του ανατο-
λικού και δυτικού Μουράγιου του, τις 

Αρσενικός βάτραχος της οικογένειας Pelophylax 
bedriagae, με το μεμβρανώδες εξόγκωμα στο 

εσωτερικό των μπροστινών του ποδιών, που ζει 
στα απέναντι της Μικρασίας νησιά του Αιγαίου. 
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σκαμνιές, τους ευκάλυπτους, τις ακακί-
ες και τον μεγάλο πλάτανο, ο οποίος 
είχε πενήντα φωλιές, όπως τις μετρήσα-
με τότε, με δεκοχτούρες, καρδερίνες, 
φλώρους, σπίνους, κουκουβάγιες, έναν 
μπούφο και έναν κούκο, μαζεύαμε από 
τις όχθες του αλλά και από τα ρέοντα ή 
λιμνάζοντα νερά του τα αγαπημένα μας 
αρσενικά προσοδοφόρα βατράχια, τα 
οποία στη συνέχεια πουλούσαμε στον 
κύριο Σπύρο, που τα έστελνε στους γυ-
ναικολόγους ιατρούς της Μυτιλήνης.

Τις «βατραχοσυλλέξεις» μας, όπως 
τις ονομάζαμε, τις πραγματοποιούσα-
με ανάμεσα στις λυγαριές, καλαμιές 
και λεύκες της κοίτης του Αχερώνα, 
περπατώντας ξυπόλυτοι κοντοπαντε-
λονάδες στις λάσπες και στο νερό, 
διώχναμε τις οικόσιτες κότες, πάπιες 
και διάνους που έβοσκαν στον ποτα-
μό και ενοχλούσαμε τα μοναδικά ψά-
ρια του, τις λαπίνες, που κολυμπούσαν 
μαζί με τις μικρές σκουντουλάδες-σαύ-
ρες, τις μακριές ακίνδυνες νεροφίδες 
και από τα επίσης ακίνδυνα φίδια τους 
χοντρούς κολοβούς καφέ νυκτόβιους 
τόπακες, τους σκουληκόσχημους χρυ-
σαφί μικρούς γυαλιστερούς τυφλούς 
ήλιους-τυφλίνους, τους χοντρούς δί-
μετρους φιλικούς λαφιάτες, καθώς 
και τις σπάνιες φοβερές και τρομερές 
τριγωνοκέφαλες, κερασφόρες δηλη-
τηριώδεις ασκόντριχες-οχιές, με τους 
επαναλαμβανόμενους ρομβοειδείς 
σχηματισμούς σε λευκό φόντο, τις 
γκρίζες αρσενικές και κεραμιδί θηλυ-
κές, τις οποίες ως μοναδικές επικίνδυ-
νες τις αναγνωρίζαμε μόλις τις βλέπαμε.

Όπως μου είπε πρόσφατα ο ακτινο-
λόγος ιατρός Παναγιώτης Μαυραγάνης, 
γιος του κυρίου Σπύρου, οι γυναικολό-
γοι ιατροί της πρωτεύουσας του νησιού 
χρησιμοποιούσαν τα αρσενικά βατρά-
χια, προκειμένου να διαγνώσουν την 
εγκυμοσύνη των γυναικών με τη μέθοδο 
του Galli Mainini, έχοντας εγκαταστή-

σει δίπλα στις κλινικιές μικρές τεχνητές 
λίμνες, όπου τα διατηρούσαν για να τα 
έχουν πάντοτε διαθέσιμα. Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή, όταν έκαναν ένεση με 
περιεχόμενο ούρα εγκυμονούσας γυναί-
κας στο ραχαίο θύλακα του αρσενικού 
βατράχου, εκείνος εκσπερμάτιζε αμέ-
σως! 

Θυμάμαι τις πολύωρες «βατραχοσυλ-
λέξεις», που πραγματοποιούσαμε ομα-
δικά εμείς οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς 
του Μουράγιου της Καλλονής με αρχη-
γό τον Θοδωρή Τρίπατζη, για να απα-
ντήσουμε στις επείγουσες παραγγελίες 
του κυρίου Σπύρου, που ήθελε να εί-
ναι «αυθημερόν εκτελεστές», λόγω της 
σχετικής έλλειψης αρσενικών βατράχων 
στα ιατρεία των γυναικολόγων και για 
τις οποίες πλήρωνε πολλαπλάσια, μερι-
κές φορές «όσο-όσο» από τις συνήθεις 
εποχικές.

