Η «Λεσβιακή Παροικία» εύχεται
στα μέλη και τους φίλους της
η Ανάσταση του Χριστού
να φέρει σε όλους
υγεία, αγάπη, ελπίδα
και οικογενειακή ευτυχία!

Οδυσσέας Ελύτης:

«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις»

Ναι, την φτιάχνεις.
Κάθε φορά από την αρχή.
Όλο και πιο ζωντανή. Όλο και πιο ποτισμένη.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα χρώματα που σημαίνουν αρμονία.
Και με εκείνες τις λέξεις που δηλώνουν αρχή.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το φως, που μπορεί να σου δώσει Παράδεισο.
Και με εκείνα τα λουλούδια που μυρίζουν ζωή.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το άρωμα της αθάνατης, Ελπίδας.
Και με εκείνη την Πίστη που θα σε κάνει να μην φοβηθείς.
Ναι την φτιάχνεις λοιπόν.
Με υλικά αγνά για την ψυχή σου.
Και με στιγμές απλές που χαρίζουν αιώνιες χαρές.
Και με ανθρώπους λιτούς και ευθείς. Που σε ακούν στην σιωπή.
Και δεν έχουν ανάγκη τα λόγια για εξηγήσεις.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα όνειρα που θα σε γεμίσουν υποσχέσεις.
Και με εκείνα τα χαμόγελα που θα σου δείξουν πως πρέπει να ζεις.
Διότι, αν δεν κουβαλάς την Άνοιξη μέσα σου, πρέπει να μάθεις να την χτίζεις.
Από το χειρότερο σκοτάδι στο πιο λαμπερό φως.
Μην την αφήσεις ποτέ να φύγει.
Διότι, όσο πιο δυνατά μπαίνει αυτή,
τόσο πιο εύκολα διώχνει τους χειμώνες από την καρδιά σου.
Να την αγαπάς την Άνοιξη.
Όχι μόνο για τα όμορφα και τα ανάλαφρα ρούχα που φοράς.
Μήτε για τους καταγάλανους ουρανούς που σου δωρίζει.
Αλλά για την Αναγέννηση που σε κάνει να ζεις.
Εκείνον τον γλυκό αέρα που δροσίζει την ψυχή σου.
Και εκείνον τον ήλιο που σου χαρίζει ζεστασιά.
Να της δίνεις γεύση λοιπόν.
Σαν εκείνη την βαριά και γλυκιά, που μόνο ο Έρωτας μπορεί να δώσει.
Και μην στεναχωριέσαι αν ξαφνικά χαθεί ή απλά δεν σου έρθει.

Διότι, την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις.
(Το ποίημα μας το έστειλε το μέλος μας Τατιάνα Σπυροπούλου και την ευχαριστούμε).

75
Τεύχος

R
S PO

Χ+7

ES

SS PO
RE

Κωδικός 017126

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020
P

T

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

P

ST

S

Oρχιδέα Πίνδου (σελ. 56-60).

Αιολίδα

Μουσείο Παλαιών Επαγγελμάτων στην Αγιάσο (σελ. 26-28).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ”
Τεύχος 75

Οδυσσέας Ελύτης:

«Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις»

Ναι, την φτιάχνεις.
Κάθε φορά από την αρχή.
Όλο και πιο ζωντανή. Όλο και πιο ποτισμένη.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα χρώματα που σημαίνουν αρμονία.
Και με εκείνες τις λέξεις που δηλώνουν αρχή.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το φως, που μπορεί να σου δώσει Παράδεισο.
Και με εκείνα τα λουλούδια που μυρίζουν ζωή.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνο το άρωμα της αθάνατης, Ελπίδας.
Και με εκείνη την Πίστη που θα σε κάνει να μην φοβηθείς.
Ναι την φτιάχνεις λοιπόν.
Με υλικά αγνά για την ψυχή σου.
Και με στιγμές απλές που χαρίζουν αιώνιες χαρές.
Και με ανθρώπους λιτούς και ευθείς. Που σε ακούν στην σιωπή.
Και δεν έχουν ανάγκη τα λόγια για εξηγήσεις.
Ναι την φτιάχνεις.
Με εκείνα τα όνειρα που θα σε γεμίσουν υποσχέσεις.
Και με εκείνα τα χαμόγελα που θα σου δείξουν πως πρέπει να ζεις.
Διότι, αν δεν κουβαλάς την Άνοιξη μέσα σου, πρέπει να μάθεις να την χτίζεις.
Από το χειρότερο σκοτάδι στο πιο λαμπερό φως.
Μην την αφήσεις ποτέ να φύγει.
Διότι, όσο πιο δυνατά μπαίνει αυτή,
τόσο πιο εύκολα διώχνει τους χειμώνες από την καρδιά σου.
Να την αγαπάς την Άνοιξη.
Όχι μόνο για τα όμορφα και τα ανάλαφρα ρούχα που φοράς.
Μήτε για τους καταγάλανους ουρανούς που σου δωρίζει.
Αλλά για την Αναγέννηση που σε κάνει να ζεις.
Εκείνον τον γλυκό αέρα που δροσίζει την ψυχή σου.
Και εκείνον τον ήλιο που σου χαρίζει ζεστασιά.
Να της δίνεις γεύση λοιπόν.
Σαν εκείνη την βαριά και γλυκιά, που μόνο ο Έρωτας μπορεί να δώσει.
Και μην στεναχωριέσαι αν ξαφνικά χαθεί ή απλά δεν σου έρθει.

Η «Λεσβιακή Παροικία» εύχεται
στα μέλη και τους φίλους της
η Ανάσταση του Χριστού
να φέρει σε όλους
υγεία, αγάπη, ελπίδα
και οικογενειακή ευτυχία!

Διότι, την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις.
(Το ποίημα μας το έστειλε το μέλος μας Τατιάνα Σπυροπούλου και την ευχαριστούμε).

Oρχιδέα Πίνδου (σελ. 56-60).

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020
ST

75
Τεύχος

P

Αιολίδα

Μουσείο Παλαιών Επαγγελμάτων στην Αγιάσο (σελ. 26-28).

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Κωδικός 017126

S PO

Χ+7

ES

T

SS PO
RE

R

S

P

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ”
Τεύχος 75

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ"

“Λεσβιακή Παροικία” Ζήνωνος 29-31, 104 37 Αθήνα,
τηλ.: 210 523 7789, fax: 210 865 2088
e-mail: lesvos@lesviaki-parikia.gr - site: www.lesviaki-parikia.gr

Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή
Αγίας Ζώνης 42, 113 64 Αθήνα
Τηλ.: 210 867 4520

Θεόδωρος Πλατσής
Στρατής Μολίνος
Δημήτρης Νικορέτζος

Επιμέλεια Ύλης: Θεόδωρος Πλατσής
Διορθώσεις: Στρατής Μολίνος
Υπεύθυνος του site: Θεόδωρος Πλατσής
Χειριστής: Παύλος Καρυωτέλλης

ASTERIAS G.D.G. ΕΠΕ
Λεωφ. Βεΐκου 14, 11147 Γαλάτσι, Αθήνα
τηλ.: 210 865 0236, fax: 210 865 2088
E-mail: lespar@asterias.gr

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη
Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 865 0236,
φαξ: 210 865 2088, e-mail: lespar@asterias.gr

ISSN 2459-3265
1

σελ.
Εν Λευκώ:

Ας δώσουμε τα χέρια τουλάχιστον - Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

3

Σημείωμα της Σ.Ε.:

Χρήσιμες πληροφορίες

4

Μικρές & μεγάλες ειδήσεις: Επιμέλεια Θ. Πλατσής

5-10

Ας δώσουμε τα χέρια τουλάχιστον

Ημερολόγιο - Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων - Παν. Αλατερός 11-12
Παλιές Λεσβιακές σελίδες: Ο προορισμός της γυναικός και τα καθήκοντα αυτής -

Επίκαιρα:

Στρατής Μολίνος

13-14

Ένα γράμμα - Στρατής Μολίνος

14-15

Κασσιανή - Δημήτρης

Πρόσωπα της τέχνης:

16

Χαίρε κεχαριτωμένη - Στρατής Μολίνος

17-19

Ο χαράκτης Δημήτρης Γαλάνης - Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

20-25

Το άγνωστο Μουσείο Παλαιών Επαγγελμάτων
στην Αγιάσο - Θ. Πλατσής

26-28

Χρονογράφημα:

Η γιαγιά Σοφία - Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή

Λογοτεχνία:

Μνήμες - Ειρήνη Βαρβαρέσσου

30-32

Ο Νικ «Ολ ράιτ» - Βασίλης Ψαριανός

33-35		

Επάγγελμα Παπατσοπάνος... - Ελένη Κονιαρέλλη-Σιακή

36-38

Πρόσωπα:

Η αναβρύζουσα πηγή του Βενέζη - Δημήτρης Ι. Καραμβάλης

39-40

Ιστορία

Η Λέσβος κατά την επανάσταση του 1821 - Παναγιώτης Σκορδάς 41-43

Γεύση & Παράδοση

Μπακαλιάρος παστός με λαχανικά

Διατροφή

Σαρακοστή και Διατροφή

Νησιώτικο Ανθολόγιο:

Στρατής Αναστασέλλης (1908-1997),

29

44
45-46

τα ποιήματα της Κικής Δημουλά

47-51

Βιβλιοπαρουσίαση:

Κριτικά σημειώματα

52-55

Φύση και άνθρωπος

Ορχιδέα ή Σαλέπι - Αλέξανδρος Τηλικίδης

56-60

Οι φίλοι που έφυγαν:

Νίκος Φίλιογλου, Τερψιθέα (Τούλα) Τραγέλλη,
Κώστας Σοφούλης, Γιάννης Παγίδας, Κική Δημουλά

61-64

Με πόνο ψυχής ανοιγοκλείνω το κουμπί της τηλεόρασης και ακόμα με
περισσότερη αγωνία, ανοίγω την καθημερινή εφημερίδα που φτάνει απ’
το νησί.
Ανησυχία και πόνος ψυχής κι απογοήτευση για όσα συμβαίνουν στον
αγαπημένο μας τόπο, στο νησί μας.
Όμως και σε ολόκληρο τον κόσμο η κατάσταση δεν είναι διαφορετική.
Το πρόβλημα του «κορωνοϊού» έχει γεμίσει τις ψυχές όλων, φόβο και
αγωνία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, δύσκολα, αβάσταχτα,
και ψυχοφθόρα, που αποσυντονίζουν τη σκέψη και δυσκολεύουν τις
αποφάσεις, για οποιαδήποτε κίνηση ή δημιουργία. Προβλήματα δύσκολα,
για τα οποία κι εμείς οι άνθρωποι έχουμε τις ευθύνες μας.
Με την αδιαφορία και τον εφησυχασμό, φτάσαμε στην καταστροφή του
περιβάλλοντος και καταφέραμε να δυσκολέψουμε τη ζωή μας.
Έχει αλλάξει κατά πολύ ο τρόπος ζωής. Ο καθένας από εμάς
διακατέχεται από διαφορετικές σκέψεις.
Δεν γνωρίζει, ούτε έχει ιδέα για το αβέβαιο αύριο ολόκληρου του
πλανήτη. Προχωρούμε βήμα-βήμα σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων
και ελπίζουμε. Όλοι όμως είχαμε ένα τρόπο ζωής, ορισμένες υποχρεώσεις,
τις οποίες μας είναι αδύνατον να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό.
Έτσι και στο σύλλογό μας, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων
να κρατήσουμε μια στάση επιφύλαξης και αναμονής.
Στο διάστημα αυτό θα επικοινωνούμε τακτικά με το περιοδικό μας, θα
σας ενημερώνουμε, και εύχομαι να είναι σύντομος αυτός ο χρόνος.
Ας ελπίζουμε για το καλύτερο. Ας προσευχηθούμε στη Θεία δύναμη,
που πάντα μας συντρέχει, να μπορέσει να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
όλου του κόσμου.
Ας δώσουμε τα χέρια με αγάπη και ομόνοια, με την ελπίδα της σωτηρίας,
αισιοδοξώντας, ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες.

Εικόνα εξωφύλλου: Δημήτρης Γαλάνης, "Η οικογένεια" (ελαιογραφία)
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Επιμέλεια Θ. Πλατσής

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 2020, καθώς και κάποιες άλλες προσφορές σας εκτός από την ταχυδρομική επιταγή που στέλνετε στη διεύθυνση: «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 πληρώσουν μόνο τα 2 τελευταία έτη, δηλ. 60€ και να μπουν σε ενημερότητα.

Προσφορές για την αγορά 2ης καρέκλας αιμοκάθαρσης
Ελληνογερμανικός σύλλογος Στουτγάρδης.......................................................1900,00€
Ζούρος Βασίλης & Ούρσουλα................................................................................ 300,00€
Ζαγούρας Σωτήριος................................................................................................... 150,00€
Αλατερός Παναγιώτης................................................................................................. 50,00€
Ζαγούρας Γεώργιος..................................................................................................... 50,00€
Σαραντίτη Ευαγγελία.................................................................................................. 200,00€
Καγκαράκης Ντίνος................................................................................................... 100,00€
Ι. Μητρόπολης Ν. Σμύρνης...................................................................................... 500,00€

ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Η Λεσβιακή Παροικία ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους της για
την οικονομική συμμετοχή τους στην αγορά της καρέκλας αιμοκάθαρσης,
η οποία παραγγέλθηκε, εξοφλήθηκε και θα παραδοθεί μέσα στο Μάιο
στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για χρήση από το Σύλλογο Νεφροπαθών!
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Νέα άφιξη μεταναστών
Ο Απρίλιος κύλησε χωρίς αφίξεις
από τα απέναντι παράλια, αλλά στις αρχές Μαΐου μετά από 35 περίπου μέρες, αφού οι τελευταία άφιξη ήταν την
1η Απριλίου, είχαμε την πρώτη άφιξη
με Αφγανούς και Αφρικανούς κυρίως.
Η βάρκα με τους επιβαίνοντες βγήκε στην περιοχή του Τσαμούρ Λιμάνι
του Σκαλοχωρίου, που δεν είναι από
τους συνήθεις προορισμούς των μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα μέτρα λόγω της πανδημίας οι αφιχθέντες παρέμειναν σε καραντίνα 14 ημερών στην περιοχή αυτή,
και μεταφέρθηκαν σε χώρο που όρισε
ο δήμος της περιοχής. Η άφιξη αυτή,
μετά τόσο διάστημα, ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη, γιατί τον τελευταίο καιρό
η αποτροπή αφίξεων από τις αρμόδιες αρχές που φυλάσουν τα θαλάσσια
σύνορά μας είχε στεφθεί με επιτυχία,
αφού είχαν κυριολεκτικά μηδενιστεί οι
ροές. Φαίνεται, ότι η περιοχή του Σκαλοχωρίου είναι νέος προορισμός. Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι η συγκεκριμένη άφιξη είναι ένα μεμονωμένο συμβάν
που οι αρμόδιες αρχές θα δράσουν,
ώστε να μην επαναληφθεί στο επόμενο
διάστημα, αρκετά θέματα έχουμε να διαχειριστούμε με τους ήδη εγκλωβισμένους αιτούντες στο νησί.

στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει το Μουσικό Σχολείο της Μυτιλήνης το οποίο «συγκατοικεί» με το 5ο
Γυμνάσιο στην περιοχή της Χρυσομαλλούσας, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες και για τα δύο σχολεία.
Λίγο πριν το Πάσχα του 2019 έπειτα
από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η τότε Δημοτική Αρχή Λέσβου, το
Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην
έγκριση αγοράς οικοπέδου στη Βαρειά για την ανέγερση του Μουσικού
Σχολείου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο
σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο της Μυτιλήνης προορίζετο αποκλειστικά για ανέγερση σχολικής στέγης και εκπαιδευτηρίων.
Αν και φαινομενικά η διαδικασία της
αγοράς του οικοπέδου από το Δήμο
Μυτιλήνης έναντι του ποσού των 600
χιλιάδων ευρώ, που είναι η αξία που
δόθηκε από τους ορκωτούς εκτιμητές,
προχωρούσε κανονικά εντούτοις με
έγγραφό τους οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου ενημέρωσαν το Δήμο, ότι δεν
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην
πώληση του ακινήτου τους.
Ο αντιδήμαρχος Π. Κατσαβέλλης
σημείωσε, ότι το τελευταίο διάστημα
γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με
τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου.
Πριν μερικές μέρες περίπου ο Δήμος
έλαβε από τούς ιδιοκτήτες απάντηση
στην επιστολή του ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον να πουλήσουν το οικόπεδο,
επειδή από τη μία πλευρά θέλουν να
κρατήσουν ένα μεγάλο τμήμα του, το
οποίο να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο
και από την άλλη το ποσό των 600 χιλιάδων ευρώ δεν φαίνεται να τους ικανοποιεί. Ο Δήμος από την πλευρά του

«Ναυαγεί» αναπάντεχα η αγορά
του οικοπέδου για την ανέγερση
μουσικού σχολείου
Απομακρύνεται για άλλη μια φορά
η προοπτική οριστικής επίλυσης του
5

δεν θα μείνει άπραγος. Θα εξαντλήσει
όλα τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης,
είτε πείθοντας τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου οικοπέδου είτε αναζητώντας νέο οικόπεδο που να πληροί τις
προδιαγραφές.

στις απευθείας πτήσεις το καλοκαίρι.
Αρνητικές φαίνεται ότι είναι οι προβλέψεις και για τον εγχώριο τουρισμό,
δεδομένου ότι καθημερινά τα δελτία
ειδήσεων έχουν ως πρώτο και κυρίαρχο θέμα το μεταναστευτικό και την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά του
Βορείου Αιγαίου.

Το καλοκαίρι έρχεται,
οι τουρίστες φεύγουν!
Φόβοι για επανάληψη της καταστροφικής σεζόν του 2016, καθώς τα μέχρι
στιγμής μηνύματα είναι αρνητικά, κατά
κύριο λόγο εξαιτίας του μεταναστευτικού και των λανθασμένων χειρισμών που
γίνονται από την πλευρά μας.
Ανησυχία και προβληματισμός επικρατεί στους επαγγελματίες τουρισμού
του νησιού μας και ιδιαίτερα στους
τουριστικούς πράκτορες, που μιλάν
ανοιχτά πλέον για τους φόβους τους,
καθώς και για το ενδεχόμενο να έχουμε επανάληψη της καταστροφικής σεζόν του 2016, όταν ο τουρισμός της
Λέσβου έφτασε κυριολεκτικά στο μηδέν και οι αφίξεις από την Ευρώπη δεν
ξεπέρασαν τις 35 χιλιάδες.
Οι αρνητικές εικόνες του μεταναστευτικού, με τις διαδηλώσεις, και τη
γενικότερη αναταραχή που προκαλεί το
μεταναστευτικό στον τόπο μας, κάνουν
το γύρο της Ελλάδας και του κόσμου,
προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στις
μεγάλες τουριστικές εταιρείες που προγραμματίζουν την δρομολόγηση αεροσκαφών στο νησί μας το καλοκαίρι.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
ακόμη και η εταιρεία Corendon της Ολλανδίας, που στηρίζει για πολλά χρόνια
τον προορισμό του νησιού μας και η
οποία δεν εγκατέλειψε τη Λέσβο ούτε
στην περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης, φέτος δρομολογεί μόνο ένα εκ των
δύο αεροσκαφών που βάζει συνήθως

Η εκκλησία του Απόστολου Παύλου στην Επάνω Σκάλα
Εγκαταλελειμμένος στην τύχη του βρίσκεται ο γύρω χώρος που περιβάλλει την
εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στην
Επάνω Σκάλα που αποτελεί ένα από τα
σπουδαιότερα θρησκευτικά μνημεία
του τόπου μας, καθώς προσδιορίζει το
σημείο στο οποίο στάθηκε στο αρχαίο
λιμάνι της Μυτιλήνης ο Απόστολος των
Εθνών, κηρύττοντας το Χριστιανισμό
κατά την τρίτη περιοδεία του, όταν βρέθηκε από την Άσσο στη Μυτιλήνη.
Στο σημείο που προσδιορίζεται ότι ο
Απόστολος Παύλος στάθηκε και κήρυξε το χριστιανισμό στο Αρχαίο ακροατήριο του νησιού μας, ανεγέρθηκε ο
ναός με φροντίδα του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιακώβου.
Στο ναό κάθε Τρίτη τελείται από τον
εφημέριο πατέρα Νικολάο, Θεία Λειτουργία την οποία παρακολουθούν
πολλοί πιστοί, από την περιοχή της
Επάνω Σκάλας.
Η αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο
εκκλησία, μέσω της οποίας γίνεται γνωστή η επίσκεψη και η ομιλία του Αποστόλου στη Λέσβο και τη Μυτιλήνη, δεν θα
έπρεπε να παρουσιάζει σήμερα αυτή την
εικόνα, με πνιγμένο στα αγριόχορτα τον
γύρω χώρο και χωρίς τους προβολείς που
τη φώτιζαν περιμετρικά, οι οποίοι έχουν
αφαιρεθεί από κάποια άγνωστα άτομα.
6

Η μικρή εκκλησία της Επάνω Σκάλας
η αφιερωμένη στον Απόστολο Παύλο, είναι ένα σημαντικό μνημείο για τη
χριστιανοσύνη στο Βόρειο Αιγαίο και
οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να το
αναδείξουν, να το συντηρούν και να το
προβάλλουν. Ακόμη, αν είναι εφικτό, να
γίνει προσπάθεια, ώστε να ενταχθεί το
μνημείο στο πρόγραμμα της Εκκλησίας
της Ελλάδος που προβάλει σε όλον τον
πλανήτη τις διαδρομές που ακολούθησε
στη χώρα μας ο Απόστολος των Εθνών.

Παρουσιάστηκαν ακόμη, τα έντυπα
φυλλάδια του Γεωπάρκου, οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και προϊόντα που
παράγουν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί
του νησιού και οι παραγωγοί παραδοσιακών προϊόντων της Λέσβου που συμμετέχουν στη Γιορτή Αγροτουρισμού
του Μουσείου.

Οι υπόλοιποι πίνακες της δεύτερης παρτίδας του Θεόφιλου έχουν
«επαναπατριστεί».
Ήδη από τον περασμένο Ιούνιο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, τελαρώθηκαν
και γύρισαν στη Λέσβο, όπου και κορνιζώθηκαν επί τόπου από συνεργείο που
απέστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού.
Παρά τη μεγάλη ταλαιπωρία και την
χρονοβόρα διαδικασία, ο όγκος των πινάκων βρίσκεται στο μουσείο, το οποίο
ανακαινίστηκε και επικρατούν άριστες
κλιματικές συνθήκες, οι καταλληλότερες για την διατήρηση.
Σήμερα, κάποιοι από τους πίνακες
κοσμούν το μουσείο και κάποιοι άλλοι
βρίσκονται αποθηκευμένοι στο χώρο,
καθώς δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού η τοποθέτηση των
υπολοίπων λόγω στενότητας χώρου.
Έχουν προτείνει την εναλλαγή και την
εκ περιτροπής έκθεσή τους κατόπιν
υποδείξεων, καθοδήγησης και επίβλεψης αρμοδίων από το Υπουργείο.

Το Γεωπάρκο Λέσβου
στην Έκθεση Βερολίνου
Σημαντική προβολή της Λέσβου, του
φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της,
καθώς και των δυνατοτήτων που προσφέρονται για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στη φύση, μέσω
της συμμετοχής στο περίπτερο του
Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων στη
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου - ΙΤΒ 2020, που πραγματοποιήθηκε
από 4 έως 8 Μαρτίου.
Η ITB Βερολίνου είναι η σημαντικότερη ταξιδιωτική έκθεση του κόσμου,
όπου κάθε χρόνο συναντάται η διεθνής
βιομηχανία τουρισμού.
Η Λέσβος προβλήθηκε στο ειδικό
περίπτερο του Παγκόσμιου Δικτύου
Γεωπάρκων, στο οποίο είχε συμμετοχή
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, προβάλλοντας το Γεωπάρκο και το Απολιθωμένο Δάσος στην παγκόσμια τουριστική
αγορά.
Η προβολή της Λέσβου, πέρα από
την συμμετοχή στο ειδικό περίπτερο
των Γεωπάρκων, έγινε και μέσα από
ποικίλες εκδηλώσεις και ειδικές παρουσιάσεις, συνεντεύξεις τύπου και συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες.

Αφιέρωμα για τα 110 χρόνια
από την γέννηση του ποιητή
Νίκου Καβαδία
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την
υποστήριξη του Πειραματικού Γενικού
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Λυκείου Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργάνωσε το αφιέρωμα
για τα 110 χρόνια από την γέννηση του
ποιητή της ναυτοσύνης Νίκου Καββαδία, το Σάββατο, το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.
Βασικός ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος Μιχάλης Γελασάκης, συγγραφέας του Βιβλίου «Νίκος ΚαββαδίαςΟ αρμενιστής ποιητής».
Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι Ρίτα Αντω-

νοπούλου, Μανώλης Ανδρουλιδάκης και
Μανώλης Ζαχαράκης, με την ερμηνεία
των ποιημάτων του Καββαδία όπως μελοποιήθηκαν και έγιναν γνωστά στο ευρύ
κοινό από τον Θάνο Μικρούτσικο.
Επίσης, παρουσιάσθηκε και ένα θεατρικό δρώμενο από την Θεατρική Ομάδα του Πειραματικού Γενικού Λυκείου
Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου, το
οποίο είχε και την ιδέα διοργάνωσης
της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Ενημερωθείτε για την πρόληψη πυρκαγιών
Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά
χόρτα το καλοκαίρι.
Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα, μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει
κίνδυνος ανάφλεξης.

Κορωνοϊός 2019-nCoV: Πρόληψη, συμπτώματα, μετάδοση
Συμπτώματα: Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα όπως: Καταρροή – Πονόλαιμο – Πυρετό – Βήχα
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές εκδηλώσεις, όπως: Πνευμονία - Δυσκολία στην αναπνοή (Πέντε μέρες διαρκεί η ασυμπτωματική φάση της
νόσου).
Μετάδοση: Ο 2019–nCoV μεταδίδεται κυρίως μέσω της επαφής με ασθενή,
μέσω σταγονιδίων τα οποία παράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται ή
μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη ρινική κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. Καλύψτε το
στόμα σας και τη μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι. Πετάξτε αμέσως το μαντήλι
σε κλειστό κάδο.
Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα.
Προστασία: Διατηρήστε αποστάσεις, τουλάχιστον 1,5 μέτρου, από εσάς και
τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή
έχουν πυρετό. Εάν αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη σας, μπορεί να μεταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον εαυτό σας.
Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική
βοήθεια. Ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό σας.

Κινητά μνημεία χαρακτηρίζονται 96 έργα
του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) ή στο τηλ.
112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για: Την τοποθεσία και το ακριβές σημείο
που βρίσκεστε. Την κατεύθυνση της πυρκαγιάς και το είδος της βλάστησης.