Για αυτές τις κερδοφόρες «βατρα-
χοσυλλέξεις», οι πιτσιρικάδες από τις 
άλλες γειτονιές της Καλλονής, μας απο-
καλούσαν χαιρέκακα «Σκουντρουπά-
νες», επειδή δεν αποχωριζόμασταν τα 
νερά του ποταμού, όπως οι γυρίνοι, οι 
προνύμφες του βάτραχου πριν από τη 
μεταμόρφωσή τους σε τέλεια άτομα, οι 
τοπικά ονομαζόμενες σκουντρουπάνες, 
οι οποίες μη έχοντας πόδια και αναπνέ-
οντας με βράγχια ζούσαν αποκλειστικά 
μέσα στο νερό.

Η «Σκουντρουπάνα», η προνύμφη του βατράχου, 
γνωστή ως γυρίνος.

OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Στις 3 Φεβρουαρίου 2020, σε ηλικία 
91 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή 
πλήρης ημερών ένας διαπρεπής Λέσβι-
ος, ο Γιάννης Παγίδας.

Γεννημένος στο νησί από πατέρα κα-
ταγόμενο από τη Μικρά Ασία και μητέ-
ρα από την Κάπη, έζησε τα εφηβικά του 
χρόνια στη Μυτιλήνη, περίοδος που 
σμίλευσε την αγάπη του για τον τόπο 
καταγωγής του.

Ακολούθησαν οι σπουδές του στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας και 
στο Πανεπιστήμιο Λιέγης.

Η επιχειρηματική του πορεία υπήρξε 
θεαματική. Με το δυναμισμό, την τόλμη 
και την διορατικότητα που τον διέκρι-
ναν, ανέπτυξε πολυσχιδείς δραστηρι-
ότητες στο εξωτερικό, με επίκεντρο 
τις Αφρικανικές χώρες BURUNDI και 
RWANDA. Παράλληλα διετέλεσε επί 
τριακονταετία επίτιμος πρόξενος στις 
παραπάνω χώρες. 

Στην Ελλάδα χρημάτισε πρόεδρος 
της εταιρίας πλαστικών σωλήνων 
PLEXACO, πρόεδρος της εταιρίας 
επενδύσεων ΑΙΟΛΙΚΗ, καθώς επίσης 

αντιπρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού 
επιμελητηρίου.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαίος τον τίμησε με τον τίτλο 
«ΑΡΧΩΝ ΛΑΟΣΥΝΑΚΤΗΣ», που απο-
νέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, 
ως ανταπόδοση του ενδιαφέροντος και 
της προσφοράς του στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

Η λαμπρή παρουσία του Γιάννη Πα-
γίδα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό 
στίβο υπήρξε αντανάκλαση μιας προ-
σωπικότητας με πολλά χαρίσματα.

Η πληθωρικότητα του, το ανήσυχο 
πνεύμα του, οι ανοιχτοί του ορίζοντες, 
η ισχυρή του θέληση, η ευρυμάθεια, ο 
κοσμοπολιτισμός του ασφαλώς απετέ-
λεσαν το διαβατήριο της πολύπλευρης 
δράσης του και πέραν των Ελληνικών 
συνόρων.

Τα παραπάνω χαρίσματα συνοδευό-
ταν κι από άλλες επαινετές πτυχές του 
χαρακτήρα του, όπως εσωτερική καλ-
λιέργεια, φυσική ευγένεια, αμεσότητα, 
προσήνεια, ακεραιότητα, δοτικότητα 
στα οικεία πρόσωπα και πρόσδεση στις 
παραδοσιακές Ελληνικές αξίες.

Όλα αυτά τα προτερήματα τον εξύ-
ψωναν στα μάτια όσων είχαν την τύχη 
να τον γνωρίζουν και να τον συνανα-
στρέφονται, συνθέτοντας το υλικό που 
χαρακτηρίζει έναν ευπατρίδη.

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Γιάν-
νη Παγίδα κατείχε η γενέτειρα του Μυ-
τιλήνη, η ζωή της και οι άνθρωποι της.

Επρόκειτο για μια σχέση γνήσια, βι-
ωματική, αδιαμεσολάβητη, ακατάλυτη, 
καθαρά συναισθηματική. Η Μυτιλήνη 
ήταν για τον Γιάννη η Ιθάκη του, το υπή-
νεμο λιμάνι, ένας ευλογημένος τόπος 
ανάπαυλας, ξενοιασιάς και συγκέντρω-

Ιωάννης Ν. Παγίδας, 
Ένας Λέσβιος Ευπατρίδης
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σης δυνάμεων, μια βασική παράμετρος 
της ψυχικής του ευφορίας.