Συνολικά 96 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ χαρακτηρίζονται ως κινητά μνημεία με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Πρόκειται για 86 έργα, που φυλάσσονται στο Μουσείο Θεόφιλου στη Βαρειά
Λέσβου, ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου και 10 έργα του από τη συλλογή του
Αλέξανδρου και της Δωροθέας Ξύδη, που ανήκουν και φυλάσσονται στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου και Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.
Ο χαρακτηρισμός των έργων αυτών, που συνιστούν ιδιαίτερης σημασίας σύνολα
από έργα του ζωγράφου, ως κινητών μνημείων έγινε ύστερα από την ομόφωνη
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων είχε χαρακτηρίσει το 2016, ως
μνημεία 37 έργα του ζωγράφου από το Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade στη Βαρειά. Πρόκειται για έργα που ζωγράφισε ο Θεόφιλος για τον
συλλέκτη έργων τέχνης Στρατή Ελευθεριάδη (Tériade), μετά τη γνωριμία τους στα
τέλη της δεκαετίας του 1920 στη Μυτιλήνη.
Τα έργα του Θεόφιλου απεικονίζουν μια ποικιλία ελληνικών θεμάτων που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτά που παρουσιάζουν τη φύση και τον άνθρωπο
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Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα σε δάσος
Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα
τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
Μην αφήνετε κλαδιά δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, και τη στέγη κλαδέψτε τα, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. Προμηθευτείτε κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε
να προστατεύσετε.
Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί και χωρίς
ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

(προσωπογραφίες, τοπία, εικόνες της καθημερινής ζωής) και εκείνα που περιγράφουν θέματα από την ελληνική μυθολογία, ιστορία και θρησκεία.
Ο πιο γνωστός Έλληνας λαϊκός ζωγράφος, γεννήθηκε μεταξύ 1867 και 1870 στη
Βαρειά Λέσβου. Τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα. Ο πατέρας Γαβριήλ ήταν
τσαγκάρης και η μητέρα του Πηνελόπη κόρη αγιογράφου. Σε νεαρή ηλικία επέδειξε μέτριες σχολικές επιδόσεις, αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ζωγραφική,
πάνω στην οποία απέκτησε βασικές γνώσεις δίπλα στον παππού του.
Πολύ νέος, ακόμη, φεύγει από τη Μυτιλήνη για τη Σμύρνη, την πόλη με τους χιλιάδες
Έλληνες. Εκεί, δουλεύει σαν θυροφύλακας στο ελληνικό προξενείο και παράλληλα ζωγραφίζει. Την περίοδο αυτή, ο Θεόφιλος θα διαμορφώσει την εικαστική του γλώσσα.
Στο Βόλο, όμως αργότερα, θα ζήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ζωγραφίζοντας για ελάχιστα χρήματα στους τοίχους μαγαζιών της πόλης και του Πηλίου.
Το 1912, ο πλούσιος γαιοκτήμονας της Μαγνησίας Γιάννης Κοντός του αναθέτει την τοιχογράφηση του σπιτιού του στην Ανακασιά. Ο Θεόφιλος ζωγραφίζει
σκηνές από την Επανάσταση του ’21, αρχαίους θεούς και τοπία. Η οικία Κοντού
αποτελεί σήμερα το Μουσείο Θεόφιλου.
Το 1927 επιστρέφει στη Λέσβο, όπου συνεχίζει να ζωγραφίζει. Εκεί τον συναντά ο
Mυτιληνιός καταξιωμένος κριτικός τέχνης και εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης (Tériade),
ο οποίος διέμενε στο Παρίσι και είναι ο άνθρωπος που θα κάνει γνωστό το έργο του
Θεόφιλου. Τελικά, 27 χρόνια μετά το θάνατό του, το καλοκαίρι του 1961, εγκαινιάζεται
μεγάλη έκθεση με έργα του Θεόφιλου στο Μουσείο του Λούβρου αποτελώντας ύψιστη
αναγνώριση του συνολικού έργου του Έλληνα λαϊκού ζωγράφου με την φουστανέλα.
Το 1976 το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε σε χαρακτηρισμό των έργων
«του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ οπουδήποτε και εάν ευρίσκονται
χρειάζονται ειδικής κρατικής προστασίας».

«Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»
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Ημερολόγιο - Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων
ΜΗΝΕΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
Από το ημερολόγιο του Ύπατου Συμβουλίου Ελλήνων Εθνικών
Επιμέλεια Παναγιώτης Αλατερός

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Στην Αθήνα ονομαζόταν ΜΟΥΝΙΧΙΩΝ (μέσον Απρ.- μέσον Μαϊου).
Στην Μακεδονία λεγόταν ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΣ,
στην Κρήτη ΠΟΙΤΙΟΣ, στην Σπάρτη
ΓΕΡΑΣΙΟΣ και στην Ρόδο ΑΓΡΙΑΝΙΟΣ.
Οι αρετές που εκπροσωπούσε ήταν η
Φιλότητα και η Γενναιοδωρία. Τέσσερις
μεγάλες γιορτές γέμιζαν το εορτολόγιό
του. Η Έρωτος Εορτή, Τα Μουνίχια, τα
Χαρίσια και τα Αφροδίσια.
Έρωτος Εορτή: Εορτάζονταν στις 4
του Αττικού μηνός, με σπονδές στον κάλλιστο των Θεών, στο Ιερό όπου ο Θεός
συλλατρευόταν με την Θεά Αφροδίτη,
στην βορεινή πλευρά της Ακροπόλεως.
Στην "Εορτή του Έρωτος" αποδίδεται
προαρχαϊκή καταγωγή, ως εορτή του
Θεού της βλαστικής ζωής. Η ημερομηνία
και το αντικείμενο της γιορτής αυτής παραπάμπει στον σημερινό Άγιο Βαλεντίνο.
Μουνίχια: Εορταζόταν στις 16 του
Αττικού μηνός, προς τιμήν της Μουνιχίας Αρτέμιδος, με πομπή προς το Ιερό
του λόφου της Μουνιχίας και με «άμιλλα νέων».
Χαρίσια: Εορτή προς τιμήν των Χαρίτων (Αυξώ και Ηγεμόνη), με ολονύκτιους
χορούς και προσφορές ιδιαίτερων πλακούντων, που ονομάζονταν «Χαρίσια».
Αφροδίσια: Εορτές προς τιμήν της
Θεάς Αφροδίτης. Στην Θεά προσφέρονταν αναίμακτες θυσίες ανθέων και
θυμιάματος και σε κάποια μέρη θυσία
λευκού περιστεριού.
Αγριώνια: Αρχαιοτάτη γιορτή αγρίας μορφής, προς τιμήν του θεού Διονύσου, που έχει ρίζες στους προϊστο-

ρικούς χρόνους, όταν οι απολίτιστοι
ακόμα Έλληνες, όπως ισχυρίζεται ο
ιστορικός, θυσίαζαν στους θεούς ανθρώπινες υπάρξεις, εξ ου και η ονομασία. Η γιορτή τούτη άρχισε από τον
Ορχομενό της Βοιωτίας και μεταδόθηκε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, όπου
λατρευόταν ο θεός Αγριώνιος Διόνυσος. Ένα από τα μέρη αυτά ήταν και η
Λέσβος, όπου η γιορτή γινόταν, κατά
τον μήνα Αγερόνιο (Απρίλιο ή Νοέμβριο) του Λεσβιακού ημερολογίου, με
ιδιαίτερη επισημότητα και μυστικοπάθεια καθώς ο εν λόγω θεός έχαιρε στην
Λέσβο ιδιαίτερης προτίμησης. Ο άγριος χαρακτήρας της γιορτής αυτής ξεκίνησε όταν οι τρεις κόρες του γενάρχη του Ορχομενού Μινύα (Λευκίππη,
Αλκιθόη και Αρσίππη), αρνήθηκαν να
συμμετάσχουν στους εορτασμούς και
ο θεός οργίστηκε και τις καταδίκασε
σε μανία. Οι τρεις κόρες, ως μαινάδες,
κατέφυγαν στα όρη και επιδόθηκαν
σε βακχείες. Τελικά με επέμβαση του
θεού Ερμή, μεταμορφώθηκαν η πρώτη
σε νυχτερίδα, η δεύτερη σε κουκουβάγια και η τρίτη σε κουρούνα.
Δελφίνια: Γιορτή της Αθήνας εις ανάμνηση της αναχώρησης του Θησέα για
την Κρήτη. Παρόμοια γιορτή ετελείτο
κατά την άνοιξη στην Αίγινα και άλλες
πόλεις και νησιά. Στην Λέσβο εθεωρείτο
ότι η γιορτή αυτή έχει σχέση με τον μύθο
του Μηθυμναίου μουσικού Αρίωνα, τον
οποίον λήστεψαν οι ναυτικοί του πλοίου που τον μετέφερε και τον έριξαν στη
θάλασσα. Σώθηκε όμως από ένα δελφίνι
που τον μετέφερε σώο μέχρι το Ταίναρο.
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ΜΑΪΟΣ
Στην Αθήνα είχε το όνομα ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ (μέσον Μαΐου - μέσον Ιουνίου).
Στην Μακεδονία ΔΑΙΣΙΟΣ, στην Κρήτη
ΓΑΛΗΝΘΙΟΣ, στην Σπάρτη ΔΕΛΦΙΝΙΟΣ και στην Ρόδο ΥΑΚΙΝΘΙΟΣ. Οι
αρετές του ήταν η Αρμονία και η Ειλικρίνεια και οι γιορτές του τα Θαργήλια, τα
Βενδίδια και τα Καλλυντήρια-Πλυντήρια.
Θαργήλια: Εορτάζονταν στις 6 και
7 του Αττικού μηνός. Πανάρχαια γιορτή του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος.
Γινόταν περιφορά και ανθρωποθυσία
δύο «φαρμακών» (κακούργων καταδικασμένων σε θάνατο) για τον καθαρισμό της πόλεως. Γινόταν επίσης
Ευχαριστήρια προσφορά «θαργήλων»
(πρώτοι άρτοι παρασκευασμένοι από
την καινούρια σοδειά) για την ευφορία
της γης. Είναι πιθανόν η γιορτή αυτή
να γιορταζόταν και στη Λέσβο (Μυτιλήνη ή Μήθυμνα), λόγω της μεγάλης
δημοτικότητας των θεών Απόλλωνα και
Άρτεμης, της οποίας, είναι γνωστό, ότι
υπήρχε ιερό λατρείας στην περιοχή της
αρχαίας Θερμής.
Βενδίδια: Εορτάζονταν στις 19 του
Αττικού μηνός στον Πειραιά προς τιμήν της Θρακικής Θεάς Βένδιδος, με
διπλή πομπή «επιχωρίων» και Θρακών,
λαμπαδηφορία εφίππων και πανυχίδα.
Καλλυντήρια-Πλυντήρια: Εορταζόταν στις 24 και 25 του μηνός. Ήταν
μεγάλες γιορτές κατά τις οποίες την
πρώτη μέρα γινόταν ευπρεπισμός του
Ναού της Πολιάδος Αθηνάς και την
δεύτερη μέρα ετελείτο η καθαρτήρια
εορτή, κατά την οποία έπλεναν το ξόανο της Αθηνάς Πολιάδος στο Φάληρο.
ΙΟΥΝΙΟΣ:
Στην Αθήνα ήταν γνωστός ως ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ (μέσον Ιουνίου έως μέσον
Ιουλίου) και ήταν ο τελευταίος μήνας
του Αττικού έτους. Στην Μακεδονία
ΠΑΝΗΜΟΣ, στην Κρήτη ΥΠΕΡΒΕΡΕΤΟΣ, στην Σπάρτη ΦΛΕΙΑΣΙΟΣ και

στην Ρόδο ΠΑΝΑΜΟΣ. Ευνοούσε τις
αρετές Ευκοινωνησία και Ευσυναλλαξία. Οι γιορτές πολλές και μεγάλες. Τα
Σκιροφόρια, απ’ όπου και το όνομά
του, τα Διιπόλια, τα Διισωτήρια και το
Θερινό Ηλιοστάσιο.
Σκιροφόρια: Εορτάζονταν στις 12
του Αττικού μηνός. Ήταν γυναικεία γιορτή της Δήμητρας και της Κόρης, συνδεδεμένη με τα Θεσμοφόρια, που σχετίζεται και με την λατρεία της Αθηνάς.
Διιπόλια: Εορτάζονταν στις 14 του
Αττικού μηνός. Εορτή προς τιμήν του
Διός Πολιέως, με επίκεντρο τα Βουφόνια, στα οποία το ιερείο προσερχόταν
μόνο του για την θυσία.
Διισωτήρια: Εορτάζονταν στις 30
του Αττικού μηνός. Εορτή του Διός
Σωτήρος και της Αθηνάς Σωτείρας στο
Διισωτήριον "Ιερόν" του Πειραιώς, με
πομπή και άμιλλα νέων. Θυσία που γίνονταν από τους άρχοντες της πόλης
στον Δία Σωτήρα και στην Αθηνά Σώτειρα στην Αγορά των Αθηναών για την
καλοχρονιά, δεδομένου ότι η 30η του
μήνα Σκιροφοριώνα ήταν η τελευταία
ημέρα του Αττικού έτους.
Θερινό Ηλιοστάσιο: Αφετηρία του
"ενιαυτού" για τις περισσότερες Ιωνικές
πόλεις. Σημαίνει την αφθονία, την παροχή από τον χθόνιο κόσμο του Πλούτωνος, της Δήμητρας και της Περσεφόνης
προς τον υφήλιο κόσμο των ζωντανών,
τον θρίαμβο του "Γεωργίου Ηλίου" και
του Θεού Απόλλωνος, που δοξάζεται ως
"αυξητής", "κάρπιμος", "σιτάλκας" κ.α.
Στη σύγχρονη εποχή το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται στη Λέσβο με τα
«κάψαλα». Πρέπει να σημειωθεί ότι και
οι αρχαίοι πηδούσαν φωτιές για κάθαρση και εξιλασμό του σώματος και της
ψυχής, τραγουδώντας σχετικά ευχολόγια. Αλλά και ο κλήδονας, αυτή η μαντική και άκρως παγανιστική εκδήλωση,
δεν απέχει από ανάλογες αρχαίες πρακτικές.
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Ο προορισμός της γυναικός
και τα καθήκοντα αυτής
Επιμέλεια: Στρατής Αλ. Μολίνος

Η στήλη «Παλιές σελίδες» που εδώ και καιρό έχουμε καθιερώσει και αρκετά συχνά την
τροφοδοτούμε με ανάλογα κείμενα ακραιφνώς λεσβιακού περιεχομένου, πέρα από την
αναμόχλευση των αναμνήσεων, την επαφή με την εποχική λογιότητα και λογοτεχνία ή
την ενημέρωση γύρω από τα γεγονότα μιας κάποιας παλιάς εποχής, ενίοτε προσφέρει και
πληροφορίες ή οδηγίες τρόπου ζωής και συμπεριφοράς των τότε συνανθρώπων.
Επιδιώκουμε, λοιπόν, την σύνδεση αυτή με το παρελθόν, πιστεύοντας ότι οι αναγνώστες, αν μη τι άλλο, ίσως θελήσουν να έρθουν σ’ επαφή και με μια τέτοιου είδους ειδησεογραφία.
Από το Ημερολόγιο «Λέσβος» του
1912 το οποίο εξέδιδε στην Κωνσταντινούπολη η πλωμαρίτικης καταγωγής
γνωστή και δυναμική λόγια Χαρίκλεια
Π. Μελανδινού, μεταφέρουμε στον
αναγνώστη το κείμενο με τον πιο πάνω
τίτλο, τηρώντας απόλυτα την ορθογραφία και τη γλώσσα της συγγραφέως:
«Τα καθήκοντα της γυναικός δεν
περιορίζονται μόνον εν τη ιδία αυτής
οικογενεία, τα οποία βεβαίως είνε και
τα πρώτα. Αλλά η αληθώς ευγενής και
μεγάλη ψυχή της, η μυρωμένη και διαπλασθείσα με τα λεπτά αισθήματα της
χριστιανικής ανατροφής, της λεπτής
αγωγής, τη επιβάλλει καθήκοντα και
εκτός της οικογενείας της.
Πόσαι οικογένειαι δυστυχώς έχουσιν ανάγκην της ατομικής συνδρομής
της; Πόσαι έχουσιν ανάγκην της παρηγορητικής και γλυκείας φωνής της;
Πόσους πόνους ψυχικούς και σωματικούς δύναται ν’ ανακουφίση εν ευγενές
δάκρυ της; Οποίον βάλσαμον δύναται
να χύση η αγγελική της καρδία δι’ ενός
συμπαθούς και ειλικρινούς λόγου της,

πλησίον πασχόντων(sic) και αδυνάτων
υπάρξεων; Ω! εάν εδοκίμαζον πάσαι αι
γυναίκες την ψυχικήν ταύτην ηδονήν,
ουδέποτε θ’ αντήλλασσον την χαράν
ταύτην, με όλας τας διασκεδάσεις των
θεάτρων, των συναναστροφών, των
ανωφελών κόπων προς αγοράν πολυτελών στολισμών, την ματαιοφροσύνην
μόνον θεραπευόντων. Πόσον ευτυχής
θα καθίστατο η γυνή, αν ησθάνετο, τον
ευγενή προορισμόν της όχι μόνον εν
τη ιδία οικογενεία της, αλλά και εκτός
αυτής! Μόνον εκείνη, ήτις εδοκίμασε
την ευτυχίαν ταύτην, θα με απαντήση.
Με ποίαν προθυμίαν και σκιρτώσαν καρδίαν εξέρχεται του οίκου της
σεμνοπρεπώς ενδεδυμένη, και σπεύδουσα το βήμα ανυπομονεί να φθάση,
όπου αισθάνεται ότι θα φανή χρήσιμος
ή δια λόγου ή δι’ έργου! Δεν αισχύνεται,
ούτε διστάζει να εισέλθη εις πενιχρόν
οίκημα δυστυχών, δεν φοβείται μήπως
σκονίση το φόρεμά της ή να λερώση τα
υποδήματά της, δεν αισθάνεται κόπον
και σπεύδει, όπως εγκαίρως φθάση και
αφού τελειώση το όντως ωραίον και θε13

άρεστον έργον της, επανέρχεται με την
καρδίαν ικανοποιημένην και μειδιώσα
το γλυκύ και ουράνιον αυτής μειδίαμα
εισέρχεται εις τον οίκον της ευτυχής!
Πόσας τοιαύτας ευγενείς και ωραίας
ψυχάς εγνώρισα! Αλλά και πόσαι αδρανούσι στερούμεναι αυτής της ευτυχίας!
Διότι δεν ευκαιρούσι, λέγουσι, από τας
κοινωνικάς υποχρεώσεις, τας επισκέψεις των, τας απογευματινάς των, ούφ!...
είνε καταζαλισμέναι, έχουσιν αποκάμει,
πού να πρωτοπηγαίνουν, δεν προλαμβάνουσι!... Τι κρίμα!...και όλα αυτά, διότι
δεν εγνώριζον τον αληθή προορισμόν
της γυναικός και τα ευγενή καθήκοντα
αυτής εκτός της οικογενείας της.
Είθε να δοκιμάσωσι και αύται την αλη-

θή ευτυχίαν ταύτην, ήτις πηγάζει μόνον
εκ της χριστιανικώς μορφωμένης και
ωραίας ψυχής της γυναικός!».
Ειρήνη Π. Φαρμακίδου»

στηκα κ’ εσένα, όταν πρωτοβγήκες κι’
άπλωσες τα γλυκόφωτα τα φτερούγια
σου. Μέσα σε μια σαν καταχνιά, που
καθαυτό σκοτάδι δεν μπορώ πια να την
ονομάσω, μα μήτε βέβαια και μέρα δεν
μπορώ ακόμα να την πω, κ’ ίσως- ίσως
μήτε καθαυτό πρωινή, ειδεμή θάβλεπαν την αλήθεια μερικοί σας αυτού,
που ακόμα κοιμούνται κάτω από παχιά
παλαιικά παπλώματα, και ρουχαλίζουνε
μάλιστα κάποτες.
Βλέποντάς σου το γλυκό, τ’ αχτιδόφωνο χαμόγελο, σου το λέω χωρίς
δισταγμό, όχι πια πως ελπίζω, μα πως
προβλέπω χρυσά μελλούμενα στη ζωή
σου, και σου στέλνω τους πιο γκαρδιακούς μου χαιρετισμούς.
Κάποιος μας φίλος είχε την καλωσύνη να μου πη πως με θυμήθηκες στις
πρώτες σου ώρες, και πως ζήτησες την
ταπεινή μου συνεργασία στο ξαναγεννητικό σου έργο. Εγώ όμως λέω πως
οι νέοι, και μονάχα οι νέοι πρέπει να
μας το κάμουν αυτό το έργο. Εμείς οι
παλιοί(όχι όμως και παλαιικοί) δουλέψαμε σε άλλους καιρούς, και μπορείτε
να μας ονομάσετε εμάς είδος προλαλητάδες σας. Και πετεινούς σας να μας
πήτε δεν με πειράζει. Ο πετεινός, όσο
κι αν έχη κακή φήμη για τα λιγοστά του
μυαλά, έχει όμως πάντα αρκετά για να
προβλέπη και να προλαλή το φως. Αηδόνι όμως δεν είναι. Αηδόνια σου χρειάζονται εσένα, Χαραυγή μου, κι αυτά
να γυρέψης.

Εκατόν οκτώ συναπτά χρόνια έχουν
περάσει από τότε που συντάχθηκε το
πιο πάνω κείμενο. Τα πάντα στο διάστημα αυτό, οι κοινωνικές συνθήκες,
τα ερεθίσματα και το περιβάλλον, η φιλοσοφία, η νοοτροπία, η συμπεριφορά
και οι συνήθειες του ανθρώπου έχουν
έρθει τα πάνω-κάτω. Σήμερα, σαν κάπως απόκοσμα ακούγονται όλα τούτα,
μπορεί και ανεφάρμοστα. Όμως συνεχώς απαραίτητα και επιθυμητά!
O tempora, o mores!

Αργύρης Εφταλιώτης.

Ένα γράμμα
Επιμέλεια: Στρατής Μολίνος

Το έτος 1910 πρωτοκυκλοφόρησε στη Μυτιλήνη το περιοδικό «Χαραυγή» από τους
εκπαιδευτικούς Δημήτριο Αλβανό και Μανώλη Βάλλη. Το περιοδικό αυτό εντυπωσίασε τον
εκδοτικό κόσμο της εποχής με την άρτια εμφάνισή του, το εκλεκτό περιεχόμενο και τους
διακριτούς συνεργάτες του. Μάλιστα αποτέλεσε και το λογοτεχνικό τρόπον τινά βήμα της
πνευματικής κίνησης του νησιού γνωστής ως «Λεσβιακή Άνοιξη» κατά την πρώτη περίοδό
της. Ο γνωστός ερευνητής και λόγιος Παντελής Αργύρης, ο οποίος ασχολήθηκε εις βάθος
με τη μελέτη αυτού του περιοδικού, γράφει επιγραμματικά, μεταξύ πολλών άλλων (Λεσβιακά τ.Ι΄): «Η «Χαραυγή» συνοψίζει τις τάσεις, αναπαράγοντας το μεταβατικό χαρακτήρα
της περιόδου, εκφράζει τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντα ενός κοινωνικού στρώματος και
συγχρόνως διαμορφώνει τις επιλογές ενός κοινού που ξεπερνά τα όρια της νήσου». Από
το τεύχος της 31.12.1910 του περιοδικού, αποσπούμε μιαν επιστολή του συμπατριώτη
διακεκριμένου λογοτέχνη Αργύρη Εφταλιώτη του οποίου η γλώσσα, σταράτη δημοτική,
φαίνεται να μην ταιριάζει με την λόγια γλώσσα του περιοδικού, όμως στη συνέχεια θα
επηρεάσει αποφασιστικά το ύφος της «Χαραυγής» ώστε η γλώσσα της να πλησιάσει κατά
πολύ στη σύγχρονη καθομιλουμένη:
Ένα γράμμα
Ο εκ Μολύβου της νήσου μας και εις
Χούλ της Αγγλίας διαμένων λόγιος και
ποιητής κ. Κ. Κ. Μιχαηλίδης-σημειώ-

νει η σύνταξη του περιοδικού- ο γνωστός ως διηγηματογράφος κυρίως υπό
το φιλολογικόν ψευδώνυμον Αργύρης
Εφταλιώτης, μας έστειλε την κατωτέρω
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επιστολήν, την οποίαν δημοσιεύομεν
σήμερον ευχαριστούντες θερμώς τον
καλόν φίλον λόγιον δια τας περί την
«Χαραυγής» ευμενείς κρίσεις και τας
ευχάς του. Προσεχώς θα δημοσεύσωμεν ένα χαριτωμένον διήγημά του, γραφέν δια την «Χαραυγήν».
Αγαπητή μου «Χαραυγή»,
Έλαβα σήμερα το πρώτο σου φύλλο,
είδα τις πρώτες σου τις αχτίδες. Μόνο
το που είσαι το πρώτο περιοδικό που
θαρρώ τυπώθηκε στ’ αγαπημένο μου
νησί, μόνο αυτό έσωνε να μου δώση
κάποια ανατριχίλα χαράς, κάποια συγκίνηση σαν τη συγκίνηση που με συνεπήρε μια πρωινή πέρσι, όταν περνούσα
από κάτι μαγευτικά ακρογιάλια ταξιδεύοντας από το Κάστρο κατά τα βορεινά
του νησιού μας, εκεί που πρωτοείδα το
φως, που πρωτόννοιωσα την αγάπη και
τη ζωή. Και να δης τι περίεργο, Χαραυγή είτανε και τότες. Σκοτάδι ολομπροστά μου, ουράνιες φωτοπλημμύρες στα
πέλαγα, στον ορίζοντα. Έτσι σε φαντά-

Με πολλή αγάπη,
Αγγλία 11-11-10Αργύρης Εφταλιώτης.
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Επίκαιρα

Χαίρε κεχαριτωμένη
ΚΑΣΣΙΑΝΗ

Νέα πανέμορφη, με πίστη
στον Κτίσαντα κι όχι στην κτίση
παιδευμένη νύμφη με γρήγορο νου
και δίκαιη κρίση
«Η γυναίκα κι ο άνδρας μπροστά
στο Θεό, ίδιοι κι ίσοι!»
Απαύγασμα γνώσης,
μελέτης απόσταγμα, ορθή δοξασία
επιτρεπτή στους ανθρώπους,
ως Θεία θέληση, η φιλοδοξία
αυτό το «πιστεύω» κράτησε μέσα της,
η κόρη ΚΑΣΣΙΑ!

Γράφει ο Στρατής Μολίνος

«Και ιδού ω ωραία ότι εκ γυναικός
η φαυλότητα»!
«Και ιδού Βασιλιά μου εκ γυναικός
η ΘΕΟΤΗΤΑ!»
(ότι εκ γυναικός ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΗΣΟΥΣ
ο ΘΕΟΣ μας!)
Απάντηση πρόβλημα
σε Βασιλιά υπεράνω!
«Αλίμονό μου, αν ταίρι την κάνω!
Γυναίκα με δύναμη
και θάρρος περίσσιο
θα με ξεπεράσει
στης εξουσίας το ίσιο!»

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, θυγατέρα
Κωνσταντίνου, Βασιλέως μητέρα
για τον άνακτα έκρινε ότι
του γάμου του, λαμπρή ήρθε μέρα
και νύμφες προσκάλεσε
η νύχτα σαν πέσει κι ο ήλιος σαν φέξει
ο «άναξ» Θεόφιλος σύντροφό του
και ταίρι του αυτός να διαλέξει!

Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο
σημαδιακή, πιο ταιριαστή ημερομηνία
από αυτή της «καλής είδησης» για να θεσπίσει ο ελληνισμός τον εορτασμό της
έναρξης του αγώνα που ήταν για τους
σκλαβωμένους ό,τι πιο ευχάριστο, πιο
θαρραλέο, πιο συγκλονιστικό θα μπορούσε να τους αναγγελθεί. Η είδηση ότι
μετά από τριακόσια εξήντα οκτώ συναπτά χρόνια, εμείς συλλήβδην τα στρογγυλοποιούμε σε τέσσερις αιώνες, μια
ζωηρή αναλαμπή μέσα στο έρεβος της
σκλαβιάς αναφαίνεται στον ορίζοντα.
«Ξεσηκωμός. Πήραμε τα όπλα για την
ποθητή λευτεριά».
Κι ήταν ο πόθος τούτος διακαής κι
έπρεπε να μπει κάτω από την προστασία της Παναγίας και στο χαρμόσυνο
μήνυμα της γιορτής της. Όπως ο λαός
μας ακριβώς έπραξε και κατά το έπος
του Σαράντα. Την Παναγία και πάλι
έβαλε μπροστά(1).
Τη μέρα εκείνη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στην Μαρία, νεαρό
και άχραντο κορίτσι δεκατεσσάρων
χρόνων και της απευθύνθηκε με τα
ακόλουθα λόγια:
«Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά
Σου».
Με το επίθετο «κεχαριτωμένη» δεν
εννοούσε ότι η μικρή κόρη ήταν χαριτωμένη, ευχάριστη, συμπαθής. Οι χάρες της Μαρίας ήταν γνωστές: Καλή κ’
αγαθή, ήτοι ευειδής και γεμάτη καλοσύνη. Τίποτε άλλο. Περισσότεροι έπαινοι
δεν της χρειάζονται.
Η σημασία του «κεχαριτωμένη» αποδίδεται από την πραγματικότητα ότι η
Παναγία έχει το πλήρωμα της χάριτος
του Θεού ανάμεσα στους λοιπούς θνη-

Του Ευαγγελισμού είναι διπλόσκολο. Θρησκευτική γιορτή, θεομητορική
όπως χαρακτηρίζεται, κατά την οποία ο
Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην
Παρθένο την «καλή είδηση». Και εθνική
όπου γιορτάζεται η έναρξη του αγώνα
της Παλιγγενεσίας κατά το έτος 1821.
Όταν η εκκλησία μετά από ενδελεχή
έρευνα και υπολογισμούς κατέληξε ότι
η γέννηση του Χριστού θα εορτάζεται
στις 25 Δεκεμβρίου, ήταν εύκολο να
ορισθεί ότι εννέα μήνες πριν, ήτοι στις
25 Μαρτίου θα πρέπει να εορτάζεται η
σύλληψη της Παναγίας.

(Έτσι ήταν πάντα!
Φοβούνται οι ΑΡΧΟΝΤΕΣ
στους θνητούς Θεού τα δώρα)
κι από φόβο ο ΑΝΑΞ δίνει το μήλο
στη Θεοδώρα!
Η ΚΑΣΣΙΑ πιστή στις αξίες της,
κουρά Μοναχής δικαιώνεται
και ως ΝΥΜΦΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
στη ζωή της, αφιερώνεται!

Στολισμένες τις κόρες θωρεί
ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ! Λαμπρή παρουσία!
Με μαλλιά μεταξένια ορθή
και αγέρωχη στεκ’ η ΚΑΣΣΙΑ
κι ο «ΑΝΑΞ» κρατά, κατά πως
η παράδοση, μ’ ιδιαίτερο ζήλο
σύμβολο αντίστροφο, να δώσει
εκείνος της « ΕΥΑΣ το μήλο!»

***
Σε αμαρτίες πολλές Μοναχή Κασσιανή
ΔΕΝ «περιέπεσες»
Στους ιστούς της αράχνης
της αληθινής αμαρτίας δεν έπεσες!
Δώρο Θεού η ΑΓΑΠΗ κι ας μένουν
Βασιλέως τα χείλη άλαλα
ΔΕΝ αμαρτήσατε ούτ’ εσύ,
ούτ’ η Μαρία από τα ΜΑΓΔΑΛΑ!

Πέφτει θάμπος στα μάτια του!
Αστράφτ’ η ομορφιά της ΚΑΣΣΙΑΣ
Τι μάτια σπαθιά; Τι ρόδινα χείλη κι
αγέρωχο ύφος; ΑΞΙΑ αξίας!
Πώς νάναι όμως της φωνής της ο ήχος
και ο πλούτος της γνώσης;
Ακούει τη σκέψη του: «Μίλησε της
εσύ, πριν το μήλο της δώσεις!»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
16

Η ωραιότατη αφίσα του Γ. Γουναρόπουλου με
την Παναγία που αγκαλιάζει τον Έλληνα στρατιώτη στον πόλεμο του Σαράντα.
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τούς, από το πλήρωμα των Χαρίτων
του Υιού της πριν τη σύλληψη, κατά
την σύλληψη και μετά την σύλληψη.
Ξεχωρίζει ανάμεσά τους, είναι ανώτερη
όλων. Με αυτήν την έννοια η Παναγία
ήταν παρθένος κατά το σώμα και παρθένος κατά την ψυχή. Και αυτή η σωματική της παρθενία είναι ανώτερη και
τελειότερη από την ψυχική παρθενία
των αγίων, που επιτυγχάνεται με την
ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος.
Οι λατίνοι απέδωσαν την ίδια εικόνα
με τα εξής επίσης ωραία λόγια:
“Ave Maria gratia plena, Dominus
tecum, benedicta tu in mulieribus” χαιρετισμός που δέχθηκε η νεαρή κόρη
με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο αν και
προς στιγμήν παραξενεύτηκε, ταράχτηκε για την εντυπωσιακή και ιδιαίτερη
αυτή προσφώνηση.
Κι έτσι, ανάμεσα στον αρχάγγελο και
την Μαρία αρχίζει ένας υπέροχος διάλογος ειλικρίνειας, γεμάτος αθωότητα
και σοφία:
Ποταπός είη ο ασπασμός ούτος; Από
πού προέρχεται αυτός ο χαιρετισμός;
Ποια η προέλευσή του;
Ο άγγελος, βλέποντας τον δισταγμό
της, την καθησυχάζει με τη φράση «Μή
φοβού» και αμέσως μετά τής δηλώνει
ότι η χάρη προέρχεται από το Θεό,
πράγμα που υποδηλώνει πως η Μαρία συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα σε
εκείνα τα πρόσωπα που έγιναν αποδέκτες της εύνοιας του Θεού.
Ακολούθως, ο Γαβριήλ φανερώνει το
περιεχόμενο της ευαγγελίας του: Η Μαρία πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα
γιο τον οποίο θα ονομάσει Ιησού και ο
οποίος «έσται μέγας» και θα αναγνωριστεί από όλους ως «υιός υψίστου».
Αμέσως μετά, η Μαρία εκφράζει μια
εύλογη απορία:
«Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου
γινώσκω;» που σημαίνει: «πως θα γίνει
αυτό, αφού ως τώρα άνδρα δεν γνωρί-

ζω, δεν έχω συζυγικές σχέσεις;».
«Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε
και δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό
και το γεννώμενον άγιον, κληθήσεται
υιός Θεού».
Ο γάμος της με τον Ιωσήφ παρέσχε
την απαιτούμενη «νομιμότητα» στα γεγονότα που επακολούθησαν, χωρίς καμιά υποψία ή μομφή.
Πραγματικά θαυμάσιος ο διάλογος,
διαφανής, που μόνο μια φορά μπορούσε να γίνει, δείχνοντας το μεγαλείο
ανάμεσα στη δύναμη του θεού και την
αθωότητα της κόρης με μεσολαβητή
τον Αρχάγγελο.
Και το πιο σημαντικό! μέσα απ’ αυτά
τα λόγια, εκείνη ακριβώς τη στιγμή,
μπαίνει η σφραγίδα, η διαβεβαίωση ότι
μια καινούργια, ισχυρότατη, διαφορετική στο πνεύμα θρησκεία γεννιέται.
Γεγονός πρωτόφαντο, μοναδικό στα
χρονικά της ανθρωπότητας.
Οι καλές τέχνες στον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου πρόσφεραν ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι εκφραστικότερο μπόρεσαν.
Στην Αγιογραφία συναντώνται πολυάριθμες απεικονίσεις της συνάντησης
του Αρχάγγελου Γαβριήλ με τη Θεοτόκο, ποικίλων τεχνοτροπιών και απόδοσης ανάλογα με την αντίληψη του εκάστοτε δημιουργού.
Στη ζωγραφική ο Ευαγγελισμός απετέλεσε θέμα ιδιαίτερο έκφρασης και
προβληματισμού, απασχολώντας κορυφαίους καλλιτέχνες κυρίως της περιόδου Αναγέννησης
Ακόμα η μουσική, βασισμένη κυρίως
στο πασίγνωστο μελωδικό μοτίβο «Ave
Maria» κυριάρχησε και εξακολουθεί
δυναμικά να εκφράζει τις ωραίες στιγμές με τις δημιουργίες των μεγάλων
μουσουργών Γκουνώ, Σούμπερτ, Μασκάνι κ.α.
Τέλος, άπειρες οι «Ευαγγελίστριες»
εκκλησίες, διάσπαρτες στο χώρο που
τιμούν το υπέρτατο γεγονός και ατελεί18

Είναι η κατεξοχήν ημέρα της άνοιξης
και πιστεύεται ότι τότε επιστρέφουν τα
χελιδόνια. Γι’ αυτό και τα παιδιά συνηθίζουν αυτή τα μέρα να βγάζουν το «μάρτη» από το χέρι τους και να τον αφήνουν στα δέντρα, για να τον πάρουν τα
χελιδόνια.
Η αποχή από κάθε εργασία την ημέρα αυτή είναι, εξαιτίας δεισιδαιμονικών
φόβων, απόλυτη»(2).
«Θρησκευτικά, η ημέρα αυτή ήταν
πάντα από τις ξέχωρα εορταστικές,
τουλάχιστον από τον 7ο αιώνα. Το χαρούμενο περιεχόμενό της έκαμε ώστε,
επειδή συνήθως συμπίπτει με τη Μ. Σαρακοστή, να έχει η Γιορτή αυτή ελευθερία φαγητού, τουλάχιστο στη ψαροφαγία και το λάδι.
Παράλληλα όμως έχουμε και εποχικά
λαογραφικά στοιχεία της Γιορτής, που
είναι: Το διώξιμο των ζουζουνιών και
ερπετών, η μετακίνηση των νομάδων
κτηνοτρόφων από τα χειμαδιά προς
τα ψηλότερα μέρη, οι μελισσοτρόφοι
να πρωτοβγάζουν τις κυψέλες στην
ύπαιθρο, η σεβαστική αποχή των νοικοκυρών από κάθε εργασία καθώς και
ο χαριτωμένος παροιμιόμυθος όπου τα
στάχυα μεγαλώνουν, ξεφεύγουν από
την αγκαλιά της γης κι αποχαιρετούν
τη μάνα λέγοντας: «έχε γεια, μανούλα μας». Κι αυτή απαντά συγκινημένη
«στο καλό να πάτε»(3).

ωτοι οι σχετικοί βυζαντινοί ύμνοι.
Η λαογραφία, πιστός συμπαραστάτης
του ανθρώπου στις χαρές και στις λύπες του, ο θεματοφύλακας των συνηθειών και εθίμων που κρατούν όρθια τα
θεμέλια της φυλής, έχει πολλά να πει
για τον Ευαγγελισμό:
«Η ημέρα αυτή εκτός από θρησκευτική έχει, για μας τους Έλληνες και εθνική
σημασία, επειδή την ίδια μέρα το 1821,
υψώθηκε στη Μονή της Αγίας Λαύρας
η σημαία της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης. Γι’ αυτό και γιορτάζεται με
μεγάλη επισημότητα σε όλες τις γωνιές
του Ελληνισμού(1).

Σημειώσεις:
(1), (2): Γ. Α. Μέγας «Ελληνικές γιορτές» -2001
(3): Δημ. Σ. Λουκάτος «Πασχαλινά και της Ανοιξης»-1995
«Ο Ευαγγελισμός»
Δια χειρός Κ. Μεσσηνέζη, αγιογραφία με
παραδοσιακά χρώματα, διαστάσεων 30 χ 50 εκ.
σε ξύλο φουρνιστής οξιάς.
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Πρόσωπα
της τέχνης
Πρόσωπα
της τέχνης
Ο χαράκτης Δημήτρης Γαλάνης
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

δάσει στην Σχολή Καλών Τεχνών του
Παρισιού.
Εγκαθίσταται στο Παρίσι, σπουδάζει
στην École des Beaux-Arts με δάσκαλο
τον Fernand Cormon, ζωγράφο ακαδημαϊκής νοοτροπίας.
Από το 1901 έως το 1912 δραστηριοποιείται πολύ επιτυχημένα στο χώρο
της γελοιογραφίας συνεργαζόμενος με
πολύ γνωστά γαλλικά περιοδικά, όπως
το Frou-Frou ή το Assiette au beurre.
Το 1904, παρουσίασε έργα του σε
τέσσερις ομαδικές εκθέσεις και έτσι
άρχισε να γίνεται γνωστός στο φιλότεχνο κοινό της γαλλικής πρωτεύουσας. Την ίδια εποχή συνδέθηκε φιλικά
με τον ποιητή Ζαν Μορεάς (γαλλικό
ψευδώνυμο του Ιωάννη Α. Παπαδιαμαντόπουλου) και τους καλλιτέχνες
Αντρέ Ντεραίν, Ανρί Ματίς και Αριστίντ Μαγιόλ. Το 1912 παρουσίασε
έργα του στην έκθεση των κυβιστών
της ομάδας «Χρυσή Τομή» (La Section
d’or). Δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε με τρεις τοπιογραφίες στην ετήσια
Έκθεση των Ανεξαρτήτων (Salon des
Indépendants).
Στη διάρκεια της παραμονής του στη
Γερμανία (1907-1909) ενδιαφέρθηκε
συστηματικά για τη χαρακτική και ιδιαίτερα για την ξυλογραφία. Τόσο στο
Βερολίνο όσο και στο Μόναχο συνεργάζεται ως γελοιογράφος με πολλά
γερμανικά περιοδικά.
Από το 1909 εγκαθίσταται μόνιμα στη
Μονμάρτη, όπου θα ζήσει και θα δημιουργήσει αδιάλειπτα μέχρι το 1965. Το

Αν και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1882,
ο πατέρας του, ο φιλόλογος Εμμανουήλ
Γαλάνης που κατάγονταν από την Κύμη,
τον έγραψε στα μητρώα του Δήμου Κύμης με έτος γεννήσεως το 1879.
Το 1895 σε ηλικία 16 μόλις ετών,
έπαιρνε μισθό από την εφημερίδα
«Ακρόπολη» για τις γελοιογραφίες του.
Το 1897 εισάγεται στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τον επόμενο χρόνο
μεταπηδά στο Τμήμα Γραφικής του
Σχολείου των Καλών Τεχνών. Το 1899
παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου κοντά στον Νικηφόρο Λύτρα.
Το 1900, με υποτροφία μιας γαλλικής
σατυρικής επιθεώρησης για το σκίτσο
του με θέμα «Ο Κατακλυσμός του
Νώε» στην παριζιάνικη εφημερίδα «Le
Journal», πήγε στη Γαλλία για να σπου20

1914 κατατάσσεται στη Λεγεώνα των
Ξένων. Αποκτά τη γαλλική υπηκοότητα
και καλείται πλέον να υπηρετήσει στον
γαλλικό στρατό. Το διάστημα 19161918 βρίσκεται στην Κέρκυρα ως διερμηνέας του γαλλικού στρατού.
Μετά την επιστροφή του στο Παρίσι, το 1918, δραστηριοποιείται ενεργά
στη γαλλική καλλιτεχνική σκηνή συμμετέχοντας σε πολλές σημαντικές ομαδικές εκθέσεις, με καλλιτέχνες όπως
ο Πικάσσο, ο Μπρακ και ο Ματίς. Το
1919 συμμετέχει, μαζί με άλλους έλληνες καλλιτέχνες της «Ομάδος Τέχνης»,
σε έκθεση στην Galerie La Boétie, την
οποία εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Την περίοδο 1918-1921 δημιούργησε σχέσεις με καλλιτέχνες της γαλλικής
πρωτοπορίας: Ματίς, Ντεραίν, Πικάσσο,
Ντυφύ, Μπρακ. Έγινε φίλος με τον Ματίς, καθώς μοιράζονταν την αγάπη τους
για τη μουσική: συχνά έπαιζαν μαζί μουσική, ο Γαλάνης όργανο, ο Ματίς βιολί.
Σε αυτούς θα προστεθεί ο Ντεραίν, παίζοντας φλάουτο. Ο Ματίς φιλοτέχνησε
δύο προσωπογραφίες του Γαλάνη το
1914, με τίτλο D. Galanis «paysan». Παράλληλα, ο Γαλάνης ανακαλύπτει και το
έργο του Πικάσσο, ξαφνιάζεται από την
τόλμη του, προσπαθεί να κατανοήσει τη
ριζοσπαστική οπτική του, και δημιουργεί το σημαντικότατο λεύκωμα Quatre
natures-mortes το 1919.
Την περίοδο των πειραματισμών διαδέχονται τα χρόνια της ωριμότητας και
της επαγγελματικής καταξίωσης.
Τη δεκαετία 1920-1930 εγκαταλείπει
σταδιακά τη ζωγραφική για να αφιερωθεί σχεδόν αποκλειστικά στη χαρακτική και την εικονογράφηση βιβλίων.
Έχοντας ήδη καθιερωθεί ως χαράκτης, ο Γαλάνης στην συνέχεια εξέθεσε
έργα του στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες
και την Νέα Υόρκη. Παράλληλα άρχισε
να ασχολείται συστηματικά με την δι-

ακόσμηση βιβλίων με χαρακτικά έργα.
Πολλά από τα βιβλία που διακόσμησε
παρουσιάσθηκαν σε διάφορες εκθέσεις
κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.
Το 1928 οργανώνει, με τεράστια επιτυχία, την πρώτη ατομική του έκθεση στην Ελλάδα στο Ιλίου Μέλαθρον.
Τόσο οι Έλληνες καλλιτέχνες όσο και
το φιλότεχνο αθηναϊκό κοινό έρχονται
για πρώτη φορά σε επαφή με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή χαρακτική.
Κατά το διάστημα 1930–1937 δίδασκε χαρακτική στο εργαστήριό του στο
Παρίσι. Σε αυτό το εργαστήριο, έλαβαν
μαθήματα και πολλοί νέοι Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Ν. ΧατζηκυριάκοςΓκίκας, ο Πολύκλειτος Ρέγκος, η Μ.
Ραφτοπούλου, ο Α. Βασιλικιώτης, ο Κ.
Ηλιάδης κ.ά.
Ως χαράκτης, ο Γαλάνης ασχολήθηκε
και με τον σχεδιασμό γραμματοσήμων.
Το 1934 κυκλοφορεί το διάσημο γραμματόσημό του Ο γαλατικός κόκορας
(Le Coq gaulois) για λογαριασμό της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Το πιο γνωστό
του έργο για τους φιλοτελιστές είναι
μία σειρά από τέσσερα γραμματόσημα
με θέμα την Διεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1937. Η συγκεκριμένη σειρά
σχεδιάσθηκε το 1936, κατόπιν παραγγελίας από τα Γαλλικά Ταχυδρομεία.
Τιμάται από την Ακαδημία Αθηνών με
το Κανδηλώρειο Βραβείο.
Το 1929, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου
προσκάλεσε τον Γαλάνη στην Ελλάδα
για να αναλάβει την Έδρα της Χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά ο Γαλάνης δεν δέχθηκε για
προσωπικούς λόγους.
Μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας
από τους Γερμανούς, το 1945, ο Γαλάνης εκλέγεται καθηγητής Ξυλογραφίας
στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού και την ίδια χρονιά εκλέγεται ισόβιο μέλος της γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών.
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Εικονογράφηση σε βιβλίο

Alpha Bank και του ΜΙΕΤ. Αξιοποιήθηκε επιπλέον υλικό από το Μουσείο
της Μονμάρτης στο Παρίσι, όπου σε
μία πτέρυγα του σημερινού μουσείου
στεγαζόταν, από το 1910 έως το 1965,
το σπίτι και το εργαστήριο του Γαλάνη, και όπου σήμερα φυλάγεται όλο το
προσωπικό αρχείο του. Εντοπίστηκαν
στοιχεία του έργου του, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που συνδέονται με την
παραγωγή των εντύπων: Προσχέδια,
μακέτες, πλάκες χαρακτικής, αλληλογραφία, σημειώσεις κ.α.
Η σχετική έρευνα ξεκίνησε το 2008
στην Αθήνα και το Παρίσι και έως το
2013 είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή
των 152 τίτλων, δηλαδή των βιβλίων,
λευκωμάτων και εντύπων που εικονογράφησε ο καλλιτέχνης στο διάστημα 1904-1962. Αποτέλεσμα αυτής της
έρευνας αποτέλεσε η έκδοση, του
«ΜΙΕΤ», ενός αναλυτικού καταλόγου
(catalogue raisonné) με τίτλο «Δημήτρης Γαλάνης».
Ο Γαλάνης έφθασε στο Παρίσι με
εμπειρία κυρίως στη γελοιογραφία. Η
πρώτη δύσκολη δεκαετία (1900-1910)
αναλώθηκε κυρίως στο σχεδιασμό γελοιογραφιών, επαγγελματική δραστηριότητα που στήριξε και τις πρώτες του
καλλιτεχνικές προσπάθειες. Στο τέλος
αυτής της δεκαετίας και στις αρχές της
επόμενης χρονολογούνται τα πρώτα
του χαρακτικά. Μετά το 1910 συμμετέχει σε εκθέσεις και γνωρίζει καλλιτέχνες που, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, τον επηρέασαν ουσιαστικά. Έως το
1929 έχει διαμορφώσει το προσωπικό
του στίγμα. Πρόκειται για τη δεκαετία
της αναγνώρισης (1920-1930) και τη
σταδιακή στροφή του σε επιρροές από
παρελθόντες αιώνες. Ο Γαλάνης καταστάλαξε σε ένα προσωπικό ύφος με
προσεκτικές επιλογές από το παρόν,
αλλά περισσότερα στοιχεία από το παρελθόν και ως προς τα μοτίβα και ως

«Οι τρεις χάριτες» χαρακτικό

Το 1950 εκλέγεται αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1959
ο φίλος του Αντρέ Μαλρώ, υπουργός
Πολιτισμού τότε, του επιδίδει προσωπικά στο ατελιέ του το παράσημο της
Λεγεώνος της Τιμής (Commandant de
la Légion d’honneur).
Επιστρέφει τo 1965 στην Αθήνα,
όπου πεθαίνει το 1966.
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές
συλλογές, στην εθνική Πινακοθήκη,
στην συλλογή του Τελλόγλειου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στην Εθνική
Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στις πινακοθήκες του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Ρόδου, κ.ά.

«Αρκαδία», χαρακτικό
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Οι εικονογραφήσεις του Γαλάνη
Το έργο του Γαλάνη στην εικονογράφηση κάθε είδους εντύπου, παρέμενε
αθησαύριστο. Το αρχικό υλικό για την
έρευνα αποτέλεσαν τα εικονογραφημένα από τον καλλιτέχνη βιβλία που
ανήκουν στις πλούσιες συλλογές της
23

προς το σχεδιασμό του βιβλίου.
Η ασχολία του με την εικονογράφηση βιβλίων ήταν ο βασικός βιοπορισμός του και μέσα από αυτά έγινε πολύ
γνωστός στους βιβλιόφιλους, αλλά και
στο κοινό του Παρισιού που ακόμα και
σήμερα γνωρίζει τον «Galanis» . Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους αμιγείς χαράκτες του 20ού αιώνα.
Για τις εκδόσεις των βιβλίων του συνεργάστηκε με συγγραφείς όπως ο Μαλρώ,
ο Νερβάλ, ο Γκαμπορύ, ο Ζίντ, ο Μωρουά, ο Βαλερύ, καθώς και με πολλούς
σημαντικούς τυπογράφους και εκδοτικούς οίκους του Παρισιού (Éditions de
la Nouvelle Revue française, Librairie
Gallimard, Éditions Kra, Georges Crès,
Éditions de la Pléiade κ.ά).

«Πορτρέτο της Φάνη», ελαιογραφία

«Γυμνό», ελαιογραφία

«Επαρχιακό τοπίο με φιγούρα», ελαιογραφία

«Πλαστικές ρίμες», ελαιογραφία
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Το άγνωστο Μουσείο Παλαιών Επαγγελμάτων στην Αγιάσο
Επιμέλεια Θεόδωρος Πλατσής

Παλιοί μαστόροι, μέσα στα μαγαζιά
τους, ζωντανεύουν χάρη στη δημιουργικότητα και φαντασία του γνωστού Αγιασώτη ξυλογλύπτη, Δημήτρη Καμαρού.
«Είναι το τελευταίο που κάνω για το
χωριό μου και θέλω να το μάθει ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά να έρθουν
να το δουν», λέει ο 85χρονος τεχνίτης.
Μια μικρή αγορά με μαγαζιά βγαλμένα
από το παρελθόν έχει ζωντανέψει εδώ
και ένα χρόνο περίπου στην καρδιά της
Αγιάσου, δίπλα από το προσκύνημα της
Παναγίας στον παλιό ξενώνα «Χάνι».
Το «Χάνι» ανακαινίστηκε πριν από 10
χρόνια περίπου και εγκαινιάστηκε στις
12 Αυγούστου 2006 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄.
Αναπαριστά μικρά μαγαζάκια, το ένα
δίπλα στο άλλο, με τους μαστόρους
μιας άλλης εποχής να είναι απορροφημένοι στη δουλειά τους.
Ένα πρωτότυπο «Μουσείο Παλιών
επαγγελμάτων» δημιούργησε με τα

χέρια του, ο ακούραστος, σπουδαίος
τεχνίτης, ο πατριάρχης της ξυλογλυπτικής Δημήτρης Καμαρός.
Επιστρατεύοντας το μεράκι, την φαντασία του και πάνω απ’ όλα την όρεξή του για δουλειά, ανέλαβε να κάνει
πράξη την ιδέα που είχε: τη δημιουργία
στην Αγιάσο ενός «Μουσείου Παλαιών
επαγγελμάτων».
«Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που
κάνω και θέλω να μείνει στον τόπο μου.
Το παράπονό μου όμως είναι, ότι παρόλο που λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2018 δεν έχει γίνει γνωστό.
Θα ήθελα να το μάθουν τα παιδιά, να
έρθουν με τα σχολεία να το δουν, είναι
κάτι που προβάλλει την παράδοση και
την ιστορία μας. Έγινε με προσωπική
μου δουλειά αλλά και με την πολύτιμη
βοήθεια χωριανών μου που μου έδωσαν παλιά εργαλεία, ρούχα, έπιπλα, ό,τι
χρειάσθηκε για να το φτιάξω», εξομολογείται ο ίδιος.
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Οχτώ ισόγεια κελιά της ανατολικής
πτέρυγας του Παλαιού Ξενώνα της Παναγίας στα Χάνια – που είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο
και έργο τέχνης – διαμορφώθηκαν σε
εκθετήρια παλιών επαγγελμάτων που
ταξιδεύουν τον επισκέπτη, πίσω στο
χρόνο, σε επαγγέλματα που έχουν
πλέον χαθεί και μαρτυρούν την πλούσια βιοτεχνική παράδοση της Αγιάσου.
Κάθε μαγαζάκι, το ένα δίπλα στο
άλλο, και από την ξύλινη πόρτα με τζάμι
οι παλιοί μάστορες μιας άλλης εποχής,
με τα εργαλεία τους, έχουν αποτυπωθεί
με ακρίβεια και μπορεί να δει ο επισκέπτης να ξαναζωντανεύουν τα μαγαζιά
παλιών επαγγελμάτων όπως: Το μαχαιράδικο, το σιδεράδικο, το υφασματάδικο, το υποδηματοποιείο, το ραφτάδικο, το μαραγκούδικο, το καπιστράδικο,
το μπαρμπέρικο κ.α.
Το κάθε μαγαζί είναι εξοπλισμένο με
τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά για
κάθε επάγγελμα, ενώ ο κάθε μάστορας
και ο πελάτης αναπαρίσταται εντυπωσι-

ακά με κούκλες που έχει φτιάξει με τα
χέρια του ο κυρ-Δημήτρης.
Για παράδειγμα στο μπαρμπέρικο,
υπάρχει η παλιά καρέκλα του κουρέα
η οποία έχει αναπαλαιωθεί, τα ξυράφια
του, οι παλιές ποδιές, παλιό ξυλόγλυπτο έπιπλο με καθρέπτη και παλιά επιγραφή από παλιό κουρείο του χωριού.
Εκείνο που εντυπωσιάζει, ακόμη περισσότερο, είναι τα πρόσωπα και τα σώματα
των μαστόρων, που καθώς είναι ντυμένα
με τοπικές ενδυμασίες της παλιάς εποχής ζωντανεύουν μέσα στο χώρο.
Χρειάσθηκε περίπου ένας χρόνος
δουλειάς για να στηθεί αυτό το μικρό
μουσείο παλιών επαγγελμάτων. Είναι
μια αξιέπαινη προσπάθεια κι αυτό που
πρέπει, είναι να φροντίσει το συμβούλιο της εκκλησίας να ανοίγει η κεντρική
είσοδος στα Χάνια σε περιόδους εορτών και εκδηλώσεων, ώστε να μπορεί ο
κόσμος να το επισκέπτεται και να μένει
ζωντανή η παράδοσή μας.
Βοήθημα: Εφημ.
«Νέα της Λέσβου» 18/11/19
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Χρονογράφημα