Μια τέτοια αγάπη δεν θα μπορούσε 
παρά να εκδηλώνεται και έμπρακτα. Ο 
Γιάννης Παγίδας υπήρξε μεταξύ των 
πρωτεργατών ανέγερσης του «Ζαχά-
ρειου Ιδρύματος» φροντίδας ηλικιω-
μένων στην Αγία Παρασκευή, συμβάλ-
λοντας αποφασιστικά στον οργανωτικό 
και εκτελεστικό τομέα. Ηταν επίσης 
ιδρυτικό μέλος του φιλανθρωπικού σω-
ματείου «Σύλλογος των Φίλων της Μη-
τρόπολης Μυτιλήνης».

Διατήρησε στέρεους δεσμούς με την 
Κάπη, το χωριό καταγωγής της μητέρας 
του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες ανά-
δειξης και προβολής του. 

Ήταν επί δεκαετίες δραστήριο μέλος 
της Λεσβιακής Παροικίας και συνδεόταν 
με Λεσβιακούς φορείς του νησιού και 

της Αθήνας, συνδράμοντας το έργο τους.
Πίσω από την ανθρώπινη επιτυχία 

συνήθως κρύβεται ένα ασφαλές και συ-
νεκτικό οικογενειακό περιβάλλον αγά-
πης και θαλπωρής. Ο Γιάννης Παγίδας 
αξιώθηκε και ευτύχησε να έχει σύντρο-
φο της ζωής του την, επίσης Μυτιληνιά, 
Ιλόνα Δημητρίου, με την οποία απέκτη-
σε δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια.

Με αυτή την φωτεινή επίγεια διαδρο-
μή και τον πλούσιο απολογισμό έκανε 
ο Γιάννης Παγίδας το ειρηνικό πέρα-
σμα στο επέκεινα και στην αιωνιότητα. 
Παίρνοντας στις αποσκευές του φυλα-
χτό τη γενική αναγνώριση και αποδοχή. 
Και αφήνοντας σ’ αυτούς που μένουν 
πίσω μια γλυκόπικρη γεύση, παρακατα-
θήκες ζωής και πολλές αναμνήσεις που 
δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ.

Νίκος Χατζηγιαννάκης

Έφυγε στα 92 του, ένας υπέροχος 
και άξιος άνθρωπος, ένα άξιο τέκνο της 
Λέσβου, ο Γιάννης Παγίδας. Ξεκίνησε 
από την γενέτειρα του την Μυτιλήνη 
για να κατακτήσει επιχειρηματικά όλο 
τον κόσμο. Από την Αφρική, την Ευ-
ρώπη, την Ελλάδα δημιουργώντας επι-
χειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, της 
βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, της πληροφορικής κλπ. 

Άνθρωπος με ήθος, ιδιαίτερη επιχει-
ρηματική ευφυΐα, με αγάπη για τους συ-
νανθρώπους του και με τεράστια προ-
θυμία προσφοράς. 

Με τον Γιάννη είχα την τύχη και την 
τιμή να συνεργαστώ στα πρώτα μου 
επαγγελματικά βήματα, δημιουργώντας 
μαζί του, την IntellTech AE, μια εταιρεία 
τεχνολογίας πληροφορικής και επικοι-
νωνιών, στις αρχές της δεκαετίας του 
90, τότε που ακόμη η εφαρμογή της 
τεχνολογίας στις επιχειρήσεις δεν ήταν 
στις πρώτες προτεραιότητες, αλλά με 

μεγάλες προοπτικές και δυναμική. Στην 
συνεργασία μαζί του διαπίστωσα τις 
εξαιρετικές ηγετικές του ικανότητες, 
την αξιοπρέπεια, το ήθος, την ακεραιό-
τητα και τις αξίες που τον περιέβαλλαν. 
Ανοιχτό μυαλό που άνοιγε δρόμους και 
έβλεπε πολύ μπροστά. Η σπάνια ευγέ-
νεια, η αγάπη για τον θεό και η καλοσύ-
νη τον χαρακτήριζαν. 

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
πανέμορφη οικογένειά σου, στην οποία 
είχες αφοσιωθεί υποδειγματικά. Στην 
πολυαγαπημένη σου σύζυγο Ιλόνα, στα 
παιδιά σου Έτα και Νικόλα, στον γα-
μπρό σου Αλέξανδρο και στα εγγόνια 
σου Ελένη και Κωνσταντίνο που λά-
τρευες αληθινά.

Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο αγα-
πημένε μου Γιάννη! Θα μείνεις αξέχα-
στος στη μνήμη και στην καρδιά όσων 
σε γνώρισαν, όσων είχαν την τύχη να 
γίνουν φίλοι σου...

Στρατής Καλογρίδης