Χρονογράφημα

Η γιαγιά Σοφία
Γράφει η Καίτη Μεσσηνέζη-Πλατσή

Την ώρα του εσπερινού χτύπησε η
απογευματινή καμπάνα, κι έτσι, καθώς
μόνη μου στο σπίτι ετοίμαζα τα ρουχαλάκια των παιδιών, κι αναζητούσα
τα γυαλιά μου για να περάσω τη βελόνα, ήρθε μια γλύκα στην ψυχή μου.
Τα μάτια έκλεισα και προσπάθησα να
κρατήσω όσο περισσότερο μπορούσα
τη μορφή της γιαγιάς Σοφίας, που έτσι
ήρεμη και γλυκιά ήρθε στη σκέψη μου.
Η καμπάνα χτυπά κι εγώ θυμάμαι
τότε, που κοριτσάκι, σ’ ένα μικρό σπίτι
στο νησί, δεν ζούσα παρά για την απογευματινή ώρα.
Η κίνηση της γιαγιάς ήταν πάντα νωχελική και ήρεμη, σε πλήρη αντίθεση με
μένα και τη μητέρα, που σαν φρεγάτες
γοργοκίνητες πηγαινοφέρναμε στις κάμαρες τις ψηλοτάβανες.
Σαν τέλειωναν οι δουλειές και τα διαβάσματα, όλα γύρω μοσχοβολούσαν
καθαριότητα, κι εγώ ένιωθα σαν κάτι να
φτεροπετά μέσα μου, στη σκέψη, πως
οι υπόλοιπες ώρες ήταν όλες δικές μου.
Γιαγιάκα, ο εσπερινός!
Δεν πρόφταινε να ακουστεί ο πρώτος
χτύπος της καμπάνας κι εγώ βρισκόμουν κιόλας στο τελευταίο σκαλί της
σκάλας στην εξώπορτα, κι έστρωνα την
κουρελού, και τακτοποιούσα την καρέκλα της με το πλεκτό μαξιλαράκι.
Καθαρές και φρεσκοχτενισμένες κι
οι δυο, κατεβαίναμε στο δρόμο για την
απογευματινή μας απόλαυση...
Άπλωνα το χεράκι μου μέσα στην
άσπρη και αφράτη χούφτα της κι εκείνη μ’ έσφιγγε με στοργή και αγάπη, για
να μην πέσω στη σκάλα. Έτσι σιγά-σιγά
με ιδιαίτερη φροντίδα, σχεδόν σαν μια
ιεροτελεστία, κατεβαίναμε τα σκαλοπά28

τια. Την βοηθούσα να καθίσει κι η μυρουδιά της έφτανε και γέμιζε την ψυχή
μου. Την αγκάλιαζα κι έγερνα το κεφάλι
μου στην ποδιά της κι εκείνη άρχιζε το
παραμύθι για το Βασιλόπουλο και τις
Νεράιδες, και τη φτωχή γυναίκα του
περιβολάρη την Αρταμπέλα, και το χέρι
της απαλό σαν φτερούγα πουλιού χάιδευε, κι όλο χάιδευε τα μαλλιά μου, και
η ευχαρίστηση που ένιωθα απ’ τη ζεστή
της φωνή και το απαλό της χάδι, μ’ έκανε πολλές φορές, νομίζω, να αποκοιμιέμαι στην ποδιά της.
Άλλες φορές πάλι, καθώς εκείνη μιλούσε, εγώ απολάμβανα τη σιταρένια
φέτα του ψωμιού που η μητέρα είχε με
προσοχή αλείψει με φρέσκο βούτυρο
και μπόλικη ζάχαρη.
Κι άλλες φορές πάλι, της διάβαζα
ιστορίες ή κείμενα απ’ το αναγνωστικό
μου. Έτσι κι οι δυο μας, πολλές φορές,
αποξεχνιόμασταν και μόνο η φωνή κάποιας “γνωστής” που κατέβαινε το πλακόστρωτο, μας συνέφερνε.
- Κυρία Σοφία καλησπέρα... Τι χαμπάρια;
- Καλέ, πόσο μεγάλωσε η εγγονούλα σας;
- Να μην αβασκαθεί!
- Σωστή γυναίκα έγινε πια. Να τη χαίρεστε.
- Και τι όμορφη! Εσάς μοιάζει.
Αυτά, και τα παρόμοια, τα δεχόταν με
ένα πλατύ χαμόγελο πάντα, που έκανε
την κρεατοελιά της να χοροπήδα στην
άκρη των χειλιών της.
Έτσι θαρρώ τώρα, πως την έχω κοντά
μου, αυτήν την υπέροχη, την ξεχωριστή,
καλόκαρδη γιαγιά και γεμίζει η καρδιά
μου γλυκιά νοσταλγία και συγκίνηση.
- Τα γυαλιά μου αλήθεια, τα φορώ;
- Γιατί δεν καταφέρνω να περάσω επιτέλους αυτή τη βελόνα;
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Μνήμες
Γράφει η Ειρήνη Βαρβαρέσσου

- Τα ζύγια, τα ζύγια πρόσεξε Δημήτρη
Ήταν η τελευταία Κυριακή των απόκρεω και τα αγόρια ετοίμαζαν τους
χαρταετούς για να τους πετάξουν την
καθαρά Δευτέρα.
Ο Μιχάλης με τον Δημήτρη και τον
Παναγιώτη έκαναν παρέα και ετοίμαζαν
μαζί τους χαρταετούς των. Κουβέντιαζαν και βοηθούσαν ο ένας τον άλλον.
- Αντε να τελειώσουμε να πάμε στα
Γιούνια. Ο Παναγιώτης βιαζόταν γιατί είχε κανονίσει να ντυθεί νύφη στον
αποκριάτικο γάμο. Γαμπρός θα ήταν
η Μαρία η ξαδέλφη του. Τους άρεσαν
τα καρναβάλια γιατί ελευθερωνόταν οι
γλώσσες και έλεγαν εντεψίζικα και γελούσαν και χόρευαν και ήταν κάτι το
ξεχωριστό.
Η θειά Πολυξένη ντυνόταν παπάς και
σήκωνε τα ράσα και με το καποτένιο
μεσοφόρι σχημάτιζε ένα μακρύ σχήμα
και τάχα μ’ κυνηγούσε τις γυναίκες και
εκείνες τάχα μ’ έκαναν πως φοβόταν
και τσίριζαν και γινόταν ένα γλέντι που
όμοιο του δεν γινόταν τις υπόλοιπες
μέρες του χρόνου.
Ηρθε το βράδυ και βγήκαν τα Γιούνια
και μόνο με την παρουσία τους και το
ντύσιμο τους έφεραν γέλια και ευφορία
στον κόσμο. Είπαν ποιήματα με υπονοούμενα, έγινε ο γάμος και τα νιογάμπρια
ανεβήκαν σε έναν γάίδαρο ντυμένο στα
τούλια, για το ταξίδι του μέλιτος και
όλοι είχαν ξεκαρδιστεί στα γέλια.
Το άλλο πρωί της Καθαράς Δευτέρας,
όλα τα παιδιά στο μικρό χωριό ενώθηκαν με τα Δαφιώτικα και πεταξαν τους
χαρταετούς των. Τους είχαν επιμελώς

περιποιηθεί. Αλλοι ήταν φτιαγμένοι από
το μπλε χαρτί που ντύναν τα τετράδια,
άλλοι με εφημερίδες, άλλοι με χασαπόχαρτα και ελάχιστοι από λουλουδιαστό
χαρτί, που έβαζαν οι νοικοκυράδες
στον τοίχο και κρέμαγαν τα τηγάνια και
τα μπρίκια.
Εσκιζαν καλάμια και έκαναν τον σκελετό και κολλούσαν τα χαρτιά με αλεύρι και νερό. Μέχρι το βράδυ το διασκέδαζαν,ανέμελα και ευτυχισμένα.
Το μόνο άσχημο ήταν ότι μέχρι σχεδόν την Λαμπρή θα νήστευαν γιατί την
Μεγάλη Πέμπτη θα κοινωνούσαν.
Τα παιδιά μη έχοντας μέσα τους το
βαθύ συναίσθημα, της Θρησκείας δυσανασχετούσαν και γκρίνιαζαν, μα δεν
τους πέρναγε. Εντωμεταξύ υπήρχε και
φτώχεια και βόλευε τους πιστούς να
νηστεύουν κάνοντας οικονομία στα
κρέατα και στα ψάρια.
Οι νοικοκυρές μαγείρευαν έξω στην
αυλή. Είχαν έναν τοίχο με πλήθρες σε
γωνία εκεί είχαν την πυροστιά και έκαναν το φαγητό. Τα σπίτια είχαν ένα δωμάτιο ή το πολύ δύο και δεν διέθεταν
κουζίνα.
Μια ημέρα η Μέλπω έκανε πατατοκεφτέδες τους έπλασε τους αλεύρωσε
και πήρε το μπουκάλι με το λάδι, το τηγάνι και μια εμαγιέ λεκανίτσα να βάζει
τους τηγανισμένους κεφτέδες, πήρε
ένα σκαμνάκι και άναψε την φωτιά.
Άρχισε να τηγανίζει και έβγαλε και
την πρώτη τηγανιά. Την λεκανίτσα την
έβαλε πλάι και λίγο πίσω της να μην πέφτουν μέσα στάχτες και συνέχισε το
τηγάνισμα.
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να και τυλιγμένα σε λαδόκολες, να τα
φάνε.
- Θα μας σκοτώσει ο πατέρας μας,
άσε το κουτί κάτω, έκλαιγε ο Στρατής
γιατί θα τις έτρωγε εκείνος τις περισότερες.
- Μη φοβάσαι του έλεγε η αδελφή
του. Θα τρυπήσουμε με ένα πηρούνι
την γωνιά της κούτας και θα κάνουμε
δόντια Ποντικίσια. Έτσι θα φάμε τα
Σύκα και θα βρούνε τον μπελά τους οι
Ποντικοί .
Και έτσι έγινε...!!!! Κανείς δεν σκέφθηκε ότι το έκαναν η Ρηνούλα με τον
Στρατή .
Όταν περασαν τα χρόνια και μεγάλωσαν το μαρτύρησε ο Στρατής για να
αλαφρώσει την καρδιά του που ξεγέλασε τους γονείς του. Η Ρηνούλα με ένα
ύφος αθώας περιστεράς, έκανε πως
δεν θυμότανε τέτοιο περιστατικό.
Ο καιρός περνούσε έτσι. Τα παιδιά
έπαιζαν και χαιρόταν την άγνοια τους
για την ζωή και οι μεγάλοι δούλευαν,
στα χωράφια. Οι μέρες και οι νύχτες
κυλούσαν ήρεμα και ευλογημένα.
Ήρθε η ημέρα του Ευαγγελισμού και
έφαγαν επιτέλους ψάρι. Μοσχοβόλησε ο τόπος από μπακαλιάρο τηγανητό.
Οι αλιάδες με την κάθε νοικοκυρά να
κάνει την δικιά της συνταγή, έδιναν και
έπαιρναν.
Περνούσε ο καιρός με τους αγρότες
να προετοιμάζονται για τα φυτέματα.
Ετοίμαζαν πρασιές με τα φυτάδια, από
μαϊντανό μέχρι φυτάδια για καπνοκαλλιέργεια.
Η ατμόσφαιρα μύριζε άνοιξη.
Ήρθε των Βαΐων και άρχισε η αδημονία για το Πάσχα.
Το μεσημέρι όλα τα σπίτια είχαν σαλάτα και παστό κολιό. Άλλωστε υπήρχε
και ένα δίστιχο που τραγουδούσε, το
φαγητό της ημέρας... (Βάγια Βάγια το
Βαγιώ τρων σαλάτα και Κολιό και την
άλλη Κυριακή τρώνε το παχύ το Αρνί).

Οι δυό Γιώργηδες, Ιγνάτιος, ο Στέλιος και δυό εξαδέλφια του Στρατή που
είχαν έρθει για διακοπές, πήραν ένα καλάμι, έδεσαν ένα πηρούνι στην μιά του
άκρη και κρυμμένοι πίσω από το πλίνθινο ντουβάρι κάρφωναν τους κεφτέδες
έναν έναν και τους έτρωγαν.
Η Μέλπω παραξενεύτηκε τρεις τηγανιές έβγαλε, πέντε κεφτέδες ήταν μέσα
στην λεκανίτσα. Παραξενεύτηκε μα
σκοτισμένη καθώς ήταν από τις δουλειές, δεν έδωσε βάρος και συνέχισε
να τηγανίζει γιατί πάντα έπλαθε πολλούς και ήθελε να τελείωσει. Ο Γιώργος
ο άντρας της δούλευε στην αποθήκη με
τα λιπάσματα και γύρισε κουρασμένος
στο σπίτι. Πήρε το μάτι του τα πονηρά
παιδιά που έτρωγαν τους κεφτέδες και
σιγά σιγά σαν την Γάτα, πήγε από πίσω
τους. Έβγαλε μια πολύ δυνατή φωνή
που τα αγόρια κατουρηθήκανε από τον
φόβο τους. Παράτησαν το "μακρύ πηρούνι" και όπου φύγει φύγει. Ακόμα το
θυμούνται και τρέμουν τα γόνατα τους.
Ο Γιώργος και η Μέλπω γέλασαν με την
ψυχή τους που τα έβλεπαν να τρέχουν
με πόδια, χέρια στα τυφλά.
Η Ρηνούλα ήταν διαβολεμένη. Σκεπτόταν, εντάξει κρέας δεν τρώμε, ψάρι
δεν τρώμε, να μην τρώμε και γλυκά;;;;
Μια ημέρα που έλειπαν όλοι από το
σπίτι και ήταν μόνοι τους με τον αδελφό της Στρατή, τον έβαλε και έκανε
"κατίνα" και αφού ανέβηκε επάνω του,
έφτασε το βάζο με το γλυκο. Πελτές
Κυδώνι...!!!!!! Ο Στρατής φοβότανε
τους γονείς του και της έλεγε να μην το
πειράξουνε, μα η Ρηνούλα αφού πήρε
ένα κουτάλι άρχισε να τρώει από το
κέντρο της γυάλας και έδινε και στον
αδελφό της. Έτσι το γύρω γύρω ήταν
στην θέση του και το μέσον άδειο.
Αφού δεν πήρε είδηση η μάνα τους
το γλυκό την άλλη μέρα του λέει να
ανοίξουνε ενα χαρτόκουτο που είχε
μέσα σύκα γεμιστά και φουρνισμέ31

Από Μεγάλη Δευτέρα άρχιζαν οι νοικοκυρές να καθαρίζουν, να ασπρίζουν
και να βγάζουν τα καλά στρωσίδια και
κουρτίνες.Όλες πλεγμένες στο χέρι
από την Λένα, που όλη την ημέρα για
λίγα χρήματα έπλεκε αριστουργήματα.
Ήταν μόνη και με την μητέρα της Αρετούσα κοίταζαν να τα φέρουν βόλτα να
ταίσουν και να ντύσουν τα παιδιά της.
Ήρθε η Μεγάλη Πέμτη και όλοι σχεδόν πήγαν και κοινώνησαν.
Την Μεγάλη Παρασκευή πήγαιναν
στην Καλλονή και βοηθούσαν στην
ετοιμασία του Επιταφίου.
Το μεγάλο Σάββατο υπήρχε ξεκούραση και μόνο το απόγευμα, το κάθε σπίτι
ετοίμαζε το ψητό του σε πήλινα μεγάλα
τέστα και τα πήγαιναν στον φούρνο της
θείας Κωνσταντίνας της Σίμαινας και τα
έβαζαν για να ψηθούν μέχρι την άλλη
μέρα το μεσημέρι.
Ο Θείος Σίμος έχτιζε την πόρτα του
φούρνου και την άλλη μέρα την άνοιγε
και ο καθείς έπερνε το ψητό του.
Μια χρονιά τον έπιασε μια διάθεση να
κάνει αστεία με τον φούρνο και μόλις
έχτισε το στόμιο του, άρχισε να νιαουρίζει μέσα από τα δόντια του.
Η θεία Κωνσταντίνα φώναξε την Γάτα
της που την λάτρευε, μα εκείνη πουθενά. Ο θείος Σίμος συνέχισε να νιαουρίζει και αφού έψαχναν και δεν υπήρχε
Γάτα πουθενά, είπε στην γυναίκα του
ότι μπορεί να χώθηκε μέσα στον φούρνο, γιατί προηγουμένως τριγύριζε τα
τέστα.
- Ανοιξέ τον αμέσως Σίμο φώναζε
στον άντρα της. Θα καεί η Γατούλα μου
- Τώρα δεν ανοίγω, της έλεγε εκείνος
κλείνοντας το μάτι στους άλλους που
ήξεραν ότι η Γάτα δεν ήταν μέσα, δεν
μπορώ να ξαναχτίζω. Άσε την μέσα
και αν όπως λένε είναι εφτάψυχη, θα
ζει αύριο, όταν ανοίξουμε, άσε που θα
φάει τον άμπακο.
- Άναγια μ’, άναγια μ’ άνοιξε βρε πα-

λαβέ τον φούρνο και με τα νύχια της
προσπαθούσε να βγάλει το επίχρισμα
που από τον πυρακτωμένο φούρνο
είχε μισοστεγνώση.
Ησύχασε κουμπάρα, της είπε η Ραλλού, η Γάτα είναι έξω. Σε πειράζει ο
κουμπάρος.
- Αλήθεια βρε αλπ’ανάβατε;;;;;
- Αμ τι βρε αγαθή... την Γάτα θα άφηνα σε φούρνο αναμμένο;;;;;
Και έτσι μέσα στα γέλια όλοι πήγαν
στα σπίτια τους να ετοιμασθούν για την
Ανάσταση.
Όμορφα χρόνια, γεμάτα όμορφες εικόνες και μυρουδιές. Γεμάτα σεβασμό
στα εθιμα και στις παραδόσεις.
Την Λαμπρή έφτιαχναν κούνιες στον
Πλάτανο και όλη την ημέρα διασκέδαζαν και τραγουδούσαν ανέμελα και ευτυχισμένα.
Τα παιδιά πιό πέρα έπαιζαν σε έναν
Ορνιό και τα απόγευμα που έκανε ο
Παπά Γιώργης ο Ράλλης την βόλτα του
και έτρεχαν κοντά του, εκείνος τα έλεγε... Τι κάνει η Νεολέρα του Σουμουριού...;;;;; και εκείνα ξεκαρδίζονταν στα
γέλια.
Μνήμες υπέροχες που κάθε στιγμή
θέλεις να χωθείς μέσα τους και να ξαναπερπατήσεις τους δρόμους των τότε
χρόνων. Να ανταμώσεις τον τότε κόσμο και να γευθείς ουσία ζωής. Μακάρι
να γινόταν να είμασταν πάλι, εκεί...
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Ο Νικ «Ολ ράιτ»
Γράφει ο Βασίλης Ψαριανός

Ο Νικόλας ήταν το μικρότερο παιδί
της οικογένειας του ζευγά Κωστή Καλελέ, που αριθμούσε τέσσερα κοπελάρια* και μια κοπελούδα.
Ο Νικόλας πήγε δυο τάξεις στο Δημοτικό Σχολειό και στα δέκα του χρόνια ο πατέρας του τον σκόλασε και τον
«έζεψε» στη δουλειά.
- Και που πας στο Σχολειό, τσάμπα
πας· μόνο τα παπούτσια χαλάς, αφού
μανάρα* πας, ταχράς* γυρίζεις, του
είπε.
Η αλήθεια είναι πως ο Νικόλας δυσκολευόταν κομμάτι με τα γράμματα·
τρία χρόνια ανεβοκατέβαινε στ΄ Αλώνια, όπου ήταν χτισμένο το καινούργιο Δημοτικό για τα αγόρια, και με το
ζόρι «χαρχατζέλιαζε» κι αυτό το όνομά
του. Στην Αριθμητική ήταν καλύτερος·
είχε μάθει να μετρά ως το εκατό και να
προσθέτει, αλλά τι να το κάνεις; Όταν
λέμε Γράμματα, εννοούμε να «παίζεις
την Αλφαβήτα στα δάχτυλα» και ο Νικόλας, τρία χρόνια στο σχολειό, και
μπέρδευε ακόμα το Μ με το Ν και το
Θήτα με το Δέλτα.
Πέταξε, λοιπόν, από το τρουβάδι*
του ο Νικόλας την «πλάκα» και το κονδύλι, που τα είχε παραλάβει από τον
μεγαλύτερο, κατά ένα χρόνο, αδερφό
του- που κι αυτός δεν τα «πήγαινε τα
Γράμματα» και προτίμησε να « παγαίνει
στα κατσκάδια»- έβαλε μέσα το «ψώμισμά» του, παξιμάδι κριθαρένιο, ελιές,
σύκα και έναν «κρόμμδαρο», και ακολουθούσε την μάνα του και την μεγάλη
του αδερφή, το χειμώνα στις ελιές και
το καλοκαίρι στα «θέρτα». Ο πατέρας
του με τον δεύτερο γιο του ζευγάριζαν και έσπερναν με τα βόδια και, το

καλοκαίρι, αλώνιζαν τα σιτάρια και τα
κριθάρια.
Είχε κι έναν ακόμα αδερφό, τον πρώτο και μεγαλύτερο, που είχε πάει μετανάστης στην Αμερική, μαζί με άλλους
χωριανούς.
Το όνειρο του Νικόλα ήταν να μπαρκάρει κι αυτός κάποια μέρα για την
Αμερική. Ο μεγάλος αδερφός, που
τους είχε στείλει δυο τρία γράμματα,
τους έγραφε πως δεν «μαζεύουν τις
λίρες από το δρόμο», όπως πίστευαν
στο χωριό, αλλά τουλάχιστον δεν τους
λείπει το ψωμί. Η δουλειά, εκεί, είναι
σκληρή, αλλά το μεροκάματο είναι αρκετό για να πάρεις κι ένα ζευγάρι παπούτσια!
Όταν ο Νικόλας έκλεισε τα δεκαπέντε του χρόνια πήγε, κρυφά από
τον πατέρα του, στον παππά του χωριού που είχε όλες τις διευθύνσεις των
χωριανών «Αμερικάνων»- γιατί έκανε
έρανο για την εκκλησιά, που ήθελε να
χτίσει στο χωριό, και είχε στείλει γράμματα σε όλους τους ξενιτεμένους- και
τον παρακάλεσε να γράψει στον αδερφό του να τον πάρει κι αυτόν στην Αμερική, τώρα που μεγάλωσε, «για να γλυτώσει από την τυραννίδα του χωραφιού
και του πατέρα του».
Στην απάντηση που έστειλε ο αδερφός του στον παππά, συμβούλευε τον
Νικόλα να κάνει υπομονή, μερικά ακόμα χρόνια, κι όταν γίνει είκοσι χρονών,
θα του στείλει «πρόσκληση».
Έκανε ακόμα πέντε χρόνια υπομονή
ο Νικόλας κι όταν «άδειαζε» από το
λιομάζωμα στα δικά τους λιοκτήματα,
έκανε και μερικά μεροκάματα ως ραβδιστής* στους μεγαλοκτηματίες του
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χωριού και μάζευε γρόσια για τα ναύλα
του, όταν θα ερχόταν η ώρα να μπαρκάρει για την Αμέρικα.
Ύστερα από ένα μαρτυρικό ταξίδι,
όπου επί είκοσι μέρες ξερνοβολούσε ο
Νικόλας, μέσα στο αμπάρι του υπερωκεάνιου, πάτησε στην στεριά της Αμερικής και αντάμωσε τον αδερφό του.
Όταν, όμως, αντίκρισε τους ουρανοξύστες και τα μιλιούνια των ανθρώπων
που πηγαινοέρχονταν σαν τα μυρμήγκια στους δρόμους, τρόμαξε και ήθελε να γυρίσει πίσω στο χωριό του. Τον
μάλωσε ο αδερφός του κι ήρθε στα
σύγκαλά του. «Είχες τέτοια τύχη», του
έλεγε, «να σε δεχτούν ως μετανάστη κι
εσύ θέλεις να γυρίσεις με το ίδιο μπαλωμένο παντελόνι πίσω στην φτώχεια
του χωριού. Περίμενε λίγο και άμα πιάσεις δουλειά και δεις πώς ζει ο κόσμος,
θα μακαρίζεις την καλή σου τύχη που
σε έφερε εδώ».
Ο αδερφός του με τις γνωριμίες που
είχε του βρήκε δουλειά στον σιδερόδρομο, εκεί που έστρωναν τις σιδερένιες ράγες για την καινούργια γραμμή
που θα ένωνε τις Ανατολικές Πολιτείες
με τις Δυτικές. Σκληρή δουλειά, ολημερίς μες στο λιοπύρι· και ο επιστάτης,
πάνω στο κεφάλι σου, να σε φωνάζει,
μόλις σταματούσες ένα λεπτό να πάρεις μια ανάσα!
Ο Νικόλας, όμως, δεν ήταν κανένας
αλλπανάβατος* ήταν ξεροψημένος
στην δουλειά από το χωριό του, γι΄ αυτό
και γρήγορα ξεχώρισε για την σβελτάδα που έδειχνε στο κουβάλημα και στο
στρώσιμο της σιδερογραμμής. Κι όταν
ο επιστάτης τον ρωτούσε «all right,
Nik», απαντούσε αμέσως «ολ ράιτ».
Κι ήταν περήφανος ο Νικόλας, γιατί
έμαθε αυτή την φράση και απαντούσε
αμερικάνικα στον επιστάτη του! Καταλάβαινε και μερικές ακόμα λέξεις, όταν
τις άκουγε στα αμερικάνικα, όπως ήταν
το διάλειμμα, το φαγητό, το τσιγάρο,

η ανάπαυση, η πληρωμή του μεροκάματου, αλλά ο ίδιος ευχαριστιόταν να
επαναλαμβάνει με αμερικάνικη προφορά μόνο το «ολ ράιτ», γιατί όποια άλλη
φράση ξεστόμιζε, γελούσαν μαζί του
για την χωριάτικη προφορά του.
Δούλευε ο Νικόλας και δεν έβλεπε
τίποτα άλλο από την Αμερική, παρά μόνον τις ράγες που στρώνονταν και προχωρούσαν μέσα στην ερημιά. Μόνο,
δυο τρεις φορές, που η σιδερογραμμή
περνούσε κοντά σε πόλη, ακολούθησε
δυο άλλους Ρωμιούς που πήγαν στα
«κορίτσια», αλλά και τότε ο Νικόλας
αρκέστηκε να πιει δυο μπίρες και να
επιστρέψει πίσω στο εργοτάξιο.
Μάζευε τα δολάρια και ονειρευόταν.
Όταν θα γυρνούσε στο χωριό, θα καλούσε το βιολί και το σαντούρι κάτω
από τον Πλάτανο και θα τους παράγγελνε να παίζουν συνέχεια, μια ολόκληρη μέρα και μια νύχτα, τα τραγούδια
που χόρευαν παλιά οι μερακλήδες του
χωριού «Πάρε, Μαριώ μ΄ τη ρόκα σου
κι έλα στον φράχτη, φράχτη», «Τα μελιτζανιά, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις
πια», «Τι σε νοιάζει εσένανε από πού
΄μαι γω…», «Σαν τα μάρμαρα της Πόλης που΄ ναι στην Αγιά Σοφιά»...
Πολλοί ξενιτεμένοι στην Αμερική,
ύστερα από πολύχρονη σκληρή δουλειά, είδαν τα όνειρά τους να γίνονται
πραγματικότητα· τα όνειρα, όμως, του
Νικόλα, παρόλο που δεν ήταν ούτε
μεγαλεπήβολα και άπιαστα, αλλά μικρά
και ταπεινά όνειρα ενός απλοϊκού χωριατόπαιδου, συντρίφτηκαν κάτω από
το βάρος μια σιδερένιας ράγας.
Ήταν ο έβδομος χρόνος που ο Νικόλας δούλευε στην σιδερογραμμή.
Για την εργατικότητα που είχε δείξει,
όλα αυτά τα χρόνια, τον είχαν, τώρα,
προβιβάσει στη θέση του αρχιεργάτη,
για να κάνει κουμάντο σε μια ομάδα
από έξι εφτά νοματαίους.
Και από τη θέση του αρχιεργάτη δεν
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Κουτσός και με μια «ψευτοσύνταξη»
λίγων δολαρίων, από την Ασφάλεια της
Τεχνικής Εταιρίας που δούλευε, γύρισε
στο χωριό.
Κι όταν είμαστε παιδιά και τον συναντούσαμε να περπατά στους δρόμους
του χωριού σέρνοντας το σακατεμένο
ποδάρι του, τον χαιρετούσαμε πάντα
με την φράση «ολ ράιτ, Νικ». Κι εκείνος, πάντα καλοσυνάτα, να μας αντιχαιρετά στα... αμερικάνικα «All right,
all right»!

έπαψε ο Νικόλας να βάζει πρώτος πλάτη, για να μοιραστεί το βάρος της δουλειάς με τους άλλους εργάτες. Έτσι έκανε και κείνη τη μέρα, που ξεφόρτωναν
με το βίντσι τις ράγες από το φορτηγό.
Την στιγμή που κουμαντάριζε, με δυο
ακόμα εργάτες, την σιδερένια ράγα που
κατέβαζε το βίντσι, ξεγάντζωσε η ράγα
και του έκανε σμπαράλια το ποδάρι!
Τον πήγαν σηκωτό στο ιατρείο του εργοταξίου κι από κει στο νοσοκομείο της
κοντινής πόλης. Ο Νικόλας που σφάδαζε από τους αφόρητους πόνους φώναζε
συνέχεια «ολ ράιτ, ολ ράιτ». Ακόμα κι
όταν τον νάρκωσαν, για να συμμαζέψουν
τα σπασμένα κόκαλα, πριν χάσει τις αισθήσεις του, συνέχισε να επαναλαμβάνει
την φράση «ολ ράιτ, ολ ράιτ...»!
Όλες οι οικονομίες, μαζί με τα όνειρα
που έκανε ο Νικόλας «έγιναν καπνός»·
η νοσηλεία του κράτησε μερικούς μήνες στα νοσοκομεία. Ευτυχώς δεν
έχασε ολότελα το ποδάρι του· έμεινε,
όμως, για πάντα σακάτης.

Γλωσσάρι.
Κοπελάρι: κοπέλι, παλικαράκι.
Μανάρα: μεγάλο τσεκούρι.
Ταχράς: βατοκόφτης.
Τρουβάδι: υφαντό σχολικό ταγάρι.
Ραβδιστής: εργάτης που με ειδικό ραβδί
ραβδίζει τον λιόκαρπο.
Αλλπανάβατος: το ψωμί που έχει υποστεί
ελλιπή ζύμωση και μεταφορικά ο άψητος,
ο μαλθακός άνθρωπος.

Ο πατέρας του τον σχόλασε και τον έστρωσε στη δουλειά στα χωράφια.
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Επάγγελμα Παπατσοπάνος...
Γράφει η Ελένη Κονιαρέλλη – Σιακή

Συχνά στις καλοκαιρινές διακοπές
προσθέτουμε στη ζωή μας νέες γνωριμίες και δημιουργούμε καινούριες φιλίες και μάλιστα πολλές φορές ο χρόνος
μάς δικαιώνει για τις επιλογές αυτές
που έχουμε κάνει.
Μια τέτοια γνωριμία είχα κάνει, πριν
από αρκετά χρόνια, με μία καλή οικογένεια που εξελίχτηκε σε πολύ επιτυχημένη και δυνατή φιλία.
Ο πατέρας και η μητέρα ήταν καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης.
Τα τρία παιδιά τους ήταν υπόδειγμα
ήθους, σωστής ανατροφής και συμπεριφοράς.
Το μεγάλο αγόρι άριστος μαθητής
της Α΄ Λυκείου από νωρίς είχε συγκεκριμένους στόχους για τη ζωή. Όνειρό
του ήταν να γίνει γιατρός να βοηθήσει
τους αδύναμους, να απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο και να σώσει ζωές. Έτσι
απλά με πίστη και σιγουριά προσπαθούσε να πετύχει όσα είχε επιθυμήσει
για το αύριο και αυτό τον γέμιζε υπομονή και θάρρος. Το διάβασμα ήταν
η μεγάλη αγάπη του. Δεν κουραζόταν
ποτέ να μαθαίνει και κάθε απορία του
που έβρισκε τη λύση της τον ικανοποιούσε ιδιαίτερα.
Το κορίτσι της οικογένειας ήταν μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου και οι βαθμοί
της πάντα γύρω στο 20. Λάτρευε τη
Φιλολογία, την Ιστορία, την πλούσια
Ελληνική Γλώσσα, την Ετυμολογία των
Λέξεων... Ονειρευόταν μία επιτυχημένη καριέρα όπως ήταν αυτή των γονιών
της που είχαν διαπρέψει στους κλάδους της Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας.

Το τρίτο παιδί της οικογένειας ήταν η
έκπληξη. Ήταν το στερνοπούλι, το χαϊδεμένο. Ήταν ένα πανέξυπνο όμορφο
αγόρι, ευαίσθητο και καλόψυχο, που
όμως κουβαλούσε μέσα στο παιδικό
του μυαλό μία παράξενη και επίμονη
άρνηση, για το σχολείο, για το διάβασμα, για οτιδήποτε αφορούσε διδασκαλία και για τον κόπο της μάθησης.
Η μητέρα του προσπαθούσε με κάθε
τρόπο να τον βοηθήσει να καταλάβει
ότι έπρεπε να προσέχει τη δασκάλα και
τα μαθήματα για να γίνει ένας επιμελής
μαθητής με όνειρα και στόχους και συχνά του έφερνε για παράδειγμα τα δύο
αδέρφια του.
Όμως το αγόρι έμενε με παιδικό πείσμα σ’ ένα επίμονο «όχι» που συχνά
οδηγούσε τους γονείς του σε αδιέξοδο.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου
έχει μείνει αξέχαστη μια κουβεντούλα
που είχα μαζί του όταν ο μικρός ήταν 8
ετών. Τότε τον ρώτησα:
- Ο μεγάλος αδερφός σου θέλει να
γίνει γιατρός, και η αδερφή σου καθηγήτρια Φιλολογίας. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Η απάντησή του έφτασε στα αυτιά
μου δυνατή, κοφτή και σίγουρη:
- Εγώ θα γίνω παπατσοπάνος! Έμεινα
με το στόμα ανοιχτό αλλά δεν έδειξα
τίποτα και συνέχισα την κουβέντα μαζί
του.
- Α! Μάλιστα. Δηλαδή τι δουλειά θα
κάνεις; Πήρε θάρρος και σαν χείμαρρος μου εξομολογήθηκε τα σχέδια και
τα όνειρά του:
- Εγώ δε θέλω να διαβάζω, ούτε να
κουράζομαι. Θέλω μόνο να κάθομαι!!!
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Γι’ αυτό θα γίνω παπάς. Ο παπάς δεν
έχει πολλή δουλειά. Μόνο την Κυριακή
ψέλνει στην εκκλησία. Τις άλλες ημέρες
κάθεται. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ. Να
κάθομαι... Το διέκοψα με προσοχή για
να μη θυμώσει και σταματήσει την κουβέντα του:
- Ακούω σοβαρά αυτά που λες αλλά
πρέπει να σου εξηγήσω ότι δεν είναι
έτσι τα πράγματα. Μεγαλώνοντας θα
μάθεις πόσο σημαντικό και δύσκολο
είναι το έργο ενός ιερέα. Θέλω όμως
να μου εξηγήσεις εκτός από παπάς
θέλεις να γίνεις και τσοπάνος. Αυτό τι
σημαίνει;
Γέλασε και με παιδική αφέλεια συνέχισε.
- Εγώ είπα ότι θα γίνω παπατσοπάνος. Δηλαδή, θα κάνω δύο δουλειές.
Θα γίνω παπάς και τσοπάνος μαζί. Βλέπω τον θείο μου που έχει ένα μεγάλο
κοπάδι με πρόβατα. Τα προσέχει ένας
άνθρωπος που όλη την ημέρα ξαπλωμένος στη δροσιά κάτω απ’ τα δέντρα
κοιμάται ώρες ατέλειωτες και πότε –
πότε ρίχνει και καμιά ματιά στα ζώα.
Όταν δεν κοιμάται παίζει φλογέρα και
τραγουδά. Αυτή είναι μια δουλειά χωρίς κούραση. Αυτό θέλω να κάνω κι
εγώ, να κάθομαι! Δε θέλω να διαβάζω
και να γράφω.
Η περίεργη αυτή κουβέντα με το
στερνοπούλι των φίλων μου με γέμισε
απορίες. Σκεφτόμουν αν θα έπρεπε να
συζητήσω με τους γονείς του παιδιού
όλα αυτά που μου είχε πει και μάλιστα
με μεγάλη ευκολία. Ακόμα είπα, μήπως
η επιτυχημένη πορεία στο σχολείο των
δυο μεγαλύτερων παιδιών της οικογένειας, του είχε δημιουργήσει έναν υποσυνείδητο φόβο, δηλαδή αν κι αυτός
θα τα κατάφερνε τόσο καλά και αυτός
ο φόβος γινόταν αντίδραση κι εκδηλωνόταν μ’ αυτόν τον παράξενο τρόπο.
Σκεφτόμουν, μήπως το παιδί μετρώντας τις δυνάμεις του ένιωθε ότι θα εί-

ναι πάντα ένας μέτριος μαθητής κι αυτό
του γεννούσε πεσιμισμό και θυμό που
τον έβγαζε προς τα έξω με μια δική του
ιδιόμορφη άρνηση. Έλεγα ακόμα ότι
μπορεί να είχε γεννηθεί με τα χαρακτηριστικά του τεμπέλη που του αρέσει να
μην κάνει τίποτα παρά μόνο να κάθεται
και με ελάχιστη κούραση να απολαμβάνει όλα τα καλά της ζωής.
Και τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα σαν
τα νερά του καταρράκτη που τίποτα
δεν μπορεί να τα συγκρατήσει, και τα
παιδιά μεγάλωναν και η ζωή τους άλλαζε άλλες φορές ευχάριστα και άλλες
δραματικά. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά
της οικογένειας με επιμονή και σύνεση
έκαναν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
Ο μεγάλος γιος έγινε ένας σπουδαίος
γιατρός με μεταπτυχιακές σπουδές και
σήμερα διευθυντής μεγάλου νοσοκομείου της χώρας. Το κορίτσι διέπρεψε
ως Φιλόλογος και Γλωσσολόγος.
Και εδώ μένει στο μυαλό μια αναπάντητη απορία που φουντώνει.
Το μικρό αγόρι τι έκανε; Αγάπησε
ποτέ το διάβασμα; Κατάλαβε μεγαλώνοντας ότι χωρίς σχολείο, μελέτη και
σοβαρούς στόχους δε θα μπορούσε
να επιτύχει τίποτα στη ζωή του; Τότε
που εξομολογήθηκε για το επάγγελμα
του παπατσοπάνου που ήθελε να κάνει,
ήταν μόνο 8 χρονών.
Σήμερα όμως είναι 28 χρονών και δεν
είχα μάθει νέα της οικογένειας γι’ αυτό,
γιατί για αρκετά χρόνια είχα χάσει την
επικοινωνία μαζί τους.
Εκείνη την Κυριακή με μεγάλη συγκίνηση παρακολούθησα τη Θεία Λειτουργία στην εκκλησία της πόλης που
αγάπησα από μικρή, και γνώριζα τις εικόνες των αγίων της και τους κρυστάλλινους πολυελαίους της, όπως γνώριζα
και τους χώρους του σπιτιού μου.
Η Θεία Λειτουργία ήταν ακόμα στην
αρχή, όταν στην εκκλησία «ταξίδεψε»
ένας χαρούμενος ψίθυρος από στόμα
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σε στόμα: «Ήρθε ο Αρχιμανδρίτης...
Ήρθε ο αρχιμανδρίτης...».
Γύρισα κι εγώ το κεφάλι και τότε, τα
μάτια μου θόλωσαν, η φωνή μου πνίγηκε στο λαιμό, και τα πόδια μου λύγισαν.
Είχα μπροστά μου τον Αρχιμανδρίτη
ντυμένο στα χρυσά του άμφια και με
τον Πολύτιμο Σταυρό του Κυρίου να
πάλλεται απαλά επάνω στο νεανικό
στήθος. Με το χέρι υψωμένο ευλογούσε τον κόσμο ψάλλοντας με αγγελική
φωνή ευχές και παρακλήσεις προς τον
Πατέρα Θεό. Και ο Αρχιμανδρίτης που
είχα τώρα μπροστά μου... ήταν το τρίτο ζωηρό αγόρι των καλών μου φίλων

που – τουλάχιστον μέχρι τα 8 του χρόνια – επέμενε ότι ήθελε να γίνει παπατσοπάνος και γι’ αυτό αρνιόταν επίμονα
να διαβάσει, να γράψει και να πάει στο
σχολείο, γιατί ήθελε μόνο να κάθεται!!!
Όταν πλησίασα στην Ωραία Πύλη να
πάρω το Αντίδωρο από τα χέρια του
στα μάτια μου είχαν ξεχειλίσει δάκρυα.
Εκείνος μου το έδωσε με ένα αχνό
χαμόγελο να ταξιδεύει στο πρόσωπό
του φανερά συγκινημένος. Φίλησα με
σεβασμό το χέρι και η μελωδική φωνή
του με ρώτησε σιγά:
- Όλα καλά;
- Ναι...Σεβασμιότατε. Όλα καλά!

Αναβολή της εκδήλωσης
«50 χρόνια από τον θάνατο του Στράτη Μυριβήλη»
Η «Εθνική Εταιρεία των Ελλήνων Λογοτεχνών» και η «Λεσβιακή Παροικία»
ενημερώνουν τα μέλη τους για την αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης (την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020), για να τιμήσουν τον διακεκριμένο
Έλληνα συγγραφέα Στράτη Μυριβήλη.
Ο Στράτης Μυριβήλης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της Γενιάς
του 30, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών
και διετέλεσε Πρόεδρός της. Πολυγραφότατος (διηγήματα, μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, δοκίμια, χρονογραφήματα αλλά και παιδικά μυθιστορήματα), γεννήθηκε στο χωριό Συκαμινέα της Λέσβου, όπου και παρέμεινε μέχρι την εγκατάστασή του στην Αθήνα το 1932.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Το θέμα της εκδήλωσης είναι: «50 χρόνια από τον θάνατο του Στράτη Μυριβήλη». Την εκδήλωση θα συντονίζει η Γενική Γραμματέας κα Σοφία Μωραΐτη.
Θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών
Καθηγητής κ. Γεράσιμος Ζώρας και η Πρόεδρος τής Λεσβιακής Παροικίας κα
Καίτη Μεσσηνέζη – Πλατσή.
Ομιλητές θα είναι οι λογοτέχνες, συγγραφείς κ.κ. Δημήτρης Νικορέτζος, Γιάννης Χατζηβασιλείου, Γιάννης Παπάνης και Δημήτρης Καραμβάλης.
Οι κυρίες Μαριάννα Βλάχου-Καραμβάλη και Μαρία Αλιφέρη θα διαβάσουν
αποσπάσματα έργων του συγγραφέα.
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Πρόσωπα
Πρόσωπα
Η αναβρύζουσα πηγή του Βενέζη
Σφραγίδα της ζωής και της αναμέτρησης με το θάνατο
Γράφει ο Δημήτρης Ι. Καραμβάλης

«Μονάχα με τη φωνή του και με το
πάθος που φλόγιζε τα μάτια του».
Η γραφή του Ηλία Βενέζη είναι εγκαυστική και συνάμα εύθραυστα αφηγηματική μ’ ένα ιδιαίτερα προσωπικό χρώμα
όπου τα πάντα μπορούν να συντελεστούν, οι θρύλοι και οι παραδόσεις να
ξαναζωντανέψουν με τα πραγματικά
γεγονότα σε μιαν ευθεία γραμμή, εκεί
όπου η φύση και η ψυχή «ευδοκιμούν
υπερηφάνως» απλά, απέριττα, μοναδικά στο βαθύ προαιώνιο τραγούδι του
ανθρώπου που μπορεί ν’ ακουστεί αναδυόμενο μέσα σε κήπους όπου ευωδιάζουν «το δενδρολίβανο, ο βασιλικός,
τα γεράνια»...
Είναι όμως ταυτόχρονα ο ξεχωριστός
κήπος του Αιγαιοπελαγίτη συγγραφέα
με την ενσυναίσθηση και τη συγχώνευση
του παλιού με το νέο κόσμο, η σύνδεση
των παλιών αρχαιοελληνικών νομισμάτων της Μικρασίας με τις μορφές απλών
καθημερινών ανθρώπων, όπως ο παπαΘεόδωρος, «πρόσωπο μεταφερόμενο
κατ’ ευθείαν από τις βυζαντινές αγιογραφίες», η άλλη γραφή της ιστορίας
του κόσμου, έτσι όπως την καταγράφει
ένας πνευματικός άνθρωπος με νωπές
τις μνήμες της οδύνης, της εξορίας, της
σφαγής και του ξεριζωμού όπου γης:
«Το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η εκπληκτική πομπή: ο Δεσπότης,
ο Δήμαρχος, οι προεστοί, οι ιερείς, ο
λαός...
Βγήκαν έξω από την πόλη, στάθηκαν
πλάι στο δημόσιο δρόμο και περίμεναν
τους σφαγείς τους»...

Ένας απολογισμός, ένα μνημόσυνο,
μία ένωση «δύο κόσμων αδελφών αλλά
χωρισμένων από πλατιά θάλασσα», ένα
προσκλητήριο ζώντων τε και τεθνεώτων κι ένας πόνος βαθύς, που απλώνει
τα χέρια του και αγκαλιάζει πλατύτερα
τον όπου γης καταδιωκόμενο, ο εγκιβωτισμός τόσων και τόσων αρετών
αλλά και παθών κι ο ίδιος ο χρόνος που
κυλά αλλόκοτα και περίεργα.
«Οι μνήμες μπορούν να ‘ρθουν. Πόσος καιρός είναι από τότε; Ήταν μόλις
την άνοιξη φέτος»...
Τα γεγονότα κυλούν και δένονται με
προσωπικές εκμυστηρεύσεις, καθώς με
το ιερό κι απαραβίαστο των παιδικών
μας χρόνων:
«Εδώ είναι το μυστικό κοιμητήρι που
έχουμε δει με τον αδελφό μου. Εδώ είναι οι σαύρες μας και οι νυχτερίδες και
οι χελώνες μας. Εδώ»...
Είναι ακόμη συνυπάρχουσες στο
έργο του Βενέζη, η έκπληξη και ο φόβος (κοινό σημείο σύμπλευσης με τον
άλλο Αϊβαλιώτη τον Φώτη Κόντογλου)
η μαρτυρία και το χρονικό μαζί: «Οι
μνήμες των πρώτων παιδικών μας χρόνων ξυπνούν μονομιάς, έρχονται εκεί
κύματα – κύματα κινημένες από το μυστήριο και το φόβο που μας ζώνει»…
Έχει λοιπόν την αίσθηση ο αναγνώστης πως μέσα από τις προσωπικές
εκμυστηρεύσεις που έχουν το ρυθμό
ενός ψαράδικου γρι – γρι, πως περνούν
μέσα από τα μάτια του και από τα βιώματα του, ακαταπαύστως τα γεγονότα:
«Ήταν θεοπάλαβα, χαμένα κορμιά.
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Μέσα τους έκαιγε ένας δαίμονας, το
πάθος για το αίμα και τον κίνδυνο».
Έτσι μιλά για τα παλληκάρια του τόπου του, τα «παλληκάρια τ’ Αϊβαλιού»
και τους κοντραμπατζήδες. Είναι τα μάτια που θολώνουν, τα χέρια που γερά
παλεύουνε γυμνά, η αδούλωτη λεβεντιά, η ίδια η συνάντηση της ζωής με
το θάνατο:
«Η νύχτα πάνω απ’ το τρεχαντήρι,
κάθεται κι αφουγκράζεται... Ακούει
το κύμα να δέρνει το καΐκι του, ακούει τους μακρινούς ήχους της μεγάλης
ζωής που πέρασε και που πρέπει να’
ρθουν απόψε όλοι – απόψε μες στη
θάλασσα, που ίσως να την ταξιδεύει για
τελευταία φορά»...
Τα συναισθήματα της ψυχής δένονται
σφιχτά με την αντοχή των στιγμών, τη
συνείδηση του κινδύνου, την σφόδρα
πιθανή έλευση του μοιραίου. Είναι πρωτίστως και κυρίως η εξομολογητική κα-

ταγραφή, η ταυτόχρονη παρουσία της
δύναμης και της αδυναμίας, η απουσία κάποιων αγαπημένων προσώπων,
η λυρική απεικόνιση των δρώντων και
των δρωμένων, όχι όμως με την εκρηκτικότητα του Στρατή Μυριβήλη, αλλά
με μια ζυγιασμένη, ήρεμη έκφραση και
διεισδυτική στον πυρήνα. Εκεί όπου η
καλοσύνη και η κατανόηση και η καταλλαγή κυριαρχούν. Εκεί η ξεχωριστή
μαστοριά του Ηλία Βενέζη, που βιωματικά έζησε τα γεγονότα, ν’ αρχινά και να
ρυθμίζει τα μέτρα του χώρου και του
χρόνου, η δύναμη της μαρτυρίας και
του περισσεύματος, η προσφυγιά και η
ακατάλυτη δύναμη της ψυχής:
«Απ’ όλο το ταξίδι, απ’ το κυνηγητό
της χίμαιρας, και απ’ το ξερίζωμα απ’
τη γενέθλια γη, και απ’ τον αγώνα της
ζωής, από όλα κάτι έμεινε στο παιδάκι που έψελνε στο ξωκλήσι του Ακλειδιού. Έμεινε ο σπόρος, το πάθος»!...

Στο γραφικό λιμανάκι του Μολύβου που έπινε τον καφέ του τα καλοκαίρια ο Ηλίας Βενέζης...
(Εδώ μαζί με τον Μυριβήλη και δυο άλλους φίλους).
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Ιστορία
Ιστορία
Η Λέσβος κατά την επανάσταση του 1821
Γράφει ο Παναγιώτης Σκορδάς

“Hμείς, το ελληνικόν έθνος των χριστιανών, βλέποντες, ότι μας καταφρονεί το οθωμανικό γένος και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, πότε μ’ ένα και πότε μ’ άλλον τρόπον,
αποφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν και τούτον ένεκα
βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματα μας...“
Με αυτά τα λόγια οι Έλληνες της Πελοποννήσου στις 26 Μαρτίου 1821 δήλωναν στους προξένους την αμετάκλητη απόφασή τους να πολεμήσουν, για
να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Παράλληλα, ζητούσαν τη βοήθεια «όλων
των χριστιανών βασιλείων» στο δίκαιο
αγώνα τους. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε
ξεσπάσει η Επανάσταση.
Η έναρξη της Επανάστασης στην
Ελλάδα δεν πραγματοποιήθηκε σε μια
μέρα μόνο ούτε συγχρόνως σε όλες
τις περιοχές, αν και είχε οριστεί ως
μέρα γενικής εξέγερσης η 25η Μαρτίου. Πολλοί παράγοντες και τοπικές
ιδιομορφίες συνετέλεσαν, ώστε η Επανάσταση να αρχίσει πριν από την 25η
Μαρτίου και ακόμη άλλες περιοχές να
προηγηθούν στην εξέγερση και άλλες
να ακολουθήσουν, η έναρξη δηλαδή
της Επανάστασης να γίνει σταδιακά, να
κλιμακωθεί σε χρόνο μικρότερο από
δυο μήνες, ενώ μεμονωμένες εξεγέρσεις έγιναν και αργότερα.
Η Επανάσταση στην Ελλάδα άρχισε
από την Πελοπόννησο. Μέσα σε λίγες
μέρες, από 21 έως 28 Μαρτίου, είχε γενικευτεί και είχε επεκταθεί σε όλες τις
επαρχίες της, οι οποίες κινήθηκαν με
την ίδια προθυμία. Ο χρόνος της έναρξής της προσδιορίστηκε από τις ειδικές
συνθήκες σε κάθε επαρχία και από τα
τοπικά επεισόδια που είχαν προηγηθεί.
Σύσσωμη η Πελοπόννησος και μεγάλο

μέρος της ανατολικής Στερεάς είχαν ως
τα τέλη Μαρτίου ξεσηκωθεί. Από τα νησιά το πρώτο που επαναστάτησε ήταν
οι Σπέτσες. Συγχρόνως ή αμέσως μετά
την επανάσταση των Σπετσών ύψωσαν
επαναστατική σημαία και τα γειτονικά
τους νησιά, Πόρος, Αίγινα και Σαλαμίνα. Στις 10 Απριλίου επαναστάτησαν
και τα Ψαρά, που μαζί με την Ύδρα
και τις Σπέτσες αποτελούσαν την κύρια
ναυτική δύναμη του έθνους.
Ενώ λοιπόν η Επανάσταση άρχισε να
επεκτείνεται και στα νησιά, στη Λέσβο
η τουρκική διοίκηση πήρε σειρά από
μέτρα, για να αποτρέψει τη μεταλαμπάδευσή της. Ο καπετάν Πασάς εξέδωσε
διαταγή «να επιδειχθεί δύναμη και να
τρομοκρατηθούν και οι άλλες (μη επαναστατημένες) περιοχές. Οι περιουσίες
των επαναστατών να κατάσχονται και
να εξανδραποδίζονται οι οικογένειές
τους». (Ν. Μοσχόπουλου, Η Ελληνική
Επανάσταση κατά τους Τούρκους ιστορικούς, Αθήνα I960).
Τα ίδια γεγονότα συνέβησαν και στη
Λέσβο. Οι Τούρκοι, έχοντας υπόψη
τους τις κινήσεις των Φιλικών της Μυτιλήνης, εξαπέλυσαν κύμα τρομοκρατίας με συλλήψεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις. Όσοι ήταν ανακατεμένοι στις
επαναστατικές ετοιμασίες κατέφυγαν
στα βουνά.
Αν αφαιρέσουμε κάποιες μικρές προσπάθειες ξεσηκωμού στη Λέσβο, το
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επαναστατικό κίνημα, μ’ όλο το προπαρασκευαστικό του στάδιο, δεν μπόρεσε να εξελιχθεί ως την τελευταία του
φάση, τον ένοπλο αγώνα. Παρ’ όλο
που οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης ήδη από τις αρχές του αιώνα είχαν
γίνει γνωστές στο νησί, παρ’ όλο που
τα τραγούδια του Ρήγα είχαν αρχίσει
να τραγουδιούνται από τους Λέσβιους,
παρ’ όλο που ο Βενιαμίν ο Λέσβιος
και ο Παλαιολόγος Λεμονής είχαν μεταφέρει στη Λέσβο τις επαναστατικές
ιδέες της «Φιλικής Εταιρείας» και είχαν
μυήσει αρκετούς ντόπιους, η Λέσβος
δεν μπόρεσε να εξεγερθεί μαζί με την
υπόλοιπη Ελλάδα το 1821. Ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στο άρθρο του
«Η Λέσβος κατά το 1821» (περ. “Τα
Ψαρά”, 37,38,39, Ιούλιος-Σεπτέμβριος
1983) προσδιορίζει τους βασικούς λό-

γους που εμπόδισαν την εξέγερση της
Λέσβου. "Στο νησί δεν υπήρχε αντάρτικο, κλέφτες και αρματολοί, ο στρατιωτικός δηλαδή πυρήνας, που θα σήκωνε
το βάρος των πολεμικών επιχειρήσεων
εναντίον ενός στρατού οργανωμένου,
εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου. Τα
μυαλά του «μάνα, σου λέω δεν μπορώ
τους Τούρκους να δουλεύω» δεν έλειψαν ποτέ, και στους χρόνους του ξεσηκωμού πλήθυναν, αλλά δεν υπήρχε
στρατιωτική παράδοση, απαραίτητη για
μια επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα...
Ο ανεφοδιασμός του νησιού σε όπλα
και πυρομαχικά, και γενικά η διατήρηση
του μετώπου σ’ αυτό, θα ‘ταν συνεχώς
υπό την αίρεση του τουρκικού στόλου,
που εύκολα και γρήγορα θα κατέβαινε
από τις βάσεις του στα Στενά. Ακόμα
και η απέναντι Μικρασία ήταν ακένωτη

Η ναυμαχία της Ερεσού θεωρείται η πρώτη κατά μέτωπο ναυμαχία που έδωσαν οι Έλληνες
ναυμάχοι στην ελληνική επανάσταση του 1821 με πλοίο γραμμής, δίκροτο, του τότε αυτοκρατορικού
οθωμανικού στόλου, η οποία και διεξήχθη στις 27 Μαΐου του 1821 στον όρμο Ερεσού της Λέσβου.
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πηγή ενισχύσεων για τους Τούρκους και
κοντινή. Πεινασμένοι και φανατισμένα
άτακτα στίφη ήταν πρόθυμα να περάσουν από τη Μικρασία στα νησιά για
πλιάτσικο και ανεμπόδιστη σφαγή. Τα
τρία μεγάλα κάστρα, Μυτιλήνης, Μολύβου, Σιγρίου, καλά οχυρωμένα και εφοδιασμένα, θα ‘πρεπε να πολιορκηθούν
από στεριά και θάλασσα, για να πέσουν.
Ο διοικητής της Μυτιλήνης είχε τα δικά
του πλοία, και στο σημερινό Δημοτικό
Κήπο υπήρχαν ναυπηγεία σουλτανικά
που ‘φτιαχναν και φρεγάδες ακόμα".
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές
εκείνης της περιόδου, η γεωγραφική
θέση της Λέσβου στάθηκε ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας στην
εξέγερση της. Η Λέσβος βρίσκεται σε
μικρή απόσταση από τα μικρασιατικά
παράλια και τα στενά των Δαρδανελίων
και επομένως ήταν εύκολη η καταστολή της επανάστασής της με στρατεύματα, που μπορούσαν να μεταφέρουν οι
Τούρκοι με ευχέρεια από το απέναντι
μέρος. Εκτός απ’ αυτό, η γεωγραφική
της θέση είχε δημιουργήσει δυο πολύ
σοβαρά εμπόδια στην εξέγερσή της:
ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τα χρόνια
της Επανάστασης από τον τουρκικό
στόλο ως ναυτική βάση και ότι το νησί
θεωρήθηκε θέση στρατηγικής σημασίας
και ενισχύθηκαν από την αρχή σημαντικά οι φρουρές του με επιπρόσθετους
στρατιώτες. Φιλοτουρκική γαλλόφωνη
εφημερίδα, η «Le Spectateur Oriental»
(Ανατολικός Θεατής), που έβγαινε στη
Σμύρνη κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Επανάστασης, αναφέρει στο φύλλο της
19ης Απριλίου 1821 ότι 3.000 Τούρκοι
υπό τη διοίκηση ενός πασά έφτασαν
στη Μυτιλήνη και εγκαταστάθηκαν κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ελληνικό σπίτι να βρίσκεται ανάμεσα σε δυο σπίτια
που επιτάχθηκαν από τους στρατιώτες
(Στρατή I. Αναγνώστου, Ανεξερεύνητες γραπτές πηγές της Λέσβου κατά

την περίοδο της Τουρκοκρατίας, περ.
“Ελιόφως”, τεύχος 8-9, 1994).
Παρ’ όλες αυτές τις αντίξοες συνθήκες πραγματοποιήθηκαν και στη Λέσβο
αρκετές πολεμικές επιχειρήσεις τόσο
κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, όσο και αργότερα. Από αυτές τις
επιχειρήσεις ξεχωρίζει η πυρπόληση
του τουρκικού δίκροτου στην Ερεσό
από τον Παπανικολή στις 27 Μαΐου
1821. Η είδηση της πυρπόλησης προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στους
κατοίκους της Λέσβου, οι οποίοι όμως
δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, αφού οι
Τούρκοι προχώρησαν αμέσως σε συλλήψεις, σφαγές και εκτελέσεις. Η ομαδική σφαγή, γνωστή με το όνομα "μεγάλο
τζουλούσι", που πρέπει να έγινε την ίδια
μέρα με την πυρπόληση του δίκροτου,
αποδεικνύει την εκδικητικότητα των
Τούρκων, αλλά και την αποφαστικότητά
τους να μην επιτρέψουν να πάρει διαστάσεις ο ξεσηκωμός στο νησί.
Από αυτό τον αγώνα δεν έλειψε η
Αγιάσος. Σύμφωνα με το Στρατή Αναγνώστου, στο φύλλο της 17 Μαΐου
1822 της παραπάνω φιλοτουρκικής
γαλλόφωνης εφημερίδας σημειώνονται
τα παρακάτω: “Η Λέσβος έχει 67 ελληνικά και τουρκικά χωριά. Μεταξύ αυτών
των χωριών το Πλωμάρι με 4.000 σπίτια
και η Αγιάσος με πάνω από 2.000 σπίτια
είναι τα πιο σημαντικά και ολωσδιόλου
κατοικημένα από Έλληνες. Και τα δυο
αυτά χωριά προσχώρησαν στην ελληνική Επανάσταση και ο πασάς του νησιού
βάδισε εναντίον τους” (Στρατή I. Αναγνώστου, ό.π.).
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δε θα
καρποφορήσει καμιά πολεμική επιχείρηση. Η Λέσβος δε θα μπορέσει
να επαναστατήσει. Θα υπομείνει τον
τουρκικό ζυγό για άλλα 90 χρόνια. Η
πολυπόθητη λευτεριά θα έρθει για το
νησί μας το 1912.
(αρχική δημοσίευση περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 87)
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Διατροφή
Μπακαλιάρος παστός με λαχανικά
Μπακαλιάρος παστός ξαρμυρισμένος με πράσα, πατάτες και ότι άλλο σε λαχανικά θέλουμε για ένα πιάτο εύκολο, γρήγορο, νόστιμο από την όμορφη Αγιάσο.
Υλικά
1 πολύ μικρό φύλλο μπακαλιάρου
παστό ξαλμυρισμένο κομμένο σε
μικρά κομμάτια
2 πράσα τεμαχισμένα
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι κομμένο σε
κύβους
1 ματσάκι σέλινο ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνης κομμένη
δαχτυλίδια
3-4 μέτριες πατάτες κομμένες σε
κομμάτια
2 ώριμες ντομάτες σε κύβους και μια
πρέζα ζάχαρη
ελαιόλαδο όσο χρειαστεί
πιπέρι

κομμάτια και προσθέτουμε σε λίγη ώρα
και τον μπακαλιάρο.
Αφήνουμε να βράσουν για περίπου μία
ώρα σε μέτρια φωτιά .
Πώς θα ξαλμυρίσουμε σωστά τον παστό μπακαλιάρο;
Ξεπλένουμε καλά το μπακαλιάρο και
απομακρύνουμε τρίβοντάς τον με
τα χέρια το αλάτι με το οποίο είναι
καλυμμένος. Στη συνέχεια τον κόβουμε
σε κομμάτια.
Βάζουμε τα κομμάτια του μπακαλιάρου
μέσα σε ένα μπολ γεμάτο με κρύο
νερό, με την πέτσα να είναι προς τα
πάνω. Συμπληρώνουμε με νερό αν
χρειάζεται, έτσι ώστε τα κομμάτια του
μπακαλιάρου να καλύπτονται πλήρως.
Καλύπτουμε το μπολ με μια μεμβράνη
και το τοποθετούμε στο ψυγείο. Ανά 3
ώρες αλλάζουμε το νερό.
Σε γενικές γραμμές για να ξαλμυριαστεί
σωστά ο μπακαλιάρος πρέπει να
αλλάξουμε νερό 3 φορές την ημέρα
και να τον αφήσουμε στο νερό για ένα
24ωρο τουλάχιστον.

Εκτέλεση
Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε
(3-4 λεπτά) το κρεμμύδι το οποίο
έχουμε ψιλοκόψει με τα πράσα και το
σέλινο. Προσθέτουμε την ντομάτα με
τη ζάχαρη, την πιπεριά και νερό όσο
χρειάζεται και τα αφήνουμε να βράσουν
για λίγη ώρα μέχρι να μελώσουν.
Ρίχνουμε τις πατάτες κομμένες σε μικρά
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Σαρακοστή και Διατροφή
Γράφει η Ευστρατία Κουνιαρέλλη*

Η Σαρακοστή είναι ίσως μια από τις
πιο «αυστηρές» νηστείες της εκκλησίας αφού πέρα από το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα απαγορεύονται
και τα ψάρια. Επομένως κάποιος που
μπαίνει στην διαδικασία να νηστέψει
αποκλείει από τη διατροφή του σχεδόν όλα τα ζωικά τρόφιμα με μοναδική εξαίρεση τα θαλασσινά, μαλάκια και
οστρακοειδή.
Με τη νηστεία δίνουμε στον οργανισμό μας την ευκαιρία να αποτοξινωθεί αλλά καλό θα είναι, όταν κάποιος
αποφασίσει να νηστέψει, να έχει την
συναίνεση του γιατρού και διαιτολόγου
του, στη περίπτωση κάποιας ασθένειας να μην πρέπει να αποφύγει κάποια
συγκεκριμένα τρόφιμα, ή πάλι να μην
μπορεί να καταναλώσει τα περισσότερα νηστίσιμα φαγητά. Ο αποκλεισμός
των ζωικών τροφίμων από την διατροφή, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη
πρόσληψη, απαραίτητων για την σωστή
λειτουργία του οργανισμού, θρεπτικών
συστατικών. Τα θρεπτικά συστατικά
που η πρόσληψή τους είναι μειωμένη αυτή την περίοδο είναι: πρωτεΐνες
υψηλής βιολογικής αξίας, ο σίδηρος,
το ασβέστιο, η βιταμίνη Β12 και το
φυλλικό οξύ (είναι μια βιταμίνη του
συμπλέγματος Β (Β9) που παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης). Υπάρχει όμως τρόπος
μέσα από σωστές επιλογές αλλά και
συνδυασμούς τροφών να καλύψουμε
τις διατροφικές μας ανάγκες και κατά
τη διάρκεια της νηστείας.

Πρωτεΐνες: Τα όσπρια είναι τρόφιμα με μεγάλη διατροφική αξία, αποτελούν πλούσια πηγή σύνθετων υδατανθράκων, φυτικών ινών, βιταμινών και
ιχνοστοιχείων, είναι εξαιρετική πηγή
πρωτεϊνών ιδιαίτερα ο συνδυασμός με
τις πρωτεΐνες των δημητριακών (φακόρυζο, ρεβυθόρυζο), καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες του ανθρώπου σε
απαραίτητα αμινοξέα. Προτεινόμενη
κατανάλωση, οπωσδήποτε δύο φορές
την εβδομάδα.
Ο Σίδηρος που υπάρχει στο φυτικό
βασίλειο απορροφάται σε μικρές ποσότητες από τον οργανισμό εξαιτίας
ορισμένων συστατικών (π.χ. φυτικό
οξύ, τανίνες) που υπάρχουν στις τροφές αυτές.
Καλές πηγές σιδήρου είναι: θαλασσινά, χαλβάς, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι.
Για την καλύτερη απορρόφηση του
συνδυάστε:
• Βιταμίνη C + Όσπρια (φακές + καλαμπόκι, φασόλια + ντομάτα)
• Μπαχαρικά + Όσπρια (ρίγανη, μαύρο
πιπέρι, μαϊντανό + γίγαντες)
• Β-καροτίνη + Όσπρια (ρεβίθια + καρότο, φακές + πιπεριά)
• Μηλικό οξύ + Όσπρια (μήλο, αχλάδι
+ φασόλια)
• Λαχανικά + μανιτάρια
• Θαλασσινά + φασολάκια (σπαράγγια)
• Αποφεύγουμε καφέ, τσάι ή σοκολάτα
μετά από το γεύμα διότι μειώνουν την
απορρόφηση του σιδήρου.
Το ασβέστιο που υπάρχει στα όσπρια,
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στους ξηρούς καρπούς, στο χαλβά, το
ταχίνι, τα μπρόκολο και το κουνουπίδι
μπορεί να απορροφηθεί περισσότερο
αν συνδυαστούν αυτές οι τροφές με:
• Βιταμίνη Κ (αρακάς με αγκινάρες, φακές + πατάτα)
• Θαλασσινά (πλούσια σε βιταμίνη D)
+ λαχανικά (π.χ. γαρίδες + μπρόκολο,
μύδια + λάχανο)
• Σπανάκι, πράσο (πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη K) + ρύζι (πλούσιο σε
μαγνήσιο.
Το φυλλικό οξύ αναπληρώνεται με
τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (π.χ. μαρούλι), τις μπανάνες, τα σπαράγγια, τα
όσπρια και τα πορτοκάλια
Καλές πηγές της βιταμίνης B12 είναι
τα θαλασσινά, το γάλα σόγιας και τα
εμπλουτισμένα δημητριακά.
Νηστεύοντας λοιπόν σίγουρα τρώμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά,
μαύρη σοκολάτα, ταχίνι, χαλβά, ταραμά, χταπόδι και άλλα μαλάκια, και φυσικά αρκετούς υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας λοιπόν διασφαλίζει ενέργεια
αρκετή για τις καθημερινές του δραστηριότητες από τα παραπάνω, μειώνοντας την χοληστερίνη, τριγλυκερίδια
και ποσοστό σωματικού λίπους. Όμως
αν δεν κρατήσουμε μια ισορροπημένη
διατροφή είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα
επίπεδα σακχάρου μας θα αυξηθούν.
Επίσης γνωρίζουμε πως οτιδήποτε καταναλώνουμε πάνω από το επιτρεπτό
όριο (που διαφέρει από άνθρωπο σε
άνθρωπο) αποθηκεύεται ως λίπος…που
σημαίνει ότι, ενώ η νηστεία μπορεί να
αποτοξινώνει τον οργανισμό μας από
τα επιβλαβή λιπαρά, οι μεγάλες μερίδες
φαγητού μπορούν επίσης να αυξάνουν
το ποσοστό λίπους σώματός μας.

καλό θα είναι να κάνει νηστεία αλλά με
την βοήθεια του διαιτολόγου του, υποδεικνύοντας του τα φαγητά με χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη αλλά και την ασφαλή
ποσότητα που μπορεί να φάει. Ένας
νεφροπαθής μπορεί να κάνει νηστεία
αλλά με προσοχή πάντα όσο αφορά τα
φαγητά πλούσια σε κάλιο και φώσφορο κυρίως. Κάποιος που έχει οστεοπόρωση μπορεί να νηστέψει εφόσον
τρώει σόγια, όσπρια και λαχανικά. Ένας
άνθρωπος με ηπατική ανεπάρκεια και
ασκήτη όμως δεν ενδείκνυται να νηστέψει εφόσον πρέπει να παίρνει μεγάλο
μέρος των ημερήσιων αναγκών του
από πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας.
Κάποιος που έχει σιδηροπενική αναιμία μπορεί να νηστέψει ακολουθώντας
διαιτολόγιο πλούσιο σε βιταμίνη B12,
φυλλικό οξύ, βιταμίνη C, τρώγοντας
όσπρια αλλά και σόγια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που
φέρουν τραύματα, εγκαύματα και που
είναι σε εμπύρετες καταστάσεις, όπου
απαγορεύεται να νηστέψουν καθώς οι
απαιτήσεις σε πρωτεΐνη είναι μεγάλες.
Νηστέψτε λοιπόν εφόσον έχετε πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες που
θα σας βοηθήσουν να νιώσετε μόνο την
ευεξία και την κάθαρση του νου και του
σώματος.
*Η Ευστρατία Κουνιαρέλλη είναι Διατροφολόγος - Διαιτολόγος και έχει εξειδίκευση στις Διατροφικές Διαταραχές. Εργάζεται στο δικό της
Γραφείο στην οδό Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου
1, Μυτιλήνη. Δημοσιογραφεί στην "Lesvosnews"

Τιμή σε ξέχωρους Λέσβιους Ποιητές
Λέσβος
Μες στο Αιγαίο αφροκολυμπάς σα νούφαρο χαδιάρα
σε νανουρίζουν κύματα, του Αρίωνα η κιθάρα.
Στα σύδεντρά σου, οι σκιές της Χλόης και του Δάφνη
γυρνάνε κι αγκαλιάζονται σκίνος και ροδοδάφνη.
Δροσίζουν τις μασκάλες σου δυο κόλποι σμαραγδένιοι
με τις σμυρτιές τ’ αγιόκλημα παντού γιρλάντες δένει …
Κι οι λιόφυτοί σου οι μαστοί με της δουλειάς το χάδι
στάζουν στα κιούπια χρυσαφί και μυρωδάτο λάδι.
Από τ’ αηδόνια σου η Σαπφώ πήρε λαλιά και χάρη
και ξάγρυπνη τραγούδησε την πούλια, το φεγγάρι.
Στ’ ακρογιάλια σου γιασεμιά φέρνει απ’ όλα ο μπάτης
κι ο έρωτας τις νύμφες σου φιλά ο νυχτοπάτης.
Σκύβουν τα δέντρα στο γιαλό μες στο γιαλοκαθρέφτη
σκύβει και βλέπει σε ο Θεός καθώς που σ’ ονειρεύτει.
Πολύδεντρη, πολύχρωμη, φωτόπεριχυμένη
νεραϊδονήσι ατίμητο, Λέσβος ευλογημένη!
		

Διατροφή και διάφορες ασθένειες
Ιδιαίτερη προσοχή θέλει όμως η διατροφή ενός ασθενή π.χ διαβητικού. Για
παράδειγμα, κάποιος που έχει διαβήτη

Στρατής Αναστασέλλης (1908-1997)
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Τα ποιήματα της Κικής Δημουλά «μίλησαν» στην ψυχή μας
Η «Αιολίδα» αποφάσισε να αφιερώσει το ποιητικό της ανθολόγιο, σε μια μορφή
της ελληνικής ποίησης, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Την Κική Δημουλά.
Η Κική Δημουλά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στο χώρο των Ελληνικών γραμμάτων, πρεσβεύοντας τον Ελληνικό πολιτισμό σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Πέτυχε να συμπυκνώσει στα ποιήματά της σκέψεις κι αισθήματα για τα κορυφαία
ζητήματα της ύπαρξης (τη ζωή, τον έρωτα, την απώλεια, τον αμείλικτο χρόνο που
περνά, το θάνατο) με τρόπο προσπελάσιμο και από τους αμύητους στην ποίηση.
Η Κική Δημουλά άφησε το στίγμα της στον κόσμο, όπως λίγοι άνθρωποι καταφέρνουν να κάνουν. Η φωνή της εκφραζόταν δυνατά μέσα από τις λέξεις.
Η δύνη του αφηρημένου αποτελούσε το φίλτρο, από το οποίο περνούσαν όλα
τα ανθρώπινα βιώματα προς την αέναη αναζήτηση της λύτρωσης, ανάγοντας στο
διάβα της κάθε συνταξιδιώτη στη σφαίρα της αγνής, αυθεντικής ποίησης.

Ἐπακολουθῶ. Στέρνες βωμοὶ ἄδυτα
θυσιῶν
ὑδραγωγεῖα κινήτρων, ἡ ἀρχαιότερη
Πυθία:
ἡ σαρκοφάγος πάλι. Ἀλλὰ ἡ ζωὴ
τὸν ἀποφεύγει τὸν χρησμό της.

τῶν ἰδιοτήτων της ἐπαίρετο,
ὅταν τὸ ρεμβῶδες μάτι της, τὸ φεγγάρι,
ἕνα ἀπρόδεκτο, λαθραῖο σύννεφο,
πάτησε
καὶ τὴν τύφλωσε.
Τοῦ ἀτυχήματος τούτου
ἐπωφελήθηκε
κάποιος παράξενος κατάσκοπος
-τὸ μεσονύχτιο ὑποπτεύονταιτὸ σύμπαν πυροβόλησε
καὶ τὸ ἄφησε ἀκίνητο...

Στάση σκέψης ποὺ κάνω γιὰ ὅλες
τὶς σπασμένες ἀρτιότητες: «στὸ κάτω
μέρος
μαρμάρινης τρεχούσης γυναικός»,
βῆμα ἀβοήθητο ποδιοῦ πρὸς χαμένο
σῶμα,
μόνο ἡ κουλουριασμένη κίνηση
ἀνώνυμου νεκροῦ πολεμιστῆ
δίπλα σὲ ἀπόστρατη ἀσπίδα
καὶ «δούλης νεαρᾶς τὸ σπασμένο
κάτοπτρο»
-τώρα πῶς θὰ καλλωπίζεται ἡ
ὑποδούλωση.
Σφὶγξ καθρεφτίζει τὸ ἀναπάντητο.

Μετὰ ἀπὸ τέτοια γεγονότα,
τὸ γεγονὸς πὼς εἶμαι πάλι μόνη
παρελείφθη.

Γη των απουσιών

Τώρα θὰ κοιτάζεις μία θάλασσα.
Ἡ διάθεση νὰ σὲ ἐντοπίσω
στὴ συστρεφόμενη ἐντός μου γῆ τῶν
ἀπουσιῶν
ἔτσι σὲ βρίσκει:
πικρὴ παραθαλάσσια ἀοριστία.

Καντίνες. Κάτι γιὰ τὸ δρόμο. Σάντουιτς,
ἀναψυκτικά, ἐμφιαλωμένο λάλον ὕδωρ.

Γας Ομφαλός ΙΙΙ

ποὺ ἔκανα γιὰ σένα, ἐπ᾿ ἀνδραγαθία:
μὲ τὴν ἀπουσία σου μεγάλωσες
ἐξάπλωσες τῶν ἀφανῶν τὶς κτήσεις.
Ταξιθέτριες πέτρες στὸ θέατρο.
Στὴ σειρὰ τῶν ἐπισήμων κάθονται
θυμάρια.
Τζαμπατζῆδες θεατρόφιλοι βράχοι
τριγύρω
κρέμονται σκαρφαλωμένοι στὸν
ἀπόηχο.
Στὸν κορυφαῖο ρόλο της ἡ τραγῳδὸς
αὐλαία.
Ἐνθουσιώδους παρακμῆς
χειροκροτήματα,
μπιζάρουν μέλισσες κι ἄλλα βομβώδη
μελιστάλακτα κεντριά, αἰώρησης
κάνιστρα
μὲ φρεσκοκομμένες πεταλοῦδες
ραίνουν τὴν πρωταγωνίστρια ἑρμηνεία
μας.

Ἀναστηλώνεται Νοέμβρης τῶν Δελφῶν.
Ἀπόβροχο στὶς μετῶπες τῆς
ἀπορρόφησής του.
Σύννεφα ποὺ δὲν θὰ φύγουν
μοιράζονται θρόνους.
Ζωφόροι φύλλων κίτρινων κοσμοῦν
Ἀντισεισμικὰ ἀνάκτορα ἀνέμων.
Πομπὴ σκαλοπατιῶν.
Προπορεύονται οἱ ἀρχὲς τοῦ τόπου,
σαρκοφάγοι.
Ἀκολουθοῦν βασιλεῖς, προσκυνητὲς τῆς
προφητείας
ἀρχηγοὶ πολέμων μὲ δῶρα ποὺ στέλνει
ἡ φιλοδοξία
στοὺς μάντεις της, αἰῶνες κοιλαράδες
βραδυκίνητοι
μὲ τὶς ἐπαναλήψεις παλλακίδες τους.
Φρουρὰ τῆς ροῆς σωματοφύλακες
ἑκατέρωθεν,
σαρκοφάγοι πάλι μὲ τὶς περικνημίδες
τους
-τσουκνίδες καὶ ξερόχορτα.

Ψηλά, ἀπὸ τὸ στάδιο, ἐξακοντίζονται
ἰαχὲς
κύκλοι δρομεῖς ἐπευφημοῦνται
νικητὴς ἀνακηρύσσεται
ἕνας ἕνας ποὺ κλείνει.

Καθ᾿ ὁδόν, στέψη σκέψης
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Μάρμαρα πάλι, ἀφιερώματα σὲ πέτρες
χαραγμένες. Δύσκολα διαβάζω.
Τὸ σκληρὸ ἔμαθα πὼς χαράζει
ἀλλὰ ὄχι πῶς χαράζεται.
Ἀργὰ συλλαβίζοντας ἀναστηλώνω
μόνον τὴ λέξη ΕΠΤΟΗΘΗ. Μόνο; Ὄχι
καὶ μόνο.
Ἀκουστὸ ἀνὰ τὸν κόσμο τὸ Ἐπτοήθη.
Μαντεῖο.
Γᾶς ὀμφαλός.

Ἐκεῖ δὲν ἔχει ἀκόμα νυχτώσει
κι ἂς νύχτωσε τόσο ἐδῶ
τῶν τόπων οἱ κρίσιμες ὧρες
σπάνια συμπίπτουν.
Κάτι σὰν φῶς καὶ οὔτε φῶς,
ἡ ὥρα τοῦ ἑαυτοῦ σου ἔχει πέσει.
Χορεύουν φύκια
κάτω ἀπ᾿ τὸ τζάμι τοῦ νεροῦ.
Τὰ ρηχά, ἔχουν κι αὐτὰ
τὰ βάσανά τους καὶ τὰ γλέντια τους.

Δελφοί

Τώρα θὰ ἔχουν λύσει τὰ μαλλιά τους
οἱ ἁγνὲς ἡσυχίες τριγύρω
μὲ τὴ σιωπή σου θὰ τὶς κάνεις
γυναῖκες σου ἐκπληρωμένες.
Ξαπλώνουν δίπλα σου.
Ἡ σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια
στὸν ἀέρα
κι ἀνεβαίνει. Σὲ κρατάει στὸ ράμφος
της.
Ποῦ ξέρω ἐγὼ τὰ εὐαίσθητα σημεῖα τοῦ
πελάγους

Γεγονότα

Μόνη, ἐντελῶς μόνη,
περπατῶ στὸ δρόμο
καὶ πέφτω πάνω σὲ μεγάλα γεγονότα:
Ὁ ἥλιος σὰν ἐπειγόντως νὰ ἐκλήθη ἀπὸ
τὴ Δύση
ἀφήνοντας ἡμιτελὲς τὸ δειλινό...
Σὲ λίγο ἡ νύχτα,
κρατώντας τοὺς ἀμφορεῖς τοῦ
μυστηρίου,
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Αὐτὸ τὸ δισκίο,
τὸ ἀκουμπισμένο στὸ μαῦρο
ἀτμοσφαιρικὸ τραπέζι,
ποὺ τὸ περνᾷς κι ἐσύ, ὅπως κι οἱ ἄλλοι,
γιὰ φεγγάρι,
ἄσ᾿ το, δὲν εἶναι φεγγάρι.
Εἶναι τὸ βραδινό μου χάπι
τὸ ψυχοτρόπο.

γιὰ νὰ σὲ καταλάβω;
Θὰ κοιτάζεις μία ἔρημη θάλασσα.
Τὸ βλέμμα σου δὲν παραλλάζει
ἀπὸ πλαγιὰ ποὺ γλυκὰ
καὶ μ᾿ ἀνακούφιση σκουραίνει
κατρακυλώντας μὲς στὴν ἀπομάκρυνση.
Ἀναπνέεις μὲ τὸ στέρνο τῶν μακρινῶν
ἠρεμιῶν,
ποὺ ἔχω γι᾿ αὐτὲς διαβάσει
στοὺς πολύτομους κόπους ποὺ ἔδεσα.
Σ᾿ ἕνα ἀβαθῆ σου στεναγμὸ βούλιαξε
ἕνα βαπόρι.
Δὲν θὰ ἤτανε βαπόρι. Θὰ ἤτανε
σκιάχτρο
στὰ ὑγρὰ περβόλια τῆς φυγῆς
νὰ μὴν πηγαίνουν οἱ διαθέσεις
νὰ τὴν τσιμπολογᾶνε.

Δεν έχεις τι να χάσεις

Καλὰ τὰ βγάζει πέρα ἡ μοναξιὰ
φτωχικὰ ἀλλὰ τίμια.
Ἀλλοῦ κοιμᾶται αὐτὴ
κι ἀλλοῦ τὸ ἐγκρατὲς σκεπτικὸ ἐάν.
Μόνο καμιὰ φορὰ
σὲ πειραματισμοὺς τὴν παρασύρει
ἡ περιέργεια
- ὄφις προγενέστερος
καὶ πιὸ φανατικὸς
ἀπ᾿ τὸν νερόβραστον ἐκεῖνον τῆς
μηλέας.

Ἡ τερατώδης τοῦ πελάγους
δυνατότητα,
ἡ κίνηση τοῦ πλάτους,
φθάνει στὰ πόδια σου ἀφρός,
ψευτοεραστὴς στὰ πρῶτα βότσαλα.
Τοὺς σκάει ἕνα φιλὶ καὶ ξεμεθάει.
Τώρα, θὰ σοῦ ἔχουν πεῖ ὅ,τι εἶχαν νὰ
σοῦ ποῦν
Οἱ ἀναδιπλώσεις τῶν κυμάτων
καὶ θὰ ἐπιστρέφεις κάπου.
Θὰ παίρνεις κάποιο χωματόδρομο,
μιὰ ἄλλη ἅπλα,
ἀλλοῦ γυμνὴ κι ἀλλοῦ ντυμένη μὲ
βλάστηση.

Δοκίμασε τῆς λέει, μὴ φοβᾶσαι
δὲν ἔχεις τί νὰ χάσεις
καὶ τὴν πείθει
νὰ κουλουριάζεται πνιχτὰ
νὰ τρίβεται σὰ γάτα ἀνεπαίσθητη
πάνω στὸν διαθέσιμο ἀέρα
ποῦ ἀφήνεις προσπερνώντας.
Ἀπόλαυση πολὺ μοναχικότερη
ἀπὸ τὴ στέρησή της.

Ἡ σκέψη σου, μετὰ ἀπὸ τόση θάλασσα,
κατέβηκε ἀπὸ γλάρος,
βάζει τὸ δέρμα τῆς προσαρμογῆς καὶ
χάνεται.
Ὅπου εἶναι θάμνος, πράσινη
ὅπου σκοτεινό, σκοτεινή.
Ἐκεῖ ποὺ οἱ καλαμιὲς σπέρνουν
ψιθύρους,
ψιθυριστή,
ὅπου περνάει ρίζα, ριζωμένη
ὅπου κυλάει ρυάκι, ρέουσα
κι ὅπου δαγκώνει ἡ πέτρα, πέτρινη.

Γράμμα

Ὁ ταχυδρόμος,
σέρνοντας στὰ βήματά του τὴν ἐλπίδα
μου
μοῦ ῾φερε καὶ σήμερα ἕνα φάκελο
μὲ τὴ σιωπή σου.
Τὸ ὄνομά μου γραμμένο ἀπ᾿ ἔξω μὲ
λήθη.
Ἡ διεύθυνσή μου ἕνας ἀνύπαρκτος
δρόμος.
Ὅμως ὁ ταχυδρόμος

Στὴν ψυχή σου δὲν φθάνει κανεὶς
οὔτε διὰ ξηρᾶς οὔτε διὰ θαλάσσης.
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Επισκευαστικά Δάνεια

τὸν βρῆκε ἀποσυρμένο στὴ μορφή μου,
κοιτώντας τὰ παράθυρα ποὺ ἔσκυβαν
μαζί μου,
διαβάζοντας τὰ χέρια μου
ποὺ ἔπλαθαν κιόλας μιὰ ἀπάντηση.
Θὰ τὸν ἀνοίξω μὲ τὴν καρτερία μου
καὶ θὰ ξεσηκώσω μὲ τὴ μελαγχολία μου
τ᾿ ἄγραφά σου.
Κι αὔριο θὰ σοῦ ἀπαντήσω
στέλνοντάς σου μιὰ φωτογραφία μου.
Στὸ πέτο θὰ ἔχω σπασμένα τριφύλλια,
στὸ στῆθος σκαμμένο
τὸ μενταγιὸν τῆς συντριβῆς.
Καὶ στ᾿ αὐτιά μου θὰ κρεμάσωσυλλογίσουτὴ σιωπή σου.

Ἐκκλησάκι ἔρημο ἐγκαταλειμμένο
πιστευτό.
Θαρρεῖς ὅτι τὸ ἔχτισε ἐρείπωση.
Τὰ κεραμίδια στὸν τροῦλο
τρύπιο σάλι ριγμένο
στὴ γηραιὰ καμπούρα τῆς ἀνάτασης.
Τὰ μικρὰ παράθυρα κρέμονται
κάπως στραβὰ στὸν τοῖχο
σὰν εἰκονίτσες ποὺ σεισμὸς τὶς
μετακίνησε
ἀπὸ τῆς πίστης τὸ ἴσιο.
Βιτρὸ στὰ τζάμια συνθεμένα
μὲ πολυκαιρινῆς βροχῆς σταγόνες
ραγισμένες.
Ἄραγε νὰ ζεῖ μέσα ἡ ἁγιότης
τρεφόμενη μὲ σβηστὰ κεράκια μόνο;

Διάλογος ανάμεσα
σε μένα και σε μένα

Κλειδωμένη ἡ ἀμφίβια πόρτα
- καὶ στὸ μέσα σκότος βυθισμένη ζεῖ
καὶ στὸ φῶς ἔξω κολυμπάει.
Ἐπάνω της τὴν πλάτη του ἀκουμπώντας
ἕνα σκαλοπατάκι
ζητιανεύει λίγην ἐπισκευή. Ἔχει σπάσει.

Σοῦ εἶπα:
- Λύγισα.
Καὶ εἶπες:
- Μὴ θλίβεσαι.
Ἀπογοητεύσου ἥσυχα.
Ἤρεμα δέξου νὰ κοιτᾷς
σταματημένο τὸ ρολόι.
Λογικὰ ἀπελπίσου
πῶς δὲν εἶναι ξεκούρδιστο,
ὅτι ἔτσι δουλεύει ὁ δικός σου χρόνος.
Κι ἂν αἴφνης τύχει
νὰ σαλέψει κάποιος λεπτοδείκτης,
μὴ ριψοκινδυνέψεις νὰ χαρεῖς.
Ἡ κίνηση αὐτὴ δὲν θά ῾ναι χρόνος.
Θά ῾ναι κάποιων ἐλπίδων ψευδορκίες.
Κατέβα σοβαρή,
νηφάλια αὐτοεκθρονίσου
ἀπὸ τὰ χίλια σου παράθυρα..
Γιὰ ἕνα μήπως τ᾿ ἄνοιξες.
Κι αὐτοξεχάσου εὔχαρις.
Ὅ,τι εἶχες νὰ πεῖς,
γιὰ τὰ φθινόπωρα, τὰ κύκνεια,
τὶς μνῆμες, ὑδροροὲς τῶν ἐρώτων,
τὴν ἀλληλοκτονία τῶν ὠρῶν,
τῶν ἀγαλμάτων τὴν φερεγγυότητα,
ὅ,τι εἶχες νὰ πεῖς
γι᾿ ἀνθώπους ποὺ σιγὰ-σιγὰ λυγίζουν,
τὸ εἶπες.

Καὶ ἡ φύση ποὺ ὅλα τὰ καλοπιάνει
καὶ τὴν ἀκμὴ λατρεύει
καὶ στὴ φθορὰ χατίρι δὲ χαλάει
ἐπισκευάζει τὴ ρωγμὴ στὸ σκαλοπάτι
πολύχρωμα γεμίζοντάς την μὲ
τσουκνίδες,
γαϊδουράγκαθα, μολόχες, δαφνόφυλλα
καὶ πικροπαπαροῦνες.
Καὶ γίνεται αἴφνης ἀνοιξιάτικος
εὐδιάθετος
γραφικὸς αἰσιόδοξος ὁ τρόμος
γιὰ τὴν ἐρείπωση τῆς ἐγκατάλειψής μας.
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Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης
«Οι σημειώσεις του φαροφύλακα»
(νουβέλα)
Εκδόσεις Στοχαστής
Αθήνα 2019, σελ. 109

τωπο ακόμη και με την άδικη φυλάκισή του
για ένα έγκλημα που ουδέποτε διέπραξε.
Όμως, το μεγαλείο της ψυχής της κοπέλας
του καφενείου, της Σοφίας, που θα αγαπήσει με την πρώτη ματιά, θα τον σώσει
και το δίκαιο θα νικήσει. Μαζί της θα ζήσει
έναν μεγάλο έρωτα, μιαν αγάπη που θα
του χαρίσει το μεγαλύτερο δώρο της ζωής
του, την κόρη του Κατερίνα. Ο Ταξιάρχης,
μέχρι το τέλος του βίου του, θα κρατήσει το
φως του φάρου αναμμένο, δείχνοντας τον
δρόμο σε όσους κινδύνεψαν να χαθούν...».
Παρουσιάζοντας το βιβλίο στο ηλεκτρονικό περιοδικό “Fractal” η Κατερίνα Καριζώνη μεταξύ άλλων σημειώνει:
«Μέσα απ’ το βιβλίο του περνάει το κλίμα της εποχής, αλλά και της τοπιογραφία
της περιοχής. Η νουβέλα του όμως έχει
πλοκή και σασπένς. Ξεκινάει ως μια ρομαντική ερωτική αφήγηση, αλλά επιφυλάσσει
πολλές ανατροπές και εκπλήξεις για τον
αναγνώστη. Φωτίζει τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος στα παρασκήνια της
εξουσίας και ανιχνεύει τους ανθρώπινους
χαρακτήρες που αναλαμβάνουν ρόλους
σ’ αυτό το παιχνίδι. Ο συγγραφέας πλάθει
ακραίους χαρακτήρες με αδρές γραμμές
που μέσα απ’ την πλοκή συγκρούονται
και αναμετριούνται. Στην ιστορία το καλό
νικάει το κακό. Κι ο φάρος είναι πάντα
εκεί ως σύμβολο φωτός για να οδηγεί τις
διαδρομές των ανθρώπων μέσα απ’ τους
κινδύνους των ταξιδιών, την περιπέτεια
της ανθρώπινης ύπαρξης. Διαβάζοντας
κανείς το βιβλίο κάνει συνειρμούς με την
σημερινή κοινωνική πραγματικότητα στην
Ελλάδα. Αναγνωρίζει την κακοδαιμονία και
τα αδιέξοδα στον Δημόσιο βίο και τα πολιτικά πράγματα που οδήγησαν πολλές φορές
τη χώρα στην καταστροφή και όμως δεν
άλλαξαν από τότε. Ωστόσο η ιστορία κλείνει νοσταλγικά, όταν η κόρη του Ταξιάρχη
και της Σοφίας, Κατερίνα μετά από χρόνια

Ο
Ελπιδοφόρος
Ιντζέμπελης κατάγεται από την Λέσβο και
γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε τις επιστήμες της Παιδαγωγικής
και της Θεολογίας.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μπέρμιχαμ
και μετεκπαιδεύτηκε στο Μόναχο. Εργάστηκε ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για μια τριακονταετία.
Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και
έχει δημοσιεύσει αρκετά διηγήματα,
δοκίμια, ποιήματα, κριτικές βιβλίων και
συνεντεύξεις με συγγραφείς σε διάφορα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.
Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα
Αλβανικά, στα Γερμανικά και στα Ισπανικά. Από το 2002 ζει στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας.
Η υπόθεση του τελευταίου του βιβλίου έχει ως εξής: «Άρτα 1928. Ο Ταξιάρχης Κουμπίνος, γεμάτος όνειρα και νιάτα,
έρχεται από τη Λέσβο στο λιμάνι της Κόπραινας, για να υπηρετήσει στη θέση του
φαροφύλακα, που υπάγεται στη δικαιοδοσία του Πολεμικού Ναυτικού. Ένα λιμάνι που σφύζει από ζωή, αλλά και κρύβει
πολλά ένοχα μυστικά... Ο Ταξιάρχης με
την ειλικρινή καρδιά του και τον ακέραιο
χαρακτήρα του θα έρθει σφόδρα αντιμέτωπος με τα μικροσυμφέροντα της τοπικής
κοινωνίας και των τοπικών παραγόντων
που νέμονται τους καρπούς της παρανομίας, χάρη στην αδιαφορία των Αρχών. Η
σύγκρουσή του αυτή θα τον φέρει αντιμέ52

πλούσιο και προσεγμένο γλωσσάρι του
ζακυνθινού γλωσσικού ιδιώματος που
περιέχεται στα ποιήματα.
Είχαν προηγηθεί τέσσερα βιβλία της
Λενέτας Στράνη για παιδιά: «Μια ιστορία στο λιβάδι», «Ο ήλιος κλαίει», «Για
να λέμε καλημέρα», «Ο κόκκινος φιόγκος του Προ» (εξαντλημένα). Επιπλέον η ποιητική συλλογή «Διεθνή ύδατα»
(«Στιγμή» 2008 και «Κουκκίδα» 2011),
το διαλεκτικό ποιητικό θεατρικό είδος
Ομιλίας: «Στου αμπελιώνε τσι φουρκάδες ή ο γάμος πάει αμόντε» (Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, Πάτρα 2010), το
νεανικό μυθιστόρημα «Το ξενοπούλι
και ο Συνορίτης ποταμός» («Σαββάλας»
2012), το παιδικό βιβλίο «Τα παιδιάπουλιά των Εξαρχείων», (σε συνεργασία με το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 2013), η ποιητική συλλογή «Αλπική
ζώνη» («Κίχλη» 2013) και το διαλεκτικό
αφήγημα «Με το δεύτερο φεγγάρι του
Αυγούστου» (Πανεπιστήμιο Πατρών,
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων,
Πάτρα 2016 και «Κουκκίδα» 2017).
Το βιβλίο «Ανάκουστοι κελαηδισμοί»
προέκυψε μετά τη συνεργασία της συγγραφέως με το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου
Πατρών, με τα παραπάνω δύο διαλεκτικά έργα της και όπως σημειώνει η ίδια:
«Με το πέρας όμως αυτής της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, η γλωσσολόγος Αγγελική Ράλλη, διευθύντρια του
εν λόγω Εργαστηρίου και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας στη γλωσσολογία,
επανήλθε και με προέτρεψε να εκδοθεί
μέρος τουλάχιστον απ’ τη συγκεκριμένη συλλογή, επειδή πέραν του λαογραφικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει,
αφού σκιαγραφεί ήθη, έθιμα, παραδόσεις, νοοτροπίες και τρόπους ζωής,
καταγράφει μέσα απ’ τον ποιητικό της
λόγο και γλωσσικά ιδιώματα. Και πράγματι· παρατηρώντας με προσοχή τις
ιδιωματικές λέξεις, συνειδητοποίησα
ότι στεγάζουν θεμελιακό τμήμα του ελ-

παίρνει στα χέρια της το ημερολόγιο του
πατέρα της, όταν εκείνος έχει πια πεθάνει.
Το ημερολόγιο περιλαμβάνει τις συγκινητικές σημειώσεις του ως φαροφύλακα, που
είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Η αφήγηση
αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση στον αναγνώστη, αλλά και μια νότα αισιοδοξίας. Η
οικονομία του λόγου και οι εντυπωσιακές
περιγραφές κάνουν το βιβλίο να διαβάζεται
απνευστί. Προτείνεται ιδιαίτερα για όσους
αγαπούν τις ναυτικές ιστορίες, τη θάλασσα,
τους φάρους και την περιπέτεια».
Π.Σκορδάς (Εφημ. Εμπρός)
Λενέτα Στράνη
«Ανάκουστοι κελαηδισμοί»,
Ποίηση
Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων
του Πανεπιστημίου Πατρών
Eκδόσεις «Κουκκίδα»
Αθήνα 2018
Κυκλοφόρησε τον
Δεκέμβριο του 2018,
από το Εργαστήριο
Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών και τις εκδόσεις «Κουκκίδα» της
Αθήνας, το θαυμάσιο,
ιδιαίτερο και εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο της Λενέτας Στράνη: «Ανάκουστοι
κελαηδισμοί», όπου περιέχονται: α) οι
κελαηδισμοί της ομώνυμης ευαίσθητης
ποιητικής συλλογής, που μέχρι τώρα δεν
ακούστηκαν και τους οποίους έγραψε
η συγγραφέας στη Ζάκυνθο κατά την
εφηβεία της, πριν από την εγκατάστασή
της στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του εβδομήντα, β) οι μεταγενέστερες πρόσθετες πολύτιμες διευκρινιστικές σημειώσεις των ποιημάτων της
συλλογής για τα ζακυνθινά έθιμα και τα
αναφερόμενα Ιόνια νησιά, «Στους αγαπημένους τόπους τροφούς των παιδικών και εφηβικών χρόνων μου», στους
οποίους αφιερώνει το βιβλίο και γ) ένα
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Δημήτρης Νικορέτζος
«Κική Δημουλά»
Ένας μύθος διαπορευόμενος:
Απογραφές ενός ανευλαβούς
Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη,
Αθήνα 2013 - 192 σελ.

ληνικού πολιτισμικού οικοδομήματος,
το οποίο στις μέρες μας αλλού κλυδωνίζεται και αλλού καταρρέει πλήρως,
αφήνοντας πίσω του ελάχιστα ερείπια.
Έτσι πείστηκα και προχωρήσαμε στην
παρούσα έκδοση, δίχως επεμβάσεις
στην τότε γραφή, με τον ίδιο ακριβώς
τίτλο και την εφηβική φωτογραφία με
τη μαθητική ποδιά που τη συνόδευε».
Από τη συλλογή της Λενέτας Στράνη
επιλέγω το πρώτο ποίημα, αφιερωμένο
στον σύζυγό της, Χριστόδουλο Τσακιρέλη, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, και
στη συνέχεια παραθέτω μερικές λέξεις
του ζακυνθινού γλωσσικού ιδιώματος
με την ερμηνεία τους από το γλωσσάρι
του βιβλίου:
ΤΟ ΣΟΥΡΠΩΜΑ // στο σύντροφό μου
Χριστόδουλο //
Βραδιώνει μες στη σιγαλιά / Τα μολοχάνθια κλειούνε / βαΰζουνε δετά σκυλιά / την
άλυσο βαρούνε // Στσι ράχες τα καμπαναριά / σαν τόρτσες αναμμένες / Ασπρίζουνε
στη λαγκαδιά / μερτίες ανθισμένες // Η
δύση στρώνει στο χωριό / σεντόνια με νταντέλες / προσκέφαλο σύγνεφο αριό / με
κόκκινες ντεμέλες // Κρέμεται ο λύχνος
στο καρφί / η νύχτα θ’ αριβάρει / Όγοια
κοιμάται μοναχή / μιλεί με το φεγγάρι //
Του λύχνου σώνεται το φως / η φλόγα
λιανοτρέμει / Όγοιος κοιμάται μοναχός /
ύπνος δεν τονε παίρνει //.
{ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Σούρπωμα (το): το σούρουπο. Βαΰζω: θρηνώ, φωνάζω από πόνο. Τόρτσα (η): ξύλινη εκκλησιαστική λαμπάδα με
υποδοχή για κερί. Ντεμέλα (η): η μαξιλαροθήκη. Όγοιος,-α,-ο: όποιος}.
*Αρχές του 2020, κυκλοφόρησε από τη
δισκογραφική εταιρεία «Καθρέφτης» της
Αθήνας το μουσικό άλμπουμ «Ανάκουστοι
κελαηδισμοί» με μουσική και ενορχήστρωση του Γιάννη Παντάκη δεκατεσσάρων
ποιημάτων της ομώνυμης συλλογής της
Λενέτας Στράνη με ολοζώντανες, μαγικές
εικόνες, τόσο της Ζακύνθου όσο και των
υπόλοιπων Ιονίων νησιών.
Αριστείδης Κυριαζής

Ο συγγραφέας του
βιβλίου αυτού το οποίο
περιέχει κριτικές παρουσιάσεις του ποιητικού έργου της Κικής
Δημουλά, αναφέρεται
στην ποιήτρια ως εξής:
Η ποιήτρια Κική Δημουλά, χωρίς να επιδιώκει την «ανακάλυψη» ή την αναζήτηση μεγαλόστομων
ιδεών, κινείται στη διακεκαυμένη ζώνη
της ποιητικής «κοσμογραφίας», επιχειρώντας έναν επαναπροσδιορισμό της
ποιητικής γλώσσας.
Η ποίησή της, με πλήθος συνδηλώσεις και υπαινιγμούς, εντάσσεται στο
περιρρέον ύφος και ήθος των σύγχρονων αισθητικών αντιλήψεων.
Η φωνή της -δραματική στο βάθοςμε την «αναδιάταξη» η και την ανατροπή της... τρέχουσας σημειολογίας των
λέξεων αποτελεί το μαντείο, ούτως
ειπείν, ενός υποδόριου πολυφασικού
λόγου, όπως έχει διαμορφωθεί στους
σημερινούς καιρούς. Αυτός ακριβώς ο
«πλάγιος» τρόπος της είναι το... προκάλυμμα πίσω απ’ το οποίο η ποιητική
της μάσκα μας κάνει γκριμάτσες, μάσκα
που είναι ταυτόχρονα η ίδια και ο ... άλλος (idem in alio), στον ίδιο ιονεσκικό
ρόλο, χωρίς τις συνήθεις λογικές «παραχωρήσεις».
Ο ριζοσπαστισμός, στον κρατήρα
του πυριγενούς της ηφαιστείου, δικαίωσε το αίτημα - και την προσδοκία - μιας
άλλης ποιητικής ανάγνωσης ή διαλεκτικής, στην αόρατη πλευρά της... σελήνης, μιας μέθεξης τροχιοδεικτικής, που
καταφάσκει στην εξιλαστήρια όσο και
λυτρωτική διέξοδο της τέχνης.
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ο Προκόπης. Δεν άργησε να συμβεί το
μοιραίο και ξαφνικά η ηρωίδα μας μένει
έγκυος. Στο σημείο αυτό ακριβώς αρχίζει η εξέλιξη και η ιλαροτραγωδία του
έργου μας.
Το έργο γράφτηκε για να αναδείξει
την ντοπιολαλιά της Αγιάσου που χάνεται σιγά-σιγά με την πάροδο των χρόνων, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, γίνεται
από τον συγγραφέα η χρήση πολλών
δύσκολων και σπάνιων λέξεων, που
πάνε να ξεχαστούν και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να διασωθούν.
Το αγιασώτικο ιδίωμα είναι μερικές
φορές δυσνόητο ακόμα και από τους
σύγχρονους Αγιασώτες, κάτω των 60
χρόνων και πολύ περισσότερο από άλλους Λέσβιους, γιατί αποτελείται από
ένα μείγμα αρχαιοελληνικών λέξεων και
φράσεων, αυτούσιων ή παραφθαρμένων, που με δυσκολία αναγνωρίζονται.
Στο λεξιλόγιο επίσης περιλαμβάνονται και αρκετές λέξεις τούρκικης προέλευσης, παρόλο που η Αγιάσος ήταν
ένα αμιγώς ελληνικό χωριό.
Ο συγγραφέας του έργου, εξαίρετος
φιλόλογος, Γιάννης Παπάνης, γνωστός
και από άλλα επιτυχημένα συγγραφικά
του έργα, καταπιάστηκε με ένα δύσκολο πνευματικό ταξίδι, που απαιτεί χρόνο, υπομονή και πάνω απ’ όλα μεράκι.
Οδηγός του στάθηκε η αγάπη για την
ιδιαίτερή του πατρίδα, την Αγιάσο, και
η διαρκής προσπάθεια να μην χαθεί η
μητρική ντοπιολαλιά της.
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτού
του σημαντικού, για τα λεσβιακά γράμματα, έργου θα πρέπει να τονίσουμε τη
συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών,
της καθηγήτριας γλωσσολογίας, συμπατριώτισσας μας, Αγγελικής Ράλλη, αλλά
και του Δήμου Μυτιλήνης, οι οποίοι συνέβαλλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της έκδοσης αυτής.

Γιάννης Δ. ΠαπάνηςΜιράντα Δ. Παπάνη
«Αρπαξιμιό ‘νταν του μουρό δανά
τσι γάμου τσι χουρό»
Θεατρικό έργο στην Αγιασώτική διάλεκτο.
Έκδοση: Πανεπιστημίου Πατρών
Μυτιλήνη 2020
Το πιο πάνω συγγραφικό έργο, είναι γραμμένο στη διάλεκτο της
Αγιάσου,
ιδιαίτερης
πατρίδας του συγγραφέα Γιάννη Παπάνη.
Πρόκειται για μια Ιλαροτραγωδία σε τρεις
πράξεις, που τοποθετείται χρονικά στη
δεκαετία του 1940-50, αμέσως μετά το
δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Το έργο
τοποθετεί τα γεγονότα με αληθοφάνεια
μέσα στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της εποχής.
Η υπόθεση του έργου αναφέρεται
στην ιστορία μιας ορφανής κοπέλας,
από κάπου από την Πελοπόννησο, που
ξέπεσε στην Αγιάσο, ποιος ξέρει πώς
και γιατί, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Μόνη λοιπόν, προσπαθεί να επιβιώσει στον ξένο τόπο που βρέθηκε, ξενοδουλεύοντας ως «μαζώχτρια» (εργάτρια στα λιοχώραφα, στη σκληρότατη
δουλειά της συλλογής της ελιάς).
Κάποια στιγμή την περιμάζεψε στο
σπίτι ο Βασίλης, ευκατάστατος κτηματίας του χωριού, και την είχε σαν
ψυχοκόρη του. Στην ουσία όμως, την
χρησιμοποιούσε σαν υπηρέτρια για
τις βαριές δουλειές του σπιτιού και για
δωρεάν εργάτρια στα λιοχώραφά του,
έναντι μιας υποτυπώδους στέγασης και
«αντί ενός πινακίου φακής».
Στην οικογένεια υπάρχει κι ένας μοναχογιός, καμιά εικοσπενταριά χρονών,
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Ορχιδέα ή Σαλέπι
Γράφει ο Αλέξανδρος Τηλικίδης*

Σ΄ αυτό το άρθρο θ’ ασχοληθούμε
με μια πολύ μεγάλη οικογένεια φυτών,
τις ορχιδέες. Πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι δεν μιλάμε για ένα φυτό, αλλά
για μια τεράστια οικογένεια φυτών, η
οποία περιγράφεται με το όνομα Ορχιδίδες ή Ορχεΐδες. Η λατινική ονομασία Orchidaceae, είναι εκλατινισμός του
Ελληνικού ονόματος, και μ’ αυτήν την
εκλατινισμένη Ελληνική ονομασία η Ορχιδέα είναι γνωστή σε διεθνές επίπεδο.
Orchidaceae είναι η λεγόμενη επιστημονική ονομασία της οικογένειας, αλλά
και του φυτού της Ορχιδέας.
Τα φυτά αυτά, τα οποία οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι εξωτικά, ευδοκιμούν σε όλες τις περιοχές της χώρας
μας. Παρέχουν δε την εκλεκτότατη
τροφή - ρόφημα, το σαλέπι, το οποίο
είναι το βρώσιμο μέρος του φυτού και
βρίσκεται μέσα στην Γη. Πρέπει να σκά-

ψει κανείς πολύ προσεκτικά για να το
βγάλει. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει
παραμεληθεί η χρήση αυτού του φυτού,
ως τροφή, υπό την μορφή του σαλεπιού.
Το όνομα του φυτού συνδέεται άρρηκτα μ’ αυτό το οποίο ηχητικά μας
προϊδεάζει, δηλαδή με τους όρχεις του
ανδρός. Πράγματι, αν καταφέρουμε να
εξάγουμε απ’ την Γη ένα ακέραιο φυτό
τότε θα διαπιστώσουμε ότι αντί για
ρίζα φέρει δύο περίπου ισομεγέθεις
κονδύλους, οι οποίοι μοιάζουν με όρχεις. Βέβαια δεν έχουν όλα τα φυτά της
οικογένειας των Ορχεϊδών, κονδυλώδη
ριζώματα που να μοιάζουν με όρχεις,
όμως τα φυτά που έχουν αυτούς τους
όρχεις είναι τα τυπικά της οικογένειας.
Δεν μπορεί να μην θαυμάσει κανείς
την ευστοχία και το απαράμιλλο κάλλος
με το οποίο οι προγονοί μας ονοματοθετούσαν δίνοντας με τον λόγο ανθρώπινο περιεχόμενο σε όλα τα φαινόμενα
της φύσης.
Η λαϊκή ονομασία του φυτού είναι
σερνικοβότανο, ονομασία η οποία
προφανώς απορρέει απ’ την εικόνα των
όρχεων που θυμίζουν οι ρίζες του φυτού. Εξ’ αιτίας του ονόματος σερνικοβότανο έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι
η κατανάλωση των κονδυλωμάτων που
μοιάζουν με όρχεις μπορεί να ευνοήσει
την γέννηση αρσενικών παιδιών.
Πού ευδοκιμεί το φυτό
Η οικογένεια των Ορχεϊδών είναι μια
πολύ μεγάλη οικογένεια φυτών που
απαριθμεί περισσότερα από 15000
είδη, τα οποία κατατάσσονται σε 400
περίπου γένη. Οι ορχιδέες ζουν σ΄ όλα
τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.

Ορχιδέα Μεσσηνίας
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Το 85% του συνολικού πληθυσμού
των Ορχεϊδών, απαντάται σε τροπικές
και υποτροπικές περιοχές και είναι μάλιστα επίφυτα, δηλαδή ως επί το πλείστον
αναπτύσσονται πάνω σε άλλα φυτά.
Το υπόλοιπο 15% ευδοκιμεί στις εύκρατες περιοχές ορχιδέες που ευδοκιμούν στην εύκρατη ζώνη είναι ως επί
το πλείστον, επίγεια φυτά, δηλαδή αναπτύσσονται απ’ ευθείας μέσα απ’ την Γη
και αυτού του τύπου τις ορχιδέες γνωρίζουμε ουσιαστικά εμείς.
Αν και οι ορχιδέες γενικά προτιμούν
τα θερμά κλίματα ένα είδος που έχει την
ονομασία Καλυψώ ή Βορεία, συναντάται
στην Βόρεια Ευρασία και Αμερική.
Άρα οι ορχιδέες έχουν παγκόσμια
διάδοση και ενώ προτιμούν την ζέστη,
επιβιώνουν και σε αρκετά ψυχρές περιοχές του πλανήτη.
Χαρακτηριστικά του φυτού
Συζητώντας για τα χαρακτηριστικά
του φυτού θα αναφερθούμε στις επίγειες ορχιδέες, σ’ αυτές οι οποίες αναδύονται μέσα απ’ την Γη και είναι αυτές
που κατά κύριο λόγο συναντάμε στα
δικά μας γεωκλιματολογικά δεδομένα.
Η ορχιδέα λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια πολυετής πόα, τουλάχιστον ως προς το ριζικό σύστημα
αυτής. Το ριζικό σύστημα του φυτού
διατηρείται πολλά χρόνια το υπέργειο
τμήμα εμφανίζεται απ’ τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, ενώ όλο το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου το φυτό παραμένει
αφανές. Ο δε όρος πόα χρησιμοποιείται για όλα εκείνα τα φυτά, τα οποία
αναδύονται απ’ την Γη και το ύψος τους
δεν ξεπερνά τα μερικά εκατοστά του
μέτρου, αν και υπάρχουν ορχιδέες οι
οποίες μπορούν να φτάσουν τους 70 &
80 πόντους ύψος.
Το φυτό φέρει ριζικό σύστημα το
οποίο χαρακτηρίζεται απ’ την ύπαρξη
δύο κονδύλων. Σε κάποιες περιπτώσεις
το σχήμα των δύο αυτών κονδύλων

μπορεί να είναι σφαιρικό, ενώ κάποτε
μπορεί να είναι και παλμοειδές. Ο ένας
απ’ τους δύο κονδύλους είναι σπογγώδης ρικνός και μαραμένος, ως ένα κενό
σακίδιο. Απ’ αυτόν βλασταίνει ο ανθοφόρος βλαστός.
Ο άλλος κόνδυλος είναι σαρκώδης,
συμπαγής , στιλπνός και λείος και προέρχεται, όπως και ο ανθοφόρος βλαστός, απ’ τον προηγούμενο. Ο κόνδυλος αυτός φέρει εις το άνω μέρος του
οφθαλμόν, απ’ την ανάπτυξη του οποίου τον επόμενο χρόνο προέρχεται το
καινούργιο φυτό.
Ο Διοσκουρίδης μάλιστα αναφέρει,
ότι ο συμπαγής και ευτραφής κόνδυλος, είναι ο αρρενογόνος, ενώ ο μαραμένος είναι ο θηλυγόνος « και περί
ταύτης δε ιστορείται την μεν μείζονα
ρίζαν, υπό ανδρών εσθιομένην, αρρενογόνον είναι, την δε ελάττονα υπό γυναικών θηλυγόνον.»
Πράγμα το οποίο είναι και εύλογο αν
σκεφτούμε, ότι ένας εκ των δύο κονδύλων, ο μαραμένος, είναι αυτός ο οποίος έχει γεννήσει τον ανθοφόρο βλαστό
και τον καινούριο κόνδυλο, άρα προσομοιάζει με την μήτρα και την θηλυκή
φύση. Αντίθετα ο άλλος συγκεντρώνει
ενέργεια προκειμένου να επιβιώσει το
φυτό κατά την διάρκεια του χειμώνα, γι’
αυτό είναι ευτραφής και λείος άρα έχει
μέσα του κάτι απ’ την άμυνα του φυτού
για την επιβίωση, πράγμα που μας παραπέμπει στην αρσενική φύση.
Ο βλαστός του φυτού, ο οποίος ξεπετιέται απ’ τον οφθαλμό του συμπαγούς κονδύλου, συνήθως από Απρίλη
και μετά, είναι συνήθως μονήρης και
ποικίλλει σε μέγεθος και ύψος χωρίς
όμως να ξεπερνά κάποιους πόντους
απ΄ την επιφάνεια της Γης. Τα φύλλα
του φυτού δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό, άλλοτε είναι ακριβώς
μετά την ανάδυση του βλαστού (πατάρριζα) και άλλοτε σε διάφορα σημεία
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του βλαστού επαλλάσοντα και δίσειρα.
Το ενδιαφέρον στην ορχιδέα είναι το
άνθος της γιατί πέρα απ’ την αισθητική
του αξία, μόνο δια μέσου της αναγνώρισης του άνθους μπορούμε και εντοπίζουμε το φυτό, προβαίνοντας στην
συλλογή των πολύτιμων κονδύλων της
ρίζας. Άρα χρειάζεται εστίαση στην παρατήρηση και αναγνώριση του άνθους,
πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου
εύκολο, μιας και την περίοδο που ανθίζει η ορχιδέα όλη η φύση οργιάζει και
το πανέμορφο και μοναδικό άνθος της
ορχιδέας, χάνεται ανάμεσα σ’ όλα τα
υπόλοιπα άνθη.
Το συνηθέστερο είναι οι ορχιδέες
να έχουν άνθος που αποτελείται από
πολλά μικρά ανθάκια ως τσαμπί σταφυλιού. Σπάνια θα βρούμε ορχιδέες με
μονήρες άνθος αλλά και αυτό συμβαίνει
στην Ελληνική φύση.
Το άνθος λοιπόν μπορεί να έχει διάφορα χρώματα, αποτελείται όμως από
έξι πέταλα. Ένα εκ των πετάλων, πράγμα το οποίο αποτελεί και το χαρακτηριστικό γνώρισμα του άνθους της ορχιδέας, είναι πολύ μεγαλύτερο των άλλων
και ονομάζεται γλωσσάριον.
Σε κάποιες μάλιστα ορχιδέες, το
γλωσσάριο αυτό έχει ανθρωπόμορφο
σχήμα, και μάλιστα τα κονδυλώματα
που προέρχονται από τέτοια φυτά θεωρούνται τα πλέον αρρενογόνα.
Σε κάποια γένη ορχιδέας το γλωσσάριον εκτελεί ανεπαίσθητες κινήσεις με
αποτέλεσμα τα επισκεπτόμενα το άνθος έντομα, να αιχμαλωτίζονται και να
κατατρώγονται απ’ το φυτό.
Το τελευταίο χαρακτηριστικό του
άνθους της ορχιδέας είναι ότι διατηρείται ζωηρό επί μακρόν, τουλάχιστον
για 12 μέρες, λόγω των δυσκολιών που
παρουσιάζει η επικονίαση αυτών με
την επέμβαση των εντόμων αφού όλες
οι ορχιδέες είναι αλλόγαμες. Από την
στιγμή όμως που επιτελέσθη η γονιμο-

ποίηση δια της επισκέψεως του εντόμου, το άνθος αμέσως μαραίνεται.
Ο καρπός του φυτού έχει την μορφή κάψας που ανοίγει από τρία σημεία
απελευθερώνοντας τους σπόρους που
περικλείονται στο εσωτερικό.
Η οικονομική σημασία της ορχιδέας
Όπως αναφέρερεται στο φυτολογικό λεξικό, η ορχιδέα κατά κύριο λόγο
καλλιεργείται ανά τον κόσμο ως καλλωπιστικό φυτό. Ιδιαίτερα στις τροπικές
περιοχές, όπου τα άνθη της είναι πιο
μεγάλα και φαντασμαγορικά, καλλιεργείται συστηματικά για την κοσμητική
της αξία. Άλλωστε η Ταϋλάνδη, μια από
τις πιο σημαντικές χώρες της τροπικής
και υποτροπικής ζώνης, έχει ως σύμβολό της την Ορχιδέα.
Η καλλιέργεια όμως της ορχιδέας είναι επίπονη, γιατί οι σπόροι του
φυτού δεν μπορούν να βλαστήσουν
παρά μόνο σε υπόστρωμα όπου υπάρχει ήδη το ριζικό σύστημα του φυτού.
Οι σπόροι της ορχιδέας είναι ατελείς,
με την έννοια ότι στερούνται ουσιών,
οι οποίες όμως βρίσκονται στο ριζικό
υπόστρωμα του φυτού που γέννησε
τους σπόρους. Για να φυτρώσουν λοιπόν πρέπει να πέσουν σε ήδη υπάρχον
ριζικό υπόστρωμα ορχιδέας.
Αυτός είναι και ο τρόπος με τον
οποίο καλλιεργείται η ορχιδέα για καλλωπιστικούς λόγους.
Χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα
ψιλοκομμένα βρύα, τα οποία αποστειρώνονται, ώστε να καταστραφούν όλοι
οι υπάρχοντες μικροβιακοί πληθυσμοί
και να μην αναπτυχθεί μούχλα. Στην
συνέχεια ψιλοκόβουμε τμήματα του ριζικού συστήματος παλιάς ορχιδέας και
προσθέτουμε και σπόρους ορχιδέας.
Μ’ αυτήν την μέθοδο επιτυγχάνεται ο
πολλαπλασιασμός των φυτών.
Παρά τις δυσκολίες στην καλλιέργεια
τους, οι ορχιδέες έχουν ένα μεγάλο
πλεονέκτημα που τις κάνει περιζήτητες
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στην ανθοκομία. Λόγω της υποχρεωτικής αλλογαμίας, που σημαίνει, ότι η
γύρη ενός άνθους δεν μπορεί να γονιμοποιήσει το ίδιο το άνθος που την
παράγει, αλλά πρέπει να μεταφερθεί σε
άλλο άνθος (συνήθως μέσω των εντόμων), οι ορχιδέες εμφανίζουν ευκολότατα καινούργιες ποικιλίες, υβριδίζουν
εύκολα. Ο αριθμός των υβριδίων που
έχουν παραχθεί από ορχιδοκαλλιεργητές και δεν απαντώνται στην φύση ξεπερνά τα 5000 είδη.
Έτσι λοιπόν τα άνθη των ορχιδέων
λόγω της διάρκειάς τους, της έμφυτης
ομορφιάς τους αλλά και της πολυποικιλότητάς τους έχουν τεράστια οικονομική σημασία ως καλλωπιστικά προϊόντα.
Τα διατροφικά προϊόντα τα οποία
προέρχονται απ’ τις ορχιδέες είναι
λίγα. Το γνωστό αρωματικό φυτό βανίλια, το οποίο παράγεται σε τροπικές
περιοχές είναι καρπός είδους ορχιδέας. Για τα δικά μας γεωκλιματολογικά
δεδομένα, το κύριο διατροφικό προϊόν

το σαλέπι προέρχεται από τους κονδύλους του ριζικού συστήματος του
φυτού. Οι κόνδυλοι αυτοί αφού συλλεχθούν, βρέχονται με ζεματιστό νερό
για να απομακρυνθεί το αιθέριο έλαιο
που περιέχουν, το οποίο αν παραμείνει
προσδίδει στο ρόφημα γεύση πικρή και
δυσάρεστη. Μετά κόβονται σε φέτες,
στη συνέχεια αποξηραίνονται και στην
συνέχεια αλευροποιούνται. Με τον όρο
σαλέπι, ο οποίος είναι μάλλον αραβικής
προέλευσης, περιγράφουμε τόσο αυτή
την αλευροποιημένη σκόνη, όσο και
το ρόφημα που προέρχεται απ’ αυτήν.
Όπως καταλαβαίνει κανείς, το σαλέπι
είναι ένα αυθεντικό φυσικό προϊόν το
οποίο προέρχεται αποκλειστικά από
συλλογή κονδύλων του ριζικού συστήματος άγριων φυτών ορχιδέας.
Το σαλέπι λοιπόν, είναι πάντοτε 100%
βιολογικό προϊόν. Η τιμή του είναι αρκετά υψηλή, λόγω των δυσκολιών στην
συλλογή του η οποία λαμβάνει χώρα
Μάιο και Ιούνιο.

Ορχιδέα Πίνδου
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Το σαλέπι είναι γνωστό θερμαντικό
ρόφημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά
κύριο λόγο σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδος κατά την διάρκεια του
χειμώνα, όταν το ψύχος εκεί είναι δριμύ.
Οι θερμαντικές ιδιότητες του σαλεπιού
μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες.
Μιλώντας για τις θεραπευτικές ιδιότητες του σαλεπιού, θα λέγαμε ότι συνδέεται περισσότερο με τους Πνεύμονες,
τον πεπτικό σωλήνα, τους γεννητικούς
αδένες και τα Νεφρά.
Πολλοί όμως αρχαίοι (όπως ο Διοσκουρίδης), αλλά και νεότεροι συγγραφείς, υποστηρίζουν, ότι το σαλέπι έχει
και ισχυρές αφροδισιακές ιδιότητες.
Επιδρά τόσο στην ανδρική (κατά τον
Διοσκουρίδη ο ευτραφής κόνδυλος)
όσο και στην γυναικεία φύση (ο μαραμένος κόνδυλος), ενισχύοντας το σεξουαλικό σθένος ανδρών και γυναικών.
Στην λαϊκή βοτανοθεραπευτική μας
παράδοση, αναφέρεται και ο όρος σερνικοβότανο. Ο όρος αυτός, παραπέμπει
καταρχήν, στις ορχιδέες των οποίων
οι κόνδυλοι έχουν σφαιρικό σχήμα, η
χρήση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα
την γέννηση αρσενικών παιδιών.
Επειδή όμως εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες θεωρούμε δεισιδαιμονικό οτιδήποτε
προέρχεται απ’ την λαϊκή μας παράδοση
έχουμε εγκαταλείψει την χρήση του σαλεπιού ως αφροδισιακού γενικά και σί-

γουρα περιγελούμε την ιδέα ότι μπορεί
να ευνοήσει την έλευση αρσενικών παιδιών. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει εμπειρία
και γνώση στο σήμερα, για να επιβεβαιώσουμε τα ρηθέντα της λαϊκής μας παράδοσης. Παρ’ όλα αυτά η ευνοϊκή επίδραση του σαλεπιού στα γεννητικά όργανα
και στην ερωτική πράξη μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη και αδιαμφισβήτητη.
Τρόπος παρασκευής
Το σαλέπι το γνωρίζω χρόνια. Το έπινα πάντοτε απ’ τους πλανόδιους σαλεπιτζήδες.
Το σαλέπι πωλείται υπό την μορφή
σκόνης. Για να γίνει ρόφημα πρέπει να
προσθέσουμε νερό. Αν υποθέσουμε
ότι θέλουμε να φτιάξουμε 2 ποτήρια
του τσαγιού σαλέπι θα χρειαστούμε 1
κουταλάκι του γλυκού σκόνη. Το μυστικό λοιπόν είναι το ανακάτεμα. Πρέπει να αναδεύεις το σαλέπι μέχρι να
αρχίσει να φουσκώνει. Το ανακάτεμα
αυτό εξασφαλίζει την ομογενοποίηση
του μίγματος. Αφού έχει ολοκληρωθεί
η ανάδευση και έχει πήξει το σαλέπι
μπορείς να προσθέσεις σκόνη τζίντζερ
κανέλλα, ζάχαρη ή μέλι Το σαλέπι χρησιμοποιείται και για την παρασκευή του
παγωτού καϊμάκι.
*Ο Αλέξανδρος Τηλικίδης είναι φυσίατρος –
βελονιστής & βοτανοθεραπευτής.
Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος άρθρου του
για τις ορχιδέες.

Σαλέπι
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OI ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Νίκος Φίλιογλου

αιμοκάθαρσης. Ανήμπορος στο κρεβάτι, χωρίς να μπορεί να κάνει αυτά που
ήξερε καλά, θέλησε ν’ αποκτήσει γρήγορα την ανεξαρτησία του, να σηκωθεί,
ν’ ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει
στους ουρανούς.
Νεότατος, είχε προσληφθεί τότε
στην Ηλεκτρική Εταιρεία Λέσβου και
όταν δημιουργήθηκε η ΔΕΗ μεταπήδησε σ’ αυτήν προσφέροντας τις υπηρεσίες του για κάπου 40 χρόνια. Με την
Ολύμπια δημιούργησαν μια θαυμάσια
οικογένεια και ευτύχησαν να καμαρώσουν τέσσερα εγγόνια παιδιά των κοριτσιών τους. Ήταν η μεγάλη χαρά του να
αναφέρεται σ’ αυτά.
Όλα αυτά, τον έκαναν ευτυχισμένο,
όμως νωρίς ή αργά κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και τότε
όλα γκρεμίζονται.
Τώρα, απ’ όπου βρίσκεται, θα αντικρίζει όσους και όσα άφησε πίσω του
και θα αγαλλιάζει η ψυχή του, γιατί τους
έδωσε τα εφόδια να συνεχίζουν τη ζωή
τους χωρίς την παρουσία του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και γεροί οι δικοί του για να μην
τον ξεχνούν και να τιμούν τη μνήμη του.
Γ. Ψωμαδέλλης

Στις 14 Νοεμβρίου 2019 έφυγε απ’ τη ζωή
ο Νίκος Φίλιογλου.
Ο Νίκος ο εύθυμος, ο αστείος, ο κινητήριος μοχλός που
μόνος του μπορούσε να κρατάει την παρέα
συνέχεια κεφάτη, μεταδίδοντας σ’ αυτήν το αστείρευτο δικό του κέφι, όπως
εκείνος ήξερε, με το δικό του μοναδικό
τρόπο. Έλεγες, ότι αυτός ο άνθρωπος
με την τόση χαρά και δίψα για τη ζωή
δεν θα πεθάνει ποτέ. Τώρα, ίσως να
κληθεί και για να μοιράσει απλόχερα
και στον παράδεισο τη δική του ευθυμία. Να δώσει τον δικό του τόνο και να
διώξει τη μονοτονία του.
Όμως δεν έφυγε, όπως εκείνος ήθελε, όπως του άρεσε. Έζησε την τελευταία περίοδο της ζωής του καθηλωμένος στο κρεβάτι υφιστάμενος τη
διαδικασία της αιμοκάθαρσης. Παρά το
γεγονός της αμέριστης συμπαράστασης τόσο της αγαπημένης συζύγου του
Ολυμπίας, όσο και των δύο θυγατέρων
του. Όσο αυτό ήταν εφικτό η Ολυμπία
έδωσε κάθε ικμάδα της ύπαρξής της
προκειμένου να τον βοηθήσει για να
απαλύνει τον πόνο του υποφέροντας
και η ίδια όσα εκείνος υπόφερε. Εγώ
προσωπικά, βλέποντας τον αγώνα της
την αποκαλούσα ηρωίδα.
Ο Νίκος έφυγε έχοντας μέχρι την τελευταία στιγμή καταπληκτική διαύγεια
πνεύματος. Θυμόταν τα πάντα και σ’
έκανε να σκέφτεσαι, ότι το τέλος είναι
μακριά. Όμως, ήρθε ίσως για να τον
ξεκουράσει από την ταλαιπωρία της

Τερψιθέα (Τούλα) Τραγέλλη
Τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, μετά από
σοβαρό πρόβλημα
υγείας, έφυγε απ’
τη ζωή η αγαπητή
φίλη, Τούλα Τραγέλλη. Σύζυγος του
μέλους της Λεσβιακής
Παροικίας
Χρήστου Τραγέλλη, επί πολλά χρόνια
προέδρου του συλλόγου Καλλονιατών
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Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παν. Αιγαίου
όταν η κυβέρνηση του Ανδρ. Παπανδρέου το 1984 ίδρυσε το πανεπιστημιακό ίδρυμα του αρχιπελάγους, που
απλώθηκε σε όλο το Αιγαίο. Επί 5 χρόνια ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά
με την οργάνωσή του. Τον απασχολούσε η παιδεία και είχε εκδόσει δύο βιβλία για την οργάνωση των σύγχρονων
Πανεπιστημίων.
Ο Κώστας Μ. Σοφούλης γεννήθηκε
στη Σάμο το 1937 και μεγάλωσε στην
Αθήνα. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Αιγαίου, περνούσε τον περισσότερο καιρό του στη Μυτιλήνη, που συνήθιζε να ονομάζει θετή πατρίδα του,
αλλά ονειρευόταν να γυρίσει πίσω στη
Σάμο, όπου επί του παρόντος περνούσε αρκετές δημιουργικές μέρες το
χρόνο.
Για πολλά χρόνια εργάστηκε ως οικονομικός συντάκτης στον Οικονομικό
Ταχυδρόμο, το Βήμα και τα Νέα. Αφιέρωσε σημαντικό χρόνο στη μετάφραση επιστημονικών οικονομικών εγχειριδίων που αποτέλεσαν το θεμέλιο της
Νεοθετικής οικονομικής σκέψης στη
χώρα μας και συνέβαλε με πρωτότυπες
επιστημονικές εργασίες του προς την
ίδια κατεύθυνση.
Μετά τη δικτατορία βρέθηκε φιλοξενούμενος επιστημονικός ερευνητής
στην Οικονομική Σχολή της Στοκχόλμης και στη συνέχεια δίδαξε ως
καθηγητής της έδρας George Miller
στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις. Διετέλεσε Υποδιοικητής της Κτηματικής
Τράπεζας και στη συνέχεια Διοικητής
της ΕΤΒΑ, αφού προηγουμένως είχε
περάσει για αρκετό διάστημα από τη
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και
Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) ως βοηθός Γενικός
Διευθυντής.
Διετέλεσε Βουλευτής του Νομού Σάμου κατά την τριετία 1993-96.
Λ.Π.

Αθήνας, η Τούλα, αν και δεν ήταν μυτιληνιά αγάπησε την Καλλονή και το νησί
μας σαν δεύτερη πατρίδα της.
Ήταν γεννημένη στο Διδυμότειχο.
Σπούδασε φιλολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και ο δρόμος την
έφερε να προσφέρει τις υπηρεσίες της,
το 1963, στο Γυμνάσιο Καλλονής.
Κατά γενική ομολογία υπήρξε εξαιρετική φιλόλογος και παιδαγωγός, άτομο ηθικό και ευγενικό που άφησε στην
Καλλονή τις καλύτερες εντυπώσεις και
η προσφορά της αναγνωρίστηκε από
όλους.
Με συνέπεια και αγάπη, μαζί με τον
άξιο σύζυγό της Χρήστο, έφεραν στον
κόσμο τα παιδιά τους, που τιμούν το
όνομά τους, σωστούς ανθρώπους στην
κοινωνία.
Η Τούλα, έφυγε απ’ τη ζωή, καταπονημένη απ’ το σοβαρό πρόβλημα υγείας που την βασάνισε.
Θα την θυμόμαστε σαν ένα άνθρωπο
με ευγενική καρδιά, με αγάπη για τον
συνάνθρωπό της.
Ευχόμαστε υγεία στον αγαπητό μας
Χρήστο και την οικογένειά της.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής
γης που την σκέπασε.
Θόδωρος & Καίτη Πλατσή

Κώστας Σοφούλης

Έφυγε από τη ζωή, τον Ιανουάριο
που μας πέρασε, ο καθηγητής πανεπιστημίου και πρώην βουλευτής Σάμου,
Κώστας Σοφούλης σε ηλικία 83 ετών.
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Για τον Γιάννη Παγίδα
λόγο για όλους, να «δίνει» με χαμόγελο όπου και σε όσους χρειάζονταν την
συνδρομή του, να βοηθά την ιδιαίτερη
πατρίδα του.
Τον θυμάμαι στις δύσκολες στιγμές
της «Παροικίας» μας, στα πρώτα της
χρόνια. Ακόμα δεν είχαμε εδραιωθεί
σαν σωματείο, κάναμε έκκληση στα αισθήματα των συμπατριωτών μας - ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν. Ένας απ’αυτούς ο Γιάννης. Στάθηκε γενναιόφρονα
δίπλα μας, σαν να ήταν προσωπική του
υπόθεση, μας άπλωσε το χέρι. Εγκάρδιος. Ανοιχτός. Αδελφικός.
Πολλές οι περιπτώσεις που συνέτρεξε φίλους, συνεργάτες ή μεγαλύτερους
σκοπούς. Ένα παράδειγμα και το Ζαχάρειο Ίδρυμα Φροντίδας Ηλικιωμένων
στην Αγία Παρασκευή, για του οποίου
την ανέγερση και λειτουργία συντέλεσε
με όλες του τις δυνάμεις.
Για την συνδρομή του και την υποστήριξή προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τιμήθηκε
με το αξίωμα του «Άρχοντα Οφφικιάλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Το παράδειγμά του έστησε μέσα
στην ψυχή των δικών του ανθρώπων το
οικοδόμημα της καλοσύνης, της ευγένειας, της γενναιοδωρίας, της συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπο, της
αξιοπρέπειας.
Όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν θα τον θυμούνται για την ευγένεια και την καλοσύνη του, την «μεγάλη» του καρδιά, το κέφι, τη χαρά της
ζωής και την αισιοδοξία του.
Η εκτίμηση προς τον αξέχαστο Φίλο
και Συμπατριώτη – δεδομένη.
Καλό ταξίδι Γιάννη, σε αποχαιρετούμε με Αγάπη.
Φεβρουάριος 2020
Τ.Χ.

Έφυγε και ο Γιάννης, ο αγαπημένος
φίλος, ο πάντα συντρέχτης, πάντα συμπαραστάτης.
Τον θυμάμαι στα μικράτα μας, με την
μητέρα του την Ευτυχία, να ζητά - μικρό
παιδάκι – την συμβουλή του πατέρα
μου στην αγορά της Μυτιλήνης. Οι διδαχές της μητέρας του και του χωριού
του, του εμφύσησαν τις αξίες και το
ήθος που τον χαρακτήριζαν, εμπλούτισαν τον χαρακτήρα και το πνεύμα του
και στερέωσαν μέσα του την ευγένεια
και την αγάπη για τον συνάνθρωπο.
Μόλις ενηλικιώθηκε έφυγε για σπουδές στο Βέλγιο, κοντά στον πατέρα
του, που τον στερήθηκε στα πρώτα του
χρόνια λόγω του πολέμου και των συνθηκών της εποχής. Σαν επιχειρηματίας
υπήρξε πολυπράγμων, γνώρισε μεγάλη
επιτυχία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς και έδρασε σε πολλές χώρες στην
Ευρώπη αλλά κυρίως στην Αφρική,
όπου μάλιστα υπήρξε για πολλά χρόνια
Πρόξενος επί Τιμή της Ελλάδας.
Σε όλα του τα χρόνια πρώτο του μέλημα ήταν να κάνει το καλό και να δίνει
χαρά, να φροντίζει συνεργάτες και φίλους, πάντα με ευγένεια και έναν καλό
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κό Βραβείο Ποίησης για τη συλλογή «Το
λίγο του κόσμου». Με το ίδιο βραβείο
τιμήθηκε το 1989 για τη συλλογή της
«Χαίρε ποτέ» και το 1995 με το Βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών για
τη συλλογή «Η εφηβεία της λήθης». Το
2001 τής απονεμήθηκε το Αριστείο των
Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, για
το σύνολο του έργου της και Χρυσός
Σταυρός του Τάγματος της Τιμής, από
τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.
Το 2009, τιμήθηκε το Ευρωπαϊκό
Βραβείο Λογοτεχνίας, ενώ το 2010 με
το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου της.
Τους ποιητές πρώτης γραμμής, όταν
αφήνουν τον μάταιο αυτόν κόσμο, ένας
τρόπος υπάρχει να τους τιμούμε: διαβάζοντάς τους. Και η Δημουλά θα διαβάζεται, γιατί ήταν μια ποιήτρια που ερχόταν από το μέλλον.
Δεν έχουμε άλλον τρόπο να την αποχαιρετήσουμε παρά μόνο με τα δικά
της λόγια: τους καταληκτικούς τελευταίους στίχους του συγκλονιστικού
ποιήματος:

Έφυγε από τη ζωή
η Κική Δημουλά

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, η κορυφαία Ελληνίδα
ποιήτρια Κική Δημουλά σε ηλικία 89
ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία.
Ο θάνατός της, μια τεράστια απώλεια
για τα σύγχρονα ελληνικά γράμματα.
Η πολυβραβευμένη Κική Δημουλά
υπήρξε μία από τις δημοφιλέστερες και
πλέον αγαπητές φωνές της ελληνικής
λογοτεχνίας.
Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1952
με την ποιητική συλλογή «Ποιήματα»,
που μετά από λίγο καιρό την απέσυρε
η ίδια από την κυκλοφορία.
Παντρεύτηκε τον ποιητή Άθω Δημουλά, το 1954, και απέκτησε μαζί του
δύο παιδιά.
Εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές.
Μέρος του έργου της έχει μεταφραστεί
στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και σουηδικά.
Η Κική Δημουλά γεννήθηκε το 1931
στην Αθήνα, όπου κι έζησε.
Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος επί 25 χρόνια.
Το 2002 εξελέγη τακτικό μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών. Το 2015 αναγορεύτηκε σε επίτιμη διδάκτορα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις
που ξεκινούν από το 1972, με το Κρατι-

«Διάλογος ανάμεσα σε μένα
και σε μένα»

Κατέβα σοβαρή,/
νηφάλια αὐτοεκθρονίσου/
ἀπὸ τὰ χίλια σου παράθυρα../
Γιὰ ἕνα μήπως τ᾿ ἄνοιξες./
Κι αὐτοξεχάσου εὔχαρις./
Ὅ,τι εἶχες νὰ πεῖς/
γιὰ τὰ φθινόπωρα, τὰ κύκνεια,/
τὶς μνῆμες, ὑδροροὲς τῶν ἐρώτων,
τὴν ἀλληλοκτονία τῶν ὠρῶν,/
τῶν ἀγαλμάτων τὴν φερεγγυότητα,/
ὅ,τι εἶχες νὰ πεῖς
γι᾿ ἀνθρώπους ποὺ σιγὰ-σιγὰ λυγίζουν,/
τὸ εἶπες.

Η Κική Δημουλά έφυγε... τα ποιήματά
της πέρασαν στην αθανασία.
Λ.Π.
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